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\._,~ 4 1 1 Telgral: IKDAM l1tanbul J l GÜNLOK SIYASI HALK GAZETESi Son Telarraf Matbaaamda Ba11hr· Kuruttur 

lïcaret Vekilinin ga
~etecilere beyanat1 

F uar münasebetile 

Milli ~ef 
Îzmirlilere i 1-
tifat buyurdu Hükûmet ihracatin temini icin 

' geni§ mikyasta tedbirler aldr 
~~ ..... .. ...... , 

Ba~vekil de bir 
te~ekkür telgraf1 

gonderdi 
Millî ha vac1l1k 

•• sanay11 
kuruluyor 

Büyük Millî $elin emret
tigi bu hamleyi tahakkak 
ettirmek için, lu!r Türk 
Yurddafimn her yd kolay• 
ca e1erebilecegi bir lira, 
Jlarrm lira gibi liüçiik ta
ahhiitlerle Kuruma âiâ 
olma11 kâlidir. 0 %anion 
Türk goklerine oz Türk 
kartallar1nin hâkim oldu
iana pek ;yakmda gormek 
mümkiin olacaktu. 

Ya.zan: Abidin DA VER 

T ürk Hava Kurumunun 
k1ymetli Ba§kam, eski 

l'ii tayyarecilerimizden ~ük 
IJ lc~ak, Istanbul gazetecilerine 
,:•• Kurumunun dünkü, bugün. 
"- .ve yannki faaliyetleri bakkin
lt llahat verdi ve bir yilda Hava 
• btiununa bir milyon liraya yakm 
t•ta teberrü etmi§ olaa ciimert ve 
l•.va111nert Istanbul halluna tqek.. 

1 ~t etnieyl bir va:r.ife bildigini siiy. 
"!" ~ 1· llfuhterem Erzurum Meb'usu-
~:~ gazetPdlerl., yaphg1 hasbihal, 
d ~kii ikdamda aynea ç1km1J ol
~''gu için, siiylcdilderini tekrarh
'••k dejtiliz. 

)1; llava Kurumu, havac1hjitn bil
~· 1t ehemmiyetinl tamamile tak. 
, 

1~ etmio olan Türk milletinin 
~~klerlmize hakim olmak• idea
~it' tahakkuk ettirmek i~in, büyük 

hyretle çah~maktadir, 
.. ~•ra ordn•unda Vf' donanmada 
'i ~tu gibi havac1likta da lki mü. 
~ 1111sur vardu: 1nsan ve mal-

t, 

fat°l'lirlt Hava Kurumu, §Ïmdiye ka
"'-... tn esasli gayretleri11i insan 
.;:,~"l1niu ydi§lirmiye sarfetmi§, 
~meyi ise umumiyetle hariç
t., •lin11tir, lnsan unsUlll deyit>
i.; )alnn pllniirctt, para1ütçü, pi. 
ta~ •kliniza relmesin; bugün hava
---~. •rttk ordonun bir s1n1f1 ol. 
t~ 1•11 ç1kmi,, ba§hba§•na bir or. 
~~l._,u§tor; bu ordu da, kara ve 
~l. ordularinda oldap gibi ayr1 ""li •htisaslara ihtiyaç giisteren 
i_t 1•1if sm1flara ayrilmt§hr. Bon
_,' tiikte ve yerde çah~an, uçan 
~ 1lçlll1un fakat hep i birden ha
~ Otdusunu tc§kil eden un<urlar
'-t" lla\·a ordusunun aa<1l ihhsas
-"t, 

1
?r1ld1g1 haltk111da hir fikir 

~~ ~lmek için, ~oyle akhma ge. 
._t "'"• SJtalamak istiyorum: Pilot, 
,:~lçü, telsizci, bombac1, topç11. 
•••d'"elitüfekçi, gokte makinlst, 
'4!;, t lllakini•t, tayyarelerin ve m
'-lu~tt11 tamirlerini yapacak ihtisa• 
'itt 1 tnoht•lif tamirci ustalan. 
t, i:;:oloji müteha<s1slan, tayya. 
~ hendisi, motOr mü1·endisi, 
\>t ._."• Plânlan çizen ressamlar ... 
ç~•re Ve safre ... 

la,,lll laklutumuzda, braat kitap. 
~lil 'Zda •Bin ki1inin pi§irdigi 
'it \va, diye bir yaz1 okurduk. 

'-•d· ~·· ç~uguna s1mf1na geçtigi '••i:' e bin ki§inin pi§irdigi bir 
t .. b~a :Vedirecf'kini vâdediyor. 
~.l d" •1n1f1n1 geçer; sab1rsizhkla 

t 1x· b •nn "' u me~hur baklava)'• o-
1or8:: retirdikleri zaman, babasma 

'8 t•d;~1 8~8• bu baklavamn evvelce 
~llu ~~•mden hiçbir farkt yok: 

11 hl 1n kisi degil, yine bizim a§-
1) , 

0
" ba •na pi irmi§. 

lav,11 •rna11 baba, evlâdma, bir bak
't Jt.1~ ununu, §ekr ini. yag11u. 
"11 .'"' •ti§tirenleri. hamur aç
''" lllah us âlctleri yapanlari 

•ta t · · · 1 t • fp '"1D1 ·apan an~ a ~T .. 
(Il<vam1 3 üncü .. yfadal 

Müstahsil mal1n1 elden ç1karma
ga ace le etmemelidir. Al1nan 
tedbirler onlar1 koruyacakt1r 

• 
Vekil; dün gece 
Marakas vapuru ile 
lstanbula dondü 
On Birinci Beynelmilel Izmir 

izmir, 22 (A.A.) - izmir 
11 inci enternas)onal fuan
nm aç1h§1 müoasebetile Rei
sicümhur JUillî §icfimiz ismet 
Îniioü ve Ba~vckil Dr. Rdik 
Sa) clam'a gonderilen tazim 
telgraflarma a~ag1daki ce
\aplar gelmi§tir: 

dzmir foarmm 'ataoda§- I 
Jar1 men1nun edecek bir gii_ 
zellikte a~1lmasmdan çok 1 

(Devam1 3 üncü sayfada) 

Fuanm açmak üzere bir kaç gün 

evv-el §~hrimizden aynlan Ticarct 1A1man1 ar Port 
Vekili Mümtaz Ôk.men dün gece 

1 

Bandmta yolu üstünden Marakaz 1 s "d• b b J d 
vapurifa saat 22 de !stanbula av- a1 l om a a 1 
del e~tir. VekH §eh11mizde bu-

gün istirahat edecek ve ~ arm ak- c;:ehirde bir çok 
§am tren ile Ankara)·à bareket ey- ~ 

Jiyecektir. yang1nlar ç1kb 
Dün gece Ticaret Vekilinin Ma.. 

rakaz V.'purile avdetini haber a. Berlw., 22 (A.A.) - D.N.B: Al. 
man sava§ tayyareleri evvelki gece 

lan gazeteciler kendsini nhtimda yeniden Port-Said'i bombalam1~-
ikar§tlarrl§ ve Fuar hakkmdaki ih- 1 rd L" d h . . 1. 

. t lard Vekil· a ir rman a ve §€ rm ~1ma m. 
tisasa 101 sormu§ ": . . ' deki askui hedcflerde yangmlar 
Seyahatinden ve On Bmnc1 Bey. • . ç1km1~ t1r. A vclet rderken Alman 

nelmild iznur Fuanndan çok 1 f.lotlan uzun mûddet ç:kan yan
memnun kaldig,.. cev,.b:nda l>u- 1 nlar. gonnu~lerdir. 

Ticaret Vekili Jl.Iümtaz Ôkmen 

lurunus!ur. 
beyanat• 

lzmir, 22 (A.A.} - Ticaret Ve.. 
(DevBnj,J 3 üncü >"yfad:.:_ 

Almanlara gore Bulgaristanda 
ltalyan - H1rvat Rus aleyhtarl1g1 
ihtilâflar1 

Dahilî ve idarî bir 
meseleden ibaretmi~ 

ltalyanlar muvak
kat hududu geçti 

Berlin, 22 (A.A.} - Hususi mu. 
ha.birimiz bildiriyor: 

1talyan • Hll'Vat hâdisesi hak. 
k.Jnda, Alman Hariciye Ne7.areti, 
bunun dahill bir mesele oldugunu 
bildirmektedir. Balkan seferinden 
dokan askeri anla§malar mucibin
ce, HU"vatistanda daima 1talyan 
ktt'alar1 bulunmu§ ve italyan lut
alar1, H1rvatistan1 hiçbir zaman 

Y aptlan hava bom
bard1manlann1 Sov
yetlerden biliyorlar 
Sofya, 22 (A.A.} - D.N.B: Bul-

gar ma1lbuati, Alman tayyareleri
nin BulgariEtanda baz1 mahalkre 
gûya bombalar atm•~ olduguna 
dair Tass ajansi tara! ndan verilen 
baberi §iddetle ve kat'iyetle tekzip 
etmektedir. Gazetelerin bu. hu
susta yazdiklanna gore keyfiyet 

(Dc-.·an11 3 ünc-J Fflyfada) 
----.<>---

Ruzveltin kong
reye bir mesaji 

tamamile tcrkcylememi§tir. 0 bal- T h •• • t 1 
de, ltalyan garni•onunun tezyidi, am urr1ye 0 -
bir dahm polis tedbiridir. mazsa ya,anmaz 

1TALYANLAR MUVAKKAT \"O§ÎJli!on, 22 (A.A.) - Ruzvelt Mill! 
}IUDUDU GEÇTl:LER gen <lemokraUax kon,resine bir mes•i 

Berlin 22 (A.A.} _ Hususî mu- gondererek ezcumle deml§tir kl: 
• • •

1 
• • • Yahnkthca, yabnk1hela muk~bele et-

ha·bir1mJZ b11dmyor: mek gerektir drmokrat müd2faa!1, mü_ 
(Devann 3 üncü 1ayfada) tecavizlerin ku1landùtlan vas1talarla 

Amerikaya bir 
Frans1z notas1 
Bunda Suriyedeki 
keyfî muamelelerden 

§ikâyet ediliyor 
V~i, 22 (A.A.} - D.N.B: Salâ

hiyetli Frans1z mabfillerinden b!l
dirildiglne gore Fransan.w V B§in.g
ton Büyük Elçisi M. Henry Haye, 
Suriycde kalan Frans1z kuvvetle. 
rine yapilan muamele hakkmda 
Fransamn !ngiliz hükûmetine ver. 
digi protestoyu Amerikan bükil
metine resmen bildirmi§tir. 

temin edilmek l!a7.1md1r. Büyi.J.k hürrj-
1 yetleri, kara kuvv1C>tlcr1n hücumuna 
kar;1 bu vas1talarla mùdafaa edeeegiz. 
Kara kuvvetlerin lstibdad1 alhnda, diln 
ay e~arete dil$er ve 500 5ene eerller. 

Qkyanuslar1n ôtesinde, Okyanuslarda 
ve Okyanuslarln llzerlnde mülhl1 bir 
mücadele cereyan etmektedir. Bu mil.
cadelenln neticesl llarablyet ve ylllcm 
zamanlaT tarihinde m1aJJ. ~ 
blr boilazlllJmadir. 

(Devanu 3 llncU uytada) 

'"\ 
Acaba dogru mu! 

Vavel emrin
deki Ïngilizler 

• 1 ra na 
girmi$! 

Rogter habe
ri galanligor 

Fakat Îran cevab1 
uygun olmazsa yeni 
tedbir ahnacakm11 
Boston, 22 (A.A.) - D.N.B: 
NevytJrk radyosu, salâhiyetli bir 

membadan ôgrendigini beyan ede. 
rek HintJistandaki ngiliz kuvvetle. 
ri ba§k1'mandam General Vavelin 
lrana g;rrni§ bulundugunu siiyle
mi§tir. 

Nevyo1 k radyosuna gore, haber 
bugün ne§I"edil-ecektir. 

RUZVELT DE BU FÏKRE 

TARAFTARMI$ 
Nevyork, 22 (A.A.} - D. N. B.: 

tl"ruted Press'in Londradan ald1-
g1 bir habere gore Atlantik mülâ. 
kabnda lran meselesi Ruzveltle 
Çorçil ar asmda esash bir surette 
gorül§ülmü§tür. 

Ruzvelt, lramn Almanlardan 
temizlenmesi ve !ramn Sovyetler 
Birligi için bir transit yolu haline 

(Devanu 3 üncü sayfada) 

Bu protestoda hilhassa General 
Katru'nun keyfi ve mütareke hü-. 
kilmlerine ayk1n hareketinden 
bahsolunmakta ve 1ngilizlerden 
maa~ alan bu generalin Suriyedekl 
Fiaos1z krt'alamn 1ngili:i.lerin hiz
metine vermek üzere kendi bjz
meti altmn alm1~ olmasmdan fi
kâyet edilmektedir. ban askeri bir 1eçit rœminde 

Sovyetlerin Uluayoa biilgesiade tahrip ederek gekildikleri bir kiiprii ile Almanlnrrn 
kurdnklari basit davlumbaz koprü 

1 Sovyet tebligi I 
Çetin bir 
müdafaa 
Odesada kanl1 
bir sa va~ oluyor 

---..r--
Voro~ilof'un hitahesi 

Leningrad1 bir 
kale haline koydu 

Berlin evvelki ge
ce bombaland1 
1\!u.'k 1va, :'2 (A.A.) - Bu sa

bahki s~vyet teblgi: 
21 /22 Agustos gecesi, lutalan.. 

m1z bü.,;n cephe boyunca v-e bil· 
hai;sa K'ngiscp, Novgorod ve Go. 
mel ist•!ametl~rinde büyük §iddet 
H muharebeler \""Crmi~lerdir. 

ODESADA $iDDETLt 
lliUHAREBELER 

Mosk(.\·a, 22 (A.A.} - Riiyter: 
Royter mu!labirin!n bir sualine 

Sov~t!•r Birlig1 namma cevap 
veren H<'zovski demi~iir ki: 

Odesa ne Dunkerk'e ne de Tob. 
ruk'a benzer.Odesada bu harbin en 
~iddetli, en unutulmaz muharobe. 
leri cere) an eftnektedir. 

GOMEL T AHLiYE EDiLDi 

Mosko,·a, 22 (A.A.) - Sovyet 
istihbarat bürosunun dün ak§am 
ne§rettii;i teblig: 

21 Agustos günü zarfmda k1ta
lanmu iJütün cephe boyunca dü§
manla ·nuannidane harp etmi§tir. 

(Devam1 3 üncü $3)'fada) 

Uzak~ark Rus 
kumandan1 

Bir A 1 man haberine 
gore kur~una dizilmi~ 

Berlin, 22 (A.A.) - Bildirild1g1. 
ne gore, Uzak l;larktaki Sovyet or
dulan ba§kumandaru General BJn. 
ber, G. P. H. tarafmdan kur!una 
dizilmi§tir. 

So,·yetlerin merkez ordulan 
Kum•ndam Timoçenko 

Taymis'in mühim 
bir makalesi 

Lâk1rd1 degil, 
i~ lâz1m 

Sovyetlere lâfla sem
pati gostermek olmaz 
onlara yard1m edelim 
Bütün enerjimizle. 

1 Alman tebligi 1 

Tayyare 
taarruzu 
Harekâ tta mü. 
essir roi oynuy or 

Sovyetlerden 6000 
esir, 10 tank, 400 
bomba topu al1nd1 

Ruslar1n 3 ge. 
misi b a t 1 r 1 I d 1 

Berlin, 22 (A.A.) - D .. '.B. A!
man k1t1alan, Narva'da ctrc-yan e. 
den muharebelerde alti bin eh:r 
alm1§lar ve 10 Sovyct tank\, ~l top, 
24 mitralyoz, 400 bomba topu t'1 '1-
rip etnü~lerdir. Bu muhatl.'belerd• 
Sovyet kuvvetlerine kanh zay al 
verdirmi~lerdir. 
TAYYARELERÎN TAARRUZU 

Berlin, 22 (A.A.} - D.N.B: Din. 
yeper Opetrov•k mmtakasmda, AI. 
man tayyareleri dün dü§man y1;
rüyü§ kollarma, garlara ve demir
yollanna kar§l harekâta de,·arr. et
mi§lerdir. 

Çerkassi'de kl§lalar avnco m:•
vaffak.Jyetli bir surette bmrbard -

• man edilmistir. 
Londra, 22 (A.A.) - ~azete~r LEN1NGRÂDA HAYA HÜCUMU 

Diye yazlyor 

Sovyet Rusyada askcn hareka- . ? NB Al 
b .... k b" 1.k Berh.n, 2. (A.A.) - D .. : • 

tm inkisallanm uyu ir a a a 1 1 · d"" L · . man ;;ava~ tayyare er1, un C'ntn. 
ile takip ediyorlar. • gradm cenubunda bir hav~ mey-

Matb:.iat, hayran!tga ~ayan mu- d h"" d k 2'1 So""et anma ucum c ere y J 

kavemetlerde:i dolay1 Sovyetlere (DO\·omt 3 üncll ••:rfada) 
sempatil.,rini izhar etmektedir. Fa 
kat Times'in dedigi gibi hu sempa
ti akval ile degil ef'al ile izhar edil 
melidir. 

Times diyor ki: •Sovyet Rusya
mn muhtaç oldugu her türlû ;,ar
dun1 yapmak için bütün n.aharcL 
mizi ve bütün enerjimizi kullan
mabyiz., 

Daily Telegraph; Almaoyamn 
Ru>p i;zerine yapmakta bulundu 
gu tazyikin pek müthi~ oldugunu 
ya.=aktadir. Fakat Sovyet k1taab 
gecen harpteki Frans1z .parolasm1 
kabul etm~•tir: .Geçem1yecekler • 

Îngilterenin A· 
merika Elçisi 
Lord Halif aks 
Lond raya dond ü 

Londra, 22 (A.A.} - Lord Bali
faks bu sabah bir bombard1man 
tayyare.;ile lngilterede bir hava 
rr.eydanma gelmi.§tir. Lord Hali
faks, Lord Lothion'1 Büyùk Bri-

(Devanu 3 üncil s•rlada) 

======il GÜNÜN TENKiTLERi l=j :===: 
Amerikada yap1lan her teY 

yeaidir, ber yeni t•Y Amerika
dan gelir ve Amerikanm yaph
ia ber yeni 1ey de acaiptir, 

Bu barp arasmda da Amerika 
yiae acaip bir yenilik yapmak 
brsatm1 buldu; iki buçuk mil
yon ingiliz liras1 sermaye koya. 
rak bir enstitü tesis etti; hem 
de ne enstitü ... Bugüne kadar 
gorülmemi , duyulmamt§ bir 
enstitü, •Yüksek dimaglar eas
titlisÜ.• 

Bu acalp mÜt'<se<enin ba ara. 
cajp i~ de acaip. Binlerce bilgin 
bu enstitüde toplaoacaklar ve 

odern bir Mâ
bet: Yüksek dl
maglar Enstitüsü 

1'AZAJf1 
SELÂMI IZZET SEDES 

Ititlerin akhndan geçecek olan 
§eyleri daha evvelioden ke§fe. 
dip Ruzvelte bildirccekler, hü
U1met de buna güre tertibat a
L1cak ... 

Hem yeni hem acaip dti:il mi? 
Birdcnbire insana biiyle gcli-

yor, fakat biru dü§Ününce bo
güoe kadar yeni ve mühim ke. 
1ifler ve kurumlarla cihama 
parmag1n1 agz1nda bll"akao A
merikanm, •Yüksek dimaglar 
enstitüsü. ile irticaa kap1ld1;.;1. 
DJ anliyor. Bu yeni enstitü yeni 
bir §CY degildir, J,ilâkb çok, 
hem pck eskidir. 

Amerika Apollo devrini ihya 
etmek htiyor. Yüksek dimajllar 
eustitüsündeki bilginlPr Apolln 
mâbedinin J.âhinlerinden fark. 
sudll". 0 kâhiolrr de insanla11n 
dimagla11ndan geçenleri Apol-

(Devam1 3 lincü sayfada) 
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SfPOR 
Atletizmin in
ki~af1 için 

Ahnacak tedhirleri 
bir gor ü~mek üzere 

toplant1 yap1!,cak 

A 

m1 
uru fasu"yaya aza
sab~ fiyab kondu 

rem Efend mil, ku1c1. Diye 0ag1ra bag1ra Kurey~ ordu. ~~~~~~~~~~-..... ~~~~~~~~~~-
na day::nurak bu hûcum d lg 1- yadc:>, un,umi v:u.1lco:ne ehcn.mi
n n kenà1sine gelip çatma ,fll bek. yel vermi,ti. 
iedi. Etiaf na on dort muhafizm .1uhafaza \"azifesini deruhte et- Beden Terbiyesi Umum Mü.dür. 
yalm kihclan gc:>rilnu~li. 1 m~ olan e~habi l:iram. güstermis Zügii. Atletizm Federiasyommdan: 

Pei akende barbunya 18, horoz ve tombul 
fasulyalar 21 kuru§tan fazlaya sablmiyacak 

.. Talii1. :ie garip bir :il ·csi ese-1 oldukli:n 81yan~te ragmen R~ Hi Umum l\Ii.i iürlükr,"e haz1rlanan Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 1 Komisyonun verdigi karara gërC' 
nd1.'. ~'· hucwn eden d~manlann 

1 

Ek-.-:n Ekndimizi 
0 

ha:nane tet'::i- müsabaka, ajanlar ve m€rkez ha- èigleden sonra Mmtaka Ticaret Mü. kuru barounya fasulyalarmm top
en onunde, (Utbe bm Ebi Vakkas) vüzdcn kurtaramnymca büSbütün kem kemitesi talimatnameleri ü- dürlügünde Vali Muavini Ahmet tan sat~annda kilosu 15, peraken-
?ulunu~ ordu. Onun biraderi (Sât ~a§trdilar.. zerinde _müzakerclerde bulunma~ Km1k'm reisligi altmda fevkalâde 

1 
de olarak 18 kuru§tan muamelr 

lbni Ebi Vakkas) da Resulü Ek. _ Yâ Ali! .. Neredesin?.. ll'e atle~1zm sporunun memleketi. bir içtima yapmi§ ve fasulya fiyat. gèirecektir. Horoz, toml~l, fmd1k 
rem Efendimizin mt.thaf1zlari ara. Diyc, feryat ederek 

0 
d0rt müs. mizde d..iha ziyade terakki ve inki- larmt tesbit etmi~tir. fasulyalar:mn toptan ik11osu 18 ve 

smda bulunarak. muhterem sine- rik fedaisinin üzcrine 'attldilar. &- , !jafm1 temin edecek isli~arî karar- Komisyon, Ticaret Vekâletinin pcrakende kilosu da 21 kuru~ ola-
sini,_ on un ~1yaneli için dü,omanla. gaz bogaza mücadeleye b:i~lad1lar. i Jar vcrn~ek .üzcr~ a!jag1dnki zeva- bütün memlekete §amil olmak üze- raTk tetsbit edl ilmi§tirk. d ·1 ' 
ra s.per ed1yordu. . . Fakat. çok kun·clh zirhlar gb~mi" 1 tm huz..rru 1!" b1r toplant1 yap1L . ·- . op anc1 ar pera en ec1 ere sa. 

E b Utb 'o Eb V kk J -s J k 1 t l t re tesbit ettigi toptan fiyatlan e. tl§ yapt1klan sirada faturalarmda 
n a§ta . e m i a a!' olan bu adamlan ne zapt~tmiye mas1 arar a1 in mi§ ir. sas olarak alrm§ ve buna nazaran 

oklugu halde Ibni Kumeyye, Ab· ve ne de èildürrr:iye muv-.'fak ola- 25 Agustos 19·11 Pazartcsi günü . . fasulyamn cinsi ile fiyatm1 yaza-
d~ùlah bin .~a~ap Z~herî, ~c?·d madilar. 1 saat 16 da Taksimde. Siraserviler. fasulyal~n cm~le~e ayirarak f1yat- caklard1r. Bundan 'ba§ka pcraken. 
bm H_alef 1s.mmd~ ~o;t.. r_i:iu )k, Mli!~rikler, ellerindcki agir kiliç- de Beden Terbiyesi Istanbul Bèil- l lan tesbit etm1~t1r. Çah fasulyala. deciler de fasulyamn cinsini ve 
RC's~lullah. Efe~d 1mn1 oldunm1ye Jan saga sola savur:irak muhaf1z.. gesi binasmda yapilacak bir top- rma perakcnde olarak âzamî sati§ fiyatmi gèislerir t-tiketleri fasul
yen:m etm1~!erd1. Ve b~nlar, mu. tann ellerindcn kurtuldular. lantJ i\in bir müddet evvel gèin- fiyatl evvelce . tesbit edildigind.en yalarm. ü~crin~e bulundurmak 
kab1l ~a~rruza .. ka-lkan Kurey~ a •• 1 _ ( fohamrret) bin (Abdullah)i derilcn davetiye!erini herhangi bir bugün d.ger cmler ele alinmi§hr me00unyeimded1rler. 
k~rlcrm~n e:i ~n s~fma g~çm1~ler-1 oldürdük. sebeple henüz alamam1~ bulunan • 
:l~ ... A!hitlenn~ yerm_c get1rC'cekle. Diye bag1a bag1ra Kure ·~ ordu- zevatm muayyen saatte h~§rifleri z f 
rmden tamam1~e em1_n b~lunuyor- suna dogru ko§Jlltya lba~lad1lar. rica olunur. e y t i n i ya t1 
l~r .. ç1lgmca. b1.r. sevmç ile,_ Resu. Onlar~.n , bu bagm§malan b~r y1l- Î (Ahmet Fetgeri A~~mi, Dr. Ad. 
lullah Efen<l1mmn bulundugu ye. dmm sur at.lc hcr tarafa s1rayet l nan Hu ri, Agopyan, Ali Besim, i çi fi art1yor? 
re ko,uyo:lar~1. _ .. etti. Mukabil taarruza geçmi11 olan!Âdil G•tay, Besim (küçük). Bür- fi 

(Hazret1 Ah), bunlan goruncc mü~riJ-ler aras nda "tlg•nca bir se h F k Beh (B a ) 
j S 

• ~ • . ~ · - an e . zat orsa an , 
ayanamad1. ert naralar atarak, vinç Ve sürur seslcri yüksddi c . ~ h" De . Ek Veka"let1°n a ... zamî fiyat 
1 1 

, . t·ld F k t k . . .. 

1 

ezm1 o. mg.ra•, vec1, rem 
Jn ara t o 1 u a· 1.... a a ma - VanYelten <:as1r1p kalm1s olan is.. (H"l~J) Lk· R .. t·· ··. 

1 
d ib k h"rlh" d- - ~ , • 1.a , rem U§ u Fuzuzan k ht 1 

;at arm an a§ a lyvlf cey u. l:îm askerlerincle de dernal 1bir yeis . . . • . .. oymas1 mu eme 
·ünmiyen o dort kt~i. Hazrcti Ali . f""t h l Jcl" I Tckil, Fer.duu Dmmtektn, Rusa. 
ik rr.ücadeleyi kabul el!medilcr \cc: u urd usbu _:}~ 1· . . 

1 
· meddin Gürcli, Îrfan $ahinb::li. Zeylin fiyatlarmda son zaman.. 

(Allahm Arslam)nm èinünden ma~ "'~··a; a, _ 1rn1ru:e. ~1rm1 lo im ilhami Pclater, Jale Taylan, Ke- larda h"~ bir sebcp olmad1g1 ha!.. 
haret!e s1ynlarak do~ruclan dog- 1' st. :1 .--:.kuz ebrcte ~n.ant ikç1bn. e. me ane- rim Bûkty, i\!lübeccel Argun, Mu. de mühim miktarda bir yühdme 

• <> • m1 a\ c m1ycn e 1r msan var •. • . ·· \ d d"l kted·r Harpten 
ruya Rcsulü El-rem Efcnd"mizin . d (H · 

1
. Al.) .d. T sa Kaz1m. 1:1-chmcl Ali (200), mu~a 1e e e 

1 
me 

1 
· .. . _ . 1se o :i, • azre 1 1 1 1... ann- . · . . evevlki ;10rmal zamanlarda zey.i-

uzerme hucllll'. ett1ler. nm bu koca Arslam d- ma • l\Ies ut (llmrden), Nah1t, Uer1. 
B h

.. k d • · d't • u~ n a:. 1 .1 nin taptan kilosu 25 - 27 - 29 - 31 
u ucum o a ar am ve §e 1 kerlerinin mukabil taarruza gcc rr.an Te o . Dr. Nureddin Savc1, '· b .. t t f tl 

olmu!jtU ki Resulû Ekrem Efendi. t"kle .. g·· .. .. R '1·· Ek.- Nazmi 'l üfekç! Nc~'et (Balikesir kuru~ Ir l'll ugun op an iya ar . . 1 · rm1 orur gormez, esu u - • - 30 37 39 "e 41 kuru<: u··zer1nden 
mtzm ctrnfim almn olan muhaflZ- . · . . den), Nejat Kadri Ne"at (Güne) • - ' -s 

b
. 

1 
:... . rem Efend1mrzc b1r tecavuz \'Uku . .. • J § • -..·a• Imaktadtr Bunlara peraken.. 

lar ile §3;jtrffi~ ar ... 1 .. Tepcler1n. b 1 ,, h" t . k d 1 Naili Mo1an Omer Bcsim Koc. alay 1" ·'· · · u aca6 1111 1s c m111 ar a a' an- ' ~ d J · k. 1 · · d' den topuklanna kadar kalm z1m' .. - .. . : Reccp Ogan, Rauf (100) Semih ec1 er~n a1 ~1I1 mz1mam .e mce 
. - . l d'"nt fed • b k mn, Q Vucudu Mukaddes1 Sl') :met .,.,.. ~ . . •. b<i1 aklt)·c magazalarmda b1r kilo 

g1 11'1§ o an o ai, u ~a§ .n- e<l-i.·1 , 1 . d · 1 k ... urkdogan Selim (Ga1 ~ta~ar::w) · 
1 kt d 

'h· 1 . t"f-·' t1·1 . s·· ""1 ecc{ er.n en emm o ara 1 . ' . ·• - ., , zevtin .W - 55 kuru~a kadar sahl-
1 an Cl " lS 1 ...... e c l e1. u- k a· . b'' -k b. ·r d 1 t Sa,t Darga Sait Odyak C:inasi - ~ .. k b" _ kk l l kl 1 en 1s1 u ·u 1r vaz1 e eru 1 c • • Y m.aktadir yu 1r ~u - ·an 1 1 a taarruz a- . .. .. ..a~ingray ;ïe'·ip Eihëm Tevfik · 

rma de\•am eylediler. eylem1~.: te~ ba~1na o yuzlerce du§ "èike ~n~·an •Tavfuro-1~ Vildan ~Ialûm oldugu üzere zeytin ih-
"tb 1· d k- h b " R 1·• manm uzcrme attlarak, o co~kun •. • . . g , rac:a'.1 memnudur. Bu sene dig"er 
'-' c. e m e 1 ar e~ 1 csu tu- . 1 .. d d. k · t, ·-t· 1 Asu·. Venat Al.Jut, Vam1k Gczen .. . 

l h Ef d" . . ·- . r 1 tt msan se m1 ur t.rma is cm1~ 1.1 . , y1llara '1azaran yuzde 8 - 10 m1k-
a en 1m1zm uzenne 1r a 1. <D , ) co~,·ar.n 4 li'"lcü ~ay!ada) -

Hil!'benin ucundaki demir, Resulü evanu ~ar tannda fazla olan mahsuller heg. 
Zi an Efendimizin miibarek duda- .,. si dahiMe bulunmaktad1r. Binaen. f • 
agzmdan ~an gelmi ·e ba§lad1... Ill . V e 

1 
için hiç 1'ir makul sebep gèirülme-

Nakil vas1talar1 
tarifeleri 

Me k tep saatlerine 
gore deg §tirilecek 
Îz.m.ir ve Ankara bel"ed.iyeleri 

Istanbul belediyesine müracaat e
derek oralardaki talebeler için ve
rilmi§ olan tramvay, otobüs paso
lanmn ~chrimizde de geçmes1m 
isemi§Ïerdir. Bu talep tetkik o. 
lunmaklud1r. Diger iaraîtan mek
teplerin oç1Ima zamanlannm yak
la§mas1 münasebetile Belediye 
Reisligi vesaiti nakliye idarcleri.. 
ne tebli5&tta bulunarak 29 EylûL 
den itiharen hareket tarifelerinin 
mektep saallerine gore tanzim 0-

lunmas1m istcmi§tir. 
-·----<>--

Dahiliye Vekili 
Dün §ehrimize geldi, Y alova

da istirahat edecek 

Dahiliye Vekili Fa!k Ôztr.ak dün 

gm1 yardt. Bir di§ini de lurarak l &H KE ELE R_DE p O l I TE 1 aleyh fiyallarm bu §ekilde artmas1 

Bu '!rada lbni Kumeyye de, clindc .,, mekte ve naklyc fiyatlannda vu-
) ahn k1hç oldugu haWe y1ldmm kua gelen yükseklikte zeytine ki. sabahki trenle Ankarad.an §ehri.. 
g.b. ileri at1ld1. Resulûllah Efendi- B 0 " u a n ç 0 a n Loda ancak 20 para bile tesir ede- m.ize gelmili. Haydarpa![<lda Vali 
m1zin ônünc gcrilm~ olanlara ;iid- cek dcrœcdc degilidr. mu.avin cri Ahmet K1mk ile Ra§it 
detle çarparak onlan yere yuvar. Alâkadar makamlardan zeytin Demirla§, Emniyet Müdürü Sa-
lad1. Sag kolunu bütün kuvvetile fiyatlannm tetkik edilip bir esasa lâhattin Korkud ve dostlan tara. 

_gerdi. E<indeki k1hc1, müthili bir Ko·· y muhtar1 ,, hükuA metin gizli baglanmas1 için bir çok temenni- J1ndan !Qar~ilanml.§hr. F.a•ik Ôz.. 
dar!be halinde, Fahri Kâinat Efen- Ier izhar edilmektedir. Vekâletin trak dogru Yalovaya gitmi§tir. 
dimizin ba§mdaki migfere indirdi. • d • •• 1 d -- •• f bugünlerde diger g1da maddeleri. Bir mûddet kc..l.arak istirahal ede. 
K1hç. migferin üzerinden kaydt. e m r 1 V a r ,, 1 y e 0 u r t mu~ • ne oldugu gibi zeytine de âzamî cektir. 
Yûzûn iki taraf1m setreden z1rba satm !iyah tespit etmesi muhte. 
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ÎNSAFIN 
DERECESi! 

168 kuru~luk kun
dura çivisini 800 ku
ru~a satan bir muh· 

tekir yakaland1 
Mürakabe Bürolannda ih

d.as edilen müracaat scrvis
lerine her gün ihtikâr ihbar
lari ;yap1lmaktad1r. 

Di.in yapilan bir ihbar üze
rinc $ehremininde Denizap. 
lal 1:amii meydamnda Edir· 
neli ;ïükrü isminde bir muh. 
té L:- yakalanarak adliyeye 
vcrilmi§fü. Suçlu 168 kuru§ 
olan kundura çi\'i:;inin kilo. 
sunu 800 kuru$a satmaktan 
suçludur. 

T ehlikeli dur Jl 

Yazan: Prof. ~ükrü BL~ 

l'i::? r:insa hükfünetiniu .~'.: r kadar tehlikcli ve uJU~ 
kiil bir durumda oJdugil 

actkhr. Bu memlcket on dort aY 
e~vel maglûp olarak bir mütarcJ;O 
imza etmi~ti. Ümidi sür'atlc rniil'' 
reke devresinden ç1karak tan1 su~~ 
ve sükûna kavu§makh. Çiinkii mt1· 
tareke as1l Frans1z topraktar1pl 
ikiye bolmü§tii. Alman Ï§gali •" 
hna giren ve serbest olan k1s1Jllt 
Ecncbi i§galine maruz kalan biÎ' 

tün sahiller ve memleketin bc~to 
üçü idi.Büyük payitaht Paris de b~ 
mmtakaya dahil bulunuyordtl· 
Serbest olan parça da cenuba 5

11 

kl§IDI§ mahdut arazi idi. 
Yalmz Ahnan - ingiliz harbiJ1i

sona ermemesi ve bilâkrs yeni yt' 

ni ihtilâtlarla geni§lemesi FranSI' 
, mn da vnziyetini diger birÇ~ 

1 
memlcketler gibi, çok ac1kh b1' 

Diin •bundan ba!_ika 7 ihti. safhaya intikal ettirmi§tir. iki fll~j 
kâr "ak'as1 ihbar edilmi$, ve harip taraf da arbk hukukî, ah 
bunlar hakkmda da tahkika- vecibeleri harbin ve sevkulccY~iD 

lcaplarmdan sonraya b1rnkmaY1 

itiyat edindiler. 
ta gc:çilmi§tir. 

lpekli çorap 
Maresal Pelen Almanva ile 111il

tarekeyl imza ederken ~ühim bit 

muvaffak1yet elde etmi§ti, o ~.' 
Son günlerde sa h§- Fransanm Avrupa haricindeki b

11
' 

1 
.. d lO Id tün ruüstemleke ve topraklartJ11~ 

ar yuz e aza 1 tamamiyeti ve bunlart berhaOgt 
ipekli çorap fiyatlanmn yüksel-1 bir mütecavize karst müdafaa et· 

m<!si üz~rine açilan mücadele mil- mek hak ve salâhiycti ve buntJO 
nasebetile yap11an ne§I'iyat k1.>a istilzam ettirdigi kuvvetlerin ke"' 
bir zamanda gayet iyi neticcler disine b1raktlmas1. Boylece do11n11

: 

vennege ba~lam1~hr. Bir kaç gün- mas1 tamamile mnsun kald1g1 "ib' 
denberi ;peklî çorap sati~lannda müstemlekelerinde askeri tedbil" 
yüzde Cl - 10 derecesinde bir azal- ter de ittibaz edebilecek bir durll'~ 
ma kaydP.dilmi§tir. Buna mukabil ihdas dilmi~ti. Yegânc takyid•1 

kahn çor ap sati§lan da artmami§- italya il · edil ··t &J<t' .. 
1 

b" e 1mza en mu ar.. f 
tir. Buna gore, bayan ardan Ir 031 ed t d k h 11fi n e mevcu ve o a pe 
k1sm1mn daha s1cak yaz aylarm1 b' hük" .. ... . af' 
çoraps1z geçirmege karar vere1-ek li' umdu. Karada LibY · c 

. . . bemhudut olan Cezair vc Tunll· 
tasarruf yolur.a g1rd1kler1 anla~il- ~· 
maktadu. arazisinin §erit gibi kts1mlar1 •· 

---~ kerlikten t~rit cdildigi gibi dt-
lncirli medresesi tamir nizde de Kolon, Bizerte, Ajaksif~ 

edilecek ve Oran gihi bahrî üslcr asl<ttl 
mahiyetten ç1kanlm1 lard1. BuPtJO 
haricinde müstemleke imparatot• 
lugu bir kül olarak masun k11lr 

Fatihteki incirli medresesi bele. 
diye ta:-c.fmdan tam1r d:Hecek, 
tarihi k•ymeti oldugundan muha
faza olunacakttr. Mecidiyekèiyü or 
ta okulu ile Çapadaki 31 inci mek
tep ve Üsküdar s1tma mücadele 
komisy·lnu bi.nas1 da tamir edilc
ccktir. 

Adalarda bisikletle gezenler 
Yesilkoy nahiyesinde oldugu gi. 

bi Ad.alarda da bisikletle gezenler 
hakkmd:i. s1k1 kontroller ta\bik e. 
dilm€g<? ba~lanm1§lir. 

•Jt 
yordu ve Fransa kendi vas1talaf1

• 

bunlar1 müdnfaa edebilecekti. ?J~ 
tekim Ïngilterenin Suriyeye t•'I" 
ruzunda bu mukavcmct nevmiV 
ne olsa da gostcrilmi ti. Cok (111!1' 
uzak ve müdafaa~1 zay1f ~lan tJill' 
diçinîde ise mukavemet imkâJts1!~ 
hg1 .Taponlarla bir anla~may1 i•t1 

zam etmi§tir. Fakat asti miibill' 
parca Fas. Cezair ve Tunus klstill' • . ·o 

dayand1. Bu z1rhm iki halkas1 ko. Bundan bir müddet evvel Kar- hattin vak'ay1 §èiyle anlatm1§lar- meldir. 
parak Re ulûllah Efcndimizin ya- talda Ba51büyük kèiyü civannda dir: 

Pendikte hayvan sergisi aç1ld1 K1z ve erkà çocuklardan ehli. 

larid!I'. Buralar1ru müdafaa 1 ~bl 
kâfi derecede kuvvet oldugu .g~ 
General Weygand gibi §Ohreth 

naklarma sapland1. Oradan da kan Süreyya pa§a mandiralarmda ço. - Muhtar Mustafa bize: •HÜ
lar siz.m1ya ba~lad1. (1] banhk Faen ve Ennen1den done- kûmcttcn gizh cmir aldlm, çoban 

Vak1â Rcsulü Ekrem Efendimi. rek ihtida eyle.·en Murat isminde Murad geçmi~i belli olm1yan 

Alhyolagz1 aç1hyor 
Kad1kC:y Alt1yol agzmd.aki dük

kânlarm istimlâk.i tamamlanm1§ 
vc dün bunlarm y1k11masma ba~ 
lanmi§ltr. Meydanm ve civardaki 
caddelerin aç1lmas1 için istimlâk 
i§lerine h1z vcrilmesini belediye a. 
lâkadarlara bildirmi~tir. 

Dün faat 15 te PendJ~lc b1r hay yeti olrr.1yanla11n ve iskelede ge
van se:gisi açilrrwiitir. Resmi kü- zcnlerin bisikletleri müsadere o. 
§ad:i davcth olanlar saat 10,30 da 1 lunacak:1r, 
kiiprüd · 11 hareket eden vapurla 
Haydarpa~ya ve ord.an Pendige Demiryollarile eDniz Nakliyat 
gitm.i§lero1r. Hep beraber yemek Komisyonu arasmda ihtilâf 
yenildikt~n sonra sergi Kartal Devlet Demiryollan kéimur nak-
Kayma:;:arru B. Adnanm bir nut- liyaJm1 der'uhte etmi§ olan De. 
kile açilm1§ ve iyi bak1lan hayvan.. niz Nakliyat Kom1syonu ile De
·a:m san'plerine mükâfatlar verli. miryollan idaresi arasmda bir me. 

kum:rndan vardtr. Aynca merk~ 
pek yakm o]duklarmdan or11cl
da takviye edilebilirler. 

i te bilhassa bu k1s1mlar ii•t' 
rinde iki muharip taraf dn encli~ 
Ier izhar etmiye b~lad1lar. Il•~'. 
kat halde sevkulceys ve askerî Il' . ., 

zin ald1g1 yaralar, pek anühim de- bir §atll: n ta~lar alhnda gèimülü karanhk bir adamml§. Onu gizlice 
gildi. Fakat, çok ku\"vetli bir adam cesedi bi...lunmu~ ve jandarmaya ôldürlmEk istiyorlar. Bu i~i siz 
ohm Ïbni Kumey:yenin k1ltç darbe- malûmat verilmi§li. Yapilan tah- becerirsiniz.• dedi. Bir gece kéiy
si o kadar müthi§ ve o derece agir kikat so:rnnd:.1 bunun bir katil deki bü;, ük bir dügünde bize bir 
idi ki, Resulûllah Efendimiz. bir- vak'ast oldugll anla§tlmi~ ve ha- çok içirdikten sonr Muradm man 
denbire sersemledi. Kenar nd ::. bu. dise ile alâkah bulunduklan t~ d1rasma géinderdi. Kendisi de dü
lundu.gu hendegin içine yu ·a .am- m·n edilcn Ba~ibüyük kéiyü bek- günde i·ald1. Biz gidip Murad1 
verdi. çisi Mui:u AI, o~lu Halil ile aym mand1rada bulduk ve üç ki~i bir. 

Belediye odac1larma elbise mi~tir. seleden dolay1 ihtilâf ç1km1§tir. 

k1mdan çok mühim olan ve har1'' 
âtisi üzerinde kat'î tesirler ya~ 
bilec~k olan bu kts1m araziye . tl 
rck lngilizler, gerek Mihverc•1,. 
belki e~ koymay1 içlerinden .. i~ 
mekted1rler. Fakat ber iki zU j 
de kar!?tdakini boy le niyetlerle 111,, 

teharrik gostermektedir. Ah11~f 
lar, Ïngiliz vc AmerikahlarlD ~ 

Resulü Ekrem Efcndimiz, o bay. kèiydcn ibrahim Gü1'er ve Saba- den üslvne çullamp èildürdük. 
gmhk dakikasma kadar, ~eraat ve Sonra g:;müp saklad1k. Ne bilelim 

BelcdLye odac1 ve hademelerine j Sergiye 60 hayvan i~rak et- Bunun fü:eriue her iki idare de 
yaptmlarak k1~hk elbiseler dün mi§tir. Münakalât Vekâletine müracaat 
6500 .liraya ihale edilmi§tir. etmi~hr. Vekàlet iki tarafm müra-hattin Kurt zan altma almm1§lar. 

rnetanetlerine zerre kadar hale! biz .. Hü:<ûmelin emrini yap1yoruz 
getirmemi§lercli. Hattâ, hayatm1 di. sanm1§h.J{, 

----o---- Hileli kopya kâittlar1 caatm1 letkik ederck bir karar ve. 

tehdit eden o hücumun en deh§et- Bunlarm ilk sorgulan sirasmda Bu sozlere mukabil Muhtar 
li anmda bile; mü~vvik oldugu anla~ilan kèiy Mustafa kat'iyyen inkâr etmi11 ve 

Beyaz1t ve Sultanahmet Son zamanlarda piyasaya bazt recektir. Devlet Demiryollan, te-
meydanlari hileil kopya kâg1tlan ç1karilmaga ahhüt edilen kèimürleri kendi ida. 

· tnuhtari Mustafa Ôzlürk te bir - Ya Rab! .. Sen, inayet et. Bize, bu inkârlara bekçi Mu~lu Halil de 
Asfaltlanmas1 kararla§IIll§ olan ba!ilam1~tir. Gayet kotü bir mürek resinin '5tedigi bir zamanda ve 

Beyaztt ve Sultanahmet meydan.. kepten fena surette jmal edilen gèistere·;egi bir iskeleye v-erilme. 
larmdak: parke ta§lannm sèikül.. bu kopya kâg1tlannm boyalan >ini istemekte buna mukabil nak. 
mesine ba~lanm1~1r. Bundan son- yaz1Ian yaz1lardan hlr s·ret bile !iyat komisyonun da evvelce tan
·a evvei.l beton dèikülecek ve üze.. almaga E-lveri§li degïlclir. Bu se- zim ed•lmi§ program dahilnde 
i asfal~lanacakhr. Bu i§ lu§a ka- beple alâkadar rnakamlara müte. eslimatm1 yapmak mecburiyetin.. 

le niyetleri hakkmda bir de 1" •" 
den Suriyeden delil getirttle* 

za(er ve nusret ihsan eyle. miiddet sonra yakalanmi!J ve dèir~ i11tirak etmi§tir. 
dirler. iiil' 

[1] Arap müverrihleri bu vak'a. 
y1 türlü türlü naklederler. Biz, bu 
rivay~tle-rden en kuvvetli olanm1 
bu uretle kabul ettik. 

dü birà<'n adliyeye vcrilmi~tir. Mahkeme riyaseti icab1m dü~ün
Dün ikir.ci agir ceza mahkemesin. mü~ ve dava esasmda tahkikati 
àe bu katil davas1 rüyet olunmu§- tevsi ve baz1 11ahitlerin celb1 için 
tur. duru!jmayi ba§ka bir güne b1rak

Suçlulardan Îbrahim ile Saba. ffit§hr. Jar tamamla11acakt1r. addit §i:<âyetJ.er yaptlm1§hr. de oldugunda israr etmektedr. 

Anglo - Saksonlar da harbin 1" 
tün eski safhalanm hatirlat• f 

Belçika, Norveç, Felemenk, JJu1',r 
ristan misallerile AlmanyanUS ··~ 
keri bakunmdan lüzumlu go~cl~e

- -
için kaoul etmi§li. Mükerrem be
yin bu derece aldanmasma ancak 

§imdi alul erdiriyordu. 

- Babamla sevi§erek mi evlen.. 
diniz anne? 

Kadriyc han1m, gülümsedi: 

Yazan: IRFAN DOGAN 
- B:zim zamarum1zda béiyle 

Bir yandan da hissettirmeden 11eylcr yoktu klZlm. Ann11miz kimi 
kmm süzûyor. Son günlerin ver. korkard!K. Kismet ç1kmca gidive.. 

~-------- Edebî Roman 44 1 

digi üzllntünün bu gcnç yüzdeki dik. 
izlerinin kayboldugunu gèirerek - Babamdan evvel, §êiyle ho. 

- Bir defa ktrdm anne. Daha 
dogrusu, babama uydugun içm 
bèiyle oldu. Beni Nihatla nl~anla.. 
masayd:mz, bugünkü vaziyetler 
olacak r.11 •di sanki .. 

Kadr1yc hamm, kmnm bu hak
h ~ikâyeline mazeret bulmadan, 
tasdik rrânâsmda ba~m1 onune 
cgdi \'e analigm son ~fkatile km
lll ok~an.aga ba lad1. 

Vt>dia, alti aydanbcri çektigï 1z.. 
tiraplarr birer birer orta a déik
tü \'e Nihatla aralarmda geçen 
son gecryi bütün teferrüat!le an
lat1p :i:;!amaga ba§lad1. 

Kadriye ha1.1m. kmmn ~mdiye 
ka '.larki i.ükûtuna, bu vak'ay1 din. 
leyinc:c hak verdi ve onu le:;elli 
etti: 

- Üzülme çocugum, èiylc adam- seviniyordu. §Una giclrn bir erkek seni hiç dü-
lann fenahklan; gunûn bt.rmde - Ved:a, seninlc §êiyle ;ii§liye §Ündürmedi mi? 
nastl olsa ayaklanna dolapr. Ar- kadar bir gezinti yapallm mi? - Neler soylüyorsun Vcdia? 
hk bu \1IZ1yetten sonra Nihat de. _ Bui;ünlük kalsm anne. ;ïerifu Bunlan dü§Ünecek zamamm1z ol. 
nilen adam bu cvc ayak basam1ya. bize güzel bir ikindi kahvalt1S1 ha- mazdi Ki. On üç ya§ma girdik mi, 
cak ve tsmi de tamamen unutula. . . _ hemen çar~af altma sokulurduk. 

zirlastn daha 1y1. ~oyle kar~1hkh 1 E '-kl · d 1 . t - d gc ck kt B l b . . _. I r1u: - erm o a§ 1g1 yer e zm 
ca 1r. en za en u l!IC ilk gün- b1~r ÇdY 1çsek fena olmaz dcg1l 

1 
b ze yaslkh. Peçe altmdan bir iki 

den raz1 deg!dim, fakat babanm mi? dehkanl1 ya '5èirürdük, yà gèirme7-
1srarlan kar~1smda, yan\Jg dü§ün.. Kadriye han1m, k1zmm arzusu. d ;{. Onlara da ka!am1z1 çevirmege 
dügümü zannetmi§tim. nu rediedemedi ve hizmetçiye i- korkar,l.k. K1smet ç1kmc agidive. 

- Y1lba~1 geœs! onu ne kadar cap eden -emirleri verdi. rirdik. 
da methediyordun anne. Bulun..

1 
Bi"rbi"rl 1. k b .. k.. k - Erkekler km gèirmeden mi r ne a~1 ugun u a- . 

maz bir p1rlanta dcdigin Nihad1 da sa ; • Id kl h t 1 I tahp olurlard1? .. .. r m.nu o u arm1 a 1r am1-
gordun ya .. 0 gecc bcni zorla bu 

1 

1 
B k - Gèirmezlerdi amma methini 

adamm kollarma b1rakm1 tm1z. yor ar. u ana iz, en candan iki i§itirlerd1, 
Kadriye hamm, cevap vermedi. àert ortagi gibi, bir sürü §eyler - Babam da senin methini i~i-

Çünkü, km hakhyd1. 0 bu i~i. ko-1 konu§tu!ar. 'ihayet Vcdia anne- tince bemen kollan s1vam111 degil 
casmtn arzularma boyun egmek sine 11éiyle bir sual sordu: mi anne? Ne talihli adamm1~. Bu. 

gün de güzelsin amma, o vakit 
kim b1lir ne can §eydin. 

- Senin kadar degildim Vedia. 
- Ah bemm güzel annecigim. 

Kmna ne de çok iltifat ediyorsun. 
Albümümdeki, senin yirmi ya§ 
resminle benimki yanyana duru.. 
yor. Benim gèizüm aldamr m1 hiç? 

- Çaym soguyor Vedia . Hani 
kahavltr edecektin? Hiç olmazsa 
bir dilim k1zarm1§ ekmek yiyiver. 

- Anne sana bir §ey daha sèiy. 
liyeyim mi? 

- Bir §ey d<!gil on ~ey sèiyle ço

cugum. Amma evvelâ §U bisküvL 
den bir tane al bakay1m. 

Vedia çaymdan bir yudum içti 
ve fincam masa üzerine koyarak, 
kalkip annesi.Uin yanma gitti. 

Yedi ya~mdaki küçük bir çocuk 
gibi, ku~agma oturup kolunu boy. 

nuna d"!ad1: 
- Anne, ben Kenaru asla unu-

tam1yorum ve onu her gün daha 

çok sev1yorum. 
Kadriye hamm, hiç §3§1rmad1 

ve kw:i.;n bu itiraûm, 
mu !'igibi kar§iladI. 

bekliyor- yerleri Î§galde tereddüt elJIJ:~) il 
gini dermeyan ediyorlar. BoY ,f 
bütün Orta ve q.imali Afrika ft,;r 
ast çok tehlikeli bir vaziycte. ,,t 
mi~ bulunuyor. Kar§t tara(JJJ. 1~ 1,. 

- Neye sustun anne? 
- Ne sèiyliyebilirim kmm? Bu. 

nun neticesi c kadar imkâns1z k.i, 
cevap wremiyecegimi benden da. 
ha evvel senin anlaman lâz1m. 

- Svrnek ay1p ml annecigim? 

- Ooooo .. Sen bayag1 durgun. 

la§tm anne. San.Id bu büyük bir 
kuusrmu§ gibi, mânâh bir ~~kil 
nldm. 

. . . 1 d 111111 etmemes1 1ç10 ace e avra i-o)' 
raftn bu mühim parçalara el i' 
ma.smdan hakh olarak endi r V" 
liyor. Bahusus ki Amcrika ~~ 1,cl' 
kar ve saire üzerine çok ~11~11 ' 
nazarlar atmaktadll'. RtJ•" li' 
Ç0rçil gürü!!mesinde bütiiD ,ll'd 
Frans1z davasmm konu§ul~Jll'*' 
olmas1 mümkün degildir. ,. , " 
l . t edil t zyikltr1 ( 

- Yaz1k ediyorsun kendine Ve- artn rivaye en 3 
• 11Jll t 

- . müzakereler de buna inz1111. 1'' 
dia. Esk1den olsayd1 belk.i sana 1 d' v· . . khg• 111r eJ 
hak vcé:rdim. Fakat bugün için dmhcc tI§tnl~ ubyam t biî gor111 · a a ar mi§ 1se unu a 
ne sèiyliyebilirm? Onu unutman icap edcr. ti1' 
benim için en büyük sevinçtir. Binaenaleyh Marc!Jal J't-_t;;j1i4' 

- K.?aaru unutmak nasil olur kikatcn kat'î kararlar ar• ··ste~ 
bilmem ki. Gèirüyorsun ya anne bulunuyor dcmektir. Ya lfl".,,,,, 

. . . .. ' lekclcrinin parça par~a ti•'', 
babam bemm saadet1m1 hep boyle M'h d Ietter. 1.A .. .. . 1 vere mensup ev ., fi" t' 
baltaliyo::. Kenan1 bugunku vaz1. da demokrasiler taraf1nd• "" 
yete o soktu, beni bedbeht etti, l line §&bit olarak mü~~t tll'f 
ileride d-e ne olacag1m belli dejl_ taaa kurtard1giu zannett•it•,.pl 

'Devallll var) (1)evaal 3 Un~ sB1'"' 

1 
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lKDAM ----

or-Tayland kendini\ Almanlarakar· lôbe Adas1 
rnüdafaayahaz1r; ~1 ikinci cephe 11nanlar1 yan1yor 

Ba~vekil Dr. 
rl.ef ik Sagdam 

---;>--

Îngiliz Büyük Elçisi 
ile Lord 

Çarlisi ka hui etti 
kendine taarruz edil
lllezse bitaraf kalacak 

Bangl:ok 22 (A.A.) - Yen. Tay 
land haricÎye nazm muavini, Per 

i•rnbe g;1nü r&dyoda bir nutuk 
SOylemi~ ve ezcümle dem~tir ki: 

lngittc.:e ve Japonyan111 Tay. 
landa verdigi teminat bizzat Tay, 

land1n iam bir bitaraftlk idame 

etrnek azmi ve ayni zamanda gene 
l'ayland'm hürriyeti için ôlüme 
haz1r buiunmas1, Tayland emniye. 
linin üç garantisini te§kil eylemek 
!edir. 

Tavla> ,dhlar her nereden gelir
se geÎ~u', sebe~siz yap1Iacak muh
lemel b'l' tcca\'Üze kar~1 koymak 
tçin her :;eyi fedaya ha21rd1r. 

Bükre~te iki Y a· 
hudi yakaland1 
Bunlar Ruslar hesa

b1na çah§iyormu~ 
Bükres, 22 (A.A.) - D. N. B.: 

llu son günler zarfmda iki ecnebi 
§Üpheli Yahudi tevkif edilmi~tir. 

Bunlar Sovyetler lelunde be. 

lngiliz komünisl 
parti lideri 

bunun le§kilini istiyor 
Londrd, 22 (A.A.) Londra 

tayyare fabrikalan i~çilerinden 
2 000 kisinin onünde nutuk soyli
y~n ko ,;ùnist liden M. Pollit de
mi~tir ki: 

Îkinci l:ir cephe te§kili ve Sov
yetler Dirligine kabil oldugu ka. 
dar fazla av tayyaresi, top ve tank 
gonderi'n:csi liiztmdir. Vakia ikin
ci bir c~phenin te§kili ingiliz kuv. 
vetlerinden binlerce kijinin haya. 
hna mal olacaktir. Fakat bu cephe 
kurulmazsa gelecek bir kaç ay i. 
cinde milvonlrr i:ilecektir. 
· M. PoJJitt. 1ngiliz ve Rus millet
lerinin c~ünyay1 fa~izmden kurtar .. 
mak iç,1 §SOSJan oldugunu soyle. 
mi§ ye dPmi~tir ki~ 

Faka', e~er biz kendimiz maden 
ocaklarmda, 1 ayyare ve cephane 
fatrikalannda bir sava~ cephesi 
•e§kil ctn'lZS.'k boyle ikinci bir 
askerî cephenin tl!§kilini istemege 
hakk1m1z olmaz. 

Ru7velt ile Dük 
do Kent 

Civardaki birçok ka
sabalar tehlike içinde 

Atina, 22 (A.A.) - D. N. B.: • 
Ôbe adas1nin ormanlannda ~ 

~ündeni>eri büyük bir yang1n de. 
am etmektedir. Bu yangm, odun. 

cularm d kkatsizli~ yüzünden ç1k 
mI§hr. Halkis ci vannda bir çok k4 
sabalar muhakkak bir tehlike ge
çirmekt.e1dr. 

Ankara 22 (A.A.) - Ba§Vekil ' . 
Dr. Refik Saydam Ba§Vekalettc 
ingiltere Büyük Elçisi Sir Hughl 
• <:natol>bull-Hugessen ile birlikh 
Lord Carlysle't kabul ctm~tir. 

Millî ~ef 
CBas taraf1 l inci say!adaJ 

sevin.dik. Bu sebeple toplantru§ o
lan milletlmizin Cümhuriyet Hü
kûmeti etrai111da gosterdikleri lbe
raberliktcn ibahliyarl:k duyuyo· 

Bulgaristanda Rus ruz. Selâm ve Se\•gilerle te~ekkü. 
aleyhtarf1g1 ederim. !&met lnonü 

t.lia;i tarail l inc1 ::;;.;.yfada) 

Moskova nezdrnde protesto edil. Batvekilin Telgraf1 

mi:; bulunmaktadir. Îzmir 11 inci enternasyonal fua-
Hukûmet111 resmi gazetesi olan r111m elinizle aç1ld1g1 hakkmdaki 

Dnncs, bu Sovyet b~·oerinin gü. telinizi ald1m. Te:iekkür cderim. 
limç oldugunu, ve Sovyet ajans1. Milli sanayiimizin ink.!jaf:l1da rbü
nm bu gibi haberlerle Bulgar mil- yük hizmctlerine ~ahit oldugunuz 
let;.nin hislerindeki ahengi bozabi- bu güzel eseri hazirl.yanlara mu 
lecegini zannetmekle aldandifiim vaffakiyetler diler, lzmirlilerin 
yaz:yor. . hakk1mdaki asil duygularma ~ük

Bütün Bulgar millet; Plokrasiye; rarumt arzederim. 
ve Bol~evizme kat§• tek bir .adam Ba~ekil Dr. Refik Saydam 
halinde ayaklanmaktad1r, d1yor. 

BULGAR NOKTAÏ NAZARI 
DECù?~ 1 RAN 

Sofya, 22 (A.A.) - D.N.B: Hü- (Ba$ tarai1 l lnci sayfada) 
kûmet partisine mensup me'b'us- sokulmas1 ~ Orla !;)arktaki Îngi. 
lardan Janef, .Dnes. gazetesinde 1iz noktai nazarm1 tamamiyle an
n~rettigi bir makalede, Bulgaris- latmi~tir. 

Yannamrler d•g1tm1~ olmakla maz 
nundurkr, Bu bcyannamelerde Bugün Hayd Park ma
~Omanyamn Bo~evizme ka~i likânesiJ"lde bulu§acak 
1liicaàelcs1 kotülenmek istenmi;i- V . ,,

1 22 
(A A) _ R It 

tanm Sovyet Rusyaya kar~t olan ünited Presse, ingiliz mahfille. 
vaziyetinden bahsetmektedir. M. rinin derhal bir harekete geçmek 
Janef, §Oyle diyor: üzere bulunduguna kani oldukla.. 

Almanya ile Sovyet Rusya ara. rma i§art:t etmektedir. 
smdaki münasebetlerde vuku bu. RÔYTERÎN TEKZ!B1 

hr a§1n0 on, . . uzve 
--:.__ 1 hususî trenle Hayd-Parkdak; ma-

Jan degi1ildik üzerine, Bulgaristan Londra," 22 (A.A.) - Ri:iyter: 

Î hJ•k 1· d likânesine hareket etmi~tir. Reisi-e l e l UrUm cümhur. yarm Hayd - Parkta Dük 

Sovyl'tlere ka121 olan noktai naza. General VaveEn mühim kuvvet 
rm1 da degi~tirmiye mecbur ka!- lerle Bliicistandan !rana girdigi 
mL0 t:r. Çünkü Sovyetlerin Çorçil hakkmda Amerikan membalarmm 
prpnsiplerinC' geçmelerile Sovyet yaydigi haber Londrada resmen 
Rusyanin enternasyonal vaziyetin- tekzip cdilmekte ve bu ~ayianm 
de bir tahavvül ohr.u§tur. as1l ve esas1 olmad1gt soylenmek

(Ba~ taraf1 z n<:i salfada) 1 de Ken~·; kabul eyliyecektir. 
•atorl ugunu ceste CCJ;te el den ç1. 

~•.rinak, yahut taraflard~n ~irinc Suriyeye b U g" -
ltihak ederck bu tamam1)eh mu. 

~~(aza cylemek. Vi~i hü~ûme~inin day Ver i 1iy0 r 
•r Avrupah devlct stfahle cografl 

\·•ziyetinin icaplarma uyarak Ber

line tevcccüh ctmesi ihtimali kuv. 
'~Uenmektedir. Hele hür Frans1z 

kians1n1n me§kûk telgraf1na gore 

Ayni zamanda Sovyct Rusya, tedir. 

Bulgar milli birligine muzi~ ola.bi-1 iranda çok miktarda nazi bulun 
lecegi ü.?"idile Bul.gar. mille:~e duguna dair tngiltere tarafmdan 
ka~1 mustekrch b1r k.in sefellne yapilan le~ebbüse !ran hükûmeti 

•l'i bir sulh muahedesi imza et. 
lliiye muvaffak olursa ... Maamafih 
~u ajansm rivayetleri çok büyük 
•htiyat ka)·dile mütalea edilmeli
dir. Bununla beraber Alman - Rus 
~•rbinin ba~lad1g1 andanberi Vi§i 
•le nerlin arasmda daha fazla bir 
Yaku,Iik hasil oldugu da goze çarp
tuaktan hâli degildir. 

llferselkehir'de, Dakarda ve biL 
has,a Suriyede Büyük Britanya. 
nin darbclcrine maruz kalan Vi~i, 
•deoloji baktmmdan kendisine pek 

"1
1
. Ülây;,.. gclen bir yolu takip et-
1•. 
!:• idn :\fihvere daha fazla ism. 

lliiya -baslamr~hr. l\faamafih her 

~'•!ta, bûtün miistemlekelerde, 
d 1ll!anlarla i~birligi yapm1ya ka.. 
•r ileri giùilccej':i hiç de muhak-

:·~. dej:ildir. Çünkü Pelen harp 
·~u. sulh pc§indcdir. Berlin ile 

0
;ukadderat t01riki ise çaresiz An

: 
0 

- Saksonlara ve Ruslara kar§t 
~vain eden bogu~maya i~tirak de.. 
"•ktir. Bu ad1m1 ahaak mecburL ,.!' 
l 1 acaba hastl olmu~ mudur? 
, 

00
dra ve Va~ingtonun Vi§iyi bu 

l~~ iliubete dü~ürmemek için p<>-
111ka · t"· 1 · d dil' Ili k IS 1._amet erm e ta at yap. 

1 - liizumunu hissetmeleri muh
•11ietd· "· 

llüseyin ~ükrü BABAN 

Cünün tenkitleri 
1 

(Ba~tsra!1 1 inci say!ada) 
o' 

1 h ba§vurup ke~federler, suç-
i~~u suçsuzdan aymrlar, günah 
h. ·~ •cek bir masumu korurlar, 
•r olacag1 ve ber yaptlacaii 

•V\·eldcn bilip haber \'erirlerdi. 
1. te, Ruzveltin âlimleri de bu

~u Yapacaklar Hitlerin dima-
t•nd ' 
A an ite<;enlcri ke~fedecekh:r. 

"
ncak Apollo'nun yerine nc)i 
• k' • 

1 , •nu kol·up aktl dani§acak. 
k.~r.. Bu modern mâbedin tlàh· 1rn o\acak• 

a~~•ka . b~;:taraf, Amerikada 
k \eltin nulyonlar sarfederel 
n~•111ak. istedij':i bu enstitü, Al 

t •n Pla11tarin1n bütün sirnni 
a h 

• a. •rihnc1ya kadar muhnf; •• etr ... 
h· •g1n1, Almanlarin dt§ariya 
b içtbir. §ey s1zdirmad1klarm1 is. 

a . ediyor ki bu Nasyonal - Sos 
Yaliz111 · 1 h' . 
h. 1n e me kaydedilec•' 
lt h. d' 

b· a 1Sedir. Bu hâdise ortayo 
Air 4~Y daba ç1karm14 oluyor· 
y,~· •ka _ist'.~ba~•h. o derece za 

Il dil~mu§tur k1, bir nevi keha
ttteq ed m et u1nuluyor! .. 

lngiliz ve Hür Fran
si:dar da anla~hlar 

ba§lami§llr. henüz cevap vermemi:;;lir. 
YEN! TEDB1RLER ALINACAK 

Vekiller hey'eti Londra, 22 (A.A.) - ingiliz ga-

toplandl zetelerinin diplomatik muharrirle. 
ri, bilhassa 1ramn Îngiliz _ Rus te

carct vPn:t.leti Suriye ile ticarete Ankara, 22 (A.A.) - icra Vekil- §t'bbüslerine verdigi cevapla me~ 
müsaade eden nizamnamesinin Su Jeri Hey'eti bugün saat 11 de Ba~- gui <>lmaktadir. 

Kahire, 22 (A.A.) - ingiliz ti. 

riyede hayat pa.hahhgm1 azaltaca. vekil Doktor Refik Saydam'm ri- Daily Telcgraph'm diplomatik 
g1 ümit edilmektedir. Suriyedeki yasetinde mutat 'toplantisim Y3 !>' muharriri diyor ki: 

fiyatlana §imdilik yüksekhginin mi~t:r. -----o--- !ran cevabmm mahiyeti hakk·n-
da Tahrandaki !ngiliz Elçisinden 

sebeplerinden biri Vi~ rejiminin 

1 

Sovyet teblr"gw 
1
- , t'd · b' 1 

1 
L 

.p 1 a1 tr rapor a mm1§ tr. on-
Suriyeyi ihtiyaç maddelerinden draya gelen bu rapor, iran ceva.bt-
mahrum b1rakm1§ olmas1dir. (Ba~ torafl l lnci sayladal nm !ngiliz hükûmeti tarafindan 

!ngliilPr ve serbest Frans1zlar 1 Muharebcler, bilhassa Kingssep, §SYam memnuniyct telâkki oluna
günde 150 ton olarak ~;,n.a 5.\JOJ Novogract ye Gu:nel istikametle. m·vacagm1 l'idcrmektedir. 

. 1 rinde ç;,Cn olmu~ .u r. $lddet!i mu- i<~renc i'ldia-ine ai:ire, fr~n cPvab1. ton bugdaym teslim; içm ara arJ1. v
6 

b e. 
harebelt:rden sonra k1ta!a11un1z1 nin tam metni bu~ün J ôndraya 

da anla~~lardir. Gomel'i tahli~ etmi§lerdir. vâsil olacak ve 'l'ahrandaki iniriliz 
Henüz tamam;anm1yan malû- Elçisine veni talimat gonrlerilmesi 

mata gi:irc 20 Aguslosta hava mu. icin 1ngiliz harici~·esi tarafmdan 
hareble•i esna>mda 21 Alman tay derhal tetkik edilecektir. 

Alman tebligi 
(BaJ laran 1 inci sayfada) 

tayyaresini yerde tahrip etm~ler
dir. Ayni bmtakada demiryollan-

yaresi dü§Ürülmü§tür. Biz m zayi. Daily Express diyor ki: 
ahmiz 12 tayyaredir. 1ngiltere ve Rusya, 1000 Alman 

20 Agustos günü êigled~n sonra 1 -" d k J na ve demirye>lu tesisatma ber ne- ajan1mn ra1"'an :§an ç1 ar. ma-
Mosko,·a civarmda avcilanmiz, si taleplerine •hayir. ile cevap ve. 

vi çapta J:>ombalar ahlrm~ ve ehem evvelce bildirildigi gibi 3 degil, 5 rihnesini ka.bu! edeme~ler. Eger 
miyetli tahribata seb::;biyet veril- Alman kC§if tayyaresi dü§ürmil§- Îramn tahrirî cevabi §ayam mem-

mi§tir. lerdir. . nuniyet olmazsa, derhal yeni ted-
Berlin, 22 (A.A.) - D.N.B: Dün Moskova, 22 (A.A.) - VorO§l- birler almacakbr. $u cihet müna-

Odesa'nm liman tesisati, Alman lof'un h_i.ab~sinden so~ra Lening-1 ka§a kabul. et~ez bir tarzda ta1y
harp tayyareleri taraftndan yenL rad hak,k1 b1r kale hahni alm1§hr .. yün etm~br kt, !ran Orta $arkta 
den §iddetle borr.balanmi~l!r. Eli silàh tutan kadm erkek her be•inci kol âzas1 olan ve Iraktaki 

Sovyetler, ~1htunlar, antrepolar lœs cepheye gi'. mi§tir. ka~ga§alikl.an ç1karan sabotajct 
Evleri 1.eker teker müdafaa et- 2 ilâ 3000 Alman casusunun umuve askerî k1t'alar üzerine isabet 

mek üzere tahrip taburlar1 te~kil mi karargâh1 gibi kulamlmaktadir. 
e<Ien müthi~ darbelerden insanca edilmi§lir. Bunlar, tranm bütün hayatl mer. 
ve malzemece büyük zayiata ugra 

Moskova, 22 (A.A.) - Ofi: 1 hezlerine hücuma h&tr 'bulunmak ~lard1r. 
. .. 1 Sovye; resmi tebli~ bildiriyor: tadirlar. 

Gem~re kar§l yapi.lan hucun:- Dün gece Sovyet hava te§ekkül Daily Herald d!yor ki: 
lar esnasmda 6000 tonilatoluk btr Jeri yemden Berlin mmtakasma Müttefiklerin Iran hakk1n<la a. 
Sovyet vapuru hasara ugramJ§hr. bir hav.i taarruzu yapm1§t1r. !;)eh- •acaklan i:inümüzdeki tedbirin ma. 
Oçakof civaunda da 7000 tonila-, rin sanayi ve askeri hedefleri üze. hiyeti if~a edilemez. YalnlZ §Uras1 
to hacminde iki Sovyet ticaret ge-. rine yükoek infilâk ve yangm bom bilinmelidir ki, bu h~rlibir, serî ve 
mi.si hasara ugram1§1Ir. balan aalmt§ yangmlar ve infilâk- •at'î olacakt1r. Eger Iran harekete 

Birçok hava defi toplan mevzi- Jarm v:ikuu müsahede cdilmi~tir ccçmekten imtina ederse, !ngiliz
lerine taro isabetler kaydedilmi§- Bütün S "'yet tayyareleri üslerine J~rin ve Ruslarm vaziyeti oldugu 
tir. diinmü§lerdir. ;bi b.rakacaklan muMcmel de-

Dinyeper kavsinin §arkmda, 
trenlere ve Sovyet kollanna bom
ba ve tayyare silâhlarile taarruz 
edilmi§tir. Ayni mahalde 120 kam. 
yon imha olunmu§hlr, 4 tren hat: 
tan ç1km1§, bir mühimmat tren~ 
ber ha va edilm~ ve b1r hada def1 
bataryasi susturulmu~tur. 

Otchakof kalesi 
ele geçirildi 

Berlin, 22 (A.A.) - D.N.B. ajan-
3lnm ogrendigine gore Bo~evikler 
tarafmdan hafif deniz birlikleri 
için bir üs haline konulan Oçakof 
kalesi zaptedil~tir. Bu kaleyi ev
velce Yunanistanda da muvaffaki
yet kazanmt~ olan bir Alinan tü
meni ele l!ecirmisti 

Lort Halifaks 
(Ba~ taraf1 1 inci sayfada) 

tanyanm Va~ington Büyük Elçilig 
vazifesinde istihlâf ettigindenbcr 
ilk defa olarak ingiltereye gel.mi' 
bulunuyor. 

Bundan birkaç zaman evve' 
Lord Halifaks':n M. Çorçil ve hâlf 
mensup oldu,gu harp kabinesilr 
gi:irü§melerde bulunmas1 için tc<l 
birler alinmt§h. Büvük Elçi Îng1 
1iz _ Amerikan münasebetlerinir 
muhtelif cepheleri hakkmda bi· 
rapor yapacakhr. Bundan ba§k' 
Londradaki meslekda§larm1 Ame 
rikada yaphg1 son seyahat hakkm 
da izahat verecegi de tahmin ed'l 
mektedir. 

"ildir. 
!RAN !NGÎLÎZ NOTASINA 

CEVAP VERO! 
Londra, 22 (A.A.) - Riiyter a. 

'onSinm bildirdigine gore !ran hü
~limetinin tngiltere notasma ce. 
vabt Londraya p,elmistlr. 

Tahrando·ki !ngiliz Elçisine veri
•en ve i:rndi Londrava gelmi' olan 
lJu cevap tetkik edilmektedir. 

AMERÎKADAKi !RAN ELÇiSI 
RUZVELTLE GORÜ!;>TÜ 

Va~ington, 22 (A.A.) - Ofi: A
-nPrikan ajanslar·mn bildirdigine 
<(ore, Va~ingtondaki !ran Elçisi 
\fohammet $ayesteh Reisicümhur 
"!.u:tvelt'le .gorü§tükten sonra §'J 

beyanatta bulunmu§tur: 
iran, her nereden gelirse gelsin, 

Millî havac1l1k 
•• sanay11 

kuruluyor 

Ticaret Veki
linin gazeteci
lere beyanat1 

SAYFA - 3 

Hitler Musolini 
mülâkat1 

Y eni bir konu§ma (Ba§makaleden devam) (Bai taraft 1 inci say[ada) 
ni hazirh:vanlari, hulâsa bu tathyi kili Mümtaz Ôkmen, dün ak§am ~ayias1 dola~1yor 
vücude ~etirmek için çah§an bü- gazetecilere &\'Sg1daki beyanatta Londra, 22 (A.A.) -Daily Tele-
tün i§çileri birer bircr saya~ ve ~~- bulunmu§tur: graph gazetesi muhabirin'n bildir-
cuk da yedigi baklavada bm k1§1- •fzmire Ba~vekilimin emrile 11 digine gore bir Hitler • Musohnl 
"lin degil; daha fazla insanm eme- inci zmir Entnnasyonal Fuanm mülâkah yap1lacag1 hakk nda 
gi oldugunu kabul cder. a,mak için geldim. Eger, izmir için Stokholm'da §ayialar de>la§makta.. 

Havada uçtuj':unu gordügünii• -:e mü'.2'cbb1slen için ogünmege dir . 
·vc1, bomba, torpil tay:vareleri bir ve diger ~ehirlerimiz için ornek oL Berlin mahfilleri. bu mülâkah, 
••rafa dursun, en basit mek!ep maga l:îy1kt1r. Bu geli§imden isti. R 
" k uzvelt • Çërçil gorü~mesine bir 'avyaresi hattâ motürsüz plânèir fade edc'Cek Ege mmta asmm • . . 

hiÎe binbÎr emekle vücude gclir ve müstahsilleri. kooperatifleri w ih. ce,·ap telakki etmekted1rler. 
u~ar. Bir hava ordusu, bi111crle "e racatç1 tuccariarile yakmdan te. [ -·- ·-4

----

binlerle kala vc kola muhta~hr. mas ettim ve giirü§tüm. Ege mm- Ruzveltin kor gre-
~imdiye kadar, hep l-a••ac1lig1n •akasmm yehstird1gl Ye memleke- b" . 

insan malzemesini yeti~tirmckle timiz toprak mahsul~ri arasmda reye tr mE S8JI 
me~gul ve bunda bihakktn muvaf- 1nühim me\'kii olan ilzüm vc incir (B:ls taraf1 ' 1 s:iyract:i 
f:.k olan Türk Havo Kururnu, brn· zeytinya.c.'.·· pamuk \·e diger mad.. KU\'\'e!e kat'$t ku\'""\~t kullann1ala 'r. 
dan sonra, d1~ar•dan tedarik ctti .. delerim11in n~üstahsillere temln Beser hurr:yetinln mtidafqerî, tahrioe 
~imiz uçu~ vastta \'e mol7en1esini edecegi ii)·at üzerinde ve ayni za- bhr;plP, ôldü1mege bh.!urmc-kle muka
dc, m~n1ll"kette yap1n1ya karar r11anda ou madd~lerin ihrac1n1 te- , bcle et111ek ;>tkkIDdan 1Ja~ka~1n1 .s~· .... ;e
vermi~ vc b;..1 sahada c:o!t csasl1 ça- rnin hu::usuncia esasl1 ve faydah mezter. 
h~malara b3'lam1§ bulunuyor. ;;onu~m;i 1 ar yaphk. Bu maddelen. Hayasizca fetihlrr pe0inde ko~an 

DHn, muhtcrr-m Siikrü Korak n1:710 ih: aci i('in nikbin olmak Iâ .. müzlun devletlerin hczlmPtl &ncak, A-
tstanhul gazctccilcrine bu rnüide .. z:r<td1r. :-'ükûmet ihracatL tem1n L ne e ka'y1 harbe girmekten alùtoya.. 
yi TürkiyPde bir havar1hk •ana. 1,m lca;i E'den tedbirleri \"e yard1m bihr 

yii lmrt•lmakta oldugu miijdcsini kararlan almishr. Bunlann kolay- Vaoineton, 22 (A.A.J - Ruzvelt'in 
dwi kongreye Çôrçil He gôrii~meleri vermi~tir. Hava orclust• gibi ha,·a-1 hkla ih.-.;c1 mûmkiin olacakhr. Bu 
hakkmda gôndenn~ oldugu mesajm c1lik sanayii de, birrok unsurlara rnaddeioJ'imiz1n mûstabsillerme 
da 14 Atustos dekla.ra'.tyonunun metni mohtachr. Bu unsurlari ür esa.a bilh•ssa bir roktav1 hatirlatamak 

c vc-riùuekte ,.e mesaj $Ôyle devam. ct-ircâ edebiliriz: 1 in~an. 2 para, :\ isler. b inu da1ma gôzOnûnrie bu.. n
1
ektedir: 

makine ve malzcme, lundurm~g1 ken.~ lcri11e Wl\·S'lye Ba•vekil ve ben, Sovyotler Blrligi 
Bunler1n bfrincisi ile üçiincüsii- eder1'm. Bu n.-·daelcr11n!z1·n 1ç ·~ · 1 

· .... "~ ile, kend L<::1ne modem dünyanln ba~ i... 
nü Türk IIa\•a Kurumu tcdarik d1~ fiyat1ari tespit edildig1 gibi hii,. J!9. mûtecavizl cAlmanya• tarafrndan 
edeccktir; dnh~ d.o~r.us~ eti~~;\·e kûmetin kendilerinl himaye 1ç1n yapllan taarruza karst müdataasrnda""\ 
ba~lamt§ltr; ik1nc1s1n 1 

JSl" Ttrrk müdahatc mùbayealar1 yapmas1 yard.lm edebllmek içln kontcranslar ak
milletinin hamiyeti, vatnnperve_r- • veya milli müesseselenmi;i •bu 1~le detmek üzere tedbirler almaktay1z. 
ligi, cOntertligi tcmin edccekür · 1 tavzif et.megi . mukarrerdir. Bunun Bildirllen prensipler rnucibince le$

Türk Ilava K11rumunun evvelcc, la d·cme~< st:yorum k1, n1u.:>tahsil, kUâtland1rtlmii bir dUnyan1n htç bœ 
ba~ta Tayyare Piyangosu, toprak \0 aziyetinJen emin ohr.as1 ve ma- cemiyell, tabakkuk ettirme&e ugra,ll
mahsullerinden ahn:in hic:~clcr cl- lin1 elindt.:n ç1karrr.ak ~çin a~la is- M:lmiz mutlak hürriyetin unsurlar1 olan 
n1ak ûi:ere. hüyiik paralar verrn tical gOstermemel1c..L.r. Gt.:.çen -.ene bu hürrlyetlere malik oln1adan yqtya,.. 
h!iihim varidat kaYnaklart \'ardi. rekoltede tütùn menLwnda hükû- mayiz. 
~imdi ise, bir trk kaynog1 kaln11~ metm S"·>Ûnu dm.eyen ve kahlr Hydepark, 22 (A.A.) - M. Ruz.
tir ki o da halk1mmn hnmiyetin- ekseri~·<>ti tc$kil eden m!..sl.a•·sil- vet askerlik müddetini 18 ay uza. 
den iharrttir. Türk mi'leti, 1940 Ier. iyi kazançlar temin etm~ler tan emirnameyi imzalam1~hr. 
yrhnda. Bava Kurnmunn 3 milyon \'e memnunyctlenm 51enen izhar Bu emirname askerlik müdde.. 
150 hin lira vermistir. 1911 de hu 

etmi~leritir. Tek\~ eseri go>leren. tin!n temdidi kanununu mer'iyete 
yrkûnun d•l>a fozla nl:-~•/'1 iilmit Ier bir iki günlük L•t!calin ce;rasm1 koymak'adir. Maamafih 12 a.v hiz. ediliyor; çünkii yaln·z f,t.nbu 11 , 

r çekm~kr 1 r . Ü~üm, in~. zeytn- met gormü• olan askerler, millî ey 18 :riin i~inile, 839.438 ira ,·~r- yag1 ve bu1'a mümasil ana ihtiyaç ' 
mck surctile bu ihtiyarî vatan h•z_- müdafaa menfaatleri müsait olur-

maddelcrrm1zi "3h•p>-iz b1rakmak, metinde birincilit'\i knzan-·1 t•r. sa, terhis edilebileceklerdir. 
bizim hük.tunetimlzn oian dcgilidr. ·~.:....---,==----==-__,=,,. Fakat, bu 1nuhtrce?n rcki1n, n1"n-

·1 Bu itibarlà \'dziyctlerinden emin "k 1 • tazam ve daimî gelirrcrdrn dei!· : Askerl1 is er1 
bir hamiyct ltamlcsile ve rnahrlut o'malar! ve hükûmetin ald1g1 ve ~ 
kimselerin yiil"ek tcbrni'lrdl• almakta oldu~u tedb1r!ere güvene 

·· rek maii&nm ucuz bir fiyatla el. elde edihni~tir. Hem ha,·• rnnaq1-
b ·1 k b den ç:k .. rmarnalan làwnd1r. Bu ni csash ~nrrtle J.:ura . me , em . 

1 
. . . Ü 

d T .. k h . ·lartnt "eti•tirme!<- \\Pnd1 rrenfaa .len 1kt1zas1d1r, -

K1sa h i z m e t l i 1 e r 
çag1r1l1yor 

c ur ~'"r ,• • .. . . . k 
d _,, b'l k · ·,,, Kuru- zum ve 111c1r p1.ya.as1 en ço on ve Kadikoy Yerli Askerlik ~ube. te evam rt1C"' ' trf' u; ' 

1 
.• . 

Id ~ 5 3 ;t,·nn li'rava ih on be§ gun 1çmde aç1lacakhr. Ve sinden: mun y1 rt '"· - • r-t ,. -

tivar1. \'nrdir. B11 n•rav1 -;•mtazam bun:m 0 •1 veya on be~ gùn sonraya Askerligine karar ver~ olan 
hi!' srkilde "• tl•;n1î •uretle t~min talik edi!mesi münhasiran :nüs. 937 dogumlu w bu dogumlularla 
<>debilmek idn. T<11r11m11 srnede tahsilin r.ukukunu temine matuf- muame!è goren Jasa hizmetli tam 
muavvrn hi~ rn'kt"r p•r• verme:vi tur. l'>Iü,lahsih koruyacak bùtün ehliyet11ameliler 1 Eylûl 941 de 
t hhït et.,1i• hirk•r milvon iiza t ib1rleci almadan borsay1 açmak 
k~~idi~. ..,.,.,, l<olo,: \'e h~sittir. · umumi b'r fiyat sukutu1•u mucip 
18 milvnn Tiirklen iki milyon ki~i ola!Jihr. Kendisile gêirü§lûgüm 
v11~a hir lira. iki mit ·on ki~i ynr1m incir \'~ üzüm müstahsilleri de bu 

yedek s•1bay okulunda bulunmak 

üzere 2P /8/9H tarihinde sevked1. 
leceklerd;r. 

lira vermPyi tnahhiit eder vc her. tedbirin kend' menfaàtleri tkltza. Bu gil>i tam ehliyetnameyi haiz 
i,., taahhiidiinü muntazanrnn ye. s1 olduqunu \'e yerinde bir tedbir eratm niezkûr günde §Ubeye mü
rine getiri .. e, Kurum senrde 3 oldui;unu nihayet kabul ctt1ler. racaatlar1, bu ilân111 davetiye yerL 
miJ,.on lirahk m11ntazam voridata Tülun ')'yasa"rna iki. üç av gibi ne kaim oldugu ve müracaat etmi-
1111hin olur. Zenl"inlerin V<' orla uzun b1r müddet olmakla bcraber 1 yenler hakkmda As. mük•-•efiya. 
hallilerin yapacaklari bir liradan müstah;•Ji k~ruyacak ledb1rleri 1 li kanununun 89 uncu maddesine 
fazla tcberrüat ile de bu yekûn ,Pmdiden almok yolunday1z. gêire kanunî tatbikat yapilacag1 
4 milvon11 bulur. Get,en rekoltcde oldugu gibi bu ilà nolunur. 

18 milvon Türk içinde, yukari- sefer de müstahsili ahcm1n key- Fatih Ask!!"lik $ubesinden: 
daki htsaha !!Üre. Kuruma âza ya- fine veya arzusuna tPrketmiyece. 
:nlarnk nnmtnzam teberrüatta bu- giz. Ziraat Bankas1 yerli ürûnler . 1 - Yedi>1< ~bay hakkma mali~ 
lunacnk 3 mihon yurddas elbette ve tütün 'l'ürk limitcd ~irketleri lise mezo-:m ve tam ehli.vctname!t 
vard1r. Kurum11n âza.1 1941 y1h ~imdiden kap eden haz1rliklan 'olara1< askerliklerine karar veri. 
basmda 800 bin ki~i idi. ~imdi va- yapmak emrini almi~lardir. lenler 1 Eylûl 94~ gününde okulda 
zif~miz. bu 800 bin âzav1 3 mil. Bütün 'bu beyanatun. müstahsL 'Julundurdmak uzerc sevked1le. 
yona ç1karmakfan ibaret kahyor. lin huzur içinde piyasanm aç1laca- ceklerdir. 
Hakikatte ise 3 milvona ~·kmi:va gi zamana kadar mal:n1 elinde sak- 2 - Bu ~raiti haiz olanlann 
da llizum yoktur. Çünkii 100 bin lamas1m temin ederse faydah olur_ sevk muameleleri yap1lmak üzNc 
âzâ yilda 10 lira ve 100 bin izâ Benim sizden ricam, hükùmetin 25 Agustos 941 gününde §UbPye 
da senede 5 lira verirlerse yalniz bu bima;-e tedbirlerini her '·esile müraca~tlan. 
20fl hin yurdd••tan 1 buçuk mil- ile müstahsile anlatarak topra/ll 3 - f~bu ilàm davetiye rr.nka-
yon lira temini kabildir. Mütebaki l t · ·1 1 a b · a-'1[ zu" mre 

a m ert t e su ay n " • - mina kalm oldugundan mü ~caat Parav. 1 da, daha az taabhiitte bu lu. ln kl · ah "•lu" n ucuz fivat-
n e.me en m ·•~ ' etmiyen:er hakkmda askeri ka. nan bir iki milyon âzâ vermi§ olur. la satmamahrmi temin yolundak1 

O halde Büyük Millî ~efin: te§eibbü~ümüzde veya h~reketi. 
T 'l'k d ild' •' miide bize yard1m etrnemzd1r. 

« a~yar;c~ 1 T~nk 1~.~ za-. Ba~ta Valiniz ve Belediye Reisi
man pl ot a a~, k~r mu ~Û: niz o\dugu halde bütC.n !zmir mu. 
disinin lie san at ar1mn m1 1 h T d sicak ve samiml kucakla. 
malzeme ile kendi labrikala- ~a':.n" hakikaten minncttanytm. 
r1m1zda yaptig1 tayyareyi ve 
motorü kastecliyoruz.» Almanlara gôre 

(Bas taraf1 1 inri s:ayfa ia) 

Alman Hariciye Nezaretinde, 
!talya ile H!rvatistan arasinda zu-

nununu" 89 maddesi muc·bince 
bakaya m.uamelesi yap1lacag1 ilan 
(•1unur. 

Kayseride 
atlan sergisi 

ko§um 
açtl <l 1 

Kayseri, (Hususi) - 13 üncü 
kosum allari sergisi büyiik mera. 

' simle aç·im1ihr. Scrg.ye 500 ü 
Sozünü t.ahakkuk ettirmek, yâni 

Tiirk havac1hk sanayiini kurmak 
lrin1 her Türk ,•atand~101n kol~_Y· 
ra verebikcegi kiiçük bir ta .. ~hut-

Tiirk lla\•a Kuromuna aza ol
"'asi ve hcr ytl taahhüdünü odc
o-1esi kâfi gelecektir. 

Türk güklerinc iiz Türk kartal
Jarin•n hilkim olmast için, her 
,.11rd~a§tn scvioe sevine Kuruma 
~zâ kaydedilecegine hiç <Üphe el-

mü'.ecaviz hayvan i~tirak • tmi~ 
ve Ziraat Vclcâleti taraf11dan 

hur eden cidd.i hàdi.;eler kar~1;m.. gonderill n para mükâfah \'ali na. 
da vaziyet ahnmaktan §imdilik im. mina mtktupçu tarafmdan dak1-
tina olunmakta ve yaln1z hakn bir hlmi~hr. 
taraftan !talya ile Karadag ve di.1---"------------
ger taraftan H1rvatistan arasindJ z1r !IL Gôebbds, Almnn ocd•1br1 

miyoruz. Abidin DAVER 

ve hattà bire on nisbetind,. de dl
'a herhangi bir tecavüze kar~1 kir 
yacaktir. 

Halbuki 1rarun, bitarafüjpm mu
,, afaza ey Iemcsi ke>m~lanrruzm 

'Tienfaati lcabtndan oldul!'-ma ka. 
niiz. 

hududun teSbiti için müzakereler 
yapt!d:g1 kaydedilmekteclir. 

Bitaraf mahfillere gelen haber
lere gêire, italyan k1t'alar1, DU!b
rovnsnik ve Raguza'y; l§gal etmii 
ve H1rvat - Karadag - S1rp muvak
kat hududunu geçrni§tir. 

BERLÎNE DAVET F.DiLEN 
ITALYANLAR 

Berlin, 22 (A.A.) - D.N B: Na. 

ba~kumandan!tg.run daveti ü.:eri. 
ne Berline gc•len ftalyan kun- ·t. 
leri ba§kumandanlig1 propaganda 
dairesi §efi yava albayt Veœh1'y;, 
!talyan Hava Nezareti propaganda 

da 1resi ~efi xarb:iy CC\T Ezw1:e'yi 
v" Îtalyan Fa·hriye Nt»areti prn
paganda dairesinden Kon·et · ap

tan1 MazeW'..fi kabul et111L:>t1r. 



SAYFA-4 

istanbul Gümrükleri Ba,mü
dürlügünden 

iha1e eünü: B/ 9/941 
M1ktan Degeri Teminatt 

M.K N. Mark;i No. Kilo Gr. LI. Kr. Li. Kr. Erra cinsi An bar 

589 FMK 33032 65 500 1012 40 76 OO 3 20 kadar ipekll pa-
muk mensucat. 3 

393 Y H 3112 860 54 44 4 25 Ïslemesiz orme yün ka. 
dm elbisesi. 3 

351 C 96291 7 OC•O 56 63 -4 30 ·Top halinde orme men_ 
suent. 

486 ATEGE 3225 2 250 51 65 3 90 Demirdcn gayri miha-
n:Ju boyah makine a.k-
sam1. 3 

487 CRD 359/ 61 217 000 602 91 37 50 Boy· lJ yllZlll demir rek. 
lâm (Redis) 3 

493 D D 3291 H3 000 9113 94 75 OO K git (çlkartm:i) re. 

669 Turmb 130 

A E 7 133 810 000 
135/140 
144/145 
631/536,8 

<!OS Bill BllA 

1513 BilA BilA 

616 llllA Bilâ 

596 Bilâ Bllâ 
Îhale Giinü: 10/9/941 

507 M K l 

488 D w 2457 

-480 GASS 110751 

617 BiM 2481 

• 500 

25 500 

2 040 

• 000 

7 750 

15 900 

8 900 

20 000 

303 57 

142 30 

78 62 

157 82 

135 53 

161 20 

117 93 

208 45 

242 64 

slm. 3 

:1.2 8-0 Kahnl1f1 3M/m ye ka
dar adi demir Jevb.a 

11 OO 

6 OO 

5 50 

10 20 

12 15 

7 50 

"1Ç 3 

Miislamel 1ün hah sec. 
cade. 3 
Müstllmel lçi pamuk do_ 
lu mensuttan ~ilte 3 
Müstamcl i~lemeli ke
ten sofra ortüsü 3 
Mil tamel ~ark halts1 3 

Müstamel yün erkek 
palto ve elbisesi 3 
Adi mevat ile milrettep 
derl bislklet çantaSI 3 

15 75 Dcmirden mihanlkl do-
kuma makinesi aksam1 3 

18 50 Yünlü pamuklu keçe 3 
DLV 

695 Bilâ BilA 187 000 258 27 19 OO Beyaz fo!'tt n kaba ma_ 
mûlât (ir ~atta mU.Sta
mel) 

59() K. E 
588 FMK 

349 35 ooo 63 31 4 80 Di$çl sandalyl'Si a!U 3 
33031 42 000 1853 85 139 OO Pamuklu 1pckll masa or. 

429 

435 OTTAS 

104 K H 

2/4 

l 

1907 
1987 
1828 

~ A 1821 
1755 

Ïhale Günn.: 12/9/1141 

13 320 

67 000 

78 000 

392 5 700 

391 Adrea 
895 
430 

8992 
2/4 

414 F G 1234 
419 

442 0 B 1107838 
475 Par;imont 2456 
3510 HB $!' 177 

3506 H BSF 177 

454 SF 2115/12 

Ïhale gllnii: 15/9/941 

GG FPS 

C4 Cipa 

63 • 
373 Kale 
1948 Bilâ 

459 MM 

-450 V G 

237 

1834 
11487 

Bi là 

791 

917 

0 875 
l 780 
4 550 

20 000 
9 000 

72 000 
1 900 

44 000 

28 700 

" 300 

• 1540 

600 

4 550 
5 800 

618 000 

., 000 

JO 550 

t40 EHw 
A 614 

445 J A. 
lH Hellus 

1/2 203 000 

35 500 
1236 32 000 

67 FPS 238 74 500 

558 K B Il, 53, 5• 120 000 
•73 VB 3/5 81 000 

ihale günü: 17/9/1141 

115 D G 8287 15 000 

1180 3 K 
243 

BllA •66 000 
18 000 

191 0 700 
248 e 750 

471 F.wD 1 580 

01 NG JTF 18 3 adet 
477 HN 

K 14 A. (2 9:10) H3 300 

47~ GT 
100 z s 

197 c 

(12 111) 

262 
'2087/9 

c 

H 500 
2 320 

l 200 

121 RA 1/14 lHll 000 

t57 Aclloi blli 
P'K 13 000 

127 Adn xA8267 15 000 
1.2 

639 AM/OIM Bllà 
632 DACO XA15023 

83 

99 000 
77 600 

1 600 

249 25 

105 '18 

339 23 

94 43 

104 14 
130 48 
286 51 

173 60 
75 87 

864 59 
270 93 

53 66 

511 12 

172 !iO 

14ll 79 

109 OO 

61 87 
71 57 

286 74 

84 59 

59 ~7 

S86 56 

145 01 
148 OO 

1047 72 

282 18 
105 71 

1743 84 

205 14 
155 28 

tüsü (35 adet) . 
18 50 Çorapç~ e~asindun yiin 

orme pantalon, eeket, 
may!>, 

8 OO ResimL yaz1h .kâltlt i. 
lân. 3 

25 50 Alât1 zlraiyeden Ekre-
mu~ : 

7 10 Kasarh pamuk men.su-
cat. 3 

7 85 Safi Îpc-k mensucat c 

9 75 Îpek dantdli men.sucat c 
21 50 Çor .. pç1 e~a rndan ipek 

II yun orme pnntolon ve 
n .. 1yo. 

13 20 Dolu sinema !ilmi. 3 
5 75 Balnr tcncere ve &11lr 

w.1lbak t".ya 1, 3 

65 OO Sun'i ipck lpllgi, c 
20 50 Dolto sinema fllmi. 3 

4 25 Yaz1h reslml k 1i1t mù. 
kabba rekliim 3 

4 50 Adi demlr kalem ucu 
nümuneleri. 3 

13 10 Cilâh plrinçten mus-
luk. 3 

11 25 Oyun kâ1td1 (Transit) 
Ecneblye i:Otürülmek u.. 
zere 

8 15 Pair .1 k ile mahlOt ipek 
)"at.~k ortüsü 

4 85 Pamuk ;i;atllk ortüsü 3 
5 40 Bagallt tuzluk kapag1 c 

21 50 lite\ -add1 salre ile gay ri 
mûrettep tahta ~and1it 3 

Cl 50 Pirinç galvanizli tene_ 
1r~ olJ c;im krem ka

>OZU 

4 50 Pam k 1pck ve sello
fonlu men~ucat 

27 50 Alkohetllik 3 

10 85 Alemlnyom çivl c 
11 20 Fotogra! resim c 
78 60 Oyun kâg1d1 (Transit) 

(t:cnebl memleltetlere 
gotüriilmek) 3 

21 15 Bir renkli alâ multavva c 
8 OO Agaçtan 1apka kalJb1 c 

131 OO % 20 den !azla 50 den 
az ipekli pamult men-
sucn t 3 

15 50 Agaç limon aand1it. 3 
11 75 Mustamel yün ceket, 

pantolon palto, yelek, 
manto fistan 

70 H 5 :15 Safi lpek mensucat 3 
115' 16 8 75 l\Iw.tamel l~lemeli Jte-

ten yatalt vc :TUtllt or-
tusü 3 

62 ~ • 65 Demlrle mürcttep der! 
bîsiklet taklm çant:u;i 3 

89 5 6 25 Motiin;üz velilsbit 3 

fl26 16 f89 52 Kasarh pamuk men.su-

21138 .. 
256 87 

115 GO 

IOJO 77 

tOl 13 

93 0'1 

182 78 
181 69 

130 20 

cat 3 

lll7 50 Sun'l ipek. mensucat 3 
19 50 Îpek astarll deri mab-

faza 3 
4 20 Îpek lpligi maltanda 

aarill 1 
152 OO Kopya ltAguh (Ecnebi 

memleketlere gotüriilecek 
(Transit) 1 

111 OO Büyük kapta Çay( Ee
nebl memleketlere rôtü
rülecek (Transit) 

'I 25 Yaz1h resimll klltt l. 
IAD a 

12 50 Adi baklr Iev.ba • 
14 OO Yaz!l1 resimil ltAilt i-

l.An c 

10 50 Ïpekll kadln 19bah11ii c 

Yukandaltl e31a 1549 saytlJ kanun muciblnce 8, 10, 12, 15 ve l 7 /9/941 
uni :-inde ~ik arturma s-.1retlle sat1..acaktJr. Satistan üç g!ln evvellne ka

dar e~a 9 - 12 arnsmd;i gërilk>bil r. Sati$ Rc$adiyc caddl'!lindekl S~fl$ Mü 
dürlUtünde aaat 13.30 dad1r. Knnun1 veJlkalarln lbraz.t ve ~rninat akçelerinin 
tati rünü aaa't 12 ye kadar yaUnlmau lâzl1lldlr. (7432) 

Spor hareketleri • 
Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

I 'J o. Demir Yollan lsletme u. M. 11an1ar1 (Ba~ tara.fi 2 nci sayfada) 

Zeki Gok1~1k, Zeki Yumuk.) 
K.>nfrrans ,.e ta tbikat için ev. 

velce istanbula gelmi~ olan Bolge 
Atletizm ajanlan da toplanhda 
bulunacaklard1r. 

Türkiye atletizm 
birincilikleri 

Türkiye atletizm birincilikleri 
bugùn ve yarm Fenerbahçe sta
dmda yapilacaktir. Bunun için i. 
cap eden program haz.irlanmi§hr. 
Bu müsabakalan idare edecek o. 
lan hakemler federasyonun a§ag1. 
deki tetllg:ï ik davet edilmektedir: 

Beden Terbiyesi Umum Müdür. 
W,Yü. Atleti.?Jm Fed.erosyünund.an: 

23,24.8.l 941 tarihinde yapilacak 
Türkiye Atl tizm Birinciliklerin. 
de vaz.ife almalan rica edilen a§él
fpda adlar1 yazth :z.evatm Cwnar. 
tesi günü saat 17 ve Pazar günü 
saat 15,:30 dan evvel Fenerbahçe 
stadyomuna te§ri!leri rica olunur. 

Ba~kem: Un-van Tayfur. Mü
sabaka Doktoru Dr. Nurettin Sav. 
c1, Mer:isim Amiri: tlhâmi Polat
er. Harfket Amiri: Semih Türk. 

dogan, Hareket kâtib: ~vket Ak
talay, Spor Komiserleri: Adil 
Giray, Füruzan Tekil, Musa Kâ
z.im, Ha~opyan, Ali Rlza Sozeralp, 

Cemil l"zunoglu, VaII§ Hakemle

ri: Fikret Kocabeki, Sait Odyak, 

Kerlm Bükey, Cevdet Karman, Ja. 

le Ta •Jan, Cemal Venç. Korono
metrecil':'r: Nazmi Tüfekç:l, Tahir 

Büzgor, Kâmil Ocak, l\lithat GüL 
tckin, R1za Saray, Kemal Seçkin, 
Atma Komiserleri: Lûtfi Ôtgün. 

tsmail D1kmen, Sudi Aziz, Ha:z.1m 
Ôgmen, Salih Erhan, Atlama Ha. 
Jœmleri:· Sad.k Ceylân, Îbrahim 
Sevim, Yasumi Skyndiis. Hayati 
Ôzgen, Diger Hakemler: Klop§tak 
Ale, Ha~ûk San, ~evket Yorük, 
Muhsin Cüneyt, Nihat ;>ahin. 

ILÂN 
Sultanahmet Birin

ci Sulh Hukuk Mah
ke:mesinden: 
Agop Sempatyan ve Elbis Sem

pat) an ·1e B. Samoel Ben Efra. 
yim'in ~ayian ve mü§tereken mu. 
lasarnf olduk1ari istanbul Daya. 
hatun mahallesinde Mahmutpa§a 
caddesmùe eski (172) ve yeni (89) 
•·kap1 Vi! (258) ada ve (142) parsel 
No; lu haremeyn ve 1ahmutpa§ai 
Veli vak1!larmdan (14) metre mu
rabba1 !:n bap kâgir dükkânm i. 
zalei §Üyuu z1mmnda füruhtu te. 
karrür (;derek müzayedeye vazo
lunmu§t..ir: K1ymeti muhammene
si (50001 be~ bin liradir. : Birinci 
aç1k ar~tirmas1 (19/9/941) tarihi. 
ne müsaà if Cuma günü saat (14 
den 16) ya kadar icra olunacaktir: 
K1ymeti muhamminesinin yüz<le 
yetmi~ be~ini buldugu tmirde o 
gün ihaiei kat'iyesi yap1lacakt1r: 
Bulmad1Ki takdirde en son arth. 
ranm teahhüdü baki kalmak üzere 
on gün miiddetl-e temdit edilerek 
ikinci aç1k arthrmas1 (29/9/941) 
tarihine müsadif Pazartesi gunu 
saat (14 den 16) ya kadar icra olu. 
nacak vP. o gün en çok arthrana 
ihale eclilecektir; Îpotek sahibi a
lacakhlarla d iger alâkadarlann 
i§bu gayrimenkul üzerindeki hak. 
larm1 ht:sJsile faiz ve masrafa da. 
ir olan 1ddialarm1 evrak1 müsbi. 
telerile on be§ gün iç ·nde bildir
meler lâ.z1mdir. Aksi halde haklan 
tapu sicillerile sa:bit o!mad1kça sa
h§ bedclinin payla§masmdan ha. 
riç kalacaklardir. Müterakim 
bil'umum vcrgiler hissedarlara ve 
tellâliye ve vak1flar kanunu mu
cibince verilmesi Iâz1m gelen yir
mi senelik taviz bedeli ve iha1e pu. 
lu ve tapu masraflan n:ü~teriye a. 
tttir .Sati§ pe§in para ile ve tapu 
kayd1 m ,.1cibince icra \"C iflâs ka
nununa tevfikan icra ed:lir. Artbr 
ma §artnamesi i~bu ilân tarihin. • 
den itibaren mahkeme divanhane. 
sine talik k1lmm1~hr. Talip olan. 
larm k1ymeti muhamminesinin 
yüzd-e yP.di buçugu nisbetinde pey 
akçesini hamilen o gün ve o saatte 
istan bul SultanahmPtte Ta pu b · 
nasmm ait katmda dairei mahsu. 
~unda Sultanahmet Birinci Sulh 
Hukuk Mahkemesi Ba? kitabetine 
941/28 No. ile müracaatlan i ân o. 
'unur. (941/28) 

Sahib!: E. Ï Z Z E T. Ne~yat 
Direktorü: Cevdet KarabUgin 
Bas1ld.li:J yer «Son Telgra!> 

Matbaa.u 

Gayrimenkul Sat1~1 
Emine Akçin ve Süheylâ ve Cemile ve Halil Fahri ve Saadet 

ve Makbulc ve Fat na Zehra \ ' C Ay§e Adalct ve Muazzczin ~ayian 
ve mü~tereken mutasarnf olduklan e\·saf1 d06yasinda mevcut kc. 
~;f raporu ve vaz'1 yed raporu ve tapu kaydmàa yaz1h istanbul 
Belecliyesi civarmda Emin Sinan mahallesinde Piyerloti cadde
sinde ~erefiye sokagmda cski 46 ve yeni 70 kap1 ve 140 kütük ·H! 

168 ada ve 43parsel numaral1 ve 62,50 metre murabbamda bir 
bap hane ile yine ayni mahalle ve sokakta eski 46 ve yeni 74 kap1 
ve 172 kütük ve168 ada ve 45 parsel numarah 43,50 metre murab
ba1 blr ·bap hane ve yine ayni rna·halle ve sokakta eski 46 ve 
yeni 76 kap1 ve 143 kütük ve 168 ada ve 46 parsel numaralt ve 
57,50 metre murabbai bir bap ha ne ve yine ayni mahalle ve sokak
ta eski 46 ve yeni 78 kap1 ve 144 kütük \'e 168 ada ve 47 parsel 
numarah ve 51 metre muraibba1 bir bap hane ve yine ayni ma
halle ve sokakta eski 46 ve yeni 80 kap1 ve 145 kütük ve 168 ada 
ve 48 parsel numarah 56,50 metre murabbamda bir bap hane ,.e 
yine ayni maihalle ve sokakta eski 46 ve yeni 82 kap1 ve 146 kü
tük ve 168 ada ve 49 parsel numarah 65 metre murabbamda bir 
ibap hane ve aynca Emine Akçm ile Bayraktar Hüseyin oglu Nu. 
reddin Gülyüzük §ayian ve mü§tereken mutasarnf olduklan yi
ne ayni mahalle ve sokakta eski 46 ve yeni 72 kap1 ve 141 kütük 
ve 168 ada ve 44 parsel numarah ve 54 metre murabba1 bir bap 
hane ki cem'an yedi bap hanenin izaleyi §iiyuu zmmmda füruh
tu tekanür ederek ayn ayn müzayedeye vaz'olunm\llitur. 

Her birinin k1ymeti muhammeneleri .2500, iki bin :be§er yüz 
lirad1r. 

Birinci aç1·k arttmnalan 16/9/941 tarihine müsadif sah günü 
saat on dôrtten on alt1ya kadar icra olunacaktJr. 

Kiymeti muhammenelerinin yüzde yetmi§ be~ini :buldugu 
takdirde o gün ~halei kat'iyeleri yap1lacaktir. Bulmad1g1 takdir. 
de en son arthramn taa.hhüdü baki kalmak üzere on gün mii.d
detle temdit edilerek ikinci aç1k arttirmalan 2.6/!l/941 tarihi
ne müsadif cuma günü saat on dortten <>n alt1ya 'kadar icra k1-
hnacak ve o gün en çok arttirana ihale olunacakbr. 

ipotek sahibi alacak.hlarla diger alâkadarlarm î.§1bu Jlayrimcn
kul üzerindeki haklarm1 hususile faiz ve n::israfa dair o. a:i iddJa
larm1 evrak1 müsbitelerile on be§ gün içinde bild1rmele1. !âz m. 
d1r. Aksi halde ihaklan tapu sicillerile sabit olmad13l:ça sM''l 'he
delinin payla masmdan hariç kalacaiklardir. 

Müterakim lbilûmum vergiler borçlan nisbctinde hisseda:-l;ira 
ve dellâliye ve Va~flar Kanunu .mucibince verilmesi J,1z1m gt·len 
yirmi senelik taviz bedeli ve ihale pulu ·ve tapu masraflan ml.ir 
teriye aittir. 

1 
Sah§ pc~in para ile ve tapu kaych muci:bince ve 1cra ve if.Iâs 

Kanununa tevfikan icra edilecektir. 

Arttmna §artnameleri i§~JU ilân tarihinden itiibaren mahke. 
me a:vanhanc-sine talik kihnml§br. 

TALiP OLANLARIN' k:ymetj muhammenelerinin yüzde yedi 
buçugu nisbetinde pey akçesini hâmilen o gün ve saatte Îstanbul 
Sultanahmctt e Tapu ve Kadastro 'binasmm alt katmda dairei 
mMisusasmda Sultanahmet Birinci Hukuk Mahkemesi Ba§kita. 
betine 941/26 numara ile müra_caatlan ilân olunur. (6443) 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMÎ MERKEZÎNDEN: 

Istanbul K1zilay sati§ deposunda çah§mak 
üzere imtihanla 75 lira ücretle 3 stajiyer 

memur ahnacakhr. 
~ERAÎT: 

1 - Ticaret ve diger lise mezu nu ve yahut en az üç sene ban-
kada ~ah§mJ§ olmak. 

2 - 35 ya§m1 tccavüz etmemi!j olmak. 
3 - Al1vali sihhiyesi rnüsait olmak. 
4 -:-- Niifus tezkeresi, s1hhat raporu, mektep diploma ,·eya tas

diknamesi, hilmühal ''ara kasr ve varsa bonservislerinin al'IJI 
veya suretleri. 

5 - Kendisini tamyanlardan üç ki§inin jsim ve adresleri. 
iMTiHAN MEVZUU: 

1 - Ticarî muhasebe, 
2 - Ticari hesap, 
3 - Türkiye ikbsadî cografya11, 
4 - Nazarî ikbsat, 
5 - Muhaberat ve Kaligrafi. 

fmtihan istanhul Sirkeci K1zilay hanmda KJzilay Sati§ Depo
su DirektOrlügünde 5/9/941 tari bine müsadif cuma günü saat 10 
da icra cdileccginden talil!.lerin vesaikle birlikte mezkûr lfine 
kadar müracantlari. 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN BEKÏM 
DABiLiYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
:.\fuayme ..,uer1: 2,5-6. Tel: %2398 

DOKTOK ---f eyzi Ahmet Onaran 
CÎLDÎYE VE ZÜllREVÎYE 

HÜTEBASSISI 
(Bab1Ali) Ankara caddesi CataJ

oglu Yoltu~ Ko~e b~mda No. 43 

:v.Iuhammen bedeli (175000) l.ra olan 22000 aded. Tulum 3000 aded1 c;i 
ket ve pantolonclan lbaret takun olmak üzere cem•an 25000 adet i ~çi elbl!' 
5/9/911 Cuma gûnü saat 15,30 d.;i kapah za1f usulü ile Ankarnda idare bl• 
nas1nd;i satin almacakl!r. 

Bu i~e girmek isteycnlerin (10000) lirahk muvakkat temin;it il€ kaDUni;O 
Layin ettigi vesika1a.,.. w kklifleriru a.yni gün sar.t (14,30) a k.idar kornls.l'os 
Rcisligine \ ermeleri lâz1md1r. 

"'urtnan,eler (200) kuru~a Ankara Haydarpafa ve Îzmlr vezneler,nde i;a. 

b.lmaktadlr. (7258) 

1 

Istanbul C. MüddeiumuLniliginden: 
istanbul adliye daire \'e mah kemeleri için lii.zumu olan 90 to' 

somikok ile 125 ton marin1âv~ maden Jtomürü ayn ayn aç1k e~ 
siltmegc konulmu§tur. Somikoku n muhammen bedeli 2434 ].ira 
kuru~ muvakkat tcminah ise 182 lira 60 kuru~tur. Marinlâve rris

den kèilr.ürünün muhammen bede li 2281 l ;ra 25 kuru~ muvakkat tt-
' -min ah l 81 lira 10 kuru~tur. Somi kokun eksiltmesi 5.9.941 cuma gil' 

nü saat on be§te, Marinlâve maden rl:èimürünün eksiltmesi af• 
m gün saat on altida Sirkecide adliye levaz1m daircsinde yaP~" 
cakt1r. Bunlara ait sartnameler mesai iaatleri dahilindc ber l:i 11~) 
m-ezkur dairede g6rülebilir. (7318 

Daday Devlet ,.. 

Çam Tomrugu 
Orman l§letmesi Revir 

Amirliginden : 
1 - Revirin Araç deposunda 1stilte mevcut 2904 adet mu;;dill 1779,2SI 

metreküp çam tomruiu açlk arttirma ile satilacakt.ir. ,.,., 
olup h<ocimler kabul<•" 2 - Tomruklar1n b~ kesme paylan mevcut 

orta kutur üzerinden hesaplanm!.§tlr. 
3 - &lt1~ §éirtna1™!1eri Ankara orman umum niuàurlügilnde iswnt>~1 

Kast~monu orman çevirge müdürlük lerlnde ve Daday rcvir âm1rl:ginde jlY 
rülebilir. 

4 - Beher metreküpün muhammen bedeli 1376 kuru,tur. 
5 - Tallplerin 1836 lira 16 kuru1 muvakkat teminatlarile birlikte 29/)S/ 

1941 tarib.ine müsadif Cuma &illlü revir âmirliiîine müra<"alltlan. (702S 

ISTANBUL 

Tahmin B. 
667,00 

50lt,-OO 

BELED1YES1 ILÂNLARIJ 

ÏUc T 
50,03 

38,10 

Unkapamnda 1Iaraçç1 Kara Mell
met mahallesinm Üsküp!\1 so1'8' 

gmda 29 • 29 kap1 numaralJ e~ 
ankaz1. 
Sultanabmette Alemdar mahaJle~ 
sinin YPrebatan caddesinde 1-Z,., 
numarah bina ankaz1. 

Tahmin bedelleri ile ilk terni nat miktarlar1 yukanda yaz1h 
parça ankaz sat1Imak üzere ayn ayr1 ac1k artt1rmaya konulmu~t11!· 

~artnameleri Zab1t ve Muamdât Müdurlügü kaleminde gorül-cb1' 
lir. ihale 8/9/941 Pazar tesi günü saat 15 de Daimi Encümende yoPY 
lacaktir. Taliplerin il.k tem.nat m akbuz \eya mektuplarile }hale 
günü muayyen saatte Da'mf Enc ümende i:>ulunmalan. (74'.!81 

Gümrükler muhaf aza 
ma komisyonundan : 

genel K. satinai" 

26/8/941 SALI günü saat 15 de 2951 lira nluhammen bedelle aç1k e~· 
rlltme ile 4 kalem deniz eri melbusatJ almacald1r. iuc teminati 221 Jtra 5' 
kuru$tur. Nümune v~ 1artnamesi komisyonda. ber giin gôrülebilir. istekJ,Jet~ 
kanuni vesikalan ve ilk teminat makbuzlarile Galata Mumhane caddesl 6 
numarah dairede satin alma komisyormna gelmeleri. •6826> 

Y api ve lmar l§leri llân1 

Nafia Vekâletinden 
1 - Eksiltmeye konulan ie: 57078.30 lira ke~if bedelli Ankara BB1-e SaJl'

1 

Okulu tesviye atôlyelerinln ikmllll J,.tdir. 

" 2 - Eksiltme 2/9/941 sah günü saat 15 te Nafia Vekllleti yapl ve i1ll,r 
$1er! ekslltme komisyonu odasmda kapah zart usullle yap1lacaktlr. 

3 - Eksiltme evrak1 ve buna müteferri evrak (285) iki yüz seksen !id 
lruruo bedeI mukabilinde yap1 ve imar i~leri reisllglnden almabilir, 

• - Ekslltmeye girebilmek için isteklllerln (4103) dort bin yûz üç Jir' 

92 (doksan iki) lruru~luk muvakkat teminat venneleri ve bu 1$ içln 11Jlll' 
0111 ehJiyet vesikasl 1braz etmeleri !11.lmdlr. Ïibu vesikay1 almak Jçln J,te~; 
lilerin eksilt1™! tarihinden (tatll günleri hariç) üç ~ evvel bir 1.stida Il 
Nafla Vekâletine müracaat etmeleri ve dilekçelerine en az bir kalemde bU ~ 
benzer 60.000 lirallk bir ~ yaptùdanna dalr Î§i ;,apt.iran idarelerden aJJ.llJll 
vesika raptetmeleri Iàz.tmdtr. 81 

5 - istekliler teklit mektupla.r1n1 ihale rünü olan 2/9/941 sah günû ss 1 
14 e kadar eksiltme komlcyonu reISli;'.nc makbuz mukabilinde verrneJCf 
!Azlmdir. 

Postada olacak reciltmeler kabul edilmez. 

Istanbul Deniz Komutanhgindan : 
Bu ytl De0;z Llsesine kay1t ve kabul için milracn~ eden okurlarlrl JI!~'. 

sabaka smavlan l/Eyl1ll/941 pauirtesj gtinü 1>a&t 9 da Istanbul Deniz l{o~ 
tanhitna müracaat edeceklerin mezlulr komutanhll:ta ve Merslnde Deniz J1 
Okulu ve llsesine müraca;it edeceklerin de mezk:ûr Ok:ulda yap1lacaJdir. tiJ' 

Smava ï,tirak edeceklerin Jrursun ve mürekkepli kalemlerile yaz1 lfiS 
lerini beraberlerlnd.> getµ:meleri llzlmdJ.r. (7070) ___ __.--/ 

Hozat 3. J. Er. Ok. Alay1 Sat1nalma komisyonundan: 
Kirahk apartman 

'i'aksim S1raselviler caddesi 
An.lanyatag1 sokagmda 20 nu
marah aparhmamn üç odas1 
üçüncü kah ucuz fiyatla ki. 
rahkhr. Binada elektrik, ha
,·agaz1, terkos vard1r. Gez -
mek için kar~1smda kap1c1 A
liye, konu. mak için de. Tele -
fonla 20509 Ekreme müracaat. 

Goz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydin 
Beyoglu - Parmakkap1, imam 

sokak No. 2 - Tel. 41553 
l\Iuaycne ve ber türlü goz 

ameliyah f1karaya paras1zdir. 

Cinsi Tb. 1 
kiloau 

Tb. 2 
lr:llosu 

Tb. 3 
Xllosu 

Jduhanunen J4uvakkat Îhalenin 
bedeli teminatl 

Lira LÎl'a Tarihi Günü Saati tJslll 
~~~------------~----------------~~~- -----~- -----~~~~----~----;;;t 

Kur. fasul:re 5000 20000 20000 11250 IH 3/9/941 Çarpmba 9. K. 
Bulgur 27000 18000 18000 13860 1038 c c 9,30 : 
Jdercimell 20000 211000 25000 14000 1050 c c JO ___,-

Nohut 5000 10000 14000 "930 270 1/11/1141 Ç~roba 15 9~il~' 
eiu; 

Patates 
;ruz 
Ku. sogan 
~rm1.vk 
'Sabun 
Kir. Biber 
Kuru üzüm 
irm1k 
Kara ku ru erlk 

JOOOO 
500 

10000 
200 

4000 
500 

&000 
3000 
2500 

10000 
400 

7000 
200 

2000 
300 

2000 
3000 
2000 

10000 
400 

7000 
200 

2000 
200 

4000 
3000 
2000 

!600 
130 

2160 
300 

•800 
600 

3520 
360 

2925 

170 
10 

162 
23 

MIO 
38 

1164 

27 
2111 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

c 

• 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

• 

• 
c c ,__./ 

(J~ 
Alayunmn senelik yiyeeek ihtlyaclnl teminen yukanda clns, miktar, muhammen beedh Ile ihsle taril> ,.: 1' 

ve saatelrl yaz1h üç kalem ennk kapal! zarf ve on kalem erzak da aç1k ek iltme ile satin almacaktir. sat~~ r,C' 
nacak olan bu enak taburlar1n bulundukaln ma.hallerde teslim edile<:cktir a1uiarr.eler afay le\iazimmda ' Il''' 
saï ~aatlerlnde her gün gfüi1lebl11r. Ïs'cklilerin 941 yth Ticaret odas1 vesika 'crile Maliyenln muvakkat tcl11 iif#' 
makbuzum1 bamilen belll gün ve saatte Hozatta askert mab.felde i~t1ma eden ala7 ~•tmalma li.ombyonuna JJl 
caatlan. (7151 > 


