
.. 
ıun iki bin hayvan kesil-
difi için her kasapta et 
11nınası mümkün olacaktır 

=-----------------J 

et Rusyadaki Almanlar 
~an zaferleri Moskovadan 

lcarşısında 100 k.I t 
~ Q}'naklan dündenberl ı ome re 

büyük zaferler llAn uzakta 
· Batı&, mtıertn orduya 

ve diler resmi &itz- • 
teriıen maltlmat Sovyet Oç SoVJ'et ordusu Bnamk 

müdafaa kudretinin kesiminde imha 
kınıdığını ve Alman eClilmelerini bekliyorlar 

vazifelerini sona er-
11'ııb.Gzere olduklannı bildiri
-cer taraftan Londra ile 

da vaziyetin vehametl
lizlemtyorlar. 

CUMA 10 Teşrlnlevvel 1941 

Karabük naftalin fabrikası 
bir sene sonra faaliyete 

geçecektir 

Sahlbl: Necmeddln Sadd - Nepiyat müdflril: Rlkmet Feridun Es - Aqam matbaa.sa 

e lra snnev, 

BU SA.BA•Ki 

70 Sovyet 
tümeni ihata 

edildi 
Ruslar Rostof 
şehrinden 

çekiliyor 

'l'BL&B.A.PL&B 

Berlin Rus 
ordularına 

bitmiş gözile 
bakıyor 

Ruslar yeni bir ordu 
kunalar bile imbaai 
için büyük bir Alman 

ordusuna lüzum 
görülmiyecek 



D 
.. un Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin ~ (A' .A.) - Alman ordula.rı 

başkumandanlığmın tebllğ1: 
Son haftalarda. İnglllz tara. au.tan

na maynler dötülmC\ltne munta.za
man devam edilm1§tir. 

Odun işi 

mahkemede 
ilk yükaelC narhln teabi

tinde imil olanlar 
mahkemeye verilecek 

Şimali Afrlkada Alman Stukaları 
Tobrukta bir İngtllz topçu memıne 
n aktarma tesialerlne bü.ytlk btr mu- J'1at mürakabe komisyonu dün öt
ntraloyetıe taamısda bulunnıu.,tur. leden IODJ'a Vall .,.. Belediye Refal Dr. 

Alman savaş tayya.relerl a Ukteşrin B. LGttl Kıracbn rtyaeetlnde 'f mat 
gecesi Marsa Ma.truh ve Futa ya.kın- aiinn mühim bir toplantı ya.pe.rak 
JanndAki İngiliz tayyare meyda.nlan- Jebrln odun meele.si hakkında n1ha1 
111 bombalamıılardır. karannı ~. 
Düşman Alman topraklarına akın Toplantıda, bir gün evvel odmı 11-

etmeml.$t!r. tUısa1 mmtakt.Ianna yeniden tedkl-
Düşman hava ıtu.vvetlerine kaı'şl tat 1oln ı&ldmlmea1 muvafık görü

yapılan savaışta, llltt~rinln birinden len 8 ltişlllt mti~ha.mıs heyet dinlen
yf'dlsine kadar 35 düşman tayyare61. d.t!'ten sonra Belediye tktısad işleri 
tahrip edilmiştir. Almanlar ancak üç müraklbl B. 8Qreyya. ta.rafından ha
trtvvR rr kavbetmlşlerdlr. zıralnıp 560 kuru4 olan eski narhın 

~' ovvet 
Moskova 9 (A.A.) - Sovyet Haber 

bürosunun bu sabahki tebliğ!: 
Dün ge<'C kıt..ı.l:ınmız bütün cephe 

boyunca düşmanla muharebe etm.Iş
lrrdlr. Viasmn. BrlanSk ve M~lltopol 
istikametlerindeki muharebeler bll
t~ss:ı şiddetli olmuştur. 

Bombard1man tavyarelerimlzin 
tam isabetleri neticesınae Alman mo
törlü kuwetıerlnln nehri geçmek ~n 
istlfndc etmek üzere bulunduklan bir 
köprü tnhrlp edilmiştir. 

Almanlar Moskova' -
dan 100 kilometre 

uzakta 
(BAf tarafı 1 inci sahifede) 

tesbitlne sebep olan raporla. Flat mü-
ra.kabe bürosu memurları tarafından 
hazırlanarak 50 kuruş daha ucuzlatıl
Dllf olan yeni narhın tesbltlne esas 
teşkil eden rapor yeniden gözden ge
ç!rilmt.,tlr Her 1t1 rapor üzerinde de 
esa.cılı müzakere ve münakaşalar ol
muştur. 

Belediye İktl.sa.d 1şlerl müdürü B. 
Baffet, Beledlye müraklblnln hazırla
dığı rapor tizerlnde flkirlerinl söy
ıemı., ve bu raporun hakikate uygun 
olduğu kanaatinde bulunduğunu izah 
etnıi~!r. Mürakabe komisyonunda 
Ticaret VekA.letı mümessill B. Mah
mud Beyda. ise, Fiat mürakabe büro
su memurlan tarafından hıızırlanan 
raporun daha do~ oldu~\ınu, ra
kamlara lstlnaden izah etmiştir. 

Vali ve Belediye Reisi ve komisyon 
telsl Dr. Liıtfi Kırdar bu mcslenin 
ancak mahkeme tarafından halledl
leblleeeği kanaatlntte bulunduğunu 
söylemiş ve uzun münakaşalardan 
sonra F1at mnrakabe bürosu memur
ları tarafından he.zırlanan raporun 
ve bu rapora istinaden tesbit edilen 

yan üç Sovyet ordusu Brla.nslt kesi- yeni narhın daha. 1.w.betu oldu~a 
mlnde imha ed!lmelerlnl bekliyorlar. karar verllmlşttr. Komisyon ayni za-

Viasma civarında çevrilmJş olan manda ilk narhın yük.qek tesblt!ne 
6ovyct teşkilleri de buna. 1.lAve edilir- Anıll olanlarla. ilk raporu tanzim 
ııc, mareşal Timoçenko, SovYet cep- eden Belediye mUraldbl B. Süreyya
hesinin heyeti umu.mJyeslnde tam ve- nm mahkemeye verilmelerini de ka
rlmle ç:ırpışabılecek son ordularmı ral' altına alm.ıştır. 
da feda etmiş bulunmaktadır. Bu kararlar üzerine odun istihsal 

Hnrtnl::ırd:ınberl işte bu orduların mıntakalanna yeni bir heyet gönde
devamlı taarruzları etrafında yapılmış ruı;ııeslne Jüzum kalmamıştır. Mesul
olan yalan propaganda bu suretle kati lerın bugün Adliyeye verllmeleri 
olarak yere vunılmuştur. muhtemeldir. 
Len!ngrad'ın b:ıtısmda. dü.şmanın Ticaret Vekilinin dünkü 

tanklarJa yaptığı yarma. teşebbüsleri dk.ki düşman için ağır zayiatla. akim kal- te ı eri 
mıştır. Ticaret Vekl!l B. Mümtaz Ökmen 

Alman hava kuvvetler!, ordunun ha- dün de tedkiklerine devam etmı.,, öğ
rekcUer!ne buyük teşklllerle müzahe- leden evvel ve sonra. Mıntaka Ticaret 
ı·et etm~tir. Asker t-0pluluklanna, müdürlüğünde meşgul olmu~ur. ve
topçu mcvulerlne, münakale yolları- kil, bu arada. Toprak mahsulleri, Tl
na \C şlmendirerlere tam muvaffakı- caret ofisi ve Petrol ofisi umum mü
Jielte taarruzlar yapılmıştır. Dün ge- dür ve velc1llenn1 davet ederek muh
ce Almnn savaş tayyareleri Lenin- tellt mevzular üzerinde göıiişmüf ve 
grad'da ehemmiyetli askeri tesislere kendilertnden izahat alml§tır. 
hücum etmişlerdir. B. Mümtaz Ökmen akşam üzeri de 

T.lcaret odasında birinci reis B . MJt

Bir Alman denizaltııi 
teslim oldu 

Londra 9 (AA.) - Amirallık 
:m!lkıımı bildiriyor: Bir Alman de
ni lı·~ı Lady Shirley ismindeki İn
giJ"z b:ılıhı r,cmisi ile yaptığı bir 
T"'"J..ı.r 1 ,.den S<Xlra teslim oimmıtur. 
D niz'lltı •onradan batırılmıştır. Ba
M:~ı gemisi 14.f e!İr ile Cehelütta· 
r•ı.. 'P """'mi~tir. 

İngiltere genel kurmay 
haskanı evlendi 

Lo.ndrn 9 (AA.) - lmparator
l~k genel ~urmay başkanı general 
S r J ohn Dıll ile j?eçen sene eylülün
de a:eıı hattında ölen tuğgeneral Fur
loug un dul zevcesi dün Londrada 
C\ l~nmi !erdir. Sir John Dill'fo zev
ce 1 "' ,. ""1 ·11 1canunda ölmiiştür. 

hat Nemli ve iklncl reis B. Ahmed 
Kara He iki nat Jmdtlr görüşnü.ştür. 
B. Ahmed Kara, şehrin et vaziyeti 
~da. Vekile izahat vermiştir. B. 
Mumtaz Ökmen bugün lthalA.t birlik
lerinde meşgul olacak ve gazetecileri 
kabul edecektir. Ticaret Vekilinin bu 
akşam Ankara.ya dönmesi muhtemel
dir. 

Başvekil, Macar ve Belçi
ka elçilerini kabul etti 
Ankar~ 9 (A.A) - Baıvekil 

Dr. Refik. Saydam Baıvekalette sa
at 1O,30 <la Belçika orta elçisi M. 
Pate!'"lette de la Vaı1te•yl beraberin· 
de beyndmilel Kızılliaç komitesi 
mu!ahhası Dr. Junod olduğu hade 
kal:>ul etmiştir. 

Ankara 9 (AA)' - Başvekil 
Dr. RefiJC Saydam b'ugtin saat 1 1, 30 
da Macar orta elçisi M. J-ean Vö
renıe·yi kal>ut etmi;,tir. 

KADER! 
Aşk ve macera romanı 

~~~~~~ 
Yeni Alman taarruzu 
Almanların çenber içine aldıkları 

kuvvetler bir milyon kadar 
tahmin edilebilir 

Tohumluk 
tevziatı 

İzmir çifçilerine 1310 
ton buğday dağiblacak 

Sovyet Rusyad . 
Alman zaferletl 

karşısında --- -~·' <Bat tarah 1 lnel ..,.. .. ~dl 

Rusyaıım en mühlJl1 _~ıetl /J' 
1sınir 9 (Telefonla) - Vill- DO'&~ pi' 

yetimiz Clahilinde1il çifçiler• ve harp fabrikaları tft 
l' 1 O ton tohumluk l>ufday te.· manlann eline ~e. ~ 

d edil~ektlr. Bun Clalr emir 1:ia,. kuya §i.ma.Jinden sC1rl _.M ~ 
sün VeUI.eu.eaı gelnüftir. H... den1zf Jayüanna i)el'JiJ....-~ 
Zll'lanan U.tıe mllel°l>iKe l1ugün- Ahtıanlar, Bovyetıerl ~d f 

B. Hltler'ln 10n nutkunda haber 1 mmta.kalannda çenber '9lne &lm.a~ ltıTde tevziat& lWlanacaktır. den, hem de Jraıı .,ol~,,.~ 
«~ti Alınan taarruzu büttın ştd- muvaffak olmuşlardır. M&h.!ur ıruv- Et ~ ~1"'~. d~tile devam ediyor. Almanlar bir~ fttler 80 - 70 fırt& tahmin edilmek- meselesı· mesı beklenen nıüt~-- . 
gun ~inde meı'kezdekl Rus ordulan- tedir ki, a.şatı yukarı bir milyon de- mmda.n m,ahrUıll 6Jf 
na Jı:arşı mühim muvaffakıyetler el- mekttr. Almanlar bu ku:vvetıerln im- B iki• b Bu ••...+Iar 1,.1nde B~;ı:ıılll' 
de etmJşlerdJr. hasına ba}llandııtını " tmha hdeke- ugün in hayvan .,.... " :w ~ Rusların cephedeki kuvvetleri tıo tinin Ya.kında. net1ceıenecetını blldl- kesilmesi temin edildi mnıkbi? başka bir cephe Jr.ı1· 
grup& a.yrılmıştı. Mar~l Voroşl- rtyorlar. ..ı 11ıır 
lof'un kumandam. altmdali b1rlnel Timo9enko ordu.sunun, bir milyon ŞehrJ.n et meselesinlıı halli 19tn Rusyadakl A}!nail zıı.!tP•~<I 
grup şimalde, Timoçenko'nun ku- aaker kaybederse, artık Alman ileri katı tedbirler alınmaktadı.r. Bugttn üI1l ıı ... rie-mandası altındaki 1klncl grup ıner- hareketine mukavemet edem1yecek de Mezbahada Jk1 bln hayvan k'esll- ya harbinde bir dön -ıııı l"". 
kezde, Bud:lenny'nln kumandası al- bir hale geleceC-1 ~phes!zdlr. Bunun mesl temin ed.llm.1ştJr. Bu ıurelte her tC§kil ediyor. Harp, frı~~l ıs~-· 
tındaki üçüncü grup da. cenupta yer içindir kf dün Londra'dan, ha.tt~ kua.pta et bulunm.ası mOmktln ola- kllinln tahm1n ettiği gıb ' ~ JJ' 
almıştı. Voroşllof ordularının bUyük Mosk:ova.'dan gelen haberler vaziyetin caktır 1all1Jtı ,s-
blr kısmı Lenlngrad'da. mahsur bu- çok ciddi olduğwıu blldirlyordu. AI· · • ... _ metini değiştirebilir: bil' 1 ıunduğundan, bu ordu esaslı bit ha- manlann şimdi Mo.skovn'nın ıso k1- Y enı ekmek narhının manva bu zaferi sı~,ır 
rekete geçecek vaziyette değildi. Oe- Iometre kadar ya:kınmda. bulunduk· b•kın ı..- l d . · ' ' abw' 
nuptakl Budienny ordulan da. Klef'ln lan anlaşılmaktadır. Alman orduları tat ı a oa§ an ı llyetln başlangıcı yap ~ ~arkındak1 imha muharebesinde bil· birkaç gün içinde 200 kilometre ka- Yenl ekmek narhınm dün sabah- önceden sanıldığı giblı_ ... ıa ft' 
yük zayiata. uıtramış, onu takip eden dar 11erlem~lerdlr. tan itibaren tatbikine başlanın.ıştır. 1 . .. . .. une f~~ 
muharebelerde de kuvvetinin büyük Almaı: ordusunun son taarruzu, ta.- Belediye yeni narhın tatbUutı dola.- enn acele yürüyüŞ dt· ~.:..r 
bir kısmını kaybederek ta.nmtz ede- rihte gorülen taarruzların en büyü- yıstıe, fınnlardald tefU., ve kontrolla- recek olan kış geç }tal baŞll>" 
mlyecek bli' hale gelmişti. ğüdilr. Alınan ba.şkı.uruındalnığı çok nnı arttırmıştır. Bunun neticesinde yeni safhası daha çabulC ~ 

Bu suretle ortada sağlam olıı.rak geni~ bir cephede harp maklnesln\ yeniden bazı fırıncılar cezalnndınl- .:ıırı 5' 
al 

büyük bir meharetle kullanmıştır. mıştır. Nec-~uv-
Y nız mareşal Timoçenko'nun ku- .... mandası altındaki merkez orduları Cephenin merke2 mıntakasında Sofya sefı"rı"mr"z 

bu büyük muharebler cereyan eder- ~ 
grupu kalmıştı. İşte Almanlar bu de- ken, cenupta, Ukı-aynada da hnrp sıhhattedlr B H'tl 'ı'n or· duUp ~;c~~:.ruzu bu ordulara. tevcih et- §lddetini kaybetmem~tlr. Bumda da 1 er u J 

Almanlar büyük mlltyasta taarruzda Bu sabahki Cumhurlyet refikim.iz 1 • 
Timoçenko orduları KaUntn ile Orel bulunuyorlar. Berlln'den gelen ha- Sofya elçimiz B. Şevki Berkerin, Edir- • m~ısı 

arasında, Moskova'nın önünde yer berler, dÜ§manın ma~lüp edildiğin.!, neden aldığı bir telgrafa atfen vefa- emrıyev 
almıştı. Kallnln'ln '1roallnde Vorotl- mühim blr kısmının çenbcr içine alın- tını yazıyordu. Haber aldıAıımza ıöre ..ıe) 
lof, Orel'den qağıda da Budienny dığını, Ma.riupol'un ele geçirildiğini B. Şevklnlıı tehrimizde bulunan a.Ue- . • t sa)Jlf P1 orduları bulunuyordu. Almanlar bu ve Rostov•a doğ'ru Ueri hareketinin s1 bu ölüm babertnl okuyunca. tena. ,(Baş tarafı 1 lnC '}Jtfl-
:;ç~~: v~o::~epha eskarşlnı ~k~atar~etttea devam ettiğini blldlrmektedlr. Bu su- halde müteessir olmuo ve telefonla __ _!!''" b f • ld edıeıt rlet' ıa rette merk~e Moskova cenupta Bofya sefaretımtzl araml§tır. Blra.z lllO<llgı u za erı e •. ,j$e ..tııı' 
da yarmışlardır. Almanlar bu mu- Kafkas yolu açılmış oluyor. Hat-- aonra Bofya 8etaretlmlz1n telefonu aakerlerfoe ve müttefik ~e r 
vatrnkıyetten Jstl!ade ederek derhal kof'un bir iki gün içinde zaptı ve cevap venn.1.§tir. Ahizenin btlfınd.a. da. minnettarlığını bildirınekt~-tedi!· 
zırhlı fırkalannı 11eri 8lirmüşler ve zengin madenıerile mellbur Donetz bizzat B. Şevki Ber.lter bulunuyordu. delili emrini ı&Jle bttirıne"' 
Rus lruvvetlerlnt Vlasma ile Brlansk havzasının işgali beJı:lenrb!llr. Allest, B. Şevkinin sıhhatte olduğunu, 

-------:------------------ biz'Zat kendt.slle konwımak auretile '.A.slCerlerim, .<fi•~ anlayınca ııon derece ıevlnml§tlr. Bu- • öii"· J 
Genç bir ki~ lzmitte İzmirde paraşütçülere ntt büyük memnun1yetıe kaydediyoruz. 3,5' ay için<le nlhaye~• ed" r' 

frenin altinda parça• k - . h Vefat ha.bertnln Cumhuriyet ret1ld- liiı başlamadan evYel • ııı.rı h•ııa, artı ım a tecrübesi m1zde blr yanlışlık neticesinde yazıl- son Clar'beyi indirmek §8r~ıeeeii lı 1 

lanarak öldü yapıldi dıtı anlaşılmaktadır. landı. Bir insanın yapabı ~tır· ~~ 
İzmit 9 (Telefonla) - İzmit kll.ğıt 1.zm • 9 (T 1 f l ) p d • t 0 ttln llazirl1klar tamamlanrl'l~e1' ıc .... 

fabrikasında çalışan ıs yn"mda Saa.- ır e e on a - Dahiliye rav a vazıye ,,,..- ııv d ...., Vekaleti Seferberlik müdürünün ıey ve dü§mani y~re ~ • et ı1I ıı 
et bugün b1r kaza neticesinde Hay- • teabit edilen planlar rrıucıbın ~•rı fD. 

darpaşa - Adana treninin altında can önünde l>uııün, Karıiyakada Çiğli ew ı 
1 ti 

L•• •• • • "_J vah·ımd· d. - tazam yapılmicıhr. Bu, .en ..... bl .. 
verm ş r. Saadet öğleden sonra. 1stas- ~oyu cıvarınoa pa•aşütçülere karşı ır ıvor v b ıı '' 
yona inmiş ve raylann üzerinden knr- ımha müdafaa tecrübesi yapılmiıtır. liat'i r_neydan muhare e!I Jolıı>~~ 
§1 tarafa geçmek ı.ste-'•tir. Gen" ,,,_ T .. e ff k l langJcıdır. Bu düşmana ve ..,eJll , 

.. "'1 " A.U. ecruoe muva a iyet e netkelen- (D-- tarafı 1 inci aalı.ifede) le 1: u"'tün" Lu harb"ın bu··yülc ••:., .. ra 
trenln kendisine yakl~tı~ı görünce · t" UClf o 11' .. .ır 
bir an evvel geçmek için k*1UŞ, fa.- mı~ ır. SoV;'et hükiimet ~erkezlne karşı olan fngiltereye altın<ları le" .. ·~o Jıll 
kat teıa~an ayaın, raya takılarak d\L7- Naftalı·n fabrı·ka·-ı bı·r yapılan taarruzda. bütün gayretleri- ca"i i:l l:ie • d" ileeektir çun·ııerr mtışttır. Bu sırada tren gelmt., ve 

1
,a.- .,. n1 sarfetmektedirler i ar m ır • d Jıtgı ~ r vallı kız yerinden ı.Alkıncı"'a. "'-dar .. __ f 1· Bir ta.raftan Alın~ ileri hareketi dü,manı 1cırmakla kıt" ıı da.O ıı, 

""' J A4 ""' ıene ıonra aa ıyete · .. f'k" · d orta 1 J!I kelrekler altında. e?:ilmlştlr. Bu yüz- devam ederken, dJğer taraftan da. nın son mutte ı ını e 1 'A ı1' ıı 
den tren bir buçuk saat tehirle İz- geçecek Moskovada. .. kar ve fırtına bütün ~d- dı~~ oluyoruz. Bu suret ~ı,ın'lı1~ 
mitten aynlabllm'•tlr. ıca-~- detlle hükum. sürmektedir. Durumun vayı ve bütün Avr•;nf''rı • 11iıı ~~ "' ........ ukte inşa.'11 mukarrer nafta- ah ti Hl , ·t tetı Jll' 

MüddetumumUlk ve zabıta. tahkl.- lln fabrl~ lhalesl yapıbnı.ştır. v ame ve tıer ordulannın kış- ve sonra da Mogol 1Cabı e ··ı111eo 
kat yapıyor. Bir sene sonra faaliyete geçecell tah- !:d~~el~~i'ı:~ n~~': adlmnk .... ~usu1- titAsi <J-evrindenlleri asla görJ~te b~'. 

--- m1n edilen fabrika 1 k ın a. .... 'lya e ı-· hl'k" d k ag"ıt· .. oil 

K d 
, mem c etın naf- kapılmamak gerektir. Moskovaya otr te ı e en urtllfac ·ıtetİ o ~ 

en İr fiatİ talin ihtiyacını karşılıyacak kudrette karşı taarruz başladığındanberl Lt- nun içindir. lci Atmsn ını 1111111d~ 
. Kastamonu 9 (AA.) - Yeni olacaktır. ningrad kesiminde daha az faaliyet milzdeki haftalarda her ıa berd

11 

kendir mahsulü satıp çıkanlmı§hr. kaydedilmiştir. Fakat An.k denizi sa- 7.iyaCie fikren bizimle ber~ >oP: 
Fiatler 70 ile 100 kuruş arasındadır. Şaraplık üzüm hlllertnde Alman hamlesi ve ~!ddct- s· 1 • "tt fk asker1ert

0 
~~ 

B ı k d 
U muharebeler devam etmektedir ız enlnd vkel ~ud he ı • dı"den Jıe! ,t 

U Yl ın umumt en iı· rekoltesi ille 1 • 9 (T l f J ) } h' 1 L d d . · mıa. o u arı a a ..,rn bur .l%IJltt' e e on a - n 1aar ar d l ~ .,. 
geçen yılın iki milyon kilosuna mu- idaresi. üzüm bölgelerinden yanm on ra a ne ıyor ar? en derin minnettarlığa ırıe<: 
k'abi1 altı milyon kilodur. milyon kilo ıaraplık' yaş üzüm al- Londra 9 (A.A.) - Londranın mi .. tir. . bU'~ıı 

mı~tır. salahiyettar mahafilinde şöyle de- GelecelC mü:skül günler'dt ı,ııtde 
Irak kabinesini B. Nuri 

Said teşkil etti 
B4dad 9 (A.A.) - Reuter: 

Terimler 
nilmektedir: Halihazırda Sovyet memlek'et nefesini kıeını~. b Ali h~ 
Rusyada cereyan etmekte olan mu- 11izinle liera'beri:lir. Çünku

1 
ı ı ft 

azzam muharebe halkında .sarih ve inayeti ile memlelCcte yn °~ •111 gt' 
Ankara 9 (Telefonla) - Yüksek t fi 1.. t 

0 

,~ ll e ra .1 ma umat mevcut değilse de de~il eulhün en esaslı şartın 
OKU ardaki tedri!Ultta kullanılan te• k • b 1 d a mer e;ı:ı ö ge e vaziyet pek ziya- tirecek iniz. 
rimler hakkında fstan l:>ulda beş fa- de_ vahamet peyda etmiştir. Alman· .---
~ültede yapılan tedkikler .nihayet 1 R k ) · • · h _ ann u!! uvvct erını ım a etmek- e 
llulduktan sonra tespit edı"len t•· t ·'L" t 1 ıc· l M h Jl" d J de '/ ~ en ıoare o an ma sat annda mu- a a 1 i are er -ıı.ld 
rimler Dil Kurumunun tedkikine ve- vaffak oldukları takdirde Moskova- ·1 O"' 
rilecektir. ya varmalan ihtimali mevcuttur. kaymakamlar ara• 

---- -- - tayinler ..xııı1ıV~ 
mahrumiyetleri •ona erdireceğini de - Vakjt çok g-eç. Müsaadenizle şjnin zafiyeti onu endifeye düıü- Ankara 9 (Telefonla) - d 6~, 

İngiltere - Irak ittifak muahedesinin 
müzakere etmi, olan Irak devlet 
adamı ve ıuker general Nuri Said 
yeni k"abineyi teşkil etmiştir. Gene
ral Nuri Said üçüncü defa olarak 
Başvekalete gelmiı bulunuyor. 

düşünüyordu. ben gideceğim. Uyku zamanı çoktan rüyordu. idareler şube mUdftrl(iğ\i b1::nrıilıe 
Recai beyin teklifini .Ukıltla <Ün- geldi, dedi, ve Melihaya dönerek _ Galibe, d~di, 'bugün nHılsm~ re te1sl. B. Ali Rlza. ou'be 1J\ tıcıi1J'11 ~I 

lerken yalnız fU Itiruda bulunmu•: devam etti: öı.:_ ne, Dahiliye Hususi taıeın JJl ~~ft"' d 

Tefrika No. 49 

Fak "' ~ürüyor musun~ 11~e ~- v 
- at, benim küçük bir kız - Cesaret, Meliha hanım, ümid- Bu soruda <terin bir ıefkatin bütün CelU Birinci daire reis ~fJıl~ 

Nakleden: (VA • NA) k~rde!im. var. Onu bırakıp gidemem, sizliğe düşmeyiniz. Sizde kıymeti öl- heyeean ve endi~eleTi •eziliyordu. idareler umum müdU:~e JI ııı~' 
t~klife vereceği cevaptan dolayı, dıyebılmı~. Patronu gülerek: çülmez bir m~ziyet ıvardır: O da Meliha. kız kardeıinin solgun ve za- :ıl:vırH~~~in~~~:kl 1J\~ fi!.~ 
kalbinde azap <Juymuyor değildi. - Bu da Cfüıünülecek bir mesele gençliğiniz<lir. Görecekslnfa, bütiin yıf çehresini dikhtle tedkik ~diyor fettlşllğlne, Mah:üll ideftl ıı:ıeıt~ 
Bu adam, kendisine kargı gayet dü- mH Kardeıini de yanımıza alır, i§ler yoluna girecelC. v_e bir Jtaç ay avvel doktorların müdürll B. Kenan AvaJl~ J3. 1 

rüst davranmlf, ağzindan hiç bir za- kısmeti çılunca evleni:liriri:ı:. Rüauhi, Galil:ieniri zayıf elini avu- korkmuş oldu1dan verem Arazının çulutuna, Aa.va.nos tayına ul~J 
man fena bir söz çıkmamış idi. İş 50 - 60 bin liralık bir Mırvet iki c:ına ~!arak tefkatle kalbinin üzerine zail olup olmadığıni anlamak isti- Rahmi Erzincan ın:u~~l~ 
hususunda biraz titiz ve sert Clavran- kız karde~ için yeglne aelAmet çaresi basbidı. Ken(füini Jiapiya kaClar r~~du. Galibenin halinde bariz bir ~~~r:ı k=:~•a, Jl~~e~ 
mıı ise, ba aertllii yalnız müatah- idi .• Böyle 'blr Jı:iameti ve fırsatı bir uğurlayan Melihaya endiıeylo sordu: ıyılık göze çarpzyordu. Maamafih Feyzi Erclş'e, Pazarcıktaıl a!Ul~e 

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

. -.- Meliha hanım, beni iyi dinle
yımz. Samsun civarında Çarşamba 
kasabasında dedemden kalma bü
yükçe bir evim vardır. Orada otu
racağız. Sizi uzun uzadıya l'e'dldk 
ettim. Çalışkan, namuslu, zeki bir 
Jcıuıınız. 50 - 60 bin lira kadar bir 

parn topladım. Bu, bizi ferah ferah 
geçindirmeğe kifayet eder. Benimle 
hayatınızı te§nk ettirmek ~terseniz, 
evleniriz. vapura biner, memleketi
m~ gideriz. 

J§te Recai bey kendisine topu to· 
pu bu sözleri söylemi~ti: 

- Dü~nünüz, •İze yanna kadar 
mühlet veriyorum. Bana müsl>et ve 
ya menfi bir cevap veriniz. ben de 
o.na göre hattı hareketimi tayin ede
rmı. 

Bu teklife vereceği cevap bir red
Cfen ibaret olacakb. Esase~ Meliha, 
patronunun bu teklifini dinlerken, 
\'ereceği cevabı zihninde karar
la?fımu~tı. Fakat bu namuıkarane 

demlerine değil, kemeli nefsine karıı d~a.nerede bulacaktı'? Kız kardeşi· - Ne~z var, _1'Uah aşliına~ Melihanın endiıeti bir tUrlü zail ol- emrinde bulunan Nureddi~e)'fl• ~1 
da göste t ti M .. • nın haberi olmadan daha büyük fe- - Beıum mi) muyordu. muş'a. ~mektupçusu Nlö~ ~~vıt 

nn 1 · ~g~ya illC gelen dakArlık ve mahrumiyetlere katlllll· -:- Evet Aizin, Sizi gören, cenaze - Öksürüğün keeildJ mJ, keailme· kaymakamı Kemal Oill~t;e,. !!'.· 
Ke en. ~0? ayrılan Clauna kendisi idi. mamış mi idi) Recai b'eyin izdivaç evinden ~eldiğinizi .anacak'. dimi~ kayma.kamı Cenap Edr ~~ 
d 

~~,dıah"ı·nı_m _!~~e.t ve .namu.su hakkın- teklifini enikonu muh-'-eme e·_1er· - Siz: de bunun farkın& var<lıniz Ri ·_1 • bl " üzü"l kayma.kamı Seyfeddin ıu U&.ÜlllJC d CI ı.:_ J u.& a - . ca ~?enm .. a acıgım • ma tayin edilmişlerdir. 
a . nn e e u..,; yanı ma· ken akıl ve mantıkt kabul etmesini, mı? moe. Bm~eydgım yok. 

mı~. ahlakinı, dürüst1üğünii gayet iyi kalbi ile te~ddlidıüzce reddetme- - Bu, farkına Tarlınnyacak gibi - Kendini <laha iyi hissediyor 
takdir etmişti. Fakat kendisinden is- sini emrediyordu. Başka birile evlen- bir ~ey değil ki. Vahim bir ~y değil mu.sun? 
tenen fedaU.rlık, klıdret ye taham- mek kalbinin, gönlünün kabul ede- yaf - Evet. 
mülünün fevkinde birşeydi. Sonra miyeceği bir i§ri. Bu, kudret ve ta- - Hayır, size biraz evvel anlat- - Artık ilkbahar geldi, havalar 
kat tbir karar vereceği ar:ıda, ekmek hnmmülünün fevkinde bir fedakar- tım. düzeldi. Sık sık dışarı çı1'ıp gez-
parasını çıkarmak ümidile sabahtan Iıktı. Hayır, eski patronunun teklifi- - O halde hiç üziilmeyjniz. Her meli, güneş, hava almalısın. 
aksamları geç vakitlere kndar .işle- ni reddedecekti. Başka türlü hareket ~y yolUlla girecek. Bir kapı kapa- Galibe, Melihanın bu ihtimamına 
meli ya•bklar ve yelpazeler üzerine edemezdi, hareket etmesine de im- nırsa, Allah bin bir tanesini açar. mukabeleten: 
göz nüni döken zayıf btinyeli, sıhhati kan yoktu. Meliha mcraretle cevap verdi: - Abla, sen kendine baksana, 
h.?~k ~ü~ük kız. kardeşi Galibe gö- Bir müddettenheri, iki kız kardeşi - İnşallah dediğiniz gibi olsun. asıl bakılmağa muhtaç olan sensin. 
zunln dnu~e ~elıyo~, ~u izdivııcın tedkik etmekte olan Rüsuhi, ayağa Rüsuhi gittikten eonra Meliha. Çehrenin aolgwıluğu ne~ Yoksa 
sene er en erı çcktıklerı sefalet ve kalktı: Galibenin yanına d&dü, kız karde- huta mısın)_. (Ark.ast var) 

Anadolu a1·anaı, vaıof!~ • ..,. et J 
umum müdürü Fahrı ~ıp be" 
beyanahndan bahs~~rk~ul~ı' 
yanat yapmak> tabmnl ,.. 
yor. 

cBeyanatta. l>uluıunak>" ~ 
demeli! 

-

.. .. 
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~ŞAMDAN AKŞAMA 

Bir medeniyetin 
başında mı, 

•onunda mıyız? 

(şE&iR B.&BBRLERi ) ' J KO.NUŞAN MUMYALAR j 
lhtikarla IHalde patlama Usküdar Tefrika No. 82 Yazan: İSKENDER P. SERTELLi 

mu••cadele tramvayları Diye sordu. devıi.ne $Crçekten (muclZcler devri) 
.a...ı__ Zar • b Münecclmb~ı: diye tnanınaıı: ceret. Fakat, hangi 

~da,ımıs Nadir Nadi. bir ya· ar ve zıyan 30 İn - Hayır, dedi, madem ti fnaa.n n. deylrde olarsa olsun, tılr kabın içine ,;;--o kendi kendine fU nali ao- lfra JiaClar talimin • nlle b&1landı bu ite, on kurbuıı k· bu bdar ~keli tıehlrl koymağa. 
•: Dün· de yedı· kiti Belediye ile Evkaf ara• ma.mıamak ıaıım. Blrtnin anı üıtıı~ lmk1n ft1' mıdıl kl, buıün :tapngı 

D- e<liliyor ~ d la · ı ..ı-' dı; :nnn münadiler dotuz kurba.lı açılınca, teneffUs ett1fimJ2ı havaYı ze. 
~ ....,, .. iyet cT-., dnri>, «Tunç tevkif edildi ım a an ıma yapı aı da.ha bulur, buraya ıetlrlrler. Zlra, hlrlestn? Böyle bir f&'I olamaz. Bu kil-
lıf.. , «Demir devri• diye bu biri Mı.lırda fil bulmak Jmk.lnm?>dır. Bu· piln !cinde belki zehir nrdıl', fakat 
ii:L.. lıaçu. bin MDelir ..naaJu ıeçir- ....,_ """"* L6tıı "Ra..teım ad· CaQdar, Kadıköy " h&l..U. halle nun için Habeş lllne '.tadar adamlar bu r.eh1r ancak kendi muhitine zarar 
~ eonra nibayet 'bu ..,. alqtı. l}evki tıdın.da blr Jı:aaap, tmrc~ lannda ıtt tııtıye alt depoda blr ~- tra.mn,ıarmm tunye ~ ı~ndermek llzımdır. ve~blllr" tüpe dokunanlan belki öl-
~• Japdıfmm ta zamana cTüc:- etınl eeben tmuııa u.tı:nuı ıc.eı al 41m~. ~ ~atma müd- :ruınl§bk. Belfldlye,~u.nun ~ lbun eeum kqlannı çattı: dtıreblllt. senin bu hl.klyeye nasıl 
"-'dem,. mi Elelııtrlı de'f'l'I • d' ederken, 85 kurup. •ttıtmdaıı, ya- dtılumumt mua~ ıKemıal1 plen hamlıkları ~_dır. - Bu ~nn 1ç1nden eıb.c&k nıil· inandJtuıa §aflJ'oruı:n, Sanca! sen 
~ d--ı..~ •. En ----ibL~ Somım~ kalıuıazak Adli.yeye veır1lm1ştlr . .uu- öiioob&ii el ıllıo~uştur. AASliyece :lf8Pl· ~a.kıf bSMuıMım atın. almınuı için cevberlerln tJymetl on~ tanın- ~ detl.lstn. Hele bit düıfuı: Böy
,... --~ - - J• lldııel ceza. mahkemesinde Şevtı- lan tahldtat& nazaraıı, Ltıtfl Ue RO.- irtinlbul BeledJ.yeısl 11• Vak:ı!llU' ida.- dan daha Jl1bek midir? le bıt büyüt küp dolwıu kıymetli mü· 
tici t Lalnuq. ctkt&.t denb. Böyle ııin mutı.abmesl yapılmJt mçu .-bli tem, diğer on döıt t1f1nln daha ııı.- ren arasında temulaf J"&pilin.att.a.- - Bu tüpteki mtienbertette bt1tün ce?herlert elde etmek içln ~rlller ne 
._ t::'aıe, •İktisat çalı> tabiri ,.Jon- ıörWdülündm, otuz Un. ' atır para ~ old\OOa.n sandıklarla. yqll 11- dır. Öğ'rendiğim1ze ıöre, hazırl&n&n dllnyayı aatın alablllnlnlı, ıevtetllmt 1aıan uydurmazlar, ne efsaneler düz-

orta nıekteplerin kitapLuına ıe- oeusı Memestne Te ~nmın on monl&n blld•kl depolarına doldur· bir mukavele su.reU 1ltl tar&t arum- Mım t.a.rihl.nde Firavun Mlktrlnua me2ler ... Onlar, 1'1rnunlardan 1ntıt.al 
~ •• nı-'aat ...,1 d...-bniM Dl- dn nıfiddette kapatıJmuına katar m1Jl}&rdır. Llmoolar hent\s 1e11l ol· da kabul edllm}ftir. Bu mukanlıye mücnherlert ınefhurdur. eden 1enetln blzlm elimize geçmeme-
._. •ere tılmele • okcak nl11Jn1ftır. duklanndan, bunlann sararmalannı nazaran, 468 bin liralık Vakıf hl.sıut, - Firavun bu mücevherleri nerden alnl 1ıtlyorlat. Benim, gerçekten, Fi-
~, ald ~ ka Kasap Hüseyin de fazla ftatle et beklemeyip bl.r an evvel piyasaya çı- on bet senede falzslz olarak ve mü.sa- bulmuı? ravunlann bıraktıtı servette gözüm 
.ı_, t m • ~ 0 mı ne • .ııattıtındaıı, ~· ~il. u- bnnak 1çln limon andıklannın U.- 'ri tak.'ııitlerle ödenmek tartUe 200 - Blr Jwnunı kendl..!1 J&Ptıtınlf. yok, Llkln bu küp meaelesl merakımı 

ternennı ederuıı. IJyo lkbıcl. eea. mahkemesinde yapı- paklannı aearak yere b1r miktar kar- bin liraya satın alınacaktır. Bllyük b1r kısmını da devrinin ııen- mucip oldu. Yerinden kaldınlamn-
Nerecten bakanaıwı l»elnm• hey- lan muhakeme neticesinde y1nn1. bet p1t .erpmlller ve üurine au dökmüı- Belediye, Şeıhlr me(llsl.nin teşrlnl- g1nlerlnden ve asll7..adelerlnden ceb- ması.ndan anlaşılıyor kl, Mikerlunsun 

~. b aa enE fk . ııra para cezuı Memesine ve dtılı:kl· lerdlr. Islatılan 11:.arpttten 1n~ sanı lçtl.mn devresinde mukavelenin ren almış. meeannda merak uyandırıcı tılsımlı 
~e ~ :J.km ~b aanı., .mat nmm btr hatta kapatılmasına karar eden gazın teslrile 11monların sarar- ta.<Jdlkl için mecUsten .sal~hiyet 1stl- Bellm hiddetlendi: e.şya vardır. Buradn bulundu~m 
't- g .un h amı 'ffl1YOt'. Terllmlotır. ması için deponun kn.pmnı kapayıp yecektlr. - Kahbece, alçakça top~ blr müddetçe bu esran nnlamağn. çalışn-
eld llUrut iktisatçının Yamlmamıt Asaf adında blr eczacı ispirto Kit'- çıkmışlar: fakat içi. karpit dolu bir c· d d k d k - serveti ele geçirmek ~ln, t1Indl. fU cağım. Bir dnhn. bana bu uydurma. 

tıh, çok muhtemeldir, ne yaz.Üc. kor adında. bir baktııl da gaz nı'tı.kAn tenekeyi de depoda bırakmışlnrdır. 1 e e a ın açıran fena.hm akıttıttı kana blle acıdım. ma.ııallnrdan bahsetme ve onlnra sen 
içinde dıfım ed • t· yapmak suçundan Adli.yeye verl.lml.f Bunlar çıktıktnn biraz sonra. nkşam bir genç İstanbulda Eğer bu mficevherlerln bu §ekUde de innnma! 

~ kab Y!1fa ız. ıu m enıye ve tev1tlf edllmi.Ş'lerdlr saat on yedi. buçuk sırnlannda depo- d toplanmış oldu~unu Onceden bllsey. * 
_;h • a. bır maddecılik h~ J'.!e- Mehıned, Mustafa v~ İdris a.dlann- dakl karpitler nasılsa ateş almış ve yakalan 1 dlm, küptl mezardan çıkartmazdım. Kahire vnlisi Hayre bay o gün öğle 
~U' ki, hemen hemen haç bir a:ın· da üç kfŞ kayıkla getlrdlklert kömü- içi karpit dolu tenekeye sirayet ede- Cldede Hasan adında blrl, Ayşe Yunws paşa: üzeri Kasrı Yusufa gelmişti. 

== rafinemenh yok. rtı toptnn olarak beş buçuk kuru~ rek teneke birdenbire patlamıştır. ndında bir kadını zorla knçırmnk au- - Amnn şevketlim, bu kadnr uğ- Padişah o ınradn yemek yiyordu. 
nir kale taaavvur ediniz. J>üıma· s:ıtmalan tcab ederken, altı kuruş on Patlama o kadar şiddctll olmuştur ~undan dolayı hakkında kanunt ta- taştık. Bütün orduyu bununlll sevin· VczlrlAzam Yunus ~a. hünkAnn 

.._ !·IUJı k ak • • b. dağ b • paraya sattıklnnndan, ynlmlnnnrn.k ki, deponun ve yazıhnnenin duvnrlıın kibnt yapılı~ken ortadan ka~lmuş- dlrebl.ll.rslnlzl Mezardan çılmnlmış karşısında nyakt.a duruyordu. 
~ v • oym • açın • D' aşı mahkemeye ver1lml..şlerdir. Asliye yıkıldı~ı gibi, hdl binasının bütün tur. Mnhallı ndll.yeslnln milrncnntl blr mücevher küpünµ burada yl1z üs- Selim Yunus paşaya soruyor: 
lçind adıye hak~ tekilde kunılur. lklncl ceza mahkemesinde aorguya. camları kınlmıştır. Limon sandıklan üzerine yapılan tahkikat neticesinde tü bırakncak değlllz ya.! Baldın çıp- - Kltfl derecede kazm:ı kü~k ve 
talla e yalnız ııilıihlar vardır. Maz- çekllen bu tlç kömürcü hnkkmd& tev- da parça parça olup dağılmıştır. Has:ı.nın İstanbula. geldiği. ve bumda laklardnn 9 JtL,ı dnha. tednrtk eder nskcr gönderdin değil mi? 
~:ı_ rı arkasından kumanda aesleri k1f knrnn verllmlştll'. Diln mahallinde keşif yapan mü- sandıkçı çıraklığı yaptığı tesbft edll- ve Flmvunun ıstedlğl. kuiıban kan- - Evet şevketlim. Sııb:ı.hleyln hcp-
""l'ISelir. Buranın sahibi olan dere· mlştır. Hns:ın dün ynkalannrak Adli.- lannı yarın akıtırız. Siz bu 1..<1 ku- sınt gönderdim chrnm!crn. Şahin de l>eri bile, aeceleyİn her ihtimale kar- hendisler, hAl bl.nasının üzeri cam yeye verilmiş, Sultnnnhmed 1ldncı lunuza havale buyurunuz .. yann kü- başlıı.nnda. 
il l ., Ete - • t t t örtülU olmnsı sayesinde binanın tıı- sulh ceza hk ind o K y f t1 ek bo ı - BugUn mücevher küpünün bu-tı"l <: hisesile bir kö~eye kıvnlır. Pi~i- Q 1 U U Ş U nınmtıe yıkılmnktan kurtulduğunu kilmlştl.r ma emes e sorguya çe- P asn usu a ge nn rcum 0 

- raya getlrilcceğl.nden emin misin? 
en Yemekler karavnnavaridir. tc~blt etmişlerdir. $1ddetll lştial ne- Mazım~. mahkemede verdi~! ifade· su~.üpün etrafında. nöbetçiler bırakn.- Sellm, ''ezlrlnl. yokluyordu. Yavaş 
Derken galebe çalınır. Kalenin ar· tl.cesinde 1ntl.ş:ır eden çok kuvvctu sinde Ayşeyi zorla kaçırmadığını, ka- rak, o gece ehrnmlardı:ı.n şehre dön- yavaş ondan dn şüphe etme~e b:ı.şla-

tılc hiç bir düşmandan korkusu kal· Bir kadinin muhtelif gar. tnzylkl tavandaki cam kapaklan dının kendi :,tz~slle evinden kaçtı~- diller. mışt• Vunus paşa: 
ltı117 t k • 

1 
• al b patlatmış, bu suretle ..tazyikin nzal- nı Heri sürmuştur. ••• marn k1 bugün de onu yerin-

lar--. oprn sren~ emıı, ı~n ac- yerleri yandi ması sayesinde blnn tnmamlle yıkıl- Mahkeme, Hasam tevkif ederek dt'n vnatabllslnler, şevketli.mi 
lt ~ıştır .• Eııkı ~ateye yeru kısıı;n: maktan kurtulmuştur. muhakemesi. yapılmak için mnhftı- Sarıca beyin yararlıği (Arkası -var) 

Üave edilır. Bına; saray balını Dün müddeiumumi muavini. Kemal zan Cldcye gönderilmek üzere müd- Ertesi sabah bütün Kahire halkı- ....................................... , 
..ılr, Silihlar. artık merdiver ağızla- Ko.dıköyllnde oturan Ester adında Özçoban mühendislerle beraber hlU deiumumtılğe teslim etmiştir. nın a~ında ıu !Ular dolaşıyordu: * Fatih Askerlik oubesindea: 
ttlıı, duvardaki armalıklan yahut yet.ml.ş yaşlnnnda blr kadın dün binasına giderek tedklkattn bulun- c- Padişah, Firavun Mlkerlnusun Şubeye davet: Lev. T~g-m. Hayri 
.. ._ •• 1 1 b mutfakta çarrıaşır yıkarken mangal mu•tur Ya ıl ilk ı-...,·lk tt b Bı"r yapa .... - d ·..ı ""' fova ye erm ellerini süs]emeğe .. . p an C'UI' n a u gı e"l)OSUnoa hazinesini. bulmuş. Fakat, küplerden oi. Celal 48733. adresi: Taksim Şe-
,_.,._llınalı:tadır. Maz.gaJlan bürüyen üzerinde kaynnmakta olan kazandnn patlama netlcesl.ndc hA.l binasında yangın çıktı-, ates çabuk birini. açmak ve yerinden kaldırmak h. h b d S 
lltil su atmak istemiş, bu sırada. entarisi- vukua gelen hasardan mütcvellld za- ıtmu tar ey ca . emer apart. No. 

ııanna~ıklann arkuından musi· in etebi t tıum ırt r so··ndu""ru··ıdu·· mllmkün olmuyormuıı. KüpU kırmak 75, Yedek tt;;men tabı'b Hası·p og"'lu ftiy n o u ...., •• m,, u · rann yirmi. bin liraya yakın olduğu ısteyenlerln kazmaları kendi k.afala.- "' 
e, ınısraa mezcolmU§ kadın kah- Ester btmun fnrkma varamıyarak tcsbit edllml•tlr. A;•nca. pnUama ne- M. Orhan 43702. Adresi: Aksınay 

lı:aha] d ul n· · 1 d • d ed k tarl ., EmlnönUnck? Emirler sokağında nna çarpıp ölmfiş. Eter Yavuz Sul- f 
L arı uy ur. ır ınce eme evrı gene t;amaşıra evam er en en tlce!indP. ~yan olan aandıklar dolı•su ,, ,. tan Selim bu kü"Un m-"rdan çıka- nebey mıı.halles.i Kuyubey 80

1--'-ua. J bl d bl ı b•·t·· Ü d Emlnunu pofüı merkczl11ln yanındaki ... ~.- ~ 
" ş aınıttır. Belki inhitata yaklaşıyor. lr eln lreinpdar :ımı.ş vte u W1 rlv cub u limon ve diğer mcyvalatın zarar mlk- kdgfr binanın nlt ta.tında Mı.c:ırhoğlu nlmasında ısrar edecek olurs3, mcm- No. 36, i§i Haseki hastanesi nisaiye 
0 tlki aidit gidif defildir. Fakat »İn- !. ev er ç e :almış ır. ulEste n tla· tnn da on bin liradan fazla tahmin Ohannes adında birine alt yapağı de- lekete büyük bir felaket gelecek ve asistanı. 
eet. ik = rafinemenb ancak böyle es· t>•rma.stna etm tnn komş ar ye ş- cdllrnP-k~r. posundan dün a"p" .... sa.at 18 sırala- hepimiz Firavunun gazabına. uğrıya- --------------
"'-U1\~ medeniyetlerde zuhur edebili- ·· t lf 1 uzc ne su u en karpit aç rmdn yangın çıkmışsa da, derhal ye- ca&ız • ~ ml!Jlerse de, onlar geJlııciyc kadar 4\. rı dök. ·· ı ık ~·· 11- 1 s E s 
)'o c· 1 l ks f t f kadın, vucudunun muh el yer ertn- yerde kendi kendine fştınl etml.yece- tişen itfaiye tarafından söndürül- Halkın endlşeslnl padl.şahıı. dn söy-
1 r. üze sanat ar, yü ek e ıe e- den tehlikeli surette yaralanmıştır. ğt clhetle bunun rondürfilmeden atıl- müc:tfir. Depoda bulunan 100 balye leml.slerdl. Sellm ha.lkın dedlkodusu-
er, d-m· bı·J ..... iJer, ulv"ı hisler ancak Ester ifade vereml.Yecek bir h"'lde ,.. 

O """ .,. t ' • " ını" bl.r "ignrn veya. o civarda bırak1- 1·- .. ·r Y"Pa~ı ve tiftik, '"ynca da ... na ehcm"'lyet vcrmlyordıı Faknt 
I zaman olabiliyor. htimal ahlak Nümune hastnneslne knldınlmıştır. la~ nteşl! bh mangaldan zuhut etti- b:'J; ;a;uk yanmıştır~ Yangın; Snnca ı,;;.lrı o gün öğle tlzerl koşa~ 
~adile kanıık bir ıekjlde... Bayan Emine Naciye ~ tahmin olunmaktadır. Bu cihetin neden çıktığı henüz tes1>lt edileme- rak şehirden Kasn Yusufa. gelm.es1 

Öyleyse, bu ölçülerle zamanımı· tcsbltı 1çin 7Abıta ve adliye tahkl.knta ml§tlr. Znbıta ve ıttalye tarafından Ye duyduklannı padl§a.ha anlatmıı.sı 
ta yokJıyal1n1. Bende röyle bir intiba Halimoğlunun devrun etmektedir. Llmon s:ı.mtma.k tahkl.katn devam edllmektedlr herkesi te11şa düşürmüştü. 
L. ıl t • • için knrpıt dökerek 1.şUale sebebiyet Yangının söndürülmesi ~ruıındn tıanca ~. Sellmc ~lan .ııöylemlş-

s oluyor: çinde yan ıelirup türlü vaııyetnamesı veren depo sahipleri hakkında. da yanın saat kadar tramvay seferlerl ti: 
~k ıürülen bir aaray, yepyenj zih· Bundan btr müddet evvel vefat tahkikat yapılıyor. de .sekteye uğramıştır. - Şevketlim! Yerli b11g1nlerle ko-
lltyettelı:i insanlan.n baskuıma uğra- eden bayan Naciye Hallmo~lu, vefa- nuştum. Onlar bu mezardaki kfipün 
llılf vaziyettedir. tından kıııa blr müddet evvel yaptı~ı lı;l.nde müthiş bl.r r:ehir vardır, dlyur-

şlfaht ve tahriri bir vasiyetle, İzmir- Bu hafta SA RAY sı·nemasında lar. EA:ir bu küplln ağzı açılırsa, orta-Burada elbet «İncelik» WL1uru da 
)ole değildir. Fakat kırlıların akınına 
"lranuş bir Çin tehrinde öteye beri· 
>'e ablmı§ kmk fağl ... ar tarzındaki 
~celikler ..• Asıl hakim olan o bakiye 
er değil... Eski sarayı yeni bir kale 

'-aline getirmek isteyenlerin fi'li ve 
hareketi... Fildifi tarağın öraelcme
Iİnden lcorkulan ıevgili saçları ıim· 
eli atlara urgan örmek için kesiliyor ••• 
f:'inıakika bugün dünya, eski ve ra• 
lcik merasimli bir ıaray olmaktan 
~lf, yeni teessüs eden bir kale ha
lini almııtır... Onun için, her ıeyde 
'.Nadir Nadin.in aradığı cmAna» yok, 
itaba bir «madde» var ... 

de ve İstanbulda bulunan emlakin- lııta. lntışar edecek olan bu uhlr bir 
den mühim bir kısmını İzın1r memle- anda bütün memleketin havruıını ıt-
ket, İstanbul Haseki hast.ınelerlle Göz knma .. tıran yıldız BRENDA JOYCE sad ederek herkesi zehlrllyebUl.rmlş.

1 

Da~fakayn teberrü etmlştl. " Bu sözleri bir lkl kişiden duymuş ol-
Bnyan Naciye Haliınoğlunun zevci n'A saydım, söz blrllğl etmışlerdlr diye 

vastyete 1tıraz ederek iptalin\ 1.stemlş ~ L TER BREN 'AN ile beraber yarattıklari lnanmıyncaktım. Fakat, bunu hnber 
ve bu hususta asliye hukuk h~ldmU- ve rengin bir lınril.:nsı olan verenler, bl.rlblrinl. tanımıyan ihtıynr 
itine mfiracnnt etmiştir. s o N y A R 1 ş b1lglnlerdir. Ferman buyurunuz da bu 

İstanbul Belediyesi, va.slyeUn tn- menhus küpU yeri.ne gömsünler .. on-
nun1 ve hukuk! şartlan hal.z oldu~ dan gelecek hnyır Allahtan gelsin. 
Jmnaatlndedlr ve bunun tatbl.k1 için Znten ordu da heycc:ın ve telil.ş 1çln-
alfikndnr mnka.mlara mürncn.a.t et- dedir. cıPadişahımızın bu kUpe 1ht1yn-
m~t1r. (MARYLAND) cı mı vnr? Hepimiz burada ~hl.rlenfp 

fjlminde, sizi aşkın ve bütün hisler ve tecssürlerin eşiğinde aaa- ölecek mlyiz?ıı diyorlar. 
det memleketine götüreceklerdir. Selim bunlan .süki}netıe dlnllyor-

Hayat ve fınreket dolu bir mevzu •.. Sizi memnun edecek bir film... du. Snrıcnnm yerinde blr başkası ol-
a. saydı, padişah bu sözleri dJnlcmeğe * Belediye, şchlr dahilinde bulu-

KÜÇÜK HABERLER 

F im b nan sincmalnnn kontroluna devam 
,_Bugün matinelerden itibaren: 

bile 1üzum görmez, belki de huzurun
dan kovardı, Uık1n Sarıcaya hem ıtl
mdaı vnrdı, hem de onu severdi. 

- sen akılsız bir insnn değilsin, Sa
nca! dedi.. E~er bunun içinde lıu kn
dar tehlikeli zehlr varsa, Flr:ıvunlar 

Sinc.-ması 
(Eski Asri) 

Baştan başa yeniden tanzim 
edilerek bir 

SİNEMA SARA Y1 jek!inde 
16 j]lc teşTin 

PERŞEı\1BE AKŞAMI 
Şahane bir film 

EBEDiAŞK 
(NIÇEVO) 

ile sayın müıterilerine knpılannı 
açacaktır. Oynayanlar: 

Wilİy Fritch ve Mnrte Horell 
Bu büyük bir sinema mu\·affn

kiycti olacaktır. ; 
Tepcb:ışı Dram Kısmı 

Gece sant 20,30 da 
HAMLET 

111111111111111 

İstlklM caddesi komedi 
kısmı 

Gece saat 20,30 da 
KİRARLm BUDALASJ 

iLi 1 
tn"nn 

ZAYt - 931 yılında İstanbul 18 ncl 
Jlkokuldruı aldığım tasd knameyi 
kııybcttim. Yenlslnl nlnca~ımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Muz:ıffer otlu Ahmet TangıroğJa 

n t bu da, İr medeniyetin '°"' etmektedir. Bu kontrollar netıccsln
tıunda, ve infallah yeni bir medeni· de, kendilerine verilen müddet esna.
Yetin ba§ında olduğumuzu ıöste- sında, Belediye tnro.fında.n istenilen 
rir •.• Gerçi bir çocuk doğuyor •.. Am- tadlldt ve ıslnhatı yapmıyan §ehrln 
llın, her doğan çocuk Yll§tunaz ..• Bn- muhteilf yerlerindeki dört küçük sl T AKSiM sinemasmda •nııruıııuıııınıuınıınıııuıuuuınnnı111ı11111ııuıuuııııuıınııııuttıu1111111n11111ıııwınuıınıınnnı1111111111un111111uunıuın 

l:ıuı, yıkılanın yerine yeni bir ~ey nema knpatılmıştır. 
J'apılmayabilir... Beteriyetin aWi * ~ledlye, buz imnllnde kullaru- İLK Btn1JK MACERA FİLMİ; TAMAMEN RENKLİ 

, Bütün Şehir Halkı, 

R E N 
• etmek için bazı Rumen ttmıalarlle 

tin bA§ında bulunalun... temnslatda bulunmaktadır. Belediye, 
lçin dileyelim ki, yeni bir medeniye- lan gaz amonyak ihtiyacını temin T A L .

1 
H A D A s 

1 Süper filmindeki musikiyi teganni edecek ve danslarını dans edecek

Her halde bu devirde bir incelik ayni. zamandn Bükreı elçlll.Rlınlzln de 
helı:ıemek kabil defildir. Ve her bu hususta yardımını rlca etm.1.şt1.r. 
Lalde bu kadar yeni iken de bir Ya.kında blr anlaşmaya vnnlacaı?ı 
devreye ad koymak kabil d.X.:ldir. tahmin olımmaktndır. 5 

lerdir. 
BÜTÜN İSTANBUL 

1 R 
... ter ogar gı ı ... Amman !r. bazı tadll~t yapılmlftır. Yardım yapı- ' ır e as 1 3.§ ıyor. SO~ MODA 

ANNA 
tuvaletleri 

KADINLARI 

E N 
N E A C L E ' nin giydiği 
giye::eklerdir. 

Bir (1 ~ ib" ..._ed... ? * Asker a.Uelerl.ne yo.rdun 1§.lnde Hisst müess· v ihtir lı ı·ımı b l l üper filmini yaratan 

l>ogabllırae nasıl olacak? .... Keatın• la.nlar 10 Yll4Uldan kilçük oldukları Esrarengiz adanın balta girmemiş ormanı... HaydutJ:ır inin-
SÜMER sinemasında ~~··· Muhakkak olan: Bır mede- takdirde 2,5, büyük oldukları takdir- 1 de ..• 2 kadın tehlikede ..• Amerikan donanması tarafından kur·JI Bu sah akşamı 

-yetin sonundayız... de 5 llra yardım tnruıısatı alacaklar- • ta 
1 

, &. 
(Va - NU) dır. n ışı .... --------• ~ı ____________________ ,, 

Bay Amcaya göre ... 

- Ev Mhipleriyle kiracılar ara-, •.• Sanki kiracı nbnlı, ev ..hibi ı ... Allah razı olsun şu milli korun· ı ... Yokcıa üç yıl evvel on liraya 1 ... Hele ev sahiplerinin kiracıları j B. A. - Evet amma biraz fazla 
•rrıda yapılan mukaveleler ekseriya .,opalıdırf ... Yur pre ıvurl... ma kanunundan!... Kiracıya biraz oturulan yer timdi yüz on lirayı bu· zor~n çıkaramıı.maları kiracıların pek Jehinel... Mek:Uplnr; .protest?.la.:• 
~ ıahibinin lehinedir bay Amca... nefea aldırdı... lurdul... lehıncl... 1 noh:rlcr derken ış kırtnsıyeye doku· 

ı ı J ılürs~ lcira.s.!P_edile§Cbilir! ••• 



Acele satahk 
Müstakil dört apartıman tak

simatlı 18 odalı bir köşt her da
iresinde havag:ızı, terko.!, elet
trlk, hamam vardır. önünde 
çamlıklı küçült bahçesi ve arka
sında meyva bahçesi olarak iki 
donüm bahçe tçlnde. Ayda 86 U
ra lcar getiren ve denbıe ve 
tramvaya iki chkika mesafede 
Kadıköyünün merkezi bir ma
hallinde bulunan boyalı bir Jı:öşk 
satılıktır. Galata Ömer Abid han 
sokak İntibah handa Nuri Er
tana hergün .saat 12 - 13 oe ka
dar müracaat edilmesi. 

i.n müıkülpeıent bayanlann 
dahi beğeneceği 

APKA MODELLE 
MOD FEVRO 

(Eski mondiyal) 

Salonlannda tqhir edilmekte

dir. Beyoilu lıtiklal cad. 331 
No. 1 inci kat cGlinidin kun-

dura mağazuı üstünde 

AKŞAM 
~ ,., ..... ttıı .... ..,. ...... ~ .. -_ .... __ 

dltlerlllili~ 

1 Halk Bankası TUrk Anonim Sirkatinden~ 
Aıağıda müfredatı ve iaimleri yazılı kimyevt maddele~ 

partiler halinde ve açık arttırma ile hizalarında gösterilen ~ .
satılacaktır. Bu maddelerle doğrudan doğruya alakalı aanal ul 1-1.t 
müeaeselerinin l.tanbulda Yeni postahane civannda lıtanb ,.aır 
Sandığı binasında müteıekkil komisyona muayyen gün ve saatte 
caatlan ilin olunur. 
Arttırma günü 

ve saati 

13. 10.94' 
Saat 14 

> 
> 

Maddenin iımt 

Vulkacit MP.rkapto 
> D 
> D. M. 
> F. 

Mikdan kilo 

2000 
1000 
·1000 
.1250 

Pek kıymetli plitin a..bae 

PIRLANTA 

İstanbul asliye 4 ci hukuk mahke
mesinden: 938/ %0!5 
İbrahim tarafından Şifllde Hüriyet 

tepesinde çuval fabrikasında amele 
Recep aleyhine mahkemenin 938/2025 
No. aile açılan bef bin lira tamılnat 
dava.sından dolayı Utametglhı meç
hul bulnmllSl haseblle müddeialeyh 
Recebe lllnen &ebllgat yapılmıf oldu
tu halde mahkemeye gelmemif oldu
tundan hakkında gıyap karan itti
haz ve teblittne karar verUıni.I oldu-

VEFA BOZASI ÇIKTI 
> 

20.10.94' 
Saat 14 

fgepal C. 350 

Tanigan 500 
Acide Ozalique 1000 

ÇİFT TAŞ Bir Yüzük 
Sandal Bedesteninde tefh1r edll
mektedir. 13 Birlncitetrtn; puar
teal günü saat H te BedeateJıln 
Mücevher salonunda satllaca1ı:tır 

tundan mumaileyh R~ebln muhake-
ZAYi - 1937 - 1938 dera ~ılında menbı talik kılmdtlı 12/11/Ml saat 

Haydal1>&f& lisesinden aldllml u.se ve 14 de mahkemeye gelmesi yeya blr 
olgunluk dlplomalanmı ııtaybettlm. veklll lı:anwıl göndermeal ve at.si talı:
Yenlaint alacatımdan ealdsinln hllk- dirde gıyabmda muhakemeye bakıla
mil 101ı:tur. catı ve bu husuataki gıyap tararııe 

lllnen blr nflahuuıın mahkeme dl-
1111 l'wW Pafaeı nııhaneatne tallk Jcılındııtı 1llnen 

teblll olunur. 4 tap 7emek ve ekmek 

f abildot: 45 kuruş ~ ANAPIYOJEN ~ 
8 1 L D-. vı d ..A-mal Dr. tesAN SAMI 

u u~uz u~ U'lö7 og un a .ru ı lstreptokot, btaftlotot. pnô-
Me.cıd, Lobon ~utaneeı kal'JI- motot, kolt, piyos1yan1klertn 

sındalcl sokakta yaptıtı çıban, yara akıntı ve 
'- TUNA' da ...1 clld hastalıJı:larına ka?'fl çok 

tesirli taze aşıdır. ••llii 

Memur evleri inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden: 

1 - Sarayönü, Çumra. H Çay lstasyonlannda yaptırılacak memur 
evleri ve buna müteferrl lfler götiiril olarak kapab zart usullle etsilt
nıeye konulmuştur. Tckmlllnln keşif bedeU 56994.88 11Elll altı bin de>kuz 
yiiı doksan dört lira seksen aeklz kuruştur.• liradır. 

2 - Eksiltme 20/ 10/ 941 tarihinde .saat 15 de Ankarada Ofl.t Umum 
Müdürlüğü blnasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evrati 5 lira. mulı:ablllnde Ofis Umum Miidllrlüiün
den alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat to99.75 ıDört bln dok.sa.n dokuz Ura yetm.lf 
be4 lı:u~· llradır. 

5 - Isteklller ihaleye lftlrak için, ihale tarihl.nden nihayet Lld giln 
evvel ofisten alacalı:lan ehliyet vesilı:alannı teklif evrakı meyanına ko
yacaklardır. 

6 - İnşaata muktezi olup idarece tesbit edilecek ihtiyaç nlsbetınde 
demir ile çivi bedeli mukabllinde müteahhide verilecektir. 

T - 1 inci maddede yazılı ~ istasyondaki inşaat ayrı ayn olarak 
da ihale edlleblllr. (7495-9018) 

Gayrimenkul satış ilanı 
lıtanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Adli aatlıtında Nadide ile yeltdlterlne müteselsil kefil ve müşterek 
borçlu olarak 534/1040'1 hesap No. aile sandıtımızdan aldıklan (8500) Ifra.ya 
karşı BeyOğlunda San Lütfü mahalle&lnde Kançılarya ııokağında ealtl 20, 
22, 24 yeni 18 No. lu kAgtr apartımanı birlncl derecede ipotek f!tm1tlerdir. 

Dosya içinde bulunan tapu kayıt suretinde: (Beyotlunda Amıalı mes
cit mahallesinin Şehbender sokatında eski 20, 22, 24 yeni 18 No. lu prkan 
ev 7 •imalen ev 10 garben ev 9 cenuben yol ile mahdud 112 metn! 50 deel
n•etre murabbaı apartımanclır. (3 cil icranın 24/ 4079 No. aile &a11dığın aıa
catmdan dolayı haciz var lae de sandık ve müşterilerin hukukuna müeeatr 
değildir.) 

İkraza esas olan muham"m!n raporuna göre ınesahası 232 al'ŞIIl teml
inde Jçl ve dıtı boyalı klrgir apartımandır, bina. bef buçuk kaUı ve bet 
dalttlldır. Dairelerin biri ~ dördü beter oda birer aofa, mutfak, hell ve 
b;ıı~yo mahalli elektrllı:, terttos ye havagazı tesisatı vardır. 

Memur evleri inşaatı 
1 oprak mahsulleri alisinden: 

1 - Sanoğlan, Yahşıhan veÇerikll istasyonlarında yaptı
nlacak memur evleri ve buna müteferrl ifler götürü olarak 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tekmillnln ke
§if bedeli 61.665.61 «altmış bir bin altı yüz altmış beş Ura 
altmış bir kuruf• liradır. 

2 - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde ofis umum mü
dürlütünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 20/10/941 tarihinde saat 15 te Ankarada 
ofla umum müdürlüğ'ü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 4624.91 "dört bin altı yüz yirmi 
dört lira doksan bir kuruş > liradır. 

5 - İstekliler ihaleye iştirak için ihale tarihinden nihayet 
iki gün evvel ofisten alacakları ehliyet vesikasını teklif ev
rakı meyanına koyacaklardır. 

6 - İnşaata muktazl olup idarece tesbit edilecek ihtiyaç 
nlsbetinde demir ile çivi bedeli mukabilinde müteahhide 

verilecektir. 
7 - Birinci maddede yazılı üç istasyondaki inşaat ayn 

ayn olarak da ihale edilebilir. 117556 - 9557,, 

İzmir belediyesi Reisliğinden· 
Belediyembıe merbut Kültürpark, İzmir enternasyonal fuan ve turizm 

idaresi için a4&.ğıda yazılı evsafı haiz bir müdür ne bir yazı Lşleri şetı ve mü
tercim alınacaktır. 

300 lira aylık ücretli ve ihtisas mevkii olan, 
1 - Müdürlük için : 
A - Yüksek tahsil görmüş olmak, ııGüzcl sanatlar mlmarl şubesinden 

mezun olan• veya daha evyel turizm ve fuar lş;lerinde ihtisas sahibi olduk
larını isbat edenler tercih olunur. 

B - İnglliz, Alman ve Fransız dıllerinden birine vakıf bulunmak, ı iki 
veya daha evvel turizm ve fuar l.4lerinde ihtisas sahibi olduklannı lsbat 
edenler tercih olunur. 

c - Askerlik mu hizmetini ifa etml.ş bulunmak, 
D - Şimdiye tadar çalıştıtı müesseselerden bonservisi bulunmak. 
2 - ı10 lira aylılı: ücretli yazı işleri şeflıği ve mütercimlik için: 
A - En az Use mezunu olmak ıyük~k mektep mezunu tercih edillt.• 
B - Yabancı dUlerden cİngillzce, Fransızca Almanca• birine vakıf ol

mak, dazla dil bilen tercih olunur.-
C - Muhabere ve dosya f41erine vukufu olmak ve her hangi bir mevzu 

ilzerlnde düzgün yazı yazabllmek. ıeser telif etml.ş olanlar tercih olunur.• 
D - 1 inci maddenin C ve D fıkralannda yazılı şartlar bu vazife için de 

arac· acaktır. 
3 - T&fl"adan yapılacak müracaattan için nüfus hüviyet cüzdanı, mek

tep ~hadetnameal, askerlik terhis vesikası suretlerlle tamwmhha oldukla
nnl\ dair bir hekim raponı ve 10X15 ebadında bir fotoğraf ve hal tercemesl 
gönderllecelı:tlr. İst.eklllerln 20/ 10/ 941 pazartesi günü aqamına kadar bir is
tida Uc Belediye relsllitlne .müracaatlan ve aynca adreslerine blldlrllecelı: mü
sabaka lmtlhanı gününde Izmirde bulunmalan lilzumu llAn olunur. (4045-8703 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada Kuleli, Aqehlrde Maltepe ve Bursa a.slterl Uselerlnln her tıç 

sınıfına talebe alınıyor. 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç sınıfına 1/1. Unun/ 

941 de başlıyacalı: olan yenl ders devresi için Maarif liselerinden Maarif 
orta mektebini ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyetle 
vennlş olanlardan talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin Türlı: ırkından olması sıhhi muayenede satlam 
çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduR'u takdirde yapılacak seçme 
sınavında kazanması şarttır. 

3 - Tahsili tertedenler, her ne sebeple olursa olsun yqını büyültm{lş 
veya tüçültmil.ş olanlar, bulundukları okulların son sınavlarında ipka veya 
bütünlemeye kalanlar, y&41an, boylan ve atırlıklan asterl liseler talima
tındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

Bu hadler tunlardır: 
Lise 1. Sınıf 15:19> 
Ll.te il. Sınıf 16:20) dahil 
Lise m. Sınıf 17:21) 

4 - Bu şartlan taşıyan lstelı:lllerln bulunduklan yerlerin askerlik fU
belerinden diler kaydi kabul şartlarile müracaat yollarının ötrenmeleri ve 
buna göre de kaydl kabul kltıtıannı girmek lstedlklert okullara ırönderme
lert ve okullann bulundulı:lan yerlerde oturan isteklilerin de gene 1/1. Teş
rln/941 den itibaren en geç 10/2. te.şrln/941 tarihine tadar doirudan dol-
ruya okul müdürlüklerine müracaatları flln olunur. (1088-8321) 

Vadesinde borç ödenmedltinden 3202 No. lu kanunun .a cı madclealnln 
rer..tufu 40 cı maddesine göre satılması icab eden mezk!lr tArgtr apartıına
nın tamamı bir buçuk ay müddetle açılı: arttırmaya konmuttur. satıt tapu 
alcil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen <2500) Ura P8'1 
akçası verecektir. Milll banlı:alanmızdan birinin teminat mektubu da ka
bul ohınur. Blrllı:rrıl4 biltlln vergilerle belediye realmlert ve valı:ıf karesi ve 
taviz bedeli ve tellAUye rilaumu borçluya aittir. Arttırma '8rtnameai 13/ 10/ 
Hl tarihinden itibaren tetkik etmek iateyenlere .sandık hukuk lflerl servl
alnde açılı: bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lilzumlu lzahatta 
şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttınnays girmlf olanlar, bunla
n tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi ölrenm(f 
ad ve telltkl olunur. Birinci arttırma 1112/941 pazartesi günü Cataıotıun
da klln sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvalttat iha
le vapılabilmest için telı:Hf edilecek bedelln tercihan alınması icab eden 
gayrimenkul mükelleffyettıe sandık alacağını tamamen geçm(f olması 
~rtbr. Abi_ t~kdirde son arttıranın taahhüdü baki k:ılmalt şartUe 17/ 12/ 41 
çarşamba gunu aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacalctır. 
Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bıraltılacalttır. 
Hakları tapu slclllerlle sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve ınasarife dair iddialarını illn tarl
hindeıı itibaren yirmi gün içinde evrakı milsbltelerile beraber dalremlze 
bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarını blldlrmem(f olanlarla haltlan 
tapu siclllerUe sabit olıruyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka- Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi dekanlığından : 
lırlar. Daha. fazla maltimat almak isteyenlerin 40/1774 dosya No. aile san- kül 
dıtımız hukuk f4lerl servisine müracaat e•-e1erl l''-umu il"n olunur. Fa teye alınacak burslu talebenin yazılı imtlhanlan 15 ve 18 llkteşrln 

"'" ... ~ • 1941 günlerinde yapılacaktır. 

0 
j K* re A T Ayda kırt lira harçlılı: alarak talebe olmak isteyenlerin nihayet birin-

Emniyet Sandıtı: Sarulı1ı:tan alınan gayrimenkulü ipotek gö.stennek cltışrinin 13 cil pazartesi aqamma kadar Fakülteye kaydedllmJf olmalan 
isteyenlere muhammtnlerlınizln koymu, olduğu kıymetin "' to nı tecam _IAzım __ dı_r_. ___________ <_88_0_3_> __ <83_29_> _______ _ 
etmemek ilzere ihale bedelinin yan~na kadar borç vermek suretlle kolay-
lık ıtöatermektecllr. (9022) 

Tü~~~ .. ~:':T:~:ı:~~~o:•;;ır-
cnmeye muktedir bir Türt: genel aranıyor. Talep edllen ücret blldlrlle
rek tallplerin CMuhaberat) rümuzlle 178 posta kutusuna tahriren • 
racaatıan. m1.1-

Türkiye Cümburiyet Merkez Bankası 
İstanbul Şubesinden: 

Burdurda sabık milftil bay Hacı Mehmet Refet adına yazılı D 1ın 
tından birlik 14888 No. lu bankamız hl&ııe senedi kaybedllmJ.f oı~uİun~ 
~rıt~~U~lilı:mü kalmadığı ve sahibine başka No. lu yeni bir aenet verllecetı 

r. (9018) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lıletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz Şişli tamirhanesi için imtihanda gösterecetı ehliyete :ıuanıı 
:~1~mi 280 kuruşa kadar yevmiye verilmek suretUe 5 tesviyeci 3 tornacı ve 
~ rezeci ustasına ihtiyaç Tardır. ' 

Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal kltıdı ve flmdiJe tadar 
~alıştıklan muesseselerden alınmıt hiZmet müddeti TesUcaJarile blrllltte 
13/ 10/ 941 tarihine kadar elşU tramVILJ' deposu dablJlndeti Btebarrllt 
mafar me m~ürlütilne mfiracaatıan lünmu blldtrlllr. m(IOM) 

Kabataı Erkek Liaeıi Satinalma 
Komisyonundan 

Okulumuz pansiyonunun 17 kalemden ibaret şartnamesinde musarrah 
3288 lira 75 kurut muhammen bedelle ~ıunqır )'lb.ma f.ll açıt elcslltmeye 
ltonmuttur. Ek.8lltme 18/10/941 perşembe günD saat 2,30 da Beyotlu İstlklll 
caddeat İstanbul Liseler Muhuebecilltlnde yapılacaktır. tıt t.emtnat 245 Ura 
18 .kutuftur. İltetlllerbı teminat makhuzlarlle yeni yıl Ttca.ret odaa ~ealka
Iannı hamilen mdracaatıan. (8'131) 

;rürkiye Demir ve Çelik Fabrikalari Müeaaeaesi 
Müdürlüğünden: 

Müessesemıs için a.taltıdakl şartlar dahilinde on adet blrtncl muf elet-
trık u.stuı Te lk1 adet otomatik telefondan anlar telefoncu alınacKtırl 

1 - Büyüt fabrikalarda veya .santrallarda çahşmq olmak. 
2 - Asterlllı: hizmeUnl yapmq bulunmak 
3 - Ustabaşılann aaıı'at mektebi me'ZU!lu olmalan tarttır. 
VERİLECEK tl'CRET: 

. .. 
KaPabülı:te müeaıreıse mücUlrliltilnde yapılacak lmtuıaııda lllUVaffat 

olanlara. ihtisasına göre bet Jtls kuruta tadar Jnm118 nrl1ecettlr. 
Bu teraitl hals bulunanlann af&ıtıdatl :vazıh Teaikle l:llrUktıl Kanıblt-

te müeae..e miidilrUltllne mflracaatıarı l11n olunur. 
ı - 941 8*erllt JOklamumı han nttas ctmıtam 
1 - Polla hO.sntlhal tllıdı 
s - All tllldı 
t - Vu.. blmıet ftılltaa 
•-ı bortftllbf~ 

Biıulfite de ıoude lOOO 
MourinH 100 ,,,,,,,,.,,; 

~~~~~~~;.:;:..~~~~~~~.;.....~------

Nafia Vekaletinderı: 
Elı:slltmeye konulan lf: llJd -
1 - Nitde au ı.ıerı yed1ncl fube müdürliilil mıntıır.uı ~ ....... _. 

bataklıtuun kurutul.muı ve a.nmsak1ı suyu n tevabllnin 111lh ~ 
hammen ketlf bedeli vahidl fiyat eaası üııerinden uun ura 2~-~ il il 

2 - Elı:alltme 8/11/Ml tarihlne rastlayan Pertemt>e gilntl ~ 
Ankarad& su işleri reisllli binası içinde toplanan su etı:alltme _ _.. 
odasında kapalı zarf u.sullle yapılacaktır. P.'": 

3 - İateklller, elı:alltm.e p.rtnameat, mukavele pro)eal, bayın~~ 
genel şartnameat. umum! ına illeri fenni tartnamellte huul n f _..... 
nameleri ve projeleri 20 Ura 85 lrul'Qf mnkabl.llnde au illerl ressl 
alablllrler. .,ı' 

4 - Bbilt~e gin!bllmek lçln ı.steklllerlıı 20.m lira • ~ ;I' 
vaktat teminat vermesi ve eUlltm.enin yapılacalı rtınden en u tıç~ 
vel ellerinde bulunan veaAtalarta blrlllı:te bir dilekçe lle Nafia V ~ 
müracaat ederek bu lfe mabau.s olmak üzere vesika alma.lan ve bu• 
ibraz etmeleri earttır. ~ 

Bu müddet içinde ve6llı:a talebinde bulunmayanlar ekslltme'9 

ed~~~ -
5 - İsteklilerin tekllI mektuplarını ilı:lncl maddede yazılı saaı:,.-

saat evveline kadar su Lslerl reisliğine makbuz mukabilinde ve 
l!zımdır. lf/ll'_ 

Postada olan geçikmeler kabul edilmez. 17355 :,..:...---

Memur allnacak 
Hariciye Vekaletinden: 

Hariciye Vekaletine 11 inci dereceden tallmatnamC6lne tevflkaJl 1110ll" 
baka ile memur alınacalı:tır. ft-

Müsabaka imtihanı 17/ 11/941 pazartesi günü saat 9, 1/2 da HarlciY' 
kaletinde ya.pılacaktır. '--

Müsabakaya iştirak ~in taliplerin memurin kanununun 4 üncil .~ .... ctae 
slndekilerden maada baflı:a &f&tıda yazılı evsafı da haiz olmaıan ı-4' 

Hukulı:, Mülkiyenin s.tyaal ve idari şubelerinden ve fakülte dereceafll111 ... 
ki yüksek ticaret mektepleri veya hariciye meslelti ile alakası bulunan 8-lf 
masll ecnebi yiikselı: mekteplerinden birinden mezun ve Yafl otuzu geçdl 
olma.lı:. 

Müsabaka imtihanı ŞÔJledir: ~ 
ı - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Hususlyel Düvel. e ;ı

Mallye ve tarihi siyasi e. 1789 dan zamanımıza kadar• hakkında tahriri ' 
fahl sualler. 

2 - Türkçe ve fransıua'da.n tahrir ve tercüme. llll-
3 - O'asü mizanı doldurmak tartlle en fazla numara alm14 olanlar 

Aoolı:ayıtazanmıeo~a.lı:larm. sebflll! 
ldüsavat halinde Fransw:adan maada blr ecnebi Usanma vukuf .ı 

rfü:hancl1r. Taliplerin mektep şahadetnamelerl, askerlik vt>sikalan. hiLSll~ 
ve sıhhat şahadetnamelerl lle hüviyet cüzdanları veya suretlerini bir 111a
lle 13/ 11/941 aqamma kadar vekllet sicil ve memurin dairesi umunı 
dürlilliine tevdi etmeleri lüzumu ll!n olunur. ft 

DİKKAT: Tarihi siyasi gelecek sene yapılacak imtihanlarda 1715 d':ı.-
1943 imtihanından itibaren de 1648 senesinden zamanımıza kadar 
devreyi ihtiva edecektir. (7455 - 8951) ~ 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Vekllet ihtiyacı lçln malzemesi vekiletten verllmelt diğer evt~ 

müteahhide alt olmak üzere muhtelif eb'ad ve nümunede 2Aı500 cilt kvv
nın tab ve teclidi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuetur. 

2 - Muhammen bedeli on beş bin yedl yüz llradır. 
S - Muvalı:lı:at teminatı bin yüz yetmiş yedi lira elli kuruetur. fl-
4 - Şartnameal bedel.slz olarak Antarada levazım müdüriütıündtft 

tanbulda Dolmabahçede Maliye Vekaleti evrakı matbua anbarından ve::t 
5 - Eksiltme 20 Teşrinievvel 941 pazartesi gilnü aaat H,30 da ve tr 

lcv~ müdürlüğünde mütetekkll eksiltme komisyonunca yapılacaktır. d"' 
telı:lilerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelcrindelı:i belgeler Jll d"' 
valt.:.kat teminat makbuzu veya banka kefalet mektubile birlikte tayın ol 
nan gün ve saatte lı:anunun tarifatı dalreainde komisyona mürcaatıan. 

(7338) ( 8877) ---

Maliye Vekaletinden: 
1 - Vekalet ihtiyacı için dört bin top matbaa kltıdı ilzerlne blr ff'~ 

bin top matbaa tAtıdı ibıerlne iki. taranı olarak bastırılacak muhtelli e-"" 
ve nümunede on be4 milyon adet cetvelin baskısı kıl.palı zarfla etsUiaııd' 
konulmW1tur. 

2 - Muhammen bedeli bef bin altı yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı dört yüz yirmi liradır. 
4 - Şartnamesi bedel.slz olarak Ankarada levazım müdürllltilnd"n ~ 

tanbulda Dolmabahçede Maliye Velı:Aletl evrakı matbua anbanndan verili • 
5 - Eksiltme 20/TeşrlnJevvel/941 pazartesi günü 15,30 da veltf&let le

vazınİsl müdürlüğünde müteşekkil ekslltme komisyonunca yapılacaktır. 
teklllerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeltl betıe

ler muvakkat teminat pıakbuzu veya banka kefalet mektublle birlikte ts"' 
Jln olunan gün ve saatte kanunun tarlfatı dairesinde komtayona nıürad") 
atlan. (7340-88'fl 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Vekllet ihtiyacı için malzemesi veklletten verllmek diğer ma.s~et 

n müteahhide alt olmak üzere muhtelif ebat ve nümunede seksen bin aı. 
defterin tab ve teclldl ltapelı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - MWıammen bedeli on yedl bin yetmlf liradır. 
S - Muvakkat teminatı 1280 lira 25 kuruetur. 
4 - Şartnamesi bedel&ii olarak Ankarada levazım müdürlüğünden tr 

tanbulda Dolmabahçede Mall.Je VetAletl evrakı matbua anbanndan verillf• 
5 - Eksiltme 20 Teşrtnlenel 941 pazartesi giinü saat 11 de leTastdl 

madilrlüğihıde müteşekkil elı:alltme komisyonunca yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerlndekl ~ 

ler muvakkat temlnat makbuzu veya banka lı:efslet mektublle birlikte ~ 
yln olunan gihı ve saatte kanunun tarifatı dairesinde lı:om.lsyona moraca"' 
atlan. (7339-8879) 

Ankara Valiliğinden: 
· 1 - Ankara - Klrlehlr yolunun 81+000 - 66+000 üncü kllometreleıt 

artaındakt fQSenln esulı tamirat 14inln ihalesi 13/10/941 tarihine ratltJaPll 
pn?.artesi günü saat 15 de vlllyet daimi encümeninde yapılmak Qzere tapa• 
h zart usuıue eblltmeye konulmllŞtur. 

2 - KeşlI bedeli c52519• Ura c89• kuruş ve muva~t teminatı cS878• 11• 
radır. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat mektup ~r 
malı:buzu, Ticaret oduı Tesllı:aaı ve ihale günilnd.en en az üç giln evvel yu-"' 
yete tatld& ne mllracaat ederet bu lf için aıacatıan fennl ehliyet vesttaia• 
rlle bl.rlltte )'ukarda adı geçen günde ıaat H de kadar dalm1 enctımen rt"' 
lal.llln• yermlf olmalan. 

4 - Buna aıı btlf Ti eartnameJl bıer ıüıı Matıa müdflrlfitilndt ~ 
bllecetlerL (TOO'J) (111J•" 


