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Amerikan - Japon 
müzakereleri mi ? 

Tokyo. 26 (A.A.) - Reutcr bildiriror: 

Yr1: 2 - Saye 362 SIYAST SABAH 6AZETEST Ryetı 5 Kuruı 

Japoııyımm \'a:ingtondııki buyük elçi!i Amiral N• 
nura'daıı ycııi hiçbir rapor gelmemi, olmakb bcrabtt 
Tesmi mahfiller dün Çörçil'in bahsettiği Japon, Amcn1ta 
nuzakerelcri hakkında ademi maliımat beyan etmlt-

\ \erdir. J 

Iran-da ki 
askeri 

hareketler 
~ ~e lnıiliz hareketlerl
~I r hakka dayandı&ını 
_,~edemiyoruz. Bununla 
ltıidirı· itin sulhen halli ü
~: hiJa muhaf aza edi-

~ "tııan 'alt yazdığımız sırada 
lıelu..zeri hareketler hakkm

lle ta.t'silat yoktur. F akat 
~ <>hırsa olsun ve mesele 

i .... nheedkadar ok§8.yıcı1 bir 
7" ilirse edilsin ran 
n l'lıası hılifma olarak 
b" da ecnebi askeri bu-

17.e elem veriyor. Böy
ketin bir hakka da
kabuı edemiyoruz. Bir 

... ~Uttefikimiz İngiltere, 
·""'fta kardeş t ran olan 

iki tarafın biribirini 
ili ve gönül hoşluğu i

L ~ kararlara varıldığı
" ıateroik. 

· .1)1 1liyetinden fUphe 
1'1ı~ hiç bir sebep yoktur . 
u tere ve Amerika ara

'11 nıurıti görü§ birliği hü
~l'dlikten başka İran bir 
S~rli tnenfa11tlerle bu i-

Ola.r; ~te bağlıdır. Sovyet
>ı le ~1Yasi ve iktısadi mtt
lb"eti r de bilhassa coJh'afi 
,;ı)le h 0layısiJe pek sıkıdır. 
lıt; iltj aı Ve sartlar karşısın
,'~ 5 iiarafrn anla~amaz
~1 b·r h '\ ne gecmesi ve ma
~l'di~ çaresine varması 

~!er bövıe bir ihtimali, 
~it . ~kilde inkişaf etmiş 
tı.tlti1htilafın sulhen halline 
Ilı~ bulunacağı ümidini 
~ . faıa ediyoruz. İhtili
lıtı.:.": ıler; gitmesine mey

. ~~aaı cidden yazık o-

~~tt\et Enıin YALMAN 

''"eçe t.! ın an 
•ıt arı 

• 

--•tt11 k 
~tir,·' . Yok. iki yoldan 

1 
•rttihap etmiye 

~' ~ llıecbur 
•· • (A-A.) - D N B · ,, • ., • , &Janbı 

' ~ 8eobachter gızet'.i Av· 
iter et Ru,yayla ;irittiği 

llcleıı ~••nda İsveç bitaraflık 
~ )111 • hacdcrelc diyor ki: 
~ il ttııti Soryet harbi eanaaın· 

"li ~ b~•ltı hareketin hılifı. 
~ ~:lar~flık ıiyasetine ta

~lı .11ive etmektedir. 
e ~&oaternıek için İs\eçin 

'·ıı.ı 1 Yapılan mucadeleye 
~ıı hemen hemen hiçbir 

~ "P >'eti ola 
1ı1~· mı>acağı Mirlen· 

it) tjııı,llda 
!iti "'r '-ıı!J n~n harbe girdiği bu 

hıtarafia etı ve bütun İsveç 
doJ..,1 r Ufında bulnndu· 

.\ dııı11da uı.nan İneç milleti 

'-ı~"Ptda ~~nıak suretile ~İ· 
~·)'~ tı. ~ir rol oynamak 
~ ftda~ını müdriktir. J .. 
~ da~b arlıkJ.ra katı.naralc 
a.;. -.ır111. 

.\ "'ftt ıı.,.. "~ıh ve kati ıu· 
~~ k harekitı geçene ....._,k tolünü OYll&nıak hak· 

tır. 

iran 
işgal 

ediliyor 
lngiliz ve Rus 

kuvvetleri 
irana girdiler 

Sovget taggare
lerl Tebrtzl 
bombaladılar 

daaı alundadır. 

Tebrlz'e hlkıtun 

'~i. .:ıs fA..\. r"! Ofi lillf t'Wr 
Alman ratfJOMlnaa IUl 20 de lıQdfr. 

diiine göre. Sovyet tı)'Ylnlm 1ranın tf· 
ıııalinde Tt>briz ,ehrine hücum etmitlerdir. 
Evvdce haber verilmeden yapıLuı bu hü· 
cumda tayyare meydanı ile kı§l ılu bom· 
i>alanmıştır. 

Bombalanan şehirler 

Londra, 25 (A.A.) - Reııter: 
Tahran radyosunun bildirdiğine gö_ 

re, İngiliz kuvvetleri müteaddit tran 
febirler1nl bombardıman etmıştir. 

Sovyetlere göre 
Merkezde 

Sovyet 
muvaffakıyeti 

Mareşal Timoçenk'in . . . . 
teonK mesajı 

Moskova, 25 CA.A.) - Bu &abahki Sov· 
yet tebliği: 

24 • 25 Ağustos ııeceai Sovyet kıtabrı 
Kebbolm. NovegorC>d ve Dinyeper Petro· 
Yek iıtikametlerinde ıiddetli muharebeler 
vermiflerdir. 
Balt ık denizinde Sovyet harp gemileri 

harp malzeme&i yüklü dön ııak l i)·e gemi· 
iilc bunlara refakat eden iki sahil muha· 
fua geıuisi nİ de hozıuna uirat111ıj \ C ha 
tırmıştır. 

SoV)'et kıtalann~rlk 

Moskova, 25 (A.A.) - Re.uter: So\'YCI 

nıerkez orduları başkumandanı Marefl} 
Timoçenko, kızılordu rüıütamların ı cdüt· 
manı büyük bir lll4ğluhiyete uğratt ıkları 

için tebrik eden bir hususi enıriyeY111İ neş 

reylemi§tir. 
Bu eınriyevmi, tahmin edildiğine göre, 

G'neral Koniev kıtalarının muvaffakiret· 
le teteY\'ÜÇ 'den mukabil hücumu ile a· 
likadar hulunnıakıadır. 

So\ 'Yet sllvarlalnln bir taarruzu 
~fo~lmva, 25 (A.A.) - Dün akpm ce 

heden gelen bir ıelgrala göre Sovyet aÜ· 

nrisi cüretkir bir taarruz eliDuında cep· 
henin cenubi ıarkl mıntıkasında db rÜ· 
muıile anılan bir §elıirde.ıı nazi kıtalarını 
ı.ardetmi~ ve bir tümen karargahını ıap· 

t.etmi~tir. Mıntaka ıurih edilmemekle be
raber muhtemel olarak Dinyeper diraeği· 

nin içindedir. 
Almanlar şehrin etrafında müstahkem 

bir mıntaka yaratmı~lardı. Akpm üzeri 
elli kişiden mürekkep ı;Üvari öncüleri teh 
re girmiş Alman askeri arasında panik 
ç_ıkarmış telırin tiınal varotlarını itcal el· 

nıiı ve bir te~e ycrletmi~tir. Almanlar 
tepeyi istirdat eımek istemitlerae de Sov. 
yet süvarileri tchre her taraftan hücum et 
.qaitlVdiı. 

& 

• 
ırana 

verilen 
notalar 

Kış yaklaşırken 
Bir memlekette biıyük ını"\:tarda Alman lran f'ehln~ahı AJA haz.ret! bllmayun Rıza Pl!ldeft 
bulunması, ha memleket için daima bir ' 

~~: ·:~ıı f:ıı:ek~::e b::uı:1de:r:n ~: ı 8--.-.---.-.-k---t-a---a--r-r--U--Z--U--n-
Sonbahar ve krıa doğru Alman - Sovyet harbi ye
ni bir safhaya girecektir. Bu mevsimJ.erde Rusya
daki iklim ıartlanntn Alman ordusunun ileri hare
ketine büyük bir mini teıkil etmiy~ğini ,söyliyen 
ler vardır; biz bu fikirde değiliz. 

ran. emniyeti, gerek İngiltere, gerek Rus- u y u 
ya için hayati ehemmiyeti haiz bit mem· 

leketrir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Notalar teatisi esnasında İran hiikiımeti, -

tehlikenin mevcudiyetini ~buk teslim et· 
ınemi§tir. İraa hükünaeti. Almanların mik 
tırun azaltmağı teklif eylemiştir, fakat, 
bu, ne müessir, Be de wratli bir t&rıda 
olacaktır. Geçen haha İngiliı hükdlllCti, 
Almanlams yerine konmak üzere ya İnli· 
liı veya biUraf batka yabencı mütehas&ı .. 
lar venneii teklif eylemiflir. Fakat cuma 
günü alınan lraa ceftbı, en WIKlmi keli· 
me1erı. yazı.11111,. benziyomu. 

yıldönümü 
j Yazan: Ihsan BORAN f Muazzam bir zaf erle tetevoüç eden 

Başkumandanlık m eydan muhare
besi yıldönümll bugün tes,it edilecek 

(Askeri muharririn yuısı 3 üncü sayfada) 

Almanlara göre Çörçilin ı 
nutku 

Hayal ıGiı.utuna uintan b.ı oe\'&p ve 
-ı.e.ia m66ıaoeliyeı.i k1111ısında, Sov· 
yet ve İnciliı lnikiımcıtleri. ha ı.an. tatili Bugün ylldönümUnde bulundu.tu· ı <Ordu Harp MaHlllerl Biriili> bu 
OIJ"""'ı b& ,...,_ ıgijmp. oldııim muz 26 Ağustos Tilrk tarihinde ~ muka4deş cih&dın bafflh&:J 2t 4,bs. 
bMr •ileıı* 1ı1r ....... w.ı kartı ıı. dl '*' _.. olarak lı:alwlrtıt'. Zir& :111 ı. teııbtl Ji~ iOlft DU&kadııles 
mjı bahsinde u•ıpmk mealMlriyetia. ~ bü,yUk taan-u.aun Nfladıl• bir gtln UAn ebNfler ve bunu ana ııı-

Amerikan matbuatı 
nasıl tefsir ~diy Jr 

Nevyork, 25 {A.A.) - Churchlll'lrı 

nutku hakkında. tefsirlerde bulunan 
Nevyork Taym!s gazetesi başmakale_ 
sinde föyle yazmaktadır: cChurchllJ 
kehanetinin tahakkuk ettlğ1n1 göreıı 
bir kA:htn gibi konuıpnaktadı.r. Teca
vüze nihayet vermek, dünyaya hürri
yeti ve adaleti lade etmek için açılan 
mücadelede İngiltere ile Amerikanır, 
kendi nokta! nazarlarına göre kaU 
surette ortak olduklarını açıkça göa· 
termi~tlr.> 

Nevyork Herald Tribune gazetesi 
ise ftSyle demektedir: 

cChurch!ll lngilterenln memleketi
mize, J aponya ile olan mtinaseba.lJe· 
rinde, kuvvetle mUzaharet ettiğini 

açıkça beyan etmiştir. Bu kadar sarıh 
bir fekilde yapılan beyanatın Japon
lar uzerinde müessir olmamasına im· 
kln yoktur. Fakat onun cAUanUk 
mukavelesi> nde zikredilen esaslı 

haklkaUeri teyld etmesl büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. 

arekat p!an 
dahilinde 

inkişaf ediyor 

cle blmıflardır. l'llndUr. zamnamelerine kaydetmiflerdir. 

lrana DO.._ te"f'dll Bugün. vatanları Uğruna canlarını Memleketin her tarafında kuUana-

1 Şimal c.: phesindeki 
.Jcvyat ilerleyişi 

Mosklr'"a, 25 (A.A.} - SoTYet BapekiJ feda et.mı, aziz §elıiUerimizi anmak cak bu mesut gün, ordu mahilleri bir 
ve Hariciye Komitıtti Molotof, b.. ııabah nasıl bir vatan borcu se, bu uğurda -
Mt:ıekovadaki İl'JII elçisine Sovyd hükit- kanlarını dökmUş, en kıymeUI uzuv- üği tarafından hazırlanan geniş ve 

metini lraıı toptqı@a Sovyet kıtaalını ge- ıarnu ka~etmiş. kahraman Yatan zengin bir programla memleketin her 

çirmt>lc ııevkeden ffiıahı iıah vo tt1rih evlAUarını anmak da o kadar bUyük ta.rafında olduğu gibi Ankarada dıı. 
eyliy,n bir nota te'rdi etmi§tir: blr borçtur. candan tezahUraUa kuUanacakt.ır. 

Bu notaya göre, R111 kıtaatınııı 1rana ==================:::::::========= 
(Devamı Sa. s. 8tl. 6 de) 

Berlin, 2S CA-A.) - Alınan ordılları 
Bqkıuııandanlıiının tebliii: 

Şarkta harekit her tarafta ınuYaffakı· 
yctle devım etmektedir. 

şimalde vazqa 

Hr!&iııkl, 25 (A·A·> - D.N.B. bildiri· 

yor: 

Finlanda ccphe&indek.i vaıi)et hakkında 

iyi bir kaynaktan :u maliımat verilmekte

dir: 

Yipuri dii~nıck üzeredir. Şiınali şarki· 
den ve tarktan gelen Finlanda kıtaları 

lngiltere bi~e 
teminat verdi 

Türkiyenin hiç bir 
suretl.3 menfaQ;t;eri

n-a hale: g :lmiyecek 
Londra., 2:i {A.A.) - Reuter ajan

Japon:arın 

cenupta ki 
menf aat~eri 

Tokyo, 25 (A.A.) - Hoıi gazetesi baş

ıııakalcöndo ~yle razı>or: 

Amerika fle Bııriik Britanyanın Japon 
yara karşı tahripler vazi) derinde ıSl'ar 

etmClcri cenup denizlerinin de havasını a· 
te§liyccek kıvıkınıı doğurabiHr. 

ıının dıplomatik mutıuıirl yazıyor: Şlt'ki Aayıda miışterel: nıt>ııfaat Nlıesı 

Roman yada 
Yahudiler için 

bir karar 
Bukl't"!I, 2S CA.A.) - Pazar güıtü im 

zalanan beyanname ıle Romanyada 18 ~ 
60 )l§Ull kadar elan butun yahuıW. mec 

huri i~ hizmetine tıihi ıutulaca.ktll'. 
Bu CD'Iİrname Ü1erine büıun Yahudiler, 

bu i§C tahs!i edilen luıtelere kaydedilme& 
için salahiyettar poli rnakıualarına mü
racaat etmiye mecburdurlar. 

A lman ya üzerine 
hava akını 

eehre bir top nıt>ıızili yakla§mıılard ır. Fin BUyUk Britanya hUkQmeti, İranla fikri Amerika ile Büyük Britanya tarafın· 
kııawının tazyiki altında Ladnga gölü· girişilen harekatı ve bu hareketin se· j daıı konan ve ev\ı;-lA menfaat ve sonra da 
nün garbında bulunan ve Spekijani ya· beplerlnl bu sa.balı 1ranm komşuları her turlii idealden uzak hir maddi)ctçilik 
kınlarında Joiıılanda körfezinin ıimal 11, na ve diğer iki mtıslUman memlekete ifadeaine istiuat eden geniş &ahadan çok 

biline kadar uıanan ~vyet garp cephesi bildirmi.şUr. AIAkadar memlekeUeı I farklıdır. Berlin. 2S (A.A.) _ D ... ~.B.: 
bölgesini te.hdit etmekt~dir. Bu bölgedeki ıilrklye, Mısır, Irak, E!ganlatan, Şarki Asya ideali bu nlıada yaşıyan bü· Dün gece bit mıL.-ıar Britanya tayyaresi 

tahkimat diğer bölgderdekine ni•beıle da· Suudi-Arabist.andır. tün millctlmn mÜ!tcrek oan ve faciıne garbi Almanya uı:erine bir akın yapmış. 
ha İ!f"rİye göıüriilnıü~ hir haldedir. Bun· BWıa.ssa. Türkiye hilkQmetine ah· İ5linal ctmeL.-ıeclir. !ardır. Yan"tn ve infilak bombaları hiç. 

tarın ek&cri!i zırhlı sığınakları olan hu· vaı ve ha.dlsat her ne olursa. olsun Japon) anın ce-nup denizlerindeki &iya. ı bşir yerde muhım hasar irra t>l~İ§lır. 

hl,.bır .,.y yapmamayı İngiliz hUktl· acıi keliıncnin " ki mioat<ile cemperyali l> ce avcılarımız 3 dufman tayyart'!!i dütur· 
dut tahkimatıdır. \ 'ipuri'ye daha rakın bir 'fUrkiyenin mentaaUerlne dokunacaK 

1

. ımdı)e kadar alınan malumata gore, gc-

yrrde Sovyetler garba ve timali garbiye " T-

mütevecclh bir nt>vi köprü batı kurmaa· metinin taahhUd etmekte olduğu te· deıildir. m~erdir. 
far ve Yipııri körfezinin garp sahilinde mln olunmu~ur. 
harp edm rı~alarının bir kısmını bu Iranın &iyaai iıtikl.Ali ve toprak bütün· 
köprü başından istifade ederek geçirmek lüğü buşU&unda verilen t~nat ı.a Türk 
te~bbii&üne giri~mlılerdir. ı huk~etine bil~~i~~tir.. lngiliz hiikiı· 
Ş ı. b"li d Koivisto · 'k . d meu İranın dahılı ıkt111Bdiyauna ve baya· ar.. 118 ı n e ıstı aınetın ıı ~ ld 

1 
1 

F. d vamlı terakki! 1 . d ' tına mumkun o uğu derecede az enge. o · ın taarruzu e e.r .. ay et· ! .. . . 
- L _ _ ., 8 d ek k d .. . 1 mağı tuhhut eylemıştir· 

mar.tewr. ura a P ya ın a muhım 8. 1 .,_ A 'k d 1 l · hüUmeri de 
muvaffakıyetler elde edileceğini gÖ5term t .ır1. qı .. Somerı ah_kC:~ eni , • • • .. :,.; 

• • - • d'da ngı u: ve vyet u wuet erının gın.,_., 
alametler nrdır. .....,nıngra da rapmıı . d edilıııi ir 
oldukları pbi $Qvyetler Vipari'de iıçiler· hareketten tamainile haber ar ~ • 

den milisler tetldl ediyorlar. 

MOsabakamız 
..- ') 

• 
Pamuklu mensucata 

el konması 

Bir kaç satırla : 

Acaba kimin vazifesi 
febrlD bir ~ yerleriııde yaya 

kaldınmlan; 1111 ve havagazı bora 
ları, elektrik kablolan yerıe,tıru
mek llaere sökWüyor. 

Bu husustaki koordinasyon kararı 
dün resmi gazetede çıktı 

A r\,lcara 25 (Telefonla) - Esaala- lu mensucata tktıa&t Veklletince eı 
nnı evvelce bl.ldird1fimiz SUmerbank 
fabrikaları ve mihanikl teaplılarta 

:lstibııalde bulunan mUe1111eseler tara

tmdan imal eclUeoek ıı.r nm pamuk. 

konuımaaı ve mezktlr Veklletçe tayin 
edilecek m ahallerde ııa.tıfa çıkarılmuı 
hakkmdald kararname bugtln neıtre
climif ve meri)"lte lirmifür • 

Borular veya kabloltU' yerlettl
rUcUkteıı eonra açılan şerit ba1IDde 
yerle r yalnız toprakla doldoruı. 
nk bll'&kdıyor. 

Böyle bozak ve çlrldn bir man
zara anecler \'&Zfyette bırakdmq 
yaya kaldırımlan günden süne oo
~. 

Bwalan yapmak veya yapkmlak 
...... ldmia \wdf.ıdlr f 

Sual No. 8 
ilk çOMJfunuzun nur topu gibi bir oğlan mı, gtızel bir kız mı, Yokııa 

bir ondan bir ondan ikiz. nıl olnıaııını tercih edenılnlz 't _ 

NOT: Bu sualin cevabmı 1.f8ğıdak! kupon üzerine kısaca yazacak 
ve 30 sual tamamlanınca cevapları adresinizle bırllkte gazetemıze gôn
dereoekainlz. 
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f~AMERillA 
its· .ARPT-E 

Başvekilin teklifi: 
10 Temmuz 1917 de bana 
tekrar hükumette bir vazife 
almak teklifinde bulundu 

8-

üniversite 
Ve ihtikar 

Üniversitelilerimiz, 
kitle de bu münevver 

ihtikarla mücadele 
işine iştirak ettiler 

VlL~oM;!\ ~IEŞHUR HAJl,l' 

1 

harp levaznnı i•tibsali, benim yirmi 
l\IESAJI ay evvelki bahriye nazırlığım esna.- İhtik.: _·la mücadtle i·ıine Oniversit~ 

2 Mayı.s 1917 de (yani Amerikanın sındaki ş,eraitten büabUtUn farklı idi. lilerimiz de iştirılk etmiş bulunmak
harbe girmeslle) bu \Af uçtu. git' .. i. rlarbU:ı ilk safhasında. yani, 191:; son~ tad[rlar. !1-IUhım bir memleket davası 
Cümhurreisi o gUn kongreye gelmi,, ıarında BUyük Britanyanın memb11- olan ihLltArla n1ücadcıe ancak mU· 
mesajını kongreye ve bütün dUnya- tarı ve tstihsalleri, bu membalardan nevver den:lecek bir zilmrenin daiıni 
y& okumuştu. Bu mesaj sonunda. ve tstihsallerden ıstttade eden teşekUl_ mi..ıcadelesUe önlenebilırdl. 
müttefiklerin davasındaki hakkı VP ler1n ihUyacından açıkça. fazla idi. Dün, bir tıp talebesinin verdiği ilk 

aclaleti iiil.n t'dıyordu. Meeajdan '1'1 o zaman, filo ve ordu için lü.zım olan numune bizlerı haddinden fazla se-
satırları alıyoruz: techlzat ve mUhimmatı yalnız vak- vindirml~t:r. 

c.Nevileri, ciruıleri, muhtevaları, g tinde sipariş etmek ko.!i idi. O zaman Kurtulufl.a oturan bayan Saide 
decekleri yerler, rolleri ne olursa oi- en bUyUk mU.şkUlAt hA.dıselerln ehem_ Türkkan isminde bir Oniversitelimiz 
sun her türlü gemiler haber veril miyetinden henUz şüphe ve tereddüt ihtikar işini bir memleket davası ola_ 
meksiZin batırıldı. Bu gemilerin b. :çtnde bulunanları uyandırmakta idı. rak telAkki ettiğınden, hiç de kendb. 
ta.raf olup olmadığına bak.ılmadı, 1 Bugtinkü halde en büyUk ideal ve İ için lüzumlu olmıyan meseleler Uze
çindekUere acıyan olmadı; ve hiç b: iddia, techizat ve mühimmat imali ~ 

1 
i inde meşgul olmuş ve dUn akşama 

rinin hayatını kurtarmasına yardrn ait plAnla.rdaki rakkamların sağ tu.- kadar iki müh.m ihtikar vaka.sı tesbit 
edilmedi. Ayni merhametsizlik ve in rafına bır veya .ki sıfır ilıl.ve edebil· ı ederek fiyat murakabe bürosu me
sa.tsızhkla hastahane gemlleri de ba_ mekti. I murlaı·ile iş birliği yapmış ve muhte
tlrıldı. Bedbaht Belçikaltıara iaşe Uç scned1r harp ediyorduk. Bu üç kirleı"in Adliyeye teslimine yardım et_ 
maddesi ta'ıyan gemiler de aynl A. sene içinde harp bize nlilli menabiin 1 miştir. 
kıbete uğradı. Halbuki bunlua. mem_ hemen hemen tamamından isti!ad~yı Ç.mento Uzerine olan bu .ihtlkA.r 
nu mınt&kah:.rdan geçebilmeleri tç.n öğretmi.ftl. Her cinsten mühitnmat vakalarında yakalanan muhtekirler_ 
Almanlar tarafından müsaade veril- ima.llndekl nisbet rnUthi.ş, muazzam den birı Kurtuluşta Srgenekon cad
mişti ve ıemllerin taşidıkları işaret •. bir raddeye varmıştı ve bütün 1ngilizl desi..'.lde nalbur Arıstokl ve gene Erge. 
leri tefrik etmemeğe imkan yoktu. adası wnumt heyeti He birlikte tam nekon caddesinde çivici Ari.3 Ayanoğ_ 
Dünyanın ıulhü ve milletlerin hilrri- bir fabrika halini almıştı. M. Lloyd ıu ismindedir. 
yeti otokratik htlkümetlerin tehdid~ Corcun plAnlarını hazırladığı büyük ı Bunlar 110 kuruşa satılması ıa.z[n 
altındadır~ Bu kuvvet, milletlerin de_ milli fabrikalar artı:k tam imal ka- ! gelen çimento çuvallarını 250 kuruşa 
ğil, hUkümeUerin iradesinden doğ- biliyetini bulmuşlardı. 2 kuruıııa satılmru;ı IA.zım gelen çı 
ml.WJ, teşekkW etmiştir. DemokratlıK DIALAT ARTIYOR mentonun kilo.."unu da :; kuruşa sal 

Daiba eYvel İngiliz birliklerini teş
kil eden hük1lmetler arasında harp 

davaaı karşısında bazı mUfkilller çık
mıştı. Mesai ta.kaimi yolundahi bu h_ 
tilıliların hepsi de ancak bu üçüncü se 
nenin sonunda halledilebilmif1ti. Şim-

maktan suçludurlar. Bunlar bugü 
Müddeiumumiliğe te~hm ·~ilecekler· 1 

dir. 

Ge~ Univer:ütelilerimizi bu mu
kaddes vazifeye davet ederken, bu iŞ\. 
ön ayak olmuş genç Oniversitelı·· 

dünyada sulh içinde yaıııyabllmelldlr. 
Fakat hak sulhten daha kıymetlidir. 
Ve bız k&l.bimi.zde yer eden baklaır -
çin harp edeceğiz. Demokrasi için, 
küçUk milletlerin hakları ve hUrrl· 
yetleri için, serbest milletlerin tam 
lhengile blltün dilnyaya. şamil b•r 

dı yüz blnlerce kadın fabrikalarda, mizi de tebrik ederiz. hak ve adalet ida.rest için harp ede-
ceğiz. Bu harp bütün milletlere suı obüs ve fişek Lmal ediyorla.r, hem de --o--
hU ve selameti getırecek ve nlh&?'Ot bunları harpten evvel mütehassıs Şehrimizde bir sanat 
dUnyayı ·kurtaracaktır.> amelenin imal ettiğinden çok da.'ıa 

ucuza. mal ediyorlardı. k l daha a lacak Amerika mecli&i bu sözlere 6 ,11- O U U Çl 
sanda cevap vererek har~ ba.Hni. k.a- Müfıjmmat nezareti büyük oteller 
bul ettij'inı ve Birleşik Amerıkanıa serisini işgal etmekte idi ve bUtün 
mücadeleyi nıuzaff.erane bitmuesi Br1tanyanm sanayi kabiliyeti bu ne
IÇ1n memleketUı bütün menıb&la.rın- zaretin idaresinde toplanmıştı. MU
J.an iılltita.de edeceğini bey&n etmtşt.u:. himmat imal ve teslimi bir mUddeı 

Bu davete Atlantıkten Pasifike ka- evvel bir su veya çay aluşına benzer
dar her tarıı.fta ica.bet ed.ıdi. Jl!emle- ken §imdi büyük bir nelnr akışına 
kelin btiyük bir ekseriyeti mecbW"i benziyor ve bu akış devamlı bı.r su
LBkerlik hizmet.ini kabul etti ve bU- rette geni.Şliyor, hızlanıyordu. 
lUn Bıl'l~ik Amerikada derhal bir Bununla beraber cephede öyle bır 

fiko.r berabeı·liği teeseüs etti. Kimse harp etme kabiliyeti vardı ki ne ha
bu cereyana muhalefet etmek cesare_ 
tini gösteremedi. SulhçillUk, infira.lçı
lık, neme ıa.zmıcı1rk sUptirüldU ve ta
mamile silininciye kadar takip olun
du. Amerikan milleti pek ağır olmak. 
la beraber n!hayet teh<WVüre P'lmU/ 
ve .:Jl4'.hına sarılmıştı. 

f;'ÖRÇ'IL . ItJHlMMAT !IOAZUU 

zırlanır, ne teslim edih.rse hepsini yok 
ediyordu. O derecede kl biz }Btihaaı ve 
imal kabiliyetimizin sonuna vardığı
mız bir sırada ordunun ve cephenin 
ancak en mUıhim ilitiya.çla.rına. cevap 
verebildiğimizi gördük. Bereket ki 
şimdi bll ıhtiyaca kar~ı bir de Amerı
karun eo~uz kaynaklarmde.n istifade 
etmek irokAnmı buluyorduk. 

OnUınUzde bir mWıımmat meselesı, (Arkası var) 

mühimmat ve techizat yeti,tirmek =============== 
meselesi, bir de bunun sevki meeele&l 
vardi:. Alman denizaltıları sağa sola 
saldırıyorlardı. Milyonhtrca orduyu 
beslemenin, 1ngıltereyi aç bırakma 
mak, dünyanın dört bır ucundak. 
mU.Stemlekelerden ve Amerikadan 
her şeyi Avrupaya. taşımak ıazmıw. 
Amerikanın harbe girişi Dizim yUkU
mUzü hem halifletiyor, hem brutbütün 
geni.!Jletiyor, muğlilk lHI" Aa1e koyu

yordu. 

16 tenunuz 1917 de ~,vekM bana 
hükünıette tekrar ve yeni bir vaz.ife 
almak teklifinde bulwıdu. İster mü

hımmat nezaretini iSter yeni teşkil 
edilm;.ş olan bava nezaretini kabul 
etmemi ileri sürdü. Ancak ha.va neza. 
retini tercıh edecek olursam kabine-
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Maarif Vekillilti tar&fınd&n, ,.ıı-

ri.miJJde yeniden sa.nat okulları açıl
masına karar veriLml.f ve icap eden 
ta.tu;i.aat ayı·ılmtftır. Bundan ma.ada 
Anka.rada. btr k ek okulu 

açılması dtişüntilmektedır. 

Fırınlar teftiş 

olunuyor 
Belediye tarafından fırınların tet_ 

tiştne dova.ın edilmlş ve dlln de Ga-
lata nahiyeaindekl fırın ve ek~ek 
bayilerinde vezni noksan 55 ekmek 
müsadere edilmiştir. Bundan maada 
bazı fırınların muayene cüzdanı ol
mıyan iNiler çalıştırdıkları görüle_ 

rek sahipleri hakkında icap eden ka 
nunl muameleye tevessül olunmuş
tur. 

Fahiş fiyata iğne 
satarken yakalandı 
Mahmutpa!Jada seyyar satıcı 1s 

mailin fah;ş fiyatla iğne sattığı ko
misyona ihbar edildiğinden mUraka 
be memurları 1smaili suç UstU ya· 
kalamUJiardır. 

İsmail yüz paralık •&neyi 17,5 ku_ 
ru..,a satmaktan suçlu olarak dün 
akşam Müddeiumumiliğe verilmiş · 

tir. 

* DünkU Altın fiyatları - Bir al
tın lira 25,90 Uzerinden muamele gör_ 

muştur. 

nin diğer A.za.sl arasında tadilAt icap 
eaecekti. Derhal mWıiınmat nezare· 
tıni kabul edeceğimi cevaben bildir
di.m. Bu muamele, yazdığım şu satır. 
'ar kadar cümle ~arfllc tamamlandı. 

- Kiminle iııtcrı:ıe )'atsın. Falı.at sadece beui 
tev in, derdi. 

ED~I ROMAN: 

F1orrnce ı;on ıamanlarda c::pj:y tdıişa dü1ınii-;lÜ. 
Cerald"jo Od.rey•i sc~nıek üı.ere olmasından kor· 
kuyordu. 

VA'.l'AN 

SPOR 
Bölgenin kararını atletizm 

federasyonu neden tanımadı? 

Federasyonun bu mukabelesi 
Bölge Direktörüne karşı 

manalı bir hareket değil midir? 
Dün bu sütunlarda atletizm Türk.iye ler aralarında bir organizasyon ya. 

birinciliklerinde hidis olan bir \iaziye· parlar "Ve te~kiliı ı ht"rhangi bir karar 

te işaret etıni~tik. Bu hi.dise de, lı:.tan· dolayuile bugün atletizm fedeta:$yonu· 
bul bölgcfl direktörünün cezalı bir at- nun yaptı~ı gibt tanıma.Llar ,.e bildili 
Jet halı:k ında ledera!tyon reiı<ine, orga. gibi harekt>t ederlerııe bu açık mi~alle 

nizı1~yon heyetine yauhğı bir ihbar mü· beden tedbiye~i teşkilitı, ne yapacak '~ 

ıckkert't-İnin hiçe sayılma~• idi. llaklı bir iddia kar~ııtında ne gibi bir 
Bu hidiseyi bir izzeti nefiıt mcııdesi ceYap \iCre<-ekıir? Oi.in Balkan olimpİ· 

yapan ceza heyetinden, iızeti nefis !'.I.· }'atlarında t;t;~·inı; yaşları diikerrl.. alkı-:· 

hibi bir ıat9 dün, bölge direktörüne res.- ladıj:ımız \lelih, bir }'Jldırım kararile 
men muraeaatıa buJunarak bu Y&tiyet t·rzalandırılrlı. Ayni heyet tarafından 

karşıı:ıında bölge direktöründen bir hil- cezalandırılan Balkan ,awpiyonumu.ı: 

reket yapılmasını İ!lemi~tir. tam Jokut aydır fpor yapmaktan meh· 
Dün bu nte!-tele f'trafında tahl..ikat rum edildilci halılP diğer reıalı lıir al· 

yaptık. Edindiğimiı mallı.mata göre at- Jet hakkında veriko kararın hiçi" "3)11-
let ?\fuzaffer hakikaten Uç ıı.y ce-talıdır. mait ada.1f't kaidel.-ri ile kabili telH mi· 
Bu karar ktndi .. inı• de ttbliğ edilmi~tir. dir? 

Bu ~abada İ•tanbul bölge•ini tcnt"'il e· Gorülüynr ki, bölg<'ı dirf'ktörü, yanlı, 
den atleti.ı:m ajant da ceza heyetinde aza harekctlerile yalnız ~por efkU.rı uınunıi· 

olmak itibarile bu karardan haberdar ye~iııi dt•iil. lf'';-kilS.ttaki ınafr\k ma· 
bulunınaktadır. kamları da mt-ııınun edeıııı-miıw \e lıu· 

Bu vaı.i}·et dahilinde bölge dircktö· günkü h·na "Vaı.iyete dü~mi.i~lür. 

rünün yazdığı bir ihbar mütckkerr:,in~ Aıletiım federa-;yonunun a(ını:2 ol· 
kıynıet \·crilmiyertk iadt' edilme!'İ bu· duA;u hu yaranın na.,ıl kapanacağını bi.ı: 

gün İlitanbul ~poTunu tem1;il me,kiindc de nıcrak etmekteyiz. 
hıılunan direktöre ka.rıııı mi.nalı lıir ha- Kemal O.\A:V 
reket değil midir? Birinci küme fikü~türü çekildi 

Saniyen Atletizm ajanı bu ceza ka· Birinci kümf' klüpleri dün ak,am 
rarına muttali bulunduğu ve he.r şeyden bölge dirrktörli.igi.inde toplanarak yeni 
f'vvel bölge direktörüne bağlı olduğu S<"nt! futMl maçları hakkında görü1e
halde, kendisini İ!'tediği anda işten elçek rek fik~türü de çeknıb,.lerdir. 

tirmİ)e wılihiyetli imirine lırtt mt"nfi Se1on, ev~·elee de bildirdiğinliz gibi 
bir hareket takınarak, bu cezalı aılrti J.l cylô.lde merao:iınle açılacaktır. Böla:e 

müc:abakalara ne 11uretlcı i~tirak ettir- Futbrti Ajanı, büyük bir kadirtina .. lık 
miı;.tir? gö~tercrek. Türk futbolüne ytllarca biz. 

Salisen İ-:ıtaubul bölgetıinin iuihu el· met etmiş iki ~ki futbolı.:ümüt Zt'ki 
nıi' olduğu bir kararın Beden Terbi- ve ~ihada o gün yapılacak. iki muhte

yeı;i t~kil.iitı çerçevesi dahilinde hulu· litin kaptanltkllllını "Ve i.dareıini te"Vdi 
naı:ı. Atlelizm federa&yonu tara(ından ta· etmi~tit. 

nınmaması acaba İ:!l&nbul bölgesine mi, Bu iki güLid6 ,ahı;iyet birer tal..ımın 
yok.sa direktörün mevkiine kartı mı bir t~kilini "-e idare~ini Üzerlerine almağı 
harekettir? şimdidı:"n kabul ederek bu temiı dlJY· 

Bugün at1etiım sahasında "ukua g,ı;. guya ve kadi11inaıolığa te.tellürlerini 

len bu hidi&e yarın futbol sahasında bildirıni~lf'rdit· 

lıidis olur ve Futbol Federa~yonu böl· Tanıiın Nlilı-n fikslürc göre, ilk hio1.f· 
genin bir kararını tanımaı.aa "Ve akıi bir tada Galat&"'8.ray • Tal.sim, Fenf'r • Ka· 

, .. bu: bulu .. olaoU.t.ı.r? _____ ,..,....,..i 1.a.nbul..po< ~ :v--. B...akıa.,..._ 
Bugö~ tf1kİlit Çf'rçeve~i dahilinde Pı.:ra, Be)'ko:ı · Süleymaniyc ka~ı kar)J· 

federasyonla, bölge çatljtJ. Yarın lJüp· ya ı;f'lmektedirkr. 

Feci bir tramvay kazası 

Kadıköyünde 
altında kalarak 

bir küçük çocuk tramvay 
parça parça oldu 

Dün akşam saat 6 sularında Kadı-/ tekerlekleri altında kalarak bacak ve 
köyl1nde feci bir tramvay kazası ol-, gövdesi paramparça olmuştur. Ayll 
muftur. Uınitaız bir halde Haydarpaşa Nümu_ 

Oğrendiğimlze göre Mdise fU şe- ne hastaııaneolne kal<lırılm!fbr. 
kilde cereyan ebnt,tir: KadıköyUnde Tahkikata devam olumnaJttadlr. 

ıtasimp&fS. mahallesinde Rıhtım iske_ 
ıe sokağında. (106) numara.lı evde 
oturan Devlet Demiryolları makinis
tinin kızı 5 yaşında Ayla. annesi ve 
diğer kardeşleıiie Haydarpaşa önün
de y&na.n gaz motörüne bakmak için 
evden çrkmıflar ve koşa k<>ş;a rıhtıma 
doğru inmek için yol aımıya. başla

mışlardır. 

Tam Yeldeği.rmeninden inerken 

KadıköyUnden gelmekte ol&ıı tram

vayla karfılatmışlar, anne ve diğer 
çocuklar bu Ant karşılatma neticesin_ 
de k&rşıya geçmek fırsatını bulmuş
larsa da küçük Ayla şaııırarak tram
vayın önüne çıkmış, ve tramvayın 

Dün 9 ihtikar vakası 
ihbar olundu 

İhtikA.rla mllcadeleye devam olu.1_ 
maktadır. Dün 9 ihtikAr vakası ko-
misyona ihbar edilmiştir. Bunlar
dan biri Sultanhamamında büyük 
·bir kuma.,çıya. aittir. Kumaşçının 

geniş miktarda spekülA.syon yaptığı 
ve mallarını gelen müşterilere sat
madığı ıhbar olunmuştur. Komisyon 
vaziyeti tetkik etmektedir. 

Bundan başka, şeker_. kömür, n1a
zot ve tuz üzerine ihbarlar yapıl· 
mıştır. 

<G\(iMID~ _ ~ 
6U~ 

Kıvırcık Bu kadarcık I111
; 

~Ail ulıtekirler, i~lerini >urtı 

V k f • t ll W ll içlıı ber çareye b:ı} vu1'l Y e uzu ıya 1 Jar, Hiçbir ş•yden ,-.kinır>lı:; 

Fiyat Mürakabe 
Bürosu Kzvırcıea 

60, kuzuya 65 
kuruş fiyat koydu 
Fiyat mUrakabe bürosu dün topla

narak evvelce fiyat te&bit edılmemi~ 
olan kıvırcık ve kuzu etine de fiyat 
tesbit etmiştir Komisyonun bu karar[ 
almasına sebep, son günlerde tehrin 
kasap dUkkA.nlarında bUtUn etleri 
kıvırcık ve kuzu oluşundandır. 

OUn tesblt edilen fiyatlara göre, 
bundan böyle kıvırcık 60 ve kuzu 6:::. 
kuruş llzer1nden satılacak, bu fiyat
tan fazlaya satmak "ıStiyenler ~iddetle 
cezalandırılacaklardır. 

p;aj~ar talimata 
riayet ediyorlar 
Beledıye tarafından pl:l.jlann kon_ 

trolUne devam edilmektedir. Bu ara. 
da Suadlye plA.jı kontrol edilml9. 
musaddak listenin aslına. uygun ol
duğu ve sıhht temizlik tedbirlerinin 
alınmış bı.ılunduğu görülmtlftUr. 

Nohut liyetları da 
.esoit edildi 

Fiyat mürakabe komisyonu no
hut fiyatını da tesbit etmi,tir. Tes
b:t edilen fiyatta VekAleUn aldğı 

karar esas ittihaz edilmlş, nakliye 
ve.sair ma.srana.r hesap edılerek no
huda k1losu toptan ı:;, perakende 
ı 7,5 kuru~ azami flya.t tesblt e<IU· 
mtştir. 

Kısa haberler: 

* Satie davası ylııe talik edildi -
Satle davasına dün de birinci ağır 
ceza mahkemesinde devam olunmuş_ 
tur. Geçen celse mahkeme lkt18at 
Vekil.Jetinden bazı hususların sorul-
ma."l için duru~ayı talik etmişti. 

rJl<t\ oe e. 1kbaa.t. Vek.Al•tln-

den henüz bir cevap gelmediğinden 
mahkeme du.-uşmayı 16 eylQl saat 
14 de bırakmıştır. 

* Baker'in teczlyesl l!t-enlldl -

Bak.er müessesesinin ihtikAr suçun-

hattll. lhtikardan ınablriJUJI ~ 

bazı kimMelerin 3·ine nıuk.Ar etti 
sinden lkJnei hfr defa ıııabl' 
dU. tüklerlne bile şalıit olıiul<-

i\-le"4ru ru .. betıer dısındıl , ,,, 

kazançlar temin etnıek hfl'!H"" 

rlnl bilrtımu, olanlar l('ln pe ~'
ne tedbir. ne ,ıddet. ne c.·rd 
kolay para etmiyor. 

~lütehao'1sların llÖyledild~ 
re en ytllc:~Pk «l<·at ftkrt». 
fdar:. da bulunurmuş. K~ 
mallarını rümrlikteo, "erıtde' 
memnuJyetten karırmak h,·lıt 
du.kları IL"iuller hak:Jkateıı dl 
durgunluk verecek kadar ~ f 
parlİt.khr. Muhteklrler de bit 
«kazanç katakçılanJ> oıduidlll' 
re onlarda da ckat fikri., ıllı<' 
cakrı» larınJdnden .,..., ... ,... ... , 

Bir kere lhtikılr g11na1ııoı 

ba'1amıya ... M•betsl• ka .. •"" 
nı almQ·a gönUnJer-

MeoeUl ,OOrlroizdekl lııstıl' 
kaları ile büyük ayakkJlbl ıı-!fl 
haneleri yeni bir bile bulDI 
birer depo açarak ikinci tl 
da almıya başlamışlar. voıll 
haberdar edilen fiyat ınU, 
misyonu L'Jl t-etkik ediyorınllf" 

Oyle an1..,ı1ıyor ki muJı 
alınan tedbJrJt>r rürük, ,.eriJe' 
lar haın &elmektedJr. 

Blr fıkra vardır: 
Ahreti boyhyanlar 

beraberlerinde taşımağa "e 
ları nlsbetlnde az "·eya s-o" 
nemde yannııya mah.kıiın tu 
Jormış. 

Bir bektaşl <ledeol o ~ 
günah f,lemfş ki günaıııar'" 
berinde .ta~rmak ltJn blr 

arabası tutmak nıechuri)<~ 
m~. Dede, cehenneme doı·· 

aluken lhUyar bir adanı• 
lbtiyar, (ünahlarını bir Jile 

doldurmu,, cehenneme i' 
vermJ.ye gidiyormuş. 

Dede sonnu,: ,1 
- Babalık, o mendilde si 
- GünaJıJarun. ,JI'. 
- O kadarcık mı! At o 

nim arabaya ... :;en beybııd'.i 
ma. .• Ben senJn J('ln de yatılrJ 

Bunun g1b~ gö•ll kaıarıı"' 
teklrler de: 

- Elli lira nakdi cet> ' 
arabaya ... 

Dlylp ylııe bildlkierlni ~t 
devama çaıı,ıyorlar. KOıt 

dan dolayı devam etmekte oiıı.n mu. .,...., ___ ...,,... ___ _. 

hak•meal dün ni:lıayetlonmlş ve Haydarpaş9 .. 
MU<l<leiumuml mUtaı&asını •öyle- J 
mlşür. benzı"n yük ~ 

Milddefumumt Bakerin suçunu 

sabit göıdUğünden mUesseaeııinln 1 •• 91 
milli korunma kanununun 611 uncu motor ya•· 
maddesinin 2 nci fıkraıu mucibince 

cezalandırılmaaıru istem19ür. Malı- Bı'r mak.~nı"st ölO: 
keme karar vermek Uzere duruşma._ V 
yı başka bir güne bırakmıştır. ÜÇ kişi yaralan 
* Gaz y8fuu 40 kuıqa S&tınış -

Fahri TUrkoğlu namın• 
KtlçUkpazarda Abdürrezzak oğlu ''"J 
Memduh gu yafıru 40 kuruşta.o vagon benzin yine :F'a.hrl ,) 

tarafından Haydarpaşa " 
sattığından, ihtikı1r suçu ile dün _..ı 11• 

tesellüııı edilmlş, yUkl"" 
tevkif edilmi'1-'r. ~" 

rıhtımdan hareket edet · ..1 * tJçllııcll kattan dlişüp P"~ makine dalreaindekl bir ~V. 
landı - Galatad& Yazıcı sok&ğında cesi i~tial olmuş, itfaiye 
eski Boton, yeni Vlktorya adlı 50 da diğer yardımcı \'a.5ıtala.tJJ 
lreltk a.partonanm 29 numaralı d&i. bu motörle rıhtımda bun• 
resinde oturıı.n Madam Stella, at>ar- ran d.ğer bir moUlr kJ\'IIld ... 
tımanın UçUncU katından • aralığa motör de kısmen yanrıııttıl' 
düşerek hurdehaş olmuttu-r. larındaki iki vagon kı:SJl'1 
* Bütünleme lıntlltanlarıaa baf- uğramqıtır. Baş.ka z.iyan ol 

landı - DUnden iti'be.reıı lise ve Ol'- Bk motöı-cü Olmilş:, Jrl aF 
ta okullarda bütünleme imtihanları_ fit yaralr da. hemen h 

na başlanmıştır. nakledilmiştir. 

TEFRİKA NO. 56 kocaı;ının ilk hırıu. He kendloo eôylediği sözleri La 
dy'ye aynen tekrar etmekten çekinmjyordu. Tam 
o t11rada u§&k: gelip dokter Carter'iıı tdefo& et.ti. 
ğini \"f' Lady'rlen bir kaç dıı.kil.;:alılı;. bi,. mlilôkl!lt is

tediğini haber verdi. \'aJinin karısı bundan çok 

mr.mnun oldu. Böyle karı,11' itkrc ve dedikodu
lara bayılırdı: 

Benım mühimmat nezaretine ta.yi
nim ertesi sabah ilA.n ol,unduğu za
man orduda benim aleyhimde bulu
nanla.rın umumi bir hu.swnetile kar
fılandı. Muhafazaka.rlar derhal pro
testo ettiler ve ıttVhat partisinden bir 
grup parti reisine giderek tayinime 
. nuhali! olduklarını bildirdileı:. 

Çiinli.i Od.rey Tı.cndini fazla naza çı·L.mi' 'Ve Ce
IL)d'in arzu9una tibi olmamı~tı. Odrl"y, Florcnc,. 

i~in ciddi bir r:kibe olabilirdi. Ken1i$:ndt:n genç 
\le çok daha güzeldi. Geralrl kendi ini giirünce 
aararı)'or, renkten ıt:DS'f'! giriynrdu. Ud.ı p-nr'a hıtf· 

la !lt>nunu geçirmiye gidecekleri ı.anun ı.·ıoreo~·e. 

hu ıeyahatte.n hiç memnun kalmanıı~tı. Odrı:oy , Gf"' 
ı•ld'e haddinden c;ıık fazla mukavcm_t eımitt: . 

Yazan: Francis de Croiue+ Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

- Hemen gel~n .. Ba,u~ı telefon ederııe kim· 
et"yi kabul cdcmiyeceğimi de l!Üylers=niı. 

Sonra Gerald ile karısına dönerek ili"Ve t"Uİ: 

l\lila, orta okulunda ;.;J..l o"~ 
~ar Birol l(lr!l)Or; OrtJ 

dim. Fran~ıı.caruı kuVf~ ~ 
tiyorum. Lar~ t.an ba~• 
e:scri ta~ı;İye cdcrsiııiıl 

Fakat M. Lloyd Corc bu itirazları 
mutad sabır ve sükQnla karşrlad. 

Lord Nortclif (me~ur İngiliz ıaze· 
tecisi) benim tayin.ime muhalefet et
medi ve kabine teşekkül ettiği zaman 
beoim aralarına girmeme razı olmı
yan naz.1rlar arasında bu defakl tayi
~ime kar~ı ayrı ayrı dllşünenler oldu. 
Baz[ları bana taraftar olduklarını -tz. 
b.ar et.rnişlcr, Qiğerleri ihtlrazka.r dav
ra.n.mı.şlardı. 

Derhal büytik bir ekseriyetle mebus 
intihap olun.dunı ve hiç beklemeden 
L'e bafladım. Fakat bu defaki nazır 
oluşuın için konulan fart şu id .. Yeni 
plA.nlor hazırlaınıyacak ve yalnız 

mevcut vasıta ve imk8.nlardı&lı lı5tifa_ 
d~ edecektim. 

• Is BAŞIXDA ı 
Bl6 ıııe baJiadıtım zaman daJL,ı 

Florence t()yle dUı:üni.iyor ,.e çok ütülüyordu~ 

- Şimdi ona U..ted.iiini veri·:&~ Cerald dt-h,etlı 

tutulur, çünkü zaten çok beğeniyor OJrey mııt· 
laka hu kadar nazı ma~us yap.~·rır. Daha çok .. r. 
ıu uyandırmak için ... 

HalLuki koca'ı gelip te O<lre}''ln geç \.,ı.kit ~e 

lıerkeı.ten 110nra e"Ve döndüğünü .~ K.1ng '\\ uh J.cı. 

ceaini bir eyerli> adaın ile berahrr gr-çJrdiğini soy· 
leyinr:e çok memnun olmu~ıu. Bir İngiliı için, Lır 
?\.Jalakalı eyerli> diye lıor gördı.iğii, hı,ka rrn~lC, 

ba~ka uktan bir adamdır. 
Florence, bunu dü~üncrck: 

c- Artık korkulacak tararı kalnwlı. Odıcy 

mabvolmu1 bir L.adındır> di"·e kt·ndi kendine te

selli aramı-;ıı. 

Ertesi güne kalmadan bütün Cf J.Jst bu <lediku· 

duyu ölt'f'ndi. Ha"Vadis bir hasta1ılr ealgını gibi 
etrafı N.rdı. O gün evdt'n e,e, ulondan ealona ya· 
yıldı. liıllli Lady'ler bile bunu duydular. Florence
bunu o la.dar kurnu.ı·a yaptı ki, La.ıan OdH·y'i 
JD\JWd:aa odeı' gibi göründü. fa.lı.4t bıçue Od.re,'in 

namusu o I..adar btrbat olmtltlU ki, hiç kim~enia bJlmiyor. Her kafadan da bir "*'' çıkıyor, diyor· 
nıüdafaası pıra cdemezd.i. Robert hakikati anlat# du. 
mıı.k için paralandı. Jo'"akat kimeeler onun Miziine 

kıılak aı-mı)'or, HerkH ortalıktaki dedikodulara 

Karun teliş içinde : 

- Daha ne olsun? Bu kaılıtr reıal~ ki fi cJ.-. 
inanıyordu. Ann"i bile Rohert'e hücum ediyordu. G:il mi? Diye ate,e körükle gi,livordıı. 
Diyordu ki: Cerald bütün bu fırtına içinde ~~ırmt~. kal· 

- Sen tabii o L.adını müdafaaya mt.-cbur un, 
4;Ünlü f"vinıle nıüıı.firdi. Fakat kim&eler ı.öıüoe i· 
naıımaı. 8t"yhudf" )'ete zahmet etme. 

\ iHnrd'lar dı-h~el içinde kalmı~lardı. Arkada-,larını 
ınüdafaa için derhal ortaya atıldılar, fakat ,·akit 

geçmitli. Her gün reni yeni dı:-dikodulr çıkıyordu. 

Sdinı ilr. Odn·y'i Rahayang·da gördüklttiııi söyli· 
yenlt>r \'ardt· Bir başka gün Mi"'is Carter'i Çin 

mahalle.inde lıir otomobilde a:ördüllerini iddia e· 
ılf'nlcr orta~·a çıl..tı. Halli Herbert'in bütün bun· 
lardsn lııtberi olduğunu, fakat göz yumduğunu bi· 

le IÖ} liycnler yok değildi. Zaten içi sılulaA gad· 
dar, dar kafalılar nihayet mükemmel bir dediko· 

du m1..'\-zuu elde etmi~l· Herkes bundan meoınun 
Jn. 

\ .Wi hu \akadı:ın bahis bilt• etmeL i temiyonh .. : 

- Bu m ele arlık J..p..,.. .. KUıı.e kM hi< ıeY 

mı-;tı. Artık Odrey0

f'! hücum l"'fmcktıon, onun a· 

leyhine yürümekten yazgeı.,:nıi~t'.. Jı\..ü!;tahlq;ına rağ 

men ara aıra t"ft"ndiJjği ıutıır•lı· O gü.ı )İne \·ali
nin l""indı:" yemekti"' idi. l.ady Br~ndnınr C.rr.:ılıl'i 

ıkı-:tırı)·or 'VC bir dÜLÜY' f'Orııyorılıı: 

Bu nl~l"'lf" mühim hir -.ekil .:ılıh. Bana doğ· 
ruoıunu ii>lemf'niz )i.7.ını. Dııkrnr C:artl'r ile o flfil 

kadının iyiliği iıwin bir fl"'}'l•·r ,,.-;>·lem€·n.iz 7.aruret 
halini almı~ıır. Bildiğini.ı:i ne olu., anlat:'B.1111a ... 

- Fa.kat ben kati bir ~r hilrniyorum ki .. 
Florence'da en ma!'uın tavrınt lalınarak: 

- '\ladeınki onlara yardını elmı;k ı~tiyorlar, ni· 
çin haklkati eöylemiyorsun, kocacığım. Ban.J. e;iy. 

lediklerini Lady B[andmor'a naklet. Her halde o 
hikiye ortada ~öyltnen .. ryl,.nll"n daha (ena dr· 

ğildi· 

Gerald &tııtmakta urar odiyonlu. Falaı FJorcııce, 

- Zavallı doktoru, bir d·~ kW'ıMnın renl~llf'· 
rine ;öz yummakla itham f"denll'1' var. HalbuLı 
karı~ı n!'! kadar kötü i~e. kendi~i o kadar iyi .. Bu. 

nu ben derhal anlamı:tlm. 

Gcrald nöbetçi olduğu için vali kona.ğında kaldı. 
F1nrf"n~ da çıkıp gitti. Kadın çok memnundu, Od· 

n>yden bulftlan güzel intikam almak mümkün dt-· 
~ildi. Lady Brandmor da kt!ndi!ine resmen lıaı-p 

ilin f'tmİ.ıitİ. 

Florrnre hemen bir L:~ yf'rf" mi~fdi@e gitmiye 
karar. verdi. Havayı biru r!aha z<'hirlem .. ktc fayda 

varı.:ı. 

Tam dt,.an çıkacağı urada \fabel ~'ilford'un 
geldi&ini gördü. Kendikrinı• d.-rhaJ habrr verdi: 

- Beyhude geldini-ı. Lady, Binba{ı Carter'dcn 

başka misafir kabul etıuiyor. 

~[ahf'I, bu söıltrde:n bir ı:ry anlamıyaral kadı· 

na baktı. Fakat Florcnce biT şey eormıuna mey· 
dan "Vermeden ilife etti: 

- Çok korkarım ki, ıavalh Odrey rezil oklu. 
Arabamla !-İzi bir yere bırak.tbilir miyim? 

- llay ır teşeklür ederim. 

(Devamawr) 

CEV A.P - Fra1Uı: aı 

ku.nım kıraat lııtap/.lıti1l~ 
tai.s par le Tt'xte adl lı> 
ederek yaı'fl4 raıw çe k 
berliyerek. tercümeler 
kitabı iyice ölrcrıdıkıen 

. " kıı•r ya::ını:. ~ı:e )'tnı 01T 

siye Meri:. JI 
Tel..irdaQ:ında emekli )üıb•~1 lıil 

Türkay llOHl)"Of Ojtuııı 

lt"tiı·n uıeıun oldu. f:dc'~ ıı 
sine girmt"k itiyor. fak " 

' d 1 ~· e-ubelerı \ar ır nı na'"ı . ·" 
CEVAP - Edtbi>..a fr 
~Aıdcıl.J :ümrelrr ı~rl· 
ve edt"bi:rııtı, ıarilı, ~1':,, 
,ark lisaniyutı, IJOTP üSO f 

tarih. ve Jel.se,tua, arlt'OloJ ,ı 
%Ümrel.erden Uçiinu ~; 

yetindulir. [(gytkimak '',;JI 
•ikası, aıı k41ıdl ... 
hiiJtı.i hal k6tıdı, n.ii/111 ~ 
nının suret.i, altı /otol~ 
kanlığıııa hitabM bir 
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Teredd:ye yüz 

1
tutan gençlik 
Ozarı: Murad SERTOGLU 
~ 'tı 11 g\iıı bir mecJJ te g<'nç

lt Wııı 1erdczı biri tc.tahur cderccsi. 

•~ kadıu altı c.'lefa nlşaıılnnıp 
' bı,1 liÖl lwı. llaur bulunnnlıır. 
'?\lı.1 kcııdisJne ı;ordu: 

'-'~ llt 11 aı~ı nl nhnızdan ayrıldı
~. 11

'1il.:r nd ne kusurlar gôr-

~ bı 

T a r i h i ve a s k e r i t e t k i k ı e r : 

Bugünkü Alman ordusu 
nasıl meydana geldi? 
1815 ten 1918 e kadar bir asır müddetle Alman 

ordusu.ıun g Jlişm3si va kuvvatlenm3si 
'~kahkaha ttı: 
~ dedi. Ben es sen onlarla Bu devre, Alman ordusunun yüz une· 
~ 'llak :ıllıle d ğll, eğlenmclc lik hayatını ve tarihtnı ihtiva eder. Bu 
~ nlşanlnnmıştlm. Blrlsllc yiız sene içinde Alman ordusu büyük ku· 

1--Yazan:--· 
bıs.m B RAN 

laktan, artık kendisinden mandanlar yetl!;<tirmiş ve bu kumandan· 
S )aJa&enra hemen bir bıılınne lnrdan hazardc ve sclcrılt: değerli hiz. 

. -, 1( "'nn bir kn'liga !;ıkıuı· -4-ıı,,._ • ncı•- metler sönnü~ür. Bu nıukalemiıde, hıı 1 
' 11_ ~n lızetı nefı;Jlc oynuyo- askeri §ahsiyeıkrin Alman ordusunda 
tt ""lllıın " yaptıkları yenilikl,.ri iiılü bir Dekilde hu· yollarından istilade, Moltkc, bunu bir ılim ... Eh.. uz:erıne o da bana kızı-

~"lll lisa ctmiye ve karilerimiıe derli ı.oplu bir haline getirıniıtir . 
• &,._ • n !}lln ) Uz.Uklcrl iade edl· 
~ fikir vermiye çalı~ac.tğız: S - Seferberlik ve ilk harekıit planla· b..L n onrn ıra ôblir nl!l&n-

"'Qlıı,a ' Yukarda söylediğımiz vcçhile Sclıarn· rının hazarden itibaren ince tetkiklere gö-l• " iell3or. 
ıtk 1 horst Büyıik Fredrik'in lÜcut verdiği Prus te hazırlanması, seri 6clerberlik içın ha-sa ;bet": 

~ 
.,. ya ordusunu yeni baştan kurdu. Bu zat, urden itibaren alınacak askeri \'C lktıeadi 

lt n 1 teferruat ile bunalmıyan azlmkir bir tr:t-l ıedblrlcr. etı in ldaıneı;lnde en bil· o ı 
)ilk kilitçı idi. Onun maiyetinde yetite:ıı Clau· 6 _ Genç ,.e süzide u kerlerden mü· Y e &anı)oruz ki, huı;ünlii yıldırır 

roıu O) nt)nn llmil nhlük eervitı a!hri bir mütefakir oldu. Vaterlo rckkep kuvvetli bir ordu meydana getir· harbi nuzariyP-•İni ortaya atıınlar, Kon 
I', du \e temiz bir aile ter. zaferinden sonra yaptığı ince tetkikler ne- mek i'1n zabitan kadrosunun geııit tutul· Schliffon'in fikirlerinden ilham ıılnııtlar 

yonlarca ordularla yapılacak harbin esa 
~rılarını ve am vasıtalnro uygun yeni b 
muharebe teklinin kaidelerini bıraktı. Dı 
mak&atla &ki devirlrrd<: Kartacolı kıımıı 
daıı Anibal'in (Kan) meydan mulıarelıc 
sindckJ hareket tanını ömok alJı ve bı 
ıün suhıı) tarın istifade etmeai için de • 
İ8im altında bir harp tarihi kitabı yazıl 
Kont Sdıliffcn'in muharebe için kabul t.1 

ıiği ideal ııcldl, dü§manı «pheden taar 
~ıırlıı teslıit oımck ve seri kunetlerlı 
muıiıkuıue ili tarnftun voya en az bir ce 
nahtan yan ve genlerini ku~ııp jmhıı el 
mckti. 

0 lllahruın olarak yetişen ticesinde Almnn ordusunu cHarp> ieimli ması ve bunların çok i)i )eti§tİrilmeiJ· dır. Zi~a o :ran•aya ve Rll!ya:a kam~~ 
4ıı.._ ~ lnenıiekete ı;okulnn dnhlıi ölmez eserini verdi Clanscvitz harbi §ÖY· B k !del . _,_. . hl b' [ k zırladııı;ı plandu, garp eephe!!ıude bu)u 
_ ~llda · u a erın co.,;ımış ç ır tarıı ı yo b' ' ha h . • . • 

\t h farksızdır. Bu fl.ekllde le tarif etmi~tir· tı r ~ı ltk CJ . 'b' h b' J h 1 ır ı la arelı:.t:tıte serı nctıee alnıo.yı e 
hm- • ı · ., o ·<', auvscHtZ ı;ı ı ar ı nı a Al 

ı. ,:--"'1' boş "etl"Cn Prnnsız cHurp Sİ)a•eıin b~ko ''P ııalurla de- ki' d k b 1 . . 
0 

d i d 
1855 

aas tutmu.,. manyanın unın harplere d 
,., ..,. ,, ., • Şt ı n e ·a u C't ın ıştır. ev r e ve _ . . • • • • 

ranııanın bir anda ımkut vamıdır·> Denilebilir ki, Alman ordusuna 1859 f 1 .1 •• hr 
1 

L' yanımıyacağı fıknnı kahııl etmı§ti· F u 
za er C'rı e şo et sa an .r ransız or· . • 

· bı...h en f>U) Uk rolü o""nmıs,lar- derli toplu bir «askeri nazariye> verı•n ıJ t" - d kat onun yerıne geç"n küçük l\lnltke Kon 
--ı,.ın. ,,~ usu (un) anın en nıııkemmcl or usa 53· Schl'ff d b' k d d•"')d' Aı~-....ı, \c J"i nlle terbı-..·esı Cluıı•evitz'tir. Tiııgunku Alman ordusu hi- 1 d .. 1 1 k .. 1 k 1 en çupın a ır uman an "t>ı 
~ ,, ,, m ıyor u. ,, o t e, bu ~ohrcte ku a as· r.~ 

8
- -k H d F 

.... ı:ı \c ln .... ııız "'enn•ııw yıkıl- la onun bu rn~ur e.ıerile feviılı>niyor ve 1 bal d I ...._,en uyu· arpte Alman or oım ran 
... 

0 
., ~ b' nıamı~ 870 uırın a tu satır ırı yaz. k K Sel l'ff ,. 

1
• k ı 'P1.lllakta de\'am etmekte- omın sii}lediği kaidelere göre hareket e- Ea)a ·nJ'lı ont ı ı en ın p anını u 

~.. di)or. mıştı: landı. faknt beeeremedı. Fransız orJu•u wl 
,:''ij ., cFrıınsaya karşı yapılacak harckit ha· cen:ıhından ihata -~'il~edi· Ondan son· adet Büyiik Fredrik, <Asıl hedef düşman Of· d .,.... -· 

dıısudnr> demişti. Clause\itz, bunu cnuş· • ,,.. 1§ ııiııir ve ~ııdur: Jümkün olduğu ku ar ra harp dört ene uza~. arak Almanya j ... ln. 
~ ek yerleşmek Eureı.ilc Fransız ordu~una ra•t· den yıkıldı \'C rnaı<lup oldu. 
ı. Cencın ta ıdı"'r zilınl"et manın bıiıun kuVYctlerini imha etm > 

1 
d F - .. eo 

t> ,, anıncı)'a ka ar ransız topr:ığına )Uru· Alman ordusunda vuıt.lar deği~mi§tir 
'1 
~ bu '·ötü .. ~~" ız _, .. _,_ şeklinde ifade etmiştir. Clauscvitz. harbi . unl h b • 

.. ~ ·~ ....uuu " recesız ve on a mu ııre eye tuıu.acaı;ız. Fakat kont ~clılı'ffen"ın Alman ordusuna ••- imhn ve mnhdut hedefli olmak üzere i..i -
'"<lleıtıruar ,;o ahlıik bozucu Bu yüriiyü:ün jstikumeti Paristir. Çünkıi 
~ ~ekilde ortaya koymuştur. Fakat esa& O· d 

ıtasııo bir kı ıın gen"· başlıca hedefimiz olan Fransız or u unu 
Ya "' !arak imha harbini kabul etmiftİr· Daha d Ydrnıı1tır. Bunllll'm tın .. ·at emin olarak ancak hu jstikamet üzerin e 

ı " sonra Alman orduları bu kaideyi tama· 

" 

"t hakkında fikirleri ga"ct lııılabiliriı.> • " mile benim eınişJ,,ı ılir. 
~ C.l'11nhl ... kldl Moltke, uzun ömründe eon virmi acııo-11~ u r. 1815 Vuterlo zafniniıı neşesi v~ saıiıof- ,. 

ıı.... d
110

cn , zır ıe d b11 d sini de iki mühim İ""' 611Ifeııi: Alman or· ~vı it "'l ·a c r en r e ]uğıı Alman ordusunu iılare l'den kıı· ,,_ 
ı.__ l'eddJ J tJA-.. ö •- duaunun erkanı hurhiye hizmetini mükenı· vı ıı... s uauı & Sacren mandunlara 6irayct ctmemioti. Bunlar ye-
~t •·e •- melJ .... ;rdi ve askeri mü~aıeleri ıs.lah ve • ..::m1rdlr. ni silalılarn \e u-ullcrc göre tabiye tali· ..,,.. 

ll. maınanıeleri haz.ırludılur ve ..,C'harnhoret'· takviye elli. 90 yaşında bir deri, bir ko-
(\Q ...._ l mik kalmı§keıı, hir gün mcclısıe ııyıığa •(·en ere go""re un tasurlamış olılııf4ı •enelik ordu maııev 

V ralarıııı kubul ettinliler. Bu euretle ordu kalktı, yeni 11t1keri krediler lehinde ııon 
lf... l\,,Jzılorciu hem nazııri 'e lıt-m ıle ameli olarnk ıalim nutkunu söyledi \e §ti kı)meılj wal.!Iİ ilil· 
~~ <>- •e etti: 

' ~ ( -• A) fe terbiyesine de•am etti. ok~ olnn, 
"'4- - o::o•yet tcblıl?inc 

Ord "' Alman -<:>rdu a~ 'r harp ııaza. Al._-·: usu ıentJ kurmay lıqlianı • • 
fı.._ ~ili imha ri)-etİ idi. Clau~e•İlz"ın 1832 de mtışar e· 
-~~, ~ edilen uçuncu Ru drn cRıırp> adlı eseri bu nok nı tamam-
~ttltr· ııiihının zaptı esnasında tadı. Bu • yede Alınan ordu o 1-"ransıı 

ı laral.ınd;ııı ele g<'çirilen 
tı,,; ~"-' ıı keri rnuh:ırrirlerinin Alman karakterine 

l~dın..._ "4ltı cumleledc istcmiye-
1 ~" -ıu o&ınektcdir. Hl nnlayışıııa uymı)an fikirltrinrlen ve 

1
t .., ıyi L; tesirlC'rinden tamanıile kurtuldu. Kendine 1lı , 11,_ urulmuş, ı) i tcdıiz edil· 

..-en mah!us bir nuzariyeye ~alıip olılu. 
~ltıt~kuıı nıan gormiıf bir ordudur. Clau:ıcvitz'in gozleri nrkııdıı kalmadı. 

t.'I.,. ~ erırıe, u ıa ııefler kuman· 
~t'.lcr ır. Çünkiı lııırlıiye mı>ktdıindP. çalıştığı seno-
~tani.rli&ine kar~ı yapılan lııırp- lerde genç c~!oltkf'> nin kıymetli bir ze. 
&ı~ıt1111

11 çıkarılan neıicelC"r •e den kıi olduğunu anlamı~. lııı durgun hııkı~lı 
L'lli ı..ıYan hu nsikacla, Gene- genç askt·rde Alınan ordıı unun mü tak· 

'l ~ ' 1Ytıca diyor ki: bd kumandanını keşfetmieti. 
lttları Moltkc. koltuğunun altında yalnız as-lıbh • ~ngin bir harp ınalze.. 
-~ buj keri taliın:ıtnnme taşı)un bir &Rker dcgil-UJıınaktadır. Alayların 

.. ~iıılbodenıı· ve mütenevvi eiliih· di. Geniş lıilgiı;.i •urdı •e istediği zaman 
" e ı k •; lisan konu,uyordu. Siyasi Bismarlı: Pıtld n.ıı il va ıtaları vardır. 

dd ile kumanclan Moltke biribirine iyi rak1:-

~inko lıarpl~ı mi!I~ lıtlf'JJc ' 'r, 
Bunların yanında 1810 • 71 luırbı pek ku
çü/; bir ~ey kalacal:ıır. Yakın hcrbc ha· 

:ırlanmak Li:ımdır. Bu ö'lc bit harp o
lacak ki, belki yedi sene ı; •ya 30 sene 
lıarplerinden /azla süreccklir.> 

Dünyanın bugünkü hali göz onune go 

tirilirse, Moltkenin bu siizlcrine hsk ver· 
nıcmek kubil değildir. 

J\Ioltke'dtn eonra Almuıı ordusu crkiiııı 
harbiye rei!i olan Kont ScblHfcn. hüyük 
erkanı lıurbi)'e kadrosunu dııhıı. çok ge 
ni§letti. Alman onbısona iki cepheılo mil· 

Kitapçıların bir 
müracaatları edi tı ctlı bir muka,emet 

tt, r" ular. BiTlikıe Avu•ıuryn) ı •c Fransııyı Ankara, 25 (Telefonla) _ Kitapçılar 
~~ v ikada, So"l'ctler tarafın· mağlup .. ederek Pnı ?'anııı Almanya Ü-Zerin tarafındıın Maarif \'ckilctinc bir müra. 
•, rııu,ııffakiyetlerden birçok de hukuııu:a~ığını kurdular. 1866 ~e 1870. caaı yap•larak kiiğıt pah:ılılı~ı yuzünde.u 
il . ktcdir. 71 ~e!crlerını l\folı ko hazırladı. Sevkulcen mektep kitaplarının hali hazır fiyutına 

'~lıııı.,,1ı sarbisinde bir bölge ar· ei temini öl;~e~ınek c;;istiyenlrrc Molt~.6 §u zam }apılınadığı takdirde lıiç hir kazanç 
~ ttk!~le Lulunan bir çete, a,.oağı-ı cevabı vcrmış~ır: c~ev~ICC}~, en. mu§k~ 1 temin eılilemi}ece.ği bildirilmi~tir. )faarif 

it ttteı:1ı •lııııftır. ahval n~ şeraıl alıınıia ı~. gorınek sanau. Vekiletinin nPfriyatı hariç ıliğer mektep ,,.:r, llıiihinımat ve yi}e<"ek do· ılir.> Alman onlu 11~ )enılı.k ulu~k ~~P· kitaplarına ahvale uygun bir :"1tilılc zanı 
ı il, 16 z hl tığı lıizmetlf.'r de şnyle hulasa edılelıılır: . . . B • \' \lıı- 11;J't ır ı otomobil, 11 tank __ _ • • .. • yupılması ıstenmı~tır. u temennı, e-

ı P ~Ilı: 
1
' lııyYarc. 7 benzin depo. 1 - Bugunku mıııııs 'e ıumuluknde 

1
850 kileı~e tetkik edilmektewr. 

"'tt ı erdJr bir erkanı h:ırlıivc t,..ki!Gı.ın ın ·unı ma· 
llıiih· • • -· ) ı~. 1 1llıııııt ve · k .. .. eı. O tlcvirde ordu ve lwlorrlular prens· 
"il yı)ecc goıuren . • 

' in.,.. 
11 Çılurılnıı t 16 , ,__ !erin kumandası alım.la idı· Erkanı har· 

-~ d e ır. ıunııın .. • 
ı Clı f·-•a Al k · .. 1 biye reisi olan folıkenin bunları mu u • ~ man aa crı o • 

şekilde idare etmesi güçtu; Moltke hu 

İktısat Vekili tetkik 
seyahatine çıkacak 

mahzuru gidı-rmck için erkanı harbiye hiz Ankara, 2S <Tdefonla) - İktı•at Ve. 
metini genişletti. Tiu maksatla hiiyük bir· 
likleri idare eden kuınandıınlar yanına 

kendi fikirlerini hazmetmiş erkanı harbi· 
ye 6Uhaylan tayin etti. Bu şekil, bugüu 

kili Sırrı Day, bugünlerde memleket i· 
çinde eeyahate çıkacaktır. Vekil, iktı adi 
teşekkülleri ayrı ayrı tetkik edecektir. 

de bütün ordularda görülmektedir. Avu~<atlık imtihanı 
2 - Ordunun takviyesi için ılmiu vo 

~na)iiıı yeni kc~ifleriııden il.ami istifade, Ankııra. 25 (Telefonla) - Yeni nvu· 
3 - Tabiye bakıımndan en mük6mmel 

eililılann lmllanılnıası, 

4 - Sevkulceyş suha ıııda seferherlik, 
11akliyatı, iknıal ve JnUl'Uala için demir 

katlar kanununı& te~fikun 6taj görmekte 
olan hukuk: mezunlarından ataj müddeti· 
ni dolduranların avukatlık imtihaııları bi
rincitctrindc yapılacakıu. 

Ural dağları 
Stokholmden ıelen bir ielcraf &.a, 

AJmanJann bu sene Ural cSatlarnaa 
llerilemek is~l bildirilmek
tedir. 

2400 kilometre uunluğunde olan 

Ural ı;rra dağları aıı.ıl Ruıtya IHı 

Slberyayı ve A \.TUpa ile Attya kıta
larını ayıran 1>1ra dağlardır. Bu 
<lağların en yüksek noktası 1600 
metredir. Şlmaldekl kısımlar bll
hn sa sarp ve kayalıktır. Bu dağ
larda bir çok altın, plı\tln, manga
nez \"C nlkc.l ınadenlerl bulunmak
tadır. 

V1LBORG 

Hcl lnkl'den gelen bir telgrafa 
güre, l<"lB ta:6y1k ~ ViborC-

pıp vo ıpma11nde glWk~ daral
maldlıdJr. 

Vlboı'C yahuı; Vilpuri Karel1do 
Ladop. vo !Sayma cöllerlnl blrleş
üren kanalın ağzında ve FiııJandl
ya körfez.inde bir limandır. Başlw_.n. 
endüı;trJı;J ker~te, kflğıt ve ı;ütçü
lliktür. 129S de Mareşal Torkcl 
Knut8on tarafından ln!Ja edilen ka
letıl, Karelide hırlstlyanlığın \'e İ!ı· 
veç bAklmlyetlııfn lntllJ&r merkezi 
olmuştur. LJmanın ııığ olRUMll bU
ylik gemiler ~in, ı;eklı. mil mesa
fede bulunan Tranııund llmanmın 
kullanılmaı;rnı l<".ap ettirmektedir. 

Şebrbı nüfusu 1988 l8&.atl8Wderı
M .... 16,186 dlr. 

aşıladığı hu ku~tma taarruzları deği~e· 
rni,tir. Alman ordusuna göre cephe üze. 
rinde yapılan yıırmalıırın gayesi bile da,. 
manı kuşatmak ve imhıı etmektir. 

Bugünkü Alman ordnlan ayıü kaidele
ri ıatlılk ediyorlar. Kont Schliffen'in dü· 
şiindüğü ideal muharebe ,ekli, kıymetiııi 

hiilii ınııhafaza etmektedir, değişen bir ~ 
varza. o da ancak lıü> le bir mııharebC'nin 
icrası için kull:ınılon· asri vasıtalardır. 

Kont Sohliffeo, blzut seyyah ve müfet· 
tiş lıir erkanı barbi}e rei i idi. Muhtelif 
;;arniıoııları ı;ık sık doloşır, birliklerin 
ahval ve vazi1etlerini bizzat gözüyle gör. 
nırk ister. l\cıksanları ve ılııiyaçları daha 
orada emreder ve kumandanları etrafına 

toplıyıırak harp oyunları yaptınr, onlann 
ıabıye ve ı;evlmlccyş fikirlerini zcnı;ınlrş

ıirirdi. Bu}uk harpte, Ludendorf ta dahil 
olmak üz~ı: Lir çok kolordıı ve ordu ku· 
mandanları bu utın a~keri bilgilerınderı 
çok feyiz alnıı~lardır. 

Büyük lıarhin sonunda Alman ordusu 
ne halde idi ve Ltıgıınkü vaziyete nasıl 

gddi? Bizi en !:Ok allikadar eden bu bahsi 
hundan ~onraki bir kaç ınaknlenüzde hu· 
laso edeceğiz. 

Sebzeye fiyat tesb: 
edilecek 

Son günlerde artan ve şehriı. 
muhtelif semtlerinde birbirini tut 
mıyan sebze flyatıanıu nazarı ttiba. 
ra alan mUrakall:>e komisyonu seb . 
fiyatları ıhakkmda yeni blr ka ·~ 
almış bulunmaktadır. 

Komisyonun evvelce sebze fiyat 
ları için kabul ettiği yU2Xie kAr had. 
leri esas JtUhaz edilerek haftada 4k. 
gün sebze fiyatları gazetelerle ilıl.ı. 

edilecektir. 
BUro 'bu fiyatların tesbiti fçin 

şimdiden hazıl'lıklara geçmiştir. 

Fıyatıarın !!Anı işine önUm\12.deK. 
haftadan ftibaren başlanacaktır. ---Kocaeli M3buslarrnın 

tetkiki 3ri 
Kandıra (Huswıi) - Kocaeıı me. 

lbuslarından İbrahim, Dr. Fuat, Ali, 

viltıyeUmiz Partt mW'etu,ı Rahmi 
Apak, Na.f'.ııı. VekAleti şoseler ve 
köprille.r umum mUdUrü Ali Tallp, 
valimiz Ziya Tekeli, Nafıa mUdUrU 
inşa edilmekte olan Adapazarı • 
Kandıra yolu gü.zergA_runda esaslı 

tetkiklerde bulunmuşlar ve fş başın_ 
daki mUhendlslcre lflzmıgeıcn direk. 
tiflcri vermişlerdir. 
Nafıa VekAleU tarafından yaptın. 

lan bu yolun ıııUratle bitirtlmesJ için 
tertı'bat almnuştır. Bu suretle Kan. 
dıra ile Adapazarmın lltlsakı temin 
edilmiş bulunacaktır. Kandıranın; 
Adapaznrı gtbi büyük ve kalabalık 
bir şehirle irtibat temin etmesi 
memleket hesabma kaydedllmeğ1ı 
değer bir kazanç sayılmaktadır. 

~1-----... VE F .'-\ T 
Miılsa Hıırbi)·e Nt211reti Levazım 
3 cü şube mudürlü!ünden emekli 
hiııha§ı ve Eııllilk Yapı Liınited Şir· 
ketJ İstanbul mümessili Bay l'\ ec
mcttin Cökıırt., kısa bir hastalığı mü· 
tcakıp 24 ağustos pazar günü ,cfat 
etmiş 'e Kııra('aahnıettcki nile kalı

riw n ına defnedilmiştir. 

!SON MABERLERll~ciF#j 
Irana verilen l lngilizlerin 

notalar hava akınları 
(&fı 1 iDclde) 

lrme!M 19%1 jtilafılllll altıncı l.ıkııısına 

etinat etme~ir. Ba fıkr& mucibince Sov 
et Rwıra kendisine ~ üçüncii bir dev 
etin 1raıı topraklamu kullanmıw halin· 
ıo derhal miidııhale etmek h:ıUıaı haiz 
ıulunmakıadır. 

otacla bu tedbirlerin WlfruZi bir pyc> 
i olmadısı "e Sovyet Rıısyııyı tehdit et· 

nekte olan tchlik bertaraf edılir edilm11J 
.il! lmaatının yeniden İıandan çekilı> 
ekim illive edilmektedir. 
Moloıof tarafından İran elçisine le~di 

dilen notaya miipbih bir notanın Sov· 
et Rosya ile İngiltereııin Tahrandaki el· 
ıleri tarafından İran hükiımetine verilnıit 
lduğu da notada zikredilmektedir. 

tna-Hterenln &\'aııtaj13rı 
l.ıondnı, 25 (A.A.) - Reuta'iıı askeri 

ıuharriri yazıyor: 

İngiltercııln İnuıdald ileri hareketinin 
lk neticcai, çoğrafyn itibarile muhafazası 
üç olmıyan bir harp cephe.sinde Sovyet· 
er Birliği ilo Büyük Britanya arasında 

ıkı bir it birliği temini olacaktır. 
Filistin ve uriye yola ile Mısırdan car· 

Kıdıtre, ~ (A.A.) - Orta.şark İn

giliz; hava kuvvetleri umumı karar· 
gMımın tebliği: 

lngll;z ha.va kuvveU rine mensup 
ağır tıombardrman tayyarelerinaPn 
mürekkep büytlk bir t8'ekkW 23/z.i 
ağustos gec Trablusgarpta dok
.ara. petrol vo dığer malzeme dcpo
nrma. c man 20 ton ağırlığınd& 'bom. 

oal&r atm~tır. Bir çok tam isabetJer 
kaydedilmiş ve 80 dan fazla yangın 
çıkarılmıştır. Bu yangınlardan bir! 
o kadar genişlemiştir ki 220 kilomet
relik bir mesafeden görülebiliyordu. 
Jomba htıcumunde.n sonra tayyarele. 
rlmlz liman mmtakasındakl bnzı he
defleri ve Mellnha tayYare meydanını 
mltralyoz ateşine tutmuşlardır. Bu 
mitralyöz ateşi gayet al~aktan yapıl. 
mıştır. 

Ayni gece bombardıman tayyarele_ 
.imiz 'Sollum, Bardiya ve Dambut 
JUşınan kamplarnu bombalamışlar

dır. 

Orta bUyUklUkte 'bombardıman 

ita doğru lrııka kadar uzanan lnı;iliz kon· .ayyarelerimtz sırt körfezinde mo
trolü sayesinde yakında İranda ve sonra 
tfa Kafkuyada Ruslarla birlcŞlerrk yak1n· 
da dovamlı bir cephe ı.qkili mümkün o
laeal.:tır. Bu cephe Türkiyeyi Alman teh· 
iitlerine ve nazi teca"üzüne kar§ı tal.."Viye 
edecektir. 

Bundan h~ka hu }eni cephenin arka
eında emin iaşe yolları bulunacaktır. Bu 

.örbortlara ve blr refakat gemisine 

hücum etmişlerdir. Motörbotlardan 

biri ve refakat gemisi batmış, dığer 

bir motor de batark<'ll bırakılmıştır. 

İngiliz avcr tayyareleri pazar günU 

Akdenlzde lngiltz gemilerine hUcum 

yollu kanalı denizden Suriycye doğru, ~eşeb'bllsllnde bulunan Alman pike 
Bura körfe!inden Bağdat ve Mueul ve tayynrclerinl pUskUrtmüşlc.rdir. 

keza Bn!IB "Ye Benderbu:ir yolu ile Kaf. Alınan fotograflar 21/22 ağustoc 
ka ynya kadar uzanac:ıktır. gecesi Trablusgarp'ta htıcuma uğra-

EE;er iran nazi nüfunı altında bırakı· 
lırsa bütün bu iıı~ yolları tehlikeye dü· 
~erdi ve pek muhtemel olarak çok vakit 
geçmeden k~llebllirdi. Ba,ka harp ea· 

hnlıırında Alman para~ütçü ve havadan 
nnkledilen kıtalarının gördii.i;u ııskeri \11• 

zifeleri aynen İranı istilıi eden nazi cscy· 
ynhları> yapacaktı. Binaenaleyh bunla· 
rın ihtlmali değil e bile izalcsj daha u· 
zun müddet tehir edilemiyccek hayati bir 
zaruretten kanal denizden ,-e Bnsra körfo· 

yan düşman ticaret gemisinin batmı~ 

olduğunu tCS'bit etmektedir. 

Paznr gUnU Habeşlatanda Debarek 
n .• ntnkasında düşman mevzilert bom. 

balanmış ve dUşmıın krlaları mitral· 
yöz ateşine tutulmuştur. 

BUtUn bu harcka.ta iştirak eden 
tayyarelerimiz üslerine dönmllştUr. 

zinden giden bu hııyati yollar yalnıı Hin· fv!ahk um kadınların 
diatandan değil. Avuetrıılyadan, Holaııda 

Hindistaııındnn ve keza ııimal ve cenup 
Amerikadan da gelecek malzemenin geç

çalıştırı!maları 
mC$lııi milmkün kılar.aktır. Hulasa, mut· Ankara, 25 {Tcldonfa) - Adliye Ve
tefikimlz Sovyetlerle douodan doğrıı}a kaleli bugün hapishanelerdeki mahkum 
bir nıbıta }al.anda tesis edilecek \e Rus- kadınların bir tek ceı.a C\inıle toplanuıım 

)arın muhtaç olduğu malzeme artık makul surctilc ı;alı:ıırıluıalanna kanır \ermiş. 
tnr....wıdııJemin edilmiş olacaktır. ,_lir. Bup,un icin Vekllct, malıkUmireti 

llerlln, 25 (A.A.) - Yarı resml bi katıle§mı§ kadııılaruı mıktarlar.ıııı te&biı 
ncmbadan bildiriliyor: euinnektf'.dir. 

Atlantik müla
katı hakkında 

Çörçilin izahab 
'X ezan: M. H. ZAL 
ÇörçD, B. Roo m·elUo olan 

mW atından sonra rad.)O· 

da. uzun uı.adıyu beyanatta bulun
muştur. Bu be)ıwattıın anlAftldıi"l· 
na gorc, wiilaknt uctic inde neşre· 
dilen beyunrıamcyi, nlhai 'c JmU 

bUlh gu;yclcrlnln bir ifadesi diJ e 
telAkkl etmek doğru değildir. 1.ngil
tcre ,;c Amerika, t>adeoo Naz.iliğe 

karşı nJı.:ln cephe nldıkln.rını billiın 

Aleme rnU,ter<'k bir b-urette anlat
mak lbtiyaanı duymuşla.rdır. 1'1· 
hai ve knti ulh gayelerJ bundan 
ı;onra ayrıca Mıtklk edilecek \"c ga

yeler bu tet.klk octice5lnde ortaya 
konulacaktu. 

!ogtltere ve Amerika. Nam istib
dadını dünya )'Ü~lbıden kal4ırmak 
tı;Jn harp cttiklerlD.I ııöylemeklc be· 

raber harp gayelerinden lktslnJ şhn. 
dlc.'len Dert 8llrUyorlar: Bunlardan 
biri, müteca,,iz mllletJerln elindeki 
ıilWu alarak yeniden harbe gtrişmc

lerlnl önlemektir, diğeri de sanayii 

olan blltfiıı milletlere şlmdldea lulm 

madde vaadinde bulunmaktır. 

Bu !>iWer, ha.rp hedefleri bakı· 

mındnn bir kill teşkil etmekten ~ 

tır. HüktuneUcrlnl.a enıriJe clö,,·W,ıen 

nıllletlero ı;Uihları terketmek için 

bir propaganda te51rlnl yapma6ı 

beklenemez. Çünkü ı;lliıhtan t.ecrid 

edllnıek ı>6W, b1r milletin hlsJerlni 

rene.ide edecek ve muka,·emete do

\'anırna sebep olacnk b1r §OYdir. A&

kerUk bakımından ınUsıwa&b-nlık 

hllktim ürecek bir lilemde baın 

madde un-zil ııdc müsıwaı hilküm 

ı;Ureceğlndeo bah8edllme&l ı.e Mih

ver mWeUer.I iiserlade IN'Jdenen te

siri yapamaz. 

B. Çörçllin SOR r;ödednc1ıea cı,ıle 

aııl&§rlıyw kl Atlantlk mütAkatıoda 

ancak eAri meeı8ele~ TB ~a 

yardrnı dM'88mdan ı.=ooumtş w 

prere;ip meıseleleri t9ıerinde esaslı 

IUreüfı dlllmlya "nlid& "8 iJllldıa bu_ 

loamanuftrl'. 
tran'ı ele geçirmesini isW:ıdaf eden 11'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!91•-l!!!!~-!l!!m!!ll!lll ___________ _ 

tnglllz • Sovyet oyununun lnkişa('r 

~erlin &lA.Myetli mahflleıinin ha,·· 
etini mucip olmamıştır. 

Burada işaret edildiğine göre, btta • 

• aflığı zerl'e kadar şüpheye mahıı.l 

ıerllmiyen bir memlekete yapılan ou 
ııulul hareketi, lran'ı ve dolayuıile 
.ı.randaki lnglHz _ Sovyet menfaatle· 

r:ntn bu memlekette ikamet eden Al
manlardan gelecek her tehdidin kor
.<usu altmcln bulunduğu hakkındaki 
;anlış iddiaların her tUrlU a.hlakl ka
yıtlar dışında kalan bir netice.sidir. 

Bir ta.raftan lran'da mtıklm Alman. 
.arın ınlktan chemmlyetaizdlr. D.ğcr 
..araftıı.n da lran hUkCmetl, hakikate 
uygun malftmat vermek sureWe ln
gıllz • Sovyct ldlaJannı çok vazib ve 
n:atı surette tekzip eylemiştir. 

Alman hali'clye nezaretinde bildi· 
.lldiğino göre, lngilterenin yeni bir 
memleketi veya 'bu memleketin bazı 
kısımlarını bolşeviklere tel'kctmek 
eürmUnU işlediği inkAr edilemez. 

M. Molotof İran hUkCmetine tevdi 
ettiği bu notada 1921 senesinde imza_ 

lanan Sovyet. lran muahedesini ileli 
sürmüştür. 

Almanlar, bir 
İngiliz katı.esine 
taarruz etti 1 er 

Berfin, 25 (A.A.) - AlilltiD ordulıırı 
Ba~kumındaıılıiının tehliği: 
Fcvkalı1ds bir tebliğde bildirildiği gibi 

Okyanus sularında harekiuıı buluııan Al· 
man denlzaltı ve harp ge.ıııileri 148,200 
ton haoninde 25 dü,mnıı ticaret gemisi ba 
tuaııttır. Günlerce süraı bir takipten ,e 
flddetli muharebelcrdeıı 60Ilfa yalnız de
nizaltılar İıı&ilıereden Cebelitarığa glden 
bir kafile içinde 126 bin ton hacminde 
21 lİC11Iet gemisi baurmıştır. Buııdan baş
ka en ınühlm himaye lı."Uvvetlerile yapılan 
muharebe e.ımasında Afrisi tipinde bir d~ 
troyer bir korvet ve bir himaye ı;emi&i 
batırılmı,tır. 

İngilıcreye kııl'§l mücadelede hava kuv
vctlerimiJ gundüzün Grcalyarmouthe Ji. 
maııına ağır ı;ııpta hombalar atmııılardır. 
Geceleyin kava hücumları Britaııyanın ' 
~k uhllindc liman tesisatına vo adanın 
bir çok bava meydanlarına tc\cih edilmiş· 
tir. Buı ke,if tayyareleri Holanla aahili 
mtünde bir Brıtan)a bombardıman ta)'• 
yaresi du~urmüJlerdlı. 

Dün gece az miktarda Britanya tayya. 
rC!i garbi Alm:ınyada bir çok yerlere in· 
filiık ve yangn bombaları atm~rdır. 

Ha.:ıar çok hafiftir. Gece avcılarımız mu· 
tccadz bombardıman ıayyarclerindcn ~ 
nii dü~u,ur. 

~-Harp vaziyeti---... 

Kış yaklaşırken 
1 Yazan: illaaa BORAN 1 

Alınan • Sovyet cephesinde <Uk· 
kate değu bir defiştklik vo muha
rebe yoktur. Yalnız ~ cepllıeıei 
gerisinde bu hafta bUyilk fşlere gl
ri~lmlştir. Bu işlerin başında. ge
len mesele, lnglltcre ve Amerika
nın Sovyet Rusyaya yardım içia 
harekete geçmqı olmalarıdır. 

Amerika, Rusynya ancak Sibel'· 
ya üzerinden yardım ya.pabilirdi. 
lrtıbat ve muvasala temini için 
Amerika ile Rusya arasında Sibeı'
yadan başka kestirme yol yıokbi. 

.Amerlka, bir çok yanlış tahmin
lerin aksine olarak, Japonyanın 

mUsaade ve muvafakatini temin 
eW. Malzeme yUklU Amerika.n va
purları Japonlan ala.kadar edelı 

sulardan serıbesU ve cmniycUe ge
çecekler; ve Sovyet limanı olan 
VIMivostok'a geleceklerdir. 

Japonlar, HindiçinJye girdikleri 
zaman, bir çok klınscler Uzakşark
ta ıbir h:ui:ıi kuvvetle muhteınei 

gördUlcr. Bız yazılarmıuda böy!o 
bJr :harbi (istıkballn meselesi) diye 
tavsif etml.ştlk. lktısadl takati 
Amerikan desteğine çok muhtao 
olan J aponyanın, siyasi emellerUL. 
Avrupadaki Mllıwr l.Şlerine göre 

değil, Uzakşarkta. kendi coğrafi 

ve ıktısadt vaziyetine göre t&Jcip 
edeceğine kani idik. Japonyamn 
Ameriknya ve Rusya.ya ~ gös
terdlğ'l bu mUsaadekArlık, Alınan • 
Sovyet harbinin sevk ve idaresi 
bakımından hiç şüphe yok ki Al
manların tamamilc aleyhlııedir. 

Askert bakımdan 1ngilizlcrln ve 
Rusların 'blrbirlcrlle irtibat ve mu
vasala tesisine çalışmalan, yine ta
mamllc Almnnlnnn aleyhinedir. 
Geçen BUytik harpte İngiltere, 
Rusya ile muvasala temini için 
Çanakkale boğazını zorlamtftı. 
Ayni ihtiyaçla şimdi başka bir mın
takada, vo ba,.ka bir manzara ile 
ortaya atılmıştlr. 

Acaba 1nglltere bu lrtı"bat ve 
muvıı.sala ihtiyacını tedafUi yoksa. 
taarruzt maksatla mı duydu? Har
b n ~ aJnız müdafaa ile kazanııamı-

yacatuu. bOtilıı ~ P.ynalde.
rnu eUne gecJ.ren Almaııyaıım de
niz &blıokaslle ınatlap edilemİ)"COO
ğjni 1nglltıere de .Amerika da 
anlaımftıt. Bis Amerikan yardı

mında. tngillz Jri.U>at wı mtrnlS&la 
ihtlyac.md& tedaCUt cıegu, ya.km bir 
i8Ukba1 için ta8n'uzl !ildr tahmin 
ediyon.ıır.. Rusyaruıı ~nsana. ihtiyacı 

yoktur. Fakat asri har.bin icapları 
dQ}a)'JSile uzun ta.Um ;ve teıtiye ile 
yeUşcn askere ve bilhaBS& yeni va
sıtalara fhtiyacı olaca.kür. Bunlar 
hiç ~esiz başlJca tayyueler, 
zııtıh veeıtalar ve motödtı bırlik· 
lerdir. 

Almanlaı; .Aısdenizde yarım iş 

gördWer. Fakat oıüar bunu bile 
bile aineye çektiler; çUnkü daha 
ileri gitmlye kalksalardı, muvaf
fnkıyctlerlıti muhnfaza için elle 
rinde kuvvetli bir donanma yoktu. 
Ve hıwa kuvveUcrinin kM gelml· 
yooegtni anlamış.Ja.rdL İngiltere ve 
Amel'i.ka, Alm nlan bıle sınirJen· 
diren o ağır hareketlennc mğmeıı 
yanm ış görmek istemiyorlar. 
Sovyet Rusya ild hayat daman da
ha kazan.ınlfUr. Almanların bu da
marlan geridetl kesmeleri artık 

ka'bil değildir. 
Bu itibarla sonbtdıar v kışa 

doğru Alman • Sovyet harbi yen 
b1r sa!haya girecektir. Sonbahar 
ve :ıa. mtM!limlerinde Rusyadaki 
iklim şartıannm Alınan ordusunun 
ileri hareketine bQytlk bir :mtın1 
teşki? etmiyeceğini söyliyenlcr 
vardır; 'biz bu fikirde değiliz. Zire. 
Rus öcmiryollanndan iStlfa.de ede
miyen Alman orduları, yarın öbür 
gün asfalt ve muntauı.m şoeeleri 
lbol olmıyan meşgul arazide, ça
mur, kar ve batak deryası içındo 
oto kollarıle nakliyat yapmıya mec. 
bur knlncaltlardır. Halbuki da.ha 
şimdiden Alman orduları ikmal 
ve muvasııln mUşkWltı çekmekte
dirler. Netice şudur kf SovycUerın 
cephe gerisi lngiliz ve Amerikan 
ynrdrmlle 'bir kat daha kuvveUe
nirken, Almanların geri işleri gün
den güne $riaşıyor ve zayıflıyor. 

-
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Solı1an sağa: 

Uzak ışaretl 2 Kalburdan gcç ı r- 1 mek; Bir uzvumuz. 3 - Baş: kanı 

olma. 4 - Mrylettırme, Ma ss et. 5 
Basan; Dıvarcı aleti 6 - Memeli bir 
deniz hayvanı; Bır renk. i - Bir ne 
vl fek er. 6 - Bır nota ; Bir deniz 
hayvanı. 9 - Hububat tozu; Vazıh; 
Mensucat ptidat maddelerinden. 10 -ı 
Ana. 11 - Bır musiki aleti ; lnılti. I 
Yukarıdan aııağıyn: l - Afrlkanın, 

cn s-nrbındakl burun. 2 - Acı; Yır

t.ıcı hayvan yavrusu. 3 - Bir çok ke
re; Bir istifham. 4 - Tersı: Bır nota{ 

Dın ve dUnya işlerini ayırın~; RuV.ı
bet. 5 - Tersi: Yama ; Yapılar. 6 -
Bir sayı; Geri çevirme sure tile. 1 -
Bir soru; Genişlik. 8 ıs.ah; Bilet 

ıatış yeri. 9 - Zehirli bir h/yı.·an. 

10 - Esas; Asker. 11 - BU~llk ba.
\ıkçı kayığ'ı. 

ı;VYELKl BUL'Mı\CA. :lN HALLİ 

Sold:ın ağa: 1 - Naıuert; Cemi. 
2 - Adak; Amıık. 3 - Kalaylamak. 
l - Anan; btrt. a - Ra; lktlı. 8 -
Anam babam. 7 - Em. 8 - Şifa; 

Adi. 9 - Caz; Saha; Az. 10 - Et; 
Keriman. 11 - Pisi; Emakın. 

l'ukıırıdan aşağıya: ı - Nakarat; 
Cep. 2 - Adanan; Bari. 3 - Mala; 
Ak. • - Ekanlm; Ki. 5 - İse. 6 -
Tail; Fare. 7 - Me.; İbrahim. 8 -
Cam; Ka {ak); Ama. 9 - Ekalim ; 
Ak. 10 - Kul; Edan!. 11 - lz; Til
mız. 

-GONON 
'-BORSASI.=i 

25 AGUSTOS 941 

1 Sterlin 

100 Dolar 
., Js,içre }"re. 

> Peçcta 
> Yen 

5.2' 
130,02SO 

-.-
12,9375 

-.-
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Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
Otomatik tezgahlarla çalışan fabrika ve müesseselerin her nevi pamuklu istihsalii.tını ima

lat programlarına raptetmiye ve bunlardan 1705 ve buna ek 3018 sayılı kanunlara. istina
den evsafı tesbit edilen kaput bezlerile bunlar haricinde kalan ve fakat ambalaj malzemesi 
olarak kullanılabilecek olan her nevi pamuklu dokumaların tek elden mübayaa ve tevziine 
3480 numaralı Milli Korunma kanununa müstenit 190 sayılı Koordinasyon Heyeti karad
le 25.VIII.941 tarihinden itibaren 1ktısat Vekaleti salahiyettar kılınmıştır. Ayni karar mu
cibince bu tek elden mübayaa ve tevzi işile İktısat Vekaleti namına Sümer Bank ve dola
yısile müessesemiz tavzif edilmiştir. Binaenaleyh yukarda işaret edilen kaput bezlerile am
balaj malzemesi olarak kullanılabilecek dokumaları imal eden fabrikalnrın 25.Vlll.1941 tari
hinden itibaren piyasa ve alelumum müstehliklerle kendi namlarına alaka ve irtibatları ke
silmiı:ı olup bu maddelere müteallik tevziatın tamamen müessesemiz teşkilatınca veya mü
essesemizin talimatı dahilinde yapılacağım bildiririrz. Binaenaleyh İktısat Vekaletinden bu 
mevzua müteallik tebligat almış olan Bilumum fabrika ve müesseselerin derhal müessesemiz 
pamuklu şubesile temasa geçerek mütemmim teminat almaları lazımdır. Herhangi bir su
retle henüz bu tebliği almamış olabilecek ve fakat kaput bezi veya. pamuklu ambalaj malze
mesi imal eden ve otomatik tezgah çalıştıran diğer fabrika ve müesseselerin de ayni hü
kümlere tabi olarak ayni suretle hareket etmeleri icap ettiğini jlan ederiz. , ______ _ t L.A N 

Sümer Bank 
erli Mallar Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
3780 numaralı Milli Korunma kanununun verdiği salahiyete istinaden hususi fabrikalar 

da dahil olduğu halde otomatik tezgahlarla istihsalde bulunan müesseseler tarafından imal 
edilecek her nevi kaput bezlerile ambalaj malzemesi olarak kullanılabilecek pamuklu do
kumaları tek elden mübayaa ve tevzi 190 sayılı koordinasyon heyeti kararile İktısat Vekaleti 
memur edilmi§ ve bu vazife mezkur Vekalet namına Sümer Banka ve do.J.ayısile müessesemi
ze verilmiştir. 

Mevzuubahis karar 25.8.941 tarihinden itibaren meriyete girmiştir. Binaenaleyh bu ta
rihten itibaren kaput bezi ve pamuklu ambalaj malzemesi yapan fabrika ve müesseselerin 
;piyasa ve müşterilerile bu maddelere ait her nevi alaka ve irtibatı kesilmiş bulunmaktadır. 
Mevzuubahis mamuller bu tarihten itibaren müessesemizce mübayaa ve tevzi edilecektir. Bu 
mamullerden piyasaya ayrılacak kaput bezleri Sümer Bank pamuklu fabrikaları mamulle
rinin halen müessesemiz tarafından yapılan tevzi esasatı dahilinde ve müessesemizden bu 
suretle şimdiye kadar kendilerine mal verilen tüccar ve esnaf vasıtasile tevzi olunacaktır. 

Yeni Neşriyat: 
MABETTE BİR GECE 

Bir çok edebi lıikü}elerden teşekkiıl e· 
d~ ha eter. Bn. !:ıamiha A)"erdi tarafın· 

dan meydana getirilmit \e Gayret kita· 
lıe>i tarafınılan talıedilmi§tir. Kıırilere tav 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

l - Beyıııt meydanında tahminen 32.>0 metre murabbaı tretuvıırın asfalt 
kaplamaı;ı i,i pazarlık surdile ilıale edilecektir. 

> fb,eç Kronu 

Esham 
31,0050 !İ~e ederiz. 

2 - Ba ~ i~n muhammı:-n bedel metre murabbaı 29S kuruştı&n 9387,50 liıa· 
Jır. 

3 - Mu"akkat ıeminıt 719 liradır. 
ve~ 

1933 Türk borcıı ( 
1918 İ!tikrazı dahili 

1933 İkramiydi Ergani 
1934 ~ nas - Emmım 

Anadolu Dcmiryolu tnh\ilı 
f. 1§ Bankası müessis hisse 

:NUKV'I 

Tıirk Altını (Re,ot) 

Turk Ahını <Hamit) 

L; 

21 50 
22 50 

20 30 
20 10 
46 25 

135 ()() 

2S 70 

211 20 

AKA GO~D Z'un Ytırt K1ta ~ıırı 
BI R/r\ Cİ KITA P 

Türk Duygusu 

Basılı)or, yakında çıkacak. 

Arkadıı~ımız; (Aka Günd112'un 
Yurt kitnpları) umumi adı altında 

bütün halk için bir kitap cri•i lıa· 

zırlamıttır. Köy odalarından en nıÜ· 
nencr aile yu•alıırın:ı kndar lıt'T )et· 

de tereddüt iiz okunal'.ak olan hu ki· 

Kol ın h<-•ı birlik 114 00 tapları ~imdiden laı•i)e ederiz. Tc\zİ 

119 50 }eri: Ankarorla Kalın be~i birlık (Re:at) 

2ı ıyor &ltın f;TOIDI 3 41 Akba KJtahe\•ldlr 

Dr.Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 
Dehiliye Mütebaaa&aı 

Dwanyolu 10-4 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç hergÜn 2,S. Tel: 23898 

ZA YI: İbrahim adına fotoğru(ı ilişik bir 

askeri ·~ikacı, Aliye ve şiıkran .ı\~ı.k· 
oı;la namlarına )azılı bir maaş cüzdanı, 2 

nulu tczkeresı, 2 berat zayi eti.im. Bula· 

um in nİ)'ct namına Halıcıo~lunda Tur· 
eucn camii kar,ısında 13 nıınıoralı ~e 

ı;ondeıınw rica olnnur. - Aliye A:ıkoğlu 

7,30 Program 

7 33 Müzık 

7.45 Ajan! 
8,00 Müzik 
8,30/ 8,45 ı-: ... saati. 

12.30 :Program 
12,33 Muzik 
12,45 .Ajans 

13.00 Müzik 
13,03 liızik 

13,1:.11 ı.oo ~tuz1k 
18.00 Proı:ram 
18,30 Serll('St 

lS.40 l\fuak 
19,00 Konuşma 
19,15 Muzik 

19.30 ~ ııııt ayarı 

l'>.15 l\liizik 
20,15 Rad)o Ga. 

20,45 l\lüıik 

21.00 Zıraut tak. 

21,JO lüzik 
21,30 Konıı~mo 
2!,4S luzik 
2!?.30 Saat oynrı 

2;!,.55/ 23 Kapaııı7. 

4 - Pazarlık 2.9.9•1 aalı günü Mı\ lS tc N.ctro ha.uıb. b 
!anacak knmi~yorıda yapılacaktır. 

5 - Bu i~ ıiı fenni ve idari §Brtnameler Metro han 4 üncü knı Je, azım ser· 
\i6indcn parımı olarak vf'rileı:ektir. 

6 - Ra işe talip olanların mezkur 1;ün Ye 11antte muYakkat teminat ve kanuni 
\esikal:ırile komif)'Onda hııır bulunmaları. (i520) 

İNŞAAT iLANI 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

l - Nazillide infa ettirileeek iKİ ıpartımınlırı ile Qlınlara ait )ol, kana· 
Jiı.a•yon harici eu tesİ5atı gibi in~aat kapa)~ ı.arf u ulile ('keiltmeyc konulmuştur. 

İ~bu İn§Balln muhammen ke~if bedeli 306513.0ı liradır. 
2 - Ek~ilıme euııkı 16 lira mukabilinde Ankaradıı Siimer hırnk muımclıit 

~ube!İndl'n alınacaktır. 

3 - Ebiltme 1/ 9/941 tarihine müNidif pazartesi günu saat 16 da Ankarada 

Sümer lıaıık umumi miıdur)Üğünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 160.50 liradır. 
5 - istekliler teldif mTakı meyanında fimdi}" kadar )apmı~ oldukları bu 

~ihi i~lrre ve bunların bl"drllt-rine, firmanın trknik tr~kiliitınııı kimlerden terek· 
kup r.tıiğine ,.e hangi bankalarla muamelôtta lıulunduklaruıa dair \'esika koya· 

l'aklardır. 

6 - Telli( nıPl..tuplarını havi zadlar kapalı olarak ihale gıinii 15 şc kadar 
makbuz mukabilinde Ankorıda ümer bank umumi kôtipliğine te lim olunacaktır. 

7 - Posta ile göndrril,.crk trklifler nihayet ihale 11Batinden 1 saat evvelıne 
kadar gelnıi~ \C zarfın kanuni ~·kilde kııpatılmı§ olması lizınııJır. Postada vaki 

olabilecek geçikmeler n mırı itihare alınmı}acaktır. 

8 - Banka ihalryi icrada serbc-ttir. (5803 • 7379) 

Nafia Veka .. etinden : 
,--K·-----------------------~ Tll'ldJI ctmlull1J8tl 

raa Banka l 
S:urulu.t tarihl: 1888. Sermayesi: 100.000.000 T9rk Uraa 

Şube n aj&na odedl: ıM. 
zıraı .,,. Ucar1 her nevi be.nlta mu.amelelcrl. 

f'&r& bh1.ktirenlere 28,000 llr9 i1rr&m.iv• veril'or 

z.irRAt Banknmnda lrumbanı.lı Te th'be.nm!: taBamıt heııaplarmda 

en az 50 Ura.sı bulunanlara aenedc 4 defa celtlleoek kur'a ile ..,atı -
daki pltuıa gör l.kr&mly• d.ağrtılaoalctır. 

'edıot ı.ooo 4.000 111 _.. ee Dnl* &.,ooo ._. 
, • 500 • ı.eeo • ~ 
4 :ıt %50 :ıt I.OM » 1Jt > - :ıt &.800 • 

ao » ıoo > "°" > ı.eo > tt > uoo > 
D!XKAT: Heaaplanndald paralar b4r tıene ifhııde 50 linMkzı .,._ 

CJ d6'm!Yenle!'e Ucramlye plttJtı takdirde 4"' 20 famlMile YerileoUtit, 
Kunla.r senede 4 defa, 11 mart. 11 basSran. ll eJiQl, 

Ek•iltmeye konulnıı i: : 
l - Burea 1111 i~lcri birinci şube müdurluğıı nımtakusındııki Apolyont gölü 

ıcddelerinin sekiı metre kotuna yüksclıilme~i 'e dalgalara k~ı mukuemetinin 
temini için de ıa~ ile kaplanma ı ameliyat 'e iıı~tı muhammen k~i{ beddi 
vahidi fiyıt esHı uzrTinıJt"n c147122> lıra c.32> kııru~tur. 

2 - Eksiltme 15/ 9/ 941 tarihin<: ra~layan pazartr i gunü Eaat 15 de Anka
rada ıı i~leri rdsliği binası içinde toıılanan su d..!iltuıe komisyonu odasında 
kapalı zarf u,uliJr. yapılacaktır. 

8 - İıotrkliler, eksiltme fllrlnam~i. mukavele proj~i. bıı) ındırlık işleri 
ı;ent.1 :arıname6i, umum u i,J,.ri fenni ıartnamesile lıu ~i ve fenni şarınamelui 
,e projelrri 22 lira 36 kuru~ mukııbilindr. &u işleri rci~liğind.-n alabilirler. 

4 - Ek•iltmt.ye girebilmek için i teklilerin 21634 lira 89 kuruşluk rnn· 
,·akkat teminat Yermesi ve ek. iltnıı"nin yapılaı:ağı gündtn en nz iıç gün evvel 
elluin~ bulunan ,esıJ..alarla birlikte bir dilekte ile 1'afin Vekiletıne miıracant 
eder~k bu işe mah!Us olmak üzere ,·esika alınnlırı Ye bu \'ı:!'İkayı ibraz etme· 

!eri §arttır. 
Bu müddet içinde 'ealka talebinde bulunmayanlar ektiiltmeye i.tiriık ede

mezler. 
fi - Jsıf'i..lilerin teklif mektuplarını ikinri marldcde yazılı sautten hir saat 

encliıte kadar gu işleri reİ<ligiııe makbuz mukabilinde vermeleri lıizımdır. 

Po tadıı elan gecikmcll'r kabul edilmez. (5656 - 7211} 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
l - Kurumumuz okurlın itin aşa~ıda mikJarı }azılı kııma~lar Ticaret 

Oda mdan alınan muhauımeu bedriler uıerinden kapalı zar{ usulile ihalefil yapı· 

laca kur. 
:? - İbal-c 6,19/1941 günü saat 11 de yıpılucakıır. 

1 
3 - MuYokkal teminat o/o 7~'", dı.ıc. 
-l - ~artııame!'i göunei.: ~e daha fazla iuıhat alııuık isteyenlerin daire mıi· 

1 
dıirlüğünc müracaatluı. (572%1 (730.ı) 

Cı.nsi /ılikdan Muhammen bedel Fi. Tutarı 

Erkek paholıık kumaı 
Erk~k ellıişclik kumaı 

Kız layyörlük kumaş 

Kız .waııtoluk i.:utıı1j 

375 metre 
1100 > 
110 > 

30 > 

630 
615 
b20 
730 

> 
> 

> 
> 

2362,50 
6765,00 
124-0,00 

' 219,00 

l0,586,50 

J ıı~ınum~. 

~" .......................................... ~· 1 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 
~ 

A~ağıda yazılı me\addın kapalı zarfla ckailtmeleri hiıalarınd:.ı yazılı gun, saat ve mahallerdeki as.kui e:ıtın alıııJ 
y911\aruıda yapılacaktır. Taliplerin kanuni \O!İkalarile teklif mcktuplaruu ihu.le saatlcriııden bir &aa.t e\"\el a it old i 
nıiö) IMl& vermeleri . E'6ııf 'e fllrtnameleıi komi )onlarıuda görülur. (964 - 751:! 

Cinsi ı!Jik"uı Tutarı TemüıLz.u ihale s&lıii Saati. ı·c Mahalli 

Sade yağı. 
Sığır cıi. 

Saman. 
Sığır eti. 
Saman. 
Kö ele 

\aketc· 
Sığır eti. 

:\'ııUiyut. 

Kilo 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Ton 

Lira Ura 

60,009 93,000 
:ı:zıı,OOQ 100,2;19 

812,?00 

126,000 
1,6>~.000 

20,000 

10,000 
137,S.'>ll 

iOOO 

* 

35.82.\ 
26.460 
57,820 

90.000 
3S,OOO 
48,075,30 
19,~ 

5900 
66/l!? 
2687 

1985 
4141 
5750 

262:> 
3606 
1470 

12.9.9-$1 17 
12.9.9-ll 16 
J:?.9 9U 16,30 

10.9.941 Ji 
10.9.9-l ı 11 
13.9.941 10 

13.9-941 11 
ı:;.9.9.U 11 

İzmir Lv. ô.mirliği. 
İzmir Lv. amirliği. 
İzmir L'" ümirliği. 
Emırum. 

Sarıka.nıı~· 
Diyarbakır. 

llirarbakır. 
Söke. 

12.9.9.U 17 İzmit Akcal.:ocıı ilk okul°' 

A}ağıda yaıılı nıevadm a~ık "ksil meleri 15.9.941 paıarıe!i günü hiularınıla 
yazılı saatlerde E~L.;~ehirde a•keri satın alına komi ~oDuuda )ıpılacaktır. Taliple

r:--___-/ 
En ida(l 
LA Bi 

rin brllı nl..itte L.omi.yuna gelmeleri. 

Cinsi. Miktarı 

Yoğurt. 

üt. 

Kaput dikimi. ıdet 

Kilo 20,000 

> 20,000 
7SO 

1 enıinatı 
Lira 

52:> 
37.) 
4:;0 

ihale şaaıi 

10,30 
11 
16 

(962 - 7510) 

1'-
2000 çift rr fotini pazarlıklı ~atın ılınaeıktır. Tahmin btdeti 19,000 lirı kati 

teminatı 28.>0 liradır. Taliplerin 22.9.94- ı;ünü saat 11 de Geliholuda 310 a keri H• 

tın alma komİ!yonunı gt"lmeleri. Eual \e ~artnamesi Ankara, İ.ımir Lv. ümirlikleri 
ve Çanallalede askm 'atın alma komi•yonlarında ı;öriiJür. (960 - 7S08) 

~ 
Beher kiloeu 43 kuru~tın iki parti 50 ~er ton sığır eti &atın alınacaktır. llrr 

birinin tahmin bedeli 21.500 lira ilk teminaıları 1613 liradır. 1halesi 8.9.'>U Pi· 
zarteııi günu saıt 11 ve 16 dn Geliboluda eski tuhe bina ında ukerl «atın alma ko· 
mi~yonıında yıpılacaktır. Tal iplerin lı,.ll i vakitte komisyona gelmeleri. (958 • 7,)06) 

* Aoağıda yazılı mevadın kapalı zarfla elıiltuıele~i 27.8.9U Çl?flmba günü hi· 
:r:alarınılıı yaıılı 11ıtlcrde Eılremitte ukı:ri satın alma komisyonunda yapılacak· 

tır. Taliplerin kanani veı;iknlarıle tel..lil mektuplarını ihale autinden biT aaat e•· 
vel komi,yona vermeJeri. Euaf ,.e şıırı nameleri Ankara, İaıınbul ve İzmir Lv. 

amirlikleri lalın alma komİ5)0nunda da görülür. 

Cinsi Mil.tarı 

Kilo 

Twarı 

Kurus 
Ttminaıı iMie Jaaıi 

lirtı 

Samın. 

Sığır rıi. 

Kuru ot. 

480.000 
120,000 
480,000 

3.50 
40 

5,.50 

1800 18 
3600 11 
1980 16 

(850 - 6993) 

* A~ğıda miktarları yazılı sı~rr etleri hiz.alarntda yazılı tckillerde ek&iltmeleri 
Ç.anakkaled~ ukeri 11ıtın almn konıİ$yonuntla yıpılıcııkur. Kıpalı zarfla için 
ihaltı &aaılerinden bir ıaat evvel kanuni vesikalarla tekli( mektuplarının komieyo· 
na HrilmC!i· Aı;ık ek@iltmelcr için belli nkitte komhyosıa cdmcleri. İbalderi 20 
8.9·U cuma &unii eaat ll de yapılar.aktır. CUclt1'• ve ZWırwvlf8 

Miktarı Tutarı Tenıinalı //ıale ~kli 
NR Be)totla Ycrll ~ 

Kıla Lira Lira 

6,000 3,000 225 
35,000 17,500 1313 
3,),000 ı 7,500 1313 
10,000 5,000 375 
10,000 5,000 375 

6,000 3,000 225 
4,000 2.000 150 

as,000 ___ ~1.soo_~ __ _._ıa 

Açık eksiltme. 
Kapalı zarf 
> > 
Açık dtııihıne 

> > 
> > 
> > 

,--

Kapalı :Ari~~~ 

r:An~ ~tı'~ ı.~lnde Meymenet ~) 
Tel: 43MS_/ 

-----. i . 1 fstanbul kine• 
Memurluğund9c 

Muflh Hınri Sarfati ınasa!ı~ 

* 
zincnln istediği 545~ lira 44 
kında idarece yapılın tetkikııt 

Keşif bedeli s.ı,600 Tira olan muhtelif ebaita kereste lapalı zarfla eksiltme· ~ 

(858 - 6941) 

ye konmu~ıur. İhalesi 27.8.9U çarşamba günii saııt 15 de Anlı..arada M. ~1:. V. Sa· ademi tahakkuk ve ademi ıu 
tın alma konın)onunıla yapılaraktır. İlk teminatı 4095 liradır· ŞartnamC!i 273 ku· tasından i~bn hazine alacak 
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ruşıı konıi,yonılan alınır. Taliplerin kanuni vcıoikalarile ıeL.Ji( mektuplarını ihale ııu dine karar verilmiıt olduğu ·~~, 
tinden bir saat e\'\el komisyona vermeleri. (856 - 6939) _././ 
~~----~--~~----~~--~~-------------~ 

Devlet Demiryollan İlinlırı 
hletmemiz ihtiracı için ı;atın ılınacak olan ve l§Bğıdı cf'tvel halinde yerleri, miktarlıın, muhaınııı~ ~ı 

muvakkat teminatları ile müddetleri yazılı dört kalem balastın, hizalarında cö~terilen gün YC Mııtlerde, kap• 

li\e, Afyonda )!'dinci işletme müdürlüğü bina&ında rhiltmt"leri yapılacaktır· 1 
Bu i,lere ı;irmek isti)enlerin eel\·elde ıı;öıterilt"n muvakkat teminat ile kanunun tB>in etti{;i vesikaları 1~ 

cet,·eLle gö terilen ı;ıınde eksiltme eoatlerinden bir Nil evvel ve usulüne tevfik~n Af)onda )edinci işletme 
i$Jiğine vernıelt-ri lazımdır. 

Şartnameler Afyonda yedinci işletme rnüdürlüğündea par1511. olarak alın:ıbilir. 

Ocalı; yerleri ve kilometre 

Çay - İ5haklı arısı 
Kim. 227 

Meydan - Pınarba~ı 
Kim. 395 

Karaku)u i•ta!yonu civa· 

Miktarı 

M3 

8000 

5000 

rı •e Baladız - BozanÖ· 8000 
nü Kim. 43·1 

E~nıe - Uşak arası muh· 
telif yerlerden 

10000 

M3 mubam· Muhammen 

men ~l bedel tutan 

kuruı Lira 

180 14400 

170 8508 

170 13600, 

125 12500 

:Muvakkat 
1tminat 

miktarı 

Lirı 

1000 

638 

938 

Müddeti 
AY 

8 

a 

8 

8 

Ekailıme 

* ıta•••••••••••ıııı.t Muhammen ~eli (105.)) lira olan muhtelif eb'aua 600 metre d~ 
1 

euplon tel (NBEU) (2/9/ 1941} Sıılı günü l!Bat (11) on blrıle lia)dıırP'ıı/. 
biııa!ı dahilindeki komiıyon tarafıntlan açık eL:ııilune u!ulile ııaıın aJı ~ 

Bu işe giTIDrk istiyenlerin (79) lira 03) kuruşluk mmııkkat tt'lıll' 
nıınun tayin ettiği l'r.taiı..le birlikte eksi.itme günü ı;aatinc kadar 

BAYLAR 
bmarlama soınleklcr için ı;jzi nıem· 

mııı bırakacak bir ld~i Yardır· 

S P 1 B O 
Bı ~·oğlu, Sutera.tisi !'o. 611 

lsıanbul A&üye Üçüncü ticaret Ma/ı. 

kemt..Sinden: 

Mehmet !-elim Göze vekili ovukat ü. 
heyd tarafındın açılıp mahkemenin 941/ 

112 numarasına kaydeılilen zıyaa uğrıyan 

çekin iptali dua•ının ;muhakcmffinde: 

10529, 211 .'.\o. lı \'e 30.6.941 tnrihli olııp 

mübreı vesikaya ı;öre l l.50 liralık ~Iehnıet 

_elim Göze t'.nırine tediye edilmek üzere 

Arıkıııa Halk Sandığı Turk Anonim fİr· 

keti tarafından İ!tanbııl Halk Sandığı A· 

nnnim şirkl'ti üzı!rine çddlrn mezkiırçıı

kin (kırk bCf) sun zarfında mahkeme)e 

ibrazı lüzumuna 'e muddet zarfında ihraz: 

edilmcditi takdirde zikrolunan ı;ekin ipta· 

line karar verileceği ve mııhakf'IDCnin 17. 

9.941 çarşamba ııaat 14 de tılik edildiği 

ilin olunur. 

Ba.bibi n Nefriyat KMıırta: 
AlDıf.E'l' EKiN y ., ••• 

Jk•1ct1Cr ~: YA.UM M+"8ı* tft 

müracaatlcri liıırntlır. dıf• 
Bu iae ait şannameltr Koıni&Jondan parasız: olarak dağıtılın:/ 

Erzincan Nafıa Müdürlüğünden.:. 
l - Eksiltmeye konulan İ§ Erziooaıı ''iliyet merkctlnde ccıa e\'I 

Bıı i~in ke§i{ bedeli c51151.05> lira olup kapalı zarf usulile ckW1J11 

muetur. fili 
2 - lsıekliler bu i§in keşif ve prtnamelcrini 256 kunıı muksb 

can ~a(ıa mudürlügünden alabilirler. ,Jı' 
3 - Ekeihme 5 Eylül 9U cıınıa günü saat 17 ıle Erzincan !" ıt· 

Jüğü binasmda toplanocak eksiltme komisyonu tarafından )apıJ.Jıc•J.~ 
4 - Ekailtmeye iftirik edect-k iateklilerin 3807 lira 55 kuru~rııı' 

teminat vermesi ve 941 yılına ait Ticaret Oda ı vesikası ve Jünkal 'f~ 
!ık it )'aptığına ıit cbuna bcnteD vesika ile ihaleden uç sün ('V\cl f 
yetine mür.ıe.ııatla bu işe &irmek için almı§ oldukları vesikayı tel>lı 
rını raptrtmelori ~.arttır. ~ 

5 - Teklif mektuplan )tmarıda üçuncu maddede yazılı f$1tl 
• '!'!"'ti 

evvelin~ kadar Erııncan Nıfıa müdürlüsünde teşekkül eden konı• ~ 
makbuz muluıbilinde verilecektir. Pona ile gönderilecek mektupl•f~ 
ıııaıe kadar gelmi§ ohnası ve dış zarfların mühür mumu ile kapat 

lıilımdır. ("/ 
Postada vuku bulaea.k ı;ecikmeler kabul edilmez. _.-/ , 

~e 
ıstanbul Fiyat Murakabe komisyoilıJ 

1 v 
1939 senesi ağustos ayında toplan odun 'e kömür tkaretile ' 

bnndan böyle de ayni eıfa.t.larını muhafa ıa ederek pcrakcndccılik ,-a 

98 No. lı ilin: 

dıt. (7521) 


