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Mareşal 
Petain'in 

nutku 
Mareşal Petain oe etra. 

/ındakilerden Frt-n-. ı • .. .... uırşeg 

bekleyemez. Çünkü kabili-
yetleri, kar<rklcrleri, mes. 
!ekleri malum zatlarclır. 
Mazileri o11lann Fransayı 
cidden ıs/alı edebilecekleri 
hakkında bir garanti 
ıimit tıermemekledir. 

---

' 

Roosvelt 
Churchill 
mülakatı 

Tarihi mül&kat 
.sonunda 8 madde· 
lik birde deklaras· 

yon neşrolundu 

M ar~a} Pctnin, Fransanuı 
ha~ıcı ve dabıli vazivct-

h t lc~ıııc dair radyoda -iza- ı M®siciimımr Roo~vcıt 
a verdı. V c söyleyeceği la- ----

kırdılann ehemmiyetli olac •n ,. • • -, 

fAüstakbel dünya 
nizamının esasıan 

tesbit olundu --
nı ~:ri~~n;~~\ ~m~~ etti. ag - n°ıllz krall Atlantik-
graf hUl:\-. ıy klundn tel· Y 

iki memleket müteca
vüz milletlerin silahtan 
tecridini esas şart ola
rak kabul etmektedir. 

cuttl arından a 1 1 - f d 
nuz §ey AJ . !I al 1gı- e o n a n m a y 1 y:ıpmağa ve ~anya ılc 11'hirliği 

akdetmcy<' Vi~:~/ııı ~el ~u~h tef f "t ş ett"ı can al.cıakta ı umcunın 
k.. olınaaıdır Btıgu"n u resm· :[i) · -
Alınan ~ -amın, Avrupanın 
:..ı Y . tarafından tanzim ve 
Aıare edılmes· · k b 
ldütarck ını a ul ediyor. 
bazı ':den sonra neşredilen 

eseı ıer Fransaıun l "lte reye tanı ngı -
rek Atm"mcn arkasını çcvirc
A.~u !1nyaıuı1 kuracağı bir 

Y Pa. nızanıınn Almanyamn 
anı sıra hatt• b" 

altnıd !. .. a ıra.z da emri 
a Yuı-umck l" dataa ed' 117.umunu mü-

re.~ı P'tı~ durmuşlardır. Ma
lemeı; ~tııı bu kadar a ..:t ~öy
k b oe e beraber ayni ~sası 

a ul ve tasvı·p t.:n • •• .• •• " e uş gorunu-
J ?.r. B~mdan on lki ay t'VVcl 

~ı;enn yaptığı !şbirliği tek
lifının P~k nazikane olduKıın
da bilhasıaa tevakkuf eltfktcn 
sonra houüz bir neticeye vnrı
Wıı:~ıJnııı Adeta ~efle beyan 
etıni§tir. Fra.ns~. ile Alman~n:i neden dolayı şimdiye kad:ır 

Londra, 14 (a.a.) - Reuter: 
Londra, 14 la.a.) - Reutc- B. Attlee, bugün öğleden son-

rin anavatan filosu nezdinde ra radyolarla neşredilen beya -
ki hususi muhabiri bildiriyor: natta bulunarak B. Churchill ve 

I<ral 6 ıncı G<!orge, şimal su- B. Rooseveltin denizde bir ~e
lnrındaki Britanva anavatan fi- mide buluşmuş ve müttefikle
Josuııda üç gün kalmıştır. Kral, rin, uğrunda. çarpıştıkları he
amiral gemisinde yatmış ve ya- defleri bildiren ve istikbalde da
lcın zamanlarda bazı muharebe- imi bir dünya. sulhu planlarının 
lere iştirak eden tayyare gemi-ı temelini teşkil edecek esas pren
lcrini, kruvazörleri ve torpıdo sipleri gösteren bir müşterek 
muhriplerini ge7.miştir. İngiliz - Amerika deklarasyonu 

Bütün bu ziyaret esnasında, hazırlamıı-.ı olduklannı ifşa ey
her gemi, düşmanla çarpı<>mağa }emiştir. 
hazır bir vaı.iy~tte bulunuyor- B. Attıee'nin beyanatının 
du. metni sudur: 

Kral, deniz üssüne avcı tay - Amerika Birleşik devletleri 
Y~rclerinin nnıhafa1~sı altında reisi .ve .Birleşik krallık hüku
bır Lockhcd - Hudson tayyare- metini tem.sil eden başvekil B. 
sile gelmiştir. Ve ayni gün Bri- Chıfrchill, denizde bir gemide 
tanyamn en asri tayyare gemi- buluşmuşlardır. Kendilerine, ka
lerini ve bir kaç kruvazörü zi- ra, deniz ve hava yüksek su-
yaret etmiştir. baylan da dahil obnak üzere 

(Sonu sayfa 3 ıOtun 8 da) Sonu :ııayfa 3 aütun 3 de)) 

Daşwkil t:Jıurchill 

rr , 
I
ALMAN -RUS 1 

HARBİ 
Berlin bildiriyor: 

Kriyov 
işgal 

olundu 
--:111«-

Hitler umumi ka-
rargahını Ukray

naya nakletti 

9.Şamadıklan Mareşalin ııut
kundan a~l~ılanuyoı-. Alınan
Y~nın tcklıfı hakikaten büyük 
bır nezaket ile yapılmış ise hu-
nun rectecı.·1m . h ' 

~~~ ~~~~-:--~~~~~~~~~~~~ 

,~ ................ _~----------... , 
G a r a n ti istediğimize 

Londra, 14 (a.a.) - Roma 
radyosunun bildirdiğine göre 
Hitler, umumi karargahını Uk
raynaya nakletmiştir. Bu rad
yo, Alman devlet adamlarının 
Ukraynada toplanmış olmaları
nı Ukrayna muharebesi hakkın
da mühim beyranatın yapılma
sına bir alamet telakki etmekte 
dir. 

Berlin, 14 (a.a.) - Alman 
orduları baş kumandanlığının 
fevkalade tebliği: hal k ı esı, ya ut der-

sebc :ı.bul olunma.ma.c:;ı için ne 
ki. P '!''-'"cııt olabilir? Halbu-

' dı 'e ı· t af Petain b .. ar tan Mare~al 
nasebetı u.gunkü muvakkat mii
daimi ~~ın nihay<'te ererek 
kn ıı· Avrupa nizamına 

lı.' ~t.m~mak için can attı""nı bel· 
e ekledi s• 

kı!dlark~~!n rdahili vaziyet hak
a ı sözleri nisbc.'.'tım daha 

Vazıhtır. Mareşal Pctain Iı'rnn-
i? ~e~okrasisiııin ö!Umünii 
d~f hır memnuniyetle mü;
ri !Yor. Fakat 1789 prcnı;iplc
b"nın h~a kuvvetl.ni gösterir 

1 •r. hakıkattir ki, lm keyifli söz-
Y~7n arkasından derhal hürri· 
nl:ı ~Ul\r1Jnun kt.-ııdilerinde dai
etıne:fJaınakta olduY,ıımı ila"·~ 
tur. tnecburiyetirıl duymuş-

M arcşaı Pet . 
dar l•'ransada .aın ~·~diye ka-
nıağa, yani a~ıını nı~uı~ı kur
yapmaP.a. muvaff;~ı 1 hır §CY 
nı itiraf ediyor ~ 0 11tnndıiı
iınkan olmadığı. . : aklanmusın:ı 
yi k~bııl ve twıJ~n bu neUce
rabı>r kabAh t.1 ctmf'kle b~. 
Yii.kleıuekteu ~ 1 ~~calıt.nna 
Sözlerine bakıl~ gl:!r• kalmıyor. 
ıslah:ıt icraöıına rs.~ . Fr:ıns:ıd:ı 
kuvvet varn1 ınanı olan ıki 
rejim l::tra.fta"!l ve b~nlnrcla. <'ski 
h . • 1 arı ıle l ·· 1 ızıncticirlanoo . rosıt e•in 
ler. Diktat<>rliik an ı~retmiş-
ni haiz oldu - sallhıyctleri-ı 1 
lin nerten b gu h_.:ı.l~fe Mareş.'l-
ınad - u manıaJ:ın Ju 

ıgı nutukt · lah ra-
ğildir. Halta a.M edilmiı:; dc
bu ınfınial~ı 1 nr~al Petain 
için uzun bir 7~c edebilmek 
olduğun 11 hile ~~~ete ihtiyaç 
Onun bu ~kilyeli ~;1anıı~lır. Fraru . d ti ayı~ıvıe . .' ~ız. o~ arını sevindirecek 
ıyı hır ışaret teşkıl ettiğini bu
rada k~~ dctnıekten geri dıır
nuyacagız. Domek oluyor ki 
:tt:ransa Lalı ti entrikalanna ha
la tamamen kapılmıyor. 

Fransanın harbe tekaddüm 
k?en devredeki rejimi ha
rü ka~en çok kusurlu, bozuk çü
Fa~uş bir i~~ gösteriyo~du • ı 
J 
.. dat asıl katbahut bizzat Pe
k'~ en ziya.de insanlarda idi. 
--....5er Fran:J~a Klanıanso Pu
an~ara, Briyaıı gibi ad'anılar 
~f ols:ılardı Fr3nsa hliylc <h
~ tna7.Uı. Adaınlara kab 
d l~rken Ma~31 PHain° ... .: 

1 ~~·
11 olduğ.ı lı:ı.lde şimdiki dev

; adaınlHırıı ve askeı-i Şl'flcri, 
~_;..c.r~l , \\'ey,aııd"ı, L:ıvali, 
ul:ınJ.n~ i Bone"yi de ayni nıes· 
g~~.~t.lı:rı yükıt'ıımiş bir haklo 

u~ 0 n·7. ÇUnkü Fraıı.s:ıyı yık I 

dair iddialar asılsızdır 
Aşağı Dniepere doğru ilerle

mekte olan seri Alman kıtaları 
madenleri zengin olan Krivoy -
Rog mıntakasını işgal etmişler
dir. 

Bu mıntakada bir sene en 
yüksek evsafta 19 milyon ton
dan fazla demir istihsal edil -
mektedir. --

Türkiye kendini yakın 
bir tehlikeye maruz 

görmemektedir -

(Smm Sayfa .1 sii.tuıı 7 W3) 

Üniversite 
ikmal 

imtihanları Ankara., 14 (Radyo ~te- olarak şimdiye kadar bir ~k 
si) - tn~iliz Ye Sov}·et hü- muahedeler imzalamıştır. 
yiil< elc:~lerinin llarlcive Ve-
kilimi1..e verdikleri son no- Fakat bir taraflı bir ga.-
talar h"r fara.fta bilhassa rantiyi hiç bir zaman kabul 
ln~iliz matbuatında çol• i}·i etnıemiştir. Türkiye kendi-

Üniversite heyeti 
tarafından tesbit 

olundu 
karşıtna.aııştır. Bazı ecnebi ni yakm bir ~hlikeye maruz 
matbuatı, notalardan Tiir- görmemektedir. İleri siirü-
!dy.-ye, lnı~iifere ve Sov- len ~aranti fikrinin Tüzki-
)CUcr tn.r-.ı1ınıl.au veri~u bir ye tarafından istenmiş oldu
,,-ara.nti mfuınsı çıl<arma.kt.a- ğu haberleri tamamen ma
Jırl:ır. Tiirkiyc karşıhkb nasız ve Mılslzdır. 

1-tt&C - r, · -.M'm.ii .. "-.aill--lııiıiıiıl ....... ~,.~·---.. 

ilk okulların talebe kayıt 
ve yeni sene tedrisat 
tarihleri kararlaştırıldı 

ınnk, dahili vahdeti bozmak, 
manevi kuvveti hi~e indirmek ı 
ve bilv:ısıtn dtisman tahrika -
tını kolayl:ı..5tırmak gibi hare
ketler bu zatların en bo..şlı fa-
aliyetini teşkil etmişti. , 

Mareşal p;tain Fransanın 1 

d.~inkii rejiminin deziştirilmesi il 
!uzumunu herke"in anlaması 
ıcan 'tt• -. "' 
1 ,, c. ıgı noktası üzerinde c-
ı~ırunıyct le israr ediyor. Evet 
~ns::ı.d'l ınutıaka dei:'ismesi 
ıca I> C<len bi 
lıu değişece~ ~ey var~~ır. Fakat 
ya.de h::J'ını· .,,et' . re31mdcn zi-
d ı t.a.;Jlk "d 1 
amların ahlak k" ece { a-· a· A · ve ara!dcrlc-

rı ır. t yknı :ı hlahsız, hamiyetsiz 1 
ve en rı acı adarnıa b 
liyet rejimi altınr; hulu~~~~~: 
dı .. ft'~ansaya belki çok daha 
mutlıış 7.:ı.raı lar verebilirlerdi. 
Fransamı1 i~inJe hir Uı.ı\ım dev
let adamları ve nLehusbr Al- 1 
manlnrın o 7.:tmın Parist~ki 
gi1Ji a fanı Her Abet ı'I ·• 

'! muna- ı 
schette bulunurlar Ja v'-' lr-en-
dilerini ona ı.abc:ı k 00reccde 
hiyaneti ıkri . ·ntüriirlf'rc1c lıun- ı 
da reiımin oe kabuhat! vRr. 

~fare.şal P•ta.tn FranRn.Ja 
ho<ljr,8.ırı knplto~ı..;m, karı:ı ınıi
cadele .'~eceği~ eıe söylti,ıor. 
~:ı.~ıltl"l'tl.1 b'llcC:.atc·. hayJr' 
?u· ış. Fr4.tmc.rl:ı 8~ ·re li'rancı 
ıdare eden \ ;.; •20u atfo,, .ıamı l 

al Dün İstanbul Üniversitesinde tınd~ maruf bulunan yük - ·1 
sı:k ~ı~. zenginler heyeti vardır Rektör Cemı Bilselin riyaseti 
kı bulun Fransız kabinelerini '"' altında toplanan profesörler he
ellerinde oynatmakla ve ken- yeti bu seneki üniversite imti
di menfaatlerine hizmetkar hanlarının günlerini tesbit et-

f l nıiştir. Bu sene üniversitenin 
yapmakla maru tur ar. Bu id- bütün fakültelerind~ imtihan-
diayı aynen kabul etmek doğru lar 22 eylül pazartesi günü baş 
olmazsa da yüksek maliye a- lıyacaktır. 
leminin Fransız siyasi ve sos- Hukuk fakültesinin sınıfların 
yal havalı ili.erinde çok müh- da her sene yeniden çekilen ele
lik ve çok miirtcciane bir ha- me imtihanlarının ikincisi bu 
kimiyet bulunduğu inkar ka- sene de bermutad talimatname 
bul ctımez. Fransayı bunlardan mucibince imtihanlardan bir 
sosyalist Blum bile temi?.lemi- hafta evvel tesbit edilecektir. 
ye muvaffak olamadı. İhtiyar Bu sene Hukuk Fakültesinin 
Mareşal, Laval ve Flandine gi- bütün sınıflarından ikmal imti
bi adamları bu klyp bir balmu - hanlarına girecek talebenin 
mu gibi yumuşatmasını bile- grupu 1300 dür, bunun 400 i.inü 
cektir. Belki bir müddet için birinci sınıf talebesi teskil et _ 
şiddetli bir rüzgar esebilecek, mektcdir. · 
fakat vüksek maliyeciler sa- İlkokulların tal~l>e kaydı ,.e 
dece eğilerek fırtınanın geç- açılma tarihini' 
mcsini bekledikten sonra tekrar Dün saat onda vilayet ilk ted-
başlıırmı doğrultacaklardır. risat meclisi toplanıııış ve şu 
Mareşal Petain ve etrafında- kararları vermistir: 

kileru~n Fransa bir şey bekle- İlk mekteplerde knyıt ve ka
yemcz. f'ünkü kabiliyetleri, ka- bul 15 eylülde derslere de 24 cy-
ralctcrleri, meslekleri mallım tülde başlanacaktır. 
zatlardır. Mazileri onların Fran- Şehir dahilindeki hırsız, yan
sn.yı cıdden ıslah edebılcceklen kesici ve anormal çocuklar ıslah 
hakkında bir garanti ve ümit etmek gayesile Y~~ilköy kurtar 
verememektedir. Fransa. yeni ma yurduna gönderilecek, hasta 
adamlara muhtaçtır. Fransız çocuklar için bu gibi küçüklerin 
dosttan bunları beklivorlar. bünyelerinin icap ettirdiği sıhhi 

Hüsevla Cahit YALÇIN bir ilk okul yapılacaktır. 

Haraccı Kardeşler 
' ' Ltd. Ş. istanbulun e.n :r.en'1n eeıiW 

MOBiL YE Mnğausıdır. J 

' 
GAZETESİ TELF.FON : 20795 

Salonlarını her zaman ıezebilirsmiı 
t sta nb\111 Fincnncılar, Rıza pnı.;a 

yokuşu 59 _ 61 - 63. 'l'elefon: 22060 
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Demiryolu inşaatımız 
Şa.rkta Iran, Irak · istikametile 
Zonguldak - Kozlu hattı üze
rinde sür'atle ilerliyor 

Nafıa Vekaleti inşası mutasavver yeni 
hatlarla etütlerini yaptirmaktadır 

~---~~e 
HARP VAZiYETi 

Arazi ve iklimin harekata tesiri 
~-~-~----.. ,~~~~~~~--

Rus topraklarında şimdiden çetin 
vaziyetlerden bahis edilmesi, ya
rının beşer takatini tüketen harikul
adelikleri karşısında kalınabilece 

gine işarettir. 

1 
YAZAN: l 

Emekli General Kemal Koçer~ 

~·u.•J 
• 

Cenupta harp hınekatıru gi>s~reu harita 

(Yazısı ikinci sahifemizde) 

insafsız bir 
muhtekir 

Yüzde üç yüz kAr 
yapmak istemiş 
Fiyat milrakabe komisyonu, 

dünkü içtimaında şu kinıseloi, 

ihtikar suçu ile adliyeye vermiş 
tir: 

Galatada Bardizbe.nyan bira
derler mü~sinin deftıerleri 
tetkik edilmii} ve bu müessese
nin hırdavat eşyasını yil1.dc 300 
küsur kuru11 kir ile sattığı an- ı 
laşılmıştır. Suçlu adliyeye veril-1 
miştir. 

Bisküvileri yülrsek fiyatla sa
tan Baylan paatahan~si sahibi 
ile Bev<'Zlund!ı Ankara pazarı 
sahibi Fevzi Atik k\!.1sunu 80 

FIKRA 

Türk grameri, 
imla rehberi 

Yazan: Aka Gündüz 
Asıl şimdi Türk g,raınPri U

zerindc hakiki ve ciddi tetkik
ler başladı. Bir 'l'ürk muh:lrri
ri ::;ıfatile gerek mu.riiimı?A, 
gerek bu iş içlıı bir (harekfft 
noktası) hazırlı.>an genç do
çentimize en sa.minıf tebrikleri
mi ve ıninnetl~rimi ıRmarun. 

Vıı.ktil~ galiba Cevdet Pa.ta, 
sonralan muallinı Naci, Ahmed 
Rasim, Hüseyin Ca.hid Yalçın 
birer Türk gı aıneri meydana 
getirmişlerdi. Bunların yeterli~ 
ği, temizliği hakkında flk.U· bil
dir•:ı~ek galflhiyetli nı.nkide de
ğiliın. Ynlııı7. btın bir Ttirk gra
llh'ı·iııcll'!l doh~etli swotte arlc

kuru,,a ::.:ltan Y~lköytle kasab miiştlim, ödüm ı-tlaml.flı. Üç 
Nikoli, mağş"ş makine y<1.ğını yiii: bilmem kaç s:ıhifeti:: bir 
yiiksek fiyatla satan Kcnteor gmnıcrdi ! 
kollektif şirlteti ele adliyeye ve- Rrap<:~. l<'arsca. Fr-.nsı•a., İs 
rilıniqtir. panyolmı, Çin('-O -ubii mizahi 

Bir ~°)(\ :w ihbar 3._pıldı ile benı.ber- heptMı<leıı lmideler, 
kanuııl:ı.r, nızsınlar aJw,ıt bir 

Halk tarafl?<.lan fiyat mü - gr.lineı·! Talebe onu :>fturdıı 11.ı 

Ankara., 14. (a.a.) - Yurdu
muza~ muhtelif istikametlerde 
yapılmakta olan demiryollan 
ile demiryolu inşaalına aid etüd 
ler etrafında bite verilen malü
m:ıta göre, dt'!ftliryolu inşaatı
mız halen Di,Y1'rbakır - Cizre • 
Irnk, Elazığ - V~n - İran hudud 
hatları ile Zonguldak - Kozlu 
hattı üzerinde olmak Ü7.Cre öç 
istikamette devam eylemekte
dir. 

Bunlardan Diyarbakır - Ciz
re - İrak hudud hattmın, Simi 
civannda Kurtalan mevkiine 
kadar olan 159 kilometrelik 
kısmının inşaatı tnmaınile bit • 
miş ve Bismil kazasına kadar 
olan kısmı işletmeye açılmış • 
mıştır. Bu nolı..tadau, Kurl&lan 

(Sonu uy fa S l'Citun 5 de) 

r-ALMAN-Rus] 

- HARBi -
Moskova bildiriyor 

Cephelerde 
değişiklikler 
olmadı 

--»llC--

Odesa üzerindeki 
Alman tazyıkı 
devam ediyor 

Londra, 14 (a.a.) - Bugün 
Grcenvich saatiyle tnm saat 
11 de Moskova radyosu ile neŞ· 
rcdilen Sovyet tebliği: 

13 - 14 Ağustos bütün cep
helerde iş'ara değer hıç bir hn
rekct olmamıştır. Kara ordu -
muzla işbirliği yapan hava te
şekküllerimiz düşmanın maki
neli cüzütamlanna, piyadesine 
ve hava meydanlarına darbeler 
indirmeğe devam etmiştir. 

Dün s.~bahki So\',YCt tehli~i 
Moskova, 14 (a.a.) - Bu sa

( Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

nlmasın; bu kc.ırkunç escriı 
'l'ürk dili mütehnssıslarındm 
Ahmed Cevad Dilcmrenin oldu 
ğunu ifşa. edeceğim. 

Ben bir tarihdc şeytana uy
durma merhum Haydar Molla
nın bir deve yükü ağırlığındaki 
mecelle scrhini okumağa yel
tendim. Aman Allah! Çıldırayaz 
dım ! Bir de üstad Dılemreııin 
gramerine göz gezdirirken ka
çırayazdıın. 

Demem o demek değil: bal im 
bu Türk grameri vcsilesile ma
arif len bir ricam var: 

Bi1.c tez elden bir imla rehbe
ri mi, bir imla liıgati mi. her 
neyse onu Ja çıkarmağa başla
sın. Bu imla anarşisi içinde ya
zımızı, diliınii'! bitirece~z. Hiç 
olmaz kiyas gayri kiyaı:; Frar
sız fiilleri gibi bir fiiller ldta1': 
ha?Jrla tsın. Nedir o tasrifler 
öyle! !star.bul Türkqesi d:yc im 
lii.mız mahvoluyor. lmla ~.:mu -
nunda nasılsa. öyle yazılar ve 
herkes memleketinin lehçesınc 
göre söyler. 

Gelmeycem, gelmiccm. gel 
miyacam, gelmcğcccm ''e Fai
re! Yahu, hu gelmemek mnsda
rıdır. Bunun aslı gelmeyece
ğimdir. Ve öyle yazılır. Sen sorı
ra iste.r Üsküda.:iıca söyle, ktcr 
Konyac&, ister Si\ asr...a. 

Ricamı tekrar edıyonım : Bir 
imla rehberi, bir imlfı. rchl.><'ri. 
Dir i .. 1la rı:>h~ri ! Yo!csh IU:.Jiıni7. 
dı.nımı o!:ı~:ı.k. 

rakabe kollllllyonuna yapılan ne aol:ıl'dı hllıi trilemeo:tıl Anln. 
ihtikil' ihbarw: devam et - ı mak şöyle du.rauL.. z.:van~ ap -
mekteJir Pün ak69ma kadar l taHa$lrt!,ı. Bu ~lı,imde ya
vap::a..n •. . .ı ir.nn yekünu 28 nılm:lllıgıma emm1m. Bwıa 4ia-

dit. ~:<:::":""':====' =========::.::-:.:· -========~ 
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,, ( B a r b a r o s ) un h:lykeli - ~ykeli ya.pooa.k sıa
~ • Baırba.rosa. yalım türbesi kiUi değildir - Onun nılıu 
, den.izi istiyor - Boğıaır.d:a. bir ~k - Bn inciyi kurtarmak 
l~ - H~ o.dadan münasip yer y-oktur - Mezarı da ora
ya mııldedilebilir • Büyük denizciye ald bir zafer - Preveze m.u
fla.r ·besi - Barbaros mütterık donanmayı nasıl mahvetti?. 

• • 1 YaZGn : R. c. u. ı il • 

1 Ge ... :nlenle .heykeltraş Ha- gelmiyonmış gibi sermay~i 
~ye ı a..st geldim. Bu genç ve 1 Boğazın güzelliğini arttırmak
kuvvctli sa.n'atkarm eserlerini la sağlamlaşması icap eden bir 
çok takdir ederim. Bilhassa A vapur şirketi bu tabiatsızliği 
ila.nad::ı rekzedilen "Büyük Aat- denizin ortasına kadar teşmil 
. urk,, ün heykeli san'atkann ediyor. Oraya simsiyah bir 
en çok sevdiğim bit' (şaheser) zev~izlik mührü basıyor!. 
idir. Hadinin eserleriPde mev -1 Barbarosun heykeline yer 
zu ile al8.kadar bir ağır başlılık mi arıyoruz? !şte koca Türke 
varılır; o temellük ettiği mev- heykelini rekzetmek için en 
zuun evvela (knrakterJ ini güzel yer! Tabiat bu bir aYuç 
.kavrayor ve san'atkar ruhun - topra~ Akdeniz fatihine bir 
daki intibaı bu karakterle mez cemile gibi uzatmış. Faaliyetini 
cedcrek esere bir (layemut) dev adnniyle yürüten belediye 
luk va"iyoc. Atatürkün Hru:linin bu adacığı istimlak etmeli, et
elile yapılan heykellennde bu rafındaki duvarları yıkmalı, 
seciye kuvveti pek barizdir ve orasını bir ufak bahçe haline 
eserin bütün hüviyetinden saçı- koymalı ve tam ortasında Bar
ları enerji havası (bronz) un ke- baros Hayreddinin heykeli, 
iafetini unutturacak kadar tunçlaşmış bir dalga çıkıntısı 
kuvvetlidir. gibi yükselmeli. 

Son "'Ünlerde rekzedihnesi 

1 

!şte bu bir eserdir ve bunu 
düşünülen (Barbaros) un bey- meydana. P-etiren şahsiyet yalnız 
kelinden bahsettik. Barbarosa; deı'Hl kendine de 

Z&lmederBem Hadinin bu bir hevkel dikmiş demektir. 
Jl"!evzuda da söyliyecck sözü ol Ve zarmederim ki Akdeniz 
sa gerek. Be.rbarosun heykeli fatihinin en mukaddes arzu -
llrensip itibarile kabul edilmiş- sunu, temennisini yerine geti
tir. Akdeni1.de Türk bavrağını ı·eeek bundan daha güzel bir 
zaferden zafere koşturan bü tasavvur olur mu? 
yük gemiciye abide olarak yal- ! Ben bu fikrimde bi:raz daha 
ruz türbesinin kubbesi kili de- ileriye gidiyorum. Barbarosun 
ğ\ld;r. Onu temesslll etmİ§ bir me?.arının da oraya naklolun
§Ckilde daima karşımızda gör masını ileri"'e sürüyorum. Bu 
wek isteriz. Türk cümhuriyeti suretle denizcilerimizin şanlı 
müstakbel nesillere bu kadir- babasına: 
§inashk dersini veriyor; mese - İşte! diyeceğiz. Büyük 
le heykeHn dikileceği yerin ta- ruhunun dal~alann ninnilerile 
yinine kalmış. istirahati için vasiyetini yerine 

Teferrii.attan sayılan bu u getiriyoruz. Ruhun şadolstm! 
fak nokta bir hayli dedikodu * 
ya sebebiyet verdi. Heykeli Barbarosun en büyük zaferi 
türbenin yakınında dikmek 1 "Preveze,, muharebesidir. Bu 
meselesi düşünüldü ve buna iti- harp cür'etin ,cesaretin çok
raz edildi. Nihayet oraların sa luğ'a, meharetin kuvvete kar
hile kadar bir meydan haline şı galebesi demektir . 
konulması proje sahiplerini Gam bir çok defa Türkü 
haklı çıkardı. dünya haritasından çizmek için 

"Barbarosun hevkeli zan- mukaddes ittifaklar, haç birlik-
nolunduğu gibi bi~alar ara- lel'i, koalisyonlar yaptı. Bütün 
smcla. sıkı§ıp kalmıyacak, de- bu hücumlara dayandık, hatta 
nize kadar U7.anan bir meydan- yalnız dayanmakla kalmadık, 
<la bulunacak: bu suretle ora- düşmanlaı1mızı çok defa çil 
<lan geçen gemiler bile heyke- yavrusu gibi dağıttık, perişan 
li j!'Öreceklerdir.,, ettik. 

Barbaros ölmeden evvel: Preveze muharebesi de bahri 
- Beni deniz kıyısına gö - bir Koalisyondu: 

rniinüz. Ruhum dalgalann gü- İspanya., Papalık, Venedik ile 
rUltüsünü dinlesin demiş. diğer de·;let.ler donanmalarını 

Büyük denizcinin bu son ar- birleştirerek "Pereveze,, ye hü
zusunu biz daha. güzel bir ~- cum ettiler. 
kikle yerine getire-bilirdik: Türk, bu müthiş kuvvetin 
Boğazda Kuru<;cşmenin kar- karşısına (Barbaros) şeklinde 

şısında "Scrkis,, bey isminde çıktı. 
birine ait ufacık bır ada vardı. Düşman donanmasının başın
IGtrafı duvarla çevrilen bu a- da meşhur ltalyab Andriya 
dacık Boğazın ortasmda bir Dorya bulunnyordu. Emri al
inci kadar gijzel olabilir. "ola- tında bulunan filod~. Cinavra 
ibilir,, diyorum. Çünkü bu- hükumetinin elli iki kadırgasi
günkü hali i<;ler acısıdır. Çtin- le bir kalyonu, Venediğin yet
kü (Şirketi Hayriye) adayı al- miş kadırgasiyle on kalyonu; 
mış ve kömür dcpogu haline Papalık hükumetinin otuz ka
koymuştur. Adaııın cennet gi- dırgası, İspanya ve Portekizin 
bi Boğazın ortasında cchcn - seksen kalyonu ve diğer dev -
nem malzemesine depoluk et- !etlerin de kırk dokuz kalyon
mesi kadar acı hır ~ey tasav - ları vardı. Bu yüz altmış iki 
Vl!r edilemez; ne zaman vapur- kadirga ile yiiz kırk kalyona 
la :,•anından ~eçsem mavi su- karşı Türklerin büyük küçük 
Jann ortasındaki bu yağlı kö- bütün gemileri yüz yirmi iki 
mür lekesine merhametle bak- parçadan ibaretti. Fakat Türk 
maktan kendimi alamadım. Dün donanmasına Barbaros ku -
yanın hiç bir yerinde (zevki manda ediyordu. 
selim) e karşı bu kadar ağırı Türk filosunun yüz altmış 
bır tokat \"ltrulıııam:ştır. Ar- iki parçaya karşı yüz yirmi 
nıwutköyüne kadar yürüyen iki parçadan ibaret olması har
kömür depoları bütün sahilin be baslamadan evvel baaı üme
o kısmını ~imsiyah bir matem ranın tenkidini mucip olmuş -
rengine büründürdüğü kafi tur. Aded tevaffuku pek ehem-

1 
miyetli idi. Yalnız Barbaros 

., ' maiyetindeki Salih ve Torgud 

Yen 1.. Saba hl reisler gibi deniz kurdlarına 

-t 

güveniyordu. 
. . . . . . . . . _ _ _. __ . _ Türkler Prevezeve yaklaştı-
v v A'soNE: -8EoEL.rvv ıar. 

Merkeze Barbaros, sağ ce -

IENELIK 
6 AYLIK 
8 AYL.IK 
1 AYLIK 

~!!!. Ecnebi neha Salih Reis, sol cenaha 
1400 •~r1- 27JO Krı. Seyid Ali Reis, ihtiyat fırkası-
750 • 1460 • na da Torgud kumanda ediyor-
400 • eoo • du. 
150 • ıoo • Türkler, her harpte olduğu 

TAKVİM 
gibi vücutlarına kefenlerini 
sardılar; gemilerinin direkleri
ni baltalayarak alaşağı ettiler. 
Bütün mürettebat dişlerinin 
a.rasına palalarını aldılar, elle
nnde baltalarla beklediler. 

HIZlR 15 2 GÜN ~'L'/ AY 8 
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Rıcab 
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AGUSTUS lğD3Ufo. 
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CUMA 
Ö~le ikin'' 
5.09 859 Eunf 

12,18 16.t:8 Va11t1 

Düş"mana (rampa) etmek ve 
onu dövüşe dövüşe tepelemek 
l~zım geliyordu. 

Müttefik filonun başkuman
danı Andriya Dorya karaya 
aoker çıkartmak üzere limana 
sokuldu. 

Barbaros, derhal Murad 

Ak .. rn 

i 1 n.oo 
19.8 

Vataı 

1.42 
20.52 

lmHk 

S.06 
'.j,16 

ı;;lanT 
v •••• , 

Torgut, Güzelce Mahmut, Sa~ 
dık reislere, Andriya Doryanın 
bu manevrasına mani olmaları
m emretti. Türkler limanda>\ 
çıkarak müttefik donanmayı) 

Serseri kedilere 
dair 

~e:;fne !~~~ği~~!t~~p~=:. ı ı• c a r Al m u' 1 z a k e r a 1 :v~ ımııf~= birine Bu toplantıya, Validen başlia Ter.kos suyu akıt1bnasJm 
İstanbul İaşe Müdür muavini istiyor 

Yazan : ULUNAY 
in sa 
anla 

B 
Abdülhak Hamid merhuıııf raca 

"Ben, ınemıattan değil, ha~ şede 
tan korkarım,, dermi§. Ü~ hısı 
bu det:i~ sözünü ben - hayrel arka 
etmeyıruz - İatan:bul sokakları.ol hiç 

Hurşid, Karol, Mıntaka Ticaret 
Müdür vekili Necmi, mürakabe 

:ıs~:~:~~~~~:::~ Ticaret müsteşarı dün bu 
raz sonra Vali, nyaset maka -

M uhi:orem bay muharTrr, 
Şehzadeb'aJ!ttda Karakoi aıiclil

aındaki ÇCtme ile att U.rafta Se
Hmpqa yokutu çap ahı,-laf'ı ya
n ındak4 çe,m~ fl'!!tdlye kadar 
~ri<çeıme su.ları Wle edltrnekt.e 
iken SeJinıpqa yokutıındakJ ~
mctnift evvekıe ve kanrk.o1 al"ka-1 
sındakl çeşmenin bt.ı defa aula.rı 

katffiirilmi~ ve o mahallin kala· 
balık olan sckenesı ı;u&Uzluktan 

bahusus bu sıcak ve kurak mev
simde pek harap ve bitab bir hal. 
de kaldıklarından bu çeşmelerden 
birisine olsun terkos suyu ld.lesl 
ne lstanbul belediye.inln nazarı 
dikkat ve iefkııtini rica ve bu 
batıdaki lutfunuza intizar ederiz! 

d
1 
oteld~ bedbaht kedilere SÖ"/' M 

e ~· k 
Köpekler, öldürülmek Jxı.b' ~ 

~~~ı:~tV:U Ahmed Kınıka h usu s ta İ za bat verdlı İİ!a.rlı~na. ~n.il oldukları içid sam 
hiç şuphesız ÇQk meıt'utturhı.1'· tikl 
Kediler nedense bu saauete hiı.l' ra 
.ka:ummıyorlar. Araba ,g~uıB' rU~e 
yen saT>a sokaklar, boş arsalatı du 
bir çok uyuz, topal, yaralı ke~!· Çe.~ 
lede dolu. JJunlar hayret edl' :rn· . 
lecek bir !veludiyyet) le üre • y/~~ 
vorlar, dogan yavruları bir }}.'it dı -
yır sahibi daha kendilerine gel· liı~~i 
meden, ızt~rap mefhumunu an· bu k 
lamadan bır çukura gömüvef'• za 

DUnkil toplantıda Ticaret Ve
kaletinden gelen bir tezkere 
okunmuştur. 

Bu te7.kerede simdiye kadar 
komisyon tarafı~dan ·kabul edi
len azami öar hadleri ile fivat 
listelerinin alakadar her maga
zaya verilmesi bildirilmekte idi. 
Böylelikle ihtikar ile mücadele 
mevzuunda mağazalarda meş
ru fiyatları göz önünde tutarak 
ona göre satış yapacaktır. 

Muhabere vasıta· 
lan fiatları 

Fiyat miırakabe komisyonu, 
pazartesi günkü içtimaında hü
kfımet tarafından el konulan 
muhabere malzemelerinin fiyat 
!arını tesbit edecektir. 
Ayrıca pazartesi günkü içti

mamda nohut fiyatları tesbit 
edilecektir. 

Terim Koordinasyon 
Terim koordina~yon heyeti 

dün de üniversite Rektörü Ce
mil Bilselin riyaseti altında 
mutad toplantısını yapmıs ve 
muhtelif fakültelerin rapC;rıa -
rındaki birbirlerinin ayni olan 
esasları birleştirmek ve ihtilaf
ları tesbit etmek için bir komi~ 
te teşkiline karar vermiştir. 

:::: 

Şehrimizde bulunan Ticaret 
Vekaleti Müsteşarı Halid Naz.. 
mi, dün öğleden sonra birlikler 
umumi katipliğinde yapılan top 
lantıya riyaset etmiştir. 

Müsteşar, burada b;rliklerin 
Ticaret Vekaletine kar~ olan 
vaziyetleri ve faali) etleri etra -
fında ''" alakadarlardan izahat 
almıştır. Toplantı, saat 17 ye 
kadar devam etmiştir. 

Bundan başka dün öğleden 
evvel de Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğünde bir toplantı yapıl
mıştır. Bu toplantıya da müs -
teşar riyaset etmiş ve iç tica
ret umum mudürli, dış ticaret 
umum müdürü, dış ticaret daı
iresi reisi, Ticaret VekA.leti tef
tiş heyetleri reisi, Mıntaka Ti
caret müdürü hazır bulunmu~ 
lardlr. 

Bu toplantıda da Ticaret V~ 
kaletini alakadar eden işler ü
zerinde görüşülmüştür. 

M üsteşarm Wahıafıı 
Ticaret Müsteşarı, din, ga

zetecilere verdiği izahatta !stan 
bula gel~inin hususi mahiyette 
oldHğunu söylemiş ve demiştir 
ki: 

"- İstanbula. tamamen hUS1i
si mahiyette geldim. Fakat bu 
arada Ticaret Vekaletini al~ka-

dar eden işleri i:i&eriruie de te
maslarda bulunmaktayım. 

Bazı gazetelerde yeni Türk ~ 
Alman ticaret anlaşmasının !s
tanbulda. cereyan edeceğine da
ir haberler çıkmıştır. Bu haber 
ler, doğru değildir. Müzakere-
lerin eylül ortalarına. doğru An) 
karada başlaması muhtemeldir,, 
Diğer ta.raftan bir müddet ev

vel Almanyadan gelen 7 kişilik 1 
ticaret ~ da piyasa.da te -
maalara devam etm&ktedir. 

efendrm. 

Mahalle •kfn!&rlnden N. 27 
h•n~de Rami 

se zannederim günahtan ziy;:ı.• bi ~ 
de sevap etmiş olur. Fakat bif ın~r 
de buna hiç kimse cesaret ede" B~i 
mez. 0 .. ..,,o re 

O ~lde ne oluyor? Arsalar- ee hi 
da, vıranelerue kendiliklerindcll ara 
iirey&n bll kaplan (minyatür)• 'Son 
!erinin adedi evlerden atılaruaf" ınüs 
la fazlalaşıyor. Bu suretle s6' tısın 
neni~ her mevsiminde açık bit .ği " 

---•ı-_ (sefıl kediler) meşheri vücude luır, 

B• J B J geliyor. Cins cins, boy bo.Yı ~ 

istimi Ak 
işleri 

lstanbul 
, serıgisi 

ır program a n sene açı ması ' renk renk her çeşitten var. :sa· dıkl 
vaniden tan .. ı·m • i f ı· t I zuunm açlıktan derileri kemik• H 
.T - ., iÇ D aa ıye e ı lerine vamşmış, bazısı serçe ve gö 

olunacak geçildi ' güvercin avcılığı ile vahşet ha· kad 
İstanbul belediy .... i ~ ... '-'l~k V 1· Beled' line rücu etmiş ... Fakat yavrtt' eand 

v.;7. ~-- a a ı ve ıye reisi doktor Ia_rın hali feci. Çogu~ numtazWo ..... :dı' 
iıı.Jerini yeni bir pr....,....,.-ın tan- Lfü:fı' Kırd<>r Ista buld b. b .. u "&~ ... n a. ır ır feryad şeklinde nefes ahı • B 
~ etmektedir. Şimdiye kadar (İstanbul sergisi) açılması için 1 rak Ç<tpakla tekrar kapanınıŞ tl'Zl 

gıruk bir şekilde ya.pılma.kta. harekete geç_ miştir. Bu sene ilk gözleriy. le gelen geçenden nle' tab1·
1 

olan lı!ıtimli.kler muayyen nok - 1 taıa.rda tasif oluna.caktır. defa açılacak olan bu sergjlere m~ .cclılmi~el?- biı:, _inayet, tali~· ııun 
Bu sene ietinlillderin bilhas- 1atanbulda imal olun.an sanayi lcnnın sc~hnı deg:ıştirecck bJt l'önd 

sa. teksif olunacağı noktalar E- ve ticari emtia ile zirai mahsu- lutuf bekbyorle.r. Bütün hny • 
miılö.u.ü Uıtka.panı istimlak ~-"'.. 18..t te~ir olunacak. S"1"Vide bir va.nlar i<'inde temizliğe itinı~ı~· 

HARP VAZiYETi 

Arazi ve iklimin harekata tesiri 

1 ı:.n... ~·o· ı tiyle tanıııaıı bu zavallılara se-
s.i: e Gazi btılvan isti~k saha- de belediye pavyonu vücude ge- folet keçc-nin dört licunu stı• ff 
sıdır. tirllecektir. Bu pavyonda latan ya · 'lıral<tırınış; açlıktnn bic:;a• di. 

Diğer ta.raftan Harbiyeden bul belediyesinin şehrin imarı re_l_ik.ton _hi.çbi.r_ isi . ar. tık tö~ptili1 thr. 
Maçkaya kadar uzanan saha.da d J k için ~rfettig~i faaliyetler gra - 1 mı ırlı tuvlerının üzerindB a ı 
emlaki milliyeye atd bostanla - eli ta 
nn. istimlaki için de harekete fikler, büyük foto montajlarla g_cz rmiy~r. Bazıları bit- tal<' ra 
geçilnıiştir. Emliki mifü1re bu- teşhir olunacaktır. sı tekerleginin bu müthiş fe-

J lakete nihayet vermesini al"' re 
Berlinden gelen haberler,! 

Yağmurlar yüzünden bataklık 
haline gelen arazide ve kötü 
yollarda Rus ordusunun çekilir~ 
ken büyük güçlüklerle karşılaş· 
tığını bildiriyor. Filhakika, ara
zi ve mevsimin harekat üzerin~ 
deki tesiri her iki tarafça. da 
mahsus olmak gerektir. 

Büyük harpte Polonyanın ba 
kundan mahrum yollarında, 
takiplPr sırasında bilhassa Al
man ağ).r bataryalannın sıkıntı
lar çektiğini, bununla beraber 
.Almanların hafif obüs batarya
larının piyade adımile yürümek 
imkanları bulduğunu biliyiruz. 

Tebiatin zorlukları, ne de ya
pılsa, yıldınm hareketlerine en
gel teşkil ederler. Filistinin dağ 
lık arazisinde, bizim gibi İngiliz 
ler de tevakkufa, esaslı tedbir
ler almaya mecburdurlar. 

Rumanyada, kış içinde, bir 
mevzi harbi hayatı y~anmıştı. 
Şark cephemizde, mevsimin şid
detine rağmen, girişilen teşelr 
büsler felaketler doğurmuştu. 

Kışın dehşetli fırtınaları, Rus 
ordusuna Finlandiya sınırların
da büyük müşkülat çıkarmış ve 
ağır zayiat vermesini intaç et
mişti. 

Rus topraklarında şimdiden 
çetin vaziyetlerden bahsedilme
si, yarının beşer takatini tüke
ten harikuladelikler karşısında 
kalınabileceğine işarettir. 

Rusya arazisi, bataklık, or
manlık ve nehirlerile harekata 
duraklamalar vermek istidadın
dadır. İklim ise, yenilmez bir 
düşmandır. 

Bütün o muvaffakiyetler, ru
hunu motörden almışlardır. Mo-ı 
törse, bataklıklarda, sık orman 
larda, dağlarda, kesif kar taba
kalrile örtülü arazide :ve gayri 

kaçırttılar. Limanın önünde 
ufak tefek müsademelerle bir 
iki gün geçti. 

üçüncü gün sabahleyin ami
ral Gondolmiyeronun kuman -
dasında Venedik kalyonları 
müthiş bir top ateşiyle Türk 
donanmasına hücum etti. Türk 
ler o kadar seri ve ani surette 
hareket ederek mukabeleye 
geçtiler ki kalyonların ne dü
meni, ne de arması kaldl. 

Kalyonlar, rüzgarsızlıktan 
yerlerinden kımıldayamıyacak 
hale gelmişlerdi. Bu vaziyet 
karşısında Türkler gemilerini 
yalnız kürekle işleterek birer 
birer kalyonlara (rampa) edi
yorlar ve iQindekileri kılıçtan 
geçiriyorlardı. 

Anderiya Dorya kalyonları 
kurtarmak için ileri atıiclığı za
man arkada ihtıyat filesiyle 
bekleyen Torgud hücum edi
yor Ye iki at",1 ara8ında kalan 

(Sonu sahife 4 sütun 1 de) 

müsaid mevsimlerde ~1emez. l'88l!l.l belediyeye ~et ucuz fi- :Vali ve Belediye Reisi Dok - zu eder gibi yolun ortasında lrutt 
Kışın, başlıyan harekatı gün yatla satmağa muvafakat et - tor Lutfi Kırdar bu serginin ldıli bir yumak hru·eketsizliP' -
içinde hitama erdirmekteki im- m~tir. tedricen ve alınacak neticelere! le dertop olup bekliyoı'lar. . t.Yil 
kansızlık, ancak ufak teşebbüs~ ASker ailelerine yardım göre inkişafını temin edecektir. Fakat bililısiz:iığe bakınız J<ı lliye 
lere girişilmesini mecburi kılar. kanunu Sergi tedricen bir (milli fu- §~!örlerue çok defa U~r ~ _ 

Vakıa, bugünün ordula.n, Biiyiilc Millet !Meclisi tara • ar) haline getirilecektir. çıgnemekten kaçınıyorlar. 131r E: 
hazar manevralarında da en k~ f·-..ı..- kabul olunan m ..... ~ .. - • Teşn·nievvel ayı · · d 1 (volan) dnı•besi zavallı haY' ,....k~ 
tü ikli:ıp ve arazide muharebe- 1ilU4ll ........ vuv ıçın e açı a- va.nı gene çılekeşliğe mahk\ull ;= . 
ler yapılmasını derpiş eder. Fa.- te muhtaç asker -ailelerine yar- cak olan ilk serginin yeri ve a- ediyor. li rı~ 
kat. nazariya.tla aıneli·- .. ara- dım liyihası esaslan belediye çılma tarihi için tetkikler ya - Ben hayvanın ıztırabına. ta.· nı 

d k
. :1a.w.. ve vilayete tebliğ olunmuştur. pılmaktadır -sın a ı farklar barizdir. H~ Yakında. ka.nwıuıı taibik.a+ • ..:... · h_~mmfü edemem. Yolumun ~s· te 

için çok iyi yetiştirilmiş olan başlanacaktır. ...._ tunde lıulunan ve kedilere srta.· b· 
Alman ordusunun da rolünü H • b • k •b let meşheri olan böyle bir ar.sa.• 
güzel mevsimlerde ifa etmesine l ~ azın ır ayı dan g-eçcl'la>ıı bir yavru kc<liıı.iıt 
sevk ve idare ötedenberi ehem- K ff be Memleketimizin tanınmış armatör- ben·lcn me1·h3roet dilenen mıı· ~ 
miy~ .vermiştir. Alman • Rus _ IS8. 8 sm r)er !erinden Fehmi Sadıko~lu kerimesi, nis bakışlarına dayanamaaurı; 
harbının de kışa kadar kat't ,,_ Hüsniye Sadıkoğlu aldım evime getirdim. Bir kay r.Y~'. 
neticeye erdirilmesi Jıemv-.ı... .. _ * &aaöevl" flY ..... ~,, _ +-'---ı..uı gün so.nrçı. bir ikincisini bir a.- ~.§ 'ı-ı-- ,.. .,...... .-_, müptelA olduğu hastalıktan kurtula- 11" mıştı. . . . be.l.ediy• ~ ........... ._unundan ~ .... al olu- r:ı.ba altuıcla ezilmekten kur- ~ ın 

R 
,.... . .,..... ~... mıyarak daha çok gt-n.ç yaşında iken ..,., 

us müdafaa sıstemi, ta&ki- nacak sandovi.Clere azami fi ... at ko•a- tardım, onu da aile efradına. na· "'.':>'.n 
mata ve sulara istina.d etti. Mii- caktır. J " 

14 Ağustos perş~mbe ısünü hayata ve ettim. inanır mısB.llZ? Bµ i!d ;ırıı 
daf 

gözlerini kapaırn~trr. Şh·keti Hayriye- 1 R.ın 
aa cephesi ilerisindeki sular * cıı.anglr "~cuk .. _hç-ı _Bele- . 5 ı ıayran hiç bir zaman ('am""ıt · 

k t 
"" - ... mn ı numaralı vapura bugün saat ~ -.. tey 

uvve ve emniyet bahşetmesi~ diye Cihangir Çocuk '"'-hçesı· ı'naaatt- sepetinde dqğruuş, kana kanıı uk .... ~ onda cenazeyi almak üzere Köprüden i 
ne m abil, geride kalan sular. na yakında başlıyacaktır, BostanCJya hareket ederek Bostancı- ana sütü emmiş yavrti.lar ~ib 
ric'at vaziyetlerinde tehlikeler * O.köcıar tr•mnyı.,., _ ttskü- ncş'elenemcdiler, onlarda köle~ azı 
doğurabilirler. Cenup mıntaka- '"dar halk tramvavlan tar'&...lerı'ııd .. ~ da 11.30 da cenazeyi alıp B~iklaş lenmiş bir hüzün, hayattan ·re ~c 

d R 
"' .u"' ...... camiinde öğle nama-ıı kılıııınak Me-sın a US müdafaa mıntakası baet ~kavetıer vapılmı..+.-. Belediye saadetten .~.:orkun gat ip bit -

kal d k 
" ., i'WJ. cldiyeköyü Asri ın~ıu-hğına defne- h l lı tey 

ar arm a i köprülerin tahri- vaziyeti tetkik edecektir. a varc . Onlerin<lcki ~üt çıı· 
bine uğraşılırken, bUyiJ.k kuv - ------di-·ı_ec_e_k_tı_r. _________ nağına, yemek kırıntısına te- -

vetierle cepheden • taarruzlar - s a r h o ş 1 u k b u y a tı• -, r~~1~.ütle ~ok~uyorlardı. J;!}ıl ~~ıy tevcih edileceğine hükmedlli _ buyuk n~ elen ok~nmak ol~ J e 
yordu.Almanlar Buğ nehrini üst duğu halde bunu bile kendilik• nes 
kısmından geçerek sol kıyısını !erinden vapamıyorlardı. 
takip etmeyi tercih ettiler. o~ G('çen gii.n ge,ne bir yavru kedi 
sa, ve Nikolayefe teveccüh eden Bir polisle bir bekçiyi döverek tah- gördilım; bir su arıaba.<.Jının ez~ 
ordulardan cenubu şarki istika.- k• d diği kadife ayağına muHallat 
metlerini almışlardır. Ancak, bu ır e en dört erkek, bir genç kız olan mor kanatlı leş ıpineklerini 
harekatın inkişafı, mukavemet ve çocuk tevkif edildi bile artık kovamıyordu. 
vaziyetine bağlıdır. Günlerden Maibaıuım kaı·şısında piı ~~ 
beridir, resmi tebliğler, bu ha.- Çal'fld• lfflnck.H"acılık vo saire Sarhovtar bekrtlyt bir hııyll hır· kefl.tjnnc sokak vardır. Burada. le n 
rekatın inkişaf tarzı hakkında glbı ı,ı...cı.e ~...ı ...... Mth~· çık~-''-, 1 .., eski VQzir lıanının tonoz du - .. ,e 
b

. b"l . 7"''..,-" - -""'" pa amı .. ar vo gelen poliae k•r§ı w 
ır ı gı vermemişlerdir. T•IN"lye, Yani vat<K1ldıa, ~e§ad :rur da: vct.rmın kovuğuna uf ak bir fino 

,Son Berlin ajansları, Odesanm keli, He 8ofya adınckı ..-.1et<,.1 bir yavnıfa.mış. Sokak ayrıca böy· 
+ "d edild' ~· d balı ""'" T - 8"1 kimsin ki bizi kıırako.la 1 ~ecn ıgın en setmek- ~9k•z Ye Nııtan adımla da IDlr M• e Set:"Sari kediletin (mııdevu) 
t d

. 1 R l ı· b v ...- götüıoecek.lnl gibi söd~e etrafı· .. e ır er. us ara ge ınoo, te lig- oı.tk, ov~i akpm ctt.ıld<.irıda hep yendır. Lohosa köpek, yav,rıı .. ıanl, 
l · d · t k" k 'tik nı çovlrmiılerdlr. l l erın e cenup a ı rı vaziye- ber.oeı- rakı ı~oie ıı.a11am-ıılar· arını ge en gqçenden lnsk~n ~ •lan 
ti siikfınetle gcçi,tirmektedir- dir, N~t..n a.dınııt.akı küçük çocuk dJ.ğ·ı halde ebedi düşmanı o· lzıı 
ler. Tecrid, büyük bfr ordunun Grup .,.r tw.yll r~ ıç.ı, sarı.et ı>oHs AhmocHn arkasına 9(!melmiş lan }Q:ıdjle;rle pek güzel geçini- ks 
gene sahrada ihatası, muhasara ohmoa tq)ermde birisi; bir taneaı de keni!islni ~ğailnden yor. Karnı cökük bir kedi va''" JS 
sı, çevrilmesi, bir kelime ile im- _ ~abiA, deml!J daha rakıya iterek yere düfilrmiJşttir. rusunun, yuvaSJntn etrafın~ a-
bası manasını tazammun edi- ııloymaOtk. ~dip ustadan para a- Sofya adın.daki 11en9 kız oıı g~ya tıl~n ekmek parçal~rına igtira-
yorsa, yakında mühim hadise-: ~Hrı 4kl biraz lliaha ı~~ın! ~ polisi ~rkadatlarırlın e:linden kur- kine hiç &:es çıkarl..'lllyOt. "PUn· 
lerin vukuuna ve fevkalade teb-' ve od1MM1n sııtmek üz~"" soffa~ tarm•k istiyormuş glt>ı af'aia-rına yad,a henabe-r ağlamak k:ıdat' 
liğlere intizar edilebilir. çı~ıfbr. glrmııı ve polisi yiRe ııô~a kazara kalbleri birbirine rapteden bil' 

Smolensk mın.takasında alda-· Ancek, bu faıııkı strhof 0~.,n- yu~r.uklamıştır. §CY yoktur,, SÖZÜ ne kadac aoğ° .. 
tıcı bir sükun ve sükfrt hilkUmi ıhuı yi.ikMk seale ,ark~r söy•o· Bu ,ekflde poHs ve bev.c:ı ııe nay ru ~~. 
sürmekte<lir. Bununla beraber,' meje, lıı~rı,ı çaitrmaja baflamıt. il ~leAen ve kımdllerilli tttsven sar Hayvanları tedkik edenler 
Almanlar bu cepheyi besledik -' çareeiz bd(çJ AM de kodiain-i ya- hoşlar biraz sonra yet!pn imd:ııd için d:l3Ckate değen bu vak'alal' 
leri gibi Rusların da Moskovayı kW,..rM< kartı"o-ı.ı 9ö~ ıa- kuvvetlerinin miidahalesll~ yaka- bizim gibi bir qok yufka yü • 
tehdid eden bu istikamete mü- tomiıplr. lanmtflar ve h•p be.r•ber evvel• rek1i.1erin evlerini kedici Zchrf' 
him kuvvetler ve harp ma.lze.. FakM Uf"h~ am:aık yiacle karakola eradan da diki geç v•kit h:ınım;uı mesk.enine döndiırebi· 
mesi kaydırma,kta devam ettik- onu U)'Nf oki~1;tmJan ve bu da cürmü meshud ~ü ıulh cez.ı lir. Bu itirorla ben ezilmiş bi..' 
leri anlaşılmaktadı.-. yüzde dokaıtt>ına doUll lttıhındu • m·ahkem-ealrıe v~rrınt>f4erdir. Jredi gördüğüm zaman - ne 

Voroşilof ordular grupu mın- iiuııdan b~lnlı:ı ctevottni -~,. Di!rt erkek, bir ~erıç kız ve blr derseniz deyiniz - acnnıyorıJn'l· 
takasında Moekova _ Leniııgrad llkkı kacotılaMlf ve var kuvvetiıe: çocuktan ibaret oıaa a~ıuıarı.n - k~ olnnı.ş, kurtulnnış! 
demir yoluna. doğru ilerileme - ~r, yotifin, bu b-,t hepsi de mahk•meda ~ılmı' ola\lk diyorum. 
hareketleri heD.tiz yeni Jll1Ml'4ilf- beni fMrak-ola •öiill'.-k laü-)'Of'I !arından ıuqlamıı ra.Ktya ath!tm~k ULUl'iAY 
fakiyetler ka.ydedemem;iştir. D~ baiN''™'6a bafkHaıttw. Qf- let.emlılel'8e de, aart-.4,,uk k11nunon 

BugiinkU teenninlıı, yeni ve ierlorıl bu tiffyad liaffllne &.oflliN • bir mazeret d~ı. biT~kı. eeitaiJı 
belki çok daha kanlı çatpı.şma- rp'91ar ve be~nhı Uze.tae abl· nıüşeddededen uyıUJaiı 19in 11epai 
lar için haurlıklar ifasına. de- ~. 8e1'çl d~~ yi~eifQI de te\Hc:if olunmuflardır. 
lalet ettiği meydanda.dır. v~ b11 arılaynıca 04fdüiil He Mnclad ,...... Bu merakw durUfftUl fllltldLwın 
boğu,şm~t'ltl mihrak n~ ver8'MI ve Ahmed adtnda ldt' tM· oUl:>i ~ başJ<a L11r gijAe b.Y'akıl· 
birden fazla mıat.akada. ~ ııs k•ı-ak y~. ~ftti'. 

Ktzday Ba-rosu 
~la}rın her Sffie ve:rilme9i 

:nıuta.d o!a.n yazlık bôlosu bt' 

cektir. j 
sene de 23 Ağustos 941 curoa~
tesi e.kS,a.mı ~lu kulübii 
Büyükada 11W>eaW•'ı verilece1'" 

"'"'-------~~pm ___ ....,.. ____ ,...._J tir. 
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e~••• ·ı·e~f-ArAi-kAa_-__ N-_o __ ._ 5 __ 2 __ Roosvelt-Chur- (Mı·ııı eftn .. \ Demiryolu Amerikada Haliç vapurları 
. Bu üç müracaat misallerini 
ınsanların hakiki hüviyetlerini 
anlatmak için koyuyorum. 

~ Bunlardan başka daha ne mü 
_..,;,, racaatıar var. Meğer benim kö
Y"'"'. şede bucakta kalmış ne kadar 
~ hısım, akrabam, eşim, dostum; 

yr a~ka~a'1m, refikim varmış da 
a~ hıç bırmden haberim yokmuş. 

M~tupları okuaukça kendi 
b9b" ke~dime gUlüyonım ve itiraf e. 
i jd!derim ki eğer servet sahibi ol
rılr· ~ın <;>nların bana. karşı serdet
hfJ' tiklerı bu uyc1urmn ternallıi.kia-
nıe' ~· yal~.nlara kanmış gibi gö-

ıalj.l'r d ünecegım.' e hep" im' de yar -
ke!i• .u:1 eder.~gım Mcsel:i. Kazlı-' 

cdi• çe;-~ecl~ ot,:ra:·ı Celalin ev ta
·re • ınıı ı bahan••.:ıylı: istectiı!ı para

Jııa· yı _vere1,,eg.ı11. Bunun ~slı nlma· 
el· dı~~aA e,;n i n im . Kimbi-

gaıı· ~1 bıçare bı:oyaz iplikle t!ıkilen 
·ver"' 

2 
u kocaman ~alanı ne ~bi bi; 

ziya.• b~:Uretıe tert.ıp etm·~+ir. Belki 
t bjf ıı kadın sevıyor, belki de ku-
ede" ~ar.a, helki .. i~kiye miiptelad.ır. 

.g~ım :.u gıoı zaafları da hoş 1 

3-1" Be :.n _ır adam olduğumu bil- ! 
d 0 ıç ~ır zaman böyle sebepler 
·· c). ::ramag:ı. lüz,ım kalmazdı 
ur ..-::ıonra bevab Ş b - . 

at" tnüstakbel ~ an aganın 
cenazesı namına ka-

~ :; r:.1.81,~111 benden alelhesap istedi- 1 
k :&ı ıskat,. hakkı insanları f 
cud6 'kııralıktan gözieri k ' n !· 
boy, 2aman ne arardıgı 
Ba· diklerini isb~~pt~klarını . bilıne-

mik· H 1 . . e mcz mı? 
e e yırmı sen b' .b .. e '-16 görmect· - · . e ın ırımizi 

ııa· kada ıgımız eski mektep ar
vrtt• eand şımın ~ samimi ifadesi o 

, "' . . an uslu bu "§aheser d'eğil. 
lU" lnıdır? " 

ahı• B nl. 1 
:ıJŞ u arı tatmin edil . 

8.rzular 'b· emıyen 
n1e- la.biati 1 gıh ı ~Ydediyorum. Ve 
ali~· llun n!~e epsıni. §~r Coşku
bıt ~d . rnua proJeı>ınin '\}'gnına 

• e,uıı erıyoı-unı J ... ay . 
nala.• --

sa-
st.ı· Dün enişt EyJUı 19 .... 

biça· di. Odada· ~m ~hnıet bey gel
pülil tehre ile n. d~rıyc teliı.şlı bir 
,lıldB ka ile glr ı;. büyük bir ala-
t~l<' larak: bana dogru ellerini uza-ı 

fe- - B . 
gf• ge. . OnJur, kayinçom, dedi, 

ınd& ku~ş ol<ıun. Bizi hayli kor- j 
l.iği• _un. Nasıl~1:11 b~.kayım? 

lY:iI .Fena degıl.. Gunden güne 
ıı ki ini eşıyorum .. Sen nasılsın? Sa-

~.. ~ ne ~a~ıy~r: 
1 

Bıt liepunız ıyıyiz .. , 
ha.Y· ..... k~nıb·.stetnin, zihninde söyleye- • 
J • JJ ..., ır Şe . ld - . 
cUI ~tini ~ yı 0 ugu zaman cüm-

tini bild~~~ttı~~. sükUt etti-
uı.· ıgmı ıçın: 

us· - ~hrnet bey, dedi Bı·r 
f a.· tey soylemek i t· rn .. 

se Gliklu: s ıyorsun .• 

- NBcden anladın? 
ınıı· Mir':-- ıınca ae ecr' • 
aın:ı; '"6ı·enme.~em ayn ~ a~lakını 

ka<i !16ylemek i t ıp. .. en bır şey 
. a.· iüşü11ürs .. 13 ersen konuşmaz ve 
ır ~ un. Böyle bir hazır
kı.ı!· .o. n Yoksa o zaman şaklaban -

a iJ:ı• ~~n tutar, biucı d . ıd rırsin B .. ere en su ge-
µ ı IUn • UP-un yutkunuyor -
aşıt . Anlıyorum k" f"k . d b. 

kanıı ley var. ı 1 nn o ır 

gibi - Tarn üst'" 
ko .. ,., azıı dea··· une vurdurdun 

~ • ıgın .b. -· ve etncğe cesa gı ı ... Fakat soy-
it - O k ret edemiyorum. 

Lt ~a· ley nli.? a<lar ehemmiyetli bir 
te" - Senin için eh . 
v,ıı nıyabilir; fakat emmı_retıi ol-
ol· lylc değil.. Adeta hn.benım için 

dilik• nesclcai!. Yat, memat 
- Be· k 

ed
. aiı>te nı orkutuyoraun e-k 1 9:1 •u• 

e~· - Sen korkarsan t k 
allat le olmalıyım? 'l'a ar 1 ben 

. . A . savvur et 

1 
erın1 = B~ı8:~ bakayım.. " 

uyuk biı· eşeklik . 
pil una çocukluk n. et.tim .. 

'tim; Yed4:,run h ı an demıyo -
ad3 le me.~hur olan al~, hamakati 
d~ • nle Yarını • nıa ıud hayvan 
fıno az.. , 
böy· - f e yaptın? 
eVilı ) -.:: B{unıar oynadım .. 

u hareketi u .. 
~ın. 
~ı o· 

çini· 
yaV· 
a a• 

r.ıtira· 
ır:nn· 
~:ı.d::ı l' 
~ bit 
' doğ°-

leni et 
ır'alat 

ıa.nların 0 h~ k Y.apmakla in-
da l ına atı ılc me h n ınyvıuun sır t § ur 
b.ım gclrncz Ö ını almalan 
kst"riyet seıı~nin ylb~. olsaydı 
:ı . tıyllk hi ' 
smını aııırara k geçirirdi. I 

- Onlar kumarı insan gib' · 
yn~?ı~.ıa.rı için meramların~ 
ll t.urlu ıfadeye mecbur değil
rclır. ı~'nkat ben tam "uzun 
lak dede,, gibi hareket et.tim. 
- Cok mu kaybettin? 
- c -Rı1·~rn ehemmiyeti yok .. 

Ladtm v mıyan bir parayı oy
ım.. e aon ınetoliğini de ver-

- Anlam 
az tafsilat 

1~~;~~m enişte.. Bi· 

.. ;~nla~~: Biliyorsun ki 1 

hsifi etD~lfı~a.r bana bir m~ 
Un<J.anllliştı, Kendisine bu 

~ iirn ZJ:ı.ıllat dolayı te§ekkür etti
r:ı oturın"~~bu Parayı burada a

yü .. 
~ehrı:ı 
~rebi
(§ bit 
- ne 
~ruırtl· 
P:n~! 

ımesi 
rn J:7tı 
unar· 
uJübU 
ıeoek .. 

r C!rek ~1 nu, :Yoksa Mıaıra 
llılUnnı~ 8ubradaki arazisinde 
~~u. lleiı lllı tercih eylediğimi 
~tg~ k~ndisi nasıl mü
~~ aoyı ?Yle hareket e- I 

edim. Mısıra git-

. __ •• ·vvvvvvvvv~ b Haliç vapurlarını artık ne 
ehil mülakatı -o- inşaatımız üyük de1ıiz nizyolları idaresi işlete-< meği tercih ediyordum. Fakat 

~ami~e lstanbuJdan a.yrıJmak 
ıstemıyordu. İkinci mülakatı
mızda gene bu bahis açıldı 
Şimdilik burada kalaca.ğım~ 
~~yledim v~ bana tahsis eyledi
gı maaşı bır sadaka şeklinden 
ç~annak iÇin, buradaki vekili
~ Yanında çalışmaklığıma 
~u.saade etmesini rica ettim. 

u suretle Mısırda.ki muamele
y~ şimdiden alışmış olacaktım. 
Münasip gördüler. Her gün 
mu.nta.zam~ yazıhaneye gidi
yor, arapça gelen evrakın Türk
Ç~ni deftere kaydediyor, ver
gı muamelatı için clevaire gidi
yor, Mısıra gönderilecek tali
matlı evrakı taahlıüdlü olarak 
postaya veriyor, layiha filan 
yazılmak icap ederse hazırlı - 1 

~ordum. Velhasıl resmi bir da-1 
ırede çalışır gibi uğraşıyor
dum ve bundan çok memnun-

1 
dum ; çünkü benim icin iyi bir 1 
meşguliyetti. Mu.amele yalnız 
bu~da kalmıyordu. Mısıra gön
d~Ieeek parayı da ha.zan ben 
P'o~eriyordum. Geçen cumar- ı 
1ntesı_ . :ı.ı1:5ırda.ki daireye bin 
g~ lirası göndermek lazım 

g:1~.1 ; Parayı aldnn; bankaya 
goturınek üzere yazıhaneden 
~ı~ım. Sabahleyin hususi bir 
ış~ oldu; öğleden sonra git
mege karar verilim; 

Halbuki günün cumartesi 
old':lğunu unutmuştum; para 
cebımde kaldı; kendi kendime: 
"ehemmiyeti yok, dedim. Pazar
tesi sabahı götürtirüm.,, 

Ahmedin anlatacağı vak'anın 
tamamını dinlemeğe haret yok
tu. 

-Anladım enişte!.. dedim .. 
Üst tarafını anlatacağım diye 
yorulma ... 
Eniştem: 
- Yok, dedi. Müsaade et 

tamamlayayım, çünkü mesele 
valnız sana vaziyeti anlatmak ~ 
tan ibaret değil; biraz da içimi 
dökmek istiyorum. Ba§ıma ge
len bu felaketli kimse bilmiyor. 

(Ba.'! tarafı 1 inci -~mlfada) 
mevkiine kadar olan kısmı da 
ray ferşiyatı ile bazı köprü nok· 
devlet memurları refakat et -
mekte idi. 

İcar ve iare kanunu ile Ame
rika Birleşik devletleri ordu -
lan.na ve tecavüze mukavemet 
için faal bir surette çarpL5an 
memleketler ordularına harp le
vazımı teslimatı meselesinin 
heyeti umumiyesi yeniden ted
kik olunmuştur. 

İngiltere levazım nazırı Lord 
Beaverbrook bu konf ern.nslara 
iştirak etmiştir. Lord Beaver -
brook, Amerika Birleşik devlet
lerinin salahiyettar memurlari
le en geniş teferrüatı müzakere 
içjn Vaşin.P1:ona gidecektir. Bu 
konferanslarda, ayni zamanda 
Sovyetler birliğine levazım tes
limatı meselesi de bahis mevzuu 
olacaktır. 

Amerika Birleşik devletler 
reisi ve İngiliz Başvekili, ara
larında müteaddit görüşmeler 
yapmışlardır. Almanyada Hit
ler hükumetinin ve bu hükfı -
metle şerik diğer hükumetle -
rin yolunu tuttukları fütuhat
la askeri tahakküm siyasetin -
den dünya medeniyeti için do
ğan ve bunları karşılarken A
merika Birleşik devletleri ve 
İngilterenin kendi emniyetleri 
için aldıkları tedbirleri lüzum
lu kılan tehlikeleri tedkik et
mişlerdir. 

Roosevelt ve Churchilli, aşa
ğıdaki müşterek deklarasyon 
üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Aralarında buluşmuş olan 
Amerika Birleşik devletleri rei
si ve Birleşik krallık hükume
tini temsil eden başvekil Chur - 1 
chill, memleketlerini milli si
!~setin?~· .daha iyi bir dünya' 
ısıtkbalı ıçın ümitlerini üzerine 
istinat ettirdikleri bazı mti.şte
rek prensipleri bildirmeği mü-
nasip görmektedirler: ' 

Çoruma teşrlDe
rinin yıldön.. ıü 

tezahüratla 
kutlandı 

Çorum. - Milli Şefimiz 
İnönünün Çoruma gelW!eri
nin birinci yıldönümü dün 
Çorumluların içten tezahüra
tı ile kutlanmıstır. alimiz 
ile askeri ve mülki wanın 
da iştirak etmişlerdir. Şehir 
sab:ıhtan bayraklar, defne 
dalları ve taklarla süslenmiş- 1 
tir. 

-Oephelerde deö~ik
lik olmadı 
(Baş tare:fı 1 inci sahifede) 

bahki neşredilen Sovyet tebli· 
ği: 

13 - 14 Ağustos gecesi, cep· 
henin hiçbir b'"lgesinde mühim 
bir hadise olmamıştır. 

Kara kuvvvtlerimizle işbir
liği yapan Sovyet hava kuv
vetleri, düşman zırhlı cüzütam 
lan, piyade kuvvetleri ve t::ı.y
vare meydanlarına darbeler 
indirmişlerdir. 

Odesa ilıerindeki tazyik 
Londra, 14 ( a.a.) - Alman 

- Rus harp cephesinin bilhas -
sa cenup kısmında rollharebe
ler azami şiddetle devam et
mektedir. Alınan tanklarının 
Karadeniz sahillerine yaklaş -
makta olduğu fakat düşman 
piyadesinin bunları takip edecek 
kabiliyetet olmadığı tahmin e
diliyor. 

Sovyet tebliği yeni hiEıhir ha
dise kaydetmemekle 'beraber 
bu askeri harekatının en şa
yanı dikkat veçhesi Odesaya 
müteveccih tehdidin .llala de
vam etmekte bulunmasıdır. 

cekmiş. 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) manevraları Bu habere memnun olmaya ... 

sanlarının tamamlanmasından cak bir hemsehri tasavvur cde-
sonra, bu sene sonuna doğru iş- Fortlewis • Washington, 14

1 
mem. BeJçik3.ıı bilmem ne şir· 

!etmeye açılacaktır. (a.a.) _Amerika birleşik dev- keti derken, yerine belediye ka· 
Elizığ - Van - lran hattının letlerinin garp sahilinde, tarih· im oimuştu. Fakat gittikçe ça· 

geçen sene ihalesi yapılmamış te misli görülm~ büyüklükte murla dolan Halicin sarımtrak 
olan Elazığ - Palu arasındaki manevralar dün başlamıştır. sularında o iskele senin, bu is-
70 kilometrelik çok arızalı ve Manevraların temi şudur: kele benim ıklıya puflaya sefer 
bir çok büyük köprü ve tünelle- yapmağa çalışmalarına rağmen, 
ri ihtiva eden kısmı üzerinde Los Angeles sahil muhafaza bir türlü rağbet görmüyorlardı. 
çalışmalara devam edilmekte- gemilerinden b :risi, açıklarda Bu alakasızlığa otobüs rekab& 
dir. bir istila filosunun ilerilemekte tinin de sebep olduğu rivayet 

Palu ile Çapakçur arasındaki 01duğt1Ilu görmüş ve buna karşı ediliyordu. Fakat asıl sebep işin 
bu sene ihalesi yapılan M kilo- harekete geçilmiştir. Fakat da- denizci gözü ve denizci elile ida
metrelik lnsımda da inşaata ha evvel, iki gündür bir sinir re e<lilmeınesi olduğunda şüphe 
baslanmak üzeredir. harbi başlamış ve miitearrızlar, yoktur. Vakıa belediye elinden 

Böylece Çapakçur karşısında- bn ıki gün müdafilerin km·vet- geleni yapıyordu, nitekim mu.
ki Bingöl istasyonuna kadar 3·1 lerini dağılmak maksadile. mü- hud ecnebi sermayeli şirketten 
kilometrelik olan bu kısmı bü- tcaddid ş~ırtıcı hücumlar yap- ı daha canlı bir varlık gösterme
yük bir faaliyet sahası olacak- mış bulunuyorlar. ğe de muvaffak oldu. Lakin ne 
tır. lngili.z kralı donan de olsa belediye belediyedir, şeb 

1942 yılı başında Çapakçur rin temizliğinden, yoıların inti-
karşısı ile Muş arasındaki 100 mayı teftiş etti zamından anlar, bir Seyrişefain 
kilometrelik kısmın da her tür- şirketinin idaresini yadırgarsa 
lii etüdleri ikmal edilmiş olaca- (Baş tarafı 1 inci sahifede) ş~mamak icap eder. Bu itibar-
ğından önümüzdeki ilk baharda Kıralın ker geminin mümes- la işi ehline bırakmakla yine 
bu kısımlar üzerinde de inşaata sillerini görebilmesi için, arni - ileriyi göriişlüğünü isbat etmiş-
baslanacaktır. ral gemisine diğer gemilerin tir diyebiliriz. 

ifos ile Van hududu arasın - mUrettebatından müfrezeler gel * 
daki kısmın etüdü bitirilmiş ve mistir. Kral, Britanya filosile Haliç vapurlan işi İstanbu-
zemine tatbik edilmiş bulundu- be~aber harbeden müttefik lun eski bir derdidir. İkinci Ab
ğundan vaziyetin mi.isaadesi ha- memleketlerin tayfalarile bilhas dülhamid devrinde HaliÇte işli
linde bu kısımda· da yakında sa. aliikadar olmuş ve bunların 1 yen başı kıçı düz yandan çarklı 
faaliyete geçilecek ve bu su • birile Fransızca konuşmuştur. tontonlar ya hazinei hassanın, 
retle Elazığ - Van - İran hattı - · Son gün kral bir Amerika yahud da Zekiye Sultanın göz 
Kotoroa :tian hatlarile birleş - torpido mubribini ve 2·lO.OOO malı olduklarından yolsuzlukla
miş olacaktır. kilometrelik bir seyahat yapan 1 ı-ma, murdarhklarına rağmen 

Diğer taraftan bir buçuk se· diğer bir torpido muhribini gez- kimse dil uzatama.z, ağ-/.ını aça-
nedenberi insaatı devam etmek · --;!ro!!ii!!şt~i~r·~~!!!!!~~!!!!!~~--!!'!! mazdı. 
te olan Zongıİldak - Kozlu hattı, ·~ ·- Ostad Ahmed Rasim merhum 
dört buçuk kilometrelik gibi kı· normal zamanlarda olduğu gi~i fıkralarından birinde o zama.-
sa bir hatolmasına rağmen, bü- faaliyette devam ederl<en :r;afıa nın köhne teknelerinden şöyle 
yük tünelleri ihtiva etmesi ve vekaleti diğer taraftan d~. ınş3;- bahseder: ''Eskiden Haliç va
bir çok sınai imalatı icap ettir- sı mutasavver hatların etudlerı- purlarma kayıkçılar gülerler
mesi hasebile bu kısım üzerinde ni yaptırmakla m~gul olmak - di: 
inşaat hfila devam eylemektedir. tadır. B _ Yetişebilirsen çiğne! .. diye 

P k ak d ·ı al edil · Bura.da Bozöyu .. k - ursa e y ın a ı rm mesı- eğlenirlerdi.,, 
ne intizar edilmekte olan bu hat hattının etüdleri bitirilmiş ve Gerçekten de öyle idi. Mesru-
ile Kozlu kömür havzalarına güzergah tesbit edilmiştir. tiyetin ilanile beraber Haliç 
varılmış olcaktır. Bursa ile Balıkesir • Bandır- vapurları idaresi de terakkiye 

İçinde bulunulan mt~kül ma hattının -Okçu gölü- arasın- ve tekamüle doğru büyük adım-

Hat~ k!l;rdeşine bile söyle
m~ım; rıca ederim dinle: ..... 
Ö2'lede~ sonra Beyoğluna çık
tım,. Mısak Kumcıyan'a rast • 
geldım.. Beni zorla bir muha • 
lebici dükkanına götürdü; bi
rer tatlı yedik, oradan birlikte 
(Kanun - i- Esasi) kahvesine 
gittik. Misak, Nafiz isminde 
birisi ile bezik oynamağa baş
ladı: bana: "ortak olur nısun ?,, 
dedi. Kabul ettim. Ben evvela 
ufak oyn~yor~ar zanne.diyor -

1 dum. Mcger bır oyunu yüz lira
ya oynuyorlarmış ... hk partiyi 
kazandık; ikinciyi de kazandık. 
Üçüncü paı tiyi ikisine karşı
lı~ c_>ynadı1l1a~; kaybettik. Hay
dı ~ır de kım verdi., yapalım, 
dedıler. Bunu da biz kaybettik. 
~ndan sonra şans döndü.. Üst 
u::ıte dört pa~ti verinee gözle
nm faltaşı gıbi açıldı. Tam dört 
r,üz lira içeri girdim. Misak: 

1 - İki memleket hiçbir arazi 
değiştirmesi veya. başka bir ge
nişleme aramamaktadır. 

2 - İki memleket, alakadar 
milletlerin serbestGe ifade ede
cek arzularına tetabuk etmi
ven hiçbir arazi değişmesini 
görmek arzu etmemektedir . 

şartlara rağmen yaptırılmasına daki kısmının etüdleri de ya - lar attı; yeni vapurlar getirtti. 
karar verilmiş olan bütün müş- pılmaktadır. Fakat her nedenge bu irlare hiç 
kül şartalra rağmen yaptırıl - Adapazarı • Bolu • tsmetp~~a bir zaman Şirketi Ilayriyenin 

bütün memleketlerde, bütün masına karar verilmiş olan bü- hattının etüdleri de bu yıl ık- csbak İdarei Mahsusa, ::ıabık 
insanlara kendi hayatlarını kor- tün yolelarınuz üzerinde inşaat mal edilecektir. J Seyri.sefain ve Akay, lahik Dev-
ku ve ihtiyaçtan ari yaşayabi -

1 
/1 * '' let Denizvollan idarelerinin in-

lecekleri teminatını getirecek o-
1 

, tizamına bır türlü erişememişti. 

3 - İki memleket, bütün mil 
Jetlerin idaresi altına girecek • 
leri hükumet şeklini sec;mek 
hakkına hürmet etmekte ve 
cebirle hükümranlık ve kendi 
kendini idare hakları nezedil -
miş bulunan milletlere bu hak~ 
ların iade edildiğini görmek ar~ 
zu eylemekteri. 

lan bir sulhun teessüsünü gör-, Say 1 n ha 1 k 1 m 1 za ,- Denizyolları jdaresi Haliç va-
mek arzusundadır. purlannı ele alır almaz ilk iş 

7 - Böyle bir sulh, bütün in-' ! 
1 

olmak üzere bilet ücretlerjni in-
sanlara, açık denizleri ve Okya-~ı Tu··rkı·ye ko··mu··r satış ve tevzi il dirdi \'C bunu yapmakla da işin 
nusları hailsiz geçmek imkanını I tam eh1i olduğunu isbat etmiş 
vermelidir. •• • d 1 oldu. 

8 -İki memleket, bütün dün ffiUeSSeSeSJll en : Haydi bakalım hayırlısı ol-
.. a milletlerinin, gerek maddi,

1 
r.ı l ı sun. 

gerek manevi sebepler dola- Kömür fiyatları muaygendlr. J.1 BZ 8 A . c. SARAÇOÔLU 

~~~i!~i ~~:ıetig~ı~~r~~~~~n:: bedel vermeyiniz. Tozlu, ıslak ve ek- · 
1 ~~/ 4 - İki memleket mevcut 

taahhütlerini nazarı dikkatte 
tutmakla beraber, büyük veya 
küçük, galip veya mağlfıp bü
tün devletlerin, ekonomik re
fahları için ihtiyaçları bulunan 
dünya iptidai maddelerine ve 
ticarete müsavi ı::eraitte iştirak 
!erini teshile gavret edecektir. 

dedir. , sı·ı.. ı..o-mu··r almamag"'a di ... kat edı·niz. '. Krigov işga Kara, deniz ve hava silahları, H H H 

kendi hudutları dışında yaşa- olundu 
yan mmeıter, tecavüzle tehdit Kok kömürü satış fiyatlarımız: 
eden veya tehdit edebllecek o
lan milletler tarafından i3timal
de devam edildikçe hiçbir müs
takbel sulh idame olunamıy.a -
cuğından, iki memleket, daha 
geniş ve daimi bir umumi em
niyet sisteminin teessüsüne in
tizaren, bu gibi milletlerin, sil8.h 
tan tecridinin esas şartı teşkil 

Şanruın.ız yok. Bırakalım! 
diyordu. "İstersen sen çekil!:: 
dedim. Ben oynarım.,, 

G€ce yansı olduğu zaman 
altı yüz lira içeri girmiştim. 
Nafiz paraları aldıktan sonra 
ertesi gün işi olduğunu bahane 
etti, kalktı gitti; ben orada 
kaldım. Bana emanet edilen bu 
parayı yerine nasıl koymalı? o· 
aralık yanıma. bütün gizli ku- 1 
ınarhanelerin tellallığını eden 
Hamdi isminde bfri vardır. O 
geldi: 

5 - İki memleket herkese 
daha iyi çalışına şeraiti, eko • 
nomik terakki ve sosyal emni
yet temini için ekonomik saha
~~?1~~tler arasından tam işbir 
ligrı vucude getirmek arzusun • 
dadır. 

6 - İki memleket nazi te ~ 
hakkümünün nihai tahribinden 
sonra, bütün milletler kendi 
hudutları dahilinde emnivette 
yaşamak vasıtalarını verecek ve 

ettiği kanaatindedir. 
Keza, iki memleket, sulhu se

ven milletler üzerinde ezici 
sil.ahlanma yükünü hafifletici 
bütün diğer mümkün tedbir -
lere yardım edecek ve bu ted
birleri teşvik eyliyecektir. 

- Ahmet bey, dedi. Bu gaip 2 L. l j 
böyle çıkmaz. Pananiniıı evin- ıra tlı bir bi/ef[e talihinizi zmir 
dtse gayet kU\'Vetli bakara var. Fuarına gönderiniz 

terı:ıen orayn gidelim; zararı 

:~~~ yüklü oyunda çıkarır- 3~ Ağusos Zafer Piyangosu 
b Arkasına takıldım. Du:am- J • F 
·::!Iı ~knklardtuı bin türlü zmır uarında çekiliyor 
ba~at ıl~ bitirim yerine gittik. l 
dal\ a odaya girmeden dışurı- Eğer İzmir Fuanna gi&miyorsanız, iki liralık bilet.le tali
yorı.ı~nculann seslerini işiti- hinizi gönderiniz. Tnlilıiniz 30 Ağustosta lznıir Fuarında zafere 

ula.53biUr. Zafer piyangosu o gün İzmir Fuarın<la çekiliyor. 
- Yliz lira var 1ki liralık taım biletle 40.000 lira gibi m11az7..a.m bir senet ka-
- Banko!.. ... zanmanız kabililir. Bundan başka orta büyükliildeki ikra = 1iİaK~~ lira vo.r! m.iyeler de fazla.du-. İki tanc10.000 lira, dört tıane ~~ lira, 
- Dört ::.. . kirk tane 2.000 lira, kırk taııel.QOO lira.dan, bir tafnesiui sizin 

B Yuz lıra var 1.n~!'.,,_,, ~rn'I ihtimal dalıilinde dir. - nnko! .. ~·IJ•U"""'-...... 

Bo··y1 ku · şun· diden bir bilet. alınız ki, bii'-'ük.· ikra.miyeri kaza ... ~~~1-e vvetı· .:1 J ·~ 
el tutarsa sade 1 0 Yunda bir numara başka.sına gıtnıeden evwl sıze gelmi.5 olsun. 

mak değil, üste ~~rtr_ı çıkar- ==================================================== 
ğim muhakkak. ar edece-
Odaya girer girmez b . 

yer verdiler. Cebimden b~r.b?ır 
lik k . - ır ıu 

~ agıt çıkardım, sal'rafa bo • 
durdum, oyuna ba.şladi l'!'

man efendim o ne Şansız~ı A-' 
- Yüz lira.. ·· 

. Diyomm, hemen "bank 1 
~ıyorlar; kazanıyorum. İki ,°.,:·' 
lıra oluyor· "banko ı d. .nız · ' .,, ıyor -
I~~· <?ene kazanıyorum "dört 
yu zlira !.,, dedim mi? Sekizime 
dokuz çıkarıyorlar. Her defa
~ınd~ üçüncü eli yakalamama 
imk~n Y~k. İkinci elde bırakı
rım.,! dıyorum; bu sefer bıra
kacagıın ellerde diunı ...._.. .... yonım ... 

(Ark«aı ı•ar) 

Siyasal bilgiler okulu 
direktörlüğünden 

Okulı.tmuz nıımzed kayıt zamanı ve seçme suıavının başlayacağı tarih 
aşağıdaki ~ek.ilde defiştirilmişt.ir. 

2::ı/IX/941 pazartesi snat 8.30 Türkwe komposizisyon Ye edebcyat. 1 
~9/!X/941 pazartesi saat 14.30 Türkiye komşu memleketler ver.ıbf.iyük 

devleUer coj!raCyası. 
30/tX/941 salı saat 8.30 hayvan ve nebat fizyolojisi 
30/IX/<K.l sah saat 14.30 Riyaziye «lise edebiyat kolu mezunlarının 

bilmesi lılzım gelen bahislerden.~ 
l/X/Ml çar~amba saat 8.30 Türkiye tarihi ve Rönesanstan sonra Avru

pa tarihi. 
ı/X/941 çarşamba saat 14.30 Felsefe ve içtin1aiyat «lise fen kolu mezun 

la.rırun bilmesi lazıın gelen bahislerden~ 
2/X/941 perşembe saat 8.30 yabancı dil. 
Namzed kaydı 20 A\IUstos • 2T Bylill tarihleri araınıda yapıwatır. 

(6265 - 6863) 

Ankarada 

"Karabük, sömikok, gazhane koku ,, 
Depoda-müşteri vasıtasına tes!im tonu 
Vagonla-O, O. yolları hamule sene- ,, 
dinde yazılı tartı üzerinden 

İstanbulda 

Depoda-müşteri vasrtasma teslim 

İz mirde 
Depoda-müşteri vaSltasın::- >-- 'im 

Diğer şehirler için 

F, O, 8, Zonguldak 

Sömikok 
Karabük koku 

Karabük 

Karabük koku·D. u. 
içinde teslim 

" 

,, 

,, 
,, 

1rı ,, 

T. L. 
26.50 
25,80 

; 

23,50 

26,50 

. 

18, 
24,10 

21 

Semt depolarından ~ 

Kömür alanların belediyece mu ... 
saddak fiyat listesini talep etme-
leri tavsiye olunur. 

DİK KAT 

Kömür alım ve satımından şika· 
yetiniz olursa aşağıdaki adresle
re müracaatınız reca olunur. r 

ANKARADA: 
Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesi merkezi Ata
türk bulvarı No. 129 - 131. Yenişehir - Ankara 

1STANBULDA : 
Türkiye kömür satış ve~evzi müessesesi İstanbul şubesi 
yeni Yolcu salonu kat 3. Galata - İstanbul , 

1ZM:1RDE 
Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesi İzmir şubesi 
Cümhuriyet bulvarı No. lCH A. İzmir 

NOT: 
İsim ve adresleri sarih olarak bildirilıneyen şikayetler 
dikkate alınamaz. (5446 • 7063) 

1 

(Baş tarafı Birinci sayfada) 

Bu surıetle Sovyetler birliği 
deınir istihsalatının yüzde 61 
ini kaybetmiş ve harp malı~me
si imalatı bakımmdan çok e
hemmiyetli bir darbeye maruz 
kalmış bulwınıaktadır. 
Bit- So-vyet Destroyeri lxıtırttdı 

Berlin, 14 (a.a.) -- D. N. B: 
Alman uike bom bat dıınan 

tayyareleri, li'inlandiya köl'fe -
ziııin medha.linde bir Sovyet 
destroyerini batırmışlardır. 

Bertin, 14 (a.a.) - Bugiinkii 
Alman tebliği hakkında lJ. N. 
B. ajansı askeri bir kaynaktan 
a~ağı<laki tafsilatı almışt~r: 

Cenubi Ukrayııa.da maglup e
dilen düşmanın fasılasız takibi 
simdi semert-lerini vermeğe baş 
lamıstır. Odcsarun şarkında Ka 
radcniz sahiline varılmıştır. Bu 
mühim limanın artık şimalden 
ve şarktan muvasalası kesilmiş 
tir. 
Aşağı Buğa kadar varını§ o

:len Alman kıtaları Karadeni7..in 
jkinci mühim bir limanı olan 
Nikolayefi de sanruş bulunmak
tadırlar. 

lı'irar halindeki Sovyotlori 
götürmek üzere OJesa açıkla -
rında getirilmiş olan nakliye 
gemileri Alman tayyarelerinin 
müteaddit taarruzuna uğramış
tır. Bu sw-ctle yeni bir Dunker
que vukua gelmektedir. Bu ta
arruzlar esnasında beşer bin 
tonluk iki nakliye gemisi imha 
edilmiş, <liğer 5 adet büylik ge
mide hasara uğratılmıştır. 

Berlin, 14 (a.a.) - Alman or
duları b~ kumandanlığının fev
kalade tebliği: 

Di.işman kuvvetlerini takip 
ederek inkıtasız bir surette ile-

1 rilemekte olan Alman, Rumen, 

1 
Macar ve İtalyan teşekkülleri 
nin tazyiki altında garbi Ukr.ıy 
na müdafaasını tamamen yıkıl-
ması gecikmiyecektir. Odesa. 
Rumen kıtaları ve Nikolayef 
şark ve garptan Alman ve Ma
car teşekkülleri tarafından sa
rılmıştır. 
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69-.•Leyli-Neha..,ri~•Kız-E-rke 

ŞİŞLİ TERAKKİ Ll..........-
ı - Yu\·ıı, tik, Orta \'e L~ kısımlarına ıs Ajueto&dan ltibenll 
kaydedilir. Tatil hariç her gün 9 de.u l! :1'e luıdar w l4 ten 11 1 
okut idaresine müracaat olunabilir. 

2 - l!lllış talebe 6 e;Jlille ...... fttil 1 J ''*' 
mu~ . 

6~ncı hafta progr8inı
nı neşrediyOruz 

ört ve daha yukc-.n yaştaki Arap 
at ve kı ra lan koşuya kayıt 

ilen hayvanlar 

Baş, diş, nezle, grip, romat 
Nevralji. kırıklık n bütUn ağrılarınızı derhal mar. 

icabında 

Bu gün Getteet ... 

günde 3 kaşe ahnabilir, T AKLITLERINDEN SAlUNINlZ, 
Her yerde pullu kututarı ıerarla isteyiniz, 

1 - Eksiltme,.e blıulan lf: 
' YMSat - Sorgun yolunun uıehlr dahmnde "8ptan]aeak·82722 

ruı nşifli parke kaldırım ve kanalizasyon i~i. 

ld . 
1 
2 
3 
4 

İYE 
Plajında 

Bayan Cemile m i ci · Yerli As. ş. dc11: 

N •d Em 1 li jandarma. Yzb. Cemal 
Ve eJ et oglu SaFhaltin 308 İstanbul 

~ Taraf ndan mukem- (2147) 
• ' 1 Yel. Nl{. T!ın. Ziyn. oğlu Ce-

S ım 'ft ı gut) me bir saz takımı ile v. (1 Akınn 318 !stanbul (55~22) 
54.3 1 verilecek tir nin pt'k acele olarak şubemize 
//, 'nri kcrm: O.~~M<MM.ı~"'""~~-- mtiracnatla.ıı ilan olunur. 
t t' ya ındnki Y'lrnn k n tn- --..;.;:.;;::::=:;.;.:=;;:::::.....;;;::_.=.:..=:..:..::=======::.:==...;~======== 

giliz tayJ.111 n , ıc ıc:oo metre, ~--•••••••••••••••••••••~ 
ikı •. uniyc 100 liı a. 

KoŞtı):ı. k:ı)d<' lıkn tayin: 
l - Delik ı lı ('r. \. C.nar) 

58. 2 - HC'\'C'.., c.;. Ra.ı-ao nan) 
5.~ ~; - Elh, n, (PH ı Halim) 
565 

Ot:'incü Jr, ı: (Hnnrıknp) 
l '<· yn .mdnki Ar p 1.1) farına 

m ıhsustur. Mesafl'.' 1600 metre, 
ikı ımiyc 190 lira. 

h'.o.~uyıı kayde<lılen )ul~ varı· 

ARLON 
Snalleri kat.'iycn i<!ı.;maz ve sahip
lerini :lilrtmaz. l rarl.:ı ARI.ON 

... tıcri :ırayııuz. 

Depo u; 

z. SAATJJIAN 
la : Sullanh:ınıam Dmcıb:ı51 han 

1-Taı-;.an (1'.,. \'uıa.1) 56, .ıı İstanbul 2 - Ciilgı><: O?. Atlıl 60, 3 -, t:w: ______________ .. _ _____ _ 

M"lık.:-ttılh,ıvva (Prt'n:; Halim) 1 
50, 1: - Emin.hıealn a (Prens ı t b ) B ) d• • tı " J H::ıliml 5~ .. ; -- Kurus ıfü•\•ktt S an U e e JYCSI an arı 
Kırgıl) 50, 6 - Slileyk (f;. fli)rl '-----------·------------
t~ı·n) 48. Bel dıye <hirl.l ve şubeleri iı:in alınacak l825J~ kilo kesllnuş gürgen, 

Vhrdiinf"ii 1\ır.>IJıı: 63',"5(1 lolo kl'Sıl ııiş mc,i', 2:>000 kilo kesilmemiş gl\rgcn \'e 25000 kilo ke-
0~ w yukarı y.ışınd:tki lngi- 1 ilı <: ni. me e oouını .,.ıp ı ı:o.ırl usuuıc eksiltmeye konulmuştur. Mccmu

lls at ve kısrakları mesafe 24.00, unun t:ıhnı n be<klı 631!1 Jıı·,1 60 kunış ve ilk teminatı 488 lira 90 kuruştur. 
ikramiye !}O() Jint, , Ş.ırtn.ıınc Zabıt e "du.ımcl:ıt MudtirlüiU k:ılcminde girülebillr. İhale 
K~uya kaydcdılen hayvan • ı !?/!J/!H ı . . lı ~u ti •• ıt 15 ı .. D;ııını cncumende y.ıpıl:ıcaktır. Taliplerin ilk 

)ar: t• ı Hrı t makbuz \ c;ı. n mı:'1.tuptarı, 941 yılına :ıit Tic:ıret Odası \•csıkalorı ve 1 
1 _ Comi81lrj ( Dr. &fi raf) 1 ,ıı ıttıt n lbı 117.ı l:ı • gf:le-11 d~er vesaik ile 2490 numaralı kanunun tıırifa-

2 - J.>andi ( A. Alakuf.i) 1 tı ı;n r'-">indt: h .l'lıy:;ıe.ıkl .. ı ı teklıf mı•ktuplarrnı ihale ıünü sa:ıt l4 de 
3 - Karanfil (A. Atman) k.ıd.ır D,m ı Bw un ene Hrwıelc.-rı llzJmdır. (7108) 

4 - Romnm; (Ptt-ns llnlim) ı • • • 
5 - Con~a (.~.Atman) 

· k Tahmin l lk 
B~l 'JfU: 

lki yaşındaki sa.f knn lngiliz bedeli teminatı 
taylan mesafe 1200 metre ikrn- 2;.ıi5.i7 193.18 K9dıköytinde Ogı onag:ı n1:ıh. llesinia Haydarpıı :ı cad

deındc 2 p;ırsel \iC 12 - 10 - 30 - 28 kapı numnrah nıive 1400 lira. 1 
K°'uya kaydedilen tavlar: 
l ·- Çoban kı1.ı <S. Tuncel) 

5q_5, 2- Karabi~r (A. At.nıan) 
58-. 3 - IX·met (F. Rimsaroğ
Ju) 56.5, 4 - Gong:ıdin (F. At· ı 
lı) 52.5 - Şaoii (S. ~raoıt
man) 52. 6 - Bu kıt ( F. Simsar 
oglu) 50,5 

İkili bahis: 1, 3, 5 in<!i ko~u
lnr Uz. 

Çifte bahis: 2 . 3, 4: - 5 inci 
ko~ular üz. 
· Üdli bahis: 3 - 4 - 5 inC'i Jı:o-

şuln r i~. _ --- __ - I 
Tarihten bir yaprak , 

dukkiııı enkazının ~bil. 

570.00 42.';'5 Bc;ı.oglunda Ucdr<>ttin ımıhallesinin Yolcuz."Kie lskender 
sok.ıı,:ıııd.ı 41 - 43 - 1 num:ır.ıh ev enkazının sı1U$ı. 

T.ıhmin bedcllrn ıl llk teminat mlkt;1rlnrı yult:ırıd:ı yaz.rlı iki parça 1 
cıık:ız smtılmak uı. .. rc a) rı n;ı. rı :.ıçık arttımıny:ı koııulınuş~r. Şnrtnamcleri lj 
z bıt \ e Mu:ı ıclat l\ludurlüı,;ıi k ılcmiııdc gortllcbilir. İhale 2/9/941 salı 

(it il sa t 14 dt- D ı i F.m:ün en<fe y:ıpıla<:.'lktır. T. lipl<'..rin nk teminat mak 
buı. \cy:ı nwkluplnrılc ıh.ılo gunu muayyen :ı:ıltc D:ıiml Encumende bu-
lur.m, hıı·ı. (7209) 

Gilmrükler mu haf aza Genel K . 
·s11tınalma komisyonundan 

11242 llrn 10 kuruş muhammen bedelle 21 Agu tos 1941 pçrşerrıbe günü 
a:ıt 15 de kıp.ılı zarfla 1222 çift er kundurası alınacaktır. ilk teminatı 

84 ı lıradır. Şartn.ımc ., c nlımunesi hor gun komisyonda görülebilir. tstek
lılerin lrnp:.ılı uıdlarını en geç ckcıltın•1 saatindı•n bir saat evveline k:ıdar 

(Ba, t.r~f· 2 ı,.cı aaybtla) C.1.ıtn • lrlumhanc c:ıdd~i -52 numarah dıılredeki Sahnalma komi yonuna 
miittcfiklerin OOOHnm~-=l ta· vermeleri. (6641) 

m men mah\ohıvordu. ,=-================================ 
Andriya D<>~u •.. (Ka.rakav) M a ı i y e v e k a 1 e t i n d e n 

kalyonlarını ate$' ı~:ndc, kadır-

g.nlr r•!1ın bir ı;ogum. ':'ilrkl.'! • Eski nikel S 10 ve 20 paralıklann t eda 
rııı ,,im.! bırak"ım~ \'e kaçan t 

c ·ktirmelerin aı kalarına takıla-ı vülden kaldırılması hakkında ilin 
ra.k f!ÜÇ hela <'anıııı kurtara -
bılmiştir. E.>ki nikel 5, 10 \ e 20 paralıkl:ırın yerine d:ıntelli bir kuruşluklarla 

'l'nrihJer, Doryanın yeisten, b•·onz on p:ıralıkl,ır d:ıı p \'e pıy.ısaya kafi mikt:ırda çıkarılmış olduğundan 
etme- ıki gülle alıp onlarhı dô- c kı nıkcl 5,10 ve 20 par:ılıkların 30/6/942 t;ırıhlııd«'n sonra tedavülden 
vıinıiüğ'ünü kaydederlcı·. k ldu ılması ırnrnrlnştırılmı.tır. 

Pı f'\'CZC muhaı·ebcsi oglcdcn Mezk{ir ufak p.i\·nl:ır 1 Tcmmu:r. 942 tarihinden iUb:ırcn nriık teda\'Ül 
giin"s batı.-ıcıya kadar devam ctmıyecek ve bu t:ırihterı itıbarcn encak bır sene ımıddctlc y:ılnıı: mnl san
etmi..;tiı'. Ü 7.aı!l:mki AArtlara dıkl::mlc Ci\mhurlyct Mcrkoı b:ı11knsı şubelerine ve CUmhuriyet Merkez 
goı · bu !cısa miiddct znrfmda b:ınka 1 $\lbeiİ olmaynn yerleı de Ziraat. bankası 11. beler! tarafından kabul 
müttcfık donanma yüz otuz cdilcbllecektlr. 
par<;a gemi kayıp ~iştir. 

Mcscle bitmL<rt.i. Barbaros, 
en büyük düşm;ı.nın k11m:ıııda 
ctti~i en kuvvetli har filoyu 
tamnmen ımıhvt"tmi.şti. 

Ellcrıııde bu uf.ık p::ıral:ırdan bulunanl:ırın bunl. rı mal s:ındıklarUe 

Cumhunyet Merkez 1.ı:mkasa ve Zirat lxınkası şubelerine tebdil ettirmeleri 
iliııı olunur. (5605) 4129 

Akd~ni?.İll t;ılgın riizgarları Bursa Belediyesi mu lıasebe 
ge-mııerinin 7.ıf.tli iplerindt: ıs-

. t • · Mu··du··rıu··g·~u··nden lıklar çaJ:ırkcn, gmıe!j en zıva-

de rii?.gardan yanan bakır yiiz- Çekirge mıntaka ı d&1hılındc yapıl:ıc:ık 50 hckt:ıılık bir arazinin harıta
lil l<:ınh rozlii, ka.ct..9 l bakış- sı lçın Jc;:ıpalı zarf u ulilc eksıltmeye konulınu5tuı·. :Eksiltme 18/8/941 p:ı:r.ar
lı. 0 lik hazulıı Türk levendle· 
ri konüklii vesi! deniderı a- te: unu saat 15 de Bclt:xli'c Encumeııındc yapılnc:ıklır. 
R'l ıı kalvonlann güvertell"ıin- H ıntanın beher met c muı ııbbaı 2 bın kurus uzerinden muharnınen 
de bir a.g~ızclan zafer tUrkiihri 

1 

bedeli 1000 lira ilk tcnıin:ıt 75 lir. dır. 
~.ntnnıncyi gorın"k istiyt•ıılcr her iş guni.ı '>e s, :ıUnde muha ebe mu

c:ıii y'lüyorla r: 'DMtİ'L ) tiwıöndıf: ytiı:iil"üz, dllrlugunc ve eksiltınC"yc Jştır. 1. edecekler 11 ultl \ cı;h le h:ı71rlnnmı; zarf-
J)fü~uam 

1
u

1
u· '"ıhınu:. ı l;ırını 18/8/1941 ıı :ıık~i guııü s •• ;ıt 14 de lrnd.lr fldcdıye F.ncumcni rcısli-

Öciimiiz kurnaz, Uul'IN im<' ılk teminat ın, kbuzları ıle birlıktc t<' lmı eim<'lc ı ıl'\n olunur. (6915) 

Riw Ha,"J'&J.tiali derler! ========-=::..:::~ 
n.~rh .. ~ .. · t tanhuln döndUğtiı İstanbul /)eniz Komuta "ı:-°'lından: 

7.ama:ı K·t.n:ıi ~-tıleyma.mıı hu- I 
:.m u:ı'.\ ~ıl:-·t:. Mer.urnn bitir.c;e 
ha.ı b~s ı k:-iıııı~r. 

p,·di~!:, 1-.41)1::.tc ·rüı k :ım.ira-ı 
liniro fütuhac.tuu bütüıı tnfsi · 
lath"k <Jil!kdikten Mnra ı;or -
muş: 

- Y" Andı;ya Dorya? 
Barbaros: 
- • $eıı merale el.'"lle, dem~, 

ben s.V. \>ldu.kt,-a o bir daha be- j 
Hııi doğrultamaz! ULU.IA.Y 

l ı dcnız tcşckltullıııdc n l :ı 1 ı<' memuru m 
cı. ıı<"ı eti<' ı:.tihd ı ı ' ıln de u1. t•· bıntıcıııurn ıhlt;ı., ç \ .. rdıı·. 

ı - LI c mı .w u \ (' ıhli).ıt ubay ol 1:ı ı, 

2 30 ya-ınd:·ıı j uk. ı ı olnı. ın::ısı, 

h. lın 

3 - Sıhhi ', 1.1' ctımn aı.:l.ırrı ol hı ası· d>erıııcede çalışnbUecek v:ıziyet-
te b ılun ıı ;ı, 

4 - Yazı, C\ .ı do ya \C he aplşlerlnde bılalli olması, 
5 - Plan c zmeyc k::ıbıllyeUı obnası, 
6 - Kanunen lhıın gelen tfıı!cr şartları hai:r. bulunması, 
Yukandaki ıarUan haiz bulunacak isteklilerin bir dllekce ile latan 

deniz .ıtomutanhjına muracaaUarı. (1871) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
S.aNo. 

«1» 
Mevkii ve evuf', 

Mvkadder ktymetl 
Lira kurut 

2 - Bu işe ait şartname ve evrnk !iUnlardır· 
A - Eksiltme şartname& 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia l&lerı. genel prtnamesi 
D - Şose ve köprüler fenni şartnamesi, 
E - Hususi şartname 
F - Keşif, metraj, proje 
İstekliler Yozgat daimi encümeninde bu evrak Vt: şartnamel 

:J.566 Kadıköy, Hasan paşa mahallesi eski 
Falkbey, yeni Kurbağnlıdcre sokak 
eski 5 mukerrcr, yeni 25/8 panel 8 
sayılı 95,40 metre murabbaı arsa. 

J. bilirler. 

1 
3 - Eksiltme 28/8/1141 peraembe günü saat 15 de Yozgat d 

L: meninde yapılacaktır. 

ıaeı 

lM'I 

mı 

}jra' 

15'14 

'"' 

1814 

«b 

Kadıköy, Hasan paşa mahallesi eski 
Faikbey, yeni Kurbağalıdere sokak 
eski 5, yeni 7 en yeni 25, parsel 1 
say1lı 166 metre murabbaı arsa. 

Kadıköy, Hasan paşa mahallesi eski 
J'aikbey, yeni Kurbalalıdere sokak 
eski 5 mükerrer, yeni 25/1, parsel 
2 sayılı 202,82 metre murabbaı arsa. 
Kadıköy, Hasan paşa mahallesi eski 
Faikbey, yeni Kurbofalıdere sokak 
eski S mükerrer, yeni 25/2, parsel 3 
Ayılı 210.29 metre murabbaı arsa. 

Kadıköy, Hasan paşa mahallesi eski 
Faikbey, yeni Kurbaialıdere sokak 
eski 5 mükerrer, yeni 25/4 parsel, 4 
&ayılı 208 metre murabaı arsa. 
Kadıköy, Hasan pQfa mahallesi eski 
l'aikbey, yeni Kurbaialıdere sokak 
eaki beş mükerrer yeni 25/5 parseı.. 5 
sayılı 122,38 metre murabbaı ana. 

Kadıköy, Hasan pap mahallesi eski 
Faikbey, yeni Kurbalalıdere soluk 
eaki S mükerrer )'eni 25/6 parMI 1 
sayılı 91,24 metre murabbaı arsa. 
Kachk6y, Hasan paşa mahallesi e9kl 
Faikbey, yeni Kurbalelıdere sokak 
eeki S' mükerrer, yeni 25/7, parsel 1 
sayılı 18,82 !fletre murabbaı arsa. 

Kadıköy, Hasan paşa mahallesi eski 
Faikbey, Yeni Kurbalaltdere sokak 
eski 5 mükerrer, yeni 25/9 parsel t 
91l71h 538,35 metre murabbm arsa. 
Kadıkay, Hasan pap mahallesi eski 
Yaikbey, yeni Kurbatalıdere sokak 
"eski S mil'kerrer, yeni 25/10, parsel 
10 sayılı 287,74 metre murabbaı al'IQ. 

ltadıköy, Hasan paşa mahallesi eald 
l'aikbey, yeni Kurbalalıdere sokak 
eski 5 mükerrer, Yeni 25/ll, panel 
11 aa71lı 267, 17 metre murabbaı 

ana. 
Kadıköy, Hasan paşa mahallesi eski 
Faikbey, yeni Kurbafalıdere sokak 
eaki S mükerrer, yeni 25/12, parsel 
12 sayılı 287,17 metre murabbaı arsa. 
Kadıköy, Hasan paşa mahallesi eski 
Faikbey, yeni Kurbatatıdere sokak 
eski 5 mükerrer, Yeni 25/13, panel 
13 sayılı 221,19 metre murnbbaı ana. 
Kadıköy, Hasan paşa mahallesi eski 
l'aikbey, yeni Kurbatahdere sokak 
Mkl 5 mükerrer, yeni 25/14, parsel 
14 sayılı 298,77 metre murabbaı arsa. 
Kadıköy, Haaan paşa mahallesi eakl 
i'aikbey, yeni Kurbalalıdere sokak 
eski 5 mükerrer, yeni 25/15 panel 
15 sayılı 235,56 metre murabbaı arsa. 

Kadıköy, Hasanpap mahallesi eski 
F:ılltbey, yeni Kurbalalıdere sokak 
eski 5 mükerrer yenl 25/ 16, panel 
18 ııayılı 223,49 metre murabbar ana. 
Eminönü, Cankurtaran mahallesi, 
Cankurtaran caddesi yeni 9, ada 72, 
}>llnlel 16 sayılı 2902 metre murab• 
baı bostan. \ 

Beyotlu, Bülbül mahalle&i büyQk 
Kırlangıç sokak eski ıs, yeni 19, 
pafta 42, ada S79, parsel 28 sayılı 
f9,75 metre murabbaı kArgir evin 
5/84 hisse81. 
Beyoğlu, Kalyoncu kullutu mahalle
si Omer Hanam sokak eski 23, yeni 
25, 25 Taj 132, pafta 19, ada 454, 
panel 11 sayılı 72,50 metre murab
baı dükkln ve ahşap evin 2/4 hia
sesi. 
Eminönü, Carıı mahallesi KökçQler 
çarşıaı Rebia hanı eski, yeni 14, paf
ta 8, ada 2718, parsel 27 sayılı 35 
metre murabbaı kirgir oda. 

Beyojlu Abdüsselılm mahallesi To
sun sokak, eski 20 sayılı evin 5/8 
hiaesi. 

Beyotlu, Arap camii şerifi mahalle· 
si Makaracılar caddesi eski 56, yeni 
52 sayılı düklının 1/10 hissesi. 

114.-

JOO.-

144.-

153.-

147 

U8 

llD 

138.-

•ı.-

321.-

12ı.-

··-
169 

• 

113.-

2H.-

ııo ..... 

147.-

Yukarıda adresi ve tafsilatı y:ı:r.ılı gayri menkullerden •b numara al
tında i&ıterllen açık arttırma ve c2> numarn altında gösterilenler ise pa
:r.arblt aureüle ve peşin para ile satılacaktır. 

Mtbayedeye Iştlr~k edecekler mukadder kıymet.in yil2de onu nisbetinde 
teminat yatırmalan llzımdır. 

4 - Eksiltmeye girebıhnek için isteklilerfn 4387 liru mu\ n 
nat vermeleri ve bundan başka aşağıdaki vesaiki haiz bulunmaları 

A - En ôZ 15 bin liralık yol inşaatı yapmış bulurunası, 
B - İhale tarihinden uç gün evvel müracaatla eksiltmeye 

ne dair vesika almaları. 
C - inşaat başmda daimi surette bir mfihendis veya fen m 

lunlurulması. ~ 
5 - T~lif mektupları 3 ÜR<'Ü maddede ya:r.ılı saatten bir 

kadar daimi encümene getirilerek en<'Umen reisliiine bir makbUI 
linde verilecektir. 

Posta ile ıonderilecek mektuplar nihayet 3 üncü maddede 
ten bir saat ev\'eline kadar gelml!i olması ve dış zarfının mühür 
1.,Jice kapablllllş olması şartbr. PMtada olan gecikmeler kabul 

(6561) 

1 - tdaremiz ihtiyacında kullanılmakta olup hariçten celbi 
ve 39/5/941 den 8/8/941 U...ihine k~dar fasıla ile muhtelit ı 
2111rlıkla satın alınacakları llln olunan 133 kalem mal:r.eme 
Berpnnıt, misk artifjqel, limen, portaMI, neroij f!San.ı.ı içia 
teldiller tetkike tlbi tubalmakla berNer 9Öl'Ülen lüzum il.erlM 
d!I> ıün milildetJe tellHliııl eıfflrniftir. 

2 - Bu esaw.lara ait müfndat llsteeile birlikte şartnameleri 
Levazım şube9indeki Alım kOllllsyonuaııian her liln öileden ııonr9 

3 - T:ıliplerin ~ 7.6 t"9Rinetı.rile l»rlikte bu lnıMıstaki 
ıreç 2/9/!Hl sah ıunüne kadaı· mezktı; .komisyona tevdi 
n•n olunur. (8946) 

• • • 
1 - 1/8/1941 Alı ,enli alı Hl --. eden eeuı tıbb~e 

haddi 14yıkında görü~ 19/1/JIHl S«Hı günü seal 
edilmiştir. 

2 - Açık ebUtme ile alınacak olan mezkCr (N) luıı.n 
nln eksiltmesl Kabataita LcvMU'ft ııubeeihlleki alun komlsy 
c:ıktır. 

3 - Muhıınwen betlell (884) lira olup muvakkat tıenUMb 

radır. 
4 - Miifredaı li9tfti her liln iileden 90ftl'a adı geçen ııu 

bilir. (7087) 

Devlet Demir olları 
Muhammen bedeli (2'00) lira olan 2000 takım llirinç Ista 

(çultukMJ:r.) ile 3000 adet 16mJne kapı kilidi aynası (ph'inçten) 
cuma günil saat (11) on bırde Haydarpoşada Gar lıiNsı dahili 
yon tarafından açık eksiltme usutile Katın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (19S) liralık muvakkat teminat 
tayin ettili vesaikle birlikte eksiltme .gı..inil saatine .ı<adar kom 
caatları lazımdır. 

Bu i§e ait şartnameler 5Gm"yondan 
(8944) 

• • • 
Muhammen bedeli 150.000 (YQz elli bin) lirn olan 3000 adet 

25/8/1941 pazartesi günü saat 11.30 da kapalı zarf usulu ile Anııuıı.,. 
binasında sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek i.Uyenlerin 8750 (sekiz bin yedi yüz elJı lirt 
vakkat teminat ile kanunun tmyiıı ettili vesikaları ve teklifiertfti 
saat 14.30 za kadar komiayon reisliline ,,...meleri lazımdır. 

Şartnameleı· 200 kurup ADlmra ve Haydary,eşa ve:r.nelerindl 
tadır. (67'6) 

Yozgat Daimi eneilmBnlnd~ 

Kapalı zarf usulile eksiltme i 
1 - Ekail~e konW.O if: 

Yozgat - Sorıun yolu11un &+210-1:?+480 incı klNm 
aında 42094 lira 18 kıJ11.ll keşifli eııulı tamirat ve imalAa 8lD8i 

2 - Bu i:ıe ait ,artname ve enek ııun1aNıı' 
A - Eksiltme eaı1ııa1Mai 
B - Mukavele Jll'oj91 
C - Nafüı itleri ıırenıeı ,.rtnameai, 
D - Şose ve laSpröler feonl sartnanııeet. 
E - Hususi 18rtn&me 
F - Keşif, metraj. proje 
tıteklilerin Yoqat claiRıt encüme.-... bu evrak ve eart .. -~.-.. -

bilirler. 
3 - Eksiltme 28/1/lt41 ıı.r-mbe dnü Mat 16 de YOllC•t 

meninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye -'reltilwnek için isteklilerin S1S7 lira mu~ 

vermeleri ve bundan bqka :ıpıiıdaki veuiki haiz bulunmaları 
A - En az on beıı bin liralık yol iı11&atı yap111ıı; bulunma.ı, 
B - İhale tarihinden üç gün evvel milracaaUa vilA7etten 

reblleceklerme dair vesika almaları, 
C - inşaat başında daimi surette bir ml)hendis veya fen 

lundurulması. 

5 - Teklif mektupları 3 üncü m.ııddede y&f'.ılı saatten bir 
ne~adar daimi em.ümene ııetirilerek encümeın reisheine bir 
kabilinde verilecektir. Posta ile gunclerilecek mektupların nıh..,.C 
maddedeki ya:r.ılı saate kadar gelmiş ot.• ve dıı zarfının mübUt 
iyice kapatılması şartbı-. Postada olan ıecikmeler kabul edilmd-"tbale 18/8/1941 pazartesi günü ondadır. Satıı esnasında verilen bedel 

mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat nkçesl derhal arttırılmıyarak =========================:,;.;:;;. 
ihale kimin uhdesine icra edilirse teminat akçesi ona ikmal ettiril«ekUr. 

1selklilerin pey akçesi, nüfus tezkeresi \'e üç kıt'a fototrana birlikte 
bildlrDc liln ve ... te lı:adar ıubemiz emliık serviaine gelmeleri. 

(888- 84U) 

lrtilllW: A. CaınaledıHn .. refellu lf~at KOdOrQ: M•lt Çetltl 
.Ballldlll JU: (H . .. rc ır GU,..lar ve A. Oenaal..Un lenıcidle...m1111Nı•) 

Sipahi ocağı idare hegetl rlgase 
Ocaiımwn 25 inci aenei devriyesi .nüaasebetlle Yenıkoydeld 

15/8/1941 akşamı verilecek baloyaKwilkÖJl',:ııden aebnek 
nacak azalarımız için Moda iskelesinden sa• t 21 de bir motir 
celi libl Harbiyedeki merke&irnizden de yine uat ıı de bil' 
ettirllecetinl ve a\ W• dahi a.JDi wı.ıtaıuıa Uünaal edil~ 
lanmwı ilAn ederiz l?OIOl 


