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Sivaslı yUzme mUsabıkaları 

Sıns, 11 (A.A.) - Sıvas bölgeııl yüzme 
müsabakaları cumartesi n pazar K'Ünleri 7apıl· 
mıı Te Gençlik klübü 4 5 puanla birinci, De
m1npor ız puanla ikinci olmuılardır, 

- -
rı 

llOST AICIL YEVMi GAZETE Telefon : z o 5 z o 

Sah 12 Ağustos 1941 

T•rblpnin iillcüsü: Gençlilin 
dimalını laer•kete ıetir•ek w 
zeki/arını 11/e11lemek olmalıdır. 

R. M. Hutchia• 
(Şerhi 2 ıad aahlfemizde\ 

Tele. Taniri.efkir, İstanbul 
·=== z=ı: -== 

Büyük Millet ~~clisinde 
çok hara~etlı bı~~else İSTANBUL HALKININ 

Asker ailelerine gardım ve DİKKAT NAZARINA 

iHTiKARLA MüCADELE 

19 gaşındakigençlerin askereMuhtekir~;i derhal haber 
alınması kanunu kabul edildivermek vatandaşlık borcudur 

Fl~•I Murakabe I" -
- komisyonu Derhal aşağıdaki Sovgetler de 

Ra 1•110 in dan numaralara 
telefon ediniz(*) ./ran nezdinde Mukavemetin 

Sırrı 

B titün clünyan1n nazarları 
Şark cepheai üaerine çev

ı ilmit bulunuyor. Çünkü Alman• 
lann ıiriflnit olduklan muuum 
davanın bal aahaaı, timdi Garp 
cephesinden Şark cephesine in
tibl elmİftir. 

lıtanltal Meb'ua Geaeral 
KA11• Karabeldr 

Dahlh,e Veldll 
Faik Ostrak 

Milli Mldafaa Vekili 
Saffet Arık.aa 

Bugünkü harbin aaıl gayeai, 
malüm olduiu iizere, İngiliz İm· 
paratorluğunv clatıtmakh. Fakat 
ba gayeye en,mek için Almanlar 
bir de Rua meseleaini halletmek 
lüzumunu hiaaettiler veyahut 
mecburiyetinde kaldılar. Bu lü
zum ve mecburiyetle de bundan 
tam sekiz balta evvel bir pazar 
aababı muazzam Alman ordula
nnın 2400 kilometrelik bir cephe 
üzerinde Rua bududuau P9tik· 
riai haber aldık. 

O zaman bütün dünya. Al
manlann cir;.tikleri bu yeni ma
ceramn üç nihayet alh hafta zar· 

Kanunlara ecnebi kelimelerin girmesi büyük 
itirazlara ve gürültülere sebep oldu 

fı d sona ereceğini zan ve id- Ankara, 11 (Hususi mulıablriıniz. 1 Kabul edilen layihaların aıasında 
~ :tmi ti. Bu ··n Şark cephesi ı den telcfo11ln) - Buf>:Üll saat 14 de bfihruıııa asker ailelerine yardım için 
harb• • 1 d" ~ h ft bit Refet Ctuntezın retslıacıııde toplanan askerlik kanununun ılördüncli mad· 

anın ye. 
1~1• a uı un Büyük Millet Meclisi, ruzıııımesinde- desinl tadil ederek 18- 19 ya,ındaki 

bularak aeluzmcı baftuı bat~· ki bütün liiylbalım müzakere l't.miş-1 gençlt.rin ııilah altına alınmasını te
mıf bulunuyor. Geçen bu ıekız Ur. mln eden liylhalaıla yurdunıuta il. 
hafta zarfında Alrnanlann ne 

- -- -- - -- -- - - -- . 

Sovyet tebliği 
-.... -- - ,._ - -

...-------, 
Harbin sekizinci 

Uca eden alvil v a~eı·t 
ait liy1ha üıt>riuıl tl 
plar cereyan etmiftir. Bılhaasa aıı• 
kere gidenlerin muhtaç aıleler!ne 
yapılacak yardım lılndıı mcbu lan • 

(Devamı ıal&if~ ı, .. tun 4 de) 

f Alman tebliği -
- - ~ - - - - - - - - -~-- -

haftası başında Ricat halindeki 
iki tarafın düşman takip 
iddiaları 

Fiyat murakaba teşkilatı aayin 
halkımızın ihtikara müteallik ola. 
ıak yapaeakları, her türlü ihbar 
ve şikayetleri derhal tetkik ve 
takibe daima amadedir. Sayın 
halkımızın teabit edilmiş olan kar 
hadleri veya azami satış fiyatla
rı fevkinde satış yapanlan, veya 
mallannı gizliyerek aatmaktan 
imtina eyleyenleri, fatura vermi
yenleri, muhik b 'r sebep olma. 
dan fiyat yiik!eltenleri hemen a
lakadar makamlara ihbar etme
leri rica olunur. 

Vukubulacak müracaat ve şi
kayetleri için aşağıdaki telefon· 
lar da hizmete amade bulunmuş· 
tur. Vukubulacak şikayetler bu· 
ralarda bulunan memurlar tara• 

ISLAV 1 

BİRLIGiNi! 

k rmak için 
bir toplantı 
yapıldı 

Rus mukavemeti, 
Alman inhidamını 

tacil ediyormuş 

büyük emekler .arfetti)derini bi· 
ze yine bizzat Alman erkanıhar
biyeainin, mutad hilafına bu de· 
faki harpte netrine batlamıf ol· 
duğu fevkalade tebliğlerden öi· 
reniyonız. Bu fevkalade tebliğler 
ayni zamanda Alman ileri hare
ketinin ilk hızınt kaybetmit ol· 
munun aebeplerini de izah eyle· 
melctediı. 

Şiddetli 

çarpışmalar 1 
devam ediyor (Hadyo gazetesı) Butuıı oun· o 1 un ll y Q r Londra 11 (A.A.) - Afi 

) a ıııatbuatı 7 ııe:ı haftatını b - ajansı bildirıyor: / 
!ip 8 inct hafi.tısına basmış ola.ı 1 ·- Salahiyettar mahafil, yalnız 
Alınan • Sov.ı·cl h:ubıle meşgul .. • Almanyaya münhasır olmak üze 

2223s ~!~:t rrıarakabe Koınis. f et:ebbüste 
2095! Eınnl~ el Kaçakçılık Bil- )' 

rosu 
41458 Galata Emniyet Bag Ko

miserliği 
21135 Em nlinu Emniyet Amir· 

lığı 
20567 Bel azıt Emniyet Komi. 

!!erliği. 

r•) Bıı ı•arçal/l ke,erek cu.:· 
danmua ııerle tiriniz tıe bir ıh. 
tıkii. r ı.'Cıkaıına şahit ohııftCG 
de• I al bıı n nnara.lardaıs biri11s 
telefon <'cf mz. 

findan derhal nazan itibare alı· 
narak tahkikata giritileeek ve ne. 
t:celeri ayrıca müracaat ııahiple· 
rine bildirilect-ktir. 

Ne/ud Çöl.·~ 

c·~_r_i~'-

bulundu 
lcab ederse 

,. 

IRAN 
bitaraflığını 
müdafaa 
edece·k 

n·azm 3 unc salıijemizd,} 

iranın bııi\nlcft cotufi •• ıiyaai mukUnl ra•terir bulta 

Bu sebeplerin batında Ruslann 
cepheye mütemadiyen yeni lnıv· 
vetler aevkeylemekte olmalan ve 
tank ve tayyare sibi ailihlara, 
tahmin ve tHaVvut' fevkinde faz. 
la malik bulunmaları selmekte· 
dir. 

Filhakika yine Alman tebliğ· 
lerine bakı1ıraa Rualar timdiye 
luıdar on bind"n fazla tank ve 
yine on binden fazla tayyare kay· 
'betmiflertlir. Bu adetlerin yük
seklii'i kartaaında inun ne dü· 
fiineceğini, ne ıöyliyeceiini f8f1· 

Mo$/couaga yapılan 
Jıava hücumunda 5 . 
tayyare düşürüldü 

vlmnktadıılnı· Matbuatta birıbl- Odesa uzerındeki re daha harbin vukuundan evvel 
rlnc zıd ikı fıkiı VBl'dır. 

So~;.~ıı~ııd:ı:~~1ı~'a"::ı~kn\~~;.:t~ tehtlitl gitdikçe ~:~11~::ş ~:~et~;~~~ ~~n:::h~:: Bakerin müdürü yeni bir vaka 
kırılm şt.r. Cenupta Sov1:et oı·. Ç 0 ğ a [ l § 0,. muvacehesınde bulundugunu tnh. 
dulım ric:ıt etmcktcdırlcı'. l\iycf - min etmekle beraber Alman da- -

nyor. 
Çünkü ~eçen aene Almanlar 

Hollanda, Belçika Ye Framaya 
bir anda taanvs ettikleri vakit, 
ilk sinleri diipnanlannm ancak 
yüz, yiz elli tayyareaini tahrip 
ettiklerini bildirmekte idiler, Bu 
defaki Şark cepheai harbinde ise 
diifman tank Ye tayyare zayiatı 
on miali artmıt ve yüz adetleri 
yerine bin adetleri kaim olmut· 
tur. 

itin ...ı dikkate f8Yan ve me
raldı olan ciheti İ8e Rmlann 
böyle on binlerce tayy'lre zayi 
etmelerine raimen bugünlerde 
Berline yine havadan taarruz et· 
melr imkinım bulmalandar. Bü
tün ba rakamların doğru olduiu
na bbul ettitimiıı takdirde Rus
•--- IOft senelerde beJt türlii 
.na ' • 
ftimbarp ve miiteba.... askere 
müarrirlerin hesap •• tahminle· 
rinl altilt .. .- dseeecle fazla 
tank " tan-re imali çaraİllİ 
balduklanaa Wilmaetmek IUam 

plmlreteclir. • el ·ı -•----Şark c:eplae.m • mı JODMın:a 
ukerin, lr.imbilir ne elim tartlar 
içinde, hotutmum& rainıen ma. 
bvemetin dnam etmekte olmll
....., bir sebebini de. ailiJa kav· 
•etinden bafka, inanma kuvve
tinde anmak daha mUYafds olur 
un-.clf'riz. 

a..uNdi R• idaresi karalah 
tam )'İrmİ dört MiM oluyor. Mii
tenffa M. Lenin, Çar ikinci Ni
kolama tallbndan feraıati tarihi 

T ASV1RI EFKAR 
'(Dffftfl eMİ/• ı. Rihm I O.) 

L;;;A, 11 (A.A.) ~~r.Odesa şeb1rler.I rliişnıt'k üzeı~- BERLİN, 11 {A.A.) ~~; ~:P~:l~~~~i:ieb:ı:~i~:~it~:~~ dolayıs•ııe tekrar tevkı•ı ed'ıldı• 
Öğle vakti neşıedilmlı olan Sov- So1 yet, Amerıkan ve lnuthz 1 Alnınıı tebliği: -:- Ukrnynanın CC• icap eden amillerin eksik olma· 

yet tebliği, dün Smolcnsk, ıı;Jay~ • kaynu.lkklaıhma ~ore: .Ahıiınny:ık ?i 1 nubunda rieat halınde bulunan düş- dığı kanaatini izhar ediyorlar. 
Tserkoff Umun mıntakalarıle Es· hnftn ı arekat nctıecs nde 11t ! munın tak bı her yerde süıatle 11cr. .. 
tonya c~phesfndc hnrbin devam et. hi~bir netice 4'lde edernt!dlği gibi ı !emektedir. Şark cephesinin dlğe,r Maamafih. bu muşahedel.~~ 
rnlıı olduğunu bildiı ıııl!ktcdlr. ' henUz ilk hedeflerinden bile hayli mıntakalannda da harekat devauı Rus mukavemeti . d~vam ett~gı 

Karo kll\'Vctlerlle mcsni biıllğl uzakta bulunm:..ktııdır. Rus ta-ı ·etmektedir. takdirde Alman ınhıdamının ıç· 
yapmış olan tayyareler, düımanın ydiağ~ıldi_ddia,.ledhlldiğbei dehrefcedlo fdazla Tayyare te.,ckküllerimiz geçen ge. tinabı gayri kabil bir yol aldığını 
zırhlı kıtaatına ve pl~nde kuvvetle- e 1 ır. " u ue 8 ta aı nn· ce Moskovanın siliih fnbrlkalarını göstermektedir. 
rine darbeler indirmiılerdlr. beri ayni Y.et·de olmaldadır. Harp (Devamı ao.lıife 8, •ıi.tun 8 de) (Dovaını aa.hife 8, ritm' 6 de) 

Tebliğde gtindilziln Moskovaya u. ı artık bir ııper harbi şekline gir. ı 
çan d!iıman istik~af tayyarf'~erlnden ~ mek üzeredir. Eğer Almanlar ey· 
be•lnin düıür!ildiığ!i ilive edılmcb:te-ı 101 ortasına kadar bir netice elde 

etmezlerse Napolyonun ikıbetlne 
dir. .. " d ) kl 

(Devamı sahife 3, suhoı., • -u•ğ•nıiıııya•c•a-a.rrl•ıı•"-----...ı 

Kırkçeıme suları 

Dün muhtelif yerlerdeki 
çeşmeler kapatıldı 

29 müessese yeni su 
tesisah yapmıya 
mecbur olacaklar 
Şehirdeki Kırkçqme sulan dün·/ 

denberi kesilmiı bulunmaktadır. Su.\ 
lan kesilmiş olan yerler 60 cami 1lel · 
29 müessesedir. Bu müesseseler ara
sında Topkapt müzesi, Darphane, ' 
Fener Rum Patrikliği ve Rum mek· 
tebi bulunuyor. 

Belediye, 937 senesindenberi aldı. 
tı tedbirlerle ıehirde mevcut bulu. 
nan 200 Kırkçeıme suyu akıtılan çeı 
mer• yeni teslııler yaptırarak hep- "" 

(Devatttı ırıhif • 8, •Ü tun 1 da) 

1 ASARIUF BONOSU 
siz& KAZANDIRIRKEN ı' 
Jf..ıekat••• kuan4am. Kapablan Kırkçet•elerıa 

birla... ... • lçdlrkea 

Türk-Alman 
Ticaret anlaşması 

. 

Yedi kişilik bir heyet 
şehrimize geldi 

dün 

Almanlarla ararnizclaki ti· 
caret mukavelelerine göre, 
memleketimizle ma) mübade. 
ai anlatnıalannda bulunmak 
üzer,. Almanyadan 7 kitilik 
bir heyet gelmittir. Mümesail 
ve tacirlerden mürekkep olan 
bu heyetin iki azaeı Ankaraya 

gitm.ştir. 

Almanlar memleketimiz -
den hububat, Pamuk, valeka. 
yapağı v~air iptidai madde· 
Jer ,Mtemekte ve mukabilinde 

1 
her nevi oıamul aanai madde
leri tekhf etmektedırler. 

................ mallar 
Diğer taraftan ineç, lıviç· 

re, Almanya ve Alman ite•· 
1i altında bulunan baza mem• 
Jeketlerden Türkiye İçİll mii
rum miktarda demir malze· 
me, çivi, çubuk demir, 1.1nat 
mamulat gelmittir. Ancak 
bunların ithali için burada da 
ayni kıymette malan lavilenıra 
da gönderilmeli icap etmek-
tedir. . . 

Bu aebeple memleketımız· 
den gönderilecek mallann ne· 
vi ve kayoıetleri baklanda da 
burada müzakereler 7apda. 
aktır. 

B:rkaç gün evvel bet çift ayak aının ıneaul müdürü Salanıon ~ 
kabı üz.erinde yüzde yüz yirmi rero dün yine ayni mahkeme ta
sekiz dereceainde ihtikar yap· rafmdan bir ba,ka ihtikar ıuç~n· 
mak auçile tevkif edilerek biliha- dan dolaya yeniden tevkif olun• 
Te kel alete rabten tahliye edilen/ muttur. 
Beyoğlundaki cBaker~ mağaza· (Deııaı .ı ıalıifı 3 , BUi na 5 de) ..................................................................... --................ ..... 

Bat<rşfar -----

Tırnak 
sUrtUıtUren 

polltlk• 

R IY AZIYE aembolleri kul· 
lanayım: H milletile S 

milletinin araaını açmak mı J&
zım) Bunu ~tiyen propagan· 
da kollannı •ıvar. bütün ajan
lannı ve ajanalamn haylwtn: 
H milleti S milletini bir hap ıi-. 
bi yutmak iatiyor. Biz küçük 
milletlerin konayucuıuyuz. S 
milleti kollarmızın araıına ıel· 
•in ve varlaian1 müdafaa için. 
H milletine kartı açtığımız hat· 
be girsin. Bitaraflık ölüm de· 
mekt.ir. 

Bu propaganda, arıuı açıl
mak _iıtenen iki millette fÜphe 
ve kın uyandınnak için daha 
müabet haberler :vumurtlamak· 
t. gecikmez: H orduau S ınil· 
Jetinin hudutlarında gızli tab· 
fidat yapıyor. Sabaha akpma 
oaa yuklenec..k. Bitaraf mi-

.. bitlerin söylediiine, salahiyet• 
li kaynaklardan temin ed ldı
ğine cöre General K. iıtil~ya 
memurdur. 

Mahallede iki evin aruını 
açmak iıtiyen koca lcannın 
dedikodu tekniii bundan daha 
basit ve daha farklı değildir. 
Şüpheyi fitillemekJe batlıyaD 
hile. öfkeyi tututtunnakla bi. 
ter. Sembolii tırnak aürtü9.üw
mekfü. . .. 

ilk ancelerl bu propaganda 
Türmyede de kenditine bir aü
rii taraftarlar bulmuyor değil· 
eli. Fakat münevverden ziyade 
Pİfkin halkın aelim duygusu, 
bu tahriklerin altında puau ku
ran makaadlann herkeaçe -
&ilmeaini kolaylqtırdı. 

Artık cümlenin ınal4mu• 
Tırnak ıürtüttüren poJi~ 
Türk milletinin " dn-letinın 
aiyui dirayetirıi ı:':tf :r.:: 
melrten batb b L. r--t 

So 
__ .. _,__ •lf ...... 

mı!or. "----:_--=..,_ cenba 
..,. .. ıanna TUrk _ ... 

Türk .. ,, sisb anl•~tlı h· 
" ~~ ifl&an• 

4'elıl. 
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SiYASi VAZIYET IRu~a~yadan 1 Büyük Millet M~clisinde 1 

~ _ T••r•ka= 37 .r.~~.~.'.'-: .. ~~.~~~~ g;~1;;~~;;,k çok hararetli bı~-~~lse fii?S;~~ 
Otel derin bir uykuya dalmıfb. Birden Petrol Ofisi mUdUrO- Asker ailelerine yardım ve 19 yaşındaki =~~: ~=~7': =!i ı:;d~ 

bir kıyamettir koptu. nUn tJeyanatl birleri aJmakta cbhi kuwr et~ 
İnıuın, bfr zamnnlaı·, hem de dün Rumanyadnn g<ıtirilnıcktc olan pet gençlerin askere alınması kanunu kabul edildi ~~~~::r:~iuL:na:!idır~t=: 

Nereye gidecektim? rollttin nakil ve teslimat işlc:ri hak- A dak' mle'--tl _. __ .z led d'·n··-k kadar vnkm z:nuıınlarda ba- vrupa 1 me - ere _..ı o, şimdi ne halde ve nerer ır ' ,.... .. kında Romen alakadar mnkamlarlle ._ d -L -L--::.. 

acaba? bumın ciltlitl imiş cJbt kollanm göl'üımck ilzere Bükr~e gitmiş olan (1 i11ci 14/ı.i/~dM& dero111) 1 Lehte •• aleyhte bir takım tarııftar 1 Mlllt MUdafaa Veklll aıın yerııer en ......., s--·e 
Batumda bi(blr bildiği, tanıdıL"?. ~allnya ullnyn 8criızad rlolo~tığı bir Petrol Ofisi Müdür6 Sedad, şehrimi- mız .büyiık bir h .. assaslyet göstermiş- toplıyan ~u tekli! etraf. ında ııöı: altın kanunu mUdafaa mani olmaktadtır. Diğer taraftan 

bulunmadığı irin, buradan çıktıkır;n it:hlrde birdenbire gızlenerek, kim- ze dönmüş ve kcııdisile göı-üşen bir lerdır. Kemal Una!, halen ynrdıma Gcncrnl K.isım Karabt!kır, zaten ha- Almanya ela ngiltere adalann-
aonra hnngl istikameti takıp ctt:ğı· se:ıe gi!riııımemek i•therck dolamak m11harririmlze ıunları söylemiştir: muhtaç 200,000 asker ailesi bulun- zı ah~.alde kumandanların hıılka bu ediyor dalı:i kwlı miJ7on İnsilizi aç hı· 
nl. kestiremezdlm. Pazln vnkit geçir-. lüzum~.mu duyunca b1r tuba! oluyor. <- Ruınnnya ile aramızda mevcut duğunu ve bunlara 200,

000 
lira 'bi kabil ıdaı1 yardımlarda bulunduğu- . ralcmak için tahtelbahir .e uzun l 1 

,, b 1 . ı- b. h 1 ı gı bildl • f-L t bl dd ..__,. nasılı Kaplan da kanunun geri bı- af li k 1 •. miye de gelmez. Birnn evvel ' nı • e una "t .ep ız, uzumsuz ır ve - olan anlaşma esas arına göre pctro aile başına 1 lira düten bir yardım. nu mliJ'ı ~a r ma e muın- rakılmnsını istemiş, M11H Mildnfaa mes ~ taryare a ın annı ~n-
bulmak Te bô) lece muhtemel bir re- mln lrurbanı olarak kallanm:ık znru. müb:ıyaatına de\·ıım edilmektedir. da bulunulduğunu ileri sürmüş, be- de kanonk a !o~u~maskiını nıuva!ık bul. VekilJ Saffet Arıkan kürsüye gclc.1- df?n gur:ıe tiddeLlend.ırmektedır. 
nah.:..n, halli belki de !adanın •ınil- retı büsbiitün sinirlere dokunuyor. Yalnız bunlann nakil işleri etrafın. nüz toplanarak bu ailelere d ll W I mıyara denuştır : s· . t dbirl d h' kit 

ıP Enver Pn,.ca,·ı tnkip eden sade ben .. _ gu-ru-ıen bazı muşkülleri tnınamen 1 n •ı • - Döyle bir mndde k:ınuna !ICIKU- rek, kanun .hazıı·lanmazdnn ev:eı .ıyası • e ere a ı va ek 
·cap ederdi J ..,. mamış o an 1 milyon liranın ey!U) 

1 

G lk •-b k k ı Jd k t ·-L t 1 B la d ne gL'Çlll 

1 

• • d' ? H Fak t le' bi bertaraf etm k için Romen maknm- lncak ve >aziyt:t icabı kuınandnnlar ene urmayıa .m~ .... 1• a ını ~ı- 1 va ı ~·· o uy~~~: • un r an 
Otelden ba~kn hiçbir yer aklım:ı mıy ıın nyır. a ~ ı r .un- başında dağıtılmasını temenni ederek d~ askerleri ko"lerc gondennfyccek nı, bu g.ençlea ıhtıyac h. as11. olduıı:u- en yen•ı Jsfay Birlıgmı kurmak 1 11 • i . ·:ı.ya t<'V ccüh C'ttim \an, beni guz1: bı:ıtmyordu. Bunııırı larile bazı miiznı.crcler yaparak bir bu işin bir esasa bağlanmasını iate- .. J bfld d m1 k I 

ge me •ı çın, oı · dıi~··neı·ck 'il i'ıyordu anlnşmn"~ vnrdık. Teslimata mun - 1 · olurlarsa bir takım fena maksatlı a- nu .'rmı11 \'e e ştiı: ·: için SoYyet Rusya11 ile ngiltere• "e soluk s<'lu •n otelin c::ıd:l('~il"e ı>:ı- " J 
1 ın. .,.. m ştir. Bı b 1 i d t 

• · 1 ç k ı tazamı:ın devam edilecektir. Dahilde- damlar halkı orduya karşı tnhrik e- - .z u g_cnr er or ;ı;ı."11 anııı~ı· nin son günlerde aarfetmekte ol· par sanmaz ... Ne gür em bf'{;cnirsı- a ·ı taşı dı..,.eli, dümduz, loş so- k Faik Kurdo~lunun deı· 1 lamak ıı;ln silah altına füı)•oruz. '\er d klan tt• 
,_, Ru-·ilk kn~ının o"nündeki "'1'111~ 1 kakların tek katlı Te sakin evleri ki petrol \az1yet1 ihtiyacın fev ın- il . dJT.j . ı·hı ti hfi ü • t" 1 u gayre rr. 111

' • " " ' dedir.> b Bu bt>ynnah miiteakıp Genernl !z. n nız sa 8 ye sn •S mıa e- .• • k td nm~n Ü tür•de bir kalabalık. önlinden bir f,':Olge gibi süz(ılfiyoı ; ceva 1 t.. ç 1 1 •-1. . . dd d'I i <lcı:eğlz. Dunyada aralan telıf kabul el-
a ,. · 1 1 r.ı zc .. n n ış arın ... ı;rırı re c ı m ş, I . . . . 

Rirtt irilerini ite knka, ortn yerdcıu sınem:ı na, opc!"n arıı, ge"c c,,: ence. Belediyedeı Mazbata muharı iri Fnik Kurdoğlu Refik İncenin sorduğu bir S>uale cc- Enterne kellmeel mezl *
1

• milhle

1

! vadı;sa Hbun~r. ~ahı 
gorünm!yen şc~·le nlııy eılcrck, gulü-1 :erine giılenlere rııstgeldıkçe önilıne \erdiği cevapta asker ailelerine 200 ı vabcn dll .llıızbata muharriri ve Da- Rus ara ~ ıler ır. er. ı_k1~1. ~e 
• ' k, eğlenen bir sfiru kııyıhtı. ,,~-ı br.layor, tıınınıııaınıya çalışıyordum. ·ı,., • • d bin liradan maada ayniyat olarak ta biliye Vekili şu cevabı vernıiıle:rdır: kanundan çıl_lmahdır Mav olduklan halde bınbırının 

1 ı.. !, ('!o;nQf ve iş.ılı, giıç-:iiı !ICr,erı. Aık:ı nınlı'lllelcrdcıı g .;cıı~k, yolu Vı ayetımız e geniş mikyasta yardım yapıldıi;;"lnı - 1939 haıbi gcctıkten ı;onı·n dn Geaernl İzzettin ve Knzım Kıırn- 1 bifunaırı düşmarwlzr. Büyük ve 
Bir h. "lmblelvt.ku füı oraya yü· lıir hayli uz:ıtara~. ~e~rln dışından ) k h bildirmiştir. lı'erJdun Fikri ve Rcfık slUıh altına ahnan kur'a e.fradmın bC:.kirln Uıkrirleri reddedilerek liiyl-ı müterakki bir m~1et o1an Lehli· 

rfidfim V'! g{ıçba}le yo] :ıı;ı:ırak orta 1 dolaştım, b:ıkaJ·m . Oı7.~~ >ılerrlf'll kim- açı aca ayvan Jncc askeıi ma~et 'haddini tcsb)t muhtaç ailelerine dahi bu kanuna ha aynen kabul ediJmit Ve memlcke- Jer yüz elli sene istiklallerini kay• Pıd ki ve (gurunmiyrrı\ şeye b::ık· ler var, diyerek ıı: lımanıı \ardım. "J • ' 1 . U ! t d t' . ·ır d 1 h kk d k' ka ytıın· (Bu, (ıı) idi. s .. m bir halde Bizimkiler .. y l:'lt balır!~ elilcıimiz-ı sergı erı etme işine itiraz ctmişleı·, ücın köy- IS nac en mun aznnınn yaı ım yapı- ımıze 1 ıca c e~ ;r a . ın a ·ı • betmi, olmalannda en büyük 
)erdeki mniııct haddlnin Vilayet l\fec. Jacaktır. ııun muzakerc edılırken Zıya Gevher, ~ ·ı Rusy ol u t r urllbtG yatmış. e1ln1e -Allah~an di. l\lılli Mucı1rlclen1r. bn !'>elim kah- İstanbul hususi idaresi tarafın- lfsleri tarafından tcsbit. edilmesini Askerlik kanununun döıdünc{i enterne kclfmcsine itiraz etmit, dok- amı. • .a m ş u • • 

dolu d .. r.:nmıŞ- bir Uıbanca, homur• r.ımanlıırı Batu~ ııe lim:ınl:ınmı:ı: dan muhtelif kazalardn tertip pratik bulm:ımııılardır. Her iki mc- mııdclesfni tndil eden la~ lha müLnke- tor Muhtar, bnzı ecnebi ke!im(')erin Ş~dıkı harpt~ de Danzıg ve 
homur homurd:ımırak ve adını sa· 1 ~~·<\stnda ~ nf~ıııl, ~~ki trkıwleı1lt>, edilen ehli hayvan scrgılerinin busun noktni nazarına göre köy ve re edilirken General izzet.un Çalış- sinsi siD-!i dilim!ze girdlğjni, bunla. Korıdor meselesırıden dolayı Al
nını ııövlıyerck, k. ıforler edl'\"c.r: 1 ır an peş erin· b nıı.mam:yıı ça ı - . . . . .. •• .. d k. .. ııahiyelerdcki asgari maişet haddini lar söz nlmış, fe\·knhıde halın blr se- rın kanun mnddeleri içinde de yer, nıan ordulan garp ten Lehislanın 

- l'en ..• ı'm •. Yııkannı ha! ... Ce- şan dfişman ııı Jhlarının dnımi teh- j ıkıncısı onumuz e ·ı cuma günu f b lfk kr . 1 d ğ M l ilte . ld ~ bnd· . • .. .. ·ı rl d·kı • ~ • B k d 5 1 · d tesbit isiyle kaza idare heyetleri meş er er şe ını ama ı •ına gore ıı mıısına m essır o ogunu ı ır- üzerıne yüruyup 
1 

e e 
1 

en u-
1c Un! ..• Ben ... imi... d'df •!tında C dıp gelirler, An:ıdolu-1 ey ·az a u tanıye çayırın a a- gol ol~alıdır. Çünkü onlar köylüler- 18-19 yaşındaki gen(lerin E:ilah al. miştlr. Milli Müdafaa Vekili S::ıf!ct man Kızılordu dahi farktan ha-

Ve aııa ııvrad aö\"Up s:ıyı~·"rdtt. ~n 1 llıı~ ve ~ephfnf ta~ııltrdı. :a- çılacaktır. ,.. .. le içli dışlıdırlar. Aksi tnkdirde köy- tı~a alınmasını m~J:zurla bulmuş ve A:'.ıkan," bu layiha, ~~yeti Vckilede rekefe geçerek l..ehlileri arkadan 
!Re;ekct V"r"m ırnrho~lukla kclin:e·ı a a:ııı a:, ldtın ır ııir, .Y ne çfı dıır, Saat 10,30 da Kopruden hu- J l<.>rdcki asgari maişet işile Vililyet mazakercnln tehlnnl talep eden bir gorüşülurken Başvekılın de enterne t B t ih. h k.k ti r 

. •. emedi"~ı · in bltik- Y_r.
0 

aynı yo ıı, ayn azım ve e a- s~i bir vapur davetlileri nlacak I ~Ieclislerl alakadar olacak olursa tnkrir vermiştir. Milli Müdafaa En- kelimesine takıldığını, fakat bu bey- V"".:1Uf •• ur.k u an 1 a 1 a 

1 

e le~I 
1

~ te~n~~~~ :dras nd: T~rk(e lıl· kıırlıkla, nyni mlsU gorülmemlş ce- ve 13,30 da da, açılı{! merasimini yeni bir kırtasiyecilik doğacaktır. cihneni Reisi General Knzıın Sevfik· 

1 

nelmllel tlibirin mukabilini bulama- '\'e enuz anayan taze ~ara ar ;;~~e; ~~lo (Ben ..•••. ) diye baş.~a~ıp !~reteı·le;:i. şecaatle cefcrlerine devam müteakip bir yemek ziyafeti , eri- Ayni zamanda :\foclhdn bu kndar za. tekin kürsQye gelerek 'kanundan bu dıklıırını bildlrınlştir. ka11ısmda Sovyet Rusy~ ı e an: 

.. - d ~ d rus• I~ekt·ır. mandanberi üzerine titredi"-' bu ka- derece korkulmuını doğru. b. ulma • Söz alan mııhtelif mebuslar, ecrıc- latrnıya taraftar tek btr Lehlı f•l:mım diY"l biten ııozu o;ıı;.u u . • Tıklım bklım .... o• d J d '-
anlnyıımıyorlar yalnız bu maskn- dold~rulduğu için Veteriner müdürlüğünün ver- nun hakkile tatbik edilemiyecektir. :ıı, o_rdunun her nevı ihtiyacının bf kelimeleri kullananlarm aleyhln- ev et a arru YO•tUJ'. 
:ralıg-a kahkahalarla r;ülerek bir hoş· denize adamakıllı gömülerek rıhtım- d... 1· t .. ht J'f ka Faik Öztrak kUrsUde lyüduğfinll anlatmış ve teknik ele- de bulunmuşlar, nihayet kürsüye Fakat lnptere bükinneti Lon-

la bir seviyeye gelmiı,, kocamım ba- ıgı ?1a uma 
8 

gore, mu e .
1 

• man yetiştirmek üzere bunlann aL Besim Atalay gelmiştir. Besim Ata- drada kendisine mWüır olan 
ça vakit geçlrlyorlardı. casından kapkara dumanlar fııkıran , nlaraa açı1acak o1an aergıler 7 Söz alan Dahiliye Veklll Faik Öz. lab altına alınmaııınm 1cap ettiğini lay meselenin bu şekilde alevlenme-

1 
-LJi d 1 t d mla k 

Çıl~·ı• h
1

r vndvette ne yapacağı- • hani şu İstanbul limanında rnav-ı Birinciteşrine kadar devam ede- trak, gerek Dahiliye Vekiiletinlıı, ge.. bildirıniıtir. General Kazım Karabe- ıiııden memnun olduğunu söylJyerek b~. ~ e • •kul):';. :."" mı ı,aşırmıştım. Bent tanıdıkları itin naları çeken cinsten. bir tekne ha. cektir. Bunlnr, aırasile fU kaza- rek muvakkat encümenin bu mesele kir Alman ordusunun 17 yaşmdakl hiçbir kelimenin beynelmilel olamı- ut~ • uzunu ıg~ a 
d< ~ruriım doğruya mlld!lbaic etnıek rekcte hazırlnnıyor. 1 larda açılacaktır: üzerinde uzun uzadıya düşündüğünü çocukları bile silah albna aldığına yacatmı iddia etm!ştir. Diğer taraf- buradakı Sovyet aefirile bar _. 
münasebetsiz olurdu. Aı.ralanndnn Onlan bu tehlikeli seferlerinde sık 22 ağustosta Pendikte, 5 ey- bir vilayet içinde muhtelıf kazalar işaret ederek kanunu muvafık bul- tan radyo neşriyatında da binlerce !atmaya varmıJlardır. eıyrıldım, otc1ı> girdim. Ve o ı;ırada aık tem etmeyi bir varlfc biJdlğimu 1 IUlde Bakırköy Veli efendi çayı- bulunduğundan ugart maişet haddi- muş, :ra}n~z bir noktaya itiru ede- ecnebi kelime kullanılmasından uzun Bu anlatmanın akabinde Moa
yeti~cn iki polis (afırttım: Jçin, yine o tarafa yaklaştım. Bu rmda 12 eylulde Yalovada l 9 aln tesbiti işi kaza idare heretlerine rek demıştir ki: uzun ılkli:rette bulunank Ba:f"ekilin kovada bütün dünya ıalavlannm 

- Buyütulecek bir iş değil ..• Paz- öyle bir sefere çıkan, öyle bir tekne 1 1 ·1d Ey .. p Al.bey k ... .' d verdirilecek olursa bu meselenin blr - Kanonun _bu maddesi umum11 bu lale uğraşmaSJnı rica etmişt1r. j mümessillerinin iftirakile bir kon-
'' ı,mı, ... Abn ın herifi itorl. do· idi ki; h3'ita """"do ko'80>k gOrii· ;'-; ~ . u ld ~1' .d 

0
"7"T e, lntı.a..,,,ı,k dutunoağ> kan .. tin• oldutundan •ilih altın• ahnmk Nôhayot doktor Ali Salmiu mdlğt okdôd'ld' SovyeıJ.r Bidiğô 

dim Ru\•lecc karga tulumba edile- nen yolunun wnuna ne zaman n ... , efrınıevve e 1 ıvrı e, eş varılmış olduğundan kanuna bu şek- gençlerin cepheye dahi gönderilme- bir Uıkrlrle enterne kelimesi c:göz ıre . 'ı '· 
1 

b .... • 
rek 

0

otele. sokulan bu (adam) blr te- 811 ve c halde varnblle<'eğinl Allah- rin:cvvelde Çatalcada. !in verildiğini bildirmiştir. Buna rağ sine cevaz Termlştir. Henüz kemale alt.ı> olarak kabul ednmiş ve kanun ne dahıl ı! "."' unsur an ~~ 
m'ı ı'!llatıldıktan sonra yntağına yn- tan ba~ka bilen olamazdı. Bazan Ba- Sergilere, vilayet hususi ida- men Refik İnce n Feridun Fikri, gelmemiş olan bu gençleri harbe bu şekilde tashih edilmiştir. Meclis, Ruslann yanı. ~akofJann, kuçak 
tırıldı. Ne olur ne olmaz, tekrar knl- tam karasularına kadar ııokulan kos- resinin aygırlarından ve köylere sözlerinde ısrar ederek Uıkrir ver- ııevket~ek doğru değil. Kannnun b:ı havalann sıcak gitmesi ve knlenı- I Rualarm yanı 1Jkraynalılann 
~ , ,. ria sokııb ~ıkaT dıye kapısını ıla koca dil:'ll&n zırhlıları gflnlerle bun- verilmiş olan boz ırk boğaların- mişlerse de bu takrirler küçük bir ma<lılesıne <bu yaşta~ller. harp vu-ı ~erde de mühim liyih~lar olmadığı ve ak Ruslann ayn ayn b~y.etler 
kilitlettim. Ve böylece mesele tamam ları bekler ve sadece bunları avlıya- dan elde edilen yavrular kabul ekseriyetle kabul edllmemlııilr, kuun~a de~~lara verilir> ıbaresi ili\. ıçln 15 eylOle kadar tatrl kararı ver- bulundurduldan ıslav ıttıhadı 
oldu ..• Değil mi'? bilmek için Karadeniıden eksik ol- edilmektedir. Bunlara muhtelif Bir itiraz ve edılmelıdır. miştlr. ı kongresine hariçteki ıslavlardan 

Gecenin bilmem knçı idi. Otel de- mazlardı. Çünkü bunlardan birini mu··ka"fatlar verı·lec•k ve en 1·y1• E k 1 h ·ı A k k 
1 

'Sırplar, Makedonyahlar, Kara. 
rtn bir uykuya dalmıııtı. Birden bir batırmak garp cephemizde bir nok- .. ·1 1 l d... h •. d Ziya sen as er erln mu taç aı e. A 20 d vl 1 Ç ki Bul 1 L-

• yetıştırı mlŞ O an ar a USUSI 1 D• }erine yapılacak yardım için tıanayi s er 1 a m p ar ag 1 ar, f' er Ve gar ar IUI• kıyamettir koptu. tayı cephanesiz bırakmak dcmelctl. re tarafından damızlık olmak üze. milcssesclerinde kullanılnn elektrik riç olarak bütün dünya ıslav miJ-Odamdan dışarı fırladım. Bıı.,lca Mendireğin içi ııakındi. fakat dı- 1 hh l 1 
ko·o~nnlar da vardı. t .. ı anladık: re satın alınacaktır. ve havagazına znm yapı mnmnsını letleri namına mura as ar ce • 

.. .. ,anda deniz dnğlara çıkıyordu ve 1 d ğ b 1 amıştı Bu ebnsumnza t 1 1 · • (Bitimkil a\"nZ naz "'" olanca kuv- z"firl karanlıkta yerinden oynıyan * FRANCAJ,A şl - Belediye o ru um 1 r. m v f bedi mıftır. 
veUle kapısını tekmel;yordu. ll~ın eu kudurmuş tnblat karada, ıo nh- İktısat l\fildüı·lüğU, TcftJş HeJ.·~U fi- ::::ıe:ı~~:ı k~~:~:n:r:;~ş~~;, ~~!~; agus os a açı ıyor Bulgarlar kan ve ırk itiban1e 
nasıl tekmeleyl~... Dır iki dakıka tında bile inuna korku veriyordu. zalar~ "f Fiyat fM~rııkn~ . Buro~u da bu vatani yardıma koşmalıdırlar. nlav olm•dıklanndan komünist 
içinde, r.aten pr.k ııağlam olmıyıın, - Kaptan, bu hava<la •efer mi? m~ra P arı .tara ın nn şe rın mu - Refik İnce ve General lzzctUn r"'. Entemnsyonlllının bafında [)j. 

d .. telıf semtlerındekl fırınların kontro- ,.,.. B k · · · · · 
ve o biliı bağırıyor u: oldu - Denizcinin havası olur mu kar- lü sıkı bir şeklide devam etmektedir. lışlar, tecil edilmişlerden 5 lira alın- U S e De J z ta J ebe kamp J 8 r a mı?"?f ısmmde bir B~lga.r komı· k:ıp nm alt kısmı parça pnrça deşim?. Sandal sofasına çıkmıyoruz Dün de Bcıkırköydc ynpılcın teftişler ması hakkındaki maddeye itiraz et- • • k tecuı bulunmaıma ragmen l.:on· 

- Bt'n ..• im. Ben adnmın nnası- ki sütliman arıyalım... neUcesfnde Anestinin fırınında ek _ mişlerdlr. Genemi İzzettin Çalışlar, l Ş t I 1 8 e t m İ Y e C e k J e 1 d İT greden uuk tutulmutlardtr. 
111 •••••• Ben ... Beni Dediğim gibi, rıhtımla bir hizaya meklerin hnmur ve noksan oldu~u tocil edilecekler arasından talebe ve. Kongrede Sovyetler Birliği 1s-

Bn '°'"' hk dol! "pteder rlbl ""''" """'"'" koptan kOp,O•Ond•n görül""' 600 kilo unu kWlmio ve yahut 
101•" dol•>"•

11
• ""'"' ahnm>· Yük"k toh•il tal<bosl 20 •tuoı.,. Fakülte ., Yfik>•k okn!lu lldn<I la•lan .. mma aöz •ÖyHyen tUnd; enunla baş:ı çıkabildik. yükselen bu sesin sahibini, go-rme- bu miktar diğer fırınlara tevz· olun yan küçük ücretli amelelerin de bu- k k kl d K b k d' • d Er•--ı· gabah: t 

1 
- lunaltl.lecegy•ini ileri sürerek aynen tn ampa rı aca ar ır. amp 20 de\'re kamplarına i•tirak edecekler- la Rusyanın üyü e ıpenn en """ mekle beraber, tanımıııtım. Bu, Mab- muş ur vı·ıd bı·tec"ktı· DU de ıt•b ~ y ı Al k d T Is J 

T. d. 1 tı,,..ını" De· d n·ğ . f r 1 ·ı au !IUali Mnnnatur: e. u c " r. n n 1 nr.,n rllr sayı an e san r o toy o mut-- Beı>en ın m yı:ıp ı; •••• mut kaptan ı. (1) ı er tara tnn, ranca a tevzı n- ... ...,. Üniveı ite ve yüksek clrnUardn • J • • • • _ 
di~im z:ıman boynunu bükerek ve Şen, kalender, babacan olan bu 1 de rapor ıeklinhı kaldırılması me. - Amele ve talebeden de para a- kamp knyıtiarı başlamıştır. Kııınp Kamplar yatısız olarak yapılacak- ~ A 'i:an ıstıla::~a •• ve ~f~~u-
bet acslle: merdlik, oecaat ve cesaret timsali selesi de bugün i(in henüz tatbik hnacak mı? kayıtları önümüzdeki cumartesi gü. tır. 1 na .•~.en uyuk •• a v· 

- Bir tuhaf votka imiş ol ... Ba- bahriyeli zaten bizi, blriblrlnden kuv 1 n:evkilne konacak bir hal~ gelmemlş- Refik İnce hastalıktan dolayı ile nü knpanacaktır. yetler Brrlııı, Orta A~a ye 
ıııma fena vurmuş. diyor ve nasılııa vetli ve yüksek hasletlerine kaç de- tır. Saf buğday ekıtıeğlnın piyasaya ve askeri sebeplerle bir sene sonraya Kamplar iki devrede yapılacaktır. Kanıp talebesi askeri elb~lerinl Balkan ıslavlannm bırleterek 
akh baeına Jreleı·ek: fa hayran bırııkmı~tı. çıkaıılmasından ısonra francala sa. bırakılmış olacaklardan babl le mti- Birinci devrede Hukuk, İkb at Fa- kenJJlerf temin edecekler ve saçla- miittehit bir cephe kunnahm el-

.. ı d ·· ül k ı d ecceliyet için mükellefiyet movzuunu rını 2 numara Jle kesUreceklerdir. ) . I - Te,ekktir ederim ••• Canımı kur. - Deniz dağlara çıkıyor ka tan. tış ~rın a ~Ol' ece aza manın a do':'t'a bulmamış ve maddenin kaldı. kültelcrile Yüksek İktı at ve Ticaret dulunu ıöy emıttir. Birlijin ıs aY 
•-rdm ... Allah senden razı olmn!... P bu ışte rolu olııcnktır. 6 m"k•~bı· Gu-zel Sanatlar Ak-..ıemisi Bu Yıl kampa kız talebe iıtirak et. mill ti • "•d·-- kl

0

1 d .... - Biz de aefere cıkıyoruz karde. rılmasını teklif etmiştir. Kürsüye " "" • .... ~ en • .,.:' .... -... ona f4: • n e 
diye elleılmi tut!lyordu. ıitn. lkbaat haberler! ı gelen Dahiliye Veklll, askerlik mfi. talebesi kamp göreceklerdir. Diğer miyecekUr. olabtleceiun de ihsaa etım,tır. 

Bu h!kiye itte bu kadardır. Fa. - Hem bnk .•. Ufukta galiba düş- kellefiyeti kanununun tecll edilecek- Tuna gazetesi Şarlai Avrupa-

kat aıııl garip tarafı da ~udur: man gemileri var. 
1 

Bira muhtekirleri lere alt maddealni okutturmu~ TC o·ııekler Komisyoncu Hüsnü da ve Balkanfarda küçük millet-
en zatı muhterem, bilahıre, eline - Olabilir... Yolcu yolunda ge· demiştir ki: "' Jerin ve dev1etlerin Sovyet Rm-

blr şe)·ln yapabilmek kudret "'e fır- rek. Fiyat Mürakabe Komisyonu dün, - Maddeyi dinlediniz, bumda ta- r- ' 8agtnlf yası sevlı: ve idaresine ven1eceii 
aatı reçtiği zaınan, fenalık rnpmak -- Sabaha kalsan kaptan? yeniden bazı muht<>klrlerJ adliyeye )ebe ve hastalar için hlçlılr kayıt E\'velki giln, Galatadaki inhidam h-'-'--da yaptıg·ı mükerrer n-"· d. 1 1 l el"' b vermiştir. Beylerbeyinde tOtüncü ı ·r · hidf i ..aın -r· 
için kuduran ıı er n evv " ıına ı _ Sabaha kaç saat ur farkında yoktur. Bu maddede yanız vazı esı l'es etrafında yudığımız bir yatm minası ıimdi anlqılmakta· g~innek utemlıtl. 1 mısııı! Cephede dG•man armut mu Nuri Karadağ birnyı 22

.6 kııruşn ılolnyısile tccll edilenler varılır. 1fth1 dam yuzıda, yıkılan "'er halkı arasındıı d y · . büt -'• A I 
'" satmaktan, Galatada b:ıkkal Petl'O h R f'k l • ı•v• . ı l b. ır. anı un vnıpa ıs av• Bir acı kahvenin lıabrı .•• derler.! devşiriyor? Bu uııu;;tıı e ı. ncenın vere ıgı fel.akelzedelerlnln uo ıışan ır şayiayı da kaydetmiş ve 1 R id . il k 

. b .. · d birayı 22 kurllja satmaktan, Gala - krl . dd d Meclis dl•cı· ı ı 1 a klranıln d K 1s an usyanın reııne Yen ecf' • Anc:ık bnzı lııııanlnr günün ı_ı •n e, Ve aT.ır ağır halatlar ,.0·zülüı·ken, ta rı re e en • g ı aı • f " r an om yoncu Hüsnünün 
e :o tada nıezeci 1''illp, birayı yüksek fj. l t• bir rlcas k t• •p-fleı ini. namu!lannı, hay11ıyetle- bı·r kumanda a""I duyurorum. delerin müzakerC!s ne geç ı. 1 , aza esnnsınlla evde olduğundan ve ır. 

" ... '"° yatla satarak ihtikar yapmaktan Ç 1 1 1 k 1 d la ı,· ı:x.· ) h' 
rinl Te h:ıyatlarını -~ııaclüfon bile u- 1 ı y 1 k 1 1 d ı izzettin a •• ar GalatadaL! ı'nhı'dam fela·. an ıız atın a kaldığından bahset. Vaktile ıs v ır .ı a e7 ıne · d - gur ar o sun... o un açı o. suç u ur nr. ıu mlştik. d ) d İ ·ı 
ol!la. kurtarmış olnnlnr:' .durup D· ı sun kaptan! 1 * nlRLİKLERDB[(/ 1"0PLA'N- kUrsUde ketzedelerinden aldığımız bir 1\.1 en ziyade müca e e e en "CI le· 
rurken fenal:k etmek ııtıyecek lca-ı . emnunlyetle öğrendiğimize göre., re olmu,tu. FRkat bugünkü ah-•-= Ok scllld' 1 - Hoşça kııl kardeşim. TILAR - Derı, Kö:st>lc ve Çay Kab T<'krnr söz alan General İzzettin mektupta deniliyor ki: bu neşriyatımız üzerine henı Emni- I birli . 
dar "''( 

1 

ve ır er. ' o 1 ve Biılikle ind dün fk' to 1 t ı h ı 1 ğ .. k ~İnhidam esna•ında t>şyala- o· k - 1 va) ve J«ait ıs av ğıni yarat· ib' b·u 1 d sağ 1 zamanlar orada tanıdıi:Jmız Rus r e ı P un ı ya- Ça ışlar, arp o mn< ı ına ı::ure ·o- yet ıre ·tor uğü, hem de Müddclu- nıa'-ta en ziyade ln<7ilterenin ra-Kahrıınıanı g 
1

' şn ı er c • bahrh eHleri blle bizimkilerin bu hıı- pılmış ve tevzint işleri görüşülmüş- cası nskere gitmiş olan ve topra~ı rımız enkaz altında kalmıştı. mumnik derhal tahkikata glrJ§erek • .. 
2 •eııfknları da salim ?~n!l bu bfidise- 1 rckctlemıc (hnılılinl g~en bir CC'!!a- tür. ı:;iim1ckte güçlük çckl!n kadınlaıa, Yıkılan 211 numaralı binanın komisyoncu Hlisnüyü aratnnıılar ve l1fmasını icap eylediii ıörülmek· 

yl niçin anlatt.ım? hı~ kere, Uı~ıı- ret kı, nn<"ak ölçi:~uz, hudutsuz bir * DER} GE/,D} - Bıısra yolnn- köylrr1: civar rıskeri garnizonlardan enkazı hala kaldırılmadığı kendisinin hayatta olduğunu meyda. tedir. 
mi harbin o ke mekcşmd~ (b~~llk) vatan ıııı.kıle "'ÖZe alınabilir) derl r- dan şehrimize 25 vagon kalm manda asker göndc>rip tarla~ ı ımrdurınck na çıkarmıclnrdıı-. Muha-m Fe•zı· TOCAY b 1 

l ıçlerındeki " gibi, üzerine yeni enka:.ı. yığıl- ,. • , "' ... tanınan nzı nııan arın d' K d' · d f 11 cd bil k · derisi gelmiştir. ...lbi bir yan!ımda buhırıulma~ını tek-• Galatada Güven Siuorta kumpan-k fi - b - ) - ki · bildir ı. en 
111 

mu a 
3 

e me rnı- ... makta ve bu } u:rden c yalan· .. 0 

llJ.."11, m'nl?" 
1

ı...? vıı . rı . - kanlarından tamamil mnhnım bir * llÜRAKABE KOM}SYO 'll· lif f' mi ve Feı-irlun Fikri de Gene- ya~ıııdn komisyonculuk yapan Hüs-
mek, "akat dahn zı\•nck, ıç~lnın'ı fnı~ kilçuciik ve içi patlnvıcı ınndıll'leı le Nı 'N FEl' AAT.-A DE TOPTA VT/. role hak vermiştir. mızı kurtaramJ) arak sefil bir nü, \ nKa esnasında evde olmadığını t"'""'"""""""'""""'""""""'"""""1 
do i bi< •• ,.., , •••• ,,, .. ~an •. t"" """''"" kod" dolu, "~''" .,, ..... Si - }'lyat ... ,. .. be Kom .. ,. •• GI. Klizım Karabeklr halde bulunmaktayo>. Enka,, .WylomlşU,, c Vecizelerin Şerhi ~ 
(büyük insanları ne hale oya 

1 

ece- !le azgın bir deniz ortasında ve duş- buı:rtin uğleden sonra fevkalilde bir krıldırması icap eden makn- + l'!·;~ / ı-· Al'J l..AC • , 5 : 
gını ı,.'IJStenrıek! man topçulat'ının tehdidi altında du- içtima yaparak mercirr.<.'ğc uzami ııa~ konuşuyor ının nazarı dikkatini cel'ıet · _ K:ıdıkö~fil'de Buhar~~; ;c?ı~r:l~~: ~":~""'":"' ... "''."""~""":"":""""""";:: 

11-•• ı·up ılinlcnmcden sc>fcr etmek... tış fiyatı koyacaktır. Bunrlan başkn Dahiliye V<'klli, bunun tamnmcn menizi vaıandaJık namına is- d<' (, .ztcpc, 1'iiL•incii Ahmet J<:fendi:, 7 erbryenın ulku•u: Genç İşte bu Pnvlyon h!kfıye.ı;I ve onun - Şimdi o, mendirekten çıkmış, ku- yağ ve fasul~n fiycıllıırının da le bi- iılııri hil' iş olduğunu ileri siirı:rek tirham eder Z.> l\lodnıln Hüseyin Bey, İleri; Çakır- 1 lifin dimafını lıarekete ge• 
kaldırımlar üstclnd<' salyaları nknrnk cluraıı dC'tıİ%iıı ktıcıığına atılmıştı. ti mahteıntld;r. İl·ap ettli'•i takdlı·de ordunun elinde. inhidam felaketzedeleri afa ma}ıallesi, Bademaltı; Yeldeğir- ·ı tirmek ve ~•kalarını alevi•· 
slirunm bedbaht k:ı.hnımnn~ g'.zlerl. (Deı•amı var) * Denizyolları Umum Müdürü, ki ve.,nitle \·atandacırlara yardım et. n"lmına 2 numaralı Di· meni, Yurttaş ve Celal Muhtar so-
m·ı. onfinde c:ınlnnıııcn, vıııkı şişe- Deniz Naklivııtı Komlıı-.:onunclan ay- me.ktc tereddüt etmiyec: - ıni, fııkat 

1
_ 

1 

kakları yeniden yaprla:aktır. m~k olmalıdır. 
,, ,, kimevinde Esad Saıı-arya UTCHINS ı: ne uzan:ın elim geri geldi. (1) Scıbtk /11frmbul l>eniz ku ııan. rılmıştır. Komisyona Bııy N<'cmi rl- bunun bir madde hıılinıle kanuna ko- Belediye, bu f:e 26000 lira tahsis R. M. H 

Jlirnı 1Jonr:ı i e: danı, şimdi Albay. yasct etmektedir. nalnıastnı muvafık bulmamıştır. etmiştir. Ameıikanın Şikago üniversite-
- Hayır ... diye kendi kendime ls-1 ~ sinin Hektcıı·il Robert 11aynaın 

ynn etcim, yalnız bir kadeh viski Edebi roman: 24 defa olarak aşkın bir yılana bc>nze-1 Naran Hanım elind kl ç·t ~i par-1 cağım ıztırnbı ve yorgunluğu düşfl. Hutchıı 'm bir yazısından aldı-
ireeeiim. İrndem~ sahip, nefsınıe 1 ................ ............ mlyecc>ğıni, Mcdihanın bana ''erdlgi makları nr. sınrl d rıdürc>ıck: nilıı: Yalan... gımız bu sozlcr tah:.il ve terbiyf'. 

hiikinı oldt:ğumu ıabat etm<'liylm. 1 ~~ _ S<.'vgfnin koyu bir ıhlanıur gölr:e~i - Gorü~orsunuz ya, çiçekleriniz Onu tesdli etmek için dedim ki: 11111 ulküsünu çok güzel icmal cdi-
Bunu uyumnk !çln değil, adam ETRılt'F'/HJZ'DA/iı -=:. kadar )umuşnk ve serınleticl old.ı-,hakikaten gııı'p \C' n;ı;ı;ısız şryler. _ Fakat Naran hanım yatanı b:.ı ~or. Bir in anın gllrclüğü tahsil 

akıllı uynnmıık için içecektim. Zira, ~[I~ UHi v.~ R ,,. -:_ ğunu düşündüm. Kendi sak ! n dan korkuyo - kadar küçültnıeylniz... Biz yalnnın ve terbiye onun dimağını hareke· Mkl~a çıkmak, dolaşınnk, etrafı kol- • ~ ,... - 7 - rum: Bö>·le m ina bet 'z ve z.arnan- çocukları}•ız. Bütıin varlığımızı. ifti- te getırmez, onun alakasını uyan-
lamalc, adamlanmla tcmnıı ebıek /- O günlerde umulmadık bir hadise eız bir açılı..,la ömrüm ın onuna ka. lııır ettiğimiz bütün güzclliklcıi \e dırmaz. onnn bir atlrli şeyleri me-
ihtlyacında idim. oldu. Şair :\luzafferlc Murat E!~n. dar ç çek iz kıılnbiliıeim di) .. cemiyet hayatındaki bütün ınuvaffıı. rak ederek bunlann Petlnde ko!t. 

Hele hava karardıktan ııonra, bir Kemal Bllba,ar elinin kız kardeşi Ilayı·iye Hanım nf.

1 

- Affınızı rica ederek ııöylü\'o- ki>C'tlerimlzi ona borçluyuz. Yalanı mnsını, bunları nnlaıııasını ve an. 
işçi lnyafetlnde dolaşmak •e muay• .... ••••uı••"••••••••............. şanlandılar. rum: Sevgi ile nişanlnnnıayı nynl knldırıı sanız ortada hakikat nıımına ladıkça yeni meselelerle temaıı-
~n yerlere ujTamamak, her zaman Ziya: Naran Hanım gfılfimsfycrr>k: - Bu haberi hnna Nnran Hanım şeyi telikki r<llyorsanız hemen ıi>n- ne kıılıı·? Biribll'iınlzin yüzüne nasıl nı temin etme%, sonra onun ze.. 
gPÇllen yerlerde görünmemek ıartlle - Hayır, dedi Naran Hanıma ba. - Pekala, dedi •.. (Aşk ve ilham) verdi: ya miijclr göture:.im. baknblllriz! Ar du:n:ularımızı b r kbını bir ıncşnle gibi alevlemez-
tclılikcli deifldi... karak, flbam pek (Ok, fakat aıln be- karanlık ve esrarlı köşesinde hazır- - 'Murat Efendinin mayaladığı Naran hanım ll"nbifoşti. , ynlanla öı"tmczsek. kal'şı karşıya ge-

18 0 
tahsil ve terhıyeyl gören 

1hUyaten ltaııma kasket ceçlrdim. nüz bulamadım. )anadursun ... lliç olmazsa tcccssüsti- ilk yoğurt dedim giilerck ... Ye lilti- Bt'n de ıtca ed 'm: Dıı bah 1 çlp nasıl konuşabiliriz? adamdnn hiçbir hayır gelmez. 
Dumanlı gözlilk taktım. Buru~uk bir Naran Hanım hiç alınmıyarak nıüzü biraz tesk,jn edecek şeyler söy- fenin esasını anlattım. Gulmiye baş. lcnpayalım ... d"dl. Çbnku ımkan ız ı Sözümü k ti· Böyle bir adam itıl, batıl b r 

ı ı tabloyu glirmek arzusunu gösterdi. leyin. Ziya Bey! Bu eserle neyi an. ladı. şeylerden bah ediyorsunuz. flılhn ı:n es · adamdır. 
pantalon g yd m. Elime de, başlıkla- • d.h . b' k - Hakı'katen 1nanılmıy,acak şl'.'y, t k . k' d . fil -• t ' Bana vıılanı ovnıeylniz dedi rı ~rOlecek vekilde Rtı!lça gazeteler .. ıe ı anın yüzüne ır ateş çı tı- tatmak niyetindesiniz? ar ı goru~orum ı on m ,,, mu - - · • , · Tahsil ve terbiye insana yal. 
ald m. Böylece mczunlyetlnı ~çir- ğını, bana aftemkir baktığını gör- Ziya gozlcrlle ııek çok şeyler an- diyordu Naran Hanun, 1\fuz~ficr lnka lfizım ol, n bır yel uzcrinıl z. Onun nasıl bir ay ışığı olduğunu, nız ögretmt>kle kaldı mı vazifesl-
nıck Qsere içerilerden gel mi, amele. diım. lattığı halde tablo hakkında pek az Bey ile Hayriye!. Olur şey değil . Niç' n bllh ~a ! .. . dip sordıını. hfü)·oı um. Fctnn~;kları giılemly.! ya nl yapmamıştır. Tah il ve terbi. 
lrıe benzemiştim. - :Bnna kalırııa Naran Hanım, ~ey söyledi. O konuşurken, kendisini - Ben bu neticeden, Murat Efen- Böyle bir u l t k1"MPrı,.,kl bera- ı-ayan ,evtan r şey ... F'akat sizi ye ln!lanı canlandırmalı, harekete 

B h lf ..a. in t1 1 k dedim, bir eseri atöl;>·ede ıiyaret et.. ılk ziyaret ettiğim gun Ziyanın ba- dl ve kız kardeşi hesabına olduğu ber şaı;kınlığ nı gHh t!b ld!: temin "derim ki hakikatin güne ,i ıı-etlrmell, yftrütmeli, koşturmalı, 
a a nıf &vıse yame er opa- mek, bir sanat eserine ıulkast yap- na söylediği: kadar snnat nnm nn dn memnun ol· - Çunkü. dedi, ah•e •nvırlarım· doğmakta geciltnıez. O zaman. onun yarattınl)alıdır. O uman taluı·ı ra~ndan ~in °.ldut~m arkadıışı-, maktır. Arılar çalışınıya başlamadan - En iyisi yılana kendini dişlet- dom. Bundan soııııı, bu llhııın pc>riııi dnn a.tık ğren yoru ı Hınratınl":ı nlıte ışıklarında giil fidanı gibi gö. ve terb1:;ı ulküılinft gerçekleşfr-nıı dqunerea HNı&eı aapıdan rık- o· nce kovanın içini tamamen mumlar. memeli... !B''e!'llnde Muzafferin iyi eserl in eon çok kork uğum, t k ind ıdm l<'Y rilnl!n çalı yığını mahiyetini yfzl~e· 

- J ~~~ - lar... 1 Sozünil tekrar hatırladım ve ikinci okuyacqUllUZl umarım. 1 miltemadiyen tekrar amaktan duya- l mes. (l>ntnrtı .,.,, lııi.-ılıııiiı-.._ _________ • 
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12 AÖ11STOS TASvtalBPKAB 

!Dünya harbi 11 S O , ~~ " · '. H A S ·; E Fl L E R 1 Portsait ve 
Filistinde 
veba var 

. . 

1 
712 inci stbı} 

lnglllz tebllll 
KAHİRE, 11 (A.A.) 

Orlq&rk kıınetlerinin reamt teb
Uii: - Cumartesi gecesi İtalyan la. 
taab, Tobruk etrafmdald mevzilerl
miae hücum etaifl.-dir. Kiltenvia.
lerin 300 yarda meaa:f.,. kadar yak
lqmalanna afluade ettik. Bu me. 
aa:fede dÜfDWI, acm neferine kadar 
b&bar)'alanmıa '" mitralyöslerbnis 
tarafmdaa imha eclll~tlr. 

Hudut mmtakaaluda kqil kolları
... dtin dOpıanın zırhlı keşif toı. 
larfle lıarbe tatuşmuelardır. Bllihıre 
dapwı btif kollan, bataryalannu
am fiddelli ateşinin teair1 altında çe
~· it'.bar edllmiftir. 

Alman tebllll 
... _..... BERLİN, 11 (A.A.) 

Alman tebliği: - Britanyaya kar. 
ıı harbeden Alman bava kuvvetleri 
liman tesisatına hücum etmişlerdir. 
Dün 10 Brltanya tayyaresi düşürill
rnüştür. Alman deniz kuvvetleri de 
dört dOşman tayyaresi dOııürmüılcr
dir. 

Alman Te İtalyan tayyareleri 
Tobruk linıan tesisatına tam isabet
ler kaydetmişlerdir. Büyük bir Al -
mım tayyare teşekküHi 11 ağustos 
«ecesi Süveyı kanalındaki aııkeri te
slsa tı bombalamıştır. Şimnli şarki -
den gelen bazı münferit diiş~nn tay
yareleri Alman arazisi fizerinde uça
rak Berline varmıya teşebbüs etmiş
lerdir. Düşman tayyarelerlnden ikl
ııJ df!ıürillmüıtür. 

ltalyan tebllAI 
ROMA, 11 (A.A.) 

İtalyan ordulan umumt kararga
hının 433 numaralı tebliği: 

Şimali A:frikada Tobruk cepbeı!ln
de her iki tarafın keşif kollan ara· 
ınnda müsademeler ve topçu faali
yeti olmuştur. 

Mıhverin hava teşekkülleri, mtl!
tahkem mevklin askeri hedeflerini, 
defi bataryalan mevzilerini, liman
da demirlemiş bulunan gemileri bom 
krdıman ederek tnflliklara ve ha
sarlara •ebebiyet vermlılerdir. 

Alman tayyareleri, İngilizlerin 
Mısırdaki hava üalerlni bombardı
mım etmlılerdlr. Dfiıman, Bardiaya 
ve Syrt4 sahillerine akınlar yapmış
tır. 

Şarki Afrlkada Yarbay Ugolinin 
kumandası altında bulunan Celğua
bert g:ırniZ-Omma mensup müfreze
ler, düşmamn müsellah gruplarına 
karşı bir ileri hareketi yaparak bun
ları firara icbar ve ağ1r zayiata du
rar etmişlerdir. 1n~llz tayyareleri, 
yeniden Gonl'lar müstahkem mevkii
ni ve Uolchefit. kalesini bombardı
man etmitlerdir. 

l1 ağustos geceııi bir İngilfa tay
yare~, Sirakiiza lınıanında demirli 
bulunan Cnllfomia ha11tane gemisi
ne büeum ederek bir torpil jıabet eı.. 
Urmi•'le de gemi batmamıştır. -

Mukavemetin 
Sırrı 

Fransa 
hakkındaki 
şayialar 

B u n J a r, V i c h 1 
etrafındaki earu 

perdesini yırtmak 
için çıkanlıyormuı 

BEKLİN, 11 (A.A.) 
D.N.B. : - Yan namı bir mem

badan bilciln1iyor: 
Berlin af7ad mahf1Jleri, Vichyde

ki hidiseler hakkında ecnebi memle.. 
ketlerde y6rütfilen muhtelif tahmin
leri sükunla karıılamaktadır. 

Buradaki yan resmt mahfiller, 
Fransız hfiktlmetlnln projeleri ve ni. 
yetleri hakkında bütün dünyaya ya. 
yılan şayialan ve ileri sürülen bir 
takım kombint'zonlan şayanı dikkat 
bir tecrube balonu mahiye.tinde te
lakki etmf'.lcledir. Bu şayiaların Vi
chy hadiseleri etrafındaki esrar per. 
desini yırtmak için ortaya atıldığı 
kanaati vardır. 

Alman Hariciye Nezareti, gazete 
muhabirlerini bu gibi haberlere kar
şı müte;>akkız bulunmrya davet et
miştir. Hııl'iclye Nezaı·eti mahfilleri 
bu h:ıberlerin hakikati ôğrenmek için 
uydurulmuş yalnnlnr olarak telilkki 
etmektedirler. Ayni zamanda muhte
lif meseleler hakkında Vichy ile Al
man hükümeti arasında devamlı bir 
temas muhnfaza edilmekte olduğu 
da bildh'ılwıiıUr. 

Maden aıkaıtııı 
Londra, 11 (A.A.) - İsviçre te

legra:f ajansı, Frımsadald maden kıt 
lığının Fransız - Alman mesai bir
liğini güçleştirmekte olduğunu bil
dirmektedlr. Vlchy Fransada ancak 
bir kaç haftalık pirinç, bakır, kur
şun, kalay, bronz ve çinko vardır. 

Vichy '!ıükümeti bu madenlerden 
imal edilm1ş olan lilzumlu eşyayı 
vasi mıı...asta musadere etmiye ha
zırlanmaktadır. 

SOVYET 
le bliği 
(1 inrl sahil eden devam) 

Moskovaya yapılan baya hücumu 
l\ioskova, 11 (A.A.) - Tass ajan

sı bildiriyor: 
Müteaddit Alman hava teşekkül

leri dun gece Moskova üzerine k6Ue 
halinde taarruzlar yapmışlardır. Al. 
man hava fllolan dafi batnryaları
mızla gece muharebe tayyarelerimiz 
tarafından tardedilml.şlerdlr. En az 
beş Alman tayynıcsi düşürülmüşt!lr. 
:Münferit olarak Moııkova üzerinde 
uçabilen bir kaç Alman tayyaresi, 
şehre yüksek kudretli infilak ve 
yangın bombalan atnuşbr. l\Iütcad
dit evlerde yangınlar ~ıkmış, birkaç 
kişi yaralanmış veya 6lmüştfir. As· 
keri hedeflerde hasar olmamıştır. 
Sovyet tayyarelerlnde zayiat yoktur. ................... ····························· 
Atinada nlJmagişler 

lnglllzlere yardım 
(8~ ........ , 

olan 1917 ıeneai 13 mahndan etmek lsllyen bir 
bir lllicldet aoara lıviçredm kal- kadın lldUrUldU 
lup Rmya:ya ıeçmİf ve Çarlıim Loıiclra 1 1 ( A. A.) - Afi: 
r&ıı ha• liwine Rmyacla hmule Daily Mail aazeteainin l•ken-
..... teulmihden iatifade ede- deriyedeki huıuıi muhabiri, ı.. 
rek :yine o a.nenin T9fl"İnİaanİ kenderiyedeki bir Yunanlı dok· 
~ 9 anda hir hiikinnet dar- tora Atinadaki dostlarından bi-
lteaa. ..ı.at M. ICeJoeaakiyı0 _ı_ ıuc- rinden herhangi bir vasıta ile gel-
ftip Rus idaresini eline a~b. mit olan bir mektupta almanlann 
l,te o vakittenl»eri Ruayada ko- ellerine birer aüpürge vermi, ol
ıuiioizaa Te)'ahtd &ı,e.izm hi- duldan Jngiliz esirlerini sokaklat
IUa. Wunmaktadır. da geçit resmi yapmıya icbar et· 

Bol,evik idaresi ilk ÜÇ dört ae- mit olduklarından bahaedilmek
ne urfmda dahilde büyük ....,.. tedir. Almanların niyetleri, Yu
b-nmetler sördiiii gibi hariç- nanlıların herhangi bir nümayiş
ten de bilhusa fnıiliz v .. Fran- te bulunmalarına sebebiyet ver
auıl.nn mütemadiyen ıevkettik- mekti. Almanlar. Yunanlıların 
leli eeferi kUVYetlerle uiratnuya İngilizleri birer kahraman addemec:.,_ kahmttı. Fakat M. Le- dcrck selamlamakta olduklannı 
11İ11 tlım minaıile bir ihtilalci ol- biliyorlardı. Esirler, süpürgeleri 
d.iw Ye cidden dikkate tayan tüfek gibi omuzlarına alarak "'e· 
azim ve inada malik bulunduğu çit resmi yapııklan zaman derhal 
cilııetle bütün bu dahili ve harici halk ve bilhaua kadınlar nüma
pileleri birer birer izale ederek yİfe ba,lamıtlardır. 
1921. sene~ind~ • itibaren y~nı Halk, yaşasın İngilizler diye 
R• idaresme astıkrar ve~ı~e bağırıyordu. Alman muhafızları, 
muvaffak olmuttu. M. Lenının esirleri sokakları siipürmiye icbar 
fazla vğra,maktan müte•ellid ettikleri zaman kadınlar hemen 
fe!~ net.icesind~ 1924. ~e vefatım süpürgeleri esirlerin t!l!erinden 
müteakip nnuııle yenm almıt o- alarak kahramanların böyle adi 
lan erkaCIAflan İıe, her ihti1iJ · ·· 1 • ··saad t · 

!-ı_1,, ub • la ış gorme erme mu e e mıl•e-
ve 11J1u1apta z uru zarun o n ki · · .. ı · ı d" H lk 
ih."J~~ w • 1 • • ce erıru soy emış er ır. :ı , 
uuuıara ragmen, reıa ennın te- k d 1 d t · · Al • ••• ·d • b uh f -a ın ara yar ım e ını{ltır. man 

.. ~ ı areyı ~ m l'I ;:-• zabiti, muhafızlara atet emrini 
etıni,ler, hem de sene er geçtı çe vermİf bir Yunanlı kadın ölmüt· 
maddeten Ye manen kuvvellen- t.. ' ·-•-...1 ur. dimıelden bali kalmam.,.-.~D'. -~~---------

İngiliz 
kraliçesinin 
Amerikan 
kadınlarına 

Mesaji 
Londra 11 (A.A.) - B.B.C: 
İngiltere kraliçeai, Amerika 

kadınlanna İngiltereye gösterdik. 
leri yardımdan dola)'I teşekkür 
makaadile radyo ile bir mesajda 
bulunmnttur. Kraliçe ezcümle de· 
mittir ki: 

«Aınerikahlar, İngı1izler gibi 
sulbü aeverler ve tahrip edici ga
yeler takip etmezler. Şimdilik 
harp ima1itında düftnanlanmız
la ayni seviyede değiliz. Fakat 
Britanya milletinin kuvvetini et
rafımızda toplayarak Allahın 
yardımile sonunda galip gelece
ğimizden eminiz. Güçlükler, lcalb 
Ierimizt çelikle\ltirmi11 ve metane
timizi kuvvetlendirmiştir. Kutsi 
bir gaye uğrunda ·harp ediyoruz. 

················································ 

JAPONYA 
UMUMİ 

seferberlik 
yapıyor 

Vaziyetin vehameti 
gittikçe arhyor 

(Radyo Guet.ıl) - Alman 
son haberlere göre Japonyada 
bugünlerde 'Umumi eeferberlilı 
ilan edilmesi beklenmektedir. Bu 
meyanda Japon bükameti tekmil 
nakil vasıta1anna da el koyacak· 
br, 

Osleı- takviye ediliyor 
Lonclra 11 (A.A.) - 8.B.C: 
Reuter muhabirine göre, Ja

ponlar Hindiçinide elde ettikleri 
üslerde kıtaat ve harp gemlieri 
tahfidine devam ediyorlar. Genit 
müstahkem mevkiler inta ve ha· 
va üslerinin ikmalini turi ediyor
lar. Japon Başvekili İmparatorla 
biTçok defalar gÖrÜf111Üştür. Bun. 
lar, ehemmiyetli bir kararın ilk 
alametleridir. 

Avustralya asker iopluyor 
Sidney 1 J (A.A.) - Bundan 

birkaç ay evvel asker toplanılma
sı itine batlanılmışb. Dün hizme· 

(1 inci ıaltif"m üva111) te girmek için istida ile müracaat 
bombalanuılar ve tonlarca infilak edenler:n miktan azami haddine 

ALMAN 
tebliği 

ve yangın bombası atmışlardır. vasıl olmuştur. Askerlik şubeleri 
Lonclra:ya söre ı___ hl Lo d uu ai Büyük Okyanustaki vazi-. n ra, 11 (A.A.) - Reuter bil. 

dıriyor: yetin gerginliğine atfetmektedir-
Londranın salahiyetli mahfille _ ler. Müstedilerden birçok kimıe· 

rinde bugün beyan edildiğine göre ler, tehlikenin Avuıtralryaya pek 
Almanlar Ukraynada çok ilerlemi; ziyade yaklaşmakta olduğonu ve 
gözüküyorlar. Elde bulunan malii· bu tchlikcyekarşı koymak jçin el. 
~ata nazaran Odesa üzerindeki teh· lerinden geleni yapmaya imade 
~t. çoğalm~tadır. Fakat Rus cephe. bulunduldannı aöylemişlerdir. 
sının kınldıgına dair bir iııaret yok- Siyam - Male._a -la ka-tıldı 
tur. Derinliğine doğru muazzam bır -, ,- ..-
muharebe olmaktadır. Tokyo 11 (A.A.) - Afi 

Ukrayneda hali:yet ajansı bildiriyor: 
Berlin, ıı (A.A.) _ Anadolu a _ Domei ajansının Bangkok ·<lan 

jansının hususi muhabiri bfldlr1yor: verdiği bir habere göre, Siyamla 
Askeri harekat hakkındaki haber- Malezya arasındaki büyük oto

ler, merkezde Smolcnsk mıntakasın- mobil yolu kapatılmıt ve hudu
da nisbi bir tevakkuf, fakat buna dun 15-20 'tnil gerisinde büyük 
mukabil Ukraynada bü "k k t t hk. · tah ·d til • Yw 1 na ta mat ınşaatı yapılmıştır. 

şı a e :fevkalade bir faaliyet ol-ı T chung K. 'd 1 1 5 b. 
doğunu göstermektedir. • • • . - ıng en ge en ın 

Ukraynadaki muharcbele D . . kışılik hır kuvvetin Birmanya hu. 
ter, Dniycper ve Karadenlzr ar:;1~~~ ı· dudunda tahşit edild;ğj de iluve 
ha~katın müsbet bir şekilde inkişaf olur~uyor. 
ettigi anlaşılıyor. Çünk!l Alınan as- Sıngapura yüz Amerikan tay
ken mahfllleri çok nikbin gözüküy. yaresi gelrnittir. Birmanya hudu
yorlar: 1 duna Avustralyalı kıtaat sevke· 

Lcnıngrad mıntakasında muhnre- dilmiştir. , 
beler devam etmektedir Fakat vazi G inl!l-
yett t b" k · • erg • artıyor 

e am ~rar~ızlık vardır. Londra 1 I (A.A.) _ Pasifik 
""~J"e rore t • t• f 1 - • Vlcby, ıı (A.A.) _ Ofi: ::_ .vazıye ı'!, ena ıgı~a ve .gergın-

Bugünkii Alman ı·esmt tebliği ligın arthgına da.r al~~etler 
ıarkta harekatın devam etmekte 1_ vardır. Avustralya Ba,vekılı Men 
duğunu bildirmiye inhisar edıyor~ zieıı kabinenin huııuıi top1anb -

Havas - Ofi nin askeri muhabiri- sında bulunmak için aeyhat"ni te
bususi menabiden alınan malümatın hir etmiştir. Bribaun ]imanına 
Ukmynada Alınan ordularının lehin gelmiş olan iki Amer"kan kruva· 
de olduğunu yazıyor. Bu haberler te- zörü bir semti meçhule hareket 
eyyüt edecek olursa Alman • Rııs t · f 
muharebesinden evvel Sovy t B e mı.ş ır. 
kumandanlığı tarafından teş~ll ~t Avustralya ~azı~lan vazi:et 
len ilç mu"'hlm grupu -k 1 fenalaşırsa kabınenın fevkalade 

n en mu emme . . b I 
ve kemiyet itibarile en kuvvetlisi o- ıçtımaında hazır u unmak emri-
lan cenup grupunun pek yakın bir ni almışlardır. 
itide tahrip ve imha edile.bileceğine Kanada ela iaaza.lanıyor 
lntiı;ar edilebilir. Ottawa 11 (A.A.) - Deniz 
_Bıtaraf milphitlerin tahminine ticareti nazın Mac Dona1d, bu 

go1;, Alman ordulannın tahrip edil- gün şu beyanatta bulunmuttur. 
=:vv~~e ikuf rtulrbmak istiyen Sovyet cPasifıkte karıflklık çıktığı 

r n ga s, ylni gittikçe ıid. . d K d d 
detini artt1ran Te -t-'f D . takdır e ana anın onanması-

.~ .. ..,.. yen nıe- .. . -ldd L il b 
per ile Bug nehirleri arasındaki im. nı e~. mu~.ası_p r: .ı. e -"u ana i· 
ha çakuruna atmnlan iıukii.n dahi- leceg.ni soylıyeb~lınm. HaJiha-
Undedi r. zırda Pasifikte borkaç gemimize 

Seriinin laomhardunaıu vardır. Bundan bafka O.quimalt. 
Stokholnı, 11 (A.A.) - Resmi Na- ta mühim bir üsse de malik bu· 

zi_ ricali, Soovyet tayyarelerinin iiı; lunuyoruz. Donanmamızın birin
gun fırsat kolladıktan sonra n1ha - c: vazifesi Kanadayı, nerede icap 
yket perşembe gece~! _!Jcrlin üzerine ederse orada müdafaa etmektir. 
a ın yapbklarını ınkar etmemekte t b"d · 
diı-ler. • Muhasama ın ı ayetındenbe-

Tidnlngen gııze~sinin Berlin mu- ri Kanada d~nan_m~~ 1 ~ gemi· 
hablri, Sovyet tayyarelerinin hiç den 250 gemıye ıblag edılmiş ve 
kimse farkında olmadan Berliıı üze. mürettebat mevcudu da 1800 
riııe nasıl gelmiş olduklarının resmi den 22,000 kitriye c;ıkarılmıııtır. 
mahafilde şu suretle izah edilmekte fldısadi tedbirler 
oldu~nu yazmaktadır: Nevyork 11 {A.A.) _ Ofi: 
b B~tün haber verici Blrtler, İngiliz Tokyodan Amerika ajansları-
om ardıman tayyarelerinin yakin,._ na elen haberlere göre Pasifık-

malannt haber alabılmf'k üzere aksi ~ . · f ' 
istikamete tevcih edflm" tl B 1. tekı denız seyrısc er kumpanya-

ş . er ın l h m . 1·1 . d 
halkına bundan sonra Baltık deni- anntn en e ~ mıyet ı erın c-ı 
7.ine doğru yaklaşmak ı ti~·en tayyn- biri olan Canad.an Pasific Ste· 
relerin de bu alctlrr tarafından ha. amshıp Company Japonyada 
her verilecei::,ri hakkında teminat ita bulunan bütün fubelerini kaoat· 
edilmiştir. Flh·nki Rus tnyyaı·elcri- mak emrini vermiştir. • 
nln bu mıntııkadan havalanmakta Amerika membalarından çı-
olduklan fnı'ZC!dilmektcdir. k h b rlere nazara J · Tak. • an a e n • apon ış 

ıp muharebe~ı muhitleri iflas etmek üzeredir. 
Berlln, 11 (A.A.) - D.N.B. ajan. o·- taraftan N k k" 

sı bildiriyor· ıger evyor ta ı 

Bu iki Hman mevru
datına kartı aıhht 
tedbirler alınacak 
Sılıhat ve içtimai lıluavenet Yeki· 

Jeti, Hudut ve Sablller Sıhhat u. 
blum MüdOrlüğü tarafıııdan teWij 
edilmtıtir: 

llıaır ve Fllistla hilkQmetlerbıin 
Porüait ve Hayfa lhnanlaruıda 16-
rllea veba ftblan ıatlnaaebetiJe ltu 
Ud Jiman natm"llıdatına talimat • 
namedeki vebaya UJ'll olan tedbir· 
lerden 1, 2, 4 numaralıların tatbiki 
Ye bilhaaa ıu aıralarda g.lzli mn
rudat bulunmaaı mtimkfin olduğun -
daa ba iıte çok mtıteyakkıs bulunal
nıaıı tebllt olunur. 

Sovyetler de iran 
nezdinde 

tetebbüste 
bulundu 

BERLİN, 11 (A.A.) 
:;tjman Hariciye Nezaretinden res

men bıldirıldiğlne göre İran hilkil
meti bitaraflığını herhangi bir tcca. 
vüze karşı silahla mfidafaaya karar 
verdiğini Alman hilkümetlne bildir
miştir. Alman h6kümeti Tahran h6-
kfuneUne iümat etmekte ve hidiıe
lere teyakkuzla intizar eyleınektedir. 

Berlinde bugüne kadar İngtltere
nin Tahran hük6metine bir 61Urna
tom verdiğine dair hiçbir haber alın
mamıştır. 

Londra, 11 (A.A.) - Londrada 
alınan haberlere göre, So\•yet h(I -
kumeti, Alman tebaasının İranda 
bulunmalan baklanda -.e bunların 
orada bulunrnalannın teşkil etmekte 
olduğu tehlike ııebebile İran bükü -
metl nezdinde bazı teşebbüsleı·de bu
lunmuştur. Sovyetler, ayni zamanda 
İranda sakin Alman tebaası miktarı. 
nı azaltmanın biuat lranın menafii 
bakımından ehemmiyeUi olduğuna da 
İran hilkümetinin nazarı dikkatini 
eelbctmiştlr. 

Maamafih St.aline, İran Şahına 
1921 tarihli muabedenln Sovyet or. 
dusuna bazı ahvalde İran hududunu 
geçmek müsaadesini bahşetmekte 01-
dulhmu hatırlatmış bulunduğu surc
Undeki şayia teeyyüt etmemiştir. ................................................ 
lslavBirliğini 

kurmak için bir 
toplanh , yapıldı 

(1 inci sa.1ıif ~ae"A d41vom) 
Salahiyettarlar bu inhidamın ani 
olacağını ifade etmekle beraber 
bu hadisenin derhal vukuuna ih
f mal "ermem.!ktedirler. lnhida
mın illı: had safha111nı tevlid eden 
Alman - Rua harbi fiiphe yok ki 
bu nihai hadi9enin vulı:uunu tacil 
veya tehir edebilir. 

Müteaddit Rus güzideleri, bil
basaa muharrir Alexiı T olatoi ve 
bu meyanda Slovak, Hırvat, Bul
gar ve Sırplı münevverler bugün 
ıslav milletlere hitap eden bir be. 
yanname ne,rederek onlan bütün 
ıalav milletlerinin can düftanı o
lan Almanya ve Hitlerizm ile 
mücadelede birlqmiye dnet et
miflerdir. 

Bekerfn mllclllrU 
tevkif eclUdl 

(1 ixft -.Jtif eıı.. üı·4m) 
Bu seferki suç nihayet bütün 

moda kaideleri ve lük11 ma· 
iaza evsafı na:zan itibare alına
rak 19 lira 1 O kuruta satılması 
lazım ge1en bir kadın ayakkabısı-

ı 28 l;raya satmaktJT. 
Re,id Aykut adında birisinin 

şikayeti olan istida, geçenlerde 
görülen muhakeme esnaaında 
okunmut ve müddeNınumilik 
bunun hakkında da takibata ge
çerek ayakkabıcılar cemiyeti re
isi Abdullahın riyaset ettiği bır 
ehli vukufa mevzusbahs kadın 
ayakkabısını tet.1dlc ettirmi~tir. 

Tetrlka:a& Yazan: 

41ult• Hamit, Ahmet Rızayı eusturmak 
içi• mDzakereye glrlfU. 

- Artık nqrlyan, ıreııdhne mes-ı bir eenebi nlWallaleıd ka111eırwla b.. 
!ek yaptım. Bunun, benim için mu- lacabıınıs. 
kaddes bir vazife olduğunu anladım Diye, sanJ erklnmı Ye Sultan 
"6 badema JıfikQmetin idaresizlikle- Haraidi torkutmıya bq)adı. 
rini ıiddetl~ tenkit edeceğim. Devlet Sultan Hamit, Yuıuf Matranı llu
ve mfiletimi:r;ln maruz kaldığı maddi zunma bbul etti. Ahmet R:ıuy:ı auı
ve manevi sefaletten kurtıılmaaı için, tunnak için miizake.reye giriıtl o 
hür ve adilane bir idareye :ınuhtaç zaman Yusuf Matran: 
olduğunu bütfın cihana llin eyUye- - ,.akıl Ahmet Rıza fle aramıı
eeğim... Eğer (zatı şahane) benim da büylik bir dostluk var. Fakat iten
bu nqrlyatımdan müteessır ve mu:ı. disf, çok inatçı bir adam. ~laamaffh, 
tarip olurlarsa, derhal ıslahata bat- bcllci kendisin! suııturabllirim . 
lasınlar. Memleketi baştan başa ya· Dedi. 
kıp kavuran bakaızlık.lann önünü nl. Sultan Hamit de, Yusuf Matrana 
unlar. Halka, biraz refah ve saadet innndı. lki bin lira kadar bir para 
temin buyursunlar. \'erdi. Eğer Ahmet Rıta Be)•i neıri-

Deyip, kesti. yattan vazgc,.irebillrse, Bcyrut li-
Ahmet Rıza Beyin lıu sözleri, o- nıam imtiyazını verc.:c.i;ıni de ihsas 

nun (hamiyetperverUğinin) en bariz etti. Yu uf Mntrnnı (Paris) e gun· 
bir d lili olmak üzere tellikki edil- derdi. 
mek lazımgelirdi. Fakat edilmedi... Bu kurnaz Suril eli, artık Parisle 
H:ıtUi çok gariptir ki, aksiteslr btle i t.ıınbul .arasında bez çözmtye bae
busule get.rdi. Başta Yıldız sarayı lnJı. Parı e gidiyor, Ahm t Rıza Be
tcvabii olm:ık üzere bfitün saray dal. l 1 teşvık edi3 or.. 1 tanbula geliyor, 
kavukları tnrnfından, Ahmet Rıza Sultıın Hamidi alda•ıyor .. maharetle 
Beyin bu sözleri pek güllinç tcliıkki ldııre ettitri bu iki yQılü siya•et sa. 
edildi: y •lndo, lJerinf yürütüyordu. 

- Bu adRm bu harekeUle, malı- Ahmt't R z:ı Bey, entrikalı işleT-
keme sicillerine ge(mi~ olan (lbtiliıs) d .. n nnlamndı1,"1 için, bilm"yerek Yu
meselcslni unutturmak.. ve istidası- r f l\fatrnna alet oluyor.. s11.dece, 
na f'hemmiyet vermiyerek kendis:in1 ! itan Hamit ile arnsrnda açılan u
Paris sok:'l lannda aç btraknn Sul- rumun gittik~e dcrinleşUğini gö
tan Hamitten intikam almak istiyor •• erek artık ba,l:ıdığı işi sonuna ka-

Denlldi. dar gotlirmckten başka selamet ça

Fakat heme olursa olsun, vatnııın 
feliketile alakadar olan münevverle. 
rtn b!ltnn gözleri, büyük bir ümitle 
Ahmet Rıza Beye çevn1mişti. 

(Yusuf Matran) isminde, bir Su· 
riyell vardı. Bu kumu: adam, dala
vereli işler yüzünden büyük paralar 
kazanmııb ve Ahmet Rıza Beyin 
nqriyata baııladığı sıralarda da, 
(Beyrut) limanmın imtiyazını almak 
sevdasına kapılmıştı... Fakat hukü. 
met, müıkülit gösteriyordu. Bilbas
" Sultan Hamit, ecnebi sermayele
r ile iş görmek istir en müteşebbislere 
büyük imtiyazlar vermekten çekini 
yordu ..• Nitekim kendi eniştesi (Da· 
mad Mahmut Paşa) ya da (Bağdad 
olınendifeı·i) imtiyazını vermemişti. 
Ve Damad Paşa da padişaha kıza. 

rak (Prens Sabahattin) ve (Prens 
Lutfnllah) ismindeki oi',rull:ırını alıp 
(Paris) e kaçmış ve orada, Sultnn 
Hamid! tehdit ederek şimend'fer im. 
tlyazını ele geçirmek için faal yete 
girişmişti. 

Yusuf Matran, maruz kaldığı mtiş 
kfilatı yenmek için çareler döşfinür· 
\ten aklına Ahmet Rıza Bey geldı_ 
Derhal Parfse gitti. Yüzüne, (vatan
perver bir Osmanh) maskesi taktı. 
Ahmet Rıza Be~le tanıştı. Ona, boşa 
gidecek şeyler ı;öyledi: 

- Neşriyatınız, anavatnnda çok 
bürük tesirler :yapıyor. Fakat biraa 
daha sert yazın~. Batta, acıktan a
çığa padleahıı çatınız. Yakında, bir 
lnktlilp yapacaksınız. 

Dedi. 
Bnan cok safderun bir adam olan 

Ahmet RWl B"Y• Yusuf Matrana 
inandı. Hatta ona iyice bağlandı. 
Adeta OD\ID direktifi dalailhıde sert 
yazılar yazmıya ba~ladı. 

resi göremil ordu. 
••• 

Bu zamana kadar Ahmet Rıza Bey 
henüz bir (kahraman) sayılamazdı. 
Fakat o eanada zuhur eden bir "aka, 
onu b'rdenbire ehemmlye.Ui bir meT
lde fıdattı. 
Vakayı, kl..'Ulea nakledelim ••. 1888 

senesi Ramazan ayının eon gilnleriy
di. Pariste bulunan ve dünyanın mub 
telif menılekctlerine mensup olan 
(Müsluman talebeler), bayramın flk 
günQ (Sen Klu) da toplanınıya Ye 

bayramlaşmıya karar verdiler. 
Bu karar, tatbik edildi. Sen Khı

da, yüzü mfitecavlr. talebe içtima et.. 
ti. Hep birlikte öğle yemetl yenildi. 
Bo! bol prap içildi. Sıra, (nutuk) 
söylemiyc geldi. 

Btr (İranlı) talebe ayata kalka
rak (şah) ın i:rtibdadındaıı bahsetti. 
lfoo (1ılısırl>), söz alarak (Hidiv 1 
çekiştirdi. Bir (Hind) li, Ilindistan
t!:ıki esaret hayat.ınclan başlıyaralr 
(P.ııça) !ar al yhlnde attı, tuttu .•• 
Bunlardan aonra (Cemıl Bey) [\) 
ism"nde • operatörlllk malümat ı 
tevsi eden - genç bir doktor yerfnd'!D 
fırladı. Osmanh ülkesini ka ıp ka. 
vurnn zulum -..·e 1 Ubdadı tnıııvil' et
m!ye ba lauı. Söz, - bnttın bu !ada
ların mesulil aı!tlcdllen • Sultan Ha. 
mide ds:yandı. C'cmil Bey, at.e•li bir 
li nln padiş::ıhı tahkhe başladı. Bu 
hakarette o kadar ileri gitti ki (Rol 
HRmdl) (2) denilen genç Mr Türk 
doktor dayanamadı. ArkA cebir.den 
çıkardıtı küçük bir rovelveri Cemıl 
Beyin giiisüne dayıyarak: 

- Cen:il ••• Ç<ık neri gittin. Art k 
ııua. Yoksa seni öldürürüm. 

Dlye bağırdı... Derhal orası ka
rıftı. HamdJ Beyin elinden ro•elTer 
alındı. Kendisi de salondan dışan 
çıkanldı. 

yakından Veka, Sefarete abetti. Sefir, he-
men fstanbula tlfn lla bir telı?raf 

Yusuf Matran: 
- Yazılarınızın U!sirini 

tetkik edeyim. 
Diye, Ahmet Rıza Beyi ikinci de

fa kaadırdı. Derhal latanbula sele.. 
rek saraya dayandı. Saray erkanın
dan bazılannı ziyaret ederek: 

- Ahmet Rıza, zatı şahane iclıı 
ciddi ve hakiki bir tehlike teşkll edi
yor. Çünkü .ı\uupanm sJyast mah· 
fillerinde, bu adamın yazılarına e
hemmiyet Yeriliyor. Eğer kendisini 
ııustul'mıya muvaffak olamazsanız, 

çekerek hid!aeyl Sultan Hamide bil
dirdi. Padlvah aon dereeeda hiddet. 
lendi. Bu içtimaa fftirak eden Türk 
talebelerinin derhal maqlannı kes
Urdi. 

(DtNflM .,...) 

[1) B• JMfluır 9j)fnıtirfnim&cm. 
Ctmfl POf(ı. 

[.!] Tıb•t.,, mduW mıuıllimlırin
deıı ( llamdi PQJrı). 

===-======================== 

Kahve satışı 
serbest 

İaşe Müdürlüği!, dün kuru kah· 
vecllere kahve vermiştir. Bugün
den itibaren kRlıve 150 gramlık 
paketler halinde ve Sl!rbest ola
rak satılacaktır. 

Kırkçeşme 
suları 
(1 inci ıahi.f cdea deı:a.m) 

l Orman yangını 
DOn öfleden sonra Üskudarda He-

1 kfmbııtı (iltliğıle Neclpbey ciıtliğl 
ı a ndaki sahada bulunan ormanda 

l nuz bHlnmls en bir seb ptrn dolayı 
yangın çıkmıştır. l~ küdnr ve Sua. 
clı~c itfoiyelerlle. jandarmalar ve 
köylü yan1t1nı ondürm: .• e u"'rn<1m11-
lnıdır. Yan~ın çok geç vakte kaljv 
devam rtmektl'\•di 

Tenzllltlı fuar 
seterlarl bugUn 

ba,hyor 

Şark ceph~sinde Cenubi Ukrayna. Natio~al Gty _ Banlc: bilançosunu 
da büy!lk takip muharebesi 0 kadar ugarı hadde ırc~ etmek ve Ja
.ıilrntle inkişaf etmektedir ki mfit- ponyada Kobe, l hanya ve hatta 
te:flk ordular Karadeniz sahillC!r1. Tokyodaki şubelerini de kapa. 
ne büyük bir hızla yaklaşmaktadır. mak mecburiyetinde kalacağını 
Bu muharebeye Alman hava kuvvet- bildirmiştir. 

Ehli vukuf ayakkabının 11 )j. 

raya mal olduğunu ve nihayet 19 
lira 1 O kuruşa satılacağını söyle· 
miştir. Halbuki fyat murakabe 
bürosu istida kendisine tevdi e
dildiği zaman yaptığı tetkikat so. 
nunda ayakkabının 19 liraya mal 
olduğunu ve Baker gib" lüks bir 
mağazada 28 lira 60 kuruşa sab
lacağını bınaenaleyh hundct ihti
kar olmdığını beyan etm·~. ha~ 

kında takibat yapmamı~tı. Retit 
Aykut ise ertesi günii mağazadan 
geçerken ayni ayakkabının 22,5 
liraya satıldığını görmüştür. 

İzmir Enternasyonal Fuan iç!._ 
Devlet Denlzyollannın yüzde 50 ten
zllltlı seferleri bugün baılamakta
dır. İlk seferi yapacak olan Tırhn 
vapuru bugün aaat 13 de Galata rıh • 
tımından hareketle Çanaltkaleye ut
nyacak Ti doğru İzmire gideeektb. 

sine teıkos ıuyu vermiı bulunmak
tadır. Dığer taraftan, suyu kcsilmiı 
bulunan 50 camiln de d•ş tesiaııtı Be
lediye, iç te5isatı da Evkaf idaresi •ı---•>,.-----··---.. 

lert de miiessl'r bir surette müdahale l\lübim inkitaflar bekleniyor 
etmişler ve düşmana ağır zııviat ver- T-'-yo J I (AA.) _ R t 
d. . 1 rdi D"- ~ eu er 
ırmış e r. ıger taraftan Mosko- . L:ld" ıy· or· 

, , 'd b" a1anaı UJ ır • \ a~ a ycnı en ır gece akını yapıl - l il b.. ..k 1 • · C · · 

tarafından yapunlacaktır. 

Geri kalan 29 müesseseye de ter
kos suyu almalıırı için ev:velce teb
lipt 1apılmı~ bulunuyordu. 

Murebbiye aramyor Dört ıenesi dahili ve harici 

1 

çok kamı boiUfmanın sonu nere· 
~tin cidallerle ve yirmi ıenesi ye varacaktır? Bunun hakkında 
ele devamlı istikrarla geçmİs olan kimsede esaslı bir mütalea ıerdi
hir id..-enin iae, bu müddet zar- ne takat kalmamıtfır. Aıke.ri 
fmda kendisine inanmıt bir, bel· muharrirler bile, bidayette yü
ki de iki nesil genç vetiftirmif rüttükleri tahminlerin hiçbirinin 
olmaun lırabal etmek anJretİ bir defa bile tahakkuk etmeme
varda-. ıi ka .... asında, artık karileri tenvir 

itte AJmanlarin, iki senedir ed~ bir te1 söyliyememekte
A'YIVpa aaluıesinin terk ve gar- dirler. Yalnız muhakkak olan bir 
binde, fİmal ve cenubunda eirit- fey vana, 0 da ıöriiflerindeki 
ritt.ikleri birçok huplerde biatün itidal ve isabetle maruf bir Bat
diioya erkinıharplerini hayrette muharririn dediği gibi, Almanla
Lmakacak surette tatbik ettikleri rıa Şark cephesinin bıı büyük 
J1JcLnm taarrun usulünü, bu de. macerasını sonbahardan evvel 
f • Ruayanaa çok vUi arazisinde bitirmek mecburiyetinde olduk. 
ayni muvaffakiyetle baprama- landD". Bizim için de fİmdilik 
ına.larmuı aebeplerinden biri de söylenebilecek aöz, bu mütaleaya 

mıştlr. Bu sefer Alman tn~·arclerl ng ,z uyu e çısı raıgıe, 

Mahkeme dün bu davaya bak
mıf. ehli vukuf raporunu okuduk
tan sonra Salamon Serera lı.ık· 
kında tevkif kararı vererek şnh ·t
lerin çağnlması için duru,ma
yı başka biT güne bırakmı, ve f -
yat murakabe komisyonundan hu 
huıuata malumat talep etmi~tir. 

Moskovada bilhassa ıılllb :fabrikala- bugün öğleden •~nra Birlqik A
rını bombardrman etmişlerdir. Bu merika büyük el~~i Grew ile bir
fabrikalar ıehrin ıimall garbisile likte Japon Hancıye Nezaretine 
şarkındaki mahallelerde kaindlr. Bu gitmj,tir. Tokyoda pek yakında 
bombardımanlar çok tesirli olmuş. mühim inkişaflar beklenmekte· Hariciye VekAletlnde 

Ke ilen Kırkceşme sulan, Valide 
bendler"ndcki havuza akıulacak ve 
burada biı iktlrllecekUr. Bu sular, j. 

leride herhanıti bir 1htiy~ vukuun
d~, terşih havuzlarında tasfiye edll
dıkten sonra eehre tekrar aevkedl!e. 
bneccktfr. 

-' yqmda bir kız çoeutuna baka

cak lisan bllir bir mürebbiye a
raamalttadır. İstekliler, cazete.. 
miz idarehanesine müracaat et
ııinler. 

............... ·······························-
Taavlrl EfkAr 

budur. ittirakten ibarettir. 
H.ili uayıp gitmekte olan bu T ASVJRt EFKAR 

tur.d ;;,;ir;.:·~......--------- tayinler 
RumaRya hariçten ve re mılli bir istikraz akdine karar ver Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz.. 

mlşUr. den telefonla) - Hariciye VekiJet.i 
dahilden İstikraz JIPIJOr Diğer taraftan Rumen Maliye Na· P r Buyuk Elçffği b:ışklitlbi Ce-

zın taıafından matbuata vakt olan i merkeze naklederek, yerine Mu-
Bükret, 11 (A.A.) - Ofi: bc}ıınatta Ruman.}arıın Almanya. aı m • urıyı ta;>ın etrı111 ve Veki
Rumen Devlet Reisi General An- dan 400 milyon nıaı k, yani 25 n ıl 1 t e rıne alınmıı olan Köat.ence 

tonesco, muharebeler neticesinde tab yar ley ist.1kraz eu c:cği de L ld rll • ıı kançlan Feridun Hotlnliye 
rip edilmiş olan Besarabya ile Bu- miştir. Bu para m nhaıı r n ordı• t f merkezde enlden vazife venniş.. 
kovlnanın imarına ıufedilmek iize- ihtiyacına tahs·s edı ecektlr. tir. 

TASVİRİ EFKAR _ K.ırkçeşme 
ııul~rının bilhassa bu sıcak günlerde 
kesılınlı olnıasını doğru bul 
bu k mamıı ve 

ararın tehirini talep etmiştik 
Sıhhi e bap dolayısıle alınan bu ka~ 
rar yüzünden bir çok müesseseler SU· 

suz ~almış bulunmaktadır. Harp do
layıııle boı u tE:darikinin pek zor oı. 
d~ bu &amanlarda bu ınBeaııeseler 
içın yeni tesisat yapmak çok zor ola· 
caktır, 

NiıU. (S) K.,...a.r 
,------.. ~ B~ 

Aboae Ş.ald J__1f;!• .,.. 
S 1400 J[r. %700 Xr. 

enelilt ••..••. • · · •• 7lf , 1460 > 
Altı aylık •.•••••••.•• - 800 Ü~ aybk ···-······ > > Bar aylık •• •• • • ••••• lli > :roktu r. 

DJJOUT: 
~ rrak ıade olunııı.u. 
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Salih Necati Eczahanesi Babçekapıda Yakılbaı karsısında sekerci Hacı Bekir sokağı basındadır. Baska yerde şub si yoKtur. 

O ı:ün sokağa çıktığı r.aman cakalı bir tavırla, gözlerini Necati
~~ieta sersemlemişti. Şimdi ne ya- nin gözlerine dıker: 
pacnk, nereye gidecekti! Kendiı;inl c- Bana bak. Necati, derdi. Ge
cami avlusuna bırakllmış bir bebek ne eroin :filan satayım deme. Allm
lcadar zavallı buldu. allah önümderı kuş uçmnz, kafanı 

Hüsamctt.ln efendi, otuz bu kadar patlatırım -..ı.Uahi. 
ııene zabıtaya hizmet ettikten sonra, Necati, b~ını önüne iğer: 
nihayet, tekaüde sevkedilmiştl. Bir , , __ Ekıılk olma, b::>" b11ba, derdi. 
gün evvel, tabancasını, meçiııı imlr- Artık sayende usln~dı" j 
lerioe tcslJm etmiş, arkadaelarıno. Şimdi, IJöylc nu olmuştu? Daha 
cElvedab dcmlşU. t.ckııütltigüniln ilk günU bu cemiyet 1 

Bu, tekaüde sevked!lmc keyfiyeti, içinde kazandığı hürmeti kayıp mt 
oonu, dün bu kadar tecssilre ôtişür- edecekti? Kafası zonk zonk zonklu
memi~ti. Hatta, biraz da neşeliydi. yordu. Getirilen kahveyi bir hamle.. 

c- Eh, artık, diyordı:.. Dınlenmek de ıtti. Kendini sokağa dar attı. 
bizim do hııkkımız Şöyle, birkaç Mutlak bir işe giden ve gnyesl o
gün sıı t üstiı yatar, ondan sonra, lan bu insan selinin ansmdn içi bo
tekafitlük nıuamelenılzin ic::ıbınıı ba- valnuı,, gayesiz ve ümitaiz yürüı:niye 
karız. başladı. 

• •• 
Acı acı aten d!ldfik seslerile, U· 

ynndı. Soknkta koşuimalar oluyordu. 
SU rııtlc giyindi ve ayak ııesleı iııin 
geldiği tıırafa doğru süıatli adım
larla Uerledi. Polisler, kaçan lııısı-

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kımıl~ tarihi 1888 - Sermayeıi: 100,000,000 Tilrk lirası 

Şube ve Ajana adedi: 266. 
ZfRAf ve TİCARİ HER N EVİ BANKA l\fUA'MELELERİ. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoruz. 

Hiisanıettln elendi, Jdnrclı bir 
t:damm. MemuriyeL bayatındn na
:mualu h1masın3 rağmen, blı·kaç yüz 
liracık birikttrebilmişti. Şimdi, ik
ramiye de alacaktı. Alacağ, tkrnmlye 
ile blriktirdi!;-1 parıılnrı bir araya 
koyunca, bundan sonraki boş haya
~ için kendlsino yeni bir meşgale 

zı, çıkmaz bir sokakta sıkıştırmııı- Ziraat Bankasında kumbaralı ve kumbaram tasarruf hesap-
lardı. Hırsız: Jannda "ili az 60 llraıı buluna lara sencd'l 4 defa çeldbcek kur'a 

lıulacakb. c- Yakiıl6mayın yakarım, diye ile a~atıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
bağırıyordu, 

Karısına ıöyle diyordu: Hüsnmettin efendi, gayri ihtiyari 4 adet 1,009 liralık 4,000 lira 1 100 adet 60 liralık 6,r.ıOO Ura 
c- Çoluğumuz, çocuğumuz yok. elini bcllne attı. Tabancasını bula- 4 > 600 > 2,000 > 120 > 40 • 4,800 > 

Tekaütlük maaşım, blz.I, gül gibi ge- mn)·ınca, polislere bağırdı: ~ 4 > 250 > 1,000 > lt\O > 20 > 8,200 > 
cindlrir. ikramiye ile pnracıklarımı· c- Bire yaralayın teresi. 40 > 100 > 4,000 > 
zı da bir araya koyunca, şöyle, Sarı. P.ırsızın sırtında bir iki meç par- DİKKAT: Hesaplarınct.kJ paralar bir sene içinde 60 liradan 
Ferde mi olur, yoksa, Kuzguncukta tadı. Sonra 1te kaka karakola götü- aıağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde '/o 20 fazlasile verile-
mı, iki tiç odalı bir evceğiz alırız. rOldü. Hfisamcttin efendinin gözü cektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eyliil, 1 Birinclknnun, l Kart 
Ben, gQndüıleri bahçeyle u~raeırım, dönmüştü J ve 1 Haziran tarihlerinde çclı:llccektlr. 
bazan, balık tutmıya gldcrım. Sen c- Seni gldi hergele seni diye ll•••••••••••••••••••••r=.ı••• .. 
de, evinin işle~ile uğraııı.rsın. bağırıyordu. Bıçak çekersin h~. Hfi- • • • 

Hayat dedlğ'ın nedir kı be lcarıcı-ı sanıcttin efendiyi, e11kldcn tanıyan Sıyasal Bılgıler Okulu 
tım. t~ gllnlilk ö~müz k~ldı, onu komiser, onu, nezaketle bir köşeye' o· k .. ... .. d 
da dldınmekle gcç:recek dcğıli:ı: n. 1 cekti. ıre tor uğun en: 
.. 1 ~ . c- ~amc ın en • c • en Okulumuz nam:tct kayıt znmanı ve seçme sınavının başlıyacağı tnrih 
ua ertes güııu, kafasının ıçlndeki rRhatsız olma. Haydi evine git. Biz, . . 

Fakat tebüde aevkedtldlğinln da- , Hü~ tt° ef dl d dl S 

bu hayaller havasını kaçırmış bir • bir . ~ağıdakl şekflde değiştlrilmıştır. 
balon gibi ;örsüdfi Bundan aonra ya~a~gınıızı ml!~~· k d 29/IX/941 Pazartc~i snat 8,30 Türkçe kompozisyon ve edebiyat. 
ceçireceği bo" günl~ri dücünmek onu k dyl ~ ı;crse ı~ e, tol ana a dar, 29/IX/941 Pazurtesi saııt 14.80 Tiirkiye, komşu memleketler ve 

• " . • en m muvazza.11 po s zanne en bfi "k d ı tl ~ f 
çıldırtacak hale getirdi. Hıç bir tel, Ilüsamettln efendinin birden tekaüt- yu ev c er cogrıı yası. 
bir gayesi olmamak çok feci eey. ıuı;tı aklına geldi. Demindenberi 80/IX/941 Salı saat 8.30 Hayvan ve ncbnt fizyolojisi. 
dl. Artık o~a, hiçbir kul, hiçbir lo kalkık duran omuzları düştll. Sük: 80/IX/941 Salı saat 14.30 Riynzlyc cll!e edcbh at kolu me-
vcrmlyeccktı. lfim püklüm evinin yolunu tuttu. zunlannın bilmesi luzınıgelen ba-
Düşilne dUşüne Beyoğlu B::ı!ıkpa· ••• hislerden> 

urına gelmişti. Galatasaray müret- Alevler bütün kızıllığile ııemayı 1/X/941 Çarşamba snnt 8.80 Türkiye tarihi .vh~ Honcsaıısdan son. 
tebatından bulunduğu sıralarda dev. kııplamıştı. Ahali biri birine girmış, ra Avrupa italmrı 1

1· rfye gezerken yorulunca, içerisine itfaiye ıu ıııkmıya, polisler de lnzl- 1/X/941 Çarşamba saat 14.30 Felsefe ve çt ıı yat clise fen kolu 
ehli gizli girip bir kahve fçtfğl dük- batı temine uğraşıyorlnrdı. mcıunlarının bllmcııt Jiızungelen 
kinın önüne gelmişt;j, Bir itiyat bahislerden> 
ııenile içeri gırdi. İskemleye otur- Hllsamettin efendi de kan ter için- 2/X/941 Perşembe saat 8.30 Yabancı dil. 

de halkı iteliyor, onları, itfaiyenin N t k d 20 Ax. to 27 E 101 ~ft "blcri n d ı · k mal'lile beraber, şaşkınlığı bir hiddet amze ay ı t;US s - y ,...rı rı:ısın a yapı net\ -
vazifesini kolayca yapacağı bir nok. tı (62G5-6 G") dert:cesinl buldu. Kahveci, kapıya r. ti " taya kadar ger1letmlye çabalıyordu.----"--'----·---'"--..___..__._...._ ___ ._ _____ _ 

kadar koşup onu, kareılamamıı,, 
önünde ıki büklüm olat"ak ellerini Birden, cenç bir polis, Hüsamettin 

efendiyi, evvela arkasından, sonra 
oğu,tura oğuştura hal hatır sorma- göğsünden iterek halkın arasına ka-
mı~tJ. nşmıya icbar etti ve bağırdı: 

B:rknç ~-efa, kendi '!lile yakalanıp _ Aklının ermediği şeye bumunu 
ltodi?SI boylıyım sabıkalı N"cati, dip sokma t 
taraftaki masanın b.aı.ıına geç~, Demlndenbert, onu sivil memur 
iskambil oynuyor, ondan yana bak- sanan halktan bir kaç kişi gül!lştü. 
mıyl:'rdu bile. Halbuki, Necati, onu, Hüsamettin efendi, evvela, şaşırdı, 
tııırede, ne "akıt görse hemen yanına 
to,al', ellerini ~öbeğinin üzerinde sonra utundı. Oradan ka~mak iste
lı::avaştıırut. dl. Fakat bir adım atamadı. Oracı-

f'ıı, demin göğsünden ittlğJ adamla. 
<- Bey baba, bfr emrin var mı? rın ayaklarının dibine yığılıverdi. 
Dfye hulfüı çakardı. O da, şllylo Ertuğrul Şevket 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Jiukuk. Jktısat ve Edebiyat Fakülteleri talebesinin kamptan birlncl 

devrede, .Fen ve Tıp Fakülteleri talebesinin kampları ikinci devrede ya
tmz yapılacaktır • .Kız tnlebc fttıııları yapılmıyncaktır. Talebenin ona gö-
re ıauıanında hazır bulunı:nalıın. (6048) 

~--~-----------

Top apı altepesindeki Satınalma 
komi yonundan : 

1 - Behey çifti 800 kuruf tahmin edilen 50 bin liralık Er 
kundur sı pazarlıkla snun alınacaktır. 

2 - Ta1iplerin getirecekleri nümuneler ve nümunelere uy
gun verecekleri evsaf ve fiyatlar üzerinden muvafık olanı tercih 
edilecektir. Hususi şartlar T opk apı • Maltepe.sinde askeri aatın 
alma komi"vonunda görülebilir. 

3 - Kunduralar bir talibe ihale edilebileceği gibi ayn ayn 
taliplere de ihale yapılabilir. 

4 - ihalesi 18/8/Q4 I pazartesi günü saat 15 de komisyon· 
d yapılacaktır, 

S - Temin tı kntiycsi 15 00 liradır. (6871) 

Emlak ve Eytam 
Bankasından : 

Eıcıe No. Mevki ve evaafı 

860 Haske>y, Sütlüce İmrahor köııkü caddesi eski 
35, 35 miıkcrrer, yeni 183, 185, J.87 sayılı 3985 
met.re murnbbaı kArgfr binalı arsa, 

Mukadder 
kı~meti 
L. Kr. 

16070.-

Yukuıdn adresi ve tnfsililtı yazılı gayrimenkul peıln para ile açık 
arttırma usulile satılacaktır. 

Müzayedeye işthak edcccklerln mukadder kıymetin yüzde onu nisbe
Unde teminat yatırmalan lazımdır. 

İhale 21/8/941 perşembe gfin6 s::ıat ondadır. Satış esnasındn verilen 
bedel mukadder kıymeti geçtiği takcfüde teminat akçesi arttırılmıyarak 
ihale klmfn uhdesine icra edilirse temlna\ akçesi ona ikmal ettlrllecek
tir. fııteklilcıin pey akçesi, ntifııs tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla birlik
te bildirilen ~ün ve aaat-0 kadar eubemb Eınlak Servisine gelmeleri. 

(890/6732) 

------------------~-------~ -------
Topkapı Maltepeaindeki Satınalma 
komisyonundan: 

1 - Beh er k ilosu 34 kurut talimin edilen ellifer bin liralık 
15 parti ayaktan sığır v ey ıösterilecek yerd e teeia edilecek basit 
nhra me7.bahıuımda teılim tarti le v e pazarlıkla veya ayrı ayrı 
lmak aıaetile ııığır eti olınacıık.tır, 

2 - Bunlard an b irk aç pnr tiye veya h epsine birden temi
tlnrını yatırarak tnlip çıkabilir. 

3 -· ihalele ri 15 / 8 /941 cu mo. günü aaat l 1 den itibaren 
opkapı Maltepeainde aslccrt aa tmnlma komisy onunda başlaya. 
Aktır. Evaııf ve hususi tartlar m ezkür k om isyonda görülebilir. 

4 - Teminatı ka tiyeleri yedi bin beş yüzer l iradır. 
S - latcklılcrin :hnle günü ayaktan ve aahra m ezb ahnsinda 

lim ~rtlarıpın her hidne ryrı ayn C:yntlnr teklif ede<:ekler ve 
gun ~öriilcr.İ ihille cr'i! ecı-L:tir. ( 6880) -

ASI 
Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAm 

Keıideler 4 ıubat, 2 mayıs, 1 afus tos, 3 ikJndteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMİYELERi 
1 adet 2000 liralık= 2000.- lirn 11 8 ııdct 250 lıralık = 200tl.- lira 
8 > 1000 > = 3000.- > 35 > 100 > :: 3i>OO.- > 
2 > 750 > = 1600.- > 80 > 60 > = 4000.- > 
" > 500 > = 2000.- > 300 > 20 > = 6000.- > 

'--------------------'· Gümrükler Muhafaza Genel K. 
Satınalma Komisyonundan: 

Cinai ve miktarı Mııham:men bedel İlk teminatı Ekıiltmc gı"ln ı•c aaatt 
Lfra Ku. Lfra Kunıı 

60 takım kaptım kışlık 
elbisesi 1600 112 60 14/ Ağus./941 perşem-

be ı;aat 10 
SO mürettebat kaputu 420 31 60 14/ Ağus./941 perşem-

be saat 11 
90 sandalcı kaputu 1530 114 '15 14/ Ağus./941 perşem-

be saat 14 
163 kalem iliç 1669 48 11'1 '11 14/ Afus./9'1 peroeın-

be saat 16 

Yukarıda yazılı üç kalem melb usııtla bir kalem ilaç hlzalannda yn
zılı gün ve saatlerde ayrı ayrı pazarlıkla alınacaktır. Şartname ve nO. 
muneleri komisyonda her gün görü lcbilir. İsteklilerin belli g!ln ve saa. 
tinde teminat makbuzlarlle Galata Mumhane caddesinde 52 numaralı 
dairede bulunan sntınalmn komisyonuna gelmeleri. (G837) 

6 / 8 / 941 günü tal ibi çıkmıyıın 6000 adet tavuk 15/8/941 
cuma günü saat 11 de pazarlıkla satmalınacaktır. Şartnamesi her 
gün komi.yonda görülebilir. İste klilerin belli gün ve snntte teklif 
edecekleri fiyata göre kati temin atlan ile birl ıkte Fınd ıklıda aatı:-ı 
nlma komisyonuna gelmeleri ( 6805 ) 

•• 
Sabah, Osle ve 

Her Yemekten Sonra Mutlaka GUnde a 
Defa Dlşlerl Niçin Temlzlemek LAzımdır? 

ÇÜNKÜ· UNUT Ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen dışleıin l~i~i~li~~~m~~~ difteri, bademcik, kızamık, eııflo-
enzn ve hatta zntürreeye yol aç-
tıkları, iltihnp yapan diş etJeı1le li?.~~r.·: 
köklerinde mide humması, apan-

disit, nevrasteni, sıtma ve roma- f!Ji~ı~tl~~~~; 
tlzma yaptığı fennen anlnşılnıış- ~~~~~~.ı'!~~:o! 
tır. Temiz ağız ve ııa~lam dişler 
umumi vücut sağlığının en birin. 
cl şartı olmuştur. Binaımnleyh 

di~lerinizi her gün kabil olduğu ~~~~~~~~ 
kadar fazla • tnakal 3 defo • ~ 

1 ( S A N t N ) diş macunilc fır~:ı
lıyarak sıhhatinizi garanti edebi
lirsiniz ve etmelisiniz. Bu trnreUe 

1 mikroplnrı imha ederek dişlerini. ~~~~~~!!~~tt~~~~ 
zi korumu~ olursunuz. ~ 

DİŞ MACUNU 

Sabah, Ö§la ve Ak,am Her Yemekten 
Sonra 6Unde 3 Defa 01,ıerlnlzl 

Fırçalayınız. 

E:ıcanelerd• ve Btlyük l t rlyat Matanlarında bulunur. 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Yirmi ton sadeyağı pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 34,000 l i radır, 

2 - Hususi '!artlar ve evsafı Topko.pa • Maltepe askeri 
satınalma komisyonunda görülebilir. 

3 - Pazarlık 18/8/941 pazartesi günü saat 1 O dn mez· 
kur komisyonda yapılacaktır. 

4 - Kati tem"natı 5 l 00 lıradır. (6927) 

1 - Tahmin edilen bedeli 774 00 l ira olan 4 5.000 kilo aade
yağmın 14 Ağustos 9 4 1 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - ilk teminatı 5 120 lırn olup \lattnamesi her gün iş snat• 

Ieri dahilinde komisyondan 38 7 kuruş bedel mukabilinde alına· 

bilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifntı dahilinde tanzim 

ede<:ekleri tek.lif mektuplaıını hnvi kapalı zarflarını en geç belli 
gün ve snatten bir snat evveline kadar Kasımpaşada b ulunnn ko· 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (6253) ..... 

l - Tahmin edilen bec!cli (20,000) lira olan (2000) ndet 
battaniyenin 15/Ağustos/941 cuma günü aaat 15 de pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı ( 1500) !im olup şartnamesi her gün ko· 
misyondan parasız olarak alı nabilir, 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Knaımpaşadn bulunan 
komisyonda hazır bulunmalan. (6636) 

1(. "";ç. 

1 - Mevcut evsafı mucibioce tahmin edilen bedeli 12500 
lira olan 1 O ton Eğriboz neftinin 14/8/941 perşembe günü snnt 
14 de Kasımpaşada bulunan Deniz Le\•azım Satmnlma Komisyo
nunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 937.50 lira olup şartnamesı i!I saati dahi· 
linde mezkur Komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İeteklileıin 2490 eayılı kanunun istediği vesaikle bir· 
likte belli gun ve eautte adı geçen Komisyona müracutlım. 

(6888) 

ı, 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 
'1.30 Program 
7.l33 Milz.lk 
vrn Hnberler 
6.00 Mtizik 
8.30 Evin saati. 

* 12.30 Program 
12.:ıı Türkçe plak 
12.4Ci Haberler 
13.00 Türl..ı;e plllk 
13. 15 Müzik. 

* 18.00 Progmrn 
18.03 Orkestra 
18.30 Serbest 1 O 

\ d.ııkika 
18.40 Orkestrn 
19.00 Koı.uşma 
19.15 Orkestra 
l!J.30 Haberler 
19.45 Saz <'serleri 
20.16 Rad. gllıctes, 
2Mo Mütlk 
21.00 Borsa 
21.10 Şarkılar 
21.30 Konuşma 
?.1.41\ Büyük fasıl 
22.30 Haberle.r 
22.46 Cıızband 
22.55 Kapanıı. 

DiK.KAT!! 
EmlAk ahm ve satımı 

Emlak almak ve satmak iat.iyenler 
kendi menfaatleri Jçin <Güven> cm. 
li'ıke müracaat etmelerini sayın hal. 
kımııa b1ldıı ı riz, 

Galatı\, Bankalar cadde Bozkurt 
Jerıcrnl han, ikinci kat No. 16 

Telefon: 40672 

ZAYİ - Şeb<'ke pasomu kaybet
tim. Yen isini çıkarac:ıjCnndan eskisi· 
nln bükmll yoktur. 

1997 No. Tıl>biye talebe81ndea ________ !!..:.. Topa~ 

BORSA 
11 • 8 - 941 maıımeloıl 

Lcındre l Stırll11 5,22 
Ne.,nll ıoo Dolar U 2. 20 
CanelTl'I ıcn t... Fr. -.-
MadrU 100 l"e11tı 12.89 
Yok oba. 100 '\'•• 
Stok hol. ıoo laveı; kr SO. 8!17S 

* " * ESHAM VE 
--------~--

TAHVlLAT 
1 - Tahmin edilen mecmu bedeli 37540 l ira olan 40,000 Yü-ıde S lkramly•H 93! -.-

kilo zeytin yağının 28 Ağustos 94 1 p ettembe günü saat 14,30 •• S " 195S ErrantA.O. C. 20.2~ 
,. 7 iı•aı-Eruırıa 1 - . --

da kapalı zarfla ek siltmesi yapıl ııcakur. ,, ., l 'lo.1° 
2 - ilk teminatı 28 15 lira 50 kuru~ olup şart.namesi her • ., S 2 .19 

4 2D 19 
gün mesai saatle ri dahilinde komisyondan 188 kuru' bedel mu- " " 1 20 19 • • 
kab linde alınabilir. " • 2'J.1' 

3 - isteklilerin 2490 ıınyılı kanunun taTifatı dahilinde n " 1 IO lt 
Anadolıa l>cmlryolıa 1 Ye 'l -.-

tanzim edecekleri knpalı tek lif mektuplraını muhtevi kapalı Oıma'11ı Baakl\,1 

zarflarını en geç belli gün ve ıaattcn bir saat evveline kadar Kendtır Ye Ke12dlr sanayii -.-
Kasımpa11ada bulunan komisyon başkanlığına makbuz muknb i • Merkn Bankuı l25.1S 

-.-
!inde vermeleri. ( 6 795) 

Topkapı Maltepeaindek~ LBorsa ha~,!ltm fi~€] 
Satınalma Komı•yonundan: a. , •• u1• ıs ,..,. 60 ..:, . 

1 - 6/8/941 tarihinde pazarlıkla satın alınacak (504 78) Kaha BetlhtrJlla tıı " ,. 
ton kuru ota talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihalesi yapı- ICIUça altı• •"•' 1 ıı 5' ,, 
lacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi ~artları Topkapı Maltepesinde 11.skeYİ 

aatınalma komisyonunda görülebilir. 
Atasto• ı Salı 

3 - Toptan ihale edilebileceği gibi ufak partiler halinde 
de ihalesi yapılacaktır. 

4 - ihalesi 14 /8/941 per~cmbe günü saat 15 de komis-
yon binasında yapılacaktır. (694 2) 

1360 " · ı RECEB 
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GUn : 224 
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Ru t 

Tarııınıaıı 
30 

t1 ııur 99 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
26/8/941 pazartesi günü saat 15 de lıtanbulda Nnfla Müdürlllğii 

Eksiltme Komisyonu odasında (1630.14) lira k~if bedelli İstanbul 1 inrj 
ortaokul tnmiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındı rlık işleri genel, hususi ve fenni eartna· 
meler!, pl'oje keşif hulüsaslle buna mütefcrrl diJ:er evrak dairesinde gö. 
ı1ilccektir. 

Glnet '"I' amıkU 

Ôil• 
l4iadJ 

Eı.an Vautl 
D S D. 

56 06 
05 06 rıı 
OS S7 17 
12 Ol.ı Jtt 
i)l 44 ıı 

8 Ol ' 

08 
19 
ıo 

12 
&il 

Muvakkat teminat (114) Ura ( 77) kuruştur. •maak (Ya"akO 
İsteklilerin en az bJr tnahhOtte (1000) liralık bu Jşc benzer iı yap.. !::====:::;;;;;:;::;;:;:;:;;;;;;;;;" 

tığına dair idarelerinden a lmış olduğu vesikalara istinaden Jstanbnl vi- '() -™ 
lilyctine ınürncaatlı:ı eksiltme t arihinden tatil günleri hariç ( 3) gün ev- Sahibi: z. T . EB zzJy A. 
ve! alınnıııı chlıyet ,·e 041 yılına ait Ticaret Odası ve!ikalartle gelme· Neeriyat Müt!urü: C. BABAN 
!eri, (G73G) Bıwldıgı >·er: lduıbaa.ı EBÜZ?.lYA 
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