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Asker Ailelerine 
Yard1m Lâyihas1 
Pazartesiye müzakere edilecek 
r Lâyihan1n esaslar1 

Tanzifat ve tenviriye hariç, diger Belediye resimlerine' yüzde 
elliye kadar, elektrik istihlâk vergisi ile nakliye vasr~alari bilet
lerine birer kuru~, sinema ve tiyatrolara yüzde on zam edilecek 
yeti§mezse mütebaki miktar servet derecesine gore ahnacak 

. . .... . • • .... 
Alman - Sovyet 

harbi 

Ankara, 5 Ajuste. 
A Iman. Sov)et harbi ha§
~ hyah 4j gün oldu. Dün. 

yamn en büyük iki onlu. 
•unun, timdi)"e kadar tarihte misli 
Ciirülmemit kadar büyük kuvvet
lerle ~imal Bm denizinden Kara. 
deniz luy1lanna kadar U.l.8D&n ve 
Yine taribte e~i bulunrmyan Jat'a 
uauuluRuud• LI• "c-pJ.• ~•--.:....1. 
)'aptiklan çetin meydan muhare
beleri hâlâ devam ediyor. Harekâl 
iaman zaman mevn1~m~ olmakla 
beraber, mubarebeler hiçbir an 
dnrmam 1~ttr. tki tarahn bilh_. 
Ion günlerde çok müpbem olan res. 
IDI harp tebliglerinden ç1kan eaash 
IDâna §Udur: ~ark cepbesinde kat'î 
lletice ah11amamifhr. 

Bu esas etrafmda iki muharip 
taraf1n pek tabii giirülmek IâzlDI 
lelen propagandalan devam et
lllektedir. Almanlar, §arl<a dogru 
Sovyet arazisi dahilinde, bUJ yer. 
lerde 750 kilometre ilerlediklerini 
ve Rus mukavemetinin Junlmak 
lizere oldugunu so~·lüyorlar. 

Buna mukahil, Sovyetlerle müt. 

Meclis Pazartesi günü bir ay 
karar1 verecek daha tati) 

Meclis ruznamesinde Cuma ve Pazartesiye 
müzakere edilecek mühim lâyihalar var 

Ankara, 6 (ikdam muhabirin
den) - Asker ailelerine yard.lm 
için hazrrlanan kanun lâyihaSIDm, 
Büyük MilJet Meclisinin bugünkü 
(dün) toplanhsmda, Dahiliye Ve. 
k:ilinin talebile Nafia, Maliye, Biit. 
çe, Millî Müdafaa ve Dahiliye En
cümenlerinden mürekkep muvak. 
kat bir encürnen tarafmdan tetkiki 
tasvip olunm\Uj ve bu encümen tet
kiklcrine ba§lamI§l.u. Meclis, pazar. • 
tesi toplan tismda bu lâyiharun mü. 
Eakeresini yapacak ve 11 Eylûle 
kadar bir ay!Jk tatil karari vere. 
cektir. 

Asker ailelerine yardnn lâyiha· 
smm esaslarma gôre, tanzifat ve 
tenviriye vergilei hariç, diger be. 

(Devanu 3 ündl 88l'fada) 

Hariciye Nezaretine namzet 
Stirnwn 

Dahiliy~ Vekili F.ili: Ô~tuk 

Times'ln matbu

at1m1za cevab1 

Kudretli 
TDrkiye 

lefikleri de, Almanlan» evvelce • 
'•hn1in ettiklen gïbi s . 7 haftada Amerikan kabines1 

Yabanc1 bir 
idareye muh
t a ç degildir 
Bilâkis h e r hangi 
bir sevk ve idare 
faaliyetine i~tirak 

IDuzaffer olamad1klanm \'e Rus 
llntkavcmetinin gittikçe artmakta 
•ldugunu ileri sürü)·orlar. Lehis. 
t~nda, Norveçte, Ilolandada. Bel· 
î•kada , Fransada, Yugoslavyada, 
\'unanistanda Libyada ve Giritte 
llluvaffak olan Alman y1ldmm har. 
bi11in sarkta muvaffak olamad1gm1 •e art;k bu rcphede bir y1pratma 
barhinin ba§lamak üzere oldugunu 
lôy)il)•orlnr. 

§ark ccphrindeki meydan mu. 
~~rebelcri hcnüz bitmemi§tir. Bu 

•harla hizim gibi bitaraf vaziyet-
le ~1 J • • h"d' 1 · '' an ar 1t"1n .. esasen a 15ie enn t<>>- . ' 

.•unu bo§a ç1kard1'1 - ileri tah. 
"''"' . h. d" le . •r )•apmaktansa. yine a ise-

••11 l11ki§af1n1 beklemek mU\·aftk 
•lur "' d b .. . . k · nu ~artlar alt1n a ngun 1ç1n 

8 Ydedilobilccck bir nokta, Kmlor. 
:

1111un, hcnüz müdafaa vazi~·ctinde 
k

ulundugn m~Tzii ,.~ tâbi,·evi mu ... b' • • 
a d taarn.,Jar vapmakla heraber, ,, h . • 

b" ~ •n1n herhangi bir noktasmda, 1
•1nci dün.-a harbindeki mbi bii. Y .. k , ~· 

u ~e ••~kulcey•î mnkabil taar-
"'îla~". ba~lamam;, oldugudur. 
b ngihz kaynaklarindan gelen ha
d erler, bir bnçuk ayhk mücadele. 
y~n sonra, her iki tara(m da hü. 
h llk taarruzlar hazirladiklanndan 
•ttâ K1z1lordun1111 büyük mik)·as. 

ta mukabil taarruza gc~tiginden 
hahsetmrktedirlcr 4 A~ustos la· rihr · ~ 

i bir Londra telgraf1, •Londra 
•alàhii·ctli mahfillcrinde hâkim o
lan kanaate gore, Alman basku. 
rnandanhg1 Sov~·et ordu~unun mu. 
kavenletini kirmak üzere Ü('Üncii b" • 1r Yt1d1r1m taarruzu haz1rla1nak. 
1• dir. Bu hazirhklar ikmal edilmek 
llae'< bulundugundan, bir hafta
danb rj fllrk rephesinde cereyan 

(Deva.rr.1 4 üncü s~-faJ.a) 

Hariciye Naz1r1 
istif a edecek edebilir 

Harbiyeye bir genç, 
nazir aran1yor 

Çünkü Türkler 
devlet adam1 

Nevyork 6 (A.A.) - D. N. B: m 8 Z 8 Y 8 9 Ï 1 8 
Amerikan radyosu spikeri ve 

Hearst gazeteleri muhabiri M. m U t ta SI ft 1 r la f 
Broke Carter, New.york Daily Mi.. Londra 6 (A.A.) - Tay -
ror gazeksindc yazd1g1 bir yazida. .-nis'..r- diplomatik muharrm, 
mc..-suk membalardan alman ha • Tilù gazetrci~i Yalçm1r. Tay 
bcrlerc gore, Amerika hariciyc na misïn .sui'. ye k.ivvet. bai-
zm M. Cordeil Hull'ün sihhi se • hkli Cuma günkü ba~maka. 
bcpler èolay1sile istifa edecegim lesi hakkmda yazd1g1 yaz1ya 
bildirmektedir. Bu mevkic, vak • cc\ a.' vormektcdir. Bu ce • 
tile de ayni makann i~gal etmi~ vapta bëyle den;lmck~edir: 
olan bugünkü harbiye nazm M. •Sevk vc idare> tabiri hak. 
Stimson'un getirilmesi ihtJ.IDali kt'Oèak. ing!liz ve Alman te -

IâkkJlcri birbirinden aynd1r. vard1r. 
'1 habir Carter bu takdJrde ingilizlere gore bu tâbir, §ar. 
"u ' . ,'. kî Avrupaya Rusyamn veya 

M. \\'endell V1lk1 nm bahnye n_a. (Devam1 3 üncü sayfada) 
zm olacagmi tabmin etmektedir. 1 

M. Stimson'un hariciye nezare • 1 ) ç•• ·11 
tindcki mevkiinin harbiy• ne:are. Ruzve t orç1 e 
t•ndeki mcvkiinden daha _saglam •• •• k • ? 
olm1yacag1 zannedi1mektedir. F~ : gorU~eCe IDJ • 
kat harieiye nczaretmm hak1k1 A k d 1 b h 
§Cfleri Ruzvelt ve Welles oldugu Ala a ar ar u usus 
c:lletlc M. Stimson, orada esasen , ta ketÛm da vran1yc r 
bir kukla vaziyet'nd~ kalacak!!r. 1 ; t 6 (A.A.) _ Ruzvclt. 

Muha!iir Cartere gore Ruzvelt, .V8.~.n~-~~at ·hti.malleri hakkm-
harb . oezareti iç n dal-:a genç Çdorçk·• ,r;:ub. k~~umi)·et muhafaza 
b . , kt . ·r ci· han va a •• 1 1t • 1r a .. arr. arama ao. · . • . V ingtonun resm• 
ziveti daha vahim bir safhai a g1r. oJ,.r.maktadir. B§ kt b 

• . f· 'er1 sCkû• etme e '-e u diAi z:.msn bittabi bôvlc mr o.lom ma · · • . . . 
dan dana faz:a istifade edilecek • ]baptak haben ne teyit, ne de'tekzip 
t . eyl~n.udtùu. Ir. 

1 Sovyet tebligi 1 

Sovyetmu 
kavemeti 
Bütün kuvvetile 
devam ediyor 
Almanlar1n 65 tay
y ares i dütürüldU 

--o---

Kad1n ve ihtiyarJann 
yapt1g1 bol hasat 

§arka gonderiliyor 
Moskova, 6 (A.A.) - B. B. C: 
Sovyet ordulari umuml tarar1â!un

dan: 
5 Agustos tarihinde Rus kitaah, S1no .. 

len~k, Prokorosten, Byala·Tserkov J111n 
takalar1nda ve Estonya cephesinde bar. 
be drvam etmi§Ur. 

J 

1 Alman tebligi j 
1 

Alman ko
mutanl1g1 
F evkalâde teb
ligler ne~retti 

Ruslardan 895000 
esir al1nm1tt1r 

9084 tayyare 13143 
tank 10388 top 

ijtinam edildi 
Berlin, 6 (A.A.) - Alman ordu· 

Jan ba§lrumandanh~mm teblig1: 

D!ger mintakalarda ml.lhlm blr de- Son §iddetli muharebelerde Alm an motërlü kuvvetlezi ilerlerken 
~iklik olmam~Ur. ~ 

Harekal! dü§mana bildirmemek 
maksadile §imdiye kadar tebligJc
rimizi k1smen vcrm1§ ve esas1 giz. 

' ';,mi§tik. Artik neticelere var1ld .• 
1.ndan izahat veriyoruz: 

Kara kuvvetlerile mesa.1 bir11j:i yapan 1 1 ·--:~"""""""""'."""=-....,.,.-....,...,---------........ ""t 
Rus tayy;irelori, dü7mamn maklneli k_uv ' c e p h e 1 e r d e V a z 1 Y_ et . 
vetlerine, piyade ve hava k uvvetlenne __ fi 
darbeler indirm4lt!r ve bu kuvveUerJ -i1-~= ..... .._~ ......... -. ...................... =.._=-=""'__::;......;.. .... 4= 
aiir z.ayiata u.tratm1.$!ard1r. • 

1 numarah teblig: - i;ï1malde 
Dunnabcrgle Rigamn i§galindcn ve 
Letonya dü~mandan temizlendik. 
tcn sonra Stalin hatti Peipus golü 

Jlava muharebelcrlnde ,-e yerde ol- I l 
1nak üzere Ru.~lar 21 tayyare kaybet· n san Ve ma zem 
ml~lerdir. Dil1man111 kaybt ise 65 tay- e 
yaredir. 

cenubundan yar1lm1§llr. Bu taar
ruz; Ostro, Porto, \""elskan1n i~ga
lï°ni mütt>akip §irnale, Leningr, da 
levcih YI' temcrküz ettirilmi§tir. 
Sol cenah N'oevanm kap1larma da. 
yanm~, Estonyadaki ordu grupu 
da Pernev, Dorpat. Follin ~cnirll'ri. 
ni !§gal etmi§lir. Bu bôlgcde dû~ 
mandan 355 tank, 655 top ahnm:,
hr. 771 tayyare dü1iir!Jlmü§tür. 

Teblii b1mdan sonra, K1z1lordu as. e k d 
kerlerinin rerdl h.areketlerinden bah- zayratr CO Q~lT lT 
se~~~~~ ~!c~~~~~i,d=k:~~n~~;e~;~ , 5 
reketle bir Alrnan piyade alay101 da- --------1••------
iitmaga muvaffak olmu!jlard1r, 300 den 

Siyam 
tehlikede 

Japonyan1n hi. 
mayeL1 1~u::111yur 

Japon sozcü bu husus· 
ta bir ,e y soylemedi 

Siyam hududunda 
Japon tahtidat1 

Tokyo 6 (A.A.) - Oli: Domei 
ajansmip bildirdigine gore, Hin • 
diçinîyi :~gal ede~ Japon kuvvct. 
leri dün i'gle vakll S1yam huduch: 
ivarmd~ ismi tasrih edilmiyen 

~ir §ehre vasil olmu~laro1r. Digcr 
taraftan geçen hafta Cumartes1 
günündenbcri büyü~ mikyasta Ja. 
pon sevk;yatmm S1yam hududu. 
na müteveccihen yap1lmakta ol • 
wgu da hatirlatilmaktadJr. 

JAPON H1MAYESIN1N 
KABULÜ TEKLÏFi 

Tokyo 6 (A.A.) - Royter: Ec • 
nebî muhabirler dün sabah Japon 
hükûmetinin resmî s0zcüsünden 

(Bal tara!! 3 üncü sayfada) 

Japonyadaki 
;\\merikal1lar 
donüyorlar 

uzak $arkta harp 
haz1rl1g1 var 

A vustralyaya Ame· 
rikan harp 

ge mi le ri gonderildi 
Va~ington 6 (A.A.) - Ofi: Res. 

1 
. mahfillerde sôy lendigine giire, 

;:rle~ik Ameri.ka hükûmeti Ja • 
gemilerinin Amerika seferle. 

pon · 1 • b . . tamamen ta\Il etme ('rme me r1n1 . . . k'"' 
ni Amer1kaya avdet iÇID 1111 an 
bulam1yan Amerika tebaasmdan 

654 k!§iyi almak üzere Japonyaya 
bir gemi gêindermege karar ver -

mi~tir. . 
AVUSTRALYADA AMERIKAN 

KRUVAZÔRLERI 
Va~ington 6 (A.A.) - Bahriye 

nczareti talian seyahatinde bulu. 
nan •Noramplon• ve cSalt Lake 
Cilv• ai!u kruvazërlerinin Avus • 
traÏPd;ki Brisban<' limanma gir. 
rlik!i'r1ni b1~.._.1rrn:~ ;.-

tD~\'ai111 3 üncu a>a)·fada) 

Fevkalâdeden ne§redilen dort Alman tebli
ginin hulâsas1 da bunu gostermektedir 
A Iman • Sovyct harbi bütün · h~1 fevka~âdeden olmak_ üzere 

cephe boyunca ~iddetle de- dort res:m tebhg n"§rctm1~ ve u _ 
vaan etmekledir. run izahatta bulunmu~r. Bu teb. 

So,·yet tcbl:[:ler1nde harekâl liglcrden biri Alman • Sovvet har. 

hakkmda izahat mevcut degildir. binin ba!jlangicmdan son °günicre 

Sadeçc Çerkof. Smol-ensk ve diger kadar c?reyan cdeo harekâhn bir 
harebcler cereyan ettigl bûdiril • sa edef8f:k §U nct1cekre varmak 
mektedir. lâz1m gelir: 

Halbuki Alman 'ba~llilllandan • (De\• .. m1 4 üncu Rly!ada) 

' 
! lngiliz Naz1r1 

EC.:en di yor ki: I 

Modern 
Türkiye 

/lngiliz bombard1 
man tayyareleri 

Bir çok düfman 
fehirlerini b o m
bard1man e tt il er 
Londra. 6 (A.A.) - BEC: 
Bu hafta 1çinde 1ngillz tayyare. 

leri, Mesina, Sirakuza. Napol.i ve 

2 numarah teblig: - Cenup ~ JO· 
hesinde: Ço ksik1 muharebeleraen 
sonra Kiref kap1larma dayanan or. 
du grupu Besar:;byay1 dü§lYland;in 
temizlemi§lir, Bu b-Olgede dj1man. 
dan 150,000 esir, 1970 tank, 2190 t-Op 
ahn~tir. 

3 nwnarah tehl~: 
Hocn iaa1·es1no.c-K1~uvvt~u:1 .:>1uv ... 
lensk meydan muharebcsinde mu. 
zaffer olmu~Iard1r. Bu meydan mu 

(Devam1 3 ilncü .ay!ada) -------"'\ 
iki Alman 
casusu 
Ïngilterede 
idam edildi 

Bu âlemde tam 
bir roi sahibidir Palermo"yu bu·çok dcfalar muvaf. Bunlar Alman tay

fak1yetle bombard1man etml§ler- yarelerile Îngilte-
dir. b l J l Y olunu ve arka

d a~lar1n1 kendi 
intihap eder 

DiGER BO"-!BARDI"-tA<.LAR reye ua 0 ml~ ar 
Londra. 6 (A.A.) - Ôgrenildigi. J.ondra. 6 (A.Al - 35 Y•jmda 

ne gore imparat-Orluk hava kuV\·et,. \'erner . Heinril' • Vaelti adin-
Jerine mensup bombardiman tay. da ,.. 2.5 ya110d" Karl · The• 

f Dn1eke ismfnde ik ,. c·asus, bu i;a~ 
yareleri Mannheim, Frank urt , . ., 1 bah Vandsvor·h haplshar.es!n<ie 

Londra 6. (A.A.) - Hariciye na. Karlsruhe ile cenubu garbi Alinan. idam ed:lm1~Je1dlr, 
zin Eden bugün Avam Kamara • yanm muhtelif noktalanndaki as- Drueke, Ahr.an tabaastnd:wd:r 
smda Attleeden sonra soz alarak kerî mevzilerine muvaffakiyetli hü V'alet!"d• is'1çre tabllyetlndec!l. 

' h kk da 1·zahat Bu lki casus, btr A~n ta•. U·mum1· ··az '·et a m J pm•<lard1r ' 
• J cum ar ya .., · yareoi tara!1ndan isltoçya"da k~,. 

verml§f' ALMANLARIN triRAFI Banff KonUugu sahillcr!oe gct~ 
Eden Türk yedcn bahsederck Berlin, 6 (A.A.) _ D2'.B. ajan. r .mïFïr. Bunlar kauçuk!an ura. 

§ôyle demi§tir: blr sandalla karnya çtkm1il· rci1• 
·Türkl'"" ile olan munasebetle • SI bildiriyor: Iki casus, bll\a 1n1 OO;oltt.kt,n 

J ingiliz bombard1man tayyareler d t rimizin esas1 !ngiliz • Türk mua - sonra bu s:m .! ba trmaga t~cb· 
·1· •al1 . çar<amba gecesi garbî ve cc. bu·· tml•'crd1'r F k t c • •a l:·edesidir. Bu muahedeye ha isa .. -> ~ s c w· • a a m yua.1 

• nu bi Alman)"a üzerine akmlar yap çikar!lm11 ve bu cosu lann ingil. 
ne riayct ettik ve et:nekte dcvam mr§lardrr. Muhtelif yerlerde atllan terede olduklan anl~m11>tir. Her 
yliyccegiz. birçok infilâk ve yangm bombalar1 Jdslnle de allc1 ve verlcl bir tel. 

Büyük Bnt;inya ile Türkiye a • . . . s!z ~lctl bulw-."yordu. Pasapor1-
rasmdaki dostluk yalmz barp es • birçok evlen tahnp elm1Ji veya ha.- la.1 sahte ecneb! pasopoi-Uan ldi. 

d d ~·i h tcn sonra da sara ugratm!§llr. Baz1 yerlerde bü. ller !k!si de ÎJ>gtlizce kon~yar-nasm a eu1 arp di" b 1 d Î d amh bir yük yangmlar, ger az1 yer er ~ 

1 
lardt. a 

Avrupa an :limasm~. ev de daha küçük yangmlar çikm:~. \ _, 
tarzda hlzmct edeb1l1r. 1 (Devanu ~ üncü sayfada} • • 

Türkiyenin zararma olarak her-
hangi bir anla§llUYa muvafakat e. · 
debilecegimize veya eitigimize dair 
zaman zaman guetelerde dii§man 
propagandasmm yapt~gi telkinler 
ne§redildi. Bu nevi hiçbir telkinde 
hakikat zerres1 yoktur. Bu neviden 
hiçbir §eye asla muvafakat etmd. 
yecegiz ve herhangi bir devlet tara. 
fmdan bize bu neviden hiçbir tek
lif yap1Imam1~t1r. 

Barp se>nu âlemi, büyük küçük 
birçok rlevletlcrin i birligine muh
taç olacakhr. Atatürkün dehâslle 
vücut bulan modern Türkîyenin 
bu âlemde tam rolü clacaktir. Ve 
Türkiye bunu yaparken kendi yo. 
lunu kendi k3rarla§ltracak ve ·~ ar. 

kada ~aru11 d kendi intihap ede. .
1
. ..._ b mbardunan ta,narele rinden biri haz&rw.laruu FR1>arbn. 

1Jn111za,.u O t:ct\tir. 

• 
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Hazreti Muhammet 
---VE---

ISLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

(-._..._.....-.....;Y""-az_a_n.....;.:~Z=l=Y=-A=='-=A=K=l=R==J 

. . . . '· .. ~ •.. - . ~ - .. ... . . . - ·. 
lilEHI~ ~ ··H'AB· JE·.g ·~E'R-1 

- ' . . - . .·· . . . ·- . . . ·- . 

Su gibi aziz olsunlar l y • • k k h 
Dün §el'hetten bahsetmi§tim, bu- en 1 t 1 p e me er 

gün de audan bahsedecegim: Son 

günlerde baz1 su merakhl.an, daha t f t k b g •td • 
c1ogrusu agiztannm taduu ve can. ara a CO e enl 1 
larmm kadrini bilenler, susadikçr , 

I --.... 
ÇÜRÜK ~ 
BiNALAR 

1- ACUSTOS - 1941 

1 IDIS P6Lirii\I 
Az mukavime 

hücum 
Yuan: Prof. Sükrü Babaa 

Bu inilti, bir gece sa-baha <kadar 2 - Harp esirlerine, ne surette ,, oyle rastgele yerden su içmiyor, ------------------- Beled1"yc 1-1k1 bir T abiat kanunlar1 da, siya. 
güvendikleri sucudan içmek için E k" b . . d b .. b. .. f l d set icaplari da hep u 

devam etti. Resulûllah Elendimi.. muamele olunacakt1?... lar c:::: d S 1 un Ïthg" JO en ugun Ùtun Uln ar a kontroJ yapacak 
zin gôzlerine bir an bile uyku gir- Îslâm ocdusu barbe yeni ~la- dakikalarca yol yürüyor · ..,un · mnkavim noktaya hilcu• 
medi. Fakat, (Omer)in vazüesine rugi için bunlar hakkmda henüz buna belli de al.cytirdlklari için ben yenÎ Çe§nÎ ekmek S&h§a ç1karilm1§ olacak Beled1ye Reisligï dün tek· mu emrediyor. iki ytldtr dcvam 
müdahale etmemek ve müsavat1 \,;,. bir <:PV dii<aïnülmemi<:ti. Yapi.. de oyle yapiyor, 6U8Qymca Ta§de. mil kazalara gonderdigi bir eden bu mücadelede buna birçok 

.....,, r-" -..- .,, lenin aozte run,· Karak:ulag"m Yaùw: bugdaydan elde edilm~ l 100 kilo bugdaydan 90 kilo un ek h 1 . Id k. ~· d h' ihlâl e~·lemek istemedi. A.Jlcak, lacak muamele, eshap arasmda ba. , pe ' l tamimle her semtt i ev, an defa ar plut o u ':i'1m i ayni a· 
" --'·'·- ~ ... '--'-"·:-· yeni tip unlarla ekmek ima ât.ma ahrup 10 ltik> kepek ç1karùmasm- ,__ k. amcas1mn ,,..ktig"i rz.t1rap kar<:ism- zx dedikodulara sebebiyet v-:..+: Çaghyanm. Ki1ollJ.JJMlva6~ WlJUA..l.0>

1 ve dükkân gibi binaludan dise yeni vesilelerle teAnOClanma 
:r .. ~~~- · dünden itibaren ekser semtlerde' dan ileri gelmektedir. Fakat kuv. 

da :ne bü .... ûk teessür IWl;ettii;>ni Eshaptan baztlan - vazife itiba.. hangi sucuda ise ~enmeyip orayr çürüklü.klerindc en kün:~1r bir tadtr. 
J <>-· • ba§lantlm.l§t1r. Tek.mil fll"J.nctlara vei g1daiye itibarile hiçbir noksan- ~ Alma .. ,_,. __ · Bul · t 1 

baz1 eshaba sôyledi. Bu zatlar da rile - islâm askerlerini üçe ayin.. kadar taban tepiyor ve suyumu o- <:Üphe edilenlerin bile dikkat. 0 aü.u.1uxeti pris an a 
. Dü' dün yalmz bu unlardan tevziat ya.. hk olmamaktadll'. " b' uka 1 -•-t d k b r yni teessürü hissettiler. Derhal yorlard1. Bir le.mu,· rada kana kana içiyorum. n ma. "•- le bir kere daha muayene o • li' m ve e ... e ere u mem. 

p•i.....• 0 oldugundan bugün her semt. Belediye Reis Muavini Lûtfi ~ k 1 k • k' 
/ bbasin nezdine k~~'>rat. bedbaht _ B•'7 miinhas·-" h--'--tt'" Ve sa ba<:inda bu meseleyi konU§urken .... ~ . lekete as er erini so tugu va il, 

·-r- ..., ..., ........ 11.1"" ""- .. te yalruz yeni çe§Ili ekmek yap1Ia- soy dün Beyoglu ve Istanbul f1rm- lunmalarm1 bildirmi~tir. Em. 
csirin bag•rlann1 ge'll"''ettiler. dikmana galebe çalarak bu zaferi b:~:~ +._dam mürettinlerinden Moskova, Sofyaya bir nota vc1·e. 

.. -r- ......... .1.& ·r cakb.r. larmi tefti§ ederek yeni tip ekmek- re gore bunlardan tehlikeli k b" . . k" .•. 
Re::nd ü Ekrem Efendimiz, islâm temin eyledik. Buna bina~. gani. Hikmet Cansever dedi ki·. 1 1. rek Bulgar a mcsmm ta 1P ethgi Normal zamandaki ekmeklerden lerden birer nümune alnu~tir. Ay. f?orü!en er derhal tah iye et -

ocdusunun ilk büyük zaferinî ka- met mallannm bize ait <>lmas1 lâ. - Madem ki SIZ" bu kadar i'yi su k f b' d d . ' t politika ile Balkanlar sulhünü kuv-renk itibarile te arki yalmz ll'aZ nca bir resmî fmn a a aym ÇC§1 t irilecek ve sahiplerine trunir 1 d" k Id - t zand11i1 (Bedir)de üç gün ikamet z1m gelir. b' vet en irme te o ugunu zannc . 6 merakltsismiz, §U halde bir paza1 esmer bulunmas1 olan bu yeni tip unlardan ekmek yaptmlarak · ir için k1sa bir anüddet mühlet · 1 d" H k'k h Id b etti. Bùtün hazirliklar bittikten Diyorlard1. medigini soy c 1· a 1 at a e u 
Heybeliadaya gidin de oradalti Sa- ekmek balkmuzca çok beg-enilmi", nümune ahnnu;;tir. Bu nümune verilecektir Eg"e b u""hlet 'kâ · s f d · ·1 &0nra, orduya avdet ernri verdi. Bir kis1m eshap ise; .,, · r u an §1 yet ve serzeni~ 0 yaya cgi • 

H ke d k lâ ulûl natoryom yolunda satùan sulardan lezzetli ve mugaddî bulunmu~ur. fmnlardan ahnanlarla ka!'§ila§tI- hitammda tamir etmezlerse do"'rudan dogr· uua Berline tc~·cih are t e er en, evve • 01'aya - Harp esnasmda biz (Res " ' 
defnedilm~ olan _ on dôrt §ehidin lah)m bulundugu sâyebanm etra. bir için! Bu fark da rand.rmanmm 90, yâni nlml§tir. mevcut ahkâma istinaden edilmek lâz1m iken dolambaçh bir 
kabirlerini ziyaret etti. Cesetleri fau çevirerek onu rouhafaz.a ettik. Sorduk: hemen ytktmlacaklard1r. yoldan gidilerek hOfinutsuzluk Spi. 
orada medfun olan 1>u §ehitlerin Bu suretle en nazik ve en mes'u- - Orada ne suyu satù1yor? K k} Taksim·Harbiye \. ____________ ,J re nehri kenarma kadar uuhl-
kazanm1§ olduklan ebcdi ereften liyetli bir vazife i.fa eyledik. Gani.. Gülerek anlatti: 1s1 1 su yu ,. d m1~tL 
bahsederek, §imdi onlarm ruhlar1- met, bizimdir. - Ne suyu olacak, tuzlu su! Ge- ? } d •• •• t Diln gelen haberlcrde Amerika. 
nm (cermet)de pervaz ettikleri.. iddiasmda bnlunuyorlardi. çen pazar Sanatocyomla iskele ara.. i ç i 1 e me z mi. 1 y 0 u n a non u s a 1 Dlll da boylc bir mcslck ittihaz et-
ne dair mües·ir bir hutbe sôyledi... Üçüncü k1S1.m ise; smda ma.Salar üzerinde su satan su,. tigini gostermektL-dir. Frims1z Hin-

Sonra da, Kurey maktullcrinin - Biz, d~manlardan esirler al. culardan birer bardak su içelim 0 s k ü da r Belediyesi lc1kh piyadc geçic c· d k. b. ..k diçinlsi iizerinde Vi~ÎI!Ïn .Taponya 
doldurulmu§ oldugu kuyunun ba.. d1k. Ve dü§manlann, mallarm1 ka- dedik, içtik. Fakat bu içtigi.m.iz su- y ~ IV&r 8 1 UJU le anla mas1 ve bu müstemlekenin 
1ma gitti. Birknç saniye derin bir çmnalanna meydan brrakmachk. Iar maden suyu gibi tuzlu idi. Sa- çefmeye ilânyap1§brd1 yerleri yap1lacak bostanlar1n istim• rnü§terckcn müdafaasma karnr ve. 
dü§üncc geçirdikten sonra, kuyu. Bu itibarla, bütün bu mal ve e§- tanlara bu ne suyu bOyle! diye sor. rerek filiyatta Tok)omm askcrî i~-
daki mak.tullcre hitaben: yalar, bizim hakkuruzdir. duk, halls ayazma suyu cevabmi Kis1klJ.daki maruf i.Yi içme suyu.. Beled.iye Reisligi Taksim • Har. 1 â k Ï ne ba,landl galine mü aadc ctmc~i Va§ingtonu 

- Sizler, küfür ve dalâlette inat Diye, bütün ganimet ~asllll verdiler. tyi su diye 1stanbulda nun mecrasma pis sularla lâg1m biye arasmdalti asfalt yolun orta- Dolmabahçede yap1lacak olan Mare§al Petene kar~1 aktr bir l·dâ 
\te israr ettiniz. Bundan dolay1 da, kendilerine hasretmek istiyiorlar- Terkos veya sam.iç sulan i~nler kan§tigi beyanile içilmesi Üsküdar sinda yayalarm ka!'§iya geçmeleri- inonü stadmm yanlannda bulunan takmmtya sevketmi!}tir. ileri:le 
Cenâbt Hakkm i.ize lây1k gordügü dL belediyesi tabipligince si.hhate mu- ne mahsus sari çivili i§aretler yap. bœtanlarm da istirolâklerine ba§la. Fransaya ku ,1 takip olunacak poli. 

l · ballerine yioo bin §ilkretsinler, ya b l t Ke f'yet çe"me- m1ya ve bunlarm geceleri de gi.i. k · 'h ·1 · 
ce:œya istihkak kesbey ed.imz... Resulü Ekrem Efendimiz,. avdet geçen pazar 1...!zun" Heybelide içtig"L ZJ1" u unmU§ ur. Y 1 -. mlrm~tir. Takdiri k1ymct hey'eti tika bu memle l'tm ::\-1

1
1 ve

1 
• : kc i§· 

B ise hakik t f ·1 t - .,. run· uz"" erine yap•"tll'ùan bir kâg"1tla rülebilmelerini temin için altmdan d" h Ili d k if b" 1-~· d b • a ve en , a ve az.a e ugrWl- csnasmda • Vadil Safrâ'dan çikm- .,, un ma a ·n e C§ yapm1~ ve 1r 11,"I erecesne ag 1 o ca 
da rt t ldun C àb -.:.r-•-'-· miz tuzlu ayazma suyundan içseler da halka bildirilmi<:tir. el~ktrik tertibat1 vücude getirmiye b .. t l k t • • "d f h ··u o aya a 1 . en i IldAAJ.n ciya kadar, bu münaka~alara hiçbir .,, ... uradaki arazinin beher metre mu. mus em e c erm1 mu n na u.; -
~ardun ve inayeti ile sizlere galebe alâka gostermedi. Fakat 0 geçit ye. ne yapacaklar? Fakat dün Belediyeye yap1lan bir karar venni~tir. rabbama 5 lira klymet takdir et- sunda gosterecegi azim ill' miitena. 
çald m. • rinden çùtar çikmaz orduya tevak- Ayramn tuzlusu içerk.en, bazan müracaatla suyun bir kere daha Bu altmda elektrik tertibati mi§tir. Bir taraftan stadm tesviyci sip bulunacakhr. 

Dedi Kendisini zafere n.ail eden kuf emri verdi. Bütün ganimet * ho§ kaçar amma bu Agustos s1ca- tahlil ecülmesi istenerek boyle bir bulunacak gecelik yol i§aretler: türabiyesi devam ed.erken diger ta- Vi§i hükûmeti §Üphesiz kocamun 
(Allah) a §iikrederek, Medine yolu- yasmi develerden indirtti. Bizzat gmda suyun da tuzlusu içilir mi? §eyin varit olamiyacagi i:dd.ia olun kôprüye, Eminônune ve Galataya raftan Gazhanc cihctindeki bostan. mü.stemlekcyi gonül r~asilc \'C ga. 
na dogru ilerledi. kendi nezareti altmda, mevcut Eger bizim mürettibin dedigi dog- mU§tur. Müracaat Üsküdar kayma. da kurulacaktll'. lar arasmdan yollar ve agaçltkh yet derin bir ne 'c ve !?evk il'indc 

* .. . . mallarm (be§te biri)ni ay1rtti. Bun- ru ise lstanbuldaki suculann bir kamllgma bavale olunmu§ ve is- güzergâhlar açilacakt;r. Japonlara te lim etm~ degildir. 
Q zam:u:in ka~, ~utün Ar~bJ.S. lan, (UmUIDÎ ihtiyaçlara sarfolun.. Josrru, balis roemba SUYU yerine, tanbulun tarurum~ SU}an arasmda z1·nc1·r1eme koH • ---0-- ~Üphesiz çok kuvvetli bir hasim \C 

d t h.. b k ed. b bagri yamklara Te1·kos ve sarn:ç bulunan .K1s!ZUJ.• suyunun u va- k bT tan muh·1.tinde.'. h1ç. ki, mse .. yi alâ·ka..1 mak üzcre) kendi' emrm' e aldi. Di. 1.1. b Kahve 1abtlar1 serbeat nisbetsiz bir milsataa ihtimnli kar. 
ar e mcy en .ucra ~~ O§ . e;n i a.. ger ~§yalan da müsavi surette z1' .... etinin tesbit ve 1slah1 da bildi_ •• • h t • k ,. buak1ld1 §Ismda yangmdan ne op ara • irsc 
t 1 (Bed ) 0 gunden t•baren sular1 dayarlarken Heybeliadanm J m U r J J a f J b" r:. !? an .. .. ir 1 

• .. (üç yüz on yecü k1S1m) a taksim rilmi§tir. Ticaret Ofisi ycniden 45 ton ka'h kurtarmak ümit ve ha~ alile 1r 'c· 
b~tun :nuslumanlar taraf_mda.~ b~- etti. Bunlardan üç yüz on üç k:s- Sanatoryom yolunda pazar günü ---<~~·- ve getirtmekt'edir. sika imzalamt§hr. Daha birki>ç J.:Üll 

~u~ bir kiymet kesbetti. Çunku, mm1, piyade askerlerine verdi. Or. suculuk yapanlar da Yaka<:zk veya Kauçuk isteyen dit tabiplerine 1k
1
• .. Diger taraftan alâkadarlar, .kah.. evvel dayanmak, çarp1~mak usulü· 

ulam .ordu:U .~urada kazan~ 0~ udaki iki süvariye de-ik~r hisse Kayl§dag1 yerine, galiba, Çamlima- komÜrCU SUÇ ._.c sah§larm1 tamamile serbest bi.. nil de Suriyede tecriibe etmi!jti. 
dugu ilk buyuk znfcrle, tanhi bir olmak üzere • dort müsavi kis1m mnm deniz suyunu day1y<>rlar. Ne Türk Di~ Taibibleri Ceroiyetin • Üstünde yakalandi rakrnu~lard1r. Dün, kuru kahveci - Suriycde eli silâhh olarak mürla-
vazife ifn. eylemi~ti. .. . verdi. Kendisi de maktul Ebû Ce. diyelim, eskiler, bOyle s1caklarda den: lere yap1lan tebligata naza.ran ku. faada bulundugu zam1m VÏlii hiikû • 

. Bu vaz.ife, son der~de muhim. hilin mali olan bir beyaz katll' ile, kendilerine birer bardak su veren. Mesleic~lann kauçu.k ihtiyaç • Yeni.kap1da kômürün kilosunu ru kahveciler, 250 §er gr&mhk kah meti Va§ingtondan yine itiraz es• 
di. Ve b1lhassa Resu1u Ekrem E- Kurey§ reislerinden (Münbe bin ler.;;i: lan m.iktarmm cemiyetçe tesbiti 5,5 ku~a satacagma 7,5 kuru~a vc paketlerini halka, bedeli muka.. leri ile kar~tlanm1§h. Ameril<a po· 
fendimiz, çok büyük bir mes'uliyet Haccac'a ait olan (Zülfikar) is • - Su gibi aziz ol! alâkadar komisyonca karar altma satan Cemal Seylanoglu admda bilinde tamamile serbest satabile. litika mm bu i;asnhc1 di:rumu n1 ii· 
-'.;- ...... : -7.=·•: ~i:.-- '•

1
:: .... nr~" 0 '~ .uu .:>u1 eut:: gim1met mauanmn taL ien su satanlara ayni duay1 Îiil C 1 k ;-; - · - • celûêro1r. ncehe inde Marc.al Peteniu ken-

fUpheslZ k1 ISlâzmyet de - kuvvetli . . ' . . . da~lann, ihtiyaçlan miktarm1 re. ema, omürleri Ali Ytlmaz adm. , 
Cereyana maruz kA'-·" ba"r mum s1m1 meseles1 h1tama erd1. edelim? 1 d b' · · d 6 k 30 d di~ini hangi üâha vakfcdecegini bil. 
mbi - - "d kt7';;:tlb k" (B (Devarru var) Oanan Cemal KAYCILI çete kâg1tlarma cem.iyet riyaseti • at msin. en .. uru~ . par~ an Oniveraitede münhal memesi hir bak1ma tubii gilrüln1c1• 
.,. - sonup g1 ece . u 1 e- ne hitabt>n yaz1p im:z.ahyarak Asri sa m a~dzgm~ soylem1~lll'. Ali !11 asistanhklar icap eder. Suriy için ~ anl1~ gi;rii. 
dir) zaferi, yalmz Kurey~lileri d~ d·eposuna vermeleri rica olu - mazm üades1 almm~. bu da ko • Üniversite T1p Fakültesinde l len mukavemct Hindiçini1fo vap1J. 
rnaglûp etmekle kalmam1~ .. islâmi.. r ] mürleri Cemale 5,5 ku~tan ver. 
yetin istikbalini de temin ve tahkim l AHKEMELERDE Ve p 0 L (STE nur. digini sôylemi§tir. Fiyat Müraka. münhal çocuk hastahklan ve ço- maymca bu defa Atla11tigi11 ùte sa· 
eylemicrti... Bu itibarla (Bedir) T b be mcmurlan, her ikisinden de fa. cuk bakuru kliniklcri asistanl1klan hilinde yine tehdit seslcri yükscJdi. 

-. ramvay idaresindeki mün al · · b' · tih 1 t B d' • • ~·-· 1 • d F' mevkil, o zafer günündcn itibaren, ._... _____________________ , _____ ,J tura ist-eyince gü$terememi~lerdir. içm ir im an aç1 fil§ ir. u Hin •ç•m •uut erm en ransa 

b-t- .. l " la d ç d b k Id memurluklar Bundan dolayi Mürakabe Bürosu, imtihan bu ay içerisinde icra olu. ancak bir taraft1r. Diger tara{ da 

kbe~sy!ekttim.bi:; ~~:1et n: m~~~~e~, apa a 1·r aza 0 u Elektrik, Tramvay ve Tünel Îda- bir zincirl me kfunür ih - nacakhr. Japonyad1r. Vilji l1ükûmetine kar;t 

4 
resinde inhilâl cden muvakkat me. tikân ile de kfil1ila§.II1ak ihtirnali Diger fakültelerdc münhal asis. siddl·Ui bir nota veriù-cegi s<ivln :. 

Aradan on üç. buçuk asir geçtigi muriyetler için geçenlerde bir im. ' bulundugunu goz onünde tutarak tanhklara da Te§rinievvelde tayin. d:gi halde Atnerika harici~·esi:1it1 
halde (Bedir) sahrasi ayni kiymeti i tihan yap1lml§ vc 15 münhallik yer. tahkikati bu ceph den de derin • ler yap:lacak ve -bu ders y1lmda Toky ya da a ·ni ,ekilde ve çr~tin 
tnuhafaza eylemektedir_ .• Oradaki B1·r adam tramvayla yu·· k arahas1 ler için 150 lti~i imtihana girmi~tL l 1e§tirmege karar 'ermLc;tir. hiçbir ders asistans1z b1rakilnnya. bir çehre ile milraraat cdcce.frin~ 
hurmahklarin altmda, 1Slam ordu. ' Bu kere yeniden 3 memuriyet in· ~ _: 

1 
caktir. clair bir alâmet yoktur. 1'ipla :"ffos. 

sunun ilk Ml.itleri olan on dôrt d k J k "" J d hilâl t!tmi"ti.r. Evvelki imtihanda Yatakh kabinelerin gecele 1• kovanm evvelce Sof~·aya nota ver• 
zatm (1) kah:Îeri üzerine. sonra- araSJD a a ara agtr y ara an 1 kazanm1~ ~lanlardan 15 klz ve er- de kiraya verilmesi isteniy:r Dütüp yaracalanbada cezast da digF"•i halde h~.~!ini ;11~!md~s~ g.i '!Ja 
lan - yapilm1§ olan mütevaz.i bir I kek dùn idarece birer mektupla l · · . ransa u urne 1 m açuuyi • 
kubbe yükselmektedir. Bedir §e.. Dün saat 11.55 de Aziz Sakalar da Kl.ll'llkapr.d.a N~cada Havuz. 1 ~ ~ryadak{ Y.a~kl~·plâJ kabi;11c - Samatyada tramvay caddcsinde ponlara az veya çok huakmakla 
hitlerlnin üzerine kurulmu~ olan admda bir ~ahJS Topkap1dan Sir • luhamam sokagmda 4 numarada davet edilerek yeniden bir imtiha.. e-~n~n gece en t ~ h 1r.a~a ~·~nl~ - oturan Kas1mpa~a belediye icra yava~ )·ava!! Uzak ~arktaki rahü11• 

bu basit ve sade kubbe, islâm ordu. -keciye gelimekte olan bir tramvay oturan Vahit oglu Aziz Sa'.k:alar naB~~~t::~~~a:d~nanlardan re urasmm 
0 

e a 
10 

e 
1~ eh~ - :nemuru Ahmet oglu Rifk1 !viencc far101 kesi~·or deml'ktir. Bu T k) 0 • 

lan ilk f âb"d 'dir il _ _, '"-u..1 .. b' b d mesi belediyeden istenmi~ir. Mil.. du" n s~ball saat 8 de Yedikuledcn nun çok p rlak b1r zafcridir ,.c run za er 1 es1 • e vuun '"'"' u Il' ara a arasm a da arabamn yanmda ve tramvay 3 ki~i tayin olunacaklard1r. k .. racaat tetkik olunma tad.rr. Etyemeze gclmekte oLan 697 nu _ Fransa için agir hir huimcttir. * kalarak muhtelif yerlerinden agir yolu tarafmda yürümckte oldu - ------- marah vatman Lâtifin idaresinde- Yalniz Fransa geçcn . ·az bun lall 
Yeal harp kanunlan surette yaralan:m~ ve hastaneye guv ooan birdenbirc k,,..._,.m1yarak Mezbaha c1°var1ndak1' yollar1n Adl" ·1 ht k' 1 d h v b b" "hte ..,......... 1yeye vert en mu e 1r er ki 54 say-zh tramvay arabasmm ar a a agrr r ma~lù 1vete, tari . 

Bedir muzafferiyeti, ortaya iki kald1r1lm1~·tzr. ta.m küçük virajda tramvayla yük tamiri Fiyat Mürakabe büro:;u, Emino. ka basamagma atla.mak istemi~, ' ~i bulunm1yan bir inhirla~1a. ~a~'.t 
mesele çikard.r: Ôgrendigi.mize gôre 2717 say11I arabasmm arasmda kalnui;tir. Bu Me2lba.ha ile buz fabrikasi ve so. nünde Mehmet ve Marko admda fa:kat müvazenesini kaybcderek 1 olmu§tur. O zaman bu mutlu~ <'o: 

1 _ Dü§mandan ahnan ganimcl vatman Beytullahm idarcsindeki ezilme rreticesi muhtelif yerlerin.. gukhava mahzenlerinin etrafla • iki k~i hakkmda tahkikat açnu§ ve düsüp ba~rndan agzr surette yara. küntünün arife,,inde o znmank• 
mal ve e§YaSl, ne yapùacakti?. tramvay araibast Topkapi.dan ha • den zed.elendigi vc yaraland1g1 gO.. rmdaki kaldmmlarm esash bir §e bunlan ihtikâr suçundan adliyeye la~mi~hr. Berayi tedavi Oerro.h • Bal!vekil 1\10 yo Reyno AmerikaY' 

(1] Ban rivayetlere na.zaran Be
d.ir §ehitleri, on ü.ç zaUan mürek. 
keptir. 

reketle Çapadaki mensucat fabr~ • rülen Aziz sür'atle Gureba haste. kilde tamir olunmas1 ve rampala.. vermi§tir. Mehmet ile Marko, yüz pa~a hastanesine kaldmlan yara ~ ac1kh bir bita~e ~.e !eryatta :~ 
kasmm iinüne geldigi. si.rada Ak • nesine kaldmlarak tedavi altma ~m i~1 için belediy~ 3200 li • parahk dik~ ignesi paketini 12,5 I!dan ayrica yilrüyen tramvaylara lunmU§tu. Yem Dun~anm yuv . 
saray cihetinden gelen odun yük.. almnu~tir. Polis tahki.kata devarr· ~ahk bir tahsisat ayn~tir. 22 veya 15 kurU§a satmaktan suçlu· aitlacùgmdan dolayi hakkmda para lanmakta olan Frans1z Ciimhtir•· 
lü araba ile kar§tl~§tir, 0 an • etmektedir. Agusbosda i§e ba§llmacakt1r. durlar. cezast zaph da kesilmi§tir. yctine yardmun1 bo~k bh !>e 1~ 

dilen~ti. Çok mümkündür ~1 

Fran u devlet adnn11n1 bu i.on 11111-t

racnata sevkeden âmiller aras111'1 11• 

harbin infilâlu zamanlarmda l'll• 
ri~te Amerikay1 temsil eden sefit 
Mi ·ter Bulitt'in Almanyaya kar~• 
bir muharebeyi Birle~ik Devktle~ 
rin fena gormileccgi hakkmd111'1 

sl.hleri de vard1r. Bovlece Cerrnell' 
lige kar~t açtlan cidnÎde Franc;a dC
niza m bü~·ük âlcmin :vard1m111d1111 

da 1,.~k ümitlenmi~ ol~bilirdi. E~c~ 
hakikat bü~ le ise, bu miiraca11t 

Karanllklann Adami 
Yazan: IRFAN DOGAN 

~------- Edebî Roman 28 
Kaduu tekrar ycre bll'aktI. Du- dogrusu. ne ise bugün hepsini hal 

~lanm. büzerek yen bir tango. led.ebildim amma, neye yarar ki 
yu isllkla çlkartrnaga çah§trken, sizi bekletmi~ oldum. 
bir yandan da haZII'lanmaga b* Mükenem bey, Nihattaki bu 
ladt. sahte hareketleri bissetmedi bile. 

Dordiincü Vak1f hamndaki ya • K~mdaki ada.mm kadm ve iç
zihanesinc geldigï zaman, Mü:k:er. ki yüzünden yorgun dü~üp, yata • 
rem beyi, endisini baklerken bul gmdan güçlükle kalk.abildigini an 
du. Saat henüz bu nevi bul~a lasayd1, muhakkak ki bu zeroane 
için erken say11d1gi bal.lie, Nihat, çapkuuna kmm verrnekten der. 
yüzünde büyük bir mahcubiyet hal vazgeçerdi. Fakat 0 bunlan 
ya tmaga ça~i: anhyacak kadar zeki degildi ve 

- Vallahi üzüldüm Mülœrrem Nihadm .1 · ürd' ..... h :irltkh 
be h_ ..... _ k k' . • k b ,,1 t- 1 en s ugu az 
. y .• m~ é;loAAa 1 SlZl ço e~t e kimseler tarafmdan bilâkis fazla -

tun. Dogrusu bu kad erken * .1 t tmi edil · t" . . . . . siea n ~1. 
rif edi!Ce~llllZI hlç ummuyordum. Nihat, sigara uzatip, daha rabat 
Bizim i§ler de bir türlü biitmez ki.. I bir 1'oltugu g&terirk.en, bir yan -
fngiltereye scvkedilecek fmdilkla - dan da sahte sôz.lerine devam. edi. 
fln pe§inde lko a.ktan bunaldun yordu.. 

Mükerrem bey, nefeli bir §e - bekler mi hiç? Nitekim oyle ol - aksi oluyor? Yoksa, hakikaten tia. seri zamanlar umuhmadtlt ûrsat • 
ldlde onun sozünü kesti: du. Son ~ozÜ/ro ve son teklifim ol- §1d1g1 ~ans halasmm anlattig1 gibi, tara nail -01mU§tur. 

- Zaran yok oglum. Çal~kan dugunu anlaymca zerre kadar e~i bulunmaz derecede yüksek Ba:basrnm ve annesinin erken 
olmak ay1p Sa)'llmaz ki .. Benim ~uhaJefe\. gosternneden boy un eg,.. mi? olü~leri Ye liseyt bir türlü bitire -
boy~e erken .~~i§im, sana dün ge- d1. . . . . . . 

1 
Balkan ~.arbi~i~ e~ koyu bir za 1 meyi~i gibi bir iki tanesi müstes.. 

cek1 ".a~1y~ti b1r an evvel a.nl~t • Nihat, ~~ç~~ama.k 1çm, 1kmc1 '":.anmda gozlenm dunyaya aç~1g1 na gorülürse, hemen hemen Î§Î 
mam 1çmd1r. Hcr §ey oldu b1th ve d cfa kena1sm1 d1zg1nled.1 ve ya - gun, ccphcd0 hulur>an babasmda•1 daima rast gituni§tir. 
bugünden itibaren sana damadun 1 kmda i::ahip olacag1 serm.ayenin '. c;:uval un ile bir sand1k ~eker 1 Kfü;üklügünde otomobil altm _ 
olarak hitap edebilirim. sarho~lugu ile âdeta kendinden 

1 

gcLmi§. o 7.arran!n hükC.metin â • da kaltp o1meyi~i, sandaldian de • 
Nihat, iradesini tam bir ustalik- geçt~. d'Pti üzere, ha.rpte bulunan subay. nize dü~üp yüz.me bilmedlg! hal • 

la kullanmasayd1, yerinden lâstik !çmden, bu aj·::.gma kadar ge • lara, paradan z' ·ade erzak vesai • de kurtuluQu, koyu bir zatürreeyP 
top gibi fzrla),p, Mükerrem be • len adamm haline gülüyordu ve Il re verilirmh~. Ortal1kta kuvvctli yakalamp atlah§I, daha buna ben. 
yi yüzlerce defa opecekti. Fakat, §oyle dii§ünüyordu: bir k1tligm hüküm sürdügü, hal • zer bir sürü tehlilreli hâdiselerden 
bilhassa bOyle 'Im!selelerdeki cld • All:ah insanlan ned:mse bir nok... 'km yiyecek ve yakacak bulama ,.. s1yrili'i1; dog ugu gün clde ettigi 
diyetin ehcmmiyetini bildigi için, tada çok zayû yarat1yor. Kend i • d1gi bir 7amanda, Nihadm dogdu. 0 büyük ~ansdan ba§.ka ne ile el • 
biroenbire tavzrlanm ve yüzün • sini maddi menfaat hususlarmda gu gün cve, bu mllyonlara degen de edileb!lir? Ve en nihayet, mu _ 
deki maskeyi degi§tirdi. Mahçup zay1f yaratan Allah, Mükcrrem ~eker ve unun gelmesi, büyük bir hayyilesinde ya~athg1 Mükerrem 
bir §ekildt! ve onüne bakarak sor,.. beyi de bamb~a bir adal!Il. ola - hayra alâmet sayz1mll! ve bu, dün bey gibi zengin bir adamm, haki. 
du: rak hallœtmi§. Dünyada hangi sa- yaya o gün goz~rini açan çocu • kî olarak kendi ayagile yaz1hane • 

- Kim bilir, kmnm bu husus.. his, bilhassa Mükerrem bey gibi gun büyült §ansma hamlediLmi~. sine gelip müsbet neticelerden 
ta ne kadar ü2Xiünüz degil mi efen zengin bir kimse, kmm vcrec:egi l Bu nimetlere mukabil de Allaha bahsetmesi her kula nasip olabilir 
diim? i~ana. boyle ko~ ko§a gelip .. hâ.. ~ükrolsun diye, isrnini Nihat $ük.. mi? Bu ayagma gctir~ .kâfi degil.. 

Mükerrem bey de onun bu sua. d1s.elen a.nlatmaga kal.kl§1r? Üs - rü koyimakta ev bal.lu ittifakla ka. mi~ giibi, onun kuvvetli ~ans1 Mü. 
t'ehk, ver1lecek ktz son derecede kerrem beye yalan da sèiyletiyor 

l_ine ayni sahtelikle œvap verdi: güzel de olursa, buna nas1l akil e- rar kilirm~. ve .dün geœki son teklifini km _ 
- Hayir oglwn, i.§ gayet güzel rer. Mükerrem bey gibi adamm Muhtelif vesilelerle lbu ~ansm • nm zerre kadar muhale!et 

1

gostt>r. 
halled.iliverdi. Benim giibi bir ba - pe§inde yüzlerce, binlerœ genç rlan kulaklar1 doldurulmus olan meden kabul ettigini anlattyor. 
ba, teii>iye verdigi .ki.zmdan itiraz ko§acag1 yerde, Îi neden bunun Nihat, ibtimal Jti telkin tesirile, ek <~ .,..., 

- d •Il• ümit ve manevi müzal1erPtc 11\ .. 

n"arak yap1hyordu say1labilir. i;~~-
•. d0" 

tün bu mukalldime ve geçm1' ~-
rü me ve konu. malarn ra~mc11 • t" 

"kil " merikadan ancak bir mezar su .
1
• 

""1 1 • 
mukabele etti vc her tarartan t1 .. r 1r·· 
baglan kesilcn Fransa da gc ·~ ·e' 
mütareke istedi. Bugiin de ,.:tl~~ .j• 
hemen ay11idir den~hilir. ~ifl ~~" 
nîde Frnnsa Japon 1steklera1" tt3 
yun egmiyerek ~ok n' brt!'>iz .. h\it 
Suriyedekinden daha iilçiisut ~'~· 
bogm1m1 a tutu~11cak olsayd1 

1,_ 
§Îngton hükûmctinin derhnl frll'sjl• 

d k uhll yan1a a Japonyaya ar1:1 111 tife-
mata istirak edeccgini zaun<'1 

, 1 
(._ami 4 üncü sayrad 



l< 

a 
1 

.• 

JI 

" < 

• 

11· 

a 
tl .. 

·C 

t· 
JI 

te 
il 
o .. 
kÎ 
·a 
u.. 
r-
i· 
lt 
kÎ 

a.. 
•• 
•• 
fit 
r~• 
I•• 
"i ... 

Il<-

•" et 
a 

~,, .. ,.. 
·,tt• 
11a 

tell 
,.,1 
·i~i' 

h"" 
1t3 
t>if 

'V9" 
11!'' 
...... 
ite-' 

' 

• 

--------· 

Îngiliz - Ameri
k an i~birligi 

/ Bir habere gore ' I Miras taksrmi
A 1 manlar ne ba~Ia nd1 ----

aKDAM -----
Stroudsborg' da 

otomob1lli 
gangster Ier 
Banka tahsildarla
rindan 76 bin lira 

ce bren ald1lar 

SAYFA-1 

[,-.~~=S==E=H=-R_-_1-·_N==-1_·-ç_-_1-·_N~-D_-_E=-N---·=· ·===-J 
Dünkü ve bugünkü eg ence 

Va ziyette büyük 
tebeddüller 

olmas1 bekleniyor 
Londra 6 (A.A.) - Ofi: Ofi'nin 1 

diplornatik muhabiri, .A.merlk.ali • 
larla !ngilizler arasmda dostlu.k 
Vt: i~birLgini daha fazla s1lula~tir. 
mak ve tarsin etmek yolunda ye • 
ni ad1JT1lar at1ldtgiru, bunlarm çob 
yakm bir âtide ve muhak.kak su • 
rotte vaziyette pek elremmiyetli 
lebeàd üllerin vücude geknsin.i in.. 
taç edeœgini yaz1yor. 

Ïtalyanlar1n 
y i y e c eklerini 
çalm1~lar 

Yugoslavyada ele 
geçirilen demir yolu 
malzemesi payla§1hyor Stroudsbourg (Pansilvanya) Il 

(A.A.) - Ofi: Otomobilli üç §erir 
Berlin 6 (A.A.) - Ofi: Neue Zu 1 mahallî bankalarcfan birinin tah • 

richer Zeytung muha-birinin bil • sildarlarma silâhla hik:um ederek 
dirdigine gore, Yugoolavyarun de. hâmil o!duklar1 para rorbalar1rn 
miryolu malzemesini aralarmda 1 ~ ve savu'(llnu~lardtr. H1rs1zla.. 
taksim ~~klini anüzakere etrnek Ü-1 rm çald1g1 para miktari 76 bin do. 
zere Almanya, italya, H1rvatistan, lard1r. Zab1ta müdahaleye muvaf. 
Bulgaristan ve Macaristan mü • fak: olama.nu~tir. 

Cetleri~iz mezarlan~dan b.a§lann~ kald1np, Pazar günleri Îstan
l:ulun eglcnce yerler1ne gidenlerin, oralarda gûya eglenenlerin 
halini gorselcrdi, bu §ehri koca bir timarhane sayarlardi ! 

ilk plimda, Amerîkanm Ïngilte. 
teye yapacag1 yardmun silâh, tay
yarc ve harp malzemesi tesl.Snal.t 
&ahasmda kendini daha kuvvetle 
his.settirce:eg1 muhakkaktir. 

Amerikamn !ngiltereye yapt1g1 
Yardumn kuvveti esasen daha §Îm 
diden tezahür etrni§ bulunmak:a. 
d1r. Amerika tarafmdan Vi§i hü • 
kîrmetinc yap1lan ihtar bu yardt -
mm bir delilid1r. 

B. SWT>ner Welles tarafmdan ya. 
p1lan bu ihtar her ne kadar 1ng;r _ 
tere matbuatmda büyük bir mâlres 
bulmam1s ise de diplomatik mah • 
fil!er bunun Aanerika ile ingiltere 
arasmdak.i münasebatm ~diye 

kadar o>dugundan çok ileri bir saf 
baya girmi§ bulundugunu isbat 
eder mahiyette telâkki edîyorlar. 

ÎKTISADÎ HARP NAZIRININ 
BEYANATI 

Londra 6 (A.A.) - iktisadî harp 
llazm M. Dalton, Avarn kamara • 
•·nda beyanatta bulunarak Ame • 
rika Birle§i.k devletleri tarafmdan 
son alti ay zarfmtla alinan :iayaru 
dikkat il:ltsadi müdafaa tedbirleri 
hakk1nda izahat vermi§tir. 

M. Dalton, Amerikada tatbik e
dilen lisans u:;ulünün §Îmdi harp 
baknn1ooan ehemmiyeti olan bü ~ 
lün .maddelere t~i! cdilm~ bu • 
lundugun" .sôyl<>m~ ve bu usulün 
tlü~mamn Arnerikadan bazi madde 
Ier tmnin etmesine mâni olmak ba 
kinundan çok rnüessir oldugunu 
llftve etmi~tir, 

Asker ailelerine 
(Ba~ taran 1 lnci sayfada) 

lediyc resimlerine belediyelerin 
Yüzdc elliye kadar zam yapmalan, 

Y unanistandaki ftal
yan i~ga! kuvve!leri
nin erzak1 kalmam1§ 
Londra 6 (A.A.) - A vam Ka • 

cnarasmda bir suale cevap veren 
1khsad.î harp nazm M. Dalton ez. 
cümle §Unlan sôylam.Ï§tir: 

Yunanistandaki Alman makam.. 
larmin !talyan ~al k1t'alar1 tara. 
!1ndan getirilm~ olan yiyecek mad 
delerini ve malzemeyi bile a~ir • 
d1klanna dair delillere rnalik bu • 
lunuyoruz. M. Dalton, bu ttharn1, 
hükûmetm, d~an boyundurugu 
altmda :ztirap çeken Yunan mil • 
letinin feci vaziyet.inden haberdar 
olup olmacùg1 hakkinda sorulan 
bir suale cevap verdigi sirada ile. 
ri sürmil§tür. M. Dalton, sozlerine 
{'iiyle devam elmil.ltir: 

Ïngiliz hükûmeti, dÜ§man ~gali 
altmda bulunan arazitlek.i halkm 
iru;esi hakkmdak.i kanuni ve mane. 

messilleri Viyanada toplanacaklar. 
dtr. 

Vi~inin bir te'vili 
---<>>---

Suriye tecavüze ugra
m1§ fakat Hindiçinî ? 
Vi§i 6 (AA.) - D. N. B: M. Sum 

ner Welles'in beyanatile alâkadar 
gayriresmi bir izahnamede Suriye 
ve Hindiçini meselelerinin birbir. 
lerile hiç bir surette mukayese e • 
dilemiyecekleri hususuna i§aret e. 
dilmek,edir. 

Suriye, blr tecavüze ugr~ • 
trr. Frans1z Hindiçinisi için i.se biiy 
le bir §ey bahis mevzuu olamaz. 

Times'in cevab1 
VÎ mes'riliyetin dÜ§mana terettüp (BD.li tara.fi 1 inci sayfada) 
ettigi hususundaki nok<tai naza • diger herhangi bir devletin hâkim 
rmda musirdir. Avrupanm dü§ • olanasr mânas1ru tazammun etmez. 
man tardmdan ~gal edilmi§ h~r. Boyle bir §ey istemeyen camiala -
hangi bir Jasmina kai;r ab1ukay1 ri vasayet altma sokmalc ingiliz 
gev~et~k olursak d~an1 tak • devlet adamlannm zihninden geç 
viye edecegimizc ve harbi uzatm1~ ~z. 
olacagumza kaniiz. l}arki Avrupadaki baz1 küçük 

Bizzat Alman makamlan kon • milletlerin yakm tarihi, b~ala • 
trolleri altmda büyük bugday ve rmdan ziyade haricin bôyle bir 
un stoklart bulundu~nu iddia et.. sevk ve idaresine muhtaç olduk • 
mi~lerdir. Almanlar arzu ettikleri larm1 gêisteruni'llir. Kudretli Tür • 
takdirde bunlann bir klsmi ile Yu kiye, get\Î§ arazisi ve yüksek an • 
nan milletini besliyebilirler. anelcri ile biiyle bir §eye muhtaç 

D.. bi degildir. 
1ger r sua le cevap veren ik • Bilâkis, Türkiyenin §Arkl A vru. 

tJBat harp nazm fU beyanatta bu.. pada ve garbi Asyada biiyle bir 
lunmu§tur: gaye ile lüzum gorülecek herhan-
~lman kmlhaçmm dfüpnan ~ • gi bir sevk ve idare faaliyetine * 

gali aMmda bulunan herhangi bir f tirak edecegi bile iimit edildiilr. 
~tnta~da faaliyet gosterebilecek Türkle. r, muttas1f bulunduklar1 
btr _vllLly~tte .bulunduguna dair e- devlet adarn1 mezayasi sayesinde 
hmizde h1ç b1r deli! yoktur. biiyl<! b1r rote lâyi.k olduJ<larm1 

-·-- gostemii~lerdir. 

Sovyet tebligi 

lier devrin kendine gore bir eg.. 
lence telâkkisi vard1r.. bundan 
30 • 4-0 sene evvel ile bugün ara
smda zevk, eglence bakimmdan ne 
kadar azîm degi§meler varsa bugün 

(
---Yazan: hatm sayi!Jr olanlaru. g~zelleri, 

\ ~kilar1 ayuka Ç>kardi_ 
Fatin Fuat Narl&lraya 1 . Nihayet mahalli maksuda eri§iL. 

.._ __________ .JI dikle _ arabalar bo;;alttlir, münasip 

Sardunya 
bombard1man 

edildi 

ile yarm arasmda da ayni farkrn •Çli dt§h, siizü sohbeti yerinde kom. 
tecellisi muhakkaktir. Bugünkü ~ulardan bir ikisine de haber uçu
gençlerin torunlan olacak olan ya. rulur ve davet edilirdi. Bu ~de bi. 
tmkiler, bugünküleri yadirg1ya. tince arttk Slra araba tedarikine 
caklari gibi, bugünküler de dün.kü- gelirdi .. kalabaligm miktar.na giire 
!eri bcnimsiyememekte, ve dünkü- bir veya iki ôküz yahut manda 
lerin ekseriyeti de bugügün telâk. arabas1 bulunur, daha bir kaç gün 
kilerine • belki de haklt olarak • evvelindcn bunlarm peyleri verilir 
ayak uyduramarnaktad.rlar.. ii. Araba tedarikinin de ayn husu.. 

Bclki de hakh olarak diyorum; siyetleri vard1.. arabacm_n ehli ü. 
Lon.cl.ra 6 (AA.) - B. B. C: A • çünkü zamanm eglencelerine, eg· fetten ve yumu§ak ba~h olmas1 

lence yerlerinc bak1yorum da, zevl ~ttt. Bunla.r mevcut olup da bi
ald1klarm1 zanneden §ehirlilerin raz da sesi, siizü dinlenir tak1mm
haline ac1yorum dogrusu. Bunlara dan oldu mu art:k kapan kapana~ 
eglence yerine i~kence demek daha bu kir âlemlerinin daha ziyade 
mübah bence... mehtaba lesadüf ettirilmesine de 

rnirallik dairesi, !ngiliz torpido • 
botlarULn Sardunya adasmda kâ • 
in Allogro ve Portoconte deniz tay 
yare üslerini muvaffakiyetle 

bombartliman ebmi§ olduklariru Bugünkü §ehirlinin t'glenccsi ayr1ca dikkat edilirdi... 
bildirm!>lctedir. Bu deniz hücumu, yolda binbir azap ve izttrapla bali- 0 günün alqarrn gelip çal.tnca 
nu Ark.Royal ta,•yare gemisinden lar, güne§in altmda, f1rtnl3§an kum evde hazirhk k1yamet... Siivü~ el
havaLaMn ingiliz tayyarelerinin larm üzerinde ç1rù ç1plak kebap Ier, zeytinyaglt pathcan, biber doL 

olunduktan sonra yine bir yol ;,,_ ':'alan,. un, irmik helvala.~, orada 
yapm1~ .oldukl:U: bir hava hücu • kencesile biter .. cetlerimiz mezar. ~•§, tesh kebab1 yap1lmak uzere ka.. 
mu tak1;> eltmÏlilÜI". up dükkâ .. ·· .. -

lar:ndan ba§lanm kaldtnp da bir rurun en goze gorunur 
• pazar günü !stanbul vc civanndaki ~alan eve ta§:mr. Mevsimine 

Rumen ekmeg., J 1 mesire yerlerine ve orlara giden go_ri;_ envai yem~er de mebzul ... 
Butün bu haz1rliklar 'tma d'l· yollara, vas1talara §Oyle bir ku§ba- .. . 1 m e 1 Ir, 

k b-'·- 1...... lard gû • o gece nobetl~ mmder üzcnnde 
Y d• " •§• ..,_,.a"'"' ora a ya eg- k k t· . 

e J yuz gr a ma !enenlerin hep~ini birden t1marha-! fUt! Uli es _'treakin .eVlll kkJadmlaln OIS· 
• d • • l d • .. d . 1 h t t . 1 ey mu e p aya an:r ar, ço-1 n 1 r 1 1 neye gon erir er ve ya u 1mar- 1 k k h lk 

hane bu kadar kalabaLgi isttap e. u çocu - ev .8 m1 uyandmrlar. 
Bükre~ 6 (A.A.) - Ofi: Mîlll 

iktI.Sat nezaretinin bir tebligi, ek. 
megin bundan boyle halk unu ile 
yapi.lacagm1 ve azami yüzde on 
nisbetinde arpa, çavdar veya pata. 
tes unu ile de kan§tmlaca!lmt bil. 
dirmektedir. Bir elmnek 700 gram 
si.lcletinde olacak ve on ley'e sati • 

lacakttr. Bundan boyle un yalruz 
îa§C vesikalan rnukabilinde sati • 
labilecektir. Temmuz ayi zarf1n • 

daki feyczanlar hasebile bu senelti 

bugday mahsulü vasat dereced<t 

olmakla Ji,nraber son günlerde ek. 
megin cinsinde hissedilir bir salâh 
eseri mü~ahede edilmektedir. 

demiyecegine giire, tstanbulu bir d1. Zaten sevmçter.. hey~ndan 
timarhane farzederlerdi alimaL çoculùarda uyku hak getirc . az 
!ah!... sonra da arabalar kap1ya dayan·r, 

Halbuki çocukluk çaglanm1 dü
çünüyorum da, o zarnanlara, ber 
pazar kendi kendilerini âdeta i'7-
kenceye tâbi tutan §U koca ~hir 
halkmm ekseriycti namma gipta 
ediyorum .. ne günlerdi o günler ... 
Kad:koy cihetinde bell:ba~h birkaç 
tane mesire yeri vartl1. Alemdag1 
~ta olmak üzere Çamlica, Marna, 
Kayl§dag1 ve sa ire ..• 

Bunlardan birine gitrnek için 
daha birkaç gün evvelinden aile 
beyninde mi:§avenoler, münaka~a.. 
lar ba~lard1. Nihayet bir yerde me
selâ Alemdogmda karar k:hnd1 m1, 

içlerine kat kat §iltëler, s<'Ccade. 
Ier do§enir; sepetine, çay semave. 
rine, hattâ gügüm ve ibriklere va
rmc1ya kadar bir y1j!1n e~ya da aia
banm arka lu.smma yerlestiritirdi. 
Nihayet ber §ey tamam olunca orta 
Jasm1 ihtiyarlara, arabacmm yan 
taraflar1 da çocuklara tahsis ediL 
mek üzere Uuuu'larla, deh ve çü:;-
1.erle arabalar yola revan olurdu. 
Yol boyunca da ne eglenc~ler, ne 
gülüp sôylemeler .. içlerinde sesleri 

Japonyadaki 
Amerikahlar 

btr agaç d.ibi intihap edilir ve yer
lere seccadeler, .,;JL<>ler. ha.s:rlar ,,.,_ 
rildikten sonra ilk ~ olarak t~ 
lardan, tuglalardan ocaklar in~a 
edilir, daha sabahm •lk saa.inden 
ilibaren êiglen nevalesinin tedari. 
kine geçilird.i .. uzatm1yahm. gülüp 
oymyarak yenen bir onlc yemegini 
müteakip herkes bir tarda çekile. 
rek tatlt bir uykuya dahmrd1. 

ikindi vakti isc tekrar te>plaml p 
kahveler içildikten ""nra çiftelcl
liler, zeybekler, yüzük oyunlar1, 
Y3§h ba§h kadmlann kèi~C' kapma
calan arka arknya.. 

0 günün l"'refine de kaç gôç nis. 
beten gev~etni§. Yalrnz ba§lanrda 
bir ortil, yüzleri meydan ·am 
feracesiz, peç~.iz. eLeri b:l< 1' 'r r 
kadar aç·k genç kizlar; b1y1k uçk.n 
burun deEklerint' doiti'U burmah, 
!e..leri y ana dogru k~~ k1lm1~ pû~. 
küller kulak hizasinda z2mol'e çap. 
kmlarmm etrafmda fingird<·n:ede .. 
ka§ gèiz i~aretleri, b1y k bükr~cler, 
gerdan titretn.ekr, iç çekn,eler ... 

Gurupla bcrabcr ak~am yemegi 
de yendikten sonra l:a1.trillla b~ 
lan1r ve mchtap yüzUnü gêlstrrir 
gôstermez, tekrar yola re\'an olu
nup ayni minval üzere gfilerck 
eglenerek, eziyetsiz, i§kcncesl7, 
kaygusuz eve donû]r•rdü. 

l}imdi o günleri ü~ünuyorum 
da, o devrin adamlannm, eglenée 
ne demek olduguna bugünkülerden 
çok daha vâk1f olduklari kanaati. 
ne var1yorum. 

Vak1â bugün Avrupada da, Ame. 
rikada da plâjh, gazinolu, dansh, 
müzikli eglenceler revaçta amma; 
bu memleketlerin acaba hangisin. 
de yalrnz §U bizim Fiorya trenleri
nin ha li mevcut ! 

Fatin Fuat Narltkaya 

lngiliz bombard1-
man tayyareleri 

(Ba, la.rail 1 inc1 fiJYfad.a) (Bat tarafl 1inci1&yfada) 
elektrik istihlâk vergisine, nakliye <Bai; tarait 1 lnc; sayfada) 
Vesaiti biletlcrine bircr kuru§, ti.. fazla Alman maktul d~~tür. Mikta.. 
Yatro ve sinema biletlerine yüzde n <:<>k olan e<;lrler ar .. mda alaym ku-

mandan1 da bulunmaktadlr. 0na kadar zarn yap11mas.i, tecil edi- Almanlarm za,-iatl ço!t agtrdir. Dü~
lenlerden münasip bir §ey almmasi, man, cephen!n muhlellf noktalarma 
buniar kâfi gelmedigi takdirde takviye k1taatt gôndermek mecburiye.. 
eksik kalan miktar:n servet nisbe. tindedir. Almanlar, 16 liâ 17 y~mdaJd 

ESRARENGIZ DANSÔZ 
Me}bum, 6 (A.A.) - Northamp- Halk arasmda birçok ôlü ve yaralr 

ton ve Salt Lake City Amerika oldugu bildirilmektedir. Tayyare 
harp gemilerinin Brisbane limant- defi bataryalan 16 d~man tayya. 
na geldîklerinden bahscdcn Avus. resi dü§ürm~erdir. 

tinde halka teV'Z· edil . k delikanltlan mrbe sokmu;lardir. 
1 mesi, anca '.lt:OSKOV A.'llN BOMB 

~:vzi miktarmm kazanç, buhran ve YA.'IGIN~DIMANINDA 
•na vergisinin yüzde yirmi be§ini 

1'cavüz etmemesi derp~ ed.ilmek
le<Jir. Koylerde yard1m ayniyat su. 
~eti!e yap1lacak, belediye ve idarei 
l!.susiyeler bütçelerinin yüzde 

Ütisi nisbetinde asker ailelerine 
l'ard1m edeceklerdir. Tahsil için 
V~rilebilecek haciz kararlar1 bele
ll1Yelerce infaz olunaeaktir. 

ba Dahiliye Vekâleti, yerli ve ya. 
d nc1 tefriki yap1lmaksmn o §ehir-
e oturan asker ailelerine yartl1m 
~~ek lüzumwiu belediyelere ta. 

llll etm~tir. 

tŒcLtsTE MüzAKERE 
ED1LE:CEK LÂYÎHALAR 

Moskova, 6 (A.A.) - Resmt teblig: 
5-8 ~too e~l blr çok Alman j 

t~yyareler1n1n yen1dcn Moskovaya bir 
ak1n yapmak t~û.sünde bulunmU!J 
olduklann1 btldirmtktedir, Yalniz bir 
<•ç münferlt tayyare iehri11 flzerlnde 
uçmaga muvatrak olab~lmlstir. 

Payitahtla mllteaddld yangtnlar çlk
m~ ve bir çok evler harab olmustur. 
Riç bir as!terl hedere lsabet vakl olma
ffi1$tlr. DU~anm 5 tayyaresf d!i§üriil
mü~:tür. Hava kuvvetlerimizin zayiat:I 
yoldur. 

ILUS HUlCAVEMETi ÎYÎDÎR 

Londra, 8 (A.A.) - Rus cepheslnden 
eelen haberler, Rus askerlerinin bütün 
bolgelerde lyl mukavemet ettllcferini 
gastermt'lttedlr. 

~ llarp dolayJSile bradan, deniz- Smolena!t civannd& bu fehrin pr
""tt kmda etteyan eden meydan muhare-

Ve havadan menùeketimize besl <:<>k büyük ~ ehemmiyetl haiz 
:elen mülteci!er haklanda yaprla. b11lunma1tta<hr. Almanlar Ukraynada 
n •k. llluamel<! ile ortlu mensuplari. Kiyef'e kaI11• dolirudan dofnzya bir 
ka bir nefer tayini verilmesi hak- taarruza 1eçmeden evvel Odesa'yi tec
k~ncta haz1rlanan lâyihalar Ba~ve- rid etmek istemekledlrler. Finlandiya. 
;it·lkelten Mecli.se gonderilmi~ ve hlar da Ladoga gôlü ~lmalinde çok ~d
lh';'. adar encümenlere havale edil- detll blr muharebeye glri:imi1 bulun. 
,~tir maktad1rlar. 
D YAPILAN HASAD !i!AllKA 

Ier· ahJiiye Vekfiletinin idare âmir. GôNDraiI..tvox 
b n1 

Yeti§tirmek üzere kendi hesa. Londra. 6 (A.A.) - B. B. c: 
'<; ..,

8 se~e~e yüz talebe okutturmak 
~hs Mulkiye Mektebi bütçesine 
ia§e tsat. koynuya ve bu talebenin 

Rusyadan &elen haberlere nazaran 
Kwlordu Ukraynada barp meydanla
rtnda çarp11makta oldufu strada ihtl-

d· vc ibateleri kabil olmad1g1 tak. yarlar, kadtnlar ve çocuklar, bu sene bit 
li•tde talebeyc bu i~ lçin aytla ktrk .a.sa mebzul olan mohsillerl l<>plamak 
lât~ verilmesinc dair olan kanun ve ~rka doiint nakletmelc lcin geceli 

; ihas1 Me 1 · · gundOzlü çalJlmaktadlrlar. 
lant c •sm cuma günkü top. -------------1 
lan JSinda konu111lacakltr. Bu top- T Il: !I Il: K Il: tl IL 
la lidn konu~ulacak diger lâyiha. 

t lneyan nda Ank ka !' K<ymetli babam.tz Eczac1 Klwm Can 
~einu lâ i 1 

• ara na izas. in ebedlyen aramu.clb.n ayrilmas1 dola_ 
dan . Y hasile ha erde yarsubay- rtsl!e gerek ~ahsen ve gerekse meklup 
ba YUzba§tya kadar bir klsim su.! ve Telgrafla. tazlyette bulunanlara ve 

Ylara, seferde bütün subaylarla bizzat ebedi ikametgâh1 olan kabre ka. 
&s~ert . dar ireltnek'. suretlle actmiza t,;tirak e-

rnemurlara elbtSe, kaput ve den dosllara ve mealekda~lara t~eltldlr 
~ Ille verilmcsi ve pe§ÎD veya a- ve minnettarhtimmn blld.irilmesl lçin i.:n Vermek suretile mübayaalt muhlettm cazelenizle llAntru rica ede • 
'- ~i :1 iç' 1 Arttmna Kanununda riz. 
~ ... .ta Çocuklar1: Neyylre Somer, Neriman 
~&rel.,: yap1lin.uma clair lâyihalar Can, ibrahlm can, Cenclz Can. 

pamadl: BcuCl Kinu>a&er ismet Somer 

Girard roerkezde beklerken 
komiser Megre'nin madde mad. 
de diktè ettigi notlan okuyordu. 
l}efi iÇ<;ri girince sevinçle ba·
guw: 

- Tah.kikat i!.erliyor ha! .•• 
- Ôyle mi zannediyorsun? 
K.omiser bunu oyle bir tarz -

da siiytem~ti ki Girard'm gèi~ • 
leri aç11d1. 

- Fakat ... Bu ad:mun tevk.i.. 
fi... Çalinan sandt.k ... 

- Çalman sandi.k ha?... E • 
vet. .. Biraz da ondan bahsede • 
lim ... Telefonda telgrafhàneyi 
bulsana! 

Telgrafhane bulununca komi. 
ser D~lvin ~u telgraf1 yazd.1rdt: 
Adlî Z '--•- M"~·· ! ..... P . a.in""' ·w.uu.r u.gu, ans, 

Komiser Megre'nin e§kâlin.i 
bildirin ve mümkün.se pannait 
izi f~ini gonderin. 

Uej Emniyet Müdür!ügü 

* Girard: 
- Bunun mânas1 nedir? 
Di~ sormak cesaretini gos • 

'lerdi. Fakat hata etti. l}efi ona 
o kadar fena lbaktt ki ... 

- Bunun mânas1 yoktur, an. 
ladm m1 §imdi? ... Bunun mâ • 
nast bu sa~a sual!.erden b1k • 
t1m da'llek ... Kafam §i§ti biraz 
dinlenmek istiyorum demek ... 
Bunun mânaSI ... 

Hidd: tinin gülünç oldugunu 
anlad1 ve bir küfür savurduk • 
tan sonra sustu. Odasma girip 
kap1y1 kapad1. Komi:;er Megre. 
nin on üç maddelik notu ile ba:;
baµ kalmt§ ti. 

cJAN• OTEL VE B!RAHANESt 

Tombul k1z çapkin blr gülür 
le: 

- Rabat dur ••• Gorecekler ... 
Dedi. Sonra aya~a kalkh. Tül 

bir pe1:tle ile o•tülü olan geni~ 
kapiya do[:ru giderek somu: 

- Brüksel trenini mi bekli • 
yorsun? 

Buras1 Giymen lstasyummun 
arkKmda ufa.lc bir birahane i • 

1 
Zab1ta Romani: 32 1 
Türkçesi M. F eridun 

di. Oldukça geni§ olan salon te. 
mizdi. Dort kO§eli dO§eme la§ -
Ian bol su ile yt.kanm1§. maw.lar 
ihti:ma:mla parlahlmt§tl. Ufak 
bir bira bardaguun onüne otur. 
m~ olan adam rnmldandt: 

- Gel yamma otur! 
- Uslu duracak misin? 
Kadm oturdu ve adamin or • 

tünün altmda dola§an clim tu • 
tarak masanm üstüne ko~·du. 

- Sen ticaret rnak.sadi!e mi 
seyahat ediyùI'Sun? 

- Nereden anladm? 
- Bilanem ... Akluna oyle gel. 

di... Olmaz! Rahat dumnyacak 
olursan k• 1r. n iinüne çtkarun .. 
Sen ne içeceJt,ien onu soyle ..• 
Yine bira xm? Bana da ISmarlat 
mism? 

Bu birahanenin hususiyeti bel 
ki temizliginde, ber tarafmda 
gorülen intiz:i.mda ve umurni 
bir müessese ile hususi bir ev 
arasmdaki halinde idi. Ufac1k 
tezgâhmd_a bira tulumbas1 yok. 
tu. Ark:asmdaki rafda yirmi ka. 
dar bamak ve kadeh vard1. Pen 
cerenln ) anmda, ·bir rnasanm 
üstünd-c bir diki.§ kutusu vard1. 
Bir kenarda bir sepctin içinde 
ay1klanmaga ba~lanml§ taze fa. 
sulyalar duruyortlu. 

Her §ey tcrtomizdi. Havada 
içki kokusu degil çorba kokusu 
vartl1. Buraya girenler kendile. 
rini âdeta bir ailenin harimmde 
zannediyorlartlt. 

Otuz be§ ya§ullda kadar olan 
kadmm cazibcli fakat dürüst bir 
hali vard1. Çckingen mÜ§terinin 
ber an diz.ini o~yan clini it • 
mekle mqguldü, 

- !çki ~lerile mi U~ll§IYQr • 
sun? 

Kadm bimen kulak kabarth. 
Bir merdiven dogru salondan bi 
rinci kata ç1k1yordu. Yukar1da 
hiri yataktan kallnyormu§ gibi 
bir gürültü oldu. 

- Bir saniye mûsaade eder 
misin? 

Bir müdclet dinledi. Sonra 
koridora giderek seslendi: 

- Mosyo Hanri! 
Avdet ettigi zaman mü§teri • 

nin içine bir kurt girdi. Te~ 
gosterdi, Gêimleginin kollar= 
s1vam1~. yakahks1z bir adam 
tezgâhm arkasmda gorünerek 
sessizcP. merdiveni ç1kmaga ~ 
lad1. Bacaklar1 blr anüddet go • 
ründükten sonra kayboldu. 

- Ne oldu? 
- Hiç ... Bir genç dün ak§3lll 

sarho~ omn~tu ..• Yu.kanda ya • 
tirdl'k ... 

- Miisyo Hanri kim? ..• Koca.. 
mzm1? 

Kadm tombul gerdaruru tit • 
reten bir kahkaba alti: 

- Patron .•. Ben burada ay • 
llkla çall§tyorum ... Dikkalt ... GO 
recekler diyorum .. . 

- Ne olur canl'tll? 
- Ne istiyorsun? 
Adam k1plnrm1Z1 kesilmi§ti. 

Ne kadar ileri gidebilecegini be. 
saphyazmyordu. Parlak gozlerle 
yanmda duran kadtna balnyor. 
du: 

- B '.-az yaln1z kalamaz llll • 

yu• 
Diye mmldandt. 
- Deh raisin? ... Yalniz kal1p 

ne yapacag1z? ... Buru1 ciddi 
bir miiessesedir. 

Kadm susarak yine kulak ka. 
barth. Yukanda yüksek sesle 
bir .rnünaka§a ba§lami§ti. M&syo 
Hanri kendisine §iddetle bücum 
eden birine sert ve sakin bir ses 
le cevap veriyordu. Kadtn lzah 
etti: 

- Çapkmm biri... !nsan act.. 
yor! Daha yinni ya~mda bile 
yok ... Bulut gibi sarhO§ oldu. 
Dün Mrkese içki isrnarhyordu. 
Bütün açt.kiiozler istifade etti • 
Ier ... 

(Devanu var) 

tralya Bahriye Nazm Huges §Oyle iTALYAN TEBLlùi 
dem~tir; Roma, 6 (A.À.) _ italyan ordu. 

·Bu z.iyaret §imal diostlanmmn lan umumî karargâlumn 428 nu. 
nazar1 dikkatinden kaçm1yacaktir. marali tebligi: 
Bugünlük burada iki harp gemisi Dü§man tayyareleri Bardia, Der
varsa da ~a~n _sularda d~a b~ka l ne, Bingazi ve Misurata §ehirlcri 
harp gemilerm1n bulnndugunu do. üzerine bombalar atml§lar vc pek 
zannediyoruz.. az hasar ika edebilmi.§lerùir. Yerli 

Brisbane, 6 (A.A.) - Buraya ge- ha! karas:nda bir ôlü ve ~ yarall 
len Amerika kruvazorlerine ku- vardtr. 
manda eden Amiral Taffinder ga-
zetecilere yaphj!I beyanatta •Bu 
harbin devam1 rnüddetince A vus. 
tralya sulannda bunlardan ba~a 
diger Amerika harp gemilerini de 
günnelerinin muhtemel oldugunu 
siiylem~tir.• 

MOGOLlSTANDA AMERlKA 
tsTiHBARATI KURULUYOR 
$anghay, 6 (A.A.) - D.N.B· 
Albay Donavan'a gelen taJjmat 

üzerine Amerikanm sabtk Çunking 
Büyük Elçisi N elsou Johnson, Agus 
tosun ilk günlerinde Mogolistan'a 
gitmi§tir. Johnson'a ne gibi ?ir va. 
zile \."<!rildilli bilinmemektedir. Do
la.~an bazi §&yialara gore, sab1k e~
çi, Mogolistan vc Mançu~o~ b1r 
Amerikan istihbarat servisa vucude 
getirecektir. 

Siyam tehlikede 
(Ba~ tarah 1 inci sayfada) 

Siyam istikametinde muhtemel 

Alman tebligi 
(Baf taraû l iDci sayfada) 

barebesinde 310,000 Sovyet esir a. 
lmm~, 3205 tank, 3120 top ve harp 
malremesi iii'tinam edilmiftir. Bu. 
rada Sovyetler 1098 tayyare kay • 
betmi;>lerdir. 

4 numarah tebliJl: 

i;;ark cephesi hakkmda bugüne 
kadarlti tebliJllerde bildirilen ra • 
kamlara giire 400.000 esir, 7115 
tank, 4423 top ve 6235 tayyare bu. 
gün 895.000 esire, 13143 t;nka, 
10388 topa ve 9084 tayyareye ba • 
lig olmwitur. 

Helsinki, 6 (A.A.) - D.N.B: 
lyi habèr alan membalan:lan o~ 

renildigine giire cephenm merke • 
zindeki Fin hücumu sûr'atlc inki~af 
etrnektedir. 

bir Japo,, hareketine mütedair ~- Yenl Ne•rlyat 
~·ia1ai: baklnnda i2abat vermesini Yeni Adam 
1stem~lcrdtr. 

1 
Sèizcü §U cevab1 vermi'llir: Bu kiymetli !ikir ve san'at mec. 
cAsked mahiyette oldu~ndan r muasmm 345 loci sayts1 zengin 

dolayi bu suale cevap vermege mündereca!la ç1km:~hr. Okuyu • 
'l~zun dej!ilirn.• I cularumza hararetlc tavsiye ede • 

Diger taraftan Japon matbuati 1 riz. 
Siymna 1kazda bulunarak Hindi - =,,,,,,,,,,.,.... __________ .,...._ 

la vukua gelml~tir. çinîyi ornek olarak Japon hima • 
yesini kabul elmesini tavsiye et • V~ington 6 (A.A.) - Amerika 
mektedir. hariciye nazm Kordel Hull Pa • 

Bangkok 6 (A.A.) - Rôyter; Si. sWkte hiç bir fütuhat harcketinin 
yam hükûmet'nin Man~uko hukû.. vukubulmamasmda Amer,kanm 
metini tamd1i!I resmen bildiribnek hayati menfaati oldul?unu ve bu • 
tOOir. B!l tan~ak keyfiyeti mera. na 1111uhalefct edecegini gazeteci • 
simsiz olmu.l! ve Mançuko ba~ve • lere siiykmi§tir. 
kili ile Siyam bai;vekili aras1nda Hull bu beyanah yaparken Si • 
teati edilen mütekabil telgufl.ar • yama hitap eltmi.§tir, 
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Alman - Sovyet 
harbi !':---""[ c~e~o~h~e-=-•-=-e-=-r~d=e==v=a=z=·=v=e=t j 1 D. Uemir Yollan lslefme U. M. llânlan 
(Ba~maka,l~~n devam) 

~en muharebclerin mümcyyiz 
va .. f1 olarak daha istikrarh bir mu
barebe hattmm mC\'cudiyeti izah 
edilebilmektedir .. dcniliyordu. Bu 
habere gore, ~ cni bir Al man taar. 

1 nsa n Ve m Q l z e me Halka kolayhk olmak üzere: . 1 
l - Ankara _ Kmkkale, Ankara - Polath, Zonguldak - Karabük ve tz-1 

k d 
mir - Manisa klslmlannda bulunan lstasyonlardan, kendi k1S1mlan dabl-z a yia t l c, 0 a tir rr ~~~~.1~~ :~i~.100 kilometrellk me.afelerde bulunan istasyonlara tam ücrete tabi 

ruzn ba. lamak iizercdir. 
Ayni tarihli bir S'okholm tel. 

graf1 da ~o~ le demektcdir: •Fin 
matbuah, Rusy•anm Bu:r. drniû sa. 
hilJcrinde ku\.'vetli Ru. k1t'alannm 
tecemmiilerinden \'e Britanya bah

ri kuvvctlerinin mcvcudi~·etinden 
bah etmektedir. Fin matbuatma 
nazaran bu bal, Petsamo'nun Bri· 

tanyahlar tarafmdan bombard1. 

(Ba~ taraf1 1 in,.i sayfada) 
Harekât bilhassa üç cephede in.. 

ki~af gostermi§tir. Balt1k arazisin. 
deki Alman kuvvetleri Fm k0rfe. 
zi sahillerine ula~maga mU\·affak 
olmui1lar, Peipus géilü ile F in kéir
fezi sahili arasmdaki gcçidi kapa
rnak üzere sahildcki Narva li hri • 
rin kap1larma kadar ilerlemisler • 

dir. Tcbligln blldirdigine gèire bu 
man edilmec;inin miinferit bir hü. mmtakada 35 bin esir, yüzlerce 
rnm olmay1p bu mmtakada gcni~ tank, top almnn , 771 Sovyet tay. 
mikyasta bir hareltet it;in yap1lan 
bir Rus • Îngiliz plânma .dahil bn
lundugunu i bat etmektedir. Fin 
haherlerine gore, biitün Finlandi

yaresi tahrip \'Cya Lkat edilmi§ • 

tir. 

Yine teblige gore bir aydanberi 

ya cephesindeki Rus faaliyeti art. devron eden Smolensk meydan 

mi hr. Bu art , bilhassa R uslarm muharebEsi tam bir muvaifakiyet
birçok kereler hücum ettikleri La. 1 le neticelenmi" V"e bu nuntakada 
doga golünün ~imal mmtakasmda- 3205 tank, 3200 top ve muazzam 
dir.> yekûnlarda ber nevi harp rnalze • 

mesi ahnm1~ ve yine yalmz bir bOI 
gede 1098 tayyare dü~ürülmü§ ve. 
: a tahrt;:> olunmu~ur. 

Cenup cephesinde, Stalin hat h 
yarilm1~. bu bolgede ihata edilen.. 
lcrden :iimdiye kadar alman esir 
rniktan l 50 bine balig olmu§tur. 
Aynac burada da 1970 tank, 2910 
top igt inôm ed.Jmi~ ve 980 Sovyct 
' ayya es1 dü~ürülmii!ï \·eya tahnp 
olunmu~1ur. 

Gorülüyor ki bu harp, iki tara! 
1çin de büyük malzeme ve insan 
zayiatma mal olrr;aktad1r. 

Alma:1larm Leningrad ile Smo -
ensk arasmda giri~tikleri dün 

kaydolunan taarruzla œnupta 

Odesa $imahnde yap1lan taarruz -

larm inki~afina ait henüz yeni ma. 

lûmat gchnemif,l bulunmaktad1r. 

* 
Eger Fin gazetelerinin verdikleri • ~- - - ------------------

h aberler dogru ise, bu da, cephe_ Yakarken parlayan aigar alar 
nin imalinde bir Rus - f ngiliz ta. 

arruzu hazirland1gu11 gosterir. BOy. 
le bir taarruzun hedefi de, ingiliz 
ve Sovyet donanmalarmm hitkim 
bulundu1dari §imal B uz denizi ile 
Finlandiya korfezi arasmda, bin· 

Son zarnanlarda baz1 sigaralarm 

yanarken ansizm pariaù1gi goru1.. 

müi1tür. Yaptlan tahkikatian bu 

gi.bi sigai.·alara kibrit ba§lan yer • 

le~tirildigi anla§llam§tir. Maama -
fih, bu nk'alar §ilanullü mahiyet

te farzedilmemektedir. Tahki.kata 
devam edilmekter.!.:.r. 

Y eni parke sokaklar 
Cihangirde Tavukçuuçmaz1 ve 

F.ananctçi sokaklarmm kaldl • 
nmlarmm parke olarak yeniden 
in§as1 kararla§hnlm1~1r. Bu i~e 
2350 lira sarfolunacakttr. 

Altin fiyatlan 
Altm iiyatlan düilffiege ba§la -

migt1r. Dün, bir re§adiye altmmm 
fivah ~. ?5 lira idi. 

2 - Ankara earmdan yalmz Polath istasyonuna ve bilmukabele Polath 
istasyonundan yalmz Ankaraya yar1m (icrete tabi yolcular için. 

Gidi~ - Donü~ bileti sahlmaga ba~•anm1~tir. 
Fazl:l tafsilât idn i•!a.svonlara mücacaat edilmel.dir. (5131-6724) 

Tré. bzon Vilâyet S1hhat fçtimaî Muavenet 
Müd ür1ü gü nün Kapa l1 Zarf Usulile 

Eksiltme ilân1d1r 
1 - Eksiltmeye kooulan i~ Trabzon nümune hastahanesinin mutfak 

cama§irhane .... e etüv tesisat1d1r. 
Bu l~e ait muhammen ke~if bedell {12367) lira (35) kuru~tur. Kapali i3rtl 

ust J,Je eksiltmeye kon.ilmu$lur. 
2 - Bu ~e ait liartnameler ve evrak unlardan ibarettir. 
A .._.. Eksiltme ~ar tnamesl. 

B J\Iukavele projesi. 
G - Baytndirhk i leri genel $artnamesi. 
D - Yapl islerl umumi fenni ~rtnamesi. 

. S~hhî teslsata ait umun1î ve fennî ~artname: Hususi §artnamc, ke§if cet
vell. Isteyenlcr bu ~rtname ve e\'rak1 {240) kurus mukabillnde Trabzon Na
W:i Mudürlü{:ünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 25/8/941 tarihinde Pazartesi günü saat (15) de Trabzon 
~1hhat müdürlügünde toplanacak eksiltme komisyonunda yap1lacaktir. 

4 - Ek i~tmeye &irebilmek için isteklilerin (927) lira {55,5) kuru$luk 
muvakkat temmat vermesi ve bundan b~ka 941 y11!na ait ticaret odas1 kay1t' 
ve ikas1 lie ihale gününden en az sekiz gün evvel Trabzon Vilâyetine mü
racaat ederek \'ilâyetten alacaklan bu i~e ait ehliyet vesika.lnl lbraz etme
leri mecburldlr. 

5 - Teklif mektuplan yukanda ùçüncü maddede yazill saatten bir saat 
evi;eline kadar Trabzon S1hhat .Müdürltigüne getirilerek ekslltme komisyonu 
reisUgine makbuz mukabilinde verilecektlr. 

Posta ilegonderilecek mektuplarm nlhayet üçüncü maddede :vazill saate 
kadar gelmi$ olmaSI ve dl$ zarfm mühür mumu ile kapatilm•s ol~1as1 Iâz1m. 
dir. Postada vukubulacak 11eclkmeler Kabul edilmez. (5185-6760) 

Memur Aran1yor 

Ba.9, Dif . Nezle, Grip, Bomatizm.a 
NcvraJp. Kmkhk ve Biitüo A~rilar1n111 Derbal Keeer 

lcabinda ründe 3 ka~c ahnabilir. T AKLITLERINDEN SAKJNINIZ 
HER YERDI· PL'LLU KUTULARI ISRARLA ISTEYINIZ 

KIZILAY 
Hem,ireler Okulu 

Direktorlügünden : 
Okulumœ 7enl ders ;nl1 ~ t.alebe bydJD& ba4Jam tir. 

OKUL GECELf VE PARASIZDIR 
Ta.bllU müdde&i üç yilcbr. 
J[a.bul ~a.rtlan: 

1 - Türk tebaasi olm&k, 
:t - Silihatl yerinde olmail, tiaJigiJ. n hhanete mi.ni bastahk n 1111· 
mra olmama.k. 
3 - Y3'1 18 den ~ ve !S teo yùa.n olmunalr. 
4 - Îffet ehli ve lryl llllâk sahtbt olma.k. 
5 - Fn a.a orta. ta.bslllnl b tttrmit obnak. 

Kaydolmak veya. da.ha fasla. ba.hat a.Jmak lçin ista.nbnlda. AJuiara7• 
da Hasek! caddesindeld Ok ul Dlrek.télrliifüne m üra.ea.al edilmelld lr, iza
h• t almak ic:in 71.Zl ile d e miàracaa.t eclllrblllr, 

l tnh.isarlar Umum Müdürlügünden 

1 - Keaif ve sartnamesi mucibince Bomonti bira 'fabnknsmda çata, ~ 
ve d~eme tamirl ~l kapall zarf usuli!e yaptlnlacakt.Jr. 

ni!.be zay1f olan Alman • Fin kuv. 
vetlerini maglûp ederek hem §Ï
mald ingilizlerle Ru lar arasmda, 

k1~m donmryan sahillerde muvasa. 
lay1 temio etmek, hem de Lenin

grad'a elde tutarak Balhktaki KIZll 
donanmarun mevcudiyetini muha. 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Talebelerine Sümer Bank Yerli Mallar 

zarlar1 Müessesesinden : 
Pa- 1 • 

2 - K~if bedeli <25.922,.25> lira muvakkat temtna.u c1944,17> lir d1r. 
3 - Eksiltme 22/8/941 Cuma günü saat 10 da Kabata~ta Levaz1m ~ubl" 

mizdeki ahm komisyonunda yap1lacakhr. Caza eylemek olabilir. 1 - :ikmal imtihanlar1 EylQ!ün son haftasmda yap1lacaktir Alâkah ta-
Herbalde gerek Almanlarm, ge. lebelerln nibayet 18/Eylûl/1941 peqembe gCnü mektepte bulunmalan. 

rekse Ïn:ilizlerle Sovyetlerin sev- 2 - Derslere ilkte~rinin birincl Persembe günü ba~lanacakhr. 
kulcey§Î mabiyette }'eni büyük 3 - Son &mlhn tatbikata ~yacag? tarih yakinda aynca ilân edilecek- l\füessesemiz p amuklu §Ubesi için ticaretbanelerde çah§tID!f 

tir. , 6465) ve asgari orta tahsili gormü~ te crübeJi üç memur ahnacakh.r. Ta· 
gayr.etler yapacaklan anla§Ihyor. liplerin vesikalariyle b irlikte en geç 10/ 8/941 tarihine kadar her 
Fakat yeni bir Alman taarruzu ih. !!l•••••••••ie•••••••••••••••••••r.!! giin saat 10 . 11 arasrnda Birinci Vakif hanmda ikioci katta P a. 

timali daha ~ok ~~~;:11~~VER 1 Istanbul Vak1flar Uirektorlügü Ilânlan ' ·••m•u•k•l•u•§•ub•e!!lmll!!iz!!!!e•m•ü•ra•c•a•a•tl•ar•1 ·m•!!!ll•--•••~-=--' 

Az mukavime 
hücum 

(Ba§ tarah 2 nci sa)iada) 
tek hiçbir sebep yoktu. Çünkü Ja· 
pon ilerleyi§i Amerika menfaatleri. 
rii yalundan ihlâl ediyor ve etmek. 
te ise onu durduracak filî hrreketi 
bugünkü zayd VÏ!jiden ziya1 .e dün. 
yanm en kudretli donanmasma sa

hip olan B irle§ik Devletlerden b ek
lemek iktiza eclerdi. Ôyle gorülü. 

yor lrl V~i artik ba§kalan hesabma 
kestaneyi ate§ten çikaran ellerini 
7alunak istemiyor. Maglûbiyet §8-

rabmI son katresine kadar içecek. 
tir. Meger lrl abvalde küllî bir degi
iiklik ola.M 

7 AGUSTOS PER§EMBE 
7.30 Program, Saat ayan. 7.33 Ha!if 

pro'1'3m. 7.45 Ajans habcrlerl.8.00 Ha
fif program. 8.30 Evin saati. 

Yenikap11 Kâtipkasun 
Jeumkap1, Mubsinehatun 
Silivrikap1 Veledikara
ba:;. 

Tasçtlar 
Han 

Peykdede 
Kumkap1. Kürkçüb3$1 Ïskele 
Süleymana~. 

c 

18 ve 20 Îki Dùk. 
13 Baraka 

17-2 Mahzen 

30-82 Arsa 
18-4 c 

1 Tekke arsas1 
11-25 Arsa 

Sirkecide Gülbenkyan han1 zem1n kat sol tarafmda 2 ve 2/1 
ve 2/2 No. lu büyük salon ve iki oda. 

Sirkeclde Gülbenkyan ban1 Ç1kmaz sokagmda 2/3 depo 

17 OO 
e OO 
2 50 
2 50 
2 OO 
2 50 

2 50 

2 20 
2 OO 

1 OO 
15 OO 

153 50 

23 50 

Yukanda yaZJ.li maballer 942 senesi May1s sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere ilâna konmustur. ihalelerl 15/Afrustos/941 cuma günü saat on besc ka
dar Çemberlitn~a i tanbul Valo1lar B, §TJlUdürlügünde Vaki! Akarlar knle-
mine i;elmclerl. (6551) 

TÜRKIYE CUMHURIY ETI 

Darülâceze müessesesi için ddaten teslim edilmek sart11e sat!Jl almacak 
8000 kilo sadeyag, 900 kilo tereyag1 ve 2500 kilo beyaz peynir kapah zarf 
usulile eksiltmeye konulmnstur. Mecrru mun tahmln bedell 16695 lira ve 
llk temlnah 1252 lira 1~ kuru~tur. ~an1ame Zab1 ve Muamelât Müdürlügü 
kaleminde gortilebillr. Ihale 22/8/941 cuma gilnü saat 15 de Daim! Encümen. 
de yapllacaktir. Taliplerin llk temlnat makbuz veya mcktuplan, 941 ylllna 
ait ticaret odas1 vesikalan ve kanunen ibraz1 lâz1m gelen diger vesaik ile 2490 
numarah kanunun tarifat1 çevreslnde hazirlayacaklan teklif mektuplann1 i-
hale günü saat 14 e kadar Daim! Encümen"e \'ermeleri lâzlmd1r. (6579) 

Mevsimlik kir:is1 

500,00 

Y1lhk kiras1 

36,00 

* ilk tcminati 

37.50 . 

2,70 

$eh.ir Tiyatrosu Dram k1sm1 bü!e ve gardrobunun 
Jdraya verllmf?si (alU ay müddetle) 

Fatihte Zeyrekte ibadetbane sokagmda 64 numa. 
rah Zenbilli Ali efcndi mektebl binasmm kiraya 
verilmesi ( bir ~ene müddetle). 

Kira bedeli muhammenleri ile ilk teminat m!~tarlarl yukarida yaz1h gay 
Ti menkuller kiraya verllmek üzere ayn ayn aç1k arttirmaya konulmu~tur. 
Sartnameleri Zab1t ve Muamelât Müdürlügü kaleminde gorülcbilir. ihale 
22/8/941 Cuma günü saat 14 de Daimt Encümende yap1lacakhr. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü mu:iyyen &aattc- naiml En_ 
cümende bulunmalarl. (6'163) 

~bibi: E-:-t Z Z E T, Ne~riyat Direkfürü: Cevdet Karabilgin 
Basildig1 ye.r: cSon Telgraf• Matbaas1 

4 - $artname ve kc~fi ~ozü gec;en ~ubeden 1;e izmlr, Ankara ba$mudli" 
lüklerinden 1,30 lira mukabilinde allnabilir. 

5 - Ekslltmeye girmek isteyenledn •10,000~ hrahk bu kabil in$aati !l1,,. 
vaffakiyetle yapml$ olduklarma dair veslka ibraz ederek ihale günündcn ,si 
gün evveline kadar umum müdürlük in~aat §ubeslnden ayr1ca eksiltmeye 1$
tirak vesikas1 almalan lâz1md1r. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin müh.ürlü teklif mektuplar1n1, kanunl v& 
kalanm ve münakasaya i~tlrak vesikaslnt lhtiva edecek olan kapal1 zarf.1~ 
rm1 ibale tarihinden bir saat evveline kadar ad1 ge1;en komL")'on riyaset111 

makbuz mukabilinde vermeleri lâz1IDd1,-. (64~ 

Mersin Dcniz Harp Okulu ve Lisesi · 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Mersin alay ~lasmda ve mil6temilâtmda yap1lacak tadUât ve inf'~ 
'için tanzim edilen 23656 llra 41 kuru~luk ke$if evrak1 üzerme 2490 say1U ~al 
nunun ~o na maddeslnln L. flkras1 muclb1.lice 8 A~tos 941 tarill.lne tesa 
eden Cuma günü saat 17 de pazarWt yap1lacaktir. 1 

2 - Muvakkat teminat paras1 177-l lira 23 klll'UI olup bu miktar tert1bl:r. 
paras1n1 mals:md1gma ve teminat mPktubunu komisyona tediye edcceklerd 

3 - Pazarhk Mersinde De:niz Harp Okulu Komutanhl:J blnas1nda mütt ' 
1ekkil komisyonda yap1lacaktir. ..1 

4 - Talipler 941 senesi Ticaret Odas1 vesikas1 ve hâmll olduklari eJtli!", 
ve lkalarlnl ibraz etmek suretile Mer.;ln Nafia Müdürlügt\nden ihale gil 
nünden 3 gün evvel bu i~ için alacaldan ebllyet vesikalarm1 komlsyona ibt' 
edeceklerdir. , 

5 - Tallpler k~if. proje ve §artnamelerl ber giln Harp Okulu Komu!99 
hi'mda i;rorehilirler. •5015 _ 65~2ll 

Îstanbul Deniz Komutanl1g1nda~ 
Deniz Gedikli Okulu Müsabak~ 
lmtihanlar1 ilânlan 

~ 
Deniz gedikl!l ortaokuluna kay1t edilen okurlann mûsabaka i1ntihaiil' 

18/8/941 Pazartesi sabah snat 9 da yapJla~aktir. j 
Okurlarln ayn1 gün "·e saatte ideniz komu!nnhgmda bulunmal:itl 4c 

J:OUllannda kursun ve mürekkeuli kalem e lâstik bulund11• ...a!:.:- <61
1 

12.30 Program, saat ayan. 12.33 Saz 
eserleri. 12.45 Ajans baberleri. 13.00 
HaiU türküler. 13.15 Müzilt: Kar~1k 

ZiRAAT. BANKASI 
KurulU§ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk. lirrun. 

~ube ve ajans adedi: 265 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas1 Agustos 1941 Vaziyeti 
progra.m. 

18.00 Program, saat ayan. 18.03 Rad 
70 Caz ve tango o~estra$1. 18.30 Ser· , 
best 10 dakika. 18.40 Ince sa.z fasll. 19.00 
Xon~ma. 19.15 Radyo caz ve tango 
orkestraSJ.19.30 Saat ayan. Ajans baber 
Jerl. 19.45 Dünya ,arlulan. 20.15 Radyo 
cazetesi. 20.45 Solo sarktiar. 21.00 Zl
raat takvlmi. 21.10 Solo ~arlular. 21.25 
KonU1IDa 21.40 Scnfonik program. 22. 
30 saat ayan. Ajans haberleri. 22.45 
'Dans müugi 22.55 Kapan1!j. 

i T. BOR ASI &/8/9U FÎATLARI 
1 Sterlin 5.24 5.20 

100 Dolar 132.20 132.20 
100 Peçeta 12.84 12.'9375 
l OO Yen 31.1375 30.90 
100 isveç kr. 31.0050 30.77 

ESHAM VE TAHVÏLAT 
Esbam ve Tahvilât üzerine muamele ol 
PllLllllltU'. 

Zirai v e ticarî her nevi b anka m uameleleri 
P ara b iriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

L.ll'aat Biallkasmda JtumDarah ve ihbarslz tasarruf hesap. 
lannda en az 50 lira.si bulunanlara aenOOe 4 defa çekilecek 

kur'a ile ~aii1daki plâna gore ikramiye da gitùacaktll'. 

4 A. 1,000 lirahk 4,000 L.11100 Adet 50 lirahk 5,000 L 
' li 500 • 2,000 • 120 • ( 0 li , ,800 li 

' • 250 li 1,000 > 
40 li 100 ,. 4,0 0 " 160 ,. 20 li 3,200 • 

DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir ~ne içinde 50 lira. 
dan ~g1 dü~iyenlere i.kramiye çiktigi takdirde % 20 fazla. 
&ile verilecektir. 

K.ur'alar aenede 4 d efa 11 mart, 11Haziran 11 
Eylûl v e 11 B irincikânun tarililerin d e çekilecektir. 

A k t 
s-i 

Altm: Safi ltiloCre.m 
Banknot. 
Ufakhk • 

1 

72.604,619 

DUD4.*i ll~ 

'l'Qrk Lirui • 

11.ari.tekl Jlù&Wrlen 
Jùtm: Sa1 ik.ilocram 11.070,198 

Altma ~vill k.abll leZ'tleSt diMa-

• Di;er dOvWl:r ... borçlu 
Mk.i7eleri 

...... TùYIOlril 
Denibte .w.lm cTtÜl Mll:dlJ'e 
tarslhll . 

ltanunun e-s cl maddelerine tevtl· 
kan Huine tara1mdan vW ted.17at 

lmeùt Ctisùas: 
Tlcarl Senetlc-r . 

l'âam ... t&Ja..,ut e...._1 

1 
Deruhte edilen evn ùc ~ 

A • :renin katlilili esham •• ..._ 
viltt (ltlbarl k17m.U.) • • 

• • a.ne.& i:.... •• 'l'ûYtll*I 
.A.Y9111ian 

Altm ve doviz Ourtn. a.- • 
Tahviat üzerine avam • 1 , 

Hazine,e Josa vadell aftDL • • 
1 

Hufne7e 3850 No. lu lcamma ttll9 .'. 
açù.an altin ll:arlWkh •
His&edarlar 

WW.teua ' • 

Llr• 
Lira . 

102.124.204, 75 
19.167.584,50 

523.099,63 121.814.888,88 

434.283,94 "34.283,94 

15.571.119,57 

• 
46.607.255,87 62.178.375.0 

158.748.563,-

21.683.011,- 137.065.552,-

272.939.096,39 272.939.096.39 

4M62.581,93 
8.310.245,19 83. 772.827, 12 

4.968,64 

- 15~6 .. 53 ,_ . -·-
167 .500.000,- 172.713.405,17 

4.500.000,-
7.442.311,58 

. 

Tek011 832.860.740,52 

p a • 1 t .. " ._.. 
AdJ ve f 
'llusual 

T6kv«''rt l D 3 .... 
Deruhte edil 
ltanunun 1 -

en evrak1 nait~ 
8 lnci maddelerine 

ume taratmdan •lllrl tevfikan H 

tedi7•t . . 
Deruhte 
ba.kiyesi . . 
J(.a J"fl].lp tamamen altm oluM 

üJe Yuedilen ilAveten tedav · 
R~ont muka bill J.aveten tels. 
Yille vazedila\ . 
H.azine,.e yap ùan altm lulrfÛJkll 

390% No.Ji bnua avans multabili 
muclblnce ilàv eten Wa.W. •-
diltn . . 

IŒl'DU.& Ti 
U.-1 'l'lrft 

Al1m: Safi 

3856 No. lu 

kiloCna 177,150 

kanuna &6re Hume,. 
mukabill tndi oi.. açilan avana 

11.&D altmlar: 

Sati kilo rram 55.541,930 

Dht1I T a4.lllWMll 
Albna tahvlli kabll dlSvh1er • 
Dller dovWer ye aJacakh J01rtaf 
bakiyeleri . 
Muh~· . • . ' 

7.822.019,15 

6.000.000,-

158.748.563.-

21.683.011,-

137.065.552,-

17 000.000,-

Z50.000.000,-

105.000.000,-
'18.303!til-2,99 

l .233. 782,03 

'18.124.167,90 
. \ 

29.94Q.778,74 

YakOn ............ .-..-......... 

Lira 
15.000.000, ....... 

13.822.019,l~ 

1509.065.55:lt' 

't7.5S7.305• o' 

'18.124.1611 
gO 1 

14 
29 949.?7~· 11 

109.361 91 • 


