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lzmitte bir senede 
yapılan nikahlar 

lzmit (Hususi J - Bir sene zarfında 

-
rı 

Pazartesi 11 Ağustos 1941 

Bir İnNnın, latıgattıı Jcendiail• 
candan alakada olan 6irin• 
malik ol111ası, •n 6iigiilc Nff.ttir. 

Turgenev fehrimizde nikish memurumuz Sabri Ak· 

soy 154 çiftin nikahını kıymıttır. 

'----~-------------~ 
llOST AKIL YEVMi GAZETE Telefon : z o s 2 t 

lngilizler 

Kafkasqaga 1 

müdahale 
........................... 

edecekler 
Berlinden gelen bu 
habere göre 1 n g i 1 i z 
ordusu Türkiye ve lrana 
dost olan topraklardan 

yürüyecekmiş 
BERL1N, 10 (A.A.) 

Berlinin lyn i mahfillerinde 
AJ!sodated Pı'i;!es'in Londra)a 
gonderdıği biı tdgraf ehemmi
yetle kaydedilmektedir. Bu tel
grafta İngilterenin Knfkasyada
ki petrol ınıntnkasına bir müda· 
hnlesi bahis mevzuu olmaktarlır. 

(Devam ı ıayf• 3, ıUtun 3 de) 
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muhtelif de..letlere ait ukeri 6ıleri ıröıterir barıta 

Uzakşarkta 
gerginlik 

Avustralya Baıvekili 
siyasi vaziyet 

yüzünden seyahatini 
telair etti 

SPOR 
t 1111111111111 n WUHUUU UI llU 1111 

İngilterede 

kıta yı istila 

hazırlığı 

"Havadan lstili 
başlam19tır,, 

Ortaşarkta 
yakında geni 
muharebeler 
bekleniyor -GERl\IISTON, 10 (A.A.) 

Cenubi Afrika Birliği Başveıulı 
General Smuts, bOyük bır havacılık 
mıtingfode 50.00u kişi onundo bir nu
tuk söylıyerek dcmi~tlı kı: 

.Alınnnyayı mugl(ıp etmek ıç n Av
nıpa~ı kara kuvvetleı1le i til:ı etmek 
ıcıııı tdrc<'gi muhakktık deı;ıldiı. File.. 
J ime lıavudıııı tffit şlmdıdcıı baıı· 
1 ı ı ıı. Bu ı. ila, İmpnrı\lorluk ve 
nıilttclik hava kuvvetlen, mıık:;atla· 
ııııa vnı mnk içın eeytun kıyııfrtinc 
gırl n Almaıılıırn son \C kat'ı darbe
) ; indirinceye kadeıı artacaktır. Bu
yuk llrltnnyanın harbi k naca •ınn 
eminim. Cenubi Afrıka Hırlıgı nlhni 
z .ferin tahakkukuna ~aıdım husu
sunda büyük bir ıol oynı)ııcnktıı . 

lngilterenin hazırlığı 
Ncvyork, 10 (A.A.) ~u ines 

\\ cck ndındaki nıl.'vkut ri ıılc:cl çı • 
kan bir makalede denılıyor 

Dev1ım1 sayfa S, siltun 3 

Almanlar 
Libyadan . 
çekilmemiş 

TeJı. Tasviriefkir, İstanbul 
===z: !Z!5! :ızzc 

Alman ltl•dlrllmft kıtaları bl• Ruı t•hrta• plyorlar 

-----------
' Alman tebliği 
l - ----- -- - - --

22 hazirarıdanberi 

Ruslar 
10 bin 

tayyare 
kaybetti 

Cenupta dütman 
Birlikleri kütle 
halinde teslim 

olmıya batladller 

BERLİN, 10 (A.A.) 
Alman tebliği: - Şuk cephesin

de harekat derplıı ~dilen cereyanını 
takip etmektedir. Olduk~u kuv-.eUı 
~ be; , tirı:e~~l~llA;1 

ce :U:oııkovadakj sıji)ı fabrikala ~. 
demiryolu Ye nıenllfıı umumiye te -
ıdsatına bb~ uk bir nıu\•affakı) etle 
hucum etmışlcrdir. Şehir mcrkC'zİn· 
de ve Moslcova nehri diıscğiniıı ıl. 
malinde büyük ve şldclcUi ;\ angrnlur 
çıkmıştu. Alman hava kU\'Vetlcrmln 
bilhas~a son günler zaı fında elde et
tiklHi Jlnrlak zaferJeıin bir neticesi 
olıırıık clü!\man 22 hazirandanberi 
Finlandiya lıarPkat sahnın dahil ol· 
duğu holde bütün cephl'"1e on bin 
tayyare kaybctmiştiı'. 

Hava taarruzu 
Berlin 1 O (A.A.) - Alman 

ııavatı ve pike bombardıman tay
yarclerinden mürekkep bir tefek
kül cumartesi günü Ukraynarla 
Sovyet kıtalarına fevkalitdr: mu· 
vaffkiyetli bir taarruzda bulun
muştur. Düşmanın 2 3 top balar
yası bombalanarak muharebe 
harici edilmiş, 16 dan fazla tnnkı 
ve 1 38 kamyonu tahrip olun· 
muftur. 

(Del'cı.ı ı ıahife 8, .sutun ! de) ................................................ 
Amerikada 
grevler 

CALDWELL, 10 (A.A.) 

Ofi: - Curtiss Wıl~ht tayyare 
pervaneleri fabrikaları imalat şubesi 
müdurü Robert Earl hükumete mü
racaat ederek milli müdafaa için ya. 
pılmıe yüz milyon dolarlık sipaı-işle-

~ ı 
1 

( Reuter'e göre ---------
Mareşal Goeriıg 
tahas$ilt kampına 
sevkolunmus 

1 

Muavini de 1 

idam edilmiş 

' - - . 

1 Sov~et tebliği 
-------~ -

Dün gece de 

Beri ine 
yeni bir 
hücum 
yapıldı 
Baltıkta bir 

Alman torpidosu 
batırlldı, ikisi de 
hasara uğratlldı 

MOSKOVA, 10 (AA.) 

1 

B B.C : - Sovyet orduları ka-
mandanlıgının teblıgl · 

9 agu tos günıl K~ ·l oln , S o
t k, Koroston ve Bıala • T rkO"r 

Maretal Goerlaı 

I.ONDRA, 10 (A.A.) 
Rcuter: - .Mareşal Goering ile 

muavini General Milch'in askeıi va
zifelerinden affedildiklerlne dair O· 

lnrak şayi olan haberlerin Alman 
Başkumııı danlılının hu usi tebliğle
rinde, ne bu inin ne digeı inin istın. 
!erinin bu tebliğlerde zikıcrlllmeınck
tc olma ile teeyyüt etmiş bulundu -
ıl'uııu Moskova udyosu bildiriyor. 

Goering'in ne olduğu hakkında 
hiçbir malümnt yoktur; fakat Bcrlin 
civaı ıııda bir tahaşşüt kampına sev
kcdildigi de soyleniyor. General 
Milch'ln de Ge11ta1>0 hu·afındau tev
kif edildiği bildiriliyor, 

Yahudi ınen,eli olmasına rağmen, 
Goering'in enyesinde en yüksek as
keri mertebeyi ihraz etm1ıı olan Ge
neral Milch; Hinımler ile Goebbel 'in 
şiddetli menfuru idi. Berlinde Gene
ral Mllcb'in tevkifini müteakip Hinım 
ler'in emrfie Gestapo tarafından 1-

ı edildifl fayiaları dolaşmaltı.adır. 

•tıkametlerinde muharebeler ohııııt
tur. Cephenin dlğeı kıaımlarıı da 
kf!Jif :faaliyetleri \ e mnham nı " 
demeler vukubulmuştıır. M ıh:ıll• e 
ter esnasında K zılordu ha'a kuv
vetlerı dilşmaıı ııı makineli cüzut ı n
larına, pl)'adt- ve haHı kun<·t c ı ne 
ınııvnffukt) l.'tli tanı ruzlıu yapnııı· 
tır. Cuma günf.ı duşman 14 tay)aN 
kaybetmiştır. Blzım tayyaı e kayıbı
mız 12 dır. Perşembe günfi Alman 
tny~ ıırclcrinın zayiatı evvelce bildı
ıildlği gibi 21 değil, tam 81 tayya
rcdir. A1man muharebe fllosuna 
karşı yapılan taarruz netice inde bır 
Alınan torpito u batırılmış ve diller 
ıkı torpito ,ı, ha ara ugratılm ştır. 

Berline akın 
Mo!!kova. 10 (A.A.) - Ofl: 
Tnyyarelerlmııo; 8 9 agustn.. g ı 

münha ıran lstikşafta bulunmak 
mak adile yemden Alman) a lİZ rın. 
de uçmuşlardır. Bcrliıı mıntakasına 
yangın ve infilak bombalnrı atılmıt· 
tır. Askeri bl.'deOer 'e demiı~ohı 
merkexleri tekrar bombalanmışLır. 

(Devamı aayfa 3, ılitun 4 de) ................................................. 
Alman işgali 
altındaki 

memleketlerde 
itaatsizlik 

---·---

G. saray yüzme şampiyonu oldu 
1 rin icrasını bnamel :felce uğratan 

greve nihayet verilmesini istcmiıtlr. 
Duna mukabil amele komitesi reisi 

Shervoooıi :fabrikalar idaresinin gre
\'e niha~·et vermek için her çareye 
bnşvmulınuş oldugu suretinde lddl
nsını reddetmektedir. 

Sırp çeteleri 
"" çarpışmaga 

devam ediyor 

• 

Deniz teqihlanndaki srev 
.Kcarny, cYcru J(.'l"SC'Y> ıo (A.A.) 

- Buradaki Deniz inşaat tezgahla
rında gıev devam elml·ktedır. Dl.'niz 
inşaat tezgahları işçileri endustri :fe. 
derasyonu reisi J ohıı G1'cen1 erevci· 
lere müzaheret etmektedir. 
New-Yoık World Telegraph diyor 

ki: 
Hiıkfımetln, sanayi teşekkülleri 

federasyonu Jı:ongresı reis muavini 
Flynn'in teklifini kabul ederek 1nıa
at teıg».hlarına vaz'ıyed edeceğl an· 
!aşılmaktadır. 

Halledilen ırevler 

o .. ,.. llllela 

Roosevelt 
balık avında 

Vaşıngton, 10 (A.A.) - Ofı: 

Bu hafta içinde Mesai Neuretlnin Vaıtinaton 1 O (A.A.) - p0 • 

uzlaşma servisi 29640 ameleyi ala- tomac Riyaseticümhur yatından 
kadar eden. e!ll grev telrdid_i ve diğer alınan son telsizde deniliyor ki: 

V.11.t.ndld. '.p • .,,. ft • .. 

1. 1 ç n hafta halledilen 1htiliflaıın mik. . at: Sil ıç~~de ve demir üze-
.Urprlzll ••llc•l•r verdi. Atletlzm mU•INI·• •rınde tarı 42889 -~eyi alakadar et.mele- r~ndedır. Bugun balık avı ümitle-

il .. , ... 1,1 ... ln b.'lnc. hafl •• I d. ~O.,. jl ırtin1a"ı ihtılafları halletmı•tlr. Ge • y . . . 

lvt dereceler •lındı. (Yazısı g/ıif• 2, dtıın 3 de) teydl lrı azdır. Yatta her ,ey "'kindir. 

L--~·~~~:::=~-=~~~------~---~-~-------~--~ W«~ ~~k~~t~nı•ı lpradq«bır~yy~tur. 

-
LONDRA, 10 (A.A.) 

Zagreb'den alınan bir habere gore 
Bomada Sırp çetelerıle Alman i,f?al 
kıtaları arasında muntazam ı uh1ı1. 
rcbele.r olmaktadır. Çeteler, S ı p or
dusunun ılcat ederken saklad g • 
lih ve mühimmatı kullanarak p • 
nanın sarp dağlarındaki yatak ve 
inlerinde gitlenmekte ve gcc ~ k • 
larile baskınlar yaparak Al ıll• 
devriyelerini vurmakta ve sabotaj 
hareketleri yapmakta ve hatti mü. 
htm köprü ve demiryollıırıııı beı l a
va etmektcdMer. 

Almanlar, Ustaıilerin yardı i • 
memleketi tedhiı ederek her ırfi11 
lctiUe halinde idam, kurıım• dbım .. 
ler ve büyük mikyaııta tevlı:lfat yap. 

bd vukatlan• maktadırlar. ZaaTe • • 
veııalr scrbelt meslek erbabm n Y •· 
dP sek eni tevldf eclilmfftir. 
- ........ fH ...... 

--~· LoDctra. 10 (AA ) Hl\hPr alın. 
(~I ...... L '6tl n o4 de) 



waz 

İhtikar suçlularını askeri 
mahkemelere verelim 

TASVİRİEFKAR 

·-··S .. P O R .. 

Dünkü at yanşları çok 
heyecanlı ve alakalı oldu 

ıı AGUSTOS a.!1'11!!9 

1 Tasarruf bonoları /~merika ve haı·p 
, ır t ~--1 .1._ 1.._ l le •· ..l.!1-1 · " A merika müttehit hükiımet-r a anl&M# anıt .,. vuno tua t:r.şı gosterm«. •r• leri büyük dimhuriydi 

hararetli aldlca Cümlrurigd hülcumetile onan milli bir devlet olmaktan ziyade 

H arpten en-el de ihtilrir .ardı, harbin batinda da ihtikar v.,.. 
kalan oldu, harbin sonuna yal&l .... iunıv temenni ettiğim 

fU uralarda da iblikir vakalan ol97or. 

lcıgmetli malige~ine karıı duyulan sarsılmaz birçok m!l!etlerden mütqeklliJ 

G 1 1 •t• ~..1 k k b l l b" • bir halitadır. Bu itibarla Amri"İ-BIBl898r&y yüzücüleri de stanbu ı ım .. uın .,. gü ıe ir mili fi• mtı iter ıgenın kalılar harici meselelere kal'f1 ve 

Fakat ayni nka, dün Ş7\htİ bir ahlaJmzhk iken, borün milli •ir h.iyanet ,.a.fmı ta,ıma"tadır. Ve Mrp uzadıllça, •JDİ malai· 
~eki bir ihtikir hacli&-eıinia mı1 li vicdan iiserindek.i teüi ıit· 

•• • \. Par la k n Ü .. a nesi d İ r J babusua ~nteleri fU veya bu 
y uzme ,ampıyonlUğUnU kaz&ndll&!' 

1 
Avrupa memleketi bulunan •• 

· M llli Müdafaa ibtlyaclannı kar- na.unun büyük bir kıımını eatın al- ana Jiunlan tncaisce olmıyaD 

Yu .. Zl e ta•ıı·Jlll•L iT enis müsabakaları 111amaıı icin buklimetiu cıkar- nıııtır. wuw~ı. çok defa birtqeıniyor-
ıide artan IY.r taxyik ma.hiyetini almaktadD". f ., IA . dıfı tasarruf l'.onolıırına karşı haıl- Avrupanuı her tarafını \asıp ka- lar. 

ipr.de a...ıancluğuma:ıı kör döiüfünün yana ne ıö.terece· 11 Üç gündenberi Tarabya kort- kımızın r:österditi yu1t.,e1ı. ra~btıt ft vuran ve tesirlerini dünyarun her 0 .• taraft diller' ln-
iini bilmecliğimi:ıı için pipten ıeJcbil~etc bütün kötü ihtimal· 11Sa la aka1ar1 l larında devam eden Boğaziçi te- "!il.a her türlü tahminin fevitirıJe ; tarafında hiuett.iren harp hir çok 1riı::ıanıar : .. :~. da, :r,~»-

• • • • _ .:1 • - • 1 1 1 nis müsabakaları dün nihayetlen- olmuştur. Boncılnrın aatıııı arzedll- .nı,.nılckeılerde bu ~lbl oonolımn çı- • .• I • 
kri hesaplamak mecbunyetındeyı:ıı. O k.uu ki. d~gil ya na C'r.p- t . _ . . diği brüntlenberi hı n/z Ç("lk kuıa bir • lrımlma~ını zarııri kılmı•tır. he:p, akıde farlı ve munaferet ene 
M serisinin "' esaılı memed; olan milli İllhMd1, ond•n çok fs~nbulte: s~~arı Ajanlı~ ta· ı mı~ırt' d k k kl d \ nıüdclet geçtiği halde. bunlann 13-1-' Fransa v~ İng:Uteredı•n eonn A· birçok '&Ümreler yaratmıthr. 
eonra -'- müt .. ft'rrik •tleri bile fevkalade büyöl. b;, titizlilde rai ın lakn - Pbak 

1
1 en yüzbme....neamd· k ed ıce Fe hte . er ke ber e :

1 
ı dn· nıll)·on liralık gibi bfi:;ük bir kıı;mı m'-ıiıtada da mtidafaa bonoları çıka- Şöylf' ki Arnrrilıan Ciimhurreisİ· 

s~ J) Y·~n u mıaa a arına u6 .. n e 

1 
ara an e mı te ayan ar a _ • , 1 :8 kn d h ..- • Lond d k" h • n-- • 

.ı alLnda bulundunn.:lıyız Mod" havuxunda d ed.l . il · • . sal !mıştır. Giru!en hu rngbet ur- rı nııştır. ıı~rı u ilnyn aruı nm n a ı USU!I! munx:uı. 
Anlı or.n hükUmet kRdifo eldivenli d-:mit elinin lf'rlliiini, Üç sene aampiyonlu;:a~gin~ ~!la~ :stalnbu.lddan LMualla, çıf~ ~r~ek- şısmıla ~erİl"C knlan kı-,mm•n <ln lıi!' ~ karşısındn m:ıazu.m ııılilh:anmA li Hopkinain Moskovayı ziyaret 

·~· y ~ ~· - •• • •• Galataı;aray reialeri AJnan Abıska 1 er zn:ı.T en ohner ve rıstıyan aya varnıaılan tamamen hnlk ı.:.ra- p:ogn&mını l:aşnrmıık l:rtırannıla ka ed~rf'k buntda Amerika ile Bol• 
sert1a&m dogunbilecqı bntun ıayn t~buJikl•re. meyda~ verm~· lı ve kaptanla 1 C"bat De . .1 muhtt.<:it ise İıtanbuldan Hasan 

1 

fından ııat:ıı alınacağı ~üphesizdir. lan Birl~lk .Anıer1ka •J .. ~letlcTI hu ,evik Rusya .,...mda ada tesanüt 
mek için, hiue~Ürmek iaıemiyor, ve ba d~. biliyoruz lu~ .tenlut yüzücüleri rYus~f 'Ünaı:::z:;reth: ile Mualla birinci olmuşlardır. Bir bono satın elmak suretile, hoerr. prilJ:l amın bhakku~•J ırin ııa~ftdil- bulunduiunu tebarüa ettlrmit ol-
içok ko!ay, icraat ~ok zordur, fakat bUDa rae;ıt?en fU aamınu . ka- birt!ı>nblre faal:yetc gt>çmiş ve gerek Ko ular milli bir 'ıızifcyi yet ine f.'t!t;rme"k, I mc.-rl :arurJ. olan Y"._~~k m~bhı •laı- ı m1ts1 katolik AmerikaMar arann. 
aaatfeyiz Jıi, göı.ü luzmıt ce!•he gerisi bo;:.gun:,nu mubtelurler seçme, gerek trşviklerde bu seneki Ş . . . 1 hem de en emin ve karı. hir gf.'ilr t~· v,.Jııız ha:ınt>yç . yı.ııı..emrı-, doğr.ı da derin infoıl uyandımntlır. 
Mi.. m.-vcul lı:anun•ar rok betti pek çok hafiftir. yüzme yarışlaı-ını buyilk bir mu. Her hafta meraklısı hır mıslı mın etn·P!< ve İıundnn başl..a devlctın lıu1lnmr.ıışk'" buk h zr.ıetel mbü~afca bo B I . . d". J 
._ - • , ff k 1 k 1 b · h f r k lk d bti k 1,- ı " I ne:. .ırı çı rrına &ı:ı·eti o? ı.tCıı A • ı o ff'vtzının ufmam o an Madem ki fevk:ılide •hvat idnd~yiz. ve madem ki ihtikAI' va ~ ıye~ e kııza.nmışlardır. artan at oşu arının eşıncı a •

1 

nı:\ ı ıı ıımasına a yu ır_ .ı•.ıı - .. fk b l'· d . r k ttl . • 1 1 
d l dah" b 

" - d k • b DUNJ\.Ü NETiCELER· t d "' \ f ı· f d" kocn• ye- met ctnı" olmak ke,·fiyetin: muclıH: 1"llL n 8 .-ını " ış ıra e rmıv :vu"~: sermaye ar ar ı 11 ili" .... t ) . d b" ... b • laırın a aı •rı ma • • , • . asına un e ı e en ı ..-- ~ ~ 1 t" • l 
m 1 lfUCU a ırıp e en ır ıu ... ,ur, u aevı auç ıoo :metre tıuvükler serbest: · d d d"I · t• K 1 bulunan \'atandaşlar ılevlet n imza· ır. :r:ıyaı-etten memnun o manuf• 
kemelerde rüyeti doiru olu:. 1 - Mustafa (G. S.) 2,38,2. rın be levam ed 

1 mış ır.I oşu,:- sını taşıyıın bu bonolara pıııalarını _Son 1 •lınan. haberblrrtle bunlu an lardw. Amerik11.nın ru.P.te kı-ah 
C•h d BABAN 2 j il rın a~ amasın an evve mem - .. rr.ılyon arca lır:ılık onnmın d~rhııl J ı. lü -• d b" k , a - sma (Beykoz) 2,42,2. k . • d .1 fi l . n yatırmakta hiç tereddut etmemışlcr- · • ika h lk 

1 
,.atın <> up .. ontro •• .. hn a ırço yev-

- ""'~-
-=-~ ç::_p·/ Tefrika: a& r azan : KANDEMiR ........................................ ••t• bi r b u e ks ik ti. 

li man ın da mı 

Kend i ni Çam 
s anıyorau n ? 

3 - Mehmet ( G. S. ). . ~tımızld e_ çe~ıl en ı m Se:!ıtı ""ke dir. Almcr x.. ~d ı tkaratu!ıdıı.!1 rrıırü.•- mi gazete bulunan Hearst de mü. 
100 metre kii,.ukll'T serbest. ıyısı o ugu soy enen « ur u >· a mdı15 • ve n etu apı~ ıgı ., d I b I ak d 

~ • .. k I ·ı · b Hu şuurlu anlas·ış memlrkctimfz· 0 tü cıt e e açmıt u unm ta ır. 
l - Bedri (Beykoz) 2,46,3 un baz.ı ısım arı çevrı mı~ -;e u deki ımlli ve mnli terbiyenın yıık ,ek ııı '~i ır. h fi • 1 " B t 1 H k" • Sov 
2 - Necdet (G. S.) 2,49,l filmin kahramanları olan , _ehra ı nl' at"()_ ın:ı.ııru a.rırır. a.j:'ır "~' u gazi! e er, op. ınsın • 

ölçiic:ile halkımızın cüınhurlyet hU. d bü d ı. b k J rd d d b 1 S - Gcgo 1 Beykoz). ve Avniyi yakından seyretmek yi11nr, rr. ~e ın ~ .ıt) 11... ır ı t • yet ere ya ım. va ın ~ u un-
100 metre sırtüstü büyükler· · • t f b"" ··k b" kalabaiık k(rn,etlne ve ontın kıymetlı 11U1'iyt>- rılln Jnglltcrc hükumeti bu açıj?ııı masının, Amerikan cOuın ı.nnu· 

• ıçın e ra ı uyu ır sinr kıırşı 10lıırı yfü.sek ıt;maclını · k d ı ı· ·ıı · · · 
l - fuat ( H. Paşa) 1,25,4 revı"rmı"ştı". ıııuhlm bır ısmını a nc:ı ız mı etı. miyesini ikıye a-yıracağını ıbter 

> guııternıeıd itıbarilf' gayet şayanı 1 d l h u~ ı k tik 
2 - r.;ecati (G. S.) 1,32 Cumartesi günkü nüshamızda dikb~·ir. n nk e:;~t'tn v alt adrınkcı ar,~ı r._:ır. e1miftir. Katnlik rüesası, Roo...,_ 
3 - Gültekin (Kadıköy Halkevi) 1 • se l"tlıo:uc 1 •rnvf'!.1 n e arşı amı9~ • it" Bolfevikl,.re yardımda bu-
4 _ Ömer (G s ) göstermiş olduğumuz favori en- E~nııc>n her meınlck~tteld bu milli Buna bir misal de Fransn gösterile- iv~ ın d- b ı. L 

· · • · d"" b" · · 1 k t h · · Ji t b" ı k b lk 1 unmaıına mev an 1raamAm~• 100 metre ftrlti8tü küçükler: mız un ırıncı ge ere· a mını· ve ma er ıye o meme et a ·ımtl 1 biUr. Fransız ordulnrı mtlnher.ım o. • . . • · • 
ı _ Nejad (G. S.) 1,35,2 mizi doğru çıkarmışlardır. devlet tabvllatlımna karşı gö;,ter- duktan sonra n:t.>ııılekE'tın büyOk bir eçın _w:ar 'H aar~ kanununun ılı•• 
2 _ Adnan (G. S.) Birinci kotu: 1400 metre me· dfkleıl alaka ve rağbet ile blçülınck· . kısmı dilşrnan işg:ıli altınr. ıreçrııt~ . sını ıstemektedırler. 
8 - Bahattin. ıafeli olup üç liayvanın iştirak et- tedir. 1 buna rnğnıen nıllletln mali ve m1111 Fakat Rooseve-lt lubnUf oldu-

-- - 1500 metTıı eerbeıt bürükler: tiği bu koşuda: M~hakkak olan bir ııey nr_sa ? da' rerbiycsi hiçbir ~am~n arsılmamıs iu yolda yürümektedir. Hali h•· 
Demek ki Rababa kar,ı almı~ b!lşını ı dan bile :fazla söylemi, oMuğı:mu ı - 1brahim (lstiklil) 23,11,, 1 _ Roi, 2 _ Mıs, 3 _ !<o- ı ferdın mali L.ı! irt.>tı 1?~ ~1i!kıvetı ve "f' devlet tnhvllatlarına karşı olım zırda en kıymettar harp maize· 
vapura gitnıff ... ) diyordııın. Boy!.,ce sanıyordum. 2 - Osman (G. S.) 27,3,4 • • G • 400 "kT bahis parn~ının, daınıa ıff'vletın mukadd• rağbet azalacağına bfl!k!s ıırtmış. mesi yüksek evs&flı tayyare ben· 
tnkıµll>n ve tehdıttcn fena h. ide !ır- ı Biraz Mınra, onan kimseye ırörün- 8 - Mehmet (G. S.) 29,8,9 mısar~. anyan. ' 

1 11 l ıalllc alakadar o1muı ve ona tabi tır Hit şüphcs;z ki F_ran•a hAlkın.n ~inidir. Aylardanberi bu rt1adde· 
kerek Balumılan palas panöırn u. meden hududu aşması esbabını ha. .C -· Recep 950 uruş. bulı.ınmımdır. bu ınlayı!Jı, duşnıan ışgall altında . J .. .ı il . 

1 · İkinci kotu· 1600 metre me· , nın aponyaya ıon1.;er mt!ı• zuklaljışına bittabi çok "e'·indfln. aırlamık flıere sokağa çıkarken, tek. 6 - Nnıh. . • 1 Vazlyet böyle olduğı; halde bulunau memleketlerlnh: mft~ukbF. d"ld"·· hald : d' VI d" 
A ıl mühim olan nokta ise Lu nzi- rar <.ıd:!sma uğrnmış: ROO m~tre atrbest kiiçükle1·: safclı olan ~u k_?şuda: devlet.in imzasını taşıyan b:r paınyı ı l:alkınn11uıı için atılmış bir adımdıı-. mene 1 ıgı • ~J·m 1 "k adı-
\"C:tte kaçanın bir daha Batuma ynk- - Gece görü,iirüz. Dışarıdan bi1' 1 - Xemal (G. $.) 13,8,4 1 - Melıketulva, 2 - Kurut. yine devletin imzasını havı bir bono Biltüı; bu sayılan d<!vletleıdc oldu- vostoka PJ'l'I ma at mı tar • 
laşamıyacaiına da lnanmıı bulunu. şey istiyorFanız söyleymiz alayım, 2 - Ömer CG. S.) 14,1,2 3 - Süleylc. Ganyan: 100 ku- ı ile karlı bir surette değ4tirmek ğu gibi h0iıde de devlet tahviliitla"ı~a t~yyare ~en7.İni gönderi~~ekte: 
, ırlRr. Senin istcıilğin de bundıın demiştim. 3 - Refet JBeykoz) ruş. ve bu suretlP ayni zıımand& ''atnni kımn dııınıa olduğu ı:lbl bfıyCik bır dır. Hatti Amerika hükUme!ı 
~aşka bir ııey değildi ya... Y•tn~·na uzanmış, yorgunlğunu 4 - Kerim (G. S.) Üçüncü koıu: 1000 metre me-, bir vıızifeyi de yeriM ıretirmek her 1 rağbet Yardrr. Malt kudretine giirf' d•lu1de benzin aarfiyatnn tahdit 

- Öyleyse, dcdhn, çıkıp bir tur glderlyordu. Tiirk bayrak 11arış-ı: aafe üzerinde. yapılan hu koşuda bakımdan hayırlı bir iştir. İşte ht-r 1 lıiç olmıı::en 5 liralık bir bono satın için 100,000 benzin iatae1ommun 
yapabiliris. - Tcşl'kkfir ederim, dedi, bıırtda 1 - Galntııuray (Necati, Yusuf, B k t k hat bir koşu kazan· Bah.ıda olduğu gibi, bilhRss" ır.eml•- ıı?man keı,dine ayni znmnndn rııill! günde 12 ıaat kapanmasını bil· 

Arkadaşını asabiyetle yerinden sizi bekliycceğim. Mu!tnfa) 5,53,4 ut ço ra 1 ket ılnvalanncla he-r \nkk yuksek bir 1 bir vazife teliıkkt eden vatand.lşl:ı"1- diren bir emirname ne,retmİAlİr. 
kalkt:: Saatlerle oradan oraya gitler~k. 2 -- B<'ykoz 7,9,8. mış ır. B k t 2 S 3 ha asiyet ve anlayıe gö3teren Türk mızın bu yükı:eh anlal'JŞJ cumhul"iyef. J d h" H. d" , "d • A 

Ke'ıdınl. Çnmlinıanında mı san vor- seksen kapının ipini tekerek. do ıtŞ- 1 - Funt (Beykoz) Alı Şah. Ganya.n: 150, .Pl.ase . cluğu bir ehemmiyetle henınısiy •rek yüksek terakki hamlelerinin pariak merik. •.Y• kauçuk ıhracı.nı men• 
Ho;>palr .. ıete blr bu eiuıikt.i. 1 "Kıd~cü11 rıtla•na: _ı - u e • - aru?· 

120 
vatandaşları bu işi de lfıyık ol • \ 'l'iirkiyesfnin her sahı da g.lst• rdiği ~ponya a 1 .'" ıçını en • 

.. ~ tıktan ve her şeyini yoluna koyduk- s b ( ) 1 S ç f b h 200 k 1 '' h t Bu l k • k k 
1• '- k ı 2 - a rl Galatasaray 7 · te a ıs • : 1 1 ı:ıa. ıs hemen hemen bir avlık bir miıdd!'t hir nümunesidlr, etmtt il'. mem c .e.1n ımçu ıun A ınaa, ına •·· tan s011ra, gece yorgun argın otele dö i 1 • d a. 

Arkndaşımla bu nıevzuda bir hay- 3 - z. ya CGn atasaray). 380 kuruş. içinde 25 milyon liralık tasarnıf bo- Atıf SAKAR ibraeahnm yü:: e otuzu, nme-.. nerken, her zaman yt•mek ycdı.;inıiı: ı - k b k kii--r.ı.ı 
1·1 ,.ene .... ldık. Nihayet o kalktı ve B t h p .. d Tur a11ra p...: er: Dördüncü kotu: 2000 metre ... ........................... - ................. _, .............................. ,............. rikaya yapılıyordu. Amerika .. ,,.. n umun meş ur avıyonun uııun e G 1 ta 
ft ... ~ i ~alıaha ka·'ar bir taraf'l çık- bl b k k 1 - ' 11 n snray. mesafe olan hu koşu günün en K k J y • kau~ık tasarrufu içı"n kadır. iskar-
.. ,..., .., u durmuş, (hele r a avım, ar adaş- 2 JI k k k ..--
mıyacağıma, kendi kendımi odamda lardan kimler vnr acnba !) <!iye Jçe- ]' -1 d ey otlz. k .. "kl güzel yarışı idi. Bu koşudc. da 1 r ç e ş m e 1 en 1 e IR e ve pin1eriııe rnal:s·u ince lastik ka-

h d l \ ıı e. cıı rı ama ·uçıı er: f'I k 1· k"b" R l 1 • 1· • J d • k h•pscdeceğime d:ılr en en '! z a - ri girmiştim. Kııhıbalık salonda biz- 1 _ S ı~ı tt" G s ) 24 !i4 Karan ı ·uvvet ı ra ı ı omansı 1 ot ann ama ın1, a!)onya " ıpe 
kt "tt ''nlnız ka n .t ııı 111 

'· • ' 1 b b" · 'l'k ld J k •ıd• f 1 ,. ı· · l ..:ı· P dıktan sonra çı ı gı 1
• • - , den kims.! yoktu. T:ım doneıken, 2 _ Rnha (G. S.). vurarak güze İr ırınr.ı ı a ı. SU arı esi } raıca a rya 1 ihracını menehnı~ erer.-. ara-

l:nca; bir saattir ml.,nf 11 oldu ~ n vestiyerin önünıle, tanıdık kız g:ır· Küçiıklc>r artı"ındn yapılan su to- 1 - Karanfil, 2 - Romans. ı fiillerin ve diiier harp malzeme-
veni me kenlmi alıcı gözlle tctk ke sonlardan biri: ptı miisRb:ıkn :nda Bl'ykozhılnr 3 - 2 3 - Humnhatun. Ganyan: 1 70, Belediye tarafından, Sıhhat Vrkii· Dnfmi Enc~IT'l'n lcıtral"ile dünden sinin imalinde kullanılması :rart•• 
kovuldum. Burnd:ı her şey vardı. ı • · ı ı· d ld - 1 'b' · "t'b '· k 11-.ı 30 k "k d · k bütü "hti , ç nnmı rl!ı , - Kıme baktımz, dedı, biraz e-v- G::ılntn!'lnr:ıyı yenerek küçükler şanı. plase 1 30, 100. e ııı en n ı~ı em r mueı ınee ou- 1 1 ııren e'-me K ..,...a para arta- ri olcın ipek sto u Amcrı " " 
Nazik ~o . bil n ~-. l~ .. arbl ~~ vcl şu masadc bir Tihk ıçiyoıdu. piyonlu .. ınu nlmı.,lnrdır. Bqinci kotu: 2600 metreli o· gunden itibaren şebrimlzdekı ](ırk- rnk 13 kuı~ışuın( francala d,\ l ku- ancaır bir aylık ihtiyacı kartıla-
ıünmfiş, ıstı~e ~e •ım,Jne. y~rl~t·r r.ok ıcti f?n1iba. Hatta hesap pusla. B6viık!c,.rle ise Beykozlulqr takım lan hu koşuda Sava iyi bir birin- çeşıne sulaı·ı kesilrııış bulun&caktır. ı·nş artarak !?2,6 kuru~taıı satılmıyn yacaktır. 
ğ!m helr şeyı ydcr ıçyCTit "C•ı"t oc"-·k~ sını bile <idemedc:t ortadan kaybol- ç karamndılclnrıntfan Galatasaray 'l'k •- s· . ld ; nlr knç sene ewel verilmiş olan başlannııı;nr. • w db" 
mı .. bu untıyor u. c~ " v "' t;u h"k ll ı \ t cı ı Kazanmıştır. ımrının a ı_.:ı bu kıırarln, bir ,...,k "eşmelere ve en· Amerikanın aldıgı h«-r le ıre .., ki muş ıı ·men ıra p gem ş ve su opu şnm k ] '-t :w~ ~ d b 
ycn1ekler, içkiler, gnzrt ·ler, tap· ··· . , pivonlul:unu knuınmıştır. derece ço par aıı; ır. milere tcrkos tesL"Jatı yapıldığı için S f• ti kartı Japonya mukabele e :.ı• 
lar •.. Huliııın banyoya kadar her şey Bize kulak mlsafırı olan kapıcı da 1 bil ükl d kfi -k 1 - Sava 2 - Bo7.kurt 3 - bir su sıkıntısı mevzuu bahsolnmıya- u ıya an lıınuyor demektir Askeri tedbir-

sö:r.e knrıştı: nu surete v ere Vt' cu·· . . • ı· · 125 .•. • . .. .. 
hazırdı. . !erde Galntıı'lnray ılar 171 puanln Sımrı. C<'nyan: 300, o ase • l'< ı ı "Jylenml'ktcdır. Bazı semtlerde, damacana ile sa- ler de böyledır. Amertka buyak 
Şimdi :t pıl:ıra"k en doGru iş ~·ıka- - Evet, gıderken paltoııunu bile ı birinri. Beykozlular 58 pualn ikinci 100 ve 700 kuruş. ikili hr.bis Ad j • d tılnwkta olan iyi sulıırn danıacann Okyanusta yeniden 33 bahri üı 

nıp ~atağa girmekti. Ben de byle almnınış, lmkın ışte lıurndn ouı IJ· ıreJml!ll<'rıUr. 4.40, çifte bahis 400. üçlü bahis , J • eı bıı•ıııa 10-li> kuruş zam ynrı,Jd:ğı vücude setinnPktedir. 
l apum aınıı, hnni Ul ku ncı eıle? yor " d . 1 Kilçüklerde 218 puanla Gnlatasa- 5 2 S kurut vermiştir. 15 d b• h l lınkkındn tlkiiyetler vukubulmnkta - HonoluJu vila etinin mubafa-

B.ıı i bir yudum viski nln.ı.ım... Adamın gn•ter ığı paltoyR b:ık- ray şampiyonluğu kazanmıştır. yaşın a Jr JrSlZ dır. Aliikadar makamlar bu sebep .. lz . y • 
dedim. Ve elimi şlşeı:" uın•ııkc~, tıın. Eyvahhh .•• Ru onun ıı>rt111dakı Mehmet oğlu Ali isminde 16 ya- fiyat yUksclmesini tahkika başlamı~ ZUI da Amerika Babr1ye Nezare-
oracıga bir toplu iğne ll<' illştlı ılmış slrah, kirli palto idi. Beynimden vu· Atlellzm ManlsacJa lilr Mlllf şında bir çocuk Sirkecideki Aydos ı:u·dır. ti tarafından deruhte edilnıiftir. 
kuıı.ı parçasında şu satırları oku· ruımuşn donınüştüm: mUsab•kaları M üc adele kahramanı otelinin katibini lcerıde •.ıyur güı ün. Amerik"'n alclıiı bütün ted· 
dum: ciç •• iradenden <·min oldu~uın • _ Zarıırı ,_.0 k, hesap benimdir.. ce yanına sokulmuş •e cebinden ka- Edlrnede hayıraever L!....ler Japonya- L-..L.- -.·rm...;.. 

d ılml " Atletizm Ajanıığı tarafınılan ter- K 1 d U 1 1 k d DITI - · nerne •· 
i .. ln bu .. ı eleıi bura~a ken i c e Paltovu da muhafaza edlıılt. . .Aldın. u sanın anahtar arını a ara kal!a a bir Y•land.. . m" t..,• ed--Ltir" • L-.:11- : .... fa 
" v ,, tip edilen erkekler ve bar:ın?ıır ara- ı · ı .. _ -- ..... .,.,. -

koYdum. İç fakat. ml', "uuur paırycın rım. diyerek dışarı fırladım. ki 1 1 U Manisa, (Hususi) - M111i Müen· lıulunan 40 ırayı ça ıp ... çmııtır. __ -.:L _ ____ ..a_ J •-a !I- L--

ki · ı kl d n çıkarmadan k 1> sında pentat on ve tr a on musa- Bir müddet sonra yakalanan çocuk Edime, (Hususi) - İçtimai 7ar- ~ ...,.__ -r-;;, llR ....-
hı yeıun a ın :ı · 1 (Deva~ -r) b '--] d " F b h tad d delede değerli hir.ıııetleri bulunan ve d h. 1 be -••...!11.1....:~1• :a..ti..a ta --.. 

Elim U•nndı'"ı yerden, ga'"i ihti- .... "'.. a ... arı un ener a çe 5 ın a Yedı"nc"ı Sor'"' Hikimııx.·ı tarafın - ım ıu le yetiımie hayırsever bal- ....,,._, ... _,, m .,,. --· .... • "· ::-- • •===- b hl · d 1 :\lanisa havali inde Pnrdi P hlivan .. - 'ti I •~-..:1· r::..L yıtri teri geldi. Karıımdaki şişeler ııa :ı eyın s:a~k on ~1 y~pıi mıştır. nnmlle maruf :\fehmet Pehlivan git- dan tevkif edllmll)tir. kımızdan atanbullu Ahmet Bariç, fdr sörmeme•acu&r. ~~~ iMi 
Hnkı bil"ıbırinden o?dilı·üeiı 7:rhlıler- Trakya:4a •l•ç ruz: ınan te nı ne ce er yazıyo • tii?I köyde hn tnlaııarak evine ılöıı - * ılJUllTELIS VEZNEDAR - şimdiye kadar muhtaç ve fakir hal- bal, çok daimm olae &ıı,.:.q im-
il' doldurulmuıtu. Blr tDrlil birine dikme faallvetl ı - !\ermin, 100 metre 15,7 - mü~ ve Dahiliye Mütehassısı Doktor Trabzon Evkaf Müdürlütlinde vez. kıı yardımlarile tanmmıı, her mot- paratorfuiunu tehlikede laarak.-
lokunmak elimden gelmiyordu. ı 7'uıettin Yn%ıcıo,.•lunun bfi•Cin ihti· neclnı· iken ı;ahte senet tanzlm ederek kül duruma düeenJerin 1ardımına cakbr. Bunun için V -.inst011daki 

ÇORLU, (Hususi) Uzun 3,H - <~ülle 7,72 - 4,39 punn . • ğ .. 1 ı· 0 ınühim bir miktarda parayı ibtiliis koşınu, hamiyetli ve kamil bir in. '--''ı'• aefır" 
1
• Lord Halifax .... __ ,_. 

Neden! K b l 4 iineü kafrgori: nııım ve trdavısıne ı·n men om ışı ıı-. .. d ..., • runı:::o-
• . • ., asa a ve köy erde şimdiden önü- Ru Milli Mücadele kahramanının Ö- eden Osman oğlu Omer 11eh1·iml7.ıle san ır. ka bük&meti nezdinde baza teşeb-

Pavıyon hıkayeeı . . k 1 müıdeki sene için ağnç dikme h:ızır. 1 - Nejad. 100 metre: l 1,9 - lümü muhitte drdıı bir teessür u. yakalanarak Müddeiumumiliğe tes- Mumailey, bu defa da ubre gi- b==•l•rde bulunm•n1tur. Maahaza 
Benim o andaki vaııyetı'?'e ço lığına batlanılmak üzeredir. 1-;ıcam. Uzun: 5,56 - Gfille: 10,72 - 15.84 liın edilmiştir. den fakir kimselere yardımda bulun· ... .. -., 

nilıabeheti olan bu hlkilyeyı, Ycsil- le arazı Ye ıkliml müııait Ereğli na- puan. yanılıı·mıştır. * BOŞ SANDAL _ Kız kulesi nıak suı·etile muavenet elini uzatmış. İngiliz imparatorluiunun en bü· 
'ılarıı it.hftf ederek anlatmak 1 te- biyesine bol bol zeytin ağacı getiri- 2 - Tubin. 100 nıetre: 12,4 - Mani•• uzum önlerinde, içinde bir erkek ceketi bu- tır. Bu hamiyetli vatandaşı tebrik ve 7iik ve zengin Dominyona Avu .. 

rlm: Bolşeviklerin Batumu iı,gall_e. tip halka dağıtılacak, boş ııahaler Uzun: 6.94 - Gülle: 10,62 - 1559 bayramı ıunan boş bir sandal göı·ülınüş ve za. takdir ederiz. tr•lya bükümeti, Japon1a ile 
ı nrlen biraz e•veldl. Orada yine ıs- l'eşıl ve faydalı hale getirilecek, ku- ııuan. bıtn keyfl)•ettcn haberdar cdilmiştır. Manleada pazarların harbin önüne ıeçilemiycc:eii ka· 
tıhbarat mtıdürü olank bulunuyor- rumuş bağlar ihya edilerek eskiden 3 - Muzaffer. IOO metre: 12,2 l\IANiSA, (Husu~ı) l\lüddeiumunıilik ve polis bu sanda- yeri deiUfllrlldl naatindedir. Avustralya kabine-
ıluıoı. Rır gün ortn ya.şlı, asık .,urat- meşhur olan bağrılık şöhretine ula- Uzun: 5,25 - Gülle 11 ,5'l 1528 Her yıl nlıluğu gibi lıu sene dl' lın içınıle hulunnnların akıbeti etra· MANİSA, (Husuııi) sinin Bahriye ve Ti~ret Nazırla• 
lı, acalp kıyafetli bil'i karşımka kçık- iBbllmesl için mOmkün olan her yar. pu/a/n/ .• -<n--: '·"t•go~: P~-•-t/on .· üzüm bayramının iy_i bir şekilde fıııdn tahkikntn başlamıştır. Ş"mdı'ye kad h fta h A n bu memleketin tehlikede bu-
mı•, 80nra beni kenara çekeı e , ·oy· dım ve emek esırgl'nmf .. ecektir. • ~- "" •· .. , ... .., ı ar a nın er p.,r-

v ~ 1 C t 100 t 2- 5 tesidi için Ryrılan koınıs)on işe bnş- b gü - 1 h~li rt ... 1 d ·unu ve Japon a ile bır' nunun en gizli yerlerinden çıkıırd !~ı A~ngı .vukarı her köy evinln ve - eva . mc r(•: o, - p Ji t şem e nu yen a n o aınnna un q y 
ı 800 metre: 2.27,5 - Uzun: 5,42 i la~ıştır. O • eı ı;eyyar sebzeciler, peynhciler ve hA· harp nkuunda lnsiltereden ay· 

Yesikaları, mektupları ~östeını o ve 1 her ailı:'llin (a) ~ekrırlık vasıflı mü- Cirit·. "4 - Dı k 21i,30 2.0,44 punn Oğreıılldlğiııe g'ı(' 20 ngusto tan s· d .. kk" d 11 - .. d d 1 k • 1 d' 
cekine çekine şöyle tlem·~tl: kemmel birer bağa ııahıp olmaları· " ır u an yan 1 111 _onun e e meyvacı ar pazar ur. nlmıyacağını beyan etmlf er •r. 

1 b • k l 1 kt 2 - Cevdet. 200 metre: 26,4 - '>O eylüle kndıır devam etmek fır.ere mo1<taydı. lneiltere ı'•- bu"'tu"n .,,ayretUııl 
cTaşnak komiteciler cm \'Urma · na ça ışı aca ır. 800 metre: 2,24 _ Uzun: 5,25 _ Manhıa istnsyonumln ynş ve kuru Üsküdu, Hakimiyeti ::'>Jilliı:e cad.

1 

Belediyemiz bir iki haftadır mali ··• - • 
l~lerler. Şimdiki halde Bntum da on. Bunun dbi ayni faaliyet Muratlı Cirit: 42,43 - Disk: 22,85 - 196G , umll' şmı sntış pn,·yonu Rçılnı nk de,.indrki 7 numaralı ve Huliisiye ait dü,üncekı le ııeyyar sebzecilerin ko- Almanyaya ka~ buretmek e 
l rın yuvalarıııdnı. b r~nlr_. Dınal'n· nahiyesinde de gösterilecclcilr. 1 puan. ı fnaliyete dcvnm er1ccC'k ve n 11 üzUm koftccl dukkanında yangın çıkmışı ı·ı ı loncusında, meyvııCJlarla, pey. yor. 
aleyh hududu geçıp 'l'ıı•·kıyl'ye ~\lak Diğer taraftan Çorlu kasabası cl-ı ı iııcf kategori: bnvl'llıııı :'\lnııisaıııı' kurtuluş bayl'll- ve yıırı"ı yanılıktnn ı:onra itfaiye ııircılere de zahire loncn~ınıla yer Muharrem Feyzi TOGAY 
basıncnyn kadar hil~lyetimı 6'1Zlc- varlarının kuraklıi!ı ve çoraklığını ı - .Muzaffer (Fenerbahcc). 200 mı bulunnn 8 l'ylJ'd<' le it olunarnlt- tamfındRn .. öndıirülmüştür. go tcreı'<!k pn7:ar kurdurmaktndır. 
•em n s~kla~am lazım. Bu işl~ ~!derecek bir şekilde ormanlık saha-, n1etre: 22,7 - 1500 metre: 5,44 tır. Bunun iç'n geı eken hnzırlıklaıa * ÇAUl'J.5.11 A - Sııltnnnhınet G€ı·çl satıcılar güntıı: ve yaifmur 
b. na en buyük yarılıını s z yııpnbi lar hazırlamak, tesis l!tmck ve ağaç. Uzun: 6,8 2 Cirit ve di~k: 25.95 b.ışlanmıştır. Alemdar ı:acldeslndC'n geçmekte olan altından kurtulmuşlarııa cin hu üç 
lirsiniz ... > l lar yetiştirmek llzere kaymakamlığın 2134 puan. Ayrıca İzmir funnndaki Manisa Ila"ı inin idnresindeki 31"5 numaralı pazarın biribirinden uzıık oluou hal-

Bu ut, Umumt Ra1 pte 1 tanbulıiıı. emrile Belediyece orman fidanhkln- 2 Se1·kls. 200 m !re: 2'1,6 - pavyonunun geçen sencl<'rden daha otomobil ile Vatman Alinin idaıesin- kı ynzın sıcak günlerinde yormak!.a· 
ç<ık muhim bir mevki işg:ıl etmiş, rı vücuda ı?etfrilınlye baıslanılmış ol. 1500 metre: 5,23 - l'zun: 5,33 - giizel olması için ılc lıazırlıııınn plan- dl'ki 2' n numaralı trnmvııy çırpış· ı dır. nundun bıışka hiilrle r:.kipsiz 
ml'ıhur bir şahıiyetti. Şimdi de En- duğu memnuniyetle haber alınmış· Cirit: 87,08 - Di k 25,86 - 1877 lar dahilinde çalışmalara bıışlaıımış- ınışlaı· ve her iki araba dn hRsıırıı kalan sebzeciler ve peyıılrclll'r fiynt-
ver Patanın yanından geliyor ıo. tır. puan ıılmı.ştır.. tır. ugıamıştır. lan Jfikıeltmektedi.rJer. 

O sırada benim için (Enver Pıışa ~•-1!!1!!!!!!!!9!!!~!!!!!!!~~!"!!!!!~~~~~~~2..~!!'!.....!!!"'""!"~~!!!!!!~·~--~-----------~~-~-~--"'"'!"·------~--~-----'!"""-'!"""!!!!!!!~~~"!.""~ 
mesele-si) diye bir mesele mevcut ol· 
a.c)ığından bu perhan kılıklı meş
t:ı.ır adamı (1) (hay hay .• Müsterih 
olunuz) diyerek aldım, ot.ele y.Ftür
diJm. Orcıla bir inci katta benimkine 
ya1nn Mr oda hazırlattım. Otel def. 
terine kendi t'limlc kaydını ynparken 1 
n lını sanını gizlemek ifn başka 
l hnJer yazdım ve kendisine: 

- Buyurunu:ıı, burad:ı istirahat 
edlniı, işte s ze bir yığın taze taze 
gazete, kitnp. Yalnız rica cderlm, 
otelden dışarı çıkmayınız, hele sakın 
fç"l"Yin ıl Banyonuz, yemeğiniz, her 
ı, ylniz hazırdır. Bir arzunuz olur
"11 zile basın, garsonlar emrinize 
lmadedlrler. dedim. 

B ı, O nıanlı lmp·ırııtorluğunun 
llır.umi Harp gibi en buhran!• g(in. 
lcı1nde. yıllarla çok mnııırıı bir va
ztfc başında bulunmuş, bilhaıısR bu 
i~lerdo çok tccrllbell olma!lı ikU:la 
edrn bir adam olduf'u !\'in, bu ka-

(J) Ş '1tıdi lııaıabuldadı.r. 

Edebi roman: 23 ················ ........... . 
ETR-A'FIMIZD~lti ~Eo 
DUVAR~~ 

İlk samanlarda bn gelnıeyiş kıs
kançlığı tahrik edecek pek çok ha
yaller kurmama, bazı dellllkler yap
mama sebep olduysa da; sonraları 
bu plmeyiften earip bir tarzda 
mf'mnun olduğumu hatırlanın. 

Medihayı cıraya göturemediğim 

için, Medihaya ait aeıılere yabancı 

bir ııesı karııtırmamak arzuılle, aırf 
bu salona ait eserlerde yazdım. Hun

ların içinde (Memn\I çiçekler) pal
ladmı Naran h~nımın çok beien
ditini ve bu euri kendblne ithaf et-

Kemal Bil batar ................ .................... 
memi istediğini söylemeliyim. 

Ve itiraf edeyim: (Memnu çiçek. 
ler) i herkesten ziyade ben s verim. 
Medihanın ziyaretlerinde J,içl,lr 

kusur yapmadı~ımı, ona mevsimine 
göre çiçekler ve onun çok f!i<vdlği li
körlü fundanlar gotüı düğüm ve sa· 
aileree onun boşlandığı mt:v?.ular 
üzerinde konuştuğum halde; onda 
günden güne artan bir sıkıntının te
ıahürlcrine phit oluyoı·duın. liiçbir 
!)ey sormadığım halde, ekseriya ha
lini hissettlğimi göreı·ek barın, ote
denberi mllmıin baı ağrııından 

1 muztarip olduğunu, bazı ktş ml'v- 1 dim, Medihanın <İrsi bir ruh hııstah. gün, Ziyada görmiye alışmndıt"lm 
ı;!mlc>rindc bu baş ağrı ·ıııın kenoıııi. ğı mı var?> Geniş ve temfa ıılnı, hlc pek şiddetli bir mukabele müşahede 
ni rahatsız ettiğini söyierdi. Filhaki- bir endişeyle bulanmamış mavi göz- etmiştim. 

ka benzinin uçukluğu ve bazı günler !eri, fevkalıide salim mantığı beni Naran Hanımın bulunmadığı za· 
geri gelen neşesi, bunu'l maddi bir bu ihtimalden de eli boş diır.clıirilr· manlarda Ziya mağmum, fakat da
ıztıı apla nlfıkadar olduğuna beni dfi. 1 ha sakin bir adam oluyordu. O, Na· 
inandırırdı. Eve sık ıı:k mlsafiılerln Ba a~rı-sile bağlayabileceğim ıu. ran Hanım Ankaraya geldiğinden. 
gelişi, gece gl'ç vnkitlere k:ı l:ır otur. hi bir huzursuzluk lıulamıyarak nnıın j bPı i çalışamıyordu. Medihanın söy. 
malar, münakaşnlaT Med hanın il- hakikaten maddi bir ıztırabı olaca- lediklerine gore csoyunmıya dcl;rmi
künet istiy<>n mizacını rah tsız c il'- ğına karar venrdim. Yecf'k kadar> kısa bir çalışmadaıı 
bilir, sıhhatini bozabilirdi. Meı:lihnlııra Afife Hnnımların r.i. inra, hl'men paleti elinden bırnka-

Ona isti rahatlar tavsiye ediyor- ya retleri sıklaşmıştı. Konuştui:ııınu' ı ak dı nrı tıkıyordu. 
dum. gfındl'nbcıi Naınn hanımın i 1 aYa Afif,. Hammlnrın hazır bulundu-

' 

kaışı nıuam le!;ini biı·n '1:ııklı gtirü· ı--u bir 11.'tin ho" bouazlı<•ım tuttu: Fakat pansiyon odama < öni.o gıi. t; ., ... ,,. 

nün muhasebesini ynptığım zaman yordum. Bana öyle gl'liyord,ı k:, Nn. (Aşk V(' ilham) don ne haber 
llledihnnın nıhi bir ıztırnbı <' d .. ğu- ran hanım ona dah3 nıtıriı:ı•netll Zlva!. rlt>d'nı, bahar ynkluşıyor. 
na karar verirdim. O vnkit 1 itmez I d~vranıyordu. Ziyaya haknıı ı?ıı .. le- Bu sualden memnun olmadığını 
tükl'nmez ihtimaller ôniıml' açılırdı· rınde acıma ışıkları ~orryorduın. g •"tC<rir ışrnlı zlnr yiiıune dold'*ıı 

İlk nklınıa gelen şey Mcdlhanı Buna ıağml'n bu m·l:ınıelul ,. Z"- sııaıln. hen lı'itlfc ile devam ettim: 
beni artık sevmediği olurıln. J'alr ~ yanın asnbiyetlni azaltmıyor, bl'i•kl.ı! - Sakın <'"e,.·rde aşkı arnrkrn 
hayatımızın aafahabnı duşünfince çoğnltıyordu. (ilhnmı' darıl•mı~asın. dedim. 
buna ihtimal vermezdim.. O za- Bir aşk bahsinde: Anl'ıık ı10\ lrdlkten onı a "ozll'ri-
mıın Medihaya ait baska l'ndi • Acını k Sl'\ ıı:n ıf ;, •dıT. 1 mın i t ı1 ,.·mılen ba kn miınalaıı da 
ıeler bal) gösterirdi: <.~caba, der- D ye hük nı ve ip Muıaffeı e, o taııı!ığını farkettlm (De a ar) 

...... ,,lfJlllllllUnıt• ... lllllfltttllllllllfftllftttHJ i Vecizelerin Şerhi i 
'UltU1111111111nwıH•1111ın11N•ll•IHSHM&NHIUlltr 

Bir inır.nın, h a ;yatta 
luuatli•il• candC111 .ıalcaJor 
olan birİM mali/, olmc.er, 
en büyülr •aaıl•ttir. 

TURGENEV 
:Ruyfik Rus edibi Tuı .:enev'in 

bu sozO ne kRdar doğrudur. Ha
yatta insanın kendısıle alikadar 
olan, onun rahat ve huzurmıu 
tem:n etmeyi düşunen, bu yolda 
hiçbir fcdııl.Arlı~ı uirgemıyen bi
rine, bır vallıleyc, bir z.ovcey~, 
bir e\·lida, bir do!lta mal k ol. 
ması hakikatPn l>ıi~·uk bir bahti· 
yarlıktır. Bunun n~ bil~Ok nimet 
olc!uğunu anl'tık orıdıın mahrum 
olanlar anlArlar. Çunlcli bu eksik
! ğl, bu yoksullnğu ~l'r lahı.a his
sederler ve bu yozdt'n her lih1a 
ıztHap duyarlar. 

Nitekim sôzü.ıii nakkt.Uglın ... 
buyuk edip d r, ki: <E\e erken 
mi. geç nıi döııee••gim, bı uunla 
alakadar olan uir lf'l> ka<!ın bu· 
lım•ııydı, bfitfin ş~breh"nı. bl\tfin 
sanatımı on•m yolunda fc,:a edeı 
dim.> 



11 AÖVSTOS 

!Dünya harbi'I 
l 7111eci ... , 

f 
ALMAN 
tebliği 

lnglllz tebllll 0 iMi mil.ur& •"'"J 
XAHİ'&B, 10 (A.A.) Macar cephesinde 

Ortapr1' inırt1is entuları kıım&D- Budapette I O ( A. A.) _ Jla. 
clanbtınıa tebliii: • bild' • 

Libyacla, TolJnk etrafımJa ve hn- car aıansı myor: 
dut mıntakasındaki kovvederimis Uhaynada Macar lataları iba· 
taaıns faall7etlerine devam etmie • ta edilmit olan Sovyet kıtalan
lerae de düemaal• ehemmiyetli lıic· mn imha.sına iftirak etmektedir. 
llir temaa )"apılaaamıotır. Bizim mıntakamızda dütman 

Ahn• telJllll cuma günü kendine yol açmak 
için hiçbir tetebbüste buJunma-

BEKLİN, 10 (A.A.) JDlfbr. Son muharebelerde alınan 
Alman tebliği: - Alman han d 1 

kunet.lerl Inciliz iaee gemilerine ganaimin sayılmaaına devam e • 
karp yaptıkları mücadelelerde mu- mektedir. 
vaffaloyetler elde etm~l\!r, bonıbar- Bazı dütman biTlikleri timcli. 
dııaan tanaıeler1 6500 tonluk 'bir kütle halinde talim olmaya Da!ll· 
düşman ticaıet gemisini batırmış- lamıştır. Son muharebelerde or· 
lardır. Diğer Alman boniba tafyare. du kumandanının esir edilmf".& 
leri, İngilterenin cenubu ~arki sahil- üzerine kumandansızhğın tesiri 
lerl açıklarında seyı'ilsefu eden bir gitgide kendini göstermektedir. 
kafileye mensup ceman 23000 tonlnk FinJandiyada 
dort düşman ticaret gemisini de tnh- Of 
rip etmişlerdir, Suveyşe yaptıkları Helsinki 10 (A.A.) - i: 
taarruzlar esnasında Alman bonıbar- Sortavala Sovyct garnizonuna 
dıman tayyareleri 8000 tonluk bir karsı yapılan Finlandiya taarruzu 
ticaret gemisini bııtıı m lar ve hafif ta~amen inkişaf etmektedir. fin
blr knınzör6 de hasara ugratmış- landiyalılar dü~man hatlarında 
lardır. Mamı sahili uurinde İı~gı1iz 1 ged:klcr açmıya çalışmakta ve 
hava kuvvetleri lG tn~yarc za~ı et- mütemadiyen terakkiler elde et
miflerdir. Bir Alman ta;·yaresi ~ mektedilrer. 
dne donrnf'mıştır. Düşman .ne ~n- Rusların Sortavaladaki vazi-
dCz, ne de ~ece AlmllD nı :ız ııiııc hu- ı l . . • ..ı...! ld v F' 1 ~ 
cum etm<'mi Ur. !yet ennin umı~ız o ugu ·ı.n an. 

Hal an tebllll diya kuvv~tı~r~ k~~ndanbgı ta-
~ rafından bıldırilmiflır. 

ROMA, 10 (A.A.) Finlandiya kıtaları Karelide 
İtalyan ordulan umu~~. kara.rgi- Sohjanasuu'ya varmışlar ve Sov-

hının 432 numnrnlı teblıgı: . . · • d 2; L:lometre . __ ,. f k da S ll Tob- yet arazısı 1çın e .- &.ı 
Şı111&11 A rı a , o um ve 

1 

f d b I Ki . k" 
ruk cephelerinde topçu faaliyeti ol- mesa e e u unan evstıs 1 ye 
muştur. u]aşmışlardır. • 

Hava teeekkülJerimiz Marsa llat- B~nlan Sovyet torpıdoıu . 
l"Uhu bombardıman gmitJer Uman Serim 1 O (A.A.) - Karelı 
tesiaatını tahrip etmitler .; Uman- koyunda hareiltta bulunan bom
da demirli bulunan gemileri buaN bardunan tayyarelei 9 ağustos 
utratmıflar Ye yaacınlar cıkarmıı • günü bi Sovyet topido muhibıni 
ludır. bahnu,larclı. 

Diler han tetekkilllert Sidi Bar- Müteaddit iubetle alan dca-
raninin .. rkındaki diifman semDe. troyer yana yatmlf ve .Wann al-
rint 'bombalaıaıelArdır: tında bybolmattur. 

Dlfman tanarelen Dene, .Bin - B' Al d izakıai bir So•· 
sazi n Barcliaya taarrm etmitler- ır .man e~. . . . 

yet devnye semmnı torpillemlf-41ir. 
Şarki Afrika.Cla IDS'llis tayyarele- ~~: ........................................... . 

Ti Gondar tcllrlnin miistaltkena me•· 
•ilerine JeDiden taarrmlar yapmıe
lardır. 

Ymıaniatanda bir talı:ım İngiliz 
tayyareleri Korent ıebrini bombar
dıman etmiştir. 

Amerikada 
grevler 

(1 6lol •GM.feam dna.111) 
Vergiler 

İngilizler 
Kafkesyaya 
müdahale 
edecekler 

(JifrtMt ..Ai/Mn cı....) 
İası1is entU8llllan Türkiye Te 
hana dost elan memleketlerin 
topraklarından yilrilyecıetf eoy
Jeııınektedir. 

Bir Hint pzetesinin yum 
Peshaffl', 10 (A.A.)- Reater: 
Bbıdistanın f1mali garbisiode 

1ırtişar eden ve Hind Müslüman
larının en e ki gazetesi elan 
cDail~ Seı had>, İran hukumeti 
i(in takip edilecek en muvafık 
yolun Alman tebaalarının İran.. 
dan çık:ınlması olacağını ) azıyor 
-.e böyle yapılmadığı takdirde 
İı nnın bilahire bir e<)k muşkülit
la kar~ıla~abilccegini 11ivc edi
yor. 

Bu gazeteye göre Nazileı in 
lrana gonderilmeleri sebebi Aşi
kardır. Bunlar handa beşinci 
kolun pl.daı1andır. han hGkü
:raetlnm beyanatı İranın tehlikc
l 1 ezmiş olduğuna dC'l!ldir. 

Henüz daha vakit varken bu 
telılıkeyi beı taraf etmesi hanın 
mmfaati lktJzasmdandır. 

Bir lran ıazeteainin makalesi 
Tahran, 10 (A.A.) - D.N.B. : 
Tahranda çıkan m bü~ ük 1ran 

gazetesi Ettelaat, İrana dair kasden 
çıkarılan şayialara karoı nzlyet al
makta ve şöyle yumaktadır: 

Bütün bu propaganda tahrikleı1 
neticesiz kalacak ve bütün bu gay
retler hop gidecektir. Zira İran bü
kümeti ku.vetine ve vatanpe"crll
ğine istinat ~rek kai'i bir bitaraf
lık muhafua edecek ve bu bitaraflık 
prerudp'nin cu'ü de olea ihlilin · 
müsaade etmiyecektir. 
İranın siyaseti, hükümranlıfının 

ve meriyette olan anlaemalar muci
bince kanuni haklarının muhafaza
sıdır. Bu sıyasct sarsılmaz bir tarz
da tesbit edilmiştir. 

Bu ııelıebe binaendir ld İran, mem
leketin emniyet.ini muhafau. etmek 
ve hoıa gitmiyecek hadiselerin vu -
kuuna mini olmak için herhangi ibir 
tedbiri ittihaz etmekten çekinmiye -
cektir. 

lngllterede kıtayı 
istila hazırllğı .Mfloked Akdenizde bir deniz keşif 

tayyaremizin refakatinde bulunan 
bir torpitomuz bir düeman denisaltı Vqin~on, 10 (A.A.) - 3 milyar (Biriıutt rıolı.ifl4n ...,_.) 
ırını batırmtttır. 

Kom9u 
ve doet .......... 

200 milyon dolarlık vergiye alt ka- fngflterenin kıtayı istila hususun-
nun projesinin kabulil, Amerika ver- da pliinlar bazıı ladığının son ala -
~i sısteminde . yapılan değişikliğin 1 meti, İnglllz hültümctinln 1stihsalat 
tik merhaleıılnı teşkil etmektedir. Müdüriyeti Buro"una müıacnat ede. 
Bu kabil vergiler, iş verenler tara- rek tank imalatının bombardıman 
fından. itçilerin eiindelilderinden ke. tayyaresi imalatına tercih edilmeııi
silecek ve doirudan doinıya mali:pe oı talep etmeslrıde mundemicilr. 
tubelerlıae yatırılacaktır. Orta,.rlda a....rllk 

Y.a...a ....... Kahire, ıo (A.A.) - Rusya mey-
Vqington, 10 (A.A.) - Amerika dan muharebesi hakkında alınan 

ne JStlJOrl•r? Mali ve 1ktıııadi İstf,are Komisyonu mevsuk haberler Ortaşarktald mllt· 
Cenubi Amerikalılara iltica eden bü- tefik i>rdular a?1\sında pek bGyilk 
tün yabancı ticaret vapurlarının A· bir alaka ile karşılanmaktadır. Şim
mertka memleketleri arasında ifletil- diki şiddetli sıcaklar devresinden 
mesine ait kararı, tetkik edilmek ü- sonra Ortaprkta yapılacalı tahmin 
11ere muhtelif Amerika Cftmhuriyet. edilen 've kıtaat. tarafından nlkhin
lerhıe cönde~r. Hkle beklenen muharebelerin Rusya. 

.-11 .. ,.. ... , • .,. Mwtıal 
ıetirerek lram yepyeni bir hale 
ıetirmek için Rma Han Pehlevi 
pc:e padb çallflllaktadalar. 
..... malataıç ve li7ılı oJdvja te
._. meıtdMsine ;,ültse~ 
kendiae pye ittitn .m. olan 

..,.. lııir .... ·- ...... .... 

....... 'ıbtilli~- .. . 

.. ..,.Ah ... ~ 
-~HrNWar 
ildiatla v•ieWlir mi? 

Bir~ aydar.beri eel'eyan eden da cereyan etmekte olan l'tluharebe
nıüukereler neticesinde ittihaz edi· lerle ırıla bir surette münasebettar 
le.ı.ı mukarrerat, bir aydanberi komis olduğu hususunda herkes müttefR
yon tarafından tatblln te1'Uf edllen tir. Badin demokrui lleminde ;Dar 
qaf1claki p..-.lpl ilttm etm~ • edilen bararetlJ arzuya haradakı 
dir: · aevkulcen mütehassıslarile salon 

Her millet, memleketi limanları•- Jcurmaylan tamamlle ifürak etmek· 
da huluaaıı pbaDcı T&PUrları, mi- tedirler. Bu arza. Jllbver devletleri
araa. ödbe almak ""a aiiuden n1 iki cephede ayni zamanda harbe 

l.sitisl• .... '9lualidllldan 1 .nretne mmnqttrmek hakkını bah.· mecbur etmek fıraatı ""ur etmiı-

- - 11j ...... 0 ,_....._tia dir. Çel• •·-.;; km, itlr 4llaba tekerrür kal-:.....ıf · 
is wliııl-... si,ade ...... _... -- muhtemel bulunan bu fev. ır-
b.....ı.r ---iL. ta. • .. v N~ 10 (A.A.) - Amerika sattan istifade etmekten ıbarettlr. 

,...,_~ feJI oı- demir " ceh1ı: enstitüııü tarafından Buradaki mahfiller, İngıllzlerin 
"'9mek. herkeaa ~ mera· bildirildiğine pre temmuz 1940 da Norreçi nya Holandayı istilaya te
kJllılla aLın bir ..... bı8Ce lran 5.724.625 ton olaıı çelik iatihı1~1i tebb6s etmeleri ihtimall karşısmda 
Şah. buretlerinİll .. IİJ'..tİni temmuz 1941 de 6.821.602 tona baht Almanların duyduğu korkuyu mev-
•e ...... m....... devletlere elmQftur. ztıu bahsetmekle beraber, İngiltere 
k.,... olan bitarafhldannı herb.I· Yeni im cilsn Şimali Avru_paya karıı bfr taarrıu 
.. pek ~ bitir. Omm i~ ham Vaşington, 10 (A.A.) - HArbiye cluşünsün veya düşfinmesin, baliha-
bir 0 tasyik k1ini lmı bat- Nezareti, dü~man tayyarelerlnin yak zırda Mısırla Suriye, FiUstın n 
1. llft'ı _ te ı..:..~l«in laşhğım uzaktan haber veren ghll Irakta bulunan mfihim kuvvetlerin, 

.. :ru •C::. "'* l - _ -i cibazlann pkında eallil bo- diişmanın çok tckindlğoi ikinci cep. 
dalla ..... etmez er '"' ı-- .a -" " he•·i tesise kifayet e1!ecek miktarda 

da yunca ve denl7'.nşn1 uslerinae ~ .. nun ., 
aa._ J'IL 2, saatinde faaltyette lıulunacakln · bulunduğunu kıwdetml'kterlirler. 

Zlllen yukarıda da dedi;imix nnı bildimıl,fü. Zannedild1fjne gö- Alman hez!metinı ~<'mın edecek o-
-:a..· millet! · b" • ti · n bu ileUcr lngiltere<ie düıman •ay lan bu ikinci cephenın Avrupa hu -
~':.~lill •• ~rın UlTlye kerı vle i kul! dutları dıcında kurulması muht.e--• en sçın çarp·fma ta 0 _ yarclcrinin yerini mbit i~ n a -

11
. .. 

duk!.ın .. liy j Tzl • nılmakta olan Jelli n hoaaa! iletle- me < ır. 
Jr.n. h 1 '~L ~!~~e;:; re benzE'mcl.. cclir. Hadiselere geniş bir zaviyeden ba-. _...:':'".._~ ..,....~'Çft A kıldığı zaman, Bitler ordusunun Rus 
~iP tefebbüalen.. Orta,ark ~le- Uzakf&rkta topraklarına derın bir sur~tte girml. 
minde de fena tesw INrakahihr. gerglnlı·k ye muvaffak olması takdırlnde Or· 

Durup dururken çılumlan bu taşarktaki müttefik orduların Al-
lran m...Iainden ltabıeden An· {l inci ıahijedt11 deı•am) manlarıft cenahını tehdit edeceği ba-
karanın Rad:ro sazeteıi seçen loeluiu memlekette bulunnıalaı·ı mut ritaya bir nazar atfetmekle de anla: 
alin ıözine p cümle ile nihayet lak aorette lizıın olmıyan İııviçre te- ftlabilir. Bilakis Hitler kuvvetlerı 

• ti· bealarına milmkilrı olduğu kadar Rusyadan tardedılecek olursa, Orta.. 
V~l'JIUf • yakın bir zamanda memleketi t4:rket şark Jotaları ileıl. harekete ~ebıl~ 

cO.t lranm iatildilinin •e nıelerini tavsiye etmiştir. cekleri muhtelif ıstlkameUerden bı· 
mülki t.amamJıiuun bizim için de Sovıedwiıl ..._ rini tercih etmek mecburiyetinde 
büyük bir kıymeti vardır.» , Moııkova. 10 (A.A.) - Ofi: kalacaklardır. Bu takdirde mezkur 
a.d~ suetelİllİll iMi einJesi.. Harielye KomherHtf Mua..tn• Lo- ku'nt!tler, tarihin bu iklnd Rusya 

• Tift ~ kulağın- sovski, matbuat konferansında İngi. rieatini 1812 dekinden daha büyük 
nan, · •- liz matbuatının, .lapon7anın Uzalı:· bir t,likete kalbetmek vuifeaini ii-
da ne lam-etli ve derin ak•ıd d d · k ri _ __._rı·ne alm•• olacaklardır. ok şark Sovyet hu u umın gayrı as e .... n•• .., 
~ ~ hacet F • hale ifrağına dair talepte bulunduğu Kl't!mlin, Rutıyanın sol eenahmda 
tw. 8a P.I ima •e irtad.-clan hakkında neşriyat yapnı.ıı olıaal~n dost bir Tıirklyenin bulunmasını hu
dolaJJ da raclJ'OY• miitetekkiris. dan müteessif olduğunu bcy~n .etmı~ zur ve memnuniyet verıci bir hal te-

Halcaten huaünkU maharip- -.e bu haberlerin ha~katle. hıçbır 1mü liikki ettiği gibi komşu mıntakalıırda 
-··ebeU bulunınadı&'UU ilave ey• - bulunan ku~li müttefik orduları-

1-, timdi:r• kadar Avrupada ne - nın, 'Mihver Küçük Asya tarikile bir 
7ap1aJd ... Japblar, •ri bun- mittir. N--ı.:- )aükUmetini taşma teşebbüsü yaptığı takdirde bu 
dan IOlll'M1 için, kendi danla· Fraua 111UL1U _._ teşeb'biisiin timiteiz bir tehlikeye a-
nadan çok uzak hulunan Asya tamJ'~ N'ti tılmaktan baoka bir ıey demek ola-
millet " devletlerini rahat bı- Tokyo, 10 (A.A.) - Ni.~ 1 p- mıyacağını isbat etmek için hazır 
rakaal• çok iyi ederler. Hele bu &eteainin Saygon muhabırınden al- bulunmalannı da sağlam bir temi
'devlet ve milletler arasında lran dıtı bir habere g6re Fransa yakın- nat olarak eörmektedir. 
.-, kuclNtli laiilrümdanam bim- da Japon vasayeti altında bulunan Bu arada Ortaprk kuvvetleri, 
-~-~ L:-:1:...:..: _.. .,.· • Çba hikilmetini tanıyacaktır. ..ok uzak olmıyan muharebeler için 
--- - ---~ Bir mii'ibt y müdafaa •'••ini bil• bir mem· Vqbıct;on, 10 (A.A.) _ H~~ 1tommalı bir surette hazırlanmakta· 
leketle ...... ,. lra ....... k biis- gilt.er. Bfi7ik J:lçiaiııi kabal .....- aır. 
t.itün aanrll •• llatAll bir it ot.. Ualqark na,.ti .bakkıada siiılf • 

TAS'Ybtl EPKAR ..._., 

SOVYET 
tebliği 

1 Petain'in 
şartları 

(1 Wi ...-/ ... CÜ-) 
mn Ahnaa orc:l.u taahadan tah
liyesi ve imzadan mukaddem Al
rnanyadaki Fraswz airlerinin 

(1 inci .Uif,._ •vcuıV M!rbeat brrakılmaaı f&rllarını ih-
RuıtlarıDU& şiddetli infiliklar nıll· tiva ederek bir Alman - Franaız 
..ltede etmiflerdir, T~n eulh muahedesinin akdi auretile 
hepsi tlsl~rlne avdet etmiılentir. Bir Almanya ile ifbmiii yapmıya 
tayyaremidn nerede kaldıit arqb- Bmadecli 
rılma'ktadır. Ma r.I A- ---'L-•ıJ rl I · Moako Ma refa' ~ • a ftlJ· 

Moskova, 10 (~ _ ~a ajan- lizler ~~.bi o mıntakalara teşmil 
111 bildiriYor: tqebbUaunde buJwıduklaıı tak· 

Diill gece diipıan tayyare filoları dirde ispanya ile muvualaauu 
lloılkova üzerine bir atm yapmıya temin mabadile Almaalara na
tetebbiie etm!tlerdlr. Yalnıs :milnfe- mahdut bir zaman için Frama 
rit ~n bazı tayyareler oehre bdar tarikile tramit b-kkwnı bahfetmi
varabilmişler, diğerleri ise dafi ha- :re de bazndrr. 
taeyalanmwn atqi ve gece avcıla- Ayni muhabir muharebenin 
rımıaın toüdafaası 'karwumda dalı- p L· • '. "h • 1. il 
tılmıı1la ·<l Şeh -ı....-L orte~ıze sırayetı 1 t1ma ı ı e • ı ır. re yangın ve ~uuıea p ._. h"1_A • • A d 
infililch tahrip bombaları atılmııtır. orte~ız . ~~°!etinın sor. a a· 
Bir kaç kifi ölm&ı _,-a yaralanmış- lıırında brr hukumet tqki1ı hn
tır. Henü:r: tamamlanmıyan mnlilma- zırlıklarına bB,fladığını yazdktan 
ta göıe 8 düşman tayyaresi dllşürül- sonra Almanların Portekiz hüku
ınüotür. Ta)-yare :zayiatımız olma- metine Mihverle tqriki meaai et-
mıştır. mek prtile bütün müstemlekele-

Alma..; zayiatı rini muhafaza edebileceğini ve 
Londra, 10 {A.A.) - Bır Alman AVTupada teenüa edeeek yeni 

knyıııığından alınan haberlere göre, nizamda mevki sah'bi olacağını 
şark cephesinde şimdiye kadar 500 
bin Alman ulmüştür. Yaralılal'la aksi takdirde Alınan himayeai 
harp esirlerinin mıktarı blldirı1me- altında Falanjist İspanya j}e biT
mektellir. leştirileceğiui bildirm~ olduğunu 
Bir Alman subaJllUD 1»e7anatı ilave ediyor. 

Londra 10 (A.A.) - Amer;- Mrİbltın miiclafauı 
ita gazetleri bir Alman subayının Landra 10 (A.A.) - Ofi 
beyanatını neşrediyorlar. Alman ajanıı bildin} er: 
subayı demiştir ki: Siyui müpbitlere göre. dün 

Kanlı bir faciaya ab1dık. Bu öğleden aonra V:chy kabinesinin 
facia dah geniş mikyaıta Vcrdü- akdettiğı içtimada batlaca müna· 
nü hatırlatmaktadır. kaşa mevzuu Afrikanın müd1tfa-

Almanlar eaaalı alb bati itle- ası olmuştur. 
mi,lerdır. Bunun bapıcaaı Rmla- General Weygandla Amiral 
nn aclet üatünlüğü ve aakeri tec~ O arlanın Vichy' de bulunmaları 
hizatını istih laf etmif olmaktı. toplantıya hususi bir ehemmiyet 

Bu Alman subayı şunu da iti- vermiştir. 
raf etmittir ki, Airnanlann Rus Afr:kanın müdafauına taallUk 
milleti hakkında ma)Umatları eden müzakere Vichy bük6meti 
yoktu ve milli topraklan :nüda- tarafından Amerika hükUmet,ine 
faa buauaunda komüniet aleyh- tevdi edilen muhtıranın çerçe
tarlannın komünistlerle birle,e- vesi dahilinde yapılacaktır. 
miyecegmı zannetmiflerdir. F.n.lide toplaab 

Ki:ref nai. Oc1eu 1111? Vacla:r 1 O (A.A.) - Ofi: 
Londra, 10 (A.A.) - Almanların Alelade cumartesi öğleden 

timdi en bnyttk gayretleri cenupta sonra toplanmaaı mukarrer olan 
General Budyeni orduHna karşı Fransız kabinesi fevka1ade ola
tebif ettikleri anlatılmaktadır. Fa- rak yarınki pazarteai günü içti
kat bu aı-ada Almanların ilk hedef- maa davet edilmiftir. 
leı1nin Kiye! mi, yoksa Odesa mı S -•- --#I- L--L-
o1doğu hakkında henüz bir ~ey slly. magoıda ı---:JUI uuuı-
lemek ltabil değı1dir. Almanların Ki- Vicby 1 O ( A.A.) - Ofı: 
yefi tecrit etmek niyetinde olmaları Dün gece muaevi Sinagolrunds 
muhtemeldir. Bu ~kdirde Odesttya bir bomba in/ilik etmiııtir. Kapı· 
bıliihlre hücum etmeleri bekll'neblllr. nın yanında patlayan bomba ba-

Alman tebliği. merkes ceph<' inde zı hasara 9ebep ollDUf&a da insan 
Smoleıısk meydan muharebesinin bu telefatı yoktur. 
radakl Rus kıtal&rınm çember içine Müzakere cle.am ediyor 
alınmaaile sona erdiğini bildirmek - v· h l o (A A ) D N B 
tedlr. Fakat Rus tebliği mezkur mın 1 Y • · - • • : 
takada hala şiddeUi muharebeler ce. Kabine müzakeratı bugün Je 
Teyan ettiğinden bahııetmektedir. c3evam etmiftir. 
ı:.aaen Ahnanlar Bmotenak Mlge - 8afvekiJ muaviin Amrw Dar
ııiade bt"I bir netice abnıı oldtılda- lan, ıah4,bleylıı General W cy
rını ilk defa olarak ilin ebniyorlar. gand, General Huntzitıeı ve dev
Moskova yolunun açılıaıt i>lduğunu Jet nazm Benoit • Meı hin ile ıızun 
söylemekt.en bıkmadıkları halde Al- h'r gÖ?ÜflTlede bulunmuatur 
manlar Moskovaya doğnı bir türlü 8 - -L· M l p. t • 
1 il ktedı.rler unu mute~ıp arep e aın 

ı er yememe · • l D -' b • · •••••••••••••••••••••••••••••······•·••••••••••• 'Amıra arıanı ka ul etmtftır. 

Alman İfgali 
a ltındakl 

memlekeUerde 
it••t•izllk 

lagııiz tayyareleri 
Y unanistanı 

bombaladılar 
K•h' • 10 (A.A.) - Olte

(1 iMi ıa.hif-1en CÜOOM) prk lnailiz bava kuvvetleri teb· 
dığına göre Yunanlstanda ahali m~ı liii: 
tntiye brtt «1~ lsyank.ir lnr Yunanistanda, aiır bonal.acla

~tıJar ~y·ı-~akla~"~i man ta7}'Uderimiz Ele_. tay· 
lan " D ._r men-..- ' da h- t • t 
ve mı tedbirler alınaııtır. Halk bir yare mey ~ ~m e mlf er 
cenaseyi takip edebilmek için milıa· •e orada müteaddit yanauılu 
ade almak :meeburiyetlndedir. So- çıkarmı,Jardır. Burada mütead
kaldarda Ad kiticlen fazla bir arada dit tayayren.in tahrip edildiği aa-
dolapaak psak edihnlttlr. nılmaktadır. 

Diier taraftan Fraıısada da ve ı ) ) b• 
bllbasu L:yon ve 8aiııt...Et1enne gibi ta yan arın il' 
büyük sanayi şehfl'lerinde itaatsizlik aylık zayı·ah 
hareketleri görillmektedir. 

Geçen bafta Norveçte llrfi idare 
ilin edilmittir. 

Alman ifgal kuvvetleı ine. bu kuv
vetlerin idaresine verilen mıntaka · 
!ardaki ballcın m~uababs hareltct
ıerinbı verdlğ; endışeye bizzat Al
manlarda görülen kuvveı malM!'1ye 
kıtlığı da inxiınam etm ktedir. Bu 
kuvvet maneviye düşüklüğüne sebep 
Rus cephe,'nde Alman ordularının 
uğradığı ağır zayiatla İngiliz hava 
kuvvetterinin hücumlarında giiriılen 
elddet ye devamlılıktır. - === 
Almeny•d• idamlar 
BerUn, ıo (A.A.) - Fevkalade 

Alman mahkemeleri, iaşe kanununa 
muhalif hareketleri cezalandırmak 
hususunda son samanlarda fula :tfd 
det göetermiye başlanuşbr. Völkl
sche Beobachter gazetesine göre izin 
siz kırk domıı& keseu bir ihtikircı, 
d5rt yüz taV111t çalan bir hırsız, as
kerlere pnderilen paketleı den ııiga· 
ra çalan bir .bd1D ölü~ mahJulm e
dilmltler ft idam olunmutlardır. Jılu 
hakeme ye Wamlar görülmem· ı bir 
.aratle yapılmaktachr. 

wer gazetesınin eiyaai muharriri
ne göre, Pasifik Trakya ve garbi 
Akdenizde yeni harekat sahala· 
rının ortaya çıkması ihtimali he
men hemen hakikat olmak üze
redir. 

Almanlar, vaziyetin bu ihti· 
mailere doğru inkişaf etmesine 
açıkça yardım etmişlerdir. 

Zira Almanyanın Akc3enizde
lü Fransız üslerinin kendieine ve
rilm~ai buausunda ısrar etmesi 
üz.erinediır ki Darlan ile W eygand 
bu meeele bakbıda ıonifmekte
dir. 

Rom-., 10 (A.A.) - Teblil: 
Haziran ayı içinde ve temmuz so

nuna kadar isim ve veaıkalaıla öğ
renilen uyiat ınik!.&rı şudur: 

Ordn Ye milist.en Şimali Afrikada: 
264 ölu, 220 yaralı, 580 ka~ıp. Bal
kan cf'phec:inde: 881 olü, 391 yaralı. 
~ kı Afı ikada uğranılan za}'lat 

m ku.rı belli değildir. 
Donanmada: 186 o1ü, 100 raralı, 

202 kayıp. 
Hava kuvvetlerinde: 33 olü, 62 

yaralı, 78 kayıp. 

Bulgarlslanda bir 
muhtar idam edilecek 

SOFYA, 10 (A.A.) 
Makedonyada .Romanatei köyünün 

muhbırı Sofya mahkemesi tarafm· 
dan idama mahkum edilmiştir. Sa· 
lihiyetlerlni suiistimal suçundan 
mahkum edilen mu'htar asılacaktır. 

Alma nyadakl 
TDrk talebe 

Berlın, 10 (A.A.) - Gazeteler M
manyadaki ecnebi talebe hakkında 
bir istatistik newnıdiyorlu. Bu nıta
tiı1tikte Türkiye, 197 talebe ile "6-
zukmektcdir. TUrk talebe cnapu Al
nıanyadaki ecnebi talebe arasında 
ehemmı)et itıban1e ikinci gelmekte-

!-!~~: •.•••••.•....•.••••••....•.•.••.•••••.•••.. 
Taavlrl Efklr 

Nlılıam (S) Kanttar 
c:.-. 'ti 1 Tıırki11• H°'"-9 

Abone ~aı ~ ir-- ıp. 

Senelik ............ 1'00 ltr. 2700 ır. 
Alb aylık ............ '750 > 1450 > 
fie aylık • .. .. .... . •• 400 > trol ~ 
Bır aylık ............ 160 a roktur. 
DİKKAT ı 

J)eroelW11111JaD enak iade olunmu, 

Bu J•zıler, •aya ubun• dokunmıyan atAkt 
mevzulardan lbllrel bulunurordu 

lılöayll Klamanso, Ahmet llJZa be- lcbwte behemehal luırelı:et Q'leyinis. 
yht ciddiyetinden ve tnthamperver. - Paea Hazretleri! .. Kararlanm
tijtn+e eok memnundL O.an maa- dan dönmek, aılt!tim detildir. 11.iba
pnı arbnuk iatİ)'onha. Fa'bt pze. adenbi na ederim. 
..... ~ )lek dar oldwiu t.;ın Ahmet Rwı Bey, aon aös6 aoyle. 
buna imkan gi)remtyor ... Ona arnda diktrn sonra Sefirden cevap bıle 
sırada )'Uılar yazdırarak. gueteııln beklemedi. Derhal Sefarethane blna
(ya.u tıc~rl) tahsısatmdan 87 sını terketU. 
çok bir para veriyordu. Şo mul&kat n neticesi. ı... Sefir 

Ahmet Rıza bey, )azdığı bu ufak •e ban de Ahmet Rıza Bey .a.er nde 
)azılarm hay&t ve iatikbalı üzcrınde ı ayr~ ayrı teaırler husule getırmışti ... 
o ,ıadı •ı -0yunım !arkında b:le de- Sc!ır, Ahmet R za Beyi kandırnaa
tlldl. O yalnız. otuz gece sabahlara dıfı ve İstanbul& avdetini temine 
kadar, igne De kuyu ka:r:ar gibi tıı!I.. muvaffak olareadıtı için son derece
hlh işlcı·ile me gul olduğu halde yıir. de telltılanmıştı ve bu muvaffakı~t
clli frank k~nabilmesine mukabıl, ıılzliğin Sultan Hıımldi fena halde 
yazdığı yirmi otuz satırlık vazı :için kızdıracağını tahmin ederek dilftln-

• mıye başlamııt.ı 
onun iki misli derecesiııd<! para al- Ah t R B 
nıasına hayret etmekteydi. llu hn''- • mc za rye gelınce- bıçbir 

U. dü il 1 ti d \h t mnna ve ınok at fade etmlyen aleta. 
;; 

1 be f n~:~e ~? e " n e de ır kaç ~azı ıııın Sultan Damıt 
ıu MY haıu 'rlik u ve 1

: bb hl,.._._ üzt ı ındtı lıu u' gc irdıği tesire hay-
- u rrı muaa ı '"'"""n 1 i ' d k 1 . d ha t 1 ' N't "r t•n e a ın ş .• C'iındekı o cılız 

a uanç 1 
• • kal min kudret ve lnymf't nı anea&k 

Ve bo hukmft verdikten sonra da, o zaman ani atıileı'(!k, Adeta dv n 
artık muharnrllk o.nun ruar la 1 bır gaflet uyku un an uyanmıftı. 
baflta bir kıymeı .11ctisap etti. Yazdı- Ahm t Rıu li ~. Sul!.&n Hanı din 
ğı "azıların ad dı ve eatırlan gür Zllj'lf ta .ıi•ı . k şıctt~rım: çolt evın
dea cllne yülı:aeldl 1 dı Derhal ) uı pıogramını d ~ tır. 

Bu y~ı1ar, suya sabuna dolrutımı- dı ilen 11 Yılrlız saıny:nn aıt b'r 
yan, ifaki meoaulantan ıharet. bulu- )'ftr.ı yazarak Mmıyö Klemanı.oya 
huyordu. \'e siyaat, lılçbir kıymeti g3stı-rdi. İhtiyar kaplan (1) AhllM!' 
ihtiva etmiyordu. Böyle olmakla be- Rızn B yl.ı: bu (dubivane keşf) inden 
raber aetaret TUJtasile derhal Sol. pek memnun kalarak o yazıyı gaze
tan Hnmide erfttl. O amana bclar te inin ılk sayfaaına dercetti ve bu-
1umdlalne hiçbir kıymet atfed1lmiyen nun tlct',..tinl d(', (üçyüz frank) ol. 
(İnsiliı Ali heJjn otla ve sabık I ma'k illere iitkdi 
Buru maarif m6dilrfl Ahmet Rız:a Sultan Hamit, Al.mf!t Rıaa ~in 
be)'), birdenbire ehemmtyct ke bey- fstanbula avdet tekllfini reddetme. 
ledi. Bunun tek bir eebehi varsa c inden <>nikonu ltuşluılanmıstı. Bu· 
ela Ahmet lbu beyin. mösyö ı:ıa. nun sebebini düş6nup durerken, Ah 
manıM> gıDl ecm derececle lı.uı •lyet met Rıu Beyin birdenbire 1&hlan. 
pener ve llfllllf6mul bir diplomat•n ması ve Yıldız sara)'lna alt yazılar 
suetemne yasa psmaa1 ı.11. yumıya başlaması uzerıM, fena hal. 

Sultan Hanalt, fena \alde tf'lh- de ş şaladı. Onun, bir sene ene! 
landı.. Ahmet Rma beyin c!erhal İs- (nU\af tah.'lla) için Sefir vasıtaıille 
tanbula aTdedntn temini için. Parilı kendisine ,olladığı (i!t.lda) yı batır
selirine ıifrell tıelgra1la emir ~olla- ladı. Derhal bu i tida)·ı buldurup 
eh. getirtıt Dıkkatle ıcözden ,eçirdL 

O zamana kadar Ahmet Raa be- Ba&ititlp SIJre~a Paşaya hlta'ben: 
ye, Parlstekl talebeler bdar lıile - Buna fU tanda bir ~ap va. 
kıymet ve ehemmi)"et verm!yen ııl'fir zınız ... Ahmet R: n Rey, sıyaset ve 
Ahmet Rıza beyi derhal eefaretha- gar.etecillk gıb' t'<'\'\erle iştitı:al etme
neye davet etti. Bir hayli izzet ,.e melı:.. •e butıin meşg-uliyetiAI ulüm 
ikramdan sonra~ •e fünunn hasre~•leınek şartile, a)da 

- (Zatı 1&hane) nin şefkat ve ne miktaT parnvn ihttvacı •11-rdır ... 
merhameti hllnıaymılar; malum .. , 1 Sefir, münasip .bir !'sanla kend ~ın
Sizin burada ııkınblı bir bayat ge- f den t1orsun ve u•tlda tnrıhinden ltı. 
çırdiıtni kendilerine arzetmiştik. baren ~en r.aman:ı ~ıt maaşl.arın 
Rundan, çok mlltcessir olmuş!nr. da . def at;n verllcc tını kendısıne 
)füh1m ve şerefli bir memuriyete tefhım. etsın. 
tayinlniz için, derhal htanbula u. Dedı. 
detınlzi ferman buyoruyarlar. lstan- Sultan Hamldin iradesi mueibln-
Dlala kadar BUlreffellea eephatiais ce, istida derhal Sefarete ıönrten dı. 
iein ilam gelen tartibat alındı. nan.. Sefir, hemen A~met Rıza Be\.1 el-
4d g6n hareket edebileceksiniz? ~k ilradeı !ll'n ye) yi tetbha 

Dedi ettı. Ahmet Rı&:ı Bev, oylenel' 110s. 

Ah~ Rın bey, bu tı6zlerl hay- teri stlkt1netle dinledi. Sonra, acı bir 

1 1 · tebessümle: 
retle d n edı. Buraya 'finr etmesbıf Zll h 1 be • t"tf lı '- ı h · , - ı şa anen n nı u en a-
rnuc.p o an lidıse 'TC ııeber>ıcrle, brl ... ._1 .A '-k.a .1 • cı . . . a .. ı .. arına ..,şe .. ,.,r e:.ımm. ~ m-
tlm~ .u~lmlan bu -~ıp dav~tin dnlk, hayatımı temin edetoek karlar 
mRhıyeUnı silratle gozden geçireli. para ka&anahiJiyorum. Bana binaen 

Ye -N 8eftr -t ..... le ara- ltlebir teJe ihtiyacım 70k. 
Jannda IU lcı• mııllaTeN ~: Sefir, fena halde buealadı. Abmet 

- ...... ._ ...._ lıalmat WI. Jlısa Beyi bndınmsra ~; .... 
yar-amS....t.. nifak elawwh. Sonra, ~ ~-

tan ftZıreemeai ~ ideta p1n,.... 
- ..... , l~w 111111111 ilmine P laaşlaclı. 

::::.: tetebbtiatunı Jıeniiı ikmal etme- Ahmet 1tı1& Bey, k~ıılnden ar.._ 
- Canım. a..ı .. P te ne yapa- kulananlan• lruyTaklamu sıatakı 

eabmnf 8qe1 ..._.... • yüksek fabl•m'llb ft ba mU'ftff~ 
7ancla bırakamazdı. Baaa W.... 

.. 1ı:aa1an 1-al eılea ....... laaagl Sefirin bütün rica ve ısrarların'l bO
aJüa w flal119 ilı:mal et-'llı 6T~ ,.ok bir a6künetle reddetti. 
v.....m t.11 toe'Qlrıea ~L 8iu. (lhvw ..-) 
bir be Wıı frak vere,hL Noban. 
larınızı tedarik ediniz ve bu hafta (l) xı... .... 
= 

Macarinaada Hava harbi 
Budapefte, 10 (A.A.) - Ofi: • __ _._ O A A ) 8.8 C 
Vaziyr.tteri PJ'l'i nizam! olan ve ..._.-a 1 ( · · - • : 

ikametleri arzu edilmtyen iki bin imparatorluk hava kuvTetleri 
ecnebiyi Macar topraklan haricine dün fimali Franeaya yaptaklan 
sürdükten sonra, Macar zabıtası hücum esnasında Alman ta~
dün yeniden bir eok vfllyetlerde ve reler'nin kuvvetli rııukavemede
bilhassa kaplıca oehirlerindo müte. rile karfllatmqılardır. Küçük bir 
add!t araştırmalar ve baskınlar yap lngiliz tayyare filosu kendı bafl· 
mıştır. Bir çok ecnebiler ve Oilhas- ı 100 Al ta ·ı 
. a Galiçya ve Ukrayna yahudileri na man yyaresı e çar· 
hndut haricine çıkarılmak üzere te·ı P•fmıya mecbur kalm1'trr. <f in. 
kit edılmiııtir. giliz tayyaresi di.-.nıiİ\ltÜr. Al-

Ziyafet vennek yasak ~anlar 1 3 tayyare kaybetınitler-
Budapeşte, 10 (A.A.) - Oti: dır. 
İaşe maddelerinden tasarruf et - iki tanfm tanare ka71bi 

aıelı: 'Ye maddi nziyetlerl mli,:tülit 
içinde bulunanluın tenkitlerine he- Londra 10 (A.A.) - B.B.Ct 
acf olmaktan içtinap eylemek mak- Diinltü hava muharebelerinde 
sadllc neıredilen bir kararname ile Almanlar 34 tayyare kaybetmit
ziyafctler ve kafile halinde ııeyahat- lerdir. Buna mukabTI İnarilizJcr9 
ler menedılmiştir. ıayyare zayiatı 24 dür. 

ilhak edİ1eft ..... 
Budapqte, 10 (A.A.) - Oti: 
Tekrar ip ,... ilhak edilen Bas

ha Baranya mmtabaıncia 1' aiı.ıa -
toltaıı itibaren Macar idare! millki
ye11I t.esis edilecektir. 

..y.,, ...... 
Londra, 10 (A.A.) - Bu rıabah 

ıllt aaılerde radyoda beyanatta bu
JaD&n Albay BriUıon, A.lınaarada ve 
Alman lstıli.aı altmdnld lıer yerde 
cV> ordusuna hitaben önümmdelti 
eama ~ti mühiıa talbnat ~ 
nl söylemiştir. 

Albay Britton. iegaJ altmda bulu. 
nan men:ıleketler halkına demiştir 
kı : 

Elinizdeld puanm kıym!'ti sıfıra 
inmeden satın alabıl~nn kadar 
mfiDa7aa~ bulunun. ~ler, p. 
kında Naa ajanları plenık .azd• 
ne mahsul ldralı: ettiiinizi .araeak. 
lardır. Mabsul1lnilzil elzlemmia ~ .. 
la vardır. Bunu herhalde m 4• W· 
llnhm. 

Dinlrii akınlar 
Londra 10 (A.A.) - 1-kva 

NeT.aretinin tebliği: 

Avcılann refakatinde hareket 
eden Jngiliz hava kuvvetlerine 
mensup bombardıman tayyare
leri bu St\bah Fransız aahıllerl 
açı'ldannda düfman gemilerine 
hiicum etmiflerdir. Bir iqe 1ıemi
ıine iki iaabet olmut ve ıemı y~ 
narkea baraktlm'fbr. 

Bir dü,man av tanarea ..-. 
larımız tarafından tahrip ~ 
miştir. İki bombardıman tan-' 
remiz ve bir a~ .ıcırilıi 
clönmemitlerdir. 

Awalanam r•• .-.a 
Fmua beriaıd• de muhtelif ha-
nık&tca ltuhmmatlardır. Oiifm• 
8 ww .. McWr muka·.emetlııe te-_., . 



=- Sahife : f - TASVİRİEFKAR 11 A~USTOS .. 
Salih Necati Eczahanesi Bahçekapıda Yakdhan karsısında şekerci Hacı Bekir sokağı basındadır. Baska yerde şubesi yoktur • 
DIK~ .AT 

Bundan 21i sene 
evvel blribirlın1zl 
ka betmiş ve son 
defıı Amasyadn 
go rüş t fi ğü m L 2 

(:Mehmet kız• 1ü 
nevver) ismindeki 
)Ukarıda resmi O· 

lıın hemşiremin 

halen İstunbulda 
olduğunu haber 
aldım. Onu tıını
yıınların lnı;ani. 

)et nam na şu ud
a ese blldirmelcrlnı ricn ederim. 

Bil iikçcl·ıı uc Tepecik köy 
muhtarı elllc ~leııckıc k1rı 
çfftlıği11dt.J Baba Mehmet. 

1 ASKERLIKI 
Fatih Askerlik Daireıi Bat· 

kanlağından: Fatih askerlik dai· 
resine bağlı tubclere mensup 
63 7 doğumlu ve bunlarla mua
meleye tabi mükelleflerin son 
)'·oklamasına Ağustosun 29 uncu 
günü son verilerek askerlik mec
lisleri dağılacağından bütün mü
kelleflerin vaktile şubelerine mü
racaat ederek yoklamalarını yap- 1 
\armalarını ve ilkyoklamasını 
yaptmp da aon yoklamaya gel
miyenlerden askerlik kanununun 
84 üncü ve her iki yoklamaya 
gelmiyenlerden 65 inci madde 
mucibince para cezası alınacağı 
mn bilgi edinilmeısi ilan olunur. 

Basın Btrlllil 
azalarına 

Bıuın 1Ji, llüi lıtanbul Muıtakaıı 
Retsltğ{1 den: 

Merkezde h.ızırlaıımaktıı olan l!llJ
vnkkat basın kartlarınn )'npıştırıl. 
ınak veya buna ilgili dosyalara ko· 
:ııuloıak uzere ilzamız.ın dörder tnnf I 
ve ika fotot:ı afilo on iş ve C\' nd. 
ıe !erine lilzum vaı·dır. Göndcrilee<;k 
cetveli gecıkUrmcmck üzere İstaıı-ı 
bulda ve dı:al'ıdak.l azamızın niha
yd beş gtine kadar bunlan nııntakıı
ya tevdi etmeleri rica olunur. 

• 

1 

'7.30 Program ı 18.40 Müzik 
7 88 Müzik 19.00 Konut<ma 
'i.45 Haberler 19.16 Koy havası 

. 00 Müzik lll.30 Ha)ıerler 
8 30 Evin saati. 19.<&5 Fasıl heyeti 

+ 20.16 Rad. gnzetesi 
12 . .,(1 Program 20.45 Haftanın 
12.33 Saz eserleı i turküsü 
12.45 Haberlcı 2l.OO Borsa 
13.00 Ş:ırkılar 21.10 Şarkılar 
13.16 MOzik. 21.25 Konuıınıa 

+ 21.45 Muzlk 
J8 00 Program 22.10 Müzik 
18.03 Müzlk 22.30 Haberler 

Pehlivan güreşi 
Kandıra kazası Cümhuriyet Halk Partisinin tertip ettiği 

yağlı pehlivan güre,leri Kandırada 1 i ağuıtos 941 Pazar gü
nü yapılacaktır. 

Başa 100, Başaltı 50, Büyük Orta. 30, Küçük Orta 15, 
Desteye 1 O lira mükUfaL verilecektir. Ayni giinde Halke· 
vi Sosyal Yardım (lubeıi tarafından meccanen Sünnet düğli
nü yapılacaktır. 

1 - Şnrtnnme, k<·,lf ve projelerı mucibince liköı· fabrıkasındaki 
t:ıdilıit iei açık eksiltm<.} e konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 9918.3:.! liradır. Iu't'ukkut teminatı 743.87 lira-
dır. 

. ~:==;:==:::::::;::;::~::::::::::=====-=-===~= ~========--===========--==--============-=-

! Baş, Dif, Nezle, Grip, B~matizma 
• Nevralji, Kınkhk ve Bütün Ağrılarıaızı Derhal ~eacı, 

1 , 
lcıi>lada cOııd• 3 .... ılııııblllr, TA.-LITI.f.RINOF:N SAKl'llrNtZ. 

HF.R VF.:ROF. PutLU KUTl'l.~RI ISR ARt.A ISTF.Yl-.IZ 

Tl'. 

Acele satılık bağ ve 

' /" GAUTHIER VIDAL-•-.. 
ANiLiN VE ALiZARiN BOYALARI 

1 

HOROZ 
MARKA 

Umumi satı$ 
deposu: 

İıtanbul Çiçe1'pau
n sokağı Altıpar· 
mak han No. 3-4 

Fen Fakültesi Dekanlığından : 
940-941 senesi erkek talebe ka ınpları ve kız tl\!ebcnln atışları ya. 

pılacağıııdan 16 Ağustos 941 tarihi ne kadar askerlık del'l'i gören alnkah 
talebenin Ünh·ersite talim taburuna başvurmalım. (68171 

• 28139 sara eb'adında içindeki dört odalı bir köfk ile 
8 - Eksiltme 19/8/941 Salı günü saııı. 9,40 da Kıtbataşta leva- ( 400) malaıuldar meyTa ataçh .,.. [ 4000 J iiaüm kOtü.ıtG 

zım ı;ubcmizdeki alım komisyonunda )·apılacaktıl'. • işçi aranıyor 
4 - Şartname, proje ve keşif e•nakı c50> kuruş mukabillude adı Te yGalerce fidanı bulunan İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
geçen şubeden alınabilir. eı·r b gv acele satılıkt 

5 - İstekliler bir fen adamının in§aatın sonuna kadıu· dainıi ola 8 lr. 
rak iı başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt- ' İstanbul: Silivriknpı _ Çırpıcı, Tepebnğ, No. (10) a müı·acaat. 
kağıdı ile temin etmeleri ve bundan başka asgaıi .10.000 lirl\lık bu gibi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
inoaatı muvuf!akiyctle yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeler! ..; 

idaremiz Şişli t.ftmirhanesi için 1 kaynakçı ve 1 dökümcli ustaıı na 
ihtiy11ç vartlır. Tcıliplcrin 3 fotoğraf, niifus hüviyet cllzdnm, lıüsıılihal 
kfiğıdı \'e şimdiye kndnr çalışmış bulundukları yel'lcrdcn alınını hiz
met müddeti vcsiknlarile 12/8/941 tarihinde Şişli trnınvny deposu cla
hiliııdcki Müteharrık Malzeme l\füd Udfıgüne müracııntları bildirilir. 

lazımdır. (6638) M. M. V. Deniz Merkez Satınalma 
komi~yonundan: {6893) 

1 - Beher metresinin tahmin edilen neCieli 150 kuru~ olan I ·-
~9.000~ metre talebe yazlık elbiselik kuma~ının pazarlık eksilt· , .... ıdllm•ı••••••••••••••••••••••ıllllılııı 
mesi 21/6/941 tarihine raFt!ıyan perşembe günü saat c l6& dal Türkiye Cumhuriyeti 
M. M. V. binasınd.ıki Komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 _ Şartnamesini nlmak istiyenlerin her gün ve eksiltmeye z J R A A T 8 A N K A S 1 
girmek istiyenlerin de belli gün ve saatte « 1O12> lira <50» ku-
ruşluk ilk teminat ve kanunun iııtediği vesikalarla birlikte Korr.İs· 
yon da hazır bulunnıalnrı. ( S 27 3) ( 0666) 

15000 metre siyah yün şerit 
7 S 000 metre palet şeridi 
3500 metre )ast k şerit 

60000 metre tire şerit 

Tahmin b edeli 
Lira Kr. 
1222 50 
2602 50 

269 8(J 
3456 00 

75 70 80 

Kati temiruı.tı 
Lira Kr. 

Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

7.İRAi ve TİCARİ HER N EVİ BANKA MUAMELELERİ. 
Para b.riktiı·enlere 28.800 llr:ı ikramiye veriyoruz. 

735 62 
f - Yukarr<la cins, miktar ve tahmin bedelleri yazılı dört 

1 
kalem eşyanın 13 Ağustos Ç4 I çarşamba günü saat 14,30 de 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

, ,....,., . 

2 
Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAnı 

Ke f41l1or <& oubat, 2 nıayıs, 1 nğus tos, 3 ikinciteşrln tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık 2000. - lirıı 8 adet 260 liralık = 200u.- Ura 
8 > 1000 > = 8000.- , 35 > 100 ) - 8600.- , 
2 > '7GO , - 1500.- > 80 > 60 > = ~000.- > 
" , ı;oo , = 2000.- > aoo > ıw > = Gooo.- > 

~~----------------~ ·---------------·--./ Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu llanlar1 ı 

60 ton sarı sabunlu kö.eie 
1 O ton san vaketa alınacak 

'l'ıı.hrnin edilen bedeli (~!12.500) lira olıın yukal'ıdu yıızılı 60 ton 
un sabunlu kösele ile 10 ton snn vaketa Askel'i Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satıııalnıa Kon1isyonunca ırnzıırlılcla 15/8/941 cuma 
günü saat 16 de ihale edlleccktir. Şartname elli> lİı'a cG3• kuı·uştur. 
Kat'i teminat c32.600> liradır. (fili75) 

* * * 
200-400 ton kurtun ahn..cak 

Tahmin edilen bedeli 240,000 lira olan 200-400 ton kur· 
tun Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez sahnalma ko· 
misyonunca 18/6 19 41 paznrtesiglinü saııt 15 de pazıırlıkln ıhal~ 
edilecek lir. Şartname 1 2 liradır. Kati teminat 26, 500 liradır. 

(6779) 
• • • 

200 l\13 çam veya köknar tahta 3.40: 4X0.25X0.25 eb'adında 
600 • > > > > > .xo.22xo.02s > 
700 > > > > > > >XO. l 5X0.025 > 
100 > • • > • > >X0.25X0.03 > 
100 > > > • :!> > :tX0.22X0.03 ı-

150 » > • > » > >XO. l 2X0.025 • 700 > > > » > ,. ,xo. 18X0.025 » 
250 > > > • > :.X0.20X0.025 > 

3000 
200 M3 çam veya köknar kalas 3.50: X0.22X0.06 > 
200 > » • > > > X0.16X0.05 » 
200 > > > > > > X0.20X0.04 E> 
200 > > > > > > X0.25X0.06 » 

3600 
Tahmin edilen bedeli (200.640) lira olan cins ve miktar, 

cb'atlan yukarıda yazılı 12 kalem ve ceman 3800 M3 çam veya 
.köknar tahtası ve kalaısı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
merkez aatınalma komisyonunca 25 ' 6 /941 pazartesi günü saat 
16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname ( 10) lira ( 04) 
kuruştur. Muvakkat teminat ( 11 282) liradır· T cklif mektuplnrı· 
nı mezkur günde saat 1 S e kadar komisyona vermeleri. ( 6760) 

• • • 
2 ton mühür mumu alınacak 

2 - Kati teınidatı 73'.i lira 62 kuruş olup şartnamesi 
gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - Şartnamesi il:- r.ümunelerini görmek istiyenlerin her 
gün ve pazarlığa iştirak edecckledn de belli gün ve saalle Ka· 
aımpaşada bulu narı komi:ıyonda hazır bulunmaları. ( 66 7 2) 

* * * Ziraat. Bankasında kumbaralı vo kumbarası:ı ta,arruf hesap· 
2 100 kilo pamuk evsafı gibi 1 3 8 941 çarşamba günü saat larında ""ll az 60 liraııı buluna Iara sened~ 4 defa çekfücek kur'a 

1 4' 3 o ile aoagıdaki pliina göre ikramiye dağıtılacaktır: 
7000 kilo sabun eveafı stibi 1 3 8 1941 çarşamba günü saat 4 ııdet ı,OIY' liralık 4,000 lira ı 100 udet 50 lırslık 5/.00 lira 

15 de 4 , uOO > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
40000 Dıımt2 Amerıkan '\'İ· 13/8 941 çarşamba giinü saat 1 4 > 250 > ı,000 > j lfıO > 20 > 8,200 > 

dalası evsafı gibi J 5, 30 -40 > 100 > 4,000 > 
1 -.- Yuknrıda cin, ve miktarı yazılı üç kalem eşyn lıizalo· DiKKAT: Hesnplnnndald paralar bir sene lç°nde 60 liradan 

rındu gÖslerılen terihlerde pazın !ıkla alınacaktır. aşagı düşmiyenlere lkraoıiyc çıktıgı takdırde o/. 20 fnr.iıısile verilc-
2 - Uhdelerine ihale olunacak isteklilerden % 15 nisbetin- cekUr. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eylul, l Bırincikinun, 1 Jılart 

de kati teminat alınacağından taliplerin komisyona hazırlıklı gel· '••••••••v•e• l •H• a• tl- ra•n- tn• r•ih• l•cn• ··nd• e• çc•·k· f•lec• ck• t•lr•.•••••-
meleri. : 

3 - Ev.saf ve nümunelerini görmek istiyenlerin her gün v~ 1 
pnzarlır;a iştirak edecekleıın ele belli giin ve saatlerde komisyonda 
hazır bulı,ınmalara , (6873) 

* * * 1 - Tahmin edilen bec!eli (20.000) lira olan (2000) adet 
battaniyenin 1 5 'Ağustos/941 cuma günü saat 15 de pazarlıkla 
eks itmesi yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı ( 1500) lira olup şartnamesi her giin ko
misyondan parasız olarak alıl'abilir. 

3 - İsteklilerin belli giin \'e saatte Kasımpaşada bulunan 
komi,.yonda halır bulunmalnrı. ( 6636) 

'i-·li- /(. 

1 - Tahmin edilen nıec.nıu bedeli (21200) lira olnn 
(80000) metre Amertkan f:cz·nin , 15/ Ağu!ltos/ 941 cuma günü 
saat 14, 30 da pazarlıkla ek,-ltme~ yapılacaktır. 

2 - ilk teminnlı ( 1 5')0) lira olup şartnamesi her giin mesai 
saatleri dahilinde: komisyondun pnra~ız olarak alınabıl:r. 

NI. M. V. Deniz Merkez Satınalma 
komisyonundan: 

1 - Beher metresinin tahmin edilen bedeli ( 165) kuruş 
olan ( 66,000) metre cİş b:ışlık haki) kumaşın pazarlıklı. ekailı 
mesi 21 6 / 941 tarihine ıastlı.ıyan perşembe giinü saat 14 de M. 
M. V. b.nasındaki komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 544 kuruş mukabilinde şartnamesini almak iıtiyerlerir. 
her giin ve eksiltmiye girmek istiycnlerin de belli giin ve sıralte 
( 6695) liralık ilk teminat ·,re kanunun iııtediği ı.•esikalarla birlikte 
komisyonda hazar bulunmalan (5275) (6668) ~ ........., __________ .__..__ _______________ _ 

Kadın mektupları 
( 
BORSA 

Marcel Prevost'un en güz.el eseri 3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 ııayılı kıtnunun 
istediği vetıaik ve ,kinci maddede yazılı miktardaki teminat mak
bu;ı veya l.ıaııka mektubu ile Kaımnpaşada bulunan koıııisyonda 

,Çeviren: Ferid Namık Hansoy. 
8 • 8 - 941 muaıael11I 

r •"dr• 1 Sterlltt S.ll 

hazır bulunmalan. (6794) 

* * * 1 - Mevcut ev nfı mucibince tahmin edilen bedeli 12500 
lirn olıın 1 O ton Eğriboz ,eftınin 14 / 8 1 9 41 perşembe günii sant 
14 de Kasımpaşadıı bulunan Deniz levazım Satınalma Komisyo
nunda pazarlığı yupılcıcaktır, 

2 - ilk teminatı 937.50 lira olup şartnamesi i~ eaati dahi
linde mczkfır Komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 snyılı kanunun istediği vesaikle bir· 
likte belli gün ve saatte ~ıdı jleçen Komisyona müracaatları. 

(6688) 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma 
komisyonundan: 

l - Beher metresinin tah nıin edılen bedeli « 1 j 5 ~ km uş 
olan « 70000• mehe «erat yazlık elbiselik» kumatıın pazarlık ek
siltmesi 21/8/1941 tarihine raetlıyan per9embe günü saat 15 de 
M. M. V. b:nasındaki Komisyonumuzda İcra edilecektir . 

2 - «542» kuruş mukabilinde şartnamesini almak iatiyen· 
lerin her gün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin de belli gün ve 
saatte c:66 75. lırnlık ilk teminat ve kanunun istediği vesiknlr.rla 
birlikte Komisyonda hazır bulunmalnrı. ( 5 2 7 4) ( 666 7) 

... - .. .• . ' • • ' . . ·:..'.!"d"{~''" .· " , 
• • -.:- . " ~ • ..·: • • ' • • . • . • • !.;.. • ·~~ ,,~!,~·.. .{ ·~ 

ı ~tarı h iı r~)'e·e ı e d'İ y·.~.s i ·'· lı~ ... nla·r"ı 
ialı.min ilk 
bedeli teminatı 

1 Fi: 50 Krş. 

İNKILAP KiTABEVi 

r ' Hnrison Çorap Makinesi için 

ıscı ARANIYOR 
lstanbul Manastır Han 

'- 1 2 numaraya müracaa\ ~ 
1 

r DOKTOR 
., 

Sedad Kumbaracllar 
ÜROLOG • OPERATÖR 

idrar volu ııe tenıuiil hastalık-
fon müuhas8181 

Ademi iktidar ve bclgcvıekliği, 
gece işeyen çocukların tedavisi 
Slrkccl, Ankara Cnd. Semih 
Liltfi apnrtımanı. (Tan ?ılat-

bnası karşısı) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Mütehaum 

NeYJeR 1to Oolar 129. S27S 
Cene•r• J4IO ı ... l'r. -.-
Ma4'rlt ıto Peseta 12.n 
Yokoba. 100 v •• -.-
~ tn• ı, ~ı. lfltl !llV&Ç llt JO, 8a7.> 

ESHAM VE TAHViLAT 
Yüsde S lkramlyell H! ıcı.60 

" S " 1933 ErıranlA.B.C. -.-
tt 7 iı•aı- l!rs11ra• 1 -·-
tt " ' --.-
• " 

1 -.-
" .. 4 -.-
• • t -.-
" • ' -.-

1 -·-,, " 
Aaadol11 l>eıalryolu 1 •• 2 -.-
Oımaala B• ak•ın -·-· ı 
Keadlr •e Keadlr Haayll 1~70.-
Aılan çimento 9.-

il Borsa harici altln fiyafilj 
Reıadl7e 2S Lira 6~ Kı. 

Kaba S.tlltlrllk ltl " 51 .. 
KUlç• altta sr••• J" ss " 

Atuıtoa : Pazartesi 

1360 H. 

11 
1357 

RECEB Ruıal 

17 T•••u• 
29 

8 80 Serbest 10 22.45 Iıfuzik 
dakika 22.65 Kapanıı. 

Dr. Rıfat Çağtl 

Sinir Hekimi 

Tahmin edilen bedeli ( 1200) lira olan 2 ton mühür mumu 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komis· 
yonunca 19 /8/941 eah günü saat 14, 30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. 

715,00 Ci3,63 Sultannhıııett e Alcmdaı· mahallesinin Kaı nıılık 
sebzeci sokağ ıııda 5-11-13 No: lu d!ikkun anka· 
zıııın sntışı. 

605,25 37,89 Oskildııl'dn Selnınıınğn mahallesinin I\:nracaahınet 
soknğındıı 2 nunıaı-alı 2 dükkan nnkazının s11t ışı . 

1 
Dlvanyolu 104 

Muayene eaatleri: Pazar hariç 
her gün 2,5. Tel: 23898 

Gün: 123 ·"'ıı.ır 98 

VoJıitı. 
E:ıan1 Vuan 

$ D s. D. 

Gl .. t '" anakil 09 57 °' OT 

eyoğlu İstlklil cadde!l Elbamra 
partamanı (Sakarya 11incma.ııı) ' 

Numara 1. Telefon "4445 

Şartname paruız.dır. Kat'i teminat « 180> liradır, ( 684 3) 

~."' 
23 kalem takım çeliJderile yaylık çelik tel alınacak 
Tahmin edilen bedeli 62.900 lira olan yukarıda yazılı mal

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkes Satınalma 
Komisyonunaı 21 / 6/941 pervembe günü aaat 14 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname 3 lira 45 kuruftur, Kat'i teminatı 
8 790 liradır. ( 6861) 

2207,17 165,51 Kadıköyünde Osmannğcı mahallesinin Söğiitlüçcş. 
me sokağırıd a 49 - 51 - 53 - 2 • 4 • 6 - 8 • lG 

. numaralı depo onkıızının satııı. 
Tahmin bcdellcrile Jlk tcıninnt miktıuları yakımdn yazılı uç parrn 

nnkaz satılmak üz.ere ayn ayn açık arı.t.ırnıııya konulmuştur. Şnrtnnmc. 
leri Zabıt ve Muamelat Müdürliıgü knlcminde göriilebilir. İhale 22/8/94 ı 
cuma günü saat 14 de Daimi Eııc!i mende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya n1cktuplaı-ilc ihnle çfinü ımıayycn saatte Dninıi 
Encilmendu bulunnu.lnrı. (671jl) 

, 
Kirahk ev 

., 
Bnlıçcli beş oda, bir mutfak, 

terlcoıt, hııvngnzı, elektrik. Ka. 
dıkoy, H;ıhnriye caddesi, Kuzu-
ke: tane sokağı l'\o. 10, tramvay 
durağına t!lll adım mesafede. 
ictndekilere mClraı aal. 

Öil• os os (il 19 
lkı.dl oa S6 11 tı 

A•ta• n 00 :ıı 14 
\ata& ~· 44 :ıı M 
ımıı;ak (Yanak.il ~1 sa °' lJ 

Sahibi: Z. T. EBÜZZ/YA 
Neşriyat Müdürü: C. BARAN 

Ba.sıldıi'ı yer: M4tkai EBl'ZZ11'A 


