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Şahsına saggı ue inan 
göstermiyen bir adam 
gurt için /aydalı bir unsur 
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Türk Gramerinin rı ar . 

esasları 
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olamaz! 
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(ŞC'rhı 2 ncı sahifemizde\ 
Telg. Tasviriefkir, İstanb\11 

Japonya ile 
Fransa 

Hind içini 
üzerinde 
anlaştılar 

--....--·--
/ şgal hareketi 

29 Temmuzda 
başlı y ·a c akmış 

AMERİKA 

L~~--~~~~~~J 

REİSÜLHA TT ATİN 
-----------------------------------------

Kimil Akdik dün 
ebedi medfenine 

tevdi edildi 
Üstadın cena~esine Maarif Vekili 

bir çelenk gönderdi 
Sovyetler, çekillrkesa her tarah 1akıp. yıkıyorlar. Yukardaki r .. l•l•r Almaalnıa itıal •ttlti arazideki bir ~lftllk binHı 

n bir lıaHbayı J'&aarkea giatermektecllr 

Kararını bugün 
bildirecek 

"Dava bUyUk 

it gUçtUr,, 

demlftlk 

'f , r 
~~~~~1 Amerikada ı' 

Şark cephesi boyunca telgra ./,ar 
harekat devam ederken J ıı 

•• 
Elimize çok 

miktarda 

sansar 
edilecek 

-------- ___ ._ ·--· 

2shV~et~'e.bli ğj :'· ~ 

P o r k o f, S m o l e n s k v e 
Zitomir mıntıkalarında 

Tokyo, 25 Temmuz 
(A.A.) - Bugünkü kabine top1an

tısında Haıiriye Ye :\inliye Nazırla· 
ı 111111 izahatı ıllıılcnıniştlı. 
Zaımolunduğuııa göıe, Maliye Nn

zıı ı, Anwrikn ile İngilLcrcııiıı Japon 
kretlilerinl «tahmin eı.lilıliği veçbilc> 

Ş • d d t ı • nrnsadeı·e otıııclcri halimle .Japonya· l e l rnıı Ya7.İyetı ne olııcagını izah ve teş
rih etmiştir. 

Çarp alar Japonya çemberleniyormut! ışın Tokyo, 25 (A.A.) - Ofi: 
Vaşington, 2.S (A.A.) - itimada şayan Jaııon mcmbaların-

D. N. B.: 01 Uy 0 r dnn \"erilen haberlere f:'lirc, Prens 
• 

esır 
• 

geçıyor 
Roosevelt'in taıvibile Adli- Konoyc ile bütün Japon kabinesi er-

ye Nezareti tarafından bu hu· kanından muzaheret gören Amiral 
Bcrlın, 26 Temmuz &ı.Ma hazırlanmakta olan ka- l\lo kova, 25 Temmuz Toycıda, İnı:rlltere Ye Amerika tarn-

Oetıdıa l(ahirecle Mehmet AU ea•Ua4e Celi JID ile ' 
Jaıdıtı bir yasa 

( A.A.) - Alman ordulan Bacıku· . b (A.A.) - Dün ak"anıki Sovyet fından .Büyük O~yanusun cenubun-
.. nun pro1eai muci iııcc Ameri- "' d J 1 h ı h kfıt mandnııhgının tebliği: tcbliÇi: 1 a . aponya ~ ey ınc yapı an_ :ıre . 

Biıtliıı ~ark cephesi boyunca hare- kaya gönderilen ve Amerika- 24 temmuz güııu Porkof, Smolcnsk il~ ıttl~a\ edıl~ıı tec~bh~~rc. b;yük bır 
kat devam etmektedir. HcrgOn mU- dan çekilen telgrafların hepsi ve Zitomir istlknmeUcı inde çok ııtd- c emmıvc at etmt> ·t.c. 11:- oponya, 

A lman Batkumandana ile Er· 
k&nıbarbiye Reisi Ceneral 

Keitel'in deiittirilerek yerlerine 
MIU'efal Llat ile Ceneral Romel"in 
.-etirildiği hakkmda dün gazete• 
lerde çıkımt olan haber, bütün 
dünyada büyük hayretleri mucip 
Olacaktır. Deiiftirildiği söylenen 
:bu iki asker, yirmi aydanberi Al
ınan ordusunu Avrupa harp sah
nesinde zaferden zafere kottur
.ın.atı, o orduya, askerlik fenninin 
kaidelerine kat'iyyen uymıyan bir 
takım fayanı hayret hareketler 
J'aptırarak yine akıl ve mantığın 
kolay kolay kabul edemiyeceğİ 
muvaffaluyetler kuandırmtf iki 
adam idi. Elele vererek Alman 
Devlet Reiainin bütün emirlerini 

1 

cörülmemit bir maharet ve liya
katle infaz eden bu iki kumandan, 
Lehiatanı üç J.altada ortadan kal
........ Fnuıaanan canevine NU· r 
Jaarebenin daha ilk hafta ınela ka· 1 
ti darh~yi indirert-k üc milv<r 
411il!Wiae A.,.. • ._. en ın.,,.em 
otdusana mllllc ve Masinot istih
kimlarile de dünyanın en aJılmaz 
müdafaa hattana sahip addedilen 
o memleketi bir daha ayağa kal
kanuyack surette yere aermi,, •on 
defa Balkanlara teveccüh eder 
etmez orada da iki devleti, iicı üç 
halta<la yok etmi,, hatta arada 
bir de havadan koskoca Girit a· 
dasını zapteylemek gibi ~imdiye 
kadar misli ıörülmemiıı zaferler 
kaznmıf idiler. 

Nif..ıyet bir "Y evvel, bu ikı mu 
zaffer kumandanın idnre ettigi t-n 
atağı üç milyona ba!ig mua:ul'lm 
Almar. orduları Rusyanın üzerine 1 
yürüdüler. Bu yeni harp b:ı,ladı· 
ğı vakit. hemen bütün muhıurir- ı 
ler ve bilhassa askeri mütehassıs
lar Rusyanın bu savlete b·r iki 
haftadan fazla dayanamıyacağını, 
Rıu ordulannın ilk darbeleri mü
teakıp dağılarak Ruıyada dahilen 
de karıfıklık çıkacaiını iddia edip 
durmuşlardı. Yalnız biz bu sütun
larda bu kadar (topyekun) iddi
alann doğru of amıyacağını, Al
manyanın bu defa girİftİğİ itin çe
tin bir it olduğunu, halletmek is
tediii davanan çok büyük olduiu
au söylemittik. 

( LJeı·amı aahif 6 8, sütun ı de) sansür edilcct!ktir. detti n1uhare~ler olmuştur. CC'phe. ?u.ıılarn .karşı kcmdıııını koruya~a.k 
~~~=~=====~~~~~~~~~;:;;;;:!~~=::;l nln diğer mıntalcalarında ,.0 i tika· acı! tcdbırlcr almıyacnk .oluı :ı nctı-rl -.--- 1 meth•rde hiçbir büyük muharebe ecele Japonya çember ~ıııc alııımış 

~· A'--..,. kaydedilmemiştir. olacaktır. 
. _,,.,: tnla1' • 

1 

(Dev•mı Hyf• 3, sütun 4 de) Ayni .Japon mcınlıaları. Jnponya-
rrvzv.. ııııı yevfuH! gayesinin şarki Awada 

~ 1 sg~f" s.n.sı. zinınııııluı· ılevh·t vaziyetini muhafa-
"'UV'L stalin f\attt .. Berlı·ne •• z11 etmek olduğunu bu vaziyetin Sl-

o 50 1011 ttlo""· gore yam \'l' Hlnriiçini de dahıl olduğu 
--------- halde müşteı't'k refah dairesine men. 

• MOSl<OVı\ 

"Oreı: 

~ i<ursR 4 
Voronee 

o~~· Poltava '""'-
~ ~ 

Nı\..opol 

Geıeral Wıvıl 
Rısyaya ıi~iyır 
Onula, .-.,., (lllirlili 
etrafıntla Soflgeilt1rle 

ıörüşmelerde bulunacak 

i!Up mcmll•kııtlerce tllnınnuş bulun
duı,"tınu bc~·an etmektedirleJ"t 

Çine söre Japon,.nan emeli 
Çunking, 25 (A.A.) ~ Çin ınah

iillcı i. Pruı.flkte J npom·a tar fından 
y11l...,r~. " pıl le " > • • 
dGf\'i ırııs~ 'Mns..r 'Hıaını
aundn intöllx ve Atneı'tlcan hükfrmP.t
IN ıııın nazaıı dikkatini cclbctmistlr . 
Bu mahfillerde zann~lldil?ine t,"fll'e 
J aponlnr, cenubi Hindiçlnl) ı iş~al 

(Dev•mt ••yfa 3, ıuhın 3 de) 

ltalyan tayyareleri 
merkezi Akdenizde 
bir İngiliz gemi 

kafilesiae saldırdllar 
ltalganlara göre 

Üç gemi battı, 
diğer üçü de 

hasara uğradı --

-

... .... 

V efatile aanat ileminde büytlk bir bo,luk bırakan Hıo 
Kimli Adidir 

Son r•le• haberlere .are, Rua - Alman eepheaiadekl 
Taziyeti göaterir harita 

Ölümü büytik tcesstir uynndırnn, 
tc.zylni hat ustndı, Reisulhattatin 
Kimil Akdik'in cenazesi, dün mera
simle defnedilmiştir. 

Roma, 25 temmuz Son hat üstadı Gelenbe•n Ortaoku. 
(A.A.) - itafyan orduları u- lunun karşısındaki cYiııdcn oğle wze· 

dıklı semtinde dol;nıuştur. llk tal ~ı
lini Zeyrekte Snlıha Sultan Subyan 
mektebinde )apmış 'e ilk sanat aş
kını bu mektebin nıuaJrmı Suley Ulll 

(efendı) den almıştır. 

di 
._ ... umi karargahının 415 numaralı ri kaldırılarak Fatih cnmline geti -

Harbin bu süne kadın cereyan 
eden vukuah, vaziyeti böyle ihti. 
yat ve itidalle muhakeme edenle· 
rİn cörütlerinde daha ziyade iaa
bet oldufunu meydana çıkarmıt· 
tır. 

Alman ordulan Rus cepbeaİn· 
de artık hiç iJerilemiyorlar mı, 
timdi tamamen duralJamıtlar mı· 
dır? Bunu SÖ)·lemek elbet dojru 
değildir. Gere! Alman tebliileri 
rerelc tehir i~.ni zikretmemekt; 
urar eden H • s teblifleri Almaa 
ordulannm adım adanı ilerilemek-

-Karsta carih bir manda 
elbirliüile linç edildi 

dıa atan auvvetleri 

1 

t bl'w. rilmiş ve namazı bur:ıda eda cdıldik· 
K el G l W 1 e ıgı: ten sonıa aile makbcrcslne defnedil. umaa a•• •nera ave Merkezi Akdenizde ııeyahate 

miştir, Ceıı:ır.c merıısın inde, Gfiıcl 
Ankara 2 5 t çıkan ve evvelki gün hava ve de- Sanatlar A 1.ııc!cmisı profc urlcri, A-. enımuz . k 1 . . . h .. 

(R d .. azeteısi) _ B ı· nız uvvet ennıızın ucumuna kodcıul mldıeleıl, merhumun skıaba 
a yo • · er ın ._ I 18 d "t h 1 h b 1 radyosu, İngilterenio Hindistan maruz 111.a an vapur an mu e- ve dostları, n3 rrııı. rı azır u un: 

kuvvetleri kumandı.nı Gencr 1 şekki! İngiliz kafilesine dün de mu~lardır. Goııdcrilen bir çok çelenk· 
Wavel'in Soyyetlerle yapılacdk tayyarelerimiz mükerrer ~nam•ı- ler ar~ ıııda l\!nnı if Vekilinin ıle bir 

d larda bulunmuşlardır. ı çclengı bulunın:ıkt.aydı. 
işbirliği etrafın a göriişmek üze- ( Dernnu sahi/ c :ı. ııütmı f d.t.) Klmll Ak dikin 
re, Hindistandan Rusvaya gide- 1 hal tercUme•I 

KAnıll Akdlk, bum) ı bıtirince J<'a· 
tılı 1 üşdiyesi.ne devama ba,ıa ş, 
1 ii de ~nh dctnam lnı aldık 1111 

sonra, 1 1 ııenesındc nıenıuriye ha
~·atıııa atılnıı lır. Tnkdır edılen i t.ı
dadı sa)'cııınde me.muriy<'tte pek f&
buk terfi etmlye b ıamı!;, 1909 se
ne inde N'şnnı Hünı ı~ un kalr.m.i mi. 
ıııı.>yyiı.i ı in edllnıi tir 
Memur!~ et ha;\ atı e nugınd:ı ı~i 

deki onukaıl<lcs ate > usla ılım 1 et
mt•mıııı oları K.unll Akdık, 187!1 ı1'ın
bcı1 tanıdığı znnııının ·n l.U\' il 
hntt.ııtlarındnn Saını efondidcıı ~ 

te devam ettikleMde fÜphe bı
rakmamakta.dar. 

Yalruz yine bu tebliğlerden Ç1• 

kan bir hakikat de var, ki o da 
Alınan ileri hareketinin hızını çok 
kaybetmİf olduiu ve henüz Rus 
ordular:ını dağıtmak cibi eaash 
muvaffakıyet kazanamadığıdır. 

Hele iki muzaffer Alman ku
rnanclamnan deiittirildiii haldon
da dün Ç1kan ve bir hayli dol.,.k 
tarikle bize kadar gelen fayla, ta
hakkuk edetae bu da, Alman ta
arruzunun beklenen neticeyi ver
melden çok uz8k olduğuna ayn
ca bir delil tetkil eyliyecıP.ktir. 

Bilbaaaa muharebenin en kız. 
gın ve ateali zamanında Bafku
mandan detittinnek hiçbir vakit, 
hiçbir sıretJe iyi tefsir edilmiyen 
hicli.elerdendir. İtalyan • Yunan 

T ASvtRI EFKAR 

-Asabi lıaguan bütün çarşıgı birbirine 
icattı, gara/ananlar oldu 

ceğini haber vermektedir. 
................................................ , ' .. l\ıfcrhuın 1862 de İ8t.Anbulun Fın. 

1 O uyuculanmıza 
(Dev•m ı nyfa 3, ailtun 7 de) 

Almanlar 
Rus cephesindeki 
tayyare 1 erini Koordinasyon Hegeti 
garba alıyorlar kararile dört ıalaif~ 

olarak intiıar edeceğiz 
Londra, 25 (AA.) - Şark 

cephesinden .garba Alman hava Sov~et Rusya yolunun kapan-
takviye kuvvetleri geldiğine dair mış olması yüzünden memlekctl-
cThe Aeroplane> mecmua"nı 

1 
mize gazete kağıdı ithali güçleş
ın.lş bulunmnktadu·. verdiği haber dün öğleden sonra 

ı· 1 · Koordinasyon Heyeti, herhangi 
elde edilen ma umatla teeyyüt bir buhrana meydan vcı memek 
etmektedir. duşüııcesile ve dün verdlgi yeni 

Filhakika İngiliz pilotları işgal bil' kararla gftzete sahifclcrlnl 
altını:iaki topraklara gündüzün yeniden tahdit etmiştir. Bu ka-
yaptıkları son akınlarda evvelce raı· mucibince, gaıeıcmlz ·di~r 
hiç görülmedik miktarda Meııser rcfıklcrl gibi - bugündC'n itibaren 
achmitt'lerle karşılaşmışlardır. dort sahife olarak intişar edecck-

k F tir. Çarşamba a şamı ıansanın ş. 
maline yapılan akında müteadd'ıt Gazetemiz, neşriyatının C!!klsl 

kndar mutenevı.i olabilme.!ini te-İngiliz hava filol~rı, gerek gidişte min maksadlle her ttirlü tedbiri 
gerek dönüşte bır •ıra ferdi mu..: almış bulunduğu için, mtinderica-

~ 

Lise ve Ortamekteplerde -
Tarih kitapları yeni 
başı.an yazıllyor 

Eski kitaplar yardımcı kitap olarak 
kullanılmakta devam edilecek 

Ankara, 25 temmuz 

(D• -ı ıo'lıif• ı, ıııfun 1 d~) 
(Husuııl nıubabirııı:tzden) - Bar- getirerek satmak için dolaşt.ırnıı>a de lı::almışlar ve beş tayyare dü- aa müteessir olacaktır. 

Kara 21 Temmuz 1 dün, uslu, akıllı mandasını kasabaya harebrler yapmak mecburiyetın- tımız bu tahdit karanndan pek 

daldı koyuııderı :Rtııtem Adıı:ilıel (DM<•mı ••Yf• 
3

• •Otun S de) , türmütlerdır. t·-------------

( Huauai muhabirimizden) - Maarif V ekueti liM ve ortao• 
~ul tarih kitaplannm yeniden ya:ıılmaama l<arar vermiftir. Birinci, 
ikinc~ üçüncü ciltler yeniden yazılacafc inkılap Tarilıl olllll dur· 
cliincü cilt muhafaza edilecek ve okutuı'acaktır. Bu iç cilt tarih ki
tablnın yazılmaıı mart ayına kadar tamamlaaac:aktır. Deiit•ll'•· 
lecek olan tarih lritaplan ela venileri yazaldılctan sonra vardıma 
kitap olarak kullanılacaktır. 



Reisülhattatin Hacı Kimil 

S an&t deb.iımıa Üameti nisb etindeki tevazuuna rağmen Kahi
re semalarından Muson rüz gi.rlannm hüküm sürdüğü iklim

le..e ve oradan da Boğaziçi sularının serinlettiği lstanbula kadar 
lıütiin bir kıta üzerinde, parhyan bir ıark yaldızı, ziya kanunlan
ılJn hükmüne uyarak, daha birkaç nesfüı pzlerini, eımerinin par
llalıılığı ile teshir edeçek kadar kvc:bet göatenlmtea ıaa.a, din sön-
dü gitti. 

t 
'. SEHiR. HABERLERi .. 
Çocuk kamplarının dünkü 
kır eğlenceleri neş'eli geçti 

'" .... 
MESELELER 

Türk gramerinin 
ESASLARI 

Temmuz 

Japonya harekete 
batlı yor 

U zalqarkta vaziyet tavaz:ı~ 
ebnekt.dq.. Fl'8DIUJn me-

sahau bütün Türkiye kadar ve 
-- 23 lllİlyoll olaa ~ 
müstemleke imparatorluğunu Ja-

3 - pon kuvvetleri qpl etmek üzere-

- '1-
MORFOWGi MÜNAKAŞASI 

hakmınıb.n. eserdeki bu c kök - ek> dir. Japonlann karaclaa ve laava
taıınifinin kolııy ve elnrişli oldtığu- dan ve denizden JÇacald.rı bu 
ft.U ıı.nla.tt1lar. Mirellif Talıai.n. Ban- işgal hareketine Fıanadar muka-Bıraktıg. bosluğu doldurabjlmenin imkansıilığı karfıaında duyu

lan bir sci:ı1e-, ;aınız dünyanın en iyi bir .inısan1 olan Hacı Kimile 
üzühniiyaraz, eğer mukayese batıl olmazsa, luriitiyanlığm k~eti
le resim saba•vda arp ali.ye yiiluelen Mikd Aanfa miislimaahğm 
lkuvvetile yazı ve bat vadisinde na.zire yapan Kiınil Akdikin, kabı
na varılmaz ve bundan aonra da artık varalmıyacak olan. yüksek 
sanatma milli bir hayıf ile üzülüyoruz. 

1941 yıh çocuk ka.mplannd.a lenc~i güne b.aşlamı.şlaıdu. Mii
bulunan talebe için tertip eclHen teakıben muhtelif spor hareketle
kıı eğlenceleri dün Feoerhabçe- ri yapılmış, monoloğlar ve ~ıkr
de yapılmıştır. Kamplarda hulu- lar söylenmiştir. Öğle ve ak.-,am 
nan yüzlerce çocuk bu eğlencele- yemekleri de F~erbahçede ye
re iştirak etmiş, bundan bA.şka nılmrş ve eğlenceler büyük bir 
Vali ve Belediyr Reisi Dr. Lıltfi neşe içinde sona e~tiı:. Bu yıl 
Kırdar. İsfaıı.lıul Parti Başkanı Ereaköy kampına kız ve ulu~lt 
Reşat Mimaroğ)u, Maarif Müdü- 90, Maltepe kampına 130 ve Kı
rü Tevfik Kut. mektep muallim- zıltoprak kampına da 18 1 çocuk 

cAna Hatlaıile Türk GraıneTi>, 24 guoğlu söz aldl. Kit:ı.bında aynca vemet etmiyecelderdir. Çünkü 
üncü ııa:Pa:mıdaki ınorlologi bi.1liı.- bir c::ıemantik> bahsi a.pnak is.teme- Frnnıı.ızlaı- J...- ordasanan bu 
münde ck:eli~ele:rin yapısı> bahsine _., -..--

'diği için, modemleri, semantem ın=- İfgal hareketini bir iır.til& t-bbü-§öyle haşlıyordu: -.-
cE.eliınelerlmiz bir veya bir kaç humunu. da içine ala.n gen.iş biıı ta- SÜ olank deiil, bil&lôs Suriyenin 

sesten ibaret manalı bir ta.k.ım basit rifle izah ettiğini söyledi. istilasında oldoiu gibi bir İngiliz leri ve davetliler de eğlencelerde . . _L t . ı· B - 1._ 

Rei:sülbattatin Kimil Akdikin vefatile, Tuğrak~ İsmail Hakkı, 
Necmedd.in ve Ha.cı K8.mil sehp.bmm bir ayağl. baldı. Bize bas 
olan hattatlığın can çekİl}mesi karşısında duyduğumw hüzün de 
içimi.Ule apayn ve bamb~ka bir elem doğuruyor. 

h ı. L _ı_ d ıstınur. e mls u. u uç ~mpa 
azıt llU unmu:llAr u. · · 

Saat 14,36 da toplanan bütün 
1 

menrup çocukların hepsi dünkii 
talebeler, İ.atikl.al maı:şı. ile bu eğ- eğlencelere iştirak etmişlerdir. 

llllliurlardan te - "' -- Münakaşalann i&tili$ınm önüae ıeçmek için ya-
şekküI ederler. Bu Y 8 Z 8 ft :· ıoonunda morfem pılacak himaye ve s.İya-t pyre• 
lııısit. unsurların tarffinin düzeltil- ti olarak tel&IJ&.i etmektedirler. 

•IH••ı 11 •••••••• 11 •• llt••tel •att 11111 I• •••••ti t•tlll llllllla••• Lll ........ 11 ....... .: •• .-. ••• ._._._._. •• ._ ... ıll 

Cer.ahı Haktan merhuma mağfiret dilerken, geride sanat ve 
büyiik bir arkada,, öksmü olarak boynu bükük kalan gözü yaşh 
arkadaşlarma yine aym milli eadişe ile ve l:ıu acı hakikat karşısı~da 
her zamanda daha büyük bir ruhi vecd içinde u:ı:un ömüı:_ler dde

Beledl7ede1 l f ktıaat haherlerl ı 

yoruz. CIHAD BABAN 

Yazan: KANDEMiR 

* İNŞAAT lÇlN Ç]MENTO VE + K,UMAŞ F!YATLARI S~BEP 
RiLECEK - Çimentoya ihtiyaç gös- SIZ YÜKSBLTiLlYOB - Kamaş 
teren her inşaat için, mesul mimarı fiyatlarında son günlerde tedrici bir 
tarafından vilayete bir ihtiyaç Us - yükselme başlamıştu-. Yapağı fiyat
tel;ii veı·llecek ve alınaeak çimentola- lıu·ile i~çi ücretlel'inde hic;:bir cteği
rın nerelere sarfolunaCTıii;'ı tasrih e- şiklik olmarfığt halde kuma:ı- fiya.tla
dilecektir. Yapılacak koı1trollerde rının yi.ı'Kselınesi için hiçbir "ebep 
brınıın abi ~ıkacak ollll'9a, in,,aat sa- görülememiştir. Her nevi kunıaşlar
hibi hakkında Milli Koı·unına Kanu- da bir kaç ay evvelfsine naza.ra.n 
nu hükfünleri mucibince takibat ya- yüzde 3 - 4 bir yükselme mi.işahede 
pılacaktH'. edilmektedir. Fiyatların tetkik edil-

+ BELEDlYEDEKl TALEBE megi için Murakabe Komisyonuna 
MEMURLAR - Talebderin memur bazı ı;ikiıyeUer yapılmıştır. 

........ 't. ••• .-.................. -:9 ....... . 

Beni takip eden iki ( fahri ya ver ) den 
kurtulmak için konsoloshaneye girdim 

Günlerdenberi Batum önünde 1 ne ~e ain. a~r yürüyor_d~m. Bu 
lxkliyen ç~t çeşi; zırhlılar, tor- vazıyette hu;brr dost evmm veya 
pıdolar, ::;ilcpler ve lükıı posta- dükl:anının~ kapısmda .. durll:1;a
lar, bir tema~ sone dağılan ka- marn. hatta onlardan bınne bıle 
}abalık gibi şehri, iimanı. kıyıyı teaadüf etmemem temen.ı:ı o]u

ı:llanuyaca~arı hu::ı~:_und~ t.:1k~n ka- + PETROL KUMPANYALARI
nun Beledıyeye teblıg edılmışttr. Be- .11nv ıllb-RJ(B,'ZLERI - Fevkalade 
lediyede çalışan talebe. memurl_a:a~ ahval sebebile merkezlerini Anadolu
memurluk veya tale~elıkten hmnı ya nakletmiş olan şehrimizdeki bazı 
seçmeleri biltlirilecektır. . .. petrol kumpanyalarmm tekraır İstan 

+ ŞARK KAHVELER/ - Üsk'll- bula avdet etmekte oldukları öğrenil
da.r iskele meydanında . kurulacak miştir. Sokoni Vakum kumpanyası -
şark kahve'"!in.in inşasını_. bır a~ukatla nın menıurlar1 bu ayın 23 ünde şeh
şerikleri almışlardır. Muteahhıt kah- rim1ze dönnı:işlerdir. Öğrendiğimize 
veyi in~adarı, ik~ sene ı.;onra ~eled}- gö,·e bu kwnpanyaların esas mer
yeye terkedeeektır. Bu kahvenın pla- kezleri vine İstanhuldB. olacak ve 
nını şehircilik mütehassısı Prost ka- Orta Aıı~do1uda ikinci derecede mü. 
bul etmiştir. him birer merkez teŞ.kil edilecektir. 

teYkediyoı-, ayni istikaınett~ Ka- nUTdu. 
radenize açılıyorlard.ı. . ·~ O halde ne yana gidecektim. 

Biz ikimiz geceyı Adnanın V kı. ı..;_ 'l d k t 1 ' a a ta .... ,.1-'Vı er en ur u • 
arka bahçesinde, her şeyden, hu malt i~in bir otomobile atlamak AdUyadeı 
ke:!lten uzak, başbaş.a, yapyalnız akla gelir ama o sırada Batum- NAN 
g _.w.-nr..tik. Ne bil hluna. yemek., d.a b. ta b·t' t ,_ . bul b'l k * TERFIE HAK KAZA _,,,._:-,, . akl 1 ' ll' ne ı e a&S.l a ı me HAKtJLLEI?iMiZ - Adliye Vekale-
ne btr katre ıçm~ . .'~a ge.- imkansızdı. faytin ise aranan u yakında kararlaştıracağı terfi füı
mişti O kadar hırİblT7 _ye~~- faydayı temin edemezdi. Cünkü tesinde birer deı·eee terfie hak ka -
yorduk ki.·· Büt~17 . ır omur amlar da biT tanesine binin~e pe- zanan adliyecilerimizden bazılarmı 
böyle elele yaşıyabılmz sanıyor- 1 şim srra gelebilirlerdi. Sonra tesbit etmiş, bh· listesini müddeiu
Juk.. ·' •. 1 da. daha ilk günün ilk saatinde ıııumiliğe yollamıştır. Bu listedeki 
.. Şa_~ak sökerken T rabzan go- (takipten kurtulmak) istediğimi, ismler şöyledir: 

rundu. hele {taki:p edildiğimi sezdiğimi) Birinci Ağırceza mahkemesi aza-
,,.,.,,. k aındun Salim Jhşol, İcra muavin 

B l hissettirmekle, gizli işler görme h"'·ı·mı· Cela-ı Türkaeldi, Nail Topuz, 
Kafka:!lya baştan başa 0 şe- b l ~ı' aıı.. '"' 

h .. niyetinde olduğumu i ~rmiş, ve Çatalca Hukuk haki.mi Sabri .sezer .• 
vikleYin eline geçmiş. ütün mu- b 1 d k' .. h ] · k h B il öy ece üstüm e ı şuu e nı en- Şile hakimi Muhlis ~e~, . Fatı . ı-
him merkezlerde milıııess' ve di elim.le arttırmış olurdum. rinci SuTh Hukuk hakımı Rahime 
konsoloslarunız yerleşmişti.·· Bu .. G 1 t S lh h"'·' · Ntısrct Bil Aklıma gelen ilk merhale Oz.e, a a B. u wumı · -
-.aziyette beni.ı::n tekrar Batu:ma konsoloshane oldu. gin, Sulh hakimi Zeki, Adnlar Sulh 
dönmem münası:z olurdu. Nıte- hikimi Niyazi Karkazan, ~sliye __ O-
kim çok geçmeden Kizlm bey de Marinski caddesine çıktım. nuncu Hukuk hiikimi Nail inci, Us-

b ka b k ak Konsoloshaneye yaklaşırken, ak- ku-·d~· saıa-htyetlı" mu''ddeiumumi mu--yenm aş sına ıra ar - ~ 
T rabzona geldi. si bir tesadüf, karşıdan Nemli avini Şevket Teoman. 

Artık Tr-:bzon istihbarat mi;- .irade Haıydann o her z.amanki + OROZDİBAK J!AÖAZASI 1H-

d D • · t rsenı"z yalpalı yur·· üyu··~.ile gelmekte ol· TiKAR SUÇiLE MAHI<ElllEYE dütü i im. ogrusunu ıs e 
Trabzonda da fazla iş kalmamış- dugunu gördüm. Haydar çok !la· VERİLDİ - M~hur Oı:ozdibak ma-

k f "! mı'mı· bir çocuktur. Görür gör- ğa:z,a::;ınrn bavul fiyatlan üzeı·inde tı. Ora dan bir baş a tara a na.11. e ek.ild .h . '-" tt ~ t 
d mez adeti verhile kollarını hava- fahiş bir ş e 1 tıaal' yap gı es-

dilmenin yollarım arıyor um.·· " bit edilmiş ve sahipleri Asliye İkinci 
iste tam bu snada Idi ki, E.n- !andırarak, bağırnrak ( ho.i ~el- Ceza mahkemesi.na verilmiştir. 

ver· Paşanın birdenbire Batumda din 1. · ·) diyecek diye ödi.im ko- Anlaşıldığına göre, mağaza, n1eş
goriiudii~ haberi geldi. puyor. Dikkat kesildim Ve gö:z ru karla satın aldığı bavulları, ikinci 

(Göründü) diyorum ama, göze gelir gelme2 heyecanlanma- el olarak yeniden kar ilavesile sat-
, ·· var..J. ııına meydan bırakmadan, seri ve mıştır. Muhakemeye y~kında başla-

lıakıkat~e onu ne goce:ı u.ı. 
keskin bir hareketle çaktııhm işa- naeaktrr. . 

ne de sesini duyan.·· t' k . d beni hir tanımıyor- + ECEL GELlı.JEYINCE... -
E P Batuma ·ındı;;.1· re ı a~ ra ı, ~ 1 k B k k .. d ki h'l nver aşanın ~ .b. d l d l d Evvelki a şanı a ır oy e sa ı 

muhakkaktı_ Ancak yeıin;, ızmı muş. gı 1 a gın a gın yanım aıl gazinolııl'ından bfrbine, sat"hoş ola-
Öl·le maharetle gi:ı.lem şibulunu- geçtı. rak giclert Süruri ıı.dıııda bır !'Oföı·, 
yordu ki. günlerle ugraştığıı;ıı.:! Konsolo:ıhanenin önüne var- 1 burada evvelce bir meseleden dolayı 
halde, bir türlü nerede oturdugu- dı.ğım zaman kapıyı kapalı bul- d.ar)?'m bulımduğu Ömer adtnda hi
nu. kimlerle gÖTiiştüğünü, ne ya-p- dum. O bir ld.hza tereddüt anın- risinc tesadüf etmiş ve a~·~adaşı Os
mak: istediğini, ne kadar kalaca- cLı, günlerden pazar olduğunun m~nı cı.~4~a alarak Omeri döv
;;,n1... Hulasa a ona.. dair hiç bit farkına vardım.. Kapıyı çalmak· m ye ID - .. . 
.,,. - . . Kavga sırasında Osman, Omerı 
sey öğreneınemiştik. başka çare yoktu. Karşıma dık~- kotkutmak için tabancasını çıkarmış, 

Ben T rabzondan, Batumdaki len kavas tanıdıktı. Yol verdı, Sü:rııTi ise bunu birdenbire kaparak 
arlC:adasları mütemadiyen ınk·s~ı- İçeri gitd1m. Ömedn üzedlle ateş etmiştir. Bel'e-
rıyot (~ubakkak) olan bu b.abHi Simdi pecetleri cadd.eye ba- ket kurşun isabet etmemiş ve kenrli-

k t 1 · · · ·· ' · '-an. alt' kattakı· odada ~o"zde sini t.op.arlıya.rak Sümrıye hir yum-tev:!li e me en 1çın ne mumKuns~ .._ ~ 

Yapmalarını istiyordum. Cidden (nefes alıtken} boş köı;:ı;den so- mk inldirertek kSe~disi.n?d de_n.ıd·ze bka~dalr 
_ı_.ı. ı__w t d. it t juvın-amışır. uıurt enı:ıe ogu-

k.ıymetli olan bu .arkaU<1-'?14TUl' ~~- ~gı ta.tasım e ı~oı:ını: .. ş e 0 e- malc fizeııeykPn yeti~n kayıkçılar ta-
ce gündüz Enver Paşanın peşmde lrn k.apısındanbcn peşunı hırak- rafmnun lmrtarıhntstrr 
kostuklannı biliyor, f a.k.at yine mam~ olanlar, k~ıki köşede Biraz sonra. Jı"eien' po.liı-ler üç lcav
ele. bir şey geçiremiyordum. biribirlerine tesadüf etmiş de çan gacıyı yakalıyarak adliyeye veı·miş-

İsin böyle uzaktan takip edil~- çana dalmış iki ahbap çavus gibi Icrdfr. . 

+ DERİ BIRL!GINE AÇTLAN 
AKREDiTlF' - Deri Bidiği için 
evvelce açılm1ş olan alnedltifin kul
lanılması için Ticaııet Vekaleti Bh·li
ğe .45 ıı;ünlük mühlet vermiştil'. Bu 
müddet zıu·fında bu akreditif kulla
nılına.dığı takdirde iptal edileQektlıı. 

* ıl!ANİF'ATURA SiPARiŞi -
Manifatnracıla?' için tahsis edilmiş 
ola~ 250 bin liulık akreditif hemen 
hemen tamamen kullanılmtştır. Heı· 
gün harice 30 - 40 bin liralık sipariş 
verilmektedir. Bu mnni:faturalar Bas 
ı·a yolundan getirilecektir. 

+ TAKAS MÜDÜRÜ GELDİ -
Bir müddettenberi Ankarada bulu -
nan Takas Şirketi Müdürü Salih 
Banguoğlu şehl'imize dönmüştür. 

+ TİCARET BORSASI İNTI· 
lf AJV. TI - Tical'et Borsası senelik 
meclisi idare intihabatı dün yapılmış 
ve neticede eski idare heyeti aynen 
ibka edilmiştir. 

+ LAIPZİG PANAYIRI - 31 a
ğu~o:itan 4 eylüle kadar devam ede
cek olan Laipzig p:rnaymna iştiraki
miz takarrür et111; Ur. Alman hüku
meti panayıra iştirak edeceklere mü
him kolayltklar temin etmiştir. 

+ BiR MUEf'I'F:KIR YAI(ALAN. 
Dl - Beyoğlunda Haçopulo pasajın
da. Napoleon Zahal'iyadis, kıl tela ih· 
tikarınılan dün adliyeye verilmfı;tir. 
Suçlu 12,5 kuru$1uk telaları 25 ku
ruşa ~atmak i~temiştiı·. 

+ KIL TORRADAR - · Çuval ih
tiyacımızı kaı şılamak içın .4, nadolu
dB. hüyiik kıl torbalar imaline baş
lunmı~tır. Bu torbn tarla tncir. üzüm 
ve diğer maddclcdınız harice !!atıla
bilecek-tir. Bu yüıclen keçi kıllarına 
ta.kpler artmtştır. Fıyatlar 125 ku
ru~a kadar yükselmiştir. 

lllaarlfte ı 

+ OKULLARTN TEP'Tİ$/ 
Me7Jun bulunan Maarif .Müdüı'iine 
vekalet eden muavin Falk Öz, şeh
rimizdeki okullaı·da dün bir teftiş 
yapmıştır. 

Pollateı 

herbirine morfem. Peyami 5 Af A me~ine, semantenı 
ınefhumumın da Japonya Hindrçini ile (Siyam) 

deriz.~ """ · .,.. - a~-ı·ıc.a iıah edilme Kralhi:J arasındaki Fransular1n 
Morfemi. böyle '" ~ d 

tarif ed1!n eser, iltisaklı bir dil telalt- sine, fakat ckiik - ek~ tasni!inin e- vaktile Siyamdan aldaklan arazi-
ki et.tiği türkr;enin kökleı:le (l'acine), ğiştirilmemesine karaı veı·ildi. nin ia'desj meselesinden dolayı çı· 
eklerden (snffixe) teşekkül ettiğini - 8 - kan harbi bir fırsat ad&derek 
ırusıeriyordu. . . . . KELİMELERİS TAS~rİFi Fransız müstemJeke İmparatorlu-

Ben kitaı:ta mo~:fem _tarıfının __ çok ı J!ÜNA.KAŞASI ;unu zapt ve ilhak letebbüsünde 
yanlış ol lugunu ~oyle<lım ve «kok - . 1 mana bakımın- Luhm'"amtsb. Bil.ikis iki tarafa 
ek~ ta,:nifi yerine, modern granıe~- Eserde kelıme er . d k ulb'. . 
lerde olduğu g"bi cmorfem _ Seman- daıı sekiz kısm~ ayrılıuı~o. tav;uıu.ıt e ere s u temm et-
tcm> e:;asları konma:ı:sa, ileride, hem 1. İsim, rnİftİ. 
kelime ve hem de cümle yapılarının 2. Sıfat, Şu kıtdar var iri, bu sulhe ait 
morfologi ve semantnt b~ı"kırmndan 3. Z:ıntir, olarak Japonya ile Fransa arasın· 
izahlarının k>iribirine kanşacağı:nı, 4. Zaırf, da im'lalanım hususi bir protokol 
içinden çıkılmaz bir koıııpleks doğu- 5. Edat, ile, Fran"A Japonyo.yı Büyük As-
l'aeağını an1atımya Çhiıştım. J. Ven- 6, Rabıt, ya iıılerinde en ziyade alakadar 
dryes'in cLe Langagcl adh eserinin 

1 7. N~~a, olan ve binaenllkyfı burad~ sulh 
86 nc1 sayüı.!l.lldaki morlem izahını 8· Fnl. ve intizamı muhafazaya memur 
okudum. O izahı burnya da alıyo - Bu tıumtf bir çok aza taı·afından 
rum: tenkit edildt. Miinak~:ı:ya Ta.hir Ne- bulunan biiyiik devlet olduğunla 

eller cümlenin içindı.? biribi-rinden jaıl, Ahmet Cevad, Baha Töven, Ali tanunıfh. 
ayrı iki unsur vaı·dır: Bir yanilan "Ulvi, Hakin Tarık, Kemal Aııkeri, İşte bu vesikaya blr.aen Japon
fikirleri temsil edeıı herhanıri bil' Ragıp Özdcm, Fuat Köseraif, Faruk ya Hindiçiniyi İngiliz istilasıni 
ıııiktarda cnotion> la.nn ifad~si, ve Gihtunca iştirak ettiler. önlemek için i~gal etıniye karar 
öte yaııdan bu fikiı·ler arasınnaki Bazı arkadaşlara göre cisiın, sıfat. vermif ve bun& (Vichy) bikdnıe 
bazı münaııebetlerin işareti.. ~ğer zamir, fiil, ednb şeklinde ananevl ti muvafakat etmiftir~ 
ben: At ko1u11oı• det•ıoem, zıhnırnda, tasnifi muhafaza: etmek daha doğru 
cat> ve «koşu> fikirleri vardır ve · olacaktı. cNida> nın ve cı~rf> m Filııraki lngiltne Harieiye N&
ben ikifıini ds «at koşuyou ikrarın- yeri ve fonksiyonu etrafında uzun zın Eden, bııı devletin Franw:ı 
da birleştiriyorum. münakaş-alar oldu, Hiadiçinisini is.tila etmeyi ala ta-

«Semante'IJt elendiği za~an fikir- Tasnii kıı;mında bu kelime nevile- sa..-.ur etmediği hakkında iJii. 
!eri ifaif<' eden lenguistık uı:ısu~lar rinin hcrbirinin kıı.a bit• tarifi de ten beyanatta bulan"""hw. 8anaı 
anlaştlm~lı~.ır: Bor.rda <at> f~~ı;t ve vardı. İleride bunlar ayrı ayrı tarif kartı Fra111a hiikümeti vaktiLt E
ckoşm fikrı ~ ~e mıuf em dendıgı __ za~ \ edildiklerine göre bu kısa izahları den'in Suriyenm İngiliz bvfttJ.. 
man da b~1 fıkiri~r ar~sıııclaki muna- fazla bulanlar cia oldu. ri taYafmdan ~al ediliniycceii 
sebetle.ı:i ıfade eden lısan unsurları K ı· ele in mi.na baklmından bi.r haı-ı .• n..ıı~ ~-m' at _...:ıcli9' ı.._rı... 
anlaşılmalıdır: Burada. koşuyu at e ını. ı· 1101U Q4I "'aw ...-ıo:rn _ -

• L- lı 1 . sımft~ıı ba.şk. a _bır sınıfa g_eçmelerı, sonradan ~L·ı bır· bah--e !le b-fikt'ine bağlıyan miınaseın:t a sıgaı- _ v- .... JJJ _ 
~'~··ed - .. .. hsll . b mesela bir ısmm s1fat, bır sıfatın k_ 1.___ old ~ 

sılllll. mun uçuncu şa e ıza e.. zarf, bir zarfın edat olarak kullanıl- rasJDJn zaptına ~mlf ugu-
clilmiştir. Morfemler zihnin seman - dığı iddiası da nlünakaşa edildJ. E _ na batırJatmaıktadır • 
temler arasında kurduğu münasebet~ sel)de cmorfologi> ve csemantik> Fransa hükômeti, ~imdiki bü-
leı1 ifade ederler.> 

Eserde morfem tarifinin bund:m bahsi, müellifin sistemine göre, biri- yük harbia sonunda Aıyadaki ı,a. 
ibaret olınadığını, hiç ek almıyan bil'ine _karışmış ~~duğu .için çocuklara yiik mÜ$temleke İmparatorloia
c,:ıfır modem> lere kadar bir çok bu mana tedahullerim anlatmanın nun yine kendi elinde kalacağına 
nevilerin de izah edildiğini söyledim; zorlaştığı fleri silrüldü. emin olduğundan Hindi~ 
fakat esas bakımından bu aydınlık Münakaşanın sonunda, yanılmı- sevkülce:n noktl\lanntn ve bilhas 

·r· k b l d"1 .• t kl'f uorsam, tasnifin ibkasına, yanların- • • s· tarı ın aynen a u e ı nıesını e ı ~ sa cenubi Çin Denı:ıme ve ınp 
daki kısa tarülerin kaldırtlmasma, 

ettim. pur bog-azmm sa. rk tarafına hi-
d E f l · bazı nida ve zarf misallerinin değiş-

Ahmet Ceva mre, mor em et·ın kinı olan (Saygon) ve d=~et ce-
yalmz münasebet ımsudarı olmala- til'ilmesinc ve yerlel'iııe daha uygun- '6 

rma dayanan tenkidime iştirak etti. laımın konmasına karar verildi. nup lirDanlanmn Japon dona.,. 
Hatınmrla yanlış kalmamışsa, Ali (Derıam edecek) ması ve ordusu t11Fafından İffali-
Ulvi Elöve ve Tahir Nejad, öğretim PEYAM! SAFA ne muvafakat etmi,tir. 

r 
Kesme şeker 
satışlarına 

başlandı 
Ticaret Ofisince hariçten geti

ı·ilen kesme şekerlerin satışına 
ŞPker Şirketi tarafından başla
ııılmıştrr. Şekeı· Şirketi bugün
den itibarrn bütün küp şeker sa
fışlarını kabul edecektir. 

Hayırsever bir 
Türk kadıııı 

Ölürken •ert1etini 
hasf.ahanelerimiu bıraktı 

Suriyede İngilizlerin aylarca 

ı ı: ~:1:~ ~ : : ~: ~:~ ~ ~ ~ ~: ~ :ı ~r:::=!~i:~:~~~t·: 
1 + FRANCALA işi: Bazı, mınta- halli Fransız rmdramlım tarafın. 

kalarda f:rancalalann iyi tevzi edil· dan her türlü ycrrdım ve kolayhğı 
medi~i hakkındaki şikayetler üzeri- göstereceklerdir. 

'ııe, Belediye Teftiş Heyt>ti halann- Fransız Hindi~inuinin işgarın. 
dan bir kısmı, Adalar ve diğer semt.. den sonra a)'T1J yarımadad.ıı b\I· 
]erde tetkiklere ba~lıımışlardır, Yol- lonan Siyamın dahi, İngilizleri• 
suz tevziatta bulunan fırınlar şid-
detle cczalandırılıı.caklardır. Bimıanyadan ve Malaka yanma .. 

+ FAZLA PARA ALAN KAH- dasınôan yapmaları muhtemet hİıt 
VELER: BaZl kahvehanelerde müş. istila hareketine kar~ı sıyaneti icin 
terilerdcn tarife harid para aldık- bu Asyalı devletin topraklarım 
ları şikayet edilmh;ı, yapılan tetkik· da emniyet altına almalan bek· 

1 

!enle Şehzadebaşınclaki İhsanın kıra- lenmektedir. 
athanesinin bu şekilde bal'eket ettiği d 
görülerek öç gün müddetle kapatıl- Japonya, Hindiçjni yarıma a-
mı ştı r. sında iyice yerle,ip hem Hint Ok * EHLİYETSİZ GARSONLAR: yanusuna, hem de Büyük Oh ... 
Bazı gazinolarda ehliyetsiz ve mua- nuaa Asyanm cenuh~da bakim 
yene ciizdanı olmıyan garsonlar çıı.- yerlere yerleştikten ve buradnlıri 
lıştırıldığı ~örüldü~nden sahipleri kalay, kauçuk ve priı:aç gı'bi tii-

Kapanzadelorden Bayan Naciye cezalandırılmıştır. kenmez membalan temin edeı-eJc 
adrnda İzmirli hayırseve!' bir kadın, * OTAKÇILAR - EDiRNEKA- Amerikaya ve deniz~m memle· 
Alman haı;tanesinde apandisitten a- PI YOLU: Ota.kçtlar - Edimekapı ket!ere ihtiyacı lcalmadiktan sno-
meliyat olmuş ve kenclini fena hisse- yoluna yapılmakta olan elektrik te- I 
de:rek, ölümünden bir kaç saat evvel sisatı tamamlaıımıştır. Yaı·ından iti- ra çok muhtemekHr ki Ku:1 0-l'Qu... 
bir vasiyetname yazrı:ıış, servetini is- ! haren liimbalar yanacaktır. ya şark lan bücmn etsin. Japonya 
tan bul Haseki \'e 1zmir Memleket + FLORY AYA OTEL: Belerliye, ne Asyanm cenubllllda, ne de 
ha~taneleTine brna:kmışt.ır. · Floı-yaya büyük bir otel yaptmruya Asyawın ,imalinde yapacaia h~re

miy~eği anlaşılınca biz.e tekrar konuşuyorlar. Birinin arkası dri- Dun Asliy~ Ik!.ııci Ceza _mahke~1esı 
Batum yolu göründü. nük, ötekinin yüzü görlinüyor : bu davayı gonuuş ve netıcede Suı-u-

Fa•'--t AllaL b'ı'- ya, her za- Esmer zayıf. kaytan bıyıklı. •ızun riyi korkutmak kasdil.e. kıın;iın: sık
-. n 1lıll • ınakt.an 12, Osnıanı sılab teşhır et

man özleye özleyc gittiğim hu boylu, kal~alclı. · · Kayıkçıya ben- mekten 3 gün hapse mahkum etmiş, 

karar vermiş ve tetkiklere başlan - ketler için İngiltere lle Amerika• 
+BİR İH'rll'AR TREN ALTIN mıştır. nan tehditlerini dinliv. eceii-e ]: n· 

DA. KALARAK ÖLDÜ - Evvelki Mu•"teferrik 1 * BEYKOZDA Ab h p "' "' : ra arn aşa :ıememektedir. 
ı;rün saat lfi.20 ele Peruiikten kalkıp . korusunun istinat duval'ları tehlikeli 
Jlaydıı.rpuşaya ıtelen banliyö trl'ni, * NJT\EL P.'lRA;f.1R TEDA: göı'ü1düğün<len yapllması kaı-arlaş- Muharrem Feyü TOGA Y 
makine deposu ıinümıe 51 yaşrn<laki l'liLDEN KALD.IRl!'l1 (JR - Eskı mıştn. =3 sen beldeye bn defa adeta iste- ziyen bir tıp. Ömere de beuet kazandırmıştır. 

~iye istemiye, ayaklanm geri ge- Bu adamların beni takip ettik- + ALTINCI CEZA llAKlılli 
ri giderek yollanıyordum. Bir his- !erinden şüphem kalmamıştı. An- HASTA - İstanbul Asliye Altıncı 
S:kablelvuku beni, gayri ihtiyari cak öyle bir vaziyette idim ki; Ceza hakimi Arif Başkaya, clün ani 
bir hayli tedbir ve ihtiyata sevk dısarı çıkıp da öteye beriye baş olaı-a.k rahataı~an_mış ve heoıeıı Cer-

. _ ,_ hut klA 'k il 1 rahpaşa hastanesıne kaldmlnnşbr. 

Vah.ap Topltıya ça.ı·parnk altına al- nik<'I beş, on ve yırmı ı>_a1·alıklar Ma- ••••••••••y;ti.;{rf'Efkii''"''"•" 
mış ve parçalıyarak öldürmü:~tür. liye Vekalıetiııin ka:rarile lı te~nmz 
ZabLta tahkikatla meşgul olmakta-ı 1942 tarihinden sonra teclavulden Niislaası (5) Kuruftur 
dır. kalrlıı·ıfa<:aktu·. r A& Ş .. ı Tl&kiys Har! l + flİR SANDAL DEl'RILDİ - * ŞIRKFJTJ HAY_Rİ_YE TARİ-\ OH. eraıh lı;lm ~ 

etmişti. vurm~. ya ası usu er e Müddeiumumi Hikmet Oııa.t, vanın 
Evvrla, vapurla gitmek iste- bu iki ahbap çavuşu yorup bu- da adliye doktoru Enver Kar;n ol

med.im, bir takaya veya motöre naltmaktan hulasa müsbet veya dn~ halde hasta hakimi hastanede 
atlıyayım, tenha bi'r kıynye çıkıp menfi bir iş görmek, o anda, ne- ziyaret etmiştir. 

Sandalcı Sadık 423": numaralı kayı- f'ECERİ.\'DFJ TF:\'ZILAT - Şir~ ! Senelik ••• ._ .••••. HOO Kr. 2700 Kr. 
ğile Bıır.crazadasına karpuz götürmüş ketf Ifay riyc, tr'.~kücim, Harem, Sa- Altı aylık ............ 7&0 > H60 • 
ve dönüşte yclkı>1ı açıp limana J.?;n·- laJ?ıı:idaı Kiipı'i.i ve Kalıataş, Beşiktaş tle ayhk -~-···--- 400 > IOO > 
mek isteı-ken kapaklannıışsa da eli- hatl:ıt·!nın bilet ücrotlcl"lnde tenzilat qir aylık ............ llO > 70ktar, 

Batwna karadan, kimseye görün- dense işime gelmiyordu. Kıymetli liikimJmize acil :;ifalar 
meden gireyim. orada tıpkı peşi- (Devıımı vaır) dileriz. 

ğer sandalcılar tarafından kurtanl- ı yapacaktır. Tt oı4titat ı ağu~osta ha.' DİKXAT: 
mıştır. lıyacıı.ktır. DercoJutımıyan evrak iade· olunma&-

ne düşeceğim adam, yani Enver 
Paşa gibi, ben de yerimi yurdu. 
mu belli etmiyeyim, dedim. Fa
kat biıaz düşününce bu şeklin 
durup dururk.en beni miişkül va~ 
ziıyete sokacağını anladım. Niha
yet doğru yolu tel'Cih ile atladım 
yine bir İtalyan vapuruna, Batu
ma gittim. 

Otelde teşehhüt miktari aın
lendikten sonra, vaziyeti tetkik 
için sokağa adım atar atma2, da
ha köiCyi bile dönmeden iki kj
şi taTafmdan taki.'p edildiğimi 
farkettim. 

Kimdi bunlar ?' 

Pe~imden geldiklerini sezdiği
mi kendilerine hissettirmemek 
için onlara sık ve dikkatli bak
rnarnam lazımdı. 

l i ama, kimin tarafından gö
z ':imi, kollandığmt1 da bil
ınenı hir ~arnretti. Diişüne düşii-

Edebi roman: 7 fsebet almıyan zamanlarda gülii- 1 biıi~inl tercih ettiğini his::oettirme;ı-l zaman som•a kendimizden de bahset
yordu. Ağabeysinin nüktedanlı- d. Fakat e<lebiyat mualliminin bu· miye. başlal'dık ve bu bizim tçln d;ı.ha 

r rn-A r, ~ız 'D _A~ u' -= ğı onun çok hoşuna yaı-ıyor oı- ıunduğu geceıeı·de elll!letlya ona hitııp zevkli olurdu. 
... ~ .. r il..., Pli'- malıydı. edeı·ek konu~tuğ:unu fa.rkedeı'dim. Bununla bera.be-r konuşmalarıımı-D fil fil ~ .A.. fi l'J - Bu toplantılarda naditen tesa· Ziyanın rn:İ:'afirlerine karşı tam bir da, daima ilk tesadüfün -çıphk gö-
• ~ ~ 'M' fH\ 1.'5 _ düf ettiğim edebiyat muallimi 1 alaka gii~tı>ı•diğlni görmediın, o ba- riinmenin;. ıztırabi ve hicabL a.ramı7.a 

Naci bey gayet zayıf ve e,elrin- zan ıt~eli, ekse:ııiya n-ıai?mum fiıkat glMlnmez bir mukavemet ve perde 
Kemal Bllba,ar gen bir adamdı. Işıktan uzak brr ı daim.a ntfüıtehri idi. . koyııyordu. Fakat beraber buı~r:-
·--·· .. ••••• .. ·--········ .. •••••• köşeyi intillap eder ve kcıllarmı . Eks~riya onhı.ta erken g-ı..''Jney-1 ter- m~ktan, ~aşbaşa ~Jma~tan her ıkı-

me..:...ı· ı'•te- "'. göO...üne kavın.~turur, mükaleme- eıh rdıyordum. mızde de ıtiraf edilmemış bir hoşlan-Bununla beraber bu toplantı- ""' ,, rm .,,- 1 
Ye pek az karıs.·ırdı. Çünkü o zaman Medihayı evde pi- ma mevcuttu. 

larda onun bazı şiirlerini beğen- Efend'likte. baska bir ki- la k bul d ...,_ O h 'd' · d i bir - ı . Konuııtugu zaman ko!Tnrım büvük 1 y~no 1:a 1' en u.yor u~'.ı. ... .naza~ na er gı ışını e yen eser 
diiimizi hatırlanın. Fafr:at şiir sa- barlık va:rdrr, derdi. hvi~TerlP hareket ettirirdi. Maymun Nıınet. hanım da pencere onunde b1ı götürüyordum. Fakat her defasında 
natkmane güzellikten ziyade Kardeşi 30 Yil.\llarındayd1, iri : elleri gibi kemikll, ince ve u~un elle-, ör~ü ile r.ıe.1~"Ul ve dü~ünceli bize da nota kağıdını ilk buluşma anında 
onun ahenktar okuyuşundan bir kızdı. Şühela gözleri Oiribi· ı r:I vardı . Onlal'dan utandığı için el-ı refak:ıt erfh-ıırd-u:. çıkaramıyordum. Uzun konuşmalar. 
kıymet alıyordu. rine oldukça yakındı. Kahlrnha- lerinl ~;?süne kavnştıırdnğuna dik- Mediha; ife başbaııa kaldığınuz za- iliı.n, birçok parçalar çaldıktan !Oll-

Sonra onlarda ilci. kardeş ta- lan boldu. Gülrnedİgi zenrnnlnr-1 kat ederdim. 
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maııalrd~ n '::Siltidc~, sanattan,. ya- ra, ayrılacağım sırada, cebimden bu 
1*ıuış4ım. Sunla:rcfan birisi b.rr da ı.ızı.ın burnu riyakfı~ v~ abus 1 Gölg-eli .bir köşa buill.ına.z ve aydm- lıut t_erbıye v.e te~rı.s meselelenı~den yeni eseri çıkarıyor ve ona bunu ver
kolu ve bi~ ayağı sakat olan bir bu gölgeyle yüzünü ka::ıı-lndı. lıkta kahrsa; büyük bfr huzurmzluk gençlik psıkAıloJı:Unden bahı!!leı· memekten keııdimi alamadığım gibi 
reasamdı. Hazır c~vap ve nük- Ve gözlerinde. insar.a h z nraz- içinde kıvrarrd,ğını farkedeı·diııı. ı açanlık. Ekseriya zeki ve mfüıtehıi gösterdiğim zaman yüzümün kızar
tedan, fakat menfaatlerini kova- luk VC"ren brı: kin ve ihtiras ıı;ııi;ı Böyle zama.nlaı·lla hir fır .. at ve baha. bir anlayı::]a arluda:slnrını, onların dıii;:ını hhısediyoTdum. Bunu ilk za-
lıyan bil' adamdı. Kendisierı Mu- farkedilirdi. İhti al bıın 'cı.n do- ne ile meclisi te!·.ketttğt olurrla. eviıvlc tcs:ıdüf ettiğ'hn insanl~rı ba- manlarda şöyle izah ediyordum: 
rat bey d'eğil, Murat efendı den- ılayrdtr kr sebepsiz , ~ h' m .. na- Nimet hanım, ınl~atir e1 n·ıı hiç.\ ııa çekiştirmekten haz:ıed .. ıdı. Bir (DtnJ11m1 tJM} 
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r-t~.?..?.~~.~~~~ ...... ~~~~ ..... i1 
Şahsına ıaggı ve inan ( 

göstermigen bir adam 
gurl için f agdalı bir ıın-
sur olamm f * * * 

Şahsına saygı gGilternııycno 

adanı, .lı:enılini hor g!Sxen, mezlı
yetlerinl tanımıyan, liyakat , e 
istidadına ehemmiyet ve:roı.iycıı 

adam demektir. Bütün bnnları lıı
ühkar eden, bütün bunları ç1ğn1-
yen insan demektir. 

Kendini tanımıyaıı, kendine 
zıu·re kadar saygı ~rnıiyen 

ada.mm yurt çiıı. faydalı ol.nırunnn 
imkin yolttur. Yurt, ferller.fu. li
yakatlerinden, meziyetlerhıdıın 
istidatlarından btifade eder. 

Sa.hib · tarafından ııayg:ı eörmi
yerek, yerlerde silriindiirüler.ek 
inıha edilen kabiliyctlain yurıl& 
müfit olmasına imkan yoktur. 
Yurduna faydalı olmak 1stiyen 
yurttaş. her şeyden iinca kcnd i 
seciyesine saygı göstermeli ve 
kendine inanmalıdır. Yoksa ken
clisine inanınıyzn bi:r adamın baş. 
ka biı' §eye inanmasına imkan 
yoktur. 
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lf gOçtUrn 
demlftlk 

ta.,. ... ı ..... ..._J 

._.. ...... mele lt..,....lar, Arna· 
YUtlaktaki ordulannm kumaadan 
lwım ak sık deiiftirdsçe ne ~aa
thi•nm. ne gibi miitalealar yii~ 
rüttiiiimüii kariler elbet anut· 
..... ,••rdır. Şimdi Alman orda
_. da aym cleiitiklik yapllmı· 
,.. a..,J.,mc:a a)'lll mütalealan 
t.ahrlaJ'IP tekrarlamaktan kalerni
miD menetmek biraz ıüçtür. Her 
M.lde laerhanci bir muharebenin 
cıereyw .........da o muharebeye 
._,,.,,,., olanlann birdenbire de-
iiftirilmeai, beklenilen muvaffa· 
qetlerin elcle edilemediiiae, res
mi tebliilerin bütün tnillerine 
njmen, kati emarelerdendir. 

Maamafih ba defa Ras cephe· 
ainde, Almanlann daha nvel di
ğer memleket ve cephelerde ka
:zandıklan mUYaffaluyetleri ayru 
tekil Ye süratte bzammutmıJ ol
malanna biz kendi hesabımıza 
pek p.pmyoruz. 

Çiinkü ilk gündenberi eöyledi
iimiz veçhile evvela Rus cephesi 
2400 kilometre uzunluğa malı"k 
olmak gibi bir fevkaladeliği ha· 
izdir. Saniyen Rus ülkesi ucu bu· 
cağı bulunmaz bir memlekettir. 
Salisen Rusyayı senelerdenberi 
idare eden M. Stalin ıçok kuvvetli 
bir plısiyettir. Onun bitaraf kim
lder tarahndan yuılmlf tercü
mei baJini okumut olaDlar, M. 
Stalin'in bütün gençlik hayatını 
biyiik güçlükleri yenmekle eeçir
~i ve 1917 de Boltevikler Rua 
iclaraini ele aldıktan ıonra, bir
çok muharebelerde hazır buluna
rak tetkililçalıiı ve idaresinin kuv 
Yeti sayesinde daitlmıya yÜztut
m11f ordulan topbyarak .zafere 
snkettijini ba1irler. İtte bu sebep· 
len -.endir ki AlmaDlana bu 
tlefa açtn19 oldukJan Rmya aefe· 
nnin kendilerine herhalde birçok 
aiiçliilder çakarac:aj1 mıahakkaktı. 
Bu bMİkatİll bazı kimseler tara
fından daha hidayette tahmin ve 
kabul edilmemaei ve bilhassa tim· 
diye kadar hiç aldanmıyan Al
man Erkinrharbiyesinin bu defa 
hesaplannın bu kadar yanht çık· 
maıı cidden f&tılacak ahvalden
dir. Rusya seferinin uzamasından 
bisd olacak neticelere gelince bu
nun, evvelce de ıöylediiimiz ü
ure, birtakım yeni ihtilatlara se· 
bebiyet vennesi ihtimali vardır. 
Omit hilifında muvaffakıyetsiz
lilcler, insanları ekaeriyetle yanlıt 
iflere sevk ettiği eibi böyle muvaf • 
fakıyetsiilikler, fırsat bekliyenle· 
re de, ondan bami iatifade im
ünlannı vennİf olur. O cihetle 
pmdi yine harbin çok meraklı ve 
:heyecanlı bir devresine gimUf bu
lunuyoruz. Pek yakınımızda C"e· 
reyan eden bu çok kanlı ve acıklı, 
p tümullü ve girift davayı İle 
bizlerin herkeıten ziyade alaka ve 
ehemmiyetle takip etmemiz lazım 
releceğini aöylemiye bile bacet 
yoktur. 

TASVİRİ EFKAR 
····························· ··················· 
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lnglllz tebllll 

Xalalre, 25 (A.A.) - Ortatark teb 
lıii: 

Tobrnl<tan hareket etmiı olan bir 
çok mtlfrczcler, 23124 tcmmua gece
si, duaman m nilerine girmişlerdir. 
Bu mufrezclerdcn biri üç mil derinli
ğine kadar nüfuz etmiş ve cl hambe
rclerlle düşmanın kuvvetli bir nok -
tamıa bilcum ederek onu bir miktar 
zayiata uirattıktan sonra donmüe -
tfir. Tayyarelerimiz, bütün gece bu 
mfifrczeleıln harekitına muvaffakı
yetle muzaheıct etıniştir. 

Hudut mıntakasında makineli kı
taatımız, duşmanı ~eniden bazı ta -
rassut mevkilerinden taı·detmiştir. 

Habeşistanda ve Stırlyede değişik
lik l'oktur. 

ltalyan tebllDI 
:Roma, 25 Temmuz 

(A.A.) - İtalyan oı'dulan umumi 
karargahının •16 numaralı tebl{ğJ: 

On sekiz vapurdan ve bunlara re
fakat eden bir çok gemllerden mil • 
:rekkep olup merkezı .Akdenizde eefe.
re çıkmıı ve bundan evvel hava ve 
de:niz l.."UVveUcrimizln hücumuna ma
ruz kalarak !hırpalanmış olan Jngfii3 
kafilcsl, dün de tayyarelerimizin mü 
kcrrer hücumlarına maruz kalmıitır. 

10 bin tonluk bir vapur bomba Wı
bctile bat.mıştır. Biı1 12 bin, diğeri 
15 bin tonluk iki vapur da torpille
nerek lıatınlmı~tır. Bir lcruvazorc de 
blr torpıl, diğer buy{ik lıir harp ge
misine 600 kfloluk bir bomba isabet 
~Unİ§tir. 2.'l temmuzda bir t&)')'are 
~misinin hasara uğrabldığı, diğer 
bir vapurun batırıldığı blldirllmek
tedlr. Dllşmanın kaybettiği tayyare. 
Jerın yekfuıu ıekize, bizimkiler bete 
Çlluııııtır. 
Tobnık cephesinde mevzllmtze yak 

la an dü1111an müfrezeleri püskOrtiU 
:rnil!ltür. 

JTİZAR - Yazımızın fıızlalıtın
dan (Buyük Casua) romanıllllEl bıı 
SUD 4-nıedemedlk. Oku7t1culanm1z. 
ean 6dr iileris. 

-l.IA~i Ci UAB~RL~R l 
ALMAN 
tebliği 
(1 tııd Hhi/edu dna.t11) 

llim miktarda air alınmakta Te 
harp :malsemcai lğtınanı o unma'kta
dır. Dün gece milnferit tayyareleri· 
ınh Jııloakovayı bombariıman etmiı· 
tir. 

lbeaP teblltl 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Macar 

resmi tebliği: 
Son günlerde, mütemadiyen düm

dar •uharebelerl Yereıt düf11l&Dl lu
talanmız takip ederek prk isUka· 
metinde yüllerce kilometre llerlemif
tir. 

Bone nehri mmta'lca ında eiddetll 
m harebeler olmaktadır. Seri kıta. 
!arımız bilhassa 22 temmuzda mevzi 
alan v~ ıiddeUe kendınl mudafaa e
den düşmanı mnglüp etmişlerdir. 

Dilfmanın ınu ve yaralı olarak z:ı. 
ylatı buyfıktfır. Kullanılır bir halde 
on iki batarya top, bir çok kamyon, 
mitralyöz, maklnelitüfck ve diğer 
sıliihlar iğtinam cttık. Bir çok kam
yon ve 21 Sovyet tankı tnhrıp edil. 
mi' ve bir tank alınını tır. 

Blzlm zayiatımız ıı::dır-
Alman ileri hareketi 

Stokholm, 25 (A.A.) - Hamdels
tidning gazetesi diyor ki: 

Almanlar, son yirmi gün içindeki 
ileri hareketlerinin ilk on gün zar. 
fındaki süratlcrlne nazaran yan ya
rıya aşağı olduğunu v pyet hare. 
ket böyle ağırlaşırım ağtı•tos sonun
dan evvel l\lo kovaya vnramıyacıık 
hırını kabul edıyorlar. 
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Rumen hava kuvvetlerile Sovyet 
deniz kuvvetleri arasında 

Bedin, 25 (A.A.) - D.N.B. nin 
öğrendiğine göre, 23 temmuzda 
Dnicsteı· mı:msabında Rumen ı:avaş 
tayyarelerile Sovyet harp gemileri 
arasında şiddetli bir muharebe ol -
muştur. Sovyet harp gemllerine Sov. 
yet tayyareleri refakat ediyordu. 

Her tipten ve her tonilatodnn mO
rekkep olan bu filo Bcsarabya mu
harebelerinde kuvayi külliyeden ay
rılan ve Xarııdenizln şimal Jimanla. 
nna lltlca eden Sovyet kıtalannı 
nakletmetteydL İstiap ikabntyetlerln 
den de fazla asker yüklü olan bu ce
miler Dnlesterde mOteaddlt defalar 
taarruza uğramııtı. Öğle g(ln~inbı 
berrak aydınlığı alanda Rumen tay
yarderi hücum etmişler ve atılnn 
bombaların tam laabetil• vapurlar -
dan bir kaçı batmış ve diğerleri ağır 
hıısara uğrı.rnrak durnııya mecbur 
kalmııtu. 

Rumen tayyareleri zayiata uğra -
makınzın füıkrine dönmüşlerdir. 

Fin cepheıinde 
Stokholm. 25 (A.A.) - Rus muka

vemeti 21 ve 22 temmuzda Ladoga 
gölünde kırılmışur. Fakat \•azlyet 
henfiz tamamile tavazzuh etmemiş. 
tir. Çünkü Ruslar pek güç girilebilir 
ormanlnrda bulunuyorlar. 

Ffo taarruzu ohnalden cenuba 
dofn:ı, Tolotpacrvlden tevcih cdllınİ.f 
ve Ladoga gölilnün şlmalinden Olo
netz istikametinde devnm etmekte • 
dir. 

Suomosalmi mıntakasında şarktan 
garba geçen kısımda tcrnkkiler elde 
edilmiş ve Kıılttiparoi işgal olunmuş 
tur. 

Finler, Murmanska giden yolun 
Kem'e kadar olan kısınıru işgal edl· 
yor}ar. Bu mevzi mezkur yolun üçte 
birisidir. 

Dan Sovyct tayyarcleıi KoUca mın 
takasını bombardıman etmlşlerdir. 
Beş tayyare düşürülmüştür. 

Japeıya Fraısa 
ile aıla$1ı 

(1 t..i talı.ı/tMn. uı,..) 
ettı"lcten sonra Japon ordusu Siyam 
ve Birmanyaya doğrıı Oerliyerelt 
Singapuru arkadan vurmak istiyecek 
ve Alınanlar pyet Moskovayı alır· 
lana Sovyet Rusyaya da lıilcum ede
cektir. 

Bir memnuiyet 
Şanchay, 25 (A..A.) - Japonlar

dan muzaheret gören mahalli Çin 
makamları İngiliz membalarından 
gelen haberlertn HankoTda neırlnl 
mcnetmt~r. 

Eden'in beyanati 
Londra, 25 (A.A.) - P.ugün 

Avam Kamaraaında beyanatta 
bulunan Eden, ezcümle şöyle de
miştir: 

«-Japon hükumeti, Vichy"ye 
müracaat ederek Hindiçininin ce· 
nubunda bir takım deniz ve nuva 
üslcı ini işgal etmek talebinde bu
lunmuştur. Bu hususta Japonya 
ile Vichy arasında bir itilaf husu
le gelmiş olduğuna dair resmi hiç 
bir haber yoktur. Bununla bNa
ber, bu nevi hareket üslerinin iş· 
galinin kuvvei knribeye gelmiş ol
duğu aşikardır. Bu da Japonya· 
nın evvelden tasmim edilmiş o· 
lan yeni bir taarruzudur. Geçen· 
lerde Büyüle Britanyanın Hindiçi· 
niye hücum etmek tasavvurunda 
b~lunduğuna dnir olan bazı iddi
alardan bahaetmiştim. Bu iddia
lar, hiçbir esasa istinat etmiyor
du. Bu ahval ve şerait dahilinde 
hükumetimiz, Amerika, Holanda 
ve bittabi dominyonlar hükıimet
lerile ttmasa geçmiştir. Amerika
nın hattı hareketi Amerika H.ıri
ciye Nazırının aÇJlı: beyanatı saye
ıinde bütün cihanca malum olmuş 
tur.> 

Japon npurlarİ ı.-i dönüyor 
Sanfrandaco, 25 (A.A.) -

Japonya Hindiçiniye hücum etti~ 
ği takdirde mütecaviz addedile
ceği hakkında Sumner Welles ta
Tahn<lan yapılan beyanat üzerine 
Ameriltaya gelmekte olan 40 tan 
fazla Japon vapuru sahillerin açık 
larında durmuşlardır. 

Japon IÖ:zc:üıiinün heyanatı 
Tokyo, 25 (A.A.) - Reuter 

ajansından: 

Bu ıabah ecnebi gazeteler mu
habirlerijle beyanatta bulunan 
resmi sil.zcü, Fransa hükumetinin 
Hindiçini hakkında Japonya ile 
bir - itilaf akdettiğini ilan etmiş 
olduğunu bildiren haberler hak· 
kında Vichy' den malumat ide
mlf o1duğunu beyan etmiştir. 

Siyam lJitaraf 
Ba~kolc, 25 (A.A.) - Reu· 

ter ajansından: 
Siyam Bavvekili Luang-Pıbul

Sommgrams, memleketinin tam 
bitarafhk siyaıetine aadılc. kalaca· 
ğını resmen beyan etmittir. 

Franaa iiıler veriyor 
Hindiçinide çıkan bir fransu:ca 

gazete, .Japonya ile Vlchy arasında 
yapılan blr anlaema mucibince ce -
nubi Hfndiçlnldo J.aponlara üslor vc
rllece~-ini yamııştıı:. 

Akd 1 d Bagün Patis ra4y0Sll da bu ha -en z eki berl teyit edaı llıef!'i:rnı:ta bulunmuş. 

muharebe tu~iğer taraftan R~t. gazetc
(J iıloi ..ıt.i/-.,. ....._) cilerl kabul ederek, Htnalçtntnin is-

i O bin, 12 bin, 15 bin tonluk tilası takdirinde, Amerikan hattıha
üç dütman vapuru batınlmıf. bir reketinin ne olacatmı yarın bildrru. 
lcruvazör, bir tayyare gemisi ve c~ni ııöylemiıtlr. (Ankara radyo 
büyük bir harp gcmiai ha1ara uğ- pzeteai). 
ratılmıttır. 8 lngiliz tayyaresi dü- GöıÜflıt..ı. 
şürülmüştür. Bizim kaybımız beş Vi<:hy, 25 (A.A.) - fyi ha-
tayyaredir. ber alan mahfiller, Hindiçini 

lngilizlere göre hakkındaki Japon - Fransız gö-
londra, 25 (A.A.) _ İngiliz rüşmelerinin dostane bir surette 

Amirallik Dairesinin tebliği: 1 te':am ~ttiğini söylemişlerdir. 
Akdenizden bir kafilenin geç- ng~terenın b~ Amıntakadaki ha

mea için bazı deniz harek.itı vu· rekat ~e ~ tah~ıkat ka~ısındn Vı
ku bulmuvtur. Bu harekat esna- chy huku.meh Japonyadan yar· 
aında kuvvetlerimiz çok ~iddetli dım ~lebınde bu!u?muştur. Fran 
ve gündüz vaki hava taarruzla - sa mu temlekelerını müdafaa et-

rı k . . . d 
na maruz kalmış ve bu hücumlar- me ıçın ıcap e en tedbirleri ala-
da bir miktar düşman tayyaresi caktır. 
düşürülmüştür. Diişman tayyare· Harekat 29 temmuzda 
leri gece torpidobotlarımızın hÜ· Londra, 25 (A.A.) - Bir 
cumlarına hedef teşkil etmişler- membadan öğrenildiğine göre Ja 
dir. Şimdiye kadar ancak ilk ıa- ponlar Hindiçinideki hava ve de
parlar gelmiş olmakla beraber niz üslerini İşgal etmekte ve gar· 
yalnız bir tele ticaret vapurunun nizonlar kurmaktadırlar. İşgalin 
hasara uğradığı ve bunun da ken- fiilen 29 temmuzda ba laması 
di vesaitile kaffieyi takibe ve se- muhtemeldir. 
yahatine devama muvaffak oldu-
ğu sabit olmuştur. lince, daha geniş 

B~ harekat •nasında Fearlcsa cektir. 
torpıdo muhribinin battığı tees
sürle bildirilmektedir. 

Bu hususta tam raporlar ge-

Feareless torpido muhribi 934 
te inşa edilmiş 1300 tonluk bir 
gemi idi. 

:::;,,~~<:ııı----------

lnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Ankaraya naklediliyor 

J\nkara, 25 temmuz 
'(Hususi muhabirimizden) -

Haber aldığımıza göre lstanbul
da bulunan Gümrük ve inhisarlar 
Vekaleti ınhiaarlar Umum Mü
diidüiünGn Ankaraya nakli için 
tetkiklere başlanmış bulunuln:ek
tadır. E.ıl_aı itibarile inhisarlar U-

mum Müdürlüğünün A le 
ki . k f' n :ıraya 

na .ı . ey ıyeti Vekaletçe takarrür 
etmıştır. Bazı teknik m ) l . 
h 11. . ese c erın 

a ı teap etmekte ise d .. 
. b" b" b e munn

sıp ır ın~ .. ul.~nduğu takdirde 
Umum Mudurlugün An'--

1_1· 1 Jü&ray 
na~ ı muame eaıne derhal b l 
nacaktır. aş 8 

TASviltl ErKAa 

SOVYET 
tebliği 

(1 ilıd .Mi/.U. •••) 
Smolensk istikametinde mOhlm 

düşman kuvvetlerinin taarruzuna 
mukavemet eden kıtalarınus ce_pheye 
yeni gelen befincl Alman piyade ttl· 
menini tamaaile imha etmişlerdir. 

GOndüzün, kara kuvvetlerimizle 
işbirliği yapan hava kuvvetlerimiz, 
dü~manın makineli birliklerine ve 
piya<leııhıe darbeler :lndirmif •e tay
yare meydanlannda düımım tayya. 
relerine kal'fl hareketlerde bulun
muştur. 

Öile tebliii 
1ıfoakova, 25 (A.A.) - .Re\lter a

jansından: 

Sovyet Baokumaııdanlığmm ôtl• 
tebliği, Mevcut <cepheler> in ibütlln 
mühim noktalarda elde bulundurul· 
makta olduğunu bildirmektedir. 

Moakoyaya akm 
:Moskova, 25 (A.A.) - Ofi: 
24/25 temmuz gecesi Alman tay. 

yarelel'lntn yeniden .Moskovaya hü
cum teşebbüsünde bulunmuş olduk -
lnrı Sovyct tebliğinde bildirilmekte
dir. Düşman tayyar'1erinin birlblri 
ardı sna gelen iki grupu, payitahta 
yaklaGmnk t.cşcbbilsündc bulunmuş a 
da Sovyetlerin tayyare dafıi batar
yalarile avcı tayyareleri, bunları da
gıtınışlar ve garba doğru silrmOşler
dir. 

Bir düşman tayyaresi düGürülmOş
tOr. Bir düşman tnyynrcsl, mlinla 
hattını gcçmiye muvaffak olarnk 
bombalarını atrnıpa da, bu tayyare 
de düşürülmüştür. 

Moskovada geccleytn ilci defa tc.h
lıke işareti verilmiştir. Birlnciıi bir 
buçuk, ikinci.! de iki saat devam et
miştir. 

İnailiz ruetelerinin mitalealan 
Londra, 20 (A.A.) - Lon

dra gazeteleri Alman - Rus cep
hesindeki vaziyete tahsit ettikleri 
makalelerde Alman ilerileyişinin 
ağırlığı üzerinde mütalealar ser
detmelı:tedirler. Bu mütalealar, 
umumiyetle bu ağırlığın üslerden 
uzaklaf)lmaaı ve Rmlann çeh1ir
ken herşeyi tahrip etmekte ol
duldanndan ileri geldiğini teba
rüz ettirmektedir. 

lt!oıkovaya aörcfiinca bücunı 
Londra, 25 (A.A.) - Mos· 

kova dün gece dördüncü clefa ol
mak üzere tayyare hücumuna .na
ruz kalmıştır. 

Sovyet latihbarat Dairesi Mü
dürü Alman tayyarelerinin yüzde 
onunun düşmüş olduğunu söyle
miştir. 

Rus tayyareleri Bulgaristan 
üzerinde 

Londra, 25 (A.A.) - Stefani 
ajansının muhabiri, dün Rus tay
yarelerinin Bulgaristan 5zerinde 
uçtuklarını haber vermiştir. 

Sovyet taarruzu 

Karsta carih 
bir manda 
(1 laO'f 1aAiftd~11 cft1.l0m) 

baf}am)ftır. İlk defa e3nlilğii kala
balık sokaklarda evveli dıılgın dal
gın dola~an mandanın; biru eonra 
satılığa çıkanbnıı olmuı ve raıtge
len tıırııfmdıuı şuruwn buruının 
avuçlaıup yoklanma11 l!inirlne do
kunmuş olmalı ki huysuilandığt, aa
ia, eola ııalctı'"l ve nıhıı31et birdenbi· 
r uh.IDinbı elinden kurtularak tozu 
dumana katar bir halde koştuğu rö
rülmüştür. 

Baota mal eabibi Rn tem olmak 
iizere l:ıu nziyetf görltp ürkenler: 

- Tut! .. Yakala! .. Savulun!. di
ye mandanın peşine talulmıolaru da 
ltaeıeanlar arasmdati Xaleitl mabal
l~inderı em yaelannda Şefika Kara· 
bağlı, )"Bfı tt'abı atik davrnnamıya
ralc kudurmuş gıbi saldıran hayva. 
nın blrlblri ti tüne hftcumlarına ma
ruz kalarak baygın bir halde, o ci
varda bir eukura yuvnrlnnmıştır. 
Bu ııefer velveleye verdiği çarşıyı 
a arak odun pazarına gelen azgın 
mıında, kendisml yakalamak l tiyen 
polis Cemalin üstilne atılmış, fııkııt 
gayet çevik bir hareketle duvarın 
ü tüne atlamıra muvaffak olan bu 
polisimiz, başka çare kalmndıf."lnt 
görllnce, ol'l!dan koşmakta olan man· 
daya ateş etmiye başlamıştır. 

Kaçışan halka hır zarar vermek. 
ten çekindik! İ(İn Uühını 1 tcdiğl 
gibi kuıtanamı~·an pol" in mermile -
rlnden kurtulan manda, ancak Gol
:yerinde bin mlişkülaUn yakalanıp 
çııreı knrakolunıı gotürüluyor. 

Bu badireden canlannı kurtaran
ların heyecanla seyrctrnekt olduk -
lan manda, yıne birdenbire azarak 
sımsıkı baktı olduğu arab3y1 da sil
rükllve sfirllkliye koşmıya başlayın· 
ca, ele avuca sığmıyan bu kudurmuş 
hayı:ıın, nrknsından koşan polisler 
tarafından müteaddit yerlerinden, 
bilhassa bqından yanlanıyonıa da, 
can havlile ııağa sola salmakta de. 
vam ediyor ve hayli uzun ıüren bir 
heyecanlı ko,·alama neticesinde nl -
hayet gftç be.la arka ayakları kesile
rek yere yıkılabfliyor ve fazla azap 
~kmemeııı ktn de e•itınlan kasaplar 
tarafından kellesi kesiliyor. 

O sıralarda Ç&l"Jlda, pazarda bu
landutlan !(in bu rörtfnm~ kaza 
önünde hayli yürek çarpıntılı çeke
re\ nefes nefese koşm111 olan Karslı. 
lara (gefm4 ohun) c1eri:ı. 

lapan1adakl lnflllk 
Sc~Je, 25 (A.A.) - Ofi: . 
Son a1ınan haberlere göre Pu

ta-Del-V erde baruthanesindelci 
infilik, enka:zi a1tından 23 ceıet 
çıkarılmıştır. 

Ziya Şakir ................................................ 
Ali Suavi, hakikaten büyük bir zeka 

eseri göstermişti 

(Devlet ve milletin hukuk ve ı elbiae1eri çıkararak idi bir cühb4 
menfaatine dokunan müfteriyata giydi. Başına da yine o geniş sa· 
kartı hakayiki ahvali nctrile hu- nlı kavuğunu geçirdi. 
kuku devlet ve milleti vı1taye Ali Suavi, hakikaten büyük biT 
hakkındaki mcaaii vakıis&, !ıami- zeka ~ri göstermişti. O. zama• 
yeti milliyesini göaterir deliilden nın zihniyetine göre (tarık). onu 
olan Ali Suavi efendinin, ne~ri- derhal başka bir (mümtaz.İyct) 
yatından daha tümullü bir surette vermifti. Buna, parlak -ve hak!· 
istifade edilmek üzere, Dersaa- ki- bir mi~l göaterelim. ( 1) 
dete avdetine müsaade buyurul· Tam, 1293 tcnesi ~etrinievvel 
ması ••. ) ayının 29 uncu <:uma giınu ••. O 

nı, istirham etti. gün, cumn namazında (Ayasofya 
Sultan Hamit, hiç tereddüt camisi) son derecede kalabalık· 

göstermedi. Ali Suavinin 1stan· tı. Bu kalabalık ara'.lında, Ali 
bula gelmesi hakkında, Babıalı- Suavi efendi de vaTdı. Namazdan 
ye emir verdi. Ve hürriyet ınü- sonra, halk arasında, fısıltı ıle 
cah"di, lstanbula gelir gelmez de şöyle bir münakaşa başladı: 
derhn1 saraya aldrrara.k huzur.ı- - Şu koca sanklı zat, mahak-
na kabul etti. Bir saat kadar siı· kak Ali Suavi efendi olacak. 
ren mülakat ~nasında, kendisine - Evet ..• Odur. 
birçok sualler sorarak, -bilhassa - Değfldir ... 
son iki (hal) hadisesile- biribirıni ralım. 
müteakip vukua gelen saltanat - Ayıp o1ur. 

b dd .. 11 . . A · t" - Olmız. 
te e u. ennı~ v:rupa. s~e 1 

- Canım, biT' d fa soralım. 
ve lngilız efkn~ u~~mı~esı u~e- _ Eğer öyleyse, bize bir vau t-
rinde husule getırdıı:;ı tesır1erı oğ- mesi için ricada bulunalım 
rendi. Karar, derhal tatbik edildi. D " 

Ali Suavi efendi, lstanbulda, bal o koca sankh zatın eınfmda b r 
büyük bir hararet ve hürmetle halka çevrildi: 
lcartılandı. Ve kendisi de, lstan· - Efendi hurctleril ... Zatı fa ı
bul toprııklanna ayak bastığının laneniz, Ali Suavi efencliWıia, deJ(ll 
erteai günü, evvela (Vakit) ga- mi? •. : . 
zctesinde ve aonra diğer gazete- Alı Suavı efendi, bu Sllal karş1-
I d d h&) netriyata başladı. ııındn, büyuk bir sevinçle titredi. Dczd:'b. er d ld - . . lstan- mek ki kıyafet tebclni, matlup olan 

ır a ~ ~ ugu ıçın, tesiri gastermi~ü... Bu alakadan 
bulan •aziyetını derhal .. k~vra~ı. memnun b1r edl ile cevnp venti: 
Hem balkın ve hem hukum~~ın _ Evet ... Ben ..• .Ali Suni d!inı· 
hoşuna gidecek şeyler yazdı. Böy- dm. 
lece, kendi phıiyeti üz.erinde, Şimdi de, balkm yfhfinde ct'f'k n 
büyük bir alaka uyandudı. evl~ emareleri belınli: 

Ali Suavi, ümitlerinin fevkin· - Aman efendi bnsrt'tlerl... 'e 
da olarak uyanan bu alakadan biiyük nimet... Ne olur efeıMI m, 
daha büyük mikyuta istifade et· ıntıbarek ilmi tvifinwn ~eklb ol-
mek iatedi. Halkın bilhaasa sun. Rna71 biri için bize bir vaud 
(avam) tabalı:au üzerinde ruha· bulununuz. 
nt bir tetir de huaule getirmek Temennileri yüksel~~wıımı .,.r) 
için hemen 11rt1ndaki ( alangle) 

( l) Nakleldeceiimiz Yaka, 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
o devirde intipr eden (Vakit) 
ıazetesinin, • ( 1293) senesi lqrİ· 
nisani • ayının ilk ıünkü nüsha· 
sında intitar eden bir (-Şehir 
mektubu) dan alınmııbr. lS ton parafin lllnının tashihi 

25 ] 941 cuma stünü saat 14 te pazarlıkla ihale edileceği 19, 
2 l ve 23 temmuz 941 tarihlerinde neşredilen 15 ton parafin As
keri Fabrikalar Umum Miidürlüğü Merkez Satınalma Komisyo
nunca 1 81941 cuma eiinü aaat 1 1 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Kati teminat 2475 liradır. Muhammen bedeli 16500 liradır. Şart 
name parasızdır. c6 l 9 3> 

• 

Reisülhattat:inin 
cenaze • • 

meraaımı 
Londra radyosu, Sovyetlerin 

Smolenslc cenubunda büyük bir 
taarruza geçtiklerini ve hareka
tın inki~f etmekte olduğunu bil
dirmiştir. Bu haber henüz teyit e
dilmemiştir. (Ankara radyo ga
zetesi) 

f Bakırköy barut fabrikalarına makinist alınacaktir. 
İstekliler makinist şahadetname ve bonservislerile beraber ba

rut fabrikaları müdürlüğüne müracaat etsinler. c6244> 

(BWIMI ..Af/#.• 41..-J 
aynlm!\mıı ve ustasile kend ı çln 
çok feyizli olan bu çalışma ı 1901 • 
ikadar, yani 22 sene devam etn11 t r, 
Bö~ lece o, n ihı, sülü il, celiyi, t ıg. 
rayı, Divaniy1, Divani cclisinl, hu ii· 
sa her tUrlil yazıyı Sami (elendi) den 

Bono).'U istediğiniz arula paraya kalbet
meniz kabildir. Vade dolmadan herhangi bir 
bankaya müracaat ederek bono faizinden 
yüz~ )'arım !cdnkii.rlık yapmak suretile bo
nc"'u derhal iskonto ettirebılirslnlz. 

Elinizdeki parayı niçin verimı1iz bir hnl. 
de saklıyorsunuz? Paranızı derhal taı;arruf 
~onosuna yatırınız. 

Faiz Peşindir. 
Merasim yoktur. 

Vade kısadır. 
Hazine kefildir. 

Paranız paradır. 
'fASARRUF BONOLARI OÇ VADE 0ZER1NE ÇJKARILMIŞTIR ı 

: AY VADEULER BİR SENEDE o/o 4 FAiZ GETlRiR, 
12 » » il il o/o S » il 

• » » :. o/o 6 • > 

Bonolar bankalarla şube ve ajan-larında ve 1\11111 Plyaneo idaresinin resmi 
.. b tişclerinde, banka olmıyan yerlerde ialaandıklarında 11atılmaktadır. 

Elinizdekini israf eh11ey1nlz. Derhal bir Tuarruf Bonosu alınız. 

Vatanın yüksek menfaati 
sizin de menfaatinizdir. 

Çıinkli T arı uf Bonolnıı ha ılntile mılli müdafaanuı artan ihti~ nçlan kar

eılanacnktır. P ranız cının \ e gelıı 1i J. crd bulunu a, ız d r: enınun, mes'ut 
ve rah t luı unuz. 

r nmıı 'llC sır ile ıcazeUeı ni al
mıştır. Bununla beraber ilstadın te
kamulunde kendi bu u i arattır a
l. n daha çok müc ir olmu tur. ~a
hafiar çarşısının en da mı mü te o
ri arasındaydı. cB nim hakikı 1ı m 
ve mektebim> dediği hususi kolck ı
) onu hep bu arqtırma ıbttra m 
mahsullldör. Mumaileyh 1884 den i. 
tibaren den vermile ba&lamıı 

Bililıanı bazı hattaU rm te bu
sıle Evkaf ~ezar t.i bagh 'M re
setulhattatin adında her tilrhi ya· 
zıyı öğNtmck üacıe Cağaloglunda 
Hoca Tabaln ef ndlnin m kteb nde 
bir m d açıldı ve burada ke dL. 
sine ReisülbattaUn piyesi veı ldL 
liutıırckedo Galatruıaray (Sultanı 1) 
büsnilbnt muııllimlil'f uhdesine ili· 
veten vcr11d1 Yazı ınk labından bir 
sen 110tıra d

0

a prk tezyıni sanallar 
mektebi ndını alan Jicdresctülh tta· 
tine mildfir tayin edilerek hattatla
rın maddi ve mitıevi ıefi oldu. Son 
zamanlara kadar Turk tez)ıni a at
lar iiUbe ınde yazı hocası bolun ak
ttı)·dı. 

VEFAT 
Beyoğlu Birıncl Sulh Hukuk llt.

kimı K dn Sezen dun vefat etnı't
tir. C<!nazcai bugün Ni&nnt.qın 'alil 
Te, vlkıye can ilnden öğle nan ~1111 
mOtcaJnp saat 13 de kaldınlaınk re
rıkoyund~ki aile kabristanına d ne. 
dılcccktir. Xederdide ailesine be ana 
taziyet cdl'rlz. · 

lerham blldm Kadri Sezen, t 
sene süttn adli hayatında butüıı u
h!Unc dllr1lst10ğ11 ve doğTnlu ı ıle 
bilrmet tıelthı etmiı Jnpnetli hul.: k· 
çu)an1!11%dandı. ''efatı suek a • 
muhıtinde Ye gerek kendls ı;ıi t.. ı. 
yanlar arasında büyük teeuör u an
dımı tır. 

letanbul Batlncl 
Noterllllna : 
Dairenizde 16/4/940 tarlhinile 

4003/127 :numara ile moaaddat umu
lll! ftkiletname de umum1 nkilim 
lnılwıan lstanbulda ftmnelihlsarmda 
Şıdak apartınummda mukim Enlıı 
Fıkd Tokcanı 1'117/941 ıarıhwJ• 

daırenh TaSıtuile ilcametcih a • 
yapılan tebligatla veklletten •• t

miı old$tmun allkada iare• b 
T vfri Efkar pze 

Tah r Attın: 

Bahlcpann Mckııudl~ e ban 
1'/?i . racla. 
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Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm il8cıd1r. Bahçekapı; Salih Necati 
( F agdalı mütalealar J 

MAHALLE 
Mahallegi içtimai vazifeler bakımından tagin 
oe tef rik etmek oe bu flazif e/e,; gurddaşlara 
6Österip anlatmak lazımdır. 

Dıkkat ediyorum, mahallede içti- bütün mel..i.eplcr .. . İlii.hfri nrasırıda 
mai vazife alan yurtta~. ma- umumi ve tarifi münıkun ol:ı.mıyıın 

halle tatmin etmiyor, nıümküıı ol- bir hüviyete büt"iJnmüş olarıık gör
duğu kadar ve bir rütbe buylikhiği.ı müş ve memleket umumi bunyecı, çok 

arzusu ile ııııhiye, knııı:ık ve uzak ol 
~~zn gibı buyük Yazan : Vildan Rıza duğ~ndan o!llı talı 
ısımlere çekıyor, o lile muktedır cıla-
ralarda vazife ara .., ., nııyarak bu uzaklık 
nıyor. Acaba neden? Bu aı·zunuıı f.e 1 içinde kendine nıfıessfr v•• asıl y:.kı.ı 
beplerin1 ararken mühim biı :maf vazi!eve davet edPn mııhıllle ini tak- ı 
oı tuya koyarak faydalı bir te.,hbc dir ed~memişt ir. 1 
doğru gittiğimize kanih:. Eğer mahalleli nıahallı·•iııll•Jtı 

Mahalle, sahası bakımından ufıık- memnun ise bunu bilınlycrek kCıçül
~ır. Mahalle, devlet teşkilatının da tür ve müşteki ise bu umumi bir şl· 
kullandığı ve bile-fsl nisbeten çelim~iz kiyet çerçevesi içinde hedef's izılir. 
• zuvlar noktasından üzerinde iyice Halbuki lıer iki~inin de ıııevzııu keıı
duramndığı bir muhittir. Mem!ekctin dinde ve içinıle bulunduğu mahalle
umumi bunyeııi davaııile, mahall••y.ı dedir. 
aynlan çalı~ml\ payı kiiçüktut· ve bu Eğer yurttaşın mahalle iıııfo muay
belki de şimdilik zaruri olan kfü;uk ı yen bir yaşama tarzı. ,u veya bu 
calışma payı, mahallenin ehemmiyet- ııuretle karakteri~tik biı· hiiviveti 
siz telakki edilmesi &-ibi Y"nlış biı· varsa bu, mahallei!lnin rlı~ııulıı s;lin 
görüşü doi:'urmuştur. miş gibi durul'. Çiinklı nıahalle,.ıııi 

Nahiye, kaza nihııyet birer i~iın- içtimai bir v11zife olarak t ı 1ı1 bt·ninı
du· ve bunların kendilerine mah'3m! 1 scmediği ve nıenılekl't i kenni nıuh ıl
ve ayrı bünyesi yoktur. Devlete nit le~inde cem.yetl nıahallC'~İnıle şmır:u 
bütiin kıymetler ve maddi olarak ·a- ve miişahhas olarak görmeıliğl için. 
kit hususi bunyesi olımyan bu isim- evinden dı~anya çıktığı anılıın itihıı 
lerirt içinde ımıhallelerderı uzak •e ren ,malıııll~ ~ine ait vaziı\:lc:>rı yav
ideta meçhul bir ihtiras halinde matları büyfımüş olaıı, bu aclanı fena 
kaynar durur. ve menfi tarııfiyle cl'miyet hizmetle-

Mahalle, evleri, oturanları, fıuq~"i rine uzak kalmış ıı:ııyrl mesul bit' 
yolları, okulları, mabetler ufak, bü- büvivet tacın· ve herkl'!lle biı likte 
yük çarşı ve mağazaları, bah~e ve mün;kkit tavrilc her ııuale halk ve 
eineınalan ve kahveleri ile cemiyet devlet yap"ın dı?r Keçer. 
ve devlet kudretinin toplanıp orada Mı;-mleketin umumi bün~esi ya-
birikınesi, orada durup orasını yük- nında mahalle. son rlerece ~fak fa- , 
•eltmesi n oradan tnşmıssı 6:erekcn kat ı:ıon derece göze çarpa;1 ınıı~ah· t 
1erdir. ha~ sos~·ul bir büııyediı·. Onun için r 

Umumi bunyen ın, unıumi mc:>nba- burada kronometre intium ve hae
tfn şu veya bu lııim altında birden sa!liyctile bulundurulacak dev!P.t 
birt toplu n müıahha~ olarak gös- uzvu ayni isabetle mahallenin akis
terfümiyectk karışık Ye biiyük akışı Ierlni merkez denen yerlere akset- 1 
yanında hususi idareler bir nevi nıa- tirmcsl ve mahHlleyi ht>r ıın ııı.irntle 

balleleşmiş ve mahalleye ehemmiyet tııkip etmesi Jaıınıdır. Ru takip ma
verilnıit gibi dural\ bir hi:r.met me- halleye devlet kalbinin }'anlannda 
kani?.ması oldukları hal~ hula yar- ııttığı duygusunu tnrif edilmez biı· 
dınıcı bir büny1> taşıyor1ar. Bu hu- kudret ve haz ile aşılar ve mahalle 
aust idarelel'i daha hususfle•tircre: harikalı bir ehemmiyet alır. 
mahnlleye kadar inmek ve mnhlllle- O halde mnhalleyl içtimai vazifeler 
yı taşıdığı so ynl bünyeden haberdar baJcımından tayin ve tefrik etmek ve 
eylem.-k ve onu silkip uyandırmak Hı- bu vazifeleri yurttaşa gö~terip an
r:ınıdır. !atmak •e alıştırmıya başlamak ge-

Mııhalleli, evini yolunu, mekteb"ni Tektir. Mahalle evini, ~·olunu , melı:
gözü ile ı:ördüğü halde tam ve vıızi- tebini,. İliihiri her şeyini Jevletle 
fe şuuru ne duyınnz ve ınııhalleıı birlikte ve programla takip ve lh
çın yılda hil' defa olsun •oplanıp onu yada beraber çalışııınlıılıı . l\f11h:ılle
du~unmez ve mahalle ışık içınde blle nin bu milli ve içtimai şuuı·u ma-
bı gec .. hayatı rlurgunluğuııu tıt~n·. hnllerıln uzak ınuhit.lenle tıtiket ka
llareketleı· iıı ı;iyakidir. Çüııku, mr.- zanacağım di~·e çok nziz olan mPmle
halleli kendi osynl bOnresı ve ehem- ket ih ti rasıııı akim olanık harcıınmn
mıyeLıle mı> hallcsini gifrmiyo alıştı · sına mliııi olacak ve kudret yerine 
rılnıaml 3 ve kendi yolunu bütün ı ııar!olunacaktıl'. 
yollar', cvınI bütun e~ler, mcktcblrıi l ' IDDA ~1 RlZıl 

, • - .. )"'" • • '"' _._ •• t 

.D .. e v le·t :~De m'i r y .o 11 arı· -· l ı in 1 arı 
1/ 941 tarihinden it.ibaren Mudanya • Bursa, ve Sa.usun - Çar

~amba hatları harıç ve Avı upa hattı dahil olmnk tize re her hattııı kendi 
tarıfesine göre ficret abzı suretifo Devlet Demıryollaı ı ana şcbckesile, 
Eızurunı - Snrıkamış • Kars hath istasyonlaı·ına ve nıütckabileıı: 

A - Dôkme halde olan veya tam vagon hamilcsine tiıbi tutulan 
en tia ve eşya 

B - Caııh hayvanlar, 
C - D. 1>./222 nuınal'alı tarifeye dahli para ve kıymcUi nıcvad, 
ll - l\ıyıııell nakil ücretinin uç k:ıtırıdan aı olan dPı;ersiz eşya, 
Y.: - Pntlııyıeı, ate:j alıcı maddeler, 
F Çabuk bozulııuya müsait mevııd, 
G - işletme nizamrıunıesi mucibince alPlunıurıı tı·Pnlel'e kabul olun

nıı\ ıın veya kabu!U bıızı şartlaıı men ut bulunan mevnd, 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadrnlar 
Gcnçlikleııııu ınagı·ur olarak gtizcllıkleıin1n teıııaılisiııi 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalmış
lardır. Kadrnda dikkat edllme;;;i pek mühim olan nokta: 

ÖGLE VE 
Her yemekten 10nnı cünde uç defa muutuaman 

dişleriJUzj fır<&Jayum. 

-

a • • 

\ 

Cildin incelik ve taravetini ebediyen nıuhafazadıı. 
Senelel", binbir vazife içf ııd~ çalışan ve yornlnn geııç 
kadınların blaman dil~nuınıdırlar. Bcrleııi ve dinıaği 
yorgunlukların neticesi guddeler elastikiyetini kaybe
derler ve clldıle ( L<'ke) diye tavsif edilen avıırızı 
(Rüzgar ve güneşin de teı;iı ile) hu-<ule ~etirirler. İ~lc 
bıı gibi hiiliıtta ve bu ıribi nvarıza karşı KRE~I PER
TEV; teı kibı ııiıı kııvvl't ve kudreti ııaye~inde cilıli be~

lcr ve hat'abideıı kuıinı ıı . 
l Topkapı Maltepesindeki Satınalma 1 ~~~-------•·.----
Komisyonundan : 1 Soltlan suıia ve yuhanıuuı cıfauı: 

J - E ski evlerde pencere ile talı-
l - 15 toıı ,.ade yağı paznı·lıkla satııı alınaraktıl'. :Muhammen be- ı d . ta ( 'k' k ı·ıme) ., _ Yüz binll.'t·ce kadının tecrübe ettiği ve f:evdiklcriııl' tuv:;iye. 

1 
• ., . ta peı enııı oı· sı ı ı e . "' 

den hali kalmndığı Kl't>m Pl•ıtcv ile günde yapılacuk :ı - 5 cJakl- de 1 ~3400 lırr.dır. . . • ı Bl . ha ·van. 3 - Sırta en CV\'l l l!ı· 
kalık bir masnJ'ın ne gibi harikalar ~.·arnttığım pek kı:;:ı biı· za- 2 - Şartnanıl.'~J ve· ev~afı Topkarıı Mallepesıııde Askerı Satınalma . ı ) • M l k ti i 

Koıni"yonunıl:ı gii rülcbiliı·. yıleıı • 1\nnıcr .. 4 - eın e c nıız.n 
manda 11iz rle mnterit' nlal'ak,., ııııı . Krem Perteviıı yannı a'<ırlık bl dk' de ıız Oturma li Rır 

· . ;ı Pazarlık 28/7 / !14 l tarih paıat'tt!><İ e:ünü saat 11 de Komisyon ıı;ar 11 e 1 1 
- • 

hı·nıı lıııilcl 11iihreti uı;ıl ıı ız ıkii:ilrliı·. Ondan İ'<tlfıule cdıııı~. , . 1 k 1 ı · ş at yapan f' O· bınnı;ındıı yupılaC'akt ıı·. er e < . mı • en~ • ' , 

l 
4 - Kat'i tc•minat takanür edecek fiyat üzerinden alınacaktır. nunla yürürliz • Ortme. 7 - ı. ı ;;. .ııa 

(5975) (İ) gelirse kocaman olur • JT:ı·ı,·ll· ·ı . ~ ., . 
• -· .•·•~'M,:~"f,.,•..,_ .. J!":' .. •••• • ~·-tı... ~ ...... _ ~- ~ -·~-

lst. K.qfü~tanlığf- Sahrialma Komisyonu llAnları · 
Beher kilosuna 12 kuru~ fiyat tahmin edilen 199500 kilo pa

tates 13/ 8 9 4 i çar-:ıamba günü saat 16 da kapalı zarf usulü ek· 
ailtme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2 3940 lira olup ilk 
teminatı 1 795 lira 50 kuru~tur. Şartnamesi her gün Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli günde muayyen saatten en az hir saat 
önceye kadar teklif mekıuplannı makbuz kar~ılığı Fındıklıdt> Sa
tınalma Komisyonuna vermeleri. c6 l 94.» 

• • 
Beher kilosuna 40 kuruş fiyat tah min edilen 63 7 ton sığır eti 

1 2/ 8 9 4 1 günü saat 16 da kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alı-
nacaktır. -

Muhammen bedeli 2 S 4800 lı ra olup ilk teminatı 1 3<>4 2 lira
dır Şartname!li her gün Komisyo nde görülebilir. İsteklilerin belli 
gün ve saatten en a;t bır saat önceye kadar teklif mektuplarını 
makbuz karşılığı Fındıklıda Satın alma Kimisyonuna vermeleri. 

c6195 " 

1Kışı Beklemeyiniz 
ETiBANK KÖMÜRLERi I 
Tü.,k. Aatraılti (SÖMiKOK), Karabük .,.. Gazhane koku 

ve 
Bilumum kömürler 

ALI HOSNO TORKOGLU 
Begof lu fiti K asırnpaştl Etihank Bagii 

Belediye narhı üzerine 
İstediğinizi derhal adresinize gönderir 

Galata, Karamu•tafapata cad. lktuıat ilan No. 6 

Tel. 43858 

"

•••••••••••••••••••••••••• nın kocası - Bir harfin okunuşu. 
• 8 - Neticesizlik • Emmekten e;mlr. 

1 Ç K 1 S .,.... z s A z 9 _ :Mağlup olmaz. 10 - Bayram • 

Ca~aloğlu, Çiftesaraylar Bahçesinde Her Pazar 
Saat 14 den 20 ye kadar 

Müzeyyen Senar 
Bestekar: T anburi 

Salahattin Pınar 
idare.inde büyük •n heyetini H'f'kle dinlemek 

fınabnı kaçırrnaytnız. 

Ayrıca Bahçemizde .. . . .... .. .. .. .... .. .. .. ........................ ........................................... .. - - - - ... - - - - - - ,,_ ·-···-·_,._-il- · · - • •ı - .,_il- -· ............................................................................................ 
28 - 7 - 941 Pa:ıarteai akfamı Ratit Rıı:a tiyatrosu 

Halide Pitkin birlikte : 
Aallzadeler : Komedi 3 perde 

Ti: 22208 !I.' umaı-ıılı masalu şinırlid.en sat ılıyoı. ...................... 
...,. ~ . . . . 

""' •• il 

ist. Deniz . Lv. Sahnalma · Komisyonu ilanları 

İplik • Bir nota. 
DünkO .,_lmaeaaın hallecltlaılt 
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ll'iQ•D!I 
1 BUGONKO PROGRAM 

7,30 Program, '7,33 .Müıak, 7,46 

Marmara Ossübahri K. Satınalma Haberler, 8,oo Müzik, s,30 EvıN" 
SAA'rİ. 

Komisyonundan: * 
Tal~ııri11 fi'Jla·h Tutan ilk te11ıiııatı 13.30 Program, 13.3!l Türkçe plalc-

Cıııai Kı·zn8.. Lı'ı·~ lar, 13,46 Haberler, 14.,00 Rivasetl-
w ~ Krf. Sn. .. Lim Kı·ş. k 
---------- cumhur bandosu, 14,45 Tüı kçe pla -

Bulgur 110.000 25 00 27600 2062 60 lar, 10,00 Mlizik. 
Kutu fıısulya 58.006 18 60 10730 804 75 * 
Nohul 58.0UO 19 UO 11020 826 60 
Kuru bzünı 50.000 :rn ou 15000 1125 00 18,00 Program, 18,03 Kaıışık tar-
Sade yağı 50.000 145 00 72500 4876 00 kılar, 18,30 Konuşma: Memleket pos 
Zeylin. 20.000 30 uo 6000 450 oo tası, 18,40 Orkestra, 19,İ:ıO Konuşma, 
Zeytinyağı 2ı.ono ı;G oo J:l8tı0 1039 60 1 !l.15 Orke.:tra, 19.30 Haberler, 19 . .tü 
Subuıı 50.000 4r, 00 22500 1687 60 Çifte fasıl, 20,16 Radyo ga.zeteısi, 

1 - 16. Tcııııııuz. 941 günüııdc yapılan kaı>nlı zaı f eksiltmesinde 20,45 Solo şarkılar, 21,00 Zlrnnt 
bulgur ve nuhuta verilen fiyııtlar gali giirülılüğünden diğer altı kalem Takvimi ve Toprak )fahsullcri Bor
yiyecck maddelerine de talip zuhul' el.lnediğindeıı yeniden kapalı zarrıa 

1 

snıııı, 21,10 Dinleyici istekleri, 21,10 
<'ksiltmtılel'İ tı . Ağu,.loı;. 941 çarşamba günü ııaat 16 <le İzmitte Tersane Konuşma: (Günün meselcll'l'il 21,5;) 
kapı!lındnki Komisyon binasında yapılacaktır. 01'kestra 22 !!O Haberler· ~'sham -

2 - Bu maddelere bir milteahhit tarafından fiyat verilebileceği gibi T h .1• '1' .. - ' lıl N k. t ~B 
1 ·· hh' 1 f' t t kl'f 1 - a vı a , nanı yo • u u orııa~ her nıaclde için ayn ayt·ı ınutca ıt erce uyı·ı ayn ıya e ı o una- . ) 

22 15 0 ·k t 2., .,5 K 
biliı ( Fıyat , , t e~ ra, -·<> a-

:ı - Şaı lnıunesi 25000 liradan yukarı olanlar bedell He ve diğerleri .:,.ı>_nn_ı,..:ş_. ----------
bl.'dl>Jı;iz olarak Komisyonrlaıı alınııbiliı-. 

ı - F.k.,iltmcye iştirak erlrcck taliplerin 24!!0 sayılı kanunun iste
diği tit'llret · ve>ıikalarını ve hizalaı ında yazılı temlnatlarile birlikte tan
zim edecekleri teklif rııc·ktuplarıııı belli gfın VP saatten tam bir saat ev· 
v<'line kadar Komisyon Başkanlığına vel'ıneleri. (6006) 

,,. Kirahk ev f ömürlüğünüzü şimdiden d~ldurunuzı 
Y üksek Deniz Ticareti Mektebinin 

1 ta!~::. ~:~l:Ud:~ L~~:U:.,~::!,1n~~:n:ak umo' ,,. pehlivan güreşi., 
altı ,,enedir. Yatılı vtı parasızdıı-. Gayesi tical'et gemilerimıze kaplan ve 1 
makinbt yctiştirıııektir. !\lckl!!be kabul oluı~aıı talebenin giyiıııi, yiyimi 
vesaiı hwıusatı mt!klep tıırafından temin edıllr. 

Bahçeli be~ oda, bir mutfak, 
terkos, lıavagnzı, elektrik. Ka
dıköy, Bahariye caddesi, Kuzu
kP.stııne seıkaf;ı ~o. 10, tramvny 
durağıııa elH adım mesafede. 
fcinrk·kilC'ı'e müracaat 

2 _ Mektebin :valııız lise birinci sııııfına oıta okul mezunu talt: lı11 
alınır. c0l'ta okul ~uadili diğer okullıı l' mezunu alınmaz.> 

A - Alınacak talebderiıı y;ışlıı mıın 15 den küçuk ve rn dıın büyük 
olmaması şarttır. 

B - Orta okulu g-eı;r.11 sene bitimıiı, olanlu ııı ada gP.çcıı bir senelik 
zamanı ne ile gcı;lrdlklerini tevsik edeceklerdir. 

Kandırıı kazası Cüınhtıriyet Halk Partisinin tertip elliği yağlı 
pehlivan gün,~leri Kuııdıı·ndıı 17 Ağu~los 1U41 pazar ~ünü yapıla
caktıı . 

na~ıı. 100, ba«ullı 50, büyük ortıı :ıo, knçük orta 15, desteye 1 O 
li m ııılik:Hal vel'İlcccktir. A ,, ıti KiincJc Halkevi SoRyııl Yardım şu· 
bt•ı'< i taı alından nıecc.-anen sünnet rlüğünü yapılacaktır. 

Topkapı Maltepesindeki S&tınalma 
Komisyonundan: 

BORSA' 
25 • 7 • 941 maanseleıt 

1 Sterll 1 

100 Ool•t 
ıoo ı.~. P'11r 
100 Pe .. ta 
100 v •• -

1.22 
132. 
IO. OI 
12. 89 
51 Ol7S 

H - Rcher parça~ı 200 kiloyu miitecaviz bulurıım emtia ve eşya
dıııı guyri ve beher mersulenin sıkleti 2500 kilııvu tecavüı. <'tmenwk ı;;nr. 
t le, yalnız doğru sevri hafif perakende eşya kabul ve bir ~ nakil ev
n lcile sevkcılilecektir. 

Bu nakli:vatıı üeretJeı· münhasıran anahat istasronlarında tahııll erli· 
ektir. Fazla tnfsiliıt için is tasyonlara rnüracut edilmesi. (4651 -62-17) 

3 - isteklilerin mektep nıüdürlliğünc karşı yazucaklaı ı isliılalara 
aşağıdaki vesikaları ı·aplederek l. Ağıısto~ . 941 tarihiıırlen 26. Aıtusto><. 
94 l tarihine kadar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ııaal 9 ılan 1:! 

ı
l ye ve öğleden sonra saat 14 den 17 ye kadaı müracaat etmeleri. 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Aşı kaji;ıdı, 
C - Mektep şehndeuıııme~i veya tl\schknıuııe vf'yahut buıılı&ı·ın tas

dikli örnekleri, 

1 - Ayaktan sığır veya sığır eti cpazarlıkla aatın alınacak
tır. Muhammen bedeli 50 bin liradır. 

2 - Hu!lusi ~·artlar ve ~vrnf Topkapı - Maltep e A!!k.eri Sa
tınalma komisyonund a görülebilir. 

3 - Pazarlık 30/ 7 / 9 41 Çar~mba günü aaaJı i! d e mezkur 

Londrı 

Nuyerts 
c ••• .,.,. 
llatbfa 
Yokolaa. 

ltolııbol. 100 lsve9 ıu so. 8S.7S 

ESHAM VE TAHVlLA r 

,, S lkramlyolt 931 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Ayaktan sığır \'t-ya sığır eti pazarlıkla satın alinacak'· 
br. Muhammen bedeli 50 bi!l liradır. 

2 -Hususi ı,ıaıtlar v~ c\•sıı.f Topkapı Maltepe A!lkeri Satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Pazarlık 30. 7.941 Çafamha günü aai\t 1 O Ja mezkur 
komi.,.yonda yapılacaktır. 

4 - Kat'i teminatı 7500 liTadu. (6091) 

Nafia Vekaletinden : 
Eksiltıneye konulan: 
ı - Hatay su işleri on dördüncü şube mudürlGğu nııntakası dah~ 

linde bulunan Amik gölü ve bataklıklarının kurutulması ve Ası nehri
nin ı~ııhı işlerinden bir kısmı muhammen keşif bedeli vahidi fiyat 
uası üzerinden 244.154 lira 97 kuru ıtur. 

2 - Eksiltme 31/7/941 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 16 
de Ankarada Su İşlel'i Reislifi bina 111 içinde toplanan Su Eksiltme Ko-
111isyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler, eksiltme ıartna mesi, mukavele projesi, bayınılırlık 
l~lerl genci şartnamesi, umumt su işleri fenni ıartnameaile hususi ve 
fenni uartnanıeleri ve projeleri 12 lira 21 kuruş mukabilinde Su İşleri 
Reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13.467 lira 76 kuruşluk 
muvakkat tenıinat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç 
.dırı eVTel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bh dilekçe ile Nafia 

P.kiiletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak tizere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltme~·e iştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupla ıını ikinci maddede yazıh ııaatten bir 
ııant evveline kadar Su İglcrl Reislt ğine makbuz mukabilinde vermeleri 
I K7. md r 

Po><tuıfa olan gecikmeler kabul edihnn. (4 186--6646) 

D - Polisçe taııdikli iyi hal kağıdı, 

E - Yelilerinin izahlı aılreslerile tatbik imzaları, 

F - 4 X t3 eb'adında 6 adet kartonsuz fotoğraf. 

komisyonda yapılacaktır. 
4 - Kafi lemintı 7500 lirad ır. (6093) 

4 _ Talipler sıhhi muayenelerini, bulundukları nııntakaya giire: K U Ş T Ü Y Ü N D E N ' 
Ankara, Sıvas, Enunmı, Diyarbakır, Hıtyılıırpa~a Nüınuııe hıuıt.anelerile, r 
İstanbul çocuk hastune!linde ve hm lr, Bul'lia, Konya, Adana, Snmsun, YASTIK YORGAN, YATAK kullırnnıak hem kesenize ve hem de 
Balıkesh, Ayılın 1\Icn\lekrt ha>ıtane !erinde yaptıracakları raporu yuku.- ' 

nda yıız.11ı .\·e~aikıc berubeı· gönde~· ~ıelidirler. • sıh.haııniz_e Bir Kuttüyü Yastık 1 Liradır 
Rapol'un yazılacai{ı tııuayene ka gıdı evvelden mektepten ıstcnmeli - fa) dalıdıı · 

dir. Raporun tamomen bu şekilde 0 lma&ı lilzıındır. Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul, Çakmakçılar, 
6 - Fazla tafsilat. ic;in, Ortaköyde mektep nıüdürlliğiine müracaat Ömer Balioğlu Kuştüyü fabrikası. Telefon: 23027 
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edilmelidir. 1 reorsa harici 
İı;tanbuldan gayı-i mahallerden yapılacak müracaatlara matbu cDu- d k • 

hııı bilgi~i> gönderilir. Topkapı Maltepesin e İ Satınalma -
alttn 'i;t~ 

Muhabet'at için posta pulu gönderilmelidiı-. (6563) Komisyonundan: 
.... dlJ'• 16 Un 16 .<.,. 
ICaha S.tlblrllk 111 • 00 .. 
KD.iç• altta rr•• J .. 39 .. 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - 1 7 / 7 /941 de pazarlığa çıkarılarak fiyatı yüksek görül
düğünden ihalesi y<lpılamıye.n 600 ton kuru ot balyalı veya teli ci
heti askeriyeden verilmek üure balyalı veyahut döküm halinde 
teslim edilmek şartile pazarlıkla tekrar satın alınacaktıır. 

2- Tahmin edilen bedeH balyalı ıiçin 36 bin lira teli cihe· 
ti askeriyeden verileceğine göre balyalı 30 bin lira döküm halin
de olduğuna göre 2 4 bin lirl\dır. Toptan olduğu gibi parça parça 
da ihale edilebilir. 

3 - İhale!li 29/7 ; 9 4 1 aalı günü saat 1 S tedir. 
4 - Şartname \ie h ususi evsafı her gün Komisyonda görü· 

lebilir. 

5 - isteklilerin mezkuı gün ve aaatte k ati teminatlarile bir
t ;lcte Topkııpı \ı1altepeıindeki Aıkeri Satınalma K om isyonuna 
nı\ıracaatlan. ( 6090) 

l - Pazarlıkla SO ton pirine sab unu alınacaktir. M uh am · 
men bedeli 18000 liradır. 

2 - Evsaf ve şartlar T oplcapı Maltep~indeki Askeri Satın 
alma komisyonunda görülebilır. 

3 - Pazarlık 28/ 7/ 94 1 Ç uma günü ıaat 15 de komısyon 
binasında yapılacaktır. 

4 - Kat'i tem inat takC\rrur edecek fiyat üzerinden alınır. 
(6094) 

latanbul Hava Mıntaka Depo 
amirliğinden: 

1 - 5000 çift er kundurası ııatın alınacaktıı . 

1 

Temmuz ı CumartHi 

1360 H. 

26 
13S7 
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VMitl• 
Eaaıal va .. tl 

'· D :), o. 
GU..•t ~'tarıa.U ~9 20 os sı 

Ot•· °' 48 Ol 20· 
lklaıü ~ u 17 17 
Akta,. u 00 ıo 92 
'\'abla Ol S2 n 2S 
laaak (Yan•lı:.l) 7 ıs 03 46 2 - 6!175 liralık kat'i tenıinatııı Bakırköy Mıılrııüdurlilğüne yatırı

larak makbuzlarlle birlikte 6/8/941 salı günü saat 14 de Yeşllköy Hava 
Mıntaka D<'po Amirliği Satınalma Komisyonunda bulunmaları. Sahibi: z. T. EflÜZ;tİl'A 

a - İ haleye talip olanların 233 k"Sruş dıt şartname ücreti olarRk Neşriyat Miıılı'ru: c. B iTJAN 
MalınbdürliığUne yatı rılması ve Illllkbuılarile mütaraatlım. (6063) \ Baaıldıi't yer: Mu J,«4i Jo:Bl'ıZlY~ 


