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ŞAKA , 

Perşembe 7 Ağustos 1941 

Çok güz.el ya~ılar, nefis resimlerle yep· 

yeni bir tekilde bugün çıktı. Kıymetli ka· 
rikatür:sı Necmi Rıza (ŞAKA) dan başka 
hiçbir yt'rı: ı~sinı yap ıhıyor. tfOST AKIL YEVMi GAZETE Telefon : 2 o s 2 o • 

(Şerhi Z acl aahl!emlMI•) 

_) 

"--------------------_) 

Milli Şef'! ---------
Mecliste -------

ANKARA, G (Hususi) 
Hugun Cünılıurt'el~·miz İsmet 1 

İnönü içtimadan C\·..:el Bilyuk 
Millet l'llcclısıne ~elrrek bir nıüd· 
dt•t ıııesni oılıılıırıııdn meşgul ol
nıuşlardıl'. 

Ciımhurreıslnılz gelir ve gicleı'
leı·ken sokakta kıılnbıılık blı· hnlk 
kütlesi tarafınıhın haı aretle al
kıılanmışlardır. 

Halkın 

murakabealnc 
verilen 
ehemmiyet 

B afvekil doktor Refik Say· 
dam, dün gazetelerde çı

kan tebliğinde halka hitap ediyor 
ve fırınlardan tikiyeti olanlann 
derhal belediye dairesine müra · ı 
cut etmelerini ı;ca eyliyor. 

Bu tebliğin ve halka rica ~ek
linde vukubulan bu hitabın 
nıemldı.ette husule getireceği 
ll\emnuniyeti izaha hacet yoklur. I 

Hükiımet reisi bu ricaıile biz- ı 
&al kendisi balkı murnLı:~be va:ıi· 
feıini ifa ediyor demekur. 

Halka, ken'dine ait meseleler· 
de murakabe hakkını vermek, · 
yalnız vermek değil, kendisini bu 1 

h<:kkı ifaya rica ile davet etmek 
hütün manasile demokrasinin ru 
huna muvafık bir harekettir. 

Filha~ıka demokrasiyi, halk 
hükumeti, 'halkın hakimiyetine ı 
ınüıtenit idare 'ekli diye tarif 
ederler. 

Halk, memlekei idaresinde ne 
'k.dar rey aahibi olursa hükume· 
tin yükü o kadar hafiflemi~ olur. 

Alman .ler' 
nareket! .• 
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Yalnız, halkın bu reyini isabet. , 
le, vukufla itidal ve salahiyetle 
istimal etmeıi lizımd&r. Bu da ı 
uzun ve derin bir terbiyei siyasi· 
yeye mütevakkıftır. Terbiyei si- • 
yasiye kemale ermemi• oluna ve 
yahut Fransada olduiu aibi faz
la kemale enniş bulunursa o :za
man halkın, hükümetin bülün 

~~~~~·~~-ı~-~-----------~~~~~~~--·~~~-~-~~~----~ kıfmaaı belki mahzurlaı· levlıd d 1 Soa teblitlue röre Alman taarraı. kolla11aıa hareketini .,. bu kunetleri 

e 8~nun mutavassıt haddini bu)- ifiue •den kumandanı.,. rö•t•r•r hartta 

rnak, ballcı reyini usulü daireı;İn · 
de istimale ahfhrmak da bir de
receye kadar hükumetlerin elin
dedir. Bunun için de bizzat hü· 
kuınetlerin, bilhasııa kendi vazet
tiği kanunlara ifratla, mütaassı· 
hane riayet eylemesi lazımdır. 
Bu hususta en ziya.de kemal gÖs· 
teren mi1Jetler Avrupada İngiliz· 
ler, lsviçreliler ve Finlandiyalı, 
lııveçli ve Norveçli aıibi Şimal 
rnılletleridir. 

Oralarda h;jkUırtctin kanuna 
riA:teti ve halkın d" hakkını ara
rnası arasında büyük bir ahenk 
rncvcuttur. Bu ahenk sayesinde 
hükumet vazifelerini ifada biç 
lnÜtkülata uğramaz, halk da hii
kumete her itle daima: muin 
olur. 

Doldor Refik Saydam, ekmek 
i,i münasebetile halkı murakabe
ye davet edeı·ken hiç !Üpheaiz 
balkla hükümet arasında bövle 
bir ahenk tesisi gayesini göz~l
rn~fir. Ekmek gibi hayati mese
lelerin bafında gelen bir mesele
de her hükumetin elinden geldi
ii kadar halkı gözetmek is tiye
ceği tabiidir. E'akat bu gözetmek 
vaı:ifeaini, hiçbir hükümet, hal
kın tam bir yardımı, ıamimi bir 
müza.hereti olmayınca hakkile 
İfa edemez. 

Halk bu murakabe h•lum ve 
vazifesini yalnız ekmek i'İnde de
iil fakat bütün ihtikir iflerinde 
de

1 

hakkile istimal edebilmif ol· 
ıa, herhalde ihtikar vakalan da 
fİındi görclüiümüz kadar çok ol
mazdı. 

Böyle mühim zanu•nlarda, 
ınemleketin en büyük kJl,YVetini 
hütuimetle balkın elele vermesi, 
İfbirliii yapması tetkil eder. Bu 
husuata doktor Refik Saydam, 
halka çok güzel bir yol gösterdi
iinden Clolayı cidden f&Y&nl te
fekkürdür. 

Hükiiınetio l'Österdiii bu büs· 
nüniyet kartmnda da halka te• 
t-ettüp eden birinci vazife, kendi· 
sine rica ile verilen bu hakkı ifra
(41. varmak11zm, fak at o hakkın 
bir zerresini de feda etmeksizin 
hüsnüistimal etmekiir. Bunu el 
~irliğile yapabilinek birçok ifle· 
t-ıınizde çok mahsus bir salah hu· 
~ule ıeleceginden emin olabili-
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895 bin 
esir 
alındı 

13.143 tank, 
10~388 

9.084 
top, 

tayyare, 
tahrip edildi 

. 
Smolensk harbi 
bitmiş seyıhyor 

BERLlN 6 (A.A.) - Alınan 
Başkumandanlığının tebliği: 

Son muvaffakiyetle neticele· 
nen garp cephesindeki harekat 
hakkında bugün fevkalade teb· 
liğlcr neşredilecektir. 5-6 ·ığustoı 
gecesi Alman savaş tayyıne te
thkülleri iyi rüyet şartlan altm-

(f>t:vo.mı aa.lı.tfı 8, ıiitun :ı de) 

Amerika Harlclye Nazırı 
Cordell Hulle 

Amerika 
Hariciye 
Nazırı 

Sıhhi vaziyeti 
yüzünden istifa 

edecekmiş 
(Yazuı 8 Qncü ır.ıhifU..) 

ephede 
tebeddDI 

yok --
Baltıkta asker 

yüklü bir 
düşman vapuru 
batırdık 

Moskoveya hava 
hücumu yaplldı 

MOSKOV A, G (A.A.) 
D.B.<J. : - Sovyet ordulı1ıı unıu. 

mi karaıgühındım: 
5 ağustos tarihlnıle nus kıtnntı, 

Smolcmık, Pnıkoroswn, Byala-Tseı·. 
kov ııııntaknlıırıııda ve Estoııya cep. 
besinde 1ıarbe devam etmiştir. 
Diğer nuntıı.kalarda nıfihiın Lir de 

ği~i}tlik olmamıetır. 
Kara kuvvetlerile mesai bırllfl ya 

(Devamı ııyfı 3, ılitwn 4 de) 

Al•y kanetleri tarafıad•• ihata edilen bir S:>vnt müfreıesi t..ıim olaroaı 

Telg. Tasviriefkir, İstan\tul 

'BUYUK SULAMA 
PROGRAMI 

946 senesi sonunda 
--------------------------1 memleketin su davası 

halledilmiş olacak 1 

Nafia Vekaleti 50 milyon 
liralık tahsisat istedi 

M. E4ea 

TOrkiye 
hakkında 
Edenin 
beyanatı ANKARA 6 (Huıuıi) - 9371 Önümüzdeki yıl içinde Mene• 

senesinde Marmara, Ege denizi men ovası, Karacabey harası. 
ve Ka1adeniz havzalarile, Malat• Kirlibey, Karaköy aıulamalannın ı 
ya, Konya, Niğde, Iğdır ve Er· bir kısmı, Tarsus ovası au işlerinin 
zincan mıntakalarında ve orta de tamamı işıetmiye açıtacaktır. Türkiyenin zararına 
Anadolunun bir kısmında kurut· Nafia Vekaleti su davasını bütün h h • 
ma, ıslah ve !'ulama için yapıla- m~mlekcte teşmil eden bir ka· er angı 
cak tesisat ve inşaatı tatbik etmek nun layihası hazırlıyarak l\Ieclise bir anlaşma yoktur 
üzere Nafia Vekaletine verilmiş \'ermiştir. 

1 31 !' l } b k LONDRA, 6 (A.A.~ 
o an m ıyon ira i e üyü au Bu layiha He yeniden 50 mil- H ı ı .... Ed b......,, · ı · ı- b k t • ar c ye "azın en, .. ~,.. .. n 
ış en P anının u ısmı amam· yon lira :istenmetkedir. Tahsisat J Avam Kamarasında, Attlee'den acın. 
lanmıştır. (Dev•mı HYf• 3, ıütıln 6 de) (Dıv•mı ıayfıı 3, ıDtun 1 de) ................................................................................................................................................... 

Ti mes f L',_A_s_k_e=,=;=v=a=z=-i·g--e-t -) 
gazete~i J 

KUçUk devletleri sevk 
ve idare tabirinden neyi 
kasdetmek istiyormuş? 

Amerikanın Sovyet 
Rusyaya yardımı 

----------
Atlan(ik muharebesi ve Amerikanın 
gardımı geni bir harp vesilesi olur mu ? 

Yazan: General Ali Ihsan sAets 
ESKi ORDU KUMANDANLARINDAN 

u Kııilr•tli Türlci~, ıeniı 
arazi•i "• yüksek an'ane· 
larile högle birşege muhtaç 
değildir. Bilakis, Türkig•· 
nin Şarki Avrupada ve 
Garbi Asyada böyle bir 
ıaae ile lüzum görülecek 
her hangi bir set1k "• idare 
f aaligetine iıtirak edeceii =============(Y=a=z="='=2=ae=l=ıa=h=lf=enı=l=zd=e==d=i r~)=-

bile ümit edilebilir.,, A 1 m a n ya ya ı t n g i 1 tere ye 
LONDRA 6 (A. .) 

Timesin .diplomatik muharriri asker •h k •h 
Türk gazetecisi Yalçının Tim~n 1 racı as er 1 racı 
cSulh ve kuvvet> ba\ilıklı cuma 

günkü başmakalesi hakkında /ngi /izlerin böyle Attllee Almanların 
yazdığı yazıya cevap vermekte· 
dir. Bu cevapta ::öyle denilmek- bir harekete bu I i k r i terk 
ted"r: 

«Sevk ve idare) tabiri hakkın· girişmelerinde n etmedik/erin; 
daki İngiliz ve Alman telakkileri 
uiribirinden ayndır. İngilizlere korkuluyormuş s Ö g l üg o r 
göre bu tabir, şarki Avrupaya LONDRA 6 (A.A.} LONDRA, 6 (AA.) 

ı Rusyaııın veya diğer herhangi Daily T elegraph gazetesi yazı. Avam Kamarasında harp va:iyetl 
bir d~vletin hakim olması mana- yor: hakkında müzakereleri açan Attlee 
sıın tazammun etmez. Bö>·le bir Rus ordu Vfl milletinin miicadelc~iu-
şey isteın:yen cumialnrı vesayat Blitun müşahıtlerin mütall"ala- den bahsederken uzun UZAdıya al • 
altına sokmak İngiliz devi"t n Al.man Generallerinin . Hi tl.cr kışlanmı~tır. 
adamlarının zihninden geçmez. n~zdmde harp planını tadıl e:tı~· AtU~, Alman kavvetlerınin insan 

(Otı•aıııı salıiftı 3 , sı'ltıın 1 d") mıye çalıştıkları nokta~ında ıtıı· ve malzemece uğrıımış oldukları çolc 

1 
fak etm~ktedir. nğır ta)•iata i&aret etmiı ve İııgllbı 

Bakışlar 

Uzak şarkta ı ..... ~.~~.:~::.:.:~~ .. ~:.:~~~~-~.~~! ..... - ....... ~.~~.:~~:.:~~-~:~~~.~-~:: .... _ 

vaziyet hala 
1

1 

düzelmedi ----- ( . 
Japon kuvvetlen 
Siyam hududuna 
yerleşiyor 

VAŞiNGTON, G (A.A.) 
A'nıerika Hariciye Nazın Kordel 

Hull, Pııslfiktc hiçbir filtulıat lınre. 
ketinin \'Ukubulmamasında Amerika 
nın hnyati ıncn!aati olduğunu ve 
buna muhalefet edeceğini gazeteci· 
Jorc söylemiştir. 

Hull, lıu beyanatı yaparken Siya. 
ıua hitap etmi~tJr, 
• Manidar bir söz 
Brisb:ıne, G (A.A.) .._ Buraya ge

len Amerika kruvııuirlcrlne kuman
da eden Amiral Tuffindcr, gazetcci
lcı·e ynptığı beyanntta bu harbin dc
van11 müddetincıı Avustralya ııulnnn. 
da bunlardan başka diğer Amc.rn:( 
haı p gemilerini de görmelerinin ruuh 
temel olduğunu sö}lemiştlr. 

Japon kuvvetleri Siyam 
hududunda 

Tokyo. 6 (.AA.) -- Afi: 
Domci uJ.ıın ·ııın bildıı dığin' ı:toı , 1 

(Dev•mı ,.yfa 3 sutun 3 dı) 1 

Bu bir imha 
h•rbldir 

A LMAN • Sovyet har· 
bi Polonyanın istila· 

ıına benzemez. Alman taar
ruzu karşısında Polonya or· 
dusunun geri çekiliş aahaaı 
mahduttu; a1kada boydan 
boya Sovyet duvarı vardı; Po
lonyanın taksimi Almanlarla 
Ruslar arasında Önceden ka
rarlaştınlmıt olmasaydı bile bu 
duvar Leh orçlµsunun ricatine 
mutlak bir hudut çiziyordu. 

Alman • Sovyct harbi Nor
veçiıı isti!f,sına da benzemez. 
lsveçle Şımal denizi arasında 
kalnn Norveç ordusu için d 

··d f e mu a na sathı, dünyanın altı· 
da birin.i kaplıyan Rusya kn
dcır geu..ş değildi. 

Alınan • 3ovyet harbi Hol-
landnnın, Bclçikanın F _ . t'l . ransn 
nııı ııı u Ô. ına da benzemez. 0-
ralnrdn da Atlatik ve Akdeniz 
nniltefik orduların geri çekıli· 

tini garpta ve cenupta hudut• 
landırıyordu. 

Almıtn • Sovyet harbi Bal· 
kan iatilô.sma da benzemeıo:. 
Burada da Yugoalavlann ve 
Yunanlıların gerileri ve yanlan 
komıu, fakat çoğu düşman 
memleketlerin hudutlarile Ad
riytikle ve Akdenizle ç~vTil· 
mitti. 

Alman Başkumandanlıği 
Rusya barbind~ büsbütün Y • 
b" enı 

ır &aVAf metodu kullanmıya 
mc.cbutdu. Böyle olmaua Rue 
orduau alabildiğine çekilebilir, 
ıava,ı müzminlcştircrek diit
man ordusunu hırpalayabilir, 
ona kııybcttir<liği zamanı müt
tefiki lngilte1cye knzandırabi· 
lirdi. 

Alman Başkumandanlığının 
bu tehlikeyi hesaplaınanmı ol· 
n.nsına imkitıı yoktur. On,ın 
b•nndaki en büyıık hedefi bu· 
uük RehiTler 7ap etıneden ev-
~ ' d . vd kısmf!n esir, Jrısrnen e ım· 
ha etmiye çalıtmaktan ba<ıka 
bir feY 0Joınıu:dı. Onun pi "ıııı
na göre Alr.1an ordtısu hıınu <"• Jn .,., fıvı re ırinıı) 
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SiYASi VAZIYET ~~· ı Tophanedeki inhidam 1
[ __ A_s_ke_ri~Va_z~iy_eı~1 
- .1 Rusyadaki büyü~ 

Kazara mı Y••ıyoruz? Tahkikat devam ediyor - YoldenA •k s muharebeler 
G :ı:::~.ı.!''.~;:::·~.::.;, .... milı.;:.:w: ...::-;: tnımvay geçmesi menolun~.u - V••! merı anın ovyet B .~ı:..d~ ~tjtjlı.::ı..~ 

l~bilecek laayuia t.ir teudüfle faciuız neticelendi. Bu hadiseye kaymakamlara bir blmlm gonderdl · beler _.. ..... timdi Mln ,...._ 
evvela derin ve içten gelen bir yarabbi tükür çektikten sonra R dı sebet v.,.tltr. Yiai siyasi ı.a,.ı 
•alatemel inhidam1ano yürqimize vereceii ızhrabı da du~ • ketlerin inlcitafa bu muharebe&r 
laam relcliğini hatarlatalan... Galatada, Neeatibey caddesinde kiraya Yeren Naimeııhı Belediyeye usyaya yar mı rİn neticesine bajlı buhınuyofc 

n !- •ay-6 tahı"ı· 
0

._ __ ._ dun·· lrii L~.ı!.._ =...;ne, 20 •-i.i öl" .ı::. ewelki ~n vukubulan inhidam ha- müracaat ettir;.; ve menfi cevap al. _ ~ 
au • ~ ~- n.a- __... · a ,. - diııesl etrafında müddeumamilikç,;ı f d!iı )'olundaki iddialar ialaldk edil· Amerika miittebit biikiunetltll' · 

40 kip pndandı bqlıkJarana ca.aetelerde ıörellilirdik, " ....., yapılan ıalıklkata dnaın olunmak. mektedir. dinaburiyeli AYrUPa .... Aa'J'ı 
Galat. p miiteküif bir yerde oda oda lriraya verilen Ye yah• tadır. '.\!aamafih Belediyenin alakaaar itleriM kanfıp ~ ~ 
bir INmida eDi ta~ kirao ......... bir mallitt. d e lııu ..vida bir F..nkaı temizleme i,i dtm de gece n_ıaknnılıır.ı böyle. bir m6raeaatin ka- ı At/antik mulıarebesi w Amerikanın bir -- .... 1:aam• ..... RIWJ 
felikete uğraınak lıtbti i<li. vr gündiiz devam etmiş, enkazın al- ttyeıt nıkı olnıaoığmı söylemektedir. yadaki muharebeleri. aolMıl~ 

itiraf etmeli k~ bizi ölüme aürüldiyen 1mze1.,. olduia giW, tında herhanri bir km enın kalma· 11er. fll.ğer taraftan yıkılan binanın gardımı geni bir harp ve•ile•i· olur mu ? ne oJacaP. bekli)ıor. 
L- neTİd k ı dıtı katiyetle tesbit Pdilmiştlr. Çö- ı sarımılakl ev de maili inhidam gö - ı _ .... 

bura da bayahmıDn ku~al~laju ~hıyor. V e - ell va a., 1 kürıt6n0n altmda knldığı sanılan i rüldıigıinden kt-,:fi yapılınrıyıı kadar -- ----· -- -· .. ngilt-:e. A.ey.da laiiyiik tefemr 
d a aon zamanl&.-rda Wt'tty~tı tq.kil ediyor. Mecid adındaki eocuA-un korkusun _ ı bu yolıla11 tramny ~mesl yasak e.. s on g'i!nlerde Atlanti.k muharebe- ı tere ve Soeyet Jimanlanna kadar ~ .... ~ ,, •. ~~ A f,_., 

Resmi tahk'kat hidişede bir ıuç olup olmadı.ğanı meydana dan civnı· evlı ıden hlr!slne kaı;ıp sak dllm)ftir. si yine göze c;upmıya baş!adı. ı ,;utüı·ıne'k mecburly~ndedir. şi. niıltam İıltila etmek IÇlft ~ k~,_ 
çabracnkhr. Fal<at fUau c1a i'ave etmeli: Eğer ortad a idari ma• l:ındığı .. nl:ışılmıGtıı·. Belediye reillijinin tamimi Birlı•şik Ameı-ıkanm Groenland'dı:.n mali Amerikanın oark sahil!erlr.ıforr 1 vennek iizeft Smolelnki, KıyJ 
kamlara ten:tlüp ecle;o Lir mur::ılrabesi7lik veya ihmal cürmü ,,ar· F.:nkaz bugün tnmamen tt•mizlen-ı Helediye Reisliği bütün kaza kal·-1 sonra hlanda adasını her cinsten kalkan yardım gemilerinin !ngUte - büyii1r muharebelerinde bansi tr 
sa o zaman da halkın hayatım korumak aadedmde ba cürüm iu- diğ'i takdird"• Uıhklkat: idare edt•n makanıiıklarıııa yaptığı blı· taminı· ı ~uvvetJf'rle tcmmuıun !lk lınftn~m~lu renin. ve ~o\·~et Rusyanın şımal s:- rafın plip geleceğini bekliyof 

müddeiumumi muaviııi ~brlnin de a ... s11ğlıunlığında ufak bir şiiplw ış~ale başlanuuıı dikkati rcıbettı; Ilı hlllenndt•kı limanlara varmaları la· J . b .• 1•• L-- h l:... 
rinde ciddi, çok ciddi durnuak icap eder. k b k b' . ki' d 11 ·ı So R . . aponya u an ~.. a~ ·~ 

!lşLhak. cdcce~i lıil' fen heyet tarafın 1 duyulan bin~l~nn f'~slı bir şekildöe 1 alt .... u h~rbe:e~,, ı:.r sduııfılıdııi· ~:şı '. I zı~i :!t .. .'~su~~ e d hvyedt du'lyaB ıcın nı yapmakla beraber siyasctillt1 
Cihad BABA N tlan hır kcşıf ~npılacuk \'e binanın 1 muayrne ett.inlm!!ııinı ve çilrük g - 1 eı eceoı. yenı ır , ... c .ııe eg , '" ı ~ vaı )C \c ım .... n a a ar ır. urıı. • d • . • k • • S .-

ne suretle yıkıldı~ı aııl:ı~ılacnktır. rülcnleıln suhlplcriııe mühlet tayin bir yeni safhnrı~n başlnnı;ıcı da ola- ya ~iinderllecck gemiler am·ak ~u bir l.:ah ola!~~-. e.ııttarme .•çın ° O' 
.Jcyhnııeci SoUrinin dul;kfınını ge- edılcrek tamir ettirilmelerıni bildir- mazdı E"ns~n Iz- kaç haft.a veya ay 1 yeder Birlıg!nın merkezı Mosk 

nioletmek mabadile binanın istinat nıiştir. l\Iiihlct hitamında ynpılmıynn lııııdadnkı hukıime Emekli General zarfında Beyazac ,,.anın g&:'.bmde ve Ukraynan.-
duvarlarından birisini yıktiğı vıı binalar Belediye tarafından .}'lktıı ı- tin ınuvafakııtıle niz kennr'ındald ınerkeu Kiyefte baftalardanbe-
evi tamamen 1dralıyarak oda oda laraktıı-. bu ada çoktanberi Ali İhsan SABIS Arknngelsk lim2 - ri cereyan etmekte bulunan bü· 
·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• İngıJlz ış""n.Jlndey- nınn vurabıJJılcrse yük nıuharebelerİlı sonunu bek• 

di; şimdi Iııgiliz- Kızılorduya fay- l kt d" 
Adllyede1 Jktısat fakültesi !erin yerin<' Amerikn askeri gelerek\ daları dokunabılfr. eme eA ır. • 1 Yazan : KANDEMiR karnkol değişmiş olnenkt1r. Ondan . sonra bir yandan kııın Hatta Fr~a ~e.":~etı de A • 

-································· .. -· Sarhoclug"' un sonu doktora Birleşik .Anıcrika, 1941 enesl im- bnzları, dığer tar?ftan Ar~ngeıs'k- ?'.anya ile ... itbirliii. yapma~ 
k 1 b 1 Y eında, İnglltereye her !'Suretle lardı- ten Moskov~ya gıden demıryıılunun açın. so~ ~rarı vermeyı , Ruys~ 

M ademki ölUmUme arar veren er un er Kimil Ufak adında birisi, evvelki talimatnamesi ma karar vermiş ve bu huımsta (ki- ı Alman istila ordu an tarafından ke- dnkı buyuk mUharebelerın netı· 
dejilller dl , O halde klmlerdl 7 geee bir hayli ııarbot olduğu halde Üniversite İktlsat Fakültesinin ralama ve fülünç verme) k:ınurıu ıli- sil~e~~htimuli bu yardım işini ıne- celerine baraknu§ ıörünüyor. 

--------- Küçükpazarda francala imal eden doktora talimatnamesi tesbit. edilmiş ye bir de kanun kabul etmişti Bu ne c r. Trtrihte bütün cihan politikall 
Petronun dükkanına gitmit ve ı.or1a tir. kamından. altı yedi ay sonrn İz.landn· Uzak~arkta \'1adlvostolc vasıtasilc gidifinbt fU veya ba muh.-ebenİll 

__ Bis m:? •. Bir. mi?_ diye bar-ı Aneak kuru kuruya (düııftnmek) francala almak istcmi..~r. Bu talimatnameye göre doktora 1 ?'" lşga~ı ~ezkür 1'an~nl~ k
0

nbul ve bu sevkiyabn icrası çok güç ve çok yereceğİ neticeye lnraklldığa na• 
tttlP yıizume baktı. bir netice vermiyordu. Nitekim bu Fırıncı, Kihnillu arzusunu ııı'af mesaisi tnlcbenin seçeceği nazari ve ı?cl~~ ed~lmış yeni ~azıyetın ıcap et- şüphelidir. Şimdilik harp dışında gö- dirdir. Hatta geçen sene Fran_. 

_ Beni :Jcatletmiye ittifakla kR- muammaya da bir tıayli zaman son- 1 '· k b ld - tatbiki ikt••at maliye ve bü•--e sos- tirdıgl bır harekettır. Bu hareketler rllnen Japonlar o zaman bu s~vkiya- d lan h -'--• bu Lr 
• d...ı.ıı · ı lz' h"m de ı ra röze\ıildim ve vapura aUayıp etmey nce, sarhoş, ao .. a ta u ugu ,,., ' ... ' i d bl ~ B' 1 ·k A "k tı mc>n için nardnı1ı - n k a yapı mu arıeveıer • 

rar vermıı "• mıı 0 
' " ' • lıir san<lalya ile dükkanın camlarını yoloji ve ~al siyaset iktısat tarı.. net cesln e r s .. n ır eeı merı a r- " n onuııe çı mıya d a • t il ba -ı. 

diln. Batıımclan uzakln~mıı olmakla. mu- yere indirmie, kendisini karakola gö- hi ve iktisadi eoğrafy~, istatistik, belki, fiilen harbe girecektir; liıkin \'e Uzakşnrktakl Rus aahillerfnln ab- ar ~ı -~ e g ~ 
- Namusum, şerefim üuı1ne hakkak bir ölümden kurtulduguma tünnck istJyen zabıta memuruna da işletme iktısadı şubelerinden üçü {l. evvelce de izah ettitimiz veçhile bu lukauna karar vereblltrler. mı!tı. Çan~u bu .ka!" maha~ 

yemin ederim ki (biz.im) böyle bir daha iyi anlamıt oldum. hakarette bulunmuştur. Ancak Ka· urinden yapılacaktır. Srçilecek şu - harbe girmek bile büsbütün yeni b1r Dundan baıka Vladivoatooktan Mos len ile kah netoemn ha~ıl olma 
teyden hnherlmiz yok! Bu tekilde ayrılmıe oldatumuz milln suçlan bu'kadarla kalmamış, oolerden birinlıı nazari ve tatbiki nfha açmıyacaktır. Asıl yeni saf- kovaya dotru gelen Slberya şimen· yacaiı ve bunlAnn akabınde İr 

- Dikkat et dOlitum, namusun pver )luh!ttlnle, aylardan sonra karakoldan da ltaçmııtır. ıktısat şubesi olması lazımdır. ha, Amerikanın, Avrupa kara ltıta- di!m11i kolaylıkla kesip Amerlkadan 111tere adalarmm iatila11 icap er 
u~ı mt vcmin ediyorsun 1 tckra~ fakat tamamile bambaşka Doktora diplomaSlnı alabil mele !~in sııın ordular sevkine başJama~ı ve gP!en harp malzem~ini Uzakşarktan lediği herkese maliamda. 

_.:ı· ı k -·' t k ı Kimil kısa b11' zaman sonra ya. 1 b d ğ - Evet. uk?a1' ıcuıyorum. blr vaziyette a • ..,aımış ı . ranın takip edilen şubelere alt seminerlere bunlann karaya ihraç edilerek A - gar e o ru naklettinaemek ve bu A l--- '-r Rus ha-L·m
1
• kazan• 

k bl kil ı d k. M kalanmıı, dün de adliyeye verllmlı- 1 1 1 1111UHa ru 
Fakat ~ayet mevsu r şe - Turldstan hududu fizer n e ı CJ- ve ihtisa!I kurlarına bir ~'11 müclcletle man ordularlle çarpışmalari e başı· ma zemeyi muaadere etmek. Japonlar d ki takdlrde i1k hmn•enin ~ 

df! haber almış balunuyorum ki.. hct şehrinde vaki olan bu kaTŞılae· tir. devam etmiş ve o az üç seminer yalıilir. Bu safhaya gelebilm~l< için ca daima mllnikflndllr cibi görüni- 1 ank b" • tili t y,- " Ja 
Balı: (seni ôldlirmlye karar ve- madıı, Muhittin yine boynuma -fa. * 8,5 AY HAPlS - Znen adın- ıtertifikası almış olmak, fakilltece ka. henüz dahn vakit vardır. 

1 
yor. 11~ •.:r r ıs ~ aa'! od': 

rılmenıiştİr-) ve (böyle hir şey ~·ok- kat bu sefer ağlıyarak - eanldıktan da sabıkalı lılr hnınz, dün gece de, bul edilen ilm1 bir tez hazırlamak, lzlandadaki İngi'lia aıılı:erlnbı Şu halde Btrlqlk Amerika yedi ay c:acJ &-atı ıyor, Çunkii ~ ' 
tuı} demiyorum. Fakat biz.im böyle aonra, iki adım öteye fndirilm1ş bir Dlvanyolanda benzinci Saimin dük - doktora imtihanını başarmak lazım- Amerika asıkP.rile tebdil P.dilmesl hi- evvel bbul ettiği kanunlar mucibin. d en Alman baYa ku'n'etleri Sü
bn kararımız olmadığını söylı.iyo- koca sandıtı göstererek: kim önünde duran bir teneke ma- dır. Ta\lmatııamcde ayrıca, doktora dl esile Dakarın iııgal edilme~ ihti- ce 1nııilıenryı ve ıimdl onunla ayni "eYf kanalım tiddetli Ye miitr 
runı. Pelcali biliyorsun ki bugünltü _ İşte merhum Ennr Paşanın kine yağını çalmış, kaçarken 7aka- imtihanına girmek istıyen namzetler- mali arasında bir mllnasebet yoktur. ..tta hartı. ciren Sorye~ere yar- madi bücwıllara hedef tutmur 
Batu~a tölüm) hükmü ~erenler, kanlı elbiaelerlle, kıheı • n bfitfin lanmııtır. ~ aranan prtlar da kaydedilmcktt!. Dakarı işgale kalkmak yeni blr harp dım yapabiha.lı !cin adım aılım, ya- l ar<hr. 
(bi~den) bae'kaları da olabilırler. metrukf.tı bunun içindedir. Alm, Zaven dün adliyeye yeriJmiı ve dır. yangınına sebep olabilir; Aıurlka nı Y&Y8' ellerini Ye koll~n~ uıatı. Zaten Mwnn ıarp h udud un· 

M .. ~i 1 bunlnn ılze teslim ediyorum. de - İkinci Salb Ceu mahkemesinde 3,6 p J bundan çekinerektir. yor. Evveli Groenlandı, ıımdı fzlan- da t lamrut olan Alman zırhh 
~~lt·tme... mlşti. ay mflcldetle hapse mahkôm ve he- arasız yatı 1 Şj d. Ati flcte • 1 b' hap dayı işgal ııttl. Yardım gemilerinin fır'--~ N"l Adi. •• • - .. 
J 1 h l l ) b ) . m ı an ı sıns ır r • ~imali İngiltereye ve tlmali Rus1ı1ya ııuuU'ı ı ,,. sı uzenne yu1'114' 
lı e. e e... Sıraıu gP.ldiği zaman anlatacağım 1 nı<'n tevkif olunmuştur. 8 e e er ! bir ablulı:a muharebesi devam etm~k-, kati etle nrabilmelerl i hı Atlanti- mek için havanın ve mevıımın 

- lmkanı yo'k. bu ibahsi bırakalım da, yine vapuru- 1 tedlr. Bu muharebe evvelce de ııoy- . Y. • • ç ··saac1 · · beki" l 
niraz çıtlat... lllUZn delim. p fi t L se ve ortaokullara parasız yatılı l lcdr. • 'b' k 1 •1 ki bit" ka tın vımahnde emnıyetll bir yol '11- mu uım ıyor ar. 

_ Jl"l'lde anlaı sın. g O • e ı olarak girmek istly<'nler ağuı::tosun gkınıbızl gı 1
' 

0 
ay ıd,!.1d. ıp ~-a,: 1 cude getirrni,.a n bu rota üzerinde İncillere Akdenizden uzakla,-

• k • • • 20 i b ~ k naca r çnrpııma "E>ı ır; ane&A k rd 1 1 • o halele. dün evime J? ere. ıJ ncb ç
1 
a~damk a gunü a şanıma ka. umumi mütareke ile hitam bulabilir. sefe~ edece. ya ım remi erin A· tmlcJıktan aonra büyiik Britaoya 

:bcnı neden ıorladın, hatta tehdit t'l- Vapurumuz 1'rabzoııa vardığı zıı- Otomobil çar t ar u un u ·ları yerlerin lise nıii -ı B U h 1 d Mit menka denız Yel hava knv.etleı·ne aduı usun ıeceler ve sisli hava· 
tın 1 maıı l>en, vazifesi batnndan kiçmış P l t dürlüklerlne, li e olmıyan ycrleı de k u uz~n ~e ç~ n m~t~re ~ek~ • ~~·r.r muhafazaya hazırlanıyor. Bir müd· la aklafll\AS üzerine ibra.ç ve 

_ Yanh• anlama. Bu, seni ı ldur- bir lnsanan azabını duyuyor ve (yt'- Kliçükpaza1'da Sefil ısokamnda 0 • ortaokul ve ortaokul bulunmıyan vl- dulvv~ .. crın1e i arşı h an te 
1
muca- det aonra Amerika bayrağını taş1yan . ~ Y ebb .. 1 ~ • b d f la 

Y • • eı· ı· k 1 · . <· c , ... ,en <en z ve ava vıısı n annın . . . asbl• tef ua1enne e e o • mıyc karar vermio olduğumuzu ifa- r•mde ha kn bırl olsaydı acuba nıısıl turan Niyaz! Fıratın idare etti(ri ayet mer a crınde ıle Mnnrıf Mü. f 11• A lk b _ t harp gemılerı ve hava kuvvetlerı, 
d. llm,.z! hareket ederdi?! sualini içimden \e 

1 
1005 nuınıırnlı tak.~ otimobill dOn dilrlfikJerıne mül'ncaat ed<'c<'klerdir. 

1 
ng ;z ve~n h.n;,:r ;n 1' ay~iıııı ~- ( harp malı~me3l taşıyan nakliye ge- c:aktD'. 

l d ·ıı d d · - eml"or ve durmadan a,,.L--deba•ından -rken Vefada l Muhtelif vılRv. <'tlerde 115 okulda im- şımria ,_ıı_rın ab ~ ırh ~ 11° uri. • mill'rl kafilelerine refakat ettirilerek H.ii llaarcla ......_i ,,e Mkeri 
Yn 'I ı m en uşur " - •F'ILll ., ........ - Uh il kt1 mc -nın ug .. n n.,.., g rmr.!' • an- l .k. 1 J • d b ! k t . ı. )' !-L~--' -:'::::;::.__ R :s .-1 g n b rh de buna mt'e- (lı>.krar llntuma dönmellyiın'"l • di. oturan Safiye 'ursevenc çarpmı!'I an ver ece r. k Atı ,.,. ıc· ı· .11 1 n1 ıre ıeı ı z aııcıa a u re a a gemı- anva m nuuaa.ıt muaw..ann us• 

bur olnb.l!!'dik Fakat bu •iıı e kadar )'ordum. Zaten Batmnr an aynaca- suçlu yakalanmı~tır. kı 
1

11 ara ne :·~"-t ., ız 1 setasın e takv1ve etmek veya bfi•bütlı:ı onlnnn terı egıştırı ere.. arp ı~a zemeıs.ın n yadaki biiyiik mubareWeıı aı ve-

1 

1 1 " 11 d t . b 1 K ll • d ca aııtı.-le ı ngı z gemı erı 1 . d • . . .1 L h 1 _, 1 · • 

lıuvlt. bir (karar) v<'rmı d .. ğıl'z. ğtm sırada vermiş oldui:-uın bu ka- zarın ve aı,;a og u - ne or o - . . • . . in 1 k "b nglltere ve Rusyanın 1ımal liman· - • aeticeleft batlı bulunu • 
• l ., 1 k- kt * YARAT,AMA - Bakır şilebı ı kulunda da erkeklerin imtihanı yn. ışinı kcndı tizer e n ~m tnn ı ~ret 1 lanııa kadar ötürülnıeslne ha lana- recetrı Bıııııl ın d:ıh:ı aç•k ·~ l n h lir mı· raman, caymaya m ·an yo u. çarkçılaı,ndan İsmail Hakkı, B~k· pılaeaktır. olur. Bu hal lse, umumı harp Vhllo'C- kt g ş yor. 

Şim li ben ıdamıı ınnhk ın lıir Bu sebeple Trabzcında ço1< kalma- taeta Dikilitaşta oturan ahır bekçisi - tinde dahi Atlantik mubarebesindu 1 eıı t ~· k m I 'hl I Dün A lma• a..kamandaıılığJ 
aoiıını mi\ mı, dcgll miyim, nu ıoy- <iım. Hasan Dostancıoğlu ile aralarm~~ Belediyedeı rıı~him bir değişikliği mucip olmaz. mü~elle~ z:ı::n~m:'ve: :rp k~::: tarafmdan nqredilea dört mah· 
lt>~ Enver Paşanın Batumda bulunu- çıkan bir münazaada ahıı· be'kçısı I Çünkü Atlantlkte ııblnka muharebe-

1 
b 

1 1 
t MU tebliad e hu muhareb•leri1t 

Ö}le ·n Mnnle~c1' l'ıyle~'nl şu Trnbunuıı o zamanki malüm tarafından bacağ'ından çakı ile ya- y • k k si :ııapan Mihver kuvvetleri, tayyare 
1
erl,k' a~r:.ğt n~ 0 urs\o sun, !'a; g~ __ L • et" ·hakkında ilk defa ·aar'h 

Vakıt knlmamıotı. Attlc acele I muhitlr.rinde garip bir hava yarat- rnlanmı~tır. eni e me ve denizaltı gıb!, kolaylıkla yakala· tte,~:rı ıcı:ı:.e :eya I arp ~emı er Dllllll'"ry 1 __:ı_:..t• 
8

_ __ t 
ıtı ""ı1f'r•' cfoı:ru ::ı-·flrudük. Mu- mııtı. Bu cereyanı liğrenmelc benim . .. k' 1 ne wr.arruz -ere .. on an ... tarmıya, ma amat ,,.,.......... ... ~ a-

b * Çl!-'TE YED} Reşiktasta Yalnız buğday unundan mamul ek- nıp ımhası mum iln o mıynn vasıtn- 1 d bel ... h ""- ı- .tıy---•- .:ı·· '"-- & R Lı•tin kendini tutamıyarak oynu. irin faydasız otmamışt.ı " • - • 8 ha _.__ • • kil on ar a &J arp uarıına uzmı: rnan ~ a - raa~ _. 
n ~ • · Valide Çeşmeainde ikamet eden ua. mekler dündenberl bazı semtlerde tardır. u mu r....., :rme a,ynı te • -=ı.--L-iziıı, Sarl7ede oıct~ <»ibi, _..a.ı..: L- ·<>-·, .-..:....: ı ı.ı.,a uıa arıldı ve nıi\tees ir. heyecanlı: O günlerde Anadnluııun bir takım ba su-rücu"su- Mehmet Alı' Sa ı a aatı•n .. ı'kmı• bulunmaktadır. vann. de deYam edeeelı:tir. Ancaııt ingillı l\vnncaa d •·fih h _ .. •·

1 
r- _ ,. • llZIJc- 0 --Y-

Söz verh-onıun delil mi? . dl- gam, • " • " '• . hürunı e en n ver arp vasıla ı.· • ede ektir 
n tf'knır etti. ~r,.k ıomin evıtr., ge- ycrler'.inde olduğu gibi, Trabsunda rabasının beygiri tıırafındaıı ııtılan dan ~t.iba~en de bütan fıı·ınlıir yeni harp Yaaıtalan Ye kuYVetlerı yerine rıaa mnkabele etıa17• atrltecMJer- tftl'YW c • 
rrk h radn knnuştıı'ltlarımızın ara • rla hükumet içinde hükfımet vardı. çifte !le göis(i':"'en ağar yaralanarak unu ı1Je11u7~ bqh7araldardır. Yeni Amcr!~ ~rp nıııtalannın n ku~- cHr; Ye tıu carpıpaalar f etrmallta iti-1 Muharrem Feyzi TOGAY 

Bir derebeyi, bir türedi.. bir bilmem Beyoglu Beledıye ltaıtanesine kaldı- f'kmek aJdııinden daha beyaz Ye Jez. vetlennın ıı batına geçmeleri 111ın- b il .htimalen harp hali ilin edil· ............. . . .... ..... .. ..... ............ .. -
•mla lıalaeatnıa &Öl verıyorsun ·· ne kihyaaı pqiM bir sfin1 gaffl ta- dtmııtır. - ı zeUidir. l liz1ere büyiik l>lr nf'fes sldıra~aktır. arkı ~~- ı ... _. edi ~ı.ıecekUr Yar 

Ne kııılıır uman sc.c;inıi çıkarma- karak ortaya çıkıyor. Kendisini: o Beledi R · M · • LAtfl Ak R ı nla tasa f edil J "li nıe. l'<zın ,_,,anı P ..., · 
4a11 oııa bakakaldıtımı bılnıiyorum. * TRAMVA YDAı'.' DÜŞTÜ - ye .eıs .uavını a - ı ura a 11 rru . n nsı 3 dım kafilelerini• ~ cleldz münakale 

dt it dl mahltte milletin, devletin ınllmeııaili Kasımpqa Belediye İcra memuru soy, dlin yerıı çq~ ekmek ~apan fı-1 barıt kı:rnetlerl. n denız YUltaları yollarının mahafazatan hususunıfı. 
Nihayet, lci nhat eUıin ye,. eli • sayıyor Ye l!yle satıyordu. R 11.. )( d"' · L-b 

7 
ı::ıı. d l'ınlal'ı t.eftJş etnıışllr. Re~mı fır111da blllıaua Akden12de kullanılaraJı \·e 

1 
ü 

11 
t db'rin 

1
_ · .. ın A 

mi sorlıyarak (evet l dlycbıl'lım. T b ı. .. ı ence un u.,. saat - e, 1 ,, .,_ L.- _.. kl h. •1 ri ta • . k- ıer t r e ı a -muı ı, -
ı ra ınn• meşhur kahyası da E addea"nden yapı nn numune ... - ""'ıııc er a- tamire mu ~ ~ı e mır mt u- .0 CGmah "ıd taraf ad e 

'fııhlttln mrrdi.enleri indi ve ar- b 1 -..ı_ bt ;...ıi Bu ada • • Lityüeflnmes ~d ı tt·~· ce;.en vatman] ra:sınıla bir fart yektıır. nını Yerttik İn~1i.ı donan111Unıın mlel rıi J ~ı ..... •-~ Ankl'n"ı·n· 
k bek d nhb11ll ~r~ un a..-.n r.r .. • nı ıcın ı are e ~ .,.. numara ı * CIHA \'('/ 0 DI:.' Cih . • • , 1 ,_ r m o o aw emun .... -- te ı ~ıu k bom•, .. an (yurdunu sevmiyordu) diyemem. ka b ~ 11 k • r n - angırde- sıkışık nzıyetinı koıay attııraca .. tır. b ti aiti 1 ubte eldir 
llfO~D ay uu. t ita l kında 1-.. traıııv~yın ar asamagı?a. ı nme kl tavukçu t çmar ve Emanetçi sa- Birleşik AmeTfka, fnciltcreyc ve u sure • Y o nıa11 aı m . 

Rılıtnwda hal •e haruetlerinclen Fnkat ortalı ın rıtaıa ı n lstedlğı .. sıra_da muvazenesını _lcaybe. kaklarınm 23511 Ura sarfile yapıl - şimdi de, Sovyet R1197aya, harp 111al- Eski Otd1& K 111D•claalanndan 
~uphe ellebil~~nı kimseltr yoktu. tlfade ederek çhmeden yıikan çık- ılerek duşmuı ve batından agır ra- m&aı Belediyece kararlatbnlmıştır. ıemesi göndermek saretile 1ardım EmekH Genera l 

)')t'nıek :ıti Yapunla oldutuma bilml- l :;rı) ~~y~~~~~~nd~r <~:~e~e:~re~:~ ralanmıııtır. * YAYA }'OLLARI - Köprü, edebilmek ~ ı.u 7ardımları lngil. ALI IHSAN sABls 
7orlaı-. du:.· ı-ı .... b 7or •e a••ttı'--- (Lor * TRAlfVA Y ÇARPTJ - Dün Kara.köy, Taksjra - Harbiye yolu ve •••••••••·••••• .... ---... • ... ••••••••••••••••·-•••••••••••••••••••••••••••••••••••-·•• .. •••• 

Hu bakımdan Mtıh.ıt•'n1n buraya 141 "'uı - 1 
y .. ~. .. • 

Gemlikte zengin 
demir madeni 

bulundu 
GEMl.İK, (Husu i) 

ı.ı h 1 il saat. 12 de Topkapıdan Sirkeciye git diğer bezt cacldeleı-~. ~ecf'leri de gö- J J 
-''ı·ı "OL ı"-' olmuttu. Onun vft~ıta- j kundç), (zararlı) adam a ıne ge - •tte .-ker •tt •• t ""' .. • .. ~· .. ~ me.'kte olan ve vatman BPytullabın rülnıesi için altıııdan ışıklı yaya re- zmı y- znıı e sunne 
ıııle Bıı.tuandaa uzaklqtığım duyu. yor u. idaresinde bulunan 2717 numaralı çitleri yapılanirt.ır. • •h ) A d J • 
lalıilecekti. Bu klhya, ~lk defa Ankarndan tramvay, Çapada 1brahimzade men- * noıM.4.HAHÇE STADI p&DC&n lifi A atJ Ü ğ Ü D er 1 

Buraya bağlı Şabln711rdu köyti•
de J.ıahmut SokoUu ve Ahmet taraf. 
lannWuı yap1lan al'aftırmalar neti
cesinde zengin bir demir madeni bu
lunmuıtur. Nürnuneler, bura.da tet.. 

Dütüuüyordum: madem ki ülümfi- Tı ~bzona glttlgim z~man, M; ırece sucat fabrlkHının önüne gedliği ırı. Dolnıahehç<-de yapılmakta olan stad. İzmit (Hususi) - KocaE'llııı!e pnn- ismit (Hususi) - Ağ•ıstost.a He-
• karar verenler bunlar deklllerdi. maıyetfle beraber e.ıme gelmış, pa- rada, Aksaraydan odun yuklU ara. yomun etrafındalı:i bostanların istim car ziraati en müsait şekilde yetiş- rekede faklr çoe11klar menfaatine 
0 ~alde kimlerdi? Jabıyıklannı burarak çetin bir mü - basının sol yanında gibnekte olan liikine başlanınıştıl'. Belediye Tak - nıckte ve iıtihsal olunmaktndır,İklim ıOnnet düğüntl yapılaeak, bu arada 

nakn•a açmış, ııonra belinden eksik arııbact Vahit oğlu Aziz Sakalara did Kıymet Komisyonu bu yel'lerin şartları buna çok müsaittir. Yalnız Galatasaı:ay 0 klObO ytizlicü ve k!irck
ebnediğl tabancasına davranarak, çarpnıJJ ve al'aba sürücüsü trarnvny metre murabbaına 6 lira paha biç. Adnpazarında senevi 80000 loo ı.;cker çlleri ile de Kocaeli takımları arıuıın- ı 

1 ldkııt yapan maden mfthendisi Kena· 
na göstrnimr~ "e madenin eYBnfı be
ğenllmişth-. Limnnıını"a kısa biı· mtı
sdesi olan bu kayden Xarabiik fab
rikuı i~in ısti!ade imkinı fazladır. 

B le l bana 0 çetrefil dllile, avazı çılttığı ile araba arasında kalarak vücudü- mi tir. İnşaata de\ am edilirken Gaz_ pancarı bıtlhsal olunuyor. Ru zirnnt ıJn bir mfisabakn tertlp eılilccckt.ir. 
a ış ar kadar bağırmıştJ: ııiin muhtelif yerleı·in<len yaralan - hane arkasındıuı gcçceek yolların vlliıyetin her tarafında yapılmakta-

.... - .... ...... _ İçimizde hafiye iıtemiyoruz. mıştır. inşasınn dn başlanncnktır. dır. en müsait bölgt' Kocaeli ile Adnna· 

Bu bir imha f tıhbarat Müdürü ne demek? Lü- * YA.VGIN - Üsküdnrda K:ıp- * KJSJJ\I,[ suı·u - Üsküdnr- Panrnılar Eskişehir şeker fahri- dır. Adananın ocker kamı~mdan ve 
• d • zumu yok burada böyle işin! .. Gizli tanpap mahalleııinde Abdi Efendi da ki Kıı;ıklı suyu, bir müddet ene! knsıııa gönderilmektedir. Y11lnı7. nak. Kocaelinin ıeker pancarmdan hu 

h 8 r b 1 1 r kapaklı ıılerimlı varsa, onlar Llzim sokağındaki 10 No. lu eYde oturan pis olduğu iddia edilerek kapatılmıt- liyat masarifi, iııtcnllen zaman kiıfi madde bol bol latihsal olunacak ran-
S F ışlııı imizdir. Ankaraya değıl yıı, is- Rıfatın oğlu 12 yaşında İsmail ç0 • tı. Yapılan ıuüt·acaaUar üzerine bu miktnrdn nakil vasıtalaı ının bulun· dınıaııdadır. Kocaelinde nakliye r.or

~~V.!!!!!.İ.. .... ~ ... 1. teı 11en AJlaha ~·az, itte bağırıyoı·um ban eYde yalnız kaldığı bir aırada suyun tekrar tahlil edilmeııi karar. rnamaıı ye F..skişehir ile Kocacll ara- I luğu sebeblle zürra daha bol ıııı.ncar 
(Yaşasın Enver Paşa!. .. ) Daha var laştııılnuştlT. sınclaki yolan uzunluğu müstahsili •kmemek•-.. ı·r. Bu sabada ı.·apı•- ... k 

,. Z L nı·ngrada ne · mum yakarak oynamak istemiş, fa. 1 k ~ ı.cu ı >& ...... 
pama •a ne e • mı bir diyeceğın? Trabzon Trabzon- * MEZBAHA YOLU - Mezba- birçok müeküllerle karşı aştırma ta- d k ul k tek ! b 'kas 

Kiyefe, hatta ne d" Moskova- iularındır. Çık git memleketlmizılcıı, kat evin kaplamalaı, tutuşmuştur. ha ve buz fabrikası civanndaki yol- dıı· bir etii ur aca er a rı ı 
ya girmek mut1ak net:Ceyı te- yokaa vallnhl yakanm adamı ben! Derhal yetişen itfaiye 1anrını sön- Jnr JJelecllye tarafından 2300 ..llra Ynpılan tetkikler gB!teriyor ki, jçin İmııtin en uygun bir bi.ilge oldıı-
mın edemez. Şark ceph"1linin (D~rama ııar) dilrıniliUlr. sarfıle yapılacaktır. Türkiyede teker fabrikaıı kurulacak. tunu roat.ermiye kifl gelecektir. 
her nok1a11anda Alman tebliğ
lerinin çcmheT. ihata, çevrrme, 
t.hrip ve imha hareketlerin
den 11k eık bahsetmelerinde 
başka mana aramak ve bulmak 
mümkün değıldir. 

A1man ordUMJ bu hedefe ne 
dereceye kadaT varmlf, van
~or ,,eya varacak) Ayn bir 
mesele. fakat Polonya, Nor
ftÇ, Hollanda, Belçika, F ran
aa, Balkan utilllan olmuay
clı da bu harp Almanlarla 
So-vyetler araaanda baflasay
clı, onu ötekilerle rnukaye
.e etmek hatblna dütmiyecek, 
kendi coiadt .. rtlam ve tabi
yevi kaplan içinde daha iyi 
anlıyabilecelttik. 

Bu bir ciatilb değil, cim
hu b11Tbidir. Bot zamanları o
lanlar, her iki tarafın da rnu
Taffakiyel tanılannı diledikle
J'İ kadar münakata ederler. 

Edebi roman: 19 .............................. 
ETRi4FIHIZDı41!;f = 

DUVAR•_ 
Kemal Bllbafar 

mül etmeyi .bu sahte tavırlı genci tiı kendiııine Hizumundan fazla kıy. rada Murat Efendinin, Ziyanın, e
ılinleıuiye daima tcrdh etnıiıimdir. met vermesine ratmen, onda ııevdi- debiyat muallimi Naci Bqin hazır 
Muzafferin deleri az şllrleri yerle- ğlm samimi tarafiar çoktu. BüUln bulunmalarıydı. 
rini muhafaza ettikleri halde, bu duşiindülderlni, hiçbir taviz payı a- Bu salonda konqulayor, farkı 1 
antipati yüziinden, onun kitapları yırrnadaD, söyliyebiliyordu. Çirkin a3ylenlyor, içiliyor, münakqa edili. 
kütüphanemden tasfiyeye uğramııı • olduğunu biliyor, fakat güz.el buldu- yor, MYitlliyor ve kuga ediliyordu. 
tır. ğu insanlan muazı.ep etmekten hoş- Burada toplu bir 'konuıma yaJıl- 1 

O gün Naran Hanıma bu adamlar lanan hasud çirkinlerin karanlık maıdı. Bir konırrenln aeremoniye 
hakkındaki lntıbaımı şôyle söylemlt- düşmanlıklanndan izade bulunuyor- botalmuı sılacı haYuı buraya ne 
Um: du. Orkestradaki yerinden baŞka hiç liadar yabancı iae; 1>6Uln hilrriyet-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• On i 
. . _ Annenizin zeki kadın olduğunu bir şeyi kıslcanmıyordu. un iç n lere, ~kive ve gecenin geç saatleri. 

FevkalAde çıkık bfr hançere altında yalnız rcsımler!n~ gö.r~dşttm. ~u daha ilk -rü tüğümüz gün anlamış- ibUras. 'kemanındakl llC!Bln delerin- ne ragmen, bir balo sabahının mü.. 
ütüsüz bir yakaya ........... ı.. bn>olanmış da tasavwr ettigım gıbı bulmamışım ~ ' - . den ibaretti. h ... ,. h d b d b t 

.. -·~ 06 dır He halinde bir sahtelik birı tun. Bu ıkı ada'.1'ın devam ettlgı ~u ııama a .... r aYası a ara a a un-
alelide bir boyunbağı sallanıyordu. • r . _ . • salonda, eğer ınsanlara geniş bır O salona gelen daha IW'k cok kim· maıdı. 
Pantalonlan da fitüsüzdO. züppelik nnlı. Sözlerlnı buyük sa· hün·iyet verilmeseydı nezaket ve seter vardı: Mühendiııler, sanat me- Her V'Upta baelca batb endişe. 

natlcirlardan birinin dfi~üncelen1e • ' 'i h · i b d ı --' ı Sesi ince ve mızmızdı Konuşmak 1 tak • • b st adabı muaoeret kaideler atırı ıç n ralchsı görünen u a a zenl!'.n er. ler, ba,ka baıka nokta! nazarlar, . J vıye etmeyı seven, ya ancı ı ı • k b si t h ıc· J hususunda üşenen bu adamın bütün hl k il b 1 b bu adamlara tahammül etme tense, ıne u ar ve sana eves ar arı.. ba~ka ba,ka bayat telikklleri orta. 
toplantılarda sükı1tu ihtiyar ettiğini ~ an u anm?a /~'1 :n kut ~ç bu salonla rabıtayı kesmiye herkes Bunlann arasında kadınlar da bu. ya atılırdı. 
ve yalancı bir ılgara ile oyalandığını la am~n yba~yışb.ann :·t karetl ~ - rz m)lalmemnuniye razı olurdu. lunuyordu. Güz.el erkek vücatları Butün bu gruplan ayrı ayrı do-

l arın a anz ır ar 9 0 ra 1 goze Bu ı na deva edenlerden blr sapan hastalıklı bir kadın heykel -hatırlanm. Dü~nür mliydll D nler çarparken dalma: ta . saRo. ti Cmil h le tra Ia~an, hep ile dost olan yalnız ?.IU-
mlydi? Bunu hiçbir zaman keııtire - neın, ıyase ~ ur or es sı traı ve sahne artistleri.. rat Efendi 1Je onan teben6mden ve 
memı··lmdlr - Biz sollar... kemancılanndan binslydl. Orkestra. B b h"tt ha 1 il " • ana u mu ı e "a ncı ı mı u kahkahadan •"'tl•esl halinde -11ın-Diye söze başlardı. Bu adamdan dairi mevldini, Avrupa konsenatuar- "' • .. - .. ı-

Misafirlerden di~er blriııi bir iki daima sinlrlenmielmdir. lannda geçlrdıği etiid senelerllc da- nutturan şey, ev sahibelerinin zeki J dan ekSJk olmıyan kız kardeşiydi. 
pirini ezberledliim bir ıalrdl. Onun F .•• Beyin atır sükütuııa taham- ima tehlikeden uak p .. ıaıe. hat- j •e •ktılcaa miufirpenerlJtıl~. o. 10.- ..,., 

• 

Gemllkt• bira 
bulunamı1or 

GEMLİK, {Husu 1) 

Sıeak bır ka aha olan Gemlikı. 
bira ııarfıv:ıtı fnzlndır. On beş güa
Mnhcr:l İnhisar İdal'C!li, yapılan • 
rtarışl yerine r.etremcmekte Ye ... 
rada hiç bıra bulunnıamaktadır. 

r-:....... 4 1 .......... • '! 

- Vacizelerin Şerhi i L .... ____ ..................... '" .. ~ 
la.anın ••ıl ömrü, 6 e

~nlifi "-lifildiltl.r N oa
ltalarlo ölçülür: ~ıllarla d. • 
fil! Cbarlea Dickem 

Jng11teretıln en 6nemli yazıcı

larmMI! Cbarleıı Dickenıı'tn bu 
sözfinl1 bir ölçft sayarak onanla 
ömrümüzü ölçecek olurııak çogu. 
muz belki de pek kısa ömürlü 
görftnOrftz. Örnriln yeknesak, de
ftşibis pçen ytilan hayata he
yecan \'e öz vermekten ne kadar 
uaakt:rl Bu fefft 7ıllann uzayıp 
ııritmeei, insana yqanıaktan n
une verir. Hayat vaiı."alar •e de
iiflklikleı· ile gı.izelletir. Bir e
mellu gerçeklqmcAi, bir aaflıa
daıı bir u.!luıya gcçılmesl, umu
lan bir uadetin taha1'kuk etme
si, büLÜn bunlar bayata heyttan 
'Verir, hayatı tazeler ve yeniler. 
Ve hayat bn uyede hem dolgun
laoır, lıem 01111 ıla11r. 
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s o ·N . HA BE n LE jr Asker ailelerine ,JM:ıaıa :ı Pa~ııan.; F~ O!_ara-=- -~ 
yapılacak yar•ım = ~~DDif ~~i 

1 
lnglllz tebllll 

KAHiRE, e (A.A.) 
Ortaşuk umumi kararc&hının 

"'hliii ! 
Libyftda gı·uplarımız Tobruk üs

tüntle taaıTuz fanliytıUne den.m e
dtrck bir Alnıan po tasını baskınla 
tle C'eÇlmliŞler ve düşmanm auka
tıil t~nrnızlanna rnğnıen ağır zayi
at 'feJ'direttk esirler getirmişlerdir. 

Alman tebllll 
BERLİN, 6 (A.A.) 

Alman tebliği: 

Bazı ita/yan 
sahilleri 
Torpido ve 
tayyareler 
tarafından 

bombardıman 
edildi 

LONDRA, 6 (A.A.) 
.klman hava kuvvetleri İngiltere 

aahiDerl civarında 6000 tonilatoluk B. B. C: 
hir şil<;pi batırmışlar ve bir ticaret Amnallık dairesi. )ngiliz tor-
vapurunu da aI;rır hasara uğratmış- pidobotlarının Sardunya adasın
lardır. Tay.rnrclerlmiz Jrıgiltcre li. da kain Allegro ve Portocnt~ 
ınanlarınılakl te umu muvnffakıyet- deniz tayyareleri üslerini muvaf
le bombalannşlardır. Tannre nıey - fakiyetle bombardıman etmiş ol
danlanna da harn hi.icumlıın yapıl- d klarını bildirmektedir. Bu de
ınıştır. n: hücumunu Ark R.>yul t .. yy:l-

Tohruklaki İngiliz gamizon~ ta -j .. de ' havalanan lnı::ilız 
:rafından yapılan çıkış hareketı Al - re gemıs ~ . 

11 ı oldukları 
man - f talyan topea unun aleşi al _ tayyarelennın yapm ~ • . 
bnda akam"W ııgramış ır. bir hava hücumu takıp dmıştır. 
Dijşmnn ha\"a kuvvetleri Alman - Hava hücumu 

fanın :mfiteadd d matuı erine ve bil- LONDRA 6 ( A.A.) 
a Kaı-lsı uhe \'e M.ınha~ m uzcri

be tahrip ve )"llDgtn bombalan at -
~tardır. Halk nnı ında Olu ve ya
rah vardır. 8 1ngflib bombardıman 
tayyaresi dlişfirillm~<tlir. 

ltalyan tebllOI 
ROJılA, 6 (A.A.) 

İtalyan orduları umumi kararga
hının 428 numaralı tehliği: 

B. B. C: 
Bu hafta içinde lngiliz t.avya

releri, :Mesina. s·rakuza. Napoli 
ve Patcrmoyu birçok dcf alar mu
vaffakiyetle bombardıman et-

mişlerdir. 

ALMAN 
tebliği 

Xraliyct hava kuvv<·t.lel'i 6 ağus
tos gecesi Kıbrnıtaki Nicosie hava 
nı~ydanını ve 6 ağustos gecesi de 
.Maltadald Valetta iissü bahılsini 
bombardıman etmişlerdir. 

Şimali Afrikada Tobrtık cephesin. (1 inri sahif('dıın dtıl'am) 
de topçu faaliyeti olmuştur. da Moııkovadaki askeri tesisata 

Alman ve İtalyan fırkaları Tob - birçok tahrip ve on binlerce )'an-
ııık, Marsa .Matruhtaki müstahkem bombası atını~ardır. 
dü~an me\-zllcrne Sidi IlarraTii l~: 1 gmTa are fabrikalarına tam isa-
ınamna ve Fuka deniz tayyareleı ı YY . . . . 
nsl 1n •A t · l dl betler kaydedılmcsı ve ıaşc tesı-cr e .... arruz e mış er r. L 

Dll~man tayyareleri 'Bardia, Der- satında birçok yangınlar Çlıtma!ı 
a., :Bingni Te i!.\tlsuratA şehirleıi ü- hücumun tesirlerini göstennekte. 

Fevkalade teblii 
lleriDe hombalnr atmı~ar •e pek az dir. 
hasar ika edebllmi~lcrdir. Yerli halk 
arasında bir ölü ve beş yaralı var

BERLİN 6 (A.A.) - 4 m.:
maralı fevkalade tebliğ: ~ık 
cephemiz hakkında bugünlcii teb
liğlerde ukredilen muvl\ffak p:t
lerle l l teınmu:ı tarihli tchli~de 
b;Jdirilen rakamlar: 400 bin esir. 
7615 tank, 4423 top ve 6235 
tayyare artarak 895 bin esire. 
13143 tanga, 10388 topa ve 
9084 tayyareye bzjiğ olmuştur. 
Bu muvoffakiyetler en c.üretkiır 
tahminleri bile fuzlasile aşma'k
tadır. 

dır. 
42ti numaralı tcbli~de bildirilen 

düşmanın Cyrcnalguc üstündeki ha
va t:ııarnmı esnasında Bingszideld 
tayyare de!i bataryalnrıınıx dfişma• 
nın iki tayyaresinl iskııt etmişlerdir. 
Düşman tayyareleri denize dilşmiiş
tür. 

Şarki Af:rikacln Culı,?unbert ve Vol
clıefıt boğaxında müfreukrimiz cü
retkfırane buroç n:ıreketll'ri ~apmış
lnr ve mevzilerimize sokulmıy:ı te -
~bb ıs eden düşman kuvvetlerini za
yiat .eJ"dlrerck tardetmişlerdir. 

Bayramiçte 
"' orman yangını 

Raynımi~ 6 (A.A.) - Bavrnmi
çin Karakö~ ormanlarında büyük 
bir yangın çıkfllt~lır. 'Köylil ve as
ker ya~ı söndünnlye uğraşmak
tadır. 

Bu muvaHakiyetleri bütün şii-
muli1e takdir edebilmek çin fev
kalade cesurane harp eden bu 
düşmanın , verdiği kanlı 1'.ayiatın 
esir sayısından biıknç m~li fazla 
olduğunu göz önünde tutmak ]a
z1mdır. 

Alman ordusu ,imdiye kadar 
karJılastığı bütün muhaaımlannın 

T 1 m e s en çetini olan bu dü~an karşı· 

t 1 sında hemen h<"men mucize de· 
g 8 z e e • nilecek bir cesaret ve mukne-

Küçllt tlnlefleri R'flk mel göalermiştir. Fevkalade ı.-i-
~ • lahh Sovyet kudreti askeriyesinin 

tle idar• tabirina•n n•gı ·ımesini Alman kumandasının 
lcaıtletmek iıtigormuı ? ~=~nlüğüne, ailihlann epiz vu

(1 İl&Ci ıa.ki/~4•& d.et:4m) fına. 8ava.ıarda yeti,en lcıt.alann 
Şarki AnuTadaki bazı küçük talim ve terbiyesine ve bilhssa 

ınillet1erin yak.an tarihı, başkala- Alman askerinin v~ ailih ark11-
<rından ziyade haricen böyle bir daılarının kahramanlığına borç
•evk ve idaresine muhtaç olduk- luyuz. 
lannı göatermİftir. Kudretli Tür- Harp esnasındaki hareketler 
kiye, geniş araz~i ve yüksele ana- de dah:I olmak üzere baıı:a~ .~~-O 
~eleri ile böyle bir ,eye muhtaç k 'I e t reden çok fazla yurumuş 
d vild 1 om b .... 

eg ir. l Alman kıtalarının u yuru-
Bilikia, Türkiyenin prki Av, 

0.~nl · · de kaydetmek lazımdır. 
d 1 

yuş erını 

nıpa a ve garbi Aavada böy e Bu vüsattaki harekctlcıi•1 he-
i>ir -ye ile lüzum görüler.ek h er k'" 1 b 1 o- r umiycsi mum un o a ı -
hangi bir sevk ve idare foaaliye- ~~ 1 u~u istihbarat ve geri h z.-
tine iştirak edeceği bile ümid edi- ıysc, • kr 
lebilir. metlerinin emsalsiz teş ı atı ve 

1• "gal edilen düşman top.ra.klıı rın
Türkler, muttasıf bulundukla· dan dcmiryolu şebekelerının harp 

ıı devlet adamı mezaynsı saye- . • kadar <lerhal. 
· d b"" ) b" ı k ld k sahasının ger sıne •ın e oy e ır şeye ıayı o u ·- hemen hemen tamam ile. tekra. r 

larını göstermişlerdir. kurulabilmiş olması sayesındedır 
f ngilterede iki casus Alman ordusu üstünlüğünü 

müdrik ve zaferden emin olarak 
idam edildi bir sıra parlak zaferlerle başla-

LONDRA, 6 (A.A.J dığı miicadeleyi yeni bir hareket 
35 yaşm~a Wenıer - Heinricli _ sahasında da devama hazırlan· 

Vaelti aaında TO 25 )atında Kar] - maktadır. 
Thes Drueke iaminde iki caııwı, bu 
sabah Wendsworth hnpishnncsinde "' Fin cephesinde 
idam edilmişlerdir. STOKHOLM 6 (A.A.) -

Druekc, Alman tebansındandır. f;nlandiva kıtaları Ladoş.-:a gölü-
Waleti İle İsviçre tabiiyetlndedir. nün garbindeki hareketlerini in-

Bu iki casus. bir Almaıı tanaresi lcipf ettirmektedir. Peliteviç ve 
tarafında~ İskoçynda kain Il:ırnff Sortavala fChirlerinin muhasarası 
kontluğu sahillerine getirilmiştir. bu iki tehrin yakında Sovy~t kı
:Bunlar, kauçuktan ufak bir ııandal1n 
lcaraya çıkmışlardır. İki ensus, ba _ talan tarafından terk ve tahliye 
•asını bo~nlttıkt.nn sonra bu sandıılı edileceğini Ümid ettirmektedir. 
batırnııya teşebbüs etmişlerdir. Fa- Sovyet kuvvetleri halen Ladoga 
kat meydana çıknnlmış ve bu casus.. gölünün garp sahilleri imtida
ların İngiltercde oldııklan anlaşıl - dınca Kareli berzahı cihetinden 
nııştır. Her ildainin de alıcı Te •erlcl bir ricat hattına malik bulunmak
i>ir telsi~ lleti bulunuyordu. Pa.,11- tadır. 
lk>rtları aht.e ecnebi pasaporUarıy. 
dı. Her Ikbi de İngilizce konuouyor-

!~.~~!: ........................................ . 
Ta•Ylrl Efklr 

Yeni taama 
BUDAPEŞTE 6 (A.A. ) -

Orajujaag gazetesinin Berlin mu· 
ha biri yazıyor: 

Dahiliye Vekaleti hesabına 

Siyasal Bilgiler Okulunda 
100 talebe okutturulacak 

Layıha tatilden :~ Siyasi fırka rcisl~rinin hayab 
eYvel kanuniyet = Tefrike: at 

kesbedecek Yazan: Ziya Şakir ... -····-···········-.............. _ ...•... 
ANKARA, 6 (Hususi) den :fazlumı leyll olarak elnrtamı - ANKARA, 6 (Hususi) 

Asker ailelerine yapılacak yar
•ım bakkındakJ k.uun liyihasını 
tetkik etJnek ve nilıai şekJini ver
mek üzere Milll Müdafaa, Nnfia, 
Mallye, Bütçe Ye Dahiliye Enc\1-
menlerinfı\ beşer kişflik azllla -
rından mürekkep muvakkat ko. 
misyon General Ahmet Ynznıa -
nm reisliğinde toplanarak mesa
isine dPvam ebnektedir. l.üyiha, 

Bu ••n dll6rldlt ( Eftltun ) dahi olea, fazla 
bir ••r JapnuJa muktedir olamaz. Dahiliye Vekaleti idare iıairlerl- yncağı »azarı itibara almi:lığın«lan 

nin yük~ek tahsil göl'müş unsurlar- Ddailiye Vekileii aeaalıma cılmyan 
dan olmalarını teıniıı ımı.knaile Si- ve leyli olarak IMlttebe kabul eclil -
yasal Bilgiler Okulunda lıer sene ıııiyetı talebelere ayda -'8 lira buı·ı 
100 talebe okutturaak brarmı al- verilecektir. Bu lıunat.a huırlaun 
mı~ bulunmaktadır. l\lektcbln bu- bir kanun layibaaı Meclise &eVketlil
günkü fartlar dairesinde 240 talebe- miftir. 

-- ·-- --
Halbuki Alrmet 1b• Be,, üç sene- O sam&na k.adat lhırsa )1:!.Al'lf 
do iazla uaanıı:u Paris~ Si!C•nniı- tıüd:r:yeti aan•fa~St'"inc otunıp kal
ti. Ve Par1s Sdırlııln vakit. wakit kanlar hemen kamilcn; lıul;ıklr.rına 
i."Ö.Dderdigl jurnallara ıı:uar&D aıulı.. kaılar h!ıpsız frs. diz bp:ıklımna 
tcii! uma.ıılarda Fıansanın oWukça kndnr inc.n redingot, kaUyen fitü 
mühlm ilim adamlarıle tepıa.sa ııeJ - yüzfi gonnl'mf~ lıol r:uıta?on ve ll:ı
mi~ti. ~-------~~--~~aa~~---~~&~---------

Hazerde ve seferde subaylara 
verilecek giyecek eşyası 

Bu hususta 
liy•hası 

hazırlanan bir kanun 
meclise s'evkedildi 

mı ':ı:: -:ıa ınci:ın m!ntr.n giren (zat) 

J ttlis tatil yapmazdan CT\"el u
mumi heyette göriişülecek'iir. 

IIJç ııiirthesh! ki (Ciimlrôriyet VI? la rdr.n mfrckt.E'rıti. na m:ı!lz:ını)"a 
hün-iyet) fikirlerini kafMına l'f."rleş- eıı. 111'1ş r:::n (ıı .ı::rıf eı t!lın) i1c di
tirmışü. E, bu kafada bir adamın, 

Koh A M I
• . d burnunun dibinde yaşamasına, Sul _ ğcr nl:knd:r:·l1>nn, Tü:l..-;Cl!i kıt, 

a Yan ec isin e ıl ıılııfrc.r.mı kı~ nf('tli, - 1'.:cndı tabirle. 
tan amidin z.ihniyeti müsait degll-

B k 
dı. Buna binaen Ahmet Rızn Bey, rılc - (içi ıtı:ı 'f'n.-ı.k kvkan) bir ~.\ia-

aşv• ,·ı,·n de Pnristen avdctinm uzerindm hirkaç nrff l\!udt:--11niı I." ı•-fır?ce hayret kin-
~ gun gı.: er geçmez, saraya ccll.ıedildi. de knlr •r:ı.Iııı ı, rnlin.lnln dcğn ll • t • k tf • ..., • O tnrihte başmaheyıncl olan 1 o ıııan Ahmet R17~1 lky, ııabahı~ in ~ 

lŞ lTQ e ıgı Bey) tnl'afmdau, lir h:ı:ı.ll iltifata bn~ına ı.J'('ld•ği zıımıtn, kt'?ıdiır ni 
nuızhar olduktan sonra; k rt'ılıyan s. ,.ıl ı ,,. s11kallı n•a:ırif ---·- b ,·, do·· g"' u-ş - Ziıtı ~nhımo cfcndinıi::, h:ı.kkı- hndeıncgme, ÇOCt:ik vnşından alı~ı, 

ANKARA, (l (llusuqt) mcmrnrlnı·a ve k1 mi cferbcrlıkte se. nızda buyiik kv~cfin 1:;c lırnrlar. oldui,'ll b r h.i)atl : 
Ordumll7.tın kara, deniz ı;c hava fcrber olan ve obüyuk mant"\'l"llll.Uda NEVYORK. 

6 
(A.A.) Sızi, (Rursa. M arif Müdurifl'"lln.ı:) - Bonjur. 

kısım aııle, jandarma, gıimıuk ı;e mnııevra~n iştimk eden birllk \C tayin buyıı"'üular. Ilerha! memurı _ Dhe, ".ım ven3<'rdu. Bu frenk 
Oımnn muhafaza teşekküllerinde nıurs"c"clerin subay ve n•keri mc - •. D • '.ll.: :- Unit0 d _P~es~, Kuba I )etinize ı: dıııı~. Efcnılimlıin omür li.mındnn tu3len ürperen nı:ıtaaıı-
muctahdem bilumum subaylardan murJarı ~n ayni haktan istifade e - a~ ıın nıcclısınde g ı ı it ulu hır cel c- ve fıfıyetinc dua etliııu. ıp tı deme ı c, ~inden • ·r (J!hav-
tıaz:ııda t:ılnm, ıbOlük ve sınıf okul- deceklerdır. nin cereyan ctugln h1 idl~mı>lıtcdır. Dcnıltli. ıc ... ) (ekıyor .. 0 ds butun hayntm-
larında bulunan a teğmen, teğmen, İcra yek!lleri Heyetince verilecek Bnzı mebu lar, h kiimet.n kongre Paclışnhın hu ırnclcsi, Ahmet Rıza d:ı a1ıenııe oldı: •u löklcşıni§ lıir it1-
iiıttteğmen, yuzbnşı ''e <inyüı.baoıya, ~rar uzerıne fed:aliide hallerdeıt:ırnfmdan kullanılım gecı~tfrme tB;k Be)in h şur.a critmedl. o, İstanbul la yatla: 
nefcı fere mahsus bırer kat elbise, bılümum subay ve a keri memurlarıı Uwııdcn m~mmın ohruıdıgına daır ynşaınak esasına ıııu:1tenıt olnrıık _ V 1 kü 1• bırer kaput, blrer çift çl:ıme veya herhangi bir harekatta, harekata iş- dolaşan şayıalara inanmışlardır. Bu kPndisiııc bir program çizmişti. f'a- Dly e a ey m •e am .•• 
potin; denizde muadilleri vazifeler- tırak cdrnlere de ayni hükumler tat €:hepten bir kn\·gıı çıkmış ve mflli- kııt nazikane hir eda ile bu (iradcl _ e ccvnp 'il eriyordu. 
de bulunanlara nefer elbisesi yeri· blk olunııcnktır. Ru husust:ıı hnzıı • l t:tçi me>buslnrdnn biri muhalif has- senlye) vi tı>bllğ edl!n O"man Bey. Gnrlllliyor ki; Ahmet Rıza Bey, 
ne deniz subaylarına mahsus iş el- lanan bir la>·iha Büyük Millet )1ec- ı~mn. o kadar şiddetle blic:um etmiş- _ nu;·urun •• IJllnu da,' yol harclıİP 1 Maar11 MtidDriye:ı sandalycs~e o
biscsile, deniz erlerine n1ahsus birer lıslne sevkedilmiştlr. Liyıha mli"ta- tır kı, bu me.bus kafatası yarılarak yap:ırınnıı. turdağu ı;ünr:lm ıtft>aren garıp bir 
kaput, birer çift potin verilecektir. celiyetı~. ~fccli in tatil kararından h:ıııtanc~·e naklcdllmişlir. Diye oniine şişkince bir zarf ko _ ~azıyette kalını~.. çalışacağı muhit 

Seferde bütün subaylara ve asker:1 evvel gorıişfilecektir. U11ited Press'e göre kavgaya 6yan )'Unca, artık Ahmet Rıza Bey, bir ıle bir Ab~k temin ~tmek şu tanı.fa 

UzakfBrkta 
vaziyet hali 
düzelmedi 

azasından 20 ki~i ile Başvekil Salad- (emrivfıki) karş•sında olduğunu an- dursun, bılaki!\, r.ıd ıtlratlar birllıır-

A 
rlgaa iıtJrak etmiıtir. ladı : lerıle çaroıf?Jlıya batlamıftı, m e f i k a .......................... ...................... - Pekala_ bir iki cilne bdar Nı Alı'tlet Rı,;a Bey, mnhitteıı .. 

Bu .. y u·· k ı Burııaya giderim. TP ne de muhit, Ahmet 1hza Beyden H a r ,· c •. y e su ama Dc:mckteıı l>atıkn hiçbir cevap ve - bo.,lanmanııetı. tık g{lnlerin -ıabirt 
remcdi... Böylece, onun hayatı, ilk ve unrr1 ne:•ltet1, bu ho,nıUuzJ .. 

N a Z 1 r 1 
donüm ııoktasma ırelmişti ta 1>1r ınüdd~ cUJlyebildi. Fakat 

programı ••• . bu, uzun r.ürmec!i. Xıu bir mfidde* 
(1 tJct:i saJıifeclnı cUıwM) Ahmet Rıza Bey, Bunıaya git~i. sonra, Ahınet Rıza Bey ile (muhit) 

Hincllçiniyi işgal eden Japon kuvvet- S l h h İ yaz j yet j (1 iaei BtJlıi/edn deram) Fakat orada oyle bir (Maarif lda- arasında bir m6endele ba~erdi. 
!eri dün öğle vakti Siyam hududu alındığı takdirde 946 mali yılı resi) ile karşılaştı ki, buna ha:rret Ahnıet lbza Bq, -bllc!iklerlne Ti 

civarında is:mJ tasrıh edilm")·en bir yüzünden istif 8 sonunda memleketin bütün su etti. (Pnris) te &'<irdiiklu1nc nazaran • 
ışehre '"aınl olmUJlardır. Diğer ta - davası kölcünden halledilmi, ola- Jn iUz AH Beyin oğlu, ne memle- kafasında taaarladığı programı tat-
ı aftan geçe.o hafta cumart~i günün edecekmiş caktır. Üe\'lctin su tesisatından ketini ve ne de memleketinin husu - bik etmek •• o köhne mfiesscsenin al-
dımberi büyük mikyasta Japon SC\'- f d 1 1 J • slycUerini kntiyen bilmiyor ve tanı- tını iiıUlnc getirerek bir yenflik ve 
kı<ntını rı Sivanı hııd· .. 'ıına müt.cvec- NEVYORK 6 (A.A.) av a anan ara su arua ücr,-tı nııuordn. Kendisi, küçu-ı• yanında · k ı· vil d ~ ' uu D N B 1 k ·ı.t d b" ' • ... ın ı ap cu e geUnnc.k istiyordu. 
l·\hnn yapılmakla olclu"u <la hatırla- · · : ı 0 ara muayyen m &. ar a r {Mektebi Sultani) ye girmi"ti". O ta- .. "' .. l " ~ ••I'uhnfaznkiir muhit ise; ne usuliin. 
tılmnktndır. Amen1can radyosu spikeri ve para ödemenııri prt konulmak- rihte Mektebi Sultani, mab:ıa istan- den, ne adetlnile.n ve ne de ıılsteınin-
Bir Japon sözcüsünün beyanata Hearat gazeteleri muhab:ri Bro· f tadır. buld:ıkf (ecnebi) !erin gözlerlnt be- den lıiçbtr ıey dcğiştlmıiye lüzum 

ke Cıu1er, New-York Dııily Mi- yaınak için tc.osis edılmiş olan bir gönnü' or •• hatta· l\fıınrlf .. ıu-dilrf~e-
Tokyo, G (A.A.) - Rcuter: Al (F k bl) kl"d " .., " 
Ecnebi muhnbı'rler dün '"'bah Ja- ror gazetesinde azdıg~ı bir yazı-, manyaya . ransız me te ta 

1
• inden ibaoka tJ hadCDıesin1n başındaki kirli san. 

- ..... d y I lıır oey değildi. Hat~ Turklcrden 
!)On hükiimetinin ıesmi sözcüsünden a, mevsuk membalardan a ınan k •h bir çoklan bu mektebe (Frenk. ek- f'ı değil, onun sakalının bir kılnu 
Sıyam istikanı;tınde _ muhtemel. bir haberi e göre, Amerika Harici- l!S er 1 r&CI tehi) adını vermişlerdi. •. İşte, b~tün bll feda etmiye rız.a göstermi~ordu. 
Japon har~lrntıne ınuted~ir şayıalar ye Nazın Cordell Hull'ün ıııhhi 1 (1 mci sahifeden dcva"lı) gençlik çağını bu mektepte geçiren,. Alım Rıza Bey, ne çetin bir 
hukkındn ızııhat veı mcsıni ıstemlş· sebepler dolayısile istifa .. dcceği-ı H h ld Le . dd S 1 \'C bu mektebi ikmal eder etmez. de :mü küliit ile ka}"3ılandığını anlııdı. 
1 ...... s- " J h-k· t" i er a e nıngra an mo- . • D"rhal (\'nlı') "'e .>-yandı H lbu'.: etuır. ozcu, apon u ume ın n ı ni b"ldiımektcdiı Bu mev._ie 1 k k d 5-0 ı.·ı · · O m:mlı Imııaratorıu·gunun (maarif "' ~ wı • a ...,, 

· • k k' ır.· · 8 ı ' • " • ens e ·a ar ) ııa omelre ımtı- " ' knnd'-'-d b 1 l · 1 ~ ama aı_:şı ta ıp ett.A&"'I sı)n~et, vuktile de. •aynı makanu ifgal d t d k h · d k hnyııt1) na tcına'I etmeden Avrupaya ...... uuu en ~anmamış 0 an \mu. 
t:ukkında va.zıh bcvanatta lıuluııma- . I b .. k"' 

1
_. ..ı.· a e en mer ez cep esın e ·ı "d Ah R B . I dl B hit), daha evvel Vallye kofarak: • etmıs o an ugun u ~a=ıye a - Al . I gı en met ıza eyın, ~ m ar- B mışga da şuyle tlemlştır: St' .. 

1 
. 'h • man taarruzu ınemnuuıyel e lf "d stil ka 1 t·:ı:.. h - is, böyle Maarif Müdürü ie-

zırı ımsonun getırı mesı ı tıına- k I k 1• d .. k"' ısa lll!l!ll' ı arc e rşı a~ ""' ay- t • 
Hındiçlnınin mtidafaasına dair o. j . d ar ı anma azım ır. çun u bu ret hab.ız değildi emeyıa. 

Iıın protokol vaziyet! kendiliğinden 1 var ır. • • . suretle Alman - Rua harp sahası- 1 o tarıhte; idnrenin binası, Buna- Diye söze baılamı~lar" AhJMt 
~h etm~ir. Jı:ıponyanın_ Hind~- Muhııbrr Car4 .... r~ .b~ takd.~?e nm diğer cephelerinde bulunan n n (Tuz p:ızan) denilen en mühim Rıza Beyin hodanna gitmiyen ei. 
çını~ki vazı)"eti aırf tedafuı mahı- M. Wendf'll Willkıe nın Harbıye Alm~ ordularını oldukları yer· tkaret merkezinde, her tarafına ipek betlcrlni lılrer birer sayarak ' 'aliyi 
yettcdir. Nazın olacağını tahmin e tmekte· !erde tevkif ed"Imi, bulundukları kozası bararlan yığılmıı olan bir tnmamlle tıkıp doldurmuı:lardı. 

s.bık tngil.ia İstihbarat Nazan dir. en bariz b1r delil ile ıabit olırıuş (han) dn, )'ıkık dökük iki odadan Eker Ahmet Rıza Beyin yerinde 
Sinıal>-da ................................................ b l ibaret bulunuyordu. Ve ba handa, bir batkaıı olsaydı, Vali derhal Ma. 

Şanghay, 6 (A.A.) _ D.N.B: S Q V y ET u unuyor. alışv~rls eden köylülerle, kıtntarcıla- utf N~retine bir telgraf celter_ 
Alman ordualnnın Rus cephe- rın ve tellli.ll:ırın gftrQltfisfuıden da- muhitte birdenbire bukadar Wı• 

itimada şayan bıı meınbndan veri- t el l\I rff b "} · bil . "li . b J sı"n"ın zayıf bı"r noktasını bulup rn mayor u. ( aa eyetı nın - du \"e hoşnutsuzluk uyandıran ıı.,_ 
len haberlere "'Öı·e sabık lngı z lS· t • v • t d '--"' ı .. e 1 g 1 tün eridin, aza ve c ra ım da ... m - rtf lılüdilrüntln be:mtn bldmlması.. 
tlhbarat nazırı Dufi Cooper, f ngiliz bufamıyaca'klan buausunda keha- len (ulema) zftmreshıc mensup ~evat Dl tak9 eMrdL •• Fakat AhJMt Kısa 
kıtalşn11m ~purdan nriklini te. net yapmak iç.in vakit daha pdı: ile (yobaz) ıar gftrttlıanun en cahfl Beyi oraya bilhnsu Soltan Ha•it 
min etmekle tavzif edilmiştir (1 itıct Bo.hi/..,_ ÜN•) erkendir. Salahiyettar1? bir fe1 ve mutaa-ıp ...._·re·ı· t-ı.ft edl.,.or-.,., Luııı ., "9.. " göndermişti ve eönderilişinin ml-

Türkiye 
Edenin 

pan :Rus tayyareleri, Cllişmamn mn- olmwac.,;;ı lcanaat'ndecirler. Di- du. d ~ı i tı ü 

h kk d 
. ,, - nası a y r nev ı re n mahiyet.hı. a ın a ~i .~ı:_vntdle~-~--Pl[&de ve bava ğer taraftan İngiliz1erin Fransız BtıUln bu adnrnlar, - kendi tiblr- deydi. 

auvve....:zcııe aruawr 1ndirmi1le.r ve ıahillerine bir ihraç hareketi !erile - saçlı enkalh, durmuş otllr -

beyanatı 
(1 (lfci sahi/edırn lkıa.m) 

ra söz alarak umumi vaziyet 1ıalı: -
kında izahat vernıiftir. 

Edeu, Tümyeden bahsederek fÖY
le demi~ir: 

Türkiye ile olan münasebetlerimi
zin e«ası İngiliz - Türk muahedesi
dir. Bu muahcdcye halisane riııyet 
ettık v~ etmekte devam ey1iycceğiz. 

Buyük Britıınya ile Türkiye ara_ 
emdaki dostluk )Rlnız harp nasın
da değil, haı ptcn sonra da Avrupn 
anla masına devamlı bir tarzda hiz
met edebilir. 

T-ürkiyenin zarnrma olnrak her. 
hnngi bir anlaşmaya muvtıfokat e
debilcceğimıze vey11 ettigımize dair 
zaman zaman gazetelerde duşııınn 
propagandasının yaptığı telkinler 
ncşrcdlldi. Bu nevi hiçbir telkinde 
hakikat ?:Crre.«I yoktur. Bu neviden 
hıçbtr şeye asla muvafakat eLnıiyc
ecğiz ve lıcl'hangi bir devlet tarafın
daTI bh:e bu ne,·idcn hiçbir teklif ya-
pılnıaınıştır. 

Harp sonu filemi, büy\ik küçük bir 
çok devleUerin 1şbırliğine muhtaç 0-

lııcaktı r. Ata türkün dchasile \'Ücut 
bulan modern 'l'ürkiyenin bu Ulemde 
tam rolü olscaktır ve Türkiye bunu 
vapıırken kendi yolunu kendi karar. 
İaştıracak ve iş arkadaparını dn 
kendi inUbııp edecektir. 

················································ 
Bulgar Meclis Reisi 

seyahate çıktı 
SOFYA, 6 (A.A.) 

Ofi: - Sobranya reisi Hristo Kal. 
fof, ecnebi memlekeUel'e gilıııck lir.c
ı·e Sofyadan ay:nlmışt..ıl'. Mumalleylı, 
Dulgaristana bir kaç hafta sonra 
dönecek Ur. 

Macar 

bu kav\·eUeri .atır &af.lata ufratırııt· 1 ihl" I !_,_ Al l muş a~ır ve klrnfl msartf mld6rf• Aleyhindeld eereyanlardan tama. 
1 .:ı yapma arı HIUluıun man. an • mfie gafil olan Alrnlet Jlıza ._, 
al-ulr. 1 d L •t·~ · d • • Tine alışmışlardı. 'fhtna bfn:ı•n Ştm- ~r 

_...ı..._..ı • f'n Ş"Ye sev-"~- ıgıne aır yenı . • . Yazlfesinin lıendlıılnı bahfetdti .,., 
Hava mubara-et-ınde ve )'erde h d l d tt Al dı bırdenbıre karşılarına çıkan, ~ llhl W1nad 

olmak iuere Ruıılar 21 tan'~l'e lı:ay- şa a et er e .me~cu . ur. mıın- ve pürtaravet .. içi, kabına sıfamı - yete en, Valillln kaptıa. 
betm.l~lerdir. Ditmanın kayı'bı iu· ı ~: ın bu endış~sı bılhassa son 1 yan .. her tarafından hareket Ye he- na dayandığı 1a1naa, ondan pı Cffa. 

66 tayyaredir. gıınleıdt" fevkalad~ tayııkkuz ted yecnn tnşnn Ahmet Rrza Beyi görür b1 aldı: 
Sovy<>t aııker<cri, aztnıkal"ılııe lııı birleri almış olınalarile de ~abit- 1?1lı mcz fenn hnlde afallamı~lnr .. bil- - Bey otlurnl .. Saye! ıalıaM ... 

hareketle bir Almıın ııiynde ııln~ ını ıir. Fıansa Üzerine bir daha in- hassa Türkr;eyi iyi bilmeiiiğ\ için, meml~ketimldn bu lı:öteıri, n6nı ir
dıığıtmıya mtıoffak olmuşlardır. giliı: taarruzu imkanının mevcıı- konuşnııı e"nnsıncla, sözlerine btr ~k fan ile parlıyor. Bu un dilirua 
300 tlen fazla Alınan maktul dliş _ dıyeli muvacehesinde her gün l''ransızca kelimeler katmıya mec - (Efliıtun) dahi olsa, hllibazırda. 
müştür. Mıktan çok olan 1 s rlcr n _ biraz. daha sinirlec:cn Almanlar 1 bur olan A hınel Rı:r.a Beyi, derin bb kinden fazla bir şey yapmıya muk-
rasırıda alnyın kumandanı da bu _ ln~ıltt'reye en faz.la yakın olduk: hayretle karııılarnışlardı. tedtr olamaz... (Dettamı ,;ar) 

ıunnıaktadır. . ları sahillerden İnPiliz sah llerini Bozkurd mecmua•ı 80nnet dU§UnD 
Almanların zayıab çok ağıı·dıı. mütemadiyen ışıldal:.!arln kontrol 

Dfi~man, cephenin muhtclıf nokt.nla- etmektedirler. mUVBkkaten Kmlay Aleıtıdar l\•ııhfyuiıt.den: 
nna takviye kıtaatı göndermek IDC('· •·ld 16117 aftı t ta iki - ik 
buriyetlndedlr. Almanlar, 16 ılli l7 Bir iatila ihtimali lı::arşı ında k~pau 1 

11 0 
gun i gece 

ynşındnki cleUknnlılnrı haı uc ok- Almnnlnrın "" kndar bihuz.ur ol- "hll fi bas d ki olnınk üzere Saraybtırnunda yapıla-
Tcmmuz ıo4 ı tan . n 5 ın ja c:ık muhteşem s6nnet dfi~ilnfine çı.. 

muşlardır. dukları Almnn hava kuvvetleri ll<.'Şri'-"atı de,•letin hane! siya et ne ı 
Öile tebliaj n'n ln"iltere üzerindckı" faal"ıytt"ı- ~ ' cuklnrını meccnnen kaydettirmek i . 

... l• dokunur mahiyette görülen aylık . h ta fta il tl 
Moskova, 6 (A.A.) - Öğle tebl'ği: nin halen yalnız keşif tayyarde· Bozkurt mecmua ı mu\•akknten ka-ı çbıunlmnckrt:ıilırra. Mnın~-kraacaatı~arlrc~nud~ 
5 ağustos geceai kıtalar, Kolm rile ancak gündüz.lere münhaaır ...,. " rıu 

Smolcnsk, Byııla, <;<-rkof l tıkame _ olmasile de isbat edilebil r. pntılmı~tır. 1 ınllrarnntlnrın bizi nı(ltehassls ctmft. 
imde, Estoıı~a cephe i kı.mıııda nıu. --------------J ~-- ı aine ra!rnıen kadro darlığı :ı.üzüııdet1 
harebcye dev~m elınişfordlr. Cephe- ' • ı t Fi d Kız la 
nin ııair bulgc:c.ıınde d~lş1k.Uk ol- 1ng1 ere ye orya a 1 ' 1a'nfına fmkftn olmadıgını bildiririz. 

manııştır. Baltık denizinde bir deniz. & S k er ,· h r B C I balOSU 
altımız asker H nıühlnımat yfıkliı b"ı 
dıişınan gemisini batırmıştır. Hm 8 
kuvvetlerimiz düşman Jlivnde \"c top 
çu una Ye tayyare nıc,rlanındaki 

tayyarelerine darbeler indırm·~e de
vam etmişlerdir. 

1\f<>lkovaya yapılan hava 
hücumu 

l\foskova, 6 (A.A.) - Resmt teb
lit: 

0-6 ağustos gecesi bir çok Almnn 
tayyarelerinin yenidcrı :Mo!;kovnyn 
bir akın yaJ?mak t.<.'şcbbiisiinde bu 
lunmuş olduklıın bildlnnektediı. 

Tür'k Vlıtabiplm Ccmi;JcthW.n: 

(1 iııc! sahi/cdt11 deı:etrı.) Kızılay Bakırköy ıubcai tarafın -

hava taarr.uı.unun ınkletf hakkında 
mnlürnat \ermiştir. 

dan 9/ 941 cumartesi a~amı 
FJ 

1 
. zl d t f dl miktannın ceınlyetçe tnbltl allika _ 

1 
orya hp •J ga "ıoeui ~ a d_er_ıp tc - 1 dar komi yonca karar altına 111ındı1-

en me tap gect's çın oııuş ren rr d htJ 
ve otobü ü temin edilnıi:Ur. ın an 1 yacı olan arkadnşların 

ıhtiyaçlıırı miktnmıı reçete k'1ğ!t1a-

DOÖUM 

Jumaile~h. böyle olmakla lwralwr 
fazfa nikbinliie kapılm:ıktan beı -
n 1 a ı liızımgclmektc olchıguııu öy-ı 
lrm· tıı .• iumaileyh, sözune ~u 11u _ 
retle dcvnm etml$tir: 1 'Kıyme-tlı felsefe ve edebiyatçı la.. 

Hitlr>r, şimdi tkl cephede nıüca _ rınıızdnp m'riif ei'Jr Namdar Ruhmi 
ekle ı.:tmc>k mecburiyetindedir. Hal - Karata~ın l'V\"Clkt gün bir oğlu diln· 
huki Alman llclcrleri, ötedeııberi hu- 1 ~ n\•n gtlmış ve İ!mİne (Ba~ak) tes
nun önfınc geçmek isUyorlarrlı. Jn_ 1 mlye edılmiştlr. Ebeveynini tehrık 
g'lterenirı istilfıs•na gelin<'e. hir zn. r P.der, yanucuğa uzun ömürler dne
nııırılar ku\ \'ei karii ere ge.lmie gibi 

1 
rlz. 

olan bu ı t1lil, bugün tehir ed'lıniş- -----------·---
til'. I· ıı kıt tehir, terk demek rlfğii- , ,,, _____ ·------

nna ttrnfyet nyuetıne hitaben ya. 
zıp 1mzabyaralı Asrl Diş deposuna 
Yer.melui rica olunnr. 

VEFAT 
Tapu ve Kadastro Umum Müdtl

rü Halit Ziya Tür.'kkanm at'abl',W 
Vl' 1 etanbul a vukııtlanr.dau Lamti 
Yencı'İıı LnJ..:ısı, İzmir eski BelediJ9 
m!lfcttitlt'riııdcn Hnkkı Yenerin e•
vt'lki gün f 7. •frde n!at ettiglnJ te

~ürle haber ald k. 
Na.huı (5) Karuft ... 

1 
·-,. 1 Tilikifl• Hcıriç 

_Abone Şeraitl _l!!!ı için 

Smolenek meydan muharebe
sinden ıonra 'fİmdi geri blan 
büyük milciarda Alman kuvvet
leri Smolenakin t 00 kilometre 
cenubu tarkieinde yeni bir taar
ruza ha~amlflardır. Berlinde 
Smolenak büyük meydan muha
rebeei kati olarak bitmit ıeJikki 
edilmektedir. 

Nazırları 

•• ltalyan Ziraat 
Balgarlıtana ar•liyor 

SOFYA, 6 (A.A.) 

Yalnız bir kaç m!iııferlt tnyyare. 
~ehrin fn:~rlnde uçmıya m\l\'tl ffnk 
olııb·lmiştir. Diğer dü!'.man tavvare
lcri, avcı ta)')·areforinnz ve dd.ı hn
t:ıryalarıınız tarnfıııdun dağıtılıııı~· 
lnrdır. DüşTI nn tal \•aı·eleri, boınbn
lıırını uzakl:ırd:ı, Mo kova hnı lcindl 
boşaltmışlnrdır. 

!!~· ı~~~:.~:ı~~~~ !.:şe!~~a~~~~ii.~ı \~:~ 1,.. A K B A 8 A l 
mıııı ız ıc p eder. Adal:ırımızdıı gozO 
R ': hekl l kte olan İngil z ordu...r.u, 

M rhum Jz.,,irde nztfedar tnı
hındui;'"tl n d'lrl ~'!.inde hmirln 
imar ve l:ık"-ıatı yoluı>da C'Ok -çalı~ 
mI.J t:ıyınet!l bJr ph.ıyeUi. Senelik ............ 1400 Kır. 2700 Kr. 

~lt1 aylık m......... '750 , 1460 > 
ç aylık • • • • • .. .• • •• •OO > 800 • 

IBir aylık .... • . ...... 150 > yoktur. 
DİKKAT: 

l>ercoluaa17aa eYrak iade ohmmalo 

Ofl: - Macar ve İt&lyan Ziraat 
Nazırlnrı, Bulgar Ziraat Nazınnın 
.ziyaretini iade etmek üzere önümüz
deki eylill ayında Sofy:ıya gele::ı.:k _ 
lerdiz. 

Payitahtta m te ddlt ya ın r 
çıkn ış ve lıir çok evler harap <>lnı 
tur. Hiçbir askcı i hcdt'fc i 
olmamıştır. De m n n fi 
du~urulmü tür. H 1' a 
zin' zu iatı ~ ktuı. 

ifitiliisı için 
al.amc 

E .... lsiz yazılar n 
ka-rikatitrlerle: 

Bilgün çıkb. 

Merhum• A'lalıt~n pni c-ın rah. 
met diler. k~erd:de aileti efrad:na 
t~rimlbi MYan ed•r''· 



r 

s ' 1 a ' ıo 

• 

• 1 

Soldc)t ıcığa nı 11ııkarulun a~ağı : 

1 - Yaprak slgnrıısı - Slra)•et 
.der. 2 - Esirlik. 8 - Almnnyadıı 
bir nehlr • Bir lıarfın okunuşu -
Rütbe degnekt. 4 -- Fransızca «k<>
mik> - Kürekle yapılan bir lı::ırek!'t 
Enunekten emir. 5 Tatlı değil -
Tavla oynanıı . 6 - İntihaplanln 
verilir - Haşırıa (c) geltrse kuıııhmı 
parlatır. 7 - Biı· harf - .'.\felce -
Papalık unvanı. 8 - Ecdat - Kıı· -
mızı • Arının yaptığı. 9 - Baştnıı 
aşağı. lO - Darı ağacında iııfllz 
olunur • Hastalanırsak içert.c. 

Dlnkl tt.ı ..... ,. ~.11..ıu.ıı 
ı•kll 

1 2 s 4 s ' 1 9 9 10 

1 
D f L f MID _!_ L f M 

Türkiye Cümhuriyet 
AK T l F 

Kı,.aı 
Altıa: Safi Kllorraıa 71,"'4,619 
ı-1utot 
Ufaklık • , , • 

DalıilJelti Mulıabirln: 
fllrk Llraaı 

Hariçte/ti Muhabirler: 
Alhn: Safi Kllorrara 11.070.191 
Alt.na tahvili kabil ıerbeıt 
ıUSvlıler, • • • • • • • • 
DIJer d3vlder •• borçlu 
le Urlal' bakiyeleri . • • 

Ha%İn• tolwil'-i: 
Deruhte edilen evrakı ••k-
dlye k.rfıhtı • , • 
Kaaunun 6 • 1 lul maddelerine 
tevfikan Ha.in• tarafı•daıİ 
vaki tedlyat 

S.n.dat cü:ııdant: 
Ticari uaetler • • , l 

E•ham ve tohuilat cüzdanı: 

{ 

Der~te edilen evrakı aak-

A diyen ' karfıhtı eaham •• 
tahvll!t ı ltlbar1 kıymetle 1 

8 - Serbest eaham ~ \abvtllt: 
A.,on•lar: 

Alh• n d3vls IHrln• •••• 
TahvUlt li:ııertae nau 
Hulaeye lnaa •adell avaaı 
ffHlaeye 3150 No.lu kanun• ılr• 
aıılaa altla kartıhkh a vau 

Hi ... J,.lar: 

M•lat•lil 

Lira 

t02.12UM 1S 
19.167.514 scı 

523.099 63 

43-4.283.94 

tS,571.119.Si 

46.607.255.17 

,1Sl.741.S6l.-

21.683.0ıt.-

.ll'..!.939.1)9' 39 

45.462.~t.93 

8 !110.245.19 

061.'4 
S.20l • .4S6.5J 

soo.ooe.-

Y•ltan 

.Merkez 
Lira 1 

121.IJ.C.188 ~ 

~.21l.l 

,2.171.S75.4~ 

137 .t65,5S2. -

11 
27'2.939.096.!19 

Sl.712.127.12 

172.713.405.17 
4500.000.-

7.'4Ull.1 
1329607405 

T ASVİRİEFKAR 

Bankası 2 - 8 - 941 vaziyeti 
p A S 1 F Lira •==Lira===== 

Samay•: 
ihtiyat aJrcni : 

Adi ve fevkaİldı 
Huauaf , , , • , 
T edatJitldelti BanlınotlM: 

Deruhde edilen enaln aakdl1• 
Kanunun 6-1 inci maddelerine 
tevfikan Hazin• tarahndaıt 

vaki tedlyat • , , 
Deruhde edllea evrakı nak• 
diye bakly .. ı . . • 
K&rfıhfı tamamen alhn elaralc 
llheten tedavlle nıedlleıa • 
Reeakoat mukabili tllveteıa te
daviile vaıı:eclllen • • • • 
Haslneye yapılan altın kartllddı 
ayaq mukablll 3902 Ne. h kaa11• 
mucibine• Ulvetea tadavUle va• 
ıedllea 

MEVDUAT: 
Türk lirası 
Altın: Safi Klloırraıa 877.lSD 

5850 No.111 kaaııaa ırlSre baıılaeye 
açılan ••-• mukabUl tevdi o!ı&• 
nan altınlar : 
Safl Klır. 55.~l.'3t 
Dövls taaltlalldah: ı 

Altıaa tü.01 kabil d'Mılw 
Dlier ılCSvtaler ve alacaklı idi· 
rlnı baldyo.lerl • • • 
Muhtelif , • . . . 

1122.019.15 
6.000.000.-

IU.741.565. -

21.683 oıı.-

137.~.5 .. -

17.003.000. -

2SO.OOO. 000.--

ıos.000.000. -

76 303 • .)22 99 
l.'23171U03 

71.124.1'7. 90 

29.Ht 771.74 

11.1000<1'.-

ıuıuıt.ı5 

iOU,S.5S2.-

77.537. 305 02 

71.12Uo7. 9a 

29.949. 771.74 
lOJ.361.917. 71 

8S2.S60. 740.S2 

... 
AGUSTos-~-. 

--, 
Acele satllık bas ve köşk 
28139 
( 400) 

:ura eb'adında lciadeld dört odah bir k8p ile 
mahtuldar meyn •t•ch n [ 4000) isü• kitütü 

.-e ylslerc• flclaaı ltala•an 

Bir bağ acele satllıktır. 
. lsuıııbul: Sllivrikapı - Çırpıcı, T~pebağ, No. (10) a nıümcaut. 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 4 / 8 / 941 de ihalesi yapılacak ( 30) ton zeytinyağına 
talip çı1'ına<lığuıdan tekrar puar !ıkla satın alınacaktır. Tutan 
28500 liradır. 

i - Evsaf ve hususi şart !ar Topknpı Maltepesinde askeri 
satınnlma komisyonunda görülebilir. 

3 - İhalesi 12 18 941 sRlı günü aaat 11 de komisyon b.na
sında yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kati teminatlnrile mürncaatlan. (6i2~) 

,•MOBiL YA MERAKLILARINA: 
'{ Sıınılıılyalar, Kııryolalar, P ortmııııtolar ,·esnir her ne''' 

sık mobilyalar fabrika flyatınn satılıyir. 

Asri Mobilya Mağaza11: Ahmet Feyzi 
İstanbul Rızapaşa yokuşu No. 66, Telefon: 23407 

Devlet Demiry~lları .ilahları · 
HALKA KOLAYLIK OLMAK ÜZERE: 

2 LtK•ASIT• 
5 LIRETLER.K 
4 tKESUSRAN 
5 M TUVALSOI 
6 DALSALAN.S 

J Temmu-& ICJ33 tarihindea itibaren: lalıeoato haddi •/. 4, 

Ydıin 

altın lzeria• a.-ana •;, 3 
ı. - Ankara • Kınkknle, Ankara - Polatlı, 1-onguldak • Karabük 

ve tzmir _ .Muıılsu kısımlaı-ında bulunan tstaııyonlardan, kendi kısım
ları dahilinde ve 1-100 kiloıııetrelik mesafelerde bulunan istasyonlara 
tııın ücrete talı! yolcular için. 

tSEf!LAHfKA 
L RA (N IYET 

9 tT•NO.KENE 
ıM,..Kl.SATEN 
------------

---=.....:JrQ========ı 
HARP GAZLERi 

ve 

Bunlara karşı korunma 
Yazanlar: 

Cenoral Uzman Kimyager 

lnaaaın hayvani Mazlum Boysan 
para_ zl. ti•. ri . I 

Nuri Refet Korur 

Birçok yenilikler ilave edilen. 2 nci tab'ı 
X6nigııberg Ünıvcrsıtesi Ordııııır- ı Gaz iflerile uğraşan bütün makamlara tavsiye edilecek yeıiyüs Pl'ofcsöl'lerinılen M, Braun'ın 

cİnııanın Haynni Parazitleri> ıdt11- ne kitaptır. • 
'btnın birinci cildi Tıb Fakültesi 5 28 ıahife. Fiyatı: Ciltliııi 2 50 kuru~tur. 
Mlkı·obtyoloji ve Salgınlar Bilgisi Satlf Yeri : l.tanbul, İNKILAP KİTABEVi 

Profesörü Dı. Ziya Öktem tarafın- ============================ dan dilimize çevıilmlı,ıtir. BCıyük bir 
bilgi ve vukufla tercüme ~ilmiş • • 
ol•n bu kitabın tıb aleınımızde brı-. Topkapı Maltepesındekı 
yük bir noksanı tamnmhyacağı ı,ıüp- Jı • d 
hesizdır. 636 sahife ve s16 resimden • Satınalma omısyonun an: 
ibaret olan bu ırser Proto:ı:o2, Pla
'helminthes, Nematodes, Acantho
tephala, Gordiidae, Hiı'udinci ve 
A.rthoropoda haklunclaki bahisleri 
thtiva etmekte olup bu hu-usta ve
rilen maliimat mütehassıs ve prati
tılym hekimlerle veterinerlerin ve 
keza tıb talebelerinin her müşkul
lerine cevap vennlyc kifa~·et edecek 
4ierecededlr. Kıtnbııı nihayetinde ry. I 
rıca her bahse uit Utemtiir de zik-
redilmiıtlr, 1 

- 20 ton mahlut sade yağı pazarlıkla aatın alınacaktır. 
Mahlut yağlar yeni sene mahsulüolup jö 50 tereyağı, % 25 şi 
zeytinyağı, % 25 •i kuyruk yağı olacakbr. Tutarı 28400 liradır. 

2 - Evnf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde askeri 
.atınalma komisyonunda gorülebilir. 

3 - İhalesi 12 1 8 941 salı günü saat 15 de yapılacaktır. 
4 - Teminatı katiyesi 4260 liradır. (6726) 

. stan bul Beledi y .esi İlanlar 1 

~·-GAUTHIER VIDAL-... 

ANiLiN VE ALiZARiN BOYALAR 

H 0 R· 0 z Umumi satı' 
MARKA 9 

PAKET 
BOYALARI 

deposu: 
İstanbuJ Çiçekpua
n ıokaiı Altıpar
mak han No. 3-4 

. .- . ... . 
' ~ ' 

• ., - ~. J, 1 • ~ 

lst. Kom~tanlığı\· Satmalma Komisyonu it~nları 
A~ağıda cins ve mikt:ırlctn yazılı bet kall"m yaş ıebze 9 / 8 1 

941 Cumarteai günü aaııt 12 de kap.ılı zarf usulü eksiltmeyle sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 13455 lira olup ilk temintı 1009 
lira 13 kuruftur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. istek 
lilerin belli gün ve saatten en ıtz bir aaat önceye kadar teklif mek
tuplarını Fındılthda Satınalma komisyonuna makbuz lıı:ar!'lılı;;ı vl"r 
meleri. ( 61 i O )

0 

Cin•1 Miktarı Muhammen Be. 

Patlıcan 
Doma ta 
Aytckadın 
Bamya 
Sivri biber 

faeulye . 

' kilo lira Kr,. 
44000 4400.00 
31300 2191.00 
44000 5280.00 
11000 .ı 320.00 

3300 264.00 

* * * 
Beher kilosuna 40 kuruş fiyat tahmin edilen 325 ton sığır etı 

~9 /8 / 941 salı günü saat 16 da kapalı zarf usulü eksiltme ile ılıalt: 
edilecektir. ŞartnRmesi her gün Komisyonda görülebilir. Muham-

2. ·- Ankara Karından yalnız Polatlı istasyonuna ve bilmukabele 
Polutlı istasyoııunılaıı ynlııııı Ankıırrıya yarını licrete tabı yolcular için. 

Gi<liıt - Dfiniiş bileti sntılınıya bnşlnnmıştır. 
Fnzla taf. IHit için btns~ onlarıı müracaat edilmelidir. 

(5181-6724) 

Belediye Sular idaresinden 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden alınan kat'i eınre tevfikan 

l\ırkçeşme sularının 11/8/941 1ıaznı·tcsi gününden ve Eğrikapıdan iüba-
ıeıı kesileceği ilin olunur. (6756) 

l ASKERLiK ım·m 
. . 1 BUG0NK0 PROGRAM 

Beş-ıktaş A.skct·lık Şııbesbıdı:ı1: 
337 doğıınılt:lnrın ve bunlarla mu- 7,30 Program 19,00 Konuşma 

!arı devam etmektedir. Bu yoklama- 7,45 Haberler. 10,80 Habcrle.r. 
ameleye tibi olanların son yoklnnıa-

1 

7,33 l\Hlzlk (Pi.). 19,15 Müzik 

!arın aiuı-toı1 nihayetine kadar yıı - 8,00 l\ffızlk (Pi.) l!J,45 Müzik 
p ı lacağı e~velrt verilen ilfrnıl.:m bi1i- • 8,~0/8,4'.i F.Vf:.\ 20,15 Rııdyıı Gaır. 
nlyoı·sa dn doğumlulnrııı ellerinıtrki Sr\ATl 20,46 Müzik 
ııilfus hilvlyet cüzdanlal'lle biı· an * ?l,00 Ziraat T11k-
cv,·cl şubeıııiıı:e mümcaat etmeleri ve 12,30 Pr ı:.\'tam. vlmi ve •rop 
yoklaııınyn gclıniyenlcrin yoklama 12,33 Muzlk rak l\tah • 
l:ııçağı addedilerek hakkıııda kanu- 12,45 Haberler. ımlletı bt>.t!a. 
ni muamele tatbik edileceği tekı·ar 18,00 lltilzık. 22,10 Müzik 
Uin olunur. 113,15/1 J,00 Muzik 21,25 Konu~ma 

ı • * 21,40 Mfızik (Pi.) LAN 18,00' Program :.:2 30 Haberleı 
tıuıfiyede bulunan Çalı:- 18,03 Müıık Boısa 

~ '"k y · h d 18,30 Scrbc"t ıa 22.45 Mazı\ (Pi.) 
makçılarda Buru · cnı an n ıt k"k 1 n i a ı a :!2,55/ 2..'l.OO Yaı-ın-

lcaret ett 6ınıız magazayı, ıe-
\ li Co vit l~~n!11ez er w e cral yı l 1 ,40 J\Uizil\ ki progı Atıı. 

uhalı xiiyet edilmek üzere AH 
('uvit Söıınıezlcre dcvı·ettlm. Z A Y 1 
1/ 8/ !1·11 tarilııncl<'ıı itibaren ti • 
caıi ımııuneli'ıtla alitknm kalı11a 925 

Her husu ca. pek değerli olan ve 
bir çok ilıtlyatlıırımızı lcareıhyacnk 
olan bu kıymetli eseri bütün tıb 
memıuplarına emniyet.le tavsiye e -

Nlşantaşıııdıı Vah konnğı kaı·şısında Emlak ve Eytam ı:ankasınn ait men bedeli 140,000 lira olup kati teminatı 8250 liradır. İsteklile-
iken eşhaeı muhtelife uhdelerine geçmiş olan arazinin Belediyece yapılan rin belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektuplarını 

ılığıııı llfın ederim. 

İnebolu askerlik şube inden 
yılında aldığım askeri terhic: VCl!İ-

----- Nııhit Ko;; - kamla niifus c\izdnnımı zayi ettım 

mevzii imar planı Nafia Vekaleti yüksek nıakanıınea tasdik edilerek yııpı kanuni vesikalarilc birlikte Fındıklıda Satınalma Komisyonuna DiKKAT!! debllıriz. 
yollar kanununun 3 üncü maddesi mucibince 6/ 3/ 940 tıırlh1ndo keyfiyet makbuz karsılığı vermeleri. c645 7> 
gazetelerle ilan edilmişti. ' • • • • Maarif V k'llığı Yayınevlcrlnde 

ve bütün kitapçılaıda bulunur. Fi. 
Muhtelif ar a sahiplerinin istihkakları nıızarı ftibarn alınarak ve • 

imar planına göre yent açılacak yollar dolııyısile % 9,2 znyiatı düşül- 18 ~ilimetrelik demiri verilerek 60 ton çivi pazarlıkla imal 
Emlak ahm ve satımı 

1atı 400 kuıu~tur. dükten sonrn Jıer e ki parselin tutarı nisbetinde yeni parselleı· tefrik ettirilecektir. 
r F.mlük almak ve Eatıııak istiyenle 

kendi menfaatleri içın cGüven> em 
liıke müracaat etmcleı·ini ııayın hal 

-11-li-:f. edilerek esbabı istihkakın yine eski parsel mımnralan ııltında münferi- Muhammen bedeli 15000 lira olup kati teminatı 2250 lira-
den veya şnyinn tevzi edilmiştir. l\Hinferiden tevzi edilıniş olanlar lıemen dır. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir -

Plij Albümü - Karlkntlirist 
Necmi Rızanın yeni çıkan bu ne
fis iilbümünde hiıbirinden güzel 
plaj resimleri. plüj nükteleri, plaj 
fıkraları, plaj renkleri . • . bir ke
lime ile en neşeli bir plajı gözle
rinizin önünde caıılannutı bulacak 1 
•ınız. Denizi biilün hususiyetleri
le ayaklcırınııın ucuna getir~n bu 
albüm, muhakkak ki bugüniin en 
zarif eseridir. 

çaplarını almak üzere Tapuyu müı·a~aatlnrı ve şayinn tev1.i "edilenlerin İsteklilerin 11 /Ağustos/941 ıünü saat 1 S de Fındıklıda 
yapı yo11ar kanununun 6 ncı marldcsı mucibince aralarında uç ay ıı:ar- t I k • 1 1 · (6565) 

kımıza bildiririz, 
t Galatn, Bankalar caddesi Bozkur 

.J eneml han, ikinci kat N o. 15 
Telefon: •Oli72 

fında şüyuu izale etmcJeri lüzımdır. Münferiden tevzi edilen arsa parsel 1 83 ma ma omısyonuna ge me erı. 
numaralnrı: -- -

4, 5, fi, IS, 14, 15, 2R, 83. 34, 35, 36, 87, 88, 89, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 64 ve 5!i dlr. 1 

Şayian tevzi edilen n ısaların parsel nıııııaraları: 
29, :ıo - 31, :ıı ve 49 illi 63 A, R, C tlir. fşlıu nrsaların sahipleri 

ve adresleı i malilm olmadığından keyfiyet. rııpı yollar kaıııınunıııı il ncı 
maddesi ımıclbince tebliğ makamıııa kaim olmak üzere ilan olunur. 

(6764) 

* PERDE VE SAHNE - Mem- f t b ) S hh""' M.. 1 A tt 
leketimizin biricik tiyatro ve inema • an u 1 1 uessese er r ırma 
mecmuası olan (Perde ve Sahne) nln 1 E'- •ıt K • 
ağustos sayısı da tuhsin Ertuı?rul, Ve aSI me OmJSY~DU 
Vasfi Rıu, Selim Nnzhet, Münif 1 Riyasetinden • 
Fehim, Biırhıınettin Tepsi. 1. Galip • 
Arcan, ve Hikmet Feıidunun güzel Leyli Tıp Talebe Yurğunun 930 çift ökçelı terliği açık eksiltmeye 
1azılarmı, ayrıca tiyatroya ve sine-I konulmuştur. 
maya att pek çok meraklı bahisleri 1 1. - IR/8/1141 çıırşamhA günQ saat 15 de Cağalol:'hındıı Sıhhat ve 
•e blriblrindrn canlı resimleri muh- İçtimai Muavenet Miıdilrlüğünıle kurulu Komisyonda ynpılııcaktır. 
tevl olarak bugün çıknııştır. 2. - Muhammen fiynt bir terlik için c140> kuruştur. 

(Perde ve Sahne) yi, yalnız sanat- 3. - Muvakkat teminat c97> lira c65> kuruştur. 
karlara değıl, herkese bıarareUe tav. -4. - İstekliler nümune ve şartnamesini çalışma g!inlP.rindo Koınls-
ııi~·e ederiz. yonda göl'ebilirleı-. * SÖNEN IŞIK _ Tanınmı:ı İn· 6. - Jsu•klilerin 1041 yılı 1'lcaret Odası veslkaıılle 2490 sayılı ka. 

nunda yazılı veıılknlnr ve bu t~e yeter muvakkat teminat makbuz veya 
giliz muharrirlerinden Rudyard banka meklubile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (6735) 
Kipling'in en methur bir eseridir,----------------------·------

cSönen ışık> Kipling'in en gü- T k M ) • d L• 
zel romanlarındandır. Bu eaer, Op &pi 8 tepeSJD eat 
cLa Dam o Kamelya> •• ~Ma?o~ Satınalma Komisyonundan: 
Leako> ve cVerter> gıbı hUsı. 
acıklı bir romandır. 

Remzi Kitabevinin titiz bir iti
na ile neşretmekte olduğu. «DÜ11 
,. muharrirlerinden Tercümeler 
Serisi> nin 49 uncu kitabını te.
kil etmekte olan cSönen ıtıln, 
Sabiha Özaoy tarafından dilimi· 
ıe çevrilmittir. Bu güzel eserin 
fiyatı 50 kuruttur. 

* Girit imtihan aorulari -
( Mntematik Kültür) tarafından 

1 - 1 /8/941 tarihinde ihalesi yapılacak 300 ton zeytin 
yağına talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla aatın alınacaktır. 
Tutarı 285,000 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi tartlar Topkapİ Maltepe askeri satınal
ma komisyonunda görülebilir. 

3 - Zeytinyağının toptan ihalesi yapılabileceği gibi her 
ambar ihtiyacı ayrı ayrı da ihale edilebilir. 

4 - İhalesi 14/8/941 pertemhe günü saat 1 O da yapıla· 
caktır. 

5 - Kati teminatlarile birlikte isteklilerin müracaatlari 
(6727) 

Gümrükler Mu haf aza Genel K. 
Satınalma Komisyonundan: 

1618 lira muhammen bedelle 24 kalem deniz &tölyc tamirat malzemesi 

-istanbul 4 cü İcra Memurlu 

. tj;• . . 

i h • , 1 ,.. . ·u M .. d .. I" .. .. d ,, l'i ısar ar~, • u ur ugun en: 
ğundan: 

fabı·ikasındakl 
941 / 3612 

ı - Şaı'lnume, keşif ve proje !eri nıucibince likör 
taıliliıt işi açık eksillnll'~ e koııulmu~tur. 

Deyo~lu Kamerhatun mahal
lesinin tek kuyulu !ok~ğında 1 7 

8 - Eksiltme Hl/ b fi 11 Sıılı günü saat 9,40 da Kabntaııta leva- numaralı hanede scık:n iken ha 

2 - Keşif bedeli 9!l l B:l2 liradır. Muvakkat teminatı 743,87 lira-
dıı·. 

. 
zım şubemizdeki alım k~ml yoııunda yapılacaktır. len ikametgahı meçhul bu\umın 

• 4 - Şıırtnnme, proJe, ,.c keşfi bııhsi reçen şubeden parasız alına- Todiri kızı Carufal> a Ment>ga
bılir. 

' 5 - İstekliler bir fen adamının inıaabn sonuna kadnr dalmt ola tosa. 
-
i 

tak iş başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt- Nişantaşında Vali konRğı qad 
kağıdı ile temin etmeleri ve bundan başka asgari 10.000 liralık bu gibi desinde 91 / 1 num.ır.ılı benzine 
inşaatı nıuvaffakiyetle yııpmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri dükkanında Mehmet Çclinkaya· 
Irııımdır. <6638) nın lstanbul asliye 3 cü asliye 

- hukuk mahkemesinin 25 / 9 / 932 
tnıih ve 928/ 1 361 sayılı ilanı ile 
zimmetinizde alac)lğı olnn 1280 
liranın masarifi icraiye ile tahsil i 

'l 

1 - Tahmin cdılen bedeli 77400 lirn o!an 45.000 kilo aade- hakkında takip talebinde bulun· 
yağının 14 Ağustos 941 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla mut olduğundan bu hususta tan• 
eksiltmesi yapılacaktır. zim ve berayi tebliğ tarafınıza 

2 - İlk teminatı 5 120 lira olup fartnamesi her gün if aaat- gön?~rilen 9~ 1/ 3612 .ayılı ~cra 
leri dahilinde komisyondan 387 kurut bedel mukabilinde alına- cmrı ıkametgahınızın meçhulıye• 
b 'l' ti haaebile bila tebliğ iade edil· 

1 ır. . ld v d 1 b 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ıruhtı'-.0k tugdun dan yapdı anb lza dıta 

. · k 1 . • ta x;ı a ın a a nere e u un u. 
ede<:eklen teklıf me tup arını havı kapalı zarflarını en geç bellı v b']" . ld v d . . gunuz ı ınemcnull o ugun an 
gün ve saatt~ bır aaat evvelıne kadar Kasımpaşada bulunan ko· mezkur icra emrinin 20 gün müd 
misyon batkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. ( 625 3) det le ilanen tebliğine karar veril-

••• m~ti~ 

2 adet tel aapan 4,5 burgata boy 22 metre Tarihi ili.ndan itibaren 20 gün 
2 > > > 4. 5 > > 20 , içinde ltorcunuzu ödemeniz la-
2 , > > 4 > > 18 > z:mdır. Borcu ödemez ve tetkik 
2 > > > 3 > > 16 > merciinden ya temyiz veyahut 

Yukarıda yazılı dört kalem malzemenin 9 / 8 / 941 cumartesi iadei nıuhakeme yolile ait oldu
günü saat 11 de Kasımpatada bulunan deniz levazım satınalma ğu mahkemeden icranın durdu
komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve aa- ıulması hakkında bir karar getir
atte mezkur komisyona müracaatları ilan olunur. (6744) medikçe cebri icra. yapılacağnnı 

941 

4l .... 

1 O roda 3 burgatalık çelik tel halat 
20 adet 3 burgatalık galvanizli rndansa 

1000 kilo galvanizli vumu~ak tel 1.2 m/m 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem" eşya 
ıı.ılı gl!nü saat 1 5 de paznrl ıkla alınacaktır. 

ve bu müddet içinde mal beya
nında. bulunmazaaruz hapisle taz
yik olunacağınız ve hilih haki
kat beyanda bulunuraaruz hapis
le cezalandırılacağınız malumu • 

12 Ağustos nuz olınak üzere mezk\ir icra 

Yenisini alacağımdan •skisinlrı bir 
hilknıü olmadığını ilan edcrım. 
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bu namda neşredilen formaların 
ikincisi de çıkmıştır. Bu formada 
cebir ve aritmetik müsabaka im
tihaıılannda sorulması kuvvetle 
muhtemel meselelerin halleri 
vardır. Yüksek mühendis mekte
bi, Teknik okulu ve Gazi Terbi
ye r l'l'ltitüsiine müsabaka ile gi
recekleı:ıe tnvsiye ~eı'İ;ı. Fiyab 
1,'i kuru •ur. 

9. Ağustos, 941 cumartesi günü saat 12 de p:ıznılıklıı alınacaktır. ilk 
teminatı 122 liradır. Şartnamesi her gün kon'l yonılıı göı tilelı lir. istek 
l1lerln teminat. makbuz.larlle Gali' ta Mum hane u.ıd i i 62 ı ıımnrnlı ıla - 1 
frf'de Satırııılma Komisyonuna gelınekrı. \' ı.ısU) l 

\.,k klılı>r' n belli piirı ve saatte Kasımpaşada bulunan 
·, .ıc: ... 1 arı (6745) 

emrinin tebliğ makamına kaim 
kom is· 1 bulunmk üzere ilanen tebliğ olu- 1 Basıldığı ~·er : M . 1----

·n ı 

1 
nur. 

i 


