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1 Baıllca istasyonlardan lzmire Her Üs lstiyecek 
1 Gün Bir Fazla Tren Tahrik Edilecek 
! Ankara, 29 (TAN) - Izmir 
J Enternasyonal Fuarı için mem
l leketin belli başla istasyonlann-
daıı her gün mutattan başka 
bir tren tahrik edilmesi karar
~tınlmıştır. Alaşehir, Mene -
rnen, Bandırma, Ankara, Mani
ııa, Konya ve Eskişehir istas -
yonlarından Izmire gidecekle -
re yüzde 27 nisbetinde tenzi-

! latb gidiş dönüş biletleri veri -
1 fecek, dört yaşına kadar olan 

1 
çoculdardan bilet alınmıyacak

• hr. Afyon Karakuyu, Eğridir 
1 \'e Denizli istasyonlanndan kal
j kacalc trenlerde yüzde 7 5 nis -

..... " -- ···-·-

betinde tenzilat yapılacak ve 
beş yaşına kadar olan çocuk -
lardan bilet alınmayacaktır. 15 
günlük ve aylak halk ticaret 
biletlerinde yüzde elli nisbe -
tinde tenzilat yapılacaktır. Bu 
biletler Izmir Fuanna gitmek 
üzere yurt dı_şı~dan gelen yol -
culara mahsus olacaktır. Fuara 
gönderilecek eşyalar için yüz
de 75 nisbetinde tenzilat yapı
lacaktır. Tacirler 50 kiloya ka
dar olan eşyaya para vermiye -
cekler ve bu eşyayı komparti -
manlannda götüreceklerdir. -I 

Churcbm, Roosevelt'in mUmess ili Hopkins ile birlikte, hava 
bombardımanına maruz kalan So uthampton'u ziyareti esnasında 

Eden'in Bir 
Nutku 

• 

Churchill 
ihtar Etti 

''Her Türlü Sulh "istila Tehlikesi 
Tekliflerini Henüz Zail 

Reddedeceğiz.. Olmamıştır .. 
h • 

Kazamlacak Zaferden 
Sonra Almanya Harp 
Çıkaramıyacak Bir 
Hale G etirilecek 

Londra 29 (A.A.) - Hariciye 
~azın Mister Eden, yabancı ga
~ete muhabirleri birliği tarafın -
dan şerefine bugün verilen bir 
Ö~le ziyafetinde bir nutuk söy. 
liyerek bütün sulh tekliflerini 
evvelden reddettikten sonra de
ıniştir ki: 

llk defa olatak bir değişiklik 
gôrüyoruz. Hitler şimdi bir vaa
dini tutmak için nevmidane gay· 
retler sarfetmektedir. O da har
bin bu sene Almanyanın zaf eriy
le biteceği hakkında Alman mil 
letine verdi~i vaattir. Hitler bu 
Vaadini yerıne getirmek için Sov 
Yet harbine atılrnı§ bulunmakta
dır. Fakat Hitlerin planlan şiın -
diden sarahatle bozulmuştur. 

"Eylül Ayana Kadar 
Son Derece Hazır 

Bulunmak. Lazımdır .. 
Londra, 29 (A. A.) - Mister 

Churchill, bugün Avam Kamara
snda beyanatta bulunarak istila 
teşebbüsü mevsiminin tekrar yak 
laşmış bulunduğunu İngiliz mil
letine ihtar etmiş ve demiştir ki: 

"Bütün kuvvetlerimize, son 
vade olarak 1 Eylüle kadar en 
son derecede hazır bulunmaları 
bildirilmiştir. 

Alman hava üstünlüğünün kı
rılmış olması bir eml"i vakidir. 
İngiliz avcı tayyareleri en aşağı, 
İngiltere muharebesi kazanıldığı 
zamanki kadar Almanlardan iler
dedir ler. İngilterede bombardı
man tayyarelerinin imali iki mis
line iblağ edilmiştir. Gelecek se
ne bugün imalat dört misline ve 
bundan altı av sonra da sekiz mis 
line iblağ edilmiş bulunacaktır. 

Sovyet Rusya tarafmdan gösterilen 
mukavemet Almanların ve diğer bir Almanlar Bir Kafileye 
r<>klarmm -iyi dinleyıniz bir çokları-
nın diyorum- tahmininin fevkinde çık Hu'·cum Ederek 19 
rnıştır. Almanya şimdi yakında bize 
karşı sulh taarruzuna geçecektir. Son d 
Rtinlerde beyanatta bulunarak Hitler- Vapur Batır 1 
le hiç bir vakit hiç bir mesele hak-
kında milzakcre etmiycce~imizi Brl- Berlinı 29 (A.A.) - Alman baş 
tanya hilki1meti namına açıkça söy- kumandanlığının tebliği: 
lemiştim. Böyle bir adamla sulh yapı- Alman denizaltıları Atlantikte 
lamaz Bitlerle sulh yapmak, HiUer yeniden büyük bir muzafferiyet 
ve Alınan milleti tekrar l"ıarbe başla- kazanmışlardır. Ingiliz torpido 
Ymcaya kadar ~lman milletine nefes muhriplerinin, korvetlerinİJ'l, de -
adırmak ve harp makinesini tekrar nizaltıları ve kruvazörleri tara
Közden geçirmesine fırsat vermek de- fından insafsızca takibedilen Al -
rncktlr. 

Hitler tarafından yapılacak uzlaşma man denizaltıları günlerce bir In-
tekliflerinln munis, bir itldnl, mantık giliz deniz kafilesiyle mücadele 
ve iki yüı.lillük Abidesi olacağı tabii- ederek ceman 116,500 tonilatoluk 
dır :Fakat böyle bir adam tarafından 19 vapur batırmışlardır. Bunlar
)'apılan vaatlerin ne kıy111eti olabliir? dan başka kafileye refakat eden 
Çıplak hakikat şudur ki, Hitlerle T&o..+· •1::1-19fP~O muhribi de bir korvet 

(Bonu; Sa: 2; Sik1' J1J ~~ıştır. 

Hindiçini'nin işgali 
Japon Y ayılmasmm 
Başl~ngıcı Sayılıyor 

Fransız Başvekil m uavini 
Amiral Darlan 

Londra, 29 (AA.) - "Afi,, nin 
diplomasi muhabirine göre, Hin
diçininin Japonlar tarafından iş
gali, Asyanın cenubu şarkisinde
ki Japon tevesssünün ancak bir 
mukaddemesi olarak telakki e -
dilmektedir. 

Londra, Vaşington, Moskova, 
Chunking ve Batavia daimi bir 
temas halinde bulunmakta olup 
Japonyanın ani bir hareketine 
karşı bütün askeri tedbirler alın· 
mıştır. 

Bugün Eden, Holanda Harici -
ye Nazın Van Kle!fens'i kabul et 
miştir. Umumiyetle zannedildiği. 
ne göre Japonya, müzakere tari· 
kiyle veyahut kuvvetle yeni biı 
takım tedbirler hazırlamaktadır. 
hedefler, meşkıik değildir. 

J aponyanın Rusya ya taarruzu 
ihtimalini bertaraf etmek lazım· 
dır. Çünkü Japonya, silahlanrun 
mukadderatını Alman silahları . 
nm mukadderatı ile teşrik etme
den evvel bu cephede vukuatın 
aldığı şekle intizar etmeyi tercih 
etmektedir. Şu halde geriye Si
yam, Birmanya, Singapur ve Fe
lemenk Hindistanı kalıyor • 

Umumiyetle iyi malumat al -
makta olan mahafilde Siyam ile 
Hindiçini arasında çıkmış olan ih 
tllilfta yardım görmüş olan ve 
Japonyaya bir muahedename ile 
merbut bulunan Siyamın yakında 
J aponyaya mühim üsler ierıket • 
miye davet edileceği tahmin edil· 
mektedir • 

(Sonu; Sa: 2; SU: 3) 

Başvekil Dr. Refik Saydam dün akşam Haydarpaşadan Ankaraya hareketine ait iki intiba 

lstanbrd, 29 (A.A.) - Yalovada istirahat etmekte olan kabul edilmiştir. Başvekil öğleden sonra Vilayeti., Orli 1. 
Baıvekil Doktor Refik Saydam bu sabaİı lstanbrda gelmiş, dare ve lstanbul Komutanlıklarını ziyaret ederek aaat ıı 
doğruca Floryaga giderek ReiBicümhurumuz tarafından da ekspresl.e Ankaraya hareket etmiştir. 

ALMAN TEBLiGi 

Akkerman 
Şehri Dün 
Zaptedildi 
Ukraynada da 
ileri Hareketi 
Devam Ediyor 

Smolensk'in Şar~mda 
Çevrilen 

imhası 
Kuvvetlerin 
Yakmdır 

Berlin, 29 (A.A.) - Alman or -
duları başkumandanlığının tebli 
ği: Rumen kıtaları Dniester neh
rinin mansap mmtakasına varmış 
lardır. Bu suretle Besarabya, düş 
mandan tamamiy le kurtarılmış 
bulunmaktadır. 

Ukraynada harekat durmadan 
devam etmektedir. Stalin hattı · 
nın Smolensk istikametinde yarıl 
ması esnasında tecrit edilmiş olan 
düşman grupları şimdi umumiyet 
itibariyle imha edilmiş bulunmak 
tadır. Smolensk'in şarkında ihata 
altında bulunan düşman kuvvet -
lerinin geri kalanı yakında imha 
edilecektir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

( ASKERi ! AZIYET ) 

ŞARK CEPHESİNDE 
iki Safhası Hala 

J itomir Mmtakalarmda 
Temerküz Etmiş Bulunuyor 

ASKERi MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 

Harbin En 
Smolensk 

Mühim 
Ve 

Son gü~lerde Şark cep~esind.e mü- \ b~r daha b.? .~eph~e mühim askeri .~n
hlm bir ınkişaf kaydedılmedı. Bu kışaflar gorunmedı. Hattl son cun
ccphede harp f1mdi iki nolttaaa temer- lerde tebliilerde bll cepbiıaia iaaal bi
küz etmiıı bulunuyor: Merkezde Smo- le geçmez oldu. Bunun en mlihim se
lenık ve Kiyef cephesinde Jitomir'de. bebi Alman kuvvetlerinin burada Le-

Almanlar son on beş gün içinde ningrad müstahlı:cm mmtalı:asiyle kar
cepheyi dört noktadan zorlamala te- şılaşmıı olma1arıdır Ecnebi kaynak
ıebbiis ettiler Leningrad istika~- lar bu müstahkem mıntaka hakkında 
tinde ilerliye~ kuvvetler Pslı:ov ve ıu dilı:lı:nte şayan malilmaı veriyor
Peipus gölüne vardıktan sonra Ma- lar: 
reşal Voroıilof ordusunun mukabil "937 ydındanberi Leninırad şehir 
hücumlanna uiradı ve ondan sonra ve havalisini çeviren mıntakaya Sov-

yetler "müstahkem mıntaka,, iımi ve

rSovıeı-, 
Orduları 

Üzerinde Cephe 
Mukabil Hücumlara 
Geçmiş Bulunuyor 

rirler. Bu mıntıkanın ıeniıliii a
ıaiı yukarı 30,000 kilometre murab
baı bir saha i11al eder ve bu saha 
içinde 5,000,000 insaıı yasar. Bu mın
tnkanın hududu ,imalde Finlinda 
körfezinden ve Ladoga gölünden baı
lar, cenupta Pskov ıehrine ve Stalin 
hattına kadar uzanır, garpte Narva 
ve Peipus gölüne vanr. 

1939 da Estonya alındıktan ıonra 
bu müstahkem mıntaka tevsi edile
rek Estonya sahillerinde yeni müda
faa üsleri vücude getirildi. Finlinda 
harbinden sonra Finlanda körfezinin 
aizındalı:i adalara kadar uzatıldı 
"Leniııcrad müstahkem hattında 

600,000 asker, 3000 tayyare mevcut
tur. Baltıktaki Sov1et donanması da 
bu mıntakanın müdafaasına memur -

(Sonu. Sa. 3, SU. 5) 

SOVYET TEBLiGi 

JitomirYe 
Smolensk 
Civarında 

Bütün Alman 
Hücumları 
Kırllmıştır 

Mukabil Taarruzlar 
Neticesinde Almanlar 
Ağır Zayiat Verdi 
Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet 

istihbarat dairesinin 28 temmuı 
akşam tebliği: 

28 temmuz günü kıtalarımu 
Smolensk ve Jitomir istikamet -
lerinde muharebeye devam etmiı 
lerdir. Bu istikametlerdeki düf -
man taarruzu kıtalarımızın azmi 
ve mukavemeti karşısında kınl • 
mıştır. Bazı mıntakalarda kıtala. 
rımız mukabil taarruzlara geç • 
miş ve düşmana ağır zayiat ver. 
dirmişlerdir. 

(Sonu; Sa: 2; SO: 1) 

Nev~O(k, 29 (A.A.) - "Ofi,, 
Amerıkan Ajanslarının Mos -
kovadan aldıkları haberlere 
göre, Sovyetler, şimdi bütün 
cephe üzerinde mukabil hü -
cumlara geçmiş bulunmakta -
dır. .. . .. ~· 

Moskovadan Gelen Uzakşarkta 
• • Japonyaya 

Vaktile Mekteplerde Bir Ders Vardı: Ahlal 
Yazan : REFiK HALiD 

Fransı~ Sefırı Mukabele 
M. Bergerie 

Vichy'ye 
Bir Kaç 
Hareket 

Güne Kadar 
Edecek 

Fransız sefiri, Ba1darpafa ıanndan çıkarken 

(Yuııı 2 inci aayf amızcla) 

Roosevelt, Bu Mesele 
Hakkmda istişarelere 

Devam Ediyor 
Vaşington, 29 (A.A.) - Stefani 

Ajansından: 
Rooscvelt, Beyaz Saraya dön

mek için Hayd Parktaki ikameti 
müddetini kısaltmıştır. Müşarüni 
leyh, bugün Beyaz Sarayda Uzak 
Şark meselesini tetkik etmek ü
zere başlıca mesai arkadaşları ile 
görüşmeler yapacaktır. 

Petrol, ihracı meselesi 
Vaşington, 29 (A.A.) - Bugün 

matbuat konferansında Amerika 
Hariciye Müsteşan Sumner Wel
les, Amerikanın ve Britanyanın 
Uzak Şarkta müvazi yollar takip 
ettiklerini ve hedefleri hakkında 
biribirleriyle istişare edecekle -
rini ihsas etmiştir. Welles şunu 
da ilave etmiştir: 

(Sonu; Sa: 2; SD: 4) 

l stanbulda mevcut 5 adet kumbaralı umumi telefon makinesi, ikide bir bo-
zuluyormuı;, "Ah bu telefon idaresi ah, bir türlü intizama cirma ki , 

Diyeceksiniz .... Halbuki idare ne yapsın? Halkın bir kıllnı, kutunan i~İ~t 
bet kurulluk sikke atacafına, evinde bir kalpazan cibi çalıııp cabala)'Jp kur
sun pullar döküyor, yahut özene bezene fotoıraf kiiıdı mukavvaıındtn aah· 
te yuvarlaklar yapıyor, getirip makineye tıkıyormuı. tzmirdeki bir telefor 
kumbarasından - kulaklannıza ve ıözlerinlze inanmyacalrsınıı - tam 273 
lı:ilo afırlıiınc!a öteberi c;ıkanlmışl 

Finlinda trenlerindeki büfelerde tabaklara ayrılıp evvelceden hazırlanmq 
muhtelif kıymetteki soluk yemekleri hallı:, üstlerinde yazılı ücret.i vererek 
alırken lokanta vaıonunda ne carson, ne kontrolör, telr memur bulanmazmıı 

Fakat kimse - para vermeden el atmak nerede - yirmi kuruıluk bir yemeti 
beı kurup yutmafı bile aklından gec;lrmczmiı. Bazı memleketlerde bllet 

c;isiz ve yine kontrolörsüz tramvaylara, kapı yanındaki kutuya bilet parasını 
bırakmadan girenler ancak bıı usulü bilmiyen yabancılarmıı. Fransa tiyat
rolarında her koltufun arkasına 1ı:onmuı dürbün kutulan da otomatikti; hı 
frank atar, ileti kullanır ve ciderken elinizle tekrar yerine koyardınız 

"Çalınır mı?,, Diye sormuıtum; "Pek nidir olarak .. ,. cevabını vermişlerdi. 
Peki. bizim halk, ahlilı: bakımından aaydıiımız memlekettelrilerdcn c;o 

daha asalı bir sevivede midir? Hiıll Bu hal onu ıöıtcrmez. Benim tetkl 
katıma göre gençlerin bir kısmında "atlatmak". "kaynatmalı:" cibi arro ke
limelerle ifade edilen acayip, ve fena bir merak, bir idet, bir görenek yer
leşmiş. Açık rözlülüiün bozuk ıekli ... Telefon lrumbaralanna çocukcasın 
o azlzliil yapanlar bunlardır ..• Mesele dönüp dönüp mektep terbiyesine da
yanıyor. Su fikirdeyim ki biz, vaktiyle okutturulan (ahlik dersi) nin ve 
ahliki fıkralarla dini nasihatlerin muhakkak SUC"ettc tesiri altında ltalmııtık . 
Mekteplerde ahlilr teJldni bir .urGrettir, ona yan çizemeyiz. EpcJ'Ce ıüren 
bir grameraiz?ik devrinden sonra liıan kaidelerini ders haline ıolcmak lü
zumunu duydıık. Modası ıecmit ahllk dersini, yeni metodlarla proırama 
koymak mecburiyetinde olduiumuzu telefon lrumbaralan kili bir bcllcatle 
anlatmaktadır. Maarif heyetinin mes'ul erklnmdan olsam masamın üstündeki 
telefonun her calmıp bana: "Ahllk teftdnlai unatma ııalmıl,, mlnaımıa bir 
ihtar yerine ıeçerdi; cnap verirdim: - Altlımdal 
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Napoleon'a Suikast Yapan Genç, 
İmparatorun Af Teklifini Reddetti 

Francalaltk Un 
Miktarı Arttırıldi 

İrtikap etmek istediğiniz, ve bu ı fend.isine getiriyor. Gayet memnun 
yuzden muazzep olmaklığınız la- kalan Napoleon, onu hararetle tebrik 
r.ım gelen cinayetten dolayı ar ta- ediyor. 

Belediye iktisat müdürlüğü yeni bir 
tip ekmek üzerinde tetkiklere baş
lamıştır. Yeni buğday mahsulü gel
meğe başladığı lc;in yeni tip ekmek 
yüzde 70 buğday, yüzde otuz arpa
dan vücude gelecektir. Arpanın ve 
buğdayın ayrı ayrı öğütülmesine ça
lışılacaktır. Ekmek bu suretle daha 
beyaz ve daha pişkin olacaktır. 

lep ederseniz, size hayatınızı ba- Ayni gün, Stapss da idam edilmlş-
gışlarım. tir. Gard giderken, imparator sözü 

"- Af istemiyorum, Bilakis eme- yine katile getirerek: 
1 mi tahakkuk ettirmeye muvaffak o
l madığım için, en buyuk teessürü du-
yuyorum,,, 

"- Habis ... Bir cinayet işlemek. 
size bir hiç gibi mi görünüyor? ... 
"- Si7.i öldürmek, bir cinayet de

gıl, bir vazifedir ... 
"- Üzerinizde bulunan bu resim 

nedir?,. 
"-Sevdiğim bir gene; kızın resmi!,, 

"- Sizin bu maceranızdan o çok 
üzülecek, kedere düşecektir . ., 

"- O, benim muvaffak olamayışıma 
cseflenecektir. Çünkü sizden, benim 
kadar, hatta benden fazla o da nefret 
eder.,, 
İmparatorun kızın resmini seyre

derken: 
"- Güzel kız, ben bu delikanlıyı 

kurtarmak istiyorum Ona aman 
vermek istiyorum. Benden nefret 
ediyorsa bana ne?., 
Dıye düşünüyor, ve sonra ylne gene; 

Almana hitap ediyor: 
"- Nihayet, ben size aman veri

yorum, sizi affediyorum, bundan 
dolayı bana minnet besliyecek mi
siniz? 

"- Affettiniz diye, sizi öldürmek
ten vaz geçecek değilimi" 

Hele bu sonuncu cevap, Napoleonu 
iyice şaşırtıyor. Mahpusu çekip gö
türmelerini emrediyor. Sonra bu ko
nusmalar esnasında orada hazır bu
lunmuş olan Sampanyi'ye, uzun uza
dıya meczuplaPdan bahsediyor. Ve bir
denbire hlc; münasebeti yoldı:en: 
"- Sulh yapmalı .. . Diyor. Siz, el

li milyonluk vergi yüzünden, Avus
turyalı murahhaslarla ihtilaf halinde
siniz. Arayı mutlaka bulunuz. Sizi, 
daha fazlasını koparamadığınız tak
dirde, yetmiş beş milyona uzlaşmaya 
mezun kılıyorum. Ötesi için de size 
tamamiyle emniyetim var. Vereceğiniz 
karara razıyım. Elinizden geleni ya
pın, 24 saat zarfında şu sulhün mut
J ka, ama mutlaka imza olunmasını 
ıstiyorum 1,, 

Belli: Delikanlının İmparator üze
rinde bırakmış olduğu tesir o kadar 
deı indir ki, geçici bir dataletin il
cası ile Napoleon, müzakeratı tam üç 

"- Alman. veya Protestan, ga
Yet iyi terbiye görmüş bu yaşta 
bir çocuğ~n böyle bir cinayet irti
kap etmek istemesi. misli görülmüş 
şey değildir. Nasıl öldüğünü öğ
renip, bana bildiriniz! .. diyor. 

Kendisine anlatıyorlar ki, Stapss, 
yüzünü kurşunlara döndürüp: 
"- Yaşasın hürriyet, kahrolsun is

tipdat !,, diye bağırmış. 
İmparator dinliyor. Ve bir tek ke

lime bile söylemiyor. Yalnız, o mutfak 
bıçağını saklamalarını emrediyor! 

* * Aile meclis,·· 

imparatoriçe bayılmış yerde yatı-
yor. Napoleon saray eminini ça

ğırıyor ki, kadını kaldırıp da odasına 
götürsün, diye... Kendisi de önden 

Ticaret Vekaleti ileride alınacak 
francala raporlarını şimdiden göz ö
nünde tutarak ofisin fazla olarak her 
gün 15 çuval francala unu vermesine 
müsaade etmiştir. Bu suretle gün
lük istihlak 50 çuvah bulacaktır. Fa
kat mevcut rapor miktan şimdilik 41 
çuval una ihtiyaç göstermektedir. 
Mütebaki 9 çuval francala unu stok 
edilecektir. __ ...;.... ____ --c>-------~ 

SPOR 

Sporcuların 

Mübadele 
Edilmemesi Kararı 

• 

şamdanlarla gidiyor. Merdiven gayet Birinci küme klüplerinin birbirlerin 
dar olduğu için, biraz sonra şamdan- den sporcu almamaları hususunda bir 
lan uşağın eline veriyor, kendisi de 

1

1 anlaş?1a. ya?tıklarını ~~nkü nüsha~~ruz
karısının taşınması İşine yardım edi- da bıldırmışık_. _ Bugun bu anlaşma-

0 1 
_ .. . nm tam metrunı yazıyoruz: 

yor nu usu ca yatagınm uzerıne 
t · K d' · d .. h "lstanbul bolıealnc merbut sendik klilp-

ya ırıyor, en ısı e gayet mute ey- elrinin tam aallhiyetl haiz ve imzalan aıaiıda 
yiç bir halde, odadan çıkıp gidiyor, mevzu murahhasları ıu hususlarda anlaımıı· 
Daha o odadan çıkıyor, çıkmıyor ki, l.ırdır: 
Jozefin gözlerini yan açıyor. 1) Bu anla1maya dahil klUplerden herhanıı-i 

biri 25.7.941 tarıhinden sonra istifa dabi etmiı 
olsa, diğerinden bolıı:ede museccel .izıı almam:ı

yr taahhüt eder. 
Meğer, feryatları da, bayılması da 

hep yapmacıkmış, Saray emini sonra
dan anlamıştır ki. kadm onun kula
ğına, kendisini o kadar sıkı tutmama
sını, zira canını acıttığını hsıldamiş, 

2) Birinci madde hükmUne riayet etmiyerek 
diğuinden aza alan klilp 3.4.940 tarihli beden 
terbıytsi. nızamnamesinin birinci maddesintle 
zikredilen (disipline ve aportmenliie mücayir) 
harekete ictisar etmit teU.kki edilerek, hak· 
kında mezkfır maddenin B. {ıl<rasındaki -ihtar 
hariç· böleemiz ceza heyetince verilecek bihi
mum cezaların tertıbi hususunda beden ter 
biyesi tcşkiUtının hakemliğini şimdiden kab .. ı 
eder. 

3) Bu anllşmaya dahil k!Uoler Ar.asından 

olup da anlaşmaya dahil olnııyan cencllk ve 
ya mütsu~e klübune ıirdlkten yahut ba,ka 
bir bölceye inıiaaııtan sonra tekrar 1atanbu1 
bolıı;csine avdet eden Aza dahi birinci madde 
hükUmelrine tabidir, 

4) Bu anlaıma beden terbiye•İ umum mli
durlüiü ne<dinde tescil edilecektir. 

5) I!bu anla)ma o, sene i'in muteberdir ... 

y sürmüş olan bir muahedenin imza
lanması iş.ini laalettayin bir nazırına 
emniyet edip bırakıyor. 

Bununla beraber, Kraliçenin kederi 
gayet samimidir. Zira. o, içinde tam 
on yıldanberi saltanat sürmekte oldu
ğu Tuilöri'den çkıp gitmeğe mecbur 
edilmiştir. İmparator, Şönburndan 
dönüşünden pek az sonra, yani bu 
akşam, bu kararrnı ona tebliğ etmiş
tir. Bunun böyle olması lazımdır. 
Zira, herkes, İmparatorun ölümünü 
beklemektedfr, Dışarıda Almanlar, 
- Stapos'un suikastinden de anlaşıldığı 
gibi -. içeride de İngilizlerle mütema
diyen entrikalar çeviren Foşe, İmpa
ratorun mezarını kazmıya çabala
maktadır, Bu itibarla, İmparatora 
artık mutlaka bir erkek evlat lazım
dır. Bu erkek evladın, bir Kral kı-
zından doğması da şarttır. Bu si- J 

Sovyet Rusya İle 
Ticaretimiz 

Stapss'a gelince, o, yeni bir istin
taktan geçirıliyor. Fakat buna rağmen, 
taşkın delikanlı, aman dilemeyi kabul 
etmiyor. 

Ertesi sabah saat 6 d:ı, nazır, gece
leyin imzalanmış olan muahedeyi e-

yasi sebeplere belki biraz da, kendi
sini bir erkek evl3.da sahip kılacağı
nı umduğu Polonyalı kadını tahta çı
karamamasının infiali karışıyor. Fa
kat o tarihte, yeni zevcesinin adının 
kendisince henüz tamamiyle meçhul 
bulunduğu muhakktır. 

(Arkası var) 

GECE GELEN HABERLER 
Gnl. De Gaulle 
Şam'a Gitti 

Suriyenin 
Vaziyeti 
Temaslar 

Müstakbel 
Etraf anda 
Başladı 

Şam 29 (A.A.) - Pazartesi günü 
General de Gaulle, Suriye hükumet 
merkezine ilk resmi ziyaretini yap
m k uzere Şam'a gelmiştir. Halk, 
kendisini hararetle istikbal etmiş ve 
ehir baştan başa donanmıştır. Bu 
•ıy.ıret münasebetiyle garnizon kı

ta arı bir geçit resmi yapacakları gi
bı dıger bazı merasim de hazırlanmış 
tır. 

De Gaulle ,bu vesile ile memleke
ın istıkbalini temin edecek olan ye
ıı reJıınm teşkilatı hususunda ileri 
gelen Suriyeli şahsiyetlerle ve Bri -
tanya makamlariyle göriışecektir. 

De Gaulle'ün bugün muhtemel ola
ak Suriyelilere hitaben neşredeceği 

'11e ajda bu hususta da mühim bir be
yanat beklenmektedir. 

Sof yada Yahudiler 
İçin Ahnan Kararlar 

Sofya 29 (A.A.) - "Ofi,, Bulgaris
t nda ticaretle iştigal veya serbest bir 
meslek icra edebilecek Yahudilerin 
miktarı dün milli müdafaa kanonu 
mucibince Nazırlar Meclısi tarafın
dan tesbit edilmiştir. Alınan karar
lara göre bundan sonra Bugaristan
d l Yahudi dinine mensup ancak 21 
hekim, 187 bakkal, 7 di§ tabibi, 20 
avukat, 6 mühendis, 118 kırtasiyeci, 

\ e 67 terzi faaliyetlerine devam e
dcblleceklerdir. Bu Yahudilerin ekse
risi Sofyada bulunmaktadır, 

Halk Bankasının Antep 
Şubesi Açıldı 

Antep, 29 (A.A.) - Halk Bankasının An· 
e \Jbeşi dün güzide bir davetli huzurunda 

ronle açılmıştır. Halk Bankasının açılı~ı şeh 
• t zln iktısadi hayatında bilhassa küçük e•
afn kredi ihtıyacını karşılamak bakımından 

oncmnuniyetlo kar~ılanmı$tır. 

İşgal Altında Bulurunıyan 
F:ransadaki İngilizler 

Parh. 29 (A.A.) - D. N. B. Fransız Da· 
hı'ıyo Nuaretl, inal altında bulunmıyan Fran 
Nida mukim bCıt!ln lna;iluıerin hudut mmıa • 
••larınc\an ve bilhasaa Cote d'Azur havalisin
d n ayrılrrıalarrnı emretnıiıtir. Bu tedbir, 2500 
lne·ıızı alSkadar etmektedir, 

Bul9aristanın 
Protestosu 

--0--

Moskova, Şehirlerin 
Bombardıman 

Edilmediğini Bildiriyor 
Moskova 29 (A.A.) "Tass,. 

Bulgaristanın Moskova orta elçisi 
Stamenof 15 temmuzda Hariciye Ko
miser muavini Vişinski'yi ziyaret e
derek 14 temmuzda üç Sovyet para
şütçüsünün Dobriçe şehri civarında 
Bulgaı· topraklarına indiğini htikü
meti namına iddia eylemişir. 
Vişinski Stamenof'a Sovyet hüku

meti namına beyan etmiştir ki, Sov
yet paraşütçülerinin Bulgaristana in
diği hakkındaki iddia yapılan derin 
tahkikat neticesinde teeyyiıt etme
miştir, 

Vlşinskl, Sovyetlerin Sofya elçisi 
Lavşic;ef'ln Bulgar hiıkiimetine müra
caatla bu paraşutçüleri görmek iste
diğini, fakat aradan 16 gün geçtiği 
halde bu arzusunun yerine getirilme
diğini, söyliyerek Bulgar iddiasının 
hiç bir asıl ve esasa istinat etmedi
ğıni, Dobrucaya inen paraşütçülerin 

Romanyadaki Almanlar tarafından 
tahrik maksadiyle Bulgaristana gön
derilmiş olduğunu beyan ve ilave et
miştir, Bulgar Hariciye umumi ka
tibi Sovyet tayyarelerinin bazı Bul
gar şehirlerine bomba attıklarını id
dia etmişir. Vişinski, bu iddianın da 
asrlsız olduğunu katiyetJe ilerJ sür
müştür, 

Romanyada idam 
Edilen Leiyonerler 
Bi.ıkreş, 29 (A. A.) - "Ofi": İki 

lejyoner, idama mahküın edilmiş ve 
hüki.im derhal infaz edilmiştir, Bu 
mahkumlar, gayri kanuni olarak rö
velver bulunduran ve memleketin me
nafıine mugayir işler görmüş olan 
lejyonerlerden Georges Nasile ve Bo
resio'dur. 

Bu idamlar, son yirmi dört saat i
çinde Bukreşte kurşuna dizilenlerin 
mikdarmı dokuza çıkarmıştır. Bundan 
başka lejyonerlerin şeflerinden on 
dört kişi, hıyaneti vataniye cürmü i
le gıyaben idama mahküm edilmişler
dir. 

Fiyat Kontrolörleri 
Ankara 2~ (AA.) - Fiyat mUrakabc kurau 

nu bitiren kontrolörler, bueun Atatürk'Un mu 
vakkat kahrını ziyaret ederek çelenk koymuş 
lar ve Ebedi Şefin batırasını tiziz eylemiş

lerdir. 

İthalat tacirleri, Sovyet ticaret mü
messilliğine müracaat ederek, Sovyet 
Rusyadan ithal yapmak hususunda 
tekliflerde bulunmuşlardır. Sovyet
ler mal mukabilinde eşya verecekle
rini alakadar tacirlere bildirmişler -
dir. 

Hindiçiniye ·40 Bin 

Japon Çıkarlldı 
(Baş tarafı 1 incide) 

Japonyanın Hindiçinide muva{ 
fakıyetle tctevvüç etmiş olan ay· 
ni usulleri istimal etmek surctiy 
le bütün Siyamı işgal etmesi im
kan haricinde değildir. Yalnız Si 
yamlıların aksülıimelleri ne ola -
cağı bilinemez. 

Şimdiki hükumetin Japon ta -
rafları olduğu muhakkaktır. Fa
kat rejimin değiştirilmesine se
bebiyet verecek derecede kuvvet
li Ingiliz taraftarı bir unsurun da 
mevcut olduğu gözönündcn uzak 
tutulmamalıdır. 

Hindiçini'nin işgali 
Şanghay 29 (A.A.) - "D. N. B., 

Resmi bir menbadan öğrenildiğine gö
re, Japon kıtalarının Fransız Hindi
çinisine ihracı bu sabah Camranh ko
yunun şimalinde başlamıştır, 

Resmi bir tebliğde bildirildiğine 
göre, 8 tayyare meydanı ve bu arada 
Saigon tayyare meydanı da Japon ha
va kuvvetleri tarahndan işgal edile -
cektir. 

Saigon'da Japon kıtalarının yerleş
tirilmesi için hazırlıklar yapılmakta
dır. 

40.000 asker çıkarıldı 
Hanoi 29 (A.A.) - Hindiçini hüku

meti, Japonyanın cenup Hindic;ini
sine 40,000 asker çıkardığını resmen 
bildirmektedir. 

)(.. 
Tokyo, 29 (A.A.) - D. N, B.: Ce

nubi Çinde bulunan Japon filosu ku
mandanlığı tarafından neşı-edilen bir 
tebliğe göre Japon deniz ve kara kuv
vetleri Hindiçinide Saygona gclmi~

lerdir. ı 

Anlaşma imza edildi 
Vichy 29 (A,A.) - Bu sabah bu

rada bir Fransız - Japon protokolu im 
za edilmiştir, Protokolun birinci mad 
desine göre iki hükumet Fransız Hin
diçinisinin müdafaasında askeri saha
da işbirliği yapmağı taahhüt eylemek 
tedirler, 

Felemenk Hiııdistanznda 
Tokyo 29 (A.A.) - "D, N. B,, 

Domei ajansının bildirdiğine göre, 
Holanda Hindistanı hükı'.imeti, Japon
ya ile olan petrol anlaşmasının fes
hine karar vermiştir. 

Bloke edilen alacaklar 
Tokyo 29 (A.A.) - Japon Maliye 

Nazırı, Japonyada bulunup alacakları 
bloke eden emirname mucibince ti
cari muamelclerl kontrol edilecek o
lan 43 Britanya ticarethanesinin isim
lerini bildirmiştir. 

Holandah ve Holanda Hindistanlı
ların, Japonyadaki alacaklarının blo
ke edilmesine bugiin başlanmıştır. 

Blokaj, simdi bütün Birleşik A-

Davran l il ti Or T ramv-;Rayı Bir~~:~n~n:~~i i~a::~::ıe. 
, · h K 1 d faraza adalardan birine geçi-l tiyaCI arşı an 1 yor, deni7.in tuzlu ılık koynunda gev-

Manifatura Stokları Tesbit Ediliyor, 

Bunlarm Teşhiri için Tedbir Alınacak 
Alakadar makamlar ihtikarla müca

dele hususunda çok passas davran -
maktadırlar. Bir kısım manifatura 
tüccarlariyle ipekli çamaşır ve eşya 
üzerine muamele yapanların çeşitleri 
sakladıkları hakkındaki ihbar üzerine 
harekete geçen memurlar depo ve 
ardiyelerde gizlenmiş olan stoklan tes 
bite başlamışlardır. 

Bu stoklar tamamen tesbit edildik
ten sonra bunların dükkan ve mağa
zalarda ahcıya teşhiri de temin edile
cektir. Her çeşit mal saklanmasının 

cezri surette önüne geçilecektir. 
Deri Ciyatlarındaki yükseklik de 

nazarı dikkati celbetmıştir. Müraka
be komisyonunun münhasıran yaş 

ve salamura derilere fiyat tesbit et
miş olması dericileri bu mallan ku
rutarak piyasaya arzetmeğe sev
ketmi!jtİr. Çünkü kuru derilere fi-
yat konmamıştır Tabağhaneler -
de külliyetli miktarda deri ol-
duğu tesbit edilmiştir. Alakadar -
lar kuru derilere de fiyat konulma
sının faydalı olacağını ileri sürmüş
lerdir. 

PİYASADA: 1 MÜTEFERRİK 
1-------

Hariçten Yedi Ton 
Kalay Getirirdi 

Hariçten yeniden yedi ton kalay gel
miş ve bunların da piyasaya tev.ıiine 

başlanmıştır. Evvelce gelen yirmi 
ton kalaydan mütebakisinin de tevzii
ne devam edilmektedir. Tevziat 450 -
460 kuruştan yapılmaktadır. 
NAFTALİN - Romanyadan gelen 

on ton naftalin ticaret ofisince bir 
ecza deposuna verilmiş ve kısmen de 
piyasaya arzedilmştir. Depo nafta
lini ezca depolarına ve eczahanelere 
tevzi etmiş ve listelerini alakadarlara 
vermiştir, Perakendeciler bu mallara 
yüzde 10 bir kar zam ederek 118 - 120 
kuruşa satacakır. 

ZEYTİNYAGI SATIŞLARI - İz
mir i.thalat ve ihracat birlikleri umu
mi katibi Atıf, ve zeytinyağ ihracat
çılar birliği umumi katip muavini, lz
mirden şehrimize gelmiş zeytinyağı 
satışlan hakkında alakadar müesse
selerle temaslara başlamışlardır. 

7 AGUSTOS 
Milli Piyango İstanbulda Çekiliyor. 
Biiyük İkramiye (20.000) liradır. 
7 Aiuoıos tarihini hatırınızdan çıkarmayı· 

nız. 7 Ağustosta talih serveti, refahı Istanbul
da Tak•im meydanında tılihlıler arasında tak· 
aim edecektir, Sizin de l>u talihliler arasında 

l>ulunmıyacafınırı kim iddia edebilir. 
lki liralık tam biletle veyahut bir liralık 

yarım biletle şansınııt bir deneyiniz. BUyUk 
ikramiye (20,000) liradır. Bundan başka iki 
tane (10.000) liralık, dört tane (5,000) lira· 
lık, kırk tane (2,000) liralık, lıırk tane (1,000) 
liralık, &eksen tane (500) liralık, dort yilz ta· 
ne (100) liralık, dör! yüz tane (SO) liralık 

ikramiye v~rdır. 
Şuna dikkat ediniz ki, isabet nİ•betl yilıde 

21 den de biraı !uladır. 
Bu çckili§te (480.000) lira ikramiye dafı· 

tılacaktır. 

Uzak Şarkta Japon
yaya Mukabele 

(Baş tarafı 1 incide) 
Amerika ve Britanya Uzak 

Şarkta menfaatleri olan diğer 
serbest milletlerle sık sık temas 
ta bulunacaklardır. 

Welles. Roosevelt'in Amcrlka-

daki Japon alacaklarını bloke 
eden yeni kararının ihdas ettiği 
vaziyette Japonyaya petrol gön
derilmesi siyasetinin ne olacağını 
aydınlatmaktan imtina etmiştir. 

Kınox'un bir ınutku 
Scherida, "İllinois" 29 (A. A.) 

(Afi): Bahriye nazırı albay Knox, 
lejyonerlere hitaben söylemiş oldulu 
bir nutukta yalnız hürriyetlerin mu
hafazası için iktiza eden tedbirlerin a
lmması lüzumunda ısrar etmekle kal
mamış, Amerikalıların her ne olurı;a 

olsun her ku\'vcte ve her tecavüze 
karşı koymaya azmetmiş olduklarını 

ve her türlü tehdide karşı koymak i
çin lazun olan bütün ihtiyat tedbirle
rini alacaklarını söylem iştir. 

* Nevyork, 29 ( A. A.) - "D.N.B.": 
"Hürriyet için mücadele'' cemiyetinin 
umumi 1~atibi Cusick, Pasifikte sey
riiseferin scrbestisini temin etmek 
maksadiyle Japon gemilerinin batırıl
ması icin hükumetçe Bil'leşik Amerikıı 
donanmasına lUznn gelen emirlerin 
verilmesini talep etmiştir. 

Yugoslavyada İdamlar 
Belı:rat, 29 (A.A.) - D. N. B. Muıeaddit 

lkulara raıfmenı yahudi • Komünist un•urları 
bozıı:uncu !aailyetlerine devam etmek te§ebbü· 
sllndc bulunmuşlardır. 

Bu vaziyet kartısınd.ı bu ıı;ibi faaliyetlerin 
5nUne ee,mek için bazı tedbirlerin alınması 
lüzumu hissedilmiştir. Dün sabotaj hareketle
rinde bulunmuş olmaktan auçlu, oldukça çok 
mkitarda yahudl ve kom!lniıt, idam edilmlıtir. 

merika, Filipin, Büyük Britanya, ~i
mali İrlanda, Kanada, Hongkong ve 
Holanda Hindistanı tebaasının Ja
ponyadaki alacaklarına teşmil cdil
ıniştir. 

y ardım Sevenlerin 

Büyükcxda Şubesi 
Yardım sevenler cemiyeti Büyüka

dada bir şube açmağa karar vermiş
tir. Ağustosun 8 inde açılacak şube 
için mühim bir çalışma programı ha
zırlanmı8tır. 
Yardım sevenler cemiyeti halkevle

rinin köycülük şubeleriyle el birliği 
ederek ay başından itlbaren köy kal
kınmasına ait işlerde birlikte çalışa -
caklardır. 

TEMMUZ TAHSiSATI - Bugün
den itibaren asker ailelerine Temmuz 
aylıklarının tevziine başlanacaktır. 

BEY AZIT MEYDANI - Tramvay 
idaresi 200 bin lira !larfederek ağus
tos ayı içinde Beyazıt meydanını ve 
Sultanahmet - Beyazıt caddesini as
faltlamağa karar vermiştir. 

İmrahda 

Mektep 

ilk Bir 

Açllacak 
Adliye Vekıli Hasan Menemencioğ

lu İmralı adasında bulunan 1000 mah
kumun bilgi seviyelerinin yüksel
tilmesi içi nbir mektep ac;rlmasma ka
rar vermiştir. 

Adliye Vekaleti pek yakında bu 
hususta Maarif Vekaleti ile temaslara 
geçecektir. Adaya şinrdilik iki ilk 
okul öğretmeni temin edilecektir. 

Belediye Define Aramıyor 
Dünkü gazetelerden biri belediyenin 

Sürpagopta define arayacaiını yazmış 
tı Belediyenin salahiyettar makamları 
b~ haberi tekzip etmiştir. 

Eden'in Bir Nutku 
(Baş tarafı 1 incide) 

pılacak müt:ıreke ancaK pltınlarmm 
ıcra meYkiine geçirilmesi için kenli
sinin seçece~i müddetçe sürebilir. Ve 
her millet yine harp nöbeti beklemek 
mecburiyetindedir. Hiç bir zaman or
dumuzu terhis cdeıııcyiz. Hitler dün
yaya tahakküm etmek üzere yapacağı 
miislakbel harp için yine gizlice harp 
malzemesi hazrrlayacak, biz de mü
himmat imali bakımından geri kal
mamak için fabrikalarımızı çalıştır

mak mecburiyetinde kalacağız. Dedi
ğim gibi Hitler Alınan tarihinde hiç 
tesadüf edilmemiş birisi değildir. Hit
lcr, Alman tarihinde mükerreren te
ırnhiirlerini gördüğiimüz Alman irade
sinin ve tabının bir ifadesidir. İstik
balde sulh temin edilmek isteniliyorsa 
Alman milletinin, yalnız Hitlerden de
ğil, son yüz sene zal'fında Hitlerin 
seleflerinden de öğrcndik,erini kafa
sından çıkarması Uızımdrr. Binaena
leyh Hitler veya hiiklımeti tarafından 
yapılacak her hangi bir sulh teklifiyle 
aliikadar değiliz. 1Titlcri, rejimini ve 
temsil ettiği her şeyi ortadan kal
dırmak azmindeyiz. 

Harpten sonraki vazifeler 
Bu harp kazanıldığı zaman askeri 

'sahada en mukaddes vazifemiz, Alman 
yanın yirmi sene sonra dünyayı ye
niden topyekun harbin sefalet ve deh 
şeti içine atmaması için müteyakkız 

bulunmak olacaktır. Sulh şartlarımız 
Almanyanın, yaptığı fenalıkları tek
rar etmesine mani olacak bir mahiyet 
arzedecektir. Fak:ıt bu askeri ted
birlerin iktisadi inhidamım tahrik et
mek bizim gayelerimizden madut de
ğildir, 

Avrupanm ortasında iflas etmiş ve 
ac; kalmış bir Almanya, komşularını 
ve hepimizi zehirliyebilir. Bu bir his 
meselesi değil, aklıselimin gösterdiği 
bir hakikattir, Almanya mağlup o
lacaktır Fakat o zaman nasıl bir 
vaziyett'e bulunacaktır? Elbette ki 
bitkin bir halde. O vakit muazzam 
bir iş karşısında kalacağız. Amerika 
Almanyayı yenmemiz için bize şimdi 
nasıl yardım ediyorsa, o zaman da 
kazanacağımız sulhü nesillerce müd 
:det muhafaza edebilmemiz için bizim
le ia birliği yapacağım ümit ed.iyo -
ruz. 

lki harp arasında acı sukutu hayal
Bir Japon gazetesine göre ıere uğrıyarak ıstırap çektik. 

Münakalat Vekaleti, Köstencedeki şiyor, güneşin lezzetli h:ır:ırctinde e
demir malzemeyi teslim almak için riyor, camların rehavet arttıran g51-
bugünlerde Köstenceye bir heyet gelerinde demleniyor, ve eğlenmel<tcrı 
gönderecektir. Tramvay idaresi evvel- yorulmuş bir halde, dönüş yolunu tıı
ce Köstenceye gelen bandajlarm tes- tuyorsunm:. Ve artık yegane mc"ru 
lim alınması işini de bu heyete hava- yegane masum arzunu7., öniinüzdel<l 
le edecektir. kısacık dönüş yolculuğunu huzur !

Tramvay idaresi şehrimizdeki tram- cinde, sükun içinde vc biten giiıc1 
vay raylarından bozuk olanlarını Üs- bir günün sıcak hatıralarını hayalen 
küdar tramvay raylarmı almak sure- bir daha yaşayarak geçirirken, serfo, 
tiyle değiştirmeğe karar vermiştir. temiz yatağınızın lezzetli hasretini tat
Üsküdar tramvayları için devlet de- maktır . 
miryollarının rayları işe yaramak- Fakat tam o sırada yanı ba!'lınızd:ı. 
tadır Bu suretle iki tarafın da ray kulak zarına sancı veren bir acaip gii· 
ihtiyacı karşılanmış olacaktır. rültü peydahlanıyor. Beton zemin iizc· 

POLİSTE: 

Blr Kadın Beraber 

Y aşcrd1ğı Erkeği 

Bıçakla Yaraladı 
Fatihte Kovacılar sokağında 18 nu

maralı evde oturan Mustafa ile met
resi Hatice kavga etmişlerdir. 

Hatice. Mustafayı bıçakla yarala -
mıştxr, Mustafa Cerrahpaşa hasta
hanesine kaldırılmıştır. Hatice hak
kında takibat yapılmakadır. 

KEZZAP İÇTİ - Aksarayda otu
ran 35 yaşında Hayriye kına kına ye
rine yanlışlıkla kezzap içmiştir. Hay 
riye ölmüştür. 

Trakyada Koza Satışları 
Edirne (TAN) - Şehrimiz borsası

nın yeni mahsul koza satışlan sona 
ermiş ve fiyatlar 110 - 170 kuruş a
rasında kapanmıştır. 1941 yılı ıelcol
tesinin geçen senelere nazaran nok
san olmasına rağmen fiyatların mü
himce artmış olması müstahsilin yü
zünü güldürmüştür. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7,30 Procra111 18,30 Muhtelif 
7,33 Müzik (Pi.) 111,4 o Orkes.ra 
7,45 Haberler 19,00 Yuva 
S,OD Müzik tPI.) 19,15 Orkestra 
8,30 Evin saati 19,30 Ji.abeTler 

• l9,4S Şarkılar 

Procram 20,IS Rad. Gu. 
12,30 

20.45 Müzik (Pi.) 
12,33 Türkçe (Pi.) 

21,00 Zir. Ta. 
12.45 Haberler 

21,10 Saz 
lJ,00 Turkçe (Pi.) 

21,30 Konuıma 
13.15 Müzik (Pi.) 

21,45 Fasıl 

* 22,30 Haberler 
18.00 Program 22,45 Caz (Pi') 
18ı03 Orkestra 22,SS Kapanı, 

rinde boş bir gaz tenekesinin yll\•ar
lanışmd:ın çıkan sesi hatırlatan bir ut 
zangırtısiyle, boğazlamın bir tavuk 
feryadına ben7.eyen bir kadın, veya 
erkek avazesi: 

"Saçlanma ak düştüi.ii.iü, 
Sana ad bulamadım,.,., 

Tatlı bir hülyaya dalmıık iizere bu
lunan gö1Jerinizi yarı açtığınız zaman. 
hiddetle soluyan göğsünüze doğru bir 
tabak uzanıyor: Muhatabınızm kaşla
rı, vadeı;i geçirilmiş bir borcu istiyor
muş gibi çatıktır: 
"- Ne parası? Ne parı::ası? Söyle

diğiniz icin mi? Sustuğunuz için mi?,. 
diye sormanıza bile imkftn yoktur. Ö
nünüzdeki tabağa, masraflı blr Pazar 
gezmesinden artan bozuklukları dol
durmaktan başka kurtuluş çareniz 
yoktur VP. bu, hangi gün, hangi akşanı. 
hangi mesire yerinden, hangi plfıjdan, 
hangi sayfiyeden dönseniz, hemen her 
vapurda, her trende, hatta hazan o
tobüste, hatta bazan tramvayda bilC 
böyledir. 

Diyeceksiniz ki: 
"-Bu Avrupada da böyledir!., 'ASA 

yada da, Afrikada, Amerikada da, 
batta Avustralyada da böyledir. Ve 
dünyanın her yerinde, seyyar çalgıcı• 
lar vardırl., 

Olabilir. Fakat onların her yerd~ 
mevcudiyeti, halkı rahatsız ettiklerl 
iddiasını yalanlıyamaz. Nasıl Auu
pada da vardır diye, Amerikada d~ 
vardır diye herhangi kötü bir şeyı, 
rüşveti, sirkati mazur göremezsek, bU 
seyyar illete karşı müsamahakar dftV
ranamayız. Çünkü vakitsiz ötüp uy
ku kaçıdan horozlardan bile muılr o
lan bu mahluklar, safdil müminlere 
sessiz dualarla ümit veren kurnaz rli
lencilerden bile sırnaşıktırlar. Sessiz 
dilenciyi baştan savmanın ~·olu, cks~
riya: "- Allah versinl" şeklinde bıt; 
cevaptan ibarettir . 

Fakat, istirahate, sükfinete en !<1ı
la muhtaç bulunduğunuz anlarda, ar
zunuza, zevkinize, ihtiyacınıza en f,1z
la batan gürilltüyü koparan ve ustc 
para isteyen bu sanatkar ( !) sa illere: 
"- Allah belanı versin!" dememe

niz, çok büyük bir cebri nefse ınii
tevakkı ftır. 

Sovyet Tebliği Alman Tebliğ~ . 
(Baş tarafı ı mcide\ 1 (Baş tarafı l rncıde~ 

Cephenin diğer istikamet ve: Bu muazzam imha mu?arc~esı 
mmtakalarında kayda değer hiç - ! esnasında alınan harp esırlcr7 ~·e 
bir mühim muharebe olmamıştır. iğtinam edilen harp malzem~sıı:ı1? 

Hava kuvvetlerimiz kara kuv- miktarı birkaç gün sonra bıldırı.
vctlerimizle işbirliği yaparak düş- lecektir. 
manrn büyük tecemmülerine ve Peipus gölünün garbinde bazı. diış
hava meydanlarına karşı harekat man kuvvetleri Estonyanm t.~mız_le~-
ta bulunmuştur. mesiyle meşgul ol~': teşekkullerımız 

T tk"k t" · d tarafından çenber ıçıne alınacaktır, 
e ı at ne ıeesın e 26 te.m_ - Bu düşman kuvvetleri yakında imha 

muzda 109 Alman tayyaresının dlleceklerdir 
düşürüldüğü anlaşılmıştır. Bizim e Dün gece büyük harp tayyare te
kaybımız 36 tayyaredir. şek'külleri Moskova'daki istihkamları, 

Sahil muhafazası ve Sovyet iaşe fabrikalarını ve münakalatı çok 
Baltık donanması hava kuvvetle- müessir bir surette bombardıman ct
ri, düşmanın bir torpido muhribi mişlerdir. • • 
ve iki devriye gemisini batırmış- Akkerman zaptedıldı 
lardır. Donanmamız bir torpido Bertin 29 (A.A.) "D. N, B., 
muhribi kaybetmiştir. General Antonesco'nun kuvvetleri 27 

temuzda Karadeniz sahilindeki Akker• 
man şehrine girmiilerdir. Öğle üzeri tebliği 

Moskova, 29 (A.A.) - Bugün öğle 
uzeri neşı-edilen Sovyet tebliği: 28-29 
Temmuz gecesi, Sovyet kıtaları Nevel, 
Smolensk ve Jitomir istikametlerinde 
dövüşmeye devam etmişlerdir. 

Cephenin diğer istikamet ve bölge
lerinde mühim hiç bir deği;ıiklik ol
mamıştır. 

Kara kU\'Vetierimizle işbirliği yapan 
hava kuvvetlerimiz, düşmanın mühim 
tecemmülerine ve yerde duran tayya
relerine darbeler indirmişlerdir, 

* Moskova, 29 (A.A.) - "Ofi": Res
mi bir ~ebliğde deniliyor ki: 28-29 
Temmuz gecesi takriben yüz elli ka
dar Alman tayyaresi, l\Ioskovaya kar
~ı kütle halinde bir akm yapmaya te
ı,ebhüs etmişlerse de tayyare dafii ba
laı-yalarımızın mania ateşi ile karşı
laşmışlar, avcı ve himaye tayyareleri
miz, bu düşman tayyarelerinin payi
tahta yaklaşmalarına müsaade etme
yerek bunları dağıtmışlardır, 

Henuz natamam malumata naza
ran Almanların dokuz bombardunan 
tayyaresi düşürülmüştür. Tayyarele
rimizin zayiatı yoktur. Almanların 
gelişi güzel atmış oldukları bombalar, 
bir çok binalara düşmüş ve bu yüzden 
yangınlar çıkmışsa da gönüllü ekipler 
tarafmdan derhal bastmlmıştır. Bir 
kişi ömüştür. 

* 

"Bu lıarp, kazanmak veya 
ölmek için yapılan lıarptir,, 

Zürlb, 29 (A.A.) - Bund ıı;azetcainin Ber· 
Jin muhabiri, ıark cephesindeki Alman askerle 
rinden biri tarafından yazılmıı olan mektubuıı 
baıı parçalarını vermiştir. Mektupta ezcümle 
şöyle deniliyor: -

"Bu harp, bütün harpler ;,iııde ea zl1ade 
susuzluk hiuedilen bir harptir. Muharebesi.ı: 
geçen bir saate susadık. Yanık veya ölUm ko
kusu hissedilmiyen bir yol parçasına auudık. 
Fakat bUtUn bu susuzluk içme auyu ve elimi· 
zi, yüzilmUzü yıkayacak derecede temiz su 
ihtiyacı karıısındaki susuzluiumuzun yanında 
hiçbir şey delil. Bu harp, Almanyanın yaptığı 
bütün harplerden daha çetindir. Bu harp, ü• 
mitsiz vuiyetıc dahi nevmidane bir ısrarla 
döğiiıen askerlerin kaqısında kazanmak. veya 
ölmek i,in yapılan bir harptir. 

Rusyadaki ·harp, blitüıı baıka yerlerdeki 
harplerden daha tüyler !lrpertici bir harptir.,, 

Moskovadan Gelen 
Fransız Sefir~ 

Fransanın Moskova Büyük Elcisi 
M, Bergerie ile refikası ve elcilik men 
suplarından 47 kişi dün şehrimize 
gelmişlerdir. 

Elçi burada bir iki günlük istira
hati müteakip Vichy'ye müteveccihen 
hareket edecektir. Resimde elçinin 
Haydarpaşa garından çıkışı görülme~ 
tedir, 

Tokyo, 29 (A.A.) - D.N.B. Miyako Şim- Bütün milletJerin aklıselimine hi- Londra, 29 (A.A.) - Reuter Ajansınrn as· 
Erzurumdan geçen kafile 
Erzurum, 29 (A.A.) - Atina, Ro

ma ve Vichy'deki Sovyet tebeasından 
yirmi dokuzu diplomatik memur ol
mak üzere 146 kişilik bir kafile dün 
sabahki trenle buraya gelmiş ve bir 
müddet istirahatten sonra İhzar edi
len otobüslerle Sarıkamışa mütevec
cihen hareket etmişlerdir. Misafirler 
Sarıkamıştan itibaren yollarına tren
le devam edeceklerdir, 

bun ııaretesi diyor lıi: tabeden bir sulh sisteminin başkaca keri muharriri bil"' yuı~ında, Ru• 111ukaveme-
'Birleşik Amerika ile bir anla§maya var gayret sarfına lüzum kalmaksızın, iç- tinin çok tiddetli olduğunu, Sovyet seferber· 

mak milmkiln oldufu hayalini bcselmek tehli tima salonlarında görüşülüp balledi- lifinin henüz tamamlanmakta bulundufunu 
kelidir. Cin Japon ihtillfınıo baıındınberi leblleceğine, çok inandık. Fakat bu kaydederek diyor ki: 
Birleşik Amerika Jaon hamlesine m•ni olmıya nun doğru olmadığım öğrenmiş bu- "Cok büyük Rus kuvvetlerinin ancak şimdi 
çahşmıı fakat phakikl niyetlerini aGıfa vur temerkllz noktalarına muvasalata baıalmıı ol-

lunuyoruz. Sulhün bedeli C:a.imi bir · B k · mamıştı. Buırün ite ıunu anlamalıyız ki, A • malan muhtemeldır. ilyü mukabıl taarruz 
merilranın hedefi Japon:ırna karıı bir kin ıl- teyakkuz cesaret ve fedakarlıktır. Bu aaati belki henüz eeln:ıemiıtir. Ru!ların §imdi 
yueti &ütmektir vo daima Anla~mak lmktn. dersi asla unutmamalıyız,,, ye kadar yaptıkları mukabil taarruzlar, mev. 
lan oduiunu zannettirerek Japonyayal aon 1 zil ve mahdut idi. Bilyilk mukabil taarruzlar, 
darbeyi indirmek üzere huırlanmaktır. Artık Dr. ClodİUS Roınada bir ıı-Unde tertip edilemez. Bilhis oldukça 
Japonyanın her oeyi bilmesi tıznndır. Aksi j Roma, 29 (A.A.) - D. N. B. Alman dev· zaman ister. Rus ııenelkunnayının mukabil 
takdirde tehlikeli bir hataya dü~el>llir. Ame· let Nıuırı Dr. Clodiuı, burün Romaya gele· taarruzlarını yapması için bir ay, belki de 
rikanın bu riyaklr aiyaaeti mertçe yapılan bir rek Alman - Jtalyan iktısadl konu~mauarrnın daha fazla zaman ıı-eçecektir, Palıat bu tUr· 
muharebeden daha tehllkeldlir. Amerika 'on çerçevesi dahilinde harp unayiine ılzım olan 1 ruzlar yapılınca, kat't neticeler verecelrtlr. 
benplaşmıya haha iyi hazırlanmak için ~İm· maddelerin tedariki meselesi hakkında görüş· Alman atratejislııin bilen Rusyada arzct -
dilik harpten kaçınıyor . ., melcrde bulunacaktır. tiği manzara, herhalde parlak değildir.,, 

o- ------
Polonya - Sovyetler 

Londra, 29 (A.A.) - l'ros Assocıation 

Ajansının ıanncttii!lnc ı:öre Polonya 'c Sov
yet Rusya hlik(\metleri arasında bir anlaşma 

cuıı elde cdilıni$tir 
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Qı/ılH ...-...~~ ( ASKERi VAZIYET) 

ŞARK CEPHESiNDE 
Harbin En Mühim iki Safhası Heli 

K•!i4ttii 
Yeni Ahlak 
Prenslplerl 

Yazan: Sa611wı SBB'IBL .. 1 A~ • 
dellştlrmek 25 turuatur. Smolensk Ve Jitomir Mıntakalarında "Halmku •.ı.. -. ...,_. 

milel bınmlarm clln •eal, lbral&im PGftJ tltJragının hgün ınel1Cfd oı.. orijinal ceplwai 

(~!remil Ih h. P S 
Temerküz Etmiş Bulunuyor ~ ~n-:.:O a!.ııec::d.o ~"7.~ 
(Bq tara& 1 indde) den bü7ilk harbi truaaclddarmı Wc1ia du, 

dur. Fazla olarak bütün Leninsrad ediyorlar. Almanlanr. icldluı dolnı Fakat banan daha larlbl. bqb 
işçileri sönüllü olarak aillblandmlmıı ise, SoV)'et ordasanan bu mmtab.. milletlerin tecavüe lrarp pptddan 
ve müdafaaya iıtirake buulatılmıı - çevrilip imha ec1Umil olman lAmn mildafaa buırlddarmm tenkit ec1ilmt 
tır. Son on sene içinde en modem cellr. SoVJ'etleriıald cloira ise, mer- sidir, JaPoQ7a Çin Hindfstamm Wi• 
tekniie söre her tarafta miiatahkem kezde Alman taarru kuvvetinin ar- 11 ederken materet olaralı: t8Jle 411• 
kaleler yapılmııtır. Binlerce tana- tık lanlmıı olmuı icap eder. bıi ta- ~= "Amerika mitthit bir dntle laa-

Hedeflerİ • • d k• ~:~:'!:et;r~:~:~ ~!C:f:::ıa;=::=c: =r·:~=-bası~~J: L dr ç D •• V •• 1 1937 tarihindenberi ele ba mmtaka u hakJmıda bükUm vermekte latical et- bir buırhktır, Ba Hbeple Çla JllD. 

onıö:e: :u-ı::::;n =:ı~·~=~ 1 ı n e 1 u g un e r t:!::: .. ~lln edilerek nbancılan memek daha doina olar. == =-~=·" J•J?0071111D 
nm cenubu Pl'kbe dolru )'&711- Iıte şimaldeld Alman orchalannm litoınir öıdintleld luırp 

·ı _ procrammm birinci aafbaaldır. Pskov ıehriaden ve Peipa nehrin- Japonn aeneler4enbert barp u-

aponyanın ra ım ş. arayı, 

.-.undra, Vaştnıton, Moekova, Cunnc- ~ den ileri seçememelerinin aebebt, ba Harbin i11iaci mtlhim aaflluı da Ki· arhtı npmlf. ~~. Çini le-
ve Batavn daima temu halbı- • m·· ·-'-'- ._..__ olma •ef •~•.._ __ .,_ .. _ Jitomir ... __ _._ .. _ ce- tlll etmiftir. 817amda, Çin Hladiata-

...urıer. Japonyanm ant bir hareke- - m ....; ,.; Y···n •• ve tiuniar ıeldfkten sonra datetneleri- l.:.~~e=st=-::hüı.:r':~ tflr: ;.,.;~•. ~cW; ev- mnda MOelerdmberi tabriklt na- • 
ı.._;; önlemek tem bütan ukerl ted- 'kinci Be7uıttan 110Dra Yavuz Se- ua.u "' nl ae ~ nzdıktan aonra (Dl- lü i11al edememeleri ele ancak ba- vel ~t maha•ra ettUderini blle rak ba ilkelere oaln ihti7aam acık 
~er allllllllfbr, ilmin dokuz Ydlılt harp ve flltu- ETi vanbanenln haaa odaları ardında bir nunla izah obmabUir, Keaa Finllnda iddia etmitlene ele, baklbtte Jitomlr- •cık ..SFlemittlr, Hatta Japo117UUn 
~ Sc>\7etlere brll bir ha- bat lıa7atuıda bu Arfl7da yapdm11 Sedat Ç NT A C helA lmchrm1171 emretm1ştiniz, Bunun ordusunun Lenlqrada clolra bir tir- den llel1. cecemedilderi an1afıh7or ~~.!::ıı ~ 
•~: - bqOn leln menuu bahla de- bir dQUne iıeladflf edemedlllmtz için 46 da toprak altı 1amımı yaptırdım. Top- lü ilerleyememesinin sebebinl anla- Burada da on bet dnclenbert iki ta-...aır. Japonya m.Uclderatmı Alman Kanuni Süleymanm hemfireaiyle tb- (Yiikaek Mimar) nidan yukarı kmnııu yaptıracatun.) mak da etle; cleiildir. raf arumda amen•ı• bir harp cere- na olan ibti~ da cblen'Nl"lltfr, 
:~ ballamadan evvel, Sovyet- rahimi evlendirmek için yapblı düiü- diyor, Bu IÖzden de anlyonız ki, dl- nn etmekteı!lr. Almanlar bandald As:rap blldm Japon dmeti, 'Mlı1ep-
~ harblnln lnldpfını beklemeyi ne ıeçmett lAzmı ıeu7or. vanb e71 muhtevi 1 1 Smoknak ınuataııa.nda Sovyet müavemetini kırmak lclD lercle Japon çoc:aklanna mabddes 1-

edecektlr, BinaenalQ'h, taarruz Bu dQJ(lnlln tafsilltına pçrneden eklenmil, ve bu avluda bir takan ah·Jratın~i odalar h.::no:;ıı:,.nu:n~t~ Bearabp iiserindea ele tunu& pe- deal olarak öiretilmlttir. lo9"t dtlt-
eflerf olarak, TabDAnd, Blrmanya, evvel :AtmeJ'(lanı sara)'mlll tamirine Bı~~aı!~da i .. -~!....~ttir. zaten ben de vaktiyle bu dairenin.~~ Alman ordasa Stalin hattına nr- mitler, laattl Dta799teri qarÜ Din- manbfl bir ilmihal stbl esberl~-
apur ve niha7et Solanda Hindls- ait İstanbul Emini Ömeratanm padi- ...__... ,,_ ...... p temiz- ra71D aelAmldt dairesi ve resnil kwm ddrtan sonra ba hattı merkuclen "pere cloira ilerlemele manffü ol- tir. Bütiin banlar morale ana 

•• kalı7or. pha Yamıll oldUlu mektubu okuya- lemnelidir. • oldulunu iddia etmekteydim Simdi Smolen.k istikametinde 78rmala ma atlardır. Fakat ba banket dahi premiplerdir,, .fakat Amerilwura bil 
uı:nubı~e f)"I haber alan mahfil- ımı: 5 - Binuun arka cepbellnde as- ömer Al• bu idcliamı •-'t ._1_ vaffak olmatta. Çtinktl ltalin ı.ttr !Jitomirdeki SoVJ'et mukavemetini kır- di menfaatlenm tehdit eden 'bir teb-

kanaatlerlne ,ere: Hindiçlnl f1e - ..... 
1 

ld ki 
9 

hlbbl rnnız bB1larmda yapdmlf bir taıum 1 .,...,. e......_ o- Din~ nehrinin tetld1 ettiii ta- mai• klfi selmemiıtir. Barada harp ilke lrarpsmda harp buuirlr ~ 
taaımu!la .. '.... o ur : u mu dev· .a~• bina duvarlan, bin-•--, ve bina ~· bi • . B' _,__.. ba mau ne büyik -"-·"'tır ,- cıkan lhtlllfm hallinde Ja- leUlahınaa kitabı kerimi veclbUttek· -.u '""""'· * * bil bir müdafaa hattına ~. beniis tme11111tar, ına-.. ,.. •- • 

tarafmdan yarchm 16ren Tabi- rlm 1,..1 
buyurulup elful gevhernl· bak17elerl mevmttur, Bunlar da kl- Ba nehir Ki1eften Orfa'ya kadar 11- cepbe baJrlrnıda da hentls bt'I blldlm Almınlır ı~ ... fauna e1-

.JaJ)W7•78 mOhim üsler vennek eannda mDnderlo ol•n kudretDlh•· milen 7*tınlıP temizlenmelidir. l undm eonra mektupta dlın A1Uyord11. $imalde de Dana nehrine vermek samanı celmemiıtir. tUderi aman da Qni preaalplerl mi 
le aıOknn borcunu 6dem~e l- v....,ıtanlye ayenctel mukarrlbOI 8 - Binanm dahili nvalarl Jd bun- le7e teladüf •• ııı-oruz: 111 - istinat ediyordu. Modem harp tek- S- 15 glinl·ısL ı..llA- daf• ettiler. "lovJet ltaqa, mite-

~ıledlr ı lar 80Dradm 7llPlbmlbr' Ba anllır ~ niiinde nehirlerin büyük bir mlnia .,,,.. _. -~" nac9 Rrette --~ -.- L-• 
huretDlhakanlye brahlm Ala Hmz· da a1tmdaJd kalem• • •• Divanhane kurbDnde eokak dl· _va., _. .. -YU retterlııln eaadethenelerl tamir ve esJd flla'i ve ki- varı wı blnaden kal olup ·aınblrdlre· tetldl etmedili anletrlmıttır. Jrakat buırlddar PPIJ'Or. Almannma harp 
termlml muhlbblnlz gldell beri 111 tabe vesaire ıtbl kı;Jmetlerl aranmak .. d ..... havelelerl refolunca yepılup Rua:radald nehirlerin pt&ldan se- 8;:!in 80ll M..1;9' ::m:.::-:- le IDeMal oldala '* mnda arbam-
yevmlnl ne mert.beye varmlflır mu· IU'ti71e itinahca l'UPll edilmelidir. temam olmuttur,,. niı ve etrafları batalr:hktu:, Onan i- mn 10nra 

0 
• dan vmacatı aabaMraJrtır BD ..-

f-1 YUIP nım edeelz deyu lf'ar Ö· * * Yani; Divanhane clvanndakl eokak çin bu nehirleri sadece köprii kura- naat ıadar: beple biaim hVJ'etlere Aıc1ırmamut 
lun111111. tnOlllWllDI emrDI llt zlkro· 1 .... bu --..-. •--'•-1-ı- "-· duvanm uıl binadan 86ktüm ve Bin- rü ıeçmek o kadar kola7 detildlr. • A•man1er prk ceplaeslnc1e 111· llıomQnizmi ,,. ilkelini 7er 7ldDdea 

1 b 1 
•"' ..,,..._.... ...._..,,.~- &a. Nitekim Almanlar da Din,...,.. ve dı harbi ---.ı... ff-'- la kaldrrmarrm im baktır, '"'9t1erba 

lunan b na ne mert• ede tamir o • mellnden eonradır Jd ömer A- blrcliNle kadar Arll7f nazarlardan Dana Nehirlerinin Smolenek istika- nm ,_.._. mava -
0 

• ba burrhldan 
dulu tawlr ve tahrir olunup haidpa· 1 .. ___ ....... ~-'-'bize-"-"'- ka- 1lıle7ebllecek irtifada •aparak ta- d mumılarcbr, •fiiıı17ett• lıqlra - .... ~ ... _...... " metin e bıralı:tıklan nnktan seG- ne7e bamleclillrl. 

Ja ... anın Hindl""-•-ı- •-u ne yl merembahflnlu lraal olundu, bu· lan bir GOk tari1ler ve tabirlerin de mamladım, diyor, mele tqebbüs ettiler, Moskova- e Alınan tuman cWen cine 
tL.,.po..., ,,.......... - durkl zlkrolunur kıo1--•-'-•- __ 1 __ 1 ... n--a.ı mubalı:- ömer Atanm bahs..uııw bu duva- ,. "''--- ____......,._..__. - ıı.:...-""1.lıa emıı--a1 ve bu fırsattan ve ·" .1 ö ._ ...,,._ --..-.--a& .. ~.... sitmek isti1en bütün ordular hep ba sa~flamaktadrr. -· --& -• ..,... 
1ıe,,n ,...._. D17e mektuba ba.-ayan mer Aaa ,__.,_._ . .,_._ ··--- ._ ....... ve mi- nn dtvanhanenln bu'""-ı.ü ••,.•- ııo- lr'-'-- ,.-, A--- ç.. _,_.,"'!1 --'-tin ~.-.ı.1.a-dan _ ... _. .&ıa..u __ ,,_ ~uu •-- u,,..... yolu takip etrnitlerdir. 1av-1iler On -.-.- _... .• __ ,..,.., 

auu&C •-..Y"' ..,. ,.......... binada --1 .. - 1• 1er hakkmda malik- ı..a. cepb-l duvarmm 1-'L'-ametinde ı ""'° s- .._ -'--- et ,_ __ ,_,___ Polon ----.... ,. d ..... ~ een·· .. ı ft..-•.,ll it ... -vuau ... marl ...... _.__.,_ı --- k ..... •p herke- -· - .. .._ kinci Sarlman zamanında oradan • v•ı~· oruunnan uıu.a•tm .. _. .... ..,.,.. 11171, &" • .._ .. 
"9lU& e _._. ..., .......... e a mat v-e ba-1-or kl satır satır, _....,, ........ _ _,,_ - ... ~ d-am edip İran m-..,.-'-ının' · ka .... 1- '--bili eti "--•---· ,__ttl f •-ı-ıs.. H , __ .. _ N lllnlt fstllA p1lıum tatbik satıuma ıe- _ ... _,, .. .,,,. ' _,,_ ee: "Hakikaten buruı muazzam bir ... -...... ... Moskovaya varmata çabıblar. Na- - 1 ~._._.,, - S87I - -~ o--"· Ol'Yecl, Bal· 
Clrm~ tetebbOI edecell, mnuml ka- cümle cümle, battl kelime kıı:ume tet- Al'1l7 .lmil,, dedirabilmek için de 111ıcla köteYe kadar ciden bir duvar poleon ayni 7oldan Moskovan dol- l&mamrıtır. lrulan, bitin AY111J& .....ı.ut1eri• 
'sat halindedir kik ve tahlili bize bir çok haldkaUer bu temizleme amell7eainin J'apdmaaı idi ki bu duvarın kırk elli sene evvel ra ilerlemitti. Hitler ordıalan da ta- • Alman rad7o " •tbaatı tim• al mtdl etmlttfr. 
Malılmdur ~ tia p1ln mucibince ötret17or, fakat ne yazık ki, binanın mecburldir, )'lktınlarak 7el'ine ıimcliki yamk ve bii manianın lı:ınldıir ba nokta~ aeç- di uzan bir harpten babletmet• bat· Fqlsm U&ddar ...;.--L.U .. - -.. .. --

lapo1J7a, dtlnJ'aıun en zenıln ham bueüı*il berbat durumu yüzün:~ir Şimdi bfz ömer Atanın mektubunu harap binalar )'apıldlfı anlaşılmakta- tiler ve filhakika cephede oldakG& lamıtlardır, den itibar• eo.;.d.-;-4~ 
lbadde kqrıaklarma malik olan Cava, çok hakikatler de müphem e r. muı ile okuJUP mana ve med1Qlle- cl1r: seniı bir J'&nk vücade seirerek Smo- • So97et ordaıanan AlmaD cep- her TUlta fle biltlln cltbln7a Jllo et• 
Sumatra, Boreno"7U. hatıl' Avustral- Cehalet )'ilzilnden bakınız, U1'a1 ne rini lınkin dehilinde izaha çalıpıan· Bundan IOnra ömer Ala: lenak ovalanna kadar vardılar ıra- hesi arlı:umda çete harbi teeldlltı da ~ tacwaı.ı. harbe ~ 
)ayı iıCal etmek nf7et,lndedir. bale ıetfrilmietir: "lultaftlM llurwtlerl eeferl ll•nta• "Huretlnlz bun de iken bine olan kat burada aıbdan 7eni selen· bbllk elen cine ıenitlemektedir. soan.,' 1o"78t llunnm DdllCl pllDa 

Japonlar, bqQn T ~on be)'az ı _ Binanm methal avlulumm bol- yuna mllteveoolh olduklann.ta ve dl• evlerln Ourl lrtDIOp klremltlenUp ... ,, SOVJ'et lnnvetleri)'le bqrlqtılar ve e Almanlar artık dalla Uerllere Jmmur Ahrwlnmn ba ..,.......: 
LsaDm ppdılr Avustral7aya, 30 mil- ıutuna on dokmunCU urrda .at ta- vanhanenl• tariki lmda olan dlvarl Demektedir ki bu evlerin nereye anıdıaldarı kadar ala::rlrlda lloao.a ciderek arui itcal etmenin lreadilerl ......... ifade eclm bt'l lıir ldlc 
)on inun 19"1eftlreblleceldfrinl iddia pu dairesi ,...,almJPrr. Bu daire •- ... rdllup 11akf olunuy•rdu, flmdlkl )'&pdmlf oldulu belli delildir. Daha ~pılanm sorla"p yol •G&madrlm', için nrarh olacatrm 1tiraf etmekte - at delildir Bir Sok ~ 
edl)'orlar. ray eesıbelfnt nuarlarda parçalayarak halde temam oldu." .,~ IU utırlara teudüf ~oruz: Bıllkis on bet ctindenberi ban.da clir, d~ ...,.. olan 11cwJet1eri Jaı>0n7anm. tql1tere ve 4znerlka ı- ut ve eolda kalanlan ayn ayn bi- Bu 86zden aıılaşdı7or Jd Kanuni Klfk• ve hulne oda•na, hem•· ıiddetli mabare~eler ~pmafa mec- e Harp sflaclen cf1ne lıir llarebt badlJerinl mlclafu it;iıa bup huıt~ 
le harbi ıoze aJma'lrana, bG)'le bir nalar pbl tGstermiıtir ve sarayın en Süleyman tamirata henüz Belcrat se- ma ve matltahlart11 tamlrlM ve '""· bur oldalar. Sımcli iki taraf kaman- harbi olmaktan GJkarak ıtatlk bir ma- tddan ,.,...., badatlanm '"W" 
taarruza ve tfP} hareketine lfrifmeai manidar "rlni kapatmş olan bu bi- ferine çllanadan batlatmq bulunu- nna ve Blnblrdlrelln Ozerlne çeki- danbiı da ba mıntakada c:'erenn e- hi1et almaktaclır, orda1arm lnmuınde1111a Yeraı..S = 
"10mldln ıörtınmemektedir. Bu iki na onu başı çuvala sarılmış bir ceset yordu. Fakat tariki Am dedili umumi lecek dlvera dehi mObepret olun- tabii bir lt7 )'Okta. Hud 1ıı1 AlmenJar 

devletin bu billced• bir OC>k. müatah- sibi ta&unması m~ill bir hale sok- çadde Sultanahmet me7danı nu. yok- madı.,. 1 ! ~ ~f ~'1 ! 'i~~ ~Ri9llJ anarmı 8"7'etlere tunu etmlf, ..,... kem flslerl. bra, deDfs w bava lı:Uv- muıtur ve bu methal avlulundan ,.. u Iİ&Rblrdlnle sapea UçJer eokalr I>l79ft ömer Alanm bu llDl::Onden f • ._ Jet Rlll>'QI cafil avlanmama~. 
"eUeri ve bunlara Ulveten Japon do- raJ'lll muhtelif dairelerine aeılmtl mı? Bu cihet eonrald tetkiklerle •7- k6fkün fimdlki tahta baraka yerinde ___ :.: • , ~ 1 ~ • _. le: "'OMbor er 

1 

._.. Jıanma11ndan daha kuvvetli oldUlu mubtetem kapıları lizlemil oldulu i- dınlanabllecektir, olup surnamedekl resimlerde aördü- __ _ _ ____ ·-
1 

___ ';, __ yetler ne barUnallde ~. 
tahmin eclila Ameika donanmur çin, ur1171D pbaiJetlni ve onun. bir "·· ve utr• lcapuuft ...... ve •""' IUmQz ahlap JdSlk oldUlu talunjn bflttia banlar biae brp ldl.n Deaill-
"•rdır, tek bina oldujunu araıtnnlan P- kapuel mukablllnde olan eofanın dl· edilebilir, Hamam, ıeçen aenekl ıay- E R K E K L E R 1 N C 1 K A Y 1 T 1 JOr. 

Bu vul7ete nmran Japon7mm 1- prtmakta ilk ve en mühim &mil reklerl glkınflt idi, 111aklr •fa .. ı retle )'lktırılan hamamdır. Fakat ha- T ... _.....,,. 
kinci bir kademe olarak, Tahiland olmuttur. Binaenaleyh evvelA buralı binadan kal olup yeftl yapılup dlrt zine odalı nereal idi? Simdlkl vui- ............ J.,...,_ .....,.._ 
hükQmett ile ele anlalarak burada da 7ani eakl tapı dairesi nezaretim al- dlNk dlkllDp teman\ eldu, heman •· ,ette belli delil... (Blnbirdirelin ü- Erkeklerin ele titmanlıktan ılkbet Onan için erkelderin tf PNn'•ktaa tl- ,......_ ~ llir llalr; JPüat ...,.. 
kara, bava w deni& oaJeri t.is et- tında ~ahılr. v .. kalm19br,. seriae çekilecek) dedill duvar ise etmeleri çok defa karanta CHrldir. kl)'ft etmeleri bakaradır Çok Nen. dlllr mlllelleria .._.._.., 
tnest, Japonya bakmuDdan daha ma• 2 - SanJ'lll her katında ve her ömer Atanın (Tqra bpu) dedtlf timdi Binbirdirek m~damna bakan Delikanlılar, ıilfll&llhk ıpor ppauya Jemelderdeıı sevk a1u skek 79dill mldafaan pemıled bir 88C 01-t-
kul örülm ktedlr ,..,._wı bö l b' ım d lan b mini olur, diye ıişmenlemalı:tan kor aiabette tarfeder, laarelret ecleno om ~· 8

- .. "'""- Wr llnala-1 e • ..,........ 7 e ır tarafında aaymz b6 e uvar ek- eeki tapu dalrelhı1n yapd4ılı ~ azı evlerin kısmen üzerine otunnU1 ıiımanhk selmu, Ba halele bbeba u. •• Ne clmfHr. "'1f a11J1k ~ 
te,ebbüaOıı de, BnHcfnl tefebbOaG ıi- lenerek clahlll tertibat ve ıe,killtı methal ve ınerlrez avlumna liren b- oldutu kaim ve ,.Ubek muhafaza du- lı:arlar, Vakii, bir erkeiin ıitmanla- ıiınuınlı'-"- .a..&&ı ·•-· .. -•--- ...__ t Nefai vt JDidaf•" 1115 ..,_ ~ 
bt, lnıiliz ve Amerikan hükihnetleri anlaplmu ve acalp bir hale sokul- Jlllhr. Eald tapu daır.I 71kdJp temiz- vandrr ki bu duvar da ıecen sene diktan sonra spor yapaup ka1kıt - di . .._;:_- - - - -- moral. 
tarafmclaD harp lebebl tellW edil- mqtur. Bu ekleme duvarlar en e- Jenmedikce ne abll' kapmnr bulmak. k11111en ~ıldl1df. t,ıe bu duvarın nuısı biraz süç olur, iıman erkekler ımucuu-, 
Ilı~ düfQDOJebWr. llemm17etslzhıe kadar tarafımdan n- ne de brplmdakl aofa7r anlamak da ömer Al• tarafından 927 tarihin- araamda da spor :rapanlar varaa da, Sipnanbtrn, GOk ,_..,..ıere, hat ====---===----=-

pılmlf plAne sere tesbit edflını,tlr Jd mQfkilJdür. de 7aptrrılm1f oldutu vazlhan anla- ıporculann çoiu tiemm viicatlü de- ti .. J'i,..ııJere de celdlii varclrr. Jl'a-. İzmir Tı"'--L OR~ 
bunlar klmilen )"lktln1ar* temizlen- Ömer Al• mektubunda, ahlnn 19Dl- 1ı1ı7or kJ, mektupta henüz bunlara iil, ceniı omuzla ve kaim riclatltl- kat ba Sefir, fff'Nnldr bir butalds 1...._ Dvı;.~"1-I= 
melidir, lllderlniıı de }'enlden JaptmldJlmı bqlainamJI oldutunu söylüyor. dür. Spor yapmakta ifrata varanl&nn delil, batka bir baıtalrtm ne&.11· "flCll ~ ... ......_. 

C
hUNblD, ~ brp ibra 3 - SaraJ'ın Oat btmdaJd avlula- s67ledikten sonra 111 .. tırlarl 7UIJ'OI': ömer Ala bu saraya ıetirllecek llU bazılan dort köte yahut müatatil te- dir. Inaannı hormonlan boınrk ol11l', hmir, 29 (TAR) - TOll'Ü ~ 
tetebbOatlM brp yapılan mü~ ra bakan revak kemerleri idi moloz .... ve divanhane eo1 .... ın iki oa· J01u için padifahtan istedili müsaa- ki~:ır.~~:i~~~ .. ~ ppauya mi- ~:r~!! ~ed~.~i~laal~ nllerl oftai mldilrll Ce9at, lllFbw .. 

bfu manevnlan mana.ebet17le ver- tap ile 6rillerek lcapatdm11 ve birer nlblnden vaki •lan f9dl oclanm ta· denin ıelmil oldutu için ona da baı- ili olar, demek ıiflll&Dhia bir üti- cutte birildr, liımanhk IM7Clana er• becl Pellmi, mnlgıalp CeW ,,. ,,...... 
d1ll bJr nutukta IUD18n ~ ~ de takrhp bu zenıfn mimari vanlan ve 11valan ve oamlera ve o· layacatmı ka)<dederek mektubunu ta- radır, Şişman olmadan spor ppau- kar. Ba laalde hastalık p hormonlarda dar Adile c&llen ltlnm iaerble Jt-

Churchill'in Nutku: 

"Jılmantar, ıtualar1a mtlllul o1m~- mot1tler nazarlardan lfalener* Adi- oaklan ve pellferelerl ve dolaplan ve mamlryor ve mektubun sonunda tarih ,. bqhyan cenç ıifDWllamaz ki ıiı- J'abat ıinirlerdedlr, ten el cektirilmittir. Ofte mdss ıh 
larma raımen, İDliltere.Ji latllldan lelthilmiltlr. Bunlar da )'ddırılarak mu•nderelerl vo t..,.. divanhane ta· ve imzaauu da ş6yle ;yazıyor: manhk ıpor yapauya IDlnl olamıt.. SiPD•nhk basan inunr bir butalrk· :--° mldlril Cemal, llhrl velll1etm 
~ WUdfr1er Telılike dalma tıemlzlemnelidir, rafnlln dlreklerl dlklllp, denklelllp Tahriren fllyevmı..nı mln tehrl Şipnanhk daha zipcle kadın 'ril- tan, en sinde ,,..... butalıimdaD dar9" _,. eclUaqtlr, 
~acıtan mGcİataa lı:Unetleri f - Otuz •n• evvel etki tapu da- ~ .UtrelanOp bllkDlllye ınifrad Dar• reoebDlmUreoo9P fi tuhuru Mne "b'e cadilnün flUUdır. Kadın ricadil, tabi- konanak lGin seUr. Tabiat lılr iman • 
9lbln. ~ btOA11a maruz lmil.lfoİ lresbdn &nane 79ftf tapu dalrta1 ya· tem•m ol111uttur,., ve ı.,..yn ve tlu mle (fit) bendell· at.inden dola", u urfettillnden Golı da verem butalılnu kendi kendine bl Ziraat Yekileti lf:"-'-..L~ 
bam ve U7muk o1malan lhandır pdaralt ear87ID eeııbeaini bU.büWn !>ivanhane etnfmdüi odalarda feklr ÖmerDlh•klr. ,.meae bile, Jedilinden dalma u çolı ~ istedlli vakit o butahla tata- Aaka --..aup 

Atlaatlk barblm de temu eden 'fn- kapatm11, 71ne bu cephede bir ev ve 7aptJtı bu ltlerl 167lıe7en ömer Al• ömer Alanın aJni l(lnlerde ve ay- biriktirmele istidadı vardır. lanın viicadü fltmanluur.Verem but& Jeti ra. 
21 

(TAR) - Zinet V....._ 
l\liz blıpHtu, Atlantik harbinde va- bebceat pe)'da obnq, ae1'mlık avlu- bu IÖZlerden eonra hUJr Silhane ki- nl mevzu üzerinde padipha yazmıı Sitmanbk kadınlara tahıl olaralı: ce- hlı erkeklerıle, kadmlarcleldnln Od miı diirü mUsteprhtına Ziraat aram mti• 
~ tQllltımeDla JeblDe d6ıımeJe eunda divanhanenin limal cepbeline, remldi (78111 altı ldlteli dateme tul- oldutu ikinci bir mektubun mütalea- lirle de, erkeklerın GOk 7edflderi bal- linclea sincle daha ful& oldah tein. Abidin Ece tQira ....,.itdr. 
ıı.ılad=•· bir ..... - enellne Dia- ptıya kadar JUkleJen lcArlir bJr kllDll lalan) buhımnadllr tcıa lllDUı..s.lmı llDI da eliler bir 1azoo• bırakıyoruz, de u aarfedenlerine celir. Onun iGID ıipmnhk erkekler içüı br i7ilik olar, 
betle~~ bAJdm bir va- • Mevlidi Şerli. . 
~.tte o1dulmıu bDdlrmlfUr. Kltealılplt C:...ut C:.lıe'llla a-ı ........ 

QmrebfD 117D1 amanda 'İnlfltel'e ve ---d KllU!U _.._ a . a •• a.n. Arel C:.lıe'lıla ula nı1ıaa ldıd ~ berDwmı harp aan.,.u latihullh- -=:... ~ma&n..W:"~~ "Deniz tutan oldu lnU?n -• ilen Atntoeu ı bel ....,. .... ille 
ilan. ecın ile 

117 
urfmda Ud miall çö- ...._ • ._ lılrl. _,_ .... ,.., aı.t1- Karanlık :yüzümdeki ala7 ifa4•lnl ...._ ......._ v......_ aldı ftlıldt 

laJdıtnu ve felecek Q"larda 8d milli _. .......... o, ._ tet1ı11ıe ..,...., saklamasaydı, bu auiU aoramazdnn, AN llalıınt HIWQI ...u ......_ ....._ 
daha ....a.•aca!::: haber -•...ı-. IC_ .. ,,,. ...o....._.._ 1ılr • .._ "A c:ımm. rüzclr IUları kaldrnnca ..... l9lılr JlalD Allı Jlafu Blatıa. ..,_ _. ...,.. •--...... -1 ltlaa'" Hıfu ~ c..ı tara-

l'lkrbnizce 'bulQn ıa,nt.ere •cluınal ... ,...._ o, oiar=-•* ,.. ....._ 8rt insanı deniz tutmaz olur mu? Ahpk ....._ _..._ .u..m on-ser ....... 
-.U. Jok dlMcek derecede U7ıf bir ..-.. - ,...., • ...., ...,. _... lwu olanlar başka elbette. Amma bl& alı- MlaJeria wplfleri rica oıav. 
tbttmaJcHr, tnıilterede blr kaç ıOnden • 1 •ı • •nwe .. _..... ....... ıık delildik ki. Nuri allpcütak? 
............ s.MI .... ·-................... ~ ç '-'--1ed 6 ·ı ile ~ )'llPl1aa manevralar daha ziya- ..,._. ......._ y ........ w. 1 lhı oıu. ana...... en teJe bunıunıuzu b 
de Amıpa kıtumm berlıanıf bir nok- .-... _ .. 0~, .. 111,,. _... "&- Y H • uzatmamJIUk. Kap~ benim ha -
tasma .ur lbnCI manevralarma ben .., ....._ ._...... o, "Hut1 ...,... aıon: • • Dwlgtt - ÇevlrM ; M. AIAŞ Tefrika No. 2 lim daha kötü idi. CQnkü o 4a. ben 
t.emeıdedfr, ....._ ...._ -. ......_,.. w. wı- de deniz tutsun tutmam, ıem171 l· 

Qeeen IODkll yamnmla da mevzuu -. Y- ...,. wk ......,,,, ...,. - eUller. Amma yalnız bir defa •f.,. ytız altm vereli. Dediklerine bakılır- satıverdik, dare için l(lvertede kalmrya mecbur-
bab.Ulllmls dil. IOll on, cm bel ton .,...... ........ ._ • ._ ...,. • çıktık: Onda da Yemeae lltttk.n aa bu adaııı bir Cerkes Beyi imi1, Pelengi Deeya'mn midyeleri ts - duk. Amma aonlan biz de aıı,tık. 
tçmde Almanların Atlantlk cepbeain- ~ ..... Y--a .._.,... Ba adamm *1eri beni o,,ı. ur- fesatlar kuru7ormUI. Bu sözler )'alan- tanbulda nam almıştı. Sonra, sattılı· Kaptan bira& da bana 1tnes1 hep 

MEVLCT 

tie Jml ~ ka)<detme- * ınv- -.ılldl ki, ka1lap lltmek iatae llUf amma pad)flıh lnanm.,U, Hem mıza pf§man olduk 7a, o da başka, "demir kazık" a çevrilen maklııql 
11ıeı.t ..,.aı cUldrat bir U:ffbwUlr. et.llne nPlllP b~ pediph b671e Ol\ dakikada Yemene Nihayet Yemene hareket ettllimlz ıö8terd1. üzerinde dCbı7llDID bfltün = ~ ~ = YenfcamHn ll7ab mmaklamıdan 'YL,.. dedim. smlum: "'Pelenll l9llıi bldlnlamı7&calım da nereden ıOn her birimizde on somun ekmekle memlekeUeri ve adalan 7urlı olan VEDAT on- Yaz --n.ı.-ı 

---- birinde bir nur noktan peJda oldu. Der7• ne c1na &91n17dl?. bilecek? Oemlcl delll ki. Onu bizler biraz peynir ve -.,tin vardL Yolun kllrtlarm ne oldulunu anlaUr. Hlba• :naı.1. .1.A11AO ___ _ 
'9D etmek nutilıdf7le yapblı bir ma- Derken birbiri tlzerlne Oç ldlçQk karı- Adeta pıtı: bilirdik amma, bb:lmkllerbı hiçbiri ne kadar sürecel1nl bllmemfltik Uç yet iki, üç hafta sonra Mlllra kavut- •

11 aıı ... ......_ ... 
IMl9ra .. tarak lalı etmek mOmkün ol• dil yandı. Az sonra bunların 

7
anm _ ıemide del1ld1. k6mürflmQz 70ktu, tünde ancak Çanakkaleyi ıeçeblldlk fuk. Amma dolı'ulu Wdn ben bwı- • K A N 1 •• 

~ lfol, GnJealanda ve İzlandada da Qç !ilk noktur daha belirdi, B6
7

- "Hiç .llltmedinJz mi ki?,, dedi; ce-~ yoktu, hiçbir 19yimiz ki, ne peynir ne de ze,un kalmlfb, mamlfbm. Denizin 6t.ınde dOmdGz s.-11 Dn.adll ı "* 
~ ~ ~~~ lecjt, yavq yav.., mJnareıbin alt te- vap vermecliın, kendisi devam etti: 7oktu; llU'Q'lll adamlan ı.. sabah ol- Bir Jki gün .6nra ekmek de bitti, Ye- be7u topraklan l6rilnce kaptan llJılJ- ------------· 
::"' _;: ... ,. ~ mGmkODdilr, .,, retea ile dizi nur balkw n. bean- "Zrrbh demealne miıh delildi. Kru· ıudaıı lrelkmamm llÖ7l'17orlard1. Bu- men ise, daha çok uzaklarda7dı m pldik" dedi. İçimden. "lllllra 
- ..-ua ... ._ eli. Sonra bir fuıla oldu, Bu m..sa vu5r dfJ'cıırlardı ~ Avnapadan nun üzerine ıemfcller hepimlzl, yani "SUdan ne haber?,, dedim. '" ıeldillmiz sanki neden belllTn dl7e 1 Askerlik lıleri ı 

Dan, ilden de 111 l"7aDl cUldEat be- IU1kh bir adanım mbmenin için- aatm a1mmı1 Jdlbne bir vapurdu. Ba· bulablldllderlni unndlrdrlar, bap - aordum. s.lk1 Acem ~ _______ ;;;.... __ _._ 
ıanatta bulummlltur. deki d6 ... n erdi enden DdDcl ua Çanaklrale.P9 ..ar tapdl, WdD mıza feliket ,.W. Her ne be sabah "Hamdollun llU7UftlUZ boldu! Deniz belki fDliliz kaHlaıv4ı Amma ham- C! •SaDı taldtfl,,,,_ beh-IDiJ'Of', Bun- nem..,,.. m v oGk uman 11a11ct9 7at1r dururdu olnledaıı hareket ettik. Bir çatana auyuııu tatlı .u yapan bir makinemiz dolsun kJ, aahlden ıı.rr.... ._ ıe- vubeJe Davet 
!ar bfllm ..,...uamt lmmak maka• .. wfe;fe çılcarü Ol'Q'8 da blb'le bir .n bulduk. ıemi71 ona çektire çektire vardı. Eksik olan yalnız >Vecektf. mide "'-k• o•-•H-'• ne :ra-,.ak-
dl71e Ol'tll7a ~. Su mühim 'Ei7net tak\ılı tuavvur edllebWrdl, "Nud oldu da Yemmıe llUI?., Marm .-.a.ı.. Kü"""'IP Adalardan birine ··-- kum ,,,_ .......,,_ _.. 
Doktamn blllnnwl llamchr Jd, biz hiç Ş1mdi tam o sankh adamm bu mlna- tJmnca bir medek teeı'lbell bene, &nler1ae ara:~Jbz..~çekm:e düzmiye mecbur bid.k.: aD7ll bk bilmem. 
bir IUNUe bulQDki1 Alman &imam- reden 7ere inip 6teine çıkblmı dil· hılanm buan IOl'8 lora da malama\ m - Peleııai Derya'nm adam bqma "Cerkea çok 171 idamdı, ha agu 
dar~le ula ~ ft ı.-~ ki, onda da rpkJar pa - edlnebllecelfal ~ tfm4l bu mamlamak için onda kaldık, Bu if on somunla nere7e lcadar sfdebllmit aara7dan seml7• ptiren 78ftr bu •· 
tibaallbmm dabDa fulalqbracalız.,. rddamrya ba,ı.ıdı. L&kin asri mera - tanı muva&la7etle lr:ulJamıWdum. ~ dört hafta kadar IOrdO. llüine - oldutunu anlamak için merakla sor- damın kOcllk bir kamarada nuıbpaa 

M ANf'BN lam nnvndaJd adamın 0 ıaRP me- ler eaJd ve haraptı, tamir için bir İn- dum: tutulacelmJ, kendlahıe kuru ekmekle 

........ ~ıa blıu 
1 - T .... ,,.._ ....... IOI .....,_ 

H .... ot.~ (11111) Dl Te6tlı t. 
........ Artı ..... ~ Ollllıelıl• (lloal 
kGa plıqe •lracaat rtaeıaı illa .a-. 

* cıaı------=-=·====---=- Mldmı ne kudettlllni anlamaktı. "Sultan Bamldln ühna emılt. Bir lllJa ptlrdik, ,Pelenli Der:ra ;rdlarca '"HaDll AdQ'8 UCraduıızf sudan bafka bir llX v~ 
•..l.!-......1- V-L- ,.._;•'- _. .., eır..,.,.....ml umarak ıece • vMlı ıem'1'e IU'l1duı bir Umanda demirli kalımlU. "BW. ın1y1m Jd Akdmt1.' dalarm• 167lemiltl. ~ bir belnmdan •· l'llllh i\ekerllk tuMllndew: Tip .. 
~ nmı...~ .l.w•-u dl&1&: ~çok mu &ezdi• J&V• .-U. 7IBmda JnDl"7& W• Tünenln alt:ma Jdmae e~or dan biriydi, itte• Adau ~ tan hepimls mabpuat:uk, Kailk nere- Veteriner J'~ .._. Ot 
BdkM (TAR) - Belime merlres "' nıbnq bir ablt atUrdl, ba l4elDm da. Geminin altı O,,Je 109U11 tutmut: Ahalial Rumluımı: Amma vali tabll de JdT Bls de kuru ekmek ;rtıo,, 0.- kurlann 1 Aiuatae Nl ltbııll ADlıaoo 

bnlarmn l1lltlyaa lciD pluimlse dit Nwct l>erJa'da atlfçi hemen Yemene ~ l5:rle- tu ki, Adeta bahee7fl d6nm(lftu Hele Türktü Dotrusu oradan Q'l'lhl"ken tüne 111 IC17orduk- Hal blb'le olanca. nda Tatbikat mektebinde M11r ba • 
dertlen lralw.ıerdan 70 çavah ıelmi" idi, ilen de Oll ile, on dart 1Blflll - dL On dakika 80IU'a Mika bir ,. • INıbcedeJd mi~e bollutunu lıiC sor- ~k m~n olduk ' kaptan da Cerkeai aramıza laınltn'· lumnalan icap etmekte ~ 
98 memmlarla ba1lra tenilDe bq1aD- da7kea. ıemi7e 8frdim. Kaptan hali• er ıeldl, pranpb zabite .,.dıpııtan lllQ'lll, Bunlarla ne pillvlar 7apbk Deniz de hani ~dan aonn, kenclinl dJ. Mısıra vanhlunrzda Cerkel biu IUbemlze menmp mMVftJva 80Vlı: 
-.m. Geri kalan laemı~ ela buliln mi belenm!t olacak Jd, bG7tldülüm aellm ptirdl, padiphın __.....,. bilseniz, Mld7elerbı hepaini topladık, ıösterm17e ba tadı ya. O zamana ka• kumaD;ra, k6mQr alıverdi. maanlelelıerl 7Qdmak a... lbncll • 
lerde ıeleceii ötraiJmiltir. uman beni leml1e mfllbım ta7in pqa 1apt111m blldfrcU, eline de bel pa~ kadar 78clik. artam da dar &üt limaııhk ıeçmlftt. . (Arba ._., dılD ~ ldrı••U.S JllD .._ 
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f ırçaramahsınız 

Çünkü: 
Bir defa fırçnlanmakla 

a!şler temlzlenmı, olmıız;, 
Atız guddelerinin ve da-
hili uzuvlann mütemadi -
yen alman ecnebi mad -
delcrı mikroplar, yemek,. 
içki, sigara vesaire dlsle -
re, diş ellerine blnbir mik
rop aşılar, Arızalar husule 
geUrlr. Bunlar birike biri
ke nihayet dl:;lerde çQrQ
me, ellerde iltihaplar baş
lar. Artık feltıketl önle -
mek ve durdurmak Ui
zmıdır. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıyarak 1 

di_şlerinizi sabah, öğle ve akşam 
~ 

her • yemekten sonra 

s A N • 
1 .N 

DIŞ MACUNILE FIRÇALA YINIZ. 
~zanelerde Büyük İtriyat l\fağazalannda Bulunur. 

lttliHIJ ........................ .. 
lstanbul Deniz Komutanhğından : . 

Deniz Lisesi ve Gedikli Eroaş Mektebine Talebe Alınacak 
Aşağıdaki unrUan haiz olanlar deniz lisesi ile gedikli erba~ mekte

bine talebe olarak alınacaktır. 
' Deniz llıealne girecek tallplerln: ' 

1 - Yaşlan blrinci sımt için 15 - 18 -
2 - .; ikinci ,. ,. 18 - 19 olacaktır. 

'..... 3 - Bu yaşlardan altı ay bllyük veya küçük olanlar da kabul edl· 
lecektır. 

4 - Ibe blrlncJ smlfa ortamektep mezunlan almacağı gibi lisenin 
blrlncl sınıfmda ikmale kalmış olanlar da alnacaktır. 

Deniz gedlkll erbaı hazırlama okuluna glrmlye tallplerln ' 
l - Yaşlan 11 - 17 olacaktır. 
2 - Bu mektebe flkmektep mezunu alınacağı gibi, ortaokulun muh

telif smıflannda ikmale kalm~ olanlar da nlmncnktır. 
3 - Tahsllln1 yalnız bir sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu ş:ırtlnn hnfz; olup deniz lllcs.1 ne deniz; gedikli erbaş hazırlama 

okuluna girmek istlyen taliplerin 15 Ağustos 941 tarihine kadnr istan
bulda bulunanlarm Kasmıpaşada deniz komutanlığma, hariçte bulunan-
lann da mah:ılll askerlik &Ubelerlne milracaatınn. (5708) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebine 

Talebe Kayit ve Kabul Şartları 
....... 1 - :Mektebin tahsil müddeti: Lise ve yüksek smıfh olmak üzere 
llltı senedir. Yatdı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve 
maklnlst yetiştirmektir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi 
vesalr hususat mektep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sm.ıfına ortaokul mezunu tnlebe 
blmır. (Orta okul muadili diğer okullar mezunu alınmaz.) 

A - Almacalt talebelcrln ya§larmın 15 ten küçük ve 19 dan bQ
)'{lk olmaması şarttır. 

B - Ortaokulu geçen sene bitirmiş olanlar arada geçen blr senelik 
:ı:amanı ne ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 

3 - İsteklilerin mektep müdürHlğüne karşı yazacaklan istidalara 
aşağıdaki veslkalan raptederek 1 Ağustos 941 tarihinden 26 Ağustos 
tarihine kadar pazartesi, çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 
y e ve öğleden sonra saat 14 den 17 ye kndar müracaat etmeleri. 

A - Hüviyet cClzdanı, 
B - Aşı kAğıdı, 
C - Mektep §ahadetnamesl veya tasdlkn::ı.me veyahut bunlarm tas~ 

dikli Cimeklerl, , 
D - Polisçe tasdikli iyi hal kAğıdı, 
E - Velilerin izahlı adresleriyle tatbik Imzalnrt, 
F - 4 x 8 cb'admda 6 adet kartonsuz fotogrnf. 
4 - Talipler sıhhi muayenelerini, bulundukları tnıntakaya göre: 

:Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nümunc hastnhaneleriy
le, İstanbul çocuk hastahanesinde ve İzmir, Bursa Konya, Adana, Sam
sun, Balıkesir, Aydm memleket hastanelerinde yaptırarak alacakları ra
poru yukarda yazılı vesaikle beraber göndermelidirler, 

Raporun yazılacağı muayene kfığıdı cvelden mektepten istenmelidir 
Raporun tamamen bu şekllde olması Hizundır. · 
5 - Fazla tafsilll.t için Ortaköyde mektep mildürlilğUne müracaat 

taılrnclidir. 
İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak milracaatıara matbtl (dil-

hul bilgili) göndcrılir. Muhaberat için posta pulu gönderilmelidir. 
(5563) 

Ualdldar i kinci Sulh Hukuk Mahkemealııden: 
Tcrckcalnc mahkemece vu'l)oet edllmiı b11-

hınan Nikoıroı kuı Hayııanuı KaraıilJQn OY· 
rimenkul tereltcslnden Galata Sultan Beyazıt 
mahallesinde Topcular caddesi cakl 296, 2911, 
100, yeni 271, 282 vcı Hafafiar ıokaftnda ı. 3, 
5 N. lı evkaftan mubut Mlleyyn zade ma· 
hallealnde Mehmet Celebi vakfından 11rf mülk 
mukllr N. alrla murakkaın ltapı lcl fırını den· 
meklc maruf bcrvechl mllllthrct temellOk olu
nur bir adet Cinaz fınru ııedilinden mllnkalip 
dcklklnin yl1% ylnnl tehl.m itibariyle 20 ıeh· 
minin tekrar 4520 ıebim tertibiyle !174 sehmi· 
nin yırrsı blaaelcr bltevhlt 2SP2D-487 hlHesi 
arttırma ile aatıalrak panıya cevribınine 
mahkemece kırar verilınlıttr. 

T01>culır eaddeılndelti 27S ve 280 nwn3ra· 
lı dllkkln Hafaflar ıoltaftndald l N. h dilk· 
Unla birleııniı ve ltlrılr kuap dilkltlıuna in· 
kıllp ctmiı ve ehli vukuf tarafından heyeti 
ıımwnlyeılne 4 dört bin Ura kıymet takdir c· 
dılmlıtlr. 212 N. 111 dilkklnm heyeti umumi· 
,.ulne ehli wkuf tarafından 1000 ve Hafaf. 
lar ıoltafuı.da US N. lu dükkln ve Qzcrindo 
5 odalı aayrl mcınluılUn heyeti umumlycsine 
S,000 lira kıymet takdir edllmiıtlr. Oıklld:ırdı 
l cadiye mahallealnde ukl Mardiroı ve yeni 
Ayarcı sokafınc!.a eski 14 ve Ftıı.i 14 N, ıu 
kaydcn ve ~90 artın miktarındaki bir hanenin 
aç k artıınna ile satılaralı: paraya cevrilmeslne 
- kemece karar vcrllmiıtir. 

Sırf mtilk olan mezkOr hane abıap ohıp ao
kak kapısından Eirlldilıte ıemlnl kırmızı le~ 
teli çini ulak bir taılılı: ve bir eofa ve lı:ar
ıılıkh ık! oda ve bit hali ve merdiven altın• 

da, bir kiler ve kilerin yanında bir mutbah 
ve mutbabta yerli bir tel dolap ve birinci l:at· 
ta cıl<ıldıkta bir sofa Qıcrlndo ve birisinde 
ylllı:, dolap buulnan ilç oda ve bir hali ve 
ikinci katta bir aofa üzerinde bir oda ve ha· 
nenin yan ve arlıa taranarına teudllf eden \e 
lclııc!.e 20 kadar muhtelif meyva aı!acları bu· 
lunan ve tahminen 150 uıetre mur•bbıunda ka
dar bir bahcui ve bahçede lr.cillz tuulmbalı 
bir kuyusu ve hanede elektrilı: tuisatı mevcut 
olup muhtacı tamir bulunan iibU haneye ehli 
vukuf tarafından tamamına SOO 11.ra kı:rmet 

takdir edılmlıtlr. 
ı - Satıı peılndir. MQzayedeyc lıtlrak et• 

mek lstiyenler lı:ıymetl muhamminenin yOıde 

7 ,5 nisbetinde pey ak_ccai vermeleri Jhımdır, 
Rüsumu delli tiye ve ihale pulu mOıteıiye 

ve mllteraklm verıd ve riltU"llU belediye te· 
rekeye aittir, 20 aenelilı evkaf tavi.ıı bedeli 
mil.tcriyo aittir: 

2 - Sauı ııı.8.941 tarihlne mUsadif salı ıra 
nQ ıaat 14·16 kadar Oıklldar !lı:incJ ıulb bu· 
kule mahkeemdndc Fapılacakıır. 

KrJ'mctl muhammlnenln ytlzde 15 ini bul· 
madrfı takdırde mOraycde 10 ıran milddetlc 
temdit olunarak (30.11.941 cumarteal) aOnU 
ıut 10·12 kadar iklncJ arttrrmaaı Faııılacak 
ve o ıran en cok arttırana !halci kat'lyyeal ic· 
ra kılınacakıır. 

ibate bedelinin azami bir hafta zarfında 
mahkeme vuneslne :vatınlması ıarttır. Aksi 
takdirde (hale bozularak bundan hhıl ola • 
cak urar ve riyan ve fark ve fab ve muraf· 
lu ondan bili hQkQm tumln ettirilecektir. 

S - hbu ı:ayrlmenkul Qzerlnde Tapuca 

TAN 

• 
~ÇOCUGUNUZA YERECEGINIZ 

EN GUZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker . Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza biı 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyonı1' 

Çünkü: Çocuk A.nsiklopedıs• & 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
!llektepten sonra muh-
taç ol.iuğu en kıy- 1 I 
metli eserdir. 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla· 
rına yılbaşı ve bay
r a m h ediyes i olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çiınkü: H b d k ıl k ı 1 rv.-ı-u-·. e r e ıye ır ıp ay· 1 ._. .... 1A Çocu..~ A;ıs:klopedist 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
z ifesini görür Ona hoş 

bolabilir. veyahut u. 
> 

nutu labilir. Fakat Ço· 
1 

1 

cuk Ansiklopedisi, ço· 
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 

1

, 

tün hayatınca iz brn. 
k acak bir eserdir. T 

-TAN .-Neşriyat)EvJ1 

• . • • t ., "' • ' • .. • ..... ~ : .. . ~. ... '../' .. 

· .,. l s t a n b ıi l ·· .... .. . .... ...... · 

Adres : lstanbulda TAN Matbaası 

saatlerin de hocalık v 
arkadaşlık eder. 

• 

(,~ocuk AmiklopediRi ikı 
cilttir. /Jlükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil. 
di birden (1) liradır. 

Talebe ve muallimler<: 
fımzjliiflr r6) lirn11n 1•pr mr 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : Harici Askeri Kıtaat İlanları 

~şağıda yazılı mevadın eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve şekıllerde Çan~ında 
askerı satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kapalı zarflar için teklif mektuplarını i
~?le saatlerinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri 'komisyonda görü
lur •• 

Miktarı T utan 
Cinsi Kilo L ira 

Sığır eti 90,000 18,000 
Koyun eti 50,000 17,500 
P i r inç 35,000 14.000 
Bulgur 35,000 5,600 
Sade yağı 20,000 29,000 
Toz şeker 16.000 7,840 
Sabun 14,000 7.700 
Ekmek pişirmesi 660,000 16,500 
Tuzsuz tere yağ 6,000 9,000 
Odun 900,000 15.750 
Patates 40,000 8,000 
Kuru faşulye 25,000 6,250 
Beyaz peynir 8,000 5,600 
Kuru ot 11.800 7,080 

10.800 2.160 

Teminatı 
Lira Kr. 

2700 
2625 
2000 

840 
4350 
1176 
1155 
2475 
1350 
2362 50 
1200 

937 50 
840 

1062 
324 50 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

İhale günü 
saati ve !!iCkli 

12/8/941 10 K. Z. 

.. 

30 - 7 - 941 

1&;, Dif, 1' esle, Grip, P..omatizm!' .. 
Nonalji. E.ınklık .. Ye Botun Agnbnnızı Derhal K~ 

lcabtecle ftlodt 3 llqe tl•tııUlr, TAE.LfTL!!RINDEH SAlttNINti • • • 
~ HE~ VERD! PULt(J KUTUt.ARI ISRı\Rt.ı\ iSTEYiNiZ •• 

J 2 Ağustos Cumartesi akşamı saat 3 c kadar ~ 

1 
HİLAL G. KULÜBÜ :MENFAATİNE 

. Kıymetli sanatkar IJIÜZEYYEN SEN AR'm iştirakile 

1 
SUADİYE PLAJ GAZiNOSUNDA 

· Bir Balo Konseri Vereceklerdir. 
' '3ilctler yalnız 50 kuruştur. Kahköyünde Net mağazasında satılmaktadı 

., • KUŞ TÜYÜNDEN 4 ,. 

1I h~:;f ;~~~~!~~.DJ~~İ~.i~~1!f Lt~~~I 
1. Ömer Balı oğ lu Kuı TOyü Fabrikası. Telefon : 23027 • • _ .. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum :Müdürlüğünden : . 

1 - Keşif bedeli (6511,38) lira tutan Fatih, Beyazıt ve Sultanahmct 
Tramvay duraklarında 3 adet ahşap bekleme kulübesinin in:ıası işi açık 
eksiltme usulU ile ihale edilecektir 

2 - Eksiltme 8-8-941 Cuma 'günü saat 10 da Metro hanmm 5 inci 
katındn yapılacnktır. 

3 - Muvakkat teminat (488,35) liradır. 
4 - isteklilerin parasız olarak verllmekte olan şartnameleri Ievazıın

dan almaları ve kanuni vesaiki asgari 6000 liraya kadar bu ve buna mU
masil inşaat işlerini yaptıklarına dair vesikaları ve muvakkat temlnatlıı
rlyle ilıin edilen gün ve santte komisyonda hazrr bulunmaları. (6188) 

İstanbul Belediyesi ~ lahl·~·r 
Tahmin bedeli İL'< teminatı 

1191, 96 89, 39 Kadıköyündc Osmanağa mahallesinin Haydar
paşa ve Gilrl('r sokal:ında 40-42-44-2 ve 4 
No. lu dilkkfın ve ev nnkazmm satışı. 

966, 18 72, 46 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin Başça
vuş sokafmda 14-18-18-20 No. lu 4 adet dUk
kan ankazının satışı . 

Tahmin bedelleri ile llk teminati mikdarlan yukarıda yazılı 2 parça 
ankaz sntılmak ilzerc ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartname
leri Zabıt ve Muame!At MüdürlüğU kaleminde görülebilir. İhale 14-8-!l41 
Per§embe günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle Jhnle günu muayyen saatte Daimt En-
cümende bulunmaları. (6393) 

Siyasal Bilgiler Okuluna "l\Iülkiyeye,, Girmek 
İstiyen Lise Me-ıunlanna : . 

Siyasal bilgiler okuluna girebilmek için lise mezunu olmak, olgunluk 
Saman ) 
Zeytin danesi 10,000 5,000 750 ) 

imtihanını vermiş bulunmak ve yapılacak seçme sınavını kazanmak la-
15 K. Z. zımdır. Seçme sınavına girmek iısteycnlerin namzet kaydı Ankarada mU-

(398) '604ZJ essese binasında ve İstanbulda Yüksek Öğretmen okulunda 20 Ağuıstostan 
13/ 8/941 

;)/.. ~ 
:Aşağıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmelerl hizalarında yazılı gün 

ve saatlerde Hadrmköyde askeri satın alm:ı komlsyonund:ı yapdu 1<tır. 
Takarrür edecek fiyat üzerinden % 15 teminat alınncaktır. Ta! ~rin 

belli vakitte komisyona gelmeleri, 
Clnıl Mlktan ihale gün ve saati 

Kilo 

Bamyc 10,000 6/8/941 
~ 

14 
Yeşil biber 10,000 6 .. " 

15 
Domates 20,000 6 .. " 

16 
Patlıcan 80.000 6 ,, 

" 
17 

Taze fasulyp 40,000 6 " .. 18 
Bam ye 10,000 5 " " 14 
Yeşil biber 6,000 5 " " 

15 
Domates 18.000 5 .. ,, 16 
Taze fasulyı 45.000 5 " .. 17 
Pailıcan !l0,000 5 " ,, 18 
Bamye 10,000 4" " 

17 
Domates 20,000 4 .. " 

14 
Yeşil biber 10,000 4 " .. 15 
Taze fasulyf 40,000 4 " " 

18 
Taze bamyc 10.000 7 " .. 14 
Domates 20,000 7 .. " 

15 
Taze fasulye 40,000 7 " .. 16 
Patlıcan 80,000 7 " " 

17 
. Yeşll biber 10,000 7 " " 

18 
PaUıcan 80,000 4 " " 

16 

* 20 Eylüle kadar yapılacak ve seçme sınavı 25 Eylul Perşembe sabahı 
1745 ton lavemarin kömürü a- başlıyacaktır, Seçme ısınavının cünlcrini, hangi derslerden yapılacağını ve 

Iınacaktır. Kapalı zarfla eksiltme- kayıt için lazımıelen evrakın neler olduiunu öğrenmek: isteyenler bulun-
dukları yerlerin maarif müdürlüklerine veya lise müdürlüklerine ve Anka

si 12 /8/941 salı günü saat 15 de rada Siyasal Bilgiler okuluna ve I stanbulda Yüksek Öğretmen okuluna 
Ankarada Lv. Amirliği satınalma müracaat etmelidirler, ( 4625 - 6155) 

komisyonunda yapılacaktır. Tah- ----------------------------
min bedeli beher tonu 1845 ku - lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
ruş 70 san tim. Ilk teminatı 2416 
liradır. Taliplerin kanuni vesika-
lariyle teklif mektupıarını ihale Satın Alma Komisyonundan: 
saatinden bir saat evvel komis -
yona vermeleri. (720-6171) 

* Aşağıda yazılı mevadın açık eksilt-
mesi 15-8-941 günü hizalarmda yazı
lı saaUerde Çorluda askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona gel
meleri. 
Cinsi Mikdarı Tutarı Teminatı İhale 

Kilo Lira Lira saati 

Süt 7000 
Yol;'Urt 7000 

-----r 
1120 84 16 
1400 105 16,30 

(766 - 6407) 

40,000 kilo sığır eti kapalı zarf 

1 - Merkezimiz ihtiyacı için (10) ton çubuk veyahut toz kükilrl 
nlınacaktır. Toz kükürtiln beher kilosunun tahmin bedeli (30) kuru§tan 
olmak \here umumunun tutarı (3000) liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler mcrkeı.!mlz levazımından parasız alınır. 
3 - Eksiltme 12 Ağustos 1941 Salı günQ saat 16 da Gnlatada Kara 

Mustafa Pa~:ı sokağında mezkılr merkez satmalınıı komslyonunda yapı
lncaktrr. 

4 - Ekı:iltme açık oli~aktır. . 
5 - Muvakkat teminat parası (225) liradd 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 1941 senesi Tiı..aret oııası vesııı:auıruıı 

g8sterm• ler· şarttır. (6235) 

Naiıa Vekaleti Su İşleri Bursa linci Şube l\Iüdürlüğünden 
1 - Keşif bedeller! 13345 l ira 74 kuruştan ibaret bulunan Bursanm 

(748 - 6305) 

** Aşağıda yazılı kömürler kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

' la eksiltmeye konmuştur. İhale· 
·i 31/71941 Çarşanba ~ünü saat 
15 de Çorluda askeri satın al ma 
komisvonunda yaplacaktır. İlk 
teminatı 1200 liralır. Talipl erin 
kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

Ibalesi 12/8/941 günü saat 10 d a Çankırıda askeri satınalmn ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariylc teklif 
mektuplarını ilıale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Cinsi. Mik tan Tutarı . Tcminntı 
T on L ira Lira kr. 

M. Kemalpaşa, Susığırhk, Kocaçay dereleri civarmdn yapılacak olan 
ve beherinin kesif bedeli 2224 lira 29 kuruş olıın altı adet tamiratı mü
temadiye evinin inşası kapalı zar:t usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın 8 Ağustos 941 tarihine tesadilf eden çarşamba gll
nll saat 14 de Bursada Setbaşmda i pekçiler caddesinde Nafia su i~lerl 
birinci şube müdürlUğü blnasmda eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltmeye mü
teallik hususi fennt eksiltme şartnameleri, mukavelename, kesit ve pro
jeler! dairesinde mevcut olup müracaat edenler bu evrakı her gün göre
bilirler. 

3 - Muvakkat teminat mlktan 1000 liradır. 
4 - İstekHlerin bu işi yapnbileceklerlne dair kanun! ve eksiltme 

şartnamesinde münderiç evsafı haiz bulunmaları lftzımdır. 

Lavemarin kömürü 
Kok kömürü. 
Meşe kömürü. 

+ 
100 : 120 ton hakiki vnzelin alına-

caktır. azarlıkla eksiltmesi 6/8/941 
Çarşamba günü saat 15 de Anknra
da M.M. V Satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Beher kilosunun tnh 
min bedeli 180 kuruş. teminatı 24100 
ı.radır. Şartnamesl 12 liraya komis
yondan alınır. Taliplerin belli vakitte 
ko·.ılsyona gelmeleri. (760 - 6356) 

KAYIP- Ferlklly atelynlne ııldlp aelme için 
tahkimat komutanlıfından almıı oldufum ~e· 
sikaını kaybettim. Yenisini alacafundan es· 
kisinin b!ikmO kalmamııtır. 

Deyoflıı aıkerlik tubcalnden 13 ı 7 dofumlu 
Koatantln oflu Leonld 

KAYlP Liman ldarulnden aldıfmı ıandal· 
cılık ehliyctnaemml lta7bettlm. Yenisini ala • 
cafıından eskialnln bilkmU kalmamıııır. 

Bürh4n Kaymaloflu 

mOıecccl ve cayrl mUıeccel blr hak aahlbl ol· 
duklarını iddia edenler var iac ilin tarihinden 
itibaren 20 cQn lclnde vesaikleri ile birlikte 
Uskildar ikinci ıulh hukuk hlklmlifine mUra· 
caat eylemeleri ve aksi halde tapuca 'm!lseccel 
olırıtTan hak aabJııleri aatıı parasını paylaıma· 
11rulan hıırlc tutulacakıır. 

4 - Daha fada mı!Omat ılmak lstlyenıc. 
rin mahkemenin 94l ·ı20 N. lu tcrelce doıya
ıma ve dOkkAnlan &lirmek btl,-cnlcr de 
mezkdr dilkklnlara mOracaat eylemeleri ve 
talip olanlar da aaııı aQnQ uatl mua,.yenlndc 
OıkQdar ikinci Sulh Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulunmalan lQzumu lllıı olunur. 

552 
75 
35 

13,800 
1,875 
\,750 

2070 
281 25 
262 50 

(734·6216) 

Aşağıda miktarları ·yazılı sa
manlar hizalarında yazılı şekil -
lerde 12/8/941 salı ı?ÜnÜ, saat 14 
de Canakkalede • Orta okuldaki 
askeri satın alma komisyonunda 
vapılacaktır. Taliplerin kapalı 
zarflar icin ihale saatinden bir 
saat evvel kanuni vesikalariyle 
teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. Açık eksiltmeler için 
belli saatte komisyona ı?elmele -
ri. 
miktarı tutarı temina_ eksiltme 

kilo lira tı lira şekli 

132.000 5280 396 kapalı zarf 
55.000 2200 165 açık eksilt. 

264,000 10.560 792 kapalı zarf 
88,000 3520 294 acık eksilt . 

616,000 24.640 1848 kapalı znrf. 
319,000 12.760 957 kapnlı zarf 
220,000 8800 660 kapalı zarf. 
331,000 13,240 993 kapalı zarf. 

(354 - 5873) 

Sahip ve Ne:ıriyat müdilrü Emin 

UZMAN. Gazetecilik ve Ncısriyat 
T L. S TAN ,,.,,.th~u• 

(346 - 5866) 

* Muhammen keşif bedeli 16,356 
lira 41 kuruş olan Ankarada bir 
inşaat yaptırılacaktır. Teminatı 
1226 lira 80 kuruştur. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 5/8/941 salı gü 
nü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi 82 kuruşa ko • 
misyondan alınır. Taliplerin k a -
nuni vesikalariyle teklif mektup 
larını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(384-5990) 

• Gösterilecek yerlere teslim şar 
tile. Aşağıda yazılı sı~ır etleri 
açık eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 31/71~41 ı?ÜnÜ hizalnrındn 
yazılı saatlerde Babaeskide as· 
keri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin belli va
kitte komisyona ırelmelcri. 
Miktarı tutan teminatı ihale 

kilo kuruş lira Kr. saat i 

132,000 40 3890 11,30 
253.000 35 5677 50 10 
132.000 38 3758 12 
77.000 38 2194 50 15.30 
77,000 38 2194 50 15 
55,000 35 1443 75 16 
33,000 35 866 25 17 

'M4 - !1rtfl1\ 

5 - Teklif mektuplarmm ekslltmcnln yapılacağı saatten b lr saat 
evvel komisyon reisine tevdi edilmesinin ltlznn geleceği Wn olunur. 

(8057) 

Maliye Vekaletinden: 
Eski Nikel 5, 1 O ve 20 Parahkların 

Tedavülden Kaldırdması Hakkında 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklarm yerine dantelli bir kuruşlukların 

bronz on paralıklar darp ve piyasaya kACI miktardıı çıkarılmış olduğun
dan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklarm 31/6/942 tarihinden sonra teda
vülden kaldırılması kararla:;tınlmışt ır. 

Mezkt1r ufak paralar l Temmuz 942 tarihinden itibaren artık teda
vül etmiyec('k ve bu tarihten itibaren nncak bir sene müddetle yalnıı 
mal sandıklarlyle Cumhuriyet Merkez Bankası ŞUbelerlne ve cumhuri
yet Merkez Bankası Şubesi olmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubeleri 
tru'afmdan kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufal< pııralardan bulunduranların bunları mal sandık
larlyle Cumhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine teb-
dil etUrmelerl ilfın olunur. (4129 - 5605) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vek'11etinder 
Leyli Tıp talebe yurdunun tıp ve eczacı kısımlarına talebe olarak ka

bul edilmek üzer~ müracaat edenler ihtiyaçtan pek fazlı: olduğu cihetle 
bundan sonra VeWetlmize mUtacaat edilmemesi ilin olunur. 

(15286) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğündeı 
1940 - 1941 ders yılı hariç ~elkl senelerden kamp eksiği olan tale

benin bu noksanlarmı tamamlamak llzcre Üniversite talim taburu komu
t:ınh~ma milracaatlan iltın olunur. "6379" 


