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Rus 

« Cümhurreisi Amerika
nin her tehlikeyi göze 
aldığıni bildirmiıtir» 
Vaşington 28 (A.A.) - B. Roooe

veıt'in nutku hakkında. kana.at şudur: 
Cümhurrelsl Amerilmrun, dotw'ac:ıtl 
tehlikeye ehemmiyet vermeden Hitle
re karşı harp eden devlhtıere yı_ırdım 
edeceğini il'U.n etmiştir. Nutuktan çı
kan neticeler Ş'Udur: 1 - Malzeme 
sevkinde Amerika, donanmasını kul
lanacaktır. 2 - Amerika. donanması
na hazır ol emrl verilmiş, ınJhver 
meydan okursa. donanma harp ede
ceıttir. 3 - Amerika. İnglltereye, Sov
yetıere, Çine yardımı arttıracaktır. 

Amerikan milletinin bu politikayı 
tasvip edeceği zannediliyor. Am<!rllca
lılara göre Hitler Rusya'ya !knrşı hnrp 
lle m~ul olduğundan ve bütün kuv
vctHe Amerika.ya dönemiyeeeğindcn 
muvaffakıyet ihtlmall fazladır. 

B. Roosevelt Hltıerln Amerika. ve 
• Panama kanalı, dinler hakkındaki 

Nccmcddın Sadak düşüncelerini açıkça göstermiş, Fran-
(l>e\'•-· ... L!~ .2 .. d s:ıda. rehlnelerln idamını tald>ih et-

- ~e ıütun 6 a) ~. 

• 

İstanbulun fakir halkına 
bugün Balıkhanede 

parasız balık dağıtılacak 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es ·- Akşam matbaası 

- Cümhuriyet bayramı bu~ün mü baıhyacak, yann mı)~ .. • 
- On sekiz yıl evvel bqlad.ıl .. 

SABABKi 

Kafkasyayı 

müdafaa 
tedbirleri 

TllLGBAPL.A.B 

Alman , 
tazyiki 
artıyor 

İngilizlerin Ruslarla Vichy radyosu Almanla-
birlillte bir oephe kurma- rın Moskova'ya 30 
ğa hazirlandıklarindan kilometre yaklaştıklaruıı 

baliaediliyor bildiriyor 

L ondra 28 CAA .> - D&ll7 SUt.c ga- Vkhy 28 (A.A.) - on: Rus cephe-
zeta<ıi yazıyor: Katlr:asya'nm m üda - slndeki vaziyet hnk"kındn alınan ha
faası. için mühim bir' plA.n hazırlan- herler şiddetll muhnrobelcrln devam 
mı.ştır. Bunda tn.r.nz kuv\ret.ıerinln de ettiğini blldlı:moktcdir. Ruslar göster
rdü bulunmaktadlr. Bu plln, Httle- <iikleri mukavemete rağmen Alman 
rln Rusyaya taarruz ettilindenbert 1le1'1. hare1'cUnl durdura.mnmı.şlardı r. 
Churchlll hükümetlnln boş durmadı- .Tebllğ'ler Almo.n tnzylklnln gün geç-
ğını göstennektedlr. t~ arttığını gösteriyor. 

Moskova cephesinde Almnn 11erl 
Şln}.dl Orta şarkta, general Wav6Wn kollan şehre 30 kilometre mesafeye 

emrinde blr milyon asker ~wunmak- 'gelmişlerdir. Sovyet rlcnli Moskova'yı 
ta.dır. Bu ukcrler, Amerikadan mtzıl- tehdld eden tehlikeden bahsediyorlar. 
deniz yolu ile ~elen sUAhlaii& bol bol Le.nlngrad'da yeni bir hareket yok
techis edllnıiştır. Rus kıtal~ İra- tur. Moskova'da vaziyet daha ziyade 
nın şimallnden çekilmesi Brlta.nya pçleşecek olurso. Lenlngrad kuvvet
ftuvvetıerlnln Sa.tkasyaya. glnaoslnl !erinin büyüle mikyasta. ıbir çıkış ha
ikolayla.ş~caktJ.t:. BÜ h arek:At Alman teketl yapmakm muhtemeldir. 
general Rtmdstedt'Jn KAı.flaı.q& istik&- Almaalar Rostov•un önünde şiddet-
metlnde h arekctiitl önliyeceöl$. lJ. bir mukavemetle knrşıle.şmı.oılardır. 

GI. W avell mareşal 
Timuçenko ile göriitmüt 

Londra 28 (A.A.) - General Wa
veU'ln geçen hatta. Titlls'l ziyaret et
tiği söylenme'lctMlr. Oenenl Kafkas-

' yanın müdnfaası ve Almanlar cenuba 
doğru llerlediklerl takdirde m{lşterek 
cephe tesisi hakkında görüşmüştür. 

Ff>Jmt bıı mukavemetin Alman ilert 
hareketi durduramıyncağmı z~nnedl
llyor. 

Hüllisa Rus ordusunun vazlyetı iyi
leşecek yerde glttlkcc güçleşiyor. Lon
dm radyosu Almanlnnn şimalden Vo
loı;do. 'ya doğru llerliyerck Moskova et
rnf ında geniş bir ç.evlrmc hareketi 
yaprnnk istediklerini blldlrmlştlr. Ge
ne bn radyoya göre Rostov tehlikede
dir. 

Rus tebliği 
Genernlln mareşal Tlmoçenlco ile de 
gö.ıii.ştü{i'ü, İngiliz kurmay znbltlerlnin 
lıostov cephesini ziyaret ettikleri söy
leniyor. Londra 28 (Radyo, 7,15l - Mosko

va'da gece yarısı neşredilen Sovyet 
tebliği: Blrlnclteşrlnln 27 ne! günü 

Noter kanununu tadil Mojntsk, Mnloyaroslavtz, l:Iarkof ve 
Tago.nrok cephelerinde şiddetli muha-

cden layiha rebeler olmuştur. Kırım ynnmndasın-
Ankara 27 (Telefonla) _ No- da da muhnrebeler cereyan etm~tir. 

ter kanununun 40 ıncı maddeisni de- İtalyada dahili cephe 
ğiştiren layiha ve Cazi Terbiye Vichy 28 (A.A.) - (Ofi) Ro-
Enstitüsü öğretmen ve memur kad- m a' da ~dtan ~na Fachista gaze
rola nnda bazı değişiklik yapılması teai yazdığı bir makalede d ahili 
hakkındaki kanısı lay.ihaaı Medi11C cepheye karıı tcdb.ir alınmasını ia-
ven1miftir. · temiftir. 



........ AltŞAll 18 TeşrlnteneI 1941 

Geceki ve Da·Sabahki Haberler 
Mareşal 

Timoçenko 
Alman askeri mahfilleri 
mareıalın iktidarından 

bahsediyor 

Bern 27 (A.A.) - (O.F.t) Sov· 
yet ba§kumandanlığıııda ~çenler
de yapılan değ~iklilder Alman as-
leri mahfillerini elan mqgul ecli
Jor. Bale" de çıkmakta olan Neue 
Nachrichten Zeitung'un Beılin mu· 
lıabiri hu hususta diyor ki: 

cAlman askeri mahfilkri mare
pl Timoçenko·nun meziyetlerini 
kabul 'Ve teslim etmektedir. Mare
pl, Almanlara kartı eski Balbk 
memleketlerinde, Besarabya ve Fin· 
IAndiya hudutlannda harp etmenin 
aleyhinde bulunan askerl ıeflerden
C!i. Mareşal dü~manı memleketin 
içlerine çekmeği iltizam ediyordu 
•e Alman erkini harbiyesinin kul
landığı cepler tabiyesini tatbik et· 
mek istiyordu.> 

Barem kanunu 
dflllişiyor 

Hazırlanan layihada 
yeni hükümler var 

Ankara 27 - Barem kanununun 
tatbikatının ..-erdiii neticel• ıöz 
3nüne aLnarak kammun baza bun-

lngilterede 
hoşnudsuzluk 

Halk, hükUmetin takip 
ettiği siyasetten memnun 

değilmit 

Deme 27 (A.A.) - Lo. 8u1sse gaze
tesının Londra muhabırtnın blldlrdt
tı.ne göre, İngiliz efkft.n umumlyesinde 
bütfuneUn ta.kip ettiği siyasetten do
lan b1t bopıutsuzluk gfü11Imektedit. 
:lsnçrell mtihabir tzcümle ~la.n 
yazmaktadır: 

•Tenkitler wnumlyetle Mister Chur
ohlll'l ı.stıhdaf etmemekte, fakat ef
tAn umumlyey1 lüzumu kadar tat
min edemlyen bazı mes:ıl ar'ktıdaşlan
na taroı Başvekilin fazla balUılığl 
muaheze edllmektedit. 

MünckklUer yalnız bazı nazırlann 
çekllmestnl lstcmckle kalmıyor, ayni 
zamanda Almanların Rusyada. bu ka
dar ehemmtyetıe m~ oldukları sı
ralarda, &Skerl ihtiyaç.lan karşılamak 
için temln1 lüzumlu olan malzemenin 
hazırlanması hususunda alınan ted· 
birlerin kAtl olmamasındnn llert ge
len memnunlyetslzllği de 1!ade edl-
7or. Bwıdan başka, bazı bu.sus! 
eŞhasm s!Uih altına alınmamış olma
sı ve bunlann yalnız bazı maddeler
den mahnmı kalmaktan ba.§ka harp
ten nıilteetmtr olmadıklannm görtil
mesı de boşnutsuzlutu arttıhyor. HÜ· 
kt\metın. ıstıkbo.11 teıntn 1ç1n acele 
kararlar alması 1steri1yor. 

Rusya'nın 

yeni merkezi 

SANA YIDE iNKILAP 

Suni çam sakızından 
yazı makineleri ! 

Odundan suni yün ve eldiven, 
möbilyeler ! , kağıttan 

Almanlar ıeçen harple abloka kllV'Vetli ve delici mermilere Ciaya
yüzünden bulunmıyan bir çok mad- nab.iloce.k camlar ile teçhiz etmiı· 
delerin yerine baıkalannı koyma~a terdi. Fakat bunlar, aergido tqhir 
muvaffak olmutlardı. Bu yeni mad- edilen cam mamulltı karpsında ço
delere (Ersatz) imü veriliyordu. cı.:lc oyuncağı meaabeainde kalmak
Bu harpte Eraatzlar pek ziyade art· tadır. Almanlar plexigale madde· 
mıfhr. Alınan fen adamları hemen &nden hakiki bir zırh tabakan te~ 
her madde için bir Ersatz bulmuı- kil eden camlar yapıyorlar. Bu cam-
lardır. lar tayyarelerde kullanılmaktadır. 

Son zamanlarda l.viçrenin Zürkh Fakat bu aahadaki pheser altı el· 
ıehrinde Almanlar tarafından bir lindirli infililclı motördür. Bu motö
Enatz sergisi açılmıştır. Sergide çok :rün bütün aksamı, huıncai, boruları 
dikkate pyan şeyler görülmektedir. ve saire tamamen ıeffaf eamdan ya· 
E~1ce hususi çelikten yapılmakta pılmaktadır. Buradan tayya~ mo· 
olan vidalar, çelik kalemler ve tör- törlerinin diğer ak.samını ıö.teren 
püler fimdi yeni uaullerle demirden kgma geçilmektedir. Bu yedek kı
yapılmaktadır. Bakırdan ve çinko aımlar, inanılmıyacalt derecede ha
ile karışık bakm:lan yapılması mu- fiftir ve alominyum ile maınez
tat olan aaat makinalarının yerine yomun birbirine ka111tınlmasından 
çinkodan yapılmıı olanları ikame yapılmııtır. Harpten ıonra bu Jı:.e
olmuıtur. fnşaat .anayilnden kur- ıif, otomolcilcilik. .. nayüncle ha
ıun, çiviler, diğer bir çok maddeler kiki bir inkıllp yaratacak -n: oto
tamamile kaldmlmı~tır. Fakat bun· mobilin ç~lik gövdeleri bundan ya
lar, aergjde teşhir edilen diğer Er· pılabilecektir. 
aatz eşya yanında ehemmiyetsiz Muazzam bir vazo içinde, bir 
kalır. yağ te~hir edilmektedir. Vazonun 

~ilmnJ illtid.Yil~-~ı ceTap •ba~ Bir İaveç gazeteıi, 
te.. e ta ı aarm- llflDJf. au K b" f'" .1 • • 
tast:. bir layiha hazwrlanmıthr. Ye- uy ıte m seçı meıım 

Sergide yepyeni ve dikkati oclbe· üzerine yapıştırı]mtf olan bir levha, 
den ıeylerden biri eun't çam aalu· icındeki mayiin kimya bakımından 
zından yapılm11 olan yazı makina· tamamen saf bir yağ olduğunu an· 
sıdır. Bu yazı makinasının çelikten ve latıyor. Ba~lca bir vazoda parafin, 
demirden yapılmış olan yan maki· dığerinda Pbun imaline maMtıs 
nalan kadar aağlam ve mükemmel yallar mncuddur. 
okluğu temin edilmektedir. Fazla Kömür paviyonu, Alman sana
olarak bu Ersatz yazı maldnası, çe- tının bundan ne 'bOyUk fayd&lar 
likten ve demirden yapılmış olan- temin ettiğini gösteriyor. Tabii kau· 

ni layihada asli m.Mflı, ücretli, ib- manidar buluyor 
tiaas mevkünde bulunan n yeni
den memuriyete alınacak kiınaelıerin 
la!İn ve terfileri için yeni biildim· 
J..r Yardır. 

Amerika 
Harbe girmek niyetinde 

değil 

S&okholm 27 CA.A.) _ Rusyanm lardan.. Daha hafiftir. E..1aaen hu ı:uğun yerini kömOrC3en yapılan ve 
Annpadatı yedl büyü.t: şehrinden suni çam l'Akızı, bir sürü ameliyatla- Buna adı verilen suni kauçuk tut
Oeti, Klef, Odıela, Ha?kof Almanlann ra tabi tutulmuş ve bundan izolatör- muştur. Bundan mükemmelen ilti
ellnded1r. Moaon ve Lenlngrad be- ler, elektrik kabloları, mermerden, fade edilmektedir. Bunad4n yMpıl· 
ntız mukavemet edlyor. Lenlngrad iki abanozdan, fil diıinden yapılanlar• mıı olan kauçuk ,eyler, bu iddiayı 
aydanbert muhasara. altındadır. ,_. dan farksız kapı tokmakları ve mükemmelen isbat ediyor. Bu yal· 

Harkorun zaptı Rus seferinin ytnl bl kla ı h h b' bir Ih öste ktedl Stok- o r yapı mıthr. nız nıp zamanına ma sus ır bo: T~~~~ gaz!::ı bu ~ftnuebe Sergid.e- gördüklerinden hayrette ersatz değil, fakat harp~en sonra 
Je dlyor Jcı: eRusyanm tlmdl elinde kalan ziyaretçilerin gözü •önünde yaşıyacak 'Ve geni• bir ölçüde kulla
talmıf olan membalatla. yeniden al- mütehusıı bir amele bir !'vuç kır· nılacak bir İptidat madde teşkil 
llhlıınması mllmkün değildir. Bu ~ mm toz alarak bir kalıbın içine eder. Buna'yı kad eden profe,(;r 
İngiltere ve Amerilı:anın ya.rdnnlan- doldurduktan aonra yüz ton aiulı- Hofman' dır. 

Vatİngton 2 7 (A.A.} - Aywı na bağlıdır. Rusl4rm hükOmet Jner- ğında bir pres ile tazyık etmekte ve Serginin son kıamını, odundan 
ınedisi hariciye encümeninin bita· Uz1 olarak seçUklerl KuybLtet (Bama- termometre ile kontrol ettıg·- j sihir· J h · 
raflık kanununun tadiline dair ge- l'I.) şehri Moaovayı Tdrklstana balla- b b' 

1
. d le. l b imal edi en ve arpten ıon.ra Cla 

~n hafta aktedilen toplantılar esna- )'an Te J:fgan yolu ile Hlnd demlt'yol· . ~zcad bır .. a':!ke ıyb~ en s2nra a ı 'ıtn yerlerini muhafaza ttdecck olan İp· 
. . ıan tebetedne ula.şmağı tem!n eden ıçm en uyu ır magazanın Vl - tidat maddeler teşkil eder. Bunlar 

91ndn harıcıye nazırı Cor.d~ll J:lull f)mendlfer hattı üzertndedlr. Ru.slann rinlerini eüslemeğe layık siyahım· odundan yapılan sunt :ipek ..-e suni 
bey~~alttaikh~unar~; dem;:hr ~: . Slblryn'yn değll İnglllz imparatorlu- trak ve nefiı bir aigara tablası çı- yündür. Su...,t ipek eskiden malum 

« ır eş men anwı er angı tuna. lstlnad etmeleri mAnldardır.• karmaktadır ise de Alman aanayii bunu telcem-
lnr şekilde hakiki harbe atılmağa S "d ·b .... ,~ b' • k ı· ya l • · Od d 1 • • anayı e uyuK ır ın ı ap - mü ettiımıştır. un an yapı an 
nıyetı yoktur. Hükümet, hala meşru Avrupa hattı ratacak olan ıeyler hu yeni çivi- suni yünler, koyun yünleri gibi, mü-
müdafaa kanununun "icap ettirdiği ler çalar saatler sigara. tablaları lcemmelen eğirilip dokunmaktadır. 
siyaseti takip eylemektedir.> le:anta mahfazalr~ değildir. • İhtimal ki, odun yünü, lı:umaş sa-

J zmir Karşıyaka nahiye 
müdürü sÔkakta 
yaralı bulundu 

İzmir 27 (T<elefonla) - Kartı· 
yaka nahiye müdürü B. Orhan 
dün gece lkiçt>..şmelikte bir ııok:ak 
İçersinde bıçakla ik:i ayağından ya· 
ralnnmış olarak bulunmuştur. Nahi
ye müdürü derhal hastahaneye kal· 
CJmlmıştır. Vak'anın fajli zabıtaca 
aranmaktadır. -----

Ba§vekilin nutku 
Cumhuriyet b:ıyrrunı buglln ö~leden 

Ulbaren ba.şlıycr. BaFekil sa.at 12,50 
de bir nutuk söyllyerek meraıımı aça
caktır. 

Şubattan itibaren 
seferlere ba~lanacaı< 

Scrgiyi tertip edenler müzikhol- nayiinin esasını teşkil edebilecektir. 
lerdelci sihirbazlar gibi ha.relcet ede- su~i köseleden yapılmış ayakka· 
rek ve en basitlerinden başlıyarak bılnr, odundan mamul eldivenler, 
daha güç şeylere geçmekte ve en komprime kağıddan yapılmış mo-

Şchrimizde bulunan Münakalat büyük ve ağır modelde dişli çarh· bilyekr tıedkik ve zikre değer icad
Vekili B. Cevdet Kerim lncedayı lar ve tıekerlelder gÖstennektedir- lardır. 
Avrupa ile tren münakalatı hakkın- ler. Bu cJişli tekerlekler ve çarhlar, --------
da fU beyanatta bulunmuıtur: sert ağaçtan yapılmıştır. 

- Kuleliburgaz • Svilingrad hat- Bu diıli çarhlar, sessiz sessiz iş--
tını i~letmek için Devlet Demiryol- lemekte olup, birçok ahvalde mo.· 
lan, buradaki i~letme tesisatım ve deni ve çelik çaıhların yerini tut· 
iswyonların tesellümünü jkrnal et· maktadır. Tazyık edilmiş tahtadan 
mi~tir. Bu hat, bu suretle tamamen yapılmış kiütler, süzgeçler ve diğer 
elimize iCÇmİş bulunuyor. eD-a. hayret ve takdiri celhediyor. 

ArdA ve Meriç üzerind~ki köprü- Serginin cam mamulatı dn alaka· 
lerin infMl ıubat haJ1nda tamamla- }'1 cel~diyor. Amerikada içki ya
nacak ve Avrupa ile tren münaka- saiı hüküm sürdüğü sıralarda içki 
litı tıckrar başlıyacaktır. kaçakçıları, içki tezgahlarını en 

Sabık örfi idare 
komutanının ziyafeti 

Manisa mebusluğuna. seçilen Örfi 
idare komutanı emekll l:or:;enel:'al 
All Rlza Artwıkal dün ltomutanlık va
zıfeslnl Örfi idare mahkemesi reisi 
olan korgeneral Ziyanın •'ttilcUı1e 
tevdi ederek n.ynlmış ve bu münase
betle ö~Ieyln Parkotell'nde mcsaı ar
k:ıdaşlanna bir veda zlya!etı vermiş
tir. 

Romanya 
yahudileri 
Hahambaıınin bir 

mektubuna mareşal 
Antoneıco'nun cevabi 

Bükreş 27 (A.A.) - Ra.dor e.Janaı 
iblldlrlyor: ~ya.dakl Yo.bud1 ~ 
maatian re&ı, marepl AntoMısıco')&, 
Besarabya ve Bukovtila yah\ıdllcrlmıi 
Bug nehri bölgesindckl yalnız yahu· 
dilerln oturma&n& tahsla ed11eın yer-
Jere göndertımest hakk1nd& tJUye~ 
ıert ihtiva eden bir mektup fônde~ 
~r. Mareşal Antonesco, veid!ıtt ce
vapta ~ümle demJştlr Jel: 

«Bir TraJcdl'den bahsediyor ve mu
hakkak blr öltlm tehdidi ka:rşısıİıda 
!bulunan yahudilcr lehinde tefaat ti
tlyorsunuz. Kede.r1n1zl anlıyorum. Fa
kat sizin de bütün Rumen mlllet\nlQ 
kedetlnl zn.rna.nmdo. anlamanız l~m,. 
dı. Bes:ırnbyn tahliye edll<m;t znma.n 
ve Besarabya, Odesa ve Amit denlzl 
1>5l~slndckl dlndaşlannmn ıruıını 
kanımızla. ödedlğ1m.lz vakit b.lblerl
mhln nasıl bur'k:ulduiunu blr d~ü· 
nilz. Besa.rabya ve Bukovlnanın Sov
yeUer tarafından .işgalinde, Bovm 
ıkıtalıı.n ~5zü.kmeden evvel, yıı.hudller 
Rumen subaylarının yü%letlne ti.lkür
ınüşler, apolctıer1nl ıo'lı:m~lerdl. Sov
yot kıtaıan. çiçeklerle karşılanm~tır. 
Komün1st tetlı111 devrinde, ynhudllcr, 
Rumenleri ele venn~er ve aııeıeı 
arasında yaslara. sebep olmuşlardır. 
Besarabyıı. yahudllert, haıü'et etme
den evvel, nlçln eıvlcrlnl yakmışlar
dır? H-16 yaşındaki yabudl eocu\ln
hnm ceplerini nlçln bombala.rıa dola 
bulduk? 

Ya.hudllcr, misafir sever memlcketl
mlze tam delice bir tın: göeÜmıltler 
ve sır! bizlere kayıplar ka~ettırm.ek 
maksadUc Odesa Sovyet Jcıtalahnı 
mlnasız bir katılanı& ıetvllt etnı.l§ler
oır. Azak denizi bölgesinde, muvakkat :.trt eekllmel1 in~. 7arafilan 

eye U.bl tutuJmut ol&nlr bW
duk. 

O halde, bütün bu ten•1*1ıarı p.ı>
Jlllf olan n aJmdl de lliıe t~ 
edenler lçtn detil, fata.t bu surette 
çocuklarını b.ybetmil bulunan anne
Ic·r !~tn allayınm.• 

ita/yaya 11eler 
vadedilmif? 

Milli Şef 
İnönü ile Af ganiıWl 
Kralı ve Çin CiiJıl

hurreisi araıind• 
tebri1' ve teıek~~di 

telgraflara teati ed• 

fit-
.Ankara 2 7 (A.A.} - ~dlr 

niatan Kralınİn (!o~~-"~ 
nUmU müııaaebetile ~·l(,.ı. 
ı.t l.met lnönü ile Afı•~ J-latl 
majeste Muhammed ZAhi~ ıel· 
&rU\Jlda tebrik ye tctekküı 
at\f!!.rı teati edilmiştir. Çili 

ADbra 27 (A.A.) - ,pıı. 
Millt bayramı mü~ ç;ıı 
Cümlaurrdıi lsmet Jn&ıU ~ ıı 
Cüolliuriyeti Reisi M. ~1-
ara.aıııda tebrik ve teşekkli 
grafları teati edilmiştir. 

lngilteredeki 
münakaşalar 
ve tezatlar 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
1ş· 

faza etmekle elde edilecektir· u-
nl, lngiltere bütün gayrettn1 ~ 
dafaa kudretini ~oğaltnıBY" gtıiP 
1edecek, yenilmez bf r ıhale t"' 
bekliyecek, taamız düşı11~ f,., 
rafından gelirse kendini :rnuda 

edecek tir. . s\-
Bu görüş, bu harpte tngiliZ gU1' 

y88etinin temeli ve bütün Jn tıı· 
rlcaıtnln malı olan geıilşt~t gt
gtliz Başvekilinin de söyle<fü, yed 
bt, 1ngiıt.erenin anavatan )(Uf bit 
sırf müdafaa vasıtasıdır, biÇ il" 
yere gönderilemez, dağıtllll111 
tehlikeli olur. ç 

.. ilk itır1l 
Hakikat de budur. Buy gtriŞ" 

hareketlertne, taarruzlara ot' 
meye muktedir bir ordu bt'~ tW 

Almanyanin iate'diği ayda, hattft birkaç senede yen• 
yardımi kabul ederae ttrilemez. Bu, yalnız techi~~· 
F · ,.. \ fa olmaz. Talim ve terbiye ıster, f9" 
rnsanın ~arann&! . ~- nevralar ister, Genel kunnnY zııtı 

dalar temın edecekmıt ter, subay ister, bilhassa çok u .f 

. h ırnctlv 
Lonclra 27 (A.A.> _ Ati ajansı mu- senelerin zaferler gibı e~ ·a· 

hablr yazıyor: İtalya Harl.clye Nar.ırı tadarak kökl~iş askerlık ~~il" 
Kont Clnno'nun Almanya seyııha.t.ı nesi ister. İngiltere ise bU ~-
gözden kaçmıştır. Londm dtplomnsl . . , rıe. Jlt" 
m::ıhflllerının knnnatt şudur: Bon da yenidır. Macera zıhnise 1 crl 
hft.d!seler üzerine Almanya Vlchy hd'- ·yecanla yahut his.si (Ulıill , 
kllmetlle el blrllğlnl dn.ha ilerl _götü- varlığın~ tehlikeye atamaz. )1ıılfll 
reınlyeceğlnl anlııml§tır. Bunun uzeri- . ~ st de" 
ne ne kadar zayıf görünürscı görün- kendis.inln y~a.ması ve oımc .;e-
sün italyn ile elblrllği yapmab kat- ğil, bir çok milletlerin esareti ,,.s 
fanmaktadır. İtalya, çok :vnhlm olan vn istlklAU sırf elindeki rnüdııf . 
şu sırada, Almanya tnrafmdnn istenl- • · ' t bit 
len bQtün ynrdımı yapmağı 'kabul kuvvetine bağlıdır. Bu kUVVe af 
ederse Fransa zarnrına olarak bir ta- defa perişan oldu mu, hcrşeY ıc 
ıtım faydalar temin edecekUr. bolmuş demektir. 

V E F A T Bunlar doğrudur, ve bunııı:, 
Mühendlshaneı be:rri bfunnytn mu- biz de düşüniıyoruz. Zihni tı~~ 

alllmlcrinden emekli kumıny albay lavan sual şudur: Biz bura ;. 
İbrnhlm Neş'et İpckoijlu mhmetl hak- ~ bU dOı; 
ıcn knVUŞmuştur. acnazesi, yarın, uzaktan, yabancı sıfatile Jl" 
Ercnköyünde, Sa.'hrat ceditte, Yelk.enll ruyu btllyoııız, görüyonız! ~ij 
Dc~inncn sokağındn. <= Eski Kayı.o- yoruz d~ Londro.da oturan Iıl& 5 dağı caddeslnde)kl k~kündcn kaldı· 1 . bl bl :rnrbt1 
nlamk namazı edtı ve rn:ıhAlll mezkfır olan, ngiltereyı len r lbfl1 
k:ı.bmtnnmd:ıkl n.ııe makb,resine def- veya muharrir - hem de A 
no1unacaktır. MevU. rahmet eyliye. riitbell _ bu hakikati niçin .~ 

~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!""!!!!!'~~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!"'!'!"!!!!"!!~~!'!!!!! müyor?Görüyormu, gönn°~ 

E ..,. w.P. A D E ., '· dasını iyj alamıyor ... • Gezmeğe çı- - Muharrirlik ... Pek o kadar pa· - Dikkat edin, Ham efendi! mu, yoksa gömıemezUkten :nıi 
A ..,.. ..., kamtyor ... Fakir bir hayat yaşama· ra getirmez ... Hele, pek parlama- - cledj, - Gençler. })azan tehlike- Uyor? · 

nm neticesi. .. Buna rağmen, gayet mış da... Çünkü uira,tığı mevzu· lidirle~ .•. Çok tehlikeli .•• Çok... d·rede biS 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 65 Bakleden: (Vl • lf4) 

- Ne münasebet, efeadim). •• diye ceYap verdi. Amma, yüzü göz\i 
Buıadan daha muvafık nereaini bu- öyl. soluktu ki ... cHayır, l.ayır ... 
lecaklar)... Ha.an mükemmel. Bir ı~yiniz olacak ..• > Ceıvep •erdi: 
manzarası aliyyülala . .. Gerçi biraz c.Ancık yorulmuıumdur belki .•. » 
U7..ak:ça ve yokuş ela var ~ma, iki- Kapıcı kadın birdenbire: 
ai de genç, maşallah ... Bacaklarına - Ah, eğer zengin ol.aydım, 
gÜvenınm... Hem böyle zamancb erkek de olsaydım ... - <ledi. 
biT yerden bir )'ere ta11nmak kolay - Ne ıvapardınız o zaman, ba-
mı? ... Dünyanın masrafı... Fazla falım} ... 
parayı nereden bulacaklar? - Bir an bile tereddüd etmez· 

- Meliha hanım daima eski va· dim, bu kızcağızı derhal sefaletten 
zif esinde mH çeker, kurtarırdım. 

- Evet amma, işini kaybediyor - Ne auretld 
galiba... Halinden anlıyorum... - Ona kendimi sevdirir, ni-
Pek kederli duruyor ... Vaziyeti d~ kahla alırdım ... Ah, Hafız bey, cid
ğişmiş .. . Burnundan dü,en bin par· den inci, cidden pırlanta gibi kız ... 
çn. .• Adilikle hiç aliıknları yok... Kefi-

- Ya... lim. ben ... Fenalık etmezler . .. Ben, 
- Çok ızhrap çekiyor ... Amma, İnsan .arrafryım ••. İnsan tnnımalctn 

ağzından bir telı: fikiiyet i~itilmi- benim gibi yoktur. birinciyim ..• 
TOr .. . Dalıa bu Mbah, n-den çıkar- Meliha hanım harikuladedir ... 
ı:en kendisine dedim )d: - cNeniz - Ya kardqi) 
.. ,. küçiik Mnml) ... > - cHiç l>iT - ÇOk zayıf, zavalhcık ... Bun-
191illt yell ... Ttıtff.kir .derim ... • da 4ia ....... Jftr ,ey 1ok .•. ~-

iyi, gayet tatlı bir kızcağızdır .•. lar mevzu değil... - Peki amma, daha Clemln b.ml Böyle müthiş bir ba 1 ' f 
Allahtan zarif, ıık hallidir. - Şüphesiz ki, efendim, albna medhoediyordwlUz... C!ostlan şaşırtan bu münak:ışal:~ 

- Ne yapıyor> boğulmut bir vaziyette değil ••. Fa· - O 'bqka it. ];ıı ~ if. bilhass en hayati ve tekJ1i1C 
- Daima ayni şey ... Yelpaze kat kimseye borcu yolc. Gürültü, Küçük Haftt, muhaveTenin 'bu meaetedekl bu clddi tezatlardJf· 

re9imleri yapar ... Küçük talbolar patırtı da etmez: •eNtt eadUU', kö· tarDndan botlanmarnlf a8riiMRl. • saa,-
da yapar ... Bilirsiniz... teeiğinde yapr. Eaa.en bütün sün Fak.at &-ene de: Necmeddın 

- Satabiliyor mu) ifindedir. Gün.düzleri evinde iki üç - E ..• Neylerain > .•• - Cledi. - .---------------
-- Evet amma, her halde pek saat bldıiı nadirdir. Kendi.ine hiç Öteki canımı •ıkıyor ... Henı eotı• 

pahalı değil. .. Tahmin edersiniz. raalarnadınız mı) H. mesele, zevk meselesi ... 
• - lstidadh mı jmiş? - 0nu ıöreceiim C!e ne ola· Ayaia lc.allmuıtı. 
- Resim hocası diyor ki, iyi c&Jt> ••. E ... Bütün bunlardan ba~- - Gidiyorsunuz demek) .•• 

gu9toau varmıı. Zaten o yardım etti ka eöyliyecek bir ıeyiniz yok mu, - Şimdi... Hemen ••• 
de bu hale ıelmesine ıe\;ep oldu, hısnımcığım) - Az da'ha unutuyordun"J ... 
Allah raz.ı olsun ... iyilik olsun diye - Yok, efendim. Dükkancı nisan aylığı ile birlikte, 
ders veriyor. Bundan her halde - Öyleyse. ben de gidiyorum. geri kalan paraları getireli. 12-0 Ji. 
zevk duyuyor... Zira hem sanat Tren beni Dt'klemez. Hiç de kaçır· r.t.yı, hanlcaya yatırdım. 
öğretiyor, hem de jyi)ik yapmıı mak niyetinde değilim. Esldıehirde - A.Ii. · · Tekrar Allaha iamar-
oluyor... Kızcağız Lu para ile ge· i§'im var. lndık, hıınımcıitm ... Size ndcr tav· 
çiniyor demektir ... Bu evde kim Kapıcı kadın giilümsedj: sıye ettiğimi bilirsiniz ... O tembih-
oh.:ruyorsa hepsi bizim küçük ha- --. Bahsettiğiniz mesele mi? 11"rimin haricine çıkmayınll'!. · · 
nımlan sever... Hele bizim Rüsuhi - ihtimal. - Biliyorum efendim •. . Arzula· 
bt.: onlara bayılır. Rasladıkça hep - Evleneceksiniz demek} nnı:: oıunlardır: Su evde sizden hiç 
kendilerinden hürmetle bahseder. - Hayır demiyorum. l>aluıedılmiyecek... Her eder ayni 
Talihiniz var, Hafız bey... Bütün _ Genç bir kızla) ~yleri tckrarlamanır; luım deiil-
kiracılannız jyjdir. •_ı dir. E~rlerinizi aklımda tutuYorum. 

- Dütlln, hanımeıjtm, oü,iln ..• Zaten burada hiç kiroae mal Nht'bi 
- ~ı Rüsuhi dedi~n kar ya- \'ı'nnı· ya•111dal 

""'" 
0

• " .. ite, onun kim olduğu ile uiraıımı-
11nda} Kapİcı kadın, kalın ciuClaJrlarinı yqı:. Hatta iaıni_nizi bile bilmiyorlar. 

-Kırk....... ~ ..... ~·-. ~ :<~ .>. 

•• demeli? 
a1 ti· Zekeriya Serıd, hqmak e 

ne: cMilıver Avrupayı payl~şı; 
yor ve organize ediyor.> Öı>' 
aerlavba lcoymu~. fii 

Ayni Tan ga'IJeteainde, Re 
Halid herk~ halis türkçe ~"': 
«ini telkine çal~ırken. bu. c.id 
den tersine bir manzaradır 1 1• 

'1 eı'" c:Organize etmek> ne oe111 ..• 
miı} cTre§kilatlandırmnk> sö::;1 
de. uzun ve drulalt "tırmala> I 
geliyorsa, yeni bir ta.bir buıını;~· 
hu makamda mesela cdüzcn • 
mek> 

demeli! 
Yahut cAıvrupaya düzen " 

meh eöriinü kullaınmah . 

er• 
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~AMDAN AKŞAMA 
Kart bo 'ıstil 

._~··· İfte buna dayaıulmaz, 
ilk ha r,ırtt&§lar ••• Bu Y"fla bobatil-

(şB&iR ıiif&S!RLBSc:i)1 
' 

lıiı ~~··;~met e,.lesin, Celal Sahir, 
Cümhuriyetin 
yıldönümü 

Kurtuluş vaouru ao bin çift 
'*'-.. çeyrek asır evvelki genç 
~ederdi ki: 
~ ffer zaman cEn yeni» kala-
tM!. •• Çocukluğumda edebiyah e· k . . 

Dün ak~am Pireye 
hareket etti 

._-.qq
1 

ey.e ayak uydurmuıtum. Son- ır omısyon meraıım 
l:tı ~ iticilerin en müfritlerinden programını hazırladı Yunanlstanı:ı. gönderilecek 50 bin 
ı:. İldnn. Derken hece vemi ve yeni ton gıda. mn.ddeshıden 2000 tonunu 
~ ... ,_.._ götürmüş olan Kurtuluş vapuru beş 
)°"lln\"tau. Sizlerle beraber yürü- Cümhurlyetın 18 1ncl yıldönümt>. gün evvel :tstanbula. dönmü.5til. Vapur 
~ Şayet torunlarım ıu veya bu yann, yurdun her tarafında. olduğu dün U.,am 2000 ton yükle yeniden ha
>irıe e Yazmağa kalkarlarsa beni glbl, tehrtmlzde de büyük merasımıe reket etmiştir. z llralarında bulacııklarda. Jrotlnna.caktır. VllAyette teşkil olunan Bu suretle 10 gUn zarfında Yuna-
•\' •'\'allının ömrü vefa. ebnecli. tılr komJsyoın merastın pro.,"'Tamını nlstandakl aç halka. 4000 ton ylyccek 
"1~ oldu Süleyman efeodiyn hazırlamıştır. maddesi gönderilınlş oluyor. Sevldya-
. ıı'buna bir • 29 Teşrln1evvel çnrpmba güntı is- tın ıüratıe ya.pılabllmesi için Yunan 
~den Yazıktır nazıre yapamamau tanbul WA.yetı bina.slllda sa.at 13 ten şlleplerlnden de istJ.fade edlln).esi dü-

" ·· · .ttibaren Vali tebrflCıert kabul edecek- şünülmektedlr. 
(~ · .. · • · • • .. · · .. · • · · • .. · · · • • • • ·... tir. Vll!yet kanatın.da y:ı.pılan bu --------

ky d:uı gelmifken: Geçen sün bir meraslnı nlhayet bulduktan sonra, 
~"lKatimizj cdbdti. Vaktiyle, mera.sfme dahil olanlar saat 14,30 dan 
tlltı •ı klübü bakkmda alayL bir biraz evvel Ta.ltslınde Cümhurlyet 
d Yl\2arken, bizim ıazeteci üsta- meydruu önündeki tribünde toplana.-
~. Ali Naci Karacan bu klüp caklardır. 

":"l'lfnda b. · •. 1 ~-ı..'-··b Meydanda s:ı.a.t to..m 14,30 da. mera-
' . n ırme toy~ ....uıut : -•- --•-rl id -• 1 kt 'llllı Abdül' kad. 1 o-:L 1 .,..., ve ...._., ge~ l'C...au yapı aca ır. 

'J: ır o an ~la§ ı D"' b" ld ~ !ideri, arkada§lanmn Fenet- un ır prova yapı ı 
lıt;çeyc galcbeüıi temin için onlan Cilmhurlyet bayramı merasim pro-
ı.. eslcndirmek • t • b" • • ta vaları dün Ta.ksinı meydanında, ge
"t1llı • ıs emıı; ınn.cı • • çld resm.1ne 1ştlr!Ut edecek mektepli ve 
~~ 4:"_ine toplamıı; kendilerme askerler tar:ıfında.n ya.pılm~tır 
den 1~1• badem, portakal ve saire- · 

\1 ?'Urekkep bir Ya§ ve kuru mey• lhtı'ka"rla •• d 1 ~aı:afeti verm~. Ali Naci, malca· muca e e 
&c hll§ında bunu anlattıktan 

tır" ın tarifi · · • d 'Ali, ~çın me lll'lf•YOr u: Dün Beyoğlu, Eminönü 
cihetlerinde bir tarama 

yapıldı 

~i , .. ~dm Zekiye bir pu verdi. Ze
<ıfd lıtii çekerek hir ıol yaph. Yazık 
liıı 11 Abdülkadirin venıiflerine ••• 
~ttd~eler Zeki Alaeddine bir pas 
tılr ı,ld da ikinci golü yaptı ... Ya· Ffat milrakn.be bürosu kontorl me
l! 

0 
u Abdülkadirin yemişleri- murlan dün Beyo"'lu ve Emlnönünde •• ,, 6 

~ umum! bir tarnmo. yapmışlardır. Ba-
•au ale sonmıa kadar bu naka- zı esnaf hakkında znıbıt tutulmuştur. 
it, b d~am ediyordu. Ve bu cüm· Rapor bugün komisyona verlleeekt1r. 
tıı a.ylt zam.an dillere pelesenk ol- Fiat mUraknbe komi.c;yonu ihtikar L:ru· Son nesil edeb~atçdarmın yaptıklan evvelce tesblt edilen 5 bak
Süı ı~arda yer eden cYazık oldu kal, 3 nalbur, ı limoncu ve ı de zahi
d ~~ ef~adiyeı. ıi dojTudan reclyl dün Adliyeye vermtştlr. 

h:gtuYa bunun tesirinde kalm~ Un çuvalları 
ıı~eı-niyor mu?!?) 
.. .. Se.ct . . . . . . . • • • • . • . •• . • •••••.•.••. 
C ~e gelelim ••• 

lor elaJ Sahir gibi manevi modaları, 
l't ~lllarile birlikte takip etmek he
La:ı__ ~~:r~i yine neyıe... Az çok 
"1 ...,,~ilır •.. Fa.kat yaşını başını al-
~ •nsanların gİyİnİJ kuf&DIJla to
dar lanle ~ık atmağa lı:allonuı ka-

l) ııaho~ manzara udır. 

Toprak mahsulleı·i ofisi tarafından 
piyasaya verllen unlnhn çuvallnrı ta
mamen geri verilmemektedir. Zanne
dlldiğlne göre, bu çuvallar yeni oldu
Ru için, yüksek fiatlerle satılıyor. Son 
zamanlarda ofise yamalı çuvallar i:ıde 
edildiği ve ayrıca yama parası isten
diği görülmektedir. Gerçi, iade edll
miyen çuvnllann bedeli unun sveki sı
rasında ofisçe alınmaktadır. Fakat bu 
çuvalların gene ofise verilmesi ve bir 
nevi depozito makamında olan çuvdl 
bedellnln gerl alınması lcab etmekte
dir. Mevcudu esasen çok olmıyan çu
valların flatlerlnln bir kat daha yük
selmesini mucip olan bu hareketıel:i 
önleyici tedbirler dilşünülme<ktedlr. 

Münakalat Vekilinin 
tedkikleri 

Ilı CVanıJı karilerim habrlar: Lisa
ı:ıf11~n §Undi artık hayli ıık kulla· 
~ ~ ~elimeleri arasına karııan şu 
, 

0 
Stil sözünü evvela ortaya ben 

~§bnı; ne olduğunu da anlalmı§• 
~iJk Fakat bobstillerin aleyhine de 
~ ~ınam19tım. Onlann bir §İrin 
~it-afl~ını bulmaia, kendilerini ma
t l gostenneğe ıava,tnıflım. Amma 
de llelelim ... Vaktiyle biün nesil- Şehrimizde bulunan Münakalat ve
~ t::l olup kah dar paça, lı:ab bol pa• klll B. Cevdet Kerim İncedayı dün öğ
t a l'llodalannm hepsini devir devir leden sonra Devlet Denlzyollan ı.,let
ecrüb • d mest umum müdürlilğfuıdc meşgul ol-

Matbuat davasi 
N~rettlğl Atatürk blbllyogrnfisi 

hakkında yazılan b1r tenkid yazısında. 
kendisine hakaret edildiğini llert süre
rek Cumhuriyet gazete! muharrirle
rinden Nadir Nadi ve neşriyat müdü
ıil Hikmet Mllnif aleyhlerine tJntver
sltc Edebiyat fakültesi nlmanea pro 
fesörll Herbert Meltzig tarafından 
açılan dft.vaya dün asliye birinci ceza 
mahkemesinde bakılmıştır. 

Bu celsede müddeiumumi iddiana
mesini okuyarak, ehli vukuf raporu, 
bu yazıdn dlivncının şahsına karşı hn
karetl mütezammın bir cihet olmadı
ğını bildirdiğinden, mnznunlann be
raetl~rlne karar verilmesini istemiştir. 

Karnr vetllmek üzere, muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

Teşekkür 
Ve!atlle bizleri derin yelse garkeden 

ve hcplmlzln kalbinde kapanınıyacak 
yara açan babamı?; İstanbul mebusu 
general: 

IlAKKl ŞİNASİ EREL'in 
gerek cenaze meraslınlnde bulunan 
büyüklerimize, arkado.şlanna. ve bü
tün dostlarımıza, gerekse telgraf ve.ya 
mektup ve yahut bizzat kendilerı ge
lerek taziyette bulunnn arka&,, ve 
dostlarımıza. ycgfın yegan teşekkür 
etmek fırsatını bulamadığımızdan do
layı ga?.etenlz V8.'>ıtas1le şükran ve 
minnettarlığımızı sunmayı veclbe rd
dederlz. 

::\lerhumun ailesi 

Nikah . 
Öğretmen Lenum Tansug ile Yeni 

Adam ihaftalık fikir gazetesi muhar
rirlerinden Mahmut Yurter'in nlkAh
lan dünkü pazartesi günü Üsk\idar 
evlenme memurluğw1da. akraba ve 
dostlarının huzuru ile yapılmıştır. 
Yeni evlileri tebrlk, saadetler dileriz. 

MELEK 
Sinemasında 

torik 
Bu de.fa artan b"alıklar 

fakirlere dağibliyor 

Cç günlük tevakku!ta.n sonra balık
çıl~ dün balığa çıkmışlar ve 80,000 
çift torik tutmuşlardır. 30,000 çift to
rik ihraç edilmiş, balıklann bir kısmı 
da tuzlayıcılara verllmlştlr. İstanbul 
plyUasında da. 2000 çm satılmıştır. 
Fiatler: Çifti 110 kuruştur. 

Geri knlnn 50,000 çlft balı~m. denize 
dökmektense hayır miie~selerine, 
leyli mekteplere, Darüşşafo.kayn, Da
rfilfıcezeye tevzi edilmesi bahkçılarca 
münasip görülmüştür. Faknt bu mü
esseselere yapılan tevzlnttan sonra da 
geriye dahn birçok balık kalmıştır. 
Balıkçılar bu torlkleri de 1altlr istnn
bul halkına parasız olaro.k dağıtmağa 
karar vermişlerdir. Balıklnr halka bu 
snbahtnn itibaren balıkhanede tevzi 
edilmektedir. Bulunduğu mahallin po
lls mevkllnden bir fakirlik ktığıdı ge
tirmek, para.sız balık nlmağn kl\11 gel
mektedir. 

Amonyak teminine 
çalışılıyor 

50 bin çift torik balığının denize 
dökü1düğünü yazmıştık. Balıkların de
ıtlze dökülmesinin en mllhbn sebetıl 
buz bulunamayışı yüziinden balıklan 
uzun müddet muhafaza. etmek lmkfı
nının temin edilememesidir. 

Belediye, buz lhtlyncını temin etmek 
maksadlle buz imalinde kullanılan 
mayt amonyak satın almak içln Ro
manya hükümetıne b~ vurmuştur. 
Romanynqan amonyak geUrtlleblldl.ğt 
takdirde, Istanbulun S aylık buz ihti
yacını karşılıyacak miktarda ıstlhsal 
yapılacaktır. 

ÇEMBERLi TAŞ 
Sinemasında 
29 İlkteıfrln Çaroamba. günü 

muhteşem. ze.ngtnlıtt... Göz Jta
ma.ştıncı.... O~IJU ve .anıtın 
tam m~asile yanıttı~ harikayı 
velhasıl bu sene Avrupada blrln
cillğla kazanan ve her yerde ıs
rarla aylarca devam ett1.r1len 
emsalsiz şaheseri. 

OPERET' 
VİLLY FOR8T ve MARİA 

HOLST'un em.salslz m\la7.Zam 
şaheserini gönnefe hazır olunuz. 

Sahife 3 

W.illy Birgel-Bıigitte Horney 
Bir devri tasvir eden film 

GÖNÜL ESRARI 
AZAK 

Sinemasında 

Yarın matinelerden itibaren 
Cümhuriyet Bayrami §erefine her 
iki sinemada birde11 emsali ender 

olan müstesna bir program, 
TURA 
Sin emıısm cLı 

NUTULMAZ BiR BALO üECHs· 
İki büyük artüt: Zarah Leander • Marika Rök tar alından büyük 

Aşk - Müzik ve ihtiras filmi 
Ayrıca: 

Görünmeyen 
Adamın intikamı . 

BELLA LÜGOSE'nin en son şaheseri 
Baştanbaşa heyecan ... Earar - Korku ve deh~ct FHm 

TURAN 15 1'ısım birden IAZAKIJ Her iki sinemada birden 

R. K. o. Radyo .film §lrketıntn' 1 
1941 senesi lç1n hazırladığı en 1 
büyük fllml. 'Ö'ç büyük Amerikan 
artistinin blrle,serek yarattığı 
lnıdretu şaheseri. Sinemacılık 
Alem.lnin erişilmez bir zaferi_. 

CEHENNEM 
KARTALLARI 

Ba§ rollerde: Raşard DİX, 
Chester MORİS, Lucille BALİ. 

Esrarengiz bir haydut çete:dnln 
fe}Urlerl iblıt>lrine katan mtithtş 
naceralan. 

Cümhuriyet Nyramı ~ine 

YARIN 
lllatlııelen1eıı itibaren: 

Milli Şefimiz 

ismet lnönü'nün 
vecizeleri 

<İnkllfi.plann kıymet \ıe az:ıme
tinl takdir etmek l~ln zaman, za
man maziye riicu ile mükayac 
etmekte faldc ''O.rdırJ 

1914 den sonra 
Türkce .. özlü 

25 senelik dünya ısiya
aetinin geçit resmi 

Ebedi d 1i IJj Şef 
A'rATtlP • hmET iNöNtl 

Unıurı ı i arp - 151 lkliıl 
muc~dctesl 

Berkesin merak re heyecanla 
zörcccıti büyük Jllnı 

25 rene dlinynnuı slyıısetındc 
rol alanlıır: Imp:ı:rator .Frnnsuva 
=rozet - Ka:yzer 2 ucl Vllhelm -
Fransız Cürlıhurre1s1 Puvan'kare -
Stıltnn 5 1nc1 Mehmed - Çar 2 ne! 
N.llrola - Pnpas Rasputın - Ma
~l Pılzudski - Bc:ntto Musso
linl - Adolr Httıer - Brlyan -
Strer.eman - Beneş - Baldvin -
~bcrlayn - Venl.zelos - Delad
l't! - Ruzvelt - Kral 8 inct Ed
vnrd - Kml <l ncı Jorj - Kral 
Aleksandr - Kral Karol - Stnlln -
V~llof. İ!b.-. 

Bogünii iyi anlamak jçin 
dünii gö teren Film 

30 Blrlnclteşrln akşamından 
itlbaren: 

EDhatrntr@l 
sinemasında 

~ e etmı.ş erecede Yllflı bazı muş, genel direktör B. İbrahim Ke
~ehriJerimizin de bu bobstiller mal Bayboro.'dan bazı izahat almıştır. 
•tı b da ııiyinmeğe yeltendiklerini Vekilin bugün Ankaraya. dönmesi 
ır a.yram esruısmda Beyoğlunda muhtemeldir. 
t~~d~. İfte buna hiç tahammül ----

1 ntıyor. Beşiktaş Askerlik Şubcshıden: 

T•""b"'' O.am K,.m, jnllllıııllllll' 

tarafından şahane blr surette Ge<:e saat 
20130 

da l tlll Alkazar 7-'YI -Kr.batq ... .-.. •ld•flm 

~KraAttl~RA~S~EnV~DruAm.ı:~~"~A~M~~L~E~T~~~~~~~~~~~~S~~:e~n~ın~s~m~~~~b~a~~=~~r~.~~~~~:~~~~53~9~:~~~~ici=i~i!i~~~~a~m~~~k~~~~~~~e~!~~~~~~ mmm , mü yoktur 7'4 ~rde-t (' ı 

CLARK CABLE - HEDY 
LAMARR • SPENCER TRACY 

- CLAUDETI'E COLBERT 

tö <.~ayramlan, Beyoğlu, cidden Cağaloğlu Yereb::ıtnn caddesi Alay 
h' !iilecek manzara imiş. Bamb~ka k~kü sokak 2 numarada oturan ye-

ıı- halkla d ı Sank" bunl dek eczacı teğmen Tahsin oğlu 318 
)'ı]d 0 uyor. 1 ar, do~umlu Abdülkadir (38471) 1n pek 
)ol'", bir ker.e orada) •.eyrana ~ı~ı- acele olarak şubemize müracaatı, et
a ' onra yme yer en neresı ue mcdlği takdirde hakkında 1076 .sa.yılı 
"•Ya çekiliyorlar.) kanunun madde! mahsusuna göre 

••• muamele yapılacağı. 
lı '<art bobstiller ha.na ıu hikayeyi ...................................... . 
a~~latb. alemi bizar eder. Bir tek marifeti, 

lcö ~-.a~~ bir sevgili ve ıimank mal sahibi dönünce üzerine ııçra
~~~gı ile bır zahmetkq, cefakar ması !... Mademki makbule ıeçeın 

gı 'Varmıf. buymUf, ben de yapanm... Bundan 
Etek bir gün ıöyle dü~ünmü,. kolay ne var? 

f':'tJ~- Yahu, bu ne haksızlık.» Şu Ve diiJündüğünü tatbik ebnİf ..• 
_.. ın IUYQnu tqırun, enalaru getiri- O koskoca nallarile elendinin üze
t~ efendiyi daireye, ojlunu mek- rioe çıkmaia kaIJam,... Tabii. neti· 
k götürürüm. Bunca hizmet.ime ce malUnı: O gün yediği dayllk, hiç 

(Vl - N6) 

ıc~1~!1' yine dayak yerim... Halbu hir seEmine ben.zememİf ... 
.• opek keratası zerrece faaliyet • u 

3°sternuyor. Sabahtan alqama ka- Bazı miinasebebWildıer "VUdır; 
~ kgölgede ayaklarını uzatarak uy- ancak küçüklerde bot ıörü:niir. 

. ~irir. Yahut da tenbel tenbel Kart bobatilleria blajuıa küpe 
~· geceleri komtu köpeklerle olaun! 

fl§ıp uzaktan uzağa havlamasile 

ttmıdin üstün® bir muva.ffn- t .... Bu akşams nuu .nlıMşam E R T A K s'-,. Msg;a 
loyetıe devam ediyor. l ı 

Bugün seanslar: 2.15 - 4.30 - 6.30 
ve 9 da 

ŞARK 
SiNEMASINDA 

BALIKÇININ 
KAR 1 Si 
En~aı.iz bir muvafflllü,.etle 

devam ediyor-

Ynnn ~arn
ki Galalar lçln 
yerlerinizi ev
velden aldtrmn:. 

..__,. _______ SİNEMACILIÖIN ... 

Bay Amcaya göre ... 

Sinemasu1da Sin~masmda 
(Orljtnnl kopya.sı' <Türkçe kopyası) 

Tel: 42851 Tel: 43191 
Her iki sinemada birden 

l'İCTOR llUGffnnn olmc:t §abes ri 

<Not.re Dame c1ııe ram> 
Bu mevsim 'için mllyunlar sa.rflle vücuda get!.rllcn ye

d.M nmatt.am filın. Bq ıroll~rde: 
CBARLES LAUGHl'ON - 'MAUREE.~ O' BARA 
Bu emsa.181% dekotıat arasında 10,000 figüran 

Liib ve thtlpmı.~ U.nghı nmamenı Ue bütiln dfüzyayı 
bayrette bırakmış olan bliyik !Um . 

ve ASRİ l'EKNİÖİNİN ZAFERİ... -------' 

1
.:-:- Eminönü Halkcvi, Namık Gör

f llç Ün eserlerinden mÜr<:kkep bir 
010Rraf sergisi açtı hay Amca ... 

••. Bu e.erlerin gazıetdercle çıkanı ... Bunlar fotoirafi değil, adeta! ••• lnkılabiyle, heyecaniyle, 1opu,i ... Fakat esetlel'in salllôi, eergiyej B. A. - Hamlet münakaş ına 
kopyeleriyle asıllan ara81nda çok ndyografil.. Sanatkic iğnenin de- tüfeiiyfe, çoluk, ço~jyle bütün gdcn :r.iyaretçilcri nenen .elinde opa b.al:ıp <uer aa.Aibi .d~in eli so-
fark olduğunu bildiğim İçin hemen liiindea dünyayı ~redrn .ailiirbaz hayat oıadal... ile karşılıyor, bunu anlama<lımL palı gereld:t neticesine r.·armı§ ola-
eidip ıer~yi &ezdim.v gibi, bir ınKinenin deli~ ha· cak1 ••• ................. 



1 Günlük Borsa 1 
27 Bir incit r in 19U 

,S 7 ,5 933 Türk borr.u ı;-&1.. III. 
• • 1933 ikramiyeli 
• • 1933 İkramiyeli Ergant 
• 7 1934 Sivas-Erzurum l 
• • 1934 Slvns-Erzurum 2-7 
• 2 ı 932 Hazine bonoları 
• • 1935 Hazine bonoları 
• • 1938 hazine bonoları 

A. Demlryolu tah\'III I - Il 
A. Demlryoll:ın tabvlll III 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 

L . K . 
23.25 
ıg,ss 

20,45 
20,55 
20,85 
56,25 
16,50 
26.50 
49,-
50.-
44,50 

129.-
12,10 
12,50 

, dl ~ , n ~ ' orlp, ' 
T. h banllası nama muharrer 
T. iş bankası Chamlle aJt l 
T. iş b:ınkası mümessil his. 

Nevralji, Kınkllk ve Bütün Ağnlarınızı Derhal 

A. DemJryollan şirketi (% 60) 
A. Demlryollan şirketi ( % 100 
Esklhtsar çimento 

145,-
28.-
44,-
10.60 

lcabmda günde 3 kaşe 3hnabilir. Her yerde pullu kutulan isteyiniz 

Kredi Fonsiye 1903 
• • 1911 
• ,. Amortt 
• • Kupon 

Türk altını 
JCülçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 
l.ondrn üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

101.-
95.-
58,50 

1,10 
24.90 
3.49 
2,85 

5.22 
132.20 

12.89 
30.75 

IRADYOI 
Bugünkü Protram 

12,30 Program, 12,33 Halk h.ıı.valan 
(davul, zurna). 12,45 İst.iklal marşı, 
J 2 50 Ba.,vekll Dr. Reflk Saydamın 
1 ·vramı açan hitabeleri, 13,10 Ankara 
l..us meydanındaki tez:ı.buratın nak
len neIJrl, 14,10 Ajans haberleri, 14.25 
Salon orkestrası. 

18 03 Fasıl sazı, 18,30 Konuşma, 
18,50 Caz orkestrası, 19,30 Ajans ha
berleri, 19,55 Uvertüler Pl., 20,15 rad
yo gcızetesl, 20,45 Oyun havalan (d:ı
\'Ul, 2urna), 21,00 Zlmnt tn.kvlml, 21,11) 
Düğun türküleri (kadın sesıerl), 21,30 
Konuşma, 21,45 Kltislk Tür.it müziği 
ıırogrnmı (koro), 22,30 Ajans haber
leri, 22,45 Cazband Pl. 

.29 llkteşrin çarşamba sabahı 

7,30 Program, 7 ,33 Hafif program Pl. 
7 ,45 Ajans haberleri, 8,00 Kan.şık Pl., 
8,15 Evin saati, 8,30 Hatlf parçalar Pl. 
8,45 KonU!JIIla dahlll işlerimiz, 9,05 
Zeybek havalan ve halk oyunlan Pl., 
9,30 Konuşma Cünıhurtyet mallyesl, 
9.50 Balet müzJğl Pl., 10,00 Kanupa, 
Son yıllarda maarif hayatun.ız; 10,20 
Karışık türküler, 10,45 Temsil, 11,30 
Konuşma, 18 yıllık sıhht ve ıçtımat 
çniışma, 11,50 Marşlar Pl., 12,00 K<>
nuşma, Cumhuriyetin 18 ncl yılında 
nnfıa işlerimiz. 

AKŞAM 

İstanbul ik inci icra memurlufundan: 
Beyoğlunda İnglllz sefarethanesi 

nrknsında Duraç soka~nda 38 No. da 
mukim iken halen ikamet.gam meQhul 
bulunan Yeraslmo.s Ksena.tozn: Do.1-
remlzln 3912894. sayılı dosya.sile Pa
nayl Ksenıı.tosa olan 2000 Ura boreu
nuzdan dolayı mutasarrıf bulunduğu
nuz Beyoğlundn Kamer hatun ma
hallesinde Duraç sokağında eski 21, 
23 yeni 38 No. lı ev gene ayni mahal
lenin Ağaç çileği sokağında eski 6, G 
yeni 2 ve gene ayni sokakta eskl ve 
yeni 5 kapı numaralı gayri menkul
lerdeki hlsselerlnlze haclz vaz ve lc
r::.ca yapılan takdiri kıymet ve vazi
yet muamelesinde bunlardan yeni 38 
No. lı gayri menkule 6500 Ura ve 2 No. 
lu gayri menkule 3450 lira ve yeni 5 
No. Iı gayri menkule 2862 Hm kıymet! 
takdir edilmiştir. Bu kerre icra M
klnıllğinin 8110/ 941 tarihli kararı ne 
keyfiyetin bir buçuk ay müddetle uıı.
ncn tarafınıza tebliğine karar veril
miş olduğundan bu b::ıpta takdiri kıy
mete karşı bir diyeceğiniz varsa bu 
müddet znrfında itirazınızı icra hl
kimliği makamına yapablleceğmlz lii
zumu ve aksi halde gayri menkullerin 
satışa çıkarılacağı tebll~ olunur. 

İ<.tanbııl a liye üçüncü hukuk hi
lcfmliğlnden : 

Hastalığı sebe4ll ile Beyoğlu 4 üncü 
sulh hukuk Mklnıllğl tarafından hac
rine karar verilmiş ise de mükemme
len tedavisi neticesi lı:csbl afiyet et
tın-lnden ba.hstıe hacrln ref'lne karar 
verllmesı hak.kında Şlşllde Abldel 
hürfyet caddesinde 251 No. da mukim 
Rayna Prodanor tarafından vasls1 
Aleksandr Prodanof aleyhine mahke
menin 941/538 No. lu dosyası Ue açı
lan davanın yapılan duruşması so
nunda Kanunu medeninln 416 ve 418 
inci maddeleri mucibince Rayna ilze
rlndekJ hacrln rcrıne ve keyfiyetin 
llAnına 917/941 tarihinde karar veril
mı,, oTduğundan hususu meztdlr ber
muclbl karar UAn olunur. 

' • • • • . ıl· ' • 

vtlLL1 PİYANGO 
Cum huri:)et b:ıyramı 

FevkJl lade çekiliş phint 
Ikramlye İkramiye Ikrnmiye 

Adedl miktarı tutarı 

1 
1 
2 
B 

20 
40 
80 

400 
4000 

80.000 

• 

Lira Lira 
50.000 50.000 
20.000 20.000 
10.000 20.000 
5 000 30.000 
2.000 40.000 
1.000 40.000 

500 40.000 
100 40.000 
10 40 000 
2 160.000 

Yek ün 480.000 

==== 
1~arın1 bilet 

1 Lira 

Abone ücretleri 
Türkiye Ecnebi 

ZAYİ - Çemlşkezek askerlik §O.be-

111

; 
sinden aldığım terhis tezkeresini ve il Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
beraberinde Çemfşkezek nüfus me-
murluğundan verilen nü!uR teuereml Umum idaresi ilanlari 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es- ~===============================-====-=:ı:==::ı:::; 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 • 1450 • 
400 • 800 il 

150 • • 

Posta .ltf.ihadına dahil olmıyan 
<'cnebl memleketler: seneliği: 
3600 altı aylığı 1900 üç aylığı 

1000 kuruştur 

Teldonlanmn:: Raşınoha.rrlr: "205Gr' 
Yazı 1 leri : 207w - ida re 20081 

Müclür : 20497 
Sevval 7 - Hızır l'l'6 

S. im. GU Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 11,35 1.14 6,47 9,40 12,00 1,32 
Va. 4,47 6.26 11.58 14.51 17.14 18.44 

Idarchtme Babu\11 elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

VERiTAS 

kJslnfn hükmü yoktur. 
('~mişkezt-k Baci cami mahallesi 
fbrablm Ethem otlu Sabaha ttin 

T izer l30 dof umlu 

ZA Yt - Yüksek sivil baytar mek
tcblnden 25 eyHil 918 tarihinde 325 nu
mara ile aldığını diplomam zıyaa uğ
radı~ından yenls!ni alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

l\luhta r Remo 

GENÇ BlR DOKTOR 

iŞ ARAYOR 

Genç bir doktor İstanbulda ol
mak üzere hususi veya resmi mü
esseselerde ıo aramaktadır. Tele
fon: 41731 e müracaat edilmesi. 

MARKA 
110 ve 220 Volt 5 Vattan 1000 Vata kadar 

ELEKTRiK AMPULLARI 
Çok müsald ve tenzilatlı fi:ıtlarla satılııınkll\d ır. 

Adres : Osman Ta§Cıoğlu, Karaköypalns, 6 ncı kat, No. 15 

"Oeğani, Sigorta anonim şirket, 
Müessisleri heyetinden: 

Şirket sennnycslnln tamamına iştirak taahhüt ve (% 60) bedelleri te
diye cdilml.ş bulunduğundan, Ticaret Kanununun 289 cu maddesine tevfikan 
tesis umumi heyetinin akdi lçtımaa davet.ı kararln.ştırılmıştır. Tesis umu.mı 
heyetini teşkil ve aşa~ıda.kl ruznnmede yazılı hususları müzakere ve karara 
raptetmek üzere hissedarların kendllerlne aynca gönderilecek davetnarıu:lcrt 
hAınilen 14 iklnclteşrln 94ltarlhll cuma günü saat Cll) de Istanbulda, Aşlr· 
efendi caddesinde 35 No. da bulunan Türkiye imar Bankasında hazır bulun
maları rica olunur. 

RUZ N i\ l'ıl E 

1 - Hisselerin klirfesine iştlrfık taahhüt olunduıtunun ve bunltı.nn % 60 
bedt-llerlnln tesviye ecllldiğlnln tasdiki, 

2 - idare meclisi tızasının tayini ve ücreti huzurlarının tesbltl, 
3 - Müraklplerln tayini ve iıcretıerlnin tesblf.1, 
4 - Şirketin teşklll içln ihtiyar ohınnn masraflann tasdlkl ve şirket he

sabıua kaydının tasvibi. 

4128 numaralı kanunla işletmesi idaremlze verilmiş olan nıca - Pala
mutluk hattı 29/ 101941 tarihinden itibaren i~letmeye açılacaktır. 

Yolculara ve bazı mevada hattın işletmeye açılacağı tarihten başlanmak 
üzere esas tarftelerden tenzll§.t yapılmı.ııtır. (9420) 

Oniverıite Rektörlüğünden 
Unlversltede açılacak talebe kantlninı idare etmek üzere bu işlerde ça

lışmış olanlara ihtiyaç vardır. Şartları öğrenmek lsbeyenlerln idari ve tnali 
işler müdiirlüıtüne müracaaUan. (9444) 

1 İstanbul Beledivesi ilanları 1 
İstanbul Belediveıinden: 

Cümhurlyet bayramına müsadi! çarşamba günü saat 14.30 da Takslm 
meydanında yapılacak geçit resmı için protokola dahil sivillere mahsus tri
bün davetiyeleri, saat 13 de vUAyette tebrlkft.ta. gelindiği zaman verllA:ıcektlr. 

Yerler tesblt edllmlş olduğu için trlbıine davetn::uneslz glrllemlyecektlr. 
<9445) 

Belediye sular idareıinden 
Elmalı fizinlmfz için sa.ç fıçılar içerisinde Elmalıda teslim edilmek üze

re on beş ton 1\lümJnat de sut satın alınacaktır. Bu malzemeyi verebilecekle
rin 3/11/941 pazartesi günU saat ona kadar TB.kslm Sıraservllerdekl Jdare 
merkezinde levazım servlslne müracaatla fiyatlarını blldlnnelerl. (9429) 

Toprak mahsulleri ofiıi İstanbul şubesinden 
Bezl orislmlzden verilmek üzere 500.000 - 1.000.000 adet un, kepek ve 

mlkset çuvallannın lmallyesl kapalı zarf usullle eksiltmeye konulaca.ktır. 
Teslimat: Haftada en az 20.000 çuval. 
Muvakkat ·teminat: 5.000 türk lirası. 
Kati teminat: 25.000 Türk lirası. 
Eksiltme günü: 4 ikinci t~in 941 pazartes1 gün\l 
Şartnameler Toprak mahsulleri ofisi lstanbul şubesi muhabcrat servisin

den blldbedcl verilmektedir. Talip olanların muvakkat temlnaUannı en geç 
eksiltme günü saat 14.30 a kadar ofis veznesine yatırarak mak1>uzlarını al
maları ve zarflarını münakasa. günü saat on beşe kadar İstanbul şul:>esl mu
haberat servisine makbuz mukablll tevdi eylemeleri lbımdır. Zai't'lar saat 
tam 15.15 de açılacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. C9421) 

Sümer Bank İplik ve Dokuma 
Fabrikaları Mi1essesesinden 

ı - Müessese merkezhnlzle fabrikaları için müsnbaka lmtlhnnlle memur 
alınacaktır. 

Taliplerin en az orta. mektep mezunu olması, askerlikle alı\kası bulunma
mam şarttır ııTlcaret mektebi mezunları tercih edlllr.• 

2 - İmtihan 1/11/941 cumartesi günü saat on dörtte Ankaroda Yeni.şe
hirde İsmet İnönll co.ddesf numara 15 te mü~ese merkezlmizle, istanbulda 
Defterdar fabrikamızda. lem edilecektir. 

Müracaat aynı gün snat on ikiye kadar Ankara ve İstanbulda kabul edl
ıır. 

3 - İsteklllerln mektep diploması, hüsnühal vesikası, lkl boy ve dört vc
slkn fotoğrafı, evvelce calışmıa olduklnn 1.,slere alt bonservisi chalen her 
!hangi b1r mUes.s~e ç:ılışanlar1çln o müessesenin müs:ıadesl ş.-ırttır. 

4 - Tayin edileceklere 3659 numaralı kanuna göre maae verllece-ktlt. 
Müessese imtihan netlceslnde tayin cdlp etmemekte semesttlr. (9447) 

ıDOÖAN. Sigorta Anonim Şlrketl Müme.sslllerl 
Recai •rurul 
Emin Tanan 
Muhendls Haydar 5allh Tokal 
Mühendis Enver Adakan 

İıtanbul Deniz komutanlığından: 
Refah vapuru şehltıei'tnden subay, gedikli erb:ı.ş ve erlerden tahsll ça

, ğmda ~ocuklan bulunan nllelei'1n acele Komutanlığımıza müracaat.lan. 
(9343) 

Mühendis Nihat Geyran 

Devren satılık tütüncü dükkanı 
Taksimde Tarla.başı caddesi Köşebaşında Narin apartıınanı aıtm

dukl gayet işlek bir Tutuncu dukkfmı içindeki eşyalarlle devren satı
lıktır Talin olanlnr:n !(:indeki müstecire mOrııeaat etmeleri. 

Anadoluda bir va:zifo için türkçe ve fransızca bilen Türk tebaamdan 

BiR DAKTiLO ARANIYOR 
Ayni zamanda muhase&t fılett_ae de yard m edebilmeel 1&.lmdır. 
la te jY'e r (Dalı:lilo) rümuzu ile la't. Posta kutwıu 1 76 adrMine 

.. • • ~MH! :Wt **• 

, 18 Te,rfnleffel loÜ 

-· 

KEŞiDEI,ER: 4 Şubat, 2 !\Tayıs, 1 Ağusto~ 

3 ikinci teşrin tarihlerinde yapılır. 

19U fKRAMİYELERt 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 " 1000 

" 
= 3000.- .. 

2 " '750 " - 1500.- " 4 .. 500 " - 2000.- " 8 
" 

250 .. - 2000.- .. 
35 .. 100 .. - 3500.- .. 
80 " 50 " - 4000.- .. 

300 " 
20 " 

= 6000.- " 

D. D. Yolları 3 iıletme müdürlüğünden: ıırO 
Miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı ll!Jll~ıdn yazılı ~r· 

çam odunu p:ızarlık usullle eksiltmeye konulmuştur. !halesi 6/11/ 941 ynpı• 
şembe günü sant 16 da Balıkeslrde o. o. Yollan 3 işletme binasında {illi\ 
ıacaktır. istekliler 2490 sayılı kanunun tayin et.Uğl vesikalarla ihale g sıı 
muayyen saatten bir saat evvel komisyonumuza mUracaaUarı ıeızundır. aıı· 
işe alt şart.name ve mukavelename projesi paraSlz koınlsyonumuzdntı 
nablllr. (9241) tı 

Mikan Muhammen bedeli Muvakkat t.rrrJrııı 
Ton Beher ton içln 

Llra Lira Kurul 
170 14 178 50 __.... 

Dil ve Tarih· Coğrafya Fakülteıi Direktörlü· 
ğünden: ue-

nu ve Tarih Fakülte.si 31 Birinclteşrln Cuma günü saat 8.30 da ver 
cek açılma derslle tedrisata başlıyacaktır. t7051 (04~ 

İıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Ekıiltme Komisyonundan 

~ıı 
179 muayene ve tedavi evi için 84 kalem Ufıç ve sıhhi malzıcme 

zarfla eksiltmeye konul.muştur. . al 
1 - EkSlltme 5/ 1.1/ 941 çnrş:ım.ba gunü saat 15,30 da Sıhhat ve Içt.l.tl1 

Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda ynpılacaktır. ıro '1 
2 - Muhammen flat 84 kalem UA.ç ve sıhhi malzeme lçtn 6768 1 

ku~tur. 
3 - Muvakkat teminat 510 lira.dır. trıet· 
4 - İstoklller şartnamesini çalışma günlerinde komisyonda. gorc.bll yş· 
5 - İstekliler 1941 yılı Ticaret odası vesikaslle 2490 sayılı kanunda. 1'' 

zılı vesikalar ile bu işe ~r muvakkat teminat makbuz veff1 bankn ~
tublle teklifi havi zarf1nnnı ihale saatinden bir snat evvcı makbuz n1u:1441 
Hnde komisyona vermeleri. ~ 

İıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan 1ı 

Erzurum nümunc hast.aneslnln 86 kalem ilaç \'C sıhhl malzemesi aC 
ekslltrr.eye konulmuştur. _, f.'11.l' 

ı - Eksiltme 5/ 11/ 041 çarşamba günü saat 16 da Sıhbat ve İçtim~ 
avenet müdürlüğünde kurulu komisyonda yapılacaktır. 'IS 

2 - Muhammen tıyat 86 kalem llô.ç ve sıhht malzeme lçtn 1191 ıtra. 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 89 Ura 40 kuruştur. 
4 - istekliler §art.nameyi her gün komisyonda görebilirler. -ya• 
~ - istekliler 941 yılı Ticaret odası veslkaslle 2490 sayılı kanund~. 

zılı veslko.lar ile bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya bank1L 
tuh.lle birlikte belll günde komisyona gelmeleri. (9143) ___.,.,. 

İstanbul sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan ıst 

Bakırköy Emrazı akliye ve tısnblyc hastaneslqln 0:2000• cırt yeınell 
kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 1 ,,.,,.al 

ı - Ekslltme 12/ 11/ 941 çarş:ı.mba günü saat 15 de Sıhhat ve ç~· 
Muav<met müdürliiğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fln.t bir cırt ycmenl için ı3• liradır. 
3 - Muvakkat temlnnt t450• liradır. (!J 
4 - İSteklller ş::ırtname ve mühürlil nümuneslnl her gün ıamıfSY011 

göreJ>llirler. ~ 'f'' 
6 - İstekliler 19'1 yılı Ticaret Odası vesika.ille 2490 sayılı 1cn.nun ın~· 

zılı vea&kalar ne bu ite ye1ıet muvaltltat teminat makbuzu veynı banka uP. 
ttibll• sa.rtlatını ııı.aı. saa.Unden bir saat evvel komlsrona makbuz ın 
bJllDdıe -yezmeltd. (P340) 


