
Otuz DçDncil sene .. Sayı: 4758-402 
'f oTO MAGAZiNiN 32 iacl 01111 çıkta 

KiME GAZETECi DERLER ? 
r 

Cuma 18 Temmuz 1941 
V• • f •k ~ L • 1 • L J .n..111 l'e ın ı am nrs e,.ı ranıı 

zehirler. insanlar içinde ancak 
ltamil olanlar, ralılarını bıı ~e· 
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biribirinden güzel bir çı:ık resimler ve seçme ya. 
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Soy1et - Alman harbine dair 

•on ı-•lea r•i11derdea: Alman 

kıtaları bir t•laH l'IHrken bir 

SoT1•t eılrl•in hta aranıro• 

Amerika harbe 

girmek için 

hert)eyı yapıyor 

M . Roosevelt' e kalsa Alman• 
ya ile Amerika araımda 

harp hali resmen de çoktan bat· 
lamtf. olurdu. Amerika zaten bu
gün reımen değilse de fiilen harp 
hati.nde addedilebilir. Amerika 
ReV.icüm.huru Almanları, daha 
doğrusu Almanların taahhiit eder 
cesine emirlerine itaat ettikleri 

Sovyetlerin Roma ve ı 
Kopenhag elçileri 

DUn Edlrnaye geldller, Surlyedekl ltelyan 
mütareke heyeti Ankaraya vasıl oldu -
Papan ve Ghulenburg lstanbula geldllar 

n.inden 169 ki~i ve Kopenhag or-1 
ta elçiliği erkan ve memurların- I 
dan 69 kişi de ayni zamanda şeh- \ 
rimize gelmişler ve otobüslerle 1 
Babaeskiye naklolunmu11lardır. 

Alman tebliği 
------- ---- ---

9 milyon 
asker 

çarpışıyor 

Smolensk ve 
Kişinef dün 
sukut etti 

------------------~~-_) 
=== === -™ 

Maliye Vekilinin Beyanatı 
- ---------- --------

Tasarruf bonoları 
satışa çıkarıldı 

Bu bonolar, hem 
bir tasarruf vesilesi, 

kar getiren 
hem de milli 

müdafaa ihtiyaçlarını karşılamak için 

1 
geni bir fJaridat membaı olacaktır 

Maliye Vekili Fuat Ağrah 

, ' 
Elazıkta Karaçalı muhtarı dağ kıyaf etile 

gezen sporcuları tevkif etti 

O r Zil ya G u·· n KöylUmUzUn memleket lflerlnde gösterdlğı 
M. Hitler'i kızdırıp harp ilanına Edirne, 1 7 (A.A.) - Sovyet
mecbur etmek için elinden gelen ler hükumetinin Roma Büyük El
her şeyi yapıyor. Bundan birkaç çisi Nicolai ile Kopenhag Orta 
ay evvel M. Roosevelt Almanları Elçisi Platgin refikolarile birlikte 
iğnelemiye başlamt,tı. Bu iğnele· bugün budutlarımızdan girerek 
menin tesir etmediğini görüıtce, Edirneye gelmişlı:ı ve şehir met. 
muhterem Cümhurreiıi ,imdi iz. halinde Vilayet namına istikbal 
acatmı bir kat daha arthrmıfbr. edilmişlerdir. Bir polis mijfrezesi 
Mesela daha geçenlerde, Ameri- misafirlere ihtı?anı vazifesi ifa 

Misafirler Babaeakiden itibaren Rualar yeni mevzll•re 
yoll~rına trenle devam eyliyecek- çekllnt k I in 

ı 

1 

uyanıklık mamnunlyetla karşılandı 

m e r a S 1
1 m 1 e Elazığ, 1 7 (A.A) -.- f.18.zıg ğına büyük bir ytirüyüş ye1pılrııış-

bedcn terbiyesi mi.ikellet b"ı;;ları tır. Sivrice kazaı<ınd..ın haıı•kc ' ~ 
için -açılan kamp programı tatbi· dağ clbiııel<?rllt! sey;ıhat 1l lerdır. 8 Ç 

dUmdarl•rı feda d e f n e d l• ı d ı• katından olarak pazartecıi giiııü sporcular Karaçalıdıın ~eccı kcn 

kadaki Alman konsoloslan siya· eylemi~tir. Miaafirler kendilerine hrşı gös 
terilen iyi kabul ve kolaylıklar-,.j i~ler kanftJrdıkl.arı iddiaıoile 2~ .. s~vyet .. ~uaya~ııı Homada~i 

konsolosluğu birden kaıpattı. lkı l buyuk elçılıgı erkan ve mcnnm- (Dernmı sahife 5 ritııi! 6 da) 
devlet araımda resm- harp b••· _______________ _..:,_._ ___ ..:__:_.:-..:.:,:.:...:.:..:_::;:_ 
lamadan evvel böyle konsolos· r 
atıeLrin. ( ~PY_ L~) !.. p~t~ır~l 1 'D u L G A R 

dıgına daır ~yası tarilıte mıılı ol· D 
madığmı bitaraf İsviçre gazetele-
ri ya~ıyoriar. Hatta eski hukuku matbuatı 
düvel kaideleri mucibince harp 
ilanından sonra sefirlere derhal 
pasaportları verildiği halde kon· 
soloshanelere, daha ziyade tebaa· 
nın hukuki ve ticari iı;ılerile işti· 
gal ettikleri cihetle, bir iki hafta 
müsaade bile verilirdi. Şimdi A · 
merikada vaziyet, bunun tama· 
men makiisudur. Bir kere Alman· 
ya ile Amerika arasında harp ilan 
edilmemiJtir. Alman sefiri elan 
Va,ingtonda oturup vazifesini ifa 
etmektedir. Binaenaleyh ~eklen 
Amerika ile Almanya arasında, 
yine eski tabir mucibince, ( müna
sehatı basene) berdevamdır. fa
kat bir taraftan bu iyi münasebat 
berdevam iken diğer taraftan A· 
merikadaki t,ülün Alman kon· 
ı>olosları hudut harici edilmit ve 
konsoloshaneleri de kapatıldığı 
gibi. evrakı da müsadere olun
muştur. 

M. Hitler. siyaii tarihte bu 
tnisli görülmemiş hadiseye birden 

Tas ajansının 
ortaya attığı haber 

münase betile, 
dostane neşriyat 

yapıyorlar 
Sofya, 17 (A.A.) - Rulgaı· a

jansı bildiriyor: 
Gazeteler bazı ecııel)i ııjansla

rın verdikleri ve Bulgal'islanın 
Türk hududunda kıtalar tahşit 
ettigine dair olan hubedcrdeıı 
bahfletmekte ve böyle haberlerin 
tek7.İp edilnıiye bile değmediğine 
iı:ıaret etmektedirleı-. 

Zora gazeteııl diyot• ki: 

1 
Bulgaristan ve Türki~·e biri

biı'lerine dostluk ve ademi teça7 
vüz pnktlarile bağlıdırlar. Ikı 

(D.ut111tı •ahife 5, ritun t M) 

JAPON 
Muamması 

Yeni kabineyi de 

Rrens Konoge 

teşkil ediyor 

Amerika ve 
İngilterede 
Yeni kararlar 

bekleniyor 

Kavga sonunda 
Hindiçininin 

başına mı kopacak? 

bire mukabele etmedi, bir müd· 116 .. 11 ı•kl det bekledi, nihayet o da Alman- IY.l u e ı er Tokyo 17 (A.A.} - Yeni kabine-
yadaki ve Almanyanin İfgali al· yi ~şkil eden İınpıuatorun emı'ini 
tında bulunan biitün nıemlekel· d •• LJ 1 b kabul eden Pnns Konoye, daha şim
lerdeki Amerika konsoloshanele- un naıe e diden bahı·iye \'C harbiye nazırları-

nın işbirJiğJ vaadini almıştır. 
rini kapath. .. • d • ı (R 

M. Roosevelt'in buna kartıhk g l r l e T adyo gazetesi) - Mevsuk ha-
berlere göre ,J apoııya, harbin başın. 

olmak üzere Amerikada bulunan danberi Sovyet hududuna asker y1ğ-
bütün Alman ve İtalyan kredile· B 22 d maktan geri kalnıaınıştır. Gel'Çi Sov-
rını, methur tabir mucibince eyrutta saat en yetlerin Japon hududunda kuvvetli 
(Bloque) etti. Bu bloke kelimesi k .. bir ordusu bulunmaktadır. Fakat Al-
türkçeye, galiba «olduğu yerde sonra so aga ınan cephesi daha :ıiyade sarsılarak 
durdurmak, bağlam.ak ,) tüb:rlt'ri- ç·ıkmak menedildı· geri çekilirse, bu anlunı.wı vaziyeti 
le tercüme etförorlar. de san11lır. 

Fakat Alrr• lar bu ikinci dar- Antakya 1 7 (A.A.) _ Jngi- Bugün alınan halıcl'lcre göre Mo. 

k dıl ll. k t 1 b' .. t 1.., t H lotof, Moı<kovadaki Japon l!Cfirine beye de ses • arma ar ve mu· z ı a arı U"'un saa :ı e a· 1 . . 
dıl 1 b · · "' k h'· I lııgilız - Sovyct anlaşmasının yalnız 

kabelede buıunma ar. e c gırmış, co~ un . t.eza urat a Almaııyaya müteveccih oldugunu 
M. Roosevelt bu kadltrla ikt!· karşılanmışlardı.·. lng-,lızler bera- söylemiştir. 

fa etmiyerek eeçen gün tcAmerı· berlerin.de. yüzl~rcc kamyon er· İtalyan radyosu dıı Sovyetlerin 
kadaki (330,000) Alman tebaa• zak getırmışler~ ıL Kamçafka yarımadasını mayinledik-
sından hiçbiri yerinden kımılda· ~eyru~, 1 7 l AA.) -: Rt-~- !erini ve bu hareketin doğrudan doğ
nuyacak, bir yue çıkmtyacak, be· ter ~n Brıt~nya kuv:v.etl~rı. ~ezdın ruya .Japonyayıı müteveccih olduğu-
le Amerikayı terketmiyecek» di· deki hususı muhabırı bıldmyor: na işaret etmektedil'. 
Ye bir emir dahi! ııdar etli. j (Deı·aını ıuılıije 5 Biitım 8 da) (Devo.m1 aahije 5 siifwı ~de) 

Henüz resmen hali sulhte bu· ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

edlyorlar 
2.230 metre irtifaında Hazar da. (Dr '"" ı s;alıifll .~ sıil ' 6 du) 

-BeTli;, 17 (A.A.) - Alman 
ordulan başkuntıı.ndanlı~mın t.::b 
liği. 

Sovyet. zimamdarları ııon ihti-ı 
yatlarına müracaa. ederek Al
man ordulannın ve miittefik kı
taların ilerleme!!ınİ durdurmıya 
çalışıyorlar. Şark ccph~ınin bü
tün imtidadınca neticeyi kazan 
mak için muazzam bir muharebe 
baJamıştır. Şirldeti ı:;imdiye ka
dar tanınrnamı<ı derecede olun 
bu muharebeye dokuz milyon as-

Muhtelif bati pler 
Merhumun meziyetlerini tebarüz ettirdiler, 
cenaze gençliğin kolları üzerinde şükran 

hislerile ebedi medfenine terkedildi 

Orduda 
disiplini 

temin için 

Son günlerinde Üniverı;itcve unu
tulmaz biı' yudımda buluııa.rak ve~ 
fat eden Dr. Ziya Günün cmazesi 
diiıı mcıa,.;imle kaldınlmıştır. 

Cenaze ,,aat 12 de Cenahımşa 
hasmncsinden otomobille Bl•ynzıt cıı· 
nıiiıw getfrilmiş, namazı kılınmak 
üzere cenaze camie i~uı edlliı ·kcıı dı~ 
ş:ırııla yeı· alınış bulunan biı· polis 
ve inzibat kıtast «rlfını resmini ifa 
cvlcnı istir. 
·Namazı ıııüteakıp, tabut Üniverıoi. 

tc gençlerinin elleri iızednde caıni
cll'll çıkanlnıış, bu :;ırada, bando ınu
zikaııın çaldı~ı matem maı ·ile ce-.. k •• t • naze alayı ağır ağır tabutu takibe Hu unıe ''enı 1 haşhıtıı•Ştll'. . 

~ Kollıu· iizcrinde ÜniYersiteye doğ· 

k • l •kl ru götürülmekte olan cenazenin ö " 
omıser f er uünıfo, J\tnarif \'ekili Hasıın .Ali Yü

celin, Vali Lutfi Kırdarı, Vilayetin, 

l
•hdas edı•yo.. Üniversitenin, Fakülteleıin, Gülha-

' (Devam ı sayfa 3, aüt11n 7 de) 

Besarabyeya Rus 
parafUtçUlerı lnmlf 

ve derhal yakalanmı• , 

- 1 
.l\lo,.;kova, 17 (A.A.) - Sovyet İ:;. 

tilıi:ııı.r .. t dairesinin tebliği: 
16 temmuzda, Pskof, Sınolemık, 

Bobnıisk, Novogı·aıl ve Volinsk fati
kı11m•Linde bütün gün ~iddetli muha
rebeler olmuştur. 

Ayni güıı hava kuvvcUeı·inıiz düş
manın motörlü cfü:ütamlarma şid -
detli darb~ler lıı<llrdigi gibi, hava • 
ıneydanlarmdaki dü_şnıan tayyarele- j 
rine de hücum etınış ve düşmanın 
aı.ıker tııhşidntnu bonıbıl&lanuştn. 
Bundan başka tayyart!lel'imiz Plo
eı;ti mıntakaııını bombatdınıan ettik
leri gibi Sulina, Tulca ve Sacceada 
bulunan petrol gen1ilerile nakliye 
vasıtalarına da hücum etmişlerdir, 

(De-camı sahife 5 ıiitmı ~ de) 

Türki_qe 

hudutlarına 
---------------------İtalyan askeri 

kıtaları 

gönderiliyormuş 

Bir Maskova · 1 

haberine göre 

Üatnraltedekl meraıl•cl• R.ekt6r autkanu lradederlt•a 

................................................................... 11 ............................... . 

-----saı<rştar 

Sağlam bir ölçü 
P•gami SAFA ............................ 

S onuna varmamıf bir a

vaşta, iki taraf da, ma• 
sa başında kontrol etmemize 

imkan olmıyan bir takım iddi
alar ortaya atat, Bunlar, şüp
hesiz, birbirinin zıddıdır: Al
man der ki, Rus ordusu inhı
lal halindedir; Rua der ki, Al· 
man odwıu müthiş zayiat veri· 
yor ve yerinde sayıyor. 

Bu iddiaların hepsı yalan d e 
ğadi; fakat savtı.şlann neticele
ri gösteriyordu ki hepsı doğr• 
da değildi. Büyük istihkamla
rın yıkılmasından daha tehi -
keli ruh çöküntülerini emlemek 
iç.in, kurnazc<t tertip edilniıf 
resmi tebliğ ciimlelcri içinde. 
her gün, tekzibi mümkün olmı· 
yan bir iki ustalıklı ) alan kıvı
rıvermek zaruret olduğu nıs• 
bette mubah haline gelmişti. 

lunan iki devlet arasında bu mu-
amele, hakikaten fimdiye kadar 
tarihte misli görülme"lli~ fevkala· 
de bir muameledir. 

Sr.-n darbe karşmnda M. Hit
ler'in ıabnnın tükenip ,iddetli 
hir mukabelede bulunması bek- 1 
lenebilirdi. Alman Devlet Reisi 1 
boş bulunup ~iddetli bir mukabe
leye kalkı,,acak olursa M . Roose· 
vdt bunu b ahane ederek ihtimal 
lı:i harbi resmen de ilin eyliye· 

l=Uflilıılf?-E13t·l!,f11 ~ YARIN 1, 
Yazan: f_!_emal Bil başar Leningrad, Moslcova ve 

Bıı lcılalar araDnda •ülıim 
lcarışıklıklar çıkmıı 

Moskova, 1 7 (A.A.) - Sov· 
yet lstihbarat Dairesinin teblığm~ 
de Pirede buiuıun ve Türkiye hu 
duckına sevkedilecek olan bir İ
talyan fnkasmd mensup askerler 
arasında büyük kargaşalıklar çık
mıştır. Yine Türkiye hududu is
tikametine doğru sevkedilmeleri 
mukarrer bul:man diğer İtalyan 
cüzütamları arasında da buna 
benzer kar~aaşl:klar zuhur etmiş-

Polonyadan sonra Balkan sa 
v~qına kadar, hepsinde, aynı 
idcüalann sıralandığır~ı gördük. 
Misalleri çoğ.:ıltmamak için bir 
tanesinin projektörünü yaka
lım. Fransa istila edilirken 
Fransızların iddıaları ~unlardı: 
«Alman motörlü birlikl~rinin 
petrolü tükenmek üzeredir», 
«Almanlar son ihtiyatlarını 
cepheye sürüyorlıu~. «Düşma
na pek ağır za:> iat verdiriyo
ruz>, cFilan bölgede anudane 
muharebeler cereyan- etmekte
din, «Ffüi.n noktada mukabil 
hiicuma geçmi> • muvaffak ol
dub. 

Muzaffer tıırnfın da, eski za
ferlerinin kazanclırdı!lı uıııJıni 
itimade istismar etmek ıçiıı , 
kontrolüne imlcan olmıyan bir 
siırü mübalağalaT yapmad ğı
na inanamayız. Kara savasıa• 
nnda, en septik (şiiphe edi, i) 
seyircilere hile inan vercbı e
cck tek vşkıa, ilerlıyen o"dtı• 
nun büyük bir şehri, bir istih· 
kamı zaptetm:!sidir. Karşı taraf 
bunu yalanlamıyorsa, pes!. 

cektir. 
TA~ViRi EFKAR 

tne '!J, al fc > ııifm 1 clıı) 

San' atkar görüşile içinde bulundugumuz hagatı 

tam bir tahlilini bu edebi. •s•l'i• bı.l11caksınız. 

Pazar •• gunu •• başlıyoruz • 
?Nr? 

Kige/ taanuzları 

Yazan: 

General Ali Ihsan 
sABIS 

tir, l 

Bu harbin ıçinde mahalli fe
laketlerini gizlemiyen ve gunü 
giınüne haber veren tek nııl
let, İtalyaıılar oldu. Marc al 
Graziani'nin bozgun rqporunu 
derhal neşretmektcn ibıııet knl 
mıyan bu aamimilık, lt.ılyan or 
dusunun en feluke.tl; anlarında. 

(f.ıf( al .-1ız) 



Sahife: 18 Temmuz 

• • , A . • ' ' 

SiYASi VAZIYET 
~ .. . . 

Smolenski 
ve Kazan 

t3 Yazan : KANDEMiR Odunun azami satış 
fiy~tı dün tespit edildi 

Belediye 
4 ekmek 
fabrikası 

Sı.Iin '-ttmm 7anlmuı üzeri-........................................ 
Kapanıp gizli beyanname bastırdığımız 

matbaayı Gürcü polisi basınca ... 

ne boaguna uğrıyan Rus k uv· 
vetleri . Moalıı::ovanm kapısı olan 
Smolenski'de tutunmak istemi•· 
lene de buradan da tardediJmİf• 
lerdir. Alman :ı:ufılı tank kollan 
Smolenaki'nin iki tarafından yüz· 
)erce kilometre Moıkova İltika• 
metinde ileriledılclerinden a11I te
hirdeki Rus ordusu ihtimal tecrit 
edilerek etarete, yahut imhaya 
uiramamak için bir an evvel çe
kilmİftİr, 

Bizim Etem çavuş da, maiye
tindeki dört neferle po11ta ve tel
graf merkezini, bir ~ka çavuş 
da yanındaki yedi Mehmedcik)e 
kuvvetli bir Gürcü kıtasımn mu
hafazasındaki gümrük dairelerini 
işgal etmiflerdi. 

Bu işler olurken, An.lıı:aradan 
telgrafla gelen talimat mucibince, 
resmen Batunıu ilhalmnızı ılan 
etmemiz icap ediyordu. 

Mümes~llikte altı yedi asker
le, Kazım bey, bir de ben var
dım. Diğer arkadaşlar b.irer va
zıfe ile muhtelif yerlere gitmişler
di. Kazım bey beni karşısına al
dı, duvarlara yapıştırılmak üzere 
derhal bastınlacak ilhak beyan
namesini not ettirmiye başladı 

Halbuki vaziyet hiç ::le öyle 
değildi. Şehrin içinde laakal yır.:" 
mi bin müsellah Gürcü askeri 
vardı. Kızılordu, harp ede ede 
yaklaşıyordu. Biz ise bazı istih
kamlarla birkaç bin ayı ve sokak 
başını işgal etmiştik ve bütün 
bunları da nihayet birkaç yüz 
Mehmedcikle yapmıştık. Şimdi 
de ..• Evet, işte Batumu ilhak 
ediyorduk. 

Kazım bey, ilhak beyanname
sinin altına (Batum mutasarrıfı) 
diye imzasını attı. 

Bu kağıdı aldım. Sokağa fır
ladım, doğruca -şimdi Edirne 
mebusu olan- O sman Şahinbaşa 
gıttım. Osman -Allah selamet 
versin- sıkışık ve tehlikeli vazi
yetlerde bilapetva imdadımıza 
koşan en dürüst, becerikli arka
daşımızdı. Birçok arap saçına 
dönmü' ve için den çıkılmaz hal 
almış işleri, onun ihtiyath tedbir. 
)erile hal ve fasla muvaffak oldu
ğumuzu itiraf etmek boynumun 
borcudur. 

- Haydi Osmancığım ..• 
- Yine ne var ki) 
Meseleyi anlatıyor ve beyan

nameleri gizlice basbrmak için 
derhal bir matbaa bulmamız. la
zım geldiğini söylüyorum. 

Tuhaftır değil mi? Hem Ba~ 
tum mutasarrıfıyı:.:, hem de bu 
Baturnun bu mutasarrıfın imza
sını taşıyan beyannameyi (gizli
ce) bastırmak mecburiyetinde
yız. 

Şehirde Gürcü hükümetinin 
kurduğu örfi idıue hüküm siirü
yor. Grupla beraber bütün dük
kanlar, müesseseler kapılarını ka. 
pamak mecburiyetinde oldukla
rından, Osman Şahinbaşla bera
ber sokak sokak dolaşıyor, bir 
türlü bir matbaa bulamıyorduk. 
Hem her matbaada işimizi göre
mezdik de. Henüz. yeni harfleri 

• kabul etmemiş olduğumuz için 
beyannnmemizı arap harflerile 
bastıracaktık. Bu sebep!~ bize, 
hem arap harfleri olan, hem de 
isimizi ııCASizce görebilecek bir 
~atbaa lazımdı. 

Njh4lyet güç bela, bu şeraiti 
haiz bir matbaanın kepenklerini 
yavaşça ac;tırabildik. lki ııaat son
ra herfey tamam olacaktı. Osman 
b u gizli -v e takdir edersiniz iti 
mühim- işe nezaret etmek üzere 
matbaada kalmıf, ben de iki sa a t 
aonra telcrar ona il tihak etmek 
üzere müme'Jlilliğe dönmüştüm. 

Kaç gecedir uykusuzduk. Kaç 
gündür doğru dürüst ağız tadile 
yemek bile yiyemiyorduk. Öyle 
ikeQ yorgunluk duymuyor, ma~ 
kine gibi i~liyordu1c. Mümessilli
ğe gittiğim zaman Kazım beyi de 
yine çaltl}lr buldum. 

- Beyannamelet) . . • diye 
sordu. 

- Diziliyor . .. iki saat ıonra 
hazır. 

Bakışlar .................... 
Sağlam bir ölçü 

Peyami SAFA 
···························· 

resmi tebliğlerinden eksilmecii. 
Gerçi doğru söyleme'!k İtalyan
lara hiçbir ~ kazandırmadı; 
fak.at yalan söylemek de Fran
aızları bozgundan kurtarama
dı. Şu var ki hakikati gizlemP.
melc, safhalardan ziyade neti
ceye kar~ı bir emniyet .ifade e
der. 

Alman - Rus harbinde de bi 
zi iki tarafın muhtemei müba
lağalarına karşı garanti al tına 
alabilecek tek şey, haritanın 
,ahitliğiciir. Almanlar filan bü
yüle şehıi almışlar mı} Demek 
bermutad ilerliyorl.u; Ruslar fi 
lan büyük şehri geri :ni almış
lar} Demek Almanlar bu de
fa tornistan gidiyorlar. İşte ka· 
ha saba bir ölçü. Kaba a .. ba, 
fakat aapasalem. 

Ve iki saat sonra matbaaya 
gittiğim zaman .indirilmitı kepenk 
lerin önünde ürkek ürkek bckli
yen ihtiyar m ürettip le karşıla~ 
tım. 

- Hazır mı) 
- Ne hazın evlat)... Bir az 

evvel polisler basblar, arkadaşı

550 Bir çeki odun perakende olarak 
kuruştan satılacak, kömür 7 kuruş 

nızı da aJıp götürdüler. 
- Kağıtlar ne oldu? 
_ Basılanlardan bir kısmını Fiyat Murakabe Komisyonu dün öğleden son. AY A.KKABICILARIN MÜRACAA Ti.ARI 

arkadaşınız kaçırtabildi. .• ra Vali Muavini Ahmet Kınık'ın reisliği altmda 
Diğer taraftan dün ayakkabıcılar Komisyona He<r şeyden e1rvel Osmanı ara. toplanarak odun ve kömür fiyatlarını tesbit et-

yıp bulmak !azımdı. Doğruca po- miştir. VeriJen karara göre kuru ve en iyi meşe müıacaatla kadın, erkek,, çocuk ve lastik ayak-
lis müdüriyetine koştum . ve gürgen odununun toptan çekisi 435 ve pera- kabıların fiyatlarının ayn ayn tayinini istemişler-

Burası kafile kafile getirilmiş kende satı~ı da 560 kuruştan yapılacaktır. Ru dir. Komisyon ayak kabıcılc.rın bu tek· 
insanlaıla koridorların..ı kadar İğ· meli ve Anadolu kömürlerine de toptan 5 5 ve lifir.i önümüzdeki toplantıda tetkik edecektir. O 
ne atsan yere diısmiyecek dere- k d 1 k d - k f. k 1 ' k d kk b J h · kk b 1 

d h 
• b" h. I I Uv pera en e o ara a J uruş Jyat onu muştur. zamana a ar aya a ıcı ar er nevı aya a ı a-

ce e ma serı ır a a mıstı. g· A b 1 J 1 t 1 f' t·ı 1 nn maliyet ve satış fiyatı arını gösterir malumatı 
b 1. c·· .. · .. ,.. .. 1 ra a ar .:ı yapı an sa il'- ar toptan ıva 1 e yapı a-

rasa ça a aya urcu muourun k y h b: · . . h · b" ı· t M k b K · k d . b"td· • f ca tır. enı nar ın tat ıkına yaıın sabahtan ıtı- avı ır ıs eyL ura a e omı!<yonuna verece -
0 asına gue ~ ım ~e re.smı ~ı a- baren baslanacaktır lerdir. 
tıma dayandıgımı hıssettıren ade. _ ___ . _____ . ___ :,_ ___ ___ _ _ .....:, ___ __________________ _ 

ta amitane bir sesle sordum: 
- T ebaamızdan Osman Şa

h.inbaşı bir matbaadan alıp hu· 
raya getirmişsiniz. Ona görmek 
istiyorum. 

- Burada böyle bir kimse 1 

yok. Yanlışınız var beyim ..• 

- Neden gizliyorsunuz? 
-ı- Emin olunuz doğru söylü-

yorum. 
Baktun ki, polis müdürüne laf 

anlatmak mümkün olamıyacak: 
- Peki, dedim, Allaha ısmar. 

Baba ve kardeş katili dün yeni 
bir cinayet daha işliyordu 

Katil mahkeme salonunda kravatının altından 
çıkardığı bir sustall ile ağabeysini de öldürüyordu 

yaptırıyor 

Bu iş için 500 bin 
lira tahsisat ayrıldı 

Smolemki'nin sukutu fe-.kaliı• 
Belediye tarafından 4 tane de ehemmiyeti haizdir. Çünkü bu 

ekmek fabrikası yaptmlması tehirle Moskova arasında bir de• 
kararlaştırılmıştır. Bu ekmek miryolu vardır, ve bu yol yolla
fabrikalan İstanbul, Beyoğlu, nn en k15&11dır. Birkaç m üvazi 
Üsküdar, Kadıköy semtlerinde battan mütefekkil bu demiryo .. 
yapılacaktır. Bunun için 500 lundan bafka bu tarihi tehri Mos• 
bin lira tahsisat ayrıimıştır. kovaya 100 metre arzında mü• 
Bunun için _!etkikler bitmiş, kemmel bir asfalt otom obil yolu 
hazırlanan pıojeyi Vali ve Be- ı da bağlamaktadır. 
lediye Reiiİ Lutfi Kırdar tet- Alınan zırhlı tankları için ide
kik etmişfü. Müsait bir zaman- al bir yol olan bu asfalt cadde 
da derhal inşaata başhmacak- Alınan ordusunun ileri hareketini 
tır. · son derecede kolayla~tu-acaktır. 

Belecllyed• 

Çamlı canın 
güze.lleştirilmesi 

Buraya şimdiye kadar 
8.000 çam dikildi 

Zaten Napolcon dahi Smolenski 
sukut ettikten sonra Moskova Ü· 
zerine yürümekte zorluk çekme· 
m~ti. 1812 senesi 17 ağustosun• 
da Birinci Napolcon, Çarın ordu
lanru buraida perişan etmifti. 

Alman zırhlı koJları Dniye~r 
havzasından çıkarak V olg&. ve 
bunun bir kolu olan Oka vadilel'i 
boyunca ileriledikl~ri takd irde ik~ 
nehir arasındaki Moskova tehn Çamlıcaya yeniden 600 çam, • 

250 d ·k·J · t· ş· d. k kutahlmıt olacatc ve hükômet hır 
çınar ı ı mış ır. ım ıye a- l kilin d "··· kd" d 
Ç h d .k.l ı an evve .. e e ıuı ta ır e e• dar am caya ı ı en çam arın . .. k . 

ladık. 
Ve müdürü tıelamlıyarak ya

nından çıktım. Fakat sokak ka· 
pısına teveccüh edecek yerde, 
kargaşalıktan istifade ederek ak
si istikamette uzun koridoru aş
tım, dipteki -kapısında nöbetçi 
bekliyen, hıncahınç insanla dolu
odanm önünde avazım çıktığı 

yekunu 8000 dir. Çamlıcaya mo- 511 dtıfece t~~·. . . 
. . .. dern bir otel ınıı.a edilinciye ka- Sovyet bakUmetmm V olga ile 

Dün Birinci Ağırcezıı. mahkeme - ı el en fırlamış ve tevkifhaneclen ne su muvaffak olmuştur. Kardeşının hu· ı d b. . · l kl A Kama ne hrinin birleıtiği nokta .. 
sinde eşine az tesadüf edilir bir va- retle tedarik edebildiği henüz ma - cumuna uğrıyan Sıtkı da deı·lıal ar hır pansbı:;:on açı acah u.YP:ı- ya yakın olan Kazan tehrine göç 
ka olmuştur. lüm olmıyan bir sustalı çakıyı kıra- A • • • ~ • rıca uraya ır spor sa ası ' - . • . , 

Bundan dört sene evvel Kuruçcş- vatının altından çıkararak karde - hakımlcr heyetının bulundugu kür· lacak ve bir de kışlık sinema bi- etfığt haber veriliyor. Asırla~~ 
mede blı- gece baba~ını ve kardeşini şine saldırmıştır. Bu vaziyet üzeri- sünün arkasına saklanmak ı<Urctile nası insa edilecektir. zaman Kazan, 1\-loıkovanm rakıb~ 
ölılürmeklen suçlu olarak nıuhake - ne ı>alondaki samiin şaşırmı~ ve salo- biı- darbe yemekten kurtulmu,tur. Çaroiıcayı Güzelleştirme Ce- ol~~dan. tarılıi büyük t?hr~~ı 
mesi yapılmakta olun Zeki, dün mü- nun inzıbatını temine memur olan Bu vaka üzerine Zckl hakkında miyeti Belediyeye müracaat ede- haııldır. Halihazırda bu tebrın nu
dafaHını yapmak üzere mahkemeye polis memuru Sadettin deı·hal Zeki- müddı>iumumiUk tarafından bu ~u - rek burada buluna.1 T oınruk su· fusu 401 , 700 k i.,idir. 
çıkanlmıotlr. Zekinin dığer kaı-deşi çundan dolayı da takibata başlan -
Sıtkı da gayri mevkuf olarak dava- nin üzerine atılmış ve arada vuku- mış ve cel~e tatil olunmuştur. Zeki- yu ve diğer memba sularının mun Sovyetler Birliği h~~i er• 
da hazır bulunuyordu. Ceh;e devam bulan kısa bir mücadeleyi müteak1p nin bıçağı ne şekilde tedarik ettiği tazam surette şişdere doldurul- kinımn Kazandrl uzun muddet 
etmekteyken Zeki birdenbire yerin - katilin elinden sustah çakıyı alnuya de tahkik edilmektedir. masını istemiştir. lkelacağı tüphelidir. Siyasi ve a .. 

kadar bağırdım. 
- Osm an Şahinhat•• • Burada 

mısın! 

Deıinden 0'lmamn sesi duyul
du ~ 

- Buradaytm 1.,. Buradayım' I 
Bu vaziyet karşısında tekrar 

yanına girdiğim polis müdürile ' 
nasıl cenkleştigimizi, burada u· 
zun uzadıya anlatmıya lüzum : 
yok. Resmi sıfatımdan ve halin 
fevkalade nezaketinden istifade , 
ederek arkadaşım Osmanı ora- ' 

, ' Yeniyapllacak 
binaların 

yüksekliği 

Beledige bu işi bir nizam 
altına alıyor 

,, 
dan adeta ı:orla çekıp ald ıktan lnşa edilecek yeni binaların 
sonra kolkola verip sokağa çık- 1 

mevkilerine göre aLami' irtifa
tığımızı kaydetmem kafi. 1 Iannı tesbit eden bit proje i-

Osman, matbaada Gürcü poli- mar Müdürlüğü taraf;ndan ha. 
sinin baskınına uğradığı zaman, zırlanmıştır. Bu proje, Şehir 
bir el çabukluğuna getirerek be- Meclisine verilecektir. 
yannameleıden b "-r kısmım müsa- 'lllİ_ıiiıiıiı._ _________ _.. 

dereden kurtarabilmİ{ti Bunlan ------- ------
şehrin belli başlı caddelerine, kö
şe başlarına yaptıştırdık. Karadeniz 

gündüz 
seferleri 

Mümessilliğe döndüğümüz za
man, orasını bir muhacir akınına 
uğramış bulduk. Salonlar, merdi. 
venler, k oridorlar her taraf ev
lerini, barklarını terkederek b ize 
iltica etmiş Türk lradınlarile dol
muştu. Aıalannda h astalar, lohu- Yek iletln hazırladıAı 
sal.ar vardı. Onların iniltilerine, programın tatbikine 
çocukların vaveylaları karışıyor- baflandı 

du. Gündüzleri yapılacak vapur 
Bütün b u ~ürültü ortasında, o 

· seferleri için Münakalat Vekale-
daımda, ( Batum mutasarrı fı) 

' tinin haı:ırladı~ı programın tatbi-
Kazım bey, soğukkanlılığını mu- ' lıcına dünden itibaren başlanmış
ha faaz ediyordu. 

tır. Devlet Deniz)' ollarınır. Cüm
Odaya girip de masamın başı· 

huriyet vapuru bu programa ~ö
na goçtiğim zam an , karşıma te

.1 re ihtiyat tedbirleri alarak dijn 
miz.pak giyinmiş, orta yaşh bir aa.at 1 7 de limanımızdan hareket 
dik ildi. İki elile, b ir demet çıçek 

etmiştir. gibi itina ile tuttuğu kalpağını 
Programa göre limanımızdan 

gozume sokmak istiyen garip 
jestlerle ve bozuk bir Türkçe ile. ı perşembe günü hareket .-decek 

· vapurlar, 1 7 günde ve pazartesi 
- Bana bir vesika veriniz 

' günü kalkacak vapurlar da l 6 
dedi, hareı ne tutuyorsa takdim 

' günde gidip gelmek suretile sc-
edeyim.· · ferlerini ikmal edeceklerdir. Bun-

- Ne veeikaei istiyorsunuz? 
dan birkaç gün evvel Karadenize 

(D•va.mı ı.•a.ı") hareke t eden Ege vapuruna li.i· 
============== zumlu talimat telgrafla verilmiş-r.-•••••••••--·-·--,., .. n-:-1 
L~..P...Q.B. .... !..J fü. Bay Butler'ln 

konferansı 
bir 

Yüzme teşvik 
müsabakası 

İngiliz Hariciye Nezareti Müs
teşarı Mr. Butler «Günün Mese· 
leleri'» serisine dahil olarak aşa

btanbal Sıı Sporları Ajanlığın. ğıda gösterilen gün ve ııaatlerde 
dan : Londra radyo'lundu cEski ve Ye-

l.-K lüplerimize evvelce gön ni Diplomasi» mevzulu bir kc
derilmiş olan programa göre F e- nuşma yapmıştı. 
dera11Yon yüzme teşvik roüsaba- 16 temmuz günü Türkiye yaz 
kalan 20 temmuz pazar günü Mo saatile 18.00 de 19.82, 31. 75, 
da y üzme havuzunda yapılacak- 16.84, 25. 5 3, 13.92, 16.77 met-
tır. re üZerinden. 

2.- Müsabakalara tam saat Bu konuşma aşağıdaki gün ve 
14 te başlanacaktır. saatlerde plakla tekrar neşredi-

3.- Küçük ve büylik olmak lece.ktir: 
üzere iki ııınıf yüzücü arasında f 8 temmuz günü Türkiye yaz 
tertip olunan bu müsabakalarda saatile 9.00 da 31.55, 25.53, 
puvan hesabile birinciliği ka7anan 19.82, 52.46, 19.66, 31.25 met
k lübe Federasyonca bir müka- re üzerinden. 
fat verilceektir. =;m;;======::-----

--------- ------------------ -- Belediye bunu nazarı itibara ikeri vaziyetine göre Ural ailsile-
alarak bırrada bir tesisat vücude lainin siınal kısmında büyük demir Piyasaya çıkardan 

hileli naftalinler 
Karabükün ham naftalinleri ancak 
tasfiye edildikten sonra satılabilecek 

Son zamanlarda bazı kimsele- { nlmayıp presten geçirilmesi ve i
rin piyasada hileli naftalinler sat- çindreki yağın alınması ıicap et
tıkları görülmektedir. Bu nafta- mektedir. Halbuki tacirler bu tas
linleri satanlar «Ne yapalım, bun- fiye ameliyseini yapmadıkları gi
lar Karabük demir ve çelik fahri- bi ham naftal;ne talaşı da karı':l
kasının istihsalatıdır. Biz de bunu tırarak satmakta ve bu naftalin
satıyoruz. > diyorlar. Sümerbank- Ier içinde yağ bulunmds& ~~bebi
tan aldığtmız malumata göre va- le elbiseleri kirletmektedir. Ala
ziyctin boyle olmadığı anlaşılmış. 
tır. Karabükün İ'llihsal ettiği naf- kadar makamlar bu kabi] nafta-
talin, ham naftalindir. Bunların !inlerin satı~ıoın menedilmesi İçin 
doğrudan doğruya piyasaya çıka- lüzumlu tedbirleri almışlardır. 

getirmiye karar vermiştir. sanayii merkezi Sverdloviski'y• 

C•h • d b• k çekileceği tahmin edilmektedir . 
1 an gır e ır ÇOCU Bu sebrin eski adı Ekaterinborı 
bahçesi yapılıyor olup Rusyanın son Çarı }~inc:i ~i-

. . .. . . kola burada kUJ'funa dizilmıftı. 
Cıhangrrde Guneşl1 sokak Jle · d "bi 

asfalt yol arasındaki sahanın bir Ukrayna. ve ._Le1nl~gdra gıh 
Ç k B h l k · · · harp sanayı mecaez erm en ma • 

ocu a çesı o ara ınşası ıçın 1 l s ı a· li~· h"". 
Vali Lutfi Kırdar tarafından ala- r~ k.a aUn l ovy_et e: kıtr gı d ~ 
kadarlara emir verilmiştir. kumeb ra ın "ıma s~m a 

B · ı B ı d " R · M · · üçüncü büyük harp sanayı mer• 

L•tf~ Aışke e e ıye l ~115 kufavdını kezinden istifade etmek İıtiye-
u ı soy meşgu oma a ır. ~· 

Lutfi Aksoy dti:ı yanında HP.yeti cek.ır. .. A 

Fenniye Müdürü Nuri ve Beledi- • Aym zm~nda ~ovyet hukume: 
ye Fen Müşaviri olduğll halde Ci- tı Asyadakı genL' memlekell~rı 
hangire giderek yapılacak olan ve ham madd e membalanm elın
bahçenin keşfini yapmışlar ve tet- d e b ulundurma k istiyecektir .• Al
kiklerde bulunmuslardır Insaata man ordulan Kazana kadar ıler· 
derhal başlanacaktı.r. · )eyip Volga nehrine dayandıkian 

sonra bu nehri geçerek AJ&yaya 
doğru derhal ileriJeyecekleri ıüp
heli görülmek ted ir. 

Adliye Vekilinin 
tetkikleri Daha evvel Alman ordularmın 

Şehrimiz.de telkikler yapmak- Volgamn prp sahilini takip ede
ta olan Adliye Vekili Hasan Me. rek E jd erhana kadar inecekleri ve Gazi bulvarı nemencioğlu, dün öğleye kadar bütün Ukraynayı çevirecekleri 
Adliyede meşgul olmuş ve öğle- beklenmektedir. 

+ TAMiR EDİLECEK iLK 0-
KULl,AR - Beledi)·e tarafından 
İstanbul ilk mekteplerinin tamiri 
için yeniden bir tahsisat ayrılmıştır. 

Yolun tesviye işi 
müteahhide ihale 

edildi Bu tahsisatla İı;t. 62, 24, 21, 28, 
29; Çatalca ı, Feriköy 17, Beyoğlu 
46, - 16 ncı ilk okulları e:>ash surette Gazi K öp rüsünden Şeh:rade-
tamir olunacaktır. + AT ÇİFTELEDi _ İç Eren- başına kadar açtınlmak:a olan 
köyden Yahya f{ırımın, harman sil- Gazi Bulvarının ı:renişJiği S 1 met
rerken, atın attıgı çifle ile dizi ve re olacaktır. Ye bu yol yaya, l-i
goğ.-ünden ağır yaralandığı haber ssildet, araba, ınotödü vesait ol
alınınış, imdadı sıhhi otomobilile mak üzere 4 kı.sma ayrılacaktır. 
Nümune hastanesine kaldırılmıştır. Yolun tesviye i:si 39, 183 liraya 

den sonra da Baroda avukatlarla Zaten Volga nehrinin orta la
görüşmüştür. Vekil bu mÜl!ahabe rafında bir Sovyet Alınan Cüm 
esnasında İstanbul Adliye Sarayı huriyeti vardıt. Bunun meaabuı 
meselesini de mevzı.:u bahsetmiş. 28,000 kilometr"? murabbaı olup 
tir. nüfusu 605,500 ki~idir. Bunun Üç• 

Hasan Menemencioğlu bugün te ikisi Almandır. Bu Alman 
ııaat 16 da yanır.da İstanbul Ad· Cümhıır4iyeti Vol.ra nehrinin Ka
liyesi erkanı v~ gazet~cileı oldu- zanidan sonra e1ı1 büyük brlde~ 
ğu h alde Trak vapurile lmralıya ' Saratof1un yambatındadır. Al
gidecektir. Seyahat cunıaıtesi gü- CiimhuriyetUıin m erkezi EngeJs 
nü akşamı hitam bulacaktır. Ve- ile Saratof k~ı karfıyadır. Cüm
k ille beraberindekiler MudanyA buriyet ,ebrin iki tarafındaki • · 
yolile şehrimize döneceklerdir. raziyi ~gal etmektedir. 

Muharrem Feyzi TOGA Y + ELİNi MAKİNEYE KAPTIR- Belediye tarafından mütt"ahhide 
Dl - Beyoğlunda, Perşembe ımka • p ofiste S 
ibnda sabun fabrikasında çalışan ihale edilmişHr. 
Süphan adlı kalfa elini makineye Otobüsün şoförile 
kaptırmış, parmağının bir boğumu tktıaat haberleri! 
kopmuştur. Yaralı, Sen Jorj hasta- k 0 n t l 0 l Ör Ü 
ne!'ine kaldırılmıştır. H • 5000 b"" } J * BIÇAKLA KOLUNDAN YA- arıçten ton oy e o ursa ... 
RALAD! - Tahtakalede, Mahkeme k d h r Cihangir _ Edirnekapı hattın-
sokağında oturan Abdülkadir, çalış- şe er a 8 ge 1yor da iıı,liyen otobüslerden birinde 
tığı çuvalcı mai'azasında, biT kavga 
esnasında Cevadın kendini bıçakla Ticaret Ofisi hariçten yeniden bilet kontrolörü Nesetll', otobüs 
kolundan yaraladığını iddia etmiş, 5000 ton şeker daha getirmekte- şoförü Salih arasında, bilet yü
suçlu yakalanmıştır. dir. Bu parti şekerler birkaç güne j zünden bir kavga çıkmış, şofö~ 

+ ARABA ÇARPTI - füıbil kadar Mersine gelecektir. Evvel- Salih demirle kontrolör Neşetı 
Onsomm Beyoğ-Iunda 3090 No. lı a- ce gelmiş olan 5000 ton ~eke:irı yanağından yaralamı~. kontrolör 
rabası 78 .va .. larında İstefana çarp- Ş k b • ş d ki k b J • b l ~ İr ete devri itiıilmiştir. eker e yumtu a mu ıı e ede u un-
mış, ihtiyar yaralaıımıştır. Arabacı Şirketi bunları yakında meri olan muştur. Her iki suçlu da yakalan
yakalanmıştıT. + lSTANBUL GÜMRÜKLERi- fiyatlarla satışa arz.edecektir. ;;m;,;;ı~şl;.:;a~rd;;;.ı;;;.r.;... --------~-
NlN VARiDATI - Son aylar zar- Otomobil liltlti ıreliyor Sög'"' üt gençleri 
fında İstanbul gümrüklerinin vari -
datı bir parça azalmıştır. Haziran Suriyedeld h a rp vaziyetinin Bilecikte 

,N•llft"NffUIH""'"'"llUHllllHHHllJJUl lfH~ 

1 Vecizelerin Şerhi ı-
:.., .. n ............ ," ..... .. u ..... ,.,, ............. ...... r 

Kin ve intikam hi•leti 
ruhu %cthirler. ln•anlar 
icinde ancalı kamil olan
ı"ar, ruh/aTtn.ı bu zehirler· 
den k o)·uyobilirler 

Bruce Burton 

Kin ve intikam hisleri, hiç şilp
he yok ki rııhlara en çok ölum 
saçan, ruhları tereddi ctHıcn, 
zehirlerdir. 

ayında İstanbul gümrüklerinin va- sona erm esi üzerine Irak, FHiııtin 
ridatı 1 milyon 333 bin liraolmuştur. ve Basra yolundan diğer şark 
+ TlCARET VEKiLi GE[;'I- memleketlerile yapılan ticareti-

~~n1in~u!::t:~ ;:~l ~~-~::e ~~: miz daha emniyetli bir Şekle gir· 

İnsanlar i~inde, bir kişiden 

gördü~ü fenalık dolayısile, kin ~e 
intikam hislerini yeneıniyeı ek 
bunlarla ruhlarını zebirliyeııler, 

Söğüt, (Husuısi) - Bu ha~ta B.~- ancak küçülmüıı insanlardır. Kü
lecik Vilavetinin daveti üzerıne So- çük insanlaT böyle adi hiı;leı e 
ğüt gençl~ri Bileeiğe ~itmişlerdir. boyun eğerler, onlara esir olur-

Oradıı. yağmurlu bir havada cere- lar. 
yıın eden futbol maçında. Söğüt genç leceği haber alınmıştır. m1ştrr. Haber aldığımıza göre 

+ MURAKARE KOMiSYONU - Basta yolundan bugünlerde mem 
NUN FEVKALADE TOPLANTISI leketimize mühim mildaıda kinın, 
- Bazı maddelere yeniden azami sa- 2000 otomobil lastiği, ve zraat a
tış fiyatı tesbit edilmesi icop ettiğin- !etleri gelcek6r. Bundan ba~ka 
den f ' iyat Murakabe Komisyonunun Mısırdan da 3000 otomobil las
işleri fazlalaşmış ve daha çok olarak r-. 1 kt d " ş h . • d ki 

leri daha güzel bir oyunla maçı (2) Büyük ve kamil insanlar, her 
ye karşı (3) sayı ile kazanmışlardır. hangi bir kimwenin kemallerinı 

Bu maçın revanşı önümüzdeki haf çekemiyerck aleyhte şu veya bu 
ta, Sü~:ütte yapılacaktır. sozu eöylnıesine zerre kaılaı 
~~~~~~~~~~~~~~ i l ehemmiyet vermez, hatta bunları 

içtima etme~i icap etmiştir. Bu se- ıg~ ge m~ : 17
• e rımız e 

heple .Kom..:. ·on bugün saat 14 _ 16 Feıresto.n l~st.ı~ a~entası d~v.5000 
Bay İalıak Fehmi Gfire-r: Şiirinizi aı·af>ında Mıniaka Ticaret Müdürlü- ı ?t~mobıl l~tıgı sıparış ettigınden 

köylere tamim etmeleri için Bava ğünde fevkalade l i r toplantı yapa - ıhtıyacın hır kısmı daha kar-

4.- Hakemler: Başhakem Rı- A ÇIK M UHA BERE! 
za Sueri, hakem Sıtkı Eryar. Be
kir Macur, Fahri Ayad, Nuri Bo
sut, Suat Erler. Metil) Baran, Fa
ruk Birgen. İ(urumuna gönderdik. 1 caktır. şılanmış olacaktır. 

İTİZAR - Fırtına gecesi tefrika
mızı bugün nıündericatımızın fazla
lığından koyamadık. Kiuilcrimiz so
nunu yarın bu sütunlarda okuyacak
lardır. 

unutur, ve günün birinde kendi
lerine tarizde bulunanlara dahi 
iyilik ededeı·. Çünkü iyilik ruhu 
besler ve yilkc;eltir. Kiimil inFana 

'yaraşan budur. 
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İstanbul KabakÇl isyanından beri 
böyle bir hareket görmemişti. 
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Yazlık gigecekleriniz ~ 
çok kullanışlı olmalıdır 

Yaz Iç'n h:ırtf Te :rahat cl bı l'leri tercih etmek la
zınıJıı. Yazın ı:ıhıj}.nd:ı, ayfiyclıınle giyile ek "5Y3J•

Lıı· bil t.ok p atik r. Den·~ keıı:nrna ~
o·nt"e H\h2::ada soyun:na ve ,giyın ,.kcn de kolay(•u ve 
rabucak c-iJin k bu ımıtk giir.J.erclo en i~i ve ıahat 
~ir. 

1:; nttnlllI'.a 1ı model, bıı ı ün bu kotı.:-ı lıkları t.opla
ıııış Lir dhi.,cdir.. Ilt.'l' tiirlü lrnmaş i\;İD elvcdı;liJir. 92 
bcdrm iç ın 8tı t'niııdt• 2. 7u twnaş .kıi.fıdir. Bclt! saı ıla
cak ve kemer \'n2ife,.iııi görecek geni• pa ı ça için !!O 
cninıle 20 santim kuına:: alınız. (İsti_yenlım.! p lı onu 
gönderilir. Beş kurusluk il 1 He lmp,ouu giiıırlerlniz.ı 

Size gfir.el bir geceTik orııeğı vcdyoruz ( !11. İnce 

ip,•klidt>ıı yapıltlıj!ı tak<lircle vücudii ç..t. «uzcl kana.. 
maktadır. GPCeligin önii düfnıelidfr. Kolların bilekleri 
büz~ifüdür. BU gecelik İçin 112 l:ıeı eni olaDlara 8 
eninde 4,.GO kumaş kii.fül"iı- (M-10~ 112 ~e'D için 
hıtiyenlere paLroıı ı:ün«eriHr. Kupoa)a birlikte b«ş kn

rıışluk pul cinderıneuiz lizımJıı·. ) 

Ç uklar için pk be.sit ft ciikılmesi çolc f<olay 
olan bu pa.rdesü (Si Ö1'!:.41Cİ, 1aena yazlık ince kunıat

laP içi:a işe y-arar. hem d kıı için yüıı örcüye gıoli:r. 

Kamaş olarak yapacahann in~~ yıinlü veya pamuklu 

J.:uıııaş aTııuz. Üı;: yaşnı.da bir çoeulc: için 80 minci~ 2 
met re ltıın1~ illi gelir. Yün ile iirınek: istnseai:r. 360 
gra.nı yün almanız limmdır. Örrii için 8 mımara IİI 
kııllan1J11ız. (Patro11, is.firnlere cöndet"ilir. i ktıTUşlıık 

ııulla bcr~ber kuplJlltJ e\intleı-iniz.) 

18 Tcınnıuz 

Prens Ko oye 
- a-

iktidar mc vkii t~lrar l<entfüine tewli 
edilen japPngcuun lmJtlq/c ltıikilf!fluiltllen 
biri qlan Puuu f{o-,,ogeRin aşttfıdttki 
makalede •i9usi ha!J.ırlıRı okugacaks.mız ...... 

Yaza•: 

nin nlcyfıinde a • M. Rasim ÖZGEN ı:a -
)<ikl:ındı. .,_..,. ____ '!E!""""-~~-lf!!"'"!<Mft""-~- ınaıı: . 

Genç zabitler, pek zayıf addottik-1 . ~ llayı.ı: ··· Bu ~t .zı~ n efı Ye 
Teri hük\rmeti devirmek iırtiyorJnrdl. ıhtı~:ım1 in aııı teı·cd<l~ ~tt ırir. 
Kan döküldü ve hiiküınet rfeTn1ıfi. l Dı$e ceı.-ahını :vermıııtu·. 

· - · J~ Jl• vekı~ ~. yme 1 cır,_ 
ımııetın belkenıiı;ı olıı.ı!. oıdu .'Jt'.- t _.. .., ._._. . k tan · ·ruı di \ • · t ı..:.....ı: 1 l"' TQŞUIUla.... -....a "f: can ıçı ey • az.ıye Yaıuuw.ı.. rn.- ~ ~ d K 1ı;ı; 'd ki 

pa.ratDrluğun teı.ükey•.! d~ biı:'t:. .. ....._.... . !:1:1 • _ ıı~ va • 
tini kw:t.u:.ı.nk, devletin bGıı.ypıaı tifl. ve ~· •i' ik met~ . cıtu~r: 

1
1, ••--..ı: __ _,_ ·"'·~ tı· '··-~-t Zen«ııı bir tloıı ınnııı bedı e ~t.tiğı .ır.11'\Neu.omu.ue..,.,,., _..,. e l Ye ........ ~ - . • . . 
li bir adama i.h.~.; vau.lı. OrtMıktıı hır ~eyı. ll:AWEltma. ıse hemi% ayak 

Tef .. ikuı• bat tara.halla ar .... llllz bw Yeaikadaa ba1uetmifti. 
O nA•w• klif.W ~Plaruama takdim ~ Seriıleıtk Giyinmenizi mevsime 

uydurun uz 

t 

da yalnız bir i.im ı.iylerrı) onlu: li• mıştlr. 
noye Gijı l.inii~te ihınıtt!m', :U..-t.iiliır ınev· 

iia.00, dayaa~ P rem. Fümi- kiinin cau sıkt;:ı hnll ı·indcn kuı tul. 

·ı ııazo Kom:ı.yeyi ear~ D\"t"t e ti mak itin kendisini haııtıUıkh ı-~teı 
Te una.. kabine tefltlli:nı tt>kiif f!tti. mekte mııhil' fllan Prc.!!ls, ı:'in ınv-

0 da, hakiiMdarb ısncıdr bir Sf"lle "-ada, az ıWylc.rfo ı;r;J; tfinlP!lle · !'i • 

1 müzakereden, bin nazdan 6-0nıa cE- Jim~ buhnnr.ta fal:at idaıe di in-

A yn:i zam&ncla, ellerinde birer 
)'efil hayn k olan •ofta kafilele ri. 
~&"fltlarda , cadd elerde gezerek 
nüma~er yapıyor .• H er tarafta: 

- Sadrazamla Şeyhüli<>famı 

ne geçebildik. Fabt. i!atilali bir 
türliı ınkiıı edemedik. faltmı 
ya., Yobaz.lamı ayıanhğı kabar
dıktan sonra, onlan ~r.JDak 
~ olı.ıı. Şevketmeap efeodimiz, 
lıltuf ve ihsan buyursunlar. Sad 
raLamla Şeyhülisiamı Wederek, 
maelcam daha sarpa t'mUlntn 

istiyor DIUSURUZ ? ı i vet• dedi. ler.hrl role 11aif m tutm~ıctacJTl'. 

Kı r baloları yfiye.le ·hı başlıca m qaları biribirine yakıncl : . Teekil 
Halbuki. . . Dört sene evvel, yine Ş:onoye. kabln ·ni !&§kil rtt! ~ 

istemeyiz . .• 

önünü alsın lar. 
Dedi. 
Medrese avlusuna toplanmış 

olan yüzlerce asinin: 
- lsteuaeyiz.. Sadıazömla 

Sebze ve meyva ınevsınıinde yenir. 
Cilılinizin gı.i2el p:ulıık olın:ı,uıı 

isterseniz, nıeyva Ye selY.ı:e yi~ in:z. 
Yaz ~ünleriııdc bol bol ~l"rbet iÇ,c

hllir,.iniz. Elb t nıaJ.ıınunuzclL!t kl 
ikl nevi ~ıbet T.&pm:ık usclü vardu. 
Biri, meyvaları sıkmak ı;uretile olur, 
dlğ-eri de kaynatıııalı: Faretile. 

Siz Dıeyvalatııı ş.iüı ' " ı·cii lıaıısoıJa-

bu zabilleı, Çini ilhak etmek iste- bb ay &<mı:.ı Çindc. t :lr ~Utyor
miş, Il.aşvekil İnUkai'yi iüıliirmfi§ter~ thL 
di. O zaman da dahili vaziyet gergin 
eli. impaı~toı-. o za.man ~ Konore- Çin fıa,.bf 
yi sınaya cbvet f'tmiş -se kenı.li~ine Prens K=ye. Elli' rkilletc. geç<.'r 
kabine teskilini teklif etmişti; fakat gcçml"Z, :inırıaratornn Hrnrtnda, ge-
Pl'cn!i, J aponyada hiç görülnıemi'l ve c;e y:ırı"ı hır fo{l antı ) apıldı . Ilurn. 
herkesçe bfiyiik bir cüret telakki da, Iikacio ne Baş-rekıl v Erk.anı
edilmi!f olan bir harekette bulnn-
muştu ~ Hü.kilınıdarıt (Hayır!> diye harbfyei um iye reisinden b ka 

Feryatları yük~liyordu. 
İstanbul, (Kabakçı isyanı) n

danberi. böyle bir ihtilal görme· 
mişti. Halk. çarçabuk 1'orku ve 
dehşete kapılıvcrmlşti. . . Sadra
zam Mahmud Nedim Pa.ı,a derhal 
Babıiil ıye gelerek vükelayı top
ladı. İhtiliılcilerin üzel'"İne aske r 
sevkeclcrek dağıtmal. İstedi. Fa· 
kat artık iş iştC!l gcçmi~ti. Hıç 
fiiphesiz ki çok kanl ı hadi.sefer 
vukua gelecek ti. Buna da. o za· 
manın aiyasi vaziyeti müsait de

Şeyhiili,,lamı istemeyiz. 
FC"ryatlan. Gürcü Şerif efendi. 

mn ,.özlerini teyit etti. 

egreııccleı-icliı·. Kerroe•ler hr:.r sem.t1.e rltilderi tezıı.t: büsbütün &öze batı
yaptlmıya başlaı:ltiı. Yalnız bunlııra yordu. lforhıtlde hu bayanlarm et
i irak ederken ii tünü:W \ınauıı.ıu da ra flanııdaki b.:.ı.Ilua. kıyafetine baka-
hu eglencltle:re u ·gun yapmalısınız. ı·ak muaney oıdnklan muh:ıkkılktz .. 
Geç~ıı güo biiyie bir et,:l..u~d .. kıya Bö~·l c bir yr.re gideı keıı giyilecp';: el
fetled biıbirine tez:ıt t~k l etlen iki bisl•yi intihapta ü•reddüt ediyorsa-
1.ıayan vardı. Bin e;'.;len.!el e kısa L r nrz ahbaplunnız içınde iyi giyinme
ı·ııb ile ge!mışti. Ayağmda altları sini bilenlere muhakkak ba-; Vllnl

tahıta plaj kundurahırı va.rdı. Dans- nuz .• 
rındaıı i'tifade. etmek i"ter~ııfz, sık. l:i çıkardıg1 takırdı heı·ke.d ıahat ız, Ba~k:ısından ar-11 Ci.an~Ak ı§İnile 
mak suı·etile ~erbct yapınız/, ıe~ ıı- 1 cdi~·ordu. ~elmiycl>ilir. Fakat; keııüi kaiaııızla 

• knbı· t-kiı-ınden kim yoktu. Konoye, töyle hır t • cevap vı-rnıış ve ne ~,, 
lüte bulundu: i~ııkaf etnıi~i. 

Başmabeyinci Hahz ~bmf"d 
beyle 9eryaver Halil Paşa. Yıldız 
sarayına döndüler. Gördüklerini 
ve ~ttikluini Sultan ~ZİLe nak

.ların rayihaları oTılu.i;:ıı gilıi kalır.. Diğeri ise kı~lık kapalı bw ı; u:ıre h:ıreket edip ruabçup olmaktansa eşe Sebep? c H:ı rbc lüzum yoktu. B~ Iıı bn.ın 
11imali Çiııde baıckcte geçmesi kiı fı 

id i. Bu fırkalar, şimali Çine Çin 
takviye kuvvetleri gelmecfen pariıık 
bir zafer elde f'debil"rlerdl. O zama 
kendisi, vakit A'C\:irmcd b r ta~ ' a· 
reye atlar, Çang • Kay - '1 k'e m -
liti olardıı ve ı:unl.l müzakere\~ 
girişerek Jnponyıuun at~ımına mu.. 
vafık bir anlaş a yapabilirdi.> 

Size hıuı şeı-bettcı'İıl tıuir.inı H:ıe- elhi~csi giymişti. &,ıntla lı:ıJık Lıı dosta ha>: vurmayı tcrC'ih etmek da-
llıiı: şaf)ka Tllrdı, Üstelik her ikı inin de "- ıu.tinasiptir. 

Pı·ens Konoye. ya hep ... Ya hiç ... 
diyenl~rdendir. Her istediğini yap&
madıktan ı;oora başa geçmek, onun 
11azarnıda ~<tu•. Dfü·t aene ev
•el, k udl'etini kulla.nabileeeğmdeıı 
emin deği!Ui. Dött ae~ ıtoıus her 
ıey deil~iıı, Japonya aVllCıı.nun içi
ne girmiJti. 

ğildi. 
Nihayet mesele o eıınada, Yıl

dız sarayında bulunan- Sultan 
Azize ak:ıetti. Bu mağrur hüküm
d ar da. evvela ihtilalcilerin a.sker 
k:uvvetile dağıtılmamıı emretti. 
F akat, dölı:ülecek lumlarm mesa• 
fiyetinden korkarak derha! bu 
fikTinden vazgeçti . G eçen a.n
larda vakit vak it fstanbulu sar
an isyan ve ;htiJalkrd .. , ecdadın. 
dan bazılannın y~pttğt ~ôi, ihti· 
lala1eri tatm in çareııine müracaat 

lettiler . 
- Efendimiz.. Softalar, ıyıce 

gemi azıya almışlar. Eğer bu me
ael~nin tezce önünr veçilm~. 
tıakrkateu pek teessüfe ~an ha
disata u~p olacaklar. Vaziyeri 
JSlah etmek için, iisilerm t..ılep}e
rini kabul etmekten b"~a c;are 
kalmamıtıtır. 

Dediler. 
Bu sözler, S ultan Aziz=n ho~ıı

na gitmedi. Devletin bütün ,..ari-

Llmonat .. 

Limonata deyine~ lıatl!"lnızıı limon 
suyonwı su ile lmnştırılma ı gcllr. 
Hayır öyle yapmayın, bol şcke.ri ı;a fj 

limoo ıuyunurı içinde eritin ve her 
abalı bfr yarını lıa.ntak için, .şi.şıuan

ı.anız, kuv"'etiniz<kn hiı;lıir şcı; kay
betmeden zayıflay;tcağınıtı i:'Örccek
• lnh:. 

ÜzÜJlt aaga 

~ Ba..,a:a yi (l: ..,....,.._.,~•e&e,..'"---.,·~-·l'ta l-~~MUllzı!ıaaJw 

M e.hm ed bey ) ile ıcryavcrı (fla. aarfeden Sadrazam Mahmud Ne
Jjl Paşa) yı, Fatih meclıeseleTİn~ dim Pa~yı . kolayca softalara fe
gönderdi. ih tila lcilerle müzak ere. da etmek: istemedi. 
ye girişti. Fakat o esnada, bir softa ka-

Hafı:ı. Mehmed beyle Halil filesi, sarayın önüne dayandı, 
Pa a, Fatib m edzesesind .. , (Gür- - İstemeyiz . . Sadrazam la 
cü Şcıif efendi) ilf" karşı.laştılar. ŞeyhüJjslamı istemeyiz. 
Bu zeki lc:omita<:ı, a&&I maharetini F erynalan , Yıldız ş raymın 
burada gö erdi. Elincldti enfiye camlannı sanmrya ~I dı . Va
mendili~ göz y ~lannı •ilct'ck: zivet, korkunç l:ıiı: şekil alm ı. 

- Keşke, sağ olup da bu hal Sarayın bütün mubafuları da si
leri görmescydık. Derslerinden lfıhn sarılmışlardı. Ne•ede ise. 
ve m dresclerinden başka lııçbfr Yıldız sarayının önündı-kr ktiçük 
şey düşi.inmemeleri lazım gelen meydan, al kanlara boyanacaktı. 
Talebei uliımun, devlet ve millet 1 Sultan Aziz bi-r and • ecdadı
işlerinc karısma!!ı, ne acıklı bir nm tac ve tahtlarmı d ~İren ltnnlı 
keyfiyt"ttir. Bu hal, bızleıi son ihtilalleri aklmdnn geçirdi: 
derecede müteessir etmistir. S - (D~ 
bnhtanberi. (Şirvani :zade Ah 
mt"d Hulusi efendi) d" ileri ale 
medrese medrese geziyoruz. l'ı
tilulin önüne geçmek ıçin butiin 
.gayretimizi sarfediyoruz. vakıa 
talebelerin. Babıiliye ve ŞeyhüJ 
islam kapı ına hücumlannın önü-

B l.ı kıi fi lk 
Louın ve Montrb znfeTI riıun. t~ 

Wl nak adile 2.4 7 41 ta ' hınde 
aat 21.30' dıı cıız takımının ı Uı a· 

k 1 E. 71 lı. hı;: ıı b- toplı:ınb 

ynp Incak, bu m vznda bfr de kon. 
fe n v rll ccktir. Heıkcs ge ~b l'r. 

Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
84 No. lu ilan: Odun ve kiıınür fiyatları yenfden a;,ııgıdııki şcldlde 

tesblt edilmiştir. 
1 - Kuru me e ve gürgen odunnnnn toptan fiyab 435, p rakende 

fiyatı 560 knrnştur. cDükkiinlnrdıı kilo ile t.lş 90 paradır.> 
2 - Anndola, RnmeH farkı gözetilmeks ·zirı kürnüıün toptan kilo u 

&,5, ııerakende kı1osu ise 7 kunı tar. Arabnl rda ve ka.vıklıırd:lki Aatı~-
lar toptandır. (ü9Gl) ••• 

85 Nô. Ju illin: Naftalin için perakendeci kiiıı toptnıı fiyat W:cdn-
den 'f( J5 olnrnk tesbit edilmiştir. (!i!J6'2l 

rn y n bir tfid kapanmıy11. , yarnl~t' 
varsa üzüm ımyn içini:, hem fevkıı
Jade sılıhl. hem :fevkıtl:ide mugaddi
dir. Üzüm suyonn h~rbs içehiliı . 
l\fülelerlndcn ameliyat olan ha.tala. 
ra b!Jc tik verilen r:ııfn 1iziim suyu. 
rur, 

Meyvalaıın ıı rnsuuı dun ~teı; suyu
nu lrnrışt ı rmış 'ılmınııı .ı:ı nı!ınaselıct
ız - llleyin. 

Çfinkü bag~ gerek Amerık da 
gerek Avrupııdu domnte· suyu ını~ıı

fırlı;ı e ikrnnı <:>cl'len hır vitam· 1 :ı
zinesi olarıık tclakk. ed ilm k 
Ve fe\kalade revaçtad . 

DİKKAT 

«Yukarıda modelin~ r,orduğü
nüz elbiselerin patron\an 5 kuru -
luk p ul mukahi'inde gönderilir. 
Bir patron kuponu bir modef için
dir.» 

J- Patron kuponu ] 
18 Temmua 1941 

·===L ==-

Pervin a b 1 a, d er d i ı izi d i ı li vır ------------.. ~~~~~--
üş kiillerin izi sorunuz. Pervin abla, 

derdinize ortak olacaktu 
'f\'. 11. F tMrljll/11: Sizl' müsaade 

eder eniz doğru hir !Jt'Y' • i.yli~·c-yim: 
Sizi haksız buidum : Ei-<'r lı:\X"anrı:ın 
hanct C'f!ltkt-l:ttttfırl..,. ITm'Hr fn o 
z:ıman isyan erlip ııynlmıya knllrı -
snydmız, şimdi kimıoenin bir şey ı.ü.v
leıniye hakkı olınaı:<lı. Fakat bugün 
kendi~iııi affetti kten l'IQDl'a esk; hiı.. 

di,eleri tekrar ısıtıo ısıtıp önüne sür
meniz tabıızhktan ba ka bir ~ey de. 
gı1<lir. 

Ft.ıo. K11d k '•i/ - Yavrunı~ B;ı.k 

önünde iırtikbal ııçılmı_ duruyor. 
Saçma ııapan miil,dıazalıı ıfa ne ken. 
dini, ne de anneni ve babanı fız . 

Nu~ıl olsıı ~vlcnrcck~in ve nıtıclt'ın 

ki giiıılünde başka Liı uı ıılan ~·ntmı 
~·oı-. teıecldüduıı neye? 

Bırak o r onaanlard<t okuduğun hn. 
rıttı bir kenara da hanım hanım an
nenin ııözünü elinle ... 

Uİ./tl JlJJf.riü Scng~l ~ Aiılaşı.. 
lı:yoc ki ked ilere karşı beslediğiııll 
muhabbet marazi bir şekil alıyor. 
Bütün e~ dost sizi kedi sevi:\'oı· diye 
evinize ketlileri doldururs:ı. başa (,,ika. 

mazsmız. Getirdlklcıri zaman ı e<lde
din ... :Merak etmeyin kimse daııl
ıııaı. 

M. Geurgellc r.tiyu.1.:ad.ı - Göıı. 
derd:lğimiz patronlftrdRn fnkalide 
memnun olduğa•ıu?.ıı söylüyormınUT. 

Sizi memnun ettiğimizden do layı u,,J 

biz nıeınııunuz. Vazi!t>ıııiz okuyııcula

r ı ınıza yarııı-ll olmak . • 

Tasvirin Şildi 
Geçen sene olduğu gibi bu yıl da bir 
deniz müsabakası tertip ediyoruz 
Gazetemiz deniz sporlarını teşvik Pe tamim 
maksadile gençlik klüpleri art:sında bir lc.ürek 
yarışı tertip .tmektedir. • 

T ASVIRI EFKAR ŞiLDi kürele garışı, 
memld.timizde ille defa gapılacak geni bir 
mü.ftıbukadır. 

Tafsil~b birkaç güne kadar bildireceğiz! 

Ewt ga hep ..• 14. 
Pren~ Konoye ... lO:vvdce ' Hayi .. ll 

demi~ti. Sonra da bir ı-ene tereddüt
ten seııra c Evet.> dedi. Nedıtn 1 

J aponyada, Seyükni ve Miııseito 
isnı.inde iki büyük parti vardıı; fa-
k . ele p.----. ......... 
ıniite ve laym.t:.iz birer ~-
küldür. Bunların vücutle getirdikle-
ri Mebwaıı lllec.l.iaiııin her kımılda
yı.şı , hükumetin yumrul{unu y..emi~. 

dağılıp gitm!ştir. Öyle ya, 2500 sene 
parlamentosuz yaşaıııı~ olan bir 
memlekı?tte MebtıSan M<?Clis lnfn ne 
hükmü olabilir? Bir hfikümet, böyle 
bir :\fı>clLe dayanamaz. Ba birinei 
nokta . 

Kabinede, her • 'azıı', kendilerini 
tayin eden h!ikiimd:na ferden me· 
:oul iseleı· de, kabinenin umumi he. 
yetinin memlekette böyülı: bir 11fifu
zu yoktur; çfınkü hf.ikUrnet azalığı 
hukukunu hal% olan ve Mikado ile 
şahsen göl'üşnıek salahiyetine malik 
bulunan donanırıay;ı k'1lllaıu.l e<lcn 
Amiralle yahut orduya kumaııda 
eden Geneı·alle kabinı:ı nrasınılr. heı 

ihtilaf zulıurunrlu kııb inenln d!iştl'itü 
ıtiiıillmfiştur. O halde, kablncnın de 
l.ıir kıymeti yoktur. bu ikinci noktıı 

i~tc bu iki mühim noktadır, ki 
Koııoye'yi iş lıa,;wa gcçınektc: teı c.d
düde düşüı-müşti.ır. O, aucak vaziye
te hakim olabilece~inl, t ek başına 
hiıkmünü geçircbileccğinı k••"tirdık~ 
ten son l'a kabinesini. teşkil etıniştiı . 

K o n o g e gine gataiında 

Başka nıcm?eketlerd~, Başvekll, 

k.ııbinesini teşkil ederken bir sürü, 
mükalemelere prişıniye mecburduı. 

Preıı~ Konoye ise, yatağında kabine
sini teşkif etmVir. Telefon flhi~i
ni eline almış, telefon hattını ık.l ı.;iin 
işgal etmis ve bir kabine vücude ge-

--~--------........ ~~~~~~~~~~~~~--~!!!!!!!"!~~~~~~~~~~~-~~~~~~~±2!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BUyUk casus romanı: 7& 
. ... . .................. . . .. ........ . .. . . . il .. .. . . 

KISA BİR AŞK MACERASI 
Bu zamana kadro, ölüm, cnsu luk, tehlıke 

macej.:alarımı dinlemel.-ıen yorulan okuyucuları· 

ma Adadak:ı bir aşk maceramdan bahsederek 
mcvz.ua bira.. çeşni katmayı da muvafık gördüm •• 
B kın ve dinleyin 1 

Adaya )erleştiğimin üçı.incü günü ••• Yürük 
J\li pli\jmda esmer uzun boylu, etine dolgun kırk 
ydşianndn bit' adamla knr~la1tım. Bana çok li
ka ile baktı. 

O gün ak.pm üstü ben ishle civarindaki gazi· 
naların birinde otururken birdenbire yanıma gel
di ve kendisini takdim etti: 

- Muharrmerden ( •• •• •• ) 
Başım! selHmladım, 
- Müşerref oldum. • 

• 'lak leden: Cim. Mim 

O birdenbire maksada geçti: 
- Sizi dedi çok beğendim de... l tem:nİ7. 

arbdaşllk edelim diyecektim. 

Yer gÖ<Jterdim. 

Maruf bir şahsiyet olduğu için ismini buı ,ula 
mcv.ı.uubahs etnıiyeceğim, yalnız kendisinden 
«Kaıaoğlan» la1'dbiJe bahsedeceğim. 

O gün bir iki saat konuştuk. Akşam Sümer 
otelinde beraber yemek yedik. Sanki lmk yıllık 
ahbap imişiz gibi birdenbfre samimi olmu~uk. 

Bırçok memleketlerde çc ·th cr.kel.lerle ta
nıtıtığım halde, hiçbirisini bu kadaı bcğenmemiş
tım. Onun her halj ho~ma gidiyordu. Mubalağa· 
lan, gürülti.ilü konuşması, hi.icuına cephede n geç

m"-'i ilh . .. Muhayy.ilesi fevkalade zen indı •. 
Rom<lnlarının mev'-ularırıı anlattıkç.ı ben de 

onunla be raber hayal aleminde dola~ıyordum. 
Mükemmel anlaşmıştık ..• O da benim gazeteci 
olduğumu öğTenmişti. Romıınt:k kadınlar ~m. 
kaoa denecek kadar açık konuşuyordu. Birçok 
defa bana: 

- Ah, dedi. Sizinle tııı~tığıma hem çok 
rnemnunwn, hem de müteessır. Adada şöyle bir 
inziva içinde rcman yazmak için oturu}'ordunı ..• 
Nerede . . . Sizi gördüğümdenberi bir tek satır ka
leme alamadım ... Ne obcoıık böyle ... 

Sonra yine kadınlık. erk,.!clik mevzularına 

intıl;al ettiğimiz zaman: 
- Aman ... dıyordu .•. Ben c ocuk değilim. 

öyle uzun boylu romantik fl()rtle rden bir ı;;ey an
lam ıyorum. Ve bu tüılü muhdl.ıbeti aplallıl. te
lii.k!cı ediyorum. 

Maksadım malum. Kadının da bunu anla
maması için ahmak olması lazım ... Şu halde? ... 
Nedir kaışılıklı izzetinefis mücndelelerı k ndrrma 
oyunları ... Nedir o cilveler ... 

""ol(. ~ 

Benim Adada maruf bir zatla ahbaplık edi
şim tnbii küçük muhitte derhal <ledıkodu uvan

dırdı. Bir banka efi de bana alaka gösteııniye 

bcı,lnmıştı. Om: da ihmal etmiyordum, geceleri 
K;aaoğlandnn uzak olduğum ıanıan tur 1 e.tinti· 
!eri } apıyorcluk ... Karaoğlanı hiç çekemırordu ... 

· Fırsat. düştükçe ,aleyh inde bulunuyor, eserleTİn
den şikayet ediyor ... Kadınlara karşı ciddi o l
madığmdan bahsediyor, onu kötü?emelc: için bin 
brr cinaslı sözler buluyordu. 

du, 

'1- ~ ~ 

Bır sabah pansiyonun sahibesı kapİmi vu r
sizi dedi bir polis görmek istiyor ... 
Sabah lığımı aırtıma al ıp dışarı çıktam .. 
- Şahadetinize müracaat edeceğiz. Liitfen 

kardkola gelir misiniz? . .• 

- Niçin~ 

- Dun ak~am bir kavga otmuş da . .. 

- Bana ne kavgadan ... 

- Ka"ga sizin yüzünüzden olmu~· · · 
- Kim kavga etmiş. 

- Muharrir { ...... ) ile banka müdürü 
( ...... ) Dü.ıya başıma yıkıldı. 

- Peki gelirim dedim. 

Derhal giyindim \ ' !'! karal.:.ola gittim. Benim 
iki sevgilim de orada idiler. 

Muharrir işin alayında idi, gülüyordu. Bana: 
- Cıci bebek diyordu . . . Kendini iki kişi) e 

taksım edereen işte böyle püriu <;ıkar. Bak bana 
7iippcnin kafa>ıını .gözünü yardırdın 1 

( Devamı var) 

Ordu, böyle.. lllr mev:ıii harbı ve 
siyasi anla~mayı kabul etluedı. (ı ela, 
~·a hep ..• Ya h~. dl)·ordu. Bi)3'•lecc, 
tam bir harp meydana geldi. 

Entlqe eden ede,,. 
P refta Koıwyc. be sent?t'lenlıe.r1. 

ta.-.. bi:ı:; u.J.i.lıi3-uia J~"alUD. 
k:adde.ratını e.linde tutu.yOl'. Onu~ d
ynseti önünde AvustraI a korkular 
geçir.iyor, İngflfere, Singa11anm tnil
dafııasnn taınamlıyo1'. E'efommk 
müsteınlel."f'leri titriyor. A ınerila, 
Japocyamn en iyi al -rerişçlsi e 
en büyük rakibi olan Amerika ~. 
bu vazi~·e.t kıı.r~ı.:;ında. <k rln ücmn 
diişünüyw. Japonyanın genişlemesi 
Japon kııvvetlerınlıı cenulı:ı, Soı d 
ııdalarma, Fi?ir>b d !anna, S nj<': .ı· 
pura doğru kayışı .\ıneriknvı enıl F
ye düşüriiyoı-. 

M. liaın 

VEFAT 
Ku!;!tiiyii Fabrikası sahibi Ömer 

Balioğlumın valides , Kayseri 11 • 
nında tüccardan lbrahiın Zı} <1· 

nm t~!'i, ve Arif F.:k,ioğlunun 
amcazadesi BA Y.t\ 1 SERVET 
BALfoGLU müpld- olduğu h ,._ 
talılr.:1an kuTtul mıyarak vefat et. 
miştir. Cenazesi bugimkü cuııı a 
günü Feriköy Baruthane crıddc
•İnde 1 O 1 numaralı hanesinden 
saat 1 de kaldmlarak Fcriköy 
camü ŞCJ"ifindc cenaze namazı ~ 
da edildikten soma F eriköyiin· 
d~ki aile kabristanına defnedilt...._ 
cektir. 

Çelenle getirilmemesi rica olu-
nur. 

NEFİS ve LEZIZ YE fEKLER 
EMSALSİZ BfR !\I US i KJ 

z.,ngin ve mfistesnn 

Varyete programı 

TAKSİM 
Belediye Kazinosu 

licrgi.ın sayın m~tcrilcrinc 
ta.kelim etmektedrr. 

CU JARTESİ ve PAZAR saat 
17 - 20 ara da tekmil vary 
programile lll A TİN ELE iL 

Gaip aranıyor 

Haziran ayı içinde Gi.ı..uıulcu• 
neden muhaceretfe Tiırh.İyeyc 
geldim. Knu~ık.Iıkta Gumu cu ne
nin Ortaköyiinden balıam Em
rullah oğlu Al'yı kaybe İm Zan
nedersem ~amron tarafın. gtt

miş. 
Kendisini bi! n e. gören '\ar 

aşağıdaki adrese haber \ cnnesi· 
ni in~aniyet uamrna rır.a edeıım. 

Sındırgı Camiık,,bır rııaha1-
lesinde Emin Mıı!clur elıle 

Ci.imülcıioelı Alı oğlu 
Bektaş 
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18 Temmuz 

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm il8e1dır. Bahçekapı; Salih Necat~ 

, 
tHAtt • 

""'~' ,:2. 

Küçük tasarruf hesaplan 1941 ikramiye pl4nı 
Keşıdeler 4 şubat, 2 nı:.ıyııı, 1 aı:us tos, 8 ikirıcitcşdn taı'İhleı in<le yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık = 2000.- Jira 11 8 adet 2GO liralık = 2000.- lll'a 
3 > 1000 > = 3000.- > 35 > 100 > = :\500.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 80 > 50 > = 4000.-- > 
• > i'.iOO > - 2000.- > 300 > 20 > = 6000.- > 

Muhteiif yiyecek alınacak 
İstanbul Amerikan Koleji 

Müdürlücünden: 
cı.vsı Azı Çuıiıt 1'uli nuı. t 

: Sığır (but) 15,000 86,000 Ki. Haftada üç dera 

Bonfilete 
Rozbif 

270 
120 

Koyun jigo, pirzola 9,000 

Koyun (bütün) 1,320 

Süt kuı:u u (butun)l,080 
Kuzu jigo, pirzola 3,.~00 

Dana eti 
Tavuk 

Ba'-bliye: Zeytinyağı, toıba 

Zeytinyağı, Bıır. 

dakh-Ayvalık 

Yağ, soka 

1,320 
7,200 
1.500 

1,020 
240 

Soğaıı 4,200 

Patates, Bolu 27,!IOO 
Patnt.eıı, Adapazaı ı l,nOO 

Pirinç 6,100 

Tuz 
Şekı>r, toz 
Soda 
Turyağı 

Yuğ, t'rfa 
F11Rulyn, Horoz 

Nohut 
Mcrcim<'k, yeşil 

Makama 
Kııkııo 

Çay 
Çlkolııta, ıı6tsüz 

Çıımaşır sabunu 
Tuvalet lciığıdı 

Peynir, ka~r 
Peynir, gravytı· 
Peynir, bl'ya& 
Yumurta 
Un 
Si rke 
Zeytiıı 
Toz abunu 

Y.ı ..-: Xa balc 

F a sulya, Ay~t lt. 
Bakla 
PaUıcan 

Fasulya, ç alı 
Bezelya 
Salata 
Marul 
Hiy11r 
lspaııalı: 

F.nı:ina r 
Pancar 
D omates 
Pıınu 

Havuç 
Lahana 
Biber 
Brüksel lAbenaaı 

1'arnıbahar 
Kereviz 
1'ercotu, maydanoz 
;Jemizgt u 

1,800 
5,400 
2,250 
4,680 
2,040 
l,260 

570 
420 

l,G\JO 
78 
85 
GO 

405 
800 

390 
720 

100 
40 
80 

1,38() 
450 

1,600 
7,500 

3,240 
420 

18,690 
2,340 
! ,)#;0 

ıa,ırno 

8,2'0 
4,380 
2,340 
2,160 
2,400 
7,660 

765 
6,2:.!0 
2,940 

2,010 
90 

780 
830 

5,400 
300 

630 
2 o 

21,000 
3,oırn 

2,6.!0 
7,700 
a.mıo 

lG,800 Ad. 

~.fiOO Kl. Sen•d• ~o çok düı t defa 

2,.~RO 

5GO 
t>,80{) 

G6,100 
3,500 

11,900 

4,:.!00 

12,GOO 
6,260 

10,!120 
4,7'10 

2,tl40 
1:ı:JO 

980 

3,710 
182 
200 
140 

8'ro 
700 

2,170 Her ay 
1 ,680 

2SO Tıı. 

100 Kasa 
60 Çuval 

! ,000 Ki. 
1,000 
3,500 Ki. 

17,500 20 Ma)•ııtan itibaren 

7,560 l i huiı andaJ1 

980 25 N isandan 
43,610 Ad. 25 Hazirandan 

5,460 Ki. 16 Ha zirandan 
5,040 1 Hazirandan 

32,200 Ad. 
7,560 

10,220 
5,460 Kl . 
5,040 
5 ,600 

17,640 
1,785 

12,180 
6,SM 
4,69n 

190 

t Mayıstan 

1 H azirandan 
10 T. evvelden 
16 Mayıstan 

1 Mayıstan 

10 Temmuzdan 
1 T. evvelden 
1 T. eaııi~n 

15 T. evvelden 

l ,820 1 X •• a niden 
770 

12,600 Ad. 
700 Kl. 20 ~1ayıstan 

SO Temmuz 19.ct - 30 temmuz 1942 tarihleri arasındaki müddL>te 
it olmak 'Üzere müdllrlüğümüze bağlı Robert Kolej ile Amerikan Kız 

ol ejinln yuknrıda yazılı thtiyaçla n kapalı zarf nsulile eksUtmeye kon
uştur. Eksiltme 24 t emmuz 941 pe rşeınbc günfl saat 14 :00 de Bebekte 

·olejin E rkek kısmında yapılacakt ır. Listede yazılı }iyL>ceklcrin ta ma
ı 1ley& bir kısmını temine talip olanlar 1!141 yılı Tie:ırct Odası vesi. 

asile teın1natı hnvi kapalı zarfl:ırını yukarıda yazılı P:aııttcn bir saat ev
line kadar Kolej l\l uhaslpliğine makbuz mukabilinde vermeleri, kezalik 

eminat yntıı mak ve rbııımesln l g öı nıek istlyenlcrin de pnzartesl ile 
rşembc sabahları Robcı t Kolej m uh.ı.ı;iplığmc müraenatlım füin olu-

1 JFr 1sta1ebulun yegdne temiz hava ve ıü:zel 
manzaralı bahçe.si olan 

1 

Ağrılar. dindirir! 
ROMATİZMA, BAŞ. DIŞ, SİNİR ve BEL ağrıları ile soguk 
algınlığından ileri gelen vücut K IRIKLIGI, NEZLE v~ GRİP 
hastalıklan D E R M A N kaselerile derhal geçer, icabında gün
de 1 • 3 kafe alınır, her eczanede bulunur. 

Hayvan sağlık memurları ve Nalbant 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Maim ci11si '/lliklnı ı. 
Tahmitı 

bedeli 
Tııtıı.-ı İlk. T. f;'ksilt111e 
Lt. l\r. f,ı. l\r. yun ı•e 

ıaat 

ı s NiN .. 
Ekmek lıi000-1800fl 12,!!5 Nul'lı 

l>ağlıç eti. 1500- l!iOO t>7,50 
HL-yaz :Karaman eti ı;;oo- J(jOCI 62,GO 
Kuzu eti. liOO- 700 5fl, 

Urfa yağı birinci 
Zeytinyağı birıııci 
Sabuıı lıirittci 
Tuzsuz tcl'eyağı. 

l•JOO 
JOO 
400 
80 

ııw 

1'5 
50 

200 

Kuru fuulya çalı L-000 
Kuı u fnsulya harbuny11. :rnrı 
Pirinç Bursa 
Uulgur 
Makarna. 
Şchrlyl'. 

ı Beyaz pPynll'. 
ı Knşıır peyniri. 
Zc~ llıı, 
'foz -Ş<'kel'. 
Nohut. 
Y c~ll mercimek. 
Üzüm çeklrdck•dz 

Tuz. yt>nıcklik 

'faz. İnhlsat 

13011 
250 
sııo 
:ıo 

'l'l'tıeke 25 
40 

·ıoo 

4~ 

1100 
1:.!0 
36 

ıooo 48 
400 !!7 
:!!iO :!8 

kuru. 150 42 
;JOO 7 

P aket 50 11 
Soda. :!40 kilo :? Cuv. 950 

1 !! 

) 

) 

) 
) 

) 
) 

1 
) 
) 
) 
) 

l 
) 

Sirke. 
PaU\tes. 
Kuru ı;oi!an 

Yumurta. 

l:iO 
1300 
ı:ıno 

1:!0011 \ ılet 

12,541) 
r.,;;o) 
2.25) 

1 G. Kalem muhtPlif cins yaş sebze. 

220;; 00 

lOi>O 00) 
1000 ooı 

:l!l:! 00) 

561 50 

1 G 40 
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-Mektebin 941 mali \•ılı vivecek ihtİ\"lll'I yukarıda vazıh olduğu iııwre 
b<'ı1 pnrti olarak açık ~ksiİt~ıeye kon~ıuştu·r. }<;ksiltıne Cagaloğlunda 
Y<i'ksek Mektepleı• Muhııst·becniğl binasında toplnnuıı Sntınalma KoıııİB· 
yoııurıda yapılacaktır. Saı tname1cr Selimiyedc mektep muhasebesinde 

1 her gfın ~nlı~nıa 11uallcl'i içindP görülehlliı·. Vcrkilerlıı belli gün ve ısıı.ııtten 
evvel yatırncnklan teminat mııkhuzlaı, ''e aranılan diğer ve-alkle bir-
likte Komisyona gt'lınelcri. (5597) 

latanbul C. M. U. Liğinden: 
.1fulwuım~u lf ıı.-nkkC!f 

1u:dcli lemİJ1ntı 

Ciıııti f ,i1·11 J\ı(l'llf 

Riı·incı Tosya ıılriııci :rnuo 1::r;o ()o 101 !!fi 
Hornz fasulya"ı 800 200 00 l fi ı>O 

DİŞ MACUNU 

1 Hislere hayat verir 

ır: .. ~b~,~i~•~ ak,.m, i 
ı ~::.~emekten '°""' mutlaka I 

fırçalamak farHır. Bu usulü 

.-.madan, 111unlazam bir me· 

lodla takip edenlerin d i,Jea·i 

mikroplardan, hastalıklardan 

muhafaza edilmi, olur, paı1· 

lanmalıı:tan ve çürümekten 

kurtulur. Her zaman temiz, 

parlak ve cüzel olar..k kalır. 

- ',,\·,, '~\ \ \. \ · Nohuı 8011 200 ou la 00 

~~~e t; ı fa yıağı !~~ G~~ g~ 4 ! ~~ 1 
S:ılıun 2fill 11!! :m " •14 

f5'6 5ff 181 4µ 1 
fst.ııııhııl Cezı1 .,.,, Tevkif evi hıısta ııı·~lnirı hiı scnt•lik iht iya<'ı oluıı yıı

knı ııla ciııı;i ve nııktarı ve hi7.alarıııdu nıuhnınııwn bedclleı ile muvakkat 
teminatları y111.ı\1 ııltı kıılenı l'I znk :ı çık eksiltnwyc konulmuş i e d!' nıu
ıı.)Jen günkü ihalı de tulip çıknıaclığınd1111 hu husu,.,Uıki ckRiltnıe 10 gün 
müdd!'tlc uzııtılurnk :.!5 1i/~14 l cuınıı. ıı:üııü sıı:ıt lfi e talik cilildlğlnden 
tnlıplerin nıl'zkür gün ve ırnıtllc Sultnıınhnıetı.•ki C'e7.ıı VI' Tı>vkifevi h1· 
nasında toplanacak komisyona kaııu ni bdgeleı ile birlikte müı acııaUarı. 

(5 '8·1) 

ile aabah . öğle ve aksam her 

yemekten sonra günde 3 defa 

Eczahanelerdc, büyük ıtriyat 

!lstanbul mıntaka liman reisliğinden: ,-MUHASİP 
75 ndct ahvali hnvniyc deftel'l pıı7.arlıkln bastırılacaktır. j htislls derel'f'ı;indl! bir mu hu ip 1 
Teklif edilecek fiyat iizerindcrı t ılihiııc ihnlc cdilcceğinclt>n 19 i / 941 iş ıırıyor. J'i'G po ta kutusuna 

cunıaı1esi saat l ı ılı• Satııınlnıa Koınısyonumı ıııiiracaatlıırı ilun ulııııur. (Muhasip) rtııııuzill' nıürncııııt. 
(o ı.ıın 

Diyarbakır iskan Müdürlüğünden : 
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ı - Diyarbakır vilayf'tinin Merkez ve R i~ı ııil kazalıı nııda kneste ve çivisi iskırn aııılıaı,ndıı n verilınek 
ve diğet· bütün malzeme ve işçiliği miiteahhl<liııe ait olmak ve anahtar t~slim etmek şartile yukarıda 
mevkii, adl't ve bedeli keşifll'rile tiııleri yazılı ll92 evin 14/7 lı+• ı ta l'ihinden itlbıın•ıı kapalı zaıfla !ha. 
lelel'İ münakasaya konulmu'itur. 

2 - Talip olanların tayin edilen ıı;üıı ve sa attl'n evvel vesaiki ve % yedi buçuk nıiktat'ındıtki teminat 
akçesi makbuzlarile cbiliinıum şeraiti okuyarnk '1' .•• •... •• teııziliitile kabul edildiğini:. imza ediıı nıazrufu 
Komisyon Reisine te-vd i edeceklerdi r. Aılresler gayet ııçık ve sarih olacaktır. f hale ı:-ünfı ve san tinden 
sonra yapılncnk tekllfnamelel'le postaıfa tea hhur etm iş ıııcktuplaı• kabul L>dilemez. 

3 - P lan, şaıtnanıe ve tafı;ilitt resiınlc.rinl gilnnek istiyenlerin her ıtün iskii.n ıııüdüı iyetinP müraca
atla izahat alabilet·ekled gibi kanund:ı mua}•yen bed e-tini V!'rcnlcre iirneklt>ri de tevdi olunahilir. 

4 - Plan, şartname ve tafsilat resimleri Ankara İskan Umum M üılürlüğü 111' lstanbul hkim nıiidür-
lüğüne de gönderilmiş olduğundan istlyenlerin mezk(ır ınakııınltuıı müı·acut edebilecekleri. (5 44 ı 

BiR HAKIKA T 1 Saym müşterilerimizin nazarı dikkatine : 

Snhibi: Z . T. F.BÜZZİYA N<'şrlynt Müdürü: G. BABA:-.:, n.ı ı.rJ •ı ~ r: .l\lntbıwı ırnl'ZZİYA 

Caöaloğlu ÇİFTE SARB YLBR Bahçesi 

~ 3 günlük biiyük ve zengin program~ 
19 Temmuz 
20 

Cumartesi 
P azar günü akşamları 

1 - Meşhur k öpek mürebbige5İ 

(LÜTFİYE ve KÖPEKLERİ) 

1 

1 

Tarafından hünerlf'r 

2 - Çorumlu lıaf ız AHM ED idaresindeki 

( ANADOLU SAZI ) 
Milli kıyafetlerle 

3 - Kuklacı (SAFFET J tarafından 
KUKLA 

FiYATLAR: 30-20-15 kuruştur 

21 Temmuz PAZARTESi 

RAŞİD RIZA 
TiYATROSU 

HALİDE PİŞKİN Beraber 

BOB STiLLER 
Komedi 3 perde 

1 Bahçemizde herkesin İ$lirahati t11min 
edilmiştir. 

2 - Bah~mizde " /ÇK/,, yoktur. 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Çorum Daimi Encümeninden: 
ı - Evvelce rııütt•ııhhidlne ihale edilip t:.>ahhütlerini üa etmedllde. 

r indt!ll ıııukavrlcgi f•!ıihedilen Çoı·uııı • Merzifon y9lunun O + 500 -
ı + ı 00 inci kilometı·elcri ııı·asındııki 3600 metre murabba parke kaldı
nnı lıı~auh !l•t temmuzunun 30 uncu çal'ş:tmba günü ıaat 16 da Da imi 
Eııcünıeıı ıçdnuı salonunda ihale oonmek üzere 2•90 sayılı kanunun 6t 
inci ıııadrll'ıı iııe tevfikan 20 gfin müddetle kapalı zarf usulile yeniden ek
siltm<'Y• ı·ık»nlmıştır. 

2 \ ıııııla<'ak lııin ke,eif bedeli 21792 liradır. 
::ı J\fU\'ükkat teminat 1634.40 liradır. 

Bu i e nlt evr ak şunlardır: 
Kcsifnanıe ve sil!!llei fi) at 

il f'l'OjC', 

Ek,.iltıne şaıtıuınıe•İ, 

J) Husu i aılnnmt>, 

E - !lruknvele proje,•i, 
F Tiayındırlık i~lerl genel ,ıırtnameııi , 

G - Umumi ve fenni artııame. 

fi - Ru ve. ıılk talll günll'ri hariç olaıak her giin Nafia dairesinde 
ve Encüıııcn kalcmiııcie görült-bilir. 

tl - Eksıltnıeye gııebilmek için teminat akçelerinin yatırılmaın ve 
ldııknl iiç gfın evvel \'ilii~·et maknmırın müracaatla alınacak ehliyet ve· 
ııiku ile Tic-nret Odnsı belgesinin ibı·az edilmesi şarttır. (6816) 

,.. ' DOYÇE ORVENTBANK' 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

Merkezi : Berlin 
Türkiye Şubeleri: 
İstanbul - lzmir 

Her Türlü Banka Muamelatı 

Almanya lle yapılau Tütün, 

Kimya n Kiğıt taka1ları •• 
•alre buıuıunda her türli 

kolayhldar yapılar. 

·s tan bu 1 Be 1 e d i y esi İ 1an1 ar_ ı 
Hesap işleri kadrosunda münhal buluııaıı ttidntlı ve mu\•nz.zaf tııh

sildarlıklaı· için aşagıda yazılı evııafı haiz olan taliplerın 22/i/tın 11, . 

rihiııe nıi.isadif sah günü akşaınınn lıadar Belediye lUynsctlne istidn ı le 
müı·acaııt ederek istenilen ves:ıiki getiımcleri lizınulır. 

1) Türk olııııık, 2} Askerliğlnı yapmış olnıak, 3) Okur yaZl\t ol 
mak, 4 ı 40 yaşından aşağı, G5 yaşından yukarı olmamak. 

lstcnilen vrsni/;: 
1) Hüviyet cüzdanı, 2) Askerlik ve ikası, 4,5X6 eh'adıııda dört ıuh9' 

fotoğl'af. ( 5858 t . .. . 
Talı. Bed. ilk temi. 

4900,0o 367,50 İstanbul, Beyoğlu ve Üslı.ild11r sari hastalıklar mO
caddc merkezi erile Knsımpnşa ve Balat halk lııı. 
mamları için alınacak 245 ton krlple maden k<ı· 
milrü. 

4856,40 864,23 Ccn·ahpaşa, Haseki, Beyoğlu ve Zührevi hastalık
lar hastaııelcrlle Zcynepkamil dogume\'l , Snri has
talıklaı· mül·a lele merkezıe i ve Heyoğlu ıut:ıe ve 
mevkileri için ~apt.ı·ılacak c\-rakı matbua. 

920,RS ~.llG Köpı üler tami ı·atında kullanılmak aıere ahnncnlc 
alat ve t'devat. 

Tahmin bedellerile ilk teminnt nıiktnrları yulırıda yazılı leler 11\"n 

a~•rı açık eksiltmeye konulmuştur. Şnı·tr.ı.meleri Zabıt v~ Mutmelit :Mtı. 
dürlillrü kaleminde Jı"Örülebilir. İhale 25/ 7 / 941 cuma gllnü saat 14 d• 
Dnimi Encümende yapılacııktır •rn 1:1°IL>rin ilk t minat mnkbnz ve~ 
mektuplnrı ve 941 yılına ait Ticaret Odn<;ı veslkala rne ihalf' güftil m• 
ayycu santtt- Dnınıi :Eıicunll'nd<? bulun:nnlc.rı (5Car' l 


