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Hu hükumet şeklinde, kanun
ları yapan asıl kuvvet halktır! 

BURKE 
Maanf Vekılli{:i ynyınevlcrinde "'c bütün 

k1tnpçılıırda bulunur. ( GGG7) 
MÜSTAKiL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 
(Şerhi 2 net !lhlfem"zdel 
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Işıklarını sön~ürmiyen 

yeg8ne meml~et: TÜRKİYE 

o 
ERlURUM 

ı ı cclbcdecck surette gece ıeıklaı-ı. 

sona erdi 

Şimdi 
Ukraynada büyük 

bir meydan 
muharebesi başladı 

Estongada Tap• şehri 
zaptedildi -

BERL1N, 6 (A.A.) 
Alman Bnşkumandanhğının teblJ

ğl: Ukraynn<la kıtnntımız, dOşman 
kuvvetlerinin muhnsnrnyı yamıak 
için ynptıkl:ırı teşebbüslere mani ol
mtı!<lar ve muh:ısarnyı d:.ım1tmış1ar
dır. Düşmıın tcŞkilleri kısmen imha 
cdilınlşlıı·. Hurckut snhnMi Sıuo
lensldn 100 klfomctre cııttUbu arld
siııc kadnr geni!llctillrkm Heri hare. 
kl'timiz knrşısındn ba kma uğrıyıın 
diğer bir düşman teşkili de lnsmen 
imha ,.c kısmen ihata cdlJmişUr. 

Estonyada Tups oelıı·l zaptcdi1· 
m1şlir. 

But in A t:TllJ>a ı1alnız :ıılmct için
de vaııamıyor, ayni za11ıa.nda tarihte 
göriılmemiş cmsalaf= bfr boğuşma 
ifindc bııt ın mcdcıı: eserlerinin tcıl -
rip edildiğini de goruyor. Biz, tŞ1k· 
larımtzı ıtahıı: maddeten değil, mü. 

ııcn de sondiü•ınck üıtcnıiycn bir 
tncml /.eliz. Çuııkı7 l arlci siya.ııctı
'ni::tıı <'Basını samımiyct, temizlik, 
duı ııstl ık t,•c mcıdlik tc~kil cdlyoı 
ı:c bugıın (Daily Tolroraplı) gazetc
Biniıı lıcm lıay1 etini, lıem dc.r gıpta . 

( Devamı sayfa S, sütun 3 de) 
1111~1 sbndürnuiyorsak buı ıı Jıcp, zcı- ------------
ten sc1ıclerdcnbcri " 6neV"i t~ıl~lan. 

mızı dcı sör durmemilJ ı.ılmanuza mcd

yumı.:. 

·r Meclis P. Grupunda 1 
Japonya 

acaba nereden 
vuracak! 

J aponyanın artık fiilen de 
harbe kanpcaitna inanmak 

lazım gelir. Çünkü Röyter ajan-

Hariciye Vekili umumi vaziyet 
hakkında beyanatta bulundu 

amın Tokyodan alıp matbuata l Aı.KAlt:ı\, ı; (llusuııH 
tebliğ ettiği bir telgrafta «Japon· Parti grupu bugun saat ıo ela 
'Y•da IOD günlerde hülüim siren Beıs Vl' uı T rnb i'll l\fl'Q\) u il ·-
•ükWı yerine metum bir hav~ snn Snknnııı ı·eisllgi nltındo. top· 
kaım olmuftur. Japon gaıtetelen l:ınrlı 
demokrasilere tiddetle hücum e · RfirsGyc gelen Hnrlcıyc Vckilı 
divorlar.» denilmektedir. Şukl'il Saraçoghı söz ninrnk bir 

• aydnn fazla bir den<>yo alt ttiya . 
Röy\er ajanın da, sair bütün si nhvnl ve vflkınlarlu mc ınlekc. 

ajanılar gibi sıraım.a göre çığırt~ Uıı slvn~(·tlle aliıkııdar hudl elür 

lundu. Azadıııı bn7.ılnrı Uırafın. 
d:ın soı ulan suııllcre cevap ver -
dıkt('n sonra beyanatı unıun ı lio
yetin tıısvibıle ncticclcndL Ruz. 
namenin son madde ini 19 mın ıs 
gençlik bayramı m!in.l cbctllo 
Giımhuriyet gıızetr ındl! çıkmış 
olun (Gençliği ovuş) mevzulu biı 
mnkıılcnin 11<lli bakımdan ~c~mış 
Türk ncsıllcrıni tnhkir mfina mı 

( D~vamı sayfa 3, s lit un 4 de) ıanlık etmek ve dünya efkarını ı hnkkı~da tafsilatlı izahnttn bu . 
tnuayyen maksatlar etrafında .;..;.-------------------------
toplamak için bir takım garip ri· ı G/. Sik o T ski 1 R o o s e v e l t 
nyetler neJreden bir 11.jans ol-

makla beraber, hazan bir mem· b • t k Ch h • ıı 
ld<ettc harp havası estiğine ve o ır nu ll ur c l 
memleketin harbe karıfma':.. Ü· 

zere olduğuna dair musırrnne so··yledi 
h~bcrler verirse bu haberlerin mülakatı 
doğru çıktığı da tecrübe ile sa· 
bittir. 

Nitekim Röyter Almanların 
Balkanlar seferi ba~nmadan ev
vel Bulgaristanda bir takun ha· 
2ırlıklar yapıldığına dair on beş 
gün b irib iri arkasına haberler 
Yacdırmıttı. O tarihte bu haber
leri, Bulgar ajansı mütemad iyen 
tekzip etmişse de nihayet Röyte
rin dediği çıkmıf ve Alman or· 
duları bir pazar sabahı hakİkl\ten 
Yugoslavya üzerine yürümüştür. 

Bu misal pek yakın olduğu ve 
Röyterin o sıralarda, dünyanın 
dikkat nazannı çekmek için çı · 
kardığı feryatlann akisleri hala 
lrulağımızda çınladığı içindir, ki 
bu defa da Tokyodan «Japon· 
)'ada mcfum b ir hava esmiye 
'1atladrn mealindeki telgrafanı 
zihinleri bulandırmak için kas· 
den çelcilmİf bir telgraf gibi le· 
likki etmeyi muvafık görmedik. 

Zaten, Japonyanın Uzaktark· 
ta büyük rnikyaıta harekete geç· 
m"ıye karar verdiğine dair bat ka 
alametler de yok değildir. Mese
li fU Hindiçininin, ~r~nsa~un da 
rnuvafakati ile İfgahnm bıdayet
te göründüğünden ço\r: fazla e
bemm'iyeti haiz olduğu gün geç
tikçe daha iyi anlatılmakta~ı~. 
Malüm olduğu üzere bu i~gal l f 1" 

nin ille günlerde, Amerika ve İn· 
giltereyi çokluk alakadar etme
diği söylenmitti. Halbuki timdi 
alman haberlerden Japonyanın 
burada vücude getireceği deniz •e bava üslerile, evvela Çine 
yardım yolu olan lngiliz Birman· 
)'asını tehdit edebileceği, sonra 
da Felemenk Hindiatanına taar
ruz etmek istediği takdirde, Hin· 
İiiçininin mükemmel bir hareket 
Üıaü te,kil eyliyeceği anlqılmak· 
tadır. 

Filhakika, Çine her ne suretle 
olursa na1'den ve ıilah gönder
inek surelile yarduna karar ver• 
nıit ve bu yardımı da timdiye 
. T ASVİRI EFKAR 

ı e 3, ırıüun 1 de) 

Kadınlarımız silahlı talimlerde 
çok muvaffak oldular 

Kadın aıkerlerimiı tef tiıt• 
. 

1 

erkekler gibi askeri talim yapa-
Bedcn terbiy~i mükeJlcflennc klarını ilave etmiştıl 

sancak verileceğini yazını~ ~e bu ca (Devamı ıııyfa 3, ıütun 4 do) 
arada kadın mükelleflerının de 

---
~~o~yet_.rte~li_ği · 

Biye laya, 
Çerkof,Kolm 
çarpışmaları 
devam ediyor -----
Almangaga hergün 

20 vagon yaralı 
asker se'Vkediügor 

Yakında flddetll 
Alman taarruzları 

bekleniyor 

Türk gramerinin 
esasları 
Peyami SAFA 

\.. ···························_· _ _, 
~--

------------~~----~_) 

Feci • • 

Dün Galatada iki evle bir 
dükkan tamamile yıkıldı 

Üç kişi yaralandı, bir kişi delirdi. Enkaz altında 
kimsenin kalmadığı zannediliyor suçlu olarak 

bir meyhaneci nezaret altına alındı 

Bir tat 11ğun hali•• relen binalar 

Bebek hattında altı saat 
müddetle tramvay işlemedi 

Uzakşark 
karışıyor 

Japonlar, Kanton 
imtiyazlı mıntakasını 
abloka altına aldılar 

Hopkins'in 
raporu 
- .... ...___ 

S. Rusya yeni Alman 
taarruzlarını da defi 

edebilecekmiş 

·Sovgetler en kıymetli 
kuooetlerinl ilk güplerda 

kullanmamışlar 



Sahife : 2 

lYeni ekmek 
itibaren 

TASVİRİEFKAR 

bu sabahtanl 
Çıkıyor 

p n • 

MESELELER 
Ctr -

' AGUSTos---
. ~ .. ~ 

SllVASI VAZIYET 
... ... · 

• 

• Amerika- Rusya 

Tefrika: 31 yazan: KANDEMiR B . . . 
_ ....... -............... -- azı fırınlar genı elemek ımalıne ancak Türk Gramerinin 

ESASLARI 
J apoaya karada Sibirya ve 

lfınnanyada ve ~enizde ce• 
nubi Büyük Okyan-usta harp ha
....., ........... için alıeri ve 
ilııt ıM bilim. lıııamlfldamıı la .. 
mamlADMf sirünüyor. 8-a için 
,.,... .......... Uö ..... 

ooıru •öyle, Enver P•faJI vurdurmak iki iilte kalla ba,lı aealtla:r 
lçln uğr .. mıyor musun ? R 'il 

_ Ooo ... Gidiyorsun demek! Seni Göı·ülüyor ki, siz hala milli mü-
teşyie geldim canını... c .. lenln ruı.tıu anlıyaım.mış_sı•~? 
-Dıai& W na11 e~ - AilaA &Pına. Wru IÖJlt. Bak 

G-.I•iy.nlu: k.o'dewe ..,mquyoruz. Baur Pqa. 
- iner misin lıi:ru qap... Gö-- YI n:rd.ll'Jlllak için uğıralpllyft ın;:r-

r ü celi:ıa. dun? 
:_ T ok birader ... dem, lıııınıa nlr. - Ç«alt,.en nıı.ıu ... Jhm• ~iındi 

ma ı sen•n işitiyorum. l!öyle şeyden ha-
ia.nen en yukal'ı gel... Dui-. ~k' EA.ftr Paşayı ;jWjprwek 

- ~~ aur polisten faiıı alaJ"lTil... kinasaiıt aklına ceYmfş tileğj.ldh. & , 
diye Muhiddin oracıktaki daireye sizin vehminizdir. Onu niçin öldüre. 
doğru yWlanuken, bes birdenbire, lim. Enver PaşayJ öldümıekle:.. bir 
onu yufaın ııla-.et ecfiıiıne dıe )lişman vatıu.ta.ş bn.ma g.iınıli:J ohrraz. Söy· 
olmamış drğfldim lıı$.au~; ıııe kazan.anı ollUUZ? 

Beş dakika sonra merc.livenlıeri çı- - Ondan kurtulmak! 
karak ranıma ~efen lUuhirJcUn keyifli - İnsan, şerrfnden TmrtulmaTi: is-
k~ili ellnıi sıktı ve: tediğiııi mwtlaka öldl.U'ür ınli? Bnı-

- Çc.k Eyi ettin de bu karan ver· ka :rel yoknıÜdu:ı? 
din, dedi. - Ne bileyim ben? 

Beu tle neşeli görünm.iy~ çalışıyol'- -O bide, dııı: sana. izah ed.eyiuı; 
dum: Ennr Pap Tü:rlr:iye Tıudutlaı:ı dışın. 

- Yok~a öbfır diiııyayı hoylayac:ık. da -memlckelı• nüfi blr ~ckilıle calıi-
tım ... Değil mit 

1 
:m:ısınıı ş:.ıl!senı temeno[ etmekf.e ~r:ı.. 

- Bırak, ııı,;mn artık bu bahsi. ber- ne yııp:ırsa yapsın umuı·uınuz-
Geçnıişi unutalım clnha iyi... da bile cleğildır. Hinde gider, Çine 

- Nn_ıl unutulur ... ~le uıırup gider ft7l1 ninde çohık çocnğile otu:. 
dllı:tırlı:en bir ins:ı.nın kannın girmiye rur, rahat eder, safa sure!', cEnlenlı-, 
kalkışmak! ok:nr, gezer, o kendı bileceği iştir, 
Mahdnın gözler:inl sü:ıerek.. o kn. Biz !lTil'ak; Şll ııırada lıııd:ııtlıırı aşrp 

lend'er, babacan lu.Iınf almıştı. İşi Anarlohıya girmesim zararlı hu!u~
şakaya: dJkerek konu.ıu-yordu · ruz . .'.\Iilli menfaat naın:truL ve çok 

- Bir insan çok bir şev tfcğildil". ~evdib.;ndıın emin olduğumuz va.tanı 
Bazım Eıi'?' saatlik bir harpte yüz- nrınmna bu. tm<l:ın istenen blr va.zi
lerle, binlerle i.nsın i.ı1ür- feılir ki. buna isteıı.sen bir fe lalc:l.r

- ~.\ma Mr maksat ve gaye "çin... hk da dıyelillırsfn. Fakat; hep biliyo-
Harpte miyb şimıli? ruz ki, Envel": i'tı~a, ona en muk&rl-

- Onun ıı;ilıı hlı: şey! des sevgilerini blle unutturacak de-
- Yini 111' kw:T:ııın ben mi ala.ca.k- recede heyecanlı, acül, hattiic -kendine 

tım? rıı:ıhsu?J bir lııı·slıı. haristir. Ke,ke 
- liapm deılim ya bu. bahsi! bi:ru daha soğukkanlı. temlmılı, l\!ıı-
- fp ama. a.c:elenh. rue: icıll! rübeli. ııza.ıi:ı ıılırıılıilcn ve (belki bt:n-
- Rafuı.t durnıuyorsvııı id! den daha: iyi d.ii:ji.'inen. d:ı!u akillı 
- Fakat Enver Pıı.ııa. ile bir ke.re- ~.:ı.nlar G!::ı. buU:mahilir) ıl-ye!Hlaıı bL 

cik. oLmn e;örü:ıemedeıı. gidfşimt çok ri el.saydı. Htt şeyde ve daima (s:ı.
esd edi,:onnn.. de, hep ben. ben... Ben!) diyen in

- İmy.ıJl:ı1ıı l!f:U.a iyi bir v:niyette ~d:m elbette çekinilir. An:ıdhluı:bld 
eni gü.rüş:ttürünümı. dava (ben) d:ıvıısı Rğil <biz) yani 

Bu sefer ben güimfye: b~ladım.. m;Ilet dav:ıı1ıdır. Umu tecırlibeTe:r 
İlk hareket bmpana31 (:llıyomiu. gösterdi 1d Enver Paşa hoyle bir 

~fuhiddin koluma. gfı:di ain· ağır yü- davanm adamı, hele başı olamaz. 
riirken şöyle aö'1led:ii: Her şeyin fevlrtmle ıle ffarhl "Cmu

- Sen d~. bende nfhayet emi-u knL minln (Enver Paşa) sın:ı k:ıt·şı b;i-
I:ın,.,z! tün memleketin cluyduğu ve be..;lı!ıliği 

hiı:ıleıi he a.ba lı:atıııalısınız. 
- lla:\y.ll". c!Iye itfaraz ettim. Ben 

kt!ncli hesıbumı, senin. anl4'h~ırn ma... - Bu hıslerin Enver Pa~a ,aley-
n:ıda enıf. kııT'u d ,~r 1 , hinde olduifonu mıı. savıyorsun. 

• ı l!ı;• rm ve o amam. S . k k 1. · 1 ? 
Yııptı~ıın hdn meml k t" .. f t" - anına ne e ıme ı oslum .... 
• · • ' - e e .ın m~n aa ı ı Gfirım !o lavın isteı: mi? 
ıçın lazım oldugıına ınanmazs:ını . 
itaat edip (lrnşüsLiim•!) dıyerek kö~ 1:'adnı h~~ıı·~~linhı"kllnl.d kampana~ıni 
rü körüne boyun eğeınem 1 .d.ııı::ık sc>sı uyu uu. • u ıı .ı ın ıla:ı·ılu, t•lım 
inandığı !leyi JUi)ana ktrl clt'nemezr luttu n yumwak hır sesle: 

. . - Btmlıın bıl'nkıılım ıırtrk, tlcıli, 

'Y-1mı RiGJan mamd mtlar lmı:~ m :r~ m~ ~ 
dWwleııbcri, Toprak ).f ıı,Nıııl!ıeıri Ofisi j mek için biitiD. iırmlan,, eller:IMıUi 
tara.f:mdan. fıruı.lara cfağxtılmıy:ıı a rjJa. il& mahliit on mil.tanu m'lGi.. 
batf;anımştır. Bagia. eakl tip unla- re~ &irtt beyanname TUlllİJ* ~
rını: bitirmit ı>I:rn fnınlar yeni un>- hu.r tııtnalştar. Ba akşamı iıı!tyaıtna
da& e~ !matı. başlıyaaklıırdır. meleııin hepsi vexilmiş bulunu.aktı•. 
m.rm.ııe suık Mılwıan iuwılıar da Yeni elmrekte ltaliaqi bir i iynt 
bunları cmna:ya lacf:rr- bitirmiş olar tefıeddiiifr mevzunhahs choğild'İT. 
caklar 'ff cuma giiniiaıııle11ı itiltare11 Bugi.in yeni tip undan askai bia 
<mlax da yft!İ çeım ekntk huaD ede- 1 fırmdia pişbm~ t~i rçdacal 
celtle-ıör. . ve haz:ırfaıra:m niimıme- nas ittiha2 

Belediye İkhsat ::\Iüdürl!iğü, her- edilecektir, .................... -....................................... ..._._, .. _ ................. , 
DnhLntleı 

Mudanya hattında 
yeni tarifelerin 

tatbilnna başlan<b 

l llaariftet 

-Memleketimizde 
yabancı, ekalliyet 
ve hususi okullar 

-
-12-

Fitı.. 'rASRir Crrf BLI 
MÜ N.K.KAŞASI 

tasrih etmiftiır. 
,Iar. Bunlar ÖLl\lÜŞ EKLERıliı': Şi~ ki ............ ile Amerika 
· Yoll-Nl• ~..tc; Jor-ilk ... giii.~ So - a..ı..L .. __ ......::.. -~ 

""el--«!~ ft eısas-
Ru ölmiiş ekler halisi bilhassa Dil ;la yaıdıında bulunmall i.teclkleri 

dna~~l~ Türk Gr1ınltrb :ıd!ı ·KlH"llrtra azası ıtr~smda_ fti~a~ ~ı·tı: t akdirde Japonya O'çrer 011, a -
ftttliıe, Uil !\~an •temPGı-ab ft nası kopıırdı. 1'.uı·kçeaın ı:;tıldii.llnı Junclalc. taahhüdi ib• d 
Hıod'ab ol:1rak ild. ~,.. taaı·iffft kuaı-k iliDı yapeığı bil1ii~ teki- . 1 _ mucı IRCe er. 
de •ihian. •iaiki;ıı'e>. aivayeb ft mül: hamle.J.:ııdiıı yenr Tc.effmalew rq. w a.,,.,. ................ 
cşarb olarak ıfort gı:upa ayrılmıştı. kili için şiddetle muhtaç oiduğıınmz hywcaldır. (iinltt &. --'edeye 
Bn tbnumf tasntf bir cetftfd'e gö"stl!'- ekrerin- Mr kı~mmı iibıııuı nuıiıl'cUm ~~. Ah:aa; •• '-P W Je 
rfliyıırdtr, E'tlnenfn nsfa cfl'.ıf- ~funduğu ~ &.rir;t8-
.. Pro.fesar ıragt]) Pefaml SAFA rv·oınıı:sracatr sa, ..... ._. dft'lct ym.; a..,.y. 
Oz&em., ş~udi letıdi. ıtcınTaı·da.n Anıailsa IJ:ıtiil ,_ a 11a ..,_.... 
maziı grupu iqınde . nı.iıı:ıllerde ariitıtcf- chııP taWirdC J~ oCoı-
•~vclim, sevdin ila ... > tasrifinfn rılen •:rul, it, uk> ekleri hiç te ölmüş ·madiı Juak Aınri llar 
dhban, c~evdiydinı ila ... > taı1rifinin dcgi!rli. Bilılkiıı caı.h 'l'Ül'kçede bir 0 

. • _aya .,,. 
«hikaye bülümleı:i içine alınnuş ol- çok keli met er teşldline ) aramrştı. Bu laarpte lııal.--ı ft:aP .tm.ifeı-
masıııı tenkit etti. Çünkü hikay~ kclfn1E'le1· hala ya:;1yordn. dir. 
,ekliııcle de ihba:ı: mana~ı bütün sa- 'lllielJU! Tahsin Hanguoğlu t~inl ' >tmerikamn lnsibaıo•Y11 yaptı.
rahatile vardı. Bu tenkide bir çok müdafaa etti. Münakaşa çok uzıya. iJ Jlll'ıılİlniıl RoıJyaJa ~c:ağfı 

İstanbul _ }fodanya haltı yolcu - Maarif. Vekaleti yurdıın her tıım- aı·kadaşlal· iştirak ettiler. caktı. Şunu teklif ettim: L- • - "-. , 

l\Tiiellif cetvelde 4'"art> ~ig·:ı~ını - J\lünnkaı.:a bir •ölmiiş> tabi"ill· r .. "&uavenef • oaı:ı~et.-filı. Çiin ları son günlerde nıiihlm miktarda fmılaki hususi Türk, ekalliyet ve , .. • kü detbal kcnditini ~ siriik• 
a.rtımş ofduğwıdan Devlet Deııizyol- yabancı okullannm list.esini ha'~l' _ lV ünciı tası·if hali içinıfe gii~teri- ılen doğuyor. Bunu değfştireliın '7e 
laı·ı iJaı·eı<i dün sabahtan itibaren Iamıştır. Buna göre memlc>ketimlzıle yor, şart si:ra,.ı ~erine demeı1ni> yeı•ine mesela ceskl ekftH'> ı?ibi, kıy- liyec:elrtir. BlllRlll için Aaterifı• 
bu hatda yc>ni blı- tarife tatbik et- !l5 hususi Türk oRuru nıl!vcuttuı·. tfıhlrlni kullanıyordu. Bu siganm met hükmü degil. sadece zaman ifa. bükilneti da.Aa i bt"ı.yatllir dav .. 
miye başTamıştll'. Eu tarifeye ~öre Bunlardan: !.:! a reıımi oknllara ııııı- Iıikaye şeklı olan csev~eyd!ın ili . . . > de etilin bir tabiı· koyalım. ramnalctacbr. 
Mudanya. _ İstanbul arasınd:ıki yol- adildh-. Ekalli~·et okulları 34 tane_ ve rivayet şekli olan c evıwyınişfın Komisyon tekiıfir.ıi kaLul etti ve Roo.e•eltia İntıiltereden .. arı 
cu seferleri haftada dörtten y.ediye dir. Ua ••. > tasriflerinde t~mennidcn zi- münakaşa ııfruıyet buldu. 
çıkarrlın,ştrr. İznıir ve istanhulda 2 Musevi okıı. l' aclc !iart nıana~ı olclui!u iddia edildi. _ 15 _ aldığı bami isleri tefti, ~ yatı 

Mafilm ıılduğu üzere Denizyolları ıu faaliyettedir. Rum okulları Ça- j .. Komisyon heı: iki itir~~ dn varid ile U2an bir M~ ~ı ve 
İdaresiı hu bat da qalışan Sus, Trak nakkale ve fstanbulda olup ht•l)si 52 gorerek cetvelın ta:;hıhıne karın SİNT AK~ B.4.HSİ VE METOD yanma gazetecile ri Y e politilacı• 
t?"ibi yeni: vapurların füızılarını ba~- yf bulmalttadır. verdi. MÜNAKAŞASI Farı aliaamaaı d"ü~ ifin va• 
k h 1-- al b 1 d "·reıuleketimı"zde 3 Almaıı, 5 Am"- - 13 - li:rt• •~-·~n--L ıs· t-...1~ .-!1:..•·---a atı.a.ı:a mış ve nzı at"ım a sı " Sintalcs bahsi konu~Ullll'ken, &!il - - RlilA -........ •-

t:ımü- t-ıffinuık içfn havuzlara ~k - riltan, 1 Bulgar, 12 Fran~ız, 2 İn· CEVHER FllLi MÜNAKA.')AST Vedad, .K.omiSyı>nun ilk celsclerinda mektedir. 
miş ~ bunI:ırın yeı:ine de eski va- giliz, ı: İran, 8 İtal:nın okulu tedri- Eserde cevher fiilinin ccrmek> Ahmet Cevat Emrenin ortaya attığı. Diiew taraftan Am.riUıda 
purlarL ikam~ etnıl'jti. Fakat bu vn- sat ynpmaktarlır. masdarından geldiği bildh-ildiktcn ınetod mifııak&şasıru truzele<li. Sin-
purfar gidip: gelişi bi.r günde y:ı.pa. * MtiHE'SDlS MF:KTEFftNE sonra hepsi ihbar olın::ık üzel'e dörtJ talrs bahsinin kitabın sonunda bu- harp aleb ~ ~~-~!:, 
nıadıklanııdan tarifelere ilavelet• Y~'/ PL1l"Y'0.'1LAR iLfl'E ~}f)}. sigası olduğu iddia ediliyordu: lumnası, ylllnız modern gramer nıe- vet . uRDUf~~- .. ~rııENaa..ı 
yapılmtısı 1 i:.ıumu hasıl olmuştur. LP.P.RK ~ Itoordina~yoıı T{('yetin - Muzal'i _ güzel-im, güzeL.sln ila. .. todu değil, üih·etha bakımından da :fosyabat partiai •• na~ ôD1.m"& 

Yeni tarifeye göre ealı, perş,embl! dtm alımın müsaade He f.ü111üşqu - Şuhiidi mazi - gü:tel-dim, güzel- yanlıştı; Çocuğa. kelimelerin tasrifi ·'l'Jıı~• IMfP•ltiii ....... ,..,... 
ve cuınarwsi ~nleri İstanbuldun 1 yunıfak.i l\fülıendıS' 'M'rlttl'• ine yeni din ila... bahsinde evvelce oğretllmif kıaın\- mede R~eltin "7uetiftl ie
Mudanyaya iki vapur hareket ede- p-avyo~Iar i!aves~ kaı:arlıı ı' ını~tır. l _N"akli mazi - giizel-nıişim, a!izel- lar, tayin gı·upları (izafet, eıf:ıt ninwemif olan WilaHey• 1"ic.-
ciliir 1 Bn iŞ' ıÇilr 37!?' bın lırn n -ft>•.ıtlf'l'!!'k ı mı~:-ıhı ila... terkibi, edat ila ... ) halinde. tekraı·- .._... ~ tnilhtiıılt iifa11 

,,__:, __ _.,_ 1 t b h t ve inşaata 15 ağnstostn ta1lnnacak. Temenni - güzel-sem, gli:ıel-sen !anıyordu. Bundan fıaşka, bir keli. •tmek ve bütün varlıO.nı tehlike· 
.ı;,v,.,....; ..... n a!t pos a sa a 11aa t uaı. ç •• 

9 .l rr·v.ıı ""_.n_ da ena.t 10 da: 1 ır. . . .. menin f<Jnltsiycınumr etimle yapısı ye koyacak "' ı'r h-ııı..e sur- !%'1~Jem-•-
... a., 1 a z-""'""' * JIAARİF i'EK . ..İf r;;TJ.VIN A'"°'u""lkadı"r t .. n.. Alı" Ulvi "''o""ve ' J -"'- -• k b D -u llK 9&. 

.""'a ~::.rnnn"f. t ta~ b' lJ .t- YE.Vİ BİR KARAll.1 -- Ok.ull~rcfa Ta.hiı· ~eJ"ad, Fuat Kö:;Praif, Ahmet ıac:~x. iç" ~ ._,, ıı.-. b il~ ı u.zere nu..um•- oıuc: 0 
.._ .... u G._, ta htı dan hıı-el-et edecl!k ı uu ......._ .,., , ıç n...., a .... at:ma el ette daha lf<Jlay •• L"Y-.·~ • - ~•- t ıd·~-

ti Ban .... nıan u n s n u an ~ı G "'l!'ı ·ın eserue sı ... a .. ~ a sın n L-. -•-: • .:. y · . ._~:." ~ 

t
.:·. .. .. İst b 

1 
nı"t - ve :ıLaa.ı·if :\-füdürlükllirlh-:ie çalışan Cevat Emre ve dlğer bazı at·kacfaş- ilk plana: almması lazmıclı -7aa -...,-. · anı -.ıAJ nr 

ıgı ırunun aITT;am1 an u a u e- t . -- t . ~nt 1 . • TI . fT" k · --..!•'--- ~-1!-•L..:. L-'L!~ 
.h· ha ••·t de k d ~.,. · ~ a,ıyeıı ogxe men ve ıUenlırr nam-. - at• «ınizel-im, ırnzeı-ı-ın a ..... şe • Halif Vedadm bu dil.n\wcaıd, Ko· _._. ~-~· -- _.. 

veccı .!'n ıea.e e ce rg.crı cıe 1 - Iı &• • .• tf . la 1. . . . ,, ..... ı .._ L.-1!..--1.-1~1-- ...::.-La 
. b lı d- kt" 'Bl ti ~ı. ta ruı resmt muraea nııııı ıııın, ce\·her fiilinın mıızari sıga ı misyonun tlk celı!elerinde, P. Bru. SS7bw. -- row--

ertesı sa :ı onec.e ır. t sure e . 1 ,_,,_ 1 . . . 
"T I da İ •· b l· h ·· . StaJyer veya namzet O du~ "lltt .as- ol:ıı-ak Jr;Ö!<terılm~i11e ıtıra:ı ettiler. not'nun tezine. ve yirıninc1 asır La;. ndmnam ..... 
,, m anya n Swln U ,ı er glln V3• . ..rı JC b f bch.e . · · · • 

l l k . k. L. 1 1 kt nh .:uece ve u unvan ,ırı ' ıne- B.u. ııada.ki cim'>, cslı», cdiv> 1141-••• rousu ".ram.erine: istiRat edU.rek Dı"g~ er tara~•-- Am-...!l--daL~ 
puı· nı ma ıın am mısı o aca: ır-. l l I • I..- ..-... 1U 
S" t t d h ft b" d f 1 lıal kullanaca.: a1·c ır. isımlerden müştak bfreı· soııek<len Ahmet Cevat Emre ta1rafı11dan da h •1 İ "Jt -...l- L:I.......!.'_ l!..!ı3:_ 

ura _pas ası a: ~-
1
11 i ır ela ok- * JlE'KTEPLElWE TATEAD. başka bir şey değildi Abdülka.rlir ortıaya atılmıatı. Hal.il Vedad, bazı ru anı er ngı ~CUCKD'n'.ın ~ 

mak uzere pazar gun er yapı a ca - ·· CE'"' ·vz·r,. -r1f H ir>J · . " f l k h b al L~ _ _ı _ .._._ DTJS EDE "' L .lı.A 11. - , İnan, bunların aslında cgiızd-bt•n>, ilfrazlar:ı cevap vel'erek im mesele.- ma o ara ar ın •Y- ._. 
tır. SELER HAJ(J~~.N/J,1 - l~ıısıı.~i ?- cu;üzel-een-. ila ... oldnklarıııı, Fuat ııiıı sadece öğrııtmenlere' ait bir te<l- lunmaktsıdular. Bunlar Ameri• 

kullarda tahaddue edetı ımııhutı ha- Köseı•alt' cdıı•:> ekilin dunır> mu- rfs nıetodu fşi değil, ayni :ıanıanda kanın kadilr ı.rt:ur pnflUi fÖY• 
diseterin ~nü günüıre :'rl:uırif :'.\>rti- haffefj tE'lakki edilmek lazımgeldi - bır müfrednt programı işi olduğunu le dursun bilak is m evcut harbi lktıaat haberleri c 

Zeytinyağı 
ınıntakalanna 

teneke gönderilecek 

dürlükle\'İne hihl_iriJnıPsİ İcnp ettiğ-[ ı ğJni ı;öylenıi~)erdi. söyledi. cfarcfumıUıtıf ve adilane bir su)• 
li'aföe, b-uı oka! ıctarelerL"Ti.'1 hu esa- Ren bn ccvhel' fi.iline vedi etme- .Paka.t o gil11 Komiı~yon ııoıı toplan. hün akaine tavassutta bulunma• 
~a riayet etnıl'ılikferi "Öriilmii~'fl'. mizi tek.lif ettim. i\hı

0

sılorı yaşamı- tı;:,ını yapıyordu. Bu metod nıünaka- t 1 tmekted.irler Swla ve 
Talebe, öğl'(~tmı>n, meımır V!' nıüs - yan bir Iiilin sigalan üstünde. ısı'S.T- ,ası- eserin ~nl baştan tetkikini icap '111~1 

• a ~p fe.h. d ra ciİıa .. iil 
tııhdeınler~ ait inzibati haı.liseletin j etmemin lüzumsuz olduğunu söyle- l.'ftirecekti. Ben dedim ki: ı,rny~ ın e • v nşum - Sana şımdı l\Tustnfa l\E'mal vııln•z "erırlru hir ricam var: Tiatıını. 

(Enver Paşayı vur:) diye emfr verse, <la görüştüklerimizin hepsi arıınıızıla 
Hnm:ız m!Sın? k.'lfacak. Siz. veriyoı: musun? Petrol şirketlerinin ellerinde bulu-

- Vw:ı:ıınm! _ J::lr şartla, ıJeclim, bana dün ... n. n kullıınılmamış !?OULI tenekenin 

clerhal bildirilme~i İ\.'İn :Warn·if Vıo. ninı. Bunları bütiin Avrupa Ii"aııla- _ Ba~laııgıçta Koınisvonun me- kadın ıttihadı ve d raer Amerikan 
kaleti hususi okullara bir tamim nında oldul'.:"11 l!ibi colmak> masdarı- tod bafmnından yanlış biı: karar ver. sulh 'Ve sükün ve anlqnıa taraf
J!Önılernıiştir. nn bağhyabiUı:dik Zaten İnı..-ilizce dığlnı slntaks bııhsinın müzaker.e- tarları Rooseveltten bu gihi ta• 

- Ne biçim komı.E'cilik bu' 'I ' T " t ~ı·· ı - ı · · d · . . • · . . j Ale!Ucele heni 1ildiirınive neı'cn ka- .ı ııı ta ;:ı ı ı.:..•uc • uc ur ugune .evı·ı 
- Bız komıtecr degr ı-z:. Komıteeı- ! rar verdin·~ onu sdylcnıeli.siııt ı ka ı'!lrla~tıı ılmı~tır. Bu tenekeler 

Belediyedet cto be olnıah ma.cıdın-ından sinde, hepJıniz, daha iyi anlıyoruz. leplerde Bulunmuşlardır. 
c:i anı, thon aı1:, ıla... t'nsrifi gelir. Grameı· öğrı?tlmine cümle l>ütiınün- D!.'.-le b" ik __ •_ı_ Amuik 

lik yaptığım "ddıa eden kim? · fDevam'I. vıı.,.) zestinyaj!ı nııntnknlanııa gönderile-
Bu sene sari 
hastahk yok 

.\lmancarla «sein = olmak> rlan den değil <le kelime pnrçalnrından ~' ır naz - • 
cich bin, du bist> ili. ... Fransızcada l:ııışlamak, fiziyoluji. ve biyolojı yeri. ~aaı~e Naıaın ~~ t~ar va
cctl'e = olmak> dan cjc :-ıuis, tu es> ne Anatomi iiğrctmlye benziyor: VU- zıfesı ba.ıaa reJmİ9tır. Bır aydan 
iliı .. ıı:elir. Bütün bu tMrlfll?rle rnılün canlı lıütünifnü sona ıı.ta1·ak heri hasta buhuıduiunda. hM'icİ 

rek iç ıılyn,.afara daha zi~ ade ?.ey-

B a k erden sonra 
•••• • • • ı •• ' .. , .. ' --•••• •--• ••••-•ec•••••••• ••• ••••••••H 

Karıman mağazası 
da ihtikirdan suçlu 

~inynğı naklcdll~ct>ktiı•. Bu suretle 
fiyatl,ırı n ıfa biı· miktar düşeceği 
ta h ııı in cdiliıw k tetl i r.. 

+ İHRAÇ EDİLP:<I:liJK FASUL
l',1L.4R - Eakiı yıllara. ııi:t fasulya
J:ırdan ihxa.ı,.: edilecek olanl::ıı:ın uımı
mi mağttz:ılıırn teslhoi işi ıfün niha
~ •Uenmiş ve depo senetleri :\lnıtaka 
Ticaret ~Hiılü rliiğüııe te:sliın etlil
m "-.tir. Bu fasuLl•alar Tlcıu·et Vı.:ka
letin ·n ta.yin ettiği malların ithali 
mukabilinde barice satılabilecektir. 

Belediye va: Vilayet Sıhhat l\lü- ınaı:tthıl'hırı at'asmda hiçbiı· etimlllcıji ölü pnrçalarım izahtan başlıyoruz. aiyaaeti daha :ziyade Jııareket ve 
diil'lüklerine, baz1 ıınıtakalıncla u - mihıaRebE'ti yoktuı-. Bizde cevhPı" Gramer tahlili bir otop~i - ölü ke- J.erp taraftan ıörüneD S'91NMJ" 
yul'- Juıstalığı giiriildügü ihbar edil- fiili. istikbal manasmıla ifncle edil· sişi., halıni alıyor. Çocuğa cbu eldir, WeHet idare ediyordu. 
nıi~ti. Yapılan telkik ı;onunda şehir-1 nıck lazımgelfnce kelimenin :::onuna bu µal'nıaktır, canlı ol<luğu zamıın şu • 
de yalnız on 1t4inln U)'Uzlu olılıığu <.olmak> masda.rının istikbal ign;;ı vıııifelevi varıln::ıı diyoruz ve Usanın ŞlıraA da dikkate ~ iri 
gül'iilmüştüı:. Diğer taı·ııftan zanıa- katılarak cadam olacağım ililı. . .> hayatiyetini canlı bil' terkip üstnn- Amerila hökô.meti RnyaJa .,,_.. 
nında alınan te<lhirlc•r ı;ayeı;hııle tlu ~eklini aldığına göye cimek> veya de değil, cümleden ayrı, ölü kelime dnTİda bulunmrya esas itİIMIM 
sene şe'ırimizdc sari ha,.,tttlıl, olma- ccrınck-. ma'3darı yeri.ne doğrudan iinitelerl halinde ve farui bir şekil- taraftar olmakla heral!Jer Yll1'• • 
dı~ da anlaşıimıştn. ıloj!rtı~·n colnıak> ma~darını kabul de anlatımya _me~bur o~u~oruz. ~u cağ1 yaTdum .!Ov,et Ol'~ 

Bu muessese bavul 
70 derecesinde 

sabşlarında yüzde 
ihtikar yapıyormuş 

* HALli." 11 A.w;AıW I - :Wnhmut- etnıemizde hiçbir malıru.ır yoktur ve meselenin tetkıkinı, ballım ve netı- g8 terecela:I • alta'9emete ~ 
paşadnlti tarihi ha""ıınrıt Belediye t;ı. lıiitiin nıiinakasnlar daı ııona erer. cenin bize bildirilmes[ni Talim ve ' .. edee C:~ .md'e ahir ~ * NAFTA!i.l • • f;ELDJı - Hariç

ten lOlJ t.<ın mrfl:alin ~~imiştir . .Bu 
ııaftallnle.ııin kilosu 95 kıırı.ışa ka -
dar satılablleaekt.iıı. Şimdiki satışlar 
UO _ 1'20 kuruş ara:-.ınd:ı ;yapılmak-

rafından t.~mir edılo?c k" ,.e bm·ası Komiııyon teklifimi kabul etmeıli. Terbiye Heyeline bırakmamızı tek- tll~ egmı e n 
halk hamamı olar.ak kullanıJıreal~tır. ~lıızari sigası için de ne karar veril- lif ediyorum. etnıiftir. * AR:iil"AClL.tR 7.AJf fSTf- diıi:ini hatırlamıyorum. 11eklifim kabull edildi. Ayrıca va- Bu itiltarla Sovyet arazisiacfe-
YOR _ Araoac1lar C'emlycti, Rele- _ 14 - kit darlığı yüzünden müzakeresi ih- ki büyiik malial'ebelerin vereeep Aeyoğlundnkr Baker nı.i:i:.esııe

•esinclen sonra meşfrtıT Kalrlma.n 
mağazaııımn da yüzde 70 ftüsa:r 
c:Jb.ece5inde ihtikar yaphğı teı
bit edilmiş ve umum miidü:ı:ü 
Sanliyago Buhols ile teŞhean 
Kostantin ve bir bav\11 taciri olan 

lstnnat Çami aslzyır ikinci ceza 

mahk~ nril~lerdir. tadır. 
ıliyeye müracant ederek, aı·aba mal- {jf,.HÜŞ EKL ER MÜNAJKAŞAST male oıtrıyan bazı teferruatın, ~ umumi netice cillan (JolitılUıaı Ü• 
Z<?ınesinin ve hayvan yemleri fiyat- E~erde (sahife 55) Türkçenin teş. Jışınalara bir müddet deha devam e- &erinde de müesair olacaktır. 

SPOR 
Mükelletler için 

atletl z:m 
ntasabakatarı 

ôgreıülcliğine göre Karfuıan 
m.iiegffeSİ İsternat Çamı pe
rakende sa.t-111 Jl:yc.ı.tına ba'IO!ul ve 
çım:ta alınış, bilahare Bunlara 
g:ı.yri meşru olank yüzde 70 kü-
l 'ur icar i!ave ederek 'latışa arz 
e~tir. 

Muf,akemeye yarın öğleden 

S09ra ~na.cak.tır. 

Baker davası 
f stnnbul Reden terbiyesi mü kel- Diğer taraftan birkaç gün ev-

Jefiyet servısi eylülün yerlisinde i- _ ı t ıc'f _J•ı ~ B k ·· 
k · b .. ~. b" ti • - bnk va. evıu ea.ııen a er nıuesa~ 
ıncı uyu,. ır a etızm Jııos:ı a. . . ..d .... ı.ı • ı~- Sa 

111 daha hnzırlanııştur. Geçen- a:ıı;ın sesmın mu w~ nay1m o~u . -

* ADL1Ylı1l'E. l"f..'RiLE.V MUH 
TEHİRLER - l1'L~ııt :\lıırnka'ıe lcş
kihitı memurları ılün yc>ıı idPn bazı 
nıuhtekfrleıi aclliy..,~·e veı·miştir. 

Rendlk Yasemin enkak 11 numa
rada F'at nın Sincan m•mifalura ihti
kfıl"lnd:ın, Kartal 23 N'isnn cacldC3i 
15 numarada Ar,ak nınni iaturrı ih
tikarından, Bcy ızıt Tığcılnrrla l\c -
gam ve Arş-ak ~ aldız ihtilöinndnn 
suçludurlar. 

llülefe.rrik t 

lnhisarlardaki 
işÇilere S!cak yemek 

~frmi y~disuıclc yaptığı ilk atletizm 1 lamon Serero ıle lcundura ela xe
mu al:ıakalarınclan çok iyi neti.celer si ~efi Dimitri Pavelidi~in de mu
alınınıştı. hakemesine bugün. öğleden son-

Bunu nazarı itibara alan mükelle· . ra devam edilecektir. Bugün İnhisarlar: idaresi diinden itibaren 
fiyet servisi bu gibi atletizm hare- 1 kunduraların yüzde yüz yirm· tütiln depolal'ındtıkl işçilerine sıcak 
k 1 · lı b 1 ı ~·emek tııvziine başlamı~t.ır. Üskil -

et eı-ıni undiln ö~· e ru:r sene tek- sekiz gibi görulmemi1' derecede 
]•arJamtya karar vermf~r. ..ks L f" ti t ld - t b't dal'Uafil İşçiler d\in L.!aı·enin Yt'n1C'-

fl 1 · .. b ' yu e ,.; ıya a sa ı ıgını es ı ğini yemlşleı·diı·. Diğer depolardaki 
u nl etızın nıusa akalarmın seç- d hl" kuf h" I k _ı,_ 

rnclcı·ine aym birincı paıı:arte~i gü- e ~n e ı:ıu ~a ıt o ara wn- i~çilere de bugünden iiıllınren yemek 

]arının arttığını iled süı nıfüıler ve kil va~ıtnları izah edilirken teşkil ctecak Udrıci hir kcımbıycına bırakıl -
larifrlere hir- miktaL" zam yapılma- ekleri üçe ayı:ılıyordu: masına da karar verildi. 
sım istenıişll!rifk «Bazı teşkil eklcııi cok yaı·atıcı- l\Iul\.ten~m Maarif Vekili tara'fın-

+"JTOBÜS I<.OMiSYO,\JrJ - o~ dırlar, pek çok tabanlara gelerek ~ir dan söylenı•n kapanma nutkuna aza
tcıbü~çüler Beledi t!ye rııiirat•aat c - çok kelime teşkil ed~rler.: Giizel.lık, nın teşekkür nutulfüırile mukabele 
cleı ek Otobüs Ko11isyonuııılıı lrnnılile- tıız..lıı. kır.ıf. ynz.{lır .•• gibi. Bunlar ectifirken, Hakkı 'Farık; Usun su iki 
rindcn de bil' fiza bulunm1uııııı iste- CANLLf EKLERclir. ı-.ekli:fi de alkrşlıırla kabul olundu: 
ıni~lerdir cDıi'"rer llazılnrı fazla canlı ıı;öriin- Biı:iı, okul ırr:ı.merinin esaslarını ha-
- • • nH~zlcr, rolleri unutulmamış olnıak1a Zlrlntnıc-ık için böyle bir konıifffonda F ati& cinayetımn heraber az miktarda kelime yııprınş- memlc>ketin en değerli ihttsaa ndıım -

muhak~mesine ln!·dır: Yol.daş, aT-a~, .um-yud. !arını bhı araya tophyan Maarif 
p]p.çt>k .. ~ gibi. Bıınlaı: KÖRLEŞ- Vt'ldline şııkran makamınfla cHa nn 

b:aclandı 1 Ali Yücel> adının gramer mısnlleri 
-y ~t Ştir. ,,._ i. " k" d 

c Ra'Zl te~.kil ekleri ele vnrclır ki anısındaı ziKr.edUnıe~ ; ote ·ı e 
Geçenlerde, f atihtc!, kend:- kib" in 1-11 .1c. bir rliliıı e~ki bir tek'lmül devre!{lnrle cr.iinrıvdın> ter ııı o .... ar ..... 

91.nden ayrıhn nis,anlısı H ıyriin- ı ı · 't"b" · 1 k ·~şntılmnsı Ru nı•rırnışlar ve kc>linıeler yapmış ar- f C • ın a ırı o ar:ı :Y 0 
" • 

ıfisa ile arkadaM 14 vasındaki ;lır. Fakat artık rolled unutulmuş- teklifler tle kabul edildikten sonra 
Şükranı tabıı.nr~ ile delik. de~ik tur. Yeri kelinıe yapmı~·a yarnınnz- biltfin ııutulUar, !cinden bir miljıle 
ederek öldüren polis memunı rarıltrıtı fı~kıran bu sıcak ve aydın
Ali Rızanın mrl1akemesi ik :nci terslemesi üzerine kendini kay- lık Türk selamile bitti: Giinaynın. 

l · · K t"I b Peyami Snfa 
ağır cezada ba~anm1ştır. bettı'.ğ ini söy emı~tır. a ı un- _ SON _ 

Katil. kızın kendisindı-n yiiz d an sonrasını hatırlamamakta-
ç~krnesi üzerine fenalaştığın ı, dır. 
vaka geceşi içip içip ~<!bar ba- Mahkeme şalıitler için 
nşmak üzere gittiğini fakat k12'1n edilmiştir. 

(•) Bundrııı evvelki mtıkaleler 16, 
ta lik DJ, f'J6 ve 31 temmuz tarihli 11iisha. 

lcı rnn~da çıkmıştı-r. 
mi başlanncak ve :firıaT müsabakala. len ılecek.tır. verilecektir, 
rını 7 ey Jul pazar günü yapacaktır. 1 2=====~~~~!!!!!!~•!!!===!!1!!!!!!!!!!!!!=======~==~=...,,.~===~~~---~~~----~-"!!!!!!!!!'-----'!'- .. --------~!'---"!!!!!!~=~-""!!!!=~~~!!'""-
jkinci defa olnrak yapılacak olan bu rlncfun ayırnııya ı..relmez: Çiiıık!I on- l huriyet havası vardır., dedi Naı·an niş kanapeler, koltuk, müteaddit pi-
m.üsabakal'a.ra. geçen sefer. yapıla - 1 Edebi ronunt: 18 lar tP.k öaşına tahnpkir oldukhrrı 1 Hnııını. Herkes clilcrliği gibi hare- yunolar, büyük saksılar ve çiçeklerle 
nu) au disk, cirit gibi sporlar da illi- ! ·····--·····-······ .......... kadar ömiirlel'i kısn llltır. R\ı çi(,'e.k- kette sal'besltir. Annc.<ııı ııanııtkarl:ı- te:&yln e<lilnıişti. 
'Ye edilecektlı-. rrR~ rı,~ı '"' • :.·-f~ -~- ler: yalnız yrışnmıık için :'ı':ll'ntJhnn· rın en ziyade koı·ktuklan ~cyfu hür- Duvarlarda klasik olmuş tabloln-

Boğazlçl lanls 1 ~ ftr, ,.. ~· fı'ftA nuşlnrdır. Ne ıamnn guz'erimtzrlen riycıt.<ıiillk olıluğıınu sövler.. rın kopyaları asılıydı:. 
nthabekalan 1 D r-ııg V.iı lı A. ~ r.- I .,:-. (o) nıın gizli bil: brafı kalınnııııı!m - Şu hu.de l\teıillıayı .:atirme- Blzi Afife liamm kaıı'Ş.llailı. zı. 

liu ikinci çiçek sulnr, rlulmiuıı. Hun- mekte isabet etmişim, dediıu g{\le- yıırct'imden dU~'ltUi:"ll mcmııuniycti, 
Boğaziçi kupası tenıs müsabaka- dan sonm. ötekinin ölüıııüııii bclda· rrk. çiinkii izdlva~. hayatına ı;ı;irecı•k ıııılonunn. karşı ıriisterdiğ-ltn alilkaya 

lnhn~ yaruulan itlhaıreıı. 'Razabya - ;rfoiz. Çok yakındır. İkiz çocuklar kailınlarm hoillandığı şey koyu bıı• re. •kkiiı·lerini bildirdi. Beni nıisafir-
daki tenis kortlar1ncla. başlanacak n ri ıf eektt gihi binibirlcrini takip eılnl'ler. ist:bıint.t:ır. lt•rifc. tanıştn:dı . 
:ae:-ı =b~,e tz~~ ~:abı:: ... -.................... Naran Hanım pı1ip bin t..cheıısüın~ - Ynk, de.eli, ırizlemeyiııw ... helki Buıılarrlnn ı,friırt c~erlerini ı>ku -

Bence aıikın bu turlüııft Iıa.. r - Sizin gibi düşünmediğim icin la tekrar yilrlimiycı bnşla:ılı. bu tti.iniyı•t havaııı sizin ildnd ~ir.e- ıllı!.("tım maruf bir roınancmıı zt!ı. 
nl~çileıi iştirak eclecektir. kilddir, kr3ınetlldi~. affınızı ri('.Jl cıleı:inı. Ben sevglı;l ve - Bu garlp ı;içı•ğl nı·ı·er\ı:m bula. i!ım:ıın knkuı;ıımu ı.iyadoleşt~l'ıl• Kenrliı;ini ilk rlrı:fa göııiiyodunı, !'(:ı-

Nahiye MBdllrlert 
arasında 

Alemdar nahiye müdii.ıii Iralı
:ri. Yımiköy nal:ıiye miidiir!.i:iğ;lııe 
ta~n edilmİt'ti'I'. Alemdar nahiye 
müdürlüğüne de Dahiliye Veka
leti nüfus işleri umum müöı.idliğü 
memurlarından Tevfik Kurma 
tayin e.dlimiş ve vazifesine baş- j 
lamıştıx. 

EğiTurek saksıdan bir karanfil 1 ~ı~ıı~ç'."ğı a~ııi kök ~zeriııtlu ıı -. nış bilidın, dedi. Onu bu ~ak:ıılaYın C"' Belki sanatkarhinnızm btetl•~i hi!r· rnıı Hanımın lınkkı vardı. Hakikaten 
koparırka 8ÖSiinün aşağısıım şöyle, ıkı çıçck telakki eclcrım. (,' çekl~ri güzeline ekeı: ve b''"''' bir çic;~~ rl;,retlP. kıgkarn;lığınızın arz11laılığı iıı~nn sanatkardan önce el'eı·le!'ile 
getirdi! ' t.:ım:unile a~'lli rcııkte ol! ,:nı·ı hal·, ın:ılik oWuı;:rnm için koleltsıyoıııııııla istiHıfat arasında bunalacak siz O· tanıı;ırsn ~ukutu bayale uğruyordu. 

_ En iyisi ne aşkın hakilc-ıti, ne 1 d~, onlt.larıb~klıy1an1 _ıkaı lıiı_iıııblt•ıı ı~c- j iftihar c~ercliın. lnrdunuz. F ... Heyin iııanılmıyııcak derecı:ıde 

de kı ''- r ·~ f I -~ . ~ 1 1 ı l'llıe la ı ır ı:ıeı• il ı \" 'I" ns dun-. nıı l:lul'r...•e ben de latii'eylıı mu- İç"ri "'inWgrlmiz \'e ben ona yol tıfök ·.·aı)lh, hn~talıklı lıir aclnm ohı-Sıs.unç l>< e s .... esı uzer ne e c uı- . • •"'.ı' ,., .• 
nmk; saksıdlm, çiçek kopurnıak ve 1 mesı dolduğunu, tllg .. adı'll lrnllıle- kal:.d" ettim: . Yc;rd ı~m e'lnadn: cağını nnsıl tahmin ederdim? BüyUk 
göğüse takmaktır. rini demie bir el içine alnn l'ak cı - O halde, dedım, ronıııııtiklcd - Bana gfü·e aı.;kın istediği ist.ib- bir hurun fizıJ.l'inde miyop gözlerini 

1 
k k ·· ı zl • ı ı ı· S t bt 11 ı" ı .. b··t·· ı ·· ··ıt n k~lın "'özlükler Ve elınıleki knrnnfili yakanın iliş- hisler duy:ırlnr. St?vgilinln hıza ver- ço 0 u~ uı u · cıac, cer ını. ana ın mu aç o c t gu nı~ u un rnçu e " .~ 

dır d bI .· 
1 

. k " d ki Biiyiik ~alona gircl!giır.iı zanı:ın l•rııTi) l ti verdiğ-i nisbette inl<i :ıt c- lıcınıen yilzfinün ~;arı~ını kaplıyordu. 
tfrdl. ~'1n en 1 mc çıçe , ,,..ı:t en ı:ra n- bi ı- ta . b r. c· .. 1 ll . 1 l 1 ' il d d • a ııruı ince . . . r a.vnn vıe !!lgara UıJU::ııı y ızıı- c t'. ıı nıuvaz(!n~·ı ıu aııuyan ar, Kuru sur•1t1n a u a;c. n n • 

Ona teşekll:ür ettim. Sonra sözle- dıklarmdan da ıkıncı çıı,:ek meytla-ı müze ç..wptı. t:, • ,.,·ur !'•t:i\'iniz gihi bunalırlar 1 mor hir çizgi vardı. Trn~ uz:ınııştı. 
ı:iııe cevap vcıdım: na gelir. Dcııce bu çı~·ekleıi biı!bi- Saloı umuz<ia hakiki biı· C'ııııı- ı f'alo:ı fcvl:al5ılc ınuhtt>.şem<l!. Cre- {TJt!rctmı t'ıt'ı') 

Bu hÜfiİll 111uhe..t.lerdft 
SmoMneki iUJ Niyazmıt' •• ...-.. 
iri lup artık aiha7et bulmuştw. 

yeni IMiyik muwelte f)nt.. 
per ile Dnieatet'in aumdalii 0-
desımın ,arıtma ~ tahada,. 
cenubi Buğ, yiai Özü nelıl'İ 
mec:l'asumt ön lmrrnncla IJaş· 
l~. Bu sambarebe böf"ıill 
Ukraynamn mukadıclenrtmı ta1İ11 
edecektir. 

Netice müsait o!madlğı tafr. 
dirde Ruslann Don nehri Boyun• 
çekilerek burada Mr müdaf .. 
battı tutacakları belileaİyol'. 

l\1uuarrem F egzi TOCA Y 

.... MIUUıtlıt l llf11tHlllHUllUllllUIHUUIU l llUl 

rı-' V8cizefe~in Şerhi i l .............. nmıtıll-HlllHllllllHIHlll>IHfiİ 
Her MiM.ilftWt ıııltliı .,.,. 

ltartanftwt JIOptnl a«I bV' 
o« laolfttrr ! BURKE 

Burke'nin: Bu sözü ilk bakışta 
tuhaf! giirüııfit\ Çünkü mutlaki..
ki;.ıctçi lıilküıneUcı:de kanunlaıı 
miistelfü, hükümdarlar yapaı·lar. 
Ralı<ın iradesi 1se ancalC demoJ;; .. 
raınlerde kendini gllmrir. falüıe 
biraz duşünü,.~ek bu dı?ferli ııö
Z'lln 1\:ıkn<t mihnunm anlamakta: 
güçlük çeknıllylz: Kanuıilar halkln 
se\flyesinu ı(drc y~pıla-. 

Halk, kör ve caHU ise. bunlnı·a; 
boyun t>ğ(ııı ve sevJ?reeiniıı ııeri ol~ 
dujjıınu giiRt:erir. Ru itibarla httlk 
köı.ıliiğt\ ve cchııleti ile o zalim 
kanunları yapmı~ olur. Halk mli .... 
nevvcr ve uyanık ise ona geri ve 
ya zalim kanunlar tırtb1kfnlf fin. 
kfin yoktur. 

Dl'mek ki he!r h1lkiimet şeklinde 
kanunlnrı, ya doğrudlln doğ'ı-uyaı 

~:va- dolıtyısile fuilk yapmış oıu .... 
yor. 



6 AGUSTOS Sabile : 3 

fiJiinYa harbi 11 

r 706ıacı ;ı 
·:S.~'-~ ··· N ~-. H ._ A - B E_ R LE Feci bir 

inhidam 
Mustafa Fazıl PqUa• ... Fethi Okyıra 

[(-j)7#1_7,1)1-;- - -Y.81~ 

jl~~~~j, 1 
SOVYET 
tebliği 

ALMAN 
tebliği 

Almen tebllll ( 1 iıtci Nlıİ/•dn dtı-a.nı) 

HERLlN, 6 (A.A.) I 3 ağuslosta d\işmkll tayyare nıey-
Alman tebUf.i: _ Hava kuvvetle- ! d:ınla r.ıııcl.a :!o A0lnıan tayyaresi tah

ri111iz tarafınean 1nıılıs iate gemi- rıp edılnııııtn·. li1% 6 ~yya~ kaybet
lerlae kattı y-ıpılan büeaalar esna- tık. Pa~~r~pazartesı gccesı Alman 
ııuı.da İrlanıha ım baytl garbında ve tnyy:u·der>rıın l\loskovaya raptık1ar~ 
Saiut ~rge kanalında ceman ıu alıın • :::u:.:aııda 2 Alnıaıı tayyart'Sl 
bin 300 tonilııtoluk iki ucaı-et Yapu- dfı:;ıürülınilftilr. Biz hiçbir tııyyare 

(1 inci so.lıift·d~'1ı dcı-om) 

Savaş tayyarelerimiz, dün gece 
biı19iı-i ardından dalgalar lıalindc 
'llo~keva üzeı-indc uı;:ırak a kert n•. 
ya mılli miidafııa bakımından ehem
miyeti haiz hc·dcflerl ııı(ks iı· 1.>lı- su
rette bmnbal.anıışlıırdır. 

nı 'batmlmııtu. l..ııybctmrdik. 
Şimali Afrikada Tobruk cephe_in- ŞimaJde SovJet taarrmlan 

Smolensk harbi bitti 
nımNE, 5 (A.A.) 

de, miıhim in~Ii:ı kuvvetleri tardın- (r\!&tİj o gnzetesi) - Bugünkü ha-
dan yapılan bir hücum muvaffak bel'lcre gorc en ı;Jmaldc Finlandiya 
~lanumuı ve düşman acır zayiat ver cephesinde Sovyet Jntalarmın faali
ml~ir. yeU artmıştır. Sovyetler Fin ccphc-

Ofi: - Snıolen"k muharebesi hl. 
tama ermiştir. La S

0

ais.:1e ır:ızetesinin 
BerHn muhnlılri, Alınan payitahtın. 
da l'!..-r:ı~ na nıuluırcbe i'ııin başlamış 
ofduğu mütıtleıısııııla bulunulduğunu 
bilclirınekt~dir. 

A!man sa vaı byyarelui dün gece, le•·ine mütemadi tnarru.ılardn bt.1h~ı 
Süve!'Ş kan alında da İngiliz üs1c:rine maktadır. Bu ta.ıı ruzlıır ~,ado~a go-
bücum etmie!erdir. 4 agustos gecesi tünün ,.imal kı nıına ı.cvcıh edılmek- Ilu muh:ıbır, şu "Ul'etl<? devanı edi. 
Süven kanalında ceman 18 bin to- tt>dlr. yor: 
miat.oluk 't İngiliz ticaret vapuru Almany11ya her aün 20 tren A.'keri muşnhitlcl'in naznrı dikka. 

ı . ti, şimdi hemen lıeııwn tnıııııınile ce-
baurılnıış ve yolcu taşıınakt.'\ olan yaralı r e ıyormUf 
bir vapur da ha!tlra uğı'.Dtılmıştır. LO 'llH \, 5 1 A.A.) nubıı tevecciih etmiştir. Cenupta 

nourienny ordusunun kiillı kuvı.eti 
Dtişı.nan dün gündüz ,.c gccc Al - :\Ioskova raılyosu <.:cııı vrC'dcıı al. hemen hemen tanrnmen iluıtn eılil -

nıan toprakları üz.erin"' akın yapma- tlıgı hir haberi zikı-edeı·ck kfılliyetli . t' I' k t , 1 . . ıııış ıı·. >ll uvve , ,. ınnn \.'C mutte-
nııştır. miktarda val'alı Alman askeı ının f ki k 1 i k . . . · 1 k • ı er ·ıtnatının çcm ıeı· nı yaı ıııa 

Ingilız tıcaret fılosuıuı knr~ı yıı- işgn~ altında bulunan yer ere ta "illi 1 . :\! 1 Ti k k 
pılan miıcadcledc deniz ve lıııva kn11- cılıldiğini bildiı"Dıekt.cdlr. Bu habcı c ' dçın · l.tnreşl ak f mko\·

1
en onun lkıiımhanf-

• 1 nsı n ını ;,1 ı t• ·ıı nı ın son · a -
veUcrlmlz temmuz nvı ıçindc 407600 11nzaran heı· gun Alnıaııya~·a ynı n 1 t -f d t · ld ki 
tonilatoluk düşman. ticaret vaııuru dolu 20 tren gelmektedir. n.dzaı ın datfgtosdermış 

1
° d u b~n ıwv. 

b ._. • mı ane şı e crcccs n e ıı· gny _ 
::ıtırnrşla~ır. . C ephed ea: vazıyet retle çalı ınııktadır. 
A1~'1·ıc~ hır ço'k düş~uın .u~~ı-et ~a- LO.NDR_A, 5 {A.A.) :Muttefık kıtaat ııol cenahta bıı 

puı· nn n nnnvatnıı ıışesı ıznıetin- Rcutcr ajansı bfldırıyor : İhata maııcvı-ıı"ını ynpnınk surrtile 
de kulnnılıımıyacak derecede hnsnra Ilugilnkü Sovyct tebliği şnrk cep- .llouclirnny ordusunun kun·el kiılli-
ui;'Tntı\mıştır. M:ıyinleı·c çarparak besinde nazik üç veya dört noktada 

ycsiııl cenubu şaı·klye doğ:ı"U ı ic:ıte 
batan düşman gemileri bu rnkııma mub:ıı·cbeler olduğunu bildirmekte - · 

ıcbnr etmişlerdir. Ayni zamanda scri 
dahil değildir. d'r 

ı · cü;:ütnmlıır, Dniepı.ı· nclıri boyunca 
ltaly.n t.bllAI Bu noktalardan biri Moskova yolu il arazi knzaıımıya ve Sovyetlerin bu 

üzerinde bulunan Smolenskdc ve nehl'iıı şark yakasınn geçebilmelerine 
Alman zırhlı ku,-vetleri bir gedik nç-ROMA, 6 (A.A.) 

Gecikmiıtlr - İtalyan orduları 
umvmi karargahının 436 numamlı 
tebliği: 

Halta deniz üssil tayy:ırelerimiz 
laı nt:ından ycnlılen bombardıman e
dilmiştir. 

Bazı düşman tayyareleri, Cnlania, 
R·ıgglo ve Caladro hava meydanla
rını mitralyöz ateşine tutmuılardır. 
Bir kaç yaralı ve hafif hasar var
dır. 

Şimali Afrikada Tobı·uk cephesin
de geniı mikyasta ileri keıif faali
yeti olmuıtur. Bazı zırhlı düımnn 
kıtası, mevzilerimize yaklnımak is
temişse de topçumuz tarnfından da
ğıWmıştır. Burada bir kaç esir a -
lınmıştır. 

İngiliz tayyareleri, Trablusgarp 
ve Blngazi ,.y.1lctleri dahilinde bazı 
kasabalara bombalar atmışlardır. 6 
öhi ve 10 kadar yaralı vardır. 

Günün qazuı ........................ 
Japony• 

aceb• nereden 

ynnyacnk olan dcmiryolu hatlarflc 
mışlardır. çok kuvvetli yollaı·ı kcsmiye uğraşıyorlardı. 

Burada Sovyeiler Bcrllndc söylenildiğine göre biiyiık 
Alman taarruzlarına dayanıyorlar. 

1 Sıııolensk oyunu cenuplıı tekrar bnş. 
Bugün Lonclranın iyi nıaHimat a an lamıştn. Roudienny ordusu tevkif 
mahf illerinde beyan olunduğuna gö-

l ve nıuhnrc.hey! kabule icbar eılilıııiş. 
re Ruslar, Alman taarruzunu ön e - tir. 
mişlerdir. Fakat Almanların bu ta-
arruzdan vazgeçerek, llerlemek ümit Bir membadan verHen ve Rusça 
!erinin daha ziyade bulunduğu yer- neşredilen bir haberde Rusyn sctcri
Jerdc hücumlarını teksif etmiye ka. nin mümeyyiz vasfını teşkil eden bü. 
rar verip vermedlklertnl. söylemek yiik imha ve ihata muharebelerinin 

üçüncüsü Bialystek ve Smolcnskdrn için vakit henüz pek erkendir. l\lna-
nıafih Almanlnrın Smolen k cephe - sonra şimdi Kiyefin cenubunda ecre. 

yan etmektedir. sinde bir üçüncü taarnız derpiş et. 
melerl de mümkiindür ki bu tnarru- Berllnin askeri mahaflli, dllşman 

cephesinde cebler vfıcude gcth-mek
zun hazırlığı bir müddet devam ede- ten ve Kızılordunun unsurlarını 
cektir. 

Bu arada HiUcrin fırkaları Kief çember içine almaktan ibaret olan 
tubiyentn eiındl kendini göstermiş ve Lenlngrad mıntakalnnndn şid -

deUI piyade ve tank muharebelel'i oldu~ beyan edilmektedir. Ba~'ku • 
b 1 nıandanlık, kabul edilmiş oian stra-

yaparak artıın bir tazyikte u unu- tejinin Rusya gibi gcnış arazlıle za-
yorlar. f ı 

Klefe karşı tevcih edllcn Alman eri tem ne medar olul·ak ~egfıııc 
kıskacı ilk ağzını bugünkü Sovyct strateji olduğu kannntinılcılir. 
tebliği zikrediyor: KJyefin 70 kJlo - Şimalde iki Sovyct alayı 
metre cenubu gnrbislndo bulunnn im ha ed ild i 
Bnlynçcrkof ile Zinc, Kiycfin 155 ki. BERLİN 5 (A.A) 
lonl<!tre şimali garblslnde bulunan D.N.B: 

vuracak! Korcstendo mubarebtller olduğunu Bir teşkilimizin Peipus gölü-
bildiriyor: nün şimali garbisindeki orman-

.( • .,.,.Ual•dft cın-J Tebliğde Kolmdcki vaziyet bildi - !arda yaptığı cüretli bir hareket 
rilmemcktedlr. Fakat Almanlar Lc-

kadar ellerinden geldiği kadar 
yapmakta bulunmuf olan lngil
tere ve Amerika için Birmanya
dan ba,ka Çinle muvasala yolu 
yoktur. Japonya Çinin b ütün sa
hillerini yavaf yavaf istila eHirri 
gibi, hatta İngilterenin meşhur 
Hong • K ong limamnın kar,ısın· 
daki (Kanton) u da zaptederek 
Çinin harici alem le bütün alaka
sını kesmİftİ. 

O vakittenberi Çin milli kuv· 
vetlerinin kahraman ve a z.imli 
kumandanı Çana K ay Şek hariç· 
ten ancak Rusya, HindiçiıU ve 
Birmanya tarikile silah celbede
hilıyoidu. Franaanın inhidamın -
d an sonra H indiçini yolu da ka
panınca esadı ve süra tli yardım 
tariki ola ra k yalnız Birmanya 
kalRUfh . t,te timdi J a po&ya Hin
cliçlniyi fiilen d e e le geçirince bu 
'°I da büyiik bir tehlikeye düf· 
lbÜf oluyor. Japonya acaba bu 
Yeni mevkiindea iatitade ile bu 
Yolu büsbütün kesecek midir , 
yoksa Felemenk H indistam mn 
h akikaten çok zengin ve çok kıy
m e tli olan Somatra ve Cava ada
larınt mı istilaya tqeb büs ed e
cektir? 

Diğer taraftan Japonyanın 
Mogolistana asker tah,it ettiği, 
bundan da maksadı, Rwyamn 
Avrupa cephesindeki çok zorlu 
nı~gu)İyetinden istifade ederek 
VladiYoıtoku ve havali.ini zap 
teylemelı n iyetinde olduğu da 
söylenmekted ir. Maamafih Ja
ponyanın, Rusya üzerine yuru· 
rnek İfİnİ, geçen aene italyanm 
Fransaya kartı yaptığı gibi. an
cak tam bir boqan zamanına 
t a lile etmesi ihtimali vardır. 

Ancak Japonyanın bu m uhte
lif hareketlerden hangisine evve· 
li. t• bbüs edeceii hakkında 
henüz IUçbir tahmin yiriitmİye 
iınkan yoktur. Bunu, J apon er
kimharbiyesinin soa dakikaya 
kadar sizli tutacağı t ab iid ir. . • 

y alnaz artık muhakkak sıbı 
ıörünmiye baflıyan b ir ~Y varsa 
o d a, Röyter ajaosmm T o kyodan 
lıaher venliii veçhile Uuiqark· 
t. d a yeni bir harbin patlak ve r-
1llek üzere olduğudur. 

TASVİRİ EFKAR 
············· ··································· 

TaaYlrl EfkAr 

Ni!alıuı (5) Karottar 
ı Türlciı• Hariç 

Abone Şeraiti için için 

Senelik •••••••.•••• UOO J[r. 2700 Jtr. 

ningrndın remıpla olan nrnvnsnlnsım esnasında iki Sovyet alayı ihata 
kesmeyi isUhdaf cdiyora benziyor - ve imha edilmiştir. 
lar. Kolm şehrinin ilk dct:n olarak Moskovad a ta bliye baflall11f 
dün geceki Rus tebliğinde ismi geç- BERLIN 5 (A.A.) 
mektedir. İlmen golfinün 120 kilo - Ofi: 
met-re kadar <'Cnubunda ve Porkofun Frankfurter Zeitung gazetesi· 
da yine 120 kilometre cenubu şarki- nin yazdığına göre Alman hudu
sindedlr. dundan gelen haberler, So:o.·yeı 

Kiycf ve I.cningrad mıntakaların. makamlarının çalışmıya mukte. 
dnki yeni taanuzlııhrlın şlind1dllikld ~ir dir olamıyanlarla kadın ve ço
yılclırım harlıi ma yet n e o ugu 
Londrnda zannedilnıiyorsn da ce - cuk1arın Vo1ganın şarkında U
nuptakJ kıskaç hareketinin Kiyefl tal mıntakasına doğru Moskova
ve dolayısile Odesayı tehdit ettiği ii- don tahliye edilmeleri teşkilatı
şikardır. Bcl)·açcrkofda Almanl.nr na başladığı anlaşılmaktadır. 
Kiyefdeıı Oılcsaya giden bir deınır- Mezkur gazete Sovyet makamla
ı;oluııu kesmişlerdir. Fakat Alman- rının bu tah1iye işinin asker mü
ların hentiz pek uzakta bulundukla- nakalatı sekteye uğramaması için 
n diğer bir demlryolu daha vardır. kati tedbirler almı~ o1duk1an ve 

u z a k ' a r k tahliye işinin münhasıran arka 

karıtıyor 
(1 iıtci sahifcde11 dımım) 

Çmıking hükGmet~ııc. larn!tıır ec
nebi ve Çin gnzete~ılerıne ı:o~ de -
moknsllerin seri bır har~ltetı Tay
land ı kurtarmanın ~gine. ~·ol~ur. 
Siyam körfezinde bir lnsiliz filosu 

ŞANGHA Y 5 ( A.A.) 
Domei ajaıısın_a göre, Siyam 

körfez.inde bir lng"liz filo~uııun 
.. ·· Jd"~ ·· Saygondaki gnyrı res-goru ugu .. 

mi bir membadan bildirilmıştır. 
Domei ajansı, \Varsvite zırhlı

sının bu filoya dahil bulunduğu-
nu ilave etmektedir. . . 

H incfiçini üsleri iıgal ed ıldı 
SA Y G ON 5 (A.A.) 

Japon kargoları ile nakliye 'e 
harp gemileri Saygon limanına 
dolmuşlardır. Limanda elli kn
dnr gemi bulunmaktadır. 

5 gün evvel başlıyan ihraç ha
reketi esnasında nakliye gemileri 
m ütemadi insan ve malzeme seli 
bo~altmı~lardır. 

Japon umumi karargahı dün 
bütün üslerin jşgal edildiğini l>il
dirmi;ıtir. Fakat ihracın bittiğini 
bildiren beyanata raimen Hindi
çiniye doğru bafka kıtaların yol. 
da olduğa zan nedilm ektedir. 

Saint Jacquea b u,nu açıkların
da 30 nakliye gemisi daha de
mirlemiş bulunmaktadır. 
Mançuri buduclunda Sovye t • 

Japon devriyeleri araauıda 
~ ..,._. 

ŞANGUAY, 5 (A.A.) 
D.N.B. : _ Mançukuo ile Sovy~

ler Bidiğl arasında hudutta v~hım 
lıadisclcrin rokubulmakta olduguııa 
dair dolaşan şa)·ialnr hakkıııda_ Ja· 

dusu aözcüsü ademi malumat 
pon or f'h - .. b 
beynıı ctmiotir. Maama ı sozcu un 

yollardan yapılacağını ilave edi-
yor. 

Şark cephesinde İtalyan 
ta)'7llftlel'İ 

v1cHY S (A.A.) 
Bir taraftan Sovyet hava kuv

vetleri Köstenceye saldmrken 
diğer taraftan da Alman tayya
releri Odesayı bombardıman . et

mişlerdir. italyan avcı tayyarele
rının Köstcncenin müdafaasına 
iştirak ettikleri de bu münase
betle tahakkuk etmit bulunmak
tadır. 

GI. Sikorski 
bir nutuk söyledi 

(1 inci sahifeden dcı am) 

şeı ef ve vakanııı emniyet nltın::ı nl
rnııkta ve Polon)a - İngiliz iltifakıııı 
kuvvetlendirmekte ve Polonya - A 
mcri" dostlul.runu takviye et.mekte
dir. 

Muahede, ebedf ve kal•rnmnıı Po
lonyayı tatmin eden ilk vesikadır. 
Bu anlaşma ile, her ne kadar asır
lardanberi sürmekte oJan Polonya -
Sovyct meselôlcrine muvakkat hat 
suı·eUeri buhınmuısa da Sovyct -
Polonya münasebetlerinde yeni bir 
devre açılmıştır. 
Anlaşmanın ameli neticeleri şun

lardll': 
1 - Polonya hudutlarnmı muha -

fasası, 

2 -- fkt memleket arasında nor -
mal münasebetlerin tekrar teessüsü. 

3 - Hnlihaaır mücadelesinde mü 
savi haklarla karı.tılıklı muz.ah~ret, 

4 - Bir Polonya ordu.sunun te,
kili. 

5 - Polonya kurmayının Sovyet 
umumi karargahında bir mümessıli 
bulunması, 

6 - Harp esiri olarak kamplarda 
mevkuf ve sürgfine «fuıderl1mlı yiiz 
bhıln-c:e PoJonyalmın tahlfııl " >'o
lonya llükiınetinin derhal bunlara 
yardım edebilmesi, 

(J a.a .ı.ij ... -.ı.mJ 
Meclis Parti Ka2anın güadüz Ye bisıalann , 

hcıt olduğu ba z.amanda vuku Grupunda bvluıuş olması inaanca zayiatın 
vukuuna mani iqkil etmi~tir. 

(1 iııaci Nlrifetln .Uva.nı) H er iki bina da cıda oda ki ra-
Tetraa: ao Yuu: Ziya Şakir 

--·····- ... ·········-········· tazanımun eden bam :fıkraları ya verHmekle bulunduğundan 
mevcut olup olmad>tına dair ilrisinde birden takriben 50 kip 
Kastamonu Mei>usu Abidin Bin. kad ar bir kiracı bulunmaktadır. 
kayanın Adliye VekiHetine tevdi Kurtarılmış ollUl iç yaralı 

........... 111 ......... AIMnet 
haldkaten U,•blll l•tt.lle 

bey, 
h•er•bnl•U 

cıtmlş olduğu sual takriri te~kil • clad hl.'.- '-il~- B 
ediyordu. Takrir sahibinden son. mı 1 11 111 otomou .uc eyoğ- O tarihte Alımet Jtıza Bey. 11-12 ile nıahreı• olarak aıaliimat ita'3lllA 

ra ~ alan Adliye Veldll Ha an lu baııtanemne ~:üdmlmışlardır. l'tıilar.nı.dn lJuluuuyordıı_ Mektepte, !radei Padlşahl eerdsu4u 'bn.1111 ul-
1\tcnemencioilu küı fi)le gel relı Bu sırada da cıYarcla bulunan yüksek :ı:clıti esrrloi gÖste.."'Emiyorııa dUJ.'11} bndirili.i. 
ntC\-ZUUlnıhis makalenin adli rnL Ragıp Kutrnanıa demir eşya ı da. orta s1nıf talebelermdrt! de serı Pariıs &eflri. A1t?JWt l!ma lıeyı ı;e
knmlnı·cn icap eden tetkiki yapaL fahı:ikasındaı çabpn 130 i~çi ae Jc::ılmıyorı?-.ı. Ve bul hasus.iyelte.rile, ;arete eefür.tti. irad.J emi7eden ~ah. 
<lığını ve bu makaleden geçm~ yardım makeadile vaka yer;ne arb.daşl:ınndan ayJ·ılırormı. sedt>relı 1 t.a!lhrıla avdet etme.ini 
T~rk ne~illeıi hnkkında hakaret yet~miş bulunuyorlardı. f\fos 'i.. rnı-amaz ve afacan de- moyiedl. Fakat Ahmet Rıza bey: 
manasını tazammun eden ve o ı;e. Yaralı ltndrnfann ismi Mesu· ğlli!i. Ar:bcla~rile l»iibaJl oırnak- - Bm buraya, taJısi) İfİn ~-idim. 
beplf" tahltikııb icap ettiren biı· ı d e ve İrfandu. Erkek de Hamdi lan ll'tiçtımipti, Tendfus zamanla- Zatı şnhane~i müteessir edettk hic 
~ıann _ve ~ksat mevcut .olmadı- isminde bir gümrük kokusudur. rınd:ı, o)·unlnrıı pek az i;iııık eril 

1 
bir lıııı'l'kctte bulunm •. k fikrinde de-

gı m·tıcesıne varılılığını ızah et- K b d b .ı . k I b" roıdu. Der lerlne az (alı:mııkla br "'lim. Twıllm: ilnnal ettikten sonra 
ti Ru d . - 1 h aza un an a~a. yı ı an t-- • • b'-. · . nıe\"Zua :ıır soz a an •· d t L,, ..ı· ) k raber, bnşkn kıtnpları acvıyordu ı ııdlr ki memleketime a•det edtce-
tıııleı·ın mü talca ve tenkitleri de na a 0 . uran. ve ~ıse 0 ur en J-Ii1;bir t:e~'k:ılıulclik gust.ermedcn, glm. 
rlinlcnildikten sonra ı·uznaıncde tam evıne gnmek uzcre bulunan mrktcbi bıtirdi Hiııı:ıye ettıklcı1ni Dedi. Ve, :llL: inatçıhtını burada 
hır şey kalmadıb"lndnn saııt 17.4& 1 Bogos İsminde orta yaşlı bir hiç uuutmadnn takip eden Sultan J!•ıate.rdı. Sdırln, en eazip teldineı·i. 
de cdscye niha)et \'C'ı·ildi. adamın da akli müvazt:nesını Hamit, Ahmet füzn Deyi Bab lilı nt reddederek, ııcizünden dönmedi. 

Karadağda 
isyan çıkmış 

ZÜRİH, 5 (A.A.) 
Neiczurchcr Zeitung gazetesinin 

Dcrlın muhabiri bildiriyor: 
Karadağdn çıkan çok mühim is -

yan, 'B(!ı·linde oldukça bQyük bir en
di,e ıloi:;"lırnıuştur. Bununla beraber 
orndnki İtalyan kıtalarının vaıiyete 
hfıkinı olncail;ı kanaati vardır. 

Kadın ıikellefler 
askeri vazifede 

(1 ilf.ei -1ıi/edMı deVfUlı) 

Geçenlerde yapılan atleti2m 
müsabakalarında büyük bir var
lık gösteren ve bütün mi.isabaka
larda birinciliği a fan Eyüp kadın 
mükellefleri ilk olarak askeıi el
bise giymişler ve silahlı talimlere 
başlamışlardır. Amiral Fahri as
keri elbise giyen Eyiip mükellef
lerini teftiş etmiş ve çok beğen
miştir. 

Kadın mükellefler 30 Ağuatos 
ve Cümhuriyet bayramında as -
keri elbise ile resmi geçide işti
rak edeceklerdir. 

bozmasına sebep olmuş ve bu da d:ıirtlleJinı.leıı birine yeıle t;m rk Sefir, ilcıl gidcmedi. Ahmet Rıza 

1 
haştaıırye kaldmlmı~u. i t eh (Kılcrcıba,ı Owıan Bey) vr.- Ue)I anusuııd;ı seıbt!St bırakarak 

V ali ve Polis müdürü vaka sıtn lle sara)ia cclbedr.relı.. bu fikrıni ııct"ccyi Sultan Hnnıide bildirnı kle 
m a hallind e bıldirdi. Fak. t, dahn mektep eırnia· ıktıfa <:tU. Fıtkııt Ahmet Rıza bey, 

Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi rınıia)kcn, AHU]lA)a gi mPyl luıfı:· o ırıınden itıbnıen, "darctin ıiddctll 
K d h Ad' • h h l h mın korınoş olan Ahm t •• ıza Bey, kontrolü altına tırdi. 

11 ar a ıseyı a. er a men c- Sultan °Haı d'n bu duşfüıct ıni na- Ahmet R 7.a lıcy. (J>aıiıı) de (Ver-
men vaka mahallıne gelrn.ıs ve zlkiine br urettc rcdclctfoıek: ~) cvannda (GirlnyoııJ da )Cr-

yapılan ışleri tetkik etmisti·. Po- _ Si)ei haııedc cıbsilime devam lrflluıti. Genç, gürbüz, ~:ıloşıklı bir 
lis müdiir vekili Salahaddin de ebııek i"tl~ orum. dcllkanb olduğu halde, Paris"n kıı-
orada bulunu,> ordu. Ve belediye Diye, ce~ap Terdi. lab~lık hayatına g1nniyerek lıöyle bir 
mühendisleri de kaza hakkında Sultan Hamit, Ahmet Rıza heyin köye ~Lileıımeıi sc!areUn dikkat"nl 
keşifler yapmakta idiler. bu .arzıı unu yıınlıı, :ınlııdı. Onun, ccfbetti. Tahkikata bir kat daıın 

Bu kaza sebehile yol altı snat t taııbuldakı (Hukuk) veyahut (Mül- ehemmiyet verildi. Ve anlaşıldı ki 
kapal ı kalmıı' ve tramvaylnr kiye) mekteplerinden biıinc denm Ahınct Rıza bey, hııldkaten hayatını 
iıliyememiştir. Polis, bu hina- cclccei:-ini !anıh. Kendisine (cebi hü- tahsile hasretın'şU. llilkumetçe ınah-

ma-•) ... _n ... A. viiz toru<ı hususi zurlu görUlcn hf,..blr •a"'-Ia te-· ,ta da oturanlardan he ..... inin aag- ve ,,_ ... .,. . ., ,, - · • .,......, ""' 
.-- mana bağltvarak ArZO"''nd:ı serbest bulunmadı/"~ ..... bi, Pnr:ı"sı·n --1-ıınt 

salim olduklarını tesbit etmic bııa:.tı. ., .. ~.. .. .,. ...,;ua ., • hayatına da giınıcnıl9 .•• Ve girmek 
bulunmaktadır. Ya1nrz Macit Aradan pek kısa bir zaman geçti. niyetinde de de{;>ildl. 
isminde 14 'yaşında bir çocuk Günün birlnde: Ahmet Rıza Bey tahailinl hangi 
bulunamamıştır. Maamafih ken- İngiliz Ati beyin oğlu Ahmet şubede ikmal etti? .. O tarihte onu 
disinin bu esnada evde bulun- Jlıu bey, tahsilini ikmal etmek j~n yakından tanıyanlar, bu suale bt'i 
madığı söylenmektedir. Avnıpaya gitmif. bir cevap verenıiy,nlar. Bazılan o 

Bazı' iddialara göre ae yıkılan Diye, bir haTadiı lfiUldi. uun (felaefe) okudofunu. lıualan 
evin altındaki birahanede olan Sullnn Hamit, bu haavdlse hayret da, (:zil'a:ıt) ögrendiğini rivayet edi. 

ttl K d. · hl b' f ı k•- b ""rlar ••. Bizce, bunlıınn lkiainln de mii.ter:ler kurtulmak imkanı bu· e . en ısıne ç ır ena ı .... U· .rv 
~ '--- d - Ah t 'ft b - 1 ehemmiyeti yok. Çünkü Ahmet Rıza lamamışlardır. Maamafih bunun ıunmıı ıgı me .nızn eyın usu ca-

cık 1stnnbuldan savuşmasınn hlçblr Bey butüu h:ı.yutındıı, ne :t'elaefc ho-
bir tahminden i1eri r eçemiyect-• mana veremedi. Onun, ne mnksat ve calığı etmiş ve ne de zfrnnt müte. 
ği zannedil:yor. ne vasıta ifo firnr ettiğine dair tah. hamsı olduğunu go termişUr. An _ 

Ev sahibi ne diyor ? k.ı1t:ıt yaptırdı. Hakikaten tahsn mnk- cnk mıılüm olan bir hnkil<at varsa, 
111' yıkılan evi toptan kiralı· sadilc ve blr Frıınsız vapurile İslnn- Ahmet Rızn Bey, gençliğinin en ıı -

1 ık 1• ("1 _.., ) teşli devresini PıırJs g;b; bir sefahat varak oda oda k iraya veren Nai- bu dan ç ·111 cvvc u 11 aı .... ,ya ya, 
J p ls) l t·-ı 1 lıl merkezinde geçirmekle bc.rabeı-. f 5 _ me ismindekı" kadının anlattıg-ı- oradan da ( ar e g t ıg an aşı ı. tnnbuln tcrtrnıız ve ai;;"lrbnşlı bir 
na göre, ev:n altındaki birnhane- Sarny baş kitabetinden, Pariıı ııc- ilim adamı ol rıık nvdet etti. Ve nv-
yi işletmekte olan Sotiri bir ı:ıüd- faretine ıu mealde bir tahrirat gon- dctinde, hakkıPdn hiçbir takip ve 
det evvel, dükkanı genişletmek dcrıldi: tnzvlk ynpılmv.nuısınıı b:ıkılırsa, Sul-
üzere ist:nat duvarlannı yıkmış (Berayı tahsil Parise atlmet et- tan Hnmfdi de güc ndirmemişU 

ff OpkinS' İn ve bundan sonra da binada sık miş olan, muteve:ffa İngiliz Ali be- I•'nknt •. her şe~den ve herkesten 

1 1 yin mahdumu Ahmet Rıın efendinin şu;ıhc eden Sultan Ilıımit., he.r ne 
raporu sık çatırdı ar duyu mıya basla- d h 1 ı~- b 1 d'"l · te i · k ld 1 N . . dd' : er a ., .... n tı a av "" nın m nıne.. şe • e o ursa olsun Avnıpaya gıdlp 
(1 inci ıolt.i/c.dcn deı:am) mıştır. aımenın İ ıasına gore, Bu cihet mümkfin olamadığı takdirde gelenlere knrşı meçhul \ı"r endiŞ(' ve 

1 son dört gün içinde vaziyet iki\ kendi ine liizım gelen muaveneti~ evhaın be!ilerd. RiThas~ .. Pnıi te "a-
mış o duklıınnda ıırrar edilmektedir. b l " ,, 
Bunun "cbcbi bu kuvvetlerin 

0 
zn _ defa e ediyeye bJdirilmişse de ıcrasile tnhsili~in devamına .. Orııcla şamış. (Curı huıiyet) fn feyz \·e ni-

manlar hcniiz daha ııeferberlıldcrinl kinıae gelip bakmamıştır. bulunduğu müddet zarfında, ahval meUr:rinın tadını tatmıı olanlara, 
taııı olarak fknıal etmemiş olmaları- Sotiri bu iddiaların tahkiki ve harekatmın inceden hıce~c tahkiki nı tık bir turlu emı İl et edemezdi. 
dır. Ruslnıın elinde Almanların yıı. ic;,in polis tarafından nezaret al- (D- _,., 
pncakları tnarrm:a kaıı.ıı kullanıl _ tına alınmış bulunmaktadu. it- da kimsenin bulunup bulunma
mak üzere eheııımiyeUi miktarda bir faiye t:k.pleri bütün gece enknzı dığını ara,tırnuya devam etmiş· 
çok muallenı fırkalar buhınınaktadıı·., lcmizlemiye ve bunların arasın- !erdir. 

Tasarruf flonosu almak; memleketin korunmasını, emniyet Te sellınethıt 
istemek demektir. Kendiniz için çalışırken herkes ~İli çalışmış olursunuz. 

Sizin refahınız memleketin refnhıılır. 

Memleket.in refahı sizin refahınız.dır. 

Bir TASA'lRUF BONOSU 
Hem sizin, hem memleketin refahıdır; kuvntidlr. 

MALfYE VEKfLIMiZ DiYOR Kf : 
«Tasarruf borıolan, paralannı elinde tutan tasarruf orbabınn yüksek faWl 

tok müsaid bir plfısnıan teşkil edecek, ayni unıancla hergun dııha çok artan 

ve hepsinin normal bütçe dahllinde temini müınkiln olmıyan nıılli müdafaa 

ihtlyaçlanmw kısmen karıılıyabilecektir.> 

Bir tnsarrut: bonosu alırsanız paranıza )-Ull ek bir faiz, yurd 

da bir çelik zuh veya bir çelik kanad lliive etmf~ olursunuz. 

Ceb • ni:zdeki: 

s .,. u. 
2S " " 100 " 

soo " 
lllO ,, 

• 
• ,, 

muda.faasma 

Bir tıısaY'l"Uj ffıı .. • aıutıs. 

PARANIZ DAiMA PARADIR 
Bonoalnıak için vercli{;riniz para bağlnnmıı detildtr. Para•11z cebiıılı.de k&l.

chğı halde fi tetik size faiz gctircccktrr. VCide dolmadan paı-a~a ihtiyacıma 

olursa herhan«i bir bankaya müracaat ederek bmı~yo Mrhal l konto ettirebi-. 

llrıiniz. Bankalar, tasarruf bonolnnnı hitamı vade kıymetleri Ü7.e1 ınde.n: 

3 ay riclelileri '?o 4,5 

6 • > 'ro S,5 
12 • > o/o~ 

haddilc \C muamele vergisi kendilerine ait olmak uzere iskonto edecUluair. 

Amerika Ruslarla 
anıa,tı 
(l fnd sahJf«l.ca Utını) 

l ngitizler d~ süratle yardım 
edecekler 
LONDRA 5 (AA) 

İktısadi harp naZJn Dalton A-
vam Kamarasında beyanatt bu-

1 lunrnk demişti rki: 

1 
ingiltere, Ruslıua muhtaç ol

dukları şeyleri vermek ic;·n elin
den geleni ynpıyor. Rusya, için 
hayati olıın harp malzemesi tes
limatı için derpiş ecilt'n tahd da
tın hikmeti vücudü kalmamaı.
tır. Sovyet hükumeti bize ihtiya
catını gösteren bir l"ste gö:ıdn-
miştir. Biz de hu ihtiyaçları tat
min iç.in elimizden geldiği kadar 
çalı~ıyoruz. 

Roosevelt Churchill 
mülakatı 

(1 iııcf ~a.1ııfed.en deı.'tlın) 

tikamette gittiği ııtizli tutulmak
tadır. 

Bugün Vaşingtonda herkes şu
nu merak t"diyordu: Acaba tngil
tere Başvekili Churchill A:-lanti
ği geçerek Roose\ ehe denizde 
mülaki olacak mıdır? Maarnafila 
iyi malumat alan mahf ilerde bu 
hususta şüphe izhar edilmckt.
dir. Bunu teyit veya tekzip ede
cek ne resmi. ne de gayri resıııl 
malumat yoktur. 

VEFAT 
Çaruıkkale vilfı) etinin Evciler 11a

hiyesi Mıidürü Avni tilerin kandil 
gecesi vazifesi bqmda kalb Bekte -
sinden vefat ett.lğin1 teeasiirlc haber 
aldık. 

Memlekete beş gilzide evlat yetiş. 
tirmiş olan bu değerli idare adamı
mıza Tanndan rahmet diler, eşi ile 
ailesi efradtna tarlyeUerhnizt suna
rız.. 

DiKKAT!! 
EmlAk ahm va sahn11 
Emlak almak ve satmak iıti:yeı:ıler 

kendi menfaatleri için cGfiveıı> em
lake müracaat etmelerini •Yln hal
kımıza Wldiriris_ 

G!Uata, Bankalar cadrle9 Bcımlulrt 
J eneral baıı, lldacl il.at JM. 16 

Tel.ten: 40672 

~ltı aylık ·-··· •.•••• '160 > 1460 > 
'üc aylık .••••••••••• 400 > 800 > 
Bir aylık ••••••.••••• 160 > yoktur• 

dan 16 giin evvel MaDfUkUO hud~ -
dunda ufak bir hidise olduğunu aoy7 
}emiştir. Sovyet hudut devr~yelerı 
Maneukuo hududunu gcçmelerı iize. 
rine Japon hudut muhafızları ban -
Iarın üzerine •tef açmtf~ardır. Cere
yan eden müsademede 'bir Japcm as
keri pralan•ıtm'· ~ ,._ 

7 - Polonyanın maruz kftldıtı Tasarruf bonosu almak için der bal bir lııaııkaya. banka olmayan yer &erde M'alsancbklanna müacaat e-
madcB -..na merden 80Dra taa _ diniz. Tasarruf bonolarını JıWll Plyanpnıut resmi aatıt K~ de b\&labilira naz. 

ZA yt _ Belediye sular ida
resrnin T opbpı mezarlığı au yo• 
lu hafriyatın• ait yatırdığım yüz 
waı.k temmat makbuzumu kay. 
betam. Wiblü yoktur. Y eniairü 

J)i)(KAT: 
l>ero.luuuıu evrak iade .ı--. 

llllnf. Bar talQl'1lf bonoail• vatanı müdafaa ınncirine als de bir halka ili Ye ed nı.. nlı mıttan malim defildlr· .....-.. Tahir Gönülalan 



--

ı 1 ı ı 

7 • 
Soldan sağcı ı-e vukarıdan ru;ağı : 
l · Parça parça (ekmek kesilme

si için sôylenlr • iki ayni kelime), 
2 - Kemlğın içindeki madde - Kimye. 
vl maddelerden biri, 3 • Bir nevi İ

rogram sn. , er c" 
at ayan. daklkR. 

'1,33 l\ffizik (Pi.) 18,25 Konuşma. 
7,45 Ajans ha . ı. ,45 Çocuk saati 

berleri. 19,30 Habcrleı'. 
8,00 ?ılfızik (Pi.) 19,45 Muzık. 
8,30/8,15 EViN 20.16 Radyo gaz. 

SAA1 f. 20,45 ?IJuzik. 
* 21,00 2irnat Tak· 

12,80 Pı"tıgram sa. viml ve Top. 
at ayarı ruk Mah~u1 • 

12,33 l\Iüzik. leı·i Borımsı 
12,45 Ajan!.\ ha • 21,10 Müz k. 

beı·leri. 21,25 l\Iüzik '1'1.} 
13,00 Alfızik. 22,10 Mliıik. 
13,Hi/14,00 Müzilı '?2,30 Hııb!'ı ler * ~2.45 • hizik <Pi.) 
18,00 Program. 22,55123,00 Ynrın-
18,03 Muzlk (Pi). kı program. 

fştanbul Dördii>ıcü lcl'a i\lemurlu· 
talyan paraları, 4 - Eski l\Iı ırda ğıından: 
bır sülale - Birdenbire, 5 • :Fransız
ca cbeu, 6 - Kol çıkaran (ağaçlar
da), 7 - Şart edatı • İlave, 8 • Yüz 
kuruş - Talih tutma, 9 - Kôpek • 
cHayır> ın fransızcası - Ehli hay. 
vanata musallat olan kan emici bir 
hayvan, 10 - Uabıt edatı - Bır ku
maş. 

Geçea balmaeanın balledilmlt 
ıekll 

ı 2 5 4 s 6 7 8 9 10 

Paraya çevrilmesi muknıTer bır 
ndct Sitruen mıırkalı kamyonun bi
r.ne! açık arltırmnsı 9/8/941 tal'i. 
hine tcsndiıf cdf'n cumarlc<si günü 
saat 9.80 dıı fstanlıul, Cnğnloğlu, 
Tasvir soknlbndn Turnn garnjında 
yapılacak ve kıymetin % 75 ini bul-j 
rnndığı surette ikinci açık arttırması 
12/8/941 salı günü ayni mnhal ve 
saatte yapılacnğı iliin olunur. 

tG EV E Z EL 1 K ~ fi' ... _ ... ___ __ 
2 E B E D 1 y E N ~ N Kayserili 
! V E HAM E T ?J K A Namlı Apikoğlu 
4 E D A BM t"O N O R Türk sucuklarını sz f MM E T1t>°A1R'Si 
6 E Y E ,F T A1R tlF E j 

'-"'"' _.,____ -- ı- -

Her yerde arayınız 
Taklitlerden 
sakınınız 

lıtanbul Bahkpazarı 
Tatçılar No. 16 

7 J::E TO ~ R AM 0N ı 
8 t N • N A l M A 1~ D 11 

9K~Ko RFÖ w NE 
ıc R N A R Iıi E N D E R T el~fon: 24340 

-
Tahmin bedclı ilk tırn incıtı --

3425,00 256,8 Karna l;nç muc <:e•ntı için alınacak 250 ton 

1774,00 1~3,00 

1:.l02,G5 97,70 

] 207,21 90,55 

4140,00 :JJ0,50 

739,25 5(;,45 

lnve maden könıüı ü. 
Karan ğaç mile·s~ tı için alınncnk süpür
ge, ku rck sapı, balta sııpı, saire. 
Knraa ğaç mfiessc ntı ldn ıılınaC'ak kendir, 
bulat, boya, hasır, demir ül:\tı vesaire. 

Kama ğaç müe>;"<'Sntı için alııı:ıcak cıvata, 
somun. zımparn kiıgı<lı ve muhtelif eşya. 
Karnı aı?aç mücs~c«ı:ıtı işçl!cl'i için alına • 

CBk 414 çift lftı;tik ç!zml'. 
Karna ğaç nıüe~scııatı i\'ın almıu•nk elektrik 
ampul ve levazımı. 

Talımln bcdellel'ilc ilk teıııinat mlkWrları ~ ukaı ıcln yazılı muhtelif 
c9ya satın aJınmnk ÜZC're ayrı nyn atık ekl!IJtıneyc konuJımuıtur, Şart.. 
nanıelt'rl Z:ıbıt ve .Muamelı1t Müdürll"ğü kalrrninde görülc·hllır. 1hahı 
2118 1041 perşembe günü ttant 14 de Daimi J.:rıcümcncll' yaııılacaktn. Ta
liplerın ilk teminat nı:ıkbuz \'eya m ektuplnrı ve 941 ~·ılınn ait Ticaret 
Oclaııı vesiknlarile ihale günü muııyyeıı santt.f- Daimi Encümende bulun. 
malnn. (6709) 

' DOYÇE ORVENTBANK' 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

Merkezi: Berlin 
Türkiye Şubeleri: 

lstanbul - lzmir 

Her Türlü Banka Muamelatı ----
Almanya ile yapılan T ütün , 

Kim ya v e Kağıt tnkasları n 

uire hususunda her türlö 

kolaylıklar yapıh1'. 

~----------~~~=-mJ-J 
Topkapı Maltepesindeki 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 1/8/941 t.ııı ininde pnzarlıkla alınacak 9 38 ton ayaktan sığır 

~eya sığır etine t.allp çıkmadığından tekrar pazarlıkla satın alınncnktır, 

2 - Evsaf ,.e hu usi şartları Topkapı Maltepesindc askcl'i sntın
alnıa komisyonunda gorulebilir. 

ı - Toptan ihale edilebileceği gibi kısım kısım d:ı ihalesi yapıla. 
hiltr. 

TASVİRİEFKAR 

Gazi Orta Öğretmeıı Okulu ve 
direktörlüğünden: 
Parti CİNSİ Mıktıırı Ftati 1'11tarı 

teminat 

Eğitim Enstitüsü 

llıale giirı ı:e saati 

-:~';::":"'--:-----~.,..~--....!/\~· IJ!.:,·.,:S;!.:.:,_.!,Lira Kş. Lirıı /(. 
1 Ekmek 34GhOO adet 11 - 38~1~2~6-0~0'.'--~2""s5"""ı.ı.._;.;.4._5 __ 1_1_/8""/-9-4-1---9,-------
2 Sebze yıığ 371811 Kg. 170 - 63206 - 4740 :15 11/8/941 !l,30 
3 Kuru soi;•1nı 444110 > 15 - 6660 -

İnce tuz 12400 > 10 - 1240 -
Pastırma 520 > 80 - 4 ıı; -
Salça 3600 > 35 - 121i0 -
Kuru fasulye ıım76 > 23 - 8904 48 
Patates 454ti0 > 15 - r.srn -
Ihlamur 28 > 150 - 4:? -
Çay 324 > 850 - 2754 -
Nohut >Uü2 ~ 24 - 2006 88 
Barbunyn fasulye :ııoc; > 23 - 2276 60 
Bulg-ur ·;o:;o > 22 - 1651 
Vazilya 591 pak. 15 - 88 65 
Kuru sannıııak 770 Kg. 80 - Cil6 -
Karabiber G9 > 200 - 138 -
Kırmızı bilıer 4r) > 50 - 22 50 
Kara mercimek •:7~0 > 20 - 748 -
Kırmızı mercimek 1 ;;:w > 25 - s~o -
Kimyon IG > 1 O - 26 80 
Kon<ıervl' s0bze 337(1 > 60 - 2022 -
Kul'lı bamya l'i:!ii > 160 - 792 -
nöriilce 1500 > 30 - 450 -
Şeftali konserve 
komposto 
Soıla 

Kuru bezelye 

4 Toz şeker 
Kesme şeker 

5 Kok kömürü 
Krible kömür 

6 Beyaz peynir 
Knşar ııeynlr 

7 Pirinç 
8 Sabun 
9 Çam fıstığı 

Kuş üzüm 
Kuru kaysi 
Ceviz içi 
Badem içi 
Fındık ici 
Kuru üzüm 
Kuru <'rik 
Kuru incir 
Ral 
Reçel 
Buğday 

10 Makarna 
Kesme makarna 
Külliiç 
Arpa şehriye 
Tt•l şehı·iyc 
i mılk 

Kuskus 
Pirinç unu 
Nişasta 
Hnrarot 
Tarhana 

11 Zeytin yaf 
12 Gaz yağ 

Benzin 

13 Kuyun ciğer 
Koyun iıkembe 
Koyun beyni 
Paça 
Sığır l~kembo 

14 Yn"SSı kııdayıf 
Ekmek kaclayıf 
Tel kaılayıf 

16 Tahan helva 
Tahin 
Pekmez 

16 Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 

1 l(Jf) > 
202;0 > 

650 > 

41 ıso > 
1 G·!OO > 

85 -
15 -
50 -

4R 
62 

4'/47 Ton '3050 -
4;!;; > 2200 -

12'!!!11 Kg. 
4050 ., 

37•1•)0 > 
2.1Jiı0 > 

:7o > 
4110 > 

lG n > 
J rı:ıo Jı 

125 > 
1!1(1 > 

4:'l60 > 
2530 > 
l'll)O > 
2r.o > 

rnoo , 
12~ > 

'.'G80 > 
2.!00 > 
5'/5 > 
.•!lO > 
l:i05 > 

2~80 > 

1000 > 
!.lor. > 

]141) > 
140 > 
678 > 

GCi-
120 -

45 -
60 -

140 -
48 -

160 -
':'0-

180 -
ıoıı -
Tı8 -
GO -
50 -

150 -
80 
24 -

55 -
55 -

140 -
55 -
60 -
50 -

55 -
65 -
60 -

100 -
80 -

93Fi --
3037 50 

325 -
38513 31 
]9771i 40 
6424 -

281!111 40 
1Hi6:J 50 

93&0 -
154133 50 

7943 -
4860 --12803 -

16947 -
13890 -

GG5 -
ıı:ıı -

2G88 -
1141 -
585 -
390 -

2818 80 
1618 -

650 -
390 -

1520 -
;ı.~ 40 

12866 20 
4224 -
1210 -
805 -
495 -
303-

1140 -

550 -
495 -
570 -
140 -
542 40 

10-174 411 
14840 > 

120 Te. 
1020 > 

90 - 13356 -
4:!2 Kş. 50 507 -
532 > 50 5431 50 

6650 K r. 
1200 > 
2300 > 

13800 > 
800 > 

1250 > 
h00 çift 

500 Kg. 

3050 , 
1500 > 
170ıl , > 

28-
12 GO 
ıs -
8-

60 -

35 -
40 -
40 -

80 
'70 -
40 

GOOO > 7,50 
31>00 > 8 
2500 > 7,60 
3200 > 5,25 

6938 50 
1862 
16.0 -
414 -
414 -
400 -

3240 -
437 60 
320-
500 

1:!57 50 
2!40 
lO:iO 
680 -

4170 
450 
105 
187 50 
1G8 --910 50 

2 88 60 

2114 28 

U5GO 02 

!.161') 23 

1271 03 
1041 75 

785 68 

1001 70 

446 89 

243 -

9~ 32 

312 75 

<iS 29 

11/8/941 

11/8/941 

ll/8/941 

11//S/941 

12/8/941 
12/8/941 

12/8/941 

12/8/941 

12/8/!Hl 

18/8/941 

13/8/941 

13/8/941 

13/R/!141 

13/8/941 

1,-

11,-.. 

11,30 

11,45 • 

9,30 
10,-

l0,80 

11,30 

11,46 

D,-

9,30 

10,-

lo,:ıo 

11,-

1 - Yukarıda adlara yazılı yiye k ve yakacak ihtiyaç miktan cksiltm e ııartnamesine göre komisyonumuza 
bağlı Okullar namına parti parti kapalı zarf ve açık eksiltme surctile mü nakasayn konulmuş ve her partinin 
teminat miklnrile ihale tnl'İh 'e ııaa tleı 1 knı·şılaı·ına yazılmıştır. 

2 - Mııhnınmen beddı beş bin llrndan•aşağı olan pnl'tilcr açık eksi itme suretlle ihale edllccektir. 
3 ~ İstekliler partiyi teşkll ecl en eı·zakın her birine ayr ınyrı fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umumi· 

yesi üzerindı'n yapılacak tenzll,ıtlı t~ kliCICI' kabul edilmiyecektir. 
4 - Her madde lçın t~kllf <·dil erek fiyat behemehal muhammen bedelden a:;ağı olncaktır. 
5 - Eksiltme Aııkarad l bölge Sanat okulunc! ı toplanacak komisyon huzurunda belli gün ve saatlerde 

yapılacaktır. 
6 - J<~ksiltmiye girereklerln 19 41 yılı Ticaret Odası ve 24!10 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü marJdr.lel'ine 

göre ellerinde bulunan belgeleı·1e, ti car<'lh:ıııe ndınıı işe girccekl<ırin işbu knnundn ynzılı şurtlar içiııde No· 
terlikten alınan vckiUetınaııe tle kom isyana baş\-urnuıları. 

7 - Kapalı zarf eksiltmelcrlndo iı.tC'klilerin yukarıda ııdı yazılı ka nunn uygun olmak tizero kapalı 
zarf mektuplarıııa istenilen be'~eler ve teminat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak sm·etilo 
mühür mumu ile knpamak şnrtile ve znrfların üzerine teklıfleı·ıniıı hııng i işe ait olduğunu ve kanuni ikamct
gilhlannı yazarak belli giln ve saat ]erden önce makbuz mukabilinde komisyon Başkanlığına vermeleri lü· 
zımdır. Belli gün ve saatten sonraki teklıfler kabul edilemez. Teminntl ıırın eksiltme saatlerinden daha ön
ce Ankara Okullar ?ıfuhasebccillğlne yatırılması lazımdır. 

8 - Eksiltme şartnamclcrinl görmek istlyenler Anknrada Okullar M uhasebedJiğinde Komisyon kiltiblne 
başvurabilirler. (6281) 

• 6 AGUS'I'OS 

,:--A-RL_O_Nl 
Değerli, zarif, dakik bir saat olmasına rağmen 

hepsinden ucuzdur. 
Mükemmel, pırlantalı, elmııslı, plii.tinden, altın. 
dan, paslanmaz, çelikten, kromdan çeşitleri mev

cuttuı·. Saat alınak arzu edenlerin: 

ARLON SAATLERiNi 
görml!lerl menfa aUeri icabıdır. 

HER MARUF SAATÇİLERDE ARAYINIZ. 

Deposu: Z. SA ATMAN 
Sultanhamam, Camcıbaşı hanı 1 ............................................ 

Gümrükler Mu haf aza Genel K. 
Satınalma Komisyonundan: 

lGlS lira muhammen bedelle 24 kalem deniz atölye taınırat ıı1alzcmcsı 
9. Ağustos, 941 cıımnrtesi günü sn at 12 de pnznrlıkln alınncnktıı. İlk 
teminatı 122 liradır. Şartnamesi her gün komlsyondn görüle.bilir. 1 tek· 
lilerin teminat mnkbnzlarlle Galata Mumhane caddesi 52 numaralı da· 
ircde Sııtınalma Komls)·onuna gelmeleri. (Gı;riO) 

i
l" Devlet Denizyolları 

Umum Müdürlüğü 
işletme"\ 
ilanları 

MUDANYA POSTALARI .................................................................... 
Mudanyaya giden fazla yolcunun esbabı isUrahııtini temin 

maksadile Salı Perşembe ve Cumartesi günleri saat dokuzda kal
kan esas postalara ilfıveten ııyni günler saat onda birer vııpur daha 
kaldırılacaktır. ilave vapurlnr l\hıdıınyadan ayni gün saat 16,30 da 
İstanbula dönecekierindeıı 'tudnn)adan İstııııbula hı gün vapur 
t<'miıı edilmiştir. ((iG4G) ---

Ba,, Di,. He~le. Grip, Romatizma 
Nevralji. Kırıklık ''e Büıüo Ağrılanoız1 Derhal Keser 
icabında günde 3 kn~e a ınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

HER Yf.RDE PULLU KUTULAR! lSRARLA iSTEYiNiZ 

1 Askerl Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 1 
20.000 metre ipe k kumaf alınacak 

Tahmin edilen bedeli c56600.> lira olan 20.000 metre ipek 
kumaş Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonunca 12/8/941 salı günü saat 14 te paurlılda ihale 
edilc<:ektir. Şartname iki lira 83 kuru~tur. Kati temınat c8 l 60> 

liradır. «63 70» 
• • • 

Maranıoz tezgahlan alınacak 

1 adet katrak tcsf.ercle,rİ bileme te:r.g&h 
1 > kırlangıç kuyruğu tezgaha 
1 > çalı:ı b.lenıe tezgnhı 
2 rende tezgahı 
2 > ı;erit testert' tezgahı 
2 > planya tezgahı 
2 > büyük şakuli makkap tezgahi 
2 > s:ıç maka~ı 

2 > freze tezgt1hı 
1 > ufki makkap tezgahi 
2 > yağlı boya e:rme makinesi 
2 > müteaddit çakılı amudi katrak tezgahıi 
Yukarıda ynzılı marangoz tezgnhlımndan yeni veya az kulla

nılmış olarak elinde bulunup da satmak iatiyenlerin bir istida ile 
Askeri Fabr kalar Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve bu 
istidalarında tezgahların marka cb'at ve evsafilc Ankara veya lıı
tanbulda teslim fiyatlarının da bildirilmesi. c63i1 > 

lf ll-1(. 

150-300 ton yerli lin ters pamuğu alınacak 

Tahmin edilen bcdelı c84.000> lira olan 150-300 ton yerli 
lintcrs pamuğu Askeri Fnbrik.ılnr Umuın Mürürlüğü Merkez Sa
tınalma Komisyonunca 8 / 8 / 941 cuma günii saat 14 te p..ı:ı.arlıkla 
ihale edilecektir. Şartname «4> lira c20> kuruştur. Kati teminat 
el 0.900> l.radır. c6462, 

• • • 
1 3.000 Kg. sade yağı beher kilosu 160 kunıf 
6.000 > zeytin yağı > > 90 > 

16.000 > sabun > > 60 > 
l 0.000 > beyaz peynir > > 60 > 
10.000 > toz şeker > > 48 
8.000 > pirinç > > 48 :> 

4 - İha)a f 9/8/041 cumartesi giinfi snat 11 de komisyon blıınsın
da yapılacaktıı. 

5 - Tutan 8443300 liradır. Kat.'i teminatı 234098 liradır. (G6i2) 
Topkapı Maltepesindeki 

Satınalma Komisyonundan: BORSA' 

Tahmin ed.len bedeli cS0.440> lira olan yukarıda yazılı 6 
kalem erzak Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınal· 
rna Komisyonunca 1 1 / 8/941 pazartesi günü saat 14,30 da pa· 
znrlıkla ihale edilecektir. Şartname eh lira c5 h kuruştur. 

ist/ Deniz'·· Lv~ ,ı:.· Sai~nalma ·Komisyonu ·· ilanları 
7500 kllo mantar ahnacak 

1 - Cankurtaran yeleklerinin imalinde kullanılmak iizere 
7500 kilo mantar alınacaktır. 

2 - Bu makıada elverişli olarak mantar verebilecek lerin 8 
Ağustos 94 1 Cuma günü aaat 16 ya kadar birer nümuncleri ile 
birlikte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatJa teklıfte b u-
lunmalan. ( 65 7 1 ) 

• • • 
ı - Tahmin edilen bedeli 63800 lira olan 100.000 kilo sabunun ıı 

ağustos 941 pazartesi günü saat 15 de pazarlikla eksiltmcıd yııpıla
caktır. 

2 - İlk teminatı 4440 Jlra olup fartnamesl her 1,-ün mesai saatleri 
dahilinde 319 kuruı bedel mukabilinde Komisyondan alınabllir. 

3 - İsteklilerin belli giln ve saatte 2400 sayılı kanunun istediği 
Yesalk ve ikinci maddede yazılı mlktardaki teminat mııkbuz veya ban. 
ita mcktubilc birlikte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaaUarı. 

(6570) 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita kıtası erlerinin ihtiyacı için (400) adet kaput (460) 

takım kış~ık ve (820) takım yazlık elbiselerle (3.000) t.ııkım çamaeır ve 
(2.800) çıft yun ve (2.800) çift tire cornp mübayaa edilecektir. 

2 - Pazarlık 12 ağuııtos 1941 salı giinü saat (10) da Ankara Ce
beci Hııritıı Satınalma Komiııyonunda yapılacakt.Jr. 

3 - luhammen bedel tutarı (23.653) yirmi üç bin altı yüz elli Jira 
(10) kuı·uş ve pazarlık teminatı da (3.548) (lç bin beş yuz kırk sekiz li
radır. 

4 - Talıplcı in ~artnameyi görmek üzere lıer gfın ve pazarlık içın 
de tem n:ıılnıılc bırliktc• yazılı rün ve saatte Komi ~una g"lnı kıl. (6419} 

1 - 2/8/941 tarihinde ihalesi yapılacak 1040 ton sado yağına talip 
çıkmadığırı<lan tekrar pazarlıkla sn tııı alınacaktır. .Muhammen bedeli 
1,820,000 lirndır. 

2 - Evsaf vu hususi şartları Topkapı Maltepcsincle ııskeri snlın
alma komisyonunda görfilelıilir. 

3 - Toptan ihalesi yapılacağı gibi her ambar ihtlyacı da ayrı ayrı 
isteklilere ihale edilebilir. 

4 - İhalesi 11/8/941 pnznrtesi giinü saat 16 de komisyon binasın
da yapılacaktır. 

5 - Kat'i teminaUarllc birlikte mürncaatları. (GG78) ..__ __ 
, 

S • 8 • 941 maameloıi 

r ontfn 
HeyYGl'llı 
Ceaeorr• 
Madrll 
Yolntıa. 
Stok'lal. 

1 Sterll :ıı 
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merikan snrgı (19/8/941) Salı giln(l saat (15,30) on beş otuzda Hay- • • 6 20,05 
Muhammen bedeli (14100) lira olan muhtelif eb'atta GOOOO adet A- : : ! ~.g~ il 

darpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf ., " 1 20 OS 

Kati teminat c7544:D liradır. c64 63> 

••• 
60 ton ıarı ıabunlu köıele 

10 ton .an vaketa alınacak 
Talııııin edilen bedri! (312.500) llrıı olan ~·ukarıda yazılı 60 tela 

sarı sabunlu kösele ile 10 ton sarı vaketa Askeri Fabrikalar Uınu111 
l\füdfil'lüğü Merkez Sntınalma Komisyonunca pazarlıkla 15/8/941 cuma 
günfi saat 16 de lhııle edilecektir. Şartname c16> lira cG3> kuru,tur. 
Kat'i teminat c32.500> lirııdır. (66i5) 

Pazarlıkla 7 /8/94 1 çarşnmba günü saat 16 da 11 ton sığır 
eti satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komsiyonda görülebilir. 
istek lilerin belli gün ve saatte knti teminatları ile birlikte Fındık• 
lıda satın a lma ko m isyonuna gelmeleri. (6639) 

usulilc satın alınacaktır. Anadolu Demlryolu 1 •• 2 -.-
Bu işe girmek istiyenlerin (1057) lira (50) kuruşluk muvakkat tc. O•manlı Ba•k••ı ·-.-, ~~~~~~~~~~~~~~ 

minatı, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını Tütün Reji Şhketi - .-
ayn gün sant (14.,30) on döı·t otuza kadar Komisyon Reisliğine veı·mc-ı T. C. Merkez tı:ı aaka.ı - .- BÜYÜK ADAM Atuatoı ı Çartamba 

U57 
R11mt 

Temmuz 
24 

!eri lazımdır. 
Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta. ~ ~':ı OLMAK 

dır. <Gs32> L!lorsa harici altın fit~ 
Çatalca P. T. T. Şefliğinden : ı a.,.dı,.. ıs Lira 1o x:.. Cemli Sena Onıran 
180 lira bedeli muhnmmenli, 300 lira ldnrei kefaletli her gün mütc- Kaha Betlblrllk 111 ,, OS • Dinç ruhlu Türk gençlerine ithaf 

kabilen posta nakletmek ve gidiş, geliş 300 kiloyu geçmemek şartlle Külçe altı• ıraaı J " 37 " edilmiştir. Büyüklüğün hakiki kay-
f stanbul - Arnavutköy • Ynssıviran arasıııda bir araba sürücülüğü 1 naklarını aforizmalar şeklinde ve 
2617 /941 tarihinden itıbaren ( 15) gün milddeUe nıünakasnya çıkarıl· ·- :.; edebi bir ifade ile tahlil etmektedir. 
mıştır. Sahibi: Z. T. EBÜZZ}Y A 

9/8/941 Cumartesi günQ saa• ll de Çatalcada ynpılnrak ckııiltnılye Neşriyat Müdürü: c. BABAN 1 FAi. SO Rl rf. 1 
!!ltirak f'cl c"k taliplc>rln (llt'!) lira mu\'nl k • tcminatl,1 ( ıta~ca P. T. NKILAP K TA BEV 
T. Şl'fl ıne muracaatlnn 1ı 11 n olıınuı. (64~~) 1 Basıldığı yer: J.iutbaai EBÜZZlr.ı 
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