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Cumartesi 9 Ağustos 1941 
I Kendini bir azlık olan I 

büyüklerle değil, çokluk 
olan kütlelerle ölç! 

Johnson 
ç 1 k t ı M0ST AKiL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 o s 2 o (Şerhi 2 ncl eahifmı.iıde) 

~---------..) Telg. Tasviriefki.r, İstanbul ------~~~----~---_) 
• • 

Milli Şef lnönü 'Askerlik kanununda 
Dil kurumunda 

-----
Cumhurreisimiz ~ 

Dil devriminin yüksek değerine 
İşaretle dilimizin özle şt iri 1 m esi 
yolunda kıymetli direktifler verdiler 

Dün Fransız sefiri Devlet Reisimize 
itimatnamesini takdim etti 

ANKARA, 8 (A.A.) 
Milli Şefiınlz ismet İnönü, bugün 

liaat 18 de refakatlerinde Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel olduğu hal
de Türk Dil Kurumunu ziyaret et -
mişlerdir. Cümlıurreisimiz, Kurum 
kapısında Türk Dil Kurumu Genel 

Sekreteri Jbrahim Necmi Dilml'n ile 
Kurum Genel Merke:ı Kurulu üye· 
!eri Besim Atalay, Hnsrın Heşıd 
Tangut, Refet Ülgen, Naim Oıınt, 
Dr. :Mehmet Ali Ağatay ve J(unıru 
iı:\•rırluı tnrafından karşı!nııını lıu·-
~· . 
dır. (Devamı sayfa 3, aütun 6 deı 

-========================================;;====, ,-- , ı 
ALMANYA o so ıoo 

t1ınyt'pro
pftro~ski 

1 

Çeşmelerin 

kapatllması 

doOru 
deialldlr 

İRANA BİR 
nota verdi 

lranın istiklal ve 
mülki tamamiyeti 

Türkiye ıçın 

Şark cephesindeki harekat ııaha11nı göıterir harita 

D ün gazetelerde İstanbul- 1 
da muhtelif semtlerde ı 

halkın ıu ihtiyacını bol bol temin I 
eden bütün çe~melerin kapatıla· 
cağını ve yalnız terkos ıuyu ile 
iktifa mecburiyetinde kalacağı· 
mızı okuyunca yüreğimiz 117la· 
dı. 

Kırkçefme gibi suyu, herhal
de terkoatan çok bol ve çok be• 
reketli olan b ir hayat membaın· 
dan halkın bir gün içinde mftb· 
rum edilmesindeki acıyı Beledi· 
)'!enin duymamasına çok hayret 
edilir. 

Belediye bu Çefmeleri kapat
ma ve kurutma marifetini mazur 
göstermek için Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinin arkasına 
~ığınıyor ve ondan aldığı kati 
emir mucibince çe~meleri bu pa• 
zartesinden itibaren kapatac.ağl
nı ıöylüyor. Halbuki İstanbul çe,
me suları itile Sıhhat Vekaletinin 
durup dururken rnefgul olmadığı 
ı:üphesizdir. İstanbul Belediyesi, 
hiç fÜphesiz kendiliğinden Ve· 
~alete müracaat etmİf ve kapat
ma emrini ancak Vekaleti hare· 
kete gelirmek (tahrik dememek 
İçin böyle söylüyoruz) emrini al· 
rnı,tır. 

Belediye bu yanlıJ kararı tat· 
bik hakkını kazanmak ve ken· 
dini mazur göstermek için ortaya 
İki 'iddia sünnektedir. Birinci id
dia, çefme sulannın hepsinin bo
zuk ve sıhhate mu:ıır olduğudur. 
İkincisi de Terkos idaresinin artık 
lstanbulun bütün suyunu tt!min 
edeceği iddiasıdır. 

lstanbul çe~me sularının temiz 
olmndığ1 eskidenberi malum o· 
lan bir keyfiyettir. Buna kar~ı 
yapılacak fek çare o suları temiz 
bale getirmekti, yoksa sulan kö
künden kesip kurutmak değildi. 
Bundan ba,ka çefmelerin suları 
kesilecekse h iç olmazsa hilkatin 
havadan İnsanlara bol bol su ih· 
•n ettiği ilkbahar'da kesilmesi 
veyahut sonbaharın beklenmesi 
icap ederdi. Yaz mevsiminin bu 
en sıcak ve suyun bütün manasile 
hayat demek olduğu bugünle
rinde Kırkçefme gibi buz gibi bol 
bol su veren bir membaı kurul· 
mıya kalkıfmak hakikaten havsa· 
lanın kabul edemiyeceği bir ted-
birdir. 

Çe,melerİn sul&rı sıh' ate mu
zır ise buna senclerdenberi İstan
bul balkı tahammül ediyor ve 
ııenelcrdenberi t tanbul BeJedi
Ycsİ de bu suların mazarratını 
İzale için on para sarfetmiyordu 
Senelerdenbet'i devam eden bu 
hale, sonbaharın suyu bol günle· 
ti gelinceye kadar yani daha üç 
ay elbette tahammül edilirdi. 

kıymetlidir 
'l'AilRAN, 8 (A.A.) 

Reuteı ııjnnsındun: 
Tahrondnki Alman Elçisi İrnn 

Başveklllııe bir notu tevdi ederek 
İngilizlc.r tarafından yapılmış olan 
teşebbüsler üzerine İranda mukim 
2500 Alınan tebııastnııı memleket ha. 
ricine çıkarılmaları tııkdıı·indc Al -
manyanın diplomıısi m!lııasebctlcrinl 
katetmek mecburiyetinde knlacağını 
bildirmiştir. 

1rnn hükumetmln bu not.nyn v r. 
miıı olduğu cevap ınahiııı değildir. 

Diplomasi t.nrikilc Ta hı ann gelen 
ve mutlak surette ıtlmnda şayan lıa. 
berlere göre Sovyet ecfirilc hemfi
kir ol:mık hnrl'kct Nlen İngillz se -
firl İran hükiiıneliııc İngiltere hü
kiinıctiııin Almanyaııın ı, şeblıiisiino 
rnA-men Alınnnlarm 1rmıcJan çıkarıl. 
maları kin ıımır etın k huı;usund:ı 
kendisini mecbur teliıkki etmekte ol. 
dıığunu blldırmlştir. İngiliz tnzylkı
nln devam edl'ceği tohıııin edilmek
tedır. 

lranın istiklali Tiirkiye 
için kıymetlidir 

( Rıı.dyCI gozcte ı) - i ngilız devlet 
adamlarının Avaın Knmnrıısında 
İran hakkındııki bel nnatlarının İran 

(Devamı uyfa 3, sütun 6 de) 

GI. Dentz 
İngilizler 
tarafından 

tevkif edildi 

-
;; Şovyef,~ebliği · 
- -------------

Almanlara 
ağır zayiat 
verdirdik 

Odesa üzerindeki 
düşman tazyiki 

gittikçe artıyor 

Almanların 
asker kaybı 
1,5 milyon 

l\10SKOVA, 8 (A.A.) 
Sovyct istihbarat dulı c inin 7 n

r:u~tos taıihli nkşıım teblfgi: 
7 nğustos güniı kıta'anınız Kckı;. 

holm, Smoletısk, Koln, Ccrkof iı;ti. 
krımetleı inde dıişmanıı karşı ınunıı
nidane bir surette mulıaı'Che:\ e de -
rntıı etmişkrdir. 

Cephenin ıliğcr ıstikııırıct 'e bol
gelc.rindc kayda clcğer ınühiın mıkcı·i 
hnrcküt olmanııştıı. 

Kıtnntımızla işbiı liği yapım hava 
kuvvetlerimiz dilşmaııın zıı hh bır -
Jiklcrlle ıııuhnı•elıc sahnsındaki plyrı. 
de kuvvetlerine ve tnyynre mcydıın. 
lnrınıluki hava kuvvctlmfoe kıırşı 
lıücuınlıırırın devanı ctmiştiı·. 

G ağustos ı,rünü ;39 Alnınn Uıyyn-
1·csi düşüriilmliştur. Biz Hl tnn are 
kaybettik. 

7 ağustos gcec ı Moskovn) n )"apı· 
lan hava akını esıınsıııcln duşuı ülcn 
Alman tayyarelerinin evvelce blldi. 
rildiğl gibi 6 olmnyıp 9 tnHtıı e ol

( Hndyo gazetesi) _ Loııdrn raci- duğu tahkikat neticc«inde tcbPyyün 
yosunun son dakikada verdiği bir etmiştir. 
hnberc göre Fratısnııın Surf:tcdc bu. Sabah tebliği 
Junan Yüksek Komi rrl General Moskova, 8 (A.A.) - Sovyct is-
Dentz ile mııtyctinclcn 35 kişi İngi- tihbnrat dairesinin 7 ağustos tarihli 
!izler tnıafından enterne edilmişler. sabah tebliğı: 
dlr. 7 ağustos gcceı:;I kıtalarınuz Smo. 

Yeniden 
bin 

• 
esır 

asker 
aldık 

Stalin hattında 
26 müstahkem 

mevzi ele geçirildi --
Estonyada 

W ezenberg'i 
zapt ettik 

BERLIN, 8 (A.A.) 
Alman orduları BaşkumandanlıLrı 

t«bliğ ediyor: 
l"kı urnndu Ouınanın cenubu gnr

blsirıde ihata edilmiıı olan mfihlm 
du mnn kuvveU ri imha edilmiştir. 
Şimdiye kndar arıılarıııdu G ııcı Sov
y<'t ordusu kumandanile d ğcr )"Ük
hk kumandanlıır da bulunan 30 bin. 
dc-n !uzla esir alınmıştı!'. Gnnainı 
pek çoktur. 

(Devamı sııyfa 3, •ütun 3 de) 

Japonya Rus 
hududuna 

asker yığıyor 
TOKYO, 8 (A.A.) 

Afı: - Salahı) ettar Japon maho
filinde Sovyctler Ihrllği hududunda 
bir tııkım hadi eler zuh\lr etmiş ol
duğuna duir olan h_:ıbcı leri teyit e. 
dccek bir güna rııalumat ulııımaınış. 
tır. 

Sovyet ve Japon kuvvetleri 
Şunghny, 8 (A.A.) - Reutcı: 

(Devamı sayfa 3, sütun 3 de) 
İngilizlerle Fran ızlıu arasmdn lensk, Belaya - Çerkof i tikametlc· 

Surlyede yaı>1lıın nnlaı;ınoya güre rinde ve Estoııyn bölgesinde şiddetli 
bunlar Frnnsaya gondl•rlleccklerdi. muharebeler Yernı1şlerdir •. Ceplıenin r '\ 
Halbuki İngilizler Dentz ile maiyeti- diğer kısım ve istlkametlerınd; kny. M h t e m e 1 b ,. r 
ni, 75 Bılt:ıııynlı ve Hindli ırnlıuyı d:ı değer büyUk askeri harekat ol - ' U 
sPrbest bırakmuııııe olduklııı·ı iddia - mamıştır. 
sile enterne etmişlerdir. 1 ( Devamı sayfa 3, sütun 4 dı) ········· ...................................................................................... . 

f AT-YARIŞLAR~~ ~j 
Bu haftanın koşularrnı 
................................... ,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,._ ........ 

hangi atlar kazanacak? 

istilaya karsı --
Norveç sahilleri 
tahkim ediliyor 

Londro, 8 (A.A.) - Norveç 
meınbalarından Londroya gelen 
haberler Almanların, Non·eçln 
muhtemel istiliisı endlşesıle ınü
daf'na etmek için geniş mikyasta 
hazırlıklar yaptıklarını lsbat c. 
diyor. 

Bu haberler Alman ordusu kıs-

değişiklik yapılıyor 
19 yaşına gelmiş olanlar seferberlik veya 

/evkalade hallerde Milli Müdafaa 
Vekaletinin emri ile askere alınacaklar 

Ankara, 8 (Hu. 
usi muhrıbirimiz. 

den telefonla) -
1111 numaralı aıı

kerllk m!lkellefi. 

Seferde veya mühim hallerde arazi 
üzerinde vazife gören subaylara bir 

Er istihkakı tayini de verilecek 

Vckaleilnin taleb1 
ve İcra Vekilleri 
IIe~·etinin kabulu 
ve Rdsic5mburun 
tasdikilc o kel'9 

)eti kanununun dördüncü maddesi değiştırilmiııtir. Bu 
hususta hazırlanan kanun liiylhası Meclise sevkedll
mlştir. Değiştirilen maddeye nnuıran askerlik yokla
ması çağında bulunup ta askere ist{'nmesi zamanı 
gı•ln.emlş olanlarla 19 yaşında bulunatılar seferberlik 
zaın:ı.ıılarındıı veya fevkalade hallerde Millı Müdafaa 

alınabileceklerdir. Bu takdirde bunlardan yoklanuıla.. 
rı yapılanlar derhal kıt.ala ra sevkolunncaklar, yokla• 
malan yapılmamış olanlar için askerlik meclisleri top. 
lanarak vaziyetleri tetkik odfldikten sonra latalara 
sevkedilcceklerdir. Bu sure Ue askere alınanların esk1 

( Devamı eayfa 3, ıütun 4 de) ·············· ..................................................................................... , ............................................... . 

r-:::---, .. "' ı ı assa gore 
---

Afrikadaki 
ROM MEL 
ORDUSU 

hududumuza 
yığılmış 

Bir lnıili-;-;,.-;,harririne 
ı öre, Ki g e / mu11af • 
/akigetsizliği Amanları 
Kaf kasgaga "la ı m ak 
için Türkigenin üzerine 
saldırmıga meebarı 

edecekmiş 1 

ÇOrçil 
Rozvelt 
mülakatı 
GörUşmelerirı esasını 

Sovyetlere yadım meselesi 
teşkil edecekmiş 

VASING'J'ON, 8 (A.A.) 
fü•uter: - Churchlll'in Rooscvelt. 

le görüşnıü§ olmosı ihtimalinden hah 
seden siyasi müşahitler bu goruome. 
yi çok mühım hadise 'Ve katarlara 
bir Jşoret olarak teliikki ediyoılar 
İleri sürillen fuı aziyelerden birine 1 
göre Hopkln , Husyadan donüşünde 
Almanyn~ rnukavem~ı edebilmesi 
için Ru ynya derhal ve tam manat!ile 
) ::ırdım tm k 1 ızumundnn bah~t -
mitıtlr. 
Şnyet Roo evelt ve Churchill bu

luşmuşlar~ goruşmcnfn ehemmiyeti 
evvelce hiçbir diplomntlk muhab<>rc 
ccreyırn etmem1ş olnıa,,,Je de sabit -
tir. 

lasriltere Bııoldll 
M. Çörçll 

Rusyaya yardım 
Va~ ngwn, S (A.A.) - d.B,-C• 
Uooscvclt • Churchlll nıillil.katı u. 

na ında ~ru~!llen bıışı ra nıcYzalar. 
dan bırlııın Rusyayıı yardım mrse. 
lesi oldu •u zanneclilmcktedir. Mo ke>. 
vadıııı clıınınu olan Hopk1nsın krndl 
(Dev11mı ıayf 3, ıultın 3 de) -

Pazartesi gününden itibaren -
Ekmek kiloda 

1 Ek•~! ••~~~~· do~,~~t~m=l~~lk'' 
So•yet ajanaana g~u Türk 

Bulgar hududuna ge1diti 
bildirilen Trabluı ordusu 

nunuıı kaldırılması ve saf buğday u. de..,ıım ctnıektcdlı. 
ııundan imal edilmesi üzerine, nı pa 
ile buğdly arosmdaki fıyat farkının 
ekmek fiyntlnrınn dn tesir ed<>rı-ğl 

nnla:ıılınıştır. 
kumandanı General Rommel Bdrdiyc lktıı;nt l\lüdütlüı,-0 tam· 

KAHİRE, 8 (A.A.) 
fındıın yapılmış olan tetkıkler so -
nuııdn bu fark (30) parn ol:a ak tcs-

Tns~ ajansı bildiriyor: bit edilmiştir. B ııın binaen p:mır· 
Gcncıııl Ronımelin Lıbyadnn alın- tesi gününden itibaren ek ncğ ıı kı. 

mıısınııı şimnli Afdkadan kütle hıı· ı Jo u 13 kuruş üz.Nlndcn ımtıl caktıı 
Jinde Almnn kuv ... etleıiııi~ Balkan. Bdedi~e Teftıı,; He~·eti men'-llp1nn 
lnrn çekilmesi takip ctnıışt r. IJu dün d şchı ·n muhtl..'llf semti ı lıı. 
kuvvetler şark cephesine \'!! Bulgar- deki fn ınlnıı teft ş ,c kontrol el -
Türk hududuna gonderilmektedlr. mışler, bozuk buldJkları ekmckleı l 

Nevyork Hernld Tribuna ıtazete- musndere etmişlerdir. Franenlanm 

-, 
n t arruzu 

durakladı mı? 
YAZı\N: 

Emekli General 

Ali Ihsan SA B 1 S 1 
sinin Kahire muhabirının bıldirdiğl- ••••••••••••••••································· •••••••·••••••••••••••••••••••••••·•········• 
ne göre, son zamsnlardn ']'obruk 
eh arındn yapılan harekatta esir a.

1 lınanlur kfimilon İtalyandır. Tobruk 
üzcı inde do müııhasıı an İtalyan tny 
yarclcı·i hnrekiitta bulunmnkladır. 
Bu mıntaknda bulunan bütün Alman 
hlrlikleri geri nlınmıştır. 

Almnıı kıtalaıının biıdenlliı·e çe. 
kilmesi İtalyanlıın fovkalfide rnOo -
kül bir vaziyete düsürmüşt!lr. Cep -
henin bnzı mıntakaları tahliye edll
dll:ri ve~·a gelecek günlerde tahliye 
edill'ceğl tahakkuk etmektdlr. 

Alman kıtalarının geri alınması 
İtalyan Gcnelkurmnyı ile kararla, -
tırılm:ımıştı. Bu )'Üzden bir emrhii
ki karşısında kalan İtalyan Gc-nel. 
kurına:-·ı cephedeki kc,ıtü vazl~ctl 
flnklumak için müstneel tedbirler 
almnktndır. 

(Dcıamı Baht/o 8, Blltun ı d•) 

------Bakışlar~-----

Tebliğlerden 

çıkardan manalar 

Ş ARK cephesindeki a

vaş hareketlerini baş· 

lnngıcından son günlere kadar 
hulasa eden dört fevkalade 
Alman tebliğinin biribirine zıd 
iki tefsire uğradığını gördük. 

Bu ikı tefsir de bıtarar Je
ğildir. 

Sovyct ordusunun çöziı'ti(J 
halinde olduğunu ve ınüdnf a 
knbiliyetini tamnmile kayl:.t" 11-

ğini Almanlar bile iddia etını
yorlnr. Bilukis. Alman Ba~kıı· 
mandanlığı, dördüncb tebliğ. 
de bugüne kı:ıdar karşılaıına 
çıkan dü~manlnrın en çetinile 
harp edildiğıni mertçe ve ac:ık
ça bildirmiştir. 

Belediyenin ikinci iddiası. ki o 
da Terkos idaresinin, İstanbul su 
ihtiyacını artık temin edebilecek 
bale geldiği iddiasıdır. Muhterem 
Belediyemizin affını rica ederek 
yüzüne karyı söyliyelim, ki onun 
bu iddiasına lstanbulda İnanacak 
hir tek insan yoktur. Şimdiye ka
dat" muhteli( semtlerde akan çeı· 
rnelcrden bilhassa fakir halk ıu· 
yunu bol bol temin ediyordu. 
Belediye bu ç~melerin yerine, 
yine halka böyle bol bol ve be· 
da,·a ıu verecek çetmcler yap-

___ ,_ 
haftanın yarışlarının da çok Beşinci 

heyecanlı olacağı tahmin ediliyor 

ını küllisinin UuRyada gittikçe ı·T···A··5···A••R••R•••U·•f••••••ı daha fazla işin içine girmek mcc. 
buriyetinde kalınası ııeticCRlnde 
olıırnk Hitlerin şimal cenahının B O N O S U 
bir taarruza maruz kalmasından 
endivelendiğini teyit edecek mn ! Ahrsann 

Birinci tefsir şu: Üç mılyon• 
luk mevcudunun yarıdan fazla
sını ve tanklarının dörtte üçü
nü kaybeden Sovyct ordusu 
çözülüş halindedir; taarruz de· 
ğil, müdafaa kabiliyetinden de 
mahrum edilmiştir. 

İkinci tefsir şu: Dört Al
man tebliği bize yeni hiçbir 
şey öğretmiyor. Bilakis her 
cümlesindeki «anudanc~ ve 
cmuırnnidnnc» kelimelerile Kı
zılordunuıı çetin mukavemetini 
itiraf etmekten J>aşka bir Şt'Y 
yapmıyaıı bu tebliğlerin ma· 
nası. yıldırım harbindeki mu• 
vaff akiyetsizliğe maze•et gös· 
termıye çalı.mnk an ih'lrt .. 

Dört Alman tebliğinin bize 
bu itiraftan başka yeni bir ey 
ııöylcmcdiği de doğru değil. 
~u tebliğlere ya inanırız, Y• 
ınanmayız. inanmıyorsak üs• 
tünde konuşulacak şey yoktur. 
inanıyorsak bu tebliğlerde bil
dirilen rakamlar hem yeni. 
hem de hayret ''c dehşet verı· 
cidir. 900 bine yakın esir ·.1e 
bunun birknç misli ölü: 1 3 
bındcn fazla tank: 1 O bine ya· 
kın uçak ilh. •• D ün.> anın en 
büyük ordusu, hatta en bü;> ük 
endüstri memleketi ıçin bile 
yıllarca telafüinc imkan olmı· 
yan bir ziyandır. Şunu da hiç 
unu m n ıılıyız ki tebl.ğl .. rde 

T ASViRI EFKAR 
(D u ! 11 JC 8 Uwı l de) 

k 1 balık a- ı tur. Mesafesi HiOO metre, ikramiyesi hlyettcdlr. 
Her lıafta bfiyfik bir 8 8 

t ya- 265 liradır. Almanlar butün Norveç snhll- Paranıza tuarraf etmiı, 
nfinde cereyan etmekte ola~ 11 

Veli- ı- Komisarj 56 kilo, cokeyi Yola, Jari boyunc:ı b tondan müstah - Faidnl petin almıf, 
rışlannın beşincisi, pazar gunü B 2 - Mis 63,5 ktlo, cokeyi Ahmet kenı ıne,·kiler inşa ctmişlcrd r 

~~~~~~~~~:f f 0.~~~:~ ;.~::~d~!~t i~~~~:~;:,~ ;..~.:~-~-~-~-':._::_~_:_~ı"_:_~_}d_::_.n_~_4_.!_: __ :_ıw_ı:_'~-~ .. \l .. ~::~=:~:~~E~~---. 
İngılız at 'e kısı akla ı ıntı nınh-u • 

(LAtft ı r~ ! feı'irt i:) 
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Sahffe: 2 PE~---~~!!!!!I!!~"!""'!!!!!!"""'~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~""""!-.~~~ TASVİKİEFKAR ' AGUSTOS • u:::a3I 

l[Ü){ÜJf.j Kadın avcısı Eyüplü 1 

Halidin yeni marifetleri 
r 
1 
\. 

Askeri Vaziyet ) 
., ' A • . 

sıvAsı v~zıve-ı: ·: 

Harp ve iki ihtar General İzzettin Çahşların 
bir teklifi münasebetile Şark cephesinde Bütün Clünya Rusyadaki mu• 

D 1 d b d f d •• k d ) b• - - azxam muharebeleri takip O an ırJCl U e a a UÇ a ID a tr etmekle mefguldür. Çünkü Mos• 

D ün Taawiri Efkarda çıkan bir haber muhterem mebus" k w• ht rf usullerle dolandırdı Alman taarruzları kovanın sarbinde N iyazma ile 
Emekli Orgeneral İzzetin Çah,lann kanun liyihau haline er egı mu e 1 Smolensk arasındaki timdi arka· 

siren bir teklifinden Nhsediyordu. Teklifin esası fu: ıı alman büyiik meydan muh.a· 

cSilah altına alınan ih tiy o.t subaylarından bazılarının dev- :l\leşhur kadın avcısı Eyrıtılil Halit ci r, kiıh memur, kah komieer g ibi durakladı mı? rebesi gibi Karadenize clölrii' en 
Jet memuru oldukları için rüth• maa9lanndan fazla memur.yet yeniden kendit>inl muhtelif hüviyet- göstemıiştir. Sus yani Cb.i ile Dineperin at•i• 
maaşı almaları orduda ikil ik doğurduğund an , bu usulün kaldırı l- }ere soknrak dört d<Jluııdmcıhk yap- E yüplil Halidin dün Birinci Asli- ımecrası arasında harbi kabule İc• 
maaı ve ih tiyat subaylarının d a ancak rütbe maafl al malan.> mış, yakalanarak adliyeye verilmiş- ye Cezada muhakemesine baolanmıo· bar edilen Maretal Budenninin 
~ • _.ı b rl rtad 'ttib tlr. tır. Eyüplü H::ılit mnhkcme<1clti sor- ordwı: i1e Alman, Macar. Ru• 

Sayın "''"_.eral müaa11ae 1171.8'11 ana " 0 a 1 1 
aa Eyüplü Halidin ha sderki mari- M o kova, LP.ningrad Te Kly fi tahkem ordugah vilcude getiren Os- men, tt -'vıo.n ve lapanyol kuvv .. t• 

mecbwi..- hiaaettireıa bir büt.-.ıo müJihn.., mevcut deiil ele, bu , tl . bl -• k di-' . gu~unda dcmlştir ki: j p k ti i . lh 1 1 ! 11'1.r - ... 
.,..... r- .. e crınden r tıını:::u, en ıunın B k' • d , d d -ı glbi bü•·ük ",ebirlere henüz man nşa U\"Ve er nı n~a e< em - ı-1'1· arasında b:ulıyan meydan 

1. 1 d ı .. fikr" d -!!iL -- ı ..1= -· en ımseyı oıan ırmıo cg - " " ... ..,. 
.. !im. Hcpsi yalan ,.e iftira. Bu kıı - ti ' v ~ m ., tek if yanız a a et ve musavat uı en 1DUU1C1D o uyona, ur eimdiye kadar mütehassısı olduğu Alınan kuvvetlerinin ...ırcmemi• ol- , yerck onunla aylarca ugraşmışlar mubareL--ı" c!Lanm ai.rası· vaz .. • 

Yece;;;m. iri: u~ulden ayndır. Uç kadınclnn bnşka malannn bakılarak Alman tauru- ve Balkanların cenubuna sıırkanıa-.. -- dınlar kendnerini bıraktığım için ba yeti üzerinde mieu1r olacaktır. 
Asıl muhtelif çaptaki hayat seviyelerini ayni müstevi üzerine ıe- bir de erkek d?la~dırmıştır. na kızgındırlar. İftira atıyorlar. zunun durakladığını, hattii. durdu- mışlardı. Keza 1871 de Alman ordu-

tirmek IUl'etile adaletsizlik ve IDÜsaYatsızlığı yapmıt olaca• Kadınlardan Zelıba i le Zehrnn~n Kirkora gelince böyle bir ocyden ka- Tulduğunu z:ınne - lan Fransız ıtetz So~:r-t:~~!.'!ı:an Al:;:d; 
ğız Ordunun haricindeki bayatta bir Barem kanunu •e bu ka- ı p~ral~nnı, Maryanın • nlılilcevherl'kerı- tiyen haberim yoktur. denlcr az değildir. Emeklı• General kalesine kapanan milletler mu""card·e-1 .. ·ı· halı"nı' alnut• 

• • •• • , • • nı, Kırkor adında bms n n de ·en. Bu ta:ırruz olnnca l\lare~al Baulin ..... 
nunan ~lf. et~ıgı mu~tel~ bayat aevıye!erı me;cut o~d~ça~ 71 dl!hıe tenzilatlı bılet temin edeceğini X eilcede mahkeme, şahitlerin ecl- şiddeUle devam Alı· ihsan SAEIS ordusunu . onunla tar. Almanlann yanı batında Ma• 
nüfuslu bır aıle ile bekar bır adamı, aynı pM'a ile ııeçindınnıye 1 vaadederck 3,5 lirasını dolandırmış- bi iı;in muhakemeyi baeka bir güne etmektedir Ancak başa çıkacak de- carlar, Finler, Rumenler, !tal• 
kalkmak, 7 nüfuslu ailt-yi belıar adama nazaran yedi kere fazla tır. Eyilplü Halit, kendisini kah ta- lııl'nkmıştır. ileri lınrcketJerle ,. .. ı ecede • kuvveUI yanlar, Franaızlar, Norveçliler, 
sıkıya sokmak demektir. ............ . ................................................................................. aı·azi kazıınmak ve şehirler işgal et-ı ~\.~man ordulaı1le ihata edip ona ta- İsveçliler, ve İspanyollar dahi 

Bilfarz bet kişiye bakan ve ayda zaruri olarak 30 lira n kira- d k d ı 1 • nıck gecikmektedir. .ııruz Ptmişlcr ve iazlu kuvvctlerile harp etmektedirler. 
Si veren 150 lira rnaatlı bir insanın geçimini 60 kağıda indirdi- Ka 1 öyün e Be edıyedea l.Hr yandan Almanların gürCiltii. l'aris iııtik:ımctlnde diğer Fransız Ahiren b unla ra , Hollandalılar 
ğiniz zaman tabii olarak ev kirası verilmez, çocuklar gıda ala- j fec ... ı bı·r kaza ı suz ve sadece (tnal'J'uz plan mııci· ~rdusunu takibe başlamıolnrdı. Fa- dabi iltihak c tmittir. Fakat har• Taksim • Kırk çeşme bince wyn m;tocııu bir şek.ilde de- ·at ycnı tedadk edilen ihtiyatıarıa 
mazlar, it icraya dökülür, geride kalan kadın mutlak bir aciz 

1 
vnm etıncktedır) tarzınclakı tc~Ug. takviye eJJlen ve l\Iareşal Mak Ma- bin bütün sıkleti Alman ordusu 

içinde ne yapacağını .-~ırır, ve hiç fiiphe etmeyiniz ki, bu İflen lk" k b lk d d'i t"l ve Halkalı suları !eri, dl~cr tur."lftnn S()vyetlerln (fı- hon kumandasında bulunan bu Fran ü:r.e rin'dedir. Diğer m illetlerin it· 
amme intizamı ço k ama p ek çok müteessir olur. 1 

1 ız; a on an ı ş u er lan istıkamette aırndane mahnrebe- ı;ız ordusunun baoına imparator ü. tiraki d aha ziyade Almanya ga· 
D evlet memuru olmadığım için kazancımdan daha dun b ir biri öldü kesilecek leı· olmuştur) diyerek nsıl nıuhare- çuncü Nııpolyon dn geçerek .Metz.. lip geline h a rbin sont•nda Avru· 

be cephesinin - Alm:mlal'll nazaran. deki Ilaznln ordusunu kuı tannıık pada yeni vaziyetin tayin i esna-maa~la yedek subaylık etmif bir vatandaf •ıfatile ve nefsimdeki Kadıköyunde S:ırrnf sokağında a Şehirdeki terkos tesisatının geniş. çolt gcrılerlnde baz.ı :slmler zikı·et. gayı etile şimalden, Sedan üzerinden ınnda kuvvetli bir ölçü olarak 
tecrübeye istinaden muhterem G enerale aned iyorum k i, m addi mımnrnlı evde oturan Yorgi kızı letilıniı.1 olması, muhtelif senıUcrde m<'lrri, bazı ) anlış fikirlerin do~a- dol::ışaıak ilerlemek istemişse de bu kullanılacaktır. 
sıkıntı yüzünden çektiğim ır..anevi ızbrabı, aradan iki yıl geçmi~ Fotıkn dün c\'lne misafir gelen kom- ve bilhnssa camilerle hnmnmlnrdn ına sebep olmaktadır. defa Alrııanl::ır mütebaki kuvntlcri- S iyasi ahval a&keri vaziyet ya· 
olmasına rağmen b ugün hatırladıkça bir tevahhuş biuinin kal· ~usu Despina ile beraber kendi ta- kullanılmak"tn olan Taksim, fürk- le Parls istikametini takipten vaz-

1 
b . d I d "b" d _ ' ıd • l. d • 1 raçnl:ırınn ,. 1kıp oturmu"laıdır. Bir reen H lk • 1 1 "ht" Milyonl::ıl'<lan mürekkep oıclular gcçcı·ek (esas, du·.,,man ordusunun nında gö gede ka1mıf bulunu)or. un en saç arımın ı ın.. ..,gru yayı ıcnnı ıısse e.rım, 

1 
k• d- ~ 

1 
.. .. .. .. ta nın ~ ., ıe, a ·aıı su arına o an ı ı - t b kil ı· ·ı ~ · ,. ... .. - - o uz eş günde ycdı yüz küsur o- · h d M aahaza nın tere H ariciye Na-

v if 1 1 l . I ara ı · oşcmcs çurumuş raçn yncı ortndnn kaldll'mış bulunmakta- metı·c lleı·lcdikten ve bu milddet znr. ını ası ır; Paris sonra kolayca yu. ... 
az eye çağn an ann mem eket hızmetinde bu unmak fırıabnı kcı;anndan etrafı seyretmek iı;!n n- dır. tulncnk bir lokmadır) demişler ve zan E denin son iki beyanah ziya.-

elde ettiklerinden dolaya d uyduklnn sevinç geride bıraktıkları ai- yağa kalkan iki kız, iıni olarak çö- İstnnbul Belediyesi bu vaziyet knr fmda binlcı·ce ton ağırlığrnda cep. Srdan ch-orında son Fransız ordu· d esile dikkati ce lbetmistir. Bun· 
lel . • • • b kk a b" d. b 1 1 • ·ı k k d k ~ 1 1 lı::ıne vesaire earfC'ttlkten sonra, bir • • lra erın.n geçnnı a ın a h' en ı~e es ememe erı ı e at at kuv- ken taraça an so aga uı;mıış ar< il'. şısmda Sılıhiye Vckıiletlnln evvelce sııııu sıkıştırıp çcvırnıi§ler ve niha. lardan bıri O rtasarktaki na 
vel bulmaktadır. N'ctıccde Fotikn 10 nıetre yükse.klik- vcl'diğl emirlere tevfikan, sıhhate yandan lhtil·açlann lkmall, diğer ta- ret onu imha ve esil' etmişlerdi. Bu ve diğeri Uukf&rktaki Siyama 

Mülaleanu 9öyle hulasA edeyim: Müdafaa hizmetine çağır· ı ten parkelere ılüşe.rek derhal 0~.ınüş, nıuz!r ol<lu'klaı·ı anlaşılan ve zaruret ı·rftan bir çok yaralıların ve eside- işler l'arisin işgalini bir kaç hafta ait bulunuyor. 
k d Şı Desplna ıse bir tcs::ıdur e d 1 JI k il b r n ;geı·iye sevkleri gibi ifası zaruri g"clktı"ı·ını"atı· ,· fnknt kat'ı- zaf"r ve 

..1_ w b' da iJ • • d'" •· k h d k" h k ar a n - o nyıs c u anılmakta olnıı u su- " .,, " f ·ı H • • N 1· UJgımız . ı.r vatan fın a ~mı UfUn.me musun a ı _m_etru. a • serı· olarnk evin önünden geçen lkl işler; temiılenect:'k ve tamir oluna- . ngı tere arıcıye azın, ran· 
k 1 b rd - l k k- !arın kesilmesini kararlaştırmıştır. netıce teınin olunmuştu. Düşman d b" k Al b 1 ını tes ıme mec ur o ugurnuzu unulmıya ım ve ha ı ı bır mü- elektrik telinin arasında kalarak Bu kar:ır p:ızartesi gününden itiba. cnk motörlcr, yıkanacak ve dinle. orduları imha edildikten sonra mü- a ırço manm u unuşu ü-ze-
aavata uygun olan bugünkü ~ekli sari bir müsavat teklinde teccl- kurtulmuştur. Adliye Ye zabıta tab· ren tatbik mevkiine konulacnkt ı l'. neeek insanlar bulunduğunu hatırdan clafaosız kalacak arazi ve şehirler, rine İran hükumetinin ciddi ola-
li edecek, haksazhklara feda etmiyelim. kikata el koymuşlardır. * GÜl'ERCl.VLER _ Belediye, çıkamıaınok lazımdır. Bil'lbiri arka. kolaycacık elde edJ!ebilirler. E kseri- rak d ikkat ini celbeylediğini ve 

Fırtına 

Cihad BABAN ı şehrin hususlyetleı·inden biri olan sına Jlerdderi inip kalkan tiyatro ya düşman topraklarında ilerledikçe lranın hu ihtan nuan itibare 
Ankara Vall.I il.idi - · 1 • • h 1" u d sahnesinde bir facia silsilesi seyre- taaıTuz hareketlerinin hamle vu··n• alarak her türlü tedabiri alaca-

Tefrika: 34 Yttzan: KANDEMiR 
········ ·························••ıl•••• 

durmu,, kaptanın dadlOI 
ortallk sUtliman olmu,ıu 

gibi 

İki ay mezuniyet almı~ olnn Anka. 
ra Valisi Nevzat Tando~an dün şch-

rlmize gelmiştir. 

Adllyedeı 

Komşu kavgası 

guvcreın er ıı;ın, mu te ıf sem er c der gibi hnrp hareketlerinin inklşa- 1 .. 
büyfik yuvalal' inşası için tahsisat tını beklemek, çok yanlış ve bu işle- eri nz:ılır ; ve her hamle aı·nsındn ğını ümid eylediğini söylemiştir. 
ayırmış bulunmaktadır. Bunlardan rln teknik safhalanna ve ilmt bilgi. az çok bir hazırlık devresi gcı;er; Bu sure tle İngiltere h ük umeti· 
ilk olarak bir tane Eyuptc, bir tane !erine ve rcalltelere pek aykın bir fakat bütün bunlar, bir sevkulceyş 1 nin Sovyet hükiımet ile b irl'kte 
de Beynzıtta yapılacaktır. düşünce ve telilkkidir. :aarruzıınun tabii icnplandır. Ancnk iki defa Tahranda yapmıf o ld uk-* BANDAJ GELDl - Trıunvny otede beride çevrıtlp çember içine I l bb"" I Ed ,. • ih 
İdaresinin Iluınanyayn sipariş etmiş 1500 kılometrelik bir cephede; alınmış olan Sovyet kuvvetlerin in an .ete ~ser, . .e~ ın yenı • 
oldut'l.ı bandajlardan 25 tanesi dnha yalnız blr tarafta iki yüz fırkadan imha edilmelerine voyn teslim olmn- tan ıle tey id edilmit tir. 
,gelmiş bulunmaktadır. Bunlar depo- fazla btr km wt!n hnı·eke• rtmesinc lnrınn kadar Alman ileri hareketi- Evvelki tqebbiillere kail' •ran 
lııl'dn bulunan arabalara tnkılacıık- ~nre fırkn başına yedi buçuk kilo- nln nrazl kazanamıyncağı tabiidir. hükUıneti memleketin hükümran· 
tır. metl'ellk bir hal'cket ve~a muh:ırehe 'J'nb}ye mazafferiyeti için arazi lık hukukunu ve istiklalini muba

replıesi düşer; nrn yerdeki b::ıtak- knzannı::ık ve düşmanı nıuhal'cbe faza edeceğine fÜphe bırakmamıf 
lıklaı·, giılleı· vesair zcnıın iinzalnrı 

meydanını terke mecbur etmek mu. tı. Maah;\za Almanya kendi tua-
,..1karılıncn fırka başına lsnbct eden t 

Mubaliğasız on, on ~ dakikıı 
90nra tılrdenbfre hava öyle bir ka
rardı, deniz öyle bir köpürdü, kabar. 
dı ki, tepeden inen bu kazayıı hay
ı et etmemek mumkün olamazdı. Bu 
havada hiçbir sandal "cya kayığın 
denize açılamıracngı, aı;ılsn dn va
pura, yana§:ımıyncağı, esasen vn
puı un da tehlikeyi be aplıyarak dıı
mirıni alıp harekt t etmek mecburi. 
) eUnde kıılacağı mnlunıdu. 

vinçle söylemiştim kl, kaptan hayret. 
le sordu: 

- Orada bir şey mi unuttur.uz. 
du? 

Güverteye inc.ı k n kendi kcııdlme 
şöyle mırıldanıyordum: 

- Yarnbbi, ış sana kaldı. ilahı 

Sultanalımet civarıııdn oturan E
mine adında bir kadın, geçenlerde 
kurıışı.su Şndiye ile geçimsizlik yü -
ziındcn kn\·gn etmiş ve Şndiyeyc 
tahkirde bulunduktan başka twinl 
tnşlırarak camlarım kırnu§tı. 

Emine, dilıı Bir!nc1 Asliye Ceza 
mahkemesi tarafından 2 gün mlid -
dctle hapis cezasına mahkum edil -
mi,. tir. 

dindir (!U fırtına) ı ! 
Aradan ııe kadar ~ti farkında p oliate l 

dej'.',-ilim; fakat f.ııtına dumıu~ ,knp. 
tanın dediği gibi oı talık süt liman Belindeki ip 

kopunca boğuldu 

lktıaat haberleri ı 

lsviçre franğı 
uzerine muameleler 

durdu 

nıulııırehe Cl'phe!>i claha nzalır. Şu vaffukıyet aliiınetidir. Fakat oyni fından ranm mü,kül bir ınevk!de 
hnlde cephe genişliği kollanılıın kuv. ~aıde sevkulceyş hareketleri iı;ln da- bırakıJmıt olduğu zehabına m ey
vctlcrle ıuütcnoo:lııtir; fakat bu ka· ırna nyııl kıymeti haiz değildir. Bir dan bırakmamak iizere yüz kü-
d . b sc\·kulceyo taarruzunun kudreti ve t b • ekm" ti" ik 
ar gemş ir cephe:-; e geriden, yedi lllU\'nffukıyeti sade arazi kaznncne sur e .~asıru g~n ç ıt . . ı:--

yiiz kilometre mesafcdcn gönderil. olı;üleml)·ecegi gibi kendi arzusile ~et muddetlerı sona er~ıkçe dı: 
ınesi lf:ı:ııngelen hnrp malzemesini k~t'i muharebe yapmadan sevkulceyş gtt ~~~n ~a !e~ncen gerı 

Meı·kez Bankası dünden itibaren 1 ve yiycccğı hergiin ve muntnzamnn ncati )'ııpan tarafın da arazi terket. alınacagı ılan edılmıı_;tı. B u ha le 
İsviçre frnngı üzeıine yapılan mua. sevketmek k< lnl' b1r iş değlldlr. Dl- mesj onun rnağlt1p olduğuna ve hczi. rağmen İngiltere üçüncü bir ih
mcleleri durdurnıuştuT. Bu selıeplc ğcr tnraftnn Sovyet topraklarında nıetc uğradığına dellllet etmez. Bu. tara lüzum görnıüttür. Buna 
dun İsv!çre~e gıindcrilmek üzcı-c h ı· llC\'i yollnı·m ~zlığı \"e fenalığı nunla bcrnbcr Kızılordulann müdn· kartı Almanya da Alman tebaası 
mavnalara Yüklenmiş olnn ınaUar 1 Almnn aı·k "Cephcsıııdc bu &ene yn- f d k d t eb t ha tii 1 
tekrnr depoİara nnklcdılmlo:Ur. pılnn haı cketlerin, geçen 1940 sene. ~n 11 

u r~ ' s a. ~e t nnt çıkanldığı tdcdirde siyasi m üna-
,., gosterdlkle11 şüphesızdır. Sovyet ku. b t k • · · t hükA Nitekim çok gcçmcd n de (yle ol

du. Karanlık ortasında boc 1lnyıp 
duruyoruz. Şimdi sadece şöyle dıişü
miyoı·unı : cAllah ' 'ere de yarına J:n
dar hava düzelse de bati Glrcsltna 
çık ıbllsı>m ... 

Pnı maklıklnra sanla nrıla, scmk
liyc ~deliye kaptan köprilsüne ~ı
kıyorum: 

• Denize ne oldu böyle birdenbire 
kııptan! Duzdecek mi deı·sinizT Ba
rometre nC' ilcmdc? .•• 

- Merak etmeyiniz... Geçlcl bir 
hava ... 

- Demek yarın s::ıbah Giresuna 
r ahat rahat çıkaQtlcccğiz. 

- Şüphesiz... Fakat ... 
- Fnkat1 ne oluyor kaptan? 

- E... Daha T rabzondan aynl-
madılt ki... J.'ırtmn~, savmak için 
tlolıışıyoruz. Tahminim gıbi dinerse, 
t ekrar Trabzon önünde dcmirliyece
ilz. 

- Ne diyoı ııunuz? 

olmuştu. 

- Yine Trabzon önündeviz ... 
.Merd ven başında accntayı bekli

yoı unı Dahn dogı usu onun lıeşlnden 
gclecek olan bC>nim sandalı. 

Halbuki f·v~du bızimki ı:ôrundü. 
Hiç ses eıknrn'ı)orum. Çiinkü n<'<'nte 
ılc nnlıı p kararlnştırdıl;rınıız şekil
de vapurdan aynlmıya mecburdum. 

Nihn~·et işte, o da çıkngcldi ve 
merdiveni ı;ıkıp da benl görür gr,r
mcz, sahteliğini gizlcmiye rahetıi;-ı 
bir heyecanla elini uzattı. 

- l\lon bey ... dedi, size bir telgraf 
var. Hem de müstacel bir telgraf •.• 
Buyurunuz! 

DLin sabah Beylerbeyi s::ıhillerindc 

tuhaf bir \'aka olmuştur. Beylerbeyi 
cnddeslndc 29 sayılı evde oturan ve 
yüznwk bılmi~·en Mehmet adındn bl· 
ri eline bir ip almış ve bunun bır 
ucunu sahildeki bir taşa, diğer ucu
nu da beline bağlırarak denize gir
miştir. Bir müddet sahilde dolaştık
tan sonra birdenbire derin b ir yere 
tesadüf etmlı ve bu sırada sahilde 
taşa bağlı ip te kopmut olduğundan 
Mehmet derhal dibe gllmiı ,.e boğul

muştur. Ceset aranm~ııa da buluna. 
mamışbr. Zabıta tahkikata devam 
etmektedir. 

Derhal nçtım ve bir gün evvel 
cllnıle yaıdığım satırları tekrar o. * ÜÇ BiRSiZ YAKALAN DI -

çık- I.iinga, Unkapanı vesalr bir çok semt 
kudum. Sonra yfiksck sesle: 

- Yazık ... dı,dim, vapuı·<lan 
nınk mecburiyetindeyim, keşke 

te1.J:"t!1fı görmemiş olsay,lım. 

- Vah vnh... BilsJ!)'dim ... 
Ve lıu çı>şlt saçına ıuıpan boş liif-

A ına bunu ôyle ı;lzlcnenwz bir ı:e- tan sonra kamaredıı,kt l!:Yamı mer-
divenin başına getıı ttim. Bunlar Hlimi ve Jiuılaverdl adın-

bu lerde 22 den fazla ev, aparlıman ve 

ıHi'kkin soyan bir hıTsız çetesi ya

kalanmıı, dlin adll~·eye teslim etlll • 
mişilr. 

Bu karara sebep, 1sviı;re frankı- sınde gnl'ptn, Belçika ve Fnmsa. mandanla1·ı her yerde son fişeğe ka- ~ a ı?ı . es;~gmı ran mne· 
rıın ecnebi pi:-;asalaıda giinden güne da yapıl::ın hare~etler ~adar kolay dnr sebat emrini verdikler! anlaşılı· tme bıld~tır." . 
kıymetini kaybetmekte vlması ve İs- olmıyacnklnrınn hukınettıı en en mü. yer. Sovyetlrrin tayyare ve tank hu. İrandakı lngılız tebaasının Al
viçrc kliriııg hc•aplıırında nlacnk~ıı- him sebcı>tir. Buna rağmen otuz bef 11usunda zengin olmaları, mildafaada man tebaasından daha çok bu
rnmzın fazla birikmiş olmasıdır. ıriıncle redi yüz k;lomet-re, yani heın sebat göstermek kudretini orı181'a lundUkla n da bit- halcikııttir. Ma* IST,L'll,mf·ı, Gf'.ı rni'ıU,F.:R Ylİl'iiınPk, hem muharebe etmek ve vermi,Ur. Evvelce de izah etUğim!z ahaza Alınanya· tebaasını tedri-
l'AR/nA 7'/ _ istıııılıul gliınrüklcr hem btlrnlıııt eylemek şnrtllc giin- h'l S k 1 vnı·i->atnda temmuz auında hnfif dt• vasnU yirmi kilomctrn ilerlemiş vcç 1 e ovyct ns er eri iyi t.cı;hiz cen geri almakla İran meselesi· 

w ~ edilmiş, talin1 ve terbiyeleri, itant- • ---L· t b••• • • 1 bir noksnnlık ~·örülmü"tüı'. Haı bin olmak, piyade fırkaları için güzel 1 . "''k 1 1 • h nm ec:neuı e ...... ı ıtı o mayıp . " İ erı ) ·u set, yorgun uga ve mu arc- ff d L • • 
dof,'1.lrduğu zaı uretler nct.!ce indr bir rckoıdur. lk ayda veya beş be buhranlarına mütehammil, sinir. dah~ fGmullu ve •• ~n~ :Vahım bır 
haTiçten pek az miktarda ithalat ya. haftalık birinci deVl'cdc böyle oldu teri sağlam askerlerdir. Bununla maluyet arzeyledagaru 1abat et
pıldıi'..rtndan varidat noksan olm~ş- diye bundan sonrnkl ikinci safhada be.raber henüz hiçbir sevkulceyş mu. mek iatemİflİr. 
tur. Geçen ayın rnridat yekunu bi r da n~"IIİ süratle iledenıe hareketi vaffakıyeil gösterilememiştir. Altı Meselenin daha ziyade lngilte
mllyon lira kadardır. Irak ve Suri. beklemek ise manasızdır. haftadanberi icra edilen muharebe- reden ısrar ve ehemmiyetle yat'
yc yoTiıı.l'lnın açılmış bulunmasından . Fnkat Stali?. h~ttının yarılnıasile !er ve ricat hareketleri pek çok za. dmı İı1ti7en Sovyet bükiameti ' 'e 
içinde bulunduğumuz ay zarfıııda b.tmlş olan bıı·ıncı safhadan sonra, 1 tl l f f Al l 
daha fazla ithalat yapılacağı ve u _ ikinci safhada beklenen hBl'eketler, Y a a yapı mış ve tara tara • lnwYetile neiltet'enin Asyadaki 
mumi vnridatın da nrtacagı· ümit e- yiıni Leningr.ad, Mo.:;kova ve Kiyef manlar tarafından kuşatılan rnünfe- iatinatsilu Hindistan a~da 

i b , . . 1• k rit Sovyet kuvveUerinin bir müddet d-z.-• .;ıı._ d~ a L!r _
8 

__ 1_ 
ılllmektedir. gib iiyük şehiı·ıerın ışga ı ço muh- mahsur kaldıktan sonra cephane ve. us~_..... _ ... y ... ...":. _.. * }'f.'NI E:KMEK BFGON BÜ- tcmcldir. ya yiyecek noksanından dolayı pey. tem~ etmek o~ tahmm .ola-
Tİİ.V F/lU.\'l,AFWA Ç/I(!''ı'f>R - Askerlrkte eV"Yeli kuşııtıl mıı, çem· deı'.J)t!y ialim olmaları sık 11k vuku- nabilir •e Afgan11tan nezdinde 
Yüzde yüz buğdaydan mamul eknıek bcrlennıiıı olan düşman seyyar ordu- bulmuftur. ln«iJtere ile Sovyet hükômetinin 
bu sahahtnn itibnrcn bütün fırınlar. lıırının l§leı'lni bitirmek llızımdır. Bu bahel tetkika devam edeceğiz. yaptaklan tetebbüderin de ı•ye-
rlıı satışa çıkarıl::ıraktı r. Bu scberıle Her sevkulceyş taarruzunda hedef, · b 1 b'I" 

f Eaki Ordu Kumandanlarından 11 u 0 a 1 ır. Topr ak l\lahsulled O isi müfettiş - gaye düşman ordularını kıstırıp im. t 
ll'rile Belediye mcmurlnn bıı snbalı. hn etmektir. Ilu netice her zaman Emekli General Eden, Siyamın nıiltere.1ıin 
tnn itibaren şehrin her tarnfında nrazi kaznnmııkla elde edilmiş ol- ALI IHSAN sABIS muhtemel İfgalini önlemek iddia-

B k l 
Acente vapum çıkarken unuttuğu da Jki sabıkn1ı ile 13 ynşındu Yusuf 

Q lŞ ar bir paketi getirtmek bah:ıncsile ka- ndın·ia bir çocuktur. iki sabıkalı 
Ynsufu kcndilCTi gibi hır11ız v. ctl•tlr-

teUn"klere başlıyacaklar ve imal c. maz. •raarruıun ölçüsil, miyarı da sile Japon kuvvetleri tara.fından 
dilen ekmeklcrin evsafa uygun olutJ bu .Jeğlldir. Eğer düşmanın seyyar İfpl ~dildiV.i takdirde lngiJtere-
ol madıi{ını kontrol cdC>ceklerdir. ordu lan bir \·eya blrknı; yerde durup Fuar seferleri ayın nin de.Thal tedbir alacağını ihtar ••••••••••••••"••.. yıgını tc\rnr Jskelı>rc yQUadı.,.ı iı;in ~ 

mişler ve cvveln soyat'nldun yere gön 
T bl.ğlerden vnpuıun ctınfındn lı nım ~ıkışımı e 1 göı ccek tek Trabzonlu yoktu. ~ererek kııpıları kendisine aı;tn:mış-

lrıatln sebat gösterh"'e onları kuşa. etmi, tir. Tokyodaki fngiliz sefiri 
iki mebusumuz tıp imha etmek ve bu netlceye ka- 12 sinde başlıyacak Amen1can sefiri ile b irlikt e bu 

k 1 ... 1 1 Eşyamı çabucak jnıll diler. Ben ! nrdır. 
ÇI 8rl 8n mana ar de atladım k yığa. i Her üç hırsız da Birinci Sulh Ce-

Vefat etti d:ıı oralarda duraklamak zaruridir; ihtan d iplomasi kanaliyle de J a-
~ vkulct•\ ş ier.bıdır. Bir kaleyi ihata İzmir fuarı iı;ln tenzililUı vapur p on yaya bildirmialcrdir-

R · SAFA Snat o snatti ki, limanda ftıini ı:ü-1 za mahkemesinde yapılan sorguları ... ~V.~~!....... ....... . cüru ç.oktan lıitfrmiş olun lıütiin ka. , sonunda tevkif cdilm!şlerdlr. 

l\Iecliste çalışırken kalb sekte in- edip ileıi harekete dev::ım etmekle bir tarifelerinin tatbikına bu ayııı on 
ı .. ·erde duı-aıı \'<' k11n, ı ıınn hir sey•·aı· ikisinden itibaren başlanacaktır. İlk İngiltere ile A m erika ıon söz-den vefat eden Kars l\Icbu u lısan .. " 

Tav'ın cenazesi bugün Aııkaradan orduyu ayni suretle tara,.sut \•e lb· vnpur snh günü r;:ıbah1eyln Gnlatn lerini söylem:f görünüyorl;ır. 
Alman ordusunun kazandığı yıkçılar ve denizl'ller Trnb:ı:rmun * SARHOŞ OLDU, PE'l\'CERE-

meşhuı- ı;ömlı>kçi mcylınr.rlerinde .. 
l. d mnl ctmck bir defrlldir. Mesela 187G ııhtımınclan hareket ederek İzmir Muharrem Fey .. : TOGAY gelecek ve namazı Beyazıt cam ın e .. 

kıl•ndıktan sonl'fl l<:dimekapıdaki dn ş::ırk cı phcmlıde Knrs kale ini için ylizdc 50 trrızillitlıı yük ,.e yoi-
haber verilen Smolensk mey- kııfaları tüisfilemckle ın~guldül'll'r. vıw Dı'ŞTÜ - Tnvukılazarında 
dan savaşı, Rus - Alman hu- Beni knç defn bôylc gnı·ip ve es- oturan Ce,nt adında biri evvelki ak. 

şchltllğe defncdilecekt.ir. ihata <'d"ıt füıs ordulan ileri hare- cu kabul edccektil'. Gidip gelme ol-

dudundan 750-600 kilometre rnrcngiz yolculuklara çık~rınış olnn ş:ım iı;tii!i rakının tcslrilc ıınrhoş ol
ötede ve Moskovanın 200-250 adamlnrım kilreklerc n!'!ıldılar ve mu" ve birnz bava almak makeadile 
k ilometre cenubunda yapıl - ne<len soııı·a, bir çok J~a:.ırl:ı~ A':1e- c\·i~ln pencerC>s1nc oturmuştur. nu 

Bir m eb usumuz daha ktto deY3ın etın'•lcr ve tuhtar Pnşa rnıık üzeı'C nlıl'ııeak tenzilatlı bilet. 
kuvvetlerile Knrs - Haımnkııle ıı - ler funl'ın knıınnnıasınduıı 10 gfııı 

vefat etli ra 11 dıı Zi\"ln muhnrehesini yapmış- sonrnyn l:ndıır mutr.bc:r olccaktır. 
İzmir, 8 (A.A.) ~ Büyük l\llllet . 

lnrdı. Dlğeı· tarnftnn a•·ni senede 'l'cnzilatlı lıil"t sııtışına dt>. lstan-
mıştır. 'T'ikn Muavenet Hevetın•n mıslerıle, 1 d d b l< k . t• C 

Bu tebliğlerden çıkan öz \ e llflmlk ya1>tığımız 
0

kumsnlıı ulaştır- -gıra a ışarıya a ma 1 ıyen k e-
açık manalar şunlardır: dılar. vnt muvnzeneslni kaybellerek so a-

l . R us odusu, ümidin çok (DManıı ı·a~) ğn düşmüş ve yaralanmıııtır. 

~h dl is\ idare amirlerinden l\lnnlsa J 

:Mebusu Doktor Saim Czel dün grce 'runa <"<'phemizde ileri hareket eden bul dahil olmıık Ü:ı:<'re İzmhe kadar 
saat 1 de vet at etmiştir. Rus orduları, Vidinden gelerek Pi- olnn mıntnkada fuarın kapnnacnğı 

ıe,•ııcde _ yan mevzi gibi - bir müs. güne kndar devam edilecektir. 

üstünde bir mulcavemetle, kah- ~ 

1 

Evlenme tek11Cl yaptığı s,.riinc kadar yazıktır, hiç olnıazsa niş!inlıı.nsınlar ı - l\Iaalesef iyi hareket etmedim .. 
ona karşı en ufak bir temayül duy. omu bir münasebetle ayrı1 mııı:ım:n böyle bir söz vermenin müşkülrıtını 
mamıııtı. Hayır bu fazla hiı· ~t·yd.. ı;al şırız. Bir ıe'k oğlumuza nt'ı; m !.• düşünmemiıtim. Ziya Bey hayatımı 
Bovl<' bir ihtimali nklınd:ın bile ge. deınll!enli... Bunu fazla bir lıassaııl. kayıt al tına almak, haı'<'ketlerımd n 

ramanca savaşmaktadı r. Edebt romo.n: 21 
2. Şimdiye kadnr Alman or- _ •• _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _______ ~~~~~-~:ı=~~ 

;dusunun karşısına çıkan düş- rrnA r /Ml'1'A ~-_t.-=:::-
m a nlann en çetini ve en sun- .. ~ .. r ,, ~ " - l 

turlusu Kızılordudur. ,~ 'ilf~l V & rft IJ ,_ N = 
1 çir_memişti. yet, hl•saplı bir oyun telfıkkı •ttlği hc.<;np istemek gibi bir takım haki ır 

Jkl senedir onu oyalanıaktntı bıış· için razı olmanııştı ve feci atdhet one firdü. Dünyada beni en fazla 
3. Alman ord usu, 3-4 m il- ~ ~ V lft\ ~ 

yonluk m evcudile , böyle b ir 
düşmana ka rşı , 2 400 kilom et
relik bir cephede, baz.an gün
d e 25-30 k ilom etre ile rlem ek 
gibi eşsiz bir taarruz kab iliye

ka blr vey yııpanınını~tı. tahakkuk etmişti. Bir gün delikanlı ı mu-ıtal·ip eden şey hürrlyctslzliktiı · 

fle taarruz etmektedi r. 
'4. Birinci hed,.fi ihata ve 

imhadan başkn bir şey olmı 
yan A lman ordusu, verdiği ra
kamlara göre, b u gayesine ken
di ümidini aşan bir muvaffa
k iyetle yaklaşmı,tır ; fakat 
nctia-yj a lamamıştır. 
Alıp alamıyacnğını bugün

d en söylememiz h içbir bakım
d a n doğru olmaz. 

Nedi r eksik olan... Nn bileyim'! 
Siz nlçin Mediha) ı lıeğendirılz. Ml'
dihnda fazla olanın ne olduğunu bi
liyor musunuz? 

Bu anlayamndığımız bir şey ... 

Ziya fazla hassas biı· adamdı. evde keneli kendini a~mı~tı... Ona hiçbir ztıınan he:r;ap ve,rmedinı. 
Kemal Bllbatar İşte böyle lıfr zanınnda Zlyanııı Şiddetle gcldiA'i halde mnğlfıp ve 

.................................... Kanlarında ı·uhi bubrnıılnra kablli. talebi vukun l!ı:lınişti. ı perişan ağlıyıırnk ve af dillyeı·ck l 
yd val'dı. Bahaları iııtlhnr crlrrak 

- Bunda be.iki Muzıı.ffcı 1 kısknn- ôlmüştü. Birdenbire ümidlcrinl kır- - Nimet lınnını o günkb ııktunli-ı tızııklaşır. 
manııı tesidcrl vardı r. dedim, bill-ı mak bu adaındn ruhi bir buhrnn l'U- tcilcn ıstifacle etmesini b11di. nozı Yüzünü buruşturdu: 
)'orsunaz ki benden önce l\ledihıı,ya pabllır diye düşünmüştu. Bu ~·ilzden olmazsam ofçlumın lı:ı~·ntını ~lırıcl ıı·- - Bir eı·krğ-ln gözyaşları hcrhal. 
kur yapan yegane erkekti. onu knli ola ı ak reddetmemişti. nııiş olacağımı iddia etti. İkiDct b r 

11 de iftihnr edilecek şeylerden değil. 
- Zannetmem, dedJ, hu kl\fi b.r Ama sebep sadece bu değl!di. 0 hiıdiseyc mC>ydan veını kt c .. n1u ıı- Nal'an Hanım gurnru, şefknti. 

Bakın ..• Meselfi :Muzaffer bey ne gibi karıkatür yapılı adamdan nn. b b" t . lı 1 li h nişanlılık devl'esi kalıul rtmrierl makta olduğunu kısmen olsun ıtırnf 
1 izah değil. Peki muallim Nneı bey sıralarda bir delikanlınm ulıirnüne de kuV\'ı't hulamadığınt iı;iıı uz. ıı bit· knlhl ve nınntığı arasında ki\ raıı _ 11 

k .. sc e ıye verınış u unmnnın o;: ın:ı _ 
·adar guzeJ adam ... Ne kadar tatlı sıl bo<1lanıyoruz! 1 d b h' d" d n i şartile tckliflt:rinl kabul etmek mec- 1 etınis lıuhımnakt.an teessür duydu. . ~ sız azap an a u u ıse c m csı:- r • 
konuşuyor. Duşunccleri bozuk defıl- Ha:ı.ıı· dostum ... Bu bir sempatı 1 t B' A ,_. h ü ,, buriyct.indc kaldım .• !cm:lc bundan I o an::ı kadar ,r(jzünde pnnldıvan 
d. s il --• · 1n hl b' • . . o muş u. ır vu11.ın.ın en z un - ~ 
ır. ev mem~ ıç ç .ı· sebep mesclesıdır. Ve bunu da izah gür;. venılte talebesi olan genç oghı Nn· ibarettıı-. samimiyet ışıklan kayboldu. Gay t 

yoktur. I•'akat siz onu ı:örduğün.;ız HaraıeUe, §imdiye kadar görmedi- r h · t 1 t' J' k t ' k Bir müddet, snçlannın ucunıı par- ı"ııııafııı• bir gülü.,le eski mütriıak· 
l . 1 . nn anımı ıs cm ş ı. · a n gc>nı; ız ., • 

zaman sırbnwla tuy erlnız.ln dikil.. ğım bir nıuhnbbrtle konuşınıyı:ı. baş- bu talebi reddetmişti. Talebenin an- n.ukl:~rına dolayarak da\g n grız er· kim halini, mağrur tavrını aldığı 
diğlni görür gıbi oluyorum. lamıştı. nesi bab:ısı günlercr. rahatsızlık ''er- ı lo avızc~e baktı. / \'c yerinden kalktığı sırada: 

Litifeyle sozünü .keatim: 1 Ziyayı üç dört senedir tanıyordu. mişler: cOğlumuz hayatına kıyacak, Sonra bir rüyadan U)ııııır ~ıbl· (D•varm wr) 

...,.,,, ı ııu11111111ıııırıııııuıı ıtıı11111tttııııtııııj 

r-J Vecizelerin Şerhi ~ 
;.lllUtl!lllllttll l ltll lllllfllJllUllllJllbll llllllJlll~ 

Kendini bir ı:zlık 
olan büaüklerle değil, 
çokluk olan kütlelerle 
ölç I Joha.:>n 

Doktor John•on'un bu veciz.e,ı 
insamn g(!('im dat·lığı yüzündClt 
daha zengin olanlara bakıp ha. 
set ctınemeı.i, ha etle kendini iız.. 

memesi ve ~·ıpratmamasını tav. 
siye edh·or. insan geçim bakı
mından darlık içinde ise baekalıı
rına kin bağlnnuı.kla, haset et
mekle değil, geçimini düzeltme
nin yolunu trtı1makla meşgul ol
malıdır. Çokluğun kendisi gibi 
olduğı.ınu dliıünmek i11e; yalnız 
tiz nefsi için, bütfin muhiti için 
çalışması liizımgeldiğini gösterir 

İnsan ge~im bakımından kcıı
d1ndrn dün olanlaın lıaknıaWa 
bu yolu tutac:ığı gibi ıllm, irfan, 
mczl)et ve iktidar bakımınd.:ın 
1. ndlnJcn yfiksek olanlara ba
knrnk onlann yolunu tutınıya çn. 
lışmalıdır. O r.aman insan mad. 
di refaha ve manevi yfik .. eli e 
kavoımuı olur. 
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.. S O N H ·A B E Fl L E R 1 Milli Şef Dünya harbi 11 -
109_. ... 1 !Alman-Fransız 

ı ınuııız tebHI• 1 münasebatı 
KAHİRB, S (A.A .• 

Oı'taprlttdi 1ncllb kum&?ıda.ıı. 
iuun tebliii ! 
L~ada hudut llllntakaııında b

til Qnanmıı, cHipıanın ufak nakli
ye kolları tlzerine at"t açarak baa. 
lan 411i'amuılarıbr. 

Alman tebllll 
BERLİN, 8 (A..A.) 

Alman tebllt"I: - Alman b.-ıhrı • 
yat .,.. han kunctleıi İıııflterentn 
jllf8ll.lai tı!min eden inglliz aeyrise
faiaine kal'Ş• mücadelede bllhassa 
büyük muvaffakı1etler elde etmif
lercltr. 

Alman denizaltıları fevkalade kuv 
velli bir himaye altında İngiltcreyc 
gitmekte olan bir kafileye hücum e
de~k 46.600 tonilato bat:rmıılar ve 
ccınan 29.000 tonilatoluk diğer 4 
vapuru dil torpillemişlcrdir. Bu dijrt 
vapurun zıyıu muhtemeldir. 
S.vaş tayyarelerimiz İngiltereııin 

şark sahili açıklarmda ceman 13000 
tonluk 8 gemiyi batırmışlar ve biri 
petrol geıuiııi o1mak üzere diğer beş 
biiyuk vapuru da ciddi hasara ıığ
ı-atmışlardır. 

Dlin gündüzün Alman av tayya. 
releri ve ha\'8 dafi bıttaryaları Manş 
aal>Jlinde ~4 İngiliz tavyaresi dü~iir
rnü~erdir. Bu muharebelerde Alman 
hava kuvvetleri zayiata uğraınamıı
tır. 

Dün gece Alman savaş tayyarele
rinden mürekkep mühim bir teşekkül 
iskenderiyedeki İngilb denlz üssün
de vapurları ve liman tashıatını mu
vaffakıyetle bombalamıolardır. 

6/7 ağustos secesi Sliveyşe karşı 
yapılan hava taarl'\ızundn İbrahim 
limantndakl petrol hazineleri ateşe 
verilmiııtir. 

7/8 ağustos gece.<ıi, düşman garbi 
Almanyanıa müteaddit yerlerine ve 
bilhassa Dortmunda taarruı etmiş
tir. M6nferit dlitman tayyareleri 
Berlin ilzerfne bombalar atmı~ır. 
'Sivil halk arasında müteaddit ölü ve 
J&ralı Tıu·ılır. 

Gece avcılan ve savao tayyareleri 
6 düşman tayyaresi dü16rm6şlerdir. 

Çe9melerln 
kapatllm••• 

dolru 
dellldlr 

'(B~lHM dfltoaJ 

tırmıf mıdır? Tabii yaptırmamıt· 
lır. Şu halde bu ~a ~
kapanınca, o semtlerin halkı su
yu nereden tedarik edecekdir 1 
Eline tenekesini alan Terkoı ida· 
reainin önüne gidip "rada mı te
nekeyi dolduracaktır? 

Görülüyor, ki bu çetme ka· 
patma İfİ laangi noktai nazardan 
muhakeme edilse isabetsiz v~ 
111evaimsia ıörünmektedir. 

(:...- •-'• ..... fimdi,e b
- nİçİD .ı.ı. eclilemediti &ole
c1İ7e7e sorulacak oba daima pa· 
ııaazhktan .__der. Bi~ t.t.ıabu1 
Belecliyeainia bu pruahk t*i· 
l'etiııli Jrepcljmjgj bildik IMle1i ..... 
teriz.. Fakat ayni zanumda •711İ 
B.lı&liı . , )'ine 11 .. r H iMi· 
dik bileli de, suya nİlbetle betin· 
ci ......... l.ae ekUAıli,.t .e 
'P ww olım7an birçok itlere pa· 
, .... ~ batti aarfetti
iine dejil .......... •V11Ç ••UÇ P•• athlma phit o1uru•. 

O c:laetle sulana aalahı için 
talaaiaat w-madıit bahanesi 
•üı- doin deiilclir. Belediye 
Oll, on bet aeaedir istese idi, 
İçi, d1'1, dört tarafı ıu memlarile 
.............. ,_,;, .,. prkede
bilirdL 

Belediyenin yeni, umumi ve 
bedava çeflllder açmadan eski 
hayrat çefllleleri kapatma kara• 
nada urar etmemesini çok rica 
ederiz. Sdahat Vekaleti, bu emri, 
Belediyenin tetvikile ve Beledi
yenin balkı ıwıu• berakmamak 
İçİa tedWrler alacaima .. a.ip ola
rak vermİf olaclıit cihetle seri 
&labilir. Herhalde bu ... ..u.c1e 
bu su meselesi tam ..W-uile laa
yati bir maeledir. Bu h1.11uıta 
bilhassa muhterem Batvekilin 
didlat .uannı celbederi.. Ken
dileri evvelce ı~nelrrle Sıla • 
hat Vekaletmde bulundular, fa· 
kat halla ıudm mahrum etmek 
aibi lııir emri ula .-ermediler. 
ŞimCli vazi,.ati ~ tetkik ettir
dikleri takcliNe ~eyi ita 
yanl1f kar....._ ......... rfı•· 
sar ettireceklerinden eminiz. 

TASVbd EFKAR 
__. ...................... -................ . 

Ta•Ylrl EfkAr 
Nüıba11 (S) Karo9tar 

1 Abone Ş..aiti 1 f'iir:: !=9 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Xr. 
Alb aylık ..... . ...... '760 > 1'50 > 
Oe aylık .. ... .. .. . •. 400 > 800 » 
Bir aylık .... ........ 160 > yoktur. 

DİXKAT: 

Tekrar bozulma 
emareleri belirdi -

PARD 8 (A.A.) - D.N.B: 
Amiral Darlan. dün Pariate 

Benoiılt Medün•Je ve Fransız • 
Alman iktıaadi münuebctleri ko
mia)·onunda Fnnaız bükimetinin 
umumi murahhaıı Bamaud ile ve 
Büyük Elçi de Bnnon1a görüt· 
müştür. 

Müteakiben Amiral Darlnn 
Pariate bulunan Nazırlann iftira
kile akdedilen kabine ıçtımaına 
riyaset etmiftir. Ziraat Nazırı 
Caziot, Maliye Nazırı BouUıilUer 
vı> lstihsalit Nnın Pucheu içti
mada bulunmutlardır. içtimada 
bilhaıısa iktıııadi meselcJer ~ÖrÜ· 
tülmüştür. 

Almanlann ıiJa.eti 
Loudra, 8 (.A.A.) - Son zaman

hııda Fransaya karşı bit kaç defa 
dı·ğiımiş bulunan Alman durumu ye 
ni bir şekle girm.itir. Harp t!Slla -
sında ''C mütarekenin imzasını nıü
tealdp Almanyanın gayesi, Fransa
yı kabil oldugu kadnr ıayıfiatmakb. 
Bu usulün talbikına şubat 1941 e 
kadar devam edilmiştir. Bu tarihte 
Almanya, İta\yanın bir müttcfık ad
dedilemiyeceğint ve bütün itibar ve 
kuvvetini !kaybettiğini anlayınca 
Bitler tarafından mütecanis ve kuv
vetlı olması ve f talynnın yerine knim 
olarak bir iııtinatgah teşkil etmesi 
iein tekrar Fransada birlik teminine 
gayret etmlttir. Şimdi ise Almanya 
yeniden Fraıuııslar arasında ayrılık 
çıkarmıya ve Franaa:yı nyıf düıür
miye çalıımaktadır. 

Tassa göre 

A/,llc•tlalıi ROllUMI 
ortlıısıı lıudıulıunııztı 

gılılmıı 
(B"""'4f MIM/Mln '"9aJ 
~ naaren, Almanya 
Kafkuya79 Türkiye iizerind~n 

giJec,&mü, 
Londra, 8 (A.A.) - Verman Bak

tlett, şunları yazıyor: 
.AJmanlann Kiyefin cenubunda 

~·aptıklan yeni tazyik, Londrada a. 
lika uyandırmaktadır. Çünkü bu 
hücum, Yakın ve Ortaşarkta vukuu
na intizar edilmesi liiz•m gibi görü. 
nen hidiseledn ehemmiyetini bir 
kat daha arttırmaktadır. Zira, uzak
ta bulunan Kafkasya petrol kuyula. 
rına varmak için Kiyef yolundan 
başka Tüı·klye ile İrandan ecçen l ol 
Tard1r. 

Nazilerin Balkanlardaki faaliye -
ti, bUhasaa Kfyef mıntakasında de. 
vam etmekte olan taarııu akim kal· 
dığı takdirde Na:ıile.rin yukanda 
zikredilen iki memlekete hücum et • 
meleri ihtimali mevcut olduğunu 
gösteııııektedlr. 

Suriyeden gelerek Irak ve İrana 
giden yol şimdiki halde Mihvere ka
pablnııt bulunuyor. Binaenaleyh Tür 
kiyenin marua kaldığı tehdit daha 
büyüktür. Çok nıiktarda asker, Bal. 
gar • Tüı k hududunda tahfit edilmiş 
bulanuyona da bu miktar muazzam 
deiildir ve bunların eberili İtal1an 
"Ye Bulpr aakeridir. Bulprlann dö
'\'ÜllM anulan bllbaaa Slav kardet
Jeri olan Rualana Alman ilerleme -
&ini durdıırmalan berine daha rd -
yade azalmıştır. 

Alman mite.baııaıslan hilen Bul
gar Uman ve tay1are meydanlarını 
tahkim etmektedirler. 

Bir ııey, hemen hemen muhakkak 
cibidir: )loskovaJ& kartı yapılan 
taarruzda olduğu gibi Kiyefl 1stih -
daf ~en taarruz da aktm kalırsa, 
Almanlar Türkiye ve İrnndan ~
rek Kafkasyaya vnrmak için Umit· 
siz bir pyttt sarfedeceklerdir. 

Reuter ukeri muharrİrİlle •öre 
Londra 8 (A.A ) - Reuter 

ajansının askeri muharriri Gene· 
ral Sir Hubert Goulıg şunlan ya-

zıyor: 

Herke1in nazan d k.k.ati fark 
seferine teveccüh etmitı bulunu· 
yorsa da umumi vaziyetin dığer 
cephelerini de gözden kaçırma
mak münasip olur. 

Türkiye ve lspnr.yayı İstihdaf 
eden Alman tehdid"nin bir haki· 
kat olması ihtimali elin mevcu· 
tur. 

Garp cenahımız Trl\blusgarbe 
kadar temizlenirse, Ortasıuktaki 
bütün kuvvetlerimiz Bulgar ve 
A1manlraın bir taarruzuna uira· 
dığt takd'Tde, Türkiyeye yardım 
edebileeelderdir. 

················································ 
Örfi idare 
Kanununda 

değişiklikler yapıldı 
Ank 8 (Hususi) - Örfi 

ar:azaran şimdiye kadar 
kanuna dl' e Vekiiletin-
baD suçlarda A ıy . .. 

d . . alınarak nıahkemesı !'~ 
en ızın d ızın 

rül ld bu ıukaaın an 
eee ere ' - dan 

t·ı cıogru 
alınmamak 1Ure ı e -
d - .. fi idare kornutanlıgı-ogruya or •. ül 
ıuu teDlibüe davalannın . gor • 
mesine müsaade edilecektir· 

Mahkemeye aevkedilecek ev· 
rakın forınalitaine ait klSllDlanDI 
aüratle tedvir için mahkeme 
-ardincla ~ voJ• AJpiıal 

Askerlerimize klf hediyesi 
erkenden hazırl-.nacak 

Dil kurumunda 
<1 ftta ""''""' ü""'' 

Milli Şefimizın yüksek baekanhk-
larında yapılan toplantıda Türk Dll 
Kurumunun higat, terim, teftli.ne 
ve yayım yolundaki plı§maları lıak
kında kendilerine malürnat wrilmif 
•• biU6n plıpmalarıa belirli vaı:gı. 
lar üaedade Jiirtitiil-i hak1uneald 
yüce buyı-ultuları Xurumca biiyük 

ANKARA 8 (A.A.) - Ha her aldığınuza göre, askerlerimi
ze mnulacak kıtlık hediyeleri kendilerine klf bumaclan yetifbre
hilmek için, Kwlay bunları bu le ne daha erken toplamıya bati~ 
yacakhr· 

Tefrllla: sa Ziya Şakir .. .............................. ._ ....... -
Ahmet Rıza Bey Perl•• llllncl dele 

gelerek yerle f"'I' bu••uyorda 

ALMAN 
tebliği 

(1 mci lr;l#ıi./ eim d~-rı.J 
Edmıyada hart.eden Alman kıta

ları Wesenberci ıaptetmi'1er ve Fin
lan.cüya körier.i ubiline kadar iler. 
lemişlerdir. 

Finlaııdl;·a cephesinde, Alman -
Fin kıtalarının muzafferane füırle
yişi devam etmektedir. 
Stalin hattında 26 müstahkem 

mevki ele ceçirildi 
Berlin, 8 (A.A.) - Hususi ınuha. 

birimiz bildlri)or: 
Bugünün mlihlnı vaknsı Almnn 

kıtalarınm şiddetli muharebelerden 
sonra Klyef ccııhesinde Stalın hat
tının çok ch<.'mmiyetli bir kısmını 
zaptetm~ bulunmalandır. Bu urct. 
le 26 nııist.ahkem mevzi ele g çh-il -
ml~tir. Bu haber, Kiyef b<ilgesindekl 
harekfıtın maruz kaldıgı vahim kri
zin atlatılmış oldugunu göstermek -
tedir. Şimdi Alınan kıtalarının Sov. 
yet kıtaları tarafından nıııhasaıa e
dilmesi tehlikesi bertaraf cdilmio ol. 
duktan başka bnakls Almnn kıtaları 
biı· cep vücuda geUrmt'yi istihdaf e. 
den manevralarıne devam imkanını 
elde etmişlerdir. Alman kıtaları as
keri harekatın sevk ve idaresini tek 
rar ellerine almış 'bulunmaktadırlar. 

FnJincli1ada 
Stokholm, 8 (A.A.) - Finlıındiya. 

dan Stolı:lıolma gelen haberlere gö.. 
re, Finlandi)•alılar tarafından Sov
yet hatlarına yapılan tazyiki ualt -
mak maksadile Finlaodi)·a körfezi 
sahilleri boyunca Sovyet kuvveileri
nin yaptığı hücumlar ıiddetini kay
betnüştlr. 

Balbkta 
Hehinki 8 (A.A) - Ofı: 
Baltık cepheaınden gelen ha

berler Almanlann Estonyanın ,i. 
mal sahillerine vardıklnnı ve bu 
mmtkadaki düşman mukavemet 
uçlannı imha için hemen bir çem
berleme hareketi tatbik ett:kkri
ni teyid eylemektedir. 

Çörçil Rozvelt 
mülakatı 

ftUa'anlarJa kal'fl)a .. lftır. 
Ctlmhurreisimh:, cHl devrhnlntn 

S O V Y E T yüksek değerine işaret buyuruak 
dilimizin özleştirilmesi yolundaki ça. D~ ı.oze başladı. Ahmet Rıza be-1 taraftan çahıacak we diier taraftan 
lışmalara bir k:ıt daha hız verilnwm ytn verdiJCi katt emirleri nakletti. O da .üDiveraitderiD Wd11de, t.&Miline 

t e b ı ı• g"" J• hakkında kıymetli aireküf&e.r ver - anc1a ,\alem odaıımda miithlş bir İl!- ılevnm edecekti. 
mişler, hazır1aam11 olan in.ti tasarı. yan volkanı patlayacaktı. Fakat hat ı Fakat kolaya iş lııala ... ı. f'elti'l. 

(l ind IG'Aif•dm& ckvıım} nın miizakereıriwi de idare ba)'Ul'&- Utip (Haet Arif efendi), gayet kur. ıte. dl', .tek bir frang b!!e kalmam.,tı. 
Te.yyarelerbnk, dlım•DIB motör- rak ... t 2Cl.3G • bdar Kunnnda bl naz, temkmll, (ta~Dl araba ne a\'- Oöa kırasııu V"reıatcdıel kln de, e• 

16 ve zırhlı kıtalarile, piyade ve top.. m11lar~ır. . _ . • !ayan) ve bJlha~~• lıu gibi S,leri uhlbi tazyik& hql••lftl· 
ça kuvvetleriue Ye tanare meydan- ı llillı Şeiımlz, clönlşler:nde 71ne idar<' etmekte pek 111a1ıir <ılan bir Ahmet ~ıza bey gllnler\.-e ~tın. 
larına hücum etmiflerdir. Karam Genel Merkez K•rala Te ndaındı. clü. Buna ınaarlf Maresinı 1ıı1Uıtan 

Biı· nehir yakınlarmda cereyan e lşyarlan tarafından aturlanmıflar - Vcy efendim... Sarık •e sakal naııll ici:: kaldıysa, bu vaziyeti ıcıiab 
den muanuidane muharebelerde bir "e aokakta toplanan halk 1tütlC51.ııhı ( E-Yli)·a kisvesi) dir. Onlara dckı:- için de bir çare bo.laınadı .. Nil.ayı>t. 
Sovyet teşekkülü Alman ordusunun sevgi .. ve saygı d~lu alkıoluı arasın· nulur ~u hiç? ... dl~ e, ateş püsküren ellm bir mecburiyetle ııefarethuıeye 
20 nci tank fırkasına ağır zayiat da kotk'!eı·ıne .d?~'?Gşlerdlr. • • 1 kfitlpl~i d"ı hal süküt.a t.lavet etti. gfttL Serir Eut Pap.nm Urfr.itına 
vcrdlrıniıtlr. Nehri geçen kıtaatmıız Fransız Sefiri itimadnemearnt : - J,.I, bana bırakınız. dıkllerck: 
nıukabil taarruza g('9erek Alman •erdi ı Dedi. \'e hepsine ,ayrı ayr1 eınir - ReTı buraya, maltlmatımı ge. 
fırkasının müdafaa mevzilerine hü.. Ankara, 8 (A.A.) - Rcislcümhur verdi. nfıletmek için geldim. Ban.ı, &eçiııe-
cum etmiştir. Alman topçusunun, nıa ismet inöııil bugıin saat 17 de Çan·! Artık Ahr.ıet Rıza lw~le mnb<>ü ceğiır. kadıır bir ınuş t.atuıic; edi"ız. 
yln atıcı makinelerin ve mitralyöz- kuynda :Fransanın yeni Büyuk El - 1 arasında, 5..deta bir meydan muha. Çtlnlrti, ~ fena btr vazlyf!tteylm. 
le_:in mfitemadt atefı, kıtalannnzın çl i Jean Helleu'yü kabul buyurnıuş. I reb<' 1 başlıımıştı. Hademe Hafız Ali fledi .•. Sdir EEat Pqa, ke.ntlı ın
hucumunu durduramamıştır. Şiddetli laı·dır. d ndldcn, başkatip Hacı ıArif efen- den bu yolda bir 1 tiıdn istedi. Ve 
bir ateşi miiteaktp So,~ct tankları Jean Helleu, Reisicumhura itimat- rtlye kadar bıtun maarif idareııl he· Ahmet Rıza bt'yin büyük bir ıztmtp. 
duşnıan tizerine yuı ümliRlerclir. Ce- namea ni tak~i~ t-ylem~tlr. Knbuldl' l t'li, zıl\'ııllı maarif nıüdurüne ika!a la ynzıp verd~l istidayı, derhal İs
rcyan eden kanlı muharebede Alman Haı fci·ıe Vekılı Şukrti Saraçoğlu da tutnııya ha 'adı. Aradan çok geçme- t ıııbula gfınderdi. 
tankları tahrip edilmiş, yüzlerce Al- lınzır bıılu'1muştur# dL Günilı birinde Ahmet Hıı.a bt'yfn Sultnn Hamit; Avrupada bulunan 
~an askeri ağır tanlclanmıı.~n 'Z.İn - lUiyti~ Elçmi:ı muvasal~t ve nıii- odasına )·abancı bır (zat) cirdi. Se- talcht>lere. oldukça c~mert davranı • 
cıl'lerl arasında, top ve mıtralyöz farekatıı•de askeıi menısım J'apıl • lim verip k edeki koltqğa oturduk- yord•. Siya&et itl~rine karışmsmak 
mermileri altında kalmıştır. 112 ncl · m~~tır. • • , • tan sonıa soğuk ve resmi bir l.iaan-1 ve kendi aleyhinde balanmanıalc 
ve 59 uncu Alman tank alayları ağır Cumhurre11onızle lsvıçre konfe- la: ~rttle 011lara ~r ay mtıaJYen bir 
zayiata uğramı,tır. Sovyet iblrlikleıi deraıyon heyeti reisi arasında ı ta b ld _,. N İ ııara ~önd~rlyordu Ahmet Rıza Be. 
28 Alman tankı iğtinam etnıislerdir. Anknra, 8 (A.A.) - İsviçre Kon- p - hs n tlu ani A~ı~orl ırfım.I idaazır yın de bu (ıbtıanı. f{ıhlne) den bıtl-
A 1 ~ 80 • ~a azre er.n n emır e e re-
Y!ıca 6 top, 28 mitra yoz, mo- federa!l)'onnnun kuruluşunun 1 a~ıı nl.zin he.aaplarını tefti eö~m. fade ederei?i pek tabii idi. Buna bl. 

tosıklet, 4 kamyon ve bir çok mırlze- tas 1941 tarihine tesadüf eıleıı 650 Dedi. 1 n•en. lnlda ile lst.nnbula ı:ittıkt.?n 
me ahnmııtır. ncl yıldön6mfi m6nasebetile Reiııi • Bütiln •zun boylular «lbl b" eonra, Ahmet Rıza Bey de lmn,•li 
Oclesa üzerindeki Almlın fu7ikİ cOmhurumuzla İsviçre Konfederas - aafea olan Ahmet Rısa bey lc;raz • ümitlere kapılarak kf!ftdtsine tıır 

Lonclra 8 (A.A.) - Reuter yonu reisi ~rasmda samimi tebrik bi(bir feY getirmedi: ' a ına pın·.a ~öndeıi1ecetinl bekledi. 
ajansı bildiriyor: ve m!Ue~ssısane teşekkür telgraf - _ Ah efendim ..• YaJnıs hesaplnrı Fakııt. günler geçiyor.. ba '1'8ra 

Londranın salahiyetli kaynak- ları teatı olunmuştur. •etO... ltetke maamellb da tetkik eelmiyord11 ve Ahmet Rıza Beyin 
larının bu~ün noktai nazarı ,u- 1 rlsentz ... Bir tiırlü ıslah edemediğim \'azlyeti de, hergün biraz daha va. 
dur ki, Odesa üzerindeki Alman Almanya rana ıu 1dareniıı, bütiin mina Ye mahiye- h~met kesbediyordu ... Pansiyon sa
tehdidi olduk 'ddi bir mahi- bir ftOt& Yerdf tini öirenlp de, Nnır P:t§a hazret- h.ıblnln tazyikinden, artık ocla"ında 

1 
ça cı I bıle yataDllyor.. :pek çok ceeelerinl, 

y_et. a m_aktadır. Alman kuvvet e- lerine an.etseniz. morldarın kanapelerl herinde .....,,_ 
B 1 b (1 inci •ahi/eden devam) Diye mukabele etti '"" ...... 

kn.n~nd ıe.oçilcerkofun ceb~u ~. ş~lr- da 1y1 bir teı;ir bırakmadığı «ôrfil • 1'dtfş, -uzun sü~edl. Müfettiı, riyor .. ·~· edil, :peritan bir lıalJe 
ısın e gıtt çe artan ır sura. e mektedir. İıanlılar kendi dahilt -itle- Parla kaldırımları &zerinde IDr!lk-

terakki ettiklerı'n'ı gösteren ala- ?rlaulf Nazırına şu ima ra,poru giin. lene t1üriikl-e Sefarethanove -ıdi-rine hiç kimseyi kanşbrmak tste - derdi: ~· ...,J ., 

metler vardır. memektedirier .Çünkil bapnkü iran (Jılaartf mtlrilh11 Alnnet Rıza be- yor .. her &'idlfinde menfi bir cuapla 
Sovyetlere göre iki tarafın zayiatı eski İran değildir. K<:ndi dahili işle- r1n aleyhinde vukubulan ihbar, ta- ka~ıl8'JYOr.. aç midesinin itıyanını 

Moskova 8 (A.A.) - Dün rint başaracak bir kabiliyettedir. hakkuk etmtş .•. Ve mı:ımatleyhin ına. •U1turmak içln her çeıme.nin ~nünde 
sabah Moskova radyo•unun ver- İranın yüksek fikirli lideri Ala Haz- arif sandığından (beş bin kuru~) ib- duı'Uyor.: 
diği resmi bir habere göre, ~ark retl Hümayun Şehinşahı İran Rıu tiliis eylediği mertebe! subuta ermiş.. - fkı ıu, bir ekmek yerine geeer. 
cephesindeki Alman zayiatı Sov- Şah Pehlevi, İranı büyük .bir terak- tir.) mtnş.· ta •-- ı ı ....:s 

t 
· t ı·d' S kiye ·mazhar kılmıştır. Dost İranın N b .._ ıye, s ...... su ç yo, .. u. ye zayıa ının iki nı; ı ır ve ov- Maarif • azırının ceva ı gec&&mc-

yet zayiatı h kk da Almanlar isüklal ve mülki tamamiyetinin bi- di: . Zavallı A~met .Rıza. Beyin vasiyeti 

f 
a ın h zim için de ibüyük bır kıymeti nıev- u d ~ d .__ çılclte!} dervış ve rahıplerl de _,.. 

ta~a ın~an1 .vdrilen rakaml~~ldi .~- cuttur. ru~"'i~~i~ •:u~f1:.ı:~~f b~~b:~: miştl. Bu fect vaziyet karfı• .. ;da 
~~-. ma ~~ ü ür. Resn-~nd ı ~1- vasıl olan maarif midfirü Atımct metnnc• ni muhafnzaya çallfm&lc .. 
ıgıne gore \!İmdiye a ar - At yarı~Iarı Rıza bey hnkl..,nda, memurln kanunu ve, t:ı.llin btı zulmiirıe küserek (Sen) 

(1 mci ıahif eden dımım) manlann insanca zayiatı 1 milyon -.. mucibince hareket edilerek neticesi- nehrinin d:bjnJ boylamamak için onk 
hükilmetile İngiliz hükümetine Al- 500 000 · · 1-' lb k' b üt 1 · b ' 1 geçmı~tır. -ıa u 1 (1 '1ıci sahifeden deı:amı) ııin sliratle işarı ... ) Ul : lir sa ır ve metanete malik 
man tazyikine muka .. ·emet edebilmek S t · -ı·· I k 1 k ktl . ovye zayıatı, 0 u ve yara 1 :ı- safkan Arap erkek \'e dişi taylara Diye, emir geldi. 0 ma ~el'<' · 
!çın Sovyet Rusyanın Anglo - Sak- yıp olarak 600 hin raddesınde~ mahsu•tur. lleaaresi 1600 metre, ık. j Ahmet Rıza 1>e7, (bi ;rAdi!I seni· Ahmet. Rıza Bey, bu abır ve me-
son demokra ilcılnln icll yardımına d' 

b
••• ld x. bild' dl ı -" ı / ır. raaıiyc,,i 255 liradır. ye) ta),n edilmiı oldug·u clhetJc, tııııt'tı o tcrlvoıdu ve ıı küçülc b"r 

mu_ o uaunu ır lif -yen- M"t k'b M k d melrtedir. . u ea ı en os o':a ra yosu l - Xu"'f fi6 kilo, cokeyi Mecit, .menıartn kanonunun (nıaddef mah· tikiyette bulunm:ıdan, bu ak l t111ı. 
Balık avı İyi neticeler veriyormuf Stalın hattınan yanldıgı hukkın- 2 - Sul('yk 56 kflo, cokeyi Şaııdor, susı) na rağmen. k~dlsine işten el in deflfr-inl bekliyordu ..• :Niha H 

Vaşington, 8 (A.A.) _ Potanıae daki Alman iddialarile jstihza 3 - l'ıleJıuttülva 54,i kllo, cokeyi çektırilemedi. Ancak. {meclisı tda· gGnUn birinde, teHdfifen eline p. 
Riyasetlcümhur yatından alınan rcs- ederek bunun bir Alman uy- Hor~art. Koşunun galibi olarak l\le. re) kararile, derhal nıabkemeyı Te- çen (La Justis) gasetesin'n bir kö-
mi bir telsizde lıllclirildlfi;lne göre, 1 durması oldui'un:.ı Kızılordu lıkettülvayı göriiyoruz. rlid.i. Ş(!~·nde e:öz6ne bir ilin ilfti. Ba lril-
Roose\"elt doııanına wlsizi vasıtasile 6000 den fazla Alman tado zapt . OÇONCO KOŞU Ahmet Rıza bey, hiç ummad ğı... etik ilanda, ııu satırlar mtind~ı: 
beynelmilel işlerle sıkı bir teması veya tahrip etmiştir. Ruaların za- .İkı yatında hiç koıu kaıanmamıı BJc bf.klemedifi... Birn bile batır (Gazetemiz ieln bir muııabh he 
m.uhafaza etmektedir. H~\·a güzel- yiatı takriben 5000 tanktır. Kızıl yerli safkan 1ngillz erkek ve dişi ve hayalinden ıreçirmedW bu kor- ihtiyaç vudır. Mfiracaat edft!ler, 
dır. Balık avından 1)1 netıceleı· alın- ordu, 8000 den fazla top zapt ..,,...,. taylara mahsnstur. )f~feal 1000 kUJtC iUaam altında fena haldıt ur- imt.1banla .kabul olunacaktır., 
maktadır ah . . . A T metre, ikramiyesi 300 !ıra. aıldı. Ne yapacaiını O&fırdı. Ve 0 Ahmet Rıaa Bey, blyilk ltir c-.. 

Bu teWzde Roose,·eltle Churchill ya fıt drı~. ;tmıştır •. t yn
7

i devre 1 - Yavuz 56 kilo, eıokeyi Mah- kadar Pflrdı ki, kend•inl müdafaa rot p.tercli. Derhal PU!'telıhı • • 
arasında yapılması muhtemel müla- ~T n .a 1 op zayıa 1• 000 deı: mut, 2 - Ban:an '6 kilo, eok~ edebilınek iefn •aı" .. ,. başladı. ( Mbt (K!emanııo) ya mtıracaat ~. 
kat pyialan hakkında hiçbir kayıt ıbarettır. Alman hava kuvvetlen Ahmet. 8 - Alışah 56 kllo, cokeyı Rahnedar olan haysiyet .-e JrUruran• P,1.flı.clan pıeenleri k1Uea ..ıattık-
bulunmamaktadır. 6000 tayyare kaybetr.Uftir. Ruı· Horvart, ' - Bomlıa 51 ~ .. ~ kurtannıya ealtttı. lllPtr ne mu. taa ..,.., iatüıana sir~ luı&ır 

A~nl·ra .,g.. lann tayyare zayiah t-1-riben Şandor, 6 - Saron 5'.i kU., eokeyı Yaltak ola--... L A b'- '"'- 1 · · olduiuu •öylecli. 
_,....___ ·-- - Rqat. 1 - Bllket 14,6 kı1o, coke,I - r .. ! •ır- I> re ıeıa 

Berlln, 8 (A.A.) - Yan resnıt 4000 diı. Ba 
7 

p do H,6 kilo bir yorganı yakmak lazım oldutuna (~ ..,., 
blr membadan bildiıillyor: Y eaİ Cenea-aller 7ram, - ar D ' co.. anlac1ı. )(aaıtf JlfMGri,.U ....aıyetıl ===-===========-• 

B - Alma H . 1y N ti 8 (A A ) keyl Abdullah. •e. derhal bl t-. ata .. • o 
ugun n arıc e ezare • Mesllo•a · · - Ofi: Favorlmb: Buket • HatTan. t-·n"'-'• _ ~- ........ (·--~•n.ı nama~ı, ' -ı E f EK K R 

Cburchill ile Rooseveltin bir nıüll- Stalinin riyuetinde toplanan DORl>ONCt) KOŞU ..... _. • ., -.... u._,. ,,_ 
kat yapmaları ihtimali hakkında ya. komiserler meclisi. altı General t}~ ve ~ yakarı )'&ita yerli :.:-ia~!)~e-::ı~ C.rtteıhrek. Eıl~ &evMI' Kübranın kısa bil' 
hancı gaıet.elerd.e btlhaasa Amerika- t . tmiftir General V ·r safkan tnsılıı at ve kısralclarına rahata ık akab111da u!ullle ait.eM.. 
da neşredilen tahminlerle meacul ol. ayın e • h. H M a• l maheiuıtur. Neııafesi 2G&i metre, ik- Ahmet Rıza beyin ildnef defa ola- airen ele.mime iftirak etmek ._ 
muştur. Bu huaW1ta tahmin yürüt- Youc.hke'Ylt~ ' ermann. agou r&Jnlyest 4'10 lirackr. raJı (Paria) e a~ak .._ .. ;ı •• hayrı· ceııuesl .111crasill\ine .,iz.zat Sl!Wıi• 
mekten imtina edilmektedit·. Bu hu- A!exıı Zype, Thcophlıe Pok· 1 _ ltarufi1 n kilo, eoktJi Pi- tıam fkfad cUlnlm aoktul batlaonş.. lke~ d~t k•c ~kraba1al frıma • ~ 
susta oldukça lakayt davranan Rer- hovinko, Jakob Kraizir, Serıe tı ... Derhal Mlkınıfldllebnlr iti ur cuer en, ıc e on, telsraf " 
lin siyasi mahfill<.'ri iki devlet ada. Krylov. Upı, ı - Komam IO,I ltUo. eoke,S Ahmet ]bu f1lll& mektupla beni batıriııan rakıalan-
ımnın bnlufJllaınnın hidiııelerin ce - ••••••••••••• .. ••• ............................. , Horva'l't, 8 - Gonca (;R,& 'kflo, co • be)' heınen kalem. aa. mm hepliİııe !>i.rrr ibirer cevap ver-

reyanı üzerinde wsil'i olmı)·acağı f!k . . ~l 'f N MM if p m ye ın-.ıını sı ....una ...... _ lskerlik kalllllda 
keyl Şandor, 4 - Humahatun 63,J rılaeak .•. Baraa maarif idaresinden .. , i 1 ı.· lıhl b··•---.1 • .x.._ ... __ 

rl
'ndedlrler. kılo, cokcyı Davut. aarı azın un nşava. "e tim' k L 10 .1 ,_ __ ... il . · . ı ketin - . · muzerc ın auu ı e ...,..., enae 

Berlln mııhfi1le1"'i Clıurchill ile lik Favol'imız Karanfil • RomallB. m~m e b!ltun ıdare bozuk • minnettarlık Ye tqekkurlerhnia l11-
Rooseveltl alükadar cdl'n meselelerin de11v• eı·k ya•ılıyır BEŞiNCİ KOŞU l~guııuıı yt'giine mesuli. elan Pa-' nerı ibfa.Cını mu.'bteı em cazetenizdııa 
de al'alarında vuknbulacnk bir mli. '1 p Döı t ve daha yukarı yaşta saikan dııahtlanhllndtlkam ~makb ç~n bu~ıa. lic:a edcrım. 
likatla halledilemiyeceğini Arap at \'e kısraklarına mabııu tur. lln a P.Y n e nl'şrıyata av-ıyacn ~tı. z lda.k V 

etmektediılcr. tahmin (1 '1ıci ll(!lıifede11 iıvetrt) l\le afc>si 2600 metre, 1kramıyesl SOO Hııyır... Ahmet Rıza bey, lıoyle ongvl.-.L T 'Turcu~ıık "' Ko. 
kanuna nazaran aııkere ahnnıalaı ı liradır. yaprnndı. Gııyt't Yalcur •e temkinll Wturnı ,.,. r• fflt~ Ş. llfr 
lizımgeien gunc kldar yapacakları l - Bora 58 kUo, rokeyi Mc>.clt, daHıındı. Kendi•ini, boş bir kC'!' tle d""' il zafler Pdlı 1111 

Japonya Rus 
hududuna asker 

yığıyor 
(1 iııci adi/ tdt:rı deı·tım) 

Uzakşarktaki Sovyet orılu~ıı, liç 
esas grupa ayrılmış bulunmaktadır: 

Viladivostok askeri nııntakasıııda
kl ordu. )lançuko hududundaki A -
mur nehri ordusu \'C Tran!lbaykal 
mıntakasındaki ordu. Bu uç gı upuıı 
mevcudü takriben bir milyoııcluı·. 
Japonlar lılançukoda ve ıtmalt Ko. 
rada 4 milyona bal.iğ olan oı dulannı 
son zamanlarda takviye etmişlerdir. 
Japonlann başka mildafna mevzile
ri 1ıazısr1amalrta ve Harlıtn t'4! Kore
nin şimal hududu arRsında kıtalar 
tabfit etmek Q:ııere olduktarmı göl. 
teren deliller mevcuttur. 

ÇaDfr Kay Şekin kuvvetleri 
Naı]J<in, 8 (A.A,.) - Ofl cHavau 
Domel ajansına Nankindcn gelen 

haberlere bakılırsa Çangayşek, 1ngt
lis kuYVtlerile itblrllği yapmak su. 
retlle Blrmanyanın müdafıı.ası için 
50 tnmen seferber etm!ştir. Bu kıta. 
!ar Kuangsi, Yunnan Ye Hunan vi-
11\yetlerinde seferber edilml~ll!rdir. 
Buralardan Birmanyaya mütevecci
hen sevkedilecek\erdfr. 

askerlik muvazzaf hizmetlerine mah- 2 - Ro7.kurt 68 kilo, rolceyi Şan"or, (Pnris) e firara icbar eden limlllere 
sup edilecektir. Bu layıhanın nıüı;t.a. 3 - Karakuş 58 kilo, cokeyi Yakup, karşı a'rıını açn:a:lı. Her §eyden <'V· BiR ZIYA ELiM 
ce>liyet kara e 'TIUZakercsi h!ikuınet 4 l\lihrülcan 58 kilo, cokevl Davut, vel, ) :ışa)·abilmek i~in kencüıı!ne bir 
tarafından 111 ten istenecektir. 1 Aj:°:l'I ıncbu. u fhsı.n Tnv, Ankart1. 6 - Yıldırım 68 kilo, cokt') i Rny. proı:r:ım hazırbdL Subaylara Er tayini istihkakı da v:.zlfı. t,aşında vefat ~tmı,.tır. 

Ankal'a, 8 (Husu'!i ınuhnbirfmtz. ram, 6 - Sımri 56,5 kllo, cokeyi Alf, Hu defa, koylPrdcn birıne ceı::ı. Cenıteııi Ankuadan tstanbulı. n.lr. 

lef 1 
) Scf '--'llkt 7 - ltık 56 ki_lo, cokeyi Abdullah, medl. Ellndc bulunan pek az b~r pa. ledılerek 9/8/941 ctıma'l't,,.l --ı 

den te on a - erucr c veya 8 - Tunıt 56 kılo, cokeyi İhsan, 9- ra ile bir nıüddet ha'-·atını ucuzca ...., &u" 
buna takaddüm eden halihazır vazi- .., (buı:lin) Reya~t camiinde saat tT 

b
. '"him hallen! d Sava 56 kilo, cokeyi Rqat, 10 - aürükllyebilmck için, fKnrt-i Vela- de ıkindl n~mazı kılındık"-" •on-

yetl gi 1 mu e or u men- Sevim VıIIJ 54,D kilo, coke:rl Zekeıiya ten) denilen talebe mRhall~inde t ı 'h tl E":,. " .. •• 
suplan aıleJerinden •Y:l'I olarak ara. F 1 1 .l\l'h -ı B k t • mcras m ma •u11a e aıme .. a111 
zi uzcrinde çadır ve ordugahlarda İka'vl~rbmhisz: 1 111 ,/~ calnk- ulozdudı fakir bir pansiyona ~~. Kendi. rhitlif,-ine defnedilecektir. Allah nll 

k b l ı ı a ,,...., ınc oş ar a ır. aine müna,.ip bir 11· bulacak Bir t et 
vazife görme ·tc u unurlaıkeıı yiye. Çifte ibahis 2.3 ''e 4-5 inci koşular ... ı me ~ı:ı. 
eelc maddelerini dahi hazan tednrlk arasındadır. Üçlü bahis 3, 4 ve 5 
Ye teminde zorluk Çektikleıini te.sblt inci ko,,ulardadır. 
eden Milli )ılüdafaa Vekileti bu kal>il lııtanb1tl Su Sp&rfan Ajcınlıfi" • 
ıubaylua bir er tayini istihkakı ve- dan: 
rllmesi için hazırladığı kanwa pı·o- ı - Bölgemiz 1941 yılı y&mıe fam 
jesini B!i~ük Mlllet Meclisine sev. pıyonlulı: miiaabakalan 9, 10 Ağ111-
k<.'lmiştir. tos cumartesi ve puar cin)er1 Jde>-

MiJasta 35 hektar cı. rüsme ha'fU&Unda yapllacaktır. 
2 - JıUisabakalara aaat 14 de baş 

orman yandı lanacnktır. 
A ) 3 - Şampiyonaya evvelce yapılan 

.Muğla, 8 (A. · - )tiliisın Bnfa seçme müsabakalarında birden altın. 
Şenköy Barnll1t onn•nlaı ında çıkan cıya kadar derece almış olan y-Ozl
yanft"ın üç gilD devam ettikten 10nnı cüler ~nobi1lr. 
söndürülın6ıtür. Yangın büyük zn. .C - Hakemler: Baehalcenı: Rıu 
rarlara sebeP olmuştur. Ku·ııhisar Suerl, Hnkem: Sıtkı Eryar, Bekir 
köyü ormanında çıkan yangında 8~ Jılacur, Behzad Baydar, Ali Rıza Sö
hektar orman yanmıştır. 
Teklrdağda mahsul :zeralp, Nuri Bo•ut, Suat Erler, )(e. 

tin Baran, Faruk Birgen. vaziyeti ·················~······ ....................... . 

lstanbul Fiyat Mürakabe 
Komisyonundan ı 

93 No. lu ilin: En ~bek kali te azami et fiyatları şu şekılde ı-. 
!alt edilmltür : 

Cintl 
Cıutlı 

lira.ta 
Topta11 
fiyatı 

Karaman ft 41 
Datlıt 28 63 
I ... ,,. kmreık Mtatlan •ı-tı •t blraiulDUftır. 

61 

• 
("") 

Harita Umum Müdürlüğünden ı 

• 

1 - Harita kıtaıu erlerinin i1aUyaeı iciD ('°0) ..._ .... , (418) 
takim kıtlık ve (82e) takim yazlık elbiselerle (3 000) takım ~amatırı " 
(2.800) cift yün ve (Z.800) çift tire tonP .o~~ •• lıtk. 

riitbesinde bir adli amir bulun- Tekirdei 8 (A.A.) - Bu yıl 
durulmaa zaruri görülduğündcn vilayetimiz mahsulatı çok bere
örff idare komutanlığının inhası ketlidir. Yazlık ve kı~lık mahıu
üzerlne uke~i mah.kemelerde hu Iatın geçen seneden 36,000 ton 
kabtl memunyetlenn teıiai ka- , fazla olacaiı tahmin edılmekte-
,.m,tant...._ dir. 

SUver•te ölenler 2 -.Fuarlık lZ aiaat.ıııl ıNı aab ehil --* (lt) •• Aılbrıa o.. 
beeI Hanta Satuaalma leomiıyonunia 78Jn}eeaktır. 

8 - )(nhaw._ McW tu1aft (l:ı.863) Jino1 0c ltlD altı )'4z ~İ lira 
( 1 O) kuruı ve pazarlık ıe-.&a 4a (1.141) le bin ... ıta kırt "lda U.. 
radır. 
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Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm Hacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 
r.;fs· P"ORT--,1 . 1 1 1 . .. 1 -

= 

L.:------·~--····:...ı iş fle lıagat ~·tap/arı, • ~ r Ç K S l Z S A l • s A N ı· N 
Basketbol maçları KREDi TEMiNİ 
İstanbul Bnsluıtbol Ajanlığı açık ve C•l•loQlu Çlfteseraylar bahçe •• 

,. 
DOKT-OR 

Sedad Kumbaracllar 
'OROLOG - OPERATÖR 

İtlrar ııolıı ı•c tffiasiil haatalık-
hııvada bMketbol müsabakaları ter- • C •• h • t tb k d 
tip etmeyi kararlaştırmıştır. Bu v ERE s 1 y E s AT 1 ş um urıye ma aası arşısın a DIŞ MACUNU lan mütehaaırı.ı 

Ademi iktidar ve belgeveekllği, 
gece işeyen çocukların tedavis1 
Sirkeci, Anknrn Cad. Semlh 
Lütfi apıırtımanı. (Tan l\lat-

meyanda ilk olıırak Burgnz adasında Bestekar Tamburi Salahaddin Pınarın idaresinde memleke· 
ıki kategori üzerinde lıir b:ısketbol Yazan: Herbert N. Casson timizin tanınmış sanatkar bayan ve baylardan müteşekkil 
tunıuası tertip etmiştir. Bu turnn- ON ALTI kişilik büyük ıaz beyetile birlikte eşsiz okuyucu 
alanı kız ve erkek .ı;porcular iştirak haası karşlsı) 

edeceklerdir. l\liisabakalııra 15 agu,. Kredi nasıl temin edilir? Müzeyyen Senarı 
tosta başlanacaktır. Veresiye nasıl verilir~ ~ 

Her pazar saat 15 den 19, 30 a kadar bahçemizde içkisiz Paralar nasıl tah:ıil edilır ? 

[~~~~~~~~~~~:ı=~1=20:5:~:.~:~:~:ri::İ:~:n:bu:l, :~:K:l~:-:~:;:~:~:~:~:ro:~u:~~= ~l~~~~z~n~hl~e~di~nli~~~W~liu~in~~~~~~~~~~~ 
] 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

io· ' H Y . De·vıet ·Demiry .. oll~rı lı"aıilarl ·: "· 

BORSA 
8 • 8 • 941 muameletl 

1 o ndn 1 ~ter\l ıı 
~e'V!or- ıoo Dol r 
Cene•r• 100 laY. P'r. 
Ilı' adrH 100 Pf:utı 
Yokoha. 100 Yom 

S.22 
129.5275 

1 

• • 

Soldax ıaüa. 111 yukarıdan ac-apı: 

l - Pandispanya cinsinden bir 
cıda. 2 - Bıkan • Bilmekten emir. 
8 - Kadın papazlar. 4 - Birden
bire - Beyaz - Surlyenln merkezi. 
5 - Saf ve iyi yürekli • Bir hnrf. 
6 ÖkilzOn dişisini satın al • (iki 
kelime). 7 -- Boşuna. 8 - Başına 
(g) gclir11c şişman budala olur -
Evlenme akdi. 9 - (... ıla mahalll 
yok) derlrnn - Erkek dudı. 10 -
\'iicudümüzun azalnrından • Bir ka. 
dın ismi. 

Geçen 

't---1--t--ı.--~-4--Jı-;_..J--ı.;;;;;.ı..--1 
ı f DAM 

1 ASKERLIKI 
Eminomı Yeril Aıkerlik Şubesin

den: 

Emekli P. Ön. Yzb. Said oğlu E
min 314 Bağdat (335--3), S. 8. l'ıll. 
)te. Mehmet oğlu Mehmet Şiıkrü 
U taoğlu (34 4ll) Yd. Top. 'l'ğm. 
Abdulkndir oğlu Behçet Girgin 
(46120) in ne •le uul.ıunlze müracnnt
lnrı ilun olunur. 

lıU•IE 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,80 Program ıı~.oo Konuııma 
7,33 Mıhk (Pl.) l!l,16 .Müzik 
'7,45 flaberh•r 10,30 Haberler 
8,00 Muzlk f Pı.) 19,4G Muzik 

.!l0/8,4G ı;VIN 20,15 Radyo Gaz. 
SAATi 20,45 Muzll: * 21,00 Ziraat Tak-

lo,30 Program vımı ve 'l'op-
13.33 .Milıı:ik rak l\Inhsııl-
18,45 Hnberlc\· lerl Bor.;nsı. 
14,00 Mfüılk f Pl.) 21,10 Muz k 
14,4l'i 'Muıık 21,40 Koııueınn 
15,0015,~0 MU7.lk 21,2G ~luzlk * 22,30 llııberler: 
18,00 Pı ogram Borsa 
18,03 Müzik , S M zile 
18,30 Serbest 10 22•4 u 

lak!ka 22,66/23,00 Yarın-
18,40 Müz!k ki pro .. rnm. 

YENİ NEŞRİYAT 
l stlmllk Hukuku 

Ariıtan Stıllıi Diirımez 

hıdlif iııtirnlak meselelerinin i · 
mnr iulerl ve uınuıııl surette idare 
hukuku bakımından büyük ehemmi
yeti tebarüz ettirmek surctilo ctüdil
nc baılamaktadır. 

J<;scrde iaUmllikc alt umumt naza. 
ı iye izah olunduktan sonra memlo. 
kc imizdo mevcut istimliike müteal
lik bütün mcvzunt bir sistem dahi. 
lındıı miltalca edilmekte, tatbikatta
ki zorluklara ~aret olunmnktndır. 

l!:s<!r gerek prntislycnler ve ge~k 
nazar:yeciler için faydalıdır. 

••• 
Yarım Ay 

Bu aile ve gençlik mecmuasının 
agustos sa.yı:;ı çok dolgun mündere
eatla ve nefis bir kapak içinde inti
ıar etmiştir. 

Hcl' evin en güzel mecmuası ha. 
lino gelen cYanm Ar> ı bütiin oku.! 
)"UCulnrımıza tavsiye ederiz. 

••• 
Öz tUrkçe ,nrıer 

Bu nam nlLında ufak bir risale 
lntiGar eimi~tir. Öüurkçe "Urlerde 
geçen ve menus olmıyan kellınelcr 
de hır lugatÇc halinde risalenin ar
ka ına dercedllın.lştir. İstiyenleı, 
Ankara cadde 1. 48 numaralı bayi
den, FaUb Malta tramvay istasyo
nu d:ı tGtQncü :Meh., c~tcn, '.l'aksim 
9'ıid ka11mn4a tGt ıncü Şefıkin 
~llı"~•nıı~dan alabil rl T " • e-

Yüksek 
Mektebi 

Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı /Utılıcmmıen bedeli Il!ııvrıkkat /hale güııii 
Çoğıı ııu Fiyatı Çoğıc Azı temiıınt 

I.,ira. Kr. L. K. L, K, /,, K, 

Mütena. vlp cere. 
yan kitabı !oı·
mn tablyesiJ 40 20 Fo. 23 95 

s. l\t. 2 
958 00 479 00 ) 

ı•ıı ıracıti 

Şekil, cetvel, 
kıUşc 

Clldlye 
(20000 '10000) 1,05 
600 adet 2 

210 00 105 00 ) 98 10 
140 00 140 00) 

16/8/941 
Saat: 10 

1 808 00 7.f4 00 
1 - l\Jekteblmiz.in tedrisatı için (500) adet mfıtenavip cereyan kita

bı tabcttir'.ilmek üzere açık eksiltme ye konulmuştur. Eksiltme, yukarı -
dakf gün ve saatte mektep müdüı·lil ğünde toplanacak satınalmn komis
yonunca yapılacaktır. 

2 - Şutnamesiııi görmek arı u edenler, mektep muhasebesine mü 
racaat etmelidirler. Eksiltmeye iştJ rnk eJeceklerin 2490 sn~·ılı kanunun 
2 ve 8 fincü maddelerindeki vasıfln n haiz \'e ticaret odasının 1-041 bel-
gesini hamil olmaları lfızımdır. · 

3 - Muvakkat teminatın teslim yeri. fst. Yüksek mektepler muhıı· 
scbeclliğıdlr. EksiltnH•yc gireceklerin '.ll1U\•akkat teminat mal<buzlarilı! j 
veya banka tcmlıınt mcktup1nrile ve bu iŞ(' benzer lkı bin lir.ılık 1e ya- 1 
pnrak başardıklarını gösterir vesikalarla belli gün ve saatte komisyona I 
müracaatları. (6420) 1 

11K B ki .. ışı e emeyınız 
----------

ETİBANK KÖMÜRLERİ 
Türk A.atraıiti (SÖMiKOK), Karabük n Gazhane koku · 

ve 

Bilumum kömürler 

ALI HOSNO TORKOGLU 
B•gollu fit! KaJımpaşa Etibank Bayii 

Belediye narhı üzerine 
İstediğinizi derhal adresinize gönderir 

Galata, Karamuıtafap••• cad. lktısat han No. 6 

Tel. 43858 
Kömüı·lüğünüzü şimdiden doldurunuz 

Uç BAYAN MEMUR ALINACAK 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
Görülen luzuın üıwriııe ıdaremize muvakkat nıt-mur olııı-ak müsııbnka 

ile :rıynzf)·esi kuvv(•lli uç bayan 111ınııcaktır. 
Hiçbir tahııti müe cscsilc nliıkn ve rabıtası olmamak şartile istekli 

namzetlerin imtihan cdilınek üzere en geç bu ayın 12 nci salı günü öğ
leden evvel saat 10 do id.;ıremlzin zat işlerine mürncaatlıırı lüzumu 
illin fhınur. (6864) 

~ • • ~ : ~ • j 'P :. -·l ~ .. , . . . . . . • . 

ist.:- D.~n.iz>, : Lv~~ .Satmalma Komisyonu ~IAnları 
1 O roda 3 burgatalık çelik tel halııt 
20 adet 3 burgatalık galvanizli radansa 

1000 kilo galvanizli yumuşak tel 1.2 m / m 
)"ukıırıda cins \'e miktarı yazılı üç kalem eşya 12 Ağustos 

941 salı günü saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. 
İııteklilerin belli gün ve saatte Kasırnpaşada bulunan komis-

yona müracaatları ( 6 7 45) 

ftliktan Cimi 
• • • 

Tahmin bedeli 
Lira kurut 

20.000 adet 40 No, makara tiresi 3506.00 
3.000 adet 1 No. makara tircsi 1296.00 
2.000 adet 16 No. makara tiresi 419.20 

Kati teminat. 
Lira kUl'Uf 

~~~~~--------~----~ 
5221.20 783 18 

1 - Yukarıda cins, miktar, tahmin bedelleri yazılı üç kalem 
makara tiresinin, 1 1/Ağustos/941 pazartesi günü saat 16 da pa
zarlıkla ekııiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şnrtname 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 Kasırnpaşada bulunan komisyona müracaatları. (6777) 

• • • 
1 - Tahmin edilen mecmu bedeli (9665) lira olan 

(25000) kilo zeytin tanesinin, 25/Ağustos/941 pazartesi günü 
taat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı (724) lira (68) kuruş olup (1 artnamesi 
her gün meaa.i Halleri dahilinde komisyondan parasız olarak alı· 
nabilir. 

.3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan• 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplannı muhtevi kapalı zarfları
nı en geç belli gün ve eaatten bir saat evveline kadar Kasımpaşa
da bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme• 
leri. ( 6814) . ,,. . 

1 - Tahmin edilen mecmubedeli (5 700) lira olan (30000) 
kilo nohudun, 26/ Ağustos/941 salı günü saat 1 S de kapalı zarf 
la eksiltmesi yapılncaktır. 

2 - ilk teminatı ( 427) lira (50) kuru~ olup şartnamesi 
her gün mesai ııaatlerı dahilinde komisyondan parasız olarak alı
nabilir. 

lunan konuıy n ba kanlığına m kbuz m k b r 1 ri. 

l\luhamnıen bedeli ( 11600) lira olıın muhtelif cb'atta 8000 kilo kat- ışı ere ayal enr. - .-
12.89 

ranlı ve katı-ansız kenevir hıılntlaP (18/8/1941) pazartesi günQ saat (15) 
on beşte Haydarpaşada Gar bınası dahilindeki Komisyon tarafından ko
palı zarf usulile satın nlınncnktır. 

Bu işe girmek isti)·cnleı'İn (870) Urnlık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tckllflerlni muhtevi ıı:arflarını ayni ı,ıiin eant 
( 14) on dörde kadar Komisyon ReiııUğine vermeleri lazımdır. 

Bu l~e ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmakt&- 1 
dır. (6480) 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 4 / 8 / 941 de ihalesi yapılacak (30) ton zeytinyağına 
talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla aatın alınacaktır. Tutan 
28500 liradır. 1 

2 - Evsaf ve husuııi şartlar Topkapı Maltepesinde askeri 
aatınalma komisyonunda görülebilir. 

3 - İhalesi 12 / 8 / 941 ealı günü saat 1 1 de komisyon bina
sında yapılacaktır. 

4 - İııteklilerin kati teminatlarile müracaatları. (6728) 

ist : ~~fuiıt8~İığı ~ Satı~~ı~ : ((omisyonil, 'iıa~ı~rJ 
' . . 

18 milimetrelik derııiri verılerek 60 ton çivi pazarlıkla imal 
ctlırilecektir. 

!:ltoldı<>\• 100 sveç r !O. 88h 

A N c A K: ... 1 ESHAM VE TAHViLA-f 

Her •abah, öğl11 ve~ Yüzde Slkıaıuty•ll ?J' ı ·.60 

a/qam her gemekien I ' n s "1933 ~rranlA.&C. -.-
, ,. 7 Sıva:.ı-M·aııra• 1 -.-

•onrtı mutlaka fırça· 1 ,, ,, 1 --.-

lamak şarttır. Bu usulü : ~ : ::: 
şaşmadan, muntazam : : : ::: 
bir mdodla ta/cip eden· A ••d 

1 
o" 

1 
7
1 1 2 - ·-

na o u eru ryo u Ye -.-
lerin diı/eri mikrop• Oamanh Baakaaı ·-.·-ı 
1 ..1 /ı . Kudlr n Keıadlr Haayll U10.-
aruon mıılıa aza edıi· Aalan çimento '·-

miı olar, paslanmak. r . h . . 1 -,. t~ 
tan "• çürü,,.•kten ~orsa arıcı ı hn 'Y!!.~ 
kurtulur. Her zaman Retadl1• ıs Ltra 60 K., 

K•!ı• Betlblrlnc 111 ,. 50 .. 
temiz, parlak fiti güzel t: u l çw alt•Q gruaı ~ ,. 38 .• 

olarak kalır. Ağuıtoı: Cumart:Hi 

1!60 H. 
RECEU 

ıs 

<>ün: 221 
9 

1U7 
Ruıııl 

Teıarınn 
27 

•ıı:ır 96 

Muhammen bedelı 15000 lira olup kati teminatı 2250 lirn- ile sabah, ög"'le ve 
dır. Şartnamesi her gün Komiı>yonda görülebilir. 

İı;teklilerin 11 /Ağustos /941 günü saat 15 de Fındıklıda ak.,am her gemekten 

Volcitl• fiÇ°an Va:utl 
_Is D S D. 

J9 49 )6 05 
satınalma komisyonuna gelmeleri, ( 6 5 65) 1 • !lonra ıünde 3 de /a m 

• • • 
Gllaeı '" •naoaJ 
Öil• 
lkla41 

5 03 '..il 19 
S4 11 12 

Keşif bedeli 17232 lirn 26 kuruş olan bir telsiz ·e işaıet is· 
tasyonu binası kapalı zarf usulii eksiltme ilf" 21 / 8 /941 Per
~embe günü saat 11,30 da ihale edilecektir. Şartname ve keşif 
evrakı her gün komisyonda görülebilir. ilk teminatı 1292 lira 42 
kuruştur. il 

İsteklilerin belli gün ve saat ten bir saat önceye kadar teklif 
mektuplarını kanuni vesiknları ve en az on bin liralık inşaat yl'lp· 
mış olduklarına dair resmi evraklarile birlikte Fındıklıda satınal· 
ma komisyonuna vermeleri ( 6566) 

• • • 
5 / 8 / 941 günü yapılan pllZ nrlıkta talibi çıkmıyan 765 ton 

odun 14/8/94 J perşembe gün Ü saat 15 de pazarlıkla satınalı
nacaktır. Şartnamesi her ı;iin komisyondn görülebilir. Muhammen 
bedeli 15 300 lira olup knti teminatı 2295 liradır. 

isteklilerin beJli gün ''e snat te Fındıklıda satınalma komis· 
yonuna gelmeleri. ( 68 1 3) 

7 1 8 '94 l günü )'apılan ~:z:rlığına talip çıkmıyan 7000 li- 1 
rnlık 209 kalem oto malzemesinin yeniden pazarlığı 16/8/941 
cumartesi günü saat 1 1 de yapıla cnktır. Şartnamesi her gün ko· 
misyonda görülebilir. isteklilerin belli ı;ün ve saatte Fındıklıda 
ııatınalma komisyonuna gelmeleri. (6850) 

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

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Hamit Naci tatbiknt gemi sJnln makine vesnir tnmiratının yap
tırılması kapalı zıırf u ulile eksilt meye konulmuştur. Eksiltme 16/8/ 
941 cumartesi gün(i saat on birde Yüksek deniz ticareti mektebi mü
dürlüğünde toplanacak sntınalmn komi yon unca yapılacaktır. 

2 - Keşfine nazaran muhnmm en bedeli 6722 lirn olup muvakkat 
teminatı 429 lira 15 kuruştuı·. Şart namesini görmek arzu edenler mek
tep muhasebesine müracaat etmelld irler. 

8 - Muvakkat teminat fs. Yük ı;ck mektepler muhasebeciliği vezne· 
sine yntırılacnktır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 fıncü mnddclerindekl şartlan haiz olmnlnrı ve 32 ne! madde ta. 
rifatı dairesinde ihzar cılceckleri zarflarını eksiltme günü ımat ona ka
dar komisyon riyasetine makbuz m uknhillnde vel'nıdcrl lfizımdır. 

4 - Ticaret Odası 1941 bclg~lerl zarflara konacaktU'. (G421) 
----~~~--------------

Eczanelerle bayak ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

Akpıa n oc ıo 1& 
\ataı 

lmaak (Yannkl) 
111 45 !2 
7 53 J-i 

;)2 
09 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi talebel~rine 

1 - İkmal imtihanları eylülün son haftasında yapılncnktıı. Ali • 
kalı tıılebelerin nihay'1!; 18 eylül 941 perşembe günü mektepte buluıı. 
rımlıırı. 

2 - Derslere flkteşrinin hirincl pcı·şenıbe gOnü başlıınncakur. 
8 - Son sınıfın tatbikata baş lıyacağl tnrlh yakında ayrıca illin 

ednccekUr. (6465) 

Nafıa Vekaletinden : 
EKSiLTMEYE KONULAN }Ş : 
ı. - Aydın su işleıi döı·düncıl şut"' mudurlilğü nııntakası dnh:lln

de bulunıuı Nazilli ovası sol sahil tmiama kannlının ikmali ııe\•a!iı~ı ile 
bu knıınl Ozcrinde yeniden yııptırıla cnk priz ve iııınlihı ı;mnfye in~aııtı 
muhammen keşif bedeli vııhidl fiyat esası üzerinden c580. 768> hm c40ı. 
kut·uştuı·. 

2. - Eksiltm~ 1/9/941 tarihine raııtlıynn pazartesi gilniı snat c IS> 
de A ııkaraclıı Su lşled Reisllt;-i bln:ı sı içinde toplıınnn su ekı;tltme k.ı -
misyonu Qdasındn kapalı znrf u ulile yııpılncaktır. 

3. - f stckl1lcr; c!:tiltme şaı tn ameıııl, rnukn ''ele projesi, bayınclırlık 
işleri genel şartnamesi, umumi su işleri fennt şartnıııneııllc husu i v 
fenni şartnameleri \'e projeleri 26 liı r. 64 kuru~ ınukabillnde Sa l~lerl 
Reisliğinden alabilırler. 

4. - Eksiltınr.ye girebilmek için isteklilerin c2498i» lira c7 h ku
ruşluk mu,•nkknt teminat vermesi ve cktdllmcnin :ıtapılııı;ağı güııd r en 
az uç gün evvcl elkrinde bulun:ın vesikıılınla birlikte biı· dlle~çt .le 
Nııfın Vekatetlnu rnüıacaat ccforek ha işe mahııus olmak il:zcre ve ika 
almaları ve bu veslka~·ı ihraz etmeleri şarttır. 

Ilu mliddet içinde veııikı; talebi nele bulnnnııyıınlar ckailtmcye işti. 
ı·ok edemezler. 

5. - İsteklilerin teklif mektuııinrını lkincl maddede yazılı saaHen 
blr saat evveline kadar Su işleri R C:itıliğinc makbuz mukabilinde ver -
mdPı 1 lazımdır. Postndıı olan gecikmeler knbul edilmez. (6124·-6~87) 

Belediye Sular ld~resl~den 
Çanakkale Deniz Komutanlığı Sıhhat ve fçtinıai Muavenet Vekalrtlndr.ıı alınan kat.'f emre tevfikan 

Satınalma Komisyonundan: Kırkçcş~c F~l~r!nın 11/8/941 11aznıtcqi ~üründen ve Eğrlkapıdnn ltllıa-
• w • • • • • rım ke'<llt'r"ğı ıları olunur. ( 6756) 

ı _Çanakkale denız komutanlıgı bırüklerının ıhtıyacı olan 1 •••'• 
erzak aı;:nğıdn gösterildiği gün ve saatlerde ihaleleri kapalı zarfla A k f F b •k 1 S f 1 1( • fi" f 
yapılacaktır. s er a r 1 a ar a ına ma omısyonu an arı 

2 - Tulıplerin mu\'akkat teminatları ile birlikte ihale gün 1 
ve saatinde Çnnakkale deniz komutanlığı ııatınalma komisyonun- 60 ton aarı sabunlu kö ele 

1 
da bulunmaları. 1 10 ton !:?on v•keta alıuacak 

3 - Kapa.lı zar!,la •. ypaıl~cak ihalelerde iç ve dı~ zarflıı~ı kır- Tahmin edilen be .. eli (312.600) lira olım yuluırıdıı. yazılı 60 ton 
mızı balmumu ıle muhurlenmış olmalıdır. İhale aaatınden bır sa- sarı ımbmıln kösele ile 10 ton san vakC'ta Aslccri Fnbıikalar Uımım 
at evvel makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olrnahdu. ?rllidürlü['l'n l\Ierkez Sntınnlma Komisyonunca paı.arlıkla 16/8/!141 cuma 
Postada vaki gecikmeler nazan it.ibare alınmaz. 1 gün?. san~ 16 dtı ihale e~lle:ekUr. Şartname tlfü lira <6.3:t .,ırnı·uştu. 

4 - Aşağıda miktarı ya7.ılı koyun, kuzu, sığır etleri bir Kııt 1 temınat <32.600> lırndır. • • • \6016) 
eksiltme ile yapılacak olduğundan talipler her üç eti de vermi
ye mecburdurlar. 

S - Evııaf ve şartnameler her gün Çanakkle deniz komu- , 
tanhğı ııatınalma komisyonu ile lstanbul deniz aatınalma komis- 1 
yonunda ve İzmir müııtahkcm m<•vki Kom. Başkanlığında görü-

1 
lebilir. ( 65 16) 

ilk teminatı 
_____ C.;;..;in:;:s;;.i __ L_ir_a_Kr_. _l_b...,a_le..-t_ek_l_i ___ l_h_al_e_.gün ve ıaati ı 
J 6000 kilo aığır eti 600 00 Kapalı zarfla 24/8/ 941 Pazar· 

tesi 15 
J2000 

9000 

> koyun eti 5 22 

> kuzu eti 391. 

00 Kapalı zarfla 24/8/941 Pazar· 
tcsi 1 S 

50 Kapalı zarfla 24/6/941 Pazar· 
tesi 1 S 

Gümrükler Muhafaza Genel K. 
Satıoalma Komisyonundan: 

Cinsi ve tııikt4n Muhrımmcn btdcl lik temüwtı Ef,siltme gün ve ıaa.ti 
Lira Ku. Lira Kuı-ııı 

60 takım kaptan kıelık 
elbisesi 1600 

80 mürettebat kaputu 420 

00 sandalcı kaputu 1530 

l 12 50 14/ Ağua./941 perşem
be saat 10 

81 50 14/ Atus./9'1 perşem-
be saat 11 

114 '75 14/Ağııs./941 pe~em
bc sant 14 

lö3 kalem ilaç 1569 43 117 . 71 14/ Ağus./941 . perşcm. ; 

200-400 ton kurfım alınacak 
Tahmin edilen bP.tlr.li 240, 000 fü'l olnn 200-400 ton km._ 

oun Askeri Fnbr:kalar Unı:.ım Müdürlüğü mcrl:ez satınnlma ktt
misyonunea 16/ 8 / 941 pazartesi günü anat J.) de p:ıznrl:kla iha~ 
edilecelttir. Şartname 12 liradır. Kati teminat 26, 500 lirrtdır. 

(6779) 
• • • 

200 M3 çam veyn köknar tahta 3.40: 4X0.25X0.25 eb'ndında 
800 > > ,. > > » >X0.22X0.025 > 
700 > > & > > > >XO. I 5X0.02S > 
100 > > > > > > >xo.2n:o.c3 • 
100 > > > > > > >X0.22X0.03 > 
150 » > > > » • >XO. l 2'W 025 > 
700 > > > > ~ > >XO. i BX0.025 > 
250 > > > > > > >X0.20X0.025 > 

.3000 
200 M3 çam veya köknar kalııı 3.50ı X0.22X0.06 
200 > > > > > 
200 > > & > > 
200 > > > > ~ -3800 

> XO. l 8X0.05 
> X0.20XO.O·~ 
> X0.25X0.08 

> 
> 
> 

Tahmin edilen bedl'li (200.640) lira olan cins ve miktar, 
eb' atları yukarıda yazılı 12 kalem ve ceman 3600 M3 çam veya 
köknar tahtası ve kalası Aııkcri Fabrikalar Umum MüdürlüMÜ. 
merkez saunalma komisyonunca 2S/8/941 pazarte3i günü Pl\at 
16 da kapalı zarfla ihülc edilecektir. Şartname ( 1 O) lira ( 04) 
kuruşıur. Muvakkat tr.mına~ ( 11282) liradır· Teklif mek'upıarı· 
nı mezkiır '"'"'fo saat 15 e kııdar komİs\'ona \'ernı,.teri. (lı7RO )'. be saat 161 

ıııclb usatla bir kalem iliiç hizalarında ya-
• ı ı pıız arlıkla almacaktır. Şartname ve nil- ZA YI 

\il lehllır. İstcklllerin belll guıı vr saa- 1 bocı chlı 
.ı.;51 s.cil numarnlİ anı. 
ı.ımcnıı zayi ettim, Ye. 

Sllhıbi : Z. T. Elll ZZ}l'A 

Netrfyat Müdürü: C. IJAllA'N 
hmhane caddes nde 52 lı ula n1 il · h kaıil roktur. 

3 - isteklilerin 2490 sa:;ılıkanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplurmı muhtevi kapalı z r(ıcrını, en 1 

geç belli gün' e saatten bir saat f'V\ line kctdar K ımp ',lada bu· ıi 

liiiiiiiiiiii 


