
lstanbulun fethinde ıehid 
düşen kahramanlardan 

birinin mezar taşı Topkapı 
meydanına dikilecek 

-:-----------------J 

Ham madde tevzia
ttndan istifade eden 
küçük sanayi erbabı 

kontrol edilecek 
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konuşmayı bilme-Tokyo mühim 
lllek,; yıkmaya kararlar 
utraşmak arifesinde mi? 

~kusurumuz var ki mllll se
lıl her ç~eşUren lekeler gl- Prens Konoye kabinesi 
il, ı.,_~ göze batar. Bunla- İmparatora iıtifaaını 
-.;:;:.IUIUZı gerilettiğine, ilerle- • 
'il ı;;;:;;::1 olduğuna, cesaret- verdı 

~eye d==n!~ Amerika 6a iatilayi aılla 
tcıtı llaurıanmızdan biri şudur: yolunda devam etlen 
--~ bllmlyoruz. Yani, müzakerelerin nihayet 
~ il bir meseleyi ~ kan- balduiu ,eklinde 
IW.~-· terbiye ve süktlnetle mü- t I • d• 
~Ya tahammülümüz yok- e aır e ıyor 
~ ller münakaşa bizde kavga 
~.her t . . . Tokyo 16 (A.A.) - Reuter 
~ enkıt küfürle biter. Po- ajansından: Kahine, millt siyaaeti 
1'--;_ llbl, siyasi yahut dinl mes- takibetmek. usulü hakkında zuhur 

RumenJı.r tarafıDün ~ ecUldiil bDdlrlml 
Odesa'dan bir maman 

Moskovanın 

dış müdafaa 
hattında 

harbediliyor 

Ruslardan 
sonra sıra 
lngilfereye 
geliyormuş 

BU SABAHKİ 

Moskova açık 
şehir acidedil-

miyecek 
Vichy'e söre Rua ordula

rının vaziyeti aittikçe 
fenalqıyor 

'l'BL&B.&PL•B 

Rumenler 
Odesa'yı 

işgal ettiler 
Gelen haberlere ıöre 
tehir alevler içinde 

bulunuyor 

Vlcb7 1'1 (AA.> - Oflden: Mubtellf Bikreş 18 (A.A.) - O. P. t.: Rumtıa 
membalardan gelen haberi~ g6re umumi kararglbının telblillne g6N. 
Sovyet ordu.sunun vaziyeti, bilüı cep- bugün öileden sonra Rmnen mnet
hede ye bllhasaa MoılkoYa cephesinde ler1. Odesaya glnnlflerdlr. 
daha vahlm blr tekil almaktadır. Biikreş 18 <AA.) - Btetant: Yik· 

Sovyet onlulan Ka.llnln Ye Kalup sek Rumen ltumandanlılı a.plıdald 
mıntaatlanndan ricata devam edi- hususi tebUli netretıri.lftlr: 
yorlar. Alman Hariciye Nezaretinde, Kıtalanmız Odesanm flmd1tl ml
Moskovanın aç* fl!Jhlr olarak d&faa hattını yarmışlardır. DllfllL&ll 
telllı::ki edllmlyecett be7&n ec:lilm1ftlr. bütün cephede ricat etmektedir. Gnla
Moslııovanm ihata&ı bellnnettedlr. lacovo, DalnUc ve Tartata bu .sabah 

Gelen btr habere göf'3 Moskonda saat selcJzden berl elimize geçmlftlr. 
umumi binalara ve abidelere icabında İleri hareketimiz devam etmektedir. 
havaay UÇunılmaJc mere dinamitler Odeısa yanmaktadır. 

konulmuştur. Qd · 'd k k 
Londra mahaflllnde, Alman" stra.te- esa a so a 

Jlsl muva!fat olursa m.1all göriilmem.lf 

~r::1A~ezhep mücadeleleri gibi, eden ihtilaf üzeTine istifa etmiıtir. 
._::-&4Clflllanuş insanlarda taas- Vatinston 16 (A.A.) -0.F.t.: 
ı} _daınarıanm kabartıp en kaba J~po!' kabin~~nin istif ası . Amerika 
~Yatı şah} dı al li bahis aıyası mabafılınde umumıyetle, Ja· 
oıııı:ırı bir t an ran ev - ponya ile Birlqik Amerika arasında 
"6tlaı arafa bırakalım. Arşimet Uzakıark meıelesinin sulh yolunda 
~ nı, yahut Elnsteln nazari- halli için cereyan eden müzakerele· 
~ .. münakaşaya kalkışsak, rin .niha:v:et bulm':'' olduğu ıeklinde 
aı-.. • günü yazılanmıza «hain tefsır edılmektedır. 
~. Cahil lbl i'li ~ Bazıları, Prens Konoye'nin Bat-

Kalinin ve Kaluga 
tehirleri Almanların 

elinde bubnıuyor 

en büyük zaferi kamnmıt oıacatı be- b bel • 
Nim reımi Alman gazete- yan edllmektedir. mu are erı 

• • cfikka Rus gueteleri halkı, v&blm. hldtae- Vlch7 lT (A.8.> - Oflıden: Büıkref-
~ feJaer ".» . g ' ne m, n vt!kaletten çekilmesinin, Ruayadaki 'le e lugatınde rastlanan ke- askeri vaziyetin vahamet kesbettiii 
tllıt r Yer bulmaya başlar. Odun zamana tes.1düf ettiğini söylemekte 
t.w.'... 0rınandan kesilip çeki ile ve yakında Sibirya sahil vilayetleri· 
fe-"18.ıı en maddi bir nesnede bi- ne müteveccih bir Japon hareketi 
ı.... lahısıarıa ve manevt kıymet- i nkiıınını~ mevcudiyetini tahmin ey· 

llDID te ıayan 1ere hazlrlamaktadır. Pravda gaaetell ten gelen haberlere gaıe Odea tehrl-
makaleıi yazdıtı makalede db'or ki: cllolton ı ne giren Rumen uterıert, bul muta.

dotrudan dotru7a teblllı:ededlr. Rua vemet adtnlrlannı -.ımıem.ek lçla 

:"'le llğra lemektedırler. 
t.1......- şınarun yolunu buluruz. So .. 1 d ··fr"t ın· ... : 
·~ tnii ... ?:ılr .... n • n ııun er e mu ı m ıye,... 

Amerika Sibirya yolile 
Ru•yaya malzeme 
naklini telrir efmİf 

Almanya bütün Avrupa 
ile beraber /ngiltereye 
karfi aelerber edilecek 

G&.;.;' ~ıı..,,..~ ve tenkitlerimize anasırın tazyiklerinin fevkalade art· • 
~~ detil duygu hA.klmdlr, DUf olduiu ve bunun, Prem Konoye a..lia 16 (A.A.) ;- Alm~.or- Alman hlldlUla 18 (A.A.> <O.Fi> -
~tiz bilgi ve mantık deill en Lıraıfmdan takip edilen harici aiya- dulan batkumaııclanhPun teb~: Alm.anyarun aullı tekllflerlnde bulun-
·~ lhtirast B d · tıdalli.ıw.. ıetin devamı imklıwu ameli olarak Şarkta muharebeler, fimdiden, duluna dair dol•l8" Jp.berlerln UJ'• 
~ • ır. u a ıp &.... eelbe,rtemit bUluıadııiu slylemnek· Sovyet hükGmet merkezinin takri- durma oldutunu b1r um diba beJaa 
ta.:..-... alametidir. Yüksek idil- '9(1' ben 100 kilometre uzağında bulunan eden Alman Haı1ctıe nezaretlntn or-
.~~ ek lldJM... .a-1A1 t eden t ır. M k d "d f b b" ganı «La. Correspondanee PollUque 

mlllett tehlaeıye ce&i..-et'e balmıakta- 80bt muharebelerine llrifmlflerdlr. 
dır .• 

Sovvat hUkOmeti 
Moskovı'daı 
ayrıldı ıı? 

Uzak Şark'ta 
harp tehlikesi 

(' 5 5 &&4e ~e Japon donanması zimamdarları- 01 ova . lf mu a aa attı_?ın ır et Dlplomatlquea guetesl, a.skert 

Harbin mi patlıyacağı, 
aulhün mG devam edeceği 

bir kaç saatte belli 
olacak '1İıııı...... ---u(i?ı - tolerance) noksa- nın aon kabine buhranında oynadık:. çok yedennde cereyan etmege baı· vaziyeti tetkik ederek Rwrya. seferin- K kil..1!~ 

~. yahu\ hiçliğin ifadesi lan rol V.,üı.stonda l>ilb.,.. ehem· lamııtır. den smra İnllltere aleJ'hlnde ıttihas veya azana çe gaga 
11iııı:... .. ;. . ........ ~ J u.1ı.aı..-~~· ~~ ~~.~.aldn meseleıd oıa- a,-L-!- -1.!' ~ tT <A.A.> - ~l um 
~ıug •"'™"UılJq·~ r;Ze.~rl)!iir~2f:.lft difeli calıiiCJ•MilWB; -4'·· _...~ .,.._ ....- 'bıuldD paa-· '9 Jali .. 

gibt en koyu vicdan me- IDMimn c~ haal' oldup Mb cenabuncla. tıh--'-etli birer Mllhln dmılDl l>k'bıt aaU. beli ola. 
....... ,_ inanlara taham ve harekete cec;mek İçin .. bımzlan- ~L:.- ~•-- .,_ .. _._ ~ L• k Ouete bu huu.sta ~~~JUl 'A ' 'ft 16 (R.cbo puteli) - caıar Yeni 1apmı -...su kim ola-...._. ~.. - d·X. b L'--d M H'd H" '.2 ....,.. ___ ... _ .... uırço malQmatvermekted!r.-mu- ,._.__ 1..-J . 

~ elırıeyt en medent insanlar ••• aııtıun a · · eo • ır9:ae gündenl>eri elimiaııle bulanmak.tadır. harrlri .aJie demeöedlr: ~ t.a1ılerlere &&re elçilik D117-.e- calı R1JIJJQI arbdlıia Y1ll'IDÜ 1A8'J'8ll 
~ . tari.Eınclan y'pdan beyanat, fıntdaye A ...!L- R l ıAncak latlllnm tarib1 Alman Jilk- nnm Moekovadan ~ ohn•lan ubrl zilaftlerin mi, J'olra m.u'8dllle
~ de öğrenen bizler, bit tt- kadar Birleıik Amerika ;te baraı yo- mer1&a, aayaya...ma • sek kumanda heyeti tarafından blr muhtemeldir. So~ hüktmetinin rln mt galebe çaJ.acatı anl&fll~. 
~ ~sinde kendlmizlnldne Jandaki münasebetlerin idamesine en zenae 1ıevkiai tehir etti sır olara~ satıanmaktadır.• de Samara veya Kanaza çekidiii .111PQ1l gellfJI kurm&J edıinuıdan :::: 

'1t.ı:ı teIAkktyt mukaddesatı- kvvvetli &mil olarak tellkk-: edilen N~odıc 16 (A.A.) _ O.F.I.: Muharrir bundan acıma inılltere tahmin ediliyor. Rmlar MOlkoYVJ :r:.:~:=,~rtm* 
ıt.L::. taarruz sanmakta Afrlkah Japon donanmaaanda, vııkua gelen New·York Herald Tribune cazeteai· adaaını.n ne iti prtlar altında ıatl1l sokak •obk müdafaa ec:lecelderclir. için heqeıl JaPllllf oımamm. ratmen 
~ler mertebesine ineriz. Bir ia.~üıal~nin m~dar bir mitali c?ar ne göre, Rua ordularının Alman ta· edllecetlnl anlatarak e7.eftmle f6yle Şu h0ald~ ~ Wh aobk malaarebeei Amel'lllıf. ue 08ftJUl etmekte olan m._ 

)alıut inılA bahsinin blr bel gosteTılmekt>eda. arruzuna mukavemet edel>ileceii demektedir: 111 hir iki pa ~ GereJU edecek sabrelerln b1 bir auNtte neticelen• 
Giye Yahut maarif dA ' ~ Japon filoıu hareke fiiplaeli olduiqnclan bülr.Umet. Ma- cAnaio-sauon matbuatı Rua he· dnnektir. ~ ==:·b=~ 
~ hak te teredvdlasınıntmed • • ... ..,.ek İıtiyormuı vera;yı ~~irya. demi~~u ile malze- zimetlnin, taribln ~ kadar ta~ ela. -=:nnadeda, ve Blrleelk ~~ 
ı.ın .. ~ ... &4C are e en -y-- me naklını tebır etmifbr. detmedlll mtiaıda • wme blrb Mo•lıooatialtl endlle uymdırmıftır. Kanad:ı kablne-
lere~~ edUdlğlnl görmek biz- . Tobo 16 (~.A) - . ~ea.~er Moıkova halkına ıilih: rllmlf olmall!~~illlne::t1=: il deıbal t.oplanara.k vazb'etı tedk* 
11 .. _ &ıksııt nasip olan manzaralar- aı~dan: Bahr.ıye Nezaretinm aoz· d w b ~kta oıtncnterefe bl'll kullaml- /not/İz ve etmJttlr. 
-n detiıdir cüaü yüzhap. Hirade. Japon filosu· agıb yor d~=e Londranm hail ne ola- • · Relslctimlıur B. ltooaeveıt tablne,l 

itan . nun harekete geçmek arzusu ile ya- Roma 16 (A.A.) - Meaaaıero catı kolaylıkla anJq1hr. Bo1fevbm 11- Amerikan aelirlerı toplamalı dDftlnmüt - de sonradan 
lletıe 1.lşınayı, terbiye ve sükÜ· nıp tutuımakta olduğunu Amerika· aazeteıei yazıyor ı kıldıktan aonıa Alman orduu ne bir- tnından vu pçmlf ve ukeri ve bahd S başkasının fikirlerine ta- ya ihtar makamında aöylemi.,tir. Sovyetlerin taarruz kabiliyetlerini ilkte Avrupa hemen tımnen tnınt.e- erklnl& au.Uerce miiılaverede bulUD• 

ıu..ı ÜI hattA. hünnet ederek, Hirade. Japo1l7a ile Amerika mü- kat't eurette kımut olan orduların reye kalfl aefed:ler eclllerettlr. Amı- Rus bikümet merkezin- =· :=:n:.ı:::.::~--
b.ı...... J_ata hic mağlftp olmadan r.aaebabnın istikamet değiıtinneainin cephenin ,.Wlma•!"'-ııı ve muaz· puun muazam aiWı endtıstıilerl bu d ha eket ttil Demotrul liderlerinden Jln .bıe--
.-;:·~pler üzerinde konuşma~ pek yakın olduğunu ilave etmiftir. zam Rus bvYetlerinin imbaandan :m ~':51 ~ kartı· en r e er tJbmn anmm hal1> tehlllıesi 1taqa-
Cifretuner Japon doftlljftmaa, bazarhklannı ik· sonra hansi ietikamette harekete p· fe • ımd& bulandutunu. Japonya, RUSJ&· 
~lltuzn ıyiz. Buna muvaffak ol- mal etmiıtir. Her te)'e hazırdır. (Dev- ..tüfe 2 .._ 8 da) İııeWz ve Amerttaıı endtıstrileti, bir Parls lT <AA> _ Olklelı: lılOllrıo- nm budnktl TUlJetlnden latlfade,ıe 

Uz gün yüzde yüz terakkJ araya gelleler blle. terek ke)'fı,et. ge.. vadalcl Amerlb ieflrt, felld din ..,. anw.. Amerikanın da hart*ete ee-
decıeceğiz. Bu da manevi bir re1c kemtyet itl>arlle bu mnazam t>1ı1ı terlı:lıtmJttlr. İDIUten .art de oecetmı 167Jemlftir. 

z h B N • h t kuvvete :raJd&IDıala blle muvıı.ffK dtln aQlm h~ e~ ~apon 
tı... a metinden ibarettir. • umanın ıza a 1 olamıyacaklardır. Taarrura hazırlan.- seftrl - daha enel tehıt teıbtmıt- ~ Ba aalMhki telarafl .... 

lııe ~i kusurumuz, yıkıcılığa :ıw için İngll~uvertıen lmkln- tl ._ dnama ikinci sahifede 

::_~%;::.ı;mı:;~ır..n~ piyasayı memnun etti~ .. ~...:,;;::"--···-........ - ...... "'""'"""'""''"'-
~i b.ir binayı kökünden ka· nm flmdlye Udu dalma dftpna.nJa.. 
il..__ - • bırçoklanmız için, her ne- nnı gafil avıamata ve bu dO..,,anlar 
:"'Ule z kU Sovyetıer gibi muamm hazarlı1dar 
kir ev btr iş halini aı~tır. Anlaşma hükümleri sayesinde 11.pmq o1aa1ar dahi onlal1 devirmele 
~ ~lınarın bir eseri, bir müelll- muvaffak ol.mut oldutunu hatırla&.-

er ~kitabı, bir belediyecinin mal mübadelesinde süratli bir =mattadır~=· ======= 
tr gt bir teşebbüsü, blr tl- • • h .. k•• .. k .. :1. •-•- , • 

lıo~Unun ŞU veya bu sahnesi IDtJZ8m U UM Surece -. .. a., e•• 
te~t 117

.a gitmlyebllir de onu Fiatlari İyi 
itıı Adee:-ertz. Halbuki bizim sal- Yeni Türk· Alman ticaNt muka· cöriiimiyecek. her mübadelede t.u-
bir küı .. ııntz. bir cüz için koca veleainin piya.ada uyandırchiı aUka fiye edilecektir. M.ı mii'b.dele.inde lte.,,,ıanwlı, boyana 
lıtr lu tahrip etmek sevdasıdır. gittikçıe genitlemektedir. Anlllflll• aüratli bir intizam lüiküm aUreeek deiiftirmemelitlir 
ta eser için bir adamı yakmak- üzerinde Hariciye N ekileti Umumi malın ~lıracl Ye,'& ithali makaLilincle 
D-IL - tıpkı Orta Çağ engislzinonu Katibi Büyük Elçi B. Numan Mene- derhal ithallt ~ ilıracat 78pıla· 
~ı - asıa t .. mencioilu tarahndan verilen mulaa- eaktır. Yani _mah alan ltarplıiı ..- Talai toförl.-i .yüade elli -
lfaıbUki bir ereddut etmiyoruz. sal izahat alakadarlann memnani.fe- ke hazır bulunduracak ve derhal a .._.. filııtlela ,...W• wttwd
~t eclerk Jşi, tek başına, ten- tini mucip olmuıtur. Bu beyanat ile sevk edecektir. ~ iatemlfler. Belec1i7e reddetw 
kı.Ylnetıe en, onun dışında kalan anlqınanın bütün esaslan öğrenilmit Piyasayı çok memnua eden bu bu- iDii· 
haqhıaaı rt esirgemek nezaket ve bulunuyor. suaiyetlerin faydalanndan biri de • ~ ~ talellin neye iatinat etli-
harek t ığı nek~r asilane bir Piyasayı memnun eden cihet, da· blokajlara mlni olacağı kıeyfiyetidir. iiai ltilmi,wua.. ~-- Wr 7W 

n e oıurı ha ziyade yeni mukavelenin mühim Bu sayede iki taraftan lıiç biri borç- b'G, •• ....,._ ld Jibi• ...-.. 
tibi Unları mücerret düşüne ler bazı hususiyetleri ihtiva etmesidir. lu veya alacaklı vaziyete dütmiye- lince, ÜÇ defa deiitti, helld bİl'fl'F 

Yazınıyoruz .. e Mal mübadelesinin fili olması: Türk· c~ktir. Eski anlqnuya ait he9aplarin ko.,.....a fikri Mlrimdir. Ba da P.. 
l'aıanan bazı · Son gunlerde Sl· Ahnan mallarının gerek nakdi kıy· tasfiyesi de gelecek ayın on betine teriyor ki fiat la,iaiDcle i,i heeaple-
hataıarınu nıisaller, bizde, bu metlere. gerek her iki memleket kadar ikmal edilecektir. mak, ciddi daw....-k, w;,.le Mfta-
hlıtnı zın genis bir hastalık iç!n haiı olduklan iktisadi kıymetle· da bir ilsi .-i sicl11tılı: itleri çocak 
~tlkse aldığı kanaatini uyandırdı. re müt~madt bir teadül ıve tevazün V kili h f • . ti - o,ancaima çeowiıımıemek ............ 
~ k bir nılnıar imzası altında dairesinde mübadele edilmesi lcey- e er eye mm iÇ maı Gerçi tabi meıelninde lııis, ,.... 

eiınueı şöhreti olan Türk ' fiyetl~ri m.emnuniyeti pıucip. olan Anbra 16 (A.A.) - Vekiller bin umma blnftw. 0 bd.r 
• ve hususıyetlerın esaslarını tqltil et- Heyeti bugün uat 16 da Bqvekllet· • • • , ~ 

Necmeddln Sadak mektedir. te Bapekil Doktor 8. Refik S.1- hala olama ki~~ k•• um, 
(D.. ... u._ Y.n mukavele hükümlerindeq dam'uı riyueti altmda laaftallk top-.._..._ lllW ....... lmbıl-

J - - a ....... ) obnk b....., ..................... pp...... .., .......... tsn .... --· 

[Ada arabaları tehn pldl) -Gaaeteıerden-
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l Dibı Geceki ve Bu Sabahki Haberler J 
= 

M 1 V Finlerin K biJıııe-
areşa on °~:~~ya;~maya 

BRAUCH.TSCH muvaffakiyeti lngiliz. tebliği 1 uğraşmak 
X&Jı1n ıe <A.A.> - orta prt in- Seri bir hareketle iki <Baı tarah ı inci sa1ıifeclı) f~ 

• 
BU S.A.B.A.BKI Harp tebliğleri 
'l'BL&B.A.PLAB 

Londra'ya göre 
=Mt;r"etıert ummnt tararglhının mevki zaptolun'du Türkiye dostu bir filimin _;-11.1~..:.d 

va~iyeti Jt;ı kollanmıZ. Tobrut baricin- Eski ve asil bir asker ailesine behanelerle - te~ eu ;~ 
c1et:ı ~. hudu' çe'miSblde H -15 1 Al b •• •• k Belsinkl 111 (A.A.) _ Sert ve motör.- esefle gördük. İstanbulda ıııt harp 

lzveatiya gazetesi, anu· 
dane mukavemetimize 
rağmen Alman hamlesi 

devam ediyor diyor 

blrlncıteşrln ıecesi ve dilnkil glln mensup o up manyaya uyu ltl J'in m\ltıaoleri Jl}dınm .ııre.tll& eşini görmedlğimlz çaJıŞkail ~ 
tekral faaliyette bulunmllf}ıırsa da.. Kuellde ttın Mun,faenenbatbl JMT· valinJn basit bir iş yüzündeil ~u 
!ı::::-"' hl< bir ......... - - hizmetler ifa etmiştir fU:.. ",~ ~ ;;;:: ::~ı::~~~ hücumlara uğ'radığma Jı>~ 

Al t bl · )tf, • Alman kara kunetıerl ba§k.umadanı .. •tm1fkrdlr. phlt olduk. Hamlet gibi )Ol eter' man e 15 l ııınre,7al Walteı von Brauehltsch Si· i HelsfnkJ lG (A.A.) - PetroaoJ'un bir aahne meselesi ınabkeJll 
• llzy&nm en eB1 ve asil a.Uelerlnden ıtmaıl ... ~ faallyett.e bUlunan heI ~ 

Bertin 18 (A.A.) - Alman oi'dulan birine m enS11Ptur. Ecdadı aruında. 1 aeı'l ve zırhlı Fin mllfrezeıerı mtlessir kadar yol aldı ... Her iş, ı; 
b&§lromandanl.ığınm tebllti: Prusya orchı.sunda orta yahud yi1ksd ' bir topçu hazırlı~dan sonra. Ukkon- büs, her eser tenkit edilebUi.:1et-

Londra 17 <A.A.) - <BB.C.) Salı Büyük Brltanyaye. karşı mtı.cadele- derecen birçok: za.tılt vardır. ıalml boğa.zının ilerisinde kA1n gra- çüyu" bilmek geri kalan ıo,,..-
gecest vukuu blldlril~ olan ya.nna. de, 18.vaf tayyarelerimiz, 16 llkteşrln Maahnza a.Ueısl asker olınatla be- mosksje kasabasını 1~al etmişlerdir. ' ~ 
hnrekeUnden Almanlann ne derece gecesi İnglltcrenln cenup doğu kıyı- raber Brauchitschi'n babası tend1s1- Bu müfrezeler bir çok esir alm.13lar lerl çamw·a batırmamak, şJ."11' 
istifade ettiklerine dıı.lr bir mnlfuruı.t sında Hu.mber a~da ehcmmlyetll n l zabıt yetlştlrmeğl bidayette düşün- ve büyük blr cebln ortasında bulunan rı esirgemek, yani iptidai -cıt· 
yoktur. Maama!lh Londra. mahfllle- askeri tesisatı bombaln.mışlatdır. memlştt. Çocuk on dört yaşına gel- yedinci Sovyet ordusunun er'ltO.nı har- mın zihniyetine düsmenı~ r 
rinde son ytrml dört s:ı.at zarfında. Dün İnglllz ta.yyarelerlnln Alman dikten sonra aile ha.yalı askerl blr mu biye heyet.in! de esir e~lerdJr. .. ~ 
taydc değer bir derecede lstl!nde et- toyuna. ve Manş üzerinde bulunan ış. hlt olmasının t.esırı altında. gene as- Bununla beraber yedinci Sovyet or- tile ... Memlekette eser az, rıl'' 
medlklerl kanıuıtl mevcuttur. gal altmdakl eraziyc yaptık.lan hü- kerllğe heves etmiştir. o tarlhte Bm· dusunun kumandanı genernl Avaku- daha azdır. Yetişeni heınerı J 

Moskova için tehlike ta.mamlle cum e6lU1Slllda. 20 düşman tayyaresi uchtlsch Berllndekl Fransız ilmnnzı• nof blr oıınıı.nın kcnnnnda. kcndls1nl ğr 
mevcuttur. Ecnebi sefaret ve konsolos- tahrip edllmlştir. Bizim hlçblr tayya- nl ikmal e~tl Bu suretle 1895 sa. bekleyen bir tanka binerek mucize maya u aşmıyalım. bill 1

' 

hnnclerlnln şarka gitmek için hıı.· re tayıbınıu: olmam.ıştır. nesi 1 nl.sanında Potsdam harbiyesi knblllnden kurtuımağn muvaffak ol- Bu sütunda bu nevi ba5 ~1'&~ 
zırlandıklan hattll. İsveç sefirinin ha.. Dün gece İngUlz bomba tayyareleri mektebi zabit namzed.l 1bıiforma.sı.· muştur. den dolayı özl.1r dilerim .. t ':ıı:I" 
rckct etmiş olduğu blldlrllmcktedlr. Almanyanın batısına bir miktar lnfi· ru giymiş ve bit daha. bu askeri Un!· • İ . • mevzu, milli bünyemiz tçın "....-ed J 

Moskovnda çıkan Izvestiya gazete.si, lAk ve yangın bombası atmışlarsa da formayı sırtından ç~ır. Rusya ıle ngılterenın delik harp ve politika hf1diSel 
Ruslımn anudane mulaıvemeilne rnğ- ancak evlerde hasar olmuştur. Bir İn· Gayet genç zabit olmakla bera.beıı 
men Almanlarnı seri bir netice elde glllz tayyaresi tahrip edllmlştl.r. gerek Berlinde gcrllk eyaletlerdeki kı- Efganistandan talebleri kadar mühimdir. .~ 
etmek hususunda gayretlerl devnm tasında. hlzmet ederken kurmay olma• ) i Londra • 511dll" 
ettiğini yazıyor ve diyor ki: İngiliz hnva kuvvetleri, 8 UA 14 Uk- x... dÜ"Üilmekten neri dunnn-•..+•r, Nevyork 16 (A.A. - O.F : - Necrueddın ~ 

te rl rt d 85 ta re kaybetmiş s• " "' ~... n AmerUcan menb:ıında.n gelen bir ~ 
•Rus kuvvetlerinin maneviyatı kı- ş n za ın a yya . • Başkal:ı.nnm harp akademisinde öf;· habere g!Sre tnglltere Ue Rusya. Afga-

rılmadığı gibi mukavemet kudreti de tır. Ayni devre zarfında. Inglltereye rcndlklcrini Brauchltsch kendt ken- Moskovanın dıŞ 
sarsılmamı.ştır. insan kudretine iti- karşı mücndeleml2de 10 Alman tayya- dine öğrenerek tclUl etmlştlt. Bu su- ntstanda, d1plomatlk heyetlerin aznsı 
mnd edlyonız. Alms.nlann muvakkat resi knybedllmişttr. :retle geçen umwnl hali> b~ar1ten bü- :!tı.i!:fy:n °~~~ b!~e~ıı: d 
1.arerıerıne ra~en sonunn kadar har- Sovvet teblı.ğı yük Alman gene1 kurmayında yüzbaşı ~ 13temlolerdır. müdafaa hattın 8 
be devam edeccıtlz.» bulunuyordu. 917 tarihinde Lodendorf 

Rumenlerin Odesa şehrlnl Lşgııl et- umum! kararg§.h reisi sıfatlle Hollen· h b d•} • 
Ukleri haberi henüz teyld edilmemiş- Mo kOV!\ 18 (A.A.) -Öğle Üzeri neş- zolern nlşa.nını Brauchltsch'ln göğsü• ıranda ı•şgal ar e 1 ıyor 
tir. redllen Sovyet teblllttnde §Öyle denll- ne talik ederken şu SÖ2ler ııe hizmet- ) 

Lenlngrnd cephesJnde şld.deUI :raıt· mektedlr: ıertnl tebarüz et~: Alman a ra kuvvetleri ba' (Baş tarah ı inci tıahifede dl 
mur ve s1s devnm ed:yor. Ruslar, mu· 15 terşlnlevvel gecesi kıt.ala.rımır: cBrauchltsch otuz dördüncü piyade kumandanı mareşal Von Brauchftscb m 1 ntakaları çeceklerl malUın değildir. Bu e:~~J• 
knbfi hücumlarmo. devo.m ederek Al· blltnn cephe boywıca. d!işmanla. çar- tümeninin blrlncl kurmay rabitl sıtıı.- old"ı-..' olbl harp meyda.nln.nnda da. M k d uk b' b' · ' e\11 ... :ı. 
manlan müstahkem bir köyden çıka.r- p~np devtı.m etmlşlerdlr. Muhare- tile A:rgonne ve Verdun'dak1 gayet ~~lı; :flldrlertnı muvaffakıyetle os oıva a v uat, ır mnı ov 
mı.şlar, başka bir yerde de baskın ya- beler bllh~ cephenin bntı kl.smmda ıiddeill muharebelerde hl<; yorulmak tah!Lkkuk ettlnnJştlr Bu ıuretıe Le- takip edecekmiş gibi hareket e dit· 
parak Almanlan slperle~den tardet- şiddetli olmuştur. bllmekslzln pek sadıkane ve gayet hlstruıda, Norve<;te, ·P'ra.nsada, Bal- l'ahran ıelirinin tahliye• mekte .olduiu zannedilm~teyef 
~şŞ]ler d~c birçok mltrnlyoz ele geçir- 1 Almanlar muharebeye yeni birlikler §Uurlu olarak mümtaz hlzm.etıer !fa kanlarda, fimall Afrikada, Glrldde ve • l · .. .. b 1 k. Halka aılah d.ağıtılmaktaclı.r. Jttl' 

er r. aevkJne devam etmişlerdir. etınlştlr. Bu hizmetlerinde şahsını bl· Rusyada Alman ordularının llıra2l et- ııne ıa 1 gunu at anaca y.,r barikatlar vücude getirılnıc:alıD' 
Rus tebligı ... · Moskova 16 (A.A.> - Sovyet öğle lfltereddüd daiına tehlikeye maruz Uği büyük zaferler ııe Brauch!tsch d ir. Moskovanın çCl'lber içine ı,.ıı 

Londra 17 (Rıı..dyo saat 7,15 de> 
Dün gece neşredilen Rus resmt tebli
ği: Dün bütün ctPhe boyunca. muha
rebeler devam etm~ ve bllbassn mer
kez cephesinde şiddetli olmuştur. 
Çarşamba günü t3 Alman tnyyaresl 
tahrip edllml.şUr. Zaylatım.ız 2G tay
yarcdir. Bu tebliğe ek resml Rus teb
llğinde Alman gerilerinde ~ete muh.a.
rebelcrl bn§ladığmdan Orel vo Kallnln 
gerilerinde yapılan iki çete iı\kumun
d:ın lxıhsedilmektedlr. 

Fransız harp 
mesulleri 

Daladier, general Game
lin, Blum'un kalebentlik 
ceza51na çarptırılmaları 

isteniyor 

tebllğlnln rıeyllnde denlllyor ki: hıraknınktan geri dunnamıştır. büyük bir §Öhret kaznnmı~tır. Bren le (A.A.} _ Neu& Zürcher ze- masi takdirinde orada ikalaca\ 
0 dl' 

Lenlngrad yakınlannı müdafaa. Tablyevl mükemmel terbiye görmiif Me.reşal Brnuchltsch'ln beraberinde 1tung'un Londra. muhabiri, !nglUz ve milyonlarca insana ölünciye,, • ~f 
eden blrlWertmlz, 58 lncl Alman fır- nnzart, durend~llğl, gayret ve hlrn- hizmet eden zabitler kendiSlnl gayet Sovyet btaatmın Tahranın tıı.hllyesl· harbetmek emri verilmiş oldugu 1 

kasma mensup askerlerden büyük metl ve te§klldtc;ılık kudreti ve sair reel ve ciddi hnrokct eden ve aynim- ne önümlizdekl aalı günü ba§lıyacak- Icniyor. t 
bir kafileyi esir ~tır. vasırıarı parlak bl:r gurette tezahür manda gayet kibar ve sevimli bil'! ko~ lannı yazmaktadır. Ruslar, 200 UA. 250 Bir gecede 58 Sovye 

Esirler, sotuktaiı ve Sovyet muka· etmlştlr. mutan olarak tarif ediyorlar. Brauc- kilometrelik bir derinlikte Hnzar de- d'. 
bll taarnızlannın artrruı.sındnn doln· Geçen umumi harbin sonunda Ver· hltsch'In yanında. gürültü vo 1st1cal nlzlnln cenubundo.ki bölgeyJ, İngiliz- ta yyaresi düşürül \1 i~ 
11 Alman nskerlerintn m.ancviyntı say muahedesi nhktunı muclbtnce Al· olamaz. Herh:ıngt h!ldlse ve hnre'ket !erin de 200 kilometre derlnUR'lnde n_.. 16 (AA) D N B et 
mütemadiyen zayıfladığını söylemek- mnn ordusu feshedildikten sonra Brauchitsch' ln soğukkanlılığını bo· Iralon şark.ındnkl arnzlyi işgal ede- b'Id-:İ~ · Al - h. · k\I' ... 
tedlrler Brauchitsch mesleki Alınan ord usu za.mtız. Verdiği emirlerde son derecede ceklerdir. Bu bölgeler, prensip 1Ubarl· J ır igine göre man avni}Jdef 

Eslrle.r, 
28 

lncl alayın, bir taarru- Relchswehr'de kalmıştır. Burad:ı. bir- seklnetl, vuzuhu ve ıtlnayı muhafaza ıe, İran hükumetinin hükümranlığı vetlerjne bağlı gruplar 15-16 . de 
za ge"mekten imtl ıı. tu~-' söyle- ~ok tahdidat ve kuyuclnta rağmen etmektedir. Emrine tevdi edilen a.<>- altında kalacaktır. rin gecesi hava muharebeler~riP 

" n e suu mesleğinde terakkl etmekten dlğcr kerlerln talim ve terblycsl kadar ~e topyek<ın 58 Sovyet tayyaresi tıı 
mlşlerdlr. SUbaylar, si.l~h kullanmak zabitler gibi geri durmnnuştır. Vnk.tlle ve Lstlrnhntıaruıa da son derecede dik· · 1 d ' 
mecburiyetinde kalmışlardır. tümen komutanı iken şimdi batarya kat etmektedir. Tapu sicil müdürleri B~1' er k. S t 1 yınd•tl 

Esir alınan subaylar, blııka.o muw komutanı olmuştur. Mnnevralarda. tü. Düşüncelerlnl SÖ'Lden ziyade iş Ue . arasında tayinler ır ç
2
o
0 

o
3
vy
0 

e)ri ~ a .., 
h a.rebe net.ıccslnde, yeni ala.ylann, menleri bayraklar ile temsil ederek isbat etmetl ıtıynd edlnen nıareşalın !ili aag 
bütün lilAhlaruu ve teehlzatını kay- bilgls!nl yükseltmek çarelerini bul· en r.iyade hoşlandıjtı ve arasıra eöy- Ankara 16 <Telefonla) - Münhal • :s- ·olt1ce 
betml§ blnnç avuç askerden ibaret muştur. Kıtalarda. birçok hizmetlerde ledlği söz biiyük Frederlk'ln §U meşhur bulunan Tapu ve kndıı.stro umum mü. Berlin 16 (A.A.) - Onbı 1 rıtı• kaldığını t!ş:ı.. etmektedirler. bulunduktan sonra 1930 da. nlbay rüt- cümlesidir: «Blz yn düşmanı mnğlüp dürlüğü Merkez Tapu siciller müdür- Sovyet esirlerinin eşir JcamP. ierİfl 

lta/yan teb.'iti 
besi ne ordu talim ve terbiye şubesi Te kahretmeUylz, yahud heplm1z1 dU- Iü~Une Merkez kadastro müdürü B. nakli devam etmektedir. Esır 1 ,,t 
riyasetine getl:rilıni.ştlr. Asıl Jhtlsa.sı manın bataryalan topra~ gömmeli- Ta.rn.t Ülger, Merkez kadastro müdür- kontrolu neticesinde bir çok So'ıdı' 
topçuluktur. 1932 de tuın;eneral rüt· dir.ıı lU~ıe birinci 811lıf Tapu ve kadastro alayından ancak 20-30 ki~iınin ktı 

t dilml mü!ettlşlerlnden Emin Arım, istan- ~ . 1 Roma lC (A.A.> - talyan ordulan be.si ile topçu müfett41 tayin e ~- bul gnıpu Tapu slcll mUdürlüğiine gı sabıt o muştur. , 
~;:ı k:ararg1hmın 501 nwruırnıı ~~ı!~r:~~/ahl parlak hizmetlerde Makedonyada kar Seyhan gnıpu Tapu sicil müdürü ee- Rus endüstri bö}geler~~·jıl 

şlm.all Atrlkacla. Tobruk cephesinde Faktıt asıl büyük hizmeti Almanya lAl Ag1h _ U~nık, Seyhan grupu Tapu Londra 16 ( A.A.) - Tay~' it' 
.kıtalanmııı lehine neticelenen muha- Versay muahedesinin askeri kayıdlan. Atina 16 (A.A.) - Makedonya· sicil mudürlll(;"üne İstanbul grupu diplomatik muhabiri Sovyetlerı0 g J 

nı Ilga et"""i zaman göste-'8Ur. Çiln· da soğuk dalgası hüküm sürmekte- Tnpu sicil mildOrü Hakkı Erbllen, 1. d" t . k d t' d• '--hsedet 
rebeler olmuştur. Dllşmanın mnkincll "'ti '"U9 d' Sel k 1 k Bursa grupu Tn.nu sicil müdürlüka .... 8 ı. en us. n u re ın ""n oa 
kuvvetleri, +"""Ianmızın ateşi ile kar- kü ilk iş olarak alayların tümenlere, ır. ani civarındaki tepe ere ar .. ıs ... • d k 

V. h 17 (A.A > Ofld ""Y .. Edimeden Salih TangUr Edirncye ıyor 1: • tP ac Y . - en : Mareşal •• 1anm•atır. Milstahkem mevkldekl te- tümenlerin kolordulnrıı, koloı·duların yagmı~tır. • , Al 1 R d " · nın 
Pctaln Fransanın hnrp mesuller1 hak- ~t v; barakalar ha.va kuvvetlerimiz ordulara. tahvlll }1).zı.ın gelmlştl. Bu 1.s· Bursadnn Osznan Yurder, Umum mü- c man ar us en ustn~ı • vııt' 
kında mynsl. şuranın kendisine yaptı- tamfından bombalanmıştır. lerde gootcrdlği muvn!fakıyet ve gııy· Simitçi ve börekçilere dürlük ikinci sınıf müfcttJşllğtne Ka- geniş ve en zengin bölgelerını ıı:e' 
ğı teklifleri blldlrro4tır. retler ternkklsine yardım etml.ştir. Bu dıköy Kadastro müdUrlüğil fen Amiri maktadır. Bu bölgeler harp ~ıı 6" 

Bunn göre Daladier. general Game· Şark! Afrlkadıı., Gondar'da, Uala.g suretle pnısyn tümen komutanlığın· dağıtılacak unlar Nevzad.Taner, dördüncil sınıf milfet- mesinin üçte ikisini vermektedır· ~İ' 
lln, Leon Birun, Hava Nazırlrırından :~e:ı.id~~=~m;:e ~;:;::: ~ dan kolordu, sonra ordu ve dalın son- Simitçi ve börekçilere yapılan un Uşll~e ispir mtlddelumuınt muavlnl hal neticesi üzerinde ağır bir cJ~I· 
Plcr Cot, Guy de Lachambre, umuml yük zayiata ~ramJ3tır. ra da ordular grupu komutanlıtmn teniatuıda yolsuzluk olduğuna dair İbrahim Saffet Omay tayin edUml§- fikliğe eebep olacaktır. Fnkııt rf 
müraldp Jacomot Fransnnın hezım.o... ve en sonra bUtiln ordu komutanlığı- bazı klm.selerln Belediyeye yaptıkları tir. manlar en yakın tnsavvurlarını ıjlf 
tinden mesuı tutulmaktadır. Daladier, Kulkaber knlesindt!tl müfrezeler, na getlrllmlştlr. Şimdiki harp başladı. ihb:ırlann tahkikntına devam olun- D k M k çeldendirmeğe muvaffak olsıılıır ıır 
Gamelln, Leon Blum, Pier Cot'nun ta.. su h azl.nelethnlzi ~P etmek tlzere ğı zaman Brauchltsch Führerln baş- maktadır. Bu ihbarlan yapanların, W1 O tor açe yeni bölgeler büyük askerf avıırıt.1,., Jeb•ntllk cC?'.aSlna çarptınlmalan :ratı~a teşebbüs eden dll.şman kumadanlığı altında. Alman müsello.h tevziatını idare eden ve simitçi ve kif d 'ld • 1 gı I" 
tcltlif edilmektedir. Styast tt\ra:ra g~ tuvvetıerlnl datıtmışlar ve zayiata kuvvetlerinin en büyük kısmına tu- börekçi emntı tarafından lntlhnp ed1- t ev e ı 1 lar an:etmckte ve AmerikMı • o i.İ' 
re Guy de Lachambre oo.,lıca. me- uğrat~ır. mandan bulunuyordu. Jen 7 kişilik idare heyeti yüzJeştlr:lle- Vfchy 17 (A.A.) - otiden: za~rep- yardımı ile birlikte kud~~tli bir ~tli 
.ıruUerden değildir. Çünkü «Ulntyetı Akdenlıde bir İngiliz denizaltısı, Brauchltsch sulh za.ma.nındıı cektlr. Bunun neticesinde yapılan ih- ten bildirildiğine göre sa.bJ.k Yugo.slav • dafaa hattı kurulması ıçın ku" ~· 
mefkut deA1Jdl. Yalnız mentı Ye gtya- denizaltı aemilerin! 1."flıunal& memur Pru.!Yalılara mahsus ananeleri milli barlıınn hakikate ne kadar tevafuk i)aşvekll muavin! Dr. Maçek düşmatıla bir ihtimale de m~ydnn ver111 

si tesirlere kapıldığı gö:rülıntı.ştür. • b.lrllkler1m.lz tarafından batırılmıştır. ~llstllk ruhu Ue tellte muvafrak eylediği anlaŞ'llacaktır. temas suçlle tevkif edlJ.rniştır. tedi:-. 

EY KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 56 

Hafız. kendwne uzatılan fincan
dan bir kaç yudum içti. Hiddeti 
hali geçmemişti. Emineye d ik dik: 
lıakıyorclu. Emine ise, doıtunun bu 
aert bakışları karşısında tamamen lil
l ayt görünüyordu. Hafız kahvesin i 
bitirdi, mutfaktan dı~arı çıkarken 
Emine tekrar sordu : 

- Elbise değiştirmekte ne lü~ 
zum vardı sanki ) Çiftlikteki kılığını 
beğenemiyor musun~ Nen eksik an
layamıyorum. Hafız. metresinin bu 
iymalı sözlerine cevap vermedi, sür
atlı.- mutfaktan fırlayarak arabaya 

bindi, heybesini de ynnına yerle~tir· 
di. Araba hareket ettikten tıonra, o 
ana kadar metanetini muhnfoza et· 
miıı olan Emineni=ı çehresi birdenbi
~ değişti, uznklaşan dostunun arka
sından yumruğunu sallıyarak için· 
dt-n : 

- Reni başından atmak, kovmak 
istiyorsun. Ben &nna gösteririm. Ba
ka?ınt ikimizdrn hangimiz alt olacak 

Nakleden: (Vl • N6) 

d iye ıöylendi. 
Ttlm. o 111ada, lr.mk bir erlWk eesi 

d uyuldu : 
- Emine hanım, Emine hanım! 
Emine, ıesin geldiği tarafına başı

nı çevirince Baba Derviııi gördü. Ba· 
ba Dervi~ çifliğin i h tiyar cmektarla
nndan biri idi. Altmı~ senedenberi 
H azinedarzadelerin çifliğinde çalı~ı
yordu. 

E. ine, Baba Dervişi görün~: 
- Hayrola Baba Dervi~. diye 

sordu. 
Orman Hazinedarzadelere ait 

olmakla beraber, Hafı:r.ın et 
ve idnresindt- bulunmuyordu. Bu iti· 
barin Baba Dervi,, Hafızın e "'l~·-.de 
bulunmuyor. nvlıi"nı ,J ., .. tt<ı odun· 
lardan ,.J yordu. 

-Yalnız mısın kızım ) 
- Eveti 
- 1 Iar1z gitti mi? 
- Evet birn ,.vvcl hareket etti. 
- Demin U§alc Mcmiıle be-

raber arabada gördüm de merak 
ettim. Bu kadar erken hareket et
me.si tuhafıma gitti. Acele bir İIİ 
mi var ) 

Baba Derviş tabakasından bir tu· 
tam enfiye alarak bur nuna çekitik
ten sonra: 

- Kah~niz l\'Ar mı kızım) 
- Sizin için daima bulUClur, 
Emine, bi raz evvel Hafız içjn pi· 

şirmi§ olduğu kahve eezvesindcn bü
yük bir fincan doldurarak Baba 
Dervİ~e uzattı. 

- Çok teşekkür ederim kızım. 
Allah muradını venin. 

Baba Dervi, yetmi:ı yaşında ol
masına rağmen, dinç ve vücutça 
sağlamdı, zeki çehr~ni uzun, beyaz 
bir '8kal çerçeveliyordu. Sözü soh· 
beti yerinde idi. Ka1" eyi hopurdat&· 
rak içerken : 

- Şu Hafız Celale, sizin gibi sa· 
dık, dürüst ve çalışkan bir eşe sahip 
olduğundan dolayı dağrusu gıpta 
ediyorum. Bu ne tahlih 1 Bu koca çif· 
]iğin efendisi odur. Servet ve ~!imam 
de yerinde. Eğer bahtiyar bir adam 
için misal aranırsa, bizim Hafız 
gösterilebilir. Siz de bu evin, bu ko
aıman çiniğin hanımı ~ayılmıınız. 
sayılıısınız. d emjyeyim, hanımıısınız. 

Sofyada ıekiz casusuıı 
Emine, Raba Dervişin bu aon varmıyacak ya ... Hafız, çoktanberi 

sözlerine itiraz etti: elliaini a§tı, o telcinin tombul ve kıv· muhakemesi ~ 
- Hayır, Baba Dervhı. ben bu rak km ise hmüz yirmisine bastı. Solya 16 (A.A.) - O.F.İ. : aotyı:ı ~ 

evin hanımı değil, hizmetçisiyim> A rad aki fark, büyük d eiil mH Bu kert mahkemesinin milddetumu ıt' 
D ı Be b f k k ~ı İngiltere llehlnde cnsuslUt ya.pınıı.., 

- oğrusu ,atı acak tC'Y· n u ar ı ,anca .- afızın çil altınları dol- maznun .,ekiz tl:,lntn idamını ıste1!1"' 
söze ianaı-ımam. durabilir. 

Baba Dervi,, tütün kesc!'linden Emine merak ve tecessüıle gfüıle· t ir. ı 
uzun çubuğunu doldururlten Emine rini Baba Dervi,e dikerek aorduı Amerika 400 küçük geısıJ 
devam etti: - Desene, ki iı or taya çıktı. d k 

- Söylenenlere inanma r H a lk Baba Dervitr İnta e ece . eJ 
daima müb'allgalı ıöz.ler aöylet>. - Dedikodular ayyuka çıktı luzim , V11tincton 16 (AA.) - t.!1111 ıı' 

ihtiyar korucu, ıöılerini lı:ırpa· aen bu dedikodulardan fazlaaını bf~ Preu: Mümesıiller meclisi, aahıl )111111 
rıtk ıordu: liyorsun amma, bana açılmak iıtemi- hafauı.sı için dört yüz küçük ~~ ıı• 

- Ne demek istiyorsun> yoraun. İn'8sı için Bahriye Nazırlığına ı;n";ıı 
- .9unu demek istiyorum ki, Ha- - Öyle mi zannediyoraunuz) ade veren kanun projesini ittıf~ jrıl! 

fız, söylendiği ve 7.Annedi)diği kadar - Hatta aöylencnJeu 'b3kılırsa İ§ tasvip ~tmİ§lir. Proje Ayan meelı9 
zengin deiil. pi,irip kotarılmış, düğün de yakında ~öndcnlmiştir. 

- Öyle mi z.annediyorsun kızım) yapılacakmış. Bu yaşta hir insan - --- d 
_ Evet. eevdaya yakalanırsa. onu ancak te· Dr. Clod ius Atina' S. f 

neşir µüklar. Atina 16 (A.A) - Do"1
:, 

- Hayır kızım, aldanıyortıun. E.nı'nc sordu.. l . . Murıt 
S H 1 d 1 Clodius, buraya gc mıştır. c' 

izin afız efendi, han ar a l\'e ote • - Sı'z. olup bı'tenlerı' tnLı"la" tı'le hı-· l 1 1 · 'b' Y J3tı• 
1 d k f 1 d .. · .. · rıı ileyh. ta yan e çisı gı ı unıın . 
er e a ayı tütsü e igı zaman ag- liyorsunuz, öy le mi~ vekili Colnkoğlu ile göriişmüduf· 
zından kaçırdığı laflar, söylediğini- B __ _ 
zin aksini isbat ediyor. Eğer earhoş· ;ha Derviş ciddiyetle cevap • 
luk 7.nımı.nında ağzından kaçırdık· ver ı : Belediyeye yenı 
!arını ertesi günü hatırlasa muhak- - Evet, ~öylencnlere kuluk ka· ] 

b k k A f'd' Esa H f b ' memur ar kak pişman olur Esasen Boğaziçi artma n ı ır . sen a ız, ız· , 
· · • · · · . . t .. 1 .· d o k d h Istnnbul Belediyesine nlınnr 

oteh sahıbının kızı ıle evlenmek tçın za ~o~ e)ıp u~u~~~ . ız tn k er ımırların lmUhanlan di.in ynp • 
çık ım1nı göstermek lôzımdır. Her an a setmeae e 1 ıvane 0 ac.a · Dün y:ıpılnn imtihnnn yıılnız 
halde otelcinin 'k ızı ıizin Hain ef en-ı - Evet amma, henüı 11on aöz mektep mezunları girmişlerdi r. F 
diye ıençliii n aiyah s özleri için söyk-nmemiı l ( Arkaaa ur), de U.se mezunları lmti.'10.n cd 1 · 
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'7,;;t~:::;,!~:n Topkapı Et meselesi Yıkılan 

1 
Tefı1ka No. 87 Yazan: lSKENDER F. SERTELIJ 

8eroif ~IZQll bnımıuı bir kumaı 
~ nıiidürü doıtlarondaııdır. 
8-ıilrrıd Zİyvete ıittim. T oplon 

meydanı Hayvan müvaredati apartl man 
Belim, Mısıra geldiği gündenberl Clze, Menfis, Tanls §Chirelrl baştan 

hiç bir şeyden korkmamıştı. başa su altında. knlmış. Ne kadar kur-* b:ın verd.Uer~, ~öllerc koşup mabud-

_ pe &çaraJc fa vaziyeti anlath: 

~ ~" kuma,ı, nüfua teike
'~~t~p numara almak tartile, 
frtot ...._ Yerli mallu puan sa-

Meydanın ortasına 
lıtanbulun fethinde 

ıehit düten kahraman· 
lardan birinin mezar 

tatı dikilecek 
~ ~~Unı. Piyasada o üate bu 
~w-. İpekli kumqlan fahri· 
~ h.ı epeyce iyi çıkarıyor. Nor-
ı.,. ~et ebe bile bundan do- Belediye tınar müdürlüAü Topkapı 
~ F' büyük nraı' sönnİy• meydanının tevsi ve tanzimine alt 
~lii .ıcat fİki)'elimD bilbaua plln n projeleri hazırlamaktadır. Bu 
~ k lt~ll§lardandır. Bunlann er- plln ve proJelere nauran meydan Je
~d °'tümü için oJımJan yine zarar- niden yapılacak istlmlA.klerle 2 - 3 
~· Fakat kadın çetitleriııde bil- ml.!11 genı.,Jlyecektir. 
k tba.ntoluldard günd •• Belediye riyaseti, İstanbul - Lc>n-

&l' tecıenıu ~- en ıune dra asfnlbnın baŞlangıç noktasında 
llöyJ .. k~ydediliyor. olan bu meydana. İstanbulun fethi 
~ " e 

1•0Yliyettlı; metresi 990 im- esnamnda çehld d~n Türk kahra
toiıla e hır diğeri de 1254 kunqa mnnlıı.nndan birinin memr taşını dl-

t açıp göstf!rd.i. kecektlr. Taş, meydanın ortasındn 
~ - kenarında t · t ık zor- inşa edilecek yüksek ve sembolik bir 

>'ıılı2:. • d • n u up azac ka.ldenin ortasına oturtulncaktır. 
lorlarn edı. Diğer taraftan Topkapı llc Edirne-

' le anıa bile hacet kalmak- kapı nrnsında.kl asfalt ve çifte yolun 
' ınna, tıpla kağıt gibi yırtıldı. Topkapıdan itibaren Yedlkuleye ka

r - ~un da deseni yelmıuarda dar uzatılması kararlaştırılmıştır. 
• • değı"l-!_ ..:ı... •• •• •• Fakn Bunun 1çln sur harlclnde yeniden 
ıçtldelti ;:~~ gauı go~uyor: t istimlakler yapılması ldzım gelmek-

a d .. \lSUl'lar namutenahi. Orta- tedlr. Bu 1stlm1Aklere sarfolunncak 
~e eL~ler mi istersiniz, lüzumsuz tahsisat Beledlye bütçesinden nyn
liQ.; :t~ mı? Bir ütü vurunca büzü- lacnktır. 
~. z· tıt da ağı) nğıl kolanağa baş
~ d tr fena yıkanmııbr, iplikleri 
l>~ e~ede burulmam1fhr. Avru
'İııı it lliPrüntüJerinde:rı yapdnuı adi 
.f\.\rr- lnna~lo.rla bunlan kıyas ediniz. 
I_,. ~ilnınkiler üç kat müreccahh· 
~o~uı a.kat o Avrupa kmnaılarmı, 
l'tıetr ~ nİ2:aınlara uyarak, ~seli 
~~~ tıı 50() kuruştan ıahyoru:r.. AJıı 

Vali bu günlerde 
An.karaya gİtmiyecek 
Dr. B. L~tfi Kırdann Ankaraya gl

deceğl ynzılnuştı. Bu hususta yaptığı
mız tahkikata nazaran B. Liltfl Kır
dann bugünlerde Anka:rn,yo. git.mest 
mütnsa.vver değlldir. 

"° ~Pa Yapa, elimizdeki eski yün- odun stoku 
tol'tf ..... ~et:ek, rafJanımzı yerlilerin 
dtı~ ~Üz tandaki fena cinsleri, 

llcf~tl!'. Bir gün ortn1ık nor• 
llc,Zce biz tacirlef'in hali neye Beyannamelerin illi 
'~ ? Bu :rünlüleri sokağa mı tedkikinden stokun 60 bin 
t~~? Toz ~ezi yapmağa bile ya-
b~. -... Bunlardan manto yapacak çekiden az olduğu 
)-~ lref:~İmi~e, zevceLerimize de anlaşı]İyor 

Blr gün, ildndl vakti birdenbire, lara yalvardılarsD., faydasız olmuş. Nil 
- halkın Nil boylarından batımrnk ka.- m:ı.budu: ıBu felf\ket size mukadderdi. 

Bet evin yılalmasına ~ışUklan görüldü. Boş yere n~ıarıp yalvnrmayınız. Ocza-
aebep oldu, nufusça - NU taşıyor ... FelA.tetı nızı çekeceksiniz!• d~ ve halkın 

normal tekle girdi, narli 
değittirilmedi 

Diye bağnşan yerlller tehre doğru ağlayışlarına, :ıztırapla.rına kulak tı-
J'1at murakabe komisyonu dün top- zayiat yok koşuyorlardı. kamış .. muzta.rlplerln, fellı.ketzedclerln 

J:marak et meseleel üzerinde tneşgul Belim, Kruın Yusufun pencerestnderı ınııtııerını duymamış. 
olm'Qltur. Komisyon reıst Vali muavt- bu manzarayı seyrecllyor ve: - NU mabudu çok gaddarmı.ş. Bü-
nı B. Ahmed Kınlk tçtlma.d&n 10nra BeyoQlunda YeıU.§ehlrde Dereboyu _Bu da Çerlı:eslerln b!.r hllem o tün mısır halkını tedip et.meA'e ne ıu-
gazeteeilere ıunlan söylem~tır caddesinde Vahaba alt 67 numaralı ıereıı::.. bum vardı? Göğe ok atan askerlt>rl 

_ Et işi üzerinde görü3tük; müY&- ~tunan Ue yanında. bulunan iki Diyordu. Fakat, Nilln o ıünJerde cezalandil'snydı .. 
rcdat normal bir va'1.lyete gtrrntş, hay- evln evvelki gece yıkıldığını diln yaz- yntaklanndan çok yWtseldlltin1 tq- - Bu klistahlıtı yapanlar,. hüküm
van gelmete başlamıştır. Ka.saplarda mıştık. Yapılan tahkikata nazaran ması ihtimali oldutunu qağı Nll~n de.nn muhafmlan 1mlf. Btındl.n BOn
et bulunduğunu görüyorsunuz. Bu üç katlı ve her katı kirada olan bu gelen yolcular da söylem.ift,i. ra muhafızlar da galeyana. gelmişler .• 
ıtıbarla nartıı de~l3tlrmeğ'e, y\lk.!Jelt- apartımnıun yanında bulunan 69 nu- Sellm halkın kaçıştığını görünce crBu !eUiketln m!lsebblbl hiikümdnr
meğe lüzum görmedik. maralı evln üzerine doğru meyletUğl. Mlinecclm Halli Kahhan ça~tı: dır .. onun vücudünü ortadan kaldır-

Mevsim itlbarlle her sene normnl görülerek polise haber verilmiş ve der- - Ya oeyh, dedi, Nll ıa.p.mı, ne mat lhımb dem~ler ve hükümdar-
zamanlarda müvaredat azalır. O :z:a- hal bu apartımnn Ue ynnmdakl evler- olur? Ortalığa zarar verir mi? lannı Nlle atarak boğmuşlar. Eskl bir 
man gelince et ıtnııerl bir miktar a.r- de oturanlar cıkartılınışlnrdır. Bina.- - Nil bu mevsl.nıde her sene yük- Mı.sır btlglninln yazdığına. göre, (Nil 
tacaktır. Sığır ve keçiye nal'h tesbltl lann tahliyesi işi O;kşam.a kadar de- selir .. tarlnlan sular. Meuuatı besler .. mabudu) bu hadiseden sonra asırlnr
mescles1 üzerinde de meşgul olduk. vnm etm~tır. Akşam fizerl s:ınt 19 kuraklığı giderir. Biz Nllin taşmasını en, Mısır hnlkınn büyük b~ zarar ver
Evvelce koyun etleri azdı ve bu yüz- mrnl:ınnda 67 numaralı np:ırtınınn değil, taşnınmnsını bir felfıket sa.ya- memlş. Herkes in:uınuş ki, mnbud bü
den sı!Pr ve keçi pahalı satılıyordu. birdenbire yıkılmıştır. Yıl~ılan bina nz. Fakat, Nil yedi senede bir kere yük kurbanlardan hoşlanıyormu~. 
Fnkat bugün böyle bir .,·nzlyet olmadı- ynndıı.k1 69 numaralı evin ve onun bl- öyle tn..c:ar kl, bütün köyler! ve blrçot - İyi amma her zaman Nlle verlie
lh lçln, fiataer normaldir. Bu müna.- tlşiğinde bulunan 71 numaralı kıılnycı göcebe kabilelerin yıı.şadıl?l \'adileri cck hükümdar kurbanı bulmnk kolay 
sebetle sığır ve keçiye !lnt tesbltine Kerimin evlerinin üzerine düşerek su basar .. insanlar kaçacak yer bula- mı? 
lüzum görmedik. Fakat teşrlnlsanldc bunları da yıktığı gtbl, arka tarafta. mazla.r •. btrçok kimseler su tçlnde kn.- - Bereket versin ki, halk, bu fıdete 
koyun fintıcrt artacağı cihetle bunla- V~e rokıı.ğında 10 ve 12 numnrall lır, telef olurlar. Suyun kuvvetu yürü- her devirde riayet etmemiş .. uııutul
nndn rıatıerlnin yükselmemesi için Bahanın cvlerlle 14 numaralı Pepo- yüşü mnhsulü de harap eder, tohum- muş, eğer riayet edilseydi, NU, biıtun 

r. nun evt de kısmen yıkılmı.şt.ır. İnh1- lan kokündrn çıkarıp atar- halk za- Mısır hükümdarlnnnın mezan olurdu. sığır ve keçtye narh 1t0yncnbız -o •• 
damda insanca zaylnt ol~. yal- rnr gorür. * 

Ses sineması açıldı 
Yeni bir idare tarafından eski Asri 

slnema blnasında tesis edilen Ses 81-
nemnsı dündeı:ı ltibaren umum::ı. açıl
mış bulunuyor. DO.n öğleden sonra 
§ehrlmlz matbuat erkAnı lle davetlile
re ve nkşam da umuma ilk olarak 
Ebedi Aşk (Nlçevo) !Um1 gösterilmiş. 
Ur. Filim çok güzel ve cazip oldu~u 
glbl, türkçe tercilmeler nazan dikkati 
celbedecek derecede itina tıe yapılmış
tır. 

Sinema binasının içi ve dışı yeni
den boyan~; hol. antre zarır b1r şe
kilde döşenmlş, koltuklar yenllenm.Lş, 
binanın ve sahnenin tenviratı cnzJp 
bir şekle konmuştur. 
Şehrimize, birinci vlzlyon ESCÇme fi

llmler gösterecek olnn böyle zarif ve 
sevlınll bir sinema daha teminine 
muvaffak olan sahiplerini tebrik eder, 
kendilerine muvaffakıyetler dileriz. 

nız bir nt enkaz altında kalarak öl- - Peki amma, bu taşma hft.dlscsl Nil akşama doğru hüeumu nrttır-
müştür. neden böyle yedi senede bir §lddetll mıştı .. tastıkça taşıyor ve her tarafı 
Yapılan tahklkntta. bu apartımanın oluyor? Bunwı eebebl nedir? su kaplıyordu. 

son yağan yağmurlann teslrile temeli - Nllln Habeşlstnndan gelen büyük Yavuz Sultan Selim kendi kendine 
bozularak yıkıldığı tcsblt edilmtştlr. bir kolu varclır. Bu kolun yntaklan gülüyordu: 
Tahkik.at devam ediyor. ancak yedi senede doluyor. Sular !nz- «- İstediğin kadar taş! Sana vcrl-

yufka Ve kadaı•f fı"atlerı· ııı. yükseliyor. NU taşınca, suyun §ld- Iecek kurbanım yokl.t 
deUl seyrinden bu yataklar tekrar Nllin kurak snhalan ıstllA edLşlnl 
b~lıyor .. bu suretle aradan yedi re- seyretmek insana vahş1 blr zevk veriFlat mürakabe koınlsyonu, be.ytn

nıın yaklo.şması dolayıslle yufka. ve 
kada.ylfe rıat tesblt etml§tir. Ya.nndan 
itibaren yufka 82,5 ve her nevi knda
l1f de 40 kuruştan 63.tıla.cnktır. 

Ham maddeler 
T evziattan iatif ade eden 

küçük sanayi erbabi 
kontrol edi1ecek 

Son zamanlarda bazı küçük sanayi 

ne geçiyor. Bu yıl yerlller bu felAkeU yordu. Kasrı Yusufun harem dalrcsln
çoktan bekllyorlardı. deki kadınlar tcltış ve heyecan içinde 

- Nil, esk1denberl hep böyle tn- pencerelere üşUşm~lerdJ. 
§tu' mıydı? Vaktlle Dcndre'dekl (Ha.sur) mapc-

- Evet, şevketlim! Eski devirlerde dl de böyle bir tuğyandan sonra Nilln 
de taşar ve halka çok zararlar verir- hücumuna uğramış ve mabcd olduk
mı,,. Fimvunlal'\ bu yüzden her yıl, Nl- ça yük.sek bir yerde bina cdlldlğl hal
le b~ok kurban tanı ak.ıtırın~. de temellerine su yürüyerek kumlan 
Fakat, NU!n tDŞnasının önline geçe- nlıp götürm~ ve mnbed bu yüzden yı-
mczlemılş. kılmıştL 

- O halde bo§ yere neden kurban o zamanın lıiıkümdan olan (Pepn 
Verirlerm~? bu mııbedl, temellerine mennerler 

- Xurt>an vennezlersc, Nil daha yerleştirmek suretile tnm1r ctt!nnlştl. 
fazla ~ar ve bütün §ehirleri su kaJ>- Kasn Yusuftakl Mısırlı cariyelerin nıt
Ja.r •• insa.nlar su altında knlıp boğulur z:ındıı. doln~an bu hlkliyenin çok me
dlye bir 1tikad varmış. HattA altıncı raklı sathal:ın vardı. Kızlardan birl lıı, ~egıl mı 7 Kağıttan beter olan 

Ilı% &şiar bir yağmura bil~ dayan-r. 
......_ P .. ı,· • • b"" J l ? 

Ellerindeki odun miktannı bildir- Taksim • Eminönü erbabının iptida! madde ticaretine 
melerl için odunculara verilen mühle- başladı~dnn şl.ldLyetler vaki olmuş-

BfilAle devrinde (1) bir hfildhnda.rın şöyle söylüyordu: 
askerleri gö~e ok atmağa başlamışlar .. 
CNll mabudu) bu küstahla.n tedip için, 
Nut nktinden evvel ~ .. bütün 

(Arkası vnr) 
..... ı nıçın oy e o uyor 

). r~t ahrikatörlere ve toptancıya 
d~ • öilJ\ iter rusbeti azdır kanaatin
~ Prl • Onun için kötü iş yaparak 

tin uzatıldı~'l haberi doğru deltlldir. otobüs servisi tur. HAdlsenln mnhiyeti şudur 

~!:=~~it~~~:1~:ı~~ ~~~~ı:h1fr: İstanbul Dcledlycs~. İstanbul .ııe Be- ıe:fıı~~:ı;ç 1=p~:r:eir~t~ı~~~= 
de odun stokunun 50 - 60 bin çeki ka- ytoğlu nrasmidat'bkl mun

1
akakle mT~~~~- betinde tevzi edilmektedir. Muhtaç-

ını nazan ı ara a ara ~, .. e 1 b bl t k ıı ""- b dar olduğu tahmin ediliyordu. Beyan- Eminö ü d bir t b" lsl ar unları zzn u anmae;"' mec ur 
namelerin ilk tedk1k.lnden, stokun bu lhd n t ar~~ a 1 ~ 0 ~ s~rvB iken, yüksek fiatlerle gizlice ba§knla-
miktnrdnn da nz olduğu nnlaşılmnk- b tast 7e mte!nft tft~lsr aşı ırmışkırt · u rma, meselA bilyük tmaı~tha."lelere, 

. a a o o.,..,. , •. us o unnca. ır. f b ik 1 tmn.ktnd ı 
tadır. Henlız tam yekiln elde edllme- Otobilslerln hareket ve !1nt tarlfelc- ıı r a ara s_a ır ar. 
mlştfr. Hes:ı.plar bugün bltlrileccktlr. r1 ı::ı,..,...use" !e k,....1_, •ft-fın .. ftn Bu vaziyetin önüne geçmek 1çln 

...,..,,. r v ... ...,,,onu ........ ua altıkadar maknınla.r tedklka.ta lr.l.ş-la.-
hazırlanmaktadır. m~ardır. İlk olarak iplik tevziatında. 

İlk çıkarılan 25 milyon liralık tasarruf 

bonosu iki aydan az zamanda satıldı 

. ~'l lcazanmamn yoluna bakıyor
h ;çen gene çıkanlan yerli yün-
1-ı.,t ~di'ıilerden kat kal üstündü. 
• ' ·ı. de iotidıU maddelerimizi ve 
"''• •yon l\arllanmızı ciddi su
..... " k~ntrol altına alarak ı.slah et-

.. • ili başlı milli iktisad vazife- Dün ak~arn güzel ealonunu 
· .. rırasındadır. Eğer fabrikalara tekmil dolduran mümtaz halka 

* İstanbul Cümhurlyet Müddelu
mumtllğinden: Haftalık muatd top
lantımızda 16/10/941 .tarihli gazeteni
zin 3 üncü .sahi.fesinde 3 üncü sütu
nunda yazıldığı Yeçhlle zabıta. Lşlerine 
ait btr görüşme mevzuu bulunmadı~ 
tamh olunur. 

bu glb1 yotsuzluklann önüne g~lcl 
tedbirler alınmıştır. İhtiyaç sahlp1er1 
aldılkan iplik muka.blllnde 1nıalft.tlo.
nn1 göstereceklerdir. Kontrollarla 
bnnlann imalAtı muntazaman tesblt 
edilecektir. Diğer ham maddeler için 
de buna benzer tedbirler düştlnül
mektcdlr. 

ikinci yirmi beş milyon liralık 
bonolar da çabucak 
satılacak, bitecektir 

· .• .., k~..r nisbeti daha müsaid bir wtLL y FRITSCH • MARTA 
· ,, ~ olsa, ıanayiimiz muhakkak 

'l terniz çalı~cılkhr. 

""' {Va - N6) 
11•nntııın 

_şek~;t;·ey;;;;~ 
ıa 8 .. tiirıü R ırınciteşrin 941 cumartesi 

a1rnakı arnazanın 26 sına mii5adif 
lci ~d~ akşamı (pazar gecesi} Ler 
~il .... ır 'Ve 22 Birinciteşrin çar,am• .. u ~ 

tl'ı~cf·· ~~~ bayram olduğu İstanbul 
ur ugünden tebliğ cdilmi~tir. 

Sadakai fitir 
En iyi İyi 

27 24 
40 38 

234 170 
Bayram namuı 

S D 

6 

' 
-55 

37 

Son 

20 
37 

117 

1 t- «Hamle... .. • • . •Ham-' > .• ., muessısının ,. 
lı~ ..... 1lttu.naacbcti1c Şehir tiyatrosuna 

·•• cd" • 
d4rı ,. d~ epey dedikoduya mey-

cr ı bay Amca.•• 

HAREU}in ,.arattıklan 

EBEDiAŞK 
Şah~rini ıösteren 

ııınemasının açılışı için 

HAVA YENiDEN DÜZELDi, 
CÜNEŞ KENDiNi CÖSTERDl. 

İRTİHAL 

Halkmıuın en çok ıevdiği 4 Büyilk Yıldız: 

CLARK GABLE - HEOOY LAMARRE 
CLAUOETTE COLBERT - SPENCER TRACY 

Nefis ve phane bir filimde buluttular • 

KARA SEVDA 
Amerikan filimciliğiniıı ıaheseri 

Radyolln D~ Macunu sahipleri Ne- illl••••••••••••••••••••••••lli cip Ye Cemil Akar kardeşlerin baba.-
lan emek.11 muallim bay Hüseyin Pek k d 
Avni Akar 92 ya.şında. oldu~ halde·------ ya in a-------
rahmetı rahmana b.vuşmuştur. 

Merhum müttekl, &.bit ve s:ılliı fıka- 8 A L J K Ç J N J N K A R J S J 
taperver bir zat idi. Cenabı hak rah-
met n malfiretı llAhiyesine mA7Jlar \Yıldızı: 

~:n:ıe:~:e ~= ~ KR/STINA SONDERBAUM 
günkü cuma. gtinil öğle namazını mtı- •••••• •••• •••••••••••••••• 
tealdp Beyazıt cam.11 şerifinde kılı- z A F E R o R o u s u 
nacak n Merkezefendlde aile bb- ..ı••• 
rlstanına defnedilecektir. Merhumun r G E l 
vulyetine hürmeten cenazeye oelmk -mJ L i Y Q R li§m 
n çl~t ı&:ıderllmemesı tlca olu- • • • _ 
nur. .. ............................................ .. 

Bay Amcaya göre ... 

• 
Menfaatiniz 

Derhal bir bono alm 
Bir yıl v&deli bono ••••••.••••.•••..••..• , .••••.••.• 
Altı ay , .. ad eli bono ••.••••••••••••••.•••.•••.•••• 
Üç ay vAdeli hona •••••••.• , ..••••••.••• , •••.• , •... 

tır 
7o 6 
% 5 
% 4 

Faiz getirir ve faizler de peşin ödenir 

Tasarruf bonoları 5, 25, 100 500, 1000 Grnlılc parçalar 

halinde eatı§a çıkarılmı~tır. Hiç bir 'Vergi ve merasim 

yoktur. Paranızı istediğiniz anda gene paraya çevirme
niz kabildir. Arttırma ve eksiltmelerde satı§ kıymeti üze

rinden teminat olarak kuJlamlır. Kesenizin miüaadesi 

nisl>etinde eiz: de bunlardan biı tane alabilirsiniz. 

Bonolar hazinenin kefaleti altındadır 

(9219) 

... J'iyatro rejisörünün mukabele-1 
sinden ıonra iJ mahkemelik olduk
tan ba§ka... • 

••• Muharriri ez.in bili aoldan .•• ••• BiTi .aidıın hücuma ıeçtilerl •.• I ... Muhacimlcr a§ağı yukarı bir 1 B. A. - Ne olacağı pek bilinmez 
noktada birle~yorlar: cŞehir liyat- amma seyircilere nshk yemeden ti• 
romu:ı ne yapm~tır ve ne olncak• yalro ıeyremeii öğretmi§tir al ... 
br } ••. > 



. Sahife 4 

Kömür ihtikan 
İki kömürcü para 

cezasına ve dükkanlarİ· 
nın kapatılmasına 

mahkum oldu 

YENİ ADAM 
Yeni Adam'ın 355 inci sayısı çıktı. 

Bu sayıda iç sosyete, killtür haberleri, 
resimler ve karikatürler vardır. Oku
yucularunıza tavsiye edeılz. 

Istanbul asliye 12 nci hukuk mah
kemesinden: 9.U/402 

Müddei: Ayşe, Müddeialeyh: İbra
him: Fatih Nişancasında eski horozlu 

Dün de Uıtlkflr suçundan dört k.l.şl oteli namUe maruf oi No. lu evin 11 No. 
mahkemeye verilmiştir: sında mukim (halen ikametg!hı meç-

AKŞAM 

• • • • ' • 1 ... • • <. j" ' • r ~ '· - • • 

iLE VE AKŞAM 
.;J 

l&er)emelden -~,ım&ı-.r~-dtfa'"'lnntı"•""• 

.u.ıert.nld ~ 

17 Teşrinievve~ 
/ r inşaat ililnı 

' Sümer Bank Umunıi 
Müdürlüğünden: 

1 - Karabükte kurulacak Aşitsülfrik ve süperfosfat fıltıtl· 
kası inşaatı vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf usulil IJt 
eksiltmeye konulmuştur. 

i - Yedikulede Kazlıçeşme cıva- hul. Müddei Ayşe tarafından mUddel
nnda Osanna adında bir komürcü aleyh İbrahim aleyhlne açılan ihtar 
k\losu sekiz kuruııtan kömür s:ı.ttııtı davası için müddeialeyhin 15/10/941 
için yakalanarak mahkemeye veril- çarşamba günü sa.at 9,30 da mahke-
m~tlr. Asliye ikinci ceza mahkeme- memizde hazır bulunması lüzumu ıııı.- !i•••••llİ••••••••••••••••••••ll!! 
sinde yapılan muhakemede Osa.nna- nen teblilt edilmesi üzıerine mu.'llailey-ı ı .,h.. ı · nın bu şekilde üç kJ.şiye kömür sattı~ hin 0 gUn gelmemool veya bir vekil SumER BANK UMUM M'ÜD'ÜRL'VÖVNDEN: 1 
sabit olduğundan, 65 11.ra 40 kuruş pa- göndermemesine mebnl ha.kkınd.a. gı- M Al k 
ra cezası ödemesine ve dükk!inınm 21 yap karan ittUıaz olunmuş davacı mu emur ınaca 
gün müddetle kapatılmasına karar ayyen gun-... A ""'hitlerlnl getirec"'k. 5 BA-ı.A-·- U um1 -dü ıu~- ... l k ·· d sıs•~mı ri u.:: y~ - " a.Luuw.ı..u.t. m mu r &un .... e ça ı§Ul.8 uzere osya. ""' e -
verilmiştir. gün içinde itiraz etmez yazılı günde 1 ne vo kayıt usullerine vakıf. , Bankalar veya. remıl müessese ve dal.reler 1 

işbu inşaatın muhammen keşif bedeli «542116.46•1 urs· 
dan ibarettir. 

2 - Eksiltme evrakı 33 lira mukabilinde Sümer Bank ?J? 
melat şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 27 lıkteşrin 1941 tarjhine müsadif pazarıesl gil 
nü saat 16 da Ankarada Sümer Bank. Umumt Miid~r· 
lüğünde yapılacaktır. 2 - Trenden indirip toptan 5 buçuk de gelme-ısenlz bir daha.ki celseye ka- muhaberat mernurluklannda. bulunm~ tecrübe sahibi bir memur alı-

kuruşa satılması lcab eden 620 kilo bul olunnuyacaksmız ve imlA kılınan nacaktır. 
kömürü 7 kur~tan Abdullah adın.da bu karara ait lhbarna.m.enln bir nüs- İstekliler ta.hsll ve mesailerini gösterlt vesikalarla, 21/10/941 t.arl-
birlne satan Davutpaşada kömürcü ha.sı da. mahkeme dlva.nha.nesine astl- hine kadar Anka.rada. Sümer Bank Umum müdürlüRfuıe müracaat 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 25435 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yaPııf 

olduklan bu kabil işlere, bunlann bedellerine, firıl1aJllll 
teknik teşkilatının kimlerden teşekkül ettiğine ve 11aııİ 
bankalarla muamelede bulunduklanna dair vesikalJ11 
koyacaklardır. 

İsmail mahkemeye verilmiştir. Asliye rnış ve keyfiyetin on beş gün müddet- edebilirler. 
ikinci ceza mahkemeslnde İsmail 25 le ilA.nı için tahkl.katm 15/12/941 pa
lıra para cezasına mahkum olm~tur. Dükkanı bir hafta kapatılacaktır. zartesi günü saat 9,3o a. bırakıl.ınıf ol-

3 - Kilosunu dört liraya aı~·"" ök- dutu tebliğ yerine geçmek üzere U!n 
-.uıs• olunur. 

çelik köselenin kilosunu sekiz liraya -------------
satmaktan maznun Kapalıçarşıda ZAYİ-Çan.kın aslterllk şubesinden 

KUŞ TÜYÜNDEN 
rastık, J'orran, Yatak kullanmak bero kesenhe ve hem de 

·:;:~':. BiR KUSTüYU YASTIK 1 LiRADIR 
Yastık 7organlan da. pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 

6 - Teklif mektuplanru havi zarflar kapalı olarak ihale gu· 
nü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankarada sır 
mer Bank Muhaberat Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Aleks:mdros adında biri asliye ikinci aldı~ ve Bey~olu yn.bancı askerlik 
ceza mahkemesinde muhaJı:eme altına şubesinde mukayyed askerlik tezJte
almmıştır. Mahkeme, bu kösele par- remi kaybettim. Yenlslnl alnCağım.dan 
çalıırının bu flnte satılıp satıla.mıya- eskisinin hükmü yoktur. 
cağının Ayaktı bıcılar cemiyetinden E.'3d otlu Seyid Ahmed .. ••••••••••••••••••••••••••• 

Ömer Balı otlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatindell 
bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuru şeldlde 
kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olabilecek ~ 
cikmeler nazan itibara alınmıyacaktır. 

sorulmasına karar vererek muhake- ıtarakaya 
meyi başka güne bırakmıştır. 

4 - Beşlktaşta Mehmed adında blr Sarıyer Kazası Tapu 
ahçı bira ihtikArından maznunen Sicil Muhafızlıgı"' ndan•. 
mahkemece tevkil edllm~Ur. 

Büyükderede Bahçek.öy caddesinde 
Para yüzünden cerh 

Salih ve Kazım adlarında 1.kl ki~ 
dün Sirkecide bir para meselesinden 
kavga etml.şlerdlr. Kavgada bunlar
dan Salih bıçakla Kfızmu sol kolun
dan ağır surette yaralamıştır. K!zım 
hastaneye kaldırılmış, SalUı yakalan
mıştır. 

1 Günlük Borsa 1 
16 Birinciteşrin 19U 

% 7.5 933 Türk borcu I. II. III. 
• » 1933 ikramiyeli 

• 11 1933 İkramiyeli Erganı 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 
• 11 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Haz.ine bonolan 
• • 1935 Haz.ine bonoları 
• • 1938 hazine bonolan 

A. D"'mlryolu tahvili I - II 
A. Demiryolları tahvlU ıu 
A. Dcmlryolu mümc$1l senet 
T.C. Merkez bankası 
T. İş banüası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt ) 
T. Iş bankası mümessil hls. 
A. Dem!ryollan şirketi <3 60) 
A. Demiryollan şirketi ( 70 100 
Esklhlsar çimento 
Kredi Fonslye 1903 

• il 1911 
• • Amortt 
» • Kupon 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (l~anlrnotl 

L. K. 
22,50 
19,65 
20,55 
20,40 
20,50 
56,25 
16,50 
26,50 
48.-
49.25 
44.75 

127.50 
11,90 
12.50 

145,-
27.75 
44.-
10.40 

102,-
96.-
58,50 

1,08 
24.95 
3,49 
2,80 

j_R_A_D_Y_O_I 
Bugünkü Program 

12.30 Program, 12.33 Karışık ma
kamlardan şarkılar, 12,45 Ajans ha
berleri, 13,00 Karışık rna.Jtamlardan 
şarkılar, 13,30 Karışık program Pl. 

18,03 Fasıl heyeti, 18,40 Swlng ku
arteti, 19,00 Konuşma, 19,15 Swing 

80 tahririne göre 6 No. ile mürak.kam 
bir tarafı mukaddema Frengin nuı.
hıı.llerl elyevm mekft.blrl gayri müsll
min ve bir tarafı Bahçeköy caddesi bir 
taıafı Mercan yolu ve bir tarafı derci 
sağır ve ba1,an Ana Blnti Ohannes v~ 
kızı Goryana ™altl tillbentçl Karabet 
bağı lle mahdut 85 dönüm bahçe ve 
iki kuyu ve bir odayı müştemll çayır 
fundalığı Gurre Muharrem 8 T.evveı 
1285 T. ve 244 um. 42,73 sahife lle Dr. 
Corci veledi Nikola uhtesinde ise de 90 
ve 328 tahrirlerlnde verglce kaydı ol
madığından tapu kaydının mahalline 
tatbik edilerek Dr. Corci veresesi na
mına veklll Yani Pallopylo tarafından 
intikalen te..5cll muamelesi evrakı müs
bltelerile birlikte tarihi llA.ndan iti
baren on gün zarfında. Sa.nyer tapu 
sicil muhafızlığına. veya 28/10/941 T. 
de salı günü saat 11 de mahalline ge
lecek vergi ve tapu memurlarına mü
racaatları lll\n olunur. 

Taksim Belediye 
Lokanta ve gazinosu 

Yeni proj!"ram 
ANITA BEST 

Fevkalade caz tarkıcuı 

SHORT AND LONG 
Yeni gelen Amerikan komikleri 

Ancy ve Zoly Linder 
Duo E.laantrik 

MUKY ve arkadaşi 
Numara Komik 

Paviyonda 
ANİTA BEST 
ve me,hur FRED GARDEN 

Orkestrası 

kuarteti, 19.30 Ajans haberleri, 19,45 ZAYİ - 928 - 929 senesinde İstan
Klfısik Türk müzlği, 20,15 Radyo gau- bul 31 lncl okuldan atmış olduğum 
tesi 20,45 Muhtelif şaaılar, 21,00 Zi- şa.hadetnamemi zayl ettim, yenisini 
ı-aat takvimi, 21,.10 Temsil, 22,00 Sa- alaca~ımdan eskisinin hükmü yoktur. 
lon orkestrası, 22,30 Ajans ve para Çapa :n inci okul 928 - 9:?9 mezunu 
borsası haberler!, 22,45 Salon orkest- 287 No. lu Şevket kızı Saliha tJıtet 
rası 

18 ilktesrin cumartesi sabahı ••• Dr. İHSAN SA.,Iİ ••• 
7,30 Program, 7,33 Harır program Pl. Ti F O Aşısı 

'1,45 Ajans haberleri, 8,00 Senfonik 
program Pi. Tifo ve paratlfo hastalıklarına 

tutulmamak tçln tesiri kat'l, mu
afiyetı pek emin taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 kuBu hafta Galatasaray • 

Beşiktaş karşılaşıyor 
Futbol Ajanlığından: 
Fener Stadı: 
S. 9.30 Topkapı - Alemdar: H: 

Şekip. Sabahattin, l lalit. 
S. 11.30 Rami - Davutpaşa: H: 

Nejat, Nihat, Müeyyet. 
S. 13.30 Beykoz - Vefa: H: q· 

ref. Reşat, Nurettin. 

ruştur. 

AKŞAM 

Türkiye Ecnebi 

S. 15.30 F1&nerbahçe • lst. Spor: Senelik 1400 kuf\L1 2700 kUI'UŞ 
H: Necdet, H. Galip, Mustafa. 6 Aylık 750 • 1450 • 

Şeref Stadı: 3 Aylık 400 • 800 • 
S. 1 l. 30 Süleyman iye - Altın tuğ: l""'ı_A_Y_lı_k __ 1_5_0 __ • ____ .,.• __. 

H: Sami, Bahattin, Muzaffer. Posta ittihadına dahU olınıyan 
S. 1 3.30 Beyoğlu-Taksim: H: Fe- ecnebi memleketler; seneli~: 

ridun, Selami, Bülent. 3600 altı aylığı 1900 üç aylığı 
S. 15.30 B~iktaş - Galatasaray: 1000 kuruştur 

H: Şazi. Ad nan, Tarık. Telefonlanmız: Başmuharrir: 2056~ 
Adalar Askerlik Şub~sinden: l'.aıı işleri: 20765 - İdare 20681 
Şubemizde kayıtlı yedek piyade .-----1\I_ü_d_ü_r_: _2_0.ı_9_1 ___ _. 

teğmen Ahmed oğlu 331 doğumlu 
Fethi Atasagon (47006) ın acele şube
:tr ze müracaatı, etmediği takdirde 
1076 sayılı kanunun maddel mahsusa
sının tatbik edileceği iliin olunur. 

,.. B~yram münnscbctile ~ 

Rl\ma1an 25 - Bızır 165 
S. İm. Oü Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 11,10 12,46 6,32 9,36 12,00 1,31 
Va. 4.35 6,14 11.58 15,03 17.27 18,59 

İdarehane Bııbıfıli civan 
Acımusluk sokak No. 13 

Toptan sipari!I kabul olunamı· ~============= yncağıo.-ıdan özür dileriz. Me~- 1 
hur Bademşekercisi 1 o HAKKI AYRI Gaz~antepli Ali Diler r, 

'J"'nkıııim i'ltiklal caddesi No. 4 3 1 Beyoğlu Muır apart. No. 2 

SJZJN DE TAKDİR 
ETTİGINIZ ÜZERE 

Asrımız modasının ı:tr..&Cet ve incellı:ine inzimam eden 
üstad terzilerin mehareti, kadına da gençlirte matuf 
,ayanı hayret bir beden tenasübii anedcr. 

Fakat yüz ve onun hututu geve1edıl'ler. Eğer bu nok
tay& lizmı gelen ihtimam göı.tcrilmezse, seneler bu hatı&

n başkalarına pek ç&buk fa.rkettirirler. Bn, sizin bir Mrrı
nndır ki, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi raki-

belcrinlzin dikkat nazarından uzak kalamaz. İşte senele
rin (bilhassa nam ve ha.<>Sas eildlere musallat olan o tah
ribkir senelerin) cildinize çizmekte oldurtu on binlerce (bi
dayette gayri mahsiis) ince ı;izgilere ihı•ıalkar kalmayınız. 

Zamanla cildinizi solduracak olan ve sizi pek çok defa vakitsiz barab 
eden bu inzalan akşam ve sabah Krem Pertevle yapacatmız ufak 
bir masajla ıefedinh. Krem Pertevin bu mucizesine yüz binlere" 
bemcinsiniz ribl siz de hayret ve nıemnııniyctle şahld olacaksınız. 
Göreceksiniz ki siman11, tbedi gençlitini herkese matrurane söyll
yecektir. 

KREM PERTEV'in terkibindeki faal anasır en derin çizrılerl bile 
izalede ıecikıniyecektlr. Bugiinden itibaren siz de bir tüp K R E M 
P E R T E V' i tuvalet ma'Jl\nızda bulundurunuz. O, ayni zamanda 
sert rüzrirların ye llunetli güneşin en iyi muhafızıdır. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhanunen bedeli 2610 Lira olan Topkapıda. dükk!n ve evler o.çık 
arttırma usulü ııe yıktınlaca.ktır. 

2 - Arttırma 3/11/941 pazartesi günü saat 10 da Metro h.a.nuıın 5 inci 
katında. yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (195.75> liradır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbestir. «7666ı> n913°' 

Kimyevi Maddeler Satışı 
Halk Bankası Türk Anonim 

Şirketinden : 
Aşağıda müfredah ve isimleri yazılı kimyevi maddeler ufak ~ 

ler halinde ve pazarlıkla 20 Teşrin Eivvel 941 tarihinde satılşe~ıl 
B.u maddelerle doğrudan doğruya alakalı san' at sahip ve mües~ ..i 
nın İstanbulda Yenipoıtane civarsıda lıtanbul Halk Sandığı biP~ 
müteıelckil Komisyona muayyen gün ve saatte müracaatları ilan ol"" 

Arttırma günü ve saati 
20/ 10/ 9.1 Saat 14 
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Maddenin ismi Mikt•11 

:Vulkacit Merkapto 

• D 
> D.M • 
> F 

lgepal C. 
Tanigan 
J\cide Oxalique 
Biıulfite de Soude 
Nourinax 

Kilo 
2000 
1000 
1000 
1250 

l ·o 3, 
500 

1000 
2000 

100 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

4 - İstc1dl.lerln parasız olarak verilmekte ola.n şartnameleri levazım-
dan almalan ve kanuni vesi.kalan, muvakkat teminatıan ne UAn edilen gün Eksiltmenin 
ve santte komisyonda hazır bulunmaları. <flo87> Malın cinsi Miktarı ·Günü Saati 

l 
Ampul 271 adet 31/X/ 941 10,30 

~eyli tıp talebe yurdu Müdürlüğünden : Soba tererrüatı 12 kalem 11 • • 9.3D ' 
1939 - 1940 yılı ikmal imtihanında muvaffak. olamadıkla.nndan naşi. 500 kiloluk baskill l adet 11 ı. • 9.50 

yurttan çıkarılıp nlhari olarak tahsillerine devam eden talebelerden 19~ I - Ampul ve soba teferrüntı liste muclbincedlr. 
1941 yılı imtihanlannda muva!fak olup yurda gelmeleri ıcabeden yurt ta- II - Eksiltme gün, saat ve şekli hizalarında yazılıdır. .~ 
lebclerinin 31/10/ 941 günü fakültede derslere başlanacağı cihetle 2oııoı94ı III - Tallplerln o gün ve saatte Kabataşta levazım şubesinde müteşt" 
gUnünden ıtlbaren 1/11/ 941 gününe kadar yurda gelip kayıtlarını yenile- alım komisyonunda bulunmalan lüzumu llAn olunur. 19106' 
melerl bu tarihten sonra geleceklerin yurda kabul edllemlyecekleri llan olu- ı ...... 
nur. (9216> D l D l ev et emiryollari ve Limanları şletme 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: Umum idaresi ilanlari ' 
937136 Ölen ve mlrası lfiii.s yollle tasfiye edilen ölü Ne.ıı'et oğlu Azizin ===========================~......,.t? 

par~ya çevrilen miras mevcu~una . g~re alacaklılarına. % 73,8 nlabetinde ti' 
ka~ l olarak para. dağıtıldığı Icrn rnas kanununun 254 üncü maddesi mu· Muluunmen bedeli (16716) lira olan (Üç) kalem kereste 27/ 10/ 941 pa , cibınce Ull.i.sıınn kapanmasına 10/ 10/ 941 tarihinde karar verUdl~ ve kapan- tesl gilnü saat (15,30) da. kapalı zarr usulü ile Ankarada id.a.re btnasın<i' sJ 
dığı iltın olunur. (9238> tm alınacaktır. 1" 

Bu işe glrmek isteyenlerin (1253,70) liralık muvakkat teminat Ue .tJ!I~ 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekllllerlni aynı gün sa.at (14,30) a. k.adat 
mtsyon reisliğine vermeleri lft.zımdır. ··" 

Şarbıarneler parasız olarak Anka.rada mlazeme dal.resinden, ııafOI"' 
pqada. tooelüm ve sevk şetıığinden da~tılacaktır. (9()601 

İstanbul Asliye 4 ncü. Hukuk Ha- İstanbul a!Jiye on ikinci hukuk ha-
kimliğinden: 938/997 kioılitinden: 939/ 449 

İstanbul Evka! müdürlüğü tarafın- Davacı: Hayriye tarafından kocası 
dan Hasan, Yüzbaşı Seyrettin, Emine (Eyüpsultan Kuru kavakta. doktor 
Münevver, Zehra ve Laleli karşısında Falkln ıı No. lu evinde) mukim iken "••••••••••••••••••••••••• ... 
Mesih pa.şa. mahallesi Aksaray cadde- halen ikametgl\hı meçhul Hıise•""' 
sinde eski Alçı han yeni Ceyhan so- 1 J ..... 
kak 13 No. da mukim iken halen ika- a eyhlne açılan ihtar davasında. 26/6/ 
metg!hlan meçhül bulunan İlya ve- 940 tarih ve 940/523 ka~r No. lu hü
reses!, Fatma Maryam, Yasef ventu- küm Ue kanuni medeninin 132 el mad
rn, Yako Ventura, Mordahay ventura, desf mucibince davalı Hüseylnin kan
Az:ra Venturn, Koya Ventura aleyhle- sı davacı Hayriyenln ikametgahına 
rlnc mahkemenin 938/997 No: ıu dos- bir ay zarfında. dönmesine mahkeme
yaslle U.lellde MesUı paşa. mahallesi ce karar verilmiş olup şimdiye bdar 
Alçı han sokağı 13 No: lu hanenin yapılan biltün tebliğler il§.nen icra 
kaydının tashlhlle canibi vakfa tesll- edildiğinden işbu hUküm hülasasının 
mi hakkında. açılan davadan dolayı da gaz:ete ne ilanına karar verllm~ 
İlyn. vereseslne llil.nen tebllgn.t yapıl- olduğundan tebllğ yerine geçmek üze
dığı halde mahkemeye gelmedllclerln- re on beş gün müddetle Hli.n olunur. 
den haklarında gıyap karan ittihazlle . 
ili\nen tebliğine ve bir ay mühlet ve- -------------

ARANIYOR rilmeslne, muhakemenin 19/11/941 
saat H de tallk.ına karar verilmiş ol
duğundıuı İlya vercseslnlıı meTJtUI' 
gün ve saatte mahkemeye gelmeleri 
veya bir veklll kanuni göndermeleri 
ve aksi takdirde gıyaplarında. muha
kemeye devnm olunaca~ ve bu hu
sustaki U~nın bir suretinin mahkeme 
dlvanhanesine talik kılındığı il~ 
olunur. 

Tekirdağ Sulh 
Hukuk 

Hakimliğinden: 

27/7/941 pazar günü saat 9,45 de 
Beyazıt kulesinde bir meseleden ötürü 
hakkımda yapılmakta olan tahkikat 
sıırasmda. tesadüfen: orada bulumın 
dört erin adresleri te.'lblt olunama
mıştır. İnsaniyet namına bu arkadaş
ların adreslerini adresime blldimıelerl 
rica. olunur. 

Adres: f<ıtanbol Cezaevi 328 dotum
lu Şükrü Erol Akserl 

ZAYİ TERHİS VESİKASI - 190 
ncı alayın 8 ncı bölüfilnden 926 senesi 
aldığım terhis vesika.mı zayi ettim. 
Hükmü yoktur. 

Karagümrükte Sultan mahalle
sinde küçük çeşme !!okatmda H 
de Hüseyin oğlu Ali Mature 1319 

Eskiden Bakırköy sulh mahkemesi 
başkatibi iken bllihare Teltirdnğında 
dava vekılletlle iştigal ettiği sıiılda. ve- ~ 
fat eden Hallın oı;ıu Abdüıflzizln tere
kesine sulh hl.i.klmllğf.nce vaziyet edil
miş olduğundan mlrascılannııı kanu
nu medeninin 534 üncü maddeslne 
tevfikan üç ay ve alacaklılarla. borç
lulo.nn 561 inci madde mucibince bir 
ay zarfında. m&hkemeye milracaatla.

ZAYİ - Kırklareli 2 ncl süv:ırt fır
kası müstakil topçu taburu birlncl bö
lükten aldığım askerlik tezkeremi Ço
rum nüfus memurluğundan verilen 
nüfus te7.keremle blrllktıe kaybolmll§
tur. Yenuerını a.Jacağımda.n e.9kllert
ntn hükmll Y'Oktur. 

n ve aksl halde terekenin tasfiye ed.1-
lecett llAn olunur. (1218). 

_ , 32' dotamıu A'bd11Dah otla 
Bekir Dlııt 

'l'tlrkiye Ctlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk ııtası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında. kumbaralı ve ihbarsız tasarrur hesaplarında eıı 
~&o llrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pll.llJ 
~ore lkramlye da~tılacaktır: 

4 adet 1,000~llralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 liri 
• ' :ıt 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 , 
• • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 , 

40 • 100 :ıt 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene lçlnde 50 liradan aşall 

nümılyeı,Jcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlnslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 cylftl, 11 birincikftnun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Kotum hayvani satın alınacaktır 

~ arabası için dört, beş yaş arasında iki hayvan alınacaktır. Tııl: 
l~ ~ İDhl6ar1ar bira tabrlkası müdürlüğüne miircaatıarı fEsld 
montıli' (923'0 


