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ÇINARAL Ti 
En sevdiğiniz imzaları, ancak: 

Bu milliyetçi mecmua da bulacaksınıı~ 

M0STAKIL YEVMi GAZETE Telefon: 2 o 5 2 o 

Salt 5 Ağustos 194~ 
r· 

insanları hagat yolunda doğru 
v• ünlü yürüten kudret, zeka ve 
irfandan, ziyade s•cige oe irad•dir. 

••• 
(Şerhi 2 nrl aahifemir:ile) 

CUMARTESi GÜNÜ 
çıkıyor 

~--------------------_) Telg. TasvirieOW, İstanbul 
L _________________ J 

,. 
Vekiller 
·He yeti 

topl~~~I 
ANKARA, 4 ( Husu.>i) 

İcra Vekilleri Heyeti bugün 
saat 15 de Bqvekalf'tk Ba~
vekil doktor Refik Saydamın 
riyaseti altında toplanmıt ve 
ruznamedeki meseleleri gö
rüşmÜf lÜr. 

---ı 

lfıklarii11 

aönilOt:'mıyen .,, .... 
yegAne memleket! 

1 

JOO 

Ja!"ostavl 
o 

Tvla 
0 Orel 

O Ku,.S~ 

Alman tebliği 

Ukravnada düşmanın 
hayati muvasala 
hatları kesildi 

- -............ --
Peipus garbinde 

10,000 esir alındı 

Kief'in zaptı 
izzeti nefis 

mes~lesi olmuş 
-
BERLİN '4 (AA.) 

~==c !Y 

So•yet tayyareleri tarafından boabardımaa edilen Köatencedekl petrol tHiıah 
~ ----- --- -

- ·-1 •Jdanmızt yalnız madd'!ten 1 
deiil, manen de ıöndürmek 

iatemiyen bir memleketiz. Çünkü 1 
harici ıiyaaetimizin easım, ruhu- 1

1 

Jlu ıoamimiyel, temizlik, dürüst · 
fi.ik ve mertlik tetkil ediyor. j 

İstiklal harbimizi bititdikten 
ve o harbin kazımdırdığı zaferle 1 
Lozan muı.a.lehımnı yaptıktan 
sonra, mütareke senelerinde ıarp 
siyasetinden gördüğümü::: bozuk
luklardan ve L:aı-ı~ıklıklardan çok 
iirenmif olduğumuz cihetle o iİ
yasetin tamamen maktısu bir yol 
tutmıya karar verdik. Bu yol za· 
ten Türkün öz. hasletlerinin, ci
vanmert fıtratının muktazası 
idi. Dört mütareke senesinde 
yaptığımız tecrübeler bizi milli 
hasletlerimizin muktazasına bir 
kat daha kuv"•el ve imanla aanl
mıya acvketti. •Crp i.lemi, r.ski
denberi şiyaseti, yalnu: menfaat 'ı 
temin eden ve kurnazlık ve11ilesi 
olan bir vasıta gibi tanınmakta ' 
ıcıi. İcap ettiği vakit dürüst bue
ket etmcaini de bilir, fakat men· 
faati İcap ettirdiği vakit, ahde 
vef. etmemeyi de en büyük u,e. 
ııiyet aayardı. Bu kaflf tk alem 

:;} HAR~O' 

" Po\tava 
Alman resmi tebliği: 
Ukraynadaki ce\'irme hare· 

ketlerini yapmakt; olan seri Al
man ve Macar te!lekkülleri dü~
man için hayati ehemmiyeti haiz 
demiryollannın muvasalasını kes
mişlerdir. 

Smolenskin şarkında ihata 
edilmiş olan Sovyet kuvvetleri
nin kısmı kü11isi şimdi iıııhn edil
mi~tir. Bu mıntukadaki Sovyet 

Halis buğday ekmeği 
Peşembeye çıkı}tor 

Japonya 
Harbe 

hazırlanıyor 

Alman • So•y•t cephesini ye buradaki kuYntleri idare 
edu kamandanlaran ordulnıaıa mnkilni röıterir harita 

B. Millet Meclisi 
dün toplandı 

l kuvvetlerinden g~ri kalan kıs -
mın dağılması bundan sonra ge
cikmiyecektir. Sa,·nş tayyrele.ri-
miz dün gece Mo3ko,•ada ia~e 
ve mühimmat tesisatını ı.•e Duna 

Başvekalet bir 
tebliğ neşretti 

Maarif Nezaretinin bir 
tamiminde talebenin 

tatilde askeri t11 iktısadi 

iılerd• çalıştı,,lnıası 
llildiriliyo r 

1 
nehrinin münakalat yollarının 

1 

,. d •• b ,._d • • ·· · b" .. ~ b uz c yuz uı; avdıın ımul edile-
nıuhıın ır dugüm noktasını om cek olaıı .... k ~k • b 
b 1 1 

· .. ın.. çarşam a veya per-
a amış a.rdır. ·-· ~tııııbe günü sabahından itibaren çı. 

Cecıken Alman teblıgı kurılacaktır. Yenı ekmek için lı:ızır-
BERUN, 4 (A.A.) la nan un ııümunest dün Toprak i\lıllı 

D.N.B. (Cecikmi!ıtir): Alman 

1 
sullı•ri Ofisinde yapılıın bir topln11t1-

Başkumandanlığının 'tebliğiı dn. tetkik edilmiş ve beğenilmiştir. 

1 

Peipu~ gölünün gıırbinde dü,- fçtımuda . dcğlmıcnciler, Ofi , ve 
( Devamı sayfa 3. sütun 3 d~) Bt-lediye Iktıs:ıt l\llidilrfı hazıı bu. 

• • V k• . p • G lunnıuştuı-. 
Harıcıye e ılı artı rupunda umumi 1 ,. But,.rfın yeni unla bir tecrüiıe :ra-

. t h kk d b tt b J k Jlllncak ve ekme •irı çeşnisine bakıla. 
vazı ye a ın a ey ana a u unaca t' caktır. 

--- -
Sovye.t tebliği -: 

At\KARA, 4 tflu us1) 
Büyilk Millet Meclisi bugün .::ıııt ı 

15 de Relet C'-ı1nıt<.'7.İ r ı liıdıule 
toplnıımııı ve ruznumc ınılc bı lurınıı 
mıKldcleri nıfü:akeıe etın"Etiı. Jktı

sıı.t Vc'kiıletinden ı~ura eden llü nli 
Çakırın yerine Sn ı ı Dayın getiril-

i dlgi hakkındaki HiyRt<elic!lmhur tez 

-~ .. _~ 

Çarpışmalar 
ayni yerlerde 
devam ediyor 

Yeni unun evsafı 
ANKARA, 4 (Hu usi) 

Yeni çe~ni, safi bugdnydnn imül 
ed' ·k oluıı t k tip ekm k, Toprak · inde Tiirk y pmak hakkım, 

tnisli görülmem; fedakarlıklar 
ve nazirine leaadüf edilmemİf 
kahramanlıklarla ıihraır eyledik
ten sonra dünyaya bir de siya· 
tette aamimiyet ve mertlik dersi 
Vel'mek iatedi 

loz.an nıuahe\lesindenberi ge
'en 18 sene zarfında biz bu ka· 
rarımızdan, bu azmimmizden bir 

kcrc~i ok mı muş bundan sonı n ruz- 1 
n:ııııNll'ki nınıltldcı c J;<'i;ilmiştlı. M c ı •• h 
il, çm·şaıııba gtinli toııl:ıııın.~k üz<'H'I lk UÇ &.ftada 
celseye ııihnycl vcrııı1stir. O ı rıdı- Al 1 k b 

Almanlar 
Portekize 
saldıracak ğinıizc goro H~·ük l\lillct Mcclhlim man &rlft By 1 

n ayrılmadllc:. Balkan devleile· 
rindcn, henüz dermanı ve karu 
Ü tünde facialardan dolayı sora
cak birçok hesaplarunı;ı olabilir
di, Bunları tamamen unuttuk, o 
devletleri biribirlerile uyu~turamk 
Balkan1at"d devanul müsalemet 

buıriinc kadıı1 ~elnıl~ olnıı k ııun 1 ·ı n b ld 
li'ı.yilınları çnrşıımba ve cunıa mı yo u u u 
J!'iinkü toplnntı1ard. hitlı ılcc<'k v~ - ·--
Meeli!I cumcı gunkü toµlııııtısırıcln )'C 

niden bir tatil karnı vercccktıı. 

Saraçojjlu izahat 
verec k 

temini için Önayak olduk. Büyük 1 ANlw.r{A, 4 (Hu u i) 

devletlerin hepsile de İyi geçin- 1 Yurm ctıyük Mtllrt Meclisi gurtıp 
di.k. Onların vakit vakit çıkar- 1~tinıııi tuplanııcııktıı. 1rtııııacla Ha· 
ınak istedikleri bulatık i~lere rid~e \ekili Ş kı u Suıııcoğlu l\1 cc-
kan~maklan tevıııl<ki eylec.lik. h n tntil ıııüdcleti zaı fıııdıı ccı e -

2300 tayyare 
ve 3000 tank 
tahrip edildi -

MOSKOVA 4 (AA) Nihayet bugünkü harp zuhur et- Haricly• Vekili Şukru yan odı>n hıırliıı::ıtııı T!lr k iyıı eti U· 

ti. O harpte de ilk giindcn itibıı- Saracothı zerindf'kl tc·slı-lrı lııi iınh cdı•cektiı. Ofi: 
.-en açık bir siyaset takibine baı· .,-;;-;":'....... ................... ..... •• • ··• ••·•·•·•••• ............................. ~o"·yet orduları uınun1i knrnr-
le.'dık. Bu açıklık sayesinde rıih~ - gi,hınııı 4 ağuııtos sn\>ııl11 tarihli 

,.el bir gün geldi. ki biribirinin B .. t u .. n I e m e 1• m t 1• h a n 1 a r 1 tebliği: 
can Jüfmani kesilen İngiliz de, U 3-4 nğusıos ,gece. i kıtalarııım:, 
Alman da bizim dürüstlüğümüzü nıol<'nsk, Koroı.ıen, Bjealja. 
ayrı ayrı ta!dtk ve takdir elmiye Tserko'' ve Estcıııy<t mıntaknlıı-
lnecbur kPldılar. L o t k l' 1 J rında harbe devam etmi !erdir. 

·~te, bugün (Dayli Telgraf) ise ve T ao u ıarcıa Dic;.er cephcle1dc nıiihiııı lrnrckat 

R•zelesinin hem h ny:-etini, he-m 25 Ag""ustosta başlıyor olınaınıştır. 
de gıptasına celbf'decek surette f.ı\'vareleıinı z, kctTn kuvvet-
ıece ışıkle rımı::ı ıöndürmüyol - __ _ _ ... lerimizİe rne ai birli<'•• yapari\k 
•ak, bunu hep, .ıaten ıenele,den· • l k k l J • düşnınnın zırh lı '"e moförlü cfö:u-

Bu haberi veren 
Tas ajansına göre 
ispanya hududuna 
asker yığılıyormuş -

i}!OSKOVA, 4 (A.A.) 
Ofi: Tıı s ajuıısı, Hitlcriıı Poı l<'

klzc hucum etmek üzere Frnıı ız i . 
pıııı~ol lıududuncla aıo;ker tnlı.şıt et
mdttı• olclugunu hnbeı· vcı mcktedlr. 

Dııhıı • imdi len birçok fırlmlııı ııı 
Bordc:ıux ile Ruyonne nrasmda tah
t:it !'dilmiş olduğu sö) lcnrnektedlı-. 

Hava harbi 
Şimalt Fransa 

sahilleri yeniden 
bombalandı 

LOXDRA, 4 (A.A.) heri manevi ı,ıkıarımuı da ön- Mu a I 1 ı m ve m es e m e e p er ı ne tamı .. rnıı. ııiyııdc ve topçu km -
dürmemİ.f. olmamıza m~yunu:.ı:: a 11 nacak 1 ar 1 n imtihan g Ün ı eri de vetlerini i~'aç etmişlerrl"r. Jııgillz lıııvıı ve duhl!ı eıııniyet rıe-

Manevı ı ıklaıımız, bııe doğ· ı . ,... . . d•Jd. ( Veı·un ı salıifc ·'· ll'iittm f! dt) uıretled tııratındaıı düıı snbıılı neş-
ru yoıu gösteren, bizi airirı ve Maarıf Vekaletınce tespıt e ı ı rec.1ilc 11 tcblığ: 
kirli itt.e. r.e •. b. alatmaktan, btı.nın 1 ltalyanlara go"" re ingilh•rc ve iskoçynnın şark sa-
d •- 1 hilhıri Otctiııde dün g<~c düşııınıı 

ost gorunup yarın dü•man ke-
ek ed 

7 A""KARA 4 (AA ) ı 941/42 ıl•" s yllıııııı baalwıwıı~ı hava fııallycti az olmuştur. Da'•ıııık ıilm ten men f'n ı~ıklardır. n • • • .... ... ' " ı> 
\"C talebe ka~ dının, b\ıtunleınc irntl- Llıkaç yere bomba atılmış, bu ıuc-

Zatcn yalnız miJletleı·i değil, Maaı-11 \'ckilliı:lnden tel.ıliğ edil- hanlarile talebe knbulu ımtıhnnlım. lngz•lte renz•n ~andu 1ngiltcrenin V1mali şnrkisin-
lertler'i de ha)att• 'elimet ve mişl.ır: nın yapılacağı tarihler hakkıııda a- de bir yerde birkaç ev yıkılınış ve 
-.Lhatle ya,attıran, onları ahlak ============== ırı.ı.aıınt maarif nıüessc e!rrine eu VakınŞarkfa birkaç ki~ı ynraınnmıştır. Bir kıw 
$ukutu afetlerinden kurtaran hep Finlandiya cephesinde esasları lır&\'İ bil- tamim gônılerilmie 1. ~ Şimali Franaaya hava hücumu 
ıt\aMYİ tı. ıklardı.r, tır: LOND"A { 

t •ı R l - İlkokullaı·: Vilüyct ilk ted- • w • 
1 

"" ' 4 A.A.) 
Deyli Telıraf gazetesinin ınu- ngı iz - us ıiı:nt meclislerinin kuraılaştırıldığı Kaybettıgı gemi Rııvıı Nezaretinin tebliği: 

l.altiıi ,a.rlu dolatmıf· Her nıenı· tarihlerde faaliyete bnşlıyncnklıınlır. t 1 Dun, nv tnyynrclerimlz yeniden 
lcıketi, ber yeri ıeceleri keaif ka- • b• ı• v • 2 - a • sınıf bütünleme imtihan· Ve ayf are er 'Mnnıı denizi ve elmali Fransa üıe-
l'tınlddara müatağrak ıörmüf. Bu JŞ Jr Igl ları ile tulebe kayıt ,.e knbul 2& a- ROMA, 4 (A.A.) rinde tıınıruzi lıaı"CkMtta buhınnıuıı-
~ ku zu1 tJ 00.. l gustoııta bsşlıyacaktır. lnrdır. 

or nç me er araıı ya· ı STOKHOLM 4 (A.A.) b _ ÜçüncU sınıf b!ltünlemo im- Stcfıuıl ajnnııının bildirdlgine gö- Kphıkol gemileri, yerde bq1unıın 
mu T::-L-enin geceleri Jftklarını Buz 1 h ordusu t •-uır•y tb t R ya111 tihımlan 2 tıY. lfılda bit·~··ktlr. l'll, ngilız avıı emmuz n- lııyyareler, as.-erler, top nıevzilcıi ve 
4'Öırdürmediii-ini, orada ıecenin Fin ma ua 1 us n ~~-- k 1·~t ı - il · d k ti c - Devlet ortaokul iıntlhanlııı·ı- yında 579 t:ı.Yyare llYuu ııı ~tir. Uun l.ılr tuyyııı·c meydanı alçaktan uç:ın 
•• a:.:.......ı::. ıı·bi aydınl-'- ve ten den1'zı" ıahi erın e uvve erı " li \fı·lkada v Ak 1 i 1 f d . li ·-- aa d tıın elt!nıe kı~ını 4, 5 ve r. eyli'ıl ta- luı·dnn 67., • e ·c en ı- tnyynı clcı im z tura ın an şıddet 
• 'd .. ~ .. -.. mu··,ah-de -tmı"• . b·-- Ru• '-ataları tecenunülerintlen. v.c t ·hı . d 1 d'" .. !il {"ctu'" r 1 1 .. t t 1 t t 1 ·ı -- ... ... 7 .... ~ ~ uı·ı erın l'Y ıı.pı1ncaktıı. • c ıışur mı., · ın trıı yoz ve op ıı eş ne u u nıuş-
4-a ca.zeteıinde takdir ve ıita- Britırnya bahri kuvve cı ının d - Devlet ortMlrnl inıtlhanının Düşman donannınsının zayiatı eun tur. Döı t. d!lşınon nvcısı dilşilı ül -
Jİfle bahaediyor. mevcudiyetinden hahsetınckte - Riizlü kısmına 9 eylul.la lııı~lanncak lnrdır: mliştfü. Tuyyarelerimizdeu biri lro-

Biz kendimizi bildik bileli, üir. \"e 19 erlCilıla nihr.yct \ <'ıilcccktir. l kruvıızör, fı toı pito muhribi, 8 ~·ıptır. 
ıailJetVniz.i hi..LİI' suretle, hiç Fin matbuatına nazaran bu c - llk ımııflnrın bütuıılcme im- denizoltı ve 4 yn~dımcı gemi bııtmış, Berlini.n bombardımımı 
kimsenin takd~u ve taltif• muh· hal Petaanıonun Britıınyalılıır ta- tihnnlan 17 <·y!Cılda bit~cktir. 5 kıuvnzöre torpıl, 1 tayyare 1.rcıni- 1 ONDRA, 4 (A.A.) 

' 
d b b mnn cd lmcsi- f - 'falc•b<ı kayıt \'(' knbulline 22 sı·, 2 nğ~1 kl'uvazör, 2 k'nıv zohı·, ··e B.B.C.: EV\elki rrcce İn-lliz ln~.-

taç addetmiyenlerdeniz. Hayır, ra.ın an om nrrı · ' 1 ld 1 .. " • " ı;• ı .,. . münferit bir hüçuın olmayıp c~ u n son ver lecektlr. 6 torplto nıuhnbine bomba isahet • ) aıelct-i lnrafındı:ın Ilerlin ve Hnrn-
• ürk milleti bütün kmurlarına, nın • 'k b r a - ı.:seler: . nıiştir. İngiliz t!caı et filosu 459. buı o ~ npılıın akınJnı-, bilhassa şld-
lıütün ihmallerin~, mazideki bü· bu mınt~~ada seı;ış m~i~ııs~~uı; 1

• a - Sııııf hütünlc·nıe ımtlhanlaı·ı tonilutoluk vııpur zayi etm;ştır. Bun d UI olmuııtur. Pilotlıl.r, Rcrlln -
tin aiyaai halalarına rağmen ru· ı har~~iıt 'f!n yıı~ 8:-ı clduğunu ile talebe lcnyıt ~e kcıbulü 2li ağus. 

1 

r:ın bn.,kn 85.000 tonlltltolukl ctüıı- et~ projC'ktôrler mikt.Llrının 
T ASVIRI EFKAR ~~bgaılıtzet~:1;.t1c~daı·· . 8 1 toııtn 0bn~lıyncnkt ,. ıı. 11 ı · :ıret ~ııııuı ..ı iıuııı .ı uı.:ı ı. ı foı;knl:ıdc artmış cıldugı.ın ı ~·,rmOş. 

1 
~ ....... , { •v•mı nyfa 8, s hın 5 de) l dt 

(nti.l«'M• uh ic 8, ırn.tuıı 1 de) ı n u r. 1 cı r. 

Muhsulleıi Ofisinin satııı alına mm 
taknlıırile tnnzim ııutış1 ynptığı sa. TOKYO, 4 ( A A .• 
hıılardıı ve Tıcııret VekaJetinln Jii- Tokyo n:a:ırif koııılt ı;i, lııı h<'y .. -ıı 
zum göı·düğü vilüyetlcrde yııpılacıık- name neşrederek bu t.ene ı,;ocuklnnn 
ttr. Yenı un, 100 kilo Rafi buğday- daglara ve 1ı'tıjl11rn gundcrlllnen • 
dan "• 89/ 91 rıındınıanlı olacaktır. sini t: vsiye ctmf~th-. Koınıte, beledı
Di •el', frnncalnlık ve hastalara mah yo makııml:ırının nezarctı ııltınd'I p 
sus unlar miiııhasırnn Ofis tarafın- sif mfidııfıın kun;lıı.ı ı nçılmnsını ve 
dan hazıı lannrııktır. çocuklara vatani vazifclcıi lu.kkm-

Batvekiletin tebliği da konf~r nslnr verilme ini tavs~ 
ANKARA, 4 (A.A.) etmektedir. 

Eıışvckalett<m tebliğ edilmiştir: l.iı:c tnlebclerinln n keri talimlere 
Toprak Mnhsullerl Ofisi tı:ra{m. ıştirak ottiı ilmesi, uzun )1irüyfi~lere 

dan imal edilen ekmeklü, unlnıın 1 nlışUnlmnsı ve pllinvrcfi olarak re
cavdar ve arpa katılmaksızın yalnıı l tl•tirilmcsl, r;ibı hu u lar da bu be
bu ~nyc1ını iınhli teknrrıu etmişt.iı. :,• nnn'n\(ıdc ıleı i sürtilm~kt.ed•ı Bu 

(Devamı pyfa 3, ıatun 6 de) (O,vamı sayfa S. ııiitun 4 de) 

Petain Alman 

tekliflerini 

1 
reddetmemiş 

Dün verilen haberin 
aslı çıkmadı 

LONDRA, 4 (A.A.) 

Ofi: İııgifü: gnzetelcrlnin ckscrı -
) ti Fran ız milleti tnrafrndan kuv
vetle tutulan Mııreşal Petcn'in Hi~ 
leı iu yeni t zyikine mukavemet ede. 
cc ini gormck arzu unu beslemekw 
olmalarınn ı-nğınen Ilail> Hcınld gn 
zctcsi bu farzlycnin aksine olıı :ık 
Mareşalin Almıın ını talibine git -
tlk~e daha ziyade boyun eğmekte ol
duğum1 tnhmin "C Mnreşal t-'lıafın
dan Alman ultinınteımunun reddcdil
dıgl hnkkındn verilen hnbcrler:n te· 
ı Y> Ot ctmedıi!:ini kaydeclederek lıilA-

(Dct"a ıı salıif• s, ıWtun 1 de) 

Amerikada 
harbin 

aleyhtarları 
---

Muhtelif şekilde 

1 

propaganda 

1 
ve tenkitlerde 
bulunuyorlar 

VAŞİNGTON, 4 (AA) 
Ofı: Nevyorkhı pnpas. Hcılın 

Rooscvcltl cmuhnsan1abn t.atllıne ve 
hakiki bir sulhiin tessü.,ilne> dr'iılct 
etmeyi dnv t Nhın bir ınnhznıı oı·· 
tada dolaştınnıığa. \ıa~laınıotır. 

nu tcıebbils bnrış ccıuiyet..i, l: ) • 
ııelıııllcl sulh \'O lıiıı rıyet l·M• laı 
cemıyetı ile barış"' "er d'ğ<'r lı.rçok 
teşı-kkulkr ta nf ndnn dn tt,' , c
dılmcktccliı·. 

(Devamı tayfa 3, ıutun 5 tlt) . ................................................................ -. ....... - ......... _ ...... .. 

------Bakışlar -----·1 
Gazeteler ve 

y AZARSJNJZ, 
lar. 

Kimdir bunlari 

tınmaz-

l\'ııladınız: Re&mi makam• 
lar. 

f Iepsi mi~ 
1 layırl c:Elektrik. tramvay 

"e tünel» gibi, «posta, telgraf 
ve telefon> gibi, tenkit ve şi· 
kayct mevzularını derhal t.ah
k lı: ettirip neticelerini gazete· 
lere bildiren idarelerimiz, çok 
ı,ıüki.ir, yok dci!"il; fakat bunlar 
o kadnr az ki örnek müe ese· 
ler halinde kalmışlardır. Sa· 
yılnrı hlrkaçı geçmez. 

Vülfl Nureddin ikidir bu çı
banı deşiyor. Dünkü yaz.ısın· 
da resmi dairelerin tenkitlere 
ve şikayetlere karşı alakasız· 
lığıııı güzei bir riyazi formiille 
ifade etmiş. cAldırmayır. nis· 
heli. o dairenin d:ğer işl~rinin 
bozukluğile mcbsutcn müte
n.ısiptir.» 

Böyledir. çünkü: 
Nefsi üstünde murakab le• 

si ctmi~ bir fo an. k"ndi kifo
:retsizliklerinin "e ha d.larının 

resmi daireler 
Peyami SAFA ........ ······················-

\IUurunu kolayla tıran İ1er tıa• 
nıirni tenkidi bir yardım su,; cO r 
hunu arar ve bulamadığı yer• 
de rnhat.sızlık duynr. Kendi 
kcndisile hesaplaşmaktun kıı· 
çan ndnrn, dışarıd n gel n her 
tenkidi bir t~avüz tt>lnkki 
ediyormuş g:bi, şiddetli bir 
müdafnn reaksiyonu içinde 
gerilir ve sinirlenir. Bazı resmi 
dairelerimiz de böyle. 

Bir devlet memuru ~ihniye• 
ti daha var: Gazetelerde çı· 
kan tenkit ve tikayetlere e• 
hemmiyet verilirse, devlet o• 
torit.eainin hükumetle muhar~ 
rir arasında ikiye bölüncccğr 
znnncdiliyor. matbuat111 dev
let içinde ikinci bir de,•lct ha
line gelmesinden korkulu" or. 
Gnzctclcr, icra salahiyetini fın· 
iı. bir inıdc mekan zmnsı ol
madıkları için, bu telakkı. n!
tında en.ip zaaflar ci7lıyen bır 
'\ ehiınden bnskn ne ol ~ 1at
buııt amme ldıişiın eııile dev-
1<.'t 1;ndcsi araıımdn bit tema 
org,.nıdır ve ona verile!\ e-

(U 'f~" ıalı. fe21l ~tı İT ni:J 
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[ij'N 'Q N). t"""" MHiJ 1 Göprü ağzında bir 1 ( Havacılık Bahisleri ) 
Halk mevzuu üzerinde d • k ~--------------'-

. - - - \, -

SIYASIVAZ1YeT· 
,. .. · .. ! .. _; . ~ ' ~ 

Şark ve Garp 
A nupa laarbi biitiin Afrika 

!·=~:~ .. =:!"~ enız azası Alman -Rus harbı· 
B w..t <et- a.er ili taraf da büsniiaiyet aahibi iae) ekse- 12 numara büyük ve aakıa bir motoru 

ve Al:ra11 ela kanf'ırdı. U
~ &İlli Yalonprlı n nihayet 
0.....- ............... vazı
,.ai temel--.. ......ıdL Atlas 
OkJUUUU 11"hi Puifik 7Uıi Büyük 
Muhit denizi ele harp •"-i ola-

ri1a münakafada üzerinde durulan mefhumlara taraflann '7ai parçalıyarak batırdı 
minaya vezmemelerincledir. Bot kelime bhplanna ruh veren 
minalar her kafaya söre dei~tiii için birçok ilim kitaplannda 

Ve bu harbin Akdeniz havzasında oe 
Mısır ile Libyadaki lıaoa Dün öğleden sonra saat JG,15 de vapuı·unuıı sad~ıe maı·uır. kal. 

cak _,,_: ..•••. 
•- ıonaayor. 

miiellif ......... lair anlapnashp llle7 ... veıımmek difin cıeailoe Köprü ağzında bir deni& Aıuı ol- mtştır. M6aadeıne neüeeaJnde mo • 
muı Ye büytlk bir motör hamulesile tör parçalanarak lıatınıı ve ~inde
batmıotar. Şile limanına bağlı 9 ton. kilerle hamulesi derhal denize d3 • 

f aaligetine gaptığı tesir 
lran kc:ndi devlet müesaeaele-

rinde ve delllİl'Jola " elekt rik ........,. -; ...... bir cet.el Mlincle ~ 'de liinanht ıö-
__ _ fabrikall sibi •••-•menfaat• 

Tek lııir 1iriif zavi, uinde ,.. seliP ot....U ..++emeler luk Çatal nıot.öri Cıbali değirme - külıuüştür. Etraftan ) etiıeııleı· mo
PP'P biilriim ~ .temqoji delilse mnhıkhk kml lair ce· nlnden yiiklediA'l kendir toh~mlarile törün mürett.cbatıoı kurtannıflar • 
IYılettir. Köprü ağzından ~rken Usküdar dır. Kendir t-Ohumlan da Uman me-

fskelesinden Boğaziçi iskelesine gl -ı m urlarının nezareti altında gece 

rir. 

R A l L b G .Jeriae hismee eden itlerde kal-
._ - man nar i. irid 1 Bu bavudaki hava faaliyet inin , ____ ._._ ld 

• ad~ının.. hava kuvyetlerile ana hatlan şöyle hulasa cdilebi- ..,___. 
0 uiu ecaelti mü•e· 

denız kontrolu me\cut olmadığı lir: hunlanı.ı.. A'-- ,olaalanm 
bald h d · tT · ı L~-1 Li . . lludut baricİne ~iması ıçin Şa mital•yı .... meftlumuüerine .taya Çlkaa. ff sitside den Şirketi Hayriyenln 72 numaralı ~ vakte kadar toplattırılmııtır. e ava an ıs ı ası ı e uiaız ıyan "bya cephesındekı hava faa- hısilterenia yaptıjı Pddetli ıe-

~ lair aMinakap dolayısile ileri siirii7oruz. llatıırlardadır. A- __ ........................................................................................ .. ve Sur:yeye de ı · · ·· .-L. 

Emekl·ı A'ba ıyetı mevzu o- ~büsüaa resmen Sovyet devleti ıila Sim Levendle Behçet Kemal Çailar arunida ~ lair çar- • 
....-. mu ine P97ami Safa ıue t_.;.de ~ 41ajıtaaı11 Maarifte ı AcUl7eMI sıçramak suretıle 1 J f 1 ı 1 t -L__.__ • -..8!1.. up ngi iz er:n 1 ar-- l.,;t WWWllMSt üzeri· 

maimi mAat •ermİflİ. Anlatılan ha izahat kiıfi derecede hazme. • 
dilmezait olacak ki, bir bafk• ıuete de fikirleri liirihiriae intibak Lıse ve orta okullara Rezalet çıkarmış 

üstelikte polise 
hakaret etmiş 

prka do~ru in- ı ecit SAKMAR Bingazi ve garp ı ne ya .......... llakkua silatı-
kipf edecek gibi T bl ı · la müdafaa etmek, 1ahut tt!slİ· ra ua .man· • et .. 
görünen harekat ~htimailerini o~- !arını bombardıman etmeleri İtal ~ .-t-....ılı. ,.._.ndan bi· 

1 

t~da~ ~a!~ırmış; In~ilizlerin Su- yadan Libya ordusuna yapılnn rmr Irat.al eylemek ......-mda 
Men iô kafad. llllllaaırir bir IÜD fa.la ile , .... meflaamumzn) A 

p.e el., tek ıöriiflü basit birer i zahnu yap~iatediler. alınacak leylı 
Bu"~ ile de vine.~ylemek istediklerini, diledikleri_ ı~ meccani talebeler 

açıkça Ye mükemmelen soyledilt r 'H halk mefllumanu, ilma bar 
münakapdan sokak demagojisi lılerekaine indirdiler, ve yine 
halk mefhmnunu bir ucundan tutarak f&flt korkak, ayıncı bir 
mat; olarak pİyua1a sürdijler. 

rıyeyı ıstıla ~t~1elerme fırsa~ ve· ikın,.l işlt!rİni zorlatbrmak ,.e ge- kalnufb. .. .. . , . • 
Sabri atlında bir mıınav evvelki ren~k Akdenız.n doğu kısmında 1 ciktirmek maksadiled.ir. Fakat b~tan ••Juetinın pyesı 

Miinakafanın bir esası da hüsnü niyettir, bu olmayınca, siz 
• aö1leneniz söyleyin 1 Kararını veren imam bildiiini okur. 

Cihad BA PAN 

g~c eniştesi i. maille biı lll:te neya- bozulmıya başlıyan siyasi ve as- B k b"I M"h d I sulh •e bitarafhk oldtaiundan 

!,.ntlye baılamıştır s b ı ~· ·ı_ ti d. . . • ennın e s en erıye enız ussu • kk • · Al -=a.....L---

zıtta Pitonun meyhanesine gitmiş, lte. i vaziyetlerini diizeltmiye \ e 

1 

l . ~nad mtu ka 
1
d . 

1 
vder e'.. et~ inan bir fedakarlık pparalır ikia-

~ · n t ıulr&Z . Oll· &UVVe en ırmıye ımkan vermiş- s·· L j . k CI fi 1 yanı mao ._. •• 
rn kcndh<inı bı"Je.ıııı· ... nnek deı·ecnc]e . ı • e uveyf ~ana 1 cıvarına yaptı • 1 h d t h • • _ .. 

915 numaralı knnuna l!'Cire lise ve h 1 ~ 'ı' ' tır. 1 k 1 1 il" Akd . f•J annı u u ancıne 'iAAarmıya 
orta okullara parasız ve~~atıh ola- snr oş 0 muş ve re?.a ete başlıımış· Bir kısım Alınan tayyareleri· arı a. !n ar ngk ız b"lh enız Kı 0 i b-.lamıfhr. 

lmtlhanlara t eylOlden 
Hlbaren ba .. e11acak 

rak alınacak talebenin kaydına baş tır. nın Suriyedekı hava üslerinden dsun~ ız açl"letmAe v~k 1d assa 1ızı İrRn üzerindeki rekabet Ye bat-
ıanmı"ttr. Kayıt muamelelcrı" • 20 a- Gürül tuyu i ... lten de,·ı·iye poU,.lcr- • .f d t>ntZ '-"O ı e men a an ge en t" 1907 . .. ıstı a e ederek Irak harekatına "ı . k ld ki a senesı ağustosund11 ak· 
ğustosa kadar devam edccclttir. Ta. den Mu fufa rne)hane)e gelip Sabri • • t • k . . tayyare erın uru u arı ve sevk d 1 1· L _ _._ 
11 yl karakola gôt6ıınek istemiş, :fn- ıs ırn . etmelerı ıster lngilizleri d r k d d d ld"kl · ı o unan ma um mm~ ile bu 

P olanlar 20 aguatos çarpmba gü- kat Sabri bununla büsbütün kendin eski miıttdikl eri olan Fıansa ·1ıe el • nil~' ye • a ardakeı;tob~ ~-k 1 erkı mt-ml~lcetin Rus ve lngili:ı nüfuz 
nü nkşamııın kadnr lise ımid!irlük- smaı ıye cıvarın ı uyu ar 1 den geçeı·ek ııolise hayli haknrct et muharebe.ve sürüklemek gı0bı0 .. :. ta . h ) . b b d p 1 mıntaka arına •,...imasına ve 
!erine, lise olmıyan yerleıclc orta • "' ve ~u a mektep mudürleı ine ve orta mek - ıniş, bir de tokat vurmuştur. ) asi, yahut İngiliz kuvvetlerinden d k ~ ne .:rı omd ar ıman Çarbiın aı-s'an payı alnıatına se-
t('pte olmıyan yeılcrde manrif mü· l>ün aslıye altıncı ceuı<la 1nuha- bır kısmını Suriyeye çekerek da- e ere merı a~. yar ımını ız- bep oJmuttu. Ceçen Umumi 
dürlükleı'ine nmracaat ed""""ktJr. keme edilen Sabl'i, tevkif olunmuş, g• ıt r k "b· k • k l I rar etmek ve ngılız hazırlıklarını Harpte Rus \'e İngiliz k ti . 

1 
.,~~~ lakin dıc:aı ıdan polise tc>sHın ediliı·· 1 uı gı 1 as erı ma sat ar a b 1 k k d ~e er1 

v KANDEM R Müs b k · ••h 1 "ld ha "' yapılmı" b ". r şaşırtma hareL~tı· ho· zml ıyda" l bç.1a. ışma ma sa ına lann topraklanm İstecP-Jerı· aı·-ı osan: ı a a a ımw an arına eylu . a ~ ken kaı;mıya savaşmıştır. Sabri bir I .y 11.~ anı e ı c ı ır bi ·• · 1 d" ç··nk" ,.Al ... 
-··•• ................................ !anacaktır, Tı1~k~e ve edebt)'attn_n hayli kovalandıktan sonrn ) akalan- o sun, ısterse Suriyeyc kartıı cıd· · çıenemif er ı. u u ınan• 

aatumdan gldlflmln, daha doiruau fırarımın ıınt;ıınnlar crıuıcla lıcı· tarafta bır mı~. tevkifhaneye ,;önderilnıtştır. di bir hareket yapılması hakıkll- Arada sırada İngilizlerin Yu· yaya kartı ikisi de müttefikti. 
eylul saat 9 da, matematiğe de 9 ey. j . ten mütasavver olduğu halde Rus nanistanda ve Sicilya adasındaki Şimdi de Bolfevik Ruaya ile 

farkına ne zaman varabilecekler 7 lül saat 9 da batlanacaktır. Kıızn. p il t hazırhklarınıo ehemmiyet kes- hava meydarılanna ve Mihver lnırı1tf're müttefik olduklannclan 
_ nanlar Maarif VekiJetlnln tesbit e- O • e ı ı l deceği okullarda tahsillerine devam N• b• betmesi yüzünden Almanlar bu devJ_etl~r!nin de Kıbns adasile r~ üzerinde birlikte tazyik ve 

.1'1mnn böyle 1lri o111eak nnıy~rsun \ Çiinkil bu hliküm, beni Batumda edeceklerdir. ışancı ır polÜI hareketten sarfınazar etmiye Mnırdakı hava meydanlanna tesır yapı1orlar. 
aen? Enver Pata ne diye bana fe- (keııd;!Nine zararım dokunamıya- mecbur kalnu, olsunlar. _yaptıkları bombardımanlar hava tn.iltcre Harici1e Nezarecinin 
ulık etsin? Bahuıuıı beni kenJi C· ı C<lk) bir hale ~tlrmet ~n verilmif-l lktmat • 1terl.t memuru Şurası muhakl..--aktır ki Alman. kuvvetlerini iz'aç etmek ve fırsat pset•İ llinel ilham eseri oldu-
1ıle oldt r un? ti. !\iadem ld Batumdan sıdlyoıdum, a ...!. Rus haıbi Ortaşarkta İngilizlerin buldukça bu meydanlarda hulu- lu a,ikU bir malı~si ile Avru• 

- O h. 1e bu idam hükümlerinin ı tırtık benimle uğra~ıoalaıının mana. Bo b d k 1 Kaçmalc isti-n ,,...callıı• derin bir nefes almalanna ve ye- nan tayyareleri tahrip ederek panm cenubu ,...kisindeki mem-
mana ı ned r? 1 S i kalmnıdı. Öyle ya kana airmeden m ay a a an ~- J k J 

0 

•· •ana i/cı' L.-•a6ın.Jan ni va7iyetlere göre bu mıntakada hava üstünlüğüne yardımlar ve f! et erın büyük bir devlet tara-
- Onu, een benden h1 bılıyor .. un. ıneram•anna eri)orlardı.. y• k il vu. • Uı fınd Hele biraı saman gcçınce daha ıyi Bu kanaatle rahallıışı~'·r ve dal· UF ma arı garalaaı gelecekte yapılacak harekat ve ha:m-lıklar yapmak için olsa ge- an se•k ft idaresi icap eyle-

precekshı ki; Enver Paşa vazlye- gın clalgın etrnfı se~ ı·c llyorum. Evnlki gün TaksJmde Elmndağı bilhassa hava hare kah için yep- rektir. dilini tazanık anlapnanın mabi-
J b ki j 

Suriye ve lı'ak harbinin baglama- · k l h 1 M 1 e•=-= .-:r -8-~- • • t n u ~e e biıı n ıncslnden hiç de şte karşıda iıi pvdcli iki koc.-a mahallesinde bir polis memuru elin. yenı teş i it ve azır ıklar yap- ata adasa ise devamh hü· Y usu n ... aa a...-. ~eaıne 
•
1 

i 111 fizerhı~ Ba .. ra körfezine vapurlar- la 1 t t ıınemnun degı dir. Bunu, b zzat En- gaz gemisi hat'ıl harıl petıol tllmakla la getirilmiş olan Türk ithalat mal- den k'lçmak iııtiyen mevcutlusunu ma nnı mümkün kılmıthr. cumlara maruz kalmakta ve kah- ana IDlf ar. 
nı Paşanın at-.1.ındaıı dinliyeceğ'iın- meşgul. Bakfıdan boıularla glen pet- lannın hepsi Hindi tana gönderil _ tabanca ile yaıalamak mecburiyetin Alnıan . RU8 harbi başlar baş· ramanca mukavemet ederek hal- Yini . lnaiitere , ile Bot,~vilr 
den eminim. rol şarıl şarıl gemılerin ambal"ları- m!ı ve Bombayda kalmıştır. Irak de ~alm~ıtır. lamaz Akdeniz havzasının do~u yanlar için baş ağrısı olmaktadır. Rusya bılfan laarbı kazanclaklan 

Jaısa ının ıistilndek1 paketi açını- na iııclikçe, tekneler şişiyor, kabara- ve Suriyede artık hnrp haerkAtı bit _Bımek~ıı takımından Kayscı1li Ali ve orta kı;ıımlarında bulunan Al- . · • • takdirde bütiin Balkanlar ve ci-
7a başladııu. yor gibi geli)or insana. 

1 
ld x.... d b 

11 
oglu Arıf ElınadaU-ında.ıı -ı·ken man h L ti . • b' L~ Surıy<' ve lraktakı ve hatta do- van Mo•kovamn s•vk ve ı'dar"' · 

Ça b k l d h D li 
,mş o Ugun an u mn arın mcmle- ,

1 1 
k d • .. ~ ... ~ ava &UVVe erının ır ııut· ıı.... Af "k d k. h k" b" k "" ... dSt-

- nçanı ıra a ım a, azır- u manda göı okşıyacak, gönül k • 1 ki 1 .. c e a ında bıı· kadına müstehçen .. h . d" L· R . 15u rı asın a ı are at ır aç ne bınlnlacakhr Cörüı·· "" lanını~a baılı>ahnı. Nerede ise ıafak oyalıyacak hlçbiı- şeye rast~lnıu- t:!:t:k7 t~:ar!~ a~;~~ıi!~ine~~!nd::~ bir ~arekctte bulunnıuetur. Bu va- mılbş~p esız ır "'
1 

us ceph~ıne mukavemet noktası miiııtesna ol- fngı1terenin menj;i bu ..:yo~.J 
1 

sokecck.. sıntz. fühtımlar daima çıplak, tenha- rtlmiştlr. Bu mallar meyanında kül· zlyctı karşıdan guren 6 ıncı şube ı ce '-'olunmu~tur. mak üzere bitm:s olduğundan Alına • • vBa.ı! e Elımdekl çarşafa, acı acı gıiliimsi- dır. memurlarındnıı Sabıl Unutma~ bu 1 ı a nız bır kısım Stuka • Pike b l d - l t' .1. nyanın yenı nnarmna o te 
k 

.- Jiy<.'tli miktarda sınai mamulat, zl- • b b ura ara agı mış ngı ız ve cenu- ik •• • • t ~ t--'t. d. 
Jcre bnkıyoram. Demek aısmetlıni& Solda, uz.aklarda ) uksclen ,,.esil münasebetsiz herifJ v-L-Jıyarak ma om ardıman ve ag· ır bom bardı- b' Af ·L_ 1.. _ k 1 . vı re.PJnını ercın e lllellte ır. " · rai maklnlcrl, l"ftdyo ''e akııamı, rıı. ,,11&a - ı rı- nava uvvet en ıama B · t • f ·ı b 
d ~ar fa bürünmek de \·armış. dağlara bakaıken yine Enver Paşa· ~ halli polis karakoluna mensup Oıı- man tayyareleri bırakılmıcıtır kı b t ._ I I d • lJ Defrıya ıse nırı tere ükiııne-Od k k d . d val ve saire bulunduğundan İrana . '" • men ser eı ~a mış ar ır • • · ı· · · · rih . 

a n çı an aı a aşım bıraz yı lişunuyorum. Orada bir koşkte giden bir kısım mallarımızın da ge- man adında bır memura teslim et- vdev az dahi olaa aaıl rnü- · tini vaz.ıye llU ıyıce tas etma-
' ıra, llcrıni oğuşturaıak yanıma oturan Paşa, sabnble)ın uy.andıgı tirtilıncslne teşebbüs edılıniştir. mlştir. him olan Rus cephe inde bu Bir taraftan Amerikadan pey· ye sevk edecektir. 
lft' : zan an (pcşındeklnın) nlha)et çıldı- Bu suretle _karakola f.'Öturulmek kuvvetlere daha ziyade ı"htı"yaç derpey yeni tayyareler gelmekte • Çünkü Avrupanın l>u havali· 

vf de hazır Hav .. ar k a tı · d * 'Kl RU OT AZAMI SATIŞ Fi- istene Jd bl İn .. , ... ~- • a P ı manının penceıe 111 en blilu n serserı yo a . r fınatını olacaaı atika"Tdır. Nı"tek·ım bazı olduğundan Orta.,.rktaki lnailiz sinde rAiu ıilterenin müttcfki 
k tut aı tı'· caddaye "&rap bi ıJ kin tn· f ı t AT 1 : Fh.·at Murakabe komisyonu p p u O 1 .- ..,.. '" ~ ...... ~ .. ı ı .. ı ı ıra ı.gı. m otar•~-· snıanın luzcr n.c utı.1- haberlere göre Almanlar bu hav• hava kuvvetleri oo"lın -tikr# e- ya)wt dostu olap bu •• .a...•da her nı işitınl:e n abn sevince k mi? Ya dün kurıı ot iizami satı~ fi~atlıırın ı ış ve uuncaımıı n m k t ~ •- • ....,, y- 1 --

t bı · • V il k fakat. alama'~ d k a ıs bemılş, Jcuvvetlerı"nı· -rk ceph-ı"ne cel- hemnıiyetli bir ·~kilde kuvvet tür Ü fedakirlık ve sadakatini is· 
mşecek dıye bir mliddet sonra dn kaçtığımı haber es t etmıştır. er en ıırara göre ,, .nca a açmıya aş a . r- _.., k b · l k.,. M • bat • b ı nl • alınca? kayık -.e 'Ftlgonda t~ltm ~ilmek nuştır. Polis memuru bu vazt •tt betmıye mecburiyet hisııetmi!!- ı eıı t'tmııı o aca tır. 11ır, Sun- elm!f u unan meı ekP len 

B:ıttımdan gidişimin, daha doğru- şaı tile kuru otun kilosu azami 6.5 deıhal tabancasını çekem üç >;ef: lerdir. Kaldı ki bırakılan hav'a ye, Irak ve hatta Hindistandaki •~n derecede .alüadar etmek.e-
ş mdJ o, burada binlltln batında ııu ffraı ıının fal"kına ne ,uman va- kuruıa satılacaktır. dur enı~ini tekrarlamıt ve 1ki el ateş kuvvetleri adetçe kafi olmadığın. ı ha~a üsleri ve yer tef~~latı sa· dır. Mesele ~stık~ale !it baya. ve 

bt lun • k. . . Ben de meı·divenleri 1 rabıt ekler? * DU.v ADLll EYE VERlLEıV edeıek ık! bacağından yııraluıııış ııon dan tesirleri de mahdut kalmıy yeııınde Ortatark lngılız hava memat mahıyetındeclır. 
ın p, soltak kapı rnın aıkuıııd:ı, bu İ~ım içime sığmıyol', kalksak ar- MUHTEKiRLER : Fiyat Muraka • ra da ykalıyarak merkeze teslim et- mahkumdu. a kuvvetleri l?üyük bir hareket ka· Avrupanın garhindeki mem-
ea arı b nllğınln kaldırımlaıda şnn- tık·· be komisyonu dilıı öğleden sonra top miıtir. / Bunun en son delili (50) e· bil:yeti kazanacağm3 ve gelecek- leketlerin müstakbel ıevk ve ida· 
cıı tuııgur param parça olllfunu Rıhtıma bakıyorum, birkaç ha· lanarak bası mubtekirleri adliyeye * USTURA LE KARiSiN/~ d 1J b b"" ··k h h h 'b. resinin A rib Utt bit hüt • iıelıtlıyeceflm n tam o an4a kapıyı mal, bırkaç gmici ve memur ..• İşte vemüşttr. . YÜZÜNÜ KESTi • E 1 . • , mi en müreUep bir k•filenin .in. te u uyu ıa anın er angı ır me m e ·u-
aç p a rabaya blnec~lm. o kadar. (Giden vapur)ıaten biaim- Slı'keci • Çekmece 

0Danlı;e ~;eni~~ giliz harp gemileri himayesinde ~smın~a yapılacak askeri hare- ~~ ~&cüm~tine ~--
- Haydi •.• Üç sün ifin Allaha kileri pek alakadar etmell. Ne ftkar- Bunlardan İstiklll caddesinde 324 bir yaıalama vak'aaı olmuttur: Sicilya hoğazından pek az bir 1 kita b~l~aua bc.mbardunan tay- • lllHD9 ser• ~~· . clevl'!~ın 

nmarla<l 'k u tgelent den ~ıkar. lllhinı o1a11 numarada Alberl:o Aasante 1'0 ku- Ferıt isminde bir gE.-nt ayı·ılmak zararla geçmiye ve Maaır Jiman· yarelennın kuvvetle müdahale ahll'f'ft Fr ..... hük&meti a.zdm· 
_ Sela~tle ... Fakat beni dinler- odur! ruşa satılması lazım gelen bir broşu istediği kansı Na::ınıyeyle l;l \eo gün larına vasıl olmaya muvaffak ol-1 edebileceklerine ve 'bu malı.sat de m&tarelse ~tan haricn.de 

aen, Trab&onda kal, buraya dön- Hareket hazsrhklan batlaıaıftt ki, 350 kuruşa satarak .ihtlklr yapnuılı: Bakııköyden İstanbula inerlı:ea tren malandır. için zaman ve fınat varken ha- Almnqa ile ifhmiii ppmanaau 
h d b

. d bl E tan, Gnlatada O~umusa cadde•l 101 d L- 1__ • • hll.. --L.L.a • Mel ı·ı tım a ır en re nYer Paıanın e -rıı-.111Jfbr. Ferit karıamın Akdeniz hvzuand k. h f zarlıklar yapdmakta olduiuna IÇlll PP•-.• te,_.....a adt1111 
Nihayet beş gün sonra mutla- yaveri Jtuhlddlni glrdtım. (Ve bir ınu11arada llenderadi)'O ma~uast •a yanına gltmig ve bazı sualler somrı- l" . a ı ava a- hükmetmek iılteriz. *-.idi edi,rGr. 

lıa b 
_ .... _ B anda, şinu<>k rakar gibi kafamda bibi anten telinbı metresini 8 kuruı ya bnnlamu•tır Fakat Hvan ala..,., a ıyetı derhal kati neticeleri göru. _ ._~ HL-d' ..• 

u.---711111. u itin teferruatını 
1 1 

oy- d~ be J'erlne 1 kurup aabna\:tan, lltildil - .... • .. ...... lecek b" h 1ı:~t ol 1c· • N tice -·..1 L· Al R rnı•• ~..,...:y• •e ... IÇllt'!)'I 
.. na yarın Trabıondan yazarım... b r 11ua ışılda ı: Sakın ni vurmı- yınca cebinden bir asbıra cıkararak ır are • ma ıan zıya· e ,,-.ur ıu man - ue l.lfiil ~ • tir y ili 

\'e kuçucuk ,. .. ntamı elime aldım. ya gelmif olınaaın? caddesi 98 numarada l!aa~i Edibe karısının evvel yüzilnü ke&mlş, son de uzun. v.adeli "tice.ler üzerind~ harbi Akdeniz lıavrıuında •e Or- aL.!ILa...a-Lt , ....... ._ ... ~ ... ~k:.: 
...-

0 
rdJTe . iind d ka. saat canımı 25 kur114 yerine 75 ku- d 1 mali L j ~ ...., - -, "' .._. 

Peçemi tecMibe lcia eYftli indirdim, , rue nın ön e urmut, ruştan satarak lhtUı:lr yapmaktan ra a Vücudunun bası yerlerinden ça ifan iZ aç yetinde ve ba- tafarıda bava tqebbüsünün nsi- Somel' d etle ~ .• rü-wııra tekrar kaldırdım ve merdi- fasını kaldırmıı, birini arıyordu. yaraJamıftır. Caı1h bundan aoara zırltk.ları zorlattırouya ve gecik- lizlerin eline geçmesine imkln Ye ıye e v ıo Yeııleıe dotııı ilerledim. Bu (biri) benden bafkası olama&- suçludurlar. tı-enılen atlıyarak kaçmı.ş, yaralı ka tirmiye matuf faaliyetler halinde &natlar hazırlaDllfbr. ~. Nilaa~ ..,., Afrika 
n• dL Zaten bu vapurla gitmem için Burulan matka yüluek fiyatla çl- dm Hası>kl hastahanesıne kaldırıl- ·· ··ı Lt_..ı· ..... eznlelselMıne de Amffitca goru me~ t:aır. M SAKMAR • _ _. •- · · A 

tekrar tekrar 18rar etmiı olan da meııto ve otomobil liatiil utan iki m!ftır. Suçlu aranmaktadır. • .az ı:-ır.a f't1nl!& ıstiyor. vrt.1pa• 
Her i!) yarım saatte olup bitmişti. 

Çarşaftan sıyrılmıt. kordondan geç-
1nl1, vapura girmtı... Hatti acente
nbı mektubu üzerine çoktan hazır
lanmış olan kamarama yerleomlştim 
Mle. 

Vapurun banketine daha iiç d6rt 
saat ıaman vardı. (0 vakte kadar 
lılr parça uyuyabilsem) diyordum. 
Zaten mıhlanmış glbt duran bağiı 
Ye demirli vapur daıma sinirime do
kunu)or. !sterım kı, icine girdim mi 
Ya1tur hemen kalksın, sulan yara 
J'ara ilerlesin. Vapur dedlğ"n duma
nını savura saYara eenl yeni afuk· 
laıa gôtuıen ne nedır ... 

Kamarada sıkılmıştım. Gu,·erteye 
~ kt ııı . İçimden bir sese geliyor: 

Tehlike!. .. Tehlike! ... 
'Kendi kendime konıııur gibi: 
- Hayır ... diyorum. Beni yok et

mek için hakkımda vel"ilen idam 
lrilkmü artık kıy:n!!tlni kaybetmistir. 

.. Btilcıılar .................... 
Gazeteler ve 
resmi daireler 

hemmiyet hükUnıetin kendine 
aüveni niabetinde olur. 

Devlet denüryollan v.a. si· 
bi idarelerin istuyonlaıa, tren
lere ve kalabalık yerlere fiki
)'el kutuları ubrmlf olmaları. 
ammenin murakabesine ver· 
dikleri ehemmiyetin madde 
halinde bir delili değil midir~ 
Gazeteler bu murakabeyi en 
geniş ölçüde kolaylafimrken, 
aadece. devlet mekanizması
nın selametle ve arızasu ifle
mesini temine çalıfmlf oluyor· 
lar. Bunu anlamak zor değil
dır. Ama k"mbiür kimlerin işi
ne eelmiyor 1 

o değil miydl! HaUi aö&ünil dinle- muhtekir de adJiyeye Yerilm1ftir. * METRES/Nl YARALADI: Ev B = ya İhl'ftÇ yapmaya imkiın gömıi-
yip dlnlemediiimi anlamak tein (ge.. * ELLERINDB MUHABERB velkl gece Beyoğlunda bil" yarala- ası~ Birliği Ziya Gün tesis yen Anslo-Sek11on devletleri hiç 
1ecegini) de aöylenıemlf ıniydl? MALZEMESi BULUl-'ANLAR : ma vak'ası olmuştur: azalarına h • J d olmana ita lal!unn iıdeta lıir •e-

Kafamda aynt sual dimdik duru- Moııtafa isminde bir.genç Jale a. eyetı top an 1 __ ......... L-lu-·n .,,.....L.·· •frı~-~ya 
l 1 

, Evvelce ilin edilen bir koordinasyon d d bl B s · / lllWQ uu ·~ .,. .. nııo "' '"" 1or: Ya beni vurnuya ged yM!. ın a r kadınla eskıdenberi met- uın ııiiği ıt11nbtd Mıneabn Bir ınflyon liraya varan semtini el tm le ("'-k ) 
Biru kendime eelir gibi olunea; kararile ellerinde muhabere nıalze- rea yapmaktadır. Rn.lilimlnı: Ü a .~ •e va ar ı uplrf· 

(nasıl olur; diyorum, iJeınln göıü mesl bulunanlar bunlann mevcudile Son zamanlarda ar~ları açılan Ankaradan Gğrendığlmlze göre n1Yenlteye bırakan b'a Gök'ln va- mele it.ıyor~r. . 
onuııde, Bolşe\·ik polisinin burnunun C\'Wtnı gc;.terir bir beyanoa•eyi gençler evvelki gece &yoğlunda kar basın kartı nizamnamesi kafi şek· siyetııame inde mevcut olan bir mad Almanya ıte bö1Je bır .. "ye 
dibinde, botubofuna adam öldilrüle- önümüzdeki pnurteii akşamına kıı- şılaşmışlardır. Mustafa n.etresinl llnl alıp ~ ürürlüğe girinceye ktldar deye göre mezkiir servetin varida- ula razı ohmyıtcak ırıı.i görün• 

., ,. hl b dar Fiyat Jlurakabe komlayonuna k ed bilir mi. Hem, 111u ddin unu ya- görünce yanına sokulmuş fokat yüı muayyen eYınftakı kanuni &ulan - bndan 'l.•üzde 15 • 20 81• Daı·•·şafa. me t ir. 
ı blldirecekler<lir. Bu mnlıeme hükO- " 
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par mı, yapabntr mi? ııteM)'di, beni met tarafından değer fiyatlarla ,... bulamayınca tabancasını çekerek bir mıza muvakkat basın 1<Rı1ları veri· ka müessesesine verilme 1 ıstenmek· Muharrem Fev7 i Tf'r' ıl\ Y 
evimde &iyaret. ettiil zaman bu işi kaç el ateş ederek metreııtnt yarala- leccktir. Azalarımızın taahhutlerini tedir. _ .......................... : ............... -
daha kolav beceremez miydi? Mu· tın alınacaktır. Fiyatlar Murakabe mııtır. ifa hususunda bir il" ıkleı· I kalma • Fakı.r)erı·n Jef~1· 

l k 
komisyonu tarafından mbit edile- E•nlce de ya•dıgvımı• -'bt doktor r ' · 

hakkak ki, Batumdan ayn mnma ta Yaralı hastahaneye kaldmlmıo nıak, adlarını listeye almak için şart •· .. ıır;• 
inat ettıı:..ım l(ln (idam hükmü) ccktlı·. Komisyonda l\fllli Müdafaa suçlu yakalanarak adliyece tevkif tır, lleıde bir gecikmlye ~ahal kal. Ziya Gbk Darilşşafaka müessesesine Belediye, fakir cf!nnz lef· 

Vekaletinden de bir mümessil hazır nü yedim. Şlmdl madem ki ayrılıyo- edilmiştir. nıarnak tw.erc keyfiyeti arkadaştan. verilecek paıanın miktannı tam ola-
bulunac:al<tır. rum. Artık tehlike kalmamıştır.> * ALACAKLISINI BIÇAKLADT: mııa lıilıldiriyonız. rak tc~bit etmeden öldüğünden Da 

K(ipeştcden sarkaıak, elimi sallı- * PETROL OFiSE VERiLECEK Evvelki gün Kadıköy 'Bağdat carlde- ıfo I<A!ıfYON ALTNDA KALDI: rtt~şafaka ile Üniverıılte arasında 
yor ve Muhlddine sesleniyonım: JlfAKINF: YAÖLARI: Türk • İı-ıııı sinde 548 numaralı manav Vııhidlıı Orluköyde oturan A,,.adis adında bir 

- Merhaba yahu!. .• Kimi arıyor- Petrol Limitedin elinde bulunan 200 diikkünına gelen Şükrü e ki bir bor· cocuk tramvak caddesinden geçerken fikir ihtilafı ıuhUT etnalfdr. 
sun böyle? ton makine yağının petrol Ofısıne cunu istemiştir. Bu vasiyete eanı 11• Kunıçeşmeden gelen 4o4s sayılı kam Dün Üniversitede toplanan Ziya 

Beni görür Ki)rmes, birdenbire devd kararlaıtırılmıgtır. Bu yağla- kılan Vahit evvela Şükrüyü savmış yonun altmda kalmış ve vücudunun Gbk tesı11 heyeti diğer hususat rne· 
serindnJ giıliyemedi: rın fiyatları Murakabe komlsyonu gitmeyince de bıçaıtını çekerek sağ muhtelif yerlerinden yaralanmııtır. yanında bu meseleyi de rnüıakere 

(DevamA var) tarafından tes8it edilecektir, ı kolundan yaralnmıftır. Şoför Fahri yakalanmııtır. etm$İtlr • 
_g 5Z 

pa katıldık. eter enr Ferdi Beyin olsaydı bu cek. 
Ed.bf reman: 17 .............................. 
ET1lılilF/M/ZDı4::f)

DUVAfR .. ' 
1 

Afife Hanımla birlikte ltiı de gru· - Biliklıı, dedi Naran Hanım, - Annem ielişinize çok ııevlne-

- Bendeniz, dedim, daha salibi· kaılar kolay kurtulamazdı elinıiı- İki tarafında nadide çiçekler di-
l yetil olmndığıını kabul ettltim lçın den... zili ıeniı ve hpalı merdlvenlft'dcn 

fikirlerim! soyllyemfyecetlm. Bu. Ben gftlerek cevap verdim: yukarı çıkarkeıt yine eüleret 80l'dU: 
mınla beraber eserler eksc.rıya mil· - O halde sanatkln tanıyınca - Mediha Hanımı niçin getirme-
tehassıs!ann takdirlerinden ziyade tekrar bu mevzua döneriz. diniı1? Yoku bütün sanatkArıar gibi 

Kemal 811 
... _._r dinleylcllerJn beteniılerine göre kıy· _ 5 _ ııiz de kııkarıç ınısnııs! 
uaT- met kazanırlar sanı)·orum. Afif H · · ~ ................ .................... St . , 

1 1 
t . h"l . k e anımın davetine gıttığlm - Bu miiık•I bir aual. .. Jlye ce-

• 1 au~ un va ser ",' 1 mıyen. Y~ • uman, beni kendisinden önce Naran vap verdim. 
Bu sıı·ada grupa sokulan ve mü- tur. Fakat Bet.hoven ln senfoı.ılernıl 1 Hıınıın karsıla Jı Geçen 1ı ita t, J • 

hendisiu son ıözleıine yetiıen Mu· I kııç kişi la)ıklle tanır. Halbuki lıil· ıil edilen eEer: ıtlt her ,:yi = ~m: Fakat ~ıF<kanç ol~ak ıçin nıutla· 
rad E!endi: hin musiki ustaılları Straıııı ile Bt>l· d"kl _ 1 I) · r· 1 ""ıen ka sanatkar olnıak ıcap edeı· mi btl. 

- Evet, dedı" "**r sahlbı" ....,. .. ul hoven arasıııda bir mukavcse~·i bile 1 ı cr,ıılıt a~ı:ıatır ıtrk_gu u~.cb: k : mem! Eğer kı•knnçlık bir yaratı!ıı 
•• ...,_ ~-~" • J '"' ı ·ııı:. ·arının u a • h · ı d ıc.tı h • · 

nu öğrendim. ya.. al aeaiı edin bakalım. Fırut bu kabul ctm<'zlrr. da k t 1 . d ki ve uy ı$ e.ı; e, er ııevenın bıraz 
B bı - - 1 ld" ded" F. 1 k d 1 r e um o acaırı neıe en a a ge. kı kanç olrııel!ını tabii bul a ~ u . r eoıuş mese es ır, !· 

1 
fırsat. Eğer aıamızda ol aydı ılm· .seı· ı;oııuııa a ar d nlC'mPd"ğ-i. Jiıdi, dedi. Snnıa ilave etti: sınız' m • mı-

Bana 1"9l1nee, bGyle bir karar 
kal'lıınnda kalmamayı müreccah bu
lunanı. Tanımadıtım iki ı.attan biri 
• kt eonradan bir mllhendia oldu&ıı-

İhtımal kı Hanıme.feııdılertn her lkı- dl mutlaka eserin tamamen kl ~ur- mi?. hslde şu kadar sGyllye} im ki b:ı · · • 
s1 de haklıdır. Ortada bir hak ızlık suz ve mtikemmel oldugunu k l•ul eserin bPğcnmediğlm pek çok n.ık . - Maam:ıfih bu iki mcıi) eti ken- - l anlıt <luıunilyorsunus dos-
varsn eseı in sanat tarafını sbkutla edecektik. Ah biz .. ah biz insanlar. ları olduğu halde onu sev c .. •imi dinde toplıyan sanatkarın e.serl ne tum. Kıskançlığı sevı:iye bağlanıa-
geçişimiıdir. Bendcnlzc kl'llmıa, Is- !!anıyorum. olu AA olııun kendiııine itimat ed ıle yınızl Kıskançlık aczın Ye haaedin 
mini henüz bılmedığlmlz ııanatklr, Naran Hanım: Ziya: blllr. ııınhsulüdilr. Bir ınuhitt. ikinci pla-
rnuslkldeki lktldan say sinde b"ze - Eserin aanat tarafını daha sa- İtimat kelimesi Gıertnde fasla na dü~mlyen inıan kıskançlığa daı-
büttln hanları dutlhlmek fırsatını lihlyeUi ağızlara bırakalım, d"ye - Ba IJ'le bir mitalea kf, diye duran bu manidar hüsnllkabule mu- ma ya"'nneıdır, Hiç kıskanç olmıyan 

mukabele etti. Elff senin olsaydı kabele etmeme vakıt btrakınac!an bir insan mecnunane bir aekın e iri 
venyor, beni sasterdi. bu kadaıla iktifa edebUlrdJn. j dev:ıın etti: olnblllr. (Devınrı.ı "'°") 

nt 1çin bu senrki bütçe r 1 ıı 2 OOI 
liralık bir tah isat ayıııı t ı. 

• 8.4KIRl\.ÔYDB: Bel ı, B .. 
kırklly kUfiııı için ikisi elektrıkU, ü
efi de elle müteharrik beı canavaf' 
d( dugü ala,.aktır. 

r............................................. ~ 

rl!~z~l.erin1 ~~~J 
l11•1111lan Acı.Jof .Yolunda 

Jofnı .,. ünlii .Yirimn ""4-
r.t, -'ci .,. iTloaclaıt ., •• 
..O• .. İl""-Jir. • •• 

Yalnız: zekl ve irfan hısam 
d<>tru Ye terefl.I yôla sme kit,. 
değıldlr. Zekl Ye irfan kendi 
kendllerlnJ kola)' kola,. niletimal 
fldebilirler. Sedye ve irade de 
yalnıa bqlarıoa inaanı dotru 'e 
ıerefli yolda tutalWlrler. Fakat 
yalnıı bunlar da insanı ha) at 
yolunda muvaffaklyete gütüre
mealer. 

Seciye " irade, Mkl •e irfan 
Ue birletir ve banlar birtbfrlnt 
Mslerse, biribirinJ clesteklene. 
:lnauı için açıl ouyacak lıJcblr şe. 

rcfii muvaffakiyet ve teali ~olu 
kalma. Zaten bunları bir araya 
getirmek en btıyilk mu'lıdfakı) et 
sayıJııa yeridir. 
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SOVYET 
tebliği 

' Jllls ., IDleiil 
. f'lrJl''IP --

(1 tteci NAif"nr. d~1)(WI.) 
Bu yeni tip unlar ,,.._ tt rallill
manlı olacaktır. 

(1 ixei MaJıifıd.ı• /Ü,,_.) 
MERıiN, 4 ,...._. A1qam teWiji ' 

İmwiltertTe kal'JI luıva kDYveiied- MOIKOVA 4 (AA.) 

Muhterem halkımızın fırmlanlan 
aatıa •WHıın ~ ........,._ 
!eri lııer Jmmnı. •erhal ........ 
lediyeye b'ber .-ermelerini bilhassa 
rica...._> aıiz dün gündü& lngllterenin ıahllle- 8 8 r So _._ ı · 

l'inde demiryolu tesiaaıına kartı mtı- 3 ·~: S.U: K 
eMiT laloa111lar 7aıttmıla11C!ır. 1988 . D-.'-~ T _._ ;~!L-°""' 
tonWitmak _. 1'lıep olııatud-.tır fa- Mela, uq-uu ı1eacn.ov ...-.me-
~ -.AilleıiDcle tnı&htıelii' liman- . tiDde n E..toa,.a cepl.eende harp 
l&ı'Cl&k1 •kert ~ ilaerlMe l>ü- clna metoıq.t:r. 
yuk çapta .._ita atılnılftlr. Akde- Diğer mıntakalarcla mühim 
ııizde Alman \"e İtalyan pike tay- bir tebeddül yoktur. 
)'arelerı iki tıo.rplto. mul~ribin tam Kızılordu tayyareleri, kua 
isabet b,.WUVjleııdl6. ue,.- uy hnretlerile meaai Qirliii ya..-
rare faa1ipd oinıuttar. .lü·weyş __ L dü •nw tölrii ve maki-
iayyaresJ 41itiftil11tift61'. ~ftvttn ™ ---f'D mo . 
kanalında &ııkerl teıı.i&ata hüelım ~ neli cüzütamlanna p.yade "Ve 
tll1nift1r. U>pçu kuvvetlerine darbeler ia-

Jlal••• le~'fl' ~dir~yyarderi ile yapılan 
JffiMA, 4 (A.A.) hava 111~ emıaemcia Ka-

halyan oı:duları umuml karnrgi- z lo du hava kuvvetlet"i 19 tay-
iıının 426 numara!: tebliği: 1 

r ka-..L-tmitferd.ir. Alınanlar 
lla1ta deniz i\IBD hava kuvv..Ue- yare 7ıuc • • l d' 

l"J• • ...__~ nda .. _'- "'-· ha d 'ee 31 tayyare zayı etmtt er ır. 
mı& ... rllJ.l n .ı.t:AJ·ar uum r ı- . .• .. l 

ınan eclllmittir. Dftıman tayyareler! Cumartesı gunu. Alman ann Y~.: 
kalabri7ada1d tayyare meydanlarını m1f olduJdan btT ~ t~~ 
mftraly!lz ateştne tutm~şludır. Şi- esnasında Kızılordu tayyareJe:ı 
lnali A:frikada Tobrukun ileri bat- ..iki Alman tayyareai düflirmüş
larında karşılıklı büyük faaliyet gö- lermr. 
rülm~ştti~. Bir mikta~ esil' alınmış- Baltık denizinde bir Alman 
tır. ln.gilız tayyuelerı Cyrenaik ve tahtelbahiri batınlmış'ır. 
Trablns şehirleri üzerlnc 'bombalar So 1 · t af ından 
atmışlardır 3 kişi olmtiş ve 10 kişi vyet 

1
tayyare en •

1
r b' 

· K"--' · na yapı an ır yaralanmı,ıır. o:nence KT1anı 
'U'''- ta + .... -'-'-iill ı T ı... akın esnasında iki ~eminin yan 
.IQı .. ver yyare ,,_,..ıt:JLA er ou- l - d'-

ı·uJU.akl askeri mevzilerle, depoları yatmak Ü~ere ~ d~u ve q:er 
ve rıhtımları ve Mar&:ı Hatnıhtaki .gemilere ..ısabıetlı endahtlaı ya-
teAisab bombalam13lardır. Mııraa pJdJip eörülmü,tür. 
Matruhun ıimali garbMnde denizde Norveç sahilleri açıklaranda 8 
bulunan lkJ dlitııuuı muhdbj hasa.. bin tonluk bir Alman gemisi ba
ra utı:atılmıştır. Hava kuvvetleri - tırılmaftsr. Bu gemi, Fin 11~ AJ-
aıb düpnaıun 4lört tç7ar•bd ııUl- ordularına mülaimat götür-
ü .. 1 dl man ş rmuş <!r r. tJ ,...ı.: me .... e .... 

Atlantikte faali~ Wnan de- Motkovaya hava taarruzu 
ııizaltılar.ımızdaa ldri üssüne nönme LONDRA 4 (AA ) 
ınl.ştlr. 1500 tonluk İngtliz Cachalet · 
denizaltı gemisi bir U>rpito mWıri- Moslwva r~dyoıu_ ~azartı-.tıi 
bimiz taTafından maltmuzlana1'1l1ı: iki ıabahı fU haberı vermıştır: 
ye ayrılmıştır. Tahtelbahir mliret - , Pazar/pazartesi gecesi, AJ
teltat!Man 91 kiti brtanlmıt .,. e- man tayyarelerinden müteşekkil 
sir edilmiştir. ıruplar, Moskovaya hiıcum te

........... .......... ,. 
yaglna memlekel I 

§ebbüaünde bulunmutlardır. An
cak çok yüksekten uçan birkaç 
tayyare ıehrjn Ustüne kadar ge
Jebilmittir. Diier tayyareler. se
ce avcılaımızla dafi batarya1an
auz tarafmdan d-iıtılnuftll'. Ev
lerde çık•ılan yangınlar .Uratle 
silıdürühnüfdir. Askeri hiçbir 

,,,.,..._,,._ ....._., hedefte laa•r yoktur. 
IMmdald .. ıeti, cinınınertliği le Alman zayİatl 
w takdirill, h• .._,._ I~ MOSKOV A 4 (A.A.) 
cleclir. o cilMtle ~ Wr Ayda bir defa çıkan cKomü-
fnnlc ı...tecisinin menılelretimi- nist Entemasyonal:t mecmuası 
.. ve milletimizin lehinde deı, şöyle yazıyor: 
...,.hinde (!e aerdeceği mütalea- Rus - A1man harbinin ilk üç 
._ kadar bizi bir pey bia'ine hl- haftasında yalnız Alman kayıp
ı.lunaz. Herkes istediğini söyle- lan ölü, yaralı ve esir olmak üze
Un, Türkün ulüv~ücenalat, ooa re bir milyona balii olmuştur. 
}'er yiizüncle )'etİfilaw ...... .n A,.nca 2 300 tayyae ve en iyi 
Wr paye ven11~tir. Alman tümenlerinin 3000 tankı 

Bununla beraber fU Deyli Tel- tahrip edilmiftİr. 
rıral denilen suetenin muharri- Kire' ._,tabeeda 
rinin, .bitün tark memleketlenni LONl>RA 4 (A.A.) 
cialatıp da ya1mz Türkiyede ııık B.B.C: .... . . . 
sCSnneaindm 11Pta ile halYetme• Sovyet tebhgının Kıyefın ce-
li laOfUDluza ıitmedi değil. Çün· 1 nu~unda . kain Bey~ Te1ıerkov 
idi bu ..-, yukMICla M ııö,ledi- t .iatibmetind~ ba.rbın deva~ ef:
iimaiz ••İle pı..a mıMdi ele- i mekte olduiwıdan b~ilmMa. 
il, .,.ıi ....ncla -.Wir. E- burada AJ~nJann Kıyef rmnta-

-a_ ~· ....... kendi •en- kaeuwia yemde. ~ ~ 
cimi imha ile me,rul olan ıarp miş oldukları suretinde telaıdr.i 
m f ı o· b •1 ! ..... ..l;lmektedit-. 
~a sulh aelimet ;. inwl- So+ıedalu ...... 'I twcıwafan 
hl& niimanel.-i ıö•tıH~ .. .._ LONDRA .f (A.A.) 
....rıe.. jp.de Mkiki 1air ....a..;. Ofi: 
Jetİll narlanm INr ,.w.a Çember içine abnmı!J olan cü-
liW ..... • r. zijtam)an kurtar~~ üzere ~·-

T ASVIRt EFKAR yet kıtaatnun Kıyefiıı ııu~ınde 
------------ mukaltil bir taarruza geçmıf ol-

P61aln .Alman duldan Berlinde .c;ylenilmdde-
dir. WIJllı 

tekllfterlnl ~~ 
reddetmemlf LONDRA 4 CA.A.> 

Haftalardanberi devam eden 
(1 ... eMifedft .,,...., L! 

bir nevi durgunluktan •onra °'r
lds Ma~alin beyanatında Bitlere denbire cenup cepbeaİlılıl bir 
daha futa bir mutanat mahiyetin- f ı· t 
de olduğunu yazıyor. kısmında mühim askeri aa ıye 

ba,lamıftu. 
Şimdi söylendiilne göre g~en cu- Daily T elegraph muhal:Hri O... 

~rtea1· . i . totiplaııadn Fraıw& ~~larl sian Gonlding Stokholm. den 
... ec ısı ıç maın an sonra ... areşa nde d'" b" 1 f .. bu .. . ır te ara a gore Pet.:in yalnız kendi ıahsına inan- go r ıgı • . . • 
aak llzım ~ldiğlni söylemiş ve de- hareket Rus cenup ~eı:-~ın za
ıniştır ki: Franu71 kartarmak icin yıf noktalarınJ keşıf ~ın yapıl
llhdmıe te9GI etilmiş olan ~·yi makta olan tftr sondaj harek~i
yapmıya bunun lçiD ieabederse haiz dir. Bu •UTetle Almanlar üçüncü 
olduğum nam ve 16hreti de terket- umumi taarruzlaını hanci nokta
mtye laaarım. dan baflıyaak inkifaf ettirmek 

Hopldn• Lo8drap 
döndU 
LONDRA, 4 (A.A.) 

R0011&velt'in ıahsi nıtimeuili •· 
Harry Hopkina, pazar gnnn, gece 
yarısı Moskovadan Lendraya avdet 
et -• .ı .. ••• 1!!1.=: ..........•..••..................• , •. 

icap edeceğini tesbit etmiş ola
caklar.du. 

Rmlar çemberi lunyorl... 
ZORtH 4 (A A.) 

NaUeaa.J Zeitunı lıviçre gaze-
1:.eMaia Beıtm muhahiridiyor ki: 

1500 kilometrelik bir cephe 
üzerinde iki lıa*danberi devam 
eden çeta uwlaardıelerde, Al-

Ta•Ylrl Efklr mantar m .. ~Ui '-a çe-
----------- virme 'hareatleıi ~m·tf•rdar. 

N6ıha• (S) Karuıtal' Fakat bu çembeleri lcırmalt için 

' 
1 'l'ilr*ill• H«"' Rusların yaptığı t~llileler her 

Altone teraid _ ıea fg!n zaman muvaffak. olmu,tur. 

ıc t'1'90 ~ Rualar ecnebi at.temilt.t.i 
Senelik ..... .... ••• 1408 r. • .ldat81flar 
Altı ayllk '"......... '780 : 1:: : LONDllA 4 (AA.) 
~ aylılı: ''""''"' •• ,Cee) • s Lh 1 d Bir aylık ............ 150 , 701ı:tur. Deyli Ebpreaın to ... ? m e-
Dtıcu • ki muhabiri telarafla bildırıyor: 

T • So et Ruıyantn Kızıl mey-

1 
Fnlcalfıtle ahval luuebile ,,,,,.,.,..,. 
ma111larına gizde 2S zaın ..,nla •• 

için ·bir luuuın la,ıluuı lıazırlaıulı 
ANKARA. 4 (.Buad) 

Hükumet 11aJY ıona&lyetlnln 
bhçıok memleket.leı'de ftelmJe 
Birl~'lt :Amerika, 'Sovyt!t Rus
ya ve İnsilterede normal ha
yat ~Hlııi dt;ği~irq, e~ya 
ve gıda madde'lcıi flratlarıııın 

ftİ11'betı!iz <derecede artmış ol
dutun• nazarı itibara alarak 
iıu ıic menileketı.Mi oe~tlllt " 
konsoloıllllk memurlarından bu 
:nıüfkül :zamanlarda kendileıin
den he.klencıı .ı·aııdımanı alabil
mek J~in maddi vsı.z.l,retlcrini 
düzeltnıck .zarul'etini hlssetınlj 
tir. Ba itibarla bu üç memle-
1'ettekl memurlara maq ve tem 

aiJ taıı.Jaatı ~ 76* • 
denet tarafında Jlllaa' •1.. 
len blnaluda tbalet eılenlere 
7ÜZCle .20 nhibet.iade Wr sam 
Y•Pılması için bir bnmı liri
hası hazırh;yanık Metise nr
miştir. .Aynca k kanundan 
Milli lılüdafu,, Ticaret w .... 
rlf VeWetleri de iııtifade e
decekler ve memleket d11ında
kJ memurlarına yfhıde 20 ve 

25 niabetinde fazla maaı vere

bilecek"Jerdir. Kabul edllecek 
olan bu kanun 1944 mali aene
sl nihayet.ine kadar •nteber 
olacaktır. 

B til11le111e ............ , 
. (1 itıoi aaltiftıtia .._) 

b - Üçüncü sınıf biitüuleme .lm
tihaıftn t ey\ülda tdteet.tiir 

.e - Liııe 1ııit.ıin.e t..tllscı ... ~na ~ 
eJlilia 1ıa-. 11 eylilda .,. w
rllecektir. 

d - llk ıwıı!larJR bütünleme im
tlbanlan Z1 ey!iilda 'bitecektu-. 

e - Devlet olgunluk imtitıan\an 
18, 20,, 22 ~ 21 ey.lfil tar.illleriDde 
)'apılacaktır. 

f - Talebe kayıt ve ka.bulline 22 
e)·l ıl1 da .tvarı v#nlem!lrt.ir. 

4 - Ögr~trnen okullan: 
M~t sm.flllftt' bltt11tlene htı

ahMıluına ı eıt'hltda lıqlamp US 
e,-hita t1011 ftrlleeektir. 

1 - M~ 1edıirat elnlllan: 
Biltiinleıı c ln1tihanluile talebe 

kalıt ve 'knhulfine 25 ağu t11Eta bat-

ALMAN 
tebliği 

J lamp 20 e.y1u•da son veııl&el.tlr. a p O n y a 6 - T.alebe kabulü iı üıa .!arı: 
a - San:ıt ve İQJaat u&t.a okulla-

ha la 
rına alınacak parasız yatılı tııll!be

Zlr nıyor nin imtıhnnıarı 20 ağusto ta )'ap•l•-
.cakbr • 

(f inci salıifetlen derıını) (1 fttei -.akijed.-n devam) b - L1te ve ortaokullara alınacıık 
man teşekkülleri imha edilcii,ii foctiklar, ayni zam11ft<la gonüllü işı;i parasız yatılı tale~nin imtihanları 
ıırada Alman kıtaları 10,000 ~ervislerlnde ve l ardınıa muhtaf a- ile sanat okullaıı:ıın .elektrikçilik şu 
eU- ve büyük mi&tarda tank. top dele.re Ya.rdmı ıtlerJnae de ~hotırı. 'besi dlSrdüncfl sınıflarına alınacak 
ve sair alAt iğtinam etruiılerdir. lacaklardır. ortao1ı:u1 mezunlarının imtlbanları 2 

Şark cephe9İnin diğer k1t1ımt&- . ~ealek .tne'ktepler1 talebesi tatille- ve & ey)Ol tan1ı1eri ara11nda yapı
rmda harekat muıraffaJciyetle de- rını kendı lhtiaas ıııheılıerine göre. lacaktır. 
vam etmektedir. millt mtidafaa için çalıpn fabrika- ' '1 - Ortaokullarla 1tselerde ve lif 

Dün -· --L~-..:...etli •--- !arda 'Ye diiv mf r dr .. pıcl. Tetmen olcunarı De bl\t1ln meslekI 
.- -.UUU,T _,,_ reeeklercttr, tedıisat Okullannda deJSJere n ey• 

re teşekkülleri Moskova ıaskai Gerıt itızlara ııt!lbıoe, QDJa,. .Qa be- 1filt'le 1ıa;lanaca1rtır. 
hedefteriai ..W..ir eurette bom- tediye 'kreş1er1nde, .ıotum evler9de Vekiletin bir tavzilal 
J.lamışlardır. ve focuk bahçe.ı.iJwie ~r.a ... ANKARA, 4 (A.A.) 

Kiy.f etrafaada kacaldardır. Maarif Vekilllğindt11 tılılılfl eclfl. 
STOKHOLM 4 (A.A.) Garlarda duvarlara asılan ilanlar mletir: 

Cenup cephesinden gelen aon la halk ancak .&arutl allvalde •eJ&- 2 Alwtaıl 1141 taıillf elaJlviyet 
haberlere göre Kiyefj zaptemek bate davet edllmekt.e ve nakil VMJ- gRP.et!!!lnde Maarif Vekilliğince öğ. 
· · b.. "k b · h k t 1mak talanndan bu suretle taMı"ruf temi- retmer.lcl'in B~ •yır ee 
IÇın uyu ır are e Y8'>1 Di tavli:re edilmektedir, y miyetlerinde faa~ nzit. :kalnal .t -
tadır. A.Jnıanlann da kabu1 Te' J srJyerek nıünlıasıran !ll'lıllllekl ...._ 
teslim :.ettikleri •-hile bu mev- llpOn law.etleri :51_. ...,. illerde ibulamıııalarllllll .earedildiii 
kiin ıevlwken bakımından bü- badattuncla tıakimwla ~ir havadi• eöı11lmüftilr. 
Jiik bir kıymeti yoksa da .teref HONG.KONG ' (A.A.) Öğretmeııl~ln Halk~vleriıt&ı ve 

b ı"L---'- b L- Şimdi mütbit Japon kunetleıinl11 
Ye aysiyet mü ~rı u ..... Siyamın ıark hudutları.nda toplımdı- hayır eemlyeüerincle vazife alırıala-
reketi zarmi lnlmaktadır. lı herkesçe malıimdur. Slyıımın, kom rını menedici hiçbir emir ve taml-

Kiyefe karşı yapılan bu taar- şularlle dost kalmak i~n f!indeD P· mm hlunmad1tı bUdirtti_r_. --
ruz, b.ir k»kaç hareketi teklinde leni 7B:Paca,fı zunadilmekteılir. 
teressüm etmektedir. Çünk:.ı Al- Japon gemileri Amerikaya 
manlar, bir taraftan Kiyefin ti- ıitıniyor 
mali &8J'biaindeki Korosten' den. 
d'ier taraftan Ukrayna payitah- t TOKYO, 4 (A.A.) 

yj malü.mat alan Ameıika 11\Cn-
tının 70 kilometre <:enubunda halarınd ~ilditine .göre Japon 
kain Zerk ov' dan ge1mekt~dirler. geni' ni .Amenbya <&eyahııtleri 
Alman kumanda heyeti, büyük tamamen tatil ednnd,tır. 

Rusya ile Ukraynanın irtibatını Çinde --· 
kesmiye çaJlflDAkıadır. TMTO, 4 (A.A.) 

Bu mıntakada Rus iarkaıarı ri- D .N.B : Yonıforf Şlmbun gazt.e-
cat hareketlerine devam etms - ıinln ffanço nıo1ıa1>ir1 y.a.ııyor: 
tedirler. Bununla beraber, -cephe Cenutti ~rot Çinae bllha~ı;a Çun
henüz tutunmaktadır .. Diğer ta- kin~, IKr 'ranl,' \'e Yunnahrla bir 
raftan Mareşal Budienny, bir çok tıı~ ate meydanlannın inp ve 
ihata tehlikesine maruz kalma- cenıtbi ~arbl Çi.ne tıOO tayyare glin-

derflmiş n1 r.ıast, aynt ınıntakaya 200 
mak için ricat harek.e.tini tesri et- fngiJly; veya Amertka1ı ve 100 Sov-

Amerikad• 
harp eleyhtarlan 

(J iU& H.Ai.{Ml.• 0.tMIM) 

1 pak yHatıoa &leyhdar 
Wr A:rea ..... 

NEVYORK. 4 (A.A.} 
D.N.B.-: Associated PNMln ver

•tı h1r habere 6ore c119'llwriyet,ci 
partisıne mensup ayandan Mister 
Nye, tpe'k fabrftcalarının kapanma
ıını emrettiği için Mister Rooseveltl 
t.en kit et.nılttir. Mürter Nte alelicele 
ittihaz edilen bu tedbide Anıeı·lkan 
•illetln1n mtihim bir maddeden mah 
nam bınılcıldltım ve menıfelı:etin har 
be yaklaştırıldıgını iddia etmekte -
aır. 

miye uğraşnıaktdu. Ru.lana ne- 7f't pilotunun ir.amı. Sfblrya ile Lan 
relede yeni JDe'VzMu tıstaealrları (t"U ara.'!tllda b'bD olan süratle bir 
henüz malum deiild:Z. Zira Don demtrvo'u inp ecilh11e1cte .oım811 Çin Bu tla WiDkie'J'• maans 
nehrinden e.Yel müdafaaya et- mubanobeııtle Avrupa harbinin sıkı NEVYOU, 1 (AA.) 

. l ' .. fi ----" d"~ mimaııebed otautwıu -.stermekta - Amerika sosyalist part.lal relll verlf ı coera ftleTZUere teıta m dir. eu ~ Nonnaa n.- ..a.-ıa ,,..... 
edilememektedir. bt!yanatta Vandel Villkle'yl Ameri-

Alman tayyueleri,. m~- ••••••••• .......................................... ...._.. .aı.eüleıtaill Aıweı._.. 

)ere faaliyetle iftirak etmekte ve AlllPayl Y9rmala milletini aldat:aDi Wlıl Wr Mrlte 
ricat yotlarııu talar.ip etaıiye ça- çel.,- A ............. ~ ~ .~ wya 9Clk ... 
htmaktadır. llaamafih Jn• kilde tertip ettı1den fesat ...,,... 
mütaNdere nazaran yeai Ltt ta- LONDRA. 4 (A.A.) ittJ"k1e itt.ilıa• etaa1fdr. Normu 
arruz hareketi haaduıaakta olatı fft«fli& •mtta1Uk da1res1nin bnc11r- Thomas, Vandel . Villkie'yi hu m~-
AI k da L- t' haf dltitıe -re, fn~lz tarassut ıcemleri le hakkında sarıh ltyanatta hulun-

mn uma• .~e '· ."°" - •" maktan içti• etmeel Jaaeebtte tah 
talat- zarfında mutemadıyen har- e"1ob11 78~ çahıao 5529 ton. tiy• et.mittir. 
b k d -1 • 1 - •· _ '- hık Ahnaa Prankfurt 1re.ınislnl ya-

e sev e ı mlf o an cuzuta™rı katatm .. at"ttır. Aı-taa ,,.,.., 
d.eğlştirmek nya ~en1 .baş~an ten- VAŞİNGTON, 4 (A.A.) 
.. k etmek ve çetm bir ııotihan EJr11•1Ar • Peru Ofl: Mümessiller nıecliet mflda-
geçinnif olan harp &ktkı"n.i ye- 111Uh .. atn1dı faa prog1'llm1nın tatbildnt' temin 
niden 1B11ayene eylcınc~ .wetrie maksat!ile .ergi ft ltarçların ile mil-
cephe geria'ıai tanzim etmiye uğ· LİllA, 4 (A.A., yar 821 milyon 200 bin dolar arttı-
raşmaktadır. Oiier tara/tan yeni Ofi: Peııı Hariciye Nezaretinin nfm1l11111• 'llriiteeHlk kamm. li)'ihaB1 
yeni kml kuvvetler, hiç durmak- WJdirdtltne gire Cllm&riai akpmı hakkındaki karannı yar•• ....,..._ 

atitarekeJe ratmen Anateur - Pe- tl 
sızın muharebe meydanına vasıl ru luıd!Mhnıda münfrit çarpıemalar ri_1 .it ..-.U nemlııilletl 
olmaktadır. Bilha11a Beyaz Rus- olmwşt.ar_ ...- l • en 
ya cepheıinde ve Smolensk. :nın- VAJNGTON, 4 (A.A.) 

t~kasında Sovyet·ı kuvvet.lerı, y: D 1 K K A T ' ' Ofi: Hariciye N aaretl, Birleşı1c 
nı baştan mukabı taarruz tete - . • • Anıerlka.ııın muharip memleket.lerle 
büsünde bulunmaktadırlar. Al- ieıtal alt ntlaki memleketler fakfrle-
man kıtaları ise Ruslann ricat Emlak alım ve satımı rine )'&Tdmı maksndlle 32.8!3.904 
hathmnt kesmek maksadile Smo- dolu topla11nş oıdut.anu bildinnek.. 
lensk ile Moııkova arasındaki Emlak almak ve satmak istiyen- tedir. Bu .par.alar, Ametfttaclaki ha-
otomobil yoluna hücum etmek- ler kendi menfa&tleri için cGilven> yır cemiyeUni tarafıadaıı toplan. 
t d. l emli'lce mftracast etmeleri eayın hal- nııştır. Bu ccmlyetlerln .faaliyeti Ha 
e ır i);: So t aJ d.... kımıza saygılarımızla bildiririz. ririye Ne.uı eti tarafınd•n kontrol 

1 ."Ye •r. Galata Baak.alar eadde.&i Bozkurt .edilnılş ve ~O temmuz 1941 t.aıih'n-
911ba edı dı , Jeneral Mil ,ikj9ci kat numara 16. de top1anılıuıı1 paraların 27Ji26.448 

BERUN '4 ( A.A.) 406 dolarının mahalline sarfedllmiş o\-
0.N.B. nin bildirdiğine göre, Telefon: 12 duğu an\a11lmışt1r. 

Peipua gölünün Şma1i garbisin
deki ormanlarda iki Sovye.t alayı 
•kıştınlarak imha .edilmiftir. 

Mısıra hava hücumu 
JC..ABfRE, 4 {A.A.) 

Bu gece Kahlrefe ~ ıtıill19k Jı11-
aır "1liJ"ldıerfnde alirm işareti n
rilmiıtir. sııven kau1ı mııt.üau
na bombalar düımııı ve ıimdiye ka
dar kaydedilenlenlea tula inaan iı9-
lefatını mucip olmuıtar. 17 kişi il
mııı Ye il kişi yaralanmııtır. Husu
.. ıMlkenlerde Wıu hMar vardır. 

Kahirede, la1r.-.ieriyec1e P.n Aait 
t.e ve baıka yerlerde de iıatalT&la • 
nn mukabil atltlan 4kl,.ıa..ıu. 

(iLAN) 
32 P. Atayının •. Taburu komutanlığa ait 

zayi .olmuftur. Yenisi 7aptırJacaktw. t1tm olunur. 
reıımt mühürü 

(f>665) 

Topkapı Maltepeaiade.ki 
Sabnalma KomisyolUIDdaaı 

1 _ 25/7 /941 tarihinde ihalesi ta!ip çıkmadıiından )'apıla

mıyan SOOOO liralık kırmızı me11eimek paz.arlUda aat1n .aJınac:ak

tu. 
2 - H••İ f&IÜw ve e'Yaaf T ovkapı Maltepe Askeri Sa-

tmalma kOllli•,onunda eöıülebilır. Derooıaau)'all •rak iade ol'QDID&I. d vy •- .ı.:.. ukeı1 maneTTa 
• ran • yapw?u<15• 

ve ıeçit resimlerinde eaki t~nkla- manevralar ve pçit 1e9İmleri için 
İTİZil - Y.uıınmn faıJalığıD- n bu merasime iftirak ettırerek hep ayni tanktan 1wu.n..,..ıar

du (Slpa! Jl'ırka Baia)er.İDİD ba- ec11ebi atatemilitelerini aldatmlf dır. Alman efkln uauuniJ"!9i, Al
Jatı) bıkk1ndakt ıomanımızı bugil_n olduiu Bedinde resmen söyle- man ııenıııtliinia kitle halinde ui
clet'CMemedlk. Okuyucularrmısclan o- mektedir radıis :n7'at'ln me.alenGn kini 

3 _ Pazarlık 7 8 941 Pc~pıbe günü saat J 5 • mezkur 
kom»Joncla yapıl-.caktır. 

4 - Kat'i teminatı 7500 liradır. 
S - X.-w a.ucimeim elU bin liralıiı toptm almacaiı gibi 

;";r;;dlleris.i;iiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiat Mit.~ ıat1ırla M •-'llN cıld~ "~dır. ufak paıbler bal nde de alınabılir. (6S28) 

Sahife: 3 

Tlrfısn fa ....... ,. 
etw.f Kilon Lira ,_ ıf':I. 

....... ııo.oot -u ee ..,.. wa • 
&..... ..... 18.001 uı .. ""' ... .,. 
Nohut 68.000 19 • '1... 121 • 
briı l&üa IU>OO • • lMOI U25 4D 
Sade yatı &0:000 lt6 00 111ıte ... • 
ZeytiD fi.oot • ıOt .. .. 00 
k,ıiııyfiı 21.ooe • • dlll .... • 
Saban fiO.toO • • :12191 ım • 
t - ı•. Tem.as. N1. ..... )'..... b.-1a ..., .... 

ieJew ~• ..euta ...W. 4J'mt)ar ,..& llidl'fif 'W iClWs .-U Wea 
yiyecek nıadıielerJne de .tnlip-.. .tznallliU.. ~ ıı.,- -..fla 
eWttaııeleri •· At-toe. 941 ...... ~ .uıt :li • J..-. 1'-.at 
Jrar...,,+i K091isya ,•. .. » r ' c*W. 

2 - Ba ..udelu. lıİı' ...... !* tıtaıfmdall ~ ~ siltl 
ber ınMde i'1ıt a,yn aın aı'ieeMhitl- a,711 •:rn tqat Mldif ...._ 
bilir. 

1 - fJartııalllftll !tiOM tiıadan yukarı olanlar bedi!ll ile " dilmieri 
lledelda eiarak ~-- a1mabiUr. 

4 - Eksiltmeye iştirak eıleeek .tal9lerl.a WD •yılı .kaınınu. İ!te
dji; dbnt Test1ra1annı ve hlıllllaımda ı·azıı. ~UarJe air.Wrte tan· 
zlm edf'.cekleri teklif ..ettt••nm beW cD• " .aaatuc .tut blr uat ev-
veline kadar KoınJsyon Baıkulıtuıa YUJIM'!leri. ('°96) .... 

7lee .. llMALu' .luıaaık 
1 - CankurtarMa ydekleriııia :imalinde Jwllaaalmak üzere 

7500 1cilo mantaT .ltnactkt... 
2 - Bu makaa.da eh.itli olarak mantar vereOMeceldem 8 

Ağuatoıı 94 1 Cuma &ÜDÜ saat 16 79 kadar birer .-u..kri ile 
birlikte Kasmıpa.-cla bulwaan komiıyona müracaatla teklifte llu
lunmıJan. ( 65] f) 

• • • 
SOOO adet çukur hüyük bakır t~bak 
5000 > düz kiica ba'k ır tabak 
SOOO > ~aktt ııu lcupa11 
1 - Yukımda cins \'C ,.ikıtan yaub üç .kalan hak.ır k.., 7 / 

Ağustos/94 l Perşembe gün'ü aaHt lS de paz.aslıkla aluıacMtaı. 
2 - 1 ler üç ka.icınden bera!ri içirı ~000 adette. aflıil ol

mamak üzere yapılacak tekliftcr kabul cılu .... 
3 - lstddilerin teklif edecekleri miktu -.e fiyatlua slihe 

% 1.5 niabıetiude kati temiutlmi1e ve teklif edeeeiltleft bpleon 
birer nümunea.ile birlikte belli gün 'Ye uatte K•ımpaf'Hfa W...n 
komiQ'onda baar bul---.rı. (6572) 

••• 
1 - Tahmin edile. beddi (16,500) lira olan 2009kitoyin 

ipliği 28/2 No. ve 2000 ki. ylin i,p1.ijt 20/1 numaranın 1 t 19/ 
'9'41 pazartesi günü _,.at •i de Xuuanpcla bul.naa Deaiz l.e
WUllD •tanalma ke-,--.ında paraıfait ,.apelac•ktv. 

2 -- hk teminatı ( 12 3 7 .SO) m ol.p .. rtaameti fıa süa İf 
IUti dahilinde mezkur komisyoadMI t,edei.iz •l=M.;Jiır. 

3 - ııt~klilerin 2490 1a7ı11 kentamlll i.ıediii "' i1e lıımik· 
te l>em sün ve saatte adi ıeçen \omi9yona miiracaatlan il&n o1a-
nur. (6526) 

Yilbek Mtlhendia Mektebi 
Sabnal•• Komi.yoaaad•n ı 

Eııııanm 
efnıi 

Şıltli 

~~~~~~~-~-~--~~~ 

Ahpp eo,a 1150 187 'Kapalı 18/8/941 14.10 
Ahşap eşya 2800 ~10 Açık !818/9<61 14•0 

Mektep 6'in yıptırı!Mak olaa nnılııelif dnıı ahpı> ~ya )"tlkaT1~a ek· 
wrildJii ~lckı <!luiltmelerc komılmuştur. Fazla tafs'lat ıçhı Gütftt ... 
yunda Yüklek Müendia NMteWwı mlin~nt. ~SO> 

. . 
ist. Komutanfığı Sa~ınalma Komisyonu İlan\arı 

Beher kilosuna 12 kurut fi7at temin edilım 199500 lti!o pa• 
tate• 13/8 94 i çarpmba gWi saat 16 da \apalı zarf us~ü ek· 
siltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedel; l 3940 lir• olup ilk 
teminatı 1 79S lira 50 kunışmr. Şartumeai bez ıün Ko..niayoada 
görülebil.il'. 1.teldilerin belli glnde IDll&)7eıa .aaattea en .az bü- .....& 
önceye kadar teklif mekııq;(amu makbn karMı Fmdıkbda S.
bnalma Komiqonua .enaeı.ri. c6' 9"» 

••• 
Beher ki101una 40 kurllf ~at tahmin ~dilen 637 tAllD .... .ti 

12/81941 s8e6 ent 16 da kapa., wf _. ebikee :Me •t. .la. 
Dıeefrm. 

Muhammea bedel 254800 'lira ... • te.iaata IJ9.f2 lir .. 
dlr. ~ M gün Komia119.nde ... 1.Mir. WMlilerin beli 
sün Ye .. tten en az bir saat öııaceye kadar tekfü mektuplar19 
mak"- ka"'1ıiı Fındddlda Sat1naltna KimilıJoıNna •ermeler:. 

c6tfl• ... 
28/7/9.fl ... PPll- • M•e tallll 9'1 .,_ 7000 1-

rahk 209 kalem oto ~meaiain yeniden paadlit 7/8/9•H per
tembe s6el .. t t 1 de 7 ..... acaktır. Şutaame •• _..._. lt.t.i 
hu ıGn Komisyonda cörülebilr. l.~in Wli P. •• ... ıte 
teklif edecekleri fiyata giSre katt teminaflarite birlikte Fmdıkhaa 
Satuıalma Komisyonuna aelmeleri. c:64S5• 

• • • 
21 /7 /941 aüoü yapılan eklıiltmeaiad. teklif edilen "° ..... 

44 aaatim fiyat pahalı ıöıülen 600 ton etitr et.l 8 8/9.f I cuma 
günü •aat 1 5 te pazarlıkla aatıa a1mac:aktar. .Ş.rtnamesi her gün 
Komiayonda aörülebilir. Muhamnwa ltedeli Z70 bia lira olup bd 
teminat. 29100 liradu. latekiilerin belli gün ve Aatte FındJdıda 
Satınalına Komisyonuna eelmderi. c6458> 

• • • 
Seherine 180 lira fiyat tahmin edilea J GO nakliye arabui 

7 /8/941 peqembe günü aat 11 ,30 da pazarlakla sabn almacak
tır. Muhammen bedeli 18000 lira olup kati teıııiaat1 2 700 l!radır. 
Şarln.uneai her gün kl)miayo.nda görülebilir. 1.teklilerin beUi aüa 
ve aaatte FınJıldıda satın alma komisyonuna gelmeleri. (6629) . .. . 

Pazarlık.la 7 /8/941 çarpmba phÜ •at 16 ela 1 1 ton .a 
eti satın ahnacaktıı. Ş.rtnamf!ıi her gün ltomaiyonda aörülehi'ir. 
late&lilerin belli gün ve saatte kııti lenünatlan i!e birlikte Fıncldıı
lıcb satın alma komisyonuna gel.11119kri. (6639) 

latanbul Fi,.at Murakaba 
Komi•yonundanı 

91 No. lu 111n: 
1 - lCller:nde qaiada alılredMı .-..rilalt tin muhabere ...ı. 

sem .. i bulwwıls.ı· hunlran • Pi 1U8/i41 ~ aaat 1'1 ~e kadqı 
•iliyete veya kaymabırılıldara birer be7anname tle bıldirecekltırdir. 

ı - lrlanyatolu telefon cmasa Yeyı tahra tl'lcfonu> 
l - ı - 4 miU.... btınaada 1ırona •eya •kır tel 
3 - ı . 3 numara i&alator ctelcraf fincanu 
.C - Anten teıı dtadyu!arda ktınanılan> 
~ - Potas kostik ckrlatal halimde> 
tı - 'Kuru pil ctelefon?Kra mah!IUS> 

'1 - Anot batarra.ııı dO, tO, 129, 11G ,.olt!ub 
8 - Kömür çubu&ıı d4 miliıaetrt kutur 100 metre 11o7> 
e - TutJa lft'b.a ct,16 ..wmetrelik 12 .....,._ iutp '-ha« w 

10 - llumuzu aaııi manganez ctoz halinde lif!yet del'9Clll .... 

11 - Graftt t.os halinde lli.n,ıet MflCell ~ti elan aplı ~ 
ı.ı - Okei~n brııak teli el - 4 mililllllln kutrmMIP 

2 - Hrrannanıelere bu ıb1-in adedi cinsi. _..... .,. ..,.._ 
name1.:n verildlii tanht• nerede .... ..,ta w ellılltialn kla ....,_ ,._ 
sılauktır. 

3 - İtbu beyanı.ameledn ,,._,.. .. lı ıthllft .._ lıu'Dlt ka· 
dar tavin ed lmiı o1an ~rlere ••I ılt llllft J[__. bauaınm ••r. 
cntı aallbiyet.e iı&loa4lftl uaa ........ •1114> 



sebrci lllcı Bekir Slbil -.. lllD yır• siei yık11r. 

B• A.f ta da •idııl• 
"' lıöı• irMl'llfCJl>i- -ı...a.MJ 
fiwonu. 6:t 7 1141 1uc•ha.ııpv -
4aki b•'1ıı~C'fl• um ,ozii.a. Na.-
ltlIJ\ KNMAL.,ır. Kaıautıla.nn ı.; 
elmlerm · 11a lf o-rMı: • 
Mwıtafa İlhan. Uskudar Sultan

tepe No. 61 (İoönü'nün büytık bir 
reıııaı, 2 • Hatit Dereci. Muratpaıa 
~eai Dere 10kak No. 34. Sulu 
M;a takımı, 3 - Haillclı Korab, E~ 
aln6iı6 Akpıım.,r 'hanı, No 10-1;1, 
Wr dolma kurtuhbl .. , 4 - Yıldırım 
Baykal. Samsun sümratö muayene 
ile. otlu. Renkli kalem takımı, 6 -
Salıh öser, Küplüce Cad. No. 58. 
Beylerbeyi, 6 adet, latanbul manza
raaı. 

Bw.r adet Diı pat 
1 • Danyal TanrııK>ver, Eczacı 

otlu, Elmalı Antalya 7 - Burhnn 
Apaydm: 'Ptyerloti caddeııı, Goktaı 
110kak No. 2, 8 - Süreyya Seçglner: 

7. Ağustosta 
Milli PiYllll lstaıUl~a cekiliyer 

Büyük ikramiye (20.000) ftradlr. 
7. Ağuıtos tarihini hataranızdan çıkarmaymaz. 7. Ağaatos

tli talih aerveti, refahı İıtanbulda T akıim meydanında talih
liler arasında takıim edecektir. Sizin de bu talahliler ua11nda 
bulun*t)'acağın1Z1 kim idaia edebi1ir? . 

iki tirahk tam biletle veyahut bir liralık yarım büeUe 
pnaınızı bir deneyiniz. Büyük ikrallJ'IİYe (20.000) liradır. 
&undan ba,ka iki tane ( 1 O 000) liralık, dört tane ( 5. 000) 
liralık. kırk tane (2.0tlO) hralık, kırk tane ( 1.000) liralık, 
aekaen tane (5 00) lirıtlıı. d«Srt yüz tane ( 100) liralık, dört 
yüz tane (50) liralık ikramiye vardır. 

Şuna dikkat edınız ki ıaabet niabeti yüzde 21 den de bir 
az fazladar. 

Bu çekilifte (480.000) lira ikramiye daiıtılacaktır. 

SANIN Diş Macunu ile 
Sabah, Öile ve Akşam her yemekten 

sonra günde 3 
defa diılerinizi 
fırçalayınız 

Y emeld..m lonntılan, aalyamn 
ifraa ettiti mikroplar, dıpndan 
ahnanmuaır mnat ~ 
elitler .e dit etleri el• mitema
cliy• teiizlenmeae boaulmıya, 
çüriimİ)'e mahlnimcl.. Çüriik 
d ifler, mide ve laanak latilltla-

nndan •türrİeJ• kadar - nnİ 

Devlet DenlzyoUarı ltletme 
Umum -MUdUrlUIU lllnl•n 

Cemilerim'zdeki ııcmi doktorlukfan munhaldir. Bu 
münhalleı için doktor alınacaktır. 

Kendilerine veri!ecf:k azami ücret 1 70 liradır. Tayin va
ziyeti barem kanununun çerçeveıi dabilinde yapdacakbr. 

Talip olanlann bu huı\UI ta lizım olan vesaiki hamil ola
rak idaremize zat ifleri müdürlüiüne milf'acaatları lizumu 
ilin olunur. ( 6585) 

• tr • 

MUDANYA POSTALARI ................................................................... 
Mudan)aya gidt>n fazla yolcunun esbabı iıtirahatini temın 

ınak adıl Salı Peroembe ve Cumartesi &ihılerl saat dokuzda kal· 
kan esas postalara tliveten ayni günler aut onda birer vapur daha 
kaldırılacaktır Vive vapurlar Mudanyadan aynı cfln saat 16,30 da 
istanbula döneceklerinden Mudanyadan lstanbula hr gQn vapur 
temin edılmiıtir. (86i6) . 

Tapa ıicll memuru oğlu Samır, 9 • 
Rıdnq B~em.e: Balya Enverpaıa 
mahaHeal sokak 9-4, JO - t mail Bo 
yaeıotlu, Güngör Cad. Altan )·okuş 

N'o. 1. Burdur. 
D e v le t D e mi r y o il a r ı l ı a n 1 a r ı hutaltia yol .. bilir. 1 

inhisarlar U~ Müdürlüğünden: 
1 - Şartname, kctif ve projf'! leri mucıbfnce likör fabrıkuındakı 

tadilAt ifı açık ekıiltmeye konulmaıtur. 
Btr.r adet çoctclı rc>1"41 .. kaıa -

anl&r: 
11 • İhsan ÖZJnal ortaokul S, 

8. No. 652, Osmaniye - Adana, 12 -
Bidayet Erdoğan eme Mehmet Er
ıiotan: Saltanhiııar, ta - Kemal Uy. 
pı .. U.aatabane Cad. No. 88, Ayva
lık, ı.& • Sabahattin Gilçlll: Vefa ti 
18Si 6/ ed. A. No. 106, 15 - 18. Me
tla Kutal: Urfa Cad. No. 18~ 16 -
Kemal Ösban: lnhiaarlar satıı an
bar M. Sadık ~han eWe, Konya, 
1'1 - Abdullah Canaeten: Tüıılt Hava 
f[1U'Ul9Uftda: Gaziantep, 18 • B. lb
rüim İpek elile Sabahattin Sucı, 
Diyarbakır, 19 - Ennr Geyllni: P, 
btdlla 16t. Ankara, 20 - Nec:att A
kan: Catalotlu ortaokulu 8. 8/ A. 
No. 422, 21 - Lütfullah Tosyalı: A
ıına GGndfla Cad. No. 28, Antalya 
• Hatay, 22 • Far1lk Ösdilndar: At
tarlar çareıatnda Attar A•i• Tqot
lu eme, Konya, 2S - Sırrı Brstn: 
Sanat okula kartısında ÇUkur aokak 
.a No. IO, Eiit"ne, 2' • iletin Sener: 
D D Y oUan i.tletme aıltalebat ka-
1-i f.rı otlu, 25 - İbrahim Yetim
ttrk: Aa. poata. No. 934, Çorlu. 

Yeni bulm•AmlZ 
lamtm iki kelbneden mflrekkeptir. 

... tarafım nekadar çabuk kınlıraa 
fakat aon tarafım ıia okadar sailam 

Muhammen bedelı (3691) lira (40) kul'\lf olan 807 kilo 850 gram 
kosele taahhlldunü ıfa edemiyen mil teahhit nam ve hesabına (11/8/941) 
'Puarteııi günü saat (10 4fi) onu kırk beşte Haydarpaıada pı· binuı da
hilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin (269) lira (36) kurutluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin etdti veaai 1de birlikte ekaıltme cilnil aaatine 
kadar Komisyona miıracaatları ll& ımdır. 

Bu ltıe ait prtnameler Komisyondan paraaıı olarak datıtılmakta-
~~ (~~) 

• • • 
Muhammen bedeli (11600) lira olan muhtelif eb'atta 8000 kilo kat.

ranh ve katıan ız kenevir halatlar (18/8 1941) pazartesi cfln6 saat (15) 
on bette Baydarpaeada Gar ~inası dahlllndeki Koıniıyon tarafından ka
palı zarf uıulile satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek iati}oenlerl* (870) liralık muvakbt teminat, kanunun 
tayia ettiti vesikalarla teklltlerini muhtni zarflarını ayni ırün aut 
(14J' on dorde kadar Komisyon Reisliğine nrmelerl lazımdır. 

Bu ite alt .. rtnameJer Komiıyondan para... olarak datıtılmakt&-
dır. (6480) 

l.taabul Hava Mıntaka 
Depo Amirlltlnden ı 

1 - Altı kalem elektrik malaemeai satın alınacakır. 
! - 430 lira kati teminatı Bakırköy Malmfidilrlfltfine yatırılarak 

makbuslarlle birllkı. H/8/!Ml • Perwemlıe cQnfl aut 1',30 da Yetilk6y 
ban aıataka depo lmtrliit utınalma komi17onunda bulunmaları. (6668) 

KUŞ TÜYÜNDEN 

"•"""'"" .w, 611• .. ..... ,_, ..... 1c1.,. 
..,,,. ıiiNI• J .,. ,.,.~.lllfllt ,.,.,,,. 

-•GAUTHIER VIDAL-.. 
Nil.iN VE ALiZARiN BOYALAR 

H o R o z Uıııi sıb1 
MARK~ 9 

PllET 
IOYIL1RI 

~e,ısı: 
latanbul Çiçekpua. 
n IOkajJ Altapar· 
mak ban No. 3-4 

2 - Ket"f bedeli 9918.32 liradır. Muvakkat teminatı 7'3 87 lııa-
dır. 

3 - Ekıılltme 19/8/ 941 Salı sfin6 saat 9 40 do Kabaıa~ta leva
zım ıubemiıdekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 Şartname, proje, Ye ketfl bahsi seçen tubeden para ıs alına-
billr. 

i istekliler bir fen adamının intaatın aonuna kadar daimi ola 
rak iı baıında bulunduraealdarını noterlikten muaaddak bir taahh6t
kltıdı ile temin etmeleri ve bundan batka aspri 10.000 lırahk ba sibl 
intaatı muvaffakiyetle yapmıı olduklanna dalr ftllka ibraz et eleri 
lazımdır. (6638) 

Topkapı Maltepeaincleld Satınalma 
Komlsyoaandan ı 

1 - 30 bin liTalak mahl6t aade yaiı pazarlıkla aatm alın .. 
caktır. 

2 - Huıuıi ,artlar ve evaa f T opkapı Maltepe askeri aatın 
alma komisyonunda aörülebilir. 

3 - Pazarlık 11 / 8/ 941 pazartesi lflinü aaat 10 da mezk'k 
komiıyonda yapılacaktır. 

4 - Kati teminat •500 lira du . 
5 - Mahlut yai c c" SO tereyqı % 25 zeytinyağı 2S 

kuyruk:> yaiı olacaktır. (6622) 

tır. B .. kelhneme aldanıp bana sal- YASTIK, YORGAN, YATAK kullaRaak hem keteni&e ve ta.m de E J k E B 
::;!:d;:p!~;i~:~~ar.':ı~~ı:1~!~ ~~hy1:.~~:':. Bir KuttUyü Y•stık 1 Llr•dır 

1 

m a ve ytamcl· ankasından : ı 
lam yer iki kıt'ayı birbirine bırlefti- , 
rir. Ben Tiirkiyenln nereeindeyim, Yaıtık, yorpnları da pek ucuzdur. Adrea: iatanlttal, Çak.ınaqılar, 
taaim nedir! Ömer Baliotlu Kuıt1lyü fabrikası. T'1efon: 13027 l!d.s No. Mevkıi ve evsafı Mukadder kıymeti 

Sizin de takdir 
ettiğiniz azere 

Auımızm modasının urafet ve inceJJtine insi
nıam eden tiıtad tenilerbı meha&etl, kadına da genç
liğe matuf p7anı hayret bir beden tenasübü uzeder. 

Fukat yüs Ye onun bııtutu gevezedl ler. Ecer bu 
noktaya lazım gelen ihtimam pte rllm ıuıe, seneler 
bu hat bafkalarına pek çabuk farkettirirler. Bu, at-

Kazananlara: 1 inci,)'•: Bir Ata· •••••••••••••••••••••••••-J Lira kul'Uf 
tirk reaal, Z inciJe: Bir yuı takı- 1566 Kadıkö7, Baaanpqa maballeai eaki Faik bey, yeni 
•• 1 911C1yr. Bir sulu boya takımı, hl• •• • Kurbalalıdere sokak eaki 5 mükerrer, yeni U/8 
~~ = taa:ı.- alMbnG, l la ı"an gur-•ı papel 1 q)'lll tl,40 metredm11rabbaı ana 114 

OılueDJ& llllıdar ~nde il cetit ~ 1609 Kadıköy, Uaaanpap mahallesi eı.kı Faik bey, yeni 
,..ta pula bnlunan ~irer urf, Jir- Kandıra kazaaı CUnıhuriyet Halk Partıaının tertip ettiti Kurbatalıdere akak eski 5, yeni 7 en yeni 25, par-
alnetye kadar birer çoeul romanı sel l •yılı 166 metre murabbaı arııa 200 
~ yatlı pehlivan gürefleri Kandırada 1 7 aiuatos 941 Pazar gü-

vereceaı1. 1660 Kadık6y, S...npaoa ıubaJleıi eski Ji'aik bey, yeni 
Cösflleri gönderdltlnis zarfın fls· nü yapılacaktır. Kurbaialıdere sokak. eakJ 5 mükerrer, yeni 26/1 

tbe qatıdakl bılmece kuponunu ya Ba,. 100, Bafaltı 50, Büyük Orta •10. Küçük Orta 15. panıel 2 sayılı 202,82 metre muı·abbaı arsa 244 
pıfbrınıs. Gazetenin adrealnl aynca I L<>f l L • A · ·· d H lk 1561 KadıklS•, Hasaop•a11 maballeııi Aakı' Faı'k bey, yenı' 

Z rfl .x. Oeateye 1 O ira mü&a al vui ece .. tır. ynı ııun e a e- " ..,.. ""' 
Junııya ltısum yoktur. a ann - Kurbaiahdere sokak eski 5 mükerrer, yeni 26/ 2 
aun yapııtırmazaanız mektuplarını& vi Soqal Y arclıa tubeai tarahndan meccanen Sünnet düiü- parsel 8 .ayılı 210,29 metre murabbaı arsa 26.'J 
IO paralık pulla Ttirkiyenin her ta- nü yapılacakhr. 1612 Kadıköy, Haaanpqa mahallesi eski Faik bey, yeni 
nl elan selebllir. Kurbaphdere sokak eaJd .. 6 mükerrer, yeni 21 4 

par el, 4 sayılı 208 metre murabbaı arsa 260 

7 Prosram sa- tl). 
at ayan. 19,15 Mü:Kk. 

'I Millik (Pl.) 19,se Saat ayarı, 

'I 45 Aj&"O ba AJan• laa -
berleri. htrleri. 

l,00 IHdk (Pi.) UM6 )ıfflalk. 
•,ao 8,'6 EVİN ,11 Radyo pae-

8AATl. •L * 20,46 llbtk (Pi.) 
lt,80 Pn>sram .a. 21,00 Ziraat Tak-

at ayarı. .riml Ye Top 
11,83 llbik. rak Mah -
tı,41 Ajau ha aullerl Bor-

berleri. .. ... 
ı ... )ibik 1,10 llazik 
U 15 14,00 llflsik 21,88 IConqma * l,'5 lltiaik 
11,00 Prosram .._ ,30 Saat ayarı, 

at ayan. Ajana ha • 
18,03 Mfidlc. L- 1 ri bo tau Serlteat 1 _.r • ; r-
,,-- dakika. ... 
u.- lleaik. ,'i Klsik (Pl.) 
1.t,11 kon11f1P: ,11/13.00 Tarua-

(TPa ld prosram. 

np1reı. ." .............. . 
V&D.il' CRFI Yu ....meıt 

tı. üpa PendJk Yıld11 Aile 81ae. 
....... k A N komıecli dramatik 
t,.aw1e1r~ı,.-

Topkapı Maltepesindeld 
Sabnalma Komisyonundan: 

1. - 7000 adet kadana ve 7.8000 adet yerli hayvanat ıçin İp 
pular baflıit ve aapı alınacaktır. Tutan 28140 liradır. 

2. - Şarntame, evsaf ve nümuneleri T opkapı - Maltepe Aa
keri Satinalma Komiayinunda görülebilir. 

3. - &haleti 18 8 194 1 pazartesi günü ıaa t 1 f de Komiıyon 
biaumcla yapalaıeak.tır. 

4. - EUUtme kapalı zarf u.ulile yapılacaktır. 
5. - Muvakkat teminat 21 l O lira 50 kuruttur. 
6. - Teklif mektupları 18 8 /94 1 pazarteai günü aaat 1 O a ka

dar Satmalma Komieyonuna verilmit olacaktır. Geç kalan mek
tuplar kabul edilmez. 

7. - Şartnamenin 4 üncü maddeainde yazılı vesikalar mu
.allat temınabn konduiu :ıarf İçerisine konulmut olacaldir. 

c6469:. 

no•ret Vellllett lo Ticaret 
Umum lllldllrlUllnden ı 

30 lkincitetrin 1 3 30 tarihli cEcnebi Anonim ve aermayeai 
Eshama Munkuim Şirketler kanunu> hükümlerine tevfikan Tür
kiyede çalifmuma izin verilm f olan !cnebi Şirketlerinden Ste
aua Romana Şirketinin Türkiye Umumi Vekili H. R. \V. At
kina ),u defa müracaatla haiz olduiu aalllıiyete binaen, Şirketin 
Türkiye Merkezini l /8 94 t tarihinden itibaren Konyadan latan
hula n~eceğini ve bu nakil dolayıaile Şirketin latanbul Tali 
Şubeainin ayni tarihte ( 1 8 1941 de) merkez. kadrosuna iltihak 
edeceiini ve mezk6r tali tubenin Jaivı dolayaaıle, C. J. KenneT· 
lqin Wi tube müdürlüiii aalihiyetine ait Beyoğlu Dördüncü No 
terlitinin 6008 numaralı ve 30 Ma)'l8 1941 tarihli veklletnameai. 
aia hakimden ..kıt olacaiuu Ye 19/12/ 1049 tarihinde Beyotlu 
DardüneU Noterliğince tanzim o•unan 1S1 • ı sayılı ve Müdür ufa. 
tile icnJI faaliyet ecleceiine dair alan veklletnamenin hükmü 
nYelce olcluiu p"bi mert ve muteber bulunacaiını b:ldirmit ve 
- ..a- Yeeaild· vermittir. Keyfiyet tetkik edilerek kanuni 
Wildtmlera ana PrilmUt olmakla illa olunur. 

P. T. T. t&adeaı 
ı - ~ t1u .. mlWuı .. _. .... Wel w •ım.llbt twlaatlarilı lfbal ... )'Mllı '1 .... 

.......... Dk tol I0/'1/Nl, Ddlaet ... hl'11H1 ft llOll Wrlai t1e 1/8/Nl tarlblnden itibaren bir ay 
lmldcletle puarlıia bnaltıat .,. U..Wırl taliplerla tiunrlle belll cinlerde puarlıkla 7apdacaktır. 

1 - ı.tekUJerla. f&l'blama almak "Ja okumak ilen Anbrada P, T. T. LeYU11Jl JılGdflrlflitlne, İı
tMlıwlda Yeni Valcle U.DMla P. T. T. Uaaml clepo aplpt 1111bulplliftne Ye paurlıta lttlrlk )fin de mu
ftldıu tıemlnat aak'VI ..,. Maka teminat mektuba ile bnanl nalkalarmı lalm1len makilr stln Ye ... 

at:lerdt lhbf a,.nmaauadUıl LITUm Xldlrlqbdea •ltıııkkll Batuıalma komieyonana mGraeaat et-
..ım. (5080 - 862t) 

Clul 11.lktan ~· llüaamen We1i Jıhftkbt t.emma*'. Bblltme sin w saati 

ı.• .et n 'llO lira .ış.&.Nl puarted t 1 de 
J;, ... t 781 > 18.8.Nl • il a 

1-- - " 880 • 18.8.Nl > lB > 
1...... atn > t• > lt.8.Nl Salt 11 > 

ft .. O • > 4lt • 11.8.Nl > 16 • 
' bh • Mt tt.8.Nt • ıe • - ı• -~ı ... .....-ıı 

ıô63 Kadıköy, Haaanpaoa mahallesi eaki Faik bey, yeni 
Kuıbaiahdere sokak eski IM!ı mükerrer, )'eni 25/ 6 
parsel 6 ııayıh 122,39 metre murabbaı arııa 1117 -

1664 Kadıköy, HaııanP.aıa malJalleai eıki Faik bey, yeni 
Kurbağalıdere sok.ak eaki 6 mOkerrer, yenl 25/6 
parsel, 6 uyılı 98,,24 metre mur'tbbaı aro 118 

1566 Kadıköy, Hasanpa .. mahalle i eski Faik bey, yeni 
Kurbtalıdeıe sokak eski 6 mflkerrer, yeni 2517, 
parsel 'I sayılı 98,82 metre murabbaı arsa 119 

1667 Kadıkö~, Haaanpaoa mahaJleaı eıki Faik bey, yeni 
Kurbatalıdere ııokak eski 5 mGkerrer, 7eoi 2&/9 
panel 9 sayılı 638,36 metre murabbaı araa 188 -

15'& Kadıköy, Haaanpap mahalleaı eski Faik bey, yeni 
Kurbatalıdcre sokak eaki i mllkerret": yeni 26/10, 
parııel 267,74 metra murabbaı ana Bil 

1569 Kadık6y, llaaalnpata mahallesi eski Faik bey, yeni 
Kurbaia cJ re ııokak eıki 5 mfikerrer, yeni 25/11, 
parsel 11 a:v ıh 267,1'7 metrt murabbaı arsa 821 

1170 Kadıköy, Hasanpaıa mahallesi oskı Faik bey, yeni 
Kurbağalıdere aokak eski i mGkerrer, yeni 21/12, 
parsel, 12 ııayılı 267,17 metre murabbaı araa 321 

1571 Kadıköy, Hasanpaoa maballeai eaki Faik bey, yeni 
Kuı bat11lıde1e sokak eski 6 mllkerrer, yeni 25/13 
parsel, 1a ayılı 221,19 metre muı·abbaı arsa 266 -

1172 Kadıko\, Hıısanpata mahallesi eaki Faik bey, yeni 
K.urbafalı Nf! aokak eski 6 milkerrer, yeni 21/14, 
panel 14 ııa~ ılı 298,'l'I metre murabbaı ana 369 

1178 Kadıköy. Ha anpata tnahalleai eski Faik bej, yeni 
Kurbatahdeıe sokak eski i mOkerrer, yenl 26/15 
parsel 16 sayılı 288,16 metre murabkı ana 183 

1674 Kadıkliy, Haaanpata mahallesi eekl Faik bey, 7eui 
Xuı baiahdere sokak nld 5 mtlkerrer, yeni 25/16, 
parsel 16 .ayılı 223,49 metre murabbaı 'arsa 868 

1'1'5 l!:minönll. Cankurtaran mahalleıl, Cankurtaran 
caddea1 yenl 9, ada 'it, pafael 16 aayılı 2902 metre 
maraW.i bo8bm 8'106 

1'716 BeJoila, BilbGlmahalled Bü)'tllr Xırlansıc eo
kak eski 16, yenl 19, pafta a, ada 1'19, panel 18 
ayılı 49,'11 metre murabbaı tirslr evin i/84 
lıtuMI 113 -

1187 Berotlu, Kalyoneukullutu mahallesi Ömer Ray-
1anı aobk eaki 18, yeni 25, 25 TaJ 132, pafta 19, 
ada '54. panel 11 aayılt '12,IO aıetr murabbaı dtk-
lrla •• alıpp e'rin 2/4 hlııaest 2'18 

181' Eminini, Çartı mahallesi X(l)rÇ&ler cartıaı ıteWa 
lıaııı ealrf, pni H, JNlfta 8, Hla 2'118, panel lf ... 
)'Ilı 31 .... mmalılilıa lrlra1ı oda .. -

2864 Beyoilu, Abcltlaeelim mahaR•I T081lll eobk Miti 
20 .. ,.ıı ..... 1/8 hiueai 120 

29'6 Beyotlu, Arapcamllterift maballeai Jıılakaracılar 
caddMl eski H, .yeni &2 sayılı dilldd.nın 1/10 
hı.e.t 1''1 '"""\ 

Yukarda adresi Ye tafııilltı yasılı asyrimenkullerden cb nama
ra altında l(&lt.erilen acık arttırma •• c2> numara altında ~er 
tae puartık aandJe Ye pe,in para Ue Ratllacaldır 

lltıaal)'edeye lftirlk edk!elder mukadder ktymettn Jtl .. e ona nh 
ı.etlnde teminat yatırmaları lbtmdır. 

11ıale 18/8 941 Puartesl trlnft ondadır. 8atıt euıuınd .. Yerilen 
bedel mü dder Javmetf lf~i takdirde teminat akçed derhal arttırd-
1mnralı: ihale kimin nhdetıine lcra ediline teminat .qe.ı ona lkm'1 et. 
tl~r lat8kff1'"nt pey aqe.i nlfQ1t teslteftllll ve le kıt'a &telrafla 
Wrllkt.e Mlclhiln ten "' ..ate katlb ıubemls entl&k ..m ne aelmelerJ 

(~ MM> 

sın bir aırnnıscbr ld, uftk bb dlkbtaiıllk veya ih 
mU ............ rlnlaıUI clllWt ............ -" 
kı!ılalftaz. lift~ ~n (bt'ftftiısııa n1ısfft -..e h*lııtatı 
elitlere musallat olan o tahripkir senelerin) clld ni-
ze çizmekte old11tıı on binlerce (bidayette gayr mab-
ıu ) ince çizcllere ihmal'kir kalmayınıs. 

Zamanla cildlnizi solduracak olan ve sisi pek çok defa vak iz ha
rap eden bu inz.aları akeam ve sabah Krem Pcrtevl Y pacag nııı 
ufak bır masajla ref ediniz. Kı;em Pertfıvin bu mucizealne binler
ce hemclnıiniz gibi ıı:ı de hayret ve memnunıyetle phıt clacabı· 
nıı. Göreceksınız ki atmanız, ebedi gençlijini herkese matraran• 
ııöyliyecektir. 

KREM PERTl!:V'in terkıbiııdeki faal ana ır en deri C 
lerı blle izalede eedkmlyecekt r. Bugünden itibaren iliz de bir tiip 
K R E M P E R T E V' ı tuvalet masan sda bulundurıınUL 
O, aynl zamanda aert riqirların ve kunetll sf1D8fin en iyı mu
hafızıdır. 

İzmir Belediyesinden ı 
Propaianda ıılerinde kullanılmak Ozere, atatıda ıuh edilen teldlcle 

yeniden çekilnılt fotograflar lçın bh mfl abaka açılmlfttT. 
1 _ Mu abatuJya, 12 fotografla iıtirak ed'lccektır. B1I fot.osraflar-

d altı taneııı 941 İzmir Enternuyonal Fuarı ve IUlltürpark hareketle-
~:. dört adedi tzmır tehrine ve ikial de İıHnir tehri içindek arkeolojı 
~e ~rtbl eserlere alt mamaralatı ııö terec kt'r. 

z _ Fotograflar a gari 6 9 luk film tıaerıne çek·ım t olacak ve üç 
kopye ile birlikte film vo~a camlar Belediye1e tnltm edileeeJctlr. 

s _ Müsabakaya iştirak edenlerden aııprl 10 folotrftfı belen lmi11 
olan birinci, 8 fot.ocrafı beienllen ıldncRiil. 6 fo&.osrafı IMııield1nüt olan 
6ç6neOIUi'Cl kaunacaktır. 

4 _ Betenilen fotograflar mukabilinde birine Y 800 tin, ık n i e 
125 Ura, llçllnctıye 75 Ura müklfat verllecekt r. Müsabakayı kuenml)'an
ların m6nft"iden bepnllmiı fotograf ve klıı le i tlçe liraya .. tan alına 
caktır. 

5 _ Müsabaka, 1 tetrinlnvel 941 S(inti nıhayetlenecek v netle ı 
15 teırinievvelde 1lln edilecektir. 

6 _ Fasla luhat almak içın riJasete ıifaheıı nya tahriren mftra 

eaat edllehllir. c2921 - 6S76t·---------------

Pratik Aacıhk 
Y•nnı Dr. Fwul Ali 
Bizzat kovan yapmak, eunt 

.Umeç yapmak, euni aümeçi çer· 
çeveye takinak, bir kovana otul 
koymak. bır anlıiı id~re etmek, 
koYaalafln •elenmeaıne mq
clan vermemek, mihaul almB. 
brak senelerde anlan beelemek, 
v.a. ıibi en lüzumlu bahisleri ~
tiva edeT. 

128 aahife. rıyah: SO Kr. 
N$eden: latanbul, 
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