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~oskovada 
Üçler 
l<onf er ansı 
toplanıyor 

1.loskovada ko~lacağı bildirilen 
Alınanyaya karşı üçuncü bir cep
he acmak meselesi, ortaya yeni 
ilıtilAtlann zuhur etmesi ihtlmali
!ı.i çıkarır ki, bu ihtimal, şimdiye 
kalar harpten uzak knlınıya çalı
lan bazı bitara! mcml<:,kcUeri en
dişeye düşürse gerektir. Çünkü, 
bu üç büyük devletin Alınanyaya , 
karşı nerede yeni bir cephe aç
tnak istiyecekleri belli değildir. 

M. Zekeriya SERTEL 
· ıngiliz Başvekiliyle Amerika 

Cümhurreisinin mülaka -
tından çıkan ilk netice, Mosko -
b~da Sovyetlerin de iştirakiyle 
ır üçler konferansı akdine ka -

tar verilmiş olması §Cklinde te
telli etmiştir. 

Mister Roosevelt'le Mister 
~Urchill'in teklifleri üzerine 
. !alin. İngiltere ve Amerikanın 
~ştirakiyle Moskovada bir üçler 
~Onferansının akdini kabul et -
~ştir. Verilen malumata göre, 
Lu konferansta bilhassa üç mese
~konuşulacaktır. 

Biri, Almanyayı mağlup et
Jnek için üç devletin kuv
~etleri arasında işbirliği yap
:rnanın esaslannı araştırmak ve 
Almanyaya en kısa zamanda 
en şidd~tfi darbeli indirmek 
çarelerini tetkik etmek. 

ikincisi: Uç devlet arasında 
1lzuıı vadeli, ve belki de harp
ten sonraki dü,nyanm alacağı 
§ekil üzerinde bir anlaşma te -
:ınin etmek. 

Uçüncüsü: Almanyaya karşı 
fiçüncü bir cephe açmanın, ye
rini, zamanım ve imkamnı ko
:nuşmak. 
Moskovada aktedilecek üçler 

ltonferansı bu harp içinde vuku
~~lan siyasi hadiselerin en mü -
•unııerinden biri olarak telakki 
edilebilk ... 

Çünkü bu konferans, A:meri -
~anın da Ingiltere - Sovyetler it
tıfakına dahil olmasını temin e
der bir vaziyet ihdas etmiş ola
Caktır. 13elki Amerika fiilen har
be girmiyecek, fakat hem Alman 
:Yaya karşı harbin kazanılmasını 
temin, hem de harpten sonra ku
l'Ulacak dünyanın şeklini tayin 
hususunda bu iki devletle birlik
t<ı çalışacak ve onlara elinden ge
len her yardımı yapacaktır. Bi -
llaenaleyh Moskova konferansı, 
Alrnanyanın karşısına dünyanın 
~büyük üç devletinin tek cephe 
halinde çıkmalarını temin ede -
Cek!tir. 

Jı' Jı' 

Bu konferansın ehemmiyetini 
arttıran noktalardan biri 

de, Churchill ve Roosevelt tara
fından neşredilen ve bu iki dev
letin sulh programını tesbit eden 
esaslara Sovyet Rusyanın iltiha -
kını temine hizmet etmesi ola -
Caktır. Şi.İndi harp gayelerinde 
birleşmiş olan bu üç devletin 
sulh gayelerinde de bu konferans 
tan sonra bir birlik temin edil -
?niş olacaktır. O da Sovyet Rus
l>aya atfedilen Avrupaya Bolşe -

(Sonu; Sı: 2; SU: 1) 

Milli Şef 
Yapı Usta Okulunu 
Ziyaret Buyurdular 

Ankara 15 (A.A.) - Milli Şef 
Reiıieümhur İsmet Inönil, dün 
15,30 da yanlarında Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel ve teknik öiretim 
müdiirü Rüştii Uzel oldutu halde 
yapı usta okulunu ziyaret etmlcler, 
duvarcılık, marangozluk, dül
ıerlik, tııçıhk ıtölyelerinl, ııhhi 
tesisat ı;atışmatarını sanat okulla
lannda yapılıp depo edilml, okut 
ilet ve makinelerini yeni ~pılan 
sanat okulu ile motörcülük okul
ları inşaatını tetkik etmişlerdir. 

Gördükleri çalışma usul ve ve
riminden memnunluklanru ifade 
buyumıu&lar, değerli direktifler 
vermişler ve okulun defterine 
"Yapı usta okulu" yazmak sure
tiyle •1nşaat usta okulu" nu bu 
güzel türkçe isimle adlandırmıı
lardır. 

Yapı usta okulundan Gui Ter
biye enstitüsü bahçesinde. orada 

ı tatili geçiren yüksek öiretim o
kulu ve enstitü talebcsiy!J: konuıı
muşlar, müstakbel öiretmenlere 
kıymetli öiütler vermiılerdir. Ar
&am 19,30 da buradan, genç tale
belerin saygı ve sevgi atkııtıırı a
rasında mlie11eaeden ım
ds. 

' 

1 
SOVYET TEBLiGi 

!Cephede 
Muharebe 

Siddetlendi , --
Tayyereler Dün 

, Berlin, Stettin'e 
Akınlar Yaptı 

ln'gilterenin Moskova Sefiri 
S. Gripps 

Amerikanın Moskova Sefiri 
M. Laurence Steinhard 

Staline Bir 1 Roosevelt 
Mesai Amerikaya 

Gönderildi Döndü --
Roosevelt ve Churchill 

Süratle Yardım 

Y apılacağ1nı Bildirdi 

--
Berfin, Deklarasyonun 
Cebir ile Meydana 
Geldiği Fikrinde 

Malzeme Yüklü Bir Japonlar 8 Maddeyi 
Çok Vapurlar Yola 

Çıkarlldı 
Londra, 16 (A.A.) - Roosevelt 

le Churchill'in Staline aşağıdaki 
müşterek mesajı gönderdikleri 
bildirilmektedir. 

"Moskovadan dönen Hopkins
in raporunu tetkik vesilesinden 
istifade ederek Nazi hücumuna 
karşı parlak müdafaanızda sizle -
re memleketlerinizin en güzel han 
gi şekilde yardım edebileceği hu
susunda müdaveleyi efkarda bu
lunduk. 

Size, alelacele lüzumlu olan a
zami malzemeyi teslim için halen 
işbirliği yapmaktayız. Şimdiden 
müteaddit gemiler malzeme ile 
yüklü olarak limanlarımızdan ha 
reket etmiş bulunmaktadır. Bu 
gemileri derhal diğer gemiler ta 
kip edecektir. Ordunuzun ve or
dularımızın ihtiyaç ve talepleri 
ancak, bütün ihtimaller nazarı 
itibare alınarak ve bütün amil -

(Sonu; 81: 2; SD: 3: 
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Tatmin Edici 
Buluyor 

Rockland, 16 (A.A.) - Riyase
ticümhurun matbuat katibi Wil -
liam Lasset, Reisicümhur Roose· 
velt'in İngiliz Başvekili Churchill 
ile görüşmek maksadiyle yaptığı 
1.enizl&-elanından yarın avdetle 
.Yarın Rockland'da karaya çıka
cağını bildirmiş fakat Rcisicüm -
burun saat kaçta geleceğini ilave 
etmi~ir. 
Akşam geç ~It Leasset, Po -

tomac yatından şu telgrafı aldığı 
nı söylemiştir : 
· Potomac yatı, Deer adası yakın 
larında demirlemiştir. Yatta Rei
sicümhurun refakatinde Hopkins 
Waison, Derdall, Macintire ve 
Mortuner bulunmaktadır. Yann 
karaya çıkacağız, trenle hareket 
edeceğiz·ve pazar sabahı Vaşing
tonda bulunacağız. Yatta her şey 
yolundadır. Hopkins'den başka 
telgrafta isimleri bildirilenlerin 

(Sonu; Sı: 2; SU: 5) 

Rooseveltl hamil buJan:ın A merikan Augusta kruvazörU 

ihtikara Karşı 
Kat'i Tedbirler 
Yurdun Muhtelif Mıntakalarında 

Geniş Mücadele Başladı 
Ankara, 16 (TAN) - Ihtikarla 

mücadele mevzuu etrafındaki fa
aliyet bilhassa son günlerde bü
yük bir şiddet kesbetmiş bulun -
maktadır. 

Ticaret Vekaleti diğer alaka -
dar vekaletlerle müştereken bu 
işe kat'i bir son vermek için ye
ni tedbirler almaktadır. Istanbul 
ve Ankara Fiyat Mürakabe kurs
larını ikmal eden gençlerin tayin
leri rtarnamen yapılmak üzeredir. 
Bu gençler tayin edildikleri mın
takalarda kendilerine verilen sa
lahiyet dahilinde çalışmalarına 
derhal başlıyacaklardır. 

Ticaret V ek.aletine memleke -

tin muhtelif mmtakalarında bu 
maksatla geniş mücadelenin baş
lamış olduğuna dair haberler gel
mektedir. Vekalet ihtikarla mü -
cadelede yalnız devlet memurla -
rının bu işi yapmıya müktedir er 
lamıyacağını, bizzat halkın hü -
kumete her vasıta ile müzahir ol
ması lazımgeleceğini bildirmekte, 
ihtikar yapan, etiketsiz satış ya
pan fatura verrniyen dükkan ve 
mağazalara karşı halkın boykot 
ilan ederek, oradan alış veriş yap 
mamalarını istemektedir. Bu mü
cadelede daha fiili ve cezri ted -
birler almak için tetkiklere de -
vam olunmaktadır, 

Almanlar Boğucu 

Gaz Kullanmıya 

Hazırlamyorlarmış 
Moskova 16 (A.A.) - Sabah 

tebliği: 
Dün gece Sovyet kıtaları bü

tün cephe boyunca şidedtli mu
harebelere devam etmiştir. Mu
harebeler bilhassa cephenin ce -
nup bölı?esinde cereyan etmiştir. 
Sovyet hava kuvvetleri düşman 
kıta1arını hırpalamağa devam et
miştir. 

Ji.. 
Moskova, 16 (A.A.) - "Ofi,, 16 

ağustos tebliği: 
Dün ,gece kıtaatnnız bütün cep 

helerde ve bilhassa cenup cephe
sinde çok şiddetli ve muannida
ne muharebeler yapmal?a devam 
etmiştir. Hava teşekküllerimiz, 
düşman kuvvetlerine müteaddit 
darbelPr vunnustur. 

Berlin, bombalandı 
Moskova 16 (A.A.) - Moskova 

radyosunun bildirdiğine ~öre dün 
~ece Sovyet bombardıman t::ıvya 
releri Berlin ve Stettin üzerine 
akınlar yapmış ve büyük Tniktar
da yüksek infilakli tahrip bom· 
bası ve yanJ?ın bombası atmıs -
tır. Her iki şehirde de askeri 
hedeflere isabetler kaydedilmiş, 
bir çok yangın çıkmış ve bfilak
ler vuku bulmuştur. Harekata 
iştirak eden Sovyet ta}'Y3!'eleri
nin hepsi üslerine dönmüştür. 

Kimya harbine hanrlık 
Londra, 16 (A.A.) - Moskova rad

yosu Pravda gazetesinin "kimya har
bine hazırlanmız., başlığı altında bir 
makale neşrettiğini blldinnektoolr. 

(Sonu; Sı: 2; SU: 6) 
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1 Yugosl•n•'d• ................ ._.. __ ....... ______ .... 

Çeteler 
Faaliyetini 
Arttırdı 

15 Belgrad'ta 
Günde 442 Kişi 

Kurşuna Dizildi 

lıgal Altında Bulunan 
Yerlerde Sabotai 

Hareketi Genişliyor 
Londra, 16 (A.A.) - "Afi,, Gar 

bi Bosnada Sırplılar Dustachis
leri mağlUp ederek Kljnie ve Mir
konengnah'yı işgal etmişlerdir. 

Tebliğlere göre Ukray na cephesindeki son vaziyeti 

( ASKERi VAZIYET J 
Ukrayna Cephesinde 

Ruslar, Dnieperin 
Şarkına Geçmeğe 
Muvaffak Oldular 
Bununla Beraber, Almanların Ukrayna'daki 
Muvaffakıyetlerini Küçük Görmemelidir 

ASKERi - YAZIYOR 
Şark cepfıe5inde Almarüarm aşalı 

yukarı on gündenberl cenup cephe
sinde yaptıkları devamlı tazyik ü
zerine hasıl olan mühim vaziyet ni -
hayet aydınlanmıya başlamıştır. 

Burada Alman kuvveUed, Sovyet 
kuvvetlerini devamlı bir ricale mec
bur etmişler ve Odesanm arkasmdan 
Karadenlze inmişlerdir. Dünkü Sov
yet tebliğinin Ukraynada tabliye e
dildi#ini bildirdiği şehirler, Alman
ların bu mmtakada ne kadar ilerle -
diklerini ve Odesa ile Nikolayefin 
tehlikeli vaziyete düştilklerlnl göster
mektedir. Yalnız dikkate pyan olan 
nokta şudur ki: Alınan tebliğlerinin 
Sovyet ordusunu birkaç defa çevirip 
imha eylediklerini bildirmesine ral
men, Mareşal Budyenl'nln kumandası 
altında bulunan Kızılordu kuvayi 
külliyes: birçok yerlerde Dnleper 
nehrinin ııarkına geçerek, orada yeni 
ve daha kuvvetli bir mUdafaa hatb 
tesisine başlamış bulunmaktadır. 
Alınanlarm Ukraynadakl muvaffa

kıyetlerini küçük görmek caiz deill • 
dlr. Şüphesiz ki Alınanlar, bu cephe
de büyük bir muvaffakıyet kazan
m0ışlardır. Fakat, taarruzun asıl he
defi elde edilememiştir. Çünkü, Al-

Ukraynada harekat yapan Alman 
kumandanlanndan General 

Rundestedt 

man asker! mütehassıslarının fikrin
ce, SoV"·etlere karşı yapılan harpte 
arazi kazanmanın ve şehlr işgal et
menin bilyük bir ehemmiyeti yoktur. 

(Sonu; Sı: 3; SU: 7) 
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Ceza ve Tevkif 
Evleri Nizamnamesi 

Mer'iyete Girdi 
15 Yasım Bitiren ve 18 Yaşını Doldurmıyanlar 

1-1.a~l,..nrl.- Y Ani Hükümler Konuldu 
Bundan asabileşen hükumet 

makamları şiddetli tenkil hareket 
leri tatbik eylemiştir. on on beş 
gün zarfında Bclgratta kundan -
çılık suçu ile 442 kişi kurşuna di Ankara. 16 (TAN) - Cez:ı ve 
zilmiştir. tevkif evleri nizamnamesı meri-

Doktor Ante Paleviç'in Rus yete girmiştir. Bu nizamname e-
cephesinde muharebe etmek için saslarına ~öre, her mahkeme bu-
hırvatistandan gönüllü toplamak lunan yerlerde bir ceza ve te\"kif 
teşebbüsü akim kalmıştır. evi ve Adliye Vekaletince teı:bit 

Yunanistanda Ingiliz tayyarele olunan mahkemelerde mmtaka 
rinin bombardımanı münasebetiy ceza evleri ile cocuk ceza ve ıs-
le verilen ışıklan karartma em - · lalı . evleri bulunacaktır. 
rine halle tarafından riayet edil • Bu müesseselerden tevkif ev-
memekte ve Tatoi hava meydanı- lerinde salahiyetli merciden ve-
na ve diğer askeri mevzilere dü. rilen tevkif kararlan mahkeme 
şen her İngiliz bombası borbar- nezdindeki ceza evlerinde hafif 
dıman esnasında damlara çıkan hapis ve infazına başlandt~ı ta-
halk tarafından şiddetle alkışlan rihte mütebaki ceza miiddcti ile 
maktadır. seneyi gecmiyen hapis veya a~ır 

Rus - Alınan harbinin iptida • hapse mütedair mahk(imivct hü 
sındanberi Çekoslovakyada Rus_ kümleri infaz olunacaktır 

Mmtaka ceza evlerinde infazına 
yaya muhabbet duyguları taşıyan 1 ' başlandığı tarihte mütebaki ceza müd 
on bin kişi Gestapo tarafından ~ deti üç seneyi geçen hapis veya ağır 
tevkif edilmiştir. 1 Adliye Vekili Hasan Safiyeddiıı hapse mütedair mahkOmlyet hQkDm-

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) Menemencioğlu (Sonu: Sa: 2; SD: 2) 
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gösterir bir harita 

ALMAN TEBLiGi 
Harekatımız 
Muvaffakıyetle 
Devam Ediyor --

Ukraynada Mühim 
Sovyet 

Tamları 

C üz'ü 
Çevrildi 

r--o-

Fin Kıtaları Sovyet 
Müdafaa Hatlarını 

Yarddar 
Berlin 16 (A.A.) - "Tebli~ .. 

Bütün şark cephesinde harekat 
sistematik bir şekide ve muvaf
fakıyetle devam etmekted' r . 

Dün gece az miktarda Sovvet 
bombardıman tayyaresi Alman
yanın şimal ve şim:lli şarki ara
zisine hücum teşebbüsünde bu
lunmuşlarsa da bu taarnızl ıırla 
hiç bir muvaffakıyet elde edeme 
mişlerdir. 

JI. 
Berlin 16 (A.A. - "D.B.N" .• : 

Cenubi Ukraynada ilerli:ven Al
man birlikleri Sovyetlerin di~er 
bazı mühim cüzütamlarını cevır
mişlerdir. 

Sovyet zayiatı hakkında kat'i 
bir malumat yoktur. İki bir e
sir alınmış ve büyük çapta altı 
topla 14 tane başka top idtinam 
edilmistir. 

Finlerin muvaffakıyeti 
Helsinki 16 'A.A.) - "D.~.H .. 

Kauppalehti gazetesi dün öule 
den sonra bir fevkalade nüchf 
neşrederek Viru ile Elisenva-:::-a 
nın Fin kıtaları tarafından işgrı· 

lini bildirmiştir. Fin kıtaları di.i 
man müdafaa hattını vararnk ik 
mühim zafer kazanmıştır. 

Elisenvaara mühim bir demir 
volu iltisak noktasıdır. 

Macar kıtalarının faal.iyeli 
Budapeşte 16 (A.A.) - M.ıea 

Telgraf ajansı bildiriyor: 
Düıman Ukrayna'mn cenubu tar 

bisinde artan tazyik ve hasıl olan na 
zik vaziyet neticesinde ümits:z b l 
mukavemet göstermektedir. D!lşmar 
karı kuvvetlerine müzaheret için, mu 
tıt olmıyan şiddette bava faaliyeti d 
göstermiıtir. 

(Sonu; Sa: 2: 80: 7) 

Türkiyenin .. _ .. , 
r .. - Hususiyeti I 
1 "Ankara, Birinci İ 
ı r 

1 
Derece Gazetecilikll 

1 Yeri Olmuştur .. 
Berlin, 16 (A.A.) - Hususi mu 

habirimiz bildiriyor: 
Alman gazetelerinden Peters. 

Türkiyenin birinci derecede bir 
gazetecilik merkezi olduğunu yaz 
maktadır. Birçok gazetecinin hu· 
lunduğu Ankara şehri bir istih -
barat merkezi olmuştur. Türk 
h ükftmeti gazetecilerin vazifesi • 
ni kolaylaştırmak için büyük gay. 
retler sarfetmektedir. Bütün dün 
1• haberleri süratle Ankaraya 
varmaktadır, 
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NAPOLEON 
Tefrika No. 35 

Napoleon, Düıman Memleketinde Bir 
Mil Mesafeye Kadar Tek Baıına ilerledi 

"-: Efendiler, ıöruvonam ki ar-ı çıkıyor ve Napoleon, ba Jıocaman cep
tılı: szın harbetnıeye heveııiniz kal- he üzerinde ayni zaman& h\"r ye:de 
mamıı. Napoli kralı artık, gi:7.el hazır ve nizır olamıyo. Gerıeralleri 
krallıiınm hudutları dışın.ı çık:nak hem blrbirinden çok nı: stak•l, -L•:ıvu 
ıstemıyor. Bertıye, Cro - Bua'da ile Mıira az lı:alsı~irbırleriyle duellp 
vlanmak arzusunda. 'Rapp a gelin- edeceklermiş - • de on1 Iüzu

ce, o da Paristcki b:.$metli konaiı- mundan fazla bailı Uzak mesaft-den 
nın ruyasmı cöruyor!,. muharebeyi temin c

0

tm k imk#r.ı, Na
Butun bu ithamlara. hiç lı:ımse bir polcondan biç bir :.cam~n bu seferdeki 
ap vermiyor: Çünku imparatorun kadar eksik kalmamııtır 
18 koydufu bu hakikatlerin teıı:zip Ruslar, kendilerinin zayıf olduUarı 
r tarafı yoktur. Fakat imparator, nı bilıyorlar. Bunun içindir lı:i, ıene

ana kadar, o kadar korkunç ve ik- rallennden ne biri ne citcki vaı. yet 
kir bir süJ<iltla karııla10tamı:ı!ır. almıya curet edemİyor. rler ildsi de, 

emen'e vannca, nıhayet Rus toprı.k- muayyen bir pi.in dah,L::ıde dmaksı
.na ıi~ek, ~na .. o d~rece heyecan zın, ve ordularını ayrı tutmak veya 
yor kı. nehrın otekı yakasına Uk bırlcttirmek ııbi, iki .-;yet arasında 
el bizzat kendisi geçiyor. Ve bir tercddut ederek, ırerih)'c-.rlar: O ka

l mesafeye Irada ... diı,man memleke- dar dahiyane olmıyan, ut.taca bir tl
e tek başına :ıerlıyor. Sonra •iır biye, Fakat onlara bu 1llbiye, i, ken
• ordusuna doğru geri gel"yor Bu di zekilarından zıyade, düşmanın ver

e~, R~~on, iyi aşılmıştır. Emri diıi korka telkin ediyor. 
enne, uç ordu da Poloı.yayc1 cirmiş- İmparator fse. bG iıte bir tı.uk ol-
Esaı ordunun kum'lndanl,ğı bizzat dufanu sanıyor. Vılna'ya varınca di
di uhtesiıidedir. İkinri ordayıt Ö- yor ki: 

üçüncü orduya da Jeron lı:umznda "- Eier Mösyö B.ı-kley, ti Vol-
e~edi~_. Acaba ?• son harpte lıen- gaya kadar ardında•1 koşacaf.mı 

ını sülunç mevkıe sokmuş olan bu sanıyorsa aldanıyor Biz on, Smo-
eraiz adama, kO<A bir ordunun ku- Jensk'e, ve Duna ya ..k2dar ta~p e-
ndasını nud Yeriyor? decefiz. Orada verc•l"eiim :ı hcorp, 
Fakat Napoleon bunu )lapmakla bize 'kışlık karıırgihın .zı umin e-
net. ıöstermiı delildir. O hesa.rlı- decektir. Çıinku bu yıl Duna'yı 

in, Jeron'un karııama çılı:abilecelr geçmek, felaketin tii orta..111a dıiı-
kavvetinin mecmuu, 300,000 mektir. 

den ibarett.ir. ~e Jeron. elinde'lı:i Ben, tekrar Vılnaya dönc.ce~ım, 
kuvv.etle bu düşmanı nasıl olsa Oraya Teatr Francederı bir. Opera-

lıyabılır. dan ıU bir. iki tru" ıetirtecef:m. 
Fak~t duşman nerede? Barltley dö Bütun bu işlerı, m1yıı;ta bitirmiş 
ili ile.Baıratyo'nun kumandası al- olacağız. Meğer k:. önü nüzdeld 

· iki Rus ordusu, Litvanyacb bek kış. sulh imzalanmış daf., 
ektedir. Fakat bu orduların ku•- Kendisine iyi iyi ha'>c.rler lf'li)or: 

170.000 kişiden ib:arettiı. N.ıpo- Hihayet Amerıka lngilt~reye ııarr i
bunu ôirenince, sefere çok kala- lan etmiş; ve deni.ıde d~ daı.a ıim
bir ordu ile çıktıfına pıtman o- diden bir ıaJcbe çalırıış. Londrada 

. Cun'kü böyle davranmış olsay- harp aleyhtarlığı, gltt . ııt!'e ıı~detlen~ 
fU anda peşinde. bHliyemiyeceii mekteymlş, ispanyada d3 iııl-r fena 

ecede bol insan balıınmudı. ıitmiyormu~. 
o niçin işi daha bü:rük bir mikyas- Fena haberler geliyor 
tatta1 

•taea bir tabiy~ 
General Bonapart, v·ktiyk 40.000 

adamla, kendisinden çok daha 
lı: 'b r dutmanı, once 'bir cenoıhı
ıonra da diier cenahına ı;ulbr.a- ı 
yenmemiı miydi? 

Ş mdi niçfo peşinde çok büyük bir 
balık istiyor? Acaba Napoleon ar-, Rıvoh'deki büyült kaptan deiil 

kibtte. Napoleon, rine ayni adam 
• Onan niyeti, diitman batı.nar de
ek. Rastan bir hamlede yenınek•ir· 
riaci ordun, TU.lt'ten Vilna üseri~ 
ilerlfyerelr Rus ordusnnu iki paı ça
bölecelı:. Ondan ıonra da, ikiye bö
en Rus ordaaanan Ud parçaıına da 
ayrı yüklenilecek. Faka• mesde-

uı büyukliıiff, onan ,.h.: -1~hale 
tesirine enıel oluyor f diii 

F akat bu cephede cJil man neırde 
ya't Kovna'cb du,manı arı70r

lar: Yok! Öteki cephelerde du'8ltanı an 
yarlar: yok! 

(Arkası var) 

D:t1·fi·l-
ISUGUNKU t-KOGRAM 

7.JO Prosram 
:r.u llllzlk (Pi.) 
7.45 Haberler 
1 00 llOzlk (Pi.) 
1 JO Jl:•ln Hati 

o 
12 JO Pro•raıa 
iZ U larlular 
12. 45 Haberler 
13 00 Tilrklller 
ıJ 10 Konu11Da 
U .45 Orkutra 

o 
18.00 Prosram 

11.03 Orkutra 
19.00 Faaıl heyeti 
ı 9.ao Haberler 
J 9.4S Orkeatra 
20.00 Yun Nad 
20. 15 Şarkılar 
21.00 Ziraat Tabiıal 
21 .ı O Turlrller 
21.40 At yarıılan 
21 50 Mllzlk 
:n 05 Dana lflaiff 
%2.JO Haberlır 
22.45 Spor 
22.SO Kapanı .. 

GECE GELEN HABERLER 
Akdenizde 

...... ·ıiz Tayyarelerinin 

Yeni Faaliyeti 
.. _---· ·-• 18 (A. A.) - "Tebliğ,, 

15 Ağustos gecesi ve dun donan
menaup tayyareler tarafından 

eruzde çok muvaffakıyetli hucum 
7apılmıştır, Tayyarelerımiz tor -
muhrıplerinın himayesi altında 
en 5 düşman ticaret vapurun

mürekkep bir kafıleye hucum et
• 1 ticaret vapunı ile bir tor
muhrıbıne torpıller isabet et.ti

fft r, Vapurlann birinde ~iddeUl 
infılAk vukubulmuştur. 8.000 to

luk bir diğerinin de siyah bir 
an koyuverdiği, isabet alan va -

lantan 3000 tonllltoluk üçünci.isil
de yana yattrtı ve torpillenen 
do muhribi murettebatınm batka 
muhr be nakledilmekte oldulu 
lmiljtur. 

are yapılan keşif esnasmda 
usg rp lımanma yalnız 3 tica-

vapurunun yaklaımakta oldugu 
nden 6000 ve 3000 tonılA -
tıcaret vapuru ile bir tor -

auhrib.iniQ batmıa oldutu anla-
wtu'. 

.I> ter alır bombardıman tayyare
rz de Agu.ta limanına hucum 
lerdir. Atılan bombalar garaj 
rma ve ,ehrin kalasına isabet et
r. Ayni gece donanmaya mensup 
relrimiz Sicılyada Gerbini ve 

pani tayyare meydanlarını bom -
ı 1 rdır. 

Moskovacla 
iler Konferansı 

(Battarafı 1 incide) 
• yaymak idealinin sadece 

propagandadan ibaret kalma 
temin edecektir. Çi.inkü Sov· 
Rusya, Ingiliz - Amerikan 
programını kabul edince, 

en sonra A vrupada SOIY• • 
i yaymıya teşebbüs ve cesa· 
edemiyecektir. 

Yalnız Moskovada konuşulaca
bıldırilen Almanyaya karşı ü

ü bir cephe açmak meselesi, 
ya yeni ihtilatların zuhur et
i ihtimalini çıkarır ki, bu ih-
1, şimdiye kadar harpten u
kalmıya çalışan bazı bitaraf 

IJllll:IDJC~etıeri endişeye düşürse 
ür. Çünkü, bu üç büytlt dev 
Almanyaya karşı nerede ye

ldr cephe açmak istiyecekleri 
degıldır. 
un ıçin, Moskova konf er an-

Ceza ve Tevkif 
Evlerf 

Nizamnamesi 
(88fhr•fı 1 lnoldel 

leri, infaz olunacak zaruri hallerde 
bu hükümler agır ceza merkezlerin
de bulunan ceza vlerinde infaz olu
nabılecektir. Kadınlara ait mahicümi
yet hiıkUmleri cezalarının müddet ve 
mahkumiyetıne ıore, ya ceza evle
rinde veya mıntaka ceza evlerinde 
kadınlara tahsıs edilen husus! rnah
kemeleı de ın!az olunacaktır 

Suç işlediği zaman 15 ya.şmr biti
rip de 18 yaşını bitirmıyen ve cez.a
smın çektirılmesine başlandığı anda 
18 yqını doldurmıyan mabkClmların 
cezalan hususi ceza evlerinde veya 
cezalarının müddet ve mahiyetine gö
re hükOm veren mahkeme merkezin
deki ceza evlerinin veya mmtaka ce
za evlerinin hu•usl mahallerınde in
faz olunacaktır. Bunlar 18 yaşını geç
tıkleri zaman, eğer matıkUın olduk -
lan ceza muddeti üç seneden ve geri 
kalan muddetı iki seneden faua ise, 
büyuk mahkumların bulundukları ce
za evlerl:ıe naklolunacaklar, ancak 
bunlardan geçirdıkle.ri müddet için
deki hal ve durumlarına aore, mü
nasip gonılenler hususi ce.za evinde 
veya buyuklere mahswı ceza evleri
nin hu u p kısımlarında alıkonabıle
ceklerdır. 

Hukmün infazına başlandıiı tarlh
te 18 yaııru bitirmiş ve mahküm ol
dukları ceza muddcti 3 seneden az 
bulunmuş olup da, geçmişteki halle
rine nazaran hususi c;.ezct evinde veya 
buyuklere mahsus ceza evlerınin hu
susi kısunlarmda bulundurulmaları 
daha uyıun ıtJ'rülenlerin cezalan bu 
evlerde çektirilecektir. Bu mahkum
lardan 21 yaşını bitirenler herhalde 
buyüklere mahsus ceza evlerine nak
lolunacaklardrr 

Suçu lşledığt zaman, 11 yaşını bl
tirmif olup da, 15 · yaşını doldurma -
rtUI ve cezasının infazına baılandrlı 
sırada U 7qmı ikmal etmemiş ku -
çuklerin cezaları ıslah evlerinde çek
tırilecektır. 

Nizamnamede bundan başka, bu 
mliessesclerdc çalı an memur ve 
mustahdemlerln miktarı, salı\hlyetıe
rl, mue ese, kol şartları, mahkum 
ve mevkufların yaşayış tarzı, mah -
~mların manevi 'kalkınması ceza ve 
tevkif evleri hıfz11t1ıhhası, müesaeae
den ayrılış hakkında muhtelıf hü
kümler vardır. 

sı cidden yalnız bugünün delil. 
bu harbin en mtihim siyasi hidı
sesidir. Ve harp sonrası dünya -
sında bile neticeleri göriilecektir. 

Asker Ailelerine 
Yardım Kanunu 

TAN 

Valinin Beyanatı Ticaret Vekili 
Şehrimizde 

GiiNüN, /, --:__ __ 

- eMESELESi 

Şehrimizde 12224Aile "ihtikar Mücadelesinde Halk M·· t -ök B .. um az men ugun 
Yardım Görüyor Yardım Etmeli ve Ahş Verişte lzmire Gidiyor 

"Çalı Kuıul\ 
Yazan: Naei Sadullah 

Asker ailelerine yardım kanunu be- Fatura lsten·ıımeı·ıd·ır 
lediyeye teblii e6ilmış•"r ~ .. llnıl• il 
deki hafta içinde tatl;.k&tma reçile- • . . . . ı.. 
ccktir Belediye muh~ h ·nüd" r· Valf Ye beledi7e reb• Lutf Kırdar 1 den altı ıhbar yapılmı'itJr. Lbarl. 
iü beİediye daimi encij~e~i~~ .:' v~: ı lhti_kirla. mücadele işııı<!e halı.ta diı~en rın ekserisi t!lefonla . yapılrr;lı:t!I ve 
llyet idare heyetine bı.,. teJıı:fl,.rde vazıfele.n mevzuubabs ederel,, c!iin kısa adre~ Yerılmekted·ı.-. ~uclan d~
bulunacak ve İstanbulda tatbik edi- gazetecılere IG beyaıuttıı bulunmuş- layı . tahkıkat açılma~ı g~,·ı~m.f'ktedır. 
lecek maddelerin itini karı-la tır· tur . . • Verılen ınal6mata corc, :ht!lü' ya -
malarını istiyecektir ; "~~lkımızm, ıht:yaç m:.dd.e!;'! alış paıılar arasında:~ Danr. eılnı 110 ku· 

Bir kaç gune kad~r clektrlk fi •t- ve.~ııınde ~l~anma•nas• :·e ıntıkirla ruşa ~atan Beyoıl;ında b.r k1np ya 
lanna kilovat başına bı- kur•ııı. Yha· m?cadele ııınde tcredd~de ~.:~eden nm kılo bon~nu 75 ~arı:ıa 1;.ta~ A-. 
vagazi fiyatlarına metre mikS.,ı ba 

1
_ alakacbr ~a~l~r. ve ~emur.ı&ra yar- yasp~şada bir pastacı, )'.3z1~ ıolb•sesı 

na 20 para Har.. ,. 
1 

d• b' dım edebılmesı ıçın, uç ay cvvrl de olduıu halde satmak lıstemıyen Be 

ka d
·,;;,er 1ı:a' ra v1

" ~ap_.ı arık~! _n atı- sizlere söylediiim aıbt ~ikks• edile- yazıtta bir elbisecı v•ı·dır 
• e uem"'- na ı vaı.ı a ,_ L-- ,_ b' M hk A old Jarmın birinci mc\•ki biletlere de bi- Ce•~.~l no .. taJan .. ır daha :~ab et- tf Um U 

rer kııruı zam y4p.lac.1:<·ır m~~ı lii~~~u 1~ör~yo~ı~ Küçükpazarda bakkal Cevd~t 120 
Şehrimizde yardım gören. 12?24 af- da ırazdd 1

1 
~\ ~- v •• a~ 1

' ~~ım.zın .,,gı- kuruşa satılması icap eden sandal çi-
le bulunmaktadır, Bu •lltlM 9C211 ki: m~ . e erı UZl!rın e a .~t.ı~c~ la- vlsini 300 'kuruta sat•rak ihti'dr yap 
c;,.,_ 161191 b" ··k f , kk rına ıhtımal veremem. Çunk~ ıaşe-ıı&, uyu nu u~. :ır. m• r• tp · dd 1 • i · 1 mıştır. Suçlu mahkemece 25 U•a p 
tir. Bunların aylık ıht.ira!'ı lSQ bin 1 ye aıt. ma ".. enn stıhd.. !"'!'takala- ra cezaaına mahkum e1i'miı ,,,,. 7 sür 
rııyı bulmaktadır Beledive d.t•1T1i r "k"~da·ki·ı~amıd.fiyatlarFın; Tıcıı~.et kVbe- dükkanının kapatılmasına kı.ar v 
Cum- enı· - ... n · 1 il .. -bu 1 .uetı ı an e ıyor. ırıat muu a e ı-· ve sa ı ı rıu Tr~vzu ar k · da b da rilmittir. 
UZ
•• en"nde müzak 1 L k omısyona ura rı rmıl lı:i! ve ere er .f&pac~.. a- fi h 1 f" la yeni vakalar rarlar verecektrl maara ~ı ~sap ryara.c aatıı ıyat -

· rrnı teıbıt edıyor. 

Pamuja Azami 
Fiyat Konuldu 

Ankara 16 A.A.) - Ticaret Vcki
letinden teblii edı lmiıtir: 

o fiyatlara ıöre ssd1 maddelerinin 
Sir'kecide Köprülü D'llnda 2! numa

ralı dükkanda bira lhtikirı yapan Şa
ban ile, Teşvildyede 162 numaralı 

manifatura maiazaaı sahibi Nezihe, 
ihtikar yaptıkları için adliyeye veril
mişlerdir. 

Her iki suc;lu asliye ikinci ceza 
mahkemesince tevkif edilmiılerdir. 

Gazeteciler Fuar 

au isimle meşhur olan maltm ro• 
mandan bahsedeceiimi sanma • 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen dün yın: - Çoğumuzun bildiii "Çalı Ku•u" 
şehrimize gelmlıtir. Vekil. bur.un Anadolunun en mütea111p muhitlerin• 
Bandırma yoliyle lzmire ııidecektir. de, alabildiğine çile çekmiş muhay· 
Vekil, yüksek mübendis Halit Köp- yel bir İstanbul kızının adıdır. Fakat 
rücunün Bandırmada yaptıiı iskde- ~ §İmdi, yer yüzünde ayni ismi, - Çalı 
nin kü,at reamini yapacaktır. Tica- Kuşu ismini - taııyan bir cenç ka
ret Vekili, İzmir enternasyonal fua- dm var ki, insanı Bayan Fcrldenin 
rrnı açtıktan ıonra üç ıün lzmlrde yaııadıiı hayata imrendirecek kadar 
kalacak ve yine İstanbula ırelerek An acı bir ömıir sürmektedir. Ve sanır· 
karaya dönecektir. Mümtaz Ölrmen sınız ki, bu hakiki "Çalı Kutu", çolı 
dün kendisi)rle ıörüıen bir arkad:Jıı- masum bir suç işliyerek yalrus ilmi· 
mıza ,u beyanatta bulunmuıtur: ni ı;aldriı o muhayyel "Çalı Kuıa" i· 
"İzmirde Uç gün kalacaiım. Bu le, hazin ve acayip bir rekabet halin· 

müddet içinde Ticaret Veklletinı a- dedir: Adeta, 0 ismi benimaemelrlt 
işlediği misum suçun kefaretini dde· 

lakadar eden i,ler üzerinde meuul mek iıtiyormuı ıribi, Anadolunuı: 
olacainn. Bilhassa üzüm ve incir mah 
sulünün ihracı hakkında alınan ted- en müteassıp muhitlerinde, o mahay· 

yel "Çalı Kuşu" nun fantazl ıönii 
birleri ıözdcn ıeçlreceiim. Bildıii - ainlarını gülünç bıarkan bir isbraı 
niz ve.çhile bu aene iizüm ve incir re- çekmektedir. 
koltes_ı . ıeçen senelere nazaran hem Ben onu, bundan bir kaç sene e'I· 
~aha 171 hem de .~a boldur. Batl!_ca ve!, bir dost evinde tanımııtım: Du· 
ıhra~at. maddelerı.mız~en olan Uzum 1 dakları. ince, burnu ince, çenesi ince 
ve ıncırlerfn hanç .. ,.aalarda layık sesi ince, huyu ınce buliaa, tepeder 
olduğu şekilde karıılaıımuı ıçın a- tırnaja ince bir kucaiudı. Kcnd 
lakadarların ihracat fıinde azami dik kendine yetiımlı, kendi halinde biı 
kat ve ihtimamı göstermeleri lizım- aan'atklrdı. San'atkirdı: Çünldl O· 

dır. Üzüm ve incirden batka, bu se- nun, kendisini tanıdıiım andan bqil· 
ne zeytin mahsulümüzün de cok iyi ne kadar sahnelerde ıösterdiii miite
ve mebzul olacaiı anlaşılmakt:ı.dır. vazı marifetciklerden baıka biç bl 
Zeytin mahsulünün fazlahiı bittabi ıeyini aattıiım ıörmedim. Keııc!!ı.ia 
zeytlnyafı rekoltesinin de yüksek ol- tanıdığnn yaz mevsiminde ona. iıle 
masmı temin edecektir rin keaatlaıtıfı kıt mevsiminde d 

___ ,,___._"_ c;alıttrrmak vadiyle alabildiitne is Memleket dahilinde pamufun ve çi
iidiD 1941 - 42 mahsul mevsimi de
vamınca azami fiyatları ataisda ırös
terilmiı oldutu veçhlle tesbit olun
muıtur. 

üzerinde etiket bu!undurulmHı da pa
zarlıksız satış kanun11'lnn İ.:''l;lların
dandır. Bu vaziyete ıöre :nüşı,ri
nin satıcıyı kontrc.ıl etmc!si cok ko
laylatmııtır. Yakında, az .. mi fıyat ve
ya kir haddi tesb.l ed l.niş mJddele
rin listeleri bu sibi mallnrı aa•an ma
iazalarda astırılacaktn·. Ana ihtiyaç 
maddeleri çerçevesine cirmiyc.n mal
lnrr alırken de vatandaılar satıcıdan 
fatura istemelidir. Bilhaıaa yüz kı 
ruıtan fazla alış veriıl:rde nıiışter 
nin arzusu üzerine 11.&t·cının fatura 
vermesi karamame lk:ızaaınd· ndır 

H 1 ki T tk
•k POLiSTE: 

azır ı arını e ı Fi ela Bi K d 

tismar etmişler, ıonra da ki'!l11naaa· 
ni ayının ortasında açıkta bırakmıl' 
lardı. 

tıu ıün evvel, tertemiz J'iireti, 15• 
bebeklerinde iki damla yaı ba&inde o 
riyen bir insan bana: 

1 - Birinci Klevland 70. lkind Xlevland 
67.S, lrapı malı (dai ve kozacı mallan dahi) 
U, .P•YHa parlatı U,S. pl,aaa temizi 56, bi
rlncı akala 75, Udncl akala 71,75. uçuncQ a· 
lıala 69. ıaı•pan7a 6.1, Escdc blriad ycrb 66 s 
ve ılrincl yerli 61,25 lrıaru,tur. ' 

2 - Yukardakl fiyatlar Culıurivanın Ada· 
na,_Tarauı ve Mersin ve Esenin lzmir •• Na· 
zlllı merlrezlerındc bır kılo cırçırlanmıı fakat 
batyalanmamıı apmuıua dllrmc uaml aatıı a. 
J'atlarıdır. 

S - Bu merkezleri ihtiva eden lsılhaal mın 
takalarının azamf fiyatlariyle, birinci fıkrada 
J.'H•lı eaaa aıcrlrezlerden pamuk alan bllQmum 
ıstıhllk merkeılerinın azami fiyatları hakiki 
nalrlıye masraflarının ıeıulli veya ıll~cli ali• 
retiyle buluaacalrtır. 

4 -:- Cukurova ve Ese mıntakalan haricin 
de dıier latlhHl mlDtaluılanlMla 7etlten 
Klcvland veya akala cinai pamukların mahalli 
azami aatıı fiyatları, ıaııbl&k mahallena,. 
OçQncO fıkra mucibınce teenlıı eylcmıı fiyat 
l~rından hareket ••retirle nakli aıunfları teıı 
ııl olunarak bvlunv. 

5 - BiriDci fıkrada rikrcdilmlyen aalr clnı 
pamukların latlhsal mıntakaaı merkeıınd•lrl 
aaaml fiyatları, bir!nci lılevland cinsine ni; • 
betle ve teknık kaine farkları aoıdc t•tula • 
rak. Si-rbank clrıperlcrıyle lriha011vcre ma 
ham fıyat mlrakabe komiıyonlaruaca te•blt 
olu mır. 

. 6 - Ilrnd fıkrada 7aııh latlhaal merkeıle
rıncle d61r- haline 1 kilo klevland çifullnh 
anml fı .. atı 6 .75, alrala çiiidi 7,5 n :ııerli ç;. 
ii<lı 6, lruruıtur. 

'1 - Yu.karıda eaaılan nıolunan azami fi. 
J'at "•d~rınden ~hansi bir aureıle faıluıaı 
ıeaune ııidenler balrlıında, ınitn konııuaa ıra 
nt1nu hllkllmlerlne tevfikan ce .. ıanJı•ılm•lc • 
=~e. kanuni takibatta bıaluaıılaujı ilin olu· 

1 - Jlu il&nrıı 127 sayılı koorcllnas?on he· 
yeti kararı11le beyana tabi tatulan pamuklara 
ılumllll roktıar. 

StaHne Bir Mesai 
Gönderi .. 

(Battar•tı 1 lnclde) 
ler gözönünde bulundurularak 
tayin edilebilir. Müfterek men • 
faatlerimizin süratle taksimi hak 
~ı!1da kararlar verebilmekliğimız 
ıçın Moskovada bir toplantı ya • 
pı?masmı teklif ederiz. Bu mese
leler. ~akkm:~~- doğrudan doğru
ya sızınle goruşebilecek salibi • 
yetli mümessillerimizi göndere • 
bıliriz. 

Muvafık gördüğünüz takdirde 
-toplanacak olan bu konferansa 
intizaren kabil olduğu kadar sü • 
ratle size teçhizat ve harp malze 
mesi göndermiye devam etmek 
arzusundayız. 

Şimdi dikkatimizi daha uzun vAdeli 
bir sJyuet üz.erinde toplamalı7ız, 
Çünkü kazanılmadığı takdirde bütün 
gayretlerimi%i ianf mahiyetine aoka
cak zaferin elde edilmeai için uzun 
ve cetin bir ;rol katetmeklitimiz icap 
eylemektedır. Harp müteaddit cephe
lerde cereyan edıyor. HarQ bitmeden 
evvel bu cephelerdeki inkişafların, 
7eni muharebeler verilmesini icap et
Wnıesi -ıuhtemeldir. 
Membalarunı::, geniş olmakla bera

ber mahduttur. Ve bu membalarm 
llUlperek pyretlerlmiz içbi nende, 
ve ne zaman kullanılması icip ettiği
ni tayın gerektir. Bu zaruret gerek 
teçhizat, gerekse ham maddeler ba
lummdan varittir 
Hitlerımıin h~mete utraması için, 

gosterdiğıniz kahramanca ve devamlı 
mukavemetin hayati ehemmiyetini 
tamamıyJe tak.dır edi7oruz. Bu iti -
barla herhangi bir vaziyet karşısın
da mujterek membalarımızın rnüs -
takbel taksımi Pl'Olramını söratle ha
zırlamak ve tatbık sahasına koymak 
lktıza ettıgini tahmin ediyoruz. 

SorJget telJliğl 
Moskova, 18 (A.A.) - "Ofi,, 

Sovyet hükOmetinin resmi tebli-
~: . 

Sovyet Rusya nezdindeki Bir -
leşik Amerika fevka!Ade murah
has ve büyük elçili Steinhard ile 
Ingiliz büyük elçili Stafford 
Crips dün miiftereken Stalini zi
yaret etmi§ler ve Roolevelt ile 
Churchill tarafından gönderilen 
mesajları tevdi etmitlerdir. Res -
mi tebut dün Vqingtonda -.re
dilen Romevelt mesajmm metni 
nl vermekte ve §Öyle demektedir: 

Stalln, Steinhard ile Stafford 
Cripps'den Sovyet Ru.yaya yap • 
mak istedikleri yardımdan dola -
yı Sovyet milletinin ve Sovyet 
hükUınetinin samimi tefekkürle -
rinin iblağını rica etmiş ve de -
mıştir ki: 

iptidai maddelerle harp malze 

İbtikirla mücadelenin tesiri, halkın 
ıuarlu müzaberetlyle lı.r.slıin ve kat'i 
olur. Vatandaılan-nızıu :yüz lcııruıtan 
fazla olan alq vcrlılerdr ıüpbelm
dikleri zaman fatura almalarını ve 
faturayı alikadar bürolara ibraz et
melerini ehemmiyetle telrrar t.derim 
Yali muavinin söyledikleri 
Fiyat milra'kabe konıısyon•1?1a vali 

namma riyaset eden v.ı .i muav:'!l! Ah
met Kınık da bir mulıarrirl-nizr ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 
"- Komisyonumu hıııiin" kadar 

bir çok kararlar verm!ttir Ba ıene
nin ilk iiç ayında 149 JHilrir suçla
aun11 müddeiumumi.liie tnfün ettik. 
Bir o kadarı için de mahk.:mflercc 
resmi ehli vukuf sılaUyl~ sorıı!:ın ıu
allere tetkikat yaparaıe cevap vrrd!I 

Maliyet ansurlın sık 11k ıtef:şen 
veya çok Çetitli ola nmallar.n oıali
yet ve klr hadlerini, tetkik mC\•1 , 
tarının tahavvülünu n.mıtu'l-:n:tn ta
kip ederek ıüratle teabit etmelr iıi 
koaly delildir. Buna raimen aynı cinı 
bir ınalm iki ayn mcmlek~ten it
hal edildiiine nazaren deti~n fi:sat
ları aruında bir birli~ •, ücade ıetir
meie calılı)'oraz ... 

Dünkü ihbarlar 
Dün fi7at mürabbe büroıuruı yeni-

meıinin taksim ve tevzii makaa -
diyle üç memleket mümessilleri 
arasında Moskovada bir konte -
rans toplanmasına müteallik ola -
rak Roosevelt ile Churchill tara
fından yapılan teklüi hararetle 
selamlanın. 

Staline, mevzuubahis konferan 
ıın biran evvel toplanması için 
icabeden bütün tedbirleri ittihaza 
&midedir. 

V ,ıü konlerana 
Vaşington, 16 (A.A.) - Roosevelt

Churchill dekllruT011Una SovyeUer 
Bi .. '"•lnln iltibakmı temenni edip et
ı ı sorulması uzerine, Cordell 
Hu • gazetecllere demJftir ki: 

''Tahrip barekitma açıkça ifUrak 
edenlerden başka bf1tün milletlerin 
bu vesikaya milzaheret edeceğini ü -
mit ederim. Sov7etler Blrlltf bak -
kında yakında yeni bir deklAraayon 
r.ıpılması mümkündür." 

Sovyet harp ihti7açlarmı tayin i
çin İngiliz. Amerikan ve Sov;ret mü
tehassısları arasında üçlü bir konfe
rans aktedilmesl derpiş edilmektedir. 

N azUiğin imhası için 
Vaşington, 11 (A.A.) - Müşahit

ler Churchlll ve Roosevelt tarafın -
dan Staline gönderilen mesajı Nazi 
zulmünün kaU imhuı için alınan ilk 
müsbet tedbir olarak tellkkf etmek
tedirler. Mesajın Sovyet Rus:ra için 
elzem olan harp malzemeainln gön -
derilmesi lüzumunu açıkça ıösterdl4i 
ve babııeUlil yeni cephelerin teşkili 
meselesinin de Uzak Şark vaziyetlni 
ltaadettlği zanndilmektedir, 

HattA bazı mahfillere nazaran, bu 
vesika, Chuchill ve Roosevelt'in Ja
ponların yeni bir tecavüzüne karşı 
koymak için f nglltere ve Birleşik A
merıkanm nasıl ve ne zaman hareke
te geçece#i hakkında müşterek bir 
kıı.rar ''rdiklerinden Japonyayı ha
berdar etmektedir. 

• Moskova 16 (A.A,) - Stalln c1J1na 
cünll kendisine Chıarchill ve Ro<'se
velt'in mitterek meujmı te•di •den 
Büyük Britanya ve Amerika büyük 
elçilerini kabul etmiıtlr. So•retlere 
yardım tekliflerinden ve llo.kcwada 
toplanmasını isJedikleri kontcraosuı 
derhal müzakerelere baılamak llzere 
her türlü tedbirleri almıya huır ot
daklannı beyan ettiklerinden dolayı 
Stalin, ROOMVelt w Charchille Bov
vet hiiküınetinfa •eldriillerini bildir
melerini büyük tkiJerden lıtemiıtir. 

Stalin'le büyült elçilerin ıöı·iişmr -
sinde Molotof et. hazır bulanmuttur 

Sovget minnettarlığı 
IADdra 16 (A.A.) - Sovyetler Blr-

1111 h&ktmetinin lnsllteredeki büyillr 
elçisi Maiık)' Edenden ROOMVelt'le, 
Churcihll'in müıterek J'enf bir delrli
raa7on yaptıimı öirenince müuı-cavi
se karıı harbeden Sovyet Rus
yaya )'ardım etmek mere yaprl•cak 
en müessir tedbirleri teferruata va
rıncıya kadar nazan itibara .alan A-

Ettiler orya r a ın 
Tren Altında Kaldı İ z m i r, 16 ( T A N ) 

Şehrimizde bulunan 1stanbuı ıaze
teciJeri buıün öileden evvel ıehir
de bir ıezintf yanmışlar bu arada fu
arın hazırlıklarmı da ıörmüılerdir. Al 
sancak, Güzelyah semtlerini ıezen 
ıazeteciler, fuard:ı hayvanat bahçesini, 
açık ha•• tiyatrosunu, •erıt ıarayını 
ıörmüşler Basmahanede Garaj Sant
ralı ziyaret ederek buradaki faaliyeti 
sözden 1eçirmi1lerdir. Öileyin Parti 
tarafından Kadifelralede ııuetedlere 
bir ziyafet verilmiştir. Beledı.ve ak
ıam ıazeteciler ıerefine fuar ıazino
sunda bir ziyafet vermiştir. Ziyafeti 
bir garden parti takip etmlt vo: çok 
sevkli bir gece ıeçirilmiştir. Gaz.ete
ciler fuarın ıece manzaraaını côrmiıı· 
!er bütün eilence yerlerini Luna 
parkı ıezmlılerdir. 

DJier taraftan fuar hazırlıkları son 
safhasındadır. Belediyenin randı
man bürolan faaliyete geçmiştir. lz
mire ıelenler sün_4en eüne artmakta
dır. 

İzmirde Benzin 
Karneye Tabi 

lınılr, 16 (TAM) - lehrinılıde beulnlıı 
........ uauuı.. tabi tut•lraaauıe lıuar •eril· 
aı1,t1 •• 

Roosevelt 

Dün saat 15.30 da Floryada bir ka
dın tren altında kalarak ölmüttür. 

Ölen kadın, Hadımköyilnde bulu -
nan damadının nezdine gitmek üze
re Tokattan Istanbula ıelen 45 ya
ıında Vahidedir. Vahide kızı M~liha 
ile beraber Hadımköyüne gitmek ü
zere Sirkeciden trene binmiş, tren 
Folryada tevakkuf edince ilk defa gör 
düiü Floryayı pek beienmJı, inip 
etrafı seyretmek müteakip trenle cit
mek kararını vermittir. Analı: bu 
kararı verdiği zaman tren hareket et-
miş, Vahide de trenden inerke'l dü,
ınüş ve vagonların altına ıitmiştir. 
Tekerlekler Vahideyi ikiye bölmüttür, 

Dün ubah Üsküdarda Gündoidu 
caddesinde 70 numaralı Haticeye ait 
üç katlı ahşap evin üst katındaki 7e
mek odaamda elektrik düimeainin kon 
tak yapması yüzünden yanıın ,ık
mııtır. 

Yancın yalnız mezkfir ev yandıktan 
sonra söndürülmüıtlir. 

HIRSIZLIK - Zeki Riza Spoırlin 
Sultanhamamındaki maiazaarna ev 
velki gece hırsız ıirmiı ve bir mık
tar elbiselik kumaı çalmııtrr, 

Sovyet Tebliği 
Amenikaya Do .. ndu·· ( ••ttar•fı 1 lnotae) 

M09kova radyO&U diyor ki: 
(B•tt•l'llfı 1 tncıde) ."NaZ1;1« lirn~iye kadar _benzeri IÖ-

h · d · ı· · d R . . .. , rulmedık vahşıyane 7enı bir bare
epsı enız ceve ~nın a eısıcum ! kette bulunmıya ve boiu<'u ıazlar 

bura refakat etmış olanlardır. •kullanmaya hazll'lanıyorlar. DUşman, * 1 gaz hücumları yaparak bizi ummadı-
Rockland, 16 (A.A.) - Roose-ı ğımız bir şekilde vurmak ümidiyle 

velt, Rockland'da karaya çıkmış- büyiık bir ihtimamla yeni bir kimya 
tır. harbi tekni&i ve tAbıyesl hazırlamak-

Tam anla•maya varıldı ~~ır. Fakat. dü~an aldanıyor. Çiın-
){ ku, vazitcmız kımya harbine nerede 

Rockland, 18 (A.A.) - Roo9evelt olursa olıun karşı koymak içm her 
gazetecilere b@yanatta bulunarak, zaman hazır bulunmaktır 
harp vaziyetinin bütün safhaları il - Sovyet kuvvetleri taraİından esir 
zerinde Churchill ile arasında tam edilen Alman cUziltamlarınm caz hil-
bir anlqma olduğunu söylemlıtlr. cumlarma mahsus Aletlerle teçhiz e-

Alman noktai nazarı dilmiş buıunc1utunun bir müddet ev
vel Sovyet tebliğlerinde blldirildiji 
hatırlardadD" Londra 16 (A.A.) - ''Afi" Yan 

resmi bir kaynaktan bilclirildiiıne ıö
re, Bertin ıiyasl mahfill Roosevelt -
Cburchill beyannamesinin büyük 
müıkülltlardan mütevellit sarareUe -
rin cebriyle meydana ıelmiı olda.tu
na kanidir. Bu mabafll töyle demek
tedir: 

"Eier bizi ıillhtan tecrit etmek 
istiyorlarsa ıelıinler n ellerimizden 
aıllhlanmızı alsınlar." 

Delddrayon ve Japonya 
Tokyo 16 (A,A.) - "Afi" Rooae

velt - Churchill beyannnamesfnde Ja
ponJ'Bdan hiç bahaedilmemeinın ne 
sebepten ileri ıeldiii hakkında mat
buat konıres.inde Sorulan bir suale 
Kohiakii, ba bapta mütalea serdet
mek Ye cevap vermekten imtina et
miı ve bu kadar ehemmiyetli bir be-
7anname her ıeyden evvel derin tet
lkik mevzuu olması lizım ıeldijini 
IÖylemiıtir. 
Dıjer taraftan ııiyasl rnfbafil be

yannamede miınderıç tekiz noktanm 
mücerret mahıyetleri ltıbariyle tatmin 
edici bir unsur olduklarını, çiınkü 
mümziler arasında gitgide sıkılaşan 
işbirliği mecburiyetini thtiva etınedi
ii mütalAanndadD". Maamafih, bu 
huausta pek o kadar fazla nikbinlik 
de gösterilmemek1edlr. Halen mevcut 
zahlrl itidalin Jstikbale müessir ola -
bileceği de düşünülmektedir. Çünkü, 
iki devlet adamı aruındaki sorı te
IAki her Jki bükümeti ve ArıtM> -
SakllOll erktıubarbi;relerJ araamda 
ıtttikçe srkılqtınlacak işbirliğinin a
lAmetl sayılmaktadır. 

Beyannamenin sekiz maddesi har
be müştereken girllme~lnl mecbur! 
kılan müşterek hedetlerln esasını tea
kil etmektedir. 

Japon mahafill, b@yannamenin se
kiz maddesinin muhteviyatına işaret 

ederek, Japonyanu:ı da dünya sulbü
nü fevkalAde arzu ettlllni iıaret et
mekte, takat hu sulhUn .Japonyanm 
lttirakiyle tatbik edilecek mihver 
devleUerince müstelzem yeni nizam 
dahilinde teessüsüne karar vermiş 
bulunduğunu ilave e7lemektedir. 

merikan ve Ingiltereye kartı hültCi
metınin minnettarlıiınr bevan etmiş
tir. 

SorJget • Polonya ' 
nwkaveleal 

Londra, 11 (A.A.) - "Afi., Polon
,.a - RUI ukerl an1qmaaı bUIUn 
Moskovada imza edllmlftlr. 

Odua'da mukavemet 
Moskova, 18 (A. A.) - Odesanın 

hakikaten tecrit edildllini söylemek 
için henüz vakit erkendir. Böyle bir 
ıhtimal tahakkuk etse bile, şehirdeki 
Sovyet garnizonunun merkez yolu ile 
takviyesi her zaman mümkündQr Ve 
bu takdird de Odesa Alman c~a
hında rahatsız edici bir diken ola
caktır • 

Alman fırkalarının 
uğradıkları ağır zayiat 

Londra, 16 (A. A.) - Londranın 
sallbiyettar mahfillerinde ,ark cep
hesinin umumi vaziyetinde blr salah 
eseri göruldilğü kaydedilmektedir, 
Bu kanaat emin Rus membalanndan 
alınan haberlere istinat etmektedir. 
Bununla beraber Ukraynada vaziyet 
daha mU.tekar bir &al almcıya kadar 
Ruslarm vaziyete hAkim olmalarma 
ve her yerde kontrolü ellerinde bu
lundurmalanna ratrnen, bu mınta -
kada cereyan edecek mücadelelerin 
neUce itibariyle müphem kalacajı da 
söylenmektedir, 
Oneıa ıölünün ılmall ıarbl cihe

tinde Finlanda krtalannm taarnızlart 
püskürtülmüştür. Kholm mıntakuın
da Abnanlann kuvveW taarruzlan 
da defedihniştir. Almanlar burada 
büyük zo:ıymt vermiştir. 

Smolensk mrntakasmda Almanların 
halen yerlerinde saymakta oldukları 
da kaydı> şayandır. Şimdilik bu ha
valide yeniden bir ileri hareketine 
geçeceklerine d•lr hiçbir alAmet yok
tur. Kief'in garbında dar bir cephe
de kuvveW bir taarruz yapmlf}arsa 
da hiçbir netice elde edemeden ·ıa -
mamen imha edilmişlerdir. 
Oumaı, cephesinde bir taknn mu

vaffakı •etler elde etmtılerdir. Lorı -
drada .:Warepl Budiyenni'nln kuman
da ettiği orr uları Dnieper'in gerisine 
celcebılf'~ei!i v~ orada kuvvetli blr 

"- Çalı Kuıu'nu vurmutlarl" D• 
di. 

Cok ıülriir yanda kalmıı 1'lr cin• 
yetten çok daha büyük olan facia, bl. 
raz evvel "Çalı Kııtu" andan aldıtm 
mektupta okudutum fU •tırlarclı 
mündemiçtir: 
"- ... "İlk kurıun, karnıma sap 

landı. O anda, kısım daire re.si Baı 
Naim, ilrinci komiser Bay Kbım, alt 
lik. komiseri Bay Salim, ve ıki po 
liı, vaka mahallindeydi. Ben yarala 
nınca: 

''- Beni kartarınr" Diye onlara n 
iınmak istedim. Fakat onlar kaçı. 
larl ... " 

Ben buna ihtimal vermemekle be 
raber .... "Çalı Kuıu'', hakiki "Cal 
Kuıu., böyle söylüyor. Ve bea, coi 
lı:onuıup. baıınızı airıtmamık içil 
yazımı, size "Çalı Kqu" na yazdı 
iım mektuptan iktibas ettiiim ta aa 
tırlarla bitirlyonam: 
"- Ah "Çalı Kuşa", ae olardt 

seni çok dünist bir iman sllıt deii 
de yalancı bir kadın olarak tanıMıJ' 
dım da, yazdılı:lannın doin&lujana i 
nanmaaaydıml., 

Görüyorsunuz ya? Hayat lnııan 
bazan "yalan" ın bile baıaretlal çe~ 
rlyorl 

Yugoslavyada 
(B•ttarafı t incide) 

Cekoslovalryanın Almanlar t:ır:ı!ın 
dan it1alindenberi tevklfat yeldbaı 
yüz kırlı: bine halli olmqtur, Bütüı 
Çe'lı:oılovakyada açlık hüküm 'aürmel 
tedir. 

Gıdasızlık ,.UzOnden Çekoslovak,.. 
halkı arasında haıtahklar ve bilhase 
verem hastalıiı ıittikçe artmalmıda 
Prq ıokaldanncla bir çok ibt:n .. Ja 
dermanaızlıktan düıüp ölmektedir 

Bir Alman kamyonuna 
taarruz 

mıaapeıte 16 (A.A.) - Macar p 
zeteleri dün aktam Betırad'ta Almaı 
baıkmnandanlıtı tarafından netredi· 
len ataiıdaki resmi tebliii nalll~tmi• 
!erdir: 

Goma iımincleld Sırp tehrlnde lırı 
ltomliniltlerinden merekkep bu cetı 
bir Alman kamyonuna hücum edere! 
kamyonda bulunanlardan bir ~ 
öldürmflılerdir, Tahkikat netfca 
köy halkmm cinayetin bazırbnmak· 
ta oldufundan malGmatı oldaia .
köylüntin dilediii takdirde Jandarma
ya haber vererek cinayetin fcrUJnı 
mini olabilecekken haydutlana tara 
fını Utilam etmeyi tercih ettiklerin 
ıöstermiıtir. Misilleme tedbiri ola 
ra'k köy baıtan aıaiı )'alalmııtır 
Y ancın eınasında mühimmat idlar e 
dilmiı bazı evlerde infilülar qkı 
bulmuştur. Bu da abalfnin etkiJ& il· 
cürüm ortaiı olduiuna ıösternıelrte 
d!r: C_aniler Yaka mahallinde Jrarıtın: 
dızilmaılerclir. SO komüniıt uılmattır 

Alman Teblğl 
(Battarafı 1 incide)" 

Macar hava kuvvetler!, dütmanm r 
cat hattında ıimenclifer köprülerin 
ve mühim bir istuyonu iJ'l netice· 
lerle bombalamıılardır. 

Batırılan denizaltıları 
Bem, 16 (A.A.) - "Ofi,, Bük 

reıten bildirildiğine göre, 18Wıi 
yettar mahfiller Karadenlzde be: 
Sovyet denizaltısının batlrıldı . 
ğını beyan etmişlerdir. 

müdafaa battı tesla edebllecell kana· 
ati izhar edilmektedir 

Alman za,.iat.ı.na d~ mOlbet bb 
rakam verilememekle beraber, blrka< 
Alman fırkasınm ajlr zayiat vermi& 
olduğu malClm bulunmaktadır 

Bunlann anısmda 187.000 'kişilik 
bir kuvvet teşkil eden takriben on bır 
altmış bin kiıllik dört. ~eza altmq 
bin kişilik ZD'blı bet Ye on bet bin 
klşflik hücum latasından mfltetekkil 
bir kıtanm yani ceman 122.000 kfff· 
lik 7lrmi bir Alman fırkannın ıayet 
atar zayiata utnunıo oldutu blldlril-
mektecttı.~, 1 Atuatıoe 
tarih olanlardır Bu 
t~rihW Alman · frr -
kalanrmi P ~ olmaları da 
icap eder 
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Yaz S ebzeleri 
Yaz Yemekleri . . . . . 1 · Müsabakası Yapılacak 
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Y 1 Lu··zum Go·· ru·· ıu··yor leden sonra Veliefencb lotu )erinde 
apı masına yapılacaktır: 

Domatesle patlıcanı kaldırınız ,.. y ği &ibi kabanr, yemesine doyul - Alman _ Sovyet harbi devam etU-lbul ve Ankarada Fıyatlan Münkabe Birincı kota: (Ta.FY8re llofaaa) 
- Vezinle kafl.-.1- mah , azan : :-:-ı ınaz. Amma bunu kaç kışi vardır iı içm, .... ___ --ıu .ı- ticaretimize memurlarma mahsus kurslar açmıı - dort Ye daha "itan Yattm Arap ~ ....... ild':ıw-..1 ....... -"'-=- ;rvwıv.. ....-.. lr' B t ek A ..... ,,_ - atlarına malmıatur. l.fuafnt alOO 

4. aım., .,vuen ...... .wwuw nım Pirler gibi - yaz yemekleri ı· ya...--. ası gorunen yem • k rııı hAll kapab bir vaziyettedir. tll', Harp ekonomiaınln tecelll eden metre, ıkram.lyeaı 400 lnadır la ,._ 
~kararlar alındılı bDdlrflen Bo- ne kadar yavan kalır! Domates Refik Halid 

1
. ler, hatta rafadan yumurta ve Evvebı de yucbpnız ıibi dış tica· ıekWerinden, ihtiklr nevllerindtn a- rıta Bozkurt, Sava, 

8
"

1
., Kı.ralnat-

- Qıunıblll müllkatında, Al• vezin, patlıcan kafıyedır. Zaten omlet, sanıldıgından fazla mele - retimız Cenup limanlanmız vasıta - iman tecrübelere gore, kurslarda me- Baclak. lıık ve Sevim ııurü edecek-
78 karp mücadelede İngiltere dikk.t edinız iyi a1Çılar, erkek ke ve idrak, daha doğrusu fıtn ıyle MISU", Sur17e, FilliUn ile Basra murlara den verılmlıUr. Kunlarda tır. 

anm 7Blllnda ,er alan ve qçıları yemeklerin pklinde eski Tevfik iFkret devrinde şiir, re- kabiliyet, istidat ister. yoluna inhisar etmektedır. 7etflen memurlar, zıncirleme ücaret. lkinci koıa: Oç 7a$1Dda ,..-u ~ 
harbin en "1r 7ilk(inü bilfiil Bunlardan Bura yolu Irak hidi - muvazaa ııbı muhtekirlerin bqvur - rnn kan tnıills taylar na ma'..ıtomır 

aJmp bulunan SovyeUerin pirlere benzerler; sıra, dizi, te • alist olsaydı bu büyük pir mev- Jf. Jf. seteri :yüzünden bir müddet için ka- dukları şekilleri, kunıazlıklan pek Yenfeai 
1800 

metre, ilrrami:feai 40I 
.... ...:._- edllmemlı olmaları, baZJ tef- nasüp, hülisa mimariye ehemmi- ıim tasvirlerinde (yaz) ı anlatır- Barbunya fasulyesini hepimiz panmıştı. Bu yüzden 20 bin tondan iyi bilmekted rler, Bu sureUe yeni liradır, Bu yanaa Dclılranh. Hna, 
::-.. 101 ~ mahb'ette -'rüU1· yet verirler. Meseliu bunların ken yalnız sıcaktan ve terden bah severiz; fakat buna çocuk Cazla ithalAt eşyası, Basrada, Bat- b Iaflerle mücehhez memurlar, plya· Elhan iıtink etmiftir, 
acın· &elen bir habere '6re; Roo e- yaptıklan bamya, öyle, lilzucetli 1etmez, tablosunu cidden doku - lar bayılır. Çocuk gözü böğriilce- datta ve muhtelıf Irak istasyonların- aada daha 1Uurlu hareket etmekte- Uçuncü kotu: (Henctup) ic ,.a~ıa· 

n urdilll'in. Stalinin su içinde - torpillenmiş gemi tay naklı yapmak için patlıcan tava· nin sivah noktalı kannlan ile bar da yüzilstu kalmıştı. dirler da Arap taylanna mahtl'ltllr 11c ... 
e Cb ve uç fası ıtbi - kafaları dışanda, can- ıı kokusuna da yer verirdi. Bu i§ .r Hareklt esna.smda ,ollarda ve Jf. Jf. ful J600 metre lluaı1':7eai IH Ura 

ukerl teflerinin de ifUrakJ bur cunbur yüzmez. Kuşhaneye ' yenilerin vezinsiz ve kafiyesiz te- bun yanın somaki mermer taklidi köprülerde vukua 1eıen tahribat ta- dır. iştirak edecekler Tarzan, GüJıec. 
........ ~ toplantı ,.apllmasmı Staline gayet itina ve ihtimamla dizilmiş, kerlemelerine kaldı: menevişlerinden zevk alır. Bar • mir edilmiş ve Irak demlryolları tek· Gıda maddelerinln figallan: Melıketülbana. Kmirülnbra, Kll11llı ·~ ettikleri bUdlrilmektedlr, k bbe bunya fasulyesi, fasulyaların kı - i ld ıı... lilleyk, · 

D"""''-'-' uumda b"..n"' --1·"'· ıtab .. 7.a ters çevrilmif, bir u H 1 'd" rar normal bir hale ıelın ı o u ... n- Dordüncu' k-u·. ftç •e ... _ .. __ ..__ 
......, .... _n ...,_ ...,.uuo. .._ cemiyet; zıl derilisi, Amerika int ısı ır. · , __ ... Zir t Vekale rcim k, fuul -.. u ....... 

1
--· 

bulwunakla beraber, QB1 We- manzarası arzetmiştir; domates- lm dan, ilk parti o .. HA aa - Ticaret VekAleti me e - yaıta lncilis atlarıoa CDJ!alu•:&r Me-
.... tahakkuku lcin ani Afta müca- ler bu kubbeye kırmızı kadife - Sen de doiranacak9n Kabağın cennet taamı olup o a- tine aıt Amerıkadan aipar11 edilen ye, nohut flyatlarmı tabtt .anı,tir. saf esi 2400 metre, ık~- !.00 
m:!_~ Oo bfi7ük devleUn mümes- imiyle ve sovanlar da beyaz ge- Ve tU&lanacakan, dığım bilemem; kuru fasulyanın ziraat makineleri, hu.ual ..,_ ait Son gunlerde pinnç fl)'ailan tesbit Jıracbr ~ı ola<.aiı taa'Din e-
.:-rmm Jftinld7le 7apaJaC911 ~ zileriyle bir şenlik gumi manza- rn:;:,~~lda ise dünya nimeti olduğunda şup- otomobil ve motörlu vaaıtalar, otomo- edılmişUr. Fakat son yapılan fiyat dilen ba 1'U'll& Komaarj, J>andi. Y.a-

bu ı6rilfmenm lh~ ruı verirler. insan, kaşığı daldır- Sen de harcanacakanl he yoktur. "Kaşık atmak,, tabıri, bil J.Astiğı yola çıkanlm11tll'. Bu a- teabıtı, bütün memlekete tepnil edil· ranfil, Romana ve GoA:c ittbı.k ede 
"'lllırhıtı.. madan evvel 0 altın yaldızlı, sa- D b d k hepsinden fazla kuru fasulya ile rada ç17 ve kahve birlltine ait 100 mektedir. Şimdiye kadar mahalll fi· ccktir, 

umanın apn an •ı ın, piliv hakkında icat edilmıştir. sandık ça7 da memleketimiZe &eVke- yaUan Mürskabe KomlQonlan bu· Bılnd kotu: tJd 
781

.,,aa ~mt u 
pa sağlam, sanatlı ve değerli bi· flathoan tavaaı. Hakiki Istanbul çocuğu, 0 ikisini dilmıştı, Bu~rdan 180 sandık bır lunduklan muhitlere dair muanen kan nsillz erkek ve 4 

11 
tQ1a('8 m la 

naya bakakalır ve eaki bir ima - Patlıcan kafalı! cte.ır.-e itinalı emeklerden, bak _ parti selmil, pl)'ua7a tevzi edllmiftir. maddelere fıyat tesb t ederlerdi. Bu sustur Mesafesi ııoo metre ~1'rami-
diln7• üzerinde Aqlo - Saklon rethaneyi yıkmıya hazırlanan Şüphe yok ki- ermeni pv11iyle 6••• b. Y batt. Basra yolunun en mühim tarafı, sureUe tatbık edılen mahalli fiyat yeai İ400 liradır. Ba 1'Ulta Çobu 

-ıa...._~ bir tezahürü olarak te- belediye mühendisi aibi diifünce- "Patlıcan tavası,, , fakat Istan • lava. ''e orektte!1, . a ~yo • Amerikadan ithalAt yapmak imkln • politlkuııım çok mahzurları &örül- kızı, Karabiber, Demet, Qanpdla, 
·~ -•u-... n &öribılllektıedir dalar' nezlı levrekle alamerıken ıstakoz larsydı Irak hldiseleri sırasında A. - milftü. Mesell: Geçen aene İstanbul 6ana, Balret sirecektır 

'\'; ..___,,.. • ya • bullu Türk ağziyle "Patlıcan kı - dan üstün tutar. Oburleri hep çe- merika'n vapurları, Buraya kadar o- Fiyattan Mürakabe Komisyonu peJ'- IkıU bahla ı - S Ye 5 mel hıfahr ~ auDribı~l~: Geçenlerde bir gazete, mer - ~tmast,, dediğimiz · bu lezzetli rez kabilindendir, fasulya ıle pi· lan seferlerini tatil etmiılerdi. Irak· n re so kuruı fiyat koymqtu. Hal- c!ad1r, Çifte bahis 2 - S Ye 4 - 5 lftcl .._1-ftınlm ~lerin e;rı._.~ hum zaro ağamn gençliğinden, )'emek, yine edebi tabirle bir livdır ki, bize, sonunda, tam tok ta normal vaziyet baeladıtı halde, A· bukl civar aetıirlerde peynır daha pa- koıalarclacbr, Ü'11l bahlı S - 4 •• 1 
1lılla Dlelhur H maddeslnl hatırlattılı- yani en aşağı yüz şu kadar sene- "sehli mümteni'., dir. LAk1n 11 • kannla bir "çok şükiir. elham - merikan vapurlan yine eeki seferle- hah oldutu için, buradaki peynirler inci kotalardachr, 
~ taıcaı 1918 "'1h konferanamdaıı, denberi domates suyu içtiğini yaz cak sıcak, diri diri yenilirse ... Oy- dülillah!,, dedirtir. rine bqlamamışlardır. Filistin• ıe- bu tehirlere ııevkedllmift!. Bu libt Bugünkü Yüzme 

ın..sdellrt tamami71e tekzip eden mqtı; dojru delildir. Zira bu mü le, lokantalarda ldet olduğu üze- lince, bu memlekette de Irak ve mü- hAdiae1ere meydan •ennemek için Musa.. ...._, __ _ 
-..neı., Sevre libi tnUllbedelerin barek sebze - meyva, memleketi- re, saatlerce evvel tavadan alın- Jf. Jf. teakıben Suri7e hldlselerl yüzünden memleket mıkyasında daha umumt ,IHllMllU 
't*ıtuııa clGIOmrek. endile7e dQf • miz için pek yeni bir mahsuldür; mış, tabakta ve camekAnda pör- Y ıt. 1.. .. . te .1. milhim m ktarda .tok mal blrikmif- bir ıorüşle fiyat tabltinden daha 
aı...._~ : ._...__,. .... v-...a- Sul6

-- Az' d . d taam-.. tadına az ur usu guveç ve pı iÇ· Ur. Pıyasadakı alikadar tlclrler SU- müsbet faydalar hasıl olacatma ıilP· ~ _..._ U9 ou~. MUI lZ evnn e auUDl SÜmÜf Ölmii• Olanının De t } lmı 1 hs 
1'11.aktka 1818 harbi mCltteflklerln et1T1hztir Hatta ilk ismi "Frenk d ' 'h..;:ta d "" .. .. .. • e yapı § o ursa a en- rlyeden ham deri, pamuk lpU&l, mub be yoktur. 
~ ne Detlcelenlp IAllı masa- 1 ~ •• • .. ne e yoı> ..... • il uzaun surun dir; bütün marifet içindeki seb - telif kwnaşlar sıpanş etmiılerdlr. Hüaegin Avnl ~ .........,. aman Wo... mOt- e.ma•,. idi; sokaklarda oyle la- müş burUJUk:, ıevtemfş koca ita- 7.elerin dağılmamış ez k bale gel H ttA man fatura tlcırlerınden mü· 
~ anamda ....ıı l&ilf farklan tılırdı; alıcısı da azdı. ~ .. ~~a n yüzüne bakaı:ım. Tavada!l ç~ • memiş olmasında:.. Bamyesıne rekltep bir grup, !'ilistine ıitmek i-
~ ~ AbıJ' llou8e ne donıatea suyuna, olu olsa .--n kar çıkmaz, kugm yağ henuz cıl- bilhassa dikkat lizım. Bamye pek ~ın hazD'lıklara başlamlllardır. B lecl Bi 
~. berkeslıı üzerinde birıe,ebi- 1 yaşından sonra başlamıftır; bu - dinin üzerinde habbelenir ve fı- sevimlıdir bana çevik zekı haşa- Su~ıye ile ücarl münuebetlerımiz- • ye naSI 
~ ille olm•- man•pı1ara e- nunla 'beraber yine de yetmıı yıl şırdarken yenirse, zaten, yoğur- rı bir mahlUk tesıri y~par bu ıtı- de henuz bii7ük bir inkitaf mevcut Tehlik-r. lnu•ı 
... '8lldl e4ebl1ecek blr propam ha- kadar lçmif demektir! da ihtiyacı yoktur. Kendine bas, barla Adeta zerzevatlanr{ keçisi- değ Idır. Bunun ıçln Surıye ile yeni an 

Eminini Ha1bwima tarti1t dlll 
yiimıe milubakaaı bactin öilecJPD aoa 
ra Bursu Ye He,.bclia4.a ara.ta p.. 
prlacaktır, Ea çok ,.UZ rtl ile ~" 
bitır.c.k tetekküJe bır hpe birinci
den on betiacbe kadar da ma6aln 
VtrJJcc:ütir • 

~ w IDelbur H maddesiDi ıea- Şimdi bin bir hassasını durma- yan manıtar, yan dana külbastısı dir Acaba fiındikılerden ''aside bir ticaret ve transit ulapnuı yap- BelediJı fen itlen sn&diirli'ti bele· 
~ blMlrlerlne t>a~n dan övdükleri domatesin "kum o güzel kokusunu ve lezzetini yo- yl bilen yiyen var mı? Onu esk; mak lAzım aelmektedir. BllhaaA din riyuetiae bir ra,oor vererek be- Alman .. ~ •= ..,. 

...... m-...... edeleri _... .......... __,,. -ld yapar, böbrekleri yorar,, nazari. ğurtla bozmak, sannıaalda kapat- zamanda' zenci dadılar yaparlardı B sra yolundantm~~"inıen!!.~~ auU-e ledi1e blnaııaın bacUnkil haliyle tf'h- -ıa. •- "_. ....... _ ... _ 
W"1 .uma ~~.._. - . l .. zd d' t .. ~• "' mak dır' ' rette lstifade e ..... ... ' u'"..,e ii t ka • kıp eltili - -vuım --~ ananesl7te a]llcuını kedi· r~Y e go en Uf U5w u ma_ reva mı . halis muhlis Senegal yemegi idi. d 1ry lla mevzuuna dair de bir lilreli oldutana. ve en • t:.-o m~ - çok uzaklara libneden düpntn• Ur 

Askeri Vaziyet 

idıtla eden 'WU.On. hak ve ada- ıyıce hatır~. Hat~ bazı evler- Külde pi§mif patlıcanı fU tarz- Pirinç kaynatılır, "keşkek., gibi a:'1lflll~ y~pm'f18 ~aç ıörWmelt- c:at clolaplarm Ye alı.l-klarm .~ be mecbur etmek ve 4Qpan or4ula• 
1-t; 1lllD1' bir uzlqma ve ifbirlil1 de qçıbaşıya ikide bır haber sa- da yerim: Atetten, oldutu aibi, dövülür, bir hamur yapılır, gayet 1 tedır. meleri tuyik edere& binada ~ır cö- nnı tedricen imba ederek, So.v7ft 
"1ıahed..ı mQdana ıetırmek n lmırdı: ''Yemeklere fazla domıa - kabujiyle önüme getirirler; br • çok biberle pipnif doğrama bam- lııl lrilatii biul cdebilcceilrd .. ,....,. ordusunun hap lalblll7etini lllara m~ 

flatübe1 Jbtit.lflan .uDı JQib'Je hal· U:S ~!,, Çiyin! meyva li- çakla ortasından boylu boyuna yenin etrafına firdolayı çevrilir - J!I. 'T' tir, dinnekUr. !tte ~ Almaa 
~ Jmdmte mıDetlerbl o.tüDlle bı llftWlrn vıyenler -uldarının ırt ltı g lmeı.. ... ..tiyle K kl in d 1 b" ik JL.ı,·ı • ..c-ıa m"=--"'-'-.• BelecUye ba raponı cbnanlr-de aa- •kAn~ ı... p11nuu tlmllMD\ .. :-"-r ., • ~- . .. yarar, s ı a na e ... .,..... di. aşı a iç e a ar, ır m - '"MU ~ un dikkate alım~ ve .lat b':t<dll lk- tatbika munffak ............. ~ ~ ~' 1ıalll =--~~ onune koyanlar yoktu; koylu ve tabağa bütün heyetiyle sereri!D; tar pastasından da kopararak goz uaat ve hukuk ı$lerı mtldilr~illrleri- per nehrinin tart 7"k•me 9IOID 
lıtr =.=. maruz kalan Willon. rencbere ~e P§ar ve acırdık: üzerine tuz, karabiber ve zeytın- lerinizden yaş gele gele yerdiniz. Bu hafta içınde ıhtik!rla daha ıe- nin a,..-ı bir bina,..- nak' :atlm:<1ır.e ka- Sov)ret orduları burada. AllJaaa _.... 
~ .....,tlıut -..a .... Q'f • "Douaatesi !tuza~ katık Ytlp.1- ya~ .. (Biber, küçük ~fra de~ Evveli bir ağız itkenceaıne ben- nıs 6lçüde bir mücadele Mf)anıqtit. rar vennlttir, Ba iki mtidt lülr .._ w kup uzun mOddet da78D&blle-
~ .,. LloJd Geoırpa llbl sade yorlar. Zavallılar.,, menıyle taze taze, irı kıyım o • zerdi amma git gıde bu işkence- Harbın ba ladıtı lilndenberı muh • lecli1e merkez biuul'\dan •miraca cek 7enı bir mOdataa battı YOeude 
tt.;; +--ı'6-•- pel'J'B alıd n..- de l · d anılma telif fekillere bürünerek, halkın ıün- mllhaaebe tetkilltının d-ısya~ ı bu o- &lllirebilil' Zaten n..c-- d-

uam ft .uısuwnıwu em • • J!I. lüdülmiif olm ır • ..,wu,ullj toz n öy e acayıp, ay z ve luk ekonomık hayatını tazyik eden dalara tevzı edilecek Ye atubk 41&- • kuwtW tabii ;;,;~ baUldlr. 
emeıı.tnla tatımhılnl filünen biber lezzetinden ve rayibasın - doyulmaz bir zevk alırdınız ki, lhtiklrla daha esaslı bır 1Urette mii· iıtslarak teblikeıdn aaıne s~Jtc*- Çünkü, nebriD ~amalnada 78~taıı:ıuir.! ~ badlnip:q. =- Baaün. eüi frenk eım. - dan Yu7.de doksan kaybeder) İf- keyfinizden ağzınız kulaklarınıza cadele etmiye ıhüyaç vardU', Ticaret 

1 
tir, '* JJd kilometre ,_ııt'IJndedJr. ~ olaD. &lbnl7etl le - Vitamin ve kalori ıtibariy- te pzel, ılık, çepıili, iftah veri- vanrdı; "bittım,, der, yine kapğı Veklleti, bu mücadel~ daha aiate- Belediye ayn bir bia11a tlll rt ..brı blltalllll '* ~an • 

~ Oallp1erln bir biri. dtllr tllllll• le çocuklutamdaJd kuvvet iliç - ci dumanı, buiuJu o zaman gc>- sahana kottururdunuz. mat it bir hale getirmek için, ı.tan • da dliıünmektedir. ,.... a'81l aMmda köpr(1 kllrarU 
~ meafaatleriDin Zllldına ota- lanndan maruf "Pink haplan.,- rünüz! Evveli onu iyice kolda • "Aaide,. nin zıddı, panzehiri yi PCmelE .,.._ deDeo* --... 
~ mtlaUmu kendi memleketleri- m, "Kina Larof,,u, halla M~~~ nm; sonra çatalı yan tutarak bat- ne bir yabancı yemektir: ~az IOctQr. Kllllcırda lllbriıl prk 8llbl1 
1l1b. batın ve mtlatakbel mentaatıeri- balık yağım geride bıraktı;, koylu lanm ınyırmıya ... iç, kabuktan araplann "müluhiye,, , bızim J.eriM1 ~ bir mld•taa batı& va~ 
'1 hl1dm kıJmak ı.tedl. ve çoban dajarcıtından muteah - kolayca ayrılu- ve geriye yalnız "mühliye., dediğımız yumupk, aade ""11nlt AballD Oftlu1an ~ 

CWmeneeau'nun. lfı.1n nanı ıtt - hit sofrasına kuruldu; ucuzluğu- bir zar kalır. melhem kadar oktayıcı hot seb - da da. _. ..... " llmalde marua 
litt baklandaki bir suale ~..!!! na rajmeıı havyar itibarı ~ - Kızartmadan bafka patlıcanın ze ... Onu tavukla pifirirler; amma IPOFIZDEN GELEN ŞIŞM & MLIK ~~·k .. ••n.~ ~---~ap. lll1h Jmnteıarıamdaırt ,,.....,,..... d B kalım ıtıp alemı· ne zaman ima bı-..ı '•·- ··-·1 • lı ·- ... An - ·-- _.,. __ --~ bir auretıe ı&tenneal bakımm- ı. a • . , ka' çeşit yemeği vardır? Do • iMie ıuqır u.uıu, ~~ "~ v-· . . denlzM IQ9* ....sa iki ~ 
elan dikkattir: ve ne .ebeple yme ona 'Tu! Ka- sı karnıyarığı oturtması, .ok • taı.tbsr makbul delıldır; buıt ve Genç kızlann ıikbct ~tik.eri ıta-ı 111kanaı ııpnan, 4isden aPi "· i!"•.. rudır. Her iki Jimandı da ~ "t::O derece İ7f ıfdbw. Her ka!,, Diyecek, tekrar afaroz ede- m'esi, musakk~, Alatuı, belen- nefis, aemiz otu tarzında yapılmı manlılr çok defa ipofu ıudd i hor- Geac 1mm 1D11&17H fialeri U>d· ıenit tenanelerl w delds Oalerl nr-a 
"4ıktada am ıahıpnamazhk baUnde- •: • • . dili, bayıldısı, plavı, cllerlial, çop fUll aeverler. Yerken dil, damak monanan bonbn:111ndan ıcllr zama~ ve ~ abu"~ dır, Bu Od itmam eldm 
)iz,. Pırmcı az, helmeli ve rengı kebaplısı böreği hatıl (benden bojaz, gırtlak, mide ve banak Uzun boyla, ıemı emmi., enıne, Ba türlü ııımanlık d:. k~ arda da Sov7eUer için b07Qlt ~ tıelUıll alo 

Bu ftlbet neticeli mtlakeretere, berrak kırmızı olmak şartiyle do pas) reçeİi ve tatlısı." Galiba bir unld, hep birden ıize tükran ve bo"na eledikleri ıcnc lmJar ... On- olar. O YÜit, litmU clelılraalı lılr bir kqıp olaeaktır, !'Hat. tqWs 
•illon'ımn duU19U " plWlplılrl mat. plikllfnl severim. Pek ba- dondurması yok! tefekkürlerini bildirirler ve om- ları ıörenlcr matallah derler, fa- ıenc kıza be;azer. &ak.alm, ~1,....•• &llcert mtıtlıbawlannm 1mma 
~ 1111 Vl7ana ~e 11'11 Berlin sit görunen bu yemeği herkes Be7w d " . te hünkh ister riinüze dua ederler. Yalnız ken - kat kendileri ba ıipaarıhia ~Jr ii•il- 7'1ft!'~ tirin. ae..ıt b r paç dre, bQ Dd ıım. ela fevlcallde ma... 
~~oldur:;! muvaffalaye.tıe pifiremez. Ne su- millet~te~~ d~in _~ye. diniz delil. butün bam.z "oh,, liirler. ıruı.::... el tifmanldı, u ,._ tahkemdlr. Den•den ele &o.7lt-... 
tt--~ ~ .,=:.. ... _ mam.de''ll'i hı, ne koyu, ne ezik, ne diri, tam mekleriınizin ba ...... ~. -u·; am- çeker. Şipnuıhiın ba tllrlll.sü. clah:J s1,...c1e ıukle ~:....... ıecmn Ba nanmumm ~=~~ 
-.. ,,.___, ....,, .. '"' .._ nd k armda yapmak r- •-- bac:aldardan 1Ukatıda toplamr, 'Vls _. __ :.1.k ---ekle de eria.Ö itibarla, Odeu ve .... ._,,,_ 
llbt • bult mantık ve adalat hiale- .uvıımı7a ~e ar ~lokantalarda yapılanların ÇO- senit. bira• da favori "lrall:., Oer- •-.;-i~; Jziil-.....ıi, Wclc- ruk libl mukavemete denm .em.~ 
l'bıi ..,_ Mtba w bulQDkQ b.aıt>iD bir marifettir; salçası, kaşıkta e- ju uydurmadır· pathcan esme • •• .. • dan aaı1mıas Fakat ıöflll SH'.k dol· . 1 . . c_ h lerl imklm vardU', 
"' wı-n"' ..aı.riDclm biri olu mu- -'- '· akik ""bi durmahdtr. Ev sinin :~ ... :~- bir' miktar .. __ '--ba· B:~~lr Bır Orman Yangını 1 .;__ . 1 . _.__ meli .. Yaı ilerledikçe ıpo.... ormo- Mera.le Smoleaıt c.....-. AJ. 

_,_ A~ _. d wn- .... av _._,....,. sun. o ur ... -•n ınru erıte ""•• • nunan .......... ıitmaalılıa imdi• 
lihedela' ~&eldi. kadmlarınm pifirdilderi tar.e O- bı koyup verirler Hakiki belen- lllll• <TA•> - lelfmln aalabıellDhı Kapı pkar. Gene kızın barine '>tancalı kendine ıeçmeai ':btimalf petr\oktur. manlar müdafaa vazl;yetine d~ Muhtelif ihtimaller • maıe.li pllv da, yan ezik olmak- dinin eti •JDi taPta bir müddet, t:_ =.-: C:.:=..;. !!' ın~.~:~:!u ,.erleri ıenlı olar. Ya secmeae... DI.-cehlni• • Geç- Jenürn. ı.:flriJllA IOA baberı.. ,...., 

- ---------- • la beraber fazla enfelltir. beraber kaynaınahdır; ezmesi de :=t·~~ı.~.:·~1:o8:l.a. ~· Kollann dirsekten ıakan lumrıla· mene 4e merak eclilec-11 te~ ltiildlr. ~f.-;.,.. ~diba~ = 
Zaten domlltes, yemeklerin yü- ..... +1-anm k-..ı; ı-inl bastı. t1e atacı••,._, ,,.,.._•irtadlr Atet Da n dolpıı, fakat dirull• ... atalı in· Gödfl, lalYYetll .......,Al sfta1lll9 m 
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1-kar- _
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1
_...a.. ... ._ __ , F Dı:rlmlzce ~ ... mnt1e " blr --ı --'-' j . ..-- vqyı ".....,. .._... Uytbtl1 telıdit •ttitl •1118da Hlıer ... _ da ..aı-d mem ;ye ar v-..._\M& ~ mG~ muvaf* olur: zune ucvı llMUMya yapar, yaz racak derecede unlu ince w mu. " 1aa11ıı11 saımtl ..,..1ıı .. lltıdlrlJmtetOr ınnlar ınce... Bacakla-... _.. en de halel •erma. bafkumandanbim ba oesıb• bar-

11up c1nmı ~ve daha 4a de- sebzeleriııbı "ruj,, u, allılıchr. (). hakkak surette bembeyaz olma· bin btttill haklnndald tebltll de. 1"I 
~ adıarlı bembw. lbnll tarafm nu bufettiniz mi ni~. qüfte, ko- malıdır. Ev, daha dolruW Hanım haberleri ~ etmektecUr. lllmalıll 
•• ne '*1lde SlllP aeJecell ba»m- ket yemek çehrelennın tabakta belendisini tercih ederim· içine LenlJlll'lld eeplıealnde barp b8WD 
fa b1llb 7Glde 7Gz ilaWU. hWdbn beti ~ atmıf, tuval~ti ~. • sutle beraber rendeıenmif kapı liddetf7le devam etmektedir, 
~ IDGIDkfla olmadpa san. fU mut, cazibe ve tarave~ eklilmlf peyniri de katılmıı ..... burada vaı17ette ~ bir deıltlll• 
==·~~&Oz&ıflnde iN- olur. Pakat bu, öyle bır ~: Bayıldı _ ister imam bayılsın, :_::;

0 
-=tıe ~ 

1 _ llarb1 AlmaDJ'R bzandılı tak- ki. yalnız renk vermez; tta e - ister cemaat - libel bir yemek ile da bu eehfrle lılcıüova aramndata 
4irde, lllflUf olarak Avrupa krtum- !f:· ~e.'1d :ı:~. 7~~!.;~ de yağda ~ıhp ot mindft dol- dmürJolUım kalmi7• cabll1Wim-:ı:;. 
fa Alnwt7mm hlklın17eU altında gozun elJAA . . le durur gibı ıçi tıka bua .avanla ut. fimdi.ye kadar b1.1Da muvaffals 
rem nmm -..u. edecek ve au1b da hoflanacaiı bır fef, bır zzet ifirilm. ·pek a&ırdır· benim mi- Yaza•: H. G. DwlgfJt - ÇeYlre•: M. AIAJ Te&ika No. 20 olamanullardD' !razı llllaC1 olaealWr, ilive edjlebilse ... Faraza dudak ~ · b:f; kaynatır. Onun bir de HWAM. &ovYet - Alman Jıad)lıa&le 

2 ..,_..._
1 

a--tlain a.+ı-kt ol dokununca mayonez tadı alman emı. 7.la 1 E M ı Ş di ..,_,.,le ala tını Bu "Ben ml". "'~_ ... ..!< -·... •'"üncü Alman taarruzu ~ lrıaklmn, ~·- Amerib• bl~ bir krem, bilhassa k1r gezinttle - hafifı, yan~ş ya5 ~apı llll§l M d.!n~'~abab1daıreye7 ,!urtc'a n! Memlı on•v;=.n:-amma ili• KudordU7U Dnleper1n prJnna oeJdl-f 
ltuamn• o1aa)"dl, )'UIDld dOıJ7a, bic rinde ve plajlarda, açık hava ile vardir; ilik gibı nefil 0 ur. lam11. ad gösterdijinl bana aalatmacb. ııö - miyt JMCb~ etm.lf, fakat mert..ı 
Olmam buld ........, 7"Dl mala- deniz banyosundan i~h fazla a- J!1. J!1. Menuş )'ilz(lncQ defa olarak tekrar zünü burada ıce.u. Yll&Gne baktım. ve fiınalde hil,t>ir iDJdlal aa.ta ..... 
teuı devıeııertn huduttan ve rejim- çı1aca1ı için hiç de fena kaçmaz. ediyordu: "Bu Japdacak 181 ml?. 4119 aor· ıniftlr. 
len ba1mnW'IDdan dOnkil dtlrı787" Ya aiaç çileli flll'Ubu veya frenk K abak cennet taamı imiş... "Dofrudur, bana ''korkak,, dedi... "Bana: '"korkanın,, ~ dum. "Bot bir w tçiD iDlaD blÇak _ Şark harbi lklncl ~ doldannlll 
~ lkblıld! ve lçtlmal saha- li dmda 1 · ki Anlaplan Cennet birazı - Hakikaten dotru idi. Memlş Tepe- Sordum: "Neden•,, larur mı?,, üzere oldulu halde, benfla kati ulk 
larda vu17et1n icap ettird111 bazı e- üzümü reçe . ta ~ur, ıç ık d tabath e benziyor· bap mezarlJlmdaD inen hcmdelfn alt "S6yletneee7df. Onun 9*U nıdl. cenin elde edilmeli ilatlmali 1:ıl1e ,,,_ 
aam 4t111yr1prJer 7aprlmakta ben- ~v~ ı:::r•r ~!ı:ba ,. ~ :a~ m::,mel perh~ tarafmda, Kaamıp1§8da bir adamı bı- :~ ;::.,-:.~·" Beni öldQnbWrdl,., ıillmemlft.lr. 
ber auDa. Aqlo • SaklOD IUlaO ola- •i ony veruııe • has emeli lamaz. Maama çaklaJIUlb. Hiç zannetmem ki, kibar "Daireye P1i)'Ordum, lı 8&ftl idi " Memlşin ne kadar uf bir adam oı.. ------------caJıılat. Ji, daha kibar! ~ Ce~ atfe: bahlettil~ :'1-J?a:mo a::

1
-: 1 ~:'111m~; İşte canmm sıkılması bundan t- dut;n~~ •:-a ~ Ö L '(i il 

.,ı!.d;,~ : :W. ~ J1. Jf. kabak haqi kabaktır? Iman o • 1*mlarmcla çtceklenen kahvelerini, mi ! Geliba sabahle1'1n motem diyen b,ı~ akıl ~~ ::C.wne bir 
dHdılD ma. ~ mDdıl>ıle .,_ y az yemekleruıin phı patlı- raya ancak sakız kabağım yaraş- ıatun taattnnüne karışan rakı koku-~ sözler de hep 0 adamm sual deha denedim: 
lnJf oJll1dı Rlb, AvrupQa tmaB oı.. candır taıyor; uma kabalı manzarayı larnu. ecif bücOI tahta k6prtl)erinl, ~ . tttm· "Peki sonra ne yaptm? 
IQak 8-, Mı kmftOnlc IUlbil ola- Denebilir ki patlıcan _ Bv in- bozar; putperestlilfn bir nev'ini k=.ı~ f!~~·=b~~ "Öll~ mPn c*tılm zaman ne Hatll'aamı 10kluyormu'; llbl bir 
b~ l'lbt ..,.,._, ı..m..- patmda çim~to ne rol oynarsa- de hatıra getirir! Helvacı kabalı :_ld liyah fesler mil teana olmak 0_ oldu?" tavırla: "Sonra mı?,, dedi. "'Ha, aon
~ Amerikanın 7uunc1ıa Numne tar- bizim yaz soframmla o derece fa~ kabadır; bal ~balı .~te zere insana Quartln Lltin'i hatırla - "Kendlalnl aram.,.. lfttlm . ., qer n, ~cud=~n sesini lllttlm. 
11 mukavemet ve mücadele için har- mühim, esulı bir vazife görür. - ıçinde bulunanlara dunya yu • tan çinpnelerinl tananak bana na- sormuam, zannederim ki, Meml~ Bııçatum 

1 
abdeat = = 

be lirdlktm _.., Abnanyamn mai- P.thca1181Z bir yaz mutbajuıuı zunde geçirdikleri dar ve mahnı alp olmuttur. ı te MemlJUl öldürdüiü atzından başka bir tek kelime çıknu- ~= 1 Wm. 
b1blntl De netlcelenec:ek bir sanı. ne çekiver kapısınL .. Memleketimiz- miyetli hayattan dolayı bir tariz bunlardan bir külıhanbe)-i idı; ve se- 7acaktı, Ev ~" baldbten b07Je ~ 
komünist IUlhO. m de Aaılo - Sak- de yaz, biraz da patlıcan kızart - ve kinaye yerine geçer korkusiy- bebl de onun kendisine korkak de- "Peki, sonra?.. B - bet __,.. mahkOm 
aon IUlb8 olabillr: ancak kileGk bü• muı kokusudur· öğle üzeri veya le - hiç te yU'aflk almu! mit olmasından ibaretti, Memit ka • "Xabvede buldum. Ona. "bana kor- ı:,. 

0 
eski °:evırJerde adam &ldilr-

:vük. Ollp mal16P bütOJı milletlerin maha, ileler Kabak d 1--- .-1.ıtne 1 rakokla bula ll&J'}ed1 - 7anl ona ne kak., dedin. J!enlm 4e bıc-lım var, 0 • dandı. u..-
üaft pırtlarla llbb'Ull 711oacaklm akpma yakın, arasın- o.u.._, r- . . . ra - kad .O,.Jeteblklıysem, o lcadanm ha7dl bakıhm kim k1Jn1n büktndan mele •ffediW.Dea _. _._ 
~ bir clGrı)'8 IUlbO otur. -= dan ıeçerbn genzinize dokunup men, dolmaların en bafifıdir; ba· ~ KeacUl:i vakayı anlatm17or, ıelecek" dedim... sttınb'en me.ıelelerl 6rtbu ettir -

Yani, KomOnlzmin lst.Utsından kor- bütün iftah damar~ızı hareke- yıklısı da patlıcanmkinden çok nefsini ~üdafaaya da kalkışrrnyordu. "O ne 79ptı?" mek için blreok çareler nrclı, hattl 
tanlan o1dulU b4aı: Aq1o - Sik· te aetiren, mtdeniııde dolmak bil- naziktir; kızartması bir tülbentle Ölcltlrdülil aclmnı pek tanınnyormu "Gilldü. Anadolulular korkak olur, 78kalaman• ~~ekli,, Ab 
eon tahakkümtblden ~ ........ mıyen bir girdap açddılı zehabı- kurtılanıp ıuluca una iyıce bu - bile. Onu birkaç Jdln evvel bir kah- y lnız k dmtarı. çocuk.lardaD kork· dillhamldin ezdi ~ .. 
te taUsıiıı wec:ek bir auJlı. nı veren o SICak ve demokrat ra- lanarak harlı ateş uzerindeki yağ vede gömıllş - kend n qoyor, - m zJ r dedi,,. la icra edilm • - (Arkaa ftl') 

• • AN'l'BN yiha! da maharetle çevrılirse puf böre- b dayılıgmd n, kuvvetinden b se- "'Peki sen? .. 
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SİZİN DE 
ETTiGiNiZ ÜZERE 

Asrımızın modasının zarafet ve lncellijlne lnz:lmam e
den Ustad terzllerln mnharetl, kadında gençlljjc matuf ta· 
yanı hıyret bir beden tenasübü arzcder. 
Fakat yUz ve onun hututu gevezedirler. E6er bu nok· 

tayı l.tzım gelen ihtimam gllsterllmczae, •eneler bu hıt· 

lan bııkalarına pek çabuk fark ettirirler. Bu, ılzln bir 
aırrınızdır ki, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal netlcHI ra· 
klbelerlnlzln dll<kıt nızırından uzak kalamaz. lıte 1enete• 
rln (bllhaaaa nazik ve haasaı clltlerc musallat olan o tah -
rlpklr aenelerln) cildinize çizmekte olduğu on binlerce (bl· 
dayette gayri mahaUs) ince çlzgllcre lhmalklr kılmayınız. 

Zamanla cildinizi aolduracak olan ve ılzl pek çok defa vakitsiz ha· 

rap eden bu Anzaları akıam ve sabah KREM PERTEV'le yapıca· 
jjınız ufak bir masajla refedlnlz. KREM PERTEV'ln bu mucizesine 
yOz binlerce hemclnslnlz gibi ılz de hayret ve memnuniyetle .-hlt 
olacaksınız. Gtirecekalnl.z ki simanız, ebedi gençll!jlnlzl herkese mali· 
rurane ı!Syllyeccktlr. 

KREM PERTEV'ln terkibindeki faal anasır en derin çizgileri bile 
izalede gecikmlyecektlr. Bugünden itibaren ılz de bir tOp K R E M 
P E R T E V'I tuvalet masanızda bulundurunuz. O, ayni zamanda 

sert rOzglrların ve kuvvetli gD neıln en iyi muhafızıdır. 

il 
Trakva Bölgesi İçin Mahrukat 

Aianı Aranıyor 
rürkiye Kömür Satıs vP 

Müessesesinden 
Mil~esemtz namma Tnıkyanın muhtelif şehirlerinde halka ve res

mi dairelere toptan ve perakende muhtellt cins kömürlerin satışını yap
mak ve bu mııksaUa deı:ıolar acmıık üzere bir mahrukat ajanı intihap o
lunacaktır. 

Talip olanlann: 
Her şehir için tes'bit olunacak muhtelit cins k~morıerc nıt ~nyaç 

cetvellerin i ve bu kömurlcrden açacağı depolarda bulunduracağı asgari 
miktarların her şehir için perakende satış fiyatını müfredatlyle birlikte 
25 Ağustos 1941 tarihine kadar Ankarada Yenişehlrdc Ataturk Bulvarı 
129 - 131 numaralı binada bulunan mtiessesemlz merkezine bildirmele
ri ve bu hususta akdolunacak mukavelenin tamamii tatbikmı k~fil ol
mak üzere 3000 Türk lirası teminat vermel.?rl lfızundır. (5445 7048) 

, 
T. H. K. Genel :Merkez Başkanlığından: 

Beton Yol ve Pist Yaptırılacak 
1 - Etimesgut hava meydanmdald binalar arasında 32674 lira 50 

kuruş keşif bedelli beton yol ve pistler yaptınlması, kapalı zarf usully
lc eksiltmeye konulmuştur. Bu ise ait idari ve fcnnt ~name ile ke
~if ve proje, Ankara Merkez satın alma komisyonund~ İstanbul şu
besinden 25 kuruş karşılığında verilir. 

2 - Eksiltme 27 Ağustos 941 çarşamba g(ln(l saat 71/1ae Genel Mer
kez binasmd:ı yapılacaktır. 

3 - İstekliler, 2450 lirn 59 kuruşluk muvakkat teminat makbuz
larını havi kapatılmış teklif mektupl:ınnı. saat 14 e kadar makbuz mu-
kabılinde komisyona vermelidirler. (6883) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRA.AT BANKASI 
,Jr.unıluf Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Liran. Şube ve 

Ajans ad edi: 265 
Z irai ve Ticari her nevi banka mnamc1eJeıi. 

P ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoı 

Jraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en 
az 50 li rası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a&aiıda.ki pll
na göre ikramiye dağıtılacakur: 

4 a det 1.000 Liralılı: 4,000 Lira 1 
4 • 500 • 2,000 • 1 
4 • 250 " 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 1 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Lirahlı: 5,000 L ira 
40 .. 4,800 • 
20 • 3.200 • 

DİKKAT: H esaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan a:ıaiı 
d!lşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir, 
Kuralar senede 4 defa 11 Eylfı.l, 11Birincikanun,11 Mart ve 

l1 n'1ziran tar·· •erind" çekilecektir. 

._ ..................................... r 
• 

1 - Paşabahçe fabrikamızın yeni i~a oluna n 'binaya nakli .dolayı
slylc tedarikine lüzum hasıl olup kapplı zarfla yapılan eksiltmesine ta
libi zuhur etmiyen tesisat le\ a:umı pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10.930,54 lıra, % 7,5 muvakkat teminatı 820 
liradır. 

3 - Pazarlık 29.8.941 gQnü saat 10,80 da Kabataşta levazım şu\ıe
mlzdekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şıırtnııme ve mu!redat listesi sozil geçen şubeden alınabilir. 

1111 • • , _ .-...c 
,, __ 

BULMACA 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 

Soldan ufa : 1 - TebarQz eden 2 - U
t eme ilctı • İranlı .ı - TUrcıren • ıı:llk tt 
bulunur 4 - Ters . yok etmek Ş - GllrO· 
nen 6 - lıcl • bir deniz 7 - Bir nota • 
tuapta bulunur • anmak 3 - Tera: ltaaı 
ıden • bı.r duıiz il - Yurt. 

Yukandan apfı ı t - U7cuıı 2 - Bir 
Uct - umut s - Meydana çıkma • bir ulı:ı 
ı - Muhitlmit:delr.ıler .5 - Baılanııç 6 -
ıtlda 7 - Teni : Sanat - Bir harfi defl1lne : 
rayeı olur 8 - Ten: Anıııııı • lruııa bu· 

(7158) 

!n .. idareli 

LAMBA 

~·.·:~•ırn~ HELIOS HOESSESATI :,;::.·t.:::ı: 

( .u ur !I - Zarar cdtıı. 

EVVELKi BULMACA - Soldan Hfa: 
1 Mussolinı 2 - Ola • Karun 3 Ltı· 
•a • Rami 4 - Ollmp • taı 5 - - Tu•~• • r 
l Ok • Aramak 7 - Mnin. 1 Falla • 
• 1 - Oam • Nan• 

Sahip ve Neıriyat mUdüril Emlıı 

UZMAN, Gazetecilik ve Neırlyat 
T. L. S. TAN ınatbaan 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
1 - Yuva, İlk, Orta ve Lise Sınıtlarma Her gOn yeni t alebe kaydına 

devam edilmektedir. 
2 - Eski talebenin 5 Eylılle kadar kayıtlarını 

bildirilir. 
yenilemeleri lüzwnu 

Tarifname glSnderlll r. Tel: 80647 , 
,,,.~-•ANA iLK ORTA ve LiSE ' Kız ve 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER Erkek BOGAZICI LiSELERi 
Arnavutk6y - T ramvay caddeel : Çlftesarayla r 

Yatılı ve 
Yatısız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKIJITLERINDEN SAKININIZ 
Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

Jler yerde Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebilir. 
Telefo n : 3& - 21 0 " ......................................... ,. 

Günün en mühim eseri 

DEGIŞEN DÜNYA 
>1. Hamdi Ba§ar 

a 
Buhran ve intikal devreleri -
Kapitalizmin doğusu ve batışı -
Yeni nizamın ana prensipleri. 

T ev z 1 
Onlveralte 

Ye r i: 
Kitabevi 

'-- Fiyatı: 80 Kuruş 

Askeri Tıbbiye Okulu 
Müdürlüğünden 

1 - Askeri Tıbbiye mektebine 
mensup ikınalli tabib, eczacı, kimya
ger, dişçi, askeri öğretmen ve hukuk 
okurlarının kampı İstanbulda 20 A
ğustos 941 de başbyacaktır. 18 Ağus
tos 941 de okula müracaattan 

2 -r- Du zümrelerin lkmalsi~ olan
larının kampı Ankaradaki okurlar 
da dahil olmak Uzere 10 Eylul 941 
de İstanbul Üniversite t.ıllm tabu
runda yapacaklardır. Sılada bulunan 
talebelerin 8 Eylül 941 de mektebe 
iltihak etmeleri. 

3 - Kampı olmıyan ikmalslz tale
belerin sıla müddeti Eylül nihayetine 
kadar temdit edilmiştir. (7147) 

l _A_sk_e_rl_ik_lş_I e_r_i _ I 
ŞUBEYE DAVET 

FATiH ASKERLiK SUBESINDENı 1 
1 - Dnz. Mir.. ÖD Yıb. ZuhtU Ahmet Oy· 

malr. (l3ı5) Bosna 1303. Adrcal: Edırnekapı 
Salma Tomruk Ruııltçı So. No. ( 11 ) . 

2 - Dıu. Gvt. On Yzb. Bekir Sıılr.ı Ot. 
Ahmet Kemal (lıOS) launbul 1303. Adruı: 
Aksaray Ahmet Kethüda lılb. Cıml So . .No • .S 

3 - Dnz. Mir.. Yıb. Mehmet Raııt o t. 
Jbrabim Etem Ozıı:Or (1796 ) hıanbul ı30J. 
Adreai: GUmüıauyu Kırk merdivenlerde imam 
Rıza Efendı No. 4. 

4 - Dnz. Mk. Yzb. Abdtılahl oıt. Ibrahlm 
Erim (ı707) Ollnen 1304. Adrul : Karaı:lim· 
ruk Beyceıtız Cemali So. No. 12. 

5 - Dnı. Mir.. On Yıb. Saıı of. Mehmeı 
Bilıı:in (1598) Cırit 1303. Adreai: Edirnekapı 
Kariye Atık Alipaıa 3 Bey So. No. ı ı. 

6 Dnı. Mir. Ön Yzb. ıbrııhim ot. Billl 
Durmaz (U08) Nlk&ar ı30J. Adrcal: Suadı· 
ye Saılı:tn Balıkal Karakol So. No. 12 

7 - Dıu. Mk. ÔD Yzb. Etem oğ. Hana 
HOseyln Varan (106) lstaDbul 1303. Adrui : 
llcıikıa, Ihlamur Yeni Mb. Y. Mektep So. 
No. 6 

a - Onı. Sany. On Yıb. Lltif of. Meh· 
met Emin Akpulat (1670 ) Erdek 1304. Adre· 
ai: Sulunahemı Nakil Dcnı Mh. No. SO. 
tOrk (UU) htanbuı 1308. Adrcal : Karaırilm

!I - Dnı. Mir.. Tı:m. Bekır of. Kadrı Öz· 
ıOrlr (6SIS) hıanbul 1308. Adresi : Karaıilm 
rük Karabaı Mb. Altbofa So. No. 8. 

10 - Dıız. Mir.. Aı Tı;m. Hııseyin Of. Halı 
kı Sadık Acarlı (U65 ) latanbul UOll. Adresi: 
Kın•lıada lıkelc Cad. No. 23. 

11 - Dnz. lnıaaı. :'izb. Yıkup of. Hüse-
7ln Vahit Saıtnak (ı228) lstanbul ı303. Ad· 
resi: Ciöztepc Rıdvan Paıa So. No. 25. 

12 - Dnz. Ön Yıb. Mehmet ot. HDseırln 
Hikmet Din, Doıtao (IH7 ) latanbııl 1305. 
Adrcai: Fatih Atık Alıpaıa Fevzipaıa Cad. 
No. ıın Kat ı. 

U - Dıu. Mk. ÖD Yzb. Ahmet of, Meh· 
met Osman Alpay (1629) htanbul ıaış. Ad· 
reai: Balat Hızır Çavuı Mh. Merdivenli Sa. 
No. 11. 

14 - Dnz. OT. Ön Yzb. Reıit of. Ali Rııa 
Kına7 (116ı) luanbul UOŞ. Adresi : Fatih 
Fenipaıa Cad. No. 80 Kat 1. 

15 - Dnz. Mk. Yıb. Jbrahlm of. Ahmet 
Emin Alptekin (734) laıanbul ıu6. Adrui : 
Ak:sara7 Mustafa Kcmalpaıa Cad. Cakırafa 
ldh. No. 74. 

ı6 - Dıu. Mir.. Yzb. Mehmet of. Mustafa 
( 1571) Yalova 1305. Adresi: Fatih Bina emi· 
nl So. No. ıo. 

J7 - Dnz. Mlı:. Yzh. Mehmet of. Mehmet 
Ruim Karaabat ( 935 Aydın 1305. Adresi : 
Beyuıt Vefa KırlcGeıme .Mh. Kenevir So. No.ı 

11 - Dıu. Mk, Yzb. HOıeyin of. Hasan 
Kimll Ta117cri (16JI) Manastır) 1305. Adre· 
ıl: HaliG Feneri M!inclpau Cad. No. 1 ıı . 

19 - Dnz. Mir.. Öıı Yzb. Etem of. Ahmet 
Toy (1737) Çankırı 1305. Adrui : Mevllne· 
kapı Hacı Evliya Mevllne Cad. No. 31. 

20 - Dn:. Mk. Yzb. HilsnO of. Ali Hılıı 
Aztr ( 1780) Catalca 1306. Adresi: Balat 
Sultanhamam Cad. No. U. 

21 - Dnz. Mir. Ön Yzb. Numan of. ibra- ! 
hlm Balkıı (1637/6) Varna U05. Adresi : 
Akaaray Cclllt Ccımesi Manuıırlı Rilat So., 
No. 9. 

22 - Dıı.ı. M ir. Yzb. Yuıuf of. Mehmet 
Ayıurıı:ul ( ı 498) Ayancık uoı. Adreai: Rami 1 
Cuma Mb. Ballar Cad. No. 73. 

21 - Dıız. Mir. Ön Yzb. Saim Of. Halil 
(1064) latanbtıl 1299. Adreu: Cırafı llaıııza 1 6erıfive So. No. 7. 

24 - Dıız. .Mlı. Sallhattln of. Ali Rıza I 
Diren (14 ı9) lıtanbul 1302. Adreıi: Edirne· 
kapı Kariye Atik Bü,ırük llahce So. No. 36. 

2S - Dnr. Mk. On Yzb. HOıeyin Tevfik 1 
of. Salim (1202-H.Sl) Gllynlilı: 1301. Adruı . 
Fener Oülcaml Hbar 6nQ No. 22. 

26 - Dıu. Mk. Ön Yrb. İbrahim of. Ah· 
met (1602) 6umnu UOI. Adreal : Fatıh Kum 
rulu Mncıı Kalaycı So. No. 6. 

27 - Dnr. Gv. Öıı Yzb. Mehmet Vc,..ı 
of. Mtııtafa (ı063) latanbul 1302. Adrcal. 
Ortaköy Kabrhıan So. No. 7. 

21 - Dnı. Ov. Ön Yıb. Mehmet Cemalct· 
tin of. izzet (1083) Buraa ısoı. Adresi: 
Panıraltı Ka7a So. No. H. 

Yukarıda !$imleri yanlı ıııbıylanıı derhal 
ıubcye mllracaatları ilin olunur 

EMINÖNO YERLi AS. ŞUBESiNDEN: 
Emekli Jandarma Yıb. Cemal oilu Sallhattin 
SOS laıanbul (2147) 

Yd. Nk. Tim. Mehmet otlıı Yuıuf 328 

(46830) 1 Yd. F.czaeı Aıtfm. Ziya oflu Cevat Aksın 
3ı8 Iaıanbul (55822) 1 

ııln pek acele olarak ıubemlze mOracaatları. 

SARIYER ASKERLiK ŞUBESINDENı 
Şubeye mensup 337 dofumlulrın aon yok-.. 

lamalarına Afustoıun ıa. 20. 2Ş, 27 ve 29 
cu ı:Onlcrlnde de dnam edilec<lıtir. 

Bıı ırUnlerdc yoklamaya ıelmcmlı olan 
her mahalle veya kö7 mOkelldlerl ıubede 
toplanacak hcy<t mOvaccheainde muayene ve 
yoklamalanııı ,.aptırmalıın aka! takdirde 70lt 
lama kaı;ııtı olarak m11amelc ıörecckclri i11ıı 
ol unut. 

Emlnllnll Y arll Aalıcrlllı Subcılndeo ı 
1 - U7 dofumlu ve bu dofumlularla mu• 

ameleye tlbl eratın yoklamaları 28 Atustoı 
941 tarihinde ıona erecektir. 

2 - Yoklamalar •••fı maddede ıı:6ıter i
len ırOnlcrde saat (9) dadır. 

s - 18, 20, 22. 26. 28 Aftntoı. 
4 - Talebelerin de ayni ıı:Unlerde melı:tcp 

nıikalariyle mUracaat etmeleri. 
Ş - Gclmiyenler hakkında kan11n1 ..... 

mele 7apılacatı iUıı olunur, 

Devlet· Oemiryollan ·ve.limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli ( 3730) lira olan 25 M2. Bezsiz U'ıstlk levha, 1000 

m etre Oksijen borusu ve 200 metre karpit borusu ile 3000 metre Pen
cere şasileri için lfıstik (4/9/1941) Perşembe günü saat (11) on birde 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme 
usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (279) lira (75) kuruşluk muvakkat teınl
nat ve k anunun tayin ettiği vesal:kle birlikte eksilbne günü saatine ka
dar Komisyona müracaatlan lılzımdır. 

Bu işe alt şartnameler Komisyondan ~rasız olara kdağrtılmaktadır. 
(7169) 

* * 1/9/1941 tarihinden itibaren; ::'vfeyanköyü nakliyatına mahsus D. 
D/ 215 No. lu tarife, uzak mesafeler nakliyatına tenı.ilM yapılmak sure
tiyle. tadil edilmiştir. Fazla talsılfıt için istasyonlara müracaat edilebilir. 

(5565) (7162) 

Gemilere Staiiyer Aşçı Yamağı 
ve 3 üncü Sınıf Aşçı Ahnacak 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlüğünden : 

İdaremiz gemnert için sUıjycr ahçı yamatrı n 3 üncO s:ınıf ahçı alı
nacağından stajyer ahçı yamaklarmm 337 lilerden yukarı olanların, 3 ün
cü smrf ahçılardan da ihtiyat askerllk çağmı geçirmiş bulunanlann mü-
ı·acaatları. (7006) 

Sandalya, 
Vesaire 

Masa, Dolap 
Y aptırllacak 

Giizel Sanatlar Akademisi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

GOzcl Sanatlar Akademisi kiitünhanesi için evsafı şartnamede yazılı 
l 1 masa ve ctajerlc 100 sandalya ve 1 dolabın yaptırılması açık eksilt
meye konulmustur. İ~in keşif bedeli 1875 liradır. 

Muvakkat teminatı 140 lira 63 kuruştur. Eksilbne 3.9.941 Çarşam
ba gumi saat !4 de Cağaloğlundn yuksek mektepler !Jluhasebeciliğinde 
yapılacakrtr. 

Şartname ve resimler Fındıklıda A:kndeml idaresinden bedelsiz ola
rak alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 941 Ticaret Odası vesikalarını, ruhsat 

Devlet Deniz Yolları lıletme idaresi ilanları 

Ahiren İdaremize intikal eden Haliç vapurları için tanzim edilen 
yeni ücret tari!esi 20 Ağustos 941 tarihinden itibaren tatbik edllmiye 
başlanacaktır. 

Bu tarife mucibince Köprll ile iskeleler arası mllnasebetler dört 
mmtakaya ayrılmıştır. Bunlar içi.D. tesbit edilen ücreUer aşağıda ya
zılıdır: 

Yılnrz Gldit 
Birinci 1 kinci 
Mevki Mevki 
Kurut 

3 

6 

8 6 

10 8 

Gldl9, · D6n0f 
Birinci 1 kinci 
Mevki Mevki 
Kuruı Kuruı 

10 

11 7 

15 l1 

18 15 

Köprll De t:ilrlncl mmta'ka yarıl Ye
miş ve Hal iskeleleri arası. 
Köprü ile ikinci mıntaka yani K a
sun~a. Cibali, Aykapı. Fener, Ba
lat ~lerf arası. 
Köpril ile üçüncü mmtaka yani Has
köy, Ayvansaray, Halıcıoğlu, Def
terdar, Sütlüce, Ey(lp iskeleleri arası 
K öprü ile dördüncü mmtaka yani 
KAğrthane iskelesi arası. 

Ayni mıntaka dahilindeki veya karşılıklı i.-keleler arası seyahat
ler içln birinci mevki ücreti (5), ikinci mevki ücreU (3) kuruştur. 

Her mmtakada subaylardan birinci mevkide (5), erlerden ikinci 
mevkide (1), çocuklardan birinci mevkide (5), ikinci mevkide (3), 
talebelerden birinci meykide (4) , ikinci mev.kide (2) kurus ücret a
lınır. 

Bu üaeUeTde vergiler dahildir. 
Ayrıca bütün mmtakalar için tenzllAtlı Gidiş - DönOş ücretlerinin 

tutarı üzerinden onar yapraklı umuma mahsus abonman karneleri 
ile memurlara mahsus yüzde otuz tenzilAtlı ellifer yapraklı abonman 
karnelerinin de tarifenin tatbikma başlanacağı tarihten itibaren sa-
t~a çıkarılacağı ilAn olunur. (7007) 

,~ .................... : ............. , 
Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alına Koınisyonundaı 

Mektebin 1941 mali yılı iaşe llıtiyacı aşağıda gösterildiği şekllde ek· 
silbnelere konulmuştur. Fazla ta.fsUAt için Gümüşsuyunda Yüksek MU. 
hendi!! mektebine müracaat. .,(1740) 
Erzakm cinsi İlk teminat Eksilbnenln 

Zeytin yağı vesaire 
Peynir 
Pirinç 
Silivri Y"lh•rrm 
Şeker 

Reçel 
Un ve saire 
Kuru erzak 

Lira ~kll Günü 
_____, 
394 
273 
323 

66 
486 
142 
218 
221 

Kapalı 

Açık 

• .. 
K apa" 
Açı1r 

• 
• 

25.8.941 

" .. 
• 
• 
• .. 
• 

SaaU 

11.45 
10.30 
10.45 
ll.00 
14.30 
11.15 
14.00 
14.15 

ünvnn tez~crclcrini ı:~ m:mıngoz fabrıkaı:ı sahih~ oldukların~ dair vesi- KIYMETLI PIRLANTA SATIŞI 
~alarmı sözu geçen gunde saat 14 de kadar komısyona te\·d ı eylemeleri ~ _.9' 
ltıwndır (7121) . 1 · 21 kıratlık beyaz, lekesiz, fevkalAde nadır bir tektaş pırlanta 21/1/941 
~·••••••••••••••••••••••---~ Perşembe günü Sandal Bedesteni müzayede salonunda satılacakbr. 

~ ............................. .---~ 

T. iş Bankası 
Kü~ük Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
• :şideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ai us
,s, 3 lkinciteşrln tarihlerinde ya
ııh r. 

1941 ikramiyeleri 
l adet 2000 Llralılı: =2000.-Lir. 
5 • 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • =lSOO.- • 
4 • 500 • s::2000.-
a • 250 • =2000. 

35 • 100 • =3500.-
80 • 50 • =4000.-

300 20 =6000 -...................................... ., 
Belgrat Devlet Orman işletmesi 

Revir Amirliğinden 
1 - İ!iletmemizin Bahçcköy deposunda teslim edilmek Ozere 7500 

kental kestane odunu açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
2 - İ~bu 7500 kenta.l odunun her bir 2500 kentalllk partisinin art

tırması ayrı ayrı yapılacaktır. 
3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı (46) kuruı olup h er b ir 

2500 kental için % 7,5 muvakkat teminat ayrı ayrı olma.it üzere her 
biri için 86 lira 25 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat arttırmadan evvel revir veznesine yatırıla
caktır. 

5 - ATttınnnlar birbirini müteakıp 22 Ağustos 941 cuma günQ saat 
15 de de Büyükderc revir ftmlrliği binasında yapılacaktır. (6952) 

Nafıa Vekaletinden 
22/8/941 Cuma gQnQ saat 16 da A.'lkarada Nafla VekAleti binası f-

1 çlnde malzeme müdürlilğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda (5000) beş bin lira keşif bedelli muzayyak hava Aleti ve tefer
rüatmın tamiri ve nevakısınm ikmali işinin paı.arlıkla eksiltmesi yapı
iacaktrr. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrnatı bedelsiz olarak malzeme mQdilr~ 
lilğünden almabillr. 

Muvakkat teminat ( 375} liradır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesafkle btr
likte ayni tün saat 16 da komisyonda hazır bulunmaları lAzımdır. 

(6998) (5441) 

Kütahya Vilayeti Vakıflar Müdürlüğünden: 

KilUıhyadaki balıklı hamamının esaslı tamiratı kapalı zart usullyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Yapılacak işin bedeli keşfi 10263 lira 24 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat 769 Ura 74 kuru~. 
3 - Münakasa 28 Ağustos 941 perşembe günQ saat 15 de KOtnhya

da hükCımct caddesindeki vakıflar idaresinde müte~ekkll komisyon hu
zurunda yapılacakt~. 

4 - Bu işe tallp olan1arm . 2490 sayılı ilıalAt kanununun kapalı zart 
usuliyle eksiltmeye müteallik 32 inci maddesi ahkAmma tevfikan tanzim 
edecekleri teklif mektuplarmm dış zarfları içine: 

a - Muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu. 
b - Müteahhitlik ehliyet vesikası. 
c - Tlcaret Odası vesikası, 
ç - Bu iş gibi işlerden lAakal 10.000 liralık bir inşaatı yapmtş ol

duğuna dair bonservisi koyarak ağzını iyice kapatıldıktan sonra ihale 
günü saat 14 de kadar vakıflar idaresine makbu~ mukabilinde teslim et
mesi şarttır. Bu saatten sonra teklif mektubu kabul edi.l.mi.Yeceli gibi, 
postada v!ıki gecikmelere de itibar edllmlyecektl( 

İhal.:? edilecek tamirata ait evrak sunlard.ır: 
1 - Pl!ın, 
2 - Keşilname, 
3 - Umumi, hususf, fennt şartnameler, 

4 - Mukavele projesi, 
Talipler bu evrakı ve dosyayı her gQn ......... ~n3W ,..,JUU<U' JUaı e:ım-

de görebilirler. İlfın olunur. (6772) 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden~ 
Bütünleme imtihanlarına 2~ Atustosta, Orta kısım Eleme lmtllıanla

rma 4, Lise bitirme dmtihanlarma 2 ve 01.runluk iaıUhanlarına 11 Ev-
lulde başlanacaktır. • 

AU\kadarlara tebliğ olunul\ 

\' t:Nl N~:}RIYA'l': 

B URDUR - HalkCYI derılsldlr. 22 inci 
aa71aı dolıı:un ırazılarla Burdurda çıkmı1ıır • 

A NA - Aylık aile derıltldir. 4S tıncll H • 
ırııı Anlraradı neıredllmittir. 

YEN i ADAM - Haftalık fikir ıuetul· 
dlr. 346 ıneı aayıaı ö~IO mOnderccat ile h 
tanbulda çıkmııtır. 

VARLIK - M lllbetd Ye memleketçi filr.lı 
mecmuaaıdır. A ntarada ıs a11nde bir ,ı. 
lr.ar. ı95 lncl uy111 neıredilnılııir. 

iNANÇ - Deıılıll Halken dersialdir. 14 
tıaıU U)'IU çıkmııtır. 

BEDEN T ERBiYESi VE SP'Oll - 12 
inci HYtlt Aııltarada muleld yazılarla çık· 
mııtır. 

S O N TANC::O - B aha V efa :ıtarata1 ta· 
rafından yaıılan Ye b irinci baskısı pelr. kıta 

bir u manda tükenen bıı bOyQk a,ır n hiı 

romanı ikinci defa olarak <:ıtır Kitabevi t a • 
rafından ıll.z•l b ir ltapalr ı,ıııcı. ~ll'e4ilmlt· 
ılı 

,-. Satıhk Villa .... 

1 
Göz.tepede, İstasyon caddeaindc 
Çamlar ortasında 4,5 dönüm 
sebze, meyva ve çiçek bahçesi 
bulunan 40,000 lira değerinde 
mükemmel bir villd. Tel: 52-232 

'-- ' HALKEVLERİNDE: 

BEYOCLU HALKEVI ND ENl 
1 Urlııcl teırin 941 tarihinde ınıııa7aca 

•a 10 Nisan 9 42 t arih inde bitecek olan cc 
lecc lı çabama devrcıl lıoııferana procraır 
ılmdlden huırlaıımalıtadıl. Bu proııramda 
H alk bllıUerl 1erlwn• dahil lıonuımaaln 
lllr. ,.. o rt a m ektep muallimlerlyle Oııinı 
alteıı.ln muhtelif falıOltleri •e yllltaelr melı 
teplerin ıon aııııf talebelerine tahıiı [ müna 
ılp ır~rOlmDııllr. Mc,..ular Halkevimlıl 
konferanıçı araaında ırllrilıillerelr. teıbit edl 
leccktlr . 

llallınnmn bllıılılne hizmet lmklnına ma 
lllr. olaıı arlr.adaılınmııın her ırUn aut ıı 
den itibaren Hallıevimlae m!lracaaı evleı:n
Juiııl rica edcv 


