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Yeni Fransız Sefiri ' I 
Milli Şefin huzurunda 

Fransız 
Afrikasının 
mukadderatı 
ne olacak? 

Kazablanka ile 
Dakar ' a bir çok 
Alman mütehassısı 
gönderilmiş 

Muhtaç asker ailelerine yardım 
löyihası son seklini aldı 

·~.~· ~.!!! 
Generel Rommel 

flmdl de bize 1111 
tecavüz edecekmlf ? 

T ... ajaaw her nedenae Al· 
manlann mqhur liuman

danı General Rommeli bir türlü 
rahat bu-akmak iatemiyor. Bur>
dan oa bet gün bclar evvel bu 
• jana Cenet'al Rommeli Afrika· 
dan alıp prk cephesine ptİrmİf, 

orada Almm Bafkamanclanı Ma- r 
retal Bravfiç ile Erkinıharbiye 
Umum Reiai General l'a~ teli 
u:lettit-erek onlarm ~ a.,.. 
kumadanhi a ceçirmiıti . Ondan 
IOnra bu haber bir d aha babia 
mevzuu edilmedi, ne tekzip, ne 
de teyid olundu. Binaenaleyh 
General Rommelin )'İne eskısi 
ıibi Afrikadaki Alman orduları
nın bafında mı kaldıiı,yoksa ha· 
kikaten A vrupadaki Şark cephe· 
sine m i getiridiji meaelesi meçhul 
ve esrarlı mahiyetinı muhafaza 
etti. 

Fakat Taaa ajansının kendisi. 
on bet gün evvel b iuat verdi~i 
hab eri unutmuı ve o ha berin iev
lid e ltiii x·hin bulanıklığını dd 
tamamen hatınndan çıkarmış 

olacak ki d ün General R ommel ' 
hakkında yeni bir teblig d aha 
ııtesreyledi. Dünk ü gu:etclerd e 
ltütün karilerin çok merakla '-'ku
mut ola caia teblii e nazara n , G e· 
n•ral Romme l ~ defa d a Saikan 
lara gelmiı, üstelik Afr kad " ki 
ltütün kuvvetlerini d e birlikte ge · 
tirerek Türk - Bulgar h ud udunda 
kütle ha lind e bir yığın tqkil et-
11'1İf, kend isi d e bu kuvv~tler'n 
~a,ına geçmİf 

Tası ajanaı, G eneral Rommele 
l.u k ad ar ehemmiye t vermekte 
ve onun hareke tlerini, sanki ya
nı batında imİf cibi, adım adım 
ta kip eylemekte büsbütün bak11z 
d a d eiildir. Çünkü bu Genera l , 

Yeni 1<•ra•aız Sıfirl Ba'JI Helleu-ı halmi olarak bUtllrmiıtik. Yukarı· 
ttWı dun Cünılıurreisimi;;e itimatna. daki f'eB1m bu tııeraıtmden bir fntt. 
~sinı takdim ctmit olduğıınu ajanıt baı ttıbit etmektedir. 

S >vyet Merkez Ord ulara 
Kumar.danı Mare .. 1 Timoçenlr:o 

Timoçenko lfgal 
altındaki halka 
bir beyanname 

netretti --
"Almanları 

1 " , T asarrıf baıılar1111 
teıiı edeceği gelir 
Milli Mada/aıunn 

lcua kı$mı 
ihtigacına taluü 

olanacak 
Ankara. 9 (Hıaau.ı muhabiri

mizden telefonla ) - Milli .Miidıı. 
faa Vekiletlne 83 mllyon lira 
fevkalade tahsisat Yerilmesi iı: ln 
Kabul edilen kanun lii>·ilıası mu. 
cibince piyasaya çıkarılan tasar
ruf bonolannın Milli Müdafaa 
Vekaleti kara kısmı bütçesinin 
muhtelif müdafaa hlzmcUerl fas. 
lınn tıılısisat kny<loluııması yo -
lundn ha2.1rlunan bir kanun pıo
jesl Büyilk Millet Medıslnc gön
derilıniştir. 

Bükreş Elçimiz 
Bulgaristan y olile 

memleketimize 
döndü 

Edirne, 9 (Hususi ınuhnblri-işgal ettikleri 
y e r 1 e r d e n saat on bil'de yanında aılesi, pet-

tnizden) - Bükı~ş EJçimız Ham
dullah Suplıi TnnrıöYer, bugün 

k U Z rol ofisi umum müdilrü Sedad, 
0 V U 0 0 Pc.te konsolosluk başkatibi Per-

Moskova 9 (A. ) - B B.C: tev olduğu halde Bulgaristan yo. 
Merkez cephe!!indt•kı ::-,ov)·et lile Edirııcyc gelmiş ve otomobil. 

orduşu Başkumandanı . 1\1.'ııc-şal le İstanbula hareket etmi~lcrdir, 
(Dev•m• aayfa 3, aıltun b _de)========= = ==--=-

F AT l N HOCA 
Almanlann s eçen ıena Franınz 

1 cephesinde tatbik ettikleri yılda- Rasathanede k u r u 1 muş o an 
~'::r~!U:a:-d:.i ~;·;~~~e~:~ 1 

re:in-:::; :.:;;~·~;,~:.:~. ~~; yen ·ı m ı k n atı s mu" esse ses ı· 
ladıktan tam dort s un ıonra yanı 
14 l\lay1&ta, bu General ~ommel 

--Weggantl, A lri/e1ının , 
miida/aasında Al•t:n 

lıbirliiine mıılıtıli/ 

vıcın. u (A.A.) 
Bugün öğk'<ltn sonra toplanmış 

olan Nazırlaı· Mccli lnııı bilh:ı » 
lo'rıu~sız _Afrikasının müdafnası me-1 
ıclcsıle ıştigal r tmi~ olduğu r..nnne
dilmcktedir. 

Alman istekleri ı 
Londıa. 9 (A.A.) - Afi: 
Geı vlllc Reıtche yazıyoı : Alman • 

yanın benuz Vichy lıüklımctlnden 
hiçbir nıusnadc ve imUyaz eldt! et. 
mcmiş olmasına :rngmeıı Knzablan. 
kcı ve Dakuı a bit çok mütcha:>Sıs 
glindermesi Anıeı ikada ciddi~ et.le te
emmül edilmekte ve \'ich~ hükilmeti 
tam bir müsaade verdiği takdirde 
Afrikn deniz üslerinin ve tahsisen 
Oran ve Cezairin Almanlar tarafın. 
dan işgalı takdirinde vaziyetin ne 
ş-ckil alacağı SQrulmaktndıı. 

Kat'i olnıak billncn yegane şey 
Weygandın Fransız _ Amerika dost
luğuna mutlak olarak taraftar oldu. 
b'U ve bu do~tluğun bozulmaması için 
bu tehlikeli günlerde Vichy hükfııne
tl nezdinde ısrar edecci:-idir. 

Londı ada, Fransız &İ)'aSetinin eim 
diki halde gerek bu nw.selcde, gerek 
diğerlerinde varabileceği neticenin 
Ingiltere ile Birleşik Amerlkaya 
karşı vaziyetini katlyetle tesblt et
mekten başka bir teY olamıyacağı 
derpiş edilmektedir. 

Darlan \rachy'de 
Vichy, P (A.A.) - Ofi: 
Parlste iki gün kalan Franıns 

Baovekll muavini Amiral Darlan dün 
akşam Vlchy'ye dönanfiet6r. 

w., •• fil VlcQ'• 
ı.ontlra, tl ( A.A.) - B.B.C: 
~~,ı \• ,,.,. ,ı f•'ranaıa....Atdr 

Yardım karşılığı olarak bir kısım belediye 
flergi ve resim/erile nakliye vasıtalarına 

ve elektrik havagazına zam yapılacak 
~ ~·~~--~ 

Ankara, 9 (Hu. M 1 d 1 
susi muhabirimiz. em ur ar a maaş arının 
den telefonla) -

başlıyaca k ı. e ter. 
hlsını takip edeo 
15 gün hitamında 
oıın erecektır 

S lah altında ı. 
llnznrdn ve sefer- ee d be e • ki 
de 46 giiııdcn zi. yuz e ırını verece er 
vade askerlik hlz. kcu kanuni ohu. k 
metinde bulunanlaı ın nıuht aç ailclcıine yardım yııpıl- i u kcn \azıfesındcn nyıılm ı~ o ıınlaı ın ailfllerine ya 
nınsı hususunda hazırlanan kanun lııylhası muvakkat I pıl.nııkta olan yardım dcı hal kL le; ı;), ve bu hal r n 
enciımcnde son şeklini almış \'C Meclis Umumi H<:)C· kıtııya iltihnkına kııdnr de\anı cı.leccktlr. 
tine sevkedilmiştir. PnzartC> i gunil nıüstncdi,)Ct ku. Yardımdan lst<fnde edei:ck olnn a kH ailckrlnın 
rnrilc müzakere edilecek olon hu luylhnya gore askeri hcıhnngı bır g~im vnsıt.a ı olnı.ıdıı;ı, şrhir \c ka a. 
nılelerine yardım, nskerln hizmete alındığı tarihten ( Devamı sayfa 3, aütun 5 de} 

- --- - - --- - - -

1 Sovyet tebliği ! 
r-- ---

: Alman tebliği 
r 

- - . 

Berlin, Sovyet 
tayyareleri 
tarafından 
bombalandı 

Odesa istikametinde 
Alman taarruzu 

merkeze yapılan 
hücumdan daha bati 

Smol•nılc, 6ir lcaç 11•roı• 
miiıl••na laald Rusların 

•linıl• 

lfOSKOVA, 9 (A.A.) 
Buglln öğle üzeri neşredilen Sov. 1 

yet resmi tebliği: 

Dün gece Sovyet tayyareleri Hc:ı.:
holm, Sınoleıısk, Korosten, Blcln
tscı·kov istikametlerinde ve cephenin 
Estonya bölgesinde dövüşmiye de • 
vnm etmişlerdir. 

Cephenin diğer Mikaınet ve böl
gelerinde devriye faaliyeti ve mev
zıi mahiyette muharebeler olınuıtur. 

!fora kuwetlerimiz.lc işbirliği ya- 1 
pıın ta)·~·arelcrimiı dü~nıanın zırhlı, 
piyade ku\-vetlerine ve top~ularına 
darbeler lndirmiye devam ctmiijler
dir. 

Smolemk hüi Ruslarda mı? 
Londra, 9 (A.A.) - Afi: 

Tass ajansı tekzıp ediyor 

Sovgetler 

Boğazların -
kontrolünü 

istememiştir 
Bu haber, Alman 
propagandası 

tarafından tasni 
edilmiıtir 

Moskova, 9 (A.A.} - Taaa &• 
Janıı bildirıyorı 

8tokholm Ticbıingen J veç ga. 
zetesl Ankara mulıablrinin btl
hassa Karadeniz ve Çanakkale 
BoğıWaıı üzerinde bir kontrol 
tesis etmek hususundaki Rus 
müddclyatının tanınmasına müte
dair olıırak Sovyetler Birliğile 

Büyük Britanya arasında gizli 
bir anlauma imza edildiği hak ,. 
kında verdiii bir haberı neşret
mlıtlı. Stokholm Tldnlngen gaze
tesinin verdiği bu haberin Alman 
propagandası tarafından tasni e. 
dilmiş oldugunu beyana Tal!S a. 
jansı mezundur. 

L - --- -- ·- -------

Kore sten 
kıtal arımız 
tarafından 
işgal edildi 

Ukraynada 6 ncı 
ve 12 nci Sovyet 
orduları kimilen 

imha edildi 

''" s.,1c.,,..nt1an ile 
103 6in dü11rt•n ask•ri 

t1 ı ir dü ı tii 

BERLiN, 9 (AA' 

Alnıaıı orduları Raşkuntandan gı. 
uın bugünkü tcbli~ı eV\ la h ıA 
tcbllğlcrle blldırllrn mu\ affa!.. 
lcıı tekrar l'ttıktl.'n somıı şu m ı .. 
ınatı vermekte-dır: 

Prlpet batakhklarınm ırarbına 
Alman '.kıtalnrı, gc1;1lmesi imkin ... 
ormr.n ve batnkhklarda gunlerce de. 
vam eden muharebelerden sonra mil
him bir nıilnakalat meı kezi olan K ... 
rostcni zaptetmişlerdlı. 

(D•vamı sayfa S, aOtun 4 de ) 

inhidam hödisesi Tlmes gazetesinin muhabiri, Bou- , 
dienny'nlıı Ukraynadn göstermekte j 

~ lir: d ' olduğu nıukn\•emetin her noktada 
Fraaaıa • .-..mer •n ostlağaaa pek muthls olduğunu ve toplanmış Komisyoncu Hüsnü adında biri yıkılan 

evlerden birinde oturduğu halde 
kendisinden hali haber yok 

mutlak olarak tal'aftar ola• (ilan ihtiyat kuvvetlerini nıllııait za- ı 
General \V •yıaad manda Kief etl'afındaJ.i kıskacın 

ilk munt<'ha noktası olan Koresten 
kıı ıııın müdafaası hakkıııdn Jıukıl • ve Rc,•claya-T crkova karşı taarruza 
nıet el'kii.nilo görüşmek ü:ıcrc Vichy. scvketıııcsinc intizar edıldlğini beyan 
ye gelmiştir. ctmekt<-dir 

(Devamı sayfa 3, •Otun il de ) fD,.ı•amı sal if e 8, sııtun ı de) 

( Askeri Vaziyet ) 

Hareket harbi ihata 
harbi sekline girdi 

·. 

(Sedan ) mıntakasana bir yük
lenmİf ve oralu-daki müda!a~ 
hatlarını devirerek fransanan ıçı· 
ne makineli birlikleri ile dalmıt· 
h. T am minuile b ir yıldırım 
hamlesi olan bu darbeden sonra 
Fransızlar bir daha bellerini doğ· 
rultamacblar ve b irkaç hafta 
sonra tamam olan o mülhit inbİ· 
zam ve inlıidamlan, İfle General 
Rommelin indirdiii bu darbe ile 

Hakkında bir muharririmize 
olarak tafsilat verdi 

etraflı . . . k 
1 

. 
Kanaatımızce muhasara edılen uvvet erın 

baflanut oldu. ~ 
General Romınelin ondan sonra 

nasal etrarenıiz bir ıurette koca 
bir Alman ordmile Afrika cep
hesine reçtiti ve orada da yeni 
bir yıldınm harbini tatbik ederek 
lnailizlerin halyanlardan _.. 
haftada aldıkları 1erleri, üç haf· 
tada istirdat eylecliii malinndur. 
Böyle itleri SÖNa bu Generali 
Framezlar da, lnciJial• de pek 
iyi tanırlar. Almanlara ıeUnce 
onı., ela bu GeneraUerine ıaJiba 

T ASVlRI EFKAR 
1) ... ... ,.....,.1.., 

Yevmi gazetelerden bazılarının bir 
kaç gün evvelki nüshalannda, Kan. 
dilli raıathaneainde bir mıknatıs 
miicssesesi teşkil edılmiı olduğu ya• 
uldı. Bu hwıusta etraflı mali'ımat al. 
mak içln kendlsile görüşen bfr mu
harrirlmize rasathane müdürü Fatin 
Hoca bu mıknatıs müessesesi hak
kında etraflı maHimat vermiştir. 

Muharririmizin Fatin Hoca fle 
yaptığı mülakatı aynen dercediyo • 
ruz: 

_ Y&nl teşkil edildlğ-lni haber al~ 
dığımız mıknatıs müessesesi neyı 
tetkik edecektir, tetkikleriuiıı fayda· 
sı ne olacaktır? Bunlara dair Hitfen 
biraz izuhat veıir misiniz? 

- Çok giizel; bu gıbl baqıdıs her
halde harp gürültüleri arasında her. 
gtin iaabı bozulan a'kuyııcular için 
müferrih bir limonata yerini tutar. 
Hem sinirleri gevıetJr, hem de fay
da temin eder. İ.5tediliniı iuhab 
kıaaea vereyim. 

·-~ ... 

' 

- Ruatlaa•• ...... , , .... ..... 

imhası neticelenince harp yine 
hareket harbi şekline girebilir / "•uudelerd• w, reaç kasla ı,1, katLa 

(Al=·~:: h ... ::~!:;!u ~!~A~1:!~R,~!8ts ' ( 5 ıilli caklı ıusı usıl kırtıl~ıiar?) 
sevkuldaresinin muhtemel hatası Calatada yıkılan evlerin enka-
Stalin hattı önünde kat'i muharebe- a·ır Tasarruf Bııosu ZI d ün de toplanmı, ve cad de te-
leı·in kabulüdür. İlk ııevkulceyt te. rnizlcnerek üç ıündenberi kapa-
cemmilll yanlış olarak bu hattın 6- ı d 
nünde ı.·e harp başlarnazdan evvel ' alırsaıız ı ura~ yo~ açılmıt, tTamvay ve 
yapılmış olduğundan, belki, harbe otomobıllerın geçmesine de mü· 
rfcat hareketlerile baılamamak için 1 saade edilmiştir. 
hudntla Stalin hatt1 arasında kat'i Vatanı ~ran Yıkılan evlerdeki kiracılar ilk 
muharebeler yapılmı~tı. Sevkulcevf _,. gu·· d b · '- '- td , n en erı -.artı m;a ırımda ... 
rlcati çok zordur. müdaffaa zincirine bahtan aktama kadar oturmak-

1920 de küçük Polou~ .. orduıau o ta ve enkaz arasından çıkarıl-
zaman ınllli bir ordu ha'ı de oldu-ı Slı de ltir laalb lli ·n makta olan eşyalarını ayırmak 
tundan Polo 1\ & ıla ınnh rane bır tad ı rlar 
aevkuleeyş rı nt.ıle B 1 •ık ordula. • tmit olarnna a. Ancak nuıanca :uyıat olmadan 

, .... _ _..._ ...... .._.._.._..__""" atlatddJi fiikrettifhs* 

zada, aöylenildiiine göre, maale
sef bir (kayıp) vardu. Komiayoa 
cu Hüsnü ilmindeki zat b u yılu
lan evle rden b irinde o turdul• 
halde, inhidamdanberi meydan
da yoktur. Kurtulanlar MP ona 
merak etmektedır. 

Komiayoncu H U.nünun ne ~ 
gün, ne de ondan ııonra hiç kım· 
se tarafından aörıilmc-mi" olmaaa 
eııdı.celeri ve b;ç:ırenin enltı.z l\I• 
tında kalmııt olm=-•• ınıı ı ;ıl!,..rini 

• maktadı 
• 1. ıi kn 4 de) 
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Balık nı - Oliüii.ntlen mı ltorkugorlar?-
Nasıl paglaıacalclar ?- Çinlilerin 
nezaketi- Siga~i nutuk-Bilmek ve anlamak 

S.lıll evı 1 onda ,_~ .kalırlarsa Fransızlar 
- Bfliyorsmı kf onlan eradan çıhrabDlrler mi? 

Amnfkn CiimlınrrcL _ Zordur 
sıle İngiliz Başvekili ' 
Rooıınelt'in puacla - Japonlar Ait olmuaa llincliçi-

" buhqtular. ni'yi J'raıı.sıslarla 7arı 7anp. pay. 
- Mruum. lqmak ~erclir. 

_ - Bn :yatın nere-
~ de olduğu bdli cieiil. - Mümkün. 
l!!:.f Bitt:ıb! Atıant.Dt ftzeo- - Acaba Hindfçinl'yl nasıl tak-

cak. 
rinde bil' yerde cı la- ııiul ederler? 

- MnlQm. r - Japonlar karıalannı cloyurmak 

- Vaşingtondan -------------~.~ için hindiyi alır
alınan bir telsiz Server BEDi lnr; Fransızlar da 
Roosevelt - Chur. güzelliğt sevdikle-
:hlll mülakatından ri için çiniyi! 

beh9et.miyor. Yalnıs havanuı iyi ol-1 Çlnlllerln ne zaketl 
duğunu ve balık avının iyi neticeler Zavall ı Çinlilel'! 
verdiğini hlldiriyor. Jnponya homurdan • 

_ Malüm. mıya lıaıladığı icın 
Sovyet ve A ngol -

- A aba Amerika Cümhurreis1- S:ıkson yardım ndan 
n veya İngiliz Başvttkilinin oltası- nınhl'nın ı.nlırlarsıı 1 

nn hangi nvlıır dilştil? 

- AtlanUkte ne balıklnrı olduğu
nu bilmediğim ıçin, bu denizde na 
çıknnların oltasına bnton gC'milcı in 
pııı·çalarından başka ne cHlşehilece-

gini t:ıhmin edemem! 

ÖIU•Unden mi 
korkuyorlar 
_ Ameıikada hukfi· 

\'7 met taraftarları, hem 
.. _ _; Alman ordusunun 

;\.;" Rusyııdıı mahvolaea
ğını, hem de batı ya. 
rım küıeshıin Alman 
ordu.su tarafından is-

' tila cdilebileccğlni id 
dia ediyoılar. 

Eğer Alman ordu. 
su Rusynda mahvolacaksa Amerıka 
ıçin hıcbir tehlı1te yok. Bu teliş ne. 
den? Eğer Alman ordusu Rusyada 
#!'allp gelecekse neden bunun hep ak
si iddia ediliyor? Amoı ikalılar Al
nuın ordusunun ölür.ünJcn de mi 
korkuyorll\r? 

Nesll paylaşacaklar? 
- Jnpor.lar Hindi

çiniye güyıı burasını 

Fran ıı.larla beraber 
mudafaa lçm gıı dı

ler. 
- Öyle diyoı :ar. 
- Prans1zln1 bu-

na inanıyor mu? 
İnanan u~r, i -

bu vnrlık snvnşına 
zor devam ederler. 

Dört scnedenb ri 
Japon istllıı harbine 

muka' emet {,den Çinlıler, muhnrlp 
oldl ~u kadar ela nazik in anlardır. 
O kndar naz k ki, e,kldcn Çin ki -
tapçıları, bir müellifin kitabını b:ıs
mnk i tcn,lzl<'rse ona şöylıı bir mek
tup göndel'il'lermlş: 

c&ıuır. Bay, 
cBL::c yolladığım.: eser o kadar 

harikul<idedlr ki ejjcr onu 'Jlllfrt'dc . 
ctık olu'IUlk, impaT4ÜIT yalnıs afzin 
kitcıbmun& ııl..-ıtnma~ı içiu me!'cut 
bııt ın eserleri i1 ıha cttiı'ecektfr. Bıı 
acı ihtfncal kaTftsmda!i tereddiiıl.M. • 
mu.:ü maı:ur gorcccjjinizi umar, say. 
oılaruııızı •ıııtanz.> 

Siyasi nutuk 
Bir arkadq iddia 

edi:;or: 
- Şimtliye kadar 

yer yüzünde bir tek 
s.lya i nutuk sliylen -
memişt!r, diyordu. 

Sordular: 
- Nasıl olur? 
Cevap verdi: 
- - Nn ıl olacak t 

Siya t ne d!lşundüğünü söylememek 
tir! 

Bilmek va anlamak 
Bir gfin meşhur allamclcrimizdcn 

biri bana hücum etti: 
- Sen her şeyden anlarsın ama 

hiçl::ir ıey bilmezsin. 
Ben <le ~öyle deylvemıişım: 
- Sen de heı· şeyi bilırs.ln amıı 

h çb' ı• ~eyden anlamazsın 1 
ssm·F:r: JJI:DI 

Yazan: KANDEMiR ........ ··············· ................ . 
•abah, f alak sökerken, köy lU 

katllelerlnln arasında, Batuma girdim 

l"laştırrlılar a ma, yarın w tünde başka türlü geçi~iru aklıma geldi: ı 
beni bekliyecelt olan otomobllın he- EE.ki İ tanbul m busu, ıwz. dostum 

z ycrındo yeller e }yor. Şükı"Üm il - ki arruaı ında şimdiki 
Çok dilşOnmiye Hlzum kalmadan mebmlardan Xalf! de vrıfı _ rlrn _ 

işi anladım. Herhalde beki nıfşler, J setindeki bir heyete yetişebılınr!k 
b l.ll!lllişler, gelmediğimi, denizin de için, bu netameli yollıırda mekik do
lıiçbir kay1ğa yol veı'Dli,;ecek dere- lnım~tum. 
c I<> azışını görünce, ilmidı keseı·ek Tuhaf değil mi: Bir ıa1Pıınla r Bn. 
1:ııı-nj a dlSnmlı olacakla r. Şimdi on. ver Paşan ın bir yavermı • cünKÜ 
lara haber göndermekten l•a kıı ça· Şukru de Umumi Haı·pte ETI\er 
ı yoktu. Kayıkçının bir nı bu l,;ıe J>:ı:<nnın ynveri iıll. bulubilmek için 
memuı· ettim ve bomboş, "es iz: ka- aştıf,.'lm yollan, şımdl ayni Paşanın 
ıanlık kıyıda otomobıl beklemi) e bir bıışkn yaverine g0rOnmenıck için 
başladım. aJ mlıyordnnı. 

Dakikalar geçiyordu. 1 Fzntmıynyım, nihayet Catnm g6· 
Kendi kendime, (neden böyle u - ı rfindu. 

zilcü, dertli, zahmetli, beJfı.lı i şlcı'I Ye bir sabah, şafak ımkeı·ken, 
seversin? F.n bi.lyük mazeı·et olan ş<?hre tnvuk, sebze, yı>nıiı:ı g-otüren 
~lüm tehlikesini ortaya atarak, ı:ılm· köylil kafilelerinin ara .. ınd~, bir koy 
dı yan gelip keyfine bakamaz ınıy. anıbasında, Batuma girdim. 
dın?) diyor ve yıne kendi kl!ndlme ••• 
(hayır ... ) cevabını ve.riyoıdnm. ?\e- ,, . 
den e bö~le (zor) işlerden hoşlnm- Bl~ım arkadaşın evvele" kıırıırlnş-
yordum. Bunda, 1 te itiraf ed!)o- t.tıı <'ı ·ı~ız ~c:de buluştuk ve blrlık-
rum, bir hayli inatçı oluşumun ıta e, benı~ rçın hazırladığı kuçuk 
t s ri yok değildi evtn m•nıır.lnl odasına girdik. Kar-

Acaba biıJm otomobıl mi? şı karşıya geçtiğimiz zaman bnna 
o idi son 'aziyetl anlatm13•n başlıulı: 
Bu, dediğim gibi, külu tur, kohne 1 - Senin Batumdan ayrılc'ıL.'lnı 

nı del bir arnba ldl. Merhum Kazım hemen ° gfin. heı kes habrr aldı . 
D rık ona bi ıklet derdi. Yalnız evden çıkışını goremed k!eri 

R lklet mlsiklet... Şu anda llyle için meşhur muhafızlarını r nn hnl
b r iş görüyordu ki, içine g ·rerkcn de lıaşlamışlar. Bana soranlaıa 
llOft ııtstem bir tayyare.re kuruluyor- < fenn halde hastaydı. <:eç \•akit 
muşum gibi ke;yiniydlm. kendi ini buhran içinde bırakttın. 

Şofor, hangi yolları takip ederek, (Deı'CJ.mı 'l)ar) 

TASVİRİEFKAK 10 AGUSTOS!!!!'!!!!!!-

1 Belediye ve Hususi İdareden 1 ( Askeri Vaziyet ) 
maaş alanlar için "...._ _________ _ 

• A • 

SiYASi v"z•.VET_ 

Atlantik 
boğuıması 

Er~!~·.~ ~:~~.~, ~~:!·:n· Hareket harbi ihata R wyadaki harekit aona er-
~ten sonra uıl büyük bo

l...- ve timdiki u-mi Har
ı,., bir netice verebilecek olan 
mn:ırzam maharebe Atta. Olc7a· 
nmuncla yapılacalrtrr. İhtimal ay• 
ni zamanda Büyü1c: Okyanast.lıi 
tefevvuku tayin edecek 'büyük 
ınuharebeler dahi vuka ltalacak
tar. 

Mülki 'Ve aakeri te~~üt ka- ı Bu idarele rden maaş ala nlar 
ınm.lanncla yapılan tadı1atla, bu ağustos sonuna kadar beled:)'e 
m&af sahiplerinin her altı ayda bir 1 z · l · .. d .. ı · · ~.. ·· 

-.._ "L y.ı kf L a t ı~ erı mu ur u gune muracaat 
)'ay ...... rya mecour o au arı yoııt. 

lama usulü uldırılmıfb. Şimdi ederek kayıtlarını yaptıracaklar 
de. belediye Ye idarei hususiye- ve maaş alırken de nüfue tezke
lerden 1DUf alanlar için c!e ca ri re lerini ibraz etmek kafi göriıle
olan ayni mul kaldırılmaktadır. cekt ir. .. ............................................................................................... . 

FATİN HOCA 
Rasathanede kurulmuş ol&n yeni mıknalls 
müessesesi hakkında bir muharrlrlmtze 

etrafla tafsilat verdi 

harbi sekline girdi 
Kanaatimizce muhasara edilen kuvvetlerin 

imhası neticelenince harp yine 
hareket harbi şekline girebilir 

Rusy;adalô raala•reı.eler Al
manyayı hayli metıul edip A•
glo-S.kson büyik clnletleriai de 
yakından alakadar etınelıte ol-
111alda b eraber her içi de asıl 

(1 iaci IUIAi/flrl~n d.ı-.) bunlan yenidea büyftk bfr meydan lıııll'!l'l!klal'lDI ve gayrederini fİm
rını Yaı-::ova clvanna kadar çekmiş- ınuh:ııcbcslne mecbur etmişlerdir. 'ı d:ki harbi n e ticelend irecek olan 
lcr ve orada kabul ellikleıi kat'i bir l\i:ı;ef ctıııfındaki Alman tazyı1d Atlaı!tik yam Atlaa Okyanusu 
muharebede onlan mıığlüp ve peri- gıuıkçc şehre yakla,.makta ve bura- nıubarebaini kazanmak ıayai-
ı;an etmişleı·di. da da bir muha~a 1 ne temerküz ettirmit laulanuyor· 
Düşmana nisbetle Emekli General ~ çember! teşek- 1ar. 
üstün kuvvct.w ol- kül ••:nek iizerc 1 L~-.1 

1 
~-· · Bir avdauıberi vamesi ~""a 

. . . . (1 inci salıifc:dt:n. devanı) t kun kutup Eahaları da dahil olduğu mıyıı.n ve blr sev- Ali İhsan SABIS dır. Pupl'~ uatak. I bulunm;yan Amerika Hariciye 
Bıhrsınız k1 sathı nrzın her noktn- hıılde mıknatısı tayin edllml'nıiş he· kulceyş taarruzile lıkl:m şım.ıHnılc N H 11 be tında e-

Slnda mıknatıs cereynnlıırı vardır. men hemen Asyada bir iki memleket harbe b:ışlamak ve Smoh•n:>kin ce.. azı.-ı u son yana ' 
,,, 'l"·d d b 1 . . , ni dünya-nın Avrupa cihetinden ııu eer<>31anların gerek istikameti, knlını tır. ı ,,.. arın n u unmıyan onlu aı· hu- ı nubunda çcvnlmış olan Soovyet ku~ . 
gerek km·vetl her )erde başka bnşka - Bu müessesenin maden arama dut yakınında topla.ıııp ilk kat'i mu -,;eunı 31 temmuzda iınha edilerek A lmanya tarafından ve A sya cı-
olduğu gibi bir yerdeki eercynnlar da işlerinde ynrarhğı vnr mıdır! lıuebcj f ornd:ı kabul ederleı~e ıruığ. birçok gnnlmetlc beraber otuz beş bfu belinden de J aponya tarafından 
zanınnln daima tahııwiil eder. Bir _ J ofizik lubiyet ekseriya olur. Sovyet c:ırdu- Sov)et a kerJ c~Ir alınmıştır. Bu tehdit edilmekte bult.<ndujunu 
memleketin sathındaki bu mıknatıs maden antma işinde lnnnın, çok geniş memleket oynak- şebıin şarkında kuşatılmış olan di- a-L oları?k ifade e•-=-•ir. Bina· 

ınıknatı rasntlıırı büyük rol alır. ı d -r- ~~ 
tahavvül .rini tetkik ve tesb t etmek arm an i Ufnde cdı.:bilmelcrini ve ger Sovyet kıtalnrının etrafındaki enale•b Amerika bö• le bir teh-Bunun ıçin kullanılacak hususi alet- k " "" 
için gunün en ince nııknatıs Lletlc- ler ~aı·dıı·. Bu illetlerin ele dnimn sık uza yerlerden seferber ederek eel- nıul :ısarn çemberi hergün yııpılan dit mevcut olduğunu Amerikan 
rlle mücehhez bir mıknatıs merkez bedccckle~·i kıtaları. n. ilk kat'i muha- taarruzl:ula. darlaştmlınaktııdır. Yi- eflcirı umumivesine bir -~ 
rasathanesi te~is edılmesi Iazundır. sık nyar ,edilmesi lazımdır. Bu ayar- ıebclere ıetiraklerını temin ıçfn, Dk- ne bu şehrın doğu şimalinde tuşa. I _,._ .. t-~"" ı. Atla A.!Lwcvct' 

İ lnn da ~·ine müessesemiz ~·apacnk - .. S o ar ... goa ~erea nua mu-
kinci derece JncclıJ..'1e mıknatıs se- " " <ınce talin hattı gerisinde n uze- tılınış b:ışka Sovl et kıt:Wın da ayn[ • 

tır. 1\radcın Arnmn EnstitilsO, elin- · d barebesine ha:ıırla--or yahat aletleri böyle bir müesses de. rın e toplanmalan lazımdı. Herhan- suretle taz)ik olunmaktadır. Tem- - ·..1 • 
deki mıknatıs' arayıcılarının ayar · b' Daha d - A ) --.!L --'--sık sık ayar edilmedikçe kullanıla- gı ıı· scbep!e bu hattın Berisinde muzun on sekizlndenberl bu havali- ogrusu l •- --
eılilcmı nıcsinden bu usul ile iyi ne. b ı f 

ma:ı. ve bittabi memleket dahilindeki u unan birlikleri geri çekmek güç de yapılıın taarruzlar neticesinde rebesini nıilterenin yalaa L--ı-
tlceler nlmaktn çok mü~küliit içinde bl · -1' 

mıknatıs tahavviillcn de tetkik edi- b 1 rd B ü k-l-t d h' bun r ış deglldi. Kııılorduların tank ve Almanlar tarafından yedi Sovyet na yapH1Uyacağuu takdir eden 
l •mez. İşte bu ana milessese ibzal' e- u unuyo u. u m ~ ·u u :ı 1 • t~nare kuvvctlerl çok oldugundan !ııkası imha olunmuş ; diğer taraf- A--!L- keneli kllYVetini ele llir-
dn _, ted ik' h t ü dnn böyle kaldırılmış demektir. bo 1 b' k 1 :l tın· . • S tl .....,._., 

nuş, a"t ı arp en sonra m m- , l e ır sev u ceyş r ca ı temın tan guya ovye er de 137 Ye 253 lqtirerek bu ubarebe,i bsan-
kihı olabilecek bazı noksanlardan - Bit- de gazeteler rasathaneye mümkündü. üncü Alman piyade fırkalannı ııos.. • m.._:... ··-=-::.--
başka gavrisi ikınnl edilmiştir bir siperisaika konulacağından hah- E•e St ı· h ttın k da kat'l guna u~atmı"lar. Ka-ı taraftan mayı tuman e.....,. ıo~-,,. ...... . . a· l B lcl"d bfid'r.· l b' g r a ın a a a r 6• .. . .. AtJ---.!L. __L. ___ L __ :_.;ıı _ __._ 

Tayin edilecek mıknatıs ruldinle- 1 sc. ıyor nr. u n a e !tiım z ır muharebeler kabul ed ilmiyerek Al - gelen bu haberler de gösterir ki Al- • ~ m~ -:=· 
rlnin faydalarına gelince sırf ilim s~ı~a mıdır, yoksa başka hlr şey mi. ımın ordularının kolayca ilerlemi!le- nıanlar fmkin nisbetinde piyade fır- n temme ~ iki ~ ~ 
noktni naznnndnn elde edflecck fay- dır. rine müsaade cdilse~dl ve bu hat kalıırını ileı-i hatlara sevkedere1ı: mu t.Eevvuku kili selmiJeıcftıtjr, 
dalarında~ başka büyük küçilk ha- - Bö7le bir şey y yoktur. Bunun 1 önünde müdafaa ederken, şinıdi öte.. hasara hareket ve taarruslannı ar- Şiiplaesis Abnan)'a ... ..........,e 
rlta lşlennde, ve harltalım cihete ne.reden nzman olduguna ben de me.. de beride mahalli mahiyette l-'llpılan tık bunlarla yapmıya bqlam!Jlar - ~ l:Mle er• talaten.lair ,,. tay• 
koymakta, gece veyahut bulut üs - ıalc e.tthn, düşündüm, şöyle bir hal mukabil tmırruzlar yerine, genftı ter- dır. Son günlerde yeniden 50 Ahnan yare cihetinden pek çok yeni 
tundc uçan ta~>yarcle.rin hareket is· 1 yolu buldum: Halk aı"aSmda cyıldı- tipli ve planlı bir mukabil tanrrnz piynde fırkasının şark cephesine gön kuvvetler bazırlamlflır. lnsiltere 
tikamet ini tayinde, gemilerin seyrü- 1 rmıı mıhlad~ çeken sözü meşhur - için mesela Riganın şark tarafların- dedldiğiııe da ir ~ı haber ler Yal' - dahi daha ziyade Amerikamn 
seferinde, velhasıl daha bir çok şey. duı·. Ras:ıtbanede bir mıknatıs mfi - dan Alman ordularmın sol cenahına dır. Bu haber dogru ise ıarlt eephe- d •

1 
ha li L-' .. 

!erde liz.ım olan tabint ıiikünl rldir. csscsesi teşkil cdiWiğint haber alan ~e sol yanına doğru kuvvetli blı- ileri · d Almanla ·· tte.fiklerll be- yu ımı 1 e Y ...... ıpw. 
m1 i . blrl h hald bi •~· . b ' b •·ınabeer -man ı'lri~n .-. mzuelll f1rlta ekul - Amerikanın kendisi de a-tc:a J.a-Bu fayda ve lüzu ann dereceıı nı ı . er e r gaze~nın ır mu hareket yapılabilseydi, Alman ordu- • ....~ ,,.. ,,. 

nnlatıÜak için şunu soyllyeyim ki, biri olacak- bu söze kıymet ve.rerek lan mıqkül ve ~ zorlu bir nıiye- lnndıklnn anlaşılır. zırlrklar ,..pm8ktacl ... 
mUterakki memleketler bnnu bir bu- yapılan mıknatıs müessesesi mutlaka tc düşebilirlerdi. Daha şimalde P eipus gölünün ge- Lakin ailila kadar iaaiilh•reke-
çuk asır e1;vel. tetklka "başlamış11ar yıldıı ın~ı çekm

1
ck 'kiçlndir, d.iyeı:ck m

1 
ü İşte bu hata daha h.a.rbln ilk giln- rek şarkında Leningrad istı'bmetin· lerin çoğluiu da zaferi temin

ve mt!mleketlermin ve :m~temlcke C'- ~sc:;eyı sıper suı ·nya çevırmış on. !erinde Sovyetlerln harp in iyııtiTi- de ve gerek garbında Reval istika - de miihim bir imil olacaktır. a.,. 
ı·lnin bütiln ııııknatıs.i tahavvüllerini cak. Bnşka suretle bu habere bir nl kaybetmelerine ve Alınsms hamle- metinde Alman taarruzları ve Sovyet gilterenin üsleri Büyük Britanya 
tesbtt etmişlerdir. Bugun gayrimes. menşe bulamadım. l<>rine ka ı şı korunmaktan başka biı- ricatlerl devam etmektedir. Parça adatıile lrlanclamn ,Dnalindeki 

r 
Ekmek 

bugün 30 
pa1 a artıyor 

Fra ncalaya da 
4 0 para zam 

edildi 

Daimi Encümen diln toplana
ıak ekmek ,;e francala fiyatlaı'l
nı tllkık etmiş ve buğday f;yat
larındaki :,·ükst!llşi naznrı ıtibara 
alarak ekmcgin kilodıı :30 para, 
Crnncalaııın dn 40 pura yükseltil
mesini karnrlaştıı mıştır. Enc\i
mcn )'eni narluıı bugünden iliba.. 
ren medyete girmesini kabul et
miştir. 

Beletllyed• 

Yapılacak yollar 

Güzel Sanatlar 
Birliğinin 25 inci . . . 

resım sergısı 

Güzcl Sanatlar Birliği, dün Gala
tnsarnydn 25 inci ı·csim sergisini aç
mak bahti~arlığına kavuşmuştur. 

~h:mlct~ctimiul-0 g:: ~ t l t'nl bir sa· 
nnt şube ı olan r<' amlıgın ınklşafı 
için çeyrek a ırd:ın~ri her sene 

1 muntazanınn Galatn arnyda bır ser
g i nı,;mıya muvaffak olan Bırliğin 
yük k faali) eU t kdırle xarşılan -
mıJa deger b r keyfiy r. 

25 inci senei de.,·rfye miinasebeti
le Bir ilk, aralnrınd:ın a\·ı ılıp ebedi
l et intıknl eden azalannın muhte
lif e lerım teşhir ıçin s:ılonda ayrı 
bir yer tahsis etmek kadirşinas.lığı· 
ııı ı;osterıııiştn. 

Bu eneki sergide kıymetli ressam 
larımı2dan An Karhan, Ali Halil, 
Abdullah Süz~en, Ahmet Dofnıer, 
A)ettıllnh, Bedia, Cevad, Fe riha 
Sümer, Soyhamun, Fuat. Güzin, 
Hayri, Hikmet.. lbrabim Hanlı, fs -
kender, Lüt:fl. :Melek, Muzaffer, Nu 
ıni, Naci, Perof, Teoman, Hi mi, Ali 
Sami, Sedad, Şevket Dağ, Tuı "Ut. 
Vecihe ve Cazibenin cok kıymetli e
seı·lcı inclen 14G tnblo teşhir edllınek-

Bcledll·e tarafından, şehirdeki yol tedir. AHıca Kfımil Suuarın 4 hey
lann inşa ve tamiri içiu )·eniden keli de ~ardır. "Rlrlik neşrMtiği kü. 
400 bin liralık tnhsisat ayl'llııııştıı·. çük b ' r bro ünle 24 senelik sergile· 
Bu paranın 265 bin _lirnslle Fatılıle. rin bir tarihçe.'llni yapmakta \'e 25 
Kamil Paşa, Dolap, Aşıklar, Kıztnşı, • scnf'denberi tek<>rı ür eden sergilerde 
Dulger Şevket, Şehit Kubilay, Halı- j eserlerini teşhir etmiş olan ressam
cılar, Ocnklı, ?oiutcmcd ve Kapaiı lann bir listesini vermektedir. Sel'Jti 
Me~cıt cacld.e \'e sokaklnn e.sııslı bİı' pauırte!Ü günü sıınl 17,30 dan itl-
şekılde Lamır olunucnktır. hııı en halka atılae'.lktır. 

On bin lira sarfile de Beşiktaştaki 
Spoı caddesi ve Hacı Enıin Efenill blr kı. mının ça adığı gurülmüştiir. 
sokağı ynpılacıık, gt·d kalan mlktar-

1 
Bunlar llrledlye \'(' l\lfızeler İdaresi 

lıı da muhtelif semtlerde kaldırımlar tarafından muayene edlleeek \' C tch· 
foşn oluııacnktıı-. J'kdi vaziyette olanları yıktırılacak-* MeSTJlHDEH/NR ELnlSE ur. 

Bcl<'dlye mu tnhdcmlerinc Hni + 'l' l 1.VBLiN CER. KABLOSU ~ 
elbise verilme.si knrnrlaştırılnııştıl'. Anıerikadnn Tuııel lılnrl!Slne gelen 
237 kat olan bu elbiselere 8637 lira bir telgrafta cer kablosunun 1,5 aya 
hn rcnnacaktır. knclnr gönderilecebri bllılin1mıştlr. * MEZARLI Kl,AR _ Şehirdeki Şimdiki kab~o ancak bir ay daha dn
biıtun 111!.'z:ıılıklnr D<'kdiye tnrııfııı. vnnııhllcrektır. 
elan kontrol eı1'1mektcdir. · Ilunlnrdnn * GÖl\SU DERESİ - Belediye 
bir kısmı knld rılacnk, kalanları da tnrnfından Göksu deresi liıerinde 
csıı lı ş kflrlc düzelt lccektir. 2500 lırıı snrfilc yeni bir ah 11p köp-* Sl RLAR - Yedikule surların. ru yapılacaktır. İforlde burada bir 
dnn ılemiryolu iizeıiııde olıınlardan ele Sark knhvesl insa edilecektir. 

ICY yapamamnlnrınn sebep olmuş- pnrça alaylar vesaire imha edilmek- pyet m~ ve İçteki bir saJıa-
tul·• tC'dir. 

- münhasırdır. Bütün AYJ'11PA" Son haftalar :aarlındn Alman oı·- Butün bu taarruzlar bir çok cep- _,,_ 
han<', benzin, bomba, sair harp mal- mn karaemda •e lnsiitere adlı

dulnnnın ileri hareketlerindeki in- zemesl ve külliycth gıda maddeleri lan haricinde tek hir üs vardll' ki 
kişaf ;yavulığı, Alman taarruzları - sarfiyatını ve bunlann ilnnallle ve bu d ahi Cebelüttanlc namım ta-
nın durmasından veya durdurulma - ileri e~klle ""k uır.-şma"" mucip L "d ' 
sından Ueri gelmiş değilclir. Haki - · •- 6 ... ~ • flY.D müstahkem ..-.ıı;ı 1r. 

katle Alnıaıı taarruzları fasılnr.ız olmaktadır. Bu ile bet kilometre mur• 
b l' suı·('tte heı· tarafta de\ nnı et - ı·a~l~~:." d~~~:n~:ta~~~:n •:ai~:: bamda dar bir mevki olup biJ
lltektc ve hcrgün 31enl muvaffakıyet- 1 itr geriye sevkleri, yenl gelen e!rn- hasaa luu .. d an .. lıaavadan ri· 
im· i ühsal olunmaktııdıı; fnkııt 1 • il dafaaııı çok zordur. Bu üalerin 
bunhmn harita fızerinde t cs.biti ve dın ve kıt.nlann ileriye sevk en hay '--

uğraştırıcı ve zor l lerdir. mahdut olmasmdan dolayı ang 1-
gozc batacak surette tebarüz ettiril- Almanların bugfin takip ettikleri tere ile Amerika Atlantik h arbi 
ıncı;i kolay değildir. Alman ileri ha- ı;evkulcevş prensipi Sovyet kuvvet- için hu Okyanusun fUkında ye
rekctlerlndeki inkişafın azlığı ba lı- !erini parça pnrça rakalıynrak imha ni üsler aramaktachilar. 
ca iki sebepten iled gelmektedir: etmek ve 1812 de oldug'hı gı·bi mukn· 

· ı· be 'çl Bunlardan en müsait olanlari 1 - Yer yer çevrı ıp çen1 r 1 ne vemet kudretini muhafnza eden düş. 
alınan Sovyct kuvvetlerinin tamamt. illan kuvvetlerinin geri çekilmelerine Portekiz devletine ait Asor Ma
lc imhaları lçın yapılmakta olan mu- ve gerilerde yeniden mukavemet gös dcyra ve Y eıilburun adalıtndır. 
hu11ara haı-eketlerlle ve taarruzlarile teıınlel'ine meydan vern1cmektir. İngiltere ile Portekiz anııtndR ~ 
u~ıaşılması~ 2 - Almanlann leni 1812 de Nnpoleon, Smolensk mu· yüz senelik bir ittifak Yardır . Bw 
taan·uz. hamleleri ve hareketleri için hare\w.sinden sonra ıtoskovanın yil2 ahde hin.en lngiltere ~ U
lazım olan b!ıyük ı>nerjiyi temin mak kilometre karlar gnrbmdaki Bnrodi- mumi harpte Portekizin medıe
ıradlle yapmıya mecbur oldukları bir no civannda yarnlan meydan mOha- si Lizbon &rn.nmdan '-tim Aa\ir 
çok hazıılıklann ı:;c.nişliği ve bunlnr ı~b.-..ini de ltazanmıstı ·, fakat mat· 

k " ~" • adalarının en nıihim ı-... Har-icin sarfı zaruri olan znınnnın ço • llıp Rus ordulnrının, kat'i bir hesi- tadan ~.ıe ~ 
luf{u_ Bıı hazıl'lıklal' gel'i hlzmetlr. tııete uvramad:ın "'.\1oskovanın şarkı- -- _. • ..,. .... 
rinde ~k bUyük faııllf"tler ve ylik- na çekföMlerine mani olamanu,tt. Şi&dM lıııupte dahi ~eM 
sek rnndımanlar talep eder. Vnışova Napoleon mUUli'fer bir kumandan 0 • ~ olmana Hell ilan iıııtil•ie 
nın şarkından Smolenskfn şarkına lnrak 7 eyliilde Moskovaya girmişti; etmek istemifti.. Falart P.....
kadar olan mesafe, Eı-zurumrlan An- lfıkl n otıız beş gün ,.0 r.ra, kenılileıiııl !ha def .. i 1'iyilr b.pte ..._., 
lrnrnva kadar olaıı mesafenin hemen k fi ke · bo R • t • W .. 
a:vniciir. nu kadar ill'rlemiş ordula- toparhyarn m t.are 11 zan us. kahna11 talln99 • mıt 
r;n "'Cl'i hizmetlerinin ne demek ol- lann t:ınrnı:ı:u knrşl!!lnda Te ynkla- ğundım lntPk""91i• teldifimi ..... 

.. şan ktşın doj?ıırncağı :ı:orlukları dü· ~.-&-.!.. ve lııa _.tt. ..adalD itti-
duduğunu okuyucular elbet takdir t'- k 1\f k tc k tek fi ~ 
dH!er. ünere , • os ova~., r va m falr hiİldilnRİs lra1nafb 

Rus toııı·aklamıı tahliye etmişti. Bu .. ___ 
6 

• A ..im AMw 
Alm.ı.n ı:ıal'k cephesinde bugünkü f!fm Alınan Bn knmnndanlıi(ı, böyle ~ zenne. m 

vaziyeti gözden geçirecek olursak şu hir ikıhete muuz kıılmnmak için a- ad.:la nncla lrendi dOll_._ ,,. 
hııli görürüz: rıızi ve şehirler işgollnl dcığil , düş. hava lc~tleri için ._..h•relse
Sağ c<'nnhta Odcsa kuşmndu Al- ınan kuvvetlerinin imhasını ve btın· ltt teıüıri için miaaade ist~mifti. 

man _ Rumen krtalan Dinyeste.r neh. lnr nC'ı-r~Myse orııcln sıkı5itrı lnrak Portekiz hükVmetİ bir siRı Ame
rini geçmişleı·dir. Daha şimalde bu geri çekilmelerine tn<'ydan vermeme,,. rikanın da harbe girmesi ihtima
nehri evvelce ge~miş olan kıtalar \-i du,,ünmekte ve tanrt'Uzlannı bu tiDi töz önünde ltulundurdu;ı;, n-
Raltn şehrini znptettlkten sonra Bug maksada göre yapmaktadır. dan bu teklifi de reddetmit.t.ft. . 
nehri k ıyılnrınn kodıır f!Cl mişleıcllr. fşt,. bunılnn ılohı:ı,'1 SovyeL kuvvet- • .. ,.. • 
Rıraz dalın şimalde Padoliede ileri!- ll'rinln çevrilmiş olduklnn yerlerde Portelnz hu~b. ~n~lo • 
\'en Macar ordulaı ı Ilug nehri gar. ı ,., bir müddet için bir hnrrket har· S ak sonlann tek~rmı b Tet n o · 
bındaki bütun Sovycl muka,•c.metlc. h'nılen :r.ivadc muhnsarıı harbi Jnnhl- t a ile r~detmek kafi olnaadığ_. 
ı ini kırnrak bunları Bug nehrinin ,.l'ltlnl almıştır. ve mezku r iiç ll'l!'IP adala rm b irer 
ırerl ·ine \'C doğu şimal tnı aflnrınn Eski O rdu Kumnndanlnrından ihraç hareke ti ile lzlambı 
atmışlar ve lıir çok esir ve ganimet E.m,.kli C.en~ral aduı gibi tng;Ii:der v e Aln8İkaı-
11lmı"lardır. Zitomiri zaptetmiş elan ALİ IHSAN SABIS Muharrem Feyzi TOGAY 
Alman lntılnrı Kiycfin cenup taıaf-
lnrıno doğru ilerlemişler ve son teb. * AÇIKTA DENi ZE GİREN· 
liğl cre nnznran bunlaı ııı hepsi Ki- LER - Belediye Riyasetinin cmrile 
~ <'ften bunun 250 kilometre kndar açıkta denize gfrenlcı·den l Ura paı a 
cenubundaki sahada, Bug vidisinı!c cezaııt nlınmaktadır. Dün Ktımknpıda 
VE' Bug 1le Dlnycper nehri nrasındn bu emri dinlemiyen 8 kişi yakalan. 
çekilen Sovyct kıtıılarını aıkıştırnrnk ınıstır. 

(~am ı ı•ıt'fa 3, ıGtu" 5 d•} 
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'°rdu. Edt!bi roman: 22 Haddizabnda bu kabukla I; ile- ona Naran Hanıma a it bir oe:v an-

Fu•otlanlaa iatilad• d

melı f!Olt IJ'I 6İr ~İr, 
laltaf lrr•atları ,7aratmak ••• .................. .......... nıl nrn ındn bir fark oldu~rı.ınn gös- lnttığımı lıllmlyorum. 

Sanmaym ki hududn katlar bu 
(bisiklet) le gittim. Bu, başlı başına 

1 bir seyahat sergüı.eştidir ki, burndn 
hikayesi haylı uzun ıriirt'r. 

H ududu aşıp ta Acara toprakları
na a yak baatıtım zaman, )'ine bir 
buhıanlı devirde buralardan bir 

AQ rı mebusunun 
cenaze merasimi 

- l\taalcsef dostum, dedi, sizin 
sahne kahramanlarınn:.ın altın kalbi, 
yi{ksek feragntfle tezad teşkil eden 
bir yaradılışım Yar. Mecllııte, vazife başında vefat c -

den Afrı Mcb11 u ihsan Tavın cena. Birn durduktan sonra il!ive etti: 
2 i dun Ankaradan tehrimlze gel- - Bir adam :yaşatmak iç.ın, bir 
m·ş ve namazı Beyazıt camilnde kı- nevJ intihar dC'mek olan bu hürri -
lındıktan sonrn resmi taı.imi ifa e- yet lzlıgi hangi günahıma kl'faret 
den bir a keri mufreze tarafı dan I knbul edeyim? 
ır. lamlanmı~tır. Cenaze buradan o - Bu~ründen soura, bir nevi sır or
t-Omobillcrlc Eclimclrnın ŞehiUl~lne taklığJlc aramızda daha gen'ş bıı 
1( türülrrck d<>fnedllnıi,tfr. l\I ın- do 1uk hudut ve imkanlaıının açıl-

de vali ve dığ r maruf zevat bu- dığını blliyorum. 
l aı muşlardır. 

:JI.; ı an Hanınu bcrhangl snlon le-

Kemal Bllba,ar .................................... 
maslarile olçenler onda g(lzelliğln 
ve ııe!sc iUmadın doğurduğu mnte
hakkim bir gururla, serazad bir d8-
şünlişün ve insafsız bir kalhin çiz
diği muhteşem bir kadın portre 1 
bulurlardı. 

Nadiı·en, nns11sa açık hırakılmış 

bir köşedı>n arzan firnri ie ı ıkları 
gosterirdl ki bu ilk fntıbalr!r onun 
knbuğuna aittir. Fakat itiraf etme.. 
livim ki onun kabuğu da içi knd.11· 
fevkaladeydi. Pek çokla!'ı onun lkln-

ı hlr C'<'phesi olduğuna düı,ıünnıC'dcn 
bu kabuğuna mef tun olmnşlaıdı. 

te:recek, bir sahtelik duygu ve intı- llu garip hiı· çekinme idi ve gayri-
bnmı nlmnk mfimkutı degılıl• . ÇiinkU ihtiyari böyle hareket etliyl•rdnm. 
ondaki mütehakkim gurıl" incele in- Medihaya yine her hafta yeni le. 
celc şefkat halini alırdı. Onda fnc:af. nl parçalar gotlirUyordum. Yapıla. 
sızlıkla merhametin hudutlarmı bul- cak pek çok işleri olmasına rağmen 
mak kabil değildi. onları bana bol bol çalıyordu. Bu

Bcn onu tanıdığım müddetçe ka- nunla beraber snnat gecelennde 
buğu ile göı·düğüm halde içi ile te- eserlerime karşı gösterilen ıı15ka, 

masta kaldığımı hayretle hatırlarım. Mcdih:ıya verdiğim parçalann bir!!ı 
_ 

6 
_ kopyasmı Afife Hıınımlarn gutür

meme sebep oluyordu. 
Düğünümüıfin yaz tatilinde ya- Bn arada şıınu da ilave edeyim 

pılmaSl takarr\lr etmişti ve :Mediha ki, yalnız l\ledlha için yazd ğın1a 
h::mrlığa kıştan başlamıştı. Bu u. 1nnndığ:m bu eserleri, l\feıl'h:ının 
znn zaman beraber bnlunmıım ız için hazır bulunmadığı bu salona gotOr
bh- vesıle idi. O, r<ınklcırinl h 'qlrın- mck beni bır taraftan ı!a mua:.zep 
dıklarımdan intihap ettiği gelinlik C'diyordn. Bnnu bir nevi ihanet 
çamnşırlnrını işlerken ben ona Afi- lilkld ediyordum. Çünkü: Nnrnn 
fe Hanımların ııannt gccC'lerinrl" Hnnımın bu eserleri çalarken duy
topladığım intıbalanmı anlatırdım. duğu baz, bana, :Medihanın olan 
Gözlerini işinden kaldırmaksızın ııa. duygıila rımdan alınnıı~ gibi g li. 
dece beni dinlerdi. )uıdu . Bunda kendim.l s~lu gi.ırıi 

H er ıe1den tıaltsettiğim halde, f o!'dum. 

Naran Hanım da k<>manı ile !\le. 
dibanın plynnosu arasında mukayc • 
sclcr yapmak ccsarnlini ıle göstel'i· 
yordum ve Nuan Efanımm kemıı
nında başka bir lcz:ı.et buluyoı·dum. 

Eserlerim onun mahsreUndı>n çok 
~eyler k:ııandriı halde, Mect:ha •lı
bana ait olan hit1ra fntıbalarım•z 
JX'k çok şeyler k:ıy!M'dfyordu. O hii
tırnlar yalnız ikimiıe ait olmaktan 
Ç'lktyor , ikimizin arasınd~ :-inrnn ha. 
nınnn golgesi de yer alıyordu. 

Bunları üzülerek hi!l>'"ttil•im hal. 
de, l\JedHıanın tnkdırlerlnı kjfi bul
mıyıın aç beğmihnrk nrzulnı·ım, on
ları bu sıılona tııeımnktıır. beni alı. 
koynnıı~ ordu. 

?Uedihnnın parınnkla• nrlan çıkan 
nai:,"tllelere Nnr n h:ın•m kil •ı; d 
karıştırmamak i~in, !anat ge eleı ıne 
Mediha.}'1 da götürmek istedim. Fa
kat. o sebebini bir türlü öğrenenıeei. 
ğ'm b r hıaUa, ora)a gel kten da-
ıma çekindi. (Dn,,_ vr•J 

daha .,idir. *** 
El• • d§en bir fıl'salı kaça

mamak, hıç şüphe yok ki, iyj hır 
§Cl dir. Birçokları ele dü en !ır
satlnrı knçu·ır, llonra pişman 

olurlar, dovüntip dururlar. Fır
satl kaçırmamak bır me7:i ·etti , 
on-fan istlfıtde etmek, byakat ve 
clo'h·eti lsbat eder. Fakrıt daha 
büyllk bir mcslyet, daha büy1 k 
hiı' l yakat ve ehliyet. hısanm işı 
~e ınuvııfrak1y tl i~, l~ n 
olan fıraat.ı yaratmak, ynnt lş rı 
ve mukndderatmıı tamnm11c hi. 
k' n , • ı ak onu y6dltmckt:r. 

B ıyl 'erI için t'ırsat, flerfye 
doğru her atılan adım nrlm Vt" 

irade ile kazanılan mUYaffalrl
yettir. Bn adımlann 'H bu ma
vaffkiyetlerln herbin 7C'Di yeni 

1 adır.ılaıa Ye muvafı'akifellut 
ha ll\n ""lç tetkil ed r. 
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1nglllz tebllll 
KAHiRE, 9 (A.A.) 

Ortqark İngiliz kuvvetleri ku.. 
aıandanhğının tebllfi: 

Tobrukta hntlanmıza yııklaşmıya 
eahpn küçük bir İtalyan müfn.-zesi 
esir edilmiştir, 

Mfifrezeleriınlz hudut mıntakasın
dakl faaliyetlerin.i z.iyadelqtirmiı -
lerdir. 

AllM• tebllll 
BERLİN, 9 (Radyo) 

Alman tebliği: - Alman tayyar~
lerl 1nrtltere üzerinde gündür. keşı~ 
'Ofuılan yaparak iki avcı tayyare::ıı 
düıürmüılerdir. Bir knç hava mey
danına da hücum edilmiştir. Şark 
ve cenubu ıarkl sahillerindeki liman. 
lar da bombalanmıştır. Alınan tay -
yareleri Süveyş knnalınn da yeni ta-
nrı-uzlarda bulunmuşlardır. . 
Düşman tan·nrelcri, ı:ıimal .''e ~1-

mali garbi sahılleı•ine ve bılhas;a 
Hnmburgun sivil ahali Ue meskun 
mahnllelerini bombalıyanık mahd~t 
zayiata sebebiyet vermişlerdir.: ~ır 
kaç İngiliz tayyaresi Berlin uzcnn
~ uçınıya te.,ebbüs etmişlerse de 
defi bntaryalarımız tarafından pus-
kürUilmüşlerdır. ~I 

ltalyan tebll11 
RO:MA, 9 (A.A.) 

ltalynn ordulnn umumi kararga
h nın 4,, 1 num!lrulı tebliği: 

Şimali Afıikada: 'To~ıuk c~hc
slncle 7 /8 nğustos gecesı mevzı lerl -
mizden baz.ılannı çember içine al -
malt istiyen düşmanın bir hücumu 
süratle p!lskürtülmüştür. Dü~man 
zayiata uğ-rutılmıştır. 

Tayyarelel'imiz, yeniden Tobrukta
ki liman müesse.cıabnı ve tahkimatı 
bombardıman etmişlerdir. Sollum 
cephesinde motörlü unsurlar arnsın
da vukua gelen bir çarpışmada bir 
Alman keşıf kolu, dilşmanın zırhlı 
otomob111erlni tahrip etmiştir. Düe .. 
mana uyiat verdirmie olan bu kol, 
blr miktar da esir almııtır. 

SOVYET 
tebliği 
(1 iııd ıaJıifıdn dıvom) 

Ciddi bitaraf mahaflle göı·e SIDO" 
lensk, bir kaç :varoeu müstesna ol -
mak üzere hiila Rusların elindedir. 
Sovy~t stratejisi, bir kış seferinbı 
harpte hayati olan maddelerin istih· 
liiki sebeblle Alm.mya için meşum 
olacağını blldiğinden 1914 harbinde 
olduğu gibi cephede bir durgunluk 
vücuda getirmeyi istihdaf etmekte
dir. 
Odesaya doiru Alman taarruzu 
Loııdra, 'J (A.A.) - B.B.C: 
Salahiyettar maharıtde insanca ve 

rn.Rlzemcce çok bü~·ük iedakiı-lıklar 
yapmış olan Almanların Leningrad, 
Moskova ve Kie!i istihdaf eden ta
arruzlarının akamete uğramasından 
sonra, şimdi .Alınan nıiJletlnin kuv
\ ei manC'viyes nl yuksellmek nıaksa
dlle Odesn istikametinde yeni bir 
haı-eket tecrülı.? etmekte oldukları 
be) an edılııwktcdir. Son ııaatlcı de 
Alman Ilnşkuıııandnnlığı, fevkalide 
bir tebliğ neşıcdeıek tTkl'aynnıla bir 
muvaffakıyet kazanılmış olduğunu 

bildirmiştir. 
l\foskovadan b"Clen haberlere göre 

oı·ada yeni Alman taarruzu evvelce 
l\Ioskova istik:ımetinde yapılmış olan 
t:ınrruzdan dnhn bati ve daha kuv. 
vetsiz olduğu söylenmektedir. 

Maamafih Londranın salahiyettar 
maba!ilinde Odesa istikametindeki 
llcri hareketin mühim olduğu kabul 
edilmektedir. 

Sovyet müdafaaaı kuvvetli 
Zuıih, 9 (A.A.J - Her ne kadar 

Almanlar Smolcnsk meydan muha
rebesinin muzafferiyetle neUcelendi
ğini bildimılşlerse de Dietat gazete
~inin Berlin muhabiri eunları yaz
maktadır: 

Almanlar tarafından Moskovaya 
doğru yapılan yeni ileri hareketini!) 
neticesi Kızılordunun ileri hatlara, 
)'eni ihtiyatlar getirip getirmemele
rine bağlıdır. 

Ruslar Asya Rusyasının lhtlyatla
nnı nakletmek gibi teknik bir ma -
haret göstermif)erdlr. Ruslann, kır 

6hj11 fllSUI mıntakalarında çok kuvvetli kıtalar& ........ • w•_...... malik oldukları bilinmektedir. 
General Rommel Almanların Rus ordusunun pek 

1 1 yakın bir tarihte hezimete ufrıya-
flmdl de b ze m ~ağına dalr kehanette bulunduğunu 

tecavUz edecek mit 7 hatırlatan muhabir diyor ki: 
(1 fwol .alıı/edn ..,._, Böyle bir hezimetin Rus - Alman 

d ) ·b· b" li- harbinin bittiğini ifade etmiycceği 
(Şeytan ~uma~ an ıı 1 ır anlnşılmaktadır. Böyle bir halde bile 
kap vermıflerdır. • • • çetelerin çok büyük bir mikyasta ma 

General Rommelm marifetJen 1 halli mukavemette bulunacakları tnh 
laakkmdaki fU kıaa mail.mata, j min tdllmrktedir. Rus mukavemeti 
Tus ajaq,smm da bu zata n~~~ 1 zannedildiğinden çok kuvvcUidi.r va 
hu kadar ehemmiyet verdıg~nı 1 Sovyet G nclk~ırınayı rnaharetlı hn
İzAha kifayet eder zanneylerız. rc•kct etmcktedır. 
y 1 Tasa ajansının bu defa Rus ordusu beklenmedik mukave-
d~ nız d - haberinde birazı meti ve malzemesinin miktarı dola-
uüb~yal~~ yaytt"~~ · nnediyoruz 1 ~,sile büyük surprizler doğurmakta. 

m a a.ga e ıgım 2a • dır. 

Çünkü geçen dcl!a General Rom· ı Sovyetler Berlini bombaladılar 
meli Afrikadan tek batına ~hp Londra 9 (A.A.) - Baltık üsle
Şuk cepbui kumandanlıgına rinden 1200 kilometre katettikten 
getinnİflİ· Bu, tabii gayri muhte- sonra perşembe gecesi Berlin, üze. 
mel ve gayri mümkün bir İf de-1 rine gelen Kızılordunun muaz.z.am 
iildi Alman Generali bir tayya- hnva kuvvetleri hiç şüphe yok kı 

· b" k nala Avrupaya 

1 

Alman devlet nırrkezi halkına bii~ iik 
reye • ~nere P h · ide Lir havret U-vlid etmiştir. Alnıanla-
~ec;ebilar ve Şark cep esane g - rın ani bir baskına uğradıkları hiç 
hilirdi. ı bir defi bataryasının bu taarru:..a 

Fakat ajana bu defa ~ener•! nrnkabele etmemi§ ilmasile ubittir. 
Rommeli Balkanlara, Afrıkadakı 1 Denildiğine ı:öre her ne kadar ge
hütün Alman ordusile beraber ce muharebesi tayyareleri havalan
setiriyor ve kütle halinde Trak-1 mışsal:ıı· da çok geç kalmışlar ve 
J• budutlanmızda tabtit ediyor. il Sovyet bombardıman tayyarelerine 

G en .-ne büyük bir Alman bir şey yapanıa~_ı::ılardır. • 

rd eç Alman adan kalkıp Berftn mahafılı perşembe ~ı 
o maaun Y • hava hDc:umunu yapanlann Sovyet 
tla AfriıaJa naaıl K~. bu!~lü.' tayyareleri olduturıu bUdirmelı: la -
~. o amandanben bR' tur t ektedir ...._.., • • ____ 1 d' emem • 
lu.Jledilememıt bu DJCM:Se '"· Daily Telegraphın Stokhol~ mu?a 
Hatti bu meseleden dolayı M. biri, Almanların bu .haklka~ı ~ildır
Churchill'in Avam Kamarasmda I nıek istf!nıiyeceklerinı, çünku hır. ~Y 
çetin bir iatizaba çekildiii ma- evvel Kızılordıı lı~va. kuvvetlerını? 
limclur ı.amanıcn tahrip edılmış oldufunu ı-

0 • bu • • ... '-de- lfın ctmis bulunmalarlle bunun teli. zaman sanp ... ,.... ' ğ 
• deki bikimi etine rağmen bir finln mümkiln olmadı ını yazıyor ... 

ftlZ • ~ ' Ayni g;aıetenin hava muhabırı 
~ ~etirilıp .ppıl~lfb: ~a- Sovyet hava taarruzunun çok mahl
laat 0 v~kıtt~n.ben l~gı1·zlerın_ m- rane yapıldığını bildiriyor ~e Sov
b"bah gözlennm dor~ aÇ1ldıgan1 yet tnnarelernıin çok ur.nk usler~en 
böyle bir maceranın hır daha te- ve tngilteredcn kalkışla kıynıı edıle
kerriirüne meydan verm\yecekle- mlyccek müşkül şartlar ııltında Ber
ri fiipbesialir. O cihetle timdi Jine taarruza muvaffak olmuı bu -
General Rommel ordusunun bu lunduklarını ilave ediyor. • 
tlefa da mak6t iatikamette ye So•yetler lr1aadeyı protnto ettı 

L_1!_..I Afrik d k !kı LONDR \, 9 (A.A.) 
kütle ,nuuıue, a an a . ~ Sovyetlerin 1..ondra BuyGk Elçisi 
ti Balkanlara kader ıelmesmı Mnisl·v Loııdradaki İrlanda Yüksek 
ıdnl ve mantık kolay kolay kabul Komi~c~liğine frlanda Temyiz mah
edemez. Nihayet bu ocdunun ku- kemesinin beş Rus vapuru için ittl
mandamna Almanlar (Şev tan) haz ettibr:i karar hakkında bir pro
lüabım vermiflerdir, ama ordu- tcsto notası tevdi ctmişUr. 
nun kendiai de herhalde göz.le Bu notayn selıcp, İrlnndanın A -
aöriilmes ve elle tutulnıaz ve merikadaıı yıiklü olarak gelmekte.. o
ideta cin tayfama mensup mab- lan 2 Letonya va 3 Estonya vapuru· 
Jiııkattan deiildirler. O cihetle nun İrlımdada tc~kif olunn~ıyacak -
T a • nsı bu habere, aksi sabit !arı hakkında ten11nat verrr.ış olma. 

asa J8 k d • d cak s•nn rağmen bu vapurların hnrcke-
ob•caya a ar, anan ıra tine müsııade edilmediğidir. 
kimseyi bulamaz. ..h. ( 1) 

1 

.. . . . ,_ bil d b'" 
Taaa ajansının bu mu ım · ruat ııyuetımı.ze mu"a ı e u-

laaherine eldi olarak (Kiyef) de tün minetlerden istediiimiz bi-

R---•-- • e muvaffak olamı- zim istiklal haklanmıza ve tere· 
tRHU1 yenmıy l • fi · k ı· · tt" y-

yan Almanlann Baku petrol err· ~ıze a aic;uret:.':rb!.'!ye. ~: ~r 
di almak için fimdi Tüı·kiyeden kıye topr arı, 1 . .a:-.gı h~i ':"~ -
~· mecbur olacaktan hak- Jetin harp gafre ~1!nı .• fes ı ıçın 
kında çıkanlan rivayetlere gelin- köprülük vu: e~ı1~ı l?rcm~z •.• 

L... -•- ded'kod l •• • Bugu··nkü mıı ı ııyaset mızın 
cıe _ --11s ı a ar mu , J Ba kil 
naıebetile yeniden taarihatta bu- ınesul zunamdanSa ~ an h .• ~~e 
1.-.uya bilmeyiz Hlzum .ar mı? doktor Refik Y am, ~. um.e· 

Şimdiye kadar birçok defa tin ve onun is!i~at eyle_d.g~ mıl
tekrarladık, ki dünyanın karma- lelin bu aiyasetın•. ve k~h .~~~m ve 
kaTlfık olduğu bu devirde. Tdr- kararlarını, Mecbı kurs~iund~n 
kiye bitarafb~ muhafaza. •• ~t- birçok defal~ ~ ~r ::: ~~ 
mİye ve ayna zamanda bülun rarlamıfbl'. Bütun ~un:r b 
dostluldanna da vefakar kalmıya ı öğrenmif olmaq ıcap ~den • d u 
kati ıurette karar vennİflİr. Her vaziyetimin rağmen ikide bır .e 
cün artmakta olan vahtete, mü- bir takım f&yialar çıkann~ta ~~ 
tezayid bir teesıUfle pbit oldu· bir fa1cla yoktur. Türk milletlDl 
iumuz bugünkü milletler davaai- fU ejamın veya bo radyonun 
le bizim zem kadar alakamız yaptıfi dedikodularla yolund~ 
yoktur. Hiçbir tarah, cliter ta- döncliinalye çab..,.U kadar bu
rafın hatm için liaMlr babmaa- ,. lııir aıaflel tuanar-~ 
dp bile ~emekt.dir. S. cifi. il'MYJRl UIWN' 

TASviatEFKAB = Sahife: 3 

f Askeral'!l!rlne JMustafa Fazıl Pl_!da~. Fethi O~~ ~ 
yardım layıhası I ====-- -1:-11\ill~~ 

ALMAN 
(J iad •hi/Mın dewıın) =-~= ,.r: .,r ~ .. ~ ~ " ~ 

lıalarda ~ediye Encümenleri, köy- ~ -:=: ~ ' - İ ~ 
Jttde ihtiyar meclisleri tnrnfından =. \ • ., ' ./ı • .. .. ~: 

t e b 11• g"' •• tesbit edilecek ve yardım miktarı her = ,....-.~ s· ' fı..1. . 1 . . h t 
Uzakşarkta 1 

1 
vahamet yerde o )'eriD ugari maişet hacWi =~ ıyas 'f\8 reıs ertnın aya 1 

içinde olacaktır. ...ı 

artıyor 
(1 ixci Nlli/edn& uı.wa) Bu yardım karşılığı olarak Beledi- Y • z· Ş k"' 
Alman tebliii ye meclialerl, Belediye "fergl va re- Tefrika:.. azan. ıya a ,, 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman Baflnı- simleri kanununun ı, 2, 18 ve 41 in. ............................. _., ............. -
mandanhğının tebliği: el maddelerinde :razılı hisse, ketif 

J ı b • Son fevkalide tebliğlerde blldirl- ve inıa masraflan lıariç olmak üze
& p 0 n 8 f t 1 f lPD Ukraynadaki yeni harekatın ne- re ahnnuıkta olan retıimlere yüzde 

A •k • • • tlcelel'i ı.ıu ilk büyük muvaffakıyet- 60 79 kadar, aınai mlie3sescler •e 

Ahmet Rau Beyin ilk ı,ı, lkametk6hının 
blrlkntf 9 olen aylllrlarını ödemek oldu 

merJ an gemJSJnJ lerle tahakkuk etmiş bulunmaktadır: tranınylarda kullanılan elektrik ·.a 

k 1 k Feld :Mareşal Von Rundstedt'den lıanpzı hariç olmak mere Belediye Sıyaset llemlnın mqhur blr kah-ı - Acaba bu adam, büyük bir ın-
J 8 8 1 J a r 8 alınan malümata göre General Von hududu ifinde istihfik olanan elek- ramanı olan (Klenıa.so) ile t.mau lıliJl(ı olabilir mi? 

h J • • .. d Lochr'Un hava filoeunun ~'ardımile trik n havagnzının beher metre ını. etmek, Ahmet Rıza Be)'e bir utur j Eier 9u s11al • sunan soralsa1'<fı. 
amu eSJnJmUS8 ere 6 ncı ve 12 nci Sovyet ordul&rile, kabına 20 para, ııehlr ve babalarda ~tirdi. O andan itilıamr de hayatı, lıtın3 hi~ ldmıı;e. eenp tt~I. 

t t • J 118 fncl Sovyet ordusunun bazı kı - lşllyen otobuslerin bilet bedellerine, 1enl bir döntım notta. .. ına girdı. EJt. ÇünkD 1111011 lıalınde •e ta"Ynnda, bu 
e l e r ııım1arı, yini tahmi~en 25 .piya~e, f tanbuldaki Haliç vapurlan mfista. &eTİl!i en yükıı:ek tahsil gürmüş c.:an ıuale cevap nrebihnek l;:in ne nıii.~ 

dağ ve tank tümeni ımba edılmiııtır. na olmak üzere muayyen tarifeli bi- imtihan taUplerinin arasına büyük bet "" ne de menfi hiç bır deı 1 
Mançalcoga tlalıa 100 bin İ~leı-inde 6 ncı ve 12 nci ordu lômum nakil vasııalıııtle birinci bir cesaretle atıldı. Olılukça ~E>Un mevcut dtğildi. 
Japon ulc•rİ gö11derilmiş Başkumandanlan da dahil oldutu mevki biletlerine blı- kuruş um ynp- olan ımtihnnı, muvaffakıyetle ka- Onun ghli ce\Oh~nnl, he.r~es~n 

halde 103.000 esir alınmıştır. 317 mıya mezundur. Belediye lfecllaleı'i ::andı eV\d Mö yö Klcmanso keşfetti. Rır 

1 
tank, 838 top, k!llliyetli sair iharp ayni zamanda tiyatro, sinema ve Klenıansonun: gün onun fa konuşur::cn: 

"'A}'GHAY, 9 (A.A.) malzemesi ve bu meyanda 5250 kam- konııer biletlerine de yüze onn kad:ır - Sizi, ayda (yüz elli frnnk) - l\Iösyo Rızn! ... Siz, kıifi deıe-
B.B.C: - ~Japon nıemurlan, Mel- y~n .ve yiiklü trenler igtinam edil - zam yapnhllecekll'rdir. A<ıkedlği te· nı:ı·ı~ta kHhul <'diyoruz. Beraber ça. cede Fıan ııcn bl11)ol'sunuz. Şarka 

yo adındaki Ameıikaıı petrol gemi. mıştır. . en edilmiş olanlardan beher ın!lec - Jışae:ığız. ve hilhnsııa m<'nılcketfnlze ılair niçin 
ı;irıi yakalamışlar ve içindeki 2000 Dil~man kanlı ve vahim .r.ayıat cc1lyet senesi için 5 lira talı il ohı- Dediği zaman, Ahmet füz.a !ley, hazı şt:·lrı· yazmıyorsunuz? .. 
vnril prtıolıi nıusaderc l'tnıişlerdir. vcrmıştlr. ~üşman za)·latt şı~Jiye nacaktır. Bu gibilerden haqı) olacak Paı i ·n en mesut adamı olm11.1tu. Dedi. 
Japon memurları, bu ııetıollerln kadnr 20? hın raddesınde tahmın e- miktar ihtiyaca kafi gelmedll:'i tak- ÇiiııkG 0 h:ıyattan dalıa fazla bir Bu ı;u. 1 üz rine, Ahmet Rıza be-
Ynng-TsC1 deltasında hnnkat icra et- dllnıckt dır. diı de ~kslk knlnn k1ısım Beledi\ e I-~n- · şey beklemiyordu 've yuksck emel· )1n gözltrlnde bir şhn~lc (akb. l'"k 
mekte olan Çinli çetei ıe gönderil- Uçakof limuıı bombalandı cumenınce bu. şe? r v~ lc~Eah~l r~n !erle lıazırlrmnıış hiçbir pı-'lrrrcını dıı cazıp gel n bu teklif karşısında bir 
mekte olduf(ıınu bcyaıı etmişlerdir. Beı lin, !I (A.A.) - D.N.B : oturanların hukmı şah ıyetı haız şır. yo tu. En fena şerait altında bile ırn k 'ld" ni yokladı ... Herha d , ka-

Avstralya B&Jvekilinin siizleri Alına~ tayyaı·eleri 7 nğuııtosta ketlPre tamamlattırılacaktı~. h::ıyatı olduğ'u gibi kabul edıyor.. fasında •e parmaklarında kifı dıere-
Adelnidı. 9 (A.A.) - Avuı;tralyn Dnieperın man ahında l.'çakof Jımn· Mükellefler '> seneye tnt lmzanc i t kbalden de hıçbi ümit 1>4>.klemı- ced kuvv t bulamamış ıılac:ak ki: 

Başv<'klli , l\Ienzies dun bir nutuk nın.n hücum ctm!şlerdlı-. Şin~dlye k~- ve .. binn Vl'rglkril~ .fevk~lade :a.m ve yordu. ' r - Muv'Ü!ak olamam. 
söyliyerek Avustrahnnın tehlikede daı alıııan malumata ıııı aınn 30 O mu~laf:\n vergi!erın~n yüzdf! 21> ı .nis- \h et Rıza Beyin ilk i i, ;knın t- D ye mırıldandı. 
oldugunu beyan et~ıek suretile ,.n. tonilatoluk bir şilep yakılmış 'l:e cc- b tınde, devlet, v:la\et hve belerlıye: giihının birlkmlş olan aylık'ıırını o- Klamanso, bu mırıldanışı, bır ta-
hiın biı· ihtaıda bulunmuş ve demiş· mnn 15 bin tonilatoluk digl'r 4 vapur ll'rle hunlar~ baglı mueı;!tesek•ırl kı d ııı k oldu. Yemeklerine ehemnmet \'azıı eserı nndı: 
tir ki: da bombalarla hasara uğıııtılnııştır. memur 'lir. mu~tahdernler de maıış ~e V" • k k - 1 •• b · _ Yatınız.. canım • Bir kalem •..•••.•.••••• .,~ .... ..,..,..,................... ·· tl i · p .... t k ·ı 11.rmıyor.. pc ('O gun ennı ıra! 

A vustrııi~ n. tarihinin en hnyatı: • ucı ~ er 11111 e wr n~ geçen ı. mı \ • ekmek, biraz sucuk ve bazan dn iki tecrübesi yapınız... Şoyle, :ıemln ve 
bir anını büvUk bir kuakkuzla ''il· lnh•ıdaı hidı·sesı r.eıındrn '\'!lzdıı 1 nısbetlnde bır para rta il l . d y 1 'umana müna tp kü,.ll'k bir '-"azı 

J J J • 1 il · . , ::vumu e geç l'lyor u. a nız, ... J • 

şamnktadır. Son hafta içinde hııı·p, ~ere~eklerd r. E erme gp,;~~ P3 ~·1 düzgünce bir kıyafetle gezmiyc dik- Hatti'ı, bir fıkra .•. 
Avustralyayı tehdit eden bir mahi- 50 lırayı aşmıynnlar bu nıilkcllefı - kat eıli •ordu. Ahmet Hıza bPy için (zemin) ın 

1 , k n 39 1 (1 inci sahifeden devıım) yetten muaftırlar. ~ . . 1t d h · tı kt ('' k-yet a mıştır. 1: a at ı., . senes ne _ . sml Esa!\en halinde hır hususıyet ve o a ar e emmıye ro u. _.un u o, 
nazaran kıy:ıs adilenıiyecck del'ecedc Kurtulanların anlattıklarına Ay~ıca 1gum~k ~ed ~0e muknzdıım müıııtnziyet vardı Meselii u:..un (htil') tn memlekette yaııadığnı bi-
müdafaamı~ için m!ic~hhez bulunu-

1 
göre; hadiseden bir gün evvel, bcledıye h ssesıne yuz e u ye a ar · . ·• I' d A k ( 1 -.. öırilne bilumum nakil vasıtalarının birlnC'İ boylu ve gayet mfitenasıp endamlıy. ıyor En. nca" u~nıt) •v• 

yoruz. Avustrnl~·a şimdiye kadar hiç yıkılan evin altmdaki meyhane- ik' . k' bed 
11 1 

U d dı Simasının lfadesl biraz donul·"a aldı. rtesı gun, (.uar r.yının on 
b. t dil - t • h b b ve ıncı mev ı e er ne Y z e · '~ 1 - ld ğ '-- lad ır zamıın sıı ını şmnna gos er - nın sa i i, dükkanında azı ta- t , k·ıı . H i k 1,1 1 ı rrııber derhal trö-e "arpa- !ı~lnc ~"? o u una ... br ı. 

· t' 3 e kad:ır, era '\e ı erı eyet a- • ., "" ' b memış ır. • • • mirata tes.ebbüs etmiş ve ilk ış .1 1 k h 1 t D hl cak ılerecede (•ruzel ve '-'akııı.ıMı) 1 Hemen yazı ma asının n.şına geçe-
J H N ran a zam yapı ara ası a ı a - " J ~ • b 1 ..... 1ı: w 

apon arıcıye umnın olarak dükkan kapısının üstünde- 1i ·c V("kaleti emrinde Belediyel<'r denlleb11lrdi. Hatta bu huııtısiyeti o rek (Nevnız) nş ıl.lı, -.ucü • r ya. 
beyanatı k" k k · • :ı • k d k etli d" u • '6- ö z.ı '·azdı O tarihte İııtanbolaa ... . ı epengi söktilmıe ıstemıpe Bankasında açılacak olan busu ı lıe- a ar uvY Y ı .. ,, eger • .,osy .. " · . . 

Tokyo 9 (A.A.) - Afı: de bu aarada d tehlikeli bir ııaba yatırılnr.ak ve bu paralar kendi Klcmanııo, b"'tlzetesinde bir muc::ılt- butun ş~rk dıynrın~a pek_ e~enun~-
Resmi tahsiyetler Japonyanın tekilde çatlamı ~var ihtiyaçlarını temin edemiyen bele - hihllk imtihanı açacağına, erkekler ~t ·~ı·ılen (Nc,-ruı\ gunune aıt 

Rusyadan mütalebatta bulundu- B h 1. .. ' ırl • ( . diye ve köylere yardım için kullanı- ı arasında bir giizell!k müsabakası adeUerı anlat~ı. • . . 
v . 1 k d 1 • 1 u a ı goren er yapmayan.. lacaktır. Bu "ardıma 'Dc)ca'lv" ve açııaydı, Ahmet Rıza Bey ona da gi. Sf~aset dahı ve dahıyc.cıı ola. n l°a-guna aıt o ara o aşan şayıa a- z t .... k k b' k _. .n 

1 

11.. L.ğ d <: 
• ld v b t a en çuru eıı i ına, yı arıı- Hususi fdarele.r de nakdt tahc.ilütıa. rer ve imtihanı daha muvaffakıyet- manso, lıu yazıyı pe-. vt: en ı . ..,ııra-rın manasız o ugunu eyan e - ll h") 'd" ,_ k d ·ı · h fif l hlh etti o k d' l nız va a ı ıyece11. a ar J en rmın yüzde ikisini vermek ııuretilcı le kazanabilirdi. sını bura<ıını a ı_ çe a!! . 

me te ır er. . f gitmişlerdirl iştirak edeceklerdir. 1 Sülün gibi boyunun üzerinde da- gün ga:uteıılnln sut~nlanna -geçirdi. 
Rbmadan alınan bır telgra a İ De ) hk"k t ................................. - ............. , ima dik duran mağrur b~ındn al- Ve bu yazının bedelı olmak uıere de 

nazaran, Amiral Toyoda, Stefa- · vam etmekte 0 an ta •. 
1
. ~ T• k • } tın gibi aan ııaç1an gm kama;nn- Ahmet Rıır.a beye bir mll•I nisbeti~ 

ni ve D.N.B. ajanslarmın Tokyo her noktayı tenvir edecegı ıçın ımoçen O ışga yordu. Duru beyaz çehreslnı çerçe- de hlr l'· Ta -~ani, yliı elli frank -
muhabirlerine hiçbir çe' irme ha- bu b.~pta .s~zü uza!nıı.> a~ım. . altındaki halka bir Teliyen zarif keailmiş altın renkli nrdi ... Bo kliçlkuk yazı .~hmet R1-
reketinin Japonyayı yolundan Dun. ~a~ıse yerınve g.d~n hır b tt• sakal ise eııki Normandiya asılı.adc. r.a lx-yl, hayatının yeni bir dönftm 
alıkoyamıyacağını söylemiştir. ~~h~rrırımız, kucagındnkı beş eyanname neşre l lcrini andn ıyordu. Derini!en b;:ıl:nn noktn ınn daha s~nıklemiştl. O, o 

Japony·a, kendinin yahut şarki gunluk yalvrusu Aytenle enkaz (1 · h 'eden dc1JGm) ı mnvl gö-•lcrl de son dere ·de mües- gundcn ltibaıen, ıncı )"'l Klllmanso-

1 
it d k 1 il k t ıtıı:ı sa ıı d n '! ' b" Al ' 

Asyanın emniyetini tehdıde ına- a m. a aarak güç ha e ur~- fimoçenko, dün Almanların iş- "irdi. (Kart·)elaten) in butın fıkır- ~~n euc!Je 1':).~nı. ~· .ıe;t 1" 1b~rmlş .. tuf heıhangi bir tedbir kaışısmda rılabılen havan Hayriye ile go- 1· lt d k' Sovyet arazis· hal ıfak dilberleri Ahmet Rıza Bı')C ır gaz t n • ın , ı u: n I? ır-
rüşmüştür. KadıncaO.ız bu muci ga 1 ah. ın a dı L. b ' - knrşı deı in bir meftuniyd be lem k- mek l!tıııtlctinı ldı "k etmişti. lakayt kalnınıyacaktır. ... 1 kına ıtap e en .,_.ır eyaıınoınt> (D • -) 

J ı M k 100 b" ze kabilinden ölümden na11l . . B b d telC'rdl. Fakat o, lnsanlnı1n ahlı.ık eı a ı Ta 
apon ar ançu oya ın kurtulduklarını ö le anlatmıt- neş~.etmışt~~· u . e)'2nna~e e fe atlanndan ürkrn (zahit) ler gıbi, 

kiti daha gönderdiler ş Y ezcumle şoyle denılmeytedır · bütün beşeri zevk ve scfahntlard n T E Ş E K K Ü R 
Londra 9 (A.A.) - Salahi- tır: Bütün cephelerde Kwlordu 'ı uzak yaşamıya karar vermişti. 

yettar membalarda te b't edildi- - Çamaşır yıkamış, yukarı kahramanca harp etmekte ve 'a- Onu bu deıin rerh\zktırlı:ı:.a. sc~· Kıynıe li ve nziz babamız Ş<'vki 
M k h d odamıza çıkmıştım. Ayten uyu- ı.:- Y n1 n nı l n ebcdi•-en unl-ğine göre, ançu uo u uduna zileri inhizamlara ve ağır zay ata k den en bOyuk im•I, (g ı ı) u idi. 

k yordu. Odayı silmiye koyuldum. nıa ile gerek bJ at, gerek telıtraf 
alelacele gönderilekn Japon tn - Tam 0 snada bitişik od uda otu- uğratmaktadır. Kendisi hıç farkında bil• olmadığ'ı Ye mt>kt plA aC'ıın Z.R ortak olnp ta-
viye kıtalannın mi tarı tJlcriben w Jd· H l Çete muharebeleri te•kilutla- lıalde tali onu, f tikbnldeki yüksek z..ıyetlennı blldlıen ve nıertıumun e-
l 00 b . k' . b 1.w l kt d ranların çocugu ge ı. eyecan n Y k. k k 1 t ın ·ışıye a ıg o ma a ır. . h k E tına giriniz düsmanı hatlan neri- mev _ıe çı armıy.a arar vcrm., ı... bedı i tlrahat rohına kndar gelerek 
B k t 1 J 1 b . ··d ( Hayrıye anım nç. · · · v batı- ' ' "' Tabıı olaı·ak azı"" ''e lr:ıde nh b k u ı a ar, apon atın ır mu - . v . . · d · d" · E k ·· • , - · sı " sa- tıyük k:ıdı~ na lı \'e iusanhk duy-
d t b . M k h d d yorl) dıye bagırdı. Bırdenbıre sı.n e ız aç e ~nız •• ·rz~.d vel mu- hlpti. Çok konuımayı sennezdi. PAr- gnlnnnı esirgrmhen, onu ve bizi se-

ekten erı . ançlu duo lul u ul na 1 (şakanın da sırası mı simdi} .. ) hımı:nat .v~ enz:n 1 on arını lnk jestler ve hareketler gusterm z- venlen•, dostlarımıza, arkadaelarımı-ya ın garnızon aı n m unc ur- . . . . · . t hrıp d Bu daylo ) 
d ki 250 b" k. · · · dedım ama, yıne ıçıme hır kurt a e ınız. g rını 8 ıp di. Bunun için de ıekfısının dC'ıec si, za v(' l .. ttı:ıbul Emniyet Müdüru Sa-

u akrı d. ın ·ışıye ınzımam ı düşmüştü. Odadan çıktım. Mer· götürünüz, düşmanın bunlnrı ele kolay öl~file.meıdl. Az konuşmakl:ı Jilhntt n Aslankorkuta en deı·in .fÜk-
etme te ır. ı divene doğru yürüdum. Baktım geçirmesine müsaade elmeyiniz. beraber, icap ettiği zaman da, pek rnnlnı ımızı bildiıiriz. 

ha~erler 
amşaalğaırdavadr.a ayni tekilde bağrış- Oğullarınızı, kardeşleıinizı tok sözler ııOylerdi •.. Bilhassa biııai- Ogulları: Neı?.:ot, E-.ı, Rng-., 

Harl.c"ı ku'"çı""k merhametsizce öldüren düşman- ya~ını, demir bir lı:ua gibi gizlerdi. Şeı;ld, SJ!.hp Y•thıı 

1 k dan intikam alınız. Nazileri işgal - Çabuk çı ın. ·. K3çın ... Ev 
mmıiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; batıyor ı... diye haykıran haykı- etmekte oldukları araziden ko-* Roma, 9 (A.A.) - Afi: rana... vunuz. Zafer. yakındır. Diifmanı 

Berlinden gelen bir telgrafta bil- imha etmek için bütün kuvvetle-
dl...,ld'w • ö İ d k' Al Hemen koştımn, yavrumu ku- ..• b" t• •• "' ıgıne g ıc, ran a ı man - ~ A l . nnıza ır araya ge ınnız. 
ların hudut harici cdlldikleri takdir- cagıma aldım. ce e acele merdı-
de Almanyaııın İran ile diplomaııi venleri indim, tam aokak kapıaı
münasebatını katedeceğine dair ha- na varacağım sırada, müthiş bir 
berlerln esılsız olduğu snlihlyettar gürültü ile dünya yerinden oyna
Alman makamları tarafından tekzip dı. Yavrumu bağnma basıyor, 
edllnıekt;dir. . baaıyordum. fakat bir unda her * Vıcby 9 (A.A._) -. :~n~ fey bitti sandı~. U~tüme dünya 
Fransız kanunu esası proıesı ıkı ı yıkılıyor gib;ydı. 1 aşlar. tahta
mühim fikri ihtiva etmektedir. lar topraklar altında ciumandan 
Biri devlet reisi salahiyetlerinin hoiulacak bir haldeydim. Hemen 
arttı.rılması, ~~i'.:eri de ıntihap s s- çömeldim. Hiçbir şey düşünenıi
temınde t~dılattır. yordum. Yalnız {yarabbi çabuk * ~ahıre 9 (A.A.) - Cuma canımı ali ••. ) diyordum. Meğer 
gecesi Iskenderiyc .h.av~d~? bom- tepeme. koca bir kalas inmiş ve 
balanmıştır. 13 kışı olmuş, 23 köprü gib: beni altına almış, ba
kişi yaral~nmışhr. şıma değiyor. Bense, hiçbir feY * Berlın ? (A.A.) - D.N.B. göremiyorum. Dumandan, toz
Alman denızaltılaıı Atlnnlıkte dan göz açmak şöyle dursun, bo
kuvvetli bir himaye altında sey- ğulacağım ... Çocuk cia ağlayıp 
retmekte olan hir ~~pur kafılc·si- duruyor. Allah. hiç kimseye böy 
ne men~up 6 fngılız vapurunu le ölümle karşılaşış gösterme,in. 
batırm•şlardır· Fa.kında hile dc~ilim. Nt> kadar * Moskova 9 (AA.) -- Cf'· zaman sonra enkaz arasında bir 
neral Bohu:sz.yszko' nıın r'yaseti ! delik aç ldı. Gözler:mi ovalıyrı
altmda bir leh a .. kı:ri heyet dün i rnk baktım. Aman yarabbi güneş 
hum ya mııvnsalnt el mıştir. görünüyordu, sesler işitiliyordu. * V .. ington 9 f A.A ) insanlar farkediliyordu. Kendi 
Cordell Hull, gazeteciler toplnn- kenciime: 
tısında yaptığı beyanatta Alman- ı _ Hamdolsun yarabbi .. Tck-
yanın yeni fütuhat d'işünerek ha. d- aya getirdin benil de-

k . . . d ld • rar uny 
tı yan iiresmın peşııı e o ugu· d. 
nu bildirmİ!ltir. 1 ım. ' .. .. .. • 

* N · k 9 ( ,\ A ) 01·. 0,.Jik buyudu. ınsanlar yaklat-evyor r. • - ı. • v el' 
lz• ... ndadaki Amf'rikan garnizon- tı. Evvela ~oc~gu. ı~den aldı-
lanna takviye kıtRatı v,. erznk lar, sonra da ~nı belımc kadar 
götürmekte olan mühim bir kıı gömülmüş oldugum toprağın İç n 
fle İzlandaya vasıl olmuştur. Bu den çıkardılar. Mcöer eşim O.
haberin ne~ine resmen müsaade man da kazayı haber alınca ça-
edilmistir lıştığı yerden ko~muş gelmiş, Li-

. · zi ararmış ..• 

Fransız Be., günlük Aytenin genç ba-
bası Osman da fÖyle diyordu: 

Afrikasının _ Enkazdan başka bir teY 

mukad der&tl görünmüyordu. Zevcemin A) ten
ne olacak ? ]e evde olduğunu bilciığ:m için, 

onları kurtulanlar arasında göre 
meyjnce delıye donmüştüm. Ne
den sonra ıkisini de kıllarını\ hn 1 
g im· n. , sapasa ~lam bir halde 
meydana çıkıırdığ1mız zaman 
duydu~um sevinci tarif edemem. 

oldugunı. O iin evveli o yaman teessiırle, 
sonra da bu bu-. k aev nçle ıki 

1 defa çıld rmam unkinı vardL 

Sigal flazigd .......................... 
Atlan tik 

boğutmaaı 
(Baştarafı I 'llri •GltifemiU.e) 

blar tarafından İf&al edilmesi 
tehlikesi bulundaiunu ıöz önün
de bulundurarak bunlan bir kat 
daha tahkim •• ıamizonlanm 
t.k'"7e etıniye liiaum prmüt
lÜr· 

Yap.lan tahkimat ve ıevlı:iyat 
adaların müdafaasına elverifli 
olup olmdığım mahallinde tetkik 
için de Portekiz Cümhurreisi olup 
tek l.ider esası üzere idare olu
nan bu memleketin batanda bu· 
lunan General Carmona bizzat 
adalan tefti~e çıkmıfhr. 

Portekiz adalan bir müstem
leke değil Avrupadaki ana. 
memleketin mütemmim parçat.
n aaydıiından Cünthurreiıi teftit 
seyahatinlde bet'aberinde Müs
temlekit Nazm yerine Dahiliye 
Na:ı.ınru bulundurmaktadır. 

Portekiz hem kendi bitaraf lı
ğını ve tamamiyetini muhafaza 
etmek, hem de :reni dün,anan 
büyük devleti Amerilra11 eski 
dünyanın kap11mda yerlqtinne
mek üzere ASM, Madeyra ve Ye
iÜburun IP'UPlannı sonuna kadar 
müdafaaya karar vermittir. Cüm
hurreisinin avdetinden IOllJ'a Por. 
teku bükUmetinia daha 'bir çok 
tedbirler alacaj1 n laatti deniz 
&f1" zengin müstemlelreı.inin 
bile zıyaını göze aldıracağı bek
leniyor Muharrem Feyzi TOGA Y 
···········:r;;;ı;i·Eİkİ·;······ .. ·· 

Nüabaaı (5) Karnım 

1 Abone Şeraiti ( T-::• ~~ç 
S r elit .••••••••••• 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık •••••••••.•• 750 > 1450 > 
i ( aylık . . . . . . ••. •• 400 > 800 :t 
Bir aylık ............ 150 :t yoktur. 
DİKKAT: 

Dercohuamıpa wrak laclt oha-r. 

Yiikaek Deniz 
Mektebi 

Ticareti 
MüdArlüğüaden ı 

CiNSİ 
Miktarı 

1 'llmw 
Mıılıawımn lfıHıUW 

/i11atı Tııtan umiaclt 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Yerli lidYeıt aerj kamq 758 6 90 446& 40 83' M 
1 - Mektebimiz talebe elbisele l'I için yukarıda miktar ve fiyatı ya.. 

:ıulı kumaı müba;raa edilmek ilse.re açık eksiltmeye konulmuvtur. 
Eksiltme 18/8/941 pazartetıi gil nil uat on dörtte mektep mihHrr~ 

ğünde toplanacak olan aatınalma ko misyonunca yapılacaktır. 
2 - Şartname ve n6muneyi gö rmck arzu edenler mektep muh..., 

besine mBracaat etmelidirler. Eksll tmeye iıtirak edeceklerin 2490 u;,W 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ki vasıfları haiz ve Ticaret Od&Rının 
1941 belgesini hinıll olmalan lazım dır. 

8 - Muvakkat teminatın teslim ;seri, lst. YükP.ek Mektepler Muha
sebeciliğidir. Eksı1tmeye girecekleri n tenıln~t nıakbuzla:ı v~a banka 
mektuplarile muayyen gün ve saatte tomi~l onu mahsusuna müracaat. 
!arı. (6466) 

Topkapı Maltepeaindeki Satınalma 
komisyonundan: 

J - Beher kilosu 34 kuru' tahmin edilen ellişer bin liralık 
15 parti ayaktan sığır veya göst erilecek yerde tes a edilecek baait 
aahra mezbahıısmda tcslinı şarti le ve pıazarlıkla veya ayn •Yll 
olmak auretile ıığır ,.ti ~1.ııacak tır. 

2 - Bunlardan birkaç pnr tiye veya hepsine birden temi
natlarını yatırarak talip çıkabilir. 

3 - lhalclerı 15/8/941 cuma günü saat 11 den itil::are11 
Topkapı Maltepe::ind: askeri sa tınalma komisyonunda baslaya• 
caktır. Evsaf ve hususi şartlar m czkıir komisyonda görülebilir. 

.f - Teminatı katıyeleri yedi bin bq yüzer liradır. 
5 - lsteklılerin .:hale günü ayaktan ve ıahra mezbahaıında 

tealim şartlarmın her birine ayrı ayn fiyatlu tek.lif edecekler ve 
uygun göriileni ihale edik-:ekrir. (6880) 

lzmir Belediyesinden : 
Propapnda işlerhıde kullanılmalı: ilzere, aşaiıda izah edll ek'l 

7eniden çe~~mit fotograflar için bir ~üsabaka açılınıştrr. en 1 1 de 
ı - Muaabakaya, 12 fotografla ııtirıık edilecektir B f to 

dan altı taneııi 941 İzmir Entc.rnasyonaJ Fuan ve K-ıt:. un ° graflar
rine, dört adedi tzmir şehrine ve iki ıi de İzmir eeb; i u:a harek~• 
n tarihi eaerlere ait nıanzaraları göıterecc.ktir. ç deki aneoloJit 

2 :-- F~tograflar ıısgarl 6>~9 luk flm üzerine çekilml olacak •• 
kopye ıle bı~likte film veya camlar Belediyeye teslim edilo!aur. " 

3 -:- Muııabaknya istirak edenlerden angari 10 fotorrrafı .,_..Dffmlf 
oülafin ~11~~=l,k8 fotogrnfı be{;'ellilen ildnrlliğ1, IS fotografı befenilmif olu 

ç ncu ugu azanncaktır. 

4 - Beğenilen fotograflar rnulcabllinde birinciye IH Hn. ftfnd79 
125 lira, üçüncü~e 76 Ura mükafat Terilecelıtfr. M ... lıehJI l'aamm,an. 
lann mtinfriden bcğenllmiı fotojrraf ve .lıl ,.ıerı 6'er JinıJll .. tın ahna
caktır. 

6 - Müsabaka, 1 teırinlenel tU .... an..~lr \Oe neticesi 
15 teşrinievvelde ilan edilecektir. 

6 - Fada izahat almak için rb'a 
eaat eclllebDir. c29ZI - ll'lla 

pi• .... yeya ıan ttn mora-



IE!!! ::zs Sahile : 4 

PRATiK 

ÇİÇEKÇiLiK 
Yexan: l.Utfi Arif Kenber 

Hiç kimsenin yaıdımına muhtaç olmadan, bahçıvan aJ'a· 
mak zorluğuna uğramadan; vıtcnildiği gibi bahçe ve park yap· 
manın uaullerini çiçek, fidan yeti tıtirmek ve bakmak yollarını bu 
cıerden öğrenebilirııiniz. 

16 7 Sahife: fiyat!: 50 kuruştur. 

Satlf yeri; İıtanbu,, İNKILAP KİTABEVİ 

D .e v le t · :.- D. ~.m·i ry ~ ·11 'ar~ ,,.· ) 1i~1 a'r ı . _. 
?l:hıhaınmen bedeli (14100) lira olan muhtelif eb'atta 60000 adet A-

1 

.rwıo..toı. ~· ' '"""'' nat Mm•k, Wr kııt.M ,,, s l N G ~ R s A A 1' 1 cüı~tu-. ça.wt 
Pırlantalı • e ehnulı H&ilerhı bütün hakikt enafı metburu llnı olan SİNGER saatlerinde topla:a

mı.ştır. Bunuo i~ : Saa* alacaimıs samu, teıeddiltaiia SİN GER saati almahııınr: va autla üvlD
deki BİNGER markuına, nıii--.misiıı. adresine dikkat etmeni& llzımdır. 

Modayı takip eden her urf kadın fein kıymetli taolarile n netls iflemeaile haklbteo nuan dik-
b ti celbeden böyle bil' hartkulide SİNGER saatine .. bip olmalı: i deta bir tıaadettir. 

s 1 N G E R s A A T 1 8018 s::e::"J:.iakbul H E o 1 y E L 1 K T 1 R 

n .:::z:zns 11 AGUS'l'OS - · -. 

, ş 1 ş LT'TERA K Ki"EtiS Es ıl 
1 - Yuva, ilk, orta 'ff liae kıeımlarıı.a 16 Ağustoııtan itiba

ren talebe kaydedilir. Tatil harl~ hP.r gün 9 dan 12 ~·e kadar ve 

14 den 18 e kadar okul idamıJ ne müı·aeaat olunabilir. 

2 - Eski talebe 5 eylule ludu veUlerlnin 4ah~ı münıcırntile 

kayıtlıı.rını yenileroelidMer. 

Tarifname göndeı·ilir. Tel ı 80647 ••••••ııii 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komiayonundan : 

Eş11a11ıtt 
ciıuti 

Muhtımıne1t llh 
bedel um inat 

Şeklı' Ekaütmeniıı 

tarihi lf(Ut tt meı:ikan sargı (l!l/ 8/ 941) Salı günü l!!aat (15,30) on beş otuzda Hay
darpaşada Gar binası dahilindeki KomisyC\n tarafmdan kapalı zarf 

No. 82.A Elmaıb •• 11 pırlantah SOO Lira, EMSALLERİ GiBi 1S SENE GARANTiLiDiR. 
Dikkat : Sfqrer .. atlerl lıtanbulda yalıus f.•la5atl aerkeaia••ld matazannıı:da uhbr. lıtaabulda 

• 111beııah: yoktur. Adres; SINGER SAAT llaiualan. lıta11bul Emlaönl1. Mo. 8 411••••11 
Ahgap eoya 9150 687 Kapalı 18/8/941 14.30 • •ımlilc sntın nhn11caktır. / 

Bu işe girmek iatiyenlerirı (1057) lira (50) kuruşluk muvakkat te
minatı, kanunun ta~·in clti~i ve:;ikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
ayni gün saat (14.30 J on dörf; otuza kadar Komls~•on Reisliğine verme -
leri lazımdı!'. 

Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 
direktörlüğünden : 
Pcuti CiNSi Mikttırı Filttl 1'uttırı Mvııa./tlu.ı.t }hale 11iiır ııı ıuatl 

Ahşap eşya 2800 210 Açık 18/8/941 l,.00 
Mektep için yaptırılacak olan muhtelif cins ahşap eş)·a yukaı"ıda ı;fü•· 

terildiği ~ekilde eksiltmelere konulmuştur. Fazla tafsilat için Gümüşsu
yunda Yi.iksel.: Mühendis Mektebine müucaat. c6380> 

Bu işe ait oıntnameleı kombyond&n paraı11z olaulc dağıtılnıakta· 
dıı. (6532) 

temitıa.t 

Ltra K. 
286ft 45 
,740 (fi Topkapı Maltepesindeki Satınalma 

komisyonundan : 
1 - Beher c;ifti 800 kmu~ tahmin edilen 50 bin liralık Er 

kundurası pazarlıkla satın a1ınecaktır. 

2 - Taliplerin getirecekleri nümuneler ve nümunelere uy
gun verecekleri evsaf ve fivatlar üzerinden muvafık olanı tercih 
edilecektir. Hususi şartlar .T opkapı - Maltepesinde aııkeri >alın 
aılma komisyonunda görülebilir. 

'"'=9'"'":~""'.'-----...-----_;K;;.:i:,;.· ..;;S;.;·-.::.Liı-ıı K11. 
l Ekmek 346GOO adet 11 - 38126 00 
2 Sebze yağ 37180 Kg. 170 - 63206 -
8 Kuı·u soğan 44400 > 15 - 6660 -

İnce tuz 12400 :ıı 10 - 1240 -
Pastırma 620 > 80 - 416 -
Salça 3tl00 > 35 - 1260 -
Kuru fasul~·· 16076 > 2:ı - 8904 48 
Patate~ 45460 > 15 - 6819 -
Ihlamur 28 > 150 - 42 -
Çay 824 > 850 - 2754 -
Nohut 8362 > 24. - 2006 88 

11/8/941 
11/8/941 

3 - Kunduralar bir talib~ ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı j 
taliplere de ihale Vdpılabilır. 

Barbun~·a fasulye !1106 > 23 - 2276 50 
Bulgur 'i050 > 22 - 1551 -
Yazilya n!/1 pak. 15 - 88 65 

2!18>1 &O 11/8/9'1 1,-

4 - İhalesı l 8/ 8 / Q4 1 paLttrtesi günii saat l 5 de komisyon· ı 
dcı yapılacaktır. 

5 - Teminatı katiyesi 7500 liradır. (6877) 

Kııru sannı-ak 770 Kg·. 80 - 616 -
Karabiber 69 » 200 - 138 -
Kırmızı bibeı ·15 > 50 - 22 50 
Kara mercimek 3741l > 20 - 7,ıg -

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Kırmızı mercimek 1520 > 25 - 380 -
Kimyon 16 ' ı ~o -- 26 8(J 

komisyonundan: jı 
l - 5/ 8 / 941 tarihinde ihalesi yapılacak (50) bın liralık 

gaz yağına talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla satın alınacak
tır. 

Konserve sebze 3;17(1 > 60 - 2022 -
Kuru bamya ili~ > 150 - 792 -
Börülcl! 1500 ~ 30 - 450 -
Şeftali kon~erve 
koıııplısto 

2 - Hususi şartlar ve evaaf Topkapı • Maltepe askeri satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Pazarlık 12/ 6/ 941 salı gün ü saat l O da mezkur komis· 
yonda yapılacaktır. 

4 - Kıtti teminatı 7 5 00 li rad.ır. ( 6681 ) 
------------ ---..... 

Beşlktaştl\ Spor caddesi ve Hacı Emin Efendi sokağının nıevcut 
f.aşlu parke kuldıı ım ve Teşvikiye Ihlamur cadclesinlıı beton bordur ve 
mevcut taşla parke kaldırım inşaatı kapalı zarf usulilc ehlltnıevt! ko. 
11ulmuştur. Keşif bedeli 10308 lira 60 kuruş ve ilk teminatı 77:.ı İira 14 
kuruştur. l\I ukuvde, eksiltme, bayındırlık işlcı-i genel, hususi ve feııui 
şartnameleri, proje keşif hu!aımsile buna mütcferl'i dlğcı· evrak 5~ ku. I 
ruş mukabilinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden verileccktil'. İhale 1 
25/~/941 p~zartesl günü saat 15 do Daimi Encümende yapılacaktır. 
Talıplerin ılk temJnat makbuz ve~·a mektupları, ihnle taı ihinden sekiz 
gün eV\·eJ Belediye Fen İşleri l!üd ürlO~üne nıüracnntln nlnc:ıkları fen
ni ehliyet ve 941 l-ılına alt TlcaTet Odası ıresikaları, imzalı şaı tname 
Te kanunen ibrazı liiztmJo?elen diğer vesııikle ~490 numarulı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale giinii AaRt 

14 c kadar Daimi Encflmene vermeleri lazımdıı, ( ıi885 J 

Fen Fakültesi Dekanlığından: 

n n u macası • - • • ' 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1 BUGÜNKÜ PROGRAM 
8.30 Pıugcanı 

1 • 2 • ,_ - -3 • - - - -,.. 1: ,-• il ı- -
' • - -7 -- ___ .._ 
ı r • ..._,___. 
,~'~-~ ~--

-~ 10 >---1 

Soldan sağa t 'C yııku.rıdan cı§ağı : 
1 - :Büyük Elçilik ınakanıı-1'ers 

evirirseniz ya~ c 
d 
B 
N 
8 

B 
b 
t 
R 
9 
1 

ilt' atılır. 2 - Ke-
er - Elbise. 8 - Büyük musibet -
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rnnsatlantiğl. 8 - Teısi esklılen 
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18.03 Oı·kestrıı 
8.33 1\1 üzik 119.00 Şarkıinı 
8.45 Haberler 19.80 Haberlc ı· 
9.00 Müzik 19.1!i Müzik 
9.30 Evin saati. 20.00 Konuşma 

* 20. lü I<'ııs ı 1 heyeti 
12.:-10 Prııgraııı 21.00 Boı·sn 
12.:rn Oyun havası 21.10 Şarkılaı 
12.45 Hnbeı·ler 21.40 At yarışları 
13.00 Şarkı, tüı·kii 

21.50 Müzik 
13.30 Konuşnıu 
13.45 Orkes t.rıı. 22.30 Ilaberleı· 

* 22.45 Sııor servisi 
18.00 Prngrnııı 22.55 Kapanış. 

' BORSA 
s . 8 • 941 muamelt1I 

ı •••• J Sterile s.22 
Nny~ 1to Dolar 129. 5275 
CeıaeTI'• ıoo fn. i'r. -.-
Madrft 100 Peııet• 12. 89 
YQkOlıı .. 100 Yea -· -
Stold1')\, ıoo 

1
1Veç lcr 30 887i 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Yü:ıde S ikramiye li 9U 1 .60 .. 5 ,. 1935 Er.ıranlA.B.C. -.-

fi 7 in:aa-l::raıa.r".. 1 - . -
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'J -.-

• " 3 -·-
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4 -.-
• • 1 -.-
" ' ' -.-.. " 

r -·-
Anadolu O.mlryolu 1 Ye 2 -.-
O.manh Baaka•ı - . - , 
Ke.dlr ve K eadlr aaaayll 1~70. -
A.Jan çimento 9.-

l_~orsı harici altın fiy![I 
Kqad.Jy• 25 l.Jra 60 IC .. 
Kaha Betlblrllk 111 .. 58 .. 
Kül~ altla trT••ı J .. 38 .. 

Atu.tM r Pa11r 

RECEB RıımT 

16 

Soda 
Kuru bezelye 

4 Toz şeker 
Kesme şekeı 

5 Kok kömürü 
Krible kömür 

6 Beyaz peynir 
Kaşıır ı>eynk 

7 Pirin\' 
8 Sabun 
9 Çam füıtığı 

Kuş üzüm 
Kuru kaysi 
Ceviz içi 
Badem içi 
Fındık içi 
Kuru üzüm 
Knrıt erik 
Kuıu incir 
Bal 
Reçel 
Ruğ-rlay 

10 Makıı.ı·ııa 

Ke.sme makarna 
Küllaç 
A rp:ı şehriye 
Tel şehriye 
İrmik 

Kuskus 
Pirinç unu 
Nişasta 
Hara rot 
Tarhana 

11 Ze)·tin yağ 
12 Gaz i\'ağ 

Benzin 

13 Koyun ciğer 
Koyun i~kemt. 
Koyun beyni 
Paça 
Sığır işkembe 

14. YasHı kadayıf 
Ekmek kadayıf 
Tel kadayıf 

15 Taban helva 
Tahin 
Pekmeı 

16 Al'pa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 

1100 > 
20250 :ıı 

GSO > 

85 -
15 -
50 -

41 IRO > 4R 
16200 > 62 

935 -
:~0:17 50 

325 -
38513 31 
19776 4i 
6424 -

281!10 40 
4'14.7 Ton 3050 - 144711:{ 50 

4.25 , 2200 - 9350 -

12~20 Kg. 
ıoso • 

37r,ı;o , 
23160 , 

176 > 
400 , 

1680 , 
JG.~O > 
'325 > 
:rno , 

'860 > 
25no , 
l3'l0 :ıı 
2!l0 > 

1900 > 
12flR > 

'7tll'lll , 
2200 ~ 

575 ) 
.•.')O , 
505 > 

2280 , 

1000 , 
900 , 

1140 , 
14(• ) 
678 > 

65 -
120 -

:#, -

60 -
140 -
48 -

160 -
70 -

180 -
101) -

Fı8 -
(:O -
50 -

160 -
80 -
24 -

55 -
55 -

140 -
55 -
60 -
50 -

55 -
55 -
50 -

100 -
80 -

15413:J 50 
7943 -
4850 -

12803 -
16947 -
13890 -

665 -
192 -

2688 -
1141 -
585 -
390 -

2818 80 
1518 -

650 -
390 -

1520 -
308 40 

12866 20 
4224 -
1210 -
805 -
4tl5 -
303-

1140 -

550 -
4!lf'i-
570 -
140 -
642 40 

10474 40 
14S4ı) > !lO - 13:156 -

120 Te. 422 Kş. 50 507 -
lOZıJ > 5:li > 50 5431 50 

6850 K r. 
1200 > 
2300 , 

13800 , 
~00 .. 

1250 , 
1'.100 çift 
:;oo Kg. 

3050 , 
1500 , 
1701) , 

28 -
12 50 
18 -

ıı -
50 -

35 -
40 -
40 -

80 
70 -
40 

6000 > 7,60 
81>\lU > :l 
2500 , 7,50 
:1200 , 5,25 

5938 50 
1862 
150 -
414-
414 -
400 -

3240 -
4!17 50 
a20 -
soo -

1257 50 
2440 -
10'50 
680 ---41?0 
450 
105 
187 50 
168 - -1)10 50 

2111 28 

ıısao oa 

1211 oa 
104l 76 

96( t7 

78ö 58 

1001 70 

4·i5 3!) 

1H 32 

üt2 7S 

GS 29 

11/8/~41 

11/8/941 

11//81941 

12/8/941 
12181941 

12/8/9'1 

12/8/941 

12/ fl/941 

13/R/!141 

13/8/941 

13/ 8/941 

13/8/ 941 

13/8/ 941 

ıı.-

11,30 

ll,4lii 

9,30 
10,-

10,.'lf 

11,:JB 

11,46 

9,-

9,30 

JO,-

l0,30 

11,-

1 - Yukanda adları yazılı yiye k ve yukacak ihtiyaç miktarı eksiltnı e şat·t.namesine göı·e komlsyoııuıuuza 
bağlı Okullar namına parti parti ka pah zar! ve açık eksiltme suretile mli nakııııuya konulmuş ve her ~artinin 
teminat mikbırile ihale tarlh ve saatleri karşılarına yaıılmıştıı·. 

2 - Muhammen bedeli beş bin liradan aşağı olan partiler nçık ekRi itme suretile ihale edilecekUı . 
3 - İstekliler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayr ıayl'l fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti uınumi

yesi üzerinden yapılacak tenzilatlı teklifler kabul edilmiyecektir. 
4 - Her mndde için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedelden aşağı olacaktır. 
5 - Eksiltme Anlcarad:ı bölge Sanat okulunda toplanacak komisyon huztıl'Unda belli gün ve i!aatlerdo 

:yapılacaktır. 

6 - Eksiltmiye gireceklerin 19 41 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü maddelerine 
göre ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane adına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlaL' içinde No
terlikten alınan vekiiletmane ile kom Jsyona ba~vurmaları. 

7 - Kapalı zarf ekslltmelerinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak tizeı·e kapalı 
zarf mektuplarına istentlen belgeler ve teminat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak suretile 
mühür mumu ile kapamak şartile ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe alt olduğunu ve kanuni ikamet
gahlarını yazarak belli gün ve saat terden önce makbuz mukabilinde komisyon Başkanlığına vermeleri la
zımdır. Belli gün ve saatten B(lnrakl teklifler kabul edilemez. Teminatı arın eksiltme saatlerinden daha ön· 
ce Ankara Okullar Muhnı,ebecillğlne yatırılması lazımdır. 

8 - Eksiltme gartnnmcletiııi görmek istiyenler Aııkarad& Okullar M uhas<"beciliğinde Komisyon katibine 
başvurabilirler. ( fl281) 

ı Cif E t•MELEH~T 

* İstanbul Öğretmenleri Yanfriıı 
c e-mi11tti Reisliğinden: 

Cemiyetimiz ilzaııından Sfile)'llta . 
iyl Kız Ortaokulu tarih, coğrafya n 

I~ H., 
GUn: 722 

ol "" 1 ~~:.:::· 
YMilt.r F.nnf Vautl 

. s o s. D. 
G .... ''ıanaJ&U ~ -sı % 06 

Orta Mektep mezunlarına 
Hayvan Sağlık memurları ve 
nalbant mektebi müdürlüğünden: 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİK 

Dahiliye Mütehasam 
Dtnnyolu 16' 

Muayene saatleri: Pazar barit 
her gün 2,6. Tel : 23898 

öir etmeni Mahmut; Zarif Selçuku a-
mızdan maalesef ebediyen kaybet. 

k. Kcderll ailesine ve sayın arka-
ra 
ti 
da 

Otı. kıs 
Ur.a.. oı 
Ak..- 112 .... l> ı 

04 uı 
5~ 17 
O<ı ıı 
4S 122 

19 
it 
15 

•o 

Tahsil müddeti iki ders yılından ibaret mektebinıl.Zin hayvan 11ağlık 
memurları kısmına ortanıektep mcz uıılarının kayıt rnuamele-.sine başlan_ 
mıştır. Tafsilatlı kabul ınrtlun vıt ayetlerdi! Veteriner Müdürlüklc~n
de, bzalardıı Veterini!ı-Iiklerde \'C İ tarıbulı:la Selinı lycde mckt~pten öğ. 

~~ iÇKiSiZ SAZ 
C•l•lollu Çlft•••raylar bahç••I 

Cümhuriyet matbaası karşısında 
Bestekar Tamburi Salihaddin Pınann idaresinde memlek~
timizin tanmmıs sa natkar bayan v e b aylardan müteşekkil 
ON ALTI kişilik büyijk aaz heyetile birlikte eşsiz okuyucu 

Müzeyyen Senarı 
Her pa~ar saat 1 5 den 19, 30 a lcadar bahçemizde içkisiz 

1 1 o larak zevkle dinliyebili~si niz. 

Satılık F rigidaire 
Frigidairc matkah mükerrıeml bir buz dolabı satılıktır Gör

mek ve pazarlık etmek iııtiyenlerin Taksimde, Talimhanede Ay
dede sokağında Koray apartım anı kapıcısına müracnatları. 

i.st. , Komutanhğı .. · ~atın~im·a ·Komisyonu _ilanları 
. . 
Beher k ilosuna 12 kuruş fiyat tahmin ed ilen 199 500 k ilo pa~ 

tates 1 3 8 / 94 i çarşamba günü saat 16 da kapalı zarf usulü ek
si ltme ile satın alınacaktır. Muhamm en b edeli 23940 lira olup ilk 
teminatı 1 795 lira 50 kurustur. Şartnamesi her gün K omisyonda 
görülebilir. İsteklilelİn belli giind e muayyen saat;en en az bir saat 
önceye karlar teklif mektup larını makbuz karşı lıgt Fındıklıda Sa
tınalma Komİ'lyonuna ve mu-leti. «6 19 4> 

il- lio. 
Beher kilosuna 40 kurutı fiyat t ahmin edilen 63 7 ton sığır eti 

12/ 8 / 941 günü saat 16 da kapalı zarf usulü eksiltme ile ıatın alı
nacaktır. 

Muhammen bedeli 254800 lira olup ilk temin.atı 139 42 lira
dır. Şartnamesi her gün Komiııyo nde görüleb ilir. ~steklilerin belli 
gün \'f" saatten en a:z bir saa t onceye kadar teklıf mek tupl.arın& 
m akbuz karsılığı Fındıklıda Satın ftlma Kimiayonuna vermelen. 

· c61 95• 
~ . . 

4/ 8 / 94 1 günü yapılan eksiltmesinde lalip çıkmıyan 4862 
ton kuru ot 12 18 / 941 giinü saat 15 de pazarlıkla salın alınacak~ 
tır· Mııhamnıen bedeli 439380 lira olup kati teminatı 42610 lita 
40 kurustur. 

Sa;tnamesi her gün komisyonda görüleb ilir. 41:>0 tondan 
asağı 'olmamak üzere ~artnamedeki kayda göre bu miktar ayra 
a~rı tatplerc:: de ihRle edilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
Fındıklıda satın alma komis,>onuna gelmeleri. (6774 ) .... 

6 18/ 94 1 günü yapılan eksiltmesine talip çıkrnıyan 225 ton 
kuru soğan 27/8/ 941 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarf usu
lile ihale edilecektir. l\luhı"11men bedeli 15 7 5 O lira olup i1k te· 
minatı 1181 lira 2S kuruştuı. Şartnamesi her gün komisyond.ı 
görülebilir. Soğ~n 12 7 ton ve 98 ton olmak üzere iki tttl~be de 
ihale edilebilir. Jsteklilerin bt"lli günde muayyen saat.ten hı r saat 
önceye kadnr teklif mektuplarını makbuz karşılığı Fındıklıda '!a· 
tın alma komisyonuna \'ermeleri. ( 6859) 

• • • 
Beher kilosuna iki ku1uı; fiyat t l\hmin edilen 465 1 ton od1ın 

28/ 8/ 941 pazartesi günü sa~t 16 da kapalı zarf usulü eks:ltnıe 
ile satın alınacaktır. Şartnanıı-si h er gün komisyonda görülebilir. 
Muhammen bedeli 93020 lira olup i1k teminatı 5901 liradır· Bu 
odun (lartnamesindeki 8 maddeye göre parça. parça .?a ihale edı
lebilir İstek lilerin belli gün ve saatten en az bır saat onceye kadar 
teklif 

0

mekuplarmı makbıız karşı l ığı Fındıklıda satın alma komİ!i· 
yonuna vermeleri. (6860) 

1 5000 metre siyah yün ı,oerit 
75000 metre palet şeridi 

3500 metre l8stik şerit 
60000 metre tire şerit 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 
1222 50 
2602 50 

289 80 
3456 00 

75 70 80 

Kati teminatı 
Lira Kr. 

735 62 
1 - Yukarıda cins, miktar ve tahmin bedelleri yazıl. dört 

kalem eşyanın 13 Ağusto~ 941 çarşamba günü saat 14,30 de 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kati temidatı 735 lira 62 kuruş olup şartnamesi her 
gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - Şartnamesi ile nümunelerini görmek istiyenlerin her 
gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin d e bell i gün ve saatte Ka-
sımpaşada bulunan komiı.ıyonda hazır bulunmaları. ( 68 7 2) . ... 

2 100 kilo pam uk evnfı gib i 13/8/ 941 çarşamba günü saat 
14,30 

7000 k ilo sabun eysafı g ibi 13/6/ 941 çarşamba g ünü saat 
15 de 

40000 Dsmt2 Amerikan vl· 13/8/941 çarşamba günü aaat 
daluı evsafı gib i 15,30 

1 - Yukarıda cins ve miktaıi yazılı üç kalem etya hizala
rında göste rilen tarihlerde pazar lıkla alınacaktı r. 

2 - U hdelerine ihale o lun acak isteklilerd en % 15 nishetin-
d e kati teminat alınacağından ta liplerin komisyona hazırlıklı gel -

1 meleri. 

1 
3 - E vsaf ve. nümunelerini gö rmek is tiyen lerin her gün ve 

pazarlığa iştirak ed eceklerin de belli i\ÜP ve saatlerde komisyonda 
/ hazır bulµnmalan . (68~3_> __ -

ı Sahibi: Z. T. EBÜZZİY A şlara taziyl'tlerimizı sunaı'lz. 
•111salı <Yen a1d) 7 

S4i '°' 11 

_______ , 
renilir. (5024) 

Nefrlyat Müdürü: C. BABAN, Basıldığı yer: J.fRtbaai EHÜZZİYA 


