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Yüksek Ziraat Enstitüsü 
tale heleri Bursad a 

Bur.. 12 (A.A.) - Yükıck Zitaat Enı. 
titüıü talebeıinden kı tk k.ifilik bir grup be
raberlerinde profeıör ve doçentleri olduiu 
halde şehrimize welmişlerdir. • 110STAKIL YEVMi GAZETE 

Çarşamba 13 Ağustos 1941 

Parl•"'entol11rın gapa•adıfı 
k.,.anl•rı, hoıan r o • • n la r " 

piı•ıl~r !1•/HI'· • •• 

(ş.M • ... eahif..md•) 

,. 'I 
Başvekil 1 

geni Fransız 
Elçisini 

kabul etti 

Bulgar IUkragnamegdanmuharebesi 
yOksek sona ermek üzere bulunuyor 

BUyUk Elçl Ebedi 
Şefin muvakkat 

kabrini zly•r•t etti 
Ankara, 12 (A.A.) - Bııovekll. 

Doktor Refik Saydam bugün saat 
11.30 da Baovekalette Fransanın 
Yeııi Ankara Bilyük Elçisini ita· 
bul etmiotir. 
(Dev•mı Hyf• 3, ıUtun t ti•) 

BUtUn 

halkı 

murakabeye 
davet 

V olu Doktor Refik Saydam / 
açmıtb. Filhakika Bafve· 

kil, ekmeğin tekrar buğdayJa 
imali münasebetile netrettiği be· 
yanrnımenin sonunda halka hıta
ben dınnlardan bir tikayetiniz 
olursa derhal Belediyeye bildir-
menizi rica ederimıt demİftİ. / 

Biz bu hıtabm ve davetin 
ehemmiyetini derhal eördüğü- ı 
müz cihetle hemen yazdığımız 
l..ir yazıda bunun üzerine dikkAl 1 
nazarını celbetmit ve halkı, de
mokrasinin ruhu demek olan mu
rakabeye alı,tırmak için atılan 
bu adımdan dolayı bütün mem· 
lekette büyük bir hoşnudi n te
selli hiuedileceğini söylemitt'k. 

iftihar ve memnuniyetle görü
yoruz ki, hükümet me.uliyetini 
doğrudan dojrvya omuzlanna 
yülllenmif olan Doktor Refik 
Saydamın açhiı bu çığır tesirini 
göstermif ve hükumet reisinden 
örnek almıt olan lstanbul mura
kabe komisyonu reisi de bir be
yanname n9f1'ederek hallu ihti
kar İflerinde komiayona yar
dıma davet eylemiftir. 

Dünkü ea:ıetelerde çıkmıf o
lan bu yeni davetin bir husuıiyeti 
de, halka reliti ıüael «bir ,iki· 
yetiniz varsa ait olduiu makama 
biJdiriniu demekle iktifa etmiye
rek, fikiyet için mahal ve mer- : 
ci ıöstennesi, h•tti marakabe· ı 
yi büsbütün kolarlatbrmak için 
bir sara telef on numarasını da · 
halkın enzanna vazeylemeıidir. 
Nitekim Batvekil de beyanname
ıiade ltalka fikiyet mercü ola
rak Belediye dairelerini ıöater· 
.m,ti. 

itte miisbet. ameli ve f aydab 
it buna derler. Ah, murakabe 
komisyonu bu hayırlı ifi daha ev· 
vel akıl edip de, ihtikar denı1en 
elle tutulanuyan, l'Özle de bir 
baklft• ~örülemiyen, ondan do
layı da tahribata o niabette fazla 
olaa canavar harekete geçer geç
mez, fimdiki tedbire mürAcaat 
etmİf bulunsaydı, ne büyük hiz
met etmit olurdu. 

Aylardanberi biraz ıevtek ve 
rabavetli davranmak. fada kır
taa1yecilite boiulmak yüzünden 
lı:imbilir ne ka<lar insafsız tacir 
ve esnaf, ne büyük servetler ka
zanmlflar, na11I yüklerini tut· 
mutlar ve (ah alanın Üllküdarı 
geçmesi) kabilinden kimbilir ne 
lı:adan çoktan itini uydurup tim· 
diki fedbirler kart11ında bıyık 
alhnd•n ıülmekte bulunmutlar
dsr. 

itiraf etmeliyiz, ki halkımız, 
kendisinin hayati meaelelerile yİ· 
ne bizut kenClisinin 1.!;irafnuya 
davet edilmesine pek alıthnlmıt 
deiildir. Halbuki memleket ve 
millet itlerinin selametle ve hal· 
lun menfaatine en muvafık ıu· 
rette 781 imeai aac:ak murakabe 
denilen sözetleme ve yoklama 
vuifesinİD hiç ihmal edilmeksi
zin intizam •• de .. mla 7apalma· 
.. a mütevalduft1r. Hatti İn•· 
tisam ve devam hu ... larancla li
kaydlik ve liiibalilik ıöaterilmi .. 
yecek olur,. ara ııra tiddetli ted
birler ittihazına bile hacet kalmaz 
Murakabenin daimi surette ken• 
disini söz hapsinde tuttuğunu bi
len tüccar ve eınaf veya vazife 
ve memuriyet aahibi herhangi 
bir vatmdat, niaam ve kan~"'un 
çiadifi çerçeve dairesinde hare
ketten •tka çare kalmadıiuu 
ıörünce diriiıt olmak itiyadnu 
elde eder. Bu itiyadm elde ediJ
-i iae bir memlekette bakilri 

TASVİRİ EFKAR 
(Devıı11u ııcıh /t' 1, ııütı.m ı de) 

Ordudan uzaklaıtıralaa Bulıar Erkiaıbarbiy• Relıi 
General Hacı Petkof 

Tecil edilmiş olan 
askerlik kamplar1 
tekrar açıhyor 

Devreler 20 ağusto•la 30 eyltil 
araaında tamamlanmıı olacak _...__ 
Ankara 12 (AA.) - Ma- 1 rinın asker ve ıivil tııle\,est!e 

arif Vekilliğinden tebliğ o- , Yüksek mühendis okulu Vt Or-
hınmuştur: , 

Bütün yükıek tahııil miies
ıeııelcrinJeki tıılcbcnin tecil 
edilmi~ olan kampları 20 A
ğustos • 30 Eylul tar.hleri a
rasında ve yirrni~er ~-i.inliik iki 
devrede aşağıdaki teri ihe (;Ö

re yapılacaktır: 
1 - lstanbul iınıvcrııiteıi 1 

Hukuk, lktıııad 'r Edebiyat 
fakültelerilr \ 'üksek Ticaret 
okulu ve Giizd Sana.tlar aka· 
dcm"sinin knuıµa tabi talebe
leri birinci devrl!ve dahil ol· 
dukların<ln n hunla.ın nihayet 
18 Ağustos 941 tarihine ka
dar kayıt için lstanbul f alim 
taburu komutl\nlı~ına ıniira• 1 
caat etmeleri litzıındır. J 

2 - Fen ve Tıp fakültele· 

man fakültesinin kamp• tah~ 
talebeleri ikinci devreye da
hildir. Bunların da nihayet 6 
Eylul 941 tarihine kadar kil~ 
yıt çin İstanbul Talim tab11ru 
komutanlığına müracaat et. 
nıeleti lazımdır. 

3 ·- ikinci devreye dahil 
okullar talebesinden ikmali 
olanlar kamplarını birinci dev 
rc:de yapacaklardır. 

4 - İ stanhuldakı kamp 
yatılı de~ildiı. 

5 - 1-\ııkaradRkı büti.in 
yüksek okulların kampa tuhi 
talebeleri kaınplarmı 1 O 30 
Eyli'ıl arasındaki ikinci dc-vrc-· 
de çadırlı ordugahta yatılı o
larak yapacaklnrdır Rıı gibi 
(Devamı ıı.ıyfa 3, ıütun 4 de) 

UCUZ VE BOL KÖMÜR 1 

kumanda 
heyeti 
tasfiye ----------
edildi _, _____ _ 

Kralın bir 
emirnamesile 

Genel Kurmag Reisi 
oe dört ordu 

lc.umandanı tekaüde 
sevlcedilJiler 

(Ankara Radyo CHeteti) -
Sofya radyosunun verdıği bir ha
bere ıöre, Bulgar Harbiye Nazı· 
ınnın tavaiyeai üzerine Kral Bo· 
riı, orduda büyük bir değişiklik 

(lJeva.mı •ahtfr ı, autu" t de) ................................ ,.. ............. . - --

j;ıpoa imparatora Mikado 

Uzakşarkta 

vaziyet son 
derece vahim 

Çung - Kin 4 gün 
4 gece bombalandı 

Siyam ecne/Ji istilasına 
"' u k a fi e m • t e de c e lc, 
Çinliler, Hindiçini 
laududundtı asker to.lııit 

11digorlar 

Türkiye k·ömür sat iŞ tevzl ı Londra 12:\A:!.- Pa•i· 
-----·---------------------!filde vaziyet gergınlıgını o kadar 

müessesesi geniş ı eti 1 i yor 1

~:!:=::::.~~~~;~;::s:::~ 
______________ .__.________ Hollanda Hindıstanına karşı ya-

MemlekelİD her tarafında bol kömür lpılacak bir hareket muhakkak 
surette bu rnıntakada bir harbe 

bu 1 una c ak, 3 liraya hususi su b a 1 ar ııebebiyet verecektir. 

Piyasa.va çıkarılıyor Anın vahametini müdrik bu
lunan Avuıtralya devlet adamla. 
rı müdavelei efkarda bulunmak 
üzere toplanmaktadırlar. 

Siyam ecnebi istilasına kartı 
ıelecek 

Singapur 12 (A.A.) - Reu· 
ter: 

Bangkok .radyosunun bildirdi· 
gine göre, Siyam Batyekili dün 
Bangkok'da beyanatta bulunarak 
demiştir ki: . 

Siyam hükumeti herhangi bir 
müstevliye teslim etmek veya 
herhangi bir ecnebiyi Siyamın iş· 
!erine karı~tırmaktanıa ölmeyi 
terdh eder. 

(})cvcrnıı sahife 3, aiitım 6 ae) 

D.~1.B. a1anB1ııdan naklM Lo11dra. 
dtm Ukrayna. meydan muharebrainiı& 
şiddeti;ıt aı ttı rmıı lnılunduğunıı ve 
bu mıılıarebenitı ka.t'i bir ıa./haya 
gfrdlğlııi bildirmektedir. Ytne api 
l aber 'ili oskova ile Letıingradm ciddi 

- - -

~ Sovyet tebliğ·i 
-· ---

Cephelerde 
çok şiddetli 
çarpışmalar 

devam edi)for 
Hava kuvvetlerimiz 

yeniden Berline 
hücum ederek birçok 

büyük yangınlar 
çıkardılar 

Köıtence 601nb•la11dı 
Tıına üserindelci 

Çerno11oda lcöprüıü 
tahrip etlildi 

MOSKOVA, 12 (A.A.) 
Dun ak,am neşrolunan Sovyet teb

Uii: 
11 atustos clnü, Solb;i, Smolenıılı:, 

Bielaçerkof n UmH istikametlerliı. 
de kıtalarlDllZ clülRIJlnla muharebe. 
lere devam etmişlerdir. 

(Devamı sayfe a, aitun 1 ile) 
~~~~~-----------

Petain 
Fransız 

siyasetini 
izah etti 

" Almanqa ile işbirlili 
uzun zamanlara ilıtigaç 
ı ö ı t e r e n bir iştir fi• 

lıenii~ hiitün metJgalarını 
t1ermemifiİI'. 

Memleketi mi zde 
Eıoist le a P ita l i 6 m e 
karıı ıidd•tle mücadele 
edilecelctir.,, 

Oarlaı nıilli müdafaa 
icra vekilleri I a z 1 r I D 1 ~ U 

heyeti toplandı ı V CHY, 12 (A.A.) 
Anknrn, 12 (A.A.) - icra Vekil- Mareşal Petaln, bugtin saat 21 

lcri HPyı.>tl, bu~ün saat 16 da Bao· de }'ıansızlara hitaben radyoda bir 
Memlekette lömür nkınt11ıl kömür ~tıt ve !e~. müe.~sesi• vekil n . ncfık Snydanıın riya eUn.

1 

nutuk söylemiı ve demiştir ki: 
çekilmemcaini temin etmek mak.· adıle bır te,ekkul vucude getiril- de tı pi. n •I'- Almanya ile ınüna,.ebeUerirni&, 111a 
ıadile Etibanka tibi ve c T6rkiye (DtvıMJıı atılı 'fe ı, •fftJın 6 da) .-=......- ( Dev1111tı ıohife ~. 1tlıt1' -' tl•) 

1 

Bld CHl•Dealaraa lhttklrından kurtaracak olan •1111 
HrHtlalı kl•lr Hpetlere doldaralarkea 

~talınG,.ad 
(Zat"i1in) 

• r'- • ?otemk~aya 
oo - ~~ 

ollyinka 

ıu,.ette t'-lıdit edüdiğinf dt lJUıUr lara Qilığı ttıkdlrde, S wct ı ııl·n.· 
mektcdir. Tebliğin mah!Jletfn. naza- tıemcthıin çok sarıılacağı da tal' ıt. 
ran şark cephcıindcl..-f harekat çok edilebilir. Yukarıdaki ha"ta lıaı ek • 
diddi btr ıa/ha11a. giNnfş bulu11mak- tm oere11cuı ettiği 111ha11ı tıe teblvı• 
tadır. Ukraruc meyaa.n muharebeıi- nazaran Alınan taan-ıız istika~ etle-
11in neticesi Moık~vcı ~o~unu Alman- 1'inf g6ıwrmektedir. 

Ortlaları ıtklflk Hzl7•t• 
Wirdlfl haber nrif H 

Bud1Hal 

S. Rusyada 
kurulacak 
Leh ordusu 

Son siıt•m Amerikan 
malzemesile 

mücelalaez olacalc 
LONDRA, 12 (A.A.) 

l11koçyndıı bir Leh askeı i merasi
minde söz sôyllycn Polonya Bıışvıtklli 
General Sikorski dcmlştiı ki: 

Rıısyada en yeni Anıerıknn nıalte
mesile mücehhez bir Polonya ordusu· 
nun tcokilini hazırlumnk içın Sovyet 

(Devamı ıayf• S, siitun 3 de) 

= 
.. - ---~·--·-----

~ Alman tebliği,, 
' --- - - -- _ _,,____ 

Düşmanın 
iki ordusile 
bir kolordusu 
imha edildi 

12inciSovyetordusu 
ve 13 ünçü niıancı 

kolordusunun 
kumandanları 

elimize esir düştüler 

Şimald•n ilerligen 
lutalarımızın b o. z ı la, ı 
Kar•deniz .ahillerine 

t1artlıl11r 

BE.iLİN, 12 (A.A.) 
Alman orduları Haıkunıaııdıınlığ.. 

nın ubUği: 
Şarl~ cephesinde har~k:lt m\I\ Ua. 

kıyetle devnm ctnıektcdır. 

Kiyefteki ihata muharebesi 
Budap~tc, 12 (A.A.) - Macar 

Tl'lgraf ajnnsı bildiriyor: 
Alman tcbliti, Kiyefin cenubunda.. 

ki büyük ihata ınuhorebesinln bittı
ğlni bildırml~Ur. Sovyet kuv\"etleri
nin inıhnsı ve allAhtan tecridi ynıııl
mıştır. Şlr.ndi naz! düoman kuvH•t.
lcrinln dökilntüsünden temizlenecek· 
tir. Kıtnlarımız bu nUBURtn fnnl ınr 
su re.ttc çulıl'makta ''e lııırekiitın ı ua 
tak bel safha~ın:ı lıazıı lıınmaktadı r. 

Çenıloıiycm du~mıın kU\'\'P.tlerı ça.. 
murlu bir ara zıde çckllınek için bu. 
yük gayretler suı fct.mektedirler. Bat 
ka yl'rlerde idarl'lliz kalan ve çevrıl· 
mit bulunan düşman kıtalaıı m 11-

vemete devam ctm k cd ı. 
(Dıwam.ı ıal. ife 3, :;utu'll 6 de) ············-··· .............. , ........................•........ _.,_,......_...._ ...........• 

Bakışlar----.... 

Dost ve dütman 
kelimeler 

.!:.~t'!.'!!.~ .. ~~!.~ 
B ÜYÜK Millet Meclisin· 

de, centerne:t kelimesi 

gibi. aınsi sinsi, kanunlımn met
ıı ' nc kadar sokulan yabancı 
ıözler şiddetle tenkit edildi. 

•Spon. ctelefon> gibi yüz· 
lerce brynelm 'lel kelime var 
ki bunlllnn lıun karfılıkla~nı 
bulmak ve ya~atmak hcnıcn 
hiçbir millete nruıip olmamış· 
tır: Latin ve Yunan köklü bir 
çok terimler de her rncmlı·ket• 
te küçük imla ve di.ı;leyiş 
farklarile kullnnıLyor. F::ıknt 
centerne~ gibi Tiirkresini ya· 
kıştırmak hiç de zor olmıyan 
ıürii sürü yabat'lc.ı l:c1imc, Ji. 
aanımızm hudııtlarır.dan ıçeıi 
dalınca, ıilahlan al!P:ırak he· 
men enterne edilmelidir; çiin· 
Jcü yabancı istil~s•nrl karşı ko
TUnması lüzuırın bakımından 
lisanımızın toprağımızdan hiç 
farkı yokllır. 

Yabancı kelimelere kc.ı!q 
açtığımız harbe yorulmadan 'e 
ifrata sapmadan devam etnıe
liyiz. c Yurulmadan> diyorum; 
çünkü aon zamanlarda lia.111 
inkılab1mıun ric'i bir yorgun• 
luk devri geçirdiğine şüphe 
yoktur. clhata aapmıııdan> di
yorum: çünkü bu ric'i hareketi 
ve yorgunluğu doğuran ıeb"'p 
ilk hamlenin ifratından ba k.a 
bir şey değildir. Her yabancı• 
ya tiarp ilin edemeyiz. Her 
yabancı millet toprağımızın 
düıımanı olmadığı Sibi her ya• 
hancı kelime de liAnımızın il· 
tiklali iç.in bir tehlike tetkil et• 
mez. Şuurlu bir lisan politika· 
ıı doııtu dütmandan ayırmaz· 
aa, öz Türkçe ıoftalan, koz• 
mopolitlere yalnız hak değil, 
eevgi kazandınnıya da devam 
ederler. Her ifratın abülame
li fiddetli olur. 

Dost ve dütman kelimeleri 
biribirinden kim ayıracak) 

A!ın aize bir akRc!emi zaru· 
reti. Akademi yoksa bu iti mu• 
vakkat bir liMn kongrl'!ıİ ya
pacak. 

(Lr'H "' ~ '/•rf .-ı rınwJ 



~ıe Sahife : 2 TASViRiEFKAB 15 ~CUSTOS em-

[Q~Ü}N)_!_ ~-1 Haliç vapurları için 1 ( BiR MÜNAKAŞA J ı · 
1 • •• •f • - Cenuba kayan 
htikar acaba bir h iyaneti yenı ucret tarı esı I .

1 
H kk I . 

1
. . harbin tesirleri 

o;. • .... ·.. ... . . -

v·.sıYASl ' VAZI -r· 
~- ·;. -~, ..... .;.:· fi., ... _ 

vataniye cürmü decil midir? S m 81 8 1 Z m 1 f 1 n 1 n B ütan dünya tarafından , •• 
kın bir alaka ile takip e-

A yni ihtikar had isesin in düne nv:aran, bugün b ize çok da- Bu tari .f e ile bilet Ücretleri dilmekte olan R uayadaki u keri 

ba aiv aeldiiiai iddia etmiılim. Tefhisimde isabet ol- J ~ Ah m et Ateş' e c ev a b 1 liarekit Biyolütok ve Smoleruk i 
duğuna, ıon zamanlarda matbuabmızm gösterdiği bauuiyetten -h • •k J J • d • ihata ve imha büyük muhareb e-
a nhyorum. Elkiın umumiyed e, m uh tekire karfJ d uyulan n~fıel mu ım mı uarua ın ı )erind en so n ra üçüncü safhaema 
artıyor. Artık abbabmız sizi kazıklamak istiyen adamdan ajlz gİrmİf b ulunuyor. Bu son ba re-
d olusa küfürle bahsediyor. Cöaler, ıazetelcrdeki ihtikar hadise- Üniversite a•istanlarından 4/amet Ateı'in /sld111 - kat için cenubi Bva 1ini Ozi 
lerini ist ikrah la takip ediyoı·lar. Bu nefretin tesiri kendini kanun· Haliç idaresinin Devlet Deniz. Bütün mıntakalarda eubaylar T a ile ( O" ) · rt e 

11 · ·· · D · bı"n'ncı· mevk:ı'de 5 kuru•", erler ii r le A n si le lop e d i s i lıaklcı11d~ neırettig"',· .. ~::. m-·alı~:pearr .... 1:_:J -~_! a .. .,:
1
• lan n ü:r.erinde d e h i..ettirecektir. yo arına geçmesı uzerıne enız· r- • .._. -- ... . -ua&ı --

yolları idaresi halkın fevkalade d e ilünci mevkide J kuru .. •e· bir tenlcid• Sagın p,.0 l e sör Jzmirli /şmail Hakkı bir sahne olmu, tar. 
Dün bir iki refikimisde, Almany~aki mubtekirlere tatbik leh inde b ir ücret tarifeai yapmlf· yahat edeceklerdi'J /' Uk -~- • ( K " f) 

edilen usul övülüyordu, y ine bafka b ir rcfıkimizin ba~makaleıi. aıamdaJci cevabı wrmektedir : raynanın m eraem ıye • 
tır. Bütün mıntakalarda 7 ile 1 O 6 • in cenubundan (Dinepf'r) i ge• bu aöz anlamaz cephe ıerw bozıunculan W.in çok ..iddetli ce:ıa- 20 A - t t ·t'b b 'k 

-s r gus os an ' ı a ren tat 1 yaş arasındaki ço cukludan b i- - 1 - çen Alman k uvvetle ri fİınale te-
lar istiyord u. edilecek yeni tarife m ucibince rinci m evkid e 5 kuruş, ik inci m ev veccüh ederek bu tehri çevire-

Taıviri Efkan ta~ edenler, b izim d e bu mevzu etrafında Köprü ile iskeleler araıu 4 mınta- k ide 3 kurut alınacaktı r. Talebe· Bay Ahmet Ateıe, ı ,ıı,._ Tctebbulanmzda muteber kitap. cekleri yttde cenuba sarkarak 
uz.un boylu söylcnmif sözlerim izi hatırlarlar. İhtikar illeti iktııadi kaya ayrılnuftır. ler d e birinci mevkide 4 kurnşa • Muhterem Tasviri E!kir gazcted. lan fbıral etmemeniz icap eder. Sovyet ordusımun külli kısmmı 
bir ucube değildir. D üpedüz milli bünyeyi tahrip eden, halkın Köprü 1le birinci mıntnka ya· ikinci mevkide 2 kuruşa seyahnt nın 9 temmuz ta- f . . f . • . 4. lbn Mueahi- l lefkiJ eden Marqlll (Budenni). 
devlete kat"ŞI itim.adını sarsan az ka::r.ançh büyük k ütleyi menfi ni Yemit ve Ha1iç iskeleleri ara- edeceklerdir. lldribnlcıi. yn~zsıbnnızsıındo-a small Hakkı zmırl ı dın. ro/ü.-Süyu ti- 1 nin azim kuvvetlerini Kının ya• 

• "d" d b" " • k . S k "k' .. El-Itkaıı'ında (:Mı bir haleti ruhiyeye ıevkeden bir cephe rerisı hiyanetı •r. Bın a ırıncı mev 1 uruş. 1 ın- Bu ücretlere vergiler dahildir. kudum. mevzuuba ır baııma!l 
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ı ~ ~d_:ıın ile Rom~nya ans!?da· 
A k ·· b d J "tt" "k" d b • · ti t ci mevki i.iç kuruş, gidi' (;diş ibi· D · 11 H ı· ı · · his meselelerin bir kısmında silk" tu ı c. ı, s. 82, 09 ) "lekı,-ı'den naklen ,,, ., _ I kı bütun Karadenız savahilı De rb guna ev etten gı ı; ı ı sene en en ne,rıya a, ev- . . 1 O k "k" • k" 6 enızyo arı a ıç vapur arı ıçın u ou .ı.• • .., ; ,, 

bihle, ihtarla, elli bin l iralık vurgunlara karşı 25 liralık para ce· ~ncı K .. ur~ş, .
1 

1 -~~cı . mev. \ 

1

. umumn mnhsus ı O yaprakh abo- ihtiynr edıyorsunuz. 1ıfn'raz-ı hacet- le diyor : 1 birlikte çevirmektedirler. 
zasile, dolaplar dönmekte devam eder ken mubtekire sayfiye gi. ~r~ışK, opru 

1 
e Cı bın~.1 mAınk.a ·ıı neman karneleri yapmıştır. te cukut ikrar oldu[tunn göre, demek 1 e lli ) üz senesi bnşında yedi Kur-1 Bu sahillerde Karadenizin en 

•. .. d"k yanı as•mpaşa. ı aıı, y apı, kısmen olsun hakkı kabul etmiş olu- uı' olaıak Basrııdn Ebu Amr Ur \a- büyük t icaret limanı O desa ve bi gelen sürgünlerle, icap eden sabır ve tahammülü goster ı · Feııer, Balat ı"sk·leler"ı nraeın_ın Bu karnelerin fj-u atları birinci uorsunuz n ı b b b k j 
~ u <1 " ,, • unun n crn er azı no - kub Kü fc'dc Hamza ıle A. s·m ş R b"" "k b h • • t 

Ş• d' k b" • t . .• • ı·· . b f" t k • . b" • . k ' 50 tal d k . h . dü n , . • , am- usyanın en uyu a rı ın;.aa ım ı arb ıyaneh va anı ye suçunun 4umu une gıren u ı- b:rinci mevki 6 kuruş, ikincı mev mm a o ıçın mncı mev t • nr a te rnr yenı ata aıa ~t - da İbn Amır l'ıtekkcde İbn K • . . 
illeri biraz da bu gözle tetkik edelim; vatandatın kesesine, ek- ki 4 kurus, <•idis acliş birinci mev ikinci mevki 30, 2 nci mıntaka ğünuz, tabı iflerc snptıI;rınız, ilcıi • .' esır, tezgahları bulunan N kolnyef 

' "' · ... 55 k geri bir takım eözler sarfetmckten ~Jedl~cd!! Na!l l>ulunu)•ordu. Hu hal vardır. meğine, emeğine göz diken dalavere ocaklannın köklerine kibrit 1 ki 11 kuruş, ikinci mevki 7 ku· için bi~:n~i ".1.evki • İ .i~ci n.1:v- d . d d ~ uç yuz scncsı bıışına kadar dc>\nm İ . . . . . 
.. uyu ... k•lun." ruıı. k 3S. uçuncu mıntaka ıçın bmn· c gen urma ıgınız esefle g(lr ul- ett' Ü ·· . b d fb l\ _ ngıl111cr vaııyetı vahım ıay• 
.. ... ... mektedir. Si:ı:.1 bh· kere daha muna- c hıl.d ~~!k:uzb'senke;:;ıld adşın n i n Kl~- makta ve Almn~lann Nikolayefe 

C"h d BABAN ·Köprü ile üçüncü mıntaka ci mevki 75, ikinci mevki 55. 4 "d b . d ~ .ı k n .. a u u a ır 1, yer ne 1_ 
l a ·· ·· t k b ' · · k" 90 zara a a ına_ rııırete avet ... -..cı c sai' ı ko dıı.> 40 mil kadar yaklattık1anm tah· =============----::::"""'--....~'-======~====== lyar: Hasköy Ayvamıarny Hal ı- uncu mın 8 a :yıncı mev 1 

• hata ve tahrifiermlze cevap vcri)o- Y ~ • • d 
cıoğlu, Defte.rdar, Sütlüce.' Eyüp, ikinci mevki 75 kuruttur. rum Evet, Cezeri hüccettir fakat mak- mın etmekte<hrl<>r. Kara an çem-
iskelcleri arasında birinci mevki Memurlar için ayrıca % 30 K . t me•elesi t sadını anlamak Jiiz:ımd:r. Kisfü'nln 1 her içine ahnmakta olan cenup 
8 kuruş. ikinci mevki 6 kuruş, tenzilatlı 50 yapraklı karneler ıra 11 bulunduğu yedi kurra'vı ilk te bit Rus ordusuna Kafkıısyaya çeki-
gidiş dönüş bir'nci rnevkı 1 S ku· verilecektir. Eski ücret tnrifes:le 1. Kıraet ilınt hakkında cYalnız eden İbn Mucahld tir. İbn tlucabid'- lcbilmek için yalnız deniz yolu 

Yeni ücret tarifesi arasında çok ., k 1 ten sonra yazılan eserler hep böyle kalmıfhr. Bu suretle denize açı· 
ruşİkinci mevkı" il kuru•. Köprü büyük fark vardır. Mesela Hnliç ı rapta i ihti ılflara temas et.mcdiği- yaz~lmıştır. Y~lnız Sü)üti onu şerh lan Rus kıtalannı nakletmekte 

... mb söylüyor, bir kaç da misill geti- ve ızah eylemış Jr. b 
1 

b"" "'k ki" ı 
ile 4 üncü mıntaka yani Kiiğıthn- ı idaresindeyken Köprü ile Fener rlyorsunuz. Halbuki muhtelif tarik- İ~n Mücahid yedisiı:ıi seçnılş ve n~::..r:na1h~;u o:~.·~: VÜç~~:; 

Yazan : KANDEMiR ne ıskelesi arasında birinci mev- ve Balat arası birinci mevki 12 ler ile gelen ravilerde i'raptaki ihti- ~ez:ır İbn .l\luklc vo lbn İsa'dan... d b - •·-•-·· t 
•••••••· ···-··············•• .. ••••••••• k ' 1 O k k" · k" 8 k k "k • t "f "b" laflara temas edilmiştir. Siz ise ıh- arasın a -...a.u.u&f ar ı uruş, ı ıncı mev ı u- uruş ı en yenı arı e muc.ı ınce Mnsinyon'un sözüne kadar, viı·....r.1 • • • 

E P T.'n.kl.r.n bir • lk •• dlne d 1 b 6 k "k" 8 5 k t11iifı yalnız i'rnptaki ihUlafiara bas- 6 " H b -'-1 t k b a nver afa, u ruş, gi iş ge iş irinci 18 kuru~ uruş, 1 ınci mevki . UTUŞ ili! yazılan sözleriniz Yakub kıraet1- ar ın i m e mer ezı cem.r 
E redıyor, bu suretle yanılmış oluyor- .. · K d • K-n __ _ 

kt ki k dl ikinci 1 5 kuru•. jken 4 kuruşa K öprü ile yüp nin kıraet-1 •azze olduğunu saraha- yanı ara enu:e ve ax-.yaya kurban gitme en Ç8 nme te r "' sunuz ki i'rap amıllerlnin ihtilafla- .. kt. H b . 
Ayni mıntaka dahilindeki .kar- arası eskr tarifeye göre birinci J 2 rına göre kelime sonundaki ihtilaf- ten ifade edi>·or. Yazık ki burada da doiru kayıyor d

1
eme D'. u 111 

şılıklı rskleler arasında birnid kuruştan 8 kuruşa ikinci mevki tan ibarettir. cTeyslu den nakletti- Cez"ri'yl ihmııl ediyoreunuz. Cczeı'i bu tekli almaaı ngiliz.lerin kara-
Evime döndüm ve yatağıma uzan- ı İş büsbtltün çataliaşmıyor muydu? ı mevki 5 kurut ikinci mevki 3 8 S kuruştan 6 kuruta indirilmiş- ğiniz Kadr eareslndclcl (mat'la') ke- diyor ki: cYikup kıraeUnl kıraetl d a n R ualarla birlefm~k arzulan· 

dım. Sab:ıb:l kııdar tıpkı karnnlıkla- Şaşkın bir vaziyette aıkadafımın yfı. kUTUf ' ili limcsini klııil'nln (mat'la'j) okuma- ve namaz kılınmaeı caiz olmıyan nı bir lııat d a ha •iddet1endİrmİf• 
ra dalarak kaybolduğunu gördüğilm zünc baka kaldım: ı · · sı, Mesed suresindeki (banunalet-c) (şaz) bir kıraet yapmak en acip tir. 
A tnkne ,,.ibi dalgalar, fırtınnlar. gok - O h-Olde? ..• Allahtan bncka kim- . .. . ............. ,..,.............. ... ... .. ........ ............................ ............. ..... ~eylerden, en büytik hatalardandır. 
" " _, "' kelimesini Asım'ın (hammalet-ü) Bu yüzd en lran büyük aİyHİ 
gfirilltiileri ortaııındn bir tuhaf gece senin bilnw~iği hu evi biz l.ıer~en bu Tı"rk Alıaı ticaret 1 Mekteplere girme şartları eıkunııısı i'rnbn ıı i t ise de, nyni sure- nu, öyle bir ,eydlr ki bu zamanda zorluklarla kar ... la&ınlf bu)unv-
C4!1:İrdim. lacağız? Dığcr taıafU\n 'ımdı.}e ka- • deki (lchcb) kellrııcı1int 1bn Kesir'in ancak ııözleriDe iUmat olunmıynn T" r-· 

Şafak sökerken sokak kaptsının dar elde etmiş olduğumuz ncilce· 11 k 
1 

. ••k • {lehb), Hümeze urc•indekl (cemme- kimselerden sadır olur. Yiikub kıra- yor. Şu ka dar var ki İran büki-
anahtar dcı.iğlnde bir tıkırdı oldu v; lcrin de bir m~nası ve kıymeti knl· m H z a ere er 1 Re Yu sek Denız a} kl!iimeslni Ki :'ii'rıin (cemea) oku. r.Unln yedi kıraetten farkı yoktur.> meti ve efkan umumİyai bu ye· 
kapı atılıırnk arkadaşım iı;erı glrdı. mıyor. Feci degll mi bu! Ticaret kt b• mnlnı ı ıa~nte 111t tı r. Senet maka- Görülüyor ki bu ifadenizin c~eri n'i v&Ziyet k &J'f11mda h iç fBflf• 

- N:ısıl!!ın? - fzam etme... icso edi1•orsn eyi o" ide nıkarada me e 1 nıında getirdiğ•n !z cTeysin t dik- ve ekserlyet-1 aztme nazarında h!ç mamıf ve m emJckcein b ita?afh• 
- Ben. fena değil... Ya sen'! yeniden işe başlamak güç bir şey de- Tahsil 6 senedir. Talebeler! k_ntli. okumııdığı z ıml~eıhyor. cTe- bir ilmt kıymeti yoktur. ğını \'e istiklalini m üdafaa için 
- Mükemmel 1 fll. b 1 k yatıh ve parasız olarak kabul 11.rr> 1 bir kere daha gozden geçire- Şunu da ili.ve edeyim ki zamnnı- sonuna kaı.tC\r azim ve sebat ile 
- Demek kt iyi h:ıberlerle gcli- - Ne rahat ve kolay konu1uyor· a e a Daca edilirler. Talebelerin gıyimi ve ~~k, mehR?~arım nrasında. ılkretti- nın en büyük Kurıii'sı olan Yakub'- h areket etmeyi tMmim etm1'tir . 

yorsuıı .• k.1--' "T..I . l b d' ' gun. .. 'l iaşeleri oku) tarafından temin O· glıtmh foün fdodrtl_kılrl nbcttcn fbahis ofdlan un mertebesini, fıırkına varmaksızın, Berlinden b "ldiri!diğine ~öre, 
- Be =·.., n en ıyı ın er ne ır. - 1_.ers"n k"ndı" k"ndı'mlzl alda- 1 < n • l1 ıı a- • eşer> yen en tenzil ediyorsunuz. Cumhur mezhebi. 1 k 

- Ne olacak canım . .. Uu gel'e ._, ı· tarak konu~alım. l S tan b U 1d8 j h z 8 r f . . . . . müta ea edece olursanız l6gat, ,.a. ne karşı eiiz nıttheb!nl, bficce.t1 bıra-
1 ·1 "' " " " unur ı ı k ran hu""kumeti kendisinin hü üm-

ilem yapabilecek mlyls diye düşllnil- Mektebın yalnız lıııe 1 mcı sı- 1uf, medd ve kasr, idgnm, inıille.. kıp hficeet olmıyanı tutuyor, ilmi u- ranhk hukuk\1 ile telif kabul et· 
yorum! - Peki amn, bu vıızlyctte huıı la- m ahiyette yaptlan hiç nıfına ortaokul mezunu talebe 1 gibı mevzuların hepsinde l'nvilcrin suldcn pek uzaklaşmış oluyorsunuz. miyen İrtgiliz ve Sovyet taleple-
Arkada&ım şnka ettiğimin farkııııı nıp sokağa çıkmanın mi'ınası ne? bir müzakere y oktur alınır. Alınacak talebelerin yaş- 1 ihtllifına giire ihtiliflaı· bulundu - rine boyun eemiycceğmden Al· 

..ararak, birdenbire bil bfltQn riddi- Kime gidiyoruz? !arının 15 den küçük. 19 dan bü- 1 ğunu anlarsınıs. 1bn Şencbuz meselesinde frşııd-ul- manya bükUınctini haberdar et-
] i Halli Pacıaya 'furk • .Alman ticaret anlıışmasının "'k 1 tt K · · f 1 2 H t l Osmıın'ın Kuı 'anı Eıib'i yine sir.ı:> bırakıyor, Cezeı;'yl ~t : - ... ··· yu 0 maması ı.ıar ır. ayıt ıc;ın 1 · c azı-e - alıyorum. Cezeri'nin Tabnknt.'lnda m ittir. 

_ Mutlaka Enver Paşa ile knr&ı - Çok aksi bir adamnn;,... miıtakerel_:ılnln ~·akında İ tnnbulda Ağustostan 26 Ağu tosa kadar nıuı;haf lıııllne gctldlıre Jne gelin- beyantna göre: cfbn Şenebuz Iı·nk'ta Şu kad ar var k i lranın istik!i1 
kareıya gPlınek arzu uııdıısın dt>gll - Bilakis... Lıışlıııı:ıcııgına . d:ıır bazı gazet_clerdc paz.artesi, çarpmba, cuına gün- l'l! ... Maksadım, kırn<'t rıvilyı.-tlerlnin kuı ı·ü' şeyhi, büyiik üstnzdır. Fakat ve bitaraflığma vahi bir bRhane 
mi'! - Yüzfinden düşen bin parça <•'U· çıkan haberlerın dofru olmadıgı an- leri saat 9 dan 12. öğleden son ra n<-rcdcn çıktığıııı g' • 'ınekt?n Ji- İhn Müc.ııhid ile nralnrmda akrnn re- ı·le dokumrlma111 mevcut ııy· asi 

Ha eunu bflcydin yormuş... laşıimıştır. 1 yoı unuz. Bu, h1di biı mlitaleamz l 
: O halde giyin, h~~~r 1 Yeni Türk-Almnn ticnrct an!:ışma I ~ d~~ 1 7 ye kadar muracaat e· olncnktır. kabcti vardır. bn Şenebuz İbn Mü- vaziye ti al1üst edebileceğini göz 0 

••• - Kim demiş?. .. ısı mfiınkcı·ele-' eullllün oı talarında dılebıl.T. cnhld'ln şiddetle nle:rhlnde idi. Vezir "o"nu"" nd ... bulunduran l nailte re ile 
- On dakika sonra hazırım. .. - Hep öyle diyorlar. •• "' ~. Yn'kub-ül-Hadrıımi'nin (El Cıı- İbn Mukle'1ıin riyasetinde İbn )lü. ... • 
Hemen yataktan fırladım ve lıa- y 1 JJ t•" t ·1 d Anknrndn b:t!llıyacnktır. Bu müznkc- mi) ndlı bir eseri olduğunu, Yiıkut'- cnlıid ile fılimler ve kndılnrdıın bir Ruıyanm aon d ak ikad a d aha ile· 

r.ırlnnm1ya başladım. Bu ııraı1a arka- - a an... a ..:. amamı c 71 
- ı·rlerde Alman hükumetini temsil Kadın berberleri İçin un irşad-ül-Erib'inde.n, 1bn Halil- ri o-itmekten vazsteçmc1eri ihti-

dı: Kihıır, nazik, misafirperver, ı?ıi- edecek heyet eylülün ılk haftasında cemaat t.Rrafından nktolunan meclis • 
da ımla ıöyle konuşuyorrluk: ter yüzlü, hoşsohbet bir Paşa. 1 memleketimize O'eleccktlı·. kurslar ar ılıyor giın'ın • vcfcyat-ül-A':,.·anından nukle- huzurunda İbn Şcnebuz vezire, kn- mal h aricind e değifdir. 

_ Anlaşıldı b.; yaver Mnhiddlnden "' -, derck ısbata ç-0lıoı:ıroı"Sıınuz . • Fakat <lıya, İbn Mücahid'e karşı seri ve Asyarun e n esk i v e b üyük 
bu işte luıyır yok. Uatt.ıl bazılarının - Ya değilse? ... Ya b!zi kabul E\'velki giin 6ir sabah gazetesinde Berberler Cemiyetinde de'\;nm e~ beyhude ~orul~yorsunuz. Şaırle_: ve ı;ılddeUi sö:ı:ler ear!etti. Hepsinin de devletleı·inden o lup ilim ve irfan, 
dedi ne göre o bile Enver Pa~amn etme:r.ae? ••• Ya Enver Paşa da ora- ihzari mahiyette müzakerelerin baş- mekte olan kadın berberlerinin ediplere aıt bır eser yaıan Yakut, kıract ehU olmadıklarını bildirdi 

,_.. k 1 y1 d ğ da ise' Jıınıış olduğu hakkında iblr habct· in· ı tl hl • t · h 1 · t icaret ve iktısad ve bahusus a&· oturduğu evi. köş"ıı veyn u e o - •••· imtıhanlarının birinci devı'e!l dun umum ye e mcşa nn erc(!Jl)e-ı a - . _ 
ru dl'r:i .. t bilmiyormuş. - Hayır ... Yalnız Muhlddlnin o- tişar etmiştir. Bu §ekilde de hrrhan- "b t 1 t' Şl d' k 1 j ıel'lnl )"azan İbn Halligin kıraet il- Bıçare büyfik üstaz doğüldü, elleri kf!rlik iş.lerinde modern zaman-

- Enver Paşanın, yaverinden bile rada cılm:ısı ihUmali var. gl mllznk
1
ere yap1ılm1 ıınııştır. _Ancak ~~t~~=ne ~r:nt ır. nzer: ıy:ıüra:~~~ mimle asin hüecet değildir. Bu ilim- kesildi:. Ot dab vezldire bed

1
d_?a ettl. Du· lann icabına uymakta ve göze 

-'-'~ec-'- derecede vehme kapılaca. K b b ı · 1 evvelce A mnnlar:a mza edllmış olıın 1 1''7 b lı d k 65 . . de hüc~et olan Şemsüddin Muhnm- ası mus O{'ll o u, vcz ı.n de elleri fu ........ m uvaffakiyetler göaterr.n ,:;•""'~" CA - llD n ıının e ınfl nııhn fena 1 S. 10 ·ı li 1 k l 1 1 ' eı t>n v cı· eı· en ancn ının , k ild' f l "k te d ld K et l • ,r--
- t i k .... - _., ve mı )•on ra ı an qma ara . ff 'k ld i'u l ld x. d nıed E:ı:-zebebi ile Şenısfiddin Mu- e ı, e a c uçar o u. ırn - a mn istiklaline dolnanUlmaaı gmı zannr mcm. ya ••• B zl arş.ısında gar-unce. karar laştınlan mal mübadelesinin Btnu'llba la Co u ti ilan ladıı . l51~h :ın, tı ammed El cezert'nin Tabakat.-iil :it:~zenin evvel-Ü ahır cevazında lh-

- Yaptığım :unın boyla tahkikata ·- Sen 1nerıık etme... Ren Hıılil 1' t 1. ti h kk d 1 er er er omı\·e , er e ımtı ana • - Uliif 1 t K 
1 

ftr. , 
1 

Aayanm en büyük askeri Ye bah· 
.. 0 re, Em·er Pa•a Taşnaklırın yuva tes ıma ve ıya an a ın a ay: ar. · ki · ı k ı k Kurrn 1arında böyle bir eserden ° unmuş ur. ıraet- v<":.ze Y J J d L!....... 
... v Paşa ile her eeyi, her müşkülü halle- danberi Alman fabrikatörlerinin mfi gırc{'e ter Bıç nk ursl ard açbı~ıı~bea ı~ı·~r bahsedilmemiştir Pek mffitczemlni:r. inklr edenler ancak _ tab!r.j malıau! ri d ev eti a:>onyıuım a DIK'•n 
kuru" 'kannca sürillert gibi kaynnş- d 1 vermııt r u ura ar a ır r....:rın • d 1 R i1 J iJ•- •-- .... , tıa.. bu memlekette bir auikasde kur- eceğim ıderı eminim. meuillerlle müzakereler cereyan et- b'l l 1: 1 bfıtfi h <>1an ilmi usulü takip etmif olsaydı- ilzere. effeteyn (yani iki yanını evve uıya ı e ng ocreye - r 

,:;• -Çok kati l<onucuyorsun. mektedir. 
1 mt~ks 1 azınkıge ~nt ha 

1 
in t usufs:ıt nız. bu eserlerde. Yakub'on blİtün ihata eden dltled anı11ında bulun. harekete eeçmeaine Mbep olabi· ban gitmekten çekinmektedir. Bu ile· " pra ı o ara mu e ssıs ar aı·a ın- • • 

1 
ki f 

heple indi~! evi en yakınlarından bile - Elbette bir eey bıliyorıım ki Şehrimize huııust mahiyette gelen 1 dan oğrctilecektlr. Yakında açılııcıık ul\ım-0 ciim1' olduğunu, fakat cEI mı~anı n j r etmlşle~dlr. ~ Şt>.ııe- lir. 
d h bö.,le •·ontışnyorum. Tkarct Vekaleti Müsteşan Halit k 1 bl ı l•"a t k d d cami'> isminde bir erinden bahso buz ancak bn .MOcahıd aleyhind<'dlr. Zat- Japon•-_:J- -·-·ı ae· gWemcktedlr. Hatta una a a gı- ,, "' urs ar ı ne ,._r ne a ar ev.ıım · • i - ,,_ - .. 

riblnl !liô:vllyeyim mi?... - Tekrar cıHyoruıu aldıınnıış ol- Nazmi de oehrimlzde bir kaç gün kal- edccc•ktir. Bu kursların ~onunıtn ba~- lunmadı.ğını göı·ürdilııiiz. İbn Halli- bn Şenehuı:'un llınJ akl ından, İbn ferber)ik ba:arlanmıfhr. Saaeyi 
_ Ne<l:r? ma. Pekiilô takdir edersin ki bu nok- dıktan 80nra Ankaraya gidecektir. lıyacak yeni imtihanlarda da nıuvnf- g__an llc Y.ilkut'a ltimn.t et~~dlulz. l\Jücahid'fn de aklı ilminden çOktur.> ve mali ~lerde seferberlik tatbik 
- Yalnız yaver Muhiddin dPğı1, ta en kııçük bir aldanma, belki tıa- 1 fak olıınııyanlurın ondülasyon maki- Egcr tetkıkatı~ıu •• d~nleş_üı·ıı·scnlz Cezeri'nin 11iWerinden anlaşılıyor edilmek üzeredir. 

Enver Pnsnnın ameaıu Hıılil l'tı~ıı yatıma mııl olabilir. D-''edl•-~• nesi kullanmnlarınn mlisaııde edllmi f'Onı·a gelen 8uyutı ııın El-ıtkanınrla ki İbn Şenebu:ı:, dediğiniz ıtlbi, töv- I ı1 
uwa ı 9U yecektı'r - ••c Mevztıat-ül-UIUm'de de (El-cıı- be etüriln1emiş, fakat doı:..~ımna ve fte bütün b u düfinceler ın• hile onun hangi sokakta, hangi evde, A-'- d d h :ı..-tı ko t • ö" " • 

n<a asım a a ... naş u. mi') adlı bh- escl'den bahaoluumadı- elleri kesllnıi•, lbn Mukle de ce7!a"ını rihereyİ A svaya harbi nnyet e t · kime m11!afir olarak oturduğunu bil- H dl k lk V kit i · Abd "Jh k H"" •d .. " mı:vonnuş.. . - ay a ··· • geç rmıye- u a amı ve Karlman mag"' azası ğını görilrdunnz. görmü,wr. tinnekten içtinap ettirmi• e •"" 
- Yopnıa ... Bu kadarı da fıızla. Um. j Ah M• h Bh- keJ"e Caeri'nin ne dediğini gö- İşte İbn Mücahid'in rolü! e tmiye kafi gö riilmektedir. 

Ben yine o perişan kıyaf1>tteyim. met Jt atın mÜd Ür)erİnİn rellm: cYtıkub Basrnda lmıım-ı en- M uha rrem F eyzi TOCA y 
- Bu, Enver Paşanın :ımca11ına Gören (klmbllir Rusnnın ne tara- ıni-i kırnet idi. Basrnda Yaküb kıra- Artık ilmi usulü takip etmlyen 

ve dlfrcr yak,nlnnna iı.imnt b•(:lrmc- (ından gelml& bir ı.Çı.. . ) demekten büstleri yapılacak muhakemesi 1>t'nclcn lınokası okunmazdı. fürRCt- kimdir? Hüeeetc itimat etmlyen kim· ... .. . .. ...... ................ .. .... ... . .... . .. . 
7işlnden değildir. BiltZJlt Halli Paşa- 1 kendini alamaz. 1 te, nahivde vesair ilimlerde zamanı- diı·? Hüccet olmıyanı eJde tutan kim- •aarlfte 1 
nın (Enver; senın otıırdukun veri Soknğa çıktık ama, önııümde bu Aktör Bürhaneddln Tepsi Vllaye- Bııvul \e çnnta üzerinde zlnciıle. nın en ziyade kıraet imamı idi. Asla dlrT Anlaşılmıştır zannederim. 
hiçbirimiz bllmiyclim. Böyle clnha kadar karımnz, bu derece miltercd- te müracaat ederek bu kış vereceği me surclile ih.tikir suçundan geçen. lahn (kırnette hata) etmezdi .> Mcv· • Şu veyn bu ilim adamınırı şu 
Jyl. Aksi takdirde evini hilir de seni 1 . deslz d d3rt temsilin haıııtatilc Abdülhak Jerdc Aslıyc Iklııcl Ceza mahkeme- ztıat-ül-UIOm'dn Crzeri'~.·I tnklp ede- b h 1 k!• -

t fil e. k lk k ~-ı ü bi 1 d t ve na a ım attığımı hit Hiimlt ve Ahmet Jılithat Efendinin since tevkif edllen Bcyoğlundııki veya u ea ne a ... p yazması ilim 
z yare e ıın 8 ·ar a · ...... n n ı· n bntırlnmıyonım. rck znmnmn en biiyük imamı ve bü- t<'dvininln ne zıımnn başladığını gos-
de ister istemez izini belli etmiş olu- büstlerini yaptlracağını, bunun için Karlnııın ınaka.zasıııın. nıüdül'ü San. tiln ulıim-ü cami' old~unu beyan e. termesi ltibnrllc ehemmiyeti haizdir 
ruz. ) dediği muhakkak. Evet, Enver Paşanın amcası Hıı- bir komite teşkilini ı·icn etmistır. tiyago Buhols ıle tezgnhtarı Ko,.tnn- dl.··or ... 

lll Paşa ile görllşmlye gidiyoruz. Fıı. ' tin ve çanla tal"İri lstemat Çaminin • diyorsunuz, ıözümQ usule mu\'af k 

Mühendis 
M e ktebinde 
havacı lık kısmı 

kat Halil Paşanın natumda ne işi * I?LORl'ADA ME'l'EOROLOJ} muhakemelerine dün de devaın olun- il>n Mücahit meıselesinde Cezert'yl l.ıulınııkla bernb r luıtaını itiraf ettl-
/STA Syo"U Fi d bl ğl t - 1" l\' ks d Yüksek .tüheııdi ,:; ve Teknik Okul. va rdı? Tiurava ni"in gelmiş, hatta .•. •~ - . orya 11 r ınctc- maş. Mı.irnkabe Koınısyonundan "'e- bir hüccet olarak zikrett ğfnlz halde m soy uyorsunuz. ın a ınızı " " ı ı edil k ı "' 1

- d C! ' d k r1 h lnrındn bir hav:ıc ılık kısmı a"ılncnk-Bakışlar 

Dost ve dü,man 
kelimeler 

Türk Dil Kurumu bir lengu
iati.k ve filoloji heyetidir. Li· 
ıarumıZJn tarihi ve bünyesi Üı· 
tünde çalışır. Mahiyeti edebt 
değıl. ilmidir. Türkc;:,...nin bu 
günlcü ihtiyaçlanna göre ede
bi lisanın, yanı en genis mana
ıile yazı dilinin tetekkülüne ait 
meaelele.r. Jiaancılarla beraber 
cdebiyatçılann ve muharrirle-

rin .alahiyet kadrosuna girer. 

Geçeu gün bir lsviç:-e gaze
t~de İtalya akademisinin 
yabancı ııözlcrle naaıl mücade
le eltiŞ?in: anlatan bir Roma 
mektubu okudum. Orada da 
ayni ıztır11p ve ayni tasfiye he
yecanı. 

Gelecek fıkrımda ltnlyan 
ekademitinin miicadele meto
dundan bı:ıhsedeceiim. 

~erl~m~ti? Yoksa o d:ı, ayni mak- oro OJı tnsyonu ın şn tte t r. len cevaplar okunmuştur. Yakub ııınddesinl görmemeniz şaeı- ,Kavrıyama ım. 9ım ıye ıı ar e em- tır. .. 
s .. ııt ve emel pe inde mi koşu.vordu? .. * HELEDIYEYE llflC',~fVR A '/- Konıls~·onun müzekkc~si sııçhıla . "' mjyetsiz olsa bile hata tcllkkl ett1ğl- ==============• 

c.. '-' " lacak •eydlr. ıbn Halllgan ile Yi- · ·· ı · ı - ı kh • d Onden gelip Enver Pıı~ayn zemini NA CA!( - Bclediyedekı memurluk- rın kııımen lehle11nde, kısmen de a- v nız ı;o?. erım soy eme o.en gerı ur. 
hazırlamnk mı istemişti? lar arasında bulunan münhallere leyh1r.ı lııdeydı. Neticede Muddciumu küt'u size bırakıyorum. Ben onlara madığınız halde burndn izah etme-

k ltl t d O 1 d k mcıılzin hikmeti neıllr? Boyle diişfinenler, hattii konuşan- yeni mrmurlnr alınncaktır. nuııun minin ınütnlensını serdetmesi içın ıı ı ş ı mn e eınem. nar an nıı ·-
!ar az değlldi. için yakında bh· milsabaka imtihanı muhak<'me bnşkn bir gfine bırnkıl- lettıfanlz ibareler (El-cami') dan İsmail Hakkı lzmirJi 

(Dıvams wr) nçılacaktır. mıştır. değll, bOtün kitapların muhassılaeı- (Arkası 11ar) 

--™ 
Edebi romo.n: 25 ............................ 

ETRAFIMIZD-AKif~~ 
DUVAR~~= 

Yalan insana sadece ıztırap 'erir .. 
D6şfinün •.. Bir insandan kl blı; hoş
lıınmıyorsunu:ı:. Onun mevcod yi!ti 
vOcudünilzi! nııboş flrpermeler ''eri. 
yor. Nnsıl ona güler yüz gö terir, 
Inı!VUt bir istikbalin namzedi rolftnü 
oynal"Sınız? 

Bunun aksini de tasavvur eı1ebllh-
sinl:r.! 

İçinizde kaynayan his yığınlarma, 
yaşama temayüllerlnlze, be~endii;i· 
11izl hatta sevdiğinizi anladığınız bir 
insan kar~ısında, herhangl bir tr.kım 
kaldc1ere ı·iayet, Juırhan~i bir 1ena 

Kemaı Bllba,ar ..............•.•................... 
tesadüfe boyun eğme yilzfinden biç 
bir şey duynıuyormuşsunuz gibi mü
cessem bir yalan hal inde '1aruyors .ı. 
nuz. Ilu ne zuUm )·nlandıı· ... 

- Fakat Naran hanım, hakik:ıti 
olc1uf;u g;bi 11öylcmcklr dahr. bfıyük 
ı .. tırap olduğuna gilrc, yalanı tercıh 
etmeniz lılzun degıl mi? 

- Kcıke hakikati olduğu gtbl ~uy
liy~hileeydlk. Du ıztırapta förah ve
ıici bir ~i bulunacaktı : İtirnfm 
ı-.uzuru. 

- Ynnılıyorsunuz zannederim, .ti
rafııı lıu.zuru biran sürer. Az sonra 

eski ııtıraplarııııza, iUrııfın auıplıp·ı ı rebiliyorduıu. Naran hanını tııdece l dılt'ım bazı meyillerle sili.kadardı. 
da iltihak eder. Yalanı tercih l:'din ız ! bir ıırkn~laştan ibnret~i. Ben b:ınıı 1 Ani bir korku ve heyecan lle, Na-

0 gtte bu konuşmnmızı uzun uzun ~azur g_orscın, ımnatkar olur~k km- ran hanımlara ı:-1rml'den yolum1t de· 
düşfinm(işQnıdilr. Karşı cvdcki met- dıındc boyle bir hak b~lsam lııle, Na- \•am ettim. Aııfalta çıktım ve Ç1tn'kn. 
resi, bana bol bol masal !löyli vcn rn~ hanım bu hnrekctı nasıl karşılar-! ya volund:ı yürüıntye başladım. O 
pansiyon sııhlbem, gece ı:tç vnk t dı · . . • gün ilk defa hayatıma ~üphe ile ba
evlerine dönen eroin kaçakçısının . Bu melodi zekı bir kadın lçın ma· kıyordum: Ben Medihayı sevmlycıı· 
kızlan, her eey iddiamın !ogruluı;u· nıdnr sayılmaz mıydı? muydum? 
nu <Hısterdi7-' halde, ben Narım ha- Bu hareketimin beni asıl muztarip 1. 

.,.. e;• c;mill' •arı !laçların, bulcl'IUZ ı;ı:117 -
IUD18 hak verdim. eden tnrafı bu değlldi ! Bu esen gtz. 

,.. __ - 8 -

Birkaç gün sonra Afif.1 hanımln
ra giderken beraberimde ( ltırtıf n 
ıztırapları ısimll bir melodı ı•otfü ü
~ ordum. içimde cnı ip bir huzurı;uı. 
luk vnrdı. Sanki bir sıı ç 1 il\ or mu· 

lerln heyccıınını yeniden ııradım .. 
le lığı ın tnkıl irde, ~·ahut tsmlnl de- 11 t dl il - ·n ki .. f . • . ayre VI! en e c gurcı m .. e-
ğiştırdıgım halde h•ç kim~ bir ta- rHhııııın hıl\"llli k ıre•pınifıı ıfoydu~um 
kım ıuplıelcrle meçhul had.selerın h ·flc t lb ' d dl Jtl 1 

k k . • , ı cvrcan ee a g ı ııa r r. < s er 
ar asına inme ımkanını bn.amaz- ı · . 'dd tc d tt"• · h l"' 
1 rd ayııı şı rt evnın e ıgı a "'" ıa. 
a '· man ~eçtiJ..çe onları, teslr1.,r nden 
Fııkat hu üph<'leri kendınıin duy- lrnvbrtm'ş •hıvarız> gibi rulıh'nt ka · 

mnnıa mini olabillr miydim1 · ı il k, d" ı t 111 t • k · eum gibi h 'ıılere kapılıyordum. n ey- _ . nun arı " en ıın c~c e me ıs-
lıudc lere : Be~ ~ylc bir mclodıyl neden bes- tnılim. Fnkıı t cıı.rtmıy n ı;rvgjnin 

. . telem ı~tım. ~ ııı:alnn!I> sayılacağını da itiraftan 
- Dlr san.:ılkar ılhnmınn t.:ıbı ol- 1'c>{'r\ibelerlmle bill)·orduın kl il ha- k. d"mi al dı 
k b · · d d 1 ~n ı ama m. mn mec uı·ıydın e ır. mım, sonıadan tahn'lıku ~ cılf'n bir , 

Diye "endiml tcscllıye ~·nlı l) cır U>ma>·ülün ifadesıne bnglı idi. llc- . Ru defa cNaraua . kartı bende ne 
dum. Bu ıı.tınıplar Naı·aıı hırnıma mck kl bu eserde içimde kavıııtyarı, 1 vnr?> diye sordum. Ürkeı·cic: 
alt oldu~u ha1J4' bunu nasıl hninı"e- ı fakat beııını henüz haberdar ohıR- (D"4'1M tuır) 

r--•fttıM"fltfttlHHllNtUUUftfllllllUı11ttfUUl:l 

rj Vecizelerin Şerhi ! 
1MIHtdftMllllMH .. H ...... Hf1ftlht HllllHIHIHtt1r: 

Parlôm entoların yapa· 

maJılt lıananları, hazan 

ro•anlar ve piyc•ler yaptır. 

• • • 
Sanat cserlcrlnfn tesiri hak· 

k•nda lrsd olunacak misallt'r pek 
co'ktur. Şunu anlatmalc kil.fi: Bir 
anlık İngiltcrcde atır hapis ce
:r.aaına u_ğrıyanlt.r birer sefalet.. 
hane olan münferit odalara atı
lırlar "Ye oradA kudurmuş 'blr 
t.ayvan muamele i gorürlerdl. 
iaıı;llh: piyes muhnrıirlerlndl'.n 
müteveffa Galsworthy bir bnpl
saııe1•i ziyaret ederek bu cmünfc
rit hapis> mc·.·:uu ilzcır ndc bir 
piyes yazdı. Pl:;cs oynandıfı za. 
man bütün f ngi1tcrenin vicdanı 
ımrıııntılar grçlrıli ve İngiltere 
parlfımentcısu hnpishanelcr1 ıslaha 
lUzam gordO. Bu piyes, parlii
rı1cntonun dfi&ünemedlğl iyi ve 

1 b:ıyulı bir kanunun çıkmasına 
ebep oldu. 
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Dünya harbi 11 

?lSacB ... , Adliyede terfi 
lnglllz lebllll • J 

KAH1RE, 12 (A.A.) v e t a y l n e r 
Ort8fark İncil.ıs brreılert ..... 

lll1 karardhmm tebtiti • - --- - - ---
Vasiyette bir detiıikHk yoktur. Ankara, 12 (Huaust muh•b"ır'-iz- b · 

Al t 
•w ul Ticaret mahkemesi reislitine, İs-

111- ebllll den) - Adliye Vekileti hilcim ve tanbul Hukuic hiklml Senih Aslan 
Berlin, ı~ (A.A.) _ AJmu t.Wi- milddelumuıniler arasında genlı mik ve Niğde Atırceza :reisliğine Elazığ 

ii: yaıı!.a. bir taytn Ye t.er!i liBtesi hazır- Hnkuk hildmi Emin 90 Ura maaola 
Dün gece Alman ıuıvaı tayyareleri lamı,tır. Ali tasdlka iktiran eden bu terfian nakledilmişlerdir. 

Mo~ndalr.i aıkerl tesbatı ve diğer listeye nazaran Kütahya Aiırceza Temyiz mahkemesi raportôrlerın
milteaddlt milhlm deruiryolu mOna- reisi Mesut, İstanbul Ticaret mahke- cen Muhittin Aydemir, İstanbul As
kalit merkezlerini bombardıman et.. "leıd :reislerinden Zeki ve İhsan Er- liye Ceza hildmi Nadir Korukçuoğlu 
llliflerdir. Dem.ryollannda bilytlk ginle. Ankara Aıliye Hukuk hiklml Adliye müfettişlerinden Kizım Ha
yancıalar "Ye ıiddetll in:raJlklar mO- V~hbı 100 lira maap tn1i ettirilerek raççı ve Şevki Yalım, .Malatya Ağır· 
tabf'd• edllmiftir, munhal bulunan Temyiz mahkemesi ceza reisi Kazım Ünal, Malatya Hu-

10/U qustos geceıd Alman seri ' lizahklanna getirJlmlşlerdlr. Tem)1z kuk hiklmi Mehmet Ali, Kırklareli 
hücumbottan 1n~iz ııahıllne yaptık-ı mahkemesi raport.lh'.lerındcn Sadık hakimi Ali 'Rıza, Muğla bakimi 
lan bir hücum esnasında muhriple- Artvin Kütııh)·a Ağırceıa reislığlne, Kadri Tul'an dn 80 lira maaıa terfi 
nn kuvvetli himayesi altında bula- lstanbul Ticaret l\1 ahkem<'si :reisi ettirilmişlerdir. 
nu bir r:emi katilealr.e hucum etm1~ FazıJ, İstanbul Hukuk hakimi Rıza, cAdliye terfi. 1ıc ta11tn llsttsfııin 
lir. Pena ha\'a v1: dil:ıman hava dafi İstanbul Hukuk hakimi Hamdi 90 geriye kalan kısm.11n 11arınl.."i niialıa. 
toplınnırı elddetli ateşine rağmen, lira maıııa terfi ctilrilmlııler. lstnn- tnızda ?ıesrcdcccğ!z.> 

nohut 
tesbit etti 

altı bin tonluk bir ticaN"t gemısi ba· tml mışbr. ~:Jı-,.~ıı:ı~-~l(C:.:::.~esı----· 

Atlantlk sahil! aç:}Jarındı, bir Tı·caret v k A 1 t• İngiliz. tayyal'Cııl bir Alnı.an lı.trp '!e,. e a e 1 
misi tarafından blltınlmıştır. 

At.lantikte, Kartizin ı:arbında bir fı•yatJarlDI 
uzun mesafe barp tayyare"! sekiz bin 
tonluk bir ııctrol rcr.\isıni tahrip ct --- -··-
mıştir. 

Evvelki gecc SüYC'Hc yapılan hü
cum esnasında Alman gavaş fayya
rcleri iki büyük ticaret gcnıisıni cid

Müstehlik perakende fiyatlanf toptan 
fiyatlara yüzde 15 ilavesile bulacak 

di hasara uğratmışlardır. 
11/12 ağustos gecesi, ingiliz tay

yareleri garbi Almanyayıı bombalar 
atmışbr. l\!Otc:ıddlt mıntıthl:ırda ve 
billuwıa Duisburgda bıı.alar tahrin 
edilmiştir. ' 

Anll'lra, 12 (A.A.) - Tlcıtret Ve-ı rında fııe, azamt fiyat aynen (!ln·t o-
kôletinden teblit edllmlltir: lan fiyatlardır. 

29 sayılı Koordinasyon kararının Nohudun diğer nevileri yukarıdaki 
birinci maddeslle Tic:ırct Vekaletine esas fiyntla müten~siben mutat fiyat 
verllmlı olan tıalahtyete istinaden fnrklnrınn g<ire, tesblt edilir. 
memleket dahllinde ııokudun azami Diğer, bilumum müstehlik veya is
ııatıı fiyatları aı;ağıda gösterilmiı tlhsııli kendi istihlakine yetınıyen 
olduğu veçhile tcsbit olunmuştur. mıntakalardn'ld viliyetlcıde nohudun 

So,-yet tayyareleri Al11U1nyanm ıi
mali ıaı-ki mıntakaaına gelişigüzel 
boınbalsr atmıya tl'şel>bOs etınlşlenıe 
de, bütün bu lıücu:nlar ııkim kalmı~
tır. 

ltalyan tebllDI 
Roma, l2 (A.A.) - İtalynn ordu

ları Başkuıtıandanlıi;"lnın tebliği: 
Dün gece İtalyan tftyyare teşek. 

külleri Malta adasındaki hava ve 
deniz üslerim müessir surette bom
bardıman ctml~lerdir. Bir 1tnlvan 
byyaresi tlssüne rlonmemlştir. • 

Bqlıca istihsal ve ihraç mıntaka- toptan fiyatları mutad surette ve 
lıırı olan llop&, Diyarbakır, Konya, mahalli istihlikin! en çok temin eden 
A:ıtıılya, Balıkealr, Kütahya, Afyon- mn~~kasından hakiki nakil ve am
karahisar, l\lani.;a, Kayseri, Sam- balaJ :masraflarının iliıvesl suretlle 
sun, Çorum, Bursa, Elazığ, Malat- konulur. 
ya, Burdur, İsparta, Mardin, Sey- Nohudun bfiUln memleket dahilln
han, İçel, lstihaali kendi istihlakine de müstehlik fiyatı ise, toptan fiyat.
yeten diğer \'İlayctlcrde natürel te- l~ra azami yüzde on beş nisbctinde 
miz nohudun bir kilo!nnu çuvalsız hır perakendeci kir 1liveal ııurelile 

Şarki Akdcnlzde İtalyan tayyare
leri düşman donanmasına menslp 
2800 tonluk bir y111dımcı gt:miye bir 
Uırptl isabeti kaydetmişlerdir. Gemi. 
nin yana yatarak battıtı görnlmü1-
w~ ' 

toptan fiyatı toplayıcı ve toptancı bulunur. • . 
karı dahli oiduğu halde Azami 10 1 İlan edtlt!<'ek fıyııt hadlerinden tıer
kuruştur. hangi bir suretle :fazla bir fiynt te

Şimalt Afı1kada, Tobruk cephe -
sinde bü)•ük bh topçu fanliyeli kay
dedilmiştir. Mcv-ı:ii müsadr.meler es
naF.ında bh kaç esir alınil"ıştır. 

1941 temmuzunun son haftasında
ki vaziyete göre daha aıağı t<ıplancı 
fiyatı cart olan istihsal mıntaknla-

Baıvekll yeni 
Fransız Elçisini 

kabul ett! 

minine gidenler hakkında milli ko
runma kanununun biıkümledne tev
fikan cezalandırılmak üzere kanuni 
takibat yapılaeaktır. 

SOVYET 
teb l i ği 

BUtUn (1 
· ... _ L '/ d (l inci ıahif cdcıı devam) 
'""' •~nı ~ en cüva.m) H k il . 

F 
ava uvve erlmız düşman piya-

halkı 

murakabe~• 

davet 

ranaız Elçlsl Ebedi I de ve zırhlı kıtalarınn daıbeler in-
Şafln manevi dırmiye Gı,;Vam eylemişler, tayyare 

h 
meydanlaı ında tnyynrelerine hıanuz 

UZUrUttda ('t.mişl~r, !~na {!zerinde büyük Çer-

,,,.,,,... ....... .ın..J 
medeniyetin hükümran olmıya 
batlama" demektir. 

novodı şımendifer kôprüsilnü ve 
Ank:ır.~, l~ <.A:A.) - Yeni Fran- Köstencede vapurları batırmı latdır 

sız Buyuk Elçısı bug{in Atatürkün 1 Köprü tahrip edilmiştir § • 

muvakkat kabrin~ ziyaret ederek 10 ağustus günü 39 dDşman tav
kabre muhteşem ~ır çelenk koymuş yaresl tahrip edilmiştir. Biz, 25 tay
~e. E.bedl Şefin man<.-vi huzurunda e- s·aı·c kaybettik 
~ı.ınıştir. Bu ziyaret esnasında Bü- Şimdi alınan kat•·ı nı~ t -Murakabe hmmunda ıazetele· 

rie de büyük tesiri vardw. Haili 
bir ... mlekelin en büyük n en 
ku'n'etli murakalM ,, ... t ... ~t
buattar. 

-k El · El · ı ·k - ' m umıı n go. 
yu çıye çı ı erkanı refakat re 10/1 1 ağu.st · "J k 

1 k ii F 
. , os gecr.s1 ı• os o\•ava 

ey eme teyı . ranunın yenı Anka- kaı RJ Alıtıanlaı 1 ı ti• h t • 
B El 

. .. .. · ı ya}l gı ava aar-
n üyük. çısı bugün Bilyuk Mil- ruzunda evvelce bildirildiği gibi düş-
~et Meclisı Reisi Ahdillhallk Rendayı manın be" değn lt t 1 1 
B .. "'- M"JI Mecl' • d ı " , a ı ayvares ı D-uy.... • ı et ısın e z yaret ey- ıürülmüştür. • 

Nitekim murakabe komisyo
.. , ilatikina derhal lrendffıine ba
w vft'ilmesi lıarann1 halka an
aılr ı•~eteler VMıtaaile teWii e
•Y . ıa. O cilaede paete&ere 
.. .......... ~-esiai ifa ı. .... 
-.da 79rdnn etmefc lisınMhr. 

lemiolardır. Geçen rtün 60 ili 70 Alman ve Fin 

Bulg er yüksek 
kumanda heyeti 

tasfiye edildi 
- Wr iP ____. • . • (1 lacı' •cıAi/-"- ,,-·--) .. _, .. ~ ---
Clört saatte aahife&.r dolu.a Jl·zt yapmıfbr. Değitiklik mucibince 
J'•tİftİJ'mek ıaile .,. külfeti a ra· Genelkurmay Batkanı General 
...-., murakabe Haİf•ainİ ifa Hacı Petkof tekaüde eevkedilmit 
ederlsea hir iki kelime .ksik v•:ıı:- ve yerine, Kralın sabık yaveri 
rnau Teya fada kaçırması, bele General Kostantin Lukat getiril
auiniyete müstenit o1nıadığı ta- mi~iT. 
hakkak edene, hiçbir nkit suç Bundan ba\lk:ı bırinci, ikinci. 
addedilmemelidir. üçüncü ve dördüı1cü ordt: kuman 

1çinde h.alundueumm buhran- danlarile, 8 Albuy ve 6 Yarbay 
lı dev~de Tdrkiyr. için en mühim orc!t:dıtn uzaklaştırJmışlardır. 
ROlıcta, Japonyuam harbe girip Ayrıca 19 Yarbay da yaşları 
gİmıiyeceğinden, halli Fransa- bahane edilerek tekaüde scvko
nın f• veya bu yo:da kararJar lunmu%-lnrdır. 
verip vennediiinClen ziyade, Yeni ordu kumandanlan 
kendi milli ifJerimUi yine mille- Sofyn, 12 (A.A.) - D.N.B.: 
t9nu'-· menfaati11e en muvafık Kralın bir emirnamesi kendi anu-

tt d • • 1 _ d s:ıe tekaüde sevkcdilen General Hacı 
~ure e te vırı "'eu imize garc .r~~kofnn ]Terine Bulgar ordusu Ge
llttnu etmeJrt•ı: i~:-.-ttir. Bunun nclkurmay reisliğine General Kons-
~:;in de batta bükum~t olmak an•!n Lnkaoı tayin etmiştir. 
u~e matbuat da, halk da el elP. Şiır.diye lindar Bulgar hava kuv
ve"~ ~umi ahengi ne kadar iyi . vet1er: kumaııdarıı olan General Va
terntn ede-rlene, dünya htthranı- sll !.lolc"f, orılu kumandanlığına ve 
ntn ıerpir.tileri de memleketimi- on.ın yerine de General Ayranof ta-
ze o kadar az uğrar. yln eüHrn'~leıdir. 

Şüphesiz, Japonyanın Uzalı- ı G:ııeral .Ml:of, Stoyçef ve Stefn-
ııarlıııt • • • • d .~ nof orıhı kumandanı olmuşlardır 
. a rtnftt:rhmahcera. ba. rkan- C.sualann muhakemesi • 
.. mn verece•• er angı ır •- ~o!ya 12 (A A ) _ D N 8 b'I i 
rar ihtimali de biı:i alaksdar riyor: ' · · · • · 

1 
d -

eder. Fakat bu alaka ne kadar Sofya dh·anıbarbi yeni bir caswı
büyük oluna olsun yine köte luk vakasını yakında muhakemeye 
batın(lalı:i b11kkalın .dıeri 50 ku- baelıyacaktır. 
111f ye~ ~2 kllr'Ufa aalmıya kal- D?evnik gaze~sl bugün iddiana
L.-••• bıZllll i..;.. üzer" d d-'-- meyı ne,ret.miştır. Bu iddianameye 
-~-- ,._ ın e .... k" 1 ·ı· . çok ziyade ehemmiy ti d l nat&· an es ı ngı ız ataıemıllterl al-

k b
• I d" e e aru a• bay Roas bilhassa yahudil~rin yar-

ea ır meıe e ır. Bv meseleler d ·ı ı - 1. • ik"- d- h 
k 

1 al ~ ımı e s yası, ası\en ve .. sa ı a-
te er teker e e mdıaı "Yalı:it gö- herler vermek için bir şebeke kur -
se ufak ıörUnürler. F.kat «111 mnştur. Bundan başka bu ajanlar 
nuıl damlaya damlaya göl olur- sabotaj hareketlerinde bulunmakla 
ıa:t bu ufak meselelerin, ihmal tavzif edilmişlerdir. 
ylbiinden vücude getirecekleri Sekiz maznundan yedisi mevkuf 
yekin Cla, ilıtikir deailen ifetin bulunmaktadır. De Gııulle'On Bulga
h•liimanlan yakıp yıkacak ıuret: ristandald başlıca ajanı olan Fransız 
te hnat bulınuma meydan ftr- yahudid İsidor kaçmıya muvaffak 
_.. ı olmuştur. 

--,. om. ~-------~-------'!!"!!~~ 
Ondan do1ayidir, ki murakabe cidden çok ~ı,;t vardır:-o c:i· 

lromiayonumm. hallri ba defa hetle komisyona takdir e--: 
hüyu""k m:L...-..&- -e L::....::.L --1~L .. • ....... .7. -,,--- ... .,..,,._ -.o bir vaaife addediyoruz. 
Jetle ~mu. daftt • .._iade, T.\IVIRI EFKAR 

1 

tayyaresi Murmansk nııntakasına 
kütle haliDde taarruz tefebbüsünde 
bulunmuştur. Düşman tnyyaı·e müf
rezeleri avcılarımız tarafından iin _ 
lenmiş ve şiddetli hava muharebeleri 
olmu3tur. Daha ilk şldcletli taarruz
da tayyarelerimiz diişmanın harp nL 
samını bozmuı ve Alman • Fin tay
yarelerinin idaresi parçalanmıştır. 
Dfiıman tayyareleri kiiç(ik gruplara 
dağıtılmı!5tır. nüşmıuıın iki bom -
bardımnn tayyıı resi alevler içinde dii 
şürülmilt ve diker !kisi de ciddi ıha
sa ra utratılnıışur. 

Berl ine akın 
MOt1kova, 12 (A.A.) - SoV)<el. tay

yareleri dün gece Bcrlin elvarındakı 
aııkeri hedeflere karıı yeni bir akın 
yapmışlıırciır. Yüksek lnfllaklı tah
rip bombalan ile yangın bombaları 
atılmıştır. Berlinde büyük yangınlar 
çıkmış ve şiddetli infilaklar vukubul 
duğu gönilmüştür. 

Harekata iştirak eden tawarclcri
mizin hepsi bM mü le,,nıı oİmak ü
zere üslerine dönmüştür. Ü süne dön 
memiı:ı olan tan arc aranmaktadır. 

S. Rusyada 
Leh o rd u s u 

(1 '1ıcf ealıifeden deva111) 
hükumeti General Szyszko Rohusz 
riyasetinde bir askeri heyeti kabul 
etmiştir. Bu heyet bir Polonya-Sov
yet askeri 11nlaıması akdetmlye me
zunduı-. 

Genemi Sikorl!kl sözlerine devam
la demiştir k1: 

Polonya - Sovyet anlaşması her 
türlü hlıısi mülahazalardan uzaktır. 

1039 eylfılünde hayat memat ınü
cadeleslnde Polonya milleti kat'i bir 
Alman aleyhtarlıb"l vaziyeti kabul 
etmiıtfr ve bu yolu sonuna kadar ta
kip edecektir. Bu vaziyeti yalnız 
kendi menfaatimiz değil fakat içine 
girdil?mlz Britanyahla~n hürriyet 
ve istıklil cephesi icap ettinniıtiı-. ........... ,_.~~;ı;fitki; ......... .. 

Askerlik 
kampları 

1 ALMAN 
tebl i ği 
(1 m.t ea.Mf.0,.rı M1H1t1l) 

BERLJN, 12 (A.A.) 

- - -- --- ~ -· --·- --

(1 met ea1ıif ~deıt dtVMI) 

lerin nihayet 8 EylUI 94 1 tari
hine kadar kayıt için Ankara 
Talim taburu komutanlığına 
müracaat etme1eri llzımdır. 

D.N.B. bildiriyor: -- Urun mın
takasında çevrllmiş olan Sovyet tı. 
talarıDın aıabvemetleriuin kırılma. 
sile neticelenen barekltta altıncı n 
on ikinci Sovyet ordularUe ıs üncü 
SoV)"t't nipnC'ı kolordusu tamamen 
imha edllmittfr. 

12 aci SoYyet ordu!!u Baıkvman
danı Gen~al Pawel Pohjllin ile 18 
ilncll nişancı ko:ordusu kumandanı 
General N ik<Uy Kırillov ealr edil • 

••~in 

ınielerdir. O uman, Alım~ ~ıu Bey onaya! ti. Ve artık o mev1de 'liyık bJr ı P<l'I) 
Gtuıeral Pawel, veniJii ifadedc es- atıldı. Derhal Se!ırın .karıısına da- alm11k lüzumunu lıillllctıni~i. 

---· -·······-· .. ••••••• cilmle demiıtir ki: :rand1: ~'ünldl, 1atanbuid:uı -ve hatti, Os-
Petaln Fransız Daha 6 ağusota akşamı mub"'e - - Eu ictbnaı, ben tertip ettirdim. ' manlı filJıeainln muhtE:lil Y"r:l.-rn-

6 - Bütün yübek okul
lardaki kız talebe, atıf v&Zİ· 
felerini, dera1eTe batladıktan 
ve nazari olarak yetiştirildik· 
ten sonra yapacaklardır. 

met imkznının kalmadığuıı radyo 119 Talebeleriıı,, ıuc ibir ~baha~ yoktur. den- Avrupaya fir:ır!ar eotahnıya 
V&zivetlnl Moakovaya bildirdim. Moikova, bu Onlara gadır d.Dleyınıı. Ne yapa - başlamııtı. Bunların içinde, (ana ,·a-

, tcl~rafımı alır almaz bir yarma ha- caktanıı, bana yapıuı=. lan) d:ılti zulllm ,.c !stıbdada da:; a· 
izah etti rcketi yapmamı emretti. Fakat bu Diye, bal:1 nh. nımıyanlar bulunduğu gibı, St•'tım 

)'atma te~bbüsü, Alman luialannın Sefaret, Ahmet R!za beyin bu ha· llaıntdi tehdit ederek birer yaldı"h 
• (1 '11ri ed.i/..ı.. clntoM) çembf!ri kal'flımda kırılmya mabküm r~eUni de derhal l&tanbula bıldil'- kulah lmpmak istıyeıı nıenfaatpe1<'st 

hıyetl ancak muvakkat olabilen nıü- cldu. dı. Sultan Hamit bunu haber alır al- 1 kaltııbanlar da vnrdı ..• Bunlar, Pa
ta.rcke mukavelenamesile tesbit edll-ı So\7et Generall, bıı aou haftaların m~ı o kadar ~fkelendi ki, ıırtık Ah- 1 ris &0kaklarında bllrı~ bıraıulmı
m~ş bulunmaktadır. Bilhassa iki bü- fasılasız ricatinfn Sovyet kıtalan met Rıq bey ıle kati bir şekılde rolı- : yarak b'r dısiplln altına a11nır'la ele 
yu~ millet. arasındaki münasebetleri fç!n son derece kanlı oidutunu ilave cadeleye karar verJI. mühim blr kuvvet geçec~k .. Sultan 
~yın cttiğındcn dolayı, bu vaziye. etmiştir. Fakat .Ah.met. Rl7.a bey, bu hiidi- !i:ımide karşı açılan muı:adele, duba 
t~~ uza~~sı, ~unun llctıhamı daha Almanlar bazı noktalarda l'!enln mesulıyetınl almakla büy(lk tıemeredar olacaktı. 
zı~ade guçle~t~ımektedir. Karadenize vardılar bir knhrnmanlık g6stcrmıı;ı .. Ve o an-
a~~~, ilkteşrınlnde Alman Rayhi BerJin 12 (A.A.) _ D.N.B: dan itibaren de bOUln Pııristekı Türk ,,.,, .. 

~eti~! )teaski tarafın?an, büyük ne_z~- nin bugünkü Alman teblig· in~ ila-. lerln aemp.nU.sini kazanarak krndlsl. Bu esnada (Mizancı Murat bl'y\ 
. . dır ettlğım ıeraltte teklı! vet 1'. • le ki d .. ~ ne kuvveUı bır ı;obret temin eyleınl~- in de fırnr etmesi, vazi!ı·"te büsbütün 

edılen >ı:ıbirliğine gelınce, bu uzun e~ •. as e~~ ayna ar an og- ti. bıııka bir renk Hrdl. Bu z.at, uzun-
zamanlara mütevakkıf bir iştir ve rendıgıne gore, müttefik kuvvet- ••• ca ıamnn 1 tanbnlda gazete,·ll'k ve 
h~nüz !bütün nıeyvalarını veremem!ş- ler, clütmanı enerjik ıurette takip Ahmet Rıza b rtık İ t b 1 .Muikiye nıektc!>lnde tnrıh rnuallnnlı-
tır. . ederek çok arazi kuanm>ş \ 'e 1 avdet edeınıyt'Ce;~~f a hlssett~ an(;a~ k.i eltı.ğl için münevv ler ara nda 
~zlaş~ış kıtanın faaaliyetım!ze a- ~azı noktalarda Karadeniz aahi- :ris) e tamamlle yerletU. (La Jü~fü) ı' o ılı:kca e!ıt!ınnılyeti haız bır m k\e 

çabıl.~egı geniş ufuklara doğru te- ime varmışlardır. ~azcteıoindekl ne·riyauna bir k d malıkU. 
veecuh etmeyi bılclim tıerı kte 1 o· h ıa aı. a. u d ku h d · eme o - ıneper ne rinin Kiyefin ce- ha ehenılDiyct \•erdi. 1 •••Urat bey, (?ılı~ır) a k eın tı. 
ı:n a~~~ t°.e! budur. Fakat bu, bü- nubur:daki kumı, şimdiden Al- Bu a::i_etten, eıı tıynde (mös:vö ı Ve orada (:Mlznn) g:ızetc lnı çık rn
mizl icapm :u ve ııabnmızı 8:rfetmc- rn•n silahlarının tesir dairesi içır. Klıımar.so) ıstifade ediyordu Gı:;e- rak Sultan Hamid! tehdide ba,Jnm ş. 
dlr. e ren muazzam lr eser- de bulunduğundan, bu r.oktad~ tesınin chcmnıiyetlni arttı111;ı Ah- tı. Bu tehditler ınasında nıühim bır 

Alman hükumeti, bqka vazifelerle 700 küsur metre genişlik arzcden nıet Rıza beye bol bol para veriyor- ~~::~ ~: ~~unu~ıd1"J;. Murat bey, 

meşgul. bulunuyoı-. Şarktaki bu mu. Dineperin Sovyctlerin münakale :~~a~hı~et :·~ t be)• is~! sef;.h~t rııkki ~c;;iyeti}11~a~il!~:l~ b~: (~~
azzam ışlerde bir medeniyetin müda- hattı olarak kıymeti çok azalma "' 

0 
1'n. a 

11 8 uru r ( ıırı- ı , t) · · · • faası yapılmaktad b 
1 

t M··ı fk k f- ki dOnya) gıbl ya,ıyor. Eline gccen m :>c ın meveudıyetınden bahsedı. 
ticesinde dü ır ve un arın ne- ır. u te ı uvvetler. cenubi paraları blriktirlvordu yor... Kcndi.dnin de o cemiyetin 
leccktir nyanın veçhesi değişebi- Ukraynada birkaç dcmiryolu hat Bir gOn geldi ki Ah~~ Rıza bey (mli,.ss1s) terinden olduğunu 11öylü-

ftaly~ 1le ınilnaaebetlerimizl de tına hakim ~~~und~~un~an bu kudret ve kuv~ettr.l tarttı. Kendi he- yordu. 
mütareke mukavelenamesl idare et- rı:•ntakada butun munaka.e felce ııabına bir gazete çıkaracnk olar!!&, Murat beyin bu lüzurnsuı ifş::rıtı, 
mektedir. ugratılmıf denebiliT. Sovyctler ona 1da:ne ettirebileceğini anladı. \ 'e earttyı altüst etti. Resmi zab·tJı mc-

Temennileriıniz, bu muvakkat mlL Dineperin fimdiye kadar «"ilerin- (M~veret) gazeteslni çıkardı. murlarile bütiln saray h:ıfilı?lcrl ckr-
nasebetlerden kurtulmak ve Avrupa de bulunan küçük kavisiru artık Ahmet Rıza bey (MeJYeret) gaz. hal h:ırekcte geçti. Bu cemiyeti ır.cy-
nlzamı.nın kurulması için lizım olan tulamıyacaklardır. te~inl eılcardıtı ~n derhal bir cer.ıa- dana çıkarmak için İstanbul ml\nev• 
daha ıs~krarlı bağlar kurmaktır. Fm cepb.incle atin (riyaset) me\·kilııi ibraz etmiş- verlerlııin üzerine kor'Jrunç bir taras-

K:apıtaliznıe klll'fl fİddetli Stokholm, 12 (A.A.) _ Ofi: ti. Falt~t hu cemaat, kimlcrdf'n mü- tiUt şrbckcsl gerildi. 
" .. mücadele edilecek Kaı-eli berzahının ~h:nalfnde Kcks- rekkeptıT .. ~u~~· aarth . bir cevap 7.:ın ve şüphe üzerine her gftn "e 

Buyuk Amerikan Cümhuriyctlne, holm mıntakaııında ıiddetli muhare- vermek m~mk~ dcğlldır. Çünkü, her gece İstnnbulda evler bıısıl•yo . 
Fransız idealinin inhitatından ı, k- beler cercy11n etmektedir. bütün Parıstelti gençler, Ahmet Pı- Az çrk münevver ol:mlar, del t J 
ması için elinde bulunan seb~r' ri Ladoga gölünün şimali garbisin- 2a beye karşı bliyiik bir sempati bea. tevkif edılerek evvela (TatkJ~ln) d. 
hatırlatmak isterim. Ölmfiş olan bi. deki ormanlarda Finlandiyalılar, lemekle bcr~be~, bunlardan hiç biri vıınıhaı bine veriliyor. Orada lı.ı a 
zlın parlınante.r demokrasim!z, A "Tle- muhtelif cephelerde 50 bin Rnsu mu- üenfiı kendıııiııı ona rabtetmemişti. bir isticva;>t:ın geçlrildıktA.-n S"nı • 
r~k.a Birleşik Devletlerinin demokra- hasa~a etmiye muvaffak olmuşlardır. ••• Anadolunun, Arabistanın, Afı-iluını 1 

sı.~ın~ pek az benzemektedir. F ~l,nt Şimdı son ~in - Rus br.rblnl1c kul- An.cak şu var ki, (Meıveret ı ga- en hOcra köşelerine gönder'liyordu. 
hul'l'ıyet şuuru bizlerde dalma ya-'a- ]anılan tab•yeye müracaat ederek zetesınin çıkınnEı, Ahmet Hıza be- İfşaatı yllzünden İstanbul -Te hat
nınktndır. bunları imha etıniye uğraımaktndıı·- 1 

yln eöhretini bir kııt daha arttırmış- Ui taşra- nıiinevvcıleri bu fel:ı et 
Eğer Fransa, dUnkü rejimini dcğ\ş lar. . tı. Çllnkü gazete, birçok gizli vası- lç:nde çıılkanırkcn Murat bı>y at 'i 

tlrmck meı?buriyetinde olduğunu an- Karelı mıntakaoında IAldoga gölü t?lıırla İsUınbulıı ve Osmanlı l1lke- bir Ji .. nnla (Mısır) da ne~riya 1 

lam.a~sa, "önündc, İspanyanın Hl36 ile O~ega gol~ ara"ında Ruslar yeni sınfn mııhtelif köşelerine gunderıll- devanı cdi~·or .. Avrnpad:ık1 b!ltfüı fı. 
da ıçıne duşeıek yok olmasına ramak mcvzılere çekılmekte ''e bu mevzileri yor, her tarafa dağılıyor... Ahmet raıi Tfirkleri -ve batti tah~Ude bu-
k.alan uçurumun nçıld ğını görccck-ı şiddetle. mudaf'aa etmektedirler. Rıza bey, blltiln Osmanlı -ve bl'has- lunan talebeleri- ba" na t.opla\ ar k 
tır •. Tecr~beye da:rnnarak başlanan Sta1an hattındaki en küçük 8~ <Tllrk~- >nünevverleri arasında 1 (11-tlhat ve Terakki Ceınt3 et1- harı. 
e•en tashıh edeceğim ve egoist ka]>f- ı _ kazamat bı~ (h~rrı~et mii:ehıdi), (müvtak- 1 ei merk<'zi) n vucude getimıiJ" ve 
talit:me ka~ı, Fransa ibilkümdarlan-ı Bukreı, 12 (A.A.) -- Ofi: 1 be halaskar), (Hadıl necat) unvan- kendisini de J i)•a C?t mevki ne g ~·r-
nın f'codalıstcye karvı açtıktan vt': General AntoneMonun Dni~ter- larlle yidedıltyordu. 

1 

mlyc çalıfı)·ordu. 
kazandıkları mücadeleye girlıecetim., d11ki 8talln batbnı teftifi tımaıUr."'a Ahmet Rıza bey, talıb ve teaaıfu-- M:.ır t • -vi ... h keti ilk f ır:o b""k• t • . • • l' 'tJ .v 1 f fl 1 . a .,..., n 'uU anı ' d a ı- ,ramız u ume mın ııyaa':_b 1 .u~cn z:ıhı erinde hasıl olan kanıı· 1 ... ". ~ r6k edt~ şu işteki mu\·affakl- olarak Ahmet Rıu in kalbinde 

Nihayet, Mareşal Peta1n, hükume- at ~u olmuştur: dtuslıır ihUınamlıı \\?tını ve kendllllne kaundırdı~ı mev ı bir k k ık h beşl · tL 
t
. d l 1 tntb'k ed ,... . h be h .. . k'I k - ıs an~· ı usu e getırmıı • 
ın er ıa ı Ct' 

6
1 sıyagj lıa· ar azıı .. anmıı bulunınıkt.a}dı- : anca o zaman tnkdir edebllnıiş. (n-ı·eket programını aşağıdaki 12 nok- lnr.> uw..,.. tW') 

ta lıalinde bildirnıl~tir: . nır Sovyet kanımatı ziyaret ed1- Ucuz ve bol --
1 - Gııyıi meşgul mıntakada bn-1 lirken hakiki kazamııtın Uılui~n 60 1 L A N 

t~n par~eı~n ve. siy. i teeekkillle- j m.etr~ i~cr!ıdnıfe ıuthte bir kaıaınat k O .. m u·· r Büyiik yatb pehlivan ,..ı&........: 
rın faalıyetıııe nıhayet verilmişUr. I gorliıınuştıir. Hakiki kuaJl\Rt he • L' ••• .,.. 

2 - Parlamento azasına verilen men gözle cörülemiyccek denocede r1 inci Hhi/ednt dcvtı•) "arta! kuaa Türlt Hav!ıl Ku· 
tahsisat kaldırılmıştır. ince bir telle çevrilmiıti. Bu t.el bir diğj malumdur. ruınu menf-tine Aiuıtoe 24 pt\• 

8 - Farmason memurlara karvı mayiıı urtibauna bağ'ı buhınnıakta Öğrendiğimize göre. iki ay zar eünü ..at 13 ele Pendiltte 
zecri tedbirler alınacak ,,e yüluıe'k idl. İki ,metre yüksekliiind• olan bu evvel kunılınuf olan bu müease- Madalya b~ı:nde pe-hlivan ı;i
rOtbeli masonlar umumi hhmetlerden kuamatın içinde bir aunM>r, bir su ae kömfüün tek elden atı, ve reı;ıi yapılacaktır. 
çılcarılacaktır. hazineai, :mııaz.m bir cepbal\e de- tevzüni yapabilmek için memle- Ura 

4 - Len·on, gayri meşgul mınta- poau •e ~rdımcı aahanlıklara ciden k · · 75 
kada mim inkıllbın en iyi bir itÇiıl bir çok edhlizlw vardı Kua.nat, bil- et ıçınde fA-~kilahnı senitletmi- ba .. 
olarak kalmakta. fakat Jıükünı..... yük çapta dört topla milcehh• .. bu- ye karar veımittir. Üç milyon li- SO orta)·a 
tibi bulunmaktadır. .,.., lıanmaktaydı. JlU111en askeri eksper. ra ile kunılntu~ olan bu tetekkül 20 k$çük oltaya 

5 - PQlisln !aallyet vasıtaları bir leri bu kRzanuıtın Stalln hattrnda 25-30 milyon liralık bir devir l O dcateyc 
misli arttınlacaktır. bulunan kanmat tiplerinin en kil. yapacaktır. Merkezi Ankarada 15 5 yeküo mükafat •erltec:#la-

6 - idarede kırtasiyecilik sllınt-f çütü olduğ:ınıı beyan etmlolerdir. olan bu müesaeıe aynca latan- tir. Tafsilat ilanlardL 
yetini kırmak n gizli c<?mlyeUerin 1 Bat.nlan ıemiler bulda. izmitde, Zonguldak ve 1 
fa.aliyetinln .önüne geçmek için ko- Berlin, 12 (A.A.) - D.N.B.: Karadeniz Ereğliaindeki te•kil6.. D K KAT 11 
mıscrler ta)ın ~lunacaktır. Dnlepperin aonıı.. mecrasında Al· _J v p f ı ınh 5 ' hın o• tamamlamıştır. Şimdı E.-

7 - . re e erın ııa iyetleri tak - man to~usu tarafından 9 atuııtosta k" h' M l Emlak alım y• satımı 
vlye edıleee'ktlr. batırıldığı bıldirllen 27 l:ı!n tonluk lfe ıt Ye; ersinde büyük d,.po. Cl v 

8 P k ·akınd bl 1 So Jar ac;ılacaktır. - e - )' a r o yasası vyet ticaret v.apurlarından bn .. J.:a- T , Enılllc almalr ve aatmak latfyenl• 
neşrednecektlr. r.a 10 ve 11 ağustosta da .~iman• kı- ürıı.iye komü. &atıp Vt": te.vzi kendi menfaatleri için cGiiven> .....,. 

9 - Ekonomik teşkıışt muvakkat taları üç Sovyet rtemisl daha batır- m~csae:ıcs~ lzmir fuarına d. gr.nit ilke müracaat etmelerini aaym baJ-
statüsil tadil oluna,.11ktır. mışlardır. mıky:>ata ı~tmık rtmiye ve bura- kımıza bildiririz, 
. 10 - İaşe tcşkiletı dC'ğiştiriiccek- Dnlcpperin aıaf'ı mecrasında bir aa nalkı Türk linyit kullanmıya Galata, BankAlar caddesi 

tır. büyük ve iki küçük topçekerJe 131 c1ıştır.m. ıık irin bi;yiic bir paviyon 1 Jenerıl han, ilunci kat No. 
11 - Felı:_ketin m.esul' "nin mu- bir alı~la yangın çıkarılmı• ve bu . ı T ı. Tel 

h k si 1 ti 
"' .. uıı Jrı.: ıJl'transit kömütünü ve e!o'l: 

a eme D sura e~wrm<'k makııadilc üç gemi batınlnıışt.ır. 

Bozkuıt 
15 
40672 

bir siyasi adalet 'konseyi kmulacak linyiticr~ teşhi:rc .~a:g~. vami,tir. re 
l\Iareşala ~eklı!lerini bildııcl'l'ktir. (1 inci sahifede11 deı·am) ı., \'ekli hbklı:ındzı da iz.ahat veri- ~ ...,.. 
ve bu konsey. 15 ilkt(' in" kadarı Uzakf &rkta Du pavJyonda lc•>m.ırun kullnnı- ~ ~ 

12 - Butün Nazırlar ve v'ik ek M~lboume l 2 (A A ) F le::cktir. PW .. !11'•"1ıi 
d<>,Jct nıeınurlnı-ı, Mnreşnl P tnin'c k ı·d h 1 d l :1 · t-I ev- ! folkın hemen h.-r 3•erde tr.zek V.~ll#~ttil 
sadaknt yemini edecektir 8 a ~ a 0 ayıaı e op ar.an k il k 1 

Darlan Milli M .. d · f Nazırlar Meclisinin ittifakla aldı- "'.l anma lJ\ o du~u gSz önüne 
u a aa • '- •· · A 1 B 41ınarak halk t\pi ucı.;z eoLalı.r 

Nazın old r.ı Karar uzerınc vustra y~ aş-
u k ' I' a.1 · b' 1 L ya:,tmlnıaaıi'a bı.s,lanmıfbr. 

Vı<' ~·. 12 (A.A.) Re m<'n bil- ve • J n enz.ıes ıran cvve oıı-d h k d k Ha eobahrın fiyatı 3 lira ola-
dirlldiğ!ne göre, Başvekil !\lua\•lnl raya are et c ec:c lir. '-
ve Hariciye Nnzırı Aıniral Dnrlan. Çinliler Hindiçini hududuna ce~ v~ köylü bu •ıbalım fırıQ 
Milli Müdafaa Nazırlığına tnytn e- asker tabtit ediyorlar olaa .. k ifa kullanabilecektir. Mü- ' 
dilmiştir. Tikso, 12 (A.A.) _ Domei ajan- eu~e. ı\nkara civannda Buc:,ıka 

sına Şanghaydan gelen bir telgraf fİmdidcn lCO soba tevzi edilmit
haberine göre Çinliler Fransız Hin- tir. 

Kısa harl.c"ı haberler dlç!nlsi hududunda kuvvet tahett et- Kömür müe.eses.i her fehrin 
111<!ktcdirler. Ayni habere rıazaran ihtiyaCJnı temin etmeyi üzerıne 

! son günlerde Kummtngde topl:rnan aldığı gibi Türkiyede bütün kok 
• askeı; ııeflerin tavsiyesi üzerlne ihracatını da jdare edecektir. * Yanaıustanda komünistler Kwangsi eyaletinde bulunan dördüıı

enterne ediliyor - Roma : Ati- cü harp mıntakasındakl kumanda 
nadan bıldirildiğine göre pofi .. in h~ti takviye edilmektedir. 
tavaıyeaıle Yunanistandaki ko- Çunking dört alin, dört ıece 
münıstlerin enterne edilmesi ka- bombalandı 
rarlaşcmlmıttır. Çungklng, 12 (A.A.) - Bu hafta * Kanadada gemi inıaatı - Bonuııda Çungking eimdiye kadar ya 

L d K.a d to pılan hava bombardımanlarının en 
on ra: na a, rpido muhri-l şiddetlisine maruz kalmıştır. Cuma 

bi İnfasına ve ge ecek ıene bir sabahı başlıyan akınlara 400 kadar 
milyon tonilatoluk ticaret vapuru Jnpon tayyaresinin itıtlrak ettiği ve 
denize indirilmesine ait bir proje 3000 kadar bombanın atıldığı tahmin 
hazırlamaktadır. İnpat progra- f'dllmektedir. Yalnız pazartf'.ai günü 
m n n tatbikine. bu yaz başlan - öğleden sonra kısa bir mOddct mus 

r. inşa edılmekte olan ilk tesna olmak iizere alı:ınlar 4 gOn 4 
g ni bu sene sonundan evvel ha· gece sürmuştur. Halk, bu müddet 
zırlanrnıs olacak v el k zar!ında sığınaklarda Jcalmıy•, 81 

., e g ~ce •<'.ne uyumıya ve beraberinde gı')Ulrdüğii 
15 5 kadar ticaret gemısı denıze i yiyecekle tkUfa etmiye mecbur ka\. 
indirilccektT. mı ıtır. 

Ka~ıp 
1916 - 19 37 den yılında J .. 

tanbul 3 7 inci ilk okuldan alnııf 
olduğum 9ahadetnam~mi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracatımdan 
~skiainin hükmü yoktur. 

Eyip Kurakav.k bostan eo
Jıak No. 6 da Mehmet Nv
rettin lmrak. 

HariAon Çorap Makine.l için 

ıscı ARINIYOR 
latanbul ManuttT Han 

12 numaraya müracaat 
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O R TA K 1 S 1 M - L I S E ıK 1 S M 1 
İngilizce lbıari ıuufları, Ticaret dnıleri, Almanca Ye Franaısca karları. . 

Mühendis kısmı Elektrik, Maklna, Nalla MUhendlsllğl 
ı mezunları 3458 saydı MUhendlsllk 
1 kanunu hUkUmlerlnden istifada ederler 

Derslere 25 Eylul Perşembe sabahı başlanacaktır. 

K t 11 1 • Yaz tatlll zarfında Pazartesi va Par· ay 1 g U n e r 1 : fembe gUnlerfsaat 9 dan t2 ye kadar, 
a Eyl&llden itibaren hergUn. 

Yeni Leyli Talebe için Yer Yoktur. 
Arzu edenlere Prospektüs gönderilir. 

Ba.9, Di9, Reale, Grip, Bo~tisala. 
Nenalji, Kanklık n BfttüD Atnlarınw Derhal K.eaer 
fcıbındı gönde 3 kaşe alınabilir. T AKUTI.ERfNDEN SAKININIZ 
" HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA ISTeYINIZ. 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

l - 6/ 8/ 94 l tarihinde pazarlıkla satın alınacak 60 ton 
pirince taliplerin veıdiği fiyatlar yüksek görüldüğünden tekrar 
pazarlıkla ihaleye konulmu11tur. Muhammen bedeli 2 7000 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde askeri 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

r.~~~!~~~~L !~~~~~··· 
1 

1 7 Ağustos 941 pazar günü Üsküda.nn Dudullu köyünde 

köy mekteplerinin inşa masrafına karşılık olmak üzere 

bir pehlivan güre'li yapılacağından, iştirak eden pehlivan

dereceleri nisbetinde münasip ikramiye verilecektir. 

ist ._.Deniz -.~~~L~):·sat~amıi~~-~~KQ~,isyo.nq.· ifanıar1 
. . ..,. ...... . .. 

15 / Ağustos/941 cuma günü saat 14, 30 da pazarlıkla ek
siltmesi yapılacağı gaz.etelcırlc ilin edilm~ olan 80000 metre A· 
merikan bez.nin eksiltmesi göriilen lüzıima binaen durdurumu~-
tur. (6919) 

KiRALIK KASALAR 

T. H. K. genel merkez 
baıkanlığından: 

3 - lhalesi 19 '6 / 941 ı:alı günü saat 1 O da mezkur komis-
yonda yapılacaktır. 1 

4 - Kati teminat 4140 liradır. (6961) 

Yeni Postahane karşısında yeni Valide hanı altında yaptırılan kü
çük kasalar kiraya verllnıiye ba~lanmıştır. Talip olanların ve fazla ma
lümat almak istifenlel'in nıezkür mahalde kiralık kasalar memurluğuna 
müracaat etmelc!'i. (6981) 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

• il • • • •• 
• 

Sofda11. sağa ıJe yıı~·ar dırn nıttı[lı: 
1 - • Şehir işlel'i11i idal't! eılen 

makam. 2 - Sıfat edatı - Bir harl 
3 - Kolun aşağısı - Göğiiiı - İlil\·e. 
4 - Ortamektepten sonra - TJykuda 
gönililr. 5 - Eski bir çal~ı. 6 - l fü 
harfin okunuşu. 7 - İçmez değil • 
Vücude getkme. 8 - Yemekten eınıı· 
Bu ınevslmin yemişi - Yaşanın kı!!al
blnuşı, 9 - Bir nida edatı • Yemek. 
10 - Bilgiç gibi görünenler. 

Dünkd bulmacanın balledllmif 

,ekli 
1 2 ~ 4 s 6 7 8 9 10 

ıDERECELER 

2ERAMILllKOL 
5RAFiiYEMEYE 
4EMJISEMERE• 
sCfYERiiABTl 
6ELtM ALlmL 
JL MEAL ÇEK 
ıEKERBtÇERll 
tROYET ERiK 

t •LEB l LKllK i --
liD·IE 

BUGONKO PROGRAM 
7,30 Prograru 118,15 Çocuk ııaati 
7J3" Müzik 19,30 Haberleı 
'1,45 Hnberleı l!l,45 Mü7.ik 
8,00 Müzik (Pl.) 20,15 Radyo Ga. 
8,30/8,46 Bviı.ı zetcsl 

Benzin alınacak 
l. - Hanıcılık dairesi nıotöıfo vasıtalarının ı;enelik ihtiyacı için 

azı 50.000, çoğu 7ö.OOO litre dökme bcnziıı, kapalı ırnrf usulilc eksiltmeye 
konulnıuı:ıtur. 

2. - )luhanınıen bedeli lft660, nıuvı.ıkkat teminatı l 173 lira 75 ku
ru~tur. 

3. - Ekııiltınc~i 25/8/!141 pıızartı»si gtlnü saat 15 de Türk Hava 
Kurnmu Gl'rıe! l\!erkez birıa,;ın<la yarıılacaktır. 

4. - İstekliler lüzumlu ve~ika 've teminatlal'ını havi kıı.palı ve mü-
hürlü zarflanm saat 14 c kndaı· Koınic;yona vennelidlrler. (6767) 

Pratik se bzeciJik 
Yazan: Dr. Fuat AH Örsan 

SPbzc bahçeleri hakkımla malfımat, bahçıvıııılık levazımatı, toprak 
işleri, tabii ve sun'i gübl'cleı·, su ve sulaıııa, açıkta tarlaya dikilen seb
zeleıe yapılacak iııler, bahçıvan canıckanlnn \e ı~ıtm:ı tatzları, sebzeleri 
dikmek, iyi tohum elde etmek, nıahsıılü toplaınak, ~ebzelerin muhtelif 
muhafaza tarzlal'ı v. s. gibi ehemmiyetli bahisleri ihtiva eden istifadeli 
bir e::ıel'<lir. 

168 Sahife. Fi1ıotı: 50 kıırııştıır. 
Neşreden· Istııııbul, İ~KILAP KİTABEVİ 

~-- GAUTHIER I ylDAL-·· 
ANiLINVEALiZARiNBOYALARI 

1 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Umumi satıs 
deposu: 

lstanbul Çiçekpaza • 
n sokağı Altıpar• 

mak han No. 3-4 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma 
komisyonundan: 

1 - Beher metresinin tahmin edilen bedeli 150 kuru~ olan 
c9.000» metre talebe yazlık elbiselik kuma~ının pazarlık eksilt
mesi 21 /8/941 tarihine raııtlıyan per~embe günü saat « 16» da 
M. M. V. binasındaki Komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak iı.tiyenlerin her gün ve eksiltmeye 
girmek istiyenlerin de belli gün ve saatte « 1O12» lira «50» ku
ruşluk ilk teminat ve kanumm istediği vesikalarla birlikte Korr.is-
yonda hazır buluıuıwlan. ( S 2 7 3) ( 6866) 

Topkapı Maltepesindeki 1 b ı F. M k b 
Satınalma Komisyonundan: j stan u ıyat ura a e 

Komisyonundan : 
l. - 7000 adet kadana ve 28000 adet yerli hayvanat ıçin ip 1 

yular başlığ1 ve sapı alınacaktır. Tutarı 28140 liradır. 91 numuralı ilan: Yerli paınuklu 
2 S 1 

tesbit ecıilen kar % leri şunlardır. 
ve yliırHi mensucat ve ipliklere 

(6989) 
. - . arntame, evsaf ve nilmuneleri T opkapı - Maltepe As-

keri Satınalma Komisyinunda görülebilir. Topfrı.ıı 
3. - lhale~i 18/81 1941 pazartesi günü ı:ıaat 1 1 de Komisyon j Yedi pamuk iı>likleri o/ı 3 

Perakende 

% 16 
% 15 hınasında yapılacaktır. Yerli kaput bezleri o/t 3 

4. -· Ek:ıiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. \~~rli ·dıi~l~lr ?anıukl.u mensucat % 7 % 15 1 
.S Muvakkat t . t 2110 1· 50 k t '\:un ıpı,erı cyerlıt '/< 10 % 20 1 . - ~ emına ıra uruş ur. y ,11 il l" t % 10 % 20 
6. - Teklıf mektupları 18 18/941 pazartC!İ günü saat 10 aka- •e•ı•y•n•u t-ıın•le•n•s•u•ca••••••lli••••••••• 

tu';l;a~:~~j:d~~:1~~yonuna verilmiş olacaktır. Geç kalan mek-ı ' A R L o N~I 
7. -- Şartnamenin 4 iincü maddeııinde yazılı vesikalar mu

vakkat teminatın konduğu zarf İçerisine konulmuş ola1.:aktır. 
c:6469:& 

. sta~ bul~~~Bel e d i y esi'~~ iı"a n 1 arı 
'l'olımi1• bed. 

82,00 

80,60 

59,00 

ilk I< min. 

G,15 

6,05 

22,50 

Aksarar yangın yerinde İnebey mahallesi
nin l\.oçibcy sokagında 64 üncü adada 31 
ııwtre murabbaı ııahalı arsa. 
l•'ulihte Ha~anhali!e mahallesinin Akdeniz 
"okağııııla 20,16 ıoetre muı·abbaı stıhalı 11rı;a 
Ak ... arny yangın yerinde İnebey nıahalleı;i

uwtre mnrabhaı sahalı arsa. 

1 
1 
1 
1 

DegerU, zarıf, dakık bir saat olma:;ına rağmen 

hepsinden ucuzıluı'. 

1\1 iıkemmel, pırlantalı, e !maslı, platinden, altın
dan, paıılaıımaz, çelikten, kromdan çeşilleri mev

cuttur. Saat aimak arzu edenlerin: 

ARLON SAATLERiNİ 
görınelerı menfa ati eri icabıdır. 

MARUF SAA TÇİLERDE ARAYINIZ. 

Deposu: Z. SAATMAN 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan: 

1. - Merkezimize ait Kavak is tlmbotu tekne ve makine ak.,unu açık 
ek.-ıiltme ile tamir ettirilecektir. 

2. - Keşif bedeli «877> Uradır. 
3. - Bu işe o.it şartnameler şunlardır: 
A. - Fenni şartııame, 
B. - İdari şartname. 
4. - İsteklileı·in bu şartnameleri c4> kuı·uş mukabilinde nıerke:r:i -

mi7. levazımından almalaı·ı kabildir. 
5. - Eksiltme 19 Ağustos 1941 salı günü saat 14,5 da Galatnd" 

Karamu;;tafı:ı.paşa sokağ·ında mezkur merkez satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

G. - Muvakkat teminat 65 lira 77 kuruştur. 
7. - Eksllın1ere gir~ceklerin bu gibi motör tamiıatı yaptıklarına 

dair vesika göstermeleri şarttır. ( 6:163) 

~- Leyli-Nehari - Kız-Erkek 

1 ş ~ ŞY~a~ ;ık,~~v~•~•~l~n! 1& ~~,~~~ ~b~-
1 ı·en talebe kııydedilir. Tatil hariç her gün 9 dan 12 ye kndar ve 

14 den 18 e kadar okul idaı·csi ne müracaat olunabiliı. 

1 2 - Eski talebe 5 eylı11r. kadar velilerinin şahı;i müracaatile 

ka~'lthmnı yenileınelidirler. 

ı·#'ıt.~~~,~ iti f.~~u~:: ·_-~iWiail'tl~~~~\i~~lı ~ · 
-# ~~ ~ "" ... .. -~ ~ .. • --~.)' ~ ~ ........ .I!' 

1 ~ İdaremiz Uıtiyacınrla ku!lunılmnkta olup hariçten eelbı iktı:n 
eden ve 30/5/tı41 elen 8/6/941 tarihine kadar fasıla ile rırhtclif gazete. 
lede pazarlıkla ı;atın alınacakları ilim olunan 133 kalem malzeme ıııcya
nındııki berı;amut, miı:k ııl'tifisyel, limon, portukd, nr.roli esan.;ları içiu 
vaki olaıı teklifler tetkike tabi tululmakla beraber göı iileıı iUzuın ür.eı lne 
pazarlığı d5• gün :nüdd~tle temılit edilmiştir. 

2 - Bu csaııslara nit müfrı!clat Jistesile birlikte şaıtnar.ıeleı ı J{a
bataşta Levazıın ~ubesinıleki .'ı.lıııı Komiııyonuııda hergiin ögleclen sonı a. 
Rhııubilir. 

3 - Talipleı in % 7,5 tentlnatlarile birlil.te bu hu:sur.taki teklıfle-
rini en geç 2/9/941 salı güniine kndar mezkur Komisyona tc\·di etıne1er1 
lii7.umu iliııı oluntu·. ( !i!HJ4) 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma 
komisyonundan: 

1 - Beher metresinin tahmin edilen bcdelı c 1~5 kuru, 
olan « 70000:. mehe cerat yazlık elbiselik:& kuma~ın pnzariık c k
siHmesi 21 / 8 / 1941 tarihine ra!ltlıyan perşembe günü saat 15 de 
M. M. V . b:nasındaki Komisyonumuzda icra edilecektir. 

Saatı 20,45 :Müzik 

l~,30 hGgrs m 
l2,33 Müzik 

21,00 Ziraat tak-
vimi. 

21,10 l\Hızik 

l2,45 Haberler 21,25 Karışı'k pro-
Ul,00 Şarkılnr gram 

173,79 18,03 

'15,62 6,66 

121,63 0,12, 

Sultanhamam, Camcıbaııı hanı 

niıı Koçibey sokağında 64 üncü adada 22,50 1 
Fatihte llasanhalife m:ıhallesinin Akdeniz 

c~cl~e~indc 57,93 metre murabbaı sahulı al'Ra 1 ••••••••1111!••••••·~--~··••••i 
F atıhte Ha~anhıtllfe mahallesinin Akd('niz 
caddesinde 18,88 metre murabbaı sahalı arsa 
Fatihte Hasanhalife mahallesinin Akdeniz 

2 - <Ô 42» kuruş mukabiHnde ~artnamesini almak isti} C"n· 
lerin her gün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin de belli gün ve 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalmaı saatte c667h liralık ilk teminat ve kanunun istediği vesikaıarıa 
birlikte Komisyonda hazır bulunmaları. (52 7 4) ( 666 7) 

caddesinde 30,40 metre murabbaı sahalı nrsa 
I• enerde Küçilkmustafapıışa nrnhallesinin 
Kamçıban sokağında 39,95 metre nıunıbbaı 

komisyonundan: _____ .-ı _______ lll!l'--'I 
13,15114,00 ;\luzık 99 10 B 7• 1 . M-· <>537. çı şar 

kılan 
18,00 Pl'ogı:ım ,,., 'O H b I 
l8,03 M ü7.ik ( Pl. l --•" ıı. er er 
lS,15 Serbest 10 22•40 :\Iüzik 

dakika 22,55/23,00 Prog-

18,25 Konuşııın gram. 

BORSA 
12 - 8 • 941 maamel~ıf 

Lendr• 1 Sterll.. 5. 20 
Ne.,,orlıı JOlt Dolar 1 'l9. OJ2S 
Cea•vr• 100 r.., .. 7r. - • -
lladtft 100 pez,ta 12. 84 
Yobh• 100 YH 
Stokhol. 100 !•vec; ltt 30, 77 
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Meıkez Banka11 17.5 1 
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Aj'ultoı ı Çarıamba 
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31 
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Esant Va.ati 
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39,9S 3,00 ı _ Beher metresinin tahmin edilen bedeli ( 1 65) kuru' A k ,. f b •k 1 1 1 K • llA 1 
olan (66.000) metre ciş b"'şlık haki) kuma~ın pazarlıklıt eksilt- S arı a rı a ar Sa ına ma omısyonu an arı 

92,00 

103,96 

61,iı2 

141,.1!l 

6,!lO 

7,79 

4,61 

10,60 

sahalı arsa. 
Jı'ulihtc Hasan halife mahallesinin Akdeniz ı 
caddesinde 23,00 metre murabbaı sahalı arsa 
Fatihte Hasanbalife mahallesinin Akdeniz! 
cud~eı;inde 2ii,98 metre muı·abbaı ~ahalı srsa 
Fatıhte Hasanhallfe mahallesinin Akdeniz 
enrldeslnde 20,38 metre murabbaı sahalı arsa 
Fatihte Hasanhalifc nıahallesiııiıı Akdeniz 
caddeı-ıitıd<' 17,13 metre murnbbm satıhlı arsa 

Tahıııin bedı>llt<rile ilk teminat miktadan yukarıda yazılı arQala1· 
satılmak iizcrc ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
Zabıt ve l\luamelitt Müdiırlüğü Kaleminde görülebiliı. İhale 20/8/941 I 

mesi 21 / 8 /94 f tarihine rastlüyan perşembe günü saat 14 de M. 
M . V. b"nasındaki komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 5 44 kuruş mukabilinde şartnamesini almak istıyer.lerin 
her gün ve eksiltmİ)'e girmek istiyenlerin de belli gün ve saatte 
( 6695) liralık ilk teminat ·o1e kanunun istediği vesikalarla birlikte 
komisyonda hazır bulunmaları ( 5 2 7 5) ( 6868) 

r • • • • . • 

D~vlet Demiry_olları ilanları 
çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 'faliplerin ilk J\Iuhamrııcn bedeli ( 11600) lira olan muhtelif eb'atta 8000 kilo kat. 
tem inal makbuz veya mektuplar ile ihale gün il nrnayren c;aatte Daimi l'!lnlı ve katınnsız kcııcvir halatlın ( 18/8/ I 9-11) pazartesi günü ı;aat (15) 
Encümende bulunnıalnn. ( 1)144) on beşle n aydarpaı;iaılıı Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından ka-

~ "' • palı znrf u~ulilc sntııı alınııcaklır. 
Cerrahpa~a, Haseki, Beyoğlu ve Zührevi Hastalıklar lıastanelerilcı Eu işe girmek ictlyenl<'ı·in (870) liralık muvakkat teminat, kanunun 

Zeynepkiiıııil Doğumevinin yıllık ihtiyacı için alınacak yaş ~cbze kapalı tayin ettiğ-i vesikalarlıı tekliflcl'ini muhtevi zartlarını ayni gün saat 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 19716 lira ve ilk 1 (]4) on dördP. katlar Komisyon Reisliğine Vf'rmeled lazımdır. 
teminatı M78 linı 70 kuru~tm. Şartnamp Zabıt ve Muamelat Mlidürl!t- Bu ille ait şartırnmeler Komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
ğü kaleminde görülebilir. İhale 2R/8/941 perşembe rı.1nü saat 15 de dır. (6480) 
Daimi Encümeıııle y11pılacaktır. Taliplerin tik teminat makbuz veya } • d • 
mektupları, 941 yılınn ait Ticaret Orlıısı vesikaları ve kanunen ibra?.ı Topkapı Ma tepesın ekı 
lllzımge!cn rliğCl' vesaikle 2190 numıı1'8h kanunun tarifatı çevresinılc S t J K • d 
hazırlıyacakları teklif nıektuplarını ihale günil saat 14 e knrlar Daimi 8 108 ma OmtSyODUD an : 
Encümene veı·meleri lfızımdır. (6846) _ 9 / 8 / 941 tarih.inde pazarlıkla ihalesi yapılacak 9638 

lstanbul C. M. U. liğinden ı 
C}NSl f(ilos11 

Birinci nevi Tosya pirinci 3000 
Horoz i'asulyası 800 
Nohut 800 
Urfa yağı 400 
Tuz 400 
Sabun 260 

İstanbul Ceza ve Tevkifövi bastaııesinin yukaı·ıda cinsi ve miktarı 
1azılı erzakı pa2:arlık suretile temin edileceğinden talipleı'in 19/8/941

1

. 
salı günü saat 15 de İstanbul Ceza ve Tevkifevi binasında toplanacak 
Komisyona ınüracaatları. (6957) 1 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Yirmi ton sade yağı pazarlıkla aatın alınacaktır. 
hammen bedeli 34,000 liradır. 

Mu-

2 - Hususi fartlar ve evsaf T opkapİ Maltepe askeri satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Pazarlık 15 / 8 /941 cuma günü aaat 1 O da mezkur ko
mieyonda yapılacaktır. 

' - Kati teml!lab .5 100 liradır. (6920) 

ton sığı.r eti veya ayaktan sığıra talip çıkmadığından tekrar pa~ 
zarlıkla aatın alın~caktır. 

2 - Hususi şartlar ve evsaf T opkapı Maltepesınde askeri 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Toptan rhale edilebileceği gibi kısım kısım da ihalesi 
yapılab:lir. 

4 - İhaleai 19/ 8 / 941 salı günü saat 15 de yapılacaktır. 
Tutarı 344 3300 liradn. 

S - Kati teminatı 234098 liradır. (6960) 
~~~- =~~~~==~ 

·:;.; .. ·.-~ - ~·J ·ı~ .. • ...... :."'" ,· fj'~....... •. -~ : . 

ist -: :. o~utanhö•··": şatı~frri~~ KoJQisyonu_ ilanları 
• ,· ,•;,. · • _.,. __ _ . ••• l'X;...~, · _ _ • . -

Apğıda miktarları yazılı Üç kalem sığn eti 14/ 6 / 941 per· 
şembe günü hizalarında gösteri' en saatlerde pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnmeleri her gün komisyonda görülebilir. İstekli
lerin beUi gün ve saatlerde teklif edecekleri fiyatlara göre kati 
temmatları ile birlikte Fındıklıda satın alma komisyonuna gel-
meleri. ( 698 7) 

Cinsi 

Sığır eti 

Miktarı 
Kilo 

Pazarlık aaafi . 
Saat dakika 

---.. 
11000 10 30 da 
12000 11 
10000 11 30 da 

200-400 ton kul'fun alınacak 
Tahmin edilen bedeli 240. 000 lira olan 200-400 lon kur· 

ııun Askeri Fabrıkalar Umum Müdürlüğü merkez satınnlma ko
~isyonunca 16/8/941 pazartesi günü saat 1 S de pazarlı~la ihale 
edilecektir. Şartname 12 liradır. Kati teminat 26, 500 lindır. 

(6779) 

• •• 
200 M3 çam veya köknar tahta 
800 » » > :& > 
700 ~ > > > > 
100 :& > > > ~ 
100 » > ,. > > 
150 » > > > » 
700 > > > > > 
250 > » > » > 

3000 
200 M3 cam veya köknar kalas 
200 , > » » > 
200 > » » » » 
200 ~ > > > > -

3.40: 
> 
> 
> ,. 
> 
> 
> 

3.50: 
> 
• , 

4X0.25X0.25 eb'acJıııda 
>X0.22X0.025 :. 
:.XO. 1 SX0.025 > 
>X0.2.SX0.03 > 
,.xo.ııxo.oJ ,. 
»X0.12X0.02S > 
,xo. l 8X0.025 > 
,.xo.2oxo.02s • 

X0.22X0.06 
XO. l 8XO.O.S 
X0.20X0.04 
X0.25X0.08 

> 
• , 

3800 
Tahınin edilen bedeli (200.640) lira olan cins ve ıniktur. 

eb'atları yukanda yazılı 12 k::\lem ve ceman 3800 M3 çam veya 
)cöknar tahtası ve kalası Askı:rl Fabrikalar Umum . M~d~rliiğü 
merkez satmalma komisyonunca 25 / 8 / 941 pazartesı ~unu aaat 
16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Ş.artname ( 1 .o) lıra (04) 
kuruştur. Muvakkat teminat ( 11282) lıradır· Teklıf ~ektuplnrı· 
m mezkur günde saat 15 e kadar komisyona vermelerı, (6780) 

• • • 
2 ton mühür mumu alınacak 

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

lecektir. 
Şartname pat"asızdır. Kafi teminat « 180» liradır. ( 6843) 

~ lf. ~ 

23 kalem takım çeliklerile yayhk çelik tel alınacak 
Tahmin edilen bedeli 62. 900 lira olan yukarıda yazılı mal

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkes Satınalma 
Komisyonunca 21 / 6 / 941 perşembe günü saat 14 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname 3 lira 45 kuru11tuT. Kat°i teminatı 
8 790 liradır. ( 6861 ) 

Sahibi: Z. T. EBÜZZİY A 
Neşıiyat;.Mıidiiru: C. BABAN, Basıldıgı rcr: l\lııLbaai EBÜZZlYA 


