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Nafia Vekili Aıkaraya •iı•f 

Ankara 8 (Hususi muhabirimiaden tele. 
fonla) - Bir müddet ten beri tetkik aeyaha· 
tinde bulunan Nafia Vekili Ali Fuad Cebe· 
soy bu ak,am geç vak it otomobille konya· 
dan fehrimize gelmİft ir. 

asvırı ar 
Çalı1111aı11n fa g da l • r ı ,,.k 

çoklar. Fakıll bütün bunlardan 
6,.,lca ıünl•ri lcıHltır oe hagatı 

ıuatır. Dldero 

llOST AKIL YEVlll GAZETE Telefon : 2 o 5 2 o 
------------------~_) 

BENZiN T AHDiDATI 
, ' 
Belediye hudutları dahilinde işligen 
tobüsler, insan nak leden kamyonet ve 
_aptıkaçt~lar çallş':akta": menediliyor [ 

~-' Taksilere ayda 120 

S'e1r&.irerG.a •ta edllta otobüılerden ltiri 

litre benzin verilecek 
~nkara: Başvekalet ten tebliğ 1 rüsefcri 9 Eylul 941 tarihinden 

cd ılmiştir : itiba ren bh ay müddetle aşağıda . 
Milli ko runma kanununun 36 k i esaslar daire.İnde tahdit veya 

ncı maddesi mucıbinct' ılt hız o- menedilmiştir. 
lunan 1 3 ağustos 9 4 1 ve 2 1 - Elçilerın , konsolosların ve 
1639 5 aayılı lcra Vekılleri heyeti Kordiplomatiğe dahıl memurla
kararile \'erilen salahiyete istınıı· rın binek o tomobillerile deniz 
den benzin vcııa ir petrol müştak- nak'I vasıtalanna ve Elçiliklere 
larile m üteharrik bulunan kara ait olup başka memleket plaka· 
ve deniz nakıl vasıtalannın sey· 1 ( Devamı sayfa ~ attun 4 de) 

Tele. Tasviriefkir. İstanbul 

f~ ! Mi ..ı.u-w.) 

j !% = ı 

I r a n a 
tJer i len 
notalar 

" Alman yanın 

Alman kı•alara Dlnyeper nehrini ıeçmek. için k6prü inıa ed.,.lerlea 

· ·arlçten 

·edek parça 

getirtmek tek& 

•••b•t 
B ir iki ıün evvel ıazeteler, ~ ·~· 1 Al Londra 8 (A. A.) - Ogrenildıgıne 

manyadan yedek parça- göre İran !ılik ilınelinin son İngiliz 
lar ... tirfmek için bir milyon Iİ· notasına vcıcccgi cııvabın vurudu 
l'~lak. ve iliç ithali için de 500 her an beldcnilmcktedir. 
bin hralık kontenjan verilclijini j · · 
7.ıumıflardı , Zımnoluııduğuna goro ng1l~z h :. 

Bu haberi • • • . 1 k ... metinl•ı ikinci nota ındn Iran • 
ertn tacırlenn11zle dakı ı'Uman tahaa ile dıgcr 11ıhv ı 

•"~~~rbabım1Z Ye .bilbuaa ec· ı dev~etlcri taban ıııd:ın hah edilmek. 
zacıMlnllluı luafmdan büyük tcdi• P , no' bu tııb:ıaııın handan 
IDlılnnuniyet&e Urfdannnt olaca- tıbrılma ı veyahut 111E'Vknf ttıtul • 
iı mubaldutkbr. ma .. mm tn!Pp edilmekte olducu du 

Sanayi hayatı için yedek akıa· t.:ıhmin olunn.nktadıı·. Notanın '.J'ah· 
laun _ne kadar mühim olduğunu, ( l>eva1m BC1Jıife 8, s ıtuıı 8 d e.) 
laatta hazan b t• L" h . · h . aya. ı ıgır e ~mını· 
Jeh •at bulunduğunu imalat i!e 
~efgul olanl"r kadar kimse tak· 
dıır edemez. 

Ba ebemmiy- t • . . • ld • " sa1r ıanayı ıçın 
• UiU kadar matbaalar icin de 
lnevcuttur B"lL-~ · ' 1 u.aaa rnatbaala· 
aın. hemen bütün İptidai maddf'!
~ı, makineler~ bilcümle makin.e 
~vazunı hep ı.. • ..:_t • 
Al d .... "'!< en ve tahsasen 9el:U:t: an . ıelm~ktedir. Me
l malunelcnnde kutlam-

Bir Alman denizaltı 
gemisi /ngilizlere 

te$/im oldu 
Londra 8 (A.A.) - Amiral. 

lık dnı resin" n bir tebliğinde İngi. 
l iı. t ayyareleri tara fından pek zi. 
yade hasa ra uğra tılm·~ olan bir 
diıfınan tahtelbnh irinin teslim ot. 
mut ve bir limana nakled imiş ol. 
duğu bildirilmek tedir. 

yeni bir 
hareketi 
bekleniyor 
Afrikaılaki Alman 
ordusunun biitün 

malzemesi 
hazırm'ı 

Eeın 8 (A. A.) Ofl bllcliri)or: 
Gazettc de Lıınsanne'ın Bcrlinde. 
teı muhabirine ııuzaran ıııezküı· 
gnzetc şoyfo yazmaktadır: 
Askeı i wya <IİJllonıntik ne\ i -

dl·n bir süı-p ı iz ilı tin•aliııe intizar 
!'tıııek lazı mılı l'. Bı•ı·linın, k:ıt ı bl ı 
'karar itti hıızına el 'nıı ~alı~nıakt:ı. 
olma. ı i htiıııal<lC'n Uimk dcğildh . 
F akat bu kaı aı ııı yalnız R usya 
scfcrllc değil askeri \'C clipl< ıınntik 
ahvalin he~ eti umumiye ile ve bü 
tün cephelerdeki barckatııı rıetke 
sinden sonra fstihsııll la7.ıın~el -
mektcdir. Zira, kavurucu sıcak. 
lar y üzünden durım lıaıeki\tın de 

(Devamı ıayfa S, ıUtun 1 de) 

--~-~-

an •• tutkal namı verilen bir 
1nadde vardır. Alelade zaman· 
larda bile çnk lüzumlu ve kıy- 1 f t d 1 •k A tl • 
n_ıetli .olan bu madde, makinele- va an aşıarın Şl age erıne 
~ mürekkep veren merdanele · 
nnde kullar.ılır ve bir tabı k . ' 
nesinin. hay"h demektİt'. ~~~: i M ı ı k ı At 
~al', kı makinesine tu tkal bula- una a a 
mıyan matbaa bütü • 1 . . 
d d • n 11 erını 

ur unnıya mecbur olur. . • • t d • "' • 
Harp çaktıiındanheri bir ok gos er ıgı 

m~rnlek~t~erden ithalit yapa!a-
dırımız ıçınn tutkal denilen bu 
madde de çok u:almı•tır B .. 
~ T • uyuz. 

e'.' ~tbalaların sıkıntı çekmesi 
~tllli;&I.' vardır. Bu aıluntının ma· 
~~etmı g~ıete v~. kitaplann iyi 
~ılmadıgından tıkiyet eden ka. 
rıler, kabil deiil layakile takdir 
edemezler. 

. Bu~n kö,ede bucakta kalm1t 
bır mıktar tutkal ele geçirilirse, 
ancak üç misli fazlaya aahn ahna
IJilmektedir. 

Matbaalaran, kitap veya ga· 
zete basmaktan aciz bir ha· 
le gelmesi veyahut tabı itlerini 
höyle tahammül edilmez güçlük· 
ler içinde yapmak mecburiyetin· 
~e kalmalan memleke tin irfan 
hayatına ıf"kte verebilir. Çünkü 
irfanın yegane istihsal unsuru ma· 
•rif, maarifin de yegane intifar 
•aııtaaı matbaalardır. Tabı vası· 
talan ve kudreti ihmal edilen 
nıem1eketlerde maarif hiçbir su· 
retle feyzini veremez. 

Hükumetin, Almanyadan ilaç 1 
ithali için de beJ yüz bin lira ·ı 
•11rrn19 olmasında büyük isabet 
... biiyük bayır vardır. Maama· 1 
!;h eczanelerimizin müstahzar 
1 iç ihtiyacının derecesi hakkında 
":.'::: yakından bir fikrimiz W. lda heraber, bu 'bet yüz 
•dd%- Pek de dolgun bir meblai 

V. ilen.ez nnnındayız. 

Ne,rl1atımıza karfı 
gösterllen alAk•Ja 

tafekkUr ederiz 

Vekaletinin 
hassasiyet 

ili alcıa doktorun yazdağı her 
:ı...!1- het" hastalaja deva olmadı· 
• ._ •• ~ defa yfü:lerce kuruı 

TASVIRi FFKh.R 
Et fiyatla~ııa yüz pıra zaı raplldı 

<D.ve.m aahUr ~. 111 ıt J dr) 

, __ ......__ ___ _ 

: Alman tebliği 

K ı t'alarımız 
Chlusselburg' u 
işgal ettiler 

Leningrad çemberi 
j tamamen kapandı 

-FJftlerllt 
hareketleri 

d evem ediyor 

Leningraddan Nevaya 
kadar ilerledik 
BERLİN 8 (A.A.) - Alınan 

orduları Başkumandanlığının teb. 
) iği : 

Hava te~kküllcrindeıı çok 
müessir bir müzaheret gören Al" 
man ordusunun seri tümenleri, 
geniş bir cephe üze rjnde Lenin
gradın şarkında Ncvay ı varmış· 
lar ve Ladoga gölü üzerinde bu-

;;;;;;;---....----------------..------------.1 

Almanların tamamea muha1ara edildiğini bildirdilıleri Leninır.ıp 
Ye uptolunan Sehluuel mıntakalarmı ri5ıtcrir harita 

Güzel 
kurtuluş 

lzmirin 
bayramı 

Bu mesut yıldönümü bug ün 
merasimle kutlanacak 

s~~yet tebliği 

Muharebeler 
şi d d et le 

devam ediyor - ...... _ 
Bir Alman 

denizaltısı zaptettik 
- ·-

Leningred , .. _..._ 
muhasa ra 

edilmeci 
-

j lngilizlerin yardı• 
ı lana kallyormus 

MOSKOVA 8 (A.A.) 
So\)et a keri tebl iğı: 

Dii:t biıtün gün cephenin he r 
f rafında ~iddetl i muharel eke 

1 de\ am etmi~tir. 
Kızılordunu•ı tayyart>leri di& 

maıvıı pi~·adt" ku,•vetlerinc, 2 ·ı"ı-

1 
lı kıtaatıııa 'e tayyarelerine aiar 
darbeler ındırnıışlcrdır 

(/Jcrnn ı alıtfr 3, s ıt.111 • dt' J lunan Şluesselburg şehrinr. hücu- izınır s ( H •ıı1us'i nıuh:\blı-\mızdt'n) 
ma başlamışlardır. Ynıın 9 cyliıl Kur1ııluş lmyıumı bıı. 

••••• ••• •• • •••••••• • • • 1 .... . .. . ... . . . ... .. . ., ............................................ .... . 
Bu suretle Alman - Fin kuvvet 

yük t ezahfi rnUn kutlaıı:ıcuktır. Bııy-
leri tarafından Leningrad etrafın. ı·nııı nı üııascbetile şehit- fcvkıılfıılc 
da çevrilen çember kapatılmış- kıılcılıalıklaşınıştır. Ynı·ın ~elıltler 
ıır. Şehrin şimdi kara ile he r nbi<lı•sı, At11trırk ht"ykcli v kıela .rııeı.: 
türlü nıuvasalası kesilmiştir. 1 , ı:ııılnrıııda muazzam gerit r<'slınlcıı 

{Det•mııı salı ife 8, BİltUH 3 dt) (])eı·amı sahff(l 8, sütun R dt!) 

Türk-Alman ticaret 
müzakereleri 

----- ---- --

------ Bakışfar 

Muba lega 
t•mpiyonları 

S OVYETLER Bf RUGl 
Almanlarla savafa ıir

meden evvel siyasi bir muam· 
ma idi, timdi askeri bir m\lam. 
madu. 

Almanlarla dostluk ve ade· 
mi tecavüz anl"fmaaı yaphgı 
tar.h ten harbe tuhıftuğu güne 
kadar, büyük koınfunıuzun po· 
l .tikası, birbiriııe avlcırı t ef&İr· 
lere cesaret veren kovu bir sıs 
tabakası altın~a görÜniiyoı-du: 
G izli bir Alman • Rus veya İn· 
giliz - Rus u keri anln~ması ol· 
duğuna ina.nanlıum yanında 
o nun mutlak bitarafltb'1na ka
naat getirenler de vardı. Bu~ün 
d e Alman - Sovyeller harbi, 
iki zıd iu. 'ıa imkan veren b ir 
vuzuhıuzlW.. ve kaypaklık İı>İn· 
dedir. Bir iddiaya r öre, Al· 
man ordusunun 2400 kilomet· 
relik bir cephed~, iki buçuk 
aydanberi fasılaıız taarruz ede· 
rek 900 bin kilometre murab-

baı ıa.hayı itıal etmit olması, 
Radyo ıuetemizin if adeai1e 
cherbiri geçen harple Tanen· 
berı zaferi ayannda birçolıı. 
meydan muhuebeleri kazan

ması• ve MoskoYa, Kiyef, O· 
~ese, Leninırad müstesna, 
Ruara Anupaımın hemen bü
t6n WiJiilı f81aiderini ele alma· 

zaferdir. iki buçuk m:ıyun 
esirle bt>rabt'r h e,; milvond:ı ıı 
far.la İm:ın kaybeden Kızılor· 
du, ıon mukaveme-ı anlaı ını 
Y•tamaktadtr. 

Bafka bir iddiaya göre Al
rPlln orc!..!-u, iki buçuk :oy ~ii 1•11 

hamlesine ragmen hedeflerin
d en lı çbi:in.: varamamıf, K.. 
z ılordı nu•1 yüksek ve ~crefli 
ınukaveme~i karşısında ideıa 
o'du"'u •vere mıhlanıp ka 'nnt
h r. Silah, mal:ı:eme ve insaft 
kP.yıbı da pek croktur. Bu kısı 

d . R w topraklarında geçir
m iyc mahkiım olduğu için, 
planlarını a llak b ullak ede• 
meçhul bi:- ~kıbete dojTu koı· 
nıak edır. 

Bu iki iddiaıun da iki m üba
lağa kutb unu temsil ettiğine hiç 
fı.İphe yok. A lman ordusunun 
tarihte m isli görülmedik b ir 
çapta yaptığı bu t aarruzda ka
zandığı muva.ffakiyet lerd en 
K_ızı1ordurı_un da bu harpte h iç 
bır muhat p orduya nasip oJ .. 
mamıt b ir kahramanlıkla ıö .. 
terdiği mukavemetlerden, yal
nız t ek taraf lehine bir netice 
ç.karrmk, ne hakikate, ne de 
bi-ıim bitaraflık politikamıza 
uygundur. 

Hakikat tudur ki Alman ta· 
arruzu durmadan, Rua m•· 
vemeti de lanlme.Lan devam 
ediyor. Silihler konllfll'Akla· 
clır , •• son IÖ .. eriaİ aöyleme
mi ..... dir. Bu .on aö:ıU söyle
mek tle eiWalarrlan evvel kim

~11111111111 



c c - Sahile: 2 

Kepenkleri • 
ınen 

Y olunıun üzerinde bir bakkal dükkim ıömüm, kepenkleri 
inik.. Faaliytt ıüninde, aydınlık camekinlarmı örten ıaç lev· 

hamn inerine avuç içi lıad:ır ufak bir kağıt yapıthr1'mıf; dükkan 
milli korunma kanunu büküailerine riayet etmediği, yani ibtiki.r 
yaphiı, yani pis kesesi için, balkı 50ymıya yeltendiii, yani, cep· 

lae serisi boqtmculuiu pptıiı için bir laafta müddetle kapanmıt·· 
Bir hafta sonra, aörecebiıaiz? Tela• açılacak n niSbetler 

muhafaza edilmek prtile, ibir cuetenin bir baltalık kapamnuı
nm ujradljt zararla hiç de luyaa edilmiyecek ,ekilde ehven bir 
zararla, İfİne südine devam ede< ek. •. 

Buginiin ihtiyaçlanna röre tiddetli tedbirler almanak, ya-
mı. akaülimellerin doğurduğu belki de lüzumsuz fiddetlere mü· 
raeaat ebnİye mecbur kala~ağm. Mvbtdöre brfa balkm viccla
nmdaki nefret fUUrunu kım:çılamak için biz ıueteciler etimizden 
ıeleni yapıyoruz. Fakat itiraf edelim ki, bu lıtOJUCla yayaya. Biz 
buna kuru nepiyatla mini olanuy orm... Benim pbsen düfiindü· 
ğüm f U: İbtikir MIÇUllUll vasfını deiiftinnek 11re ona da devlet 
ve memleket alcYbine irtiki.p edilen suÇlu araanda ya vermek 
ve bu vaJın jcap ettirdiği muhakeme usulünü tatbik etmek .•. 
Harp d evam e.ttillçe bunu elbet b ir gün yapacaiız... Acaba he

nüz zamanı gel m ed i mi? 

Tefrika: GO 

Belll ba'h 'ehlrlerln 
haffrelerl mekik 

c;had BABAN 

Yazan: KANDEMiR ·········· ............................... . 
hepsinde dUfman 
dokurorlardı 

_S P- O R. 
Ankarada boks maçları 

9 EYLCL 

'C I' _ Havacılık bahisleri ) .________________ Siyaaet ve harp 

. .. . 
SiYASi VAZIYET 

D ÜD78 siyuet.i üzeriade önü
mizdeki a,.ı.da llliesıir 

olacak .._i fuliyet belli batlı 
üç ..Onecle cereyan edi)'OI', ya• 

Ankara Boks Ajanı, tanınmış ıanı but hwalawyor. Banlar Rusya, 
piyonumuz Melih, 19 Mayıs ııtadın- h fimali Afrika n fİma1İ Atlantik· 
da ayın 14 üne müsadif par.ar gtinil tii. :r;ük ooks mııçları teı·tip etmekte- av a ç arp 1 ş m a s 1 Bunlardan RuayacWU hareki.-

Ankaralı gençlerin .Melih i.":İbl tın mahiyetini biliyonız. 
bokstan anlar birinin idarcsl altında Kıt g elmeden evvel ALnanlar:-
çr.l~malan .neticesi hayli terakki et. • • · ı la müttefikle rinin hayati elaemmİ· 
tikltti sö)lenmektedir. Alman -Rus cephesind•: 1 Alınan • Ru~. ccphesind_en gelen.~ yet i baiz lıııedeflere wumak v e 

Galatasaray kulü!Jü lboks taknnı - zı hr.berlerc gO"rC her lkı taraf ıçın harekatı neticelendirmek için ta• 
ılc Ankarahlann "yapııcağı mDsaba- Ağustosun um haftasında ceph~ .av tar:r·arccllltinc çok ihtiyııç hiu&- :il b d t tibat ald k 
kaların ali.kah olacağı muhakkaktır. nin Leningrad ve Finlandiya körfezi . dllnıckte olduğuna hükmetmek nıu- ;namı ~ ~zı anıp er 

1 
• 

Galatasaray takımı ıtina ııe ı>~lmiş civanndnki şim:ı.1 bölgesinde ve ce • I ;n!~ oJıır. Cephenin cenup kısmında an .an • 
1 ıyor; • ııupta Dln..-eper havzasında hava mu· Italyan av ta'"'are!erlnin f:ıali•·ete Şimalı Afrilcaya selınce Al· 

\ e mtrn~n antrenl!lu )apmakta " Jı " l dır. Takımı tefldl edenlerden bUhas- harabeler! şiddet ~:niş olmalnrı ve manlarla talyanlann Tnblus.o 
sa ı60 'kiloda Bahadır. ~imdiye kadar lenmiş ve her Hti Yazan Emekli A lbay Amerikadan Alas. gaırbe son gün lerde deniz yoliJe 
yapt.ıı"l antremanlardan anladığımı.. taraftan da yüz • Mecİt SAKMAR ka tarikilc Ru11ya- s:o k ~ülJi!etli 'kuvvetle r yığd~kları 
:za göre kuvvctli sağ yumruğunu terce tayyare dü.. _ ya göndcrıımeye lngı1iilenn havadan Ye denizde n 
kullandığı takdirde, Ankaralı m-akibı- şüıiilmüştür. bıışlandığı bildirilen tayyıırclerin .ııv yaphkla n akın ve istikpfla rda n 
ni nakm.Ua yencc~nl tahmin cdiyo Rus battık donanmasının lıüyı.ik tayyaresi olarak zikrolunması bu m eydana çıkmıttır. Bu takviye 
ruz. bir k~nııuııı Fiıılindlya körfezinde hükme .sebep olnınkt.adır. Eosen A1· kuvve.tlerinin gönderilmesinin 

Genç bh istid:ıt olan .?\iizhct'in is- Alman ha\'a kuvvetlerl tara!ındıın man .lıa,•a teşkilatında av ve bom - ıay~i Trabhnc arp eyaleti arazi· 
tikbali parlak bir boksör olacağı şim talır!p edllmış olması dar olıııı eh.- bnı-dıman tayyare adetleri ıtrasındn- sinin muhafazasından ibaret o l• 
diden sö}lenebilir ince 11ZUn boylu ııizlcnie deniz hiıkimiyetınin yalnız kı nisbet 1/~ (2/3 e çıkarılmış ol- d - "k A d y l M 
olan bu genç fevkaHlde ·ıc mıılık - denız kuvvetlcrıle değıl ancak hava maııı nıuhtrıııeldır.} Ve Rus ha\·a ~a _ıgı 8!.ı a r ır. 8 _nız. ısır 
Ur. I>:izgün 'e temiz d rı ü herkes Sevimli t ampiyonumuz Me lih kun. leıı c temin olunnbileccğj ha- kuvve:tlcr nde de !bu ınisbeL 11/2 ola- uzerme yüldenmek ~e~dır. ~sıl 
tarafından t.akd:r di nıtkt dır. k katini bır kere daha tecrübe ile is. rıık guruldilği!ne nazaran av t11yyare maksad f ransanm f1111Alı Afrika· 
Takımın d ğer nfiları 72 de lleh- ge'lece<Jini kuvvetle ümit edfyoruz. bat etmli oldu. lcrlnin ııdedi bombardunan tayyare.. daki 9eVkulceyf cihetinden çok 

met, 53 de Yanı· ~c 66 da )j'. hte • Hımı çarpıımalannm da karıı ur- !erinden azdır. ehemmiyeti o lan m üst.emleke İın• 
~ Fakat Ankaralıların hiç bir zamnn d l 

1 
şe:mdir. u arı ara ındaki ımıharebcler gibi Bir de bunıı cepbe:n.in pek büyük ffi- parat01".1u;.unu himaye e tmek v e 

l abana ııtılır bir kuvvet olmadığını "İdd tl b" t _ _.ft :Muhteşem tak mm kaptana r. Ne ~ c ı ve aınansız ır 81 """ cere- ması ve av tayyaıeluinin (hareket ilerde T unuatalö 8İ7.arta ve Ceza· 
fesi ek lk olmakla beraber tecrübeli teslım etmek Hizımdır. Maçlarını pek yııu etıneınc okluğu bir Rus ııv tay- sahtısa) kabiliyetinin atll,ğı imi • .Jirin Menelkebir gibi hM" l im n
bir bok ör ohnast galip gt:lmerlni ko- çcthı geçeceğini ve Ankualı sporeu- ~ar<> _>11~~i.Einın kendiı;ini ve tay.ya marn ed!noe .av tayyarecillırine olan tarından Ye ba•a ~ i:ti• 
laylaştıracaktır. lar için bir imtilıan mahh·et.iııdt' ola. ı·esını f a ederek basım tayyarcsı • ihtJyaç bir kat daha artmıe olacak- faded" 
T kı ı ib rl1 ı g h · ne çarparak düşürmesi gılıi u ııllcre tır. :!· .. . . . 
• .~ .. !:1 .•• ~.: ... ~ •• ~.~-~~~~~.1:~~ .. ~~~~' ... ~:.~~.1 .. ~.~~ .. ~~=.~~~~: . ..... .... ...... müracant edildiğine dair ışliilen, J . . • . O çuncu sahne fİmalı Atlantık· 

radyo haberlerinden anlaşılma'ktı:ı • Alman- ngılı% cep'lıttsınde: b r . Ruslar Almaayayı 'nal ede-

Hariciye Vekili Adliyedeı du. Bu usu.ı ise yeni kat eılil- . . rek Atlantik ha rbini e eciltirme k 

Dı'lencı·nı·n katı•tı• mlş bir şey olmny;p harpten evvel 1ngliiz av teş~le.rın'?1 a:k El~ sıwetiJe lngı1mere ibüyiik mizahe. dün sabah mıılüm \'C hatta Japon av talimalna Fraıwz ve Hollanda .fimalind~ rette buluı-.duklanm İleri ısiinnek• 
Heıhaldc mttak edenıini7. ; Ce.malj sız zırhlısını batıran ve ibılii.hare E- 30 mcsine gcçmi.ş"bir kaide ldi: Bunun Alman tay)"aJC mcydunlanna ve ~").. t a· J Fakat ..::...:t-.:.ıı A l 

Paşa )lo kovaya :naDl .:clcbildl '? liizığ mebusu olan Mclımet kaptan- f8hrİmİ Z8 geldi Seneye Lntbıklni makul gosteı ıniye yaraya- ııe (Blet cm) dplnde gündüz bombar ~-~er. son "__.. ... e • 
Bu da iluıkilaıU>n ro1.:rakı k:ı çı.a- la diğet bır bahriye zabıtlnden baş. mahku"' m oldu cak sebep1er şoyle faa'h olunmakta dıman t.on•aı elednin av hlınaycalııde ~N'.lll bu saJ;nede S "-.rek. h a• 

----- -·-

yan hadiseler le dolu bir hiltiyedir. lca- hiç k.mse bllm"yordu. Harlclye Vekili Şükrfi Saracoğlu tdl: Bir av tayyarcsinln yakaladıi;ı olarak ?.!anı ve Şimal denizi Ealıllle- ' :vada gerek deniz.altında faaliyet· 
Kısaca anlatayım: Cemal Paşa mu. Şimdi sözu, Kl<>Ewrıı köyünde Ce- dün~hki ıekı;prc~le Ankar~a~ YugoslaV)alı Remzi Hasanoviç n- tir c!üşmıın !bombardıman t:ıyvaresi- ıindeki tesisata ve Alnuı.nlann da a- Jeri artmıf söriiniyor. Bunun b ir 
tarckcde lsUınbnldan bır torpıdoya mai Paşa ıte berııhcr aını~ cılnn en ~ . • gelmio ve ast1l63onda 'alı dmda birisi, bir müddet evvel Hava n· lıehemahal dJ.İiÜt mC:S.i li~ımdır. rıtda sır.ada fo .... ;ıız sahlllerlnd~ delili de lilancla etrafında b ir 
atlıyarak Slv-.... ftpola, or:adan da azız, samımi ve "-rn·•un do•tu ı· unet Lutfı Kırdaı tarafından kaı{ılanmış ,, t r eydnnlftrına yaptıkları gün A l tnh lh h" • ·ı b . · .. ...., .... .. "' ~ admda O yaşında bir dılenc:i kru'lını, vutün hücumlara rağmen dıiJijıüle- ~.yya e m . m a n t e a ırı ı e ır Amerı· 
Bcr ıne ......... ; .. ti. beı:e bır.ıilc«>orum. f!I-.... IL-..-fn .. -d·ı f tır. · "ha duz akınları henıen her ..:'n hava L-- _ı. "bi __ JJ .. ~ .. ·- u "' ... •=• ,...,.~ .,~ s ı rl f 

1 
parasına tanuıen bapi hane lılnası nıcz ıE!: \•e nı yet a\·cmın cephanesi • 

6
.. a.n muun aras111Ua vuku bulan 

111 ılinde ahvırlı"n ı"nk· fını bekli- ıcldz sr.ne evvel rı·cam u- •.erin" •··ınıı . aracog__u v:ı_pu 8 6tanbu n in •• d lnrını mucıp olmııktn ve n '" " ~ " - · arsasında boğazını keserek olduı ınül' t tukcniı e ~ apılacak son ie avını ('arpışnm • ·· d d" 
y erek oturuyordu. Fakat onun ora· uzuıı .ı.zaı.lıyı:ı anlatmak lutfunda lıu. nıış ve dog~u_Floıyaya ı:fderek Mlllı üzerindek" 0 ı· 1 _. bırakıp ~ydnna dönmek dc.:ı:.tl nefsi- jans haberlerine göre lngilwerdenl muBs emh;d~·d d l A • 

l d 
Şef hmct lnonfi tarııfındnn kabul o. ı n ırayı ~a mı,...ı. \ ta ~ i 'fcd cö o•k d daha çok olmak u-~ .. re her ı"kı" •-raf- u a ıse en o 8V1 merı• 

da blılunduğunu habl r nl .. u Ju an. un uklarını, o ,,.u·nk" notlannıdan İki ~ ""' J • .. u J nci ağ:r ceza mahkemesi dün n Ye yyares n a ere uş- . k h b · · t ·k 
la r Alman)'Bdan, Paşanın kendilerine aynrn alıyorum: wımuRşLur. • • bo dunışmayı bitirmiş. Reın:.iyl C\'· mnn tayynrt>sıne çarparak düsürmek tan da tayyare zayi edılmektedır. 1 anın ar e gw'lfteSf A t antı 
le 1 nı ni l Uyurlardı. - Kloııtenı'de mümcvi bir hayat amazan ıçın velil idama mahkilm ctm~ke_n, BUÇU tir. Bombardıman tayyaresini~ mad- !.ıs,,rı1iı,er1n ttı.H~re ıayıııtı Al - ı harb inde lngiltercye müessir yar-

Bir zaman geldi ki; artık Alıa::ın- ya§ıyorduk. Paş:ı.nııı da \ıcnlm de .d ı·k işleöiği zaman 21 yaşını bitirmcnüş di kıymetini ve içinde bu\unan nıu· mı;.nlaıa nazaran bırnz fuzln olsa do- dımda bulunacakt11'. Atmanya 
) ada kalmak ımkllnsız bir lıal aldı. parıımız, ')Ok denecek kadar azdı. Eu pl e l Un olduğ'undan cezasını ö() sene u~ır rettcbatm adedi bö)le bir fcdakarlı- hi cldukça mühim blı Alm2n kuvve- İzlanda sularuu .harp mmtakası 

Nert>ye gitmeli! sebeple küçük bir köy e\'i tutınuştuk. Fırtncılann müracaatı üı.erine Top hapse tnhVll etmi§tir. · ğı ihtiyar et.meye değer derecededir. t~ni gnrp cephe;ıinde bnğlamak sure- saymakta olduğunu ahiren b ir 
Rusya ycnilcopmu~ bnyül< ıhtfüHln Kendimize göre mütevazi bir biitçe ı-ak Mahsulleri Ofisi, rnmaz.ıın ayına + llOZUK ,5EKERLE'ME \ 'APJ- Iloınbarclımaıı tayyaresinin hedefini tıle şaık ccphcsındcki Rus hava kuv- daha t eyid edtteis Amerikııya 

en buhranlı günlerini yaşadığtndnn, yaptık. İkimiz @nele 5 !rnııklıı ~- mahsus olmak ine.re fır.ınlarıı, rıide l'ORMUŞ - Kü~ükpazarda Asmalı lıoınbalamaktan menetınekten ibaret vetlerlne yaınlan yardımın kıymeti meydıın okumu •tur Rooseveltin 

ki el 
• ı· · "d" I k b · Bal kası'l sokaT·ında şck•rclllk }'a olan n·-'·•Gdda "'ar· .. a L.-kılmamış İn,,.llizlerin bir 'kn,. ta•""'are fa:..ıa z::ı. bu • k Y d. il · 

a a ~ en en emın yer svıçre ı ı. ç nnıe mec urıyetindc idik. Hava unııabı"lmelerı· 1"in "imdık"nden fıızla ô .._ ,.....,_ ,, w uı.- .. "' .,., t 

t 
., • ·- •• - · t 1 ·ı kayes edilemiyecc1r va7ıye ar,ısın a g en emıye• 

Ve sviçrede Cemal a~anın, Suri- güzel olduğu zamr.nlnr bütün gün un ven1medni kabtıl etmiştir. pnn Rüswınin imal ettiği şckel'!cmele tnmamen tahakkuk cttiı-ilıniş vlur. yı e me eı-ı e mu • e ~· J haberi d ..,ı 
yed•'n tanıdıgı çok sevdiği bir zat... dışarıda geziyorduk. Ornd~ adet oL Hastahanede o"'ten ıe gayri sıhhi bir takım boynlur kat-! Boyle olır.akla beraber iki senedir dcrecl'dc bü~·ük olduğuna tereddüt "'~ ~·~ .on ge en er en . a · 
ısmet bey vardı (1) J'aşa İ5meı; beye duğu vechıle Pıışn da spor 'Kıyafetin- tıgı ve şeker irn:ıl ycrinın pis olıJu- nıulıtdıf bölgeıerde dnnm ctmc'kte dilemez. ~J) Or. • .. • • hıı nıektup )tızdı. de dolaş~yordu. nnzan da güneşe l ÇOCUk l,"U görülmüş, yaknlnnaıak asliye bi- lan hnva ç:ırpışmalarında ne İngi- Fnkat lıütlln ceplıelerdPk1 hava. fn Am':ıka Cümburreı~.ı bu m~· 

O zaman hrr taı afta hu ıu tar kn- karşı evım1z1n balkonunda oturur, Si 1t "d H .d d' • dd . rlnci ceza mahkemesıne \'erllmlştir. IW rln ve ne de Almanların bu usu- aliye.ti biıdcn gli:r. iinüne gcttrtlır e seledekı kararını ıbvrune tdlır 
palı, gelip geçcnleı çok sıkı bir kon· konu,ur, dertle "rdık. Ancak ynğl.$1ı d .,r ccı e dıı ~en ıgu!~ cad h ın- Rı.i tem dun muyakemcsi ~ıund' I~ muracaat ettikleri işllilmiş değil- Almanların ikl 'btiyQk bava kuvvetı-Jıettiji n11;tukta bütün dünyaya ·ıan 
ı ı Lfıb ·.ı· Ad t k ı .. k h ı rd k .-.. · c 0 numara n v~uran .ı.uor 0 nyın b11 av müddetle hapse ve bı"r ay da dır. 1e ı:ukuı ve rrarpte çarpı ınnktA o.~- cdecekfır. 
r , ı ıı.:ı. c ıı uş 11çuı u nu- d~c 50l,"tl nvıı a a cyıınıız k çar- 12 yaşındaki kızı Maz •• to, dun ı;a • ... 

yordu. Pa1anın Almanyndan b r - ı. O uman odamıza ~panır, pal. b:ıh şehrimiz ha~tahan€'1erindcn bııl dı..kkan mn knhatıln1a ına mahkıim lngilterc ndası üzerinde geçen Ee- malarından ,.e ayn.ca Doğu Akd ruz- AsıJ den iz nıuharebesi .Japon• 
ııapo t al:ırak koli ı ını allal' 'l aıı,ı tolattmızı, hattaııly 1 ı m.~ sartnıı sinde boğa:ı:.mdan tedavi cdıl rk n olmuştur. 1 ne devam eden g{lnduz havıı çarp.~- de ve L bynda da ltılra hava kuv • ly anw Abnanya ve l t.aJ,,·a ile olan 
ya hududu g çm ı, t vi~rtye ırm. -1 btizfilur o. tururduk. Gılnı:le 5 fnng •rrk edı"llıı p ı ~Akaı"ıı ...,., !'.! en ~ı'- *· lWl'RRAHIM AHl'7''D BE- ıı ııl.ıı ııcl:ı İngıliz avcıları Alman "·etlerile lılrlikte fapJ"yette bulırnduk İilifak m h d . hk. . ~ "' ı- _.,., RAAT ETTi - 1940 sıcne1ti 1 ma- bonıuardunan tay~a.ıelerlııe çok ı kı laıından dtiliıl"l Alı• anlanıı um:.ım , ua : c ı a arm mucı-
bu b p1 lmkans zdı. da kalonfrre v k p ı. mıı: olnın- nııı ttıtarak hemen olmll tr:r -•· b•-.. e otoma•:r. t.,.-1. L-...;b ı 1 

• " · yı nda ~arki Tur\(stanlı tüccardan J ~e i 11 tll ı:- u ılaı'dıı bulunmuŞ!ar ta yare zaybtmm ds ~.ok ~ük.s"" o- "'"'". _ . uı; 0
• '"'. ,-..... ~-' e .. B •• r · 

Bh- l- ndan vıçr de srurt h y l)IJ d .. ığ nd n, soğu.ğa k:ıt1 .mn:ık .n
1

1ccbu- r~u:"·un ce.,ed! mo,....a kaldınlmıa -; 1 P :~:•..a - n " k vv-- . ., ~ AorlJnnblm Ahuııd Bav Hlrdlo.tan j H' batta d m:ı.n merınikrile k ndl lacağmdan ~iiphr edilemez.. mcsı u:terme a~maLe yam uuyu 
BC\al:nl içın çarcl r ıırork n, Paşanın ıı)etinde kalı~OTdt!k. Klo<> ı.>rıı; de bn h rban...t b·ır tılıbi hata olup o1 madı- "'· ~· '1 i r qıptıh 1lcari muamelede cl/ı\ 0z ka ta}')-&ıelcri sukuta mııbkfım <>ldııgu Tayyare :ıayiatmm ibtJyatlarla ve vııLyanuda cerey.an edebüccek· 
JJerlinde bulunan ahbapl ırındnn b - oldukça fa':.. r h )'atı y ·ırkcn g ze. ğı miiddciumumllikçc tahkike baş. • 1 11 :-ı de aynca bu busu a uğı·aşıp au- tclerde Anadolu babcrlennı guntı ilan 

1 
ır. çakçılıgı yaptığı hakkında vukubu _ aı larda paraşütle .atlamak u uJunü bunların noksanı tayyare unııyıl c, ı tir. Amerikayı Almanya ile har· 

ruyuıdu. 'lC takıp 
1
, "ıı.l ık. Am s ra lan bir 1hbar üzerine beşinci ceza totb k e1mi pı·dir. havaeılık ımnnyiinin tam nndıman- be sürükleıuekt~ı ıneııe<koek ve· 

Bu. Cemal Pıışıı 4 urıcü ordu kil· iyi habcrlcı· gordllğ{lmUz zaıran htı lklısat ha berle rl: mahkemesine verilmişti. Yapı • ı· Son günlerde yedi Alman av tay. ln çalıvmıısı ise mevcut malzeme &tok gin e düfii~ Japonyanaa ba;be 
:rnandunı 01anık Şamda bu'unurk n, 1 tun fuknralıg. 

1
za rıı!!men 

0 
gece lan muhakeme d~n ncti clcrım"ştir. yıırcfil U(Jlnluıle namı verilen \·e .Ame luile ve iptidai ma1zeme kaynakla- sürühlenmeaid.ir B u takdirde 

Abdürrahim Abund bay'ın duruşma ırikaclan gekn Boing X ll - 15 tipinde rilc temfi edllcbllece,ğine giirc ta~ - J S"b~. 
Suriye şehlılerin1 im:ır itin HPılin· .anın en uc ızıır.ıl n olm. k iizeıc- bir Türk • Macar ticaret netice inıle ırnçu sabit olmanııe ve dort nıotörlil en büyük bombıu·dını..ı.n yari' 1..nyi:ıtının 'lhıırbin ttl1ii ü;crıne aponyanın ı ıry?ya. ~ .M:Yk 
dm getirtilmiş olan ıırofesrlr Çıır· ~işe ııarap açaı·, o kirnsrs.Wik ve gur- mumaileyh beraat ctmir;tir. tayyarc<;\ni Fransanın şimalinde ya- tesiri bu müteselsil ikmallerinın de- eder~k Almanya ~le ifbirJ&ii ya• 
h rin muavini, Ba~dclberg Daru:fıi. bet bava .. ı içınde Ccın:ıl Paşa fle baş anJaşmaSIDlll kalıyarak şWdetlc hücum ettikleri vnnıı kuvvetine bağlı !kalır. pacaıı muht.-.meld!t. 
ııunu hukuku duvel profesôı-u Zarbe ba~a Anadc.ludnlti mu:anffetiyelln şe. t t b. k r--. ~ • k Ô. ye f ---• ~e t:ın arc.1'i kU'Dlen zedeledikleri ve Önümüzdeki kıe ayla n için her iki İngiltere Atlantikte Amerika· 
ıdt. refine kndchlerimizl knld nrclık.. ı a 1 ah .')(..!.................. müı:ctubatmın bir kısmını )°aıaladıl< t.ıırnf t..ıı bürilk hazırlıklarda hulun- mn harbe ginnesiai ne luıda: .,. 

Umnmi Harpte ihtiyat zabiti olan }'akııt gün geçti~eç p:-.uanuz bus- Türk - .Macar iicnret 8 1 a Şehirde temizHgw e larJ halde meydanına salimen av- nıaktndırlar. Harbin talii ve sulh ya- .su eylae de Pasiiikte ft Asyada 
profu~r Zarh<!ni? Bosnalı müslü· bfitün b ·)ordu. nın tatbikatı hakkında ba.zı °ıc~~l~ det .ctıuiye mtn'Bffak olmasma ımani 1unun açılınası bcr _ şeydtm ev\·.cJ lıa- Japonyaya kartı 1aarp eylemesi· 
ır.an bır emfrberi vardı. O va'kit l'oşa, gerek dost blldıği, lar tcının etn ei. uzere Macar makam biraz daha itina olamamı l:ırdL l·e bir av tayyare i va kuvveUerln ' bağlıdır. 'Ve her \\~\ · h" de tmeımekted" 

P rofesör; (Halid Babouç) ismin- geıt { ı.. ıı.ı nı tı.upl!! muzaheret :vel larile temas etmek ı.izeıc bundan bir ile çarparak Dnu düşürmek milmkiin tarafın bava :ıtuvveilerl ise lhenGz Dl ıç arzu ~ • •· ı l ı bu ne!cı ının passportunu C..---mal ! imnvc lir crvet yapn •ş bazı kim- müddet evvel Peştcyc git.mit olan edilemez mİ ? I iken Alınan havnc.ıhğı bu usulön tat dimdik ve ııağlam Olmalcla b.1mı- Ma~~ ~ ia~e bl'JI M· 
P• R\a '·erdi. P~~a da bu pıwıportln r.elere mektuplar veya benim vaıı;ı- ?Wlcnr ticaret atajesi Caky J:ki gün bik1ni kobul etmemi~ olduğundan ao. makta ve daha ~yade kuvvetlenmek- yada iht·~ati ~ almakta• 
H. lıd Babovi~ olarak ı·ahat~o 1 viç- tumh müracaat etti. Slı:e açıkça ne kadar tehrinı"zr doncccktir. Bir karümf.: ıta%1vur: bpdır ki bövle ibir harekete ~ - tedir. . dw. t~ın al.Is Balııft,,.e 
ıc)e geçtJ. •"ek mr :lUrhl•tiııdryim ki b:.ltün At.:lşt-niıı · knışılıklı n.ı.badclclcrı Lokant.ı:da yeme'k mutadım de- büs etmcnıiŞlerdir. ]tlecıt SAK.NA R .,.. aJnk P~ Naz111 Wf 

G<-çti anın, 1 \"İçı·cdl •>LIJı nıak in, 1 bu eski clo.sUar, blli.iııtisna ıh~... uttımıak ~e daha wri b ı· suretre gilcllr. Geçenlerde :icap etti, hır Coopu f;mdi Sinc..,.a. bul,11-

1
. ı "dl '8 ıı· b • hl• · i lokanta}ıı gittim. Hamdol&un 

>11" mesc c ı . • 1 n~.ı '" rıcrın E~et hep . Pa§llfB red cevabı vt:rdi- bac-3rmalt ıçın ba:ı:ı tcldiflc·rl hamil 1 b ı E • t 1 o·ıkkatsız bı·r anne .... _yor.. Bur_aya Hint ~- hii· 
hey inde düşman hnfı)clcri mek l: t ıer. Ve yine iurnf etmek benim iç"n olduğu tahmin cdllmkett.>dir. (Kl'ı·bcında degıliz..) Bir teneke 1 stan U mntye b kwnet. - .A-•-'--a Do-ın-o· 
d k 1 d Tcıko ı;uyu on ,parı:.. Bciyle oJ. b b ·~ ·-u-7. ~ · :r 

Q uyor ar ı. bit· vazife, bır vicdan borcudur ki; Dün mabkem'"'J• ••rilea duğıı halde blı- ufok kazan ıçindc Müdürlüg"' Ü ve a anın se ep Dil mü~iJleri de :1ellllİflerdw. 
Bir kc~ hakiki 'hfiviyeti meydana 1 yalnız hh· kiııi. temiz knlbli, mımu-s- m a btekirJer 3 _ 4 ~ ih: tabak yıkanıyor ve te- . . olduk ı an facı· a Ayni :zam.n cla A-...tralyadan ore 

çıkarsa artık laıçacak )<'r de,, kur u· lı.ı """ aıYl hıı· zat., evet yaln1% Mehmet . • 'l hl d ı d t :tanbul Emniyet nrlldilr vekılı 1 
1 H:_..ı · ta--' ~- ı.:::...··k Fıat Mu bıbe K • d · mır. su • e tnt r c ı me en s.:ı; lı JDUııı uu.an ..,,.. • ...,.a .-y hış lhtinuıli de ı.ıcuuub.ıhs L anııı1.dı. I Haslm bey, Paşanın imdodınn koştu. ıı b . lk" ra omıE.~ onu un ·ve pis bezlerle ı;;il°ııer<'k m!lşlcıi· ~ Su nhattin Korkut Edirne vııll mıın. İzmit ( H ususi) - Kandıranın k • b L.--.-L1- ..? --~ı 

t met he)lc lw§bnp v ı<lccı·. Uzun 1 • T ta !abrikatorclUr. azı ıh' ur rnk. an hakkm<laki t.-ılı lere yt'tllek verlliyor. iBugün mn- 8 vinliğlnc tayin ed lca'k yerine Başve B a1CJlar dh•anı Arıklar köyünde : •• ~rı ıveMaw-a..ı~"euaııs.....:...!...~: 
ht>•np ve kitaplaı d:ıu ı·a )la o~ ~em:ı1 Paşayı Umumi Harpten tanı. ~dkatı ikmal ctmış ve Ençlu' • rı 1.ah-, 1 er kiı.lct t ta bul a~iv daircs1 nıOdiirfı • . ·~il"· üa"ua- Ye __ ,,.,,,..,,.kı civarındaki nl b trn :ıkin ve iz yordu. Pa{anm nıuracaatine teı cd- ~ ... ~!: e\'~~ilc birlikte müddeıumu. l c i kantalarlıı aşçılar, lul. -dü tuı"..r.ne go-

6 aylık hır çocuk harman )'ernı· Aıvı.:stralya in talan da d...-..,. 
uu.1w t=.ıt t-'- '11l' aı m tCZ"'"<ib ve ma 1 ı ile f mu r 6u d ._. d kt b k 1 Ç j -•··-

Klosters 'kö~·une çı...kılm yl muvafıl,: dut etmeden şu cevabı vudl: p"'e 
1 

dm cE .. _.ırk. . _ eıa çar a a ıra 1 . mış. o cu- dan doğruya bu kıtanan miidtta· ., · 1 anga tı a rgenl on cadck<;ınde lrekkıı..laTd:ın 'b;r ço~~ halkın v" l g··u babaSJ bır ıtarafta h ar :ı_ 
buldular. - nen hayatımı, refahı Cemal p~- llurşit ve Muammer kvmllr iht kA sıhh:ıt:ni tchl k ~e ıluşlıı m kte- \' i E n"yet mudürü ııuıımran n anne ve . •. j •ı ne alakadar bafondlliundan 

Btı.'t!k otel clvanncla ild odalı biı· ~nvn m.C'~yu?unı. O bana temiz b r ı·mdan, !l!cltcpcdc 1 maıl Çetin ı 1 d;.ı·'er. Hdc bakk.-ıllaıın h. fta. kive mnu!lU olup ~mdiye kadar mnn yap arken bar kopek yavrusu Malakaya ..Uledilmderi .,..a•e-
köy evınl! ~er) n (Hn!H iRabovıçı ınııan, ıyı bır vatanpern:r gıöl yar- çimento ihtik:ım.dan, Balıkpazann- laca }ıknnına ~is bezi rl E n t müd.ürluğü Te K.aymabr.., e ele.rek zavallı y a vrunun ac;,ak bu- meldir. 
i le İsmet be)·den ikim c şuphcle:ımc. dını .. +ırnscydl bugün b n mabvolm~ da İsmet niı:ıadır ihtikii.rtııdnn suç- tng·h makineleri ve bıçaklarını hk bi nzüe1enfo bulunmu~r. lunan hayalarını w np koparmıt Muharı~m F~ TOGA Y 
mişti. Bilü.kis ruö )Ö Halid, az 7.8· bir adamdım. Cemal Pıışııy:ı olan ludurlar. 1 er k h. ka ekmek, p t rma, GUzel San' atlara ve yemiştir. • .............. ................................ . 

i 1 ık dı. bCTCU'TIO !ı"ç b1r zaman, miç Ofisten aJ.'· A-ı la l\UC k, Pl=.T>İr " aircyı k p K 1 1 b Ka11makamlar Burhaneddin Tı>psl 
p l a rastgeldlğl her ÇOCU •u, durur urt"tle ödeyemiycceğlmden cmıi- •g u n rı \(Ttn le:ri ne kndar fc.oıadır. Knn- ah nac a a e 8 .1 • Anadolu turnes.ne 

sever, oqardı. O kııdıır ki, haıM nim. Ancak şimdi yamında param • akhyan lar tarcı! r ve Hn"ırc•lıırcin Knlçın 1 n nunu o1mad;ğı lhalde arasında yeni Çlkıvor 
ızllıi lciı1ı çocuklıırı bile öpmekten ' yok. Bütün param Almıınyııda ban- Bazı fırıncıların ofistrn ald b"l un o'lmğrnt'lan lns n ve haH 'l •d•a r< Udadını hııiz talebeler, Gil- d "' • •ki• ki ' 

kc>ndini al:ımazdı. l met bey: 1 lmdadır. 1şte size bir .çek vc.riyo- ları pera.ken?e olııra.k sattldan 1lDlıi- rından goçilmiyo1·. Acaba !bunları z.cJ Sanatlar Ak dcmiSl resim fUbC· egışı 1 e r ~tör llurh:ı c~tin T p j kl'ncltmfll 
B ı d 

•·· bü .. şılmnsı üzerı k t 11 h 1 d beledi er ı· v "fc ·'aı· ı A k 8 (H • h b. · ._,,_ yettııllı dıgi t.J t>r \'t! •ski aı ı..~"-Aman pn anı vallahi ben i;:.rc- t rum. ununa ora a .. ı tun para"'J ~ ' ne oı. ro ere şan ı. :Y ı n ıız. •v nı ı>uır arı e Akad :m mtıdurlüğunun ve.rece- n ara usnsı mu 3 ınmı=<::n - k . _...._ 
, b 1 t kd" dl p b . fi gını yazın stık K d H. ~ ·ı nıı.iuorlor mı? Buradan kal • fi 1-ı.. 1 tel f l ) D bir 'V kal t• k !arından nıurck ·cp bir ho-H ıle li'ln• ıı iyorunı, bu kiıll çocuklaı·ı dn nıısıl a ım e yorum. a~a enı a et- . ,. • asımpnşa a us~ ., gı m d ile ılll a r ta ...ue o arak ekııonnln - ad ıye 'de be ı ady- slllcr vermek üzere kenclİ nıt'.mlekc... 

opuyorsunuz, dcdik,.e, 
0 

..,.ulcrck: sin. D:ıha b:lzı alacaldanm ''ar. Şn- 1 yın ismir. le bir fırıncı de ofisten nl. kaoı nl"klCT hrr nevi 'korı.ı ve yr" l kıth'ul d • cea:lcı- Ir. Bu gibi talebe- nuı ı ar arasın a ycru Pn azı e- . ~ " dğı unl rdan on alı E • srhzelrre ko ıarak hı 'kı zr1'irle- ...... .,. d • · "kliltl makt:: d B ara.da ti olan Tanıı.ıs. Alana. Mersın ve 
- Sen anlamn:ı:. ın ... ~cnd baba- yet onlıırı tahsil cdebiUl"sem yine tak 

1 
. daükk.,. çuvkl d ~rpacı rgı- loe ta' !Ik 1-ıaklarırdan 1"1.Ua c ~1 

i cter yap :1d ırl. -~ _u d k 'havali lnden 1 ıı~h,·aı-:ı.k Anado1unun 
lık hi 1 yok ki. Bir baba kalbin ol· öim ederim.> 1 r .n n nnına. sa a gı tc bıt "'- nıekt.edir. Bu Jl!'\'İ P sllklerlc bi- et:m le ri lç"n üç a) müddetli lı"rcr ""m.n ) umunı mu ııı ugun e :açı ı ~ sa)dı bô;,le söylemez.cim. Hen ya' ru. vdeılmilmlş. vtı~ her ikı suçlu da adliyeye' ı nz dalın mücadele gerek. ,.e ika rrr Jmesı de karaıiaştınlmış. bulunan eube müdürlüklerine de !kay b r lkuı.m•nd:ı lı yiik t tT ~ehm va • /Devamı tar) r 1' r k lar.d ta . 1 1 ktı ca("lnı haber aldık. MU\-a.falnyetkr 
laı n.n h ı Unı çeken pcr.ışan bir • br. mn am an Y!D er ')-apı aca r. t.erucnni ederiz. 

bab.ı_yım !. .. derdi. s~~~~------------~----------- ~~liiMiiı•ttliiiOJl;-ıııtt ,;::= 
P nsa bu :ı üde köyde İsmet beyle TaşfJİTİn Edebi T,e/rikaıı : 4 f!,Jndan ancak uzak b1r hutıra oe'>- ı boJu-. rdı.ı. Jlayntın bütünluğlinU bu d~f,~kli!,rın farkmdA değildi. 1 V • 1 ' h" = b:ı başa oturur, abone o?duklan bir imde e;ezen bir Abdullah dendi ç·k- ve bult.l [{ni kaybetmişti; Abdul- Şimdi ne )'apaca'ktl! Yanı ~·aYBf f eCIZ9 erm Şef' 1 i, 

rok g ıet \eri okur ve vatana nit Jıa. J;\f:tfii\fllf1 (1 ~ f\11~ RR~~.u:u tı. Bir Abdullah efendı kı aln u.n l lab bunun böy!e olmafilndan çoı< bütnn h:ı)atın kendisi için çehru·ni .... nııııııııın-ııııttı_'"_"'""'u.S 
k rleri muntazamım kesp dosyasın· 4~&;/\.:l~~WW L::ılf' W CILJ ~ artaEında !kendisine ıuh se1ıımetınl, muztaripti. Omuzlarııııı :.ı.1ısıyamıyn- df>ğiştlrmesıni beklemekten, talihine Çalışmanın faydaları pelı 
da t-ak ıdı. Ol su""künetini sade eden liOll b'ır bu }I ca" kadar ağ r lbh yük yük ennıis razı olmaktan barka ne yapab1lırdı! çoktur. Fakat bülii11 baı: · 

Anadolu hattkitım dlkkıtt ve itinn ~ RuYALARI •• W@B paılak \ e yak.ıCl )ıldıı gibi ~yor- 'Zannedl}or '\e lbu !o'"llulen m~-üs olu-ı İçinde eon bir iimidle cberkı d~ 
ile takip ederdi. Mustafa Kemııl du. Bu saadeti~. y~runda onu hır da- yorda. <Öbur nsanlar gıöi ynwn· dt-kildır, belki bana ıÖ.yle . geldi!> dı. /ar.il.an ltatlra wiınlai lu.a.-
Paşaya buyük bir muhabbet ve iti· y Ah t H h~ go;cnuyec:egını bılmenln u:iırabı nı11k ... ) Bu ne 'kadar gU:ı:el ve 1y1 yerele bir dana lkcndıslnı denl!mek fır ve hayatı asatrr. OfOERO 
aadı vardı. onun muvaffak olaca· azan ı me amdl TANPINAR 

1 

bılc kuçük k~lıyorau. bir ·di. öbür insnnınr . ~ lıu tııtedi, ,,~ bu serer aaıortun ta ucun-
•··•·•·•·••••· ·•••••·•••••••••··•••••••·•••••·••••••••••••·••••·•• •·••••••·••• 1şte o gecCdcnberl kend·s.iudc rok Şfl • ~. t d "-1 h'"" . _..__ k Çalılilmak ıavesinde ba'Pat ka -tından emfnd1 . • • nk nm ve be!lrl dl' en ika'ı şelulde ıı .. pencere uc:resme ., ..... muş o- " " "' 

Rolleri nıbayete er en ittihatçıların _ En karanlık odada bıle Jenmiıti. Şimdi iıte l. mfiphem dcrın ~i.r yerde saklı, ~·s.raılı bu onlarrlan ayrılıyordu. H:ılbokl bu- nuşan ç1fte yavaş~ balcU; ve bir zaruhr ve hayatın her t.urJ 
milli Jıarekita uzaktan müzaheret dagınık saçlaı.ına takılacak :bir .ışık ı his.si güzlerinin ö~ünde bir hakikat ı~bregın hart:kcte gcçt ğ.ni duydu. 1 ra~ ıl unlarla birlc~ıniye, onlur gibi ı az sonra b~rndıı~ oyunun büsbütün zenglııliği elde edllir. Fıı,.kat üstat 
etmelerini, fakat kaUye:n müdabnJn parçası bulabılen bu bag, çlzgılerl ol uyordu. Sevgl~i ona - bclkl de Kainat karşısında artık ııyni adanı I lı ·~ n ırıı ti Ett k ik• bllfk• tiırlU olduı.rurıu ı;ördü. Dideronun df>diği gibi ta1ıvnıılk. 

'"' 111ak ve firari bir tebessümde kllıt- ·aylarca süren ızbraplnnnın m!iki • deiild.! Heı~· onda sar.ki flahn d - 1 ,a,ını. el L"r .:~ d. .. ~ ~n Ye "11~ t.eb'n Burada sarışın e!i. ıruz1ü gfizel ~1erl kısaltır. Tf"m!>'l ve iitıl 
etmlyerek daima uzakta kalmalarını 

1 
. b • . . . . . ~ " r ,..n ın >''-"·ıne, esrahı •r .... "" • ,...,___, ı ist t'rdl. enmış u dudaklara ımkanınz bir falı olarak- iltcndı ccvhcnnde gorün- ırlne, ıdaba euslzyn doğru gfdıyoı·, tn v t b ,..1 bl ili 1 . .1 ve munttt7:nm ağı,;lı btr kadın oturu- &ılTlliCltte se.ne tt gılıl gden ıuı:un 

fecrin bir ebediyet ıiçin aydmlatüğı miye razı olmuştu. ve bu y:üzdt'n günlük manzara v.e bi; ;~~uğı;~a f ~ cm ~l ~u~ı:r.c 1 
yordu Karfısıııdaki erkeğin )'fizti Pnltt u')'in hm içıııde hi68ohrn 

Cemal Pa.. bitıratın ı bu ltôyde lıi::;sini vereD bu genlı :ve 68kin alın, E rtesi sabah odasından yıldız p n. çehreJe.r kendisi için zaman :ramaıı n i:<iJ • ı·a ~eti ~ se~ ~~lfi ~ nın-1 nü ~remiyordu yalnız mas:mı; ı madan geçer. F akat al ieinde ~e = =1• be~u t!'::~--aydnai hayır bunlırrın hiçbirisi Abdullah nltı1arının ezdiği, yamyauı -ettiği de~yoı·du. O ara ık .etraf nda bu- 1 ınd maı s::l1nıbl~nı, ~ıı~ b; :c~e- ıil7.crine yan da.J~lf ·ellerinin i~;. c.en haya t, htt lüza olgunlaıan 
J ...... lç_in öyle kolayca tabii teli.kki edıle- bir Abdullah efendi, günet ılltını lunaıı her ~~yf, kıiçük ı·e bazan çok .ertl rn F.~n':1 ktl., r ıııBa lıl dr cb· a- retlertnden konu.,tug".."U anla.,ı\ıyorrlıı ve her liılıza ~.ıılCfCJl bir ha • 

Fransızcaya tercüme edilivordu. bil---'- """Ylord- "1-L:i}dı" -ıü b" "b' t l'"'·k· A..ı rt -~ı- ... _.,_d • · 1 c e 0<·P) C'C" • - ~ e cı ~ us- " ~ • J•attır Onun iç ı" ·aı· ..ıo C 1 p b f ., ""~ ,,.., ~ ....... . ~· • gu nç ır şey gı ı e llA ı u.ıen, Pil ıcı uyan-r wıuıı c ,gcıı-ııuvu hür· ld ., . ~. ı ır b "tü li ntttı k ıhnın yfizündc:ki havranlık . ıı " • uauı .... n. 
eına a ~ n u sviçrc l:oyıindc B_u y-.ıı;d r.dır ki ona eıı .rıwa te- kehkeşanlann sfidü Ue beslc:nmtı 'b.lr mabkllındu; bir aisren sıynlnn tek d"~ ~1 ı~~·ıgım ···· ~~ u_ n.'.) dob '11kk ·e. U>betıaünıünlfokı • ntlkiır 1eri ve geccleıi kısaltt.lğı p bi lıL 

yaşa<!•"'tn• · lede Golynt F ran s.a~uip .. etlJ-':l • zdam:utlda ~a lııle ._sev~!- lib 'yavrusu !kadar mesut f akat diin bir apç gibi btı zibııin lbulıımklıf;ına d
1
: b' u:~~~ı 1 " ~n_a~k:~1 rl'.8) .. ..., •• ıe!kate bakacak olllraa bu söylrd!•!'i yab olgıınlaftırarak Ye sen&'in. 

•"S!n "('nutsın. m atm~ '\1%:a~ gar: :ramıza yan yal>aneı, onun laı.nun meYeat olan her ~ tek 'başı~ ak- ıgı lT ""~ a raa- · ı r ı: lr.Jr.u al'~·l~ı in çok ~ilzel. ~ l'Waıek. ~ok Je,tlrerek, hayattaft 6frenthnetıl .1:/ .,,,~=/=::.-., J,ı.t- ~lif ırc ~ iüahı ftnÜii ~raf~ 1j ~e zanıretJeriat kafaaıaa iiatıilltıe )'J- ~ •e Wr s~ f1rlatılmıt tat farkMip etlMdt"lderlnl •tı1 ıımak ;ç:n tatlı şeyler olmll&I lbım geliyordu. lhımce1- "-MI öireterek o-
bir *-Ku İçbide biCüıD .aaaMü aelair- gılmlf ........ taNk•kırw9 ara. l parçaN siblaU.ler bıı..tu #r" ._ "6rt tarafma ~~· ~r, lııJmu ! (D..wmıs .,.,.) l'1ııiıniıl• ... •-*.··.·---Wilı-----
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Vatandaılann fikiyetlerine 

Münakalat Vekiletinin 
gösterdiği alaka 
(l a.oi eMlfelMl a..--.) lemenin :rapıla......ıo olcl~u "9 tel-

lnglOz t•bllll lzmi~de denizden fırbyan bir yaban battı muhabere memlU'llllUD dikkat. ilerde inza Ye Yol Yermemek gı"bi bir 
KKhire 8 (A. A .) - o rtqarktaki d b" k d al d al%liği yüsiinden 7 saat cecfkmesine "Vr.ziyethı de mneat olmadığı lataıı-

Ingülz ıımıımi karargahından tebliğ OmUZU Jr a Jm yar 8 J lebebiyet veril41iği te!blt otanmııı Ye bul, hmlr "t'e llaıılaa tialltrallerinde-
edılmlştir: vazifesindeki l&kavdiıd ile bu gibi Jd muhatap ve baaılat byıtlannclın 

'fol.mık mıntakaııında düşman top· · 1 tetkik.ile anlqılnuftır. 
ı İzmir 8 (Hususi muhabirimizden ılı:admı ıaıraralt )'el'e 71ba11 'ft 7a- haldı tiki7ete Rbebiyet ..eren maul 

çusu, bıraz :fazla faaliyet gösterm t- telefonln) - Dün gilzcl)•nlıda tuhaf raladı"kt.aıı il011r& telı:rar c1aılze da- ıneıaur .iıwbatl be1qm4an ıtecziye o- Bu vaziyete ınau.ran, kendisine da-
tJr. Dun düşmanın bombardıman tay b lııı 0 d :r.ı l ka bol ......,, ltınmuştur. fttt79 teblii olmıa11 muhatabın, te-

Tefrika: 99· Yazın : Ziya Şakir ......................................... -..... 
Ertesi gUn, Enverle karfll•ftddarı zaman 

Tallt BeJ kat'iyen elda11mad~tını anladı 
yarcleri alb defa taarruzda bu\111'1 - it vaka 0 uştur. 3 yaşın a c- ıp 1 m--r. Jd'onla da ikaz olunduğu halde, vak. 
muş ıse de ika cttllderi has arat 4l _ !ek Erdinç adında bir kndın evinin Sonradan denizde eesedi 'bulunan 2 - Ayni pkiyet ıaevıuundan o. t~nde icabet etmemesinden milkil• Jı'akat Ki:ınil Pata hüküm eti, nn· ı gun wnra aarayda içtima. ~~k 
hcmmiyetalzdir. deniz Uırnfındııkl bah~"''sındc balık hn:rvanın yaban dommu olduiu an- lan Devrek - Zon~k telefon ko- menin yapıtamamıı olduğu teııbit o- sıl devrllecekt.l7 ••• Çatalcaya dayan. olan (şu111 aal~anat.) ı ~k~edı. Şu-

JU111an lebllOI pişirdiği sırada an$1Zın denizden çı- lrışılmlfbr. Hayqııın 1tudurmut ol- nuşnıalarında görillen intl.ıamsızhk JunmUJ ve bu ihusust.a aerv.lalere ve m.ıo olan düıman ordusunun luır~ı- ıa, ıık "~ dL :1- .kııt mlllcu hofnııt. 
kan büyiik bir hayvanın taarruzuna da tetkik olanmqtur. memurlara atf"o isnat olanabılec:ek aında lıükümeti ~evirmek ifln ya· edecek oır neticaı 'Yermedı ... Artılr, 

Beılin 8 (A. A.} - Alman ordu- uğramııtıı'. Bu vahfi mahlük hemen :ması mu~. 27/9/1940 tarihıne kadar Devrek; bir hata ve :kmur göriilememiıt1r. .Pılacak hareket fena bir netice "e- hıı.ın l p~a buk.ımct.ine d:ırbt,yl in-
lar başlcumandanlıtrtnın tebliği: • =o~ Zonguldaida "'Bpug·ı telefon mtild\le- ._, "--"-'ed.k rirsc, (Pa"'t.aht) da elden gidece'k .• d recck zaman gelmıştı. 

İ il k d 1 1 " Davet eden .... mse ucıu ı çe ve ;:ra 
ug tereye arŞt mücn e ede 

0 
- v y E T A L M AN melerinde, Ankara _ i'..onguldak bakır davet olunan muhatap dlivete icabet Telafisi rnümkun olınıyan bir. :fcla- Babıili)e kaqı yapılacak b.akım 

dukça bfıyiik bava teşekkülleri diin s o denesinden istifade eıderbn. millci- etmi7eceğinl Oild'lmrdik(e ve 1.9001 ket zuhur. edett.ktL .• Buna bınuıı, en ince teferruauna kadar Talit beJ 
gece Ingilteredeki askcıi ıcsisat.a in- lemmnin mabdtıt ve ba'lctr devre:ıin No. lı kruıunun 13 unen maddesi ve 1 Talit Mym anca~- bır:kaç mah~ hnzırladı. \'e kcndıııi dt:ı. buıük bir 
giltcı min ,ark sahllı Uınanlr.ı ınn ada b ı · . t e b ı ·ı gv •• fnzl:ı mahmul olması naz.arı dikkate mınet.ieranm teiefon ninınnamesl- aııkadaııua SO)ledıgi yukarıdalo ~ cesaretle en muhlm rolü uzenne aldı. 
daki tayyare mcydanlımnn büyük t e 1 g"' 1 alınarak battan ç1urılıntt ve yinı nin 19 UDCD mandeırlnin 3 fmcü fJk· ler. biiy k b!r münakapya eebebıyet B k 1 an ~anm sınıt kadar e'fYH 
ve en büyük çapta bombalar atmı~ • nıuayyeıı seanslnT dabılindcı Bartın - ruı mucfüinoe de ciJurct Yıı;arh bir verdi. ~·ıınına )'ainız {Sapancalı Hakkl) yı 
!ardır. Çıkan ~ııngutlar ve iııf1laklar (1 itıoi ıahifcdn dı-ı;am) (' iwci 8Dlti/e4n ~) Zonguldak tel hatundan bti!ndc o- talc'Lin, L-ılcl-/n vukubu1duğu gtinO Buna hJç kimse taraftar goıiinıne- a!aruk Rabıfill:;e kadar gıtt.ı. O ada-
ba hücumların ınuessidiglni göster. 2 3 Aiman tayvaıesi tahrip o- F evkalade tebliğ lunmak üzere mükil.lemen1n teminine ı1 di ..,... ~ •. ,1·,.cıi g07.den g""irdı. Ve t!OT1 

. ., I l takip edm buttin gün zarfında mc · k b. . dd , .o-ha , • ..,. "' - · ., ~ mıştlr. , lunmu«tur. 1 1 Sovyct tayyaresi Berlin 8 (Radyo 22) !-- it erin. ~hşılınıştır. Yapılan tecrubclerle b b 1 bt Aradan ısa ır mı. e~ wa .. ~ .. - ra, kı pının lta~ısındııki dunnn 
İn"'"'- sahillC'd n"ıl.hrmda seri Y d ı.,k b D ve mutc er u unma ına naen ~U- •ı A .... k' .harp •--nm;ıe ka\ lıedı! 

,.llll " 1 ka~·ıplır umumi karargahının son a.ıu a- u hattın konuşmalar• arzu e en bntnbı icbnra ve intlzaT nıüddetınl ,, . ,.. • ""'b"~-· ti in ,__ d bınde t,ek lxı5ına bekliyere.k: 
hücumbotları kuwetli hiın. ıyc ıı tm- "'u 73· Al t h lb h. · ş· d d - f k ı~d b. Ll - deıecede kifayet etmcd!ği görülm~. · ti Ki iJ Paşa u .. ume n ..,.,_ H~r y ,.v.:undıı. ... "-bıık gd-da .,..,...den bir gemi kafıle ine hli- man a te a ırı, ~- a ver igi ev a a e ır tc ıge k.l ı- il tayın ve ılııvct edene b"ldimılyc mcv-ı mıı • m ti .. k Ru L ..... .,,... 

-J·- 11· 1 b 0 1· su d So,·yet fı 0 Öre, Atman kıta!an hava kuv· Il'Ü a ematın emniyet ve c ame c zuat müsait bulunmamaktadır. bul cdecE:ii t.ulh faı· an!c, ·cıcda : ı;Jnlrr. cum etmiş ve ccman l'l,500 ton ,ulu 1 ma uz .:yanu n a - 0 ternin1 1ç1n lüzumlu tertıbat atınmı~· kı o l ha -ıtasm a11 - H !da Ua En er 
hacminde beş siliıhlı ticaret gemisini !osu tarafından zaptedilmi5tır. vetlerinin müzaheretile Leningra Bununla beraber; davet edenlerin t;cli ~'· man 1 1 

· Dı,>~. S .. p:ıncalı a 
babrmıılardır. Dıin gunJtiz ve ,ı:-cC'' Öğle tebl:ği dın şarkındaki Neva caddes ne tır. fazla bcklemeler'nıten ~cvC>llut C"den hnecelrt tte biit·· halk m ir tK>,c haber gonderdi. 
Alman hnva kuvvetleri ingı1tl'ıcn_lıı L ondra 6 (AA.) _ Sov'-'el- kadar ilerl--:-lerdir. 3 - Gazeteniz mulıabirlcrlndcn bu gibı haklı şlkayetleıi bir derccc- .• ~· B t 'e nzl 1 ~~ha bu'· hra• ••• 

"' cıııqo olop halen "'aztfei a9:erl)~foi ;fa kad r bll k - • se~ın!!!a uı, u un gu er • ..,. ' 'I ki tI 
prk sahili arıkların~:ld ııdaw _cı - lerin öğle tebl•ğlerin"n metni: Ladoga gölij sahilinddc: Schlüs etmekte olduğu anla~ılan Avni Attı- y~ • ar nl ırd,;e me: ~d~r.:;b. 1 manca kmdıni mudafaa eden {Edır- ' Babılli hllkını, muv!lf~a ~e e 
va~nda 12,00? . tonılato bacmındc 1 E ·lul cccs. kıtaatımıı. bü- selburg şehrj zaptedilmiı,ıtir. Bu ıner'in 31/5/1941 tarihinde Mani11a tabı nıC'rlo:cz l' c ya.pı ıgı ı;• ı, ayn ne) kalesine ~vrllmışti. Ye b ı n net ce Terdi. (S:ı.daret) makamına, 
3 ücaret ganısı lıatırmıştn. :t.ıanş } h : h be d suretle Leningrad mıntnknsında Ziraat Baııkam memıırlanndan Meh seans ı[indc dıı.vdlı konUfma kab~l d .fi 1 hiç oJmaua Edımeyi P. a m t Ş vket P a getiddı. Fn-
üaerinde 1nrrniz havn kuvveUerl ha-ıtün .cep ~ oyunca ar ~"am cdılmiyerek. "e:ıns.içi_ ııdcnkat.eaktbu1 ese..di- .~~~~~· '""retlle .,_.apıJ~~-.k b·ı •·-ı "1abmut Şe\'k t P:ışa, kmdislne ... 1.;! d harekatta bulunan En ve Alman i met Soylu ile telefonla konuş:nak iı- .ı..: auu.-nnaa .... ı- •...- ..., .., 
Ta muhareb lcıind 5 avn ve 3 bom e eı ır. lPtı komı~ tal~·~.n ~- P Ilı {lzerirıde tC>m\?rküz etmişti O)nıınan o~wıdan dolayı c !Dl)'. te 
banlıman tayy .resi ka~bebnişler - ngiliz. yardımı hak"-da kuvvetleri Leningradm muhasa- zere saat _12.19 da 1mn~~ pc.st:ne- ansta temını usulunun dıger merkez- su,.,. il Pa lwkumet.i, artık her rl. r •ın o!dn,ı,"lı içln kablnedne cenuye 
dir. Sovyet d üJÜncesi ras ı nı tamamen ikmal etmisler· slndc şehırle:r arası servı ., .muıa- lerc de tatbik clunması mu_vnfık gö- ~amı •ann~a gulcut etıniyc başla- tin asli e:rklrıındaıı hiç idroseyi -\e 

NorYC'Ç ve Hollanda sahilleri açık. Sovyet cephesi 8 (AA.) dir. Şehrin her taraftan muv~sa- a.~t ğettiğl dve 250ı!'1~u~ de!':~~i;2 rolmüş ve tılsııretle d~ tnm1men teb- kesın j.. T ı·ı b '/ bu f'ırs:ıu ıw. bilhassa isim taınn ederek Talat be. 
laruıda tleniz kuvvetlerimiz iki İngi- Ruslar ing liz yardımının fiili 1aııı ve irtibatı kesilmiştir. ~; lz~1~~ ~:etbura"da~ında 12,26 .de ı·gat yııpıtmıştır. . anıtı~ 't;a:a: bu<' d'eta dü~!lndı.k- :rt- k:ı.bul etmedl. 
liz. bombardıman tayyaresi düşür - ve m üessir olmasını gitg" de artan F inlerin ilerl hareket i )fonlsa.ra 1-audolunduğıı ve l'rt:ını~a !MalCımtı.t hu!UlünU rica ederım. fe~~i ~-ı·kadaşlanna ııç~dı. T~sa'- Mahmut Şevket Paşa kabinesi, m6ş1erdir. Dün gece fnı.>;illz bombar. b . l . t •-•-d· J .1 nln " s ıl rımln '-• il 
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dlman tayyarf'lerl Ahnanlanın .. ınırl ır ıuar a ıs eme" &e "er.. Stokbolm 8 (A . A., - Ladoga gö. mer:kezince ~ıkarılan davetiye mu nyg a · • vu J nı ~aln z (Em·er IA':/ 1 c tıe başladı. Ta it ·'-"') e, 'nver ve 
ve garp mıntakalan üzerinde uçm~ . Moakova ndyos~ spiker~. John lünun •imali 1arkis1nde. Fin1indiya vezzi vasıta ile muhataba tebliğ ve TASVİRİ ~FKAR-.B!r eo'k Dev- milznkercy1 kararlaştırdı. Cemal beylnrin cüretl-1ırane tqeb-
lar ve Bertin sahasına ır,inni~erdir. Gıbbona, bundan bırkaç &un ev- ta rı.n.u teltrar başlamıştır. telefonla da söylenildiği lıalde mu - Jet dairdcrinın balkın şı.k~yetine ~?- Fnvll' t y 0 ıoırnda (imıit) de büsierl netice ·nae, (Edirne) Bulgıır 
Tayyare dnfi hataryatarımızın şid • vc l, bu ya:dınun platonik mahi- FınJu ~ıyalılar, iıc gun za1iında hatabın vııktinde davete iu'bct ~i- bk umadiklarından .'~yet,: edilıp bulunuyordu. 'Memmp olduğu kolor· tardan gen 11lındı. 1.oncrada \ttima 
ıleUl ntcı:i sny~inde hücum bekleni- y eti aleyhinde bulunmus ve bu )etmiş bc•ş kilometre yı..1 aldıktan son yerck anralc saat 18.35 d .. 'Mnnı"'n duruluıkrn, '.\lunak?lat \ ~katetinln dunun erkanıbarbtye rem 111f'aule, eden aulb \wn!eransmda da, -bu 76z.. 
len mwraffakiyctl. vermemi tir. ln. yardımın bir takım sempati tel- ra Soir • Sy~·crsi nebrm" vanıuşJnr nıerltezine ~ğ1, lıalbu'ld 18 de da- W1"tcrdi*I bu hassaınycte bı~ de çok orada hazırlanan bir fırkayı teftıı den. oldukça mühim bir nıuvaffaki-

b b l i ·1 h lk "·e handan ba~ka, St&lın kanalını ve vet eden Avni Altımer'in mtıkileme- trşckkür eder ve bu harekctın, ~lğer edi -d et kuanıldı. filiık ve yan~ın om .ı arı s v~ a graflarile kendisini göstermekte l _,..: d daireler ~in gu.zcl bir. ibret dersı ol- T~lıa"tu:__y. '·-ndisine b1r ,• dam •on- 7 Pa'··at a-dan ,.,,;•. _,.,.-.. ,·. Ba._ aı·aııındn blü ve yaralıyı mucıp ol - ~d - .. l . f Lrn ngrad - Morman k demiryolunu den va~'lt talebini t~n Te e. ... _ ..., • ,... • • ... •a w~" .. -..--""' .,.. 
muştur. Gece nvc;ları v; tayyare da- o ~gu~u :or:;nış ~~~Ün lngıliz k meye mavaffak olmuı1ardır. ı>ozitosunu dn geri aldığmdan mfiki- ma .. mt trı:. emn i!de~. 1 derdi Derhal lstanbula davet cttı. lliıle katledilen Nwm Papnıo sn. 
fj bataryaları 14 bahrıye topçusu '3 ynı P . • .. k Almanlıır, Leningı1ida karşı yap - • b d e d t Ve 0 ° ~inceye kadar da iptidai bfr bltamtuı aJaıak bahaııesile lstanbal· 
mütecadz bombardıman tayyaresi Tra~c - Un onlarının mu)erc. t klan taarruzda cenu ta bir kaç Be D z 1 D ta 1 a ı müzakerede bu1unmak fizere, !nim. da gizli bir komite teşeldrlll etti. Ve 
düııürmüııtür. bir lngiliz - Rus sendik.al komitesı yeni kauba nlmı:lardır. Şimdi de, erklinından baz.ılannı, (Bqeude ~ zavallı )labmut ~evbt Pap, bu ko-

ihdas suretindeki teklifi üt.erine şehrin takriben kırk kfömctrc cenıı· , • . nıın bey) 1n (Vefa) daki evinde p- m t nin hain kurşunlarına kurban 
S ovyct send kalan merkezi reisi bundaki Gatzima - Tosno hattına (1 fnci •ltif«lnı flna,m) rnvini Ahmet Kınık n rıyasetınde- r 1.>lr çtimaa d:nf'te karar \'erdi. citti, 
Ch avcrnikin cumart i akşamı varmış oldukları ı-ıöylenlyor. lan ta~' an binek otomobilleıine benzin ve gaz te\•z.İ :işle:-ini tesbit 1 1328 sen~i kilnunııevv~ a71nın 25 (D~t 1J.,.) 

Hariçten b Alman hava kuvvetle,• ln, Leıılıı- b. l l ı ._ı ı b içtınuıa Pıens ==============:::::ıı matbuat mümessillerine o!an e- ayda 180 litre benzin verilir. 1 etmek üzere ır top an ı y.ııpı • incl gtıCC!i1.' yapı an u ""-
k ~aı·ad şarkında lıcnüz :~1emr>kte o- d p H CJ Adn .,q Yede p a rça yanatını ele a l ını«tır. 2 - 19 Jı.'nc"ıte,.rin 940 tarih ı mıı,ıtır. Toplantı ö~le en sonra Hnid llulım aşa.. a t .
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d• ,:a d t • f z· (iükalp bey lıınbaşl Sffial a • g etlr t m ektekl ı Chvernik, bi hassa şöy e di- l•/!ı beyan cdllnıck~dir. ve 2/ 14703 sayılı knrarnnme da be e ıyeae evam e mı~ ır. . ıya . • M"thııt Şükru bey 
d Diğt!r tarnft:ın, Ru lar dn, Lenin. ile meriyet mevkiine vazcdjlmiş Toplantıda, Vi:':ki\ler Hcyetı ' b ', b1' tlı1ı.bcy, K• em' al bey dokto; i sabet yor u: d b d ... . 1 t b.. Comal ey, -..11rn • 

1 İngiliz işçiler·nin yudım "an i l"T1lda tukviye kıtnlaıı •ctlnneği' o lan 75 sayılı koordinasyon e- tarafın nn vcnımı~ o nn o o us- N" Mustafa Necip bey iştirak 
• • !'fornıcık~l~den .~,. cım' 1 cephemzide dü~manın kuvvei kül ıI;va:,n :t~ck surctil.e, fnşc ~ıesclesi- yeti kararının B. bendının C. ve lerin tahdıdi karan üzcrin~e ele et~;ım, 
;:rıp ~lclıgımız. hır muslahznr 1 Jiyesini. layyarelerini tutmak ve nı bu butun f'Üçleştı:.mclücdırlcr. . D. fıkrlannda yazılı binek otomo- durularak şehri~"zde han~ı ~l?· . 1 t bev, dü~fınc !erini tamamUe 
bı cıkt !ansın~ hı~e . ktrl~~~mac;n 1 bu .suretle onun İn i z. ada' rını 1 h (?rlnk c~ıııı~undn~d ~a.~a .. ;ubnıe. billerinden bilahare İcra Vekillerı buslerin işlıyecegı ve baııgılcnnın izaha iüıum görmeden; 
ba ·ı ~gtmızı ~anız bt ırrz. a- ve bı!hassa Londra), hombn dı- n ı ço es ve o Ut'UCU ur. heyeti kararile tıeyrus .. ft'rfer ne 1 seferrl n kaldırılacağı tcsbit olun-1 F .. Art•k Kamil paşa hOkü. 
rn: 

1 

aç hasta~ıga k-:_~~ı • yatmz. man etmesine mani o1mnk uretı- lran& verilen müsaade olunan nakil v.ısı'aların muştur. . . meUni devireeek zaman gcl~i.·: ., Bu 
bir ~eten v~- ~en mues&~r.olan le memleketlerine yapmnkta oldu 

1 
dan binek otoır.obii!erinc ve de- Varılan karara göre, Mecıdı- vaziyet karşıı::ında, ne yapabılııız. 

def. lı~a Adeğildır! ~nt..'D teıırı çok 1 ğt muz yardımın tabu bir muka· n ot a 1 a r niz motörlerine ayda 150 litre ve yf'köy - Çurşrunba f.dirneknpı • D ır ve lıer şeyden evvel, ~rka -
t~ .'~ve ruh!dır, dok torunun belcsidir. . . . motosikletlere ayda 60 litre ben- C hangir, Sirkeci - Kocnmust fa- daşlarının fikrini ôğrenmel< ıst dı .. 

V IS ~-~~~ ol:ın hasta, So., t't sp k,.ri ilave olarak ~n (l mcı aa1ııfct1m ele ·amı zin ver:Jir. p "a l!C \'I 1 .inde ı~iyt-n otob-; ı el ~ul nanla"n b ı sJ do a) i 
onun verdı 'I ılncı. behemehal __ Y l . • r:ındakı Alman sı'fıırrtlndcn bahset-

3 
H. I I kta ld k I ibk dl • t• { dı F kat yapılacak h r 

müessir olacağa bnnaa~lc kullan- lan ~oy emıştır~ . ıııektc oldu •u dn z:ınnolunuyor. - .a en ça ı,ma. o .u - l f'r ı a. e ı mıtı ı_r. .. iharek ·n neticesinden Umldııiz ~o· 
dı<n • . d d .. .. Mıktarlan gunden gune art- E" l'iccı ., ndcnlnıiş o'an notaya lan be\edıye1erce t~bıt .. dıleıı Taksım _ Y cnımahallc otobus ü -•·•~• di 

... ıçın, on an fcy a gorur O 1 So d 1 t ,_ ·ı d 120 l"t b . 21 d r nmt:A"'"er • li ciheti d lct . • .• • makta o an .., y~t vatan a~ an- z~·i t:eşlo1 cdC'n Hônci not.ı, geçen a~sı ere ay a ı re enzın leri de, gece en som~ ve sa- 0 •ece En., er bey 1stanbu1:ı ge p 
e o Orun tavsıye ettıgı . "b R d '"Ih l . . l . 1 "li k l . d r k . d 

Milli Müdalaa icil 
askeri hakim 
ye tistir il ecek 

An\tan 8 (Huıııısi muhabirimlz.dea 
telefona) - Askeri bakim ,.eti;r.ir
mek için bazı kararlar alınmış bu • 
lunrr.a\ctadır. 

ilia balam h . . . nın mtt aı, usya :ı mu ıtı )I? c-ııına gunu goı deıi nuş o up 24 sa-ıvcrı r. . . • babın eı en saat erın '! ş ıvece bu içUmna )elişcmedı. Ve orn n ce-
düny ıyabn asta kendısını 1 hnrµ bütün tfuibatı t yapmak•a at ;çinde c~a\ıına inti:ı.ar edilmek- 4 - Ecnebı turıstlere nıt oto le,dir Buna sebep saat 2 \ den ,. yan eden mUzal>erc de, netkclene· 

anın en cdbaht İnsanı d - . · · · l dl ·ı b" 1 f h 1 · w • d eder a . olduğu bır sırada in ı 1ı:r.lt"rm ken ti' r. mob !ere ır < c aya ına sus o - 8 onrn Bogaza vapur olmnması- n cdi. 
: ve bastalağı, böyle kendı d"terini sözle vaidlcrlc te.şçi et- Yeni bir nota mak üzere 125 litre benzin veri- dır. Tnlat beyin son ümidi, (Enve:r) fi ti k~·d· me &uitelk in netices1ndt: büıı , k J d 1 1 s ld Çil kil En"'cr vapıhıcak Et ya annı b f mekte o lduk an mcr ·czinae ır. Londra 8 (A. A.) - Henüz h:ın- lir. Tren güzer ... ahında iş iyen ir- de ka ı. . n. ' • "d dü u un artab Jir · w b .. ... csJ ya k 1 • 

Bu cilmleden olara'lc Mi11t MMafaa 
v kileti n:.nıı- utanbuJ ünlnrs.Je. 
ıdııde Askt-ri hi'ıkim olnıat ımere ta
lebe okutturu\aca'lı:tu. Bu taleOeler 
~ a leyli olacaklar veya muayyea bir 
.Bura abcaklarrır. Bunların nıikdar 
ve alıe şartlan bu ders yılından on
ce tl'Sbit edllınlt lıulwııwıktır. 

den ı.iyade ~h .. ac~d k':'nybe - L e ningrad m uhasa-ra edilrned da bulunan beşinci kola mensub Al- S - Yük ve ~ya naklınc mnh keci _ Bakırköy, vnpur güzerga- işlerin ne~c d nı ~zun3~ 1vc atıl. yükseltme Çift 
fİf uzerın e ı u maniarla sair kiın...«eler hakkında, sus ve halen çalı•makta oldukta- hında olan Keresteciler _ Eyiip. şünmlyece: cıecch el '·' \c d .• ~ ~z tcsirnde n dolavı de~ll Londıa 8 ( A. A.) - Reuter ajan. Tahrandnki Jfa)•fik Bı itanır'a 'l;e Sov. rı belediyelerce tesbi~ edilen t av tre ve vapur yolu i:- r-n ılı. liıç fÜp e z .. ~ len kmn lki gündenbcri !ChYimiz kaaap. 
ınidır, ki basta sahip! · · k sının 'Mo~ho\aclnki hu~u i mubabiı i, et •. .11 . Uı f d b hafta d 50 rnmv • • n butiln Jrovı;etlle tara.tar o aca ı. !arının m üh:m bir kuımmcla et 
d efa iki ( tu··b ) b·ıl--- -:rının ç.~ J Alt'l\s.'lndeı "'crth ~ nLıvor: L mul. messıh;!:.. .:.81 ~-~nndu , kamyonetlere ay a O aç.ık ve zerindeki Kadıköy • E.rcnkôy oto- '•'rt"si ...r,n Envcrle ke'!'Jılaştıkl:ırı k d E _n _: 
&-'L ."'""yız ne rnus- J • I' h uafı, ran .... un"'"· u=uı e yen,_ k 1 k yonetlere ayd 2 "O . . f d k lk t "" " S" , ld b•Jlunamam a la ır. vveı&1 gua 
.... zannı Al d Almanlar ,pnırıgrac ı n10 B"ara den teşcbbü ltrde bulunulmu~tur. _apa ı ~m T a .., buslen ıse se er en a ınış ır. 7aman Tat!it b ~·in 'k:ıtiycn a. ı?n'll~- l>e\cd"1eye bu yolda yapılan bir 
ile celb i İn ~nya a~ ta~yare etmemışlcrdiı. Şehrin tecı-id edil~·- Bir So• et tekı.ibi lıtre benz.ın ven ır. . Taksi ücretlerine zam )'apıldı dığını anladı . TaMVVUr ettı~i plu· ·~ ed.-
kirl.k ~ki ~u~lerce lıra t ed a · ine d:ıir olan habeıler caı:ru dı..-gıl- y 6 - BeJed.ye hudutlan dahı- Ş r·rler amortisman beddle. ı h r nokt11 ında, Enverle mutabık ~ikayet tetkik olu~m'llf vem 
du eU. er1n1 her vak it ifitip dıı. Almaıı!nrın Musko\ll - Lenin - Mosko,·a 8 (A. A.) - So\-yct is·ı linde ifiiyen o tobüslerle insan .. o l~s ik v~ yedek parr.n fıv .. t· knldı. had a her günkü ihtiyaçtan fazla 

nıruz. grad awı Jıattrnın herha:ıgi bır nok- Ul.bnrnt bfu·o u lranın So\·yetler ta. akleden kamyonetler ve kaptı- rıııın • • d b h. İ b. I _ On gün sonra ayni evde, ayni ze,•at mal kesildiği sabit o!m uttur. Bu. 
Sulh zamanlan nda İngiltere tasını geçtıkkriııe d:ı·r oıtada bir c- rafmdıın ı.gal edllen kı:omınd.ı ma - n üseferd d"l }arının arttıgın an .a ıs e e e tek izli bir içtima akdetti. Bu na rağm~ d ün de birçok kuap-

ve Amerika bile b irçok iliçJannı nıaı"t' ) oktur. halli SovyeUcr teşkil edlldiginc dnlı k~ctti:lar ıeyr en mene ı - djycye lmüra~t el tmO ışlN .v~ ta.k- • rn:d; ,·n1n•z Ft>thi bey mevcut de !ard a koyun eti yo k tu. 
AG~anyMLın .. - tedarik ederler. wrileıı habcıl ıesnıen t<·kıib ctn k mı, r. l t b 1 1 . i fiyat anna zam ıaiRmıŞ- ~ild. F len buna mnkabil, E~· C•'eplerin f'-tlan ar ttırmak 

... çen D~-"'-• - H G•• 1 1 • • tcdir. 1 Ankara, s an u ve zmır be· ler aynca saat açış fiyatının 20 gt ı. a kta •dı d •J-
nrn· L.:::.~Ull arpte ingi' t et"e- uze zmırın ••••••••••••"'"""'""'••••""'"""'"'""" 1 diyelerine ait Otobü-Jer bu ka • 26 k ) taJ bey b\llunmt\ ~ • için bir takım hilele re bat VUf• 

• a.rDlll en kız.... İ • •• •• k ) • e ec1·ı . . 1 kuTUftna ya çı an ması e- İli ö - E er bev aldı ''e fjOy- ( d ı.· 'Lba J .Ja lamada. bile, 0Ani::.~rkzarna V~n: k urtulu• bayramı zmır uzum re o tesJ yıtıon ist sna 1 m~_tır. stanbu~- binde bulunmuşlardır. • S ZU, n\ • • • dul:la rı etra 1n aı;ı m r aı U 

- ·- .. - T d • ı ·y n ve hususı •ahı'"'a• , t lece ıı5zc baeladı · bu meyaııd· tdkik edilm~ktedir. sı tasıl A l d ı a .. ı e ., ~ u .ı d. · ı. d ··d- ı·· · · 0 

e • manya an eczayi tıbb ~- (1 iııci sahıfcde.ıt d~ı.'Gm) :ı:mh-: 8 (Hususi m11hablrimhden) olan otobüslerden hangi İshka· ocıe ıye ıd~ . mu uı ug•ı Geçen ;çtlmarla konuşulan ~- Dün, bu iş\e ali.kah oluıık mez-
ye celbine m uvaffak oldu~ )apılacak nutukln. ı· so)klll't'C'k \'C za- ı - Bu srnC'ki kuru üzüm rC'kolt~sinin I ·-•·yenlerin sey .. f de tnrafından tetkık edılen bu ık !eri lıaber •ldım. Jhın!ara, ha)'l'ette b h d k. ı.0,,.unlardan bir klSIDJA b arpt.. k . ·r gu, 1 h d 1 kl d 26 .,O t d , - 1 tl met ere ımı ru~ f'f 1 1 f ik" . . • . !" • 11 h"k~ ı n a " tı; J ... n ıonra ı ı şaat ile an'a,.ıl- Jer alay aı ı şc ı ı o ıı~:ıcn · ıır ır. ·> on ara m :ı oıacngı nn ıı - d d <·ı·nı· V-I B 1 d tc, j ten ınc1sı, yanı ac:-tıı ı).atı- k ldıın. Eg r, Kam Pasn u 1ımr- Jc 

1 
k :..!·nildi<'n ve b u 

bu bal "' k bl f ! t ı· t evam e ece., 0 ve " e ı- 1d ntn açı n ma .. ,_ .. m?Ş ve e dünya hayretler- Gere bıl) ı r n r ,ı n) 1 c>ı ıp 1 
' r . l:> .. b" t ayn d L: na 6 lcuruıı zam talebı ıededılm ş ünın memleketi kurtaraC'.af;ını iin I b. t buhranı hıısıılc ge-

d e kalmı,tı. ed11mt tiı. B.ı n yımıtn Atatuıkuı. }B't: ,eki~l·d ız.zamüsandeİe . ~ . 1\a( \ e fiyatlara '( 10 zam mt'S le!!i edı on.: nz, mesele yokttır, derhıı' ııurr.t kc r·'ratlnrı yük cltml'k ıçın 
O c·h ti h ··k · • annc!!inin KaT'Şl~ kad11kl kahrı Zt!fa- aş' e · en rını a • d D . • E .. f d d ğ lal tırcre ıy 

•. : e ~ umetın timdi, ret edileıck Çl'knkı ı bırakıı.ıc:ıkııı·. A 1 m a n 1 arın ktır e aım• ncumen tara n an a ı ım. ıd·: u-;r• ı~ıı;ı yolunda i~bıırt•r ya-l>uı mw ahnr ilaçlan A lmanya- ca ·. k . b I d ', 5 olarak kabul c'u nn. tur. i ' g f1 h k•ı_ b. L d tir . Bütün bu teza ur t matbuat uınuın Şebır ve asa a ar ra!ln 11 • ,
1 

• _ Hayır.. Fm n değW;;:. pılmış ,.e a •ıı.at.-n ır a.tsı:n c:-e-
an ge tmıye 1<arar vermİf bu- mudurluıni tarafı dan '111 e alınıı - hazır~ığı h·ııf'n çal:fm ıkta olduklan bele- • Şımdıd;n sonra ta,ksı '>aa erı· Enver bey ,devam etti: lt>pler, me1hahndnkı ilco}unl ın 

lunm&11nı duyan eczacılar mem- caktu. diyelerce ı bjt edilen o'nbü le- mn yazd, •ı fıyattan .azla olıırak O h ide• Dcıhnl teş bbu e gl. kı:ıç••nıak iste:lt'rkrn ycılcı.1anmış. nı:n olacaklardır. • (1 mcf sahıfeden deı:aın) d 300 kamyo t• 200 -esk; znmla beraber- < 5 nukta 1 <l 
B 1 y a ne •ere r1 llm. H k meti devirelım. ar ır u kararlann, lüzumsuz •ere Ankara - stanbul vamınıı, mevsim )akında nıüsa - kre 

8 
k 11 a' 180 1. · b . ' rında fazla bir ücreı ödC"neu·ktir. So d lar· · h d k t • · ı · 

1 
d ed kti aptı açı ar ı re enzın r u . Bu !,!tıyımt dıkka1 3 ist" elra• ır asıyecı ığe boiuJmıyarak sü- ikinci demlryolu c ece· r. verilir. f k 1 . - nu işi, kim üzerine nlncnk fında talıkikat , npılml\l..:'ııdır. 

ralle ve kest irm e yolla rla ta•b k Afrıkadakl Alm n ordu unun ."'·hı.rler arasıinda j,,J,·y·n nakıl Uar UpaSIDJ zmır Enver, bntfın bir azim ~c metanet- · b · 1 ed·ı · d • ANKARA (Husuııi) - Nnfıa Ve- lılzumlu olan biltiın malzcm ini ,:,, ' L 1 Vali "le Bf"l ... diye Rei::ıi .:ıe u t!I • 
dıil~~ fae dtemın o lununa, elde kiılctı Ankar:ıyı ikinci b:r hatla İs- aldığı, ı rmln söyknlyor. vasıtaları valıler n tertibı ile ve muhte}ı"tı• kazandı le cevap ve,~I: k d ·1 rok yakındc1n alik.;dar olma\cı. 

e 
1 

ece.. Y •mn o n isbette faz- tanbula baglamak: üzere te bil edi- .. . b ·ıe çalıştınlır - Ben.. e, ar a a,. arım . '" 
la o!acağı t abiidir. lı'll Yılılız, Cer 1" notu, DDzce, A. italyan .ıeıwlkurmay muna"e e Jk d k" . d İzmır 8 (Hususi muhalıirlmızdeıı) Herkes rukiit etti. Bu ddo '.l'alit 1 dır. 

Geçenlerde bir batmub arrir, clapazan denıir)olu hntt nın etudii - bafkanı l..a"byada 7 - '.u .arı t 1 
mad derde _ Bugün Al ımcak ııtadıııda fzm!l' bey söze başlayarak zihninde baur- ı Mc;tbnlıadan koyurılcof l \ıııc;ır• 

ibtikann önüne a eçmek için en nü hn~li Ueılctnıiştir. Etüdu )apıln. Ankaıa (J?adyo G ~ te i) _ tt'ııhit edılmıtı ~ ankmıktarlar be- ve f çler muhtelitl 'Fuar kupası fınnl lnd gı plan hakkında lzahat verdi. mnk istiyen ve dığer uııııli,.~l• 
müessir çarelerden birinin , har iç- C'ak olıın yeılcı·ın en onl ırıı :ı kntaıı Son gel n italyan gazeteler!, ftnl- led~yelerc-<: vedı ecel karneler he. n ıçı n tice- nde 4 _ 5 İzmir ınuhte- Bunun t fcrıuatı, merkezi umumide f.yntları yük

11
.-1tmek çarelrrrıe 

t en m ümkün olduğu kadar fa zla Arifl)e, Ak)azı, G kçC"cr hnttınm e yan genelkurmay ha ka ı G ncr 1 sabıle bayıler ;nh~ anır. • litl g ilp gel ıck fuar kupa mı alın ş tesbit edılecekti. bas vu;-aıılnr hnk\c ı.dn şi Jartli 
-ı celbinde ve dablide d e iatı"h- tüdünc de bugfınlt'rde b:ı lanarak - C'avdlero'nun tl'fti mak d lı:> K~ kan o~- us •eferler.ı 1 t ı . J k dev~i tkl - iki beubcıe bt. t Talat bf'y, komitacılıktald mchare- tedbirler alınacak4 ır. 
sali 1ırttırmada o ld uV. .... u -zı- tır. • Lıb)a)a gittiğini yazınaktadırl.ır. Dün sabah vı ayette, Valı mu- ti n iaktmlar güzel oyn mıılardll'. ini, bu meselede de ıösterdı. Birkaç 

-o-·· , _ Et fiyaclan kiloda 100 
yordu. Bu mütalealar ~üphesiz para a.rttı 
doğrudur. Elimize fırsat geç· Bügiilc zabıta romanı : 4 dı. Fakat sualimi cevap ız bırakma- 22,20 de ı e fazla ve ne de ek.· k. Babamın bütun bu iflcrden hiç te 
tik L __ • • b·ı •· • dı BııceHıbı verirken kelim !erinin memnun olmadığı )'Üzundcn belli 1- Flat. Murak hl! Koni yonu el 11 

çe :IUU'içten ıeürte 1 ecegamız ·_ cı·na .. etı"n Mendiğl •aman ca - ba kl •·- b. 1• f • '- • h b k " .. .. , )- rı ını k pının dışında Sv). n i t.ı. ılı. Uu sıradn ca nrıma .... tı ır tcplana aı;: et int.::nn tet ..... ctr f-
er feyi mümkün merte e ço ı ~, , ~ 1 ıI , ~ 1 • l-1J~ pılmı! olacak. B t. u b k d d. d dfi J "'-y ban b"r ı t" A-'· ·1 1 t ,, ı r · • a a m :ıa ne a ·t1 gece l ans•na fl'Y ey ı, un m, er...... a ı ır. ""'er ııı :ıer ne yaruıırı _,. a 

getir tmeliy iz.. Bilhassa yedek par- ~ t .;. •• _ Bu sırada, bıçağı tetkik et.m kte o- b ş da ka ,ardı. ?ıhrıldanır gibi: ı keıııle ukdım ediyordu. m!'Zbaha Ti "Umları'!la yifuıe 50 23~ 
ç., ilaç cil>i maddelerin ithalind e - --- - • ı --- - - ----- lnn polliı memuru da d ru du ve: - ı· ı d.nd n pek emin olaıuk wy Beni adeti zorla oturttu. Bu gırıı. yapılmı: dlduğuııdan e~ {ial!!:.nn-:11 
• ulh z.amanlanna mahsus kayıt- L ~~ BÜLENT SUL A K...C' '- - !Bıçakta hlç bh parmak ı:ı Y k, 'cd. da babamın gozlerini.u kapı3•.a d•kH- <la l,l.lodıı 100 parl\ )'Uk. el:n~!ne ka. 
larla 1Nığl ... makt•11 aalnnmalayız. dcdL M dcldıımomi John llume başını digıni gonium. ıar veıilırüı:.tir. Jromtsyorun kararl 
Bugünkü b.rp balaranı o kadar (ÇIKAN KISIMLARIN hula a ı} 1 yarlar. Taltkıkat b l 1 DoktDr Bull:. allı lı "' kapıda dımııılnıdnn birisi- KARA KUTU bııgün ilim edilecrktir. K~sıır·!r. !11' 
• l1IM iMid d •• kt d' . aş lyor. Faw - ' - Beni 11 işım burndn b·tti, di~ c·- ııe se,.ı r.ılı: :f'latlzrın bir n1iltdar d:lh.ı milırılnıa k~ylllam L..:u··aa•-naosdtee~ Le-tırta~ 'E81ct bir poliı mü/ ettişi vla.n ccu ~.,. ll,ıt bıçağı ils oldıiıii.l - relı: tan tasını t pl:ıMa{;"ll 'başlaılı. Pa- ı - < ıırnl hael'i çağrınız. Ka~1da b~ g(irlllttı_ ~rasmrtl\ yüzü. sı itin ..... ptıklan tüllf t.omiqO'ICA 

uu. ..., - -'-•~ktı'f T"omm ile kırı Pat mt(,ftuı·. Ceset uzeıuıde tetJ.-U.:at kat buna nğ'm"n Ylrc de h<.>nt! ıı b r r . ı·d lı:. ' nfi gonnediğim binııı du?ı.yor 'e , _ celecek l • ihf l b" '"'K " va nlıy F tt'· x "· • -· om e ,., e rn. ı k ıı· 1 I' ,. rcddecilnılştir. le sene ena ıyaç •nm ı- T homm, Le.da kasabaıına rağırı. 1 ~ı· • . _nw~e. IH lliıuBUtttı U.:t otopsi istlyec ksinız zanncı'I rfo1, lüt FıuH:eU' n hususi kAtlbf. Kcnvon ı 'J~ş 111 • ır rıR:;ar.a tı-.ı.·ct>t: :n ens~dl- - ...... ....... ..... ·-·-· · ··· ·-···•••••••••• 
fİındiden dü, ünmek ve oaa •Ö- lttfOt'lfı.r. Btırads "71f!nlıer ocakla." darbe i:ıulırılmıştır. ~ıo dan b~- :r~n 'ki kişi ~ağırt1n da ce eııi k ldı <'n ıın ~·ı çok 1p ncu dde edeceiınc mn lutıdt::11dıJio hG'· e.andni:c:re b:ıkı. Taa~...t Efı-•r 

l'e tedbirli ve tedarikli .ı..,.... ifl•t• Cüıt1 ümituk bir %atııı or- kıı da BaU k_ql~n'!<'- ıki Bt~rtk. va sııılar. . ı . Şimdi g• rilrü:t bakalım. yordu. Bır 1~1. sa.nıye bura1n baktık 'Yl!n ~-
"-Is ~iz irİll adeta bayati bir ta.ğ11un dalaverelmnf 211t"j/da.ıul IT'U$l ~ardı. Olunun Jııuıuaı katibi 1 ç ı * 1 ılan iki k•ş.i Cesedi bir 'il. ·c- nab-.ım, poli~ ~fi Keryon'a bnkıl- Uıı. l!Dllra ll'U!l;leı\!n!~m:yc dCt:.iü Ye 
~1e olmllflur. f1kaJ'4(;aJ'1crdır. Claı/'m Jere • Cornıchael sorguya çekiliyor. 1) eye koyarak götürdü! ı. İ~mı! . rak oıo :du: ~a:dn ~lr şck:!d" J!ül:hr.sedi. M:üddc Nüahaa (5) Klll't' f:ar 

h erhaJde hiilrimetia ı.u clefa mıı uminde b1r de 11eaç oğlıı mı·. Aklma bir 1 . . sılonu da sanki c~c ber:ı!)r·· d· - Bafk yerde bir parmak m bu. ıu~umı Hu.ree kcı:dishıi ~e:i tıığır- , - A b <' aid f f'iirL .. 11• llttrlf 
~enrıi, old•iu kararlar çok ye· dır. Gece cu..·uı f!Jt'i1ıde otnnır - lafa kan 1 ~ey er gclmışti. Ben de şan çıktı. J cremy k pının )"llllll 11 I:\~ •• ı nlz ın ? rlı, .o da l'ıhtnın c!tas:na ~&im ~·er- one ~__.!!!!' -· :!t!-_ 
•nded r v e - · t db'rl 1 L" ktnı, A11cın aza.ı illlU1latı tıtı ayrı.i ştm. durmuş biu bakıyordu K 9 ı ayni a.nall odadaki diğeı J l~dı. Bo~n 1lf'nıe-n hemen he:ıJnı lc:a - Sen .. !:k ............ 14001'.r. 210." K-. 
.. ı-ı e ı ere uır '-·· - -- Doktor, acaba bu iki vara ne n o• .. ~r Bali tam gidecex.1• sırad 1 • r·"'r:a t··'·rarladı·. ! t1.1rdı. Rir katibe "ent.cı ~L· b:r ._ r:ı. ne> 14"'" iL~ dPt." itmam ve takvN. edi- rGrıMı..ı. C_,'ııı ortağımn ağa- kad il ~ "'"" n n .. "" f -. .. Alt1 avlıt ·-········· • - it 
_.... • .,_ IHğiai ola.• Fa111tcett'i• ilöilriü- ar_ uu~a~ ara e yapılmıı, tesbit babam .,rdu: . B11şka yeı·de blr parmak izi bıı- 1 roltttı. ç.,\ ihtiyn ı;f°-3•en_:.... tk a.,!•k ..•• ...... '''° • "tfM> it 

INr tı!learet •• ..... :ri ilemiaUzin 4iijü laNriıci altılw .,. arla.l edeltthr mısınh! ; _ ))oktor. cınayet hangi saatte i!J- lnh 1ifr.h. mi! ~~ ~ı mahakbk 1d k~'!I 1Jir a;rl k •.•.••••.••• 150 1t ,..İttur, 
~ '--;ls=;;..,.elJ! ~ıt ~ •U..# ....-. Herba • na döadi , blraa lmarcb- ı lemaİf .ıeninh!. - Ha~ ır, diye ceva!> verdiler. Bil- tu la cleğıldi. ntıctAT : 

...-~ J•~·- otoweo~ w-ıa 9rkt- inru hi•ett1ın .Q.abpı, da afWbn•l - a.,. ...,,.,9111..._ ~ _.. ~ ,-. ,lıaUW• ~ ~· 'J!U •na.k ıa4e 0ı ll'~hU.9. 
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Eczahaaesi Bahçekapıda Vakıf han karsısında şekerci Hacı Bekir sokağı basındadır. Baska yerde şubesi yoktur. 

I' . ' 7 nci tertip 2 nci çekiliş planı 
, SiNEMA 

1ı~i-·l--t--J--~l--l~l--ll--I 
3 • 

l 
1 

ı--+--+~ıı---ı--~~--.._...J--+---1 ı lkramiye 

Aded i 

ikramiye İkramiye .. 
5 • 
t--~-~--~-1=~~--L 

Mik tar, 

6,_,ı--ı=•:ı.:-+.-.1.-J~~-ı..-ı..-1 
7 
il=~r-::':"~-ı--t--t-~~:=:.ı---t---1 Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

1 

l 1 
3 

Lira 

25.000 
10 .000 
5.000 

Tutarı 

Lira 

25.000 
30.000 
25.000 
60.000 
80.000 
60.000 
80.000 
60.000 
40.000 

BUCUNKU PROGRAM 

• ,ao Program 19,45 Serbest 
7,33 Muzlk (:Pi.) 10 dakika 
7,45 Haberler 19,65 Jlluzık 

,00 M ilzlk CP!.) 20,15 Rud~ o 
8,45 Evin santı guzf'lc i 

l ::!,:~o Pl'ogı ıırıı 20,4li :rıı üodk (Pi. ı 
ııııt ayııı·ı 21,00 Zirant 

12,83 Müzik tak\ imi 
12,45 Habcıleı 21,10 Müzik 
1:1,00 Müzik 21,80 Korıu~ma 
14,00 Mlizık 
18,00 Progrırnı 

18.0!1 Müzik 
uı,oo Müzik 

1 ~1.45 l\1 üdk 
'22,30 Haberler 
22,15 l\1 üzik (Pi ) 
23,00 Ynrnki 

J.!ı,.'lO Habc-ı ler pıogıam 

IT•Y ATROLAR 1 
BurhaddiD T epai temıilleri 1 
Buıhanettin Tepsı tcnısİll•'ıİ Salı 1 

g~nü akşamı Taksim Altıntepc bah
' "inde Çaı·tııımba ırüıı!l akşamı ı:u. 
)'Ukadada 

KADIN DENiZ GiP.il>rn 

30 adet yangın söndürme ile
~ alınacaktır. Pazarlıklı:ı eksilt
mcsı 15 ı 9 94 J pazarlcsı günü l 
saat 14 de Tophanede Lv. iinıir
liğı satın alma kom.isyonundu ya
pılacaktır. Nümunesi ve e\'ııtıfı 
komisyonda göriilür. 

Taliplerin lekanür edecek 
bt'del üzerinden ilk leminat
larile belli vakitte komisyona 
gclmelen. Evsaf ve nünıunesı ko 
misyonda görülur. (235-7962) 

"'"'~ 
2500 kilo yataklık P• muk 
600 adet por elen yemek ta 

bağı. 

200 adet çatal 
200 • kaşık 
250 ., au bardağı 

25 > tuzluk 
30 yemek tevzi kep

çesi. 
40 > süraht 

250 > çay bardağı, por· 
selen maa tabak 
ve kaşık. 

60 çift takunya. 
2 adet çay semaveri. 

Yukarıda yazılı malzemenin 
azarlıkla eksiltmesi 15 19 / 941 
azartesi giınü saat 14,30 da 
"ophanede Lv. amirliği satın al
a komisyonunda yapılacaktır. 
er kalemi ayrı talipten alınabi

ır. İstcklıledn kendi nümunele
ile ve tekarrür edecek bedelin 
'ı 15 kati tminatlarile belli va-
·itte konüsyona gelmeleri 

(236-7963) 

DOKTOR 

Sedad Kumbaracllar 
ÜROLOG· OPERATÖR 

idrar 'l/Olıt vs tm.Mül hastalık-
ları mütehass-ısı 

Ademi iktidar ve belgcvşekJiğJ, 
gece işeyen çocuklıınn tedavisi. 
Siıke.ci, Ankara Cad. Semıb 
Lütfi apartımanı. (Tan ?ılat-

ba,. ı kıırşısn. 

İcabında cünde 3 ka,e alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. Her yerde pullu kutulan 
ısrarla isteyiniz. 

., ' :. ·_ ,.~ • • ' 1 

. . e,•1ı1l -:' .' . ; ~ ' . ·, . , ' . ·: . .. • . ı Kayıp araııyor 1rt111··s·il r) ,a t~U;~ Müdürlüğünden: 
' -: .... ( ~. ' :- . - • • ,z" ~{. 1 ~ 21 !enedenberi hayat ve me· 

1 , i\Ie\•cu ı ntıı ıuıwsı ıııııdlıiııe~ «11,834> udc•t lınknlit kapak- mü- mtaından haber alamadı~ın1 kar-
teahhicli nam ve h•ıs lı ıı ıııızıırlıkla ımtılacaktu. deşim Boğaziçi Kanlıca lsken<ler 

2 Pıız:ırlık ıı:ın D41 ıııılı ı;ti ııiı sıı;ıt tı,30 dıı Knbatc•~ta levazım Paşa mektebi rnuallimj Mustafa 
şubesınd"'kı koın.syoııdıı ) .ıpılacaktıı·. Fıgani eşj Kırım l ı Osman kızı 

'1 1' ıımınc ız,ı vcç~ ;ı şu belle ~oı ülcbilir. . Zübeydeyi bilen1erin ınsaniyet 
4 steklılcıın paznı lık ıçln ta yln olunan gün ve saatte teklıf ede.. d . 

1
• 

<'<'Klcrı fıa ı •·rıııd n ', 15 ı;.-Uvcnmc pııralnrile bırllkt~ mezkur komısyo namına. a resıme ma umat vcr-
ıı:ı m•ıraeaatlar (7663) ! melerlnı yalvarırım. 53msun 19 

____ Mayıs mahallesi Orta sokak 1 7 

~sk~~i Fabrikalar satınalma Komisyonu ll iinları 1 sayılı evde Kırımlı O:sman 
Tevfide. 

Dr. Hafız Cemal 1 
Küçük Yoz.gatta yaptınlacak in,aat LOKMAN HEKİM 

Keşıf bedelı ( 1S41 5) lira ( 5 O) kuruş olan yukarida yazılı . Dahiliye Müteh9SSllH 
inşant Askeri Fnbrikalar Umum Miidürlüğü !atın alma konıiııyo. Dlvanyolu 104 

1 

1 

Gençlik, alnema, 
moda, ••nat 
mecmuaeı 

En rilıel ıinema habe r lerl 

En gOu l a rtiat resimleri 

En şık baaki 

Türk igenin bu en nef is 
t üzellik m•cmaaıı 

15 eylulde çıkıyor 
nunca 20 9 941 Çarşamb ı günü saat 15 de kapalı zarfla ıhale Muayene ıııaatleri: Pazar hariç 

edılecektir 1 her @n 2.5. Tel: 23898 Çıkaran: Ülkü kitab•vi 
( 1 i) Ş~~~~;;:;. (78) kuruştur Muvakkat teminat ( 1 15 6) f 'ra iİ:lliZlllAilYııiiıiiiıiı-İıl _ııiiiiiS•u•lt•a•n•alİhiiniiı1eiıtliıiiiniıüiııfulİİs .... ........, ................. .. ... .............. ~ 

Teklıf mektuplarının mezkur gi.ınde saat 14 de kadar k.-omis- memurluğundan almış olduğum Umumi t evziat : Son T~lırraf 
:rona vermeleri. ( 7 732) nüfus .tezk~remi zayi r.tt nı. Ye- hnJ memur u Haaaa K asma 

'i> iP ,.. 

351 7 takım yazlık e lbise alınacak 
Tahmin edılen bedelı ( l28 60 5 O) lmı olan yuk<mda vaı:ılı 

35 1 7 takım vuzlık elbıs<: Askt ri Fabrıkalar Umum ~lüdürliığu 
merkez satın alma komivyonunc 9 9 / 94 1 Salı günü saat 14. 30 
da pazarlıkla ıhalt' rdıle ektır -. artname paraııı~dır. Kati temi-

nisini alacağımdan eskisinin huk- B ki • • 
mü yoktur. Mehmet oğlu İbrcıhim e eyJDIZ 
Adana Ali Dede mahallesi No. j \.. J 
45. 

------- - --- --------
ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
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3 

Y ek un 

240.000 

720.000 

Tam bilet 3 yarım bilet 1.5 liradır. Hasılı:ıtm ~ 60 ı;ıı ikra-

s h ----- -. . - :-- --- -- - -- ,miyedir. Çekiliş bu defaya mahsus olmak üzere 15 Eylul 941 de 
1 hat ve çtımaı Muavenet lzmir Enter:nasyonal Fuarında yapılacaktır. Biletinizi 10 Eylulo 

Vekaleti Konya Köy Ebe kad_ar_de_ğ_iş_tir_i,_ııı:_. ---- -----------

nat (3429) lır11. (08) !.:.uruştur. ( 77o3) 

••• 
İhale tarihınden 31 5 / 942 tarıhine kadar lllfağıda cins \'e 

miktarı yazılı 1 1 kalem sebze alınacak. 

Aza m i miktar ~s_gari miktar 

4000 kı!o J 000 kilo patlıcan 
4000 > 3000 :& taze fasulye 
4000 » 3000 > kabak 
1 500 > ! 000 > domnte• 
2000 , 1 500 > lahanet 
2000 » 1 SOO > pırasa 
1500 > 1000 > pa~~. 
2000 > 1300 > ~panak 
5 01) > 300 > kereviz 
500 :t 300 > karnıbahıu 
500 300 > havuç 

Yukarıdcı y,ızılı 11 kalem sebze Askeri Fabrikalar Umum 
Mudurliığii merkeı :satırı alma komisyonunca l 7 / 9 / 941 Çarşam
ba günü saat 1) de pazarlıkla ihale edilecektir . Heyeti umunıı
yesinı birden vermek münıkun olmadığı takdirde ayrı ayrı talıp• 
lerc de ilrnl~ edılebılır . 

İsteklileriıı tahakkuk edect>k f.rat üzerjnden kanuni tenıinatla-
rile birlıktc komı!voıııı mııracnatlan. ( 7 784) 

,,. 1(. lfo 

600 kılo 11oğnn 
.. 

1200 > Ayşe kaJı ı fasulye 
800 > Patates 

1000 > Domates 
300 > Liıhnrı 

800 > Bamyil 
SOO > hpnaak 
300 > Prasa 

3000 adet patlıcan 

Eylul '941 den lk'ncite,rin 941 sonuna kadar alınacıık yuka. 
nda cins ve miktarı yazılı dokuL kalem sebze l 2 / Eylul 1 941 cu· 
nıa günii saat 14 de Salıp.ıznrındnAskeri Fabrikalar yolhımasında
ki satın alına komisyonunC'l nl!ı 1• eksiltme ile ih ale edilecektır. 
Tahmin edilen bedeli ( 59 7) lirra vr ilk teminatı 44, 78 lirad ır 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İstek lilerin o gun \ e 
saatte komisyonda Lulunrn \lan ( 7852) 

----- - --. . ~ .. 
st.an bul Bele.diyesi ilanları 
Tnhıııın b<'dclı 

1722,GO 

90!1,Gli 

tık teminat 

129,lO Nafıa nıüdürlügü daııni t.nmiıat ıı
nmelegi için yaptırılacak ı:~o takını 
ma kııskct elbise. 

ıi8,22 Köııı ulcı tamiı atında kullanılmak u.. 
zere rılınııeak demir ıılit ve edevat. 

Tahmin bNlellcri ilo lııınınat ıni kdal'ları yukarıda yazılı işlıır :ıvrı 
a~-rı açık ekelltıncye konulmuştur. Ş.ırtııanıcleri Zııbıt ve !\1 uanıeiat 
l\lüdüı lüğü lrnlt'm!nde görülebilı r l hnle 24/9/941 çaışnmbn giinil sarı 
14 de Daimi Eııci.imcnde ynpılacnl·tı r. Taliplerin ilk teminat makbuz ve. 
ya mektupları ve 941 yılına alt 'l'ıca ret Odası vesiknlarile ihal" gUntı 
muayyen saatte Drıimi Eneilmenıle bulunmaları lfizıı>Jdır (70fi!J ı 

• 
Yüksek lktısat ve Ticaret 
Mektebi Müdürlügünden : 

Talebe kayıt ve kabul munnıt'lcsino 16 eylUl 941 de başlanarak c; 
Birinciteşrln 1941 ele ııon verilecektir. 

Kayıt ve kııbul için: 
a - Lısc bitirme ve olgunluk d iplomnlarını lııılz olınuk. ı 
b - 'l'icaret lısel~ri. bitir"?c imtihanını vemtlş olmıık lıızımdır. 
<Kayıt ohınmıık ıstıycnlcı ın ıın zartesi ve perşembe gunleı ı saat 

9,30 - 12,30 arasında mektebe bizzat mürııcnatlnn. (7892) 

Orman Koruma Genel K. 
Satınalma Komisyonundan : 

- 2000 takım Er kaputunun kapalı z.a rf usulile e ksiltm e
si 1 5 /9 / 94 1 p azartesi günü eaa t 15 de A nkara • Yenişehirde 
o rm a n koru m a genc i K. binasınd a 8atın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Be her ad edi 13 lirn 50 kuru~ olup oıunkltat teminatı 
2025 liradır. 

3 - Şartnamesi ve nüınune.si h er gün komi.syonda g ö rüle
bilir. istek lilerin k a nuni vesik a larile beraber teklif mektuplarını 
ih a le saatinden bir saat evve linekadar komi.yona v~meleri ila n 
o lunur. (59 '36 ) (74 78) 

Mektebi Müdürlügünden : ~ N 1 Ş A N T A Ş 1 
. 8ır yıl leyli o!<fııktan eonra Ur; yıl mecburi hizmet ~·apmak ve yalnız , • • 

~oyıcrdc saııut ıcıa etmek U7.Cl'tl Koy t•be 1 retiştiı·cıı nıektebımizc bu yıl INGİLIZ ERKEK MEKTEBi ..,o talebe alınııcaktır. 
.Şartlar şunlardır: 
l - 1 uı kıye Curııhuriyetı tebaa. ıııdıın olmak, 
2 ~ İlk tahsılını bltırınıo veya o derecede tııhsil ~<irmu~ o!mak, 
3 - Yaşı Hl dl'n aşağı ve 86 den yukarı olnıamak . 
4 - E\lerımcınış olmak o:ırt değıldir. 1<:~1ı veyu dul c.lmanınkla be· 

rııber •2-10> ya~ına kadar çocukları olanlaı çocuklarının her tiırlo bıı.. 
kımı tcmın edıleccğlııc dıılr ulr taahhutnanıc Clltl rıı lcrve kabul edılırler. 
Çocuklar tr.ektehe gl'lıııe~. ı 

ı; 1 teklılerın hadrnn bafınd aıı eyhıluıı 16 ıne l.adur deıgruılan 
dognıyn 11ıe.ktep nıudurlugune muıacaat etmelerı ve dilekçelerlle bırlikte 
ıışağıdaki vesıkaıarı eksıksıı ola rulı: gondeı mel eri Hizımdır. 

A - Nüfus ııuvi)·et cüzdanı aslı, 
B • lıkmekwp Qahndctııaınc•ııı•n aslı ve~ a bu dcre<:"e tahsil gi>rdu

{:üıı!ı isbat eden fotoğraflı Vf: tasdık lı ''csıka. 
C - Tahsılırıc \'C ilcıldc htıınrt goınıec;ıne tllCPI olacak bir tıasta. 

lıırı olnvıdıfrııı~ daır Vlluyel ha~tarıelorırıden ıılınmı~ hıı~·etl Rıhhl~e ra .1 
poru. ı 

tı - Örncğı ve UU ilan !C!llUll da yıızıldığı şekilde kefılJı ve noter. 
!ıkçc tasdikli bır noter seı.edt. 

B - Çocukları c2 ·10> yaşına kadar olan dul hdııılımn tahıııl mlid 
detınce ı;oeuklarırıın anne, im: ı,ıırdeş, teyze, hııla gıbı yakın akı-abalan 

tarafıııd~n l>a~ılııragına dıı•r taahhüt name cevU ve çocuklu kııclııılar ıcln 1 
tahsıl müddetınre ~ôt•uklarına bakacağına claır kocasının taahhütnameQh 

1•' - Koy ihtiyar hcyetıııden alınmış \'e znbıtııca tasdik cdllmı~ hHı>-
nuhııl varakası, 

G 4,ö - 8,h boyunda 4 tane Iotllğrnf. 
Tan hhftt senedi orııegı: 

Konya l\öy Ehe~ı ~lektebıııe alııırırnk tah,;l !'dip mezun olduieumd& 
Sıhhat 'eiçtınıni ?rhı ıvf:n"t \'ekıilt''ln!n \0ahııt \'al• ve r\av nakenılıkllllın 
tayın edeceği köylrr nııntııkıı •ııdn uç vıl hizmet ttmr~0 ve bıı hizmeti 1 
kııhııl l'tnıediğiııı \eya trnbul edip tP. muayyen mudd<>tı bıt1ı meden tıırak
tıgıın ve sıhmi "ehep•(·r dıııındıı mektepten dn ırr. ı olnr..ıl< çıktıgım veya 
çıkıırıldıfrını takdiıdr- tnlv.ıl ll"&srıı.fı karşılığı olmak üzt•re 100 lira ver. 
nwyı knhul ve tnııhhııl c>ylcrlm. 

Sarılı ikıımet~iih ıırJı rsi: ! 
Yukıı rıılu adres ve huv1yctı ~·nzıl olıpl « > nııı hu tnntıhilt 

,t;l"ncıli ıııııktuan ödc·ıı ıı•ek ll"eeburh•ct ı• de oıduğu <100> lırayı kcııdıııile 
hiı llktc ııılitc~eısıl kdıl ve muşter "' ınııte~el ıl borçlu "ıfat•ic iideycceğlm. 

Krfi' n adresi: , .. (i0!!3) 

ULU 7 ' 
Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tadhi 1888 - Sermayesı · 100,000,000 Turk llrıısı 

Şube ve AJ nııs acıcdi: 266. 
ZiRAi ve TİCARi mm N ı-;vt BAl\'KA l\fJ'A:\fEl ... EU~Rt. 

P ara blrıktirenıeıe 28.800 ılın ikrıunıyc verıyoruz. 

Kayı~ muamelea! batlamıttır. ikmal imtihanları 
Ey lul 17, 18, 19, 22, 23 te yapılauktır. Leyli yerlerimiz 

mahdut tur. T elefon : 81078 

ist. Deniz Lv. ,.Satmalma Komisyonu ilanlar; 
1 - Yün iplikleri tarafımız dan verilmek üzere (30000: 

4SOOO) metre muhtelif renk Şdl ının imaline ait pazarlık ek iltmc .. 
ıı 1 1 Eyh"ıl 941 petş!"mbr: giinü saat 14.30 da -yapılacaktır. 

2 - Beher metre -.alının im alinin tahmin bedelı 40 kuru" 
olup şartnameqi komi11;·ondaıı ht! r gun nıl':~~u saatleri dr.hil.nde 
parası.ı olarak alınabiliı. 

3 -- Pazarlığa iştirak edecr k taliplerin belli gün ve saatte 
Ka~ımpet~ada bulunan konısiyona ( 1350) liralık teminat mak.· 
bu.ı veya br•nka mektubu ile biılikte nıür.ıcaaıları. (7816) 

" . . 
1 - Tıthmin o lunan nıecnıu u bedeli (5500) lira olan 

( 20,000) mr:tre Amerıkan beı..rı in 1 O Eylul 94 1 çarşamba günü 
saat 15. 30 da pa.rarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 -- Kati teminatı (825) 1 İra olup şarnam~i her giin ko
nıiııvondan alınabılir. 

. 3 - l seklilerın belli giin ve saatte Kuımpaşada bulunan 
komisyonda hnnr bulunmaları ( 7695) 

• • • 
Zeytinyağı alınacak 

1 - 28 Ağustos 9 4 1 tnrihi nde kapalı zari la ek iltmesı ya
pıları 40.0110 k ilo .reylin yağının beher kilosuna teklif olunan 93 
kuruş ')() tıaml m {:ıtli görülıniiş o lduğundrııı bıı miktar zeytin yağı
nın 13 Eylı'.'ıl 9 41 <;unıartt•si günu ı.rnt 11 rlc pazarlıkla eksiltmesı 
yapıl acaktır. 

2 - ilk teminatı 2805 lira olup şr.rtnnmesi her gün 187 
kuru~ bedel ınuknbilind<." alııı .. bil ir. 

3 - isteklilerin belli gün ı. e ııantte Kasını paşada bulu?lan ko 
misyonda hazır bulunmaları . ( 7862) . .... 

Jhtıycımız olan 2422 kilo ·r alk tozunun 1 O 9 941 çarşamba 
günii saat 1 1, 30 da Kasımpaş<ıdn bulunan qeniz Levazı:n satın 
almn komi..,yonunda pı.zarlıcı ya pılacakıır. isteklilerin bellı giın 
\•e saatte mezkur komisyond ınüracaaıları ilan olunur. {7693) 

Pendik Orta Okul MUdUrlUIUnden : 
AÇIK EKSiL TME ILANI 

12/D/t•4 I tıırlh Cuma gi.ııni &11at ı 5 te l stuıılıulda .Hcyoğlu lstfldll 
caddcsın<lc :~9 ııumarnlı bıııadn Lise! <'r muhıı!<ebı>eiligl dairesinin eksilt • 
ıırn komisyonu odasındıı cH!Uti,7!h lırıı keşif lıcdelll Kental orta okulu hl
nusı tııınıuıtı aı;ık eksiltmeye konulmuştur. 

l\1ukııvele, eksiltme, Bnyındıılık işlcı i genci, husu!li \e fenni şan.na
nwlel'İ, pıojt kc,if hblfı~a~ilcı buna nıütefcrri dığ<'ı evrak Knrt<ıl orıa «>

kulunda gc1rülcccktır. 
J\1 u\011kk.ıt teminat ( 160) liı ııdır. 
1st<."klilcrin cm az bir t!'ahhudde ( 1000) lııalık bu İR(' bcıız r ı~ v ıp.. 

tıi:'ıı a dalı ldnrcl<'ılnden almış olduğu \C~tkıılaıa ıo;t n:ıden f,tanbuı \ı
liivt>tlıl<." mürııc atin ckı;iltrnc tarihiııdc• 1 tatıl ır ıılcrı hnrıç (~) gun ev
ve0I alınmış ehliyet ve 1941 yılına aıt Ticnı et Od.ısı ve kal ırll J'"cl ıe
lı ri. ( 75"f.) 

r B O R SA 1 ; ~orsa harici altın fiy~tı ~ 
1 Retadiye 2S Lira 7 S "I• 

Ziraat Banlraı;ındıı kunıbıaralı ve kunıbaraııız tasa rruf hesııp
larında "'ri az 50 lirası buluna lara scned-:ı 4 defa çekilacek kur'a 
ile aeatıdald plana göre ikramiye dağıtıl acaktn·: 

4 adet l ,000 lırnlık 4,000 lirn l 100 adet 50 liralık 6,liOO llıa 
4 , 600 • 2,000 > 12(1 > 40 > 4,800 > 
4 , 260 > 1,000 > lf\0 > 20 > 3,200 > 

40 • 100 > 4,000 > 
DİKKAT: Besaplarınnki paı·alar bir sene içinde liO liradan 

~şağı i!Oımiyenlere ikramiye ç ıktığı takdirde 9'o 20 facluile verile
cektir. Kur'alar ııencdc: 4 defa, 1 J<~ylıil, ı Birinclkinun, ı Kart 

ve 1 Haziran b.rihlcrindc çekilecektir. 

Sahibi: Z. T . EilU:t.l.IYA 
N<'şrlyııt Müdürli: C BABAN, Bıuıldı~ı yer : :Hııtbaııi EBÜZZİYA. 

8 - 9 - 941 muamehd 
f.etıd,. J 5 h rll ' S. 24 
Neory,,... 1IO Dolar 130. 025 
Cenevre 100 fı.,. ' '• _.. -
Madrlt 100 Peuta 12. 9375 
Yokolu . 100 Yea -. -
Stokho'. 100 1H e ; lcr 31 0?50 

ESHAM YE TAHViLAT 

YUıde S ikramiyeli tn - .-
" 5 ., 1933 ErranlA.B.C. -.-· 
" 7 934 s ..... ~•ıır••l - .
" ' .. 2 lll 7 -.
.. 7,5 9JS Türk borcu 21_
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