
. Va11, yann akşam 
ordu şerefine bir 
ziyafet verecek 
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A.hn:nya Devlet 
~eisinin nutku 

~~let ~damıan, nutuklarında, 
~t k günleri ferahlı göstere
~~lere hiç iltifat etmiyorlar. 
~ d • bunıan okurken, kan ve 
t~ üny.a.suun daha yıllarca sü
~r ne ınanıp tüylerimlz ürpe
'- g · ~er türlü ümitlerin o dere
)lı etiled.iği bir harp devresinde-'ki h~.kihnet ve devlet reisleri 
~ •e <>!dürülen, yanan ve yı-
~~ batan ve batırılan hesa
~ n başka bir mevzu bulamı-

PAZAR :s Tepinlevvel 1941 Bahlbl: NecmeCidln 

Benzinle müteharrik nakil 
vasıtalarının seyrüsefer tah
didatı bir ay daha uzatıldı 

Badai - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

· ı BU SABARl[İ 

Moskova'ya 
karşı hareket 

başladı 

Kurak taarruzunun 
hedefi ·bu olduğu 

bil~iriliyor 

TELGBA.PLAB 

Kırımda çok 
şiddetli 

muharebeler 
Almanlar bu cepheye 

taze kuvvetler 
gönderdiler 

Londra S (A.A.) - · Uaited Londra 5 (A.A.) - (B. 8. C.) 

~ . 
~ Başvekilinin nutku bir Alman lşga.llndm sonra Kfyef şehrfndm bir manzara: Solda Rus askerlerlnin 
!et ?Uançosu idi. Alman Dev- yapnuş olduklan barikatlardan biri görünüyor 

sokaklarda 

Pres.: Arkesi mahfillerin aldığı ha- Moskova' dıwı gelen hoberlere göre 
berlere göre. Almanlar Kmtık isti- Kırım mıntalcaınna Almanlar taze 
hau'i•de • laamle yapmaia ça- ku~ler gönderdiklerinden burada 
lışıyorlar. Almanların bu aaretle çok fiddetli muharebeler oluyor. 
Moşkovaya varmak istedikleri anla- Londraya göre askeri 
9dmaktadır. Rusya muharebesi ye-ldcıra ~lSlnin hitabesi bir hüküm =============z====================-======-=======

tlıte tıanıesidir. M. Churchill, in- ni bir aa.fbaya ıirmek üz.ıeredir. Söy- vaziyet 
~re'Yi koruyan bir müdafaa 
ter inin zaruretini anlattı. Füh
~; ıarerler kazanmış bir taarruz 

eker . 
~le : inin sebeplerinde ve neti-
"'" tinde ısrar etti. Biri: «Baka
"<ll cı .. 
blltrıı UŞrnan neler yapacak, henüz 

Şark 
cephesinde 
muazzam 

muharebeler 
~· ' Yanız, bekliyoruz» dedi. öte
d~~eler yapmaya muktedir ol· 
ilaca mu gördüler, daha neler ya-
ter}1nıı göreceklerıı cevabını R t ,. k ... li • 

'41. eu er m aa erı mu arrı-
Cıı~alti~atte, Hitıerin nutku ri « Rusya~a. vaziy~t çok 
~lltırchıll'e blr cevap değildir. bulıranh hır safhaya 
l1>l ~· kendisi de söze başlarken girdi» diyor 
,~ctınııe ile açıkça anlattı: 

teÇe~tkuınun hedefi, uzun sükutuma. 
~;erde hayret etmiş olan devlet Bertin 4 (A.A.) - Alman or
Ott;ıd~tından birine cevap vermek dulan Başkumandanlığının tebliği: 
~ a ır. Gün gelecek, bütün dünya bu Doğuda şumulü muazzam bir savaş 
lııı /lal'da M. Churchill'in nutuklan cercynn etmektedir. 
~ıı:..._ Oksa Führertn icraatı mı daha 

·••ıınıy ti ı Alman tayyare teşekkülleri Ka-
.\J e 1 olduğunu görecekt r... radenizde 20 bin tonilatoluk bir 

11. tnan Devlet Reisi Almanya-
-il( "Ol- ask~r nakliye gemisini batırmı,Iar-

l: "' ehemmiyet vC'rllen kış dır. 
tnını açmak için cepheden Alman tayyareleri Moskova ve 

lıııı;1~ne gelmiş, bu münasebetle, Ceningrad askeri tesisatını muvaffa-
41 ~'<tSSa Rusya harbinin hesabı- k

0

1yetle bombalamıslardır. Büyük 
~·erıniştir. Bundan dolayı, bu ·•an,.ırlar göriilmüştür. 
hJıı l\ nutkun büyük kısmı, har- Alman deniz birlikleri Fin harp 
~ tnesuıiyetıerine aittir. Hitıer, ~emilerile- isbirli\!i yaparak Finlan
hı elkt nutuklarında olduğu gi- diya körfez.irıde Sovyet mayn tarla-
' bund larıni •aramlıtlardır. 11 hı_ . a da, harbi, başındanbe-
•tıe i t 'ğ' 1 tek edi Atlantik"te f!o.lman denizaltılari ce· lıa~at s emedı m rar yor, man 28 bin tonili.toluli dört düşman 

~lıtı Inda "dostluğunu temin tica~t gemisini batımnşlardır. Bu 
tııııı eye en fazla uğ'r~tığı İngiliz ~emilerin arasında büyük petrol ge
ııı ketinin>>, uzattığı dostluk eli- ,,.,;J,.ri ,..ı,. ,,.,, • .:f,r. 

bıı abuı etmediğini söylüyor, ve Rua mukabil taarruzu 
let~Un mesuliyetini İngiliz mil- Berlin 4 (A.A.) _ Rus cephe
blln ne değil, bir kaç adama, ve sinin cenup bölgesinde Bolşevikler 
~~ tarın yardımcısı olan yahudi- tankların yardımile mukabil hücum· 

1 ftlenıtne yükletiyor. larda bulunmağa tesebbüs etmi,ler-
ı.. ~VYet Rusyaya taarruza mec- dir. Bütün bu teşebbüsler akim kal· 
"Ur k miş ve düşman bir çok' tank kay
)Ml ~lı.şının sebeplerini de, Sov- bet.niştir. 
"~ erın Al b··ı·· A tu manyayı ve u un v- Cephenin şimal bölgesinde Sov-

GaPaYJ. istiylaya hazırlanmasın- yet tanti teşkilleri Alman piyade 
bllluyor. mevzilerine hücum etmişlerse de, 

~ aovyet Rus.Ya harbi hak.Kında Alman piyaCJeai bütün hücumları 
).)~~eliği malumat çok mühimdir. püs~ürt~ü~ :r~ diişmanın 13 ta.akını 
lişnıa h 1 ~ tini tahrıp elmıştir. 

tqı. n azır ıgının azame R d ki ·d 
'
1tnln et kte a ld ~ ·t· f uaya a urum 

~ me y nı ıgını ı ıra f k l ... d L" hr I , 
!ca.en liitıer, bu harbin dehşetini, ev a a «: ?u an ı 
lı~ P ettirdiği zorluk ve fedakar- safhada 
cıı ları hiç gizlemiyor. Fakat şim- Lonı!ra 4 (A.A.) - Reuter o.Jansı-

Tasarruf 
sandıkları 

Y alniz para değil, 
malisul vermek suretile 

Cle liesap açılacak 

Ankara 4 (Telefonla) - Ticaret, 
Maliye ve Adliye Vekl\.letıeri mümes
slllerlndcn müteşekkll bir komisyon, 
Tasarruf sandıklan kanununun tat
bik: şekllnl gösteren bir nizamname 
hazırlamıştır. Bugünlerde Devlet Şfi
rasına. sevkedilecek olan bu nizam
name küçük ta.~rrut eti>abının oldu
~u gibi, çocukların bile bu sandıklar
da hesap açmalanna lmkftn verecek 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Memleketin birçok yerinde açıla
cak olan bu ııandıklarda yalnı7. pnra 
vermek suretlle değil, mahsul vermek 
surctlle de hesap açılabilecektir . 

T ahail çağinda bul llı,aQ 
· çocuklarin sayimi 

yapılacak 
Ankara 4 (Telefonla) - Tahsil 

çağında bulunan 7 • 16 yatındaki 
çocaklana. savımi 8 ilcinciteşrinde 
yapılacaktır. İstatistik umum mü
dürlüğü sayİma aid ha7.ırlıkları bi
tirmek Üzeredir. Sayımda öğTetmen
ler, Belediye, kaza ve nahiye me
murlan va:rife alacaklardır. 

Kızılay 
-haftası · 

Kizılay'm hizmetleri 
hakkinda konferanslar 

verilecelC 

Kızılay: haftaıi bugün baılamıthr. 
Şehrin muhtelif yerlerine Kızılaya 
aid afitle asılmıştır. Bu afiıtlerle 
halk Kızılaya üye yazalmağa davet 
edilmektedir. Hafta devamınca 
memlelcetin bütün münevver muhit
lerinde Kızılayın hizmetleri üzerinde 
konuşmalar yapılaralt bu mevzuda 
halkın te.rwvirine çalışılacak. radyoda 
ve Hallcevlerinde konfera.nalar veri
lecektir. "" Ye kadar elde edilen neticeden nın husust askeri muharrlrl diyor ld: 

·•ıe Ru.~a.daki durum ~md.l fevka.111.de 
esı~nunaur: iki buçuk milyon buhranlı bit safhaya. vann1! bulunu- .Maverayi Erdün .kuvvet
ta , 22 bin top, 18 binden fazla yot'. Bunu anlamak için biltun cephe- len· İ ·1· l • emrı'nde . 

ilk ı4 b. d f 1 t Y1 tek bir muaz:ı:am meydan muha- ngı ız erın 
h•- • ın en aza ayyare, rebesf. halinde almak llzımdır. ) o N B '<':t:at T.T Bertin 4 (AA. - . . .: Ma.ve-
\.~ nitıerin «tarihin en müt- rayı Erdun- emlı1 Abdullah •--...fın-
•ı h <Devamı sahife 2. sütun 5 te) wu" 
ttı·· arbb diye tavsif ettiği bu dan imza edilen bit kararname mu-
ı~ Ucadelede, iki tarafın çarpışan, Ef • clblnce cAraı> ıeJyonut 1smi verilen 
"18a ganıstana Mavera11 Erdün kuvvetleri memleket ela ? ve levazım kudreti hakkın- . . haricinde bile .tng11tzler tarafından 
di bır fikir vermeye kafidir. Şim- nota hizmete alınabileceklerdir. 

Ye k d · ed 1 in Bu suretle Emlr Abdullah Arap 
tl9 a ar ışgal ilen eraz n lejyonunu tn·gtltzterln emrine vemtlş 
ll} 

33 de idaresini ele aldığı Al- olmaktadır. 
tl anyarun iki mislin olması. piya- l 'l R :::;:::=========== 
eıerin iki b" b .. .. b' ngı tere ve uaya, .. :1. ...... w.:- 8 .._ I _ 

~il m eş yuz, uç ın Al f 1. 'li Ll.= 'd ...... ...... ., 'ile;> rs 
~1°tnetre yol yürümeye mecbur ma_n aa. ıyetı !lKKin a . . . _ . 
fa tnaıan, 25 bin kilometreden dıkkatı çekmışler Basıldı, basılmadı! 

Almanlar 
bir Amerikan 
gemisi daha 

batırdılar 

lenildiğine göre bütün bunların, Londra (A.A.) - (B. 8. C.) B. 
Sovyetlere yalanda yaloc:ı darbeler Hitlcr nutlrnnda muazzam askeri 
indirileceği baklanda Hitler'in nut· harelcattan bahsetmişti. Fakat şimdi· 
kunda aöylediği ıözlerle alakası ye kadar bu hususta malumat alın· 
vardır. mamıştır. Londraya gelen haberle-

TeeyyÜd etmiyen haberlere göre, re göre vaziyet şudur: Leningrad 
Almanlar 9imalde Orel'e kadar iler- cephesinde Almanlar hiç ilerliyeme
lemeğe muvaffak olmuılardır. Uk- mişlerdir. Bilakis Ruslar bu mınta
rayna cephesinde, mareşal Budienni kada mukabil taarruzlar yapmışlar
gÜçlülderle kar9daımakla beraber dır. Ruslar Kronştand' ın cenubu 
istikrarla bi.r müdafaa baltmı tesise şarkisinde karaya uker çıkarmışlar, 

Hadise, bitaraflık kanu
nunun değiştirilmesine 

yeni bir sebep olarak 
ele alındi 

çalı9maktadır. Finlere mukabil taarruz yapmı,tar-

ff arp şiddetleniyor dırRuslar şimalde, Murmansk'ın gar-
Vaclıy 5 (A.A.) - (Ofi) Alınan binde bir muvaffakıyet kazanmıt

haberlCTe göre Rus cephesinde har· ]ardır. Burada 2 Alman alayını mu· 
bin şiddeti gittikçe artıyor. Bu cep- hasara ederek mevkilerini terk etme
hede büyük hareketler yapılmakta- ğe mecbur etmişlerdir. Almanların 
dır kayıbı 1,600 ölü. binlC't'cC yaralı 

Vaşington 4 (A.A.) - Haber ve· (D. N. B.) Alman ajansı şimalde, tahmin ediliyor. 
rildiğine göre lcwhite ismindeki Leningrad cephesinde Rusların bir Merkude ma~p.l Timoçenlı.:o'• 
Amerik'an petrol gemisi 17 eylulde çıkı• yapmagva t .... ebbüs ettiklerini k d 1 d ,_,, k t1 " ..., nun uman ası a tın aıc; uvve er 
Atlantikte bir Alman denizaltı ge- ve geriye tardedidiklerini bildirmek- tazyikı devam ettiriyorlar. Bu ıu-
misi tarafından batırılmıştır. tedir. retle Leıningrad cepheıı1ndeki Al· 

Nevyork 4 (AA.) - İmdad ge· S b/ •ğ · manlnra takviye kuvvetle1'İ gönderil-
'llilerinden alınan bir habere göre ovyet te l l mesine imkan bırakmıyorlar. 
lcwhite petrol Ş?emisinİı:t müretteba- ı.ondra 5 (Radyo) _ (7,15) gece Odeaa'nın elan mukavemet etmt: 
hm teşkil "Cden 38 ki~iden 34 Ü kur- yansı Moskovadaı neş~ Sovyet .si · cenahta bir tehlike teşkil etmeli• 
tarılmıştır. tebliği: 4 blrinclteşrin günü de tek- tedir. Dün gece neşttdilen Rumen 

Nev • Yorlı: 4 (AA.) _ lcwhite mil cephe boyunca şlddetll muh~.re- tebliğinde şimdiye kadar Odeaa 
sarnıçlı gemisinin tarplllenmesi ha- beler devam ctml.ştır. Perşembe gunü önünde Rumen zayiatının 96 bin ölil 

10 Sovyet tayyaresine mukabil 51 1 ld v b·Jdi ·ı k di 
<lisesi, bazı münekkitler tarafından, Alman tayyaresi ve 2 sabit balon dil-

0
ved ya~da 1 Ro ulagu .d1 d J 'me ~aM 

vaziyette bir deği~ikliIC yapmamiş şürülmüştür. Cumartesi gecesi. Moe- esa a us r il et 1 mu 
gibi telakki edilmekle b'eraber, hü- kova yakınlarında 8 Alman tayyaresi taarruzda bulunuyorla'C. 
kumetin harici siyasetine taraftar diişürülmüştür. 
olanlar, bu hadiseyi, bitaraflık ka- --
nunUflun değiştirilmesini icabettiren Ruayada din mealeai 
yeni bir sel:İep gibi derhal ele almış· 5 ( ) 
lardır. Londra A.A.) - (B. 8. C. 

Sovyet istih'barat bürosu müdürü B. 
Vaıington 4 (A.A.) - O. N. B.: Lozovsk.i dün gece fU beyanatta bu 

B. Rooeevelt, bugünkü matbuat top- lunmuştur: cfngiltere, Amerilca ve 
lanbıında. bitaraAık kanununun ne Rusya arasında aktedilen levazım 
tekilde ve ne dereceye kadar ou- k0tıferansı Almanyaya siyaııt bir 
mullü olarak tadil edileceiine C:ıair darb'e olmuştur. Hitler'in nutku kon· 
bir karar ittiha.zıni, aali günü. federal feransın Almanyada yaptığı tesiri 
ayanın her ilci partisi reiılerile ya- izale etmek içindir. Hitler, bu kon
pacağı müzak"ereden aonraya bir ali- f eanstan dolayı maneviyatı •anılan 
bğını aöylemiıtir. B. Rooscrvelt rica- Alman halkına inanılmayacak iddia
ret gemilerinin tealihini istediğini, larda hulunmu,tur.> 
fakat tehlilcoli mıntakalar halkında- B. Lozovıki Sovyet kanwıu ıeea· 
ki beyannamede bir Cleiişiklik yap- sisinde teknu1 dinlerin tatbiki için 
mak husuaunda henüz bir karar ver- herkesin hürriyete aarup olacağına 
mediğini aöylemi9tir. dair ~avıft ' · · · "'"'U t.1Öylemiştir. 
...................... , ............•..•.......•................................. 

Çekya'da 
Fabrikalarda grevler 
ve sabotaj hareketleri 

olmuı 

Londra 5 CA.AJ - Mosk.ova ra4· 
yo.su Çek fabrikalanndan blr t<>tun.· 
da grevler çıktıtuu haber verm~ 
dlr. Spiker P~ cl.vanndaki blr taJ
yare fabrlkası lşçlleıinln, ke-za Prat
da Valter tayyare motörlert fabrltaı
.sı lşçllerlnln grey UAn ettlkterlnl 
söylemlştır. Tren seferleri sık sııt fa.
sılaya utramakta4ır. Ba7J. trenler 
yoldan çıkm.ıftlr. MIUılmmat fabrt
kalannda lnfillklar olmuştur. 

-B. Hitlerin 
son nutku 
Hariçteki akisler 

hakkında yarı resmi 
Alman tebliği 

Berlin 5 (A.A.) - Yarı resml bir 
kaynaktan bUdirtllyor: Alman dev
let rcıstnın nutku bütün büyük me
seleleri izah etmiş ve Alman mllletı
nln zaferden emin olduğunu öyle bl.I 
itimatla ifade etmlştl.r k1 bu hususta 
hiç bir mütaHl.aya lüzum yoktur. 

Fakat, nutkun lıa.rtçtekl a1dsl.eı1 
üzerinde durmak yerinde bir şer 
olur. Alman Hariciye Nez:ı.rett, İngU
tercde ve Amerikada akislerin garaz
kAr olduğuna (iaret etmektedir. Bu
nun sebebi de, nutkun, Alman nllıat 
zaferinin söz götürmez bir delili ol
masıdır. Bu memleketlerdeki iddl&
ıar doğrudan doğruya nutku detu 
ıı.sıl 7,nfert hedef tutmaktadır. tşızıa Rus demiryolunun tekrar 

ll} etmeye açılması, 15 bin kilo
baetre Rus demiryolunun Alman 
hl ~!arı genişliğine getiriJmesi gi
Ce ışıer, Almanların cephede ve 
buPhe gerisinde sarf etmeye mec
l(i ! .. k':ıdı~Ian gayretlerin büyük-

iunu gosterir. 
'lıa litıer, nutkuna başlarken, Al
tlr:n tnilletine şu haberi getirmiş-

Necmeddin Sadak 
(Devama aabife 2 aütun 6 da) 

Ankara 4 (Radyo gazetesi) -
f ngiltere ve Sovyetler Birliği hüku
meti evvelce lrana olduğu gibi Ef
ganistana da bir nota vermişlerdir. 
Bu notanın büyük alôka uyandırma
sı İran notasına benzemesindedir. 
Ru notada Efganistanda Almanların 
faaliyetine Efgan hükumetinin dik
kati çekilmektedir. 

Belki de Ef ganistan notasının ar
kasında İranda olduğu gibi bir mak
sat yoktur; fakat lran vaziyetinden 
"onra Efganistana verilm b'u nota 
dünya efkarım iııgal etmektedir. 

Her sene mekt~ler açılarken aynı 
dert: Kitaplar yetİ§medif .. Anlllfılı
yor ki ne kadar rayret edilse bir 
tek matbaa, Maarif matbaası bütün 
kitapları ,zamanında yetİJtİremez. 
Kitapların çeşidi, sayısı, değifimi her 
yıl arhyor ve daha da artacak. 
Maarif matbaasınm baıka itleri <le 
var. ve bu İ§ler gitgide çoÇalacak. 
Bir kisım kitaplar haıka matbaalar- /' 
da basılıfl ne olur 7 Hem kitaplar 
zanıaninCla yetişir, dedikodu olmaz, "em de memleket matbaacdafında 
~, hacm1 artar. - -

[Taksi za.mmı yüzde elliye 
., çıktı] - Gar.etelerden -
- Şa bizim evin tapu senetlerini versene hanım r.. 
- Kundura mı alacahın, elbise mi?'. .. 
- Yok canım. biıbç ırün tllıİ)-9 binecetiml •• \ 

Sal!'ıhiyetıı Alman kaynklnnna g6-
re, düşman haklkatl halka bUdlrmet:
ten kaçınmakla gagasını kuma soka.n 
devekuşuna benzcmeğe başlamıştır. 

Nutukta bahsi geçen lçt!mat mese
lelerin üzerinde de dikknUe durmak 
gerektir. Zira Birleşik Amerika hi\
kUmett dO kış yardımı için h:ılk& 
müracaatta bulunmuştur. 

General W a vel 
seyahatini bitirdi 

Simli 4 (A.AJ - Hint orduları bq
kurnandanı general Waveı Londraya, 
Orta Şarka ve İrana yaptığı seya
hatten sonra buraya dönmü§tOi. 





~rinievveı 1941 

~M~~~r~---.---.-A-.-~-~--L-~-a-1-~l 
llir asırdan ötekine ŞEBıR ...,...,., ıılliıll 

gönderilen l~tir 
Türk elcisi: 

Dede e ·endi 
iıL l>iin, latanbuI •· ı · ..,._,_ 

Fiat kontrolu 
K.aaaplarin yaptıklari 

hile meyClana çiliarildl 

Istanbulun kurtu1uş 
bayramı programı 

""lll g • munevv~ en, • -- Zabıta., Belediye ve nat mür:ıknbe 
"-U ~ Hamamı Zade la- büro.rondan yeni memurlaii llAvesile G •d 
~ede ;m :-- IC:ısa '!"fflDiyle :-: pnı,ıetllmiş olan lhtik.Arla mücadele eçı resmi Taksimde 
~ •db llİn bir lıtomermı 1ıe$11A.tmda. ç:alışan ıoo ka4iar memur 

n-:;-·: dfln .sabahtan ak§ama kadar şehri- 1 ak v ,. d ca= 
W::~ baz yalım muaiki m.1zde kontroller yapmışlardır_. Bil- yapı ac a 1 or U şerenne 
~ dejldir Şa sem d9"r- baesa, .ıırxı zamanlarda ~yetıerl ' 
~ la6.r~ ldiltür nçhıe- mucip olan et satış ve fiatlert göWen b• k • f t• k 
~.~lamağa ,,..,.echjnnma ~~=p~~~ ır a şam zıya e ı verece 

l"dr1rı:. ... M lan ~müştür. Bunlar thtlk.ir su-
'-=-~\IC'l ülkeler kazımdınm bir çile adllyeye verlhn~lerdir. Kasaplar 
hı-~ y'*1t demiz llf1l'1 bir İm· ıo k:ıırwJ fa:ıla. a.Ima.k m.W:abll:lnde Yarın İstanbulun kurtuluş bayra- meraslnı direğine çekilecektir. 
il ~ak temin eden n.rbaros milşteı1nln ısted.111 ye~ et Ustlk- mıdır. Bu münasebetle şehrimizde Bu mera.siml. mütea.kip Cümhu
.ıe•neddini, biitüa büyüld&kle •• in letfni. buna. halkın da. razı olduRıJnu bt\yllk mera,.,1.m J'M)ılacaktır. Mera.- r1yet abidesine çelenkler konulacak 

ilıat. ~ • • " ıç • ller1 sllım&ktedlMer Kasaplarla. mil- mm .Pl'Oll'amı VllAyet tarafından ha- ve şehir namına, Şehir Meellsl.nden 
~e bir- ~onları~. dere- cadeleye het'gÜn d~vam edllecekttr. mlanarak allka.darlar& tefbllğ olun- ,bir zat, gençlik namına da yübek 
~ nıillı kahraman lıalmde ta- muştur. Programa nazaran; yann okul talebelerinden bir genç birer 
tl.ı,:ı:.._ eski nesill«e de müyesser -- ş,ehrJ.mzl<le mevcut bütün resmi ve hitabe ı.tad edeceklerdir. Bundan 
~Yordu. Kaa, mimar Sinan, o Nişantaşı nda lbmıwi mQ~ler gündüz bayraklar sonra Ta!:slm meyda.mnda hasırla
~ 1 e çok, o derece maa"am abi- ve sı· rkeclde ~ geee ışdtlarla süsleı>.ecektir. Aake- na.n 1ırlbüne gidilecek ve meruim 
.:.._~ '9Üeuda ~ti ki ı;u «elle d geçit resmi Sulta.naheınd meyda.- kom.utanmm emr1le eeçki reeml baş• 
ı;;...._, « Özl -rül" ... nmd.a.n başlıyacaktır. Sa.balı .sa.at tam lıyacaktır. Bu suretle saıbah yapıla-
~İtıi b:Lg e &'O m:ıt asarın ... su kes il d i 10 da merasim, Sultanahmet meyda- cak mera.sime nihayet verilmiş ola-

ş· ;nemezlik edeme:r;dik. nma yerle§tirilecck toplann 21 pare caktır. 
•Siıılllldiki nesil, «Barbaros» u da, Nişantaşı ve Sl.tkec1 tara.flannda atış yapmalarlle başllyaeak ve mü- Öğleden sonra, Vall ve Belediye re-
~~·lln:t ı da yeni telakkilere göre cHbı a.nsızı.n Terkos suyu kesilmiş, 0 teakıben burada toplanan askeri lcı- ısı Dr. B. Lutfi Kırdar yanında Par
~1 'bafardığı gibi milli bün- geniJ m.mtHeda. bulunan mer ve ~ar, okullar ve esnaf teşekkülleri ti rel.si ve Pal'tl e~tı aıze.1uı bu -
~ l teşkil eden muhtdif unsurla- ape.rtımanhı;~ snsuz kalmıştır. _ Alemdar, köprü, Tepe.başı 1stikamet- hmdu~ halde İstanb121 komntaınlı-
11 lrıanevilerin' tedkik koyu)d Bu 1daremnden ~dl~ rore Ierlnl takiben Taksime gelecektir. ğına giderek. f.atanbul halkmm or-
""11 ~"'- • 1 e • u: tu semtte Te:rıkM suyun.un keS:ilmesl, Kıtala.nn oaıata köprüsünden geçiş- duya şükranlarını blldtreeektir. 
'lkla tn.._, i§l~, «Dede efendıl') Y1 patlayan ana boruyu tamir ettlnnek leri eenuında limanda bulunan bii- Gece, Vali ve Belediye reisi Dr. B. 

lftir eşkettik. için imiş. Sular tdare.s!nhıı l>ortiyu. P- tün vapurlar düdüklerUe mera.sime LOtfl Kırdar Ta..kshn ga.zlnoBUndn 
' il etmiyelim: Eskiler elbette eeıeytn tarniı'I ettirmesi ve yaltrat hio iştira edeoeklerd1r. kahraman ordum.uz şerefine b1r ziya-

. hilıniy0r değildi. Falrat J,iziın olmama gazeteler vası~e halkı ha- Talcalın meydanında. yapılacak me- fet verecektir. Şehrlmlme mevcud 
tı!1ll l>ede'yi anlayııı sevifi daha berdar ed~ teda.rtkil. davranmasım ta.sime, Vali ve Belediye reisi Dr. B. Balkevlerl İstanbulun kurtuluş yüdö-
~ ~dt: oldu Dikkati calip teırnJn etmeel 1cab ederdi. L'QMi Km:lar riyuset edecektir. Askerl nümil rnünasebetile o gece tçln pa.r-
-...et f'Qdur· Ona, Garp iki.s' • kıtalar, okullar ve esnaf teşekkülleri lak programJar ha.zırlaıy:acaktır. Bu 
~~ I> • w ~ ~ B ht k" ' ., Takslıne gelip yerlerini aldıktan oon- büyük bayııun şerefine istanbul ya.-
~hitın ulund~. bu de~~ bag· ono sa e ar ını ra şehir bandosu İstikHil marşım ça- nn akşam b~tanb~ tenvir edlle-
ltı~t.ır it ekaileceguıe, bilakis art- Y Iacak ve bu esnada şa.nJ.ı bayrağımız eekti.r. 
tııı · Artık Dede'yi. tekke kö,esin- - - -
'~~ilerini tedkike koyuldu. Maznunlardan uçu 
'ıilJ ~ medeniyetine mensup bir 
'et~ y~ şekilde bu milli mahkum oldu, beşi de 
~İki dahisini tedkik ettik. Onu bir beraet etti 
~ ~rıı binada, bir konser aamii 
'1n\:~ dinletebilec-ek hale soktuk. 
ı..:_ alağa ehniyelim. O zaten öyley- Bono sahte'kArlı.ğı yapmaktan maz.. 
'""t 20 ini nun Tevfl.k, Ethem, Mehmet, Musta
~· B. nci asırda da d' enebilir- ta., Cavit, Hüsnü, Oemal ve Osman 
~İ .iz Ua.nnı ancak ciddi aurette Nuri adlannda şeklz k!Şnln mulıa.
-a,1~~, topladık, öğrendik, ve Irem.elerl dün iklnct alır cc:ı:a mah-
1...: ·e,ip çalabiliyoruz. Bmıu, baba· kemesinde bltlrllmlştlr. 
~dan dua iyi yapabiliyoruz ki Vaka şöyle olmuştur: İzmirde ölen 
'"ti.bar ederiz. Himmet adında bir ada.mm oğlu Arif 

A. babasından kendisine intikal eden üç 
~ ~ldığuruz fUklılık, içimle bu· adet gayrimübadil bonosunu satmak 
~Ugtnnuz "'8l'Plılığa ne d«ece isterken akrabasından Tevfik ile gö
~ olursa olsun, Dede efendi, rüşmüş ve Tevfik bonoların muhteYl
lh-. rubmnuza yakınlığı bir mili- yatı ile numaralarmı Aıiften öğ
~;ıre bile kaybetmemqtir. Onun rendikten sonra Ethem adındaki df-

hiİYilld~ ud bundadır. ğer bir arka.da.§1 ile birleşerek Arifin 
f\b-~ d bonola.nnın numaralarına. göre üç ta-

._, "llrder, ülkel«e sefirler gÖn e· ne sahte bono ta.nzinı etmişlerdir. 

Zehirli ilaç 
Melahat kinin diye içtiği 

tozdan öldü 
. 

Beyoğlunda Mefl1.ltiyet eaddesind~ 
oturan Melahat adındıı on beş ya~· 
larında. bir kızcağız evde yeme!c oda
sındaki şişelerden blrlnde gördüğü 
beyaz bir tozu 1dn1n zannlle !çm.iş, biıı 
az sonra fena halde • hasta.lanmıştır. 
Derhal zabıtaya. ha.ber verilerek Mc
IA.hat Beyoğlu hastanesine kaldırıl
mışsa da biraz sonra ölmü.ştür. 

'Adliye doktoru tn.rafından ya.ptlan 
muayenede Melfilıatın zeblrlene~ 
öldüğü ~. otopsi JApılmak 
üzere cesedi mo~a. kaldınlnuştır. 
Meliha.tın ölümüne sebebiyet ve

ren 11Acm da ne olduğu anla:şılma~ 
için tahlil ed.Hmek ilııere tahlilhane
ye gönderilmiştir. 

Gümrüklerde bekliyen 
mallar 

Sahipleri tarafından çekilmediği 
için u:rnn zamandanberi gümrükler- ı 
de bekleyen eşyadan ıl<lnel parti 1 
mallann tesbiti tamarn••ı. 'kın.al edil
mi§tir. İki yüz kalem tut:ııı Lu ınallıı.
n çekmeleri dün sahiplcı!ne tebliğ 
edilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren 
bir hafta zarfında bunlar sahipleri 
tarafından çekilmediği takdirde ala
kadar makamla.rca pi.ya6a.ya ıı.rzedı

lecektlr. 

İspirto ihtiki.ri 
yapıyormuş 

Tay1n edllen fiatten fa~a.ya. ~ 
satmak 1ddla.sUe maznmı B~ 
Silteyma.n Vardarl:ı.nm 1tmdidaZ asU
ye ceza mahkemesl.nce km loiıne.n 
duruşması sonunda 24 Jlra. alır para 
c~le mahkfim1yet1ne ve yedi gün 
mftddetle de diik.kA.nmın mpatılma
.sma brar Tel'ilml.§tlf. 

L ;. ~ temsil ettirir. Asalar da, Bımlar, Mehıned adında bir adamı 
~ aaırlara elçı1er gönderiyor· da bono sahibi Himmet diye notere 
ııı...._ ~ile 1845 ansmda yqıyan Ha- götürüp yalan şahitlerle muameleyi 
~ Z.de İsmail Dede de, geçen yapmışlar ve sahte bonolan İbrahim 
•q Y'llclaki lurldüiün. bu nesle naınına clrG ettlrlp bono muhtevi- Vefat -nuıımn111n111Amm•"""'"'_, __ .... _,. 

~•dıtı ,e1ıamedi bir el?fir. Onu, yatını almışlardır. s ıc s - S!!8 - •ES 
. E ~ses '" eda ilııtipmiyle dinli- Dün ikinci ağır ceza mahkemesin- Maliye Vekaleti müsteşar muavin- ıı: 

~ f"--bul - l • ,_,.h!!~ de yapılan muıha<keme netleeslndıe lerinden Hüeü ve Devlet clemiryoi- 8 B 
~ OUIQ ıınmev Yer erı, a.umuıı.r unJ rd T TflM... ıresın1 

"'

-..u:i:.. gelecek ... -•--a da ._._,. __ , nıazn a an e ı>..... vara- lan Sivas eer atelyeai müdiirli Arif 8 
-·• __ .... muK.11.1 bdan tnadut bonolal'ln saa:ıtelerJnl T 1' ,. .ı'-'l • R-'L•_ .,. ı 

... ~ek. bir mümes&ili olarak alnıla· tanzim ettiği ve yalan beyanda bu- ~ m ••ııue en :oma . 1 ansa l!: • .BEDi AIS: 
B 
E 
B ~ lunduğu sa.bit olduğundan lkl sene ~ar ~lduğu ~an . hrtula- B 

~ blr buçuk ay a~ hapse konulması- nııyara.k r.almıeti TBhmana liaıvuşznuş 8 
~ ~i, tvir=~~: na. ve on dört llra. muhakeme mas- ve din Biyiika<lada <lelin merasimi E 
~ -e1 ıatı ödemesine, Bthemin sahte bono yapdnııttn-. 8 
~ öbürüne girmesine nğnıen, tanzimi BU9U .sabit olduğundan W 

8 • B 

~ete, cazhaada rağmftı, b++eti- halceme masrafı ödemesine, Mehıne-
8 
E 
SES - 8ES 

s · 
E 

8B8 
U-0.en'e, Wagner'e, operaya, sene alır hapsine, on dört ıı.ra. mu- 1 R A D y Q 1 

L ~e bu millet üwindelı:i olf roq dl& de ~lnl Himmet diye göste-
OIQl.>'hetnıeuıit bilikis artbnnlılı: 11111• retM otuz llra mubblllnde ıııalıte- --·--... --...... ııımn11mııoı 
~ .. t • • b • dahidir öıiık ya.ptıID, sal>ıt görüldfiğünden Burinkü proın.m '.re~başı Dram Kısmı 
~ gos ~ ır " W, sene aıtır h&J)6ine Te yirmi sek:iZ Günd6z saat 15~ da 1111uru111 
~ nıusiki &tadının hali, elki bir lira muhakeme masrafı ödemesbıe 12,IO ptog.ram 12,33 &s ~lerl Gece saat 20 sa da. 

'-faı,.=e~ı::~~~=e nrı:ır ~=ı=~oon mazntID 08- =~ ~~~ı~ı~oıı ~= ~~ ~~I~"~ 
l. ~ ruhumuzu bir ses bir nefes man Nuri, Oemal, Mustafa, Hüsnü ve rası. İstlkW caddesi komedi 
·--.ıİıle aetirebil.mesindea .• .' Cdav1dinbe. sut1çıarlnn sa.bit görfilm~Jn- 18,03 cıu w taıı.go OZ'k:e.slrası, 18,40 kısmı gündtiz il. 15,SO da 

(Va ~ NU) en rae e e arar nrllmift1r. J'u:ıl ~ 19,30 AJaruı haberleri, ~e saat 20,!IO da. 
~ WM 11b:n musUdsi Pl. 2015 Kon~ JaBARUK BUDALASI nmnn 

Otobüsçüler de zam ~. 20,30 Kuıtık prkuar: 21,00 Zi- ____ s_pe_r_d_e ______ _ 

'f edi aylık mahkilmiyet istediler raat tatn!ıaı1, ıı,ıc Oyun havalan, OSMANLI BANKASI 
..-ID w ~. 21,35 Anka.m mn-

~ Gaıatada A.rnp camii civarında Ah- İsta.nbul oiobÜıScülerhıi tem&l1 e'dm baiüar at~ netJcded, 21,4.5 
~t adında bl.rinl bıçakla öldüren on b1r lreyet d1ln BeledtJilfe ..-.eHt Deıtis mfujği PL, ~ Ala.na haber
.. . Yaşmda Sadullahm muhakemesi ederek, bqrünkii bilet ~ertll Jo1e9 ıerı, ft,45 ~ .el'NI. 

'tinci a..ğn ceza mahkcmeel.nde bltı- nakletmenm ~ ö):upıu nen 1 Dk teşrin JMlll&riesi Mbahı 
:ıru~tlr. Muhakeme neticesinde, Ah- sllmıt\§ler, v~ teall~ o«luğu g'l)1 
~ tdln Sadullaba tasaııüt etmek Is- otobüs bilet ücrfilerlne de zam~ ""' P.ropam, T,13 BafU parçalar 

?Uesı üzerine Badullahm bu cbıs.- masm1 1.Btıe~:ter; fa&at J18Plmmı PL ',es Ata.ne bel>elieri, 8,80 Bafif 
~1 ~ediği sabit olduğundan bu suç ıstediklert mm mfkta.rmı bDdhme- ~alar Pl., 8,30 Evin saati.. 
'ılahkemece, katil kasdına. makrun ol- nı~. 
eıı~.Yan yaralanmadan mötevıellid Beiediye İJEUsad m~ bu 
ı..~ mahiyetinde görülmüş, Sadul- m.tncaa.tı DmlBl'I. Wba1ıe ala.rU: 'Ulll
::-un bef sene hapsine k.a.nı.r ~rll- Yeti tedklk edeeelı:tir. Otıob08 ftatled
~r. Ancak, bu yaralama f.üilnln de ae de b1r mlkta.r mm yapıJmuı mü
~etu bJr tahrik neticesinde lışlen- temeldir. 
.~ olması ve Sadullalı.ın ,.aşmm kü-

~ilğü gözönünde tutulnta"k cezası Surlardan düıtü 
1 aya indirllm.l.ştlr. Kocanı.UBtafapaşa. ctrarmda oıtıran 

AKŞAM 

3 Dktepin 1941 ~.-..-. 
edilen cAILE SA.NDIÖl:ıt 
Piyangoaunım ,.etarİci 

1 adet T. L. l .000 l:dr fkramlye iııwı
buldaki m11ft,erilerlmı.den birlne, 

4 adet TL. 250 lık ~ llıll:ı.
pıa.t, İstanbul " SanMundıBllt ~ 
terllerinılıre, 

5 &det T .L. 100 lık~enhı, 
Bclıkeslr, İsm1r Ye , ---
~m.17ıe. 

25 adet T.L. 60 !ık *nm.lıe İlk.u
bul ve tqraddi ıriPtr!JalımW. 

&e adet T.L. 25 1* .._.\re.....__ 
ıa, :bt.a.nbuı '"' ta.anı•ld ~ıi
DUBıe isabet etmiştir. 

'Ömer adında on fiQ yaşında b1r §()Ctıt Selltia HIDOlnınq lmMJ turuJ 
'*.Muzaffer adında ylnni yaşların- dün Yeıdikule surlan &aerinde Oynat'• ı AJltk '1IO • ıeo • ktaııb11l Asliye Mahlremeııl tlıııhtei 
11 hırt dün blr tramvayın baBamağı- ken muvazenesini kaybederek dtlı}- ı a,!ık 600 • 800 • Ticaret Dairesinden: 
l: a 8Sılarak Şehzadebaşından geçer- miiştür. Düşme neticesinde Öme:iin ı 4Jilık UO • • Emil Franko tara!m<lan Mi.şci Abu-
laen YOlun kenarında duran lnhlsa.r- kolu ve bacaklan kınldlğı gibi VÜCD- ı-....;._ ________ .;;..._ af aleyhine lka.me olw.nan d1 maı.r, 
'ttt r idaresine alt bl.r kamyona çarp- dünün muhtell.t yerlerlııdcn de tdıB- Posta !W.ha.dttıa dahll olmıyan tuzabad zımpara madenlerinden ftç 
~ştır. Bu' çarpma. neticesinde sağ keli surette yara.laru:wşt:ı. Yaralı co- ecnebi memleketler: Benellll: sene .zarfında. lliakal 4.500 tuna. mu-
~ ve sağ bacağı Jcınlrnış, Cemı.h- cuk baygın blr halde Balıklı ~ llGO, altı ayııtı lDOO, tlo aJbl:ı kabil müddeiye vermeyi ta•MJit .w.-

hastanesine kaldınlmı~. sine kaldmlnuştır. Kae;ı.da. ktmsenln 18.QO 'kurattur. ğ1 2250 lira ne geçen ~ .... nıikldet 
~.Eminönü Ealkevlndcn: 6 Birlncl- lllş~ olmadığı a.nla.tılımştır. T:elefonlanmız~ .Başmnharrlr' için taahhüt ettiği 500 llnı. Ye a.ynca. 
;::_rııı İstanbul kurtuluş bayramı Evi- Od kun bi . Yas 111erı: 10715 - IClare uaı h~ lld. mebliğm yüzde beş falzlnin 
~ salonunda saat (20,30) d& aşağı- un sto un tea ·ti 11 d!r: !Om tutan olan 190 liranın talhsill VıWni 
~1ti program mucibince kutlaruı.cak- Belediye, D1Chrimlzde mevcut odun mut:ıı?;)mmın d:ıvada.: İmıir xa.ııa.n-
~ Bu mera.slme a.ld davetiyelerin mlttarını tesblt etmektedir. Dunun Ramazan ıs - Hu:ır 1!13 tlnada. Mithıı.t paşa sdm~ında. 19 No. 
;nınız bürosundan alı.n.m831 rica. olu- sebebi narlun 5() ku:ruf trıdlrllmesln- a. tm. Gü. ~- İk1. Ak. Yat. da Mlşel Abuaf ikametg!Uı.ını terk ne 
lir. den sonra odun taclrlerlııin istanbu- B. 10j3S ~13 ~6 9,31 12,00 1,80 semti meçhule gitt,l.ği daveUye zahrı-

1 l>re>grnm: ı. İstiklal marşı, 2 _Açış, la odun getırtUmes1nJn ~ Va. 4:.z:J Çt 12,G2 11,1'11'11" 19,1'1 :Q.a. verilen meşnhattan eolaşıbneltla 
~~!eros: Evlml.z Azala.nndan hakkında.ki td.dlala.tıdır. Beledlyenin dava arzuhali suretin:.n il.Aneın iebli-
~'1a.?l1r Nusret Sefa Coşkun taratın- Dııaat1ne nazaran bagan ~ İdarehane: BabıAll elvan 11ne ıt.araı: ve.rilmi§tir'. Keyfiyet ~liğ 
~· 4 - Temsil (Hissel fll.Şia): Evimiz mevcut stok odun mJldan lıb' tıeılettk Aemnısluk !OtaRı Ko. l1 makamma b.lm ~ ~ t1f.n 
-"'ll1.SU IUbes1 tarafından. lıtb'acı b:ı'IJla;racak Ddltterdadr. l'll•••••••••••ıııl olu:nw. 

Tasarruf Bonosu 
Almakta 

Ace e Ediniz! 
,.llinci 25 milyon liralık' Tasarruf Bonoları yur• 
Cbm lier l:ö~esin<le aabşa çılianlmı!1hr. Bu l>ono• 
lan almal:tA acele ediniz. Çünlı.:ü aabşın bugünkU! 
t•klitı• nazaran bu Bonoların da evvelkiler gibi 
ço1C ~ l>ir zamati için<le aahhp biteceğine şfip,. 
ite yoktuı·. 

YURDUN MENFAATi; 

SiZiN MENFAATiNiZ; 
Tasarruf Bonosu Almanızdadır 

En zaruri ihtiyaç maddelerinden başka hiçbir şe
~e para vermemeli, para artırmak ve bununla 
ff asarruf Bonosu almak vazifenizi yapmak ve 
ıahsl menfaatlannizı korumak demektir. 

UNUTMA YJNKİ: 
;Tasarruf Bonolan basılatiyle Milli Müdafaamızın 
artan ihtiyaçllin· kartılanacakhr. 

e Faiz Peşindir. 

1% 6 faizli ve bir sene ..-deli liir Tasarruf Bonosu 
almak için 94 lira ödeyecek.siruz. Buna mukabil 
bir sene sonra 100 lira alacaksınız. 

e Bono Fiyatlari Her Keseye Elveri,li.ilir. 

Tasarruf BoııoJan .5, 25, 100. 500, 1000 liralık 
parçaler halinde aatı§a çıkarılmıştır. Kesenizin 
müsaade•İ n;sbetin'de siz de bir tane alabilirsiniz. 

e Bonolar, Arttirma ve Ek8iltmelerae 

Teminattır. 

Evvelce satılan T~arruf Bonolariyle yeniden sa
tışa çıkanlan Bonolar artırma 'Ye eksiltmelerde 
.atış lnymetleri iberinden teminat olarak kabul 

' oJunmaktadn 

Arttırma ve Eksiltmeye Girenler! 

Para yerine Bono yatırmakla işinizi daha kolay• 
1ık ve karla yürüt~bilirsiniz. • 

e Vergi ve Merasim Yoktur. 

Tasarruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve müş· 
~'8; faizleri hiç bir vergi ve resme tlbi de
lidir. Bunlari liütün bankalarla tabe Te ajansl• 
nnCJan, ~nk~ 1'ulannuyan ,erlerde malsandık
lanndan Mint Piyan@onun Teami eabş gifelerin• 
den '!lla'EritireitM. 

e ParOR.İz Daima Paradir. 

Tasarruf Bonoeu aldık'8n s.onra paraya ihtiya• 
~ ohwaa '1ınu ~eı-he.J bir bankaya nrerek it" 
"7ece-k faizdıı!n ytb:<le ,.anm fedakarlık yapmak 
..etiylt> hf'r uman paraya çevirmeniz kabildir. 

Bır yı) rideli bir l:>ono % 6 

~ ay Y&c:Jeli bic bono ~ 5 
Oç av vlueli Mr bono % 4 

J'Atfl: GETİRİR 

Paranızı en emin olan Devlet 
kasasında karla saklayınız. 

Bir tasarruf bonosu ahnız 

7. ilkteşrinde 
Milli Piyangoda 
Büyük ikramiye 
(30.000) liradır. 

Jıılillt Pifangomm '1... lıkt.e.şıin ~i bU afer Afyoiıda 
11ı1P11acaktır. 

Bu .an ~te bttyük ikramiye '(30.000)1 liradır. ~
za dört taııe J11>.000): ..-e altı tane (5.000) Hrahk 11\•olye 
..ıır. 

40 bllet (2)" şer bin lira, 120 'bilet ·cı.OOO) ner ika, 
ı«> bnet (500) zer ll:ra kazanacakt!r. 

~ca. (1.200)' numaraya (100)' mer llra, (1.200)' mı.
men.ya da (00) şer llra, (8.üOO) nmnara.ya. de. (Q aar 
ara isabet edecektir. 

Bu sefer bir milyon liraya yakın yani tam bir~ 
{(880.000) lira ikramiye olarak tem edlleccldb. 

Tallinizi blr de Myonda tecrübe ediniz. 



Sahife 4 

Sümer Bank Sellüloz Müessesesi 
için ( 35) kalem muhtelif cins erzak aşağıdaki terait dahilinde mübapa edilecektir. ,, 

1 - ihale edilecek erzaJc. mÜe!lsesectin Yemi,<lelti <lepoeun<la teslim edilecektir. 
2 - Muhtelif cinııde bulunan erzak nev'ine göre talihlerine parça parça ihale ~ilebilir. 
3 - Talihlerin İ§tİrak ettikleri kısımlara veya tamamına ait mallann rvettlikleri teklifdeld k~et;inin 

yüzde onunu teminat akçan olarak ihale tarihine kadar Sümer Banlc' Calata veznesine yahrmiş l>ulun• 
malan lazımdır. 

4 - Vercceld~rı kapalı zarfınüzerine Sellüloz Müeueaesi enali eksiltmesi ibare1i yazılacaltir. 
5 - Kapalı zarflar 14/1O/1941 salı günü saat 12 ye 1'a<ıar G alata da Sümer B~ Sabnalma Mü

düriyetine tevdi edilmiş bulunacaktır. 
6 - Talihler verecekleri erzakın nümunelerini de zarflarile beraber Müdüriyete tevdi edeceklerdir. 

Müessesemiz, İçtimai T eıkilatinin aiti aylık erzak ihtiyaç listesi 
Mikdarı Vahidi Cin!Iİ Evsafı İzahat 

1 O Çuval Pirinç Pilavlık Bunanın olacak 
Nevralji, Kırı klık ve Bütün Ağrıların ızı Derhal Keser 

1 O > > Çorbalık > > icabında günde 3 kaşe ahnabilir. Der yerde Pullu Kutulan ısrarla isteyinis. 
JOO Teneke Sade yağ Urfa Urfa yağı birinci olacak <ıereceai 

nümunc ile birlikde bildirilecek 
200 
200 
~00 
300 
60 
90 
20 

20 -
1 s 
5 
5 
5 

60 

3 
250(} 
2500 
600 

3 
f) 

20 
200 
50 

100 
10 
60 
JO 
5 
5 

50 

Kilo 

• 
> 
> 

Teneke 
> 

Çunl 

> 
• 
> 

• 
> 

Tenelte 

Çuval 
Kile 

> 
> 

Çuval 
Küfe 

> 
Kilo 
Kutu 

> 
Tenelc., 
Kilo 

> 
> 
> 

Oüzin., 

Makarna 
> 
> 
> 

Zeytin yağ 
> 

Sabun 

> 
Merc.imeli 

> 
Un 
Un 
Peynir 

Kaşar 

Faııulya 
> 

Tuz 
Soda 
Zeytin tanesi 

> > 
Pirinç unu 
Bisküi 

> 
-Salça 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Bahar 
Tarçın 
El sabunu 

Kesme ) 
Fiyaşgo ) 
Şehriye r 

Çubulc 1, 2, 3 No.) 
Ekstra ) 
Yemeklik ) 
Beyaz 

Yetil 
• 

Kırmızi 
BörelclilC' 
Balclavalıli 
Beyaz 

Horoz 
Tombul 
İnce 

Duble 
Orta 

Ekstra 
Orta 

Muhtelif 

'(Makarnalar undllft imaf 
edilmit bulunacak) 

(Zeytin yağı 1 : 1 / 2 aırid olacü 

Rutubet % 24 
Şahmı hamız 64 
Şahmı hamız l>ağlı fiafeıvi % 2.9 7 
Sehea kaleTİ % 0.03 
1( Y ett1de 60 dan afAiı olm8.7acak 

Birinci nevi o!acaE 

Peynir yağlı olacak tcrcil\an 
Edime malı 
jf~:-cihc.n Edime mala olacÜ 

Halis domates olacalt 
Kıuı,ık olmayacak 
Döğülmemiş olacak 
Döğülmemis olacak 

1 1 A 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - 29 - 9 - 941 tarihinden itibaren İnlıiaar Şaraplarinia Şiıe büJiik" 
lüğüne göre tesbit olunan fiyatlari aıağida göıtcrilmiıtir. 

Cl. Tarife liya'ti M. M. vergiai Yekun 
Krı. San. Krı. Sat 

35 30 + 1.75 - 31.75 
7d '42 + 3.50 - '45.50 

200 80 + 10.- - 90.- ŞişeClen solra şara/li 
340 120 + 17.- - 137.-

'10 50 + 3.50 - 53.50 Şişeden misket şarabı 
200 95 + 10.- - 105.-
Litresi 20 + 5.- 25.- Fıç'i.da açlk şarab 
2 - 35 Santilitrelik Şarapla Fıçıll Misket Şarabinin Fiyatlarında 

bir değiıiklik yoktur. 

2000 Kil& Bulgur 
2 Çuva! İrmik 
2 ,. irmik 

Y ukaridaki fiyatlara Şişe d epozitosu dahil değildir • 
Keyfiyet ilan olunur. ~~ 1 

................................ r.ncc_. ................................ ~ ........................ 11!!' ...... ~~----------------~ 
T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından: 

DEPO YAPTIRILACAK 
· Etimescut hava meydanında yaptırılacak deponun eksiltmesıne ihale 

günü talip çıkmadığından keşlt bedeli 8531 lira 58 kuruşa. çı'kn.nlarak kapalı 
zart usulile yeniden eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6/10/941 pazartesi 
günü saat 15 de T. H. K. Genel merkez binasında yapüacaktır. Bu işe ald 
vesaik 25 kuruş mukabttlnde T. H. K. Genel merkezinden ve İstanbul T. H. 
K. şubesi ba.şkanlığındnn verilir. 

isteklller. ihale günü saat 14 e kadar kapalı zarflarını komisyona. ver-
melidirler (8299l 

lstanbıd Nafia Müdürlüğünden: 
8/10/941 çarşamba günü saat 15 de İstanbulda Nafıa. Müdürlüğü eksilt

me komisyonu odasında <(4125l Ura muhammen bedelli yerll bezinden ma
mul (500) adet balıkçı mwtaaıbuı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık lşlerl genel, hususi ve fennt p.rtnam.e
lerıle buna mütererrt diğer evrak dairesinde görfilecekUr. 

Muvakkat teminat (JlO) liradır. 
İsteklilerin bu tşe benzer iş yaptııtına dalr idarelerinden alm.ıf oldulu 

vesikalarla 941 yılına alt Ticaret odası vesikalarını ham.llen gelmelert (8284) 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Belediye ihtiyacı için 250-350 ton motörln on bet gün mil.ddctle ve 

kaı;ah zarf usullle ekslltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c78,850• liradır. 
3 - Teminatı ıS,092• Hra 150• kuruştur. 
4 - İhalesi 17/10/941 cum& günu saat ıı de yapılacağından tartna.meat

nı gonnek ve «385• kuruş mukabilinde almak isteyenlerin her gün encümen 
kalemine 'inüracaatlan ve lsteldllerin de ihale günü olan 17/10/941 cmna 
gilnll saat ona kadar usulü da.lreslnde tanzim edecekleri kapalı zart tekli! 
mektuplannı Belediye dairesinde müte.şekkll encümene vermeleri. 

(7220) (8'774) 

Fen Fakültesi Dekanlığından: 
İ.~pençlyarı kimya enstltUsil için bir asistan alınacaktır. 

16 birinci teşrin 941 tarihinde yabancı dil imtihanı yapılacak olan bu 
asistanlığa isteklilerin dekanwta müracaattan lliln olunur. (8835) 

tlı1küıtar Taım SirlJ Muhafrdıtın
d11n: 

GAiP KIZ ÇOCUCU 
..._ - - Fat.oğra.fı görü -

len Yen!fehlrll ve 
325 dotumlu kızım 
Zeliha. 9 gündenbe
ridlr ti, kaybol
muştur. Mahalll 
zabıtasınca aran -
makta.dır. Bu kızım 
Zelihayı gören, ye
rlnl bilen, nerede 
olduğunu adresfmi
ze Allah nzası Jçln 
haber veren yuıt
ta.şun.a 15 llra para 

vem1eği vadediyoruz. Bu kızım uğ
runa b!r cok felı\ketıere katlanmış 
bulunan bu ana k.a.yıbının meydana 
çıkması hususunda aıtka. gösterecek 
znbıtnmıza da. şimdiden borç bildiğim 
mlnnettarlı.klanmın arzını muhterem 
gazetenizle Htın buyurulmnsını saygı 
lle rica ederim. 

Çarc;ıkapı Tatlıkuyu Hamam so
k:lğında 23 numnr:ıh hanede 
mukime Zeliha an:ı."1 Ayşe Güleç 

1 İstanbul Beledivesi ilanları 1 
i~nbulun kurtulWJ yıldönümünü kutlulama merasimine Lştlrak edecek 

olan kıtaat ve birlikler birinci teşrinin 6 ıncı günü saat 9,30 da Suıtıınah
met meydanında. toplanacak, saat 10 da hareket ederek Taksim meydanına 
gidecektir. . 

Bu törende bulunmak üzere Cumhuriyet Halk PartLc;l reisl ve Istan
bulda bulunan mebuslar, Şehir meclisi azalan, generaller ve ilst subaylar, 
adliye ve mülkiye rüesası, Belediye erktmı, üniversite ve maarif erkA.nı, 
matbuat mümes.<>illert, cumhuriyet Halk partisi, kaza ve Halkevleri reisle
ri hayır ve meslE"k cemlyetıerl başkanları, bankalar direktörleri ve imtiyazlı 
şirketler, Ticaret odası heyetıerı ve esnat cemiyetleri reislerinin Taksimde 
hazırlanrru.ş olan tribünü teşrifleri rica olwıur: 

Elbise: Jaket Atay, SUlndlr şapka (8891) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Vekalet ihtiyacı için malzemesi vekAletten verilmek diğer evrak.lan 

.Sayın .halkımıza büyük müjde: 
KRİSTAt'ln dillere aestan oıan ~ntte hallnd~ muamım Saz heY~: 

on be$ günlük istirahatten sonra ııtihak eden yüksek sa.natJtAnw·-

M Ü Z E Y Y E N S E N A R 'ı dinleyiııiı 
Tanburi SALARADDİN PINAR n Kemani NECATİ 
TOKYAY. Saz heyeti: Kemençe SOTİRİ - Piyanist 
FEYZİ ASLANGiL - Ucll Selinikll ABDİ - Klarnet 
ŞtlKRU TUNAR - Kanun İSMAİL :: Darbuka HA· 
SAN TAHSİN - Aksarayb HAFIZ YAŞAR ve HAMİT 

DİKSES 

Bayanlar: StJZAN YAKAR - FAİDE YILDIZ - ME
LAHAT AKGttN - CAN AKŞİT - FAİZE - Mt1BER

RA - NERMİN 

Pazar günleri saat 4 ten '1 ~ kadar matine vardır. 

müteahhide alt olmalı: ü?Jere muhtelit eb'ad ve nümunede 292500 cllt koça- GEQRGE DARVAC 
nın tab ve tecudl kapalı zarfla. eksiltmeye konulmuştur. HE ve arkadaşları 

2 - Muhammen. bedıell on beş bin yedi yüz llradır. R E4 birinJ citeşArfn Cumartesis· da· 3 - Muvakkat teminatı bin yüz yetmiş yedi lira. em kuruştur. ., 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankarada levazım müdürıüjtünden İs-

tanbulda. Dolmaba.hçede Maliye Vekaleti evrakı matbua anbanndan verilir. 
5 - Eksiltme 20 Teşrinievvel 941 pazartesi günü saat 14,30 da VekAle~ Oyunıa 

leıvazıın müdürlütünde müte.şek.kll eksiltme komisyonunca yapılacaktır. ts- .~·.-.• ..... • .•.•.•.•.·.-. .... ~---•nna••b•aş•ta•t!•ıJ•ar• . ..;;;;;;;;;iiiiiiil"''I teklUerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgeler mu-

vakkat teminat m.ald>UZU veya banka kefalet mektublle birlikte taytn olu- Toprak Mahsul lerı· Ofı·sı· nan gün ve saatte kanunnn tarıratı dairesinde komisyona mürcaatla.n. 
(7338) (8877) 

Maliye Vekaletinden: 
ı - Vekalet ihtiyacı lçl.n malzemesi vekaletten verilmek diler ın.asratıa

n müteahhide ait olmak üt:ere muhtelit ebat ve nümunede seben bin adet 
defterin tab v~ tecUdl kapalı zarfla eksutmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli on yedi bin yetmif llradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1280 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankara.da levazım müdürlüğünden ts

tanbulda Dolınabah~e Mallye VekAletl evrakı matbua anbanndan verilir. 
5 - Eksiltme 20 Teşrinievvel 941 pa:r.artest günü saat 11 de levazım 

müdürlüğünde müteşelckll eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
İsteklllerln 2490 nwna.ralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belge

ler muvakkat tA!mlnat ma.kı>uzu veya banka kefalet mektublle blrllkte ta
yin olunan gün ve saatte kanunun taritntı dalreslnde komisyona. müraca-
attan. (7339-8879) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - VekAlet 1htlyacı için dört bin top matbaa kAğıdı üzerine blr veı lk1 

bin top matbaa kAğıdı üzerine iki taranı olarak bastırılacak muhtellf ebat 
ve nümunede on bet mllYon adet cetvelin bastısı kapalı zartla ek.slltmA?ye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beş bin altı yüz liradır. 
3 - Muvakb.t teminatı dört yüz Y1rml liradır. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankara.da levazım müdürlüğünden ts

tanbulda Dolmabahçede Maliye VekAletl evrakı mati>ua anbanndan verillr. 
5 - Eksiltme 20/TeŞrinlevvel/941 ı>azartesl günD. 15,30 da ve.Jt.~let le

vazın' müdürlütünde müteşekkil ekslltme komisyonunca yapılacaktır. 
İ.<ıteklllerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Uneü. maddelerindeki belge

ler muvakkat t.eminat m.a.kbuzu veya banka kefalet mektubUe birlikte ta
yin olunan gün ve saatte kanunun tartfntı dairesinde komisyona. müraca.-
atlan. (734<>-8878) 

İstanbul Arkeoloji müzeleri a rttirma ve eksiltme 
komisyonu riyasetinden: 

Yapılacak işin cins 
ve mnhlyet1 

Keşif bedeli 
Lira. Kr. 

Muvakkat 
teminat 

mlkdan 

Ekstltme nerede hangi 
gün ve saatte 
yapılacağı 

Umum Müdürlüğünden: 

Değirmen Kontrol 
Memuru Alınacak 
Taşra ~kilAtımızda münhal değirmen kontrol memurı~

lanna münhasıran değirınenclllk, buğday ve un işlerinde bU· 
!unmuş ve bu işlerde vukuf ve mümarese sahibi kimselerdell 
ibraz edecekleri vesikanın mahiyetine göre 60 UA 100 Uta 
ücretle imtihansız memur alınacaktır. 

Taliplerin aşağıda yazılı vesikalan dilekçelerine bağlıya~ 
azami 15/10/941 tarihine kadar umum müdürlüğümüz zat 
i.,lerine vermeleri şarttır. 

1 - Değirmencilik, buğday ve un işleıile iştigal ettiğine 
ve bu işlerde bilgi ve mümaresesi bulunduğuna dair vesika. 
«BU vesikayı ibraz etmeyenlerin ve diğıer veslkalan nokSall 
olanların talepleri nazan itibare aiırunıyacaktır. 

2 - Tahsil vesikası 
3 - Sıhhat raporu 
4 - Nüfus tezkeresi sureti 
5 - Askerlik terhis tezkerest sureti <(taliplerin askerlik· 

lerinl mutlaka yapmış olmaları 15.zımdır.» 
6 - Evvelce bulunduğu resmi veyahut hususi memuriyet

leri varsa bunlara alt hizmet vesikalan. 
7 - Doğruluk ka.ğıdı 

ALMANCA DERSLERİ Ayasofya müzesi şadırvanı 2453 07 
zemininin kefeke taşlarlle 

Vlyanadnn diplomalı genç bayan tesviye ve tamlrt 
almanca dersleri, resim ve model 
df:'rıılrrl vrrtvor. <A.B) 

190 73 Eks!.ltme 6/10/941 p:ı.znr
8 - üç adet fotograf. «7316 - 8825" 

tesl günü saat 15 de Yük- •••••••••••••••••••••••••-" 
sek mektepler muhasebe-
ciliğinde yb.pılncnktır. Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Üskud.a.rd~ Validei Atik mahalle
sinin Koltukçu Rıza sokağında. 2 ka
pu No. lu ve ayni mahallenin Çınarlı 
tekke sokdında 1 kapı No. hı tekke
nin senetsiz olarak Çamhcalı Meh
medin müıkü iken vefatile oğlu Mus
tafa ve Mustatanın veratile oğlu HU
seyln Hüsniye ve Hüseyin Hilsnüniln 
veratııe oğulları Faik ve Nuriye ve 
Faikln de vefatlle oğlu Alaeddlne ve 
Alaeddinln de veratlle karm Emire 
ve kızı Memduhaya ve Nurinln vefa.
tile oğlu Hils'eyln BedretLln ve Hüse
yin Bcdrettlnln vefatlle kendlslnden 
evvel vefat eden kardeşi Faikln oğlu 
Alneddine ve Alaeddlnln de vefatlle 
~·ukarıda tslmlert geçen kansı Emlre 
ve kızı Memduhaya. münhasır oldu
ğundan bahslle namlanna tesc!U tn.
leb edilmiştir. Mezkö.r gayri menkul
lerin suretl tas.ırrufları hakkında 
l'l41 scnesl birinci teşrin ayının yirmi 
yedinci Pazartosı günü saat 14 de 
mahaIUne gönderilecek tapu memuru 
marıretlle keşif ve tahkikat lem cttl
rllec ktlr. Başkaca mülkiyet veya satr 
ayni b1r hak iddia,sında bulunanlnnn 
o gün mahalline gidecek olan tahki
kat memuruna veya daha evvel üs
kildar tapu sicil muhafızlığına mü
racaat etmeleri flfın olunur. 

Ayasofya mii7.cslnde bermuclbl keşif yaptırılacak olan zemin tesviyesi 
ve buna alt tamir işleri yukarıda yazılı gün ve saatte açık eksiltmeye kon-* Ali Şahin adında b!rl dün Aksa.- muştur. Olbaptak.l keşlt ve şartnameyi görmek isteyenlerin Arkeoloji mü- --------~-----------------

rayda Ordu caddesinden geçerken zelerl umum riıüdürlüğüne, tamir yerlnf mahallen görmek arzusunda bu- y ' • 
bir tramvay:ı. ~nrparnk sağ bacağı kı- Iunanlann Aya.sofya m\i?.esl bM memurluğuna evsafl I!ziJneyt halz olarak üksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
nlqın, ifade _veremlyecek blr halde taHp olanların da müteahhıtılk ve ticaret odası veslkala:rlle muvakkat Bu yıl tedrisata 13/10/941 de başlanacağından talebenin bu tarihte ınck" 
hastaneye kaldırılmıştır. teminat makbuztanm hlmllen lha'le~11 ~ müracaatlan. (8371) tepte bulunmalan llln olunW". (8833) 


