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• 
mız Milli Şefi 

Fran~anın Yeni Büyük 
Elçisini Kabul Etti 

8u Propaganday;-1 Dil Kurumunu Ziyaret Eden Cümhurreisi, 
Artık Nihayet Kurumun Mesaisi ile Yakından Alakadar 
" •1 • • I t • Olarak Kıymetli Direktifler Verdi ... erı mesını s ıyoruz 

Bir ingiliz 
Gazetesi -
Türkiyeyi_ 
Tehdide Maruz 
Addediyor 

Kief' e Yap ılan Son 
Hücum Akim Kal ırsa 

Almanla r Türkiye ve 
lran'dan Geçmek 

istiyeceklermiş ! 
Londra 8 (A.A.) - M. Vernıar 

Baktlett, şunları yazıyor: 
"Almanarın Kief'in cenubun 
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r-------------------------, TASARRUF 
BONOSU 
Alırsanız 

Paranızı tasarruf etmiş, faizini pel}in almılj, 
Milli Müdafaaya hizmet etmiş olursunuz. 
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Alman - Sovyet harbi başladığı 
gündcnbcri Türkiye etrafında da 
bir propaganda mücadelesi devam 
ediyor. Türk efkarı umumlyesi bu 
propagandalara kapılmıyacak dere
cede olğundıır. Türk hükilmeti de 
ötcdenbcri takip ettiği müstakar ve 
müstakil siyasetini bu propaganda
lar üzerine değiştirecek değildir. 
Fakat artık bu propaganda harbin
den rahatsız '>lmaia başladığımızı 
söylemenin zamanı geldiğini sanı
yoruz. 

da yaptıkları yeni tazyik, Lond- Birleşik Amerikadan Orta Şarka gönderilen Amerikan malzemesi Mısırda bir liınana çıkanlırken 
rada alaka uyandırmaktadır. 

M. Zekeriya SERTEL 

A iman - Sovyet harbi baş-' 
ladıitı gündenberi. Türkiye 

~\rafında da tehlikeli bir propa
ııanda mücadelesinin devam et
tiğini görüyoruz. 

Bu propagandaya evvela Al
llıanya, Sovyetlerin kendisinden 
.!loğazları istediğini işaa ile baş
ladı. Buna Sovyetler, cephede 
Almanların Boğazlar hakkındaki 
emellerini gösteren bir takım ve.. 
sikalar elde ettiklerini bildirmek
le mukabele ettiler. Dün de Ber
liner Borsen Zeitung gazetesinin 
başmuharriri ve Almantanın en 
büyük siyasi muharrirlerindı>n 
biri olan Megerle bir Stokholm 
gazetesiırin neşriyatına atfen İn
ııiterenin Sovyetlere Boğazlan 
'lradettiiti rivayetini ortaya attı. 

Bu karşılıklı propo~ndanın 
hedefini anlamıyacak kalı.ar saf 
değiliz. Fakat artık bizim etrafı
llıızda yapılan bu propaganda 
harbinden rahatsız olmağa baş
ladı/tımızı söylemenin zamanı gel 
di sanıyoruz. 

Şüphesiz ki iki taraf da bu if
şaat ve neşriyatı ile Türk efkan 
Umumiyesini tenvir maksadını 
takip ediyor değillerdir. Eğer 
maksatlan samimi ise, elde ettik
leri vesikaları Türk hükumetine 
bildirmekle iktifa etmeleri daha 
tabii ve daha muvafrk olur. 
Yoksa bunu ulu orta davul zurna 
ile aleme ilan edince iş, prope
g;mda mahiyetini alır ve işaa e
dilen haberlerin mevsukiyetine 
itimadı azaltır. Türk efkarı umu
miyesi bu propagandalara kapıl
mıyacak derecede olgundur. 
Türk hükumeti de öt.edenberi 
takip ettiği müstakar ve müsta. 
kil siyasetini bu propagandalar 
üzerine değiştirecek değildir. 
Yalnız dostlarımızın bizim etra
fımızda yaptrklan bu propagan
da harbinden dolayı kendilerine 
karşı beslediğimiz dostluk hisle
rini rencide ettiklerini saklama
/ta da lüzum yoktur. 

Türkiye dostlarını ve düşman
larını bilir. Hangi devletlerin ne 
maksatlarla Boğazlar üzerinde 
emeller besliyebileceğini de müd
riktir. Türkiye bugün dost ve 
müttefik bulunduğu devletlerin 
dostluklarına ve ittifaklarına olan 
sadakatinin derecesini de ölçmüş, 
öğrenmiş ve anlamıştır. Propa -
ganda ile Türkiyenin bu kanaat
lerini sarsmak, dostluklarımıza 
ve ittifaklarımıza zarar vermek 
mümkün değildir. 

Onun için dost ve müttefik 
herkesten ric'amız şudur: 

Bizimle meşgul olmayınız ve 
artık bizim etrafımızda yapılan 
bu propaganda harbine bir niha
yet veriniz. Propaganda ile bizi 
tuttuğumuz yoldan döndüremez
siniz. 

General Weygand 
Şimali Afrikcxdan 

Vichy'ye Gerdi 
Ankara, 8 (Radyo cazeteşi) - Ge

neral Vcygand Şimali Afrikadan Vi
chy'ye gelmiştir, 

"'Bu gelişin Bertin tarafından ~ 
iustosta müddeti bitmek üzere V. 
7 e verdiği söylenilen •e .. P. , , 
k at"i ili birliğine davet eden ultJ 
ile alakadar olduğu anlaıılmakta 

Milli Şefimizin son seyahatlerin den birinde Ankaraya avdetlerine 
ait bir intiba 

Ankara 8 (A.A.) - Reisicüm-ı Türk Dil Kurumunda 
hur İsmet İnönü bugün saat 17 . • . . 
de Çankayada Fransanm yeni . Ankar~. s .. (A.A.J. Mıllı şefımız 
büyük elçisi M. Jean Helleu'yü Jsmet İno_nu, bugu~ saat . ı.s de 
kabul buyurmuşlardır. ref~atlerınde Maa:ıf Vekılı Ifa-

M. Jean Helleu Reisicümhura s~ Alı Yucel oldugu halde. Turk 
itimatnamesini takdim eylemiş _ d~l kur.umunu .Z'Y3;ret etmışler -
tir. Kabulde Hariciye Vekili Şük- dır. Cumh,urreısımız, kurum ka
rü Saraçoğlu da hazır bulunmuş. pısında :Urk d.11 kurum.u .genel 
t sekreterı İbrahım Necmı Dılmen 
u~üyük elçinin muvasalat ve ile ku:um .gene~ merkez kurulu 
üf ekatinde askeri merasim uyelerı Besım A.alay, Hasan Re-

m al r t (Sonu; Sa: 2; Sü: 6) 
yapı mış ır. 

Askerlik Kanunu 
1 adil Ediliqor 

Yoklama Devrinde Bulunup Askere İ stenmesi 
Zamanı Gelmemiş Olanlar Seferberlik Veya 
Fevkalade Hallerde Askere Alınabilecek 

Ankara, 8 (TAN) - Askerlik kanununun dördüncü maddesi,. 
nin. tadili hakkındaki kanun layihası meclisi umumi heyetine sev
kedilmiştir. Maddenin son şekli şu olacaktır:. . 

"Yoklama devrinde bulunup askere istenmesi zamanı gelmeqıış 
olanlarla 19 yaşında bulunanlar seferberlik zamanlarında veya 
fevkalade hallerde Milli Müdafaa Vekilinin istemesi ve İcra Ve
killeri heyetinin kabul ve Reisicümhurun tasdik eylemesiyle as 
kere alınabileceklerdir. Bu takdirde bunlardan yoklamaları yapıl 
mış olanlar sevkolunurlar. Yoklamaları yapılmamış olanlar için 
Milli Müdafaa Vekilinin tayin eyliyeceği herfıangi bir zamanda 
askerlik meclisleri derhal toplanarak bunların yoklamalarını ya -
parlar. Ve bunlardan askerliğine karar verilenler askere alınırlar. 
Bu suretle askere alınanların kanunen alınmaları Hl.zımgelen güne 
kadar yapacakları askerlik müddetleri, muvazzaflık hizmetlerine 
mahsup edilecekıtir. 

ALMAN TEBLiGi· 
Çünkü bu hücum, yakın ve orta ı
sarkta vukuuna intizar edilmesi 1 • 
lazım gibi görünen hadiselerin e
hemmiyetini bir kat daha arttır. 
maktadır. Zira, uzakta bulunan 
Kafkasya petrol kuyularına var Ukraynada 

Çevirilen 
Rus Kıtaatı 

mak için Kief yolundan başka 
Türkiye ve İrandan geçen yol 
vardır. 

Nazilerin Balkanlardaki faali. 
yeti, bilhassa Kief mıntakasında 
devam etmekte olan taarruz a
kim kaldığı takdirde nazilerin 
yukarıda zikredilen iki memle -
kete hücum etmeleri ihtimali 
nıevcut olduğunu göstermekte -
dir. 

Suriyeden ge!Prek İrak ve İra. 
na giden yol şimdiki halde mih
vere kapatılmış bulunuyor, bina. 
enaleyh Türkiyenin maruz kal
dığı tehdit daha büyüktür. Çok 
miktarda asker, Bulgar - Türk 
hududunda tahsit edilmis bulu -

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

Kısmen imha 1 
Edildi, 30 Bin 

Esir Alındı 
Baltıkta Wezenberg 

Zaptedilerek Fin 
Körfezine Varıl d ı -

İran Tazyik 
Ediliyor 

v Ukrayna Muharebesi 
Almanlar Çıkarıld ıgı inkişaf Halindedir 

SOVYET TEBLiGi 

Afrikadan Almanların 
·Çekilen A'man1 Zayiatı 1,5 

Kuvvetleri ı Milyondur 
1 -· Şarka ve Türk 

Hududuna Bulgar 
Gönderiliyormuş ! 1 

Kahire 8 (A.A ) - Tass ajansı 
bildiriyor: 

General Rommel'in Libyadan 
alınmasını şimal' Afrikadan küt. 
le halinde Alman kuvvetlerinin 
Balkanlara çekilmesi takip etmiş
ti ... Bu kuvvetle• şark cephesine 
ve Bulgar - Türk hududuna ııön
derilmektedir. 

Nevyork He•ald Tribune ga
zetesinin Kahire muhabirinin bil 
dirdiitine göre, son zamanlarda 
Tobruk civarında yapılan hare. 
kıitta esir alınanlar kil.milen İtal
yandır. Tobruk üzerinde de mün 
hasıran İtalyan tayyareleri hare. 

Sovyet Zayiatı 
İse Takriben 

600 Bin Kişidir 
Muvaffakıyetsizlikler 
Karş ısında Almanlar 
Zayiat ı Gizliyor 

-o-

Bir Tank 
Zayiata 

Fırkası 

Uğratlldı 
Takdirde Berlin Siyasi 
Münasebatı Kesecek 

Tahran, 8 (A.A.) - Reuter ajan
sından: Tahrandaki Alınan Elçisi İ
ran Başvekiline bir nota tevdi ede
rek İngilizler tarafından 1apılmış o
lan teşebbüsler üzerine İranda mu -
kim 2500 Alınan tebaasının meınle -
ket haricine çıkarılmaları takdirinde 
Almanyanm diplomasi münasebetle
rini katetmek mecburiyetinde kala -
cağını bildirmiştir. 

1 
katta bulunmaktadır. Bu mınta
kada bulunan bütün Alman bir. 
likleri geri alınmıştır. 

Moskova 8 (A.A.) - Sovyet is. 
tihbarat dairesinin 7 a~ustos ta" 
rihli ak am tebli~i: 

7 Ağustos günü kıtalarımız. 

İngiliz Sefiri ise, İran hüktim.etine 
İngiltere bükümetinin Almanyanın 
teı,;ebbüsüne rağmen Almanların İ· 
randan çıkarılmaları jçin ısrar etmek 
hususunda kendisini mecbur telakki 
etmekte olduğunu bildirmiştir, İngi
liz tazyikmm devam edeceği tahmin 
edilmektedir. Şark cephesindeki Alman ordula

rından bir gruba kumanda eden 
General Von Falkenhorst 

Alınan kıtalarırun birdenbire çe .. 
kilmcsi İtalyanları feyka13de müşkül 
bir vaziyete düşürmüştür. Cephenin 
bazı mıntakalan tahliye edildiği veya 
gelecek günlerde tahliye edileceği. ta
hakkuk etmektedir. 

Alman kıtalarınıo geri alınması İ
talyan genel kurmayı ile kararlaştı
rdmamıştı. Bu yüzden bir emrivaki 
karşısında kalan İtalyan genel kur
mayı cephedeki kötü vaziyeti sakla
mak için müstacel tedbirler almak-
tadır. (Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

Keksholm, Smolensk, Koln, Çer 
kof istikametlerinde düşmana 
karşı muannidane bir surette mu 
harebeye devam etmislerdir. Cep 
henin diğer istikamet ve bölge. 
!erinde kayda değer mühim as
keri harekat olmamıştır. 

Kıtaatımızla is birliği yapan 
hava kuvvetlerimiz düşmanın 
zırhlı birlikleriyle muharebe sa

(Sonu: Sa: 2: SU: 3) 
.. u va ... a n a n n a ....,, ...... ,....,..,...,... .... ,.,.,..,...,....,._ 

Bugün 4 Sayfada 

Dört Kıta Haritası 

•• •• uncu 

Birmanya'nın 
Müdafaası 

İçin Hazırhk 

Onümüzdeki 3 ·Ay 
içinde lstanbulda 
Yapılacak Yollar 

Berlin 8 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığı tebliğ e
diyor: Ukrayna'da Ouman'ın ce· l •'loz,.•lo•"""'-..,•w-,._.,,. .. .,.,. .... ,. • .,, ... ,._,.-,.,._,.-.,..,.,.,.-.,.:e1ou•·"· ... n1ou,.-1o .. ,.-.,,,...,..,. • ..,.,.,...,,.,,...,... .. _ 

Çin de 
Tahşit 

50 Fırka 

Ediyor 
Nankin, 8 (A.A.) - "Ofi-Ha

vas,, Domei Ajansına Nankinden 
gelen haberlere, bakılırsa Şang -
Kay - Şek, lngiliz kuvetleriyle iş 
birliği yapmak suretiyle Birman 
yanın müdafaası için 50 tümen 
seferber etmiştir. Bu kıtalar Ku
angsi, Yunnan ve Hunan vilayet
lerinde seferber edilmişlerdir. 
Buralardan Birmanyaya mütevec 
cihen sevkedilecclderdir. 

Siyam ba§vekiline göre 
Bangkok, 8 (A.A.) - Millet 

Meclisinde sorulan bir suale ce
vaben hariciye nazırı Siyam hü
kumetinin cenup hudutlarında 
Ingilterenin asker tahşit etmek•e 
olduğundan haberdar, bulunduğu 
nu fakat başka memleketlerin iş 
!erine müdahale etmenin hükı1 -

siyasetine dahil olmadığı
emiş ve Siyam'ın bütün 

le gayet iyi münasebat 
<!~·iğini ilave ey -

Vali ve 
Kırdar 

Belediye 
Bu Hususta 

Dün vali ve belediye reisimiz 
Lutfi Krrdarla belediyenin 1941 
yılı için hazırladığı faaliyet prog 
ramı etrafında bir hasbihal ya. 
pıyorduk. O sırada reis muavini 
Lı'.itfi Aksoy içer: girerek valiye 
tebşir etti: 

- Atatürk bulvarını ihale et· 
tik, dedi. 

Vali memnunivetini söyledi ve 
sonra bana dönerek izah etti: 

"İçinde bulunduğumuz 941 ma 
li yılının henüz ikinci ayını ta
mamlıyoruz. Bu sene şehir için
de başlamış ve başlamakta olan 
yollar için belediye bütçesinden 
600 bin, ve hus1'si idare bütçe. 
sinden de 500 bin lira ayrılmış
tır. Elimizde bulunan bu tahsi. 
sat1a yapacağımız işler, az bir kı
sım hAriç olmak üzere, tamamen 
müteahhitlerine ihale edilerek i.. 
se başlanmıştır. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 1) 

Dr. Reisi 
İzahat 

LQtfi 
Verdi 

Dr . Liltfi Kırdar 

nubu garbisinde ihata edilmiş o
lan mühim düşman kuvvetleri 
imha edilmiştir. Şimdiye kadar 
aralarında 6 mcı Sovyet ordusu 
kumandaniyle diğer yüksek ku
mandanlar da bulunan 30 bin. 
den fazla esir alınmıştır. Ganaim 
pek çoktur. 

(Sonu: Sa: 2i Sü: 5) ---
General Dentz 
Tevkif Edildi 

Düşen 

Serbest 
Sebep, Esir 
Subayların 

Bırakılmamasıdır 
Beyrut, 8 (A.A.) - Suriyed~ki İn

giliı: kuvvetleri umumi karargahı, 
General Dentz ile Vichy Fransızla -
rından olan diğer bazı subayların 

tevkif '!dildiklerini aşağıdaki tebliğ
de bildirmektedir: 

General Dentz dahil olduğu halde 
takriben 35 Fransız subayı dün öğle
den sonra İngiliz askeri makamları 
tara!ından tevkif edilmişlerdir. Bu 
subaylar mütarekenin yedinci mad -
desi hükü: .. 1leri tatbik edilinciye ka
dar Filistinde mevkuf kalacaklardır. 
MezkO.r maddeye göre Vichy makam-

(Sonuj Sa: 2; S U: 6) 

IJJUntet~i 
HEYKEL YERİNİ BULUYOR 

Yazan: REFiK HALi D 

K öyden şehre hiç inmediğim halde, bahur srcakları!'da sam yeli eser· 
ken plija serilcceğime plijı serip bizzat yerine ~derek yaptığım 

tetkikata göre Barbarosun heykeli, yeni projede türbeye yakın olmakla be· 
rabeı-, korktuğum gibi pek aykırı bir yere dikilmiyormuş; Onu, Beşi1ı::ta3 cad· 
desi üzerine, y.ini türbe methalinin önüne deiil, arka tarafa, denize nazn · 
genişçe bir meydana koyacaklar:Kara yolundan giderken türbeyi görecek· 
siniz; Boiazdan geçerken heykeli seyredeceksiniz. Projede iyi bir fikir da· 
fla var: Bahriye müzesinin bir kısmı - eski kadirgalarla beraber - tür~ 
benin yanında yer alacak; sayılı günlerde hey'kelin durduğu meydanda - ikı 
taraftan açılacak yollardan geçmek şartiylc - rahatça mcra$im yapılması 
da mümkün olacak. 

Ali! Anlaşılıyor ki mesele bir tüı·be civarını renişletmekten ve tür
benin kapısı önüne ~r heykel dikmekten ibaret, basit hır iş değilmiş: sor 
günlerde fikir; iyice işlenmiştir, makfil ve bedii şeklini almıştır. Bu mü
nasebetle ... bilhassa döktüiüm terleri hatırhyarak - şunu da söylemek 13 
zım: İstanbul belediyesi, halkı pek yakından alikadar eden ve muharrirler 
fikir beyanına me::bur kılan mühim projeler tatbike konulacağı zamar 
fikirlerine kıymet verdiği bazr kalem erbabını evvelceden daha etraflı ay
dınlatmah, hatta bu himmetine bir de küçük kroki i13v~siyle onları bihu 
de yere zihin yormak, yanlış mütalealarda bulunmak, fikir karga('lahğ1n: 

sebep olmak, yazdığını bir müddet sonra düzeltmek zahmetinden kon•
malıdır Muharrirlerin adresler~ f;"Önderilmek, o g.ibi yarı: ve krokile1 
de ihti~a etmek şartiyle (Belediye Mecmuası) bu vazifeyi pek güzel ya -
pabilir. Daha doğrusu, mecmua o su retle bir .işe yı ramı§., yaramağa baş

lamış olur. 
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1 Onümüzdeki 3 Ay in9iltereden· Saç Makinalar1n1 Ek~ek Narhına 
• Yünlü, Pamuklu . 30 Para Zam •~t~_.... 

J ç l n de l stanbulda ~~~~!.n'!:ı~!!~~~~n~ K70u~~hna_nlar1an. Yenl!~~~~~!!n~ bey., ı ~:~,~;:::~n, 
yapılacak yol/ar fi~~bı.1~~;,~~~~~'.:~~ of o l i zqetS lZffl lŞ ~~::,u~:,,~:~~:\'.!~·~ı;..;: Yazan: Naci Sadullah 

(Sa.tarafı 1 incide) 
Her işin inşaat müddeti azami 

uç ayı tecavüz etmediğine 2öre 
bu seneki tahsisatımızı teşrini
l vvel sonuna kadar sarf etmiş ve 
yol mesaimizin neticelerini bu 
müddet zarfında elde etmiş bu
lunacağız. 

Bu yıl yapılacak ve yapılması
na başlanmış ola.n yollar şunlar
dır: 

ADALARDA: 

Kmalıadn rıhtımının beton yolu ile 
'F!..ıyukadadn Sakarya ve UılAhatun, 
Hrybclide Hım, Kuyubaşı, Belediye, 
I:;urgazda İçyalı yollarmm §oscleri 

rine asfalt yaptırıY<>ruz.. 

BAKIRKÖYDE: 

Yeşilköyde; Feyruz.Abat, Mühendis 
Z ya, Hareketordusu, Gijlibrişimi, İr
nıye sokaklannm kaldırım ve par

l'IC'riylc Yeşllköy - Tayyare mey
nı ilti:;ak yolunun makadam şose 

katran kaplamnsma baıilıyoruz. 

ne katran kaplanması, Yeni Posta -
hane - Oro1.dibak - İs Bankası yol
larının bozuk olan parkelerinin yeni
den lerşi. 
FATİHTE: 

Maltepe GOmU,ıu711 Davutpaıa iltisak 
7olunun ıosa lnıun Atatürk bulvarında Un· 
kapanı ile Boıdoian kemeri arasındaki SOO 
metrelik bir kısmın tanılmi, Suaçhanebaıı • 
Zeyrek refüjleri, Yedikulede Balıklı Rıım hu· 
tanesi lltisakının malıadam ıosa ve katran 
lı:aplaması, Kıztatı, Açıklu, Kimil paıa, Fatıh 
Karaman, Dull:erollu, Kubllly, Halıcılar, O 
caklı, Mutemet, Akdeniz 701larnun ve Yedlku 
le • telılz istuyonu iltisak 70Junun makadam 
ıoıa ü&erlne katran kaplanması. 

KADIKÖYÜNDE: 
Ece, Yeıila7, Yurddaı, Celil Muhtar ve 

Badcmaltı ıolıalıları lnıui1lc Hüseyin bey •re 
Ilcri ıolıaklarında ıou lnuaı, Altıyol afn 
Ermeni muarlıfı yolunun tevıl olunan kısmın 
da parke ve kaldırım lnıuı. 

ÜSKÜDARDA: 
Scmıl Paıa Rıhtım orkulufu, Dayıhatun 

ve Şair Neılml, Anrma Velloflu, Beylerbeyi 
Cınar, Selimiye Kavalı: caddelerinin parke ve 
kaldırımları ile Cami aokak ve Ceımdkebir 
70llarının ıoaa inıutı yapılacaktır. BESİKTASTA: 

Beylı:oı, Eyüp ve Sarıyer lıaıalarının 7olla· 
Dolmabahçe - Taşkışla &ose inşası, n icin hazırlanan keıllnameter tetkik edil • 

T ı'mabahçe - Maç'ta ve Beşiktaş - melıtedir. 
• mur şoselerl Ortaköy mez.arlık Bebek htın;e ve Halkalı Hadımklly, Sa· 

1 ' k " rüsü "ftrb mandıra • lzmıt 7ollarının lnıaatına devam 
unun şose ve op , DtJ aros 

1 

olunmaktadır. 

' ırbesi etrafının tanzimi ve Be:ılktaş- Ayrıca huıusl idare parası ile Plorya • Kil· 
Maçka arasındaki mevcut bozuk culıcekmcce, Yaolva • Cifılik, Abide! HOrrlyet 

tun parkeye tah\•Ui, Kabataş mer- Klfıthane, Suadiye hkcle yolu • Ciltehavuz. 
\enli yolda kanalizasyon in:ıası. lar yollarının lı:atran lı:aplamuı, Kandlıtl Yo· 

RFYOÔıLl ' DA. lunda makadam ve dıvar lnıuı, Uıküdar Si· 
' • le 70lunun makadamı Topkıpıdı mı•adaın 

lnonü gczgisl, Kasımpaşa - Halıcı
OlllU şosesi, Mete caddesi ve asker o
<' ı yolunun asfaltı, Yüksekkaldı -
rrmın mozayik parkesi, Cihangir -
Turkgucü sokağında şose ve kaldırnn 
ı ası, Aynalıçeşme - Tozkoparanda 
t ordür ve duvarların tanzimi, Zin
cırlıkuyu mezarlığına methal duvarı 
m ası. Mecidiyeköy Çarşdçl şosesi, 
Az pkapı çöp iskelesi yolu, Galata 
Kalafatçılar caddesi tamiri, Şişli Sa
m n yolu parkesi, Ferıköy Bozkurt 

ddesi, Şışli Abideihürriyct caddesi, 
T ksim Fıat garajı, Cihangir Tüfekçi 
::;.; lıh, Batarya ve Bilezikçi soknkla
"I Taksim Talimhane c::ıddesl. 

~MİNÖNÜ 'DE: 

D1vanyolu, Sultoınahmet, Ayasofya, 
Yeni Postahane, Bahçckapı, İş Ban
kası asfalt ve tretuvarları, Yenlcami 
rkasmm bordür, tesviye, merdiven 

\ esaire inşasiyle tanzimi, Beyazıt 
meydanı \'e İnkıl!ıp Müzesinin duvar 
'e tretuvarlan, Yesildirek Sultan o
daları yolunun kaldırunı, Hocahatun, 
Tarakçı Cafer. Kabasakal Mlmarağa 
yolları, Sirkeci - Demirkar.ı yolu, Ha-

kzedeler, Gençtürk ve Yeşiltulum
ba şoselerinin makadam şose üzeri-

yol lnıuı, dıvar, Bordor ve Toprak haferl, 
Yalova • Buna yolunun makadam ioıuiyle 

7ollarda lıaret levhaları mOteahhltlerine ihale 
cdllmiı ve inıaata da baılanmıı bulunmakta· 
dır.,. 

İzmirdc Ekmek Fiyatları 
Jzmlr, 8 (TAN) - Belediye ekmek fiyat • 

!arını 30 para, francalayı bir kuruı zam 7JP• 
mı~tır. 

RADYO 
Rllr.O~K() 

7,30 Procram 
7.U Mlldk (PL) 
7.4S Hıberler 

ı.oo Müııı. (Pi.) 
1.30 Evin ıutl 

* 13.!0 Proıram 
13.33 Şarkılar 
U.45 Haberler 
J4.00 Mllılk (Pi.) 
14.45 Sarlıılar 
1 S.00 Dans Mllılfl 

* ı ı.oo Proıram 

il.Ol Fasıl 

PRO<!R L\ '\1 
18.!0 Muhtelif 
ı 8.40 Orkestra • 
19.00 Konuıma 
19.ıS Orkestra 
19.30 Haberler 
19.45 Şarkılar 

20.IS Ra.S,,o Guetul 
Z0.45 Şarkılar 

zı .oo Ziraat takvimi 
21.10 Isteklcr 
21.40 Konuıma 
21 .SS Orkcı\ra 

22.30 Haberler 
2%.45 Orkeatra 
22.55 Kapanıı 

.GECE . GELEN HABERLER 
Örfi İdare 
Kanununda 
Değişiklik 

_., -
Beşinci 

Yeni 
Maddenin 
Şekli 

Ankara, 8 (TAN) - Örfi İdare 
Kanununun bnzı maddelerinin tadili 
hakkındaki kanun lAylhası Meclis u
mumi heycUne sevkedilmiştir. Adli
ye Encumeninln beşinci madde üze
r nde yaptıtı tadilat şudur: 

Örfi İdare Mahkemeleri ll,,~ğıda 
yazılı :ıekılde teşekkat edecektir: 

ı - Örfi İdare Komutanlıih re.fa
k tinde luzumu kadar askerl mah -
keme teşkil olunacaktır. Bu mahke-

elcr toplandıklan mahallin ismini 
ta ıyacaktır. Her mahkeme teşkil o
lunacak mmtakada Örfi İdare Ko -
mutanmm inhlası üzerine Milli Mü
dafaa Veldllnce tayin olunacak bir 
Ge>neral, öbür Örfi İdare Mahkeme-
ının adll fımlrllğinl yapacaktır. 

2 - Örfi İdare Mahkemelerinin a-
d \'e yedek askeri ve askeri adli 

hfıkımlcri, zabıt kAtipleri ile dığer 

memur ve müstahdemleri :Milli Mil
d fan Vekili tarafından intihap ve 
tay,n olunacaktır. 

Askeri adli hfıkimler bunlardan 
bılfı 1 hftklmllk etmiş olanlar arasın
dan scçılecektir. 

3 - Müstacel ve zaruri hallerde 
Örfi İdare Mahkemeleri teessüs e
d nciye kadar mahalli hfıkim ve Cüm 
hurıyet Muddelumumilerl askeri adli 
hAkim vazifesini göreceklerdir, 

Ordu Mensuplarına 

Birer Tayin istihkakı 
Verilecek 

Ankara, 8 (TAN) - Ordu mensuplarına 

b rcr tayın htihkalı:ı Yerilmesi haklı:ındalti 

kanun Uyihuı meclisi ıımıınıl heyetine ın 
kcdılmiıtir. Llylha eıulanna ıöre seferber 
lıkte seferin devamı mQddetince ve hu!us! 
ehemmiyeti veldlce lı:abul edılea (nlı:alide 

hallerde bu ha ilerin devamı müddetince aa· 
l<crl kadrolarda müıtahdem bllQmum subay 
ve askeri memıırlarta bunların yerlerinde üc. 
rttle çabıtınlan r:ııOstahdem(ere ve ordu 
kadrosunda ıeferl vaıireıinde müatabdem bu. 
lunanlara birer er uyııu iıtiltkalı: oalralı: nrl 
lccektır. 

Kıstrıl ıeferberlıkte bu istihkak )'alnu urcr 
bcr olan lı:ıtut « kararıAhlnı mensuplarına 
vcrılcccktlr. Bu er Uyııu lstibka kı kazandan 
yemek ıuret•yle veya aynen veyı bedclcn veri 
kcclı: •e kanıın hOkOmleri Jandarma, ıtlımrllk 

• ul>afua ve orman muhafaza te~klll un• ti • 
mil olacaktır • 

Atlantikteki 
Mülakata Dair 

Tahminler 
' _..,_ 

Roosevelt'in Seyahati 
Sebebi Aydınlanmadı 
Vaşington, 8 (A. A,) - "Reuter,, 

ChurchUl'in Rooscvclt ile görllşmliş 
olması ihtimalinden bahseden siyasi 
müşahitler, bu görüşmeyi çok mü
him hlıdise ve kararlara bir işaret 
olarak telfıkki ediyorlar. İleri sürü
len faraziyelerden birine ~öre, Hop
kins Rusyadan dönüşünde, Almanya
ya mukııvemet edebilmesi için Rus
yaya derhal ve tam mtınaslyle yar -
dnn etmek lüzumundan bahsetmiştir. 

Şayet Roosevelt ve Churchlll bu
luşmuşlarsa görüşmenin ehemmiyeti 
evvelce hiçbir diplomatik muhabere 
cereyan etmemi& olmaslyle de sabit
tir, 

* 
Vaşington, 8 ( A. A.) - Potamac 

Rlyaseticümhur yatından alınan bir 
telsizde Roosevelt ile M. Chor
chill arasında yapılması muhtemel 
mülAkııt şayiaları hakkında hiçbir 
kayıt bulunmamaktadır. 

Yedek Subay, Askeri 
Memur!ar 

Kanununda Tadilat 
Ankua, 1 (TAN) - Yedek subay ve U• 

lı:er! memurlar hakkındaki kanuııu tldil eden 
kanun lblhuı meclise verilmlıtlr. Kanunun 
7enl eelı:li ıudurı 

Yabancı memleketlerde yQkselı: mGhendiılik 

ve mühendiılik tahılline talebe olarak ııllnde· 

rilip de ıl!rillen ıü&um Ö%erine memlelcetc 
celbedilenlerln ecnebi memleketlerde yedek ıu 
ba7 olmak için ııllreccklerl tahıll ve ıtaja te· 
hbul eden iki sene müddetin mlltebakitlni 
memleketimizde tamamhyırak liyalıatları uıu 

len tudilı: edilenler J.'edek aatefıncn naıbo 
lunacaktır. 

Yabancı memleketlerde ylllılelı: mühcndlılilı 

ve mUhcndlılilı: tahılll lcln 7apılan mClsabaka 
imtihanlarında kauoan askeri ilse mezunu ta 
!ebede fevlı:alldc ahval dolayıalyle ecnebi 
memleketlere ıılinderilml1enler, ecnebi mem 
leketlerde 7edek ıubay olmak için ıı:llrecekleri 
iki 1Cne bir tahsil ve satJa telıabOI eden mlld 
detl memleketlmiıde tamamlıyaralc llyalıatbrı 
uıulcn tudilı: edildikten 7edelı: astefmen nu. 
b•dilccektlr. Yedek ntefmcn nubedilenlcrin 
müteakip rütbelere terfileri muvaıu( ıubay. 
lar ıı;lbl icra cdilecelı:tlr. 

lki ıcneden •vvcl ycdelı uteimen nube· 
dllıniı olı '\ların iki ıenede utefmen olmolan 
lıabut edllmclı ıuretiyle müteakip terHleri 
bu kanuna ıl!rc 7GrGtDlccckıir, "' 

sasına sevki için İskendcruna memur- francala raporu alımlar dn şimdi bu A iman iddialarma göre, Sovyetler 
lar göndermişlerdir. Bazı tAcfrler de, M ff k Ol B b 1 K G .. k ekmeklerden yemeğe başlamışlardır, milyonlarca insan, binlerce 
iki senedenberi muhtelif vilayetlerde UVa a amıyan er er e r UrS OreCe Toprak Mahsulleri Ofisi buğday fi- tank, binlerce tayyare, b inlerce to 
depo ettikleri kumaslnn buraya ge- Pennenant makbclerinin ehliyetli hazırlanma zamanı verilecektir. yatlarına b ir miktar zam yapmıştır. kaybetmişlerdir. 
tirtmlye başlamışlardır. Bu mallar h eller tarafından kullanılmaması; hal- Bundan başka cemiyet reısl iği: mu- Bir çuval una isabet eden 85 kuruş Alman iddtalanna gore, cephed 
ki sene evvel getirtilen mallar oldu- kın şikayetine sebebiyet vermİ$ ve vaHak olamıyan he!"berlere cemiyet zam, ekmek fiyatlarmm da kilo ba- doğüşen Sovyet kuvvetlerırı.ın yansın 
ğu için, piyasada yeni gelen mallar - bu yüzden bu makineleri kullanan ber ı.alonunda 2 .1ylık bir kurs açmayı şına 30 parn yuksclmesine sebep ola- dan fazlası mahvedılmi5tir. 
dan daha ucuza satılması icap etmek- berlerin; teşekkül edecek bir heyet di.ışunmektedır. B ılhassa permenant caktır. Brlediye İktısat Müdürlüğü Ve yine Alman iddialarına göre, ar 
tcdir. Halbuki kumaş tüccarları bu tarafından imtihanlarına karar veril- ile ılı:ili makine ve elektrik bahisle- yaptığı tetkikleri ve ekmek narhına tık, bu harp ka;:anılmış. ortada, Sov 
malları da İngilt~eden yeni gelen mişti. 1kı aydanberi devam ve tem- rinin beledıyenin mütehassıs mühen- 30 para zam talebini bugiin Belediye yet mukavemeti namında hır ICY bı 
malların fiyatiyle satmak istemekte- muz sonunda bitmesi icap eden imtj- dislerinin b iri tarafından verdı rilmesi Daimi Encümenine bildirecektir. En- rakılmamıştır. 
dirler. :Fiyatları Mürakabe Bürosu hanın sonu alınamadığı için bu mıid • içm temaslara başlanmıştır. cümen talebi kabul cders!', yarın sa- Schrimizdeki gazetelerden birini 
bu hususta tetkiklere ba&lamıştır. det 15 ağustosa kadar uzatılmıştır. bahtan itıbaren ekmek 13 kuruş ü- bir fkra muharririne ı:ore, bu har 

" --- İmtihan, 2 elektrik muhendisi, sn- Diger taraftan belcdıye berberler ce zerinden satılacaktır, bir istila harbi deiil , bir imha har 
MtİTEFERRİK : nayi şube müdı.irü, doktor ve berber- miyctıııe yolladığı bir emir He; ehli- .,.. -- · bidir. Ve Almnn ordularının bugun 

ler cemiyeti reisi tararıııdan yapıl - yetslz ve sıhhi muayene cüzdansız c;a- BELEDİYEDE : kadar Moskovaya. Kazana degil, Ki 

T b K maktadır. Bu giıne kadar yapılan im- lışan berberlerin şiddetle cezalandın- efe, Leningrada, Smolensk'e bile gır ra zon ve ars tihanlarda alınan randıman % 30 lacnğını bildirmiştir. Cemiyet bu iş G 1 t d k. E k meyişlerinin yegane sebebi de, ara 
v nisbetindedir. İmtihana girenlerin r~ için de her ayın sonuna gelen sah a a a a 1 n azın edinmek lüzumund:ın müstağni da" 

y aglarının Fiyatları 70 şi muvaffak olamamıştır. Muvaf- ı ı;unu bir ehliyet imtıhanı nçmata ka- K ld 1 . • ranmalarıdır, Bu görüşiınu teyit et 
fak oıamıyan berberlere 3 aylık bir rar ~ermiştir. a ırı ması Işı mek istiyen bu muharrir: 

da Tesbı•t Edı·ıı·yor .. _ Nitekim, diyor, asıl gaycs 

Ticaret Vekfıleti Urfa, Diyarbakır 
ve Siverek yağ fiyatlarını tesbit et
mişti. Kars ,.e Ardıhan mmtakasın
dakl yağ fiyatlarmm tetkiki için de 
bir memur gönderilmişUr. Trabzon 
Mıntaka Ticaret Mildürfüğüne veri -
len bir emirde, Trabzon, Vakfıkebir 
ve Polathanede de yağ fiyatlarının 
tetkik edilmesi bitirilmiştir, Biıtün 
istihsal mmtakalarmda yağ fiyaUarı 

tesbit edildikten sonra, lstih ltık mer
kezlerindeki fiyatları Mürakabe Ko -
misyonları mııhalli piynsnların husu
siyetlerine göre yağ fiyatlarnıı tcsbit 
edeceklerdir. 

FUAR TENZfLATI - Ağustosun 
on ikisinden itibaren İzmir Fuarı j
çin te.nziltıUı tren tarifelerinin tatbl
kma başlanacaktır, Yolcu ve yük i
çin yapılacak tenz.illıt yüzde ellidir. 
Fuar biletleri Fuarın kapanışından on 
gün sonrasına kadar muteber olacak
tır. İzmir seferleri için ayrıca katar
lar ilave edılece~tir. 

BAHÇIVANLAR CEMİYETİ 
Ticaret Vek~leti bahçıvan, sebzeci ve 
manavlar cemiyetinin bazı yolsuz 
muamelelerini tesbit etliğind~n. bu 
cemiyetin idare heyetini feshetmiştir. 

TAYYARE POSTALARI - İstan
bul - Adann - Ankara tayyare pos
talarına verilecek mektuplan almak 
Uzerc İstanbul, Galata, Pangaltı, Üs
küdar, Haydarpaşa ve Kadıköy pos -
tahanelerl sabaha kadar, diğer posta
haneler de saat 19 a akdar açık bu
lunacaktır. 

TOPTAN KUMAŞ SATIŞLARI -
Sümcrbnnk tarafından Yerli Mallar 
Pazarına verilen bir emirde, toptan 
pamuklu ve yünlü kuma~ satışları -
nm şimdilik durdurulmasını bildir -
miştir. Bu kumaşlara ihtiyacı olan -
tarın Fiyat Mürakabe Bürosuna mü
rı caat •trneleri ilAn edilecektir. 

Sovyet Tebliği 
(Baıtarafı 1 incide) 

basındaki piyade kuvvetlerine 
ve tayyare meydanlanndnki ha
va kuvvetlerine karşı hücumları. 
na devam etmiştir. 

6 Ağustos ~unu 39 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. B iz 19 
tayyare kaybettik. 
' Bir nehir yakırılarında cereyan 
eden muannidane muharebeler
de b ir Sovyet teşekkülü Atman 
ordusunun 20 inci tank fırkasına 
ağır zayiat verdirmiştir. Nehri 
ı?eçen kıtaatımız mukabil taar
ruza geçerek Alman fırkasının 
müdafaa mevzilerine hücum et
miştir. Alman topçusunun, mayn 
atıcı makinelerin ve mitralyözle
rin mütemadi ateşi kıtalarımızın 
hücumunu durduramamıştır. Şid 
detli bir ateşi müteakip Sovvet 
tankları düşman üzerine yürü
müşlerdir. 

Cereyan eden kanlı muharebede 
Alman tankları tahrip edilmiş, yüz
lerce Alman askeri ağır tanklarımızın 
zincirleri arasında ve top ve mitral
yöz mermileri altında kalmıştır. 112 
inci ve 'i9 uncu Alman tank alaylan 
ağır z.aylatn uğramıştır. Sovyet Bir
likleri 28 Alman tankı iğtinam et
mişlerdir. Ayrıca 6 top, 28 mitralyöz, 
30 mot.:ısıklet, 4 kamyon ve birçok 
malzeme alınmıştır. 

Almanların zayiatı 1,5 
milyondan fazladır 

Moskova, 8 (A.A.) - Şark cephe
sindeki muharcbclerde Alman kıta -
ları gerek insan, gerekse malzeme i
tibariyle muazzam zayiata uğramış
lardır. Devamlı muvnffakıyetslz.lik -
ler, Alman milletini yeise ve mane
viyat bozukluğuna düşürmekte oldu
ğundan, Faşist propagandası Alman 
kıtalarmın ve Alman milletinin ma
ıfovlyatını cephedeki harekıltm lnkl -
:ıafı hakkında yalanlar uydurmak su
retiyle yilkseltmiye çalışmnkta ve or
dusunun hakiki :z.ayiatını Alman mil
lı:tlnden gizlemektedir. 

Uzun müddet ayni yerde saymanm 
sebeplerini izah etmek ıçın Alman 
propagandası müstahkem Stalln hattı 
diye bir masal uyduruyor. Sovyet hü
klimeti, nerede Uizımsa orada mils -
tahkem noktalar ihdas etmiştir. Fin
landa körfezinden Karadenlze kadar 
uzanan Stalin hattı bir efsanedir. Bü
tün Sovyetler Birliğinin bütlin aha
lisi, yurdunu, toprağının her parça
sını bir müstahkem nokta gibi mil -
dafan etmektedir. 

Bunun içindir ki, Almanlarm bil -
yük zayiatı vardır. Alman kuman
denhğı harbin altı haftasına ait ola
rak bizim zaylatnnız hakkında hayali 
ve muazzam rakamlar neşretmiştir. 
Alman kumandanlığt, 895,000 esir, 
13,145 tank, 10,388 top \'C 9,082 tay
yare kn:-bcttifımizl bildirmektedir. 

ADLİYEDE : l'OLISTE : Devam Ediyor Sovyet ordusunu imha etmek olan Al 
man erkanı harbiyesinin tebliğler 

Muhtekl·r Kasap ve K d k .. .. d a· Galatada Necatibcy caddesinde yı- coğrafi isimlerden ziyade rakamlar! a 1 oyun e lr kılan apartnnanlarm enkazmm kaldı- doludur: Ve bu o kadar böyledir k" 

Ço
•• ktu··, rılmnsınn dün de devam edilmiştir. b iz, Alman ordularının mesela taaaaa Kömürcüler Dün Balkon Enkaz altından eşya çıkarılmakta ve Çerkofa kndar ilerledik ler ini. anca 

bı: eşyıının harap olmamasına itina Sovyet tebliğlerin.in itırafatından ö{; 

Mahkum ordular Bfr Kız Öldü edilmekte olduğu için, çalışma ağır reFnmkekteysizl., "dd 1 .. Al 
gitmektedir. Maili inhidam olan n- a at, ovyet ı ia arına gore, 

Mangal kömürOnO 8,5 kuruşa sat
t.ıklıırı için ııdliycye verilen İbrahim, 
İsmail ve IH!scyin asliye ikınci ceza 
mahkemesince 40 ar lira para ceza
sına ve 7 şer gün ticnret yapamamı
ya mahkum edilmişlerdir. 

Yine dün adliyeyi! verilen ve 45 
kuruşa satılması icap eden eti 54 ku
ruştan satan toptancı knsap Süleyman 
da 40 lira para cezasına ve 7 giın dük 
kfınını açamanııya mahkum edılm~tir 

DOLANDIRICILIK - Bir çay ma
ğazasına sahte mektup ibraz ederek 
5 kilo çay alan ve kahveci Muhar
reme kilosunu 4 liradan satan Kl'ı -
zımın duruşmıısına dün asliye birin
ci cezada bııkılmı:ı ve suçlu tevki! e
dilmiştir, 

Talili İki Hizmetçi 
Milli Piyangonun 20 bin liralık en 

büyük ikrnmlyesinl Cihangirde Kum 
rulu sokakta Yavuz apartımnmnda 

hizmetçilik eden Melike ve İhsan ka
zanmışlardır. 

Kadıköyde Sarraf Ali sokııgında 3 
numaralı evde oturan 18 yaşında Ja
tiko isminde bir kız arkadaşı 23 ya
şındıı Desplno isminde bir kadınla 
evlerinin 10 metre yuksckliktekl ta
raçasına çıkmUJtır. 

Taraça çilrük olduğu için ikisinin 
ağırlığına dayanamamış, birdenbire 
coküvemıiştir. Jatika caddenin taş -
lnrı üzerine düşerek derhal ölmüş -
tür. Despina elektrik teline sarıldığı 
icin ayni evin alt katındaki pencere
den dışarı bakan Salim adında bir 
genç tarafından kurtarılmı:ıtır. 

DENİZDE BOGULDU - Beylerbe
yinde nhçılık eden Mehmet dün bir 
ucunu beline, diger ucunu da deniz 
kenarına bağladığı iple yüzerken lp 
kopmuştur. 

Mehmet yüzme bilmediği, denizde 
dalga ve akıntı da faz.la olduğu için 
sıiriıklcnmlye ba§lamış, bır muddet 
.sonra da dalga lar arasında kaybol
muştur, 

İktisat Fakültesinin 
Yeni Bir Eseri 

partımanın yıktırılması işi devam et- man ordusu, tam yimü gündenber 
tiği için tramvayların ve nakil vnsı- muazzam zayiat vererek yerinde say 
ta~armın bu caddeden ~eçmelerlne maktadır, Sovyet iddialarına göre 
dün de mlisaade edilmemi~Ur. Blı bi- Alman erkanı harbiyesi, bu muazza 
na bugOn tamamen yıkılmış bulunn- zayiata rafmen, tatminkir bir terak 
caktır. Yann öğleye doğru Bebek _ miıjdcleyemediğl içindir ki, miUet 
Emlnöni', Ortaköy _ Aksaray, Beşik- muazzam Sovyet zayiatından bahi 
taş _ Fatih tramvaylarmm bu cadde muhayyel tebliğlerle avutmaktadır, 
üzerinde işlemelerine müsaade edile- Sovyet lddialrına göre, Almanla 
cektlr. yağmurların bnşlıyacağı yakın eylii 

HAKEM KOMİSYONU _ Beledi- günlerinden evvel bir netice almak e 
meliyle varlarını, yoklarını müsrifa 

ye ile vakıflar idaresi arasında ta- ne harcamaktadırlar. 
haddUs eden ihti!Afların halli için Ve yine Sovyet iddialarına gör 
Başvekalette bir komisyon teşkil e- Fransadaki, Belçikadaki, Holandada 
dilecek ve Azasını BaşvekAlet ile Da- ki. hatta Balkanlarda, Yugoslavyad 
hiliye Vekllletl mOştereken seçecek- Yunanistanda ve Bulııaristandaki bli 
Ur. Belediye ve vakıflar idaresi ken- tün kuvvetlerini çekmiş ve ıark cep 
di tezlerini müdafaa eden raporlar besinde harcamış olan Almanlar, mu 
hazrrlamıya başlamışlardır. Belediye- harebeye aruk, 16, 17 yasında çocuk 
nin iddiasına göre, hastane olarak lar yollamaktadır. Ve böyle olduğu i 
inşa edilen yerlerden vakıflar idare- çindir ki, bu mezbuhane savletin 
sinin mukataa vergisi istemesi doğru kat'i Almıın inhizamiyle sona erecc
değildir. Yakında faaliyete ge~cek günler yakındır. 
olan komisyon, iki tarafın göndere
ceği raporları tetkik edecek ve nihat 
kararını bildirecektir. 
KIRKÇEŞME SULARI - Sular İ

daresi Kırkçeşme sularının sıhhate 

"- Zafer yakındır!,, diyor) 

50 ve 25 yaşlarında olan bu iki hiz
metçi, dün ellerindeki yarun biletle 
kazandıkları 10 bin lirayı tamamen 
almışlar, parayı İş Bankasına götürüp 
yaimnışlar, namlarına milşterek im -
zalı bir hesabı cari açtırmı:şlardır. 

Jstanbul Univeraiteai Iktısat Fakülıeal mec muzir olduğu neticesine varmış ve 

Acaba hangi taraf haklıdır? Faka 
11orarım sizden: Bu anda, bütün bese• 
riyetin zihnini Sdeta tahrip eden b 
sualin cevabını isabetle vermek sa 
lahlyeti, "xaman •• dan ba§kn hang 
dibinin elindedir? 

Me:ike ve İhsan: 
"- Paramızla bir apartıman ala -

cağız,. bir katında kendimiz oturup, 
üst tarafını kiraya verecek ve bu kirn 
ile ana kız gibi ömrümüzün sonuna 
kadar bir arada yaşıyncağız., demek
tedirler. 

Faşistler, bu malı1matı verirken 
belki de bizzat kendi znyintlıırıııı kay 

muaaı tarafından Fakültenin faaliyetini izah 
eder mahiyeııe resimli bir kitap neıreılilmlı· 

tir. 4 ıubat 1937 eenel1nde kurulan bu yeni 
ilim mUeaaeaemiı:, lllı: mezunlarını ı:ecen sene 
vermlttl. bu muunlar, Iktısat \'C Ticaret Ve· 
kileli teıkilitında en meaııliyctli ycrelri iu:al 
c:tmi1lerdir. lktnat Falı:Oltemir yeni mezunlar 
verdikçe devlet tokilltı kadroıu daha kuv • 
vetli uzuvlara malilı: olacaktır, bilbusa bu 
aene (akülte tedrisatında harp elı:onomltl diye 
yeni bir kOrsünOn ihdas edilmesi. 1tünün ıart 

Alman Tebliği 
detm~ ve bu rakama bizim zayiatı- (B•ıtarafı 1 incide) 
mızı da iltıve ettikten sonr::ı hasıl o- Estonyada harp eden Alman 
lan miktara istedıkleri gibi bir ra- kıtaları, Wezenberg'i zaptetmiş
kam ilave etmiş olacaklardır. ler ve Finlanda körfezi sahiline 

Büyük bir ganimet elde etmek planı 
suya düımüı. yıldırım harbi muvaf- kadnr ilerlemişlerdir. 
fak olmamış ve Alman başkumandan- . Finlanda cephesinde, Alma.n -
lıit da yalan söylemece ve batıl ra- Fın kıtaalarının muzafferane :ler 
kamlar neşretmeğe mecbur kalmıştır:. leyişi devam etmektedir. 
Alman kumandanlıiı, kendi zayiatı Cenuptaki harekat 
hakkındaki malümatı neşretmek cesa- . " . 
retlnden mahrumdur. Alman propa - yıchy, 8 ~~·~·) - ~fı,, H~yas 
gandaıının 6 ağustos tarihli fevkall- Ofı muhabırmın yazdıgına gore, 
de tebliğindeki bir boşluğu Sovyet Kief'i ve yeni Sovyet ordus.unun 
istihbarat bürosu dolduracaktır. tahribini istihdaf eden Ukrayna 

Sovyet - ~lman harbinin .. ~. haftası muharebesi inkişaf etmekte ber 
zarfın~ faşıst !'-lmanya ol~, yaralı devamdır. Muharebe yalnız Jito 
ve esı.r olarak hır ~u~uk mılyondan mir Kief Bielayalston mıntaka -
fazla ınsan kaybetmıştır. l ' 'd • l kl k lmı 

Alman kumandanlığının 17 yaşın- arı arası.n a genış eme e a 
daki askerlerle 45 ten yukarı yaşta o- yor ,aynı zamanda daha cenupta 
!anlarından dolayı muharebeye sür - ve Almanların şimdi gelmiş ol -
dıiğünü bu zayiat izah etmektedir. dukları Dniester'in aşağı mecra -

Bizim zayiatımı.z da ölü, yar~lı. ~e sında da cereyan ediyor. 
kayıp olara~. t~krıben 60?.oo.o I?.tıdir. Berlinden bildirildığine göre Alman 
Alm~n motorlu ve makınelı tu.men- cüzütamları es'ki Rumen - Sovyet 
lc;i ıle ~ava v~e topçu kuvvetlen çok hududu üzerinde bulunan müstahkem 
agır zayıatn ugramıştır. Bu altı hafta mevzilere taarruz ve buralarını işı:al 
zarfında kızılordu tiOOO tank, 8000 to~ etmişlerdir. Alman menabii bu mev
ve 6000 den ~azla ~lı;nan ta?'yaresı zilerin Sovyet kuvvetleri tarafından 
zapt veya .tahrıp etmıştır. Aynı devre müdafaa edilmemiş olduğunu da bll
zarfı.nda bız 5000 tank. 7000. top ve diriyor. 
taknben 6000 .~ayya~e 'kaybettık. Şarkta zaptedilen arazinin 

Odesa uzerıne Almcuı 
tehdidi artıyor mmtakbel idaresi 

Berlin, 8 (A. A.) - ''D, N. B.,, : 
Londra, 8 (A,A,) - Reuter ajansı 

bildiriyor: Londranın snltıhiyeUi 
kaynaklarmm bugün nokta! nazarı 
şudur ki, Odes::ı üzerindeki Alman 
tehdidi oldukçn ciddi bir mahiyet al
maktadır. Alman kuvveUerinin Bie
loçerkof'un cenubu şarkisinde gittik
çe artan bir stiratle terakki ettikle
rini gösteren all'ımetler vardır. Almnn 
kuvvetleri Kiyc!'in ötesinde Dııieper 
nehrinin cenup kısmında, snğ sahili 
takip ederek ilerliyorlar. Bu nehri 
geçmek için yaptıkları bütün teşeb

büslerde mlınlalara uı:ramışlardır. 
Odesa limanını dahildeki Nikolayef 
şehrini çevirmek ümidiyle Karade -
nlzç doğru nehri takip etmeleri muh
temeldir. Eğer muvaffak olurlarsa, 
bu mevkilerin utmalle olan muvasa
lnları kesllml~ olacaktır. Maamafih 
Almanların ilerleyiş istikameti bek
lenmedik bir mukavemetle kat"§ıla -
şırsa değlşeblllr de. Kiyef lle Odesa 
arasındaki demiryolu düşman ilerle
yişi ile kesilmi:ıtır. Fnknt bu iki şe
hir anısındaki diğer demlryolları he
r.üz serbesttir. 

Meclisin Dünkü Toplantısı 
Ankara, 8 (TAN) - Meclia buıılln toplan 

mıı ve muhtelif lıanun llylhulnnı mllukcre 
ve kabul etmiıtir. Bu arada Anlı:arada ılfım 
tesisatı yapılmuı, artjırma, ekılltme ve ihale 
kanununa bir madde cktcnmcıl, huerde yilz· 
baııya kadar olan subaylara "fC seferde bU· 
tlln subayları lı:aput, ,ızme ve elbise veril 
muine. Akdeniz mıntahılyle orta Anadoluda 
yapılacak ıu itlerine 31 milyon lira tahsis c· 
ditmeıinc ait lı:anun llyihaları da kabul edil· 
mi.ıtir. 

Şarktaki arazinin müstakbel mülki 
idaresinin ortaya koyduğu meseleler 
hakkında bugün Alman Hariciye Ne
:z&retlnde gazetelere herhangi bir be
yanatta bulunulmaktan imtina edil
miştir. 

Burada beyan edildiğine göre, 
şarkta cereynn eden muharebelerin 
vüsati ve mezkCır muharebelerin mu
zafferane bir neticesinin Almanya i
çin haiz olacağı tarihi ehemmiyeUe 
mukayese edilecek olursa, bu mese
leler nisbeten ehemmiyetsiz kalmak
tadır, Bu itibarla bu toprakların da
hill idaresinin tanzimi meselesi, asıl 
harbin ynnında tal! bir derecede ka
lır. Berlindekl siyasi mahfillerin rık
rlne göre mevzuu bahis işler, ancak 
harpten sonra Avrupanm siyasi teş
kiltıtı kurulacağı sırada bütün ehem
miyetiyle ele almacak meseleler teş
kil etmektedir. -------

General 
Tevkif 

Dentz 
Edildi 

(Baftarafı 1 incide) 
tarı müttefik kuvvetlere mensup olup 
Suriye selerl esnasında eslr dilşen 
bütün subayları serbest bırakmayı tn
abhilt eylemişlerdir. Vichy makam
larının müteaddit esir subayların bu
lundukları yeri bildirmekte v~ suini
yet göstermeleri yukarıda zikredilen 
tedbirin alınma mı zanırt kılmıştır. 
Bu esir subaylnrın bazıları mihver 
iı;;t::ali nltındaki toprnklarda bulun -
dukları tcsbit edilmi~tir, 

pazartesi gününden itibaren bütan 
Kırkçeşme sularının kesilmesine ka
rar vermiştir. Terkos suyu tesisatı 
şehrin ihtiyacını karşıladığı için, 
Kırkçeşme suyuna ihtiyaç kalmamış
tır. 

!arına ıore dıhı mücehhez talebe yetiJmeaine 
Amil olmuıtur. FakUhenln bu ncıriyatı veal· 
lesiyle cok Dmit beslediıimlz bu lı:Wtür mil • 
uıueslnl tebrik ederlz. 

Milli Şefimiz 
( Battarafı 1 incide) 

şit Tankut, Refet Ülgen, Naim 
Onat, Dr. Mehmet Ali A~atay ve 
kurum · işvarları tarafından karşı 
lanmışlardır. 

Milli Şefimizin yüksek başkanlık
larında yapılan topltıntıda Türk Dil 
Kurumunun lugat, terim, terceme ve 
yayım yolundaki çalışmaları hakkın
aa kend"lerine malumat verilmi:ı ve 
bütun çalışmaların belirli vargılar ü
zerinde yürütülmesi hakkındaki yüce 
buynıltuları Kurumca bi.lyilk şükran
larla karşılanmıştır. 

COmhurreisimiz, dll devrlmlnln 
;;ilksek değerine işaret buyurarak dl
limizJn öz.leştirilmesi yolundaki çalış
malara bir kat daha hız verilmesi 
hakkında kıymetli direktifler verml:ı
ler, hazırlanmış olan fmlA tasannm 
müzakeresini dl! idare buyurarak saat 
20,30 a kadar Kurumda kalmışlardır. 

Milll Şefimiz, dönüşlerinde yine 
Kurum Genel Merkez Kurulu ve İş
yarları !ı:ıra!mdan uğurlanmışlar ve 
sokakta toplanan halk kütlesinin sev
gi ve s· ·gı dolu alkışları arasında 
köşklerine dörunüşlerdir. 

!\filli Şef İle İsviçre 
Reisicümhuru Arasında 

Ankara, 8 (A.A.) - İsviçre Konfe
derasyonunun kuruluşunun 1 Ağus
tos 1941 tarihine tcsadU! eden 650 
inci yıldönümO münasebetiyle Reisl
cümhunımu1la İsviçre Konfederas
yonu Reisi arasında samimi tebrik ve 
mütehassisane te&ekkür telgra!ları 
teati olunmuştur. ----o----

Tass'a Göre 
{ Baftaraf ı 1 incide) 

I ugiliz lıava tebliği 
Kahire, 8 (A.A.) - Orta şark İn

giliz hava kuvvetleri umumi karargi
hının tebliği: Tayyarelerimiz, 5 - 6 
ağustos gece!li düşm:ın limanlarına ve 
hava meydanlarına hücum etmişler 
ve Bfogaziyi şiddetle bombalamıııiar
dır. Demede bir çok yangınlar çıka
rrlmıstır, Donanmaya mensup tayya
relerimiz, Angusta denizaltı üssüne 
hücum ederek yanıınlar çıkarmıılar
dır • 
1 sketıderiye üssüne hücum 

Berlin, 8 (A.A.) - "Tebliğ., Dün 
gece Alman savaş tayyarelerinden 
mürekkep mühim bir te&ekkül İskende 
rlycclckl İngiliz deniz OssOnde vapur
ları ve liman tesisatını muvaffakı

yetle bombalamrşlardır, 
6/7 Ağustos gecesi S!lveyş'e karşı 

yapılan hava taarnızunda İbrahim li
manındaki petrol hazineleri ateşe ve
rilmiştir. 

Amerika Ayan Meclisinde 
Va1ln11ton, a <A.A. ı - ,.Ofi., Ayan mecll 

si, ılllh altında bulunan efradın terhisleri !çın 
muayyen olan tarihten ıonra da hizmetlerin· 
de ipka edilmeleri halılııDda•ı projeyi ka bul 
etml!tlr. 

Böyle olduğu iclndlr ki, milyonlarc 
insanın. on binlerce tankın, on bin 
lerce tayyarenin, yüz binlerce topu 
tahayyül ve tasavvur olunmaz glıriıl 
tüsü içinde devam eden bu kavganı 
küçüklü büyüklü lıütün seyircileri i 
çin, gülünç olmaktan kurtulmanın bi 
tek çaresi vardır: Konu15madan bek 
lemekl. 

lngiliz Gazetesi 1 Bir 
( B:ıftarafı 1 incide) 

nuyor ise de bu miktar muazz 
değildir ve bunların ekserisi İta 
yan ve Bulgnr askeridir. Bulgar 
larm döğüşme arzuları bilhass 
Slav kardeşleri olan Rusların Al 
man ilerlemesini durdurmala 
üzerine daha ziyade azalmıştır, 

Alman mütehassısları hfilen Bulgar: 
liman ve tayyare meydanlarını tahki 
etmektedirler. 

Bir şey, hemen hemen 
gibidir: Moskova'yı. karııı yapılan ta 
arruz~ olduğu gibi Kief'i istihdaf 
eden taarruz da fikim kalırsa, Alman
lar Türkiye ve !randan geçerek Kaf
kasyaya varmak İçin ümitsiz bir gay
ret sarfedeceklerdir.,, 

Reuteri11 askeri mulıarl'irin 
göre vaziyet 

Londra, 8 (A.A.) - Rcuter ajan
sının asker! muharriri General Si 
Hubert Gough, şunları yazıyor: 

"Herkesin nazarı dikkati sark se
ferine tevcccilh etmiş bulunuyorsa 
da umum! vaziyetin diğer cepheleri
ni de gözden kaçmnamnk mUnnsip 
olur. 

Türkiye ve İspanyayı istihdaf eden 
Alman tehdidinin bir hakikat olması 
ihtimali elfın mevcuttur. 

Pasifikte İngiltere ile Japonya ara
sında harp patlıımnsma ramak kal
mıştır. Japonya, Rusya ve Amerika 
ile har'-e girmekten gOç kaçınabile
cektir. 

Hitler Gn:p Afrlkasmın sahflinde
ki liman ve hava Oslerlnl eline ge
çirmek rnaksadiyle Vfchy hfild'tmeti
ni kuvvetle tazyik etmektedir. 

Bu istikametlerden btrlne veya 
hepsine birden hazır bulunmalıyız. 
Bereket versin hazırız ve her ihti
male kal-şı lbım olan bUtOn tedbir
leri almı& bulunuyoruz.,. 

Hubcrt Gough, Almanlann Şimal 
v~ Garp Afrlkasında bir maceraya a
tılmalarmı dara muhtemel gö;ıiıekte, 
bunun için Şimal! Afrlkada düşmana 
katı bir darbe indirilmesini istemek
tedir. General, neUce olarak diyor 
ki: 

"Fakat bununla mesele halledilmlG 
olmıyacaktır. Garp cenahımız Trab
lusgarb2 kadar temizlenirse, Orta 
Şarktaki bütOn kuvvetlerimiz. Bul -
gar ve Alınanların bir taarruzuna uğ
radığı takdirde, TOrkiyeyc yardım e
debileceklerdir,., --------

İki Mebusumuz Öldü 
Ankara, 8 (TAN) - Manlıa mcbuıu "" 

meclisi idare tmlrlerindea Dr. Saim Uzel b 
mirde lı:alb haıtalıftndan lllmOıtDr. Aln me 
busu lhno Tav da meclis bütce enctlmeninde 
llı:cn ani ıurette hutalanarak nfat etınlıti• 

İzlandaya Sevkiyat .. ~ 

Aınsterdam, 8 (AA.) - "D. N. B." l.on· 
dra radyoııu lılandayı yeniden büylllı: mılt 

tarda Amerikan kııaları naklcd ıld iğınl bıl:lır • 
miıtir, 
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Diinkii deniz hamamı Bugünküü plaj 
Sovyetlerın beklemecllklerı ve um

madıkları mukavemetleri kar
ıo.~?da mıhver propagandasının kıı; 
·~a,dıkça asabiyet ve hiddete ka

dııı ıörulmektedır. 
llti hidise mlhvercileri bilhaasa si
lendJrmektedlr: Sovyet mukavemeti 

Deniz Hamamından 
e SovyeUerle lnıiltere ve Amerika 
•ıında, kendılerine muteveccih an
llıalar 

l !l~ 1k1 · hidltıe, Sovyet ordusunun iki 
/ ıçınde mailtlp edileceği ve Sov
.:;ıere karşı açılan harbe bolşevlzme 

ıı bir cihadı mukaddes mahiyeti 
trilerek İngiltere ve Amerikanın da 
nirak ettirlleblleceil hak'kındaki plln 
rı alt üıt etmifdr. 
Bıı yenı vuiyet kırtısında mihver 

111•tbuatı ve radyoları, yeni bir tefsir 
tltlıni propaıandaya, hem bolşevik-

r ve hem de 1nıillz ve Amerikalılara 
~.'' şıddetlı hucumlara baılamıı;lar· 

yaz gelince, denız hamamları açı
lırdı. Oralara giderdık. 

Şimdi plajlara gıdiyoruz. 
Eskiden, şehri dilarayı İstanbul, 

kamilen denizle çevrili olduğu halde, 
pek az deniz hamamına sahipti. 
Bugıin de plajlarının sayısı fazla 

değil dır. 
Deniz hamamları salaştan yapılmış 

kapalı yerlerdi. İçlerinde, kenarların
da soyunma yerleri vardı Sahile !is
keleler ile bağlı olan bu ·dört köşe 

Plija 
r ...... _ yazan : _ ........ , 

1 Fikrek Adil 1 • .... -..... -............. - . 
tahta havuzların altlarında birer ıs- yasafının fiilen tatbikatını yapardı. 
kara bulunurdu. Suyun en derin ye- Yakalananlar koltuklarında elbiseleri 
rl ekseriya adam boyunu geçmezdi. ile ppsta edilirdi. Bazan da polis, ka

~oına radyosunun dün akşamki neı- Boful~a~ tehlikesi yoktu. Buna mu- radan gizlice gelir. denizdekilerin kı-
>'atı bu bakımdan ıayanı dikkattir., kab~~ çıvılerden, ıskara tahtalarının yıda bıraktıkları çamaı;ırlarım top
Sozcu· Almanyanın hic; bir zaman sokulmetıinden yaralananlar olur, et- !ar, karakola yürürdü. O zaman, de-
Yıldı.rım harbi yapacafını iddia et- raft~r_ı "tuzlu su~a bir ~e~ olmaz,. te- nizden fırlıyan peşine düşer, sahil 

llıediğıni, Stalinin on sencdenberl bi- tıellısınden gayrı tcdavı ımkanı bu- mahallelerde, peştemallı ve poli~n ar· 
tilttirdip on binlerce tank ve tayyare- lunmazdı. k.asından yalva~~~~~. koşuşan hır ga
>i bir anda mahvetmek için Alman- Hamamlardan dışarı çıkmak kadrn-1 rıp çıplaklar surusu peyda olur, ka
~tın elinde sihirli bir deinek olma- lar için katiyycn yasaktı. Zaten yüz- ı fesl~nn arkasından çığlıklar kopardı. 
dıfını buna raimen Alman ordusu • me bilen kadın yok gibi bir şeydi, bi- Bır hoş zamanmış. 
~ y°.vaı fakat amansız olarak iler- ]enler ~~bağala.~a v~!a yan ?'üzerler, j JI.. Jf 
ledİtıni, bolıevik orduııınun muhak- havuz ıçınde dort donerlerdı. E~k~ Bugün plajlar tamamen açıklık ve 
~k surette mailtlp edileceiini, Av- !erden de dııarı açılanlar nadırdı. ekserisi kumluktur. Herketı bir 
tııPa ihtiyatlanndan muazzam yeni Havuzun kazıkları aralarından süzü- arada denize girer. Suyun adam bo
ltıı-..vetıerin cepheye sevkedildiiini, !erek veya denizin sathına kadar inen yunu ıeçen yerlerine ıamandıralar 
bıından batka Slovak, İtalyan ve h- taht? perde altından dalarak geçer- ile işaret konulmuştur. Sahilden u
Pany0J ordularının da pek yakında cep lerdı. Fakat tanınmış kimseler ol- ı zaklaşmak hiç bir &uretle tehlikeli de
iıtye varacaklarını söyledikten ve maları tarttı. Yoksa etraftan bağrış- iHdir. Boiulmak tehlikesine karıı 
So-..yet kumandnnhfının insan hayatı- malar olur, denizhamamcıya polis ce- imdat sandalları ve her plajın doktoru 
ııa ehemmiyet vermediğinden ı;ikiyet za yazardı. vardır. 
' tıkten sonra Sovyet ordusunu teı- En makbul yıizme çift kulaç, en Kadınların saçları kısa, erkeklerin 
ltu eden unsurları şu suretle tah111 et- makbul atlama çomlek kırma idi. Tarzan'ın veya Arif Dinonun saçları 
llıiştir: Kadmlann saçları deniz kızları gi- g1bi uzundur. 

bi uzun, erkeklerin kısa, "a la brosse., Denize mayo ile girilir, vücut ba
idi. • zan imkanı da aıacak derecede açık

Denize peştemallarla girilir. vücut tır, güne•e ve nazarlara tamamen kil 
mümkün olduğu kadar öt·tülür, nazar- şadedir. 

1 - Komüniıt olan ve mukadderat
~rı Sovyet ordulannın zaferine batlı 
ıılunan mutaaHıp unsurlar; 

b 2 - Bolıevik rejimi içinde doğup 
llYuyen, dünyadan haberdar olmı

hn ve milliyeti bolıevizmle karııtı
ranıar. 

3 - Tabanca tehdidi ve etıfr oldu
iıı zaman kurıuna dizilmek korkusu 
ile harbeden Sla• kütlesi. 

.\Ynl ıozcu: Sovyet ordusunun mu
~zam mukavemetinın, bolıevizmin 
~vrupa milletleri ıçln ne bıiyilk bir 
1thlike teıkıl etdfıni meydana çıkar
llıaia ve bu suretle bu mll1etlerin fa
•iznıe karıı minnettarlıklarını temine 
b zınet ettiilnı iddıa eyledıkten son
ra Sovyetlerle İngıltere ve Amerika
nın iı birliiıne temas ederek ıunları 
•oylemiıtir. 

''Inglltere ve Amerika bolıevizmi 
"e kapitalızmın emrine geçen üçüncü 
tntemasyonal de mllnrder~erin ka
•alarını ve petrol kuyularını mudafaa 
ttnıektedır . ., 

Hakikatte ne 1nılltere ve Amerıka 
bo!şevızmi, ne de Sovyetler kapitaliz
l?ıi miıdafaa etmektedir. Sadece iki 
taraf da, kendi ıdeolojilerine ve rejlm
ler;ne ballı kalarak, miitterelı: düıman 
Olarak tellkki ettllderi nazizmi mai· 
ltp etmek için buna karıı bir nevi 
ltıilletlerin tek cephesini tcais etmiı bu 
lıın111orlar. 

Tebliğler Etraf1nda : 

!ardan ve ıüneıten saklanırdı . En makbul yüzme krovl, en mak-
Yüzme mevsimi, karpuz kabuğu su- bul atlama "saut de l'anıe,. dir. 

ya dü:ştiliü vakit ac;ıhrdı. Yani kar- Çift kulaç yüzmekte devam eden
puz çıkıp da harcıilem olup çurük- ler yok değildir. Fakat bu bir nevi 
leri denize atıldııı zaman soğuk alıp irtica sayılır. Çômle'k kırarak atlıyan 
üşiımek, sam yelinden viıcudiın le- !ara, entari ile ıokaia çıkmış bir a
kelenmek tehlikesi olmadan suya gi- dama olduğu gibi bakılır ve hemen 
rilebilirdl. etraftan: 

Deniz hamamlarının yanlarında bi- - Deniz taıtıl. 
rer gazino ve gazinonun gedikli müş- Sesleri yükselir. 
tenleri vardı. Bunlar katiyyen denize Hilen deniz mevdmi diye muayyen 
&irmezler, sadece, kendilerine, ha- bir tarih yoktur. Kendine güvenen 
mama ıeJenleri ıorebilecek yer seçer- yaz, kış suya ıirebilır. Bunda sıhhi 
ler, nargilelerini tokurdatarak, tes- bir mazur olmadığ• kabul edilmiıtir. 
bihlerini çekerek birer halete duçar o- Fakat plljlar mali seneye, verıi mev
lurlardı. Bu sebepten, deniz hamam- simine veya münakasaya konulduğu 
cıları, yanlarında akrabalarından ve tarihlere göre açılır. 
palabıyı'kh kimseler olmadıkça gene;- Plaj ıanizolan ve ıedildi müıterl
lerl içeri almaz, soyundurmazlardı, ter bakidir. Şu farkla ki gedikli muı
yahut ıençler mahalle mahlle topla - teriler bu sefer ıazinoların defil plij 
nıp ıelebilirler, beraber denize girer, !arındır. Bir çok plljda mevsimlik 
beraber çıkar giderlerdi. kiraya verilen soyunma odaları var

Vücudünü ıüneıe verip yakmak a- dır. Buralar ailece 1dralanır, eski ra
yıptı. Böyle yanmıı bir kimsenin çin- unoların gedikli müıterHerinden arta 
gene, Kürt veya dellak telakki edil- kal-1lar da mevcuıtur Fakat artık 
mek ihtimali muhakkaktı. belalı deiillerdir, ihtlyarlamıılardır 

Gazinolarda 'iıret,. yasaktı. Polis ıtııramıyacak bir hale ıelmiılerdir • 
aııayitln muhafazası namına buna mü- Gazinolard1 içki bulundurulma~ası 
saade etmezdi. geriliğe iııareltir, o plajlara raibet a-

Deniz hamamlarının akıntılı sahil- zalır ve ekseriya belediye müdahale 
lerde kurulmasına dikkat edilirdi. Bu ederek bu noksanı ikmal ettirir 
nıın için her sene, hamamlar tamir Plijlar seneden seneye rüzelİeımek 
edilirdi. Bazan da sular götürür. ye- te ve daimi olarak tamir ıörmekte
niden yapılırdı, dir. Yalnız buna mukabil yeni ihti

Jip akıama kadar durulur. Plajda vü
cudü beyaz birinin ıörülmesi biıtün 
nazarların o taraf çevrilmesi için ki
fidir. Bu sebepten, vücutlerin güne3-
ten yanması beklenilmeden bir takım 
yailarla veya sulandırılmı§ tentiır dl
yola kızartılması merguptur. Beden
leri tabiaten esmer olanların plij 
mevsimi müddetince refakati aranır. 
Mübarek kimselerdir. Açr'kta denize 
girmek prensip itibariyle yine yasak
tır. Yalnız bu işin yasakla onüne ge
çilemlyeceğl anlaşıldığından, ekseri 
plajlara gitmek eskisine nazaran daha 
çok pahalı e>lduğundan ve denize gi
ren halkın sayısı pek fazla arttıiın
dan belediye, muhtelif yerlerde para
sız halk plajları açmıştır. Bu yüzden 
açıkta denize girenlerin sayısı azal
mıştır. Maamafih, Haliçte, Koprüba
ııında, Boiazın muhtelif iskelelerinde 
feryatlar ve garip tezahüratla açıkta 
denize girilmekte devam olunuyor. •• pıajların ekıeriıi, e~i deniz ha-

mamlarının bulunduktan yer
lerdedir. Deniz hamamlarının bir kıtı
mı da, meseli Kumkapı ve Moda gibi 
yine de mevcuttur. Bir kısmı ise me
seli Haliçte Balat ve Karaağaç ha
mamlan. Karaköy köprüsündeki çift 
deniz hamamı, Boiazdaki Bebek, Bey 
lerbeyi hamamlan gibi. kaybolmuştur. 

Ben deniz hamamları devrine ye
tiştim. bir çoklanna gittim. 
Buııin de plajlara gidiyorum. 
Eskiden, denizde az kalındığından, 

deniz hamamlarının birbirlerinden 
semt ve mıişterinin sınıf farkından 
gayri birbirlerinden farkları olmu -
yordu. Bugün vaziyet öyle değildir. 
Plij bir nevi su ikametıihı halim al
mı,tır. - kimbilir. belki de yalıların 
rağbetten düımesi11de bunun da dahli 
vardır - ve her plaj bir hususiyet ik
tisap etmiştir. İşte. bu sütunlarda 
muhtelif plijlarıD bu vasıflarını be
lirtmeğe çalışacağım. 

Edirne • lstanbul 
Otobüsleri Kaldırddı 

Edirne, 8 (TAN) - Belediye, 10 
Al;'llstostan itıbaren Edirne - İstan
bul arasındaki otobüs seferlerini kal
dırmıştır. Onumüzdeki pazardan son
ra otobüsler yalnız Edirne - Baba -
eski - Alpullu arasmda fşliyecektir. 

İstanbul \e tren güzergAhındn o
lan ~ehir ve kasabalara gidecek yol
cular, ıık istasyonlardan trenle sc -
yahat edeceklerdir. 

TEŞEKKÜR 
Etim Kevıer KUbranın kısa bir rabat11zlık 

akabinde ufullyle mQıeeaslıen elemlme lıtirak 
etmdt Uure cenuui meruimlne bınat &ele· 
bilen dost n akrabalarıma çok teıelıklir eder· 
iten; telefon. telrraf ve mektupla beni hatırlı 

yan yakınlanmın hepsine birer birer cevap 
vermlyı imk&nı aıhbl bulamıdıfımdın mue
retimın kabulü ile, kendilerine minnettarlık u 
ttıekkllrlerimln illnen lbllfını muhterem il· 
ıctenlzdcn rica ederim. 

Zonpldak Vapurculuk va Kömıırcllluk 

TUrk Limited Stl. MUdUrU 
MUZAFFER PEHLiVAN 

Suda on beş, .~irmi dakikadan fazla yaçlar yepda olmuıtur. BUyük p!ij-
d~rula~~zdı .. ~uneşU zamanlarda de- ların yanlarında otel ekıikliii göze TEŞEKKÜR 
nıze ~rılmedıiınden ve havuzda ha- çarpıyor ve bazılarının c\varına la- Sevrlll validemin vefatı dolayısb<le ccrek A iman baıkumandanlıiının aske-

ri vuiyetin Alman halkı ve di
ier memleketler efkln wnıımiycai ii
ıerinde yaptıiı tesirleri izale etmek 
ll'ıabadiyle 6 atuıtoıta neırettiii fev
ltalide tebliiin Alman halkı tarafın
dan nasıl karwılandıiını henüz bllml· 
)onu. Fakat Sovyet makamları bu 
teblii mlinasebeti7le, Alman baıku
ltıandanlıirmn yeni bir mliballla re
~oru kırdıiıru söyledikten ıonra. Sov
)etlerin 600,000 asker zayi etmelerine 
tnukabll Almanların 1,5 milyon zayi
at nrdi'klerini, tahrip edilen 4000 
Sovyet tayyaresine makabil Alınanla
?ın 6000 tanare zayi ettiklerini bil
dırmektedir. 

reket ımlı:iı;ıı. az oldufundan çeneler iamlar dbkülme'ktedir, bazılarının da dyaret n ıerekae telıraf ve mektupla kede 
hemen blrbınne vurur, dudaklar mo- açıklarna atlan şehir süprüntülerini rime lıtlrak eden muhterem zevata ve dostla 
rarır. vücudün deritıi kabarır ve ür- sular sahile kadar yıfmaktadır. ' rıma derin teıekk!lrler ve minnettarlıfımın 1 

permeler baıltrdı. Plija yirmi dakika veya yarım saat 1 yın razctenlz v~11ıast,,.ıe arz ve llıt&fını rl;a 
Sahil boyunca dolaşan polis bay- için gitmek rülünçtür: Sabah gidi- ederim. 68ZS 

raklı sandallar açıkta denize girmek Jip Oileye kadar. ofleden 'Sonra gidi- Tıp faldiltnl delıaaı Profeaör Kemal Atay 

-. . 
Ayrıl Sovyet tebliii ıu şayanı dik- r azan : H. G. Dwight. - Çeviren,· M. ABAC 

ltat maHlmatı veı:melrtedir: Y 
"Almanlar iısal ettikleri yerlerin Hem de tabiat ve zevk sahibi ol-

halkına esir muamelesi yaptıklarına dukları için odalarım bir alay eşya 
"e bunları Utıera kamplarına gönder- ile doldunnazlamıı . Burayı büyi.ık 
dıklerine ıöre, Ruı esirlerinin mlk- babanız yaptırmış değil mi?,, 
tannın 800,000 den fazla olmayıfına Paşa, karısmm hiç konuşmıyaca-
hayret etmekteyiz. ğından, Sumbül aganın yanında iken 

Almanlann iddia ve tasavvur ettik· yaptıtı gibi sessiz ve somurtkan du
leri ribi bir Stalin hattı mevcut de- racağmdan korkmuştu; aralarındaki 
iildir. Finilnda körfezinden Karade- sandığın, üzerinden hiçbir rıeyin aşa
hlze kadar uzana? cephenin her. ~- mıyacağı bir set teşkil edeceğini san
tıı topraiı bir muıtahkem mevkı. hır mf...+t ŞI d" k t ~. ö u . St r h tt dır >7• -. m ı onuş u5 ... nu g r nce, 
~i:ra: ~İ;ller, pek milbalaialı kalbi rahat etti. Ses~ de . tamam~le 

buldukları bu fevkalide tebliğin, Sov- her vakltki tabU sesı değıl miydi· 
Yet mukavemetinin büyüklüiUnü tas- "Evet, buyUk babam yaptırmıs. Za
dik ettip ve 17 yaıındaki renc;lerin manm sadrağamı idi. Söyledikierıne 
5ephe1e sevkedilmeıinin Almanyanın bakılırsa, yaşamasını pek iyi bilir -
ıon ihtiyatlarını kullanmak mecburi- mis. Bu köşkü çok sevdığl gi.ızel Rum 
Yetinde kaldıiım ıöıterdiii kanaati- cariyesi için yaphrmı:ı, cariyeye de 
ııi izhar etmektedir. Nar admı vermiş. 
Vaılnrton siyaıi mahafili. Sovyet- "Madam Nar! Ne dilber isim! De-

lerin bu kadar büyiık zayiat verdiiini mek bunun için odanın her yerinde 
iddia eden Almanların Moıkova ve onun şifresi var, goruyor musunuz?,, 
l.enıngrada girmelerine mini ne oldu- Kadın eliyle gösteriyordu: Kapmm i
iunu kendilerine ıorma'k yerinde bir ki tarafmdaki dolap ve hücrelere belli 
ıual olur mıitaleaıındadır. belirsiz nar çlçeii resimleri silslenmis-

Lozovsky iki sün evvelki bir be7B· ti, ocak külAhınm çevresi kabartma al 
natında: Sark cephesinde Alman ta- çJdan yine nar çiçeği motifleri fle 
arruzunun kırılmıı olduiunu ve bir tezyin edilmişti. Kafes fsl yağlı boya 
lc:aç darbeden ıonra Alman ordusunıın ve yaldızlı ta\:anm göbek ziynet ni 
ID&ırlun ohırafııu 10ylemietir. de bir hevenk nar resmi teşkil edi-

li. ANTEN 
70!-=~le bir e\ de insan snndet bu-

lur. Bu odanın özene bezene yapıl
mış olduğu her halinden belli. Böyle 
saraup solmasmdn bile oyle bir le
tafet var ki, insan adeta mahsus ya
pılmış sanıyor . ., Kadın bir şeyler 
daha söyliyecekmiş gibi görünüyor -
du, lakin söylemedi. 

Biraz sonra, • Fıskiyenin suyunu 
kestirir misinJz?,, dedi, "Gece serin
liği bastı, fıskiyenin sesi insana yal· 
murmuş - yağmur da değil, göz ya
ıııymış gibi geliyor.,, 

Hasılı, yemek o kadar fena geç
medi. Verilecek, alınacak sahanlar 
vardı. Sorulacak sualler, bunlara ce
vaplar vardı. Kendllerine 'söz söyle
necek uıaklar oradaydı. Bununla be
raber paşa hayretten kurtulamıyor -
du. Siıkılt anlarında etrafı dinlemek
ten kendisini alamıyordu. Hele göz
lerini Helene'den hiç ayırmıyordu. 
Ona, bakmamıya çalı:ıtığı halde, şid
detli bir merakla, Adeta kendisini 
şimdiye kadar hiç görmemiş ıibl, ba
kıyordu; yüzünde yeni bir hal var 
mıydı? Eler ..• bir şey olmuş olsaydı, 
bakışı boyle olur muydu? Helene, pa
şayı avutmak için gevezelik etmiye 
luium gormilyordu; onu teshire de 
çalı mıyordu. Siımbill ağayı dışarı 
kovduğu için bir tcşckkilr veyn mem 
nunJyct alameti de göstermemişti. 

Tefrika No. 12 
Bir tevil, özUr dileme veya izaha dc
lAlet edecek bir ııey s6ylemediğl gıbl, 
haliyle de böyle bir imada bulunmu
yordu, Eskiden nasılsa öyleydi: MU
kemmel bir kadm - yalnız belli ki, 
biraz yorgundu. HattA mUkemmelden 
daha fazla hir §eydi, harikulldeydi: 
Çünkü paşa kendisine ne dilştindU -
ğünü sorunca, aralarmdaki sandığa 
eliyle vurmuş, "Pandora'' demişti. 
Paıia kadim Yunan mitolojisindeki 
kızın ismini piç işitmemişti, onun ku
tusundan da haberi yoktu. Helene 
kendisine o hikAyeyl anlattı, açılın
ca etrafa çeşit çeşit felike.tler yayıl
dıktan sonra, kutuda yalnız tek bir 
§ey, ümit, kalmış olduğunu s6yledi. 

Sözlerini hikAyeslyle hiç milnase • 
beti olmıyan bir surette bitirdi: "Be
nim Tilrk kadınlığım daha uzun sil
remiyecek.,, Sonra gülümslyerek, flA
ve etU: "Çünkü bacaklarım uyuştu. 
Kalkıp biraz dolaşmaktan başka ça
re yok.,, Parıa. elinden tutarak, ka -
dmı ayağa kaldırdı. Helene önde, pa
şa arkada, öteki odaya ıeçtiler. Kah
velerlnl, siıaralarmı orada içtiler. 
Kadın yavaıı yavaş yilıiiycrek odanın 
içinde dola!jıyor, ve ikide birde dl
vanhancdekl murabba havuza baka -
rak ellerıyle saçlarını okşuyordu. 

(Arka11 var) 

o 'l . c ~ .4 \ 

1 reı-zmm,~ 
Dikkat 

Yaza11: Sabiha SERTEL 
Kulak gazetesi neıriyatına devam Yazan: 

ediyor: 
"İngiltere, Amerika, Sovyet Rus- Sovyet Rusyada Sanayi l ler üzerlerfne düşen miktarın al· 

ya, harp ·~?unda Avrupa kıta~~nı 1 tı yedi misli fazlasını istihaal et_ 
paylaıma'k uzere anlaı;mıflar. Tur- S f be 1...... mektedirler En lı · 
kiye de Sovyetlerin hissesine isa- e er r ıgı h k: . t"hsaz l~at şanh"yınle 
bet edlyormuı... . . • . • .. . er zaman ı ıs ı a a ının ıç o . 

•1ngiltere, l!H4 harbinde Çarlık 5 ovyet Bırlıgının dort bır mazsa % 20 fazlasını çıkarmakta· 
Rusyasına vadedilen toprakları Sov köşesindeki müesseseseler- dır. 
yetlere bırakmıya mu-..afakat et- den merkeze gelen telgraflar is - Tank, tayyare, bombalarmı SO\ 
miş... tihsalatın son süratle artmakta yetler 20 senedenberi kurmuş ol· 

v~~o~e~~:~n~:ıv~:tl~adpe~ak VJ!!~; olduğunu bildirmektedir. Fabri - dukları vasıtalarla Sovyet diya • 
istemiı. Japonya, buna mUsaade kalar, değirmenler ve maden o- rında çıkarılan demir, çelik vesa· 
etmi)eceğlni bildirmiı .• , caklarındaki istihsalat yıldırım ir madenlerle yapmaktadır. Bı.; 

"Ingiltere, Karadenize donan - süratiyle ilerlemektedir. Cephe • fabrika ameleleri de seferberdır 
masını çıkarmak için, Tilrkiyeden dekilere lazım olan kömür, ben - Çelik amelesi Sokolov işini iki sa· 
müsaade istemiş, Türkiye reddet • zin, maden ve makineyi elde et - at kırk dakika evvel bitirmiş VE 

miş... mek için Sovyet amelesi gönüllü geri kalan zamanda fazla istfu. 
Bu gibi rivayetler, kulak gazetesinin bir seferberlik arTnu:tır. sal yapmıa+n·. 

kulaktan kulaia yaydıtı rivayetler- ır··-:r Y~ 
dir. ınıiltere, Amerika ve Sovyet Baku petrol amelesi, memle • Stalin demir ve çelik işleri a. 
Ruıyanın harp sonunda Avrupa kıta- ketin müdafilerine cephede ih • melesi; şimdi istirahaıtin sıras. 
sını paylaımak için aralarında bir ka- tiyaçları olan mahrukatı fazlasiy- değil, dinlenme sırası düşmanı ez
rar vermeleri, Zuhah, Merihl. ZUh· le temin etmek emelindedirler. dikten sonra gelecek demektcdır 
reyi, ayı aralarında taksim etmeleri Içlerinden birçok amelenin aske- ler. Kiev'de fabrikalara vaktin . 
kadar muhaldir. Mister Edenin söy- re gitmiş olmasına rağmen istih· den bir saat evvel gelen amelE 
lediilne ıöre, lnıiltere bu harbe top- sal azalmamı!:I, çoğalmı!:ltır. Azer- geceleri de paydos vaktinden çol! 
rak almak gayesiyle ıirmiı delildir. :r :r 
Hatti elindekini dahi ayni ıekilde mu- baycan petrol sahalarında bir • sonraları da çalışmaktadırlar. 
hafaza edemiyccefini söylilyor. Harp çok kadınlar çalışmaktadır. Vyborg'da cepheye giden kocı 
sonunda müstemleke milletlerine fe- Harp başlıyalıberi istihsalatı larırun, oğul ve kardeşlerinin ye 
dakirlık yapmak mecburiyetini kabul a11tmıyan kömür ocağı yoktur. Ye rin: kadınlar gömillü olarak al · 
ediyor. Bunu İngiliz devlet adamları di aylık istihsal planlan 30 tem- mıştırlar. Tren ameleleri bütiır 
sbylemetıe dahi hadisat bu ıekilde ne- muzda bitmesi icabeden birçok bombardımanlara rağmen yerle 
tıcelendirecektir. Mister Edenin bu · t k ekt · 1 şekildeki beyanatım bütün küçük mil- ocaklar. matlup miktan 28 hazi- rıni er etmem edır er. Cep • 
!etler için bir senet mahiyetinde ka- randa elde etmişler, yani yedi ay heye malzeme götürmekte olar 
bul etmek isteriz. lık planı altı ayda bitirmişler - bir ıtrenin ateşçisi Kotlyar 24 saaı 

Sov1etlerin burüne kadar milletler dir. yağan bombalara rağmen vazifP 
cemiyetinde ve dunya müvaceheılnde Karakanda maden amelesi; biz sini terketmeıni§ ve bu müdde 
müdafaa ettikleri tez, emperyalizm a- kendimizi cephede seferber olmu§ zarfında müteaddit seferler yap 
leyhtarhfıdır. Sovyetlerin kendi esas sayıyoruz. Memleketin müdafaa- mıya muvaffak olmU§tur. 
davalarından ayrılıp, Çarlık Rusyası-
nı ve siyasetini diı iltmelerini, kendi sı için elzem tekmil madenleri el
mevcudiyetlerini inkar etmeleri demek de etmedikçe biz ocaklan terket
olur. miyeceğiz demektedirler. Amele-

Elim Bir Ziya 

Amerika, Vilson prensipleriyle baı
lıyan ve Roosevelt'in muhtelif nutuk
larında tekrar ettiii prensip. kuç.ük 
milletlerin mukadderatını kendileri -
nin tayin etmeleri düsturudur. Ame,.
rikanın harbin sonunda calip oldu
iunu farzettiğimiz bir dıinyada, tek
rar bu senin, bu benim prensibine 
yaklaşacağını tahmin edemeyiz. 

Tilrklye, bitaraf olaraf seyrettiit bu 
mücadelede, yalnız bir meıele ile •· 
likadardır: 

Aln mebuau lbHa Ta• Ankarada vu fı 

batında vefat etmlıtlr. Ceııue1l Ankarıdu 
htanbııla nalıledlleret rı /1/941 cumartesi si 
nil Beyazıt camllnde ıaat 1 7 de ilılndı ı a 
muı lnlmdıktan aonra meraslmi mahıuu ilı 

Edlrnetapı Şehitliline dcfncdllecıktlr, 

Kendi hürriyet ve istikllll. Allah rahmet etsin. 
Bu istiklll için tehlikeyi nerede ae· 

zerse, orada muhalif cephe alır. Ku- MEVLiT: latanbul Beledlyeal Xoaacnauı 
lak gazetesin.in irsatlarına ihtiyacı van alaturka kumı ealıl lııalarıııüa va liil 
yoktur. leymanıye camı! aabık baımUeulal Hafı 

Kulak &azetesinin yaratmak istedi
ği hava, fıkirleri :ıaşırtacak bir boz
gun havasıdır. Bu hava. Türk efklrı 
umumiyeıi ic;ln zehirli bir havadır. 

DİKKATi... (KEMAL CiURSES) in vefatının lkbıcl ıac e 
Mütereddit, evhamlı, istrkrarsız dil- devrll'ul mUnaaebctlyle rı ummuı cumartcs 

şüncelerle. kulak ıazetesinin propa- rllnil öfleden ıonra Beyanı camlınde Mevlud• 
gandalarına ilet olmıyalım. ıerıf okutturulacaktır. 
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Tu.1 
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K. Sovao 
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1 - Melıteblmlzln Mayıı !142 nihayetine kadar ihtiyacı olan yulıanda cine ve mllıtan :ruıtı ırıak " ıalnı 11 prtıt ... l1e lyı 
ayn ekıiltmere konulmuıtur. 

2 - Ekalltme, Onakliyde Yükeek Denls Ticareti 1 .. ktebl llUdtırlUIUn4e 21/1/941 careamba a1lnU Fllkanda ... terllen ........ v. 
hlzalannda yaıılı tekl11erde mektep aatnı elma koınlnonunca :rapılacalıtır. 

a - Bunlara alt pnnamelerl alirme)'i arzu edenler ı:ıcktep muhaHbnlne mtıraeaat etmelldir1er. 
4 - Eksiltmeye lıurak edeceklerin 2490 nyılı kanunun 2 ve a QncQ maddelerindeki 9anları hala olmalan lhımıh •• 
5 - Kapalı zarf u•uliylc otan ekallımclere ııtlrak edecekler ı5zU r•c•n kanunun 32 ncl maddnl tarlfatı dairealnde urnarnn fhıaı 

etmtlcri ve bu tekemmlil eımlı zarfları eksiltme ıutlnden bir aat evnline kodar komluon rlyaNtlne malıks mulıabıllndc vermeleri 
lbtmdır. Poıta ile yapılacak tekllflerde redkmeıer kabul edılmiyecektlr. 

6 - Elılıhmderc iıtirak edeceklerın yukarıda .vazı!: muvakkat teminatlarını fst. YQksck ll•lıtepler Muhuebecllifine yatırdı !arını 
ıllst.rir mıkbuzlarını veya banka mclıtuplarını ve Ticaret Odasının 1941 J'lh belıelerlal k-laroııa ibraı etmeleri lhımdır. (K•P•h 
ıı:arf ekailtmui için bıı veaaik zarflara konulacaktır). (1112) 
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M l .N İ R N U R E D D I N 
ve arkada§lan: Hep beıs.'lher: '(Bir hallı: şarkJSl. öğrenelim) den parç:'llar 

Büyük Artist 1'l l RIZA ve RE~ÜSÜ 
..Jikkat: Civar·köyicre ve fstanbula ok>büsler.temin olunmuştur. ,, _________________________ , 
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,-.------------------.-ıı--=ı--~. --------------, Yarım Akşam • l e Kadar l 
~TEREl~ŞI BELEDf:t'E BAHÇESiNDE 

A~K~D~ŞLARI s A F i y E VE 
BAKiRELER A flNI 12 

Tabloluk REVü
1 

Yazan: Z iya Şakir, Müzik: Şefik Gürmeriç, Rejiıör: Ali Rıza. 

SEMiHA ARSEVER tarafından ud ile taksim ve şarkılar 

1 SANATKAR N A Ş 1 D VE ARK·ADAŞLARI 
iÇİM iZDE AKiLLi KiM ?) Kahkahab büyük komedi, Telefon: 42690 

OİKKAT: Dünkü ilanda yanlış yazılmıştır. Büyük gece eğlenceleri yarın akşamdn 
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Afrvpa 
Asya 

...................... ·-········· 
ı-Bilecik .Vilayeti 

Encümenind 
İnönü - Kütahya yolun 

ve /3 + 350 kiJometreleri 
şose tamiratı e!"asiyesi ve 
naiye inşaatı 5/8/941 tar 
haren bir ay müddetle p 
nulmuştur. Pazarlık 5/9 
günü saat 15 de Vilfıyet 
men toplanma salonunda 
tır. 

1 - Keşif bedeli 15371 
ruş olup, muvakkat temin 
84 kurustur. 

2 - İsteklilerin 2490 s 
ma, eksiltme ve ihale ka 
bince ibrazma mecbur ol 
lif mektuplarını teminat 
ya rnakbuzlariyle Ticaret 
kalarmı ve işin devamım 
başında bulunacağma dai 
hendis veya fen memurun 
taahhütname, müteahhitli 
siyle bu iş için tatiJ günle 
mak üzere en az Uç gün 
raçaaUa vil~yetten almrn 
liyet vesikalariyle birlikte 
kadar Encümen riyasetine 
olmaları lfız.ımdır. 

3 - Bu işe ait keşif e 
Müdürlüğünden görillebil. 

(5235 -

Ankara Diki 
Müdürlüğünd 

Çamaşır kısmı ustahğı 

hariçten bir usta a]macak 
lerin vesikalariyle birlikte 
tarihine kadar Ankarada 
Dikimevi MüdürJüğüne m 

(837 - 6 

Üniversite Rektörı· 
Erkek talebenin askerli 

riyle kız talebenin atış 
ğustosun 20 sinde başlıya 

AlAkadarlarm 11 A • 
ğustosa kadar talim taburu 
lığına müracaat ederek 
yaptırinaları. (6 

Yüksek Mühendis 
.. . Müdürlüğünd 

1940 - 1941 ders ytlına 
lar) 20/8/1941 günü ba 
Kampa tabi bütün talebe 
tarihten evvel Üniversite t 
runa müracaatları ehe 
olunur. (6823) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü il( 

S emti Mahallm SokaOı s. Clnıl 

Kadıköy Zühtüpaşa Bağdat 45 Dükkıln 
Göztepe Göztepe Hat boyu 12 Dükkan 
Üsktidar Kuı.guncuk Üryani 2 ,. 
Üsküdar ,, "l İcadiye · 17 , ,, 

Yukarıda cins ve mevkii yazılı yerler 3t/5/942 sonuna ka 
ya verilmek üzere müzayedeleri 8 gün uzatılmıştır. İhaleleri 
pazartesi saat 14 dedir. İsteklilerin müdürlük akarat kalemi 
caatla:rı. (6819) 

l Devlet Oemiryolları ~e limanları işletme idaresi ılanları 
,.Muhammen bedeli (3000) lira olan 500 adet deriden mamul vagon 

tatblıjat hademesi çantası (25.8.1941) Pazartesi günü.saat (11,10) on biri 
onda Haydarpaşada Gar binaı;ı dahilindeki komisyon tara!mdan açık ek
siltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girnıek iste~cnlerin (225) Yralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme güdü-saatine kadar komisyona 

s .. KUŞ TÜYÜNDEN • 

~---~ l I ,;:~~~;,;,~~· BiR'küSTOYüV:~STiK° f LiR 
Yastık, yorganları da pek u cuzdur. Adres : İstanbul C 

~----YARIN AK ŞAM 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESİ 
nı\iraeaatları rnzımdır. ..., . .......,... 

Bu iııe ait ııartnameJer komisyondan parası:r.;ola!'ak dağıtılmaktadır. 
~ (6697) 

' tarifii ıı,me~li Eşya 
Manisa mütesellimi Karaosmanoğlu Hacı' öiner Ağa hafidçsi ve 

Sadr&zam rncıihur Fuat Paşanın eski gcJini milteveffiye Bayan Zahi
de terekesirıe ait olan muhetJif nadide mücevherat Sandal Bedeste
ninde teşhir edilmektedir. Tarihi kıymeti maddi kıymetinin kat kat 
yüksek olnn bu parçalar Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk hakimliği ta
Tafmçlan Sandal Bedesteninde Ağustosun 11 inci pazartesi günü mü-

' ., zayede ile satılacaktır. • , 

tLe•li Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden : 
Leyli Tıp Talebe Yurdu Talebelerine 

Oniversite talim taburu kampı 20,8.941 günü başlamış bulunacağından 

!
kampa iştirak ethıek mecburiyetinde olup tatil münasebetiyle elyevm 
istanbulda ve memleketlerinde mezun bulunan Leyli Tıp Talebe Yur
duna mensup talebeler kampa lştirak etmek üzere müstacelen İstanbula 
nvdet ve kampa kaydolunmak üzere talim taburu komutanlığına miira
ıcaat edeceklerdir. Kampa kaydolmak 11.8,941 gününde başlayıp 15,8.941 
ıgünü hitam bulacak ve bu tarihten sonra gelenler kampa k;ıydedilmiye
cekJerdir. Kampa iştirak edecek Yurt talebelerinin aşağıda yazılı şartlara 
ruygun olarak tabura müracaat etmeleri ve bu şartlara uygun olmıyan
Uann kampa kabul ediJmiyecckleri eli'emmiyctle füm olunur. 

l - Üniversite hüviyet varakasıl 
2 - Askeri elbise, 
3 - Saçlar 3 numara ile kesilmiş olaca'!{. (6824) 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğünden: 
rrayyare Ve Otomobil Benzini Ahnacak 
.(.l .L - İdaremiz için 150 bin litre tayyare ve 20 bin litre otomobil ben
:Ziiil kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Tayyare benzinin muhammen kıymeti (48,000) lira olup mu
vakkat teminatı (3600) lira. Otomobil benzinin muhammen bedeli (5840} 
ıJ,lra olup, muvakkat teminatı (438) liradır. 
, 3 - Eksiltme 15/8/941 tarihine müsadlf cuma günil saat 11 de An
karada tayyare meydanında kli.in devlet hava yolları umum müdiırlüğil 
J>inasmda toplanacak komisyon tarnfındıın yapılacaktır. 

4 - Bu 1$e ait fennt şartname, eksiltme şartnamesi, mukavele pro
jesi devlet hava yollarından temin edilebilfr, 

1 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek
tuolarmı a]ı:n saUm komisyonu reisliğine tevdi etmelerJ il!in nlıınu.,. 

(0474~ (4942) 

ALAF'RANGA KISMINDA: SAAT 3 e KADAR 

MINiR NUREDDİN 
VE ARKADAŞLARI . 

Zengin varyete, caz, orkestra, sürprizler 
Duniıliye serbeBttir. Fiyatlarda zam yoktur. - Tel: '12690 

O i K KAT: Dünkü ilAnda yanlış yazılmıştır, Büyük gece eğlenceleri yarın akşamdt• 

~-------··-----------•-.. ı ,- Pençere ve İstor 
P E T R O L O f l S I N D E N : Müteahhidi 

ELEKTRİKÇi ALINACAK İst~ ~m~r ve t~i!!!i1de 
Ofisimiz için miltehassrs bir elektrikçiye lüzum vardır. Taliplerin 

ehliyetlerini müş'ir vesaik ile 13/8/941 Çary.ımba akşamına kadar 
Galatada Gümrük caddesinde Kozluca hanııı.da Umum Müdürlük Zat 
İşleri Servisine müracaatıarı. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye l\ierkezi Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Merkezimiz ihtiyacı için (1 O) ton çubuk veyahut toz kUkilrt 
alınacaktır. Toz kükürtün beher kilosunun tahmin bedeli (30) kuruştan 
olmak Ü?ere umumunun tutarı (3000) liradır. 

2 - Bu f.?e ait şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
3 - Eksiltme 12 Ağustos 1941 Sah gün{l saat 16 da Galatada Kara 

Mustafa Paşa sokağbda mezkılr merkez satmalınıı komsiyonunda yaoı
lacaktır. 

4 - Ela:tıtme açık olıt-aktıt: 
5 - Muvakkat teminat parası (225) liradır, 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 1941. senesi Tkaret Odası vcsikalarıru 

gBsterm•·ler! şarttır. (6235) 

••llllİI--------------- ~ Elektrik Ayar Şefi Aranıyor 
Birinci smıt bir Anadolu şehri için elektrik Ayar istasyonunda 

şeflik veya muavinlik yapmış elektrik sayaçlarının Ayar ve tamiratı 
hususunda ehil bir mütehassısa ih tiyaç vardır. Taliplerin ehliyetlerinin 
rnüsbit evrak suretli tercümeihal r eferanslar ve kabul şartlarını bir 
mektupla İstanbul, Galata P. K. 1449 ad,.esine derhal müracaatları. 

~----·------------------..:' 

yapıyorum. 

Tophane - Boğazkesen caddesi 
+ No. 140 ,, 

İstanbul Fiyat Mürakabe 
Komisyonundan : 

93 No. Ju i!An: En yük~ek kalite ıi
zamt et fiyatları şu şekilde tesbit e
dilmiştir: 

Ca"lı Toptan Perakende 
Cinsi Flatı Fiatı F lab 

Karaman 27 
Dağlıç 28 

Kuzu ve kıvırcık 
bırak ılın ıştır. 

48 55 
53 60 

satışları serbest 
(6844) 

KA YtP: Şirketimize alt 1114 plalı:a buma 
ralı Buik marka ve 3814 plika numar.tlr SEV 
ROLE marka kamyonetlerin iki adet muaye 
ne cilzdıru ile 77ı4 numaralı ehliyetnamesi 
kaybolmuştur. Yenileri alrnacafrndan bunlıırın 
hilkmü kalmadrfı illn olunur. 

Menoucat Santral Limited .'51rketl 

KAYIP: Kadıköy nüfus idareainden aldıfım 
n içinde Kadıköy askerlik ıubesiodcn u • 
kerlik muamelem kayıtlı hilviyet cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan hilkmll kal 
mamı;tır. Kadıköy Kurbağalıdeı-e Birinci ao 
kak Süleyman oflu Sabri lıbay 

ı ·~ Ömer Balı o(jlu Kuı TUyU Fabri kası. Telefon : 23027. 

lstanbul Levazım Amirliğinden .Verileı 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 
Aşağıda yazılı malzemelerin kapalı zarfla eksiltmesi 21/8/9 

şembe günü saat 15 de Ankarada Lv. Amirliği satın alma komi 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikaJariyle teklif mektuplar 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Ayrı ayrı taliple 
bale edilebilir. · 

Tutarı Temfna 
Cln&4 ' Miktarı Kuruş Lir~ 

Şerit ;:olan Metre 12,000 50 400 
Mukavva A det 6000 20 90 
Yular sapı 

" 
3000 25 57 

Çiriş Kilo 300 90 21 
Sakandar<!,k düğmesi · A det 170,000 l 128 
Keci k ü Kilo 10,000 150 1125 

(770 - 6429 \ 

* * Asağıda yazılı mevadm kapalı wrfla eksiltmeleri hizalarmd 
gün, saat ve mahallerdeki asker! sat:r. alma komisyonlarında 
caktır. Taliplerin kanuni vesikalariy!e teklif mektuplarını ihale 
rinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve 
meleri komisyonlarında göri.llür. 

M lktan Tutarı Temi natı iha le gün ve aa 
Cinsi Kilo •' Lira Lira 

Koyun eti 
Sığır eti 
Saman 

20,000 
420,000 

1,500,000 

• 

11,000 
105,000 
56,250 

1745 ton lavemarin kömürü a-
lın acaktır. Kapalı zarfla eksiltme
si 12/8/941 salı günü saat 15 de 
Ankarada Lv. Amirliği satınalma 
komisyohunda yapılacaktır. Tah
min bedeli beher tonu 1845 ku -
ruş 70 santim. ilk teminatı 2416 
liradır. Talipler in kanuni vesika
lariyle teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komis -
yona vermeleri. <720-6171 ) 

:>ahıp ve Ne:ınyat a:ıudur1J l!Jwıı 

UZMAN, Gazeteci!ilı: .e Ne9riyat 
T . L. $. TAN matbaa9' 

825 
6500 
4062 

Afyon 21/8/9 
Diyarbakır 13/8/9 
İzmit Akçako-
ca ilkokulu 11/8/94 

(736 -

* Aşağıda miktarları yazılı 
kapalı zarfla eksiltmeye ko 
TaUplerin kanuni vesikalari 
mektuplarını 18/8/941 günü 
rmda yazılı saatlerden bir s 
Canakkalede askeri satm a 
misyonuna vermeleri 
Miktarı Tutıın 

Kilo Lira 

420,000 
270,000 
510,000 
'.100,000 

18,900 1417 
12,150 9112 
22,950 1720 
13,500 1012 50 

(762 - f'.tn:n 


