
{ 

Otuz DçUncO !ene. Sayı: 4789-433 

( BugUn a inci sahifemizde -ı ··········· ............................................ . 
Tarihi bir hatıra: 

MOSI' AKIL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Pazartesi 18 Ağustos 1941 

Hiç bir düıünce, nekadar yük· 
s11k fle nele.adar doğra olursa olsrın, 
hayat dlemine g ~çmedikçe insanları 
bu.htigar 11deme::..! 

Heory Van Dyke 
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~~.~;ü!~!~! Aırıamnadnalkair \ Havasanayii~-izde 
TUrkçemlzl 

kendi halln• için /ngiltere h J b• d 
bıraksalar... ayır 1 ır a ım 

E nt, güzel türkçemm kendi ve Sovyetler 
haline bıraksalar, uzun ıe• 

oeler i.n tabii cereya.nile yerletmif •J b • 
olan sağlam kaideleri (düzelte· yenı en ır 
oeğiz ) diye altüs~ etmeıeler, he- b b •• ! 
le bir takım yeni kelimeler icadı- t eş e u s t e 1 
na veyahut frenkçe kelimeleri li· j 
eana zorla aokmıya çallfmasalar, b / d / 
lisanımız buaünku tezebzübün· u u n u a ,. 1 
den kurtulm~ olurdu. 

Maarif Vekili geçenlerde An· - Yeni bir teklifte -
karada bir ( Gramer) konsresi l t 
topladı. Bu kongrenin liıanımızın f İ D mÜstaceliyeti 
kaidelerini bir araya toplayıp bir 1 s e b e b ı· 1 e f ı• i 1 Al 
kitap vücude getiremiyec:eii mu-

laakkaktı. Çünkü <Türk liaam· tedbirler alınması 
nm) kaidderini zabtu rabt altına 
almak iddiasile toplanmıt olan tavsiye edildi 
kongre kendisine (Türkçe) bir 
isim bulmaktan bile iciz kalarak 
frenkçe ( ıramer) ke lime&ini an· 
• an olarak kabul etmifti. 

Kullanıla kullanıla halis tü~· 
çıe kelimeler ııraıtllll gİrmİf obıın 
(snrf) kelimcsİn·in ne kabahati, 
ne günahı vardı, ki onu atıp da 

yerine franaızca ( gramer) keli- ' 
mesi konuldu ? Bugün llemal 
Y&ftna vasıl olmlf11 ne kadw ya· 
r.ar okur Türk varsa, ne kadar 
ilim ve irfan sahibimiz me.cut· 
aa, ne kadar ,air ve edip ıöste
rebılirsek, vaktiJe hepsi (sarf) 
Okuyarak mı, yoksa ( gramer ~ 
okuyarak mı yetit mit lerdir? 

(Gramer) kelimesinin nıçm 
kullanıldığını pek bilmiyoruz. 
Fakn.t öyle tahmin ediyoruz, ki 
bu yeniliği kabul edenler , Türk 
l.Uamnın kaid elerinin (ıarf) keli
m esile tevsim edilen bir kitapta 
toplanılamıyar.ağını ar.latmak iıı· 
temi~lerdir. Şu halde i:nrgün eli 
kalem tutnbilenlerimizin hiç hl· 
rinin türkçeyi doğru okuyup ya· 
zamaması iktiza eder: çünkü 
bunlann hepsi lisan kaidelerini, 
mekteplerde senelerle dirsek çÜ· 
rüta ek ve göz nuru d ökerek 
(sarf) kitaplarından öğrenmİf· 
led ir . 

isin aı.ıl hof tarafı ise, durup 
dururken (sarf) kelimesini ya
bancı addederek yerine galiba 
ö z türkçc olan ( gramer) i ko· 
yanların h~psiniu de bugün d a· 
ğarcı.klarm<ia mevcut lisan mıt!ü
matını vaklile münhasıran (sarf) 
okuyarak öğrenmi~ bulunmalan 
ve birçoğumm da, t iirkçe sarf ve 
nıthiv ol,udukları sırada bir keli· 
me fraıuız.ca b ilmediklerine na· 
r.aran; (gramer ) kelimesinin 
mevcudiye tinden b ile haberdar 
olmamalarıdır. 

Vaktile h iç i•İtmedikleri ve 
bilnıddikleri frenkçe bir kelimeyi 
timdi yakalayıp da o kelimenin 
ıölgeııine &1ğmanların. Türk li
sanına yeniden kaide koyabile· 
oeklerine nasıl ihtimal vı.>rilebi· 
lir? Böyle bir ft·~n mümkün ola• 
biJeceiüıi kim kabul eder? 

Bu ırameı· kongresi mümııse· 
betile ortaya bir de ( Morpholo· 
ıie) ve ( Scmcıutique) kelimeleri 
çıktığı malumdur. Fransanın ilk 
ve ortamekteplerindc okunan 
( STammaİre) kilaplannda da ko
lay kolay tendüf edilem:yen bu 
llC8İp kelimelerin bizde bol bol 
kullanılması kariler üzerinde iyi 
bir tesir bırakmamaktadır. 

Düşmanın 1 

ileri harekatı! 
yavaşladı ! - --

Ukraynada Sovyet 
mukavemeti 

gittikçe artıyor 

Almanlar 
6.000 tank Roosevelt 
kaybettiler b 

i 

LONDRA, 17 (A.A.) 
Reuter bildiriyor: - SaUibiyettar 

1 

Londra mahfillerinden öğrenildiğine 
göre, İngiliz ve Sovyet hükOmetleri

~· .fJ• nln Tahrandaki ın!lınessilleri, İran 
~ hfikıimeti nezdinde yeni ı.ir tcscb-

~ büste bulunmuşlar ve İranda bulu-
nan Almanlann fcvkali'ide fazla mik
Ull'da olması dolay1silc iki hükume
tin hiasettiklcri endişe üzerine İran 
hukıimetlntn nazarı dikkatini yeniden 
cclbcylemişlcrdlr. İran hükumeti, me 
selenin müstaceliyctinl anlamamıştır. 
Bunun içindir ki, İngiliz ve Sovyet 
l"ükUınetlcri, halen mevcut vaziyete 
karşı koymak için fiili tedbirlerin a
lınrnnsı tnvsiyelcıini tekrarlamışlar. 

, dır. 
ı İrıuıda statüko aleyhinde hiçbir 

1 
suikasd hazırlanmamıt 

Tahran 18 (A.A.) - Pars 
j ajansı bildiriyor: 

Son zamanlarda baza yabancı 
gazeteler ve ajanslar, sivil ve aıı· 
keri şahsiyetlerden mürekkep bir 
grupunun. bazı yabancı ajanların 
yardımile, memleketteki statüko 
aleyhine bir suikasd hazırlamış 
olduğu hakkında şayialar yaymış 
larsh. Bu şayialara göre bu sui

rolıt oımırmo.ktadır, Her iki kasd, ağustos ortalarına doğru 

Ukraynada 
Nikolaef 
işgal edildi 

tatbik mevkiine konacaktı. Fa· 
kt t p lan, son giinlcrde nıeydon 

rDcwı.ıns •ahifc ı, autu" 7 d~) 

j ; Budyeni ordulannın 
kuvayı küllisi 
imha ediliyor 

Fin cephesinde 
Alman GI. i 
Diet'I öldü :rııOSKO\'A, 17 (AA.) 
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eyanatta 
Ru sabahki Sovyet tebligi: ı b ) d BERLİN, 17 (A.A,) Majut• Al& Haıretl Hllmayaı 
Gece, kıtıılarımız, eeııhrnin bütün 1 u u n u Alwıın oıdulnrı Bıı~kumaııdaıılığı- ı 

bl ·~· Şebinıahı ran Rııı.a Şala Peblnl bölgelerinde şiddetli mııhıuebf'lcr ver nııı te ıı;:ı: . . 
ıııi,lerdir. · -~- ı Macar tc9t;kkulleı·ılc ışbirliğl halin ========-===== 

Hava kuvvellt'rimiz, knı·ıı kuvvrt. ı S o ti g etler ı n k ı ı ı n da ele hıııcket eden Alman kıtalnrı, ce. Roosevelt _ Churchill 
lerlmizle işbirliği halinde, cluşmım mukavemet edeceklerine ııubi Ukraynadıı bü~ük biı endüstri 
kıtalnrını ve hav~ .ın.r.ydaıılaı ında Al eminim. Son mülakatla şl'hri ve nyııi zıı~aııda ınfihiın bir deklcrasyonu hakkmda 
maıı t.yyaı·elerlnı ız acıı dernm eyle- k A / '" [ •• k deniz üssu olan Nıkolnevi i~gal et. 
mışlerdir. as •rı p an ar muna aşa mişleıdir. 

Ukraynada Sovyet e d İ l m i ş t i r r:uı:-:'un şarkındu dcvnınlı takibin 
mukavemeti arttı LONDRA, 17 ( .A.) t.u:yıki ncticcsind~, nıa •lfıp dGşmn-

loskova, 17 ( A.A.) - Rcuter : B B.C. : - Vaelnı;-oııdıın bildiı·il. nın tam in hilali gıttlkçe dahn ziyade 
( neııamı ıaltıf • S, ıütım t de) ( /Jı:t wın au.hiJt. 3, sııtıııı 6 da) ( /Jero. mı ıa1ıffe 8, sütun -' de) 

Dr. Göbbelsin 
bir makalesi 

Çok hüsnü niyetle har~ket 
eden gayretli ve müt~ebbi.s Ma· 
arif Vekili Hasar. Ali Yücelin, 
kont;rder toplamak cibi külfetli 
ve maarafh ifler~ ırirİfmt:kten 
maksadı hiç JÜphe•İz liıanımızı, 
aon senelerde uğradığı tez:ebziı'b
den, ki~sizliklen ve biçar~lik- ı 
ten kurtarmaktır. ( 

Fakat bize kalır1& b11 gayeye · 
erismek için ne ( ıırarbt..t ) keli
nı:.$İnden. ne de aai&- frenkçe 
kelimeleroen fayda ıelebilir. Bi· 
likis bu kelimelerle İfe gir itmek 
demek gayeden büsbütün uzak· 
l&fıp ortaya yeni tezeb:zübler çı· 
kamı~ yani (tab ir mazur gö · 
rülürse), C3ki hayratı da berbat 

SPOR 
............ ... . ··················-

"Alman milleti 1918 de 
' bir ker• $İlahlarını te•lim 
1 etti. Banu bir daha 

gapmıgacaktır 11 

e tmek demektir. 
Bay Haııan Ali Yücele nasihat 

vermek hadd im iz ol5aydı kendi· 
ıine derdik, ki, «muhterem Bay 
V ek'iJ, T ürk lisanının aarfını vÜ· 
cu'dc getirmek için Fransaya ka
dnr gitmiye, Fransızca Jligat ki
taplanndan b ir iki ıstılah ogre
nip o nlan lrullanmıya hacet yok
tur. T ürk lisanının kaid eleri 
fransızca kitaplardan öğrenilmez 
(sarf) kelimesi yerine (gramer )i 
kabul edeceksek, o halde işin so· 
nuna kadar mantıki hareket ede-

T ASVİRI EFKAR 
(Devcınıı saJ ife 8, alltun ı de) 

BERLİN, 17 (A.A.) 
D.N.B. bildıriror: - Alman Pıo

paganda Nazırı Dr. Göbbcls, Völkl
schcr Bcobııchtcr gazetesinde ncşrct
tı1.-i bir makalede Roosevelt • Chur
chill deklarasyonunu insaniyet aklı· 
selimine karşı bir sulkasd olarak 
tavsif ediyor ve diyor ki: 

Böyle bır blöfle, acaba hakıkaten 
bizi aldatacaklnrıııı mı sanıyorlar? 
Bolşevizmdc. İngillz.ler içın Avrupa 
kıtasında, henüz mümkün olan son 
muttrflki ezmek üzere bulundugu. 
muz bir dakikada 1918 komedisinin 
tekerrürü için, bir kağıt p:ırçnsı ü. 
zenne miınadan ari cümleler sırala
manın hakikaten kufi geleceği kana
atınde midirler! 

Blz o derece aptal değıliz. Bizi sl-

b - 1- ' r • • • • lahsız görmek. istiyenlcr bu s"!Uhları 
Dün!.-ıı a t )Arı~l.:u·ı ve yüzuıe müsa w>ı-!zrı. çok nlakalı olnıustıır. '\ ukarıdakı resınııerden bın 1 bizden almıık küçük zahmetine 

at ye.nılıınndaa heyect\nlı b ir f;nı gö~t~nnekted_ır •. D gerinin d e Burga:ı: • Heybdi y~-r.ıne musaba- , fau~nmnhdırlıır. Alman milleti 1918 
kaı;ında kazananlara m ad alyal&r veı:,hlP•n ç!!!;!.;!!ı i:.:_ (Yoz.ısı 4 uı lllu') (D ı·an scıl 1fc 8, sutun 5 de) 

- ··- - .... ~· 1 

Nuri Demirağ tayyare 
hangarı ile atölye ve hava 

meydanı dün açıldı 
Türk teknisyeninin elile yapılan tayyare, 

planör ve paraşütlerle Y eşilköyde 
mu h t e 1 i f uçuı ve atlayışlar yapıldı 

Dün yapılan han sr3ıterilerlnde dantlilere izahat nrlliyor 

Nuri Demirağ tayyare endOs
tri inin Ycşllköy atölyesi, hanga. 
rı ve hava meydanı dün cidden 
gilzide ve mOnevver biı· kalabalık 
huzurunda samimi olduğu kadar 
da pBl'lak merasimle açılmııttr. 

sörlerden, Üniversite tnlebelerirı
dcn ve bu arada Milli Şefin se. 
vilen ve sayılan kı)·meUi oi;-ulla. 
rından mürekkep davetliler Nuri 
Denıirağın Bcşikt~,tnki tayyare 
ctild atOl)'c inde tcphın.ıırak, btı Sabahleyin snnt onda başta 

Örfi İdare Komutanı General Ali büyük atölyenin bt'r tnrafmı ı:ez. 

1 
Rıza Artunkal olmak üzere İs· ı mlş1crilir. \ 
tanbuldaki mebuslı:ırdan , profe- (Devamı sahife J ıı •t 111 ri de) --- "' 

Dün gece Yedikulede --- _______________________________ ,...,_, __ 

büyük bir yangın çıktı ----
Bir idrof il pamuk, bir de 
mensucat fabrikası yandı 

Diln gece Yediku1ede buyfik bir mnddclcr buulndlğundnn at~ çok 
ynngın çıkmış ve bütün gayretleHı kısa hır muddct zarfında derhnl et; 

rağmen iki fabrika içindeki bütün rafa sirayet ederek fabrika ın her 
tesisat ve tc!ernıııtile )'anaınk kül tarafını kaplamıştır. 
olmuştur. 1 Fabrikn bekçisinin yangın kule ile 

Gazetemiz makineye verilirken al- itfaiyeye haber vermesi fizcıinc Fa· 
dığımız haber üzerine şu malümatı tlh \e Bnkırkoy itfaiye gruplnrı 
elde ettik: derhal ~·angın mahalline yetlşmıı· 

Yedlkule • Kozluçeıme Rlr1vlınne lerdır. Fakat bu ınıa kadar her i • 
sokağında 11 numaralı M. Kemnl, rafı kaplayan muazzam alev sutun
SUren'1l Paşa, Fahreddin ve şüre· laıı pamuk fabrika!ının ittisalindo 
kiısına ait Turk Anonim Şirketi bulunan O numaralı Saad ve 'ŞÜre.. 
1Jrofil pamuk fı.brikasından ınat klisına alt ııantral mensucat ve ip. 

24,60 de henüz anlaşılamı)·an bir lik fabrika ma da lrnyet et~ va 
sebeple ateş zuhur etmiştir. bu fnbn1canm da kimilen yanma11ına 

Fabrika dahilinde mOhim miktar 11cbep olmuttllr. 
da pamuk vcsair yanıcı kimyevi cDcvan ı sahife 1, ıiitun -' de} 

··············-----·············· ..... ···-... -··-·--.. -· ·---···-----·-········· 
B akt$1ar -----

Sivri sineklerden evvel 

S ORUNUZ: ' ' , 
- İhtikan k im yapas·) 

Hep bir ağızdan (IU cevap ve· 
rilecek: 

- Muhtekiri 
Hükumet de böyle bilir. 
O halde) 
Muhtek.ire hücum, Yallah 1 

Koş, tut, vurl 
iyi. Vurmak !azim. 
Fakat mesele ne burada 

başlnr. ne de burada biter. 
Evvclii, prensip yanlış: İh· 

t.ikôr hadisesini yaratan muh • 
tekir, eleği! muhtekiri yaratnn 
ihtiknr hfıdisesidir. Misal: Bir 
e:tma bölge3inde sivrisinek 
bolluğu vardır. Sivrisineklere 
hücum. Bütün Flit tulumbala
rı seferber. Ala. Sivrisinekleri 
öldürmek liı.zım. Fakat bunlar 
nerede türeyolar) Batnklak • 
larda. İstediğiniz kadar sivri
sinek öldürünüz; bataklıklu 
yerinde durdukça yeni sinekler 
türeyecek, ıtma devam ede· 

Pegami SAFA ................................ 
c~ktir. Bataklıkları yarahırı 
aivriıinekler değil, aivris.indd~ 
ri yaratan batnklıklardır . 

Sıtma ııinckleri:ıi ortadan 
kaldınnnk için bataklıkları, 
rnuhteldrleri ortadan kaldır -
mnk için ihtikiir h&disc-s"n; ku
:rutmnk lilzım. 

lhtik·r hüdısc5i hangi :ktı
sadi muhitlerde teşekkül eder) 

ihtik&r hiid sesi, istihsal ve 
istihluki, ithal:\t ve ihracatı az 
çok serbest. ferdiyetçi liberal 
yahut yan liberal - yan dev
ietçi iktısad,! muhıtlerde teşek· 
kül eder. 

Bir ithalat m:ılı, mesela oto
mobil lnstiği piyasada çok a· 
uı.lmıştır. Dışarıdan ne zaman 
edeceği de belli değil. Mevcut 
Hi.stiklerin hepsi, scrbe t arz 
ve tnlep kanununun pek tabıi 
bir neticesi oln'tak , hemen sak
lanır. Sizin ona şiddctlı ihti• 
yncınız va:. O kadar ki, cvvcl
c-.e 50 liraya aııtılan lastiğe b u 

<U•I• solıi/~~ ç~viriJıl.ı) 



İlmi kitapların tenkidleri 
yapllmaz mı ? 

G azetelerin yeni n~nyat aü tunlannm arasına bir öksü:ı gibi 
aığınan ilim kitaplarmm ilanlannı olcuduktan sonra, ('Ok 

defa hafif mevzulara yer vererek aülunlanmı..ıd& bu kitaplara ait 
tenkitleri de ararım; yoktur ••• 

Saçma hir romanın üzerinde binbir dedikoduya yol açtıfı
mız halde fikri çarplflD&ların doiuraaaiı faydalua omuz silke-
riz. 

Bunda gazetelere bir suc isnat edecek değilim. Elimize 
lf:Çeeek ciddi bir tenkit yaz.ısını iultta par" vererek \iHunlanna 
minnetle geçirmiyccek bi:- ga:rete tasavvur edemiyorum. Bu İfte 
kabahat o!sa olsa, biraz da nüfuz ve tiddctini hiribirlerinin met
hindc veya birib

0

rlerinin kwurunu görmemekte nra)•an ilim adr.m
brnnızındır. ilim vadis~dc dahi olsa, hareketin bereket do
ğuracağını, ve tenkidin yeni ufokl:ır açacağını r.cye bilmemez.. 
liktcn gel:yoruz. V c r.e ic;:n orteiıkta bir de yapıcı lcnkidin
mevcut olabileceğini İnltkr cdiyorw? 

Eğer memlekette yükseltici bir Jicti~menin mevcudiyetini 
istiyorsak -ki, kanaatime~ Ltına mutlaka lüzwn vardır-. Bu va
zifeyi fuurla baş:ıra~nk ztimre mm adrunlt.rımız:dır. 

Batıta, fikren yükselz::el< için gazetcJ .. rin her satınnı dikkat
le süzen ve ilmi )7.aJara d.::ğerler ini vennelt ;çin bir ilim msıya
kının ruhlarında uynnnınsmdan keyif duyan okuyucular olduğu 
haldP- bütün m"mlekct bu hayırlı cı;;.ın fÜkrar.b karşılayacaktır. 
tlim adamlanmızın biraz deh:\ muhit ve memleket i•-in cal::ma· ,. . ı 

larını istemek, bilmeyiz onlan büsbütün hayata küstürür mü? 

Cihad BABAN 
--

• 
işe bakın! 

Çağlıyan sarayını 
bekçilari soydu 

Uzun zamandanberi tamir edil
mekte olan Kağıthanedcki Çağlıyan 
kasn, onu, muhafazaya memur bek· 
çiler tarafından soyulmuştur. 

Fevzi, Ari! ve Hüseyin adındaki 
bekçiler muhtelif tarihlerde billür 

1 

parmaklık başhklan, kapı ve pence
re çerçeveleri vesaire gibi e.şyııyı a
şırarak saklamışlarsa da nihnyet ya 
kayı ele vermişlerdir. Çalınan eşya. 
nm bir kısmı bulunmaıtur. Polia ve 
adllye tahldknta devam ctml!ktcdir. 

Belediyedea 

·Musiki sanatkarları 
imtihana tabi 

tutuluyor 

TASVİRİEFKAR 18 AGUSTOS - z:c:m 

1 D ünya mukadderatı.nn bakim ikl /" ) ruıın hlr ıekilde hikimfyetf Osmani-' 
en büyük, en kuvvetli ve en 1 s ı• y A s E T ye altına verilmesi tekit! edildiği 

sengin devlet talihini, kudretli elle- 1. halde Babıaltce yapılan bir tclillf ü- Amer·ıka ve harb 
rinde tutan Amerika Birleşik hüku- ' zerine kat'i karann daha milnaııip 
metleri rcisl Rooseveltle, İngiltere bir :samanda verilmesi :taraflar ara-
Başvekili Cburchill'in, b(lyük bir es- R o o s e ve it eında kararlaşnuş ve i~ıııa datıl- A OOSfteltİa Cbarc:lüll ile mü-
rar perdesi altında, peri masalla- mışb. Demir sıcakken dövüliir. 1912 1üab askeri bir ittifak ye-
rında görülen şekilde At.lantik Ok- Ch h · ıı de, Girit ml!selesinin belli için Veni- riaıe mmt•kW aulbün eaa.Jarııu 
yaııusunun, tesbiti mümkün olamı - u r c l zclos lle bulduğumuz sureti te!viyl! karana,tınmya mürıcer olmüı· 
yacak dalgaları arasında, yaptıkları ·bit- türlü anlıyamad!iun sebepler 

1 
WD b.a.flıca sel>cbi Amerika elka• 

millikab mütc&klp, neşrolunmuş bu.. •• ı "'k t ee\·kile. kabul edilmem.lf, YUllllilla. •n umwıüyeNncieki iDfi.radalığa 
Junan 8 macldellk cdeclaratlon>, in. m u Q Q ı tnıı Bulgarlstanın kucağına atılarak ve e$ki dünya ttlerine kaı-ıtına• 
ı,ıallah bundan 23 yıl evvel, hem<'n ba~ımıza Halkan Harbi 1:ıkn:ııştı ! .u- mıya il.İt cerey11n1n bili lınıvvetli 
hemen ayni tarihte, yine Birleşik v e mumi Harbin bunun netieesiıırıen b dil . . 
Amerıb CWnhar.relBi -~ dofduitı ise maliiın n mfid>et bir wl~nm~ınba haml~ . ebıMlir.b 

ilsonun, ibüyük bir insanlık d~ T • /ı A ,, • haküuıttir. Adalu mesetc:ıi dil! 0 Z."l• "Iatta unun tÇtn e u~n 
gıısıı :ne -timdlldne niSbet1e bir tır- Q, l f f 7 man bal1edı1ebilmlf olsaydı. bclkl Meclis:& çok defa Cümhurreisinin 
nak kesmekten ibaret lnılıınan-- clüıı- h.mir !aclaaı ç•kmudı! Fabt, o z..:ı. tcklifluini büyük ekseıiyctle ka-
ya barliliai durdurmak umile rtaya h atı 7 a man da: ınııctte o en-~ls!z. ple>.ran bul ettiği halde askeri hizm~t 
attığı, mahut cl4> prenaipin uğra • doğnuyarak, in:g"".uıkfi: ı_"'CJlç, dinç vo müddetinin uzatılmasına müteal· 
dığı acıklı ildbete duçar olmaz!... kuvvetli hlir ve mfist:ı!o1 Tür!:iyc f lik kanun liylhasmı do~rutlıın 

O tarihte, o premiplere inanan " Cumhuriyeti d~:naulı ! Allnbın hik 1 doğruy& memlelııerin müJafaDsı 
Alman halkfle, zavallı Bulgaı:hr, A d a 1 a r metlerine ~I ermez. Türk mi~<'tlne 1 ve aelimeti ile alakadar bul:.ın• 
vakitsiz lıir mütareke akdine can at- bii)-ülc vazı!elcr tahmil ve takdır lıu- _ ancak ek b. 
mışlar ve Clemenceao'mın pek ma- .vurduğa içın olııcak ki, pek acı ders- muma ragmcn • t ır 
hirane siyaset ve kelime oyunları m e s e 1 e s ı· !er ve tccrubclerdcn geçirdikten son- faz.la reyle kabul elrn&ftir. 
karşıs.ınd.a, elindeki büyu1c kozc. He • H ra, bagünkü sa.;'.;rlam vazi~ct.e sahip Dernola::ısinin ruhuna göre 

Umumi mı..hallerd'.! çalan Vt' birlikte b.enliğini de kaybeden Wll- etm"ştlr! yalnız bir rey efknrt umumiyen n 
okuyan bilum~m musikişinasiar 8-0nun safdilliğine laırllan gitmişler- Eski Moskova Biz., milli b"rl"ğlmizi muh:ıfua et.. arzuııunu temail etrneı. ingiltcre-
Bc!cdiyenin emri mucibince eh);. dl. seflrl tikçe, rnilli ç-e d"n~ nnanclerimiıe cie tek rey c'.ksel".İyet alon kabine 
yetname almak iç.in ımtihtı.na ta- Dünya bir tecrübe tahtası oldtı - G r K r s·· 1 -· bn_:-'lnn~ıkça, ~ade maddtyata değil, yerinde kalnııya cesaret edeınr'ı. 
bi tutulacaklatdır. lmtihnn 9 Ey- ğundan, ümirl \·e temenni edenz ki a ip ema J oy 8m0ZO!J.U mancvıyata d:ı kuvvet verd:..k~, yal- AmriJuı;.ın müdafaasında bile 
1A1 1 Oo • • B' l k f O tu defa ik1 büyük devlet adamının, nız şarkta de dl. ~arpta nanı çok 1 ml ' f h b OOrükl 

U sa .
1 
~Unu iT CŞ CSllll CCffil· ı bütün mazlum millcf.Iı:>re karşı ne r - - müh Dl ve hnyniı roller Oynamıyn me . e~e .. ın . ar e SU Cnn~C• 

yt"tlcn bınasmda hnşlayncaktu. ld b". lh p 1 sım temenr.i ~ biiyuk k ç!ik ll'llleUer buylc namzet b;r milletiz.. Sırası geldikce 1 mesı dufUnccsıle hu ka~a.- çe~ın-
Jmtihnna gırt>bılmek için her !';1~lkl;~.1 s::ak~:d:c.tem:ı:;ülleri- b r. solha muh ttt. Düny:ı hakıml- sö;ledli:oim vc~bile, Tirk ve mü lü- gen davranan kongrenın dogru

snn:ıtkunn ccmıye: cı.izdanı ol-, n·> bildirmeleri, bir tnkım ümıdlere ~· :ı;e :;' a ,=sf ~umk;.ın olamıya. ıruın ld !hımuza, atat r mızın bu iki dan dofruya harbi müstelzim o• 
ması ı;ö!.ttır Cüzdanı olmıyan sa- kapılıp da boş :;ere dnh!ı bir ~ k - l c! r. Oı.ı n_ m t.. rln bii.}iık ltazincyi rsrnf ı!c".".il, b lgi ve lacak bir tekl:fe yanaşmıyac.ağı 

k• 1 . t"h . . k d -·1 k b ur :; .. ması ıçın bu dur:yad.:ı 1 m 1 dik • • nnt ar ar ım.ı ana gıreıny ece·- kan nkmasm:ı egı. en sa ll' z:ı.

1 
) r hem d 1 kfin d H iki g gfi flc eh nfi tasarruf> eye • tnhmin edilebila. Amcrı"kan 

dir manda cbcraz güvercinin> bütün c- hll ' k .. L~- m var r. er 1 lcrl için. azamet._ kudret ve i'kba.lln Cümhurre>Sinin fnsiliz Bqvckili 
: la .... _ 1 mil eer .> ı.: m"=ıın .kuv,; et, bunu sarnl- mııı....o.• 

1 
d 1 lmtih<ın heyeti Konscrvatuar ma ı~ neşe er uçmru;ına n uııyd e idrak ve kah 1 ettıği gun ıı.z cuere na ıp o muş erecesınc ile yaptığı mülakatta kararlath· 

muallimlerinden Durrii Turan, olsun? dcd be 1 t k b:ıkilti bır s:ulh.-ı erışII ai rlihnku~ çıkın şızdır. ş:lll!1i önümüzle h•çbir rılan maddeler nazari mabiye•te 
E b• Al" R ~ -d' J~-ıı Bo 8 mnd en, ş, ga)e m:ı 1 

Il k p ruz yoktur. Dahfide: cBir> oldu- b·~• _ ". ik 
yyu ı ı, ızıı \ 'e w.a ı _.... ay- • b. •-•- .11S1UÜ .......,n ·p-ı Q ur. a :zlıkların, tama a kla.. x..- "bt b "...+e d bir tek mun- wunma.sına ragmen 1-M°ller an d •teş kk"l l k vo umumı r ı.aıuı.u ı .-·~ rın hodL·~n~· bilh ı ı;urnUZ gı an.,. e • b d b" h 1· 

'1 mi.ı e · ı 0 
nca ·tır. lerin bir daha tekral"ındıın ve b n- ' "'··~ n ve a 0 mı- m eye maruz btılunuyorıız.: cS:ıygı> ayan ve me usanın an ·r ay ı-

İmtihnndn aynca .ktısal mü - lann' tahakkuku anusonnn iz.h:ırm- 1 ~:C:k emc!Je:r. pc,a"nd_e koşm.-ılarrn hntti: cSevgi>!... si tarafından tenkit edilmesi de 
dur uğundcn gönderilecek me - dan ib:ırettir. ı l mal oldugunu ~ı sen d r her ERki Moıkova Sefiri bundan ileri geliyor. 
murJa idare heyeti azalan da bu-, Bu cdeclaraUon> un b1z.ce en mil· fl..i tarnf ta. ~k ıı:c~ bı~ surette tcc· Gal'1> !Ce~i ~'>öylemezoğlıı Şu kadar var ki Amerika hii· 

. . . . rııbc etınlştır. B r•blrınl cuıhrlp> • • • b"t• b -·' lunacaktır. ı hlm iki maddesi 6 ve 8 ıncısıdır .• 

1 

bırıımdan v.,.,.......,1 . k 1 1 
I · kumcti erkanından a a azııan 

B h t k d. ·ı dd N . taluık __,,.,.. nce ış o a~ a~ır. k d b" k • t :l-b J" • d. u usus 8 en ısı e göriişen Filvaki, 6 ncı ma e: .< nzı - Bımd:ın sonra, auııyanın her buca. ".. b k Re e e e ıraz uza ıs '"' a ı yenı unya 
Yazan : KANDEMiR bir muharr•r nrkaduşımıZıı cem!- kumunün nı:.ıaı tahribındcn sonra cınd:ı mcvnı cr·d·rnuon> ıtır ~ek- ~I mer 8ft f .için tehlikeli gördükten sonra- bu ······································•• ı yet reisi şöyle demİ';'t:r: b-tÜ!l milletlerin k<'ndi hudutları kül etmerl bir za:rcret oldıığu kaı:br 

1 
• büyük devletin her ne bahasına 

Enver Pafadan çok evvel amucası Halil - Belediyenin emri mucibin- dah llndc emnfretle .yapmalarını te- bil ·n .ınffietlerln mukadderatına bL yenı· IS. çı· ev erı olursa olsun harbe hazır bulun· 
k t 1 l l b l min l'dl'cek .•• ilh> Bır aulhün teCS!!ii- IWn b·· .... m. d 1_... • ab"lm :ıı_ tın kt d" 1 p TU k 1 

1 
ce cemıyetc a} ı. ı o an stan u 1 _ •• _ ek 0 una t it ~k- '"3..... ev o:uttm tatun ı e- ınasını ter"' e e e ır er. 

afa r atana gltmlftl muaik şinaslan bılaistisna imtiha- ~~-goN~ ~hakkümünün nıhat &ine .de. i~ yoktur. Ml!Scle: Aza. yaptır,, 1 r Bunların batında Bahriye Na· 
na tabi tutulacak!urdır. Jı.ntıhan ı bıhribi ce d<'mektir? HJtlcr bu sava- rnetlı btr hi= kurmak d~il, &m zın Knox bulunuyor. Knox, dıi· 

ve d"°amlı h1r teşekkül meydana ge.. + d w b" kal d Al Bu vaziyet ka~ı ında fazla bek. ! sonra Kişgıra hareket ebniyc ba. hazırlığı için aanatkfırlar-ı ıki bu~ 1• dünyayı bqka b;r hlikimly ten Urnrektedi B eyi 
1 

. • JZmit, {HUStısi) - Silmerbank, ren yaz ıgı ır ma e e, • 
k-r.cnin mı1nasıı olacağını anlayan zırlanıyor. Aaıl merkezi Kişgırdn çuk ay evvt"l nçtığımız kurs dün kurt:ırmak ve <hakiki bir sulh ve biricik ca:;: 0 PY tem n ıçın Herekedcld eski ve çok çirkin bir manya Büyük Britanya ada11 ile 
Halil Paşa bu sefer vu tckllfro bu- kuracağı 1,in hneka yerlcrdo.: Cazla 1 bitmiştir. Bu kunta bütlın arka- wkiin ya:atn:ak. ~dile> bu derece 8 inci maddede temenni edilcfğl manzara an:cden :I~ barakalarını Sovyet Rusyayı da kendi bük· 
lunuyor vakit geçirmek istemiyor. daşhm çok iyi yet:ı:tirdik. Umu- şümullcndırrl~ı ırlc:1• edıy~r! .. : ,e;I>i, <şu vey:ı bu mlllcthı tdlihtan yıktıracaktlr. Bu suretle Hcrekede müne ramederse hötün Avn1pa 

- B n Türkistan aeyahnti yapa. Bolşevik hfikumeti, buhranı atla- rım ki bütün arka<la.~l lr ım ıhnn- ı;m em IJcnni t:ıtmın eylediği Ikı ı tecridi del;;rib, kimin el ndc sılıih trenden geçenlerin gördükleri çirkin NUıayİi ve bahri intaafı Alman• 
yım. Bilhassa Klişgıra gitmek iste- tarak, yavaş yav:ış kt'ndlnc g<>lmiye laTdo. muvdffol{ olnc.ık ardır. ~fiçük ~evlet ~uciin Alm~ı:ı~ula.- \"arsa ı:bima hakim bir tavır ald•f'ı 1 kler kalmıyncaktır. Siimerbank He- yanın kontrolü alhna geçecek ve 
nm. Oralarda vnzlyctı yakından tet- ba§ladıtı için ynkın kom.~ulaıilc si~ uuvfafn'- olrru'l'"n nrk ·ıdno:laT rıle bfrl kte, muşt('rck sayd u gıı- dünya, d ·nya olalı teerübe edilm1" rckcde 420 hin fira sarfilc yeni ve .. tt b•t A r her 1 t .. nı " '.. .. ...,. k vvetli bir düşmana ka:ı:şı yı:ın ı . .. mızel işçi evleri yaptıracaktır. Bu - o zaman mu e ı v upamn k ~ cttikU:n oı ra. e :ı ı ııurct e teş- yasi münasl!b l er tc!li lııe hnzıı an- icrayı sanatten mened.focL'ktiT. :m~a ~arp etmektedir. bulr,,.::,~d~u~dan~dllii~mdıye kadlar gb?· nun ihnlest yapılmıştır. sene inşa edeceği harp gemileri-
kl ı t )t1ı;:ıyım. Sız şlmdı hu taraf- maktndır. Bu aradn Çındrn de Mo3• _._ USJ\en ın /S!il~l .. E lif El.DA- or- ~ .... ::rımız ca ne ve cnn ı> ır " i . d 

100 
• mikta Am :ıı. 

J ta ! 1 1 ld ğ zd k · ;c Habeşistanı elden kaçırm'~, ve · sulh aktcdilincc bütün devletlerin 
0 1 Sumeı:tıank ayrıca zmıtte e nm n . ~ı:ı·a~ t!On gar 

81 ı au a mcşgo o u ru~u _an ovaya gıtmek üzere bir ııl"m;i heyet Nl B ledıyc, t kücl:ırdaki iı>kele B"~nzi ile Trablu garbi kuı1.arnr.ı.k 1 yıkıcı Ulat ve edevattan te ı1it et-ı tane i çı evi yaptıracı~lttn:._ r~~e yap~bilecegı yenı gemilerm uınklnrı i"ı'11al ct~ek mr:hıırıy~tı.n- yoln çıkmıştır. Bu heyet. T .ırkı11tana mP)·dıınmın a_sfııltlannı:\ ı ı_ıı-~i 7~ bin kaygusıır.a d sıuüş bulun:ın, İtalya me!erldir. Buna d:ı biz bir .-ır ola- Hereke ve İ:r:mittekı ~umerbank dort m'isU olacak ve Almenya 
de kalıyorrrunuz. Ben gldıp Tilrkıs- v:ı.rdığı zaman, Klışg-ıra hareket t· lirayn 2 C)lul le muteahhidıne ıhale dil k Balk nlarda hlilcjın bir ınev- k· C r-.r. ik·t .zo • ":. fabrlkalarmda çalışan igıye yemek bir defa dünya denizlerine hakim 
tanda mlll! t€ iklilt ynp:ırım Bir mck fizere olnn 11 ,•fi Paş Mo ko cd<'Ct'.kt.1" f1l?l - ra . .,.,. .... ı, ısa'" ve 11 ya,,, men. cll. erllmc.k ed1 
ı:-un han i ııck ide h:ıııınız ınkışırsa, vadan şu mea'de bir ı ' 1 - , • · J , • / kide bulund - ndan, uztın rııman faatlere uygun m~ cf" eration>- ve e v d r. olduktan sonra Amerikan dev• 
ı1ze her turlü yardımd:ı bulunabilf. cÇinlilerle anla;mak ~c~:.ı~;.~~~:: "a!"t::;~~c~·~c!~~f '~nbul ~ıı;~ 1 Alman tcs"rl den! ~~ha dogrn u hi- tar teşckkul e kten sonr:ı, sadcec d Turk i~ bundan pek memnun· leti için kendisine boyun eğ· G ks1 k - " • maye "nden kcndı.snu laırtaraınaz. - -'· ı · il ın •· ur. ekt b -t.- k b" • rı ., nız i yapacagım teş. ğumuz şu znmarıJa, K~~· gi llp g.si> nanıile bir rgi açaca •mı yaz· . • . il A;.A°l!l' .,:-ın ga e, cm:ı P a ve m en afAG yapaca ır ıf 
k lat çok işinize yarayacaktır. de te-killit laparsanız, Çl•ı iıu 1 ıdıı- mı,la1dı. Bu lıat:erin a 1ı ('tkmamış- Mılli. em~~lcn'lı -vazıyet ~le 1 

1!- Jaı darmn> t:şkilütı yapılmasını, ve f J lısat haberleri 1 ka1mıyacağını izah etmi~ir. 
Nlç'u Dolaevik t .. ekllcitı yap. k k l v 1 .. 1 k " t " gayrı tabu bır dcre<-cdc tatmınc mu- t u kU\'Vctlerın de küçük mcmlcket- • ft I . 

- ' .. -.. rıa pe yıı ın :rc.r erde yapılaca'!> bu tı_r .. .ıd ~~· • c rcld b" re ı_ıonüı gez. vnffnk olmuş, ve bu uğurda bir tek kr nüfusunun ~ 10 unu 30 mılyon- + PERAKENDE NOHUT VE Amerikadakı hıup tara ar an mak is•emiyorsur.uz dn milli tcşkl. 1 tc kıUit Ç"nllleri bırdl'nbırı; kı ku- cı '1l " uıı me-:ı e ır scrgı 11çı ma• . • Al ·- .:ı''-' h t i b L. J ' d -• k -~ı kurşun, 1 ir tek nefer f da etnıenı ş dan zi•mde nüfuı;u bulunanlnrdıı fııo PIRlNO F'lYATLARI - Flynt Mii.. I manyaıuu flnıuUıU arp en 1 ttıın :ııu:o ıyorsunoz. 1ıı dn bilır. B ı onbeplc 0 '"r flnra um" tnı r cd ._ ~ b kl d·-· çhil aı· km · 
"' -· ~ · •ıl naı l! gı.ı.rlııtan ise, ot en""'r"" ' 2 yı geçmem<'slnı bir cs:ıs te1ıikkl rnkabe Komisyonu bugün Mıntaka e en ıgı ve ı e g ıp çı ası-- Ç nk.ı l: n B 1 vik değil!~· ! gitmekten oimdllik vıırg~mentz Vf! \iman nufu.,. ına b 1 baı,:lamış, ckuL ftde,.:z. 1 k 1 A ik "b .. 1 bah· 

C ~ t>vild •irı ne o unu da de '· bu işfori başkn b r zamnn:ı tehir et- Al " " Ticaret Müdürlüğünde top anara · e mer anın cı ~umu 
bil 

· B ı t Leyleı· Mı.'rac t ır> ünün mühim bir kısmınt m:ın Hulasa, biz Ruzvdt ve r~:rçi) d6c- perakende nohut ve pirinç fiyatlarını ri, siyasi ve ildısadi hakimiyet ve r•ı dfiru mıyorurn. u vıız :vet e ı m<'nlz daha münasip oluı'.> ı b ı 1 ..,..... 
1 B ı fk k ! • bil" · ' •Etlenıye•inl' borç u u u.nmuş .0 

-. laration'unu, o cnrhai t:lbrip> etim- tcsbit edl'cektır. nu"fuzunun kırılarak yerine Al-nası o şMı t~ atı yapn ııım . Halil p . h ld b h d ik d ti 
Ammıı, pc'•filii t:ıkdlr edersiniz ki ap' co ıı ~· en ura a, İ..&--bul ••:u·bu•·ı:::::..-:ndcn.· ' kla, coğrafi vr tıı1a ı vaz '/C leııfnf hakiki bir gnyC'dcn zlyadl!, şlın- manyanın kaim olacağı yolunda 
t ~ 1 t I' •nol•Vtt . DL Ta~kentte oturaj'lm> dıyor ve orn:,n ;ıuı.ıı m n. ·~u it baı'fuo o da, liuıkal cha\•~lıah _v~ diye kadar :rapılaıı iddialara muha- Temenniler - bır· davayı aerdediyorlar. 

· a • er ~nman .._ '
1 

n. pc-stu seriyor. 20 Agu-stos 94 l çar-.ımb3 lm..+~inas blr çırak> vceıbclcrıru lıf du-"mc:mek ı·,.ın kull."nlımıa lıfr .::. r-- , •ıllııl .mu'l•auım topluluk her za- Sov.•nt ' -· lll 'L..- h k ,-- '"""' f k k " " .. .. .... 1 ............................ A :ı.anın cı"l.-- b~ı.· . el"• 
. .,,, uNı e •n:.n amam, yrnır • günü Recep nvınm yirmi altısına • <>rine gct rme tl'n nçıııanınz. bir sayarak, HiUere bir sulh kapısı B d k • • mer'J' U«D -ııruy m~ıı 11_~ kuvvctUr kı, bu:. ~cnbın<la içmek bcdıwa oldul{u 1tin mni et müsadif olmakl mezkur çnrşam· B:z. bir Polonyanın kuıtulncağınd:ın nçılması gıbl telakki ederiz. Odesa, OZ oğan emerının davasile btitün kuvvet ve mena-

1 tll• şcHl 10 ku\l:mılabıhr. Ora- derdi yok Luzım olan p:ırııyı ~uhn- ba akşnmı (;>cr,, ... :nbc geces ) Ilol•nnda ile Uelçilrnnın -bl'lk1 vnk- f\'Jkolayef, Leningrad v.~ Moı!l:ovn d::ı tehlike gösteren kısmı biiıtl kullanmasına maddi birçok 
la rı bunilnkG lıaşıbo~ vazıyettE'n kuı:-ı rnhlar altın olarak veri"orlnr. BO"· .-. tile oldur~. gibi blrlc\t~·ilmck sure- düccrae aöz Alman Führerinindir, vo m~-!1 .. r vardır. Bunlardan biri ı k '-' i" de ıa~un lu d...J;ıl " ~ Leylei Mi"rac oldu;;.ı, ilan olunur. 6 " .. " Fatihte hfniye caddesi üs- IUH.I~ ıd , s~n "ıı .. 

1 

'"
6 

lece maddi kaygulardan uzak kala. "' tile.. mevcudiyctJmlen ııphe etmek çok çctln blr mücadeleye girişmiş, vo L-- mühim ham maddelerin ve 
m r N " tünde Bozdoğ:ın lı::emeri deru· ~ 'l · b 1 dü ü t!l d rak çalışınıya h:ıııltynn Hnln Paşa, istemlyorllz. orveç, ya!"1m 11" 1r sur- nıntetine ve tarihe karşı çok büyfik bilhassa kauçuğun kendi toprak• 

zun oy u ~ ne er en snnra. ilk iş oıarıı.k - dalma yanında buıun- Karsta bı·r ı·ska" n mi yen istiklalinı. nrtıeb• ıh~maı yt- ve ağır mesuliyetıer yfiktenmı, bu- len çirkin manzaralı, yer >er ıannda yeti .. memeıde olmasıdır. 
R. lil Paşa~a ve-ıı~n ceva_p şn~ur: dtırduğu - eski ftLihat ve Terakkı ne tsveçle birleşmek suretıle kur- lunan H1Ucrden: basiretll, kiyasetli kopmuş, dökülmüt bir ta, vı- r·· 

- Hay hay ... Münaslptıı·, Türkfa- niz.amnnm~n· b:ı i hit ·· memuru rüşvet tarac.ak, bundan sonrn ulak d!!vlc>t ve renllst bir mukabil tcldife Jntizar ğını vardır. Bu kemerin yol Fransız Hindiçiniainin Japon t.:ır.a ...a.ıeh lırıı·n· ' •
1

' yen mu e J,?n-' ve -·•ıtetl,...;n flyn a•·n, mev•udly""· edcrı'• ·• · t d'"f d kontrolü altına crinnesi ile Ame-""' re ePnrJı Ş"kilde •-dn tt k b mı = • ~ .,, •· ""' ,_ üstüne ür nozü esa u e er. o-·-B k O art H 111 p _., " ..., c trerc as- f k k J d ,. "' !1._ bilb b •. • 
ti ·nrar % n(! a aşa va- tı "'-"rki ... - h ta f a ır en ya a an 1 ve istiklallerini muhafaza ve milda- Deniz üz.erinde """Pllan bu mfihim Bı"rı" sakat oldui.:.t.ı ·, .. ·m ya·ni yı- ,_ .... ..,, aanaynnın N . C t '1f hlddl rıyor. • u ...... mn <i!r rn ından ol d d J - ,., ,. "dd t1 L."'uncl b 

n na ım eva • yaver u n ıhatt.a .Kqgıırdan dav"t ;ttJrri ~ Kars, (Tnsvirl Efkir) - Vilaye- faa etmelerine imkan. nıa ı~ n~, mfıliiknt, bana 1914 temmuzunda, a· kılma tehlike5i ... österdiği irin tı e e muhtaç IOMll uğu u 
Te jandar:na ubitl Ferit beyleri ııJa. " (; t>A 

0 ıı- -"ok limlcl ve temcnnı olunur kı- şı- ram·--"a münazaalı olan ve Yunaıı· 0 '" ham ma!dde...ı -k a• ••rfetmek • muş gençleri etnıfına topluynr 'Ve tlmiı.in lskin Müdurlüğü katibi Sü. " u.u iki tarafından bire• duvar örü- ,,. r- • -
rak Moskovaclan yola ~kıyor. Bır (t k"l"t) d . le•'"'""~ Dalkılır bı"r -tandaa+nn ru".,_ motele bir cfsveç - Fin • Norveç ve lılarla hakiki bir dostluk bağlan ku- mecburiyetıUde kalmıttır. fidd d T '- d eş 1 

• enen ı,eyı ynpmıya b~- .,....... " ·• 9~ v ktı 1 !erek evvelce kapatılmıcıtı. 
m et sonra a aş11.en ~ vnrıvor. 1 ..... 1 -''· - 6 b t hat· d Dan!mar"ka> cfederasyon> u ru a- rulmASJna blriclk mini tqkll eyliyen " n::.er bir ma· .. : de --ele ve E p d t k d • l ıyor. v""~ a ı.-..cn curm m~ u ın e ya. Diğer ikisi de bugünlerde ..,. ... _ .. n~~rrl' nşa. a. tl<>l! ova an aYTJ - GörülGyor ki }~nvcr PaRıııfan -ı. j kalıınmıştır. Bu \•aka vö>le cereynn ca'ktır. Adalar mesııle~inin muslihane bir su. miiatahclemin meselesidir. En na· 
mıı, ot! ini! stıtmış r. " '~ t •şt.1 • Avrupada, herhalde Alnıanyadan rette halli için Sadırııznm Salt Ha- hemen b;rer tclile halini aldı. 

Halil Pa.,a, Tııikentte bir mMdet evvel: :ımcaııı Ham rnş:ı Türkist.a- ı e ş;h,t'ntlz İtlin Müdilrlüğü bir bu- sonra yine nıühim bir mevki SRhilri Um Paşa ile VcniU!.oa arasındn Gelen geçen insanlarm, ara• zik fU zamanda bile pevler ken-
lstirnhat n muhitı tetkik ettikten na gıtmfş ve orada çıılışmı5tır. An· k ed be • ü h 1 b 1 d ğ olncağ'ınn şüphe olınıynn T<'ransanın Bl'ükReldc lııwrluhihmız ete nclüfi baların, hayvanların üzerine disini ıöstermektedir. Memleket 

~na~a~!~riı: .. :~::~~~kt~ ki Pilnlil ~:n ~C'l.:ann n':ı1o~ıç~ da~;;~c uk~I~ yeni ılünya nh:amıncla. Alman tesl- bir nıill~kab> hatırlattı. Yıınnn Bne- yirmi metre irtifadan sular çok genİf oldufundan asket İ la· 

Bakışlar .., tı t ,.... "ı 1 e,f .n1"1M" 1 &ı§a- nuı tek memurdur. Kendisi bir gfin rindcn kendini kurtal'amıynca.:'l, vekilini yola getlrindye kadnr gö- serpiştirmekteciir. Bir hafta- hakkiimle amele hareketlerinin 
ı nın aya ına mıı 0 ırn na yet nra. ıı d k. bl · t'd ·ı h · ı h 1 hatta" onunla lşbirlil"•l yapmnsı ha- begwim "lltlndığı halde, rahmetll Sa- d b b - -ı_ k ta-.... en o·· .. =-.. ~:ıememdde· 1 sınd hı" b ü 1

._ _ b h e n e ·ı r ıs ı n ı e, t-e nnı z a • ., .. l an eri u çuruıı; e.mer taş· -..-&• - •~ 
1 a_ ç r m na~""'. t, 1nn~a <' et kından ''u-·~ s"""""rl go~ı·c-'· .. k.;kt menafii ~ktizasınclan bulunduğu dırazam bir türlü İstnnbuldıın hare- ~!..... ı-k .. t H 1 t p .a ı:.LU -.,.,,. ·~ " lorııım arasından sızan, fış- a.-ve il a n ~·o,.. ur. n 1 n,ıı, Ankı rıı n tid hl 1 • d .. L-naatındevi. z.. 1 ket cdl'm~:M, cRamazanın on b<>şin. S• • • ki d ı buk" ct" • d tu <İl ~ - lf '~ a sa P erı 01

" sene lfJl ""'U.V le.ıran bu ıular, böyle akmak- Bütün bu cereyanlar Ameri-IVrl sıne er en Lilk~m tlınlm Cl'Sf tl.
3

n1 . ıJo kc.va l'V\'cl snna tc>nıllk cdılmlş c.lan 11.rll• Çünkü bu iki millet, <kültün ve de Hırka! Saadet nlayındn bulun- d d k b • d aılbe vk 
1 ıı ume n n ml!n a!l C1 nı halddnr . • • kt d. 1 Dl d . t ciktısad> itibarile birlbirJ .. rini itmam nıab gihi bir takım sebepleı· altında ta evam ederse, bir rnü - ayı arpte11 zıya e se e-

9VV9 1 :dccek hiçbir to.şcbbü J ~'İrişmi~ de- ;~~uı~;:~ ~~~:r~~i eo:~~ v':.::. cdl'n iki büyilk komşudur. Biz na ıl iki defa ~yııhati teahhur etmtıı:, ni· det sonra o koca duvarları debilecek gibi görünüyor. Bunun 
glldlr. FnalfyeU P.olşevıkleıirı ~ciz- ~ı d · , .. ,, Ruslarla asırbrca yok yere çar- hnyt>t VenizClo Atlnadan hareketle gelip geçenlerin kafasına, Ka- yeni bir delili Rooseveltle Cb;ır-Peuami S4FA ı · - -nd f k receg z, <'mış. "' 

.... ,\';.. .. ................. en onu e. muvn n ntl.1rı tahtında YtlSUf S<'nger snlanmıyıı b~layın- ıpı~tıkt.an sonra dost olmuşsak, Al- Munich'e gittiği sırada, A'lr·usturyn raköydeki evler gıbi, ansızın chill arumda kararlafbralan wlh 
wün 600 lira 'ermiyc hazırsı· 
•n. Size bu fiyatla last~>i sa
tacak adam bir muhtekirdir. 
Fııkat hemen telefona yapışıp 
onu murakabe komi"yonuna ha
ber verir misin·z'? Ne münase
beti Bilakis, bu alım satımı gizle 
m<'k ~in, alıcı da satıcı kadar 
ihtiyntlıdır. İtıte, ihtikarın kur
bunı olan alıcı, iht karı yapan 
satıciyle -istiycrck 1- suç ortnğı 
olmuştur! l,te muhtekiri ya

rntan :zaruri ihtikar hadisesi! 
işte yaknlanmasına imkan ol
mıyan, çünkü müşterile ittlfalc. 
halinde bulunan muhtekiri 

Ne zaman, piyasada arzı 
azalnn ithalat mallarını, dev
let, geçenlerde kahve ifinde 
yaptığı gibi. eline alır da hal
ka müsavi fAltlarla ve sabit 
fiyatla dağıLtraa, o zaman 
muhtckiTden evvel ihtikar ha
disesini önlemiş. neticede muh
tekirin doimaauıa da rnini ol
muş olur. Fakat bunu yalnız 
kahvede, yalnız last'ktc değil. 
bütün ithalat Ye utUııal ma!la
rında yapmalı, yi.ni tam dev
letçj bir e.konom.i cihazı kur
ması lazımdır. 

Demek ki bir polie meıelesi 
değil, hba çizgilerile anlat 
mak istediğimiz gibi, her fey
den e'"°el ilttıaadi bir aiıtem 
davua önündeyiz. 

~reynn l'tmrkted!r· ~olşcvf}: değil. ca, Süleı; man bu muameleyı onun mt1nlarl:ı Fnın 1zların da, bundan 1 Vellahdinin Bosna!lıırnydıı katli üze- yıkabilir. esaalannın yakında daha müsbet 
dır, fakat Bolşevık duşmanı da de- lehine hallt:'tmclt viadile kendisinden bö~Jc biriblrlerine z:ırar vermi;reeek rinc, Atinıtya dönmi!o·r mecbur olmuş Mnnznra tehlikelidir. Ya o iki bir tekle konulaca-juıa dair Va· 
ğildlr. 40 Ura istemiştir. 40 lirayı bulamı- hlr siyaset tak'n etnıelcri, luıtti'ı nynl 1 tu. Bununla beraber Yunan Harici· 1 gözü de ıukada~nn gib! birer tinıiondan gelen haberlerdir. 

Çarlık ida?'CSinln yılların sürmüş yan Yusuf, Enmiyet Mudürü Zlyn hndeft> el bl:l"ğilc yürllmcleri pek ye Nazırı Müsyö Strcit'in teklifi 1 duvarla kapatıp otuz metre- .Muharrem Feyzi TOGA y 
zulüm ve fşkl!ncelerincl n hrnüz kur- sacre giderek mcselryi anlatmış ve makul ve doğru olur. Ozerinl!, Çanakkale haricinde Bohça. 

1 tulmuş olıın -lıütOn Rıı~:,n gibi - bir znbıt varnkttsile Emni)'C't ıudür. Bu tııkdirc(', Nazi tnhakkümunün ııda civannda tesadüfen b:ıluşulma- I lik 0 ko::.a yolu kör etmelı ve 
T6rkistanda da o s•rad!l bGylik blr, liiğünden aldıtı 32 lirayı bilfıbıre nihai tahribine kndnr, hangi kuvvet sı kararlaştılh halde, Snıhrnzam yi. I yahut hemen bir çaresine b:ık 
şaşkınlık, k:unrsızlık hfıkfiın sür- sokakta kendisinden isliycn Sülcy- V(' vn!!ltnlnrln çahŞllneaktır. ne yer1ndcıı kınııldıyamnmış ve nlba. malı. 

~IHIUllWfllltHJUIHUHllUUIHUliUUnıuııııua~ 

mekt'! oldul'll için, gençleri bir nrnya mana verdikten sonnı, vakayı bizzat Övle tahmin ederiz ki, Almanya, n•t - o tal'lhtc Rumanya hizc bu yol· ı Çaresi de şudU'r: On bcı;; 
toplıyacak. fikirleri bir noktadn bir- takip eden Eınni)"et :'>Hidiiı·ü ve mai- noıŞcvik Rusyasın• mağtup <'lmlye cin çok muzaheret ettiğinden· iki ıısmık bu r:atlak, çürük ve 
leştim::l!k (teşlrila~) ne -reşit tc:kl- yeti vakaya \"az'ıycd etmi Jer ve Sü. nıuvaffnk ohır~a H_itl.rrln .detantla j devlrt murahhaslarının R~rcş~ tehlikeli k;merlerin yol Ü!l'Ü· 

,-~ Vecizelerin Şerhi ~, 
ı '1ıunınuuun11111u11nııı11ıı11111u111111111111nı~ 

lat olursn olsun, Bolşeviklerin aley- ıe~manı eürnıilm.eşhut halinde yaka· ilUn ettiği veçb_ne_. ~ıltün ~ıılletleı-ln topl:ınmnsınıı ~aı·ar verdl~·flebılm~şt'.: ne tesadüf eden ve her gür. 
1 lliç bir düfünce. nelıado.r 

1 
yükıek V• nekc.dar doRı u 
oluna oleun, hayat alemine 
ge.çmedihç. in.cnları bah· 
tıyar •dem•~ ! 

hinde olmanrnk ııartfle, o sırada liı- lamışlnrclır. Mesele ııdli)•eye intikal 1 ml!vcudiyet V<' ıstık!allerinı temin e· I Talat ve Hnlıl Beyler ıll! Mn!tyo birer parçası kopup dökülen 
zumlu idi. etmt.. ve gr.teyman te;vkif olunmu•- decek hir sulha vnm1ayı cana mlnet l Zııimis ve Politis üç haftn müzake· k h '-

,., u .. 1 ııımını emen yıa:mak. (Dcı;amı var) tur. bile~ektir. Zira, türlfi tecrübelerd<'n rattan sonra Sakız ve l\!ldilli ada a 

~ ·~!!.~~~--·~ ...... ~~~~~~~~~~~~!!".!!!~~~"'!"'~~~!'"""'!~~~----------.... ~----~~----~~ .... "'!""~!!'!"' .... ~--~~--~--~---~--------------- -.~---------.---------.. 
Edebi roman: 30 bisesin1 değiştirmek için müsaade ran hanımdan kaçtığını iddia etti - Hcniız boşalmadığm günlerdeki 
................ ............ istedi. gin günlerde bile, her sokak başuı- duygularınla hislerin arasındaki bU-

Afıl'e Hanım ııitemleı·de bulunciu. da, onun, yolunun üstüne ('ıkıvcre- yuk fark sana iflli.sını haber verdı. 
l\ledlhayı, annesini sordu. Ağrıların· ceğinf kalbin ('arpar:ık umduğunu !f n olmamış meyvaları :kopararak 
dan, Nazım Beyin i,şlerinden §ikayet bilmiyor muydom sanıyonun... Medihaya ait olanları imha ettJn. 

f çimde uçmak JçJn tftrlyen ince 
şeyler vardı . . Fakat vicdandan gelen 
bir atlrhk altmda etlllyorlardı. Bu 
ııfırlığın fistfine bağdae .kurmuş 
şeytanca bir tüphe, fikir ve hia uğul. 
tuları arasından kC'skin ıslıklı bir 
dille: cHakikatcn hır b-On gclmlye. 
cek mi? diyordu. l\lcrhanıetin bir 
günahtan ı:bha ağır bı" yük halini 
nlacağı V!! pişmanlığın yalıını J.;in ve 
nefret haline okacaKı bir eDn gcl
miyecek mi!> 

Onu derun! bir öfke lle sustura -
mıyacak kadar aciz, aadece bu kadı-

Kemal Bil batar .................................... 
nın yanından kaçmak 1sUyor, bu
nunla beraber onun peşi sıra mer
divenleri gl!niş bir hevl!ale çıktığımı 
görüyordum. İçimde bu hevesi nyıp
lıyan ıslıklı konuşmaya karşı ancak 
kendimi müdafaa ediyordum: c.Ka
pılarına kadnr geldikten sonra Afi
fe Hanımın rahatsızlığını sornıadan 
dönmek kabalığını yapamazdım yab 

Af.lfe Hanım yün atkı ile dizleri
ni örtmuo olduğu halde bir koltukta 
oturuyor ve bir roman okuyordu. 

Hatırını sorduğum, mazeretlerimi 
ft6yled.liim aırada, Naran Hanım el-

etti. Gelecek hafttl resim sergisinin Kendi kendine itiraf etmekten çe.. Şimdi de onu mahvedeceksin. Sıra 
nı;tlacağını haber verdi. klnlyorsun ama, Mcdibaya rastla. onda .. > 

Onu dlnllyemiyordom. İçimdeki ses mad,.:ı önce Naran banıınln tanış- Yakalığım boynuma dar gellyor-
bcni rahat bırakmıyordu: ınarııış olmnna bin kere lanet edl. du. İçimde bir yıkılmanın sarsıntı-

cfnkar etmek nafile... Buraya yirsun. Halbuki bir zamanlar ellnde !arını duyuyordum. Birden yerim -
gelmekten boşlandığm aşikirr. Şu biı· zambakla Medibanın aşkı temsil den fırladım. Hayır, gitmeli 1<llm. 
saatte seni bekliyen nifanlın glttlk- edecek ycgii.oe model olduğ"tınu iddıa Gitnıeli ve bOtfin iddiafann doğru 
çc daralan bir sabırsızlıkla işinden ederdin... O asfalt yollar üzeı inde olmadığını f b:ıt etmeli 1d.1m. Medi- ı 
baııını kaldırarak caddenin köşe - ona neler soylemcmiştin? .. Bunlara hımın yumuşak baln~lıırile fçlmin 
sine bakıyor. Halbuki sen burada, kendin de şaşıyordun ve esenin nş- dağınıklıklannı toplamalı ve ona ait 1 
şu ihtiyar hanımefendinin manasız. kın bana şimdiye kadar m(?Çhul l:al- olanı başkosıııa vermiyecl!ğimi b"Ö • ı 
konuşmalarına katlanıyorsun. Çfin- mış kabiliyetlerimi tanıtıyor 111<'di • ternı<'li idim. 
kü Naran hanımı akşam kıyafeti hu diye hayretini isUı:annr ediyor- _ Canım ne oldunuz? diye scrıl!-
içinde gözlerinle okşamak arzusun- dun. ni~ etti Afife hanım, Naran şimıli 
dan ölüyorsun. Onu gdrmemiye kat- Duygularının hütfin çlçcld<'rinl o-

1
. 

· ~ 1 k d k rf ge ır ••. !andığın günlcrln biriktirdiği bir aç- na V<'rdm. ·vn :ırı o ·a ar ço sn • 
!ıkla okşamak. Görünml!% bir arzu ettin ki, yeni bir hadisenin yolunu O gelmeden kaçmak istediğimi glz-
ve aşk halinde kalbini terkl!derek o- kesmesi üze.rlne, gözlerini içme çe - liy<'rek: 

1 

1 · bfı -k bl ü h Bu akşam yemcl:inl onlıırda ... nun ayakları dibinde yuvarlanmak vlrd ğın zaman ıyu · r ş p e ve 
istiyorsun. Ne söylesen yalan ... Na- korkuya kapıldın. llJeva111t var) 

Henry Van Dyk,. 

Duıünceleıin hnynt aleminde 
geı'Çckleşmcsi, onların işe yarar, 
!nsanlaı ın :rnşayışını ilerletfr, 
in•anların bnhtiyarlığını arttır • 
mıyn yardtm eder oldoldarını 
gösterir. liıızı dilşfinceler yüksek
tir, doğrudur, fakat onlann ha. 
yat ilemindc gerçekletmelerl yıl. 
lnra bakar. Bu yıllar içinde bu 
duşünccler olgunlaşır 'Ve günfin 
biı-lnde unların vcdmlcri alınır. 
Dou ılll~llnceler de bayat lilc • 
mlndl! yer bulamaz. llunlar mü· 
cerret birer duş6nce olarnk ka
lır. Bunlar da belki yüksektir, 
belki doğrudur. Fakat ne çare 
ki bunlar insanlann bine yara
mak, in.sanların bahtiyarlığmı 
arttırmak b:ılommdnn kısır ol
<l uklan içiıı hayat Ulemindc bır 
hakikat olaııık yaşaynmnz. 

İnsnnlnrın en çok tutundukla
rı dOşünceler, onların bahtiyar
lıj!ıııı aı ttıranlnrdır. 



11 Al:rU8TOS 

1 Dünya harbi 11 
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7111acl ... , 

lnglllz tebllll 
KAJIJ&E, 17 (A.A.) 

lngiUı Ortaıar1ı: umumi kararci· 
hının tebll~l: 

Tohrukta lccıif faaliyeti devam et
mekte ve dıııman iı ekiplerine ta· 
yıplar kaydettlrmektedir. Hudut mın 
t:ıkasında, vaziyeit.t değielklik yok
tur. 

Alman tebllll 
BERL1N, 17 (A.A.) 

fngıltereye karıı mücadelede, Al -
man hava kuvvetleri şimali İskoçya
da kliin esliha fabrikalarına yeni bir 
gündüz hücumu yapmıılardır. 

Dün gece, savaş tayyare.eri İngil. 
terenin şark sahili açıklaunda ce -
man 500 tonilato har.minde iki tlca
J"et gemisi batırmışlar ve ilç lıilyük 
şilepe de isabetler kaydetmişlerdir. 
Adanın şarkında müteadılit tayya

re ıneydarı ve Jiınan teııi~atı bombar
dıman edilmiştir. 

İngiliz hava kuvvetler!, dün gün
düz l'ıfanş sahiline hncum teşebbüs· 
leri esnasında, hava muharcbe!linde 
16 Uıyyare lmybctıniştlr. 

Dün gece, İngiliz tayyareleri gar. 
bt Almanya (!zerinde bir kaç noktaya 
ufak miktarda infilak ve yangın bom
bası atmıştır. Askeri veya sınai ha
ııar yoktur. Gece avcıları mütecaviz 
tayyarclcrden 11 ini düeiirmüşlerdir. 

ltalyan tebllAI 
ROMA, 17 (A.A.) 

İtalyan askert tebliği: 
Dlln gece f ngfllz hava kuvvetleri 

~eniden Catania ve Slragoza şehir. 
!erine hOcum etmişlerdir. Düşman, 
hava dafi bataryalarımızın ateşile 
karşılanmıştır. Atıln yangın ve in
filak bombaları evlerde hasar ika et
miştir. Maddi h:ısar olmuşsa. da in
sanca zayiat kaydcdilmem1ştir. 

16 ağu!tosta Cataniaya yapılan 
hava hilcumu neticesinde 18 ölü ve 
25 yaralı olmuştur. 

Gazel 

TUrkçemlzl 

kendi hallne 

bıraksalar ... 
<s.,... ... ,,... '--.J 

lirn, sarf kitaplarındaki kısımla· 
nn da lransazca adını kullanalım, 
mesela (sıfat) için ( adjectif), 
isim için (substantif), fiil için de 
( verbe) kelimelerini istimal 
edelim. Yok işi bu dereceye var· 
dırmıyacaksak (çünkü buna ev· 
veli Meclisin müsaade etmiyece
ci muhakkakhr) o halde Türk 
lisa.nmm ıarf kitabını yapmak 
için, evvela i~ (gramer) keli
mesinden vazgeçmekle ba,laya· 
bm. Sonra ( Morphologie (, ( Se· 
mantique) gibi derin ve kuıtık 
manalı frenkçe 1ahlahlarla uğ
ra,mak külfefni de terkedelim. 
Bu uzım boylu İfler yerine basit 
bir yoldan hareket edelim. Türk· 
çemmn _. kaidelerini cemeden 
bir lla,li sarf kitabımız vardır. 

Banlar içinde meseli Ahmet 
Raaimin sarf kitap1an, Şeyh Vas
fi merhumun svf kitapları, bat
ti Sultan Hamit devrinin son 
gunune kadar Mercan idadisi 
müdürlüğünde bu1unmut olan B. 
Hüseyin Cehit Y alçınm bir sarf 
kitabı, ve daha yeni amena ait 
B. Tovenin de mükemmel bir 
sarf kitabı -nrdar. Bu kitapların 
hepsi de bili bugün İJe yarar. 
Hatti ubalinizin de, bir gün bir 
lisan kaidesinde fijpbeye diifer
eeni:a -hepimizin yap tığı gibi- bu 
kitaplardan birlne müracaat et· 
tijiniz füpbesizdir. Hakki1e mü
tehassıs olmak ,...tile üç dört ki
tilik bir heyet teşkil edin, onlı;ır 
bu sarf kitaplannı alsmlar, tetkik 
ehiriler, fazlalannı atsınlar, t>k· 
siklerini tamamlasınlar, ortaya üç 
bq ayda mükemmel bir sarf ki
tabıı çıkar. Yoksa İf şimc!ıki 
gramer komisyonuna kalırsa, 
acaip kelimeler içine boğulmuş 
olan bu komisyonun bir ~v ) a
pamıyacağından ve yahut yap· 
tığı şeyin bir müddet sonra de
ğiştirilecek bir ( ucübe) olaca
ğından biz eminiz.'> 

İtte muhterem Maanf Vekili
ne bu sözleri söylemek isterdik. 
Şahsi bcrh~ bir emelden, 
maddi veya manevi herhangi bir 
gareıı ve İzvadan tamamile an 
bu nuihatlanmız dinlenir mi, 
dinlenmez mi, bilmiyoruz. Fakat 
&nlenmeue geçecek zamanlan 
\la, aarfedilecek paralara da, ve 
bilhaua yine kitap11Z kalacak 
çoculdanmuaa da cidden yazık o· 
lur TASViRİ EFKAR ................................................ 

Tasviri EfkAr 
Nfiıhan (S) Karuftar 

1 . . ' Türllİ11• Hıırif Abone Şeraıti için için 

Senelik ••.....•••.. 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ............ 750 > 1450 > 
Üç aylık •••... .. . ... 400 > 800 > 
Bir aylık • . .. .•••.. .• 150 > yoktur. 
DİKKAT: 

DercolUJUD11'&11 nnık ia8e olı.uuıaaL 

SOVYET 
tebliği 

(1 taCİ •GJt.i/~1& cUVGM) 
Moekovadald lntıba, Ukraynada 

bllytik Alman taarruzunun, Rus kuv. 
vetlerinin artan rrıukaveıneti dolayı
ılle yav!'şiadığı merkezindedir. 

Almanlu Smolenakte siper 
kazıyorlar 

Londra, 17 (A.A.) - Rus ceph• 
sinde Ukraynadaki harekat tehlikeli 
mahiyette devam etmektedir. Fakat 
Rus raporlal'ına göre cephenin dlgcr 
bütOn kısımlarında vaziyete Ruslar 
hikim bıliunmaktadır. H

0

atta Alman 
ların Smoiensk mıntakasında gen1!1 
mikyasta siper inşaatına başladık: 
ları görülmektedir. Bu ise Alman 
6razctelcrinin naklettikleri cher ne 
pahasına olursa oll!lun l\tosko\·aya 
varmak> emrile tezad teşkil eder. 
Çünkü l\foskovaya gitmek için en kı
sa yc.l Ukrayna yolu değildir. 

Berlin ve Steltin bombalandı 
1\foskova, 17 (A.A.) - 'I'ass ajan. 

sı bildiriyor: 
15/lG ağustos gecesi, Sovyet tay

yareleri, Ecl'lin mmtaka ına Vl' kıs
men Stcttin üzerine yeni bir taarruz 
ynpmışlardır. Uerlin ve Stettin as
lı.eri ve endüstri hedc!lerl üzerine 
bü~·ük mikyasta yüksek infiliı.k v~ 
~·angın bombalan atılmış ve bu iki 
şehirde bir çok lnfiliıklar ve yangın
l:ır nıfi§ahede olunmuştur. 

Tayyarelcrimlzln hepsi üslerine 
dönmüştür. 

Bvdienni ordularının 
mukadderah 

Londra 17 (AA) - Bugün 
Rusyadnki salahiyettar mahfıller 
den Londraya gelen haberler, 
heyeti umumiyesile harp vnziyeti 
hakkında daha nikbin bir fikir 
vermektedir. 

Bu haberlere göre. Nega gclü
nün şimali garbisindc bütün Fin 
hücumları geri püskürtülmüştür. 
Kexholm mıntakasında Alman -
lann yaptığı kuvvetli hücumlar, 
düşmana muazzam zayiat verdi
rilerek durduTulmuştur. 

Somlcnsk mıntakasında Alman 
lar, her tuafta, siperler kazmak
ta devam ediyorlar. Almanların 
yakın bi istikbalde Moskovaya 
doğru ilerlemiye teşebbüs edrcek 
lerini gösteTen hiçbir işaret yok· 
tur. 
Kiyefin garbında fevkalade dar 

bir cephe üzerinde Almanların 
yaphğı ağır bir hücum tsrdedil
mitı ve bu hücumu yapan Alman. 
kıtaları Ruslar tarafından tama
mile imha olunmuştur. 

Almanlar, Uman cephes"nde 
bazı muvaffokiveter elde etmis -
!erdir. Fnkat heyeti umumiyes."le 
UkTBynada Sovyetler vaziydi 
kontrolleıi altında tutmaktadır
lar. Ukrnynad ~ki Almnn muvaf
fak.iyetleri neticcsınde Ruslar 
muntazam bir tarzda o:nyeperi~ 
arkasına çekiliyor gibi gözük
mektedirler. 

Mareşal Bud 'ennin.in, kuvvet
lerini az çok tam bir halde Oin
yeper nehrinin teşkil ettiği hattın 
arkasında toplıyacağını ümit el· 
mek için bütün şanslar mevcut
tur. 
Almanlar Moskovaya yeni bir 

taarruz haztrbyorlu 
Londra, 17 (A.A.) - cDaily Te

legraph> gazetesinin Stoklıolm mu
habiri yazıyor: 

Hitler, Moskovayı her ne pahası
na olursa olsun almıya karar ver. 
nıiştir. Zannedildiğlnc göre Mare~nl 
Von Bock, Sovyet hüküınct mcrke~l
ne knrşı üçüacll blr büyük taarruz 
hazırlamaktadır. 

Sovyet İstihbarat Bürosunun bil. 
dirıliğine gÖl'e, Alman hatlarının çok 
gerilerinde hummalı bir faaliyet mü 
şahcde edilmektedir. Almanyada, 
Fransada ve Avı-upanın heı· yerinde 
bötun sarnıç kanıyonlan seferbeı· e
dilmiştir. Bunlar alclücele cepheye 
malmahruk taşımaktadır. Çünkü Rus 
şimendlfcrlcrinln bu hususta Alman 
lar tarafından kullamlnm:ıdığı sabit 
olmuştur. Kamyonlar dellk deşik ol
muş yollar boyunca ,.e kenclill'rini 
Sovyet t.ayyarelcrlnden gizlemek için 
fenerlerini karnı tar:ık ilerlemekte. 
dir. 

Rusların söylediğine nazaran, Al
manlann cenup ordusunu muhasara 
ettikleri iddiası bir cihetten ıloğnıılul' 
ki AlmanlRr Odcsa ve Nikolnye!te 
mümkün oldulfu kadar fazla tutmak 
için gerllerde knı::den bir miktar 
Sovyet kuvveti bırakmıılardır. İcap 
ederse bu kuvvetler şehirleri rıhtım
laı·ı, limanları ve bütün ae;riiscfaln 
tı:sfsatını vesai~i tahrip edecekler. 
dır. 

Şa:ret Alman hava kuvvetleri ha
vaların kontrolilaü ele alırsa Mare
şal Budienny'nln ordusunu Dnleper
in öte tarafına eekmck işi daha &i
yadc güçleşecektir. Fakat şurası mu. 
hakkak ki büUln yere inme imkanla
rının Ruslar tarafından imhası ~ 
çete faaliyetforl Almanl:ırın tayyare 
üslerini Ukraynaya nakletmelerlne 
ve ordu lle birlikte ilerlemelerine 
mani olmuştur. 

Almanlar 6000 tank kaybettiler 
Moskova, Yl (A.A.) - General 

Sukova göro cAlmanlar düşman hat. 
tında bir gedik açmak> tan ibaret 

* CHURClllL'& BiR NUTUK 
SÖYLIYECEK - Londra, 17 -
Zannedildiğlne göre, İngiliz Başve
klli Churchill, yakında lngılız.Ame
n"ltan deklarasyonu hakkında bir nu-
tuk 1rad edecektir. 

Uçan kaleler 
Brest'e 

hücum ettiler 
Bir uçan kale yedi 

Alman a vcısile 
çarpıştı 

LONDRA, 17 (A.A.) 
B.B.C. : - İngiliz Hava Nezare

tinin resmi tebliği: 
Blenbelm tayyareleri, dün Fransa

da Saint..Ömer hava meydanile tren 
münakale hatlarını bombardıman et
mişlerdir. Zayiatımıı 4 tayyareden 
ibarettir. Buna mukabil 19 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiot.ir. 

Uçan kaleler dün sabah Brcst. dok
larını bombardıman etmiştir. Bir 
uçan kale avdet ederken yedi dilş • 
man ayyaresile muharebeye t.utuş • 
muştur. Mürettebat bazı zayiata uğ
ramakla beraber, tayyareyi sallmen 
geri getlrıniye muvaffak olmuşlar • 
dır. 

İneili.zlerin hava hücumlan 
Londra, 17 (A.A.) - İngiliz ha

va kuvvetleri, dün gece Kolonya, 
Düsscldorf ve Duisberg üzerine şid· 
detli hucumlar yapmışlar ve bir çok 
büyük yangınlar çı'karmışlıırdır. 

Sicilyaya taarruz 
Kahire 18 (A.A.) - lngiliz 

hava kuvvetleri Orta!::ırk umumi 
karargahının tebliği: · 

Sicilyada: Ağır bomabrdıman 
tayyarelerimiz, cumayı cumaı1e
siye bağlayan gece, Catania )j. 
manına muvaffakiyetle tetevvi.iç 
eden bir taarruz yapmışlardır. 
Merkez mendireğine, demriyolu 
istasyonuna ve gümük b'nalarına 
birçok bombalar atılmış ve bir 
büyük ve birçok küçük yangınlar 
çıkanlmıştrr. Bir jnfilakı mütea
kip 100 kilometre mesafeden gö
rülen alevler, 250 metre kadar 
havaya çıkmıştır. 

Dün avcılarımız tarafından ce
nubi Sicilya üzerinde uçuşlar ya
pılmış ise de hiçbir hava muhare. 
besi olmamlfttr. 

Serbest bir 
Romanya 
hükumeti 
kuruluyor 

ALMAN 
tebliği 

(1 i1&0I NAifu!.n "--mJ 
yaklaşmaktadır. Harp malzemesi ga 
nalını vesair adedi pek külliyetlidir. 
Şark cephesinin diğer lusımlann

da da harekat muvaffakıyetle devam 
etmektedir. 

Bir Almao Generali öldü 
Stokholm, 17 (A.A.) - Tass: 
Salahiyettar bir membadan öğre

nildiğine göre, Murmansk fst.ikame
Unde cereyan eden bir muharebe es
nasında, lo'in cephesindeki Alman or. 
dulan grupuna kumanda eden Gene.. 
ral Dietl ölmüştür. 

Teslim olmak iatiycn Sovyetler 
ödürülüyormUf 

Berlin, 17 (A.A.) - D.N.B.: 
Finlımdira cephesinde Sovyetlcr, 

Alman ve Fin kıtalarının ileri hare
ketini, mukabil hücumlarla durdur -
mak istemişlerdir. Bu yüzden Sov
yetler, harp meydanında 1300 ölü 
bırakmışlardır. 

Alman askerleri tesllm olmak fs
tiycn Sovyet aske;lerlnfn siyasi ko
miserleri tnrafından 6ldürüldüklcri
ni bir kere daha müşuhede etmişler
dir. Bu müşahedeler blliihıre Sovyet 
esirleri tarafından teyit edilmiştir. 

Sovyetler yeniden 7000 

Bcrlin, 
riyor: 

esir verdiler 
17 (A.A.) - D.N.B. bildi-

Krivoy • Rog endüstri ve maden 
mıntakasımn temizlenmesi, 16 ağus
tosta bltirllmiıUr Bu ana kadar ya
pılan müşahedelere göre, Bolşevik. 
ler bu bölgede pek çok ölO verm!ı. 
!erdir, 7000 esir alınmış ve 38 top, 
büyilk miktarda tank, bir çok kam. 
yon ve tayyare, yağ iğtınam edilmiş 
veya tahrip olunmuştur, 
Aşağı Dnlcper üzerinde vukua ge

len çarpışmalarda, Alman tcşckkül
lerf, Sovyet kıtalannı Dnieper kı~,. 
larında dar bir sahada muhasara et
mişler ve bu kıtalara kanlı zayiat 
veJ"dirmişlerdlr. Sovyellerin sallarla 
nehrin öteki kıyısına gl.'('mek teı:eb
büslcrl, Alman silahlarının ateşi~ al. 
tında muvaffakıyet.sizliğe uğruyordu. 

Budienny ordusunun kuvayi 
külliyesinden ümid yok 

Stokholm, 17 (A.A.) - Ofi: 

1 Hava 
sanaylimlzde 

hayırll bir adım 
(1 ütci tıaJı.iftderı deVHt) 

Buradan otomobiller ve otobüsler
le Yeşilköye hareket edilmiş ve mu
uaam yui bava istasyonunda bir 
tnüddet istirahatten sonra oelılr ban. 
donsun un çaldığı istikliJ martlle me. 
raaim başlamıştır. 

İstiklal marşını mötealdp hitabet 
kürsüsüne çıkan müessesenin değerli 
m6hendislerinden Kudret, davete ica
bet ett.iklerlnden dolayı hazır bulu • 
nanlara teşekkürlerini sunduktan 
sonra, Nuri Demirai bava endilı. 
trisinin yaptığı işler Ye edinditi he. 
defi jzah ederek demiıtlr ki: 

- Her uçan gibi, ber uçqu sey
reden de tayyarelerin ve motörlerinin 
illkcmiule kendi elimizle, kendi eme
ğimizle yapılmasını dalma hararetle 
özlemiştir. Cünıhuriyetimizin çok ve.. 
rimli sınat kalkınmasında inşa edilen 
btiyük fabrtkalal' arasında bu müte
vazı atölye, işte bu özleyişi tahakkuk 
c~tfrmck 1stiyen temiz bir dilşuncc
nın mahsuludür. 

Hatip bilhassa bugOnkü vaziyette 
tayyarenin bir memleketin hayat ve 
istikbali namına ne kadar mühim bir 
rol oynndığını çok güzel buluşlarla 
izah ederek sözüne şöyle de,am et
miştir: 

- Hava endüstrisi memlekc• 'mt. 
zln bugünkü snai kudret ve kııhill -
yetine en uygun bir sanayi şubcsld;r. 
Az malzeme llc inşa edılen tayyare
nin bütün bedeli el emeğine verilmek. 
tedir. Zira tayyare bedelinin ancak 
~üzde 12 sini malzeme teşkil etmek 
tedir. Biraz sonra uçacak olan t.ay-
1•arelerimiz fabrikalarımızın ilk ma
mulatıdır ve tamam~ Türk mühcn. 
dls ve işçileri tarafından imal edil
miştir. 

Hava endüstrimize hem uçucu, hem 
yapıcı yetiştirmek gayesile fabrika
mıza bağlı bir Gök okulu vardır. Or
ta tahsili Divrlkde bitiren ve sıhht 
durumları müsait olan gençlerden se
çilen talebeler öğleden evvel lise de
recesindeki derslerini takip etmekte, 
öğleden sonra da atölyede çalışmak
tadırlar. Bunlardan bir kısmı da u. 
çuculuk için yetiştirilmektedirler. Bu 
gençler vatan hizmetine çağırıld:k
lan zaman gök süvarilerlm.iz arası
na karışacaklardır. 

Mühendis KudrcUen sonra kfırsü. 
ye gelen Maraş mebusu Hasan Reşid 
Tankutun oğlu Doğan, pek tabii bir 
şekilde bütün gençleri temsil eden 
çok samimi sözler söylemio ve bu a
rada: 

Tefrlka:4a Yazan : Ziya Şakir -·············· ............................... . 
lttlhatcllar Ahmet Rıza (Beyden) kurtulmakla 

çok memnun olmu9lardı 

- Esasen, Ahmet Rıza bey düz lisl )ne tahsis olunmasını rica etti. 
tabandır. Onun girdiği yerde bir ıe- 1 DOşfineyim1 diye cevap verdim. Hal_ 
amel.in zuhuru muhakkaktır. buki ertel!li gün gazetelere llin yol

Diye, iddiada bulunanlar da var. ladı. (Zati Hazreti Padiıahi tara • 
dı. rafından, Çirafan sarayı, Jlıllet 

Bu dedikodular, ister minah ve Meclisine ihsan buyurulDluftur) ell
i~ _manasu olsun; muhakkak olan ye, bir emri vaki yaptı... Bad sa
bır r.ıhet varsa o da, artık (mcrke- rayı hüsnü muhafaza etae)'di yL 
si umumi) ile Ahmet Rıın heyin ı·,~ m yanmazdı. ' 
arası .tamamlle açılmışt.J. Vr.: hutun Dıyı.>cek kadar kileükluk göııter -
koyu IttlhııtçJlar, Sııit&.n llamıt dev- m1ştf. 
rinın o buyuk (lıüırıyct miicalıidl). Bu karakterde olan bir lli1k6m -
nl, artık isti kal ediyorlardı. ı dar, tabndJr ki Ahmet Rıza beyi hi-

Ahmel ~ızu bey, f~na. halde ~f~l- mnye edeıne:ıdi. Nitekim Sultan 
lamıttı... Tekr~r (l arıs) e gıdıp, . Reşat, kuvvet karşııımciıı.l<l :ı.aaf nı 
ittihatçılarla bır me:;d:m muharc-ı Cılcnen go terdi. Fııka ıhtıliıflarının 
besi :ıçamnzdı. Hukümet kuvvctleı ini en harnn.tlı zam.ınlarınıı tesa Jut" e
kCimllen ele almış ol:ın bu cesur n-1 rlcn l' 27 t i kiiuunucvvel RY m 
da~lnrla, memleket dııhillnde de bir 9 uncu l'Un\\ .. encbaşı tebriki (1) 
mlıcadeleyc girişecek kadnr kuvveti ınuna ebetJlc Doln abahçe a ay nda 
de kalmamıştı. . apıl:ın m r3 ·ı tıe, Ahmet F.ıu Be-

Bahusus o sıralarda İttihatçılar ~e uoıı.r k: 
t"Ok uyanık bulunuyorlardı. Bırer - Bütün rlıfaknnb:ın, b!rl.bl:-leı i
birer zuhur etmiye başlalan (mu • le hoş geçiner k ıiayı vazife eylemıı
halif fırkalar) a göz açtırmamak ferini istlynrum. 
içln pek şiddetll davranıyorlardı. Dedi. Dunun manas1 b"r:u da; 

Ahmet Rıza bey, her ne kadar (aıkııdaşlarınla hoş geçinmenin ça.
(Meclisi :?ılebusan reisi) sıfatına resine bak! . . . ) demekti. 
malik bulunuyorsa da, yine (merkezi ••• 
umumi) den korkuyordu. Ve bilhas- Muhakkak olan bir cihet varsa 
sn, (müfrit İttihatçı) .ve komitacı -kendisini hiç kimseye cidden sev
tabir! ile (fedai)- denilen (Delıkan- dirıne~c muvaffak olamıyan- Ahmet 
lı) ların ara sırn şuraya buraya ııa. Rıza bey, Sultnn Reşa lın üzerinde 
vurdukları serseri kurşunlardan bi- de çok mCTifi bir tesir husule getlr
rine hedef olmaktan ideta çekiniyor- m\oti. Pııdlşnh, k!!ndislne daima su
du. ı dan iltifat gl5stermiş... Ye daima, 

Vnktile Sultan Hamit gibi çetin 1 (zamanın icabma göre muamele) 
bfr Padişahla mücadeleden göz kırp. etmişti. 
mayan Ahmet Rıza bey, bir aralık İlk Mebusan Mccll .. iıılu 3 üncil 
o kadar sinmişti ki, maruz kaldığı ı;enei denh'e inde nrtık Ahmet R za 
mflşkOI vaziyeti, (Sultan Reşad) a bey, tekra; rlvıuıete intihap o!una
bildirmek mecburiyetini hissetti. A· cağından ümidini lcu!nce, yine Pa
deta, ondan gizlice himaye bekle • d!şaha milracat etti. (Ayan Meclı l) 
di. azalıgına tayinini istirham eyledi. 

Halbuki bazı dalkavukların (Mc- Sultan Rctat, maruf olan tilki kur. 
lek s!yret), bazı budalaların da nazlığını gö«terdi. Hcm!!n Salt Pa
(derviş haslet) unvanını verdikleri şaya haber ~ondrrdi. A hmct Rıza 
Sultan Reşat iki yüzlü ve gölgesin- beyi ayan azahğına inha ettirdi. Ve 
den korkan karaktersiz bir hüküm- o !ırada sarııva gelen ccmiyettn ko
daı:dı ... Ahmet Rıza Beyin başlarda damanlanna da kıs Jn" ~lrrek: 
taç olciuğo z:ıman ona karsı en meb. - Sizi, mfişkül bir v1<z'yetten kur-
t:ul, llt1fntlar gösteren Padişah, Çl- tardım. 
rağan yangınını müteakip onun a- Dedi. 
lcyhindc dedikodular başlar başla • 
mnz bu ilt1intlara derhal hitnm ver
miş. 

(Dcvamt 1'41') 

Amerikadaki 600 bin 
Romanyalı bu gayeye 

iştirak ediyorlar 
KAHİRE, 17 (AA. 

Ukrayna muhnrebcsi hakkında bu 
r~da. fikirler bir değildir. Stokholm 
Tıdnıngcn gazetesine göre, Sovyct. 
lerin Donctz havzasını himaye için 
yeni bir ordu teşkil etmek imkanları 
halli mevcuttur Ye vaziyet bir kaç 
gün evvelkinden daha az ümitsiz te
lakki olunmaktadıı·. B"l.ik:s Sor.lal 
Demokraten gazet 'nin a kcı-t mütc
ha sısına göre, Dnlepcr kav f içinde 
buiunan Budlenni kuvavı külliy lni 
kurtarmak için artık fazln ümit yok
tur. Bu çok geniş nehrin öbür tara
fına bir ricat çok güç olacaktır. Bu 
k taların ytıkında imha bekleneb! -
lir. 

- Büyiik işler başaran büytlk in
sanların hayranıyım. Bence şekli ve 
mahıycti ne olursa olsun, her mu • 
vaffakıyct evvclli vatan ve mlllct!n, 
sonra bütün diinyanın ve insanlığın 
saadetine klltılmış bir lnymcttir. Da. 
vctine sevinerek koştnğunıuz işte bu 
kıymetlerden b'rf ve pek güzidC) :dır. - Ahmet Rıza bey bir ytln bana 
Onu ı:.eliımlnrken en bahtiyar heye- geldi. Çinıgan sarayının (l\llllct Mcc 

(1) O gun, (Mtılıarrcm) tı n 11 lk 
g 11( tcscıd lf cd r. O f(IMl •c 11 e 
be ı, Uf 1 lfrrem c:yın n ilk gii iti
bar cd rdi. 

Afi: - cBoursc Egyptı nn > Effi· 
zelcsinin yazdıgına goro GC'n<'ral 
Antoncsconun rejimıne taraft r ol
madıkları için Rumanyadan Ortaşar
kn gelen Rumenler, Ruman~anın i"
tfhlilsı için nıüttefikleı·in yanında 
yer alınıya knrnr vermişlerdir. 

Demokra. ilerin tarafım iltizam e
den ve hi\len Amerıkada yaşıyan nltı 
yüz bin Ruman~·alı mücadele <ıdccek
lcrin birinci grupunu teşkil edecek
tir. 

Pek yakında merkezi Lonc1rada ol
mak üzere biı- serbest Rumanya hü
kümeti teıia edllccektir. 

olan pek makbul uıullerini Ruslara 
karşı açtıkları seferde pek az mu
vaffakıyetle tatbik edebilmişlerdir. 
Almanlar şimdi biltün kuvvetlel'lnc 
daha sistemli bir taarruzi teşkilat 
''ermek mecburiyetinde bulunuyor • 
lar. 

Pravda gazetesinde cAlman tank
larının kullandıkları tabiye> başlığı 
altında yazdığı bir makalede Sukov 
şöyle diyor: 
Alınan tanktan art.ık başlı başına 

harekatta kullanılamıyodar. Dol\'ı-u
dan doğruya piyade ile işbil'liği yap. 
mak surctilc harekata iştirak cdi • 
yorlar. Bundan manda muhtelif bO. 
yüklükteki tankları bir grup halinde 
topluyor ve bunları topçu ve piyade 
ile takviye ediyorlar. Bununla bera
ber Kmlordu, ~u ~eni Alınan tabi 
ycsmc karşı koymak için icap eden 
tedbirleri almıştır. 

Krivoy • Rog m den mınt..'lkııtıını 
iş 1 eden Alman Jntaları tnkriben 
G5 kil ı etrc ilerlemişler \"(' Ru la -
rın nn· perin ıite:ıınc ricat hatlııı·ını 
kr""l"k maksadile Dniepcr uzcrinde 
Nikopol madenlerini işgal etmişler. 
dır. 

Bulgaristanda 
mühim bir karar 

canı ynşıyorum. 

Büyiık başarılar ve cesur teşebbüs 
!erile meşhur olan Amerikaya bu 
bakımdıın meylim vaıdı. F 'k t gö
rüyoruM ki yurdumda l\ftllı Şefimi. 
7.ln çi:ı:cll n yolda Demirağ ve onun 
ı:!İbi calışkan vatan cvlatalrının ('!:C

rile bu bakımdan bir Amerika olmak 
yolunu tubnuştur. Ilu andan itiba
ren bfitOıı gayretimi vatanımıı ve 
bo~le gfüide eserlere hizmete tahsis 
edpccğim Biiyük işler sahibi ve ya. 
ratıcıc:ı Demirağ\ saygı llc selümlı. 
yorum.> 

1 Bu gencin ııut.ku. bir Türkün tek 
lıa-şına temelini atarak kurduğu mu
azzam vatan müessesesini gözlcrile 
görmüş olanların hissiyatına da ta
mamen t.crcfiman olduğu içln tekrar 
tekrar hararetle alkışlanmıştır. Bu 
güzel itle eönüllerl ve gözleri doy • 
muş olanlar, nihayet karınlarının a-

l k 
<"ıktığını hissettikleri anda, hangarın 

y a p 1 a c a . tstanbulun da en büyük demir ka-

Nakliyat işlerinde 
sivil seferberlik 

SOFY A 
17 

(AA ) pıııı olan - muhteşem kapıs1 otomn-

ofi
. _ Dün Nazıı-İ H ; 

1
· . tik bir şekilde ağır a~r açıldı ve yüz 

. ar c~ et nın 1 . f' . l k l 1 .. 
aldığı bir karaı· ınuciblnce, bütün erce mısa ır ıç n uru muş o an mu 

t b
'll ve şoförler 1 1•11 f ı kellef sofralar meydana çıktı. 

o omo ı er • ey u c en - 1 N 1 D · ~ h 1 · gibi b' 
t 'b . il n1ahi~·ette s f b li j ur cmınlgın er şı ' ır 

ı aren sıv J c er er eı • . 
] k he türlü nakli t . 1 d kır ortnsınrln bu kadar kalabalık hır 
ece ve r ya ıç n ev. d tll k"" ı . . b d . ti 

1 t 
· verilecektir avc ut csını u rrccc m zıım 

e emrıne · ı· l ğ ı h '· \'(' mfikemme ıyet " a ır ayışı, er ... c-

lngHtere Sovyetlere 
10 wilyon İngiliz 
lirası kredi açıyor 

MOSKOVA, 17 (A.A.) 
Reuter: - Bugün burada imzala

nan İngiliz • Sovyct ticar<'t anlaşma
sı mucibince, İngiltere, Sovy th·ı· 
Birliğine, yüzde 3 faizle beş sene 
için 10 mllyon İngiliz liralık bir 
kredi açmaktadır. 

sin tııkdirlni celbettl. Şehir bandosu. 
l'Un nnğmelerl ortasında ve bize Yl'P· 
~·eni bir ufuk acnn Demirağın mu
vaffak eserleri konuıula konu ... ula. 
tnUı tatlı y('ncn yemekten sonra. u
çuşlar başladı Ayni miiesse enin ynp 
tığı tayyarel rl idare eden nvni mil
l'~se ... enln yctlstiıdiğ'i on yedi, on se
kiz ya ınd:ı Türk gençleri yürekten 
ırelen b"r sevgi ve heyecanın nlkı 1a
rım durdular. Ru arada bilha sa 
Nuri Dem"ra~ın oğlu Galip Deınirni? 
lle l\fu,,tafa Turman ve Osman Do
ii;an çok takdir edöldilc.-r. 

Sovyet istihbarat büro<:una göre, 
Almanlar altı haftalık harp zarfın
da altı bin tank kaybetm'şlerdir. Bu 
rakam 15 tank fırkasına muadildir. 
Bunlardan bir lnsmının lnmlml nıüm 
kün olsn bile Alınanlnnn mühim mik 
tart!a tank, tank defi topu, mıtral -
yöz ve zırhlı vasıtaları k:ıvbettikle. 
Tini kabul etmek lazımdır. Bütfirı bu Dün geceki 

Ylnc Nuri Demirağ ııtolyelerlnd<' 
~'1\pı1mış olan planör1erle pauışütlc
ıln muvaffakıyetli uçuş V<' irıislcri 
\•ntan ıı kile ynnnnlnra biı kat daha 
Clmit. nztm ve iman veriyordu. Bu 
arada havacı ünlformac;l1<' mM·dnıın 
)!elen yedi va~·rC:>l<i Kaya Denılrağ 
da vüz l mmi sıi. ler okuy:ırak nlkış
lan<lı. ( 

kııybedilen malzemeyi tcliıfi etmek 
kolay oimıyacaktır. 1''akat. en müş-! yangın 
k~l olan cih.et tankları kullanmakta (1 mci sa.l:ifcdtn dt!Jff.) 
mü~ehassıs ıdmanlı kıtaların telilfl- Son dakikaya kadar yaptığımız 
sldır. 1 tahkıkatta yangının sebebi hakkında 

Sukov, yazısını eöyle bitirmekte • malumat almak kabil olmamıştır. He!' 
dlr: • . . 1 iki fabrikanın da 260 bin liraya sigor 
Bunların telifısı, bllhaıısa H1tler talı olduğu ve İdrofil fnbr k 

Almanyasının dahilt vaziyetindeki içinde 60 bin Ura kı:ı,•me>tln~ a!ltnl~ 
ı~rtlann kararsızlığı yüzünden müş bulunduğu söylenmektedir. 

0 
ma 

kul olacakur · k' S 
1 

, • • Gazetcmız ma •neye veı ilfrken 
mo enak te harp yıne batladı yangın it.faiyenin bütfin gayrct.lerine 
Londra, 17 ( A.A.) - Rus tebliği rağmen devam etmekteydi 

Smolenskin düşUiğQnG kabul etme. ' 
mektedir. 

Cephenin geri kalan k111mınrla va
ziyette değlşikllk yoktur. Mnamafih 
muharebeler Lcningradın şimalinde 
Kexholmda ve Smolensk etrafında 
yeniden başlamı~ gıbl gözükmektedir. 
Sovyetler Bulgar protesto.unu 

reddettiler 
Moskova 17 (A.A.) - TaS!I ajansı 

bildiriyor: 
Bulgariııtandald 8ovyet alçlııl M. 

Lauriçef Sovyet \ayyarelerinin Bul
gar arazisini bomNladıkları hakkın 
da Bulgar bfikOmttlnin protestosunu 
reddebnittlT-

Kısa harici ha~~-[r 

('; 11-.tc olduğu ~bi, doniıcte de 
Divrikteki 1 11rl Demirali: ortaokulu
nu hu yıl bWrmi• Te dün fı;tanbula 
gelmiı1 olan <'lll izci, m' a:frlerl sc
liımlıyordu. 

Aksamn dotru aynhn•rkcn Nuri 
Demirai.\'ın elini sıkanlar, hiçlıir ı:ah
~ 1'1 nfnat l!'-•7.etmeden ku,. uğı1 l u 

bnvük ınr.mlrket müE>Sl!IC•ı> in"n lliınl
h ve muvaffnkı:vetini trmrnnl ve 
kalbler!nden ttC'l n t!'Frltkl'rü lfarle 1. 
çln sövlirl'cck s!lz bul:ımıyorlardı. 

Göbels'in 
bir makalesi 

(1 inci scıhifedtn de 11) 

lk ncıtO?şı ıııinde bir kere sılahlarını 
e lın cttı. Dunu hır ıklncl de a ~ p
ı~ ntakt r. 
.M l)onlarca seçkim ze R o evelt 

ve < huıcbıll'le çok saı1h bır cevap 
,., ı IL. Bunu yap mı~ oruz.. Çı.m 
ki bö>1• b r cevaba layık d~Udır-

Rooseveltin 
beyanatı 

(1 inci salı "f eden devam) 
di~ine göre, Iloosevelt, Amerfkaya 
duncr dönmez, mat.buat konferansını 
toplamış ve beyanat.la bulunarak de
miştir ki: 

Askeri 1>lnnlar tetkik 'Ve münaka
şa edllmlşUr. Roosevelt demok le
re ~ardını için icar ve iare kanunu 
mucib.nce kongreden yeni tahsisat 
lııtiyece~mi, Girit muho.rcbt'lerlnln 
bu mfililkatı üç ay geri bırakmış ol
duğunu ifşa etmiş, Prince of Welles 
zırhlısında çapraz olarak konulmuş 
olan İngiliz • Amcrıkan bayrakları 
alt.ıııda Church!ll ile yanyana bulu
nuı l:en ynpılmı~ olan dln' iyinin 
kP.ndlsi için heyecanlı bir hatıra teş
kil ettiğini, Hariciye Nazırı Hull ile 
Fransa ve Uzakşarktakl vaziyeU tet 
klk edeceğini na .. ·e etmiştir. 

Roosevelt, bundan sonra Sovyetler 
Blrliğine yardım meselesine temas 
etmiş ve şu beyanatta bulunmuştur: 

Rusyanın ihtiyaçlarının halen mev 
cut ınograma ne suretle lthnl edile
bllc:ccğl miizakere olunmuştur. Sov
yctler Birliği, icar ve iare kanunun
dan istifade etmiyecektlr. Çilnkü, 
So\')·ctl ·r, harp malzl'me~ini ödeyebi. 
lecek vaziyettedir. 

Husyı:ının bütün kış mukavemete 
devam edeecğlndcn enılnim. GelecPk 
<ı ne yaz seferi için Ruıyaya deı hal 
malzeme öndcreceğiz. 

Roo \'Clt, konferansta kendisine 
refnkat eden ordu, donanma ve ha. 
va kuvvetleri mümessıllerinin isimle
rini ve mlş ve bunların İngiliz aı-ka
d. larılP ayrı ayn ve grup halinde 

<1tukl rini bildirmiştir. 

Japonlar Moakova müzakerele
rini ivı karıılamadı 

Loııdra, 17 (A.A.) - Rusya - A· 
mcrH:n arn ıntln harp malzemesi tev 
z.i ve tak imlr.c slt anlaşınadan bah. 
seden Japon cHochin Chimbuon> ga
ute i ~unları yazıynr: 

cRus • Japon münasebetleri bozu
lursa bundan mütevellit mcsuliyetler 
munhasıran Kreınline raci olacaktır. 

1\loııkova hükumetinin kendi ıllih
larını Mihver devlcUertnln diloman
ln!'ırıın emrine tahsise karar Term ı 
olduğu haberi tahakkuk edene bu, 
cidden te ıısOfe ıayan bir teY ola· 
caktır. 

Çln meselesinin bani hususunda 
Japonya ta.rafından l!larfedllen me. 
salnfn tnriliı - Amerikan tahrip si
ya rtınin neticesi olarak akim kal • 
m kta olduğunu Rusya pek iyi tak
dir eder.> 

ler. 
F. a n, bu cevaba hürmet etmfyc. 

ctıkl ıdil'. Çunkü hakiki demokrat 
ha~ ·y tile bunlar, bir çok şcyll're 
h ı m t ederler, fal•at millete değil. 
H. rpt n 1 tlfndeler eden bu adamlar, 
en fazla Alman m111etinın yilılerine 
tilkt rm iı e ve sonra yeniden işile 
me •ul olmasma layıktırlar. Biz. in
saniyet, bu beladan kurtuluncıya ka
d r alı mal< ve möcadele etmek ia
t 7orua. 

lrandaki 
Almanlar 

(1 ilci sahi/eden de ıım) 

çıkanlmış, auiko.sdc.:lerden bir 
kısmı tevkif olunavnk gizlice 
idam edilmi~ ve hadisenin gizli 
tutulmasına ;ıtlL~ılmıştır. 

clran> gazetcs·. bugün ba~
makalesinde, böyle hayali bir sui 
ko.sdin mevcudiyetini ka•i suret· 
tc yalanlamakta ve ~öyle demek
tedir: 

lranlılnr an1aında, hükumetin 
prensiplerine bağlı olmıyan ve 
başkalannın fena niyetlerin•n 
tatbik mevkiine konması .cın 
kend"sini bir alet yapacak bulu
nan bir tek kimse yoiı.tur. Bu 
tahrikler, lranlılann birliği va· 
tanperverliği üzerinde en u'ak 
bir telİr bile haaıl elmcmeklccfa. 

Adliyede nakiller 
ve tayinler 

( D m!.."M •a11ıdcıt devlWI.) 
ANKARA, l7 (Hu u~i) 

50 lira mnııolı sekizinci d , e 
Samsun Hukuk hakıınl"gine te .ın 
o ) er Hukuk hikııni Tayyar ~ ı& a, 
GO lira maa lı sl'kfzfnci deıece Of 
Mucldclumumffğine tC'rfian o ~er 
M uddclumuınısi Tahsin Ce~ hıın, 50 

lh-a maaşlı cll°zinct derece Znra 
hiıklmliğ'lne terfian o yer bakıl9i 
Nezih Kandemir, 50 lira maaşlı 
Trabzon iizalığına Ankara Sulh h._ 
kimi Necati Aras, 60 liıa maaşlı O. 
demiş ?ı1uddeiumumiliğine Hnvae 
Müddeiumumisi Cevdet Bilgfüay, 60 
hra maaşlı Çorum A liye Ceza lı .. 
kimliğine: Çoı um Sulh hakimi İrfaa 
Beğdeş, 50 Ura maaşlı Başmüddei• 
mumi muavinliğine Mil&. Ceza hl. 
kimi Ali Kemal Türel, 60 lira man.,la 
Ankara Ağırcea &zabtına Manisa 
Ağırceıa bası Emin B6ke, 50 Ura 
maaelı Çanakkale Milddeiumumi ma
avlnllfine Ayvacık MGddeiumumisl 
Hayrettin Ayııık, 50 lira maaılı İs
tanbul Tı~aret Mo.hkemesl balığ na 
Afyon bası Şahbeı:at Anıı, 50 l"ra 
maaılı Salihli Hukuk hlkiml ğıne 
Diyarbakır Ceza hlk1m1 Ziya Gökalp, 
50 lira maaşlı Boğazlıyan Hukull 
hakimliğine İstanbul Sulh "hakıml 
Süreyya Malkoç, 50 lira maatlı Er
Eurum Ceza hakimliğine Tortum hlı
kiml. Abdullah Ttimer, '10 Ura maatb 
Giresun -.Aııliye Hukuk hlkhnlığın• 
Karacasu hakimi Fahri Bilgin, 50 
lira maaşlı Slllfke Ceza hlltimliA' n• 
Saray hakimi Nuri Östunç, 40 lira 
maaşlı dokuzuncu derece Savur hl· 
kimliğine terfian o yer blk mı Fahri 
Ercnkuş, 40 Ura maatlı dokur.unca 
derece Ankara Sulh bildmlıl' ne 
terfian o yer Sulh blldmi Nı:rettia 
Gürsel 40 lira ınaafb do1nmıncu de. 
reee rnsyntık Sonra hlldmlıtine ter. 
tJan o .,., &orsa lıAJdnd Nirım Ak· 

(D•vCMM Wlf) 



Salih Necati Eczahaıesi Ba~çeka,ıda Vakdbaı karsısıı~ı sekerci Hacı Bekir sıkaiı ~aıııdadır. Baska yerde sıbesi yıktır. 
-=~========================-

Bu haftaki koşular 
çok heyecanlı oldu . 
Altıncı hafta at koşulan dün Vell-ı tip edilen Burgaz - Heybellada ara. 

efendi koıu yerinde çok kalabalık bir sındaki yüzme müsabakası dün 141 
..,-irci önflnde 7apılmııtır. Bu haf- sporcunun iştirakilc parlak bir ıe -
taki k01Julaı çok heyecanh olmue ve kilde yapılmıştır. Yarışlar çok heye-

ARLON 
Değerli, zarif, dakik bir saat olmasına rağ-nıen 

hepsinden ucuzdur. 
Milkcmmel, pırlantalı, elmaslı, platlııdeıı, altın
dan, paslanmaz, çelikten, kromdan çeşitlcl'I mev. 

cuttuı·. Saat almak arzu edenlerin: 

ARLON SAATLERiNi 
görmeleri menfaatleri icabıdır. 

HER MARUF SAATÇİLERDE ARAYINIZ. 

drpriale gcçnılştir. canlı olmuş ve birinciden on beşin- ı 
Birinci lcoı•: clye kadar madalyalar, müsabakaya 

en fazla yüzücü ile iştirak eden te-
Mesafesi 2800 metre. şekküle ve aynca yarışın birincisine 
1 - Sava, 2 - Bozkurt, 3 - Iı,ıık de birer kupa Yerllmiştlr. iil••••••••••••••••••••-• ••• 

Deposu: Z. SAA TM AN 
Sultanhamam, Camcıbaşı hanı 

Ganyan 120, pliııe 100, 140, 160, Müubakada blrinelliğl Beykozılan 
Htı1i 200 kuruı vermıftir, İbrahim kazanmıı ve en fazla yüzfl-
hcincİ lcoıu: cü lle iıtirak eden klüp te Galatasa.: 

ra7 olmuıtur • · 
Mesafe lROO metı·e. 

1 - Elhan, 2 - Heves, 3-Deli
bnlı. 

Ganyan 125 kuruı. 

Müsabakanın neticesi eöyledir: 1 
1 - İbrahim (Beykoz) 35 dakika, 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

1 1 - 12/8/ 941 tarih;nde ihalesi yapılacak ( 20) ton mahlut 
sade yağına talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla satın alınacak
tır. Mahlutun nisbeti ~( 50, tereyağı % 25, zeytinyağı % 25. 
kuyruk yağı olacaktır. Muhammen bedeli (28400) liradır. 

1 

1Dalc1çlar1 n nazarı dikkatine: 
M •. M. V. Deniz Merkez 

Şatınalma Komisyonundan: 
1 - Jstanbul, Çanakkale, İmroz ve lzmir limanları ve mın

takalarında bulunan Batık, demir, zincir, ı,ıamand:ra l'e emsali 
malzemenin denizden çıkartma İşi eksiltm.iye kuıaulrnustur. 

2 - Eksiltme 2 5 / 8/ 941 tarihine tesadüf eden° pazartesi 
günü saat 1 1 dedir. 

3 - Fenni evsaf ve şartnamesine göre deni7.den çıkanlıp 
tesellüme amade kılınacak olan malzemenin beher k ilosuna ( 6) 
aJtı kuruş fiyat tahmin edilmtıılir. 

4 - Bu İfe ait tartna~esini almak iatiyenler:n her gün ve 
e~siltmiye girmek istiyenlerin <le belli gün ve saatte M. M. V. 
bınasında müteşekkil kom'syonumuza müracaatları. ( 71 18) --- -----

Yatıll- Yatısız - Kız va Er kek 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
1 - Yuva, ilk, oı'la ve lt · e sın ıflarınn h~r gün Vl'ni talebe kavdı-

1 na devam edilmektedir. • · 1 
2 - Eski talebenin S eylüle kadar kayıtlarını yenilemeleri ltlzamıı 

bildirilir. 
iıııı••ıiıııiıiiiiİİİI Tarifname gönderilir. Tel: 80547 ••••••ıi 

4 S 6 7 8 9 JO 

Oçiinci /coşa t 
Mesafe 1600 metre: 

2 - Vedad (Beykoz), 3 - Kenıal I 
(G. S.), 4 - Bedri (Beykoz), 5 -

1 Ziya (G. 8.), 6 - Mehmet (G. S.), 
7 - Tevfik (Beykoz), 8 - Osman 
(G. S.), 9 - Armando (B. S.), ' 
10 - Kerim (G. S.), 11 - Yorgi 

2 - Evaf ve huıuııi ~artlar Topkapı Maltepesinde askeri 

satın alma komisyonunda görülebilir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
3 - İhaleıi 21 / 8 941 Perşembe günü ııaat l O da y<!pıla- GÜÇ •• 

l - Tarr.aıı, 2 - Meliketül. 
Ganyan 200, plase 125, 100, 

225, çifte bahis 225 kuruı. 

ikili (Bur1laZ), 12 - Ali (Burgaz), 18-1 

Mlthat (Sultanahmet), 14 - Lfıtfi 
caktı~. - ~eminatı katiycai 4260 liradır. (7066) LUKLERLE NASIL 

MÜCADELE EDiLİR ? (G. 8.), 15 -- Sadettin (G. S.). 1 
Bu yüzme mflsabakaııındaki yfizü

Mesafe 2JOO metre: cil adedi, bugtine kadar hiçbir teşek-
1 - Roman .. , 2 - Karanfil, 3 - külün mflsabakasına ittlrak etmemiş 

Dördüncü lcoıa : Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

ltletme 
ilanları 

Dandi. ' i " .. H Ik 1 vü 
Ganyan 276, plase 125, 100 kuı·uş. ; tir. Bu yüzden Em nonu a ev . z 

Jk• • • Jc 1 rne mflııabakası yeni bir rekor tesis 
.,.ıncı oşu: etmiş oluyor. 

Mesafe 1200 metre: ====--"===--======= 
1 - Buket, 2 - Çobankızı, 3 - ı 

Demet. YENİ NEŞRİYAT 

Gemiler için g emici ve 
kömürcü alınacaktır. 

D~vlet Denizyollt11, lıletme Uınıım llliidiirlfıvthıden: 

Ganyan 400, plise 175, 100 kuruş. 
İkill bahis 7,75 lira, çifte bahis 
!0.50 Ura, üçlü bahiıı 45,6 lira. 

YUzme mUsabakası 

Yürüyü' mecmuasının ikinci 

sayıaı zengin münderecatla çık- 1 
mı,tır. Okuyuculanmıza tavsiye 

Gemilerimiz için gemici ve kömüı·cü alınacaktır. Bunların 45 
yaşından '..iylik olmamalnrı ve fiili cskerlik hizmetlerini yapmış 
bulunmalaı-ı ~arttır. 

Talıp olanların Zat hleri Müdürlüi;-ü Mürettebat kısmına mÜ· 
racaatları ilii.n olunur. (7133) 

Enıinönü Halkevi tarafından ter- ederiz. 

T. H. K. genel merkez 
baıkanlığından: 

Benzin ahnacak 

• v 
1 n his':' r la r U. Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz ihtiyacında kullanılrnaktıı olup hariçten celbi iktıza 
@den ve 80/5/041 den 8/6/941 tarihine kadar fasıla ile muhtelif gazcte
leılc pazarlıkla satırı alınacakları ilan olunan 133 kalem malzeme mcya
mndaki berganıut, misk nrtifisyel, limon, portakal, neroli esansları için 
vaki olan tcklifür tetkike tabi tultılmakla beraber gbı ülcn IOzum üzerine 
pazarlığı cl5t gün nıfiddctle temdit edilmiştir. 1 

2 - P.u esan,.Jara ait milfredat listesile birlikte şartnameleri Ka- l 
batnşta Levazım şubesindekı Alım Komisyonunda hcrgim tığledcn sonra· 
alın~bılir. 1 

3 - Tallpl<'r1n % 7,5 t<>minatlarile bhlikt,. bu husustaki tekliflc-
nı ı en geç 2/9/941 salı güııune kndal' ll1<'Zkür Konıisyoıııı tevdi etmeleri 1 
luımnıu ılan olunur. (6964) 

-- - ----------
fiarita Umum Müdürlüğü 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Ankara Cebecide Harita Umum Müdürlüğü Kartoğ

raf Şubesinde tersinı işler:nde çalıtmak üzere afağıda ya:ıı lı 
tartlara göre memur alınactıktır. 

2 - On ıek.z ile yjrmi be~ ya, araıında her genç kursa ifti
rak edebilir. 

3 - Stajda muvaffak olanlar Barem dahili ücretlı memur 
aıfatile kabul edili-ler. 

' - Staj nihayetine kadar hiçbir ücret verilmez. 
5 - Kursa dcvaııı edenlere en geç iki ay nihayetinde kabul 

edilip edilmedikleri tebliğ olunur 
6 - Talip olanların Umum Müdürlük ikinci şubesine mföa-

caat etmeleri. ( 7061) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
.Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk Jiraıı 

Şube ve Ajans adedi: 266. 
ZİRAf ve TİCARİ HER N EVİ BANKA MTJAl\JELELERİ 

Para blriktirenleı·e 28.800 lira lk:ramiye veriyoraı. ' 

~ .. 
Ahiren İdaremize intikal eden Haliç vapurlan için tanıinı edi

len yeni ücret tarifesi 20/ Aiustos/041 tarihinden itibaren tatbik 
edilmiye bn~lanııcaktır. 

Bu tarife mucibince Köpı ü ile iskeleler arası milnaııebetler 
dört mıntakaya ayrılmıatır. Bunlar için tcsbit edilen ile retler aşa. 
iıda yazılıdır: 

• Yalnı.ı gtdtı 

Birinci lktııt 
meı•l.,-i metı i 
Kw·uı Kurtıı 

---
b • 
a ~ 

8 ' 
10 8 

Gidiı - Dii'ltkf 

Bfrfnei İkinci 
t/lllVki meı-ki 
Kıırııı Kıırııı 

---
10 6 

11 'l 

16 11 

18 15 

Köprü ile birinci mıntaka, yani 
Yemiş ve Hal lskelelerı arası . 
Köprü ile ikinci mıntnka, yiııi 
Kasımpaşa, Cibali, Ayakapı, Fc
ııcı·, Balat iskeleleri araııı. 
Köprü ile üçüncü rnıntaka, )'ani 
Hasköy, Ayvansaı ay, HalıcıolClu, 

Deft<'rdaı·, Sütlucc, l~l lİP iskclcleı·i 
arası . 

Köprü ile dörduncil nııntaka, ~ i· 
Kağıthane iskelesi arası. 

Aynı mıntaka dahlllndPki vf'ya kaı·şılıklı iskeleler nra~ı sP~·u
hatler için birinci mevki ücreti (5), ikinci mevki ücreti (~) kuı·u~tuı. 

Her mıntakada Subaylardan bil'inci mevkillc (5), erlcrdeıı ikin
ci mevkide (1), çocuklardan birinci mevkide ( 6), ikinci mevkide 
(:l), talcbelerdl'n blnnc1 mevkide (4), ikinci nıe\•kide (2) kuı·u~ 
ücret alınır. 

Bu ücretlerde V<'rgiler dahildir. 
Ayrıca büUiıı mıntnkalar için tenı.ilath gidi~ - dömiş ücretle. 

rınin tutan üzeılııden onar yapraklı umunıa ntahsus abonman kar
nelerile memurlara mahsus yüzde. otuz ten:dlath ellişer yapraklı 
abonman karnelerinin de tarifenin tntbikına başlanacağı tarihten 
itibaren ııatı~a şıkarılaeağı ilin olunur. (7007) 

Çanakkale Deniz Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Çanakkale deniz komutanlığı bırliklerinin ıhtiyacı olan 
erzak atağıda aöıterildiği gün ve aaatlerde ihaleleri kapalı zarfla 
yapılacaktır. 

2 - Talıpleıın muvakkat teminatları ile birlikte ihale gün 
ve saatinde Çanakkale deniz komutanlığı satınalma komiııyonun
da bulunmaları. 

3 - Kapalı zarfla ypaılaca k ihalelerde iç ve dış zarfları kır
mızı balmumu ile mühürlenmit olmalıdır. ihale saatinden bir aa
at evvel makbuz mukabilinde komisyona ve.rilmi' olmalıdır. 
Postada vaki gecikmeler nazarı itjbare alınmaz. 1 

.. - Apğıda mıktan yazılı koyun, kuzu, sığır etleri bir 
eksiltme ile yapılacak olduğundan talipler her üç eti de vermi
ye mecburdurlar. 

5 - Evsaf ve prtnameler her gün Çanakkle deniz komu
tanlığı aatınalma komisyonu ile lıtanbul deniz satınalma komiı
yonunda ve lzmir müstahkem mevki Kom. Batkanlıiında aörü-
lebilir. ( 65 16) 

ilk temi~ 
Cinai Lira Kr. 

16000 kilo ıığır eti 600 00 

12000 > koyun eti 522 00 

9000 > kuzu eti 391 50 

BORSA 
16 - 8 . 941 ............ 

ı .... 1 Sterll11 5.2J 
Ne~ ıoe Dolar 150.-
Ceanr• ıeo in. P'r. -.-
lılaclrft 180 Peırata 12.19 
Yokoha. 100 v .. -.-
Stok hol. 100 '•veç lcr 50. 98 

ESHAM VE TAHVİLAT 

ıı..ı. ~·i thale pn •• •ati 
Kapalı zarfla 2-4/8/9-4 1 Pazar-

teıi 15 
Kapalı zarfla 2-4/8/9-41 Pazar-

teıi 15 
Kapalı zarfla 24/8/941 Pazar-

teai 15 

.. aclly• 2S Lira 05 JC'" 
aba Betlltlrllk 

Klllte altıa pa-
112 .. 05 .. 

, • 39 " 

Atu•to• ı PazartMI 

RECEB Ruml 
24 Aiuıtoı 

Ziraat Banaaııınaıı. ~ıımlralı ve ırumbarasız tasarruf hesap
lannda "'1 az 60 llraaı balıı.na lara ııenecfo 4 defa çekilecek kur'a 
ile aıatıdakl plina caı. ili-amfye dajıtılacaktır: 

Yüzde S lluamly•ll 9JJ -.-

1360 H. I 1 8 l 1357 

Gü11 : 230 lız: loS 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 100 adet 60 liralık 0,rJOO lira 
' > 600 • 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
' > 250 > 1,000 > 160 > 20 > 3,200 > 

40 • 100 • 4,000 > 

Dİ~K~T: Beııaplanndaki flaralar bir sene içinde 50 liradan 
afatı dü~mıyenlere 1krami7e çıktığı takdirde 'lo 20 fazJaaUe verıle

c.ıkt!r. Kur'alar senede: 4ı defa, 1 Eylül, 1 Birinctkinun. 1 Mart 
ve 1 B tarıhlerinde çekilecektir. 

" S "1933 ErsanlA.B.C. -.
" 7 lıvaa-Enıar .. ıa ı -.-
" " 2 -.--. " , -.-
• • 4 -.-
• • s -.-. . ' -.-
" " 1 Ana. O.. J'olıa mlmeaıll 1 

TG rldye lı Baakata aama 
A.laa t'•eate 

t:uAI Yuau 
o s o. 

Yazan: Herbert N. CASSON 
l çi nJelc iler : .......... ······ ············ 

B<ışuna korkmayı nız, korkan ilerliyenıez. 
Zoıfoklar niçin kıyınctlidİl'? 
Zorluğa karşı silah: Öğrenmek. 
Kararını vaktinde ver, (liCCİkirscn kaybedersin. 
Her şeye rağmen sebat et. 
Zorluğu nasıl yenmeliyiz? 
Bankadan ne zaman boı·ç almnlıyızT 
İşini yeniliğe uydur. 

12 4 Sahife Flyall so Kuruftur. 
Neşreden: lstanbul İnkılap Kitabevi 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kuıklık o.e Blitiin Airılarınızı derhal keser 
icabında glinde 3 kaıe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININiz. 

Her yerde Pullu Kutuları ısrarla lateylaiz. 

Askeri Fabr ikalar satmalma Komisyonu ilanları 

Kayafta yap bnlacak İnfa&t 
Ke~if bedeli ( 2 3 1 7 2) lira olnıı yukarıda yazılı intaat Aı

keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 
2/ 9 / 941 Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (116) kuruştur. Muvakkat teminat (1737) lira (90) 
kuruftur. Teklif mektuplarını mezkur günde aaat 1-4 ekadar ko-
misyona vermeleri. ( 7004) 

••• 
600 kilo ııoğan 

1200 ., Ayşe kadın faısulye 
800 ) Patates 

1 000 > Domates 
300 > Lahna 
800 > Bamya 
500 > lspanak 
300 > Prasa 

3000 adet patlıcan 

1 Eylulden 31 / 2. Te,-rin tarihine kadar yukaTıda cin• ve 
miktarı yazılı 9 kalem sebze 2 EylGl 941 Sah günü saat 14 de 
Salıpazarında Askeri fabrikalar satın alma komisyonunca açık 
eksiltme ile ihale "dilecektir. Tahmin edilen bedeli 597 liıa ve 
ilk tem!natı 44, 78 liradır. Şartnameıi her gün komisyonda görü
leb:lir. isteklilerin teminat makbuzu ve 2490 sayılı kanunun iste-
diği vesaik.le o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. ( 7160) 

.. 4. 

ta.alenin tarihi Muhammen 
Malzemenin c:İnai Te miktara Bedel Lira 
43000 me~re haki renkte 26/ 8/ 941 Salı 14 73, IOO 

keten kumat 
Altı kalem ve ceman 1100 26/8/941 Salı 14.30 39,400 

adet grafit pota 
16020 adet elektrik jsbit 26/ 8 / 94 1 Sah 15 26,650 

ba,lığı 

1000 • 1500 metre mikabı 26/ 8/9-41 Sah 15,30 5 7.000 
ceviz tomruğu 

En idareli 
LAMBA 

,L•::~·ır~tı H[LIOS HOESSESATI ~. :O:lf 

Dr. Hafız Cemal 
LOK.KAN BEıctııl 

Dahiliye Müteh .. •n 
Dlvan10lu UN 

llua1ene ıaatleri: Puar laaric 
her n 2,&. Tel: 23898 

Kati teminat Şartname a. 
Lira Kurat • 
9.810 366 

.S,91 o 197 

3,997,5 134 

8,550 28S 

50 ton Bor yağı 26/8/941 Salı 16 25,000 3,750 
Cins ve miktarı yukarıda yazılı malzeme hizalannda göıterilen gün ve eaatlerde Aıkeri 

~abrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma komisyonununca pazarlıkla ihale edilecek
br. Muhammen bedellerile kati teminatları ve şartname paraları hizalarında göıterilmittiT ( 7123) 

SÜMERBANK--

YERLI MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

NAKLIY AT iŞLERi EKSiLTMESi 
Müessesemizin muhtelif mahaliel'deki mağazalanna muhtelif mahallerden yapılacak nakliyat itleri bl 

nakliyeciye verilmek üzere kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuıtu r. r 
. Eksiltme ~/10!~941 ~ar,amb~ gü~B ıaat 14 de Babçekapıdaki Blrlncl Vakıf hanının birinci katındaki 

müessese mtidflrlügunde ıcra edıleceğınden tekiif zarflarının n1uayyen cfln ve saatten evvel müeuese mO
~~~lflğOne verilmesini ve ıartnameyl görmcık ve daha fazla izahat almak latiyenleria mlleaeae mildilr
luküne mflracaatları lbumu ilin ol1111ur. 


