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........................ ·-····· 

lstanbul ç••melerl hakkında 

Lutfi Kırdarla bir konuşma 

Cuma 15 Ağustos 1941 

r Gördüğümüz çeşit ç.eıit 1 

mahlukların en çirkini, en 
yüzsüzü ikiyüzlü adamdır! 

*** 
(Ş.rhi Z ncJ ıı.ablfem ~del 110STAKIL YEVMi GAZETE Tcıefon: 2 o s 2 o 

TeJı. Tasviriefkir, İstanbul ----------------~~~-_) '- _J 

. Her şe y;,-·_r_a_g_"_m_· _e_n _ _..,llC~him bir muıa~ 
Ciddi bir 

D miryolu inşaatı 
durmadan ilerliyor 

Üç istikamette ilerliyen hatlardan başka 
yeni hatların da etütleri yapıldı 

Ankara 14 (A.A.) - Yurdumuzda muh
telif istikametlerde yapılmnkta olan demir. 
yollan inşnatınu ait t"tiidler etrafında bıu: 
verilen malumata göre. dem'r;olu in1;1na· 
tıınız halen Dıyarbakır - Cizıe • Irak, Eela
zıw _ V.m • lran hudut hatları ile Zongul· 
d.. • Ko2lu haltı üzerinde olmak üı.ere üç 
is';knmelte devam eylemektedir. 

Runlıırdan Diyıubakır • Cizre • frak hu-,.. 

dut hattının , Siirt civıuında Kuı talan nıcv
kiirıe knd.:T olan 159 kilomt:tr••lık kı,,mının 
inş;ıaıı tanıamile biıınis ve Bisnıil kazasına 
kad .. ! olan kı~mı işletmiye uçılmıştı.r. Bu 

noktadan Kurtalan mevkıinc k dar olan 
kısmı dd ray feşrıyatı ile bnzı kc,pni nok
eımlannın t<'manılanmasındnn ııonrn, bu se-

ne soı,una doğru İ\lletnıiyc açılt\cnk'ır. 
(T>cım ı sı1/ıifc 8, s ıtıtıı -' rıc) 

1 
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SULH 
alimeti 

1 

ı Churclıill ve 
' Roosevelt 
müşterek bir 

beyanname 
neşrettiler 

r- Kararlar -, 
1 - iki memleket hiçbir ara~ 

zi gen~lemf!sİ istemiyor 
2 - Alakadar devletlerin 

arazi terketmelerine bir 
teY demiyecekler. 

3 - Her 1nillet !;endi jdare 
teklini kendisi kabul 
edecektir. 

- dli N 

Bir yabancıyı daha 

mlllt hudutlarımızdan 

dıtarı attık ! 
manidar bir 

suikast 

Türkiye, tek 
taraflı bir 
garantiyi 

asla kabul 
etmemiştir 

4 - Her millet iptidai mad· 
delerden müuvi surette 
istifade edecek. 

Dün tarih1 mnhıyetl nalz kararlar ntt1n iki demokra!li ıefı C hurchlll v Rooııeveli 

-------- (Chutthill füı Roos(lvelt'in btr al'ada çıkıı ıo .f·esıml(lıi 11oktur, faka.t son tt üldl.:a.tt n soıtra, rt1Bamı11 •• 
lılıuula ciııaruuuı •w U"nıide bul~at iki dcmokraııf §tfini ı1cın11ıöıa getim-.ivıı tı uvaffak olmKştur.) B u yabancı, Mecliıin ıeçen 

günkü gürültülü ve heye· 
canla celsesinde kanun layihuın· 
dan tudedi.lmi, olan (lnterne ) 
kelimeaidir. Meclis bu müoase· 
betle gösterdiği heyecanlı m illi- 1 
yetperverJilır.ten dolayı cidden 1 

Devlet Nazırı 
Baron Hiranuma 

katledildi 
So1Jget t1e lnıiliz notaları 
Türk mill•tinin lcalbınde 
ancalc •amimi hareketler l 

Mülakat bir gemide 
icra edildi Darlan bir 

emri yevmi 
neşretti 

takdirlere layıkhr. 
Vakıa lisanımıza çeki düzen 

vermek, daha doğrusu çok güzel 
ve çok zenıin olan lürkçemizin 
benliğini muhafaza rtmek vazi
fesi Meclise terettüp eden vazi
felerden değildir. Bunan la daha 
ziyade mesela 1 aarif Vekaleti 
Yeya herhan~i bir dil tefd<külü 1 
gibi makamların uğr~ması elbet 
daha mantıkidir ve elbet böyle 
ı:ali.hiyet tar olanların uğratmasın ı 
dan müsmir neticeler almak im
kanları daha fazla olmak iktiza 

edefr.k t " f . ··ı" 1 a at maa teessu ıoru uyor, ı 

"i lisanımın yabancı kelimelerin 
günden ıüne artan tasallutu kar· 
f111nda vuifedıu· olanlar ya la
kayd kalıyorlar veyahut fikren 
1itkyd kalm11salar da fiilen bir 
9ey yapmıyorlar veyahut yapa
mıyorlar. 

İtte bundan dolavıdır ki Mec- ı 
)is, kendisini doğrudan doğruya 
alakadar <den tcvrii meselelerin 
haricinde kalması İcnp eden d rl 
meselesile uğratmak ihtiyaç ve 
lüzumunıı görmiye ve sırası gel· 
ıiikçe bu tiefa da ( internc) keli
mesinde olduğu gihi hissiya ını 
iz.h r etmektedir. 

işin asıl dikkate şayan ve ~Ük · 
raoa layık olan cihe!i ise, muka
bilini bıılmak güç olduğu ve bey· 1 

nelmilcl kelimelerden nıadut bu
lu.,duğu iddiasile zorla Türk'.y"!
ye maledilmek istenilen' bu ya· 
b~ncı ·kelimenin tü ·kçcsini, Mec
lisin bir iki lisan mübahase ve 
münakatasından sonra buluver· 

ı~ aktul Japon Dnlet Naı . ı 
Baron Hlranuma 

ug•ndırmııtır ı 
(Radyo gazetesi) - f ngılteı·ıı n: 

SovyeUcı tarafından Türkilcııin j 
hnrp harici kalnıak hakkındakı az
nıinin anlaııılmış olnıası ve bunun 
hükılmctinıize 'icrllcn notıılaıln teyit 
cdilm~si bizi memnun eder. Ancak 

11 

bazı lngiliz gnzctelcı i bu notalardıın 
Türkiyrye verilmiş bir g ı11nti ma. 
nasını çıkıırmnktadırlnı·. T6rkıl e 
Cümhuriyctı icabında nıüsuvı şnrt-) 
lar ve karşılıklı veeıbeler tııhtındu 
muahedeleri kauul utmiştlr. Fuknt 

1 

bk taraflı bir garantiyi asin kabul 
etmemiştir. Tiirkiyt kı•ndisinı hi~bir 
tıırnflıııı hil.'hir sun•tlcı tehlike altın
ıln hisı::etmmııekiı•diı. Hu nntııların, 

1 hu samimi tezalıilrlı1dir ki Türk mil. 
!etinin :rfiı eklcrirıdı.: de sıııniıni hare. 
ketleı uyandıı mnsı tnlılldlr. 

Nuri DemlraQ 
yavruları seyahatte 

Tol..")·o, 14 (A.A.) - Afi: I>ivrıgl, 14 8 11:141 l\uıi Demır-
Rcutcı ın bildirdib:.tne göre, 1'ok ağ ortaokulundan ı) ı derece ılc sınıf-

yo kablncslndeld Devlet Nazırla. lıırını bitiren elit talebeden mtlt<'şck. 
ıındaıı Bııroıı Hirnnuma bıı sa- kil bir kııfıle öğretmenleri ile blılık-
bnh kııtlt>dilmiştlr. tc seyahate çıkmışlaı·dır. Talebeler 

(Devamı.sa)'fa 3, ılıtun a de) bu seyahatlcı i cıınn ında İzmlı \'C ____________ _... , istanbııla ıln uğııyacnklnrd ı r. 

ram kitap an ders 
n sine yetiştiri ecek 

mİf olmuıdır. İ 
Halbuki Medis, yukarıda K o m i s y o n K 1 z L i s e si n d e 

da söylediğimiz üzere bir li- ' 
hergün 

devam ediyor ıan cemiyeti ilmiyesi n)'a ıstıl ah toplantılarına 
encümeni değildir. Vazifesi te~rii ı 
ve siyasi meselelerle uğmşmak- ilk ve ortaokullarda tedris edilecek ırameri hazırlamak 
tır. Binaerıalt.yh mvı:uhre için üzete bet kitilik bir ~omisyon tetkil edilmiftir. Bu komisyonda 
hwuruna getir:Ien karıunlaı· için· ! Avni Batman, Necmeddin Halil, Tahir Nejad, Mithat Sadullah, 
de münasebetsiz adrl"ttiği frenk- Peyami Safa bulunmaktadır. İlk ve ortaokul ıramerlerile bera· 
çe kdiıneleri yalnız reddetmek· ber müfredat programmı da hazırlayan bu komisyon İstanbul "ız 
le ve mukab:lini bulm.ak l:ülfcti- !:Sesinde her ıün öileden ~vve1 ve sonra çalıtmalarına devam 
ni crbahına havale <!ylcım·klc ik- ~tmekt~dir. 
fifa edeb'lirdi. Fakat M lis ıslı- Gramer kitaplara bu sene mektepler açılıncaya kadar hHır· 
lah olmaktan çok uzak bn11it bir 1 1.-nmıt buluna<:akhr. 
frnnsızca kelime olan ( interııe) ::;;;;İİİİİİİİİİİİİİİİİİmmİİİıi;ı;;;:-:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;m:;;mmm;::
için karıunu iade ctmıye lüz-cm -
görmemi ve bunun mukabili o - [~ ~ ' 
larak türkçe (gö:r; altına almak)AT YARIŞLAR.I_~~ ~ u 
tab:rini kolayca bulmut ve bunu __ ~, ~-
kanunu tanzim .. den zevata da 

kabul ettirmittir. B h , ./t k • k l 
b ~:n=i~eaJbir(~~a!~~P ~:k:i:~ u aJ ı a l oşu ar 

Kazanmaları muhtemel olan ati arın 
isimlerini okuyucularımıza bildiriyoruz 

1KRİVOY-ROG 
\ işgal edildi 
' 

Odesa ve 
Nikolage/ 

f 
"Mağlübiget bizi 

1 
ümitsizlii• değil mazinin 
hatala,.ının tekerrürüne 

\

1rtani olmak için tefekküre 
sttt11c etm~lidi,,, 

Churchill namına beyaııatta 
bulaaan Attlee 

· muhasarada 
Cenuptan askerleri kaçrra1t 

1 nakliye ı•milerini batırdık 
bir alay as/cer imha ettik 

Odesayı Şarktan 
çevirerek 

Karadenize indik 
Lonchıı, 14 (A.A.) - Reuter· BERLİN, 14 (A.A.) 
Attlee, bı: .. ıin öğleden eoııra rad- Alman orduları Bnşkumandnnlığt-

volnrıa neşrcdılen bir bcynııntln bu- nın tebliği: 
İunarnk Church111 ve Roo~ııwlt'in Ukrııvnnda Alman ve Rumen kıta
dcnizdc hır gcmıde buluşmuş ve möt. lnrı dO;nınnı takip ederek Odc a ıle 
tef klcı in. nğurundn çarpı:stıklnrı Bug nehrinin man,.ııbı arasında Kn
hcdcfle ı bild ren ve l tikbnlde dal· radl'nlz sahiline vnrnuşlnrdır. 
mi bir tiiın:;n ><ulhü plfınlnrının tc. Cephenin geri kıılan kısmında ns
meliııı teşkil edecek esas rııen ipleri keri haı·ekat plan mucıbinco devam 
gustcren bır mllştcrck İngllb: • Amc- etmektedir. 
rikn dekim asyonıı hazırlnnıış olduk- Alman hnvn kuvvetleri, kaçmakta 
tarım ifşn cylemişt.lı'. olan Sovyet kıtnlarıt1ın tnhllyesi için 

Attlcc'ııin beyannlının metni şu. Odesa ve Nikolayeftc hazır bulunnn 
dur : nakliye gemilerine şiddetli hücum. 

Anıerılm Bırlcşlk Dcvlctlcı·i ı·cisi !arda bulunmuşlardır. Bu taaı·ruzlnr 
ve birleşik krallık hüküıneiinl tcın- ı esnasında 14.000 tonluk bir nnkllyo 
sil eden Başvekil Churchill, denizde gemisi battrılmış ve diger beş bü)•ilk 

Vichy 14 (AA.) - Mılli 
Müdafaa Nazırı Amir 1 Durlnn, 
hava, deniz ve Lrnrn ordularına 
hitaben bir emri yevmi neşretmiş 
ve ezcümle denıişlir ki: 

Oiişmıuun bile kahramanlıkla
rını Narvikte, Flandrlarda, Dun· 

( Devamı aayfe 8, ıGtun 2 d•) 

Amiral Darlan 

SMOLENSK 
tahliye edildi 

Cephelerde 
iş'ara değer 
birşeg yok 

- - ,._._,__ 

Ballıkta 15 birı ton' ık 
bir düşman gemisini lıa;1a 

lcuvvetle,.imir. batırdılar 

-·-
Hava kuvvetlerimiz 
düşmana şiddetli 

darbeler indiriyor 
I.ON DRA, 14 (AA ) 

Bugun Gı "nwıLiı saatile t 'l 

at 11 de Mcısko~a radyosile ne, 
len So'') et teb ·~ · 

13 '14 ngıısto butiln C<'pl 1 da 
it'ııra df'ii'cr hıçh'r hnn'ket olma ş_ 
tır. l\nın cırdumuzJn işbirliği yapnn 
hava tf şckküll<'ı imiz ciıişnııınırı ı ıı•
ldneU cüzutnnılnı ınn, plyade!line ve 
hava mrydanlıırına darbrl"'r indır .. 
mlye de\ nnı etmiı;f ı 

Sovyet tf'bliii 
Mo,.ko\n, 11 (J\ A.) Ofi: 
Kızılordulnı umumi ka1nrı;11l •mn 

18 ağustos akşum tebliği: 
(Devan 1 tıohife. s. sut 11• , d ) (Dcııaıııı sal ıfe &, sııtını 3 ele) (Devamı ealılftı 3, eütun ti i..s) ..... -··--···· .. ·· .. ···---··· .. ········ ... ····· .. ···········-···························· 

Dış ticaretimiz 
Vekalet Müste,arının Rei•liğlnde 

dün mühim görüımeler yeplldı 

Almang• il• geni bir ticaret anlaşması için E•l iıl 
ortalarında Anlccrada miiıalc•r•l•r• 6aılanacalc 

·===== Ba~ışfsr ------
Fransanın 
yeni yolu 

F RANSA yıllarca iki 
Kutup arasında sallan

dı: nihayet 936 seçiminde Al
lahsızların ve vatanııı-ılar1n so• 
lak cephcaiııe doğru sarktı. Üç 
yıl süren bu halk cephesi tec
Tübesinin neticeleri şunlardı: 
Grevler, hayat pahalılığı, el· 
tının sıvışması, ihracatın azal
ması; partiler ve sınıflar ara• 
sınd nifak, milli birliğin çökü· 
şü; nihayet harp ve bozgun. 
Halk cephesi ekmek ve sulh 
vaadettı, açlık ve harp ge· 
tirdi: zafer vaadetti. hezimet 
getirdi. 

fuhş. ve Fruı.s:z kanım zehir-
1,ycn bütüıı y21hııncı un urlnra 
karşı çekti Sırtında ""kşcn bet 
yaş "Je nıüthiş bir ) enilmenin 
ağır yiikleri vnrdı. ihtiyar ~ 
ınuzlnrının üstün~ abanan Al
man boskı ına dayandı, e-:.ıt
mcdi, mil!i inkılabı )'aptı \C 

bütün şerefile a)akla durdu. 
Onun, Fı. nsız. olmıyan tı~ r 

şeye karşı zeki ınııkuvemetı 
Almanlarla anlaşmnıına muni 
değilcii. Fakat bunu, nıu~ave
metteki iktidan~ı isbnt ettik
ten eonra )npmnsı lazımdı 
Yolı: bu bır anlaşma değ 1, 
boyun eğmeden başka bi1 şey 
olmıyacaktı, Hezimettenberı 
geçen bir sene içinde, Ln \al 
gibi Alın nya ile mutlak it 
birliği ypamak i tiyenler, M -
reşal in yıınında yer bulamadı· 
lnr. mi:te aykın kelinıel~ri bol bol 

ti.irkçemize ka-rıtbran lisan müte· 
laassıslan için çok güzel bir dera 
te~kil eylemelidir. Deme!. ki bir 
.. hüsnüniyet aösterillnce, ve bir 
aı. da zihin yormak zabmtine 
kaUanıl:nca herhangi bir frenk- Pazar günü Veli efendi koşu j 400 lira. f 
çe, lı:eUrnenin mukabili, hem de yerinde yapılacak olan altıncı 1 1 - Bozkurt, 2 - Bora, 3 _ 
kolaylıkla, bulunabiliyormuf. hafta at kotularının programını Karkauş, 4 - Budak, 5 - ltık, 

MÜlteıar Halit Klt1rlr n Dıt ticaret: dalreıl rebl Cahi 
Zanaanrll maharririmhı:I• bir arada 

Mareşal Petain'in önünde 
yalnız Alman ordusunun yıktı
ğı bir vatan harabesi değil, on
dan çok evvel ve ondan çok 
beter, Torez'lerin, Blum'lann, 
Jean Zay'lerin yıktığı bir milli 
birlik, bir milli ahlak ve iman 
harabesi vardı. Allahını ve 
milli idealini kaybeden Fran· 
sızlara ebedi mukaddeslerini 
buldurmak lazımdı. Mo.tc.•ı::ıl, 
kılıeını Franıamn asıl dül1m

0

ıın· 
lnrınıı, zinllya, içkiye, kumara, 

Petl\İn Franaanın ~inde 
milli cepheyi kurduktnn ve 
ku" Vt!tlendirclikten onra, bir 
mnğlup gibi değil. kurulacak 
Avrupar.m kaderinde tarihi rol 
eahibi ohı.n bir milletin şefi gi· 
bi Almanlarla bu mutlak İ!I 
birli~ir.i bizzat yaptı. Girdıği 
)'olun doğru olup olmadığım 
ondan dc;;il, bundan sonra cc· 
re) nn edecek hi'ıdiselerden •o
ralım. 

Liaammı:r.ı yabancı kelimeler• ve Lvorilerimizi ve1iyoruz. 6 - Sava, 1 Sevim. 
.len hrrn'-demek, dah" doğrusu Birinci kotu (Tayyare kotu): Favoı·imiz: Sava, Bozkurt. 
cüze! türkçenin harimlne muhte· Dört ve daha yukarı yaştaki tkinci kop: Üç ynşında yerli 

TASViRi EFKAR aaf kan Arap atlarına mahsustur. yarım kan lngiliz. erkek ve dişi 
(Vuum .ah 'f• ı, ıiit.n l «~) . Meefeai 2800 metre, ikrıniye•İ 1 (Dwamı •(lhfl• ., aut ın 6 dn) 

Şchrinıizc bir müddet lstlrnhat et. 1\lilstcşarın reisliği altında dtın İs • 
mek üzere gelen Ticaret Vek!Uetl tanbul :Mıntaka Ticaret l\Iüdnl'iüğihı 
Müstc~ntı Halit Naı:nıi Kışmh, Ve- de bir t plııntı yapılmışbr. İçtituaıln 
kıileti ~oliıkadnr dPn ba •1 ı k>r h. k- iç Ticnrct Umum l\lüdQrü Celil 
kmdn t<'lk k •' e ıle bu\ nn uk du. I ( Dev•mı uyfa 3, sutı.ın 4 de) 



Sahife : 2 TASVİltİEFK.U lS AÖUSTOS --

( BiR MÜNAKAŞA) llhfik3r yapan bir kömürcünün!( Havacılık Bahisleri )1 
lsmail Hakkı lzmirlinin kömürleri müsadere edildi A-d-et-1-=e=rd=e=n=--s-ız_a_n d~:~!~E:i:ı: .. 

Bundanbaşka dün birçok muhtekirler de A nıılo-Sakıoıt büyük devlet-

A h met Ateş' e cevabı müddeiumumiliğe teslim edildi bazı hakikatler de bvl
1:= .. ~i~=~~:e~:ıee·~~:~ 

chill' in bir hafta evvel d enizde 
YenikapıdJı bir kömilr deposu •a- bunlarla beraıı.r 22 ihtikar davaaı- K ı · h 1 k .. 1 h __ ,_. H M ..ttı1• tutulan bir mahald e yap a -

blb. il b ıymet ı avacı ı mu e assııımız, em.ı ava üıtetarı e·-
ı A adında irisi, ' kiıiye 400 na bakmııtır. M . ~ -•--- d ··klan haber ,,erilen mu"la·ko.tın Üniw:rsite a•i•tanlarından Ahmet Ateı'in 15lôm • 

T ii r le A n si le lop e d i • i lıaleleınıüı neırettili 
bir tenkide Sagın Profesör lzmirli lsmail Halelcı 
aıaiıdalei ce11abı w:rmeletedir: 

"- '·il ı.- il u x · Emekli Albay ecıt o>a&0 .. ruı afAiı a ki maluılai, diier m• ~ ve yw..ıı • o om r ' onusyonun Bak.erin muha1'emeıi • d ' ıldı " "h' 
toptan teablt ettljp 5,5 kuruı yerine kaleleri ııı"bi, fevkalide b ir ehemmiyeti haiz lhı1UJ111yor. Ar- f lm ı YaP 111 n ıayet m u ım 
6 lr.uruı 30 paradan ••tarken yaka- İhtlkir •uçUe mahkemeye vcl'llen kadaıımızm t ehirle rini alika ile okuyacaksmızl k ararlar verild iği dün Londra 
ıannut, Adliyeye verilmitUr. Mabke-. Baker nıüc~!'ltae&l Müdürü Salamo.. pı.rlimento.unda lngiliz Bat ve• 
mesi aonunda 25 lira para cezasına, nun nıuhakemeaine bugün de bakılmıı R esmi tebliğlr>lde hı~ ıatmıyan 1 Nihayet ıu nebeeye vasıl olaruz k il muavin i ve mübrühaı L o rd u 
blr halta depoeunun kapatılmasına ıahadetlne müracaat edilecek olan eöyle bir u~ul göze çarpar: Dil- ki on altı ay zarfında İnglltere, Attlee tarafandan bildirilmittir. 

2 - ve 1200 kiJo kömürünün de müaade. Ayakkıbıcılar Cntiyett Jl:eiıl Abdul· sürülen dD~man tayyarelerinin. ade- Almanya ve İta17an1n _nıevcut ohın İ 

ı ı E k 
. m k re•ine karar verı·tmı'ıtir. labın latanbtılda bulunmamaeı sebe- di behemehal çoktur. Kendllerınden birinci hat tayyarolerlnın yansı dO- nııiliz ve Amerikan ask erleri-

2. Şeceret...ü • tri '1n . .1. ür ıeceA • •• t ı. • ]" it d b lu 
1• f Bundan ba•lca Kumkapıda kömür bile muhakeme pazartesi &'ilnOne hı- düşen tnyyare ade 10r6lmil1tDr. An- nm m"' ere. &fg& ı a ın a u -

İslim eserleri 
re111i ile tercemeılni evve a tahri e y f J d d 1 d 
hamlediyoı·aunuz. Bu ne garip göz J deposu ioleten Şerif adında bir tacir rakılmııttır. d~ ise heı·hatde uz. Emekli Albay cak aradaki oisbet nan zan a a aıı ıu arın a ge-

de toptan kömüre 7 kuru• fiyat iste- Dün adliyeye -.silm m ubtekir1er dır. Baıan hrr iki 1/3 olar~k fıu~il - mide v e iht im al Amerikan Cüm• 
Ti.ırk, Arap ve Rum gibi ismi cins- y d 

1. E"v•lkı· 'V•"ınııda İ•l"mda"' an , b miıtir. Fiyat 1nilrakabe tcJk.ilitına ihbar 

1 

tal'afın düşürü • Mecı"t SAKMAR tE"renln ~k ztya e h urreiainin yatı P otim ac'da yapı-.. ~- • a..ı tiı, l!C:ıni'lenenıez, Etı·ı1k, Ara , eı·vam t b 
1-ilır.lopedl mahlyetindeki eat:rh~rden gJbi cemıler et.aıerı dotru d~i'ildlr. Bu dtpo sahibi de geç vakit A!lliye edllen lhtikİlr vaka1an 28 i bulmuş· len tayyare adelle dl<'hinded rd. ATcaBa Ja n müli kat ta ln siliz v e Amerİ· 

ildnci Ceza mahkemeıinde rnuhake.- tur. l\fürakabe Komisyonu dün yeni- ri arasındaki fRrk ot;rn n1u ur u .__it hAv a ve denı'ı v e o rdu mu"-
ııaıol ietifade etti- 3. elimi ı h •- ,.. Q 

i;;'mizı aormuf, kay I .
1 

H kk 
1 

. 
1
. ü t e:•ue: nıe edllmi!S ve !l<>rgusu sonunda tev- den baıı muhtekirleı·j adliye)·e ver- biribirll'>rine yaklnşır. FakAt h!ç~ir 1 on . a~tı ay zarfında hRva ~~u11 a.reu: ,avirleri de hazır bulunmutlar-

smal a 1 Zmlr 1 m racaa er kJf edilmiıti miştir. zanıan ade'lcr ora~ındaki fark rlu~· j lı:rıuın cereyan tart. ve şeıu .~rı ehi. 
dtlttığim eMerler- menba Iarı ınızdan r. -r 'lk d k Ll h .. aı·ı ~ - 11 - 1 "k t dır. Çü,..l_ü bura;da müdafaaya 
d .. n .. n,ak bıı· kaç ---------------

0 
h dl 

1
, Bundan başka, nlataza!ında 48 Bunlnrdıtn 1 eıı Oy e asap go· nıar lehiı ıde çıkınaz. Hava nıu arl!· şun ı l"!\E- 11og1·u o.< l:t~una l 1 ı ·~le - • ab I • 

- • - t p e e p ayn G 1 · d •- ç ~ A • ait meıele1e-rın d i görü•ii meıı . . , . . ··· top kaput bezi bulunduğu halde kal· ru eti 80 kuruşa satnıakıan, a at.'l.· f helerinin ne gibi şartlar altını1a <"e- !Yılye t?rrı11.yill '" f'rız;. i.inku. ,,,ıman.... ro 
tteı bulunabıld1tın1, ekıerıcıını_n ter- J nel_ıc· '-"'' i; de varırdınız> sôzunilıe madıgını aöyJiyertk Vahidettin adın- da hı~davatçı Bardlzban~~n- yUz<le l l'eyıı n 11tıJ~i ve umumi tibi:ye . tluı U- ların IH_ı.z~~ ~bndf' 1000 tnyyarryı.ı lhım eelmittir. 
cPnıe-ı-h~ı veı bir kısmı bu!\~31 , m('V· &etJnce hangi menbaı gö:-ıterdiniz ki da bh-1-dne ıatmıyan Çaknıakçılarda 328 karla u.tış yaparak ı!ıtıkar Y'.IP- nlU ve nihayet nıuharebeyc lŞlirak çıkan buyuk kuvvetlerle ı.~uno.ız 1TJ Şu kadar var ki arada mevzuu 
ıulara aıt oldu.ğunu. söyleınış ıdiniz: ond.an .ıüphe edip kontrola tab; tu- Büyük Yeni handa manifatura taciri nıuktan, Kontcos Kollck tlf Şh·kl•ti 

1 
edl!n t:ıyyarclcıın cın:.:ıleri resn1i tıoh İngiltere)·e y;.ıptık~arı bUcumlaı·d a b absolan askeri meıele bi,-çokla

Bu kere Anşlk1opedılcr h~kkınd~kı tabıley1mf Yok a cmenba'lnrınıı dl· Ali Cavid de ayni mahk('me tarafın· yüksek fi:\ atla makine ) tık' •ntnuık· Jiğl<'rde tabıutile tllsrih cdı1enıiyece- ı ekserisi borı1buıdıınan tsvyKrPsi ol· rı tarafından b-":klenen İngiltere. 
m.aıu • .adınu~a bıt yauaıuıadıgınıı •oy. yect-k yerde tabı hatası olarak dan ııorgusu !(Orıunda tevkif olunmuş tan, B<'~ofdunda Baylan µasta.hane-' <Tlndcn dıv'~-ru ile i<rrh.·1 a'-·trnıak "İ''"· mak üzere bü)·ük zal~aLa nğrRmış· 
1 • • ı • • • • ' • ' A merika askeri ittifakı olma· uyor:o;..ınu · c:ııh ou'lar:mız:t mı denllmı~tır? tur. ~ile Ankara mnjtaza"ı yuk<t'l< f:~al a Jrqir. Jardı. Buna mukabil İngili1l~1·in za- .. •. • . . • 

Ben v~rdiiCim cevapta anla ı?mı· Yül..sl'k profesör Şemseddin Gü. A!'liye İkinci Ceza mahkPmP~i dün bi!'lküvı satmaktan ~uçludurlar. An<"ak alınRn neticelere bakarnk 
1 
yl:ı~·n1n biJyi~k bır l.:ır.rıı:n1 -ı.v t:ı}·ya. ~ıthr. Çun~ İ~gilterenm f~dı· 

yncak bir nu'kta bırakmadığın1 httldc r.~ltay'ın et. ıaında tarih ve müver- •••••••••••••• ••• h••••••u••• ••••···· •• "'················ · ·· .. ·--·····~· •-.••••U • ••u•••······ I ve .kara ordu~arile _donannıal~rı~ mu- rc- ... i teşkil edlvordu. Alm:ınların ry. ,kı zayıf v•7ıyeb ve Amuı1'.an 
n~ gibi mak -at arıyoraunuz? Evvelki r;hler> eı-erı, ~ark ve gıu·p nıe11aı. M.. k b K • d •• I valfakıyl'tlerınc P:•ırc umunu bır ~u. lsrca gc>ce ;~ gundüz durnıadan efk~r.• umur;ıiy~sinin .yeni d~nya 
~(izü1ıilıde hu~uı:ıi ~e~lara alt ol. ların1 tetebbu' ve tetkik netİCPsinfle ura a e omısqonu un 1 tctU! hava üsttinlüğüı.ün hlinı.?İ to. yuptıkları akınlar İngilterede mü· harıcuıde bır harbe gınnek ıste-
ctuğunu ~eyan eltigınız halr]P hu ~t- 1 yazılmıt kıynletli bir kltaptır. n~n rafta oldui,runn veyu hanı.ti tarafa hi!n tnhribnt yapmak bahasına çok memeı~ a..keri ittifaktan bahse-
rf' hu~U!IJ mevzulardan Çocuk An"ık- bu eaere ve müellifine itimat ettim. 17 l• • R • ı • "' • d t l d nıiHemayil bulun<lu~una hükınet. ıniktarda tayyRre zayio.tına mal olu. dilmiye imki.n bırakmamıttır. 
lop..Jisl veya muallim v. aile ansik- Şüphel•nınedlnı ki tetkik ve tcteb- il' Q lnln 6lS ıgzn e Op QR l mek münıkiln olabilir. nacai{ı da pek tabii görülür. . Cburchill • Roosevelt mülaka· 
l~J)E'dlleri. gibi •eyler anla~ılıp !t~aa- bu' zahmetine kıttlanayını. Bu bap· Biraz olı:;un hnk1kntl tenv-lrc :rnl'ı-1 Tayyare zayiatını arttıran. Amıl- tı b ir İneiliz .. A merikan ittifakı 
rıf tarlhı anh1oılamıyac:agını ıleri taki cevabı muhtet·em profe.~ör Şcm· ı yacnk en ki.\çük bir mallımatın bılc ı ler: Hücum eden tayyarelcrın mik· • 

n ıh k . h ı ı L.. k l "f 1 • • kll h doiwn>amıftır. Fakat 11yasi ııa-•ürüyo_raunua. a. u .ı ıauo _o an seddin Günaltay'a bırakıyorum. astik a OCU ve mani atura satış arı lÇln sı~ına-.na asla mü<auılc edHmiye~ ta.-ı, h~cumun zaman. ve ı<; , . aıı-
nı4M'lek1 Anııldopedıleıln ,umulu vi.. ,, harp 7.amanlarınrla baıan re-sm1 ve m1n muda:faa kuvvetınin ~ıddctı ve hada dünya politikaıı için dö· 
•idir, bütün mevzulara ıamll~ir. Ev- Huır lfle•ele•i: komisyon yeni bazı kararlar verdi ntf'U] şahsiy!'tlerin •Öyledijii nu- hücumların devam ve B1klığını ve ilh n üm noktuı olacak gayet mi;him 
velkl yazılar1111z1 .bu kel'e d€!glşt1ren I tuklarda 1?eç<'n rakamlar kal'unhkta birçok sebepler bahsolunan on ay- kararlara müncer n lm uttur. 
başhra mehu itui-'ıaz ettlğimız et1er- 1. eve tna caalna libt'ışerin rnin 1 bellren bir zlyn gib1 hakikatin hlr dakf Aln1an hücumlarında mevcut Bu kararlar A n,-lo·Sakson 
ı~·l'den nasıl istifade edeceiiınizi aor- kablik-eJ.huld> iyet-1 kerimesini Fiyat llftr.akabe Komisyon.u. dün 

1 

bulun. maların1 kendilerine tavsiye et- j tarafını az ela olın a::dınlatınıya ynr- bulur.uyordu. 
mu' Oluyorounuz. Yine tahrif yolu- 1 İ ı. 1 .ı. 91' "18 h d evletlerinin timdilci büyük h ar-yan 1f te!ıir ettiğimi iddia ediyor, bu ıtanbul Vah ve Belediye Reısı Dok- m..,tir. 1 dım edecc~inr!en kıymet ve ehem • Bunun akıl o ar.. •·ll' &1'· 
nu tutuyonunuz. Çünkfi tahrif bazı bapta ilr.i delil (10pbe) getiri;or•u- tor Lutfi Kırdarın rei,llği altında LAstlk kalo,lar nıiyet kesbeder. bindeki hava muharebelerinin cere- be nihayet verecek sulhün esaı 
elfazı kaldırarak veya deitietlrerek nuz : topJanmıetır. Kornigyon ilk olarak Konüı;yon bundan sonra ı.a~tik kn- Hatta ıııiyagi maksadlar itin söyle. yan ettiği şartlar bttsbütOn baı:ka fArllarını ifade etmekted ir • 
.. eya bazı •!faz ilive td•r•k meal ·ı t 1 .. ti · 1 t t ı 1 b ı ld "' d Al le klarına ""'- Şö'1le ki ln-'1tere ı'le Amerı'ka a. A1lah'ın mevzuubahiııı 0ı,ıuo-u 1 n~anı a ?racı arın muracaa ~rın. e oşu için peı·akendecllerin 9ik8yet1e- n.en u nutuklardak rakamlarda o U5Un an man ayna ev- ... 
ve mefhumunu ifsat etmektir. Siz ~ kik t ı bazılaı nt da Komı·yo · · k'k · J ı kil l l b'l b··ı·· h bi de amı mu''ddctı'nce 91'md"-ı' barhı'n aonunda '-endı' . y~rde fizik ve kimya kanunlarından I e m 1 ve ·ı . " • rını tet ı etnıışt r. Bu şlkilyetlere şı~ rme ve~·a çü tme o a ı e • re u un ar n v ._. .. 
~:~d::uz~aşk;v::,r ş:~n~:~~ı~tio~:a~; bahsetmeyi tamamile m:lna!llız Jri"irü· na davet ederek kendilerinı dinlemiş. göre şehrimizde Jiıııtik kaloı,u imal ceğlnt dösünstık daht içinde hakika. Almanların 3128 tayyare 40 balon m ülklerini herh a ngi ıure:tle tevıi 
kalmıyan veya ele gt-cmlyl'n kitap- yorıunuz, eol emrJ1e k1Unat1 varntan ı tir. eden fabrikalar kendi mamu!W.tlarını tin <Szü kaldığını kabul etmek man- ve 646 sabit balon ıayiatına. muka· etmemeyi taahhü t e tmit1erdir. 
lardan na~nl istifade edeceğimiz hak. bJr kuluna lUülerl diriltf>C'<'k ku<lret Jfaltlm olduji:-u üzere Komi~yon, toptan satmıyarak kendi adaınlanna tıki olur. bH İngilizlerin zayiatı 7695 tayyare Yi ni lng il ttı:re meı~li i!fııal ett iği 
lnnd&.ki sual ceva-p!\.tZ kalmıştır. Tah· Teren .Al1ah elbette bit bır knnnn::ı • man1fatuı·a t('lptan ve perakende !'la~ açtırdıkları aetnte ve mairııı.1.alarda Bu gibi nutuklar a1·a,_ında bilhassa 700 sabit. b11;lon ~e 2 b~l?n, y&nl Al. Suriyeyi v e frakı h arb in ıonunda 
rJfinizi izhar ettikten sonra tW%.ünü. tiibi değildir> d iyor~unuz. Uf fi)·atlarını tesbit ederek Vekile-- p~rakende olarak ıuttırmaktadırlar. havacılık balnmın<lan fnJ!iliz Hava man ıayıatının ıki mıslı fazlaıını elinde bulundurmıyacaktır. A-
zil esa~ından redtletl'niştim. Biz ell- İlf'D tkavanfn-t tabiiye ile de lznh ~tin t.a!'lvibine arz.etn1tşti. Ticaret Ve. ~t->rake~de satış yapan diğer ticaı·t>l-ı Nııızırı Sir Archthıı~d 8• nclş ' r'ln 1 çıkmıt bulunuyordu. 1 m e:rika d a h i n e yeni d iinyadı ne 
miıt.- t?Pten1er(lC'n latifade ederiz, geç- olunabilir> dl'di~hn h;:Jde «elhettt. kileti bu fiyatlardan ba~ılarını ten. haneleı de nı.ı:t.llaı ını bu acenlklerden Af.art 941 ayında hava 1,utçrsinln Alnıan tayyare zayiatının 2128 d e A tla• Okyanusu ile Büyük 
1rı:\·rnlerrlP.n istifade olunamaz. Söy- hiç bir kanuna tAbi Ut'V,ilrHr> eelı:Jlne zll edeı·ek iade etmiştir. Bunun üze. ybüki~<'k. f~ya~Aı,·ta !!atın almak nıcc- mlit!aJcc~i ' ııı..~;ında A\'anı Ktn-ıa· hava moh•nohPlerlndeb va! ~00~ ~- Oky1111u• f» 1ewıi topraklar ve 

. h kk k 1 k" , çevirerek • d • ı t ıh e komi yonun tayin ettiğ'i ~atış ur yetın e a nııtkta ve ı·ekabtt e- tasında sOyledi(d nutkun bılı•ük bır l yaıetıl lRt' meçbııl RP ep ere ay -
lı ııl'n &n7lcrin ta D u u m an ua- manayı ev· i r•\<l''ı.ıı;rut. · · · d kte r ı K · b ·· - · ı B d noktala~· almıyacaklardır. 
inu::1ndf'rlir. İinkAn haricinde olan Tahriften nf! ı;t•k hoıtlanl'ltın-ıı.unı_ız' riyntla1·ı i.izt'rine n1n.l n1tlbRyaa eden ememe cır er. - o~~syoıı u ~U·: ktymet.i ~r.rti:I'. Xazır :a.Jayı~ !ı.tO dar,. !arak t~ı;bıt o unmn~.tur. u a o 
"iıtlf"r hiç bir vakit makıut olamaz. Hie ~üph(' yoktur ki A1l::h T:.ı.1ıa manifaturacılar nıü~kül vaıiyette l'~caa~lerl haklı gormuş ve fabrıka- i\Jnrt 941 tarihfntt kadar ~L'~en on zın1an.~1 .. tayyar~ emnıycUnfn nP ka. İngiltere ile Amer:J...- cnevcut 
Bu k:ıdar ba!-!it bir şey için esunl cKiln> emı· ilc e~y~yı ynrntır faknt k.ılmışlardır. Komisyon Reisi \'ali törle.~ı': perak~lnde 8~t~ı Y?pnu1.J11or1-I oy zarfında di.i~ürillen, :\lı1~11ın ta~· dar duıuk ~lJugunu göstermtye ytöa. hudutların ve toprakların deilt-

1 . . .. . .. • . ,. . nın onune geçı mesi ıçın ıcap eden , .1 i · J·'· j t .. ··u· k dtl rar. Şüphesıı. bu harpte de mo r • • · 1 ak k b 1 
revap.ııı kalmıştır> demek. tihir- meşıy}let ve • ck~f'r1rcte ,P."oı·e. hık- Lut fi Kıı·dar manifatura tacırlert· it db. 1 .· 1 . . 1 yarı er nın n L-uın 8 ~ 1 · ı ay e ~ ~ 1 1 d metnc!lını pren~ıp o !:.r a U 
mah 111 uR üzere tPk~ir·i sevad'tan baş. met·i Biri ile yaratır Rnııun ll''hi , ' .. " ~ ır eıın a lnmaıına koıar vermış. ı:%2:i0 \"e İtalyan tayyan•lt>rinin ade. ar: 7ası v':;.·ahut dl~er ae il er.e e· eıtmi•1crdir. Fakat bu toprak ve 

• 1 nın hu hu~usta Vekalete muracaatte tır. .1 •• 1100 1 .1. t , 1 . nbe \'Cya karaya dü!llcn ve)·a bıtaraf -r 
1ı:a bir teY deği1dJr. bir kuluna tlJillE'ri dlriltct('k kadar ı uını '' ve ngı ız ayynrt·.t•r nın . '" . 1 t.udutlann sa.bibi milletlerin ve 

kudret verme~i yine mtı.Jvyet \t' 1 adedini i:e 1800 den az olara_k tes· mer.ıleketler arazı~1ne ınm ye m~~ bükiimc:tlerin ken di rızalor1 ile 
2. Bu yazınızda yln• Muruc-üz- hikmet.! Sfibhanlı·e iledir , . Maarifte 1 1 ktuat haberlerlı bit, vo Alınan taı·ya.e ıayıatının bur olat'ak enterne edilen tayyare_eı 1 k 

7<"heb ile M.akalet..ül.İsliuniyyi'l'in Alınanların harbe ıdı·<lik'eı·i 7am:ın de ohntıştur. Fakat mıktar da ,up. y!lpılacak dcğipne ere ıeı çı ar-
Ancıik:lopedi olmadı§:J\1 ~öylüyorsu· (Dernıtıı ı·ar) IJkmektepler 29 1 Muhabere mcvrul olan hirint"i hat t•YY•r~lf',.;. lıeı.ıi-ı. ız-eten baı·ı>te o1du~u derec .. d<? D\lyaco.\clardır. 
~u•. Muruo.üz-Z•h•b al•li.de bir ta- .............. ........... . .............. .. ...... J • • ııir. -ihtiyat tayyareleri hal'i~- ·-nrı- değ-ildir. MECiD S.AK11AR Bu madde ile lngiltere ve A· 
rlh del;ildir, türlü tfirlii ilimleri ha- Beledl•edeı Eylfılde tedrisata ma ~emesının l sından pek fazla oldul\'unu ve l':"l.yn ........ ... .. .. .... ..... . ..... ....... .......... . merika fİmdiki harpten evvelki 
•idlr. Kc~f-üz-Zunun•e bak. Maka- J fıyatları 1 tay .. are zayınlının rla m<'•cut ~:rın- AT YARIŞ~ hudutların v e • tatükonun deva-
leı.oı.t .. li.miyytn'rle İslim fıl'kaları· başlıyacakJar _ • . ... . ci hat t.ayyarelt:·ı tni!l ynrı ... ını t~kil mında ~rar etmİyPceklerdir. Bu 
.. mnhsu• hu•U•İ bir an•!klopo ı; lstı"mlaA k ı" şlerı" Rukumetın evvelce neşrcttlgl hır ettlıtınl ta<t ıh P<lıyor. Bu hattakı" koşular · ı d d'- j ı· · d ı 1 madde ıulhü kolaylattıracak b:r 'mfthıy"t n e u. lk Tedr:sat M~ ısı ün top ana· I karaJnaıne lle el konmuş olan muha. Ru r11 knm1uıc1:1 n ~fih\-er dttvletle-

, ı Şehı·lmizd '·ı· 1 tı'mla"k · l · d h k ilk k il '·'t 1 - b ı ı · ı ı e"stikı'yeti haiz olduıı"undan çok ı. Redak11oivon hf't"eti al;'\"f'!tın n c• !'i ış erı 3 • ra ·o u. arın ne va.ıı:..ı açı •cagını eı ~ nla zemes nın .. ı~at Rl'l ô.n~müz. rinln o zamnndalci me\·cntları 1ınk. (1 ;nci ıaltifede'ft. .devcı-m.) ıa 
~fcı1im An•!k1nf)t"tH,.i~ hin mnkai!ife. ziya~e ~11kapa111 ve .Eminöni.ınde h· bit etnııştir. dE"kt pazartet>I gunilnrlen ıtıbaren 1 kında bir fikir e<Unmek nıümktin . M f . 1800 mühimdir. 
ln~fllindf' IX . XTV •:ıhifPll"rinı1e J;iq- tekı-ııf ettı.ı:ilet..-ektir. İ:stimlik. tç.in 5 İlktıkulhtrda kayıt muanıelesi ay1n ~lüıakahe Komisyonu tarafından tc-~ l'l"r taylara .nıahs~stu~. e:s~ esı Diğer bir madde ile bütün 
luma7'lır tArafından un-ııl:ın An .. lk· nıilyon litahk l-.Likl'udan l"Ufadl' 15 inde acı!aclf.k, 29 eylül pazarte~i bit E"~li1 . ._·ektir. Kon11syonun 1rthn;,1.. '"ra••rın r•>m"t b••anat•n•l•n t·k •

1 

m~tre, ıkramt}'C~t 400 lı ra. d 
" ' d ·ı k · 1 ' 1 ' • ·' • " D 1 k \ 2 H dünya milletle ri ist e ikler i r ejim 

lnJ'f'dilPl" hnlckında vtrdil?"i kRt't ı:r.a. e ı ece tır. ırünü ilkokullarda tedrisat bnşlıya- l~rında '.\.liUi 1\-fildafaa Veki.lctinden, ı·ilıMı .ilç hafta evv~l Qhı;;er\'Pr tı7.r- 1 -- e i .. an ı ,. . - evcı, v e hükümet ,eklini kAhulde ser-
hat da benim noktai 1'•ıanm1 teyit , caktır. hır münıe:-:-tl de hazır bulunacaktır. tesinirı havacılık nıuharriri bln~ıa"' 3 - ~lhc~_n. Fav~rın,ız: l.lhan. .. best bırakılmaktadır ki ideoloji 
.ımekted!r: aı kt l Adli d 1 p li Oliı•ir Rt•wart Alımn hiıfo<i Jrnt 1 Üçünaı kotu: (Hand kap) uç I •1 lh " kd' lY.le ep ere .,. •• 1 o atet tayvarelerinl. 5:~ bin. oı ... ak '''". i !yaşında sal kan Arap erkek ve. ve rejim do ayısı e su un a ııte rx .. hiftde Katip Çelebi'nin Rib- N b h t M f zorluk ••urılmıyacak demddir. 
liycıtrraty 11 Anı.iklopPdie-i oloo Keşf · E k k}" k 1 ı · • B • "" n:ı:ırın teı- ıt t·llı,:nnden :!::! hın diRi taylara ma sus ur. esa eıı T 

-tiı-Zunun'n, 'l'.IV ah.fcde ulem• ı • r e ı ız ı po ısı ır çocugun tn,·yaı·e fa!'kl İl(' az tahnıiu •• fakat 1 ioo metre, ik ramiyesi 190 lira. Dördüncü b ir mühim m t dde 
ıuconı•-i halltrlni, ıura~a te1kirelc- ı g l r m e dövmek istemişler! sebep oldugw U kaza ihtiyat tnyyanleri ılahi dahil olı:.ak J _ Tarza n, 2 - G ülgeç ile dünyanın ham madde kayna k 
ıinı, me,ayih.t !~Ji.mi)·e ve rtıesa Hı.ere umum tayyııre mevcudunu 3 --- Mt"liketülva 4 - Denl.İrÜZ- tarından ve cihan t icaretinden 
dE>vhalı:Lr ı rıı. vüz.eı·a badikalarını ve Mihal, Reşad, Tabrya, Yanj ad~.n- Acık Alıpaşada tramvaydın atla· '.35.('100 ohn·ak t~!-bit tt~1i:11ti. 11ı;brl'!, 5 - Kur~~. 6 - Süleyk umum milletlerin mUıavi p rtla 
Uimlerln aneak mevzularını ve bil>- ş a,. t la,. l da çar~;ıl· kunduracılık )'Bpan dort nıak isUyen bir çocui"un a:t·ağı kay. . Alnıanlrı ·ın lıOOO lht.iy:ıt tA)-'Y8fP 'ı Favorim -iz. \llcliketü;va. istifadesi temin e dilmit tir. Bu SU• 
'ı·y ,r..,·afvalarını veren )lenui.t (ll genç ile Natan 8. dında bir çocuk ve ı nııı, dı·ı'ımü•tu"r. Bu -.·ıı·ada· tı·"mva. ıle çalıştıklarını kabul ~t·nekten zi ·· j 
' '"" ~ - - " ., ... ' · D " d"" ~1 k ( Uzun --w11r re tle eski sulh muahedelerinin ta· \llum'lın ay1yor. İbn.üI-Verdi'ye Sofya adında. bır kız evve~ki g~e yın arkasından gelmekte olan 2182 yad" Nazırın blrintı hat tl\yyıre 1 or unt::u °'" ..-~· 
i:anadı tıipheli olan Hartdet-.U:l-Aci· YUksek Ziraat hep bı.·raber ıçerek kendilenni bıle· numaı·alı tak.sl, birdenbire önüne dü. mtı,~arlarını ve lıinLıt ınııı da umum kofuıu ) : 2 ammun ettiği büyük b ir mahıur 
ylb'ln bıle bu çerçeve içine cirebile- En9tllU9U Veteriner l '?'1yccdc d.erecede ~.,.hoş olm~şlar v~ ıen ço.·ujiu çiitıememek !cin dnck•i- tayyare mevcudunu kabul <'d .. ıek Üç v~ daha yukarı ya~ta aa f b e r taraf edilmi' ul.acakltr. Dir e r 
C<:tini .öylüyor. Huouaa alfabe llTO· FakUltesl askeri .okakta ıezalet )Upaıken b.ı he~ yon kııınış ve otomobil kaldırıma fır A.mnnlann ~00 100 tayı·•t" lhı;ıatı kan lnı<ilz a tlarına mah•u• tu r. m •ddeler d aha ziyade t a li m a d -
tlle ecıf'r telifinin. yin1 An,..ikloJ)f'di Vti polis tarafından. yak8:lanarıtk ka· lam ıştır. O sırada kaldırımdan ge. bıınlnduı[u kana nt !nf' varıl.nb11ir. MesR fes: 2400 m etre , ikramiyeıi delere v e nazari formali telere 
u ulünü" evveli. Şarkta baı,ladıfrnı k 1 8 m I J rekola davet l'<illınışlel'dır. . çl'n bil' yol<"uya çal'pnuş ve kolunu İtalyan tayyare mevcudı~n:ı gE.lin- 500 lira. aittir. 
bildirly-0r. Nihayet .Ou eserlerdı~n av- Yükıek Ziraat Enstitüsü Sarhoşlar hep bl·rabcı· bekçı ve incitmittir. Otomobilin camları kırıl- re: 9~7 şubat kanununa ı~i1rc bnm- ı •- Komisarj, 2 - Dandi, lna-iltere ile Ametilı a A lman -
rt ayrı bahse<l1lmeylp f'kM!ri~ine t • Veteriner Fakültesi a~keri ~ulı~ın. üzeri~.e .. atıl~rak dövmPk ınış. içeride bulunan mü~terintn batı banlıman, av ve hii<·unı t<ı)')'nr•:Je. 3 _ Karanfi l, 4 _ R omans, 5 b eklen-
lim Ansiklopediıi bibllyofrafynla. kısnıının kllyıt Vt! kabul ,art· 1 tenılşıeı, ~uçuk Natan· . poHs.ln yarılmı~tır. Tahkikata ba"lanmı~tır. ı·inden mürekktıp müqtakil İtnlya ya dan b ir sulh taaı· ruzu 
Tlnda her An te~adfif olunabileceğini hırı: ı.ırku...ıra çoıııd~r~k, . d ı,:er hırt * şt:p/JEI,/ fllR (jLf;.ll hava ordusunun ikinr kAnun !111 de Gonca. Favorimiz: Karan fil , R o· diği İsae edild iği b ir ıırad a ken .. 
dt ili.ve ffiiyor. pul~ ıu:ı·l'k duşuı·mJre , çalı.\ınış. ('c-ngelkffvllnde otuıan Şakir oğlu (91l tabur ki takriben2600 tn1va· mans. . ' dile r i ıulh~ imk3n verecek mad-

Zikrettiğim '"E'r!erin pek çoi'u bu dc!":::ı7ı1ed:e~in ve!~m:~k iy ı f:ofy~ a~J1~ ir~n~. kiı~ ~a ı;ı:uy·~· k<·ı;~ıİ :\f uı ad adnufa hırh:inin 4 ~' lık ço-- l'f'YE" balik nlmR'"ı )i,.ım l?'ellyor ki Beşııncı kotu (Kabatepe ko· I d eler ü zerinde anlatmıt bulunu· 
tımumda doJrudn.n dQZruya d:ıhll ve lE-rını a~ ıı ııın :st )Ol muş gı 1 po ıs ı eııtt"u • fozaffcr dün P:llhııh hııdenbi-1 Nazırın verdiği rakamdan ~ı1ni ~:?0() l "u.~u): yorlar. Çünkü Sovyet R11~y1tıının 
nlıiuf'n _uihi eC'rlve kalanlArı da bu olgunJuk imtihanını verınjş yum,·uk!amıştır. . .. re ölm ştür. Ccs<'di n~ua~·ene ~den trıvv~teden blraı. !aılarlır. iki yaşında yerli saf kan İngi- aJk eri vaziyeti A na:lo-Sak!\on 
umuma dahil ol:t.bilir. Çilnkti u~nl-ii bulunmak. \·aşı l 8·22 ara- 6 suçu da ~ vakıt Uçüncü 8:.\h hükl11nt•t cl rıkto l'u, ço<•tı~uıı olurni.ıniı cı40 tıPne"i hn~ınrla 1ng liz ana va. lız erk..-k ve dıl'Iİ taylara mah~u•- d ev le tlerinin harbi u~atmık ta-
r1k h"n t.:1Jdt'J' "lan dc•eıı·an ve ~ibr sında, sağldm secİyf"lı VE" ııh- Ceza nlahkerı~e~ınce sorj.:'uya Çl· ·ı • e;üphPli '~oı miiş ve C('~edınl morl{a hı.n hirinri hnt 'a\'\ ı ı "1 inin r p 1 1 r Meıafcsi 1200 metre, kra· ıavvurle.rı için mÜ'IRİt ııöriilme• 

hatlı olmak. nıi:şlı>ı· ve hcp:-ıi birden tevkif olun. kaldırtnıı~tır. ' ı. · :• · ı•: . n v. 1 U • r I] metodluri]P, daha vınrJl fnı;:lli1. nıu.'1ardJL cudunun (2 50l ye c;ıkarılına .. ı nıiı- : mİVPSİ 1 ~00 lira m ekted ir. ,,.,,t' .. OflArıııd41n Rı>vkın ile fTs tu- Aiif'ıinln hic;b.r fr-na hal \e * BO\"() SAH1'EKARDıaı nA- .............. ı ................................... kC'rı·~r trc:.li~ <lt rıroj(']('l'l ıkti·•ıı:oııııtlnn 1 1 - Çohı:tn kızı. 2 - Karabi. M u harrem Feyzi TOGAY 
'\'llrT :\fil tAraflarııulan Vfi1.0lnnan şöhreti olmamak. Okula alın- r . lSJ - (dı.yrJmübadıller Cemiyeti T z A R oidllP'U malunıctu .. Hıtı·bın h:ı".lcım~· ı bt-r. ~ - o~met, 4 - Gungadın ·- ==-
hı. iki mc·t'ld ne 1~ah1 kahiJ ohır. d1ğı takd rde noterdt"rı ta~dik- vC'1.ııcıları bulunduğu ı-ıu·alarda ısı· cEnver Pa~u RuHyada, tt-friknrr.ız ıııle tf"~l1h~t ~r~1Plrr•nnı ta!~·ıkln~r 5 - .Şaıfs, 6 ·- Ruket. Favori-
Yuıdı~ını ('PVAhın ,ı;nrııında mantık.ı li ve askeri kanun, nı7am vc- nıanı o-p}men11ş mübadil bon('llarını yazımızın rnkluV-undan hu,..,.ün kona., acele edHditını k"bnl ede1,ı.J,, IJ11 ıııL .. j : . Ç h k D nrt t''"•-• ıuıu1111111Htın1ıııı111111tıı1111111ıı.,.,l 

1 il':" • " "" .. 1 ('l'"O 1.,_ 1 nı,7 Cl .ın ıLı. eı . = V • 1 · Ş h• -
)lı;\ı]di i}p bn metnti :trı kRcırif"tmiş- talimatları kabul cttigine d .... ir piyıı~•rn çıkararak bu 8Uretle 120 ml'dl. K:ıı ılerimizdl'n dzUr dileriz t,·~~ın, Ol ıa ama _ı ·,'" >l:"Oır: Rııı; Pril. lk:;ı h.-ıhia: 1-3 v~ s inci koşu- ~-= ec ı ze erın er 1 i_ 
t·.,n. Ru ~t."to,JIRrın tatbiki thıanclırı.: taahhüt senedı· vernıek. "lli· ı kıi·~ı · lıin JrııJ.k ıhıı!aıta bulunan '· !.! ., v,. z ıv ı etıı Pn t"' tP\'Y.:lr(). 

i ' h i J h · " d' 1 · b ilk bl k j ı · · la,..rf<ıdır iw1111ıııu1111•u .. ıııu"'"'"""11111H1111111ırı11·ii C!ınrta. .. !'lile1rıut.a.ço,uf(uııclan u-· t "ddt'ZSEl'"I ı \T·u·ı·n n1uhaken1c-c:i dOn Birinci lunun80vr20:Jilnehrnaqf'f'l'f' ... nın uy r l!'mın nc-ı.t·rc·t·ep- . · , 
5 ) .• ,ı.• •azmı ... lu"zıım wo·rmc•l;m. racaa mu e 1 y u e Ka· ' hk ·. b' ı il ' t tir :\lal 1 1 1 ht"!'h lf' dı1 .. li.i,.i.inH k:ııı ~ Pdnı·••k Çıfte beıhı•: 2.3 ve 4•· inci ·• .. ,. d d A..k l'k b 1 · d .,\)!ır~·tcza ma emesın<"e ıt r mış. l'e tcezıyeı;ını s e•1ıo~ . . . ı ı ı· 'r [ ıı v ,,. ~ 

)"ftkt4lk ~linıle:r hakland.ıkt mutc- ar ır. er 1 
.. fU e erJn e~l 1 tir. : beş !\eneye kadar hapcıi .3.ınirdir fu.

1 
İne"ıliz t~rv:ırl! 7.ayi;ıtının da n~ıtğı koı.;ulardıT . 

tı~r tiltrlrri j.!Örmemeı-kte nTat•tY ,..ın. d.aha fazla malumat ahnabJ· Dün müddeiumumi muavini Ziya J' hakeme karaı· 1çin ba,ka bır güne yukarı n1"\'eut birinci hat tav\:11rP- Üçlü bRhjs: 3.4 ve 5 inci ko-
bilirJ1ıniz. Fakat daha dün inti~ar lır. Yazgan miltaleasını eöylemio ve suç.. bırakılmıştır. 1 lerinin )·arı~ı olduğunu anları;.: şulardadır. 
t-dcn bir eı:.erin mukaddemesfnden 1 ..,,,---------------=""""'=~_...,......,,,,...--,,....---...,...,...,,,.,,,,.---------------·--------------------------------
ea!il olmanızı &!!la maıur gönmen1.1 Edebi roman: 27 1 haıebeye daldığımız gece karanlık· 1 mi ı:ıeyreklt>ıştirmi.,t'>n. İlk znnıan· ı lı;iıııde birikiyordu. Bu bisıe k1ak1:1. nç. 

... .. ... ...... .. ··· · •· •••••• larında hize her~0y1 in1kiln ıiahUınde larda ~ade t;anat f!«:l"Piednrfe h~~ır lık veya nefret adını veı·emiyorduın. 
S~ç,,r~t • ül • Etrd/c : gö!ll"terirler... Fakat hi~lerimizi ya· bulunuyorduın. lliğeı' ara ztyarE"tlrri ı Çünkü Naran hanımdan bir şey bek-E TR-AF/ M / Z, 'DA /(~411 

ratan hariet tesire yakın bu1und'l· kaldırmıştım. Sanat g~cclerinde dl j lemecliğim için , Ziyayı kendime ra· 
1. cKend; yazınızda tam oıı hfl!IJ 

P:atır e••tıl doğra o1ar~k aldığııııı 
•onun bü:,·le bir e!tf'rl yoktun •1S7'fi. 
mu rı.ı.ı:ın ~yle de~ittirdti'iniıi anlı· 
Y•madım• divorsnnuı. Bu SOıilnfı. 
r.un dotrn olınatfıi(!nı gö11Urmf'k i(ın 
t-,P:,. fkimi?.in yazılıırını k",.'ılaft.ırı· 
yvrum. tik lilzünü1 ııövl.dlr: •Uluğ 
bey'in Türk ıecerettinden bahsı:et
:rtlt'lclE i~ dt• onnn böyJe bir PSe-rı 
yolctur> (.11- hife 3, ıOtun 3). Ben de 
ceval•ırnda ş5yl" rliyorum: cAhınet 
Ate~ diyor kt: Ulut be)''in Ti!rk te· 
cereainden bahcıtrtme~tc lie de: onun 
~,.ı. hır t~eri yoktur.> (cıa.hlfe ::ı, 

ıftton 3). Bu ıöziimde d~ğl,tirflm;ş 

bir Ulime "ar mı? Ne diyı b6yle 
1ilvttiyor11unuz! 

[Iİ l•artali<Jn conconı:Jrıtttı~, Hesi· 

••• 

. 1 tumuz realite anlarında bütiin ka- Nareıı Hanımla bohçe•?e Cı:ıl.:ı.ş.ıcıık, kip telö.kki edeıniyoı-dunı. Bundan D fi{Jıl ~17 .&. rn ~ radar ı ebedi bir nisyan içinde kay. dedikodu yapacak ~·erde, g-r..ıpiarJan başka Naran hanımın Ziyaya k aı-~ı 
~ ~ W' ~ ~ - hf'tmif glbt oluruz. Hisler eı;kl.sinden birh:Jne iltihak ederek h~raret11 mü- duyeu ve dütOnceleri dı maJOm n1uy. 

-- Oo, bae afrunnı 111z Hindf~tan
da cl'irmf'lbı.inız.. ıanki başınızda 
ytmıl kapa\ açılır, kapanır .. biribİ· 

.rinı çarparak datılır. Ne cehennem 
havaıı vardır. Biz orada iken bir 
defa ...... 

daha hararetle uyanırlar. nakRplara ittırak etmiyr tıaşlamı~· du. 
Kemal Bllbafar Filhakika ıözOmde durmuştum. tım . Daha sonrnlnrı bu ıiyarotlerirul Belki do bu hl•lerl bana telkin e. 

. ............... .. . ...... .. .. .. .... . ?ttedihayı eakiainden daha ıuk ıiya-J de seyrekleştirdim. den Ziya idi. Haddi zatında bana 
muf gitmif .. Viktoryaya bir selam ret ediyordum ve onun yanında, hi. Bunonla beraber itiraf etmeliyim ki kar,ı 80ğuk davrsnan o idi. 
bile bırakmamış. li. hay-ret ettiğim bol lıir neşe ıı;lnde ı tnmti-rtıklarııı Açılmn,.ına miinı oll\- Hir akşam mek.tf'p dönn,a, bit· 

_ Batırınız kalmasın Ferdı Bey,, 11aatlerce konuşuyor, onu etlend:ri- mıyordum. Göndüıtın ralan h rl'krt- tf'nudi İ(ln atdıfım da••t 11zerinP 
7.ıunane E'rkeklerinln çoğu namussu~. yıırdum .. Betti Nimet flanım bu bol 1 leıllP )'otulmuş olar~k deın•ltı~Um HalkPvlne uiran1113tım. Sonradıı.n bu. 
Sev&'ileri hep yalan .. nerede 0 eskı' nt.-şenin, yaklaşan guııh•rin ınıijd~ • pansıyon odan1cla, yi.izOmilf'ki mı:ıfkP tön k11zaneını K1ı1laya teı-k<'ttiğını 
erkeklerlD s•dal.ati... cisi o1ıluğunu iddia f'divnrdu. l del'lıa! dü~iiyorılu. J\aran!:k bir yltt- bir e.'ier hakktnda Halk~vt reisile ko-

• 
1 

. , Yüzümün gavri thUrari k·zardı· ?ttedlhrıyı, ml8afirlerln buluv\Tnadı. t it ve k•rattl1k. dü~ünre1erJı3 ı:.;r Jcni. nuttnktı&n sonra ç1lct1m. 
Ve tekrar hılcaye erıne bıt,ıatfı . .x. n h .. ••ttı ·R•n de na 'u'., ıtı ıahahın erken saatlerinde ziyarP.--/ tuta yığılıyor. 11aatl~r.ce lıalı.~:orcl•JJ'll. Kıı Ji11:11,a1 önünden geçf'rken Na. 

B " d in k k l.".1 l ı~ m. o m . 8tıZ- . .. 
aş a5rıeın an, tro açR. çuının 1 d b"rt detll iydi t te gldıyorJum. O~leilen aonr~yı va. I \''<' bir şe,Y çalmal.ı: J(.n pi)·anoya o- r8n hsnımla birdenbiıe karşılaıtım. 

kızlanna intikal fitti. En ki'ıçi.ık kızı 1 ar an 
1 

m m ,ıfeye, ~eyi de yc-ni t:.s~lanm1ş hir , turrluğuuı uman .NarM-n hanımın Onun bir ıey söylemaine imkin ?er. 
Viktorya ba~ ağrıslndan ö!iiyormu1. - 9 - e,.erin ya~1lmn~ına tahl'li! etnıiştinı. 1 

be,i'endlti e!<erler pal'maklarınıın U· meden uzun zaınan zlynrt!Uerlne ~i-
Zaınane hsı-.~ttılıiı )miş ln1.. bit Cöniil ::ş:crinde aklın verdlii'i karar j Bu prog-rRmı.f::ln Medihayı hRberdar 1 cundan dôkülöyo~du. demediğim için özUrler diledim. Fa-
bankacı cıt'"İ1<tınlTI, aıaa.ı::m> dry·~ı l•r ıadert" ksrıt.r olarak kalııııyu I ettiğim ısınan, niçln? diye sorınnd.ı Yore-11n ~lntricrinı1n bu rnelodilt·r. kat o &Jt.(">n etmiyecek l<arlar n10.i-
kızı kandırmıf, bir f.t'lle bt·ı·~bc!' ya- mahklı .. :Jurht!'. ManlıklM17.1n ikna n:!P.c df'n R.ldıit ha1:7.I elmdj :-.nlatar.ıaııı. 1 rurdu. 
ıaır.• !ar .. l'L:\'"'1l &un bı.o. dan "l\IU .• · ed el awl1l!t;ri, :ıc.l:udi keı;.ıJınuıle ıuu· H.ıın.l ıııuiı-.abU Na111nhırı zi):ırclı. Ziyaya karşı i:<.lrlp b!r ll<•Jiuk.luk (Vı «n11ıt ı•ar) 

Gördüğümüz çeşit 

çeıit mahlukların en 
çirk ini, en yüzsüzü ilc ı 

güzlü adamdır I 
• •• 

İkt Jüılü adaM, Münafık, ri
ya.kir, .eciyeıııiz adamdır. Ru ce-
~lt adamlRr1n kanaati, itikadı, 
!nıanı y<.rktnr. Süflt menfsnt. 
onun tein her ıeydir. llu süfli 
menfuLin havuı ban&1 taraft.an 
ePP.rPJe o tarafa döner. 

Kendini aütlt mtnfaate e ir 
eden; rı.ıhunu eOfli mcnfl\~tin 
penc,;c~·1nc kAptıran, tn.>arı değil. 

dir. İl'zıtn ilim '9t' İT-"?tnın. obi• lc 
vo fa~!lf'tin iltuıımıl• hal"cltc-:- eod~rı 
ve bunların fc11.bını )"•).'an ln!"ftn
dı-r. Bu~iln be1az. dcdl(!in(', yatın 
kars, bvgün iyt t.3rııtlı~ıntı, ~:ft)'ıq 
le ölü diyen ve huna .. rıcnk ıGtli 

111.:ıı~!.ı.at kaydUe )"Rpan iıııan, ı.1u 
h::l·t.:a.ı.:. ki, ın:ıblUk!ıırın en çlrkinJ 
vı "' yü"Y.l.Üz:.idür. Ilundan ı:ıkın
ma\!.. 'kaJır dogru dürüst bir ha· 
rC'kc·t yPktur. 



Sahife: 3 

}Adliyede nekHlerJ~ustıfa Fazal ~·~··Fethi ~a ~ 

ve tayinler -ij ~r ~;ffı=-~~:m= ~ 
it AtVSTOS 

!Dünya_ harbi 1 
1ıı11e• ... , ALMAN l MUnhal "\ SOVYET 

(DiWcK ...... e.._.) _ ~ ' • 3 ft ft - ::: ., ,'l'f ~- == Y' = 
ANKARA, 14 ı!lfo•U!li) - ~ ""'ı . .;9i_ ~ 

' Alm•n t ... 111 
BERLİN U (A.A.) 

Almn telıligi: 

tebliği meb'usluklar tebliği" 
o ütei ••hifem devoıR) 1 1 i 11 t <ı iwct -.Ai/«l"' cfffMI) 

'iO lira maaıtı altıncı dttece = -;--- Siyasi f•rka reislerinin hayab 
Develi Caa hikiınlifine terfian o -

düşman nakliye gemisi de ciddi an- Ç ft 9 8 Kuvntlerimiı 13 nğustoa günü 
rette hasara uğıııtılmııtır, haztrl&ftl'fOr Texhohn, Starayaroussa, Smolen k, 

fer Ceza hakimi Liitfl Erden. 8U li .. 
r~ Jl~?~şlı ~:ıwdar J\sliyt:. Ceıa lü&- Tefrika: 39 Yazan: Ziya Şeklr 
kımlıgıne bıı'lncl ;;mır Adlıya mü!et- -·--- ·-·-··· .. ••••••••········ .. -

Alman ta1yareleri, clfln b&'llter~ 
nin şark salıilinde kL,lf utuşları es
nasında Whirby'nin ı::enubWldııld 
yükeek fırınları ve Sunderlaııd teh· 
rinia iaee tesisatına tam iaabeUer 
kııydetmişleı dir. 

Donanma topçularımız iki lnl!'Diz 
tayyare.i, bir Alman dernre g'emisi 
dt diier :biı· İnı:filz tayyaresi duıür
mflştür. 

Şimali A fı ikada Alman !la Ta, tay
yareleri, Tobruk llmanınaa bulunan 
lıir İnıtfli:ı: cephane depOt!unun en bü. 
yiık kısmını tahrip etmi~lerılir. 

Alman harıı tn;o;yareleı i, dun ge<"e 
Sunro kanalınflaki inr,1llz. hına ü•. 
!erini bomb:u·dırııan etır.!şler\llr. 

Biriaci mluJide teblil Biala-Tserkov mıntakalatmda harbe 
Beıllıı, 14 (A.A.) -- Alman ordu- ANKARA, H (Husuııt) devam etmi,lerdir. Smoleııık bıından 

lıırı llaşkumaııdanlıınıın fevkalade 

1 

'Mtınh&l lıulunan mebusluklara, bir tok cünler evvel kıtaat.unu tara· 
wblltl: Parti İdare HeyeU tarafından Iından tahliye edilmiştir. 
Aoalı Dniepcı e dotru nerlemf'kte namzetlerin hazıl'lunması için ITa\'a teşcklrllllerimiz dfi&manın 

olan serl Alman kıtaları madenleri 1 tetkiklere bao1:mmıotıı· . Haber makineli blıliklerini ve piyadelerini 
zengin olan J\ıiYl)J·Rog mıntakı mı 1 verildiğine gare namzetleı·iıı ilanı tahribe devam etmletir. 
işgal etmı .. ıcrdir. 1 işi Biiyilk Millet Meclisinin 15 ey- 12 ağusto~ gtlntı dilşmanın 43 tny-

Bu mıntn\ada her sene en yfik,eJ!. hlldekt toplantıSJnı nıüt~aklp yn· yare~i düşlhillmtiştür. llava lnıvnt. 
evsafta 19 milyon toııdnn fazla demir ' ılucaktn. lerimiz 83 tayyare kaybetmiştir. 
lııtllıı;al edilmektedir. 1 Bir Sovy1:t dcuiultısı, Baltık de. 

Bu ınıreile Sovyetler Birliği itemir Ciddi bir sulh nızinde 15 bin tonluk .bir petrol ge-
Jstthaalatının yllzde 61 ini knybetmfş .& misi batıı mıı,ıtır. Baluk deuitlndckt 
ve luıı JI mulzemcııi imnliitı bakımın- alameti Sovyet deniz cüzüt.mlarlle hava te· 
rlan o;ok ehem .1iyt tli Lir da .. beye ma- (l iıtct aa.hi/ed~1t dnom) &ekkülleri ahiren düşmanın tortıll 
ruz kaiı~ış . Lulunma.ktadır. . bir gemide buluşmuşl&l'dır. Kendile- atıcı dort motörbotunu ve müteaddit 

llıı.ıncı fevkalade teblıi 1 ril!c, kara, deniz ve hava yuk ek su- nakliye gemilerini batırmı,lardır. 
Bcrl'I', H tA.A.) ·-Alınan orclu.,bu~lnrı da dahil olnıak üz.eı·e devlet Odesa tehlikede 

lr..rı •: şl.umnndanlığınııı fovknH.tlc nır 'Yıurlaı 1 rı faknt etmekteydi. Londra, 14 (A.A.) - Alnıım-nus 
ROMA, 14 (A.A.) tchlığı: . . . 1 1cnr ve fare kanunu ile ı'\nıerlku harp ct•phe~infn bllhassn cenup kıs· 

ltal7on orduları umumi kararga. ı Dl:işmaıı ku-.:,etlerını takıp ederek Birleşik Dt'vletlerl orduhırJn:ı ve te- mında muharebeler !lzami şiddetle 

ltalyan teblli)I 

hının 436 nunuır:ılı t"bliğl: ı lnkı.nsı0z su•<tte ilı:rlemek~e olan Al- cavOze mukavemet için fani bir u- ılevam etmektcdır. Alman tankları. 
Hava teşckküllerimlz 14 Rğu~t(I~ mıın, f.tl'iı n, \laC'Rr 'e ltnlyan tc- rdtc ~aıpışan mcmlek tler ordulıın· nın Narnılcni% sahilleıine )'aklaşmak 

grcesl Maltayı bombıırılıman etmiş-I ' kkullermiıı l.'1~ylki altında gubi na harp le,·azımı te limatı meselesi- ta olduğu fakat düşman piyadesinin 
lı>rdir. Ukra~ na mud ıf.ı ı ır ~ tnmamcn yı. nin hc)'cti umumi~ esi yeniden tetkik bunları takip edecek kab!liyette ol. 

ŞımRli Afrıkada tlhver devletleri 1 kim ası g~cıknıı~cc1;ktır. Odcsa, Ru- olunmuştur. İngiltrc Levazım Nazırı madığı tahmin ediliyor. 
hava kuvvetleri mutenddit defalar •11• kıt laı•. Nıkola)ef şaık ve Loıd Beaverbrook bu konfrran larn So"~et tebliği :ı;cni hiçbir hfıdise 
Tohnılc mO,.tahkem mevzilerine ta- ca )tan Alm:ın "C Macar teşelckullc.. iştlı-nk etmiştir. Loı<I Bcavcrbrook, kaydctmemekle berabe.ı· hu Rskcıi ha 
arru:ı ederek nayngınlar çıknı'lllJŞlar ı·ı t.ıı ?fın<lnn .ırılmı~tır. . A ı wrika nirlı>şik De'lilt t erinin nJA. rekiıtın en şayanı dik kut veçhesı Q. 

ve şiddeOi infilaklııra sebep olmuş· . 'Bal? on f!Urbı dn ı uhim mıktll"da hi~ettar memurlaıilc eri gımiş tefer- dcıo:l\'a müte,·ccclb tehdidin hfılfı dc-
lardır. duşma~ ku' vctlcıınin ımhası mah:ık runtı müzakere i!:lıl Vaşiııgtona gi· vam etmekte bulunmasıdır. 
- 1 kıık bu uıır1aktadır. 1 deeelnlr. Bu knonfcrtııı lıırda, n)nl Dem,. r y o 1 u 

Odesa muhasarada zamanrla, Sovyetler Blrhğine lcvn-
Q!!~.~!! .. l~~~~ Rııllı, l t.ı\ .\.1 - Rugunku Al- 7.ım t~"limatı da bahis mevzuu ola- in &ti durmadan 
8 fr abaRCIJI daha 1 man tebl ğ hakkındn D.N.B. njıınsı <·aktır. 

Y 1 ııııkeı i blı· kaynaktan nşnf;ıdaki taf- 1 Amerika Birleşik Devletleri reisi 1 1 11 
mlllf hudutlarımızdan siliitı almıştır: . \ve ingiUz Bnşveklll, aralarında mfi· ı e r y 0 r 

f 
Ccnuhi l 'krn) nndn nı::ığlı~p edilen teaddlt görflşmeler yapmı~lnrdır. (1 incf ıa~i/lldn d•t·ıım) 

dışarı attık r dilştııan!n :rasıin iZ tnk"hi qjnuli se.: AlmaııyarlR llıtler hilkünıclinlıı ve Elazığ • Van - han hattının 
\ ınc!'clcrıııl n ı mi~~ bnş!anııştır. ?de-\ bu hı.kuınctle şerik diğ~r hüklıınct- geçen sene ihaleııi yapılmamış o· 

• (Bl qnıakal~dtn. "".t'a'!1). sanın şorkında :Karadı nız ııahıllne I !erin )'Olunu tuttukl:m fütuhatlo lan Elaz.ığ _ Palu arasındaki 70 
lif balaaneler e her gun 1111ı11 sansı 1 varılmı,tır. Bu mulı nı llınnııııı artık :ıskeıi tnha1ck0m lvıı etinden dünya k"I t l'k k ,. 1 b' k · • '-ul · )d k ı k . . · ı ome re ı ço arıza ı ve ırço 
yeni frenkçe kelınwlenn ao.. • 

1 

şımR en ve şnr n ınu'a"a ası e- ı mrdenıyetı l~ln do~an ve bunlan h" "k k" .. .. 11 . "ht" 
m111ına mini olmak için bassasİ· silmiştir. kaı şılaı ken Amerika Birleşik Devlet uyu opr~. ve. tune erı 1 ıva 

_. .. t • b" . t Aşağı nuı;'n k:ıdnr vnı-mı~ olan lerl ve fnı?llterenin kendi emniyet- eden kısmı uzerınde çalışmalata 
y.,.. goı enneyı il' nevı u~sup 1 • • · · . . d d'l lr d' k lik • dd t k Aman kıtalnrı !hm ler n ıkincı ı ını rçın aldıkları tedbirierl lıizumlu 

1 

evam c ı me te ır. 
d"'~• ı7r~~d~' aerı a e me nıülılm hir limanı r>lnn Nikolayefı oe [kılan tc-hlikclcri tetkik ctmıelcrdlr. Palu ile Çapakçur arasındaki 

Ogl'U egı ır. sarmııj bulunmr.ktadırlnr. Roosevclt ve Churchill, aşağıdaki bu aene ihalesi yapılan )4 kilo-
U..nında i.tiklili olmıyan I · Fiınr halındcki Sov\etlcıin götilr. mıı lerck dlklnrasyon üzerinde mu- metrelik kısımda da jnşaata baş-

milletlerin irfanında .,~ binaen- mek fiıere Oıksn uç kl:ıı lnt' ~· ıı il- ta bık kalmışlardır: lanılmak üzer d" 
aleyh iz'anında da ialikla~i ola· 1 nılş olan ıı::ıl·J:ye s::rn11lcrl Aln1nn tay I Arnhll'lnda buluşmuş olan Ameri- Bo'"yle~- r~e ıkr k d • 

1 f 1 
• · ·· dd ıı. · 1 • b' ...... ...,....pa çur atııısın a 

maL Bir lisana yahancı kelime· arr eıınrn mutea ıt tıınrıı~unn u" ka Rırleşik DcvleUerl re ı ve ıı·- ki Bin öl . t k ·d 34 
1 • t h •• - iha l I' 1 l ranııştır. Ru sı?ı etli' ~ eıı! bır Dun· lt><:ik krallık hükGmetlni temsn cclen . g ıs asyonuna a ar 
e~n e ~cumu, n yt: .. ~. ı~;:.r.,~ keı·que vukua s::dncktrdiı. Bu tanr- Baş,·ekil Churchlll, memleketlerini kılometrelik olan hu kısım bü-
~ut~kellım olanların d"·.şuncelerı ruzlar c-ııa<smda bcşo· hın tonluk ıııilli siyastinde, daha iyl bil' dün)'a yük bir faaliyet sahnsı olacaktır. 
u~~ınde. ~e erg.,ç te~ır eder. l lki nakli~ c gPmi 1 imha erlilmlş, di- f<ıtikhali için ümiılrrini üzerine is- 942 yılı başında Çapakçur 
Turllçemız.ın ıstılah hususunda ğer 6 nul"t hıiylik gemi ele hasua Unat ettlrc!ikleri bazı mfişterek prcn karşısı He Muıı arasındaki 100 ki· 
noksanları yok mu? Elbet vardır uğrnt1lını tır. sipleri lııldirmeyi mfınasip görmek· lometrelik k;smın da her türlü 
ve bu noksanları lisanm, rnümey- Bir alay imha edildi tccfü:,.r. etüdleri ikmal d'lmiıı olacağın-
yiz vasıflarını ve hususiyetlerini nerlln, 14 (A.A.) - D.~.B. bildi- l - İki. nwmleket, ~ıçbir arazi dan önümü?dek~ iılkb~harda bu 
bozmamak tutile ikmale c;alıf- riyor: ırenlşl<'mı><ıı veya bnşka bır s::cııl.şleme k l .. . d d . t b 

1 ' İlmen ı:ıölü renubunda cert>ynn e • aramnrr ktadır. 
1 
ısım ar uzerın e e ınşaa a aş-

ma ıyız. den muhııı ebe 1erd 10'1 üııcG Sovyct ~ -- İki memleket, alakadar mil- anacaktır. 
Nitekim çalıJ8nlar" da. vardır. n\cı ala~ ı Almnn kıtnlnı ı taıafın - letlerin serbccıçc ifade edece~i nr. Muş ile Van hududu arasında-

Fakat bu çalıtmalarda dikkat ede dan (C\ ıllııı ·~ ve el'mlze f>l'lr düşen zulaı-ınn tetabuk ctmı~·cn hiçbir n - ki kısmın etüdü bitirilmiş Vf' ze· 
~et1imiz. en büy~k ~okta, basit v.e pek az )aı_nlı mu te ~a .olmak üzere 

1 

rıızl dr.i:ı«mcsini görmek nrzu etme· mine tatbik edilmiş bu'unduğun· 
adı kelımelerle ılmı ıstılahları bı- • tıımamil<' ıınlın edllm ştır. mcktedir. dan vaZ:Jetin müsaadesi halinde 
r ibirine karıfhnnaklan tevakki Bir Rus destroyeri batınldı 3 - İki mcnıle'kct, bütün millet - bu kısımda da yukında fanlirete 
eylemek ve türkçede mevcut 11- Bcrlln, 14 ( • .\.A.) D.N.B. : ıe;ın, fclnrc.sı. altını\ girecekleri ~il- geçilecek ve bu aurctle Elizığ • 
blahlan, (filanca kelime beynel- Almnn p kc bomb:ırrhman tnyya- kumet şeklıııı seçm?k hakkına hur- Van - İran hattı Kotorda Iran 

il ıd• ) ' b ' "dd' l 1 b ı 1 F " ı d , k rl · eil met etmekte ve rebırlc hükilmranhk . . I •. mı e ır gı ı ı ta ara yn ancı re er • _ın an ı~a et n ~ . m . l· d' kendini idare haklal'l neı.e. hi:itlanle bır cşmış. olacaktır. •- ı· ı feci 1 ,_ • 1 halinde bır Sovyct clc•!;trO'l'Crmı ba. 'e en 1 o·~ f L" b k -.e ıme ere a ey ememeıdll'. , • • dilmiş bulunan milletleıe bu hakla- ıger tara tan ır uçu sene-
n!- 1_ d" h L I' tırmışlaroır. d b · · l d kt na; .en ı esauımuıa, ısanıml· .. •. .. rın iade eclllıliğlni görmek arzu ey- en erı ınşaa ı evam etme e 

-. aklına ıelenin bir frf!nk~ ke- Çernova _koprusu hasara l ıcnll'ktl'rllr. olan Zonguldak - Kozlu hattı, 
lime aokmaaı kaıı:f1sıııda lakayd \.l&'ramadı . j .t _ İki memleket. menut tanh - dört buçuk kilometrelik gibi kı-
L-' b" ..,_,.. .ı · • Jlfikre" 14 (A.A .) - Radoı· aJansı . . • 1 • .. 111UllUDlya ır tunu ııa\..u udıremı· ' ~· 

1 

hntlerını nazarı dillkatte tutmnkla sa bır hat o ma!ına l'agmen, bu-

Bö ·- ·~·-- d .__.__._ bildirlp>r: '-- b ,__ "k 'k" -k r ""k . il . "ht" . b" 70&'\IL y1e .... y ___., T fi t- d k' r-ernıwndn köprü- • ..,ra er, uuyu veya uc;u . ım ıp yu tune erı ı ıva etmeS1 ve ır 
kendi lisanımın kendi benliğimiz- il hulnbai sl unaı:a ı•ı!.ramnmı~tır Yol-: veya m:ı~Hıp bütün dev1etıertn, eko- çok sınai imalatı İcap ettirmesi 

• . s ç r ıa~ • •.. ~ · 'k f hl · 1 "ht' 1 b · den ayırmaktan, kendarmzi baf· nız cüz'i b:ızı bomba parçaları isabet 1 nonu ': a ıırı ;c ~ 1 ıynç arı 0
- hasebile bu kısım üzerinde inşa-

ka, lisanUD&D bafka addetmek· . . B . 1 hiliıfına ola- lunan ı1unya lptıılaı mnddclerlne ve t h·ı· d vam eyi kt d " 
• -~ • . etmı,t?r. ~zı p1ıa ar . ft ticarete, mfü:nvi şeraitte f1tirakleri- a a a e r.me e ır. 

*- lıiç farklı degı:dir. Halb~ı uk köprü uzeı bıd .. kl demıryolu mu- . te hll t d kt" Pek yakında ikmal edilmsinc 
~ bir lnya11 neh yapMk bu nnkııli'ıtı c kici ~lbi mutad şekilde nı 

5 
5 

hce.i r;ayrel k" ecel ırk. d h intizar ed :lmelı.te olan bu hatla 
~•- dı·-· ._ d • b ' h d t kt dir - meme et, ıer ese a a .. h 1 .. ay ıgın ne aa ar agır ır a· evam e m" c ~ d iyi ~alışma şeraiti. ekonomik terak- Kozlu kömur av:ıa arına varıl-
rek~ oltl.i•n• dert..ı antanz. Bulganstan a ki ve sosyal emniyet ıemini ic;in d<o- mı~ olacaktır. ..... Ah...... Mehmet yeya b l k J nomik sahada mntetler arasında en j içinde bulunulan mü,kül şart-
(Aydoian), (Ersoy) ismini ta- azı DUD a a ar tam lşbirllğl ,.tkudo getirmek arzu- lara rağmen. yaptııılrnasına ka-

91yaa herh!"!i bİI' !ürk~ «bey· bombalandı sundadı~.. . .. rar verilmiş .olan h.i.itün demiıyol-
llehnBel camıaya gırecegımıt ve 6 - Ikı memleket. Nazı tahııkku- larımız üzerınde ınşclat normal 
:r• cAYTUpahla .. cafın1» diye Sofya l-4 (A.J\ ) - Ofi: münün nihai tahribinden t!onra, hfi- Jzamanlarda olduğu gıb i fıuıliyet-
(M. Pi:rer) yeya (Her İftayn) Bir takun yabancı tayyareler t~n ınille~er(l keneli lıudutları ı1nhi- ı le devam ederken Nafia Vt-ka-
Yeyahut (Sinyör Arditti) isimle- l 2 ağustos qe::eıti Şumnu vilave-· lıııde emnırette yaeamak vasıtalan- l t• d"• taraftan da · .. · .. . k b 1 k 1 e ı, ıger ıntuı nıu-
rinden birini amasına imkan var tinin miiteadcl t koylcıı uzerınde n~ "!erece ve litün meme et erdı> tasavver hatların etiidlerini yap· 

d b" lurlıt b"" l f k uçmu•lardır Bi•ı;:ok taarru2lar butun insanlara kcnal ha~".t!Uarını 1 l l ı,. d mı ır Ye il" e oy e ren çe 1' 's ı · t' ·ı· . d h' korku ve ihtiva,.tıın Ar'i ya•ıvabile - tırmak a mqgu o ma ıa ır. 
b. · im) h"t •- k .. •·n ı mı tır ı ıs re ,., ayetı a ı- · .. • ~ " B .. "k ('> ır ıs e ı ap eUJle onun yu- , P · 1 ceklerl w.minntını ı;etirecPk olan bir Burada ozo) 11 • - ~ursa hat-

- L" • d'---'"'" d ı· ... • .. J~tı2"Tad .... akmlarma hom· • h - • ··dl · b"t' ·ı · .. zune DIF !Almar ın ırrnaıııen a· :ıı •• u . . -. . •. • . . .. .. ulhun wessüsfinu göı ınck arzu,.un- tının etu erı ı ırı mış ve guz.er-
laa ajır bir hakaret olmaz mı? balar duşmu tur. lkı kışı olmuş- dadır. gah tesbit edi1mi tir. 

Kealdi isimlerimizin, böyle ha· tür. 7 - Boyle bir suib, butiin insan- Bursa ile Balıkes r - Bandnma 
yatımız baha.sına da olsa, değ:,- Dar lan bir emri lara, açık denizlcrı ve Okyanuslıtn hattının (Okçugöl) arasındnki 
tirihneaine müsaade edemt-zsek, tıailcsiz g~ı,;ınek lınkimını vermelidir. kısmının etüdleri de yapılmnkta-
öz isimlerimiz kadar lı:ıym<!tli O· yevmi neşretti 8 - İki memleket, biltiın dünya dır. 
lan lisanımızın öz kelimelerini milleUe.ır.in. ~e:'clt maddi, gerek mü- Aadapazarı - Bolu - İsmetpa<ıa 

(1 moi nhi/ld~ d.,,am) nevi sebepler dolayısile, kuvvet i ti- dl " 
frenklettirmiye ne baldunua ola· kerkte, olduğu g"bi Ardcnlerde, malini terketmcll'ri lazımgelı!li'!i ka· hattının etü eri de bu yıl ikmal 
bilir 7 Aisme üzerinde \ ,orglar. da Sa- naatindedir. Kara, deniz ve hava si- .::e~d::il::::e<:=::e=k.:.ti:.;;r.:... -:----------

Görüliiyor ki, bir ufak muka- ' 'd . ,· )ahları, kendi hudutları dışında ~·n· o ı· ı car e ı· ı m ,. z 
b k 

. .
1
• ummurc e ve son zaman arda, • .11 t1 • t "'Zl teh !it ndcn ıs )'•e bile, ya ancı elime ıstı a- .. .. • , şıyan mı e crı ı>cnvu e c " 

uç ordunun da ıırnştt'rek fccl .. k<.ır: •..•. ,.a tehdit edebilecek olan milletleı' 
una kartı bastaıiyet göster~· 1 k h ·ı ı. el "k • (1 ·rıci h 'f d 

tişi Nuri Ok~uoilu. 70 lira maaflı 
İıtımbul Ticattt nıahlreaıesi weisli. 
tine İstanbul Asliye Hukuk hakimi 
Nail İncl. 60 lira maaşlı redincl de
rece htımbul ~ullı lınkhnliğine ter. 
!ian o )'er Sulh hi'1ı:inu Behçet Bar
bar?soilu. 60 Ura mna,.,lt Amaqya 
Aslıye Hukuk h!ıkimligiııc terfian 
Trabzon i.ı:a~ı Hamdi Sözer. 60 Ura 
aına~lı :yedinei derccıe Mardin i.z.ah
ğtna teıflan o yer i).zaı;ı RPınzl ÖğOt. 
G-0 lira maaşlı yedinci deı ec.-e Ak his r 
mOdduhımumiliğine terfian o yer 
müddeiumumisi Hakkı Çatırankaya. 
GO lira maaşlı yedinci derece Tarsu:ı 
Ceza hiikimliğlne terfian o yer ceza 
bakimi Hn~nn Ünal. rıo Ura mnn"lı 
yedinci derece Pnznr hukuk hakimli
ğine tı>rfian o yer hukuk hildmı 
Rcnızi Kıran. 60 lira lllaa~h Çal hu
kuk lıiikiınliğinQ tcr1ian Taşköprü 
hukuk hakimi Fevzi Altıok, CO lira 
mnnşlı yedinci derece Salihli ceza 
hr.klmliğinc terfian o yer ceza haki. 
mi ilru~ Oı?nz. 60 lira maa lı :Ela:ı:ıg 
hukuk hiiklrnliğine terf'ınn ~f'rt hu. 
kuk hAkiml Nazım Buf:"ınya. 60 lira 
manşlı ~·edinci derece Adana iı;ı; l•ğı
na terfian o yer fızası Tiü nü Özcr
dı>nı. GO lira mnnşlı yedinci derece 
Zıle mOddehımumili".rfne terliıın o 
yer müddeiumumi i Hilmi Uluca, '70 
Ura maaşlı İzlliir Kadnstro hiklmlı· 
~ine Antakya kadastro hakimi Ha
sip Koral. 

(Devamı var) 

1'~y'tp Sıdl.. <lhl-dmı Şahıfflt Tt1'#. 
h• lldkimlijji11<1tıı: 

Mfinife terekesine aft olup Eyüp
tc: 1sliı.mbey caddesinde Çulha oka. 
ğında eski ve yeni 3 No. lu manbah
çe bir bnp evin oçık arttırma sure. 
tile satılmasına mahkemece karar 
verilmiştir. 

(Gayrimı1ikulün nıafl) 

Evin tamire ihtiyacı vardı. İki 
ayaklı merdivenle cümle kapısından 
camekinlı bir odaya gtrfUr. Sol ta
rafta bir odası dalıa vardır. Zemini 
odunluk ve kömül"lOk olnrak kuTia
nılabil1r. E• 29/26 Ye luıhçe 35/26 
metre eb'adındadır. 

1 - .A rttımıa şartnamesi: 16/8/ 
941 tarihinden itibaren 941/60 tere
ke No. lu do )'a ile Eyüp Ahklimı 
Şnhslve Hakimliğinde açık bulundu. 
rulncaktır. 

2 İşbu gayrlmenkul!ln J0/9/ 
941 tnrlhine müsacllf çarşamba günü 
~nı 14 den ::.8 ya kndar Eyüp Ah· 
kamı Şahsiye Hakimliğinde 1 inci 
arttırması yapılarak kıy1ncti mu
h:ımmineslnin "'075 ini geçmek ,arti. 
le en çok nrttırana ihnle tdUecektir. 
Vcl'ilcn bedel muhammen kıymetin 
Nq7{} ini bulm~ n en son nrthnının 
taahhüdü baki kalmıık şartilc (10) 
gün daha temdit ecillerek 22/D/941 
tarllııne müsadif pazarteBi t'fjnü yt. 
ne a)-ni yerde saat 14 - 16 arasın. 
dıı ynpılacak ikinci arttırmasındn 
en çok aı'ttırana ihnle edilecektir. 

a -- İpotek ııahlbl alacaklılarla 
di~cr alitkaılarların ve irtifak hakin 
~ahiplnrln!n bıı J,!ay:rhrıcnkul fizr.rin. 
deki haklarını, huru;ıile fnf7. vr. mas. 
rafa dnir olan Sddialannı evNln müı! 
bltelerlle birlikte (15) ,ron içinde 
Eyilp Ahkamı Şahsiye Tereke Hi· 
kimliğine bildinnekri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicntl lle 
abit olmadıkça satıs bedeltnin pay
hştn·ıhnasından harle kalırlar. 

4 - İhale tarihine bdar blrlknıiı 
vergi •e maara:flar ihale bedelinden 
ödenir. %2 bnçnlı: teJlnllye resmi, 
ihale pulu, 20 senelik E•kaf taviz 
bedeli ile pulu, ~ataıtan sonraki mas
raflar alıc1ya aittir. 

6 - Ga}-rimcmkul kendisine ihale 
cclilen kimse tınafından derhal veya 
verilen mehil z:ıı fında bedeli lhnlc\•I 
O(femez!!e ihale kararı fesholnıı~k 
keııcllsintlen evvel en yüksclı: bedl'll 
teklif eden kimse almıya razı ohınn 
onn, olmaz. veva bulunmaz a (7) J?Ün 
müddetle arltırmnya ç•luırılarak en 
~ok nrttırana ihale <:'dilir ''e ;ki ihale 
arıısınclak1 fark 'ie zarnrlar nyııca 
hükme hacet kalmaksızın birin<'i de. 
fn ihnle edilenden tahsil edilir. Miı· 
zayr.deye iştirak edeceklerin işbu 
llan tarihinden ' 'e ı.artnnmt'de yazılı 
eraiU öj'rrl!Tlmiı,ı ve kabul etmt arl. 
clı>dflcceklerindrn iti razı r.lnn ve da· 
ha fazla malümat almnk io;tiycnlcı in 
941/50 ~o. hı teı·ekc closyaııllc mah
kemeye muıacaaUarı llnn olunur. 

(941-50) melde .. biyik ha ti ettiiimizi ı zj niyeti c şanımu.ı yüı.ıı ttı in ;.nfıııcl:ın istfmalclc (levanı edildik· t aa ı e en cft"tam.> 
d.luıl d ık l eri Suriye hôdi.selcıinde takdir çe hiçbir müıııtakbel sulh idRıne olu. GErı:nen, Dış ;iı·nrct Dairesi Reisi 

mey ana ç anyor. ettiği insanların maneviyatını namıyncn{!ınılan, iki memleket, clnha Cnhıt Zamn~gı' .Ticaret Vekaleti [~ııkiidar Sulh Birinci llukıı.k 116. 

Ahmet Rıza B•J aleyhinde .. ddeUl 
lenadlar IAltDl•termlfH _____ .,._... __ -

( ... Pa: U.uı, aeku S"Deye yaklapn l lıum Şefkat!) nin namını d•ht bir 
ikamet müddeti emuındR, ne tatun llere bile :dkretmenılJtlr.) 
'?ttlği herkeı::çe meçhul olduğu gibi, 1 Hız, bu lth:ım ve hakııretleri" da
hıçbir ~lrant me'ktebınde de kaydı ha agır olanlarını naldLrtrnıye luınm 
meTcut dftıldır. gôr!1'!iyorm. ÇunlrC btitlln bvr !>t n 

( ... Tiırkçeyı, berke& kadaı okut ı . mııh~-. 'hrl>t'· Rıı:1 Beyin rı~ıd 
yazar. (Lısanı madcrznd.m) dedlğ: j ve ha rlyct~ni lekedar f:<k>rd:- cınu, 
Aim:ınc:n ıle, babasının lakabile ali· hıılk ııaunnı!n kuciiltM~ ı~ y•p•I. 
kadu olan İn~lizl.'eden biı er tek Jte- 1 •!ıilına çok m:iıı t:olon'ly.:ıl"ll%. 
ilme bfle btlmPZ. Fransızcndaki mc- ı Parls Sefir! Mf:niı PAsıııfon drla· 
\ekt:Si ise, Fransadaki ıkamet müa. 1 J:ırca işittim ki Ahmet Rn::ı t-.ey, 
d~tıic makıi en mütcr.ıı. iptil'. Yazıla- ~ultan Rı:mldln bfitün cazfp tet:!lf
rını, başkalarınn tnshih ettirmedikçe !erini şiddetle reddetnıi,... Yıldız 
ba11tımıaz. Hattiı, bnşkal:ırınır. yazı- 1 he•in~il"clcn <JQ para bile kabul et
l:ıı ını, \endi IDlZR fle Jll'Şr"tmekttı memiş... Şnntnj)n yeışnmnyı ZC'I re 
katlyen tereddütte bulunmaz ... Rııı.n 1 kadnr alılınd:-n gcçirmcm!~l.ir. 
Beyin Parbt.e ne:f_:tni -.:~kfcttlti biı Roylc olmakla beıaber, ,\iınıc.:t Rı· 
Şl)' varsa o da, p'ozıU' ızm) :felsefe za bey hiçbir :ıuruın mı,;hlt"nın c df 
m< 1 i'ıdır. lla~atlnrını atalet ve be. ve hnkiki muhabbet ve hiirnıeünl 
loe~ ıc:inde grçıren tembel ~ervi ler celbcd nıemi!'.tir. Bunun S(!bcıbi işte 
l?~~ı, Ahmet R:za Bey_ ~e. hıç bilme- 1 şu mndrlc:.lerlc i:uıh olunab'Jır. 
dı~l. anlamadığı .pozıtı,ı!'.t\ !alcn • ı - Ahmet Rıza bey. az zekı dl. 
lnnnda snı..aı uz:ıtmış .•. lk')hude b r fulı tini idare etmek kub l )et c 
rnyat ~ ıı am şt r. malık dC'ğlldi. 

( ... Ahınet Rıza Bey, (İ-.tlkbal) 2 - İlk zamanlarda, ancak haya· 
1?32f't i muharrıri mrı hum (Alı tını kozanmak için ntıldıi;ı r l'~ri}ııt 
Şefl;:ıtil bryln 1A~ ihalarını dn ele hayatı, oııu birdenbire yükseltıv.ış .. 
geçirmiş... Buplıırı kendi i;nzaııile Bu gayrı t.ab"ı talıa..,vü1, •ınon nı. 
neşredecek kadar cfiret göstermi • bundu bıiyuk bir teeev\'llş bu ule r:c
t r ... işte. Ahm<>t Rız:ı beyin 1 :ıhte- Urerek, eski tavazuu, ıı:arip bir lta-
kaı·lıi;;rı ... Knlp:ı:ınnhğı)... ıw:uın) a tebcddiil eclivm-mi ti. 

( .•. Ahmet Rtıa, nedir? .. · Ahmet 3 -- Tab'an soğuk ve cazibe 'Jdi. 
Hıza, ahlfık noktasından (hiynnet) Buna (gurur) ifade eden bir 'eo.-ı) 
ve frnııen (cinnet) ile malül, ıki ybz dn inzimam ederek kendisine, (b•ı ld 
lü bir hastadır. Kendisinde dinınc. v nııığrnr bir adam) manzarHı ver. 
memleketine, milletine lcnr,ı bir mu- mişU. 
habbet... Batttl, Mrmet hisı:ıi lılle 4 _ Çok ina~ı idi ~il mühım 
yoktur ... Genç şair arkııdaşlal'ımıP-· meselelerde. en clıcmmlye.teiz bir (12· 

dan biri, Rıza ile uıun blı ntuhave- dP. bile, mağlübiyet.I kabul etmezdı. 
rede bulunduktan aonra: 5 _ ilk ıamanlnrda her torlu ık-

- Bu heı·ifin kı!Di, vatanına karşı bal hırslanndıın ilzide oldu~ ltald• , 
ula titremiyor. Murnt beye galebe ederek (cemfff!t) 

Demiştir ki bu ıözle.r synl !haki· hı riraset mevlrilni ele geçird•ltteo 
katUr. so1tttl, birdenbire değıştf. (Doktor 

( .•• Rıza bey, fennen (meentın) Niham) ın telkinleri, onun rul-.mıds 
dur. (Monoman1) denilen akll mn- bliyfik tnhllvvtiller güsterdt. B nun 
raza mupteladır. Bu hastalık hındi. netlce~i olarak da nrtık gl>zler1ni 
sinde, (büyüklük cinneti\ ~klinde (buyfik adnm) lığa dikti. 
gorlllmektedir... :Kendisinı (büyiık) (Bilytık adam) lık, ne olabllirdı? 
görür. İndinde, kendisinden başka B h b TI d •..rtd' Ç u, cnftz e i eı;ı ı... ünl:tl, bü-
k1m!f'rfıı kadri, ehemmiyeti, ıncılye• tan (jan Türk) lcrin ınüradelelPrine 
U, hizmeti yoktur... l\rcıhum fKe- rağmen Sultan Hamit bir türlü mait'
mnl) !er, (Mit.hat Paşa) lnr vesair lOp cdllcnıiyor.. Ye o nıa~l{lbiyetl 
millet bfirüklerl, onun indinde (hiç) knbul etmedikçe de (ana vatanı a 
dir. Vefatından sonrn metruk cvrn- dönüp (bayilk adam) olmıyn imkan 
kını oşırm11, alrkat etmlı, Liyıh:ı· &:llrOlemiyordu. 
lanna 1mzı.ısını koymuş oldu~u (mer- (D~ı-amı 11a.,.) ................................................................................................ 
Topkapı Maltepesindeki 

Satınalma Komisyonundan : 
1 - 9 / 8 941 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacak 9838 

ton sığır eti veya ayaktan aajıra talip çıkmadığından tekrar .,.. 
2arlıkla eatın alınacaktır. 

2 - Hususi tartlar ve evsaf Topltapi Maltepesinde askeri 
satın alma komiııyonunda görülebilir. 

3 - Toptan ihale edilebileceği gibi kıaım kıaım da iha1ai 
yapılah'lir. 

4- 1haleai 19/ 8/ 941 salı gi.iııü ••at 15 de yapdacakttr, 
T11tarı 3-44 3300 liradır. 

5 - Kati teminatı 23-4098 liradır. (6960) 

Yüksek Mihendi• Mektebi 
Satınalma Komisyonundan ı 

Ew•~ MtthtrımMtl ilk Şekli Eksüımndn 
riui lıedd tHthl&t t...a.t 

Alıpp eua 9160 181 Jtapialı 18/8/Hl 1'.at 
Ah,ap ~a 2800 210 Açık 18/8/Hl UM 

. MekUp iıein yaptmlacak olan muhtelif cins ahpp .. ya yukuıda .... 
teı ıldlii tekilde ebilt.meiere konulmuıtur. Fazla tafaili&. ictn Gi .. tııır 
~·unda Ytikcck l\Iühendla Mektebine mQracaat. c6380> 

Topkapı Maltepeaindeki 
· Satınalma Komisyonundan: 

l - 8 / 8/941 tarihinde pa:ıarlılı.la aahn alınacak 60 ton 
pirince taliplerin verdıği fıyatlar yuluıu gonıldüğünden tekrar 
pazarlıkla ihnleye konulmuştur. Muhammen bedeli 2 7000 liradır. 

2 - Evsaf ve huausi f<utlar Topkapı Maltepe.sinde askeri 
tabn alına komisyonunda görülebiJ.r. 

3 - ihalesi 19 / 8 /94 f salı günii eaat 1 O da me2k\t1 komie· 
yondn yapılacnktır. 

4 - K ati teminat 4140 liradır. ( 6961) 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden ı 

Okulumuz namzet kayıt umanı ve ıeçıne aınuının 1:-aşlıyacatı tarıb 
aeağıdakl şekilde değlşt!rllmiştir. 

2l'/1X/941 Pazartesi 11a11t 8,30 Tfükçe kompozı yon ve edebı) at. 
29/IX/941 Pıuarte91 saat 14.30 'l'urkıyo, koınŞtı memleketler ve 8a incelikleri di1 mürehassısla- milletin ınağllıbiydi kıramaz. ~cııiş ve daimi hır umumi emniyet f Teftiş Jİiryclı ,ncıaı lın~ıı· bulunmuş- ki111/lg'11dnı. 

nnuMlan yeya (gramer) üstad- · l 1 . tc · 1 t - .. intiınren bu la ı dır çtlmnc a um unu olarak itba-1 · 
, _____ __ •.:ıan zı"yade takdirle frenk- Mağlubiyet, bizlerı ümidsiz iğe sı·~.· mıı~ll!ltl l'~ t.uRuinl~hla te i'aı lı'n liıt "~ ihı ncat i~l<'ri görüştllmil• \'e Üskfi<1nrtla Ayazmada Asmalı so-· 
NlrllDU>U d -·ı f k • · f ·ı lgıuı mı e erın sa n cı ı .. • 

Çe 
'-elı"melere harp ı'la·n f'tmİ! o- egı • n at mıı:r.•nın ıata aıının t t k'l tt·-;.ı k t'nde toplnntıla oğlcdcn ııonrn Birlikler kakta 11 No. Ju hanede nıalıye me-

30t1X/941 Salı 
80 IX/941 Salı 

buyuk devletler coğra!yıı.a\. 
aaat 8.SO JT a) van ve nebat fizyolojisi. 
aaat 14.30 Rtyaz!ye cllse edebiyat kofu me

:ttmlarınrn bflmesl liizımgelcn ba. 
hislerden> 

• t k .. .. • . l k . t 1 Psaı;: şar ı es ı ~ ıg nnnn ı - 1 ğ' 0 u k d'nd T 

1 
.... _.-1!.. b" d h t kk"' .. e cnu:rune manı oma ıçın e- d K ik" 1 k t, ıh- en t:mumi KliUp ı ı mcıkezlnde devam muıu guz .uer ez nez ı e urgut 

MI ~• 1r a it qe uru fe.kküre •evkctmcklıdır ı~l·l leza,ü ı imdem e ·el i 5uıı·uhlııev cdılmi"tir İçtimada Tl<'nı et Birlik· I Hazinenin aleybinıze ılaıme eyle. 
bir zil dd deriz · 1 mı et er zer ıı e ez c s n nnnın .. · . • • 

ya e a c • - Bu tefekkür • .siz.i muhakkak yüklinü hafifletici bütün d'ğer ted- (erinin faalı)etlel'i güzden gcçh ilmi~ dlgl ley~ı -.:c mcı:_cam °!arak. oktımak-
T ASVİRİ EFKAR surette ın ili venil~•me hart:ke b' 1 d d k bu t"dbı'r \"e ithalatı a1·ttırmuk içln alınması ta oldugunuz Tuk&ek felmılc Okulu-

-.. - ır ere yar mı e ı>ee ve .. - bi 1 .. b·ı- b k ı ı · Mlllt takım kalecisi tini disiplin. ıtim:ıd ve nikbinlik lcrt teşvik cyliycccktir. tcnp eden tc? r er gorOşülmilştür. nu • ase ep ter ctm e o onğu~ıız-
içinde çıılışan bir işc;iaı olmıya Dün kendı. ılc goıii en bir nıuhıır· dan ~467 numaralı kanun muclbı.nce 

Cihad evlendi t 'k d kt' J a p on ya d. ririmlze .Müste~nr Hnllt Nazmi Kıe· ödemlye mecbur olduğunuz. 140 1 rtV 
eşvı e ece ır. ö 1 i · üc · k0 l -.ır 

K ctll f bol l F H 
.. d d · nılr şunları s >Y cm ştır: nın rl!tı ve ·u et 'e ma&an ı mn-

ıynı UL CÜ erimizden e- e~ ~ç Ol umuzun a parola- manidar bir «- Tfük • Alman tiearPt ı::örüş- hakeme ile birlikte tahsili hakkmdn-
11erbalıçe ve Mllh Takım kalecisi Ci- aı aynıdır: nıelerinc ~·nkında 1stnnbulda ba•la. ki davanın cari muhakemesi sonun-
hat Armnnla Melahat Turhanın dü· ~ f ta ı· k t " v c!;jere ve va n, ıya il ve • u •• k a • t nac-r.ı hakkındaki haberler do<•ru da ikametgahınız meçhul oldu~un -
tflnleri dün akşam Oıduıovi salonla· ~ k " 1 ebll nnda ..,apılmı§tır. Kıymetli futbokü- disiplin.> değilıfü. Muza erclere eylül ortala- dan ilinen yapı an t gatn ve gı. 

" -- (1 İJtci Mhi/tden do~·am) rına do••ru Anknrnda bne.nnmaııı yap kararına karşı bir lt..iruda bu· 
müze ve eşine s11ııdetler dtıeı·iz. S • h• ) • T ı.... ., h k d 1 ..................................... --··· urıye şe ır en On.J'o, 14 (A.A.) - Ofl: nıuhleıneldir. Bu göril!Jmclerde Al· lunnıamış ve mu n emey.e e ge ıne-

Ta•Ylrl EfkAr Eski Japon Bnı.ıvclrlli ve halen Ja. man hiikunıetiııi temsil ctlecek ı·cs· mlş olduğ:ınuz~nn ımr!cdılcn 7? llrn· 
bombalanırsa ponya kabinesinde Devlet Naıırı bu- mi mümes"illerinden hiçbiri henüz nın bir mıslı lluvcsilc mOddeabıh 140 

Rom"
-'a bombalanacak lunan Baron Hiranuma, bu sabah şehrimize gelmem1şUr.> lirnnm taı-llıi dava olan ~8/11/939 Niahua (5) Kurı:thu> 

' 

.. 1 Tilrlti11e H~ 
Abone Şeraıtı__!f.n için 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Ait.ı aylık ............ 'l&e > 1'50 » 
'Üç ııylık ............ 400 > 800 > 
Eir aylık •••••••••••• UO > yoktur, 
DİKKAT: 

Dercolwımı1an evrak ıack oluaau. 

"' ikametgahında bir ı.ıahıs tarafından Öğrendiğimize göre Ticaret Vekn· tnı ıhlnden itibar.en U. ~ faız ve ""5 
tecavftze maruz kalmı, ve atılan ta- let.i Müsteşarı, ' hrimlzde bir müd- avuk.a!-lık ücrel!le bn llkte sı_zden 
banca kur~un!le ensesinden yaralan- det daha iı;tirahnt ettikten sonra tahsılıne tcmylzı knbll olmnk uzere 

Beyrut, 14 (A.A.) - Afi: 
Gıu:.rtelerde neşredilen bir habere 

göre, Şam, Bel ı ut ve Kahire bom
bardıman edildiği takdirde mukabele 
olarak Romanın da derhnl bombar
cluuan edileceği mlltteflkler tarafın· 
dan Mihver devletlerine bfldirilmlş. 
tir, 

mıştır. 2/G/!!41 tıırihınde karnr verllmlı ol-
Baron Hlranuma yarasına rağmen fından bildirllmtştlr. Yarnlının sıb- makla tarihi ilandan itibaren 8 gOn 

mütecavizi takip etm1~ir. Katil, bir ht ahvali hnkkında b~blr m ı at z.-ırflnda temviıl dava etmedığlnlz 
muhaf12 tarafından ynknlnnmıştır. verilmemiştir. Zabıta, Naoh ko i hı- takdirde mezkur kararın kat'iyet 

Baron Hıranumaya ~·apılan sul- yana adında olan müternvız hakkın· ke5bedeccği ılinen tebliğ olunur. 
kasd mahalli muddelumumilik tara- , da tahkikat yapmaktadır. (941-12) 

l/X/941 Çnrşamba saat 8.80 Tttrklye ıarlhl Y~ R~nuansdan Mil. 
:ra Avrupa tanhl. 

1/X/ 941 Çarpınba eaat 14.30 Fell!<'fe ve içtimaiyat dise fen ke • 
mC%'1JJllarınm bilmeai liı.ımgeı. 
bahislerden> 

2/X/941 Peroembe saat S.80 Yııbnncı dil. 
Naınut kaydı 20 A.tutol - 27 Eytfil tarihleri arasında }'apılacallıt 

tır. (526~863) 

Oskııda.r Sulh Birine! Hul.."tık HO.. U. M. K. nun 887. maddesJ n:ıueıbtn. 
ltim!lğiwd~n: ce yemin hakkında itiraz etnıedı~inJz 

Ü'skOdnr Bağ)arbatında Hasanpa. gibi mahkemeye de eelmemlt oldu_ 
şa sok'1k 182 No. da İhsan. ğumııdan yeminden kaçınmış nddlle 
Davacı hnzlne vekili tarofındnıı davacının alacağı olduğu tahakkuk 

aleyhinize ikame edilen hazineye alt etmiş olan 30 liranın 13/P/940 t ri· 
olan Tophanede Çavuşbıışı rnaballc- hinden itibaren .y.,9 faiz ve %1() avu
ıtnde Necati sokağında eski Sanayi taılık fieretile birlIKte sizd~ tahıri
Mcktebl altında 397 sayılı dfikklnııı Une temyhl kabO olmak üzere 
bedeli 1carından müterakim 30 lira- 2117/941 tarıbinde arı:yaba karar 
nın tah ili davasının cari muhnke- verilınf.4 olmakla ta~ ıllndan ıtl. 
meılnde ikametphını?t meçhul bu- haren 8 gun zarlında temyl&i dat'a 
!onmuş oldufond:ın yapılan yemin etmediğiniı takdırde mesitur kara. 
davetiyeııi ve yine fllnen tebliğ olu- nn katiyet ıı .. bedeceğl 11Antıı teblığ 
n:ın yemin thltarnaatHint karıt H. ohmur. (941-72) 

1 



Bugiin ~ zter 

at.ak fıraatınt elde cdi· . I 
yoruz. Evvt.:!ii uilınece i;,ınıiıi gririite 
linı. 5/M/fl.tJ tarıhli rıii..,h&.m ızdaki 
bilnıeccın izin çözüsü ÇANAKKALE· 
di r. Dogru çiizenleı· ara!lnda hl'ıiİ\'(' 
kazünaııhıı ~ ı \'t•dad Akay, Ar. 
,t·on f'ııto Hil;il ı A tatüık rc:-ıni), 2 
Elman Uı·al 1 Cüıııhuı"iyt•l okulu, 
l\.fa .. din ()·azı takıını ), :ı Fehıni 
Yıldı rıın, DilrtyoJ ( Suln hr•y;.ı takı. 
ını), 4 - Şah:ıh•·tlin, P. T. ·r iJefi 
oğlu, Ht-ndck (H"~İnl albiiıııüı. j 

Benal, İlkokul, I>lııaı· (Kolonya), 1 

25 ÇEŞİT PUi, h.AZAXA!'\LAR: 

• İÇKİSiZ SAZ• 
ı ı ı ı fi-' ı ı ı ı ı ı uı 111111111111 t ı ı ı ı ı ı ı ı u ı ı ı 111 111 11111111111 ı 

Çağaloğlu Cifle Saraylar Bahçesi 
(Cumhuriyet Ma1 ha ası karşısındadır ) 

Kı,ın Borsa K1raathaneainde sayın m Üflerilerimiz· 
den gördüğümüz rağbet ten cesaret a larak bu defa Yaz
lık Bahçemizde her Pazıır •at 15 den 19,30 a kadar 
büyük Saz Heyetile birlikte ,imdiye kadar Ankara Rad
yosunda .zevkJe dinlediğini% 

T.ASViıtiEFKAR 

. 
iş 

• 
arıyor 

E'ı·ansada tahsil göı·rnüış, iyı refe~ 

1 

rans vet·ebllir, hilen şehrimizdeki 
büyük bankalardan birinde n1cn1ur 
bulunan bir genç enılik ~ahibi bir 
:ıutın hu~u!li işlrrıle n1eş~uİ olnıak 
aı·zu:.ıundadır. (BAN'KACI) rünıu~ 

zuna nıüı·aea.at. 

KA Y!P - N,riılye Mürlürlüğiin
dcn tc.>kaüt enwkli yüzbaşılardan Kı
zanlıklı B:\y <lalip Dürüer1in nerede 
bulunduğunun ı:az~tenizhı halk Hii

tunlarında nan olunnıa'ilTil saygı ilt.1-
dilel'iı». BnltkeHiı Knvabey nwhalle .. 
11iııde k<rlıurc•i /H11uril yonındo AJıınt•f 
ılla ı~i. 

-· 

tS AGUSTOS .,,....,,..., 

Ağrıları dindirir! 
ROMATİZMA, BAŞ, DIŞ, SINIR ve BEL ağrıları ile soğuk 
algınlığından ileri gelen vilcut !<IRIKLIGI, NEZLE n GRiP 
hastalıkları D E R M .\ N ka.selenle derhal geçer, icabında gün
de 1 • 3 ka,e alın ır, her eczanede bulunur. 

Naınık Savaşan, Al"ustada, ÖdC'ıni~ 
- Nt.>cl& Kll~ııtz'a, h sap ~11t>n1uru kı. 
zı, Ed;ncik CE·mil Gtir~en, nıaliyL' 
ınemuı u, Karanuın :\!esude Cuıli
tep~. Nurtopn S. \~eşılkijy Alit.c·d
din Kerıı-'ihlı, ()rtat•kul JJ B_ l'şak 
- BİRER ÇUl't;K RO~l.~'\l h.A
ZANA~~L.\R : Salıİ.hattin İnal, ('uıı. 
kırı, Gazhan{' Yfiı._·(>J. 'fl•vfik kızı. 
nıanlfatuı acı, Düzee J\.C'mal Öz. 
can, İnhh.arlarda, Konya Ft·ı İt 

1 Pi. ÜZE YYEN SENAR'l j 
lçkiıiz Bahçemizde dinlemek fırHtını kaçırmayınız. 

P ROGRAM 
1 Pehlivan güreşi 

Eksiltme günü isteklisi ~ıkm ıyan aş.ağıda cins ve miktarları A 

"13 • ~. ·.~· .... l\t . . ·\':·· .. •" ·' ~$ '< ";, ... ~ ~~· •• 

ist~ '-~ Komutanlığı ~- Satınalina jKoinisyôniı .. iıanta'fı 
' . -. -' .. ... . - .. - ;. ~,, . "' 

Yüksek Tiirk Musiki Heyetini teşkil eden ler: 
yazılı iki kalem y:yecek maddesı 19 8 941 Salı günü saat 16 da """""""""" D U D Ü L L Ü D .................. .. 

Salahaddin Pınr Okuyucu Baylar Hamit Dikse• 
--ı b - ı· 1 kl'I . b il F ki 1 k gus os pazar " .ı .. ı • u ru e ı ır . ste ı enn e i gün ve saatte ındı ıda satın a ma o- k 1 k 1 k 

misyonuna gelmeleri. ( 6999) köy mektepler.nin inşa ınasrafına arşı ı o ma üzere 
Örnem, t''l-x.·~·dullah S. [)pniıH -
Tuı·hau GOnı.ıy, davu 'Vı·kili Liı.~if Piyanı'l t 

Klarnet 
Udi 

Necati Tokyay 
Feyzi Aslangil 
Şükrü 

» YafAr 
» Numan 

Miktarı M uhammen B. Kati Te. bir pehlıvan güreşi yııpda cd.ğırıdan , işttrak eden pehlivan~ 

e1ile1 DE>vı•li Hidayt:t Fllı,,_ı; ı:, Okuyucu Bayanlar Faide _____ C __ i.;.n.;.•ı;.· -----~K~i"'lo;:_ _ _;:Lira Kurut Lira Kuruş. dereceleri nisbet: nde mUnRsip ikramiye verilecektir. 

Sultanhiı--u r '.\Tire;.\n 3iı·..ıııcık, Çi-
men S. Panji!Eı l'ı -· \'u fi l'rguıı 
kızı l\Ieral, )J erı:.ın - Tunc<'I ct•ıa 
hiiklmi o!:lu, F.13zıK - Aclil Orlan 
kızı s~ıvPt, Dev{'Jj - _.\hnıt't Hufi 
t>lile Rt'şid, Su ınenıııı·u .\ ntakya -
Sahahattin Sa,•ct, tbıahıın İpek eli
iP, Diyarbakır 'luharrPnı Dofran, 
P . T. T. nıemuru Ra!!rl eUle, ı\ fyı•n 
- Zeki liygur, Bl'IPrliyl' r-czane::-in· ı -
de, Sandı klı - Rt•:-;ım Bcl'k, OrrQ 
rnahalle~i 75, Kt>m:ılpa~a - '.\l i'vllit 
Oeınincl. Ahnı{'t ı•frlu, Rulvııdlı~ 

Oabruka 
Kanun 

Abdi 
Hasan Tahsin 
lsmail 

• iz. Meliha! 
» Suzan 
> Faika 

Bahçem iz BoK:11:.çıne niizır havadar ve manzdraaı 

eı;;siı.dir. S zle-ri uz~1k 111. h allere gitn1ek .ı:ahmetinden kur
taracaktır. Celecckll,rin isti rahatleri temin edi~ecektir. 

• 
Maliye Vekaletinden: 

-1 
Ahmet K ap•• '.~"- 14r. ılcokul, u-ı Esk i nikel 5 10 ve 20 paralıkların 
tahva. ' 

riiKl\AT : A r•ll·eıeı-in;, ıronrlcrı-ı tedavülden kaldırılması 
ıenıl"Z, idan•mfztlt>n alrlırını7.. tıakkında ilin 

Yeni bulmacamız 
E~ki nıkel 5, JO ve 20 paı-alıkların yerine rlunteUi bir kuı·uşluklarla 

Birinci hec·t>ııi ht:ı-kt-·,I peşinrlc bronz on paralıkla ı darl> ve piyRsaya klifi miktarda çıkanlmı~ olduğun. 
ko~tunıL İkinci hectı t.""r oknnur~a dan eski nikel 5, 10 ve ıo paralıkların :ı0/6/lH42 tarihinden ı;on ra teda-
bir illettjr. İkinci ve rlönJünct; haı·~ vülden kaldırıln1A~ı kaı-arlaştırılrnı$tır. l\lczkü1 ufak paralar 1 tl'mmuz 
fin1 at1ans nık kalanlarını okunur~a 94.2 tarihinden itib~rt>n artık tedavül etn11yecek ve bu tarıhten itibaren 
bugünlerde f~p·ll\ca :vediğhniz biL· ancak bir s('ne ınürlı.1<-•lle yalnız )1al~andı1Jarilc C. ~fPıkez Bonka~ı şu -
ıuatlde çık;n· l-JE"l{'rine ve ~- '·!etkez Rankası şubrsı olnııyan )'erleı·df' Ziraat Bankası 
İ~mimln hepıdııe µ-elince, iki 8ene- şı1ht~lrrl taı·trfıııdan kabul edll E>bilec<'ktir. 

dir üzeriınclt- kıyanv.:tleı koıluyor. EllerindE> bu ufak paralardan bulunonlaı·ın bunları A-J~l~andıklaı·ile 
Fena halde harap oluyt'rum. C. Merkez Banka~ı ve Ziraat Ban.kaın tıubelerine tebdil ettitnıeleri Hin 

Süt 
Yoğurt 

12000 
3600 

2040 
2400 

18 8 94 1 Pazartesi günü saat 1 S de pazarlıkla 
koyun eti satın alınacakhr, 

Şartnamesi her ~ün komisyonda görülebilir. isteklilerin belli 1 

gün ve saatte teklif edeceklerj f yata göre kati teminarJarı j),.. bir- ı 
likte Fındıklıda !Atrn komisyo nuna gelmeleri. ( 7078) 

- - 1 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma 
k omisyonu n d a n: 

1 - Beher metresinin tahmın edilen bedeli c. );5 . kıırı..ış 
olan c 70000• met.re «erat yaz'ık elbıı:ıelik:> kunıa)iın pazarlık ek
siltmesi 21 8 1941 tarihine ra~tlı)an perşembe günü saat 1 5 de 
M. M. V . b"nasındaki Koınisynı~uınuzda İc;ra edilec~k tir. 

2 - t5 42 kuruş mukıo 1J.liııde ~artnamesini almak istiyen
lerin her gün ve eksiltmeye giı rk ist iyenlerin de belli gün ve 

saatte t 6675 liralık ilk temü1aı , .t- kanunun ıstediği vesikalarla 
birlikte Komisyonda hazır bul<,oınaları . ( S 2 7 4) ( 6867) 

Topkapı Maltep esindeki 
Satınalma Komisyonundan: Halleclil ıni~ t:ekli bir zarftı. ko~ar· olunur. ( 4129-5605) 

om.z. Bir kııruşlıık pullu 1?önd•drı<i- l - 12 8 1 941 tarih:nde ihalesı )· apılacak (21)) ton mahlut 
ni?:, Kuponu ü-ırrint> yapıştırınız. • G AUT H J ER V f DAL sade yağına taJip çıkmadığından lekr:ır pazarlıkla satın alınacak-

I>oğru haltC"ıl<.'nlere verilPcek hedi- tır. MahlUtun nısbeti r, 50. tereyağı 'r. 25, .zeytinyağı ,...~) 25, 

Y•l•r : t iıwi)-t' biı Türk ha~-raj!-ı, ANiLiN VE ALİZARİN BOYALARI ' k - 1 kt Ilı! h 1 d 1 (28400) 1 2 rıc!ye kolonya, 3 iinl•fiye ıioloıa .. x:uyru yagı o aca ır. u aınn1 ~n lf" e i iradır 
ktır"un k:ılenıi, ' üncüye J"t'nklı 2 - Evaf ve hususi farUar T opkapı Maltepesinde askeri 

klll"J:Un kalem. takınııı 6 inc•ye ho~·a-ı H o R o z Umumı· satıs satın a1ma komisyonunda göri.ilebair 
ın~k için albüm, alt:ncıd~n <•r·ı.ııı<'u. 3 - ihalesi 21 ·5 941 PertıenıJ-,(· günü sac1.t 10 da Y<'pıla~ 
ya kadar iki~tı t:ınt \'lk.'lırıı n-·ıınıa- MARKA. caktır. 

,.,,, on hlrtnc;rl•n yirm b .. lııdyel deposu •• 4 - Teminatı katiyesı 4260 liıarlır. (7066) 
kadar b i··f"ı (Ocuk kıtsthı. p A K E T --- - ----
s:;,:a;:ı~:Vaı>:.::." '" '""J ~ı::~ğpç;.~rı::: M. M. V. Deniz Meı k e z Satınalma 
nır. glbid;r. Ördek .. tav n yer oe- BOYALARI mak han No. 3.4 k omisyonunda n: 
ıriştlrınlşbr İ tod;klorinız gôn<ler;ı_ J l - Beher metresinin tahmin edilen bedeli ( 165) kuruş 
,ı;,o.ha .. ;;.,,,,, Yumurta tç;nd• ha M. M. v. Deniz Merkez Satınalma olan (66,000) molrt . iş 1:nşlık haki) kumaşın pazarlık!. eksilt-
va yokkf"n !lluıf11n ağıı·dır, bıttar na- mesı 21 8 941 tarihine ra!4tluyan perşembe günü saat 14 de M. 
yatJarlıkca lı;iııe havı\ 2'irıniye hat·! komisyon u n dan ; M \t. b .na ındcıki komisyorıu ınuzda icra edilecektir. 
lar, içinrlc kı ıa ı· ı kı mı bozıılrlttk~8 1 - Beher ınetreıinin tahır.ın edılen bedeli 150 kuruş olan 2 - 544 kuruf mukii.:~i!inde şartnamesini almak istİyerlerin 
bir kı!'llnu ~aı. hs:ıline g<"lir. hafifler 1 1 k h k 1 · 1 1 b il c9 000: ınctre talebe yaz ık elbise ı kumaşının pazarlık eksilt- er gün ve e ·si tmıye girnH·;. i:.ıliyen erin de e i gün ve s:ıatte O zotman h1t. 1 nıaz. Yunıuıtanın taze 1 
olup olmllılo!ı • ·ı bundan anlaşıtT. nıc:si 21 8 941 tarih ne ra~t!ıyan perşembe günü saat cl61 da (6695) liralık ilk teıninat •1 e kanunun istediği vesikalarla b:rlikte 

l/amr1i Sff'r<·t • 8or.4ığunuz zft.t hiı; j M. M. \ '. bınRsındakı Komısyonumuzda icra edilecektir. j __!_omisyonda hazır bulunıııala.rı (5 2 75) ( 6868) 
fl: \·ekil otmenı:~tı,, 2 - Şi.lrtnamcsini al:nak i. tiyenlerin her gün ve eks ltnlcye -- - -

r , ııirmek i•tiyonıerin de belli gün ve •aatte • ı o ı ı. tira so ku- Top kapı Mal tepesinde ki 
Tasviri f:'k:'ir - t~tanhul il ru~luk ilk temin•\ \'e kanunun :.tediiıı vesikalarla birlikte Kon .ıs- Satınalma Komisyonundan : 

, Bılmece Kuponu 
1 

yonda hazır bulunmaları. (5273) (6866) L ~-· -

f ASKERLIK-1, -Kadıköy Aıkerlik Şubeıinden: 
Garzan şuh .... sı 111u• taka!\1ndan 

Kadıköy şuhe~i Çf'.\"!CSİne aeldi~ı I 
anlaş,ılan yedek 8 nci 1\ntf hesap 
memuru (934-24) Abdülkad.r ı 
oğlu CeYat l::rkn1enin ~n kısa biı· 
müddet .arlında Kadıköy 'upe- 1 
iline müracaatı ilin olunur. 

••• 
F:nıi11Qnlt l"rı·lt As. Ş. den. 
Emekli j&ndarma , .. zb. Cemal oğlu 

Salihatbn 308 i.tanbul (2147) 
)'d. Nk. Tğıu. l\Iehmet oğlu Yusuf 

··t~ ( 468:10) 
Y d. Ec1:R<·ı A tım. Zıya oilu Cevad 

~kı.:.ın 318 İ !ltanbul (55St2> nin pek 
a<·t>le olarak şubemize ınütacaatları 
ıJftn olunur. • 

İlanen gıyap kararı 
Beyoğlu Dördüncü ıulh hubk 

hakimliğinden: 

100,000 
800.000 
20,000 

2,000 
2,000 

adet ıiyah büyük kemik düğme 
~ Beya> küçük kem ık diiğme 
• Siyah kiiçük kem k düğme 
• Büyiik yaldızlı düğme 
> Küçük yaldızlı düğme 

3000.00 
• 4480,00 

114,UO 
240,80 

24,00 

7858.ao 
- Yukarıda cin8. rniktar ve tahmin hedelleri yazıh beş 

kalem diiğmenin 18 Ag:us to,J 94 1 Pazartesi günü aaat 14 de pa
zarlıkla eksiltmesi ycıp ,Jac:akı ır 

2 - Kati kminatı { 1 1 78) lira ( 82) kuru folup şartnamesi 
her gün kornisyondan alınabil:r. 

3 - İıteklılerin belli gün ve saatte Ka9Lmpaş•da bulunan 
komisyonda f,azır Lulunmaları. ( 7074) 

15000 metre siyah yün fertt 
75000 metre palet şeridi 
3500 metre ia>tik ferit 

60000 metre tir~ ferit 

Teminat bedeli Kati teminat 
Lira Klll'Vf Lira Kurut 
1 2 2 2 5 o ·---..;..;;;-"""~ .. 
2602 50 
289 80 

3456 00 
75 70 80 11 35 62 

Tak.im Kazancı mahallesi Sa
ğıroğlu yoku,u 26 numaralı evde 1 - 13/ Ağustos 941 Çarfamba gimü saat 14,30 da pazar
oturmakta iken ölen İsmail Ha~ hlc:Ja ck8iltıneai yapılacağı eYvelce ili.o edılen yukarıda yazılı dört 

1 N N b kalem malzemenın ka i teın nah s~hven ekaik hesap edildiğinden 
tanın varis eri azmi · f' iye ve 1 yevmi mezkiirda clcstltme yapıla mamıfhT. 
ısnıı anlw,nlamıyan ka.rdeşlerinın 1 

1 h'- k 2 - Bu dört kalem malzomenın pazarlık eksil•mesi 16 8 / polısçe yapı an ta .,; atta adres- ; 9 
1 h 1 ld • 1 1 ki 1 4 1 Curnartesı günü ıaat 1 1 de yapılacaktır. 
erı meç u o ugu an aşı ma a 

3 
, • . 

1, t bl t · '- v - Katı ten•ınat 11 l5 lira 62 kuru' olup '8rtnamoaı her 
ı anen e Jg" ıcraaına Karar e- •. '- . d . . · 
·ı k ı 1 '8 ı 94 I t 'h' -· gun ıı;omısyon an parasız olarak alınabılır. 

rı ere ı arı ıne musa· j 4 . .. · · , .. 
dif . ·- .. t I O . - Pazarııga ı~tırak edeccklt:nn bellı 2un ve ~aatle Ka-

pazarte&J gunu saa ıçın I d b 1 k · 1 
hl . t ld. ! l<l . 11mpa,.a a u unan onıısyonda hazır bu unmaları. ( 7071) 

te ıga }'apı ıgı ıa c yevmı ı--

mezkürda m•hkemeye gelmedik- Harita Umum Müd ürlügw Ü 
lcrınden muameleli gıyap karaı,A-
nın .ıanen tebti[line ve .ıacak'·- Satınalma Komisyonundan: 
nın 2000 liralık noter ••nedi ib· 
raz etmi' olduğundan mahkeme- · 
ye Kel-erek alacağa ktt.rş.ı iliraz et. 
rn~dikleri ve tcminnt da vern1e
dikleri takdirde alo.cağı ve resıni 
tasfiyeyi kabul etmi, adddile
ceklerinin dercine karar vS'ril
mekle yevmi muhaJ.-eme ola n 3 / 
l O 941 tarihinde nat 1 O ra be
yoğlu dördüncü ıulh hukuk m<ıh
kem .. ine gelmeleri için gıyap ka. 
ra rı makamın a k.ain ı olmak üze· 
re il~n olunur. 94 1-1O7) 

1 - Ankara Cebecıde Harita Umum Müdürlüğü Kartoğ
raf Şubesinde tersim i~lerınde çrl.hfmak üzere a~ağıda yazıh 
tartlara göre memur alınac3ktı r. 

2 -· On eek '. z ile yirmi bef ya' ara.aında her a-enç kursa i~ti
rak edebilir. 

3 - Stajda muvaffak olaıılar Barem dahili ücretlı 
aıfatile kabul edilHer-

memur 

4 - Staj nihayotine kndar biçbir ücret verilmez_ 
S - Kursa dev"n1 edenlere cın geç iki ay njhayetinde kahul j 

edillp ediln1edikleri tr.bliğ oh~nul 
6 -- ·ralip olanların U11ıuu; .l\1üdürlük ikJncı fUbeııne ıni.ııı.1• 

ear.t etmeler~ (7.0o l ) 

- 100 ton toz şekeor pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde 

satın alma komisyonunda Jii rülf" hil r. 
3 - İhale•i 21 , 8 941 P<r~eıııbr günü saat 15 de 

caktır. 

4 - Talip olanldrıı1 kil.ti ten1ina'larile müra<·aatları 

askeri 

Y•P•ia- ' 

(707 7) 

- İdarenıiz ıhtiyacın ılo kı>ll:ınılmnkta olup hariçtt-n celbi iktı7.a 
edC'n ve :1016/!f·Jl dt•n Sl6/9-1l t.ı :hJııe kadaı faııııl~ He muhtelif gazete
lerll' pa:r.aı·lıklt\ satın alınocaklar ilan olunaı· l!l~ kall'ın malzeme meya
nındaki lıt>rganıut, ıni::;k artı t~y t:. limon, poı tılka l , neroli esansları için 
vaki cıJuıı t;c.klit1ei" tctkikt· tabi tutulmakla beroıbcJ· ~öı-ülen lüzunı üzeı-ine 
pazal'lığı c 15• gün n1üddctle tenı d -~ edilml~tir. 

2 Bu el\anKlata ait müfre<l;.ıt ~· ·ff•'"ilt birlikte şartnarneleı·i Ka· 
batu~t:.ı 1.cvazıın şubrsindE>ki Ahın K•>~· · ~ nnıında hergün öğleden sonra 
ahnnbil1r. · 

3 - Tulipl<'l'in % 7,5 tcıuinatla ·ı .. hidikte bu husustaki teklifle
rini en geç 2/9/941 salı gününe kadaı nu·z.kiır J{onıtı-;yona tevdi etnıeleri 
lüzumu iliın olunur. (6964) 

L t ınbul Defterdarlığından: 
Do11ya. .\" . Rt. ~lııhonurıen 8. Ttuıİrıalı 

55100- 4165 Kuzguncukta Tarla So. 19 No. h 
227 ~12. arsa. 

61 ifil ıgoa Ed i rnckapı ~. Çakırağa Y. Avcı
bcy Ma. Yeni Usul So. 1 U No. lı 
50 d-12 arsa. 

5J 151 5~72 Kun1kapı Eminsinan l\fa. Hamam 

2-9{;8 

2--312 

1-915 

So. 513, 1, No. 1ı aı·sa. 
Kadıköy Ra ~.impaşa ~la. Söğ"ütJü
çeşme So. E. 18 mükerrer Y. 269 
ve 271 No. h altında dükktinı 
olan bahtl:'li evin 2'3 hi~:--ı~si. 
Üsküdar İcadiye ?tla. Arifbey So. 
E. 26. Y. 14 No. lı evin 218 his~esl 
Mercanda Sarı Demiı· mllhal!esinin 
Uzunçarşı caddesinde E 9. Y :tl1 
numarah dükklinın 2/ /960 hist1esi 

78 6 

76 6 

500 38 

1662 125 

600 45 

3 

Yukarıda ,:azılı grlyrimt'nkullPr 25t8/9·1l paıarL~si ~Unü sant J5 de 
hlllli Emliık ~1üı1ürltiYündb müteşl.'kkJJ Komhıyonda ayrı ayrı ve açık 
arttırınu ile satılacaklır. Fazlıt tzulu4.t için 1\-tilli Eınhi.k 4 üncü kalcminEı 
miı racaat. (7099) -·------

".\Jac;kuda $f'yhl_t·r mf'zn rl ı_ı;ın:n Spor ı:nddc:-;I ccphe:sındı1 n yol boyunca ; 
4 ,5 - 6 ınt·tre d··rınliğ'intlc·ki kı~mı mPzkiıı· caddeye kalbedileef."i,ı'indeıı bu ı 
kıdıtııda 1aakb<.> ıelerı bulunanların nıezarhır! nı bir aya kadar kaldırmalan 
ılKn fılnnur. (7101) 

~:ı 1ıib• Z. . T EDl~Z/İY A 
N~r vıı.t f\1iıoliirfi: c..;_ HAH \!\ı", Raı.ldııt- ı yt:r: }1 cuLıuıi EBlı,ZZfYA 

-

2 ton mühür mumu alınacak 

Tahmın edilen bedeli ( 1200) lira olan 2 ton mühür mumu 
Askeri Fabr kalar Umum Müdürlüğü Meıkez Satınalma Komi• 
yon unca 19 8 94 1 salı l{ÜnÜ ••• t 14, 30 da pazarlıkla ihal• •di 
lecektir. 

Şartname paıasmJır. Kal i teminat c l80> lıra dır. (6843) 

* .... * 
23 k&lem takım çeliklerile yaylık çelik tel alınacak 

Tahmin edilen bedeli 62.900 iira olan yukarıda yazılı mal 
zenle A;.->keri Fabrikalar Un1um Müdürlüğü tvlerkes Satınalma 
Komisyonun<d 2 J ı 81941 perşembe günü ıaat 14 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname 3 lira 45 kuruştur. Kat'i teminatı 
8 790 liradır. ( 6861) 

~ '" . 
200 M3 çam veya köknar tahta 
800 • • • > • 

3-40 : 

• 
4X0.2SXO 25 eb'adında. 
.xo.22xo.02s 

700 • • • • • > 
100 • • • • • • 
100 • • • > • • 
150 • • • > • • 
700 > • • • • 
250 • • • • » 

3000 
200 
200 
200 
200 

M3 çam veya köknar kalas 3_ S O· 

• • 
• • • 
• • • 

3800 

• 
• 
• 

> 
• 
• 

• 
• 
• 

>X0. l 5X0.025 
>X0.25X0.03 
, xo.22xo_o3 
. xo.12xo.02s 
t XO l 8Xtl.02J 
.xo.2oxo_o2'i 

xo.22xo_o6 
XO.ISXO.O'i 
X0.20X0.04 
XQ.25X0.08 

• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tahmin edilen bedeli (200 640) liTa olan cinı ve nı ik la r. 
eb'atları yukarıda yazılı 12 ka[em \re ceman 3800 M3 Çftm \'t:Yü 

köknar tahtası ve kalası Askeri Fabrikala r Umum Müd ii,lügü 
merkez satıııalma komisyonunca 25 / 8 941 pazartesi güni.i ""at 
16 da kapalı zarfla ihale ~dilece ktır . Şartname ( 1 O) lira ( 1)4) 
kuruştur. Muvakkat t~minat ( 11 21\2) ı;,,,dır - Teklif mekl<ıpl•ıı· 
nı ıne:ıkUr günde <Jaat 1 S e kadar kvınısyona v~rmcJtı:ri. (6780) 

ı:tnım:ı:m 
,- Pehlivan güreşi 

Kandır.ı kaıası Cün,huriyet Halk Partisinin tertip 

ği yağlı pehlıvan güreıleri KandıT&da 1 7 Aiiuıtos 941 
~ 

zar günü yapılacakt1r. 

elti

Pa-

Başa 100, Ba~altı 50, Büyük orta 30, Küçük orta 15 , 
Desteye 10 lira mükifat verilceekıır . Ayni günde Hal kevı 

Sosyal Yardırn Şubeai tarafından meccanen aünnet dilğü 

nü yapılacaktır. 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
28/8/041 perşembe "ilnü sM.at l& dl:' İ:1Lanbulda Nafia Mıidürlii 1 •i 

Eksiltıne Komiı.~yonu odabııtrlR (1470.Gfi) Ura kc:;if bedtlli Kadıkö} un .. 
cü oıtaokul tarniri Kçık eksiltın~·.'"·e konuln,nı.ştur. 

l\.1ukavele, ekslltme, Layıntiu·lık 1tlt~ i .reı:ıel, bLl! nsi ve fenni ı:~rLntt.
nı~leri, ı>roje keşif huliıuteiyle bnn1t miH.tferri diij'eı "Yrak ıJ•:1"6!11f ~d• 
g~;rülecektir. 

Muvakkat teminat (110) lln 130) kuruştur. 
i ~tekl ilerin en fl7, bir taahhütte ( 1000) liralık bu işe bentıe.t i~ yap· 

tığına duiı- idarelerinden almıt oJduğu veı. ikalara istinaden İ!ıtanbul 
Villiyellne müraeaalle ek•iltme tarihlnılen tatil günleri hariç (~) eila 
evvel ahnmıı t'hliyet ve 941 yılına e.it Tıcarel Odaı:n ve8ikalnri1e gel,... 
leı·!. (6786) 

Muham.nten bhdeli (1660) lira olan 1000 kilo sarı ba!mumu 2/9i~l41 
salı günü saat(l0,46) on kırk be,te Haydarpaoarla gar blnaa• dahilııt
deki Komisyon tarafından pazaı-hkla aa.t.ın ahnncak.tır. 

Bu işe girmek hıtiyenlerin (234 ) liralık k1tt'i t.emtnat ve. ka:ıunı.ın 
tal-~in ettiği vesaikle birlikt.e pazar1 ık günO saatine kadar Komısyoa 
müracaRtları 18.zınıdır. 

Bu lşe ait eartnameler Kombyondan para•ız olarak dağ", '.ıhna..kta.. 

..,::d~ır~·~~-----~-~-~--~~~~~~-_.ı.:;(70~ 

İzmir Belediyesinden: , 
Propaganda işlerinde kullanılmak tize.ı:e, ILf&ğıda izah edilen ı~kilde 

y~niden çekilmiş fotogt·aflaı: için bir müsabaka açılmıştır, 
ı - l\füsabakaya, 12 fotogrııfla iştirak edilectktir. Bu fotograllar

dan altı tanesi 94 l İzmir Ent~nıasyonal Fuarı· ve Kültürptı.rk barekctle-
rlne, dört adedi İzmir ıcbl'lne ve iki si de İzmir ıehrl içindeki arkeclojik 
ve taribt eserlere ait manzaraları gösterecektir. 

2 - Fotoırraflar asgari 6 X9 luk film üzerine çekilmit olacak ve üç 
kopye iJc b!rlikte film veya camlar Belediyeye Wcllm ~üilec<"ktir. 

3 - Mü~abıı.kaya iştirak edenlerden aagar1 10 fotogr:\ft beğcnılmı, 
oları b=rinci, 8 fotngrafı beğenllen ikinciliği, 6 fotcıg-rafı beğenilMiı olan 
üçü11cüli.ıS:ü ka;:anacaktır, 

4 Rejl:en ilen fotogrnflar mukabilinde btrinriye 200 lira, ikinciye 
125 Jirn, fıçtinril~·e 7.'i Jira nıükiifat verilecektir. Müısaha.ka:rı kna.:ımıyan .. 
laı·ın nıiitıf 1· ;rlı-n beğtı:ilr.'İŞ fntorr-raf ve ldicıeletJ üç~r hr.-ya ptın '\lıTIA• 
caktır. 

5 ........ )fü ·~ılı:-1ka. l !etırı !tievvel 94.1 (Qnü nihııtyctl-ertf'rerk veo rıf't1t"Mf 
lıi '"~r:u •t·vvr:<lt H·tn ~·ı'. lrcaktlr . 

ı; F uv.lu 17.~l:.tt :ı.lıonk ioin tiyaıelr (1fabf'n veya tahl'ıren 11ıfira .. 
r aat t i:ı~hJllr. •2P25 ~ & 75:t 


