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1941 

ile Churchill 
neşredilen 

e yalnız har
esi için ne 

hürmet edil
'hiekle ı;~~mgeleceğini ihtiva et-
t ıyor Harp b't . en sonra yeni. A ı tık.-
tarzda a a ~ruparun ne 
da lno-;r Y § yacagı hakkında 

.,. ız ve Amerik 
nazarını bildiriy an noktai 

S or. 
ulhtan sonra}( ( 

ha doğrusu b''t"ı A".~Pa da
Amerikan c··u ~n dunya icin 
giliz Başvekilium urrei~~ i.le fn-ı· 
esas vazediy 

1 
gayet muhım bir 

Vel Alınan or İr. Harptan ev-

G0NL0K SiY ASI 

tı ve d 1 ve talyan matbua- Şark - -
ikiye t e; ~t adaınlan devletleri cephesinde bir Aiman lle11 iroiü fö:illyet halinde , ... 

HAL K GA ZE T E S i 

lngiliZler 
-->ıı«--

1 ra n yolu ile 
Kaf kasyaya asker 
çıkaracaklarmış 

Ofi ajansına göre, irana 
lngiltere ve Rusya ta
rafından yapılan teşeb· 
büsler bu gayeyi istih· 

daf etmektedir ----...--- ------.,,,.,~~~ 
Stokholm, 18 ( a.a.) - Ofi: 
Moskovada daha şimdiden 

Ka.fkasyarun müdafaası ha.zır
hkları yapılmalrt.adır. İngilte -
:re ve R usya lıükfunetlerinin 
Tahran lıükfuneti nezdinde yap 

(Smm Sa. S S·ü 7 de) 1 

Japon 
Amerikan 
gerginliği 

kısmı :o~~ etmekle idiler; bir r , ,. __________ , ------~ 

~ı .aç dcvıe~~~~tle~o~~er,1 ~s-1 ,AL M AN -RUS 1 V d ' E Roosvelt hariciye nazırı gıltere Ame 'k F e\ e er 1 a rşova a L M AN - Rus ile uzakşark vaziyetini 
Aç <levl~U tl rr a, .r~sa idi, HARBi 
d?kll2uncuer e ken~ıl~rı. On açlık ve HARBi _g~ 
Yl inkılab asırda buyuk sana- --v--------

§afı tak/ndan sonra, bu inki- Berfin bildiriyor: ;wı k i 
Ynpttklart ':'1en memleketler sefalet ır.6.0•S OVa bifdirı yor Japonyada yabancılar 
nıemıoıı:eu ıstıhs0:ıat için ıı.?ak Leningrad'a N 1. J 
~~~· bu;~ P{K:~~~~·u m:i~: • ir ayakkabı t"O 1.K·to/ag~h/ge- Seyahaf BfffiİYBCBk 
rikal~lcrdi. Ayni vımanc!a, fab- genz taarruz U -
ınaddc~~ny~~~~c~~1~~~= b l d bir yemek 10 Tür mı ezga arı Vaşington, 18 (a.a..h-Ame-
lekelere .. de göz dikmişlerdi. Bu QŞ Q l r t t h • d •td • rik'a hariciye nazırı 'M. Cordell 
Uzak mustemlekelede ana va- ırası 1 Q T lp e f l Hull, M. Rooseveltle iki buçuk 1 

tan arasında muvasale ve mü- saat kadar görüşnıU,Ştür. 

İDARE YERi 
Nuruosmaniye, No. 8' lstantiul 
Tdgraf~ YENİ SABAH 1stanbul 

.l'ELEFON: 20795 

L He r yerde S Kuruş 

-
ıranda 

81 r suikast tertip 
edildiği haberi -

yalandır 
Kardeş lranda kurulmuş 
mümtaz idareye karşı 
kötü niyetle uzanacak 

hiçbir el mevcut 
o'a:ııaz 

~---
Bazı ecnebi ka~ n:tldar · gı·çen 

güıı dost ve t.omşu irruula i ... ta
tüko aleyhinde bir "uilrnst h·r
tip edildiği ı:;ddimle bir takım 

Maje .. te Ala Ha.z~ti Hüma.yun 
Şt-Jıinşa.lu tran Rıza 1:lah Pehlevi 

b.aoorJ<>r verdiler. Resmi Pars 
Ajansı bu haberi derhal h~l~zip 
etmiştir. (Sonu, Sa. 3 Sü 7 de) 

~-~~~~--~~-----~ 

-ıl- §2 znz: ôF? rrz . S\iii2F:s= zmı 
i HARP VAZiYETi 
~ 

Alman ileri hareketi 
• 

Din yeper dirseği batısının e le ge çi
rilmesi Almanlara ne gibi fa ideler 

temin eder? 

1 

YAZAN ; '""i _______ I 
Emekli Gener al K emal K oçer 

nakaley~. tenıin maksacliyle 1.,..ap Rus d S A 1 kf .. d M. Hull rivaseti cümhur sa-ederı muhim n kt 1 " or usu mo- Ç 1 an OUH 8 En gu·· zide Alman rayından çıkarken gazetecnere 
1 Ua!eri Jd o a arda denız le kd d • demi"'-tir ki: 

e e etmek zaru ti' . ns e e rıc'at 1 1 • h " duymuşlardı H :e nı •• 11 k" • 1 a ay arı ım a "- Reisicümhurla yaptığı -

Dinyeper, Ukraynanın mer - geniş bir dirsek teşkil eder. Al· 
kezi Kiyef ile Nikolayef arasın- manlar, müttefik liuvvetlerin de 
da Rus Hinterlandına doğru (Sonu sayfa 2 ı;Utun 1 de) 

ti-- . . . asılı, sınaı ve d. U"YUZ ışı o·· u""yor ··1.<:.
1
- tta • alA .""" . bır emperyalizm bu"t" e ıyor ll l ınız mu ~a umumı m u -~ıddetiyle b" tik. un s ı · O onuyor mat teatisinde bulunduk. ve bir-

tila etıni b 
1
uy devletleri is- !-<>kholm, 18 (a.a.) - Ofi: Berlin, 18 (a . .a..) _ Anadolu Moskova, 18 (a.a.) _ Sov- (Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

Ya ile ıt!ı u ~uy~~du. Alman- Ş~rnalde Leningrada karşı ajansının hususi m\lhabiri bil- yet istihbarat bürosunun tebli . t'VVVV'Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-

sına geç /w u dunya yağma- mu arrer olduğu v~hile tekrar diriyor: ği: lngiltere, Amerika ve 
rupada a ılar. Cünkü Av- taarruza başlinılo:uştır. Şimali Varşovadaki müşkülat bil- 17 Ağustos günü zarfınd~ 
etmişler ~:ııclet!erini geç temin $onu sayfa 3 llÜtun 3 de)) hassa iaşe yüzündendir. Fiyat (Sonu sayfa 3 sUtun 6 da) Sovyetler arasındaki 
Avrupa ha!-Jrı sayılır bir ~'V'VVVVVvVvvv.. l~r dehşetli yükselmiştir. Bir vvvvvvvvvvvvv"V'.A/'~JO.A.~.~A..-
gcç Yük tle~Ietı mertebesine Hı'flnrıin du'' ~u··ncelerı'nı' çıft ayakkabı yüz Türk lira- 1 .. . Aln:ıar aelnıışlerdi. Onun için IG !.il y sı, bir yemek on Türk lİI'QSl non·u Ansı' klopedı'sı' 
veı ela~; ile İtalya daha ev~ 11 d bir paket .sigara dört Ti.irk 
zengin a.n~n Ve dünyanın en once en keşf edı'p lirasınadıt'. ha rla a f I' t' hanı m drnustemıekeıerine ve Şehir ,buyuk bir askeıi garni- ZI m aa ıye 1 
a.tan di~ deler kaynaklarına el tedbı'r al k • • zona benziyor. Halk her türlü lctlerinigcı: büyük Avrupa dev- ma ıcın işbirliğinden imtina etmekte ve devam edı'yor 
dı. §ıddetle kıskanıyorlar- ' y~ksek. halk tabakası general 

Bu ınesel . .. A Sıkorskı hükfımetine itimat 
bakıınınct eyı muccrred hak merikada ik i buçuk eylemektedir. Bütün Polonyıa.-
mcğe. . anA tedkik ve hallet - milyon lngiliz liralık tah· lı kadınlar matem taşıyor. 
devletıe~ka~ yoktur. Çünkü · ti b · k L~.kanta ve kahvelere gidenler 
?iı· hak mef~nY2;lda gerçekten SISa a ır yü sek dimağ· münhasıran işgal kuvvetleri 
ıseler h" . unuyle yaşayacak lar enstitüsü kuruldu mensuplarıdır. 
lablive et.!tpsı,. müstemlekeleri N Y k V da k k - rnehdi 

1 
ew - or , 18 <a.a.) - Ame arşova uvvetli bir pro-

e Vt! ero1 !'er. Müstemle- rika birleşik devletlerinde, iki paganda yapılıyor. Fakat Po-
vanı ctliği

1

e~~~zm sistemi de- buçuk milyon İngiliz liralık talı lonyalılar da mukabil propagan 
lekelete ilıtiy u detçe, müstem- sisatlla bir "yüksek dimağlar,, dalar yapıvorlar. 
fa~la hırs ve acı olan, yahut enstitüsü tesis edilmı'ştı'r. Bu Varşova.da 30 Türk vardır. 
de l t · gurura ka ı · . Y e , 1ırsat zuh pı an bır 1 enstitünün gayesi, mihverin 1 :Runlıar hallerir•den memnuni -
d.ı~erinin elindek' ur edet· etmez düşünebileceklerini daha evvel yet göstermişlerdir. Bir Türk 
tılaya krtlkac:n.kt ı to~ı:akları is- 1 dUşünerek mihverin fikirlerini fırını şehrin içerisinde mühim 
nclmilel müu . ır. Eger bey- kıymetsiz bir hale getirmekte- bir rol oynamaktad1r. Fırın sa-
tc.ıııin eh ~!:ie~etlerde sulhu a· bibi büyük takdirlere mazhar 
ç~zri bir h~el ıst~niyorsa ve ırR. lt t't·· .. ot.mu«tur. .... çares d ooseve , ens ı unun riyase- .., 
nuyorsa ... ·hnnı ı e buluna- tini, Washington Carnegie ens- 30.ıJOO yahudinin göz altın-
mıudım blitün ın~ıad<lesi 'bakı- titüsü reisi Dr. Bush'a tevdi et- I da tutulduı?n Gettoyu gezdim. 
lnt?nin ve tern· ı elleri az çok ,. <lüşihinıek eı ın ed.ccek bir tedbi miştir. Bu enstitiinün emrind~ 1 Şehrin ortasında büyük bir 
rupa ~~etfc~dı~. Bütün Av: 20.000 eksper çalışacaktır. İlıni 

1 

mB:h~lledir v~ dikenli telörgü
dı.ılol 'rİnin zor1

1
1 lıearet nıüba- araştırmalar ve inkişaflar büro lerı ıle c;evr1lmiştir. Alman as

ri.Htl•·d k. .uldarı ve .. su, bu enstitünün emrine veri _ kerleri ve Polonyalı polisler ka
n· ~ 1 hıınay t gum- lecek ve enstitü bi.'ıtu"n Ameri-ı pıyı nezaret altında bulundur-
ın inkişafı d 1 e . arifeleri- k • dır G tt ' 

' ~:u~ıe,1 ve m 0 uyıs.ıyle "Au- an alimlerinin ve Amerika üni- makta . e o nun kendine 

Dün Maarif Vekili 
Hasan Ati Yücelin 
riyaseti altmda bir 

toplantı yapı ldı 
Ankara, 18 (a.a.) - Maarif 

Vekilliğinin~ bundan sekiz ay ev 
vel yapmaga teşebbüs etti<Fi 
İnönü ansiklopedisinin şimdiye 
kadar hazırlıklarını bitirmek ve 
ilerisi için ansiklopedi bürosun
ca yazılmiş olan çalışma meto
dunu gösterir raporu incelemek 
üzere bugün Ankara dil coğraf
ya fakültesinde Maarif Vekili 
Hasan .Ali Yücelin reisliğinde 
bir toplantı yapılm1ştır. Bunda 

1 

ansiklopedi heyetinin başkanı 
Hüseyin Cahit Yalçın, heyeti u
mumi katibi İbrahim Alaettin 
Gösva, Maarif Vekaleti müste -
şan İhsan Sungu, hukuk ilmi 
ni yayma kurumu başkanı Re-

( Sonu sayfa 3 sütun 5 de) 

Konferans 
10 güne kadar 
Toplanıyor 

--o--

Kremlin hasara uğradığı için 
içtima yeraltı sarayında olacak 

Nevyork, 18 (a.a.) - M. 
Duff Cooper, Amerikada rad
yolarla neşredilen blr nutuk -
ta Churchill - Roosevelt dek -
larasyonunun ehemmiyetli ol
duğunu söylemiş ve : 

" - Bu deklarasyon harbi f 
kısaltacaktır,, demiştir. 
Konferans yeraltı sa.rayııı.ııla 

toplanl.ı.cak 
Stokholm, 18 (a.a.) - Ofi: 

Alman tayyarelerinin son za -
manlarda Moskovaya yapmış 
oldukları bombardunanlar neti~ 
cesinde Kremlin sarayının bir 
çok binaları mühim hasarata 
uğramış olduğundan Sovyet 
Rusya, İngiltere ve Amerika 
mümessilleri arasında Mosko
vada akdi mutasavver olan 1-.on
ferans inşaatı ahiren ikmal e-

<Sonu sayfa 3 sütun 5 de,) 
.nlçrıni ilerletı~:V~etrnışler, sana-ı versitelerinde çalışan mülteci mahsus bir hükumeti, tramvay-

. sa.na\riinc rtıuhge, e c n e b i ~n_ıplarının bütün bilgilerinden! ları, taksileri ve elektrik santra --------------------------

ktııtulmaıfa ·~ç . olmaktan ... ı~st.ıf~a!'!'!!de~cd~e~ce;k;;tı~·r~. ~! ~~~~~~~~(;Sü~ı;..;;m~S~a~·;S~S~il~7~dc~)~ T vfıa k Fı kretı• n 0·111 1 u·· -
)Ju suretle h~ z dıkmişlerdir. =-=w 
selesi Cİh"nC!ı··unumal dd~ler. .me- dan sonra g ı· VIA hi t v d tm' .. .. .. "' " bı ht bir mill , a ıp, mag up ç e mege e azme ış gorunu - •• •• 1 d •ı::ıı •• şcldini almıştır. r 1 ıyaç taksim· e~ tok ve ~ç devletler yorlar. Her memleket için da- m u n u n y 1 o n u m u•• 

İş~c İngiltere ile Amerik.., lik 01~1 Yapmak hakkına ma- ha iyi çalışma ve iktısadi te
bu luzumu his ve takdir et . "' delerden'Y~cB:ktır. Ham mad- rakkilere erişme, sosyal emni- B •• E . 
ler olacak ki istikbalde b hmış- galiplerle ı~ıf~ldc hususunda yete kavuşma şartları da temin ugun yıipteki 
nı•ıclclele d 1 u am bı·r fark ag .. fıPl.ar arasıııda olunacaktır. Bu gayeye vasıl b 
dc,sı' b lr .en ıer milletin istı'fa- mezarı nşında a ı t şimdiden tasritO'/,e-t:ilpüycceğinin olmak için düşünülen çarenin n 
§ditı Prcns~~r k~~~~ eetmylei~l~rı ve ile Amerikan ve ıl:ını İngiltere milletler arasında bir işbirliği yapılacak büyüh 

l" G ı· ""~ mış er tak . ın, galıp <>'eldikleri viicude aetirmekten ibaret ol-
Ci'e,,lc.tl a .ıp '\1-0ua nıagvluAp bu:'tun·· - dırde Alın f- b • v J ' 'anyaya b' . t' j duguv nu da beyannameden an- ır mer~s . l 

e.r ıktı ... acli bft 1 d kam sulhu . 1 ır ın ı- ~ l m e 
taç oltlukJ "' . .<.1..1om an nıuh- t . ımza atmıyacaklarını lıyoruz. Bu da harpten sonra 
iştirak dar~ ıptıdai maddelere t~ı_rıınat ~ltına almış demektir. P'alip, mağlıln f<U'kllll ortadan anı lacalı 
ınüsavi ecı ~c~ ler ve ticarette m 1 devletı:ı sulhu kolaylaştır-, kaldırmağa yeni yeni intikam 
lardır. :.ıqraıtet mazhar olacak- a_k ve .milletler arasında harp veva rekabet tohumlarının 

d?,~rabılecek münaferetleri filizlenmesini menetmeğe biz -
Yü~una~.n anlaşılıyor ki iki bü- k.o~und.~n .. izale etmek çarele- met edecek bir tedbirdir. Hat
tUn ır'.ustcmlekeci devlet bü- rını duşundükleri anlaşılıyor. ta bu hususta bütün insanlara 
den . rut.ılletlcrin ham maddeler- Bu prcnsipi kabul ettikten acık denizleri ve Okyanusları 
lcani 18 if~<.Ie etmeleri bir hak _ ı:;o;nra, bir atlım daha atıyorlar. hailsiz geçmek imkanının ve
eder~:t H.:abı oluuğunu takdir 1 ~~ılle.tl~rc yalnız ham maddeler- rileceğini temin edecek kadar 
<!ylty ı~. ouhırın haklarını teslim .~ ıstıfade hakkını tanımanın geniş davranmışlardır. Deniz
Ve nı~ılar \'e büyük bir rekabet ~us~kbel . Av!'upa A binasını ler hakimi bulunan İngiltere. 
hu llle::a1za~ v~silesi teşkil eden ye cuv .e. g-ctirmegc kafi <"elmi- j ·nin gösterdiği bu uzlaşma zih
hau"lnıe. ~yı nıusavat dairesinde 1 m~gı.nı bt~d_ir ~~!.ek vclud ve 

1 

niyeti istikbal hakkında büyük 
'" ege mır ır ışbırligı kurma.ğa. bir ümittir. 

razı oluyorlar. Bun- ve bu babda kolaylıklar temin H üseyin Cahid YALÇIN , 

Büyük Türk şairi Tevfik Fik
retin ölümünün 26 ıncı yıl dönü 
mü bugün saat 18 de Eminönü 
Halkevinde merasimle kutlana
caktır. Merasim için Eyüp Halk 
evi bir program hazırlarmştır. 
Bu programa nazaran merhu
mun hayatı ve edebi kıymeti 
hakkında bir çok konferanslar 
verilecek ve müteakiben Eyüp
teki kabrine çelenkler konula . 
caktır. 

(Sonu sayfa 2 ıOtun 3 de) 

Tebliğfare göre Alman - Rus ha.rekatını gösterir harita. 

Amiral Darlan \ 
ani olarak ' 

Parise gitti 
Vichy, 18 (a.a.) - D.N.B.: 1 

Resmi bir membadan bildiri! • 
diğinc ~öre, pazar günü ba. ve
kil mll'avini amir.ıl Darlan, kı-
sa sürecek bir se) ahat için -vr
chyden ayrılmıştır Siyasi mah-
filler, Darlanın Parıse gittiğıni 
tahmin ediyorlar. 
~w.·~~ 

r -= " CEB "NIZDEKİ 
5 Lira ile 
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ltibareıı 

Kış prour m!mızı 
tatbika başhyoruz 

ibret ver!c· 
yeni tefrikalara b şı~aca~ız 
Bu lıtwas1a nıütflıakip 'ıüsJı;v. iJ 
larda _,siliı.l bclnoaksmt!. fJ ---

J 
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88 Ş r hayat nda siyasi c za? 
ANl{ARA 
HABERLERi 

Madam Butterflay 
j Yazan~ Aka Giindüz 1 Operasının Türkiyede 

Dünya; Mahmutpaşa. çarşı- Bugün bana, yarın sana. Siya-ıtemsili .Japonyada mem-
sından, Çarşamba paY.arındı:ı.n set demişler buna. numyet uyandırdı 
daha karma karışık. Öteden bir di omat çıkıyor, Ankara ıs (Hususı") _ Dcv-

Beş r; Nuh tufanından, Ba- fırsat buluyor, bu gürültiiyü ıet konserv: tu n tarafmdan 
bllon ~undan, Pompci zcl- ~eselil. beniz:ı hesabıma s!yas1 Madam Butterflay operasının 
zel inden daha şapşaşkın. b~r ceza, senın h a sıyas1 Türkiyede temsıli Japonyada 

S aset; hokkabaz Bay Zati bır su.ç olarak kulfa.nıyor. Bu sı- 1 biıyük bir memnuniyet uyandır 
,Suı\ rr un avadanlığından daha rnda ken~.isi daha büyük gafla~ mıştır. 
çeşıı yapıyor, oyle gaflar _ki oradakı Jnponyada Madam Butter
- M... u1? Mes'ul yok! Mes'ul ~um~ heyet hayre~den gık flayın en kudretli mümessilesi 
olma~ .cak! fes'ul olmayacak- diyem.ı)or. O saf - dil bunu da Madam Mezura bu münasebetle 
tırl Hele siyasette mes'ul ara- -cok Atuh.a.ft:ır- kendi hesa~uıaj devlet konservatuvarı direktör-. 
ın ıe kad r safd Ilık olamaz. 1 sı. ~ za~er . sanıyor .. BeA hıra- lüğı.ine bir takdir mektubu ve 
Şu harbi, bu barıbi, o harbi, d r. Benım~ı ?~en ~ıyası ~eza kendinin l\fadarn Butterflay kı-

öteki harbi ben çıJ·armadım, olur ~ Eeilt~kı sı;}. ası ~.afer : yafetile yapılmış küçük bir 
sen çıkarmadın, o çıkarmadı. Bu ı. ~e ı.ın senın k~yı n- kuklasını göndermiştir. 1 
Biz çık rmadık, siz çıkarmadı- yıplamaga h kkı yok. Siyası:.t . • .. 
nı7., onlar çıkarmadılar! b dur. Siyn et demek mes'uH- Vlaarıf Vekaretl tercume 

Mes'ul d"ğilim, değilsin, de- ~etsiz~ık ve s';lcsu.c.luk ~ek- bürosunun faaliyeti 
ğildir! S gayı çek çekebildiğin t~. Butun ~arılı ~unu. ~yleye, Ankara 18 (Hususi) _ Maa-
kada.r. eoyleyc dıl·n~e t~y b ttı. . rif \'ckfilcti tercüme bürosu 

Tarih: sanki mes"ul ve cezaya . Ortalık sut lıma.nlık ıken, meshur filozof Sofoklesc ait e-
müsta.hak ki~i arıyor. Tarih bir dilnya lskendere ~anak mı tut- 1 · ta t ·· tti 

ı T h d k" . . ser erı mamen ercume e r-
şey aramaz. nn sa ece ya- tu

9 
ı ne 1Hınd!. b•raktı ne Mısı- ıniştir. Eserlerin bugün tab'ına 

zar. rı. Mes ul mu oldu, ceza mı banşJ c tı 
Vn.rak mühr ve vefayı kim gördü? Tarih bil_~ ~ç buçuk. atıp v·e: drfrer taraftan Efla-

okur kim aldınş eder? korkusundan <buyuk) ..:ı-.aı ı ~ 
• • '-'t:\l • tuna ait eserleri de tercüme et-

Geçen 1914 harbinin mes'uli- (A~tid) ı ortadan y~k ~; tirmeb>i kararlastırmıstlr. Bu 
yetini birbirinin üstüne atan denlerın k,ıçı. falakaya 9ekıldı . hususda hazırlıkİar yapılmakta 
atana. Kim mes'ul oldu, kim ce- Romayı; bır şarap egle..rıce - dır 
za gördu? sinde yakan diktatörü kazığa · 
Şu insanlar -bilinmez.. ne va- mı çakabildiler? Hayfa limanındaki veba 

kit realitelere boyun eğecekler? N:ı.polyon; devsinnelerile on dolayı sile 
Bugün de siyasi mes'uliyet bes yıl bütün Avrupayı kas, 

arıyorlar! Siyasi cezalan birbiri kas kavurdu. Siyasi cezası şöy- Ankaı:ı 18 (Hususn .. -:: !:J~~ 
nin boynuna atıyorlar; Gülme- le dursun, kemiklerini Parise ~ud S8:hiller Umum .Mudurlugu 
mck mümkün değil. getirmek için yıllarca -hem 1 or~ıt ve H~yfa 1~!11~1.ann -

Harp harptir. Çıktı işte. Suç- cumhuriyetçiler hem inkırn.pçı- dakı veba \·ak~ l;lzerıne bu
lusunu, cezalısını tarih yaza- lar- uğı"aSt:ılar Sıkir şeymiş radan gelecek muvaruiata karşı 
cak, tarihi de vız geçecekler. gibi... ' · · f~a teyakku~ göste!'İlmesi.ni .a
kimin wnunında- Kimin ncs;n· üstüne üstlük Prusyayı ve l~m~arlarn bır tamnnle bıldır
de? Olan olacak, ölen ölecek. bütüıı Aimanynyı uzun konçlu mıştır. 
Devran yine ol devran, almı çizmeleri a~tında ~ğnemesine Değirmen talimatnamesi 
yine ol alcın. Tas yine eski tas, ka~lık, . oglunun hııd!'_'.~ı~ı Anlı:ara 18 (Hususi) _ Tica
hamanı yıne eski hamam olup P~~.se yıne Alm~nl:ır goturdu. ret Vekaleti tarafından değir _ 
kalacak. Goturenlcrde ~es ulıyct ve cc- menlere verilecek mübayaa tali-

Fakat bazı kafalar. çeneler za araııdı mı . . . matnamesi resmi gazete ile neş-
böyle değtl. Hala kliısik dlişün- ~914.1;8 urnumt harbının rne- rc<lılerek mer'iyetc girmiştir. 
mekte inadını inad, kulaklarım sulıvetını ve cezasını o zamanın 
iki kanad! diplomaUan birbirine atarak 

Siyasi şahıslar için de böyle, siyasi lıcndbol oynadılar. Neti- Tevfik Fikretin ölümünün 
siyasi tesckküller için de. Su ce ııe oldu? Hiçi~. hic~··· . vıldönümü 
kafalar, çerıcler bir düzelmiş ol- Klemanso bugunlm harbın en " 
salar, ortada mesele kalınıva- bilyi.ik mes'uliidür. Ne oldu? (Baş tarafı 1 inci :Jay/ada) 
cak. Amma kim kime! • Marifetmiş t(bi avak üstü göm- Eyüp Ha1kcvinden: 

Mesela ben, her hangi bir si- diller. Sanki tepetakla gömse- Bugün büyük şair Te\tfik Fik 
ya.si teşekkülün kürsümine çıkı- 1<'rcli ne o1aca.'rt:ı? Ki ~o"trtısu retin 26 ıncı ölüm y:ıl dönümü _ 
yorum. Bildiğimi, düşündü~i- da b:.ı .. o!!-lrdl!· AJmanya ı~e bera-ı düı·. Bu münasebetle Eyüpte 
mü söylüyorum. Söylediklerim ber butun ibır Avnına msanlı- kabri başında merasim yapıla
beş on arkadaşın hoşuna gitmi- ğ'mı felfıkete atan bu mes"ul a- caktır. 
yor, gürültü ediyor, ka ak to- dam, mc~'uliyetinin cezası .Yeri- Büylik millet şairine layık bir 
puk vuruyor. Bu, onların hak- ne Compıeque ormanın.dakı me- şekilde bir merasim elbette bü
kıdır. Ekseriyet de dın" ff•·or, su- ""0 '''1nda C'Uk oturdtı 1 kursu • ~ ' · ı · n- tUn F:ikreti sevenlerin orada bu 
suyor. Bu da onların hakkıdır. (Sonu Sahife 4 cutun 5 de) lunmalarile kaljildir. 

Mcrasinı saat 18 de başlıya
caktır. 

Köprüden 16 145, 17 15 va
purlarile merasime yetiş:ilebilir. 

Fjyat murakabe 

HARP VAZiYETi 

Alman ileri hareketi komisyonu toplandı 
sunun bir ikmal .kaynağıdır. Fiyat nıürakabe komisyonu, 
Ordu, oradan zahire ve benzin dün, haftalık mutad toplantı -
almakta kolayl~a mazhardır, lıırından birini daha. yapmıştır. 

(Ba~ tarafı 1 inci 8a1ı.ijcde) 
iltihakından sonra, bu dirseğin 
talıdid ettiği sahadaki Budi
yenni oı dusunu imhayı istihdaf 
eden harekata teşebbüs ettiler. 
Bu, bir zaruretti, ki mütanrrıza 
ııu fa)dal:trı temin edebilir: f 

a) Kıyef üzerinden şarka 1 

doğru yrıpıJacak harekatı, Din
ycpere hakim vaziyete giren 
mlıttefik ordular işbirliği yap
mak ..,urctıy le kolayla.ştırobilir
ler, 

f) Dınyeper, nisbetle uf ak Bu toplantıda komisyon, et, 
kuvvetler tarafından müdafaa kuru fasulye, yağ, çuval ve 
edilebiJec~den, bu darülha- sair mevzular üzerinde çalışmış 
re.katta savaşan ordunun di- a.lfıkadarları dinlemiş fakat ted
ğ'er maksatlar için istilıdamlan kikler bitirilmediği için karar 
imkanı elde edılir. perşembe günkü içtimaa kal -

g) Ccnub bölgesi, cephenin mıstır. 
diğer kısımlarına nazaron, ik-
lim itibariyle müsaittir. Kış * Vali t<ıırtala gitti - Vali ve 
ortalarına. kadar ordunun bura- Bele-diye Reısı Doktor Liıtfi Kırdar, 
da bannınası, kolaylıkla., hare- istımHlk ı l<'ri hakkında bazı tetkik
kat icra etmesi, hususiyle mo- lcr yapmnk uz<'re dun Kartala git-

törlü ve .zırhlı birliklerin faali- _m.s.u.,.r •. ---------
yeti, ikmnl üsleri tesisi düşü -

YENi 

ım 

Daimi Encümen bugOn. 

• 
1 

!iÇ ak 
lzmire hare 

yardım işini kat'i bir V k 
Karara. bağlayacakJ e iJ tekrar şehir 11 mize dö ece 

Asker ailelerine yardım mil· Birkaç günd" enberi ,. ..... ı.rimiz-
kellefiyeti hakkında kanun be- O ı S""ll 
Iediye hesap isleri müdilrtii- KUY.UCU ' de bulunan Ticaret Vclrili 
ğünde tedkik olunarak kanunun J I llümt.az Ölatıen, &§vekil Dr. 
Pôsterdiği tahsil mcnfaa.tlerln- D Y O R K : Refik Say~ namına bu seneki 
den bazılarının tatbikine dair hmir entenırı.sJ onal fuarmı aç.-
bir tc tlıf ha:zırlamıstır. abridanmı~ 5oksa rner'amı? rnnk uzere dun b h 1zmirc 

Muhasebenin teklifi ~ ediyc Ed rnekapı arielndckj mezar- n.ate'\-eocih ~.chrinı· Jı.:n av-
daimi encumeninin b un!di 1 kta, Ha e!ıi tri besi kurbııncle b r nlmışbr. V İl. Ci sa.hah saat 
toplantısında müzakere oluna- kabın:le yatnuıl:ta olan cv~dımı • de h dtet n (M ra -
rak kut'i bir knrara bağlanacak- ziyarete gıttiğ mtlc her r.aman kaz) ta.nuru ile Bandırmaya "it 
Ur bur.ı arının .5:ijır ve ~ır hayvan m· 0 dan da lımlre ıt>enni.')tir. 

Kanun vazıdmı islerini birinci otlajjırıa dondüfjı.inü, ora' ra hay. Hare.ket.inden ev\el Miim .. Z ö en. blı- arkadaşımıza de-
si yardım yapmak, iklııcisi yar- va ar n pıs'e ini g rııyi)l'(lm. ,.,,,sür ki: 
dun ka.rşılıgını temin etmek gl• Öiı.;lere hürmet bir VfCdan bor• 

6

-......; 

bi iki şıkkı ihtiva etlıınktedir. çuı:!ur. insanlık noktal nazarından "- İ2:m:ire gidiyorum. Or. • 
Yardım '\ k safhasına ~k çir.kın otan ve ınsarul vtedan da. ~.a.mba günü a<'J.lı!ca.k fu. 

taallük eden· :;ari geçim had- a.ızısı veren bu bakımsız! ga na- ann küşsd resmini B:u\ckili-. 
dinin tavin ve tesbiti salahiyeti zaN dıkkati çekmek rızcre f kiyct miz D h-tor Re.fit, Sa:s::dam ııa-
vilB.yet iidarc heyetlerine veril - •ütununuzda bu yazıma yer ver- ı:ıına Y, pacağım. Fuarda ÜÇ 
mişt:r. Asgari geçim haddi ye- menizı yillcsck vlet!anınızı:tan say- Pim ika ktmı sonra tekrar ·ıs. 
ni !kanun hiikmüne göre yeni- gılarımla rica ederim. tanb a dön eğim. O vakit si-
den tedk.k, ta'-"" ve tesbı"ti '"-

1 
zinle daha. c1r flı mevzular üze-.JoUJ. ..... F.atıtı, Darüıpfaka caddesi 5 No. 

ıa'·et id re hevetino teklif e- rinde ... örii...'>ebilecl\..c.~i ümid e-da Ayte Konukçu , .a: 

dilmişt~. ~~~~;;;;~~~~~~~uı~:yo~r~um~-·~·=....:============= 

Tevf ilı Fikret 
Yazan : ULUNAY 

BuMin ölümünün yirmi altı" 
cı yıldönümü olan. Tevfik F~ 
ret bizim neslimizin hoe..ı.st 
mürşidi sayılır. Galatasarrı 
d~ m "dürlükle edeb"yat hoc& 
lıgını kabul ettıği zaman 
mektebin :son sınıfında i k. 

Onun müstesna yaradılı 
dan hemen o muhitte yarat 
"Hak" ve "Hürriyet ' ha 
bi:tlm geno yüreklerimizde 
le bir fırtına koparmı tı ki 
nimiz onu kendimize bir ''İ 
ya,pmıştık. 

Halbuld Fikret cok n 
çok alıngandı; ufak b r t 

~ceniH>r "\e çek· ıvord ; 
mankı mcıkten arkadaşların 
hatırlarla. Bir def idarı htı 
tan dola.yı mektebı hır .ık 
eitmişti. Ondan a~Tılmağa 
banı.nıül edemedik. Son sınıf 
dugumuz ıçın yüzleı. e a. · 
larım beni temsıl ederek e 
koştuk, yalvardık, vakar 
ellermi öntük, o sırada M:ı 
.Ne.zar.eti de Süleyman pa J. 
de merhum Sami beyı gou;J 
mişti. Fikretin bu muhte 
ve eski .:ırkada.5ı da rıca e 
o da niha' et dayanamadı, 
'bul etti. 

"Aşivan" dan çıktığımız 

Bu had tayin edildikten son- :;; 
ra encümence nüfus başına ya
pılııcak yardım miktarı yeniden 
tedltlk edilip karara bağlana -

Yurtta 
man oturduğu koltuktan aya 

S b h ğmı basbğı keçcve k dar a a şev bize bir bahis me\ zuu 
yordu. lrtığimiz ka!ıvedeki 

caktır. 
Yardım karşılığı cihetine ge

lince; kanunun mükellefiyete 
taallük eden \'e tatbik için be
lediveyc sı:ı.lahiyet veren mad
delerinden &imdilik belediye ver 
gi ve resimlerine zam yapılmı
yarak ferden salma usu
lüne gidilmiyerek (ki bu ustil 
kanunun tahsiline müsaade et
tiği diğer karşılıklar kifayet 
etmediği takdirde tatbik edil&
cekir.) 

Kuvvetle zannolundu~a 
göre zam şehrimizde Haliç va
purları müstesna olmak üzere 
bütün vesaiti nakliyenin birin
ci mcvkileıine 1 kuruş, elektrik 
fiyatlarına 1 kuruş ve ha vagazi 
fiyatlarına 20 para olacakbr. 

Soğuk bira 
--... ı.ııc--

Müşterilerden bir kuruş 
soğutma parası alınca 

mahkum oldu 

• lnıienin lezzetinde bile bir 

iz mit halkı n ~havet ıra~~ ~~1-ocağının şimdi 
11 sında bulunan eski bir arka 

denize kavuşuyor ~~~z;.~~~~bü~k 
damın bu alınsYanlıgını y ,--------e-------- asırlık hayntui , crdiğı ağı. 

Herekede icçi barakaları yıkılıyor 1ı1ıkla tenkid ettim. Esk1 

~ arkadaşım: 

dok uma cıl ık kursu faaliyeti - !b1kret! dedi, bizi o '7.$!1T!Jl"' 
deli etmişti. 

yelken birincilikleri - Evet! dedim. Bunu 
t--=t c=---~~) _ Denız" kr... yer~'k mi yapıyordu? Hayır 
u.wı D.Uöı.mı ... - Y~lken hiritıciliklt"ri !<"'akat onun şahsiyetinden 

narında denize hasret çeken İzmit <Hususi) - Geçen haf- ta mistik bir hava saçıhyo 
bir şehir olan İzmit, nihayet ta rüzgar olmadığı için yarıda ı ve b·z bu havayı pek yakın 
denize kavuşmuş bulunmakta- kalan mıntaka yelken birinci - 1 teneffüs ettiğimiz içın öyle 
dır. Valimiz Ziya Tekelinin ala- likleri pazar günü yapılmıştır.! muştuk! 
kalan ve vali muavinimiz 1sma- İzmit kağıt spor birinci ve ikin- * 
il Vehbi Berk'in devamlı gay- ci, Hereke Uçüncü gelmiştir. Fikret, ikinci Abdülha 
retleri ile Kağıt fabrikası - is- Yelken müsabakalarına 8 şarpi idnresmi belki Namık Ken:ıal 
tasyon arasında :gfu.cl bir plaj iştirak etmişti. j den fazla hırpalayan bir 
vilcude getirilmiştir. Bu plfıj Dokumacılık kur<..,u dk. L i s a n ı n d a k i 1cU 
hmitin püıj ihtiyacını cevaplı- İzmit (Hususi~ - İktisat Ve- vetle ed~yatta yeni 
yacak bir haldedir. 1500 metre-- kfileti Sanayi Umum Müdürlü- mektep teı:ıis etmiş ve gün 
lik bir sn.hayı işgal eden plaj- ğü tarafından .şchrimi7.de açıl - güne hüviyeti (tırtk . ı . c 
da 180 metrelik kum baı,yosu, nuş olıın el dokumacılık kursu- van) Jardan sıyrılarak her 
36 kabine, 600 metrelik oturma ııwı birinci devresi sona ermiş - zünü ihtiva eylediği fikirl 
saham ve 7000 metre murabba- tir. şimşek gibi çalrtırmıştır. Fi" 

Sirkecide, 1 numa.I'llı dtt1c • lık yümıe yeri mevcuttur. Bu münasebetle kurstan me-. ret son 7.amanlarında hasta df' 
kanda mezecilik ve tütüncülük Aynca müdevver şekilde gü- zun olanlara diploma verme me necek kad:ıı· bedbindi. Jkr ~'/' 
vapan lbrahim ınuçay, bira- zel bir gazino da yapılmıştır. rnsimi yapılmıştır. Vilayetimi- den irkiliyor, herşeye ısya.n I'. 
ları soğuk satarak müşteriler-! Yi.izme ve diğer deniz spor ha- zin faal ve gayretli vali munvi- diyordu. 
den birer kuruş f32Ja so?utma reketleri de bundan sonra bura- ni B. lsmail Vehbi Berk, mezun (Aveng . i - tesavir) 
parası aJ:ma~a başlamıştır. da yapılacaktır. olan talebeye bir ııutuk söyli - Nef'i•"'l karsı söylediği: 

Y::ıkalnnan suçlu dün asliye Plajımız bir iki güne kadar yerek el tezgfilılarmın birer fob- Sam. bir başka ~in, başldt 
ikinci ce?.a mahkemesi tarafın- açılacak ve halkın istifadesine rikn duğurncağını ve Ti.irk ikti- zeman lüx 
daıı 25 lira para cezasına ve terkedilecektir. İzmitliler bun _ sadi siyasetinin kendi kendine mısraı sruıki kend.fline ka. 
bir hafta da dükkanının kapatıl dan çok memnun ve valimize yetme siyaseti -Olduğunu, hükfı- sarfcdilen bir temenni mn.hı 
masına mahkum edibniştir. karşı müteşekkirdirler. metin bu kursları açmasından tindedir. 

Pil satmamı§la,r maksadının köylünün boş za - Vaktiyle yazı arl.a.dtı.fi. 
Lumberg hırdavat şirketin- Henıikedıe ~ ba.r&bJarı manlarında kendi giyecek ve ettiğim Cenab ~ahabcdd tt 

de c.ahşmı Haçik ve Liji adın- y:ıkıhyor kullanacak eşvasmı temin" et - bir oi.tn Fikr~tten söz acını~ 
da bir kadın kendilerine mil- İzmit (Hususi) - Sümerbank mesi olduğunu tebarüz ettire - ~ir d.tima (Tevfik) dive 
racaa.t eden müşterilere pil k!' Herckedeki eski ve çok çirkin rck mezunları takdir "\C tebrik settiP.i merhum hakkında: 
madığı cevabını vermişler, mal bir manzara an.eden işçi bara- ederek muvaffakiyet dilemiş - - Siz, dedi, Tevfikı h 

1 satmamışlardır. kalarmı yıktıracaktır. Bu su- ı tir. ' zamanında tanıdınız. Rm1 on 
Yakalanan suçlular yedin- retle Herckede trende geçenle • Kurstan 34 genç lm: ,.e kadın ne zevkli, ne neş'eli za.mantaı9 

ci sorgu hukimliğince tevkif o- rin gördükleri çirkinlikler kal • mezun olmuştur. Bunların için- bilirim. 
lunmuşlar, fakat bilahare 1500 mıyacakbr. Silmerbank Here • de 9 zu pek iyi derece ile kursu Üstada gınta etmedim. 
lira kefaletle tahliye olunmuş- kede 420 bin lira sarfile yeni ikmal etmiş olduklarından ken- kii Fikret, en km'\etli ese1 .~ 
lardır. ve güzel işçi evleri yaptıracak- dilerinc birer dokuma tezgahı ni, beseriyetin sefal tine ei.·, 

b) Dmvepcrc dayanan müt
wfik kuvvetler, hasmı tesbit e
der ' e şimale kuvvet kaydır -
ma.'llon mani olmıya çaJşr -
lar, nülebilır, 

h) Harbin kışın da devamı 
dikkat gözünde bulundurulun
ca, ·ti için bu çok verimli top -
rakla.rd n istifade k ldir. 

Suçlulann muha.kemlerine tır. Bunun ihalesi yapılmıştır. ve iplik hediye edilmiştir. lerek ruhaıı hasta. olduğu ., 
fanya girişmek için büyük kuv- yakında asliye ikinci cena. mah- Sümerbank ayrıca 1.zmitte vvvvvv~""""V'M""'""'"""""",.,,..,/V manlarda yannışt1r. 
vetler bırakılıp bırakılmadığı kemesinde baslanacaktır. de 100 tane işçi evi yaptıracak- * Halı fiyatları _ Bu sene, halı İnsanlar hayat örsünün tİ" c) Bu mıntaka, ham madde

lerıy'e. gıda maddeleri ve san
at mü e cleriyle i 0 gal ordu
sunu besl vc!:>ilir. 

d ı Ru ~ donanması, inşaat 
te;1,gahlarıylP meşhur Nikohı
yeftcn m hrum edilmiş olur. 

e) Rum nya., hareket ordu -

f"_ ......... 

ive i 
~ON,...,E.~B~E#VD""E.A..L#VI~ ...... 

Türkiye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kr4. 2700 Krı. 
e AYLIK 
1 AYLIK 
1 AVLU< 

750 • 1450 • 
400 • 
150 • 

800 • 

ıoo • 

TAKViM 
Hl R 106 GÜN 231 AY 8 

1360 

Recsb 
25 

GD net 

10.11 
5.14 

Ak,arn 

12.00 
19.-03 

19 1357 

AGUSTOS Ağusuto. 
1941 6 
Salı 

DAi• lkln:fl 

5.14 9.02 EunT 
1'1.17 16.05 VaNtl 

Yateı lmaak 

1.41 8.18 Ezani 
20.45 3.21 Vasatı 

i) Tahrip ve ihrak, sistema
tik bir surette yapılmış oba da, 
gene müstevlinin ıhtiyacını kar
sılay:ı.cak bir çok şeyler elde 
edilmiş bulunacaktır. 

j) Kerson şimalindeki demir 
madeninin Ru demir cevheri
nin yüzde 61 ini temin ettiği 
söyleniyor. Bu halde harp için 
çok lüzumlu olan bu membadan 
Ru"lar uzaklaştınlmış olur, 

k) Rus ordusu geri atılmak 
sayesinde, vakit \•akit dövülen 
Rwnn.nyn üsleri, bir derece 
emnivet altına alınmış ve teh
dıt imkanları azaltılmış olur, 

l) Köprüleri kısmen tahrip 
edilen Dınyeper ötelerine çeki -
len ordunun geçmesi için tedbir 
alın.mış olmakla beraber, bu 
ordwıun bıraktığı kuvvetli 
ardçılar, beraber g~tllrcınr>di
ii harp maddeleri, yaralıları ve 
di~er bir çok malzemesi iğti
nam ve esir edilmi<? olacaktır. ı 

m) Bunlara zamimeten ta
arruz ordusu maneviyatı okşan
mış, zafer ookleyen efkarı u- ı 
mumiye tatmin edilmiş olur. 

Kara.deniz kıyılarında da ha
kimiyet sahasını geni§leten Al
manva, yeni Dünkerk zaferle
ri res'it ettiğini aja.nslariyle 
yaymaktadır. Filhakika, bu 
kıvı üslerinde esaslı bir müda- i 

henüz meçhuldür. Nikolayefin ==========:::.:..:..===== tır. fiyaUarının gayet iyi oldugu anlıışıl-ı zerinde vedikleri darbelerle 
ufak garnizon mürettebatiyle Hereke "e lzmı"ttekı· su··mer .1 ktad F' t'· ldimül ederler. ~~~~~IY'i~~~--8illllll Y' nı ır. •Jya .. ar, geçen seneye 
teslim olduğu anla.rplm:ıktadır · b 1 1 ı bank fabrikalarında. çalışan iş- ruıznran mü.: tahsıl lehine yuzde 30 

Müstahkem Odesa ve Kercç- a er er çiye yemek ve elbise verilmek- nisbctindc fazlndır. Turk halılnrına ==~~~~~~"""""."'"':~~~ 
teki vaziyeti öğrenmek için , tedir. Türk işçisi bundan pek her taraftan talepler vaki olnıakta-ı D niz kazalan çok zaman geçmiy<:..'eğim sanı-ı memnundur. d 
vorum. Her halde, ıruı.reşal Bu- * lhtııdlr hidlaelerl - Dün de ır. 
diyenni'nin ordusunu selamet fiyat murakabe bürosuna ıo ihtiklir ================================~ 
sahiline ulaştırmak için, arazi ihbarı vaki olmustur. Telefonla ya- c •• 1 ,. 1 ' 

fedakarlığını göze almış oldu - pılan bu ihbarların derhal tahkikine - a n 1 o y e 1 s t e m 1 ş 1 
ğunu hadiseler göstermektedir. basıanrnıstır. 1 

Ukrrı.yna cenup mıntakala • * Fırıncılar cemiyetinin mDra· 
rının bırakılması, Ruslar için cani - Fınncılar cemiyeU beledi
bir ziyadır. Geride kalan arazi, yeye muracant ederek iıruıliye ücert
bir harabezar vaziyetine getiril- terinin yüzde yirmisi nisbctmdc art
mektedir. Bu da, arazi terkin- tığını iddia ctmislerdir. Fınncılar 
de mümsik davranmayı icap e- cemiyeti bunun bir hal çaresine bağ
der. O sebeple, Ruslar Kareli l:ıoma<;UU belediyeden istenml.ştir. 
de, şimalde ve Moskova ilerile- Belediye ekmek fiyaUnnnn zam yap 
rinde taarruzları anudane kar- mak istemrolğmdcn iırıncılann bu 
§ılnmaktadırlar. talebi knrşılıyncak yenl bir tedbir 

Smolensk mınta.ka.c:;mda Al- etrafında tetkikler yapmaJ..."tadır. 
manlann tahkimat vücude ge- * Vatı lzmlre davet edlldl - Vali 
tirmeleri, kat'i bir müdaf aacla ve Belediye Reisi Doktor Ultfi Kır
kalacaklanna delalet edemez . dar, hmir Belediye Reisi tarafından 
Ordular, az bir müddet kaldık- tzmlr fuarına davet olunmuştur. 
ları mıntaka.larda da ta.hki- ValiııJn tzmire gidip gitmlycccğj he
mc..t yapmakla korunmak ve te- n!iz ınahl.m değildir. 
ı;;ebbüslerini gizlemek mecburi- * Çafilayan hıraızlıDı - KAğıdha-
yetindedirler. nede Çağlzyan kasruıdan bazı kıy-

Kı.'j gelmezden önce, Mosko- metli eşyanın çalındığına dalr yapı
va ve Leningradı teshir etmek lan neşriyat çok milbalı\laJıdır. Çağ
Uze?"e harekete geçileceğinden ltynn knsrı esasen harap bir halde 
eminiz. Ruslarsa, bütün kuv - bulunduğundan içinde çalınacak eş
vetleriyle bu teşebbüsleri lor- ya yoktur. H:1disc son günlerde kasır 
mak ıstıranndadırlar. Yakında civarında bazı tu~laların çalınrnaın 
çok kanlı muharebelere intizar. hakkında yapılan bir ihbardan iba-
edcbiliriz. retUr. 

Kodıkög iskelesinde çırıl çıplak deniz 
banyosu yapılır mı? yapılır anıma! .• 

Kahveclllk yapan Ko90 adında 
bir genç evvelkl akpmın aıcaljın
da eerlnlemek maksadlle Kadıköy 
rıhtımında denize glrmeğe karar 
vermiştir. 

Fakat Koço herkea gibi don vo· 
ya mayo giyerek denize glrmemlt. 
çını çıplak soyunarak kendisini 
serin sular• bırakmıftır. Belki, 
tenha bir yerde bütün doktor1arca 
çok sıhhi bir tedbir diye tavsif 
olunac:ak bu hareket, Kadıköy gl· 
bl her on beı dakikada bir vapur 
yanapn iskeleden tablate gayri 
ahllkl g8rtnmüıtUr. Vapurdaki 
halk, K~o ile alaya, yaılı kadın
lar da kendlaine karıı tllkUmıe6e 

baılamııtır. 

Nihayet vaziyet iskele pollılerl
nln gözllne çarpmıı ve Ko'o ııu· 
dan çıkar çıkmaz yakalanmı§lır. 

Bir flOliı ve ltlr bekçi Koçoy.u, 
giydirerek karakola gıstürmek Ü· 

z:ercı yoJa çıkarmışlardır. Fakat 
Koço, yolda, polls ve bekçiye iki 
llra rUtyet vermeğe kalkıfl?lll. po· 
lısler kabul eder gibi {18rünerek 

parayı almıılar vo hakkında rü~

vet vermek suçundan da bir zabıt 
tutmuglardır. 

B!lylece diln cUmıU mqhud as
liye altıncı ceza mahkemesine ve• 
rilen Koço, 1 ay 10 41Un hapae, ve 

14 Ura para cezasın• m•hkOm .cil
lerek hemen tevkif olunmuftur. 

Hüviyeti meçhul bir 
adamla iki genç boğufd&J 

Henüz hüviyeti ani ııtl 
•"an biri. evvelki gUn 1''1 "'!9' 
daki srbest sahilde d ~ 
miş ve bir dal.a çıkmamı tır. 

Sahilde hıra~ı clb esıntl~ r 
bir gazete, bir çuvaldız Hl 
kuruş T\ara.. bulunan k~ır: 
nin dün sabah cesedi den~ 
çıkarı.bnış ve te. hir cdilmclt 1 

zere morgn ka!dırıhııı tır. ··"' 
Bundan ibaşlr..a, Oaman a.DJ'"'. 

da bir genç Ycnika.pıda d ~ 
girmiş, boğulmuştur. Qsma~ 
cesedi nz sonra bulunmuş, .,.. 
liye doktoru t.arafmdan m~ 
ne olunarak defnine ruhsat "I 
rilıniştir . 

* ' htinyede oturan Hüseyin '6 
dında birisi, evvelki gı.iıı 2 ı1f 
metre derinlikte bir havuza d ~ 
müş, arkadaşları ken<lisiııi 
karmak üzere havu?.a ko;!l1]!~ 
l.ıınm da kurtanlaınamış, DQ!J-

muştur. - Lı 
Jruseylnin cesedi morga i'I 

dn;.ılmıştır. 



ün 
e te' 

çl rıda bir ay so r 

•• e yuz 

Hnsan .Km-adcniz, Hnsan Pala, 
Bekir Y en, aik Göbnon, 
Rızık Demir, Adnan, stnfa, 
Coban 1 hmetten, m ınitör Sa
imdE'n mlırekkC'p o n kafileye 
smaıl Vefa nyaset etm kte

dir. 
19 Mayıs Stadında yapılan 

Türkiye futbol birinciliklerin
de zuhur eden miiessıf hadise 
dolavısiyle Beşikt s bırinci 
fu b 1 tu1nmı oyuncul rınu teş-
kfüı.t tarafınd n m ceza -ı 
lar vedldiği hakkında dolaşan 
fmyıal rın nslı yo w·. 

.Hah r aWı;;ım.17.a göre ce
za heyetı henüz i tin be sure
t~ le ifadEo1eri alııl''n futbolcu
ların ve hakemin ranoru üze -
Tinde inceıeme1crini bitirmek ü-ı 
zeredir. 

------~~~-~.~--~,, ______ _ 
ec <11.._ ..... ml 

ağır surette 
yara andı 

Dün gece snat 23 de Ankara' 
caddesinde bir yantlamn vnk'a
s.ı olmuştur. Ankara caUJesinde 
koftecilık yapını Ali isminde bi
risi, dükkii.n müşt.erılerinden 
Halil'ı gö,~ ünden Ye sırtından 
bıcakla ag.ır surette yaralamış
tır. Yaralı hastnhnncye kaldı -
nlmış, suçlu ,yakalanmıştır. 
Kavga eski bir alacak yiizündeu 
cıkmıstır. 

İ'l'i:ZAU 
Yazımızın çokluğundan bu

Piin "Köle,, ve "Hazreti Yusuf,, 
ishnli tcfrikalanmızı dercedeme 
dik. Okuyucularımızdan özür 
dılerız. 

ak sa şı se 
e 8,5 fa·z e ö 

cınıı:ı 

Ev 

EHn l/l 
lı ~i 

• 
ız sene-

• en r 
Munhnmmen 

kıymeti 

400 

2250 

1800 

1 
cuma guni.ı ynpılacak ve 14 

birı p in gcrı kalanı sekiz senede sekiz 
E,s f, ize t b dir. 

el< r gı.ıyri mc kul nndı •a birinci der<"ee-

te.lur 

\ e s; tınak içın en kısn 

b lınde n miktar orç 
unun için ikı lmı u ıet 

y i ln bin lirada 
et alınmaz. 

NENi Snyta : S 

d • • i 'ir, or Dayan başarırsın! 
e uıı 11; triıor So yet r u si pe ı ı ayef t!- diyorı~ridiv: =~~~~. 

'a tan"a ·ık·ı mın Zir ma faaliue i Kokü biraz fenn I tek· 

d 1 u IJ ga"' arı ya 1 dı ni w e dayn.nnn zor<:a ~ır l~ bahis a b b 1 ~m 'ıyor mevzuu oldu mu daınıa ecnebı .. om a ış~ar u (&sı 1 in . saJfnda.) lcr hatırlanırdı. 
('Baş tataft 1 incı .sa ifada) (Baş tarafı 1 inci aahlf de) lkıtalarıımz bütün cephe boyun -- Henfçi oğullal'l, bu i~ler 

şarkiye d ip'u ilcr. ·y ıı kıtalar ~~Yg:~ 18htl~·~ti Ofr: ~a tik !nce, bulunmuşlardır. T p -1 ca. düşmanla -çettı muharebe- onlara '\ergi ·vesselam! .. demeyi 
Psk v "c Seaydan ol n 1 . . . Sovy t !ıilldl _ Jantıda ansiklopedinin tertibin- !ere devam etmiştir. Anudane bir marifet sayardık. 
Alman kıtaatımn bu hareketin sefı~ı vas~tasıle e. e'k de göz önünde tutulacak e muharebelerrlen s nra lata - Son z manlara kadar <l vam· 
b' · c· he i Nm rrrad - Luga melınc ~ır nota di edar r.ı etraflı görüşülmüş, mad ele- larmuz Nikolıryef va Kıioorog eden .alelumum ecn bı mute~ d~~r

1 

yo unn \'RI1Illlktır. ll 
12 

Agustos g Şukmnal u rın y lu;mda nisbet birliği, §ehirlerlni terJretmişlerdlr. ·hassıs merat(ı ·rn cihusus 
. ve Silfera mıntaka1armın a- A b' ı· W• Nikol=""cle ıcremı • şaat tez- Türk hmennın Dır ecn mu~ Berlin, 18 (a.a.) -- D. N. B.: b 1 k h 11 · · bom--ı...,,.dı inüi · Hği ve Ü ub ır ıgı ya- "'Y' ..... 

1U den 18 Ağustosa kadar Al · t' ;pabilmek için ne gibi ıusu ra .,~, ·~ ~ a ı ma a erının ır..ı~ - 1 !!,:.ı..ı~- berhava ıcd.fl""'str. tch"' .. "'sı eliyle iman u unc~. 
.man zırlılı Jmvvet.leı.i Snıolens- manını protesto etmış ır. dikkat edilmesi hakkında ıra - Henüz tarn:ı:mlamnıyıı.n malfl len eskiden kalııuı. o yersıı 
.kin cenubu k.ib:Ilde r.i t et- Sureti umumiyedeı iyi 

1 
.er arda eri sürülen fikirler üze- mata nazaran 16 stos gü - zihniyetin son tortusudur, dıyc-. 

alan mahfillerde beyan edı - 1 'k nu·· n"'l?<'> m··'L..--cbelcri -esnasın - bılın' ·z • mekte olan Sovyet te ekkülleri- s fun t• rın konll.c}u mu!'l ve ansı pe- ... ~... uıw.ı-
d. 3 .. .. ğine göre • ovyet hük e ın . . b r a·n e•" l lı""'rlıkJ rını da 19 düsman ta'') ~ . dü -m. ihata etınışler ır. gun su - b s ti b' ı· ~· · Sof •' al-' 'J 

ceva ı ovye er ıı ıgının - cl;...:.ı_ . ..,..,:;.~. Bizim .zau1atımız ı en muharebder e ın ında Al- f el bit· i için grcken cihetler or ,,.-ı:uuıı '-'&.:Uı J • 

ma11 zır..1lı k vetl ı.i 700 kom- ya sefiri Lm ariçef tar m an faya k nmuştur. Du toplanbdan 12 tayyaredir. 
Bulgar hi.ikiımetine tevoı e: '.lıl - 1 

1 
ı .... ık Alrreln za'iah 

• v • v .,. mic:tir. \ erılen bu cevap n • ı m- ...,.oskova, 18 (a.a) - Emni-
Yon 9" toı> 2" tayva.re dn fi to- , . t ş 1 alman fikirler v:e telkinler e ruı-ı .n ~ 
pu, 20 tank dafi topu, 25 tank J f 1 siklopedi heyeti çalışmalarına .n.ı 
v.e 10 k if zn hlı otomobili iğli- ntı ve Ril era,yı bomb::ı.rc ımnn e- devam edecektir. yet i tihbar.at bürosu, şu tebliği 
nam etmişler ve 10.000 den faz- Ben tayyar lerin Sovyet ta~a- neşretmektecEr: . 

resi olmadığı !>ildirilmektedır. s ·ova k nfe ra 1 I"'•n?T?etli So,:rn.et mukavemeti la Sovyet askeri esir almışlar - ,. ~ .... • • J 

dır. BÜ suretle iki Sovyet tii- Ja e:R"ik n ile knrşılnşan .Ahnanlar, rnuha-
meni imha cdıhru tir. Alman (B:ış taraf.• ı inçi ııah.ifede.> .1 rcbcyc mütemadiyen yeni cüzü-

!n)İ.rı,.; t:mııar aöndermekte ·rn bunınr zırhlı kuvvetleri Sovyet kolin - , 5·• dilmiş , e Stalın sn rayı ısınım harp meydanlarmdn ölüp ahv 
rına karsı hücumlarını tekrar - Baş tarafı 1 inci sahi/dle an yeraltı sa.rayında top - 01-nkatdır. lıyarak hır' miktar tcm1 ve ınakli- t al <>"Thı'et ı k Stal' Id ş "'u sa iLllJ birimizi en ern ızyon ·v~.,, anaca tır. ın yo a lJ - Bir~ gün e\7\'el 262 inci tü-
ye 'Vasıtaları tahrib ctmisler ve hakkında bildiklerinrizden ha- ı rayda ikamet etmektedir . me 452 inci ·ve 458 inci alayları 
düsmun piyade kollal'lm dağıt- berdar ettik. Bizi bilhassa ala- lnf,riliz lıeyeti reisi, J!}de cenubu garbi cihetinde tn.ma-
mışlardır. Muhareb<> ıin devam 1."'0.dar eden vaziyetin muhtel~ 1 Londra, 18 (a.a.) - Ynkın- ımen czilml.:.-tir. . 
ettı w.i üG giin zarfında Sovyet vechelermi ve Uzakşaflc vazı- da Moskovada toplanacak olan Nihayet ibu tümen Moskova cı 
kuvvetleri mütemadiyen Alman yetini münakaşa eyledik. Bu a-ı 1tngiliz - Rus - Amerikan kon- varında vnkııbulım muharebede j 
..çemberini yarmağa te. ebbüs et- rada, japonyadaki resmi Ame .. • feransı hakkındn tcfsirath bu- imha edilmiştir. 
mişler ve her seferinde kiicük rikan :memurları hariç olma~ ~- lunan Daily Mail gazetesinin si- Alınanlar harp sahasında bü 
So:vyet cüzütrunla.rı lusmı .külli- zere diğer Amerikan şubcsının vasi muharriri diyor ki: yük miktarda -Ot.omobil, ;moto-
leı•inden tecrid edilerek imha c- "president Coolidge,, vıap~ru~a w "Söylendiğine göre, İngiliz siklet ve bisiklet teııketmışler -
dilmislerdir. Alman tankları, binmelerine mani olmak içın Ja- heyetinin reisi -Olarak en la.~k l di 
bir köyde 50 ~akil vasıtnsı iğti- ponya tarafından alınan tedbir- görünen Şahsiyet, M. Edcndır.,, ~ndra., 18 (a..:a..~ - Daily 
nam ve bir Sovyet tabu unu da- ler de göri.if;?ülmüştür. .. MuhnJTirin kanaatine göre, Telegraph gazetesinin Mosk?
ğıtar_ak imha cl:mit=ılrrdir. M. Bull, M. Roosev~tlc go- ~onferans takrıöen 10 gün son \•a muhabiri Cholert.onun bil
GeriJ e ko.lnn Sovyct tesekkülle- rüşürken riyaseti cüm1ıur sa- ra ilk toplantısını akdedeuek - dirdiğine .göre, So\•yet hükfı -
ıi bir \ adide muharebe vcrmeğc rayının dFrer bir dairesinde de tir. met rneııkezinde kış savuş ve 
mecbur edilmişlerdir. Bu sırada Lord Beav~rbrook, M. Hopkins- Qhur.chil dö ü ilkbaharda ynpılacak taarruz 
sırtlardan inmekte olan Alrnnn le görüşüyordu. Lıondra 18 (n:a.) - İn!!iliz için ciddi hazırlıklar yapılamak 
zırhlı otomobilleri hlıla şiddetle Japony J'almncilar -se) hat b~kili 'Churchill, Reisicüm - d 
mü fanda bulunan bu Sovyet tmi"·ccek hu Roose-ı•tlt ile .g-i:ırüştükten :tıı ır.~------""::--~~--
kuvvetlerini imhn etmişlordir. Tokyo, 1~ (a~a.) _ lBugiin • ~ra !ngiltereye dönerken !s- "'ıunan Am~rikan .ve İngiliz ikı-

Gc1ıeral Dictlc olmarrı;iş den itibaren mer'iyet:e giren '.bır landaya uğraJillfJ ve orada bu- talann~teftış etrn.:;ışti-=r=.==== 
Ber1m, 18 (n.n.) - Dubinin karanıame ile .Jn.ımnyadıı ika- -- ~-- -- --~ 

sata.hiyettar menbalnrdan öğ - met eden yabancıların sey:ın~t 
rendiğine göre, tanınmış Alman etmek hakları tnbdit edilmıştır. I 
generali Dietlc1in şark cophesi- Japonyada ikamet eden yaban
ınin şimal kısmmda ölmiiş oldu- cılardan hiG blri müsaade alma
ğı.ı hakkında Tass ajansının ver elan memleketi tcrketmiyccek -
diği haber tamamile asılsızdır. tir. 

ayrimen ~uı sat ş i a ı 
ist. Enıniyet andığı miidürılü ... ·; 

Ethem kapt nın 584/12678 hesap No. sile Snndığınnzdnn nıa 

stanbul a ı 

Şişlide Cumhuriyet mahallesinin .H. Gnz.i cnddesinde 267 numaralı bina
da bulunun :lırtnnbul .Belcdiyes.ı Şı&ü 'irruwklıtuk ve Tahsıl şubel~ınin 8/.8/!)ıll 
ı.ır1hine tesadüf eden cuma gımU Şi:;lidc Osmanb~y durak ycrınde mutbaacı 
Osm nbcy so atında kci başında l nımınralı bına,ya naklcdilmi. lir. • 1uh-
u-rem halkın mıtllil?lu olmak uz.ere ilim olunur. (7246 ~ 

Tahmin B. 
2095100 

• * • 
ilk temi. 
157 .2fl Darlilfıccze hastnhnncsi için tıiıruı:cak 7'i kalem tıbb! 

* Gel zaman, git z m n bu 
me.'lllek t bu çok ı tı) nnı 
bızzat keııJısı gıdermıyc başla
<lı. 

Hıç unutmam. İzmit fabnkı:ı.
smda. J erli kağıt ımaline ba1r 
lanacaı'b haberleri de\ eı an etti
ği sıralarda kiığıt Aomısyon -
cusu bır yabancı dostum: 

- lnanırun, demısti, neye te
~ebbüs ettiseniz munıffn'k ol
dunuz. Kiı.ğıdı da ) p:ıcaksı
nız, mukavvayı da.... Bize do 
artık pılıyı, pırtıyı toplamak 
diı!':tii. 

* . Pazar günü Banclır.mada bır 
Türk mtihendisının yalnız yurt
da dcgıl, dünyada bile Jlk defa 
tatbik edılen yepy{!lll 'bır usul
le denize attığı beton vapur 
rıhtımının ındirilişini tnsvir e
den ''1' eni Sabah,, muharrin-
nin: 

"' - :Knziklar arasınds.:ki in -
filak madde.si patladıktan son
ra munzram k'iitle, sıyah bir 
au'mnn bulutu 1çinde ve bi.ıtdn 
Bandırma halkınm ve daYetli -
ı r'n ıı1kı~1an .arasında tam ıs
tenilen mevloe inmıştir.,, ci.ım
lefilni okud11ğum zaman çocuk
lu<!"umun: 

- HerifÇl o~ılları, bu ışler 
onhra vergı vesselam!.. heze
y~>ıının tamamrı•le tanne ka
n~nı nn1ndım. 

- D:ıyan, başarırsın~ veci
zesini yüksek mühen~ Halıd 
Kôpröeü bn !kadar gbgus ~a
barbcı bir ~ılde ısbat ettık
tcn sonra Türk şehirlennın ya
bancı ellerle nnarına bır nıha
yet verilmcsı zamanının da ar
tlk gclmış pldağunu :zımnen 
anlatmış olmıyor mu? 

A. C. SARAÇOGLU liraya karEı blrıncı dt'rec c tııotck edip vadesinde borcuuıı :vcrın 
hakkında yapılan t:ıkip uzerlnc 3202 No. lu kanunun 46 mcı nıaaa.c:s.ı 
matufu 40 ıncı maddesine gore satılma ı ıcap eden ve dosyasında me\ cud 
t@u kaydına ıuııaran l art ldn knsal;ıd, tl'sküdar caddesinde hududu 
tarnfı N.ı:met, Hıkmet ve Emine arsası Ycsnn Cemul ve :ımıze nrsası nrkn ı 
Piynsa cnd. ccphesı 1Bağdad caddcsllc mahdut 160/~2 No. ılı 60 .zıra miktar.mda 
mukaddemn ursa halen kflrgir dUkkfln, ikraza esas olan muhnmmin ırnporun
d.l eski 84 yont 160/42 No. lu olup di •er evsafı tapu kaydının nyni olım ve 
halen uzerind • 30 No. lu olup orta. ı bölmeli olnrak iki dukki'ın halmde 
i timnl olunan k{ırglr bir dukkônın tamnmı bir buçuk ey milddeUc nçık 
prttırmaya ı~onınu tur. (G yrı menkul sicıllınin esnuyi munmdcdc 033/.3102 
No. ile 4 uncu icra ve 935/742 No. luuçüncil icr:ı tczkercleruun tctkikı 
.§chri ıncvcud ise de bunlar Sandık ve mUşterilerın hukul una rniıc ir de
gıldir.) S.ıtış topu sicil lrnydınn gôrc ynpılmaktadır. Arümnıoa gir:mek is
tiyen (150) lmı ,pey akçesi 'l.'l"reccktir. Milli bnnkalannnzd n binnın temi
nat mektubu da kabul olunur. Birı 1:mı'} bu tun vcrgılcrlc bel diye r mleıi 
ve val,ıf icarc i ve taHz bt".dclı lic telHlliyc rüsumu borçluya nlttir. Arttır
ma şartnnmcsı 18/8/941 taılbinden itibaren tetkik etmek Jstiyenlere Sandık 
hukuk i§].cri en isinde nçık bulundurulacaktır. Tapu sıcil knydı 'c sair lu-

lOS0.00 78.75 
cc:r:n. ... ..... •-•- • 
CcıT.nhpaşa \iC Beyoğlu hııstahnnclerile Zeyn<"p 

................. ~ ....... 
%366.70 1T7.5ll 

823.75 61.'78 

10110.00 81.00 

kllmU doğum evi ıçin nlınacnk lO O kilo Adnnn 1 
pamu ~ . 
lluse , CeITnbpaşa, Beyo!!lu \e Zuhıcn hnstruıklar 

h Wh:ınelcrıle Zeyııea;ıldmil doğum e\ nin yıllık .h-
tiyacı .ic:ln alınacak, kuru fasulye, b::ırbunyn, nohut, 
Yesll mercimek, kırmız.ı merC'lmek '\e kuru ibam.r:ı. 
Konscrvatu,·:rr yntı oku1unnn ~·ıllık ihtu-ac:ı ıçln ah-
nacııl pirinç, :fasulye, nohut vesıdre. . 
Şclıir ti). trosu t;rrr . .fmdan her on beş ıgundc hır çı-
karılan mccmll:lnın tcıb'ı işi. 

Tahmin bedeli ile ilk teminat miktnrlnrı yukarıda ynzı1ı ~er • yrı ayrı 
n~k eksiltmeye konu1mu tur. Şnrtnamclcri Zabrt \!C Muam ltıt Mudur! .ı 
knleı:niudc ı:oriılcbllir. Jh le 11/9/041 ç mba i:\iniı sam 14 de Damıi Encii
men<k ,-npll:ıcnktır. Tcl p1 nn ilk teminat makbuz "cyo mektup n oı e 941 
FJ]ına nit 'T.ı.caret odnsı ~c ~alnrıle ihale gunü ımuoyyen .saatt Daııni Encfi-
mcndc bı.ilunmalan. ('7248) 

.zwnlu malj,mat ta şartnamede 'l.'C takip dosyasında vnrdır. Arttırmeya ,gir- ef t rdarlığından: 
m.i,ş olanlar, bunlnrı tetkik ederek satılığa çikanlan gızy:ri cnkuı hakkı 
heı şeyi öğrcnnu od ve tel kki olunur. Birinc-1 arttırma 6/10/1941 Pnzar 1stanbu1 Erkek lise5inin b kkollı ı iıç sene muddetlc V(" nçık arttırmo 
glıuiı Cağnlo •!unda l,iıin Sandı ıınızda saat 10 dan 12 ye ltndnr y pı ktır. ili? kJ.rm·n ~rilecektir. le, 3/9/1941 Çarş mbn runU ant 15 de Mılli 
Muvakk. t ihale :y pılabilme i i!;ın eklif cdılecek bcddn tcrc:.hrın nlının Err ak 1'U eurlqgı.indc t plnnactık ol:ın komısyoııda y~ılncaktır. ?l'luhnm
icnp eden gayıı menkul mul ellefıyetile sandık nlac.ıl:ını tamamen gcçınış men senelık icar bedeli (300) lırzı ınuvnkknt teminatı {67.50) liradır. Arttrr
olma..ı şarttır. Ak i tıkdlrde son nrttranın tanhhudli baki .kalı lnk iru iıle mrıYa .t§!irak edebilmek lçin muvakat teınmı.ıtt.ın .maada mC'zkı1r ml'k-
2"/10/1941 tnrihlne ınusadif Pazclrlcsi gUnü ovni mahalde ve ayni s:ıntte tep doktorluğundan a.lınını sıhhat ve ınck~p ıdaresındcn alınnuş ehliyel 

' • (7233' son arttır:n;.1sı ya111lacaktır. Bu nrturmada gayri menkul en çok arltıranın 'c ikası ıbraz edilmesi muin. zıdır. J 

ilstundo bırukıl caktır. Hnkları tapu s e .. llerfle abıt olmıynn ı.ıhıkadarlar 'c ~,;;~~=====================::;:=== 
irtifak hakkı snhiplertnin bu haklarını ve hususıle :r ız 'c ırn nf d ı· id
dıalnnnı ılfın t.nrih nden itibaren 20 g lll içinde evıakı m b l l rılc b er 
dmreınızc b ldirmele.ri UiLımdır. Bu surcUe haklarını bil ol<ıtıJJ la 
luıkları tı pu sic ile .ı:lt' bıt olınıyıınlar tıs bcdclınin ı:. 1 d n h ıç 
kalı lar. D hn .:! n hım t lmnk t.i:ycnle:ın 940/.!'.J 'l yn No. lc 
snndıgunız hukuk ı 1 rı sen .ne mur=at cbnclerı lu uınu ıllın -0lunur. 

• • • 
DİKKAT 

Emrıiyet Sond •ı S. ndık n al nan g vrlmenkulti i otek go tcrmek i U
ycnle c muh rr:minl mı ~n yınu oldugu kıvmctin < c 40 nı tcca i.2 ctı e
mek uzcre ıhale b del nın ;vnrısına kud..ır b<>l"t \ermek surctlle kola~ ık 
göstermektedir. {7" 9) 

Naf a Vekaletin • • 
Eksiltmeye konulan ı : 
; _ Bur n su i !eri bıı ncı ubc müdürliığü mıntak:ısı aahı1 na ı 1 Ko-

. d bir regul tur ıle Kocnçay sag sahil sulamn kanalları hal _ ca,,ay uzcrın e . 
1 

b . 
'Y • aatı ve muru\ \ cUel' d ı ı ıslfıh ı leri mu ınmmcn e :U v b eli 

ynt \ e ın d n c2GB 907 lira c87> kuruştur. 
fiyat e;nsı_ uzcrı1n2 ~91941 tı: 1 hme l'a thynn cuma gunu ~at 15 d An karada 

2- Eksıltmc • k d 
. b i ındc toplanan su cksılbne ·omu; cnu o ında kamı i lcrı reıslıgı ması 

al f usulilc YllP 1 caktır. 
P 

1 z.:ır 1i1 1 .Jtme ııartncımc i, mukn' ele proje ·, ~aymdırlık 1 e-
8 - ı tek ı e~ e u ,şlcrı fenni şartname ile ha usı ve :fcnnt nrt-

ri genel şartn::ım~ ı, ~u13m 1 rn 444, kuruş mukabilinde su ı:;lcri reislıgınden 
nameleri ve proJcleı ı c > 1 

alabilirler. ~ ireb!lmck için isteklc .. lc1·in c1450G lira «31> kuru~luk 
4 - Eksiltmege g. . ve ekciltmcsi ve eksiltmenin yapılacafından en 

mu\ nkkn l teminat vcı mesı 'k 1 'l birlikte bir dilekçe ile muia 
Ü {ı 1 llcrindc bulunan vesı a nrı e 

nz ç g n cvve e hs ı ok üzere vesika ıılmn1on ve 
vcktllctinc müracaat ederek bu işe ma us 0 m 
b esıknyı ibraz etmeleri şarttır. . 

u v 'k •nlcblnde bulunmayanlar cksıltmcye iştirak Bu müddet içinde vesı ·a .., 

cdc.mezler. t kllf cktuplnrını ikinci maddede yazılı sn:ıtten bir 
5 - istcldllcrin e m · d erıncı · ı·' 

dar · ı · rcislll'•ine makbuz mukabilin o v erı .... s:ınt evveline kn su ~ en e 

ı:ımd~~stnda olnn ged ınıç!cı; kabul cdılmez. (55Ul) (7163) 

afıa Vehalet·nden 

eye ıştır. k 
edemezler. 

5 - lsteklill'rin teklif mektupla mı ı mci maddede y Lılı aitm b r 
ısaat evveline kadar su ı leri r l ne m kbuz mukrıoılınde 'ennel<"ri 1. -
~ımdır. Postada ol:ın gcc.ıkmclcr kabul <.'dılmcz. (5134 - GJ37) 

'St:JCUKLARI ISTANBUL TASCILlR'tN11:20St>B 

Sucuk imalinde en ınilblm şey temWiktir. Sucuklarımızın 
temizll~no ,.e en mukl'mmel ellerden yapıl<4J:ına dnir .knnnat gcUrme

ltımım;:ma nlz icın imulfitluınemızi ırıtccn ziyaret ediniz. 

ovada açlık 
Baıı tara~ı 1 inçi sahıfcdc) 

ıı ~mı dır. Solmkla:rda koll~·ında 
Davudun hagmı taşı)lllı ın ım 
lar k!lyn~nuu"rtıı.dır. B: ı· tıp
tcn ~e !her sınıftan msaııbr 
gbriıhnektcdir. Bunlar Gcllo 
dan 91 mm zlnr. Fak t b~ç· 
ten sıpnrı.,ler ıalabiliy?rıa,., 
Bilvük hır sefalet var. P. l ı S· 
sa· aşe vu.ıyct.i ço'k k rısıkhr. 
Herkes soka.klardn v:ıt13 il? 

r l,'iİn uç yüz k~ ın n ölJlı
ğü talım 11 edilı or. 

- ---o- -----

( Baf taralı B•rlnc ı:ayfad 

m1ş oldukln.n m:ıl.nrN'.r t~b-
ıtr. ~ lu "le • flt.ıs-

~·ıı3·a .fınöuJt -0lt!nı:k . !!iliz l.ı
t:..a.bmn nıı.kli nuıl<saA.li~ ) u -
pılnu~ h~ırh kb.r '13.ıi) lı. n... 
kılmak 1.ruh r. 

nda 

AÇ'IK TEŞEKKO'R 
Alkmizin kıvml'ili b r rü nü ol.ın 

Sch<"r Ncmlio lu11un e!l~ u!ulu do
nde buluıı

e tup v 
t..r k ctmclt 



YENi SABAH 

L ~-~~~z~-,~-~~~~JK~Çr!-,y~-İB_R_A_H_l1tj.,--~----i~·"-----~~~ee!!!~~~ 
Hergeleci, hasmını bozuk dü- ı 

zen yakalrunıştı. Tam kaçar -
ken birdenbire üzerine yükle -
ncrek derhal küntelemişti. 

Ve, künteleclikten sonra .göz 
açtırmadan künteyi astı. Şimdi 
Tosun, gidiyordu. Şaka değil 
yüzde yüz gidiyordu. 

Halk, tekrar heyecana düştü
ler. Biran evvel galip mevkün
de bulunan Tosun şimdi yeni
liyordu. Here-eleci, künteyi as
tıktan sonra muhakkak hasmı
nı yenerdi. 

Deli hafız, heyecandan kudur 
muştu. OlduITTı yerde duraını -
yordu. Laf değil bir kaç daki
ka evvel çırağı yenilmek tc.hli
kC'h ri atlo.tırken şimdi Tosun, 
€'ıdiyordu. 

Deli hafız, giilcrck : 
- Aferin ıbram!. 
Dedi, ağalarda memnundu. 

Ji'akat , bu heyecan çok sünnetli 
anı olarak bu defa içi.ıe Tosun
un künteyi sıyırttığı görüldü. I 

Tosun, lsta.nbulda öğrendik
lerini tatbik etmişti. ımıe Her- ı 
gelec.inin koluna şidctle vura -
rak ileri atılmış ve küntcdcn 1 
bir anda sıvrılmıştı. 

Küntcden sıynlan Tosun, 
çarçabuk kaçarak avnğa kalktı. 
Ve, çırpınarak bir nara salla
dı: 

- Hayda İbram be!, 
Tosunun bu narası manalı 

idi. Hergcleciyc şöyle demek is
tiyordu: 

- Sen o künteleri vaktile a-
tardın bana!. Şimdi modrun g~
ti. 

Hergeleci Tosunun narasına 
mukabele etmedi. f'ırpındı ve, I 
hasmına ense bağladı. Fakat , 
Hergeleci fena halde sinirli ol
duğu görülüvordu. 

Hele, ilk hamlede çapraza 
diişmesi onu· büsbütün çileden 
çıkannıştı. Lakin attığı kılçık 
§ah eserdi. 

1'11.kat Tosunun da kiinte sır
ması şaheseri,!!, ş3.heserleri idi. 
Yüni, iki pebfü1anın az .zaman 
içinde biribirlerine yaptıkları 
oyunlar fevkalade mahirane ve 
beuecanlı idi. 1 

Deli hafız, 'biraz müsterih i-
di. Eski heyecanı "lırt yarıya 

teskin olmuştu. Lakin Tosunun j 
Ö"le künte sırbnası biraz. onu 
düsilndünnüştü. ' 

Deli hafız, nasıl düşünmez-
di?. Tosun, öyle künte sırtması
tatbik edceek derecede incclcş
miş ise lbrahimin hali harap I 
olurdu. 
Ağalar ve, eazğır gibilerin 

de ~özlerinden kaçmamıştı. 
Hatta cazgır, deli hafıza: 
- Usta, künteyi gördünmü?. 
Deyince, hafı!: 
- Öğrenmiş bunları, 
- Yalnız öğrenmek değil tat-

bik edebilir mevkie gelmiş .. 
- lwet, Tosun \;Ok değişmiş .• 
- İstanbul bu., Öğretmişler 

onn ... 
- Hergeleci, çok zorluk çeke-

cek bugün. 
- Bende öyle zannediyonım .• 
·-- Aman bir hataya düşme- j 

sinde i'.Orluk çeksin.. ı 
- Neticeyi nasıl görilyorsun? 
- Şimdi belli olmaz .. Dur ba-

kalım bir iki el dalıa girsinler 
birbirine. ı 

-- Doğru .. 
- Sen ilk ellerin fırtınalarına 

bakmn .. Bundan sonra hamleye 
bak .. 

- Evet.. 

1940 - 1941 der s yılında Fen Fa
k ultt•sinden aldığım F. K. B. huvi
yct mi kaybettım. Yenisini çıkara

cagımd..ın eskisinin h ukmu yoktur. 
Fen Fakdltc i F. K . B. 45'E5 

pıtına göre Umımiye dr.ğıt~cıcnkhr 

4 aded 1.coo Llralık 4.ooo Lira 11100 aded 60 Liralık 6.000 Lira 

4 • 600 • 2.000 • 120 • 40 

.4 > 250 > 1.000 •• il 160 > 
40 • 100 > 4.000 

20 
• 
> 

4.800 
8.200 

• 
> 

DiKKAT: Hec:aplarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan nsağı 
dilşmlyenlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlnslyle verilecektir. 

Kur'alar enede clört d<'fa 11 l\tart, 11 Haziran, 11 Ey· 
lül ,.e 11 .Birinclkanun ta.rihlerincle ~ekilcccktil'. 

Baş, diş, nezle, grip, romatiz 
Nevralji. kınkllk ve bUtUn ·aönlannızı derhal keser. · ~ 

icabında .günde 3 kaşe 'alınabilir, TAKLITLERJNDEN SAKININlı 
Her verde pullu kutuları ısrarla isteyiniz, --Hava kurumuna 

teberruda bulunanlar 

Şişli Terakki 
Lisesi müdürlüğündan 

BUtilı1leme imtihanlarına (25) A

ğustosdıı orta kısım eleme imtiha n-

1ıırına {4 ), lfse bitirme imtihanları

na (2) ve olgunluk imtihanlannn 

(18) EylUlde bnşlnnncnktır. 

Leyli J 

Erkelt 

Uk-Orta-Lise 

, 
ıHAll' • 
HVl...,~ I 

;~ 

Küçük tasarruf 
lıesapları 1941 
İKRAlvtİYE PLA ı 

KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 Ar.ııatos, 8 l 1<:im..,e1rln 

tarlhlerlnde y•pılır. 

Jiı:ı 

Taksimde Sırase i v,ı~ı 

Saatleri kat'iyen şaşm,J ve • 
lerini şaşırtmaz. Israrla lı 

saatleri arayıruz. 

z~eposSAA Tlf/A~ 
Sultanhnmnın Cruncıba$1 

İstanbul*~ 

ASI 
941 iKRAMiYE~ 

ı ndet 2000 L.ralık = ııo~ 
s > 1000 > = 30 
2 > 750 > = 16' 
4 > 500 > = 20 
8 > 250 > 
5~ ~ 100 > 

80 , 60 > 
300 > 20 > 

' 


