
Maarif Vekili birkaç gün 
tebrimizde kalarak yİkseJ.r 

okullarda tedkiklerde 
bulunacak 

Sil\TEMA 
Til.Mlyenln en Büyük Sinema ve Moda 

Mecmuasıdır. 

tft ıpldl kapak " en nefla JUll&rla bqia flktl. 
Blrlncl •JUUD S Qncl tabı J&&>ılm•tudır. 

Çakana th.Ktt llltap Yanla 

4zak denizi 
lrluharebesl 
sona erdi 

~I liiııde 123,365 esir, 
2 ~ve 672 top alindı 

'- laıvvetlerinin iimid
tia .l'crrma teıebba.lm 
ı..,. fara/ta pialriirtüldii 

~ 11 (A.A.) - Alman or
~ B&fkumandanlığının huauat 

: Azalt denizi muharebeai ao· 
~İttir. Orgeneral Löhr kuman· 

i hava filoaunun ifbirliğile 
eden general von Manatein 

~daaındaki ordu, korgeneral 
"ıl....- -eacu kumandasındaki Rumen 
~ ve orgeneral von Kleiat ku
l& • asındaki zırhlı ordu, 9 uncu 
~ci Sovyet ordulannın külli 
\ Pederini mağlup ve imha etm.ir 
~k ağır kanlı zayiata uirayan 
~:"n; bundan başka, 64.325 esir 
tııl_~tır. 126 tank, 519 top ve 
~i imkansız miktarlarda başka 

2 malzemesi elde edilmiıtir. 
~ eyliildenberi, yukarıdaki ordu
~ müttefik İtalyan, Macar ve 
" it 'kıtalarının merbut bulundu· 
....._ "'areşal von Rund.tedt orduları 
6)!' 12 3, 365 esir, 21 2 tank ve -.!G: almııtır. 
~ il (AA.) - 'Alman or 
~ Baıkumandanlığınm tebliği: 
~ denizinin ıimalinde, çok dar 
"- ~ada ııkııtmlmıı olan düıma
~Laaı yakında bitmit olacakbr. 
~ rebe meydanında, 18 inci 
~et ordusu Baıkumandanının 

il .i hulunmuıtur. 
fianslt ve Viazma bölgesinde 

r altına alınmıt kuvvetlerin 
da terakb1er ,kaydetmekte-

[)Ütmanın yaphğı ümidi.İz yar
teıebbüaleri her tarafta Alıiıan 
rının hücumu kar1111nda mu· 

'il-.J IYetıizlikle neticelenmİftİr. 
~il eair ve malzeme, durmadan 

la,rnaktadır. 
İıngrad önünde, dün dütma

llefea almak İçin yaptıiı bütün 
~-hüıler, muvaffakıyetaizliie ui-

@
tır. Üç gün ıüren çarplfllla

' Yalnız bir piyade tümeni ke
de 28 ağır cinı tank tahrip 

S. ittir. 
~ "at tayyareleri dün gece Mos
~ • ve Leningrad'da ehemmiyetli 
..,__ ert teaialeri ve aynı zamanda de
"'"'tollarını bombalamıılardır. 

Alırıanlar cepheye yeni 
fırkalar eönderdiler 
il~ 12 (A.A.) - Ruter'in 
~ova muhabirinin bildirdiğine 

Ruslar tayyare kuvveti yar• 
tıı.._.--..._le Almanların Viazma bölge
~i süratle ilerlemelerine mini 
~ "'1ardır. Bununla beraber ıvazi
.: ciddidir. Almanlar yeni fırka· 
~ töndererek bu cephede ilerle-
~rdir. Alman zayiatı fazladır. 
~ ~I bölgeıinde Alman ileri ha
'tp tı tiddetle devam ediyor. Bu 
.:.... Lede muharebder son derece 
-detı·d· ,ır. 

~Akka••e:ra 
>'iirk bayrağına hiiTmet 

PAZAR 11 Tep1nlenel 1941' 

Dr. Klodius yarın 
Berline dönüyor 

Alman murahhası, müzakerelerin 
müspet neticesinden ve gördüğü 
hüsnü kabulden çok memnundur 

Doktor B. Klodius, Haydarpaşa ganndan çıkarken 

Bahtbl: NecmeddSD 8add - Neşriyat mtldtırtı: nıırmeı Feridun Es - Alqam matbaall 

Mütareke 
şayiaları 

Berlin, Amerikan 
haberini «Budalaca bir 

balon• diye tavsif 
ediyor 

8erl1ıı 11 (A.A.) - D. N." B. bllıdlrl
JO'! 

Amerltan Amocl&tM ~ aJana. 
Almaıı7& taratınd&n ScnyeUer BlrU
tlne g6ya bir mMareb tet11f edlldl
ll hattında pJialar dol&ltılmı bll· 

BU ·a.A.B•••i 

manar 
yeniden 
ilerlediler 

Gece yarıai MoakOYa'da 
çıkan Rus tebliği bunu 

kabul ediyor. 

Akdeniz' de 
bir tarama 

hareketi 
lnailiz Akdeniz filoaa 

biç bir dütman kuvvetine 
raalamadı 

cinnetle n b'1 maıamat alan AıM- Moekon 12 (Radyo) - (7.IS) Londra 12 (A.A.) _ (B.B.C.) 
rb mahfillerinde böJle blı tetlltla Gece yal'lll nqredilen So~t teD- So ı..~ •• fınd ikinci d fa 
mtlmkün görilldQil ft f.'DMltkt ptt- lii"" D!_• • • • 0. . • .. il n on ~ sun zar a e 
1ara göre bunun Almanlar için tamı-- _ 1 :. oumcıteınnın on . ınnca ~ olarak İngiliz donanmua Akdeniz• 
men tabii bir ban*et olacalı flkrln- bütan cep~ boyu.?ca b~huu.. Vaaz: de genif bir sahayı taram11o ltaly• 
de bulunuldulu tasrih edilmektedir. ma ve 8riansk bolgelennde tıddetli donanmasını limandan çılunaia da-

Sallhlyetu Alman maıhflllerlnde muharebeler devam etmiftir. Bu iki et etm"ıtir İtalyanlar bu davete 
katı BUl'ette beyan edlldltine göte, bu mıntakada Almanlar 1ağır zayiat ıve- "! b t ~ ~}erdir Bu ıefer _. 
haber §imdiye kadar uçurulmuş .~ rerek erazi kazanmağa muvaffak ::.:dae ~bir dü~an tayyare ve-
.balonlann en budalacuıdır. 1 olmuılaraa da Sovyet kıtaatı intizam . . d "'f dil · · 

Rotterdam 
bombalandı 

. . . ya gemaaıne tesa u e memlfl.ir. 
dahılınde rıcat etmektedır. Mil.ver vepur kafilelerinin ıefer et• 

Londra'dan gelen tikleri yolda gezildiii halde düıma• 
haberler nın •görünm~~esi lngiliz doen!zalta 

Londra 12 (AA.) _ (B.B.C.) ~e t~yyarelerıru.n muv!'ffa~ıyetı n~ 
. 1 "dd tıcesınde ltalya dan Libya ya naklr 

Rus cephesınde muharebe er ıı et· h L • d ld • a la.._ . R l "'h" ya n peııı; zıya e aza ıgını n ·-

B b d .. - le devam edıyor. us ar mu. un maktadır Son zamanlarda burada 
om ar ıman yapılacagı tank motörize ve ıüvari kıtalarıyle 1 l . l h be t 

l d •1 halka ._ • _ı'l :_ı d" K , ,_ ta yan vapur arının er t ane-evve ce ra yo 1 e taııı;viye. eaı m'9"er ır. ır. ııı;ar- sinden biri batınldığından ltalyan-
Tflrl: - Alman ticaret mubvelestnl da milfterek menfaaUerine uygun bildirildi ıFı kyapAı.a1n taar

1 
~ -~~r~~ , . ';"tu~. lar tayfa bulmakta süçlük çekiyor-

müzakere ve imza etmı.t olan Dr. B. olaraic Jcıa bir zamanda hazırlaıııp a at man ar ~ aenlZIDUl tı- la 
Klodlus, rtyaaetl altmda.1d Alman imza edllıneıdndeıı çok memnunum... malinde büyük bir muvaffakıyet ka- r. 
ticaret heyetlle beraber, dün sabahki Alman ba.tmurahhaa puarteel lii- Londra 12 (A.A.> - İngllls hava zandıklaurn 'bildiriyorlar . 
ekspreale Antaradan tstanbuıa gel- ntl tanve ile mıemlseUne döne- tunetıeı1ıılıı dün gece Rotterdam'a lnsiü avcı tayyareleri, R .. do
mJ.t, Baydarpaf& garında Alman ton- cettir. yaptıklan hücumdan btru ene!. nanmaaına menaup avcılarla birlik
solosu ve konsoloshane memurtnl Ue Berlln büyük elçlmls B. HüsreT Ge- Hollanda h&k6mett, Londra rad10la- te Murmanak üzerinde 7 Alman 

Azak denizi 
muharebesi 
nasıl oldu? 

Alman tebaası tarafından karltlaD· rede de Tnıt.: - Alman ticaret muahe- n lle Rotterdam haltma tehrln bom- . • d .. .. .. b. ok ta 
mıştır. desinin akdinden dolayı, büyük bir balanacatmı ihtar etmlt Te dotlar tayyareauu UfUnDUf. ırç yya-

memnunlyet duydutunu beyan et• ve ıuıkerl bedefier cıvanndan çelcll- releri aakatlamqtır. İngiliz tayyare
Berlln b\l~ elçlmlz B. Hüarev Ge· Cümhurtyet bayramında a.vtandatl&- melert blldlrUm1ttlr. Rottenlam'ın leri zayiat vermemielerdir. hk lnsi

rede de ayrıl trelne İstanbula. gelmlf- runız arasında bulunmak için Berllne bombardımanına ael>ep, Hamburc " liz tankları R11q&7a ....ı olma,tur. 
Urİ>r. Klodlu.s, İstanbul& geçerek dol- tayyare ne dönecettnl Uln etmlftir. Bremen 11manıarmın İngplsler tara-

B. Hüsrev Gerede bir iki. ır&ne kadar tından bomıbanhmanmdan aorıra bu 
ruca. Ayaspaşadakl Alman sefaretha- hareket edecetttr. fehrln Alman nakliye faaliyetinde Rusya harbe 

devam edecek 
nesine gltmlftir. B. Klodlus tendlalle Ka"' ~t paralar .. ım-ız miihlm bir me~es haline gelmlf oı-
görü.ten guetecllere demlftir ki: e• 

- Dolt ~ g6rdü~tım hO.S- Bertin büyük elçlmlz basılmakta masıdır. 

Sovyet kuvvetleri ricat 
hatlarının kesildiğini 

geç anladılar ntl tal>ul ve m.lsatµ-perverliıcten do- olan kAtıt paralarımız hakkında de
Iayı aon derecede minnettar ve gü- mi§tlr ki: •Z81tlyen ve kaybolan kA
:zel memleketiniıl de ziyarete fırsat ğıt para.larnim tenn'l ~ 
bulmut oldutumdan dola.}'1 baıhtiya- üzere haarlanm8ıll IAmm gelen n
nm. rab natdJJe Almenpda be11Jmüta-

Tllrtc - Alman ticaret mutavelesl- dır. Bunlarm. t.p1m1 1P'& nesaret et
nln Jı:al'fl}ıklı Te dostane bir itlmad met: iiılere Meıbs Banb8ı mtmes
havuı içinde cereJ&D eden mOzaJce- sWert B. Retad ve Petlıl Ottan Ber
reler neticesinde Te her lk1 tarafın llnde bulmıayorlar.• 

Alman 
çemberi bir 
.parça daha 
sıkıştırıldı 

Moıkova Orel mintaka
ımdaki ileri hareketin 

devam ettiğini 
.kabul ediyor 

l Moskovanın düşmesi 
ihtimali kabul 

ediliyor 
New-York Timeı, Rus 
kuvvetlerinin Aıyaya 

çekilmeleri ihtimalinden 
bahsediyor 

İngiliz Devlet Nazın 
Kallireye döndü lıtibbarat bürosu 

Londra 12 (A.A) - (B.8.C.) Berlln 12 <AA> - D.!f.B. aJana 
Orta Şarktan lnsikere":re luaa bir zi- müdürü mütareke Azak denizl muharebeleri ha~ 

edi 
a.p.tJdakl raporu alnu4tır: 

yaret yapan Dl•let Nazın B. l..itel- fa.Y'İaaınt tekzip •yor Düfmanın blr kıamı t.uvveUerl ~ 
ton Kahireye dönmilftür. 8. l..itel- ga7 Stepinden geçerek, Melltopol • 
ton Londrada Orta Şark meaelele- Zaporojle demlryolu boyunca yerlet-
rini görütmÜf ve Anm kamaraauı- Londra 12 (AA) - (B.d 9 .CB.) mittir. 
da beyanatta balunmuttur. Nazıra Sovyet ~~arat bürosu mü ürü · Bu hattın llerLslnde Te gedllndl 
bu defa. MosJtoyaya g.İtmİf olan in- Lozovaki dun gece fU b~tta bu- SovyeUer uzun zama.ndanber1 Donetl 
giliz istihbarat umum müdürü B. lunrnuttu.r: . cMerkez~ mulıare- havzasının cemlbunu müdafaa için 
Malkolm da refakatetmektedir. b~ler ~~er~ eme~l~ını elde ede- mevziler hazırlamıflal'dı. Sovyetler 

mıyecf"glnı goatemuttir. Rm halkı Alman llerl hareketini muhakkak bu-

Gizli bir istasyon 
Groenl&11d'dan Alman

lara haber veren 
iıtuyon tahrip edildi 

ailihlarını ellerinden bırakınıyacak- rada durdurmak lsteml.flerd.ir. SoT
tır. Alman ordulanmn daha kilo- Jetler buraya alelacele ta.kviye tıta.-

lan ve en ha.ita Ka.fkaayanm g(lstde 
metrelerce ilerlemesi mümkündür. tümenlerinl göndemıiflerdir. Dn!eper 
Fakat ordular bununla hedefe •Mtl ıatalarının gerl kalan kıamlle bu tuT
olamıyacakbr. veUer Bolfevitlerln 9 uncu ve ıa lnd 

Sovyet ordulamu bir taarruzla ordularını tettll et.mlflerd.ir. 
yok etmek istemek pek gülünçtür. Bu arada Alman dalt ve avcı Ye pl
Zira Sovyetler bududauz insan n Jade kıtalan stepten llgeç1!!_~~,-~~: • '-L~ ı 1''- • 1 Am yet mevzilerine tadar er""...,.~. aana:yı UDA•n anna ma JAtir er. e- Bun1ann uifeet üdafaada ıraJm&ft 

Londra 12 (A.A) - (8.B.C.) rika ve lnıiltere de yanındadır. Tt bu ~ d- tutmattall 
Croenland aduanda sizli bir Al- Almanlar yüzlerce muharebe kazan- lbarettL 
man radyo iataqonu meydana çıka- ..Iar bile bu dmetlere it.,.. kati Bugünler, çetin gilnlerdl Çtınltl 
nlmq n tahrip edilmittir. Alman zaferi elde edemiyeıceklerdir. d6'man, Alman Jı:uvvetlerl tarafm-

Berlia 11 (A.A.) - D.N.B. Londra 11 (A.A.) - United ajanlan k'.içiik bir NorYeç ıremiain- Sovyet hükUıneti Moek.nadadır dan Jatadan tamamlle ayrılmı.f ba-
ajanıının aıkeri bir kaynaktan öğ- Preu bildiriyor: Salahiyetli makam- den karaya çıkırutlardrr. Bu iatM- ve burada faaliyet normal bU tekil- l11DU1 Kırım ile f.rtlbat tfslat • 
rendiğine göre 8riansk civarındaki lara gelen raporlara göre. Mosko- yon hava raporları, ukerl haberler de devam ediyor. HölıGmet Moeko- blr eolc defalar yarma tetfbbDalerl 
muazzam cephede Alman kıtalan vaya kar11 yapılan Alman yürüyüıü veriyordu. Norveç vapuru tayfala· va' dan aynlmaği dütünmliyor.> yapmlftır. Fakat 80 mennl birden 
tarafından çevrilmit olan Sovyet iki taarruz ıeklinde açılmak.tadır. riyle beraber yakalanarak Birlqik Lozov.ld Ruıyanın mlitareke i.- atan bataryaların tullanılmasma " 
ordularının ikibeti taayyün etm~k- Bunlardan birincisi Smolenık • Moı· Amerika limanlanndan birine aeti- tiyeceği pyjalarım kati ıurette tek- şiddetli tank hücumlarına n.tmen. • d6'man arazide blr metre bile Uertı-
tedir. kova ıimendifer yolunun ıimalinden rilmi~tiı. zip etmiıtir. yememlşt.lr. 

Çevrilen kütleler 9 ve 1 O ilkter ı;reçerek Viazma'nm prlundan iler- 1111H11111HHıu•111N1111111111111111J•1111111111HH111111111H11...__ 
rinde Alman ordulan tarafından lemeğe çalıımakta ~ bilhaaaa Ros
dııha sıkı bir çenber albna alınmıı lavol ve YuknoY kesimlerinde pd
ve muhtelif k111mlara ayrılmıılardır. detli muharebelere sebebiyet ver-

Mühim bolıeviJt toplulukları ~ktedir. ikinci iler)eyif Brianık ve 
Umaın' da cereyan etmit olan im'ba Clulc.hov hattında inkitaf etmekte 
meydan muharebesinde yapıldığı n T ula ile Orel arMında Moakoıva • 
gibi. karanlıktan .istifade etmek ve Harkof yolunun bir noktasını hedef 

Sovyet tüıtlelerl Melltopol ve z....
roJle a.rasmdaJri duveı deımcte bo
fUll& ~eh Dnteper'i flmalde 
.geçtikten aonn. tanklar ve motörll 
tümenler. Sovyetıert aı1aLdan TW'• 
mat tçtn cenup dotusu ı.tUcametlndt 
denize dotru Uerleaıltlerdir. 

.._ Seaai 8etkurt İmaliyle aldıjımız derin bir sükut .içinde ve top kullan· tutmaktadır. Bu taarruzların yapıl· 
:.._ ~ hallnnuzın dikkatine makatzın Alman hatlarına yaklar dağı muazzam aahalarda pek çok 
-~eriz: malt auretile doğu istikametinde bir miktarda RUI ukerinin çe.rilmiı 

Sovyet generalleri, ordularının teh· 
utell bir ftZi)'ette oldutunu çok tet 
anlamı.tlardır. Ordulara alelAcele rlc
at emri verllmifth'. l"akat bmılar 
kendllertnl takip eden dal ve piyade 
tümenleı1nden turtulam&ın1'1&rdır. 
Bu sarada tanllanmıs aablle doltru 
Ueıiem.lfler ve Boıtevı.tlerln rlcatlnl 
kat1 aurette team1'1erdlr. 

•il- , . . hamle yapmağa te,ebbüa etmiıler• olmasından korkulmaktadır. 
"'-d ~ l.taabul .kek ~~ acile- se de, bütün bu te9ebbUıler akim Diğer taraftan RU1ların Azak de
' eaiın. latanW~ ~ bay· kalmııtır. Almanlar hatlannı üç ka- nızı bölgesindeki vaziyetleri de 
~da yap~~~ ~mıne bar· deme olarak takviye etmitlerdir. ümidıiz addedilmektedir. 
~ olu-ak lf,til'ik ettim. Saltan- Sovyet kütleleri Alman ıeri ateşli N od 11 (A.A.) _ United 
' ~~ Taluane kadar old~ça silahlan aayeainde imha edilebilmir Pre.:bildiriyor: Amerikan baaını 
1ıııııı.:... L!~~U,iitte, yol boyunca dizil· tir Yüzbinlerce Sovyet aıkeri mu· M k d'" · · '--" !Lti· l 
~ .Maaerce atand tan ---•· Türk · k k I hl os ovanın uımnmı uır .111 ma 
·""-Jı!_- v A Af f ~ harebe meydanında ırı ıi a an olarak kabul etmeie baılamııtır. 
(..:......_~ selim v•ealenn aayua yanında bırakılmııhr. Canlarını kur· k T' . b ih • 
tal:~~; aayaaydan daha u bir tarabilen Sovyet askerleri esir alın· New-Yor ımea ıazeteaı u ti· 
~~ karplapcağunclan emİ· b mali yazmakla beraber okurlarına 
~~ .l~ - 200 kifiyi bulmadL Ro- mTıı .r. nk d l · bu hadile, vukubulaa bile bunun 
o.c ---.en talebe hatti yii1uek ımoçe o or u anna cenup bölgesinde Alman tazyikinin 
~ talebeli. .. 'hallerinden mü- takviye kıtaatı Rostof a ve Kafkaayaya doğru iler· 
~ vatand~ oldaldarı anlatılan gönderildi le~esi derecesi_?de bi~ ~hemmiy~ti 
~erce L~-=- maaleaef önle- 11 (AA ) K .,.. haız olamıyacagını bildırmektedir. 
ıO"'lllCI _.,......., Moskova . . - rasna,, .. 
~eçen pnlı Türk bayı-ajmı, zvesda'nm bir telgrafına göre, Tt
h. · a f&pka, ajalanncla aİga· moçenko ordulanna yardam etmek 
il:.. elleri ceplerinde olduiu halde üzere merkez cephesine müblm mllc-
~e aerrecliYorlardı.• tarda takviye kıtalan gönderllmlştlr. 

iP' .. , , • , Bu takviye kıtalan, alır tanklardan, 
L..._ ~bea hürmet ettiiimar Tıirk motörltl piyade ve topçu blrll.klerln
~ tekile• de hirmet aCS.- den ve aftvuJ t.eetlJl•l'ind*I -.ılk*-
.,..... ...... ~ teı>U& 

Bitaraflık kanunu 
Vqlnıton 11 (A.A.> - Mebuslar 

mecllsl Hariciye encümeni bu at.tam 
Bltarafldc kanununun tadlHne alt 
müzabrelerln iki güne inhisar •ttl-
ıilmelll tara.rqaı "~ 

- Yalanl meydana ~karan hir makine icat edilmit diJrorlarL.. 
- A1lt vel'İfİD tada kalmadı artık deaene teyzel.c 

Yeni ıran şahı 
Parlamentoya karıi 

meıul olacağını söyledi 

Lonclra 12 (A.A.) - (B.B.C.) 
Yeni İran p}u Menner sarayında 
mebualara hitaben bir nutuk ıöyli
yerek mqruti prensiplere aadık ka• 
lacağını beyan etmiıtir. Yeni ph 
mebuslar halka karp nasıl metUJaa.. 
kendisinin de parl&men.toya kara 
m.W olacaiam IÖ7lemiftir. 
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(l __ D_i_i_n_....G_e_c_e_k_i_v_e_B_a_s_a_b_a_h_ı_ı:_i_&_a_ ... _ ...... _r_ı_e_r~~~ 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
KM1re 11 CA..A.) - Orta. Şak İngi

llz :ırovvctıcrl lDiluml b.ra.rC{ılunın 
tebliği: 

9/10 blrlncltc.şrin gecesi, dllşııwı. 
ı:robruk müdafaa hattı dışmıfakl böl
celerde daha lıü.Ji2k m.1kt.arda ~
Je.rlıı harekete geçmJştlr. Dokuz İngt
Jlz askeri tarafından n~al edilen blr 

Papa'nın yeni 
teşebbüsü 

Kadin ve çocukların 
ia esini, zehirli gaz 
kullamlmamasını 

istiyecek 

Yeni koordinasyon 
kararı çı ıyor 

Garpte ihraç 
hareketi 

Daily Telegraph'a göre 
. . . k b böyle bir talepteı bulu-

Bazr vıldyetlercle yenıden lıat müra a e nanlar felaketli bir 

teşkildtı kurulacak, bazı vildyetler tahliyenin neticelerini 
teşkilatı da takviye olunacaktır diifünmüyorlar küçük müdafaa mevzll, OC"'1I'anc bir A T · 

k tten ....... - •P+...-.-t. et- Sem 11 (A. . ) - at gnzetetı-
IDU ııveme _.,._ ~· • 0 _ li --~'--,__.. .. p L--..ıı- 11 t.AA) n... :ı •• raddnn yalnız 11:1 tjş1 geri oekilm.eğe nm ocr n mıaumae gore, apa ___. v~ . ...,_., 
aıuvnffat olmQftur. lıltteaklben, mnharip d...letler neE<linde pek ya· Ankara 11 (felelon1a) - Pazar- •mda )'Çalacak ilbirliii ile miimkiin Telegrapb puıteG yazı;J'Ol't R.mya-
düşınıın tankla.nna, kendl t:a.ıı.khm- kında yeni bir ~ebbüste buluna- tesi günü., 7'lftİ Lir koordinasyon olabilir. Bm.m i9ia ldSMhnet ymd- da cereyan eden 6l6m. boiutmUJ 
mız tarafından bastm ya.pıla.:rak ta- caktır. Muhabir, bu malUm.atı Pa- heyeti karan daha mtioar oclecektir. datlardaııı :J&Idmı l>ekle:melı:tedir. hazılarmc;a, p.rple Bü:rlk Blitan
arruz ed.llınl.ştir. Düşman tantıan puını Berlinden mömesaililıe tcmu- Bu karar, Vııa,..ıeır Fıat miirabbe Bu yardmı da l.eı-tauc:i mr malı de- ya tarafından Lir id& bueketi ya
:müteaddlt tam ıa.t>etleroen ııaıra çe- ;ta bulunan mahfillet"dcn aktığını teşkilatına ilive oJunacak yeni me- ğeı- fiatinden fazla para ile aatua pı}muını talep ettirecek lıir difün
:!!mlş~rse~, ~lıkbtr~'!: bildinniştir. mur kadrolarına a.id olup t.i- almaınMla T_e ~ pua iati,yealai ce tam meydana ıretiımiJtir. Bu 
t>uıV:~a:amışlardır. Buı ha.rekAttan Muhabir, tefe}:ıbü.sün fQ maık.aatla latın takTiye.ini ı.tihdaf etmek.- F'aat m.ürabJ:>e tqlıilktaa haber Ter- talepleri yapanlar, netice91 9Cfle fe
eonra, dün, bliU\n gftn sakin geQUJ..lş- yapılacağm1 yazıyor: ted.ir. Bazı flli;retl~de yeniden ~ melde olvr. Şayed Piat mar.kabe Llketli bir tahli,ycye müncer olabile
tır. 1 - Bütün muharip memleketler- kili.t kunJacak, bazı -rillyetlerdeki tıqlıi.l.ltı yurddaem t.bari 1le al&k.a· cdc Avrupa karaana menimaüı: bir 

Hudut bölgesinde, keşif kollarımız deki hclm Te çocultlann iqal için fiat nıtiinıbbe ~a da ill- dar olmazaa bunu dıerba1 Vekllete ihraç hareketinin Rt.yaya ne gibi 
~topçumuz. daha fwa taaıı::ret KÖ9- hir yardmı tqlciJab yapılması, weler ,.apJ.ı.ktır. bildirmek llzımdır. Bayle yurddq- 1ın menfaati doltımabileceiiıü dü-
tcrmı.,ttr. 2 - Gclecekt.c muharipler tara- ~lım tamami!e ortadan kal- lann sayım ne kadar artana, ibtiklr- fiinmck zahmetine katlanmıyor.lar. 

A /n-an tebliği fmdan 1'cr türln zehirli madde ~- dınlmuı a.ocalr. yuıddatlarla FJat la miicadele .ili o m.&ıtte milabet ne· A.lcalc, aev'.ı.'.ulcenimize ait plan· 1 
lamlmasmta &nüne geçilmesi. mürNaıho teokilatı memurları aıa• tıieeler Tcrİr ve ifler yola girer. la.nn tatbikind~n meaul olaDiar böy-

Berlin 11 ( A.A.) - Alman başku- le bir :İfİn bqanhp bapnlamzyaca-

:r~:~~~~~~~~.:ı :! ltalyananl- Bulgaı r !ktisadi Varşova yahudileri Tobrük'a hava akını ~~' =~nıedehl~ oluop ~-
raber 25,000 tonllfltodan fazla hacim- afma arı IV•u mevzua temaa cuen auy 
d e iki ucnrct gemim batımu.ştır. Baş- Sofya 11 (AA) _ Seliiıiyet.li Mail gazetesi de. okuyuculanndan 
:ta ıkı vnpur ağır ha.sa.rn uğrntılııuş- 1tayııaktan bildirildiğine sare. bu y ahudi mah'allesinde Alman tayyareleri aoğuk kanlılıklannı muhafaz.a etme-

Anadolu ağziY)d., 'I 
konuımak ayıp pıı • 

S.' deıt bit 
Afj - &y Cemal ~ ~ 

mektup ald~ Veli .• : Pür .a1t• 
bir İstanbul türkç~le}eriz!ıit' 
yazıyor : cR esmi cJmre Bir 
den J,irinde bulanuyoTduııı~ııd• 
Anad ı w • busU' 1 

o u çocugu, 1§ }.ıılit "' 
miiracaa.tta bulundu. 1 .W 
tel&INzuodan dolayı onllft • 

etti. Y akıtır uıı h .. ı-· tiirlıı 
Veli - Türkçenin turu }teP' 

_..ı.:ıı · At! 'Bunların _...... en var, ttsı. • /ıJ#'! 

eİ dofru, hepai gii%cldİ1· . jpU" 
oclen adam, ancak keneli ~st 
dallipn göMermiş olur: f; 
münenrerlqmek aaadob118 .sı· 
ıan her Türkün d e konu~ ıt>"'1 
nı yazı türkçeaine yaklaJU~ 

icap eder. O da başka ~,... 
Zira, yuı türkçeaiyle iko ~ 
larumzın mikdan arttıkça. lı.O" 
bütün ntandaflarunız a>:1~ti1• 
nu•tuiu takdirde, millt ~{jıı· ~ 
v Ü .. ,__ 1 • nıı 1 
g muz ~vvet enmış, kttf·•· 
m~timiz büyümüş olaeıt dıf· 
Amirin alay ebnemesi )AztıU of' 
Amma yazı türL-es.iylc ~011 

• &'ıi r ııı . 
mııya yaklaşmak : g~ ~l~ 

tır. ıı 1lkteşrln gecesi, sa.vn.ş t{ıyya- _ ~ yi talep ettikten aonra fU mütaliia-
son günlerde Sofyada cereyan ~en o-Jüm m·ıbeti" mu••tru•ti•r b• ) • fila" k d b l releri tnslltcrenln doğu sahlll üzerin- X" m erce yangın Ve ın a. u unuyor: } rı 

de mühim bir limanı ve ndanm ce- ltalyan - Bulgar iktiaadi görüşmeleri, cEğer uı felaketli bir vaziyet Ankarada lig nıaÇ a t9 
n up batısındıı liman ve tesısıerint bugün bir çok anl~ımn im:r:uile bombaıi attılar meydana geke ve Moakova sukut Ankara 11 (AA.) - Buguprıot • 
bombalamışlnrdır. neticelenmiştir. Lemin 11 (AA.) - Resmi Al- etse bile, Ruslann Volga hattı üze- Mayıs stadyomunda Maske5 'f'l,. 
Şımnl Afrlka.sınllk darın, Alınnnesl Asabvaş Bulgar Hariciye Nazın B. PopoJ man iıttatistiklerine göre, içinde ya- Berlin 11 (A.A.) - D. N. B. : rinde kı: mevaim;nde mu~metc Demirııpor ve Harbiye ldına", .• tf1' 

tay~arelerl 10 teş gec • US- ile ltalyanın Sofya elçisi B. Magia- nm milyon yahadi bpablmı§ olan d '. d · kJ · • d~ ·• k d " 
m yt Ingillz tııyyare nıeydıı.nma h ü- f --'--'! . d ajansının öğrendiğine göre un ge- evam etmıyecc eıını ugunme du • Gençlerbirliği arasın a ed 1· 
cum etmişlerdir. trati arasında talyan - Bulgar ik- Varşova'nın )'aiıudi a:ıa.na.ı etı~ t ce Tobruğa k.ar§ı yapılan taarruz· için hiç bir aebep yoktuı. Bu takwr· ]aşmalarla l ig maçlarına devanı 

Fil! tinde Hayfa İngiliz petrol mer- tisadi anlll§Ill.asına e~ .0 1.arak bir ölüm miktan müthiş bir ~be.ti u - larda AMnan tayyareleri binlecre de, lran'ı kontrolda devam ettiği mi•tir. ııt' 
k 1 d -~ l ti nktad bal "dd t • ·ı T·· '-' -~- - .. · ar•' k zıne tesirli başka bir hücwn yapıl- proto o a unza eoı mııı r. m rr. yangın ve infilak bom an atmııı- mu e çe, Jngı tere. urJOKAO yo- Mu kcspor ile Demın;por 1',.. 

mı tır. imzalanan anlaşmalar, İtalya ile T~{'lmuz ayİnda VarşoTa~d.a ölen lardır. Bombalar, malzeme depolo.· lu ile Sovyetlerle teması muhafaza· da yapılan ilk karıılaımayı. M•'v,.. 
Şımal Afrlkasındıı hava muharebe-' Bulgaristan aranndaki iktisadi mü- 4775"1cifinin 3459 11 yahudidır. rında ve ehemmiyetli askeri etsisat• da devam edecektir. Bu itibarla el- •por takımı her iki dcvrede .. cle bİf 

beler nde tlç Inglllz tayyaresi düşü- badeleye dalıa büyük bir ehemmi· Yahudiler Vaqova nüfusunun ta üç büyük yangın çıkma.sına ıebe- de bulunan bütün ihtiyat kuvvetle- mirsporlulardan de.ha üstun 
:~~ı~. tür. Blzim knyıplanmız olma- yet TC gcniıBlik v

1
erecektir.

1 
_ üçte birini t eşkil cylecliğine göre biyet vermift:İr. Ayni gece Alman rin İran'a gönderilmesi lazımdır.> oyun çıkararak 3-1 kazaııını§~ılliiJ' 

Inglllz bomba tayyareleri, diln ge- Macar - u gar an a,maaı bunlar arMmda ölüm diğer nüfusa tayyareleri Hayfa·yı bombalamışlar Kral ihraç manevraların- lltinci karıılaıma Gerıc;le~ci: 1--
ce Almanyanın şimal batısındaki Sofya 11 (A.AJ _ Bir Macar iktl- nisbctle 40 misli fazladır. Yahudiler ve petrol tasfiyehanclerine iaabetler da bulundu Harbiye fdmnn. :ru~du. ar

3
as
1
r gaJıbİ" 

m uht lif yerlere lnflUi.k ve yangın sad heyeti, Bulgaristan 1Je Maearls- arasındaki ölümün üçte biri açlık kaydebniglerdir. Burada küçü~ bü· Londr l I (A.A) bk d pılmt§ ve Harbıyclılerm 
bombalan atmışlardır. Sivil zayiat tan uasmda iktisadi mübadeleler hu- yüzündendir. vük bazı yangınlar çıkmışhr. • a · • - oçya a yetik bitmiştir. 
azdır. Birkaç yerde evler tahrip edil- susunda. görllşne~rde bulunmak Jık aliaml k A b. d n ı . d hır yerde bulunan hır harp muha- --- - -
mlş evya hasara_ ~.ğ~~ştı~. 6 düş- üzere Sotyaya. ıe~tr. Bir flfY ~ ar . atı ır e ı ngiltere Üzerın e biri yaz.ıyor: A k d G k Rortlell 
mnn tayyaresi duşuruımuştur. .. ..... n tında ....AJmes!. beklenen is- olmamakla beı.ı;.r l:>unlar ıo~ za· B..lin 1 t (AA) - Dün .. ece Al- Kral alhncı Georae. belki bir aün n ara a re o- • 

~ .... • 
11

"' mantarda Vart0v• getosunu zıyaret ·. .. • ·ı•kJ J 
5ovyet tebliği vtçre heyctı Sotyaya ancak: gelecek eden bitaraf blr <ıiplomabn aözlerini man tayy~~el~n tarafmd,an bomba- düşman ifgali altındaki ..hmcre güre§ birincı ı er iiıJ 

haftanın ortalarında gelecektir. teyit etmektedir. Bu diplomat, ge- !anan İngıÜz lı_!llanı Hull dur. hücum edoecek olan Britanya hiicum Ankara ı ı (A.A.) - . f3ı.ıJ,,,. 
J\to kova 11 (A .A.) - Sovyet öğle 

• nkti tebliği: Amerikan - Japon müza-
toda l{irdiklerinin keadieine dehıet Bombalar aiır huar~t .. ::ır-P~~ -;;e kıta1annın manen.umda bazır tehir hipodromunda bölgemıı . ~ 

d.i~f ~ \emlıtir çok uzak mceafeden gorülen buyuk bulunmuttur. Hu.ust •rette tec· ko _ Romen güre§ birincilik Jll~ )e-
ıo blrlncit.eşrln gecesi kıtaatımız k • km • di 

bütun cephe lmtldndınca hnrbe de- ereıı çı aza gır ver eoy · yangınlara 9el,ebiyet vermiştir. hiz ed.ilmiı deniz veaaitiJe nalt- hakaları kalabalık bir se;:yirci kııt e' 

200 lngiliz tayyaresinin ledilen askerler bir İskoç ıölü sinin önünde yapılmıt. çok bet' 
k.ıytlanna ihraç talimi yapmıtlardır. canlı olmuştur. ii' 

Almanyaya akim Askeri ba~ka vapurlaıla eelen tanli. Müsabakalarda birincilik alıuı ı-
vnm etmişlerd ir. BrJnnsk ve Vlnsm.ıı Vafingtoo 11 (A.A.) - Ünited 
ıstlknmetıerlndc muharebeler bllhas- Preas: fyi haber alan ma.hfillude Jaoon - Amerikan 
aa. şiddetli olmuştur. zanncdildiğine eöre Amer:ik.a - Ja· 

Mo ·kova J1 (A.A .) - Sovyet teb- .. '---' 'b. L a-"r 
liğl: ponya muza_.e1uı. ı~ Çt&.~z •• : 

Vl:ısma kesiminde dilşm.an hücum- mlttir. Bunun .ebebı B.irlqik. Amen· 
Jarındıı düşmana ağır kayıplar 'VCrdl- k&'nm Çin· de 193 7 atatükonnuıı te· 
rllerek geri püskürtülmü.ştür. 800 aisinde ısrar ııııyJemC9oicliı. 

Japonyadaki Amerikali
larin memleketlerine 
nakli ifin Wr anlqma 

yapıldı 

Londra 11 (A.A.) - 10/11 bi- kamyon v~ tayya;ere ~fl k~y~ relÇ.iler şunlardır: 56 kilo.da ,t\~lo" 
rinciteşrin ceıcesi imparator)~ han t~pları takip. etınifti~· Hücum ıstih- ragüeünden Niyarl, Birincı, 61 fJe' 

!'I_, .... -.,.. '--m- kam askerlerıle denız tayfaları ta- da Ankaragücünden Mustafa '1_. 
J"ırvvetlCTine mensup uu ., - :ov f d l L _ l ı..,__ ~eJl 1 ra ın an yo IMIZJr anc:ı.taıı •onra, ton, 66 kiloda Ankaragücüno •. jjil' 

Alman subayı ve ukerl obnüştür. 
Brinnsk kesiminde Sovyet kıtalan, 

'3 Alman tankı tahrlp 'Ye bir d~ İfa/yan tebliti 

banlnnan tayyaresi Almanyada deniz aske~i n meohur lskoçya ala· ıar Doğu, 72 kiloda Ankaraıu~,..
Ruhr ve Rhenıcnie mıntakalanna ymın erJerı tarafından ~thr. den Celil Atik, ']9 kilocla .Arık lo" 

I.:>Eoten aduı hücumuna .. ı~ak gücünden Vahit Ceyi~kar, 67 j!.ı, 
ıe~ş _ola~ kıtalar da k..dm onunde da Ankaragüeünden İsmail.. B-1' piyade taburu imha etmlştlr. 

Brinnsk lstllaı.metinde diğer bir .te
"1ndl', 23 düşman tankı 'Ye ~er ta· 
11yan 80 otomobil tahrip edJ~lr. 

..... 11 (A.A.) - İtalyan oıdıalan TcıQo 11 (A..A.} - tJ'8"ed Press Beazin aakliyan hıT goaterı yapmı~lardır. Ağırda DeminpoTClan ŞükrU 
umwnt tara.ldhınm 496 :nım:oaralf' ~: • İngiliz Parlamentosunda kan. 

Alman cephesinin batısında faall
;pettc bulunan bir. Sovyet çetesi, 50 
Alman askerinden mürekkep btr 
m üfrezeye hücum etmlştlr. 15 Alman 
askeri öldürulmüş n geri kalanlar, 
buyuk miktarda teçhlmt bırata.ra.t 
bçmı4tır. 

Diğer blr yerde, Sovyet ~tecllerl 
btr yol boyunca kara ma.ynlerl <ilil
mlşlcr ve clvnrdıı pusu kurmuşlardır. 
Silah ve mühimmat taşıyan bir. düş
man nakliye kolu bu kara ırucyn ta.r
losınm içine düşmüş Te havaya uç
muştur. Ertesi gün, bu çete bir Al
man birliğine hücum ederek 15 Al
man öldunnii§tür. Bundan sonra. da 
bu çete, Almanların umuml kamr
gdhlan tle milnakale haUannı kes-
mlşttr. 

teblltı: tyı haıber aıan maıb!illel"de Amerl- gara~ın mubakemeaı açılacak müzakereler 
Tot>rukt.a. ~ b6Zı ha.nıö.t ~ ka • Japonya Jtonupnalannın Al- Bıenzin almak QZJeTe gelen ooförlere 

nasında Jntaıaruruz bir~ d'üf- man :menhalanndlllll ~an 03.yla.- i>enl:ln olmadığını SÖf)ed.1~ halde ga- Londra 11 (AA.) - Reuter·in 
man ..tteri esir et.mışlerdir. Mıtıver lam ıaubalif oı.rat, !llesl~ <?ldu- rajm deposunda. 1t1 ton benzin bulu- parlamento muhabfrj yazıyor: Par
hava.-ZUtamlan yeniden Tobruk ıtu blldlr1lmet:tedlr. Bu ma.hf1Uer ko- nan Te mllll korumn& bnunuııa mu- lamentonun aniimiiuleki topl-ta
m~em mevkline ve Mara Mat- n~ann muft!CakJ)'&Ue nellıce- lt ~ten dolayı ma.hkerneye sındıı, hükUmetten, Ruy.ad.aki ..., 
ruh böıgestnıe atmlaıı ~+.ıaz::~ Jenmes.l için ~u revcut oldul1;1- verDcn Ayaapaşada modem gaml sa- keri vcızey.et hallıni:la miizalı:ereler 
Liman n demlryolları te ına, nu söylemektedirler. ~-ı .......... a-.....-.. ___ ......_._ __ _.._e açıhnası imkinmı hanrlamaaı :iete· 
~ ~e depol.a:rııwl, oto- ıuaı au1- .,.,.,. .......... DIUI ......... ~ 
mobil paMlanna, deniz t"YJtlU'C 11- Tokyo 11 (A.A.) - UnlW Press dün asliye ıtınct ca:a matı.kemes1nde necektir. 
m&Jl]annı:ı. ?e düşman ord~a.fl,n:ı. blldirl:ror: 'bak:ıhnıştır. Zannod.ildiğine göre, hükumet, 
muhtelif ea.pta bonıt>alaT atılıımf, in- ltp0nyada .,.. Japm. :tontrolu al- Bu celsede mtidd.elumuml ldıdla.- parlamentodaki fikirlerin tamamen 
filA:tı.ar Te yangmlar ~!'tt$ ~ tında bUJUnan ~fılerde ya..şn- na.mcstni okumuş ft 8iiba 9V'llunın izhar edilebilmesi için müzakıaderin 
de edilın1,Ul'. yan Aın•.raatılann :nıa.k1l Jıç1n J'a.pon- rhttkAt ~u •bit olduiunda.n sürgün mümltün olduğu kadar aeri olarak 

İngiliz t.anareıerl BlDgul ~ ve. ,... le .&ln&rlkııl MUIBda 'btr ltllM ak- cezasile ce::salandmlın81imı ıstıeml$ir. yapılm-nı iaıt~mektedir. Gizli bir 
cln.nna ~ blıtmç bcmJk -- dedtlmt4f;'r. ama JD'llGılıllfl Amerika- MaZaunwı v6kllleri de müdafa.a.lıu'mı celaenin yapılması da muhtemeldir. 
mışlaidır. Pet uuaddl hw'aı 'Mr- 'da.~ J'a~~ yapm~ar. mahkeme Drarını ?ehllek Bo auretle hükGmet açı]ı.: bir celsede 
dır. İnsanca teıerat yoktur. Jııı!DCli e c1&ı~ • . V• 1 -'- • 

Oonda!! ~ cephelerinde _., Bunlan almak ıçln ~ Japon vapuru ü.ııere muhakeme ba4ıka ııilne bırakıl- rv~ıyec~ı cevap arı Tcrm~ un-
deter bir h.MJae olmaımştır, ~ çı'kanlmıPır. ımştır. kanını bulacaktır. 

Serseri köpek ve 
kedilerin imhası ~ 

Belediye kuduz tehllkeSııe _ .=-... ~ 
acrserı köpek Te kedilerin ~.,. 
dovam etmektedir. Eylül a.yı zar!~ 
oehir dahilinde do~ 400 se,. 
k(:ıpe'kle 2"10 kedi itlM 01unını~ 
Beıe41Yen t-'W!laınz olar.ık d3 " 
da dol&§ıa.n birçok ev kôpeSlerinln bıJ"' 
imha edlldiğl 1hba.r edilml§Ut. ~ 
susın Belediye alMcaı:iariann tal' 
dfkka.tJ..nl oelbetmekl~ beraber, 1t1eıt" 
ınasız sokakta. dOlaşan ev köpe tfi' 
nln imhamndım. hlQblr mesuılyet 
bul etmtyecektiT. ,.,,, 

--·---····-···......._. • ..,..,.. ... Jtlfl • 

Tahran Büyük Elçis• 

KADER! mau.arada.ıı iskild.i. Yüzü bemhe· lıte b11 aevgiye genç.liiini, ı>enli· yokuıunu tırmanırken yoluau kea- Suat Davaz'ıf1 
yaz kesimi,, gözleri hadekalarılllll ğini ve IWr fCyllU ~ 9CTC feda mİf, evvela rica .onr• da tıeWlid -lle • 

Aşk ve macera romanı 
.!çiıı.e batm14, Jı.yeti umumiycei itiba- etmifli. l,lediii hat.dan dayduğu Melihayı yola retirmelt ~· cenaze meraSİIJll 
r:iylo ~ fenelfoe dönmiiftü. Bir· derin utanca raime!ıa 9ueün de bili Fak.at Melilıa, bu çidrıİD tıeldif1eırl' 
kaç q iGinde l>u le.adar esaslı bir ayıri fiddet ve~ "'°"mdu. daima nelretle ve iıt:ihkar ile redde- Ta>lıran'da ve.Cat;.eden Tabı"an bU~ 

Nakleden.: (VA • Na) deiif!klik 1mbi1 mi idD Aynada gör- CevdetKı wh LA7ü. d>zlerindcn diyordu. Hatta Oir gece kıuaiız. e!çluiz ept D:iı.lUfm can~~ 
. qa plıre. llıC.ba kendi çebersi ro.i hiç eltailmiyor.Mı. Oo• aklına ptir- gene k.ran~. b.ir .okaiın k~ tkfe8*1 TOl'OS ı· gıre.Qe ~~ 

Tefrika No. 51 

Meliha. Reca.inin ilk aöderi IWP- icift oLtcakı .a. B11, ~ •ı lıir inMladan zı· dik~e bibi tatlı .tadı c;arp~rdu. de Fahreddini karp.aıncla ~ ?Uftlıll&JM etmiftlr. :lıledl.m:llmı eeDıs 
· mıda evvela -fllflnp ka1mıt, eoara - Ben bir ltadınla nleaıirwıı. de 1rlr Z!!f1i .,._esine :benziyordu. Fa.hredcliaain ._.,iııı&M .,.p dü· l~a.dı :bu~ ~e Clana W asi Sfrbcl .nhbmı&a. ~ 
4fa yÜ~Ünii., bit Jun dalga91nın kap- '°k bopma &itmeli. ~ ~ k._ Jı:amen ciz)i derd, fÜrerek fffet V~ , •••UN karii ,-ap- çıden yardım ilıtemi§ti· =~~dit~~-
Jı.dı~ı. hiaetmi§ti. • ~ ~ ~ bir ~ aormJ7«• ~.endiıdode 'M de.ece k01:lnırı:ç tah- bğı auikaad, ;a,ea)iiiai malıTetmif, Fa.kat Fid~ ı ıl9n. y..ı.n..a plea a ~~ !..s 11j1tnıeta1"5J fll' 

Şimdı odada yapyalnız: blarak cagmı, .Ee°h'enr ki ba~ izdi~ ribat-7•Jllmlftl) ŞJf& bulmaz bir der- amitkr.iıai. tatlı hülyalaruıı .&adür· bek{ıye ~ o• ta...m.: 81CHJlntte«t aile bbrine de~ 
•ziyeti diifündükço f5Jci patronu· 90nra sadık kalsın dcm11 ve: , p;niil dadii.e ~tı. Bu ınügtü. Bu adamdan ölemve aehet - Ba b.duı metres.imdir. Hay · tir. 
~ d~~i. T~ .&in çehrmi ,amn- . - Bu k~ _ lstanbuWa, bir ~ J:lert y;m..-.ı .le ölectılıti. Gözle- ediyordu. Fakat oea P"tl ne ya· ca:adan çelıcil, diyerek ~ -~ ~------------~ı 
41a, yenMIJIUn JWR.ir. cleaeas yüzünfi kenclisim ccmm.ıuı pek ;ıiDdea ~ linıde D1Ut•n yanak· pabjlirdn Falu:cddia{e, o ~ te- m11. Bekçi de: 
•nhrkıcn eörüyordu. nlıcrini .de ilave etmitti. Wııkaç. 4laınle eö31Y1lfı dökül· cavüzü itfedikten aonı• blrsok 41le- - Benim .ecununınıa..ı diyerelt 

Recaiııiıı teklQ.e ne CC:"Vıq> Yeıe- Mellha ba imaclan lüç 91-a- dl. GdQ, r;ri ~sacaPndaıı kork- falar ya kendisini .okakta bekler- onauz silkmif, çıeltı1ip ~ Ne 
eekti) Şüphesiz izdivaç teklifini lta- mqtı. Çiinküpatronmrunlmlraçp ~ IYıçJı:ira LIÇbra ağlay.aCakb. iten rulamıı. yalnıt ODU..~ pz· yapacaktı) Re.alet ~ ve 
lıiıaJ etmiyeodc.ti, edem~zcli de. Fa- aonr• ikcnd"ıııine C'Yl~c tS~e ~ Calibeair, miifabede vo lcrini vitrinin camlan arkaemdan .aleme real olmak lkorkuu, r.anRı· 
lat ~li ne oJacaf. Layab:nı na- ul.namııiun akhndan bile eıc§lrme-~ aldaJMDadığını timdi an- kendisine c:l:ik.crek haris lıaris ba~: mn...bütiin bu arnııpklsklan ıııüki,t ile 
iııJ lcazum:.aktı) Evlenme teklifini fflilti. ~. Evet ftmidlliz. tifaaız bir ken gÖTmüı, bu hakıfla7<la kendüıini bsplamaana sebep oluyordu. Ken
)iı9ddetmelle lıcr ,eyi liay'bedeceği- Şimdi Me~ ba.§UJİ *11 e!ine Cla- der.le kapıılmııtı. Kalbinde daima cebren de olsa kollan arasuıda •k· disi kim&esi7 .. aiks.iz. hamısiz hir işçi 
iıini, izzctlnefui yıualena.ak olan ~ masaya ~ilmiş, Recaiyc ya- kanayan ve hiç bpannuyan bir mış rve sev4Pliıind.en ayırml§ olmak- kızı, Fahreddin ise, ~erıefli bir h&ki
Jıiıı 'licmp edamın ~aıı da z;ıcağı cevabı dirşünüyoulu. ~ü yara vardı. BwM:lan birkaç ay evvel tmı doğma §eytant bir sevinç sez· oğlu idi? Kendisine mi, Yoksa 
mahnmı hlacaimi biliyordu. Re.- ıRecai ile yüz ,.üze gelerek etekli- ne çılgın ümidlere kapılmı:b. mi~t". Fa~redc:h~in. l)u ıhak:ı;lanndan Pıı kavv~li aciarn? mı ma~
-1. 50 - 60 hin liralık büyiik w fhıi kabul edemem> ~ezdi. Ba- Bir aralik hayatta, kU?disine des· aeıılen m ana şu ıdı: dı> Melıha bu acız v e z~a~ı hisse-
.-veu, genç bzın redd~lec w. nu aGylcrneğe cesareti y.O\tu. Onun .tele'. olacak, ölünceye kadar eevecck - Ben .istikbalden ümid kesmem. d c rek su uyor, Fıı.hrcd~mru.n ken· ı 

akhndan bile geçiremezdi. Esasa p"Dlek~ telliôni zoddedıecelttL bir q bulduğunu zmınetmi§oli . Çıl- Cenc bir .gün elime clü§ecchin. d isine ~~!t~ o~masının hiç hır fayda 
l'.aç l'fhı ewvel k.endislııe qlcrinin Cenc; kiz. }hı <Ieıin <lü,tincelere dttasrya sevmi~, ayni şiddetle aevil- Fahreddın yalnız bununla ~alma· :v~rmev'!1~ıru gorer~k. ~n sonunda ç c
~ W.Cderlten, yça1>il&- ız-.eıı, lıir malııf g&ideıi ma a- 4iİjine inanmııtı"> Sevgilisinin aşkın- mış. bir90k. d efalar, gecelen geç kılocegım ve kendısını rahat bırakn-
N mulııteme.I Mr itirazı inlemek ta ara SJlll 11" ~ ~ü ~ :nuıl WRbc ~rdiL vakit, eviac dönmek iı;in Scı-eocebey cağını wnuyorG. (Arkası v•) 

Xe dem.eli? 
Tan gazetıesi, JO{;H ~ 

ilüshaeında J>ebiınFt fabrika' 
•t> eedivhaL .-ısmda ~el 
ettirmektedir~ tabirini 1a11tA111-

yor. 
Bu zcvksİz söze De ibti)aÇ 

'f'llr) Ayni fikir, tür'kçemixde 
~ türlü ıtürlü ıe1a11erle ifade 
edılmiyor mu: 

< T ed kik ettirmektedin. ct:ıb1 

kik ctt.innektedir>, cmiita!Ba et' 
tirmektcdir> , <araştırmaktadu>• 
uontşturmaktadır:> •.. llb ... 
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~~~~~;;;AMA t ŞBBiR BA.BERLBRi) 1 KONUŞAN MUMYA~~· ı 
~~=i.iS:.~ Maarif vekili Bir tehditci yakalandı T~IN:;n: k<ndl evlüdlm y::~1~::~=~ F~.~~.R:L:-
~ Birkaç gün şehrimizde gibi ~er.tın. Eğer bu sözleri blr b::ı~- krnlının sarayından k çtıırını sö ıı: 
~I en on bir buçukta gittim. B Ş • • k Q K d kt I t h dit ka8l aöyleseydi, atzını yırtardım. Sen, yen Hab~ kızı Ş!ı.b::ık!ı. h kkın,ı:ı pn-S: (~-r.zkan. çıktık. Beyaz Ön· kalarak yüksek okuilar- . u r aya an me up a e bekAr ve k rarsız blr erkeksln. ı tan- dlşaha 51.1 mnl tı v ~ rdu: 
~ 1 -OU' cawe:) Kolalanm11 da tedkiklerde ederek n500 lira "st M . h t bulda. seni bekl y n kimse de yok- - Habeş tanda. (Ş ·n) ndını 
L..,....a «hotozlu» bir hizmetçi ~ I eyen e me tur sanının! HnlbukJ ben, altnuşın:ı Uşı~nn k dıı;l r elli y d n o cc 
i'll)a....._ K bulunacak Alı" suç Ustu". nde yaka•andı . gelmiş, çoluk çocuk, torun sahıbl bir 61 zl B ~ı... tı--. dı ~ tu.ı.~:... übilc ialiıb 500 aaman• ' insanını. Hepsinin hasreti ca.nım:ı m • r. 

11 
rnuu ı~uıu " r. 

~ ~- dii.ı:: ına!Urn. n..-,... '-"etti. CŞn.bal.a) eski H be nzlzelerfnd n bi-
1..:_--~ ..... _, vµ _ _. J rlnln ismidir. E er bu kız hC'll'li elli 

ııı.t~endi hazretlerinin aalonlan MaArlf Vekili B . Basan - Alı Yllcel Gözlerini S'Ü7.erck ı;üldü : ~ · ~ ile "·--~- ed:ı-:.ti· Ora· dün sabah şehrimlze ge~lr. Vekil Tehdit ve oantaJcılık suçundan Evvelki gunh B. Şükrü Ka'-"" , arala- - Hele son zamnnd:ı. Ceza.yır esir- y:ı.şını doldurmamu ::ı, clftn ~ndıt,-ı-·~ uuuun .... ""t • J- na 1nnnmnk lazımdır. Habeş!standa 
~ ~ un Aneak bir h..,_ pi Baydarpqa p.nnda maarif erkA.nı maznun Mehmed Ali C>Jtay adında nnda tararlqtırılan 1ero. Mehmed ellerinden tıı.nuun yedi Jfiz nltına. sa- blnlerce icadın bu islmle ynşrunış ve 
~ ........ :_inci ..a:.ıı.- bir • - ve dosttan tarafından karşılanmıştır. biri dün Sulta.nalunet blrlnci sulh Ali Okay Ue bul~U§ ve hazırladığı tın aldığım Hııcerl öyle özledim ki.. cm Ya§ından önce ölmemiştir. 
&ıı: ~ kon • -.- ........ Vet:U ,ehrllnlııe J'9.Ptılı bu 197ahat ceza mahkemeelnde 9C>!1rUY'& ee'lrtl- 2600 lirayı taıdlaın• -rennlftlr. Bu a- Utı.r ıos, J'C)la çıtanen belll böyille-~ ~"YOl'DUIJ. l.6t!- ~- hakkında bir a~I7.a §11 tzahatı m.1.ştlr. rada pollsler ıelerek Mehm.ed Ali d1 mı, ne ya.ptı? BUmem .. gt\n geçtik- Selim: 
~ lr.,j Bereket ca.cl• bar l'C'mlşUr: Tahklkat evta.kına. nuaran: ma.z- Ot.ayı suç berinde yakalamışlardır. ~ ~mde tftt010r. Her katede cmuıı - O halde Tuman bayın carlyeal 
~ lbelduplan TarcL. Onlan - İst&nbulda b!.rkaç eün kala.ıü, nun Mehmed Ali Okay nvelcc An~- Maznun Meluned Ali ObJ adll,e- hayalini eör\Qorum. olan (Şabaka) da Kab~ içinde 1a· 
llllll. 11;..:_7~ını saat kadar oyalao· tınlverslte, yüpe'k müheru:Us ve telt- doluda b.lr m~ mb!Je mOd\lrlu- 'Je teslim edilmiş ve dOn Sultanahmet - o. halde efendimiz bir bahane 11yor demektir. Fakat, a.da.ınları.:m. 
..._~İye: ntt mllaruıd& tedkiklerde b~~ ğü ya.ptıkta:ı ~ ~ ~lbnl.nuş- blrlncl sulh cesa mahkemesinde sor- tıulup ıstanbula döneblllıwlnil! onu n eden· bulamıyorlar? 
~. ~ve İçmem, kqpnl Bu ,..t. cait'ım. Bu tedklklerim birka.ç gun .O· tır. Uzun muddet ~z ~dolaşan ıruya eeldlmi.şUr. Yunus J>ata l(l&leıinl ~: - Carlyenize ruhsat ' 'erlrsen1z, onu 
~ kesil' ! d • tim. l"eOettl.r. MUteatmen Anor.,.a döne- Meluned All Okay geçenlerde eski Maznun a.hk ed i" f - Ne de.din bir 'bahane mit İşte bu O. zaman içinde bulabillrim sanı-

&ıı.:-... r - ftlUf .. ceğim.• Dahlllye Veldli JJ. Ştıla11 Kayaya bir ederek· m em e suçunu ..-ra mümkün deeu.. 10nım. 
~ • oldum: Yanma dop11 Vekil dün sal)ah ytijı::sek mühendtl tehdld me-ktubu yazmıştır. Mektupta · _ h _ Dedi. Sarıca yavaşça lllve etti: - Pekala. Ben de aenl sarayıma 
~ ~ ~a ~ladı. iir ..,. " tmıUc o1ruluna giderelt. Okulun .bazı eski meselelerin üzerinde durul- - Evvelce nahlye müdurliiğu yap- - Nasıl mümkün değil, a devlet- alıyorum. Sana da haremde bir oda 
...__... helirdi: Mütehetıim, Maal'if Veklletlne devrinden aonra makta ve B. Şükrü Kaya uhdid edl- t.u;I· sonra açıp çık&nldım. UZWl Um? insan isterse. bahane mi lcad versinler .. ve her gün bana <Şabaka> 
~ laınimi, nazik, kiJ,ar... bual olan nzlyetl tedkllt et.miftlP. Jerek kend!sindecı tld bln bet yOs lira m ddet 1§ bulaınttd.ığun için parasız edemez? . • tstanbuldan gizli bir haber hakkında dü.şündüklerlnt, yapt>klan-s; \Oe gönül alıcı eümleler IÖ • Paza.1teal dnfi sabahı, sut doka- 1.stenmelttedir. -re aç kalmıştım. Bu TUtyet lral"fL9Ul- aldım. .. isyan hazırlığı varmış. Müsa- nı haber ver! 

Ne İyi e • im d _._:.• 1 da Maarif Ve1dll B. Hasan - Aıı Yce- B. Şükrü Kaya, MehJned Ali QJuıyın da biraz p:ıra koparmak maUadlle ade edin de gidip t>e.stırayını ve işlen - Bundan sonra ya.nınızda 'kalaca.-
9-di ~ er~~·· Un huzurunda yiikae'k nıübendls mektubun& 7asiı~ eevapta, Jatedl~I mektubu B. Şükrll Kayaya JUdım. 1'Qluna koyayım.• dersiniz.. pa.dişnh Aı.m, değil mi padifahım? 

..._ ~ .... dfu lf• balledecelmı"aa .•• mektebinde dendetln ~ıllf töreni,... lkl bin beş yüz lirayı bndl.!lne vere- Bu suçumun cezaaı ne ise çetıecelbn. derhal müsaade eder .. J1k çıkarsı- - J:nt. Haydi götürün bu kadım .. ~ !':'_ c;n dolayı «pardon»· pılacaktır. . cettnt blldlrerdt paı'&yı ftrmet tçin Demiştir. Mahkeme Mehmed All nız .• bu veaııe lle Cezayirli d lldadeni• hareme .. 
~ ~. biraz daha miilaad• blr )'er t.ayin etnm ve gününü tılldlr- Okayı tevkif ederek hükındakl ad- de kaVUIDlUI olursunuz! <SelA) padişahın huzurundan çı-
L...~ de yeaıejini yeaeymİf... lf icaret Vekilinin . nı1ftlr. Diğer taraftan n'tayı r.abıta- 11 ta.hkiknt.ın mevkufen devamına ta- Yunus pe.p, sancanın lı\tıreıerın- karken, kapı medhalinde Yunus paşa 
~anı: cBen de açıml• eli- d . . Y& da haber ffl'ere!t cGrmtimethud rar vermiş ve kendtal tenlfhane1e den her zaman h()liandığı için, bu llc karşıla~ı. • 
~·· Keza cbari bir dilim ek· te kıklerı tertip edilmiştir. gönderllml.ştir. sözlerden milteesatr olmamı§, bllikia hVezirlı\zam , Habeş 'kızına şöyle bir 
-....._ ...... llıeJnir d ban .. nd , d Şe.htlmlme bulunan Ticaret Vetdll sancanın verdiği fikirler kendisini goz attı: 
~ ._ Ah e a go er.~ e- B. Mümtaz Öömen dün de tıecrldtıe- Od • • K'" ı· 'd ölU b1r hayll düşündürm~tü. (Arbası var) 
." ~ •• , razay~un: cSeni da- rlne devam etmt.ştlr. Ve-kll dftn ııa.ba.h u n 1 $1 ur 8J an m Acaba Yunus pap. böyle blr oyun 1 ~ orunı: Haydı! Park Otel ıu· İthallt n ihracat blrllklerine giderek hazırlasa . padişahı Jcandırabmr mly- Günün Ansiklopedisi 1 
.:'lll lr-Hem kammma doyurur, tacırlerle tem.as1Ju•da bulunm\Jftur. dl? •-------------'-
\ .._~uruz ... ıt Böyle bir telılife B. Mfimtaz ötmen btı a.Qaınld eks- Od 1 ld k• D kt Al k d Sanc:yn: ""'~.n tabii ••• Naçar aç hiiliç presle Ankaraya dönecektir. uncu ar, e e ı o or e aan r - Boyle şey olmaz, oğul! - Dedi - Ahmed Refı"k 
~ katlandun. ' ' mallarını beyanname kendisine atfedilen ~ıet l§lerı Ha.eere feda edilemez. 

• .. - d.. c·· ··k ı hi 1 . lite, insan bazen hlsslyatına kapılı- 11/ 10 tarihi Ahın..,., L..":'- 8ir 1 .K~nm uı umru ve n ıar ile bildirecek er auçu reddedıyor yor dı:ı. ne yaptığını, ne söylediğini . • .. ~. R~fiğln vctatı-
~i" likör alır mıaııı:us, beye- V kil• bilmiyor. Ben hlc; şevketlirnln yanın- nın dôrdWlcii yıldonumune _nı:sıadıtı ' e ı -- 1 d 1ı ? lçin, k endlslnl sevenler Buyuk.o.dı:ı.-

~ltiiııq di.hilün yelıfa» nazariye- Gümrük ve İnhLs:ırlar Vek1ll B. nat MUrakabc komlsyonU fehrl- Beyoğlunda. Mnrika. a.dındn. bir tı- a:a:ı~~ :u rı::=şmadş.n sonra, sa- daki kabrini ziyarete _gittiler . .. 
ı Ralt Karadeniz dün İst.anbııl etim- m!zdekl odun ta.clrıertnin ellerinde zın kürtaJ neticesin de hnstala.nara.k r aydan çıkıp gitti. 0 gün ehramlarda . Tıırihçi ~.h"'.~d Ref ik merh um, 1Jr-

1ıııı.' l'eıekk.. ed • ! rütıer1 tıa.şmüıdürlOC'Qn4e 'Ye Muha.- bulunan odunları Wblte tarar ver- nakledllditl BenJorJ hastanesinde öl- yapılacak hazine nakli işlerinde san- gublu Korlukc;u ~lu ailesinden Ah-
.~ •erdim UT erun, evet • ce- !nza. başmüdürlüğünde tedklklcrd.e :nü.nlr. Oduncular mevcut odunlan- düğünü ve kürtajı yapan doktor hak- ca da bulunacaktı. med ağanın oğludur. 1881 farlhlnde 
'- ~d • . bulunmuştur. nm miktarını blreıı beyanname !le bu tında adliyece tahkikata ba§landığı- Tunus paşa , padlşahın yalın~ kal- Istanb\llda, Beşlktaşta. doğdu. Beşik-

~'" ~c e tertibat_ Mfillt ne de c·· .f • Jd. ayın on befine kadar komisyona b11- nı yazmıştık. masun bekliyordu. Selime onun da tafta Vl.s!:~de mektebinde, Bcşlk~ 
~e1nüı. Bir ıürgülü kapı oç tarı esı uzab ı d1receklerdir. Yapılan tahkikata naz mn Mari- diyecekleri vardı. taş askcrı ru.şUyes n de, Kuleli idadi-
....._~-doiru açddı. Büyük otellerde Büyük pcııstahane clvanndg. ihsa.n Şehirde odun stoku tcsblt edildik- ka Emirglnda Saf.raf ao tntında o- * '1nde okudu. 18{)8 de Harbiyeden pi-
~ aı'Li, tekerlekli bir anne •a· i>ult. göç edecekler 1çfn Denlzyollan ten sonr& kıllllı: lbtlyncın karşıların- tunnaktadır ve kcndisl on dokuz ya- Ya.vuz Sultan seıım Habes kızlle Jade blrlnclllğl Uc çıktı. Askeri mek-
~. • • miitnMl'YTi iPiler' idareslnin hazırla<lığı yüzde 50 tenzl- mıyaeajp an1qılır ve toptancı odun- §Uldadır. h konuşurken, Kara 0smanı e.'llr eden teplerde ve Harbiyede almar.ca ~ta-
~ ~~ ek :...:ı JA.tıı göç tarifesi müddeti bltml§tl cular da mtlftüllt çıkarmağa teşcb- Marikaya kürtaj yaparak ölQmilne Habeş cariyesini hatırladı: birdenbire rlh okuttu. llalkan hart>lnde_ yüzbaşı 
a:"te 1 yem ten aonra "\"":" İdare bu tarifeyi 15 gün da.ha mat- büs edene Bel«llye istlhlal mmta· sebebiyet verdlll 1dd.la edllen T""1m içine bir ıüphe cirdl. rüU>esinde bulunuyordu. ~erlnde-
1....~ lrlalııus ıeyler. Aralarında bar ~tır. kalanndan dolrudan doıtruya odun elvannda doktor Aleksa.ndr dün Adil- S&kın bu 'kadın Şabalca. olmıı.sın?I ki r.aftl'etten dolayı teknud edUdl 
~L et fİfesi! Nereden de aak- getirtecektir. Bunun Sçln tcat>.eden yeye cetlrilerot ~ çeldlm1'tlr. ve hemen admı aordu. llabet kı- 17muml harbin 8<m yılında Darfilfü-
k ..-... Piyuada bollula nrken Hava seferleri tedbirler derhal aıma.cattır. Ddktor Aleksandr lfade.sbıdc: zı: nmıa Osmanlı ta~ı mualıtml, soma 
ı..: -,,er ve i erdim. Doldura bir ,. .... • • ,. ~ - Ben Marikayı ~ımıyordum. Ki· _Adım SeH'ı'dır, dedi, bla üçüz icar- da ayni der~n müderr!sl oldu. Tarihi 
~ çektim. ç lttüam ~ rets:,~~~~ ~b:11~':ıa bi~~~t~~ Madenı yag ıhtikarı lt1 haatala~dan Jillyan~ &dında bir detle.riı. Dünyaya üçümüz blrden do~- Osmani eooumeninde ve tarihi vesi-
~ lalı ı Yeınlfte Hasır ibiteleslnde madeni bdJn bir &un MaıikaYı aR'tr haata muşuz. Bunun lçln ha.bam bu adı toy- kalan ta.mlf lr~unda azaydı. 
~ av e.... lecektJ. Havalann mli3alt gltıneat do- yaR" tlcaretl yapan Yani Gico adında blr halde muayene'haneme getirdi. muı b:ına. Ben üçüzlerin en tüç\lğü (Demlrbq . Şa.rl) adile neşrettiği eser 
~ eie'!dım, ıene ~. v~ la~ile bu seferler ayın on beşine blrl, tenekesi 440 kuruşa &ı.tılınaın Kendisi çok hasta ve mütemadiyen yani son doğnnıyım. ' d~layıslle lsveçlller kendisine birinci 
~ • tavnyle ev aahibı belD"di. kadar devam edecektir. lcabeden yağın tenekesini Jtnnl dört kan zayi ediyordu. Sebebini IOr\lllca, -Öteki kardeşlerin 00 aağ mı? rutbtd~n Vaza nL.-;an ı verdiler . Sosye-
~ ~ar eden mevzua temu ıı::tınakaIAt Veklletl önDmüzdeti liraya satmak suçundan maznunen gayrimeşru çocuğunu düşfimıek için - Evet. Uçümüı de YaflUWllS fa- ~ Karolln de on bln f rank m ükl\rat 
"-t --w dönmeleri arumcla 'bir iki abardan ttlbaren tatbik edilmek yakalanarak adliyeye verllmi§ttr ldnln veealr Ulçlar &ldıtuu "Ye ken- kat ben kardetlerimi tan~am tönderdl. 
ltıı.; ~ kollUflaldan IOlll'a b· üzere ha.va seferlerl için genl.f bir · dl kendine ameliyat yapmağa lcalkl.f- çünkü babam beni k küçükte ·· Bl~k mecmua ve gazetelerde bin-
-, lakant d ttun. program hazırlamaktadır. Tayyareler Edimekapı • Otakçılar tlğuıı söYledl. Genç kızın vazlyetı çok • ıın sarayına vemıiı}pıe orada b~: lerce iarihl makalesi intişar etmıştir. 
Lı.' aya ..... a .. .. memleketin belli blflı büyüt teblr· • • Tahlın, hayatı tehlikede id.1. Ben k.en- ıüm ·· Tarihi. umumun okuyabileceği zevkli ...,._? rızası açm, bu 11e •alüdur ıetıne ulnyacaktır. Bunun için bazı yolu bıtti dl.sine hiç bir müdahalede bulunma- _. Peki Mısır toprak! 1 bir lnraet haJlne getirnıi~ir. Ha.yatı· 

O ~leriınlzde tayyare meydanları uzun a.ma.ndanherl ln.şaa.tı devam dıtun clbl Ulç da verm.edtın. Dubal düttön ·· arına nam nm llk aathaaında werlite ve asker-
' ~t ki, eaki konak aahip1erin- intan için hazırlıklara. ~an~ll'. eden Edirne.tapı _ ~ar ,olu w.- Haaeld huta.nealne Pderc:Um. Ora- _ İlk önoe de arseımı.um .kral tik tarihine &it de 20 kadar kitap ka-
~ törnerd ve c:i-nmnerd bir pa-, • • • mamlanmıştır. J'üat bu J'Ol tçin f!V- da dört gün tedavi ettikten sonr.ı babauu idam edinee, ıc~· ~ ıc:zııe aluu4tır. Ta.rlhe da.lr eserlerinin 
~-: oilad•; h ff uaanMn kapa• 68 mcı ılkokul velce ?erilen tahllllat tlfl gelmedi- MAriJtaJı haatıuıeden çıkanJutl&r. kartı bir lı:in Te lnUQm &lmak hlasi ltit.ap h&l1nde bıtilar et.milleri 30 dan 

_.dına kadar ~ p1e yer· geDlf· letilecek ğinden yolan trotuak'lan..,.amal olu- Genç 1az eve gidince tarar baatalan- belirdi. BlrteY ~Mhm... Falla,, f~adır. Bunlar arasında ı cllUik 
lidea erdi. Şimdi ele nrlaldı nama.mıftı. Belediye trotuarlu için DUi ve benlm haberlm da.hl olma.dan aaraydan kaçmak da, bl1't'Y yapmak büfiik Tarihl Umwnl, 3 clltllk Tarihi 

Lı ,, ~ ad--~ Ni Zlnclrllkuyudaki S8 lncl lllwtul bl- )"Ml!den taha18at ayıraeaktır. Senjorj hastanesine götürüler* ora- delU midir? Kaçtım .. Mmra ilttea et- Medenb~~ Yardır. Oananlı tarihinin 
"' • • . ~. ":"87,.... •. ite- nuınm genişletilmesi kal"ar1qtınl- da ölmtlf. Bunda benim hiç bir n- tim. Çöle yaklaşınca Dnlet bayın bl~ muhhn a.fhalannı 'Ye slınalan. 
~ 'Ctiiİllı ~.bir kadehi, m nuıtır. Bu hususta. llmn gelen Jll'O· ı ~-tik ki J çum ve alllı:am yoktur. adamlan çıktı karşıma. nı canlandımufbr: Kabakçı Mustafa., 
~ Jol.:-tada Wr ,.... bede· jeJer huırt&nmqtı. Mektebkı ltnlf- ...._ la aDllf arı DemLştlr. Müddeiumumilik bu 1dd1- - Sen Şabakayı tanır mısm? ~~~ınlar Saltanatı, Llle Devri, Kop-
~: JeUlmest yaltında lhale olunaca.lttır. Büyük pctıtahane civarında İllan alnnn do~ru olup olın&dıtınm ıeeı- _ Bu da kim? · rülüler, ilh ... islmli e!lerleri bu zum-
:..~ tu: Hani 

111 
Cemal Na· ve All adlarmda D'1 tacir, lAat1k Ek- tı icln ta.hküt&tı gen141etmi.,ıir. - Benin gibi bir hM>eş tım. Eski redendlr . 

~-~. ~ .uiii K adıköyde Söğütlü ladıklanndan do~ Adliyeye veril- ~--- Mısır hükümdarı Tuınan baYın ca-
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~ nıiaafirlik adeti var yL •• Ço- yolun inşaıı mJflerdl. Genç kadını kaçıran rlJe81 imiş. Ordumuz Kahlre71 muha.- Tepeba11 Dram IllDDI "'"'lll"'llll 
~~uiww. bal~~~ kedi· ~uı Beledi,Ye!ilnin Kad.Jk~ KVÇO K . eıhaı :r:anet~ c:::;r ıı::c=::C kı:a:r G:~e~S::;~~~od da ~~lll lll~l~ ~~yarak mwaimliiiae ko· SöluUlieelll)fde yaptıtı 16Uın1Wer HABERLER 'Üç eiin evvel a.klam fileri Beyot- kere olmn rörmek lstedlm. Çot arat- HAIULET a ~ 
~inmek!... Bu adam, o mule tamamlanmak ftzeredlr. Burada ya- hında Blmadaiı caddealndıen geç- tun.. bulduramadım Klmi.si öldü de- İstıklAl caddesi kom edi 
' surette ilinı harp ebnİf, beHi. .. pılacak yol için !Azım gelen kcşifna- * Belediye tehir dab1llnde mevcut mekte olan otuz )'aflarında Janet. eli, tbni de hlll tehlr 1çlnd.e J'l,4&dı- Kk~l:Bsm.Altı9g-Lün~dtüz~000s30. Ald5~.3o81d:ı 

11

•
111111111 \ ~ Lir teli miaafir oda· me Ye projeler bazırianmıotır. Yol in- ~lAlan çolaltınata. karar vermlftir. adında.ki tadını sorla btr otomobile tına kanidir. Hanglal doi'rU bilmmn? ~ ., .. 

,_)ole; Ankaradan biraderi plıe, §8.atı yakında ~ olunacaktır. Ay- ilk olarak Mahmutpqada blr yeraltı koyup kaçırarak tualltlt eden n Sen ne dersin? 
l'ohtJi anda yatuıumı ta • ni umanda bu yolun kanalizasyon helUı 19pılacaktır. Bu hellnm in.ta- mücevheratlle para eantuını alan le "'--~~---•••••••••••••••••-.. 
~k Y "'79 .lnfaatı da tamamlanacaktır. Bu ı,e atı )'akında 1ba1e olunacaktır. Bele- m~ul tııhu halUunda müddelumu- • 
~e ;kyahut d• aurat uar8k ve 24 bln ura urfolunac:ütır. diye müteakıben Topkapıda bir heli\ mllik t.ahlkata devam ediyor. 0·· L ~ arısı ile homurdatarak, aa· yapacaktır. Dün de ~ üzerine yakalanan M E Y E N A ~ K 
._I> i dinrun az.inde hıir yatak Kartal cinayeti davası * Eat1 adliye tıeft.if beyetı l'elsle- birkaç tifi Janete g&ıterllırüpe de ~ 
~ lırt.cak ... Sofrasında birinin ye- Kart.alda Süreyya. pqa çlfl'tt i rinden ve temyJz mahkem.eal uuın- kadın bW'llan da tanıyamamıştır. Wutherina, Heighta) 
-._.,- _Femıesi IMltMıne pılince IMlbe- rmda çoban milıt.edt Murad. ~ d&n B. Rafit Konuk Beyoğlu üçüncü Müdd~lumuml muavinlerinden B. Ke- En büyük .a .. ı. fil nü n..., -n-~e ·. 
~ evvelden davet edilmesi icap blrlnl tel ile boğ'arak öldürmekten notıerllllne tayin edilmlft.ır. B. Ra.- ma.l Özçoban bu esrarengiz vakaıun ~ ~ H•u~u 
·~ ..• Öyle «çat kapııt usulü kal· maznun çoban İbrahim Sa.bab.add.ID fit Konuk dfuıden itibaren vazifeye a7dınlanmuı ıçın tabtdbt.a T8 Taka MERLE OBERON .. LA URENCE OLIVER 
L.-;··· t_ • •w• • k " bek ısı HalU ~ ' ~ır. yerinde keşiflere devam etmekt.edlr. )i-~-- :aıte taav.ır ettiiiDı netice- oy c; •e ~ m'llhtan ••1111 .. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ve DAVID NIVEN 
~firen premip l Bu da .özde prp· Mustafanm muhabımelerkıe dtn J .... 
~·· ~arpldığın kötüaü. •. Bmıu «in- =~!.alır ceza ma.h'lcemelllnde belal- danbulJa 'fla6medar ve nelia seceler •.. 
' P~-~alı da yapmaz, PncL lfablPm>ede be~ bu cinayete ~ Beyazıtta MARMARA ıinemuının üatünde 
~ "CIWUI de.- tırak et.tillnl ve muht.aıı da bmılan 

~.~':n~ö= =d~ğftett::m~~ MARMARA &Azı·t10SUNDA 
~ Lir aile d.,.anamaz. iman ne etm.yett mllhtarm emrt De w ~ 

___ .. _ ,.----.. z.-. _,:_ Halllln de 4•'-"-lt .... -~·"'1·--ı ..ı1..._ ----~ ..._ __. -.-. .... .- ""l ..... __, .... v..__. ... ov;, ~.-- SN ItJKSEK üZ HEYETİ: Kemaııi tsv&tı. 
:"il! rıe 1-!-! d ..u:.ıı:.:-: lemlllerdlr. ---- ..__. ..... & ._...... ı --·· zaman IUllll avet ~-.-- Dinlenen eahiUer 'Yak.aJ'l büA.bare OKAY, --- --...r .u.ıtUAa1 DK DUYGULU, N.,,_ ıuaa'l' 
~ : .,.._ .. t..W.,)~ .. --. duydutlarmı w muhtar Mmtafa. De ön.la, PlpDlıd • TUlbui PAD~. RIUlelNle OT.AD sw U, 
......_ -_balıuı da var: Misafir, .. YP çoban Murad aıuında evvelce bit .. ..,,,.. llAftZ tM..aetıı TUtBEIUt, Bayan NEZtlD 'UYAR, 
~· EY •ahihinin lıaliıli cliiıtlin- bTP oldatunu aörlemttlel'id.lr. DJter aa,... MELEI, Bayan llEIABAT lılARDtN 
~ oturdaiu ,..n ...... " _ _.. l&hltıerm c1Jıııenm.ea Jıcln m11hı*'fme Her Alqam Saat 7 den 12 ye kadar 
~. konak .......::.: --..ı- iatih- bqta Pile tılrakılm.Jfbt •. ~ ..... ,.... 7_..., ser 18'1' lıAlle.,. PeMallde it.malı aece n libıdüs .ıı. Tlblti • 
lıııı.._ ... e izac:ı dereceaiade faydalı ol· --· ' Alakart mc&k ft iDi'* }'emekler 
~ ,.oı-u .....ıı. Eald "" ,em s......, hQabmmn .,.. P iman. TIR 1 ~lye ....... F.bt '" sabi- ltlnnda ~ bir harekete ~ ....... y AK LER iÇiN HALiS KAHVE.-
~.~ - sırf aözde modernlik Çok tükür köy ve kuaba1anmmla .. ••••oatnom•••:az•gimd••üzl•erl•açıiiııktı•r•.•l"!İİya•t.ıa•r•ucumur•••.••••I 
i.:.._~i giitmS "'8iidlM - ftine hmiiz .buna lüzmn duyulmuyor; Am- ..,------------------------~ ~ saatinde gelmek mecbcaiye- ma. ...,._ fehirlel' • • ..._...,;. • 
~: kalmq bir r ..... miıaafirini aç leriMe mİılalirperYerlik ıekilleri .... 
~sı, kemdi yiyip ona yedir· ~ ....lııt.ç •.• ~ ellkİ tanla pe
~esi ne demelanif? ... Ba ne .., ...da Wr kwanm 1.almab .. rmanlar HAkimi 

PEK. YAKINDA -----.. 

T AKS/1111 SinernaS1nın 
J1N BttYC)g ZAnat 

Marmara Filin stüdyolUDUD 911 btı,WC fU?l!ft 

KIZIM OUYMASIN 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

111m::U...: Bedia Messabni ve Mari Kuini 
Bevt, Sefa llemler!Dıle bayat IÜml günabklr tadmların, 

klzlanmn namu.siarmı 1aı:rtarmak için hayatlarını namı feda 
ettiklerini gösterir lçUmal heyecanlar f1lınl. 

~. bu ne adet, bu ne tenine yon- DeTir De devir olma alam, -.... ıııu;lukt... prm..ip: Bir ı-.mc aile.inin bpmnı BAŞ BOU.ERDE: Pek yakiıida: BeyoğlanJa 
••• yemek vakti çalan adam aofraya WARNER BAXTER • BRUCE CABOT- EL HAM R ..._ a.za milli sörenelderimiz, ~ oturmak için iarar söriir. (Bmıun da TOrkH ıa~m tık B(1~11r .. ._ A Sineması 

~ icahma a)'llllYOl'da, ~ On· mmiyet supabı: Hiç bir tıabi)reti ~ _,_u _,_ ru.m 

L.·~taladak ve iAbet ettk Lakin T"ft, lrad ..... ~ öte- ek yakında SARAYı sı·nemasında Tamamen "değifmif, tayin edilıniı bir halele 
~ _fulaama sitmit ..... ,~ONZ. kiaia •lkiıııiu ..- ,... •• -· YEN ı· D EN A 1 L Y O R 
~ ve nııantıkwm Rbam g&- llllH• ...... .._. ......_. ....... •••••••••••••••••••••••-~ ~ bile artık yapmu cılchk ma.) 'f.ft -tll) ~ ••••••••lliııı••illl .. llılıııiiilliııllilİillııillıiilll--• 



Sahife 4 

1 Günlük Borsa 1 
11 Birinclteşriıı 

"!rı 7 ,5 933 Türk borcu I. ll. m. 
• » 1933 ikramiyeli 
11 • 1933 İkramiyeli Erganı 
11 7 1934 Sivas-Erıurum I 
11 • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
11 2 l 932 Hazine bonoları 
11 • 1935 Hazine bonolan 

L. K. 
22,25 
19,65 
20,60 
20,30 
20,4-0 
56,25 
16,50 

MüREBBiYE ARANIYOR 
Fransızcayı çok iyi bilmesi v.e iyi referanslar ver;: 

şarttır. İsteklilerin 115 Birinci Teşrin çarşamba günü 
den evvel Tepeb~cunda Bristol otelinde Bay Zeki AJ'IP 
müracaatları. 

• • 1938 hazine bonoları 
A. Demlryolu tahvill I - il 
A. Demiryollan lahvlll Ill 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 

26,50 8 ~· 
:~;~ aş ul 

Fevkalade Fırsat 
İ.stanbul'un en metııur Terzi ve Şapıtacılal'Ulda.n aıınnı1' v~ 

bir mevsim glyllml.f gayet 'ık ve Mllstesna. Model tuvaletler, Rob ~ 
Manto ve Şapkalar pek ucuz tlatla satılıktır. Her gün aeyoR'lU 1 p~ 
caddesi Yeniçeri ağası (Eski. Venedlk) sokaiında 26 No. da t>ırtnC 45- N ı · ı ı25~0 . evra J , 

T. i, banüası nama muharrer 
T. İş bankası (hnmile ait ) 
T. Iş bankası mumessU his. 

11,90 
12,50 

145,-
27,25 

müracaat. 

A. Demlryolları şU-ketl ( % 60) 
A. Demlryolları şirketi C % 100 
Esklhlsar çimento 

43,50 ,. ____________________ ., 

9,90 
102,-
96,-
58,50 
1,08 

30serıe lzalei şuyu dolayısile Kredi Fonsiye 190~ 
• • 1911 
• • Amortl 
• • Kupon 

Türk altını 
Kulçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrid üzerine 100 ~ta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

24,95 
3,51 
2.80 

5,22 
129,69 
12,89 
30,98 

f RADYOI 
Rugünkü Program 

12,30 Program, 12,33 Şıırkılar, 12,45 
Ajans haberleri, 13,00 Taksim, Tilrku, 
Zc~·bck ve oyun havaları, 13,30 Sa
lon orkestrası, 

lR 03 Caz ve tnngo orkestrası, 18,40 
Muhtelif makamlardan şnrkılar, 19,30 
Ajnns hn.berıerı, 19,55 Muhtelıf solo
lar, 20,15 Konuşma, 20,30 Fasıl heyeti, 
21,00 Ziı'aat takvimi, 21,10 Karışık 
şarkılar. 21,35 Arfknra Sonbahar at 
yarışları neticeleri, 21,45 Dan& müzi
ği Pi., 22,30 Ajans haberleri, 22,45 
Spor servisi. 

13 ilkte.-ırin pazartesi sabahı 

7,30 Program, 7,33 Hafif parçalar 
PJ., 7,45 Ajans haberleri, 8,00 Hafif 
parç:ıl:ır Pi., 8,30 Evin saati. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 A}lık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye Ecnebi 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 ;ıı • 

Posta ittıhadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylığı 1900 üç aylığı 

1000 kuruştur 

Telefonlnnm11:: Başmuharrir: 2056!) 
Yım isleri: 20765 - idare 20681 

l\Iüdiir: 20197 

R:ım:n:an 20 - llıztr 160 
S. İm. Ou Öğ. Ik!, Ak. Yat 
E. 10,55 12,32 6,26 9,34 12,00 1,30 
Va. 4.30 6,08 12,01 15,09 17,34 19,06 

Idarehane Babıfıli elvan 
Acımusluk sokak .No. 13 

Şubeye davet 
Fatih askerlik şubesinden: 
Yd. P. As. Tegm. Ahmet oğ. 

Haydar f t. 315 (24096). 
Yd. Deniz Mk. Tegm. Seyfettin 

oğ. Naci (3998). 
Beyazıt Camcı Ali Mh. Hacı Usta 

sok. No. 1 2 de oturaqoı P. T egm. Ke
mal Erginin çok acele şubeye mü· 
racaatı. 

Z.o\ Yİ - İstanbul ithalı\t gümrü
ğün un 938 senesine alt 213466 No ıu 
gumruk ithalat makbuzunu zayi 'et
tim. Yen ini alacağımdan e klslnln 
hükmü yoktur. 

Baki Te%can 

Pt'k kıymetli platin üzerine 

PIRLANTA 
çıFr TAŞ Bir Yüzük 
Sandal Bedesteninde teşhir edil
mektedir. 13 Dlrlnclteşrln pazar
tesi gunü saat 14 te Bedestenin 
Miicevhrr salonunda. Jıatılacaktır 

'l'ttrJd:ve Otlmhuri:vetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulua tarlhl: 1888. - s ermayem: ıoo.000.000 Türle u.ruı. Şube H 

ajana adedl: 285 
Zirai Ye ticari her oeYI ba nka maameJelert. 

Para blriktfrenlere 28,800 Ura lkramiye vertyo~. 

Ziraat Bankasmaa kumoaratı ve ihbarsız tasarruı hesaplarında en 
a:: ~o llr-..:.-;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pldna 
~6re ikramiye dnltıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 161) • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar btr sene içinde 50 llradan aşağı 

,.r.~mlver.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verllecelı::tlr. 

Kuralar senede 4 defa 11 eylUJ, 11 birinciklnun, 11 mart ve 
11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Yabancı dil öğretmeni yetiştirilmek üzere açılmıt 
olan Fransızca, İngilizce ve Almanca kurslarına 

, talebe alınacaktır. 
Alınacak talebe blr yıl ünlversltedekl yabancı dil kurslarına. devam edc

celder ve siyasi vaziyet normalleşti~\ takdirde tahsillerini takviye etmek üze
re bir yıl da dlllnl oğrendlklerl memlekete gönderileceklerdir. Her birine bu
rada ayda 30 lira. verilecektir. Seçme sınavları 27 ve 28 blrlncl teşrin 941 pa
zartesi ve .salı günleri İstanbul üniversitesinde yapılacaktır. 

Sınava girmek için: 
Tilrlc olmak ve yerli veya yabancı bir kolleJ veya. liseden ve yahut bir öğ

retmen okulundan mezun olmak lazımdır. 
cıOlgunluk şart değildir.• 
Namzetlerin 21/X/941 de Üniversitede muayeneleri yapılacaktır. Evlller 

alır.a.maz. 
Sınavda muvaffak olanlar tahsil müddetlerinin iki misli Maarif Vekaleti 

en.rinde çahş:ı.caklannı taahhüt edeceklerdir. Kurs talebesinin hiç bir t.,le 
me.«Jgul olmaması şarttır. 

Talip olanların 20/10/ 941 akşamına kadar rektörluğe tahsil vcsikalan 
nüfus hüviyet vara.kalan ve 6 adet fotoğraf !le müracaat etmelerl. (9112) ' 

Cumhunyefin 18 inci YıldöPümü icin 
yanılacak Donanma Tenviratı 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İtletmeleri 
Umum Müdlirlüğünden: 

İstanbul Belediyesi, Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri umum mü
dürlüğü, cumhuriyet 18 ne! yıl dönümü münasebetlle yapılaca.it tenvirata. aşa... 
ğıda yazılı hususatın nazan ltlbare aluıma.sını ilan eder 

1 - Resmi daireler ve muhterem ahaıt tarafından yapılacak tenviratta 
alt tesisatın nıhsatlı müteahhitlere yaptırılması lbımdır. 
~ B~ tesisat her ne kadar muvakkat ise de, mevcut sayıcı kudretlnl te

cavuz ettı!tf takdirde, umum mudurlük, nihayet 20 birinci teşrin ak.«;amına 
kadar yazı ile haberdar edilmelidir. Bu kayıtların hilafına. hareket edildiği 
tnkdirde yalnız bir tesisat müt.eesslr olmakla kalmayıp tenvlratın heyeti umu
miyesı üzerinde teşevvüşata sebebiyet verllmloı olaca~ göz önünde tutulmalı-
dı~ (9112) 

Devlet Deniz Y ollari işletme 
Müdürlüğü IIanlari 

Umum 

Gemici ve kömiircü alınacak 
Gemilerimiz !çln Gemici ve Kömürcü alınacaldıir. Talip ola.ı::ıla.nn birer 

dilekçe ile Umum müdürlüğümüz Zat ~lert Şubesine müracaat etnıelet1. lüzu-

denberi meşhu~ 
BİR 

GÜ-ZELLİK 
REÇETESİ 

'KUSURSUZ 
BİR TENE / 

Malik olmak için 
T erıübelerini 
' • • f 

GEÇiRMiŞ REÇETE· 

I. şte; donuk ve sert bir cildi be· 
yazl:ıtıp yumuş:ıtmak ve bu sa~ 

~ede şayanı hayret. bır cilde matııc: 

~
olmak lc;in tecrubelerlnl geçlrmlı ye-# 
nı bır \tedbir... Meşhur bır aktris) 
gençlık ~manzarasını idame için bul 
, guzellik reçetesini kullanırdı. 70 ya) 

ı
şında olmasına rağmen genç ltız rolj 
lerlnl oynardı. Once Penkreatın ile 
hazmettırllmb bır miktar sut kremaJ 

1aı Ue ayni ~lktar ylne hazmettırııJ 
mit zeytln yağı karıştmnlZ ve buna\ 
iki mi.sil taze süt kreması tliive edl1 iniz. Bu tertibi Eczacınıı da. hazır1 
layo.blllr. Fakat az miktarda pahalı~..ı 

'

y a mal olur. Beyaz renkteki (yağsız 
Tokalon kremi terkibinde sar Zeyti 
\yağı ile hususi surette hazmettlrllml~ 
sut kreması vardır. Cidden cildin ha-1 

ı
k.iki gıdası olan bu tertip sa.yeslnd~ 
clldlnız beslenec<?k ve on:ı lldeta lna~ 
nılmıyacak derecede bir gençlik ve. 
tazelik verecektir Yukarıda resmlJ 

ini gördutunuz kadın bıze yazıyor~ 
•Kendim bile inanamıyorum, Toka·1 
lon kreminin üç günlük 'istimalln1en 
sonra cildim beyazlandı, tazelendi ve1 

güzelleşti.• sız de (yağsızı Tokalon1 

kremini - tenin guıelllğl lc;ln tecrüJ\ 
besını geçlnnlf ve zamanla takarru~ 
'etmiş bu guzellik reçetesini tecriıbt 
ediniz. Bugun dunyanın her tarafın.\ 
da milyonlarca ~ kadın her sab:ılt 

ı
muntaıaman bu krem! kullanmak) 
tadır. Tokalon kreminin memnun!-:, 
yet bahş semeresi teminatlıdır. Ak.sl 

ı takdirde paranız iade olunur. · 

Satılık kamyonlar 
Faaliyette bulunan altı adet 
kamyon satılıktır. Galata Baki 
Tezcana müracaat. Tel : 42621 

Büyükadada Nizamda Albayrak sok•· 
ğında gayet müsait arazi ve köıkler: 

l - Yeni No. 5 ka.pı numaralı 509 M2 bahçe 
2 - Yeni No. 5/2 kapı numar&lı 1509 M 2 bahçe içinde """ 

FevkalA.de manzaralı ve her katı ayn apartıman şeklinde 
edllmJş 1kl katlı müceddet beyaz boyalı k~ fi 

3 - Yeni 36-36/1 kapı numaralı 523 M2 bahçe içinde üç ptllbl' 
on dört odalı köşk. Köşkün arka tarafında fevkalade müzeyYeıı 
da.lres.i vardır. Her kat ayn kiraya verilebilir. 

4 - Yeni 36/1 kapı No. lu 3384 M2 bağ mahalll 
.Baliın Nizam caddesine 5 m eninde yolu vardır. d' 
Işbu emlak 31/10/ 941 tarihinde Büyükada. sulh mahkenlestn e 

izalei şuyu dolayıslle sruı.t 14 den 17 ye kadar ayn ayn müza~. 
i~e ~tııacaktır. Görm~~ ye fazla malümat almak isteyenlerin - arı-
til gunlert hariç - Buyukada Sulh mahkemeslne muracaıı~nıt) 
Mahkeme dosya No. 102/ 940 (Sııvv 

Memur evleri inşaatı 
1 oprak mahsulleri of isinden: 

1 - Sarıoğlan, Yahşıhan veÇerikli istasyonlarında yaptı· 
nlacak memur evleri ve buna müteferrl işler götürü o~ 
kapalı zar! usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tek:mUin1n ~ 
şif bedeli 61.665.61 «altmış blr bin altı yii1ı altmış beŞ J.11' 
altmış bir kuruşı, liradır. 

2 - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde ofis umurn ıııil· 
dürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 20/10/ 941 tarihinde saat 15 te Ankarad' 
ofis umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 4624.91 cdört bin altı yüz yicıııl 
dört lira doksan bir kurll§ıı liradır. t 

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

6 - İnşaata muktazi olup idarece tesbit edilecek Uıtir: 
nisbetinde demir ile çivi bedeli mukabilinde müteaJ1lll 

verilecektir. 
7 - Birinci maddede yazılı üç istasyondaki inşaat ~ft1 

ayn olarak da ihale edilebilir. f\7556 - 9557• 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKRE-
~~~~~~~~~~~~~---~ 

Memur evleri inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden: 

1 - Sarayön~. Çumra. ve Çay_ istasyonlarında ya.ptınlacak nıefllf. 
evleri ve buna muteferri Lşler göturü olarak kapalt zart usulile e~,, 
nıeye konulmuştur. Tekmilinin keşif bedell 56994.88 crElll altı bin d~""" 
yüz doksan dört Ura seksen sekiz kuruştur.• llradır. 

2 - Eksiltme 20/10/941 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis vıııuıt' 
Müdürlüğü binasında. yapılacaktır. • 

3 - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde ons Umum MüdUrli}ğUJl 
den alınablllr. ış 

4 - Muvakkat tem.inat 4099.75 cDört bin dok.san dokuz Ura. yet111 
beş kuruş11 liradır. 

5 - İstekliler ihaleye iştlrak için. ihale tarihinden nihayet Ud gilll 
evvel ofisten alacakları ehliyet veslkalannı teklif evrakı meyanına ltO'" 
yacaklardır. 

6 - İnşaata muktezi olup jdarece tesbit edilecek ihtiyaç nlsbetıııdll 
Beşiktaş ikinci .sulh hukuk hakim- demir ile çivi bedell mukabilinde müteahhide verilecektir. rsı 

_ lifinden : 941/20 7 - 1 inci maddede yazılı üç istasyondaki inşaat ayn ayrı ola 61 
mu ilin olunur. (9086) 

ev et Demiryollari ve Limanlari ıletme 
1 
ezztn ve kayyımı olup mezkür caını- ı · 

U mum idaresı· ilan" ları.. nin bir odasında .ikamet etmekte iken l b l O · M d l "' d il 
D 1 1 1 Beşlkta..şta. ekmekçi başı camii mü-

1 
••da-ih•a•l•eııııiedııiııiilıiııebiıiililliir. ________________ (İı74ii9i5ııi-90-1 .. 

ölen Arif Okutanın terekesine mah- ıtan u rman çevırge Ü ür ügün en: 
Şekerci ••••• =============-=-====== =======z==H kemece el konulduğundan eshabı M •• b k •J M AJ k 

H. l\lustaf:ı ve :\fabtuma D. D/101 No. lu tarlle mucibince talebelere mayıs, haziran, temmuz ve rna.tıüp ve alA:kadarlann ilin tarihin- USa a a } e emur IOaCa 
Çİ kO 1 t C · ı ı:.ğustos aylnnnda satılacak gidi4 - dönüş bUetlerl birinci teşrin ayının den itibaren bir ay ve iddiayı veraset ıısf B 0m1 sonu olan gece yarısına. kadar muteberdir. Mer!yet mllddetl lç1nd& gid~-d.6- edenlerin üç ay zarfında Beşiktaş 1 - Orman umum müdurlüitü teşkilatındaki 10 lira maaşlı veya 50 
Itına ile hazırladığı nefis bay- nU., ücreti yekünunun % 10 u aynca tediye edilmek şartile bu müddet bir ay ikinci sulh hukuk h~lmliğine mü- aylık ücretli vazifelere müsabaka !le memur alınacaktır. . ııııl 

ramhk şekerlerlntzin mübayaası dahi\ uzatıla.billr. Bu husustaki tarife zeyil lS/10/941 tarihinden muteberdlt. racaatıan ve ak.si halde terekesinin 2 - Yazılı müsabaka. imtihanı 17/10/ 941 cuma günü saat onda xsuııı 
iç.in teşritlnl~l bekllyor. C7594 - 9089) hazineye devrolunacağ'ı nan olunur. VllO.yet kona~ında yapılacaktır. rt.ııl ı tanhııl _ nnhct'kapı * ...... 3 - Taliplerin imtihan gunünden evvel nüfus kdğıdı, tahsil dcrecel~. 

Dr. İHSAN SAMİ 

on o kok aşısı ğukıutu ve lhtllltlann& kasJ 

i pek tesirli ve tnze aşıdır. Dlvanyolu 
Sultanmahmud türbesi No. 113 

P rof. D r. 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddeSf 5. Doğu 

Palas No. 14. Taksim. Telefon : 
43963 Hergüıı saat 1 S • 18. 

Ta~m işleri bağcılık ve yerll sanayide kullan.ı.la.cak kükürt, gô'Ltaş, ı>otaa. ZA.u. - Nüfus kağıdımla 61 ncı fır- ve askerlik durumlarını gösteren veslkalnn, sıhhat raporu, hilsnühnl tJlıı.zı""il• 
sülfat dö sut, her nevi madent ve kimyevi gübreler ve anbaıı bltl llO.cı madde- ka 61 ncı topçu alayından aldığım tası ve dört kıta. fotoğraflarını bir arzuhale ekllyerek İstanbul 0rroıın ııı 
lerlne mahsus olmak ve 15/10/941 tarihinden ıttbaren tatbik edilmek Wıere terhis tezkeremi zayi ettim. Yenileri- dürlyetlne müracaatları. (9~ 
D.DJ204. No. lu tarife yeniden tertip edilmiştir. ttcretıe?de esaslı değifikllkler nl alacağımdan eskilerinin hükmll ---------- ---------- ------:] 
yoktur. istasyonlardan fazla tafsilM alınabilir. (7595) (9095) yoktur. ı 

Bakırköy Şaınıaıı köyünden 1323 İstanbul Belediyesi ilanları 
Devlet limanlari iıletme umum doğumlu Osman oğlu Mehmet - ~ müdürlüğünden DİKKAT: Çalınmİştır. Temizlik işleri çöp mavunalannı cer için yaptırılacak ah.şap ron:ıo~; 

23 
eyliUde Bultanhamam. clvann- teknesi kapalı zart usullle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedcll 19000 ~ 

Tramon şubemiz için muktezi on lkl kalem evrakı matbua vesa.ıre pazar- ve tik teminatı 1425 lira.dır. Mukavele, eksiltme. bayındırlık işleri genel b 1'11". 
tıkla ihale edilecektir. İsteklilerin pazarlığa !4tlra.lc etmek üzere 111/10/Hl da b1r bürodan kahve renginde, ı,pef- ve fenni şartnameleri, proje keşif hü!Asaslle buna münterı diğer evrak 95 1ot 
çarşamba gtln{l saat on beşte Galata rıhtımında.ki umum müdOrl~ bina.sın- fat; 8 numaralı altın ucu kalın& in- ru.şı mukabilinde belediye Fen işleri mildilrlüğünden verilecektir. ihale 15 ııı 
da toplanacak olan satın nlma. komisyonuna müracaattan. tlHJS7) ceye ayaJ edlllr, mürekkep alma ter- 941 çarşrunl>a günü saat 15 de Daimi enc\lmende yapılacaktır. Talipleri~ 

tıbatı çıkanlmıt Evel"8-rp maHcalı temJnat makbuz veya mektuplan. ihale tarihinden seklz gün evvel Bel 'l'i" 
Üniversite Rektörlüğünden dolma kalemim çalınmıttır. İhbar Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla. alacakları tennt ehliyet, 941 yılına. al~ 

T'1ıt: İnkıllb tarlhl 1tmal 1m•tı.a-•a- _ edene il <bet> 1fra mfildfat verlleeett- caret odası vesi.kalan imzalı şartname ve kanunen ibrazı IAzım gelen ~ttl 
ı ~·~· a.:vın •• bıol puartNl IDotl ta&& ttr. veeıeUı: ile 2490 numaralı kanunu tarltatı çevresinde hazırlayaca.klan ~ 

doku9da konferans salonu.oda. yapılaoakıu'. ~ara hUlıılt. bıılanma.- Adnsı S.1 llllml llaDutarban mettuı>Iannı 1ha.le günü saat H de kadar Daimi encümene vermeleri ıa--
a. <tftll ............. ,...... dır. (BGOi) 


