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Hataların ve ıünalrların •11 
büyüğü, en affolunmazı laakikate 
ve t11rihe kaışı g•pılanlarıdır. 

• • • Bu hafta çıkacak nüshasını 
merakla bekleyiniz! MÜSTAKiL YEVlll GAZETE Telefon : Z 8 5 2 O 

TeJı. Tasviriefkir, İstanbul 
(Şerhi Z ncJ aahl!emildel 

L----------------~J 

r)nönü Ansiklop~jisi 1; Alman· 
hazırlıkları ilerliyor 1 9 uncu 

Rus harbi ı ALMANLAR 

h afta d a ' 1 fethettikler! 
YERLERi 

Sovyettehfiği~ . ----- ---- -

cesedlerle 
ödüyorlar Dün Maarif Vekilinin riyasetindeki bir 

toplantıda yapılan işler gözden geçirildi 
------·--

Eflatunun eserleri lisanımıza çevriliyor 
ANKAR A, 18 (A.A.) 

l\laarlf Vckilligiııin bundan sl'
klz ay evvel yapmıyn tcşebbus et
tiği İnonli Anaiklopcdislııin şıııı
diye kadıır h,17.ıl'lıklaı ını bildir
mek ve Uerısi ~ir. Ansiklopedi 

M R00teveltle M. Churchill'in 
• earare..U bulutma ve ko· 

nUf111alarandan l'bnra ne,reUik • 
leri beyannamede, biz ıulha doğ
ru ablmlf bir adım emareleri ıör
müftük. 

Halbuki Istanbul ıazetelerinin 
muharrirlerinden bazıları durup 

1 Bürosunca yazılmış olan çalışma 1 
metodunu go tcrir raporu incel"
mek fi?.cre bugün Anknıa Dil -ı 
'.l'nrıh, Cogı·nfya Pııkültesinde 
l\Iııarıf Vekıli Hasan Ali Ybcelin 
reisliğinde bir toplntılı rnpılmııı-

--
lzmidilere sevgi 

ve selamları 
(lzmir muhabirimizden 

telefonla): 
Fuarın reımi kütadını yap· 

mak üzere ,ehrimize selen Ti-
clururken böyle bir beyanname caret Vekili Mümta:ı Ökmen 
nefrederek onlaı a bir takım bu aktam Bandırma elupre-
ıulh aartlarından bahıeylemek-. aile l:ım :re muvasalat etmit ve 
ten maksadın , M. Hiller ta-
rafından vukuu muhtemel ıulh İstasyonda Vali, 'Jeledİye Re· 
teklifini önlemek olduiu mütale- ı iıi, mebuslar, hükilmet erka-
asında bulundular. "'• Parti 1menıu1pladrı tarafın-

8
. 'k ' .. d "' I . h dan kartı anmtf ar ır. 
ır 1 ı gun ur a ı n an yenı a- y k'I B ı d' R · · 8 h 

b 1 ba
'- l b .. 1 1 

d e ı , e e ıye eısı e -
er ere aı ırsa u muta.ea ar a ı t .. 1 M' ll' "'-f· · t ·· ·· • • • b " çe ...,.za, ı ı ·?C ımı:ı:, nonu• 

bulunan, yanı beyannameyı 1~ nün lzmirlilere •elim ve •evgi-
nevi siyasi manevra gibi teliıkkı 11 · · t ' 't' y • - ·ı D • • .. • 

1 
• erını ge ırmfı ır. e•ı e-

eden ımıharrırlerın dufiince erm· . k --•-ta . f" d'1 • . . b ld - mır OIUUl mııa ır e ı mıt· 
de daha zıyade ısa e~ o uguna tir. 
hükmetmek l•:ı.ım 8ehyor. 

Gburchil İlailtereyı 
avdet etti 

Filhakika, Amerika ve lngllte
"""İn ıki devlet adamı, bir taraf· 
tan cihana, muharip veya bita· 
r af her devlet ve milletı cezbe
decek sulh t artlan ilan ederken, 
diğer taraftan da Ruıyaya müra
caatla kendisile her hususta İ~ 1 
birliği yapmak kuarında olduk- Londra 18 ( A.A.) - lngiliz 
)arını bildirmiıılcrdir. Bu karar ~ Başvek.l i Churchill, Reisicümhur 
mucibince de Moskovada üç dev• Roosevdtl~ görüştiikt~n sonra 
let murahhasından müte,ekkil «Prince of \Valen •mhlısil e Jn: 
9,ir toplantı yapılacağı ve bu top- giltereye dönmüştür. 
Jant.ya M. Rooseveltin hususi . . I . 

.. il" M ( H k" ) · · t ' Chu1ch ı ll 13ır eıık A merika mumesa ı . op ıns m ısı- R . .. h · ı l . . ... 
k d 

x.· .. 1 kt d' · cısıcum urı e yap ııp goruşme-ra e ece5ı ıoy enme e ır. 1 
E- M -"- d h k'k t er hakkmda ueyana1ta bulunma-

cer oa .. ova a a ı a en B k 'I" h · ı · 
L •_. I b ' 'çt" 1 b mışt ır. aşve -ı ın angı ımana 
00y e il' ı ıma yapı arsa, un· k • "f d'l k d" 
da •- · d'k" h b b' ._ t çı tıgı ı şa e ı meme te ır. n anca .. tun ı ı ar e ır r;a 

tır. Bunda Anslkiopcdi Heyetimn 
Ra!ıkam Hüseyin Cahlt Yalçın, 
H ıyet Umumt Kfıtibı İbrahim A
laettln Gli\-sa, Maarif \' ekillet.i 
l\liıste~aı·ı İhsan Supgu, Hukuk 

( Devamı ıayfa S, aütıın 5 de) 

Moskova 
içtimaında 

- ·-
Görüşülecek 
en mühim 

mesele 

So•y•t Hariciye K.omiHra 
Molotof 

(Dew:ın ı ııahıfe 3, a'ıtuıı 1 de) Clitha lnz vermek neticeıi çıkabi- (}'azısı 3 iıı ci liahifem.iııde) 
m. ,===============~=======-======;::====~~ 

:.:~~~ı~~~.:7'S:ı~·i::~::; Japon san'atkarlarmdan Türk 
içine almak dü11üncesi bulunma
saydı, bir sulh beyannamesi ne•-

redilmesi akabinde Moskova· j, o n s e r v a t u v a r 1 n a s e 1 a" m 
t~r~k~::r:~h~~~1ı~t!: e~;İy;~~~ 1 1\ 
zum görülmezdi. ı 

Garp alemi ıiyasetinin insanı, 
laer ,eye raimen, vinc hayretler-! 
de bırakan cilveleri var. Bir ta- ı 
rihte Amerikalılar Ruslarla uyu,-
11taktan değil, hatta konutmak· 
tan bile hiç ho11lanmazlar. tıDün
~nm en büyük demokrasisi olan 
Amerika, kendi usulü idarui ile 
taban tabana zıd usulü idareye 
tabi devletlerle münasebafta bu
lunaman derlerdi. Bu ~arzı ha
reket, tabii doğru değildi. Her 
hangi bir devlet ve milletin, di· 
ier de•let ve milletlerin dahili 
idarelerine müdah&le etnıiye 
hakkı yoktur. Nitekim bu haki· 
kat, fakat neden sonra, meri
ka .e lngilterede takdir edilmi, 
•e 11tabut beyannameye en mü· 
him tart olarak, «her milletin 
kendi istediği ,ekili idareyi ka
bulde serbest bulunacağı» mıııd· 
desi ilive edilmiftir. 

Beyannameye böyle bir mad· 
de konulmasının hikmeti timdi 
daha iyi anla,ılmaktadu _ Çünkü 
iki büyük demokrat devletin, 
daha fimdiden böyle bir kaide 
ittihaz ettikleri dünyaya ilin o· 
lunmadıkça, Ruıya ile, velev ki 
M. Hitleri yıkmak için bile olaa, 
ltbirliği yapmaya kallnfrnaaı bü
yük hayretler uyandırabilir, hat
ta itimadaızlık bile tevlid edebi· 
lirdi. 

Bu itte hayreti mucip olacak, 
ltir nokta da, kendini, yeryüzü 
demokrasilerinin mesnedi olarak 

T~VIRI EFKAR 
(D•'IXlttK• ıo.lıif• il, .Whut 1 d'-) 

-----------------------------------------------Madam Baterflay'ın Ankarada temsili 
Japonyada memnuniyet uyandırdı 

Bu ders yılı sonunda Devlet Konservatuvar lal~besi tarafın
dan methur kompozitör Puçini'nin Madam Baterflay operasmın 
temsili Japonyada büyük bir alaka ile takip edilmif tir. Bu mü
nasebetle Japon sanat erkinır.ın bazılan tarafından Devlet Kon
aervatuvanna bu operaya a it resim ve albümler gönderilmiftir. 

BWldan b"tıka .Japony::ının en yÜksek ve güzide ııanatkar 
bayanlarından Madam Britusa, kendisinin Madam Baterfley 
operasında gelin kıyafetile ufak bir biblosunu da Devlet Konaer-
vahrvarına ıöndermitlir. (Radyo Gazetesi) 

=ı====::;:;:::;.:=:==========:=:;:==================== 

Dişçi mektebinde -
Münasebetsiz bir 
mektup hadisesi 
Mektepteki talebe ile bazı memurlara 

çirkin isnatlar ve küfürlerle dolu 
mektuplar gönd~riligor 

Dişçi mektebinde birkaç gün· 
denbeori bir hayli dedikuduyu 
mucip olmakta bulunan garip ve 
ayni zamanda çikın bir mektup 
hidiaea.i vukua ıelmittir. 

Mektepte katiplik vuif esini 
gören Kenan Akif jıminde bir 
zata, mektepte müstahdem ka • 
dm memurlarla diğer bazı me-

( D•ııamı arılıif• 3, nchı11 .ı d• ) 

Almanlar 15 eyliilden evvel şimalde harekatı 
bitirmek mecburiyetindedirler 

... ı\IMM tAl't"~v 

tF;' So~y;t r i c'~t i ~ . .,. '1-
~ )0 IOC !OO ..-00 

. " 
Şark cepheıinde Almanların i~ ıal ettikleri menllerl iÖlterir har ita 

........ _ ----------- --- -
: Alman tebliği 
ı. - - . - - - -- - - - -

N ikopol şehri 
Almanların 

eline düştü -- -
Almanlar bUtUn 
cephede tas fırka 
ile taarruz edlyorlar 

BEl:LIN, 18 ( ,.A.) 

Alnıntı orclulıırı Bn .. kum,11ıdnnlıgı. 
11111 tcbli.ı:l: ( 'enubl llkra\ ıı.ıdn, 
kısmrıı ııeri bir rkat hııliııdc geıı Ç<'

kileıı dusnıarıııı takibı, a ngı J>nlcpcı 
istikametinde devanı ctıncktcdıı. 
Şark e 'Pbe«inin cligcr bölgl'lerlnde 

clı• lınrckat, e nı;lı ıııuvaffııkı~ ctlcı e 
ınOntebi o1muştuı. 

bnflndıkluı, mrBtıfcdcn l krayııcıda 1 <lir. i kl'<ıyı a <'vµlıcsinde daha iki au 
600, Bcyro:: RııByada 500, Bnltıl.· ı m rnruddctltı I aı·bcdcbilı • k 11 umlmnd ır. 
lckctl rimle 700 ldlomctı·e ileı lımıiş-l Pak at Sn olenBf., Len "ııgrad ııtı şf· 
terdir. nıı ileri lı't'ıckct rctilı 'lll(lnfo- 1 ~ılc!c 15 f' lııl<lrn h "ıa. sonı·a so
lmltt <lofıı 111 ı:mfı /,f,· 11ra.ı:i ile <!dctre : - l I l l ı - 1: tt"
UJ<tıin ,,-,. Suı'yct '11111l:urc111{'ti k ·ııı- j yı•' ar •aş ıyaı a ,·, TJCIUll ur ve a " 
Bil tin elde ıdtlıııiştfr. J.'al,rıt Alm<m- ' krır ıcr.ı/ıı ,Ja lı ,lıır . e uske.ri iare· 
laı· k 1ıuz lıcclc/fr1'iııc eli r.me11 /11,. kat bu scıl ııd.a ağıda"r, l atta d ırur. 
dİt'. Soı ırt o -d •lm 1111 tesiı ll .* b 

,---

S o v y et fil osu, N i k o 1 a ye f d e n son r a, 
müstahkem deniz üssü olan 

Sivastopolda barınabilir 

Yazan: General Ali Ihsan sAels 
ESK / ORDU KUMANDANLARINDAN 

U kra}ımda ileri h111C'kC'tlcı ) a - 1 ~rnhteıııeldlr. Nikolnye! şehrinin ve 
ıınıı Alman teşckkillleri Niko- lımnnııı c· nupt.a Kal'adenizden veya 

lııyefe glrmiqJeı·dir. Odc a henliz garptnıı gelecek tnarruzlarn karşı 
mahsur vaziyetini muhııfaza edı) or. ıniıdafna ı hazırlanmışsa da bu lın-
'ıkoln) cfııı :Hug nehrinin şarkından zırltk knfi gclmemi~tir. 

l\iycfin 200 kllomctre ccnubundaki 
ilc•rlıyceck düşman kuvvetlerine kaı· t:nıan clvorında yapılan meydan 
ı:ı müdafnnsı zayıf olduğundan bura tnuh uebesinl kaybeden Sovyet ordu
da Alman te,c)tkülleriııin büyıık biı lnrındnıı bir kısmı bu tarafta mııh

nıukn\•cmcte ugıamamış olnıalnrı (I>ttt am1 ıalff e 8, sittım .ı de) 

Düşman cephege 
mütemadiyen geni 

askerler set1'/cedigor 

asa ncl Alm•n 
tUmenl imha edlldl 

MOSKO\' A, 18 (A.A.) 
Sov~ct istihbarat B ürosunun teb. 

ligi: - 17 ağustos günü zarfında 
kıtalnrımız bütün cephe boyunca d4" 
mania çetin muharebelere devam tıt
mlııtır. Anııdnnc muharebelerden aea 
ra kıtalRnmız Nikola:rcf ve Krivor•• 
"ehiı lcrlnl terk<.otmiııler<li r. 

Nikolaycftc gemi in~Rnt tr?.gKhlan 
bcrlıavıı cdılml~tir. 

Henüz tamamlanmıynn malümata 
nazaran 16 ağustos gunfı hava nw.. 
harcbeleri esnasında 10 duşman taf
) are i düııilrülııııiştür. Bizim zayıa
tımız 12 tayyattdir. 

(D~ amı salıif e 8, • ıt ın 8 d•) 

Uzakşark 
vaziyeti 
gittikçe 

/enalaşıgor 

Amerikan teb'ası 
Japonyayı terke 

hazırlanıyor 

Siyama mühim mildarü 
]apo11 •kını h•ıl•dı 

Rooınelt'I• Uzakprk 
nılyetlnl •lrlt•• Hali 

Çunckinl' 18 (A.A. ) - Reu
ter: 

iyi malumat alan mahfiller, 
Japonyanın Uzak~arl.:tak.i Sovye• 
orduauna taarruz etmek niyetin• 

(Dt1Vann •ahi!• 3, • itun ı 94) 

Alııınıı hava kll\"Vl'tlcri, Mo kova
da u~keı i teı;isatn ve lpUhtelif dcmlı
)'olu hatlarına çok te lrli ı.:c~ • hü -
eumlaıı yapnıı!llaı dıı. 

· ················ ~···················-·········-·· ··· .. ··-·- ........ ·---............. 

Leninırad üzerine tl\arruz 

( lfaıh·o gazetesi\ Stokholmdeıı 
gelen h

0

n lıerlerc gore Lenıngrad ceıı
hesindc Alman t ııanuım yenlılcıı 
haşlııııııştıı. Alıııanlar ıtııııale doğı u 
ı l <'ı leııılşl<'rdir. Hıınılnn bıışkn cenup
ta N ikopol şehri Alınaıılaı:m eline 
geçmiştir. Bu şc·hir l\'ıkolnyefin 200 
kilometre §ınınl do •usuıH!nılır. 

(Dcıaı 1 salife 8, siitıın : d t ) 

CEBiNİZDEKi 
5 Lira ile 

25 » • 
100 • lt 

500 • ,. 
1000 » • 

Bir TASARRUF 
BONOSU ahmz. 
100 liralık bir Tasa rruf 
Bonosu aldığın11. anda: 

3 ay vadeliler İçin 99 lira 
6 • » • 97 ,S ,. 

12 > • • 94 » 

Ödeyeceksiniz. 
AraClaki fark ıiıe P•tln 

ad•••• faisdl ... 

r ' ı Ceıabıhak ı~lara ı 
'- sab1r versın --' ~ 

Leh/ilerin 

hali pür 

melali 
Bir çift ayakkaDı yUz 
bır yamak on, bir 
paket sigara dört 

TUrk llrası lmlf 
BERLİN, 18 ( A.A.) 

A ıındolu Ajansının hususi muha.. 
biri bildıriyor: 

Varşovada kısa bir mliddct kaldım. 
Şehrin tamnmilc manzarasını değiı· 
tiı eıı mühim hasarltlrll rağmen ha -
yııt, normal gidi~ini alnııotır. 

\ arşovııdnki nıti!ıkülat bllha sa 
ınşe yüzündendir. Fiyatlar dehş tli 
yukselnıı;;;tlr. Bir çift a) ak kabı yilz 
T urk lirası, bıT yeınck on Turk l!ra-
81, bir paket slganı dort Tilrk hra-
ınadır. 

(D •IHMft •tıhif• 3, ıwtıın t tle) 

a 

Ylldırım imdadı bekliyenler 

G ARSON kahvemi ce· 
tirdi. 

Baktım, citmiyor. Yüzünde 
bir fırtına: Göz kapalclan çır• 
pınıyor ve dudakla.n titriyor. 
Hemen ağlayacak gibi. 

- Hayrola, gaı"lon? demi· 
fİm. 

cSizi tanıyorum• diye bat· 
dı ve guddelerini tıkabaaa dol• 
~luran ıös ptlanaı kelimeler 
halinde bofalttı: 

- Ben sanoa deiilim. Rea· 
mi bir dairede memurum. Al· 
h çocuium var. Mutam elli 
lira. Elime otus yedi lirıııaı ıe· 
çer. Kirada oturuyorum. Ço· 
cuklarm mektep ve kitap maı
raflarını da çıkarın, geriye bir 
kuru ekmek parası kahyor. 
Oat b .. hak vere. G eçen ıün 
bir tanesi hastalandı. Tram
vay ~ara11?1 konu kotntudan 
tedarık ettun. Doğn, ha•tane· 
ye. Allah raza olsvn baktılar. 
Fakat ıel gelelim, reçeteyi 

Pegtımi SAFA ........ ······················-
yaptırmiya ıso kurut lizırn. 
Yok. Çocuk evde, a te, ler için
de. yabyor. Hastalık öl~kilere 
de seçene feliket. Dairede• 
on bq cün izin aldım, burada 
canon.luk ediyorum. Bet on 
kurut fada alayım diye. Fakat 
ber zaman izin •ermeder. Son
ra ne olacak. Bilmiyorum. Al
.. h nzan için yazınız: Çok ço
c:uldu ailelere ••• 

Tıkandı. Gartlaiında bir hınç
lunk', Hemen yazacağum va· 
•~ettim. Söyledi, söyledi. Bu 
ıutun allll!_z. D inledim va-'1i-

• -'---·- ' mı toı:ararladım, te,ekkür ef ti, 
uzaklath. 

Bin defa yazdım. Haydi bir 
daha: 

lıqka memleketlerde çok 
çocuklu memurlara, her çocuk 
batına bir maı-t zammı veril'r. 
Bekarla ev]~ çocuklu ile çoc:uk· 
ruz, az çocuklu ile (ok çocuk
lu ayni parayı alamaz. Nüfus 

(Lütfen saA l •wl re 71\&J 
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Cilıtıtl BARAN 

Tefrika: ..a Yazan: KANDEMiR ....................................... 

Asker alle yardım f __ ._._........,.___. ......... .._. ___ f 
Daimi Encümen busü n =-M ___ e_m_l_e_k_e_t_tl_a_'ll ...... a.a ____ ı_ 

. - . 
SJVASf VAZ1Vt:::T 

.~:;;~~;:~~~-=~Köycülük davası ve 

..., 1.-ı --.-w tıltkik ed1- pılaeak :rardını miktarı yeniden tet- b 
... 

K_,__......_. .... 
Jent kailUHD ~ u.mil ... kik eıWip llama bi'HH•ims. • f I h d 
=~~ri=-=:u== 1:; "!ardım kartılıfına temi• cihetine 1 r mu' a e e 
Wdift ...,._ D.r.t Enetılll.laiıda pliMe: .__.. m~llen,.t.e ta•J.. 

...... ,, .. Ol ·-
...... , 'W•n Sın 

........... 4 D '! •• ti ti .. 1 9 ,..... 1 : 
ela cleiil timall Aaw .. ...... 

-._ ->•t ilk edea ve talMk itin BeWl:reyo = to,.....e..la ma.a.re - • .,,,., nna ıwi .. ıtı.lıla limcH-
Kanunun yardım işleri, birlnclai Jllr MedlJe ftr1rf ve reahnlerlne um 

yardım yap~ Udnciai yardım kar y~pılmıyarak Ye bqtlıim ihtiyaca 
ııllia &emill .._k gibi iti tıtkb u.,. kifa1et etmemealle müanet olaa 
tl• ~lr- Y•rdna :rqaak saf f.._ ..ı.. ..ıteri• aidllınlyerek 
L--....__....,_ ...... _ _ _ __. -; ,__... :rlllaıs .teJıarlki, hav..- va vesaiti 
- ---n, -· .,...ıa - _ _..., .._ " lo b. --...._ 
clfnur tayin ve teabiti sallldJetinf b .._,. ua -•• ırer --! um 
nun Vilayet idare Heyetlerine ver - r.::;~acab kuvvetle tahmin edilmek. 
m1ş bulunduğundan, ıimdtye bdar • 
30 liıa olarak kabul edllmlf olan u- lWml EndJMn bugün bil' t.plan. 
pri peim ı.ttffnin Jt!fti knan ita. ta Japuak Vı'•'"* dJi1eeelr wrgi 
Dt(lne göre yeniden tetkik, tayin .,. ve nilfus batına yapılacak yardım 
tesbitl Vili19t İdare Heyetine teklif miktarını tesbit edecektir. 

Tevfik Fikretin 
26ncı ölüm 
yıldönümü 

Kamyonet şekline 
sokulan hususi 

otomobiller 

hit b61s6ıı ............. .. ,, ............... .... y• c:nı .. ·~ • lılr• .a., ..ııı.. 1ı11rta1wıttı.. .._. ~- ... , _ 1 .._. 

Jr -W)wiıalla - oMıliuna .... kOft lcıafdWWW talılp ...,... 
biae dalla mçık s6•terd1. Bir yıldanberl tetkik peneeremden • • 

Tirk köyilniin yeniden mtlpWe • ,_ lroaferwta B ...... 
f ..... r f"Seldeıi; D R·L---c1c1· Fethi_.,.......... , .... _., ,.."':' ..... 
ematı.ia .,. ,.... r. aaua: aı ıw.ı. ftb .. fll-k&. ......,. • • ı aa 
gat ih'neft baftnde ...._ Jwıfa bL ....,..._ .......... •' '-* 
tnarila ettikleri o muhtetem aotyk yilk ümitler vaadediyor. Bu uturlu .,ı-.w ft bir •efa ... piA • 
kanlılıkla, sınırlanmım heldemiJ'e ocakta, en dppe ~ egoist mtinene- t.a ma huekitm ........ .... 
koıtular. ÇoeuWan ve kadınları tar- rin ahi iç &leminde, mealebt )ehi· ._.,l===lrtm'll'lar. .. ......... 
lalarclail iılerin ..... 1111tUer. H llQdedılecek nbl bir metııa-rfo. .... n • Amel. Allantik 

Toprajı çabaladılar, tohum eaçtı· zin. ııadık 1&hidlyım. Juırbi. için vakit ............ olaca· 
lar, ekinlesl Mtü&e. tl'lelldiN batm- ~ nwh•t ~tnılmcl. ...... lar •• ,....... • ~· ... 
da dıdfndfler. B!Jyleee il&ihaal .ır.. IWi,. miıralııaalMıli, _., ıw .. aat haJacaldardır 
madı. yet1i bir çallfma atmeaferi... • 

Vatan tehlikeye düımedl. Gerek miinevv rin prek yet.lşmıı- Moekova koni .......... laple. 
Vatanıiat at- kahvdt.. Mit .._._.ın ba nftl ........ nmin ..... a.n-e illlllıt ..... 

... hıtifade etmeyt fdhrıeHyD. MttneneT Lerd ... , .. ooltdb ..... 
Eyup Halkevi taraf ndan buııua 

saat 18 de bivuk şa rımıc Te9fik 
F krethı 26 ncı olnm yıh mina a
ti e Eyfipteki kabrınde bir anma me
ra imı yapıfacaJt 11". 

YiH tlat Jllla ,.._ W. •••Mw ltllCf8hd. _.. twtidllt ~ ltwuıeıat .,. ıru..,•fı•'las- a , o.a Son amanlarda 19h
0

rdelrf bası lıu. 1 bi anı d k - • Pm 
utur u r qmanın sa ı m 18- s tkıle ayni kumandar.ın emrine \-er. -- ... <l!-L • ...._-•en", &--1- • usi et'oımblllerln, karosenlertnln ı -- ,.-. - ...._ "' 

Wr lmmmı cft!tiıtinrek kaptı kaçtı hfdt olmakta;rıs. ZITa cephe ınanını m1f. LBsumlu bfr 701 yapılacak de- Sakaoa devleel.mw.. a..,.,. en 
ka t&1 yan m evver "köylil; arala- ttl mı? Bu ıki lnıvvet ~. . ve -=--..ı- .__ !--• "__.__._ veya myonet teklıne aokuldakılan .__ - 7 - .-,,.,_ - --

b ~,_ rmdald sa r 11Ç11MRnU, ma .... t ve arzuyla ve mutlak bir disıplln için- --L - lil A ..._,. .. ve u au~ Mılli KOTuruna kananu - - .. • ,. 11-hClkümlerindım kurtulmak iııtenlld ği PJe ki5rillerile biribirlno baflamı· de faaliyete geçer. Tetkikler, tasdik- • - -
ya f rsat balabllmftlerdir. ler, ıtırazlsr, tahldbtlar, bmleler 111• ıliWww ... , ......... Ekmek-:t •am gorülmüştür. Vilayet verdiği bir e- ..... b 

P•f8 amucamaa Y•zdıle mektupta 
(Ç•ll•ll .... 11 ... ,. gel) cBywdu. 

\'"er • mirle bu slbt ııonradaa bozma ara· ııri yıla yakın tamandanberi u beklenmeden hummalı bir faalb'et Çel' •ili ı. • •• •s;el• 
• t • baların tesbitini ve bundaa böyle de Hri lnrnet, hariblitie nlılamlı biT it baıt.r. Ve kın bir aman sonra tb· ler Birfiiinin en mani Hft " 
1 s 1 yor ba şekı1deki ıınvuaalt çarelere bat birliği havası itinde ~aktadır. tfyacı karşılayaeat ro?un açıtcfli:ım ordu Gea...ıı.n l 1 ta-. 

f l:::kmekcilw cemiyeti Belediye- vuranlanıı hakkında takibat ıafll. Va~ 1'lıktıd ltabUlyetinı ve gorilr ve arabanwa onun ftatGaclcm L..... .. 

d k . ı· mamıı btldirnıi ... ır. ruhi lıbfyetfni tanımıya fırsat bula.- byannus. Bunlana nailtli ele ........... 
ye mmacaat e ere ıma ıye mu- r- mıyan mfinevvertn.. ıeldr afyonile Etraftaki \ataklıt l:a.d ,..._.ı Amerikaclan ~ Wfe. 

JlaUl P ... 7aıı•IMiakl arlradqla.rl., .Pqa bu neticed n çok memnnclur. ~um yüzde yil'mi • ni.hetüule UY'JllMI maml.a,. clai.. yayli ve ha- tebcftt ed!yo• değil miT ...._. .... -"-•• ._ ~ 
le laeraber bu itlerle meoew balwa- Halil P•şa da, OllUA saman zaman çogaf dıeı ve batta bft.ea fiı.rat· Vaft• tefllfl kikat rüzgirlarile sıhhatine kavuı - Mühendie ariıM9f'D verdlit plln re hMlancla .................. 
dılia mada, Berlindea MosJr.eqya to1&n, taşaa beıecanmı teskinle n laııa. mün.-p lMr miktn zam ya- muttur. dahilinde arklar Ye Jwıallar açılır. 7 1 ıw, 
dlmntlı olan Enver Pqadan bir ba- iti velveleab, eükGaetl• 'baprmak pU.-ını iatemiflncfa. Va1i ve Belediye Reiıli doktor ~ tJlıı 81 misi t:.wldlı ün ve eıı kumalar, kiiretler bu mabat 1tln , 
~ alqor. Daha dejruaa bmat En- tvıa aJıwaaı ıeaıt eden t.dblrleri Beledi)'~. .... itibarile Hıae-- l.Atli Kndar .tün beral>erinıde bayU: aermayemls olan HyUl ile fner kalka. Xomieııonlu miluh- • ,.....,.., .... M, low• 
_. Papdaa clejil de, yamnda bala. lttlbsla Blefl'Ull.iıt'. ie herl.ngi tttr zam yapJm..... alakadar daire ınüdürleri olduğu miihlm bir kumn milnevverln yap- rele;. dalmadan bataklıt kurum.... .. ....,_. ... [ 5 t 
... Jakıa ubdqla~ındaa birbıdiıaı Boftmkler, Enwr Pqanut ba te- t11raftar - deiildW. Bunun ~ lalde Kartala liderek haradaki ma tartlan ve s.,.ı.ri aNı JUkan tu. Bu n1-1ı plıfma ~ lutfllf ........ lclr wwf lir 
(&un P..-ıa tııka J'-.hiı mihiln teblNlal'd tahükuk eüf1'JMk lcin imaliye _,..flamu aaaltacak 79llan ve iatimlak .itlen.i kltit denklqmipir. ve mlnevverle lıalt cocufmıun h alaWlr. Tbf ...,_ 
lılr mektup Yar. Jia wlmba ._ •er yardımı, hu ttlrll ~ lıir ,eldin bnlvmneeı ...._anda ebftit ,,. mahtıelif meseleler Mık- Zira ııh ..... WI --ndanberl uturlu anlqmaaını Mı' b!rmeM .......... ,..,.... ı• L 
.... nalı emia •wta MJem,.onıa. t.:a•ul·etmif slbi olduklannclaıı Jloe. tetlaklu yapılnwkaeclar. kında emirler w--.... her iki grapa ait bt!yilk Htleler tam davuuıda da bllanunu -.sT s&&,u• -. ... W Ame-
., "ime. 1lemen llloeku+aıa ptt. iro'fadall ı..rhldar ann ıih'aıt!Jor. ==============- =======:::ıı::=======- minaaUe ayni Jaavayı teneffila edi- Jl'Dhalrkat ti bltaııüDlr •• r-. ,._ cfnlll ••-rı • lı 
il&.> aealınde bi• haber al110r me- yor.~ ılllı ıll ..,..._~ayni ek- dimanla. neclceler .. ~• s. ftP...... ...... .. ....... ' ..... ........__.__ ld• ..... • .. ~., •• , .... ,,_.,, ... ..- _...__ ===-nt ...._, 'la .... ttea llalkıyor - ' 11 

•• ' - ftGlifWWW meli Jlbıar, .... nııw ldror. api 
...... aya sidlıor. • da, Ankar~daki milll hilkıHMti t.. teYi dutilnilyorlar. Be 1na ,...ıa TM ndlft9nlll- ..... ..a.ı... • p 1 

BaUt .... lıloskevap vardıtı za- I an eden hıç klm e yt>ktur. Al Fuat Celepler yine mi Az tama çok ........... Wbln .. .... ... ıne. .... " ldlJI teeatmnnı ...... ,__ ........ . 
ma. et-. llnftl' P .. • it. görüıme- p ... (timdi Kalfa Velril mi• GeH- • • I . • lapaaaı barikulide bir kuvvet ve 1tir 1mma U'MlJUla valrl ola naili A· • aııı ı.- 'nlltarlfi 
a.n. el ne verıı.a mektubu, töyle alı- : ~:.:: ~~ rfya9ettMPti yan çızıyor ar Zl)'an venr enerji kaynafı olan muaum (Of'ds) bir .. ı .... - m4ijd-ini v..-~ ......... _. 1 ... 
cı ıiSılle W6lk edblce; ~e Ankaradan ............ 1 d _.... ,_,_ -"' "''r.__. .... ı a-... .Mil.LA-da meftamm ,aıatmııtır. ~. -l-wl.a.I.... u.ı .. + .. 

.ar1..,.a:.1ar diyor ...._ zarf a· yola cdamttır ama, JlcıekOYa;ya var- - -ıom • ,,. .. .._...ıı ""' -· ı:ıı.ı - _.... u•-- Her kad 0 l 15 • iM kta bbL ~--.. - --
n. __. • • - -·-ııtır aakhk ba....ıı.:•-•·tir. Bam ... Aı.....ı ... r mezectlik ve tiltü-_...A .. -pan ...._ ..,,. ır o an,• ses~ onı ... mukad• bir 008 u a..... l•a L..-- "!I-- - -L 

--· - • -·- -- -- ,,.. ıunı· havale e-eden '· ...Aren ·, kabarık bi-lnlnt -..1.. '"" tamdılR. Blrlbirle- - - _..... ..-- .... r. komisyonllll ı.bit ettiil narh 1be • h1ta Uhlp7, Malan -tutma dola. ,.... ., av • ,,... aJ• ..... ı.pt~ ....... ~ 
ıı.lll elur,. •lıJw'8a. 1drn aça- Vaalyeti ıy·e• anlıyaWlmek ~in rinden ellerinde MJVU balanmadıtı lama koym .. ~ •ilttm'Berde& btrer ~ h•M0 Gw Ml ,,._ lııa- rini u7dılar va ••diler. İnkıllPCI ._.,__ 

MlirT fU noktayı ıöZiSn!ınde bolundıarmak bahane.ile kesim ıç·11 hayYU 'fU. kunt ı..ı. 80i•ta. panaa aha.,a lit •aıt' ?fa ati,_... lwtdaııa- blr •nfa111ıa 'bu hyuh u•lapwnın W mllô •t wrmiıhl&. JW. 
P8faa ır,arfın arka tarafını çav re- llzımdır: Ankara le Moııkova he- nıemye bqlaaufludır. Bu celepler- batlaımfta. lıitea; ......ıer Jilbeltea; malln· zaferlerini bekUJebitfria. Bu iki M· la.lıl S..,at ............. ._ 

llliı .. 111t&bb ........ ,.. tekrar nilz esaslı btr k lde temas ed b 1- den buıları dıin komiayona davet• Yakalanan suçlu dün Aelifıe tJd.ı .ı.,.u... lnlde lratıanma71 temln vet; heyecan " anuJla .,. mutlak altla .-a •ıl&ı•liı ... ...., .... 
Jap 1tırılm ı olmasına ratm n, ut- lllelr imle nın bttfa adttfan için bl- dilerek dlnlenılmttlerdir. Ceza mahkememi tarafından 21 lira .... (OBDU) mdbamana. bir Mıdplin 1ctn41e fult,.ee ~ aımlmi w•ı11I: • ...... Jlo. 
...,. lmedıa bleriai laftyaıt )'eııle- ribirJerin n fi lriY • malt t. Celepler eli nnde hayvan bulun - para cezasına ve bir hafta da dük· ırtHladla, avukat. doktor, tleam', veya ıeçlrlllne kOr nlerini, ~ ..._. ,,,._.._ ... T ' 
rl göatu.iıera emel..._ amıt nnd~ 1 :rıkUe hat-er- du(ru middet.çe her talebı derhal kar. kiauun ~ maJıılıtılllt eııll). aWtll. baMw, faliırikat.k, ıd -~ kiJia ı.- .W.rw. lllf ,.-t..m. .. w...& .... et-

- Nuıl ve Jı: m .. Bunu bilmem dar c1eiillerd1r ki ıı..ıu. flb7aealdamn, fakllt ı..,-,an bahan- llllf ., alllltt, ..-Um, P~ a,al 'IUlt· sathtı, kty ruhfyatım, JdS)' tlmudi- .... 
~k, bo urfm bJrt taraf ndaıı a- ittin bir kalib" bl if lla. rnMıiı takd ıW de lıu J tekl re bit- + JW l'JA •AJJrA • • il 'r Mı' D ""'* ...... P- ra• ~ "8 l,ııWltcJS lıl. • • a _ __, 
..... ~ ' ,. .. tır. il~ P · in. tabt ewwp- wacMIJ•elıll.enn1 ~ Lıamltfttr lmde.n fhtlettn~hş tf ıwtuml 4• .. , r ....... .,.._ ..,. . ._,.~~~~;-t>eı••._.ı..:...,_..._ •-ı.1.r... • ..,,-

Ve bun rule fazla mltıaka· sanlar o dukla Tü k·y de o mişlerd·r. Haçlk ve Dlsl aduıda bb kadın, ken. Jar ndan sıynlmıt. vatanın seveceği mik mlldahale ne beı on yılda katet- için hulr1wa llı•ı ua ....._ 
1IQnll ~ f ve en· ni glhıe h ar c an etmiı ahvalln Jılürakebe komisyonu bu iıl kat'1 c1ilerilıe muncaat eden ırdlttıerilee _.... w lı7ml*ll 'blw Wk elit: nıek m8alıı:6n ohar. Elverir ld mil- w .... ı Dır... ..,.. .... 
Uladılt it n ı,,ı usatmıya k, 7'.arfı homen hm n ta am·ıc yab'lncıııdır surette halletmek 1çiıı h~an mın- pıl kalmadığı cevabını vermitler, mal -1' •Ml'm~ n vverle :retltmmdl va........ ara- _.., J 1 •Lifim. 
ııreıı- 9-~ .___ -- ~ lar. Bu s heple, se11elerle O anlı takalannda daha zirade koJllll ge. ııatmuıı,ı-chr ~ ~l6ılılil ,fMı:1r tı.lk taba· ı ndakt bu uturlu nıht mtltareteyl 

• -- ~- "'' t - • ~ _....__.. U- --ı,..,.. .. L-U... ~-t.0..._ -._,_ ld ...... .._ ..... Mtwlaın ...,... Ba ıneklıqK& l:n- 11 1 •l'lutaww Il• e NllCI ıı... tirtaeJı preılesini Ullfbraaıktır. Yakalanan nıçhllv Jl9dinel sorgu ....._ _... iaa.a snplan..-t -... uu- ._ __ uw a-&-- rıruı-
wr .... 111719 clemelc • c.Awa; fım w U..;ILM " '+Üflhitı ma· * GlDA MADDELERi iN Fi- hiünlitillce tnldf elunm11tlar0 fa. ..._ ıı.. _.. laılem ~ Jfm. ...... h aı.# 1t W " ,... 
!ilıtrW Jlaüo9aP dllt. Su banata kamlannı le l e+mlt olan Ennr y ATLARI - Fıyat Murakabe Ko- kat bıaı.re (150) uın. kefalltle tah- tllll ............. aM p'IDıll ,..._ ŞGphesis. tatMl: ve icra mevkttıMle re&k ..........._ ...... .ı,..t 
t.el'IMa ~ flta rolte'+lhr aez.. Paııama A•dalnakl mflM hal'4!ke- nııaıoıuı dtaı 6ileden aonra toplana- Uye olunmuşlardır. ._,. a lııllhıaıı ......... ltlı .. 6n olanlar, btlytlk gayeleri; l81'bad 1d1' h ..ı-... ....,.. 

.... n 5 ı .. === da- tın be.şada •uı.n.lard• bqb nck ıı..ı g1lllıJ 11181idtla.Ue pval fi· SbtJu?ana mubalcaaelftln• ıakın. lıau ı.qra+e ~ ,.. ti- Mı ri}'etfn eattıestn. feft etmiJe. ,.. ........... nfrı• .... 
M w•'fl 8uf a.., •ld Tflık tarın dü-neMfefflhıt ak1ffa1'lfttl M- yatfarnn teftı. etndf "" h madde- da Aııiba llti.a, C.. •1*•atnde ip; ... ilF ..-...ıı.a ile llullee eeklerdlr. tuap ..... ~ .... .... 

... I' ı .ı... ._... ~k le getireın@z1erdl. lerin satıolarile iıtigal eden bazı ta- bqJanacakttr. 
1 

(J ,.n illa --- Mr -•il 'ı W· •M .......................... ... 
lilr .._. ....._ ~ ...... Te- Bunu kaydederken, Enver Pqa- ~leri Komısyina celbederek dinle· * iKi KIŞ BO ULDU - He: -11•00=- a, fı11al B '*Pi· Tuımı ~ldrirl:en P. aoidaJI lıll- ...... ....,.... .... elı-
illlf ı .......... , •• llmbit - • (llıafb ttllll) -..11ee1ı1r. .._ aiftir. nas U9iJllltf anhll._pm Mıt. ev- rer ntteeebflmet f\ıfn eanfa W.. ~· 11am tebarlz ~ J:!!!!: .:_ tleı..IE .....,.... ""' in .............. .....r-. ~ ta:ıana fenalık etmek taoavvurlM't Diln yapıla tetkikler sona erme- veJld stııı Flo9)'adaki _.ıt sahil- pmJJOr ainfıro:r. ft1IC8 mtnenere ....... _,,.. ·~- ı. .... .L.-...L. .__., _._ 
.._ .. ) .. - ı •11 lrllb- ld"&...- ._ ı ıilltnd• flı• braılaeanlarna11111 de denme ..,._,. " 1dr da .. plmıa- ÇlnH o; eır b1'lf* ~ ı.ap: ! •1thllllll tMt l'laaWnm ela lımdlın 4 1 ..,~ - -r 

•• q o _ .... a tt ı tauk llill•yo,.. . - mıttır. lan da)'&IWI -v derin dahi lro-~ .,_..... .... ...... ....... ..... . = ,::"! :. :...:-;;.;.. ~ ~le bir ..,. ~ laep bl- ~~tlzd::...~~~~n:: Sahilde .. ratfılı elMaeaWe bir IQbkla lmllanalwmı apaen 'bu Dr • ..... r.w ................... .. 
.,.., ' .. -- ..... p • 1• !;:1'111. Anealı:. .._. (mıunu elemlf, nohut, yat ve ~Tal :fiyatlan telblt paete, bir cuvalcfıs ft 80 bnt pa- vatau delilwılılarmm •6tbtt latlcla. ..,__ _, • ı llRia -
T '' &ıs ... , =p ı -- zw U1IUI) 'b9 ltllıa• ela td'leae'ıiir. ra W- k- • iB1L .. ..... dtna ha)"!'U olmak tmlı:lnına ka'V1lf" •aal'lftaı ... Wt 1Q11 l• .... 
W' mz 1 ......... ~ .... ..._ ....._ Wcımı •ztcilBTVBKILJD'fJNBAN .-.-.ı~tıkanlSlt••tetlair mıtıw: 1 .... ... 
#1 , , , ,..._ ..... Me- matıt,ı ... .._, .....,, llo1fe. DIWYA Gl7Tl.- bnıir Enter· edilmek ~~~ bl~ .._. er4 n-. ,. .... r1- Jkaladf Çimi •ıkısa .lı •• a ..... __ 
.,... Tikla. biWda ..uJI ...__. ' nuyonal Faarım bır nutukla açacak l'1mdn --· an . • nalılaıwula.n _.. ,_.. 1••••.. aımf y--f'v.-&I elııltık (~- _._ ~,. 
M'Lı• .... ltm-.. Enver uac Uw nıl8 olm Tlaret Vetllf •1&taa ~-- rlai de Yenlbpıcta denize ttırmlt, bo: &adur dl,JeMM• u- w. ~ taM~SU ,,..... ....,. ..-, 

~Jlıalahtla JiaUI .... bir ba1. tlaa. w .. ......._ ..... hfa.. ... uılıı.b _. 1 • Gala&a rılrtl • tulmuftvr. Ouc m cesedi blru ayrı ilealesde J8111Ul Ud :rurt mL YeDl amı J11..._ DJı:o1mlli•kl lrt• 1 ıi Ç ....... .,.,,.. 
rlt 'iıalza ı:..ror ..,. taa mevzuda u- ..,. .... ......, b...._ iıll' fn1a11 --*n ı...ket .... X...U. .,.. ..,.. bıılmııımtı. adU.e dokton ta- te....nı. ~ w m_.,... Wdblrll ••tf .,. ,.._ ........ w ..,.._ a- lı Lrna deıul:ıal ıl kr = r1 
~!u .. , ....... P ........ illa. -.llıwtaıwra. ... -·u--· ............ rafından •uareu olu!WM defnine 1 ri ................ Wriik-1..ınA ... lıucM taı• 9dMi ...... tllllblt Çim a.. ı• lıılt L ıte -
.,....fYIMerhı mtlvafabtlnl llti1a..ı ~ w) Veldl. ~ ıle.W laatn ruh1at 'V'8l'ilmitdr- verek ve 1ayarak cal11ıror, didiniyor edihnittJr. alı'• 1 ıU• w Jı•ı il ....... 
~ &lee1ıWslen ıtrita JlaUl p.... bwlcn* a:t'r:J:.:.TLABI YtlKSE· ., _ _._kö ~-..1 v• J1rl'd'laft hndlteıladWn htedtlf ... + notrrADAKI I!AllP - ,_ ........ •Mır 1 n 1 
lıııia • umucfa IWadma er~-. a f'1 .l'MIUI JIUIUe ıfftri Wllal&nı tfQa ~ ...,or- ftwJllda lrunlm9f cılaa ilrıakal 00- ..... •t lira 
w, ıwtoftdül ~l'lm L ::_. :.rı ~:et. :r:=.:; bir yana1n lar. ... ~~_!~ı~.:•ha.!8.2.8_mp~~=::. .:_ • ._. ._. ... ua• ... wnra, yıncfanna •ru- Deniz mieue-- ;:11 .. ıır: Vlwn•t::h ... .!..- ....-. 0 - -N"Ulll -- ·--- -~ ....-
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1' Ac}1JBTOS TASVlaBncAB 

!Dünya barbi'l lf1•JWRIM:);f!Jl?l;ll, J ( Askeri Vaziyet 
1111:::z:~•11• Ma~sul mübayaa Nikolagef /imam 
.. ::::: .. :~~~;~~~.~:"{A~!., talımatnameleri nasıl sukut etti? 

Tobruk mıntakasında İng11iz keşi! 
kollarının iaaliyeti devam etmiştir. 
Düşman müteıu.adlyeD zayiata uğra.. 
tılmıştır. 

ANKARA, 18 (Husmf) tırı1mıı tiplere göre oifitebilecekler, (1 btel ıalr.if eden deVGm) ı • ft NllrciJayef, lleTJet]eria :xan-
Ticaret Vekileti, defirmenlt'ire ve- •ksi takdirde unlann satı~ına müaa- llUr kalmııı ve diğer bir kısmı Dni- denWe W 111iUıba denJa 6-tidilr. 

= 

Tefrike: 43 

Htlhadcdar devlet ve lkballerlnln son 
gMn .. rl geldillnl anlamıflardı ... 

Lib1a mıntaka1ında da kc~lf kol· 
iannın normal faaliyeti ~ülmü~
tur. 

rileceJr mübayaa ealibiyetine dair Mr ade edilmfyecektfr. eper llehrlni •talı kıaıuna ve Ka.. BıriııdQ tiearet donanmau j~ i _ 
talimatııame hazırlamıştır. Bu tnli- Yalnız Toprak Mahsulleri Ofisin- radenlz sahiline doğru çekilmiştir. kincisi harp !Don 1~ kullanıl~at. İttJ1ıtıtplar. eiddeıı menmlUI ol-1 üne tayln Nılmui için, 'I'allt P• 
mnt.mımeye nazaınn el konma hilk- ce gosterı1ecek lüzum fizerfne yaptı· Dnieper nehrine Wra cckilcbllen- tadır. m\Jflardı. ÇuDkQ, MeeU. rfyudinde,, ,aya haber eonderdi. 

Alman tebllAI mfindcn istuma edilecek olan değir- ı·ılacak makarnalık, peks?Jrıettik un ler DinlaprOJJef.ı'oK'mı prp tarafla.. Nikolaydte mühim denb yapı t-. kendilerine vakit vakit tahakk6m Eğer Vahldettlnin bu iradesi b&J:f'1'e: Tkım:t Vekaletince tayin e- lnihsall bu talimatname h6kümlerin rınde ~· Dnieper neluinin bu tara- 1 gihlan Ye havuzlar vardır. BOl"llda- gist.crmek sevduına kapılan Ahmet ka bir saman sadır olaaydı, - b ta 
BERLİN, 18 (A.A.) ece tir. Bu tayin kcy!lyeti için de.. den istisna edllmJJtlr. .fmdaki ~ava bttine yıfılmışlnrdır. kl tersane Knradenizde Sovyetlerin Rıza beyden kurtulmuşlardı. Ve ar- Tal.at Pap oldutu hald.:o. İltfha çı. 

Alman orduları Baıkumandanlığı- girmenlerln n Mhiplerlnrn fU eart- Ticaret Vekiileti diğer taraftan el Bunlar bır yandan bu kani, Dinlap- en bGyük harp tcrsanes1ydl. Bu ere. tık ona, çirikliiğa cekilen ahşap bir tar kıyamet koparacaklardı. Faka' 
nın telıllği: l:m hahı olmaları 13zımdrr: konma mınt.akalanndn Toprak lfoh- ropetroak eehrlniu 50 kilometre ka- bir Odesadıın daha küçüktür. " gem.1 gibi, 11Dlltmıya hazırlanmışlar- bu talisa adamlar o kadar üz il 

İngiltere Ue nıü"ıul lede-, mühim 1 - Ticaret Vekiletinln un atolcu ıollui Oti~nin ıabe, ajan ftYll eki- dar garbındakl aırtlar berinde rnO- Nfkolaycfi kaybeoon Sovyet fflosu ddL Ve biraz 90Dra da, unutmuşlar- ve per"ıan bir balcielerdı ki, Ahn et 
Al~an hava kuvvet d, dun gece ~"'ı:mk !ıa:;~~ S:e~~n~: ::~!~ pi bulunmıyan yeı·Jere mahıus ol - dafaaya çalıfJYOrlar; diğer yandım Knradcıılzdc :rnühiın bir dcna 

1
' Rıza Beyin bu tayiniııl, acı bir 

Hun iaşe !Jmanını bornbardırn:ır• et- farda değirmeni bulunmamak - mak 6ze.re Toprak Mahsulleri Ofisi bu kaVJı uzertnden nehrin prkına C ünden "e tamir merkezinden mnh Hadisat, yıldırım süratile geçiyor- ~salimle k.arşılanuya mecbur hl. 
mlştir. Her çnpta bomba• r nblmrş, 2 - - Hulkın "iyccek lh,tivncı namına mahsul mübayaatına tavsit geçmiye uğraşıyorlar. Fakat nehir ruın kalmıştır. Fakat Slvastopol du ... Balkan harbini, Cıhıın harbi nıışiardı. 
Hamlccr yalnnlnnndakı r.ntrepo'nra içın beynnnnmcl;rin mü tnn":dnn odllebilec<!k mutav:ı ıt mubayaacıln- bu kıat.mda 6 kilometreden fazla ge- harp lımanı bu filo .için şimdilik kil- ta.kip ediyor ... Harp, felil:etle neti. 
ve şohir dahlin ki a kert ht'd flere kcndı Jne bırakılım 'l:C"a ıı:ıza .. rI:ı•·d"a nn vucudünc ihtiyaç hh;,;ederck bir nlşl~te olduğundan bu geçış kolay ffdir; bonısı ayni zamanda mfistah- celenmek i tldadı gosterlyor •.. Harp 

• •• 
•- 1·a~L·Uo k d d ı ve b r ..,..k " • başka tal matname daha hazırlamış. bir ış değildir. kem bir '·-le V" d..,,.,ı·~ u· ssü oldu ·un. sulistiınalleri, vagon dalaYerclcri, ... m .... uc r n:ı; 'm f "v )ııpılan sat.ışlaıla temin edilen ınııh- "il " ..,. .. , 
yangın çıkarılmı~ ır. Il . h' l tır. Tallmatnam ye nazaıau böyle Bir ~ gfin enel Krivoy _ Rog dan Sovyet filo unu barnıdırabillr. ln~e r zalctlcr1, herkesi yese ve ü-
Başkn a'l:aŞ tuyyaı deri, İ koçya- ~? t!rın :a ıp eı i namına m~yyen mıntakıılardn Of" namına mahsul maden nıerkezini ele -'ren Alman- Diğer taraftan Kırım yarımadası midsizllgc dütünTen harp havadıs!e. 

k 00 • r 1 ·ret c kırın dan kendı nam ve muba}nn ec! ek Of" e devretmek Is- ı e'"Y- d b b ri, açl·t. hastalı... sefalet, ıztırap ... nın ear sahili ııçıklanndı.ı. 40 tanı. h~:ıııına ·alı nınk, nr şarka doğru ileri yerek Dnlcpcr ar il' cnah le Ukrnynnya bağlı ..., ... 
ı to h . d bi l i tab t llş ti)'cn lıakiki VQ hükmi t&c"rl r Vıla- ,. __ . edki oldu;;..."'d . til" k b B ıtiin oonlar,i İtthatçıl:m derin bir a _acmm e a şı cp . ıı~ e .rı 3 ·- S.ı [ı ol ak veya kiracı •ek. ou.<:rın . Nikopol tehrlni znptct- ti"'' 'n ı :ıya nrşı ı.ı yarım-

h
ve d1ger ğrab r t Pt; g m nı cıddı linclc clcgiı men i~kten zc-atın m~ua- lCt. ve Kaymakamlık\ tdan müsaade mi lerdir. Dn'eper nehrinin ngzın:ı adanın müdafaa ı da kolayı! r. uçuruma dogru silrliklüyorkda. 

t ·~• w • - alarak bu i l ynpab11ccrkleı dir. 1\fu- K ·u I B di i s 1•- R (.,.. · ) ı ] ı d asara u m'-9"' r. ı nıelclerind .L ,,..,. k v h tıtl .
1
• ve ı:.rndeniz sah ilerine do rru çeki- ...uareşa a enn ordu arından n .... n c at ı:.yup ı e es n e-

..., .... tavas.ııt mı.ıha an lu· J 1 lından ı s nn· h ki (T rbe" h ) ek"l · Muhlclif ln ı z :ı')'are m danla- ne sadakat <Y< terdlkı~·ı. ng~•ır su,.lnr en ovyet kuvvctlenııden N kola~·cf epe!' n ri !larkma cckilemfyen- u ı ma usa sına ç ı mış ... 

1 

" , .. , ~ evvel Tıc.ı t Od lanna zahire, tacir h · ı ~ ln j b h' b d bir s ita k" t ~•h •~·l ı ııa yapılan g~ b:ıcumlarında ş d- dan ve lıilhı!sa miln k 
1 

nrua kn e rın tutanlar burnnı uzun miıd· 'r n u n ır oyun a müdafaa :ı. nat ınev ııne, tw a..,,. arın en 
... veya kom" o o ak byrtlı bu d .. _ ı h 'dl 'k dti ı ba d b d U nfılaklar ç karılmıştır. nunu tatbık tından nıııh'""'mtyetlen· et mtiU<ifıtamna imkin bulnmamı,_ yapmıı arı mu t eı r; fa at Smo. aman '" man aı ının :-ın a u-

n.u lanmnlnn l ız mdır. A. ııi zamanda ı 1 k tar-61- nd ı ""' hd .... ., ) l · ı ' bulunmamnk, ar ve çoğu deniz Yarnalanle Dnıe- en" .u ... n a Dnieper neb- anan '-. n uuın gc mışt . 
mllli korun kanunu tatbikntmdan ı · •· El kanulnıam ıruı '"arar verilen pcr nehrinin şark tarafına çckilmiı- r nın 111Aıntı geçmış olan Alman or- Herkes, yeni Padişnhın, lttihntçı-

& mahkumiyetleri de bulunınıyac:ıktır. ı dl d ba K değirmenler m v"utla--ı bir yıllık er r. ar n c tı Ye iyefln ıar- Jara zorlu bir 1atır atmasını bekll-... ,.,. Mutavassıt mübnynacıl r hukıimetin Od k d,.ı; k ı k vaaaf.'i 1 tlh al kap~"ilclen' de ....... e- i esa, Besarabya tarafından ge. ·ınn v~ru SCY o unacn kuvvetler yordu. Fakat, en zeld bir tilldden 
"'' ....... t.csb"t cttii:>i fiyat fizerlnden ve P n 1 k bi lra üdaf -1-r b -'--b sinCI ibJ&r. i"fn el konmn mın•.akalan ece r taarruz için daha fazla ha- m nayı wum ı.nuuı "liri r. d:ı.ha kumaz olan bu dessu11 lıüküm-

6 ... para ile müstahsilden milb:ı.yaadn 1 
Sulh derken 

h k k ? dahil ve haricinde Toprak llahsullc- bulunacaklardır. Toprak lllahsullerl zır anmış olduğundan burayı ınuha- J Eski Ordu Kumandanlanndan dar, büt6n İttihatçıların baıını bir 
arp mı ızışaca r1 Ofisinin mübayanlatını lhliU et - Ofisi bir nıübayaa me\ imJ zaıfında sara eden Rumen kuvvetlenne karıı Emekli General kılıçta uçurmak istiyor ... Ve bunun Hin olan Vahdettin sakalın h ç 

' 

mcmek :prtile Ofis namına mahsul Ofuıe 100 tona a an mahsul teslim nıfida'f'aaya devam etmektedir. Ode. ALI İHSAN S :1 "İS zamanına intlıar ediyordu. Maama- ı kfmsenın ehne vermek btı!mf)nr. 
(B.,..sfle'..W. et.... mfibayaa edebllecekler ve mübayaa ......... .l'\D fih, İtUhntçılım biran e~el gozden hatti mebusan meclislllfl ıod r 

ilia eden Amerika Birle,ik dev- eınasında Tlcarot Vekaleti ta.rafın - =~:. ~;:; !:;:u~~~ ·:: o· ..... :········i.--~;·-~-·•fl•••t1•1•fl•••H•fl•• ................................ dü~firmek ve onlardan alacağı feci darbeyi bile ona söylem :ve hı u 

Jetleri cümhuriyetinin, Rusya ta· dan tesbit edilen mahsul fiyatını in- dilecek mallara ait para Toprak ISPI ıeılemıae 11
11

11İİ laailrfane"ıs• •ı intikamı haklı göstermek için de, görmüyordu. 
rafmdan hiçbir talep ve müraca· dlrip sntamıyacaklardır. Değirmen- Mahsulleri Ofisi tarafından derhal 'I •U- NIQll •p 1 icap eden yerleri V9 mahfIDerl, giz-
•t •aki olmaksızın ona yardım ler buğdaylan hükümetçe kararlat- ödenecektir. (1 incl sahifeden dıtıHla) (1 (ftd .a.lı.i/-.n <ÜWMa) Uden gizliye İttih8fl}arın aleyhine 
etmek teklifinde bulunmasıdır. murlar ve talebe hakkında çok hınin! Yayma Kurumu Baıkanı Re. kı~kırtıymıill. 

Alman taarruzu ba,ladıjından A L çhk.in isnatlar ve hatta küfürler- fik İnce, Talim ve Terbiye Reisi Bu arada Ayan Meclis!, bir vol-
beri Rusyanın ne büyük siiçliik· M A N S O V Y E T le dolu birltaç mektup gelmiştir. Kadri Yöıukoglu, Fakülte Dekanı kan kesilmişti. 'Meclisin beili baıb 
Jerle karpl•f'l'lf olchıiaua lıer Ayni zamanlarda bu mektuplar- ~ı·Jıilgil, Talim ve Teıhiye He~ hatipleri, İttihatçılara kartı Atef 
gün l(ÖrÜp duruyoruz. Buna- rai- t C b 11• gw 1• t e b 1 ı' g"' ı' da iaimleri geçen bayanlaıla ta- azaları, Vekıllik Neşriyat Müdür p6sküımclctelerdi. 
mee, R• mu:kadderaıtmı biyülc !ebeye de y:ne hu Sl' etle ayn vt:kili Faik Onat, Profesor Dr. Şev- Ahmet :Rısa bey, bir mtlddet alır 
L.!_ L.._ h•kim" ı ı· d kt l ~1 ket, Genelkurmay mümessili Kurmay davranmış ... Bütün bu at.eşli nutuk.. 
uu- DÜr~ ve a ıyet e e ın e (1 inci 1ıahifeden devam) (1 inci aahifeden dttam) ayrı me up ar gönd('riım ·.,tir. B nbaşı Enver Sökmen. Hamit Z!i- laı-a seyirci kalmııu... Fakat ara -
talan M. Staliıı hiçbir tarafa ken- Mo.kovada Kafkuyaınn mida- Karndeniıde denizaltılarımız iki Bu mektuplardan hirkaçmın beyır Koşay, Dr. Nqyzat Tlizdll dan bit 1.&111an gecUkten M>nTa artık 
dil:ğiaden müracaat etmemiftir. ı .... hazırlığı yapılıyor bu~ıik Rumen nnkllye gemi ini ba - altmda İmzalar yana da bu im- Bedri Tunçel ve Komi yon Baş Sek~ 0 da &PıDdan bakla:;ı çıkarmıı- ııe-

Büfün bu teklifler gösteriyor, Stokho!m 18 (AA.) - Ofi: 1 tırmıştır. zalann namı müste:ır olduğu ı:c erı N. hl Sun bulunmuşlardır. nelerdenberi kalbinde biriken kin ve 
ki fİmdİ artık (Atlantik miilüa- Alman _ Rus ceph~in·n meı- 262 Dcİ Aım... ...... fiipheaiz addedilmek ed'r. Bay Şimdiye kad .. r yapılmış olup heyet- en:t'Sl bopltmıya bqlamıftL 
ta) unvanuu almıya baflayan kezinde .ükunet büküm sürmek· ..... edildi Kenan Akife gdcıı oıek w:ılarda çe b ldirilm"ş olan işler şunlardır: lttihatplar. 1qırm111ardı. Arhk 
Roosevelt • Clıurdaill hulu,maS1• te, iki cenafıında ise, hareket I Moskon, 18 (A.A l - Emniyet ezciimJe, bir kadı,. nı a ta- 1 - 1 .. rmlnci a ır Larouue'nun 4 vtct ~ lkbaTimnrn Hll «ibıleri 
11ın •ıl hedefi R•y&Baı ela da- meşhut olmnktndır. Şımaldc Le- <tt hbarat Bürosu, ştı tehi ttt- lebeden b;ri arasında ce-r""Y n et- <a.> ha f f enm f ve fi erl.ıı fOtu· g ldifhtl anlamıflardı. •. Bulgıır or-
• ·ı ola • - ', __ c.ı . d k k ld v mektcdh: miş bir hfıd;..eyı· o-rtb " ol- na bunları n ne ıJ halinde yazacak- duları, lnh1lül etm ,ti. Harp, fela 

uır a • ....,.._ yapmak llnof· Bu '\ieç c rar taarruza ıış anı - şıl n Al 1 . uh bey h mak isnadı bulundı:· n böy- ketle ~ Harilin ıne!lulı· 
.._ ~ -'~-u' ..... ı . ~uam nınghral atckarfl mu auerb o 1 ugu) 1 Kuvvetli Sovyet mnkaveme c kar ·~ lat içi .; i ı i n h'yette notlar lli· 

1 • • hak'k ş· Ü k. d v 1 n man aı' m are e mute- 1 y-6mı "'-ri e -'nn• olan (İttihat. an.aşma ıçın ı aten muazzam mıştır. Jma şat ıye ogru i er- m!l.diy n yeni cüzütamlar gond clt e nareva isn:ıdattan mı "" u,..,. "" Y' -

lelimeUni kullanmak .iktiza eder. Üyen kıtalar Pskov 'r. Solzy· den ( tc ve bunlar, Wll"p m ydanlaeı~cla lan bay Kenan Akif p ida- T ~: i ye. i)b :!ıs~~ {~ra~ 1 madı ve art k tatn m na 
~ün~ ~mya 20~ milyona. ka- gcJm~ ?lan. ~l~nn kıta atıdır. 13u clup n h\olmnktndır. Bir kaç gıin resine müracaatla ,·k:ıy ttc ha • ; ) ~· tif arp ...-a n 

1 ~ 1 
da ı yan) tn d n Çll runa d 

rıp nufusile.•. Am. erıka 130 milyo- hareketın bırıncı hedef1 Novo" ı c_ vvcl 2 2 nci tümenin 4'.i2 nci ve 486 lunmuştur. m:ıni>, cO manlı 1\Iüell flcrb, cDil ıı'a. ı a etm 1 · 1 rınc, Lon ra ımyn b ı dı. 
f 1 ı il d d 1 ı M k 

h mi" M h Ad ml Sefm Te· fik Pn a ta:ı;in edilı iş .. 
nu geçen nu usı e, ve ng tere e - Luga demir) ol nn var· ın 1 a n~ nrı cenubu garbi cihet·nde e tep idarc~i bu k d r çir- D . "' • • ur n an, 1 fnlı:nt 0 l ciyc kadnr kt'yf"yetin AhmPt Rıza hey ,sııd t'e 
450 milyonu bulan nüfusile dün- maktır. limen gölünün ş malinde, btam:ımen ezilmiştir. A rni turnenin kin sözleri havi mekt ··nder- c ret v 

1 
hııf>b •. ckHa~nt ~~sıklo- iliin edil ine karar' v r l tı. hı s) t nn• · l:ı Uin na lıı 

7anm her cihett- en biiyilk de.· fiddetli muharebeler vultull gel- a ala:ı:l n t~hi larının :ı; c mek ceıaretinde bulun ı m Y < a r aç e ır w.ırann- 1 ' • tih tç lar ı • ze ·n olmıya h 
lctleridir. Bu üç devletin lliihaau melıtte olduğu bıldirilmc.ktcdır. to nhü,.fkaybetk mı. te"dlı. N lıayet bD dana çıkarmayı. mektebin ha-. si- ra en haı i iç n işler vvcude ge- falat. Paşa, son vnz.if" ini de rap- mlili B na ina r. p l e 
-•-~ edilince 

800 
mil ş· ld S uıncn ,. os <ıva cırnrıııdn vukubulaıı .,. t m1 ı. ınak iat.cdı. Açık bulunan ayan mec- le dlğı :ı.a~an yn araak 1' b1 h 

Jcıuua ' yona una e tarayarussa, mınta- muha hede ımha edılml tir yet ve f}ercfi ıt hını! .. elze ı d- .ı - Tuı khe ecı •rnfynsına ait bü. ~ı ı rıyıı . tfno ki~ n tayın ?lwıacn- 1 6 kıntı ç k 1. İkbal zamanın r ri~ • 
yaldafar ki bu, dünya umum nü- kasanda tiddetli bir muharebe ce- Almanlar harp saha r.iliı. büyuk dettivinden bay Ziya ;smincle bi.. t n ke 1 ez, e> fıılenmı,t"r. g nı Pad şahtan ıstlzan et.tı. geçen ba 

1 
k ym ti" teYI 

fusunan üçte birinden fazladır. reyan etmektedir. Bu mevzi.n m"ktardn otomobil, moto ıklct ve bi- zatı tahkikat yarımağn ı ıı-mur 5; 
1
Tu k ve İalfım ric~inın en Padişah VahidetUn, ittihatçılar,, dı. F klt hu da 1zun sür~~e:. : >; 

8- mukabil Almanyanın mudafaası Ruslar için çok ehem- s klct tcrketmi Jl'ı cfıı. etmiştir. Bu rahk katın net cesini ~<' uı a ı ez, e> kııdar fı l(Jlmiş. ilk mlDlpllğini ya1n1Uya karar •eı·- bır sefalet ~ e eh mi) lic blr hıı .. 
JaPOllJa,,,. İW7a ile tqkil eyle- miyetlidir. Çunkü Almanlann bu Fraıı a h rh"ne 1 tiınk eden bu Övrcndiğimiz takdirde onu da 1

6
· y· i d. Ahmet Rı:aa Beyin iyan riyase- talık bn g tl'rdi. ,D wamı '1tıT) 

diği ~ mi-lan aifus yekinu mıntakada kazan&\calclan bir za- 2G2 ncl tümen, Almanlar tarafından yazacağımız tab'idir. - rn nci a ır Larousse'nun --====z 
ancü 250 miboneı, yiai kal'fl fcxle Leningrad _ Moskova dern.ir ~l~a~ tfim ~1erinln . en iyilerinden .............................. " ... ,.,.,..,,.,., b bl ~ "r:ıfı a maddcl ri ez, e> karu 

taraf aifW*iiMM ~ -- bal- yoluna karfl büyük bir taarruz bırı dıyc t.elnkkl edılı)>oı du. M 1 s k 8 va ,. ç ı ı· m a 1 f lenmı.,tır. 
-r- Bu vnkıularda Alınan 94 iinc·· -ni- 7 - «Servctifünun>, cResimll Kl-

m•ktwhr. S. ~ J'&Jiizwııriıaı yapılmasın.ı teshil edecekfa. d "t"-- . w • ta .. r. u r Ukr da M ) B d. . ya c ..aın:nı, ngır zayıa ..,..rnmış- taıı> ve cŞehbab gibi mecmulnrla dl. 
m ..,., • lalY.etli, IMıaa ..,.. ayna arqa u ennı tır. Studentskoval mıntakasındııkl LONDR.A, 18 (A..A.) ğeı· müteaddit mecmua ve bazı ki· 
ilin ı.- tle ...... --.U,etimi onlular.IDID ric:at hareketi devam muharebeler esnn!!ında bu tümen Yakında Moskovada toplanacak o- taplaı· tetkfk olunarak bir resim dos-
temsil .... -.W Ye milletleri etmektedir. l..eçli ukeri müte- mcvcudünün yuzde 70 ini t:nybctmİŞ- lan fngfliz • Rus _ Amerikan konfe- Y•Slnın eca•ı kurulmuştur. 
_,,.a•' Hif .e lııiailNMletini ifnhlt- hwmar Ruelarm bu mmtakanm tir, 500 subay ve er t.c Um olmuş, ve ransı hakkında teJsiratta bulunan Bandan sonra .Ansfklopedinln ter
,. kar. •ermİf demek ~or- ba,lıca merkezlerini kuvvtcler.i- kı!al~nmız, bir çok ganimet elde et- Daily Mail pzet.esinin &iyasi mu- tlbinde gözönllnde tutulacak esaslar 
lu. Di n ıon haddine kadar müdafa- mıştır. harrin dyor ki: etraflı gorüşülmilş, maddelerin yazı-

1,te Ati tiik •·:'=!-=-=" L.- aya umet-:.- old&ldan mütalea- Almanlar_,. fetlıettlkleıi _ arazının C km Atlant''-- lqında nisbet birllti, fmll birliği ve mı mıa--• _. ~ h • ........._ •-rı hUl"C .. ., ıa1.e lleJ:aicüınluır üıli"rn birlfg';f yapa .. "mek ı",.ln ne --ıı.·ı • • •• • • : • sındadu er mew""ml cesetıc e öduyorlar. R elıl t tı - uu .. ıpu Maai m ... iiııaid .. di,ınilf · L--d Almanların 279 onca piyado alayı 008:.W e yap 
1 gi}rifıae baldın. buıruslara dllcrtat edilmeaf haldnnda 

e1anauı. timdia kal'flla ... lal"ı Gomel mınta~ a Abn~ Zulltmi köyün~ Jrarşı yaptığı taar- da İngiJıs harp kabinesine btltön la- raporda flerl sfirftlen :fildrler fizerl-
b~ .. azametli 11etic. bu· taa~lannuı tekrar_ ba,laması ,K,•- rwı esnasında 600 ölü vermlşUr. aım~en ına.hımatı Yerdılcten IOllra ne konu ulmuş ve Ansiklopedinin bir 
a. M.a1111afib bunu d• kati ycfıa ıakutunu tacil t'tınek JÇID Mefftldü arasında bir çok blsik- Moskovayn gidecek olan İngı1b he- aa evvel hazırlıklarını bitirmesi için 

L --'- bu t-'- . 1 ..... ba b 1 yet.inin izalarmı tayin etmiştir •--L- -n..~•- --- .._on-..+..r. 
lıir netice added~ weniden cepDC11111 mm a&a11m yenı- e~, ve su y u anan 99 uncu hafif da;:,ı..,. · 1 · ..,.,.,.,..~, 0~- vn•,..- " ·--

... d L-L •- • L • t-..ı·kı ü H Söylen ıg..- ıı:ore, ngıli.z heyeti- Bu •-lantıdaa alınan fildr'- -:__:.ı_:..ı:.:_ .&:..-k de cr..a.- en ~e ... set~.. ıs caı . e- t men, tırrtrka civarında erlerinin 1 ·sı 1 rak - ı- k ...,... ·1er ~ 
..... UiNAUll"' ,.....,...., - ... - b 1 h n n Tt1 o a -u ayı göriilm ıah ıt>lkinlrrle A--"-'--..ıı· u-: -ı-
dN.ild:.. ,. __ r,..--ın da bu de- ri mana•ını tazdmmun etmekte • ve su. ay arının _emen )11l'lsını kay. · ~ .. - 'dl _....,._. ~z·- ,.....,. 

-o· .. l"UnC ._, b ı ·· aıyet, a:.ucn r. -ıarm d6aın f'daektlr. 
fa &.7a ile iet&'*" meaaiy ka- d:r. etmışt r. Bu tuınene mensup 218 Mnharririn kanaatine g re, kon- " L.!- !L 

rar vermİf olmas1 •• ' b .. ir der:ceye Moskovada dnha ~imdiden ıncSoi avlny~til:'rhı'an <~miştve~~LbaL-- ferans takrıben 10 gun onra ilk .~- uir lwli7esnlya 
K fı_ ··d f tı 1 k ~ "' ~ ua ._ toplantısını aktedecekt·r. Aıı.ara, ıs (A.A.) - Dll Kuru-

kadar Japonyayı iirkiitettk oaun. • a ~asyanın mu a aası un ı . harpler'ın-. hazırhklan G l a-ı- l;:r.: d bildl ·ı lan 1 kt dı .. sı.ı·n112 vakit knybetmelcdz1n mu ..tne .,., ..... eteı "i§ln en rı -
Uzakprkta b~~e geçn~sım l yapı ma a r. Londra, 18 ( A.A.) - Dally Te- Anatlo-&k.son teklifler"ni hararetle mııtiı: 
menetmek gibı bır makı>adı da ngilterc ve Rusya hükumetle- l ıgraph gazC't '!!in Mo kova nıuha- kabul eoım· olması j n ~e ve Bir- D 1 l~erl uzerine yurdumuzda ki-
t.. ·- edehilir. O cihetle .At- rinin Tahran hükumctı nezdinde biri Cholertonıın biidird gine onre, rtk il t p kJ ndc b:ı tıı ılmış veya mecnıu-

ıd .. LJ k b "'w le ik Anı a e m kiln o du •u lantik miiliıh•hm• ,,. Rmlada yapmış o wı; arı rniı ener leşe - Sov:;ct hiıkfımet mt'rk zinde kış sa- kadar sıkı bir ışb rllğin"n !! •nmi)e- alaıda çıkarılmış yauların tam bir t.m meai 11 .. nnın J11pGnya- büaleıe lran yolu ile Kafwyaya vnşı VC! ilkbaha1dıı yapılacak taarruz tini anlamı' oldu ana d :ı t t'tmek- h b ı:,or:rnfy," n1 harırlımuılt i ine 
da yapacair aksülamel merakla transit tarik.ile lngiliz k;;taabmn için çok ciddi haZJJ'lıklar yap Jmak- ted"r. " esiz ki İn Anı ıkıııı- ı-ır tı. 1\-lıtarif Vcltı1liji Dcrle-
beklemiye değer l\"'aamafih bü- nakli maksadile yapılmış bazn tadır. H r tan!ta petrol d Dolan Rus ı b rl "nin netıc 1 k ü me- < - Se m • z et Gerçek'in 
tüa dünya efla,; İçu; yeniden it· hklar nazarile bakıimaktadır. iı1ı1n ed"lmektedir. Her Sovy-ct ş hrin. d:<Vlet ra nda gerek 

0 
a ç 1 ~uk;o 'k l mm tile bu ~alışman ilk 

t" I il . I b -'· "mUI Alman cephesinde 180 fırka de mahalli iht yat viyectk ve petrol rek e ıevu m ıneı ,. gc • 'Ocılml olarnk ~·eni Türk harfleri 
lilp ~ ~~k~n ':l ~:J:af~ harp ed~or stcklan vücnd~ ıı;e!lrllm kte ve seY- bır nokta"naıar teat'si v d H'nc ait nl n birinci cildi basılmış 

.. .. nda , . A • ı Loıidra I 8 (A ) _ • . kuk yş kıymoti haız demfryolları va tır. ve ortu-ıı kan lmu tr?. 

Nı l•la~ ~ ııçm »di- . .A. .. 5a.1_:ı.hı- s·tııllile yapıla ak mühimmat evkl. iyi malumat alan m E f/atıınun hülü11 eserleri 
..._ .._ --. ~ Jwkle- . yettar mahfı!1erden bıldırıld.iğine yatını mırha!aza etm k uzere tedbir- Sovyet hllkii tinden 
mek lizım gelmektedir. gör~. Almanlar Leningıad iıtika- !er alınmaktadır. Bu yollar Mosko- :rfkan harp .e sulh gay ·rak lüaıu111n.a tereiime 

TASVIRt EFKAR met.inde yeniden uuyik icra et- Hl\"l llkrnynn-ln asngı D"nyeper bav etme i ıstenflecektir. edili~or 

Churchlll laglltereye 
1avdet etti 

(1 ittei Hl&if,dııe ~ıows) 

..... Bapelrii döaiitt• 
hhtndaya kfraımf 

Lonclra 18 (.A..A.) - İngiliz 
Bafvekili Churchill, Re.iaicüaıhur 
Roosevdtle görü,tükten soma 
İng:Jtcreye dönenen lzlandaya 
•iramrf .-e o'rada bulunan Ame
rikan n İqiiz lutaıannı •ft~ 
ebDİ.,"Ôr. ........... _. ....... ·-------·--... ··-··· ... 

T aavlrl Efklr 
Nfi•lran (5) Kwruştar 

r A•oae ş..iti ' Tü:::• 1:;;,."* 
Senelik ............ 1(00 Xr. 2700 KT. 

Altı aylık ........ ... '160 > l~ • 
t, Qlıl ...... _ 400 > IGO a 
'qjı qUk ......... ·- lil > ~. 

JQ.İye ba,lamlf gibi görünüyorlar. zasındaki sanayi merkcilerine ve Göriif~ Stalin vrnJtı 
Almanlann bu yeni faalıyeti Donfü lınvz:ısile muazz m bfr mil· ...,.ymcla yapıl 

1
-ak 

E.tonya bölgesinde T allin • Le- himmat imalat merked olan Ural oldsolaı 18 ( 
nin~d dem:zyoluHun üzerinde mıntakasile Slbcryaya bağlamakta- St A.A.) - Ofi: 
inl:i~f etmektedir. d•rlar. Alman tayyarelerinin son za-

Sö len manlarda Moskovaya yapmış ol-
r "-~·y ~ine . &Öte Almanlar, lar hallel"inden memnuniyet göster- duJdan bomhardırnanlar netice _ 
v~yna uuiaesuı.ıw m·-L -rebe- 1 l dl B" T k f '"-' · mi" ~ UIMl rn ş eı r. ır ur ırmı 14!ıuın ıçe- ıinde Kre .. .n sarayının bir çok 
ye hir buçuk milyon a*cr ~e bu risln<le mühim bir rol oynamaktadır. übim h 
arada 40 ili SO piyade fırkası, 4S Fırın sahibi büyuk takdirlere ıaaz- binaları m So ıısarata uğramış 
zııb.lı fırka ve '45 müttefik foka- har olmuştur. olduğuudaa ~yet Ru 0

) a, İngil
sı ıokmuylardır. 800.000 yahudfnin gö:ı altında ta· teıe •e Amerıka mümessilleri 

Leh lilerln hill 
pür melali 

(1 btcf aalı.i/edım dnıa111.J 
Şehir büy'filc bir ~keti pmmma 

bemlyor. Halk krır türlü ılibirliğin· 
den imıbıa etmekte Te yillcıek halk 
taH.bsı General S korski hiikume
tiae itimat eyle•ektDdil'. Bütüa Po· 
lonyalı kadınlar mat.em taşıyor. Lo
kanta \118 kahvelere ~enler münha· 
sıran legal kuvvetleri mensu.plandır. 
'\'~vada kuvvetli bir propagan

da Y•ınlıYor. 'Fakat Pftlonyahlar ia 
.aıa.Mr propapndalar ırapıyorlar. 
Varaıonda ao Tirk ,..rm. Baa-

bılduğu Gettoyu gcıdim. Getto şeh· arasında Moskovada akdi muta
l"in ortaa.ın41a büyük bir mahalledir aaYYer olan konfeıana infaati ahi
•e dıkenli telorgülerlle çevrilmi;atır. ren ikmal edilmif ve Stalin aara
Alman askerleri ve Polonyalı polis- yı iamini alan yeraltı saravında 
ler kapıyı ananı altında bululldvr. ak Stal " 
maktadır. Gettonun kCTıdm~· mahsus toplaoac tır. m :ıoldaf bu 
bil" bükQıueti, tıaınvnylau, takriJer[ .arayda ikamet etmektedir. 
ve elektnk santralı vardır. Sokaltlar- Mosho+.,,. gidecelr lte,etler 
da, ko!farında Dnvud'un haçını ta- Londra 18 (AA.) - Mosko-
ııyan 111 anlar kaynaşmnktadır. Her vada bir konferansın topfanmaa 
tıpten ~e her sınıftan insanlar gorül- hakkında Roosevell ve Churchil 
mektedır. Bunlar Gettodan çıkamaz- lin yap ıklan t.clclif=n S .. !.~ tanı-
lar, fakat ltarl(oten ıdpan"tt alabi- I ~ 
Uyorlar. Biyök bir- 9"falet Tardtr fından kabu edılmcsı üzerine 
Bilhassa 1aee vaziyet1 çok kaneıkur: halihazırda Londrada bulu m fc 
HerkCJ ıoltaklarda yatıyor. Ölüm nls ta o n Lord n,.averbrookun 
beti ~· H~ dit. it J'il 1Dfi.. Mo.kOY•J'& "deceaı: o'- h.sı iz 
nin öldüii taltmın ..tih)'or. r heyetine ve Reisicumhur Roose-

~---MiılltiM ....... ml}illllıii~~~~~-

Fransa eski 
Yugoslavya 

lllHl8111etl•t l8M11t1For 

veltin tM.susi mümessilr Harry 
Hopkıl'llllll de Amenlmııı ı..,-d ne 
ri191Ct edeceği zannt!dibackte -
dır. 

Uzak,ark 
vaziyeti gittikçe 

tenalafıyor 
(1 bıci Wri/«l.n cı...m.) 

de olduğu hakkmdaki .. yialıın 
ve Çuns.king ile Vichy hükümet
leri arasmdaki aiyaai m\uıa.eba
tın boz.1l•ANru nazan itibare 
alarak. Japcmyarun yalanda oyu. 
DU-. açığa •uracaiuu tabmm et.. 
mcktedir. 

Çi memblanndan gelen blıbeı
lere göre, Japonlar Banu1nya 
yoh.ı k-...rk tqebbmönde bu
lunclukluı ı.kdirde, Ç111e bu yo
lan müdalaumda yardım ede'bil. 
mek için, lngilteıe Tc Btrlqik 
Amerih timdiden llznn gelen 
tedbiTteri almakla me~ldür. 

Barada biJdin1d &ine göre, ln
gı1tere, B.imıanYf'da 8 büyük ha
va üssü ve Rangor.u, Yonnan 
eyaletinin merkezı olan Kunnın-

TEŞEKKÜR 
Tutulduğum pek muhlik bir 

huta]ığı tefht. edaek ,.apU· 
iı ameliyat neticesinde hey•tum 
kmt.raıı Deniz ha.tanai On.loi 
opentörü Ort.an Somere. cena
lat te8 operatöı izzet Bira.ela n 
kif Meıkitr, DahiJiJe rnôteh ... 
- Hilmi Ziya KayaUirk ve .tc,k. 
tor Meaat llkine aleni t:qekkür
krimin ibJ&ğma A]ftn pzet.nİ• 
zin ıavaHutunu ıica ederim. 
P. Y. Teğmea Rlıkua 7.i~ 

Açlk te,ekllltr 
Allcıniı.ln kıymetli bir rlkaG .ı..

St'hcr Nemloğiıınan elledi fl!ala 4t
layısı1e cenaT.e men11hnlıtft lııah• • 
m.~k, biuat Yt~a telgraf', nMtlmap .. 
telefonla elemınıl.m iıtirak ebnelı 
l6tfanda balcnan maltt mi _. ta 
ııaynı pzeteuhia ddA "le emada• 
teı lckurl rinı :u takd1m adena. 

N n.l ,;ad a na ııw. 

CEYAIJ N'l!JILIO<JLU 
= 

Evle•me ge bağlayan yol, Japonlann bom 
bardunanma uğradığı takdrrde 
Çinli1erf e irtibat muhafzaa etmek Gazeteci a kada'1arna.ıadan. .. 
m ksadile, Bin.1anyanın şimalin- barrlr Nıl at Koçy!iit ile Giz• YL 

riltgen rl n Emin u Evıe... ı-. 
de uç yeni J'Ol İnfa etmketedir. rnurlugunda evlenmişlerdir. Niklll 

Amerialhl.r Japo111ayı terke meras ıniı de, ilU tara! n akralMa 19 
bamr8-yOI' dosUaı le Nıhadın meilekdqlan baıo 

v-.inctoa 18 ( !\.A.) - Ja- luıımuıl:ırdır. İki gence VZllD ve me. 
ponyadaki AmeT.ikalıla.nn mem- sut o urler dfleria. 

lekete dönmelen eolrahnrla tct- = MUesslf bir ırutsT 
kikin :papJmaktadıı. . Si J -L- Esbalc T:ı:aret Mudürluiü _... 

7 aıpoe -- kfıılerhtdcn n rritc• ŞeJair M 
Bangkok 18 (A.A.) - Reu- 1 iz:ılanndau Nbak İstinaf M 

terin hususi muhabirinden: 1 munıiııf ve Tokat lfatanrrıfı AW 
Siayama gelen .Japonların mik Jitif Bedi ofha 

tan. her ~n aTtmaktadrr ve AbdfUIAtff Mehmet 
bunlll'T pın-lJan:la. tokant11!arcfa Kenan Hop'I 
ve tiyatolarda cörünmr.ktedirleı. 17/S/Nl gl1rft akpaı • 
B'irçolrlsn liralan TfikKk nlerde bu netfc~sınde ırtlhal etm Ce. 
oturuyor. Bazılan da mağaz.- nuesi bugün sabah saat onda t< ı. 
~ açıyodar. toprak tranıny cftıratı karıı ınc!lııct. 
CoNJ' JW 8.aıneltle Uulı· haneslnden kaldırılarak mot&rtt. E• 
~ · 6• • -~*" yi-ultana ...:ıt~ıe-k ,,_.. •-> •·• .-..,..• ...- •" uru ""' ft e 

Y~ca. 1& 'A.A..) - Amerilıa namazı EJipaııha11 eamfi ter ır. 
B.-ıc ye Naurı Co d I Hull, Roose. kılındıktan wonıa Edimekapıclald 
velt ıle Ilı buçuk uat kadar göı üt- aile kabristanına delnNllecektu. A 
mu tıir. lalı rahmet. 1i e. 

Halt R ya lcümhur ıuırayındu 
çil km ~ccl1 :te de.nrittiT ki : 

Re mhu la yaptıgınıız muli. 
katta urı umi malun at teatlainde b11-
lu duic ve \.ı" lb rlm ıi entema yona! 
11nzyet laakkmda bıhllkleı:mizden ha
bf rdar etlik. Biti b-lhnssa allkndar 
C!clelt Vıtzlv«tfn muhtelif veçlıelerini 
ve ll:&llktıırk nshet·ni mff=alrıı .. 
eyledik. Bu arada, 

0

.Japon;adald na-

11\Uttür. 
Hull, ROOIL8 1 • prOıü k n aı 

1u~U.dhphDr .u-a> ının diler bt 
dairabKll ele Lord Beaverb~ 
HopldlMıla _.....llyoniu. 
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Salih Necati Eczabaıesi Babçekapıda Vakıf baı kar11sııda şekerci Hacı Bekir sokağı başındad1r. Başka yerde su besi yoktur . . 
[~~:~~~::~~:ı:~:~~~~l: :ı _ _. .. ANA • iLK • O RTA n LiSE ~--

\ s ' 10 
" ::.:: B06AZICI LiSELERi y;:~.: 

Anıavııtköıt • Tnmı ı:a.ıı caddt4'1 : Çtft•sw a.utar 

!(ayıt için hergüıı 10 dnn 17 ye kadıı r mektebe n ıacaat cdileblltr. 
Telefon : 36 • 210 

· stanbul Belediyesi İlanları 
t--ı--t-t=t--t--+--J--1 Beyoğlu Kaymakam ve 

• İl B. Ş. Müdürlüğünden : 
Kurtuluşta Kınalı Kekll!ı. c;okak 86 :\o. 1ı binanın harap vo nıa!U 

1 -. ........... _.._~..;.•=.~..;.·_ inhidam olup sahipleri mcçhuı bulunduğundan 48 saat zarfında hcdmcn 

S 
,,,_ • • mabzııronun iıaleeı için ihbarname nıaknınına kaim olmak fizerc ilan 

0 ....... 11 11ağa ıttı t1ukarıdon flŞag ı : olunur. {72-!5) 
1 - Marazi. 2 - J.'arika • Tliivc. l ------- --- - - -

1 - Timurienk'iıı frenkçe te!nffu., 
zu. 4 - Kadim Yunan şairi - ) u
n.o payitahtı. 6 - · C'~mi edııu • 
P'ransısca cdostarıe>. 6 Ot Yem<:k. 
T - Çevik bulunan (1k1keUm;). R -
lıfarnıara han.ası göllPrhıdcn • 100 
hı'uı. 9 - Bir harlın okunuiu -
Çareııiz. 10 - Mann • Hitlerıst. 1 

Dini bulmaeanıa balledUml'.l , 
tekli 

3 4 s 6 1 

VİYENA SERGiSİ 
21 - 28 eylui 1941 

IUmessffi K. A. Müller ve Şeriki 
Mhıena Han Galata Tel: 40090 

Güzel, 
Sağlam 
Ve ittahhl 

===================ıfi'IZl·l:l!I /ş H lıagat kitapları : BUGONKO PROGRAM 

TiCARETiN SIRRI 
'7.SO Program 
7.33 MUzık 
7.45 Hubr.rlcı 

Yazan : He,.bert N. CASSON ı 8.ooMüzik 

ı 8.30 Evin ı;aatl. 
Ticaret hayatına ablanlar ne ;~ Ticaret :-r7yaziyc gibi * 

bir ilimdir. llu ilmln ka1deleri nele rd1r, masrafı arttıran sebepler ne- 12.30 Prugı anı 
lerdirT İst1h!Qk membalarını nasıl bulmalı 7 Sermaye sahibi kflrda sıra 12.33 TiJrkçc pifık 
bekliyenlerin kacmCJBı olmalıdır? T icarettc ittihat \', s gibi ticaret iıle- 12.45 Hnberlcı· 
mine yeni atılanlara, hat.ti eskileıe bile, bu sahada yurümelerl ıcap 13.00 Tüı kçe p!ıi.k 
eden bır çok yollan gôsterfr. 18.16 Muzik. 

* 

1

18.30 Serbest 10 
dııkikn 

ı fl.00 Koıruşnı.ı 
19.16 Orke·tr. 
lfi.30 Hn~rlcr 
ı !!.4!i .F a~ıl he> eti 
20.lö P.nd g ı tcsi 
20.4.G Muzık 
2i 00 Bor ı 
21.10 Şarkılar 

21.30 Konu~ma 
21.45 Müzık 

140 Sahife, 
1$tanhal, 

Fiyatı: 50 Kuruştur. 
KiTABEVi 

18.00 Prop:ram 22.30 HRberlcr 

INKILAP 

Devlet Demiry .olları l~·anlarr 

18.03 Müzik l::2.46 Müzik 

Emniyet SandıAı 
MUdUrlUöUnden : 

1 
Pangaltı Bilezikçi sC\kak No. 

135 de mıılcim bayan Müeddep 
20/8/1941 TARiHiNDEN iTiBAHEN 14 8 941 tarihınde Sandığımıza 

Türk1yede çıkan siyMi ve gayri ıılyaııi gazete ve m\'cınulnıın bazı bırak.tığı para için verilen 5A997 
nıt:nıouplarına, Matbuat Umum .Mfülürlüğti tarafındıırı vr.rilrnı~ Tfirk Da- numa.ralı bonoyu kaybettiğ ni 
Jın Birliğinin kartını hiınıll oimnk !!:\ rtil u \ e J'ıirk. yede hulunaıı ecnebi söylemiııtir. yen isi verikceğin· 
gıızeteloer muhnrrirlerlne de, Matbuat Umum l\.tüdiırlüffiinun vereceği d k_j • · h .. kmü olmıyacağı 
fotoğraflı bir vesika ile müracaat etmek şart.ile halk ticaret blletlerl . en es sının u 
üzerinden %80 tenzilat yapılacaktır. Fazla rnfsi1at için islasyonlara mü- :ıl:;i\::n=o=l::u::n::ur=·========~ 

~:'.'.~~~··;ı~ A u T H i ER v i DA<~•=:!_"!_ __ ( B o R s A 1 

ANiLiN VE ALiZARiN BOYALARI 

Umumi satıs 
ı Ç OnkU! 

HOROZ 

lö • 8 - ~41 ma"meleıl 

'·•'""• Ne.y.R 
Ceaevre 
MadrH 
\'olua!ıe. 
~ tolt!ı ctl. 

ı Stecu ~ 
lto O.lu 
ıoo tn. '!r. 
100 ren' • 
100 YH 

5.22 
129. :S'l75 
-.-

[~~]!] 
letanbul gUr•• kakımı 

lzmlre gitti 
20 ağıutosta yapılacak olan fuar 

.,Ureo mliaabakalarına ietirak edecek 
elan iıtanbuJ cöreş ekip!, dün Ban· 
thrmA yolile İzmire gitmiştir. 

Giden gürerçller ~nlardır: 
li6 kiloda Ahmet Çakır, 61 kiloda 

Halil, 66 da Bekir, 72 de l<'aik, 79 
da Adnan, 8'1 ele Mu tafa, ağırda 
Çoban Mehmet. 

Müsabakalar 20 ağustosta başlıya.. 
caktır. Güre~çiler dönüşte Ankaraya 
ciderek 30 ağustosta Ankara takı
mile karııla~acaklardır. 

Davet 
lstmıbwl Futbol Ajanlığındaıı: 
Lig maçla ı ııro.ıcramı gorü~ülmek 

Gzere, ikinci küme kHiplerimizln sa
lahiyetli bire:r mu111hhaeının 21/ 8/ 
•~u perşembe güııü !Saat 18 de böl
ge merkezine tt•şri fleri rica olunur. 

+ 
İ•t. Futbol Hakem K omitesi B(lf· 

kaıılığıxdan: 

Bölgemize mensup futbol hnkerr.i, 
hakem namzedi ve kurs mudavlnıi ar 
kadaşlıırın 20/ 8 / 041 çarşamba gilnü 
saat 18 de Bcyoglu Hıılkevinde ya
pılacak toplantıda hazır bulunmaları 

rıca olunur. / 

YENİ NEŞRİYAT· 
* Y EN& ADAl\1 - Yeni A- ı 

d am gazetesinin 34 6 ncı sayısı 
dolgun bir ıjckilde çıktı. Bu ıa
p)a Tiirkçe Öğüt (!. H. Baltacı
oğlu), Tevfik Fıkrete ıaygı (Hü. 
eamettin Bo.zok) . l!.debiyatın 
mesuliyeti (Şefik Özbay), M ili 
marş yoksuzluğu (Cemal Bora), 
Barbuue'ten ncfü bır hikaye: 
Bayram (Çcşiren: Cihat Burak), 
inanmak (Resai eri~). Antigone 
(Sofoldes"ten çeviren: Nevzad 
Hatko, Hayatım (1. H. Baltacı
o ilu) adlı mAkaleler, iç. sosyete, 
kültür haberleri ve seçilmiş güzel 
lr..rikatürler va dır. Blitün o kuyu• 
claımıza harareti~ tavsıye ederiz.

1 SATILIK KAMYONET -
lhtloğl11, Halkeviııcie-ıı: (Nıı~) marka 
m6 tamel kanıyonetimlz 21/8/ 911 
perşembe günü saat 18 de pazarlıkla 

1 
satılacaktır. Tahp olaıılnrın yüz elli 
lira depozito akçesini hamilen mez· 
kut gün ve snatta Hı.lkcvlmlzdc bu
hınmalaı ı rica olunur. Knıııyımcti 
göı nıek lııtiyenl<'r Hnlkevimize mü • 
ı acaat rtmr-lldiıicr. 

Dr. Hafız Cema l 1 
LOKMAN BEKİM 

Dahiliye Mütehusı11 ı ı 

Dlvanyoiu 104 1 

Muayene saatleri: Pazar haric 
her gün 2,5. Tel: 23808 

Atuıtoı : Salı 

1'~ R 1 19 
13.)7 

RECEB Rumi 

Glin~2ll 
AtustOI 

6 
. 1ızır lOti 

Vllldtt.r fü:anl Vuatı 

,,. $ DS D. 

GUa .. 'Yana&il 110 13 ()6 ıs 

ö;ı. 05 14 ~· 17 ..... °' 02 17 a& 
A...- 12 .. ta 13 
\ata il •ı ıı 45 
'•Nk (Yanllld> • il °' 1 

' 

1 - Dogu İnşaat Kooperatlfi tarafından Erzurunıda ınuhteli! tipte 
d60> edet ev yaptıı·ılncaktır, 

l! - Yaptmlacnk evlerin l.~lf bedeli cl.063.624> lira c80> kurl•f 
olup kapalı zaıf usuılle eksiltm<>ye konulmu~tur. 

3 - Ekıullıne l 0/ U/ 1941 çarşanıba günü s:ı:ı.t Hl da El'zuı·um Bele· 
diye daıresindc topl11ıuıcak Koopeıntı! idaıe Heyetı huzmunda icra edl· 
leccktir. 

4 - Bu ışe ait evr11kl111· IJUnlıudır: 

MARKA 

deposu: 
KULLANIYOR ! 

17.39 

JOO 1 ııv•ç ~t 30. 19;5 

ESHA M VE TAHViLı\ r 

YUııde S lkramlyeU 9U - .-
" S ,. 1933 ErıaalA. B.C. -.
,, 7 iıYas•l::nuraıa 1 -·.-· 

.. 2 20.15 
Binanın pllinları, mahal Ustesi, ölrü tarzı Ustesi, fenni ıartıuınıcsi, .--------------& 

vabidı fıyat lıstesi, hulii :ıi keşlficrı, bayındırlık 1eler1 wenel ıartnanıesi, 

PAKET 
BOYALARI 

f ıtanbul Çiçıekpaaa· 
rı sokağı Alhpar· 
mak han No. 3-4 ,, :t 20 2S 

• 4 20!j 

.. 
• 

eksiltme şartnamesi vc mukuvcle proje!<Idlr. 
6 - 'l'alip)P.r yuknrıdıı yazılı evraktan nıüt~ekkll dosyaları c25> 

lira ınuk:ıbilinde Erzurumda Doğu Jneaat Kooperatifidinden tedarik ede. 
bileeeklen gibi Ü'çüncu Unıuını MOfeltişlik Nafia Müşavirliği odasında 
da tetkik edebillrler. 

6 - Taliplerın münnkaııaya tştırak edebilmeleri için aoağıdaki şart
lan haız o!malnı-ı füzınıdır · 

c46.G51l> lira c74:ıı kuruşlu~ mu val&ııt teminatı Eı'Zurum Belediye 
veınesıne yntırdığınl\ dair makbu:> ,,.eyahut kanunen muteber \ıaAkR 

mektobu ibraı etmesi. Sl4l yılıııdıı Ticaret Odasına kayıtlı olduğum' dair 
vesikı ıbt"tız etmesi, inş:ınt yaptığımı daiT vesiKa Ue Kooperatif İdare 
HeyeUne müracaat ederek münakasaya ietirnk edebilmek için vesika nl· 
ması ve lbras etmesi yukarıda dorduncü maddede yazılı bu işe nit ev
rakları görüp rnündı:?recııtım tamanıen kabul cttiğıne dair imzalaması, 
2490 sayılı kanuna uygun olare.lc hazırlıyacağı teklif mektuplarını 
10/9/ 1941 mQnakıısn giınü Rant on beşte Erzurum Belediycı Riyasetine 
nıakbuz ınukabilinde vermie olması ,art vf! llizım olduğu ilin olunur. 

(7064) 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTiGiNiZ ÜZERE 
Asrımızın modası nın znrafc t vp ıncclığinc 1nıimam eden Ost.ad 
tcrzilerın mahareti, kııı!ıııua gençliğe matuf şay11111 hayıet bır 
beden tenasübü arzedcr. 
Fakat yüz ve oııun hututu gevezedıı-ler. Eğer bu noktaya liı1.11n 
ı.relcn ıhtımam gösterilmezse, senclcı· b11 hatları başkalarına 
pek ~abuk farketlırirler. Bu, sizin bir sırrın ızdır ki, ufak bıı 
dikkatsizlik ve) n ıhmul neticesi rakibell.'ı-inizi n dikkot nazarın· 
dun uz!ik kıılıımnz. İşte senelerin (bllbnssn nazik ve hossas 
clltl•·ro musalla~ olan o tııhrıpkaı senelerin) cildinize çizmekte 
olduğu on bınlcrco (bldıı~·rttc gayri mahsus) ince çizgilere th. 
nıalkiir kı:ılmayınız. 

Zanınnln cildin izi solduracnk olan ve sizi pek ~ok defa vnkıtsız 
harap eden bu Iirızaınrı akşam ve ııabııh, Kl?E!lf PERTI-:V'le 
ynpoı•ağınız ufak bir nuısııjlu refedirıiz. KREM PER1 E\"ın bu 
mucJzı>sın" yuz binleı·~e hemcınsınlz gibj siz de hayret 'İe mem
nuniyetle şahit olacaksınız. Gorecekslıı iz kı simanız, ehedi gcmç
llğınizi ha rkesc mıığnırane E<öyllyecektlr. 
K n EM PERTJo:V'ın tcrkibındeki fnıı l anasıı· en derin çızgileı·1 
bile izalede gecikmiyecektir. DuA'finden it.ibaren siz de bir tüp 
K H E l\1 P E R T 1'~ \''i tuvalr.t masanızda hulunduı unuz. O, 

s0ı t ruzgarların ve kuvvet;U güneşin en jyi mu. 

. . ., -
i~t. K'ömutanlığı Satmalma Komisyonu İlanları 

Keşif bedeli 17232 lira 28 kuı uş olan bir telsiz ve İşaret is· 
tasyonu binası kapalt zarf usulii eksiltme ile 2 1 8 941 Per
tembe günü saat 1 1,30 da ihale edilecektir. Şartname ve kesif 
eVTakı her gün komisyonda görlilebilir. ilk teminatı 1292 lira 4 2 
kuru~tur. 

isteklilerin belli giitı ve saatten bir aaat Önceye kadar tekl;f 
mektuplarını kaııuni vesikaları ve en az on bin liralık inşaat yap· 
mış olduklarımı dair resmi evraklarile birlikte Fındıklıda satına!· 
ma komisyonuna vermeleı1. ( 6566) .... ..,. 

61 8/ 941 günü yapılan eksiltmesine talip çıkmıyan 225 ton 
kuru soğan 2 7 / 8 941 çarşamba günü saat 16 da kapalıl-z.arf usu. 
Jile ihale ed 'leccktir. Muh; .. nmen bedeli 15 750 lira olup ilk te· 
minah 1 181 lira 2 5 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyond ı 
görülebiliı. Soğan 12 7 ton ve 98 ton olmak üzere iki talibe de 
ihale edilebilir. isteklilerin belli günde muayyen saatten bir saat 
ö nceye kadar teklif mektuplarını makbuz karşılığı Fındıkl ıda sa· 
tın alma komışyonuna vermeleri. ( 6659) 

... . "' 
Teklif edilen fiyatı pahalı görülen üç to n karaman koyun eti 

20 / 8 / 941 çarşamba günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İstekli l erin teklif 
edecekleri fiyata göre kati teminatları ile birlikte Fındıklıda sa-
tın alımı. k omisyonuna gelmeleri. ( 7241) 

,. . ~ 
Aşağıda miktar, muhammen fiyat1ari yazİiı üç k alem ylye· 

cek ve yakacak maddeleri 4 / 9 / 9 4 1 perşembe günü h izalannda 
gösterilen saatlerde knpalı zar( usulü eksiltme ile jha le e d ilecek· 
lerdir. Şartnameleri her Riin komisyonda görüleb ilir. O d un şart• 
namesine göre ayn ayrı taliplere de ihale edilir. istek lilerin bel
li günde muayyen saatten en az bir saa t önceye kad ar teklif 
mektuplarını kanuni vesikaları ile b irlikte makbuz lc.arşılıği Fın· 
dıklıda satın a lma komisyonuna vermeleri. ( 7242 ) -
Cimi 

Stili' et.i 
» 

Odua 
• 

Milctwı Muh. Becl. iUc temİlıalİ 
ton Lira K rf. L K. 

150 

138 
1179 

6000 0 

43820 
23580 

4250 
3268 50 
.176! so 

ıs 

·" J 6 

3Q 

30 

Çocaklannm küçükten SA· 
N1N dit macununu kulJanmı· 
ya, SAHİN dit macunu ile ıün
de üç defa diflea'ini fırça)amı
ya ahfhnnt7.. Gtirbüz ye~me
lerini temin eimif olursunuz. 

1 Askeri Fabrikalar satınalma Komisyonu llaıılan • J 2t.2S • 
• 

• ' 20.2S 
: ., 1 202S 

Ana. De. yolu mime••" 1 -.
TGrk lye ft Baakaıı aama 

Kınkkalede yapt:ınlaıeak İnfaat A alaa ç.l mea te 

Eczanelerle, büyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur, 

Keşif bedeli 22082 lira 02 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat 
Askeri Fabrik alar Umum Müdürlüğü m erkez satın alma komiıyo
nunca 29 / 8.(94 1 cuma günü saat 14 de pazarlık la :ihale edilecek· 

Merkez Baak&11 

fBorsa harici altın fiyatı 
tir. 

K 2 3 •tadlye 25 l.lra 4S Kt-
Şartname 1 lira 14 kuruştur. ati tem:nat 331 . 1 liradır. Kab• Betlblrllk 111 ,. H ,. 

( 7208) Klilçe altıa _. .... , ) ,, H .. 

. 

ist. Deniz Lv. Satmalma Komisyonu ilanları . 
1 - Tahmin edilen mecmu bedeli (9665) lira olan 

( 2 5000) k.ilo zeytin tanesin in, 25 / Ağustos/941 pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı ( 724) lira ( 88) kuruş olup ş arlnamcai 
her gün me11ai saat leri dahilinde komisyondan parasız olarak alı· 
na bilir. 

3 -- isteklilerin 2 490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektuplurını muhtevi kapal ı zarfları· 
nı en geç belli gün ve ııaatkn bir saat evveline kadar Kaaımpıışa
da bulunan komisyon başkanlığına makbu~ mukabilinde verme-
leri. (6814) 

- Tahmin edıleıı mecmubedeli (5 700) lira olan ( 30000) 
kilo nohudun, 26 Ağustos 94 1 salı günü saat 15 de kapalı zarf 
la eks itmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (427) lira (50) kuruş olup Şı\rtname~İ 
her gün mesai saatler• dahilinde komisyondan parasız olurak alı
ııabilir. 

3 - · isteklilerin 241l0 sa:;ılıkanunun tari fatı dah imde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarflarını, en 
geç belli gün \"t' ııaatten Lır ııaat evvelıne kadar Klmmpaşada bu· 
luna ıı korni8yon hu-:kanlığına n.;ı k bıu: mukabilinde vermeleri. 

, 
·~· 
~ 

(6815) 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiya plAm 
Ketideler 4 ıubat, 2 mayıs, 1 afus tos, 3 ildnciteşıin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 liralık = 2000.- lira 11 8 adet 260 liralık = 200\l.- Ura 
8 > 1000 > = 3000.- > 36 > 100 > = 3600.- > 
2 > 760 , = 1500.- > 80 , 60 > = 4000.- > 
' > 600 > = 2000.- , 800 > 20 > = 6000.- > 

__ r 
52L!!!Z ---

Sahibi: z . T. EBtlzz t y A 

Neırl:r•' lıılldtri : C. BABAN, Ba ııJdıtı y~: Matbaai EB ÜZZifA 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluıı tarihi 1888 - Semıayeai: 100,000,000 Türk liraıı 

Şube ..,e Ajans adedi: 265. 
ZlRAi vP. TİCARi HER N IWİ BANKA .MUAMELELERİ. 

Para bi rıktırenlero 28.800 Iı.ra ~ramiye veri)·orua. 

- - . 
Ziraat Banlı.asında kumbaralı Ye Jcumbaraaıs tasarruf beaap-

luında 1"11 a:ı 60 iın.sı bulunıı !ara Eened'l 4 defa ceklltcek kur'a 
Ue aoııırıdakl plana ıröre ikramlya daj'ıtılacaktır: 

4 adet l,00" liralık 4,000 lira 100 adot 50 hralık 6lMI Ura 
4 ) 600 > 2,000 , 120 > 40 > 4,800 > 
4 > ıso > 1,000 , ır.o > ):'.() > 3.200 , 

40 , 100 J) 4,000 > 

UİKKAT: Heeaplarıncmki paralar bir aeue içinde 60 liradan 
ıı.şağı diJşmiyeıılere ikramıye çıkhgı takdirde % 20 fa:dasile verile

cekt.lr. Kur'alar senede: 4 defa, l Eyl(I}, 1 Ririnciklnun, 1 lılart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Nafıa Vekaletinden: 
ER.SİLTMEl'E KONULAN iş: 
ı. - Aydın su i11lcri dördüncü !!Ube müdürlüğü mıntakası dahilin.. 

ele hııiunar. Nnzllli ovRsı sol sahil sulama kanalının ikmali nevakısı ile 
bu knnal üzcdndc ye,uclen ynptırıln cak prh: ve imalatı ııınniye ınşantı 

1 muhammen kc.şif bedeli vahidi fiyat ~ası üzerinden c630.76 > lira c40> 
kuı uştur. 

2. - Eksiltme 1/9/941 tarihine ı·astlıyaıı pazartesi günu saat db 
de Ankaruda Su İşleri Ueisliğl binası içinde toplanarı su eksiltme lr.e • 
nıisyorııı oıla. ında kupulı zarf usulile ;\'apılııenklır. 

:ı. - istekliler: ekslltme şartna:ıııesi, n uknvele pı·ojeııi, bayındırlılr 
işleri genel şartnamesi, umumi so işleri fenni eartnamesile huııu~i ve 
fenni şartnameleri ve ıırojclcri 2G lira 64 kuruı mukabilinde Su loled 
Heislif~iııden ıılablUrler. .ı 

4. - Ek.<ılltmeye girebilmek için isteklllı>ri:ı c;;:!498(1> lira c74,. ku. 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenın yapılııcagı g(mden l'.11 

az uç gun evvel elleıinde bulunan vesikalarla biı likte bir dilekçe İl• 
Nafia Vekaletine müracaat ederek bu işe mah us olmak üzere vesika 
alm:ılnrı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır . 

Bu müddet içinde vesika talebi ndc bulunmıyanlar eksiltmeye ıştı. 
rak edemezler. 

6. - istcklill!rin teklif mektuplarını ikinci nuıdclede yıızılı eaatt<ın 
bir saat evveline kadar Su İşleri R eieliğıno makbuz muk:ıbilinde ver· 
mel eri l~zımdır. Po:;tada olan gecik meler kabul edilmez. ( 5124 -6:137) 

Topkapı M@.ltepesin d eki 
Satınalma komisyonundanı 

1 - Beher kilosu 3 4 kuruş tahmin edilen ve 16/ 8/941 ta• 
rih inde pazarlıkla MUn alınacak 15 parti 50 şer bin liralık sığır 
ctnid en 1 3 p artisinin fiyatı yüksek görüldüğünden tekrar pazar• 
lıkla aatın alınacaktır • 

2 - Bunlardan birkaç p arti ye veya hepsine birden teminat· 
lannı yatırarak talip çıkabilir. ,... --. 

3 -- İhaleleri 22/8/ 94 1 cuma günü saat 11 d en aibaren T op
kapı • Malt..epesinde aalteri satın alma korıUayonundn yapılacak· 
tır. Evşaf ve hususi ,artlar m eU.ur komiayonda görülebilir. 

4 - Teminatı ka!.iy~Jeri 75 00 yüzer liradır. 
S - l.teklilerin ihale günü a~ veya Ahra mezbaba

aınd• tealim fllrtlannın herb irine ayn ayn fiyatlM teklif edecek-
lc:in uygun gö rüJeniıv : ı.,aJe edilecektıir. ( 7204) 


