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Bir Tasarn.1f Bonosu alırsan hem pa
ran daima paradı r, hem peşin ve 
sağlam faiz alırsın ve hem de vatan 
müdafaasına yardım etmiş olursun. .. .. 

AvJô·upanın 
Yeni hasta 
adamı 

; ski Babı ali ruhu, Vlchy 
H~an~~ında hortlamıştır. 
di;dıçıni kavgası, Nasred-
81 .H~canın yorgan kavga-

gıbı hallediliyor. 

Alıınet Emin YALMAN 

'li;~II>~ı Bosna - Hersekle Ye
daiı .arı~ Avusturya tarafın-
li l§galı gibi bir şey ... > 

B. ~flillet Meclisi 
toplanıyor 

Pazarte~si günü başlayacak devre 

foplanıhsı on beş gün sür cek 
Haber verildiğine göre, Büyük MU_ 

let Meclisinin ruznamesinde tı-.ımı ka 
nun ve tefsirler mevcut olmadığın
dan Meclis on beş gün kadar toplan-

• 
-. 

Ankara, 30 C' reıefonla) - BüyUk 
Mlllet Meclisi 4 ağustos saat 15 te 
blr aylık blr taf:ilde.n sonra toplana
caktır. Dairel '/ntlhablyelerlndo tet
Jdklerde bulunan mebuslanmızdan 

bir çoğu bugünden itibaren şehrimi
ze gelmeye b~Pa.tnışlardır. 

tılara devam ederek mevcut lA.yiha- Almanların hedefi olan şehirler: Kief ve Ilarkof. SoMakl resim Kıerın c1ı, mahallesini, sağd~I resim ise Harkof'on büyük blnnlıırmı ~nektedir 
lan müzakere edecek ve tekrar tatil 
edilecek tir. 

ıla.r 1ndıçininin ~müşterek mü
~Sb hakkında Vichy'de A
ra,s 1 Darlan ile Japon sefiri a
~1 llıda bir anlaşmıya vanldığı
'1ıı taıetede okuyan bir dostu- == ============== ========= 

~~~~~~~ e~:.u~ir ~~~~nlı oı·r maden teknı·syen ~::~~:orı:!~~~n~~ 

B. Vilki 
diyor ki: 

~-~~~~~~-~-ırSovyet , 
HARP VAZİYETİ Polonya 

~i:::~~ ol:akb=si~: ınıektebı· 1 cıldı l\>\ıs "§ti. Bosna - Herseğin 

~~~~~~~ry:a:=t;!~. i§:;~:~ 

Sovy:.tl : r eğer 
Eylule kadar 

dayanırlarsa 

Narva - Smolensk arasında umumi 
bir Sovyet ric'ati başlamadıkça 

zafer veya mağ:ubiyet olamaz! 

Anlaşması dün 
Londrada 
imzala ndı ;ıaıq Utııra.nlık hukukunun lifla 

bıı.ra kalınası ve harita üzerinde 
~81tıın imparatorluğun bir 
Ue ası diye gösterilmesi şart.ı
'~b·ı~ll'I ve Kıbrısı İngiltere 
&eit ~1tdı, fakat padişahın yük
' akları baki ... Girid Yuna
ı.ia k·~a Verilebilirdi. F almt Su
l(!lns~l'fezinde yüksek hakları 
\ıı.ıı~den teneke bayrağa do-

:Bur· ası zinhar ..• 
'iııe ~n dünya Osmanlı arazi
~o?'d lnıraslık mal gözile bakı
lttlıh~ Başlan sıkılrp ta sulhu 
llıeın aza için bir hükumet i 
~iun etmek lazım gelince 
t<:!aru kulağına f ısıldıy()rlardı : 
~ıı tn 'rrablusgarbı, Arnavut
~1~a 1 Falan ve filan yer

lllti ?tin nüfuz saban olsun ! 
~klif mi var?> 
'lı l'ransa, taınamfle OeJ 
~ ll"1lltt>aratorluğunun alube
fu ll:l ~tnış görünüyor. Gördü
'ıııeı "~1?ele chasta adam> mu
leıtı~1dır. Almanya şimdiden 
llıusı: hazırlıyor: «.Afrikadaki 

ıı ~ltılekelerin hepsi senin ol
~ ~kat kardeş kardeş bera
lııgi{dare ederiz.> 
: ~ te:e günün birinde diyor 

ta~k aftle Suriye senin elinde 
ç ~. rahat edemiyeceğim. 

etiı:.kıı de §imdilik ben işgal 
tatta ' Amerika. söyleniyor: 
Olıııxı r, benim cenubi Amerika 
lliıı.d u tehdid edebilir. Günün 
~galiba işgale mecbur o-

01': ·) Japonya teklif edi
Uıiaf (_liindiçiniyi el birliğile 

111 o}ıaa edelim. Hak gene se
~llıe ~n.-.. 
llddet l'ika ve İngiltere, bir 

lltıo11~ teh~d vaziyeti aldılar. 
"'a h liindiçiniye ayak ha
lel', l.J;-ı-p olabileceğini ima et 
ıı.u~or:k cidden karanlık gö
ell ll' u. Japonya buna rağ

bi &~.ndiçiniye girdi. Acaba 
?:ııel'ilt:2e mi almıştı ? Hayır, 
~ce da ıe.mini yoklamış ve 

~lı it ?'asına uygun bulmuştu . 
01al't ~Srtıişti ki Hindiçiniden 
~ltleti~"l> etmiyecekti. 
lli~ede ~~lar hiç şüphesiz son 
il.lal' ~Yle düşündüler: da-
~ lı\... t'a21 ~ 1 • "an • r nınsız ar razı ... 

:tı ba~~ lokmasile karınları 
~~~ Eık a Yere saldırmaktan 
li~l'ııı.ıe lerse varsın gözleri 
~~~arı ~oysun!> 
bıtıeı-e hdıdi birden bire zecri 

il ~lrıtn tç~ldi, zecri tedbir
ili .laııo ed.bır haline indirildi. 
"· l.teın nyaya ihracat mem

ltoıı nu ama lisans veri
~ ~el'i~nda Hindistanından 
~erik adan da caiz olabilir. 

tı:ı doıa a Sulannın açıkların
ı ı ~~ kırk kadar Japon 
ti~tıe ~S~dcre tehlikesinin 

eıc ;; an olarak mal alıp liit ,.ze ıJc a lirn re rahat rahat A-
~ ~irndiri~Iarı~a ~rdiler. o.r
ı li2ere sut lıman kesıl
~~lt. ··· liesaplar sonraya 

a~t ortalıkta . a nı ... bır kavga var-
~orga~er Nasreddin Hoca-

ı:ı; F"l'ans kavgası gibi bir şey 
1 ı:ı.ı biti ~nın Bindiçini yor-
~ apınca kavga ya-

~ ~umun 
ilbıaıi Çok hakkı var. Es-
11~1ndr:bu, bal gibi, Vichy 

' hortıamıştır. 
et Emin YALMAN 

B u tv1 e k t e p , 4 6 t a 1 e b e i 1 e 
Zongı uldakta tedrisata başladı 

Ankara, 30 (Telefonla) - lkUtıat 
VekA.leti maden mUbendlsl yetiştir

mek Uzere il I< defa olarak Zongul
dakta bir Mtiden Teknisyen mektebi 
açmış ve 46 talebe ile tedrisata baş
lamıştır. LeyU ve meccani olan mek
tebin tahsil ıınUddeti dört senedir. 
Mektepte pnı.tfğe aza.mi ehemmiyet 
verilmekte ve~ mektebe kabul edile
cek talebeler bir staj mahiyetinde ol_ 
mak üzere '.!-50 gün maden ocakların
da çalıştırılacaktır. 

Diğer taraftan maden işletmeJeri
nin elektrik eantı·allarmda tnihanlkt 
yer va nakil ıvasıtalarında ve atelye
lerdo çalışac2tk maldnisUer1 yetlfUr-

Hind.ç:ini meselesi 

J apoınya -Vişi 
anHaşması 
Prc•fokolun 

metni nedir? 

Fran1.tız Hindiçi
nisi nıüştereken 

müdafaa edilecek 

meye mahsus hususi bir mektebin 
daha kurulması kararlaştırılmıştır. 

Buraya ilkmektep mezunlaı'l kabul 
edilecektir. Fabrikalara mütehassıs 

yetiştirmek gayretile lktısat VekA.le. 
ti Kayseri fabrikasında pamuklu sa- i 

nayi, Bursa Merinos fabrikasında 

yünlll sanayi için, Karabük demir ve 
çelik fabrikalarında demir sanayii 
için, İzmit kAğıt fabrlkasm~a da sel_ 1 

lWoz sanayii için usta ve kıılfa kurs
tan ~mışbr. 

Kalfalık kursları iki, ustalık kurs_ 
lan da üç senedir. Bu kurslat'a çırak 
olarak kabul edfleceklcı', ılkmelüep 

mezunları arasından seçilecektir. 

Fin cephes~nde 
Milyarlarc·a 
sivrisinek 

Muhariplere 

göz açhrmıyor --
Ladoga gölü 

yakınında iki ada 
işgal edildi 

Tokyo, 30 (A.A.) - J apon iıtih- Helııinkl, 30 (A.A.) - Ofi: Zapte-
barat bürosu dün geç vaki~ J aponya dılmlş olan arazide Rusların çıkar

Hit~erizm 
nihayet 
bulacak 

Almanya, tahmin 
edildiğinden evvel ı 
hızimete ugray acak 

B. VUkl 

Yazan: llasaa BORAN 

Sovyetlere göre 
A.manlar 
Smolensk · 
mevzilerini 
ter kettiler 

J"tomir Novograd 
mmtakasında harp 

devam ediyor 

7 4 Alman tay
yares, aüşürütdü 

(Yazısı üçüncü sayfamızda} 

Almanlara göre 
Rus kuvvet eri 

Smolensk'in 
şarkında 

ihata edildi 

~usların yapt•ğı 
bütün teşebbüsler 

akim bırakı :dı 

Düşmana büyük 
z:.y iat verdirildi 

Mo ko,a, 30 lA.A.) - Bu ulıabki Berlin, 30 (A.A.) - Alman orduları 
!:ıovyet tebliği: 29 temmuz gunu ::ımolcn~ b&fkumandanl 'ğının teblığı: 

Bir Leh 
ordusu 

kuruluyor 

Bu orduyu, bir 
Polonyalı kuman
dan idare edecek 

ceph,..sırıde şiddcılı mubnrebder dc\aın Duşrnanın !:ınıolenşk'ın garkımla ihııta 
ctmi!tir. So"yct kıtalarının mukabıl lıınr· cdilnıi~ bulanan Rus kunetlerini kurtar
ruza ı;iri~mderi Almanları agır zayiatla mak için Alman çenberinı aşmak ga)esile 
me\'Z.ileriııi terkelmc"'c sebep olmuştur. ı r. • b"t t bh'" ı · •-· '--1 A ) ., ~ap 1b 1 y~nı u un eşe us en a..ım ıuı • •Gunün en mühim ı;İ)ıı•i hidı•derin 

Şikago, 30 (A. · ~ Vılki beya- Jiıonıir, Nevd ıe :\o\Urtcv i_tikaıuetlerin· mıMır. Bu hücumlar eımuıo•la Ju,.ruana 
• )<' den biri de, Polon)u ba~Hkili General 

nııtta bulunarak So\'yeUer eğer ey- de harp <levnm ediyor. ağır rayiat vcrdirilınittir. ıkordi ile ıı-ctlcr bırlıı;ı ara ındn b 
1 

lQlc kadar onyandıkları tnl,dırdc ~')et haıu kuHetleri kara kunetle- !'ark cephesinin diğer hölı-elcrinde ha· 
k ı " · ~ " anlaşmanın imza5ıdır. HıU&rtzme nihayet verilmiş olacağını riyle i~birliği yapara A man moı.onze rekıit plin mudbince dr.ıam etmektedir. ~Buı;un @ıınt 15 de Londradn inııa 

11 ·· ı l ı· kuıılarına, lını·a nıeydıınlarına taarruz et· 
SOY e:n Ş ır. . . 28 _ _, 51 "'- ============= nan bu anlafmaya g re, 1939 enesınd~ 

• • . 1 ouştır. 27 - tcmmu.r.ua ~'Ul)el tayya- n l 1 da 
Vilki ye göre Ruslar, Alman ileı. resine mukabil 74 Alman tayyaresi tahrip Uk B ) Sovyet u ya i e An n)a arımn ımzı 

hareketini durdurab lirlersc Alman. edilmi§tir. 2B temmuz ı;ec i :ıto•kovaya raynaOID a za edilmiş olan anlamalar nt't inde Po-
ya, bir çoklarının tahmin ettiğinden yapılan tanfl'uzda evvelce bildirildiği gibi h • f d "ld" lonyada vukubıılnn anızi de ı•iklıkl ri ıp 

Şe rı zap e 1 1 tal edilnu·~ bulunu•or. evvel hezimete uğrayacaktır. 9 değil, 10 tayyare tahrip edildiği anla· ~ ' 

ile Vl.şi hUkOımeti arasında, Hindiçi- mış oldukları muazzam yangınlar ============= 
ntnin müşter.e.k müdafaası için 19 t ahribat ika et mektedir. Sıcak ezici- B k · ı · • §ılını~tır. 

ı !:ıoV}rt t~bliğindc ilk <lefa ismi geçen 
. ovol'ZC'', Porkofun 60 mil cenubu gurbi· 
sin~dir.) 

cPolon)n, Soı1ctler Dirlı ındc bır Leh 
Milıino, 30 (A.A.) Ofi: ordusunun kurulrııu•ıııa mu\afakat etmı 

" Refik Saydam 

temmuzda brıza. edilen protokolun dir. M~lyarlarca sivrisinek muharip· r aşve 1 1 m] z 
metnini ncşrutmlştir. lere göz açtırmamaktadır. Mevcut 

Bu rotoko lun mukaddemesinde ~ mUhim mU:;ıkU!A.ta rağmen Finlandl-

u 1 
pb 1 ktnd yalılar, kendilerine htls tabiyelerin! c m e u unrrıa ır: 

Fransız dındlçinlsinin emniyeti kullanmak suretile cesurane ilerle
mekten geri durmamaktadırlar. tehdit edlldiğ 1 takdirde anlaşmanın 

maddeleri şunhardır: Helsinki, 30 (A.A.) - Ofi: Fin-
landlyalılann Le.doga gölU yakmm· 

1 - İki hUlkQmet Hindlçlninin mUş da kain Mantsinsarnt ve Lukulansa-
t erek mUdafa~ı için askeri işbirliği ri udalanm işgal etıniş oldukları res. 
yapmayı karşdıklı taahhüt eder ler. men bıldirilmektedir. 

2 - Böyle bir ifbirliğinl tatblh Helsinki, 30 (A.A.) - Ofi: Lado-
için alınması IA.zım gelen tedbirler, ga gölUnün şimal • şark sahili Tıl'J
husust anla.~nıalara mevzu teşkil ede. los'a kadar elimizdedir. Tuulos, Olo
cektır. netziln 30 kilometre şimali garblsin-

3 - Bu hükümler, kabul edllmele- de ve Moskova - Mourmabsk dcmh·
rini icap ettllren vaziyet mevcut ol- yolunun 70 kUometre garbında kAin
duğu müddet ı:e muteberdlrler... dir. Bu haberler, resmen verilmiştir. 

An karada 
Ankara. 80 (A.A.) - Ba.,\ e

k ll Dr. Refik Saydam bus-iin 
0,20 de şehrimize dönmüş \ e gar
da BUyUk l\llllet Meclisi Rel l 
Abdülhııllk Renda 110 Vekiller , 
o. H. P. c. heyeti azaları, meb-
u Jar, \'('J<flletler erkanı, Ankn.' ' 
Valisi , .e Emniyet mlıdürU tara
fındıııı karşılanmıştır. 

* Sovyeılcr, 8, 10 güııdenheri umunıi)·eıle 
~iddeıli muharebelerin Snıoknsk • Jitomir 
mıntnkasında vukubulduğunu bildiriyor· 
lardı. 
Busıinku tehliğlcrinde . Nevogrod'dan 

bahsedi)orlar. Bu ~hlr, limen gölünün 
yanındadır ve V.ningrada 160 kilometre 
meşafededir. Almanların buraya kadnr 
ileriledikleri anJa~ılı)or. 60 kilometre daha 
ilerilemiyc muvaffak olurlar&& Moskova ile 
Leninsrad arasındaki çift hatlı demlryo· 
lunıı kr.sehileceklerdir. Bu hattın kesil· 
mesi, Leningrad bölı;wnde bulunan bü· 
yiik Rus kuvvetlerini mu~l..-iil bir duruma 
düşürecektir. 

Gtrı;i Si~ryadan Leningrada uz.anan 
demicyolundan iıtifade kabil jı;e de büyük 

(Deııaneı: Sa. 3, Sü. 4 tc) + 

Birkaç sal!rla 

Ne oldu? 
}"atlhe doğru giden traım ayla~ 

rın Belediye ka~ısında ve türbe 
önünılekl durağmda blr demir se
pet ,·arı:h. Tram\llydan lııdlğlmlz 
zama n elimizde kalan bUetleri bu 
ayaklı epetln iç.ine atar , -e Bele
d iyenin gözü önünde bulunan bir 
yerin kfifıtlarla kirlenmesine mey 
dan \ '('rtnezdlk. 

:Farkına vardık k1 bir kaç za.. 
mandır bn demir Sl\İıet kaldırıl

mış. 

Eğer lllzumımz bir llf:Ydl , ·e bir 

g Un kaldırılacak ldlyse bu sepet 

nl~ln konulmu, tu ': 

Ukraynada Hin Balza şehri, Popolo tir. lııpılan tahmine gore, R115}ada 
d·ftal}a'nın Rumanyıı - Rusya cephesin· 200,000 Polonya ıı keri 'ardır. İltica u 
deki muhabirinın telefonla hfldirdiğine rrtıle Ros)ııya geçen Polon}alılarla bu 
göre, Almanlar ıarafınılan İ§gal edilmiştir. )ekün 500,000 c h:ıliğ olur. Kurulncıık 1 C'lı 

Bıı tehir, Din~ "•terin 40 kilometre §ar· ordıısu J>ololl)aiı hır kumandanın ular 
kında ,.e Dinyesta ile Bong ara ında sinde bulunacaktır. - Rad)-o Gazete i -
ran )alda bulıınmaktadır. (Anl~nıanın metni 3 iinn. $Dl/amız a 

Valimizden bir rica : 
ilk fırsatta Balıkpazarı ve Ke
rest : ciler civarından geçiniz ! 

Yazan: Neriman HiKMET--
İki üç gün evvel Köprüden bir 1 tordur, temizlik 'e sıhhat rnesclelcı 

sandalla Yemiş sahillerini geçerek rinde elbette hassastır. Öyle tahmlr 
Sebze • :Meyva. HQHne çıktım. Hı'Uin ediyorum ki son zamanlarda Kereste 
manzarası berbat, pislik içinde idi. eller, Hlıl ve Haliç tarananna yo ı 
Halicin suları çöp biriktntllerlle gö- dUşmemıştir. lstanbulun dünyamı 
rünmez olmuş. Yemiş iskelesınden incisi olduğunu söylüyorlar. Şehrım 
Hllln bulunduğu mevkle kadar her zi herkesin gelip görmesini h p m , 
yer ısUprüritU molozlarile karmaka- isteriz. Fakat bu ~erleri h ç bir ya 
rıştk feci bir manzara s-österiyordu. bancının g11nnesıne razı değıltm. Ha 

lstanbulun bu semti Belediyenin llcln sulan içinde ayrıca hay' an ı ş 
gazabına mı uğramış, etraf ipUdal lerl yüzUyor. Halici bataklıktan, Ha 
köy sokaklanndan· farksız!.. Yalnız lln civarını çöplllkten kurtarmak 
burası değil, dahası var. Keresteci
lerden tutunuz, ta. Balıkpazarının 

başına kadar her yer ayni vazlyetı 

muhafaza ediyor. Kilme küme çöp
lük, küme kUıne vızıltı, küme kUme 

muhterem Valimiz, yalnız sızın e.ı 

nlzdedir. Dokunduğunuz yer cennet. 
çeviren enerjinizi biraz dtl buralar. 
çevlrıniz. lstnnbulun çamaşırı kır 

pislik her noktada karşınızdadır. A- yUzU boyalı ınsanlara b nzcmesın 
elbette lstemczsınız. Emınönlindcr caba bu civarda cçöpçUler şehre kUs. 
Bnlıkp:ızarı, Kercstecller, Haliç sa 

milş mu?> diyor adam ... <Yoksa Be-
lediyenin gözleri ml bağlanmış?> hillerl uzak değildir. İlk !ırsattn bu 

Allahın gUnU ortalıkta olan biteni raları bizzat gözden geçırlrseniz hal 

Ceplleye P'lea SoTJ"et tank1an lloakova caddelerln4en geçerken 

l 'ok ,ehrln bu mutena me,·kllnl 

temiz tutmaya yarayan bir IJCY 
ldlyııe nJçJ.o kaldmldı t 

neden farkedemiyor? kın yUzUnU gUldUrUrsUnUz. 
Bayın Valimiz LQtfi Kırdar dok- erimaD lJllunet 
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Eyüp Ü Halidin 
acera an 

,Yaı.an: Mim Sıfır 

Yeni ekmek Kara liste 
Çeşnisi 

Sümer Bank ı 
Umum f'ı1üd ürü 

Muhtekirler de kend i aralarında 
8 

h z·h~ b .. 

Anlatan: Eyüplü Halid -27-

Azılı yad"garlar 
Bunlar birkaç g:.in içinde Selaniği 

allak bu.lak etmiş, nice 
gaf;ll.'3ri soyup soğa.ıa çevirmişti 

Dıı-az sonra da. kend.ml vapura atıp maktan, kahve köşelerinde uyukla
. met bu.dum maktan imanım gevredi, gözüm, gön 
Ddrt gtin sonra SelAnikte idim.

1 

ıum de köreldi. Şu iş oldu da dar at
'LJa.,lık Ue gerdanlığı kuyumcu Hıl- tım kendı.mi buraya. 
• .~ Beye okutmuş. paraları cüzdana Diyor, tstanbulun vaziyetinden a-
"oymuştum . Beyazkule gazinoların-. cı acı şikAyet ediyordu. 

har vurup harman savuruyor, zev Bu azılı yadigA.rlar, birkaç gün i-

....ne bakıyordum. Neye yalan söyh- çlnde SelAniği allak bullak etmlş, 

yeyim ya, orada da Bınnaz gıbi yo- nice gafilleri ııoyup soğana çevirmiıJ
unacak bir kaz, ya da ine. gibi pa- lerdl. Tabii; mahalli zabıtasını da ha 

l dı, 9irın btr uyutucu hokkabaz arı- rekete getirmişler, koca Selt\niği 

yordum. k endilerine de bana da zindan etmiş-

Yeni çeşni ekmek 
birkaç güne kaC:ar 
pıyasaya ç:kac:ı.k 
İstanbul Belediyesi _yeni bir ekmek 

ç~nl&ini bulmak iç.n tetkikler yap
makta idi. Belediye ReJ.s muavini 
Lütfi Aksoy bizzat bu Jııle meşgul ol. 
maktadır. Bu yeni çe;ni eKnıek daha 
beyaz ve daha pişkın olarak bir kaç 
güne kadar piyasaya çıkacaktır. 
• Vali ve Belediye Reisi doktor L1lt
fi 5':ırdar diln yeni ekmek çeı;ınisini 

bizzat tetkik etmif ve lktısat müdü
ründen izahat almıştır. 

~~~~-o,-~~~-

Boğ azi çinin imar planları 
Şeh.ı.ıcılıı< mUtehusı;u m.mar Pro.tit 

b 
ur an z nı, ugun 

ir kara liste yapmış bulunuyorlar şehrimize gelerek 
tetkiklerde l~u lunacak Herkesin kendine göre bir karı. ı ıınca ve on1arı kara listeye ithal edin 

li.steşi vardır. Dün öğrendiğimize gö· ce bu vaziyet karşısında !Btanbul 
re şehrimizde bUyük bir grup teşkil ı muhtek:rleri ara1arında bir muhte- Bir müddettenbcril 1zmitte tetkik· 
eden muhtekirlerin de bir kara ligte- kırler çete!ıi kurmuş oluyorlar. lerde bulunan Sümeubank Umum ıvı:u 
si varmış. ÇünkU bugUn memlekette mer'i dürü 1zmitteki tetk. (klerini ikmal et-

Bu muhtekirler kendilerini, işle- olan millt korunma kanununa bile mı,ur. Öğrendiği.mü~ göre Umum 
mf9 oldukları suçtan dolayı adaletin muhalefet etmekten korkmıyanlar MUdUr beraberinde Umum lşletme 
pençesine tevdi eden namuslu tile· bugün bir çok vatandaşları iktısaden müdürü BWent Buktaş olduğu halde 
carları bu kara ı : steye ithal ediyor mahvetmek yolunu tutmuşlardır. bugün 9ehrimize g·~lm1ş bulunacak-

ve bu tüccarlara mal vermiyorlar- Hükftmet ihtikAr yapanların alnı- tır. 
mı•. Umum müdür fcllrimi2de yünlü ve 

"f na muhtekir damgasını vururken bu 
1htikAr bir suçtur, hattA bir nevi muhtekirler kendi menfaatlerine pamuklu sanayi m tıesseeelerile deri 

ve kundura mtiesseıselerinin vaziyet
lerini tetkik edecek ve SUmerbankm 
devre toplantısına ri~v.aeet edecektir. 

soygunculuktur demek daha müna
sip olur. Muhtekir denen soyguncu
lar bu şekilde kendi ellerini ve ayak· 
larıru bağlayan ve yüzde bilmem kaç 

darbe vuran dürüst vatandaşları ka~ 

ra liRteye dahil ediyorlar. Bu, kanu

na karşı cephe kurmaktır. Bu hU9Uı8-
Beikt de yine bulacak, S~lA.nikte d~ 1erdi. Yirmi dört saal içinde, hepi

tatlı bir vurgun vuracak.tını. ÇUnkU, miz baskına uğramış bir ti tirünUn Ur 
:> ı.::alarda şehrın vaziyeti buna pek kek ve ütek çil yaı.Tuları gibi darma. 
mUSa.~t id .. Herkes telA!f ve heyecan dağın olmuştuk. SelAmeti SclA.nikten 
\çinde çırpınıyordu. TüCC'll', esna!, ayrılmakta bulmuş, kimimiz Manas~ 
ub.t. pol.s ve!hastl bUtl1n SelAnik trnn, kimimiz de Serez, Drama ve E_ 

tsta.c.bul Uzertne yU~yen Hareket Or dirnenin yolunu tutmuştuk. 

dUn öğleden sonra huzırlamakta ol- yüz kA.rdan mahrum bırakan namus. 
duğu Boğaziçi plıtnları ·hakkında. Va_ lu bir kaç vatand&f& karşr cephe a-

ta al&kadar makamların nazarı dik· 

kattni celbederiZ. 

Bu toplantıda ist.\lısali arttırmu 

ve mamul kaliteyi yUık.Seltmek için a. 
IInması icap eden bü•tiln tedbirler mü 
zakere edilecektir. 

dusundan haber bekliyordu. K1mstı Ben, 1stanbu1a yakınlığı tibarile 
<abrna. sığamıyor, işıne bakamıyor- Edirneye savufmayı uygun bulmu'j
ju. tum. Bu fikirle blletimi almış, birin 

Bu vazıyet, bizim gibiler için her ci mevki vagonlardan birtne kurul
..aman c;.e geçfrilern lyec~k bir fırsat- rn~tum. Pencereden ilitasyondaki ka 
tı. Nitek.m, lstanbulun bazı sayılı la.balığı seyrediyor, trene binen )#01-

il ve Belediye Reisıne izaha t vermiş
tir. PlA.n blr kaç gün.e kada!" ikmal 
edilmiş olacaktır. Proı;.t yeşil sah1la.
nn piAnla.rmı yapmak tize:-~ B!.lr::ıa 

Beled:yesi tarafından da da.ve;. t::c.:1-
miştir. Boğ-az plA.nlarının ikmalin-
den .sonra Bursaya gidecektir. 

--o--

Şapka flyaffannda da 
ihtikar mı var? 

Fiyat MUrakabe kc.mısyonu kadın 
çıleri de SeJA.nigc düşmüşler, ga~ cuları tetk.k ediyordum. Allah bili

ıino ve nıeyhanelere üşüşmt.ı.şlerdi. yor ya, ho!!' yilzlü, tatlı dilli, anafor 
Bu yad.g&rl:ır, 1stanbuida yapılan bakımından veıimli bir kadıncağızın ve erkek şapkalarının tazla. fiyatla 
Sl ~Iart isyanından nefretle bahse- bulunduğum kompartımana dUfrnesı ıatıldığınr nazarı dikl,ate alarak pi
dıyorıardı. • Kendılerıne tstıbdattan ni özliyerek iç!mden geçiriyor, bunu yasada tetkiklere ba.,ıamıştır. Son 
kac;mı!}, 'SelAniğe sığınmış biı·er mUl- a.deta bekliyordum da. Neden oldu günlerde bir ihtikar vaziyeti arzeden 
~eci sUsU ver .yorlar ve habire Abdili- bilmem tam o esnada sol gözUmU'l erkek şapkalarına da yüzde kA.r had
hamidi çeki.Ştlrıyodnrdı, Bu arada kaJ>ağl birdenbire seyirmeğe ba.fl&· di teşbiti dUşlinUlmekted.r. 

k l t tl Fiyat Mürakabe komisyonunun bu cep ve koyun yo uyor 1 a ı vurgun-\' dı ve «peyce uzun sUrdU. Serde hoca 
;.ı..; da. buluyorlardı. İşleri çok tıkI· zadelik var ya. Sol gozünıün seyir- kararı almasında en mühim amil An_ 

rında tdı hani mesini ötedenberi pek de uğurlu say kare.da f&pka.lar hakkında alıııan ka-
rardır. 1sta.nbu1dan tanıdığım yankesici- mazdım. Birkaç defa, belki de btr te 

erden Badık Mustafa, bir gün içinde sadUf eeerl ıle olacak, bazı akstlik· 
on altı alt.ı:n saat ile 7 cüzdan, 3 ke- Iere maruz kaldığım için bu göz se
e ça:rptığını, vurgun tutarının aıtı yirmesini, o anda doğrusu pek de 

f1.ız yetmif lirayı bulduğunu anlatı- hayra yormadım. Yine ista..cıyondaki 

yor, ağzımın suyunu akıtıyordu: kalabalıtın seyrine devam ediyor· 
Aman Halit abicim fU karga- dum ama bir taraftan da. zuhur e

f&lık on günceğiz olsun ısUrUverse decek umulmıyan bır musibete uğra· 
inıLah ben de bir alyon kesilir ve ma.k tehlikesine karşı biraz uyanık 

ierlenır toplanır evvel Allah Jtç er a bulunuyor, zihnimde tedbirler kuru
rı.srnda şöyle böyle yine biraz Bivrı· yordum. 
Ur<llm. Zira ht.anbulda sinek &vla- (Arkuı ..var) 

Bilindiği Uzere Ankarada bilOmum 
erkek ;şapka fiyatlanna perakende 
oıttıak üzere gayrisafi ııatU} kin yüz.. 
de 30 olarak tesblt edilmişt;r, 

----0-

lmralıya uğrayacak 
va purlcu 

Denizyolları ıaa.reıinin cuma gün
leri lstanbuldan kallı;ıp lmralı ada
ıına uğrayan posta seteı·lcrinde ta
dilAt yapılmı ır. 

HAi b i nas ı nın önünde 
bulunan ceset kimin? 

Zeki diye teşhis konmuş, fakat Zeki 
sonra sağ olarak meydana çıkmış 

----o 
139 liralık manWaturayı 284 

liraya satmak istemiş 
Mahmutpaııada, Bllyükçorapçı ha

nında 6 numarada ınt Ulifatura. tice.re. 
ti yapan Mihran Al) 'lP.llak, dün ken · 
disine müracaat ec:len t.,.ralı iki tüc
cara 139 liralık marlifatura ~yası 

için 248 lira .istemiş ve bunun 139 
lirası için fatura vern'lııeti, geri kalan
parayı d& açıktaa al ınaııı teklif et-

Bundan bir kaç gUn evvel Hal bi
nası önünde denizde bir ceset bul•Jn· 
muş ve bu ceset te~hls edilmek üze
re Morga kaldırılmıştı. Ktiçükpazar· 
da oturan ve hamallık yapan Meb
medin de oğkı bir mUddettenberi 
kaybolmuş oldugundan Mehmet Mor_ 
ga gitmiş ve cesedin kendt oğlu Zeki 
olduğunu bildirerek cesedi Eyüp me
zarlığına gömmUJıtUr. Fakat ... 

Evvelki gün eviRde mUteeS'3ir bir miftir. 
TÜCC&Cla.- ıı.. Vazi)'C!tl kabtil etnUş-vaziyette oturan Mehmet birdenbire 

kaprsının çalındığını duymuş ve ka
pıyı açtığı zaınan karşısında oflu 

Zekiyi bulmu,tur. Meğerse Zeki on 

iki gtinclenberi bir arka~a kal

mış. Mehmet sevincinden ~"""'19tır. 

Adliye gömWmUş olan cesedin tq

hislne dair tahkikata baıılamıştır. 

Satie davası 
lktısat Vekaleti nden bazı noktaların 
sorulmasına karar veri :erek duruşma 

ayın 28 ine bırakıldı 

lerse de Alyana.ğın tek.liıfinden. ihti

kA.r oldug"unu .sezerek Fiyat M:Uraka. 

be lıürosuna ihbarda ıx.ııunm~lardır. 
Bunun üzerine tekrar M:ihra.a Alya
natm dUkkAnma giden tüccarlar ma... 
1ı almıtlar ve numara.EK evvelce alm
mtf olan 2._8 lirayı tllccara vermif
lerdir. Bu esna.da dükkıA.na giren MU. 
rakabe bürosu memurları cUrmil me.ş 
hut yapmışlar ve mulııl.ei<iri yal<ala
~larc:lır. 

Mihran AJyanatm :nt111oal<
dUn ikinci asliye ceza. mahkeraeai.n
de başlanmış ve ,..ııitler dlnlenmif
tk'. 

----,o--~--
Bugün fıısulyel ere fiyat 

kon.:ıcaık 
Bundan bir müddet evvel çalı fa-
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Kulağı delikler! 
Jule& RE'nRrt\"m neftı; bir tııı-l~ 

clğjni okuduın, d:ıJ anauuyarıt."° 
li;nl.l.o te\-·iri;yorun1: 

k' 
c.~ıa,-ı 151neğhni .}akalanıak 

ü"'tüııt.• ~ıktı ım l"'1\enıleden birdt' 

bfre a:rnaya takıldın1. AynanıD ~ 
raunıış f;h·Uerl t&Okuldti. A~·nıl .~ 

rUirken du\-ardaki &aate du}{UJ"' 

saat de şnrntlanları, ttitiin ~ 
'e boft iki .. ·az.u:ru bt•rabcrtndC 
rtikledl. 

cfff'-pSI de\-TlldJ ,.e kırıtdr. ttfl 
«Belki o:örulneyl de tahrip'""' 

tlıu; .a.yağımm dibine blr ) ~ 
dd,nn.iş gibl uzun nıüddet fM 
bir hıtlde kaldım. 

c.Aı-luda kô~k 1ıa.,_·Ja;>·or. ...1 
«Yundttkl oWulıın lıa ta ,e r 

lak btiylikbal>& beni çaf:ırclJ; ~ 

•- Bana bir gilrliltu ı,ıtııııı 
geliyor, ~·ök ... Xe oldu 't 

«, ·e .Oyleclfğlml bU...lyertlı'I 

«- Bir şey değil büyW<!J61ıfo 
lemlml d ftrdiinı, ciecHna. 

·- Kal- lıoı, klif:lll< : .Jlll 
al ha! 

tıBtiyükbab& mbma • 
du; bk dlroeğilliıı &tüne do 

yüzü gWdü ... ırıınak-. 

rak ,.ıyle eledi: 

·- :se cı....ı.. ~! ~ 
ğırl- ---· ııaıııoıl'i )- du,tll~ ~ ...... 
ne delik kala~ ar ltt 

0yıe nııııtı ı:azete .., I 
Nnlıablrleri ar ki, diinyalll" 
k- iken _.ı,.tı<ıa, prb.....,. 
,..-. şimMJlruJe ikell 

da, OOlluhuncla ikaı ~ ~ 
bite• en nfalı: 'l":fleri ciald.,_..; 
işiterek "elveleyle etNla ) 
lor da, kulaklanıun dibinde .. 
ru.nlarıAJD öAllnde kopaa ~ 
!eri, Jale8 Renanl'ın lılkA 

büyükb&b& gibi, - clllfeB .,, 
lemin gllrWıtlclltll ol&rak 
yorla:r1 

KOR~ ıı 

Siyamdan bir ticart1 

heyeti gel& 
Siyamdan bir ticatl ı.eyct /: 

tir. HEyet burada Siyamla ~ 
rı muna::ı belleı-imize dair t 
de bulunacaktır. Heyetin 
bır kaç gl\n kalacağı söyı.,.ııı SORUNUZ 

,---SÖYLİY ELİM 

Bundan böyle cumartesi günü sa
at 14 te kalkan Mudanya vapurları 
giderken İmralıya ugı·a.yacak ve ge
ne pazartesi l\Iudanyadan hareket 
eden vapur 1mralıya. uğrayarak ı~. 

tanbula gelecektir. 

Uzun zamandanberi nakzan devam J maddesine göre tahsi.Scn ve ayrıca bu 
etmekte olan Satie davası hakkında lf için müaaa.de almağa IUzum olup 
maznun vekilleri ve maznunlar mü- ı olmadtg-ı ve bu mU.Saadenin Vekiller 
dafaalarmı yapmış;, iddia makamı Heyetince ta.svip edilen bef senelik 
iddiasını yapmış: olmakla dün bu hu- ı pl ıl.Jda betahsis münderiç bulunup 
sustaki karar verllecektL . Halbuki bulunmadığının İktı.sat Vekaletinden 
mahkeme heyeti tetkık ettıği dosya- tahkik ve bildirilmesi için Müddei
da. bazı noktaların lktıl'iat VekAletin_ umumlliğe müzekkere yazılmasına 
den sorulmasına e ıerlyetle lüzum ve muhakemenin 2:> l:lğustos tarihine 
gördilğllnden bu dava dün de netıce- taük edilm ine karar vermiştir. 

sulyaaına az.aml sat>ş f:i;ııatı konmuş. ::==========:;;;ı 
tu. 

Ticaret Bankasını n hisse senetleri 
ı - Kadıkuy Yeldeğlrmenl U

ı:unba.lız M>ka~ı numara. 211 ~Uk
rü Ba) kal ı,oruyor: Elimde Tlca
r~t U.an).;.asının h18ee &eneth:ri ,·ar. 
Bunlanlan tpey bir zamandanberl 
i,tlfatle e«k'ml)'Orum. Bu "*n.etıe-ri 

herhanİrt bir kimseye batabilir mi
l io1, bu kabil defil~c banka öde

mi, oldugwn parayı sP.net m~ 
bHinde bana iade edemez mi'? 

CeV'll p - A.:Akadarlardan edin
diğimiz ma11lmatt.an, hi'lSe senet
leriniz.den daha bir ınU~~t istifa.
de edemıyeceğ nU ırııla,ılryor. Çtln 
kU, banka kftrınt eski zamanlara 

prov .zyon olarak ayırmı~ His
selerinizi Borsada 70 - 75 kuruş a
rasında satabılirsinLz. Alıcı vard.J:r. 
Banka ödediğiniz paraları herhan
gı bır sureLe size :ade edemez. 

2 - Di3 arbakı rda. emekli to~u 
bluba..,ı ı 1\luhli-. Er MJruyor: ı~
tanbuh.la. bulunan :yeğenlın Ahmet 
. e..-ati Sl·1eııden lkl Kenedlr ınek

tuıı alanuyoruın • .:\.tlrCbi )Udur: İs-

t&Alıul 111,,,.mııtpa,.. yokıı.10 nu
Jllal'a ı 7 basmacı Abdtillettalı nez
dinde tezgahta<. nı,ık mektubu
mwı ke.ndlslne \ 'erilmet.lnl ve ce· 
V&Jl ya:ım.MIDID tenblh edllme&lnl 
rica &sem. bilmem yaııar mı.ttı

nız T •• 
Cevap - Verdiğiniz adreste ne 

basmacı Abdülfettah ve ne de tez
ga.htar Ahmet Necati Selen var
drr. HattA, o civarda bu iki ismi 
tanıyan bile yoktur. 1'-1ektubunuz 
posta He size iade edilmışlir. 

S - 'Cıı;küdard& imrahorda n u
mara 68 Bayan Sa. &0ruyor: Niçin 
bir mfutabaka <laha a~m ıyorır;uuuz. 

Kim kln1lnJe evlenmeli mu.sabakar

oız blz okuyucalar ar&Mmda bUyilk 

bir alô.ka uyandırmıştı . l\'fesebl, 
ona benzer ;>·eni bir mlbabaka ar
mnk mltmkün deği l mi?. 

Cevap - Ayni arzuyu izhar 
eden okuyucu1arımız pek çoı,, Pek 
yakında bu arzuların is'a!nıa ça
lu,ıacağız. 

--o--
Fenerbahçelilerin kongresi 

Fenerbahçe Gençlik klUbUnden: 
Fenerbahçe Gençlik klübünün 22 

haziran 1941 tarlhinde toplanan umu 
mı heyet tçtimaının il<;UncU celsesi 3 
a~tos 1941 tarihine mü5adit pazar 
günü saat 10 da yapılacagından muh 
terem azanın teşrifleri bilhassa r!ca 
olunur. 

GONON
CTAKViMi_I 
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AY· 7 - GUı'V : 212 - llı::ır: 87 
18 
6 

R& \//: 13.\7 - TE\l\ICZ: 
l//CRİ. 13-00 - RECEP: 

VA.hl.T ZEVALi 

GL'.\EŞ: 
ÖGLE: 
iKt Di: 
AK).\\!: 
YAT,! : 
İMSAK: 

5,55 
J.3.20 
17,06 

20.27 
22,17 
3,~2 

EZANI 

9,28 
l.33 
8'19 

12,00 
1.19 
7.25 

lenememi~tir. 

Uün vt..rilen karara göre; Deniz· 
bank kanununun tiı;UncU maddesi De 
nizbank, uhdesinde bulundurduğ:ı 

h;zmetleı.·i 1ktısat VekA.letinden ala

Manifaturacı Papazyan 

Adliyeye verildi 
cağ"ı direktiflere göre ifa eder denil- Sultanhamarnında, Havuzluhanda 
mesine göre Satie bina.sının aatın a- manifatW'a ticareti yapan Harmıne 
Iınma.sında da direktif almağa ihti- Papazyan dün mağaza.gına. gelen Fi
yaç olduğu halde, dırektif alınmaınış 

1 

yut h-!ürakabe memurlarına dUkkiuı

olduğu iddia olunmasına ve buna kar daki boş rafları göstererek malı ol
şı bir malzeme deposu satın alınma- madığını söylemişse de yapılan araş_ 
sında Vekı11etten direktıf ahnağ11. lü- tırrn& sonunda antre~u içer isinde 
~um bulwunamakla. beraber bu ınti- külliyetli miktard.ll mal bulunmuştur. 

saadenin lstanbul limanının inui.rı Bu esnada Papa:ıyan Tq vikiye 
hakkındaki be., senelik plA.nda, ve Sağlık Yurdu hastanesine İngiliz tW 
Yusuf Ziya. Ön işi~ tİlüdafaas~nda da 1 bendi diye yerli ince bezleri satma.f~ 
mevzuubahis Vckıller l:leyetınce bu 1 kalk lığından Papazyan her iki suç 
hu~ta müsaadenin verllmi.ş olduğu 1 Uzcri.q,de cürmü meşhut halinde ya-. 
diğcrlerlle beraber mUda!aaten z..k- kaln.ruırak Adliyeye verilmiştir. P a

redilmeslr:e göre, Satie blna..cı.ının De. pazyanın muhakemesine dün asliye 
nizbank tarafından sa.tın alınmasın- ikinci ceza mahkeme::;inde b~lanmı ş... 

da Denizbank kanununun UçüncU tır. 

öğrendiğimize göre Yek!lettaıı ge_ 
len ikinci bir emir dig"er bü tUn fa· 
sulyalara da fiyat k<.muııuasını bil
dJrmektedir. 

Fiyat Mürakabe komisyonu dığer 

fasulyal&ra. da fiyat teabiti için piya.. 
sada tetkiklere ba.şla.npı.'jtır. 

DUn bu hu.susta Boraa.ya bir tez
kere yazılarak fa.sulya fiyatları is

tenmJ.ttir. İlk içtımadı• butü.o. taauı

yalara azami fiyat ko·aıacaktır. 

-o---

Şirketi Hayri)rı? bilet 
ücretlerinde ·tenzilat 

Şirketlhayriyenin bilet Ucret.lerio
de yaptığı tenzilA.Uı t•i!e yaruı sa
bahı:ln itibaren tatb~" olunacalttrr. 

Yeni bilet tarifesine göre Üalcüdar 
Salacak ve Ha.rem iı&k elelerlnden Köp 
ı11ye ve Köprüden bu iskelelere yal
nız gitn1e ik.Jıc:i mevki 60 para ucuz 
olar&k ıo, birinci, 1 lr.tırllf """" ola
rak 13,5 kuruştur. 

OakUdar, Salacak ,. Harem fskeı

lelerlnden Beflktaş, K iab&taş ve Köp. 
rUye ve Köprüden b u i8kelelere gtdiş 

ve dönüş biletleri. btneır kurut ucuz
laWarak ikinci 17, tltind. 2:ı ıwn.ş 

olarak satıla.cakbr. 

Soruyorlar 
Gasetelıer yaıuyOI": 

•·- Bak er R1ıüese ~ I! e ,.
yeye intikal eden 11"9 çlfl 
kabı lhtikAn 1fi ortaya "'1 
-leler çıkanrıtıı- f'l?t 
kabe komisyonun- bd tıf 
km4a birbirine ayma,..... jJl 
ran varlllMJ!. Tesblt edJllll 
de 28 kir rvvelce fa:ıJA .,. 

kAr addcdJlmi'}, llODI'& f1'ı 

dil Te -111 go~!. rfİ 
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H.ER GüN,, 
-ı' . •. 

BiR .:FIKRA 
.a K.I SÖZ~ n...ı O-rııı r' 

lkln<·i ~ıu~tafanm hoe»ı Fey
ı.ullah Efendi harl , müf~1t ,:e !}1-

narık bir adamdı. UilkClınetl bir 

)"i~lm ''" f{f!Jtlm yeri )llpnıı.,tı: Ev
lft.tlığınr Sadrazam, dört oj1unu 
Ka7a"ker, ~•k ,-e yakın bütün 
akraba \:e tanıdıklarını birer 
mühim memuriyete t.ayin ettlr

mi1'tJ. 
Zorbalar bir yere toplanm19lar, 

hM·a hakktndakl dü~Unttlerlnt or

taya ko:rınu'llardL Kimi (;JdüreUm, 
ktnıl ıürdürellm, kinıl gözlerine 
mJl çektireU nı, ldml de rı:eie ten 
bindirip rf'zll \'f' rU!i\'8,l Nlellm de

ml~ler, fakat bir türlil lttltak edP-

nıenıl1lt'rlU. Ru 1,1 ba,ka bir Klin 
()('akta g5rUşınek üLett dağıhrlar
ken kar;ılanna hl r Bekta,ı df'tle l 
(' ıkını': \ ~ ... orınu ~ 

- S e f'ftinJz hot'anm h;lnJ ! 
- Sonl\ bıraktık df'dem, bir de 

r.H·ııkta konu~caıtı:ı. 

D ed ac·ı A<'• giJJmü1 'e: 
- ()(-ağlnız.ı \'e oc._·ak.Jöruıuzı 

tOudü.rdüktaı aonra nu '! .. dem.16 • 

Buan lt'r ıı;in(lf", aiıı açık horluyarak Odrcy'in 
yanında uyuya kalı)ordu. 

Lı>nç kadın bir aralık oda kapı ını kilitlemcğe 

ha~ladı, Fakaı hu dı:Ca Hc-rbert ballon kapısını 

ka('ıyan hasırı açarak "e çakı ile baiı kecttrt·k 
odaya dalı}ur<lu. OJn·y ~k tikfıyetçi idi: 

- Bu &f'Ce Liyaretleriuiz beni halita ediyor. t:y. 
lumu kaybeıtim, hasta olaC'ağım. 

Bir gıin tV\it-1 )İne bö)lc hir münaka,a.dan snnra 
lltrben nihayet kıskançhğını ortaya '1urmtıt \'e 
c.kıniştı ki: 

- Galiba yeni dostlarınızı bana tercih ediyor· 
ıunuz: 

Odrey bayılacak gihi bir halde idi: 
- Hangi doetle.rımı? Kimden bahtt'tmck İF-tİ· 

yonı.un11Z? Robttt Lind&tnn'dan mı? 
- \'a!nıı o delil .. Ba~kaları da -Yar. 
O lrt'y kı.casının gece ziyarf'tlerlnden kaçmağa 

ba~ı)·alıdanbui Hcrbcrt kuşkulu ıavırlar almağa 

batlıt.mıştı. G(ınintiD içine b&kı)'Or, hrr bardı.tlini 

tetkik ediyurdu. 

Odrey to1le dü1undil · 
1-fuılaka al;yhimde Lulunan biri~i var ... Ama 

kim? 
O gece de pancıır k.ımı1ıl11ndı. Odrey yatağının 

içınde doğruldu. Fakat bu harekeii rüıgir yap
mııı ı. )"aj:mur dıştrıda pl.ır talır yai:ıynrdu. 

Tam ~1ala<'3ğı ıaınan acı J.ir .,-,.s duydu. sıçradı. Bıı 
deli 1.ıır kut itli. Aı:ı arı Öh.iyordu. Tanı hallonıın 
krruırına konmu,tu. Lyumanın İnlki.nı )'Qkf ı . 

Lykusunu Laı;ıran aıul~ Herbert \e deli ku. un 
otmeM olsa)ılı ue ite .. Para ihliyaeı da "ardı. fljr 
aydanht"Ji Hah•J•ıı~ Cat('te&ıne yuı yazdıjı halde 
bi.Jıt ı J)('k lıoll&~l!tll. Lw·te ha~mııbuririniu 
ta'iaivt6iıtl dinliy ek lcrLilıanelere &itmi~ti. Bu yaz• 

EDE~I ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 
rlıA:ı moda yazılarında T•plı~:ı rek1M..m için kendi· 
jne tok tenzilat )'apacallarını biran ıçin ummu!t' 

tu. Fakat }aptıkları yüzde elli tenzilat hile ~1* 

hüyük bJr ya rdım olmanıı~tı. Bir trk esvap satın 

ıı1ahilnıi~ti, halbuki t-n aşııtı üç elbi.aC)e ihtiyarı 

"arrlı. Bunu tf'min için de ıauteye daha Ü\' yaıı 

yazma~• lıi.zımdı. 

Bütün bunları diişfinN"ttk o1~nı, hiç uyku tut· 
turamıyacal:ım, diye mırıldandı. 

Fakal daha bir ı:nk dü~iinef"lf'r ı.ihnint' f(diyor, 
gect'nin tt·nhalı.f:ı "\-1 karanlığı içinde en ufak üain· 
tüJer hilf' kt-dt·r halinr, ı-rt.ırap haline giriyordu. 

Bir aralık rrt ı ıtiinkü yenıt"ğİ dii ündü. Daha 
ndt·r p~frttteğini du,ünnıenıittı. Sonra batıruıa 

gt>ldi. lft"rlwrt o r;iin yı.:nı'i;e gdmiycakti. içi ra· 

hat rttl. l\rndi~i ne ol!Ml yt·rdi. Fako.l yazı mt\'ıuu 
hıılınas ı Ja lıi..umdı. ,\Jamakıllı bir yazı çıkarta· 

bilnıek için en aşagı üç ıaut çalı2nvk. icap t"Ji. 
yordu. [\'İn ıl..ıunı da !ıfmurdan akıyordu- Dann 
akt.ırtınak 1.izun... ~ahahle)'İn mimar ıelrct"klL 
) aAmur yai:ıyc,,.-, yaAıvot ... İ-;ıe liııın olan mevıu 
c~3jmur altında moda> diye bir yazı yazacakıı. 

Her akpm yatağının yıı.nıoa zaten Wrm \e Jı.a. 

iıt h&lırlardı.. Ya"a~a cibinliği araladı, muanın 

TEFRİKA No. Sl 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
üzerinde rluran tabla, eİ(ar& ve librlti df' kalt"m 
ve kiı}ıtla beraber içl'ri aldı. Cıgara içmeden yazı 
yıuamazdı. 

Sabah alarma a bqlamıJt ı. Tablanın içi y8nmt9 
cıganlarla do1u fdi. Odr"Y yorgnn, fakat nlf'mnun, 
uykuya daldı. Bir rrı"1ddct eonra h:lrfonun çnlma""ilf'l 

uyandı. İyi tanıdığı bir set-ti. İngili:ı: tiveaile çince 
ı;öyh.iYordu. Anlıyamadı. 

- Allo, allo, kinuini.ı? diye J!'l.rar f"dfnee tt'~ 
fonun içinden bir kahkahadır kııtptu. Ro)J('rt 'ift 

güliifu_ Cc,·ap bekleıncden a"'ı~ an·le ~ §fıflc-r 
sö-ylUyordıı. Bunlar da aıılıyamıdıi ı acayi p keli· 
mı·lerdi. Biraı daha ~ülerek L:onu!}tukıan liOnra : 
~ Bu si:))lf'dilJcrim çiııce merhahııl dtnı, kt ir. 

Hattrınuı da 10rdurn. Sut on Lire kadar uyunur 
mu'! Akşam geç mi yattınız. s<•k mu gezip eğlrn· 

dini.ı? t\e'? Yok.sa (alıflınıı mı? Faila çalıtrnayı· 

nıı. Sııe mıilıim bir lıalM·r vcrmt·k için telefon 
ediyonıın. 'lt:thur avlarım.:ı gitoıek için haı:1rlı

ğım tamam... JCı.içUk a"\-'tm hazır- Nerı dr mi? 
Tabii karıııla, Udügor'd'l- Haha kınunu ıe

~irnırk için •İzi cl.n•rt t'diyorum. Kocanız mı '? Ne 
yapalım, onu da getiriniz. Ne detliniı? }ı.. cndisine 

uıi 1>0racalıın u:? Demek l i telrar telefon mu eL· 

mcm Ji n m? Peki_ O lalD4ll c:e-vap l erininiz. H• 
yıc telefonla olmu, kendim g.1.·lırim. Kabul etliği· 
nizi i11it:nsek isterim. 

Odrıf'y yat.aktan f ırlaCı. W.,_i;or~a . Lir hafta tQ· 

nu gtçİrırH"k ihtimaline çok &e\İniyorı<lu. Genç sul

tan hiç hatırından ç1lrnamı§tı. 1(.aqıda uuoan 
Yf'Iİ I \le kwytıı ormanlan1e Udaigora daima hasretle 
bakar, dunı rdu. BRI'Mlnın CN"arla ve cüı.c-1 bir 

m~c·ket olduğuna §Üpbmİ yokta. Bq aydanbt-ri 
IWıayong'cla oldup halde be<>cı> U.ı.icora gjtm<k 
f ın.atım balamunftı , 

Saat on biri çalılı. GetlÇ kadın: 

- Eyvah .. mimar .....,.ıe ;.., gel-L;, geç. kol
dun, diye dütü.ndü. 

Uf<llı ç.ağınp acı<du. Şu cevabı dılr : 

- Mimor gddl. Uotalan da cöoderoi. Çalıjı· 
yorlar. Mutfak su içinde, yaimur htitün gece 
yagdı. 

- Ya yemek nuıl "e ~rede pi,ecek? Ilemt'n 
b&na atÇıyı g(inder. 

Diye teliif etli. Diraz aonra atç ı ı~ her Çinli 
gibi aak.in wı güler yüıl ü idi. 

- Yemek. pişi rmt"l. için mutlaka nıuı {ak l izım 

dt"li l. Ben &damda .ına.npl üut--ia dr hir (.in )'e
mf"ği yaparım. 

- Bilinin li efendi Çin yeme p.it"D ho~lıtn.· 
mu. 

- ll ()§.laeır. Du yapar-al: ıın YelJ'C k çok gilıal.. 
- Ne ~r8(;e1uJn Mlyle.. 

- Söylemem. Daha ben do bilmiyorum. Ama 

bq:cot"Cf'k "i niı.. 
Bir düzi)·e gühiyordu. OJrey çar•t!- İZ kaldı~ 

- Pek il i , ne U.t.cr:5CO yap! f feıııe{:;q methur 

oldu. { Aı ıkası var\ 

pi ıav1 

•• Bananın KasmıbeY""' 

plri.Dclııdf'n arzu et.tiği,.P 
nnı t uzlu •u içinde ~ 
rin<'l•r ,1şmcye lıaşiaY,,,...; 
lndlcinlz wı J)1c·o &üzUJJüf.

' ece 1ki ;yemek ı.a,ığı 

koyunuz. Yağ yamıı"'1&" 
ce reaclecle• geçlrilınlŞ tl9 pıd 
\U(, gayet ufak dotrao tf 
~iz ,.e yağlı<'a- et ~ 
ınlktarda kuş UzlimU k~ 
hafif kaı.'Urunuz. suı 
rln<'I gılnce dökUnil.%· I~ ,ı 
IUıtJlııllz kabın bir ıntoil 
koyunuz. t z.erlne kafi l 
tuz, tnr<'m ı. e yeni baJı..'i' 

İki yemek ka ;ı~ı ela "".!.ı 
' e edlp l.."Bpalıru ıaıpaJ.:, 

patın durtte UçüoU "'1'", 
larla 8tıhı hanıurla ı~ 
ta bir ateşe koywıaz. 
(inde hanıurlıır kw·ıır 't 
n1afa başla.r. O ,-akit 
büyük bir kaba ""' ~ 
rek kapa""'IlllZ. lrüı.:ecl 
f l) ctle ~ 
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kasırgalan karsısında 
.. rk münevveri 

§il SON Hı\BfRl.E R l@=I 
Prens Konoye i r a n d a 

ifşaatta bulundu Almanlar 

@v ASI ıc:vı6J 
Rus mukavemeti 

ve Almanlar 
':(azan: M. H. ZAL 

bile glrcınemi. !erdir. 
SO\)et t rnfmm mull!lrebc tempo· 

ıru ~ i.ık elmi5tl r. Bir ille) tin n nıulın

rebe~l nde mtitenrrrz, mul,abll tıı:ır

nı:ıl:ırı knr!jısımln kazmıı kürek kul
l:ınmnğıı meı-bur eden bir ordu m:ıg

lQp olnıu' yılamaz. Nnnn - Snıo

ll'n'ok ura'iınd umuını bir Sovyet rl-

Bursa \efil. Pa•a hastahanesi scrtııbilıi 
rn tanınmış rontk<.'11 miitcha .. ıelnrımızdan 
B > Doktor Ce,at Tnh•ln Pckeıın'un kızı 
\O Ankarad.ı Biliıl Akba'nııı hnldız ı Ba· 
)Bn ccliı l'eksıın henüz genç )D§ında 
iken duçar olduj;u ha•tulıkten hutün ılıti· 

manılara rağmen l'lırtulamıyarnk clıin ha
)ata ı;ôzle.rini kapamı~tır. C"!'nazcsi dun· 
ku ı-:ırşJmba günü Karaeaahmetırki nllc 

d:ı mu- m kbcrc•ine defnedilnıi~tir. Allah rahmet 
leyl 'n. 

Japonya bütün 
ihtiyatlarını 

seferber ediyor 

Londra, 30 (A.A.) - <B. B. C.J Sov· 
yel i~1ihharat blıro•u reis nıun' ini Lozon· 
ki gaı tt.-cilcrc şu beyanatta lrnlııııııııı~tur. 

cBnrbiıı altıncı haftasında Alman ileri hı· 
rcketi durdıırıılmu,tıır. Bazı cephelerde 
mukabil taarruzlar -yapılarak diışmen gc· 
riye tarıledilmiştır. Ct'phed< abit \azİ)CI 

)Oktur. Buıun crphe boyunca. haııi cep
he g.,ri inde harp edili)or. Dazı Uman 
knnetlı ri muhu:ıra edilmistir. • ıperlcr 
Jıarlıi s:ıbitlrstirm k için dcğıl, fırlamak 

itindir. 
Mşi i,i adındaki Jopon gazct~i tara· 

f ı ndan Almanların 1-eningrada girdikll'ri 
hakkında 'eri im haberin doğru olup ol· 
madı ı hakkındaki ~uale Lozonld şu ce· 
vnbı •ermi~tir: 

c<;.i)li)chileceğim Alman propaganda~ı· 
nm bu gazeteye girebildiğidir.> 

Sovyet 
Polonya 
Anlaşmasının 

metni 

lngiltere, / Iran 
hükumetinin 

dikkat nazarını çekti 
Londrn, 30 ( A.ı\.l - Reııtcr: 

Mı tl'r Eden, A'am kamara•ında sonı· 
lan hir ımale şu c \obı 'crm ,tir. 
İrand3 ç k {.ula ıli.lıı.rda Alnıanın 

ikanı t dm ıne mu;aadcye dC",am ctm k· 
le maruz kaldı ı tl'hl Le hakkında lran ı 
lıuk0mf'tirun cıddi ur ıı n.ızarı dıkkau 
ni cdhetmış Lulıınmorum. han lıukiım 
tinin bu ihtarı lw ha k ııacıı ını ' lıu 
\&zi)l'!İn önunc s;rı;m k U7.t'rr ıeap <den 
ıcdbirl ri ninen ını umit rderım. 

Soryet Rıı'i)aıııp da O) ııı şekilde bir it· 
ffhhii•tc bıılıınup hıılunmadı "•ı !U ılinr <» 
nıı olarak Mi tf'r Edt-n demıitır ki: 

Hu ıştc SoV)et lıiıkümt ti ile eıLı bir i~ 
hirlij;i )Bparak hnrek t tllik. 

~--~-o~~---

Röyter muhabirine 
gör e 

Moskova istikame
tinde b ir yarma 

yapamıyan Almanya 

Kiyef bölgesinde 
bir gedik· açmıya 

çalışıyor 

Smolensk - } i.fomir 
laarru. u 

parçalanınaktadzr 
Mosko\a, 30 lA.A.) · Reuter a

jansının husu ı muh bıri bı'd ri~ or: 
Moskova ı. tıluı.metlnde bır yarma 

1 hareketine muvaffak o.nmıy ., Hıt· ı 

lcr'ln şimdi Ul;rayn nın merkezi Kı
ef'e cogru bir yarma h:ı.reketı y p
mak Uzere g:ı.yreUer!ni toplamak is
tediği anlaşı.maktadır. 

Son Sovyet tebliğine göre, Kl
e!'in 130 kilometre kadar garbında 
bulunan Jıtomıı bölı;c nd Almanlar 
tarafından ~apılan şıdd t 1 b r taar
ruz Sovyet oı du unun muıı.nnıdane u 

mukavemetine çarpar"aı. parçalan
maktadır. Jıtom r bo,g ı de bır le 
rl harek t d h ko y nkl r d bl 

~ iıtlin gozlcr Rusyııya dlkll· 

l9 ml':tlr. Kiminde sadece me
rak, kiminde C'ndişe, k iminde lbnll 
manası \Rr. Rus harbi baı:lı)'alı 

geleeek pazar günü nltı hafta o
lacak. Ruı; ordusunu imha etmek 
için Alnıanl:ırm lptidadnn ta!uDla 

ettikleri nr.ami nıuddct taınamclR 

Harbin bundan fa:ıl:ı. uzaması, :rd
dırım lıarbl ınahllctlnl kal betme 

ı 'c J ıpranmıı harbi şel{)lnl alma
ı drm ktlr. 

Alııııınlnr, Uu ordusunun clai'd
ılı ını, ordu lıallnd"n çıktığını de
falarea 11.ın ettiler. ı~akııt m evcut 
olıııı3 an ordu düğllşmcye de\'am eı 
ti. Jlattfı mukabil taarruıJar yap 
mnk lstlclndııu go terdi. 

•• imdi Lokalanzelger \'8 .t,~ 

furter Zeltung gazetelerinde dik
kate de er makaleler ~ılo)Or, Rua 
ların lr.atla muka\emct-0 dewamr 
üzerine harbin bir şekli aldığı "' 
yıldırım şeklinde neticeler ' erme 
dl 1 lll'rl llrUllil or. Uôylcee ... 
çetin rn uılımetll bir harbe .luu.ırla. 
nı) or. 

Alnınnl a, Rus Jıarblnl yıldınJll 

.ckllııdo netteelendlrmek UmldO. 

a keree çok uıyl:ıt \erınlş, pek çol 

m:ılzenıc zlJ aını göze almıştır. 

' arru:ı. kunctl )a\aşla),p btr 

kall. r geniş bir l'Cplıe üzerinde il 

hımU ındct tiU.\BR bir dU'manll 

bir JllC\ zl \o slı>er harbi başl&rN 
bunun yiıkü Ahııııııl a lçln ağır o
lacak, l ıldırını h:lrbl bazı l erlerde 
müdafn:ı harbi halini a larak Al· 
nıanlurı ) ornc:ıktı r. l\I afc kazaa
mak. cluşm:ın ordusunu imha et
meı. şartlle ~ok kırlı bir şeydir, 

fııkat bu orrlu taarruz kabllf)etlal 
muhnf za ederek çeldlln;e git gide 

ıılc.} he donebllir. Hele gerllerde de 
frdal çeteleri çalı~ıııa3 a de' am & 

dC'r e .... 

B. Hopkins 
Moskovada 

r. 

--o-

Sovyetlere göre 

Londra, 30 ( A.A.) - Sovyeı • Polon) a lirse de Almaıılaı ın ::>ovy t kU\ ~ ctle
aııla ma11nın m.-ıııı aşağıda )nzılmı.ur: 

1 
rtnııı bOyUk bir kı mmı ı l\losl.o\ a

l - :X.\)Ct lıukumeti J>olon}ada arazi nın gnıbındn 'llO Smol nsk mı tak -
d<'Ai ıLlıklr:ri hakkında Almaıı)a ile .So\· eında topland ğını zıınnetUkl rl s.ı-
)ctltr birli i arasında 1939 s nesind ak· ı; 

Alman rnd.}oı;u ne di.}or? 
Lo d a, 30 CA A) - Ofı: Berl.n 

rad.} o u, d n ak m Sovyet kıtaatı· 
nın A m h Unrının gerisindeki bır 
çok muku met noktalarını zorlamı' 
olduklarır.ı k bul etmiştir. Radyo. 
Alm nlann Ukrayradnkı ileri hare
kt'tle inin betactinl hamlann fenalı 

nılmnktndır. A man.ann y ğmur tedilt-n ınuıılıedenin ipıal edilmiş olduğu· 
n•ı kuLul eder. başlamadan evvel Mosko\·aya gır-

(Başı 1 incıdc) + 
orduların iht iyuoını bu hatla temin etmek 
kabı ! değildir. 

Şayet Alm:ııılar, MosL:o\a • Lcniııgrnd 
)olunu keserlerse, Leningrad hölgcsindcki 

0\1 et orduların ı çenhcr içiııe nlını~ ola· 
cakl.ırdı r. 

Hu takdirde ,:,o,1etlain, ordularını İm· 

ha ettirmemek için daha enci cenuba 
doğru çckmı:lcri \<')11 Alman kuncıleriııi 
yerinde tutmak için mııkucm t ~tmclcri 
muhtemeldir. 

So\ >etlerin birinci har(' ket !arzını kalıul 
ttmelcri ilı inıali daha kıınetlidir. Hare· 
lıiıın bird!"nhin• Nmogrod'a uıtikalı, 1 C· 

ningraddaki ardalar içııı lıir l!"hlıkcdir. 

Snıolen•k Lölgeaindeki ffif') daıı mulı.ırc
lıcsinc ı;clincc : :::;n,')etlerc göre \lnıuıılar 

mr"zill'rindrn atılmışlardır, Roman)& r.('p· 
lıcsinde Baha §l'lırinin Alıııcın • Rumen 
kııvvr.tlcri tarafından i gal ı•dildif;" lul<li· 
riliyor. Buıııdaki Stalin hattında lıir ge· 
dik açılmış demektir ... > 

- R d)o Gaz!'t~i -

Polon}a lıukiımeti, Polonyıının hiçbir 
d"lt'tr • on etler hirl i;i nlC}lııne ıniıtevec· 
cilı Lir aııla~m.ı ile bnğlı olmadığıııı he
) Dil cı.i!'r. 

2 - Bu aııla•manın İnıza~ını müıe kip 
iki hukumrt ıırasındıı diplomatik munu e
betler )eniden tesi !'dilt.-cck "' iki lıukfı· 
rır:t dr rhal hirbirlrri nt"Zdim: buyuk elçi· 
ler izam edeceklerdir. 

3 - Her iki cl!.",let llitl<'r Alman}a•ı· 
na ka111 )apılmakta olan harpte yekdi · 
rinc kn11ılıklı )ardım rapnıak \C muıa· 
lı<'ret gci tl'rmt'k lıu•u larında mııtnbıktır· 
lnr. "o\)rt lıukum ti, So\')f'I lıukümcti ile 
muıabık kalınarak tayin cdi!C<'ek hir l'o· 
lonvalı kunuındanuı emri altında ve So,. 
vr:t. topraklarında Lir Polon)& ordımı ltş· 
kilinr mmafakat elliğini he) an edı r . .,u 
kadar ki. c;;O\Jet topraklarında ıe .. kil edi. 
lccck Polom o ordu•u a•kcri lıorC"krt itih:ı· 
ri le Sm')et haşkumnndıınlıj;ına tliLi lııılu· 
nacak 'e Poloma ordusu Sovyf'l ha•kıı· 
nunda he}ctinde temsil cılilmi, buluna· 
eaktır. 

Bıı ordunun kumonda!ıııa v~ Ervki idn· 
r<' ine a·ı tderrıınt mlitcakip hir aıılıı~m& 
ile la)in edil ekt"r. 

Erzurum imar Birliği Başkanlığından: 
F..rzurumda i mar birl.ginin ı;ö ll'fcce i )erde muntazam bir surclle İ•tif cıliJ.,. 

r ek '" lim eıiılmek uzere 22X14X16 clı'odında ) uz ') irmi beş hin parke ta~ı kapa· 
lı zarf usulile ekEiltmC)e çıkarılmı.ıır. K11if bedeli on b!'Ş hin liradır. 

l\lıı~akknt l!'ıninatı <1125) hin )uz }irmi beş liıııdır. 
Ek iltmc \'e ihalesi 1 EvlUI 19~1 paLart<"'J guııü,. nat on bt.tc Erzurum ,iJii. 

yeı 
0

nıakaınında topbnııc k imar hirlığı idıırc h(')eti tarafından )apılaLaktır. 
Tnliplr:rin teminat mektup 't')D maLhu7Jarın ı le Ticaret Oda~ı \(' bu i~c ait 

'afıadnn alacakları • lıliHt \c•ikaları nı ehihmenin açılarağı saatten bir saat 
evvel teklif mr:kı ııplarilc lıeralıer ba•knnlığa \ennelcri ilin olunur. 

Keşif, ıahli fiat, ~ert name imar birliği mulı:ı elıeslndcn olınahilir. (6300) 

Kütahya Vilayetinden: • 
Temdiden açık l'k ilıml')e konulan ,,l.iıeı m .kez hastahane~i iliiçl:ırının 

ihalesi günü talip çıkmamış olduğıınd:ın 2190 ayılı ilı:ılıit kanununun 43 uncu 
maddesine -te\fıkan Lu iliiçlnrın 22 7 941 tarihinden itibaren Lir ay zıırfında pa
zarlıkla ihale$İDe karar lerilmi•tir. 

1\Iııbammcn bedeli 3991 liradır. 

l\lmakkaı teminatı 299 lım 50 lmnı,tur. 

Şartnamesi \C l]jç li ıesi Sıbbaı Mudürlüğiindrn 'eya daimi encümt'n kale
nıJndcn istenebilir. Talip olanların bir 11) müddet zarfında pazarlık yapılmak üze-
re \ilayet daiıni encümenine müracaoılan ilin olunur. (6331) 

Kütahya Hava 
Başkanlığından: 

Satınalma !~omisyonu 

1 - 27217 Hrn 11 kuru~ k~if lıedl'lli bir udet paV)on kapalı ur usulile iha· 
leye konulmuştur. 

2 - İhahrl 15 8 941 cuma ı;iinu aaut 15 de Kut.ıh)o merkez komutanlı ı 
saıımılnıa komİ•)nmınıla )aıııl cakıır. 

3 - - Pa,')onun mmnkkat teminatı c2-140> liradır. 

4 .,artnamC"Sİnİ gorııı k İ•teyr-nl!'f lıu gün \t' ilı leye girecek olanlar ka-
ııunun icap tllin i i \csaik ile lıırlıktc hrccckl~ri teklif mekıııplarını en geç 
15, 8 941 gunıi saat 14 de kadıır makbuz mukabilinde komisyona \ r:rmclcri. (6368) 

melt timidıni beslcmelerı vcy geçen 

haı ple olduğu S bı t:kraynanın l\los- ğı ılC' iz h etmcktcdırler. 
kova ile !rt batmı kesmek maksadı 
le harel<et etmeleri de mUmltUndUr. 
Böyle bır planın tatbıkına kalkışmak 
tcemmUlsUz bir hareket olur. ÇünkU 
geçen harpteki vaziyetin nks ne ola
rak şlmdı Almanların kaı şıslnda tcç. 
hızııtı mUkemmcl ,.e şımdJye kadar 
sa\'tı.Ş kıymeti nzalm mış bır So\'yet 
ordusu bulunmaktndlr. 

Bundan başka verilen ağır zayia
ta rnğmC'n, Sta in'ın elinde ordunun 
boşluklarını dolduracak sa;ı.is z insan 
11ıtıyatl 'e Almanlnıın da tce U!le 
mUe~ırlığlnl IUrnf ettiklerı mtikem 
mel tanklar vardır. 

FERDi ve IÇT IMAİ 
H A D iSELER 

F ı.ı Dlva u .Muh sch:ıt azalığıı 

d n cm il Rıza Bahtıyann kızı Ba 
yan Sem hat Bnhtl.}arla Malıye me
murlarından Şckıp Doğan Ankarada 
evlenmiş erd r. 

* TUcordan N ıt Ktreççinln kı21 
Ba~an N'urıyc .le doktor üsteğmeı 

Alman taarruzunun K ef istıkame.: Hulk. ôzcan OskUdarda evlenmışler· 
ttndo ynpllmasınm diğer bir sebebi dır. 

de Almanlarln son derece iaşe mu,. * Sigorta a.ceııtalanndan A hmet 
kUU'ıtllc karşilaşmış bulunmalnrtdir. Nuri Kayıncının kızı Bayan Nadid& 
Almnnl:ır bundan başKa So,·yct ça. ile lnhısıırlar ldaresı eltsperlerlnden 

tclcrlnln faalıyctınden mUtevellit gUç Mahmut Naci Sanlıcr Kadkö~ 
lUklerl de yenmek mecburiyetinde- evlcnmışlcrdlr. 

d.rıcr. DOCUM 
Lenlngrad mıntakasındcki batak. : 

llklar \'e ormanlar ise Alman ilerı 

hnrekett tç n çok gayrlmUsait bir a
razi arzetmektedır. Nıtekım bu har

Orta okul öğretmenlerinden Bay 
Sami ve Bayan Mefk<ll'e Kadalın bir 

oğlu olmuş, yavruya Bı;~lul adı kon 
bin ilk siper muharebeleri ynlnlz bu muştur. 
mlntaknda cereyan etmektedır. 

Peten bugün bir 
nutuk söyliyecek 

\ ich), 30 ( \.A.) Afi: 
Mare•al Petnin, 31 temmuzda Fran ız 

mııhanpler len onunun ihdasının } ıldunu· 
mu ıııüna cb tile bü) uk bir nutuk SÔ) li) c
ccktlr. 

ÖLENLER: 

E ki Bahri.} c dlvanıharb azalığı& 

dan emekli yarbay K9.mllın eşi HUa
niyc Uygun ölmüş, Karacaahmet kat 
rıstamna gömUlmUştUr. 

iuğundan emekli İshak SelA.mi Tok· 
goz Eı enköyUnde ölmüş, Karacaa.Jı. 

mette aile kabrıstanına gömülnılı9· 

tllr. 

Dominyonlar 
Jaı>0nya m eselesinde de domln

yonlar tngtıtere ' e Birleşik A meri
ka ile birlikte olduklarını 111 11 et ti

le r. 
Domlnyonlar, ta mamlle müstakil 

hükflmetlere malik memleketlerdir. 

t cap eden ecnebi memleketlerde 

k endi sil asi müme.o; illeri 'ardır. 

Domlnl oıılnr, l.onılrada lkıımet e
den l Uk ek k omiserler 'ıısıtn ile 
tngilte re ile clalına hali temastaılır. 

Jnr. H er clört senede bir ' c k~bın
da daha sık :r.amanlarda akdedilen 
tnıparatorluk konferansında domln 

) onların baş\ cklllerl BU.ı ük Bd 
tıınya Uns\ ckUJ ' e llindlııtanrn bl1 
~ uı,sl'k ınümesı;lll Ue m üzakereler
de bulunurlar. Jmparatorluk k onte. 
ransı umumi slla&etl müzakere Vt 

takip edilecek hattı ha reketi taval 
3 c eder, t akat em redemez. Domln· 
.l onların ba.5' ek illeri memleke tleri
ne a\detlerlmle kendi J»:trlaınento. 

lnrı İmparatorluk konfcran rnın ka 
rarlarına uyulup uyulmama ını ka. 
rarla!!t:ınrlar. 

Domınyonlar =:unlardır: Kanada, 

C"-enup Afrikası, A\ustral.ıa (vı 
VenJ Giaeal. Yeal Zelaada, 
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Soldan sata: 1 - :'\ı hat ı;..apı; t.urum
lerın en ufağı. 2 - Bir nt\İ armut . ..i 
Salatalık: Tenu~nni et~ 4 - Bir i!tkaml>il 
ıtiAıdı; Bir erl.t'k ısııü. 5 l\.uçücuk ro-
11an; Tersi: k!Aıt kibriı. 6 - Hah ş L.o
ınulanı; Bilgin. 7 w ~:Ok iyi i Uir kuş. 
S - Bir mabud; Bir uıır hacr:ılığ1: ili
.,f". 9 - :\ilıa~{'f: Bir naJ...il ' ' ıta ı. 10 
Kuılret!'İl; Bir i-.kambil rtnı;ı. 10 RI' 
~iınli i~alİ$lik; \azıh. 

t'ukorıdan uıa&ıya; l - Jlakil..aı: Bir 
tiir tarzı. 2 Bir har.an; Dnltlurnıa; 

BalıL a"ı lc .. a.zımatından. 3 - Guzrl; Dir 
İngiliz un"anı. ı ~ B··1 hi~tı·n hiri; Oda 
&ahanlıj:ı. 5 kızıl at ~: Doğrunun )8· 

oına uğramıyan. 6 '-'u; Ortaya konu· 
lan i~; Bir nota. 7 Tt"T i: u; Çırak.,, 

1 -- Çok budala; Tokun zJddı. 9 -- Akıt· 

rna; Bir "ili\'f'Iİmiz. 10 Bo~ ,.:~zerken. 
11 - Geni':'lik; Tazı• d··~il. 

D ONKU B CL)lACA..'iIS HALLI 
Soldan wl.a: 1 - A"u Lral~·a. 2 -

llem; EİİA. 3 - İdmuıı f'I; Dik. 4 
Taati; :\ahi. 5 - (Ley) 'ek; .,az: 'lal. 
~ - Ed (de); Yad; il<- 7 - Refik; '-•· 
ra. 8 - l'ıi!'>B.n; 'le. 9 Dalama: Fa. 
lO - Galiz; o .. m. 11 - Senelik: \~i. 

Yukarıdan o-:ızğı-ra: 1 - Ahiller. 2 
\"f·fla eden; Ge (mil. .3 - ı-mmak; Fi-

EN BUYUK iSPAT 

HASAN 
ÖZLÜ 
Unlarının 
Müstahzırı Eczacı 

HAS ı.N HASSAN' ın 

Torunu Turgud H aasan 

ve 

Oğlu Nevin Hassan 

Terkıbindeki bol miktarda vitamini ve kalorisinin zenginliği, kuv· 

vei grdalyesinln yüksekliği, tazelik ve ta.biiliğj sebeblle dünyan ın en 
mükemmel çocuk maması olduğu kabul otunmuf ve bu hususta en 

bUytlk mevkii kazanmış ve diplom donorJa tasdık olunmuştur. Muktedir 

çocuk mUtehassısları doktorlar tarafından hararet ve takdirle tavsiye 
olunan Yulaf, Mercimek, Pirinç, İrmik, Patates, Bezelye, T UrlU, Nişas· 

ta, Mısır, Çavdar, ve Buğday Özlü Unları yavruların tombul tombul, 
sıhhatli, neş'eli, gUrbUz yaşamalarına, çabuk yürUm~l er ine, çabuk diş 

çıkarmalarına ve çok omtirlU olmalarına ve hiç hasta olmamalarına 
sebep olur. 

ıı A S A N n1arkasına. "'e L<;m..ine dikkat ediniz;, 

dan. 4 - \t; Risale. 5 - Teni~: Kalil. ~~---····· 
6 - Rie: Ay; , ·aıi. 7 - Aıt; l.ııı. 8 -- i 
La; Dana. 9 - Daın; R~; Da. 10 - Ali 
baba; leı;. 11 - KJ.c; Cami. 

2 Apstoı 

Ölüm 

İM.anbul ôgTetmenleri Yardım ce· 
m lyeti rei..qliğinden: 

Cemiyetimiz aza.1111ndan Çatalca 
Sazlibosna köy okulu öğretmeni Jı.lu· 

barrem ~ıutıuyu aramızdan maalesef 
ebediyen kaybettik. Kederli ailesine 
ve sayın arkadaşlara taziyetler mizi 
sunarız. 

TER Z l 

MIBMIT SA Ba t 
A TA L AY 

Temiz masraf, temiz i~ilik 
Ba.y, Bayan kostümleri son mo· 
da üzerine yapılır. 

İstanbul 4 üncü Vakıf han 
Strasında Yeni Türkiye hanı. 

Cumartesi gunü ve gecesi 

Sarayburnu Park Gazinosu 
Meccani büyük sünnet düğünü 

aa, •• MOZEYYEN SENAR 
VE ARKADAŞLARI 

KRİSTAL CAZ HEYETİ 
BESTEKAR: SALAllATTlN PINAR • KE:UANl NECATİ TOKYAY 

DlimbWtü tsmau : 

SAZ - CAZ - VARYETE 
l'epeba,ı bahçesinin b üyük revüsü -1\-lütenevvl mehtab eğlenceleri 

Stinnet kayıt muamelatı: Cuma gtinü akşamına kadar devam ede~ 

ceğınden karyola ve masalarınızı almak için hergftn saat 17 den 2t e 

kadar SARA YBURNU Gazinosuna mUr11<:aaUa bu husu.si 

fazla tafsilAt ve malQmat alab ilir siniz. 

, 

VA T AN 

SANIN 
DIŞ MACUNU 

o:s:ere Hayat Verir 
,_ANCAK:., 

Her sabah, öğle ve ak
fAID, her yemekten sonra 

mutlaka fırçalamak tarttır. 

Bu uaulü f&tmadan, munta
zam bir metodla takip 
edenlerin difleri mikroplar
dan, hastalıklardan muha
faza edilmif olur, paslan· 
maktan ve çürümekten kur
tulur.. Her zaman temiz, 
parlak ve güzel olarak ka· 
hr. 

her yemekten sonra 
gÜnde 3 defa 

Eczanelerle büyük ıtriyat 
mağazalannda bulunur. 

ti Dokto~ i 
ORFANID S 
Cild ve ztUırevl mütehassısı 

Beyoğlu Sutera.zl sokak No. 5 
il apartıman 2 el k at Tel 43734 

İnşaat ilanı Devlet Demiryollan ilanları 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

l - Kayttrid~ in'!a elliriltXek İKİ pavyonları \'e evleri ile bıınlara ait yol, 
t analiu-,)on, harit:i ı;u t isatı giLi in,aat kapalı zarf u?>u1ile eksiltmeye kunul
flu}tur. 

İşbu inıaatın muhammt'n keşif bcJdi 181892,06 liradır. 
2 - Eksiltme evrıü..ı 2·1 lira nınkabilindc Ankarada Sümer Banl l\(uameLit 

~uf)E'~inden alınacaltır. 

3 - Ek~ihme 14.8.9-ll tarihino nıii-ıaılif per7~mLe günü !Uat 16 da Anka

Tada ~Ümt'r Bank. l muın 'lüdurlüğiinclc yapılacaktır. 
4 - !\1uvakkat tenıinat 23100 liradır. 

5 - 1 teldilt"r teklif ("Vrakı rnt·yanında imdiye ka<lar yapn11~ olıluldarı bu 

gibi i-:lere ve bunların l~d,.11,.rine. firmanın tC'knik tr.skilürının kimler<len terek· 

lı. üp t•ttiııine ,.e haıı~i hankalarla muamf'lede bulunduklarına dair vceikalar ko. 
yaeallardır. 

6 - Teldif mcl.tur•l3rını havi ıarflar kapalı olarak ilıalc günü aat 15 e 
l..adar makbuz mul..abiliode J\nkarada Sümc-r Bank Lmumi lıi.Lipliğine tetolim 
oluna<"aktır. 

D. D./IO'J No. lu tarife şarılarını haiz olup mekteplerin umumi tatilinde ik· 

mıil imtihanlarına yeti,ı.irilmek maksadile açılacak re~mi kurslara devam edecek 

talebt:le-re de kur~un )'apıldığı nıektr p müdürlüğiJndC"n "'eya maarif müdürlüklerin· 
den ~ka getirmeleri ~artile kur~un devamı müddetince 1/8/941 tarihinden itiba· 

reft ayltk abonman kartı satılır. 
Faıla taf~ilit ~in i~taqyonlara müracaat edi l metıi. (4915 • 6437) 

Devlet Denizyolları ilanları 
MUDANYA POSTALARI 

i\ludanya po~talarının ee!er günleri 30 Temınuıdan itibaren dı ği~mi;;tir. Bade
nıa po:ı.talar İt:ilanbuldcin Per~be, Cumarletı;i ve Sah glınleri eaat 9,00 da lılka· 
cak.lardır. • 

Ayrıca Pazar Günleri İ~tanbuldan !'aat 8,00 de kalkmak ve l\.lodonyaJan ıaat 
17.00 de dönmek üzere tetaezzüh postuı yapılacaktır. (Ml3) 

Milli Piyango 
Yedinci Tertip Planı 
BİRİNCi ÇEKiLlş 
7 AGUSTOS 19-11 

İkramiye 
Adedi 

1 

2 
4 

40 
40 
80 

İkramiye 
~liktarı 

Lira 

20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

İkramiye 
Tutarı 

Lira 

20.000 
20.000 
20 .000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 
20.000 

ikramiye 
Adedi 

1 

3 
5 

40 
80 

120 
800 

1 .200 

(l"ICI ÇEKİLİŞ 
i5 EYLÜL 1941 

İk ramiye 
l\tiktarı 

Lira 

25.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

İkramiye 
Tutarı 

Lira 

25 .000 
30.000 
25 .000 
80.000 
80.000 
60.000 
80.000 
60.000 

ıçüNCÜ ÇEKiLİŞ 
7 l inci TE~Rl' 1941 

ikramiye 
Adedi 

İkramiye 
~l iktarı 

Lira 

1 30.000 
4 10.000 
6 5.000 

ikramiye 

Tutarı 

Lira 

30.000 
40.000 
30.00o 

40 
120 
160 

2.000 so.ooo 
1 .000 120.000 

1.200 
1.200 

400 
400 

4.000 
80.000 

500 
100 
50 
10 
2 

40.000 4.000 

500 
100 
50 
10 
3 

40.000 8.000 

500 so.ooo 
100 120.000 
50 60.00Ü 
ıo 80.000 
2 320.00Ü 160.000 80.000 240.000 160.000 

Yekun 480.000 86 .249 Yekun 720.000 170.731 Yekun 960.000 
Yüz Bilf'ttP 21.2l Bilet 

KAZA'\.\CAK 
Tam bilet 2: Yarım bilet l Lira 

Yüz BiJrttc 21 .. 56 Bilet 
KAZA:'IACAK 

Tam bilet 3: Yarım bilet 1,5 Li ra 

Yüz Bitt"ttP 42.~ Bilet 
KAZANACAK 

Tam bilet 4: Yarım bilet % Lir& 

Her üç çekilişte satış hasılatını:ı 0/o 60 ı ikramiyedir. 
Bu planın B:rinci çe.'<i-·işi 7 Ağustosta Taksim 

meydanında yapılacaktır 

Badılı:6J 
Bayanlanna MÜJDE 

Ehven tpLrt.larla en son model 
üzer ine s aç tuvaleti ve perma· 

nant, manlkUr yapılır. 

AN KA A 
Bayan berberi Nimet ve Sedat 
Kadıköy Bahariye cad. No. 46/ 1 

BİRiNCİ SINIF \ IÜTEHASSIS 
OPERATÖR • DOKTOR 

RABİ:WE BATU 
lla!"talarını 9 dan 18 e ladar 
Sa~lık Yurdunda kabul eder. 

Td. 20107 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünde~ 
1 - Şutum · mucibince c l0.000> kg. birinci nevi >Prima Saa.z> h 

pazarlıkla satın ahnacaktır. !JJ. 
2 - Pazarlık 8.8.9'11 cuma günü saat 9.30 da Kabala# Levazım ~ 

deki alım komisyonunda yap ılacal..tı r. 

3 - Şartnamcei eötii geten şubeden bedelıiz temin edilebiliı:. 

4 - İsteklileri n pazarlık jçin tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 /, giİ 
parasilc birlikte mezkUr komisyona müracaatları. (6297) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünd 
1 - Kurumumuz eczanesinin b irsenellk ihtiyacı otan 127 Mtenı 

nın muhammen bedeli 2296,12 llradır. 

2 - İhale 7.8.941 perşembe g UnU saat 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı yüzde 7.5 dur. 
4 - Şartnamesini okumak istlye n1erin 

~acaa.tıar<. ( ~8 - 6019) 

7 - P<>Eta ile g<indcrilec k tek1i0er nihaye-t ihaln eaalinden bir Mat f'V\eline 
"Ladar ;rlmiş ve zarfın kanuııi §ekilde kapatıluıı' cılma~ı 18..tınıdır. Potada "·iiki 
olabilecek gecikmf .. ltr nazarı itibara alınmıyacaktır. 

8 - Banka iha!f')i icrada &e'"he:~ ir. (4f.:!1) (6.J.36) 

C'.ıküdar lıılh 1 inci h«1.ak hti.kim/i. 
linden: 

O ködar Tophanelioğlunda ve cadde!!İn· 
ele 6-l ve 66 o. da Vangel ,.e Yuvan. 

Cumhuriyet Merkez Bankası 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Beyoğlu eari ha·lalıklar nıiıcadelc mrrkr-1.i bina ının tamiri açık ck!'iltme)'C 

lonu l mu~hır. Ktıif h<'cl ·li 913 lira 15 l..uruş \ic ilk tC'rniruıtı 68 lira i9 kuru~tur. 

1'.f>§iC Ye prtname Z.ıbıl "~ \luamelıit 'tudurluğU kaltmındr giirülebilir. İhale 
8 8/9-11 Cuma günü &bat 11 de O:.ı,iıni F nciimt:nrlc yapıl,ıcaktır. Talipl(·rin ilk IC· 

minaı m.ıkbuz \·eya nıcktupları, ihalr tarilıindr-n ı;eJ..iı gün e\\el Brleliİ)r Ff'n J~leri 

1'1 udıirlügıine n1uracaatla alacakları f.,nni elıli)t>l "e 9ll )'ılına ait Ticaret Oda~ı 

vcsikalarilc ihale gı.iniı saat 14 de Daimi LncÜm('ndc bulunmaları lıi.omdır. 

(6189) 

Parasız yatılı , üç sene tahsilli lstanbul 
Ziraat Mektebine talebe alınması şartları 

l - Türl.., ya:ı,ı on dok11ı:u gt't;ııı('nlİ~, otla mt·.l..tt·pl<"n nıt:zun, çiftçi \·eya aral.İ 

sahihi evlidı olmak, hü:-ni.ihd.l e!-habınılun \"e ziraat iJerini )apmağa mü~ait dere· 

er.de sağlam bulunmak, mektebi bitirdikten eonra f'n aı be§ M"nc Ziraat \ ekületı 

.,. .. ya "·ekıiletin müsaadetile re mi dairc·l•·r hiı:rnt<tinde <:alı~c.:•ğına dair noterlikttn 
kl~ikli c.l..abııl edile<.:eklere gondt"rilec<'k numuııesiııe u)gun ol.ırak) kefah:tname 

vermek ~arttır. 

2 - iukarulalı ıarıluı lı.aız olan İ"lt J...lilt'r lıiüı)'t'l dlııl..ını, ft'hadetnamt", 
eı lıhat raporu lıü1nıihal .,-araka ı 'Jft~i "e arazi e;_ılıilıi l'\ld.dı oldııJ..larına dair 

'llat.batadan ibarf'I müracaat f'\rakını, Uç aJı·t \t ika foto~raflarilc bir btidaya 
i lişt.İr('rck mahallin t'n huyuk mulkoP inu ği \f'YA Zıraat ı<lare!-İ yoli(L, ek~ik,,iz 

ola rak m('klPp miıılurlugune gönJ melidirlrr. ı::,ra.k en geç c20.. ağu .. to~ nk'::a· 
mına kadar ınf'ktı·ht" p;ı·lıni1 nlmalıdır, \t• ikaıarın nok .. aıı olnıa-ı.ı \f')a maksadı 
ttomin <'tmf'mc.ı halinıJ,.. nıektep idaresı bunları mulıaJ~r ile taınanılatnuya mec· 

b ur dtğildir. 

3 - Ceçtn )ı1larda mtklrptr:n rıkmı1 'c ı.c;)Jece tah .. illı7İ ara .. ına Ia~ııa ~İr· 
"1İş olanların müracaatlı·ri nazarı diJ...kaıe alınahilmek için tal~il ayrılı~ı zamanını 

Ziraat \"t"kiletine ait çHLlikler. fidanlıl..lar, J lah "e mül'addt• islat>yıınları gibi mü· 
~lf'rdı• çalıımalla yahut nıaan '"' mu.atlım, \f'kili, }'ardımcı gilıi (iğreıki \it! 
ögrenic-i olarak geçirdiklerini i pat t len \esikahı.rıııı nıüra<.:aal C'l'rakına bağlama· 

ları ieabedrr. 

4 - ŞahaılctnamP d<·rceesi. riyatİ)<", tabiiyt' dt>r~lçri. lıal "e lıarekf'l numaraları 
aaı.arı diklate alınarak mtktep kadro una gore ıeçim )apılacağınJan plıadetnn· 
l7tf' \i'f'ya tao;,dil..namrla•le lıu df'rrce ve numaraların ~n;trrilmiş olına-n lıİzımılır. 

5 - '\ l iıta"'i şartlar· lıaiı istckJil,..-J'"n bılfiil çHıç.ı ilde m 11,s:ul olan aile oG,ul· 

an "e bunlar arasında da arazi i geni1 lıuiunanlar trrdh edilir. 
6 - Kahul «dilen] f'I ilk ını.iracaat t·tıikl~·ri nııı.kamlar \a<.ıla ile c.5• f')·lül 

tari hinf' kadar tebligat '!-apılacak w lıırineı nıaılderlı· hillu.rdilcu k faletnamc nü· 

nıunni gOnda lecektir. 
7 f\: alıul olıınanların mdlql(C y:ıpıırıla.cak sıhhi muay<"nede ~ğ1am ve 

Jİnat i!lerini yapmağa th·cri .. ti hlınyede olt.luklarının tahu~lı.uku nı~ruttur. '6285> 

Davacı ibrahinı tarafından aleyhinize 
ikame edilen Tophaneliı>ğlunda kı'iin 64 
ve 66 numaralı dükkinların i.talei~uyu 
daYaı.ının cari nıuhakem~inde gönrn>rilen 
tebliğatta ikametgihınızın meçhul bulun· 
duğu pot.ta tebliğ memurluğunun ~rhin· 
den anla~ılmış cılduı?-undan ilüne-n !Pbli· 
~at Haı> ı na ,.c muhakemenin 1318/9-ll 
çarşamba g\inii Sl8t 10 ıalikine karar 
vf"rilmiı olmakla Y<"'rm , ,. vakti mf"zklirda 
CE-küdar f'tılh birinri hukuk ınahkemeı.ine 
gelmf'nİz lüzumu 396 inci maddeye tevfi. 
kan da.,eliye makamına kaim olnıak üze· 
rr ittrntn tebliğ olunur. 

Askerlik i~anları 

Beyoğlu Yerh A6kerlık şubeoın

den: 

337 doğumluların ve bu doğumlu· 

larla muameleye tabi diğer doğum· 

tutarın 1 temmuz 941 tarihinden iti· 
baren yoklamalarına devam edil· 
mektedır. Yoklama gUnleci t ekrar a · 
,,ağıya yazdmıştır. 

2 - Yoklama cuma rtesi gUnleri 
hariç olmak üzere ayın t ek günler in· 
de yap ılmaktadır. 

3 - Yoklaman ın sırası: 

31 temmuz 941 günlü - Beyoğlu 

~ferkez nahiyesi , Ta.k~rn, Gala ta, K a 
sımpaşa. nahiyelerinden gelmiyenler. 

ı ağustostan 7 ağustosa kada r -
Hasköy nahiyesi. 

8 ağustostan 15 ağustosa k adar -
Şişli nahiyesL 

16 ağustostan 22 ağustosa kadar
Kcmerburgaz nahiyesi. 

22 ağustostan 29 ağustosa kadar
Beyoğlu , Taksim, Gala ta., Kasnnpa· 
şa, Hask öy, K emerbur ga.z n a hiyesin· 

den gelmıyenler. (9702) 

Sahibi ve N.,nyat Mlldllrll: 
AJlllET .ıı:MIN Y.t..ı.HAN 

l.IUıldJğı ,..r: VAT.JıJ>I JIU.TB' •sı. 

26 TEMMUZ 1941 VAZiYETi 

AK T IF 
Kasa: 

Altın: Safı Kilogram 
B 8.nknot 
Ufaklık . , • • • 

Dahildeki Muhabirler: 

T ürk Lirası • • • 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi Kilogram 

72.604,619 

. . . ' ~ 

• f • .. • 

12.180.891 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 

Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • , • • 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 

Kanunun 6·8 inci maddelerine tevfi· 
k an h a zine tarafından vAki tediyat 

Senedat Ciizdanı: 
Ticari senetler . . . . . . . 

Esham ve T abvilat Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı nakd i· 

A - (yenin karşılığı esfam ve tah· 
(vllat (itibarı kıymetle). . 

B - Serbest esham ve tahvlllt • 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine avans 
Ta hvl1At üzerine avans . • 

• • 
• • 

Haziney e kısa vadeli a vans • 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan altın karşılığı avans , , • • 

102.124.204.75 
27.965.676,-

603.281,35 

407.032,30 

17.233.401,21 

-.-
44.985.759,01 

158.748.563,-

21.638.011,-

271.-IH.096.39 

\5.477.001,93 

8.310.245,19 

~ .968,64 

5.208.436,53 

-.-
167.500.000.-

' Hissedarlar: .................... ._ ...... .. ....... , ..... .. . , ... .. 
Muhtelif: ••••••.•••••••••••.••••••••.•...•••••.• . . , ••... , . 

Yekim 

F 
130.693.162,10 

407.032 30 

62.119.160,221 

137 .065.552.:-

271.414.096,39 

1 

53.787.2t7,12 

172.713.405,17 

,,500.000,-
7.326.171,67 

840.025.826,97 

PAS IF Lira 

Sernıaye: .......................... ·-· ............. . . - •... ••.. • 
ihtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkalaQe • 
HUBu.sl , , , • 

• f • • • • • 

.. 1 1 f • • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
D eruhte edilen e'Yrakı nakdiye • , • 

Kanunun 6.S inci maddeler ine tevfi
kan h a zine tara.tından vA.kl tedlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba k i· 
yesi • • • • • • • , • 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ua.veten teda.vWe vazedilen . • . • 

R eeskont mukabUl ilılveten tedavüle 
vazedilen • • • • • • • • • • 

Hazineye yapılan altın karşılıklı a
vans mukabill 3902 No. lı kanun mu
clbinc.a lllveten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 

Türk Lirası • • , 1 

Altın : Sa.it Kilogram 
• f • • ~ 

877,150 

8868 No. l• kanuna göre haz.lneye 
açılan avans mukablll tevdi olunan 
altınlar: 

Safi Kilogram 55.54U30 

Döviz Taabbüdab: 
Altma tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve al11<:aklı klırtııg 

baklyeleli • , , , • , , • • • 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

21.683.011.-

137.065.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

113.000.000,-

70.953.H6.79 
1.233.782,03 

78.124.167,90 

-.-
30.277.058,47 

Muhtelif: •••••••••••• -· •••••••• - .......................... 

Yekim 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
iııkooto haddi o/o 4 Altın üzerine A.vana o/o 3 


