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1 Hükô metin yeni ~ir karan 
--------·- -

Mahsullerini Of ise 
erken teslim edenler 

1 

o 
Or·el 

!!00 ı 

Kilo başına 
gecikenler 

bir kuruş 
bir kuruş 

fazla alacaklar• 
.zarar edecekler ı · 

(Radyo gnzete 1) - Hükume- laf, mıııır ve mah?utlara el koy. 
timiz müstahsilimizi alikadar e- muıı ve bunlann Toprak ?rlahaul
den yeni ve mühim bir karar ver. leri Ofisi tarafından değer fiyat. 
miştir. !arla satın alınmasına ba~lanmıo-

Almanların ne,rettlklerl tebllDlere göre Uç cephenin vaziyeti 
1 numaralı tebliğin ~rokil ilı izahı 3 numa.ralı ubli6in kroki ilo izahı ı nunıaralı Ubliğin kı·oki Jltı uaJıı 

(Tlmaa)ln 

sebebiyet 

vardlll gOrUltO 

Şark cephesinde cereyan et
mekte bulunan ve neticeıi 

belki asn üzerinde büyük izler 
'btrakaak olan mahferi bo• 
ğupnanın bunaltıcı ve tafırtıcı 1 
tarakalan nraamda Timea ıa· 
7.etesi ortaya bir mesele çıkardı. 
Bu meseleden dola.YJ İngilizlerin 
bu meıhm ıazetesine adeta <ıek
cik olmasın !» diyeceğimiz geliyor 
Çünkü bu sayede nazarlanmız ve 
fikirlerimiz, v elev ki kısa b ir 
m üddet için olsun, fark cephe
sinden çevrilerek, <ınha b asit, 
belki biraz da eğlenceli b 'r mev· 
:ı.ua iliıt i ve bu surelle 7.İhinleri
rniz d e biraz dinlenmiş odu. 

Malilnı olduğu ilzerc hilk6met, tır, Bu yeni kararda, mnhsulitın 
Milli korunma kanunu hilkiimle- bir an evvel Ofise devr ve teslim 
rine güre müstahsil elindeki bil- edllmesinln gerek müstahsil ve 
cümle bui'day, çavdar, arpa, y~ (Devam ı sayfa 3, ıütun 1 de) 

---------------------------~ 
İhtiyat Subayların 
maaşları hakkında 
General Çallşların tekHll llylha 
EncUmenlere sevkedlldl, kanun 
adlllrse bOtOn 
memur subaylar 
ancak rUtbe maafı 

alacaklar 

flallnd• 
kabul 

(T'mes ) in, bizim gazeteci· 
lerden b ir ikisinin aı asanda sebe
biyet verd iğ i bu giirüitü, malum 
olduğu üzere, o gazete de inti,ar 
etmİf olan bir makalenin ajans 
•~rafından tecüme ve tebliğ t-dİ· Ankara, '1 (Hususi muhabirimiz. 
len bir hulasasından çıkmıttır. Bu den telefonla) Bütçe m:mıkereleri 
makale hulasasını b iz. de oku· sıralarında General İzzettin Çnlıolar 

ta1·afınBnn verllcıı bir takrirde silah 
mıqtuk. Fakat it iraf ederiz, ki 0 altına alınan ihtiyat ımbnylnnndnn 
hulasad n fazla b ir fey anlama· bazılannın devlet memurları cı\du~ 
mıf, (Türıes} İn ne deme'I< iste- )arı için rlltbe mnn~hırından fa1Jıı 
diğini kavrıyamanufhk. olan men1uıiyet mnaelarını alm:ılnn 

Fakat mesleği ve bilhassa yut orduda ma::ıo fıtrkı yüzündrn ikilik 
fRrzı malôm olan bir gazeteci doğurduğuna işnret dlleı ek bu ha. 
bundan büyük nıinalar çıkarını' lin iw leslle ihtiyat subııylımnın da 
ve galiba ıinirli bir zamanına da ancRk rütbo mnnşlarını alnıalan ta• 

lep edilmekteydi. 
t t>sadüf ettiği için (Times ) e Öğrendiğime göre bir kanun !!iyi. 
yüksek perdeden bir çılu,ma hası balln<.te Meclise verllmit ulıın 
yapmıfll. Biz. bu çıkıtmıya Ti· bu takrir alakadar EncUmenlerdo 
rneıı tarafından derhal mukabele tetkik edilmektedir. GeneHl lzıeddln Çalıtlar 

edileceğini tahmin eylemittik. - -

Edenin İran 
ve Uzakşark 
hakkındaki 

sözleri 

Öyle ya. itin takası yok. (Tim es ) 
T ilikiyenin en okkala yazı yaıan J 
muh arririn in tenkitleri klU'fısında 
ıükutu ihtiyar ile bir köteye bü
zülüp oturamazdı. Mutlak cevap 
verme.~ hem de itizar eylemesi 
icap ederdi. Nitekim bu da oldu. 
du. 

M .. mafih ( Tima) de çıkan 
herhangi yazı üzerinde hassas 
davranmak ve ken<lisinden der· 
:ıal beaap somu)!'•· kalkıfmak, 
biç de yanlıf bir h•ek•t değil· 
dir. Çünlıfü (Tirnes) aazetesinin 
lngiliz ıiyaseti üzerinde tesiri pek 
büyüktür, o kadar büyüktür, ki 
bazan İngiliz hükümetinin harici 
ıiyaaetinin utikametini Thnes 
tayin eder ve hükUnıet de o isti
kameti muliine takip e1ler. 
Ba9ka memleketlerde bir tek ıa• 
zetenin milli iİyMet üzerinde bu 
kadar müessir olduğuna dair 
mİJa! göıterilemez. O cihetle İn· 
ıtilizlerle uzaktan yakından mü· 
nasebeti olan hükümetlerin ricali 
için Tim~in ncfrİyalım dikkatle 
talclp eylem~k ideta bir vecibe· 
d ir. t,ın garibi (Times) İn zaman 
zaman İngiliz ıiyaıetine böyle 
hakim olduğu , hatta tahııkküm 
bile eylcdiii her taraftn b ilinen 
bir keyfiyet değildir. ~latti biz 
d e bile buna vakıf olanlar ya pek 
udır veya hiç yoktur. (Times ) 
in, verdiği kararlarla, bazan ko
ca İngiliz imparatorluğun~ ~~~~ 
bir harbe bile ıürükliyebildıgınm 
yalan bir misali vardır. 

1938 'de mahut ( Südet) ler 
meselesi çıktığı vakit, (Times) 
in nefrİyatına veche (yani frenk· 
çe tabirile direktif) veren mü· 
diran heyeti toplanmıt ve U2U1' 
müzakerelerden sonra ( Südet) 
denilen Alntanlann ( Çekoslo
vak)'a) dan ayrılarak Almanya
ya ilhak edilmetinin muhik b ir 
hareket olduğuna ka.rar vermi,ti. 
Thnesiıı bu karaı·ına İngiliz 

hükumeti de İftİrak ederek met· 
hur ve mabut ( Münib) içtimaın
d a M. Chambe'rlain M. B itlerin 
ayağına kadar giderek S üdetle
rin Çekoılovakyadan ayrılarak 
bu küçük, fakat kuvvetli d evle-

T ASVİRİ EFKAR 
(Devamı aJ ltı 8, sulun ı de) 

Maje1t• Ati Hasreti H6nıayon 

Şebfn,allı lraa 

Rıza Şah Pehlnı 

----
"lran hükumetinin 
dostane ihtarımızı 
nazarı itibare ve 
dikkate alacağını 

zannederim 
LONDRA, 7 (A.A.) 

B.B.C: - Eden, Avanı Kııınıııa. 
sında İran hakkında eu bryunattn 
bulunmuştur : 

Bugün İranda bir çok Alınan var
dır Bir çok meınlckctlcı·dc bu müte

(Deı•amı ecılıtf• 8, sıttuıı .f de) 

inhidam hödisesi 
Vali Lôtfi Kırdar şayiaları 

tekzip ediyor 

Galatada Necatıbey caddesinde 207, 209 ve 27 numaralar tahtındaki 
l'ekdiğerine bitişik bin~ların ~nhida m gilnüne kadar haricen inhidnma 
delalet edect!k hiçbir alamet gosterm eden y~kılmalanna ait malümnt ga
rı:etecilere verilirken kazanın v~kuu ~dan bırkaç gün evvel kiracılar veya 
mal sahipleri tarafından Bcle~ıyem ıze ihbarda bulunulduğu hakkındaki 

1 
ti r katlyetle tekzip erlılnılşk en, dün çıkan gazetcleı·ılcıı bnzıla _ 

~:~~e k:za gününden evvel Bclcdiy eye ihb~r edildiği baldo kııtasıyecilik 
_ .. d uunıınında müdahııle yap ılnmadıgı tıırzındn hakikate katiyen 

~~:~·a:n iddin ve mütalealııra hıı~r eti~ ~sa~üf edllmi~tlr. 
B be 

1 
yıkılan blnıılnra aıt hadıscnın tam vukubuldtığu zamarı-

d 
u ise (pb~ ın tamiri icin mü snade talebi şeklindeki) mürac.anttnn 

a yapı an ınan • w h"d' 
l hi bi b'ıle milrncııat vııkl olmadıgını, a ıse hakkında tam ve 

gayr ç r vcc "t 1 .. htc • sahih mnli.imnt edinmeden yazı )·nzıın ve mu a en yuru n muharrırlerl~ 

be b b 
, 

1 
haberleri okumuş buluıfan vatandaşlarımızın tenvırı 

ra er u ) nn ış b ·ıd· u ··' · gı1 ı d'I · · · bte zeten'-de tekrar ı ır m.::unı say nnm a ı erım. 
ıçın mu rem gn u. . , 

Jstanbtıl Valı ııe Belediye Rtıüri 
Lütfi Kırdcır 

• 
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Baltıkta bazı Al R h ~ 
. ·so;yet-tehligi, ı 
- ------- --- ~ -- . 

Kızıl ordunun 
taarruz 

kabiliyeti 
kırıldı 

Fin adalarını man • US arbı 1 
1 

donanmamız ve saf haları ' 
işgal etti 

Birinci imha harbinden sonra Almanlar 
yeni hamlelere hazırlanıyorlar 

. - ·-
Keksholm, Çer kof, 
Smolensk ; Bielya 

istikametlerinde 
harp devam ediyor 

Alman bnşkumandanlıi:rı uzun za- rebesile, şimalde ve ccnuptald bare
mnndanbcri beklenen dört tane fev. kiıt izah edllmektc \'e dört nuınaralı 
knlude tebliği dün akşam neşretti. 

1 

tebliğde de zayiat hakkında büyük 
Harekut ve imhn harplerinden balı- rakamlıır verilınektedır. 
seden bu tebliğlerde 15 gündenberi [ Almanlar, Ru~ ordusile Başkuman 

Smolensk meydan 
n1uharebesinde 

Almanların zayiatı 
mutedildir 

LONDRA, 7 (A. · d 1 B k d I • A ) 1 
devam eden Smolenslc meyd:ın muhn (Dtlt'amı salııftı r, süt nı 6 de) 

1 

BERLİN 7 (A.A.) - .\lnum 

nu sabah d'l S t teb -1 or u an aş uman na ıgının 
neşre ı en ovye r " 1 H f I b·ı brw· liğ~: :ığustos gün~ kıtıılarııııı:z Kcx- 11 Jf' h l..J.• d arp za er e 1 erse.• ı te F~~~nliide tebliğlerde bildiril-

holın, Smolcnsk ve Ri~laya Çcıkof lVl eş ur n ın . miş olduğu üzere Mareşal '1.0n 
istikametlerinde dfüımann karııı bü- e e 'J"T ç k k 1 Buch ordıılnrı grupu, Mare!:al 
yük bir fit.:.detle • döviişmfiş-1erdir. şalf l 1. agor ana a e Kesserling'ııı hava filosu ile jıt 
Sair istikamet ve cephenin diğer kı- •ı t · b 1 1 Lırliği ynparnk Smolemk buyuk 
sımlarında mühim askl•ri harekat 

0
•• 'due• V e,. S a n U meydan muharebesini kazanmıt· 

olmamıştır. ( 1 s tır. 
B11va kuvveUerimlz düşman zırhlı 0 V y e t 1 e f e Alman zayiatı mutedildir. 

nin muhtelif bölgclcrlnde toptusuııa T uğnıdığı zayiat ise ve motörlil cüzütamlnrınn ve cephe- l 
1 

d d • ı • Du" ... manın 
darbeler indirmiştir. V 8 e 1 m 1 Ş 1 feı;kalade yüksektir. Takriben 

(Devamı sayfa 'S, • lltun il 41•) ı 310 b'n ct!İT, 3203 tank, 3120 

Japon tazyiki 
karşısında 

Siyam 
--

Mançukoyu resmen 
tanıdı 

lnıiltere • A1nerika ve 
Çin hükumetleri Siyamı 

vrotesto ettiler 
TOKYO. 7 (AA.) - Ban· 

Rabindranth TagM 
KALKÜTA, 7 (A.A.) 

Mcehur Hind e:ıiıi Rablndra· 
nnth Tagor ölınüştiil'. 

cBüyük Hind eııiri IUıbindra. 
nath Tnı;or Kalkütndn 1861 de 
doğmuştur. 13 ilkteşrln 1913 de 

( Do1vamı aayfa 3, ıütun 7 de) 

1 

koktan gelen vt: Japon gazeteleri 
tarafından neşredilen bir habere 
göre Manı.;uko lı ükı'.'111ıet.nin Si· 
yum tarıı fından tanınnıaıu iizerine 
İngiltere, Bi;leııik Amerika ve 
Çin h ükuınctlı ri Siyamı proksıo 
etmişlerdir. 

Siyam hudud unda tahşidat 
1.0 NDRA 7 (A.A) - B.B.C. 
ltim::ıda şayan b 'T mcmh.ıdan 

(Devamı sayfa 3, ıt tun 4 de) 

Fransa 
Amerika ya 

bir nota verdi 
W elles ve Hull'un o r taş a r k t a beyanatına cevap 
teşkil eden notaya 

I ngilizler göre Fransız siya-
• • seti değişmemiştir 

yakında ılerı - Diğer taraftan ~ 
harekete 
geçecekler 

Eden ve Attlee 
Avam Kamarasında 

bunu resmen 
teyid ettiler 

Londra 7 (A.A.) - Attlee
nin beyanatından: 

Ortak arka her gün, her haf ta 
tanklar, toplar , tayyRreler ve ia
şe maddeleri gelmekte devına 
ettiği gibi yakında yapılacak ile· 
ri hareket için tensikat ve talim 
de devam eylemektedir. · 

Geçen senek'ne nisbetle bu 
günkü vaziyeti~iz.in diğer bir~ 
farkı da Amerıkadan aldığın11z 
yardımın vüsatidir. 

Libyada sol cennhtn gerek hu 
dut iizerinde gerek T obrukta ta· 
arruz keşifleri yap im kı \dır. 

{Oe'liamı iilYfa 3, Gutun 4 de) 

Dar lanın Ceza g i r ile 
Kazaplankagı Al 1n an 
i ı ı a li n • terke hazır 

olduja bildirjligor 

VİCHY, 7 (A.A.) 
D.N.B: - İtimat edilir bir mem

badan öğrenlldiğine göre Fransız 
hükumeti Amerikanın Vichydelci Dil. 
yük Elçisi Amiral Leahy'ye bir nota 
te\·dl etmiştir. 

Bu nota haddizatında, An1crika 
llnriciye Miisteşan Sumner Welleııin 
ı;on günlerde yaptığı beyanata bir 
covap teşkil etmektedir. 

( JJcvamı tıahif• 8, siitıın 8 da) r , 
Milli piyango 
numaraları 

306429 numara büyük 
ikramiyeyi kazandı 

y ZDSI ikincide 

- · - top ve say ısız Sovyct harp mal· 
/nıilizler, Ru•larla tema• umesı Alman kuvvetlcnnin eli-

için böyle tehlikeli ne geçmİftır. Sovyet hava kuv-

k ,, vetlcri, 1 098 tayyare lrnybctmi.ı· 
om inozonlara girişmiı lerdir. 

(l'a:ıBı 3 üııcil sa.hifed.A) (I>ıwamı ealıifc 8, eütun !! de) 

Ziya Günden sonra 
--•• 

Universiteye bir 
tesis daha yapıldı 

-
Servetinin irfan uğruna sarfedilmesini 
istiyen vatandaşın adı Sait Kozoğludur: 

Üniversiteye, Ziya Günden son
ra ikinci bir yardım dah:ı yapıl
maktadır. lllVl'ikll emekh kurmay 
yarbay Mehmet Salt Kozoğlu A

dında hnyırııevcı· bir t'iUbn) ımız 
Üniversite ve diğer maarif teşck.. 
küllerinden bazılarına servetıni 

bırnkmnkt.adır. Bu emekli sul 
yınuzın bırnktıgı servetle Uı ı. 
vorsitede 4'Mehmet Salt J\ozoğl ı 
teşvik mtık~ı!ııthıı ı ve ya rılıml. - ! 
rı:ıı. nnını altında bır tesi kurul· 
maktadır ı\ltmcı noterin tanzhn 

···················-···· ................................. ······ · -················· ········ .. . 
Bakışlar 

Bir münakaşa 
.f..'!ll.'!.'!!!.§ .. ~.f.~ 

I NGlLIZLERLE Sovyet· 
lerin anla~ma yaptıkları 

günlerde Lon~radan töyle bir 
ees çıkmıştı: lngiltere geçen 
Büyiik Harpte, Husyaya va
adedip de veremediği şeyleri 
bu harbin sonunda terketmiye 
hazırdır. 

Geçen Büyük H arpte Rus• 
yaya yaadedilen nimetlerin 
içinde neler olduğunu b iz 
Türkler her milletten daha ıyı 
biliyorduk, çünkü o harbe bu
nu çok iyi bildiğimiz için gir· 
miştik. Uluı gazetesi, Londra
dan çıkan bu sesi, İngilizlerle 
dostluğumuz hesabına ayıpla· 
dı. 

Birkaç gün evvel, ingiltere
nin en otoriteli gazetesi Times, 
Avrupanın cenup şarkındnki 
bazı küçük memleketlerin, Rus. 
yanın cııevk ve idare:. si altı
na verileceklerinden bahseden 
bir mnknle ya7.mış. Hüseyin 
Cahit Yalçın da Times' den çı
kan bu sesi ayıpladı. -
Tımes ve Reuteı izah etli· 

lcr: Avrupanın cenup şarkı 
(yani Balkanlar) dcğıl, sade
ce Avrupanın 9arkı. (MeğeT 
bizim Anadolu ajansı -ah, hu 
ajnnsl- Şarkın yanma bir de 
cenup takmış). Sevk ve idare 
bahsine gelince, Avrupada ha• 
zı küçük milletlerin tarihi, bun
lann, dı~rınm sevk "e idaresi
ne muhtaç olduklarını gösteri
yormuş. Ak,am gazetesinde 
Necmeddin Sadak da lngiliz 
gazetesinin bu yaz.ısını, bizim
le alakası olmasa bile, Üeri sür .. 
düğü prensipler bakımından 
anlayamadığını itiraf ettikten 
sonta ccaasen, diyor, dışarı
d~n gelen her nüfuz ve Mki· 
mıyet, heı znman, elleri kolla
n bağlanan bu küçük ve aciz 
~illetlerin talebi ve arzusu gi
bı aldatıcı kisvelere bürünür. 
Bu çığır bütün bu fel~ketler
dcn sonra yine açılırsa hunun 
1\ercde dumcağı, hnngi biiyük 
milletin hangi küçükleri idare 
edici faaliyetle iktifa edeceği 
belli değildir .. > 

K mler arasında çıktığını 
gördüğüni.ız bu ınıınakı:ışnnın 
bende uyandudı ··ı batır. hm 
H· du ünceleri kendime klı
yorum. 
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Japonya, 

Hapishanenin üzerine 
çekilen beyaz bayrak 

numaralar Alman - Rus harbi Hindiçint ve 

Bir tarihte, memleketimizde 45 bin rakamına kadar yük· 
selen mahk\im sayısı, baJa,aiı tekerlenen meıut bir mün· 

bani çizerek 28 bine kadar inmit bulwıuyor. Bu hadisenin 
sebeplerini •taiı yukarı iuh etmiye kaHlac:ak deiilim. Enell 
auçu azaltan içtimai sebeplerin derinliğine nüfuz etmek iınki.· 
nından mahrumum sonra da bu aUtunlarm tahmini yazıların aak
letini kaldıracak, kıratta olmadıiım okuyucular da elbette tak· 
air ederler. Şimdililı bu 1:Uzel tedenniden memnun olalım yeter ••• 

Kilit Plyanıonun '1 ncS tertip l Son b1r rakaını 9 ile biten 40.00 bllct 
1 inci çekll1ş1 diln İstanbul Takı;lm ikramiye kazanmışlnrdır. 
me)'danı!1~ ıaat 17 ~e çekil~ "~ 20.000 lir.alı~ bilyük ikramiyeyi 
bu çekilışı kalabalık bır hnl.k kiıtlesı kauıııan bilet Istanbul, 10.000 füa
taklp etmlştir. lık ikramiyeleri kazanan biletler P. 

ve safhaları 
Hindistan 

J apon kuvvetleri Siyam lau
duduna kadar F.........., 

Hind.içini büyük İmpal"atorlapıMI 
tamamile ifıal etmiflerdir. ,,...... 
aıalann harp limanlan ft M•• 
meydanlan Japowara t..U. 
edilmiftir. Japonya Hindiçini .,.. 
nm aduının .J*rk kıımıne t.., 

.Bu ~eklll.şte kasanan numaraları T. T idaresi tarafından, 5000 1iralık 
aşağıya yazıyorm:: ikramiyı!len kazanan biletler Kay. 

20,000 lira kaz.anan seri, Slvcı·ck, \'oagat, ve İıı.mlrde H-

30G429 tılmıotır. 

Birinci imha harbinden sonra Almanlar 
yeni hamlelere hazırlanıyorlar 

Ceza infu aistem:mizdeld realist terakkiye lmralıyı ıezip 
gördükten ıoru-a İ§.arel etmis ve kendi huswiyetlerimi:r.e uygun 
bir ceza sisteminin üzerinde buJuDduiumua bir makalemde te• 
mu etmiftİnı. Bugiin Ü~rinde, ya:!m:ıca dü~ünülebilecek, bir 
mevzua parmak basmak istiyorum. 

10,000 lira kazanablar 2.000 liralık lkıamire kaz.an n bl· 
073:177 399243 letlerih 8 parçnı;ı İstAnbul • par- (1 inoi eallif tclrn de 11111) 

6000 lira kazananlar çRsı Ankara, ikişer Jıa~~sı Sıvatı, danlık aı-a~ın<laki rabıtanııı kaybol. 
074876 l68G41 :l01:'!60 28695G Tai·sue, Adann, Emlrdaft', Jlcndı•k, muş olmasıııuan ve ntşredecekled 
Son d6rt rahııO cmfhyp emfhyp cm Elaz.ıt\', birer ıınr(n ı da Bur a, lla'f- tebliğler vnsıtasile kumandanlığın 

2000 lira kazananlar za, 'tokat, Çorlu, Birecik, Erzurum, vaziyeti ö" rcmnesi muhtemel oldu • 
Son dlSı·t rak mı G:J39 ile biten 40 Cebelibereket, Af~•on, Mardin, Sive· tundan 15 gOn ıtarfında sa:rfh teb-

Mabkümiyetlerini bitiren ~bchtların atisi üzerinde de ka. 
famı:ıı yoralım: 

1 
bilet r!!k, OiyıırlH:ıkır, Pnsinlerde utıl • llj?lcr n<ışretmı nıit olıluklarını bil • 

1000 lira l<a:ıananlat mıştır. Jtrnrcktl'llhleı•. 

Şüphe yok bu dava hiç değil~e fU u.manfarda yanına yak· 
ıa,ılamıyacnk kadar büyüktür n devletin her sahadaki teşkİ· 
latile bu işin Üzerine atılm sı la%ımdır. Yalnız bununla da i~ bi~
mez. Mahkum hakkında, halkın d~ ka.'laatlerinin Jeğişmeai lfı. 
:ıundır. 

1 
Son dört rnknnıı b200 ile biten 40 Difı•r ikramiye kunnnn blletlcr 22 Haziranda haşlıyan. ve bu~üne 

bilet de yunlun muhtelif y rlerinde satıl-ı kadar de~·anı l'clen harekatın hulasa-
500 lira kaunanlar mıştır. sını bildiren t bligleri aşa •ıya dere 

İt esası üzerine müesses ceza evlerinden çıkan mahkiim
l11nt1 yüzde doksan dokuzu ıd:ıhı nefs eylemiş bufunncaktır. 
Bunları tekrar cemiyete kn:ırımdırmak, cemiyetin ınenfoati ica
bıdır. Bu takdirde aabıkalılık ve mükerrirlik de Qr dan kal ·ınca 
•inni sekiz. bin rakamı kolayca on sekiz bine inecek ve ar ad sı· 
rad~ İsviçrede olduğu g'bi bazı hapisanderirn"zin üzcrne (b~a
~ ... mahküm yoktur) m~nasma ge!en beyaz bayrak çck"lebi~ecek
tir. 

Hukuk i.lmini ynym kurumu bu itin nazarj haurlığını kendi. 
aine vazife olarak kabul ettiği gün, muanam bir boııluğu doldur
mak )'olunda ilk adımı da atnut bulunacaktır. 

Cihad BABAN 

~-=-

~/ Tefrika: 33 Ya.ıan : ı· ANDEMIR 
.................. ······ ················ 

Envar P••• Batuma gelmeden Trabzonda 
sert bir hava eamlye ba,ladı 

O, böyle bağırıp gittikten sonra, ! btnecek, faknt vapurun hareketlnclen 
vnzlyeti Trabz.ondaki fıı·ko lrnıııan- biraz en·el emin nılaml:ırımdan bil'l
d:mı miralay RO~tü Beye ("') nn- ı nin kny g le kim ı .,. gorünnıcden 
!atmış Ye ondan bu i~e bir ı:are bul- sahilin tenha bır nı a ına çıkacıık 
masnu ı·lcn e m"ştlm amn, nldıgım 1 ve oradan, hıç tcvııkkuf etmeden, 
c vap ~o olmu~tu: 

1 

tekrar Iln•um yolunu tut.l"'ın:tım.. 

- N~ yapayını evlfıt . Uuı:run t -; Fakat bu yolun lJC lOJ'\ alam 
kf hyn 11 ıuı~a çıkobikc k bir vnzi- ar' 
lCttc değilız. Bu adam buı:ıdn hiık ·-ı 1ç1ınd n gel ıı bu sesi kfih uzunu. 
mi nıutl ktu Suyuna gitmekten zun dlnlhor, k~h omuz ııllkiyor, kfih 
bn,lm çaremiz )Oktur. Zıra 1 tef!<e gul ~ ~ordu~. 
hariçle irtıbatımız.ı keser, Llıı Adeta ,.1

1
1
11

1 u yıekı nd:!,rıma gör", o zaman 
mahsur bir hale dQ~urebillr. 'Mna - gu m em le en dotru hareketi 
mafih sann bir fenalık yopmaına ı yııpnıış olduğum anlaşılıj'Or. 
için ben onu idare ederim. ••• 

İşte, Enver Pa~:ı daha n hıma Hazııladıi.'lm mükemmel plin, ya. 
gelmed n Trab2 nda bö~l<' bn hava tık ki l! n fa lının son noktn'lında 
e!l!yorilt1. Ş mdi sl', bu h v lı hı.i- b rdeı b re btklcnmedik bir !ırtınnya 
tün s~rtleşmiş, fıdl'tn bir fırt1'1a ha· tutuldu. Bu iş nnsıl oldll, anlata. 
!ini aln11şt1. ~ım: J{ab~avn ve onunla beraber 

E a en Enver Paşnnın Anadohı\"a 
geçml'k için bu taraf hud ıt b ' ıı
dn guvl ndiği koınlt...'lcı cin 'nıl n 
bazı silahlıların başıı da bu k.ıhyn 
vıırdı. 

İşte bu kiihya, bu rlefa - b nat 
f'~ ime gelmiye tenezıü\ etmıy<'l'ek -

ı mlıırından lılı !ı i gonde dı ve 
bana şu emri tt>bliğ ettiı di: 

Derhal Trabzonla nliıknnız.ı 
ke p, bumdan çıkıp gldinlzl 

b nim ne Trnbzonda 'kalmamı, ne de 
B un :ı donme•ııi i tlyt>nlere (Ankn
ra\ a Jrld yornm) dl c verd"M,,1 söz.il 
tutmu~ gorünmek için bindiğim va
pur, ~ ukfınfı almış, her 1şlnı bitir. 
miş, bir \ olcu beklıyormuş gibi du· 
ru; ordu. Grup çağlan iıli. Şu onda 
onun ni(ln böyle durduğunu acenta 
Jle lı ndcn başka bilen voktu. Bir 
müddet sonrn saate baktım. Renim 
ıınndalın gelmesine daha bir buçuk 
"&at vnklt vudı. 

(Devamı oor) .................................... 

Son durl rnknmı 431" iJ. biten 40 . • ediyoruı: 
bilet .. 20,000 liralık bliyük ikramıyeyı Şimal cephesindeki hareklbn 

Soıı dört uknnıı 5!1!.10 11 bltcm 40 kaunen hulasası 
bilet ::'ıfilli Piyangonun dünkü krş1de - 1 numaralı tebliğ: Anudane mu-

100 lira kazananlar sinde 1stnnbula i"::ıbet eden 20.000 harebcler neticesinde Dunn nehrinin 
Son iıç rnkamı 2i7 llı• biten 400 bilet liınlık büyuk ikınmi~e Nimet Ahin geçidini zorlıynrak Dunobuı·g ve RL 

50 lira kazananlar glşe inden çıkmıştıı. $0C 429 nunıa- ga şehirlrrini i~g:ıl ettikten ve Le -
~on üç rnkamı 426 ile lıltcn400 bilet rnlı biletin hanııli olan bu tnhli va. lonyayı düınıandaıı teınlzlcdlkten 

10 lira kazananlar tandaşın ndr<'sl ~rz.ılmnmış olduğun- sonra Mareşal von Lol'b'ln iclaresin· 
Son iki rakamı 20 ile b"t n 4000 bilet dan Nimet Abla ğişc i ikramiyesini de bulunan ordular grupu I.etonya • 

2 lira kazananlar almak üz.ere Emlnönündcki gişesine Sovyet hududu bo) unca uzıyan Stn. 
Son bir rakamı '1 11e biten 40.000b ilet davet etmektedir. Un hattını yarmak Ve Estonyadn tah 

şit edilmiş bulunan Sovyet orduları-

Adllyedeı 

Yalancı şahitlik 
yapan bir tacir 
tevkif edildi 

Gıılatacla Ömer Abid hanında ya
ğı tiearelile meşgul olan Zeki ve 

Jh an Sarıbekir kardeşlerle ortakla.. 
rı Yorgl Kabasakal, Ilalntta bir 
fnbı ika töre 16 bin liraya satılması 
lfızımgelen bir yapağı partisini 19 
küsuı· bin liraya ııatmışlar, yakala· 
narak Asliye İkinci Ceza mahkeme. 
tıine verilmişlerdi. 

Bunların muhakemesine dün de 
devam olunmuş, şahit olan İbrahim 
Alası adında bir tacir dinlenilmiş -
tir. Ilu, evvell.i ifadesinde hiç bah
setmediği hal<le dünkfi lfadesinde ih
tikar ynpıldığı iddia edılen malın 
kendisine eatılmıı olduğunu iddia 
etmiştir. 

)Iabkemc bariz bir eekllde yalan 
oahadette bulundui'.,'ll anlatılan İbra
him Alası hakkında tevkif kararı 
veımiştir. İbrahim hemen tevkif e
dilmiş, hakkında takibata girişilmiş 
tir. * Esg/ Vf<J YENi KOCASI RI. 
RlBİRIXE GiRIYORL,1/WI - Ke
mal adında biri i, diln, e ki karısı 
Hayriyede olan çocuklarını mahkeme 
kararile icradan almış ve evine gi
derken, sabık karısı Hayriye ile bu
nun yeni kocası SalJh lcendisini kar. 
ıılnmışlardır. 

Kemal ne istediklerini sormuş, 
Salih Ue Hayriye çocukları istedik· 
!erini söylemişlerdir. Kemal çocuk
lnrı mahkeme karan1e nldrğmı, ei;-er 
bir iddialan varsa adliyeye müra. 
eaal etmelerini söylemiş, bu yfiztlen 
arnlarındn şiddetli. bir münakaşa 
b:ışlamıştlr. 

Münakaşa sonunda Salih cebinden 
t.abnncnsını çıknrmış, liıkln aleş ede
ceği sırada Ragıp adında biri.si atı
larolc siliihı elinden almıştır. 

Salih ynkalanmış, 11dllyeye veril. 
miştir. 

,-------·-----, nı mn~lup etmek mecburiyetinde r- kalmıştır, cüretli bir taanuz netice. 
Kahve SBtl'ı sinde General Bu~ch'un kumanda et 

serbest tf!H ordular grupu ve ayni bölgede 

Ônümüzcie.ki pazartesi gi.i· 
nünden itibaren kahve tıatışı 
serbest olarak icra edilecektir. 

Kahveciler müfterilere kah
veyi 1 2 5 gramlık paketler ha
linde satacaklardır. 

lktı•at haberleri ı 

Dün adliyeye verilen 
muhtekirler 

harekAttn bnlunan General Hoepun 
idaresi altında bulunnn zırhlı gru11, 
anudano bir flUl'lltte mudafaa edilen 
Peipus gölünün cenubundakl kuv • 
vetli mevzileri yarmıya muvaffnk 
olmnGlarılır. Kısa fakat anudane bir 
muhnrebeden sonra Ostriv, Porkov 
ve Pelskan işgal edilmiştir. Bu su
retle taarruzu şimale doğru, Lenin. 
grad istikametinde temerküz ettir -
mek iıııkanı haıııl olmuştur. Yolla
rın çok fena bir hnlde bulunmasın
ua, düşmanın anudane müdafaasına 
ve ordulardan innııılınaz derecede 
istenilen gayrete rağmen İlmen ile 

F1ynt !\furaluıbc teşkilatı dün y&- Peipus gölleri arasında Uerliyen Al
niden lıaıı muhteklrleri adliyeye ver man kuvvetlerinin sol cenahı Pelpus 
mlştir. Galntacla Xecatibey cadde • gölü ve Finlnndiya körfezi arasında 
sinde Ali Ekber, birayı 22 kuruştan bulunan geçidi kapamak üz.ere Nar
satmaktan, Küçukpozarda 12 numa. vanın kapılnrına kadar girebilmiş.. 
rada Nuri Bostan birayı 21 kuruıı- !erdir. Estonyada hnrclditta bulunnn 
tan satmaktan, Talcsimıle Cumhuri- Genernl von Kuchler'ln idaresindeki 
yet caddesinde Ojen .Malatj•an birayı ordu gı upu anudane bir surette mü-
21 kuruştan satnrak ihtikar ynp - dafna edllen Darpta, Follln ve Per
mnktnn suçludurlar. Diğer taraftan I nau şehirlerini işgal etmiştir. Ayni 
dün 170 kuruşa satılması icap eden 1 ordu grupu birçok münferit muha. 
çivllerl 500 kuru&tan satan nnlbur rebclerde düşman tümenlerini mağ-
1st.cpan ve Ü küdarda nalbur Scm-, lfip ederek şimale doğru Tapsın öte 
pat ve pastalık unlardan ı;andoviç tarafına pfiskürtmüştür. Bu ordu 
yaparak fahiş fiyntla gat.an Beyoğ. · gn1punun harekatı henüz b1tmem1ş-
1unda Majistik paıtah nesi tıahlbi de ı Ur. Mnamnflh cephenin bu bölgesin. 
ndliyeyo verilmişlerdir. de 35000 esir alınmış, 855 tnnk ve 

G55 top iğtinam veya tahrip edil
Bundnn baeka fahiş fiyatla et sa. miştir. General Keller'ln kumanda 

~n S~lej:m~n Tutar da adlı~·eye teıı ettiği tayyare filosu bu muvaffnki
lım edılmıştır. yetlerde knt'i bir rol oynamıştır. * KOMÜ.R MC HTEKlRLERI- ismi geçen lıölgede düşmanın 771 
Yenlkapıda köm rcuHik ynpan İs- tayyare!ll düşürülmüş veya yerde 
mnil, Hüseyin ' ibrahım Kaptan tahrip edilmiştir. 
adında üç depo ~alıibi mangnl kiinıU- Kiyefe k&Gar nasıl gidildi 
riinu elden ele geçirmek suretile 8,5 2 numaralı tebliğ: Cenup cenahın. 
kuruşa kadar çıkarmışlar, yakalım. da Mareşııl von Rundstedt'in bıışku
mışlardır. mandaıılığı altında bulunan ordular 

Suçlular Asliye hinci Ceza mah- grupu, hardtiıtın lıidayetindenberi 
keıncsiııe verilmi:lerdir. bilhassa büyük arazl ve hava milşkü * BEZ S.H'JŞLAHI DURDU. 
TNJJ,DU - Sünıerh:ınk Yerli :\lal -
!ar pazannda bilfimuın yünlü ve pa
muklu bez satışluı durdurulmuştur. 

Ru emirde (asnrım, keserim) teh. 
dıdi yoktu ama, hııddlnc duıınü •e 
(hayır) d bakalım! .. . i k .t'l yet lliltefenik ı 

r- .:; ........... : ....... ~. -, Et fi atları eniden 

Badema ihtiyaç sahipleri Fiyat 
Muraknbe Komi :,onuna müracaat 
edecekler ve lhUyaçlannı tevsik et. 
tiı·cl'ek müsaade ıılcl•ktan sonra pa
zarlanlnn bez ahıbll~ckleı dir. 

latlle ve adetçe çok :faik olan düşma. 
nın nıukavemetlle karşılıışmııtır. 
Düşmana cepheden taarru~ eden Ge 
neral von Stulpagel ve Mareşal Re
ichaeaumm idaresindeki ordular düş 
manın mukavemetini lnrmadan ve 
Zitomirden geçerek Kiyefin kapıla
rına kadar blr zaviye üzerinden iler
lemeden evvel General von Klost'un 
kumanda ettiği zırhlı grupun yarılı. 1 Fener yolunda au Y • Y. • 

tevziatı bozuk mu? tesbıt edıldı 

Vakla Trabzonn ilk glttif(im u -
maı ki telıdıdine kulak asmayışımn 
karşı kahya bana bir fenalık etml'
nıışli . Fakat, bu hir taraftnn fırka 
bımnndam RU~til beyin l,1 idare et
mesi, bir tarnftnn dn Enver Pnşn· 
nın hudutlarımızdan çok 11znktn bu
lunma ı yüzünden böyle olmu,•ıı. 
Öyle ya, ortada henüz fol yok, yu. 
murtıı. yoktu. Şimdi ise, Enver 'Pn
P. gelmiş, kapıya dayanmıştı BrcP.. 
bu knpının ha o tnrnfınd:ı, lıa hu tn
rafınıda bulunmuşum, onlar için ny
Jıi derecede muzir sayılırdım. 

Bu karara, bir çok kimselerin lh- mile çok anudane bir surette cere
tlyaçtan fazla bez alıp saklamalnn \'an eden uzun mubıırcheler vermek 
sebep olmuştur. ;uretile ~·ollanna devam edebilmiş -

F, , d y ğ k Fiyat Murakabe Komisyonu dün 
cneryoıun a avera a 60 a- * l'ETROT, TEV7.IATI DiJN !erdi. Stıılin hattının çok gedsinde 

ğ d 87 1 d t öl'•leden sonra Mıntaka Ticoret l\lü-
ın a numara ı ev e o :uruyo. .. BA.,C\/,ADI _ Ilir mÜ<lılct evvel dur. yapılon bu yarma harekatı bu ordu-n k il 1 d h dürlüğilndc toplanarıık et fiyatlat·ı-rum. u sıca g n er e er ne- durulan petrol tevziatı dün tekrar lan Dlnyester ile Dinycper arasın-

d b h it b :r. d k nı yeniden tesbit etmiştir. ense a ın a ı UÇUtiUn a c.. haşlamıştır. Her kaza için muayyen dakl mıntakada birleşmek, cenup 1s-
silcn uyunıuz ancak gece yarı- Verilen karara göre canlı Kara - nylılc miktar nyı ılmış \'e bu mınt.a- tikamet!nde yürümek ye şimnlde bü-
&ına doğru tam :yatncağımız BI- man koyununun canlı olarnk kilosu kalardnki bakkallar arasında tevzi tiln şiddctile devam etmekte olan 
rada tekrar akmıya başlıyor. Bu mczbahoda 27 kuruştan satılacaktır. edilmiştir. çevirme imkanını temin etmiştir. 
\'azi~ette Kerbclaya donen evi- Kcsllmış olarttk toptan ~8 ve pera- 'k Be•'"rabyanın kurtanlı•ı 

d 65 k d D wl fi 1 Tevziat Ofleçe :.·apılaca tır. """ ., mizde temizlik )'npabilınek şöyle ken e ·uı uşa ır ag ıç yat arı Saclık bir ılliıh arkadaşlığı ile Al-
duı un, hatta yüzümüzü yıkıya- dn canlı 28, toptan kesilmiş 53, pe- mıın kuvvetlerinin yanında dövüşen 

Xlltyanın bu emrini alınca, evve· cıık su bulamıyoruz. Diğl'r tarnC- rakcnde CO kuruşadır. Maarifte 1 1\facnr ve Slovak teşekkulleri düş-
il biraz stnirU gib"ydım. Sonrn (tnm tnn clvoı• semtleı·deki koşklerin ı Komısyonda dün celepler, toptan- • • nıan için son derece kanlı rol oyna-
zomanında g ı n bir c:mir! ... ) delim bııhçelcrinin sab:ıhtnn akşama ka cı ve perakendeci kasnplar dn hazır DıJ Koordınasyon mışlarılır. Bu hareketler devam et-
ve kahyanın ıuutc>nıedlne şu CEvabı dnr bol bol sulandıtrını görüyo - , bulunmuşlar ve tesbit edılen :fiyat- • •• J d Llği nıüılıletçe Genemi .Aıılonesko -
verdim: ruz. Demek ki BU var ama, tevzi !arı kabul <'lmişlerdlr. heyetı dun top an 1 nun lıaşkumandnnlığı nltında bulu -

işi yolunda gitxniyot: Bir ynnda * üç AZGIN MANnA 'lıfEZ- ' nan Alman _ Rumen teşekkülleri a· 
- Ağaya sel8m sbyle, yaı ın °1- . ı ıl şaı,l su, ötede katrasına Ü J Dil K d" nsyı"n Heyeti du"n 2-RAHA YI ALT ST 1'.'TT - Mez- oor ın ., nudane bir ırnrette müdafaa edilen mımıa obür gün muhakkak Anlc ra- h"sret rek~ler "'anıp kavrulu- ! . '·il "" i it d 

.. .., "" ı bahada kesilmek üzere beldeUlen profesörün ştıı·ac> e un vers e c Prut nehrinin gediğini z.orlıyarak :rn donuyorum. , t.•orlnr. 
" nıandalaıdan Q.çii, dün azmış ve et- toplanmış, konuşmalar dört saat sür düşmanın çok muannldane milılafaa-

0 gece tekrar e\•in1e r;elen ayni 

1 

Acaba alakadaılnr derhal hn • rafa saldırarak herkesi heyecana. müştür. sına v hemen heınen gnyri kabili 
mutemet; kahyanın (ccvabıınclnn ve rekete geçip bu derde bir çare dü üı ınüşlcrdfr. 1 . 

1 1 1 
. mürur olan arazl\'e rağmen Bc~Jırııb 

kararımd:ı.n memnun olduı;..·nıı, hat- bulıımaz.lar mı? . . • Gelecek toplantıda terım ~ er nın d' d k ~- 1 d B 6
"' 

1 
l\tandolardan ikh:ı kuışunla, d ğerı •- bit ed"l •bll k f k' lt 1 yayı uşman an ·ur ... rmıç ar ır. u 

ti bir şeye, m~elii parnya fıl m lh- Karilerinizden ile denize atlndı~ı halde bir mczboha esası ws ı () ece • a u e er haTCldittan sonn Alman ve Rumen 
t1yacım varsa, ne kadar 1stiyQı'll~ın Ferit Ka~6lu işçlsinln başına vurduğu baltalarla de ona gore çalışmalarına başlıya - nskerkdndcn müteşekkil olan Gene· 

leıı kuwctlcrlo irtibat tenıfn etmek eden Fnuuı.a nıU.temleke impa· 
tiıere orta Dni~·esterden geçerek şf- r:ıtorluğunu tamamile eline ... 
mali ı:arbiye roğı u ilerlemiflerdir. ç:rdikten sonra bu yanm adadlll 
Şlmt.!iye kadar elde edilen mah1mnta ortasını tetkil eden Siyam Kralh
göre ceph nin bu bölgc;;lnde 160.000 ğıru da kt>ndi siya.si ve ldıuclt 
t!Rir alınını , 1970 tank lie 2190 top nüfuzu altına almakta , ...... 
lb"tinıun edilmiştir. Gl!neral Lochriö- nUflİr. 
nuı\ kunıandn ettiği tnyyn1'1! filo u 
bu harekütın muvaffakıyetle netice- Siyam Japonyaya bailılığ.., 
teııme.s1nde geniı tilçüde amil olmu,_ evvelki gün Mançuriye İmparator 
tur. nu filo hareket esnasında 080 luğunu Çindcn ayn bir m-1eket 
So'\yct tay)aresi düeürıtıO~ veya :rer oları\k tanımak ıurctile r•· 
de tahrip etnıişUr. men ilan etmİftİr. Bu suretle U· 
Bir ay süren Smolensk meydan zak,nrktaki statükoya ait Ana-

muharebesi naıııl kazanıldı? lo-Sakson dcovletlcrinin noktai 
S nunıarnlt tebliğ: Şark cephesi- nazanna tamamile zıd bir vasi

nin merkezinde General \'on llosch yet almı;br. Siyam iktuadi 
ıdnre:;lndeki ordu grupu Sınolenskte cihetten Japon sahasınm mti• 
cercJaıı eden büyük meydan muhn- temmimi olduiunu da kabul 
rchcslnde muzaffer olınuştur. l\Hkn-
delenin devamı, şiddeti ve Ilolşevik edeceğini Japonya ile mida• 
ordusuna indirilen amansız darbeler kere etmekte bulunduiu tica· 
tarihf bakımdan bu meydan muha - ret muahedesi ile ihaas etmİfl.İr. 
rebesine isüsnat bir mahiyet vermiş_ Japonya Hindiçini yanm ad~ 
tir. Takriben bir ay süren bu mu- nm ~ark ve orta kmmlanna yer• 
haıebe esnasında Mareşal Jnuge, le,tiktcn sonra yarım adanm 
General Strauss ve General Baron garp kısmını tqkil eden Birman• 
de Wolchs'un ordularile G<>neral Gu- ya ile cenup müntehasına t-kil 
derlan ve General Koth'un idareııin- -., 
deki zırhlı grupları düşmana kanlı eden Malakaya el atacaimdaa 
ııaylrıt verdlrmişlerdir. Bu meydan İngiltere end4e etmektedir. 
muharebesinde 310.000 Sovyet esiri Buna kartı İngiltere fimdide• 
alınmış, 3205 tank, 8120 top ve mu- askeri ve siyasi tedbirler .lmka
azr.am bir yckün tutan her neviden tadır. Askeri tedbirlerden biri 
hıırp malzemesi iğtinaın veya tahrip Avrupadaki dODADmMınat m 
edilmiştir. !ıareıııl Kesalcrlngfn 1- büyük cüzütamlanndan biri IMl
daresindeki tayyare filosu bu znferin lwıao Warıpite aüper clritDobl 
elde edilmes~nde kat'i bir rol oyn~ dahil olduğu halde birçok hMP 
mı,lır. Bu bulgede Sovyet hava kuh. --·~ • d "t '·kil L!- il!. 

vetlerl 1098 tayyare kaybetm1eler - ıeııwe~ en ~u ~.. •• _. ~ 
dir. Bu meydan muharebesine ait loyu Sıyam korfewıe go ........ 
tafsili~ yarınki ııskeri tebUğde neş. olmaııdır. 
rcdilecektir. Diier bir tedbir dahi Mallıb· 
Sovyetlerin •erdiği müthiı zayiat nın cenubundaki Singapw ada· 

Berlin, 4 numaralı tebliğ: ıına yeniden külliyetli miktarU 
Şark cephemiz hakkında bugünkil asker ve harp malzemesi lant 

tebliğlerde zikredilen muvıı.ffakıye~ etmiş bulunmuıdır. 
le.de 15 temmuz tarihli tebllftda bil- Fakat hepıinden daha miilaim 
dirilen rakamlar 400 bin esir, 7115 tedbir Birmanyadaki tefrii bak
tank, 4423 top ve 6235 tayyare arta. km harbin ıonuna kadar tatil 
rak 895,000 esire, 18.108 tanka, dil • l d t ·1 • 
10,888 topa ve 9,004 tayyareye baliğ e l1Uf 0 maaı ır. ~ı t~r• ~ 
olmuştur. Bu muvaflakıyetler en cO- ~~a umum ~md~ta~al11 
retkir tahminleri bile fazlasile aş - tetrıı baklan da tatil elmiftir. 
mnktadır. Bu muvaffakıyetlcrl bü. İngiltere bütün Asyadaki im
tiin şümullle ihata edebilmek fçin paratorluğunu askeri idare altıa
fevkalllde anudane harbeden düşma- da bulundurmıya karar •ennİf· 
nın verdiği kanlı z.ayiatm esir sayı- tir. Japonlaırın Çin harbi miina· 
sından bir kaç misli fıızla olduğunu ae~tile Fr1UUız Hindiçiniainia 
güzönünde tutmak l&zıındır. Alman • l k (T k' ) • daha 
ordusu şlmdi)•c kadar karşılaştı~ı f 1tna: ısmı • on ,111 ı e,,. 
butün muhnsımlarının en çetini o. vel ıfgal etm)flerdı. 
lan bu düşman karşısında hemen he Bu suretle Birmanyanm time· 
men mucize denebilecek bir cesaret li Jarkİ hudutla.nna yerletmifler-
ve mukavemet göst.crml.şt.ir. di. Bütün Fransı:ı Hindiçjniainio 

Alman ordusu yeni hamlelere iJıali münuebetile Japonlar Hİll-
hazırlanmaktadır distanın tarkında Birma~a hu· 

Fevkalttde siHl.hlı Sovyet kudreti dudund• tehditkar bir ..... 
askeriyesinin ezilmesini Alman ku • almlflardır. 
mandasının üst!lnlüğil ile savaelard.a Birmanyanm yam lwpwla 
yetişen .kıtaların talim ve tcrblycsı· Hindistanın en :ıeneiıı ve ......... 
ne ve bılhossn Alman askerinin n lık al . B" ~1 ıu.:
rnfittefiklerln silah arkadaşlığına , • ey eti mı•.• ve ~- ._ 
borçluyuz. Harp esnasındaki hareket Clislanın merkezı Kalkuta ..... 
ler de dahil olmak üzere bazen 1000 nuyor. 
kilometreden fazla yürllmüş olan · Japonya Hindiçini yarim ada 
Alman kıtalarının bu yOrüyQperinl ıı.ndan timdiye kadar alcbia .,.. 
de kaydetmek lizımdır. ler kendisinin iktaadi ve ~ 

Alman ordusu, üstfınlüğünli mlid • ihtiyacı iç.in kafidir lnıiluır · 
rik ve zaferden emin olarak parlak elindeki kuma yi.ni ·Birmaa.Ja ile 
zaferlerle bıışladığı mücadeleyi yeni M l k h.. etmi Jtbma 
bir hareket ahamnda da devama .~· a. aybailir' ucum ye, 
h 1 kt d ıonnrye • 
azır anma a ır. Ş k d k' 1 iliz a--1-_ (A.A.) u a ar var ı nır ....,.... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• martdanlıtı Hiıtd.iatanı üılillM ... 
Beledlyed.. ke yaparak İran ve AfpDt. 

üzerinden Sovyet kuvvetlerile s Ü r p • g o p t a irtibatı temin etmiye bllnfhil 
zaman bütün Aıyanın m.-..ıcle-

i n ş a a t ratıru alakadar edecek bö;rle .. 
harekete Japonya lika11t laıla· 

Sürpngop mezarlığı sahasında ya- 1 mıyacak ribi &"Örünüyor. Ancak 
pılacak inşaat pliinı tamamlanmıı 0 zaman Birmanya üzerine Ja
bulunmaktadır. Plana göre buradaki k tlerinin yu"rimeleri 
bütfin binalar altışar kat olacaktır. pon uvve .• * KUDUZ KÖPEl\LER _ Bazı mevzuubahs olabılır. 
semtlerde kuduz köpeklerin ınevcu - Muharrem Feyzi TOCA Y 
diyeti görfıldilğilnden, Belediye Ri -
yascti tarafından kaymaknnılarn bir 
tamim yollanmışbr. Kaymakamlık -
!ardan verilen raporda şimdiye ka -
dar 200 köpek itli! edildiği btldiril. 
mektedir. 

* .,fÜ7.E. BELEDiYE IIJTlLA
PI - Müz.eleı ldaresile Belediye a
rasında, Anadoluhlsarındakl mezar
lıklardan birinin kaldırılması mese
lesi ~·QzOnden yeni bir ihtllilf çıkmış 
bulunmaktadır. Vaziyet alilkadarlnr
cn tetkik edilmektedir. 

r-:·'"""•""'tlt1JNIHMIHIHltltHltlf 

- Vecizelerin Şerhi L ............................................ "" .... . 
Emniyet fle itimat 

geç ve ıüç gerleıu 
çabuk 11• kolay gider I 

••• 
bildirmemi rica ett.i~ini) öyledl. --------------• oldürülmilştfir. ' cnklordır. ral Schobertin ordusu şimalden ge. 

Denıek ki klhya, bakiknten An - -·~~~~~~~~~~~'!!!!!~~~~~~~~~~~-----------..... --.... ~---~~~.,.~~~~~~~~"""""'!~~~"""!"~~!""""~""""'!!~~!!!!!!!!~~ 
karaya gideceğime lnanmışt1. 

Emniyet ve iUmat dıımla dam. 
la tecuüı eder. Uzun muamele 
ve uzun tecrübe neticesinde lkı 
kişi blrlbirlne emniyet etmiye, b _ 
riblrlne itimat göıtermlye bqlar, 
Kimse kimseye geli•I güzel em
niyet ve ıtimrıt gostcrmcz. .Bun. 
lan ancak şeref ve itibar icaba
tına katt hürmet ~österilm•I te. 
mln eder. 

Motemed1; bir şeye ibtiyncım ol
ırıadığını teşekkürlerim ve selQmla
nmla birlikte blldirmesini söyllyerek 
aavdıktan aonra, bu defa cidden teh
likeli bir ıekil almakta olan yeni 
yolculuğu düşllnmlye başlııdım. Bu
nun teferruabnı tesblt etmkcle ge. 
cirdığim o gece, gölılerlmi yumma. 
dan geçmlı, sabah olmuştu. 

Kararım ıu idi: Kahya arlıımları· 
nut.asile harekltımı kolladığı için 
birdtnbtre gözden kaybolmak şüp. 
lıeyi davet edcrd>. Bu sebeple Ankn
ra yoluna çıknr srorünmek, ;·Anı İnc
boluya giden bir vapura girmek icap 
ediyordu. Ertesi gilnü lıoylc bir va. 
pur vardı. Eşyalarımı alarak oıı:ı 

(") BllBhare Paga. 11c Mebus ol

ffltlf, nihcıyet lzmir auika&dı mcatle. 

•imltı l&tiklal mahk<mıue ka.rarıle 
idam tdilmlf tir. 

Ede'hf romo.n: 20 .............................. 

Çok kısa bir zaman zarfında bu 
gruplann blribirlertnden olan far -
kını anlamı~bm. Bir konuşmada 
Naran Hanıma ckdlm ki: 

- Burasını asrt bir millet ıne~ll
eine benzetiyorum. Bu salonun da 
sağı, en snğı; solu, en solu ve ortası 
var. Beni en sağa, sizi en soln mı 
koymnk lüzımgcldwlnl pek kestire. 
miyorum, fakat bildfğfm bir şey 
var n o da Murnt Efendiye burndn 
kntegoı I bulunnınyışıdır. 

Bu top.Uınblaı da Ziyanın daıma 
nsııbl olduğunu, kısa bir z.amıın Na-

Kemal Bllbn,ar ......... .. ..... ······ · ············· 
ran Hanımla aalonu teı kettikten 
sonra, aYdetlerlnde NQl'an Hanım 

dnha neşeli, daha sokulgan, dahn 
tnısnfirpeıver daHandığı halde, Zi
ya d:ıhn knranlık blr sımıı tle so
murtur, göz.len yeşil yeşil yanarrlı. 
Onu meşgul etmek için sarfcttiğlm 
gayreUere rağmen neşesini inde e
demediğımi, hnttA onu bu gayretle
rimin daha fazla sinlrlendlrdl,ğini 
ve salondn dnha fazla knlmaksızın 
koçıp gıttlğini hatırlanm. 
Şunu iliive edeyim ki Ziyanın Na

ran Hanımla olan munasebetiniıı 

derece ve mahiyetini 11adece :\ledi
hadan dinlemlştım. 

Ztyn ıle uç senedir nişanlıydılar. 
Narnn Hanım nğnbeyisinl bir kap
risine kurban etmişti. Kudretli lıir 
rPssaının scvglllsi olmak ve ona 
ıöhret verecek bir ı><>rtl·eslni yap -
tırnıak.. eğer böyle olmasaydı dni
mn büyük te~esini öne sürerek ev-

• lenme işini geri atmazdı: Gfıya bu 
ihtiyar kız evlenmemesi ~nrtile ~ a
ran H ıımmı kendisine vari! yap· 
mıştı. Hiçbir erkek yütii gôrmeıllğ-i 

ıöylenen bu ihtiyar teyze hıkilye i 
sadece bir vcsıleydi. Mediha içini 

0

çekerck: 
- Ah bilemezsin, demiqti. ağabe

fim mı.~11 blr ıztırap içinded r. Na· 
ran Hanım Ank::ır. la olduwu za_ 
monlnrdıı, fena ruhlnr tarnfındnn 
uptcdilnıiş bir insan halet ı·u1'ivt'
Bi ağa be) imin fiz.erine çöker. Gece· 
leri uyuyamaz. Ek (•rl zamanlar on
ların evi etrafında dola.,ıı akla ~e-

ceyi geçirir, haı·ap ve perişan olarak 
döner. 

ÖnümQzdekl resim sergisine ko
yacak hi~lr şey ynpamadı. Ne fe
laket.. .Medihnnın ağnbeyisi için il
r.ülmest heni, Narıın Hanıınln Ziyn 
arasındn bir yakınlık tesisine çalış
mıya sevkctti. 

Dır gün Ziyanın gitmesini milte
akip Nanın hanıma: 

- Salonunuzun serbestisini ıullıı
tiınal etmediğimi umarak sormama 
milsan<le et.!iniz, dedim. Ziyanın bah
çesınde sadece ikinci çiçekten yetiş
tirmesine d::ıha ne kadar mü~ande 
edeceksiniz. İzin verin de birinci çi. 
çrckleı·den de yetiştirebilsin. 

Anloınamış gibi bir tnvırlıı yü:zü. 
me baktı. Sonra: 

- Fakat, dedi, blllyor musunuz. 
ki insnn bir bahçe ynpncağı ve meın
nu çiçekler yeti:)tireeeğl znnıan l•a. 
zı şeyler mülli.lıaza etmek nıecbııriyc
t nckdi r. Ilu gılıi hnllcrıl~ mcı;uUyct 
bahçı\'ana ait değil mi<lirT 

Ben giilerek dedim k1: 
- Fakat siz. de bu nebatı tanımak 

istemiyor musunuz ... · Bahçenize ne
reden ve nasıl geldiğini bilmediğiniz 
halde, onun biiyüdüğiine şahit olur
sunuz.. Ilütün bodnma teşebbusleri
niz netieeııiz kalır. 

- O halde bunun vebali yine top
rağın sahibine aittir. Böyle garip 
nebatlar yetf(ltirecek bereketll top
raklara sahip olmamalıydı. dedi . 

Sonra Lu kndıır gaddar olmayı 
fnzla bularak ilfıve etti: 

- O çiçekleri budamak için ben 
de ço kçalıştlm. Muvnffnk olamayın
ca kendi bahçemde yetiştirmek is
tedim, nafile ... 

Biran durduktan ıonra devam et
ti: 

- Ziya fena bir insan mı? Hııyır. 
Hatta mükemmel bir odam .. :uir 
kııdına şeref \'erebilir. Bir dost ola. 
rak ona her zaman tahnınmill ede
l:ilil'lnı. Fakat hııyat arkadaşım ola-
rak aala... (Dıvamı 11cır) 

Fakat bunca zahmetle kalanı. 
lan emniyet ve itimadı, bir tek 
bozuk hnreket yıkmıya kif ıellr 
ve o kökleşmiş, o aarınlmaa ea11-
lan emniyet ve itimat bir anda 
yıkılır. O Lir tek hareket, • 1naa. 
na emniyet ve itimat göstermtnın 
caiz olmccığına knU knnaat ve
rır ve batiln gcçmi~lni :riyakirlık 
perdesi, sahtckilrlık mnskeai il• 
örtfilmüş göslcrmlyc yetişir. 

Bir kere daha ıoylediğlmla slbl 
emniyet ve itimadını kaybetmek 
insan için, canın çıkmumdan 
fıırksızdır. Nasıl can çıkınca bir 
daha geri dönmezse, emnf7d •• 
itimat kaybedıldl m1 bir daha se
r! dönmez. 
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Onıveı:stteye :::- =:0:1:~11--· i~~ 
1oaincl ... ı Beşiktaş klübünOn 1 

ı ı·tirazı reddedildi lnglllz tebllll 

Bugün Mecliste 
müzakere edilecek 

kanunlar 
Kahire '1 (A.A.) - Ortaıark İn-

ril ıı;.. D teb ANr"ıtA, 7 (Husw1) fuan ~açlar.na fttira'k ttUrUrnfytte Ankara, 7 (Huauai muhaMl-i• l\'ilİI ordaJaı'l kumanda ı •• nı - AA ği yoıunda <tttU<m bn.ıa Beden Tt'r mlzden telefonla) - Yarın (bu 
liğiı Ankarada vulrnhulan malüM badt. biyesi Umum lfüdör1ui'O nezdinde "iın) 1aat 16 de toplanacak olan 

ltfuyada ıld<lctll kum fırtinala:ı ııe dolayısflı Beden Terbiyesi Genel itirazda blutımuş, fakat klübiln bu Bilyük Millet Mecliai bazı muhim 
Tobruk mıntakasındaki kuvvetlerı.. Ditel::törltl!u tar:\fından Beşiktaş it.irazı kabul edtlmcdikitıde-n byfi -1 kanun layıhalarını nıuzaltere e -
rnizln harekli.Unı mııvakkaten tab.. klübü atirlncl futbol takımı oyuncu- yet 1stanbul Bolgesi va~ıtnsllc Be - decektir. Meclisin yarınki ruzna
dit eltnlye sebep olmuşt_ur: ]arma n n1açm orta ve yan hakem- şikta~ klübüne bildirilmiştir. 1 mesinde Ankara ~ehri kllnaliza. 

M:uıhata müftezelerımı~den bit'! lerine tahriri olarak sualler sorul· Beden Terhi)'e~i Meı kez. Ceza He- ·'onun artıırıtla, eksiltme ve ihale 
toz bulutlan arasında ilerlı;•eı·ek b~r muştnr. yeti, Beşiktaı t&kımı oyuncwnnnıı 1 ıntınanun bir maddesinin tadi-
düşrn:ın mevziine hücum etmiş, zayı- B 'kt klilbü ida torulan ~oa1len 1ınan coaplaıı llne, ha•ftrda v"'-"aııya kadar o.. 
8 t Vbrd·ır-ın, bir miktar .esh· almış Ayni zamanda cşı nş - .... ..~ 

"' "U9 1 1 t re lı!)'eti, :Beşiktae takımının nıalfim tetkik ettikten ton:ra karal"lnı ere- lan ..,,ba}lara er elbisesi, :potin 
•ell!luildluht imığtlnntaa~a:?n;: ~;~u ve mit hlldJse dolayısile İzmir ('llternasyonal cektir. ve kaput ven1m i hakkındaki m-

yihııla:rın binncl müzakereleri rıı 
ra1yoz 'kuvveUcı·imlz düşmanla te - N r s o v y E T pılacaktır. Btldlr!ldlğine göre 
maaa. geçmişler ve müfrezelerim!z- ı A L M A miistaeeliyet Jı:araı11e umumi he.. 

mangasına taaı tuz edt'rek bunlar - b ) • • t b ı • "' • lnrın ikinci müzakereleri pıı:ı.ar • 
elan bir eslr almıştır. t e J g"' J e ) g ) tesi ı.:ünü yapılacak ve. l\lecUstn 

(len blrl t adüf etUCi bir düşman yete sevkedilmiş olan bu llyiha.. I 
ltalya n tebllDI ,1 t7to1 ırıhıte.aen dcıııom) tatilinden evveı kanunı)ct kes.. 

ı 1 rdu (1 incl snJıifcde.rı d~ıvom) betrııeleri temin olunzıcaktır. Roma, 7 ( A.A.) - ta yan ° · ı; :ığÜstos günü, 14 Alman tayya-
lan umumi karargahının 42\t numa- BERLlN 7 (A.A.) - Hususi resi wlırip cdilnıiııtlr. YedJ tny)aıe- .1-____________ _. 

ralı tebliği: . k muhabirimiz b !diri) or: mlz 'kayıptır. Japon tazyiki 
Toıpil ta ynreleı·ını_ız, şarki .. .-: • D" ... leyı'n fabrika ve daire- Sovyetlerin i~gal ettikleri adalar 

d • 1 d'" bır te9ckkulune un og 'h . s k d s·ıyam enı7.ı f' ll, mmın h 1 d . l durııını ve genç ı tı- .\Ioskovn 7 (A.A. - Blr OV- arşı sın a 
hücum etmişler ve ıki torp~t~ ~f -1 er eb.'.~.:-r Almanlar hopnrlötle- yet teblıc" ııde nuslar taıafından Zllp (1 inci •ahifıdc11 devam) 
ribine torpil en<lııht eyll'mı;- eı c.: ~· 1 Y.ar •• ~1• un - ' 1 t• Jildiğı bıldıı ilen ik Fırı od:ı ının 

Şimali A rr:k, ela T_~brult cephe!!m- rın onu ne çagn.~ış~.ır... 1 Hungô Sovyet uq 
1 

~ akınlarmda bu alınan haberlere göre, J pon kı-
dl' mü tnhkem mevı ıın şn.~·k mınta- Üç lıııftnlık hır sukutten so~ra l lunnn adalnr olduğu oımdi if 11 cdll- taatının Hindiçini ile Siyam nra· 
kasındaki mevzilerimize hucu.m et - Alınan kurmayının fevkalade' ml'ktedir. Ilu ad. lan llaltık Sovyet sındald hududa doğru geniş nıik. 
mek t ,.ebbfıstinde bulunan bı~.1'1~ş- lehligleri Alman m iletinin ma· :!llosu işgal ctmışth·. Mezkür adalar yastaki hareketleri devam ctm"k 
man nııifre7.esiıı<' dcı lınl mu~:ı. 1 

;- ev:yatını tnkvıye ctmit;tir. Fakat f-'ovyet harp gl'mil<'rinın haıekıılını tedir. S:yam da hudutta asker ve 
arruzdn bulunulmuş ve zn! :ta ~-ı- ~ İ· deki bitaraf müş;ılıitlere kontrol etmek içın bırcr tarassut bilhassa tank kolları tnhşit et-
rndıktan sonra çekilmiye ıc • r 

1 
• er ın t bl.ıg~ ler h'ıçb·ır ven: ha- mevkiı ol anık kullanılı3 ordu. 

ı ı· naznran e J I . . . . . mcktedir. 
m I} ır. dise bildirmemekte yalnız Rus Baltıkta Sovyet erın vaz~yeh ayı 

k vvctini ve hiç bek- Loııdra, 7 (A.A.) - Afı: o k 
G.. il rHJSIR ordusunun u . . en Almanlar tarafından icrası müta- rta ar ta ... ~!! ... ~«.-;...... len~edik muk~vemctını resm savver biiytık taarınzun henfiz nznk Ş 

(Ti es) in teyıt et111ektedır. göriinınekte olduğu ba sıralarda .Al. ,1 • • ıalıifcden deı•amJ 
m Alman askeri mahfilleri Rus- marı nıeıııbaları, f:Rtoııya ahlllerin- Tobrukta ı 1.1;~ avaş J .. vriyf!'le-

••babiyet !arın anğlam ve tam bir cer?': <le ve bilhassa bu sahilin garb~dnki 1 rinin fidde~T ~:r:ketleri düş.na-
tf!'şkil ettiklerini kahlll etmek ıs- Dagoe ve O.sel ndnlnımda Sov~etle-1 .. l .. 1· b. h ld tu tuyor 

dP'-1 gUrOllD · ı ~· d. htnp ed<'n rln mürlafaa tcrtıbntına malik pek nı oy e smrr ı ır a .e .. l 
V9J: il tem.yor ar ve.,..,t~ 1 'ht" ti 'n 'kuvvetli mevzflCTl bulunı!oğondan i ki bütün gece çö}Ü pro)ektorf er e 

orduların yen.• m ~ 1 ıya .~r 
1 

lıah etmektedirleT. Şimdi ael<rri Al- aydınlatmaktadır, 
(B.,M4J.ıüHft Üt'tMAJ tak:riye t'dilmı~ ~e ~~~CUL a~- man mahafllinin itiraflarınn göre, 8. Attlee Orta~ak hııkkında 

ti:a koJunan, kanaclmm kuilmesi eksık ordular ldugunu so}. eme bn adalar, ancak Tnllin mıntakası- demiştir ki; 
ameUyeaine b:zzat delalet "'!e ne.o tedirler. TebliğleT.de. ~ 3 .~ın tan· nm Almanların ell rinc geçmesi tak- lng'liz kuvvetlerinin Tü•k:ye -
ı:•et eylemifti. Bu amehycden L:ın zayi lduğu bıldı:ıldı~:n~. n~- dh1~de i~gnl edi~ebilece~r. Bü~un Suriye hududunda bulunw.u Bü
soq artık M. Aitlerin sük\ın .. et zarna Rusların başk~ n\.Orl~ tu· bu ıtireflar, bugnn :ııek zıyade nlaka yük Britan anın Türklerle .lan 
bulacağı ve Avnıpada da sulhun menlere malik olnbıleceklen ta- uyandırmakta Te nıhayct. Almanla- d tl k ~ t•f kın teyit vr t k-

'd ) d'I z rın Finlandiya kötfedndckı bazı mu- ~· u ~c ıt ı a ı .... 
tekarrür edeceği ümı o unmuf• ııavvur e ı eme . . . R vaffnkıyetsizlikleri izah etmektedir. vıye eylıyecek ve Buyuk D ın-
tu. Halbuki bir nıüddet a~~r& Alman askeri mahfıll~r~, . ~ıs Bir Alman deniz m!lt.cbnssısının iti- yanın Kıbrıs adası halkın ı clnha 
M. Hitler, Çekoslovakya <:um- ordusunun taarn~z. knbılıyet.nın rafın da kaydedelim. Bu mntehas- büyük bir himaye temin eylemc
hurreiai M. H-.a denilen bı.ça~e tamamilc kmldıgını ve Kı1.1~o~- wı, Finlandiya sa:tıntndeki Ilangö isini mümkün kılacaktır. 
adamı Berline davetle ona b~r dunun artık Alrnnn or~usu ~~1~ ile birlikte E!!tony11 hareket üsleri- Edenin sözleri 
gece içinde Çeklerin Alman hı- bir tehlike teşkil edt-ıı~ıyecegını 

1 
nin Finlandiya kiirfczlndcki nuslnrı Londra 7 (A.A.) _ Edenin 

rnayesi altına alınmasını mut.a- resmen beyan etmektcdırler. müessir surette himaye etmekte o~- l beyanatınd • M"stnkbel ileri 
k · ·ım·· ettır- lb k' -1- d.. · duklannı söylemi tir. E tmısnnm şı- t • an. u L d"l zanunın nramameyı ...... Ha u ı taarruzun nor uncu 1. d ki ht' al ınl •·-tı'n hareketı haz.ırlnmak ınaJLBa ı c · ·· d h'çb. 11evden .. k • · ma ın e ve ı ıın ıue e'"' l 

di ve ertesı gun e, 
1 ır .,. "' safhası henuz alı sureUe net ce- kez.i d k' kıtnatın nıikt.nrı hnk- Ortaşarktaki a.eker ve ma zeme 

haberi olmıyan Çekler, memle- lenrnemiştir. Smolensk mıntnkn· ~~~~a b~zee ~neak Alman nıembalnn mevcudumuzu arttı.mı~ bulunu
ketlerinin Al~1~~. ~skeri tarafın- 11n<la zafer elde edildiği halde malümat vermektedir. Bu m mbalar, yoruz. Kuvvetlerimizin indireceği 
dr.n istila .edıldıgmı h~y.retler .~e Moskovaya karşı ve Kiycf mm- sarih rakamlar vermemekte, alnız darbelerin b ' zim için olduğu ka
hiç fÜphcsl2 dehtetler ıçmde ıor- • lcasında Genubu şnrkiye doğru ihata hareketleıinin çok mühim ol- dar, kendi istikliilleri için indiril
düler. •. .. 'yap•lan yeni taarruz henüz bi.· ı ıııası Hizımgelmekte old -unu kabul miş olacağı hususunda, Ortaşnrk 

O tarihte bu ani vaka buton memistir. Fakat Almanlar bu ta- ctn•cktedirler. memle:ketlerine teminat vermek 
Avrupayı ler:ı:elere uğrattığı gibi arruzlnnn da muvaffakiyctle ne- Belçika • Sovyet münasebatı isterim. 
fngilizleri de fena halde kı:ıdır- tic:elenec:cğine emin bulunuyor· Londra 7 (A:A.) .- Sov~et _;.... ___________ _ 
dı. Bunun üzerine Timesin müdi- 1 büyük elçM M ısky ıle Belçıkn Mussolininin oğlu 
ran heyeti tekrar toplandı ve ar- arLeningrad cepheııinde muhare. Hariciye Nazırı Spaak ardcuıında Öldü 
t . ._ bund""' •"'nra M. H'ı .• lerı·n Av- d B d k h lngiliz Hariciye Nezarc~in e vu-aa .... ...., be kararsız ır. ura a i mu are-
rupada yapacağı herhan~i ye~İ beler Smolensk ınuharebı-.sinde- kubulan mülakat nctiresinde ta· 
bir istilaya kal'fı İngı11erenın kinden daha büyük bir şiddetle rafların her iki meml eketle siya
derbal harekele ıeçmes:ne karar devam etmektedir. Hiicum ve si mümessil bulundurmaları hu· 
verdi. ffte ( Dan.zig) ve J11ahut mukabil hücumlar biribir.ni takip susunda bir uzlaşma hasıl olmu-,

(Koridor) meselelerinde Ineil- etmektedir.t :.:u:.:r~·-----------
terenin o kadar inat ve ısrar cös· Sovyet ordusunda subay 117.lığı Edenı·n lran ve 
termeamin ve o yüzden n'hayet (Radyo gazetesi) - Alınan ha -
Lehistan harbi zuhur ederek hu berten• göre Sovyetlcrln ihtivat kuv- U z 8 k Ş 8 F k 
ıünkü korkunç bi.a1enm içine düJ- vctlerinln pek knnşık olup ve subay h a k k 1 n d 8 k 1 
müt bulunmamrzm uzak ve bir voklnğu :ı;üzünden ekseri latalara 
bakıfta göriinmez aebeplerind n ~rbqlar ~kumanda etmektedir. Bun· S Ö z I 8 f İ 
lnri de (Times) in iki sene ered dan ba~ka tank ve topçu kuvvetleri. 
böyle cephe almıf olmasıdır. nin giWkçe zayıflamış olduğu bildi- <•İrilld ..Ai/eN-ıa .,,_, 

hasaıa turl.!t Almaul:ınn veya hangi 
nam altında olur a olsun Almnnlann 
bulunmasının, bulunduklaı·ı menıle -
ketin istikliıli fçln büy!lk bir tehlike 
olduğunu tecrübe bize göstcrnıiştir. 
Dl•diğim gibi bu husus hakkında 
İ ı an hükünıetlııin cidıliyetle nazarı 

Şu misal, (Tunes) İJt ~riya- ;n;;'lme;;k;;tcd;;:i=r·========= 
tından bazılanna ne kadar ehem.. 
miyet verilmek iktiza ettif,.ni 
göstermiye kafidir zannederiz. 
Bu İtibarla yakarıda baha.ı ~n 
makale buli.aul rnüna&ebetile ve 
billtaua o buliaanın möbbemli. 
ğinden ve muhtelif gizli fikirler 
ihtin etmesi ihtimalinden huyla
aanlar ve binaer.aleyh -biraz da 
malum olan mesleklerine naza
rna- beklenmeöik tanda ,abta
nanlar, pek de haksız deiild'rler. 

Hele bu tahlanmada isabet ol
duğunu, o koca Timesin ti J .. on
dradan cevap vermek mecburi
yetinde kalarak yazısının tevrd 
ettiği suitefehhümü izaleye mü· 
ıaraat eylemel'İ büsbütün iabat 
etmittir. Herhlade münakaşa fe
na olmamıt ve alınan netice hep
ıinden iyi obnuttur. 

T ASVtRt EFKAR 

'sATIL IK KONAK 
Fatih, Haydar caddesinde 40/ 
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konağının nısfına bat.npu mu
tasarrıfı olduğumdan pazarlık 
auretlle satmak istiyorum. 28 

odalı ve iki büyük bahçeyi havi 
olan konak her şeye elve~U 
olduğundan talJplerin ayni k~ 
nakta mukim Tahir tineye mü. 

....-racaatlan ilan olunur. -................................................ 
TaaYlrl Efldlr 

Nüıba11 (5) Kuroftar 

. 1 Tilrki'll• Ha,~ 
Abone Şeraıtl_isl..n için 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ,........... 750 > 1460 > 
Ue aylılı: .. .......... 400 > 800 > 
:Bir ayhk ............ lliO > 7oktur. 
DİKKAT: 

Dercolunmıyan evrak iade olımnıaz. 

Harp zar erle biterse .. 
BERLİN, 7 (A.A.) 

D.N.B. bildiriyor : dikkatini eelbettik. 
Dcrliner Boersen Zcitungan dip· İran htikQmednin bu do tane lh· 

lomatik muharrlrl doktor Megerle: tan nazarı itibara almnkta kusur 
Sovyctlerln iiarptcn sonraki yenı etmiycceği ve va7.iyete karıı koy -
A vrupııda oynıyacııkları r~l hakkın- mak için icap eden tedbiı !eri alaca. 
da Timesin ifeaatı ve İngılb: - Bol- ğını kuvvetle ümıt edh orum. 
ıevik kimplo unun Yakınşark me~- Hıırrbin terazisi değişm:ştir 
leketlcri için teşkıl ett.gl tehhke Londra 7 (A.A.) - Dün A· 
hnkkında Stokholm Tldnın1gen1 g~:e- \'am kamarasında harp \ nzi) eti 
t inın bır haberıle me~gu o mn ıı- h kk d d - k 1 a ın a cereyan e en muzu e. 
dır~oktor Megerleye nazaran İsveç IT~lcr esnaııındn Eden demiştır 
gazetesinin bu haberi lııırbin i'rıfedc kı: . 

ti elendi i takdirde İngiltercnin ı Almanların Sovyet Rusyayı ıs-
ne b I .. · h 
Sovyetl re, ittifnkın çerçevesi_ için- tilaya .baş aması~· .uz.Nıne .ırp 
de, İstanbul \'e Çanakkale Bogazlıı.- terazisınde degışıklık oldu IU 
rını vnadetUğl hissini vermektedir. doğrudur. Bu değiş.kliğin Alman 

l\Iegerle ıılizuna devam ederek di. yaya başka bir netİce!İ olmu~tur. 
ror ki: Hitler hiçbir suretle ta1uik cdil-

Boğazlar, Çnrlık Rusynsınm da meden yaptığı hareketle bizzat 
haı-p hedeflerine dahil bulumıy~rd~. Alman milletinin zihnini oldukçn 
Yalnız Umumi Hıı.ı·ııte kaybedılmış k tı mıştır · ı. B I 'k " 1 a nş r · mmUıkalan degı o şevı ~eJını n- A"'k A bnkımdan Alm<myanın 
de de unutulmamış olan eskı hede!- en • 
leri de elde etmek n!yet!ndo olan tekrar ~.e .. altıncı de~a. ~ vru.~~!ı 
Stalin. Bogaalnr meselesinde bir mu. harbe surultlememesı ıçın butun 
vaffnkıyet kaznnnıak emelinden vaz.. tedbitler alınmıştır. {Alkıı~lar). 
geçmemek karanndadır. Jnıdltere İktısadi bakımdan vaziyet 
nıuhtnç olcluğu ynrdımııı tazyiki al- En fena ihtimalleri göz önünde 
tında tolotova Berlin ziyaretin~e bulundurarak diyebiliriz ki, harp. 
reddedilen şey hakkında ıınlnYTtı go3 len soma Almanynnın iktıısaden 
termlştir. • • harap olması bizim ve Avrupa-

t T Bolşevik ıttifakı l'nlııız I h' d . 
ngı ıı: - ı:.·ı İ ilte eni. Bol nın a ey ınc ır. 

T - k'ye için deı;ı ' ııg r n - uzar... _ _._ 
ur 

1 
f1Jci]e içinde ııskcıi temas .......-

oeril< nlütte • tedi~· bütün Yakın • Eden Uzakşarktan bah ederek 
wsis etmckekı~ı . gıiçln de tehlikeli alacaklann bloke edilmesi hnk • 
şark meml e e~e kil etmekt(.'<lir. kında da demiştir ki: 
bir k~ınblnezonb tahrik yuvaları. Bu tedbiler sathi b ir tetkik 

İngiluırenln ;?:1 k Ermeni ve A- neticesinde alınmış değillerdir. 
nı ~e billıas~a ğ~~tığınn dair m?.- Alacakların bokc edilmesi ted
surılerl tahrikev:rdır İngilizler, Bu- biri ihtimamla tetkik edilmi~ir 
teaddit emare ' · · b ınemle.. ·dd" t tb'k d. le "k H te olduğu gıbı il ve cı ı sure te ta ı e ıece -
yu arp . devlet haline • 
ketleri müstakil bırer edilen te- tır. 
ıretirip Sovyetler ile anubi surette Siyamdaki ı:aziyete gelince, 
ması temin için meşru a: istiyor- fngiliz hükıimeti, Japonyanın 
Kafkaslara kadar uzaıun Hindiçiniden üsler talep etme· 
far, 

Roma 7 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Duc;enin ikin
ci oğlu hava :YÜ7.başıaı Prino 
Mus~olini hu sabah saat 15 de 
Püve şehrinin civarında bir te~
rübe uçuşu esnasında ölmüştür. 
Brüno Mu.ssolini f 919 seneıinde 
Milanoda doğmuştur. 

H rici küçük ba~erlHr 
* Paris, 7 (A.A.) - D.?-:.B: -

32855 Fransız esiri ııerbest hırnkıl
mıştrr. Banlar, sıhhi vaziyetleri lı<>
zuk olanlarla unıunıt ha~be iftirak 
edenler ve kalnbnlık nilfuslu ııil<>ler» 
sahip olnn!ardır. * J,ondra, 7 (A.A.) - Pnt: Po
lonya hükumeti General Andel's'i 
Hu yndaki Polonya orduları kuıı n
daıılığına tayin etmiştir. Poloııı.· 1!<'
fnreti erkanı da pek yakıııd '\tos.. 
kovaya hareket edeceklerdir. ................................................ 
den evvel Hindiçini n • 
kullandığı lisanı şimdi de yam 
haldundıı kullandıjjını kaydet
mekten hali kalmamıştır. 

Bu sebeple lngilterenin Tok
yodaki büyük elçisi, S yamda en
trikalar çevirdiğimiz ve lngiliz 
askeri hazırlıklarının Japon nıen
fantlerini tehdit ett..ği ve binaen
aleyh Siyamın, Hindiçiniyi kon
trol etmekte olan Jnponyn ile ya. 
kında bir anlaşma yavılması la
zım geldiğine daJ. Japon bası
nında çıkıın iddialar hnkkındn 
Japon Hariciye Nazınnın nazarı 
dıkkntini celbetmiştir. 

Büyük elçimiz, Japonyada nii. 
fuz sah:hi olan bir şahsiyetin. 
Japonynaın Siyam topraklarına 
karşı müdahalesini icap ettirecek 
bir mesele çıkarmak istemediğini 
ifade ~deceğini J pon har·c.iye
sine bildirmİf ve taYet Japonya 
tarafından bu kabil bir tedbir 
alındığı takdirde böyle bir hare· 
ketin İngiltere ile Japonya ara
sındaki vaziyeti çok ciddi ve 
gayri knb 'li içtinap bir surette 
haleldar edeceğini ilave etmiştir. 

Böyle bir hareket Singapurun 
emniyetini tehdit etmi~ buluna
caktır. 

Eden ciddi bir tavırla şunlan 
.ilave etmiştir: 

Bu sözlerin hesaba katılmaaı 
için henüz vaktin geç olmadığını 
ümid ederim. 

yeni bır tesis ~il. w -.r ~ ... ~ =- ._. § 
daha yapı I d ı : .:"::° ./'. .. • . . •..A - ~ 

,, "'4l ..ıttJt.dnı t1ee••J -=~A Sıyasi fırka reısleranın hayata 
ettJtı teala ~nedi Jdcibiatt Be1ot- ·••4 
1ı1':1da 22 dükkinı havi Avrupa .ııas- Tetrika: aa Yazan; Ziya Şak; r 
SBJ ı, Ayvusarayda M uı1'.alem eırll:e- ............................................... . 
tinin kurıun kalem ~ıııısı ve aerma.. 
yenin Jti:&d• 16 sı bu ıesıse tahsis e
dilmiştfr. ~enelrk varidatın 14000 
lira tuttufu •nhııılmak!Adr:r. 

Bu tesis, ilim ve fen taerine ilmi 

Ahsnet Rıza B•J hakkında blnblr tUrlO 
isnadı muhtewl flklyetler g&ıııderı,orlardı 

kıl·metl hnJıa tUrkfc ntt t~it eden Si7., 0 frengA1!e düşüncelerdell ı tcrayı • uıife ile, dnhar tıwltl "re ş1-
lere; beşeriyete niifi ve ilmi kı:rmcti vaıgcç1ni:I. Mademki Maarif M6- Tc:l;~ nıeydaıı .. umemeleri temenni 
hais bir kqif ... lhtlrada bnlıınnn düriyeti gibi mutena blr me- olunur.) 
müslüman TOt'ldere; Harrı Akad .. murl;ı;etc tayin edııerek şunan Diye, gariJa bfr mukabele ile ik-
mıgı ve Okulunu, Daıiitşafaluı.yı, lllrll ma relntt:ssiniz. EtJtye, sütltı.. ttfa ctU. 
Yfiksek "Mühendis ve Giael Sanatlar ye kar~mıynrak.. muhltinizle uyu- Ahmet Rıza bey, (filcancı kntır. 
Akad,.misinln mimal1 şubesini, Trp t•nık- ve hatti, beş n'kit namazı- 1 , ) h Uycsiııi bnmediği cılri, (fil. 
Fakfiltu!ru blrlnd1iltle UtlrcnJere 
müklifnt1nr verecctt!r. nandan bnş. nm (Clm1ikebir) in ~ı"anı dı- cancı katırlnn <lrkutmemek lfı ıın) 

bin kılurak şcvkt.'1ıneab fendirnf.. olduğundan da bihaberdi. Buna bi-ka Tıp ve Fen Fakülteletht e çalış-
knnlığı ve dürüst seciyesil temayuz 7.in iiliyct \'e saltanabna dua cd niz. nnen, Maarif Naunndan aldığı cc
edecek talebeltre yardım edllcc k; Ahmet Rıza Bey, Vnlinin bu ııa- ı ,·apnam.-yi önün koyarak bir hıı~li 
fazilet ve feragatle çalışan kay oğ. sihatinl dinlerken az kal ın çıldıra- müıkfllitla okunuya çalıştı. T6rkçe .. 
retmenlerlne de mf!kaftıtlar verile· cr.ktı. :Bereket versin ki, çılıhrmndı. si .daha doğrusu (Osmanlıca} sı
cektir. Kız Öğretmen Okollarmı 0 Fakat bu sözleri, :havsalasına da pek kıt olduğu !çtn birçok yerlcrıni 
e<!ne bitiren iyi ahlaklı H çnlıekan s J!ılı atı.ııdı. Ö öfkeyle derhal lkn- çıkuamadıı. Ancak bir nebze zekü ı 
kız tıı!Pbelerln cihaz parn ını bu te· met .... ahına ltapan<'lı. O tarihte ·I ~· sayesinde, (sızıltı ve şikilyetc mev
sıs temin cdec~Ur. nrif Nazırı olan Münif Paşaya hı- dan vermemek) tavsiyesinde bulun .. 

Dıvrlk mcktepleı1ndekf muhtnç taben evveli bi~ mektup, sonra dıı dugunu anladı. Ve, kendisini çok 
Uılebeler bu tesis vasıta ne ya1 d m bır (ıslahat ii~·ıhn!!ı) :razdı. Bunla- haklı buldugu için, en bQyfik uml ve 
göreceklerdir. rı, Nezurcte yolladı... 7.nval.lı Ah- nazınnın bu garip tavsiyealne şaşa 

Her sene t,~fa·n maaraflan çık -1 mPt r:ıza Bey bilmiyordıı kı, o, o kaldı. 
tıktan sonra hasılatın ytlıde 25 i ~ktupla lftylhayı yollayıncıya ka • Fakat Ahmet Rıza hey, mail bt
Saıt Kozoğluııun akrabalarına t vzl dar, MaArif Nazırı \tünif Paşa yeti kolay okJay k:ıbul eden bır adam 
edflecelı:tlr. Esl"r telif edl'nlcre, kc - ( foarlt !fOd!irll aleyhinde) yüzler- değıldı, Buna bJnaen llfke Jle ma a. 
şifte bulunanlara yüzde beş, me'ktep. ce şikayetname almıetı. Ve bur.l:rnn fmnn üzerine şiddetli blr rum• ıık 
leri blr'ncilikfe bltireıılere ~ zdc on. hep lnd' de kendisınl (d n izlilc.. indirerek: 
muhtaç talebeye yardım için yilzd" 1m:ınsızlık.. :z.uppelik.. r.ibldillk., a- _ Lllkin, ben ••• D!iştind!iğftm ı&. 
vlrmi beş, köy öl!'rctmenl<!rfnc yCzde lafrnngıı bııilmiş olan aaknlınd:ın lahat.J yapmalıyım. 
yirmi, Türle kızlarına cihaz panısı 'kinaye olarak (dıdon) luk.. bcldi.r Diye, son kurannı verdi. 
olar:ılı: yüzde on, Dlvrı'"ktelci muhtaç yaşadığınd:ın dolayı (meşkQkii:üh- lslahııta, pek esaslı surette bıı•h-
tnlebelere varidatın yil7de 16 1 v ri. ilk} lık) vesaıre ile itham ediyor- yncaktı. Bunun için çok kU\'vctli b1r 
lccektJr. Jar.. (boraya geldi~j gmıdımbcr1 program yaptı D\1 kaTar mucibınce 

T<>sis heyeti Üniversite Reklörü, başı aecdel rnbmana ,elmeınle ve iş~. evveli\ maarif had<.'m~inin ~ekil 
iki Dekan veya Profesör, Güze] Sa- hiçbir cuma ııamazınoa gorülmeınlş ve kıyafetin! ıslnh ile girı:tf. Snb:ıh. 
natlar Akademisi ve fstnnbnl Manri! olan bu frcn'k meşrep ve mizaçlı bir leyin daireye gelir gelmez, eUnd<>n 
lrfüdurQnden teşekkül edcctiktlr. adnm, ct!nll vatanın u1Umu dinıye bnstonunu alan hademeyi ka~ ~ın 

ve dünyeviyesine nasıl hadim olabl· dikerek: 
HftkOmetln yeni bir karara 

Mahsullerini Ofise 
erken teslim edenler 

(1 iıtei •alıiftdeıı cümm) 
gerek memleket için çok faydalı neti 
celer vereceği ve mahsullıtını 31 11k
teşrin 941 gününe kadar teslim eden
lere kiloda 40 para fazla verilecdl 
7.ikredilmektcdlr. Hükümet 28 mnyıs 
ta illin ettiği blr kararla alış :fiyat. 
larını tesbit etmişti. O tarihten son
ra mallannı Ofise teslim edenlere de 
kiloda kırk para fazla ödenmesi için 
aliıkadar1ara emirler verilmiştir. 

31 ilkteşrin 941 tarihine kadar 
rıınhsullerlni teslim ebniyenlerden 
vinc 28 mayısta Diın edilen :fiyatlar. 
İn, yani bugün alınacak fiynUudan 
40 para noksanına olarak mubnyaa. 
t.n devam edilecektir. 

IASK LIKI 
B~o(jlu JP11Tli A•hrl'fk Şu~ıd7t -

dtrn: 
Yedek tabib yüzbqı Ahmet Oğ. 

Ali 1310 doguınlu, memleketi Nablis 
S 'cll No. (3821)6). 

Yerlek piyade teğmen Zeyııelabl. 
din Oğ. Cevat Penin, meınlebti İs.. 
laıılıul, dor,rumu 1312. 

Emekli topçu binbaeı Mutafa Oi. 
Lli.tiC Gökç.,n, memleketi htanbul, 
dofumu 1303, sicil Na. (823-19) 

Yedek tabib yüzbal}ı M . LQtfi Oğ. 
Ali Sami, memleketi Kahire, doiu· 
mu 1304, sicil No. (:161'7) 

Yedek tablb >fi7.başı Foti Oğ, E.. 
left.eri, -mleketi Seret:, doğumu 
1305, sicil ?\o, (2101). 

Yedek piyade teğmen Salih Oğ. 
lsmaıl Hakkı Kasımp&iBlı, a1c1l No. 
(24752). 
Yukarıda Han edilen yedek ve • -

ınckli suhnyların aakerl dunımları 
tesblt edilmek ilzere (<)OK ACELE) 
şubeye müracaat etmeleri ilMıı olu -
nur. (7895) 

• ••• 
Fatih Askerlik Şııbeıinden: 
337 doğumluların son yoklama 

mfiddeti çok aznlnıışbr. 337 doğum.. 
hıl:ır ve bu doğumlularla ınuamcl ye 
Ulhl olnnlann nahiye sırasına bak -
madan cezalıtnm::m:ık ilı:ere acele 
şubeye nıiiracaatları ilin olunur. 

Acı bir. ölUm 
Zonguldak Vapurculuk ve Kömür. 

cülük Tüık Limited Şirketi .Müdürll 
Bay Muzaffer Pehlivan e,i ve Alaplı 
eşrafından Bay Derviş HalU kızı 

Bo. Kener Kiibra pehlinn 
kısa bir rahatsızlığı müteakip pek 
gcııç yaşında hayata gözlerini kapa· 
mıştır. Cenazesi bugünkü eumn gü. 
nü Tophane Boğazkesende l'clılhmı 
ııpnrtımıınındaki dnlresinılen saat 11 
de kaldınlarak; cenaze namazı 6ğfc 
namazını n1ütea1cip Eyüp l"Rmiinde 
kılındıktan sonra Eyüp m<ızarlığına 
dcfnedll ktir. 
Cenabı Hak ailesine v doııtları -

nın cümlesine sabrı cemil Ihsan ey
le. ln. 

Üsl:üdar Sulh Birinci H 'fl.kuk Hd-
1..im!.ğindcn: 

941/424 
Üskudar Toptaı:,n caddesinde 112 

No. lu hnnede sakinler Mele:k ve 
Ahmet. 

Hazine vP.kıll tarafından nleyhtni. 
zc ikame edilen 261 lira 18 ku~n 
alacak davasınııı cari muhakemesin
de yapılnn tebligatta ikametgiihınıı: 
meçhul olduğu anlaşılmış olduğun
dan ıs gün müddetle ilanen tebli -
gat lcraııma ve muhakemenin de 
15/9/941 pazartesi günü saat 14 e 
tallkınn karar verilmiş olmakla gün 
ve vakti ınezkurda Üsküdar Sulh Bi. 
r1nci Hukuk mahkemesinde hazır 
bulur.manıı lüıumu davetiye maka
mına kaim olmak üzere ilfinen teb. 
lift olunur. 

lir? •. ) diyorlardı. 
Gerçi Mnaılf Nazırı Münif nşn, 

münevver ve hakperest bir zattı. Fa. 
kat o devrin öyle br husmiyeti var. 
dı ki, CGTCyanlan kollamak lil7.1nıdı. 
Buna binaen Münif Paşa Ahmet 
RJza beyin mektup ve liyihnsını alır 
almaz, kısa bir cevap gönderdi. Ge
rek mektupta hah edilen vaziyetleri 
ve gerek liyibadaki talepleri asin 
n:ı:uın dikkat ve ehemmiyete almı
yarak: 

(Saye! maarif TAyet Hazreti Pa· 
dl~hide, mcrnal!ki mahrusai şahane 
nin her köşesi nuru irfan Ue mfin
celt olmak matbulübu ili olduğun. 
dan, zatı behiyclerl de, memuri~·eti 

va!alnrında muvnfüıkıyet temini 
için vuife ve sallhiyetıniı: dnhn!nde 

- Buy,iindcn itibaren, adınız (Ha. 
fız Ali efendi) değil .•. Halnız. (ha
deme Ali) dir ••. Başınızdaki "ar i;1 
çıbı atııkeınız. Sakalınızın da ica
bına bnk4.eaksrnız. Sonra, hiçbir ''e
sile ve bahane ile vazifenlzfn b:ı,ın
dan aynlmıyacaksınız. 

Diye, kati bir llsanln emir 'er
di. 
Hafız Ali efendi, m nalı bir nıı. 

zarla A bmet Rıza beyin ~ üzünc ba
karak (mfidüriyet odı.sı) nı, t ıket
ti. Yandaki (kalem odacı) nıı g U. 
Ba~kfitibın bagda~ kurup ot ırdu •u 
köşe ı 1nderinin kenarına ilişe k: 

- Hncı efendi! ... Gal ba, o m 
(didon) kaçırıyor. 

(Devamı \!G.r) 

==========================ı 

Fransa \ Vef t 
A m e r i k 8 y 8 Mülga Dartılfünun E<leb'yat \'"e 

• • İlahiyat Fakülteleri sabık mud rü 
b r no a ver 1 ve 'Mat\;aaiamire roüdüı\uğun n 

(1 iMi BtLlıiicdcn devam) 1 müte~art, . SOleynıanlye orta ku u 
Fransız hükumeti verdiği cevnpt.ıı, munlıımlt>rınden ve D vnnı 111 h e. 

Fransız hflkiimetınfn takip ettiği dış bat milı akıbı Savııl ~ lçuk, Saim 'e 
· eti nnhatlarını bir defa daha 1 Necil Selçukun hab:ılart İsL Mnar t 

e:ıyas n a l\1üd" .. T .1 k l t k 1 
i:ımh etmiştir. Fransız snlnhiyctll 111 ı " 11 \ u un ayınp 1• ı 
mahfflleri umumiyet itibarile malum M~Hl\.!UT 7.ARfF SELÇUK kı>-B 
olan bu ıılyasetin değişmeıi'ğlnc işa- b!r hutnlığı ınQteaı:ıp dilnkO per • 
ret etmektedir. Bu sirasetin ne ol_ ş rnbe gilııfi rnhmetı rahmana k:ı • 
dtıfu, hiikfimctin mümc ı;.l lerl, Baş- \'tışnıuştur. . . . 
vekil muavini Amiral Darlnn, Ma. Cenazesi Snteyn aıyedekr evı: ılrn 
rqal Pct.ain ve aynı umanda Ge. kııldın1nrak namazı Siılt.'YlllBI" :ye 

ı w ' d ta afındıın bir çok camilnde kılmdılc:t:m ı;onra Zıl l'rkez. 
~:rr; ıu::r~:. l'ranıl2 uliihi- efendi • knbrlstıınına d<:fneclilecektır. 
yetli mııh!illerinin kanaatince tevdl l\frvl.ı rnhnıet eyliye. 
edilen bu aota ile Amerika Hariciye (Ç" Pnlı: c6nden1mcme~> rica 
Nazırı Hall tarafından yapılan son olunur.) 

beyanata cnap verllmit nuarlle ha- •••••••••••••• 
kılabfUr. 

Hull beyanatında Mihftr devlet
leri tarafından yapılacak tazyik -rıe.. 
tlceslnde Mihvere Afrlkada üsler ve.. 
rllmlyeceği hakkında Vichy'd~n te -
minat alac:ainu dmlt ett1i1nl söyle. 
mi~r. 

Fransıı: sallld;ye~i mahfilleri, 
Hu1l'On b'l !Peyanatı, Fnınsız nota.
ııının tevdiinden evvel Te binaenaleyh 
nota metninin ne olduğunu bllmeden 
evvel yaptığınn işnret etmektedirler. 

Almanlar 1 O ağmtosa kadu 
mühlet venn~lcr 

Londra, 7 (A.A.) - Afi: 
Bir kaç aydanbcr1 Vic.lıy hilk\lmc.. 

tinde iki mukabil partinin mevcudi
yeti goze çarpmaktadır. 

Bunlardan biıi Almanlarla i"bir
lığl yapmak istlyen, diğeri hadise.. 
lerc intizan terdh eden partidir. 

Meshur Hind 
talrl Tagor öldü 

(1 mcf .ahif tiüıt. dtıraınJ 
edebiyat Nobel aükifatını ika .. 
znnnııya muvaffak ola'l Tagor, 
Bengıı.lede maruf bir ailenin ev
li'ıdıdır. Mistik ve romantik ıııır. 
lertle daha 18 ya~ındaykcn na... 
zarı dikkati celbeden Tagor, İn
giltere ve F'mnsada uzun m!ldd 
kahnışbr. Kalktlta clvarındn bir 
açık fını;a mektebi tcsıs eden mü.. 
tcvcffa, tnnınmı: bir Hind milli.. 
yetçidydl. Hayatını dü~ünmc\ •e hissetmekle geçiren Tagorun 
i.amine hafetcn yaşııdri;t dl'Vt"e 
Hındi tanda cTagor devri> de . 
nı lınclctedlr.> 

Du iki bıraf açıkça mücadele hnlin. A nkara vallsl mezun 
dedir. J.'ransız lmparator1uk tı:ıpnık· 
!arının müdafaasına müteallık ola
ı ıık Vichy hükümeti tarafından !Rlr. 
]~ik Amerik:aya verilen nota tntiznrı 
tercih eden partinin zaferi gibi te
lfıkki edilebilir. 

Ancak ne kadıır mütevazi olursa 

Ankara, 7 (Hu usi) - İki ay me.. 
%Uni> etle 1stanbula hareket eden A• 
kara ,. li i Nenad Tıındoğan i -
tRsyonıla bazı Veklller, mcbu lal' ve 
villivct, belediye, parti erkim tnı a.. 
fın,lJn uğu,.lnnrnıştır. 

olsun bu kabilden bir zafer hiç şüp. ± 

hrsiz :ıksi ada olarak Almanların ye Alman mutnlebntının Vichy taıafın .. 
n'dcn yeniye tchdiUerile karşıl na- dan l'eddcdilmesidir. Almanyanın bıı 
rnktır. nıut:ı.leb:ıtn cevap vermek uı:en \ ı. 

İntizar taraftan olan parti etm. eh~· hftkuınctine 1 O ağustosn kadar 
d'vc kadar bütün arzulnnnn ra~•men 1 mi.ıhlct verd• l, fRkat Mareşal Pe • 
~ istemeksizin müstacel tclılikrler _ t:ı nln Aminıl Darlanla mut.ahı!; ka
den içtinap için Almanları kısmen !arak bu talepleri ı·eddetmek kara -
tatmin etmek mecburiyet.inde kal - 1 ında Jsrar ettiği söyleıımekteclı.r. 
mışfır. Dlm taraftım Amlrnl Darlanın Da. 
Şu dakikada Vichy hükfıır.etne karı muha!ııza cdchllmck için C z .. 

Almanlar arasındn yeni bir buhran ir li.:nnnlnrllc Kaıablanlmyı Alman. 
vnk\lo beldeneb!Ilr. lnra terke haıır olduğu dn ilim~ etli. 

Mo ko\a ve .Berne'de söylC!ndiğine liyor. 
gbrc, Alman ajanları Mareşal P~ - Almnnlnrın müttefiklerle Franı1a 
tatn aleyhinde geniş propar;ıındalar !\tasındaki yeni blr fht41fıf sahnm 
yapmıya başlamışlardır. Vichyde bir daha nJPydana getirmeyi ve intiz ra 
d rbei hükiimete de intizar edllebl. taraftar olan partiyi dıırbei hukO .. 
lir. Bunun baslıca sebebi ise Vlchy ıuct. tehdidlle bo~-un eğdirmek çhı 
htikfımetinln Almanların deniz ü <'- J.'rımııız deniz ü ı ri me eıes·nt e 
ı·inl ve tahslııen Cczair linuınlarılc sürm kte oldukları e6zden nç 
Knzab1ankn ''e Dnkar hakkındaki mr.ktadır. 

İstanbul Fiyat Mürakabe 
komisyonundan: 

92 No. la ilan: İstanbul Vüiyet ı ıtahnınde balya hnllndc bırlnct 
neTl kuru otan va&-onda vı kal' ıl:ta Jl:ı.ami satı~ fiyatı 5,5 kı.ıruetur. 

(6786) 



TASVİRİEFK!R 
_., 

Asipirol Necati Ağrı, sızılarm, nez e, grip, romatizmanm ilacıd1r. Bahçekapı; Salih Necati 

KAŞE 1 - Tahmin edilen bedeli 63800 lira olan 100,000 kilo sabunun 11 
ağustos 941 pazartesi günü Raat. 15 de pazarlıkla eksiltme!:! yap;lı.ı- ı 
caktır. 

2 - İlk teminatı 4440 lira olup şal'tnamesi her gün mesai saatleri 1 

dahilinde 319 kuruş bedel mukabilin de Komisyondan alınabilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunun istediği I 

vesaik ve ikinci maddede yazılı miktardaki teminat makbuz veya ban-

Ağrılar. dindirir! ka mektubile birlikte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatları, ı•LE 
(6570) SABAH,, ÖGLE VE AKŞAM 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SINlR ve BEL ağrıları ile soguk 

algm)ığtndan ileri gelen vücut K IRIKLICI, NEZLE ve GRİP 
hastalı.klan DERMAN k~elerile derhal eeçer, icabında gÜn· 
de 1 - 3 kqe alınır, her eczanede bulunur. 

1 ---- Tahmin edilen bedeli ( 16, 500) lira olan 2000 kilo yün . 
1 

ipliği 28/2 No. ve 2000 kilo yün ipliği 20/ 1 numaranın 1 1 18/ ı 
941 pazartesi günü saat 15 de Kasımvaşada bulunan Deniz Le
vazım satınalma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

Der yemekten soıua ırüııde üç d<'fa muntaı.aman 
diıJlerinizj fırçalayuu:ıı. 

··~~:l·. ~l.tf( ~:\ - ·-." • - • ·~· ,- •• ' 

~ ...... mm ..................... E'il!I~ ................... , .. 

BASMA SAT 1 Ş_LA RI HAK Ki N DA 

2 _ İlk teminatı ( 12 3 7,50) lira olup şartnamesi her gün iş 1 
saati dahili!1de mezkur komisyon dan bedel~iz al~~~bilir.. . . Askeri 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun ıstedıgı vesaıkle bırlık-
te belli gün ve saatte adı geçen komisyona müracaatları ilan olu- 1 weHMWI 

Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 1 
SÜMER BANK YERLi MALLAR PAZARI 

MÜESSESESi MÜDÜR/YETiNDEN: 
latanbul ( Bahçekapı), Beyoğlu ve Kadıköy Mağazalanmızdaa 

Baama satın almak üzere müracaat edecek müşterilerin N OFU S 
HOVIYET CÜZDANLARI ibraz etmelerine lüzum ı;örülmllştiir. 

ltübayaa iç.in vaki olacak mUracaetlarda her ferdin N O F U S 
C O Z D A N I N 1 birlikte getirmesi sayın ba1ka ilin olunur. 

...... E11 ..... ..:illm ........... ; .. mz ..... 1m11 ................... _. 

BUGONKO PROGRAM 
1,:rn Program ' l9,00 Konuşma 
7,:>3 Müzik 'Pi.> 19,15 l\liizik 
7,45 HabP.dcı-. HJ,30 HabP1·ltır. 
8,00 Müıık (Pl.ı 19,•15 '.\fii:ıık 
S,30/8,45 )ı~ViN 20,15 P.advo Gaz. 

SAATİ Z0.45 Müzik * 21,00 Ziı·aat 'J'ak-
12,30 Program vimi ve Top-
12,33 Müzlk. raK ~l;ıhsuL 
ı 2.45 Huberler. lerı r~orsası. 
13,00 ;\lüzik 21,10 'l'emsil 
13,15/14.00 Wizıh 22.00 Müzik * 22,:rn Saat ayarı, 
Ui,00 f' ro·~raın halıeı ll·ı·, boı sa. 
18,03 Müzik 
18,30 Scrlıes 10 22•45 Müzik 

dnb:il.a 22,55/23,IJO Yarın-
18,40 Miızık ki program .. , . 

Kayserili 
Namlı Apikoğlu 
Türk sucuklarını 
Her yerde arayınız 

Taklitlerden 
sakınınız 

latanbul Halıkpaxa.rı 
TatÇılar No. 16 

Telefon: 24340 

ZAYİ Terhis tezkeresini zayi 
ettım. Yenisini çıkaracağım<lan e• -
kisıııin hükmü kalmaclığı ilan olu· 

nur. 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIR AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

ŞuLe ve Ajans adedi: 265. 
ZİRAf vı> TİCARİ HER N EVi BANKA MTJAMELELERL 

Para birikti rcnlere 28.800 llr:ı ikr:ımiye veriyoruz. 

Ziraat Banl:asında kumbaralı ve kumbarasız tasarruf hesap
larında ,.n az 50 lira~ı buluna lara sened'J 4 defa çckil~cek kur'a 
ile aıatıclaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,0()" liralık 4,000 lira l 100 adet 60 liralık 5,r,oo lira 
4 > 600 .. 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 , 250 > 1,000 > J 160 , 20 > 3,200 > 

4.0 , 100 > 4,000 > 
DiKKAT: Hesapla1'ındski paralar bir sene içinde 50 liradan 

•~ağı diışmiycnlere ikramiyıı çıktığı takdirde % 20 Iazlasilo verile
cektir:. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Ma 

ve 1 Hııziran tarihlerinde çekilecektir. 

Çatalca P. T. T. Şefliğinden: 

nur. (6526) 
•• .! 

,192 kilo Zift 
Yuvarlak kuru pil 3 Düzine 

J adet Zımpara taşı ( 30 c/m kutur ve 3 e/m ge-
nişlik) 

2 > Cam kesmek İçin elma• 
6 > Zımpara eğ esi 

15 > T erkos musluğu 

15 metre Burçluk pmnç 
5 adet Band bezi 
3 > Sürmeli kumpas 
3 > Çelik metre 
2 > Ağaç metre 

50 kilo Muhtelif ebdada çivi 
1 adet Mala 
,1 > Badana fırçaai 
1 > Rende 
1 >' Pulanya tığı 
1 > Gönye (tahta)' 
1 > Küçük çekiç 
1 > Mermer ( 150 s/m genislik 1 metre boy) 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı 19 kale~ malzeme 12/ Ağus
tos"/ 941 salı günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. isteklilerin 
belli gün ve saatte, Kasımpaşada bulunan komisyonda hazır bu-
lunmaları. (6778) 

Miktari Cinai 
• • • 

Tahmin bedeli 
Lira kuruş 

Kati teminati 
Lira kuruf 

20.000 adet 40 No. makara tiresi 3506.00 
3.000 adet l No. makara tiresi 1296.00 
2.000 adet 16 No. makara tiresi. _ _.:.4.:..l.:.9;:..2:..:0:.._ ____ ;;,__~~-~-

5221.20 783 18 
1 - Yukarıda cins, miktar.tahmin bedelleri yazılı üç kalem 

makara tiresinin, 1 l / Ağustos/9 41 pazartesi günü saat 16 da pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartname ve nümııneleri görmek itiyenlerin her gün 
ve eksiltmiye iştirak edeceklerin de belli gün ve saatte yukarıda 
yazılı miktardaki teminat makbuz veya banka mektubu ile birlik-
te Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatlan. (6777) 

PMATIK 

ÇiÇEKÇİLİK 
Yazan: LUtfi Arif Kenber 

~ kimsenin yardımİna muhaç olmadan, bahçıvan arama!: 
zorluğuna uğramadan:. istenildiib gibi bahçe ve park yapmanı t 
usullerini, çiçek, fidan )'etiştirme k ve bakmak yollarını hu eser
den öğrenebilininiz. 

167 sahife. Fiyatı: 50 kuruştur.· 

Satıf yeri: lstanbuJ, iNKILAP KİT ABEVt 

Marangoz tezgahlan alınacak 

ı adet katrak testereleri bileme te;,wgah 
1 ~ kırlangıç kuyruğu tezgahı 

1 • çakı b:leme tezgahı 
2 > rende tezgahı 
2 :t tcrit testeıe tezgf\hl 
2 > planya tezgahı 
2 > büyük .,akuli makkap tezgahı 
2 > ıaç makası 

2 • freze tezgahı 
1 > ufki makkap tezgahi 
2 > yağlı boya e:ıme makinesi 
2 > müteaddit çakılı amudi katrak tezgi\hu 
Yukanda yazılı marangoz tezgahlarından yeni veya az kull<ı

nılmı~ olarak elinde bulunup da satmak istiyenlerin bir istida ıle 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve hır 
istidalarmda tezgahların marka e b' at ve evsafile Ankara veya lıo· 
tanbulda tealim fiyatlarının de bildirilmesi. «63 71 ~ 

Beleıliye daire, şube ve mevkılcrile sıhhı teşekkLiller vesalr m..ıcsıı.c. 
ımt için alınacak 1330,600 kilo kok könıürüniln nnklettirilme~i işi leındt
de:ı açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 3658 lira ve ilk t"mi
natı 274 lira 42 kuruştur. Şartname Znb;t VE' :\1uamclut l\lüılürlüğü kl\
lcminde görülebilir. İhale 18/ 8/941 pazartesi g-ünü saat 14 dı.? Da mi 
Encümende yapılacaktır. Tnllpleıfo ilk teminat makhuı \'t-ya mektup <i rt 

ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarlle ihale güııu muayy~ " l'I' te 
\ _Eai~i E:ıc~~nde bulurımaları. ___ ( 679i ı 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

1. - 7000 adet kadana ve 28000 ~det yerli hayvanat ı~ı.ı ip 
yular başlığı ve sapı alınacaktır. Tutarı 28 14 O liradır. 

2. - Şarntame, evsaf ve nümunelcri Topkapı - Maltepe Aj· 
kerl Satınalma Komisyinunda görülebilir. 

3. - Jhalesi 18; 8 / 1941 pazartesi günü saat 1 1 de Komıs} on 
binasında yapılacaktır. 

4. ---- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5. - Muvakkat teminat 21 1 O lira 50 kuruştur. 
6. - Teklif mektııp:arı 18/ 8 / 941 pazartesi günü saat 1 t) aka

dar Satınalma Komisyonuna verilmiş olacaktır. Geç kalan mrk
tuplar kabul ed;lmez. 

7. - Şartnamenin 4 üncü maddesinde yazılı \'esik':llar mu· 
vakkat teminatın konduğu zarf İçerisine konulmuş olacaktır. 

«64fıQ. 

Ücuncu Kol. Fırka 61, Alay 190 
Tb. 3, Bl. 12. Safranbolulu 

Owmını oğlu Bayram 

180 lira bedeli muhammenli, 800 lira ida1·eı kefaletli her gUn ınüte

kabilen posta ııakletmek ve gidiş, geliş 300 kiloyu geçmemek şart.ile ı=========================== 
İstanbul • Arnavutköy - Ya::ıs:viı'an araı;ında bir araba süı·ücüHiğü 

Kirahk ev 
Bl\bçeli beş oda, bir mutfak, 

terkos, havagazı, elekt~ik. Ka
dıköy, Bahariye caddesı, Kuzu
kestanc sokağı No. 10, tramvay 
durağına elli Adım m~afede. 
İclndekilere müracaat. 
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2617/941 tarihinden ıtibaren (15) gün müddetle münakasaya çıkanl
nıı§tır. 

9/8/941 Cumartesi günü ııaat 11 de Çatalcada yapılacak eksiltmiye 
iştirak edecek t<llipicrin (162) lira muvakkat teminatla Çatalca P. T. 
T. Şefliğine rnüracaatlan ilin olunul'. (6452) ___ ...:_ _______________________________ ~ 

T. H. K. genel merkez 
baıkanlığıddan: 

Benzin alınacak 
1. - Havacılık daireı>i motödü Vllsıtalarının senelik iht.iyncı için 

azı 50.000, çoğu 76.000 litre dökme benzin, kapalı zarf wıulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2. - Mub•ıııınen bedeli 19650, muvakkat teminatı 147!1 lira 75 ku
ruştur. 

3. - I:kslltmcs: 25/8/!ı.11 pazartesi günü saat 15 de Tül'k Hava 
Kurumu Genci l\lerkez binasında yapılacaktır. 

4. - İstekliler lüzumlu vesika ve teminatlarını havi kapalı ve mü. 
hihliı zarflarını sant 14 e kadar Konıbyona vernıelidll'ler. (fı767) 

Hayvan Sağlık Memurları ve 
Nalbant Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebin 941 mali yılı ylği ihtiyaçlarından ekmek, yağ-lar, erzak ve 
ya~ sebzeye muayyen olan açık eksiltme ı.rününde verici çtkınıum~ oldu
ğundan açık eksiltmeler! l!l/ ~V41 salı gi.inü saut 14 de icı·a edilmek 
üzere on giln sonl'11ya uıatılmıştır. Şartnameler Sclimiycde mektepte ça
lışma ı<aatleri içinde görülehiliı'. Vericilerin belli g-\in ve saat le teminat 
makbuzlaI"ile ııraııılnn vesaiki hamilen istanbulda Cal!aloğlunda Yüksek 
Mektepler Muhasebeciliği binasında toplanan komisyona gelnıclerl. 

Beher kilosuna 7 kuruş fiyat tahmin edilen 1 75 ton kuru so-
ğan 9 / 8 / 941 cumartesi giinü ıaat l 1 de kapalı zarf usulü eksilt
me ile satın alınacaktır. Muhıtmmen bedeli « 1225 0> lircı olup ilk 
teminatı 918 lird 7 5 kuru,lur. Şartnamesi her gün Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli günde muayyen saatten bir saat ön
ceye kadar teklif ı-nektuplarım Fmdıklıda Satınalma Komisyonu

na vermeleri. ( 6 18 7) 

' 

• • • 1 

Beher kilosuna 8 kuruş f:yut tahmin edilen 1 720 ton kuru ot 
201 8/ 941 Çarı;ıamba günü saat 16 da kapalı zarf usulile ihale edi
lecektir. Muhammen bedeli 13 7 600 lira olup ilk temiı:ıatı 8130 
li ·adır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. isteklilerin 
belli gün ve saatten bir saat i.'nc:cye kadar teklif mektuplarını ka
nuni vesikaları ile birlikte Fındıklıda Satınaima komisyonuna ver-
meleri. (6564) 

• •• 
Asağıda miktar ve eksiltme saatleri ile muhammen bedelleri 

yazılı s~manlar 26 8 941 salı günü kapalı za~f usulü ~~~~Itm.e 
ile ihale edilecektir. Şartnameleri her gün komısyonda gorulcbı 
lir. Bu samanlar toptan hir isteklıye ihale edileceği gibi şartna
melerindeki kayttlara göıe de ayrı ayrı taliple~e ihal:. edilebilir. / 
İııteklilerin belli günde muayyen saatlerden hır saat onceye ka- I 
dar teklif mektuplarını makbuz karşılığı kanuni vesikaları ile bir-
likte Fındıklıda satmalma komisyonuna vermeleri. (6730) 

• 

8 ,... 
BORSA' 

7 • 8 .. 941 maameleıl 

{6790) 

İstanbul Na-f-ia_ M_u-·· d- u-.. r_l_ü_ğ_ü-nden: *** İh ı ' Cinsi Miktarı Muhammen İlk temiruııti ale zamanı ' 
KUçUk tasarruf hesapları 1941 ikramiye pl4nı 

Ke§ideler 4 oubat, 2 mayıs, ı atus tos, 3 lldnciteşrin tarihlarinde yApılıl'. 

( O"lıfra 
. N•Tf~
Ce••n• 
Madrll 
Ycko!aa. 
Stok bol. 

J SterHıa 
100 Dolar 
100 .... 11..., 
100 Peıı:ıt.a 
100 v •• 
100 lıveç ter 

5,22 
130,-
-.-
12.89 
so.90 
so. 887S 
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" 5 ,, 1933 ErraatA.B.C. -.
" 1 !iı•aa·Erıur~• 1 -•-
" ,, 2 -·-
• '' 1 -·-. .. .. -.-
• • 1 -.-. . ' -.
" " , -·-

Anadolu Demlryol11 1 •• 2 -.-

Orn .. lo.a fark ıanayl -·= 0.ıımanlı Bftnka11 - 1 
bi11e ıenetlerl ı:9o 

~orsa harici altın fiyatl 
kof adiye 

ltalı.ıı Bıtlltlrllk 

l::\llç., al!ı:ı i'll••• 

25 Llta 60 Kı. 

ıu .. so •• 
s. 38 " 

12/8/941 ıı:alı günü saat 14 de İ!\tanbulda Nafia Müdürlüğü Eksiltme 
Komisyonu odasında ,2396.49) lira keşif bedelli Beşiktaş 2 nci ortaokul 
binası tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şutna
meleri, pı·oje keıılf huliisasile buna müteferri diğer evrak dail'esinde gö. 
rülecektir. 

Muvakkat teminat (180) liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütte (2000) liralık bu işe benzer iş yap

tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vi
layetine mürncaatle eksiltme tarihJnden tatil günleri haric ~3> gür; evvel 
alınmııı ehliyet ve 941 yılına alt Ticaret Odası veı:ıikalarile gelmeleri. 

(6233) 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan: 

ton bedeli Lira kwut Saat dakika 
Lira kuru' 

Saman 982 63830 4441 50 15 30 da 

• 1200 84000 5450 00 16 

> 3694 240110 13255 30 16 30 

• • * 
Açık eksiltmesinde taübi çıkmıyan aşağıda cins ve miktarlari 

yazılı iki kalem yiyecek maddesi 1 1 / 8 / 94 1 günü saat 16 da pa• 
zarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. İstekhlerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınalma komis-
yonuna gelmeleri. ( 6804) 

Cinsi Miktarı Muhammen bed. Kati temim~ı: 
kilo Lira kuruş Lira kuruş 

12000 
9600 

2040 
2400 

306 
360 1 - 22/8/941 tarih'nde fiyatı yüksek görüldüğünden iha-

lesi edilmiyen ( 600) ton pirinç tekrar pazarlıkla ihaleye konul- • • • j 
muştur. Muhammen bedeli { 288000) liradır. • 6 / 8 / 941 günü talibi çıkmı yan 6000 adet tavuk 15 / 8/ 94'1 

2 - Evsaf ve hususi şartl<ı r T opkapı Mal tepesinde satın cuma günü saat 1 1 de pazarlıkla sn tınalmacaktır. Şartnamesi her 1 

Süt 
Yoğurt 

alma konıisyonunda görülebilir. gün komisyonda görülebilir. Iııt{~ klilerin belli gün ve saatte teklif 
3 - Pirincin ihalesi toptan yapılahileceği gibi iki kısma ay- edecekleri fiyata göre kati temin atları ile birLkte Fındıklıda satı:ı 

rılarak ayrı ayn da ihalesi yapılacaktır. alma komisyonuna gelmeleri ( 6805) 
4 - İhılles.i 13/8/94 l çarşamba günü saat ( l 0) da ko- ,,., -.-----.~~=--~--=-=-----~~~~!!!':""~!!!!!"''!!"!!'~~ 

misyon binasında yapılacaktır., 1 

5 - İsteklilerin kati teminatları ile müracaat lan. ( 6 7 7 5) 
Sa\ıil,i: Z. T. J;HÜZZİYA 

N şri~ at Ulii<liirii: G. B \BAN, Bo . '•~, ~er: ~latbaai EBÜZZİYA 

1941 IKR.AMIYELERI 
1 adet 201)0 liralık = 2000.- lira 118 adıt 260 liralık = 2000.- Ura 
8 > 1000 • = 8000.- • 36 • 100 • = 8600.- • 
2 • 750 • = 1600.- • 80 • 50 • = 4000.- • 
' • 600 • = 2000.- • 800 • 20 • = 6000.- • 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan: 

ı. - Merkezimize att Kavak btimbotu tekne ve mRklM a.kaamı atık 
eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2. - Keşif bedeli c877> liradır. 
3. -- Bu işe aıt oartr.ameler ıunlaı•dır: 
A. - Fenni ;:artnam11, 
B. - İdaıl şartname. 
4. - İstcldilerin Lu şartnameleri c4> kur~ mukabilinde merke:d. 

miz levazımındsm almaları kabildir. 
6. - Eksiltme rn Ağuııto!I 1941 eah gfintl ıaat 14,5 da Galatada 

Karamustafapıışa sokai;ında mezlülr merkez aatın;&Jma komisyonunda 
yapıla<"aktır. 

6. - :\1uvakkl\t teminat 65 lira 77 kuruştur. 
7. - Ek~ilıml'ye ~irc~cklmin bu gıbi mot p tamiratı yaptıklanna 

dair vı>qlka giı!'tcın c nı şarttır. (G3G3) 


