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' \.. Son Tefsraf Matltau1nda Baa1hr. / Kuruf tur G ONLOK SIYASI HALK G A ZETE S I 

$ef f af propaganda 

Îürkiye Cümhuriyetinin siyaseti 
lllillî siyaset ve bar1~ politikas1d1r 

Hindistanda ç 1kan 

h i r gazeteye gore: 

i RA N 
A/man teba a
l arzni h ud ut 
harici etmezse 

Maretal 
Go ring 

Mühim 
grevler 

Muavini ile vazi- Binlerce amele 
fesinden affedildi i~le r i bzrakt 1 

Biri tevkif edildi 
diger i tecrit k am
p1na gonderild i 
Londra, 10, (A.A.): - (Reuter): 

Amer ikada 

Tayyare ve deniz in
§aah felce ugruyor 

Mare~al Goring ire muavini G. Caldvell, (Nev Y•csey l 10 (AA.) -
Milch'in askerî vazüelerinden ai. Ofi: 

Curtiss Vright tayare pervanelcrl 
fedildiklerine dair §l!YÏ olan ha.. !abrikalari lmalàt subesi mudurü Ro-
berlerni Alman b3§kumandanhg1. ber! Earl hukûmete müracaat ederelt 
mn hususî tooligh>rinde, ne biri. m!IU müdafaa i~in yap1Im1~ yüz m1lyon 
nin ne di~erinin isi.mlerinin bu dolarhk sipar~lerln icras1n1 bil'amel tel 

ce utratan greve nihayet verllme111Di 

Cümhuriyet Türkiyesin
de, e•ki Osmanl1 /mpara
torl11g11nda old11iu gibi 
fu veya bu devletin •Îya
aetini takip eden 1adrâ· 
zamlar ve hariciye na.z1r· 
lan yoktur; Türkiye Cüm
huriyetinin siyaaeti yü.zde 
yü.z millî siyasettir. Bu .;. 
yaaet ayni .zamanda dü
rüat bir barlf politika11-
dtr· Biz bu yolda devam 
etmek a.zmindeyi.z. late
yen de propaganda yap· 
makta devam edebilir. 
Yalm.z muhterem propa- Sonunda büy ük b i r 
gandacilardan ricamr.z fil· t eh li k e o labilirler 

Bi.r Sovyet gOnüllü milfre2esi Alman cerilerinde giz!i çete vazlfesi alularken 1 
teblglerde zikredilmemekte olma.. lstemi§tir. 
sile !eey~ üd etmi~ bulundujtunu Buna mukabil amele komites; reisi 

Pesha.-er, 10, (A.A.): (Reuter): 
dur ki ne.zaket buyurup 
la.zla ileri gitmesinler ve 
bi.zi i.z' aç etmesinler. 

Hindistanm ~imali garbîsinde 
inti'i"r eden ve hint müslümanla. 

y-
1 

Ahùlin DAV.i'Jt rmm en cski gazetesi olan •Daily 
Sarhad,, iran hükûmeli için takir 

fl::5) u ·~effaf propaganda • edilecek en muvaftk yolun alma~ 
u;;;;;D tabirini bulao ben degi- teb'alarmin irandan ç1kanlmas1 0 • 

}'( lim; Amerîka Harici~e lacagm1 yaz1yor vc bëyle yapil • 
. ll21r1d11. Bu incc bulu§ ho§uma mad1gi takdirde iranm bilâhare 

l:>ltigi için. Türki) ede iihinleri çel- bir çok mù~küiâtla kar~tla§abile. 
"'•k için )'ap1la11 tah1z tuzsuz pro- cegini ilâve ediyor. 
Pagandalar hakkmda \azd1fr1m bu Bu gazeteye gore Nazilerin ir4. 
~ . -
, a11ya ·~effaf propaganda• ba§L- na gônderilmelcri sebebi a§ikâr. 
r•nt kol maktan kendimi alamad1m. dir. Bunlar 1randa be§inci kolun 

111 
llir propagandarun müessir ol- pi~daridir. iran hükûmetinin be. 

1 
as, için, bîrinci ~art propaganda yanah iramn lehlikeyi sezmi§ ol. 

o duguou smtmama>1dir. Propa- dugunun delilidir. 
~~~da, koku,unu d1~ari nrmeme- Henüz daha vakit varken bu 
'- •r. lialbuki ball propagandalar, tchlikey1 bertaraf et.mesi 1ran:'1 

j Sovyet teblilji 1 

Rus hava 
faaliyeti 
Hare k â t a pek 
müessir oluyor 
lki Alman torpitosu 

hasara ugrahld1 

Bir torpito t am 
isabetle bat1rdd1 

'l' ''?1Sak kadar keskin kokuludur. menfaa\i iktizasmdand1r. Moskova, 10 (A.A.) - B.B.C: 
~lup ettigi gizli bedef apaçtk gO- EITELAAT GAZETESiNtN Sovyet ordulari kumandanligmm 

:~nen bir propaganda, pu) ~i~e gibi CEVABI: tebligi: 
.~'~delr.ini giisterir ,.e Amerika Ha. Tahran, 10 (A.A.) - D.N.B: 9 Agustœ günü Kesoolm, Smo-
;r1le Nazirimn cledigi gibi effaf Tahranda ç1kan en büyük iran lensk, Koroston ve Biala-Tserkov 

0 
ur. • , • • '°"'"'""! 3 üncü •o7lada) istikametlerinde muharebeler ol-
tlu harbin ba§1ndanberi Tiirkiye Bi t h" • - m~tur. Cephenin diger hum.la. 

'fk4r1 umumiyesine kar 1 \ 0 ap1lan r a m 1ne gore 1 nnda ke§if faaliyetleri ve mahalli 
~t A.Iman • Sovyet barbi b~~h~·ah I müsademeler vukubulmu§tur. Mu-
1.t, bü.•biitün arttmlan çe~it ç~it Japon ya harebeler esnasmda Kmlordu ha-
•t0pagandalar, son günlerde pek va kuvvetleri dü§ltlanm maltineli 
~•lt!a§mi~, arbk kabak tadi ,·ermi- cüzütamlarma piyade ve hava kuv-
~ • ha§lanushr. Ge~enlrrde. Alman ,. •1 h vetlerine muvaffak1yetli taarruz-
•l' hli tüm~nlerinin Ru. rrphcsin· ngJ tereye arp lar yapmi§tir. Cuma giinü dü§man 
l~n ,a_hmp Tiirk hucluduna giindcri- 14 tayyare kaybetmi§tir. Bizim tay-
h 1'1:1 hakkmdaki UJdnrma Stok- i 1 â n e de ce k yare kayilnm12 12 dir. Per§emhe 
fio Ill habtti müna•ebetile sihledi. günü Alman tayyarelerinin zayiati 
• lli ii gibî hcrhangi bir pro~gan- evvelce bildirlldigi 21 degil, tam 
i:..v· sinir harbi kar~Nnda ~·~•ra- F akat Amerikan1n 81 tayyaredir. Alman muharebe 
••Ji kadar âsab1m1z gC\~ek olma- , • f~os~na k~T§l yapilan taarruz ne. 
' la11 ba§ka, en küçük tahlil \"e esrarengu: vaz1ye- !1cesmde bir Alman torp1dœu bat1-
~.~lii1te dannanuvacak kadar •o- ti'nde k • • 1 nlmi§ ve diger iki torpido da ha-·-.: · · ' n çe 1n1yor - t'~~'-"' Ça haberlere inana<ak dttuede sara ugra ·~-·u. 

dit de degiliz. Londra, 10 (A.A.) Ob6ei'Ver Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet 
li gazetcsimn s1·y·aS1· muh · · ·· (Dev•ml 3 11n~ a-'ada) h. ~llU1>Ja beraber acemice propa- . arrinne go-, -~ • J• 

.:"11alardan pek fazla ve sik up1. r~ Japon!"• Birle§ik Amerikanm ._' -··~--·- · 

.... lilltt k n ek • ·11.· gosterdig1 kararsizhkt.an dolayt 
~·t~; d 

11~8~t §8Çr .. 
1 ~-~ §' 1~- maceraya ahlmakta mütereddittir 

nntar ' . ;1:1 
':· , un ;•· "·~e 8

' Birlc§ik Amerikanm harbe gir: 
!• te•~ •P

0 115 acad J
1
'api ?'b~§·. mce meksizin dostlanna yard1mda bu-

'11.Jli. • 1 ropagan a ar (1 1 1nan- r ,,, . . 
illi: t1 degi!dirler; onun için zarar- ! lunmiya devam edecegii;ie kam oi
l~ ~ltlar. Kü~ük bir muhakeme ile sayd1, Japonya. derhal Ingiltereye 
..,~tlerini giirü,·or· inanmadan kar"§t harbe g1rerd1. Japonlarm 
••lu ' ' k 1· ·· baz ···ks k Am , 1, / ge~iyoruz. Sonra, Türkiye .anaa me_ g~re. ~ )U e . e. 
lt,tillllde tesir icra etmek için. sar- rikan. 51) as1 §ahsiyetlei:nm. çok 
• "" bu gayretler Türkhenin esrai 'ngiz olan gidi§ geli§len A
~ n harpteki büyük kivmet ~,e .,_ merikanm gayrimuhariplik siyase
-,~~llliyetini giistermekteclir. TiKk tinden vazgeçecegine delâlet eden 
ln~ 1•~:· Bü~·ük Millî ~efi i<met bir ba~Iang1ç olabil!r Zira M. Ruz-
lli i(~il ~il? bayraï:"i altmda, tam bir (Deva"'1 3 üncù say!ada) 

AJman hücumlari, ordusu üzerinde 
teklsilf eden Ge.neral Budyeni 

'"êi~ ï~"ê"ïii~ " ........ 
muharririne gore: 

V 1 !j i 
Alman- Frans1z sui· 
hüne âmade imi§ !. 

Bu takdirde 
Al man gaga 

Fransadan transit 
hakk1 verilecek 

Londra, 10, (A.A.): - (Ofi): 1 
Sunday Dispatch diplomatik 

muharririnin yazd1gma gëre Ma. 
re§al Peten, Breste kadar sahil 
mmtakalan hariç olmak üzere 
Fransanm i§gal edilmi§ ·k1s1mlar1 • 
nm Alrnan ordusu tarafmdan tah. 
liyesi ve imzadan mukaddem Al. 
manyadaki Franstz esirlerinin ser. 
best biraktlmas1 §•rllann1 ibtiva 
edecek bir Alman • Franstz sulh 
muahedesinin akdi sureti!e Al. 
manya ile i§birligï yapmaga â • 
madedir. 

A Iman t eblig i 

A Iman 
taarruzu 

Budyeni ord u
suna yükleniyor 

Mo sk o va yeniden 
bombard1man edildi 

Sovyetler Sortava
la'da ümitsiz halde 

Helsinki, 10, (A.A.): - (Ofi); 
Sortavala Sovyet garnizonuna 

kaT§t yap1lan Finlândiya taarruzu 
tamamen inki§af etmektedir. Fin.. 
Jândlyahlar di4man hatlannda 
gedikler açmaga çall§lnakta ve 
mütemadiycn tcrakkller elde et. 
melrtedirler. 

Ruslarm Sort.avala'daki vazi. 
yetlerin in ümidsiz oldugu Fin1ân.. 
diya ku,·vetleri kumandanhgi ta. 
rabndan bildirilmi§tir. 

Finlân<iiya lntalan Careli'de 
Sohjanansuu'ya varml§lar ve Sov. 
yet araz; si içfade 25 kilometre 
mesafede bulunan K.ievstiski'ye 
ula!iltll§lard1r. 
TAARRUZ MERKEZt BUDYEN1 

ORDUSU 
Londra, 10, (A.A.): - Alman. 

larm §ÏJrdiden büyük gayretleri 
cenupta general .Budyeni ordusu. 
na ka?"§1 teksif etti.kleri anla§JI. 
ma1ctadir. Fakat bu arada Alman.

1
· 

(Devaml 3 üncil say!ada) 

Moskova radyosu bildiriyor. Shervood !abrlkalar idareolnin greve 
Gëiring'in ne oldujl'u hakkmda nihayet vermek için her çareye ba1 

\.'UTu1mu$ olduA:u S\.IJ'Ctinde iddifunn1 
hiçbir malûmat yoktur; fakat Ber. r<odetn••ktedlr. 
lin civarmda bir taha~§Üt kamp1. DESiZ IN~AATJNDA GREVl..F.R 

na sevked!ldig; de sëyleniyor. Ge. 01.l YOR 
al Kearny (Yen! jersey), JO (A.A.) _ 

ner Milch'in de gestapo taraf1n. Buraltak• deniz. .n~..1· t h'zg~l !ar1nda 
dan tevkif edildigi bildirHiyor. grev devam etmck!<'dir Deniz in$aat 

Yahudi men~eli olmasma rag. (Devam1 3 üncü 5'lyfada) 
men, Güring'in sayesmde en yük. . - -;;---

sek askerî merkbcyi ihraz etmi~. Müthic:: bir hava 
olan general Mile; Hinuitler ile "If 
Gëebbels'm ~ddetli mcnfuru idi. m U h a r e b e $ 

1
• 

Berlinde General Milcb"in tevki-
fini mütea.kip Himmler'in emrile 
Gestapo tarafmdan ,idam edildig; Küçük bir Îngiliz fi

' 

1 

~osu 100 Alman 
tayyaresile çarp1§h 
Londra, IO, (A.A.): - (B B.C.): 

~ayialan dola§maktadtr. 

Vameden aHedilen A1man 
hava Marepli Giiring 

1 

1mparatorluk ha\·a ktwYe leri 
dün §Îll'lalî Fransaya yaptiklan 
hücum esnasmda Alman ta).) ar'
lerinin lruvvetli mukavemetl<'rtle 
kar§J.l3§1llt~ard1r. Küçük bir ;ngî. 
liz tayyare filosu kendi b~~t'1a 
100 Alman tayyare~ile çarp1~rr a. 

, i!a mecbur kalmt§hr. 4 ingiliz tay. 
yaresi dü~liftür. Almanlar 13 
tayyare kaybetm.i§lerdir. 

34 ALMAN TAYYARESt DÜ~Ü. 
RÜLDÜ 

Londra, 10, (A.A.): - (B.B.C.): 
Dünkü hava muharebclerinde 

Ahn.anlar 34 tayyare kaybetmi~. 
lerdir. Buna mukabil ingilizlerin 
tayyare zayiati 24 dür. 

10 ALMAN ~EHRi BOMBA. 
LAND! 

L<>ndra, 10, (A.A.): - (B.B.C.): 
Bu ba!ta içinde lmparatorluk 

1 
bava kuvvetleri ehemmiyetlî 10 
Alman §ehrini muvaffakiyetle 
bœnbalam1~lardu. j Londra, 10 (A.A.) - lngiliz ha

(Devam1 3 üncU sayfada) 

.( SPOR HAREKETLERi ) 

Dün Yap1lan At Yar1$lar1 
Dün neticelendirilen su sporlar1 müsabakalar1nda 

birinciligi Galatasaray denizcileri kazand1 
'Qlr: h1rJ1k içindcdir; Türkiye, sev. 
~;.., ~~ bak1mmdan M>D dertte mü- Al man i '9 al inde Mar~al, Amerikahlarla tngi • At y an§lan.nm 5 nci hafta lro. milliliettkte Ganyan.t 4 lira ve ik.i. 120, plâselere 120, 125, 175 kuru1 

li .babiste 50 lira vermlftlr. v~tir. 
~tt]· 1r mevki i. g91 ediyor; kU\·· 

d,,;'~~llkahraman bir ordusu nr- ki memleketlerde 
-llt!11< 1 ~t \'e ordu. tam bir uya- ---·----------

C:i;llth lç_•ndedir. Kuvvetli Türki:ve Yu na n 1· s t an da 
~'ah 11••Yetinin u veya bu tarafla 
••tellier barbe müdahalesî, müca-
l~]jt/ ak1~1 Ülerinde büyük degi. isyan ha r e k et i 
d,, k" er h u<ule getirebilir. Tabi1-
°t'iit•·,·' her ikî muharip taraf da ")·e . 
••b1 • Dio kendisile beraber olma 
d '~Ier Tü k" k li b" '\·ll't · r 1ye, uvvet 1r 
't1 kuJ olmasaycl1 ve mühim bir 
d ceI,' · •, •lh · •' vaziyette bulunmasay-
1• nr:lte Oou kazanmak için kim-
ltte?d· naganda vapmav1 dü•iln-... ' B . .. , 
•••ai, · U itibarla haddini a§ma. 
"'•ha ~;•!ile Propagandalari müsa-

'.I\; i'_c kar,thyabiliriz. 
) ""Yen· k h •ti h· •n udret ve ebemmi-
~~dati~ hcdahettir; fakat ba~ka bir 
'l'on; 1 daha vardir ki o tla. Tiir-
~"'•d~ bu harpie ~ir lttnüze ug-

'af k ça barbe girmemek ve bi
:Îdi~, al~ 'k hususundaki kat"î az. 
t "1"1 Iliz, Îngîlterenin müttefiki 

81l)'a tn do•lu olarak, diger 
, (De\:mll 4 ilncü ••l'fada) 

Norveçte de orfî 
idare ilân edildi 

Londra, 10 (A.A.) - Haber alm. 
d1gma gëre Yunanistanda ahali 
müstevliye ka~ gittikçe isyankâr 
bir vaziyet almakt.adtr. Sokaklar
da toplan tilar ve nümayi§ler me
nedi!mi§ ve baz1 tedbirler al.mm!§· 
tir. Halk bir cenazeyi t.akip edebil
mek için müsaade almak mecbu
riyetindedir. Sokaklarda iki ki§i. 
den fazla bir aradA dola§mak ya
sak edilmi§tir. 

Diger taraftan Fransada da ve 
bilhassa Lyon ve Saint-Etienne 
gibi büyük sanayi §•hirlerinde 

(Dev&ml 3 üncil say!ada) 

lizler harbi o mmtakalara te§mil §'Ulanna dün Vell Efendide kala,. 
~bbüs:inde bulunduklari tak • bahk bir seyirci kütlesi ônündt> 
dirde 1spanya ile muvasalasm1 te.. 1 d di'-'~tir 

. k dil • ,_ 1 evam e ~ . mm ma sa e .run1an ara nama.. 1 
dud bir zaman için Fransa tari. Birinci kO§'U: Bu kotuya üç at 
ki!e transit hakkm1 bah§etmege ~ak e!mi§ bunlardan Roi birin-

' de hazirdtr. ci, Mis l:klnci gelmi§lerdlr. Bahsi 

GOnüDü hastabalacil1ia YHJlan 1 Vifl Ka bl n esi 
m~er Sovyet kulan .. "" ,. • l 

Amerikadaçelik Fevkalade b1r
1 

istihsali artiyor toplant1 yap1yor j 

Geçen y1la nisbetle Geçen toplant1da 

1.100.000 Afrikan1n müdafaas1 
to n f a z lahk var mevzuu gorÜ§Üldü 
N~vyork, 10 (A.AJ .:-:. Amerika Vichy, 10, (A.A.): _ (Ofi); 

demir . ve .çe~ ens t_usu tarafm- Ale!âde cumartesi ëgleden son. 

tkinci Jr.O§'U : Meliketülbavva bl. Dôrd.üncü k~u: Bu ko§llda Ka.. 
rinci, Ktml§ !kinci. Bu kO{JU gan. ran!il birinci, Roonans ikinci 

yana 100 ~ vermi§tir. ge!mif ve ganyan 170, plâseler de 
Üçüncü k<l§u: Bu kofuya iotll"ak 130 ve 100 get.irmi§tir 

eden 7 attan Bultet biri:nc! gel.. Befinci ~· Son k~a giren 
~tir. Bah&l. miifterek ganyana c~ s llncll l&Yfaclal 

' 

dan bildir1ld1gme gore Temmuz 1 ra toplarunasi uk er olan 
194-0 da 5.724.625 ton olan çelik is- Fransiz .kabinesi :Vka~e olara.k 
tihsah T~mmuz 1941 de 6.821.602 yarinki pazartes1 günü içtimaa 
tona l>ahg ol..mu,tur. (Dc••m1 3 ünc'1 s•y!adaJ Dünkii al yan~··rrnda en mllblm ll:o~un biri.ncisi &eûrlr."1 ve Yarlflan alâka ile seyredenler 
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B ... r zaletc sebep olru. küstahm rüz süvariden mürekkep güzide 
üzenn nticum et ·. bu· kun·et vücude getirdi. Bu kuv-

Etrafta ~et n e il 1 bu vetin baizma geçerek Mcdine ù ti-
hücumu s:lâhln kar~tl d lar. Ve o kametine dogru ilerledi. Mak,,ad1, 
müslümam d rhal par lad1lar. bu süvari kuvvetile Medincye bir 

Bu b hn · e. d l edine- baslan yap p mümkün oldugu ka-
ye ak.setti. ! lâmlar ara.sinda hüyük dar tahribat icra etmek ve sonra, 
bir galcyan ba,gosterdi. Yap1lan sür'atle gcri çekilmekti. 
k.üitahl , tahammül ududunu Resulîi l:luem Efendimiz Ebû 
"eçmi§ti. Ve hemen ~ âyeti keri- Süfyamn bu hareketini tam vak
me nüzul etti: tin.de haber ald1. Derhal . eferber. 

[Ve imma tahMennc mia :itz. ·- 1ik ilân ederek bir gün zarf.nda 
min hiyâneten ... ) Iki yüz mücahit toplad1. Ve ayni 

Bu âyeti .kerimcnin mcali ~erifi: gun zarlmda t kiliihm yaph. Hc
[Bir ·avmin îhanet ~re hi) anc-- men Mcdineden hareket ederek 

tinden ·orkuyorsan. sen -Onlat·da cebti yûrüyü ile dii§manm üzeri-
evvel hare'ket <:t .•• ] ne atdd1. (Ariz) mevldinde, Ku-

Dem tl. rey§ süvarilerile kar~1la§t1. 
Bu âyeti celile üzerme, R lü Ebû Süfyanm athlan o c1varda 

Ekrem :E!endhr.iz àerhal sc!erber- birkaç hurma a~ac1m yakrm~lar .. 
lik emri verdi (F.bû L bâne)yi e her na&1lsa el.lerin.e g irdiklerl 

edincde kaimi birakarak bir müslümam da parçalam1 lard1. 
dôrt yuz k~ilik ir ordu ile (Kay- lslâm ordusunun d~an üzeri-
naka) kaksi.nin ürerine y:lrüdü. abll§L o kadar 'ddetli ve hey-

Hazirl!k ve yürùyü§ 0 - r sür- betli o!.du k.i, Ebû Süfyamn süvarL 
atli olmu§lu .Ici, cesaretled e ,., ri dayanamadùar. Kaçauya !?a~ 
mükemme ccnk âl Uerin güve l.a.d.1lar. Hatti kaçarken yülderini 
nen Museviler bi.rdenb" §a~trdl- hafifletmek çin, atlaruun tedôle
lar. Derhal knlelerine kaparuiuar. · d ki (scvi..lt) torbalanni attllar. 

Resulü Ek-rem Efendîmit, hemen Se\·ik, kavrulmll§ una yag karI§ti
kaleyi muhasara ettl e bilâkaydü nlarak yapdan bir nevi yemekti. 
§art te lim Qlmad.kça muhasaray1 

1 
Mekkeliler, harplere ve uzun sefer

ref'etmiyecegini Mu. vilere bildir- lere ç1k.t1klan zaman, sadece bunu 
di. yerlerdi. 

Kal e kw erzak ol- (Devanu var) 

evikGaz i 
(Bedir) .ca!crmd.en nr~. Mek· Tramvaym camJru lurmlf 

kelilerin hlll e vuiyetlttini ar- $~ide oturan Sabri Ertürk. 3: 
retmi§"tik. dmdaki §&his evvelki ak§am ~1vh 

:Maglû0ty.eti. ~ tütlü. haunede- tramvay arabasma bind1gi s rada 
nuyen Meüdilerm ve b1 pek. 

. • .arabanm dolap canum kmhgm .. 
çok ~addl .e~a . . .. ()lan dan yapilan . • yet üzerine yaka-
1:enginlerl11 mti.kam h.islen .gunden ~1 t kikata h .. ~larum tir. 

.. t v:.'---'- L • • annu a ~ gune ar 1yor .. ve n.<WQtlD uarutU, ----ot>--· 
heyecanh nutuklarla sarsiliyord11. 

(Ebû. CehiJ)in wefat et Bir o üs çarpmut daha 
rine, Kurey~ kabHesin · b"üyi!k Dün saat 12 de Bost netdan Ka. 
reislitin (Eb Süi"ya ) · · ddtoyüne gelmekt -0lan ve Km!.. 
(Resulûllah)w ve ehli · m.1n buj toprakta 32 say1da oturan ve 4759 
ezell ve ebedî dilpnani. r1y et sayida TD.ukayyet ~or Necatinln i. 
mevlcilne geçer geçm«; m u- daresindeki 244 say1h taksi otomo 
manlar.dan intikam alma~1kça z~v- blli Erenkoyünde Çmar dibinde 
cele~m yataklanna ~em~e 342 sayili evd-e oturan Neslm oglu 
ve vucuduna kokut ya lar .lllll"· M d ha 1bisikletle gitmekte 
memiye ahdetti ••• Bu .ahit, Arap. or a ya b' 
larm en büyük yemini icï i.ken a taraftan ~ e .i.. 

Ebc1 Sü.fyan, d.ini yerinel si.lùetin arka tekerleg1 kmlarak 
,,etinnek i · az·c kiar.a gk4ti Mordab.ay hafifçe yaralanmt§hr 
Ehli lslâœ.a karp aÇ11acak biiyük Yaralmm müdavat1 yaptinlm.11 
barbe b ere, fk.i suÇlu ~fôr yakalansnlJk. 

l kendcr Fahrettin, geçcn 
çok iyi.vc çok k1ymetli bir f1rsatla 
kéiy g zintisine ç1km1 ve Çekrnec 
géilü etraîmdaki këylerin baz1lan
m gezrri§.. bu gezintide gèirdügù 
tabii güzelhkleri anlata anlata bi

tiremiyor. Onun pek begcnmi§ ol.. 
ilui-u bu yerlerl, eskid n az çok 
ben oo gezmi , gormü§tüm .. Çek
mece civan gerçekten çok güzel
dir Yc as1l güzelll~in sunturlusu 
golün kend~indedil. Civar1, sahil· 
lerl hayli ç1plak olan bu can1m go· 
lün etrafi agaçlandmlsa, oralarda 
yeni yeni ve irin §irin koyler ku· 
rulsa buras1 acaba ne olmaz? Ne 

1 K DA ·• 

a§abahçedeki müte
cavizler mahkemede 

~~~~~~-.. ~~~~-
A vni; suç üstünde yakaland1g1n-
dan ilk duru~mada tevkif edildi 
Bir ikl hafta evvel Pa§abahçede 1 cezada gizli olarak muh.akemeleri

>'anlarmda crkeklerle k1rda gczi ne ba~lanml§hr. 
nen Hediye, Selime ve Meliha adm- Tecavüze ugr1yan kadmlru·la 
daki kadmlarm üzerine hücum e- yanlarmdaki erkeklcr de mahke. 

derek bunlan kaç1ran ve içlerinedn 
Hediyeyi oltkoyarak kendisine zor .. 
la tasallutta bulunan Avni, Meh-

meye ~ahit olarak getirilm~ti. Ne
tice<le uçlulardan Hediycye .zorla 
tasallûtta bulunurken cürmü me~
hut halinde yakalanan Avni tevkif 

met Gülcryüz vc Omer admdaki cdilmi§ ve muhakeme ba,vka bir gü-

"i 

· Bükre~ Elçimiz 
Dün Edirne yolile 

§ehrimize geldi 
Bükr~ Büyük Elçimiz 

Hamdullah Suphi Tanr1over 
y1mmda Petrul Of~i Umum 
l\1üdür l\Iuavini 'edat, Bucla
pc~te Konsolo luk Ba âtibi 
Pertev oldugu halde K ptkale 
huiudumuzdaD clüa Edir eye 
gelmi~lerdir. 

Damdullah Sup i Tanr1ë. 
ver, F..dirneli 1azeteeilere me
zunen geldigini ve ·eyahati
nin tamamen bus î mahiyet
te oldugunu, bir ha{taya ka
dar tekrar BUkre e 4ënttegi
ni soylemi tir. Mumaileyh bu.. 
giin cltrimize gelm~tir. 

olac .. k, cennet olur, cennet! Florya 
plâjmm yamb~mda olan bu koca 
gol, istanbulun ôyle bir süsü, inci. 
:;idtr ki, bence Bogazin birçok ycr· 
leri, Çamhca, hattâ Adalar bu gô
lün etrafmda ve yakmlarmda ku
rulacak agaçbkb, sulak mamure
ciklerin yamnda hiç kahr. Hele et· 
raf1 ycr yer çinar, çam, kavak, sal. 
k.un, sôgüt korularile çevrilecek 
olan bu gOlde sabahlar1, a~amlan 
ve gcceleri sandallarla gezinti ha
riku ·de ômür clur. !.stanbulun 

·~:·: ;·:;::t-=~~:~:a VÎDÎ Ve 1 

lerine yard1m Maarif Müdürü f Yeni et fiatlar1 

imara en muhtaç ve müsait yerle

rinden biri varsa o da hiç §Üphcsiz 
ki o güzelim Çekmcce golünün sa
hilleri ve etrafld1r. 

Onnan Cemal K.AYCILI 

~a~:lacak bir mebaret \'e kurnaz
bkla bir oteldc h1rs1zhk yapan Mch 
met ogl11 Ali ismind 15 ya§-lnda bir 
çocuk zab1taca yakalanarak adliye
ye Le>;lim edilnü~fü. 

S11Çlu çocuk, S'rkecide A ·dos o
teline girm· \'e otelin idare odasm· 
da, kâtibin uyumakta oldu~nu 
gôrmü§tür. Bu vaziyet ka1'§1Smda 
i~inin haylî kiolayla~t:g1ru !arkede
rek, usulca kâtibin yanma sokul 
mu§ ve cebindeki kasa anahtann 
a§1rm19tir. Bununla kasayi açmt< 
ve i inde bulunan 40 lira paray1 cc 
bine yerle tirdikten s?nra kaçm 
tir. Fakat, bir müddet sonra Ïli an 

la§ilm~ ve Ali yakay1 ele vermi 
tir. 

Adliyeye teslim olunan küçiil 
husiz 7 ncl sorgu hâkimi tarafmda 
sorguya çekild.ikten sonra tevkif / 

dilmi.ftir. 

4aymakamlanna gonderilmi;z oldu. 
1undan bedenî mükelleflyetle alâ
·adar olan bùtün yol mükellefleri
nin mensup olduklan mahalle mü
-r.essillerile ihtiyar heyetlerine mü
acaatla hangi yolda \"e hangi gün
le mükellefiyelleriui yapacaklarm1 
nlayarak nüfus cüzdanlar1 ile mu· 

·yyen olan günlerde çall§acaklan 
:-ilda Nafia Fen memurlarma mü .. 

.acaat etmeleti ilân olunur. 

meti olur? Ve eg-er gordürlilecek - Gerek Nihad ve gerekse siz, 
çok i§leriniz varsa, izzeti n:efisle • §Unu iyi biliniz ki, hayat denilen 
rini kirmad1gmu adamlara tek .. tiyatro, locadan da seyredilir, pa. 
lifde bulunun. Ben tut,ugum yo1 .. radiden de. Fakat bu tiyatronun 

lkinci manzaraya sarfetm~ti ~im
di de oyle yaph. aran klar1n Adami 

Yaz • • IRFA DOtiAN 
dan son derece memnunum. Da- éiyle sahneleri vard1r ki, locadan 

t ha fazla memnuniyetlere taham.. se°_yredenlere hiçbir ~ey ifade et. 

Onun bu manzaray1 çok sevme. 
si, küçük ya§mda ayr1ld.i~1 kôyü. 
ne benz{?mesindendi. Rclki benzer 
hiç bir tarafi da yok am.ma, ço. 
cukluk hatiralari insanm kafasm .. 
da nasll yer ahrsa, oyle kald1g1 
için, Necmi de bu manzaralar1 ay. 
ni hahralarm kopyas1 olarak go. 
rüyordu. 

sine ne"kadar da çok benzedigini 
gorerek hayret eder. tlakikatte 
benreyi~ hiç yoktur. Fakat neden. 
se hat1r amak ihtiyact onu bu yol 
9E!vkeder. 

Son dcîa manzaralara balap, 
geri kalan merdiwnleri inerken, 
lrulaklarm1, hasta iniltisine benze-""--------Edebî Roman 32 

mecbur etfg'niz Nihat, .biraz ev • karak, teselli edici ozler bulmaga 
vel de burada lkartima çùtU. Bura- çali§tyordu: 
ya ne maksalla · 0 ugumu -i in içinde bir y~hk var 

glum. Ben hepsini düzeltirUn. Ni 
bi se dahi, b. afta e el.1cim bat fena blr adam degildir. 
bilir hangi aat icab1 iki ç 

- Evvelâ, bana (oglum) diye 
dakika onu~ugu bir adama ya - hit.ap etmeyiniz. Sanlyen teselliye 
pacaki muamel birat insanî ol - de kalk~yuuz. tçerideki k.ah • 
ma1Jydl. Kafasmda yagl.t kasket, abalann neye delâlet ettigini bil. 
s1rtmda eski ve islak elblse ta11 - miyorum am.ma; lrerhalde s ze iaz 
yanlar, Nihat gibi adamlar indi.n.. la ne 'e vermi~ olacak .Jd, küçül • 
de muhakkak kl !küçülüyorlac; fa. miii bir ada.Illl teskin etmege u~
kat küçülmü~ olan .insanlan tah.kir ra yorsunuz. Bunlara lüzwn JOk. 
etme;t, bizim cemiycl.i.miùn ka • ~uradan aynlmadan evvel, sizden 
nunlanna herhaldoe çmed1. bir istekde bulunacag1tn: Beni ber 

Géizl ri kararm11. b~ sersetn - hangi bir vesile ile, tammad1~1m 
l~ti. ~ emek 'ein :kapl.D.Ul !adamlann kar§lsula çikarmaym1z. 
pervazxna omuzunu dayad.t. Mil - Size olan borcumu kendi gayre -
kerrem bey onu bl.l 1>.aliad-. kor timle Odememem bcmun ne lk1y • 

mitlüm 1'almad1. mezken, paradidekileti günlerce 
Elini caketinin iç cebine gotü. dü~ündürebilir. 

rüp zarf1 ç1kard1. Agir 2gir merdivenleri inmege 
- Alm bun11 ve lûtfen saym. ba!ilad.l. Basamaklarm ortasmda 

Borçlar1m! odeyinceye lkadar sizi durdu ve duvardaki yagh boya 
ber ay bôyle rahatsiz edeccgim R'lanzaralari, antika merakhs1 bir 
için affmiz1 dilerim. Amerikalt gibi tetkike ba~lad1. 

Mükerrem Bey itiraz etti: Bir gôl lœnannda •büyük bir 
- Hay1r almayacag1m Kenan. . 

De . d .. ledi "-unlara ar: çiftlik ve çayirda ko§u§an ik1 bey. min e soy m, .... • . . · 
tlk lüzum kalmadi. Bu paramn ~ , gir. Sahilde dola§an b1r sandal ve 

nlm için ne kadar ehemmiyetsiz diger taraft~ san b~r Y?l. Manza. 
olacagmi dii§ünmüyor musun? rarun heyeh umum1yes1 bundan 

- Orasi beni alâkadar ellll(?Z... ibaret. Fakat Necmi onda daha 
Almamz bence çok ehemmiyetli.. bir sürü gizli güzellikler buldu. 
dir. fçeride eglenen ahbaplanm.. !kinci resim, onun bakmakla 
za bir parça daha ne§'e vermeni.. doyam1yucag1 kadar ho§una gidi. 
ze vesile olsa gene kârd1r. yordu. Bu evde dort senellk bir 

Sozlerini bitirirken zarf1 zorla ! hayat sürdügü_nden bu güne .k~
Mükerrcm Beyin ellerlne tut* dar, bu merd1venlerd-en her m~ 
turdu. ve ç1k1~mda bir iki dak.ikas1m bu 

Yan biçilmi§ bir jbugday tarla.. 
si vè biçmekte dcvam eden koy. 
lüler. Bir kiî~ede, arabaya yükle. 
tilen demetler. Daha gerilerde 

yen esler kaplad1 ve b~1m ar. 
kaya çevirdi. 

Kül rengi bir mantoya bürün
mü§ olan Ve<lia, ayaklarma dola.. 
§an tuvaletini sag elilc toplamaga 
çahsarak, merdivenlerl inip yam ... 
na geldl. 

harman faaliyeti. Manzaramn bir - Yalvarmm sana Ken;m, beni 
ko~\?sinde de uzaktaki koyün an.. bir dakika dinle ... And wnniye. 

cak seçilebilen evleri. 
Kôyünden ufak ya~mda aynlm~ 

herkes için bu manzara elbette ki 
güzeldir. Çok lœrre insan, hasre. 
tinl çektigi §'E!yleri, onüne ç1kan.. 
!ara benzetir. Bu bir ihtiyaçttr. 
Sevdi~inden y1llarca uzak kalan 
â§lk bile, günün birinde onüne 
çlkan br kmn, gurbetteki sevgill.. 

cegim, !akat insanî duygulanna 
müracaat ediyorum. 

Fazla sûyliyemedi. Nemli gôz. 
lerini saklamak için, ba~m1 Kena. 
nm omuzuna daya::h. Duvardaki 
harman manzarasma, bu iki vücu. 
dun garip §ekilli gOlgesi, ba,n 
bir renk verm~ti. 

(Devanu vu) 
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IKDAM ----
Viti kabinesi 

(Ba1 tarafl 1 lnC! saylada) 
da vet edilmi!/tir . 

(Da, tanû1 1 lnc1 1ayfada) 

Ruslarin Berlinif Es rare n - isp~nyadaki !n: 
bombard1man1 giz spiker g1l1z B. Elç1s1 

EVVELKf GÜNh."ii iÇTiMA 
Lond.J·a, 10, {A.A.) - {Ofi ajan-

Avustralya Hariciye 

Na z 1 r 1n1 n Nutku : 

Japonyan1n yeni 

Spor hareketleri 1 
10 attan Sava birinci w Bozkurt 
ikinci g~tr. Bah..; mü terck 
gnnyana 200 kurll§, plâselerc 125, , 
100. 700 kuru1 vern1~tlr 

Ma cari standan 
hudut 

harici edilenier s1 bildir1yor): 
Siyasî mü~ahitlere gore, dt.in og. 

bir hare ke tini n Su sporlari müsabaka
s1n1 G. Saray kazand1 

âk1beti CÏddJ V8 tstanbul (A.A.): - istanbul su 
Almanlar taraf1n- Raporunu vermek üze 
dan tasdik edildi "V,,ordusuna bir re Londraya gidecek 
I.ondra, 10 {A.A.) - B.B.C: 
Almanlar Sovyet hava kuvvetle

r1n n Berline taarruz etmi& olduk.. 
laru11 dün kabul ve tasdik e~
lerdir 

Sovyet hava kuvvetleri Alman 
ht.ckùmet merkezine birbirini mü
teakip iki kademe halinde taarruz 
etm~lcrdir. Ruslar yaln.z bir tay
Yal't' kaybetmi§lcrdir. Berl!nde bü
~ ùk yanginlar olmu§ ve ~iddetli in
filiiklar vukubulmll§tur. 

BERLL."i BOMBARDIMANI 
TAFSiLATI 

Moskova, 10 {A.A.) - Ofi: 
Tayyarderimiz 8/9 AJiustos ge. 

cesi münhas1ran isti~afta bulun
mak maksadile yen!den Almanya 
ûzcrinde uçmu~lardir. Berlin mm
takasma y angtn ve infilâk bomba
lar1 at1!rni§tlr. Askeri hedcfler ve 
demiryolu merkezleri tekrar bom
balanml!jtir. Râsitlan= §iddeUi 
<11filâklar m~ahede etm~lerdir. 
Tayyarelerimizin hepsi üs!erine av
det etmi~!erdir. BiT tayyaremizin 
nerede ka!dtg1 ara~tinlmaktad1r. 

Londra, 10, {A.A.): - Almanla. 
rm daha ilk muharebe haftalann. 
da imha~m1 bildiro"'i~ olduklar1 
Sovyet hava kuvvetleri Berlin'e 
""'" yaorrakla a1man iddialanm 
kat't olarak tekzlb etm~lerdir. 
F:.Jhakika bu, muazzam bir i!jdir. 
Sovyet tayyareleri hedeflcrine 
varmak 1çin en az 650 millik bir 
mc..afe ; atetmek mecburi~tinde. 
d.ir. bu n·:ntakada geceler lasadtr 
ve parlak ay l§li{• Sovyet pilotla. 
r1n1 s1kmhda btrakabilirdi. Buna 
rai!'men r vyet pilotlan alanlaI'lll!, 
tngiüz fayayreailerinin ve um11-
rniycUe :ngiU. hallunm hayranlt
ltin1 c<'lbcdecek bir tan:da yap. 

1ard1r. 

Sovyet tebligl 

h • b d • La Linea, 10 {A.A.) - Ofi: 1 ta e Ver 1 tngilterenin ispanya Büyük El-

i çisi Sir Samuel Hoar 1spanyol hü
kûmetinin tahsis ettigi bir otomo

" V,, ha r f Ji ~eklinde bil ile Cebelüttank'daki ispanyol 
l? tayyare Kudüs tahdit hattm1 geçmi§ ve ingiliz 

mmtakasma girm~ttt. Büyük E!-
scmas1nda dola~b çinin Cebelüttar1kta !ngiliz yüksek 
Londr 10 {A.A.) _ Bu sabah zi.ma:nda;J~rile giirü§ecegi ~ iki 

a, gunluk bir 1kametten sonra burada ilk saatlerde ra<lyoda beyanatta .. .. 
1 

. d . 
b 1 Alb B 'tt Al go.-u§Ille erme air raporunu ver-

du unanA!m ay lilr; onl,t dmk~nhya-1 n:ck üzere Londraya gidece/!i te-
a ve an i.s as1 a m a ~1 er . . . 
rd V d h ·t be .. .. mm edilmekted1r. 

ye e < • or usuna t a n onu· -----
müzdeki cuma günü mühini tali
mat verccegini soylemi§tir. 

Albay Brittcm, i§gal altmda bulu
nan memlcketler halluna demi§tir 
ki: 

Elinttdeki paranm k1ymeti sui.. 
ra inmedcn satm alabileœginiz ka
dar mübayaatta bulunun. Çiftçilcr, 
yakmda Nazi ajanlan gelerek siz
den ne mahsu\ idrâk ettiginizi so
racaklardir. Mahsulünüzü gizleme
nin yolu vardir. Bunu herhalde siz 
de bilirsiniz. 

Ku<Jüs, 10, (A.A.): - {Ofi): 
Kudüs hallu imparatorluk: hava 

kuVV<?tlerinin §€hir üzerfnde eu. 
martesi günü yaptùdan cevelâm 
tekrar seyretmek f1rsat1m bu!. 
mu§tur. 

Halk müteaddit V harfleri §ek. 
liooe s1ral~ olan on yedi bü. 
yük ingiliz bomharruman tayyare. 
lerinln geçi§ini büyük bir gurur 
ile alk.i~laml!jttr. Pazar günü sa. 
bah ve éigleden &onra bu kabilden 
goster4 uçu§larmm tekrarlanacag1 
"" ·' '•'1m1>ktedir. 

)' unanistanda isyan 
(Ba1 taran 1 lnci sayfada) 

itaatsizlik hareketleri gorülmekte
dir. 

Gcçen hafta Norveçte orf.î idare 
ilân edilmi§tir. 

JAPONYA 
(Ba§ fara!t 1 inti sayfada) 

velt Maine aç1klannda Potomac ya
ti ile gezmekle me§guldür. Bahriye 
Naz:r1 Albay Knoks'un Maine'de 
bulunan Yorkharbour'a muvasalat 
ettigi sôylcnilmektedir. 

Bundan ba§ka Hariciye Müste
~ar1 M. Summer Welles, M. Hop. 
kins'i ba§hca muavinlerinden bin
ba§l Burnes, deniz harekât §uhesi 
reisi Amiral Stark, ha va kuvvetle
ri kumandam General Arnold ve 
lrunnay reisi General Marnhall'm 
da meçhul bir semte müteveccihen 
hareket ettikleri bik1irilmektedir. 

!simleri henüz if§a edilmiyen di
ger yüksek ~ahsiyetlerin de gizli 
tutu\an seyahatleri BirlC§ik Ame
rikanm vaziyeti hakkmd;ùd karar
s121iki artt1racak mahiyettedir. 

Gazetenin siyasî muharriri Gar. 
vin, bclki de Japonyarun büyüklük 
hastahgmm tesiri alhnda bilâhare 
tamiri mümkün olam1y acak bir ha
reketten çekinmlyecegini ilâve et
mektedir. 

(Bq larllf• 1 lnd sayfada) 
istihbarat bûrosu tarafmdan dün Alman Î§gal kuvvetlerine, bu kuv 

Muharrir, M. Çorçil ve M. Ruz. 
velt'in Uzak $arktaki vazi~t 
hakkinda hemfikir ve ayni azimde 
olduklarmdan dolay1 memnuniyeti 
ni izhar ederek makalesine ni. 
hayet vcmli!jtir. 

ak~m neyectilen teblig: vetlerin idaresine verilen mmta-

leden sonra Vichy kabinesinin 
aktettigi. içtimada ~hca müna. 
ka§a mevzuu Afrikanm müdafaa.. 
s1 olmu~tur. 

General Weygand'la Amiral 
Darlan'm Vichy'de bulunmalan 
toplantiya hususî bir ehemm1yet 
vermi~tir. 

Afrikanm miidafaasma laallûk 
eden müzakere Vichy hükûmeti 
tarafmdan Amerika hükûmetine 
tevdi edilen muhtiranm çerçeve. 
si dahilinde yap1lacaktir • 

WEYGAND NEDEN vi.$iYE 
Gl:Tr1? 

Londra, 10 (A.A.) - General 
Weygand'm Dakar, Casa Blanca 
ve Cezayirde hava ve deniz üsleri 
elde etmek için Almanlarm müte
madiyen artan tazyikleri hakkinda 
Mru"e§al Peten ile g6rü!iffiek üzoere 
Vi~iye gltmi§ olm= pek muhte. 
meldir. 

Vi§i makamlan, bunun MarC§al 
Petcn ile müstemlekelerdeki mü
messilleri al'&Slnda mutat temaslar 
cümlesinden oldukunu sèiy lüyor
lar. Fakat bu izah makhul müdür? 
General Weygand kendi te~bbüsü 
ile mi, yoksa bir davet üzerine mi 
Vi§iye gitm~tir? 

Herhalde bu mülâkatm netiœ
sini ogrenmek ihtimali pek azdtr. 
Çünkü V~i hükûmeti Alman Rei
sinin emrin-e itaat için umumiyet
le Fransu: milletinin menfaati hilâ. 
fma ahnan kararlan bildirmek is
temiyor. 
MÜZAKERELER GÎZLt TUTU. 

LUYOR 
Vichy, 10, {A.A.): - {D.N.B.): 
Kabine müzakeratt bugün de 

devam etmi§tir. 

Ba§Veki! muavinl Anura! Dar. 
!an, sabahleyin General Weygand, 
general Huntziger ve devlet nazin 
M. Benoit - Mcchin ile uzun bir 
gorü§mede bulunm~ur. 

Bunu müteakib Mare§Sl Petain 
Amiral Darlan'1 kabul etmi§tir. 

Salâhiyetli mahfiller, yap•lan 
mükàlemcler ve kabine miizake. 
ratmm :'Jkisaf safhalan hakknda 
s1kt bir kctumiyct muhafaza edi. 
vorlar. 9 Agustost.a, ktt'alar:miz, Keks- kalardaki halkm rnevzuubahis ha

h<>lm, Smolensk, Korosten ve Bi- reketlerin verdigi endi§eye bizzat 
Yala Çerkof isti!<ametlef'inde d~ Almanlarda gôriilen kuvvE<i mane. 
tnana kar§l fiddeUi harp etmi§. viye kithg1 da inzimam etmekte
lerdir. dir. Du kuvvei maneviye dü§tiklü-

Sunday Times gazetesinin i;.i. 

yasî muharriri de Uzak $arktaki 
vaziyetin Londra ile V ll§;ngton a. 
rasmdaki mütemadî müz~kerele. I"'""",,,..,._=,,....,,_---.=== 

Diger istikametlerinde ve cep- günc sebep Rus ~ephesinde Al
henin sair k1s1mlannda ~<e§if ma- man ordular1mn ugradiift agir za
hiyetinde muharebeler olmu§tur. yiatla ingiliz hava kuvvetlerinin 

1 t · decektir. rin mevzuunu le§ki et igine 4a. iNG!LTERE VE AMERiKA 
i-et etmektedir. MÜTEYAKKIZ 

Sunday Dispatch gaietesinm 

Y eniden bir çok ya
h u di tevkif edi!di 

h • I kt sporlan aj~nltg1 tarafmdan t.ertip Budapc§te, 10, {A.A.). _ (Ofi): 
V 8 1 m 0 8C8 If edilen ve cumartesi gtinü ba·'a. v · 1 

" azir.tleri gayri n zam1 o an Sidne ... 10, {A.A.): - AVU->tra!. yan htanbul yüzme sampyonluk 
ve ikamctleri arzu edilmeyen iki ya haric<ye nazm Sir Steward a.. müsabakalanna bugûn de Moda 

§Sg•daki beyanatta bulunmu§tur: yüzme havuzunda devam e:lHm~ bin ecncbiyi Macar topraklan ha. 
cJaponyarun yeni bir harckete ve bu suretle müsa:bakalar niha. nçine sürdükten sonra, Macar 

geçmegi derpi§ ettigini giisteren yetlenmf<;t.r. u.b1tasi dün yen1den bir çok vi.. 
alâmetler vaziyetteki gerginligin Büyük bir kalabahk ônünde ve lâyetlerde ve bilhassa Kaphca ~-e. 
devam edecegini tahmine müsait. 102 sporcunun 4tîrakile yaptlan hi.rlerinde mütcaddid ar8"llrma. 
tir. Japonya Hindiçinînin i~galini müsabakalar çok muntazam ol. la . 

be · · b"'L G 1 '""" .1 B lar ve baskm r yapnu~ltr. Bir hakli gostermek için çem r 1ç1. mu~ ''"a.ssa a a ........ ray i e cy. . . . 
ne alind1gmdan §ikâyet etmekte. koz yüzücülerinin çc~meleri • ~k ecnebïœr ve bilhassa Galiçya 
dir. $imdi de ayni sebepl'Cri one zevkle taidp edilmi§lir. ve Ukranya yahudileri hudud ha. 
sürerek Siyam bakkindaki niyet. :l.ki gün dcvam edcn kal)ila~. ricine çlkan!mak üzere tevki! e. 
lerini tahakuk cltirmek istiyor. malar nelicesindc Galatasaray ya. di~lir. 
Siyamda yap1lacak herhangi bir zücüleri 169 puvanla fstanbul yüz. 
japon hareketinin tngiltere ve me §ampiyonu olmlll!lardir. Bey. 
Birlc§ik Amerika menfaatlerini koz 58 puvanla iklncl, Haydarpa. 
ihlâl eder mahiyette te!âk1ti e~ §a lisesi 34 puvanla üçûncü. Ïs' ik. 
cegini B. Eden ve B. Çorçil, Hull, lâl lises; 26 puvanla diirdûncii, 
beyanatlarile Japonyaya bildir. Sen Jo.;ef 8 puvanla be§inc1, Ka. 
mi~lerdir. BOy}e bir hareketin a. dikôy H•llœv1 5 puvanla alltnct
kibeti çok ciddl ve vahim olacak. 1 dir. 

• 
lki Amerikan 
kruvazorü 

---ocr--

tir. Bu akibetlcrden içtinab etmek Küçük yùzüciiler aras1nda da . 
Japonyanm elindedir.. g~n~ Galatasaray 214 puvanla_ b~ 1 

Meçhul bir semte 
hareket ettil~r 

Melbourne. 10, {A.A.): _ Avus. rmc1, Beykœ 118 puvanla iktnci 
tralya ba~ekili B. Menzics siya.. olmu$larj1r. 
oi vaziyetteki gerginlij!'in artma. Son olarak Galatasaray ve Bey. 
sma binttn seyahatini yan yclda koz kar1~1k takimlar1 arasmda ya. 
birakarak bu ak§am Melbourne'a p1lan su topu maç1 çok heyecanh 
dënmü~tür. Kabine yann fevka. olmU§ ve Galatasaray karl§i.k ta. 

Bri.sbanne, 10 {A.A.) - iki &~li' 
Amerikan kruvazôrii bildirilmiye11 
bir semte müteveccihen hareket et. 
rni§lerdir. 

!Me bir i\tima aktedeœktir. kuru 6-4 galip gelmi~tir. 
1 R A N Müsabakalan müteakip su spor. 

Bir talim scyahati yapmakta olan 
N<>rthampton ve Saltlake City a
dmdaki bu kruvazorler gcçen sah 
günû ansn:m Brisbanne'e gelmit
lerdL 

(Bai lara!1 1 incl sayfada) 
gazetesi Ettelaat, irana dair kasten 
çtkar11an §ayialara kar§1 vaziyet 
a!makta ve :;oyle yazmaktad1r: 

tranda ~az1rda gûya büyük 
miktarda turist bulunduf:unu soy. 
liyen, vâktalar1 bilerek tahrlf et
mektir. Zira franda ikamet eden 
bütün ecnebilerin muayyen bir i§ 
sahibi oldugu bilinmektedir. 

Bugünkü 1ran1 tamyanlar, ira
nm art1k bu gibi entrikal.ara mü
sait bir ycr olmad1g1m bilirler. 

Bu sebebe binaendir ki iran, 
memleketin emniyetini muhafaza 
etmek ve ho§& gltmiyecek hâdise. 
lerin vukuuna mâni olmak için 
herhangi bir tedbiri ittihaz etmek
ten çekin!Tliyeœktir. 

SirAlman mektep tay
yaresi lsviçreye indi 

Berne, 10 (A.A.) - lsviçre ge
nclkurmaymm tebligi: 

!an ajanbg1 tarafmdan kazanan. 
!ara rnadalye \-.! !>ild mükâfatlar1 
merasirn!e verihnl§tlr. 

sui~;:A;;;N~s11 ôidürüidü? l 
'""'-----------Y'uan:M. Sami KArayet-...1 

. M_e_~met Ril§tü. ~. fransizca 1 nebil:r, Rü~tü p~aya fazkica l fir 
bildiginden ve bu~ tercümeler metkàr bulunurlard1 
vücude getirdiginden dolay1 mü • Gare<kàrlan Rü*tü pa~ay1 hile. 
terci.m Rü~tü p~ ünvamm al • k_âr, ;;cytanatkâr wfatlarla goste • 
ml§tr. rirler. Eunun da seœbi Sultan A. 

M,,. l'kab.l "hret lm zizin hâl'inde hükmi surette rned-...,,ercnn a 1 e liO a tli h 
1 1 M hm t R;,,.. .. f k a dar oldugundandir o an e e <Q•U pB§a, ev a -

lâd 1 · tl · ki .. ·· 1 Yoksa, pa.,<a as!en en nnmuslu e ma uma 1, ze , ve soz soy e. . ali de 1 tt b' .. 
. . . .. . . ne v e en 1n 1d1. Amasya, 

m~te m.ahir idi.. Guziel btr hatip p~ ile iftihar ediyordu. 
idi. . _ 1 Hüseyin A vni Pft§aya gelince, 

..su_ltan M~it teferrut v~ taha~ ümerayi askeri~ içinde nütuz ve 
kumunden b1zar oldujtu 1çm Reli1t iktidan ile tem.yil.r; etmL<tl. Hu • 
p~ya bazt kerelcr Riqtû pa§&yt seyin Avni ~ iyi bir ~ il't 
ka~1 koymak için serasker yapar- çi, iyi bir kuma:..iand" " • 

dl. Avni Pli§&, orduyu bizzal lqkil 
Bildirildijti gibi 7 Agustosta 21 hücumlarinda giirülen §Îddet ve 

dü§man tayyaresi yerine 81 dil§-1 devamllllktir. _ 
rtlan tayyaresinin dü§üriildü~ tet. SIBP ÇETELERI DE 
kikat neticesiri1e anl~t.lm1§tir. FAAL1YE'ITE 

ALMAN OLÜLERÎ YARIM Londra. 10 (A.A.) - Zagreb'den 

muharrirone gôre, Almaniar teria. Londra, 10 {A.A.) - Uzak f?arkta 
füî bir vaziyeté geçerek Rusya vaziyet gergin olmakta devam edi
harbine de\'am etmekle beraber yor. Fakat ortada âni bir tehlike
lspanya ve Portckiz de bir istilâ den bahseltirecek husus6. sebeplcr 
tescbbüsündc bulunacaklard1r . yok gibi gozüküyor. Herhalde, Bir
A~m zamanda Japonya da Siber. le§ik Amerika ve fngiltere leyak
ya, Siam ve Malezya'ya hücum e. kuzlann1 gev§ctmemi~lerdir. 

Bu sabah bir Alman meklep 
t-ayyaresi havanm fcnahg1 yüzün. 
~<·n yolunu §ll.§lrarak Bienne Bou
zean tayyare meydanma inmi§tir. 

Yarù Sultan ~!:ec~t, büyül< RC§it eden ve yedi yW; bin raddesi1111 
pa'i'lmn tahakkumünden kurtul • çrkaran askerî olrumandanlarda b' 
mak iç1n mütercim Mehmet RU§- ri idi, n J. 

tü Pa!i~YI .. ~rasker ~ap:uak onun Avni pa§8, bizzal askere kendi 
tahak~unu ~aga. çall§irw. .• , talnn yaptirird1. Mir'ah Hakikat 

MiLYON TUTUYOR alman bir habere gore Bosna'da 
Londra, 10 (A.A.) _ Bir Alman S1rp çetelerile Alman i§gal k1t'a. 

kaynagmdan al nan haber!.,re gO- lari arasmda muntazam muharebe
re i;;ark cephesinde ~imdiye kadar Ier olmaktad1r. Çeteler, S rp ordu
SOo.ooo A!man olmüFûr. Yaralt- s?nun ri~'a.t ederken saklad1g1 si
la~Ia harp es!rlerinin miktan bildi- !ah ve muhimmatt kullanarak Bos-
tilmemektedir. na'nm S1rp daglarmdaki yatak ve 

ALMANLAR MOSKOVAYI in'erde gizlentn<'kte ve gcœ ç:k1~ 
BOMBALADILAR larle baskmlar yaparak Alman 

M k 10 (A.A.) Of" devriyelerini vurmakta ve sabotaj 
os ova, - '· k 1 . akt h tâ .. 

Al man tayyarelcri diin gece Mos- h~re key e~~lyapm ad ve. at Il mu. 
kov bo b rd , · 1 d · h1m ·opru er ve emuyo arlll.I UYI m a rman e.m1~ er ir. kted' 

1 8 Alman tayyaresi dü§ürùlmü~tür. berhava etme ir er. 

Amerikada grev 
'l'ass ajansmm tebligine g6re, birta
k1m Alman tayyare gruplan ~Jos
ltova üzerindc uçm:ya ~bbüs et-
llli~lerdir. Münferit bazi tayyare. (Btl$ tarait 1 lnci say1ada) 
Ier ate• hatttru geçe_ bilmk!er, di- tezgûhlan l;içllerl endüstri tederaayo-

, "" nu reW John Green crevcllere müza-
èerleri dâfi bataryalennmm atC§- 'lcret etmelttedlr. 
lerj ve avc1 tayyarelerimizin mu- Nevyork Vorld Telegarph diyor ki: 
kabu hücumlarile dakJttlmr~larchr. Hilldlmetin, 1&11ayi tqekkülleri fede.. 
M:üteaddit yangtn ve infilâk bom- rO'yonu kongresi reis muavini Fl)'Iln'ln 
ba!a h .,.,0 .. "" E 1 d teldi.!lnl kabul ederelt ~t tczgâh-
...__ ri ~e re ... ~m~t.ur • v er e ra ri na vaz:'iyet edeceli anla~almaktad1r. 
":';llt yangmlar olrnU§ ve sür'atle 1 Rit FAllRÙCAD DA i$LEll. D1JltDU 
80ndürü!mü~ür. Birkaç ki§Ï ol-1 V&$lllllon, 10 (A A.) - Oil: 
lllü~tür Henüz tamamile tesbit e. Her Jerasy'de Curti•• - Vi.ngth tayya.. 
di!m;y~n hab<>rlere giire 8 Alman re pervaneler1 fabriltastnda mesa! h':'" 
b1yya · d.. .. "l - t.. T men homen tamarnen tevakkuf elmli 
lefi. ;esi ~§u.ru m~~ ur. ayyareo-\halrledir. Dunun sebebl amelenln 7ev-

ll11zde h1çbir zay1at yoktur. • .n;yelerine saat ba'Jln& 20 sent zamme-

Alman tebligi 
lilrriesini istemeleridir. SirkeUn sOz
-:üsü yann 1,in tam olarak durmaslnm 
:btimal dahtlinde oldu,~nu sôylem.ft.. 

la ("M teral1 1 ln•l M,.-f•d•) tir. 
nn ilk hedeflerinin Kiyet ml 

~ok~a Odesa m1 oldugu hakkmda 
~uz b1r §ey soylemek kabil de. 

GR l'VLEil MERELESÎ 
HALLEDfLtyog 

1r Aimanlann Ki~f'i tecrid 
etrnek myctinde <>lmalan muhte. 
"?cldir. Bu takdirde Odesaya bL 
l.àb hare hücum etmeleri beklene. 

llir, 

ALMANLAR tKi GEMi 
BATIRDILAR 

Berlin, 10 (A.A) - KareU ko
~nda harekâtta bulunan bombar
b~rnan tayyareleri 9 Agustos günü 
t tr Sovyet torpido muhribini ba
ll'rnl§lardir. 
~.t- · tcaddit fsabeUer alan destro

{(t Yana yatm~ ve su1ann altmd.1 
al'ho!mu tur. 

t llir Aln::m denlzaltis1 bir Sov. 
&t dcvriye gcmisini lorpill~tir. 

Va1in11ton, 10 (A.A.) - Of!: 
Bu ha!ta iç1nde mesa! nezaretinln 

uzl•~• servis! 29640 ameleyl alàkadar 
1ei{ ~Ul rrev tehdidi ve diger ictlmal 
htilârlan hill etm!;;tir. Geçen hafta 

üallcdilen lhU!à!larlll miktan 42889 a
rneleyi alâkadar etmekte idi. 

Hava muharebesi 
CB8$ tarai• 1 inci saytada) 

\'a kuvvetlerine mensup tayyare 
t~ekkülleri, bu sa bah ogleden son
ra §imali ·Fransaya dogru Man§1 
geçm~lerdir. • 

Seyirciler, Ojtleden sonra Man§1 
geçen ve Boulogne ile Calais ara.. 
smdaki Fransu: sahilleri lstikame
tine dogru uçan le§ekkülün pek 
büyük oldu&una &Oylüyorlar. 

ESR.ARr-NGIZ DANSÔZ 
Bu li.il•ük odada ayakta du • 

ran Megre bll' dev gibi gorünü. 
ywdu. Agzm1 açt1.ift zaman in.. 
ce dencbilccck pck tath ·bir ses. 
le konu~tu. 

- Elekt:-ikli cep lâmbamz 
yoktu degil mi? 

- Hayir ... Neden soruyorsu. 
nui:? 

- Bann salonunda elektrigi 
de yakmad1mz ... $u halde b1r 
kibrit çakmakla iktifa ettiniz ... 
Ce.>etle aramzdaki mesafe ne i.. 
di, soyler misiniz? 

- Bilmiyorum ki. .. 
- B.1 odamn iki duvan ar&Sl 

kadar var m1yd1? 
- .Aiag1 yukan o kadar ... 
- $u haldt? ce ede dort met. 

relik blr mesafede bulunuyor • 
dunuz .. Ve heyecan içinde idi • 
niz ... 1lk defa olarak bakikî bir 
h1rs1zliga kalk1§rnI§hntz ... Yere 
uzanmts bir cisim gorünce bu • 
nun derhal bir ccset olabilece • 
gi<ii dÜ§Ündünüz ... Ona yakla§i
madmiz, dokunmad1mz ... Bu ·j • 
tibarla o adanun art1k nefes al. 
mad1gmdan emin olamadimz ... 
Kibriti tutan kimdi? 

Delfos: 

- Ben! diye itiraf etti. 
- Çok yandt m1? 
- Dcrhal ellmden dü~tü ... 
- Demek ceset ancak bir kaç 

saniye aydmlandi! Yerde yata. 
nm Grafopulos oldugundan e • 
min misiniz? 

- Siyah saçlar giirdüm. .. 
Etrafma hayretle bakmd!. A. 

damak1llt sorguya çek:ildijilni ve 
bir manevraya àlet oldugunu 
ancak o zaman anlach. 

- Komiserden ba§ka kimse. 
ye cevap vermiyecegim! 

Dcdi. Fakat komiser telefo • 
ntm àh;zeslni eline al1IU§!i. Del. 

1 
Zab1ta Romani: 36 

_____ T_ür_k_çe_•_i_M_._F_e_ri_'d_u_n __ 

fos ;stedigi numaray1 ~itince 

titredi: 
_ Allo! ... Mosyb Delfos ile 

mi Jronu~uyorum?... Elli bin 
frankhk kefaleti yatirmaga ha.. 
zir m1sm1z?. Ben istintak hâki.. 
mine bundan bahsettim, o da 
müdd.,iumumil'gc bildirdi. . E
vet... Peki! ... Hay1r, zahmet et
meyiniz ... Dogrudan dogruya ya. 
pilsa daha iyi olur ... 

Rene Delfos henilz neden bah· 
sedlldigini anliyam1yordu. Jan 
~rbo ko§esinde kim1ldamtycrdu 

_ ~u halde Delfos, siz ber §e
Yi Janin yapt:guu iddia ediyor
sunuz oy le mi? 

- Evet. 
- Peki. Ôyle ise serbcstsiniz ... 

Dogru eve gidiniz... Pedcriniz 
bana siiz verdi, sizi azarlanuya
cak ... Bir saniye! ... Siz Jan, he
lâya atm1ya te§€bbüs ettiginiz 
paray1 Delfos'un çald1g1n1 iddia 
ediyorsunuz degil mi? 

_ Evet o çaldt. .. Ben ... 
- 0 halde onunla anla~m:z .. . 

Haydi, burada durmaym artik! .. . 
Yalmz rezalet ç1karmam1ya ve 
mümkün oldugu kadar gorünme. 
miye çalt§m ... 

Megre piposunu l'ebinden çt
karml§h. Fakat yakmad1. Afalh
yan ve ne yapacaklarm1, ne soy
!iyeceklerini bilemiyen gençlcre 
bak1yordu. Komiser Delvin aya
ga kalkarak onlan d:i§an itmiye 
mecbur oldu. 

- Kavga yok ha! ... Adliyenin 
emrinde bulundugunuzu unut· 
Jr.aym ... 

Müfctti§lerin odalarmdan sür. 

atle geçtiler. Kaptnm onüne gelir 
gelmez De\fos hiddetle arkada§t· 
na diinerek §iddetli bir lisanla 
bir §eyler sôylemiye ba§ladi. Fa
kat ne wylcdigi Î§itilmiyordu 

* Teletonun zili. 
- Allo! Komiser Dclvin mi? ... 

Affedcrsiniz sizi rahats1z ediyo
rum ... Ben Jan $abonun babasi
y1m... Yeni bic §ey var m1, og
renmek istiyorum da ... 

Komiser gûlümsedi. Lille ta. 
çmdan piposunu masanm üstü
ne b;rakt1ktdn sonra M:egreye 
bakarak gozûnü kirpti. 

- Delfos biraz evvel oj!!unuz.. 
la beraber buradan çiktL 
- ... 
- Evet can1m ... Birka.ç dakikJ. 

sonra eve gelir... Ali<>!... Beni 
dinlerseniz oglunuzu l~wnun
dan fazla ha§lamaym ... 

D1§ar1da yagmur yag1yordu. 
Delfos ile Jan $abo kim olduk
larim bilrniyen halk1n arasmdan 
gcçerck kaldmmlardan sür'atle 
yürüyorlard1, Muhavereleri de
vamh degildi. Fakat takriben 
ber yüz metrede bir içlerinden 
biri ba~m1 ya ,-a~a arkada:ima 
çeviriyor, nâhO§ bir §ey .sOylü. 
yor ve sert bir cevap ahyordu. 

Nihayet bir sokaiftn kO§eSine 
gelince evlerine gitmek üziere ~ 
ri saga, digeri sola sapti. 

- Masumiyeti isbat edild.W 
için scrbest bira.kildi! 

Ve Mosyo $abo bürosundan 

ç1k:tyor, 4 numaral1 tramvayi 
bekliyor ve senelerdenberi taru
d1gi vatmamn yanma binlyor. 
du. 

(Devamt var) 

Goruluyor k1, rnuterc1m Ru§•U Avni pa<a hakkmda ai{lr itharnlar. 
~ _z~manmm feridi bir zat • da bulunuyor. 
ti. Buyuk Re~rt p~ya kar 1 koya. Sultan Azizin hal'i ve katli ay -
cak bir kudreti haizdi. n bir dava olarak gêizdcn gcç1r l. 

Re~1t pap, vefat eU1kten sonra melldir. Fakat Hüscyin Avnl pa • 
sadaret makamma ilk dcfa olarak çarun namuslu ve malûma!h bir 
gctirildi. Kudrcti sahsiye ve ilmi.. asker olduj!unu da sèiylemek lm 
yesi herkesce müseUem idi. Ayni borçtur. 
~amanda da_ doitru ve müstakim Hüsey'n Avni p~ da, muter _ 
bir adamd1. cim RÜ§lü pa§a gibi na.musu mu -

Mehmet Rü~t.ü pa•a, Sultan Ab. cessem erbabmdand1. Tarih bun • 
dülâzizin cülûsundan sonra dahi lar hakkmda ve namus m •le!W 
üç do.ofa seraskerlige ve iki defa. üzerinde tek bir ithàinda hui un • 
daha sadarete gelmi~ i6e de Re§it muyor. 
pll§'lrun hayatmda menfr.atleri o • Hüseyin Avni pll§a da, müler • 
lan Âli ve Fuat p~ann bu de • cim R~rü pa.,<a g;b; Anadolulu 
virde tekaddüm ve tefevvuklan • idL 
m çekemedii}'nden b~a mevlcii Mütercim Rü§tü Pa§ada Tiirk. 
iktidarda ki.msenin vücudünii i~ • lük hissiyati fazlaca idi. Hüseyin 
temeyip teferrüt ve tahakkfün da. Avni Pa§& da ayni R(4tü p~ gibi 
iyesinde idL millî du..-gularla mütehassis idl. 

Mütercim Mehmet Rüllü P~ Ümmetçilik devnnin içinde ge. 
nev'i ?hstna roünhastr bir zattL ~ m?tercim. Rii§dü PB§<I, gerek 
Aslen Türk o~lu Türkdii. Amas • H~ym Avn1 P3§8 millî duygu. 
yah idi, Irkl.run lcab1 lnatç1 bir l<L larile tem.yüz etm~ e,ibastan 
rakt.ere ve dilttatOr bir phsiyet-e idi.ler. 

sahipdL H~yin Avni P3.§8, aslen Ispar. 
Ali ve Fuat pqalar, müterclm tait idt. Jspartanm en yülcsek §&. 

Rü~ü pa.._<iadan ~nirlerdl. Bu luslanndan bil'idir. 
sebeple p~anm mev1de gehneme. Mir'att hakiUt t.arihi M1that 
si için saray nezdinde icrayi tesir paça için ,Oyle yaziyor: (Sahife 
ederlerdi. 95): 

Bundan dolayidir ki, mütercim 
Mehmet Ril§tü p8§3, uzun müd • 
det mazül olarak evinde ka!m~ 
h. Pa§&, lâû saklamazdt. Her ~y! 
apaçùc tenkid ederdi. 

Mazül olarak evinde oturdu~ 
müddetçe ilmi ricalden, kuman
danlardan, ümerayi askeriyeden 
ve mülkiy@den ve ecnebl lronso • 
los ve sefaret memurlarmdan bir 
ÇO'k ki911er ziyaretine gider soh • 
betinden mllstefit olurlaràl. 

Mehmet Rü§til pa§A, cldden vü.. 
kufu olan bic zattt. Ta.m bir vü -
kuf ile ber meslek üzerinde ko • 
n~. etrafmda.Jàleri hayran e • 
derdi. 

Hal.k, müterclm Ril§tù ~ayi 
hamiyetli, namuslu, malt'.lmatlt o. 
larak tamr ve severdi A!im ve 
fazù bir ~yettt_ Bilhassa. ec • 

• ... Mitbat P• Ise cür'et.i muh.. 
ri.be ile filhretfiar olup her fiil 
ve amelde müWiazai zâliyesine 
perest.ljle mils1>ebit bilrey ve isti. 
aleye mail oldu~çün Yeni Os. 
manhlar namm1 alan cemiyetin 
nyasetine geçerek alti yüz yilltk 
devletin bünyam kadiminl bir an.. 
da tebdil ve ahlâk ve âdat mülkü.. 
milleti istedi/!i surete tahvil et. 
mek gibi kudreli müstehil-enin 
kendisunda vücudunu tasavvur ve 
ekscriya idarei devlet Vt? nüfuzu 
saltanatt ktnnaga ve usulü me~ve. 
ret ve mevutiy~ti tesise hasn ni. 
yet eyleml~ idi .. 

Mir'at1 haltlkat sahib!, Sultan 
Azù: devrin! lçinden Y11$&mt~, bü. 
tfin hâl'i vu.kuatma yakinen mut. 
tali olmUf ricaldendir. 

(Devanu VllJ') 
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SAYFA-4 

~EFFAF 
propaganda 

(Ba~makaleden devam) 
muharip milletlerin hi1;birine kar
. 1 da dii ,manhk beslemiverck tam 
bir bitarafltk içiude, düribt ve . :i
ruimi ban~ siyasetimize devam 
edi~·oruz. 

Îlk mektepler 
Eylûlün 25 inde açJla. 
rak derse ba~lanacck 

$chrimizdeki ilkmekteplerin 25 
Eylùldc tedr:sata ba~lamas1 ka
rarla§tirilm1!)-1ir. Bu y1l 1lkrnek 
teplere 1933 • 1934 tevellütlüler ka· 
bu! olunacaklard1r. 

Ortamekteplerde ikmal imtihan_ 
!an 25 Agustosta ba~lay1p 17 E. -
lûlde bitecektir. 

Lise olgunluk imtihanlari 18 Ey
Iûlde ba§lay1p 23 Lylûlde bilirl
lecektir. 

Cümhuriyet Türki)esinde, eski 
O manh imparatorlugunda olclugu 
gibi. ~u nya bu devletin ho!!una 
giden, .,u \'eya bu devlelin . iya
i;etini takip eden Cakat a. 11 kendi 
dc\·letinin siya~l'tini ikinci plânda 
birakan sadrâzamlar \'e harici ·c 
nazrrlan yoktur: Tiirkiye Cümhu. 

riyelinin ~iya c.t!. - .bu .~i~tunl.~rd .. Mektep levazimi 
kaç de{a oyled1gnruz g1b1 - yuzdc 
yü2 milli bir ~iya. ettir: Türk si~·a-1 
1>etidir, Türkiyenin hali ken~i ~i- St kJ h kk d b _ 
ya eti, Bu milh iya. et, aym 2a· 0 ar a ln a e 
1nanda, dürii t bir har1• politikas• yanname istenecek 
oldugu i5indir ki ayni de\ let adam 
lan, iki muharip zümrrnin liderlc
rinden in.,.iltere ile miittcfik ve Al 
manya ile de s1k1 dost olmak gibi 
11dlar1 cem ve telif ctmek imkâ. 
pmt bulm11~ard1r. 

Biz dün ·anm bütün propagan
dalar:na r;gmen, dogru bildigimiz 
bu yolda yürümiye devam etm<'k 
azminde~·iz; fsteyen de, prop:tRan· 
da yapmakta de\·am cdcbilir; yal· 
n1z muhterem propagandacdardan 
ricam1z ~udur ki lîitfcn nezakct 
boyonrp fatJ!a ileri gitmc. inler ,.c 
bizi iz"ac etme inler. Tiirkfede bir 
i.oz nrd1r: ln an, hergün baklava 
!>:e<e b1kar: bakla,·adan b1k1nca 
hergiin oniimiizl' sunulan propa
gandadan ûksinmemek kabil ol-
maz. 

Abidin DA VER 

Macaristanda ik· 
t1sa1dî korunma 

Fiat Mürakabe Bùrosu, mekkp 
zamam yakla~hg1 ii;in piyasadak1 
k1rtasiye eliya!an üzerinde s1k1 b :r 
kontrole geçrni~r. Bunlan elle. 
rinde bu!unduranlardan beyan
name almarak saklarnafa.rma me.} 
dan verilmiyecektir. 

~ehrimize linyit geliyor 
Etibank odun fiatinin pahahla§

mas1m nazan itibare alarak bal. 
km komür kullanacagm1 hesapla. 
m1~ ve kéimürden de lasarruf te. 
mini rnaksadiyle ~ehrimize çok 
miktar~ linyit k&nürü gonder. 
meyi kararla§t1rm1~t1r. 

Yülc arabasma binerken 
yaraland1 

Fenerde Abd1 Suba§I m~ahalle. 
sindc o•uran Vœihi admdaki ço. 
<.'Uk 3732 sa.} 1h yük arabasrna at. 
lamak 1 tcdigi s1rada dÜ:ïÜP eli 
tck'Crlek altmda ezilmi~tir. Müd~ 
vah yaptirllm1§ arabac1 yakalan
mt§hr. 

Eldivenli kedi 
(Ba~ larah 2 nci sayfa.da) 

larmak Ï('in ~:n a~an ufak hir mcm
lckelin ha:milc miillcfik \'a:ti) clc 
t{irmi b~t ::i1.ma~1. manhk , .c s.iya
~et bakmundan ne kadar hakh \'C 

izah1 kabil olur a olsun, diger ba
k1mdan nâho§ tclâkki cdilcbiliyor. 
Bahu!"us ki bir y1l cvvcl ayni u. 
(ak memlekete b,ugiinkü hasmma 
kar~1 da~·anabilmesi i in bir ingi
liz scferî hey'eti yard1ma haz1r bu· 
lunu~·ordu. 

Finlandiya i~nden Londranin da 
muztarip oldugu muhakkakhr. ·O 
derece ki siyasî münasebeti kes
mek te§ebbüsii Helsinki tarafmdan 
gelmi5tir. Yenidcn ba ka bir •vic
dan 1zhrab1• doguracak ve ber ta. 
rafta aki~ler yaratacak t~bbiisl~ 
rin, hattâ büyük menfaatler bile 
feda olunarak. yanda birak1lmas1 
bütün diinyada bilhas<.a Yakm 
• arkta cok alk1slanacakhr. 

Bii~iik Britanvanm âr1zî ve ge· 
çici olnuyan daimî menfaati de 
bunu âmirdir: Küçük milletler i~
tiklâlinin ~mpiyonu kalmak. 

Tütün ikramiyeleri 
Sanyer Askerlik §Ubesinden: 941 

y1h Tütün i.kramiyesine müstehak 1 
-0lup da henüz alm1yanlann Sanyer) 
Malmüdürlügüne rnüracaat etmele
ri ikinci def'a olma.k üzere ilân o
lunur. 

Askerlik it'leri 
Fatih Askerlik dairei.i ba kanligm· 
dan: 

Fatih Askcrlik dairesine bagh 
§Ub lere mcnsup 337 dogumlu ve 
bunlarla muameleye tâbi mükel
leflerin son yoklamasma Agusto
sun 29 uncu günü son \"e'I'ilerek as
kerlik meclisleri dag1lacagmdan bü 

tün mükelleflerin vaktile ubeleri
ne m[i acaat edcrek yoklamalanm 

-----4- yaphrmalarm1, vc ilk yoklamasm1 
Sultanahmette y1k1lacak yaptmp ta son yoklam1ya gelmiyen ( 

dükkânlar ler<len askerlik kanununun 84 ünciî\, 

IKDAM 

O. Demir Yollan lsletme U. M. llânlan 
Muhammen bedeli a~ag1da yaz1h 3 liste muhteviyah Ankara hastanesi 

s1hhi tes! at malzemesi 26/9/941 Cuma günü saat 15 den itibaren sira ile ka. 
pal! zarf usulü ile Ankara'da idare binasmda satm allnacaktJr. 

Bu i,e girmek isteycnlerin liste hizalannda yaz1h muvakkat temlnat 
ile kanunun tayin cttigi vesikalar1 vê tekllflerini ayni gun ~aat 14 e kadar 
komisyon 1·elsligine venneleri !âz1mdir, 

$artnameler paras1z ol .rak Ankara'da Malzeme Daireslnden, Haydarpn
~a'da Te~ellüm ve Sevk $efliginden da~t!Tacakhr. 

Liste Muhammen Bedel 

l 

2 
3 

19808 Lira 
6000 « 
11140 c 

Muvakkat teminat 

1485,60 Lira 
450 « 
685,50 c 
(6895) 

Ziyafetler ve toplu 
seyah~tler menedildi 
Budapc§te, 10, (AA.): - (Ofi): 
!a§e maddelcrinden tasarruf el. 

Bel di:ve bu scnc i~inde Sul an. ve hC: i~i ~·oklamaya g:Ir_niyenler. I 
ahmct meydanrnm eski hapbhane , den 8;, mc1 rn_adde m~c1bm~e .Para [ •••••••• 
binasi tarafma dü§en kismmdaki c~z~:1 almacagmm b1lg1 ed1mlme-, 

Küçük Tasarruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye m k ve rnaddî vaziyetleri mÜ§

külât içind buluna:ùarm tenkid.. 
lerine hedef olmaktan içtinab ey. 
lernek maks<td1le ne~edilen b:r 
kararname ile ziyafetler ve kafi. 
le halinde seyahatlcr menediL 
m~U-. 

kahve vc dükkânlar1 istimlâk et. 51 llan olunur. w 1 
mege k:lrar verrni§tir. Bu suretle T 

meydan aç11acaktir. Bu civara bir 337 dogumlularm son yoklama 1 

Plân1 
Ke9ideler: 4 Subat, 2 May1s, 1 Agustos 3 Ïkincitc~rin 

tarihlcrinde yap1hr. 
sark kahvesi yapùmas1 da dü ü. müddeti çok azalrni§hr. 337 dogum-1 
nülmektedir. lular ve bu dogumlularla muarr.e- 1 1941 IKRAMIYELERI 

BiR SA YlM DAHA YAPILIYOR 
Budapt.'§te, 10, (A.A.): -(Ofi): 
Isdar 1 dilen bir emirname ycni. 

d-cn i§ga! edilcn arazide 10 birir
ci te§l"màe bir nüfus say1m1 yap1J. 
masm1 derp!.§ eylemektedir. Bun. 
dan b•a geçen 15 may1sta yap1. 
lan say1mda kaydedilmi§ olanlar 
için bütün memlekE>t dahilinde 
bir say1m daha yap1lmaoi dü"?ü. 
nühnektedir. 

Sable tarife kullanan bir 
babçe kapatild1 

Beyoglunda Ta§kl§la caddesmde 
Yorganc1 ba~esi sahibi Mateos 
Tonl.9.is mu addak fi) at tarifesinin 
fiyat. lnsmm1 keserek y crine iki 
misli zamla sahte bir tarife ekledi
ginden br.hçesi kapahlarak kendisi 
;dliyeye verilmi§tir. 

Mühim miktarda teneke 
levha geliyor 

Yakmda hariçten rnühim rn.ik. 
tarda teneke levha ~lecegi haber 
elmm1~tir. Bunlar evvelâ ihracat. 
ç1lara ve müteakiben petrol kum
panyalanna \ e kon.:;erve fabrika
lanna 1evzi edileœktir. 

Büyükdere meyva fidanhg1 
geni,letiliyor 

Büyükderedek.i rneyva f1danh. 
gma biti~ik araziden bir k1sm1 sa. 
tm almarak fidanhga ilâve edile. 
œktir. Gelecek yll civar kéiylere 
buradan rnühim miktarda meyva 
fidam tevzi olunacakhr. 

Koordinaayon Hey'eti Umumî 
Kâ.tihi geldi 

Koorclinai:.-yon Heyeti Urnumî 
Kâtibi Hazun Atif Kuyucak dün 
Ankaradan §Chr1m:ize gelmi~ir. 

für müddet ~ehrimizde istirahat 
edecekU.-. 

---0--

Seker muhtekiri bir hakkal 
Topkap1 tramvay cadde :nde 165 

numarah dükkânda bakkal Sina 
Kesiroglu; Ali ismi e birisine 
kesme §Ckeri 52 kuni§tan sattigi 
için dün Asliye 2 nci Ceza mah
kemesince dûkkânmin 7 gün kapa· 
tilmas1 ve 25 lira para cezas1 éide. 
mesi kararla~t. r1lm1~hr. 

Taksimde N;midis bisiklet tica
rethanesi sahtbi 9 bis: kleti 72 §Cr 
liradan sat1p 50 ~er liradan inli§ 
gibi sahte fatura verdiginden ad
liyeve tesHm olunmu§tur. 

lnhisarlar Umum Müdürlügünden 

l - Ke~if ve ~:irtnamc,j mu<'ibince Bomontl blra fabnkasmda çah, 111va 
e mirl · k.apalJ zar! le ;rapllolacaktir. 

2 - KC$ :f bcdeli «25 922,25 lira muvakkat teminall «1944,17> ;liradlr. 
3 - tme 22/8/941 Cunm gunü. saat 10 da KabatB$ta Levazmt itibe-

1 ekt a!un kom.l..<yonunda yap1lacak ir. 
4 - Sartnan:e ve k fi s6zil geçen ~beden v• izmlr, Ankara b-~mildür

lùklerlnden l ,30 lira muk bilinde allnab11.r. 
5 - Ek iltmeye girmek isteyenlerin cl0,000• lirahk bu knbil in~at1 mu_ 

va!fakiyetle yapm1~ olduklarma dalr ~esika ibraz ederek ihale gününden 48> 
cün cvveline kndar umum müdürlük ln~at 1ube~inden ayr1ca eks1ltmeye ~
tirak ·esikas1 almalari lâz1mdir, 

6 - Eksiltmeye gireceklerin müh.ürlü teklif mektuplarlm, kanunt vesi. 
kalarlD.l ve munakasaya i~tlrak vesikaslnl ihtlva edecek olan kapall zarfla~ 
l'lDl ihale tarihlnden blr saat evveline kadar ad1 geçen ltomillyon riyasetine ~ 
makbuz mukabllinde vermelerl !Aztmdir. (11496) 

1 
Beyoglu Vak1flar 

.Vahallesi 

Direktorlügü ilânlan 

Cins1 Kap1 No. Ada 404 
parsel 5 

§ehitmuhtar Ïstiklâl Kàrgc.r sinerna eski 48, 5, 7, 5/1 
yeni 26, 5, 7, 5/1 

Zambak ve Îstiklll li dükkân eskl 2. 4, 6, 
1. apartiman yen! 10, 12, 20, 4, 6, 

Ada 405 
Parsel 2 

Valu!lar müdürlügünœ ldare edlamekte ohm Sürpagop akarat1ndan Ba. 
IAda mahalle, Sokak ve numnralar1 yacù1 gayrlmenkuller Kadastroca vak1f
lar kanununun 44. eu maddesl uyarmca tesbltl yap1lm1§ olup ilân 1arih.inden 
aki sene sonra kat'l te cilleri yap1lacagmdan bu gayri menkullerle alâkalar1 
olanlar varsa mezkûr madde uyar1nca milracaatlan il4n olunur. (8876) 

leye tâbi o.Janlann nahiye siras:na 
bakma<lan <ezalanmamak üzere a
cele §Ubeye müracaatlan ilftn olu-
nur. 

Su fiyatlar1 
$ehirde ve . ay!1ye -yerlerindc 

damacana ile at1lan menba sulan 
bir kaç gündcnberi 10.15 kuru~ 
pahah s1>blmaga ba~lann11~t1r. 

Bu ar1>da Ye~ilkoyde de evvelcP. 
35 kurus olan bir damacana su 
~imdi 45..50 kuru§a sat1lmaktad1r. 
Belediye ve diger alâkadarlar bu 
sebepsiz yi.ikselme hakkinda tah. 
kikat yaprnaga ba§laml§lard1r. 

---0---
1 :idet 2000 lirahlt - 2000 - lira Il 8 ade 
2 « 750 c - 1500 - c 35 « 
3 4 1000 c - 3000 - c 80 c 
4 c 500 c - 2000 - c 300 c 

250 hrabk - 2000. - lira 
100 c - 3500. - c 
50 « - 4000. - c 

20 c - 6000. - c 

Goz Heklmi 
Dr. Murat Rami Aydin 
Beyoglu - Parmakkap1, imam 

sokak No. 2 - Tel. 41553 
.. lua)·ene ve ber türlü goz 

ameliyah f1karaya paras1zd1r. 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKÎM 
DAHiLiYE l\IÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Mua.yene aaa.tleri: 2,5-6. Tel: 22398 

Yüksek Ogretmen Okulu Sat1nalma Komisyonu 
Reisliginden : 

Nev'l 

Ekmek 
Sadeyaî 
Zeytinya~ 

Zcy tin tar: e 
Yumurta 
Kuzu etl 
O:ighç ctl 
Kara man 
S1[:1r eti 
Kuni sogan 
Patates 
B. Farnlye 
ç, c 
A. K. « 
S. Kabag1 
T Bakla 
Semizotu 
T Bezelye 
Bamya 
T. Yaprak 
S. Yaprak 
Dom a tes 
D. Biber 
ispa:n~k 

Havuç 
Kercvlz 
Lf1hana 
Prrasa 
B. I<abaii 
Patllcan 
Englnar 
Htyar 
Y. saiata 
Limon 
Maydano:i: 
J)ercotu 
Karn1bahar 
T Sol'.,<an 
Marul 
Samusak 
Salça 

Mlktan 

25000 K. 
2500 c 
l:tu.; < 
1200 c 

25000 1'. 
1500 K. 
4000 c 
1000 c 

1000 « 
2000 K. 
3000 c 

500 c 

200 c 
1500 « 
1000 « 
500 c 

300 <t 

400 c 
lOO t 

50 c 
100 • 

zsoo c 

400 c 
2000 c 
800 c 
500 « 

1000 c 
2000 c 
400 c 

2500 c 
1000 c 

200 c 
3000 T. 

10000 c 
2000 c 

300 c 
800 c 

2500 c 
600 c 
100 K 
200 c 

Tahmin tlyati 

12 
170 
85 
38 

2 
57 
55 
47 
35 

Il 
10 
13 
12 
13 

8 
8 
6 

10 
14 
14 
15 

7 
9 
7 
5 
'l 
Il 
5 

• 
Il 
7 
2 
1 
4 
l 
l 

·~ 
1 
3 

.25 
Z5 

50 

Tu tan Îlk temlnat tarih ciin eaat 
~~~~~~~~~~~~~~~-

3062 50 
4250 OO 
1020 OO 
456 OO 
500 OO 
855 OO 

:.!200 OO 
470 OO 
350 OO 
120 OO 
300 OO 

65 OO 
24 OO 

OO 
OO 
OO 

195 
85 
40 
18 OO 
40 OO 
14 OO 
7 OO 

15 OO 
175 OO 
36 OO 

140 OO 
40 OO 
35 OO 
50 OO 

100 OO 
16 OO 

275 OO 
70 OO 
4 OO 

37 50 
fOO OO 

20 OO 
3- OO 

96 OO 
37 50 
18 OO 
25 OQ 
50 oe 

229 69 
318 75 
76 50 
34 20 
37 50 
64 12 

J65 OO 
35 25 
26 25 

9 
22 50 
4 84 
1 80 

14 62 
7 37 
3 OO 
1 35 
3 OO 
1 os 

5~ 
J. 12 

13 12 
2 70 

10 50 
3 OO 
2 62 
3 71 
7 50 
1 20 

20 112 
5 25 

30 
2 81 

30 OO 
1 50 

22 
., 20 
2 81 
1 35 
l 87 
3 85 

22/8/941 Cuma 10 

22/8/941 Cuma 14 

22/8/941 Cuina lf 

Yüksek Ogretmen okulunun 942 May1s sonuna kadar ihtiyac1 olan ve :yukar1da, nev'i ve miktan ;yazih ,Jiyecek, 
eksiltme 5atnamelerine gore ayrl ayn gôsterilml~tir. Bunlann açlk eksiltme usulile eksiltmeleri yaptlacakùr, Eksilt.. 
menin hangl gun ve saatte yap1lacab ve bunlara ait ilk teminat miktarlarl yanlarmda yaz11mJlitlr, 

Eksiltme istanbul Erkek Lisesi yanmda yüksek mektepler muhasebecill~inde toplanan olrul Jromlzyonunca 7a. 
ptlacaktir. 

i teklilerin Ticaret odaslIUil yeni yù veslkas1 ve 11k temlnat makbuzu ile birlikte beill gün ve saatle sozü geçen 
komisyonda bulunmalar1. 

Îlk teminat yahrmak ve prtnameyi gormek lsteyenlerin Yüksek ôtretmen okulu ldaresine müraca<oUan, (11877) 

11 - AGUSTOS -1941 ------- -- --- -- - - -

" . ~ ,fi· 

iLE SABAH, ÔGLE . VE AKSAM1 

Ber yemeklen 50nra rünt!e ü( drfa muntaz11n1an 

di,Jerinizi ftrcalayuuz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Istanbul 
~ubesinden : 

Depo Aran1yor 
.. !erclh:1n deniz .kenannda ve .Î6ke·esi bulunan kcpek ko)·rn· ga elverl~ll 

bilyuk~ b1r depo k1ralanacakt1r. Shkeclde 11.nan handa §ube 11emurivetine 
müracaat olunmas1. (6884) -

ISTANBUL BELEDlYESl ÏLÂNLARI 1 
Kad1kiiyünde Baharlyede Kusdili, Gôztepe de Tütilr.cûmehmt'lefendi 

~odada liüscyinbey, 11eri, Cafer.1ga ir.;:iballes:nde Bademalt1, Yeldegirme: 
nmde Yurt~ece, Ye~ilay ve Celâlmuh tnr ~oknJ "lnda parkc kalrl1r1m, ~füe 
t>eton bordur vesaire in~aat1 kapah carf m .e eksiltn eye konulmu•tur. 
Kei;i! bedeli 26834 lira 67 kun1~ ve ilk 1emin;k .012 l.r:i 60 kurustur. M~ka
vele, eksiltme, baymd1rhk i~lcri gcnel hrsusi ve fe ni ~artnameleri projc ke
fif lt'ulâsasile buna müteferri di~r ev rak 135 kuru muk bilmdc Belediye 

, f'en !~leii mi.Jdllrlugünden verllecektlr. !hale 18/S/ 941 pazartesi gtinü ~aot 15 
de Daimi Encümende yap1!acald1r. Ta 1~·ll'iin llk teminat rrakbuz \'eya mck 
luplan, ihale tnrihinden ~ckiz gim evvel ~elediye Fen I11lerl Mùdürlliguue mil 
racaat~a nl:icak'art fennl ehliyet 941 r1h1ia ait Ticaret od. n vc lkalan, im
tall ~artname ve kanunen lbrazi Jf.z1m grle 1 dit;er vcsD k J 2·1!JO numarah 
kanunun tari!atl çenesindc h Zlr1u)·a ·aklari teklif mekl uplanni ihale gtinil 
'aat 14 e kadar Daimi Encümcne ver neleri lâ:<.1I11dlr. (6358) 

~· · Deniz Yollar1 islet111e u. M. ilânf~r, 
l lAgustostan 18A gustosa adar muh eJ!f 
hatlara kalkacak vapurlann isimleri,kalk1{ 
gün ve saatleri ve kalkacaklan rihhm'ar 

Karadeniz hattlllll 

Bartm hattma 

izm1t hattma 

Mudanya hattlllll 

Band1nna hattma -

Karabiga hattma 

imroz hattina 

Ayvahlt hattma 

Ïzmir birinci sür'at _ 

Ïzmir ikincl sür'at -

Pazartcsi 17 de (Tim) , Per~en . be J 7 
de (Karadeniz). Galata nht1m1ndan. 
::::aiç.1mba 18 de (An farta). Sirke
c1 r1'1t1mmdan . (Not: Bu posta gid~ 
ve dtinü~de i~\·etcn Al«:akocaya ug_ 
rayrJcaklJr. 

Sail 8 de ("Icrsin ). Pcr<crrbe 8 de 
(Bartm) Tophanc r1h~1n1mdan. 

Sah 9 da (Saadet), Pcr,embc \ e 
'Cnmart.csi 9 da (Can.. kale). Pazar 
Il de (llfarakaz). Postalar Galata rih
t1mmdan k«lkarlar. 
(Not: Sa1t, Per~embe \'e Cun.arte. i 
gün1eri e as postnlara ilâveten aat 
10 da Galata r1htunmdan llâve blrer 
"llpur kaldmlacakltr. Îlâve \•apurlur 
;;ym gün Mudanyadan 16.30 da is
tanlJula ùoneceklerdir. Bu suretle 
Mudanyadan 1Stanbula her gün va
)JUr ~ardtr.) 
Pazartesi, Sail, ÇDrfamba ve Cuma 
8 d1. (Marakaz) Galata r1h.Unun.dan. 
Aynca Çar~amba ve Cumartcsi 20 
de (Konya). Tophnne nht1mmdan. 
Sah ve Cuma 19 da (Seyyar) Top
hane rlhtunlndan. 
J'azar 9 da (Dartm). Tophnne 11ht1-
mmdan. 
Çar§amba 12 de (Bursa). Cumartesi 
12 de (Mersm) Slrkeci rihtlmmdan. 
Pazar 16 da (izmir). Galata nhh
rnmdlm. 
sali 13 de (T1rhan). Galata r1ht1-

u1dan. 
Per~embc 13 de (Kade~). Galata 
nhbmmdan. 

NOT: Vapur seferleri hakkmda her türlil malûmat a~ilda tele!on nu
maralari yaeù1 Acentelenm.i.zden ogrcnilebilir. 

Galata Ba& Acenteligi - Gala! r1htm11, Limanlur Umum Mü-
dürlügü binas1 allmda. 42362 

Galata $ube c Gd!lta r1hhn11, Mmtaka Liman Re-

Sirkeci c 
'!P;gi bina.1 altmd11. 
~;,kec1, ~leu Salonu 

40133 
22740 

(69C4) 

Îstanbul Deniz Komutanl1g1ndan 
Deniz Gedikli Okulu Müsabaka 
lm tihanlar1 ilân1 

Deniz aedikll ortaokuluna kay1t ed"'cn okurlann müsabaka lmtlhanlat1 
18/81941 Pazarted sabah saat 9 da yapll. ·aktll'. 

Okurlann aylll i;ün H .aatt denlz komutanl gmda bulunmnlar1 ve 
yanlanr.da kuI'iUJl ve m e epli ka cm ~e 'li tik bolund nn hm. (6743) 
;.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Istanbul Gümrükleri Ba~müdürlügünden: 
M.K.N. 

'1115 

3331 

1691 

6822 

Marka No. 

856 
LKAT 58 

E w 304/3011 

HCO 7781/86 

Hw 

Miktan De~e1i 

Jtl. Gr. Li. Kr. 

669 000 11152 52 

115 000 6425 11 

~113 000 8462 56 

104 000 6255 20 

Temin ah 
Lira Kuni~ E~y~ 

685 OO 

482 OO 

635 OO 

395 OO 

%20 yc kadar 1' 
pegi havi p:inlll• 
mensucat. l 

Boyah parr'uk per 
delik tu! mensll-
cat. 3 

%20 yi: kacwr 1
' 

• JI' pegi havi P nie 
3 

"ucat. 0 
20 de, 50 Y 

kacta~ ipek!l y(IJI<' 
- l 

Jü m n ucat. 
li 

Yukaridald e~ya 1549 say1J1 Jcanun mucibince 18/8/911 de ecnco1ye Il ; 
türülmek !illrtile ac:lk arttrrma i;uretile sahlacaktlr. Sah~tan 3 gün c\::e•·g" 
kadar · e§ya 9-12 arn~1nda gtirülebilir. Sati3 Rc~adlye caddcslndek; Gllr11.~ t 
sati$ müdürlügünde saat 13,30 dad1r. Kanuni vesikalarm 1braz1 \'C tc;,rr~) 
akçelerlnin sab$ günü saat 12 ye kadar yntmlmas1 lâz1md1r. \ .,l ~ 

Sahibi: &. i Z Z ET, Nc§riyai Dircktürü: Cevdet Ka alii'g-:n 
Basild1it ye• •SOI Tel11"a.6t Mathaai1 


