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ÇINARAL Ti 
1 

E11 bügük muva//akıget, ert 

kii,lik dikkatten dolabilir. Kiiçiilc 
tliklcatl•ri ilı111al etmemek ger•ktir. Mecmuuınıa aahlfelerinde 1•hn12 

TUrk mllllyelçllerlnln ••• 
Makale, lıı ikiye n ıllrlcrlni 

bulacakanu:ı. M0STAK.IL· YEVlll GAZETE Telefon : 2 o 5 2 O (Şerhi 2 ocl sahifemizde) 
L Cumarteal gUnU çıkıyor _J Tele. Tasviriefkir, İstanbul l J 

C& :xam:z , "ı l lngilteredeki 

1 Eşhas elinde bulunan komünistler 
ı Garpta ikinci 

IMuhabere malzemesinelı bir cephe 
1 teşkilini 

Hükômet elkoyuyor 
1
_ istiyorlar 

Ellerinde bu malzemeden bulunanlar 
mevcutlarını 10 gün içinde beyanname 

ile Valiliklere bildirecekler 

t1 Hitl•rin lcııwetinl 
istihfaf etnı•••k llzımtlıf' 
Hitler, ümitsizce müctıd•l• 
11tm•d•n gı/cıl1nıg•c•lctır,, 

LO.NDRA, 2 (A.A.) 

ANKARA 1 (Huausi) 1 120 - 150 voltluk etüd bataryası, 14 milimet -
Milli Korunma kanununa istinaden Koor· ! re kutur ve 100 milimetre boyunda kömür 

dinasyon heyeti. h~:ıırla dığı bi~. kararuame ile 1 çubuğu , 0,66 milimetrelik 12 numara tutya lev· ı 
maaa ve aabra cınsınden olmak uzere manyato- 1 huı, to7. halinde sarfiyat derecesi yüzde 9.0 • 

Eüyük Britanya Komunıst Partls~ 
Unıunıi Merkezi dun al<,.am n~rctti
gi biı· beyannamede garpta ıklncl bir 
~cphc teşkili. cunün en kııt'i ve müb
rem mesele i olduğuııu bildiı mektc
dir. 

lu telefon 4 • ı milimetre kutrunda bronz veya h l d 
· 1 ·· dy J 92 olan humzu uni manganez, toa • ın e bakır telefon 3 · 1 numara ızo ator, ra 0 ar- k Komunı t paı Lı inin tanır mı~ Cı - 1 

zıısındıın Pollitt, Londrada f ngllte-1 
ı enin her tarafını t<msil eden ) uz. 
den fazla müıııcssiUn önfill(le soylc
dig-i blı nutukta bilhıı~ ıı deıııit1tir 
ki: 

da kullanılan anten teli kristal halinde Potaa - ıarfiyat derecesi yüzde 96 dan ataiı olmama 
(Oevım ı .aayfa 3, ıütun 5 de) 

BuıGnlerde dütmeal belıleaen Klef n Lenlnıracl t•lairlerlDia mnlıll ile eephe 
nzl1etlnl fÖ•terir laarlta kostik, telefonlara mah sw kuru pil, 50 - 90~·..;. ________ ,;,;;.;...._...., ______ _ 

Buldey 
ekmeAlne 

!Parasız yatılı talebe En az fedakfırlığı ı tjlzam edccrk 
olnn seri zafer, Biıyük Britııııyıımn 
nihai ve muazznm lı r gayret ımrfct· 
mrsinl emıediyor. J :!b alil.ta ve nıık
liyata mani olan her engel, azimle 
bertnraf edilmeli, ta ki azıımt verim 
elde edilcbllsın. Her iki tnınftan 
indirilecek çek!,; darbelerı, duşmaııın 
harp kudretini parçalamıya ve haı P 
kaLihyctinl azaltnııya mecbuı <>de -
cel<ür. Bazı kimseler, Kızılorduyu 
vazifesini yapmakta yalnız bı ı akılıı
bilcceğini düşfinüyorl:ır. Bitlerin kuv 
velini istihfaf etmemek Hizımdır \'C 

Hltla ümitsizce mlicadcle etmeden 
yıkılınıyacaktır. 

( __ A __ s_k __ e_r __ i __ V_a_z_ı_·y_e_ı ___ ) 

tekrar 
kavu,urken ••• 

G azetelerin müttehiden, on 
beş ağustostan itilbaren 

ekmeklerimiz.in yalnız buğdayla 
yapılacağı hakkında dün verd:k
leri haberin bütün memlekette 
büyük ıevmç uyandırmlJ olac•
iı tabiidir. Bir aralık çavdar ve 
arpa ve son zamanlarda da yal· 
nız arpa karıflırılarak yapılmak· 
la olan ekmeğe ah!mamıf mıy-

Lise ve orta okullarda imtihanlar 
bir Eylulde bafhyacak 

Ankara Hukuk Fakültesine de 
meccani talebe alınıyor 

A NKARA. 2 ( A. A.) 
Maarif Yekilliğinden tebliğ I':· 

dilmi~tir : 
f - Bu sene 91 5 numaralı 

kanun mucibince lise ve orta o· 
kullara parasız yatıl ı olarak l?İ
recekler için açılacak mii•ab aka 

imtiyanlarİna girmek iııtiyenlerin 
kayı t muam elesine 1 a~ustos 941 
de başlanarak ve 20 ağuııtos 941 
de ıon verilecektir. 

2 - Talip olanların 20 ağuı· 
tos 19..f 1 çarşamba akşamına ka

( Devamı sayfa 1, ılltun 1 dı) 

r- --------
i Alman· tebliği 
----- -~ - -- - - - -- ---

Sark ve Garp muharebeleri arasında 
Bir mukayese 
Ya:ıan: General Ali Ihsan sABIS 

ESK i ORDU K UMANDANLARINDAN 

(Yazısı sahife 2, aUtun de) 

r--- "i 
Irandaki 

137 inci Alman 

-- - -

Sovyet tebliği 
- -~- -·---- - . 

Almanr•nın Propar••da 
Na:ım Göbbets 

. dik? İnsan denilen mahluk zaru
ret kartışmda neye ahtı;naz ve 
neye tahammül etmez, kı son z~
manlarda ekmeklerin hem çetnı-
ıinin hem de kıymetinin deiit- •••• •••••••• •••••••••••••••••• .. •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••••••• 
mesi~ alışmamıı olalım! Esasen 
midesi za)'lf olan vatandaılarla 
ço,ukla.r istisna edilirıe ıimdiki 
ekmekten fazla tikiıyet eclildiği 
de yoktu. Zaten inaafla dütünü
lürse ekmeklerin renai de. hac-

Leningrad 
ve Kiyef'in 
düşmesi 

bekleniyor 

Alman 1 ar piyade fırkası Göbbels 
bir nutuk 
söyledi 

' 1 . mi de değİfti diye uzun boy u tı-
kiyette bir fayda da yoktu. 

Türkiye, bütün Avrupanın ~ar
••nı da, garbini de yakıp kavu~· 
makta olan müthit yanımın ıı· 
rayetinden timdiye kadaı· masun 
kaldı. Fakat fertler gibi milletler 
de birbirlerine daima muhtaç ol· 
dukları, bir tarafın eksicini diğer 
tarafın fazlası telafi ettiği ve mil
fetleria hayatlan, ne gibi takyi· 
dat konulursa konulsun, hep mü· 
tekabil mübadeleye bağlı bulun• 
duğu cihetle, Avrupanın hemen 
bütün memleketlerini altüst et
n1iş ve mütemadiyen hudutlan
mı7.ın etrafında dola~mı' olan 
harbin Türkiyede tesirlerinı gös
termemesi imkan haricinde idi. 

Biz filhakika bugün harp ha· 
l'İci kalmak nimetine mazhar bu· 
lunuyoruz. Fakat bu nimet bize 
kendi kendine gelmit bir ihsan 
değildir. Harp harici vaziyetimi
zi idame etmek, taahhüdatımıza 
sadik kaldığımız kadar ııulhümü
au tunun bunun vaadine talik et
ıniyerek kendi bilrimi:ıin kuvve· 
tile muhafaza edebilmek için 
birçok tedbirler almıya mecbur 
olduk. Bu tedbirler ister istemez 
rnüsmir itlerimizden bazı kolla
rın ve unsurların eksilmesini icap 
ettirdi. İtte bir aralık ekmeğin 
Çeftli ve kıymetini, yeni mahsu• 
lün idraki zamanına kadar değif
t irmek mecburiyetinde kal mı! ol
manın batlıca aebeplerinden biri 
d e budur. Şimdi muhtelif viliı· 
yellerden alınan haberler yeni 
mahsulün vaktinde ve bol olarak 
İdrik edildiğini bildirmektedir. 
Bu iyi haberler üzerine b~kume~ 
ilk it olmak üzere ekmegın halı 
tabiisine ircaı için 1lk adımı atmıt 
ve 15 ağustostan itibaren e~m~
i e arpa karıthrmak mecburıyeh
ni ref' e karar vermif tir. Vakıa ~r: 
P•sız ekmeiin de esmer rengın! 
nıuhaf aza edeceğini, çünkü yenı 
tnahsul buğda)'lmn da kepeğile 
b eraber kullanılacağı söylenmek
tedir. Fakat mahsulün bolluk 
d erecesine göre yav•t yav•t bui· 
daylann kabuklanmn da ayni•· 
rak eskisi gibi safi buğdaydan 
ekmek yapmak imkanları da ha· 
•ıl olacağı fÜphesiulir. 

Geçirmit olduğumuz fU iki üç 
aylık tecrübenin hepimiz için bir 
de rs tefkİI eylemif olacağı da 
tabiidir. İçin<le bulunduğumuz 
harp timdiki halde uzadıkça uzı· 
Yacak eibi görünüyoı:. Çünk~ü d i-

T ASVİRI EFKAR 
(Oevan ilCllı'f• ~. Btıt ın ı d• ) 1 

Yüzde 128 ihtikar lngilizler bunların b 0 z g u n a 
memleketten 

çıkanlmasını lran u ğ r a t ı I dl Bakerin müdürü 
dün tevkif edildi 

Kiyef'in cenubunda 
muazzam bir meydan 
muharebesi cereyan 

ediyor 

hükumetinden bir 
nota ile istediler 

"Bu muazzam 
Sovyet kıtaları harpte zaferi 

·1AHR AN. 2 (A.A.) Estonyada bir şehri Alman orduları 
D.N.B. b.ldirivor: Tnh - AI k 

randaki Ingitiz Elçisi ıranda ~manlardan te rar kazanacaktır ,, 
bulunan Almanların memle- ger j a J d 1 1 ar BERLlN, 2 (A.A) Muhakeme birbirini nakzeden mahiyette 

ifade veren mürakabe memurlarını da 
dinlemeğe karar verdi 

ketten çıkar ılmalarını tnlep O. '.B. : Alınan propagand a 
eden bir notayı Iran Harıci- Nazırı Doktor Göbbels Cuma gii 

Aşağı Dingester geçildi. ye Ne;rnıetine tevdi eyleınış Baltıkda düımanın bir nü Nasyonal Sosyali t içtimai Mu 
Kiıe/ cep/ıesinde birçok tir. sııhil w bir de petrol avene t teşkilatının Alm nnvadnki 

e•İr alındı bütün mıntakalnrdan gelen mu· 
'.""I Ayakkabı fiyatları üurinde ....... ................ ............. ............ ıemiıi 6atırıldı rahhaslarını kabul etmiştir. Bu 

j Üzd e 126 gibi ııö rü lmeıni;ı b ir - Japon harp murahhaslar b irkaç gün de'\ anı 
derecede iht ikar yapan Beyo~ - BERLİ~. 2 (A.A.) MOSKO \' A, 2 (A.A.) edecek olan bir iş konferans! mu-
hındaki Baker mağazasının mes· Anadolu Ajunsınm hu"u"i nıuhn- • J • Sovyet İstihbarat Daır inin dlln nasebetilc ha len Berlinde bulun 
ul müdürü Salamon Severo ile biri bildiı iyoı: g e ID ) e r ) öğleyin ncşredılen tebliği: maktadır. 
kundura dairesi şefi D imitri Pa- Son 24 saat içinde askeıi vazıyet- Smolen k istikametinde cereyan Bu münasebetle irat ettiği bir 
velidiı'in muhakemelerine diin te hissedilir bir inkişaf nıüşaheılc etnıcktc olan muharebeler neticesin- hitabed e d oktor Göbbels Bu-
öğleden soma asliye ceza mah- edilmiştir. Leniııgrad ve Kiyefin Hindiçini limen/arına de Sovyct kuvvetleri Almanların 137 gün k.imııe Almanyanın yara _ 
kcmesinde başlanmıştır. düştuğünü hilılircn ft:\kalud(' tebliğ- re$men girdiler iııci piyade fırl$usıııı bozguna uğrat. mnk ist('diği içtjınai harekd l'll 

Okunan tahkikat evrakınd an leıu intizar edilıucktecfü mıştıı. l Ağu. tos gecesi Xevel, ~mo- şüphe edemen demiştir. 
anlaşaldığına göre, Mürakabe me Alman tebliii TOKYO 2 (AA ) len~k ve Zitoıniı· ıstlkametindc şid- Alınan mılletinde bugün kı-n-
murları bir gün Beyoğlunda tef- BERLİN 2 (A A ) .,.., . · ,.. ş· b ' te · ı' · (!etli ınuhıı.rcbcler olmuştut Diğer dı'l ı'g· ı·nden trınhüt eden b u ıçli-• · · nl,ı nıı,ıı ıın ıın l,"tlZC sın n l1 ş- istikamet \e kıtalnrda ehemml~etli 
ti~leri sırasında Baker mağaL.ası - Almıın orduları Baıkumandanlıgı., ı-etth:-1 bir tcl~raf haberine göre Ja. hl b' h k t 1 t H ku mai ni7.am şimdiden diğer mıl-

d • 1 b d b ' · .• ·. • I ., ç ır arc e o mnmı" ır. ava v 
na a ugramış ar ve ura il ırı nın teblıgı. 

1 
po.rı a kcrı .hc~et. rei 1 ~.cneral Su vetleriıııız kara kıtnatınıızla ışblrliği Jet leri teshir eden b ir propagnn 

kadın ayakkabısı olmak üzere- 5 Ulmıynada Alman scıı te~ekkill- mıtn !le Hıııdıçlıııdeki J! rnnsız ku - • ) aparak düşmanın motörlü kıtı.lnrı· da mnhiyet ıni kesbetmi~tir. 
cift ayakkabıyı yüksek fiyatlarla ]eri derin bir sahada düşınnn ı1cat nıııııdııııı ura ında )apılan anlaşma (De amı tscıhiJe 8, sutun I! de) (Devam ı uyf11 S, ıDtun 4 de) 
;tiketlenmiş ola rak görmü~ler • hatlıı.l'lnın içeri ine girııtlşlerdlr. ı (!~erine Japon harp ge~1ileriııdcn bıı· ~~"""""'"""""' ..... -~-----~"".'"""~~~"""""'~~--..... """"!!!~...,.~~ 
dir. Bilaha re Mürakabe Komis- Kiy~fin cenubundan 250 kllonıct- fılo pazar nbahı ve oğlcdeıı. soma S1'0R 
yonunca yapılan tetkikle r sonun- re mesafede bulunan ı~1ınta~nda ne- Jupoıı ba) ~n~ını ı:e.~crek llindıçiııldc -

~ d B k ·· h t 1 d ··k ı· ı .. kat'i olacak diger bır muaz- Cnmranıı ko~ undakı deniz us~üııe a a er ın a rp en evve e yu ıce eı ı L- b . resmen giı nıiştir. ,.. 
k f ~ t i t ""' 1 l zanı n1evdan mu(Ult~ c ı ccrC'yan et- 1 ............ .._.. ••••••••••••.. ' .. . 

o~ te.-kif edllea Baker se ıya a satış yap ıgı an aşı -ı k d'. Bir Japon nazınnın -->·anı dik- ' 
un mış ve ııimdiki harekette ihtikar me te ır. or- y 1 k 1 

aaataıaııaıa mldürl fotofraf 1 d ~. h kk d k ·1 Snıolensldn şarkında Sovyct U1 - kat sözleri e e n y a r 1 ş a r 1 o ma ıgı a ın a arar verı • i · ••enıbor daha r.h·adc 'l'OKYO, 2 (A.A.) 
objektlflerladea rlzüal misiit. Ancak müddeiumumilik mcnller ıııt saı-an T ' •• 

k · 1 . 4 d ) dara nıış ır. Ofi - Sanayi ve Ticaret Nazırı 
ıaklamata ~ahtır en (Devamı tayf• • ıiltun ' ( Devamı ıayf• 3, ılLtun a de) Amiral Seiıo Sakonji gazetecilere 

Şark cepaeılad• ılddetll muhare ... ;.-:!n cere7aa ettifl Hhalara• nehri 
ıeçmet• çallpa bir Ahaaa t•ı•kkilil 

u bcyıınatta bulunmuştur: 

1 
Enternasyonal vaziyet o kadar 

gergin bir safhaya girmiştir ki ar
tık bir kıvılcım, infilakı meydana gc
tit mek için kafi görünmektedir. 
İngiliz Hindi.tanı alacakları da 

bloke edildi 
TOKYO, 2 (A.A.) 

?llnliyc Nazırı, İngıliz Hindi tanı
nın bugün J aponyadnkl alacakları 
bloke cdılmiş bulunan memleketler 
liste ine ithal cd!ldiğlni bildirmlotlr. 
Holanda - Japon müzakereleri 

yeniden batlıyacak mı? 
TOKYO, 2 (A.A.) 

n .N.B. - Bntavyadan Domcl u -
jansın ıı bild irildiğine göre, ,Jııpoıı 

( Devımı ıayfa 3, sütun 4 de) 

Bugünkü spor 
hareketleri 

Veliefendi: 
eaat 16. 

A t yarışları 

Beyko&: 
saat 1 3. 

Kürek yarışl ari 

. 
·~ 

MGaabakalarda Mlllf ~etımaıla ••ltdumıara Ömer ve 
Erdal lnöntı birincilik kazaadalar. ı Bayrak Ye yıldııla 
tekae Ôaer •• Erdal lalJaDaln y•ratdıldarı teknedir) 

( Yazuı salıife 2 •Ütıın 3te) 



Sahife : 2 

f Pamtdah Pazata) 1 

Ajans mütercim aragormuş - Hangisi 
fetrefil ?- Ahmet Haşim ve kardeşi -

Rahmetli izafet 

Ajans mUtareccım 
arayormu'? 

- Asabı tev;emei ıelasenin şube1 
a yniyei villisinin kuı;nu enfi.sinin 
haytı kırbalisi ! 

D ünkü gazetelerde · Anadolu A- K a hkahalar çınladı . 
jansıntn Times gazetesinden Değil genç Türk talebesi , Mısır -

tercüme ettiği bir • • . •"'" da~, Yemenden, 
makale hulisaııı s r er BE D 1 Bagdattan, Basra 
vardı. Ben İngiliz 8 V dan, .Maverayi Er 
ce bilmem. F aka t dünden en büyük 

Q 1 ? 
eminim ki bu t er- Arap li~ncılannı getirseniz bu cüm 

\ cümeyi değil de leden miina çıkaramazlar ! 
' aslını okusaydım, Ahmed Ha.im ve 
~ ~· 9 bildiğim Fransız- karda,ı 
~ canın yardımile, 
.,_... bu makaleden da-

A arab dedim de hatırıma geldi. 
ha çok mana çı -
karırdım. Tercii- Irakın İstanbul konsoloRluğu
mesindcn hiçbir na 11uvaffak Alusi adında bir zat 
şey anlamadım. tayln olunmuş. Gazetelerde okudum. 

Münevverleri _ Alclannııyoı·saın kendisi bizim rah -
miz Anadvlu Ajansının tercümeleri- metli Ahnıt!t Haşinıin öz karckşidir. 
n e 0 kadar az itimat ederler ki, ga- Çünkü şairin Alusi zadelerdım olclu
zetelerde Amerika veya A Vl'Upa dev- ğu nıalüm; :Muvaffak adıııda bir 
Jet şeflerinden, diplomatlarından bi- kardeşi oltluğıı da malüm; Irakla de-
rinin nutku çıktı mı: vamlı bir alakası olduğu da maliim. 

_ A~hnı okudun mu? İşte iki kardeş ki biri Türk ede-
Dlye sormak adettfr. (Va_ Nü) biyalmda, öteki de Arap politikasın

dostumu.zun ela işaret ettiği gibi da rol sahibi olmuşlardır. Bundan 
T ürkiyede ecnebi gazete satışlarının Türk ve Arap kültürlednln de her 
:fazla olmasının sebeplerinden biri şeye rağmen kaıdeş oldukları mana
de budur. sı çıkabilir. Fakat zavalh Haşim sağ 

Ben ekseriya Anadolu Ajansının olsaydı, kanının terkibini hütün vu
tercümelerinden bir mana çıkarmak zuhile ilin eden bu tayin karşısında, 
jçin zihnimde bunları Fransızcaya. ya kardeşliğini ink:1ra kadar var;r, 
çeviridm, mütercimin tercüme hata- yahut Hamdullah Suphlden Türklük 
lal'ını tahmine çalışarak fikrin aslı- vesikası ist.emiye kalkmaz ve kendi
m bulnııya uğraşırım. s ine «Hacı fışfış> diyenlerle dalaş -
Şimdi ajanıı bir Frant'lızca müter- maktan kaçınırdı; ııonı-a telefonu a-

cimi arıyoı·muş, lnşallah iylcesini çıp kardeşine sorardı: 
bulur. Bu mütercimin yalnız Fran - - Ya ahi... Sen de gününü mü 
sızeayı değil T ürkçeyi de iyi bilmesi bul dun? 
Hizımdır. Size biraz garip görünür Rahme Hl izafet 
ama eın1n olunuz ki müterciml er a
rası~da T ürkçe bilen Fransızca bl -
lenden daha azdır. Bunlann çoğu 
vaktile ecnebi mek teplerinden lisan 
öl:'Tendikleri için Türkçell'ri pek za
yıf kalmıştır. f yi anlarlar ama kötü 
anlatırlar. 

Telli'ten ziyade tercüme kitap neş. 
reden memleketimizıle bu hakiki mü
tercim buhranını nasıl izah ederıd
niz? O tercüme kitapların <;oğuna bir 
!!ÖZ atmak, bu garip meçhulü hazin 
bir maliınıa çevi riı-.. 

Hangisi çetrefil 

V apurda Terim bahsi kon11Şulu
yor. 

Yaşlı ve maruf bit doktorumuz 

- Arapça çel refil değil mi? 
Ne nıiinıı~ebet efendim, ana di

limiz kaıla ı bize yakın. 
Bunun ilzeı iııe, dokhıt· Cemil $e

lif, yüzdeki meşhur trijüıno sinirinin 
J;ollarmdarı birinin şu Al'apça ı,tı -
lahlardan mürekkep terifini söyledi: 

G ramer komisyonunda izafet ter 
kiblni kaldırıp yerine, sıfat 

terkibine karşılık b ir de i sim terkibi 
konması hakkındaki teklifim ittifak
la kabnl edildik- __,. 
ten sonra, hadan C. 
bir zat bana dedi :;::.. 
ki : .. . 
- İsminiz lisan!: "ıZAFE TI~ 
t n... . f k - 11.1111\J lfA ar uılne ıza et a- .,_ -
atili olarak geçe - eJ-• .. -= .. 

k ....... -ce . __ 

İzafeUn dostla- eı•'"' 9T, 
rına karııı keııdi -
mi müdafaa için 
söyliylceğinı şudur: Ben onu öldü -
rürkcn hiçbit· mukavemete rastlaına
dını. Bundan da anlamalısınız ki za
ten nhmetlinin bir ayağı çukurday
mış. Gık demeden gözlerini yumdu, 
ruhu kuş gibi uçuverdi. Yaşamaktan 
o da pek memnun değilmiş: .Bir ya
nında aşır okuyan meıarlık dilencisi 
gibi ihtiyar ve saı·.,ak «muzafüni
leyh>, öte yanında onun kan kardeşi 
cnıuzab. Cevdet Paşa merhumun 
sağlığından beri mekteplerde kendi -
sini talebeye iyice taıııtmak için çek
ti.il'! sıkıntıdan lıezıııiş, şu grnmersiz 
geçen yedi ı!<'ne içiııde. biraz istirahat 
e<liyorınıış. Onu hiz yaknsındıın tutup 
tıı gramer komisyonunun huzuruna 
çıkarınca, yorgunluktan benzi kül 
kesildi. Hundan sonra çekeceklerini 
düşünerek zavallı ihtiyara acıdım 
ve... Hakkmdan j?ell\'crdim ! 

SrJHı'ER B EDi 

Yazcrn: KANDEMlR ......................................... 
Heyecandan, yorgunluktan her ikimiz da 
naall harekat adecefjlmlzl ••••rmı,bk 

-· .Merak etme, onu da düşündüm. [ mezdim. Çlinkli beni ilk gören §ef 
Bunlardan birinin benim çok eski derhal tanırdı. 
ve ıı.adık emektarlarınıdan old, ğunu Yarabbi. .. Bu ne müthio bir sks n-
blliyorsun. İşle onun vasıtasiie öte-ı dal olurdu! 
k ilere, bilhassa bu gece tarassut va- Arkaılaşımın yüzüne bakarak tek-
zifesinde olanlara rahatsız bulundu- rar ettim: 
duğunu, bUyilk bir asabi buhran ge- - Ya laf anlamıyan, Nuh deyip 
çirdiğini bildırttim. Hatta beni de de peygamber dPmiyen cinsten biı· 
doktor zannediyorlar. Bizim emektar nöbetçiye rastgelirsck? 
bu gece vaıifedar olmadığı halde UY- Şimdi o da düşünüyordu. Nihayet: 
lrn~u kaçmış da onlara fisebilillah - Para veririz! ... dedi. 
arkaılaşlık ediyormuş gibi rol oyna- _ Onu da almazsa? 
maktadır. Çünkü tam o sırada ben D" .. !' d" '.. !' b" ·bı · · 
b' .. k dd b k 1 uşunce ı uı,ıunce ı ıı·ı rımıze 

uyu en .c~e a ·an .sn onun pen- bakıp duruyoruz. 
ceı esinde sızın şu meşrıur knc.ı şa- ı • 
ı·ap hinliğini sokağa fır!r.tacat:.ım. He~eca~ın, . yorgunluğun, u~·k~-
Bu, müthiş bir giıriiltü ile kald ı rım- ~~z~ugun ıkimı~i de ne ~ıale gelırdı
da parçalanınca bizim eınckt:ıı, :ırku gını anlayı~ kı, çnreslnı aı:nınakla 
aokagı tarassut eden adaıııııı koluıı:ı meşgul oldugumuz (mesele) nın mev
yapışınca caddeye silrukUyecek ve cut 0!~nadığını bile farkcdtıniy~r
onlnr (ne ooluyor?) diye tel:işla bn- duk. Oyle ya, ben Batunıu ne ;ekıl
Jım11rlarken, zatıaliniz de en çevık de istersem -karadan veya denizden
ve atik hareketinizle arabaya yer· 
]esmiş olacaksınız. Anlaşıldı mı 

ılmdi? 
- Çetin i~ ... Hele çarı:afla ... Pek 

zor gibi geliyor bana. 
- Hiç de değil ... O kadar ba<>it ki 

hep i iki dakıkada olup bitiverecek. 
Deıliın ya, esasen başka çare de yok! 

- Vnpura girişi düşündük ıııü? 
Merdiven ba,ınclaki nöbetçiyi? 

- Orasın ı bana bırak ... Emin ol 
k i het· şeyi düşündüm. 

Edebi roman: 15 
• 1111 ••••••••••••••••••••••••• 

Düşü•duklerinl ve ynpac11klnrını Küçilk kız saadet in i ablasının bed. 
anlatınca aklım yattı. Fukııt bfr la'ı- bahtlığı üzeı inu inşa ulmenıek ,~.n 
za sonra içime bir şı.iphe \'e tered- bestekarın aşkını reddeder. 
düttür g irdi. Ya aksarsa ? ••. Ya tah- İkinci perdede her üç kahramanın 
min ettiğimiz netk,.yi vermezse?.. . ayrı ayrı ıztıraplat1 hikaye edilir. 
Ya umulmaılık bir aksilik ç ıkarsa, Be.stekiir söylemım1enin ıztırabilc, 
o zaman ne yapacaktım? küçük kız aşkın ve ahla sevg[si~hı 

Ve (o znmnn ... ) Bir andn göıle- ortasında nedamet ve fern,ıtat!n acı
rııniıı on üne gelıyoı du. i\lemuı, yıi- larile; abla, aşk ve vicdan azapları 

zümfi örten siyah peçeyi h.-aldınyor, içinde kıvranınaktndı•' ar. 
göz göze geliyoruz. Sonra siyah pe- Be.stckilr o nıunltten uzaklaşır. 
leı'ni omuzumdan atıyor. Çarşafın 1 Kendısıni avutmak için eyahatler
ıı nu çözerek, içinden ~ıkıyol'unı. den şifa arar. 
JJu vazıyette k!nı olduğumu gizllye- Üçüncü ııcı de ... Aı adan uzuıı l ı l-

TASVİRİEFKıi.R 
• 
Istanhul Ankara - Adana 

. . .... . 
.SiYASi VAZIYET 1( Askeri Vaziyet "ll' 

------------"' Japonya-Siyam ar asında hava seferleri 
Y ann sabah başlıyor. Ankara - lstanbul 

arasında gidip gelme 30 lira 
Sark ve Gar' ııharebeleri arasında J·ı::.~ ~:tler~ürı::~a: 

dar ve nüfusu 23 milyon o· 

Bl•r m· ukayese tkeF:ı:,:t:::Uarkeı:üs= 
İstanbul • Ankar a • Adan a a.ı·a

sinda tayya re postalal'l yaı·ın sabah-. 
tan itibaren başlıyacaktır. 

Pazartes i giinü ilk tayyare saat 
8.40 da şehrim1zden kalkacak ve 
10.40 da Ank:a ra ya varacaktır. O 
gün 15.25 de Ankaradan kalkacak 
tayyare de 17.25 de İstanbulda bu
lunacaktır. 

Ankaradan 15.30 da kalkan tay
yare 17.45 de Adanaya varacak. 8.30 
da Ad.anadan hareket eden tayyare 
de 10.45 de Ankaı·aya inecektir. 

Bu suretle İstanbuldan Ankaraya 
2 saat gibi kısa bir zamanda gidile
bileceki:ir. Ankara ile Adana arasın-

da ise 2.15 dakikada sefer yaptlabi
lecektir. 

Hava seferler i yolcu t arifesinde 
büyük bir ucuzluk göze çarpmakta
dır. İstanbul - Ankara arası yalnız 
gitme 17 lira, gitme gelme 30 lira
dır. 

Ankar a.Adana arasında da ayni 
şekildedir. İstanbul - Adana - Ankaı·a 
arasındaki hava hattında seyahat 
edecek olanlar yalnız gitme 28, git
me, gelme 50 lira vereceklerdir. 

Pazar gününden maada her gün 
muntazaman yapılacak olan hava 
:-eferlerin<len po~ta idaresi de istifa
de ed(•cek, mektup ve gazeteler tay
ya ı e ile gönderilecektir. 

Yazan: 

kötelerine kadar ifıali altına al
~ıaldadu. Japonya bu imparator 

General Ali Ihsan SABİS ıuiu kontrolü .ıtına almakla dün 
------------------·- yanın en zengin kalay, ka~ukı 

ESKi ORDU KUMANDANLARINDAN krom ve antimuvan menbala.rını 
eline ıeçinnif tir. 

Fakat büyük bir cihan impa• 
ratorluğu ve birin<:i sınıf ıanaJİ 
memleketi olan Japonya içbı bu 
menblılar ihtimali kafi gelmiye
cektir. Bunun için Asyanın en 
mühim müstakil devletlerinden 
bulunan S iyam ile de bir anlat· 
ma yapmıttır. 

Dünkü yelken yarışları 

1940 da on mayuı sabahı garp hu. kcr rih· etmişti. Bu defa da Stalin 
dudunu geçen Alman oı·duları 45 hattı :ı•anldıktan sonra yine muha
günde garp cephesindeki harp ha- l'ebeler, çekilmeler, !.ekrar durup ~:ı
reketlerini bitirerek Franı<ayı sulhe tışmalar vaki olmaktadır. f'ariı;ln 
mecbur etmişlerdi. İngilizler de Bı·i- Almanlaı· tarafından zaptından son
tanya adalarına çekilmişti. Şimdi r a mütareke talebi ve müzakereler 
aradan bir seneden fazla vakit geç- cereyan etmekle beraber h81'p dur
tlği halde gaı·p cephesinde vaziyet mamı~; Almanlar ileri hareketleri
hal5., mütareke anındaki vaziy( ttir. ne ve tazyiklerine devam etmişler; 
O zaman 25 günde 260 : 320 kilo- Fransızlar da imkan nlsbetincle mu
metre derinlikte bir me,;afe kazanı!- kaveınct gö~termekte kmmr etme
mışken bu sene şark ceph~inde 20 mişlerdi; bu nnıkavemetler, Alman
günde o mesafenin iki misli lıiiyük- ların Paı:isten Bordeaux'ya kadar 
Jiiğünde düşman aı·azisinc rıüfuz e· daha 500 kilometre ileri gitmelerine 
dilmiştir. 1940 da Fransa hcikiıınet fırsat vermişti. 
merkezini müdafaa eden Weygand Egl•ı· 1\foırkova ve Leningrad 
hattı 7 haziranda, yani l::ıa rruz ha- sukut ebe bile Sovyetlel'İn hemen 
ı-eketlerinin 29 uncu günü dt-!innıi~ti. sulha talip olacaklarıııı zannetmek 

Bu aayede Japonya yeniden 
tükenmez bir kauçuk ve kalay 
menbalan temin etm~tir. P et• 
rol müstesna Japonya h a rp sana
yii için muhtaç bulunduğu başlı· 
ca ham maddeleri kafi derecede 
tedarik etmiş oluyor. Demir ve 
kömüre olan ihtiyacını da sene
lerdenberi elinde bulunan Man -
çurya ve timali Çinden temin et• 
mektedir. 

Mllll Şefimizin mahdumları Ömer ve 
Erdal lnönU blrlnclllk kazandılar 1040 da Almanlar Fran"allln hii- do~ru değildir. 

ktimet merkezi olan Pari~e a;s ı?iin Buıı:iinkii harpte, 1920 ele Polon
ı;onra girmişlerdi. Rusynda Aln ı.n- yalıların Sov_yctlere karşı tatbik e:t-------

İstanbul Su Sporları Ajanlığı ta-J 100 M. sırtiistii biiyiikler: 
rafından teıtip edilen mevsimin ii - 2.43 - Ahmet 2.45 

Cemil lar henüz böyle bir muvaffııkı~·et Liklcri plana benzer bir sevkülceyş 
gösteıemediler; fakat mesafe ıll' çok planı da bahis mevzuu değildir. Cu 
.farklıdır. Huduttan Mosko\·nya ka- vaziyet ve imkan çoktırnlıeı i kavh<ıl
elaı· 900 kiloınctre_<len faz!n<lır. ;\foı:- I mu~tur. Almanların ba"a çıkar:ıcak
kcwadan sonra ünıl daglarına ka- !arı iş güçtür; hiç kol:Jy dl'ğlldir; 
dar daha 1200 kilometre vardır; fakat taarruz eden tarafın bir çık
Almanlar :Moskovanın zaptma mu- mnza "armn~ı ihtimali de çok zayıf
vaffak olut·laı·sa Sovyet Hus~·aıla tır. Kendi hesap ve tetkikleri neti
nesıl bir vaziyet hasıl olacnğ'ı meş- cesindo bu hnl'bc başlamış olan Al
küklUr. manların yanıldıklarına hüloıı::-dile· 

Eğer İngiltere ile bir harp çıka 
cak olursa Japonyanın ilk taarru:ı 
hareketi Malaka yanmdası ola· 
caktır. Bu takdirde Japonyanın 
ham maddeler için Anglosakaon
la ra ihtiyacı kalmıyacak ve b ilakis 
kendisi cihan piyaıaa1na hakim 
olacaktır. Japonya Fransız Uzak 
şaı-k müstemleke İmparatorluğu 
ile Siyam ve Malakanm bulundu. 
ğu Hindiçini yarımadasına bakim 
olmakla sevkulceyt cihetinden 
mevkiini fevkalade ııağlamla,tır· 
mış olacaktır. Şu kadar var ki 
Birmanya üzerine yapması muh· 
temel bit taarrua hareketi müs• 
tesna olarak Japonya Hindiçini 
yarımadasan1 yalnu bahri hare· 
ketler için üasülhareke yapacak• 
br. Yani Japonya cenuptan yal· 
nız donanmaımı kullanmıya mec
bur olacak ve ordusu serbeat kala 
cakbr. Son gelen haberler Asya• 
nın karasındaki Japon ordulan· 
nın Mançuryada Sibirya hududun 
d• tecemmü etmekte bulunduğu• 
nu bildirmektedir. Bu vaziyet, Ja 
ponyanın Sovyetlere karşı kara• 
dan hareke te ıeçeceği ihtimalini 
akla getirmektedir. 

çüncü yelken teşvik yarışları dün 100 .ıı. /..."tırbağalamcı, biiyükler: 
'Moda koyunda büyük bir intizam Turgut 2.22 - Ethem 2.29. 
albn<la yapılmıştır. Bütüıı amaı.ör
lere serbest olan bu mü:;abal<alar 
yelkencilerimiz tarafından geniş bir 
alaka ile karşılanmış ve yarışlaı a 
muhtelif tip teknelerden 30 adet yel
kenli iştirak etmiştir. 

Milli Şefimizin mahdumları Ömer 
ve Er(Jal İnönü de Stal'bot yelken 
teknesile yarışlara iştirak etmişler 
ve büyük bir muvaffakıyet göstere
ı·ek bu sınıfta birincillği kazanmış
lardır, 

Müsabakalar çok ht>yecanh olmuş, 
bilhas~a şarpiler sınıfında en yük!;ek 
yelkenciler imizden olan F eyyaz, Bur 
ban, Nedim ve 'Mahmut arasında çe
kişmeler zevkle takip edilmiştir. Ya
nşla:nn t eknik neticeleri şunlardır : 

ŞARPl SINIF I TEKNELBR: 
1 - Feyyaz (Demirspor) 1.11,44, 

2 - Nedim (G. S.), 3 - Samim 
(G. S..). 

STARBOT S INIFI TEKNELER : 
1 - Ömer İnönü ve Erdal İnönü 

1.11,20, 2 - Tarık (F. B.), 
KAPALI YOLE SINIFI TEKNE

LER: 
1 - Hikmet (Anaılolu) 1.40,6, 

2 - Naci (Liman Gençlik klübü). 
15 lik YOLE SINI/<'I 1'EKSELER: 

1 - Halim 1.18, 2 - Apu!<tol 
(F. B.) , 3 - Melih (Deniz klübü). 
OLİMPİYA YOLE SINIFI TE!(

'I':ELBR : 
1 - Arif (G. S .) :1.27,48, 2 -

Tacettin (F. Il.) 3 - :'.Iesut (G.S.) 

YAT SINIFI TEKNb'LER: 
1 - Avni (G, S.) 1.26,14. 
::\Iüsabakalıırılan ısonra Su Sporla-

n Ajanlığı tarafından derece kaza
nanlara bayrak - şilcl ınükafaUan 
verilmiştir. 

Osküdar Halkevi 
yüzme yarııları 
Beden Terbiyesi mükellefleri ve 

Halkevi spor üyeleri arasında dün 
Çifte K ayalar Halk plajında müsa
bakalar yapılmıştır. M ilkellefiyet 
yarbaiijkanı l uzllffer Teksözün ha -
zır bulunduğu bu yuışluın teknik 

• 
Bugünkü 
at yarışları 

Ko,uıarın aUrprlzll 
netlceler vermee& 

Kendilerinde Bolşevik mefküresi rnez. 
ve teı·biyesi iyice yel'leşıniş ırenç Sovyet Rus~·ada bugünkü harp 
kuvvetle Faşizm veya Na11l·on•.list- vaziyetile 1812 seicl'i vı1ziyetl ur a-
1ik aleyhinde anudane mulıal'elıeler sında büyük fark oldukıı gibi 1910 
Bolşevik askerleri imımlorındakl ela gat·p cephPsinde l'npılan Alman 

muhtemel y_ap.ıyorl~r. Fakat bu imanlı w ye- taanuzile 1941 de şark cephesinde 

A _ .. .. .. . tıştıri!mış genç askerler zayi olduk- "apılan harp ar·asında da :[· rk v~ı· 
t yarı_şlarının dorduncusu bugün ça, ''erlerine gelecek ya•lı ve ta>'m- J . .~ ·• -

V U f d d l h f J " " dır. O zaman Fransızlarla fngll1zle-e e en 1 e yapı aca~tıl'. ~u a ta siz ihtiyatların ayni kabiliyeti ve 
koşulara fazla atın ıştiı akı merak-ı iman kudretini gösterip gdstermiye- ı·in kafi derecede kuvvetleı·i, tayya-
lılar arasında heyecanı arttırmıştır. cckleri şüphelldlr. r e ve tankları yoktu. Bu defa S:w-
Aliikadarlar izdihamın önünü almak Diaeı t ft AJ yet orduları Fransızlarla Trıgilizle-
. · .. ı- b hl · " · ara an manya dahi i - ı·e nazaran bugünkü hm p i~in daha 
ıçı~ uç u a s oynama . şeklınde ~a- mana karşı imanla mukabele etmek-
dllat yapmışlardır. Yenı şekle gore tedl B 

1 
.. 'k . . haztı<lıklıydılar; Kızılorılulann bol 

üçlii b h' ki ·· lü b h · r . 0 şevıklı ve Komünlıitlık miktarda t ayyare ve tankları "ıırdı 
!·ık bı'la·tı~si oymyaca'ftarbuhç. t aldsın aleyhindeki mücadeleyi tahrik etmiş Almanlar bunları pek iyi biliyorla~ 

~ n aynen çı e :ı ıs (' o u- ve tek ·ı A kl . 
g-u c.ı'b· ik" kon .. · J • ı ki · ını vrupayı aya andıı mıya \ ve herhalde hesaplarını da buna gö. ,... ı ı ~u uzerınc e .ı aca aı başl mışb . 
ve ikinci koşu sonunda lrnınnırlnrsa 'Gıı ı. F d ' V re yapmı,ıardı. 
b b ·ı ı· . d .. 1. b h 1 k ~en sene ransa a t>ygand E k ' O d u ı e ı gışe en uç il a ~ n son o- hattı ld kt . ı.. ı e ı r u kumanda nlanndan 
şusunda kazanması ihtimal; olan a- yarı 1

• an sonra yıııe ınu,.a- E kl' G l 
t b ·ı t'J t bdil d kl 1. rcbeleı· , çekılmeler, tekr ar durup me ı e nera 
ın 1 " ı e e e ece l'I'< ı r ALI lH t t 

Bugün üçlü, ikili, iki çifte ·ve bir muharebe etmeler vaki olmuş va tP- SAN 51'8 S 
c1e üçlti vardır~ İkili buhis](1r: 1·2-5 •••••••••••••••••••••• ... •••••••••••••••••••••M••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •• 
inci koşularda, çifte bahi ler 2.3.4.5 
inci kosular üzerınde ve iiçlü bahis 
de 3..4,5 inci koşulardariır. Ko~ulara 
yine ısaat 16 da başlanacaktır. 

Birinci koşu (Satış koşusu): Me -
safe 2000 metre. 

1 - Ancz, 2 - Budak, 3 - Kıs-
111et, 4 - Tarzan, 5 - Bası·a. 

Adllyedeı 

Baba ve kardeş 
katilinin 

muhakemesi 

Maarifte ı 

Muallimler başka 
vazife ile meşgul 

olmıyacaklar 
İkinci koşu: Yerli )arınıkan İngi

lizlere mahsus: )fesafe 2400 nıetı·e. 

1 - Olga, 2 - Cesur, 3 - Cemi
le, 4 - Neriman. 

Geçcmlerıle Birinci Ağırcez.ada mu 
hakeme~i görüldüğü ı;ırada,birdenbire 
kırnvatmın altına diktiği suı:;talı ça
kısını çıkararak kendisile birlikte 
gayriınaznun muhakeme olunan aga
beyisi Sıdd1kın üzerine atılan baba 
ve kul'dcş katili Zekinin dün bu su
çundan dolay ı İkinci Ağırceza mah
kemesinde duruşmasına devam edil
miştir. 

Bu ihtimal tahakkuk edecek o· 
lursa, Alman ordulannm Ural 
dailarına gelmesi takdirinde Ja
p on ordularının da şarktan bu 
dağlara yetifmek emelini güttüğü 
sö ylenebilir . Almanya ile Japon• 
ya tecrit edilınİf bir halde bulu• 
nuyorlar. Yekdiğerile temasa gi

Mua11~~1er bu~dan sonra n.ıeslek- 1 ripnelcri için yegane imkan U ra l 
le_:l harıcınde, hıçb!r faal vazıfe ile dağları aaha1tdır. Japonya ile 
ugrnşmıyacaklardır. . l Almanya k arada bu suretle yek· * lKMAL KURSLA R I - Ikmal diğerile temaı çarelerini aramak
kul':;ları 23 ağuıtosta nihayetlene- r tadırlar. Üçüncü ko~u: İki yaşında ycı·li ha 

Uskan İngilizlere mahsuıı. Mesafesi 
1200 metı·e. 

l - Karabiber, 2 - Çobankızı, 
3 - Demet, 4 - Buket. 

Dördüncü koşu: Yerli safkan İn -
giJ.izlere mahsus. :Mesafesi 2400 met-
re. 

1 - Komisarj, 2 - Dantll, 3 -
Karanfil, 4 - Romans, 5 - A bin 
Pur, 6 - Gonce, 7 - Mis. 

Beşinci koşu: (Handikap) Yerli 
safkan Araplaı·a mah~u!l. ) fe:·afesi 
2400 metre. 

cektir. İmtihanlar da eylU!de başlı. Muharrem Feyzi TOGA y 
yacaktır. =============== * DEMl RYOLLARIN DA TA- lkb•at haberleri ı 
LEBE PASOLARI - Devlet Denılr-

Katil, eski iddiasında ısı·ar ederek yolluı İdaresi ikmal kurslarına de
ağabeyisini öldürmek Uıtediğini, zi- \'am eden talebelere paso verilmesini 
ı·a onun vaktlle annesine işkence e - karal'laetııınıştır .. 

Y en İ pamuk 
mahsulünün fiyatları 

dereceleri şunlardır: 
50 M . ıerbeat k~üklıır: 

47.1 - Şemsi 50.4 

1 - Bora, 2 - Bozkurt, 3 -
Kamıl ::\llhrülcan, 4 - Karakuş, 5 - ~ık, 

derek kendisinin ölümüne sebep ol - * GAZ} ESSTİTÜSÜNE TA- Ticaret Vekaleti bugünlerde yeni 
tluğunu iddia etmiş ve bu yolda bazı LEBE ALINIYOR - Gazi Enstitü- sene p amuk mahsulünün fiyatlarını 
kimseleri şahit göstermiftir .. :.\lahke - süne duhul için imtihanlar başlamış. tesblt edc::ektır. Bu seneki mah~uı, 
ıne bunların celbedilerek dinlenilme- tır. evsaf itibarile geten yıllara nazaran 
leı·i için muhakemeyi başka bir güne * OKULLARDA TECDlDl K A - daha. iyi olduğundnn flyaUarın biraz 
bırakmıştır. , l'I T MUAMELELERi BAŞLADI de hi\ y~ksek olacağı t ahmin edilmek-

50 ılf. kurbağalama l<iiçiikleı·: Or-
6 - Şinıl'i, 7 - Sevim, 8-Çağlar. 

han 59.5 - Neja t 1.2.5 PoU.teı 
50 ,1'J. Sırtüstü küçiikle:r: Burhan 

1.2.1 - Fikret 1.2.7 

* !ifJO LiRA KIYM ETiNDE BiR _ Şehrimizdeki ilk ortaokul ve H- tedir. Oğrendlğimize j?Öro ba nka bu 
Y UZTJ[{ Ç(ı-LDI - Beyoğlunda As- ( selerde tecdidi kayıt muamelesi lO I yıl da k~ylüden miibayaat~ buluna
ıııalı 1\ft>:;cıtte Cemiloğlu apaı·tıma - , eylülde başlıyacaktır. İkmalli t ale- <'~k ve 1hı·ocat lşl erile ınunha ıran 
nıııda kapıcılık yapan Yusu! oğlu belerin tecdidi kayıtları ikmal iınti· ı Zıı·aat. ~ankaıı nıc .ıcul o1acaktıı', 

1 Sait adında birisi, geçenlerde upal'- hnnlnl'ındnn sonra yapılacaktır. t _S[;!ı!ERRA.V'<; v,ır1:!.lf .1/i: 

50 .M. setbest biiyiikleı- : 
41.4 - Mazhar 4.2.7 

100 M . Serbııııt biiyüklP-n 
1.41.3 - Besim 1.44.2 

!200 M. serbest büyıiklıır: 

3,4G - Beısiın 3.56 
800 M. serbest bü11itkler: 

10.1 - Ahmet 11.7 

Orhan 

Bedri 

Bedri 

Bedri 

hiçbir mümanıı.ata nıaruz kalmAdan, 
dilediğim dakikada terk.,clebilirdim. 
Elimdeki diplomatik pıısapoı t karşı
sında, merdivendeki nöbetçinin de, 
amil'lerinin de birer selam vermek
ten başka yapacaklan iş yoktu. Va
pura kadar • .;okuklarda tanınmamak 
için- carşafla gitmek haydi ne ise .. 
Fakat vapura bir kaçakçı gibi çaı·
şafla girmenin ne nıünas ı olabiliroli'! 
Blinıde bir anahtar varken, onu fır

latıp atıp da kapıyı omuzlıyarak 
zorlamak neden? 

(Devcım1 11ıır) 

Kemal Bllba,ar 

Güzel 
içtikten 

güzel 
sonra 

Şehremininde Deııizıı.ptal mahalle
sinde oturan İsmail ilr Gülhane par
kında Bahçeler Müdürlüğıinde hıu!e
mellk yapan İhsan, evvelki gün Gül
hane parkında bir müddet rakı içtik
ten ı;oııra aralarında kavga çıkmış 
ve neticede İhsan arkadaşını rakı 
şışesile ağır surette başından yara
lamıştır. * PLA.!DA GÜNEŞ- nASYOSU 
YAPARKEN ÖLDÜ Küçükçek
mecede ,;ayiiyede oturan Hızır Bey 
namında bil'isi, dün plajda bir is -
kemle üzeı-inde güneş lınnyosu yn -
parken birdenbire i.ızeriııe fenalık 
geleı ·ek düşüp ölmüştiiı·. 

Vakaya ınüddeiuınıımillk el koy -
muş, adamın cesedini muayene eden 
adliye tlokto1·u Enver Karnn ölümün 
kalb durma~ından ileri geldiğini tcs-

1 bit ederek defnine ruhsat vermiştir. 

ihya edilemez) kanaatile t;evgiliı;ine 

gorünmeden kaçar. 
Jfot· bakımdan iyi hazıılanmamıı~ 

olan bu küçük eser oynanırken, hen 
ne büyük hazlar içinde kalıyol', şıın
di o eser karşıc:ıntla utaııdıgıın l.al
de, o zaman muvaffakiycti 11!n e,siz
liğini kendi keııdinıe fısı lılıyoı \'C 

Medihanın benimle iftıhar ~decrğ-ini 
guturla düşünüyordum. 

Birinci pel'dede, ablaııınııı ( İtlrn () 
lar geçmiştir. Yıllar yaralaı ı tedavi nı dinledikten sonra yalnız kalan 
etmiş gibielir. Kızlar evlenınişle!'ılir. 1 genç kız cBen yapayını Alluhım) ııa
Bestekıi.r hala lıl!karıhr, fakat şoh- knrntlı aryaııını teı:;-tınni ederkr.ıı, 
retli bir adam olmuştur. )Jazıyi tıt- :\focllhanın gözlerinde nemli ışı kların 
lı tatlı hatırlııdığı bir gün eski sev- belfrcli~lni hı:ıtırlı~·oruın. 
gilisine tesadüf eder. Küllenmiş sn- Sahnede genç kız hcnliz teredı!Ut
nılan ateş yeniden alevleııır. llel' ikı- ler içinde k:vranırken, ben Medihıı.
si de yıllanıı acılarını ve ı7.tırnpla- nın kulağına iğildim: 

.... ············· .................. . 

tıınnn klraeılaı·ından Yaninin evde DVNrJ GiTTi - Bırkaç R'tındt>nben 
bulunmamı.ısından istifade edeı·ek Beled.lyed• ~ehrimiıde bulunan Sümet·bank \!-
dairesine girmiş ve 600 Ura kıyme- mum :'.\iildUrU Biirhan Zihni Sanus, 
tinde biı· elmas yüzüğünü çalmı3tır, * iSTiMLAK lşLERl _ Beledi- dün !labnh <1ehrhni:ıdcıı ayrılnrak 

KaraLüke gitmiştir. 
Salt bilahare bn yüzüğü ayni a- ye Reis . ~iuavlnl Rıfat Yenalın reis- ............................................... . 

paı-tınıan kiraeılaruıdan Semraya !iği altında dün toplanan Heyeti Taaviri Efkar 
:.ı50 liraya satmı9 ve paraya ınuka- Fenniye l\l!ldü.-ü Nuri , İmar Müdü
bil bir senet almıı:tır. Fakat Yaninin rü Hiisnü Keseroğlu, İstimlak ve 
işin farkına varması sonunda yapı- I ~nıliik )lüdürlerlnden mürekkep he
lan tahkikatta iş meydana çıkarıl- yet imar ve istimlak işlerinin tesrii
mış ve Sait yakalanarak yüzük sa- nl görüşmüştür. 

hibine iade edilmi::ıtir. * EDIRNEKA PT J'OLUNU,V 
Salt ile hıreızlık malını bilerek ea- TENl'İ RI - Edirnekapı _ Topkapı 

tın alan Seıma dün Adliyeye teslim yolunun tenviri Belediyece kaı·arlaş
edilmişlerd i r. Sorgu hakimliğine ve- tırılnııştıı·. 
rilen suı,;lulat·dan Sait sorgusu so - =~====~===~~~~!"9 
ııuııda tevkif edilmiş, Senıranın mu
hakt>nıeRinin gayriınevkuf görülmesi
ne karar verilerek serbest bırakılmış 
tır. * IIELVAYI 120 KURWJTAN 
SA 1'.111$ - Ilaı·biyede bakkal Mi -
sak Çiviciyan evvelki giin dükkanına 
gelen bir çocuğa 50 gram helvayı 6 

kuruşa satmış, bu suretle kilosu 120 
kuruşa helva sattığından, yakıılana.
rak Asliye İkinci Ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Dün muhakcmeHi bitirilen bakkal 
25 lira para ve bit· hafta da dükka
nının kapatılması cezasına mahkum 
edilmiııtir. 

Ve biraz sonra sahnedeki muztn- ı ve eserile tekrar yaratmak kabil ola
l'!p kız kararını verip bir koltuğn cr.ğı> sözüne inanmamak elden gel
yıi(ılclıih zaman :\lediha gözleri dolu mlyor. 
dolu, onu alkışladı. A rknmılnn Ziyanın ııesi: 

Ben bu sahneyi münasrbetli mti· - Rı smi unutmayın1z, dedi. Gü-
nasebctsiz zamanlarda daın1'1 ~a!ıı·- !erek, hatınm kalır sonra ... ni:t.i bü
laııııı, hatta unutmıya çok ırnrret fe~'e götürmiye gelmişti. 
eltiğiın halele... Nnrnn hanım bizi erkekten biı hil-

Mcdihanın bu karara alkışla işi 1- le ortasında liikayıt, emin, neşeli 
ı uk eunesi, içime bir nıeılıauıeı. dnl- mütehakkim biı· ifade bolhı~u içirıle 
durdu. Vicdan azabına bcnı(•t ıııli- knrşılndı. Annesinin ctl'afıında da 
hinı lıi~leı·le kalbimin çarpttgııı: ıluy. h~~l'l111'~kllr kır ııaçlı ve iyi giyinmiı 
tlum VI' bu muvaffukiyl?linıc sevin- 1 gol.ıı•klı aclnnılar vardı. 
dlm. Aı daha verdiğim karnl'ı bu:t.a- Babası bir yaşlı hanım ve ~ine 
rak: yaşlı bi'r beyle latife yapıyorlardı. 

- Bu e~er benim ... diyecektim. Naran evvela l\Iedihanın, ııonra 
Işıklar yanınca, Meriiha ince ılım· Niıııct hanımım ellerini ,;ıktı. llntlr

telli mendilinin uclle güz pımırlnrını !arını soı·du. ~onı a takdim eılılmcnı1 
kurutmkcn, mabçup bir güliım~enıe heklf'mcden bol bir neşe ile banıı d!Sn-
ıle: dil ve beni yarı muhatap tutarak: 

- Çocukluk, dedi. Soma ilave et~ - Eııcı·lcrinı bestckiı..rından fi ıce 
ti: tanımak d:ıinın !lanatkıirııı aleyhine· 

Nüıhuı (5) Kur ştur 

' 

Ab Ş al • 1 T11rki11e Haı··ı; 
one er tı ~ı 1çin 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ..... ....... 760 > 1450 > 
Üç aylık . ........... 400 > 800 > 
:Şir aylık .... .. ........ 160 > yoktur. 
DİKKAT: 

Dercolunmıyan evrak iade olunm ... 

.tıM•tnınnt1ıun11utu'ııııııııı ı ı ıt nunnuı ı ııı~ 

1 Vecizelerin Şerhi i, 
~t•llMttlllllllt•llllllllltl ttHIJtttllllJ1UUttll tfllll7 

En büyük muvaffakıy•t, 

en küçük dikhatt•re dola· 
bilir. Küçiilc dikkatini ih· 
mal •tm•m•lr g•rektir. 

• •• 
Yirmi 111 önce bir fabrikada 

çalışan bir genç, makineleıin iş

ledikten llOlll'a zııngır zanırır s:ır
sıldığını görerek, gürbüz bir 
adam olmadtğı ve bu sarsıntıdan 
sinirlendiği iı;in bunun blı· çue
•ini diltünınüı ve bir gün bit' 
parça knu~uk get.irerek ayağının 
allına koyup çalışmış. Bu te.lbir 
ycl'iııde ini. Sarsıntı onu arbk 
sinirlendirınlyorclu. Biı'kaç giin 
sonra aı·kadaelnrın<lan biri bu 
kauçuk pnrçn.,ını aşırınış, bu se
beple r;t!nç yeni bir çare düşlin
müş. Kauçuğu keserek ayakkabı

sına çivilemi~. İşte bu düşünce, 
kauçuk ayakkabıları doğurmuş

tur. Bu genç bugün dünyanın en 
zengin adamlarından biridir. 

rmı biribirine hikaye ederler. Genç - Sen nasıl bir karnr verirdin, 
kız tekrar saadeti ihya etmek için dıycı fısıldadmı. Raııa doğrudan uoii'· 
yuva~ını dağı tınıya bile razı olur. ruya ce\ ap vermedi. Sahneden göz-

leı İni ay1rınnkı;ızın: 
Fakat be~tekar gl\nahın eşlğ .• 1den _ Mu.-iki~inaaa da, kızın nlıln 
nedamet hisleıile ı,:cıi duner. {!\Jazl 1 da acıyorum ... dedi. 

- Sahnenin insanlar üzeı lıııll'ki dir, <1 di, Çunkü eser ~anatkiın bize 
ınıı iktirları ne nıiithış. B"r muhaı riı ln: j nıuh:ılilğalı hislerle t ahayyül eltirh· .. 

1 -c:Ccmlyı>tı, hatta inFuni:ırı tiya tro ( D evann var) 

Küçilk blı· dü!!Unce, kliçük bir 
dikkat, bazım ervet ve muvaffa
ki.)iet dofurnr. 



5 A~USTOS TASvtRtEFKAB Sahife: 3 

j Dünya harbi 11 SON . HABE&LE f Parasız yablıf Mustafa ~ıl P~da~. F~ ~ara - ~ 
talebe ~~m-w~:;~--r~~rsı 

(1 tı&ei srı1ıiftden deııam) ~ , ~~~ ... \\K~J:l~ 703 ncU .... , Hakimler için yeni bir nakil 
1 ınaı11z tebnıı kararnamesi hazırlanıyor 

,.. , 
AvruJadaı diıeı 
Amerika Elçilerinin 
ıühi11 beyaıatlan 

d~r -~ulu~dukl.an yerin lise mü- -~-;-"'· 5:,iılRsJ f1rka reislerinin hayab 

KAHİRE, 2 (A.A.) 
Oı·taauk İngiliz kuvvetleıi umu

mi kaı-arıahının tebliği: 

Lit.ıyada, Tobrukta ıiddetli kum 
fırtıııalan uün taarruıi devriye ha
rek!ltımıza nıiı.ni olmuosa da topçlr 
muz faaliyette bulunmaştur. 

Hudut mıntakasında ıükılnet var. 
dtr. 

Alman tebllll 
BERLtN, 2 (A.A.) 

Alman tebliği: - İng11tereye kar
oı yapılan mücadelede Alm:ı~ hava 
kuvveUeri dün gece şarki Isk~ya 

hllleri açıklarında biri petrol ge. 
mi i olmak üzere (GOOO) tonluk ikl 
düsman ticaret. gemisini batırmışl:ır
dıı~ Diğer bir ticnret gemisi ve bir 
dOşman devriye gemisi hasara uğ: 
ralılmıştır. Alman hava kuvvetlcrı 
aı·ki 1sk~ya cenubu garblsinde bu

lunan Hmnn tesisatına ve bu arada 
bir lıava ilssünc de müessir bir ııu
rette taarruz etmişlerdir. 

Sılllhlı keşi! uçuşları yapan Al -
man tayyareleri bir düşman tlcare~ 
gemisine tıücum ederek bu gemlyı 
ciddi hasara uğratmışlardır. 

İzlnndn ehmnncla bulunan a keri 
barakalara tam i abctler kaydedU
mi!lltir flir Alman devriye gemisi 
bir' f n.gı1lz savaş tayyaresini düşür
müştür. Düşman ne gündüz, ne de 
gece Alman topraklarına hücum et
memf~tir. 

ıtalyan tebllAI 
ROMA, 2 (A.A. ) 

halyan orduları umumi !karar· 
gahının '424 numaralı tebliği: 

Şjmali Afrikad a Sollum v_e 
T obruk cep hesinde m üh im hıç 
bir hşdise olmamıştıı. Alman t.ay 
yareleri, T obruk liman~nı ve ~ıd.: 
di-Barrani cenubundakı m o torlu 
vasıtalan bombardıman etmişler
dir. 

Dün g e<:e İngiliz tıı.yyarcleri, 
Bingazjye b ir akın yapmı,lardır. 
Telefat yoktuı. 

Şarki Afrikada G ondar mırıta 
kasında di.işman m üfrezeleri da
ğıtılmış, firara icbar edilmi~ ve 
zayiata uğratılmıştır. Tayyare d a 
fii bataryalarımız, Gondan .bo~
bardıman etmiye kalkışan hır duş 
man tayyaresini yakalıyarak püs
kürtmüşti.ir. 

Düşman tayyareleri, 1 ağustos 
ecesi Sardenyanın garp sahilinde 

~İT mah alle ve dün öğleden son
ra Oalampeduse adasınn bomba 
lar atmışlardır. Hasarat ve telefat 
yoktur. Bir tayyare düşürülmü~ -
tür. 

6üni.in qazısı ........................ 
Buğday 

ekmeğine 

tekrar 
kavuturken ••• 

(BClftR .. altcı..t cı.-) 

va bi)haua Alman - Rm harbi
mı; açılmuile büsbütün geniıle
ın~ir. Bundan bafka ufukta ~ir 
de Japonyanın Uzaktarkta 1'e 
müdahalesi, onu takiben Ameri
kanın da bütün kuvvetile atqİn 
~ atılması cı"hi ihtimaller ııö
zülnnekteclir. Eğer bu iki dnlet 
de, fİmdİkİ bazırlıldarının ve va• 
ziyetlerinin delalet ettiii veçhile 
'bu kanlı davaya kar~ olur
lana, hu defa seçen Cihan Hu
lıiini de ıölııecle bırakacak ciban
tümul bir hercümerç ~~e ka
lacaiımız muhakkak gıbidır. Ge
çen harpte de vakıa Japonya res
men harbe iftirak edenler arasm 
da idi. Fakat Japonya, o h arbin 
Liday•linde Uzaktarktaki Al
manyaya ait olan üslerle adalan 
İfgal ettikten sonra bilfiil haı:be 
karı,mıyarak 'davanın n~ay~t~e 
k a dar seyirci kalmlflı. Sımdı ıs 
J aponya yalnız bilfiil harp e t 
mekle kalmıyacak, ya Hola ncla 
Hindistamnı istila ya Vlad ivostok 
üzerine yürümek ve fu la olara k 
Amttika ile de denizlerde boy 
ölçütmek gibi batına çok muaz
zam kanlı i, ler açacaktır. Bu ih· 
timaller zuhur ettiği takdirde har
bin , nekadar uzayacağını "" daha 

ibi umulmaz ihtılitlara sebe-
neb. gıt ecegın-' i t imdiden tartmı· 
ıye ver •• ._A 

··1 ...... • we ise akıl tcrazı11 .... ya ve o .., •.. J 
1 

b. 
fi deiildir. Muhakkak o a n ı~y 

b• ok uzun ı.ure· varsa o d a har m Ç 
ceği ve çok girift olacağıdır. 

Bu ihtimaller belki de tabak· 
kuk etmez. Belki de Rus - Atn:ıan 
davası halledildikten sonra, flm
diki bütün iddialara rağmen sul
ha vud olmanın bir yolu buluna· 
bilir. Fakat tedbirli hükum~~ ~e 
mı11etlere düıen vazife dunun 
verdiği derslerden ibret. al~r~~ 
daima en fena iht'imallen ıozo· 
nıünde tutmak ve ona göre yar~ 
için tedbirle r almakta a sla ihma 
göstermemektedir . Bizim de bun· 
dan· sonra bükUmetçe de milletçe 

ae böyle basiret ye tedbirle h~· 
re-ket i memleketin .e]imeti ikü· 
zası addedeceğimize fipbesİZ na· 
zarife bakabiliriz. 

T ASVlRİ EFKAR 

dmlukle1me, Jıae olmıyan yerler- 7 a 
de ortaokul müdürlük lerine ve _ 

ortaokul bulunmıyan yerlerde Tefrika: 28 Yazan ; Ziya Şakir 
maarif müdürlük.Jeıine müracaat ............................................... . 

ANKARA, 2 (Hususi) 
Adliye v ek&leti hakim ve müdd eiumu"?'iler arasında .~enl~ mikyuta 

bir nakil kararname~i h:ızırlamakta dır. Kaı·~ı~~e lıugunleı·de yüksek 
taııdlka iktiran etmek illere Başvekalet• verılııııııtir. 

etmeleri 18.zımdn. 
Müeabaka imtihanları 

sınıflar iç.in şu tarihlerd e 
olarak yapılacaktır. 

bülün Damat Mahmut Pa,anın bu hareketi tarihi 
yaz.ılı bir vealkanın kaybolmaaıne aebe biyel verdi 

-----;G~oC: Bremen fi• Aorııpa 
transatlantikleri g1111111ıı, 
Alman kimga f •br;kaları SOVYET 

tebliği 
(1 ixci ahiful.11t <:Uıxuıı) 

na ve piyade topçuıruna darbeler in
dirmekte devnm etmişlerdir. 

:M.OSKOV.A, 2 (Radyo) 

\ ALMAN 
tebliği 
(1 inci •ahi/ ıdnı dıtam) 

Dün gfce .Alman savaş tayyarcle-

artan 6ir fiddetl• 
bombalanıgor 

1'1 Moskovadaki in~e tesisatına, as· NEVYORK, 2 (A.A.) 
keri hedeflere ve }'Ukan Volga ile Reuter: _ Mihver veya Mih-
cenubi Ukraynadaki miıhlm demir - verin işgali altında bulanan n~m 

Sovyet İstihlıarnt Bürosu tarafın- yolu münakalat merkezlerine muvaf- leketlcrdclı:i Birlellk Amerika 
dan neşredilen harp tebliği: fakıyetle hücum etm~lerdir. konsoloslnrne ınenılcketinc dön-

l Ağustos günfı Borhov, Nevel,, BEHLİN, 2 (Radyo) müş olnn Fıan"kfurttnlJ Birleşik 
Smo1ensk, Zitomir istik:ımctlerinde 1 Alman te:lıliği: Amerika konsolosu Bc-dclker, eu 
çok şiddetli muhal'cbclcr devam et· Şark cephesindeki muhal'ebeler beyanatta bulunmuştar: 
miştlr. Bu muharebeler neticesindef müsait ~ekilde devam ediyor. Aşağı İngiliz tuyyareleri 1''ranlduı t. 
cephelerde esaslı herhangi bir de - Dnlyester nehı·i geçılm.lştir. Kiyef ve hn\•alisinde bulunan kimya 
ğişiklik olmamı,Lll'. 1 Ct>phe-<inde bir çok esh· alınmışt.ır fabrikalarını gitgide artan bir 

Hnva kuvvetleı·ımlz, oıdunıuzun Rumen lat:ılan ileri hareketine de. muvaffakıyetle bombardıman et-
diğer cüzütaml:ırile işbirliği halinde, vam etliyoı-. 31 tenımuzdn ll 2 Sovyet mektedir. Almnnlar arasında u -
düşmnnın motorlu kuvvetlerine, ha- tayyare l tahrip edilmişUı·. mumi bir endişe vardır. Halkın 
va meydnnlnrındaki ta~ yarderine Hava kuvvttlerimiz şimal cephe - cesareti kınlmış gibi goriıııu) or. 
şiddetli daı beler indirmekte devam sinde Sovyetlerin 40 tankını, 20 kam Ben bunu söylemekle Nazi itika-

a - Türkçe, edebiyat, 1 ey• 
lul 194 1 vazar teai g ünü ııaat 9 d a 

b - M atematik, 2 eylül 19'4 I 
sah günü saat 9 d a. 
~ Hukuk Fakiiltesine ala

aacak yabh talebe 
ANK~ 2 (Hususi) 

Adliye Vc1cileti hesabına, bu 
seneden itibaren Ankara Hukuk 
Fakültesine yatılı talebe kabul e
dilecektir. Hazırlanan talimatna -
meye nazaran yatılı olarak kabul 
edil~cek talebenin yaşı 19 dan 
aşağı, 30 dan yukarı olmıyacak, 
herhangi kötü bir hali bulunmı
yacak; açılacak müsabaka imti
hanınck muvaffak olacak ve mck 
tebi bitirdikten sonra da 8 sene 
müddetle Adliye Vekal .. tinin gös 
tereceği yerde hizmet .ifa edece
ğine dair taahhüt senedi \erecek-
tir. 

etmiştlr. yonunu, 2 zırhlı trenini, 2 cephane dına mensup olan Almantan dc-
Baltık denizinde faııliyette bulu. trenini, z. lokomotifi t:ıhrip ?:?1iotır f,ril, orta halli Almanlan kastcdi- Muhabere 

naıı hava kuvvetlerim.iz, düşmanın Galıçya umwıu valiJqrı yorum. 1 • 
bir sahil muhafaza gemislle 5000 CTIACOVİE, 2 (A.A.). Konsolos, Rus cephesinden ge· ma zem8Slft8 
tonluk blr petrol gemisini batırmış- D.7'.Il. - Eskiden P:ılo~y~~·a. bag- len yaralıların ha1k arasındaki hu·· ku• met 81 
lar ve 4 vapurunu da agır ha~ra h olan Galiçra Uınumı \ alı~ığ~ 1·es- yelsi arttırdığını lliive etmiştir. 
uğratmışlıı:rdır men Lembergdc tt•essüs etııııştıı". Amerikanın Hambuı·g başkon- koyuyor 

31 tc zd• d hava Unrnmi \'aliliğe yeni ilhak edilen solosu Thoını:;on da demiştir ki: 
mmu a cereyan e en 9 b' l i t · :a be · B 1 h b 1 . d .10 Al t re mmtaka 193 ır ne teşr nınuen ı-ı remen ve Europa vapur arı- (1 inci •ahif ulnı d~ııam) 

~ud_:ıre ~-c:1;? i. k mban a~y:a: Yaliliktcn aynhın eski Lenıbcrg, nın suikast neticesinde çıkan iize.ıe graftık, 3 • 4 milim etre 
sı uşür u . ız m ayı ımız ~- Tarnapol ve Stani lav I.eh Voyvoda- yangın)nı-Ia tamamıle harap ol - kutrunda oksijen kaynak telleri· 
yaredir. lıklarını ihi,1va etmektedir, duklarını şlınali Almanyada her-

1/2 .a~~s:o~ gecesi Alınan tayyare- Ele geçin1en Sovyet vesikaları kes bıliyor. ne hükumetçe el konmuştur. Ka 
!eri bırıbırını takip eden dalgalar BERi.İN, 2 (A.A.) Thomson, Hitl rln Atmanyada- rarnamede bildirildiğine göre bu 
lınlinde foskova şehrine hücuın ~~ D.N.B. _ Rlnlutok ile Barnnoviçi ki sevgisinin azalmadığını ili\C el konma keyfiyeti, Afyon, An -
mek teşebbfi!lilnde bulunmuşlarsa :ırasındaki sahada bulunan Zclwanın etmiştir. talya, Ankara, Balıkesir, Bursa, 
manıa ateşlle gec avcılarımız tara- işgali esnasında Alman kıtalnrı şehir Çanakkale. Ôiyarbakır, Edime, 
fından daha Moskovaya varmadan 1 civarında taze kazılmış ve henüz t:ı. J h Erzurum, Elazığ, Ea.kı~hir, lçel, 
clağıtılmışlardır. mamile ört61ememiş bir çukur bul - 8 p 0 ft 8 r p İstanbul, lzmir, Kayseri Konya, 

Şehrin lizerinde uçmıya mu~af~ak muşlal'dır. Bu çukur derhal muaye- gemı·ıerf l\lalatya, Samsun, Seyhan, Sivas, 
olan 3 - 4 düşnınn tayyaresi hır kaç ı ne edilmiş ve kaçmakta olan Sovyet- Trabzon vilayetlerine merkez fe-
yangın ve infilak bombası atmıştır. lerin alelucele mühim vesika ve ha- (1 incı sahifeden dcı·am) birlerine aittir. Ellerinde muhabe-
çıkan bütün yangınlnr derhal.sö~ü-, ritaları göındüklcıi gôriilmüştfir. başkonsolosu ishizawn ile Holıındn 

1 
duşü • re mnlzcme:ıi mevcut olan ve bun rülmllştür. 2 .Alman tayyaresı -

1 
Suvyet t~ekkullerJne ait mühim Hindistanı Ticaret Komiseri \*an 

rülmüştür, Bizim tayyal'e kayıbırnız ı•mirnaınelerden bnşknca Alman 114!. Hodgstrntcn iki memleket arasında ların satışile uğrapn hak ki ve 
yo'ktur. • hfrlerine ait bir çok haritalar da yeni bir ticaı~t aıılaonıasının akdi hiikmi her şahıs l 5 gün zarfında 
Sovyetler Estonyada bir f~hrı buhınnıuştul'. Bu iuıritalar, civarıJa. için ıniizakerelcre başlııııııya karaı bu malzemeyj bulunduğu ,ehrin 

geri alnuflar 1 ki 8ovyC't tayyare meydnnwrlan gel- vet mişlercfü. valiliğine bir beyanname 1:: bildir 
LONDTIA, 2 (A.A.) mlşt!r. 1940 ilkbnh:mnda ıln So,·yet Japonya petrolü altınla alacak ıniye mecburdur. Malzeme bu -

ıl~vlet matbaa mda lıastırılmıştır ve TOKYO, 2 (.\.A.) günclen itibaren hükumete satıl B B.C - )!oskovadnn gel<-n son 
h:ıb~rler~ gore Sovyet kıtalan Eston
ynı:la bir şehri geri almı~laıdır. 

Alman.} anın çok içlrı inde bombala - Dünkü kabine toplantısında Mali· mış added"lmcktedir. B.vbısına 
nacak Alman hlrlcr1mlc·lci hedefle- ye Nazırı Obura Japonyan n, Holan- sntmak memnudur. Malzemeye 
ri göstcı ıı miıııidaı· lşnrctleı i ihth·a dn Hındistanıııdan gden petrolü nl- konacak fıyatı tesbit edecek Mü
etmrktcdiı. }{u ajanSlaıımn lteşlf- tınla tcdi~t' etmek ıııyctind oldugu-ırakobe Kom"syonlarında Mı1li 
leri neliceleı ini ibfldlren ı·e imll'r, nu bıldirmiatlr 

En kuvvetli Sovyet orduları Sta· 
lin hattının gerisinde imiş 

l.ONDRA, 2 (A.A.} " Müdafaa Vekaletimizin de bir formüller, coğıafi ve iktısacli malu- Oburn Bolıııı°da JHndıstanının p<•t-

Ofi: - Ofınln Stokholmdcki mu· 
habiri, Almanların Snıolcnsk mıntn
kn'<ınclaki muhnrebelere dair neşret
tikleri raııorlnrcla ıırtık bu mıntnka
laı d:ıki muhnrcbelerlıı k.ıt'i safhası
na geldiği hakkmdaki f'ikrl terket -
rniş bulunduklarını bıldiı mektedir. 
Alınan pnıpaganılııcılıırının lıu hu -
sustaki ifadeled açıkça bir çcldıı~en
lik gôstcrııwkteıllr. 

nıatla havn şartları, bu harıtalaı a rol nnl~mıısını fcslıettigi habrrmln ı mümessili bulunacaktır. 
ilave t>dılmiştiı. Sov~·etlerfn mühim astlı;ız olduf,"\lnu tasrih etmiştiı. Yal-
göı dükleı·i hedc·fü·ı·, kırmızı renkle n ı Japon alnca'klnrının bloke edil - 166 Adliye katibinin 
çerçevclcnmlştlr. l 55 nuınaı ayı ta ı. n-A i dolarla tediye) 1 im kin ız kıldı-
yan l\fngdcbuıg hnılln ında kilisl'lcr ğındnn altının ödeme duşüııülnıcktc- maaşları arttı 
ve içtimai mü eler de im mızı ile dir. 
çevl'ilmiştir. =============== ANKARA, 2 (Telefonla) 

Alman mahfillerıııden bı>) an olun- Göb be IS b İr 1941 mali yılı bütçesine 19.üOi lira 
duğuna gÖl'e bu haritalar, Almanya- fnıla tahı;isat alan Adliye Vr.kfıleti 
ya karşı Bolşe\"{klcl'in tnımuı: ni - nutuk söyledi 10 lira a li maaşlı adliye kı1liplerin· 

Sveııska Tngblııılel in yazdığına 

göre, Rus zayiatı çok mühimdir, :fa. 
kat buna mukabil Alınnıılann zayi
atı da çok ağırdır. Bitaı·af müşahit
ler Almanların ehemmiyetli takviye 
kıtn1nrı 1\evkcttiklerlni, fn'knt cephe 
gerisinde Almanlar tarafından nata
mam olarak kontrol edilen yolları!1 
azami nisbette bozukluğu ve n.akıl 
vasıtalarının büyük müşkülat içınde 
b lunmalnn haqebile bu kuvvetlerin 

yl'tlcrini 1 bat eılen vesikalan ta- cl<'n 1tit1 sının nıaaşıııı 15 liraya Ib. 
nıaml:ııııaktadır. (1 Uıci aaiıifeden dı.ıvam) luğ etmiştir. 

:pbeye nıu\•acalatının fevkalade te
~hhura ağ'radığını .tahmin etmekte
dir. Almanlar aynı zamanda cephe 
geı isinde çete harbine de karşı koy-

ak ve Rus mukavemet merkczlerile 
m b · • d de mücadele etmek mec urıyetın e-
dirler. 
Svenııka Tagbladetin bahııettiği n 

orlar Almanların da bildirdikleri 
~bi Sovyet ordularının i yi teçhiz e
dilmiş olduklarım ve Stalln hattı ~
risine çcldl miş olan Rus kuvvetıı':ı
nln Sovyet ordularının en. ıy~ tah.m 
görmüş ve en _iyi tesllh edı~mış kl~V· 
vctlerinden müreltkep oldugunu zık
retmektedlr. 
Alman aerleyİfİ umumiyet itiba

rile durdurulmu, 

LONDRA, 2 (A.A.) 

Macarlar dok uz bin e!'İr almır.la r Naz ır bundan sonra ..-:amanımı. 
BUDAPEŞTE. 2 ( A.A.) :ı:ın büyük siyasi hadiı~leri dola

Ofi: Fasılasız cereyan eden mu yı ıle Nasyonııl Sosyalist içtimai 
harebeler esnasında Macar mo - Muavenet Te~ltil atına düşen vazi 
törlü kuvve tleri Bug nehrinin gar feyi teferrüatile izah etm:ştir. 
binde Sovyet kıtal arıru mağlup Nazır demiştir iti: 
ederek neh rin şimali prlci yaka- Alman milleti şlındiki harbi. 
sına doğru p üsk ürmütlerdir. Ma- yaşama bak.kını tanıtmak. içti
car askerle ri dokuz b in esir almış mai nizamını v e bu s uretle bü
lardır. Üç Sovye t avcı tayyaresi tün m illetin mevcudiyet ve refa· 
düşürülmüştür. • h.ını müdafaa e tmek İçin yapmak 

Macar tebliği mecburiyetinde olduğunu a nla -
BU D A PEŞTE. 2 ( A A.) maktadır. Bütün millet bu har-

Mcar orduları Başkuınandanl ı. bin gayf"sinin ne ol duğunu A l· 
ğının tebliği: manyanm bu ha rple nele r kaza-

Macar orduları t~mmuz ayının · nacağını b il"yor. A yni zamandn 
son haftası eıına~ında Bug neh ri içinde buunduğumu.c tchlikevi, 
boyunca ce reya n ed en m uhare - daha doğrusu hiç beklenıneJ:k 
belere muvaffal.:iyetle iştirak et- b ir anda Bolşevizm şarkta Al· 
mişlerdir. Motöılü cü:zütamları - manyanın üzerine çullandı~ı t<1k
mız adetçe faik olan ve anudanc dirde içinde bulunacağımız teh
bir surette dövüşen Sovyet kuv- rkeyi b iliyor . 
vetlerine ağır zayiat verdirmişler- Nazır sözle rini şöyle bitirmiş-
dir. tir: 
F inlanôiya cephesinde t iddetli Bu muazzam harpte 7.afer da-

hava harpleri hi bir şef olan Führer Adolf Hit-
Helsinki 2: Resmen bildirilı- lerin emrin<leki Alman kuvvetle

ri tarafından knzanılacaktır. Almanların şark cephı:sinde yor: 
ilerledikleri hakkında hiçbir ha- Bugun Sovyet tayyare

1 
le.ri M

1 
ol- ........................... .................... . 

1 . Al I L"d' gava kasabasını bomba am . ar - y•• d 128 her a ınmaınıştı r man ar .--ıa ı- ·ı b" d uz e l · k d'l · · · · .. "t b"r d ı r. 1 4 düşman ta)·yareaı e ır e 
se erın en 1 erı ıçın musaı 1 •t a ut balonu düşüriilmüşt\ir. ı·htı·ka"' r 
tarzda cereyan ettiğin i iddia et- ı Da:~ ss b'"I 1 d 

. Al I hd t ıger 0 gc er e ehemmiydli ha 
mektedırler. ınan arın m:ı u h b 1 . 1 t r.n 

k d · 1 va mu are e en o mu~ ur. ı.:. 
m ahiyette ile rleme ay ctm ı ş 0 

• t 8 d" tayyaresı (1 inri sahifeden deı·am) 
d uldan Londradak i iyi malfımat ~~~ .. s~~I e~ ı- uşmaıı bir ehlivukuf teşkil ederek yeni-
alan mah fillerde mümkün ad de- uşuru muş ur. den tetkikat yaptırmış ve bu beş 

d ilmck teclir. SovyetRusya çift ayakkabının yiizde 12sc ka-
M aam afih umumiyetle A lman dar yüksek fiyata satıldığı aııla-

ilerlcmelli d urdurulmu, gibi gö - icar ve iare kanunu şılmıştır. 
rünüyor. R uslar birkaçı tam mu- • d D ün muhkeme edilen vatandaş 
vaffak iyetle neticelenen mütcad- hükümlerın en lar her nekadar suçlarını tevile 
dit mukabıl hücumlarda bulun- istifade edemiyecek çalışmışlars:ı da n:ıahkeme .ke?~i: 
muşlarsa da, bu hikumlnr büyük t lerin i tevlcıf etmış ve bırbmnı 

1_ b'I t h' l' d VAŞ r\GTON, 2 (A.A.) h" tt bir muroa ı aarruz ma ıye ın e Ofi: _ lUatbuat mOme illerinin nakzed en ına ıye e rapor veren 
olmıyan mahalli hareketler teş- kon!cransınıln bir nutuk söyliyen M urakabe azaları ile ehlivukufu 
kil etm ek tedir. Roosevclt, Sovyet Rwsyanın fkrar. ve 88hit olarak d in lemeyi kararlaş • 

M uharebeler a nudan t! bir su- icar kanunundan müstefıt Olan mil- tırmıştır. Bu m aksatla muhnkc • 

tt devam etmektedir. Fakat !etler anı.ııında olmadığını ve bu ka- me çarşamba gün üne bııakılmı!}-
re e k b"I nunun bu memlekete tatbik edilip e. 
büyük m ikyasta b~r. m~. ~ 1 ~af dilmlyeceğlni bilmemekte oldutrunu ~· _ ~ .~. 
a rruzun yapıl ması ıçın 1~. aç a söylemiştir. ğinc göre. Filipin reisıcümhuru 
tanın geçmesi liz~":' ge!d ıgı. Lon· Roosevelt, bu bapta izahat vere - M. Uezo n Uzakşarktaki Ameri 
drada tebarüz ett.ırılmektedır. rek bu uretle hareket edilmesinin kan kuvvetleri başkumandanının 
Almanlar Şark cephesine 50 fır- sebebi, Sovyet Rusynnın Birleşik A- talebi üzerine Filipin ıhtiynt kuv 

d • 1 merikadan satın alacağı harp leva. 
ka daha gön enyor ar zımının bedelini 6deyebllccek bir va- vetlerine mensup 10 alayın, yani 

LO NDRA. 2 (A.A. ) ziyette bulunması olduğunu söyle _ 15.000 kitinin seferber edilmesi
B.B.C. : Alınan h aberlere ~öte miştir. n i emretmiştir. Bu 1 O alny ge• 
A lm any a şark cephesine yenıd~n Filipinİde 15,000 ihtiyat seferber çenlerd e R eisicümhur Ruzvelt 
50 fırka asker gönde rmektedrr. ediliyor tarafından teşkil edilm if olan 
Ruı seferi için kabul edilen 2 ay NEVYORK, 2 (A.A.) Uzak.-ıktaki Ame rikan ordusu· 
mücldet üç aya çıkanlmlflU. cD.N.B.> Manilli' den bildirdı. na iltihak edecektir, 

llGteferrlk 1 

Emine Naciye 
Halimoğlunun 

vasiyetnamesi 
Geçenlerde Alman hutanesfnde 

vefat eden ve .e"etlni .-lırimU.de 
Haseki ha tan'51 ,.e İr.ınirde Memle
ket hastanesine bırakan 8 a)'1ln Emi
ne Naciye Haliınoğlanun Yasiyetna. 
meı!i lıugünlerde açılacaktU'. Vasl
yetn:ınıcnin açılışında her iki şehir 
~l'ledlye~iııl temsilen mCiıııessiller de 
hazır bulunacaklardır. * 1JJAARIF re MALll'E ''E
KILU~'Rf A~'KARA YA GiTTİLER 
- Maarif Veı..,11 Hasan Ali Yücel 
dün akşam Ankaraya dönmfit ve 
guda Rektor, Maarif Müdürü ve 
maarif erkinı tarafmdan u urlan -
mıştır. \·ekil kı.mdiqile görüşen bir 
nıuharı lrimize Ankarada llir haftn 
knlncnğını ve bu müddet zarfıııdn 
gramer, mektep kltaplan,f' mekt.ep
kı in açılmnsı işlc.rile uğıaprak tek. 
rnr 1 tanbula dönec<'Jfnl söylcmlstir. 
+ UALIYE VEKiL! - Bir mud

dctteııberl şehrimizde bulunan Ma -
!iye Vekili Fuat Ai~'Tah da dün ak
şam Anknrayn döııınüşlür. * SARTK İK1'1Sı1 f'l'BKILi 
1Jl 1SX0 ÇAKIR GBLDJ - İktısnt 
VC'kiletindcn çckflmfş bulunan Hüs
nü Çakıı-, dün Ankaradan şehrimize 
g<.>lmiştir. Sabik İkbsat Vekllinin bu 
rnda istirahat edeceği anlaşılmakta
dır. + ZIRAA TVEKlLI ŞEIJRIM/. 
ZE GELDi - Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmcn dün bahki e'k!!Jlresle An
karadan şehrimize gelmiştir. 

ooıon 
İstanbul Mebusu Abidin Daverln 

kızı Pcrizad Daverle N115tt1 Metya
nın oğlu Zafir Metyanın d(iğün1eri 
dun akMlm Taksim Belediye gazino. 
su salonlarmda milmt.u davetlıler 
huzurunda yapılmıştır. Genç evlilere 
mcs'at bir hayat temenni ederh. 

Bulunmuf 

Kol saati 
Evvelk i gün Bahçekapıda şe

kerci ile hrın arasında kaldmm 
üzerinde bir kadın kol saati bu
lunmuştur. K aybedenin G ala ta d a 
Helva sokağında 25 numara da 
armatöı ve tüccar Dede Sımya 
müracaatı. 

Yakıl, Sultan Hamldlıı, Saltan Tetinl, te!nbda gösterilrnelc isten. 
Jıluradl öldürmek istemesini ims dlği gibi, ıahsi hırsını tatmin içia 
eden ve )ıattl, matbuat a1ıt.mılarına değil, fakat memleketi için kullan
geçen bi r fıkra dalıa vardır ki o da :mıf, metin ve inkılapçı ruhla bir 
ıudur: adamdı. Kendisi bu ylizcl.en mütead· 

AJ a eaı f dlt mağduriyeUere de ugramıştır. 

(Gariptir ki aradan iki sene lta- Nitekim, tefrikada babh mevzu11 
dar Wr müddet mürurile, (Ali Sua- olan Şeyhülisliınlıta tayini mesele. 
vi) vakasım Başvekil Sadık Paşa, sinde, eğer zamiri phst menftıati 
Mntercim Rfiştil Paşa, Namık Paşa, olmuş bulunsaydı, muharririn de ıtı. 
Ahmet Vefik Paşa ve Saffc. Paşa- raf' ettiği veçhlle mc.ihat makamına 
\ardan mün•kkep bir komisyon tcşek. derhal oturmak hu usunda hiçbir 
kül eWğj ve bu zaUar, Yıldız sara- ciddi mania He karşılaşmazdı. 
yındaki odalardan birinde nıuet<>mi Tefrika muhaITlri de bunu telif 
buluandnğa sırada, (Damat l\Inıımut ed<'miycrek, kendisini, daha müna"ıp 
Pa~a) odanın kapısına g~lcrek ve bir znıutmı beklemcyı tercih etti 
fki kolunu kapıaın iki yan pervazı- gibi hiç de haı i adam ruhiyatına 
na dııyıyarak: (Efendimiz buyuru· uymıyan ve esasen pek muğlak bir 
yorlnr kl... Bu Sunvi hiıuisesi, ııelB- mahiyet. ıırzcden bh neticeye vor
meU memleket için endışeyi mucip mak mecburiyetinde göı mfiştilr. JI 1. 
bir şe~dir. Ve bunun tekerrürü muh- buki, o zamnn Şcyhfılislnmlı"ın ge
temeldlr. O cihetle... Bir çnres·ne rl alınma ı, hiç de öyle olmaınıı ır. 
bakılırsa, millet ve memlekete biz- Sultıın Ailz1e çok dost olan Ş ıf 
met edilmış olur!) dediği zaman Na. efendi, o zaman.ki baıı israfa a 
mık Pa~, Rfiştü Pa~anın kul:ıgına aleyhtar bulunduğu kadar, dahıı o 
lğilcrck (nasıl, dediklerim rıkmıyor vakitler tebellur ctmiye başlan iŞ 
mu?) deyince, Rüştii Paşa (anııın buluruın hal kc)fiyctlnl de urv·ç et. 
söylcme.)·iniz. Ve ccrihalnrımın üs- mlyordu. Ş yhfili mm mevkiine g !c
t.One tuz ekmeyiniz. Ne yapalı•n? cck Şerif efendinin hnl bakkmda fct
Mukadderatı flihlye, böyle imiş.} va vermiycceğinc kani bulunan hal 
cevabını vermiGti.) tnra!tarlan, tayinin o gün hu ust 

Bu fıkra, (Peyam Sabah) gazete- nü hnlarla llfını li~erine, Şerif efrn
slniıı (19 künunasani 1337) tarihli dinin meıihatla nlfikadar ıslahat.çı 
nüshasının üçüncü sahl!csinin, 2 nci düsünccleriııdeıı ve e:ı:cünıle ml'drcse. 
sütununun sonu ile S üncü sütunun !eri bugilnkü Gamiülezht>r si temıne 
baştnra!ında rnündc.rlct.ir. Yazanlar müşabih bir tarzda ten ik f lk'rle
da (Mehmet Galip ve Ali Rıza) bey. rinden istif'ade ederek, tefrika mu. 
terdir. har:rlrinin anlatuğı gibi b·ç de t ş-

13 üncü asrın ricaline ve bazı sa- kDaUı bir cemly t ballnde toplanm 11 
ray iideUcrine dair oldukça 1sab~d1 buhmmıyan Talebe! ulıilllUll haldlı:a
ynzılar ynzmış olan bu iki ımtın, ten geri düşünceli unsurlarını kal. 
(Namık Pap damadı Sadi bey) ın dırarak o akşam Dolmab:ıhç ... de Cttm
be)anat.ına ntien yazdığı bu satırlar- lı kö-k altında bir niımayiJ tertip 
tla tahlile muhtaçbr. tsUbdat ida- etmişler ve Şerü efendiyi 1stem .) ız, 
resinin hOkunı sürduğü bir devirde, meşihata o zaman hOnkiir imamı 
herhangi bir şahsı gizlice iildürmek olan Hayrullah clcndly1 isteriz, de
istiyen bir hükümdar birçok vasıta- dlrtmişlerdir. Malum olduf;-u üzere 
lara müracaat edebilir. Bu, -ynlnız Hayı ullah elendi, hemen bırkaç gün 
brom tarihimizde dcf.rll. bfıtQn diın- sonra Mahmut Nedim Paşayı stih
ya tarihlel'inde binlerce mlsnli elan liıf eden Rüştn Pa,.anın sadaretinde 
bir keyfiyettir. Hnl böyle ıken, da- hal fetvasını vermiş olan zattır_ Şe
mat Mabmu~ Pa,anın, o komisyon l'İf efendi, hiçbir znman şehzade !ıo
odnsıno gelip ve kollarını iki tarafa calı •ı ynpmnmı~tır. Yalnız Sultan 
gerıp, Sultan Muradın ölilmünu kas- Azizle arasının çok ıyi olmasından 
dccck sozlcr söylemesi, akıl ve man- Yu uf İzzettin efendinin mfi,av ri 
tıkn to'k a)kın gelmektedir. 'azlyctlnile bulunmuştur. 

Ancak... Yakarıya naklettiğimiz Sarayla bu müna ebeU dolayı le 
her iki fıkrada da (Damat Mahmut Murat efendinin o znmnn dahi h ç 
P ) mn ism nin zikrcdılmesi, Ç\k tabıi olmıyan ah'ialine valaf' ve bu 
garip. Acab:ı, bunlar bir tesadüf sebrple saltanatta \"eraseU, cvlaclly t 
eseri midir? Yok•a, o tnrlhte Saltan u uliıne taklibi tef'\ ç cdenlerdrn 
Uamidm üz rinde son derecede no- ı bulunuyordu. Fakat, Sultnn Murad n 
fiz olduğu halde kı!la ibır müddet tahta culUsu lizerln , Kfığıthnne 
sonra gözden düşen... Mlthat l'nşa kvşkunde oturm. kta ofan velih t 
llc nrnhakeme edilerek (Taif) kale- Hnnılt efendi ile t mnsa geçmtş ve 
sine sürulen .•. ve orndn, esrarengiz Sultan l\luraclın mOnlıali bulunması 
hır ölüme kurban giden bu znt, fsc. kap ettiği hakJ..ında kendi inl ilk 
Himti memleket) kaygusile bu işlere ikaz edenlrr araııınd:ı bulunmuştur. 
girişmek mi istemiştir? :Mithnt Pnşa m:rh_u,?' ııe. ~ Şe-rif 

Bunlarıt kntiyetle cevap vermek efendi arasındnki ıhtılai bıbıhııre, 
mfi kün olmadığı gibi, tc.hllkelerine J,nnonu esa i ıırojeslnln tanzim ınü 
kalkıımak da, mevzuumuzun haı-i- nakap ında ve bu husus için topla. 
clndcdir. Ancak, Ali Suavlnln cebin- , nan Meclisi Uıı1umi müzakerele inde 
den çıkan kağıdı alır almaz ortadan daha ziyade :faz.lalaşınıştır. Mıthat 
kaybolan Damat Mahmut rıuıaıım Pa,a merhuml'ln ilk projesinde hll
bu harekeU, tarlht bir veııilc:ımn kilmdarın salihlycUcd be.men yalnız 
ebcdiJaı kaybolmasına eebebfyet imzaya inhisar etmiş iken , Şerif 
vermiştir. efendi ve taraftm1arının ve Adliye 

Sultan Hamit. Sultan :Murada tn. Nnnn Cevdet Paşanm şiddetli mu.. 
atlük eden evrakı, Yıldız sarayında halef'eUeri tiurlnedlr ki bu mndcle
(ktlçült mabeyin) denilen dairenin ler değiıtirilmiş ve bug~il tabhile 
alt katmda. kapıdan girince sol ta- devlet reisinin veto haklan tanıın
raft.aki odada bulunan kasa.ludan m1ştır. Şerif' efendinin müdafaa ettJ. 
en lciiçüi6 olan gümüşi renktckı ita- ği davalardan hlr tanesini de. ekalli. 
uda büyük bir dikkatle muhafaza yetlere teşrii mecli.alerde, ıve aleltl
ederdl. Eğer Damat Mahmut Paşa, mum devlet mekanizmasında hiç de· 
Ali Suavinin cebinden ~ıkaıı kiiğırı ğllsc bile .anca'k pek malıdut saliihl· 
Sultan Unmide götiirüp vımnlş cıl- yetler veı ilmcsi teşkil etml~tir. Şerif 
ııaydı, hiç şüphesiz ki Yılılız ı-;aı-ayı- efendinin iıMıtlak frenk aleyhtarlı· 
ntn evrnkınt tetkik edenlerin güzü- ğı bund:ın dot"TTluş, ve flmiyedcn bu
ne ilişir •.. All Suavinin luını ve Jlll- lunmıı!!.1 da bunn bir doğnıhık ihti. 
mu pahasına olarak ele geçen bu ve- mali şeınme!!l vermiof.lr. 
ııikıı, ıimdlrc kadar ifşa edilirdi. Pederimin Sultan Ham;t dcvrlnde 
(Ebüzzi)·a TC\ifk bey) merhumu~ .Mit.hat Paşanın "adar<>ti zaman1nrın. 
(Yeni Osmanlılar tarihi) nde dedli:"J dıı Fatlht<> va'kua gelen bazı ufak te
gibl: f, k Talebt-i ulüm hlll'eketi ıle hiçbir 

(Çirağan sarayı kıtallrıin h~nüz altıka ı bulunn111mı<ıt1r. Eıuı en c ddi 
gayri nıeksuf ve bir sırrı mektum bir mahiyet alm1~·an ibu bıırck ten 
ve mabuf olan) hakiki sebebi de hl· bili tifode, c ki muhalefet dolay dl , 
linlrdı. sırf hlr znn (izerlne ve tefrika u. 

Halbuki bu (sıı). yir.mi bir kişinin harririnin de ka) dettiği gibi hiçbir 
Olümü ve on yedi kı•inın yaralanma- tahkikat )'apılmadan lstanko) nef· 
sno Çirağan sarııvının ~eyaz rıer- )"edilmiş ve orada altı aydan 'fazla 
mer sahanlıgına kanlı .b~r iz bı~nk· kalmı~tır. füh::ıt Paşa mcıiıum119 
tıktnn son~a, Ali Sun\:• ılc Llrlıkte azllnl ve heı hangi bir harekete 1htı-
karanlık bır mezara gırdl. yııç hissetn1l'dcn Sultan HnmHın 

• • • (Dcvmnt ı·ar) 11.'busan Meclisini kapatmaıı:ını nü. 

C d t Moll b lr kaklp, istnnbula donduğii za an. 
8V 8 anın Sultan Hnmit tarafından pedcrl 111 

mektubu daima fiili siyaset harkind tutul-
cTıuviri Efkan 11a:ı:ctesi NcFfyat muş olması ve bır mfiddet so ra. 

Mudürlüğüne: 1809 da vefatına kadar, bana da ti· 
dıfuhtcrem gazetenizin cSı~aııt mfl olmak üzere, İstanbul cihetine 

Fırka Rei lc.rinin hayatı> tefrika- hiçbir suretle geçmemek şartile Nı
ııındo pederim merhum Gürcfi Şerif vnnUışında ikamete nıemur cdılm~ı. 
cfendl)e ait olan kısmın apğıdaki Şerif efendinin de biç de bükü da· 
~kilde tavzihini rica edcrlm. nn arzu ettiği topye'kfin 'kımuno 

cPederim Şerlf efendi, Sultan A· esasi a1eyhtarı ve j!lltibdnt t.araftarı 
zır. devrinin menııup bulunduğu uel- bir zat ve Sult.an Ham1din bosuna 
ma mesleğinin bütün dt!rccelertnl gitmesi icap eden bir hareketin mu• 
birer birer katederk bilhaua huzur lıarrlki olmadığını 1sbatn kafidir ııa. 
derslerinde, Zaptiye müftülüğünde nmm. Gürcü Şerif cf endi oğlu mulgca 
'\e .Anadolu Kadıaske.rliğindc kııznn- mefihat ubak nıiist~ua" A. 
ıııış olduğu çok geniş nüfuz ve ş5b- Cevdet ArzıJ· 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita kıtası erlerinin ihtiyacı için (400) adet kaput {450) 

tnkım kışlık ve (820) takım yazlık elbiselerle (3.000) ı.Jam can r ve 
(2.800) tüt yün ve (2. 00) çift tire çorap mübayaa eallccrlct r 

2 - Pazarlık 12 ağustos 1941 salı günil saat (10) da Anlcaı n e-
beci Harita Satmahna Komisyonunda yapıia;cakt.ır. bin altı )UZ cllı l ra 

8 - MuhammeJl bedel tut.an (2.3.653) ,,ınni . , üz kırk kiz Jı. 
( 10) kuruş ve pazarlık temlnatı da (S.648) üç ıbln bet Y 
radır. lık ek iisere Jı@r 1ruıı ve pazar ıçın 

-1 - Taliplerin prtname7i aarnı K milyona ıelme1eri (G 10) 
de teminatlarile bir likte :yasılı stln ve uatte 0 

' 
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-..,=,,,, Sahife : 4 TASVİRİEFKAR 

TUl"k çocuklal"ı : 

kumbara, • Uf1(8Ul Ek<nıonıi 
ve 

Aı·ttırına A,,ırum"t 

t-t--ı-ı-r--t=•1=1-ı=•1-ı l • • 
1'>rl<ı,.14lı v• ol....ulı "'41 aım<k, bir kelifM ile S I N G E R S A A T / ıkınokttr. çıı,.H 

Pırlantalı Te elmaslı gaatlerin bötün hakiki nu.fı mqhuru llem olan SİNGER aaatlerinde t.oplan
talfbr. Bunwı icin : Saat alac&iınıs saman, terecld6t.ü• SİNGER saati almalısınır.: 'ff •aatia ilıerin· 
Hki SfNGER markaıına, müee:tetemizin adruine dlkkat etmeniı li.zımdır . 

DiKKAT!! 
Emlak • Modayı takip eden her u rt kadın ~in 1nymeUi tailarile •• nefie itlemetile hakikaten nuan dik· ılım ve satımı 

kati eelbedn bOyle bir harikulidı S!NGER saatine sahil> olmak ideta bir saadettir. 

S 1 N G E R S a a T 1 Ho ........ • deeceaelılfU• •• •:&eml ak bul HE o ı y E L ı K T ı R Emlak almak ve satmak istiyen-•- 1el' kendi menfaatleri için cGüven> 
emlüke müracaat etmeleri sayın hal

No. 82-A Elmaılı •• 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERi GİBi ıs SENE GARANTILIDfR. 

1 

kımıza saygdarınuzla bildiririz. Soldan 1<1ğa. ve rukıırıdan a1ağ1: 
1 - Fenalık etmlyen (iki kelime). 

Z - Haşarı çocuklara verilen isim • 
~tayf. 3 - Bh· ıark komşumuz -

Dikkat : Slnrer ıaatlerl lıtaa\ulda yalaız !ala5ai aerkeziatlekl maiazamızda ıatılır. lttanbulda Galata Banka.tar caddesi Bozkurt 
••••llİ• 111bemiz yoktur. Adreo: SINGER SAAT lılaraulan. lttaabul Eaılaönü. No. 1 ..ıı••••ııııi Jeneral han ikinci kat numara 16. 

lçeT>ek ölürüz. 4 - Göl (fransızca) ,ıllll•••••n•••••••••••••••••Hllllıı.lllıııı ı 
Bozulanı yapınak. 5 - Tersi nota- ı • • ' 
dır - Küçük küçük parçala1·. ıı - ç K J s J z s A z 1 
Çok büyük bakraç - Harf. 7 - ı;zer 

değil - Gare1. 8 - Dalavere yapan. -
9 - Kadın e~ iı· - Akar veyn dükkiln 
geliri. 10 A~ıl ı~ıık - }-.ransada 
ıneşhur bir n(·hir - Bir nota. 

G•çH lnılmaeanıa ballaclilalı 
teldi 

ı 2 s 4 5 ' 7 8 9 10 

ı°"iGA Z ETE C f. 
2G DEF l NE•F j 
SAD•MEME 1' KA 
4ZEM•Ra ia HAR 
5EFE "ÔNBlFA 

Cağaloğlu Çiftesaraylar bahçesi 
Cümhuriyet matbaası karşısında 

İlihi yaratıcı Tamburi Salihaddin Pınar tdare!llnde 
mükemmel küme saz heyetlle biflik.te 

TÜRKiYE BÜLBÜLO 
MÜZEYYEN SENAR 

Her Pazar saat 14 den 19,30 a kadar, Raışit Rıza Tiyatrosu 
4 Ağul'\tcn. Pazartesi günü akşamı Halide Pişkin beraber bahç ... 
mizdedir. 

Bil" 6fık 16zım komedi a pe.-de 

6 T I M . N Atı B I Z 1 t b l L" S h"l S hh" 
1 E N E ~ a E L ı s an u ımanı a ı ı ıye 

a c E I'!' Hl B E • E y 1Merkezi Satınalma Komisyonundan: 
9 ( K A F 1 L E E 1. - Merkezimize alt Kavak i•tlmbotu tekne ve makine aksamı açık 

eksiltme tıc tamir ettiritecektiT. 
F A R A Z 1 Y E .. 2. - Keşif bedeli c877> liradır. 

-ı 8. - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 

YENİ NEŞRİYAT 
Bahai" fal"kısı 

Fe,idun Osman 
Cümhurlyet refikimizin tahrir 

müdürü kıymetli hikityccile ri n1 iı:den 

Feridun Oamanın <Bahar şarkı sı> 
1.imi altında bir seri hikiiyeden mü
rekkep bir kitabı çıktı. 

Genç neslin kuvvetli cdebiyatçıla-
1·1ndao. biri olduğuna şüphe bırak

mıyan Feridun Osman bu eserile 
haki. nda daha evvelce ya7.J11JŞ oldu
tu eserlerle verilen hükmü teyit et
ıniş bulunmaktadır 

A. - Fenni şartnamef 
B. - İdari şartname. 
4. - İısteklilcrin bu şartnameleri c4» kuruı n1ukabilinde meTkezi -

miz levazımından almaları kabildir. • ~ 
IS. - Ek!! iltme 19 Ağustos 1941 8ah günü saat 14,5 da Galatada 

Karamust~fapaşa sokağında mezk(ir merkez satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

6. - :r.ıuvakkat teminat 66 lira 77 kuruıtur. 
7. - Ekstltmeye gireceklerin bu gibi motör tanı i ratı yaptıklarına 

dair veıdka göstermeleri şarttır. (6363) 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - 60 ton pirinç pazarlık) a satın alınacaktır Muhammen 
bedeli 2 7600 liradır. 

2 - Hususi 'artlar ve evsaf Topkapi - Maltepe Askeri Sa
tınalma komİ•yonunda görülebilir. 

3 - Pazarlık 8 8 941 Cı.ma günü .. at 1 O da mezkur ko
misyonda yapılacaktır. 

4 - Kati teminatı 4140 liradır. (6521) 

İ~le-nmiş inee bir üslllp ve işlen
taiş olduğunu ,;izliyecek kadar ma
haretle biribirine bağlanan silis bir 
ifade tarzı içinde, bahar çirek:leri 
biribirinden ~zel 24 hikiyeden n1ü
ıekkep bir eserdir. 24 hikiye her 

biri ayrı bir hU!'IU8İyet taş.ıyarak ve l::!:==========================~ 
hiçbiri orijinalliii:inl kaybetmiyerek 
hakikt bir bahar ctçeği demetini tcş· 
kil etmlı bulunmaktadır. 

Edip arkadııımızı tebrik erer, 
eseri biltün okuyucularımıza tavstye 
ederiz. 
Gasaan kUlllyatından 
Çok ve çabuk para 

kazanma yolları 
laırllizc•d•a tareüm• •d•a ı 

Valıdet Gültekin 
Der İ" adamı bu kitabı okumaJı .. 

t.r. Fiatı : 36 kuruı. Satış merkezi : 
Muallim Fuat Gücüyener'in (Anado
lu Tüı-k Kitap Deposu). 

SAN' AT KİTAPLARI 

Fen Bilgisi Atelye Demir !şlori: Abidin Hafim 
Umumi Teknoloji: Cevdet Pamir 
Kaynak (Oksijen, ocak ve Elektrik): Feyzi Bulman 
Pratik Torna, Freze ve Tesviyecilik: > > 
Pamuk ipliği ve Dokuma T •knolojiıi: Hikmet Gür 
Modern Teknik: Hikmet Atayman 

Teknik Resim • • 
Tornada Pratik Di~ Hesaplarİ: Nuri Arınç 
Radpoculuğu Jyi ÖğTenmek için Cep Kitabı: Zeki 
Loııaritme Cetvelleri: M. Candoğan 

INKILAP KiTABEVİ İSTANBUL 

Fiyyatı 

60 
75 

100 
30 

500 
50 

100 
30 

100 
60 

Namık Kemalln 
şllrlerl 

Kıymetli edebiyatçılarınuzdan Sa- ~=::::::::::::::::::::;:::::; 
dcttln Nüzhet Ergun, Namık Kema- J 
lın şimdiye kadar hiçbir yerde ıntı- Beyoalu Vakıflar Direktörlüg"' Ü İlanları 
far etmemiş yeni birçok şiirlerini bir b 
arıt)·a toplaınış ve bu fevkali.dc eıııe

ri meydana getirmiştir. 

Eı;ıerde, Namık Kemalin divanın

d n: Ali Tıhkgeldi, Cevdet, Emiri, 
Fahri Bilge nü~haları ve diğer mat
bu nü:-ıhalar da yer almıştır. Kitabın 
ikinci kısmını: Ka!ide1er, tarihler, 
te-rkibi bt>ndler, müseddesler1 mu· 
haınnıeı1ler1 murabbalar, gazeller, kı. 

talar, rübailer, me~neviler ve <liğcr 

tıiiı·leri trşkil etmektedir. 
İnkılip Kitahevi tarafından ne~

reJik•n bu e~er, büyük boy, 308 sa
hıfe, 160 kuru~tur. 

(TIYATROLARf 

KiRALIK 
Senıti Mahrll<ıt !:io!·ak 

EV 
Ciıı ıı 

Avlıüt 
Lira K. 

Galata Şahkulu ErkKnıharp 11/ 1 Ev 6 00 
Yukaı·ıda yazılı ıev Sl 5/ 942 günü sonuna kadar kiraya verilecek

tir. İhalesi 4/ 8/941 cilnü saat 14 de yapılacağından isteklilerin Beyoğlu 
Vakıflar Müdürlüğu Akarat Mümeyyizliğine müracaatları. (6207) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kurulu~ tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Beher kilo•una 7 kuru' fiyat tahmin edilen l 7"> ton kuru ıo- 1 
ğan 9 8 94 1 cumartesi günü oaat l 1 de kapalı zarf usulü eksilt- I 
me ile satın alınacaktır. Muhamm en b edeli c 12250> lira olup ilk 
teminatı 9 18 lir• 75 kuru,tur. Şartnamc•İ her gün Komisyonda 
görülebilir. la!eklileTin bell i ııünde muayyen saatten bir ıaat ön-

1 

ceye kadar _teklif mektuplarını Fındıklıda Satınalma Komioyonu-
1 

n a vermelerı . ( 618 7) 

* .. ,, 
Beher kilosuna 8 kuru~ fiyut tabın.in edilen 172() ton kuru ot 

20/ 8 , 941 Çar,..mba günü saat 16 da kapalı za rf usulile ihale edi-
1 

lecektir. Muh ammen bedeli 13 7 600 lira olup ilk tem inatı 81 30 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. isteklilerin 
belli gün ve saatten bir ıtaat önceye kadar teklif mektuplarını ka· 
nuni vesikaları ile birlikte Fındıklıda Satınalma komisyonuna ver-
meleri . (6564) 

• • • 
Pazarlık gunu isteklilerinin teklifleri gayri kanuni görüldü

ğünden aşağıda yazılı altı kalem yaş sebze 4 ; 8 941 günü •aat 
15 de yeniden pazarlıkla ihale edilecektir. Muhmmen bedeli 
2 75 75 lira 25 kuruş olup kai'i teminatı 4106 lira 24 kuruştur. 

Şartnamesi her gün komi!yonda görülebilir. Anadolu ve Rumeli 
c;hetlerine ait •ebzeler ayrı a} rı taliplere de ihale edilebilir. is
teklilerin belli gün ve •nlte koı'i tminatlarile birlikte Fındıklıda 
Satınalma komi•yonuna gelmeleri. (6567) 

Cinsı Muhammen bedeli 
Cinsl Ton Lira kuru' 

Taze fasulye 105 11550 
Taze kabak 35 2100 
Patlıcan 80 7200 
Taze biber 10 6000 
Kırmızı domates 80 4800 
Bamya 7,5 ıı ıs 

Memur aranıyor, 
Sümer Bank Yerli MalJar 
Pazarları Müe•sesesinden: 

:fı.Iües~escıniz Pamuklu Subesi için ticarethanfl!lel'dr çalıştnı, ve 

asgari Ol'ta tahe11i röı·n1ü' tecrübeli Uç memur alınacaktır. Talip· 

!erin vesikal~rile birlikte en geç 1018/ 941 ta rlhine kadar herııün 

saat 10 .. 11 arasında Birinci Vakıf hanında ikinci katta PamuJ...'ru 

Şubemize nıUracaatları. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz elinde bulunan 100 santin1 enindeki 4461,6 metre çantalık 

bezin tamamından 96X130 eb'adında 500,96X150 eb'adında 200 ve 
45X70 eb'adında da 2519 adet ki cem'an 3219 adet çanta diktlrllmesi ve 
üzerinin yazdırılması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6/8/9.f.l 
çarşamba günü saat 16 da Yeni Vaid e Hanı 2 nci katta 28 No. lu odada 
toplanacak alım ıatım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhnımen bedel 3219 lira, muvakkat temlnat 241 lira 43 kuruatur. 
İsteklilerin olbaptaki şartnanıesini görmek ve muvakkat teminatla

rını yatırmak üıere çalışma günlcri!Vle mezkfir müdürlük idari kaleın 
levazım kısmına, eksiltme giin ve saatinde de muvakkat teminat mak· 
buzu, 941 eenesi için muteber Ticaret Oda:;ı ve~ika~ile komisyona nıüra-
caatları. (5926) 

Topkapı Maltepe•indeki 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 20 ton sade yağı pazarlıkla. satın alınacaktır. Muham
men bedeli 34000 liradır. 

2 - Hususi t"rtlar ve evsaf Topkapı • Maltepe A•keri Sa
tınalma komisyonunda görülebiliı. 

3 - Pazarlık 7 / 8 941 Perşembe günü saat 11 de mezkur 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Kaı'i teminatı S l 00 lıradır, Taliplerin mezkur günde 
müracaatları, ( 652 7) 

Film Rejisöı-ü VEDAD URF'l, 
yaz temıdllcri, Bu akşam EeyJerbe· 
rinde (Bir Doktorun Vazifesi), bü· 
yfik piyes :l perde, yarın akşan1 

Büyiikderede (Kan!! ... ) komedi dra 
nıatik 3 perde, ( Vedad Ürfi tem!il· 
lerde bizzat ba.ş rolü oynıyacaktır.) 

ZiRAi ve TİCARİ HER N EVİ BANKA MUAMELELERİ. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoruz. İstanbul Belediyesi İlanları 

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

g.ao Program, ••· ı berler1. 
at . ayarı. 19,45 Mjzik: (Pl.) 

8.33 Müzık: 20,00 Konuşma : 
8,45 Haberler. (Yurt saa~ 
9,00 Müzik ti). 
9,30/9,45 EVİN 21,00 Ziraat Tak-

7'ahmiıı bedeli 

1770,00 

3685,90 

ilk tendnatı 

132,75 

276,44 

Dnrilli.ceze müesse~esinin yıllık ihtiyac:ı 
için alınacak 15,000 kilo patates, :!0,000 
adet yunıurta ve 4,000 adet limon. 
Mezarlıklar ?rlildürlilğü için alınacak 

6000 metre patiska, 

1 Tahmin bedellerlle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayr 
ayrı tcmdiden açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mua
melat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 13/8/941 çarşanıb& güniı 
saat 14 de Dalmt Encilmende yapılacaktır. Taliplerin ilk tem!nat mak· 
buz veya mektuplan ve 941 yılına alt Ticaret Odası vcsikalarile ihale 
günü muayyen saatte Daiml Encümende bulunmaları. (6581) 

3 AGUSTOS _ ___, 

Kışı Beklemeyiniz 
ETİBANK KÖMÜRLERİ 
T ürk An t rasili (SÖMiKOK), Kau!>ük n Gazhan• koku 

ve 

Bilumum kömürler 

ALI HOSNO TORKOGLU 
B•gollu ve Kasımpaıa Etibanlc Bagii 

Belediye narhı üzerine 
İstediğinizi derhal adresinize gönderir 

Ga la ta, Karamuıtafapafa ead. lktııat h•a No. 6 

Tel. 43858 
Kömürlüğünüzü şimdiden doldurunuz 

lstanbul Fiyat Murakabe 
Komisyonundan : 

90 No. lu ilin : 89 nunıaralı ili.na ektir: 
89 No. lu i13.n1n son fık tas:ndaki tenzUittan mak,.ıat şudur. 
Toptan sa tışlarda topt.atıcı n.yakltabıcılar perakendeciye te!\bit 

len kiı· yüzdeı-.lnin ~o 16 ini tl' rkl~decektlr. (6576) 

ı,ıetme 
ilanları 1

, Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

........................................... , ....... 
Cemilerimizdeki gemi doktorlukları münhaldir. Bu 

münh8ller için doktor alınacaktır. 
Kendilerine verilecek izami ücret 1 70 liradır. Tayin va

z;yeti barem kanununun çerçevesi dahilinde yapılacaktır. 
Talip olanların bu hu!usta ldıım olan veıaiki himil ola · 

rak idaremize zat i~leri müdürlüğüne mi.iracaatlan lüzumu 
ilin olunur. {6585) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

CiNSi KiLO b:l,RUŞ LillA 

Patates 10000 12 1~00 

Kuru 1Joğan 9000 6 6(1) 
Nohut 2500 26 650 
Toz şeker 10000 27 '700 
Kuı·u üzüın 1000 40 400 
Mercimek (Yeşil) 1000 26 260 
Kuru fasulya (Çalı) 5000 28 1400 
Yumurta (adet) 75000 2,ı: 1ı;1r. 

'Kuru barbunya 2000 20 400 
Sirke 2000 10 :?00 
Tuz 3000 6,5 191i 
Sal~a 1200 30 ~60 

Limon (adet) 24000 • 7;!0 
Gaz (Litre) 600 20 100 
Çay 200 700 14!10 
Yassı kadalf 500 ,. 200 
Ekmek kadaif (çift) 500 S5 171'i 
Tel luod,if 500 35 17~ 

1,95(1 

Odun 76000 1,, 142;l 
Sade yağı 7500 170 12760 

Yıldızda bulunan Teknik okulun un 1941 nıall yılı ihtiyaeı olan yuka
rıda cins, miktar, tahmin bedellerilı tutarları yazılı 18 kale-m erzak il" 
odun ve aadeyağının üç ayn f&rtna mede kapalı zarfla ve odun aı;ık tk
siltme ile 418/ 941 tarihine rasthyan pazartesi gilnil, erzak !'l&at 10.~0. 

odun 10,45 ve sadeyağı saat 11 de Gümüşsuyundn Yük~ek ?tiühen•l i" 
)lektebinde toplanacak olan Komisy onunıuzda ek~iltmeye konulınuş1ar -
dır. Erzakın 1lk teminatı 1121 lira 26 kuruş ve odunun 106 lira 88 ku
ı·u, ve sade yağının 966 lira 26 kuruştur. İsteklilerin şartn"'-nteleri giir
mek ve ilk tenıinat yatırmak üzere eksiltmeden bir ~ün evvl'liıır kadar 
Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme günü de Gün1Ü~$uyundn 1.'ük

sek Mühendis muhasebesine gelmele ı·i. şnıtnanıede yazılı belgeleri ihtiva 

edecek olan tl'klif mektupları 
biltnde verilmiı bulunacaktır, 

mez. 

ek!\tltıneden blr saat evvel nlakbuz ınuka 
Poıııtada viki olacak geeikıneler knb11l etlıl 

(5980) 

Yıldınm Korunma CihllZl Alınacak 
Telefon santralı binası için tam takım onluk c I O çift ha '. I .. 

yı ldırım korunma cihazı 'ı Ağustos 941 salı günü •al 15 de v•
zarlıkla alınacaktır. l.teklilerin belli gün ve saatte Kasımpa~add 
bul unan komisyona müracoaula teklifte bulunmaları . c 6S 1 'i 

lstanbul Hava Mıntaka 
Dep Amirliğinden : 

1 - 112 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. 
2 - Kati teminatı 6307 liradır, Bu teıninatı Bakıl'köy I\lalınüdürf .. 

ğüne yatırılarak makbuzile birlikte 14/ 8/ 941 per~mbe giinil ~aat 14 te 
Yeşilköy Hava Mıntaka Depo .Amirliği Satınalnla Komi~yonunda bulun .. 
malan. 

3 - Bakırköy ?tlalınürürlüğünden alınacak 177 kuru~luk ınakhu• 
nıukabilinde ev:o<af listesi verilir. cf\.122> 

ı R orsa h · · alt arıcı ın IY_!_.I 

ı. 8 • !l4ı moamelHi ..... dly• JSLlu 9 ı ~t-

Kaba S.tlblrltlıı 112 " 49 • 
l e•dr• 1 Storllo 5. 20 ICO:lç• alha :rra• J .. 37 . 
Ne...,orll 110 0oı .. 132 20 
Cea•n• 100 in. P'r. S0. 07 
Madrlt 100 Patela 12.84 Atoatoı 1 Pazar 
Yokoba. 100 Y•• !O 90 
Stok hol. 100 1•veç kr !O. 77 1360 H. 1357 

RECEB Rumi 
SAA Ti. vinıl va Top * rak Mah•ul-

12,80 Program sa- leri Borsası. 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

1 

1 ESHAM VE TAHViLAT 

1 
Yüzde S l.kramty•ll '" 19.0S 

3 Temnıı u1 
9 21 

GUn: 215 ıır.ır 90 
at ayan. 21,10 ?ı-1.üzik, 

~.83 Müzik. 21,40 İstanbul at 
"2,45 Ajana ha- yarışları nr- Ziraat Bankasında kumbaralı Ye kumbarasız tasarruf besap-

berleri. tlcesi. larında ""n az 60 lirası buluna lara sened~ 4 defa çekilecek kur'a 
"' 'J,00 ~lüzik: 21,50 Müzik, ile aıaCıdaki plina ıöre ikran•iye dağıtılacaktır: 
11.30 Konuıma. 22,15 Müzik. ' adet 1,000 liralık 4,000 lira I 100 adeı 50 liralık 5/AJO lira 
l ,45 ' i ı.oo Müzik >? ' > 500 • 2,000 > 120 > 40 > 4,soo > :.. ... ~o Saat ayaı·ı, * ' > 250 • 1,000 • 160 > 20 > 3,200 > 
l~,(JO Progorını ••- Ajan• ba - 40 > 100 > 4,000 • 

berlerl. at ayarı. DİKKAT: Hesapların<blr.i paralar bir sene içinde 50 liradan 
18,03 Müzik: 22•45 Ajanı epor AJ•i• düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ?'o 20 fazl asile veri le· 
19,00 1\.fü.,ik ıtervis.i. cektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinclkilnun, 1 Mart 
l :',:Jo Sıa .. ayarı. 22,55/23,00 Yarın. ve 1 Haziran tarihlerinde çekllec~ktir, 

Ajan' ha. kl pı·ogra1n. lı•••••••••••••••ııııııi•••••••••mll 

1 - 25/7 /941 tarıhinde ihalesi talip çıkmad ığından yapıla
mıyan 50000 liralık kırmızı mercimek pazaTlıkla satın alınacak· 

tır. 

2 - Hususi tartlar ve evsaf Tovkapı Maltepe Aıkerl Sa
tınalma komi•yonunda göıülebilir. 

3 - Pazarlık 7 ı 8 1941 Perşembe günü saat 15 de mezkur 
komisyonda yapıl acaktır. 

4 - Kat'i temina tı 75 00 li radır. 1 
5 - Kınnızt mercin1eğin ell i bin Hıal.ğı toptan alınacağı gibi . 

ulak partiler hainde de alınabilir. .( 6528) ' 

.. s ,.1933 Erııan!A.ıı.c. 20.so 

1 
.. 7 ı,.,. ... Ersı.ın.• 1 -.- Eaaa1 Vautl .. " 

ı 20.20 Yeltitl• 
~- i. s 20.20 

1 

D o. • .. 
• • ' ?O 20 Gllıa•t l'htıak.11 l 9 39 os S9 
• • 1 20.20 

Öil• 04 S6 !il ' 20.20 20 
• • 1 2020 ıı..ı..ı.ı Ol Si 17 IS .. " Anadohı Demlryolu 1 •• 2 -.- ~ 12 00 ıt 23 

0.1manlı Baak•t• 

l~:~ ı Yala lu 48 22 13 
Tütila Rej i Şhkell l•nk (Y anut) 7 S6 01 S9 T. C. Merkez Barık. aaı ,. 

-
Sahibi: Z. T. EBÜZZIYA 

Notriyat Müdürii: C. BABAN, B .. ıldıtrı yer: Mathaaı EBÜZZİYA 

Otuz DçOncO ı 

ÇIN 
Yıllardır ı. ... ~ 
CUMA 

kavı L ___ _ 
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b 

Şehrim 
akş 

D1biliy• V • l<ili 

Ha r be hazır 
b 

A n'lerikal ılann 
İmalini men 

rint okuyunca biz 
mıza çokluk bayre 
merikalıların b üyü 
katı,mıya ka rar 
İalt>rın i gayet büyü 
lağalı mikyasta tu 
olduğunu zaten ıe 
irÖtnlÜttük. 

O harple de , ' i 
i;evıcıtin yerindıc bu 
ıon , Amerikay ı h 
ınıve karar verdikt~ 
nı•dı~ı çığırtganlı 
d.) ba, vurmadıı<ı 
caa t etmediği ted 
bütün bazırlıkları, 
ilim olan ölçülere 
d ar genİf tutmu, tu. 
kit de Avrupaya 
mek için herkese 
•urf tvaıiye edilm 
lıatti lnııil izlere 
hol buğday ver<"bil 
rikalılar kendi 
lusnııya lüzum ıı::örı 
donla rı ıüslü elbi 
çİrerek mümkün o 
1ade ııiyinmiye ide 
nıuılardı. 

Bundan baska 
hir haytr mü~ssese 
haç ) cemiyetine, 
ba, ka yalnız Ame 
bir m ;(yar dolar ya 
nıuıı u Bir milyar 
kü Türk para.ile b ' 
YÜz milyon lira 
•ulh zamanlarında 
•fail yukarı dört 

Biz Amerika mn 
ıiiren bütün sil&h 
Amerika ıjyasi ric 
cavüzkir ve muha' 
mıa rağmen Amer ik 
rupa harbine istir» 
benüz kati tur~tte 
Çünkü M. Roosev 
bat esnasında, A 
bahasına oluraa ol 
Pa harbine aü .. 
Çok kati teminat 
rikahlann ekseriye 
tereye yardnn e 
bilfiil harp istem 
kak olcluğundatı, 
.. ütün fiddelU aub 
men, lngilıer ve y 
silah göndermek vı 
venette l>ulurunka 
ih !imali kuvvetli i 

Fakat bu defa 
İpekli çorap imali 
ni de okuyuııca iıd 
kir etmiye mecbur 
çorap deyip de 
ıciin bir memlekett 
kaldırmak d emek, 
benı~n bütün kadın 
dü"'1an etmek de 
1Pekll çonıp kadın 
~u kadın ıı::üzelliğ' 
lınin adeta mikya~ 
r~bi her türlü ip l'id~ 
""' bolluiu, zengi 
11i ile r.ıaruf bir mem 
Çoraptan VAZlfeçm 
lbarruf temin etm 
karıda da hir nebz 

TASVI 
(D~ra.ntı e4Jı ift1 


