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Kuruttur l Soa Teltrraf Matlteu•acla Bu1hr. GAZETESI 

• 
lhtikârla Mücadelede 

H alkin Vaz if esi 
• 
l~i gücü b1rak1p karakollarda, mahkemelerde mi 
dola~ay1m zihniyeti hâkim olursa ihtikâr mücade
lesi daima yar1m kal1r ve daima yar1m netice verir 

T elefonla §Ïkâyet im
k â n 1 da verildikten 
sonra arhk halk1m1z1n 
tnü cade 1 e ye Ï§tiraki 
ayn1 zamanda vatanî 
b i r va z i f e , olmu§tur 

Ya.zan: Abidin DAVER 

1 

\ 

' 

........ 

H ükûmet, bayai pahahh
gi ve ihtikârla müu. 
dele ~tmek için, ber 

1 
liirlü tedbirleri ahyor. istihsali ar
lrrarak arz1 çogaltmak, ~rulan 
lllal getirtmek, itbalât mallarmm 
levziini tanzim etmek, ban mad
d.,lere âzami fiyat koymak, baz1 
tnaddclerin istiblâkini tabdit et
tnek, (iyatlan daimi surette müra
kabe etmek, gayrim~ru kazanç 
l>e~inde ko§an muhtekirleri ceza
landirmak gibi iimdiye kadar ah
nan ikhsadi, idari ve zecri tedbir
lerin gaye•i, bcp halk1 geçen Bü
YÜk Harpteki gibi s1k1nhlan, 
tnabrumiyetlcre soygunculuklara 
tnaruz brrakmamakbr. 

Doktor Refik Saydam Kabine. 
si, bu gayeye dogru yürürken bü
YÜk gü~lüklerle kar~1la~~ ol
lttasina ragmen, hcrgün biraz da
ha ga3' retini artU'nu mü~adele .. 
den a~la vazgeçmemi~tir. En bü. 
Yiik güçlük, memlekette harp ik
hsadiyatm1 idare e<lecek, fiyntlar 
Ü<eriude hâkim olacak, ihtikârla 
tnücadele e<lecek te§kilât me\•c10t 
•lmamas1 idi. Bir taraftan bn te§· 
kilât kurulurken diger taraftan 
da abval ve §eraitin icap ettirdi

Ingiliz Ba§nlU.li Çorçil 

Ruzvelt 
Çorçil 

Amerika Cürnhurrcisi Runelt 

Amiral Darlan in 
orduya hitab1 

Nerede ve neler ~eref, Vatan, liya
k 0 0 u ~tular? kat ve d isiplin 

Attlee anlatayor 

1- Nazilik yùulacak 
2 - Silâhlar b1rak1lacak 
3 - Arazi deiitmiyecek 
4 - Hükûmetler aynen 

kalacak 
5 - Her millet müstakil 

olacak 

Ve bâza mühim ka
rarlar daha alanma, 

Amerika Vi§i ile alâka 
y1 kisip Gol ütan1yacak 

Vi~, 14 (A.A.) - Milli Müdaiaa 
Nazll'1 Amiral Da!'lan, hava, deniz 

ve kara ordulanna h!taben a§ll~l
daki emriyevmlyi n"§'I'Ctnû§'lir: 

• Fransa, bu ac1 tecrübeden ye
ni bir hayat kazanarak Çlkt1g1 tak. 
dirde, fedakârWtlan bo§a gitmemi§ 

(Dev111I11 3 üncil sayfada) 

ii tedbirler ahnm1§hr. Harbin se
hep oldugu onüne geçilemez fiyat 
Yiikselmeleri haricinde, sirf ga3Ti- diriyor: 
~e§ru kazançlarla zengin olmak ::'>1ister Attlee bugün ogle<len son 
•stiycnlerin kar~tsma dikilmek, ra radyoda ne~redilen bir beya • 
balk1 muhtekirlerin zulmünden natta bulunarak Çërçille Ruzvel • 
kurtarmak hususunda ahnan ted- tin o.en1zde bir gemide bulu!jJD~ 
hirler tam bir muvaffak1yet temin ve müttcfiklerin ugrunda çarpl§ • 
"d.,memi§ olmakla b~raber, ihti· bklan hcdcflcr1 biJdiren ve istilr
~âr geçen harpie oldugu gibi, kat- balde daimî bir dünva sulhü e • 
1YYen gemi az1ya alamam1§. fi:·at- saslannm tcmci:ni t~§kil edecek 
lar, bi•bir zaman alabildigine yük. 

Londra 14 (A.A.) - Rëyter bil.. 

, esas prensipleri gëstcren bir m* 
•elmemi§tir. tE>rek tngiliz • Amerik~n dekla • 
~uhtekir, sinsi ve kurna!' bir rasyonu haztrla~ olduklanru i.1.. 

btrs1zdir ki ber h1rs1z g:ibi knnu- ~a eylemi~tir. 
•un koydugu ct'Zalara ragmen, Londra, 14 (A .. A.) - Rëyter: 
t•lmaktan geri durmaz. thtikâr B. Attlee'nin beyanahnm ~tni §ll-

111çlar1ni Ôrfi tdare mahkemeleri- dur: Amerika Birl~k Devletlen 
'e vermek, muhtekiri daba ~id- Reisi ve lngi!iz Ba§Yekili, arala
:~tli cezalara çarphrmak gibi ted- rmda müteaddit gërü~eler vap. 
klrler elbette bu suçu azalt1r, fa. m~lardir. B. Ruzvelt ve B. Çorçil, Amerika tarabndan tan1nmak 
at büsbütün onüne geçemez. Ni- (Devamt 3 üncll sayfada) üzere bulunan bür Franslzlar 

lekirn Almanyada, bazt hallerd~ a agrdaki mÜ§tere · c t0kla·~syon lideri DO Gol 
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~a raKmen, bu gibi cürümler yine 
'§lenmektedir. Bununla .b.eraber 
•iitr cezalann terbivetkâr fazileti 
~Uhakkakbr. Gcçe~lerde, Anado-
1?nun bilmem hangi ~ehrinde ih 

1
1kâr yaphg1 sabit olan hir Musevî 

k•cirin istanbula sürülmesi gibi 
•nunun rubuna tabantabana z1d 

•e ideta bir nevi mükâfat teikil 
:den cezalann ise maksad1 ternin. 
li en ~ok ,.,ak oldugunu soylemiye 

•cet yoktur. 

d tsas itibarile, Doktor Refik Say
n •m hükûmeti, Biiyük Barbin u
l UluJrnaz facialarmdan ve cinavel
•rinden olan zincirleme tica;etc. 
~luorta !IOyguncu ihtikâra n birta 
y'm adamlar1 halk kesesinden ,.,_ 
da devlet hazinesinden zengin e· 
~en \.'agon ticaretine a!;la müsaade 
•e rn·· li usarnaha etmemi~tir. Al1nan 
~r lürlü tcdbirlere ragmen, ihli· 
b r ~üsbütün menedilememi~sc, 

Il, b1rtak1m vicdans1z ve .-at.n 
··~ t" k uccar ve esnaf1n hcr tedbire 

1 ar§i, mutlaka bir mukabil hile bu. 

1;n . tanetten ileri gclmektedir 
t 3 b1n ba'îJDdanberi ge irdigimiz 
~trü~eler ve hâdiseler gosteriyor 

1hhkl\1 la daimi bir mücadele lâ. 
(Devawt 4 ùncil saylada) 

Demiryollar1 
siyasetimiz 

Ïran, Irak ve Karadeni2 istika
metlerinde in~aat devam ediyor 
Ankara, 14 (A.A.) - Yurdumuzda demiryolu in~aah halen Diyar

balur - Cizre _ Irak, Elâz1g - Van - 1ran hudut batlan ile Zonguldak
Kozlu bath üzerinde olmak üzere üç istikamette devam eylemektc
dir. Birinci istikarr.etm ilk 159 kllometresi bitip Bismil kazas:na ka
dar olan kism1 i§letmeye aç1lm1~t;r. ikinei istikamette yâni Elâz1g· 
Van _ tran bath üzerinde faaliyet devam etmekte, ibu hattm baz: 
kis1mlanna ise henüz ba~lanmak ùzeredir. 

Zonguldak - Kozlu hatt1 arasmda 4,5 kilometre gibi çok ktsa bi. 
mesafe bulunmasma ragmen arazinin fazla ânza!J olu§U bu hatta d-. 
1enùz Buna! imkânma mâni olmu !jtur. Maamaiih çok az bir zaman
àa !n~a'atm nihayctleneeegi umulmaktadll'. 

Bu §ekilde memlckettc im1aat humma!J bir faaliyetle devam eder
ken bir taraftan da Nafia Vekâleti, U1§as1 mutasavver hatlarm etüt
lerini yaptirmakla me§guldùr. Bozyüz - Bursa hathnm etütleri ni
hayetlenmi§, Bursa - Balikesir - Bandmna hatlarmm da etütleri y a
p1lëaktadir. Adapazar - Bolu • lsi:netpa§a hattmm etütleri de bu) . 
i.kmal edilecektir. 

Majeste 
6. J or j ........ ---

Anavatan Filo
sunu tefti~ etti 

Kral Amiral Gemisin
de 3 gün misafir oldu 

Londn 14 (A.A.) - Rëyterin 
Anavatan füosu nezdindeki husu • 
si muhabiri bildiriyor: 

Kral 6 nc1 Jorj §imal sula • 

1 

rmdaki Britanya anavatan filo • 
sunda üç gün kalm1§1.!r. Kral, A,. 
mirai gemisinde yatm1§ ve yakm 

i zamanlarda bazi muharebelere Îi
tirak r.den tayyare gemi!erini, 

, kruvazorleri ve torp1do muhriple. 

• 

' 
1 

rini gezmi§tir. 
Bütün. bu ziyaret esnasmda, ber 

gem1, dn~manla çarp1§ID&ga hazir 
bir vazi tette bulunuyordu . 

Taarruz eden Sovyet at>r tan!dan llÏr aeldrden ymerek ceçerlft'ken 

Kra!, deniz üs.iine, avc1 tayya • 
relerinin muhafazas1 altmda bir 
Lockhed • Hudson tayyaresile gel 
mi§lir. Ve ayni gün Britanyanm 
en asri tayyare gemilerini ve bir. 
kaç kru\•az8rü ziyaret e!mÏ§tir. 

1 
Kralm her geminin mümessille. 

rini gërebiimesi için, Amiral ge • 
rn:sine d~gcr gemilerin mürettcba. 
hndan rnüirezeler gehn~tir. Kra! 
Britan) J !Josile berabcr barp e • 
den œü1 lcfik memteketlerin tay • 
falarile bilhassa alâkadar ol.mu§ 
ve bunlarm binle frans1zca konu§
mu§tur. 

Son gün Kra! bir torpido muh. 
ribini ve 240.000 kilometrelik bir 
seyahat yapan diger bir torpido 
muhriblni. i;ezmi§tir. 

Hindistan ordu 
Ba~kumandan1 ....,..........,_ __ 

1,-A-lm_a_n-te_b_l_ig-.. i-/: 

Hitler' in 
Karargâh1 

~ 

Ukrayna'ya 
nakledildi 

Demi r madenJeri 
m1ntakas1 

Almanlann elinde 

Ruslaran 110 tay
yaresi düfürüldü 
Lontlra l4 (A A.) - Alman rad. 

yosunun bildirdigine gore Hitler 
karargâh1m Ukraynaya naklet • 

1 roi§t r. R dyoy g re Alman dev. 
General Vavel Hint- Jet adamlannm Ukraynada top • 
) j ) e r j tebciJ ediyor lanm·~ .. lmalan Ukrayna muha • 

rebesi nakk:nda müh1m beyana • 
Simla, 14 (A.A.) - General Va- bn yap1lmasma bir alâmet telâk. 

vel, Hindistan ba~umandam sua- Jti edilmcktedir. 
tile, radyoda ilk olarak bir nutuk ' DEMtR MlNTAKASI 
sëylem~ ve evvelâ Orta ~ark se. ALl\IANLARDA 
ferinde oynad1k1ar1 rolden dolav1 Berlin 14 (A.A.) _ Alman ba~ 
H.indistan k1t'alaru11 tcbcil et,;b • kumandanhginm fevkalâde tebli • 
ve Hindistanda gordügü harp gay- gi: 
œtlerinin üzerinde lbüyük te:;ir 
yap~ oldugunu ibildirm~tir 

1 
A§ag1 Daiyeperc dogru ilerle • 

· mek~e c;an ~eri Ahnan k1t'alan 
madenleri zengin olan Krivoy-Tog 
mmtak:mm !§gal etmi§lerdir. Bu 
mmtakada hcr sene en yü.ksek ev
safta 19 milyon tondan fazla de • 
mir istihsal edihn..,ktedir. Bu su • 
rctle Sovyetler Birlijti demir is • 
tihsalatmm yüzde 61 ini kaybet • 
mi§ ve harp malzemesi imalâh 
bak1mmdan çok ehem:miyetli bir 
darbeye ugram1§ bulumnaktad1r. 

Uzak Sarkta 
harp haz1rl1klar1 
Amerikadan Pasifike 
pek çok harp malze

mesi gonderiliyor 
FEVKALÂDE TEBLÎÙ 

Berlin 14 (A.A.) - Alman b3§
kumandanhg1mn fe,·kalâde teb. 
ligi: 

Dü§man kuvvetlerinl takip ede-
rek ilcrliyen Alman, Rumen, Ma
car ve italyan te•ekküllerinin taz
yiki altmda garbî U!:rayna müda
faasmm tamamen yik.lmas1 gecik. 
miyeeektir. Odesa Rumen k1t'alar1 
ve Nikolayef de §2fk ve garpten 

(Devam1 3 ilncü saytada) 

Bulgar Haridye Nann Popof 

Bulgar kabine
sinin toplant1s1 
Bu toplanh 4 saat 

devam etti 
Sofya, 14 (A.A.) - Naz1rlar mec

lisi, dün ak§am dort :aat devam 
eden bir toplanti yapml{tir. 

Japonyada bir 
suikast yap1ld1 
Devlet 
nu ma 

Naz1n Hira· 
ka tledildi 

Tokyo, 14 (A.A.) - Ofi; Rôyte
rin bildirdigine gore, Tokyo kabi
n"Sindeki devlet naz1rlanndan Ba. 
ron Hiranuma, bu sabab katledil
mi~tir. 

Tokyo, 14 (A.A.) - Ofi: Eski Ja
pon Ba§vekili ve halen Japooya ka
binesinde Devlet Nazm bulunan 
Baron Hiranuma, bu sabah ika
met.gâhmda bir §ahlS tarafmdan 

' 1 Sovyet tebligi 

Alma n 
tazyiki 

Cephelerde se· 
meresiz kal1yor 

_,____ 
Dü§man1n 1 gaz 
gemisile 4 motor
b o tu bat1r1ld1 

Almanlar1n 43 tay
y ares i düflürü àü 

Londra 14 (A.A.) - B u_:: ~'! Gre. 
en wich ~aatile taro saat 11 de Mos 
kova radyœu ile ne§fedtkn Sov • 
:yl!I tebligi; 

13/14 Altustos bütün ceph<.cr • 
de i~'ara deger hlç bir harek. ol. 
marn1§~1T. Kara ordwnuz~a iy~·rli. 

gi yapan hava te~ekkül.tr1m1z d "' 
manm makineli eüzütamlar• na, 
piyadesine ve hava mcvdanlarma 
darbeler indirmege de,~am ,.,,.,.,;,._ 
tir. 

Moskova 14 (A.A.) - Ofi KIZii 
ordula: umumî ka·argâhmm 13 

1 
Agustos ak~am l<:'bligi 

Kuvvetlerimiz 13 Agustos gunu 
Texholm, Starayaroussa, Smo • 
lensk, Biala • Tserkov mmtakala. 
rmda narbe dev&m etmi§lerdir. 
Smolensk bundan birkaç günler 
evvel k1taatmuz tara!mdan tan!:. 
ye edil.mi§tir. 

Hava te§ekküllerim1z dü~T!l ,11m 
makineü birlilderini ve piyaocst • 
ni tahribe devam etmi§tir, 

12 Agustos günü dü§l'Tlanm 43 
tayyare>i dü§ürülmü§lilr. Hava 
kuvvetler.imiz 33 tayyare kaybet. 

tecavüze maruz kalm•~ \·e aWan ·.-.;. .., mi•-· 
tabanca kut§UDU ile ensesinden ya. Bk Sovyet deniza:t.;;1, Balhk 
ralanm1~. denizinde 15 bin t.onbk bir petrol 
Baro~ Hir";"'.111'a. yara:ui.a ral!· I gemisi bahrm1§ar. Bal•1k denizin.. 

men mutecavlZ:l takip etmt§tir. Ka- deki Sovyet deniz cüzutamlari ile 
til, ibir muhaf1z tarafmdan yaka- hava .;e§ekkülleri ahiren dli~mamn 
lanm~tir. . torpil aLc1 dôrt motorbotum1 ve 

Baron Hiranuma'ya yapùan sui- müteaddit nakliye gerr,ilel'i•i ba • 
kast mahalli müddeiumumilik ta. tirmi.lardir. 
rafmdan •bildirilm'.i§tir. - <D..,-aro1 4 fJ1c~ ayi.dvl 

Tokyo 14 (A.A.) - Ofi; ~ang • 
bay'daki Domei ajans1 muhabiri, 
Birle~ .Amerikan1n eenubî Pasi • 
file istikemet.inœ yap!Jg1 harp mal 
zemesi ihracatmm geçen senenin 
ilk üç ayma nisbetle yüzde yüz 
elli raddesindc aitJrla'lffiJ§ oldugu
nu bildirmekte ve bunun Ameri • 
kanm Uzak~arktaki tngiliz top • 
raklarm!n müdafaasma fevkalâde 
chemmiyet atfettigine bir i•aret 
te~kil e\tijtini ilâve etmektealr. 

Ayni muhabire nazaran Birle§ik 
Amerikanm tngiliz Hindistamna 
yaphgt harp malzemesi ihracati 
da geçcn senenin ilk üç ayma na _ 
•aran yiizde elli nisbetinde fazla • 
la:;m1§t1r. 

=====1 G ÜNÜN TENKÏTLERi 11======= 

Hong • Kong lstikametinde y api 
an harp malz.emesi ihracalJ yüz • 

de elli alti ve Birmanyaya yap1 • 
'an ibracat yüzde otuz dokuz ve 
!\falezyaya yüzde iki yiiz otuz se • 
ldz nisbetinde ziyadele§m~tir. 

Yukanki memleketler bu bir 
(Devam1 3 üncü sayfada) 

r 
SIZIN IÇIN 

TASARRUF] 
Asl:er lçin Çelik / 

Zzrhtir. 
BIR TASAllRUF 
BONOSU ALINIZI 

Mütekâmil bir dcmokros~a
mn ba§•bo§ serbestiye )Ol açh
jiin1, mukoùde. hürriyctin me!. 
un bir ,·arhk haline gcldigini 
Fransa Stavi•ki rt"Zaleti ile is
ba! elmÎ§lÎ. André Tardieu gibi 
politika adamla?J devlet tr§ki
lâb "" anayasan1n batâlanru 
te§rih Pderek 1slâhat )·apilma
sJDt ileri •ilrdüln. Bu bai pten 
birkaç sene enclki FTansanm 
d1§a vuran r.orii,iinii hnim gibi 
uzaktan seyredenler bile, bir za
manlar fikriyah ile AHupaya 
hâkim olan bu büyuk milletin 
dizginsiz bir hürriyetin ha§1bo1 
seyrine kapilarak uçuruma dog. 
ru yiirüdügünü 1nlad1lar ... e 
Fransaya daha t.ilu iiir idare. di· 
siplinli bir serbHti ~lzem oldu
guna kanaat cetirdiler. 

Zaman ve 
Ahkâm 

YAZAM1 

SELÂMI IZZET SEDES 

f'ransada tisiplinli bir idare 
urureti vardt ve buna herk~ 
kaildi, ancak yüksek :ermaye, 
büyük ,.ermayedar, Fah-.;j 1nen
faat kaygulari al.hselim ile 
t•rp1~1~ or, hürriyet demagocya
'1 disiplin nkhselimini altedi
yordu. 

Fransay1 disiplinsiz ba~1bo~ 
bürriyet, dizginsiz serbesti, par
lâmento d<?m&!!oryn!'1 boJtdu. 

Büyük ihtilâlin rulbiinden 
dogan hürriyrt giirbüz bir ço
cuktu; fakat nc,ild,.n ne'il~ in-

tikal ettikçe büoy e'i zay 1flacù 
'\°e gitgide bu za)·1f bünyrnin 

sulbünden hürriyet gelcmcz '''· 
du. Son :ramanlar1n hürri~ eti 
~enini sakitti. 

Bugünkü magliip Fransa eski 
rejime veda edip bir umanlar 
kendi dnlct adan1larmm, akh
selim sahihi zimamdarlarmm 
ogütlerini tatbika ba~h3or. 

Eger devlct te~kilâhm · o a
na!·asas1n1 J!,]ah ctn1rkte li ~ ka
dar gecikn1ese:yc.li ~·eni ku1u .. ~gu 

rejimi kittl!-!C.' ua1izma,·a hl'nZC't· 
mczdi 'c kimbil r, btlki d<• 1:ar. 
Jamento dc:nta«oc' n'indan, ba-
1bo5 hiirrirettrn knrfl•lnn Fran 

sa na1izma'.'·a e ir · oln1nzd1. 

Za1nan1n degi ''gin nn1ay1p 
abkânu \ aktinde zamana uy-
dnrmak gerektir. 
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1 Üniversite talebesin
den bir hey'et Dum
l up1nar merasi
mine i~tirak cdecek 

• 
lht.kârla mücadele ---VE---

iSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÎ 
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Yap1lan L;ler, o kadar çabuk bi. Bu kadm ordusunun ba.,ma E-
, Ba§kumandanhk meydan muha-

tirilm~"'ti Jd, Mekkede bulunan bû Süfyamn zevcesi (Hint) geç-
1 rebesinin 19 uncu y1ldonümüne müslüman casus an bile meselenin m~ti. Hemen hepsi de (Bedir) mu 

f --'- d l ~1 tesadüf eden 30 Agustosta Dumlu-
cu.,.lll a o a.manu,..ar .. ancak ordu- harebesinde maktul dû§en ~ 

t ·· h -•- pmarda yap1lacak olan büyük me-nun ecCinmu ,.e ar=-cti esnasm- riklerin en yakm hisrm ve akra-
da Resulü Ekrem Efendimizi vazii- balarile en samimî dostlanndan rasime §ehrimizden i§tirak edecek 
,.etten habe d ea~ ·1 ;~1era· hey'et âzalar:ru seçmek üzere pa-
J r ar """' m~ 1. mürekkep e>lan bu kadmlarm va-

Fakat Medineye gelen bu haber- 2Ji.fesi, def çalarak intikam §arkI- zartesi günü Partide oir toplanh 
.er de kâfi derecede sarih degildi. lan soylemek.. muhariplere ~ye- yapllacakttr. 
Çünkü islâm casuslan, Kurey~ or- H ' t • 1 p rt"d "k" tl can vermek.. harp esnasinda on- _ey e aza. _ar1 a 1 en l i_ za a 
du.sunun maksat ve hedefi bak. c:: h M 1 H lk l d lari gayrete getirmekti. ~e ir ec 151 ve a ev erm en kmda, tam bir ma'lûmat elde ede-
memi:§lerdL.. Bereket versin ki, Valaâ, Arap kabilelerinin ara- 'birkaç mümessilden mürekkep ·bu-
Resulü Ekrem Efen<l:roizin amca.s1 smdaki harplere kad;nlann da ~- lunaca-ktlr. 
(Abbas tin Abdübnuttalip) (l] bir tirak etmesi, §ark1lar ve mersiye- Aynca Üniversitedeki gençl~i
dereceye kadar i§in içyüzüne vâkû Ier séiyliyerek muhariplere heye- ~i~den de b~r hey'e~ merasilee 
olara:k hemen bir melrtup yazm:§.. can vermesi, eski bir âdetti. Fa- l§trrak edecektrr. $eh1r adma da 
bir adama mühim miktarda para kat o zamana kadar hiçbir muha. mükellef bir ihtiram çelengi ha
vererek bu mektubu iiç günde Me- rebeye bu derecede -bir kadm ka- zirlanarak Dumlupmar âbidesine 
dineye gondemni§ti. Iabahgirun ~irak ettigi gorül- konulacakt.r. 

ResuJ.ü Ekrem Efendimiz, gerek melllÎ§ti. 
casuslardan gelen haberlcri ve ge- Kurey§ ordusu Mekkeden çlk- Oniveraiteye talebe kayd1 
rek (Abbas)m rnektubunu ald1g1 tlktan sonra sahil yolunu ta.kip e.. aybatmda 
zaman en küçük bir hayret bile d k (M t• Bed" "'b" Câ Ün1"vers1· .... ru·n muhtelif faku"ïte. 
hissetmedi. Çünkü, -kld>îleler ara- ere "' es ure - Ir - "' u - "" 
smda, propagandacilann dola§hgt- bir) tarikile (Zülhalife)ye gel- lerine yeni talebe kayd ve kabu • 
m daha e vvel duydugu za.man, pek mi§ti. , Ve bu.rada, .r:ni:vakkat bir l lüne ay ba~mda ba§lamlacaktrr. 
yakmda Kurey§lilerin harekete geç karargâh teS'JS etml§h. Maksat, Bu y1lki muracaatlarm geçen y11. 
mek ihtimalleri olduguna ikanaat dogrudan dogruya Medincye hü- dan fazla olacag1 tahmin edilmek. 
getinni~.. ve bu kanaatini eshap- cum etunekti. Fakat yorgun cfra. 1'edir. S1mflarda izdihama sebebi -
tan lbaz1larma soyliyerek, bu vazi- dile bu hücuma œsaret edilemedi. yet -rerilmemesi için Rektorlük 
yet kar .1smda gafil bulunmamak Hem yorgun piyadeleri dinlendir- §imdideu tedbir almaktadir. 
lüzu.munu da ilâve eylcmi§ti. 

mek, hem de adedi pek fazla olan 
(Abbas) m me~tU'bunu _?etiren a- . . , Beyazitta bir talebe lokantaa1 

dam Medine,·e vasil oklugu zaman. at ve de,.elere kolayca yi)ecek te- l ak 
J d .k edilm k. . K d aç1 ac Resulûllah Efendimiz ~hirde de- ar1 e içm, urey!i or usu, . . . 

gildi. 9ehir civarmda (Kubâ) is- 1 Medinenin §imali §arki.sinde ve 1 Bey.~i. C1V~rmdak1 med.reseler. 
mindeki ko ·de, e§raftan ve güzidc (Ubud) dagmm eteklerindeki ge- den bmnde b1r cTalebe lokantas1• 
eshaptan (Sâd fbni Rebi) in evinde n4 ve otlu ovaya nakletti. Burada{ aç1lmas1 kararla;i tmlmi§hr. Bu 
misafir bulunmakta idi. Melvkeden insanlar ve hayvanlar kâfi derece- maksatla tamir ve tadil faaliyeti -
gelen adam, rnektu'bu kendisine bu- de istirahat ettikten sonra, Medi- ne ba§lanilnu§tir. 
rada verdi. neye hücum edilecekti. o---

Rcsulü Ekrem Efendimiz, mek. Resulü Ekrem Efendimiz, dü§- Yüksek tahsil talebe kamp1 
tuibu (Lbni Ebî K.âb)a okutarak rnanm vaziyetini §Îddetle tarassut hazirhklar1 bitti 
dikk.atle dinled1. Ve sonra, halka ettirerek hemen hemen, Kurey~- 1.tniversite ve yüksek tahsil ta -
heyecan vermemek için münderi- lcrin harp plânlanm tahmin etti. lebesinin askcrlik kamplan için i.. 
catmm son dereœde nahram tu- Ve hir taraftan sür'atle seferberlik cap eden haz1rhklar tamamlan • 
tulmas: m emretti. Heroen Medine- hazirl1gm1 ikmale çal1§1Pkcn diger m1~trr. Ta~rada bulunan talebe • 
ye haber- gëindererek O fo..trtti Ali) ., ~ 
ile eshaptan baz1larm1 getirtti. Va- taraftan da bir harp meclisi top- lerden ekserisi §ehrimize gelmi;i -
ziyeti, müzakereye giri§ti. Derhal hyarak variyeti rnüzakereye giri§- Ier ve kamp komutanhgma müra. 
ha.Pbe karar verildi. ti. Ayni zamanda, d~an ordu911 caatla kay1dlar1m yaptirmi§lar -

----
Bülün dükkânlarda fiyat 
listeleri asz/1 bulunacak -Halk taraf1ndan yap1lan ihtii-' âr. ihbarlari 

dün 28 e ç1kb ve bir k1s1m 
muhtekirler der hal adli y eye ve rildi 
Îhtikârla daha esasli bir iurette 1 misyonuna halk tarafmdan yapil

n:_üca_d~le edilme~i __ içm TLc:i ret y~- makta olai:i ihti·kâr fübrlan art. 
kâleh Istanbul Murakabe te§ktlâ- maktadir. Ihbarlarm yekûnu dün 
tma bir sirküler gondermi~tir. Bu- 28 e ç.kmt§ttr. Komisyon <bunlar
na gore komisyonca sali§ fiyatla- da'l bazilanm dün adliyeye teslim 
n te9bit edilen ,\,iloümle maddele.. etmi§tir. Ye§ilkôyde kasap Ligoru 
rin sati'i fiyatlarile kâr hadlerini 80 kuru§a et satmaktan, Galatada 
gosterir l!steler saticilar tarafm- hurdavatç1 Bardizibanyan yüzde 
dan roagazalanmn kolayhkla go-' 328 kâr haddile sat15 yapmaktan, 
rülebilecek bir yerine as1lacakt1r. Konteos- k.olle.k.tif §irketi yüksek 
Halk alacag1 mallar fiyatim ve kâr fiyatla ma·kine yag1 satmaktan, 
hadlerini bu listede okuyarak mü- Baylan past&hanesi ile Ankara 
bayaahm ona gore yapacakt:r. Pazan bisküvi ihtikânndan suçlu-

Diger taraftan Mürakabe Ko- durlar. 

--------
Almanya ile 
ticaretimiz 

---o-·---
Ticaret Müste§an 
vaziyeti izah ediyor 

'

"Baker,, de ya. 
p1lan ihtikâr 

Mürakabe Komisyo
nunda àün gëirÜ§Üldü 

$ehrimizde bulunan Ticaret Ve- Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 
kâleti Müsteym Halit Naz:mi K~ ogleden ronra Vali Lûtfi Kirdarm 
mir ve Ticaret Vekâleti erkâm reisligi nltmda toplanmu~tir. 
Vekâleti alâkadar eden hususat Komisyonun ilk olarak Bake -
hakkmda goril§mek üzere dün sa. rin ayakkab1 ihtikâri roevzuubahs 
bah Mmtaka Ticaret Müdürlügün- olm~ur. Komisyon mukarrera -
de bir toplanti yapm1§lard1r. Mùs- tmdan anlll§lldigma gore Bakerin 
tc§arm riyaset ettigi içtimada iç 28 liraya sathg1 ayakkab1larm ma
Ticaret Umum Müdürü Celâl Ger- liyeti tctkik edilirken roüessese 
may, D1~ Ticaret Dairesi Reisi Ca-, Mürakabe Komisyonuna 19,5 lira.! 
hit ~amanfl~ T_ic_aret Vek~le~i hk bir maltyet faturas1 vermi§ fa. 
Tefb§ Hey eh RelSI Hakla Karrul kat Komlsyon bunu ikâfi gorme -
haur bulunmuS'lardir. içtimaa ëig. . 
1 kad d d .lm. ..• ffil§ v~ ayakkab1lan kunduraC'llar 
eye ar evam c 1 1§ ve og- · . .. d k ai· t1 

l _ _. B" l"kl U • K . cem1yetme gon erere m 1ye e.. i:uen sonra ir 1 er mum1 a-
tipligi merkezinde tekrar bir top- rini tesbit et t~i§. ve 28 _llralik a. 
lanti yapilml§hr.Bu toplantida ihra yakkabilarm azam1 11,5 braya mal 
cat ve ithalât mevzulan etrafrnda 1 edildigini tesbit <ett~mi§ ve_ b_un -
birliklerin umumî faaliyetleri goz.. ~an sonra ~a~er muessesesim ad.. 
den geçirilmi§ ve yeni yaptlacak hyeye verau~hr. . . 

Bir mütekait bütün 
e ml â k ini Cerrah
p a~a hastahane- . 
sine teberru etti 

---0-- --

Bununla bir pav
y on yap1lacak 

Hay1r sahiplerinin servet • 
lerin! faydah te§ekküllere 
teberrü <etmeleri yolunda a -
ç1lan ç1girda yeni bir adun 
daha a tilm1§'tir: 

Eski Ziraat Nezareti Or • 
man Tefti§ Hey'eti Müdür • 
lügünden mütekaid Talât 
Bayraklr isminde 70 ya§mda 
zengln ve hayirsever bir va -
tanda§ Kadikoy, Tarla.ba§l ve 
Binbirdirektcki mevrus em • 
lâkini Cerrahpll§a hastanesi • 
ne teberrü etmi§tir. 

Talât Bayrakh Cerrahpa • 
§a Hastanesi Sertabibi Dok • 
tor Esada gonderdigi bir mek 
tupla evvelce hastanede ge • 
çirdigi bir bobrek ameliyati 
hastahg1 esnasmda géirdü -
gü iutizam -re mükem.meliye.. 
te le§ekkür ederek tekmil 
emlâkini müesseseye teber • 
rü ettigini bildirmi§ ve icap e. 
den noter senedini de gon • 
dermi~tir. Olüme bagh olan 
teberrüle Talât Bayrakli ad1-
na ùir pavyon in§a olunacak.. 
tir. Diger taraf'tan bu hami • 
yetli vatanda§1m1z zengin 
kütüphanesini de inkilâp mü. 
zesine hed.ive etmictir. \.. . .. 

Îlkokullara 
talebe kaydi 

15 Eylûlden i t i baren 
ba~Ianmas1 kararla~h Bunun üzerine, Resulü Ekrem 

Efendimiz sür'atle §Mre avdet et
ti. Bir taraftan scferberlik emri 
verirken, diger taraftan da d~ma
mn vaziyetini êigrcnrnek içm, 

il e Medine arasrndaki yollan ta- d1r. Kampa i~tirak etmeyen tale • 
rassut etmek üzere kuvvetli k~f beler dige1 dersler imtihanlannda 
pœtalan gonderdi. muvaffù olsalar bile terfii &imf 

ticaret anla§malan ha,kkmda baz1 LÀSTIK V AZIYETI 
esaslar gozden geçirilmi§tir. Dün Bundan sonra perakende làstik Vilâytimiz ilk tedri.sat meclisi 

(Devamt var) edemiyeceklerdir. kendisilc gorÜ§en bir muharriri- satan taciderin Komisyona yap • dün sa-bah Vali Muavini Ahmet 
mize Ticaret Vekâleti Müst~an tiklar1 müracaatlar tetki.k: edilmi~ 1 Kmi.k'm reisliginde toplanm1~tir. 
Halit Nazmi Ki~mir §unlan séiyle- tir. Bu mürac2atlara gore ~ehri - Toplant1da ·bu yll ilkmekteplerin muhtelif istikamctlcre eshaptan 

üç zat gëinàerd i. .. (Enis) ve (Mû
nis) isminde ik.i biraderle (Habap) 
ismindekrl. bu üç zat, en sür'atli 
hecinlere binerek Medineden u
zakl~1lar. Etraf1 dola§hktan son
ra, dü;mian ordusunun izlerini ;j)ul 
dular. Ve bu izleri takip ederek, 
Medineye bir konak mesafede hu
lunan (Zülhalüe) mev-kiinde, dü. 
man ordusunun karargâ'lum LtZak
tan gormiye muvaffak oldular. 

1 ..,. AH KEMELERDE Ve p 0L1 s TE J mi§tir: mizdekl baz1 fabrikalar imal et - 29 Eylûlde aç11mas1 kararla~ml
" ' <- Türk - Alman ticaret anl~ tikleri lâstik kalo~lan yine kendi mi~ir. Yeni talebe kayit ve kabu-

'----------------------··------- mas1 için yakmda lstanbulda mü.. adamlar1 vas1tasile açhklan pera. lüne 15 Eylûlde b~lamlacaktrr. 
zakerelere 1ba§lanacag. hakkmdaki kende sati§ yerlerile acentalarda ' ikm 
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Alt •• H H ? haberler de>gru degildir. GOrü§'ffie- a im 1 an an IS1? ~ - Y-

in ml' gumu~ mu. . satttrmakta V~ bu suretle pera • lûl arasmda icra olunacaktir. y lcre Eylûl ortalarma dogru Anka- Jtendeciler mallanm buralardan 
rada tJ!l§lamlmas1 muhtemeklir. yüksek iiyatla aldiklarmdan tes • 
Yeni Tiirk - Alman ticaret anla§r bit edilen kâr had1'eri kendilerini ----------------------

Bir aç1k goz eski gümü' çeyrekleri 
alt1n diye sürerken yakalanc'1 

mas1 müzakerelerinde Alman hü. zarara sokmaktadrr. 
Baz1 tahsildarlar ikamet 
mmtakalarmdan h&§ka 

yerlere verildi kûmetini temsil edecek heniiz hiç- Komisyon bu vaziyetin onune 
bir resmî mümessil memleketimi

Bu defa Kure;·.§ ocdusu en gü. 
ziide uvvctlerdcn mürckkepti. 
Ve bilhassa (700 zrrhli) piyade ile 
(200 z1rhh ve tam teçhizath sü
vari)ye malikti. Nakliye hizmetin
de, (3,000) <leve bulunuyordu. Ve 
orduyu, (l,500 kadm)dan mürek

Birkaç gündenb~ri __ ba:1 safdille-r gi ç~yre~lerin ~i~tan k~~'iy(:tle 
ri kandirarak esk1 gumu§ çeyrek- tesb1t edilememt§ 1se de muracaat 
leri altm lira diye süren bir aç1k. edenlerin miktar1 §imdiye .kadar 
gozün türedigi polise yapilan ~i- 7 yi bulmu§tur. 

geçmek için !abrika sahiplerinin 
ze gelmi§ degildir.> perakende sah§ yapmalarmm onü-

Gorülen lüzum üzerine belediye 

tahsil ve tahakkuk ~ubeleri te§ki. 

kâyetlerden anla§ilml§ ve Emni-1 Suçlu Hüseyin dün Müddeiumu
yet te~kilâh bu açi.kgozü aram1ya 1 mili:ge teslim edilmi§tir. 
ba§lami§trr. ---<>-----

kep diger b ir ordu takip ediyor. Polis i§e bll§lad1ktan yirmi dort 
du.' , saat sonra hu kurnaz dalavereciyi 

· yakaltyarak Müddeiumumilige tes 

[l] Abbas bin A'bdülmuttalip, li~ :tmi§~~1?· . .. .. .. 
(Ebû Cebil)in israrile (Bedir) nar- Ôgrend1g1m1ze gore gumu§ çey-

Bakerin muhakemeai 
Ayakkab1 ihtikânndan dolay1 

muhakemesi yap1lmakta olan Ba • 
ker magazas1 müdürü Salamon 

Nobetçi takailer bulunacak 

Geceleri saat 24 den sonra her 
semtte nobetçi taksi-ler bulun -
durulmasi belediyece kararla§h -
nlmi§hr. Hastalik, dogum, olüm 
gibi âcil vak'alar için otome>bile 
ihtiyac1 olanlarm §ikâyetleri boy. 
lece onlenmi§ olacaktir. 

ne ge~k tedbirler almag1 ka • 
rarla§tirm1§lardir. 

Y alova koylerinde tetkikat 

Vali Muavini Ahmet Km1k bu. 
gün Yalovaya giderek ikoylerde 

tetkikler yapacaktir. Bir mimarla 
beraber giderek tamirleri icap e • 
den koy mekteplerini goreœktir. 

--0---

. Tramvay yolcular1 azald1 

lâti mensuplar1 arasmda mütead -
dit nakiller yap1lnu§hr. Muhasebe 
Müdürlügünce baz1 memur ve tah 
sildarlar oturduklar1 mmtakalar • 
dan çok uzaklara verilmi§lerdir. 

- --0---

Tünel aeferlerinin tatiline 
lüzum kalm1yor 

:b ine cytirak etm~ ve esir ecültn4ti. rek pa1 alan altm lira diye süren 
Esaretten kurtulduktan sonra, ad.am 20 kadar sab1kas1 olan Hüse
Meldceye avdet etti. Ve art1k Ku- yindir. Kendi itirafile de anlll§1ldl. 
tey~lilerin hiçbir ~lerine kan.§-1 g1 üzere sarraflardan toplad1g,. e.s
mak i6tamedi. Bu son hareketi ha- ki gümü!? çeyrekleri altm suyuna 
ber aùr dmaz, derhal vaziyeti Re- batrrarak alhn lira diye birkaç 
sulü Ekrem EfendIDïize i>ildirdi. safdile satml§trr. Boyle satabildi-

Sereramn Ïkinci Asliye Cezadaki 
muhakemesine dün de devam o. 
lunmu§tur. Ancak §ahit olarak 
dinlenmesi icap eden Ayakkab1-
c1lar Cemiyeti reisi Abciullahm 
!stanbulda bulunmadig1 anla§Ib 
rak duru§ma pazartesi gününe te 
hir edilmi§tir. 

· Beykozda hayvan aergisi 
bugün aç1liyor 

Bugün Beykoz kazasmda bir Mevsim münasebetire tram.vay. 
cHayvan sergisi• açilacaktll'. Ser- larda yolcularm yüzde 25 nisbe -
'!ide te~hir olunan hayvanlardan tinde azaldigi gorülm~tür. 

Tünel Jray1§mm Amerikadan yo 
la çi.kar1ldlg1 dün telgrafla elek • 
trik, tramvay ve tünel umum mü. 
ctürlügüne bildirilm.i§tir. Yeni ka. 
y~ 1 aya katlar §ehrimize getiril. 
mÏ§ olacakt1r. Bu suretle tünel ~ 
ferlerinin tatiline lüzwn kalm1ya.. 
caktlr. 

"yi yeti$tirilm.i.§lerin sahipleri~ Te§rinievvelden iti:baren yol
para miikâfatile saat ve madalya. ,culann yine arta~g1 talunin olun. 
Jar tevzi olunacaktrr. maktadir. 

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

1 kl Id 
isteyince, ~ içine ba~ka §E?yler dun bile, Nihat gfüilerden ayir -ran 1 arln ami girer. Tahsil gormü§ bir k1z, bu de- mak için, fazla dü§ünmege deg • 

l 
rece romantik olamaz. Ash bile Ke mezdi. Daha dün gece ni~nlan~ 
remi severlœn bir parça ol.:;un nor. g1m bu adanu, ne de olsa, biraz ta. 

Y azan : 1 R F A N D 0 G A N . ::~d~~~~~ -~~i~i:~ru~r~~;t:; : ~~l;, c;a~~~tt~- ~~!:~~~~;~ 
""----------- Edebî Roman 36 _J falar ilâves:nden ba:,ika hiç bir i~ menfî neticeler elde ettun. Du un 

Y.~~az: Her_n son .. ~-larak .. §Unu bir kere, yüzükleri takma.rmztlan 
- Beni dinle Vedia, dedi. Gci rü.. I tu. Fakat sonunu hahrhyor mu • soyliyeyim ~; en buyuk_ du§ma • be~ alti saat evvel, Beyoglunda bir 

yorum ki siz bana ko§arken •. nc 1 sun? Erkek sevdigi km kisa bir ~m olan Mukerrem bey~n k1Z1 _ ~:· kadmi kolunda gez<lirerek gonül 
yaphgm1 t m farkrnda degilsiniz. zamanda nasil unutuvermi§ti. 0 • ~m kanm ola~az. Bem s~v?igm l eglendiren bir adam, bu hareke • 
Bunlan dü~iinebilmeniz için ben! gün sinema donü~ünde f;kirleri 1 msbette buna manmaru ishyo - . 1 b"l" , " ' ~ · - tmde ne dcrece mazur o a 1 lr. 
eski Kenan olarak kabul etmeniz mizi soyierken; siz k1za ac1m1§l1 - rum. Ben kaf<'s arkasmda büyümü~ bir 
lâz1m. Hayatm paradiden scyredi. mz, ben de unutan erkege hak ver Vedia bu son soze de ald1rmad1 k 1 d • . . b kâr ~rkeg·i· n · · ç··nk·· rd" 1z o ma 1g1m 1çm, e ... 
li~i, Iocaya ah§Ik olanlari haddin • m~t1ro. u u mevzu oyle icap et. ve cevap ve i: tabiî haklanm makul gorebilirim. 
den fazla s1kar. Oradan gorülecek tiriyordu. - Bu kat'iyeti elde etmek için, , Fakat Nihadm bu hareketini ma • 
safhalar al.1§1k gozleri oksarken Iliz.im bugiinkü hayatim1z, biraz çok yanh§ muhakemcler yürüt - k 

1 
b 

1 
. . b 

' - · ~ . ' f "lmi d . u u mam lÇm se ep aramam 
yabanc1 gozlen osandmr. Bak s1zc da olsa, o 1 an myor. Burada mü~ün Kenan. Size ac1yarak ko§- "T" 1 i::: · d" b"l k' bT 

• d b tmak hat rl k gu unç o ur . ._., 1m 1 1 e im i ir 
çok güzel bir §f'Y hatirlatay1m: Fa. 1 a, en! un.u ' .1 amama 1 tugumu zannederken, beni eskisi 0 hangi ycrde baska bir kadma 

·· d · · mecbur1yetmde olan b1r adam1m. . . • . . . • ' . kultenln son sm1fm a iken, b1r l . . . g1b1 tammad1gmm pek ry1 belli dün geceki parlak nt§aru anlat _ 
.. ·· . Siz ISe bana ko§arken, sevg1den . . . 
gu~~erfaimbe~cz (Olm.eye_n/k§k)B _di - ziyade §efkat hisleri tll§1yan bir ediyorsun.d ~en ne romanhk. b:r makla me guldür. Bu yarm ?a 
ye u1r i 1 seyre g1tmi:~ 1 • 1z o 

1 
kizsmiz. kmm, ne e smema perdelerm • boyle olacak obür gün de .. Komis. 

v:akltler . birbirimizi gi~lidcn g!z - Beni en çok sikan iey budur den hayal kapan bir zavalh. Ka • yoncu Nihat ~ükrü, benim g1bi 
liye ev1yorduk, fakat ihsas etme. Vedia. Ben sizi sevmekte devam fam, yürüyü§ yolumun en k1ymet. bir kiza hayat arkadal?hgmda ne 
ge korkuyorduk degil mi? Bu film, etsem bile, bunun hududu be§ a- li klavuzudur. Size ko§arken, sev. yerebilir , soyle Kenan? 
bizim birbirimize soyliyemedikle - dim otede sona erer. Fakat siz sev gimden evvel, kuvvetli 1rademe - Bunu bana degil babamza so. 
t.imizi evvelâ anlahr gibi olmu~ - ~ini~ blrle~eye kadar gotürmek baghy1m. Sizi hiç sevme.mi.1 ol.say. run Vedi~ 

- Babamla bu yüzden kaç de. rece zekl olan bir adam, manhg1. 
fa kavga ettik: biliyor musun? 0 m béiyle yerlerde kullanamryacak 
zavalh aciam muhakkak ki hasta. kadar bcceriksiz miydi? 
Annem kocasmm esiri bir ka.dm. Vedia, bir sürü muhakeme yü. 
Ben de arada onlarm yanh§ dilijün ni.ttü, dü§ündü, fakat meselenin 
celerine kurban gidiyorum. ele ahmr bir tarafl olmad1g1m gO. 

- Nihatla bir müddet n~anh • rilnce de; babasmm zavalhhglill 
lik hayah .sürdükten sonra bclki bir kere daha tasdik etti. 
iyi neticeler eldc edersiniz Vedia. - Sizi yordum Kenan, aynla -
Sizin gibi -bir k1zla ni§anlanan er. hm isterseniz? 
kek, muhakkak ki zamanla fena - Ben yorulmad1m Vedia, fakat 
tabiatlerini birakmaga çah§acak - 1 siz lüzumsuz yere üzülüyorsunuz. 
tir. Hattâ ben oyle zannediyorwn Kendiniz\ Liraz da hâdiselerin gi. 
ki; bu adam sizi çok seviyor. Bu di§atrna birakm. Ya§lD..iZ henüz 
yüzden, beni istanbuldan kovmak 0mrünüzün üçte biri sayiltr. ile • 
için babamzla elele bile verdiler. ride ne olacagm1z belli degil. Bir 

- Benim bundan haberim yok fikre kul kéile olacak kadar boyun 
Kenan. Bôyle §ey nas1l olur? egmeyin. Siz talihinizi ikavahya -

Dordüncü Vak1f han meselesi - eagm1za, b1rakm talih sizin pe§i • 
nin neye delâlet ettigini, dün ge -
ceki ni~an meselesile anlanu§ olan 
Kenan, Vediaya hepsini birer bi. 
rer an la tt1. 

Klz son derece üzülm~tü. Bir 
babamn etiket yüzünden klZlna bu 
kadar eza vermesi haks1zhgm en 
büyügüydü. Ticari i§lerde son .de. 

nizden kossun. Bugün iztirap çek.. 
tiginizi zannetseniz bile; bunun, 
yarmki güzel nayatmlZI kontrol 
etmek iç1n, çok iyi bir miyar ola.. 
cag,.m da kabul etuneniz làz1m. 
Tabiatin bir kanunu vardlr: Ser • 
le.es kendi hissesinden fazlasm1 is-

(Dovallll var) 

FIKiRLER 1 
Harp ve fevk alâde 
zamanlarda her hac 
reket ve her karar 
manhkla olçültmez 
·:azan: Hâmid /Vuri Jrmali 

Siyasî, içtimaî, iktisadî bütün 
kanunlarm, kararlarla hareketle
rin esash ve devamh olmas1 içill 
milletin veya kütlenin tbu husus• 
taki ihtiyaçlarma uygun bulunma• 
s1 lâz1mdir. Normal ~enelerde bu 
esaslara alâkadarlarca riavet olu· 
nur. Millet vekillerinin topland1k· 
lari meclislerle devlet ~ralannlll 
mutehass1s âzas1, bir bakteriyolo
gun veya kimyagerin ugrll§Illas1 
gfüi bu hususlarla, kararlann, 
kanunlarm milletin ihtiyaçlarma 
uygun olup olmadig1 etrafmda tet. 
kiklerle ugra§irlar. Boyle isabetler 
fazla, yanh§hklar az olur. 

Fevkalâde senelerde ve zaman• 
larda Î§ bunun tamamen aksine
dir. Meclisler, mutehass1s âza, 
muktedir elemanlar sôz, fikir, rey, 
karar sahibi olamazlar. BHhassa 
memleketler fetheden milletin or· 
dusuna mensup erkânla komutan· 
larm dü~üncelcri, kararlari dogru 
veya yanh§ drhal tatbik olunur. 
Avrupadan ·ba~ka Uzak ~arkta. 
Afrikada, Suriye ile Irak ve Filis
tinde fev·kalâde zamanlara mah· 
sus kararlara, Jcanunlara, emirler
le nizamlara 'birkaç yildanberi 
s1kça tesadüf olunuyor. 

Siyasî, içtimaî, iktisadî bütün 
kararlarm, kanunlarm, hareket· 
lerin ruhî sebepleri, zaruretleri 
vard1r. Meselâ Sovyet Rusyanin 
tanmm~ ediplerinden Alekse:l 
Tolstoy'un riyasetinde toplanan 
Slrp, H1rvat, Bulgar, Karadaît, 
Slovakya. Lehistan, Sloven, Rü -
tenya gibi Slâv milletlerin fikir a· 
damlarmdan mürekkep ·bir hey'e• 
tin Slâv ittihadmm canlandml
masma karar vermesini fevkalâde 
zamanlarm icaplari sLrasmda tet· 
kik edebiliriz. Birtak1m askerî ha· 
berler, vukubuldugu tekrarlanan 
askerî krt'alarm Afrikadan, Fran· 
sadan, i§gal altmdaki diger baZl 
memleketlerden §ark cephesine 
mi, Avrupaiun 1b~a bir mahalli• 
ne mi naklolunduklarma ait §ayia
lar dogru mudur? Si.hhati tes-bit 
olull.9Uil veya olunmasm, anormal· 
ligi ve fevkalâde ahvali temsil e
den muharebe, kanh mücadele 
içinde ak1l ve mantiga dayanam1· 
yan hesaplann, muhakemclerill 
haricinde hareketlerin beklenebi• 
lecegini de ka•bul etmelidir. 

1789 inkilâbmdanberi 150 sene 
kadar Fransiz .rnilletinin tapt1g1 
demokrasinin, Marc§al Peten'i!l 
bir beyannamesile tam resmî bir 
tarzda y1k11masm1 da:hi yine an.or· 
mal zamanlarm hâdiseleri aras111· 
da sayabiliriz. 

Sovyet Rusyadaki mukaverne
tin devam1 s1rasmda General Fran 
ko ispanyasmm, Mare§al Peten• 
Amiral Darlan Fransasile birlikte 
!talya ve Almanyaya tâhi olara~ 
Garbî Akdenizde, $imali, Garb1 

Afrlkada ingiltere aleyihine miii' 
terek hareketleri de ihtimal ki ya.• 
km gelecekteki hâdiseler arasmd3 

bulunacaktir. Boylece Uzak $ar1'' 
ta dahi beklenen geni§ sahah, 11e' 
defli deniz, kara, hava harplerine 
ba§lanm1yacagm1 mfulbet delâi1" 
istinaden iddia edemeyiz. Halitl• 
istikbalin milletlere temini icaP e' 

den, elzem olar. huzur ve refji}lli 
sükûneti ugrunda milletler araS'. 

·lll 
anl~alara dayanacak ~irli", 
yerine, ik.i yil evvel ~mdi:ki rn° 
harebenin ba§lamaSI :!'lul ve . JtlS~ 
tik hesaplanm.n haricinde brr h 
dise idi. Mücadelenin sükûnet b 01; 
mas1 yerine aksine k1z1§mas1, yeti 

yeni ~iddetlere, geni§lemelere lii.i~ 
hesiz surette namzet olmas1, aJ1°d. 

• !• 
mal ve fevkalâde baller de, hB 
seler de hitama dogru alâtn:tl~ 
l;len saytlamaz. Bu sebeplerdU" ~· 
harp harici milletleri dahi, fevl< 

r· 
lâdelikler içinde hulunm:ya, ar.0

1
( 

mal kararlara sevkediyor, mcd>~I 
b1ralayor. Birle§ik Amerika ~~ni 
bu yoldaki misallerden birJS• 
te!lkil eyler. __..-/ 

Belediye KooperatifinÎJl 

komür aatlJl ie 
Yakl . .. seoetl 

a~an mevsrm muu~. · _ ur 
Belediye Kooperatifi komur •11 i , 
lar1 için muhtelif semtlerde ye~;r 
den 6 ~be açmag1 kararl~urJl 
tir. !{~' 

Bunlardan üçü 1.tsküdar ve 'a1'' 
d1koy ile Bogaz.içinde bulunac 
tir. 
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15 - ACUSTOS-194i !KDAM ·----

Arjantinde müt-J B 0 Y 0 K / Am erikada 
hi~ f1rt1nalar Manevra büyiikgrevler 

Kim kime üstün 
bulunuyor? 

Almanlar Moskova 
Berlin bombard1man-
lann1 mukayese ediyor 

Berlin 14 (A.A.)- Berl.inin Sov 
yet tayyareleri tarafmdan bom -
bard1manma dair Londra ve Mos • 

Agaçlar koklerinden 
ç1karak devriliyor, 
dam la r uçuyormu§ 

A Bue~o~ - ~ires 14 (A;~·> - ?fi: 
d riantmm §Imali garb1Smde §id • 
d;t11 bir fll'lma hüküm sürmekte. 
d •t. Birçok ôlen ve yaralanan var. 
"· Iluzgâr mezruata zarar ver • 

~ekte, damlar1 ve çatilan, agaç • 
dari, elektrik direklerini yerlerin. 
. en sèikup atmaktadir. Caracoles 
~as~onunda büyük bir kar ç1g1 
<1· k1§1yj ezmi§lir. Bunlardan ye • 
e'Si iilmü~tür. Kar ç1g1 ruzgârla 

uenos • Aires semalarma kadar 
~•hn ktrmm bir kül yagmurunun 

ci 
1 

P et~1gi bir haceri semavînin 
6'·~1Jtile vukuagelmi§tir. 

Amerika garp 
sahillerinde 
ba~l1yor 

Bu, dünyan1n en bü
yük ma ne vr alan 

olacakm1§ 
Fortlewis - Va§ington 14 (A. -

A.) - Amerika Birle§ik devlet -

Otuz fabrikan1n ame-
1 es i Ï§leri b1rakb 
VB§ington 14 (A.A.) - Ofi: Res kov nm uydurma haberlcri hak • 

mi mahfiller millî müda!aa ihti - kmda D. N. B: ajansmm ôgrendi • 
y_açlarmm imalâtma çah~n fab - ~e gore, Sovyet tayyareleri tek 
r1kalarda zuhu~ eden _grevler hak.. I bir defa Berline gelmi§ler ve cem
kmda ba21 endi§eler izhar ~tmek.. an bir ton agirhgmda 20 bomba 
tedir. Fi!hakika bundan ~ir hafta almi§lardir. Diger üç gecede Ber. 
evvel yalruz 14 bm grevc1 mevcut line yakln§maga muvaffak olama.. 
iken bugün 23.400 amele istihdam mJ§lardJr. 
eden 30 fabrikada grevler ilân e
dilmi§ bulunmaktadir. __ .,,""_ --

Uzak ~arkta 
lerinin garp sahilinde, tarihte mis (ilnl tarai! l inci sayfada) 

Ji gôrülmemÎ§ büyüklükte rnanev- sene zarfmda Birle§ik Amerikaya 
95 milyon 735 bin dolarhk 1ptidaî 

Buna mukabil Alman tayyare -
cileri her gece Moskovaya gitrni§
ler ve son dort gece içinde 60, 35, 
70 ve 40 ton in!ilâk bombas1 at -
mt§lardll'. Moskova üzerine yap1 • 

ralar dün b8§1.anu§t'_1'. madde 1hracati yapmi§lard1r. 
Manevralarm temi §Udur: VB§ington 14 (A.A.) _ Devlet 

!an bu :aarruzlarda, mühlm silâh 
ve bilhassa yar1s1 Moskovada te -
merküz ettirilmi§ bulunan tayya.. 
re endüstri merkezi hasara ugra -
tilm1§tll'. 

Amiral Darlan 
(Bas tara!1 1 in<'i sayfada) 

olacak olan üç ordunun Olüleri O. 
nünde egilirim. 

Bu ordularm, yükl.ek mane\'Ï rn
s1flarm1 ve milli imamm gayet iyi 
tamd1g1m esirlerini de dü~ünüyo
rum. 

Her üç ordumurun da parolas1 
aynidir: 

.;;eref ve vatan, liyakat ve di· 
siplin .• 

Mare§ale bu dôrt kelime rehber. 
lik etmektedir. Bu dort kelime, 
bizim de rehberimiz olmahdir.• 

ADALET KONSEYÎ 
Vcyi, 14 (A.A.) - D.N.B: 
Ekseriyetle iyi malûmat alan bir 

membadan ôgrenildigine giire, Ma
te§&! Peten tarafmdan kurulacagi, 
geçen günkü nutkunda haber veri
len siyasî adalet konseyi, Riom 
yill<sek mahkemesinin vazü'elerini 
üzerine alm1yacaktir. 

Bu konseyin tesisi, daha dogru
su Mare§al Petenin FransJZ felâ
keti müsebbiplerinin muhakeme. 
sine §ahsan müdahale edecegini 
gostermektedir. 

Bu konseyin vazifesi, devlet rei
sine, muhakemenin çabuk yap1lRuzvelt Çorçil 

(Ba.s taraft 1 inri sayfada) 
~'e . r1nde mutab1k kalm1§lard1r: 

l - Îki memleket, hi9bir arazi 
&e1141emesi veya ba~a bir gen~le

Los Angeles sahil muhafaza ge- , nazm M. Hull tarafmdan Büyük 
milerinden birisi, açlklarda bir is- \ Brita.nva, Kanad~, ve Avustralya 
tilâ filosunun ilerlemekte oldugu.. SJyas1 mnhf1ller1mn muhtemel o -

.. .. larak M. Duff Cooper'in i§lirak e-
nu gormu§ ve buna kar§l harekete d - . b to 1 1 h 1 . . ~· . . eceg1 :r pan intn az1r anm1~ 

Gorki, Tala, Harkof ve Donetz mas:ru ve lâz1m gelirse, kanuni 
gibi diger yerlerdeki tayyare fab- m~amelenin ikmalinden ev~el C:.e
rikalar1 Moskovadaki gibi bir en- zru tedbirler. almmasmm mumkun 1 
düstri merkezi degildir ve . ktlacak vesa1ki vermek olacaktir. 

ll1e aramamaktadir. 

1 2 - iki memleket, aliikadar mil
<:tJe . 

i rm sePbestçe !fade edecegi ar-
~larina tetabuk etmiyen hiçbir 
~azj degi~mesini gormek arzu et. 

·ernektedir. 

1 
3. - Îki memleket, bütün milleL

ie'.1n, idaresi altma girecekleri hü
·lL~et §eklinl seçmek hakkma hür
~et etmekte ve cebirle hükümran. 
·k Ve kendi kendini idare haklari 
~:~·•dilmi§ bulunan milletlere bu 

1··~larin iade edildigini giirmek ar
u e;-lemektedir. 

h .. 4 - Îki memleket, mev.:ut taah. 
b~llerini nazar1 dikkatte tutmakla 
erabcr, büyük veya küçük, galip 
~eya maglûp bütün devletlerin, e
b 0llomik refahlan için ihtiyaçlari 
v 1Jlunan dünya iptidai maddelerine 
lee h~arele müsavi §eraitte i§lirak-

r.n, teshilc gayl:'Mt edecektll'. 

1 -~ - i k1 memleket, herkese daha 
( Çal~a §eralti, ekonomik te -
~~k.i ve sosyal emniyet lemini i -

1
·n ekonomik sahada milletler a -
asll:lda c·n tam i§birligi vücude 

g, .. 
•trrnek arzusundadll'. 

~ 6 -::- iki rne~leket, Nazi tahak -
t ~l'nunun niha1 tahnbmden son • 
la., büttin milletlere kendi hudut.. 
•ti. dahi;inde emniyette ya~amak 
~·a.s1talanm verccek ve ·bütün mem 
•ek 11 . h e e1·de bütün insanlara k~md.i 

geçilm1§.ir. Fakat daha evvel, iki oldugu §ayialan deveran etmek-
gündür bir sinir harbi ba§lami§ 

1 
tedir. 

ve mütearnzlar, bu iki gün, müda.. Tahm.in edildigine gore bu top • 
fikrin kuvvetlerini dagitmak mak lanhda Uzak§arktak.i inki§aflar 

gorü~le~..,ktir. 
sadile, Il'Üteaddit §a§irtlc1 hücum.. 
lar yapmt§ bulunuyorlar. 

Warden kalesi ale§e ba§lantl§, 

fakat hakemler bu kalenin 16 da • 

kikada tahrip edilrni§ oldugunu 

~abul elmi~tir. Bunun üzerine 
mevhum istilâ filosu, Seattle'e ka.. 
dar ilerlemegc devam eylemi§tir. 

YENi BiR KRUV AZôR 
Va§ington, 14 (A.A.) - Ofi: 
Alti bin tonluk yeni •Reno. kru

vazorü, dün tezgâha konulmU§tur. 
Bu harp gemisinin in§as1 iki sene.. 
de bitecektir. Geminin ill§Mli Bir-
1€§ik Amerika filosunun büyütül
mesi ve her iki Bahrlmuhitte birer 
filo vücude getirilmesine ait pro

Muazzam Mochard tayyare mey gram cümlesinden bulunmakta.. 
daru ve müdafaa hava kuvvetleri

nin yar1smm tahrip edildigi. kabul 

olunmu~tur. 

Alman tebligi 

d1r. •Reno• 15 milyon d.olara malo. 
lacaktir. 

Va§ington, 14 (A.A.) - Ofi; 
Ayan meclisinin bütçe encüme

ni Birle§ik Amerikanm Atlantik 
filosu için Porto.Rico da bir deniz 

(Bai tarat1 1 inci sayfada) üssü tesisi maksadile lüzu.mlu olan 
Alman ve Macar te§Ckkülleri ta- 21 milyon dolar!Jk kredinin aç1l
rafmdan sanlmt§hr. Bug'un gar • masm1 kabul ve tasvip etmi§tir. 
binde mühim miktarda dii§man Diger taraftan l>ütçe encümeni bu 
Jruvv~tlerinin imhasi muhakkak deniz üssüne ait in§3atm Terre 
l>ulunmaktadir 

1 

Neuve ve !rinj;lad ~a. hemen ba~-

G
üNL•• EBLÏÔ lanmasm1.ayan n:ec~e ehenum-

uK T yetle tavs1ye etmi§t1r. 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman tl!b- Melbourne, 14 (A.A.) _ Resmen 

ligi: bildirilcligine gore, harl>in ba§lan. 
Ukraynada Alman - Rumen kit- g:cmdanberi A vustralyada asker< 

alar1 dii§mam takip ederek Odesa almanlarm miktan 218.000 dir. 
Geçen sene ayni devrede aske

re ahnan larm miktan, ancak 
100.000 ki§i idi. 

istihsalâtmm noksamm telâfi e - AMER1KAN MATBUATININ 
demez. Bundan ba§ka bunlarm HiDDETi 
istihsal kabiliyeti de il!Çi azbg1 ve 
Alman taarruzlarmm neticesi o • 
larak nakliye ve diger sebepler do. 
layisile gitgide azalmaktadir. 

Bu §erait alhnda Sovyet kuman 
danhgmm geni§ mikyasda askerî 
harekât için kâfi hava kuvvetleri 
olazruyacag1 anla~1hr. D. N. B: 

Metrûk bir În
giliz gemisi 

lspanyollar 
kendilerine 

alarak 
mal etti 

Londra, 14 (A.A.) - Amerikan 
matbuati yeni Frans1z diktatôrlügü 

müvacehesinde Birle~ Amerika 
hükûmetinin mukabil ted.birler 

derpi§ etmesinin irnk.ân dahilinde 
oldugu mütaleasmdad1r. Me\17lu.u

bahis mukabil tedl>irlerin ~hca.. 
lan VÎ§i hükûmeti ile dipLomatik 

münasebetleri kesmek, General 

Dô Gol hükûmetini tammak ve 
MartiniJc adasm1 ~gal etmek ola-

cak:tir. Maamafih Reisicümhur 
Ruzvelt seyahatten avdet etmeden 

evvel BirlC§ik Amerika hükûme
tince lbu bapta herhangi bir karar 

Vigo, 14 (A.A.) - Ofi: Bir Al- ~it~t~ih~az-~~~ .... il .... m ..... i .... : .... ece ..... ,..,k,...t~ .... r ............................. ........... 
man denizalt1S1 tarafmdan topa tu
tulan ingiliz Televa petrol gemizi. 
mürettebati tarafmdan terkedil

m~tir. !spanyol gemicileri, met· 
rûk gemiyi alevler içinde Vigo'yl 

getirmi§ler ve burada tamir etmi~ 
lerdir. Gemi ispanyol bay•ag: ile 

tekrar seferlerin~ ba§hyaca!-:t1r. 
Mezkûr gemi Îspanyol salâh1yet
tar mahkemesi tarafmdan enkaz 
telâkki edilmi~ ve Campsa ispan
yol petrol ticaret kumpanyasma 
sahlml§llr. 

Futbolcü Cihat 
evlendi 

Kiymetli futbolcülerimizden Fe
nevbahçe ve millî taklm kalecisi 
{Cihat Erman)la Bayan (Melâhat 
Kurcan)m dügünleri dün ak§am 

Harbiyede Orduev; salonlarmda 
mümtaz davetlilerin huzurile ya. 
p: ld1gm1 haber ald1k. D<>gerli fut
bc.Jcümüzle genç e§ine saadetler 
dileriz. ....... . ,.. 

Bug nehrinin mansab1 arasmda 
Karadeniz sahiline varmt§lardir. 

Cephenin diger lrunmlarmda hare.. 

kât devam etmektedir. Hava kuv-/Yatlarm1 korku ve ihtiyaçtan â
t~ l'a~ayabilcccklcri teminatiru ge. 
·l'l>cek 1 vetlerimiz Odesa, Nikx>layefte bu-
~ o an bir sulhün teessüsü • 
~ gërmek ar-wsundadir. Junan nakliye gemilerine §iddetli 

la. 7 - Boyle bir sulh, bütün insan hûcumlarda buhmmU§lard1r. 
ESRARENGIZ DANSÔZ 

!'\ r~- açl!< dcnizleri _ve ?kyanusla.. 14.000 tcnluk bir nakliye gemisi 
llie]j~'-•Z geçmek 1mkamm ver • 1>atmlm1§ ve diger 5 büyük nakli-
~ r. ye gemisi de hasara ugratilml§lir. 

!litt!- lki memlekct, bütün dünya Berlin, 14 (A.A.) _ Alman avci 
ln, el!erinin, gerek maddî gerek ve torpil tayyareleri ile Sovyet ha
v.111e"! sebepler dolay1Sile, kuv • 
g 1 istimalini terketmeleri laz1m va kuvvetleri arasmda cereyan e. 
~~ di~i kanaatindedir. Kara, de • den hava muharebelerinde tayya
lar' Ve hava silâhlari, kendi hudut- relerimiz 110 Sovyet tayyaresi tah-: 
~ .. '.. d•§•r:da ya§ayan milletleri te- rip etmi§jerdir. Bunlardan 71 i dü
'•1Jzl §Ürülmii§ ve 39 u da yerde tahrip 

Odeb c lehdit eden veya tehd.it edilmÎ§tir. 
dan •le~ek olan milletler taraf1n • 
b1r 18.'.•male dcvam eclildikçe hiç BÏR TEKZÏP 
lliiy ll'lustakbel sulh idame o!una • Bükre§ 14 (A.A.) - Rador ajan. 
ha. acagrndan, iki memleket, da - s1 bild.ir1yor: 
ltil':~ni_§ ve daimî bir umwni em- Tuna üstündeki Çernavuda kop
~<r s1st{>ffijnin teessüsüne inti - rüsü hiçbir hasara ugramaIIllijhr. 
~~llditun'. b11 gihi milletlerin silâhtan 
~- " Yalmz cüz'î b::zi bomba parçalari 
:"Ilia . esas §arh te,.Jtil ettigi 
~t ahndedir. Keza, iki memle _ isabet etm~tir. Baz1 ~ayialar hilâ-
~e ~ 8_Ulhü seven milletler üzerin.- fma olarak koprü üzerindeki de -
let;/'C~. silâhlanma yükünü hafif. miry-0lu münakalâti eskisi gibi 
birt.1 blltün diger mümkün ted _ mutad ~kilde devam etmektedir. 
~ •te .. a d •t!e . - r 1m edecek ve bu ted - BiR SOVYET ALA YI BOZULDU 
!.tu{: lc,;vik eyliyeœktir. Berlin 14 (AA.) - D. N. B: bit. 

l AlCA.TI RUZVELT iSTEM!$ diriyor: 
. Ondr 1 Jan81n a 4 (A.A.) - Royter a - ilmen gêilü cenubunda cereyan 
d;riy0~~ Parlamento muharriri bil eden muharebelerde 103 üncü Sov 

l!"r · • yet avc1 alay1 Alman k1t'alan ta • 
~tine n~ ka?ar ingiliz mii§ahid • rafmdan çevrilmi§ ve elimize esir 
4katin gore, 1luzvelt _ Çorçil mü • dü§en pek az yarah rnüstesna ol _ 
I,,; afin~'l. VUkubulmas1 içm Çorçil mak üzere tamamile imha edil _ 
haYret an Yap1lacak bir te§cl>büs mi§tir. 
lliUlàk uyand:rnuyacak idiyse de B1R DiSTROYER BATIRILDI 
1eklif a~in vukuunu M. Ruzvelt Berlin 14 (A.A.) - D. N. B: AL. 

}! e nli~tir. man pike bombardrman tayyare -
'-be:~~d lllak:nesinin anahtan me. leri, Finiandiya korfezinin med -
l\\e'llle• e olan bunca §ahsi;9etleri halinde bir Sovyet d.istroyerini ba.. 
~.hli1;e7~tb_d1~ma ç1karmak gibi tirm1§lard1r. 

1 
arr • M Ir 1§den çekinmiyen M. l ""=====,.....--..,.,,,=-=-

~~~tlJ~.; ~l!u~~!:le§~~y~o~ ri G 0 z y A(' LA RI 
~ u m"1· Y 
( t~lld u .aka\Jn ingiliz parlamen.-
et 1 ~ ~ apacag1 akis, iki memle. 

luldan avasm1, zafere ulll§t1ran 
'lia ''l dô>.ba ileri gotün:nek için 
~ bJiui 1t~lll1klar1 tehlikeyi bile te. 

<r 1 tdcn iki devlet ad•mma 
Il: ·:.net bis.si olacaktir, 

Etem hzet Benice'nin bu 
romaru lnlulâp Kitabevi tara
imdan yeniden basùtru~hr. 
Okuyucularmu:za tavsiye ede
riz. 

cTahkikata eger mutad §art -
Jar içinde Ote! Modern'den ba§
Janacak olursa hiç bir neticeye 
v.ar1larruyacagi m$akkak:t1r. 
Çünkü bu darbeyi indirenler 
herhalde bütün tedbirleri alml§ 
lard1r. Ve onlar bütün tedbir -
lerini almI§ olduklar1 için ben 
kartlan tamamile kan§lirdim. 
Cesedi otelde mi biraktilar? Pe
ki. Buna mukabil ben de cesedi 
bir taksi §OfêiI'Ünün yard1m1 ile 
has1r bir sandik içinde nebatat 
bahçesine naklettim. $<>for yüz 
frank mukabilinde susmag1 ka -
bu letti ki soz aram1zda bu pek 
az bir ücrettir ... 

cCesed ertesi gün nebatat bah 
çesinde bulundu. Katilin ne ka.. 
dar hayret ettigini tasavvur e -
dersiniz ... Bu aral1k ki.m bilir 
ne büyük bir endi~ içindedir! .. 
$a§kmhkla bir ihtiyats1zhkta 
bulunmas1 melhuz degil roidir?. 
Diger cihetten ben ihtiyati 
mahallî polise kendimi tamt -
mamaga kadar ileri gotürüyo -
rum. Zararh bir bo§bogazhga 
mâni oimak lâzun. .. 

cBen •$en - Degirmen. de Î

ken kaiilin de orada bulundu -
guna ~·iphe yoktur. Bende o ge
ceki mû~terilerin listesi var. Si
nirli olduklar1m gordügüm iki 
genç arkada~dan ba~hyarak bü.. 
tün mü~teriler hakkmda tah -
kikat yaptrm. Muhtemcl müc -
rimlerin sayJS1 azd.1r: Jan $abo, 
Rene Delfos, Genaro, Adel, Vik 
tor ... Bunlara çalg1c1lardan bi
ri ve ikmci garson Jozef de Hâ
ve edilebilir. Fakat bence iki 
genç arkada§l hesaba kalma -
mak lâz1m ..• Onlar hakkmda 
tahki.katmu tamamlamak üzere 
iken siz müdahale ederek Jan 
$aboyu tevkif ettiniz! Delfos 
kaçt1! Gazeteler cinayetin •§>en.. 
Degirmen• de Î§lendigini ilân 
etme~e ba~lad1lar ... 

Megre derin bir gogîis geçir-

1 
Zab1ta Romani: 39 

Türkçesi M. Feridun 1 
di ve bacaklannm vaziyetini 
degi§lirdi: 

- Bir arahk tuzaga dü§tügü. 
mü zar.nettim. Utanmadarl iti_ 
raf ed;~·orum! ... Jan $abo cese
di kapilar kapand1ktan bir çey
rek saat sonra barda gordügü _ 
nü o kDdar kal'iyetle sêiylüyor
du ki. .. 

Delvin sêizünü kesti: 
- Müsaade buyurun ... Cese _ 

di filhakika barda gôrmü§! 
_ Hayir ... Birkaç saniye ya.. 

nan bir kibritin t§igmda yerde 
yatan bir cisim gôrmü§... Ce _ 
sedi tamdig1m idclia eden Del _ 
fostur ... Gôzünün biri açik, biri 
kapah oldugunu sèiylüyor ... i;;u. 
rasm1 da unutmay1ruz ki bu ço.. 
cuklar oldukça urun ·bir zaman 
hareket etmeden durduklar1 
mahzeaden çlkm1§lardi, korku _ 
y-0rlard1, bu onlarm ilk h1rsiz _ 

hgi idi. .. Delfos arkada§m1 h1r. 
sizhga te§vik ettigi halde cese
di yerde gêirünce evvelâ kendi 
telâ§ etti. Zaten sinirli, hasta • 
hkh ve sefih bir çocuk .. Haya. 
li mütemadiyen faaliyette .. Ce 
sede dokunmad1, hattâ yakla§ _ 
madt bile ... !kinci bir kibrit ça.. 
karak bir daha bakmaga cesa • 
ret edemedi. lkisi d·c tezgt..hm 
çekmesini açmadan kaçtilar ... 

cGrafopulosun evvelâ ç1k\Jg1 
halde sonra neden •$en - De _ 
girmen•e dondügünü ara§hr _ 
manm bunun için tavsiye et _ 
tiro ... Çünkü biz a§k yüzünden 
veya para yüzünden i§lenmi§ 
bir cinayct veya âdi bir hirs1z -
1Ik vak'as1 kar§IStnda bulun • 
muyoruz. Bilâkis pek ak1lh ve 
mükemmel bir te§kilâta malik 
insanlar tarafmdan hazirland1 • 
g1 için polisin ekseriya hallede
medigi meselelerden biri karst-

smday1z. Ben de i§te bunun için 
kendimi tevkif ettird.im. Kart • 

lart mütemadiyen kan§hrmak 
lâz1m! Mücrrmler hiç bir tehli
keye maruz bulunmad1klarma, 
tahki.katm yanh§ yola sapt1gma 
kanaat getirmeli! Ancak bu sa
yede bir tedbirsizlik yapabilir -
Ier ... 

Delvin hcnüz ne diyecegini 
bilemiyordu Megreye itimats1z.. 
hkla bakrnaga devam ediyordu. 
Yüzü o kadar komik bir §ekil 

almi§II ki Mcgre bir kahkaha at 
maktan kendini alamad1. Sonra 
dostane bir lisanla dedi ki: 

- Haydi can!lil, bana dan! -
maym1z!... Mmkcil1k ettigim.i 

kabul ediyorum! ... Size bildik -

lerimin hepsini sêiylemedim. Da.. 

ha dogrusu sizden yalniz bir ~y 
saklad1m: Has1r sandJgm hikâ -
yesini... Buna mukabil benim 

bilmedigim ve sizin bild.iginiz 
bir §ey var ... 

-Nedir o? 
- Belk.i de §imdi k1ymeti pek 

büyük olan bir ~y ... Hattâ bu 

sêiylediklerimi onu ôgrenmek i -
çin size anlathm. Sandlk neba.. 
lat bahçesinde bulundu. Grafo.. 
pulos'un üstünde adressiz bir 

tek kartvizit vard1. Buna rag -
men ogleden sonra c§len - De -
girmen'e gittiniz ve $abo ile 
Delfos'un mahzende sakland1k _ 
lanm ogrendiniz. Kimden? 

Delvin gülümsedi. Gururlan _ 

mak s1ras1 ona gelmi§ti. Derhal 
soze ~hyacagt yerde piposunu 
agir agir yakh. Parmagile kü -
lünü bashrd1. Evvelâ: 

- Tabiî, benim de muhbirle. 
rim var ... 

Dedi ve bir müddet daha dur
du. Hattâ kâgillan k~hrmak 
ihtiyacm1 hissetti. 

(Devami var) 

SAYFA- 3 
-----~~~~-

Fransadan Cibu· 
tiye bir uçu~ 

--<>----
Bir pilot mektup ve 
tibbi ecza gotürdü 
Paris, 14 (A.A.) - Ofi: Air-Fran-

c7 hava scyrüsefer §irketinin ba§
p1lotlarmdan Gaston Durmon Cibu 
tiye ilaç ve posta müraselâtm1 
gotürmek üzere 10 bin kilometre
ye yakm bir hava seyahati yapm1§
IU'. Halen Parise avdet etmi§ olan 
Durmon, Cibutiye gidj1;Jnin ora 
halk1 üzerinde rahatbk verici bir 
inbba tevlit ettigini soylemi§ ve 
demi§tir ki: 

Tekrar oraya gidecegiz, bu mü
nasebetle §Unu da izah edeyim ki, 
ber üç haftada bir Fransa ile Ci
buti arasmda muntazam hava se

' 

Bulgar;standa 
idàm cezalar1 
Y eniden dokuz ca

sus idr m edildi 
Sofya, 14 (A.A.) - D.N.B: Ec

nebi bir devletin hesabma casus· 
luk yapml§ olmakla suçlu 9 ki§i 
Bulgar askerî mahkemesi taraf.n
dan idama mahkûm edilm~lerdir. 
Bu mahkûmlann hepsi dün as1!
rn1st1r. 

Çorumda Millî 
~ef Günü 

Büyük merasimle 
tes'it e di l di 

ferleri yapal>iliriz. Ayn1 zamanda Çorum 14/8/1941 - Mi.Ili $efi -
Madagaskar'a kadar da seyahat et-1 miz !nouünün Çoruma geli§lerinin 
meyi dü§ünüyorum. Müstemleke- birinci y1ldonümü dün Çorlulula.. 
lerde l:mlunan yurtta§lanmmn ma- rm içten tezahürati ile kutlan -
neviyahm yükseltmek \"e onlara, mi§t1r, Valimiz ile askerî ve mül
maddeten de yard1m etmek için ki erkân da i§lirak etmi§lerdir. $e
dogrudan dogruya temas etmek en l hir sabahtan bayraklar, defne da!.. 
iyi bir çat'ed.ir. 1arJ ve taklarla süslenmi§tir. 

suit::rÀ;i~nN;s11 01dürüldü? l 
'-------------lr'azan:M. Sami Karayel--' 

Arzmiyaz, Sultan Azizin efen - Fakat Hafiz Mehmet bey, Arzi. 
diligi zamamndan beri gozdesi Î- niyaz il~ Hüseyin Avni pa§a ara
di. Mahremi esran idi. PadÎ§ah o- smdaki hususi münasebata vâk1f 
lunca hazinedan olmu§tu. 'gildi, 

Yani, Sultan Azizin paras1, mü. Gozlerle konU§ffialar nihayet 
cevherati mali, mulkü Arzmiya • vuslat1 ternin etti. Arzmiyaz bir 
zm elinde idi. YB§l geçmi§ oldugu gün Hüseyin Avni pa~ay1 Aksa • 
halde yine padi§ahm ho§una gi • rayda Sineklibakkalda bir eve teb
den ve arada s1rada fr&§i padi~ • dil olarak çag1rtti. 
hiye nail olan l>ir ·bende id1. Arzmi~ azm, saraydan ç1krna bir 

Fakat Sultan Aziz, eskisi gibi kap1 yolda;1 vard1. Bu çerkes ka
gozdesinin fira§ma dü~kün degil. dm1 ihti:,ard1. Arzmiyaz ona ,·oide 
di. O, yeni ve korpe gozdelerle va. nazarile bakardi. Ve ber türlü ih. 
kit geçiriy-0rdu. tiyacm1 temin ederdi. 

Arzmiyaz, diri ve canh oldugun.. Arzmiyaz, bu kadmm evine ara 
dan erkcksiz duramazd1. Binaen - sira tebdll olup gelirdi. Î§le, bu, 
alcyh, ber nas11sa Hüseyin Avni ihtiyar kadm vas1tasile bir vasila 
pa~aya gêiz koymu§IU. bulup Hüseyin Avni pa§aya bir ha 

Hüseyin Avni pa~a. ber Cuma ber yollad1. 
selâmhk .-esminde gelir, gozlerile Pa§a, ~ebdil olarak bir gece bu 
saray arabalarim ~yle bir tefti§ eve gelft:ekti. Fakal, bidayet • 
eder, Arzmiyaz1n arabasma goz a- te Hüse.1in Avni pa§S ürkmü§tü. 
tar, bu, çerkes güzclini y8§mag1 Acaba padi§ah kendisini manevr'<
altmdan bir an için seyredip ge • ya mi getiriyordu. 
çerdi. Olabilirdi ya, burada bir bask1 _ 

Hattâ, bir selâmhk resminde na ugrar ve en büyük bir rezalet.. 
kizlar agas1, Hüseyin Avni pa§a - le kar~ila~1r .. ebediyen mevkiin -
nm haremi hümayun arabalan ya. den uzakla§tmhp menkûp olabi -
nma fazlaca sokuldugunu gorün • lirdi. 
ce derhal müdahale ederek: Hüsey1n Avni pa~a. gitmek için 

- Pa;a hazretleri .. Valide Sul. epeyce dÜ§ünmü§tû. Bir türlü ka. 
tan hazretleri rahals1z olurlar.. rar veremiyordu. Aslen çok cür'e:. 

Diye mukabelede bulunmu~tu. kâr olan pa~, nihayet gitmege 
Pa§a, derhal kizlar agasma mu • karar verm~ti. 
kabe.le etmi~ti: Fakat çok ~ad1k bendeleri va • 

- Vaz'fem Sultan hazretlerini sitasile her \arafi tarassut altma 
ve maiyelini h1fz1 himayedir Ser. a!dirm1~. her tara(! kw;a:m1~h. 
asker s1fatile tefli§ hakkrmdir. Eger, bir baskm "'lursa bu teb • 

Bu, nàho§ mükâleme Valide Sul dil olan adamlari derhal müdaha. 
tanin kulagina kadar varinJ~t1. le edecekler, canlanm ortaya ko. 

Zaten Valide Sul an Hûsey'n yacakla:.. tel>dil olan pa~alamu 
Avni pa~ay1 sevmezdi. Onun goz.. kimseye belli etmcdcn kaç1racak -
lerini gormek isteme:zdi. Selâmhk Jar .. ortat!a mucibi itham olabile -
resminde haremi hümayun araba. cek iz b•rakm1yacaklard1. 
lar1 etrafma gelmeme•.ni emret • Pa{'a nihayet davete icabct et -
mi§ti. Bu i;ebeple k1zlar agas1 pa. li. Tebdi! olarak alclâde bir adam 
§l!Ya imDda bulunmu;tu. gibi ihtiyar çerkes kar1s1mn evine 

Hüseyin Avni pa§a, sarayi hü • girdi. 
mayuna gittikçe, huzuru hüma • PB§ay1, içeri girer girmez Arll. 
yuna ba•an harem dairesinde ka.. niyaz kaI§1lam1§1I. Sabirsizlik i -
bu! ;crefine nail oldukça saraym çinde id!. Heyecanla pa~anm elin.. 
bo§ koridorlannda Arzmiyaz ile den tutlu ve yuka11, arka odalar -
uzaktan goz goze geliyordu. dan birine g<itürdü. 

Arz1niyaz, sultanlar gibi giyi • Bu llClaum pencereleri dl§ar1 1• 
nirdi. incili entarisi, bir iki metre 1 ~k ve golge s1mnasm diye kahn 
uzunlugunda etegi, aç1k ve billûrî Tra.blusgarp battaniyeleri ile ka
gerdaru elmaslara bürünmÜ§ b* 1 pahlml§ll. 
le saraida bir B§ag1 bir yukar1 do. Odanm bir ko§esinde sehpah u. 
IB§tr ve herkese hükmederdi. zun bir gaz lâmbas1 yamyordu. A-

K1zlar agas1ndan en büyük sa • bajuru pembe renkte idi. Oday1 
ray erkânma varmcaya kadar ta- lo§ ve renkli bir ziya doldurmu~ 
hakkümünii yürüten bu kadm bî. l>ulunuyordu. 
perva idl. Hüseyin Avni pa§a, bir sedire 

Hattâ, Valide Sultan bile Arz1 • oturdu. Arzmiyaz elpençe divan 
niyazla ~ ç1kam1yordu. Valide kar§1Slna dikilmi§ti. Koca hazine
Sultan, Arzmiyaz1 bir kaç defa dar, PB§aya Sultan Aziz gibi hür. 
saraydan uzakla§hrmaga tevessül met tavn a!mt§h. 
etmi§ti. P8§8, derhal elinden tutarak gü-

Fakat Sultan Aziz, bizzat vali _ zel go:r.deyi yaruna oturttu. P~a, 
desine ~oyle dem~ti; bu harumm kim oldugunu ve pa.. 

- Amma camm valide .. ne is _ dÎ§abm nesi oldugunu bilmiyor -
tersin benim Arzmiyazdan? du. 

Valide Sultan bile padi§ahm hu Ürkek ve çekingen bir eda ile 
zuruna gelmek için evvelâ Arzi _ sordu: 
niyaza haber gondennek mecbu • - Emriniz nedir sultamm? 
riyetinde idi. - Sizi gôrmek .. sizinle sohbet 

Arzmiyaz gece gündüz Sultan etmek .. 
Azizle beraberdi. Hamama bile o. - Herhalde bir maksada meb -
nunla beraber girerdi. Padi§ah ni degil mi sultanim? ' 
halvet oldugu zaman bile kap1da - Pa~a. sizi çok cür'etkâr bildi-
o nôbet beklerdi. gim halde boyle ç<>kir.gon olmaru .. 

Î§te, bu derece haizi kuvvet o - za ltayret ettim. 
!an bir kadmla Hüseyin Avni pa. - Sultamm, huzurunuzda eür. 
§allln münasebeti vardi. Sonra et gêistermek haddim mi? 
serkurena Hafiz Mehmet bey de - Pasa, çekinmeyiniz .. aç1k o. 
padi§alun efendilik zamanmdan • lunuz. Kur'am Azimü~~na el ha
beri yet~tirdigi bir bendesi ve ha. sar>m ve kasem cderim ki, size 
zinedar Arzmiyazm adanu oldu • bir fenahgim dokunmaz_, yalniz, 
$Indan dolayt o da HüsPvin Avni sizi sevd.igim için bu•aya çag:r _ 
pB§a taraflart idi d1m. (Devanu nr J 



SAYFA-4 

Hâkimler ·Aras1nda Y eni 
Na ki l Ve T er iler 

Son terfi ve na kil kararname
sinin tam metnini nefrediyoruz 

Temyiz mahkemesi àzaligma _t~r:flan 1 sulh hâkhw ~rf~-~ Beidt;_1. Ba1mG.ddei-J dei~umilii:ine terfian_ o yer müddeiu. 
KUtahya aill' ceza mahkemes_i reis1 Mes 1 un:uml muav':°h~ne Mllas c_eza hakimll mum1sl Ali Sahin. S<W:mler, dokuz~cu 
ut Guney, temyiz mahkemes1 âzal!gma Alt Kemal Ture!, Ankara agu- ceza â- dcrece Elazit: mudde1umum1 mua"'ln
terflan istanbul tlcaret mahkemcsi reisi ·ahgma Manisa a~ ceza âzas1 Emin 1i4ine teriian o yer müddeiumuml mu
Zt:ki Erel, temyiz mahkemesi àzal1gma Bôke, Çanakkale müddeiumumi mua..! avinl Feyzl Halfegil, dokuzuncu derece 
tcrfian istanbul ticarel mahkeme i re'5i inllgine Ayvaclk müddeiumumi&i Hay_ 1 Yaylildag müddeiumumlligine terfian 
Irian Elgin temyiz mahkemesi Azallgma .ettin Ayl~lk. istanbul ticaret mahke- o yer müddeiumumisi Feyzi Boran, do
tert:an Ankara asllye hukuk h.ftkiml V~h mesi âzalIJlma A!yon âzas1 Sahbezat, kL12uncu derece Bahkesir müddeiumu
bi Glindüz, Kütahya agir ceza mahke- An~, Salibli hukuk h.âklmligine Diyar- ml muavinligine o yer müddeiwnumî 
mesi reisllgine terfian temyiz mahke- .iak1r ceza hàklmi Zlya Gokalp, Bo-1 muavlnl Azmi Allan, dokuzuncu dere
mesl raportôrü Sadùt Akgün, 4 üncü :azl1yan hlj)<uk pâkimlig:ne htanbul ce Burhaniye müddei~muml muavin
derece isparta hukuk hâldm11glne ter- 1olh h kimî Silreyya Malkoç Erzurum Ugine terfian o yer müddeiumuml mu
fian o yer hukuk hâkimi Hamdi GUran, ~eza hflldmliiine Tortum hâkimi Ab- ayini Hulûsi Anman, dokw:uncu dere
dordüncü dcrece istanbul ticaret mah- htllah Tümer, Glresun asliye hukuk ce Kastamonu müddeiumumi muavin
kemesl rcisliginc ter:fian o yer tlcaret bâklmligine Karacasu hâkimi Fahri Ugine terfian o yer müddelumumI mu
mahkemesi reisi FaZJI Sorusbay, dor- 8ilgln, Sllifke ceza hâk.lmlill;ine Saray ayini Ha an Yauc1, Terme hâkimligine 
dUncü dcrece istanbul asllye hukuk hâ- hâklml Nuri Qztunç, dokuzuncu derece terfian Erzurum müddeiumum1 mua
k.mligine terllan o yer a llye_ hukuk Savur h1lkimll!!h2e ter.flan o yer hâki-1 yini Tevtik Tekeli, dokuzuncu derece 
hâklml Ali Riza Tamtekin, Istanbul mi Fahri Erenku1, dokuzuncu derece 'Izmir mUddeiumuml muavinllgine ter_ 
tkaret mahJtemesi rei hgme istanbul Ankara sulh hâklmllgine lerfian o yer fian o yer müddeiumuml muavinl Sabri 
asliyc hukuk hâkimî St>mh A Jan, Ni[i_ bUlh hâkimi Nurettln Günel, dokuzun- Atamaner dokuzuncu derece Konya müd 
de af:lr ceza mahkemes1 reisllgine E- eu derece Gôynük sorgu hâkimllgïne delumumt muavinll~e terfian o ycr 
lazil: hukuk hâkimi Emin Aygen, be- ter!ian o yer sorgu hâkimi Naz1m Ak- müddeiumumî muavini Tank Bozbek, 
iinc1 derece temyiz mahkcme i rapor- yûz, dokuzuncu derece Kangal hâkim- dokuzuncu derece Cebelibereket müd
torlüglUle terfian temyiz mahkemesl ligine terfian 'b yer hâkimi Zlya Da- dciumLUnî mu .. vinligine tedlan o yer 
raporlôrü Semsettin Aydem1r, bcsincl vutoglu, Datça sulh hâkimligine terfi- müddelumuml muavini Zihnl Kutlar, 
derece istanbul asliye ceza hâkimligi- ? Dinar sorgu hâkimi R~t Soysal, dokuzuncu derecc Reyhanlye müddei
ne terfian o yer as!Jye cc:za hakimi ~a- do~u~uncu derece r#·vrek c~za. hfil<:im- umumt muavlnlljtine ter.tian 0 yer 
dir Korukçuol:lu, blrmc1 sllllf adhye 11gine terfian o yer ceza htik1nu Ahmet müddelumuml muavini Mustafa Gül
müfctti~li~ine terfian ikinci s1mf ~dli- Bat~r, .dokuzunc_u derece Mardln s~~ 1 tekin, 'fefenni hâkirnligine terlian Boz... 
ye m0!elti$1 Kt.z1m Haraçt1, blrinc1 rn- hâk1m!Jglne tcr!1an o ycr sulh hâld!Jll kir, müddeiumumisi Hüsnü Erdem, do
ruf adliye müfettl~ligine ter.fian ikinel Salim Kocaoglu, dokuzuncu derecc Iz-

1 
kuzuncu derece Babaesld milddelumu

slnlf adllyc mufetti1i Sevld Yahm, mir sulh hâkimligine terfian o yer sulh 
1 
miligme terfian o yer mtiddeiumumisi 

be$inci derece MAiatya aiJr C('Za mab.- hâk•mi Naimc Üzcvren, dolm~uncu de- Burhanettin Arat, dokuzuncu derece 
kemesi reisligine tenlan o yer agir ce- rece Malkara h.âklmllglnc te ·f,an o yer Bireclk müddeiumumilii!'ine terflan o 
za mahkemMi reis! Kâzlm' Ünal, be- hâkimi Hilmi Soyaslan, ~ok~i;uncu d~- yer müddelumumisi Kâzim Allan, Kirk 
ilncl derece Malatya hukuk hàklmligi- ;ece A~1payam ceza hâk•mhgln.e terf1- Iarell, müddeiumuml muavinligine ter 
ne terlian o yer hukuk hAkimi :\!eh- nn o yer ceza hâklmi Suphi Odemls, flan Ezine müddeiumumisi Arif Son: 
met Ali Aktan, be&inci derece K1rkla- dokuzuncu derece izmir sulh hâkiml!- mez, dokuzuncu derece K~ehir müd
reli haklmligine terflan o yer hâkimi gine ter1ian o yer sulh hâklmi l\Iümr deiumumî muavinliglne terlian 0 yer 
Ali Riza Balaban, bc&inci derece Muf- Pllav'lglu, dokuzuncu derece Manisa müddelumuml muavini Cemil Kone 
la hâkimligmc terflan o yer hâkimi âzallgma lerfion o yer âzasl Ekrem Babaeski hâklmligine VJze müddeiu~ 
Kadri Turan, altmcl derece Bilecik Gilven, dokuzuncu derece Bursa hâ- mumisi Bahaattin Aydmol, istanbul 
h.ulruk hllkimlill;ine terfian o yer hukuk kirr 1 gine lt'rii:in o yer sorgu hâkimi sulh hâkimligine Ankara sulh hllkimi 
Mldmi Fehml Etmen, Silrt hukllk hâ- Rlza Daynzll, dokuzuncu derece Kasta- Kâzlm Karay, Mllâs ceza .hâldmllgine 
kimllgine terfian Çerke~ hukuk hâkim monu sorgu h.âkimliltine terfian o yer Odemla müddeiumuml muavinl Muhlt 
Lutfü Tanverdi, nltmc1 derece far- sorgu hâkimi Hamdi Kcntürk, doku- tin Taylan, Osmanc1k Mkimligine Er: 

.aris hâkimliginc terfian o yer hâkimi <z.mcu derece ba~milddelumumî mun- 1:urum ceza hâkiml Lutfü Erol, Bahke_ 
Aslm Gü\·en, alhnc1 derece Bart1n hu- vinliginc terfian ba~müddeiumwnl mua- sir Azahëtna Maçka miiddeiumumisi 
kuk hâkimllg!ne terfi.::n o yer hukuk vlnl Ncjat Ozoguz, dokuzuncu derece 1 Ruhi Güven, Ak$ehir rnüddeiumuml 
hâk:!"li Hamdi Gokay, altmc1 derece ba~muddelumumi mua~·i11llgille terfian muavinligine Mîlâs müddeiwnumisi 
Kaleclk ceza hâklmligine ter:fian o yer ba§müddclumumJ mua dni Kemalettin l l\litat Güven, Diyadin sulh hâldmlîgme 
ceza hâkill"l Mehmet Güngor, altuic1 Ergun, dokuzuncu derece Ankara mùd- Kulp sorgu hâkimi Tev!;k tilkü, Nalh
derece Emel hâkimligine terfian o yer deiumuml muavinliglne terfian o yer 1 han hâkimlllline Kastamonu âzas1 Meh 
hâklmi Ed!p Berkit, altmc1 del'ece Ak- müdde,umumi muav!ni Tâli Parla, do_ met Erdemir, Afyon âzahgma Yozgat 
dagmadeni hâklmllltine terfian o yer kuzuncu derece Sivas müdde!umumJ sorgu hâklmi Kemal iren, onuncu de
hâklmi Hlfz1 Akmc1, altlnc1 derece j muavinligine terian o yer müddeiwnu_ rece Çesme hâkimllgine teriian 0 yer 
Develi ceza hâk:imligine terfian o ycr ml muavini Hikmet Bingiillü, doku- oorgu hâldml Suphl Akm tayin edil
ceza hltk!mi Lutfù Erdem, Üsküdar ccza zuncu derece Karadeniz Erejtlisi müd- ~r. 
hâklmligine birinci smH adliye mü!et- - ----·---------------------------
t~; Nuri Okçuoltlu, istanbul tlcaret ,. h • k A 1 
mahkemesi reislijtine istanbul asliye t 1 a r a 

mücadele 

1 KDA M 

15 AGU TO CUl\IA 

ï.SO Program. ~aat ayarl , 7.33 Hati! 
1arç:ilar. 7.45 Ajans haberleri. 8.00 Ha
f.! parçalar. 8.30 Evin saati. 

12.30 Program saat ayan. 12.33 Fa
Jl ~arkllan. l 2.45 Ajans haberleri. 13.00 

""as1l $ark1lar1. 13.15 Kar1~1k program. 
18.00 Program saat ayan. 18.03 Fas1l 

1cyeti. 18.30 Serbest 10 dakika, 18.40 
Radyo Sving kl1artetl. 19.00 Konu~a. 

19.15 Radyo sving kuarteti. 19.30 Saat 
ayar1. Ajans haberleri. 19.45 Kan$1k 
r,arkilar. 20.15 Radyo gazetesi. 20.45 So_ 
lo §3rk1lar. 21.00 Ziraat takvimi. 21.10 
Temsil. 22.00 Rad~·o salon orkestras1. 
22.30 Saat ayari. Ajans habcrleri. 22.45 
Radyo salon orkestras1. 22.55 Kapafilll. 

Ba,, Di,, Nezle, Grip, Romatizma 

,. 

Nevralji, K1r1khk ve Bütün Agrllar1n1z1 Derhal Keser 
lcabmda günde 3 kate ahnabilir. TAKLITLERINDEN SAKININIZ-Her yerde Pullu Kutu
lar1 israrla isteyiniz. 

Küçük Tasar ruf 
Hesaplar1 19 .. 1 ikramiye Plân1 

Kejldeler: 4 Subat, 2 Maylll, 1 Agustos 3 Ïkincite~rin 
tarihlerinde yap1hr. 

1941 l KR A MIYE L ER I 
-0 

• 

Maliye Vekâletinden 
Eski Nikel 5, 10 ve 20 Parahklann T eda

vülden Kald1nlmas1 Hakk1nda Îlân 
E&ki nikel 5, 10 ve 20 parallklann yerine dantellj bir kur~uklarla bron1 

on parallklar darp ve piyasaya kâfl mlktarda ç1kanlm1$ oldugundan cski 
nikel 5, 10 ve 20 parahklarin 30/6/942 tarihinden sonra teda\ ülden kaldml
mas1 kararl31t.J.nlm1~Ur. Mezkllr u1ak paralar 1/Temmuz/942 tarlhinden 1ti• 

baren artlk tedaviil etmeyecek ve bu tarihten itlbaren ancak bir !ene mûd• 
detle yaln12 mal sandJklarile C. Merkez Bankas1 §ubelerlne ·.,..e C. McrkeS 
banlrnSI ~ubesi olmayan yerlerde Ziraat bankas1 1ubeleri taraCmdan kabul e
dilebllecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulu nanlarin bunlari mal Eand1klarile c. 
Merkez bankas1 ve Ziraat bankas1 ~ubelerine tebdil ettirmeleri Jli\n olunlll"· 

(5605) 

lnhisarlar Umum Müdürlügünden 

1 - Ke$i1 ve §artnamesi mucibince Bomonti bira fabriltasmda çatJ, E1va 
ve di:i$eme tamiri i§i kapall zarf usulile yapl:lnlacaktir. 

2 - K~i1 bcdcli •25.922,25l lira muvakkat teminau «1944,17> lirad1r. 
3 - Ekslltme 22/8/941 Cuma giinil faat 10 da Kaba.ta~ta Levazim §Ubc

n~izdeki ahm komlryonunda yap1lacak br. 
4 - Sartname ve kC§fi siizü geçen §ubeden ve izmir, Ankara ba~modû:• 

Iùkleri.ndcn 1,30 lira mukabilinde ahnabilir. 
5 - Eksiltmeye girmek istcyenlerin cl0,000> lirallk bu kabll ln~:::ah 1 u. 

vaf:Cakiyetlc yapm1~ olduklànna dair vcs ka ibraz ederek ihale gunünclcn •8' 
gün evvell·'e kadar umum müdürlilk ln~aat fube•lnden ayr1ca eksiltmPye J!. 

tirak vesikas1 almalari lâz1md1r 
6 - Eksiltmcye gireccklerin müh..irlü tekhf mektuplar1 l, kanuni vi:s•· 

kalanm ve münakasaya i~tirak ves1ku101 ihtlva edeœk olan kapah zarfla. 
nru ihale tarihinden bir saat evveline kadar ad1 geçen kom;syon jc,yascti11e 
mak:buz mukabilinde vermeleri lâZlmdlr. (6496) 

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

Deniz Komutanl1g1ndan 
Deniz Gedikli Okulu Müsabaka 
fmtihanlar1 ilân1 

Deniz gedikli' ortaokuluna kay1t edilen okurlann mü~abaka imtihanlll 
18/8/941 Pazartesi sabah saat 9 da yap1la~akt1r. 

Okurlar1n aynt gün ve saatte de'1iz komutnnhll;mda bulunmalar1 ve 
yanlarmda kur~un ve mürekkepli ka lem ve lâstik bulundurmalar1. (6743) 

1 adet 2000 liral1k - 2000 - lira 

11.:l 
adet 250 llrahk - 2000. - lira o. oemir Yollan lsletme u. M1 llânlan 2 c 750 • -1500- c 

3 c 1000 c -3000- • 
4 « 500 c - 2000- c 

c 100 c 
« 50 c 
« 20 c 

- 3500. -
- 4000. -
- 6000. -

c 
c 
c 

Muhammen bedeli a~ag1da yazlh 3 liste muhtevlyatl Ankara hastitnesl 
Eùùll tesisat malzemesi 26/9/941 Cuma günü Eaat 15 den il!baren Sll'a Ile k.D ' 
pall zarf usulü ile Ankara' da Îdare bi rasinda satm allnacakhr. 

hukuk h.ftklmi Nail Înci, yedinei dere
ce Îslanbul sulh hâkilrJ!gine terfinan 
o yer sulh hâkimî Behçet Barbarosof:lu, 
Amasya asliye hukuk hâkimliglne ter_ 
fian Trabzon lizas1 Hamdl Sozer, ye
dincl derece Mardin Azahfma terfian 
o yer âzas1 Remzl Ogüt, yedinci dcre
ce Akhisar müddeiumumiligine terf.ian 
o yer müdeiumum1sl Hakkl Çaj!1ra'1ka_ 
ya, yedinci derece Tarsus ceza hllkirn
lill;ine ter:fian o yer ceza hâklll"i Hasan 

(B8.§makaleden devam) 
(Devam1 3 üncü sayfada) 

zimd1r. Ve b u daimî mücndelede, 
h alka clü~en ~·azife, hiikûmetinkin
d en daha ehemmiyetsiz d egildir. 

SURi Y EDE 

Hür Frans1z 
kun;,iandan1 ' ISTANBUL BELEDIYESI ILÂNLARI 1 

..................................... 1 
Bu i~e ;irmek 1steyenlerin liste hizalannda yazlh muvakkat teJl",inD

1 

ile kanunun tayin ettigi vesikalan ve tekllflerin! ayni filn taat 14 e k:idllr 
komisyon reisligine vermeleri lâz1mdir. 

Geçenlerde b ir t amd1gun, B eyog-

---o--

Vi~i k1t'alarin1 da 
kendi emrine ald1 

Ünal, yedinci derece Pazar hukuk hâ- lunun me~hur kundura m agazala
kimlifine terfian o yer hukuk hliklmi rmdan birinde camckânlarda te~- Londra. 14 (A.A.) - Müstakil 
Remzi K1ran..' Çal bukuk • h~imligine, hir edilm iyen 'bir çift A \'rupa is.. Fran~!~ aJa~nm Be~·ruttan êig _ 
terf1an Ta~koprü h.ttkuk hak•?TI! Mesut 1 k . • . 50 1. • 1. k di rend1gme gore, Suriyedeki Hür 
D 1 d. · d s h · h'k' arpmmm 1raya giz 1ce en -

cm r, ye me• crece • u~e n " •m-1 • . . . • . . .. . Frans1z kuvvetleri kumandam ge. 
hl:inc terfian o yer hâkimi Fe\'Zi Alhok, smc teklif edild1gm1 · oyhyerek bu 1 1 Knt V' . k t' I 
yedmci dcrece Salihll ceza h~kimligi- ihtikârdan han a ,jk â) et etti. nera .. " .. ru. 1

§1 
1 a anm. Fran: 

ne terfian o yer ceza hakiml Ilyas O- _ • ïçin bir me§hut ciiriim te r - saya donunceye kadar kend1 emr1 
g~_z, Elaz1g huku~ hâklmligine t~dlan tip cdip b~ m uhtekiri cezaya çarp- altma almt!?hr. 
Sart hukuk hâlum Nazlm Bugra!'8• . t b b '· tm d . . " . - General Katru bu rnühim kara. 
yedmcl derece Adana âzalll:ma terfian brrru a ~e us e e m1z. y o 
oyer âzas1 Hüsnü Ozdem, yedinci dere- lundaki snal ve müahazeme de §U n Yakm~ark subay, erba!? ve er -
ce Zile müddelumumil1gine terfian o cevabi verd i: lerine hitaben ne:zrettigi bir emir_ 
yer muddelumumisl Hilmi Uluca, iz- _ Akhma :eldi a mma k.im ug. name ile bildirerek, bu karann 

mKird trKadha~~:.omlhAkH lml!gKine 
1 

An
1 
.... ~:ikbyal ra~acak? Ï§imi gücümü bl:l'8k1p ka- Fransay:t dôrunck veya Hür Fran. 

a as o ...... 1 as1p ora , .... n u , . . . 
asllye hukuk hâklmlif:ine istanbul tl- rakollar da, mahkemelerde m 1 do- s1z kuvvetlcrme 1ltihak etmek hu-
caret mahkemes! flza51 Nazmi Arga, la~ay1m? susunda mezkûr k1t'alara mütare , 
istanbul asliye hllkuk. hâki.~li!if!e is- H alkta b u zih n iyc t h âk im olur- kenin tamdigi intihap hakk1ru ih. 
tanbul asllye ~ukuk}aklml~gmlô Is~- sa , ih tikâr mücadelesi daima y arun lâl etmedivini ehemmiyetle kayde. 
bul sulh h.âk1ml N1zamett"1 <;>zdemz, kah r ve daima yanm netice ve- . g_ • 
Ankara ashye hukuk hllklmlll!me Gl- . .. .. .. , . . . • diyor ve d1yor k1: 
resun asliye hukuk hâklmi Kâmil Te- rir. Çünk u hukumehn bu g1bi giz. Ancak sizlerd n soranm: Bay. 
pecl, Bahkes1r h111dmligine istanbul li tcklifleri, pazarh klan l'e ah~"c- rag m ve menfaatlerini rnüdafaa 
eski sulh hâkiml Hüsametttln Yenier, risleri birer b irer ogrcnip muhte- .

1
,. . . 

Manisa âzallgma Ankara âz:is1 Lebip kirleri cezalandirma. ma imkân ethg1m Fransanm h1zmetmde, Ya 
~lt1ok, sekizlnci de;ece Çorum âza~1- yoktur. Bir h 1rs1Z1 bir ca~usu na- km§arkta benimle •beraber kalmak 
gina terflan o ye-r azas1 Bahr! Dem1r, ' .. ·r · ·kt' d d v·1 · 
seklzinci derece Fethiye ceza hâkimll- sil poli. e haber vermekle m ukel- vaz1 emz l izasm an egJ m1 ~ 
gine terfian o yer ceza hâldrni Naci lef i ek bir muhtekiri de o~lece dir? 
Norl Aykun, sekWnci derece Yalova b ükûmete bildirmek 'azifemizdir. ----
müddeiumumiligine terfian ° yer ll'IÜd- Bu i1àzüe, b ir \'a tan bor cu l'e biz. Sovyet t e blig" i 
ctetumomisi Hakk1 Talimcioglu, scld-
r.incl dercce Ncv:;eh.ir ceza hâldmlig1- m eti olmn tur. (Bas t raf1 l inci sayfada) 
ne ternan o yer ceza hâkiml Abdülka- H ükûmet, on zamanlarda, An- Londra 14 (A.A,) - Alman-Rus 
dir Daytûr, sekizinci derece Kemaliye karada Te f tanbulda t elefonla ~i- harp cerhesinin bilhassa cenup 
hâklmli~e tertlan o yer hâkimi Riza kây et l'e ibbar imkâ nla rm1 da t e- l ' "d 
Bahadir, Kastamonu âzaligma terfian k1smmda m uharebe er âzam1 §l -

ml·n ettiin i c; in, arhk, halkunizm , d tl d t L.t a· Al Smdir&i müddeiumumisl Nusret Tekin b' e e evam e me11. e 1r. man 
sekizinci derece Urik hukuk hàkimll- bu mücadelede uhdesine dü §eni , tanklarmm Karadeniz sahillerine 
gïne terlian o yer hulruk hâklml Rifat y aln1z kendi menfaati nanuna de- yakla~makta oldugu fakat dü~man 
Korkut, sekizincl derece Yeni~ehir ceza, gil ay ni zamanda vatanî bir v azi. . d . . b 1 t k' ed k 
~imligine terfian o yer ceza hâklmi. fe ~larak da y apmas1 lâzundir. Bu- piy~ .esmm l unda:i t ahip_ ~~i · 
II.amlt Aytun... Erzurum sulh hâkim- ih 1 di . k t • kab1hyette o ma ig1 a nun e _, nu ma e p y an c;1zme , v a ani 
Ugine terfian Yozgat miiddelumumt b . ï . k uht k irel yor. 
muavini Kamer Gerçek, sekizinci de- If "azi eyi yapmama ,' m e Sov et teblri eni hi bir hâ _ 
rece Edremlt ceza Mkimligine ter!ian yard1m e tmek demekt1r. . Y g Y ç 
o yer ceza hâklmi Adnan Sonmen, se- Abidin DAVER dise ~a_:rdet~emekle beraber. bu 
k.lzlncl derece Zonguldak asl!ye ceza - . askeri narekatm en ~ayam dik • 
hàkimli~e o yer asllye ceza hâkiml istanbul Be:ilncl Icra Memurluitundan: kat veçhesi Odesaya müteveccih 
Nazml Baytok, Slll!ke sulh hâldmllgine 941/985 tehdidin hâlâ devam etmekte bu • 
tPrf.an Gordes müddelumumisi Hikmet Bir borçdan dolayl mahcuz olup pa-
Turhml, seldzincl derece Samsun hukuk I 
h"·l J "' •-rti h kuk h'k" _ raya çcvrilmeslne karar verilen tek ve ..,.. m 16 .ne ..., an o 7cr u • 1 . 1 de · · 20/8/941 
mi Tayyar Yasa, ekizlnci dcrece, çlft Hamutagaci ile keç .ns1 .. 
Zara hâkimligine ter1ian 0 yer bâldmi tarihinde saat on be~den 1tlbar~ Ku
Nezlh Kandemlr sekizinci derece Of çilkpazar caddesi Alipasa han1 içmdeid 
mù lddumumilil:hie terfian o yer müd_; depolarda açlk arttU'lDa ile satllacakt1r .• 
oc urr.umLi Tahsin Ceyhan, Trabzon' i:steklilerln mezkùr gün ve saatte ma
âzalil:m.a Ankara ~lb. hâ~I~ NccaU hallind 941/985 sa ih do..,a• ile bazir 

lunmasJChr. Garp cephesinde Ln
paratorluk hava kuvvctleri dur -
madan hamlelerini ziyadele§tiri -

yorlar. 1ngiliz hava te§ekkülleri • 
nin bu yaz Almanya üzerindeki 

faaliyeti dü~anm geçen kt§ es -
nasmda ingiltere üzerine yaphg1 
ak~nlar •ierece:;inde ehemmiyet • 

Aras, Odemls müdde1umum1llglne Hav_, e Y V,, 
za l'l'I Uddciumumlsi Cevdet BilgUlay, bulunacak olan memuru mahsusuna mU 
Çorum a&liye ceza hâkimli&lne Çorum r acaatlan ilm olWlur. (6323) lid;r. 

Karaagaç miles esah et nakliye kamyonlan lçin almacak 75 kalem parça 
ve alât, edcvat kapah zarf usulile ekslltmeye konulmuetur. Tahm!n bedeli 
5932 lira 70 kuru~ ve llk teminah 444 llra 96 kuru~tur. Sarlname Zab1t ve 
Muamelât Müdürlügü kaleminde gorülebillr. Ïhale 2/9/941 Sah günü saat 15 
de Daim! Encümende yap1Iacakhr. Tafiplerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplan, 1141 y1llna ait Ticaret Odas1 vesika lan ve kanunen !braz1 lâzJmgelcn 
diger vesaik 1Ic 2490 numarah kanunun tarüati çevresinde hazirhyacak
larl teklif mektuplarm1 ihale günü saat 14 e kadar Daiml EncOmene verme
leri Iâz1md1r. (7106) 

* Beyoglu Kaymakam Ye B. $. Müdürlügûnden: 
Taksimde Kcresteci Recep so. 16 No. h harap ve maili inhidam evin sa-

hlpler; meçhul bulundugundan bir hafta zarfmda hedmen mahzurun izalesi 
lçin ih!arname makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (7102) 

* / 
Kad1koyünde Osmanaga mahallesinin Siigü!Jüç~e sokagmda 24, 23, 19, 

17, 25 ve 13 numarah dükkân ve a~ap 3 barakamn hedim ve tehassül edecek 
ankazlnm sat~1 kapah zarf usulile artt1rmaya konulmuetur. Tahmln bedell 
6875 lira ve ilk teminatJ 515 lira 64 kuru:,tur. Sartname Zab1t ve Muamelât 
Müdürlügu kaleminde gorülebilir. ihale 22/8/941 c:uma günü saat 15 de Dai
mî Encùme'.nde yapilacaktir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan 
ve kanuncn 1braz1 Iâz1mgelen vesaikalarile 2490 numarah k.anunun tarifat1 
cevrcsinde haz1rllyacaklan tekll! mektuplar,m1 ihale günü saat 14 e ~dar 
Dalmi Enci.imene vermeleri lliz1md!r, (6765) 

* Tahm.n B, Ïlk T. 

2263,00 169,73 

2273,00 170,48 e ab 

Paslf korunma 
çellk mlllfer. 
Karaagaç müe 
kembc nakllye ar 
Kbprüler tamir 

gu kesim pavyo•lU vinçlerlle il-
abalar1 ve au makinesin!n tamb-1. 

868,32 65,12 ail için almacak kere e, mente e, kilit. 

iktarlar1 ytikanda yaZih J,ler ayn ayn 
e1eri Za\nt ve Muamelftt Mildürliitü ka -

Tahmin bedelleri ile ilk temina t m 
açlk eksiltmeye konulrnu§tur. Sartnam 
lemlnde gorülc,bilir. Ïhale 2/9/941 sa 
:yap1l::icakt1r. Taliplerln Uk temlnat m 
Ticaret Odas1 vcslkalarile jhale günü 

h günü saat 14 de Dalml Encürnende 

iunmalan. (7105) 

Baklrktiy Sulh Hukuk Hâldmllg1nden: 

941/308 

Bak1rkoy _ Sakizagaci - Orta sokak 
2 numarah hanede oturmakta iken ak1l 
hastallgmdan dolay1 26/ 1/!Ï40 günün
de $i$1i'de Frans12 Lâpe hastahanesine 
yatirl\Jp halen tedavi iltmda bulunan 
Nikoli km ,olü Linos kar1s1 z.inoviya 
ya; aynl evde oturan biraderi Nikol 
oglu ilya Pmca'mn 11/8/941 tarihlnde 
mahkemece vasi tayin edilmi~ olduguna 
k:arar veriJdjgi Han olunur. ( 6325) 

i 

Sahlbi: E. i Z Z E T. Nesriyat 
DirektOrll: Cevdet Karabilgin 
Bas1ldl!J ycr: •Son Telgrab 

Matbaasl 

akbuz veya mektuplan ve 9U y1lma ait 
mua;yyen saatte Daim! Encümende bu-

1 BORSAI 
ÎST. BOR ASI 14/8/9U mATLAJll 

1 Sterlin 5.22 
100 Dolar 131.- 132.20 
100 P1>çeta 12.84 
100 isveç kr. 30.77 

fSHAM VE TAHVÎLAT 
% 7 i:;n as - Erzurum 4 20.20 
---

DOKTO.R 

F eyzi Ahmet Onaran 
C'ÎLDh°E VE ZÜlIREVÏl'E 

l\l(:TEHASSlSI 
(Bab1i'.li) .Ankara caddesi Cagal-

oglu Yoku§u Kô~e ba$mda No. 43 

Sar!.nameler paras1z ol 1rak Ankara'da Malzeme Dairesinden, HaydafP!l"' 
~a'da Tesellüm ve Sevk $efligindcn dag1t1lacakhr. 

. si 
Liste Muhammen Bedel Muvakkat temm / 

l 

~ 

3 

-~~~~~~~--

19808 Lira 
6000 
11140 

c 
c 

1485,60 Lir3 

450 • 
685,50 c 
(6895) _./ 

Trabzon Vilâyet S1hhat lçtimaî Muavenel 
Müd ürlügünün Kapah Zarf Usulile 

Eksiltme ilân1d1r 
1 - Eksiltmeye konulan l1 Trabzon nümune hastah;inesinin mutfV 

cama$rrhane ve etilv tesisalld1r. ri 
Bu i~e ait muhammen ke~if bedell (12367) lira (35) kuru~tur. KapalI i:ll 

usulilc eksiltnieye konulmu~tur. 
2 _ Bu Ise ait 1artnameler ve evrak f\llllardan ibarettir. 
A - Eksiltme §artnamesl, 
B - Mukavele projesi. 
G - Bayindrrhk l:;leri 1enel iarlnamed. 
D - Yapl ~1er! umuml fennt ~artnamesi. y 
Sihhl tesisata ait umumi ve fenn1 1artname: Husus1 ~artname, ke~lt ~ .. 

vell. isteyenler bu $Brtname ve evralu (240) k~ mukabilinde Trablon 
fia Müdürlügünden alabilirler. ~ 

3 - Ekslltme 25/8/941 tarihinde Pazartesl günü .aat (15) de Trabt 
~1hhat müdürlügünde toplanacak eksntme komisyonunda yap1lacakhr. 11~ 

4 _ Eksiltmeye gireb1Imek lçin isieklilerln (927) lira (55,5) !wru~111 
.,.uvakkat temlnat vermesi ve bundan ba ka 941 ~a ait tic:i:et o~s1 ~li' 
vesika~1 Ile ihale gününden en az se kiz gün • vvcl '1 'rabzon \ 111\y< tino f11" 
racaat ederek vilâyetten alacaklan bu .iie alt hliyet .,.esikas1n1 ibraz et 
leri mecbur!cilr. 11 

5 - Teklif mektuplan yukanda üçüncü maddede yazù1 saatten b~I" fll11,, 
evveline kadar Trabzon Slhhat Mûdür1ügüne getirilerek ,..Jtsiltme itom1·>'° 
reisligine makbuz mukabllinde verlle,·ektir. ~•' 

Posta ile giinderilecek mPktuplann nlhayet üçüneü Maddede :vaz1ll ;:iJJll 
kadar gelmi~ olmasl ve dl$ za·fm mtibür mumu ile kapa~ olmasi 160) 
dir. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (5185-!7..!/ 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlügünden : 

11'' ]'v1uV111t tl 
Wiktan 

Cins1 metre Muhammen 
fiyati 

Lita Kr. 
Tutart 

Lira Kr. 

•pP 
terJ11 J<f• 
rJr:l. / 

~' 
Yerli lâcivert serj kuma1 756 5 90 4460 40 '

54 
111,1 

1 - Mektebimiz talebe elbiseleri ic;fo yukarda miktar ve fiyat1 yazili 1<
11 

mübayaa edilmek üzere açlk ekslltmeye konulmu$!ur. , ~"' 
Eksiltme 18. 8. 941 pazartesi filnü saat on dôrtte mektep iriidur•'' 
de toplanacak satm;J.ma 11.omlsyonunca yap1lacakt1r. btsi~' 

2 _ $artname ve nümuncyi gormek arzu edenler mcktep muhn~c )(ll11''i 
müracaal etmelldirler. Eksiltmeye i~tlrak edeceklerln 2490 saY

11
lll J9~ 

nu'l 2 ve 3 üncil maddelerindekl vaslflan haiz ve Ticaret Odas111 

belgesini hâmil olmalar1 Iâzund1r. cc 1l•v 
1 _ Muvakkat teminab.n tesllm yeri is. Y ksek Mcklkpler Muh.n~el Jtl' pV' 

d1r. Eksiltmeye gireceklerin teminat makbuzlan veya banka '1lr cM6~ ) 
rile muayyen gün ve 1aatle komi<yonu mah~usUJ\a müracaatllll'l· 


