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Fluryada Basvekllı . vı~org: 

kabul etti 
İsüınbul, 29 (A.A.) - Yalova. 

da istırahat etmekte olan Başve
kil Doktor Refik Sn~ dam, bu sa
bah İstanbula gelmiş, doğruca 
J<'loryaya giderek Hcıslcümhuru. 
muz tnrnfındnn kabul edilmiştir. 

Başvekil ôglcdcn sonra Vila • 
yeti, Örfi ldnrc ve 1ııtnnbul Ko
rnutnnlıklaıını ziyaret ederek sa
at 19 da ekspresle Ankarayıı ha
reket ctrohıtlr, 

200 

woıogda 
o 

'-----..... --.! 

Bir mllyon .. 
UçyUz bin 

llra ı 
H ükumet Erzurumun iman· 

na sarfedilmek üzere bir 
milyon 300 bin lira tahsis etmiş. 
Buna tabii memnun olduk. Fa
kat bizi daha ziyade memnun e· 
den cihet bu paranm gelifigüzel 
imar için değil, fakat Erzurumlu· 
lara ev ve yol yaptırmak için 
tahsis edilmiş olmasıdır. 

Asırlardanberi binbir sebepten 
ve bilhassa (kapitülasyon) deni
len mütbif esaret zincirinden do· 
layı ihmal edilmif olan bir mem· 
leketi üç bCf tenede, hatta on on 
bCf senede imar etmek, o giizel, 
cennetler gibi gÜzel fakat bakım. 
ıız kabntf ülkeyi umrana ve hal
kı refaha kavuşturmak elbet ko
lay bir İJ degildi. 

Onun İç·n ıcne.lerce evvel imar 
İfine ba,ladığımız vaki.t, herfeyi 
candan yapmak, pek uzun sür· 
müş olan gecikmeleri bir an Pv· 
vel telifi etmek maksadilc esas· 
lı planlar tertibini, muntazam 
programlar vücude getirerek bi
raz teenni ile, fakat eıuulı aurette 
çalıtmayı pek diifünemedik. 

Hemc-"1 her vüayete gönderdi
iimiz valiye, galiba ayni zaman-
08, idıtresir. emur ..olduğu • 
lıayı bir an evvel umrana kavuf· 
turmak emrini de beraber verdik. 
fakat o vilinin eline, devlet tara· 
fından &:zun uzadıya düfünülüp 
tanıtılıp tanzim edilmit mükem
mel ~İr İmar programı tevdi ede
ınedik. 

Bundan dolayıdır, lı:i memle· 
ketin muhtelif semtlerindeki imar 
i,leri biraz da intizam11z ve key• 
fi gurelte yapılınıya ba,ladı. Va· 
lilerin elinde (devlet İmar siya· 
seti) diye etraflı tanzim edilmit. 
bir plan olmadıiı İçin her vali: 
kendi vilayetinde aklının erdiği, 
hazan da aklının hiç ermediği 
tarzda itler yapmıya kalkıftı. Bun 
dan dolayı valileri mazur görme"' 
te İcap eder. Çünkü memleket 
İmarı denilen iı geliıigüzel her
iseıin kan değildir. bunun için 
herfeyden evvel eaaılı tecrübe· 
ler, kuvvetli ırörü~ler, amranlı 
memleketlerde gezip do1a11arak 
hakiki imann ne demek olduğu
na dair edinilmi.a fikirler lazım· 
dır. Bu görü~ü v~ bilgileri haiz ol
madan umran yapmıya kalkı,an· 
lar ekserİyf'tle aldanırlar, süsü, 
ziyneti, gÖsterİflİ i,i, lüzumlu, fay 
dalı hatta elzem i~lere tercih eder 
ler. Nitekim bizde de bazı yer• 
lerde öyle olmutfur. 

Meseli timdi evlerinin ve yol
lannın yapılmuı için hük\ımetin 
mühimce bir para tabıi. ettiii 
Erzurumumuzda, bundan evvel 
umumi müfeUif olan müteveffa 
TUıain Uzer ilk it olma.le üzere, 
Erzurum köylü.ünün evini, yolu
nu, yam bir memlekete uıl um· 
ran Ye eenet temin eden itleri 
dütüneceiiae l ·lM:oc:a havuz yap 
hnn.ayı tercih cylemiftir. Memle
ketimizin muh!elif yerlerinde Ye 

bilbaaa Tiliyet merkezlerinde ha 
T ASV1R1 EFKAR 

(Devamı 111hif• 8, ııttun 1 '•) 

Lüeanskı . 
o 

Saltıktan Karadenize kadar uzanaa muaztam Alman-So•y•t 
c•phHiDln ıon nzlyeti ile So•yetleria timal merkez. 

•• cenap ordular1nı ldue eden kumandanlar 

f~_A_s_k_e_r_i_V_a_z_ig_e_t_) 

Bir mukayese 
Baıünkii flaziyet ile Napoleon'un 1812 deki 
•ef eri arasınaa ne ıibi farklar uar ? 

Yazan: General Ali· Ihsan SABIS 
ESKi ORDU KU.MASDANI.AR/.VDAN 

Bu defa Alınnnlar en lıüyılk dnr
bc)·i • foskovı. i11tikametındt 

Sovyct merkez ordulnr gı uırnurı kar. 
eı tevdh etmekle beraber ııag • c nl 
sol ccnahlaı·ındn nynca blrcı kuv-

vetli ordulnı· grupu ile d\! J(lyc.f ve 
Leningı·ad tnraflnrınclaki Sovyet or
dulnrınn karşı hareket ediyorlar. 
llnlb~ 1812 haıiranııula ~ .. polfo-

C Devamı snhifı J!, Btıtun 5 de) 

....... _ ............... , ....... ································································ 

I zmir Fuarı için 
tenziliitlı tarife 

Münakalat Vekaleti Fuar için yolcu 
ve eşya ücretlerinde yüzde 75 

tenzilat yapıyor 

Ankara, 29 (Hususi mubabirlmiz-ı için yüzde 27,61 nisbetinde tenzilat 
den telefonla) - Devlet Deıniryoll3- yapılacak ve dört YatındakJ çocuk
rı İdaresi bu seneki İımir fuarı için !ardan bilet alınmıyacaktır. Afyon 
yeni bir tarife kabul etmiştir. Bu Karakuyu Eğridir Böceli Denizli 
tarifeye nazaran fuar için menıleke- . t 1 ' ' . ' • 
titı belli ba~h 1sta~yonlarından mu· ıs asyon arından fuara gıtmek isti-
ayyen günlerde hu&usi trenler kaldı. yenlere de 7üzde 75 tenzilat yapıla· 
nlacak •c bunlar aktarma yapma· cak ve 5 yaşındaki çocuklardan bi. 
daıı İzmire gideceklerdiı-. Alaşehir, let alınmıyacaktır, Fııara gidccekl~ 
Menemen, Bandırma, Ankara, .Mani- rin alacaktan 16 günlük ücaret bi· 
aa, K~n~a n Esk~o~htrden fuara git !etlerinden yüzde 60 tenzll&t yapıla. 
mek ıatiyenlere trıdış, dönüı biletleri (Dıva"'ı H)'f• 1, ıiitun 1 dı) 

• 

A 

a 
Çarşamba 30 Temmuz 1941 

r Mevkii ikbal ile tefahür 
etmek, ona lô.gık olmadı
ğını ilan etmek demektir. 

Marl Leçlnaka 
( Napolyon'uD metresi ) 

(Şerhi 2 nci sahifemizde) 
GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Edenin nutku 

''Bitler sulh 
teklifinde 
bulunacak 

"Fakat biz Hitler 
re Jımini yıkmak 

a z mi n d eyiz,. 

Te1g. Tasviriefkir, İstanbul l .J 
== 

Londra, 29 Temmuz 
(A.A.) - Bugün Londrada 

söylemiş olduğu bir nutukta 1-la· 
riciye Na:z..ırı Eden, ezcümle fÖY• 
le demiştir: 

Hitlcrin Ru.sy.ayı ezmek İçin 
teabit ettiği müddet programı al
tüst edilmiştir. Yakında bir sulh 
taarruzu karvısında bulunacağız. 
Bize teklif oluns.eak uzlaşma eul 
hü mukni bir itidal ve riyakarlık 
al:>idesi olacaktır. Fakat Hitlerle 
yapılacak herhangi bir sulh, an· 
eak kcndiıinin münasip göreceği 
müddet için muteber kalacaktır, 

Biz, Hitlerin rejimini tahrip et 
mek azmindeyiz. 

Harpten som, knzanacağımİ:E 
sulhün muhafaza,ı için Birleşik 
Amerikanın bizimle itbirliği ynpa 
cağım ümit edem:. 

.ngı1ia Harici1• Naım Eden 

lı:ı::::~;;:::::====~;P'l:'t:;:"~~:ııe~~~-:;;=::::== 

ChurchilJ'in 
beyanatı 

HladltfniDla ftıalile JapoDlava miibtm bir deniı ve ban Guü 
Saygondan bir rörünüt 

•• ılf esl rörecek olan 

---- -

Sovyet tebliği 
-_. -- ----------

Kıtalarımız 
düşmanın 

taarruzunu 
kırdılar 

Sovyetlerin mukabil 
taarruzları bütün 
cephe üzerinde 

başladı 

Smol•nskte Almanlar 
sipe1' kazmıga bQlladılar 

I" " Hindiçinige 

40000japon 

askeri çıktı .... . .... ro.ı----··---
HolandaJ aponlarla 
petrol anlaşmasını 

feshetti 

Hi-tıdiçininin müşterek 

müdafaası için bir 
protokol imzalandı. 

HANOİ, 29 Temmuz 

Alma~ tebliği.~, 

Alman - Fin 
kuvvetleri 
Leningrad 
varoşlarında 

Tecrit olunmuş 
düşman gruplarını 

kuvvetlerimiz 
imha ediyorlar 

Taggar•l•rimiz Mo5kovag 
tekrar bombaladılar 

(A.A.) - llindiçlnl hukümeti, BERLİN, 29 Tcmmua 
Japonyanın cenup Hınd çın "slnc 

Ncvyork, 29 (A.A.) - Ofi: 40.000 askrr çıkıırdıgını ı~nıen (A.A.) - Alman orduları :Başktı· 
Amen1tan ajnnslal'lıun Moskov • bildirilecektır. mandıınhı:ının tebl gl: 

dan ldıklan haberlere göre, Sovvct. ı ı Rumen kıt.alan Dnlester n hı ı n 
·;, (Dıvımı uyfı 1, ıuturı 2 d•) k 1 rd 

ter ~mia bü ün '• lt -ıcr nde mansap mınta asına vıınnı, a ır. 
mukabH hücumlara geçmiş bulun~ '============~..'..__:_~(~D~ev~a'.:m~ı~sa~yf~a ~··:..:'~ü~tu~n~4~d~•)~
nıaktadırle r. 

Mosko,·a 29 T emnıuz 
( A.A.) - Sovyet istih bnrat 

dairesinin 28 temmuz akşam tcb. 
liği: 

Am•rikalılara, işlerimizde ==<=D=•v=a=m=•=·=·yf=a=S=, '==ü=tu="=4=d=e)== 
istanbul klüpleri 

karıııklılc bulunmadığını, 

paralarının heder 
olmıgacağını İ$bat edelim 

lnriliı Batnklll Charchill 

Londra 29 Temmuz 

(A.A.) - Avaın kamarasın
da Çörçil, ezcümle Şu beyanatta 
bulunmuştur: 

İng.ilterenin haıp imalatında 
herhangi bir hercümerç bulundu. 
ğun. dair olan iddialar tamamile 
yanlıştır. Bundan bir aene veya 
altı ay evvel bu hususta biraı: 
endi,emiz vardı. Fakat .şimdi her 
fCY yoluna girmİftir, Bize kıymet 
li yardımlarda bulun.o Ameri . 
kalı doatlanmızla çok faydalı iti· 

(Devamı .. yfa 1, ıütıın 1 dı) 

Hitlerin 
hocası 

Kari Haushofer 

intihar 
etmiş 

Londra, 29 Temmuz 
(A.A.) - Ccnevrede itinıa

da şayan bazı menbaları zikrede 
rek Moskova radyo~u. profesör 
Kari Haushofer'in Bavyemdaki 
temerküz kamplarının birinde 
kendisini asmak suretile intihar 
ettiğini bildirmi~tir. 

Haushofer, cHayat sahası• na 
zariyesirün babası ve cBir millet, 
bir devlet, bir Führer>, c:Hitle • 
rin yüksek zekası~ gibi formülle
rin ve 2SOO kitap ve beyanname. 
nin müellifi idi. 

(Dı.,amı u)'fa 3, ıiltıın 5 dı) ................................................ 
Finlandiya 

lngiltere ile 
Sigast 111üna••betlerini 
lceıti. K•gfiget ln~iliz 

s•/irine bildirildi 

Helsinki 29 Temmuz 

(AA.) - D.N.B. ı Bugün 
Hariciye Nezareti tarafından ne~
redilen bir tebliğde bildirildiğlne 
göre vaziyette meydana gelen de 
ğişiklik aebebile Londradaki Fin 
elçiliği faaliyetine nihayet vermek 
mecburiyetinde kalmıştır, 

Fin hükUmetinin tebliği u au· 
retle bitmektedir: 

Profesyonelliğe mani olmak için 
biribirlerinden hiçbir suretle oyuncu 

agartmamıga karar verdiler 
Dün Jstanbulun birınci küme- ı 

"e mcı up on klüp nıunıhbasının 
işt•ıakılc muhim bir karar 'lil'nl
ınlştır. Kıırnr sureti şudur: 

lst4nbul bulge4lme 11 erbut gctır 
lil.- kluplerini ta ıı salcihfyet • ı 
1ıau: t e im;alnn o.ağıda mcı:.ıı 
11 uıal lıOE:lar şıı lıwmıılarda an
laf11ıı luı 1!11·: 

1 Hu an1af1tıt!ya dahıl klup· 
lcrrlen lıı>.rhu, gi birine '11 rnm•p 
biı· Ql(IOIClt t5/7/9J,l taıilıirıdcn 
soıu·a iııtit<ı dahi r.tmtş olsa, di
tir.r ·ı de /folgeeo ıniuıur.el 6 a ol. 
ıı tımayı faahh ıt l"deı. 

rck, hakk nda - mc=kur ıadt!eni 
(8) fıkra1tındaki ceza 1 arlç -
bolgc11 f- ce::c 1 cyct re t·erileeek 
bilü ı ıın cezalan trrtıbi husıı . 
ııı• da /leden T• rb ıc i tcşktlôtı 
holrrı liöinf şimdide kabul eder. 

:J - llıı l'nla ma a dahtl 1.-lup
ler a.a ı dan olu71 ta anlaşmaya 
dcıhil olı ıynn pcııçlik 1·tya m.u. 
cssesfl ltT ıbimc girdikten 11ahuf 
bQfka bir bölgeye u tiaaptıın so1 • 
,.a t~1.-mı· lsta11bı1l bolocsine atı· 
det edmı ü:rı dalıı b "rttıci maddr.. 
drkf lıflkiimltre ttilıid1r. 

tescil edil ecel. t r 
6 -- lrbıı anla a ~ı: <:f'ııc irin 

mııt~be.rd r 

lstm b l l cı /; m ~ on klüp 
" tı al Jıaımı ,. in ... aları. 

f - Bıriııci tıuıdde lmkrnııne 
t'İnyet tılıı iyuck, bıı azayı alım 
kl ıv, t/J,/191,Q tarihli Beden Ter
biyesi t i•amr cmrnsinin b:rinei 
madduı1 dt: ziJ..·ı cd"le1ı (disipline 
ve BPCJl".tmeııliğe tıuı.ga11ir) hare
kete irtisar et il telakki cdUe • 

___ .._ ____________ ...,_.,..... ________ ___ 
................................................................................................ 
-----... Bakışlar------

Bir daha teklif ediyorum 

O kul gtamerinin tohumla
nnı attık. Ağaç hüyü

yecek ve yıllarca &0Dra yemişle
rini verecek. 

Yıllarca değil aylarca, aylar• 
ca değil haftalarca, haftalarca 
değil günlerce beklemiye ta • 
hnmmülü olmıyan bir lisan, te• 
rim, gramer, .imla davası daha 
var. 

cDahn diyorum; böylece 
okul gramerine ait meseleleri •J• 

mumi lisan işlerinden ayırmak 
istiyorum. 

Peyami SAFA ................................ 
Uşaklıgil üstadımızın iml:i · 
kendine göre, sayın Rıza • u
run imlası da kendine göredır. 
Hemen her gazete, baıımakale· 
ainde, fıkraınnda. iç makalele
rinde ayn B) rı imlalar kullanı
yor. Vekaletlerin, resmi büro
ların, yan resmi müesseselerin 
imlaları arasında da birlik ve 
disiplin yok. 

Biliyorum: LiMn ve gramer 
münakaşası akademiktir. Bu 
hız ve i, dünyasında akademik 
demek, farz demektir. Bir aka
demi kurulduğu gün bu farz 
davaya bnknr. Fakat biz, yazı 
i çilcri ve devlet adamları, kil· 
tipleri ilh ... ilh ... muhayyel bır 
akademinin mevhum bir istik· 
halde vereceği kararları bekli -
yemeyiz. 

Bir <I ha teklif ediyorum: 

GGael lıı:.ll't• lktı1&dl lD\dtafıaaa •UDi• bir rol oiaıyaa ent•rD••roaıl fuarın r•c ... rüadlb rör{lnattl 

Finlandiya hükumeti, Helsinki· 
de bulunan İngiliz elçiliğinin fa. 
aliycti hakkında İngiliz hük\ımrti 
nin de ayni noktai nazarda olup 
olmadığını öğrenmek arzuıunda

J dır. 

Tiirkçcnin bugünkü hali bü· 
yiik Millet Meclisinde de ~çı~ 
ça konuşulduğu gibi, disiplin 
hasretini son keTteye getiren 
tam bir anarşi halidir. Bunun 
en müşahhas tecellisini gözle
re vuran imla serkeşliğinden 
başlıyalun: Ulus gazetesinin 
kc:>·fi bi~imlası var. Anadolu a
janınnm, hatta bu müessesede 
çalışan her muharrir ve mütcrci 
min imlası başka. Halit Ziia 

Tıpkı gramer komisyonunda 
olduğu gibi, akademik miina• 
kataları imkan nispetinde bcr• 

rLjt/t'lr. nJı'ftJlf çevirin') 
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[[tj~ÜNj_:~ .. ~ ~-1 Fasulya ihracatına 
Sakın yanllş anlaıılmış~lmayalım? mDsaade ediliyor 

I ,-------========------.... ı Askeri vaziyet _,l 
\..._~-------==========-----~ Smolenski 

muharebesi Epiz san'ati üzerinde istisnasız ittifak toplıyan Kimil 7Jıdi-
lı:in vefatı üzerine yazdığım bir yazı. Cümhuriyet refiki

mizde dost bir kalemin te.nkidine uğradı, evvela henüz soğuma
~ muhterem bir nifın manevi huzurunda münak&Jaya girenll 
bilmeclen herhangi bir hürmetsizliğe ele 'ftSİle v•ınemif olmak i
çin. saniyen de bu gibi ahvalde politika yapmaktan uzak kalaca
imda zene kadar fiiphem olnuyan arkadattm Nadirin samimiye• 
tine yüzde JÜZ inandığım için bir içtihat bümıetile tarizine cevap 

l 
1icaret Vekaletinin bıı husustaki karar Bir mukayese M oıkovanın önündeki son 

büyük R.ua beldesi Smo· 
len.ski temmuzun on altısında Rus 
kaTYetıeri arasına kama g-ibi gir. 
mit olan bir Alman :mhh iırka• 
sı tarafından zaptedilm.işti. Mos• 
kovama kapw olduktan ~a 
biiyiik miibimma.t -.e tayyare fab-

• 
diin şehrimizdeki alakadarlara bildirild1 

'ffftbedim. 
Şn satırlari İllemİ)'ereli J'Ulfllll Nadir Nadi dostaman tea

llidinin bazı gazetelerde demagoji vesilesi olarak bllanıldıiua 
sönai4 olmaldıimnzdwbr. 

Yeni faaulya ma1ısulü idrak edil· leri ihraç etmek istedikleri :fasulya.. 
mekte olduğundan dahı1deki eıoki yıl· ları bu şehirlerdeki umumi mağaza
lar mahsulü fasulya ıııtoklarından bir lara teslim edecekler ve mukabı1lnde 
kısmının ihra~ edilmesi kararlaştı • alacakları depo senetlerini }lıntaka 
nlımştıl'. Ticaret Vekaletinin bu hu- Ticaret Müdürlüklerine tevdi edecek 
sıataki emri Jün ı:ıehYinıizdeki alaka. lerdir. 

Bagiinlcii 'Pllzigel ile Napoleon'rın 1812 tl~ki 
uf eri tua.smda ne tifıi farklar 11ar? 

(1 m4" ıa,hif ıdft. P11cım) ta!ile tazyik etmiye teşebbiis etmiş- rikalarile azinı ehemmiyeti bulu· 
nun başladığı sefeı- böyle olmamıııb. ti. nms lnı beldenin iatirdadı ıçın 
O zaman ancak dört yüz elli bine ya. Ruslar Moskonyı terkederek da- Rus kuvvetleri iJk gündenberi 
kın mevcutlu Frans~ lmvYetlerl ha şark tarafa çekildiler; 7 eylfil mukabil hücumlara pçtiler. 
ıarki Prwıyada ve Varyova civann- muharebesinde 28 bin kişi zayiat Stalin hattınm yÜz kilometre 

i,te cevabUD: 
kap barflerile hat, Lilhassa lmlderin feWallde ileri ptür

iılildai bir tezyini aan'at tubesidir. Belki nadir iatianal.da hiçbir 
lriliaenin bpumda lalin harflerinden mütqekkil tezyinata rastge1-
mediji halde, baba biçilmez abidelerimize, bu kıymeti veren t~ 
üzerine iflediğinıİ2 yazılar olınUftur· lf(e memleketin her tarafm 
daki eserler, ifte Konya ve İfte Sivastaki, Erzurmndaki çifte mina· 

darlara bildirilmJştiY. Verilen kara- Depolama işi. İstanbulda 4 ağustoı 
ra göre 1941 senesi mahsulleri bari~ ve İzmir, Samsun, Me.rsinde de 6 
olmak here eski mahsulden bir kıs- ağustos akşamına kadar ikmal edil
mı Ticaret Vekaletinin lüzum gördü., miş olacaktır. Bu iasulyalar ancak 
ğü bir nislıet dahilinde harice. satı- ithali kararlaştırılmış mallaı·ı mem. 
lacaktır. Bwı.un için İstanbul, Izmir, lekete getirtmek mukabilinde harice 
SamSUIJı n Menindeki stok sahip- satılabilecektir. 

da toplann11ş ve -------------- vermiş olan Fran- fal'kında teeemmii eden büyük 
huna kaı·şı müda- Yazan .• sız oı·duları 8 ey- Rua kuvvetleri Smolemkideki Al 
faaya memur Rus lıilde Ruslan taki- man kuvveti-: .. : durdurm-L Ye L 

ordulan da 150 bi E ki• b b 1 dıla da .......... -me 1 General e aşa na bunlan ~ek için aon dere· 
ıııe yakın mevcutla bu t kı· ,_,,_.. d y-·---~ 

a P Aa.ll e- cede ... a~• ...nste-=-1-rdir. Bu 
reler. 

•--····""• ............................................. usı.. ............................. a:.-•••••• •••••••• }Iinakin garp ta- Ali Ihsan sa· bı·s recede şiddet ve • ,. ....... ·- ... ....,..., 
:raflarında tecem.· süratle yapılmadı. yüzden on bet giindenberi Smo-

Yeni Türk alfabesini kabul etmek ve hu alfabenin pratik 
lnymetinden istifade etmek baska feydir, eski ve bize hiıı fakat 
ihtizar halinde olan bir san'at ~bemiz hakkında teessür duymak 
~ feydir; nitekim alfabe mevzuu ile ıan'at mevzuunun ayrı 

Gizleımis manifatura r şehzadebaşında"' mü etmiştiler. Ku-. Napoleon 14 eylfil lensfô etrafında ihtimal tanlün 
vellerin azlığı haseblle hu iki tam akşamı muzaffer bir kumandan sı- iki taraf kuvvetlerinin çokluğu 
da Pribet bataklığı cenup tarafında fatile Moskov:ıya ~rerek Kremlin noktasında en büyÜk muharebe
yalnıız tarassut kuvvetleri bulundur. sarayına kuruldu. Fakat Framnz or. si cereyan ediyordu. 

gayri feyler olması gibi. •• 
ecyaları meydana büyük bir park 

V yapılacak makla iktifa etmişlerdi. duJarı o kadar zayıf dü,miişlerdi ki Alman Ba~kumandanhı,'1 .,,u 
Devlet yeni lürk harflerinin kabulünden soma Arap barfle

rile yazı yazmayı mer.elt~ fakat san'at eseri levbalarunIZ'I, kitabe 
)erimizi, büyük lnr titizlikle nilizelere yerl~tirdi. Ne yapaydmı? 

çıkarılıyor 
i,,tanbul Murakabe te'!kı1atı ~ehıfo 

Kamil Akdik'in beraber götürdüğü san'ate üzülmeyip te mahzun ht ~·r d 1 d · li l k k 
'- d ., y h •• l" d'" iht" d __ ._ '- Ş k mu I! ı epo ann a gız o ara sıı 

~a o.uay ım. • e er ~~o unya ırası~ an. u~ yaşıyara~ 
1 
ar. lanmış bulunan binleı·ce liralık nuı-

~~de b?'. yıldız J:Ihı parhyan tel'temız bır ınsar.ın ve $8.n ab-
1 
nifatura e;;;ya ını meydana çıkarmak 

nm goçnıesmı garplılık namıma ~amalı mıydım? için umumi bir u~uıe müracaat ede· 
Biliyonım k~ hiçbir muan:zım, benden böyle birşey bekle· l'ck faaliyete J?Cçmişlir. Şehdn muh

mez ve istemez; fakat görüyorum ki, aziz muanzlarımın hepsi eski telif mahallerindeki depolar teşkilat 
Türk yazısının stetik kıymetlcrile, kültürel, siyasi ve ameli kıy· ı menıul'lan t::ırafındaıı ~ran~t·ak ve 
metlerinl birbirine karıştırmıs gibi görünüyor1ar. bulunac-ak malların ;:ahıplerı şiddet-

K1ymetli mchatabıtm t~tmin ettiğ:me ve aradaki görü~ far- le t~cziye edil~~i?i gibi mallar da 
kını iıale ettiğime kani olduktan soma diyorum ki, bu münaka"şa· :IIurn~abe te>şkılatı. t:ıraf.ından der-
..ı __ 'J ~ b' b" d " - fü' d b d " l d ah 1 hal pıvasaya arzedı1ece1..-tır. ua.n uogan aç ır enıagoıı us n e un an laZ a urmrya m a • I 
yoktur. ' Manifatura m uhteklr 

Cihnd BABAN Murakabe teşkilatı memurları dün 
c::===============o-=="'---====,=====-== l\fabmutpaşada Çorapçı hanında :'.\lih 

Yazan: 

ran Alyanak i~ıninde birini manifa. 
lura i.btikirından adlirl'Yt! teslim 
etmişleı·diY. Su~lu, l!l!l liralık bir fa
Lu ra tanzim erlerek müşteriden 248 
lira para almaktan ı;nçludnr. 

Belediyedea 
KANDEMiR 

Asker ailelerine 
•Uem, Uç glln sonraki cumartesi 

akfamı tertip edllecektl . yardım 
Belediye, muhtaç asker ailele-

Do..t sant •onra bütün kağıtlar ve in tf'ferruabnı tesbit ettik. Ben, yal- rinc yapılacak yardım için, tem
çanta ayni ,<'kilde sana iade eılile- nız bir ııoktada ısrar e1 tim: muz ayına mahsus olmak üzere 
rı k. Sen de odaıla onun ayılmıımaı<ı - İçkime ilaç milac konmıya. l 04800 lira tahsis etmiştir. Bu 
için çalışacaksın. Bn hususta lazım cak ! para bugünden itibaren istihkakı 
olıın masrafı fazlasile oJeyeceğiz.> .Bu~a mukabil milna<ıip giirecegı- olanlara dağıtılacaktır. 

Delikanlı bunları söyler söylemez, mlz bır zamanda. ben kendi kendime * FRANCALA USU TEl'Zİ.4. 
beni bir gülmedir tuttu... Amma, (sarhoş olmuş ve sızmış ... ) buluna- Ti FAZLALAŞTIR/LIYOR _ !)eh· 
nasıl guluyornm, görsenız... cağım. l'imizc verilmekte olan fnıııcalalık 

Bu halimi giil'cn zavallı g_enç ne Aleın, üç gün sonraki cuınartc,,i unun ihtiyaça kafi gelmemesi iiı:eri-
biraz ferahlar, açılır .•• liatti guleı- akşam~. lcrtip edllecekti. 1 ne, Belediye, Ticaret Vekaletine mü
gıbı o}d~. . _ . . O ı::urı.e k1'._cl~r, mühim denebile- racaat etmiş ve ihtiyacı karşılamak 

- Ala ... Cıdden mukemınei, d1l 0~-ı cek hıçbır haılıse cerı•yan etmedi. üzere 15 ç,uval francalalık unun da· 
dunı. Evvela bu doğru1u1,"Unu .• samı- Yalnız bel'ınut.ad peşimde dolaşanlar, ha fırınlara tevzii kararlaştırılmış
miletıni suii.3timal ctmiyeceğıınl rn- evimi de gözcUiyurlardı. İlk ölüın 1 tır. 
)mnak için, işte şu anıla odamı sr.na tehdidin[ bir ikincisi takip l!tnıemişti. . . .. . _ .. . 
teslim ediyorum. Çantamı ~n, b~ı!~· ı Buııa mukabil, dediğim gibi, ben Bu s~r~~e şehıin gunlük fıanc.ala 
cağın bütün kağıtlan mı da ı. tedıKın Enver Paşanın nerede oturduğunu unu sarfı~atı 50 çuvala çıkmıştu. 
giLi tetkık edııbilirsin. Eıınlal'ın için. kimlerle toplandığım, neler yapmak Son hesaplara göre Eminöni:inde, 
de muhtelif gazetelerle, hiı;bir ist<'<iiğini ve bu (istekler) de -hangi 2000, Fatihte 600, Bakırköycle 400, 
(mahrem) kıymeti olınıyan kağıt 1 arkadn,.larının ne gibi nıuhulefetle- E)·üpte 400. Beyoğlunda 20{}0, Be. 
parcıılarnıclan haşkn bir şey yoktm·. rlne, mümanaatlarına maruı: kaldı- şiktaşta 600, Sarryerde 500, Kadı • 
Şimdi iyice bak ki, !<Onra Lhııber ğını öğrenrni~tim ve ... öğ~nlp duru. köyde 2300, Üsküdarrla 498, Beyk:ız
verdiğim için bıitiın kıymetli kağıt- yorrluın. da 50, Büyükadada 1000, He>ybelide 
laı mı sakladı da beni mii lı.iil vazi- Ancak, şimdi yenilmez bir arzum 500, Ilurga1..da 250, Kınalıda da 150 
l ete soktu) deme, ilk gündenberi ne vuı·dı: Enver Paşayı görmek ve kişi francala almaktadıı·. 
cıdamcla, ne de üstümde nıahteru k5. onunla konu.'jmak! * TÜNEL, AÖUSTOSTAN SON 
ğıt bulundurmam. Binaenale~h ne Bu nl'zunıa kavuşmayı, cumartesi- RA iŞLEMiYECEK - Eskimiş olan 
Tar, ne yok heıısiııi sepetine koyar, den sonl'aya bıraktım. tünel cer kabloları her !{Ün idare 
iste<liğin yere sa:rkıtırsın ! Fakat asıl Cumaıtesi akşamı heyecan için- mühendisleri tarafından muayene e
Jccy J'ime giden cihet şu: CünleHlen- deydim. dilmekte ve ancak bunların raporları 
lıeri- başımı ka~ıyacak vaktim olıua- Muayyen g;ı.atle misafirler !'Ökün alındıktan sonra işlemiye mlisaade 
dığı için her türlü eğlenceden ınah- ettiler. Eşasen bizim evdekiler yakın olanmakt.adır. Kablonun ağustos so
rıımdum. KJ.mblli r daha ne kad·u- za- bir köyde bir akb:u·aba düğününe nuna kadat· daynna<·ağı tahmin edil
nıan da içkiye, çalgıya, kadma ha!'- davetli oldukları için cumartesi ak. nıektedir. Bundan ı-<onra tün~l sefer
r •t .,;ekip durıı.cakt1m. Şiındi ise, tem şanımı ~eçmiş olduğuınuzdaıı -hiz- lerl tatil edilecektir:. 
ile (onların) teıtip edecekled durt met.çiyi de l'Hvnıı~lım. yaılayalnıı, * YEN! EK.llf:[( ÇE.'j.V/S! _ 
ba,ı mamur bir ii.leme daveUiyinı de. biz bizl• idik. 

Şehrimize yeni ma' ul bulltlayların 
ınekUr. Bundan ala nlmet mi olur. Biı-iblrinden güzel üç genç kız... ırelmiye haşlaması r •rine, Belediye 
Hay Allah enlaı·dan razı olsun. E Delıkaıılı ve ben. Evvelden hazırlan- İkti!lat Müd!irlüğü veni bir ekmek 
ıöyle bakalım ... Bu gece mi? mı~ mükellef sofranın başına geçtik. çeşnisi üzerinde tetk.kler rapmakta-

Şimdi bunları, böyle keyifli ke- Votkalnr, şaraplar, konyakl&ı·, vüıki- dır. Yeniı çeşninin buğday ııiı;beti 
yifli anlatıyorum ama, o günlerde ler, şampanyalar bizi bekli:voı·du. ,Pmdikinden fazla olacak; sadece fi-
gülmeme rağmen sinir içinde olduğu. Kızların hiçbir şeyden haberleri yatı muhtemel olarak 10 para kadar 
mu gizliye~em. . ~· . .• y~ktu .. <?nlar sadece bir eğiently'.? gel- artacaktır. 

Ne yaı<lıgımı, ne çizdigıım oı..rı·en- dıklerını za.nnediyoı·lardı. * BERBERLERiN ÇOÖU J:H. 
mek meraklarını odamdaki kii.ğ1t1ar1- Bunlar, evvelce operaıla, suar•·ler- TlHANLARINI vr-:.'?E.l!İYORLAR 
mı çaldırmıya kalkışacak ı!l•reccde de filan görüp beğenmiş o!duğum _ Berberler cemiyeti merkezinde 
ileri götürmüş olmaları... Elbt>tte kızlar arasından seçilmiş oldukları dün de 11 1 kadın olmak üzeı·e :rn 
rahatımı, 1l!!ab1mı bozuyordu. için. doğı-usu keyfime de pavan yok· kişi (kadın berberliği) imtihanına 

Fakat çaı·e yoktu. Bu mücadl'lede tu. · 
girmiştir. Dünkü imtihanlarda, gi-

z.ıten (sinirlere hakim olabtlınek) O gece ömrümün en eğlenceli ge. renlerln yarısı bile muvaffak nlama-
çartlann başıydı. el · d c erın en biri idi. Kızlar gözlerimin mıştır. Bilhassa elektriğe ve fiziğe 

tıelikanlı ile tertip edllecek <alem) İçlT'.;ı bakarak. her h:ılimi üzerek dair !lOrulan sualler, ha!<lt de ol!<a, 

Bakışlar ...................... 
Bir daha teklif 

ediyorum 
f..'!ll.~'!!.!.§.~f.~ 

taraf ederek, cusage~ denilen, 
bugünün canlı kullanış değeri
ne uygun, ameli kararlar ver
mek üzere bir lisan kongre~i 
toplansın: gramer, lugat, ıstı
lah, imla komisyonları olsun; 
bir ay kadar çalışsın; c.adece 
gunun anarşısıne manı olacak 
muvakkat disiplin tedbirleri al
•ın. 

bir imanın bu derece neceJi olab111- ek!leriyetle cevapsız kalmaktadır. 
şine şaşıp kalıyorlardı. Haklkaten o Dünkü neticeler bir kere daha gös-
kadar coşmuşlum ki, bir aralık be:n 
ıle kenclimclcn şüphe etnıiye haşla
dım. Böyle alabildiğine kahkaha alı
şın garip, belki de korknuç lıiı· mana 

termiştir lti Berberler Cemiyeti ne 
yapıp yaparak bir (mektep) veyahut, 
hlç olmazsa bir (kurs) açmak za -

ve neticesi olnbile<:'eğini dliıjündüm... manının geldiğini takdir etmek mec 
fDeı·amı tJM) buriyetindedir. 

Edebi roman: 1 1 ..... ·········· ............ . 
ET'R-A'FIMIZDAKi ~-== 
DUVAR~~ -

Kemal Bllba,ar 

Şehzadebaşında yanmış o
lan Ferah sinemasının bulun
duğu yerle arkasındaki eeniş 
sahanın lesviyei türabiyesi ya
pılması ve park haline ifrağı 
i~i belediye tarafından müna
kasaya konulmuştur. 

Bu iş için sarfed.ilece1' pa
ranın milttan 350 bin liradır. 

AdJiyedeı 

Beyazıt kulesi içinde 
bir macera 

Napoleon ileri harekete başlayınca, Petersburg tarafına teveccüh ırtmi- veya bu şehri ele geçirmek veva· 
Rus ordularının Vilna civarındnki ye imkan kalmamıstı. Bu esna<la but Moskovayı bir an evvel 2ap• 
bü-viik kısmı, yalnız ardçı muhar<>bc- Ruslar n. ıu-tarek t l•eb.l F 1 , e a ı e ran"ız ::ı- tetmek gibi tali bir gaye deg 1 
!eri vanarak Smolensk civanna ka· rı o~al~dıI k b ı ı 

J .- .• .. aı· ve ış aş aYlTicaya ;a. Sovyet kuvvetlerinin küUi bmı· 
daı· b;r st>vkulcemı ricati ",'apmıctı. dar yeııı· kuv etle t 1 dl ı·h ".,, ·' " v r op a 1 ar; n a- nı ihata ederek imha etmek ga· 

Ruı;laı·, Vilna civarında kati bir yet 18 birinciteşrinde mütarekeyi 
muharebe )'ttpmayı kabul etıniyeıe'k bozmak Fransız süvarilerin<! taanuz yesini gÜfmÜf olduğunu ileri sü
gcri çekilince Napoleon ~nları takibe j ettiler. Rn.syanın göbeğinde bir klş rerek iki haftadanberi Alman 
koyulrluyı-a ela o ı.amankı vıc-:ı.tal:.ırla sefe-ri için hazırlaı1mnmış olan Na- kuvvetleri ilerileme amillerini İ· 
hayli zahmet çekildi ve çok vakit 

1 

poleon zaruri olarak geri çekilmek zah ediyor. 
kaybedildi. Bundan ~aşka . Fransız vf' Rus~·a~'l tahliye elmek kar'.lrını Smolenski etrafındaki Kızılordu 
01·dulaı-mda ç1kan dızante'"ı hasta- verdi. 90 bin nıuhaı:ip, 50 bin f!ayri nun külli kısmınm çember içine 
lığı yüzünden mevcut kuvvetir. tr.k- ' muharip ve GOO top mllrtarıııdaki alındığını ve bunJarın kurtulmak 
rib<:n üçte h!ri zayi oldu. Bizzat ~a- 1 kU\'\'etlerile 19 birinciteŞTlndc Mos. için yapbklan gayretlerin ve mu• 
poleon da böbrek sancı:;ından rahat- kovayı terketti. Rusya seferine baş- kabil hücumun akim bırakıldığı· 
sızdı. Bu sebeplerle Fransızlar bir ladıktan 82 gün sonra Mosvokaya nı bildirdi. 

:\Iünir adında bidsi eyvelki gece müddet istirahate mecbur k.alclıfrır. I girmiş olan Napoleon onıda ancak All'!lıınlar, ,imdiye kadar Sta• 
Nazmiye adında bir ~enç kızla Be- Ruslar da bu tevakkuftan ıstifaıle ;J;j gün oturabilıl'işti Bu c;ekilme es- lin hattının cenup müntehasmı 
yazıt kulesinin iç merdivenlerinde e<lerek tahkimat yaptılaı·. ııa~,nda da birçok zayiat verdikten yaramamı~lardı. Besarabyadan 
hayasızca hareketlerde bulunurken Nihayet harbin başından iki ny sonra bir ıı•-uç n~kerle kış oltnsında 
kule bekçilerinden Hakkı ve Ali la- ııonra Franı:ıızlar 220 bin kişi ile ye- Kovnoya diinebilmi;iti. Bizim 1914 asıl Rus topraklanna giren Af. 
rafından gÖl·ülmüş, heı· iki:;i de kule niden ileri harekete geçerek Smo- nihayetindeki Sankamış !le.feı·imiz de manlann burasım da yardıklanı 
poli~lerinden Şftkrü'ye teslim olun_ lensk önüne geldiler ve Ru:slara ta. az çok buna benzer. dün bildirildi. Uk.raynamn m.erke 
muştur. anuz ettiler. Ruslu bu defa da kati Ba defa, l!l-!1 de, Almanlar Mo-;.. zi fİma!i Okyanustan Karademe 

Polis Şükrii, bir hayli korkan iki muhıırbeyi kabul etmiyerek Fransız- kova ile beraber ayni zamanda Le- kadar bütün Sovyet cephesinde 
sevgiliyi 5 lira mukııbilincle serbest ları biraz oyaladıktan sonra, Smo- ningrad istikameti.nde de Laarru:ı: cereyan eden hadisat ıjyasi nok· 
bırakmayı teklif etmiş, :Münir bunu lenskte bir ardçı kuvvet bırakarak ediyorlar. O zaman şimendifer, oto. tadan da gayet büyük ehemmi
kabul ederek yanındaki 3 lirav1 ver- Moskovanın ytiz kilometre ırarbinde mohil, tank, tayyare, telgı·af, telsiz yeti haizdir. Çünkü Almanyanın 
mi~. geri kalan 2 llrayı da 2.5 lira ~orodino _civarına çek!lrliler. Nnp~-, tclı:rrnf n·sairn gibi fenn'.i vasıtalar tekrar bütün lcuvvetile garbe dö· 
olarak yarın öcliy(·ccğini söylemiştir. lcon 18 a.ıı:ustosta Smolen!<kl zaptrttı... ~·oktu. Şimdi Almanlar !>1 vasıtalar- nerek İngiltere adalarına yüklen
Polis Şükrü bunu kabul etmİ.:j, an - ği zaman işi anladı; ve onlan tek- dan ~on ile rece istifade ederek zaman mesi ihtimali Arnerikaya buı:ı.a 
cak geri kalan paraya mukabil :'.'ılii- rnr takibe koyuldu. 7 eylfıl 1812 rie ve mesafe mefhumlarını azaltmıya göre siyasetini yürütmek lüzumu• 
nirin saatini rehin olat'ak alıkoy. BormlinRo nıuhaç rebt?psintre bbaşladadı. O çalışıyorlar. Diğer ta~a!ta~ Kızıl?r- nu hissettirmictir. Japonva müt• 
muştur. Miinir ~na sinirlenmiş Ye zaman us arı c eı; urg otu- duların kolaylıkla gen çekılmelerınl! • -r • 
i~i haber vererek bir cürmüme.,hut ruyor ve bir miktar Ruı,; kuvveti bu [ müsaade etmiyerek motöı·lii VU!<Ita- !e!ik1 ~~anyaya ~arktan yardım 
tertip ettirmiş, polis Şükrüyü pa~a~ı mırıtnkayı temin ediyordu. Napoliion !arla onların yollarını kesiyorlar; ve ı ıçm bu~ kuvvetle~ ayırmıya 
alırken }'akalattırmışhr. kendi kuvvetlerinin kafi olmamasın- larlA onların :vollarını kesmiye çalı- mecbwıyet dtU'madığından U-

Böylece ~·akalanan ı<uçluların hep- elan dolayı o tarafı ihmale nıecbur ~ıvorlar. · zak,arkta ve cenubi büyük Ok· 
si de dün Adliyeye teslim edilerek kalmıştı. ·1812 de Borodino mevdan muhare- yanusta Anglosaksonlara karŞJ 
Üçüncii Sulh Ceza mahkemesine ve- Yedi eylülde Borodino ı;ırUarmdr. be"i harbin başından ·iki buçuk ay mevkiini tahkim etmek siyasetine 
rHmişlerdir. Polis Şükrü tevkif olun- Moskovanın mildafausıını yapınıya sonra yapılmış ve üçüncü ay ıılhaye. devam edecektir. _ 
muş, bekçi Ali ile Hakkı da kendi- çalı~an Rus ordularının Ra"?kuınan- tinıle Napoleon "'.\foskovaya girebil- Şimdiye kadar Rusyaya kar•• 
«ine yardım etmeklen, ;\Hiniı· ile danı Prens Kutuzof, ilk günde, 120 nıişti. 1941 Borodinosu ise harbin 90.000 kişilik bir gönüllü ordusu 
~azmiye haklonda da umumi adaba bbiin ıkı~e;cudu.ndad~i kııvve.tlc>r~nr1Pnhfi2 başından bir ay sonra b:ışlamı~ sa- göndermis olan İspanya daha bir 
ınulıallf harl!ketteı.ı ilk tahkikat nçıl- n ışı znyı e ınce vaz1yetın "a !1- :ı;ılnbflir. Bu defa Sovyetlerin bir k • ·fedakirl ki hazırlan· 
masına karar vcrılm!ştlr. mele drığru yüdıclüğünG gördü· ve • ·ı d faz] ı 1 ço yenı 1 ara 

* 
BİR BELEDirE 7' 11TS/LDA - · · · · · mı yon an a zay nta duçar 0·• maktadır. Portekiz cümhurreisi 

Rlı\ J,\ THTJL.tSI - Beyoglu Bele- "evirme haı·eketi kaı·şısıncl ı bü hü- h 'k· f . bızzat Asor adalarını t eftlf ede· 
, . . ~ ' : • Napoleonun tesırlı hır ıhatıı VPya ı dukları muhakkaktır. i\fo~kova rad- • • 

r . b ~· . h ld 1 1 · " ' ' ·' ~-osu er ı ·ı tam ın zayıatı mermu- k Al t'v L"'k" ) b k 

him muhtelif kimı;eleı den topladığı süııcrek hı>ıne:n o' akşam ricatc karar uomı ı:ıç nıı. yon a mın eldtmke t:edır. talann Amerikalılar tarafın<lan 
< ıye şu e. ı ta >11 ar arınc an Ibı r l tün hezimete uğrunak ihtimalini dü- .. .1 t h . ~ . re t an ıge na 1m o an u no 

a k . 111 ·i l 1 ~ zaman, ıni'ım ve para o u çn, ye. • lin .. d ed • ~· • s eı a e eı ne yare ım pal'a arın- ver<li · 8 evlıll ~aba hı erkenden Rus .d d .. . Jfga e musaa e emıyecegını 
d 1503 Ji . • kb k ı rl · • · • • t nı cm or u vucude getirmek güç de- • • 

an · ıa~ı nıa uz oçan arın n ların tlcatl başladı; bu ııuretie bir -ııd· B ·· k .. ı . rl -•- d söylemıştır. 
tahrifat yapmak suretile ihtilii.sen . · · · · g ı. ugun u ıarp sa e maaeme e .. .. 1 ki h 
. · . . .. Austerlıtz veya hır Iyena hezımetı i(-il avni zamanda muhariplerden ele Kanlı büyuk Smo ens mu a• 

zıtnmetlne geçırmış, yakalanarak dun ·b· k t• b' -1 ·bı, t - . d ' • b • • b._._ •• k d bil 
• • ~ 1 ı a 1 ır mag u se e ugrama an hüvük bir kabilivet zeka ve rıüma- re esmm ın1.aç gune a ar • 

Adlı\·ece tevkıf olunmuştur. k d. · · k d N ı · , k · ' • • ' • • • 
- 1 . en ısını urtar ı. 1 apo eon l!'l.!ft' rese talep etmektedir Neticenin ne dırilecek teferrüab ve neticesı as-

Suç u tah..-ıldar, suçunu tamamen k d' h t 1 ğ k J , · • • • • • 
itiraf etmişlir. eni ı as ~.hı. 1 vhae gterlek or iutnı~~ - suretle tezahür cdeceil;ini de yakın keri tarihte olduğu g1b1 uyası fa:• * SAHTE PASO TAŞIYOR- c~c unun mu ım sa 1 zay.a ı ~.u- zamanda önümüzdeki vukuat göste. rihte de bir dönüm noktası feflôl 
:ıırş V d d Güm'. . d ırnnden çok azalmış olması haı<ebıle rec-ekt· d kf 

• ı:.; • - e 11 uşay a ın • Rusların ricat hatlannı kati "urette . e ece ır. • 
da hır genı;. tramvaylarda sahte bir k k l d t . li 1 b. Eskı Ordu kumandanlarından Muharrem Feyzı TOGA Y 

eo;ı>ee an: a eııı r ve ıı:en ş ıı· 
talebe pa~oslle seyahat ederken ya. . . . • 1 Emekli General ••••••••••••••• .. •••••0
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k l d- d Asli Seki . . çevırme hareketı yapmamışb. ~ a nız ALI t tst ....... Taavı•..ı Efklr 
a anmış, un e ye zıncı . "bi ·ha HSAN s~ S n 

C hk i rl .. ..,,1 d Rusların sol cenahını bır ta ye ı ~ 
eza nıa emes n e go,u en nruş- ====================:;;;:========= 

ması sonunda 20 gün müddetle hap-
se mahküm edilmiştir. * YANLIŞLlKLA KEZZAP İÇ. 
Ti VE ÖLDÜ - Aksarayda oturan 
Süleyman kızı 30 yaşlarında Hayri
ye, dün yanlışlıkla kezzap içmiş, 
şancılar içinde kaldırıldığı Haııeki 
hastanesmde biraz sonra ölmüştür. 

Kaılının cesedini muayene eden 
Adliye doktoru Hikmet Tümer, def
nine ruhsat vermiştir. 

lırh•at haberlert t 
* BİRA TEVZİATI - Anadolu

nun her vilayetine istenildiği kadar 
bira ~evkedilmesi için tedbirler alın
mıştır. Öğrendiğimize göre bira sev. 
kiy:.ıtı için trenlere bazı vagonlar ila 
ve t>dilecekilr. * SUR/YEDEN 90 1' AGo,v 
YAPAGJ GELDi - Suriyeden Ma
caristana gönderilmek üzere memle· 
ketimizden tranı<İp ırnretile geçiril • 
mek 'üzere Haydıırpaşaya 90 vaı?on 
yapağı gelmiştir. B~nlar Türk eks
perleri tRrafından lstanbulda mua
yene etlileeekt:ir. * h.tanbul İaşe :\iüdürlüğü teşki
latının kaılroı;u tamanılanmaktadır. 
Vilayet lastik, çimento, ve dlğeı· bazı 
maddelerin tevziat işini İa~e l\fiidür· 
lüğüne devrelnıi~tir. 

Üsküdar 
tramvaylannın 

rayları f stanbulda 
kullanılacak 

Tramvay idaresi, İstanbul gümrük 
]erinde bulunan sahipsiz elli bandajı 
almış ve şimdiye kadar altı aı·abaya 
takmıştı. Bu suretle depoya çekilmiş 
bulunan 20 arabadan altısı işlemi~·e 

başlamıştır. Bundan başka Ruman
yada imal olunan 800 bandaj, Rus -
Alman haı·binin başlaması üzel'ine 

Köstencede kalmıştır. Ayni limanda 
Devlet Demiryo1lurına ait bazı mal
zeme rle bulunınaktadtr. İdare bunla
rı kara larikile get irtmek için Rumf'T! 
makamlarile temasa geçmiştit·. 

Tramvay idare!li eskiyen raylar i

çin rie, Üsküdar tramvaylarının ray
larını almıyıı karar vermiştir. Üskü
dar tramvaylarına demiryollarınrlım 

rny VE.'rflecektfr. Bu hususta Müna
knlfit Vekaletinin mü~aadesi alınmış 

tır. 

Maarifteı 

Siyasal Bilgiler 
okuluna talebe 

alınacak 
Siyasal Bilgiler Okuluna imti

hanla leyli ve nehari talebe alı· 
nacaktır. İmtihanlar 25 o?ylulda 
Ankarada Okul binasında, şehri
mizde Yüksek Öğretmen okulun
da başlıyacaktır. Namzet kaydı 
20 ağustostan 20 eylule kadar 
devam edecektir. 

* İNGİLiZCE ÖGRET,UENLE
Rİ iÇİX KURS - İngilizce mual
limlerine ynnndan itibaren Galata
~aray lisesinde bir kurs açılacaktır. 
Du kuı-«a şehrimizdeki lise muallim
leri iştirak edeceklerrlı r. Dilihare a
vın onunda ikinci bh kur11 nçılacak, 
buna da orta tedrisat İngilizce oğ -
retmenleri devam edeceklerdir. Ders 
leri şehdmize gelen Pr. Hamly ve· 
re<>ektir. Profesör ayni zamanda İs· 
tnnbul 29 ve 43 tincü mektep tnlcbe
sinılen 30 kişilik bir grupa da kon
ferııns verecektir. 

- Hayır, dedim, fal değil. :Murat mın veya Naei beyin neyle rlönclük- ı !anmamıza rafrınen haya~nnı7:da bü
efendinin mayaladlğı yoğ'uı·ttan tere lerin1 pek iyi bilmfyorom. F11kııt bcıı yük bir değişiklik olmadı. Sadece ben 
yağı çıkarmıya çalı,'ıyorduk. Meclilıanın ı:ıcvıı:isile avdet ettim. Btı onlara biraz daha teklifsiz ve biraz 
Ziyanın kahkaha:>ına uzaktakile- sevıı:i beni rahat ve emin bir ·,.dk- daha sık gitmiye ba~ladım. Buna 

rinki de karıştı. bale götürchllirdi. Çünkü .\Iediha bu mukabil ş:ılr Muzaffer yavaş yııv~ş 
Sonra Murat efendinin se:ıi: sanatkar muhitte yaşamaııına 1 ag. ziyaretlerini !;eyı-ekleştirdi (Tabı. 
- Hey bestekar, diye yükııeldi. ı men onlardan rle.i;;-ildi. Ağabey.,inin !er) den Hayriye hanımın bu miid. 

Paza_rda benim_ yoğurdunıdan çıka- ve arkadaşlannın ı?.tıraplarım do- det zarfında ka~kahaları .. azaldı. 
racagm ~~reyagla hayatını ~azana- f{uran sebepleri ölçebilınişti. l:iiyük Burnunun .altı~clakı ~hus ?'olge ve 
caksan d?n bu yoldan... Elıne bir heveslerden nefret edi)·ordu. ı::o7.Jerindekı kın ışııı;ı zıyadeleşti. 

Nüıbaıı (5) Karı;,tar 
. . 1 Tii.rki11• Hariç 

Abone Şeraıti ~ i(in 

Senelik . •. . .. ...... 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık .... . ..... .. '150 > H50 > 
Üç aylık ....... ...•• 400 > 800 > 
Bir aylık ........ .••• 160 > yoktur. 
DİKKAT: 

Dercolunmıyan evrak iade olmmıaz. 

~'"'"""""''"''dUf1t""ttmıınn ... •MHJ z -
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Meokii ikbal ile te
fahür etm~k, ona ldgık 
olmadıiını ilan elmt!k 
demektir. 

Mari Le~lnıka 
(Napolyon'an metre.i) 

Şu çok akıliine vecizeyi, blr f,.. 
!im, tecrübeli lıir filozof, büyük 
bir mütefekkir değıl, bir k:ıilın 
ı;öylemtştlr. Fakat bu kadın d:ı 
alelade bir kadın dei!'ildir. :ııe~
hur Napolyona kendini yegane 
sevdiren ve ondan çocuğu ı.la olan 
bir kadındır, ki bu, Polonyalı 
meşhur Madam ( Mnrl Leçiııska) 
dır. 

Söz çok doğrudur. Hnkikntı>n 
ya doğuş ıtibari1e, yahut iktisap 
ile değerli, fazı1etli olanlar, re•
mi me~ kiler, rütbe ve nişan, ik
bal ve itila ile tefahlir etmiye, 
bundan şahıs1anna bisııel şeref 
çıkarmıya tenezzül etmezler. Çün. 
kü bnıılar maddi ikbalin pek ge
çici bir ~y olduğunu bilirler. 

Bu fikri, bizim türkçedeki: 
Mofinıru ikbal ahncı ki aTdı11ea 

:ıı:e-val 'IJa.T ! 

Bu kongre istanbu1da topİa
nabilir ve bütün yazı adamları
m ela içine alabilir. Birbirimizi 
tenkide değil, müspet neticele
re doğru koşmak için toplandı. 
ğımızı anlarsak hedefe varaca
~ımızdan eminim. Bilmem ki 
milli kültürümüzün en yüksek 
irade ve idare makamı, yanı 

Medihanıu sulardaki aksi biraz 
hayretle geriledi. Sonra mesut ve 
neşeli bir ifadeyle tebc,süm etti ve 
dudakları kıpırdarlı: 

şey geçnııy~ek. bu·_ Murat efendi eski neşes!ni kaybetti. 
Cevap verdim: O yaşama 7.evkine enı:cl •'lan 

- Oo ... Bugünkü gezintımiz hiç "b- 1 · 1 1 · Diz !\rrrliha ile bir saııdet ha\'ası - Üstad, dedim, il'ltical buyuı•ınn- tün te.şeu us enn ve meş·!a e erın za. 
de boşuna olmıyacak. Anne ... Şimdi 1 l-' - · d B d- jrfnde knybolnıuştuk. 

Mısraı da çok doğru, çok kuv
vetli surette ifade eder. 

Akil o!a:ılar, fazıleı.li olanlar, 
yalnız flimlerile veya ahlaklan
nm kuvvetlerile iftihar edeYler. 
Çiinkü bunlar, kimsenin öteki 
dünyaya serretini, ikbalini, rütbe 
ve nişanını beraber götüremiye
ceğini bilirler. Yegine ölmez, ze
val bulmaz servet, sermaye; ilim, 
irfan ve fazılet sermayeleTldir. 
Evladına. miras olnrak b1I servet 
ve sermayeyi bırakabilen babalar 
ise dünyanm en bahtiyar inean
larıılır. 

Maarif V ckilliği ne düşünür? 
Muharrir arkada,lar, bu tek

lifimde bana biraz Jardım edi
niz. 

- Toprağın diline bu kadar aşina 
olduğunuzu daha önce niçln söy!e
ınedini:ı. 

Gülerek ona sarıldım: 
- Gizlenmek hastalığile muzta

riptim de onun için ... 
Ayaklarımızın altından düşen kum 

taneleri sulardaki hayalinıizi namü· 
tcnnhi halkalar arasında kaybet.ti. 

Ziyanın sesi arkamızdan aksetti: 

•.~~ ız .. Sizin "esabmıza çnlı~ıyoruz, rar ı o .. uguna ınanıyor u. c u un- ' aana sonbahardan bir şeyler getire- .• ~ ,. ., 
kazancımızla nıabedinize mum !.'Ölü- yacla ın<!Sut olmak için yarı:ılılıŞl Arbk eski r;ünlerdeki kadar piya-

ceğimi vaadediyuı·nm. ., 
İkimiz de doğrulduk. recegiz. zorlamak Hk şarttır> dôynt·clu. no ile nıP:;r;ul olmuyordum. Küçük 
Ziya yukarıdaki tümsei?in üzerin- Hepsi Z ·vanın etrafında göründü- <Tabiat kanunlarmın dış na çıknııya bir sebeple tı::ımüter.ahi blr konıı.şma 

de güliiyor ve sehpasmı yedeştJr- ter: Naci beyden başka herkes gü- çalışmak, hnyab oldni:"lı gibi kabul heyec.-anı bizi sarıyor, guneşll, mavl 
mlye çalışıyoı·du: liiyoı·dn . .iliurat elendi mukabele et- etmemek lıedbalıtl•ğımızın ana• l ı r.> lıir tema içinde büyiik kav islerle 

_ Medihanın su falına iyi bak- ti: İçımde üz!ilen taraflar olmasma uı;, n. beyaz hir kuş gibi bir fezadan 

t - 1ı·1· . g· l - Dikkat et. Mabedi :ıydtnlatmı- rng-ınen, l\Iedı·h~nın bu ha·.··at tela·k- dığer renkli bir fezaya ce\•elan edi-
ıgını ı ırım.. . ıze iyi şey er gos- " ~ • 

t.erebildi mi barı. .. dedi. ya giderken kendi ışıi;rını söndi.irıni- kisine itiraz etmemiştiııı. Ve böyle yorduk. 

Bu müşkül anı latifeyle ntl:ıtmak yesin. dPvfm et eydi lınhalıfe ço:.: mP.nıt I JJ •y A ilahım. bende ne taliıkat 
istiyen bir hııli vardı 7.oraki l.ıir )iı· ı -3 - olacaktım. vardı o gilnlerde. Kondşması mc~hur 
tlfcyle mukabele ettim: Hu kır gezintisinden Ninıel h:ını-1 O kır geziııt'sinıien ı>onra n 1 ~aıı.1 (Dın:am1 ııar) 



1 Bir mllJon 
OçJUz bin 

Ura 1 
(11.,..Ual-.. ._) 

•uza ihtiyaç yok mudur 1 Ell>•t 
varchr. Fakat ad•m•lullı ı...ta
laanesi olrnıyan, içtimai muave· 
net ınie.aeleri riaıde ptiril~ 
memif bulaaıaa, yoU11n kili ıel
ıniyea, köyleri henüz wnnm m· 
-tİDcfıeD u:ıak lW.a bir Yilayet 
merkezinde İll yapdacalı İf Ler
•alde tantanalı, ıüs1ü, zeynetli 
bir ha'Y11Z deiildir. F.n..uman i
man denilir denilmez. bu havuz 
1Mıce1asnn mçnı hatıradığımna 
gelince bunun bir aebebi vardır. 
Bundan clört sene evvel Er
zunmıu ziyaret etmİf olan, şİID· 
di ismini hahrlıyamadıitmız b ir 
zat, Erzurum hakkında bir ga· 
z.etede methiye ile dolu bir ma
kale yumıJh. Erzurumda uzun 
müddet kalaralc müteveffa Tah
sin Uıerin faydalı i~rden z.İyade 
böyle ıösterlfli i~lere bol bol pa
ra sarfettiiine tahit olan bir gene 
muallim bıı yazıyı görünce sinir· 
lenmif ve o yazının sahibtne acı 
tenkitlerle dola bir cevap nr
mifti. O tarihte bu tenkit hayli 
dedikoduyu mucip oldu. Sonra 
mes~le kapandı ve unutulup gitti. 
Unutulup gitti amma, tesadüfen 
muttali olduğumuz bu münakasa 
bizim hatıramızda bir iz bıraktı. 

Zaten bazı vilayetlerimizde İ· 
mar iıine faydah, hatti elzem in
taa ttan evvel süslü ve gösteri,li 
intaatla be,landığını tahit olda
iU1DU2 cihetle Erzunmıda yapı)
mıt olan havuz hakkıındalci ten
kidi çok İyi anhyarak ve hissede
rek okmnQftuk. 

İtte bundan dolayı(l1r, ki fİm· 
di bükUnıeHn Erzwumun iman 
için bir milyonu mütecaviz para 
taı.isile beraber bu paranm yal
nız ev ve yol inpsına sarfı f&rh
m koymllf olmuma çok memnun 
olduk. 

Bizim fikrimiıce büllümet, bü
tün vilayetlerimizin imar isleri i
çin ele amumi bir plaaları ·tatbik 
ederse ve bu planın ba~ır.a me
sela hastahane, mektep, ao. 101 
köylüuüa refahını temin gibi mad 
deler koysa ve bütün valileri bu 
plana riayete mecbur tuba, üç 
bet ıene içinde memleketimiz ba
k ikalen umran sahasında çok e
Alh adanlar atllUf olar. Erzara
mun fU bir milyon üc yÜ7. bin li
rası vesilesile bu esaslı i~de yapı
lar ve valiler lüzumsuz inşaata 
kalkı,maklan menedilerek yalmz 
laydah ifler yapmıya mecbo.r tu· 
tulursa üç beş sene sonra hepimi-
2.İ hayran edecek semereler ala
cağımızdan emin olabilirİ7. 

TASVİRi EFKAR 

Dünya harbi 1 
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1 
lnglllz tebllll 

KAHİRE, !!9 Temmuz 
(A.A.) - Ortaşarktaki İngiliz u

mumi karargihının tebliği: 
Tobruk mıntakasmda ıııaballi ~art 

larm pyrimiisait olmasından dolayı 
ilücum devriyelerinıiı 27 /28 temmuz 
ıreeesi ancak mahdut mikyasta hare
katta bulunmu~lardır. 

Hudut mıntawındakl taarruz.i 
faallycllerimiziıı neticesi olarak, düş 
man devrlyelcıinln miktarının arttı· 
rılJıtı görülmüııtür. 

Diin, mesut ııetice 'feren bir çar -
pışma esnnsındR deTriyelerlmlzden 
iliri bir kaç Alman esiri alınış ve 
lld zırhh nakliye araba!ilc iki mo
toaiklet iğtinam etmJştir. 

Alman tebllil 
Bcrlin 29 Temmuz 

(A.A.) - Alman orduları 
Başkumandanlığınm tebliği. 

İngiltcreye kar~ yapılan mü· 
cadelede, Almnn hava kuvvetle
ri Shetland adahırmm b.ıtı şima· 
linde 1 000 tonluk bir düşman 
ticaret gemisini batırmışlardır. 

İngilterenin doğu cenup sahi
li açıklannda biiyük bir dü_.man 
tiraret gemisine bir tam ·~abet 
viıki olmuttur. 

Dün gece lngilt~renin batı 
şimal ve batı cenup uhillerinde 
liman tesisatına hava t11arruzları 
yapılmı~tır. Bir Alman devriye 
gemisi bir İngiliz tayyare!llİ düt'iir-

müştür. 
Düpnan, dün ne gündüz ne de 

gece Alman topraklarına hücum 
etmemiştir. 

ltal~an tebllDI 
Roma, 29 Temmuz 

(AA.) - İtalyan orduları u
mumi karugihmın 420 numaralı 
tebliği: 

TASVİBi D'KAıı Sahife: 3 

1 
. s · O N . . H A . B ·m fl L ~E J B d T b. • , [Mustafa Fazıl Paşadan .•. Fethi Ok yara e en er ıyesı _ ~ _ _ _ _ _ 

mükellefleri askeri =-!ŞJ~ıı:l:~!ıf~~ Filof'un Churchill'in 
beyanah 

I SOVYET 
tebliği 

1• d - ., ' .. ?'\ - ... -ta ım e görecek . ~ , ~/ ~ - ~ ~ 

U 
• - .. ~ siyasi fııi<a reislerinin ·ha-yab beyanatı 

Sofya, 21l (A.A.) - İtalya ~cya- (1 ixd ıahiftden clcı:cım) 
ıun zamandanberl talım Ye = 

hatinden dönen Bulgar Başvekili laflar yaptık. Amerikalılar, mı.iş· (1 fıtd Mlaı/.ürı lllıvcMJ 
tel'biye ı-önnekte olan beden ter- -
biy~i mfıkellefleriDe 1akında ae- Tefrika: 25 Yazan: Ziya Şakir Filof şu beyanatta lıuhınnıu!tur: t Jı:: d 28 temnıuz oiinü luta!arımı2 • ere ava için büyük gayretler s l ·-İtalyanın bize göstcrıJiğl Jıüsnüka.. f L mo ensk ve Zitomir istikamdle rasım1e sancak verilecektir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••·-· .. ·-·-.. 

buJden bahtiyanz. Temlekctimit sar efmcıde Ye bize gônderdikıe- rind~ muharebeye devam etmiş
lıakkında resmi mahfiller taı-afından ri teyleri ne gibi işlerde kuUan- lerdır. Bu istikametlerdeki düt -

.Btiuın makellefler, ağustos ayı SuHan Muradı ÇıraAan sarayından 
i~ınde alay ııancaklarını alarak 

cöstttilen samimi dostluk tezahürlc- ma~ta olduğumuzu öğrenmek is-
temektediıler. man taarruzu Jutalamnuzın azmi 

30 afustos zafer bayramında rl?S· kUrt8Flft8k f8r8flnl bizzat lktlaep 8d8C8kt 
rl bizi mütehassis etmiştir. İtalyan ve mukavemeti karınmnda kanl-
h:ırici sfyasctinf idare edem z.lmanr Amerikalılar, gönderdikleri t B ,...... 

ı mıf ır. azı mmtakalarda kıtala-
darlarla ve bilha a ta1yanın büyük tcYlerin heder edilip edilmedi~i- k 

fi ,~ 
1 

nınız mu abil taarruzlara oermi• 
şe ı .w.u so ini ve Hariciye Nazın ni, suiistimal olunup olunmadığı- d .. "' " " 
K C._ 1 ve u~rnaoa aö.r :u.yiat verdirmi .. ont ... no ile şahsnn temns fırsab nı bilmek istiyorlar. ~lerde kar· !erdir. •· ., 
bulduğumuz için çok memnunum. İki ki k J d - h d 

şı 1 0 ma ıgını. ya ut va~a a Cephenı"n dı'g·er ı·sıı·kamet ve memleketi de ıı~ nı derecede nJakadar • h dd d ilm ld 
eden b:w nıe eleler Ozerlnde İtalyan asgan a e in ir· ~ 0 uihmu mıntakalarında kaydc değer hiç 
rfoalile dostluk zihniyeti içinde fı. paralarının heder olmıyocağıTlı bir mühim muharebe olmamı~r. 
kirler teati ettik. kendiierine ispat etmek vazife - p k ,ava uvvetlerimiz kara kuv-

B - ı · · d mizdir. Amerıkalıların ıenkitie- ı u goruşnıc er netıccsııı e uzun veı erimizTe işbirliği yapıırak düş 
ınüddet.tenbcı i İtalya ile Uulooariı.snn rini iyi karşılıyoruz. Çünkii dos- b"· k .,, manın uyü tecemmülerine ve 
nrnsındn mevcut lıulunaıı ve nlilli c- tnrıe ve haynhahanedir. hava meyaanlanna karfl harekat 
mcııerimiır.ııı tıııınkkuku için itaıya- 1 rıgUlz harp lmalltı ta bulunmuştur. 
nın kıymetli )aıdınıını ııızetmc_ ı ü- rt 
ZCl'indc bir kat <laha kuvvetlı nmlı a ıyor T ctkikat neticesinde 26 tem-
•llnrt dostluk clnha ziy11dc re•nnı>t I.Ôndra, W (A.A.) - ChurchiU, muzda 109 Alman tayyaresinin 
keııbPt.ml~ bulunmaktadır. bugün Avımı Kıımara ındıı beynnat- düşürüldüğü anlllfllmıştır. Bizim 
................................................ ta bulunnı nk istila tcşcbbli fı mevs[- kaybım:z 36 tayyaredir. 

Hı.ndı· rı·nı·ye 40,000 minin tckr. r 1nklnŞTJıış bulunduğunu Sahil muhafazası ve Sovyet 
'V İngiliz mtlktfne iht:ır ctm·ş ve de- B it k d a ı onanması hava kuvvetle-

Japon askeri çıktı miştir ki: ri. düşmanın bir torpito muhribi 
Butun ku eUcrlmlze, "011 vade o- k 

(1 ind •ahije4en de am) larnk 1 eylule kadar en son derecede ve i i devriye gemisini b tınnış· 
Şanghay, 20 (A.A.) - D.N.B.: hazır bulunınalan bildiıilmi tla-. !ardır. Donanmamız bir torpito 
Resmi bir m robadan oğrenil- Aln1an hnva ustünluğ.ıııun kırıl- muhribi kaxbetmiştir. 

dl1•inc g-cre, Japon kltnlıınnın Fnın- mış olma ı bfr emılviıkld·r. fııgiliz Oğle tebliği 
s:ız Hindiçini ine ihrncı bu s:ıbah O\Cl tn~-ynrelcıi en nşnğı, fngiltcrc Moskova, 29 (A.A.) - Bu -
Caınranh l<oy11n11n ~imalinde ba la_ muharebesi kaznnıldı •ı zamanki ka- gün öğle ü2eri neşredilen Sovyel 
mıstır. dar Almanlardan fler:ideclfrft'r. 1ngı1- tebliği: 

Bu huauata neşredilen r mi bir terede bombardıman tayyaıdel'inin 28/ 29 temmuz gecesi, Sovyet 
tebllğdc bildirlldll.rine gore, g loyya- imiili iki mislinr 1bliiğ edflml,ıir. Ge- kıtalan Nevel, Smolcnsk ve Zito 
re meydanı ve bu arada Saygon tay- lceelı: -ene bugün fmnliit clört misli- mir istikameUeı-inde dööü«miye 
yare nıey<lnnı dn .Jnpon hııva kuHct- ne ve bundan altı ny soııın da sekiz d • .. 
1 · •- f l · ı· ·bı~x. dfl f b 1 '·t evam etmi•lerdı·r. crı .... ra ıuc :ııı işgal edilecektiı·. mıs ıne ı aı< c m ş u une<'a" ır. ,. 

Saygon<ln Japon kıtnlnrının yer _ Son üç ay içinde miihlmm:ıt lııınlfllı Cephenin diğer istikamet ve 
Jcştirilıncsi için hazırlıklar yapıl- Dıınkercıuc ıııuharcbc_<ıi zamnnıııda- bölgelerinde mühim hiçbir deği-
maktadır. kine nıızarnn üçte bir nisbetlnde art- şildik olmamıştır. 

Frnn!!lz Ticaret Odnsı Reisi, Ja • mı~tır. Harp ve ticaret gemilerinin Kara kuvvetlerimizle i~birliği 

migeçide ba aancaklaı·Ja hilrak e
deceklerdir. 
Ayrıca ber mükellefe (kadınlar 

da dahil) a.skt>ri talimler yaptnı
lacaktır. 

Spor 

Be,lkta,ır Hallle 
mUebbed boyko• 
cezası verilecek 

Haber aldığımıza göre Ankaradaki 
dovu lü maçın miı cbbibt Beşıkt.aş 
takımı O) uııculnrıııdan Halılin mil
ebbcıl bo; kot ccuısılc cczn:ancııı ıla. 
eni{ı ve dığer fanlere de altı aydan tı 
şagı olmamak uzere geçıci bo) kot 
rrz1151 vcı il"cei:1 söylenmektedir. * J:EDEN TI:.'RB]YESI nırmr 
M('nlntJ AiVKAP.AYA DÔNDt
Biı miıildettcnbcri ıchrfmlzde bulu -
nan Beden Terbiyesi Umum Müdürü 
General Cemı1 Tnncr Ank rayn git
miştir. ................................................ 
Hitlerin hocası 

int"ar etmit 
{Birlnd ıalı.i/edn. tlevom) 

Haushofer·in Hitler ve He "i 
kendisine talebe olarak .eçtiği 
1920 tarihindenberi Hit!er üze
rinde büyük bir nüfuzu vaıdı. r.a 
kat Hess'in firarından sonra Ha
ushofer. bir temerküz kampında 
ikamete me-mur edilmiş bulunu
yordu. pon kurmayınm cmıine tnhsis edil - inşnatı şimdi umumi harpte hiçbir yapan hava kuvvetlerimiz. düt _ 

miştir. Jaııon umumi karargi\hı da zaman vnrılmıyan raddeyi bulmuş - mamn mühim tecemmü1erine ve --------------
Çin Ticaı·ct Odasını işgal edecektir. tur. yerde duran tayya •)erine darbe iz mir f UBrl 1·ç1·n 

Jaııon donanması, Saygon liman A •k d k 1 · d. · 1 
tcsisabndan büyük nıikynsta isilfa- merı a a as erlik e~ ~r:::_~ erdir. tenzı·ıa ... tlı tarı·fe 
de edebilecektir. ••dd • l k l'WDlaD askerinin mektubu 

Saygondaki oteller Japon subayla- mU eb uzafı aca . 7:ürih, ~9 {A.A.) - Bund gazete- (1 inci •ahi/eden devam) 
rl·ıe hıncahınç dolndar. sının Berlın muhabiri şark cephe in- x. "' d k. Al ' enı;ı "İbl fuara vnbancı memleket • 

Al,, v e -ı man askerlerinden biri tara. " • 
Japon donanması ag n.nola gine mühim fından yazılmış olan mektubun bazı lerden gelecek yolcula:ra da bir aylık 

Saygonulfgtıl edecek bir hitabede bulunda parçalarını vermiştir. l\Icktupta C:t• ticaret bileti nldılclan takdirde yilz-
\ ' t -" 1 " 1 d de 50 tenzilat yapılacaktır. Vichy, 2D (A.A.) - Ru sabah bu- • nı; ngton, 29 (A.A.) - Ofi: ı:um e şoy e cni!ivor : 

rada bir 1''ransu: • Jnpon protokolu Aynn Dlecli indeki nıahale!et 11- Bu harp, bütün· harpler içinde en Yalnız aylık ticaret bileti nlmnk 
imza edilmiştir. Protokol11n birinci dcrleri, askeıi hiznıetin tahdidi hak- ziyade susuzluk hissedilen bir harp- için paımport ibraz etmek şarttır. 
maddesine giire, iki bffkümet Fran- kınılaki teklifi kabul etmişlerdir. tir. Bu biletlere Adana, Baydarpaıa, 
~z Hindiçinisinin müdnfansında as- Port Sherfclun, 29 (A .ı\ .) - Diln Mnharebesf:ı geçen bir snate eusn- Edirne, Uzunköprü, Sirkeci ve Er-
keri sah:ıda işbirliği yapmayı taah- akşam La VaUiance ismini ta§ıyan dık. Yanık veya ölüm kokusu hissı>- zurum istasyonl:ınndan başka diğer 
hilt eylcmektedirlcr. lej~ona hitaben söyledi •i bir nutuk- dilmiyen bir yol parçasına susadık. l tasyonlardn bakılmıyacaktır. Fuar-

Holanda Hindlstanı ta Amerika Bahriye ND%1n Albay Fakat bu susuzluk içme suyuna vo dn eşya teşhir edecek tacirlerin ge
J Knox, ezcümle şöyle demiştir: elimizi, yüzümfizü yıkı)acak dcıcce- tfrecekleri eşyanın tcn:r:ilıÜh tnrffe. 

aponlarla petrol E-ğer bh Amerikalılar t.cvariis et. de temiz su ihtiyacı karşı ındakl su. den isUfnde edebilmeleri için l\1ılli 
anlaşmasını feshetti ligimiz hurriyetln muhafnzası için suzluf:rumuzun yanında hiçbir şey de- lktısat ve Ta!arnıf Cemiyeti mer

Tokyo, 29 (A.A.) - D.N.B. : 
Domei ajansının bildirdiğine göı·e. 

Holanda Hindlstnnı hukfımcti, J a
ponya ile olan petrol an1aşınıısının 
feııhine karar vermiştir. 
Holanda alacakları 

da bloke edildl 
Tokyo, 29 (A.A.) - Japon hiikO

m(·ti, Holaııilıının .Japonyadaki ala. 
c:ıklanııı bloke t>tmişti r. 

dövüşmekten imtina eder ele, bu hür- ğll. Ba harp. Almanynnın yaptıt:rı kez ve şubelerinden, cemiyetin 1511be. 
riyetimiz mahvolacaktır. Bizden da- bütün harplerden daha çetindir. Bu l ri bulunmıyaıı yerlerde Ticaret Q. 
h:ı erkekçe hnı·eket eden biı· ırk bu harp, ümitsiz vn:tlyctte dahi nevmi- dnlanndan, Ticaret Odası olmıyan 
hürrfl eti elinılzdcıı alacaktır. nu a- dane bir ı rarla dövftşcn a kerlerin yerlerde de mahallin en bfi)I ük mul
kıbctin önüne geçmek için clh:nf:ı:den k~rşısında kar.anmnk vcyn ölmek i. kiye limlrlcrindcn v~ika. gctirmclc
gelcıı bütün tedbirleri almnk knrnrı çin ~ arrılnn bir harptir. rl lazımdır. Ba takdirde kendnerlne 
kafi gelmez. Bize ynpılacak hcı han- 1 Huı:ıyadaki harp, lıütün bnşka yer yilzde 75 tcnziliUı bilet verileceği 
gi bir taarruza karşı sonuna kadar lcıdı>kl harıllerdt'n dnha tüyler ür • gibi nnkledecc.klerl eşya için de yfiz. 
mukaveml!t etntlyc ve üzerimize çul. pcrtici mua1.zam bir dehşl'tUr de 76 tcnzilit yapıhlcaktlr. Tacirler 
lanacak heı·hancl bir kuvvet t.clıdl- Almanlar siper lıazmıya baflamı' 50 kiloya kadar olan mallarını kom
dine karşı koymak üzere bütün tcd- Gelen haberlere ~öı·e Alman kıtn- pnrtimnnlannda ve üerc.tslz olarak 
birlerimiz! nlınıya şimdiden knrar lnrı 8molcnsk'te Sovyetledn üstün ruıkledehlleccklcrdir. 
vermemiz lazımdır. taarruzlnn lrnrşısında siper kazını\•a ·················· ······························ Japon gemllerl bloke 

edilmiyor 
mcı iyette kaldığını Vaşingtondaki 

Vaşington, 29 (A.A.) - D .... "".H. : Japon Büyük El~lsi Amirnl Namunı
Sumıner Wclles Ja}1Qn alacaklan- ya blldirmiıtir. Şimdiki halde 40 

nın bloke edilmcslle alınnn tedbirle- Japon gemisi Birlejik Amenxanın 
rin Birleşik Amerika limanlaı·ında Garv sahili açıklarında talimat bclc
bulunan Japon gemilerini alikadnr )emektedir. Bunlar anuıuıda bulu • 
etmediğini ve bu limanlara uğramak 

1 
nan cTatu Maru:ıı transatlanUğinde 

isti)en Japon bandrıılı gemiler için bir çok B irleşik Amerika tebaası 
eskiden tatbik edilen muamelenin vardır. 

başlamı'!laı· ve teıfafıii vnzfyf't al _ 
rnışlnrdır. Bn haber hcnfiz ha$ka bir 
taraftan teyit edilmemiştir. ( .\nka
ra radyo "2zetesi). ···-_ .... _ .................................. . 

ALMAN 
tebliği 

Alman denizaltıları 
19 lngiliz gemisi 

bahrdılar 
Berlin, 29 (A.A.) - Alman 

Başkumandanlrğınrn tebliği: 
Alman denizaltılan Atlantikte 

yeniden büyük biı muzafferiyet 
kazanmışlardır. İngiliz torpito 
muhriplennin. korvetlerinin, de
nizaltılaru 'H! kruvazörleri 1ar.ıfın 
dan insafsızca takip P.dilen Al -
man dt'nizaltıları günlerce bir in. 
giliz deniz kafilesile mücadele e· 
derele: cem'an 1 16.SOO tonila~o
luk 19 vapur batırmı'1ardır. Bun
lardan başka kafileye refakai: e
den bir torpito muhribile bir kor
vet de batırılmı;tu. 

IDAUöLi TElGRAflADI 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi yeni silo ve 

ambarlar inşa 
ettirdi 

Aııkurn, 29 (Hususi muhnbirimiz· 
den telefonla) - Toprnk l\1ahı;ullcri 
Ofisi Eeneden sene) e artan nıabsul 
vazJyctimizi nnunltib:ır alaıtık 
memleketın muhtclıf nıınUıkalnrında 
yeniden silo ve nmb:ırlur inşa cttir
mi)e kaı ar vermişti r. Bu iıı,aatın 

ilk pa ıtisi olan 12 amb:ır pek yn -
kında t.esellum ulilecekth·. İnşaat 
sonunda 'l'opr:ık 1\l:ıhsuUcri Ofısinin 
elindeki ambar ve ııllo ndedi &l e 
çıkacnk, hububat istiaıı nıfk:tan ela 
72 binden 108 bın toıın yiik elceck
tlr. 

Memurların seyahat 
yevmiyeleri 

Ankara, 29 (Hwıuııi muhabirimiz
den telefonla) - Gundiiz trenlerın · ıı 
l·aldıı ılmu ı dolnyısile İstanlıııl • 
.'\nkar~ nrnsındn ınuvnkknt ve dainıi 
memurtyet ve mezuniyetle giden me 
nıurlıırının seyahat. muddetlerlnin iki 
gün olnrnk kabulu Divnnı l\tuhnse. 
batça karnrlnştınlmı~ur. Bu kabil 
memurlnrn fki giinlfik seyahat yev
miyesi verilecektir. 

Erzurumdan geçen 
Sovyet sefareti 

en kanı 

l Halk Bankası 
Antepte bir 
şube açtı 

Antep 29 T emıııuz 
(AA.) - llalk Bankasının 

Antep şubesi dün güzide bir da
vetli huzurunda törenle açılmış
tır. Törende hazır bul .. nan Ban
ka umum müdürü. söylcdiğı mı
tukta, bankanın gayelerindcıı ve 
yapacağı işler etrafında iz.,\ha1 
vermiş ve bunu müte.ıkip mu,raf 
fakiyctler temennisiyle kordel11yı 
k~ıniştir. 

Halk Bankasının açılışı sehri
mizin iktisadi hayatınd<. bilhassa 
küçük esnafın kredi ihtiyacını 
kar ılamak bakımından memnu· 
niyetle karşılanmıştır. 

Fiat mürakabe 
kontrolörleri Ebedi 

Şefin manevi 
huzurunda 

(Bfrlıtd ••'lhf.d,. UııcnıaJ 
Bu sureUe Besarabya, dü~mandan 
tamarnile kurtarılmış bulunmakta
dır. 

Uknıyrıada harekat durmadan de
vam etmektedir. Stalin hnttının 
Smoleıısk istlkıııııctindc yarılması es 
nnsında tecrit edilmiş olnn dü~ıııan 
grupları şimdi umumiyet itibarile 
imha edilmiş bulunmaktadır. Smo
len!kin şarkınıl.a ihata altında bulu
nan düşman tuvveUerinln geri ka
fanı yakında imha edilecektir. 

Bu muazzam imha muharebesi C'S
na«ında nlınnn harp C'eSil'leri ve ığti
nnm cdılen hıırp malzeme!!ınin mik
tarı bir kaç gün sonra blldirilccck. 
tir. 

Peipııs ~ölünün gurbında bazı duş 
mnn kuvvetkri I::ııtonynnın tcmiz
lemııe-ilc meşgul olan teşckkulleri -
miz tarafından çcmb<•r içme alınmış 
lard r. Bu düşman kuvvetleri yakın. 
da imha edfleccklt>rdir. 

Dün gece hüyük harp 
ekkülleri Moskovndakl 

rı, iıışc fabrikalarını '=c 
çok mü~ir bir suretle 
mnn C'tmi-leııllr. 

tayyare tc
iıtlhkamlıı· 
münakalatı 
bom bardı-

Finler Leningrat varoşlarında 
Son dnkikada gelen bir habere gö

re Alman ve Fin kıtalnrı Ka~liden 
il~rliyerelö Leningradın varoşlarıııa 
varmışlardır. (Ankara radyo gaze-
te i). 

istanbuJ ikinci laa MeanD'lu· 
ğundan: 

Evvelce Cülhane parkı karşı
sında dairei mahsmıasmda Tıbbı 
Adli ba"'atibi ıken halen ıka
ınetgahı meçhul (Raif) e 

Dairemizin 39 35 sayılı dos· 
yasında hazinenin aleyhinize Sul
tnnahmet 3 cii Sulh Hukuk ha· 
timliğinden istihsal eylediği 1 81 
9 936 tarihli ve 36 953 No. lu 
ilam mucibince alacağı olan 40 
liranın 22 5 936 dan itibaren 
yüz.de 5 faiz. ve yüzde 1 O avu
katlık ücreti ve icra ve mahke
me ınasraflarile birlikte temini is
tifası için dairemizce tarafınıza 
göndcrÜcn icra emri zafırıne mlİ
başiri tarafından verilen meşru
hntta ikametgahınızm meçhul 

Akkerman alındı 
Berlln, 2!I (A.A.) _ D.N.B.: bulunduğu zabıta tahkikatile an-
Gcneral Antcmesconnn kuvvetleri laşıldığından icra l"mrinin icra 

2'7 temmuzda Karadeniz sahilindeki mercii hakimliğince 20 gün .nüd-
Akkemıan şehrine girmişlerdir. dctle ilanen tebliğine karar ve-

M.-olininin teftifi rilmiftir. lfhu ilan tarihi tebliğin-
'Mnntoue, 29 (A.A.) - Stcfnni a- den itibaren 20 gün içinde borcu 

jnıı ındnn: ödemeniz laumdn. Bu müddet 

• 
Evvelce ele arzetmişb'lt ki, ccmfye- f aramıda bulanmayı gnrunma y~ _ 

tin bnşlıea hedefi; (SultaD urat) ı remedl. t\endi ke-ııtlıne, ~le bir plin 
Çiraian ıarayl.lldaD ~arıp onu tek- tertip etti: 
rar tahta lclii.s t>bnek ve derhal (Kendbi; oalm bir teşebbüs'e 
(lleşnıtiyet) ilin eylemekti. del'haJ faaliyete geçecekti. Ve Suıta~ 

Ceml)et ilk tqekkfil etbği uman, Muıadı Çlrapn rayından kurtar-
yalnu Aziz ve H usnti be) ler tara- wak ecrefini blızat iktisap edecclı:ti 
fından idare edilmişti_ Fakat b1rd o- Bu muvaffakiyc"..i elde etmiye çalı:, 
bire efrat. eo •alıp da me~ele ehem- şırken, hiç ıuph sız ki (cemi, t) 
ml)ct k bedınce, -Sultan Muradın . 
.. '---delik d-'-· h - d-~•- harekete gelecek ... Kcndısıne müza. 
..,cı..- :ıamnmn UAI ııa sı .,,.....,.. he 1 • 
rındnn - (Gıılandı) )·a muıoca t. ret ey lyccektı;;. Böyl~e mak t 
edilm ,... (l\fütchnsı;ı,,) sıfatıle I in basıl olacak •.• (..,ultan .114aradın na. 
başına gcçfrftml.şt.i. lruıkaı ı) mıva_nmı kaznnacakt.ı. Bıı 

Gırlıındı, l Etlniki Etcrya) ı m"n- \m an knzımııdıktnn onrıı da, aruk 
ılekl Yunan konıitnsının en :tr.nl aza- I btitOn Jkbal kapı n kend·stne açıla
lnrınclandı. Hatt:i, nmomi merkezi caktı.) 
İtnlyııd:ı olan (Karbonari) ndımlnkı Ali Suavi bu knr:ınnı vndı i gfin. 
gızlı eeml:ı;etle de alakası \'ardı. Bu drn i.ib:ıren, k ı d l:.eu a !aallya.. 
1tibarlıı, İstnnbulda t~ekktil eden te b .,lııdı, TnnıdlkJnrı :ıra.. nda, 
bu b yuk Türk ~miyetinin b:ı.pn (Filıbeli Ahmet Paıa) isminde uf 
geçerek mühim bir rol cıynamıyn ha- kallıll bır ad m varch. Btı adam, B 1-
zırlnnm ştı. g r nın T!lrk asilz:ıdelermd 1 ,;e 

Gırlandı, i;in ınn geçip de plin- zcngınlcrındcn oJdnğu halde, Bu gar 
lanm tanzım ett ı;;.; :z.aman -evvele çctttllcrinln tchd t. ve t.ccaY!r. rlııe 
arzetti imiz gibi. Sultan 'Mur. dı Çı- tab:ımmül edcıniyerek İstanba!a 
l'Dğnn sara:ı;ından kaçırıp (R ı~aJ mışt.i. G lirkm d , kendı me sa 
ia gotürmek wemiıtı. Ve onun b:ı olan birkaç l uz lc4ıyi berabe:r m:r
fık 1 de cemiyet erkim tar fından m1 ti. 
kabul cdllmişti. AU Suavi, bfitOn iknıı kuvvetini 

Fnkat "Onra, Sule:•;man Paşa bu Enrfmenık, bı• f adamdan istifade 
pliim deglştirdi. Bir Osırnnh h!lkilm ettJ. Ahmet Paşa, kendi ·ne men ııp 
dannın, ynbaneı bir nıemlclrete llt.i- adamfardnn üç yüz kişiyi !lflalıJ ıufJ
cruıını muvafık görmlyerek, cemiyet rıp Ali Scavfnfn emrine vermek u-
erkanına: retlle mfizaheret edecekti. 

(STJltaıı Murat, Çirağnnd:uı 1-.açı· Ali SuavJ, artık kabına sıfnmıyO?-
ral ın. Doğrucn (Edirne) ye getJril· da. Tf'Şebbüsünde muvn!f.ıık olaea-
siıı. Kcndıslnc oı:adıı biat cdilı;ın }. ğmdnn o kadar emin fdi ki, {cC'Ylli-

Diye haber goııderdi. yet) ! h ttketinden haberdar etmek 
Süleyman Paşanın teklıfl, cemi et ı temfyordu ... Fakat kendlsfııı . .. 'e 

erkünıruı daha muvafık geltlr. Bu kmdi!i fle be:mber birçok nvnnıyı 
maksadı temin için de, bir takım ter. feo. bir akibete liiirtikleı;in ğı ftlnıJı 
tibata glrişi'di .•• Rameli ordusundan edemiyordu. 
-asker kaçıığı gibi. ilç bin ne!cı· ge. •• • 
th tıldi. Banlar, ayn ayn ~lcrc Artık, (Çfrağnn vrkası) na ge'l-
glilendl. Sultan l'lfurat Çrağan s;ı. dfk .•. Ben burada, sük6t ediyonrm. 
rnynıdan kaçırıldıktan sonra. bu flç Ve azü, btı kanlı sahnede en mühfm 
bin askerin himayesinde olarak en rolfi oynnmış olan, (Beşfkt:ıııı mnha
seri vasıta ile Edimeye nııkJedılc· frzı Jinsan Paşa) ya terkcdfyonım. 
cekti. Vnkn hftnm bulduktnn sonra, Ha.-

Bu hanrlıldar devam ederken, or· cı Ilasan Pata -mabeyin feri.ki S t 
du kumnndnnı (Süleyman Paşa) da Paşanın refnkntinde olarak~ Yıldız 
Edirneyc gelmişti. Fakat onun bu sıırayınn ediyor... Hlicfi ımin zuhtı. 
gelişi, derhal ı;arayın ve Saltan Ha- rtına mütcnldp orny:ı fltiea etmt~ G

midln nazarı dlkkathıi cclbetti. lan Sultan Ham do, aynen şu ifad yt 
(Edırncye niçin geldiniz, ve nedeıı veriyor: 

anıda duruyorsunıız). - Efendimiz!... ~aray cıvanııdn, 
Diye, bir i t1zah telgrafı ç.kıldl. bir berber dukkinmdn tınş ol • 

Suleyman l'qa, bu telgrafa ha ıt dam. B rdenbire bir gftrfiltü i "tf . 
bir cevap erdi. (BDJ'llsı, merkez bir , re oldağtınu nnJıımak için, h 
yerdir. A keri vaziyet, bir mudda k:ılkarak dükklindnn çıkıp 
burada kalmamı icap edıYor). doğnı flerlcd m. O taraftan .. l b r 

Dıye mukabele etti. ndnmıı tesadüf cl ·m. Ju rl 
t te bu esnada fdJ ki, (Ali Sunvi) arayı ba tıklannı Mrendfm. Aklım 

de Gırlandı va ıtasile {cemiyet) e bnşıındnn gitti. Koşmıyn başladım. 
girm~ .•• Ve bu esran öğrenmişti. · ı Yolda rutl d ğrm sflibaız bir z ptf. 
Tertib."lt o kadar mükemır.ci id kf, YC'Yİ de yanıma nld m. Suay k rıı
cemlyeUn mtıUaka bir ilJ görebllt-::e- ına vardım. SJlahsız oldu !llm ıç o, 
mn AH Scavi knnnnt gctlrdı. Pa-, kapıdan duran kapıcı '~..:bek .M h· 
kat, bu kadar mfisbet işe b:ızırl:man med) in elindeki sopayı çekip aldım. 
bir teşekkülde, (ikinci smıf eşhas) ı {Deı:a ıı var) 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu tıanlan 

15 t .. parafin 11'maı• tuhihl 
25/7 /941 cuma Kiiııü aaaı J -4 tc pazarlıkla ihale edileceği 19, 

21 •e 23 temmuz 941 bn"hlerin de nefTedİlen l .S ton parafin As
keri Fabrikalar Umum !\1üdürlüiü Merkez Satınafma Komisvo
nunca ı / 8/941 cuma günü saat 1 1 de paza&lda ihale edilecckı.ir. 
Kati trminal 2475 liradır. Muhammen be-ddi 16500 liradtr. Şart 
name para.azdır. co 19 3> 

Devlet Meteoroloji f ıleri Umum 
Müdürlüğünden: 

tTmum Müdiirll.iğümüzce südkost.ik !crrueilisyom ter:kibile ve no:maJ 
işleme ne 150 - 200 atntosfer tazyik altında 80 - 35 metre mikiip tıid
rojen ~tih al eden c35 l\13 istıhsat, 760 mm. ilk c va tazyiki ahında 150 
de h·drcjen esasına müstenittir..> v~ l•Uhsal edlJen hidrojenle 2 'feya 4 
hldrojeı tüpünü lm!i edebilecek ka bilıyette 2 veya 4 tekerlek üzerinde 
kabllı ruıl.; 1 bir clh:ı.z aatm nlınaca ktır. Bu veya huna yakın hidrojen 
istıhsnl \e imla cihazım \ercbileceklerln mufa ı tekrflerini Umum 
Müdürlüğe bildlnnclcri ve daha fıızla izahat alm:ık iı )enlerin bu t 
mm ncaatları i!iin olunur. (5 14) 

Siyasal Bilgiler okuluna "Mülkiye'ye,, 
girmek istiyen lise mezunlarına 

Sl) a 1 Bilgiler okuluna gire bil m k ( ın lise mezuna olmak, ol1rU19-
luk imtihanını vermiş bulunmnk ve ynpıl:ıcnk geçme sınavını kazanmak 
lazımdır. Seçme sınavına girmek iı tfycıılcrin namzet k }dı >..nkarııda 
nıilcsscs:! blnesındn ve f tan buldu y fiksek &.?retmen okulunda 20 gu1-
t.ostnn 20 eylüle kadar ynpılacnk ve seçme ımavı 25 e) lül perşe be 
snbnhı başlıyacnktır. Seçme sınavının günlerini, hanın deı slerden yap Ja
cağmı \'C knyıt için lizım gelen evrakın ne'er oldu•runu ögrenmck 1 ti
yenler bulundaklan yerlerin maarif müdilrlPrinc veyn 1i c müdürleıın• 
Te Ankıırndn s·yas:ı! Bllgiler okulu na ve İıltnnbuldn YOk!rek öğr('tmea 
okul una mfi nı~nt etmelidirler. ( 4625-Gl 55) 

M.M. Deniz merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedf!.1İ 42.000 lira olan bir adet 250 • 
300 beygir kuvvetinde dizel motôrü alınacakt•r. Pazarlık eksilt• 
mesi 4 8/941 tarihine rastlıyan pawrtesj giinü saat 1 1 de vekalet 
binasındaki komnyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 2 'o lı:unış bedel ile tartname.ini almak utiy l . 
h ·· '--ü · ı_ • • l . en enn er gun ve e""' tmeye gırmcııı. ı.sl ıyen cruı de 315 O lhalık ·ı]c te• 
minatı ve kanuni vesikalarile komisyona müracnatlan. 

1 

( 4 796 - 6369) 

26 Temmuz gecesi Maltada 
kain, Valetta limanına girmiş o
lan deniz hücum vasıtabrın;ı 11ür
atli hücumbotlan müzaheret et
mift.ir. Bu hücumbotları, dönüş.
lcımde düfJTlanın hafif cüziitam
laı ve tayyarelerile muharebeye 
girişmiflerdir. Bu muharebeye 
ltalyan tayyareleri de iftirak et
miştir. Seri bir hücumbotu tara
fından torpillenen biT İngiliz tor
pito muhribi batmıştır. Bu muh
ribin battığı tayyarelerimizden 
görülmüııtür. İki .eri hüeumbotu, 
Jıareket Üslerine dönmem~~ 

Erzurum, 29 (AA.) - Ati· 
na. Roma ve Vichy' deki So~e-t 
tebaasından, yirmi dokuzu dıp • 
lomatik memur olmak üzere 146 
kişilik bir kafile dün sabahki tıen 
le btlraya gelmiş ,:"e bir müddet 
istirahattan sonra ihzar edilen o
tobüslerle Sarıkamışa mütevee· 
cihen hareket etmişlerdir. Misafir 
ler S.nkamıttan itibaren yolları· 
na trenle devam edeceklerdir. 

Ankara, 29 (A.A.) - Fıat 
Murakabe Bürosunu bitiren kon
trolörler, bugün Atatüıkün mu
vakkaLJc,abrini ziyaret ~dcrek 
~lenk koymuşlar ve Ebedi Şe
fın hatırasını taziz eylemi~lerdir. 

Azort nahiyesi 
halkının 

vatanseverlikleri 
Tortum, 29 (A.A.) _ Kaza

rnıza bağlı Azort nahiyesi halkı 
Türk Hava Kurumuna yardım ol 
mak üzere 650 lira teberru etmiş 
}erdir. 

Duçe, şark cephesine gidecek olan içinde borcu ödemez tetkik mcr· 
ordu ve mitlı;ln yeni teşekküllerini dinden veya temiz veyahut ;adei 
teftiş etmek U7.erc bo sab:ı.h hususi muhakeme yolu ile ait olduğu 
trenle buraya gelmiştir. mahkemeden icranın geri hıra· 

Finlandiyaya Soyyet kılmasına dair bir karar getirme· 
paraşütçüleri indi dikçe cebri icra yapılacağı ve yi-

Helslnkf, 20 (A.A.) - S lahiyctll ne bu müddet içinde mal beya
blr membadan bıldirilai •ine göre Fin nında bulunmazsanız hapisle \az. 
toprakları üzerinde düşman hava yik olunacağınız ve hakikate mu
fanliyeti olmamıştır. Bir müddet e,•. halif bevanatta bulunursanız yi-
vel Fin topraldanna inmiş bulunan J 

Sovyet paraşütçüleri zararsız hale ne hapisle cezalandırılacağınız 
getirllmıııterdir. jıhtar olunur. (939 35) 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundam 

1 - c30> ton «Zeytinyağı> pazarlıkla satın alınacaktrr. Mu
hammen bedeli 2 7.000 liradır. 

2 - Hususi ,artlar ve evsaf T opkapı - Maltepe Askeri Sa
tınalma komisyonunda görülebilir. 

3 - Pazarlık 4 8 941 Pazartesi günü saat 10 da mezkfır 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kat'i .eminatlariJe birlıkte mezkur komis-
yona miıracaatlan. ( 6319) 
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7. Ağustosta 
KUçUk 
okuyucularımızla 

konufma 
Kuçuk oku;ı.ucular, düııyanın her 

ko esinde muharebe vaı. Memleketi
mize mıtl getil'en yollarda bir çok 
iıısanlaı biı ibirlerıle bcıguşuyor. Bu 
yüzden memlcketimb:e lii.zım~el!!n 
kağıtlı kolayca bulnnıı~ oı uz. Sahife
lerinıızin adedini auıltmak tas:ınuf 
ynpnııya mncbur olduk. ArtLk sizlur

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

• 

le eskM ıı:ibi bol bol knnu~amıyaca
ğız. Sizlerle gazetenizde ancak bir 
kiışeclktc buluşabileceğiz. Yarını kal
mış hik tyeııizin sonunu ilk fırsRtta 1 
vereceğiz. Eskisi gibi heı salı günü •• bu kfü:;edc bidbirimizi buluruz. 

Bllmecemlzl 
kazananlar 

16 temmuz 1941 tarllıll 1ıiı~hamıı
daki bilmecenin çözüsu : Galatasaray. 
dır. r azananlurm isimlerini yazıyo
nız : 

ı i.iıci Necla Akdugıın, Ü~kudaı 
emniyet ilmiri kızı (Iliı· Türk bayra
gı ı - 2 nci Orhnn Apaydın; l'ill'be 
Piyer Loti cnd. (Bir kutu şeker) -
3 üııcü Vehbi B11tuban, 'rnr~us kn-

1 
IJ ı ında, Aılana (Bir şi~e kolonya)-
4 tincii Salahattin Barla~. Gaziantt•p 
Belediye baEkatibi oğlu (Bir dolma 
Jkur~un kalem) - 6 inci Orhan Ö-
ııcn, Divriki jandarma Bl. K. oğlu 
(Hlr kutu boyalı knlem) -

IKİŞF:R l\ARTl'OSTAL 
KAZANANLı1R 

Soldan sağa: 
1 - Çehrenin kısımlanndaıı - Fi

lbtinde portıtkal ile meşhur bir li
man. 2 - Kokulu bir ot • Ağacın kı. 
sımlarıudan. 3 - Elim clokunılura
mıyan. 4 - Beygir • Rabıt edatı -
Kalkık değil. 5 - Biı· çalgı - 6 -
Paıa bozan. 7 - Bir filnıi.ı ilk is
mi - Peri cln,,indeıı - Bir nota. 8 -
Fransızca ckadın> • Lavantaya de
nir. 9 - Hasat bi~Uir - Aceleı>i. 10 -
Bir erkrk ismi. 

Yukaııdaıı a~a,ğı: 

1 - Mahkemede rfıyct olunan -
Askerlikte, neferlerin bir dıziye gel
mesi için vorilcn emiı. 2 - Unut
maktan emir - Eski lıiı Tıirk dev
leti. 3 - Geniş değil - Bir nevi ma
hallebi. 4 - F.rlel' <cemi) - Ilır har
fin okunuşu. 5 - Koınitar>ılık yapan. 
G - Nefy edatı - Güneş. 7- Bastı
ğımız satıh - Xe kadar çok. 8 - A-
d k B" 111 a yapan - ır m et. 9 - J.~bedi 

7,30 Program, 7,3:.l Müzik, 7,45 
Habedet", 8,00 ;\liizik, 8,30/8.45 Evin 
saati. 

12,30 Program. 12,!l3 Karışık şar
kılar, 12,45 Habcrleı, 13,00 Kaıışık 
~arkılar, 1:-1, 15/14,00 Program. 

lfı,00 Progl'am, 18,03 Müzik, 18.15 
Serbest 10 dakika, lR,25 Konuşma 
(Dı~ politiku haberleri), 18,45 Ço. 
cuk saati, 19,:30 Haberler, 19,45 Fa
sıl heyeti, 20, 15 Radyo gazetesi, 
20,45 Bir halk t.ürkiisü öğrcniyoru;ı:, 
21,00 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mah·ullcıi Borsaııı, 21,10 ŞarktlRr, 
21,?J) Riyaseticümhur bandosu, 22,10 
Karışık şarkılaı·, 22,30 Habıırler, 
22,!5 ).fiizik, 22,55/ı:~.oo Yarıuki 
program ve kapanış. . 
Bir genç kız iş arıyor 

E~kl Tül'kçeyi okuyan ve yeni 
TürkçPyi iyi bilen, işl<>k hır yazırn 
malik ve açık fikirli bir kızım. Ilu
:m~i veya rcl'mt bir müe,~esedc yazı 
ile me~guliyeU, herhangi bir işi ka
bule amadeyim. 

Aclres: E111irga.1, Hel;iılprıı;o mn
lw7. 50 No. da 

Hatice Sönnı~::t6ıl.· 

8efiktaf Sulh Birinci, 

Hakimliğinden: 

Hukuk 

Servet Sönmez: Beşiktaş Aka
retler Ekmekçibaııı Ali Ağa ma
hallesinin Kireçhane ıokağında 
11 sayıda oturur iken halen ika-

h h 1 metga ı meç u . 

Milli Piyango lstanbulda çekiliyor 
Büyük ikramiye (20.000) liradır. 

7. Ağustos tarihini hatırınızdan çıkarmayınız. 7. Ağustos
ta talih serveti, refahı lstanbulda Taksim meydanında talih
liler arasında taksim edecektir. Sizin de bu talihliler arasında 
bulunmıyacağınızı kim iddia edebilir'?. 

iki liralık tam biletle veyahut bir liralık yanm biletle 
şansınızı bir deneyiniz . Büyük ikramiye (20.000) liradır. 

Bundan başka iki tane ( l 0.000) liralık, dört tane (5.000) 
liralık. kırk tane ( 2. 000) liralık, kırk tane ( l . 000) liralık, 

seksen tane (500) liralık, dört yüz tane ( 100) linlık, dört 
yüz tane (50) liralık ikramiye vardır. 

Şuna dikkat ediniz ki iaabet nisbeti yüzde 21 den de bir 
az fazladır. 

Bu çekilişto: ( 480. 000) lira ikramiye dağıtılacaktır. 

. ' . ' ... 

ist. Deniz Lv . . ·satmalma ~omisyonu ilanları 
Marmara Ü11Gbahri K. Satınalma Komiıyoaundaa ı 

1 - Tahmin olunan umum bedeli 198 704 lira 80 kuruş 
olan 1960 ton dökme mazot, pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 31 Temmuz 941 Perşembe günü ıaat 15 de 
İzmitte Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Te
minatı ihale günü takarrür edecek ihale bedeli üzerinden % 15 
nisbetinde derhal alınacaktır. 

3 - Pazarlığa iştirak edecek isteklilerin bu işlerle alakadar 
olduklarına dair ticaret veııikala rı ve muhammen bedeline göre 
teminatlarile birlikte belli gün ve saatte Komisyon Başkanlığın'l 

Baf, Dif. Nesle; Grip, Bomatia:ma. , 
Nevraljı. K.ınkhk ve Bfttilo Ağnlarınızı Derhıtl Keaer 

icabında rıünde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLEPJNDE.N S~KININJZ 
HER YERDE PULLU KUTULARI tSRARLA ISTEYtNIZ. 

Antakyada Gümrük Muhafaza taburu 
sabnalma komisyonundan: 

ClNSI 

Oıtun 

Beher kilo 
Miktarı amuın fi. 
Kilo Kr. Sa. 

1068500 1 60 

Jluvakkat 
teminat 

Lira Krı:. 

1282 20 

Eksiltme tarilıl 
vıın ve saat: 

6/8/941 çarşanı
ba saat 10,30 

Et c39400 kilo sığır 55588 88 00 1375 80 8/8/941 Cuma 
ve 16188 kilo koyun etb. Saat 11 

Yukarıda cins, miktar ve fiyatları gösterilen iki kalem erzak kapalı 
zıu f usııl1le eksiltmeye konulmuştur. Odun, tabut· ve bölük merkezlerine 
ve etten bölüklere ait olan kısım da ayaktan tesUnı edilecektir. 

Şartnameler Komisyonda her zaman &'Örülebilir. 1stek1ilerin teıninı'' 
makbuzları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarlle birlikte ve mu
ayyen &'Ün ve ııaatte Komisyona müracaatları ve kapalı zarfların ihale 
saatinden blr aaat evvelslne kadar Komisyon Reiı<liğine tevdi veya iraa\t 
ve her türlü eecikmelet'in hiçbiT !'!Uretle kabul edllmlyeceii ilin olunur. 

(5808) 

Viııalettln, Bursa, Karaal;llç Cad. 
22; Sabri, Bursa İpekeı· fabrikasın
da; İsmet Ülku, Bostancı Oı ta so
kak 16; İhsan Öznıal, Osmaniye or
taokul 652; Hidayet Erdoğan, Su! -
tanhisaı. 

KiT,tP KAZA ~'ANLAR: 
Ahmet Özcoşnr, Babaeski Hemidl

}'e mahcllesi 3; Kudret Kandemir, 
Bursa Nafia Şll'kctleı· komiseri oğ
lu; Turhan Aytul, Sultnnnhmet, iş k 
sokak 6; Muhittin Brngöl, Erzurum 
noteri elilc; Halit Dereci, Uurudpa
şa, Dere caddesi 34: Senret Odak, 
Develi 26; İbı alı im Bnzacıoğlu, Baf
ra; Cabir Goçüıı, Maden attar Zül
küf Karadoğan elile; Sabahattin 
Savcı, Diyarbakır kuyumcu Şehmus 
Önder ehle; Bekir Alemdar, Pozanti 
avukat .Mahmut Nedim elile; Fethi 
Kalkın, Eskişehir Arifiyc mahallesi 
İlbaşı carlde11i 16: Abdullah Hani, 
Antakya Meydan çnrşl!ll Şükrü Hani 
clile; Nigflr Donısuk, Balıkesir De -
mzyolları ücOncü işletme veı.necları 
Hüsamettin kızı; Yıldırım Baykal, 
Samsun gümrüğü muayene memuru 
1\' amı 1{ oğlu: Sezgin, ÜskOdar Pazar 
başı Sokuk 89. 

olmıyan - Sıfat edatı. 10 - Kırmızı 
hlfımın mukaddes kitabı. 
Dankü blllmacanın halledilmft 

tekli 
1 2 5 4 5 6 

İstanbul Hazine muhakem 

müdürlüğü tarafından aleyhiııi 

açılan 83 liJa 87 kuruş alacak d 

vasında: Tarafınıza ilanen ya 

müracaatları. (6239) 

: rDOVÇE ORVENTBANK 
p;~ DRESDNER BANK ŞUBESi 

Topkapı Maltepe Satınalma 
komisyonundan: 

fTIYATROLA_RI 
1''ilm Rejisörü VEDAD URFI. ya~ 

tcrnsılleri, bu akşum Heybeliada<la 
KAN J.. Komedi drnmntik 3 perde., 
Bobstil Şair, komedi 1 perde. Yarın 
Hnlıcıoğlu Halkın sinemasında Yal- ı 
mz İnsıın, fal'!a 3 perde, Para Delisi 
komedi 2 perde. (AYTil temsil cuma 1 
akşamı Beyleroğlunda). ı 

B~RH.\NETTİN TEPSİ il 
TEMSİLLERİ 

Beykozdıı cuma günu nkşamı 

1

. 
Baba Ramiz, piyes 4 perde 

Pek yakın•la : 6000 lira - Vodvil 
Yazan: Seniye TeJl!Iİ 

IIEJ'OGMl HALK SINE.'.1.4.SI 
Bugün matine 11 de, gece 8,30 da 

3 buyUk film bırden 

1 - King - Kongun oğlu. 
2 - Kara Odanın esran. Boris 

Kal'lof. 
B - Yeraltı e!raıı. Sillihoôr 

Kovboylar. 

KONSER - 8d11oğlu Hafkeviıı
den: ı - Evimiz korosu; ilk kon11e
rini 81/7/941 perşembe günü 18at 
18.30 da Taksim Belediye bahçesintle 
Yerecektir. 

Oıküdar Sulh Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

Üsküdar Selmanağa mahallesi 
• J\tlas sokak 24 No. da Mustafa: 

Hazinenin alacağı olan 5 O lira 
75 kuruşun tahsili dava ının ila
nen yapılan tebligata icabet et
mediğinizden hakkınızda gıyap 
kararı verilmiş ve lf.üddei vekili 
tarafından eııbabı stibutiy..: ibraz 
cciileceğinden bahsile muameleli 1 
gıyap kararı ilanen Lcbliğine ka
rar verilmesi üzerine ınuhııkeıne 
15 / 9 / 941 Pazartesi güııü saat 
1O,30 talikine karar ·ıerilmi.: ol
makla tarihi ilandan itibaren beı; 
gün zarfında itiraz etmediğiniz 
takdirde bir daha mahkemeye 
kabul olunmıyacağınız gıycı.p f{a· 1 
yan makamıma lcaim olmıı1' üze
re ilanen tebliğ olunur. 

(941 / 381) 

7 8 9 10 

ı B E ~ E R tYET• 
lan tebligata rağmen mahkem 

ye gelmediğinizden ~ıyabını7 da 

2 E z A c E f A ii E v duruşmaya devam olundu. Mu 
,ş -

A N ~ H A 
-
L f F E hakemenin bu kere bırakıldı ğı 

e· 4 E c • p i 
5 R E H i --N 

' ı F A D E -
7 y A L E L 
8 E il l L E 

DE L E -· -ı-E L ErR 
M ~ • R 
~ o z 
• z A T 

R • E 
M 
T 

26/ 8 / 941 günü saat 1 O da B 
şiktaşta Sulh Birinci Hukuk ma h

de 

d-
kemesine gelmediğ-iniz takdir 

1 
H. U. M. K. nun 402 inci ma 

desi mucibince gıyabınızda d u -

ruşmaya devam olunacağı t..?bl 

9TEFERROT•N 
uıiJv lE R•E M t NE 

makamına kaim olmak üze re 

(20) gün müddetle ilan olunu 

-- (l941 /283) .,.. 
Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kurulu~ tarihi 1888 - Sermayesı: 100,000,000 Türk !hası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
ZİRAİ ve TİCARİ HER N EVİ BANKA MUAMELF.LERİ. 

Para biriktirenlere 28.800 lha ikramiye veriyoruz. 

Ziraat Banlrasındn kumbaralı ve kumbarasız tasarruf hesap
lannda rn az 60 lirası buluna !ara sened~ 4 defa çekilecek kur'a 
ile aşagıdaki plana tıöre ikrıınriye dağ'!tılacaktır : 

4 a.let 1,00" liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5.r.oo Ura 
4 > 500 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 > 260 > 1,000 > 160 > 20 > 8,200 , 

40 > 100 > 4,000 > 
DİKKAT: Hesaplıırırı.nkı paralar !>ir sene içinde 50 füadıın 

aşağı düı;ımiyenlere ikramıye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eyllil, 1 Birinclkılnttn, l Mart 

Ye 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Jlli~·tarı Eb'adı: 

r. 

Köşebent demiri l2l•O i\I. 80 X 80 :X 8 den ı:w X !!!O X 12 ve 
kanar cBoyaları 2,5 ;\I den aş • ı olı~ı
yacak>. 

Yuvarlak demır 

Kara çivi 

16- !.!O toıı 12 miUmden 25 millıne kadar <:boyala
rı 50 santimden 2 metı·evo kaden 

15-~0 ton 10 santimden 20 antime kacl::.ı· nıuhtc
Jif bo~_,arda. 

İşletme ihliıracı için yukarıda c!ns ve miktarı yazılı ür,: knlcııı demir 
malz('mc paıarlıkla satırı alınacaktı!'. Ellerinde hazır malı mevcut olan., 
!arın paıadığa iştirak etmek üzere 1/8/941 cuma günü suat 011 beşte 
Galata rıhtımındaki Umum )lildüdiik binasında toplanacak Satınalma ı 
Koruiı1yonum. müracaatları. (6411) 

------------ -~""""!"~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!". ,_, __ ___ 

·--------------------..... --------.fi 
ITAL VANLAR 
Be..ı ötmedtm 

BUyUk casus romanı: a& .. ·············································· Nakleden: Cim • Mim ···································-··········· 
- O kadar güzelsin ki Semira: lıca hareket etmeni beklerdim. Bu kadar basit 
Buz gibi durdum. O da benden mukabele dalaverelere kurban gideceğimi tahmin etmez

bekliyordu. 
ıın. 

- Çok soğuksun Semira... _ •.•••• 

Sinirlr.rim boşanmı~tı: - Fakat unutuy.orsun ki, ben dr. ıkı kon· 

- B ak, dedim, gideyim ••• Seni İngilizler trol altındayım. Senin kaçtığını haber alırlarlana 
:hizmetine mukabil hem zengin ederler, hem de daha ben müdafaamı yapmadan beynime kurşu 
hiruaye ederler. nu yerim. 

J :- no güldü : - •••••• 

- Semıra, dedi, eenden d aha akıl~ - Ve genç yaşımda da ölmek istemem. 

Merkezi: Berlin 
Türkiye Şubeleri: 
İstanbul - lzmir 

Her Türlü Banka Muamelatı 

Almanya ile yapılan Tütün, 

Kimya ye Kağıt takaıları •• 
saire llu1U1unda har türll 
kolaylıklar yapıhr. 

,'----------------------·"' 

Elinde geçen sene mahsulü bulgur olup ta ıatmak istjyenle
rin veya yeni sene mahsulü buğdaydan teşkilat kurarak bulgur 
yapabileceklerin bu husus f{Örüşü lmek üzere T opkapı Mal tepesi 
Askeri lisesi levazım müdürlüğüne müracaatları. (6383) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
fıletmeleri Umum Müdürlügünden: 

t - Keşif bedeli 22.628.15 lira olan Kiiğıthanede, Ayakapıdıı ve 
Üsküdnrda 3 adet muhavvile merkezi inşası işi açık eksiltme usulıle 
ihale edilecektir. 

2 - Eksiltme 12/8/941 paznrtes1 günü 
ı; inci katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1697.11 liradır. 

aat 10 da Metro hanının 

4 - İsteklilerin parasız olarıık verilmekte olan ı;ıattnnnıeleri Levn
zınıılnn almaları ve kanuni vesikalarile asgari 15.000 liralık buna benzer 
iş yapmış olduklarını mü~bit vesika hırı ve mu!akl.at teminatlnrile iliın 
Nlill'n gün ve saatte Komls~·onda buzır l>ulunnıalnrı. (6229) 

,- Mensucat Fabrikalarını• na:ıa·ı dikkatin• 

Üı;küdar süt ve mektep Ç()('ukları dispaıı~el'İ binasının tamiri açık 1 takdiıde yalııız ~ol~in dahi kiiçük_ ve lıüy?k p~ı~i olarak en kısa bir 1 
Her cins pamuk ve yün vesair iplikler bükunı yapılır. İstenildiği 

eksil.tmeye konulmuştu:. ~\e~if hcclcli 1155 lıra 12 kutuş v~ ilk .~e~i~.~t~ 

1 

ıamaıııla müştcrının arzuı:una gore temın edılır. 
86 lııa G.ı kuruştur. K~ır \'l! şal'lnıımc Zabıt ve Muamelat :\fodurlu~ü Adres: Çemberlitaş Vezirhan Çadırlı~zi /abrtkas 
knlcıninde göı·ülelı"lir. ihale ti/ 8/941 çnrşnnıba günü .oaat 14 de Daimi 
EııcLiınenıle yap:laraktır. Taliplerin ilk teminat makbuz Vt'ya mektuplan, ı 
ihale tarihinden sekiz gün evvel Vlluyct Nafln .Müdüı·lüğüne ınüracuatla 
alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına alt Tıcaret Odaıoı wsikalarile ihale 
gürıfi muayyen ı.Rılth' Daimı Eııciinıeııcle bulunnıalan. (6079) 

• • * 
Kc:iprüler taıııiı atıııda kul111nılıııak iızerc alıııacıık alat Vt' ed\•vııt 

temtliden açık ek;;il ıneye koııulmuştuı. Tahnıin bedeli 920 lira Xll kunış 
ve ilk teminatı mı lirn 06 kuruştur. ŞMtnanıe Zabıt ve Muamelat Mü
di.irliiğü kaleminıle gÖl'illebilfr. ihale l 1 /8/041 pazaı·te::;i ırüııii saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacakltr. Taliplerin ilk ll•miııat makbuz veya 
mektupları ve 9ıt 1 yılına ait Ticaret Odası vesikalnrile ihale günii mu-
ayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (6392) 

. . 

ist. Komutanllğı Satmalma Ko~!~nu .. ilanl~rı 
Beher kilosuna 7 kuTUş fiyat tahmin edil.:n 225 ton kuru so

ğan 6 / 8/ 1941 çarşamba günü sttat 1 1 de kapalı zarf usulile ek
siltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 15 750 liradır. İlk 
teminatı 1181 lira 25 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. Soğanın 12 7 tonu ayrı ve 98 tonu ayn olarak da iha
le edilebilir. İsteklilerin belli gün de en geç saat l O na kadar teklif 
mektuplarını makbuz karşılığında Fındıklıda Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. (5969) 

••• 
Yapllan eksiltmesine talip çıkmayan aşağıda cins ve mik

tarları yazılı iki kalem yiyecek maddesi 4 8 941 Pazartesi gunu 
hizalarında gösterilen saatlerde yeniden eksiltmeleri yapılacak
tır. Şartnameleri her gün komi!-! yonda ~örülebilir. lstcklileıiıı 
belli gün ve !laatte Fındıklıdd Sa tınalma k.:>mi. .. yonuna ~elmderı. 

Cinsi 

Süt 
Yoğurt 

Miktarı Mııh. bd. İlk te. Eksiltmesi 
kilo L. K. L. K. Saat Dak. 

12000 
9600 

2040 
2400 

••• 

153 
180 

. 

11 
11 30 

(6321) 

15 500 lira fiyat tahmin edilen 16 beygir kuvvetinde dizel 
motörlü bir gurup elektrojen ı:a rtnamesinde yazılı teferrüatile 
birlikte 2 / 8 / 941 Cumartesi gün Ü saat l 1 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muham· 
men bedeli. 15500 lira olup kafi teminatı 2325 liradır. lsteklile· 
rin belli gim ve ı.aatte Fındıklıda Satınalma komisyonuna gelme-
leri. (6367) 

Çanakkale Deniz Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

.Uiktat ı Cinsi 

Brlıe,- ldlcıBıııw11 
taltmin bedeli 

K11r11ş 

Tt•11 11111 tı 

l.. l\. 
-----------~~~----------~ -----
17000 kilo 

8000 > 

7000 > 
1000 > 

10000 > 

100011 > 
6000 > 

12000 > 

1' i rinç 52 132G.OO 7 /8/941 giınü 15 de 
Sadeyağı 180 2L60.00 > > 15 .:ıo 
Zeytlnyagı 72 7flli.OO > > 16 
Çay 800 1200.00 > > 16.'IO 

~~--~--~---------~ 
Şrkr.r 60 
.:-.rohut 20 
Kuru ı.izlinı 40 
Kuı·u fasulya 25 

71l0.00 
800.00 
460.00 
450.00 

8/8/941 gunö la de 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

15,:lO 
)lj 

lö.30 

17000 > Kuru ot G 153.00 9/8/941 > 11 de 
1!!000 > Saımın 5 H0.00 > > ll.30 

1 - On bı!ş gun zarfında Çannkkalede teslim edilıııek şııı tile yuka
nda cins ve miktal'laıı ve ihale tarihleri ~·azılı erzak ve yem Çanakka
lede Deniz Komutanlığı Satınalma Komiııyonunda paznrlıkla satın alına
caktır. 

2 - Evsaf \'e şartnameleti her giın l{omisyondn görillecıık, fatekll
lerin hi:ıalarınıla gösterilen kat'i teminat akçcleı ile birlikte ihale ırünle-
rinde Komiııyona gelmeleri. (6381) 

lstanbul Fiat Mürakabe 
Komisyonundan: 

8f; !'\o. hı ilan: 30/7/!l41 tarihinden itibaren toptan kuzu eti ar.ıııııi 
55, dı glıç ve kıvııcık 50 ve karnnıan 46 kuruştan satılacaktır. (G40~) 

1 

Temmuz : Çarşamba 1 

1~(0 H. 1 1357 
RECEB 

5 Ta'f7mu:ı 

1ASKERLiK1 
llcfiktrıf A ıtl.:crlik Şubesinden: 

GO..: 211 

30 R•ml 

•u:ır 86 

Şubemizde kayıtlı yedek 6. 1l ıııf 
hesap memuru 299 do •umlu Erzu
ı uııılu Tufan Necati Og. :\Tchmd 
Şevkinin pek kısa bir zamanda şu
hcmizc müracaatı, etmediği takdir
de hakkıncln 1076 sayılı kaııunUll 
maddei mahsusuna gore muamele 
yapılacağı ilan olunur. 

Vflltitl• Hı:acı v ... u 
\ o " D. 

1 
--

GGa•t t'Yarıaıı.U ()9 28 os ss . 
Ötl• 04 S2 Ol 20 
lk'-411 Ol 4.IS 17 " luı1&111 12 00 21 28 BORSA1 

\at.u Ol 5') 22 19 
ı•Hk (Yanak!) 7 25 03 52 -

29 • 7 • 941 •uamelnJ 
L .. ctn J lt•ll• 5. 24 
Nn1edl 1M O.lar 1.52. 20 

Kapıd<t ıı kaçamazdım. Pencereden kaçma· 
nın .mkanı yoktu. Mallm afih vaziyetten Ropotu 
haberdar etmek la;ı:ımdı. Yerimden kalktım, 

pencerenin önüne gittim: aşağıya baktım. Ropot 
bir ~acın dibinde duruyordu. Fakat yalnız o 
değildi. ilerde geride şüpheli bir takım kimseler 
daha vardı. Evi besbelli İtalyanlar da muhasara 
etmiş olacaklardı. Ropot a vereceğim bir i~aret o
nu tehlikeli bir vazi) ele düşürebilirdi. Herhangi 
bir teşebbüste bulunmak tan vazgeçtim, geri döıı· 
diinı. 

- T e~ekki.ir ederim. Ceanr• iM ı.._ "• 30, 07 
llaıUt• tOI r.,.tt 12. 9375 

Janno frijiderden soğuk bira çıkardı. İçti. 
- Şimdi, dedi, miisaade edersen bizim şef

•.en :.enin hakkında yapılacak muamele hakkında 
ıLaha t alayım. 

- ..... . 
Telefonun yanınıı gitti. Çevirdi: 
- Ben Jı:mnol 
- ..... . 
- 5emira e" imde nır.vlrnftur. 
- ..... . 

- ..... . 
- Kendisi her halile fevkalade tecrübeli 

bir istihbarat ajanı olduğunu anlatmaktadır. 

- Evet bütün tedbir alınmış bulunmakta-

dıT. 

- ..... . 
- E.mrinızi yerine getireceğim. 
Janno telefonu kapadı. 
Kalbim heyecanla çaTpmıya 

Janno : 

başlamıştı. 

-Semira 1 dedi. ister misin seninle bir pazra
lık yapalım'?. 

- Ne gibi"ı' 

- Beni beyhude yere yorma, kaçmıya filan 
teşebbü!' etme de başımız ağrımasın. 

- Ne yapalım. 

- Teslim ol. .. 
(Devamı var) 

Y•koaa. 100 Yae ıı. Jl7s 
Stolo'-tot. 100 1ueç tu Jl. OO~a 

1 
ESHAM VE TAHVILA·r 1 

Ylbde S lkramlyell 951 -.-
.. 5 u 1'33 ErıaalA.B.C. 2t.OS 
11 7 ltY .. ·lraur .. • t -.-

" o 2 20.30 
• •• J 2~~ 
• • 4 20 30 
• • ' 20.31) 
.. • • 20.30 
H tt J 20]0 

Aaadolu Deaılryolu 1 ye 2 -.
Anadolu Mu .. enll -.

'' Demlryolu yüzde &O -,-
T. C. M,.,.kez BaTJkaaı -- .------

ı [Borsa harici altın fiy~tTI 
ltetadlye 2.i Ura 93 4 
IC.alıa IMtlblrllk 111 " 00 ,. 
l(Ulç• altı• ...,__ S ., 3!1 

Sahibi: z. T. HBı1zz!ı• \ 
Neşriyat Mildürü : C. B \ 

.rJaıııldığt yer: Mııtb(Jol)i r, 
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