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ıHillel Meclisine! Şimalde Fin 
iGelenl.iJ1ıhaları Körfezine 
f Arttırma ve Eksiltme Kanunu Hükümlerinin 1 Varllmıştır 

ALMAN TEBLiGi 

ı Tatbiki Kabil Olmıyan Mallar için ı -
Hükumete istisnai Salahiyetler Verilecek 1 Smolensk Harbi 

Ankara, 8 (TAN) - Arttır- ve malzemenin temini yeni 1 M ff k f I 
ma, eksiltme ve ihale kanunu- cihan harbinin şümul dairesi- uva a ıye • 
na bir muvakkat madde ek· ni genişletmesi yüzünden bir • • 
lenmesi hakkındaki kanun la- iki piyasaya i!1hisar etmiş ve l1 Netıcelendı 
yihası, Meclis Umumi Heye- bunlara da diğer memleket -
t ine sevkedilmiştir. Bu layiha )erden vaki mütemadi talepler 
hakkında maliye encümeni la- ~arşısında ihzar, ted~ye ve tes- i Burada 31 O Bin Esir 1 yihasında ezcümle şöyle denil· hm şartlarını kendı hususi 1 

1 
mektMeedmlirek: etimı"ze ı"thal olun. vaz!yetler~nin icaplarına göre i Almdı Pek Çok 

tayın etmıye baflamışlardır. 1 1 

ması zaruri bulunan bazı ecya es s 3 s 1 d > ı M 1 El G t • ~--------'S-----o-nu_a~..... . e ..... : a zeme e ec; 1 

Cenupta da 150 Cenup cephesindeki harekat esnasında esir düşen yaralı bir Rumen tayyarecisi tedavi ediliyor. 

SOVYET TEBLiGi 

Estonyada 
VeJitomirin 
Cenubunda 

Çok Şiddetli 
Muharebeler 
Devam Ediyor 

Bütün Cephe Boyunca 
Sovyet Mukavemeti 
Fevkalade Şiddetli 

Şark 
Cephesinde 
Harp Plan 
Dairesinde 
Devam Ediyor 

B!l~~ 6 ~:.~) ~~:~: baş lr- ·-·-·-- .. :\11 ( As K ER i y Az. y ET ~ 
kumandanlığının tebliği: sı·yam 1 ın ' -

Tam muvaffakıyetle neticele - ş k c h • J 

Almanlann Zaylafl 
Çok Ağ1rdr. 

~~:d:~~:8~}~~!İa-'~ai:~1~i ı•s+·ııaAsına ar ep esınue 
ler neşredilecektır. 5/6 ağustos 
gecesi Alman Savaş tayyare teş-
killeri iyi rüyet şartlan altında Haz 1rl1 k 
Moskovadaki askeri tesisata bir 
çok tahrip ve on binlerce yangm 
bombası atmışlardır. Tayyare fab Japonların Hudutta 
rikalarma tam isabetler kaydedil 

yangınlar çıkması hücumun tesir 'S 

Almanlar, Leningrat, Kief' Alarak Moskovayı 
Müdafaa Eden Kuvvetleri Cenahlardan 

Tehdit Etmek Plinmı Takip Ediyor 
ASKERi MOTEllASSISIMIZ YAZIYOR 

mesi ve iaşe tesisatında birçok 

1 
eu··yu""k Tahcıdat 

!erini göstermektedir. y f ... A 1 1 
Fevkalade tebliğler ap 191 n aıı ıyor Dün Filhrer'in karargAhmdan şark Merkezde Alman teblili tarihi ve 

cephesinde Alman muvaffakıyetler! muazzam Smolensk harbinin blttiği-
Ankara, 6 (Radyo gazetesi) - Tokyo, 6 (A.A.)- 11Afi,, Dome hakkında verilen haberler, alınan ve- ni haber veriyor. Fakat bu harbin 

Şark cephesindeki harekat hak • Ajansının bild,rdiğine göre, Hin- ya imha edilen esir, tank, ve tayyare bitmiş olması neticesinde Almanların 
Türk • Jnsiliz dostlujunun harp- kında Almanlar dört fevkalade dicmiyi işgal eden Japon kuvvet- mikdarı hakkındaki iddia istisna e- kazancı ,..... anlaıılmıyor, Smolensk 

... z~keri- SERTEL ten sonra da Avrupa anlaşmasına tebliğ neşretmişlerdir. Bu tebliğ leri dün öğle vakti Siyam civann dllirse, yeni bir şey ötretmiyor. !jehri hAl{'""ikl taraf arasmda el de-
ıu .. - devamh bir tanda hizmet edebi- !erden birinc.Wode altı haftadan d . · tas ih ed "İm "yen bir şeh- Birbiri arkası sıra verilen bu dört liştirmektedir. Ve burada harbin bit-

A
lman tebli,,leri prk cep- leeex.;- i söyliven Mister Eden beri cereyan eden muharebenin a ısmı r 

1 ı · t af resmi tebliğden öJreniyorw: ki: tilini söyleyen Alman teblfll daha on 

Sark cephesinde Almanlann yıldı
ran harbi plinmı tadile mecbur 
kaldıklan ıörülilyor. Çünkü bura
da harp halen mekanize meydan 
muharebelerine inkdAp etmiş ve 
Almanya yeni bir plln kabulüne 
mecbur otmu,tur. Harbin bu şekli 
almaaı da Alınanların Sovyeilere 
taarruzdan evvel birçok noktalar
da yanlış istihbarata istinat et
tiklerini ı&teriyor. 

a •"" " b b re vasıl olmuşlardır. Dığ~r .. a~. - Şimalde Alman orduları Estonya bet ınn evvel açddıtını blldirdlli 
besindeki harp için dalına aştan sonuna kadar uzun ir hi- tan geçen hafta cumaıtesı gunun.- sahillerine varmqlardU", fakat daha llıloııkova yolunun açık olup olmadılı- Moskova, 6 (A.A.) - lo""4 

şu cümleyi tekrar eder: Mr. Eden•• ın kiyesi vardır. Diğer tebliğlerde denberi büyük mikyasta Japon ne Narva ne de Talln'I aıabllmlf- nı bildirmemiftir. Buna mukabil Sov- resmt tebliği: 
"Şark cephesinde harp plin de elde edilen muvaffakıyetlerle sevkiyatının Siyam hududuna mü lardir. Bu iki şehri almadıkça Finlln- ;ret tebliği Smolensk'te ve hatta tehir 5 Ağuatol günü Sen.yet lnrıl1'Nlt. 

eatresla•• tlenm .U7or.,, alınan ganaim ve esirler ve blr teveccihen yapılmakta oldujtu da da körfezine vannala!'I mClnıkthı 4'9' elv•nnda ı~m ıriull~vam 'teri Smoleosk, Korosteo, &v..ı...; 
Fakat hakikaten Alınan • Sov- ru• • rk ··yeye de tahrip edilen veya düşürülen hatırlatılmaktadır. llldlr. Lenlngrat isUkametınde ise ye- ettıtini bildirmektedir. Çerkof istikametlerinde ve cep • 

yet harbi Alınan erkanıharbiye - tayyareler hakkında malumat T k od ık Sh i zetesi ni bir terakki kaydedilmemlftlr. Cenupta Alman kuvvetleri Kief lSn- henin Estonya Josmmda muha 
sinin evvelden hazırladığı plan verilmektedir. s· 0 Y a ~ . ~n nga .ga t Kholm üzerinden yapılan taarruz in- lerine gelmişlerdir. Fakat burada bir rebeye devam etmi§lerclir. 

ahir d d ed' r ' D • s •• ı • Çok uzwı olan bu tebliğlerde- ıyam arazısmın tamamıye ve kişaf edememiştir. Zaten bu fehrln kakaç içine almdılı evvelce bildiri- D 1 1 ühim ~ 
d . ın e evam ıyo m~Üın k a 1 r A • er 1 ki malilmat hülasa edilecek oJur- istiklilinin Hindiçinide bulunan civarı ve ilerisi bataklık araziden i- len Budyenl ordularınm imha edil- 1ğer bö ge erde m . .....-

Bu sualin cevabını vere e ~ Japon kuvvetlerinin mevcudiye- barettir. Motörize kuvvetlerin bu sa- dili hakkında bir kayıt yoktur. Sov- §iklikler ol.mamıştır. 
için Alman erkinıharbiyesinin sa vaziyet §Udur: tiyle temin edilmiş bulunduğunu hada süraile yürümeleri mümkün de- yet orduları bu cephede ricate mecbur Kara kuvvetlerimizle lfbirlfll 
plinını bilmek lizımdır. Fakat Baltık sahillerinde harekat ya- ve herhangi bir üçüncü devletin fildir. olmuşlardU". Fakat bozgunluk eseri yapan hava kuvvetlerimiz dÜf 
harbin aldığı tekil ve istikamete "Harp Sonu Aleminde pan Alman kuvvetleri Fin kör - nüfuz ve tazyiki ne mertebede o- göstermemişler ve panıte utrama- man motörlü kıtalarına ve piya-
bakarak burada harbin Alman (Sonu; a.: 2; so: 8) lursa olsun Japonyanın Asya kı _ mışlardU', Alman tebllli bu cephede desine darbeler indirmiş ve allı 
plinı dairesindeke inkişbaf ~tm;:cı~ - .Türkiyenin Tam Rolü tasında sulhü hakim kılmak ka - c Hu ı ı • •• n \ =~~e~:ıi:detçe üstUnlüğUnden bah- zayiat verdirmiştir. 
ğine hükmetm mec urıye ın e rarını katiyen sarsamıyacağını • • 4 Ağustosta cereyan eden ha 
kalıyoruz. Olacakhr., yazmaktadır. * * va muharebelerinde ve tayyan 

Alınan erklmbarbiyesi Sovyet- Beyanatı Alman muhabirine göre meydanlan .üzerinde 53 Alman 
Jere karp da bir yıldırıµı harbi Londraya gelen ha'berler tayyaresi düşürülmüştür. 
pi

>!.-- bik tmek tas urun 1 •ıf H • • "Af' B Halbuki diln akşam cepheden radyo T arel · izde 21 · _.,,_,__. , KıU tat e avv - ftlll ere GflClfe Londra, 6 (A.A.) - ı,, u 
1
1 ııe vaziyeti anlatan Alman askeri mu- '-YY erım n 

1 ~· 
da idi Bugünkü harp vasrtalan, ":I sabah alınan haberlere göre, Ja- ._ ne dönmemiştir. 

d tatbik N D
• k• . . 1 haoirl, Berlinin buradaki Sovyet or- T bli.d b d T.P'.-... 

iki senedenberi Avrupa a aztn ıyor ı: ponyanın Siyam istikametinde "Amerika, Pasıfık te ldularmm imha edilditi hakkmdaki e g e un an sonra. ~ 
edilen harp şekilleri, Almanlarm mühim miktarda harp malzemesi iddiasmı unutarak Smolensk harbini lordu askerlerinin ferdi hareket-
Sovyet harbini çabuk biıtinnek göndermekte olduğu ve Saygon Fu""tuhat Hareketler"ıne ~yle anlatıyordu: !erinden bahsedilmekte ve §OJ)e 
ihtiyacında bulunmalan, Alman- "Türkiyenİn Zararına dan da ayni istikamette külliyetli "Smolensk'te dünya tarihinin ıim- devam edilmektedir:. 
Sovyet harbinin de bir iki ay kamyon nakliyatı yapıldığı bildi- M h 1 f f Ed kt" diye kadar kaydetaıediil muazzam ''Sovyet askerleri, az1mklrane 
içinde bitecek bir yıldınm harbi Hi~ Bir Anlacmaya riliyor. Singapurdaki "Daily u a e e ece ır .. muharebe cereyan ediyor. Uç hatta- bir hareketle bir Alman piyade 
olmasını icabettiriyordu. Nitekim 'S 1' Mail,, muhabiri de oraya gelen 1 danberi binlerce tank ve tayyareden alayını dağıtmağa muvaffak ol • 

R Ol 
... 1 mUrekkep makineli kuvvetler birbir- 1 rd 300 d fa la ıı. , __ _ 

prk cephesinde Alman taarruzu azı mıyacagız.. Hintli ve Büyük Britanya takviye •• H b G.. H il muş a ır. en z n.uuau 
başladığı zaman salAhiyettar Al- kıtalannm fevkalade ehemmi lr G ere ore U (Sonu: Sa. 1SU.1) (Sonu: Sa: 2: 80: 1) 

~~~~~~E~y· y===~~ l~h~K~~ı ========================== 
ta içinde biteceğini, bu har - =--'- t '...+" Ed T" k' _Şark cephesinin m erkezindeki Amerıkaclan Vılidivoıtok yoliy~e Ruı ~·• :v;::r;;:ı 
bin bir esirler harbi olacağını, bit ua.ua vermı:ı.ır. en ur ıye yaya yapılacak malzeme ıevkiyatma 
kaç hafta içinde Kızılordunun im den bahsederek şöyle demiştir: Alman ordulanna kumanda eden 1 müdahale edilditi takdirde Amenka-
ba edilerek milyonlarca esir alı- "Türkiye ile olan münasebet - General Von Boch nın buna derhal mu'kabele edeceiini 
nacağını iddia ediyorlardL Bizde terimizin esası İngiliz -Türk mu - yazmaktadır. Halka inmek • Kend·ıne Gelme 
bile bazı gayretkeş emekli ge - ahedesidir. Bu muahedeye halisa 
neraller harp başladıktan iki ne riayet ettik ve etmekte devam 
hafta IOIU'8 Alman ordularını eyliyeceğiz. 
Moskova. Leningrat ve Kief'e Büyük Britanya ile Türkiye 
sokmuşlardı. arasındaki dostluk yalnız harp es 

Fakat harbin yedinci haftasın- nasında değil, h arpten sonra da 
dayız. 16 temmuzda Stalin hattı Avrupa anlaşmasına devamlı bir 
üzerinde başlıyan ikinci taarruz tarzda hizmet edebilir. 
Smolensk önünde kınldı. Harp Türkiyenin zararına olarak her 
ıüratini kaybederek devamlı me- hangi bir anlaşmaya muvafakat 
kanize meydan muharebelerine edebileceğimize veya ettiğimize 
lnkılip etti. Ve Almanya yıldınm dair zaman zaman ga~etelerde 
harbi plinını tadil ederek yeni düşman propagandasının yaptığı 
bir plan kabulüne mecbur oldu. telkinler neşredildi. Bu nevi bir 

Görünen bütün tezahürlere telkinde hakikat zerresi yoktur. 
nazaran da Alman - Sovyet harbi Bu neviden 1liçbir şeye asla mu
birkaç ay içinde bitecek bir harbe vafakat etmiyec~iz ve herhangi 
benzemiyor. Bunu Alman ve I· bir devlet tarafından bize bu ne 
talyan askeri mütehassıslan da viden hiçbir teklif yapılmamıştır. 
tekit ve tekrardan geri durmu- Harp sonu ilemi, büyük küçük 

birçok devletlerin işbirliğine 

yo~::bin bu şekli alması, Alman muhtaç olacaktır. Atatürkün de
lann Sovyetlere taarruzdan ev _ h~iy~e vüc~t bulan mode~. Tür
vel birçok noktalarda yanlış is - kıyenın bu al~mde tam rolu ola-

tihb t ist. t ttiklerini göste- caktır. Ve Turkıye bunu yapar-
ara a ına e ~- d" l k nd' k la ken -a.en ı yo unu e ı arar ş 

riyor · . tıracak ve iş arkadaşlannı da ken 
Almanlar, Sovyetlerın t~nk _ve di intihap edecektir.,, 

tayyare bakımından kendılerme , .. • L--Z- . L 

müsavi denilecek derecede kuv - ' Turkige RUTıdn aev~ ve 
vetli olduklannı tahmin etmiyor ülare•lne muhtaç değildir,, 
}ardı. Halbuki hidiseler bunun ak 
sini isbat etti. Almanya şark cep
hesinde hala hava üstünlüğünü 
kazanamadı. Hattl 17 defa Alman 
tayyareleri bombardımana teşeb
bus ettiklerı Leningrada bir de-

(Sonu; Sa: 2; IU: 1) -/ 

Londra, 1 (A.A.) - Timeı'in dip
lomatik muharriri, Türk rueteciai 
Yalçın"ın Timea'ln "Sulh ve kuvvet,, 
batlddı cama ~il bapnakaleai hak
kında nzdıiı .. ,.. cevap vermek
tedir. JS• cevapta bayle denllmekte
tlr. 

(lonu; a.: 2; ıo: 1) 

l 
Bir aybk mezuniyetini henUz bi-

tiren Amerika Hariciye Nazen 
Cordell Hull 

Nevyork, 6 (A.A.) - "D.N.B.,, 
.~meriitan radyosu spikeri ve 
Hearst gazeteleri muhabiri Broke 
Carter, Nevyork Daily Mıro,. ga
zetcsi:-ıde yJzdığı bir yazıda, 
mevsuk membalardan alınan ha
berlere göre, Amerika Hariciye 
Nazın Cordell Hull'ün sıhhi se -
bepler dolayısiyle istifa edeceği
ni bildirmektedir. Bu mevkie, 
vaktiyle de ayni makamı işgal et
mış olan bugünkü harbiye nazın 
Stimson'nun getirilmesi ihtimali 

JaPODlarm külliyetli tahşidat ya pmakta oldukları Hindiçiai - ~·· I vardır. 
yam (Tai) hudud UDU IÖSterİr harita (Sonu; la: I; 111: 4) 

Yazan: REFiK HALiD 

9 en, amumi mlnada "halk,, kelimesinden ne kastettiiimi oldakca 1ıile-
rek bu kelimeyi kullanan bir muharririm. Halk, ço'k miktarda aba 

teri, el emeii, ıöz nuru ve fikir yorıunluiu mukabilinde az kazanan, "' 
yafayan ve kendisinden daima fedakarlık, feraıat beklenmesi idet olan bir 
insan ekseriyetidir. Halk, bütün dünya rejimlerinin bili vaziyetini bt'I 
ıekilde ıslah edemediii çokluktur. Bu esaslı ıslah nasıl vücude setirlle
bllir? "Aslan payı,, sistemine nihayet verebilmekle, meşhar masaldaki la 
ıafsız aslanı ve dalkavuk tilkiyi ortadan kaldırmakla! Öyle bir kemale er
mek mümkün müdür? Zehi tasavvuru batıl, zehi hayali muhali 

Türkiyede yalnız "halk., vardır. Bu halkın araaından her devirde cıW 
bir kaç bin "refaha ermiş,. le ne zadeıln, ne de bir büyük burjuva aımf 
teşekkül edebilir: bunlar ıelip ıeçici, daima deii,lci, di'lriı tutturamı1U1. 
kök salamayan. maddi veya fikri serveti torununa kadar varamıyan tipi~ 
ikbal turistlerdir. Oımanh idaresi bir halk aaltanatıydı; halktan yetlfmit
lerin ve yine biraz sonra halka kanımıpann hüldlmetl.... Millet bir b· 
zanda kaynardı, devlet kepçe vazifesini ıörürdü ve ikbal, dalma o bSlll 
kanştınlarak kepçeye rasıelenlere naıip olurdu. Esalet ve eerafet hakkı ta• 
nılmaz, sadarete ıeçirilmek için san çizmeli Mehmet aia ile umar k6r1dl 
$eyhülislim Efendinln oiullan arasında bir fark ıözetilmezdi. Halbuki a:rwd 
asırlarda Avrupada ikbale konmak için şabadetnanıe ibrazı prttı: $ecere 
Haıuıi1le bu ıecerede bir de Kral piçi varsa akan ıular durur, kapılar ar
dına kadar açılırdı. Eski Ospıanh sittemini köhne Avrupa ancak kısa b 
zamandanberi, büyük bir inkılip eseri di1e öiünerek tatbike baıladı. 

Bizde bir tesadüf cilvesiyle mavakkaten halktan ayrılmıı olanların VeJ8 
kendilerini bö1le sananlann ruhu da )'ine halk ruhudur. Türkiyede nnıf ve 
t•bau diye a7n ram bir ruha pek raslanamaz. Görllı. du:ruı, anla711 b 
biliyetlerimiz hemen hemen birdir; hepimiz, pek az farklarla hep bir IW 
llylzdir. BinaenaleJh hanlı apartmwıh, eıerli, lditüpbane!i, mnrklll m•
netll olanlamnız ela dahil; bizde, bilhassa ruh bakımından yalnız hallı: llM9• 

c:attar ve "halk,. d~)'fnce atalı 111kan hepimizi anlamak, o tlblr içinde k-
dimizi d~ hesaba katmak, ba itibarla da s8zlerlmizde hesaplı c!avrammlc 
llnmdır. Zlppe edebfntcı tlbid7le "balka inmek", '"kendine selmek ır.. 
c1ini balmak"' clemeldrl 



• 

l [;~N~POLEON_~jııı Tefrika No. 26 

lapoleon, Papaya Karşı Bir Taraftan da 
lldığı Vaziyetten Dolayı Kin Besliyordu 
r.ıkl ll hayal ı rın muvazaalarına, cilve1erine b. oyan 

eğmış olsaydım, kimbilir, belki de, 

Kaı ısı Mart Luizin. e~ki vatanına ~ayzik o~asında karşımıza, yüz bin 
karşı, hic; bir rabıtası yoktur. "dam eksık ç~kacaktı!." .. 

ı 1wı felndir ki, 0 , Fransıtlaşıver- e ~apoleon,. bır ~a~aftan da, ihtııaı.:.ı: 
k iç·n. hiç bir 7-orluk çekmemiş- s ı K~al aılelerının muhafaza ettıgı 

re • Bu sayede, geçinmeleri fevkali- ~zı a~n anelere de meftun oluyor. Ve 
ıs kolaylaşmıştır. İmparator. daima, ~sela. karısı ba~asına: " 
v ısı:.a hasredecek zamanı buluyor. " -;- Zatı akdesı şahaneye, ya_h~t: 

dın ata binmeyi öğrenince Napole- Bas olunmu!J İmparatora!., kabıhn
da, hiç sızıldanmadan, ona refa- den hitaplarla .. me~tup ya:r.dıiı za~an, 

t edıyor. Hatti. hayatında hiç bir Napoleo~ bu. a_detı •!enen n_ıedhedi~o.r. 
yi beklemes.ı.ni bilmiyen Napoleon, Öyle ya. Nıçın be&"enmesın? Nıçın 
amları yemek sofrasına geciken ~eft~~ ol~a~ı~? Ko~a İsken~er de 
ısı,'la intizar ederken, h.iç bir sa- e_ndi.~ne Jupıterin oglu .• dedırtmez 
srzlık &ostermiyor. Kadının ondan J m!;dı · , . 
bir korkuşu yoktur. Hatta bilikis, Papa tarafından ba. s olunmuş ım-

basının elçisine. Napoleona bazı 1 parator, Napoleo~a bıl~assa. Papaya 
rkular ilham ettiğini söyliyecek de- k~rşı al~ış oldugu vazıy~tten ~~la_yı 
ede cüretk;irhk gösteriyor. kın beslı?'o:. Napoleon ıse, bılakıs, 

Napoleon, günün birinde. _ ve bazı Papayı gıt~ıde, daha sıkıya koyuyor-: 
epler dolayisiyle _ Avusturya ka- d~. R~~~n~ .kanu~~arı~ huk~~u!'u iyı 

1 esınin. Mari Luizin saadetinden bılmedıgı ıçın. kıhsenın reısını. bu
berdat olmasını istiyor. Meternihi lunması mutat olan müşavirlerinden 
paratoriçenin yanına götürüyor. İ- n_ıahrum bırakmış, ve ~nu ?aha mu-
'ni başbaıa yalnız bırakıyor. Ve ti, daha u~lu kılmak fçın e~.ınden ev

saat sonra, yanlanna girip, Me- rakını ç.ekıp .. 8:1.m~.ştı, Bu yu~d~n ... Y~-
nihtcn litifeh bir lisanla karısının kında bır gurultu kopacak &'ıbı gotu

·at olduğuna inanıp in~nmadığını nüyordu. Nıtekim, tam on üç kardi-
uyor. 

Mari Luizin yeginc liyakati. Napo
na. kendi tazcliiiy1e, o buhranlı 
virde bir nevi, .:lcnınt sUkOnct ver
ş olmasından ibarettir. Çünkü o
nla evlenmek. Napolcona, umduiu 
asi sükfıneti temin edememiştir. 

divaçlar sayesinde zenginleşmeye 

auş olan mutlu Avusturya, Mari 
ze karşılık kaybcdi.lmiş bir çok c

letlerinc kavupcaiını ummuştu. 
Halbuki, Avusturya İmparatoru, bu 
susta Napolcon tarafından derin bir 
kutu hayale uğratılmıştır. Bunun 
ndir ki~ Mari Luiz küfüv ıaymıya 
şladıiı "KüçUk Korsikalı .. ya karşı 
bıliyordu. Hatta, o, Toskana doı

ılarında. Bonapartların ccdlcrini a
•tırnuş, fakat bulamamıştı. Bunun 
erine, damadına hakaret olsun diye. 
ndi ıccercsinin ti on birinci asra 
ld<ır dayandıfrnı bildirmiştir. Fa
ıt Bonapartlann ilki ve sonuncusu 
an o adamp kainpederine şu tarihi 
ıayanı hayret cevabı vermiıtir: 

''- Asaletinlzi tebrik ederim Sir. 
Ben, kendi soyumun Rodolfü ol
mayı müreccah bulurum: Benim a
saletim, benden ba'lar!,. 

4 'Sonradan görme., nin bu azameti, 
etru hükümdarı derinden yaralamış 
İleride, Avusturya İmparatoru da

adının lehine veya aleyhine bir va
vet alacağı vakit, bu hakaretler, te
zinin cozünde pek: aiır çekecektir, 
poleon da. bu ha'kikatin cahili de
dir. Fakat o. bu hakikati kavra

akta ceç kaldıiını, hatıratının au 
mlcleriyle materiftir: 
'- Şayet ben. o zamanlar onla-

nal. İmparatorun izdivacında hazır 
bulunmayı kabul etmemiştl. Çünkü 
Feş tarafından kararı verilen talik, 
Papa tarafından da tasdik olunmuştu. 
Ve Napoleon drı, ideta, payitahtını 
hiristiyanhk m:ıkbcri yapmak isti -
yormuş gibi, bütün vatikan arşivle
rini ihtiva eden kasaları ve sandıkla
rı Parise getirtmi,ti. 

Bu ağır, ve tehlikeli meseleler üze
rinde tefrikaya düşen bütün Avrupa 
heyecana kapılıyor. Fakat Ruşlarla 
Polonyahla.r, Romaya yaprlan mua
meleden hoşnut oluyorlar. Prusya ile 
Ingiltrre de onlardan. daha az memnun 
değildir. Fakat burada, !J<l!Jılaca'k bir 
cihet, kilise hükO.metlerine mensup 
tebaaların Imparatord\.n yana cıkma
Iarıdır. 

Konkorda 

onı~.r, her ne kad~r, kendi hü-
kumdarlanndan ıki kat malı -

rum kalmışlarsa da, Napoleon kanun
larını. asri bir tah!iıil ve terbiyeyi, iyi 
bir idareyi, yollJrın yapılmasının 
Ponten (1) batak:ıklarının kurutul -
masını minnet ve şükranla karşılryôr
Jar. Ve bu suretle. Par ise çoktandır 
Roma ruh ve fikrini sokmuş olan 'jh
tilalin oğlu Napoleon, Romayı da ih
tilS.lin nağmesi ile canlandırıyor. İ!)
te Napoleon, tarihin üstünden böyle 
köprüler kurardı. 

(Arkası var) 

(!) (Poıitin•) Ponten, Roma eyaletinde. 
Tirenyen denizi kıyıları tlstilndekf bataklrklr 
ova aaha11 l 500 kiloınetre murabbudır, 

GECE GELEN HABERLER 

İhtikar Yakaları 
Dün Dört Kişi Daha 

ihtikar Suçundan 
Adliyeye Verildi 

Elinde 24 bin kilo ağırhğında 1774 
top mah olduğu halde Mehmet ve 
Hacı Mehmet isnı.i.nde iki Kayserili 
tüccara malı olmndığını söyliyerek 
satı!jj yapmıyan manifatura tüccarı Mu 
lz Şayo ve tezgihtarı Yakonun muhake 
melerine dün ikinci asliye ceza mah
kemesinde devam edilmiştir. Duruş
ma Ankara ve Kayseride bulunan şa
hitlerin dinlenmesi için başka güne 
bırakılmıştır. Muizin de tezgahtarının 
da mevkufiyet halleri devam etmekte
dir. 

e Beyker mağazası müdürü ile 
tez&"ihtarının muhakemelerine de dün 
devam edilmiş, muhakeme fiyat müra
kabe büro~u raporlarının getirtilme
si ic;in tilik edilmiştir. Suçlular ke
falete raptedilerek tahliye olunmuş -
tardır. 

e Fiyat mürakabe kontrolörleri 
Yen.ikapıda kömürcü Cemal Seylinoğ
lunun 5,5 kuruşa satılması icap eden 
kömürleri 7,5 kuruşa sattığını tesbit 
etmişlerdir. Kömürcü Ali Yılmazın 
da Cemale pahalıya kömür 11attıiı iddia 
edildiiinden her ikisi de adliyeye ve
rilmişlerdir. 

a Eminönünde seyyar satıcı T'Jeh
met, Viktorya dikiş iinelernin pake
tini 12,5 kuruştan, Marko adlı bir sa
tıcı da bu iinelerf 15 kuruşa s~ttığın
dan yakalanmı$lardır. Her ikisi de 
adliyeye verilmiıilerdir. 

PİYASADA: 

Otomobil Lastiği 

ihtiyacı Karşılanıyor 
Şehrimizdeki otomobil lastiği acen

teleri tarafından muhtelif memleket
lere 7000 kadar otomobil Jistiii si
pariş edim.iştir, Bunlardan ayrı olarak 
ticaret ofisi de 1000 otomobil listi
ği getirtecektir. Ayrıca Anadoluda 
bulunan bir otomobil lastiği acentesi 
de 2000 13stik s.i.pariş etmiştir. Bun
dan başka Basrada bir firmaya ait 
2000 den fazla otomobil ve kamyon 
li.stiği bulunmaktadır. Bu mallar da 
diğer sipariş edilen mallardan daha 
evvel memleketimize gelecektir. Bu 
suretle memleketimizde otomobil 13.s
hği ihtiyaçtan daha fazla temin edil
miş olacaktır. 

MURAKABE MEMURLARI - An 
karadaki kursu ikmal eden memurl1.r
dan yedisi fiyat mürakabe bürosun
da kontrolörlük yapmak üzere bir 
kaç güne kadar ,ehrimize gelecek. ve 
işe başhyacaklardır. 

ALTIN FiYATI - Altın dün 25,62 
kuruşa kadar düşmüştür. 

TÜCCAR TOPLANTISI - Yağlı 
tohum ve tiftik tacirleri dün bir top
lantı yapmışlardır. Bu toplantıda muh 
telif ecnebi gruplara yapılacak satıs
lar hakkında konuşulmuştur. Son 
günlerde susam satışları artmıstır. 

$ark Cephesinde 
Harp Plan 

Fransa' ya Bir 
ihraç Hareketi 

S d Dairesinde ar ınya Denizi 
ı Devam Ediyor 

A.lmanlar, 
htimale Karşı 

Tedbirler 

Böyle Bir 
Yeni 

Alıyor 
Londra, 6 (A.A. l - D;dly Tele
ph gazetesi, İngilizlerin Fransız 
i flc'!'ine bir ihraç hareketi yapm:ı.

ihtimalinin Almanları endişeye 

kettığini yazmaktadır, Gazeteye 
re, Almanlar bu yüzden ıon gün
rtlc fevkalade teyakkuz tedbirler! 

r;,lardır. 

Fr~rı.sn üzerine bir İngiliz taarru
ım ! -!nınm mevcudlyc:ti, muvacehe
de her gün biraz daha sinlrlenen 
m;ı..,lar, İngiltereye en fazla yakın 
u ları sahill~den İngiliz .sahllleri
mUtemadiyen ı.şıldaklarla kontrol 
ektedlrler. 

!r !stili ihtimal! karşısında Al-
ntu·m ne kadar bihuzur oldukl::ırı 

ar. hava kuvveUerlni n İ ngiJ tere 
rindcki faallyetınJn halen yalnız 

if tayyarcleriyle ancak gündüzlere 
nhasır olmasiyle de isbat edilebj-

iki Alman Casusu 
idam Edifdi 

Londra, 6 (A.A.) - 35 yaşında 

rncr - Heinrich - Vaelti adında 
25 yatında Karı - Thes Drueke is
cde iki casus, bu sabah Wandsworth 
pıshanesinde idam edilmiıalerdir. 

Drueke, Alman tebaasındandır. 
aelti de İsviçre tabiiyctindedir, Bu 

casus, bir Alman tayyaresi ta
ından İskoçya'da kiin Banff Kont-

sahiIJerine zctirilmiştir. Bun-
' kauçuktan ufak bir sandal1a ka

ya çıkmışlardır. Iki casus, havasını 
plttıktan !iOnra bu sandalı batır -

aga te,ebbüs etmşlerdir. Fakat 
ey~ ;a, çıkarılmt!J ve bu casusların 

~rC."Cde oldukları anlaşılmııtır. 
r ikisinin de ahcı ve verici bir tel

z filet! bulunuyordu. Her ikisi de 
c·ızce konuıuyorlardı. 

Darlan Parise Gitti 
ıdıy, 6 (A.A.) - D. N. B. Baıvrki! 

a'Viıd Amiral Darlan muallaktaki ıne~elclcr 
lı·l"dı Alman makırnlarlyle ıaruımek ü.ı:e

Ba••tk!lct mua•inllil mOneıan M6s16 
oıt Meıcbin ı:e birlikte Pilrlae hırclıet 
ı tır. Vlchy ııUhiyclli mahfiller! amiralin 

aa"·andanbcri Parist &hmcdı ını hıtır
alıtıdır1ar• 

Üssüne Hücum 1 ce.,, ... ,, 1 ıncld•l 
fa bile girmiye muvaffak olama-

İ n giliz T orpidobotları dılar. Smolensk'i almak için iki 
hafta içinde 45 taarruz yapmıya 

Tarafından Denizden mecbur oldular. Ve nereden bir 
gedik açmak istedilerse daima 

Bombardıman Edildi karşılarında Sovyet tank ve tay
yarelerini buldular. 

Lond•a, 6 (A.A.) - "B.B.C." A- Almanlar, Sovyetlerin iyi bir 
mirallik dairesi, lnJiliz torpidobotla- kumanda heyetine sahip olmadı
rınm Sardtnya adasında k~in Alloa:ro ğını sanıyorlardı. Stalin, harpten 
ve Porlocontc deniz tayyareleri üsle- evvelki senelerde birçok ordu 
rini muvaftakıyetle bombardrinan et- erkBnını temizlemiş, yetişmiş ku
miş olduklarını bildirmektedir. Bu mandanları ordudan çıkarmıştı. 
deniz hücumunu, Ark Ro.ral t::iyyare 
gemisinden havalanan İngiliz tayya're- Artık Kızılordunun başında kuv-
lerinin yapmış oldukları bır hava hü- vetli bir kumanda heyeti kalma-
cumu takip etmiştir dığı kanaati hasıl olmuştu. Fin -

İtalyan resmi tebliği l landaya karşı açılan harpte Kı -
Roma, 6 (A.A.) _ "Tebl!ğ": Kıb- zıd lobrdunkun kteçıkrdiği at1cı dtecrü?~ rısta bir hava mcydını ne Malt:Jda- e u anaa ı uvve en ırmış~ı. 

k! deniz ilssu bombardıman edilmiş- Halbuki bu harp, Sovyet ordu -
tir. Şimali Afrikada Tobruk cephesin- sunun iyi idare edildiğini, ve 
de topçu laoliyeti olmuıtur. Sovyet kumanda heyetinin mo -

Eden'in 
Dair 

Türkiyeye 
Sözleri 

(Bastırafı 1 incide) 
1'Sevk ve idare" ti.biri hakkında

ki İngiliz ve Alman tel;ikk;leri birbi
rinden ayrıdır. İna:ilizlere göre bu ta
bir, earki Avrupa'ya Rusya'nın 
veya diğer her hangi bir dev
letin h.5.kim olması mi.nasını tazam
mun etmez, Böyle bir şey istemeyen 
camiaları vas:Jyat altına sokmak İn
&"iliı: devlet adamlarının zihninden 
geçmez. 
Şarki Avrupa'daki bazı küçük mil 

!etlerin yakın tarihi, baıtkalarından 
ziyade haricin böyle bir ıevk ve ida
resine muhtaç olduklarını göstermiş

tir. Kudretli Türkiye, &"enis arazisi 
ve yüksek ananeleri ile böyle bir şe
ye muhtaç deiildir. 

Bilikis, Türkiye'nin şarki Avrupa
da ve ıarbi Asyada böyle bir caye 
ile lüzum &"Örülecek her hangi bir 
sevk ve idare faaliyetine iştirak ede
ceği bjle ümit edilebilir. 

Türkler, muttasıf bulundukları dev 
let udamı mezayası sayesinde böyle 
bir role liyık. olduklarını göstermiş
lerdir. 

Yugoslavyanın Demiryolu 
Malzemesi Paylaşılıyor 

Btrlin. 6 !A.A.) - ''Oli., Neue Zuricher 
Zeitunc muhabirinin bildirdifine aöre, Yusoı 
lıı"Ya11ın d~rııirJ'Olu mılıemesinl aralarında 
tak~im rıt~llnl mOt.akere etmek llrere Alman• 
ya, halya, Hırvıdstın, Bulsarlstan ve Ma· 
~ariıtıı.n miimeııılleri Viya.nada toplan•<:ak • 
;ardır, 

dern harbi iyi anlayıp yeni harp 
metotlarınr iyi tatbik ettiğini 
gösterdi. 

Almanlar Sovyet ordusunun da 
harp kabiliyetinden mahrum ol
duğuna kanidiler .Başında politik 
komiserler bulunan, iyi yetişmiş 
küçük zabitlerden mahrum sanı
lan ve dahili rejimden memnun 
olmadığı farzedilen kızılordu -
nun harp sahasında derhal inhi -
lal edeceği umuiuyordu. Hatta 
Alman tebliğleri birkaç defa bu 
inhilalin başladığını bile ilanda 
tereddüt etmediler. Çünkü onlar 
bunu bekliyorlardı. Halbuki Al -
man - Sovyet harbi, Kızılordu -
nun Almanları kızdıracak kadar 
muannidane ve müteassıbane har 
beLtiklerini isbat etti. 

Daha ileri giderek Almanlar 
harp başlar başlamaz dahilde de 
isyanlar başgöstereceğini zanne -
diyorlardı, onların bu tahminleri 
de tahakkuk etmedi . 

Işte bütün bu yanlış hesap ve 
tahminler Alman başkumandan
lığını yıldırım harbi planını tadi
le mecbur etti. 

Şark cephesinde harbin uza -
ması, Ingiltere ve Amerikanın ek 
meğine yağ sürdü. Çünkü Al
manya bütün kuvvetlerini şark 
cephesine sevkederek Ingiltere -
ye karşı yaptığı harbi gevşetmi
ye mecbur oldu. Ingiltere ve A
merika da bu vaziyetten istifade 

1 AN 

.G.alata'dak~ · lnhidarn 
Bir Bina Daha Yıkllma Tehlikesi 
Gösterdiği İçin Caddeden Nakil 
Vasıtalarının Geçmesi Menedildi 

Evvelki gün Galatada Necatibey ye reisliği, iddia ü;erinde hassasiyet-
caddesinde vukua gelen inhidam hiidi- le durmakta, inceden inceye tahkikat 
sesi hakktndaki tahkikata dün de de- yaptırmaktadır. Evvelce daha başka 
vam edilmiştir. Tahkkatta bilhassa bir ihbar vaki ise ve bu ihbarı na
bu iki binanın çökecefi hakkında be- zarı dikkate almıyanlar görülürse bun 
ledi. ·ye}'e evvelce ihbar yapıldığı id-, lar şidde.tlc ı.:ezalandırtlacaklardır. 
diası uzerinde durulmuştur. inhidam m:ıhallnde enkaz temizleme 

Filvaki. belediyeye bu binalar hak- ameliye~ıne rlun de devam edilmiştir. 
kında müracaat yapılmıştır. Fakat Bebek, OrtakOy ve Beşiktaş tramvay
bu müracaalar günlerce evvel değil. ı-.~rı caddenin bu kısmından geı;me
hidiseden bir kaç saat evvel yapıl - mektedirler. Bu kışım da bugün ve 
mıştır. Yıkılan b.1.nalardan birisinde yarın da münakal;it yapılmıyacakttr. 
kiracı olarak oturan Naime isminde Bunun sebebi inhidam mahallinde bu
bir kadın hidisenin vuku bulduğu gün lunan bazı binalann. bilh:]ssa bir a
saat 12 ye beş kala Beyoğlu beledı.. partımanın da yıkıJma tehlkesi arzet
ye daresine gitmiş, baş mühendis bu- mesidir. Belediye apartıman sahibine 
lunmadığı için kısım mühendislerin - binayı yıktırması için tebligat yap
den İhsanı görmüş ve oturdukları bi-ı mıştır. Bu binanın bugün yıkılması
nanın maili inhidam olduiunu, naza- na başlanacak ve bina tamamen yı
rı diklatini celbettiğini söylemiştir, kıldıktan sonra caddenin bu kısmın
Kısım mühendisi lhsan da Naimeye dan ramvayların ve diğer nakil vası
müracaatni istida ile yapması icap et- tatarının i~lemesine müsaade edile -
tiğini ıöylemiştir. Naime öilcden cektir. 
sonra saat 14,25 te tekra rbelediyeye Bu sebeple Bebek tramvayları Top
müracaat etmiş ve evin maili inhid;ım haneye kadar işlemektedir. inhidam 
olduğu hakkında bir istida vermiştir. yerinde zabıa icap eden inzibati ted
Bu istidayı kaymakama havale etti- birler almıştır. Enk:ız arasında zu
rirken telefon çalmış ve bu telefonla hur eden eşyanın z.iyaına meydan 
da inhdam vakası haber verilmşt.ir. verilmemekte, bunlar sahiplerine ve
Kaymakam derhal vaka mahalline koş rilmektedir. 
muş ve istidada bahis mevzuu edilen Belediye, bu civardaki diier bina-
binanın yıkıldıiını sörmüştür, ları umumi bir kontrola t.ibi tulma-

Hal, böyle olmakla beraber beledi- mağa kadıır vermiştir. 

MAARİFTE: 

iktısat Doktorası 
Talimatnamesi 

Maarif Vekili İstanbul Üniversitesi 
iktisat fakültesine mahsus bir doktora 
talimatnamesi hazırlaauştır, Bu tali
matnameye &"Öre iktisat fakültesinin 
doktora imtihanı namzetliğine kaydo
lunmak için bir fakültenin lisansını 
veya siyasal bilgiler oln::lu diploma
sını, yahut bir siyasi ilimler veya ti
caret lisansını haiz olmak şarttır. Dok 
tora şubeleri nazari ve tatbiki iktisat, 
maliye ve bütçe, sosyoloji ve sosyal 
siyaset, iktisat tarihi ve iktisadi coi
rafya, isatislik, işletme iktisadı olmak 
üzere 6 tanedir. Talebe bunlardan 
üç tanesi üzerinde çalışacaktır. Dip
loma alabilmek için de seminerlere ve 
ihtisas kurlarına deva metmek ve en 
az üç sene seminer sertifikası almak 
lizımdır. Ayrıca talebenin ilmi bir 
tez hazırlaması ve imtihanı başarma
~ı mecburidir. 

YATILI TALEBE KAYDI - Lise 

MÜTEFERRİK : 

Sebze 
Teftiş 

Halinde 
Yapıldı 

Dün sebze hALinde yapılan bir tef
tişte bir kısım kabzımalların peraken
de satış yaptıkları görülmüş, hakla -
rında takibata başlanmıştır. Haldeki 
karpuz satışları yüzünden Halicin 
müzahrafatla dolduğ-u &örülmüştür. 
Hal yanında denizde daimi surette bir 
çöp mavunası bulundurulacaktır. 

MÜNİR NURETTiN iSTiFA ET
Tİ - Sanatkir Münir Nurettin kon
servatuvar icra heyeti azahtından is
tifa etmiştir. Bu istifanın sebebi icra 
heyetinin klAsik konserler vermeğe 
karar vermiş olmasıdır. 

YARALANDI - Aziz isminde bir 
yolcu dün Çapadan geçerken tramvay 
la odun yüklü bir araba arasında kal
mış, vücudünün muhtelif yerlerinden 
yaralanmı~tır. 

ve orta okullara parasız yahh olarak imthanı ile geçmş olmamaları Uizım 
alınacak talebe için hazırlanan tali- gelmektedir. Müaabaka imtihanları 1 
matnameye eöre imtihana gireceklerin eylıilde başlryacak ve ertesi gün so-
20 ağustosa kadar müracaat etmeleri, na erecektir. İmtihanlar 116 okulda 
titnıfta kalmış veya sınıfı bütünleme yapılacaktır. 

C. Hull'in Beyanatı Sovyet TebHği 
(Bıııtarafı 1 tnclde) (Baıtarafı 1 incide) 

Muhabir, bu takdirde Wendcll maktul düşmüştür. Miktarı çok 
Wilkie'nin Harbiye Nazırı olaca- olan esirler arasında alayın ku -
ğını tahmin etmektedir. mandanı da bulunmaktadır. Al -

Muhabir Carter'e göre Roose- manların zayiatı çok ağırdır. Düş 
velt, Harbiye Nezareti için daha man, cephenin muhtelif noktala -
genç bir adam aramaktadır. Ci - rına takviye kıtaatı göndermek 
han vaziyeti daha vahim bir saf_ mecburiyetindel:lir. Almanlar, 16 
hoyı: girdiği zaman bittabi böyle ı iliı 17 yaşındaki delikanlıları har
bır adamdan daha fazla istifade be sokmuşlardır . ., 
edik-cektir . lUoskovaya akın teşebbüsü 

Hull'in beyanatı Moskova, 6 (A.A.) - Alman 
Vaşington, 6 (A.A.) _ Amerika tayyareleri yeniden Moskovaya 

Hariciye nazırı Cordel Hull, Pasifik- taarruz te~bbüsünde bulunmuş
te hiç bir fütuhat hareketinin vuku- !ardır. Müteaddit yangınlar çık -
bulmamasında Amerikanın hayati mış ve birçok evler harap olmuş
mentaati olduğunu ve buna muhale- tur. Askeri hedeflere isabet vitki 
tet edeceğini gazetecilere söylemiştir. olmamıştır. 5 Alman tayyaresi 

Hull bu beyanatı yaparken Siyama düşürülmüştür. 
hitap etmiştir. 

* Vaşington, 6 (A.A.) - Dün matbuat 
mümessilleri toplantısında Hariciye 
nazırı Cordel Hu11, Amerika hükUme
tınin Vichy hükı.imetinden Fransanm 
mihver devleUeri tarafmdan Fransız 

Atrikası hakkında yapılacak her tür
lü mutalcbatı reddeceği hakkında te
minat alacağını ümit etmekte bulun
duğunu beyan etmiştir. 

Cordel Hull, Amerika hükUmetinin 
BreT.ilyaya Açore ve Yeşilburun ada
larını himayesi altına vazetmek tav
siyesinde bulunmuış oldu~una dair or
lada dolaşan haberlere itimat edilme
Pıesini beyan etmiştir. 

Sobranya Reisi, Ecnebi 
Bir Memlekete Gitti 

Sof ya, 15 (A.A.) - "Ofi .• Sobranya Reiıl 
Criıto Kah.ov, ecntbf memleketlere ritmek ilıe 
re Sofyadan a1nlmı\ttr. Mumaileyh, Bulraris. 
tana birkaç haha ıonra dönecektir. 

ederek daha süratle kuvvet -
lenmek imkanını buldular. H:ıl -
buki Almanyanın asıl düşmaıu 
Ingiltere ve Amerikadır. Sovyct 
harbi Almanya için onu Ingi!le -
reye karşı kuvvetlendireceği u
mulan bir vasrtadan başka bir 
şey değildi. Sovyet Rusyayı mağ
lup etse dahi, harbi kazanmak 
ıçın Almanyanın Ingilttre ve A
merikayı mağlup etmesi la71ındır. 
Almanya Sovyet harbind~n uzun 
müddet kurtulamaz .-e Scıvyet 
kaynaklarına sahip ofomaz.sa. bu 
harp onu zayıflatan en büyük 
amil olacak ve asıl düşmanlarına 
karşı harbi kaybetmesine sebe -
biyet verecektir . · 

Onun için hakikaten Alman 
tebliğindeki maruf cümle hakkın 
da şu sual sorulabilir: 

Şark cephesindeki harp Al -
man erkanıharbiyesinin planı 
dairesinde inkişaf ediyor mu? 

• IAndra, G (A.A.) - "B.B.C.": Smo
len!'.k mmtakasında Alman tazyiki de
vam etmekle beraber Sovyet tebliğ
lerinin üç gündenbcri bahsetnıekte 

oldukları Korosten ve Byula - Tlier
kov mmtakalarmda Almanların kuv
vetli bir hareketlerinin t~ressüm et
mekte olduğu zannedilmektedir. Al
manların maksadı Ki°ef ile Odesa ara
sındaki münakalatı kesmek olduğu 
tahmin edilmektedir. Ruı:;yadan gelen 
haberlere nazaran Kızılordu Ukrayna
da harp mrydanlarında çarpışmakta 

olduğu sırada ihtiyarlar, kadınlar 've 
çocuklar, bu ı:;ene bilhassa mebzul o
lan mahsulleri toplamak ve şarka dog 
ru nakletmek için geceli gündüzlü ça
lı;;maktadırl<ır. 

Rus mukavemeti şiddetli 
Londra, 6 (A.A.) - Rus cephesin

den gelen haberler, Rus askerlerinin 
bütün ~ölgelcrde iyi mukavemet et
tiklerini göstermektedir. 

Times'in askeri muharririne göre, 
düşman Kie!e karşı garpten ve ce
nuptan bir çevirme hareketi hazır

lamaktadır. Kief'in isgali düşmana bü 
yük bir avantaj verecek ve Odesanın 
mi.ida!aasrnı güçleştirecektir. 

Bütün askeri mütehassıslar, üçün
cü Alman taarruzunun, diğer ikisin
den daha kuvvetli olabileceğinden 

şüphe etmektedirler. Fakat bunun da
ha yırbcı bir mahiyette olması müm
kündür. Çünkü bir hezimet, Nazileri 
müşkül mevkide bırakabilir. Diğer ta
raftan, son derece şiddetli bir taar
ruza intizar eden Ruslar, Rus askeri
nin mukavemet kabiliyeti hakkında 
çok nikbin görünmektedirler. Rusla
rın bundan evvelki hücumlara oldu
ğu gibi buna da muvaffakıyetle mu
kavemet edecekleri zannedilmektedir. 

/ngilterenirı yardınu 
Londra, 6 (A.A.) - iktisadi harp 

nazırı Dalton buJttin Avam Kamara
&mda İngiliz. hUkOmetinin Sovyet 
Rusyanın ihtiyaçlarını temin etmek 1-
ı;in elinden geleni yaptığını bildir
mistir. 

Ht1s Ekmek 
Bugün Her Fırında 
Yeni Tip Ekmek 
Yapılıp Satılacak 

Dün İstanbul ve Beyoflu cihetleirn
deki bazı fırınlarda yeni tip ekmek 
imaline başlanmıştır. Bu sabahtan i
tibaren bütün fırınlar yeni tip ekmek 
çıkarmış olacaklardır. Dün Tophane
de bir fırında topr::.k mahsulleri ofisi 
umum müdür muavini Himit Korayla 
ve belediye ikt~sat müdürü Saffet Se
zenin nezareti altında ikinci bir ek
mek tecrübesi yapılmıştır. Bu tecrü
bede hamurun yoiurulması, ekmek 
kesimi ve pişirilmesine dikkat edilmiş 
tır. Alınacak netice bu akşam belli 
olacaktır. Halk, Başvekilin tavsiyesi 
i.ızerine ekmeklerde gördüğü kusuru 
belediyeye bildtrmeğe başlamC1tır. Be
lediye de iki müfettiş, iki ktisat mü
dürlüğü mürakibi. iki doktor, iki ofis 
memuru ve y.irmi kadar belediye za
bıtası menıurlarından mürekkep bir 
''daimi kontrol teşkilS.tı,. vücude ge
tirmiştir. Yeni teşk:ilS.t bu sabahtan 
itibaren faaliyete geçecek ve kontrol
leri neticesini belediye riyasetine bil
direcektir. Kaymakamlar, ve mıntaka 
hekimleri de mutat teftişlerine devam 
edeceklerdir. Valinin emri ile noksan 
veznli ve hamur ekmek çıkaran fı
rınların unlarındar. derhal beşer çu
vah alınacak ve o civarda iyi ekmek 
imi.l eden fırınlara verilecektir. İki 
defa bozuk e'kmek çıkardığı tesbit e
dilen fırınlar seddedilecektir, Dün 
yapılan norma) teftişlerde Anadolu 
hisarında fırınct Bil§.l ve Adadaki fı

rıncı Yaninin unlarından beşer çuval 
alınmasına karar verilmiştir. 
Diğer taraftan francala unundan 

sandviç imali menedilmiştir. 

20 Bin Çuval Kahve 
Daha Geldi 

Çay ve kahve birliğinin evvelce si
pariş ettiii kahvelerden 20 bin çu
valı daha İzmire gelmiştir. Evvelce 
lskenderuna gelen 25 bin çuval kah
ve ile memleketimizde asgari 5 - 6 
aylık kahve mevcut bulunmaktadır, 
Bundan başka Port Saitte de 45 bin 
çuval kahve vardır ve bu da peyder
pey memleketimize ietirtilecektir. 
Buna nazaran memleketin bir senelik: 
kahve ihtiyacı tamamen karşılanmış
tır. 

' 

R.ADVO 
t< ı "' fl'IK tı ı»>Of:ll A 1\1 

7,JO Proiram 11,40 Orkeıtra 

7 ,3l Müıik (Pi.) 19.00 Konuıma 

7,45 Hıberler 19,15 Orlı:e1tra 

ı.oo MDrik (Pi.) 19,30 Ha berter 
1,30 Evin •••ti 19,45 Şarkılar ... 20,15 Rad10 Ga;ıeteıl 

12.lO Prorram 20,45 Şarkılar 

12,ll Su 21,00 Zir. takvimi 
12,45 Haberler 21,10 Şatkılar 
ll,00 Türk iller 21,25 konuıma 
13,l.S Muz ile (Pi.) 21,40 Milsik (pl) 

* 22,30 Haberler 
11,00 Prorram 22,45 Danı milzlfl 
11,lO Muhtelif 22,55 Xapanıı 

Alman Tebliği 
(Baıtıır•fı 1 incide) 

fezine ulaşmıya muvaffak olmuş 
Jardır. 

Peipus gölü civarında harp ya 
pan kuvvetler "N arvan,, a kadar 
ilerlemiyc muvaffak olmuş ve 
yalnız bu mıntakada yapılan düş
manın hezimetiyle neticelenen 
muharebede 35 bin esir alınmış 
771 tayyare düşürülmüş, yüzler
ce tank alınmış ve tahrip edil -
miştir. 

Bir ay süren Smolensk meydan 
muharebesi tam bir muvaffakı -
yetle neticelenmiştir. Bu mınta -
kada 310 bin esir, 3205 tank 3120 
top ve muazzam bir yekuna ba -
liğ olan her neviden harp malze
mesi iğtinam edilmiştir. Yalnız 
bu cephede 1095 Sovyet tayyare
si düşürülmüş veya yerde imha 
edilmiştir. 
Cenupta: Burada da Stalin hattı 
yarılmış ve bunun neticesi mu -
hasara edilen Sovyetlerden alı -
nan esir miktarı 150 bine var -
mıştır. Burada ayrıca 2910 top, 
1900 tank iğtinam edilmiş 980 
tayyare düşürülmüş veya imha 
edilmiştir. 

Alman başkumandanlığının 
fevkalade tebliğleri 

Berlin, 15 (A.A.) Alman ordularr b•1ku· 
mandanlıiının 1 numaralı fc:vkallde tcbliti; 

Anudanc muharebeler neticesinde: Duna neh 
rinin aeçidini ı:orlıyarak Dunaburr ve Riıa 

ıehirlerinl itıt•I ettikten ve Letonyayı dUı· 

mandan temisll'rtikten ıonra Mareıal Von Lo
eb'ün idaresinde bulunan ordular srubu Le ~ 

ton)'• • Sovyet hududu boyunca uzayan Stalin 
hattını yarmak ve Eıtonyada tabılt c:dilıni' 

bulunan Sovyet ordularını maflO.p etmek mec 
buriyetinde kalmııtır, cüretli bir taarruz nc:
ticeıinde ıeneral Buıc:b'un kumanda ettiii or4 
dular rrubu ve ayni bölsede harekltta bulu· 
nın ıeneral Hoepun idareıl altında bulunan 
zırhla ırup, anudane bir •Urette müdafaa c:4 
dilen Peipuı aölünQn cınubundaki kuvvetli 
mevzileri yarmata muvaHalr. olmuılardır. Kııa 
fakat anudıne bir mıı.harebeden ıonra Oıtrov, 
PorlEov ve Ptlıkan .itr•I edilmiıtir. Bu ıu • 
retle tıarruıu ıimale dolru, Leninırıt isti· 
kametinde tamerkUs ettirnıalı: lmklru htııl ol 
muttur. Yolların çolr. fena bir halde bulun -
maun•, dı.iımanın anudane mUdafaaıına ve 
ordulardan inanılmu derecede iıtenilen ıay • 
reta ratmen Itmen ile Peipuı arısında iler
li)'en Alman kuvvetlerinin ıo !cenahı Peipuı 

rölil ve Finlanda körfezi araunda bulunan l"e 
çidl kapamak Cizerc: Naevanın kapılarına ka· 
dar cirebilmiıltrdir. Estonyada barelı.ltta bu· 
lunan reneral Von Kucblcrin idaresindeki 
ordu ıırubu anudane bir •Urette müdafaa edi· 
leıı Dorpat, FolHn va Pcrnau ıııehirlerinl .i~cal 

etmiıtir. Ayni ordu ırupu birçok münferit 
muharebelerde dOıman tümenlerini matHlp e· 
derc:k ıimalc: dojru Taps'ııı öte tarafına PÜ•· 

kilrtUlmilıtUr. Bu ordu crupunun barekltı he
nüı bitmemiştir. Maamafib cephenin bu böl· 
ıeıinde 35000 c:ıir abnmıı. 355 tank ve 1555 
top iihlnam veya tahrip edilmittlr. General 
Kdlcrin kumanda ettll:i tl)'Jare filotu bu mu 
valfakıyetlerde kat'l 1 bir rol oynamışur. lımi 

seçen bölıedc: dthmınrn 771 tayyareıi düıtı-

~ --- -

• Antituristik 
Teşkilat Lazım ! 

Yazan: Naci Sadullah 

Hey gidi dünya heY ... 
Vaktiyle - vaktiyle deyiş1mt 

bakıp da: "Ezminei kadime .. den hah· 
settiiim sanılmasın: Bu harbe takad· 
dilm eden yaktn günleri murat eyli 
yorum - dünyanın her yerinde. bi 
zim meşhur "Turing Klöb,, e benzi· 
yen müesseseler V2.rdı. Bu müesse .. 
fieler, seyyah avlamak: hususunda, bir
birleriyle yarı!) ederlerdi. Faraza Fran 
sız 11Turing Klöb,. Ü, bir iıtatistik 
neşrederek: 
"- Bu yıl, "Paris,, şehri, 2,486,13'7 

tane seyyah tarafından ziyaret olun-
du!., Diyerek böbürlenirdi. 

Faraza Amerikan Turing Klöb'ü: 
0

- Kalifornlya plijları, hiç bir yıı 
bu seneki kadar muazzam bir seyyalı 
kalabahiı görmemişti!,, Diyerek ögu· 
nürdü. 

Ve faraza Alman Turing Klöb'ü: 
11

- Bu yıl seyyahlar tarafından dü." 
yanın en çok ziyaret edilen ısehr 
"Berlin,. olmuıturl,, Diyerek gurur
lanırdı. 

Dünyanın her yerinde seyyah cemi· 
teri Hızır'ı taşıyan sihirli birer va
sıta gibi dört gözle beklenirdi 
Dünyanın her yerinde, seyy.ililara 

liyikiyle kul köle olacak. süler yüzlü 
tatlı &özlü tercümanlar yeti~tiren mck 
tepler kurulmuştu: 

Ve o günlerde, dünyanın en kıy - ~ 
metli san'atkirlarına yaptırılan renk 
renk, boy boy afişlerle dünyanın her 
köşesine davet olunan seyyah, be!)e
riyetin gözbebeğiydi. 

Fakat şimdi, o eski cözbebeit, be
şeriyeti tıpkı, gözüne kaçmış bir kıy
mık eibi rahatsız ediyor. 

Şimdi dünyanın hangi memleketi
ne gitmek isteseniz; hürmetle değil, 
şüpheyle karısılanıyorsunuz Önünü
ze tercüman düşeceğine, p~şiııize po
lisler takılıyor. 

Elinze. ııezeceğinfz yerleri bildiren 
şık bir rehber yerine, içine giremiye
ceğiniz mahalleri bildiren kocama.o 
bir yasa'k listesi veriyorlar Ve ma
azallah, bir memlekette: • 

- Seyyah geliyor J,, 
Denilmiye &"örsün: Yürekleri haşyet, 

gözleri dehşet, dimağları dikkat bi-
lekeleri kudret istili ediyor, · 

Ve maazallah, bir memleket, sey
yahları itibarla, müsamahayla karşıla. .. 
mıya görsün: Bi.itün dünyanın o ül
keye çevrilen gözleri, protesto yaiclı .. 
ran bir nefretle doluyor: Sanırsınıl 
ki, orada itibar gören mahlük:, beıe-. 
riyetin afaroz ettiii ·mülhit bir G'Ü .. 
nahkirdır. 

Maamafih ben müteselliyim: Bu ya .. 
man tebeddül, bizler gibi, ı;ek defte
rini cebine koyup, bavulunu eline a
lınca, her mevsimi dünyanın bir baş
ka cennetinde &"eçiremeyı:n beşer ek
seriYetinin lehinedir: Çünkü bu te
beddül sayesinde cümlemiz, o sabık 
bahtiyarlara imrenmekten kurtulduk 1 

rülmil_t veya yerde tahrip edilmittlr, 
1 2 Numaralı Tebliô 

Cenup cenahnda Mareşal Von Run .. 
dstedt'in başkumandanlığı altında bu~ 
lunan ordular grupu, harekfı.tm bida. 
yctindenberi bilhassa büyÜk arazi ve 
hava müşkül;itı ile 'Ye adetçe çok fai~ 
olan düşmanm mukavemetiyle karii· 
lanmı~trr. Düşmana cepheden taarrL\1 
eden ordular dü~manm mukavemeti· 
ni kırmadan ve Jitomirden geçerek 
Kiefin kapılarına kadar bir zaviye Ü• 

zerinden ilerlemeden evvel uzun rntr 
harebeler vermek suretiyle yollarm.1 
devam edebilmişlerdir. Cephenin bıı 
bölgesinde 150.000 esir alınmış, 1671 
tank ile 2190 top iğtinam ed.ilmi§tir. 

3 Numaralı Tebliğ 
Sarlı: cepbe:ıinin merke;ıinde sencraı Voı 

Boch idareıindeki ordu srupu Smoldnslr.te c. 
reyan c:dea büyük meydan muharebeılnde m• 
ıaffer olmu~tur. llllc:adeleain c:ere)'an ettill 
saha mücadelenin devaını ve ıiddeti 'tl!I Bol .. 
vik orduıuna indirilen lmanıu: darbeler taiih 
bakımdan bu meydan muharebesine İltbnal 

blr mahiyet verıniıtir. Takriben bir ay ıQren 
bu muharebe esna11nda mare1al Kluse, ıtne• 

ral Strausı ve reneral Baron de Wokhs'ur 
ordulariyle General Cuderiaıı ff General 
Koth'urt idareıindekl sırhlı rrupları dilımana 

kınh zayiat vc:rdirml1lerdlr. Bu meydan mu· 
harebeıi•de 310000 Sovyet eılrl alınmıı. ı2os 
tank, ıı20 top ve muasıam blr Jek(hl tutan 
her neviden harp maUemeli iitinam •e1a tat: 
rip edilınittir. Mareıal Keıaclrinı'in ldarııin 

deki tayyare filoıu bu saferin elde edilme· 
ıı;inde lr.at'l bir rol oynamııtır. Bu b61Jedc 
Sov)'et hava lı:uvvetlerl 10511 tay)'are kaybet 
mi~lerdir. Bu ıneydan muhırebesine ait tafsı 

lit yarınki. aıkerl tebliid• ne1redilec:ektir. 

4 Numaralı tebliğ 
Sark cephcmlı hakkında busilnkU teblif 

lcrde zikredilen muvaffalcıyetlerlc: '11 temmıu 
tarihli tebliıde bildirilen rakamlar ılOO,OOC 

eıir, 7115 tank, 4423 top ve 15235 tay)'are ;u 

tarak 1515,000 eıire, 13143 ta.nka, 10311 topı 
ve 51014 tayareye balii olmuıtur. Bu muvaf 
lakıyetler en diretklr tahminleri bile laıla 

ıiyle a,maktadır, Bu muvıEfalc.ı)'etleri bUtil
ıUmul\yle takdir edebilmek için fcvlı.alldc 

anudıne harbeden bu dilımanın verdii'i kanl 
;ıayiatın eıir 1ay11ından birkaç miıli. fa.ılı oı. 

dutunu ıö;ıönünde tutmak llumdır. 

Kief'teki harekat 
Bertin, 15 (A.A.) - Alman kıtalan 5 •fu•· 

tosta Kiye[ mıntaka11ndaki Sovyet iatibk.lım· 

larında son ıünler içinde ba1Iıyan yarma ha 
reketinl cenitletmiılerdlr. Alınan kn•ları eli 

retli bir bUcumla Sovyet kuvveıierini btihklnı 
)ardan atmıtlar ve son derece moden 21 kil 
çQk iıtihklm zaptetmltlerdir, Sov:ret orduıu 
nun knmen sırhlr kuvvetlerle yaptıılt aıuka· 

bil hücumlar atetimi.zlc: tardedilmi~tir. Bu m{ı 
nasebc:tle Birçok esir alınmı;tır, Alman ıava
tayyarelerl S ajuıtosta Klyelin cenubu t•rlıi 

ıindelr.i mıntakada bulunan demiryollarını bom 
balamıılardır, Bu hücumlar eınasında Alman 
tayyareleri Dinyeper üzerinden müteaddiı 

köprüleri tahrip etmi,lerdlr, Alman ıava~ 

tayareleri 5 atuıtoı aUnü Woınjeıaeıı:sk'deki 
dem.iryolu tebekelerini.n ve aar biı:ı.a\arıııın hep 
ıini berhava etmitltrdir. 

Scharnhorst Brest'te 
Londra, 6 (A.A.) - Reuler hlldı

rlyor: Ha!llara uğrayan Alman Scharn
horst zırhlısı Brest'e dön~üş ve taıntr 
edilmek üzere havuza girn1ı ·tir, 

,J 



------- 1 • 3 r_, ______ ,, ___ w_ 
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Kabahat Yıkllan 
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•. -, ~: j Her hangi ~ir şehir_h~rita üzerinde y . iyice bilmesinde. ~i~ çok faydalar var· 
Dün Galatada iki ev yıkıldı. Bt 

Pışkinler Günden 
'-

Yazan: Sabiha SERTEL 

-. yalnız bır mo!vkı ıfade etmekle ............. azan• -·-.. ·-s: dır. Memelketını ıçi titriyerek seve· 
kalmaz, zaman dahilinde içinde ya- bilmesi için bir çok sebeplerin mev· 

l ı şamrş olanların hayat faciası oynamın Hu""snu•• BAŞOL ===.·:: cut olduğunu, bugün kaybolmuş ne· 

Güne Çoğalıyor evlerin her birinde, odalaıı 
ayrı ayn kiralanmak şartiyle 28 kişl 
ikamet ediyor. Bir nüfus kesafeti. Fa· 
kat evin yıkılmasma her halde bu faz-"lak Şarkta bir sahne manzarasını da gösterir. :;illerle kendi arasında derin bir bağ· 

Istanbul gibi banliyösiyle birlikte lrhk bulunduğunu hissettiği nisbet da· 
lf geniş bir bölge teşkil eden bir yerin (İstanbul Kız Öğretmen Okulu hilinde insan memleketine bağlanır, 'aziyet Nazik tetkiki mevzuumuzu teşkil ettiği tak- Direktörü) : Yakın yurt, ana toprak sevgisi vatan 

dirde, bu ııehrin sınırları içinde bize ................................................ : aşkının en sağlam !emelidir. 

Uzak Şarktan gelen haberler Ja- Y

1 

arayacak bütün bilgileri toplamak- .lıl •• 
ıgı-mız ı"cap eder bu bak mda h' mıza hakim olmakla kalmaz, manevi -r r 

ponyanın, Tahillindı (Siyam) da · 1 n şe ır 
~tali altına almak için siyasi ve as- nihayetsiz bir alaka uyandıracak kü- varlığımızı da kavrar. Halbuki içinde ıstanbulun bir tabiat sayfası olaralı 

rül' tu··ımu··., bı'r ka·ı·nat addedı'leb"l' hayatımızın inkişaf ettig-i yerin tesi-
tcrj hazırlıklarda bulunduğunu gös- " " 1 ır kolaylıkla okunabileceğini söyle· Bir rok yerlerde muhtelıf usu.ller rine tabi olarak a!dığımız terbiyeyi d .. <ermektedir Tahiland'ın Mançukou- " im. Oyle semtler vardır ki asırlaı 
tıı resmen ·tanıması, Japon ve Tabi- tatbik edilerek bölge tetkikleri yapıl- hiçe sayan. inkar eden dünkü insan, sokaklarından hiç bir iz bırakmadar 
~- mıştır İngı'lterede "Re,.ı'onal Sur\" y terbiye ismiııı· verdig-ı"miz gayeye ta-"llld h'"k. ı"""· d •• k · .. ~e · gelip geçmişlerdir. Asırların deg-icı • 
ı u umet crı orasın a muza ere- ismi verilen bir terbiye sistemi ilk mamiyle bu tesirin haricinde kaldığı- " 
trı,'n cereyan ettig-ı· hatt"' bazı an · miyen bir sima ile kar«ıla«tıg-ı bu ' "' - ve orta okullarda geniş inkicaflara nx zannederek. yapma, uydurma bir " " ~Şnıalara varıldıg·ı hissini vermesi " yerlerde bölge tetkikinden sonra ne-mazhar olmuş•ur Belkı' yarım as muhit içinde kendini yarattıg-ına ka-tibariyle şayanı dikkattir. ' · ır- !er yapılmaz? Bugün şuurlu ve sis-
S 

1
.h. r k ki d .1 h danbcri tatbik edilen bu terbiye tar- nidi, Bu uydurma muhit eski an'ane· temli bir uğraşma, yer yer giizel • 

b a a ıyet 1 ayna ar an ven en a- zma ilk defa olarak "Patrikk Gerldes,, lerin yarattığı, asırların bize kıymetli 
erlere göre: İki gün evvel bütün likler yaratrnağa başlamıştır. Gittikçe 
~indiçini üslerinin Japon kara, deniz tarafından vücude getirilen bir eserde bir miras diye takdim ettiği eski mek· hız alan bu kıymetli faaliyet, şehrin 
~, hava kuvvetleri tarafından işgali bu ismin verildiğini göri.iyoruz. Bun- tepler, dünün terbiye müesseseleri- bahçelerini, parklarını çoğalttıkça 
~ıın tamamlanmıştır. Tahiland hudut- dan sonra şehir tetkiklerine "Civie dir. birleştirdikçe tabiatin ve tarihin bütün 
~rına doğru sevkcdilen büyük Japon Survey" ismi verilmiştir. * * zengin kaynaklarına sahip olan İstan-
'U\'vetleri bu hudut üzerinde mühim Geddes tarafından yapılan tetkik- bul, her bfri ayrı bir şaheser olan 
llıevkiler işıal etmişlerdir. ~r~~b.n;ıahsuldleri "Town Plamiwg Bölge tetkiki, esasen kat kat yük- camilerini ve abidelerini yeşil bir de-

Japon matbuatı Tahil"'nd'a, Hncliçi- x ı ıtion,, a teşhir edildi. Bu tet- korla süsliyecektir. Tıpkı Ulm şehrı' " k"kl -' hl ı · ı· ı t 1 · · lü olan bugünkü okul program-
~ Yı· o"rnek alarak, Japon hım· ayesı' al- 1 er ;;ıe r erın P an aş ırı ması ışın- gı'bi bir "bahçe - "ehir,, hal;ne gelece'lı 

d "h. b' b ·1 ld M 1 !arma yeni bir madde Havesini icap ,.. • 
h- gı'rmeg-1• tavsiye etmektedir. e en mu ım ır .. mı 0 u eme- olan İstanbulun çirkin tarafları or-
"'llil ketimizde muhtelif şehir pİanlarının ettirmez, bilakis bu programlara ni-
Şangbay mahafiline göre, Japanya- . . zam vermeğe müsait bir usulü vazet- tadan kalkarak bu semtlerin de bah-
~ üç hafta içinde, Hindiçinide iyice :anbz~m ve tatbık eldildik'ğilşu sılrdıa~a bir mek, programı teşkil eden mevzula- çe etrafında gittikçe giizelleştlği, ııe-
)erı .. •tı•kten sonra, Tahı0lind'a karşı er ıye mevzuu 0 ara e e a gımı:ı:, reflendı·ın ı'ktı·sadi ı'çti·m • · ki f · "'" ''b"'l t tkiki" · h. 'llk b k n birbirine bağhyan çok derin birli- ... , . aı ın şa nı· 
~- ·-Lete .,,eçmesı· muhtemeldı·r. Lond- 0 ge e " nın şe ırcı a ı- zamlarına ta-b' 1 ak h. il'k k • 'lilf..., • dan da b·"yük b. eh • • ii göstennekten ibaret kalır. Bu tet- 1 0 ar ıe ırc ı aı-
... ka....,•kları, Sı'yam uz·· erı0nde Japan mın ne u ır emmıyetı delerı'ne ntı'bak ettg-ı· .. hed eli .,. ı•- b · ld ""'-- · aha liiz kik usulü en ümitsizlere bile ümit ve- mup e e • 
.. - •• a..:.:- art~·aını bı'ldlnnektedirler. aız 0 u ...... a ız am yoktur. lecektir. ~,........ ... S · · · danl da ·· rebilecek şekilde, en az müsait yer-

Japoa ... .,"" bu hazırlıklanna L--ıı- erııuun ııenıı mey arın mute- lstanbulun tetkiki ''bah -'-• 
1 - ...,... • b" -'--d""- ·1 i · · lerde ve en güç prtlar altında her çe - ııc:ııır,. .. _ _.'tere -e Ame..:"'·-·n da ehem- vazı ır m.... ucuıe 1 e ıe cınşen dak nazariveainin üstünde ,_ ....... _ eni kı -au .. ıu .. ıu Smvey'd Oeddea Edimburıı'da, Bel- çağ i talebeye tatbik edilebilir. ' c:uc.uı Y Y-

J'etli tedbirler almakta olduktan cö futa, Dablin'de Paris'te. Gand'da Okullarda, kendi muhitleri dııında metler kazamnasma da sebep olabilir, 
çarpmaktadır h. ·ı•"- __,, ·nı ku d biç bir ııey bilmiyen bir çok talebe- lstanbulun Bofaziçi dahil oldaiu hal-

.. ""''- mı''""-r~- ın..:11. kara -e ha- seyyar te ırcı ... ae .... en r u. de bir r,,,k semtlerind 0"'-anlı -lllUlll ...... ... •"-'"' .. Dah · b··ı ""·'k. i · ye tesadüf edilir. Muayyen bir istika- ""' e aıu ve 
ku-etle-'-:- .. e i"" •iln e-el sm· - a sonra :vıne o ce teı.&ı ıne stı- batta Bizans devirlerinin farkh aıır-.... .-o.uıa .. ... • •.. t ed _._ daha b. k ı d h metten okula gelen bir talebenin, ak-
--'a -"'--•&&., bir T--niz filo- na er.... ır ço yer er e at- . lanıµ bahçelerle çevrilmiı olarak rea-
...... · -~ ~ Mali.. • tt Hindistanda Bombay, Madras, sı istikamet hakkında en kilçük bir 
mı. Si7am karfezine eeldiii, iki Kalküta'da i1ınl ve terbiyevi fikirlerle bilgi sahibi ohnadıtmı bir çok defa- tore etmek prtiyle temsil etmek b
rikan kruvuörlinün Avustralya ilııili olarak vilcude eetirilen tetkik lar müşahede etmek Jaft,Udir. Hattl bildir. Geniı ve cilzel bahçeler ara

~ınlııınndan birine vardıfı, ve Ja- nümuneleri teehir edildi. İncilterenin aramızda, ne kadar yetişkin insan- unda ayn ayn vaaıflara aabp olan 
nyadaki Amerika tebaasını almak b. k 1 d d ktan lara tesadüf edilir ki - daha uzaia bu semtlerin ihnsı, ciizellilde ta-
er. Amer,..._ h'n...A-eö" tarafından ır ço yer erin e yapıl ı sonra rihin "'-cakla•""'smı inta d ~·-

IAA _..... edil bu t ""ki ehi u·k f gitmeğe lüzum yok - Kadıköy(inde o- AU ır- ç e ece .. ...-. 
_ _.... .,2 .. .aern.1:=.: haber veril - neer en et... er ı re ı a- d O Bölge tetkilci, muhtelif bakmılardan 
... ..- • ._.. -a• aliyetine yeni ve ceniı ufuklar açtı, tur uğu halde sküdar hakkında hiç 
eclir -• m... 1 reli ..,. ___ .__,__ bir bilgisi yoktur. Bir ıehirde bulu- bir ıebrln. bir bölcenin ayn ayn par· 

.. _.......:__ --eıeri, Ameri...__ y......DLar ve • -llG&iUuı, IC- --1·-m '--etlendlrdii. 0 bi t bi 
..._.-..... •-"· 1U111D1 '-=-ı · b-..,;-1..-ı ...... , .... 1 _._, nan yatılı okul talebesinin hemen he· _..... ....,... ı ııı er ye 
.....,._ ile -'"temel bir ....... ı .... •- "'"' erın _.......... ... ...... y e yanıuÜ --'--"- mev .... a üzerinde de a-• mii bet f ,,,.._,_ ... _ ..-r .-.. - · .. a ı. n---=-.a d ~dan cto~ men o v...ui.u yahuz ahı veriı için do- ~.. ,_ s •Y-
eldi surette banrlanmakta oldalunu •m "7" ..,..,,.muA e 0~11 il Pli& - lqtıklan kısmından ötesini bilmedik· dalan temin eder. Bu usuliln muhtelif 

... _,_etle t-...ae~'""en sonra, Ja- ya tesır J'llPtı. yn ayn mev.z o a- 1 . - derecelerdeki okullata ve muhtelif 

....... ......., ~ .. ı.u&l; rak bu tetlrlkler neticesinde vtıcude en ve senelerce miilıit bak'lmıda dah8 

Her yaz mevsiminde olduğu 
gibi, beyaz tenli vatandaş 

ların miktarı, gün geçtikçe azalı
yor. Çünkü plajlara dolan vatan 
daşlar, kendi ihtiyarlariyle kav
rulan canlı ve gönüllü birer ke -
baba döndüler. Tenleri henüz ka
rarmamış olanlar, plajlarda ade
ta, Sudan'a düşmüş birer beyaz 
insan gibi göze batıyorlar. 

Fakat piajlarda yanmak, bu 
kadarla kalmıyor ki... Kumlara 
bütün ihtişam ve mahremiyetle
rini açığa vurarak serilen güzel
liklerin yaktığr yürekler, güneşin 
kavurduğu tenlerden az mı? 

Onlara baktıkça yürekler, gü
neşe yattıkça bedenler, ve ~a -
yet ... Hesap puslası gelince, can
lar yanıyor. 

Evet, yüreğimiz yanıyor, bede
nimiz yanıyor, canımız yanıyor, 
ve böyle cümlemiz.. çifte kav -
rulmuş oluyoruz. Bu ~tibarla, gö
zünüzü dört açmanız razım. Çün
kü... Pişkinler çoğalıyor demek
tir. 

Plij4u'da, etrafınıza kulak ve
rirseniz, en çok duyacağınız 
cümle §Udur: 

.,_ Vücudün, hele yüzün ne 
.. 1 lr .. -..._ ... , guze ............ ~·~" 
l§te, yaz mevsiminin getirdiği 

acayip modalardan birisi de bu· 
dur: insanlar kışın yüzlerinin a· 
kiyle, yazın da yiizlerinıiıL •• kara
siyle iftihar ediyorlar •. 

o kadar ki, plljlardan yüzleri
nin akiyle çıkanlar, almlan leke
lenmiş insanlar gibi hicap duyu
yorlar. 

* * ''Mantara bastırdılar,, ~J'll karp petrol ambarcosunun cetirilen pllnlar bir araya toplanıp fazla bir fikir edinemedikleri sabit- edralere tatblkini "Mabet Barker,, in 
bii gelmectiiini, !nııiltere ve Çin ile her bölııenin karııtıkh menfaatleri tir, çünkü çocuklar atelekser günde· çok Jnymetlli etütlerinden iatffa -
tlın bir ittifak yapmak ll.zım oldu- du·· •ilnül' er-'- vapılaıi t-L bir proje, lik tecrilbelerine cfrmiye ••eyler • de ederek bundan aonraki l'Ullanmu- Dost b d.. ~ ,t,__ ~ ---~A.._lar ç--1.J.. mah y .... # ÇiL ..... da izah edeceJU- un aşa, npnamn aya5a 
~u ,_._...... • ......,,g a- menfaatleri birteemiı olan bölgelerin den ötesini bilmezler ve bu y(izdel7 ...... 
fili İHo clemokraailerin seri bir hare- bütün ilctiaadl ve içtimai ihtiyaçlarım mııbitleri hakkında eaash bir bilci a- -============== baktığını iddia edenler, 
~i, Tahillndı kurtarmanın tek yolu da ihtiva ederek ilmt bir inJd1&f te- bibi olamazlar. Binaenaleyh ilk iş T E Ş E K K Ü R hiç de doğru söylememişler: Çün 
Olduiu kanaatindedir. minine yaradı. Bfitiln bunlar bir ter- mohiti tanıtmaktan ibaret katır.. kü, mesel.A, kadmlara en dost o-• 'd Bir ehrin t t'-=ki f..ı- ehrin lCl?metll babııaıs Bcsaa Elma Can'm eL- lan -:k kle bil larm akla lngapur a bi- sistemi olarak bölce tetkikinin il e ıu ırua o ı mu· _. ..... e r e on ay -ı~ ti • d 1 rl in dar d~ea a.ranmrclan unlmaar doluorelple ••rık b_,____,_.__ --...ın--ı-: 

ne kadar feyizli ve müessir bir usul anren aem enn e ev e n pnn 11h1en ve sereltse mektup .... telsraDa tul- nna aAU,UIAWU& k.:w.uuç""w ala -
olduğunu isbata kafidir. evvel neler buluııduiunu bilmek. bv ııett• bulunanlara n btua't ebedt ilı:ıunetd- mıyorlar. Bunun içindir ki, ka -

J apoD7&1UD HhıdiGiniyl fıgaldeıı ... ... suretle ıehir sahasının jeolojisini, ar- hı olan kabre kadar P1mek ıve~e ıcrmua dm iskarpinlerinden babsed~ 
80llra almakta oldaia tedbirler, keolojik kıymetlerini öğrenmek il- iıtiralt -4ın dostlara .... mıllelrtatlan te1tk· ğiın için, kadın:ların avaldanna 
da eline seçirlp Singapura hl- ıcstge tetkiki nedir' :ı:mıdır. Bir\bölgenin hususi simasım kilr ve minnettulıfmıızm bildirilmesi iı;ln " 

o1duktuı .MDı• Holaaıda Hindia- Çamlıca tepealııdeıı ıeniş ve kaynaklarını üzerinde oturanların öd muhterem a:anteDizlo illmm rica ederis. baktığım, binaenaleyh, onlara 
ifP]. etmelı: mabadiyle aiatem- dalnuk ıehri bcaklıJ'llD hapetli ve 'ldetlerini, an'anelerini, maaallanm Çomldan: Nenlrw s.-, N.-.. c-. dii§man olduğum mAnasr çıkanl-

bir aureıte barelı:et etüiini cöıter- manzaraya balayonanu.z. Rüyet sa- ata sözlerini mazide oynadıiı rolü l1ırallfm C... c..p ea.. masın. ... 

Y azan: Naci Sadullalı la nüfus sebep olmamıştır. Binalarıı: 

birinde, Hazımın, kendisini mec
lislerde taklit ettiğini Omer Rı -
zaya duyurmuşlar. O zaman 0-
mer Rıza: 

"- Yazık, demiş, acıdım Ha
zıma: Çünkü ben zaten, o nutuk
larımda, Arap mukallitliği yap· 
maktaydım: Hazım kendisini, mu 
kallidin mukallidi mevkiine dü
şürmemeliydi!,, 

* * Çallının bir nüktesi 

ikisi de çürükmüş, O kadar ki, ha· 
diseden üç gün evvel, binanın altın· 
da bir dükkanda çalışan berber ta· 
rafından belediyeye ihbar edilmiş 
Belediye darhal işe vaz'ıyoo etmiş. 1 
muameleye konmuş. Kağıtlar yazıl· 

mış, fakat çilrük binalar muameleniı; 
bitmesini beklemeden yıkılmışlar. Ka· 
bahat ne içinde bir nüfus kesafeti ya. 
pan ailelerde, ne ihbar eden berber· 
de, ne de işe vaz'ıyed eden beledi· 
yededir. Eğer binalar, işi kırtasiye. 

ciliğe tabi olan insanlar gibi günler· 
ce, aylarca sabretmesini bilselerdi, yı. 
kılmazlardı. Kabahat muamelenin bit· 
mesini beklemeden yıkılan binalarda. 

Anlatacağım diğer bir güzel Bu vakıada şahsen mesul var mı 
yok mu, tayin etmek, bu işe vaz'ıyec 

nüktenin sahibi de, kıymet eden adliyeye ait. Yalnız kırtasiye. 
li ressam Çallı Ibrahimdir. Geçen ellik hakkında, bir de yıkılma,.a nanı· 
kış üstat, Ankarada, mevki ve zet diğer evler hakk:mda bir kaç sfü 
servet sahibi olmakla maruf bir söylemek mümkün. Eğer vak'a gaze
vatandaşa raslamış. O iri yapılı telere aksettiği gibi, üç gün evvel ih· 
kalantor zat, Çallının üzerindeki bar edilmiş ve üç gün zarfmda ted· 
paltonun kumaşını yoklıyarak: bir almmamı§Sa, ve bu tedbir alma· 

"- Ustat demiş bu soğuk ha- mamak, kırtasl muameleyi tamamla· 

d b . ' ik 'ıt la .. .. .. malt )'(lzilnden vuku bulmUfll&. mas. 
va a, u mcec pa oy uşuınu- tacel vakıalara karşı kırtaat muame· 
yor musun?,, lelerin silratinf arttırmak Jlzım. 

Çallı, parmaklariyle muhatabı- Cürmü methut mahkemeleri, eski· 
nm sırtındaki paltonun kumHı- den aylarca, 7Jllarca mahJreaıeJerdt 

. -r lllrüklenen vllaalan, zamanm 1rea1dıı 
nı muayene ettikten sonra: IOratl7le nuıı ~ı.. aı-

11- Canım, demi§, sizin palto- nal müesseeelenle rationalls6 • U• 
nuzun kumaşı da, benimkinden suııerı. istihsali oolalttllı llbi zam 
kalın değil ki: Siz o paltoyla nasıl :fuılaamı nuıl yarıya indirdi? I>emel 
üşümüyorsamz, ben de bu pal - ki, Jıartu1yecllJle kQP ne kadar m 
toyla öyle üşümüyorum.!,, aafaız davranmak, zamanı o kadar 

Kalantor zat, kemali ciddiyet- ıa1tacak. mtı~ o nJsbette _. 
le· tıracalız. ~-ı....._ 

• Yılalan evler ielıı tlo sumus 
"- Vikla, demi§, benim palto- mele, efldlk bina1an sabra davet .ıe. 

nun kumqı da ince amma, be - mb'ecek kadar uzundur. Buıııılm balıi 
nimkinin içinde kürk var!,, ka tdanbulda bu ılbi çOı& a&Dael 

O zaman Çallı, bir nükte -'-'-- binalar çoktur. Bun1ann t.1tırtce1h~ 
3--- telblt, 7Jfdmlma]arml temin. k 

l~dılı anların o meşbuı:_ ve.~ çindekl halla 181'1.eetfrecek blna1ml 
li edasını takınarak gülm.Uf ve; buırlanmuı. ba 11>1 facla1ann Gsıiine 
şu nef"ıs cevabı vermif: ltcecek keltlım• careleldlr. Amnu§ 

" Ef ndlm. • . pal"- biltOn bunJua brp, harp .... eme.: - e , sızın ı.uuUD dek oluna, d1Jwellmtz yoktur. ÇGıill 
içinde kürk varsa, benim palto - binalar diflerint dmnlv, lull'bln '°' 
nun içinde de Çallı lbrabim var!" nuna kadar ı•UmannJ•r. 

( ASKERi VAZIYET) 

Şark Cephesinde 
ektedir. hanuda Marmara ufuklara kadar en yanttıiı deierll vatandatlan herkeaiD D....ıı: Eezaa ~ 1.-t s- Hepiniz farkına vanmpmız -
Filhakika Sinppar İqillzlerin elin tatlı renkli bir kumaı cibi yayıhnak- dır ki, Bayan iskarpinlerinin en 1 1 K f' Al -L l. ,j t: kaldıiı mildcletçe Japon kuvvetle- tadır. Boğazın lavmnlan her biri ay- rağbet görenleri, tabanları man - Aman ar, Leningrıt, ie i ·-mOSgOV• 
·n Can. Samatra, Bomeo aclalanm n bir cilzelik if1& eden parıltılı mil- J,, ~ if ~ ~ 1 lj~~P.~,i~B-e t---ı 1 landır VA'--- b rd aı etmeıerı lmkln dahilinde ııöriil- cevher parçalarına ben.zer; hiaarıar- '\_ ı ' 

1 
.. u.ı."'an ° an • cuua, unu Müdafaa Eden Kuvvetleri Cenehla an 

B.!:n~dir Jd tnsnizler, Sinıra- :n:,~J! ts:1~ ~8:;!ı~~~;; 6 ~ ~ gö;,enl~olsun şu kunduracıla - Tehdit Etmek Pl&nını Takip Ecf'tvma 
üaaitnUn. takvlyeal için mütemadi burçlarda dolqtıjım sezer gibi olur- I ra .•• Diyorlar, bütün bayanlan... • ı_'f':•, 

ıayretler urfetmektedir, aunuz, sola bakınca Çaldıran seferine DEN ZDEN ÇIKINCA KA CINANLAR Mantara bastırdılar!,, (Baprafı 1 lfteld•) llunclulmm ~. 
Pasifikin anabtan mahiyetinde o- hazırlanan ordunun renkli çadırları Y - Fakat zinhar, görünüşe aldan· lerlnl imha ile mesul bulunU3'Ql'lar. Almanlar, merkezde dalra ,.,ıdt# 

lan Sinppurda bugf1n 250 000 den arasında kır atların ıahlandıiını ta- İatanbulda Beyazıt tarafmda• otu- nin bozulmasından ileri gelir. Vücu- mayınız: Hakikatte, mantara ba· Alman ordusu her metre, her kilo- Molkova.ya "8ftmlqıııca. iM_.. 
fazla htilis •• lmparator~k askeri, bayyül ederıiniz. insan hayatımn ran bir sayın okuyucumuz, deniz ban- diln büyük kimya llboratavan da sanlar, Bayanlar deifl, Baylar _ metreJ'i büyük fedaklrlıldar pa1ıuma ve KJeft alarak Moak09'81! ~' 
2000 den' futa tayyare bulunduia preiatori~ devirlerinden bugilne kadar yasandan sonra ka~tıdan ıi.klyet e- - bilirsiniz ki - karaciierdir. Kara- Ç kü ,_....; ı..a•a-- Ord b ....-ede eden kuvvetlerl llldan, 80ldaa tıehl!IP' 
IOQoo kadar Hintli .,. Malezyalı a~ buradan ııelip ceçen bütün ordulana, diyor. • eller yolunda iıleme)'in.ce vilcude ka- dır: ün - kunduraCiuu'la hesa- .............,or. umuzun u .._..... tatb!k etm.elı::.fılcİ 
belenin mUtemacli7en tahkimat yap- ırklann, Asya ve Avrupa fatihlerinin Bu zat, senelerdenberi denize girer- ımtı verir. Karaciğerin kifayeublik bI ekseriya onlar görüyorlar... büyük zayiat verdllini de saklama.. etmek pllmm., 
.. _....._ .. 

8 
-·- tar•-•-- hnrla _ izlerini &ıümtin a ... lan bu tab'-t sa•- halin malt 1Azıındır. A1man ordulan Smo- <>mm ielıı cenupta ve fbmlde ~ ..._.. .. -·- -.-& ,,. .. 1 miı. Fakat iki senedenberi, denizden de, onun üzerine deniz banyosıa- ııır. llll.. 1--'-' ____ .. ..._. ..n.. - --ıı.n ku"8t1erlnbı --·- - ea:ıı.tıw tıakta olclaklan aöylenmektedir fası üzerinde ibretle okumak ne ka- iukl iu · din -r -r .....,.. e ~ .uu auu .... _ v__,•- .. _ .....,_ 

Müt
-"'---•-- ..._ ___ t._e -xre" sın· _ dar kolavdırl Burada belki her "er- pktıktan bet dakika aonra, kurulan- ?.~ .. ~u. oalar. teaır e . ce katıntı diler. SoV7et ordusu hAlA ayni ~ Jı ı&:almektecUr. Klel ve Lmllln_.1'1 -~UI -- ... .... ' 1 dıiı sırada v··cadüncıe. kendi tlbirb- _......., Ac·,.,ım n,,.,.,._,. .ı-ı:.-•• ,. ıe .... .. -~- ... , ___ --L--• ___.._,_ .. Aal.f ._,. .. ---. 

"'-par ,._.._,z. __ ...__ -"' .a-1.- .___ den ziyade beter ihtiraalarmın vol- B ...__ :oL dbir • ıc&· nu..., _ _,,,_.. m ... avenıe • ......., ... , n.ı.uuuı ............. -~--- --
•• ----- - - Au• .__,__ ır-. bin bir hail ır-. le, bir "dehıetli,. kqmtı bq1amakta ana ...up U.. te deniz buı7o- ze kuvvetleri ayni pddetle Derleme- bllkmldam bll7tlk ehemmfıetl ftl'4r .. 
•etli •e zaptı daba zor bir ütür. ....._tı....... e yarattı ...... ve on bet daldka devam etmelı:teJ'- larmdan hemen TUCeçmektİI'. Onla- yem dinlediğim ..:;-1 bir :re ~larA Bu bOytlk molOrtze 

Simalde bir bna1 ile karadan amt- cliitibıehillrsiniz. Bu yarımı~ yıkıl - miı... Sayın okuyucumuz böbrekle- nn yerine, ılık su banyoları, daha 15~ M•-& Mec•lne 
tuı olaD Sinpparaa deniz üsleri. bu ımı ve muafr ve muannit bir ca:vret rinde ve lraracilerinde rabatsu:hk du7 kolaJI ıhk su dölriinmelc, hem bpntı nükteyi size de anlatma - meydan harb1 bittfll zaman ııark cep- lllWT • 
ta.ıa1m ldnclm •e bava clenil taar- ve c:eaaretle yine kalbnmıı olan ıe- madıiı halde d izden çıkınca bq- vermez, hem de karaciierin yolanda dan geçemiyecelfm: Bilirlhıiz h..mln m11kaddentı da taanOn ed9- Gelen 1 ~ 
rutardaa. mumı bir vasiyette bulan- bfr. kirli fakat daima hareketli tı- hyan bu ~tıJ\aaccUp ediyor itlemeaine faydalı otur, ki, omer Rıza Dotruı, vakıtlyle, ce:"·;uhablıin ffpatı ne Jlodrova- ... , .. ~. 
lllr'ktacbr. Burada 50,000 tonluk se- tanbul ne •encin mevzalarm kayna- Kendisi karaciierinden tik11'et

00et- Bl rtaraftan da J'llih 7Cleklerc!en lstanbul_radyosunda ar&J?Ç& nu • nm tebn»ı-ı birbirini ._.t --. (•----. 1 a...-a:.-') 
ınilerin barmabil--. ve tamir edile- iıdır. • mivor amma, bu b--tı karadle..ı-•- --'----•- '"-"---da '---- ti tukl ı~~ •-:ı.. Ha ........... _,. -.av-· _...... -~ cıüphem ld b arat b k , •- .-UIUJ .-&ıDlll&U ••• .uııuua ~uut e er, ar so~ ... ., .... vu. AuUUA • Haldkat de bu ___,.ede barb!n heaOs -.. bal -uvacebellude *'°:= 
l>ileceil bir tenane •e dibıJ'llmn en " . a manz ara . er es - hekim tlbiriyle - kifayetıis oldaiu- u zeytinyaih sebzeler, bol bol. fa- ki :-: le be-:- b·-...ı-- .... _ 8"" ™ tıuuzam •bih havuza mevcuttur. kendi pbal mtııahede melekelerı ~r- na haber veriyor .•• Deniz banyaaaııan Irat airkesiz aalata •e ~ ..• JCom- zım, - '.JJSUJJ.Y ' ~ wıww bütfln flddetl71e devam etmekte ol- arttırma e1ad1tme kaııunf7)e .... -.ot'..!' 

Adum merbsinc!e, İnciliz donan - chmiyle tabiat ve itiyatlanna tebbtil vücude yaradıiına en aaitam allmet, postolann da hl' uran olınu. evvel, "Şaka, mecmuaamda in- duludur. Almanlann lddiaat veçblle ınuhueb. kanununun temimt ...,. 
ırıaamm altı ayhk 1hti79cma Wi ıe- ed,ıı al&b ve heyecanlarla:. ~·~ar. banyodan sonra vilcudiln rahatlık hiı- Denizden çıkıldıiı vakit kqmtt ce- tişar eden mizahi 16gate yudı- buradaki Sov,'et kuvvetlerinin fmlıa. landald httldlm1erfne rla:ret olanm~ 
lecelı: miktarda benzin, 811 •e diier S~~ burayı Jeoloiun ~ord?iü - ıetmeaidlr. Bana karlılık. lraımtı da lince, bir de idrar tahlili J'llptırarak lım gibi, "Miza:h,, m tersidir; - sı tam8mlanm11 olsaydı, merkez cep.. k~e ıatm almak hnkAm bJma 
taarp •• lap maddelerini ihtiva eden nun biç de ayni ohmyan bın bır ba- vücudiln ıikiyet etmesi demektir albtimin ve bilbaaaa ıeker arattırmak Bir kaç mecliste, Omer Rıza Do huiniıı tamamen yarılmJI ve Molkova IDJfbr. Vazl)retteld bu huaalbetl• 
reraltı cfepolan mevcattur.. kundan. •!neder, nebatatçılar nebati Kaımtı vücııtte kimya milvu~eai- hiç de feııa olmu... rulun taklidini yaPDUf. Günün :roluııun •cılmıl olması llzlmdı. Bal· dikkate alan eacQmenlınls. ....._ 

8inppar ileti 40I Jık toplarla mi- baJ'llta ilcı dayarlar, mfihendlaler der- buld Alman kuvveUerinhı burada hl- n~le .m-Mfhen a:rtlll 
lafaa eaJmektecUr bal köprii7ii ve demiryollanm cörür- 1l ileri bir hareket kaydetWderi 16- naı ih~ tat:mia e1mMIM1 

8inpJm baa1ard.m baib eoJt mit- ler, çiftçi tarlalara bakar, AYCI avı rillm1l7or. baeli için bahle mevzu ~ 
~it b1r mÜclafaa nntuma da malik bol olan yerleri arar, semidler. ge- Dün de JmttlJmız ID>f. !nerkmıde prtianna 1Q1ll&ktan 'balka lılr pre 
balamnaktadır· 11a1qa 7Ullll ada- milerl., limanı ve en ııüzel liman ola- muvaffak o1amJ78Caklanm ıGren Al- 1IMmlUt obnadılı mtıtaıeaatrıe lN 
1mdım ..... ~ dolra inerek bu üse ca1c yerleri ilk balaıta bularlar, mi- mantar, cenupta bir )'Uma hareketi harbinin denmma ve arttırma ek 

= etmek lat(yecelı: bir dllpnan mar, zarif minarelerin kqattıjı ulvi De JCiefi zapta tetebbOs ettDer. l'fl- ailtme kam~ umumi ._....,. 
m bti7flk topı.ltdan daha teh- kubbelere karp iı;inde bir b&ıG bis- hak1ka Alman mot6rfze kuvvetleri Jl- :tanmmmın hOldbnlerinin tatbiki b-

likell bfl7tlk bataklıklardan ceçmelı: aeder. tom'1r•ın fimal v.e eebubundan Derle- bn o1m1J8D :mal1lra mbballr olmak 
ınec:bari7ethıcle lralac:aktır Burada am ayn ve birbirinden :Jerek Sovyet kuvvet1erfnf bJr ~ prti7Je hOkOmetıe iltlmM BIM.&o~ 

JQOD1'111JD Slqapara ;.ptetmelı: ı- farklı bölgeler 701rtur. Beter bayatı- içine almak w.cnıer. Fakat llQD ..- J.er verme;,t tatlb4af eden lblbalar,a 
c:in, karadan •e derıisden ayni n _ nm bütiln aafbalannm insanın top - ' len haberlere &öre General Bud;reni aynen ve mtıöeflkaa kabul etmıaUr. 
ırwıda taamaza seçmelı: mecburiye- rakla olan biitün eaaah allkalarmm r azan : H. G. Dwlgllt - Çeviren ; M. AIAI . Tefrika No. 10 ordusu bu kıııkaçın içine dillmemit. ve -n•~--n..;.. 
tinde oldula tahmin edilmektedir baktıjımıa bu ıehir içinde keefedil- JCief etrafmda kuvvetli bir mukave- hier aileleri "' """'~ 

!takat Jl.PC>Q8 Sinppar yolu isenn mni kabildir. Filhakika bu bölge- Bununla beraber karanlık köııke :vardı, H~tmıe ise ne kadar pnçtt, ,yadfdn o1dulun I~ :rammda tutu- met hattı yQeude pttrerek burada ela htıldandakl u • .:ı.-1-
le, Amerikanm aoa samanda btı)'illr ain yalım hususi bir baJnı:ndan delil. girip de evveli kimaelen ras- Yetmiş, seksen yqµıa kadar bile :ra- yorum; fakat madama)'& bir ee:r söy- iki taraf iuvvetlerl arumda. tıpkı .....,.,._ 
bra, clenis .,. ban kuvvetleriyle mü- mümkün olan her bakımdan incelen- gelmeyişi, sonra karısı ile ha- ıasa öldüğü zaman H6l~ne için daha ledlğinl, onu gözetlemfye kalktılmı Smolensk'te olduğu gibi bil7(1k bir Ask• ailelerine ,apılacak 1U'4ıbt 
temadb'en lakriye ettlii FiJipin ada- meal, bu müpbedelerin elle dokanu- remağasını, Adet haricinde bir'va- epeyce sürecek bir bayat devreli ka- bir daha ifitlrseın, kapı dıfarı ede- me)'dan harbi bqlanuftır. A1man1u bakkmdatd klnun ~ hart' 
tan balamaktadır labllecek, neticeleri herkes tarafından ziyette otururken IÖ1'ÜIÜ - awcu - lacaktı. Evet, Şabanm dedii1 dotru rf.m. Anlaclm mı? Simdi ha7di baka- burada bir mllcdar arazı kazumuıl•r, do1a7Uf7Je karadan, denbden 'fe ba• 
B...ıa beraber. Villdivoatok'an anla111acak kadar açık bir i.zalu, iı- nun içi gibi tanıdılı bahçeden bir- idi. İbtiyarlıyordu. Bu halden fimdl- yun, dıpnt,, takat kmlordumm ınukayemetl.ni kır- \'&dan memlekettmbe ıeım.ıcte o1U' 

cemabandan Sano~'a kadar btiün u- te bölce tetkikinin mlnaaı bandan i- denblre hi• görmedili, bilmedili )'&- ye kadar hiçbir hicap ciuym11101'dU. Harematan ;ralvardı: mQa muvaffak olamamıl1udır. 8fm• mOltecDerin ne ııuntJe istin ecBlec$-
lıiller elinde bulunu ve kuvvetli bir barettir. hancı bir yere düşUvemıite dönmesi, Şaban tuhaf bir te7 daha ııöylem1ftl. "Aman pqaın, lltfrham ederim!,, dl Oc lflndenberi burada tiddetll bir lerl h•Jrlnndül kamm ll1fbaam hll• 
lonaDmaya malik olan Japonyanm, 1f. ... Pllf87l öyle bir hale IOktu ki, artık - Onun karısı pq8D1D karısmdan Adeıa :rQkseklerden lelf7oımut llbl muharebe cereyan etmektedir. kOmlt llec1lae takdim etmtttlr. ~ 
Çin ceplleainde tedafllt bir vui7ete Bölce te~ budn ilk okiıllanmı- onun nazarında her 181' dolru olabi- daha emin vaziyette imff. Bununla olan sesinde ıü!Qnç bir hal vardı. * * Ur3n ba JlJlbalarla belabet, 
wecerelı: battl bir çok )'eri terke ruı üfredat ııramJannda lirdi Ve bunun icin. lltlyordu. Ade· beraber HBme'e karlı )'ine prip bir Pqa, harematumın ,.n1 vazb'et1• menlerden _. dller bal lmmlD: 
olarak, her ne blhaanuı olaru oltan idcD ~ m 

1 
al J 0 A k bir ta ııirsıa. heyecanla i1t17ordu ki, H6- merhamet biBBi duyuyordu - Cünldl n1 ka~ ~ISne uzun za- ın :: __ .. t 'Wel" lbtba1mm mtızakere etmek tlmr9 

*lUbl Pullik'e blJdm olmak pllnmı ~ yer 11 er. 0ıı::. tat .. lhe de bir ııe:r SÖJ'leain. SOmbW. a- o gençti, erguvanların açtrlı menim- mandanberi lüzumundan fazla ehem- ll~...,..r.ı aarrıızun 1 top1atdarma devim edecell alapl-
•Uratle tahak1mk ~ele çahpca- bib~=en~~cı neticeye laya cıkışsm, baykıram; b67le, baş- de bulunuyorlardı. Sonra da akaach ıniyet veri1m1f olma8!1Jdan mı Deri maktadır. 
lı lamret1e mahtemeld r. nnldıiı takdirde bir kıymet if d ka kadmlardan farklı, sakin duraca- bir adamla evllydl Vllaa kendisi leliYordu, yoksa ortada hakikaten Bu Gçllnell turrmda Alman bal- ·oı-ı B!1-"- O·'-·Y-

B11D111l lllinclir ld tnsDtere '" Ame- _.__ 
11 

bir böl--•- a ~ ima, yalan bile ııöylesin paplar soyundan bir P8l8 idi 0 ka· - bir ..,. mi vardı! Bunu bir turlO kumand•nlılmm taldp ettlli taJtttk o..,- ...,_, .... 
rika. JapollJ'll mubaaemata batlama- u..-. aanen •- te • is bir Fra ' anhyamıyorc!u dolru yoldan varamad• MCll1ro9Q'a .._ ______ -L u • .ıı.-
dan enet ba b61sedeki islerini ton memleketin bir parçunu bir turist Sonra ak1ma ıelml:re bqladı: E- dm e, herbanıf nm lamı - • )'8Dla1'dan hilcumlarla erlpnektlr Al· ...,..,.,.,... ~ .....,..,.. 
bir pyretle •e •ltntle takviye etmek- cibi tanıyarak, J'lllnu teceasüa sev- ter - Evet eter! - doiru ise, mut- dan başka bir ICY delildi amma, o- Blrdenbir~ alacalı bir fener Jlll1 man erklm harbJyeshıln ıayeet İlos-
tedirler Zira harp bqladıktan son- kini tatmin etmekten ibaret kalırsa laka kendisinin de bir ,.,. yapması nun yanında alay mevzuu olmaktan karanlık pencereden ıtrirek bir an k almaktır Buran bmna, Sov kanıma ek kanun Jlyfhaa MeeUa 1J 
ra barÜa berikadan atker ve mfl- ba ff caıwz ve soluk bir mqgale ol- llznndı. Bağırmalı, ıQrüJ.to ebnelly- korkmU§tu - İşte bunun için oııa için zencinin yüzünü ptrlattıktan :;~ triıton ~ ~ mum! h8)'etlne NVkoluntnuatR LI 
lıimmat 1evld cok stlçlqecektlr. maktan ileri geçemez. BölıreJ'i tanı- dl. Adam öldürmeliydi. Böyle haller- ba§ka Avrupalı kadmla,r ıtbi olaca - sonra, duvarı 117dmlatıp ıeçtı. !e maneviyatı bozulacaktı?' Fakat ,.nıa esaa1arma sere. ~ bJ·Dd~ 

M. AN7'BN c1ıktan ıonra tlipbeıiz ki memleket de daima böyle yapılırdı. Babasmm tını, onlar gibi hayat aOrecelini va- Odaya tekrar bh: 8flkQn ~Jdt1 - Moakcmı. nlltbtnlllinl ~emle. okulunda I>ahf11ye VekAWI ••• 
------------ aevııiainin içimls~e ~tiiini ela- yapacajı bu idi, hele btl7Wt babası- adebnlfti.. - . Hmı bu haremaluı Bu seaatzlllı: ~e yalnız, havuzdan l8brl tahlJ:reye bile tepbbQa etme- 100 kadar talebe okutulabıtlecıı811e'~ 
Lı.an MUteha.ltrof. ALBERT ANJEL J'llc:afıa, ancak bölce tetkiki bizim ka- nm :vapacatı mutlaka bu olacaktı. kendi huaust hayatlarma ne hakla &elen su damla1armın lflmOt tıptıp- mfft1r Smolemk cepbeld. iri* Al- Gerek JeT1l ,,. ıerek pamdJali 

F R .a N 5 1 Z C .a ::!raet ı:.=w:iz!:;:1!.:; LAkin eskiden babumm ve ~ kariio"ordu? =a::r:1:~~l.~ nı;: mantaftn MolkonJ'a 4o1nı 101d: !:nde~!': 8:.: tloi 
• A A terbiye canlı rolilnil ifaya bqlanuı baba~m yapacaklarmı flmdi .......... Blrdenbfr& ııert bfr w1e: .. Bu ev karedd odada akisler )'aptı; oda ay varmak flmicUnl Jm:aut llbldlr. Ba _...... e 

Deraanelfnjfe: Oalataaar87 ihzari ol~ . kendismin yapmasına imkAn olınadı- senin mi, yoksa benim mi, Sümbül dınlandt, elinde ~ bir mupmba Alman ukert mO.teba...,, buradaki blrille ,..,,.,_, J'lltacak, ~ 
kJStnlna girecek talebe, kuvvetlenmek lıilan mabfti bftmB altına aldıit lım dtl§llndfl. Onların Adetlerini ook- ata?,. dl:ve ~ "Ben sana bin ~ fenerle, sata aola qık illa bir .,. mubarebenln arazi Jrazaırmık bubi tap v.alr masraftan karpblı ~ 
ozere, herıOn blm devam edebilfrlft. ifbi andüt 4e imam lı:enclhıe tlbi bir tan unutmU§tu. Sonra ihtiyardı da. fa tenbih ettim: Madamayı rahatsız dam göründü. ~~ ~ov'::' 4~":; =:: .:mı~ i:: .,cret uygundur. Babçekapı SelAmet unaar haline aetfrir Mabtt yatmır: ha· İhtiyarlık düşüncesi, bir tine gibi, etme, takip etme, nereye gittil:fne, ııe ....._ .. - ._ .. 
lfaD\ yat n unl7etimize: biyolojik varbfı- ruhunu deldi, kendisi ne kadar ihti- yaptıima karışma, dedim. Seni baba lArkMi var) lk1nci derecede ~ bal& bu- eektlr •• 
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4 TAN 

, Yeni Çıktı ---•._ 
ı Günün en mühim eseri 

Gebze Kazası idare Heyetinden : ,, 
FUTBOL 
Merakhlarına DEGIŞEN DüNY A 

'.A. Hamdi Ba§ar 

• 
Buhran ve intikal devreleri -
Kapitalizmin doğuşu ve batısı -
Yeni nlz.amm ann prensipleri. 

revzi yeri: Universitc Kitabevı 

'-- Fiyatı : 80 Kuruş 

L ______ , 
Sandal Bedesteninde bugün saat 
2 de gayet kıymetli İngiliz ma
mu!Atmdan Squid Moor marka 
bir Kasa satılıyor. İ!ibU kasanm 
bir daha Türkiyeye gelmesi ihti
mali yoktur. Kumlu ve dokuz 
bilyaltdır. Meraklıların bu fır
satı kaçırmamaları ilim olunur. ._ _______ , ,-------.. 
Doktor Zekai l\Iuammer 

T UNÇMAN 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Kan ve idrar muayenesiyle ge
beliğin erken 't~hisl, Wasscr
mruı teamülü, kan grupları, tUo, 
sıtma, balgam, idrar, kazurat 
muııyenelerl, kanda üre, şeker 
vcsair biyolojik tahliller yapılır. 

2814 Numara11 Kanunun şümulü dahilinde Bankamıza botçlu bulu
nan isimleri ve satılık gayri menkulleri aşağıda yazılı mUstakrizlerln 
taksit borçlarını vadelerinde ödememiş olmalarından dolayı işbu gayri 
menkullerinin satılmnsma ve 1-8-941 tarihinden 21 gün müddetle ihalesi
ne karar verilmiştir. 

1 - İhale, 22-8-941 tarihine müsadlf Cuma gilnü saat H te Geb
ze hükQmet binasında Jdare heyeti marifetiyle yapılacaktır . 

2 - Talipler usulen yüzde 10 muvakkat teminat akçesini ihale
den evvel Bankamıza yatırarak makbuzla arttırmaya iştirak edebilecek
lerdir. 

3 - Taliplerin şartnameyi okutnak ve daha faz.la izahat almak ic;ln 
ihale gününden bfr gün evveline kaadar Bankamıza rni.ıracaaUarı ilAn o
lunur. 
Mahalle veyn Muhammen 

Mevkii Cinsi kıymeti Hududu 

S. Orhan Hamam 
mamlistemlltıt 

Borçlunun ismi 

1500 Şarkan Hamamcı Ayşe hanesi 
gerben Cami yolu, 1;1imalen Bağ
dat caddesi, cenuben yoJ 

Borç mikdarı 

Hamamcı AU kızları: Şerife, Binnaz, 
Ayse 

'?350 

Mevkii 

Halil Et. 
Çe!jmesi 

Cinsi 

Zeytinlik 
yeri 

" Zeytin escan 
Türbe ıp;k_ası :farla · "' 

Kmalıtaı .. .. 
Ttirbe arkası • ... 
Hacı Feyzullah .. 

- . 
Borçlunun ismi 

Hamamcı Ali kızı Ay!je 

Kıymeti 

DönUmü mukayyedesf Hududu 

3 
17 

9 

2 

.. , 8. 28 
;;; 

12. 52 
65 

10 

20 

10 

Şarkan Binnaz bağ ve ı 

zeytinliği, garbcn yol, sl
malen Mehmet bağı. 

'' " ,, 
Sarkan Şerife tarlası, gar-
ben Çakır Hüseyin, 1;1lma
len ve cenuben yol. 
Şarkan Şerife, garben Ka
ra Mehmet, şlmalcn Raşlt 
tarlaları, cenuben yol. 
Şarkan Binnaz, Garben 
Şerife, §imall ve cenubu 
yol. 
Şarkan Binnaz, garben 
Şerife, şimalen KAşife tar
laları, cenuben yol ' 

Borcu lira ' 

130\ 

' _,i-------.-------------------.,.. ... ~-------------------------ÇJttllk :,t • 't'arla 

Beylik ağılı 
~ 

.. 
Aşir oğlu " . _,._.. 

-- 9 

10 

!O 

52. 50 Şarkan Hidayet, şimalen 
Mustafa, garben dere, ce
nuben yol. 

37. 50 Şilane ve,. şarkan Mehmet 
garben yol, cenuben Ali 
ve Hüseyin. 

Çemberlltaı kar§lsında GOzel '"' v k h nl a.._ ~ ~u an arma ar ,, !O 

15 $arkan AndrJko, şlmalen 
H. Ali tarlası, garben de
re, cenuben Seyit tarlarsı. 

20 Şarkan Pekmezci Osman, 
şimalen Ahmet veresesi, 
garben Hüseyin tarlası. 

~ aparbman No. 4. Tel: 22037 p · 

,- Pençere ve İstor 
Müteahhidi 

ALI NAMI 
.tstor tamir ve temizlenmesi de 

yapıyorum. 

Tophane - Boğazkesen caddesi 

~ı·--·No. 140 
, 

KAYIP: Kadılı:l51 malmQdtlrllllitnden 3999 
ıumara ile almakta oldufum Eytam maaıına 
ut beratımı kaybettim. Ycniılnl alacafımdan 
~ .. ı.mn )'Oktur. 

Gcnn-al Nedp Km Scnl:ra Erhane4er 

• KAYIP: Şahsi mllhQı1lmQ 26 temmuzda ta· 
ri ettim Jenisinl Noterlıkcc taıdik ettirdim 
eski mllhürllm ile hlcblr kimacıre borcum 70k· 

ıur. BcT11fluı Afllcami Bıuaa eokalr. No. 27 
•aıre 4 Hatice Arlı• 

Ordu laa Dalrulnclenı 
Jstanbul Mahmut han karııaındı P'incançılar 

N. 34 Yenant Eklercl7an tıudınde n bUla· 
aere manifatura ,uval evi Fincancılar Yusuf· 
van hane N. 1 de mukim iken el7eYm mahalli 
lkamctıı:lhı mc,hul bulunan aalcn ordunun Tıı 
bası mahallesinden ölil Antrıuın lılıkırdıç ,,e. 
ıesesindcıı V abc: 

Ordu kasabasında tllccardan Suren an aaa• 
la mafalı ve masarif borçla bulundufunuz 422 
Uranın temini iatlfau zlmnında namınıza ka· 
rrtlı Cavuılar kl5ırllnde vaki K&çelu mevkiinde 
kı fındık bafccılnın bcıtc bir hlaıcsine $0 Ura 
kı)'met takdır edllmlı ve lkametıı:lhlnlzln 

mechul bulunmaaı huebble icra cmrininde IU. 
ııen teblıi edılmlı oldufundaıı icra lflls ka • 
ııununun ıos QncQ maddcaine tevfikan takdiri 
kıymet zabıt varakasına lr.arıı vak! olan ltlra· 
unızın bir a1 zarfında icra dairesine bildir· 
meniz ve bu mQddet zarfında blr cQna iti· 
razda btılunmadıfınız aurettc icraya devam 
olunacafı tcblii makamına kalın olmak IUcre 
IUıı olunur, 

KAYIP: Edirncdeıı aldıfım n!lfuı hU.lırct 
tezkcrcmle, htanbul ae1rllıefcrlnden aldıfım 

163 aicil numarab rılör chli1ctnameml ka1 • 
~ettim )'enilerini alacafımdaıı ealdlerinln h!lk· 
nü Jokuu. Yalovada Edirneli 10 nuıııarab 

ıtobüa u.hlbl ıoför Hllae1ln Otoblia 

, Doktor Hafız Cem':"' 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ba ka her giln saat 
(2 - 6) ya kadar İ!!tanbut 

Divanyolu No. 104. 
Tel: 22:?9R 

BULMACA 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 

Soldan Safa: l - Sekmekteıı faU • Bir 
nehir 2 - Aclzlllr. • Kadın S - Yllz karuı • 
Jlır kasaba 4 - Bir komıu devlet • Göfilito 
bulunur 5 - Deniz vuıtau 6 - Haykını • 
Emınckttn emlr 7 - Nıhayetalz defıl 1 -
ıI'enbih • lptldal 41da 9 - Sarp • Bir nota. 

Yukarıdan Aıaft: ı - Put • Tenlı Bir 
devlet 2 - Ucrctli • Teni: Mıhsul :S - ı. 
car bedeli • Birler 4 - :Mllezzlnln okudufu • 
Rı a &lbteren 5 - Oku atan 6 - Gelir, faiz. 
:Muılk tabıri 7 - Kut • Fırka 8 - Ad • 
Hısım 9 - Yuva • Bir nota 

Evvelki llulmaca: Soldan Sala: 1 - Mate· 
matık ı - Etimoloji J - Deralan 4 - E
• • Dtbek S - Na • Makale C5 - Im • Av • 
La 7 - Yat17 • Aza 1 - Edıba • Kır t -
Tıka • O • Ga. 

\, . 
Tatlı kuyu _ .. 

~, 

KöşlQ ç~e " 
..... - :ı 

Borçlunun ismi 

l2 

10 

85 Şarkan Hayriye, simalen 
ve garben Hüsniye, cenu
ben Mustafa tarlalan. 

13. 75 Sarkan Arnavut Hasan, 
·' simalen yol ve çalılık, ce

'lu ben çalılılcı 
~· Borcu lira 

KAUp oğulları, Ahmet, Nail ve Hasan: 380,ltı 

Mevkll Cinsi -
Kıymeti 

Dönüm mukayyedesl Hududu 

Songurca Bağgilrumü 
Zeytinlik· 

Esçar ve yer}. 

SUngurca ·· Baf ve zey
Unllk Escan · 

ve yeri 
Borçlunun ismi 

lP 46.67 

35.83 

9 

Hamamcı Ali kw Şerife, Halim oğlu 
Ahmet ve Hasan oğlu Nail, Nail ve- .> 

resclerl oğlu, Halim, Sait, İsmail ' 
kızı Selime Vasfiye. 

HalllEf. 
Çeşmesi 

\ 
Muaillnf • 
Mezarlığı 

Zeytinlik 
işcarile yeri 

. Borçlunun Jsmf \._ 

250. 00 

.--..1 52. 50 
17 
~ . 

Hacı Baki oğlu Osman karısı Şakire: 

Türbe civan Tar} 
·" ,,. 
Till'be arkası .. 5 20. 00 

' 
Hacı Feyzullah .. 2 10. 00 

Ttlr0e arkası .. 9 225. 00 

Borçlunun ismi 

Hamamcı Ali kızı Binnai 

Şarkan muhtar zeytinliği, 
şlmalen Şilkrü vercseleri 
ve yol, garben Sadullahın 
,Hayriye zeytinliği. ccnu
ben Nectp. 
Sarkan Seyit, şlmalen ve 
cenuben yol, garben tbra
him vereselerl Hayriy, 

Borcu 
r -., 

44.97 

Sarkan ve cenuben Ha
mamcı Ali vereseleri zey-

. tinliği, şimalen Zehra, gar 
ben yol. 
Şarkan Akif, Muazzez, sl
malen Kndlr tnrlası, gar
ben dere, cenuben Kadir 
ağa tarlası. 

Borc~ • 
----. 
64 81 ' 

Şarkan Şerife, Muazzez, 
garben Giritli Rıfat, şima
len All El. cenuben yol. 
Şarkan Hilseyin, garben 
Muazzez tarlası, şimalen 
ve cenuben yol. 
Şarkan Şaban ağa, garben 
Ay1;1e tarlası. şimalen KA
şife, cenuben yol. 
Şarkan yol, !ilmalen Hü
seyin, garben Şerife tar
lası, cenuben yol. ..-. ... 

Borcu 

963 29 

Mevkii Cinsi 
Kıymeti 

Danilin mukayyedesı Hududu 

Emin yeri 

Yağcı pınarı 

Beylik dağı 

Beylik dağı 

Beylik dağı 

~eytln bayın 

Beylik kuyusu 

:Ardıçlı\ 

,. 

.. 
' 

Tarla 

.. 
H 

• 

" 

\ .. ' 
1 

Borçlunun ismi 

10 , . 

r 

7 

3 

10 

7 

.20 ,. 
.. 
• ·' 

:İsmail kızı Selime Vasfiye 

12.50 

56. 25 

10 

15 

T, 50~ 

ıo 

Şarkan yol, şlmalen Ah
met, garben Mustafa, ce
nuben Kasım dayı ve All 
tarlası. 
Şarkan Kadir, şimalen Ra 
er Mehmet, garben yol, cc
nuben Hasan tarlarsı. 
Şarkan yol, !ilmalen Salt 
garben ve cenuben İbra
him tarlası. 
Sarkan dere, garben Tev
fik cenuben Memiş tarla
sı, simalen Tahir verese
lerl, 
Şarkan yol, şlmalen Tev
.fik, garben Tabir, cenuben 
yol. 
Şarkan Hasan, simalen 
Mustafa, garben ve cenu
ben A!ilk Mehmet tarlası. 
Sarkan Selim, şimalen 
Koca Ahmet, garben Koca 
Osman tarlası, cenuben 
yol. 
Sarkan Hadım oflu, ıima
len Koca Mehmet, garben 

, Tarik, cenuben köy ormanı. 

Borcu 

~4.58 
(6519) 

)ahip ve Ne§I'iyat müdürü: EmiD lJsmaa. Gazetecili.Jt ve .Neşrıyat 

'. T. L Ş. rAN M•tbum 

· Ön 'l'arafı Arka Tarafı ... 
Çoktanberl beklediğiniz Futbol fçln hususi slNGER saaUerl geldi. 
Dakik, Sağlam, Zarif ve emsalleri gibi 15 sene garantili olup :fiyatı 

20 Liradır. Ta§raya bedeli mukabilinde gönderilir. 
,_ SI NGE R SAAT TiCAR ETHANESi fıtanbul EmlnönO 8 _, 

•••••mm:: ••nnı 

-;Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Uanıari 
Tahmin Teminatı • 
bedeli ... 
L K L K 

818 40 61 38 Ortaköyde Eskitaş merdiven yeni Karakaş sokağında 
eski 26 yeni 20 sayılı ahşap ev. 

94 20 7 7 Eski Hüseyin ağa yeni Billbül mahallesinin eski Ma-
car yeni Duran caddesinde eski 96, 98 yeni 104, 106 
sayılı 50 metre murabb:ıında arsa. 

138 75 10 40 Eski Hüseyin ağa yeni Bülbül yeni Macar yeni Turan 
caddesi eski 91 yeni 95 sayılı 76 metre 50 santim me
snhnsındnki arsa. 

116 79 8 76 Orlaköyde Hacı Mahmut mahallesinin Fakirhane so-
kağında eski 11 yeni 19 sayılı 373 metre 46 santim 
mesahasmdaki arsa. 

107 50 8 6 Ortaköyde eski Değirmen yeni Saatçi sokağında eski 
15 yeni 4 sayılı arsanın 1/2 hissesi 

44 50 3 23 Ortaköyde Üçüncü orta sokağında 2'1 milkerrcr sayılı 
78 metre 66 santim mesahasmdaki arsa. 

87 75 6 58 Eski Hilseyin ağa yeni BülbUl mahallesinin Turan so-
kağında eski 38 yeni 50 sayılı 7:; metre 50 santim me
sahasındakl arsa. 

294 13 22 06 Arnavutköylinde Munüıane sokağında eski 19 yeni 
21, 23 sayılı iki evin 1/16 hissE!'li. 

51 70 3 89 Firu:ı:ağn mahallesinin Kadiriler yokuşunda 99 sayılı 
51 metre 71 santim mesahasmdaki arsa. 

601 33 45 • 10 Eski Tatavla yeni Kurtuluş mahallesinin eski Rus da
•. ha yeni Türkbeyl sokağında eski 80 yeni 119 ve nu

marataj 182 sayılı 114 metre 85 santim mesahasmdnki 
arsa. 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile satılmnk 
tlzere 15 giln müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

İhaleleri 22-8-941 Cuma gilnü saat 15 tedlr. isteklilerin Vakıf Akar-
ve mahlUllıt kalemine müracaatları. (6738) 

SİZİN DE 
ETTiGiNiZ 

TAKDİR 
ÜZERi; 

Asrımız modasının zarafet ve lnceliijlne inzimam eden 
Uıtad terzilerin mahareti, kadını da gençllije matuf pyanı 
hayret bir beden tcnasUbü arzeder. 

Fakat yliz ve onun hututu gevezedirler. Eller bu nol<· 
tıya llzım gelen lhtlmım gösterilmezse, ıeneler bu hat· 
ları bafkalarına pek çabuk fark ettirirler. Bu, ılzln bir 
11rrınızdrr ki, ufak bir dlkkatılzlfk veya ihmal neticesi ra• 
klbelerlnlzln dll<kat nazarından uzak kalımaz. itte ıene le· 
rln (bllhana nazik ve hauas ciltlere mu1&llat olan o tah • 
l'ipkl r aenelel'ln) clldlnize çizmekte oldulju on blnlel'ce (bl· 
dayette gayri mahıUı) ince çlzgllel'e lhmalkAr kalmayınız, 

Zamanla cildinizi ıolduracak olan ve ılzl pek çok defa vakltalz ha· 
rap eden bu lrrzaları aktam ve aabah KREM PERTEV'le yapıca · 

ilınız ufak bir masajla refedlnfz, KRE M PERTEV'ln bu muelzeılne 

yUz binlerce hemclnıl nlz gibi ılz: de hayret ve memrıunlyetle eahlt 
olacak11nız. Gtirecekılnlz ki elmanız, ebedi gençlfğlnl hel'keıe mııil· 
rurane ıöyllyecektlr. 

KREM PERTEV'ln terkibindeki faal anasır en der1n çizgileri bile 
izalede geclkmlyecektll', BugU nden it ibaren ılz de bll' tüp K R E M 
P E R T E V'I t uvalet masanızda bulundul'unuz. O, ayni zamanda 

. İLE , SABAH, ÖGLE VE AKSAM 
: Her yeıuekten aonra rtınde ü'ç defa muıı}·~.man 

" : di,lerlnlzi fırealayuıız. 

·~sta.o~~ · L~vaznl".' Amir iğin _ ~~ ·. '(e.r~l~~~ .. , 
. "' . ~ . . .. .... ... . . " . . . . ,,. . . . ~ 

·. · · · .· Harici Askeri Kıtaatı' ··uanfan.-v $ı , · 

Aşağıda yazılı nıevadın kapaıı zarlla eK.sıltmcıen ıı ; li ı l141 pa 
zartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Giresunda askeri satına! 
ma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariylı 
teklü mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
•1crmeleri.· .. - ~ .. ' 

Cinsi Miktan Kilosu Teminatı lhalı 
· , Kilo Kuruş Lira Kr. Saat 

Bulgur{ 
Patates. 
Soğan. 

41,000 
58,800 
43,700 ,• 

20 
10. 1 
10 

615 • 10 
486 14 

327 75 ~r 16 
(714-6165) 

.................................. .._ 
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 

l\fektep Eylfılün 16 ncı Salı Günü Açılıyor 
LEYLi YERiMiZ KALMAMIŞTIR, 

Nehari talebe kaydı Pazartesi, Perfiembe saat O dan 12 ye kadar ya

pılır. Telefon: 60474 , __________________________ _ 
Bakırköy Mal Müdürlüğünden., 

Yeşllköy Şenlik mahallesinde köy içinde rumlardan metrfik 115 -
117 numaralı ve 40 lira muhammen kıymetll arsa üzerine Yusuf oğlu 
Mehmet tarafından izinsiz olarak hane inşa edildiğinden bu yer bllınü
zayede s. tılacaklır. 

Talip olanların % 7,5 teminat bedeline alt makbuz veya ı\ ektublyle 
ihale gilnü olan 18/8/941 pazartesi gilnü sant 14 de maliyede mütesek-
kil komisyona müracaatları ntın olunur. (6449) 

Devlet pemiryollarr ve Umanları işletme . idaresi ılanlan· 
Muhammen bedeli (5100) lira olan 3 adet elektrikli seyyar kaynak 

makinesi (12.8.1941) Salı gilnü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar bi
nası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zar! usullyle satm alına
caktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin {382) lira (50) kuruıiluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
nyni giln saat (14) on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri ld
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadn. 
~8202) 

* Halka kolaylık olmak Uzer._ 
1 - Ankara - Kırıkkale, Ankara - Polatlı, Zonguldak - Karabük ve 

İzmir - Manisa kısımlarında bulunan istasyonlardan., kendi kısımları da
hilinde ve ı - 100 kilometrelik mesafelerde bulunan istasyonlara tam 
ücrete tabi yolcular için, • 

2 - Ankara gnrmdan yalnız Polatlı istasyonuna ve bllmukalebç 
Polatlı istasyonundan yalnız Ankarayo yarım ücrete tabi yolcular için, 

Gidiş - Dönüş bileti satılmaya başlanmı§tır. Fnz.ln tnfsilfıt için istas-
yonlara müracaat edilmelidir. (5131-6724) 

---• 9 Ağustos Cumartesi Akşamı 
BüYüKDERE: BEYAZ PARK'ın 

15 inci senei devriYesl mllnasebetiyle büyük eğlenceli gece... Boğa
zın en gilzel mehtaplı gecesi ... Sürprizler ... 

MÜNİR NUREDDiN 
ve arkadasları: Hep beraber: (Bir halk sarkısı öğreneUın) den parçalar 

ı Büyük Artist ALI RIZA ve REVÜSÜ 
.:>ikknt: Civar köylere ve İstanbula otobüsler temin olunmuştur. il 

Aiansından '--------------· Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
T. C. Ziraat Bankası Gebze 

Bankamıza ipotekli borçlarmı vadesinde l:ldemeycn A1;1ağıda isimleri 
ve borçlan yazılı mlistakrizlerin hizalarında gösterilen gayri menkulleri 
3222 numaralı Bankamız kanununun 40 mcı maddesi mucibince 8-8-941 
tarihine mUsadif Cuma gününden başlamak üzere 45 gün müddetle Geb
ze Ziraat Bankası blnasmcla açık arttırmaya konulmuştur. 

1 - Tallpler satışa arzcdilen gayri menkuliln muhammen krvmetinln 
y{izde 7.5 nlsbetlndeki teminat akçesini muvakkat ihale günü ~lan 22-
Eylül-941 tarihine müsadi! Pazartesi gilnU Bankamıza ibraz ederek ihale-
ye iştirak edebileceklerdir. · 

2 - Talipler şartnameyi okumak ve satılık gayri menkuller hak
kında fazla izahat almak için ihale gününden evvel B:ınkamıza müra
caat eylemelldir 

. 
Mahalle veya 

mevkli 

Gebze ile Tuzla arasında 
Ayazma mevkii namı diğeri 
Gançunun bahçeleri 
Gebze ile Tuzla arasmda 
Ayazına mevkii namı diğeri 
Gançunun bahçesi 
Gebze ile Tuzla arasmdi 
Ayazma namı diğer Gançu
nun bahçeleri. 
Gebze ile Tuzla arasında 
Ayazma mevkii namı diğeri 
Gançunun bahçeleri 
Gebze ile Tuzla arasında 
Ayazma mevkii namı diğeri 
Gançunun bahçesi 
Gebze ile Tuzla arasında 
Ayazma mevkii namı diğer 
Gançunun bahçesi 

Borçlunun adı 

Dancad:ı Dramalı Yunur 
oğlu HO~eyin Dağdeler 

Darıcanın Heybell mevkii 

Borçlunun adı 

Darıcadan Kerim ağa kaı 
nsı Ay~ 

Cinsi 

Tarla 

Bağ 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Bağ yeri 

Tarla 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Hududu 

60 Tarlanın iki tarafı sa-

270 

hibi senet ve çayır ova ve 
tarik ile mahdut 
Tarafları şimendifer h:ıt
tı ve ilç tarafı sahibi se-
net ile mahdut 

82 Tarafları Ayazma ve ça
yır ova ve sahibi senet ve 
tarik ile mahdut 
Tarafları Ayazma ve ça
yır ova ve sahibi senet ve 
tnrik ile mahdut 

165 

120 

540 

300 

İki tarafı sahibi senet ve 
çayır ova ve tarik ile 
mahdut 
Tarafları şimendifer hat
tı ve Uç tarafı sahibi se-
net ile mahdut 

Borcu lira 

1200 

Şarkan Kara Mahmut el
yevm Simon oğlu Kolya 
tarlası şlmalen yol, gar
ben Yomuk oğlu Ömer 
tarlası cenuben Hakkı 

Dö. 

20 

4 

6 

6 

8 

4. 

tutlutu 4 
Borcu lira < 

350. 

(6746) 

,elediye Sular idaresinden : 
Sıhhat ve İçtimaı Muavenet VekAletlnden alman kat'! emre tevfikan 

Kll'kçeşme sularının ll.8.9U Pazartesi gününden ve Eğrikapıdan itiba-
ren kesileceği ilan olunur. {6756) 

l - B~ bin kilo Sudan zamkı kapalı uıd ve bin beş yilz kilo tut
kal açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Zamkın muhammen bedeli 5750 ve muvakkat tcmlnab 431,25 
liradır. 

3 - Tutkalın muhammen bedell 900 ve muvakkat teminatı 67,50 
liradır. 

4 - Zamkm ihalesi 14 Ağustos 1941 Persembe gilnü saat 16 da f
darcmizdeki komisyonda yapılacağından taliplerin kanunun tarif ettiği 
vesaik ve muvakkat temlnnt ve teklif mektuplarını havi kapalı zarfla
rını tayin olunan saatten bir saat evveline kadlır komisyon riyasetine 
vermeleri. 

5 - Tutkalın ihalesi 15 Ağustos 1941 Cuma günü saat 15 de yapı
facağmdan isteklilerin kanuni ve;ıaik ve muvakknt teminat makbuzlariy· 
le birlikte mezkur gUn ve saatte mczkl1r komisyonda hıızır bulunmalan 
lAznndtr. 

6 - Zamk ve tutkal mühürlil nilmuneleri İdaremizce her giln g5ste-
rillr. Ve şartnameler vcrllir. (6338) 

Yüksek l\f ühendis l\lektebi Satın Alına Komisyonundan 
Mektebin 1941 mali yılı iaşe ihtiyacı aşağıda gösterildiği sekilde ek

siltmelere konulmuştur. Fazla tafsilat için GümüljSuyundn Yuksek Mü-
hendis mektebine müracaat. (6740) 
Erzakm cinsi İlk teminat Eksiltmenin 

Zeytin yağı vesaire 
Peynir 
Pirinç 
Silivri yoğurdu 
Şeker 

Reçel 
Un ve saire 
Kuru erzak 

Lira Şekli Gunil 

39-l 
273 
323 

66 
486 
142 
218 
2~1 

Kapalı 

Açık 

" 
" Kapalı 

Açık < .. 
" 

~.8.941 .. .. 
" 
" .. 
" 
" 

Bakırköy Mal Müdürlüğünden: 

SaaU 

11.45 
10,30 
10.45 
11.00 
14.30 
11.15 
14.00 
14.15 

Ciheti askeriyeye ait olup Safra köyünde mevcut 600 ve Ye:,ıllk6yde 
613 ki, cemnn 1213 adet boş benzin tenekesi bilmüznycde satılacaktır. 

Tall.;ı olnnlann muhammen bedcU olan 612 lira 56 kuruşun % 7.5 tc
, minat bedeli olan 45 Ura 94 kuru1;1luk makbuz veya ınektublyle ihale gU

nC. olan 18/8/941 pazartesi günü saat 14 de Bakırköy malmildilrlüğünde 
müteşekkil komisyona milracaaUarı lltın olunur. (6448) 

Yüksek Öğretmen Okulu ·Müdürlüğünden 
1940 - 1941 ders yılından evvelki senelere ait askerlik kamplan 

eksik olan talebeler için 11 Ağustosta Üniversite talim taburu komu
tanlığınca bir kamp açılacaktır. AlAkadar talebelerin 8 Ağustostan evvel 
talim taburuna müracaattan IQzumu illln olunur. (6640) 

Mühendis ve FeJJ Memuru Aranıyor 
Arzu edenlerin g!hilşmek üzere Galatada Bankalar caddesinde Assl

kilrazloni Jenerali hanında (77) No. ya müracanUarı , 


