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lılÜST AKIL YEVlll GAZETE Telefon : Z e 5 Z o 

Pazar 24 lğatn 1941 

Hagat , ihtiras ile 
mantığın mlJcadelesitlir. 

Mesnard 

Tdc. Tuvirieflir, htanbul 

""..._ ________ --- --- - ----

( Alman teb!iği 
ı. - -- -

Çerkasey 
kanh hat!pler 
neticesinde 
zaptedildi 

Hükômet pamuklu l 
mensucata elkoyuyor 

- ·---
Odesanın esas 

müdafaa hatları 
yarıldı. Almanlar 
şehre 15 kilometre 

mesafede 

Bu hususta lktısat Vekaleti emrine 400 
bin liralık bir mütedavil sermaye verildi 

----
Bu mensucat İktısat Vekaletinin lüzum 

çıkarılacak 
BBRI.JN, 28 {A.A.) 

göreceği -mıntakalarda satışa 
Alm:ın ordulaı-ı Başkumaııdaıılıtı-

farih te en kanlı ye çetiD harplerin cereyan ettltl Odeıa t•hrtle mnkii 
..,. So•yetlerila çekildikleri Dniyeperin tar k ceDahını washrir harita Şark ceplıe..,fnde hareklt plan mu • j 

11111 tebliğ!: 1 
ciblıwe devaıı1 etm()ktedir, 

Ankara, 23 (Hususi muhabırt. 
mizden telefonla) - Sümerhank 
ta dnhil olduğu halde hu;:usi ve 
mihanlki tezgahlarla istihsal cdi-

_,. .. , "' ' Odeıa önünd• len ve edilecek olan her nevi pa. 
Hükl'eş, 2:ı (A.A.) Alman • Ru. 

-~- - -- " ~ 

, So~y~! te~liği 1 ~~~r.!!!~ 
ihtikara 

•atıcılar delll 
ahcılar eebeblyet 

verl1ormu' 1 

l latikir hakkında mütalea yli
rüten muharrirler içinde, fi· 

ratllll"DI ölçüaüz tekilde artması· 
pa taıb.cılardan ziyade abcllarm 
..a.ebiyet verdiiini söyliyr.nler 
Yar. Bö,.le bY. iddia kolay kolay 
hatıra plmiyeceii için bunu oku
,....ı.nn çoiunun ağzından ıayri 
iatiyari olarak Ziya Papnın met· 
bur : 

4:E'V-Vfll yojjidi,, ~b.ı ı-İrn'ılct yeni 
rıktı> 

muraı dokülmüt olsa gerektir. 
tht.ikira bilhassa ahcılarm se· 

lltebiyet .erclijini aöyliyenlerin 

nwıı ku,·v<>tleri uın'\ııni kaııareihınııı Tahran Büyük J 

Elçimiz Sovyetler 
Suat Davaz ' merkezden 

t.<>bUği: 

Cenubi Ukı·aynanın en. !ıü)IJ!k §eh. 
ı·ı 0!;111 OJesa kıta\arım11 tinfından 
t~ııı?mıle. çevı·ilmi~ı·. 

Sırbistanda 
karışıklıklar 

devam ediyor 
'Oef atetti mukabil 

Şıddı·tlı ve ekseriya çok kıuılı ınu. 
.lıarebeleı-den sonra dliş~ın i'sas 
mudafaıı. hattı yaı:i]mııtıt:. Kıtaları
ınız Ode:.<adan 15 ~loiftettt ,mesde. 
dr bıılunıuaktadn. 

Fin te• liii. ta ar r D z a \ Helsinki, 23 (A.A.) - '.i>n ordu-
1 Jııı ı unıunıı kararglhınln !'l ağus -

Çeteler ıimdi~ icatlar 
7 2,000 Nazi H - Faıist 

öldirmiifler g e ,. t ı· ı e r l toı1takı vaıi_~·:t _hakkınd~1d te?l~ği: 
" Ladoga bölunun eimalı .J&rbısındc-

- • , .. J..1 harp h11re'kitıını~ iki ef'ı'irme ha- LQNDRA 23 (AA.) - Afi: 

L • d k rcketile uetice1enm{$iı. Y ugoslavyad, bütün komün.iat 
enıngrft 8 arşı Bu çemberlel'in- ~ttl~ dtha zi - leri ve çete harbi 7ap an her ·~ah11 
Yapılan taarruz ~ııd6; kapatılması :Ozerin ,ı::s in<'i ,ı.ı 

ı 
takvıyell Sovyet fı~astn .ı:tavaJa. biıuirenlere mülc.~fat vaad edil-

durduruldu n n renu.bundaki burun ~ne sfir. mi'tir. Çeteci ve komünist ba\'ına 
, mek kabı! olmµııtur. Mu~ler es- Uç bin ve bunların ,ef~rinin her 

- nat11nda, bu fırkanın kıın külliye- biri için yirmi beş bin dintr veri· 
A19SKOVA, 23 (A.A.) 1 sl Jmba edilnıi$fü, Bu l'atkffın j'eri lcUktir. 

Dün ak~am neşredilen Sovyet teb- kalıı.n lcısmı, Ladop gôll u~riude Mihver memurlari bu suretle 
liti: Valntaya çekllmi~thı Bıı rlta\· esna. : btynelmilel hukuk11 ihlll etmiş 

muklu ınenııucata İktısat Vekile- huınıstıı. iktuat Vekaleti emrine 
tince el kcım•lmasıııa karar veril. 4.00 bin fü nlık bir mütedavil ser-
miştir. Bıı mensucat, lktumt Ve- nıavc verilmiştir. Hazırlanan ka-
kalct.inin lıi.ıunı göreceği nnnta- ranııımc pııı:artesi günü neşredi. 
kalard11 satışa çıkarılaca..,k.ı.tı.ı.r •. •B•u-•l•ee•"•kt. ir_. _________ _ 

Garabet icat etmekte Amerika 
ile rekabete mi giriştik? 

lzmitte kılıbıklara karşı kazak 
erkekler cephe aldılar 

aoktai naarlan tudur: 
Hali vakti yerinde 'bulunanlar, 

IHlhaua İltediii mala, fiyab ~ 
ohana olaun.. derhal alabilecek 
lcad.r Ml'Yet sahilli olanlar, ı>İY•· j 
adan ibtiyaçlarındaıı fazla mal l 
~ı.... Biit1• bu:la 
alıt, mal miktarım azaltmakta. 
bu da tabiatile fiyatlann gayri 
tabü surette yükselmesİIM! sebe· 

22 ağust.oa günü kıtal~ımız bil -ı sında, bir çok vapqr ve ;.,aı i.at~~·ıl· (Devamı Hlıife 8 , .titu1' 1 dA) 
tfln cephe bo1unca etddetlı rnlihare- mııtıl'. Harp ganaiıni, fit ~ uk • • . ............. . ........ . ...................... . 
belere denm etmletir. tilt. :Bu fırka, çarplflll&l• n eltı ıaf , 

(Devıum liaM/• 1, .ritım 4 dı) (~omıı ttilıtfc I, dit l,> 

biyet vermektedir. 

~•ktelkalpten Hfat ede 
T • ~ üfilk Efttm'~ 

S...t DaYu 
TAHRAN, 23 (A.A.) 

Tür~yenin r•hı-q -Bü~k El. 
çis~ Suat Davaz., dün kalb sekte
sinden ölmüı:ıtür. Bu ,mütalea b · r dereceye kadar 

doğru olab ilir. Çünkü ik.tısa~m -~-'0.•.v.•m-ı .••ıiiıyf•a•aıııi'.;•.Ut,;;,;u;;,;".;5;.;,;11•~)..I 
meıhm an: ve Jalep .kaıdesın~ 
dayanmaktadır. Bu kaıde mucı· 
bince talep, arzdan fa zla olurs~, 
malların fiyatı yükselir, b ilalus 
arz talepten fazla ise, o vakit 
mal f iyata da düşer. 

lktısadm b ir kaidesi değil, 
hatti dei itmez bir kanunu olan 
bu aükmü olduğu gibi kabul ede
cek olanak, memlekette ih t:ka r 

Von Papen 
hakkında 

Alman hariciyesinin 
bir tekzibi 

diye b ir ,ey mevcut bulunmadığı, BER.LİN 2 3 ( A. A. ) - Yarı 
f iyatlann yükselmesi, tabii kA- resmi bir kaynaktan bildir.liyor: 
nunl•nn hükmü muktezası oldu· 

1 
Almanyanın Türkiye Büyük 

iu neticesine varmak İcap edt-r.: Elçisi Von Papenin Berliııde.: bu· 
Bu ne~ic~ye d e varınca gaz~.teler· ı Junduğuna dair yabancı ~rmle
'cle iht:kir hakkında her a un çı- ketlerde dolaşan habcrlerı Al· 
kan •• sütunlar ~~lu.~u ya~ıların f man H ariciye Nezare_ti ısorul~n 
hepınun kuru gürultuden ıbaret ı bir suale cevaben tekzıp etınıştn. 
olduğunu, mahkemelerin beybu· 1 ···· ···• ••••"""" 0 '"""~'0 ""' '0 "' 0''" "" 

de yere fUDU bunu yakalıyarak B u ı a a r a J a n s 1 n 1 n 
cezaya çarptırdığını ve bilhassa 1 
fakir halkın tamamen lü%\RllSU2 • • b . 
yere ,ikiyet_ edip d~rduğunu ka· b 1 r tek z 1 1 
bul etmek lazım gelır. 

1 

1 Sü m erbank 
Umum Müdürü 
a.~han Zihni 

5anus istifa etti 
Bankanın ıunum 
müdiirlül üne Ziraat 
bankası U. Müdür 

muavini tagin edildi 
Ankara, 23 ( Huı;usi muhahlri

ınizdl'ıı telefonla) - Sümerbank 
Umum Miidürü Burhan Zihni 
Sanus h;tifa etmiştir. Silınerbank 
Umum Müdürlüğüne Ziraat Ban. 
k~"• Umum Müdür .Muavini Mit-
1.ııt t.ayin edilmiştir. 1 

( G nün havacılık darJa/arı J 
ŞARK CEPHESiNDE 
Askeri hava vaziyeti 

-- -- ----- - ------
Fakat bugün Tütkiyedeki ve 

Türkiyenin de lstanbul ,ebrinde· 
ld alıt verit vaziyeti tetkik eClile
cek olursa bu yoldaki mütaleala
rın hakikatten bir bayii uzak ol• 

Sofya, 2:l (A.A.) - Hulgıır ajansı Yeni harp, geni harp tabigeleri doııumuı bıılıınugor. Aşağıdaki tetkik gazısında 
bildiriyor: . b" B 1 . ta Şark cephesindeki hufla harbinin askeri bir görüşle tahlilini olcunacaksınız 

dutu çabuk anlatılır. 
Bir kere ihtikar denilen fiyat· 

lann ölçüsüz surette yükaelmelİ 
keyfiyeti, zaruri ihtiyaçlara ait 
maddelerden ziyade, alelade l 

Bulgar aJansı cenu ı u garıs n. ":7 

da Alman kıtalaı·ınm harekette bu- A iman - Rus harbi dokuzuncu 1 kanlı muharebelerle geçmiş bulundu- arasındaki irtibatı k b 
1 

. 
1 

• 
~ d . R t . hafta b"ti k .. rı b"' .. ıı ay o nıasını an 

Jundugubna. aır ket~• ebr. aJansıdnın tvckr d ııdı~ı hı fnne uze:e ol- ğu halde arzu e< ı ent huykukk bir sev. ve neşredilecek tebliğlerle kuman. 
d_lği ha erı en a ı ır tarz a e -, •J.:u v: _son ort a tası is~. ~~lhas~a kulceyş yarmasının a a · uk ettiri. danlığın vaziyeti öğrenmesi muhte. 
zı~undur. Sınokn.k cephesinde en buyuk ve mel olnıasile izah etmeleri bile Rus 

( Yeni Arjantin Elçisi itimatnamesini takdim etti) j Y.azan: j ~~ıı~:1r1~~~d;0~~·:z~;e~un~~~!a~~;:~; 
~ ' Emekli Alba1 edebılınek gıbı bir askeri sevk ve •t s k 1 

idare kudrutine malik oldukları tar· 
Mecı a mar 7.ında tf'fsire müsait olabilir. Fakat 
• ·- • bütün bu sebeplerin başında gelen ve 

bunların müessir olabilmelerini mfim lememeslni ve Rus ordusunun henüz 
1 kün kılan en esaslı ve mühim sebep 

KılıÖıkl r aakin ller emr• 
itaat ederken kazaklar, 

Kılıbık olmadık•.umı l tba t içıa 
kanlarına eziy et ediyorlarmtt 

t~ıı:ıit. (H1,1~ i\ ~ lırizı*flc bmdiln M b"r ali'ka Uiandırmıştlr. İti 
z1 ~f" ve',_ ı ı mi\rtıfr>-t'l!Wttti lli ~.a alan v.- b n .. n bil' ~ o • 
bir Şaka V# ll "fe olsun diy.e, ~ayrl duğunu kafaları kabul ~tm1yen ~ ı re.smt surette vücude getirdikleri takfm erkekler, böyle bir cemiyetuı 

· Kllıbıklnr Cemiyetı, buı adil uırif e- (Devamı tJahife 8, ıiitu.r. 5 dı) 

1 Ticaret Vekilinin 
tetkikleri 

Mümtaz Ökmen dün lngiliz ticaret 
mümessillerile uzun bir görüşme yaptı 

İ:ı:ımrdıın şehrlmtze gelen Tıcaret 
Vekili Mümtaz Ökmen, diin Vekill'll 
alakadar eden işler uzerinıle tetkik. 
!erde bulunmuştur. . Vekil, ogleden 
sonra Mıııtaka Ticaret Müdürlüğilııe 
gelmiş ,.~ Til·aret \'ekaletine hnğlı 
müec::seı:eler ınüdül'lerinin iştirnkı e 
rnuhim bir toplantı yapılmıştır. Tı
ca:rct ve Petı.·ol ofisinin de hazır bu
ltmduğu bu toplantıda ithalat ve ih
ı·acnt işlerile iaşe i~leri ve ihtikara 
kansı alınacak tedhil'ler görüşülmiış. 

tür. Miıteakiben Ticaret Vekili 1s • 
tanbulda bulunan İzmir Ticaret Kor 
pora:;yonu ıııümessUlerini kabul et
miştir. İngiliz mümessillerle uzun 
müddet d<'~·ıım eden müzakereler ce• 
reyan etmiş ve Hindistan, Basra ve 
Irakta kalan Türk ithalat 17lallarunn 
bir an eYvel memlekete getirilmesi 
için 11lnınıası icap eden tedbirler gö. 
rüşülmüştür. Vekil, yarın akşam An 
karaya gidecek ve bir hafta sonra 
tekrar İstııııbııla gelecektir. 

Tasviri Efkar Şildi 
Gazetemizin her sene tertip edeceği 

bu müsabakalara hazırlanınız ! 

Gazetenıizin tertip ettiği büyük göre ilçüncüye kadıır madall a ar 
kürek :ı;arışları 30 ağustos cumar- dağıtılııcaktır. f!fya Üzerinde vuku bulmaktadır. 

Vakıi erZ.k ve gıda fiyat1an da 
Yüluelmiftir, batta her g.:n bir 
az daha yijk.selinektedir. Meseli 
heyaz peynirin fiyatı bundan üç 
dört ay evvel effi kunJJa iken bu 
rin. seksen kuruta kadar çtkmlf· 
tar, H.lbuki dört ay evvel fiyat 
elliden eUi bete çıktıiı, yani topu 
het kurut arttığı vakit gazeteler 
lonmet koparmıf, murakabe 
ltoıniayonu da hu kıyametler 
~ kendini bir hayli fAF• 
llııftı. Şimdi berk .. peyniri ıek· 
~-kuruta aldığı halde buna 
:::"'"Q1le Ma çıkamuyor, murakabe 
~Yona da galiba «bükemedi
•• eli Öp de batma koy• meseli-

çözülememiş omasını izııh için bir 
çok sebepler söylenebilir. Rus ordu- pek uzun olmaıı sebeb ile Şark 
sunun iyi hazırlanmış olması, çok cephesine tahsis edilen hava kuv
anudane bir tarzda muharebe etmesi vetlerinin üç müstakil grupa a)'· I 
teçhizat ve teıılihatının iyi olması ve rJmak zarureti karsısında tab ia
ııihayet mesafenin uznmasile ikmal tile 1 / 3 n isbetinde ~ayıflamış ol· 
işlerinin zorlaşm~sı •. yolların bozuk- ması ve bütün cephenin istenilen 
luğu vesaire glbı hır takım amiller ı b" mıntak d ed'l 

test günü Boğaziçlnde yapılacak. Tasviri Efkar şildini kazanan 
tır. Dünkü nüııhamızda da ilan klüp veya teşekkül, şildi neıdın. 
ett:ğimiz veçhile, yanşa Büyük- de Rncak bir sene muhafaza ede-. 
derede Beyaz Parkın önünden bilecektir. Gelecek mevsim tildi. 
başlanacak ve Bebekte nihayet başkıı bir takım kazanırsa, tild 
bulacaktır. o klübe devredilecektir. Nihayet 

Trk çiftelcrin yarış sahası Bil- ü~üncü sene ıild, en fazla puanı 
vül,Jcre, Tarabya, iki çiftell'rln kazanan tak:lma mal olacaktır. ~ 
Tarabya • Beykoz •e dört t.ekle- Eğer, tiç sene zarfında Taııvh-i 
.-in Beykoz • Bebektir. Efkar ıildi ayrı ayn takımlar ta-

Yarışa tek çifteler baı:ıhyacak, rafından kazanılırsa, o şild dör
sonra iki çifteler yarışacak ve düncü sene için ortaya konulacak 
nihayet dört tekler bitirecekler · ve böylece en fp,zla kazanan ta • 
dir. Bu ıuretle yarıı1mı.s 1iç mil- kım tayin edilmiş olacaktır. 
sabakaya taksim ediliyorsa da cTasvirl Efkir Şildi> müsaba. 
hakikatte bir yarııhr ve bu şekil kasına. gösterilen allka, bizi aon 
memleketimizde ilk defa tatbik e- derece memnun etmiştir. Bn se
dllecektir. heple, müsabakamızın intizamlı 

~--~ arbk peynir itine hiç 
--'fllllyor. 

'-r. 8-u.ı. beraber, erzak fiyat
..._!,~tin 11lo nezaret ve 
~ altındad1r. Bu mu-
8" •be sayesinde de peynir ölçü· 
~ de hububat, yat P,i ı 

TASVİRİ EFKAR 
(Deıııı.11ı.ı aalıifc 8, l'ilfım 1 de) 

gösterilebilir. Ve hatta Almanların ~ uın a ve HZll .. ı ~n 
bundan evvel on beş gün zarfında b ar zamanda av, pike ve gunduz 
sarih tebliğler neşı·etnıemiş olmaJa. bombardıman t~leril~ ge
rını, Rus ordulnril<' B'.l"kunıundanlık çen ıene Garp cepheeinde oldu: ,-____ e..,..,_,,...____ :p: ~~=~ 
IJ 'ı ~~.~.~~ dır~albukl garp cephesinde Alman 

hava kuvvetleri bir kumanda altın-
2 nel nhlf emlzde da toplanmıt, cephenin istenilen bir 

' ~ kısmında kahir bir hava Ostünlüğil 
Eski ıairleri temin edebilmiı, haaım mukavemeti. 

:..tNKARA, 23 (A.A.) ne göz açtırmıyacak tekilde bombar. 
Reislcümhur İnönü, dfln saat 1 7 de Çankaya kötklerinda yeni Ar- 1 okurken •l manlıı.nnı teksif v~ idame etti~e-

j antin E lçisi Carloa Brebbia'yı kabul et.mit ve l!llçl, Reiaicümhurumuza ı " lıllmiş ve cephe ıı;erıslndeki mü hım 
itimatnanı.eslni takdim eylemlotir. AA_, H.,,,tli Tanpına,.' MECIT SAKMAR 

Kabul e&nuıada Harlc1ye Veki Jeti Umumt Kltip muavini Cevat' \.._ ~

1 Açıkahn hazır bulunmaıtur, ! 11 - " (D1t111mı .-1ıif• ı, ıittun ı da) 

Yarış puan esasına istinat et- olması için lüzumlu tedbirler a -
mektedir. lınmıştır. 

Şöyle ki, tek çifte, iki çifte ve Sırf gençlik için yaptıtımıs bu 
dört t.ekler ayrı ayrı puan toplı- müsabakaya bütün klüp ve tefek· 
yacaklar ve sonunda hepsini ce- kii11erimlzi davet ediyorwa. 
medeceklerdir. Böylece en fazla Beykoz, Gfinef, GalataaaraY, 
puan toplamış olan klüp veya te- Fenerbahçe, Anadolu, Be)"lerbef ~· 
şckküle Tasviri Eflcarın şildi ve- Knğıt8por, Hert'ke o.acı1t. &111.ıt 
rllecek, diğer mfüıahıklars yine Gr.n,Jik ve B"ndırma Gençlık 
ayn ayrı yarışlarda derııcı- •ine- kı ı• !ıorı tnk•m uı, h.,ar!anınıa. 

:Jl~ ........ '+ıl .......................... M.M•_.. ........... '$~• .. • • _.;.•ı-•4 • •••• ·~ 



--~lülfe:I TASviala'KAR tt 

l~~) 1Kadın yüzünden bir1 
( ŞiiR ve HAY AT ] 

Aı1an1i/c 111lil.tluı1rru1an "" ..ır-- cinayet daha oldu • • J 
. ~ . 

SiYASI VAZIYET 

ChurchDI ve 
Roosevelt 

Seb•1Mizçorc:ıa·pn~a'llreıtnlaeri;,,..n•ı e!~~pi - Kadın Es K J ş A J R L ER 
'

1 
" nur Karagiimrükde bir genç kardeş bir I..._. Bapekili Churchill bw 

....... " Amerika c ......... 
reisi de yann akfam temde tn-

Atlettllk •llAk•llR- ailyor ki - katiller adam öldllrmiye airabuının boğazını keserek öldürdü o K u R K E N 
dan bir eahne toktan arar ~ n 0nterha• 

cıkaa • kiif'Ul ıuwt1 blmaak te- E tk· K ·· "k _.__ Ahın_.. blrd hinı eee 
A merika, bu harp baıladıtı za- tememişler. Eğer otObüs biletçisi, vve ı ~ece ar~gumru te '- 5~ en _ o;ymı oY· 

ailia •• Amııdan mi"etJ-ine 
....... di ,., ...... -
.... eötliıeceldenlir. Nllt,.._ 
nn menulan " p,.ı.ft tia ı .. 
pyet ~ tataluyOI'. man, 1940 da hazır olacağını paranın üstünü almakta ısrar eden sa·rhotluk yüdnden bu c.nayet ruyan Ramazaam uzenne atd

•e haröe-eireceiini 86yl~ordu. 1940 bir yolcuya raatlarnaaQ"dı, lıatka blr .İf}e1U11İf ve birisi kardet çocuğu rmt= 
4a )9 tarıa bir _.. llOlll'aJ&, 1941 )'olaa1a eoracaktı: oldıaju bir ababu1111 aldürmüş-

1 
- Sen kardeşim Yaprm ka-

•alh'&nma tetlb: - • - EfeftcU.1 Y~ 
1 
~r. Valr.a .c;y&e cerey11n etm~- rısını kandırarak. ~cndine karı 

edildi. Haııiran s BEDi zilme öyle dık dık tır: " yavtın. Yaşar da ikı seneye mah-
seçU. Bu ıefer erver ne bakıyorsun? Karagümrükte Sultan mahalle kGm ettirdin! diyerek kavpya 
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A~USTOS 

j Dünya harbi 1 

1
nhcl1 ııtnl ı 

lnglllz tebllll 
LONDRA, 23 (A.A.} 

Or~ark İngilh kuvvetleri umu
mi karaı-giihınm tebliği: 

Büyük Britanya kıtnlarının faali
yetlerinin devam ctrnekte bulunduğu 
Tobruk mıntakasında düşmanın kuv 
vetll bir müfrezesi topçu atc~iıni:ıle 
dağıtılmıştır. Düşman pike tayyare. 
Jeıi limana hileum etmişlerse de pek 
az hasnr vukubulmuştur. 

Hudut xmntaka ında hafü topçu 
faaliyeti olmuııtur. 

Alman tebllOI 
BERLIN, 23 (A.A.) 

Alman tebliği: - İngiltcrenin ce
nubu eorkl sahili açıklnrında Alman 
savaş tayyareleri dün bin tonluk bir 
ticaret gemisini batırmıııtır. D!ln ge
ce hnva kuvvetlerimiz Britanya ada
smda bir çok tayyare meydanlarını 
bombalamıştır. 

llfanş denizine.le mayin tarayıcıla
rımız ve devriyelerimiz iki Bl'itanya 
bombardım:ın tayyaresi düşürmüşler 
dir. 

Alman savaı,ı tayyarelerinin 21-22 
al,'11stos gecesi İskenderiyedeki Brl -
tanyıı. deniz üssüne yaptıkları taor
ruz esnasında, liman tesl atına ve 
iaşe müesseselerine tam isabetler 
kaydedilmiş, ve büyük yangınlar çı· 
kaı ılmıştır. 

ltalyan tebllAI 
ROMA, 2v (A.A.) 

İtalyan unıumi karargahının 445 
No. lu tebliği: 

'J'obruk müstahkem mevkii be -
dc!lerine ve düşman gcmllcrtn İtal
yan avcı teşekküllerinin lştirakilc ya 
pılan ve dünkü tebliğde bildirilen mu 
r.af!erane hava karekfitında Alman 
avcılannın yeni ve pulak muvnffn
kıyctlerini de mftlfihaza etmek lli:ı:ını
dır. Bu tayyareler bir bava muba • 
rebesinde aynca on Britanya Uıyya. 
resi düşürmil tür. 

İngiliz tayyareleri knycla değer bir 
netice elde edememekslzin Trablus -
garp ve Derne şehirlerine hü<'uın et
miştir. Bardiada hava dafi bataryo
lanmız iki düşman bombardıman 
tayyareei düşürmüştür. 

hHkAra 
aatacılar de il 
ahcllar eb blyet 

veriyormuş 1 

ALMAN 
tebliği 
(1 ''"" ıahif ıdın dı11am) 

basında 800 araba, bir kaç yüz at. 
bir k~ düzine top •e mühim ik. 
tarda mühimmat terketmiştir. 

142 net ve 198 inci Sovyct fırka. 
lan, kaııh kayıplardAn sonra, Hpi. 
tole'un şarkında Kilpula adasına ge. 
;ri pü.skürtilln1ilotilr. 

Dovam eden diğer çevirme haı·eket 
)erinden başka, İlme - Hittoln hattı 
üıerinde Vaokıoya kadar koşe ni -
zamlı bir hücum yapılı:n)ft.ır. Bu mu
harebeler esnasında, tnkTlye olarak 
gönderilen 256 ncı Sovyet !ırkası, 
tamamile d&t'"ltılm~ ve 155 inci fır
ka kanlı kayıplardan sonra Vaoksi
n!n garp sahiline püskürtülmiiştür. 
Bir tok küçük teşekküller de çevril
miş ve imha edilnıiştiı. 

Çerkosey ~gal edildi 
Berlin, 23 (A.A.) - D. '.B. ajan

sı bildiriyor: 
Dnieper üzerinde elim So\'yetleı in 

elinde bulunan bir knç köpru başı· 
nın zaptı için yapılan nıuhal."C'belıır 
bütiin siddctllc devam etmektedir. 
Sovyetler :ığır tanklamıı bl rcr istih
kam "ibi kullann-ak üzere toprnğn 
ycıl ştirct·ek sahra merkezleı-inl 
takviye C'trui~lcrse ılc Alman kıtal:ırı 
mütt>addit noktalardan duşrıuın ıncv 
zllerini ynrıırıık Uerlemiye muvnffak 
olmuşlarrlır. 

Sovyetler, Dnlcper üzerinde bulu. 
nan Çerka" y şchıinln cvlcıinde ka. 
p:ınıp mfidnfl'.aya devam etmişlerdir. 

Şiddetli sokıık mu bar bel rl neti· 
ccsimlc Alnınnlnl' silrulle düşmanın 
son mukavemetini de kınnıyn ve 
şehri işgnl ctmiye n1uvaffak olmuş. 
lordır. 
İstihkam kıtnlnrının yardımlle Al

n an kunetJcl'i Dnfopcrdcki biı ada. 
ya çıkarak dilin1anın bu üssünü de 
zaptetmfşlerdlr. 

Leningt-ad önünde 
Berlin, 23 (A.A.) - Ofl: 
Lcningrad ceph i: 
Alman kıtalarının ııon b'Ünlel' zar. 

fında cereyan eden muhal.'ebeler e -
nasında 207 lılokhavz ve istihkam 
zapt.ettikler! Alman ı·ndyo;ıu tnrafın. 
dan blldh ilmektedir. llu istihkimılıı
.-ın büyük bir kısmı yeni ve 76 ve 
105 ilk Uıı·etli toplaria mücehhez bu
lunmaktaydı. 

Nikolayoft ki gemiler 
Berlin, 23 (A.A.) - D.N.B. b•ldi. 

.-iyor: 
Nlkola~·ei limanının işgali esna -

sıncla Almanların eline geçmiş olnn 
Sovyct gem11erlnln bu limanın teı·
kinden evv l Sovyetler tarnfıncJnn 
giiyn. tııhrip ed'lmiş olduğu hakkın
d;ı seni dilen iddialar re mi Alma 

( Bafma.kalcdcn devam) makııınlannca kat'i surette tekzip 
gıda1ann fiyatları hilnisbe mute· cdilmcktcdlr. 
<lil derecede bulunmaktadır Ele geçen evrak 

İhtikarın bütün şiddeti!~ asıl nerlin, 2:ı (A.A.) - D.N.B.: 
ükmiinü üzerinde yürültüv ü c • So\'yet orduları imal mıntnh'\ıııı 

ya bilhassa elbiselik kuma,: kun- Ba kumandanı Mareşal Voroşilofa 
dura, kadın elbiselikleri, gömlek, ait evıııkı götüren tayynre. nlçaktnn 
bo bav ·b· uçarken Almanların muvakkat bir 

yun gı gı ı mallardır. 
B il · · tn)) nı·c ıne~ danı civarında, motoı·ü

u ma ar ıçın de, zenginler ta- ne atl'ş ed,·n Alman pl)adesi tnrnfın 
rafından çok alınıyor da ondan dan inmiye mecbur edilmiştir 
dolayı fiyatları yükıelıy~r deni· Tayyarede Sovyct Başkumandan -
lemez- Bir kere her rneml kette ht'1na ait mühim gizli evrak ele ge
z nginlerin miktarı mahduttur: çirilmişth. 
Bizde ise, zengin addedilebile· Odesa müdafaMı 
cekler, orta ballilere ve f kirlere Bükreş, 23 (A.A.) - D.N.B. bil-
nisbetle ~~ütün. azdır. Çünkü diriyor: 
memleketımızde tacaret ve sanayi Alman - Rumen umuınf knrnrga-

d • k. hının blldiroiği gibi Odecıa tamamilc 
kafi derece e an ıfaf edemediği sıkı hiı' çember içinıı alınmıştır. Fev .. 
cihetle umumi servet seviyesi dü. krılildc knnlı ve sert ve çetin muhn
tük kalmıştır. Sonra bu m ·ktan ı·ebcleı·den ııonrn dü~manın esaslı mu 
as %enıioler de, içlerinde hava- knvenıcti kırılmı~tır. 
dan para kazanmıt bulunan bir Düşman §ehri her ne pnhasına <>
kaç tınıa.nk ve türedi müstesna !ursa olsun tutrnnk \'e i~ı;ı"nlini münı
olmak üzere, herhalde, bo)un kün oldu~u karlar geciktirmek için 
bağı veya (pijama) kuma~1 kal- muharebeye alelacele ted:ıl'ik edil.c~ 
ıyacak diye piyasadan düzine. bnhı iye, işçi ve şoför teşekküllı>rı~ı 

l la de sevketmcktcdlr. Blmlarılan hır 
lerle boyunbağı ve top ar pija- çoi;u tl.'Çlıiutsız ve hattll sllfıhsız a-
malık ku~r kaldırmaz. Hü- larok cepheye gelmclrtcdlr. Askerl('r 
kUınet ise bilhassa :ııı.-ruri ihtiyaç- ölünceye kadar çarpışıyorlar. Dnle
ların mUrakabesine ehemmiyet rıer hoyıındaki istihkamlar Alnınn ve 
verdiği cihetle sair e;ıya ile uğ- Rumenlerin elindedir. Tup ve mitral
raşmıya vakit ~e imknn bulama- yüzlerle teçh'z edilmiş yOzlerco istlh. 
maktadır. kii.m znpted im şt!r· • 

ffte ihtikar da bilhassa böyle Sovyetler kimya harbme 
devamlı muraknbe haricinde ka- hazırlanıyorlarmlf 
lan efya üzerinde istediği gibi oy- ı Bu~apeşte ~3 (A.A.) -. - Mn
namaktadır. lbtikarl mücadele c?r .a~ansı Galıçyndn Stanıslashın 
• j biraz geç bafladığı ve gevıek 1 bıldDırı.yor: k. h 

Yürüdü~: · • d bidnyette bu nıeper etrafında ı mu nre-
.... ıçın e, b 1 d 1 . 1 . 

teehhürd • tif d ederek lüz.u- e er e n ınan Sovyet es r en, 
ml!ndan ::zl~ k:zaenç temin eyle- ! verdikleri._ jfadede, Sovy~t Başku-
micı ol 1 b. hnyli yekun mandanlı '' tarafından kımya har 

Y an ann ır b. t 1 k ll k .. b .. 
tuttuğu süpbesizdir. 1 t•'· vnhsı a lnnklnı u anma kıçın ldu. 

Son ' 1 d zaruri ihtiyaç- un azır ı arın yapılma ta o u 
l zaman ar a 1 v b · · k' h b' r harı· ._._. k' a için de mü- , gunu ve unun ıçın ·ımya aı ı-

cınue ı cşy ı·· 1 k l 
cadele b. tmış ve bu mücade ne uzum u pe çok ma zeme 

ıraz ar kl. t b 1 ld v •• l leye yine bizzat hükfamet tarfaın- na ıya. ına aş anı ıgım soy e • 

dan halk da işirakc da"et edil- _m_l _e_rd_ı_r_. --------
h\İf olduğu cihetle, ihikar az çok dir. Keza şeker fabl'iknları saye· 
•endelemİf, bir tere~d.üt ve inti- sinde de _fekeri hala 50 kurufU 
ıar devresine girmıştrr. Şayet yemekteyız. Geçen harpte şeke
hizae ekseriyetle olduğu vechl]e rin dört yüz, halta altı yüz kuruşa 
bu mücadele&n ç.abuk bıka-cak çıktığını idrak etmiş olanlar, bu 
'Ve İfİ Iakaytliğe dökecek olursak gÜn elli kurufa şeker bırlmamn 

lilcann yeni ve daha büyiik nimetini herkesten iyi takdia· eder 
haınlelerle kendini gösterec ğin- ler. 

TASvtRIEFKAB 

Amerikada I SOVYET 
Harp imalatı 
tahmJnlerln 

fevkinde artmıt 

Rooaevelt bu 
hususta beyanatta 

bulundu 

VAŞJNGTON, 23 (A.A.) 
Reiaicümhur Roosevclt, dün gaze

teciler toplantısında şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Birleşik .Amerikada harp imalntı 
hıhminlcrin fevkinde inkl~af etnıck
tedir. Birleşik Amerik d imal edi
len yüzlerce tank, İngiltercyc vo 
Ortaşnr ·a gönderilmiş ve bilhassn 
Oı·taşarkta bu tnnklann çok büyük 
fn)'dası olmuştur. 

Temmuz nyında Birleşik Amerika. 
da 141)5 tayyare imal edilmiştir. Di
ğer Uırnrtan Sovyetlerin yaptıkları 
sipnrişlcı in bir kısmı yerine getiril
miş "e bu arada çok mlktıırdn Anıe. 
r karı avcılaı·ı Rusyaya varmıştır. 

So'I ~etlerin Birleşik Arnerikadaki 
sipııl'lşleri Uıkribcn ı milyaı· doları 
hulıı u tur. 
Memleketlerine dönecek Japon 

ve Amerikan tebaası 
V.n,.ington, 23 (A.A.) - Amerika 

Uaııclye Nazın Hull demiştir ki: 
Japon~ adn bulunan Ameı·ikalılar

la Am,.rikada bulunan Japonların 
mcmlckC'tlcrlnc donmelcrl için Ame
ı-ika hükilmeti Japon hükumetile ba
zı tedbirler kal'nl'laştı rmışıtır. 

Sırbistan da 
karu;ıkhklar 

devam ediyor 

tehi iği 
(1 inci ıa.ltl/eden de1Jıun.) 

Bilahıre tamamlanan malumata 
eilN. 21 ağustos ei1n0 lı Ta muhare. 
beleri eşnasında evvelce bildirUdifl 
clbi 21 değil, 82 Alman tnyyaresi dü 
otırülmiiştüı-. 

Daltıkta iki düŞ'!Un nakliye gem1. 
sne ! sahll nıuba!ua gemi i bat.ı
rılını.ştu. 

İki aylık harp esnasında Alınanla
rın insanca zayiatı, 2 milyondan faz 
ladır. Bundan başka Almanlar, 8 
bin tank, 10 bin top 7200 tayyare 
kaybetmişlerdir. ' 

Sovyetler 5500 tank, '15-00 top, 4500 
tayyare kaybetmişlerdir. SovyeUer -
den 150 bin öHI, 400 bin yaralı ve 
110 bin kayıp vardır. 

Moskova 24 hava akınına maruz 
kalmış, fakat hlçblr askeri h d fe 
isabet olmamıştır. 

Bu akınlar esnasında 788 klşl 61-
'lnlio ve 2000 d n fazla insan yara -
lanmıştır. Sovyetler ise Alman §e -
hirlı:rini sistematik bir vekilde bom
b:ılnmı,lardır. 

Sovyetl~rln •ukabll turraı: 
JfOSKOVA, 23 (A.A.) 

Cephenin merkeı mıntakasında 
General Koniefln kumandası attın -
daki Sovyet kıtııları mukabil Uıarru. 
za ~mişler ve 48 8 at içinde 9 ki>
yO geri almışlardır 
Timoçenko kuvv~tleri muhabü 

taarruu geçti 
Londrn, 23 (A.A.) - cAnnaliısb 

askeri makalesinde diyor kJ: 
~ar ·~' Von Leepv, Voıı Runds

tcdın Dnıcperdeki haı-ckiıtın yardım 
mnksndllo kuvvetlerinin bir kısmıııı 
Smolcnsk lstikametinden cenuba gön 
dermiyc mecbur olmuştur. 

:Merkezde ise .ı\lnıaıılar, cenubn 
Uıkviye kıtaatı göndermlye inıkitn 
bulmak için hararetli bir fanliyctle 
siperle!' kazdılar v siper harbini kn. 
bul ettiler. General Timoçenko, Smo 

Mannheim 
bombalandı 
Londra 23 (A.A.) - Dün 

gece İngiliz yyareleri cMann-
beitn) ayi hrine t arıuz et
m~lerdir. Havre limanı, üsten
de ve Dünkerk. doklan da bom
b zdıman edih:niştir. • 

T ayyarelcriuıi~den biri kayıp
tır. İşgal edilmiş ıre.udeki düf· 
men bava mcydanlamıa d taaT· 
ruz edilmiştir. 

Garabet icat etmekte 
4m rika ile rekabete 

mi giriştik ? 
(1 inci ıahi/edcn de~tım) 

kurulmasına tnhammül edemiyerek 
aısabileşnlişler, kazakhklarını göstcr
miye ba~lamışlardır. 

Bir tc»c zevat ise, bo~ça bir meyzu 
bulduklarından dolayı memnuniyetle.. 
rini izhar cdcı·ek, kendi aralarında 
kılıbık olarak tanıdıkları arkndaşl:ı. 
rına blrer diploma verm·~h:rdir. İfııı 
en ı;ııyanı dikkat cltıetı Kılıbıklar cc. 
miyetinin kurulması Bnyr.nlnrı p:.ı. 
yansız bir sevinç içınde çalknl ndır
mış durmuştur. 

Öğrendiğimize göre İznıitte kılı -
bıklıırdan dahn ~k kazak mevtut 
olduğundan bunlar da biı .nra)o·a ge
leıek mukabele bllmt 11 0'111ak üzere 
kazaklar ccmıycU tefk lino kurar 
vermişlerdir. lş;n tuhafı kılı~ıklar 
cemiyetine dilzınelerlc reis bulundu
ğu hrude, kaznldl\r c miyetine t::ım 
kazak bir reis bulmak hu uı<unda 
~ilthi~ bir :mılşkti:nt başı:o. U:rnıiş -
tn ve zha ka::aklık iddiaııındıı bulu
nan bir kaç zevatın halis kılıbık ol
duğu tebeyyün etmiştir. 

H 1'P habcı-l n i ind bunal•p ka
lan efkuı·ı umunıiyeye nrasıra böyle 
~aka vo mhah nıevz:uları da verııek 
çok iyi olacak. - Ccı·det l' o.kııp 

Tahran Elçimiz 
(1 {net ıahifedm deva.m) lensk etrafında tedbirli ve bir mu -

bulunuyorlar, çünkü Yugoslavya- kabil iıücuıua geçti. Bu muvaffıılo - (1 inci aahifeden devaaj 

d h b · . 1 yctli hücum belki h rb·n gidişi üze- Suad Dnvnz merhum, haridye-

v f t etti 

a çete mu are esını yapan ar rinde bir tesir yapacaktır. 
Y 1 t d mfzin gilzid şahsiyetlerindendi. 

ugos avya mun az.anı or usu- Ehemmi•·etll olan cı'het l\IareFal 
l k 1 · ı k <J • Miltnrekedcn evvel Hııricl~e Ne-nun dağ ara çe i mıs o an uv- Budlenlnin "lmdı' en1fn bir vazi«ettc 

" J &nretinde UDluru Sı)·a~b e Umum 
vetleridir. Bunlar si1ah1annı sak bulunmnkta olma ıdır. funtaznm su Müdürlüğü vazii ini ifa etınııı~ 
lamışlar ve hiçbir vakit teslim rette çekilmiş olan şimal kuvvetleri, sonra bu vadfedcn ayrılarak bir 
olmamışlardır. şin;ıdı Dnieper1n nıild faııaı için n- müddet frnnsızca munlliınliği yap 

Bu kahramanların ve aileleri - ı:ağtdakl kuvveUel'lc dahıı sıkı bir mış, bUğ ıre Ankaraya gitmi U. 
nin sürdükleri hayat birer des"•- irtibat halinde bulunuyorl:ır. Böyle- Merhum Ankarada Hariciyede 

t d 1 l t k t k cc Illarc alin • vaziyetı dah:ı fıızl::ı vazifl' almış, Roınaya Sl•fir ol -
an ır. nsan ann e er e er saglnmla"'mı,. olınnktadır. 

· k ·· · 1 k " Y muş, oradan P ri tayin edil • 
geçmesıne anca musnıt yı an a- Bundan ın,nnda Dnı·~per hattı he- f 

k il 1 h d ı "" ' m şti. Hat y d vasında büyük 
"i <'ÇI yo ari e mu nt ağ ara nüı ,.evrilmı'" d,.,;,1·1dtr. Harbı'n şimdi hl k 

.. Y "'b zıncti SC'b C>fmiı<tır. Uzun znmnn 
çekilen ve burada mağaralarda ki safhası ~ok ~iddC'Uid·r. Almanya ParlS Scfıl'l i yapmış, geçen se-
yaşayan hu askerler gayri kabHı her nesi vnrsn' oıtnya koymuştur. ne de Tahrana tayin edilml,ti. 
mürür ormnlnrda toplanmakta Sağlam kütleler halinde yurümekte- Ölumil memleket i~ln k yıptır. 
ve düşmanı mütemadiyen tmpa- dlr. Bu, h r ş yl ifade eder. AnC'nk Aılesine derin taZİ)'Ctlerlmi:ı:i bll-
lamaktad rlar. Kadınla!' ve ço- bunun da biteceği z:amnn b<>lki do diririı. · 

k l h gckccktlr. Bu arada Almıııı Başku· ····--·-··· ..................... -·-········ cuklnr da bu sı ıntı ı ayatı pay-
mandıınlığımn niyet.eri artık mey_ Irak ve Surı"yedekı" 

laşmaktadu. dana çıknmbr. Baqlıca hedefler TJet-
Düşmun hava hombordımnn. rol kı yularının ilki ol n Roo toff ve h 1 kJ 

lrırile bu krıhramıınlan teelim ol- onu takiben Groımy Vl't BnküdOı·. Al- a zır 1 ar 
mıyn mecbur bırakmak istemişse manlar biltun bu heden r ula bi- BERN, 23 (A.A.) 
de. bu hareket sarp ve geçit ver- lirlcrse, 0 zomnn İı'nmı girm'ye te- Ba !er Nachılchten gazeteısınin 
mez yükııek tepelerde ıldeta d ğ febbil ed('bilccekkrdlr. Londrn ınuhnbidnin 1ranın \'aziy ti 

Tefrika:•& Ziya Şakir ........... ._ ................................... . 
AH Nadir bey, o gece tevk lf edlldl ve 

doi)ruca seraya götUrüldU : 

Reşad Efendi Hazretlerini der- ı yete almak isuyordu. Fakat Ma7.har 
hal bh· arabaya bindirip (Babı Ser- bey, !kendısine ~uım bulan tekliflere 
a keri) ye Urec kl r.: kendi ine 1 d ~m , tereddütle m~kabeJe edıyor .•• 
çarçabuk (biat) eyledikten sonra, 1 A1ı Nadir b ye kuı.ı bir c vap ver. 
dai~ meydanında bulunan bir ba • roı) oı du. 
tarya top, (yüz bir ııar1: top endah. Nadir bey bir akpm .mutudı \•ec
b) •Dretile cillQ vukııunu biltfin İıı· I hile. To'katryan gad~osuna r.ttti. 
tnnbul halkına ilan edccc'ldm-dir. 1 Orada guz ·ce ka!a)ı çe'ktı. Tnm çı-

6 - Reşar elendi bnzrctkrint kacııgı zıınan kapıdıı .'azhar ~)e 
"ııku} ulaC'al.- (biat) l\le~rutiyetin i., ı·n tgı"ldl İçkinin vud •i perva lZ -

l!nı earnnn talik olunncnk .• ııayet. lıkla: 
muşarünlleyh hazretleri bu artı _ Aı1.zim ı ... Artlk b.iz, hnı e• Le 
kabulden istlnklf b~yururlarsn . o geçi}oruz. Sen i .. •, dııh::ı h:i1ii tered
e~man_ Ç3rçab:.ık. (l usuf İı.zettnı 1 düt gosterlyorsun ... S:ı.n:ı şunu ı:;!iy
~fcndı HazreUerı) ne mOrn~ııa~ Ae • ı llycyim ki, yarın ve öbür gıin b z nı
oılerek b~h,mehal meşrutyctın ılunı le b 1 b r olmty nl r ~ k pi~ an 
tahtı tcm•ne alınacaktır. 1 olacaklar ... Ve korkarım ki, çok acı 

Cembctin tertip ettiği bu progrıı-, bir Akibete uğrayacaklar. 
ma vükıf olan mfihim ıevnttan bıı- Dedi. 
ıı:ıları (Sultan Hamid) jn 'hnl'ıJU.\ rı· ı Ali Nadir lıe~\ o gece evinde tev
u gö"ter~yorlar.. 0;c~mle, başta Jd! ed ldl. Ve doğruca saraya g tu
Mad~id efırı ~abıkı Ne:c P Pu:a Jn Mileı'f'k, fkincı mnbc) lnrl Raı::-ıp bey 
oldUJ?U hald bır k.aç mı.ıh m zevat: ile z lu!lu ismuıl Pı!a tıı fınd:ın 

- Padişahı (bal') etnıiyelim. Çün sıkı bir tstlcvnptnn ~irildi. Sulta~ 
ku.bu ı>.at çok z:kl ~·c :Avrupa millet- Hıımldin bfr pnra'liıın nrk nd n 
lerı üzerınde mucssırdır. Ancak sara din'edi •i bu js t"V&l)ta Ali Nndlr hiç 
yı muhu~ura_ et ik~:n soı;ı:ıı kenclisirıE' bil' şey eııklamııdıın cemly(.tln n:ı ıl 
bir. ~eyet gond ~eıım. \ aktfle kabul kuruldu/!wıu . Kıınlerden miir kkep 
ettıtı meşrutlyetın fodeslnl talep ct-

1 
olduğunu ..• Ve 00 ) 3 pmak f krıı de 

mckle bf!raber, MPcllsi ~!ebusnnın bulur.duvunu bülbül gibi anlııtb. 
derhal kflşadı için keııdiııini lebar c.. 0 b h 1 A 
delim. gcce Sll :ı n mr:ı, urayın r-

nııvut tüfekçileı inden mürekkep !kı 
Diyorlardı. m!i(rt>ze istnnbul tarafına gcçırildi. 
Cemly t, tc.k iyi h zırlanmıştı. Bunlnı·dan biri, meı kez kumandanı 

Ilıç şilphesiz ki, iyi kötü bir hareket Kazını Po anın -tıimdl, CumLut ;ı. et 
yapaca tı. l<"akat bu programın tat· gazetesi idııı· nnc 1 olan. konab'"lnı, 
biki biraz faılaca uıadığı için, 1atnn. ölteı-1 de Sera ker yaveri Şefik be
l:ulda böyle bir cc.nıiyctfn teşekkül yfn iknmetgi\hını muhasara etti. Her 
l'tti~lnl aray hafiyeleri b:ıber al - ikisi d tc\'klf edilerek Yıldız snra
mırlnr .. bnzı şüpheli zatları uzaktan yına nakledildi. 
uzıığrı takip etmiye başlamışlardı. O g(in ve o gece, bftyDk mikyasta 

Beyazıttald (Nfimunei Terakki tevkifat yapıldı. Baştıı, Şeyh Nalli 
lektebi) ndc arasıra içtimalar vu- efendi olduğu halde, cemiyetin kal

ku bulduğu saray hafiyeleri tnraftn. J bur zerine n erkim ve efmdı 
dan işitil~tştı'.. Ve bütfin . ıGph lcr, kilmıle,n yakalandı. Bcşil.-ta Lttki 
mektep muduru (Ali Nodır b y) fi- <H~"an Pıı,.a karakolu) na nııklolu
zcrindo temerküz etmi ti. Buna bln:ı. narak Yıldıı sarayından gelen bir 
en bu zat, SD.ray bafiy !eri tarafın. (heyeti m:ıh;usn) Uırnfından i Uc
dan bü:ı; uk bir mahııretlc tnkip edil- vapları başladı. 

mckto idi. Cemiyet erkanı, evvel!! hakikati 
Ali Nadir bey, fazlaca içki içiyor- inkar etmek istedllt>r. Pukat Nnd r 

du. \ c içtiği zamnnlarda, iı o desine bt>yle muvacehe cdılerek onun vtizfc
hukiın ol mıyarak g. -.·e:cı :ı: ediyor- rine karşı vukubul:ın jf~natı İcarşı
du ... (:Mazh81' bt>y) ısmınde bir zat sında artık hakı1< t1 i iraf etfl r. 
vardı ki, Ali Nadir bey bu z.nb c.emi- (Dcı•cımı var) 

keçisi avlamak kabilinden olmuş Leningrada yapJan taarruz hakkında -.·cı·diği :ınnlumnt:ı göre 1-
tur ve hiçbir netice vermemiştir. durdu raktan gönderilen int"tliz kıtalarının s 

Moskova, 23 (A.A.) - Ilut'ay"' ge- \•e motörlü birliklerinin İran hudu- a 
Çetelerin faaliyeti len haberlere göre Leııingrada karşı dundıı topland·~ına daiı· dola an -

cephesinde 
e ihava vaziyeti 

Londra 2 3 (A.A.) - Sovyet yapılan Almnn tnarnızuııun rnuvak- ylalar teeyyüt etmemiştir • .Bununla 
radyosunun bildirdiğine göre, katen durdurulduğu nnlaşılmnkta • beraber nyni muhabire göro İnglllz-
Bosna-Hersekte, Hırvat° tanda dır. ler ı: fından bazı tedbirler alın - (l ci ıahifedrn de ·a.m) ~a kııra ordusunun bil~ük birlikleri. 
Makedonyada, Karodağda, Su- Halk Leningrada çekiJiyOl' ması Jiızııııge!sc bllc bunların her hedefleri dahi ezicJ darbeleri altınrl J rı ve ileıi tümenlel'le bilhassa zırhlı 
bist nda ve Yugoslavyadn h.are- Londra 23 (A.A.) - Kingi- halde alınmadan evv bildirilmiye.. ~~bilmiş ve bu &ııyedc düşman 1 enleı4n ~rinde de tayyare bo-
ka• ttn bulunan çetelen'n reı·slerı' Al ft L · d ~t k t• · .ceği nıulınkkak olclut'll salahiyettar n na manzuınesını altüst ed 1 "' "I ri bulnna ktır. Bu bölükler ka-

se e.n enıngr• nme ıne c•- mukavemet lnıkiinlarını kökünden ra ordm:u h bın k-::'f ue tar -
i l l '- · b ll h. d k bir membadan beyan edilm ktedir. "il' • many ya ve ta yan ara a; r~ gı- den ütün yo ar şe ır en uza - kopanp atabllnıic:tl. Çünkü: Amster- sut, iı tibat V" g0-.,.,,.tl.,~ V"":f l"rlnl 

1 l f·ı ] Muhabir cEveııing Newa> gaz te- v .. -- ......., _ " 
riştik eri miicade ede şjmdive ko- }asan hnlk ka ı e eri ile doludur. sine otfcn Irak ve Surlyede bulunan danıdan J.üks mburga kadar devam yapan ve haıar ıtamanınd n itibaren 
dar eld edilen :net'ce h kk,nda D~hı1e iltica eden hnlk pek az kıtaların t.oJ.·viye edild in e bun- den n.Sıl taarruz c:ı..-phesl 800 kilo- bu blrlıklerin ('Jnrlnde ve onlarla bfr
görüşm k üzere Bosnada bir dav. eşya göndermektedir. YürüyÜ!j !arın her ihtlmııla lmrşı hazır bulun- nı trcden fazla d ğildl ve bu uzunluk liktc: ~lı§:W yardımcı hava kuvvetle.. 
da toplanmışlardır. Çeteler !!On halinde f)uiuııan bu SUmİt Ve sa.k:t durulduğuna inanmak İçin ortada bir ise av tayyarclel'i dahi dahil o!mak 1 ridfr. 
1 h f f d t 2 000 · b•Jh 'h • ı be ı ld r. il" tlzere bütCn tayyarelerfn en müesıdr a tı a ta zar ın a ' nazı kafileler ı assa ı :ıyar nr, ka- çok se P er mevcut o UfıUnu .. ve ,bir O kılde hareketine kolavlıkltı mü. 1 Bunlann Alman ordusandaki rrJk-

ve faş'stöldürmüşler, 200 köprü dınlar ve çoeuklnrdan rnüteşek - cylC>mektC'dir. eult bulundu undan s&vkuİdnreyl ko J tarı 400 kad:ır tay., ıe tahmin olun. 
atmışlar mayi mahrukat ve cep- kildir. utonya hudutlım civarın- lranın cevahi notası tetkik lnylnştırıy\"lıdu. Halbuki Alman - ~nk dır ki S5 bölük kadar eder. Bu 
hane dolu 400 depo ateşlemi!ller da bulunan bütl.İn şehir ve kasa- ediliyor Rus cephesi, imaldckl Finlar.dıy 4 bölukl rın mıktarı 1 8:1'cak ~ Ucri-
ve birçok trenleri yoldan çıkar· baların ahnüsi Almanlar 1.ıı.rnfın- Londra 23 (A.A.) - Iranda- cephesini bcsa'ba katm k bil goarp 1 d ha~cket eden k ra bırlıklcrın an-
mışlardır. dan işgal ed ten mıntakalnrdakı ki Alman teb alarmın fozlnlığm cephesinin beş misli olan 1500 lo- eak kı!ayet. edebılir. 
-------------- mezalimi öğrenince şarka doğru ait lngiliz mutalebatına lrnn hü- metrı)yi bulmaktndır. Cc,ph nin pek uzun olma ınm tev-
Sıhhat Vekaletinde hareket etnıiye karar vermişler _ kCımeti tarafından verilmiş olan llu kadar uzu_n bir ce henin ber-1 lıt ettlğı rn hzurlar ııuphcsiz Rus 

k
") t . l dir. cevap hulen Londrada tetkik haııG"l bir kısn ında dı~r mıntaka., ha\'a kU\'\' tlerl ıç n de aynen v l-it-

na l Ve ayın er Halk yurtl rını terkctmeden edilmektedir. lnıdnkl hıırck tı tehlikeye dilı;ürme- tı;-. F~kııt Ru~lar :anarc arle fle 
ANKARA 23 (Hususi muhn- evvel her şeyi tnh•ip etmiştir. d n, garp cephesinde olduğu g b!, I A ":ı:ın.ar':-ı.t.ııil~to~ 0 nıalaıınc!nn ve 

birimizden) - Ankara Sıhhat ve 1 Düıı,m:mn ne bir lokma ekmek ne aarlft& tayinler hava kun·ct!erinin h iyük bir kıs nı 1mu. ın n r a \'Yare a~ı e e. 
1 d h U k ti' 11 ki t k 1 erıııc ra m n derhal Jht ya Jnrll ı 

içtimai Muavenet müdüriı Şuayip bir bıırdak su a 1 bırakmamış· Ankat"O 23 (1-iususi) - Mün- e uv\'c 1 'r 51 
" m z )&P· uı~ atm do durJl 

. b 1 hh t 'd. l"v . h 1 1 M f ı nı k 111 1; n d 11 lr. n ı d d ı k lstan u sı a mu ur ugunc. tır. a bu unan anri \ ekAıleti ı - . k bo d o nıasın n ) I< ı f 
f . l'k hh. D . · cçe Al l ta~yarcler ııın, ne p r ıman 1 b b 1 k 

ikinci umumi mü ettış ı · sı ı nıepen g n man ar lim te1bive heyeti azalığına Gazi ta\ynrcleı inin ,.e lıattfı bır kı m fld h er r ~l 
müsaviri doktor Sabri Ankara Londra 23 (AA.) - l<eu•cr Terbiye Enstitüsü Çğretmerıler n- unduz bombarrlıman la~)ııreleı n n k e • 11 

sıhhat müdürlüğüne. hudut ve sa. bildıri:> or: den Ahmet Kutsi naklen ._.e ter- •de harekat sn haları kab Uy ti kifa -
h'ller sıhhat umum müdür muo- Lond• ının askl"rİ mnhfılle•in- flan t )in dilmi!!lerdır. ~ı.:t edem ı. işte bunılan dolayıdır ki h 

d kt B h · k • m den D ner nt"hrınin ""an.1 m•c- ı Ü" mu ıkt! kısma ayırmak zarııreti r <'c P el '1 n-ı ,•ini o or a rı mez ur umu · "' .. _. ,.. " • k t it ct b t k b' 
müdürlügv üne naklen tayin edil- kında muharebeler ld v 'çlıı hiifi de ce ın l ıı mt c aı bir h sıl clınuş, ~•mal r. •phcslnde b va er uvv l" m g ı t.c bit". 

~a~kşard k. habcrler:ı ~ ~r,ıı ki lıafüıdıı ~ide cd'ırb Ur. Şehrın er. G r. raU Keller merm cephc'31 de ler almak hn anına da m 1 k h r. 
mişlerdir. n .. n ~ ı kt tey e e- nup c'h ti d olJu11>u g bi gnrrı cihe- iınrn Mnıeşnli '}{esserling ve cenup 1 B y·uk Ş'"Jk Cl'phe,.ln n geri • de 

M "f V k"}" d •• cek malum~t ~o ur. t Dde de arazi r ır nıalz me ıle ya- <'l'phe ·ndc ise havn Generali Loch- mevcut Pl'k m(ihım hed fi rlıı 
aarı e 1 1 un Mevcut ıntı >a .. ~udur ki, ba.zı pılacak bir muhaıebC)e mu aıt do- rıon kunınndnlarındR UÇ grup tc kil bunlnl' mcvanındr. b'lha<>aa d m I 

Şehrimize geldi küçi.ik Alınan mufrezeleri nehrı ğı dir. Be arıı:ı:I J;Uçtik piy de birlık olunmuştur. hırınm bııl t gi nıuhiın i tnsyo 
geçm.İye mu"·aff k ofmusl "Sn d:ı Jer1 ıçin mükemmel Oir muhaıebe ye. rın oo• 'Jar<I ınan ed'ldlkl r n a'?' 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ı,··}ük ku..,vetlcr geçmem·~ İr ridır. Rava kuvvetlerinin gnrp cephesin. resmt t<:11~1 rde, Moskcı\a glbı btr 
dün sabah Ankaradan şehrimize 9· naleyh cereyan etınckt . ~ Muht mel bomb:ırdını:ınlaın rağ. de gôsteı·dlkleri kudretıı t ir ve ynr çok dl'mfr~ ollarının toplandı,, nıü-

1 
ınabe ••t•• muharebe! eh ? men Lrnlngradın ınuka'licmet göster- dımı şark ct>phe inde de gustel'cbil. h;m lıir mM'ldin ve bir ik d f da 

gelmi«tir. nn u un er ne rın . •. 1 n ık- d mclc i,.ı·n cephenin "" ,_ısınının be o ,,. b -'--1 d v .. _ b .ı. 1 "' l aktııd nııye ınuktcdır o acft ı ş ıır ır. "" • "" " • re. m Ouın& an ıgını.wn, 8""'n 1 m 
Vekil, bir müddet istirahatten garbınde o m ır. Ye r ki oııu Mo kova ve Vologday berinde geçen ene garp cephesi ha- lrre adüf edllmeıucktedir. Bu da 

sonra Manrif müdürlüğiine gide- Leniogradın mGdafaa11 ~ lıyıın mıitıakrJo yolları k lime- rek·tı.nıı ı timk tmi§ olan lıavıı: kuv Alnınn h,a\·a kuvvetlerinin cep in 
rek muhtelif meseleler hakkında Mo kova, 23 (A.A.) - Reutcr .. - mi olsun. Zira br1n bilh ssa yb;c. vctleıı ka?ar, yllnl. geçen s n kı ha- ı uzunJur-ne mütennsip bir der da 
izahat almıştır, jansının hıı usi muhrıbil'l bild,riyor: cck nokt ınd m ihtiyacını temin e. va .kuvvetinin üç mıs~I b?' bnva. kuv. olrnı:dıfına delil olarnlı: nyılab l r. 

df!n emin olmalıyız. Hele «kaba- Fakat bütün bunların fevkinde 
h?t sabcıda değil, asıl ahcıdadrr>> ve iktısadi hiçbir zaruret olmadı
gib• fikirlere revaç '9'CttCek olur- ğı hafde ortada her fırsattan isti· 
'-le bununla ihtikann ndeta ek· fadeyi dü ünen ve bilen bir ibti
ll'leğine yağ ıünnüf oluruz. kir da olduğunu kabul edelim. 

Önümüzdeki birknç gün içinde O ta Ukraynayı cenubcn tehdit c. den bu yollıırdır Htilo Rus lıı:rblne gırişilm~ lıaım- N ti c.ıllı k . 
Vekilin de iştirak'lc nl"ktep mü- den rtehllkc, şimdi onu inıaldcn do L ningıu.dd:ın ~len hnberlerde ~.e- gelirdi neticesini çıkarırız. Knldı ki Ve c~: er~ . cc~h~ın uzunluğu 

t hd d bn lıınuştır. Dniepeı· d ğ' hl d ki ve bllhrıs a bOvtik Putilou Alman hav.:ı kuvvetlerinden bir l:ıs- . g l' sının vus:ıt.1 ve buı nl:ır. 

Fiyatların yükselmesine mani Buna karşı ise şiddetli, merha
olrnak için huiçten mümkün metsiz ve bilhaısa devamlı bir 
~lehe fazla mal getirtmek, da- cidal lazımdır. Bu cidali kat'a 
t ilde: de lıtibsali arlbrmak gibi geVfetmİye gelmez. Çünkii içinde 
..:ıdbı~Ieri de ıüphcsiz ihmal et- bulunduğumuz harp, fevkalade 
d Yelını. Bu tedbirlerden de fay· tesıı.düfler olmazsa, daha ıeııeler-

a ~Örülceği te.biidir le uzayacak gibi görünmektedir. 
lı: ~•tekim beyaz kumaf, yiinlü Bu ihtimal kartı~mda, ne kl\dar 
ıtıurna, inıal eden fabrikalarımızın tııkı tc'dbirler alırsak, gelecek se
k.ev diyeti ve himmeti Ameri- nelerin sıkıntılanna kal'fı taham
elh'!- ~tiaka gibi bezlerin, yünlü mül imkanlarını o kadar arttırmıf 
fiy~;elık kumaşlann elan mutedil oluruz. 

ta kalmaııım temin etmekte• TASVİRi EFKAR 

dürleri ve i\fanrif müfettişini ta- c 1 e 11 se 1• r e " t llt ,_ bt '- · el.akı mühim hedeflerin kl v • nin iç tarafında, muhnl'ebc devam e. fnbrilrnlnrındakl ateşli fnnllyettcıı mı ng ('reye nar:ı, r a-ısmı ıte ısında ço ugu ıuı.r-
rafından bir toplantı yapılarak diyor. Rusların Dnicperin garp sa. bah:;oh;nm ktsd r. Şehrin müdafııası .Akdeniz ve. Lll>yn tı.61sestnde ve hat- ~fı ı Al an tayynre adcrlınln 
yaklaşmakta olan ycnı ders sene- h'll d bazı kiiprübaşlnrını hıu· i i i teşkiliit!nndırmak için yapılan tCı Finlandıyanın tıımallnc aynlnuv- • fi clmem inden dolayı zorl lda
si için alınacak tedbirler ve kitap b~f;z: ettiklerini Alnııınlıır da ~t~~ b~; mitingde bir çok erkeklerden ma. tır kt, Rus c ~h.c&nin z l'Rnnadır. rı~ arttıfı ve zaferin geciktiği hillc-
meseleleri 2örüşülecektir d orlar. Bu hal daha oldukça bu- nda oğlunu cephede kaybeden 80 ya. Şark cephc~ının üç muhim kıstıı:n.. mu:ı v sıl olunl1. 
................ r ................... :-......... ~--~ ıuıntakaların Ruaların elinde şında bir kadın dn nutuk sıJylcmlş. d:ıl:i Alman hnvn ku\-vetlerinin mik- Zira zırhlı kuvvetlerin ve gcrlleo 

Tasviri Efkir ~~lunduğunu gösterir. tlr. Bu nut.uklıırdn mazideki ihtilal t..'lrım doğru olarck söylc."ltek eüphc. ::-inclc:ı elen ocvik kolların v bun. 
Nüsha ı (5) Kuruştur 1 enmgrada kal'şı §1maldeıı ve cc- mficadelelcrl anılmıştır. Lenlngrad - siz şa sıralarda mümkün deflldir. la:1 takip cd ve g(inde 76 l:ll t-

nu;uııı yupılan Almı:ın hamle i her dn yapılan propaganda, şehrin tarl- Zan_ ve tnhmlnimite göre e!oııl cep- re yüıilyüş yapabil k b'r kuıiı ette 

'
Mo~ Şeraiti 1 Ti%~~a %~~ e kadar muvakkaten dl l'durulmu11a hi C'hemmlyetinden zlynde ihtilalci hesınde beheri 500 tayy r n mU- t:ıllm ve mümare o gonn 't P e 

~enziyorSA da ciddi mahiyettedir.• akid lcr uze;in.de • toplanm. ktadır. ı:~ep ü~ bava tü eninin Wş'kil et- ttı:nenlerfn n minialnrı çııb k k ldı .. 
Senelık ............ 1400 Kr. 2700 Kr. Voroşilofun şehir hıükını mitral. Şehir, cRus ıhtılfilıntn beslğı>, cLG- tığı Mr l or (1600 tnyynre) mcıkez- np ilcriy atılabi:mcleri iç n la• 
Altı aylık ............ 750 , 1450 , yöz ve el bombası istim Uni •ren- n'nin şehrb adlarile anılmal."tadır. de beheri 11d kordan mürekkep bir rının açıl:nıı.sı an:ak ve a .. k k•tr 
tiç aylık •.•••••••••• 400 , 800 > miye davet etmesi gösteriyor kı Al- Propagancl:ınm bu akideler (}zerinde hava ordusu (8000 tayyare), ve cc- derce kuvv tli ve d vnm ı 
Bir aylık ............ 150 , yoktur. nurnların seri bir YÜrül u l p~bllG- durma t bütün halkın ihtilal ve re>- nupta ise bir hava koru (1600) ta,- vo b::.-.kısı ı fo<!linda mu 
DİKKAT: ceklerlne o da ihtimal verm"mekte- jime olan sadakatine hüldlmcttn gü. ya'N! bulunsa gerektir. bilir. 

Dercolunmı1an evrak,. ıade olunn1az. dır. ZI a bu ılablann kullanılma 1 ven b1leceğlni ~öııWrlr, Bunlardan bauka doğ'nıdan dot:J'ıı· MEClT SAKMAR 
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Soldan sağa ı;r yukarıdan GGa(İt: 

1 - Kuru boya değil. 2 - Bil-

&içlik taslamaklık. 8 - İlahi • B6· 

)'Ok düz arazi. 4 - Büy6k - ( .... 
aıvır) derken. 5 - Garp . Gelip 
geçti (Rüzgar) . 6 -- Komik Stan 
Lorel'in arkadaşının ıkinci ismi -
Kayak. '1 - Sonunıı (1,) gelir c 
senedir - Sıcaklık • 'ı'ardımcı. -
Bozuk akortlu. 9 - Yirminin ondn 
b!rJ • Genişlik. 10 - Yüklen-İman. 

GeçH bulmaeanıa halledflaıiş 
teldi 

] 2 3 • s 6 7 8 9 10 

10 o E s A • o y UK 
20 ı v A N E L ı K!!m 
ı- v - ,__. 

G 1.1 :s E E T it v UR 
4 s A T A M A z • BA 
SA N w M A L tY E T , , .. E G A L • KA T T ı -
70 T 'f.'T z t K iR ı p 
sy t v iP.!! y A R 1 K [i - ,....... 
9U K u B E T • K o R 

u K ı•I R A T l P il Z E -

fr'i'':'efi&;t"i'~~Ti"Jerı-ıtst. 12. 
Fabrika ve bilcümle müesseselerin ~ 

nazarı dikkatine: 

Her nevi maden 
kömürü için 

MüHaeHlerinf:ıe l'etirilecek ldSmürlerin, Zonpldaktan 
kömürlükleriniıe kadar nakil •• htllmlni deruhte 
ederb . 

AYRICA: Her nevi kok ve maden 
; 

kömUrlerlnl de belediye narhı Uzerlne ~ 
adresıerlnlze göndeririz. 

Galata Kar~~ •• S~~~f. ~/:~!.":~~~an No. s ~l 
Telefon : 43858 ~ 
~ .. n. 

• • L • .. • • ; • ~" ,: • - O 

. . . ..• ~-~ '• :.· , . 

ist. . · Komu.tanlim~-.satmaltn.a.~., Komisyonu ila11ıarı .· ... ~. . . . .. .. ' ' . 
Aşağıda nıiklnr. muhammen fiyatları yazılı üç kalem yiyc:

cek ve yakacak maddeleri 4 9 94 1 perşembe günü hizalarında 
gösterilen ııaatll'rde kapalı zcırf usulü eksiltme ile ihale edilecek
lerdir. Şartnıımelerı lıer gün komisyonda görülebilir. Odun şart· 
nomesine göre t\) rı ayıı taliplere de ihale edilir. isteklilerin hel· 
li günde muayyen saatten en az bir ııaat önceye kadar teklif 
mektuplarını kanuni vesikaları ıle birlilcte makbuz karşılığı Fın-
dıklıda satın alma komisyonuna vermeieri. ( 7242) 

Cinai 

Sığır eti 
> 

Odun 

Miktarı Mub. Bed. ilk teminatı ihale saati 
ton Lira Krt. L. K . aaat dakika 

150 60000 4250 '5 30 
138 4'3620 3268 50 16 

1179 23580 1768 50 16 30 

1 Askeri Fabrikalar satınalma Komisyonu ilanları 1 
8200 kilo arpa 

--------•SÜMER BANK---------~ 
YERLİ MALLAR PAZARLARI 

M0ESSESESI M0D0RL0G0NDEN: 

Hazır Elbise İmaliyesi Münakasası 
Şartnamesi müessesemizce hazırlanan asgari 20.000 azami 30.000 muhtelif cins 

hazır elbise \.·e palto imaliyesi münakasa ya konulmu tur . 

Şartnamesine göre alakadarların teki iflerini kapalı zarfla 1 eyhll 941 pazartesi 
günü saat 14 e kadar müessese merkezind c Müdüriyete te\"dİ etmeleri ilan olunur. 

aldıgıın pasomu zayı ettın\, ) enı. 

En idareli 
LAIBl 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüg"' ünden: 1 ZWAYt - Tıp fonk~ltcsi~de~ l p 
1 - Gümrük kolcuları için beherinin nıııhunımen bedeli 10 lhadan sini alacağımdan eskinin hükmü 

2:ı si kaclın, 280 ı erkek olmak ilzerc 8(12 çift ayakkabı açık eksiltme ile yoktur. .~.~ .. -.. -
1 
,.:.= •. -H=C~Ll.:O=S~H:::O::;;:E::S::;;:SE::S::,.,::tı:-:;:.;.:-:.=-7.ı:::;:: .. 

• ---··~-~· ~' .:.i' ·~.;.;.;,,;;....;.;,;.; _______ _ 

mübayan cdılcccktlr. • .. .. Tıp Fakültesinden Sezai -
2 - İhııle 29/8/941 euınn günft sant onda Başınudurlllk binasındıı _ _ __ ----

ynpı~acıılct;~ıni şartname \'C numune Lewızıın sc.rvishıdedil'. . . Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
4 - iııteklilerln ~ukarıda :,·azılı gtin ve ımnttc yüzde 7 ,5 pcylcrıın 1 - Antnl) a Vllüyctinın A1nn :rn kaza,.ı dahilinde hudutlnıı şart.-

:J.•atırnuş oturak Başmüdürlük Satınnlnıu Komisyonunu nıüraenatları. namede yıızılı <Akçab devlet oımn nmdan c977> metreküp katran 
___ (7128) ağacı bir sene içerisinde ('lknrılmnk fız re 16 B 941 tarlhınden itıbnrl'n 

------------~-----~ ...., 20 gün muddctle ve kapalı zarf u~u lile satışa konulrr.uştur. 
Yallll - Yallsız - Kız ve Erkek 2 • Arttıımn 5/!1/ ~Ml tarihine müan<l if cuma gilnU ııaat 11 de An-

tnlyu Oı·man llllldürlfiğu bınnsındıı yapılacuktır. 
3 - KAtrnııın bl'her gayıı nıa ınul mctı~kupO 780 kuruş ruııl am

men bedcllidiı. 
4 - l'ıluvnkkut tcmınot 571 lira 56 kurnştıır. 
5 - Şartname ve nıııknvclena ıne projdcı; Anknrndn Orman U -

111uın Müdiirlüğü ve Ant.alyn Oımıın Çı•vlrge :Müdürlüğünde gorülebilir. 
G - Teklif mrktuplarınırı 6/ 9/ 941 gilııO saat 10 n kadar l{onüsyon 

Reisliğine vcrilıı:csi lllz:ımdıı. 
7 isteklilerin T:caı"t Odası \'esikuıilc birlikt be lı edıltn gürı va 

bildlı-ilir. snntte ihnle komisyonuna ın(ıracııat !arı. (7 HO) 
ill• .. !119- Tarlfnamo göndcıillr. Tel: 80547 -

. ·• • ..... :;, .·- . . ~: '*" . ...,1·~· ·l-:-.. 

ist. ·. beniz tv~. Sallnalma Kô.misyonli · ilinları . . 
1 - Tahmin edilen mecmu bedeli (9665) lirn olan 

1 ( 2 5 000) kilo zeytin tanesinin. 2 5 / Ağuıto / 9 41 paı:artesi günü 
ııaat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (724) lira (88) kuruş olup ş artnamesı 
her gün mesai saatleri dahilinde komısyondan parasız olarak alı
nabilir. 

,..=~~.~~~~. ~~!~ta~.~~·!~,., Se· 

: 

LIK 1 
1 7000 > kuru oı 

ASKER ~:~:i:ı ::7ı:: bedelı ( 166 2) lıra olan yukarıda cins Ye 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarfları· 
nı en geç belli gün ve saatten bir <ıaat cvvenne kadar Kasımpaşa. 
da bulunan komisyon başkanlığına makbuL mukaLilinde verme-
leri. ( 68 14) 

vahi, Ustufa ve büriiınci.ik kumaşlar, gümü~. sırma ve h<"· 

sap işlemeli ııeccadcler, yorgan yüzü, bohça, çevre ve uç 

kurlar, Mercanlı bağa kaşıklar gibi nadide ewalnr Sandal 

Bedesteninde Belediye mezat memurluğunda teşhir cdıl

mektedir. 2 5 Ağustos 194 1 pazartesi günü saat 14 de 

Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 'lçık 

artırma ile sattırılaenktır. 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığından: 
Beyoilu Yerli Aa1'erlik Şube· miktarı yazılı üç kalem yem Salıpa1aıında Askeri Fabrikalar sa- 1 

•inden : 337 doğumlular ve bu tın alma komisyonunccı. 9 F..ylul 941 sah günü saat 14,30 da açık 
doğumiull'lrla munmel,.y~ tubi 0 • ckailtnıc ıle ihale edilecı•ktiı. Ş artnameıi her gün komisyondu 
lanlann yoklamaları 29 8 941 gör~.lebilir. lstekliler~n 124.65 liralık ille teminat makbuzu ile I 
<le hitama ereceğinden nahıyeler ~n ve saatte komısyonda bu lunmalan. ( 7 4 36) 

1 
için tayin edilen günler nazarı ıı~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!YJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!i] 

1 - Tahmin edilen mecmubcdeli (5700) lira olan (30000) 
kilo nohudun, 26/ Ağustos/941 salı günü saat 15 de kapalı zarf 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (427) lira (50) kuruş olup şartnamesi 
her gün mesai ııaatlerı dahilinde komisyondan parasız olarak alı
nabilir. 

( 15000) metre yerli veoya Avrupa malı buranda bezi salın 
alınacaktır. lsteklilerın satmak istedikleri bezlerin nümune, ev· 

ııaf, fiyat ve ~artlarını bir mektupla 30 18 941 tar:hinc kadar de-
niz müsteşarlığına bildirmeleri. (5660) ( 7215) 

dikkate alınmaymak yoklamasını 1 
yap ırmıyanların hemen ayın tek I' , 1 ç K ı• s ı• z s A z 3 - İsteklilerin 2490 sa:olıkanunun tarifatı dahılınde tanzim 

edecekleri kapalı teklif nıektuplannı muhtevi kapalı zarflarını, en 
geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bu
lunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Türkiye Cumhuriyeti 
günlerinde ~ubeye miiracııotları • • ZIRAA T BANKASI 
ilan olunur. ·ı 

: ,~~~NEŞRİYAT 
(6815) 

Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk lirası 
Şube ve AJans adedi; 26fı. 

. .,_ ~ . .. •. . 
CEZA l\IUHAKEMEr..ırnr l'Su.1 

LÜ KANUNU - Ar!tn,.a (' M cJ. 
dciumumi muııvınlcı ıı c Z kı Kum 
rulu ve Z lınl B tıl tıtr11fııırhn !l(lll 

tadıllero goı-e hazıı lannn bu k nun 
"" mübrem bir ıhtlvaca knı ıl.k teş. 
kil etmektedir. Bu kanunh b rnber 
nıe ıut su~laı ıı muhak l"C usulO 
ka onu, n emuı ın muhakcm:.ıll hnk
lundakl karıun ve lC.09 a~ ılı ıııın 
in Ienmrktcdiı. Tı m~ ız il' ıhkeme i 
te~h t ç ıhat, c ıı u u ı ı h tl \f' 

cezn daırclerı kar. ri:nını, Adll)e \'e. 
k tinin mfihim uımin 'ı riııl llıthn 
eden bu e eri kıırılerlııııze 1 nrı r tir 
tav iye edeı z 

* KUMARBAZ - D ... sto· 
)'l"V<ıkinin en eçme tomnnbrın· 
elan biti, c Kumarbaz:.. Türk e<le
biy ttının en seçme imzalarından 
b.rı, Nurullah Atoç torafıııdan, 
beklenilen guzdlik ve miikcm· t 
melliyette tercüme edilmışlir. 

cKumnrbau , Ahmet Halit 
Kitabevinin şnht-.ser vasfına cid· ı 
den layık e erlerden mürckkt!p 
«şarktan - garptan eçme eser
ler> seriıınin onuncu kitabıdır. 

Dolgun ve zarif bir hacimde ol· 
duğu halde fıyatı 50 kuruştan 
ibarettir. Okuyucularımız ken• 
dilerini garp edebiyatının en r,ü
zd örneklerinden birinı okumak·, 
tan mahrum etmiyecekler<lir, sa
nınz. 

l:iD·IE 
BUGONKO PROGRAM 

R ·ıo Progı·am 
8,38 Müzik (Pl. 
8,45 Haberler 
9,00 l\Hizlk (Pi. 
!1,30 Evin saati 

* 12,30 Program 
u, ı ı Oyun hava-

ları 
12.41i Haberler 
ı. ,nı; Şnrkılnr 

ı -ı, O Konuşma 
14 O Orkrııtrn 

* 18,00 Program 

18,03 Müzik 
19,00 Fasıl heyeti 
19,30 Haberler 
19,451\ıüılk (Pi.) 
"0.00 Konuşma 
20,15 Şarkılar 

21,00 Zıı·aat Tak-
vimi 

21,10 Şarkılar 

21,40 At yarışları 

21,50 Müzik (Pi.) 

22,80 Haberler 
22,46 Spor 
28,00 Kapanış 

Ağuıtoa ı Pazar 

1~60 H. 
ŞABAN 

1 

G\ırı : 2'36 24 
Vakiti• Ezan.1 

s. o 
Gla .. l"l'analdl ıo 25 
Ö§-1• s 20 
ıu.. ' 06 
Ak ... ıı eo 
Yata ı Si 
ma;ak (Yanak!) 8 

US7 
Ruıot 

Ağ-uıtoı 
ti 

Hızır 111 

Vuur 
s. D. -°' 20 
Ol 16 
17 O'l 
19 65 
ll S5 
.u so 

Cağaloğlu Çifte Saraylar Bahçesi 
( Cümhuriyet Matbaası karşısında) 

Kışın Borsa Kıraathaneeinde sayın müşterilerimizden 
gördü~Liınuz rağbetten ct'!so.ret alınak bu defa 

Yaz.l:k Bahçemizde 

Her Pazar saat 15 den 19.30 a kadar 
Büyük Su Heyetile birlikte ,imdiye kadar Ankara 

Radyosunda zevkle dinlediğiniz 

r···Wı·uzE:'vvEN····5·E·N·AR;·i····~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••• ' •••••••••••••••••••••••• : 

iÇKiSiZ Bahçemizde dinlemek 
fırsatını kaçırmayınız. 

PROGRAM: 

Yüksek Türk Musiki Hey'etini teşkil edenler: 
Tnnburi: 
Kemun!: 
Piyanist: 
Klarnet: 
Udi 
Dabruka: 
Konun 

Salahaddin Pınar!: Okuyucu Baylar Hamit Dikses 
Necati Tokyay g > Y8;ftlr 
Feyzi A shmgil :: > Numan 
Şükrü g Okuyucu Bavanlar Fa;de 
Abdi B > İzmirli l\Ielibat 
Hasan Tahsin H > Suzan 
lsmail :: > Faika 

Pek yakında çok zengin programla 
Müsamereli Büyük 

Sünnet Düğünü 
Çocuklarını süıınt'!t ettirecekler ş mdiden Dördüncii Vakıf 
Hanı altındaki BORSA KIRAATHANESİ idare memur· 

luğunn müracaat edebilirler. 

Bahçemizde yapılan r~vkalade gecelerde 

1 f_ kısımda 55 kuruftur. 
mqrubat her 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Beher çiftine ( 800) kuruş fiyat f.ııhmin edilen 5 O bin Ji. 
ıralık er kundurası paz::ırlıkla satın alınncoktu. 

2 - Tali~lerin getirecekleri nürnuneler ve nümunelere uy-
gun verecckJerı c\sof ve fya•lnr üzerinden muvafık ola t 'h 

d 'l ı.t• H . I nı ercı 
e ı cceı.;: ır. ususı ~art ar Topkapı Maltepesinde askeri satın i-
ma komisyonunda görülebilir. 

8 

. 3 - K~ndur~lar bir t?libc ihale ed.lebileccği gibi ayrİ ayrı 
taliplere de ıhnlesı ynpılnbılir. 

4 - lhalcai 2 7 /8 941 çarşamba günü saat 1 O da yapıla· 
caktır. 

* * "' l - Tahmin olunan mecınu bedeli ( 9000) lira olan 
( 12000) metre dokuma bezin, 26/ Ağustoı/941 Salı günü saat 
14 de pazarlıkla cksiltnıt.'sı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı ( 6 7 J) lira olup şartnamesi her gün komis
yondah parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kaııımpnşada bulunan 
komisyonda ha21r bulunmaları ( 72 66) 

... tı!- .. 

ZfRAf ve TİCARi HER N EVİ BANKA ?ıfTJAlıl ELELER!. 
. Para birıktirenlcre 28.800 lira 1..lcrıımlre verı)oruı. 

Mevcut evsafımız mucibince alınacak olan 2<>00 kilo kayna
mı~ bezirfo 25 8 941 pazartesi günü saat 14 de Kasımpaşada bu· 
lunım Deniz levazım satın alma komisyonunda pazarlığı yapıla
caktır. lsteklilerın bellı giın ve snnıte mezkur kumi yona miira-
cnntları ilan olunur. (7398) ı 

• • • 
1 - l\leveut nümune ve evsafı mucibince tahmin edilen be

deli 6460 lira olan 9000 kilo yıkanmış parça bezin 25 8 / 941 pa
zartesi günü saat 11,30 da Kasımpaşada bulunan Deniz. levazım 
satın alma kom:syonundn pazarl ığı yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı 972 lira olup şartnamesi her gün ış saati 
dahilinde mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 snyılıkanunun istediği vesaikle bil'lik
te belli gün "' e saatte adı geçen komisyona müracaatları ilan olu
nur. ( 7399) 

Zıraat Ban.ta ır.dd ıc.umt'uralı ve kumbnrnsız tn.arr ıI be ııp· 
Iarıııcla 'n nz liO :ıra ı buluna !ara sened~ 4 defa çckıl.:ıcck kur'a 
Ue aş:ıgıdakl plunıı gClrc ikrnn.iyc da{.rıblacoktır: 

4 adet 1,00" liralık 4,000 lira 1 100 cıdet 50 llıai k 5/-00 lira 
4 > 600 > 2,000 > 1 l 20 > 40 > 4 ROO > 
4 , zso , ı.ooo , ır.c > 20 , 3,200 , 

.co > ıoo > 4,ooo > 
DJKKAT: He aplaıın,! kı paı ılar bir !çiııcle CıO lırııdan 

l\şağl ılilşmil enle• L<rur.••yc çıktığı takdir.! 20 far.in le vt.ı ıl 
cekllr. Kur'alnr 'len d : 4 d f:ı, 1 J~· lı11, 1 B rincikünuıı, 1 Mart 

Vl' ı ijnzlran tnl'ıhlcrınde çekll('('ektır. 

lr--~~---~--~~~-

1' BORSA 
.......... ~ .... r.1ıliii 1 

Cins_i ____ ...__t_u .. -=-fe-:-k il 
190,000 2 7 miliınr.lrelik 

metre 

askı şcriclı . 
40,000 20 ıııilınıetrdık kaput 

bnğl[lma ııeridi. 

23 • 8 A 941 muamehıi 

r ""''"'' 1 Starll ' S. 22 
• ~rror'I 1oıı Ool't 132 20 
Cenevre 100 ı..,. 1r. 
!\~ıdrll 100 Poutı 
\oko,a. 10() Yo• 

12. 89 

~ lu \()l, 11'0 • v•; <r 30 7S 

I'A:iV'lL\T 
Yukarıda y.1:1.ılı şı ri 11er alıncı· 

c. k tır. Pazarlıkla eksiltmesi 2 9 / Ytiı.de !ı •1• 1 ••ıuycıı "1 -.-
1 h 11 5 ., 1933 ErrcanlA.B.C. 20.25 

941 Salı güni.ı scıa t 14 de op a- ., 7 934 !)ıvu,•r.rzuru,. ı 20.12 
ıwdt- lsı. 1 v. aımrlıği satın alma " 7 " l 20 20 
koıni..<ıyonundn yapılacaktır. T h • " 3 ~O '20 

... 4 20'l0 
ır ın 1 ı d ı·li '31. 700 lirn, ilk temi- • s 202 1 
nalı 2377 lira 50 kuruştur . Nü- ., • ' 2J 2l 
munelcrı ve şartnamesi komis· ., " 7 2iJ lO 

ı ( 9 36") Ana. De. yolu mDınessll 1 -.-· 
yonda gorüliır. 1 3-7 '> 1 Tlirklye it Bıınkası Dama -. • ı 

lt'-'ı''ı' Aı;lnn ç:mento • 
41,500 kilo mik'leı alınacak· ~eı. Bankası -.-

tır. Pazarlıkla eksiltm<"si 25 8 ff -:;-ıı 
941 pazartesi günü saat 16 da il borsa h~rici altın fiyatıdJ 
Tophanede Lv. amirliği s1 atınktl- Rc,adlye 25 Lira 75 ı(,. 
ma komisyonunda y~pı aco ır. 1 Kalın Be,ıbtrltl& 113 ., ıı 
Tahmin bedeli 2282 lırn ~O ku· Kül~• ıılt1a rraau s " es " 
ruştur. ilk teminatı 1 71 lıra 19 

! kuruştur. Şaıtnamesı komisyos. 
dngörültir. (189) (7326) 

11(.11(.:(. 

.\\ • • Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye pla.m 6300 ton but:day kırdmlarak 
I un yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek· 

S. - Kati teminat 7500 liradır. ( 7255) 

- Türk çocµklarının kanatlanma 
ihtirasını kor1Jılamok için ne te iıı. 
!erimiz, ne do elcınalnarımız artık 
kiifi gelmiyor. Genç nesilde uya. 
nan havacılık nş\<ı, Türk milletinin 
mü;ıtcrek aliı.ka ve müzaheretin
den doğmuştur. 

1 - Küçükçekmece anbarının çatısında mevcut kumlu mu- Keşidelcr 4 şubat, 2 mayıs, 1 ağustos, 3 ikinciteşıin wrihlerinde ~apılır. siltmesi 28/ 6 / 941 perşembe çü-
tambanın sökülüp kaldırılması ve çatıya Ruberoit ferşi ve çıtaln- 1941 J K RAM i y ELER 1 nü saat 15,30 da Tophanede .lst. 
nn çakılması pazarlıkla yaptınlacaktır. Bedeli keşfi 1636 lira 80 Lv. fımirliği satın alma komisyo-
kuruştur. . . . k 2000 11 nunda yapılacaktır. Tahmin be. 

K "f T k M I k ı adet 2000 lıralık = 2000.- lıra il 8 ııdet 250 lıralı = .- ra d 1. 49 084 1. 87 k 'lk t • 2 - eşı namesı op apı a tepesinde aı eri satın alma 3 > 1000 > = 3000.- > 35 > 100 , = 8ooo.- > e ı , ıra uru' 1 e 
komisyonunda görülebilir. 2 > 750 > :::: l500.- > 80 > 60 > = 4000.- > minatı 3681 lira 3 7 kuruştur. Sahibi: z: 7'. EBÜZZlYA 

3 - ihalesi 2 7 / 8 / 941 c;arşamba günü ıaat l '5 de mezkur 4 , 600 , = 2000.- , 1300 , 20 > = 6000.- > Şartnamesi komisyonda görülür. 

komisyonda yapılacaktır. JW....••••••••••••••••••••••• .. ~ .. ' isteklilerin belli vakitte komisyo- Nqrlyat Müdürü: C. BASAN 
4 - Teminatı katiyesı 245 lira 52 kuı:uştur. (7322) ~- • 

1
na gelmeleri. ( 198-7453) , Baııldılt :rer: Maıbclat EBO~ZIYA 
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