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Son Telsraf Matbaaamda Ba11l1r· 

Büyük Millet Meclisi 
Çar~amba gr.inünden 1 T e~rini
saniye kadar tatili muhtemel 

..... • • "'""' • • . "f 

Avrupa 
• penceres1 

Millî Müdaf aaya f evkalâde 
tahsisat veriliyor 

Yüksek Mühendis ve Teknik okuJlar1n1n Ma
arife devri lâyihas1 encümene sevkedildi 

!Qk ett$ rapora ait madd"lerin 
büyük bir kanunla bilâhare Mec
lise getirilecegini ve lakat h8ZJJ'li. 

Dr. Clodius'ü 
dün kabul etti 
Alman ticaret hey

e t i reisi 

Ebedt 'efin 
manevt huzu
runda egildi 

Petro lrendi ismine U.ale 
ederek Petroirad 1ehrini 
m-1 Aurupaya bir pencere 
açmak niyetile kurmu1iu. 
Payitahtan koya A•ya or
talarmdan, Moskouadan, 
Baltik 11e FinlanJiya kor
lez.ine nakli bu 1slahatç1· 
nrn likrûice Ruslar111 iarp 
medeniyetîni benimaeme

Ankara, 19 (A.A.) - Büyük Mil. 
let Meclisinin bugünkü toplanll
s1nda kürsiiye gelen Maarif Vekili 
bü kûmetin l.eknik ôgretmen llll9!. 

le> ni esaslt boir programa bagliya
rak gerçekl~tinnek kararinda bu.. 
lundugunu ve ml pregraIDlll taal. 

Aa taallfilt eden kanunlarm ~kil ç~ 
e.lilecek muvallat bir encümende 
bemen müzakeresine imkân v-eril-

DiiJI Ahnanlar taJtfm•aa !wal Milft> Kiyef f"lluù.dea b!r manzara 

Ankara. lt (A.A.) - Ba~
nkil Doklor Rcfik Sa) dam 
b~a saat li de Ba~\Ckà. 

lette Alman IÎ!'aret he)''e!i 
reisi Orla Elçi Doktor Clo· 
àius"ü Türki)-e nlnrohhas hey .. 
<:ti reisi Numan )ltnemPnci .. 

<:O.-.- 1 ....,. -' .... ) 
leri ue ona uymalarr için ====-----------::;;i==,,----=-----
en emîn çare olacaktr. 

Yazan: Prof· ~ükrü Ba ban 

fE5) omanof banedanm1 lm· 
~ ran n Rus Birligini )'8· 

pan, Anupa tarihleri. 
ain büylik, bi:dmkilerin deli de· 
ri'kleri Pctro kendi ismine izafe 
tdcrek Petrograd §ehrini sirf Av. 
tupaya bir pencere açmak ni~·etile 

Rus para~ütçü- 1 

indirildi l.urmu~tn. Pa) itabhn koyu Asya 1 • 
Oltalarmdan, l\losko\8dan, Balttk . e r) 
ve Finlandiya korfa;n~ nakli bu ·\li' -----------·• · 

ls!ahatç1n1n fikrinre Ruslann garp 1 
n edenlJ-etini benimse:meleri n o· 
oa uymalar1 ltln en emin çarr 
ola<akh. Filhakika Ru ya Çarhgt 
Balt1k "" Karadcnize sahil olmak· 
la A nupa de\'letler manzumesi 
•rn•ma kahltn1~ oldu. l\laamafih 
lfo•kon, Çarhg1n mukaddr-; ~chri 

Par.afÜtçülerle bir 
çarp1fma oldu 

Bu/garlar 
ohnrktan " iklnrï bir pnitaht 1 Rus para•ütçüle· 
tr, l n etm'tk vasfmclan hltblr ··-1 Y' 

Son karan birt9k hliC11!Blan 
tlavet edn Amerika 
Ctlmhvreisl Bunelt 

DlDD famamiJe mahrum oJmadL rini imha Ve kl5- Ruzvelt 8cr )eni Çar tahta rtilûsnnu !los. esir 
kovaya giderek muazzam mera. \ men ettiler 
~Îmle Krrml;n Sara~ 1nda te-;'it 
1'irr ve tact orada ba~ma i:eçirirdi. 
l'ûni Ruslar daima bir ·~·aklan 
Anupada ve brr araklan da A<· 
l'ada bulunmak lüzumnnu hi•..e
drrlerdi. '.\frsah8'101n büyük bir 
k1<m1 hiç i\"ll1f)'t mahal kalmtya. 
••k surette Asyadadir. Bir kmm 
•razlsi de, l.'ral daglar1 gibi ufak 
hir mâni eger A nnpa ,.e Asyay1 
b1rbirinden ayuacak ku\'vette ise. 
4 vrupadadll'. • 

: M k b. ! Demokrasile r" 
1 os ovaya 1r d • . 
protesto notas1 1 yar im için 
te V d j e d j J d j ·. Kongreden -~ ?1ilyar 

dolar kred1 1shyor 

B~ Knh Borb 

lngiliz k1t'alar1 

' Yak1nda Ruslarla yan 
yana dovÜfeceklermif 

VBflnllœ. lt (A.A.) - Reio!cilmbur 
Ruzvelt, licar n lllre ltanunu mudbince 
demoltrullere 7ardim edebilmelt !çin 
llcmCreden 1 mil7U d<>lar 1tredi i.temit
tir, 
iNGh.iz ltlTALARI RUSLARLA YAN 

YANA DÔVÜSECEK 
1'0T7<>rk, lt (A.A.) - Arneriltan mu. 

barrlrlerlnden Steel, ing!Uz lctalarmm 
yalanda Rualarll 7an7ana d~ecek· 
ler1n.i :Jaz.lyor. Bu D\f"\·zuda. hassatan • 
a!Ahlyeti olan bir 1ahsi7et muharrire 
de<Nltir Id: 
• fncUiz 7&rdJmlrnn ndece llavacùû: 

llhuln& mhisar edeœjini annettir<-
SofJ'a. 1t (A.A.) - SclJ'• radyoounun ceè ~ blr oebep ;yolttur. 

bild!rdil:lne c5re Jlulcar hllldhnetl bu AJru pml;yet, Vovel'in kwnandas1 
liln So-t;yet hükOmetlna blr nota tevdi altmd& franda bulunan inlfilz 1t1tala
edere1t Dobruca'da Dobrlt clvlU'lllda l 1'1nlll umumlJ'eUe <11nnedild1titJden da-

(l>e•- • lncll I07faù) (De ...... 1 tincù ~) 

l§te Nas ·onal Sosyalinnin üç 
•ya yakla§an blr zamandanberi ta. 
k:p ettii:i hedef A\'rupa Rusyasm1 
~le g~irmek n rarp medeniyeti 
•le Rusyanm alâkas1n1 kesmiye ç•
L~makhr. Te~rinienel inktlâbm
danberi ismi Leninrrada tahavvül 
..i, n esld Petroi:rad etrahnda ce. 
rtyaa elmekte olan kan!J bof'u!i-
11.alllll mühim bir mânas1 da b.i.. 
dlll'. Bu büyiik 1ehri ell.-rinden 
flliarmakla 1üpheaiz Rnslar harp 
lr.udretlerinden çok kaybedecek
ltrdir. Çünkü bu eski payitaht el· 
l'e\'ID en <anh harp l&Jl&yii mer. 
lr.t-zlerinden biridir. liehlr n civa. 
~bda (800) den fazla mnhtelit fab. 
'

1ka Tardir ki bnnlann ekserisi 
hayatî ehemmiyeti baiz imalâta 
~•bsustur. Faraza (30,000) ame
t)·1 çah~tiran Kirof fabrikast, 
<~o.ooo) i§Çi)·i kullanan Elektro· 

~·1~â ":i~;;:·:i~!·~ii ;~§:'.':11:: Musiki san' atkârlar1n1n imtihan1 
b' da çal~an harp fabrikalarmm 
•r kisrn1 bile Lenini:rad'da i~Jiyen 

~lits eaelere u veya çok ~gbdir. 
v•hrin nüfusu ü• milyon .. müte. 
•• • > 
l'IVIZdir, Buranm 1ukutu Ilalhk 
bi ••unu da üs.süz ve muattal bir 

11 •'de b1rakarak Rusyay1 bütün 
b .~lt~ "' Finlandiya korfeo:i 11. 1 ler1nden içerilere çekilmi~ \'azi. 
!'te •okacalr.hr. Yâni Büyük Pel· 
:riun açtigi pencere ilk defa ol. 

aJ, lizere kapanaeaktu. 

1 Atare!'lt Voro§ilorun 1ehri so. 
..,""~ lr.adar müdafaaya karar ver. 

1 ••i Ve buaua lçin âzami fedakâr:!' ll:iize almas1 ebepsiz degildir. 
lit ~e~ . Büyük Harpie Ruslarm 

---~....,., 

•1.:lub1yet ve izmihlâline ra~en 
;. l Îtabt istilâdan masun kalnuJh. 

•' r bayah bak1mmdaa carp ile I "' iki ' tkhl B 1 cli ece • tibana tâbi tutulduklaruu yu .. 
1\ tntin ve luu birle§me batb11m us l&Jl a annm e e Y un . . 

•ldtn ikmaSJ bittabi Sovyetltrce 1a1tbk. lmtibanlara batlUIDll§ trr. Yukar1ki reslmde bu bchn 
<Dtnmi a IMii .,r.a) aaa'atkân imtfü&D urùken 1iirü)·orounuz. 

Sovyet tebliëi 

Kief 
6nlerinde 
Müdafaa hat. 
larimiz gar1ld1 
Takviyeli Alman 
k1t'alar1 tehrin ka· 
p1 lar1na dayand1 

M<âo•a 111 (A. A.) - Sovyet 
~ lJI ey}lü altfam 
feb~: 

18 eylôlde titutJJlll%, bùtfui cep 
be boyunc& diif!DIDI kal'ft barbe 
devam elmi§loerdr. 

Tayyarelermuz, di~•mn zmi. 
h eiirzütamlann~ çiyade vl\ topçu 
kuvvetlerini Te yerde bulunan 
tayyarek!rini iZaç • tmi§tir. 

18 eylûlde 112 d~n tayyare
si d~rülmfu;;tür. Son giinlerde 
Kiyef etrafmda iÎddetli muhare. 
beler olmw;tur. ~na muhare. 

(l>o'O'UIU 1 lncll a;Jhda) ....... '" .. ,, . 

BOGAZLAR 

MESELESi 
Lon draya gore 

----
TDrkiye 

ltalyan gemile· 
rinin bogazlar· 
dan geçmesine 
mani olacakt1r 

Berline gore 

Bogazlar meselesi 
katiyen mevzuu 

bahis degildir 
Londra 19 (A. A.) - Cenubi Uk 

raynada yakm bir Alman ile<eleTne 
sini bahis mevzull eden bu sabah. 
ki Londra gazetcl~ r inin ç<>gu Tür. 
lriyer.in tavn hai eketi halakmd~ 
rnüt<1lealar yürüt~ymlar. 

Nrw Clyronicle'1n siyasî muhar. 
riri fUllU YBZl)'Or: 

Sôy.Jeni1digine rore, Miohver dev 
let..c·ri tarafmdan haz1rlanan bir 

projede Bu}gariistanin !talyan harp \ 
gem1leri satm ahnat11 ve bu gern;. 
'lerin Karadenrzxkki Bullgar liman 
l&rma kadar Bulgar bayra~ altrn 
da 5der etmelen del'J)Ï§ edilmekt~ 
dir. 

Lvndrada ~u cihet >ylce biliniyor 
ki Türkiye bu gib1 bilelerle alda. 
tùamaz. 

Ti:rkiye, Montreux mocihince 
m:a!;k olduku ha.klar üzerinde fev. 

(DtY&ml 1 bcii a7f1da) 

lll:rayna cepheshldekl A!IUll 
bnetlerine lmmanda eden 

Geaeral 81111destedt 

Sovyet • Alman harbi 

Ruslardan 
1 milyon 800 
bin esir al1nd1 
Berline gore 9 hafta· 
hk Al man zayia h ise 

85896 olü ve 
725 tayyare 

Berlin 19 (A. !> .) - Alman umu 
mi hrargâlmun teb~inde e-z.cüm 
le büdirildigine gore ~imcliye ka.. 
dar alman So\'Yet ~1rlerinin nrik.. 
tari 1 milyon 800 bin k~yi bulmU§ 
tur. 

Ôlüloerin mliktari tier halde daha 
bilyùktür. 

22 tiazirandan !I agustosa kadar 
Alrnan zayiah fùdUll': 

Ordu ve hücum lntalan: 84354 
otü, 282690 yarall, 18921 ka),p, 

Hava klm"'l·etler. · 1542 ôlü, 3980 
yarah, 1378. kay1p. 

Hava .kuvvetl<'T! bu harpte, 31 
agustosa ka<lar senelilt imalâtmm 
anc3k bir klSDUru yani 725 tayya. 
re kay'betmi§tir, 

Alman tebliëi 

Kief 
dOttO 

Poltava ~ehri 
i1gal edildi 

4 Sovyet ordusu 
çember içine alln&· 
rak lmha ediliyor 

Berlin 19 (A. A.) - Alman bl1<7 
lrnmu>dan~ fe-vkalâde tclJJj. 
f.i: 

Marepl Fon Runds:tedf ve mare 
pl Fon Bock ordu gruplannm 
mütemerkiz taarruzi tiareketleri 
yen! bir IllWl2IUll1 *iata muban· 
besine münc.-r olmUftUr. Gœn 1. 
den l80<ll'a mühim kllVVetler DEsna 
ndlrinin Y'Ukan ve qa~ mecrala· 

1 glu ile birlikte kabul etmi~· · 
tir. 

Ankara, 19 (A.A.) - Almao 
tkartt bey'eti rei!!ii Orta Elçi 
Dr. Clodius bui:iin aat 16 da 
refakatind., elçilik rn1blt§•t1 
KJaiber oldugu haldc Atatiir. 
kün muvakkat kabrini zi) •· 
ret ..derrk muhtesem bir ~·
lenk ko) mu§ 'e Ebedi ~efin 
mant\ i lrnzurunda egilmiitir. 

AMERIKADA 

Yeni 
grevler 

Elektrik i~çilerinin 
grev ilân1 üzerine 

Bir tehir 4 saat 
lflkSIZ kaldl 

nna do€ru ile..:tiyerek fiddern mu. Ruzvelte aleyhtarl1k 
hn:ebelerle bu nehri zorlam~lar 

ve so.nra da taarruza c=enlllp k;tika- gitti~çe arhyor 
metmde deivam edNek Dinyeperi 

<Denau s 1n<11 --> Jtansas • Ctty 19 (A. A.) - Elek 
... ,.,. "'" • ...,........,...., .... ..., ............. - ........ ....., ..... _,, • trik 1:ant.ral1 ~ikri.nden bir k1sm1 

Atlantik'te 

Amerikan 
bombard1man 
tayyareleri 

Devriye seferleri 
yapmas1 muhtemel 

Amerika ordusu âtide 
ber vazifeyi if aya 

hazir olacakm1~ 
J.Ju.on <M~Jian>, li (A.A.1 - · Har. 

blJ>e Naur Mua,1nJ Meley Jaksor.'da 
sôyledi~ bir nutukta taT)areJerin, bel
ki de bombardunan t.arrarelermin, At
lantik devriye 1eterlerinde kullanllmasi 
muhtenel oldufunu sOyltrrJ:;t!r. 

Mcloy, bu tayyuelerln, a;.hile Talon 
(Denm1 3 iueü u7fMI&) 

nm dün gece ans1zm grev Uân e'. 
meleri ~50 bin üfuslu Kansas - Ci-
1Y fE!brini taro bir kar~nhk lçinde 
bll'akml§tir. $ehirde ?ll2amlll ru: 
ba.fazas1 için millî muhafa;lardan 
bir t.Lbur derlial èarekete C ir '. 
~ ve dôrt s:aat snnra e'ektrik ~
reyan: klSillen tem in eè lm: ~t1r. 
Mill! Mooa!aa 'ç'r l buçuk "' lyon 
dola. tutan blr s1par1~ yapmakta 
oian çeli k fabrL<osmdaki mes:ti 
bu di'lrt saatlik c0 reyan kesilmesl 
e6Il8o;nda tamamPll durmu~tur . 
RUZVELT TENJ\.1T EDlL!YOR 

Nevyork 19 (A. A) - Ur ted 
Pre$. 

!nfiralç1 liderlerden Wl'eeler, 
Padomoust'da sôyledig, b1r nu•uk. 
ta Ruzveltin SJyasNini ~ ·':tet:e 
tenk1t et:mll§ ve §5yle dcn11~t1r. 

•Ruzvelt Hitleri e.kalli:·etler~ 
zulüm etmEkle ve 002 hürriyetini 
kak11nnakla il.barn ecliyor. Fakat 
Amer'Jca Birl~ik devletlcrinde bu 
sôz bürriyetini ka1d1rmak \'e ·a 

<Devanu 3 ünrü ""7fr.dt.) 

Hazreti Muhammet 
-·------- ve Muharebeler1 

Sami Karayel'in, lslâm ve ecnebi müverrihlerin bütün mehazlerini 
tetkik ederek vücude getirdigi bu mükemmel ve bitaraf eseri -SON TELGRAF'ta 

-----------------
Bu ay1n 23 ünden i t i bar en takip ediniz 

-----~~---
cSon Telirah refikimiz bu aonbahar içinde ayr1ca okuyucularma Etem fzzel Benice
nin cÇ1ldiran Kadm>, Ne·zihe Muhittinin «Ç1plak Modeh, Rahmi Yag1zm Birinci ve 
lkinci Balkan deniz muh arebelerine ait yeni vesikalar «l F. Sertellinin clngilizlere par-

mak 1urtan ca suu iaimlerindeki eaerlerini de takdim edecektir. 

~---,9 23 Eylûlü bekleyiniz 
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ÎSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 
r Yazan; ZÏYA ~AK-fR --) 

Cc.il§ bir bat ûzermde yay1lm ~ r kalmamak için, yamna b1rkaç kcile 
olau islâm askcrlerini gôrür gôr. a:arak Medineye gitti. 
lrl'Z, d~man kuvvetlerr §S§l(thlar. Fbû Süfyarun luzlanndan (Üm
Ml cmuu, (alti. yüz muharip)ten mü Habibe), Resulü Ekrem Efen
ioarct olan islâm ordusunu, bin- dimizin zevcelerinden idi ... Kurey§ 
krce cfrattan mürekkep sandilar. kal:îlesinin magrur reisi, dogrudan 

Î.Jâm ordusu, burada da büyük dogruya (Mescidi $erif)e gidip 
bir muvaffak1yet ihraz etti. As- Rebulü Ekrem Efendimizi ziyaret 
ker crin eline büyük miktarda de.. f'tmeden evvel, luz1 (Ümmü Habî
\e, at, koyun vesair ganimet e§- b"\yi gërmek istedi Dogruca (Ha. 
) a .. 1 geçti. rei Saadet)e müracaat ederek o-

Kumandan Amr, ele geçirilen r.un odasma girdi. 
aUara piyade askerlerini bindire- Ümmü Habîbe, çok tabiîdir ki 
re!.. bunlardan birkaç süvari müf- bfhasm1 gorünce sevindi Onu, iz
rPc.si te§kil etti. B•1 müfrezelerle, zrt \'e ikram ile kabul etti. Fakat 
fu·ari dli§manlar bir hayli mesafe. Ebû Süfyan, odanm bir ko§esinde 
ye kadar takip edildi. Ele geçiri. h:.ilunan bir mindere otururken o.. 
~!'n birkaç ki§i katledileœk (cldet. nu derhal menederek: 
.. t-1r tedip dersi verildi. - Baba! .. Oraya oturamazsm. 

Dû§manlara ait evler ve çadi.r- Dedi. Ve oturmas1 için ba§ka bir 

Y eni bir moda ! 
1 Dünkü gazet(>J~rin bu<inde gër. 
ciüm: Ortaya yeni bir rr.ooa daha 
ç•krm§ .. bunu yazan f1kra munarri
rir.ïn üadcsine gëre i§siûikten ne 
yapr.caklannr, nas1l vakit geçire. 
cekJerini bilmiyen yüksek tabaka. 
ya mensup bayanlardan bir k1sm1, 
akù hastanelerini 5ezerek vakit 
geçiriyorlarm1§ ve onlarm bu bah 
yüzünden hem hastanedeki zavalh 
h,•<:talann, ve hem de doktoTlarm 
rahdlan kaç1yormU§ ... 

Peki amma akll hastaneleri., ~e. 
hir Tiyatrosu, veya bilmem ne si
nemasi, yahut da filâmn gazinosu 
mvdur ki Î§SÎzlikten canlar1 s1kllan 
baz: bayanlar, oralara giderek va. 
kit geçiriyorlar? 

Yok, eger bu bayanlar bu has. 
talara ell.eri, kcJlarr dopdolu ola
t'à.k gidiyorlar da oralarda.k:i fakir, 
u..valli, garip mastalarrn boylelik

tKDAM 

Komür navlunlari 
~~-----~--.. ~--------

Komisyon tetkikata ba,1ad1, ay ba,1n
dan itibaren biraz artmas1 muhtemel 

Her alti ayda bir tesbit cdilmek. yasetinde bir komÏS) on faaliyete 
~e. olan .komLir :nakhye ücretleri 1 g~~mi§tir. KI.§ mevsimi münasebe-
1ç• 11 yeniden tetk1kle~·e ba§lanml.lj- t·• _,_ · f l · d b ·· 

A b d "t"ba b" ;..e uo::niz se er erm e az1 guç. tir. y a§m an 1 l ren tes it e.. 
a iecek yeni navlunlar muteber 0 _ lükler husule gelmekte oldugun. 
lac:ak ve alti ay müddetle devam dan navlun bedellt!rinin bugünkü 
e-!f cektir. Fiatlan tesbit etmek l f1atiara nazaran bir miktar yük. 
ùzere !stanbul Mintaka L"man Ri. sdtllecegi tahmin edilmekted1r. 

Salk1msogüt 
Türbe caddesi 
!\sfalt ve kald1nm in
§aab h1zland1nlacak 

Be§ikta~ - Bebek 
sahil yolu 
Mütehass1s Prost 
bir plân hazulad1 

• Izmir 
Fuar1 

20-EYLVL-1941 -
1 FIKiRLER 1 

Ko;kunç ve fe"âketï 
j yeni harplerc ~ahit 

1 

olmam1z muhte1neidir 
Yazan: Hâmit Nuri Irmak 

1789 da Birle§ik Amerikanm ilk 
Cfmhurreisi olan ve istiklâli111n 

Merasimle . bu 1 kurucusu Jorj V~ington milletine 
§U vasiyeti yapml§h: 

gu•• n kapanJyo •- Yabanc1 bir ievletle birle§· 
rrekten, anla~maktan sakmmam7 

20 Agustosta aç1lm1§ olan '~z;mdir .• 
1 Ciimhurreisi Mr. Monroe dahi 

!zznir enternasyonal fuar• bu- . ll'28 y1lmda yâni 133 sene evvel 
gün merasimle kapanacaktir. 

Fuar münasebetile ihdas e
dilmi§ olan tenzilâth ilâve se. 

§U doktrini ilân eylemi§ti: 
e-. Amerika k1t'as1 Amerikahla. 

rmd1r. Avrupali devletlerin i§leri-
ferler ay ba§ma kadar dev~m mize kan§malanna rnüsaade et. 
edecektir. Yüzde 50 tenzilâth mtmeliyiz. Amerikahlar d-ahi Av-
hilet sati. llln kald1rilmi~tir. rt-fahlarm i§lerine, ihtilâflar;na. 

J rr.i.idahalede bulunmamahd1rlar.• '°' _ __, ________ _, 1789 la 1822 y1llan arasmda va. 

H • • satî ve Cenubî Amerikada ispana yvan serg1s1 yollara ka~l istiklâl mücadelesi 

.. ar, kâmilen bombo§ bulunuyordu. yrr gosterdi. 
···rr.andan Amr askrrin· bu ev K1zmm bu muamelesi, Ebû Süf-

,... çad.rlara yerl~~ti:"ùi. Bir~, gûn ;;.·anm gücüne gittL 
ouli.ra sonra, ganimet e§Y:S1m, - Kmm! .. Bu minderi benden 
dü~man develerine yüklettirerek s!lkmiyor musun? 
a\ dct emrini verdi. D;ye, danlmak istedi. Fakat Ürn. 

Ordu, muzafferen Medineye gir- mil Habîbe, büyük bir pervastzhk
dig' zaman Resulü Ekrem Efen. la: 

l., hal ve hatrrlarrru soruyorlarsa Vali ve Belediye Reisi Lûtfi Ku-
bur,a pek diyecek yok .. fakat ~nç .aar dün yarunda Belediye Hey'eti 
muharririn dedigi gibi, buraLara Fcnniye Müdurü Ni.ri oldugu hal
g'ùenler, oralarda salt vakit ge.. d.: Salkunsogütten itibaren Türbe. 
çirmiye, türlü türlü, ç~it çe§it va. ye kadar uzanan sahadaki kald!
zivetler, manzaralar gormiye ve rrmlarm yeniden ill§a olunma.s1 
b-;uJardan türlü türlü zevkler, he. faaliyetini tetkik et~tir. 

~ehircilik mütehass1si M. Prost 
&gaziçi sahil yolunun Îstanbul ci. 
hetmden mebdeini te§kil eden Be. 
§ikta§ - Bebek k1srrunm tanzim.i 
lÇin bir plân haztrlami§tir. Bu plâ
nm tatbik olunmasma onümüzdeki 
y.lbS§mdan itibaren ba§larulacak
br. Plâna gore Be§ikta§ vapur is.. 
k<?lesinin ~imdiki yeri degi§tirile
Cfktir. Dolmabahçe • Ortakëy sa
hiline yeni ve muntazam bir nh.. 
t1m yapùacaktir. BC§ikta§taki Hay
rdhn iskeff?si ve Ortakoy camii 
civa.n birer sahil park1 haline ko. 

d •• } d devam ederken, Napole<l'll Bona
U n a ç 1 1 part dahi Avrupa kit'asmdaki 

rre§hur askerî hareketlerle, istilâ. 

Hayvan sahiplerine 
ikramiyeler ver il di 

!Hia, Avrupa harici seferlerle me§-
gul oluyordu. An~rikadaki •nÜc'.1-
dP'ede ispanyollar yenildiler. Yer. 
li cümhuriyetler kuruldu. Avrupa. 

Beyoglu, Sari.yer, ~yüp kazalan da ciahi Napoleon Bonapart yenil.. 

cï'Tlizin mübarek simalarmda bü. -- Baba! .. 0 minder, (Resulûl.. 
y;ik bîr memnuniyet eseri belirdi. laè.)a mahsustur. Ona oturmak, 
r.Tcaine halk1 da, galip orduya pek hiç kimsenin haddi degildir. Bahu.. 
l:üvùk takdir eserleri gësterdi. sus sen, (mÜ§rik)sin. Bizim dini-

yt~clï.nlar duyrmya g1diyorlarsa bu Asfalta çevrilecek olan bu yol- tarafm<lan tert1p edilen hayvan rr 1-. onun R f · d k. h . . .. . . · ,. usya se erm e 1 ez1· 
serg1s1 dun saat hir buçukta Alrbey . mf'tt nihayet in ·1te , k . olmad! i§te! daki in§aa~m uzamas1 dükkân ve ,_ .. ·· _ _, 1 t M .md V g1 reye ar§l 

Hani karagozün me§hur bir ti- hane sahiplerinin bazi §ikâyetleri ":oyu1.ue aç1. m~ ir: . erasi e ~ rr.aglûp olarak Saint Elen adasm-
li ve Beledtj·e R~:si namma Vah deki menfâs1na Jonderilmesinin 
m~av1ni Ah~t K1?1~ ile Belediy~ âmili olmu§tu. 

Resulü Ekrem Efendimize, sefer mize nauiran, pâk ve tahir degilsin. 
Onun için, o mindere oturmak §U 

ci;J:asmda geçen vakayi anlatihr- Lnafa dursun, ona temas bile ede.. 

marhane oyunu vardir. Tabiî b\..... 
gün için pek modasi geçmili olan 
bu oyundan bugünün insanlar1 he. 
men hemen hiçbir ~ey anlamazlar. 
Çünkü bu oyun belki de bundan kE:n, imamet mev iine geçmek ve r.•tzsin. 
1ki üç yüz yil oncesi için tertip 
olunmu§tur. Fakat bl!gün, madem 
ki birtalum bayanalrda vakit ge. 

O'i 1n yaktmlmarr.ak meseleleri de Diye cevap verdi. 
n:: kledildi. Resulûllah Efondimiz Ebû Süfyan, k11~m bu taassup 
bLrJan ~bessüm ile dinledikten 
so: ra, Amr Îbni Âs'1n hak11 bulun V•. c·elâdeti ka~1smda §S§mh: 

·~ - Yâ Ümmü Habibe .. sen, biz- çh-mek için akù hastanelerini do-
èi.:~unu soyliyerek ordunun disip- den aynlah huyunu degi§tirmi§.. Lo.~mak bir moda halini alm!§br, 
lm kuvvetini bir kat daha takviye . tiy&.tro muharrirlerimiz, sinema 
t'· s n. 

e ... • 1 Diye m1nldand1. S"r &.ryoculanm1z, ne duruyorlar, 
• • Ümmü Ha~îbe, yine büyük bir 1 h~men .k~lemlerine sanlip bugù-

(Mekk.enin) fetbi pr! \·as·zhk gosterdi: nun smir ve akll hastallklarma 
l\Iekkede, milslüman dostlarm. -- Tabii degi.l mi, baba... Ben, gêire, bugünün §ive ~e üslûbuna 

d:w bir genç ile müsltirr.an dü~ma- i:'âm_iyeti. ~abul ~tti~. Hiç §_üphe.. uy~un modern bJœr p1yes haz1rla. 
n: clan diger bir genç arasmda vu-, :.1z k1 .? dmm emirlerm:. ve 1caba- ir; 11d1rlar. 
ki..a gelen kanl1 bir mücadele, iki tma gore hareket edece_g1m. Onnan Cemal KAYGILI 
t~raf1n h1s1m ve akrabasina s·rayet 1 • - - ·• ' 

eth. Bu yüzden ç1kan kital neti. r• ' 
cesmde, (Hudeybiyye~de aki di-1 f;' AH KEIVELERCE ,, e p î , _ T?:: J 
I:n. dostlu_k ve sulh muahedename.. l, 
;,.n·n ahkam1 ihlàl edildi. -

~Halbuk_~ ag-Ir bll§h Mekkeliler, Tramvayda kocasile giden 
gt. • den gune kt:drcl \'e ~vket kes. 

bl'den müslümanlarla ho~ geçin- ka d 1 na 1· g"' n e b a t 1rd1 fa kat 
IY ... k istiyorlar.. muahedenamenîn • • • • 

bltldar olmas:ru arzu etmiyorlar. -----------
di. Bunlar, bu vaziyetten ml.itees
s·r otdular. Duhal Ebû Süfyana 
n u1acaat ettiler: 

- Bu mescle, gizli tutulamaz ... 
Fiç §Üphesiz ki Medineye aksede. 
ctktir. Ve (Muhammet) de, islâm 
do~:Iarma yap1ls.a tecu·üz ve ha.. 
.1<,,retin intikamm1 almak için, bi
r.rt le barbe geleccktir ... Sèn, der. 
hal Medmeye git. (Muhammed)e 
lan..ye ver. Muahe<ieyi tecdit et. 

Dediler. 
Bu teklif, Ebû Süfl ana pek güç 

g ldi. Resulû Ekrem Efendimizin 
en büyük dil§man1 olan bu adam, 
(T{W"CY§) g.bi büyûk bir kabîtcnin 
r,.isï oldugu için, :Medineye gidip 
t:trz1ye verrneyi bir türlü gllruru
na yecliremedi. Fwt o esnada, 
ka11S1 Hind'in gordügü bir rüya bu 
magrur ndama büyük bir korku ve 
telâ~ verêii. Mütemadiyen kendisi. 
ne 'ukubulan müracaatleri :-edde
àernedi Artik Kur kabilesinin 
rekabet edemiyecegi derecede kud
fft 'e ehemmiyet kes,betm4 olan 
d,Jt islâ1mn husumeUne rnaruz 

,.. 

Be§Ïnci 
yap1§h 

babn§ta ~. ad1n1n çantas1 surabna 
ve burnundan kanlar bo~and1 

Z,•hra isminde bfr kadm kocas1 tm111 ü-zerine hücum etlmi;jtir. Ni-
;ette beraber S•rkedye gitmek hayet tramvay halk1 15minin is. 

iizer ~ Taksi.md~n tramvaya binmi§ mail oldugu anla~ilan ctelikanh 
1er 'e Tepeh3§mdan ittbaren tam tarafm<lan Zehranm kaba etine i
yükünü alan tramvay bankalar yo kide birde toplu iëne batmld1guu 
ku.:j•~ civarma getinec Ahmet, kan ogrenmi~lerdir. H:ittâ son seferin. 
smm ·kide birde r.'1..igu yerde ha. de tsmail, çanta ciarbesinin tevlit 
fi.fç-> s1çrad1g1m gürmil§tür. Bu a. ettig1 ~a~mhkla oatu.xhgi igneyi 
c:a1p ale hayret eden Ahmet ka. geri çekmemi§ ve ~.aplu igne kad1. 
nsm;; 111e o1dugu::i.u sorm a da mn li:<iba etinden etraftakiler tara· 
cHiç kalaballktan nefcsim darah- fmda:i ç1kanlant~ll". 
yor da ondan~• cevabm1 dm~hr. Zab1ta tarafmdan yakalanan 1s.. 
Llkm siçramalar devam etm~ ve mail cürmü meh~ut mahkemcsine 

tr K k- kl~rt -
1 sevlœdilmi~tir. amvay ara oye ya ~ ig1 s1ra 

da kadm bilmem kaçmc1 s1çrama. lhtikârdan dolay1 dükkâm 
sm1 mü~ak.ip elin.deki çantayi kapattlacak 
var kuvvetHe arkasmda bulwian Heybeliadada müskirat bayii Ce--
bir i:damm suratma indirmi~ir. tâl, sogutma paras1 diye §i~si yir. 
Çantay1 suratma yiyen gencin bur m; kuru~ olan biraya bir k~ 
nundan kan ~lmege b~laml§hr. z.;.rr metmekten Ïkinci Asliye Ce
Bu rrnada Stçram.i!ann hakm se- zada yirmi lira agir para cezasma 
bebini k1SI11en idrak eden Ahmet mahkûm olmw~tur. Dükkâru da 
te cantav1 suratma viven delikan- be~ gün kapahlacakhr. 

- Yine Cl<:l mamalardan m1 bah 
sedec"t-ksin? 

- Amen arme, i:.edien boyle .sOy. 
liyorsun? Hem ben ... 

Yazan: IRFAN DO GAN 
- Sozün sonunu getil'lllledigim 

içir .. paketten l:>ir sigara c;1kanp 
yakt1m ve kibrit kutusu ile oyna
mai!a b~ladim. 

Edebî Roman: 5 .t<:urnaz kadm di.rur mu? He. 

- Ney1 olacak? Scnin o mahutldan b.r kehme bile anlama<lnn. 1 men s;iali yapd1rd1: 
mektubunu. ~u ~ocuga kaç k.ere - Zarar1 yole ar.ne. Belki benim - N!ye sustun :u-paci kumrusu' 
tc.rr.b h etbm: o milhim sorgularmu da not etm:'j (HeM be~_) ded1n kaldm... .'. 

Ge: c.n Til ·tuplen al:la d"ye. tir. Akliama g inee soranz. - Ne soyleye ·1m anne? Her so-
P " ah olmuyor. Bir de nasihat ôtt·esini yah;/i!'mak ;.çin, bir si- züm;~. a~ay~ al!v?rsun: Boyle dü ü 
vern 1-ge ka.Juyor zamane a&nam. attLm ve k .. 1 ·~'" • nec..:gm1 b111Seytlirr., hiç bahsetmcz gara uz ..... u .._.agm1 masa a· è • 
Yok. mektup saklanma.zm:~ ta.. üzerindcn al1p online b1rakt1m. im ogrusu. . .. - . 
Yok. müh" n §ey.(r not edilirm!~ i, k r I Annem. beru !azla U12111)Ck ,sterne 
d Bi.t kadarchk .. are e im 'e hemen d" . d lknn yan1ma ""l e... 1 VE: yerm en ·a ..,.. .. - -

.:ati~1ver<l1 ve çok sevdigim rnü!;. di·. 
Biraz daha kar1st1rd tan 90n. "' " 

l fik b:i:k1!ilanm g(.zlerime çevmp - c:aka sô'·lü,·orum og~lll!Jll, de-ra, c tleri ho§ ola1 ak y.cri ne ge •P Y J ' 

mukabelede bulu:1mak istedi: di. l"&.yat'a d .. künlü.günü ben da. oturdu: 
- Yok i e. H lbU1ki bHhnssa se-

nin c. mektubunu sak• mas1 için 
t mb·.h t ettlydi.rr •. Geçen gün ba. 
bandan da gclen niektu.bu su i er 
~•bï b1r n"reste 0 1·uyup hemen y1r 
tn; r i. Adamca~.zm ya:zxhklann.. 

- Bir kahve 0~1reyim mi Ke • ha il"· defa onu gordü.gün gece 
mal" farkettig1m için senln deminki 

- Bu .ncakta kahveyi ne ylpa. tekfü.ni ben esasen d~i.müyor
cag1m anne? Gel seninle §Oyle sa- duro A~ MJzaffer gC:sin, y.a· 
km bir §ekilde :..Jnut;;ahm daha i. ~ rm gece ha ber ) 01!anz olmaz m1 ~ 
v1 G1Ueri;mden 'olr scvin.ç pmlhs: 

ni mucip olmU§tur. Bunlar havaga. 
e:.i, su ve elektrik kablolannm de
gi~tirilmesi için açllan çukurlann Reis . muavml Lutf: Ak.soy ve !\apoleon Bonapart'm mütema-

mezkur kazalarh Yalova, Ka~h- d! istilâ seferlerinin hit d Ve bozulan parkelerin el'an yap11-
.. ·· d h gil "'-·- m:'a"Caktll". Kuruçeimedeki këmür 

mama51 yuzun en em zerga1w1 d 1 hild t ·1 kald 
k .. B k k.. E .. - k amm an 

oy, a ·ir ·oy. mmonu aza sonra Rusya Prusy A ' t · 
k k .1 b ah" .. , a, 'us un a . . • ~po an sa en amam1 e i-

çi; kin bi.r manzara ald1g1m ve hem rrlacaklarchr. 
ayma am an 1 e azi n iye mu. dedetleri aralarmda •Mukaddes 

dürlt:ri ve Vilâyet Veteriner ba§ itt!fak. namile bir muahede imza. 
mü.dürü ve davetl:ler hazir bulun larru~lard1. Bu devletler, Îspanya
m~lardir. n·11 Amerikadaki istiklâl harbinin 

de mü§külâtla geçildigini beyan 1 
etmi§lerdir. Parti, Ocak ve kaza kongreleri 

Dün Lûtfi Klrd.ar amele sayi.si.. Patti Ocak ve kaza kongreleri 
n41 arttmlarak faaliyeti~ htzlan- 1çm hazU"hklara iba§.1.amlmt§hr. 
d1r~lma51ru bildinn~tir. Kongreler ay nihayetin.d~n itiba

ren artlmaya bashyacaktir. 
Barbaroa meydamnm aç1lmaa1 

bitiyor Erken aç1lmak iatenen 

B~~ikt~ta $anh Türik denizcisl • ekalliye~ ok':'llar1 

Merasime itfaive bandœunun k:izsmlmas1 neticesi Îspanyamn 
çald1g1 1stiklâl ~a~1 ile ba~Jan.. ka_1·bettigi müstemlekelerini ken
m1~ Eyüp kaymakam1 Sait Ali d's ne iade maksatlarm1 beyanla 
Yüce1. . 5'erg1~1n. .maksat ve Aliiska, Meksika, Kalifornia, ~ili 
gay:s1m v~ hukun et:n bu husu~ vc Peru'yu zapt ve ilha.k:a ba~h~. 
tak1 fedakarhklanl't tebaruz eth- , ya('aklardi. 
ren k~>a bir nutuk süylenm~ bunu • • • 

Barbaros Hayrettin'.in makheresi. ~e.nr ::mz ekalliyet ilk okullann-
nin etrafmm açilrnas1 için ba~lam 1 da~ b~zi.~armm aym 22 i~:i pazar
lan faaliyeti'n •Barbaroo ihtifaU. I tes~ gunu talabeler~e ve ogretmen-

müteaki~ yali m!lanni Ahmet K1 Ciimhurreisi Mr. Monroe fngil-
°:1k ~erginm gelece-k ~·:1 daha v:- te1 min yardun teklifi ile kar;i1la§tl. 
r1mli olmas1 temenn 1 ile kordela- 1 Îl<il"ci ve üçüncü Cümhurreislerin 
y1 kesmi§tir. ; der. Ivir. Adams ve Mr. Jofferso~ 

.. ·· k d .,__ 1 1 mnasi dün len ta~irma vesa1.r bahaneier al-
gunune a ar t"-!Oél o u ( t _,. d 1 b la k · _. _ _, ·kl 
B l d. R · ·•· • af ndan B,,..;k mw. ers ere a~ ma is""'-'1 e. e e iye eLS ig• ar l -.,· 1 . · . · b 
t k • . '· 1 rr t bl:g- olun- ri Maar1f idaresmce ha er aluum§ 
~ . aym~am i,.ma e l . ilk k 11 "b" b""t·· ve resnu o u ar gll i u un 
m~tu.r. ekalliyet okulla.rm111 da ancak 29 
Süt yogurt fiatlar1 hakkinda eylûlden evvel aç1:am1yacag1 alâ· 

karar verilecek kadarlara bildiribni.stir. 

Bllâhare derece kazanan hay •. (le de isti;iarelerde bulunan Mr. 
vanlarm sa-hiplerine para mükâfa Moi.roe bu teklifi kabul etti. 1828 
li ile bircr gümüs saat t.evzi e-dil- de imzalanan bir muahede ile tn. 
mi§tir Bu y1l serg;ye 56 hayvan g"!lere ve Amerika devletlerinin, 
i§tir::k etmi~tir. milletlerinin dostluklan ba~lam1r 
Serg~ye · tirak prtlarm1 henüz . t .. 

Murakabe t0§k.i âti 1stanbuld.aki Cibali fabrikasr ifçilerine 
süt ve yogurt satii ve fiatlan hale paraaiz yemek 
k.nciak1 tetkikahm ikmal et:ni§tir. f nhisarlar Îd.aresi Üsküdardan 
turakabe kl)misyonu pazartesi !Vn.ra Cibalideki Ïîçilerine de pr.

gilnü yapacag1 toi: 1antida bu mese rés1z yemek tevziine birkaç güne 
1e hakkm<la 1bir katar verecek ve k::dar ba;;liyacakhr. Bu fabrika. 
fiatl.an tesbit edecektir. Belediye àakt i~çi miktan 2000 i bulmakta 
:ktisat mütlürlügü de aynca yap-. oltlugundan hazirhklar gayet geni§ 
hrd1g1 _1e:kikat1~ neticesini kom:.s I tutulmu~tur. 
yona ~:llkhrecekt:r. Adl" ·1 ihtikA 1yeye ver1 en ar 

T ekirdag f abrikaa1 is1ab auçlular1 · 
edildi . htanbul Murakabe te§kilâtmm 

tnhisarlar iidaresinin Tekirdag
daki bi..')"UK §arap îakbrikasmdaki 
tev.si ve 1siah amehyesi nihayet
Jenm~. fabrika faaliycte geÇ'mi; 
hr. j nh · sarlar 1<lares1 bu yil müs. 
tahsilden diger y:ilara nazaran da 
ha ziyade iaraphk üzüm mubayaa 
ettig;n.den fabrikamn istihsalâh 
da geçen y1llara naz,aran d:i.ha faz. 
la olacakhr. 

G•küdar büroou memurlan Kadi
kii~·ünde baZ1 ihtikâr vak'alan tes
oit etmi~le.dir. 

Kad1këy Altiyol 13/166 numara. 
da Kamer k1rtasiye magazas1 ka
tem ucunu yüzde 8ï farkl fiatla 
~a'maktan. Kadikoy Sogütlüt;e§me 
c;:dàesi 164 numarada Filipos Ter. 
ziy:m tülgrek ihtikânndan Sllçlu. 
dur1ar. Her iki mUessese sahibi 
de adliyeye verilmi>lerdir. 

1kti.:;1p etmemi§ olan hayvan sa. 
hipierine <le teselli mükâfati veril. 
mistlr. 

Bundan sonra koyün ilk okulu 
salor.larmda daveUtlere ogle yeme 
~i verilmistir. 

Beyazittaki tahsil §Ubeai 
in~aab devam edecek 

:Seyaz1tta Beledh·ece yeni yapti. 
nlmakta olan beled;\·e tahsil \·e 
t;. l1akkuk ~ubelermin in~aat: bir 
td:ddet en·el Koordmas)on Hey • 
etinin resmi in,aata müsaade et. 
rr iyen karan üzerine durdurul· 
tr.U§tu. Beled1ye Reisligi bu kere 
1r ~a a ta de\'am olunmas1 hususun
da Koordinasyon Hey'etinden icap 
e.JE-n milsaadeyi ah;u hr. Ônümüz. 
cteki ay ba~mdan il baren tekrar 
in~aata ba~lamlacakt1r. 

Baz1 garajlar kapablac~ 
$ehrimizdeki tckmil garajlarm 

bclecliye talimatnamesine ugun 
lbritim ihtikârmdan levkif 

edildi 
Kibritlerden tikâyetler olup oLmadLklar: dhctinden e>as. 

Büyükderede tuh&.Iiyeci M:>rdo. 
hay, ibri§imi fazla fiatla satt1gm. 
dan ihtikâr suçile ikinci Asliye 
Ckza mahkemesine verilmi§ ve ya. 
11lan dur~mas1 neticesinde tev
idf;ne karar verilm~tir. 

Son günlerde piyasada sat:Jmak. h bir §Ckitde tefti§ olunmalan ka
t~ olan kibritler daha ziyadc bo- rarl14hnlm1§hr. 
zuk ç!.kmakta oldugundan alâka. Bu ara bazi g'lrajlarm mahzur. 
dar makamlara baz1 müracaatler lu gürülerek kapa'1lacagi, ikamet
olmaktad1r. Vaziyet hakkmda Kib- gâh c1varlarmdak1lerin de ~ka 
nt inhisarmdan malûmat talep e- j 1·erlere nak1llerinin istenecegi an-
tiilrr.istir. la;;1lmaktidr . 

geçti. ma af:§lerile, tramvay yo!cularil'? 1 lavam; dikip, tahtalardaki budakla 
- Çok iyi tilur doedi.m. ve hatta dükkân, n.agaza, !okanta ri saymakla ugra~1rkP.n, annemin 
Ve art1k o an i.<;•n lhalledJlecek levh~iarm1 okuy,uak, tak.>1 nunia- bir .Kroi sessizlig•i.! odaya girdigt.. 

ba~ka bir ÎI§ kal:r.ad1gmdan. se- ral-arile fala bakarak oyal!inmaga ni hissettim. 
kaf!r, ç1kmak üzerl.' ayaga kalk- çali~hm. - Uyuyorsun ~annettim Kemal 
tL1U. 0 Jrndar )"Orul'l:u~tum 1-1, gece ded1. 

Annem, bOyle ara ira izmli gel yar1.::1 yakl~hg1 zaman, ev_ b1ran Halbuki uyana'1 saaller geçmi~ 
digim için, b;-raz daha oturmami evwl gelcbilmek için, TepC'ba~md:i ti. yathg1m yerde bir kaç tane si
v_e àoya doya yüzumü gërm~gi. tek otamobile binmege mecbuT oldum 1 gara tüttürdügüm için, küc;ücük 
llf c'. h i<Se de, yap1lacak baz1 i?le-

1 
~itap bir ~e-kildc .ya~ag.tma nza'.1 oday-1 durr.an doldurm~tu. 

rim \"C arkada~lar:n bir kaç s1pa d1g1m zaman, ertfs1 gunun geces1. - Yatak keyfme diyecek yok 
tÏc1i .oklugu için gide<:eg_imdcn bah. ~i ve ne yapac:g::r11. ne konœ;~c~- ama, aç karnma bu kadar sigara 
settim g1m1 tasarlamaga ba§lad1m. Dll!ïu- fçm~k doo.,.ru degil. Kahvalh e'.rmi 

Sokalta ç1ktigim zaman ak·arn n-e dil§üne endimden geçtigimi yecek mi~n? 
yaik!. §'Illl§tl. Eski Kemal. olsayd11:- sabahlcyi'.1 u~and1g1m zaman. ~~l~ Ak~mrlan kaLma yongunluk be. 
bir Jdkikan:n bita b~a g1tme.nes1- d1m ve h.ç b1r karar vermed1girm ni ov1'e ya\aga bagiam~t.i ki, ken
ne.çal!sacag1m mu1 al kakti. l"akat anhyarak tekrar h:1lyaya dald1m. dimde kalikacak J...uvvet bulamt-
0 gi•n için, bilâkis, za.mamn ça'buk tz:nli geldigim zamanlar, evin yordt.im. 

gc~me~ini ve tasav~":r. edilen . ya. program1m fazlas"Je ib· zdugumun _ Saat on biri geçiyor. t~ahi-
rm grce!lin gelme::::m iple çek1yor- farkmday1m. Geœ yanlanndan 
dum sonra kap1y1 çala• k ev halk1m u-

QC('e geç vaktç kadar cad.deler- yand:ird1g1m, yemek masasmda on 
de dola..~1p durd1Jom. Herhangi blr !an saatlerœ beklettigtm, yedide 
yere gidip oturun('a, fazlasile si- m.ih.1kkak geleceg1m diyip te do
k1ltl1g.m için. ayaidanmda takat km:;arda geldigir.1 veya hmç ugra
kalm?Ymca\'a kadar vürûdùm. cVi mad1g1m zamanlar oktur. 
sûndû~. magaza vitr:nler;Je. sin~- Sirr-dt de ya~ag;mda g()zle.rimi 

ml kaç1rmasam àa ogle yemegine 
saklasam daha iyi degil mi ann<!? 

Cevap \'errnedi ve odadaki ~ya. 
y1 bi: kaç harekPl!e düzefüp. pcr. 
d y: yar1ya .uciar ~çarak ÇiJunaga 
bam lui.dl. 

(D•nmr ••r 

Atlas Okyanusu yolile Avrupah 
de' letlerin Amerikay1 istilâlart 
tehlikesi ingiltere ve Amerika ha-
reket birligi neticesi onlenmi§ti. 
1!111 • 18 Cihan Harbinde müte. 
\•effa Cümhurreisi Mr. Vi.lson, At. 
las Okyanusu yolile Amerikan1n 
A' rupah devletler, milletler tara· 
(mdan i ·tilâs:m onlemek gayesile 
s:üqik :Milletleri Almanya aley· 
hin~. ingiltere lehine barbe ka
rn1m1ya ikna eylemi§ti. Fikrî sa• 
haaa o zaman Kayzer Vilhelm'in 
a~kerî tahakkümünü k1rmak ileri 
sü· :-. lmü~tü. $imdi de Hitlerizmill 
imhas1 lü;umu tekrarlan1yor. Bir· 
iqik Amerika tarihindeki hâdise
le1 in tekerrürü müvacehesinde 
bulunulmaktad1r. $imdiki Cürri• 
hm reisi Mr. Ruzvelt selefleriniO 
hereketlerini esas yapmt§t:r ve 
Bir le§ik Amerika milletlerini în
giltcre lehine fiilen dahi harbe 
mildahaleye iknaa muvaffak oJ. 
mu~tur, say1labilir. 

• • • 
1823 muahedesile Atlas OkyanU• 

stt yollarmm Arnerika sahillerine 
rrüntehi sular1 Îngiltere bahriye• 
sinin muhafazasma b1rak1lm1~tl; 
Amerikadak1 son kararlarla i!C1 

d€vletin fiilen hareket birligi tiâ• 
ai~esi bir hakikat olmu§tur, dent' 
b:11r. , 

Japonyamn haz1rliklan, Amer1. 
kadaki infiratç1larm hareketlefl 
b.z hâdisenin vukuuna mâni olr 
mez. Almanya ve italya, 130 rnl; 
yon nilfuslu, iptidai maddesi i::i,• 
se:m.yii Avrupanrnkinden Gstll~'. 
ka; :;da, denizde, havad&. kul!afl 
l<-n silâhlan kâfi miktarda hlJZ1r• 
l~ Mitk faaliyetini ikmal lle rn; 
gül Birle~ik Amerika ile de bar 1" 
tn cbur olacaklar gibi gorünrnc 
ted•r. ,,ç 

Dünya mi)letleri, daha kor~~cS' 
\'e Iclfiketli yeni harplere, rnu 
dd~lere "ahit olacaklard:r. _/ 

Bebe~ - latinye yolu i.1JI 
Bebek _ Istinye asfalt yo 1u0f19 

y1!lard1r ikmal edilememesi. rJ~I· 
\'t.kâletinin nazar1 l'likkatin1 i;e
bctmi§tir. Vckâlel bu hususta 11 ~ 
ltd; ·eden izahat isten:i~tir. B~~11 r. 
ù:.crme yaptlan tetk1katta ) t _,e 
:1zamî olarak bu vil niha:'c 

1
11' 

k· dar ikmal dunabÎieceiU a.Jll 9~ 
u::J'Jt.:r. 
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Elektrik fiabn1 ucuzlatmak • • 1ç1n 

Nehirlerden isti
f ade edilecek -Çatalagz1nda yeni bir elektrik 
santral1 kurulmas1 kararla~t1r1ld1 

F ransadaki ko
münist parti si 

Moskovan '1n 
di rektifi 1 e 

Bir ihtilâl vaziyeti 
ihdas1na çah§iyormu~ 

\ >§i, 19 (A.A.) - Dahiliye Na. 
ZJll Pucheu bugün ~u beyanatta 
b:...h.;nmWJtur: 

Komünist partisi, kanun muci.. 
bince lâgvedilm~ ise de, Fransada 

Ankara, 19 (Ïkdam muhabirinden) -, projeleri ile Salih•l elmalinde _JO bln fadiyetme devam ederek ecnebi 
Çoruh. Flrat ve Flrat'ln kolu olan Mu- kilovat saatlil< Gedlz hidroelektril< san- b'r devlet hesabma çal!§maktad1r. 
tat, Dicle, Ye;pUinnak, K1z1hrmak, Sey., lrahntn keza Ka,vseri'nln cenubunda 
han ve kollar1, Sakarya, Büyük Men- Kara~e'de ve Scyhan koht üzerinde Za- fv.ioskova, komünist partisine, 
dre..;, Geciiz, Manavgal, GOksu, Kirjnasti manki'da 20 bin kilovat saaUik hidro- So·,ryet ordusunun harek.ât1na mü
n~b.irlerindelti etü!lere dO\·am edilmek. elektrik sanlralla"mm projeleri hazu-- zaherette bulunmak üzere i~gal al-
ledi lar.maktad1r t.nda bulunan Fransada dairrû bir 

i<J;ee taraf1ndan etut ve projeleri ik- Îdare bütün çal.,malarmda elektrik il.tilâl vaziyeti muhafaza ettirm.e-
rn edllm~ bulua.an Zonguldak - -Ca- maliyet fiatm;,n e'l ucull bir ~ekilde elde si ni emretmi~tir. 
t lagz.i elektrik cantral.:.n.ln i~at1na 1 
EUbank tarafmdan b~lan1lmHir. Bu edilm<>si imkârum on plànda bulundur- H ükûmet, ecncbi bir memleket 
•antral ~umurle mutebanik olacak ve maktadir. . . taiafmdan emred1len bu tahC:k ha. 
i ~~\J 60 b..n ki.l'lv:it saat1 balacakhr. Ayrica ,.uroun mazot ve sall' mayi reJcetlerinin neticelerinden Fran ... 
f' orya çot1"7amnda 15 b:n kiloval mah.rukatla lJleyen elektrik santralla. s1z milletini kurtarm1ya azmet. 
taaUUt hidroclektnk untirallnin proje- r1nui dli> memlekct!ere 1btlyaç kalmak· 
Ier .. t.:.. 1amen haz1rlmm!.Shr. 80 b1n ki- &Izi~ is'lh. olle1·ine devam in1kânlan da. .. 

1 
~ls ve komünistlerin faaliyetini 

lovat :;.a;1tl1k KUlabya lmytt santralrn1n 1 ""'tk.k olwunakta~!I'. dl1 rdurm1ya karar vermi~tir. 

-------~~~ ..... 
Bogazlar meselesi Dobruca çivar1na Alman tebligi 

IKDAM -
Avrupa 

• penceres1 
{Ba~makaleden de\·am) 

§ayaru ehemmiyettir. Filhakika 
Bo!~evizm, l\lo'...;ko\'ay1 lekrar hü
ki.met merkezi ittihaz eyledigi \'3. 

kit Petrograd'rn hudullara yok1n 
J oliuasmm hrykil ettigi tcblikeyi 
dii-;ünntü~ ve bir {1rt1na nn1nda 
ma'"" bir melce i;ibi hudutlara 
ànha uzak ve içerlek bu ~ehri ter. 
cih etmi~ti. §imdi bu bareket tar. 
nnm isabeti sabit olmaktad1r. 

Leningrad'tn sukutu Avrnpa ile 
alâkar1 tamamile i..,.ecek ve k1§ 
JDt"\'Simi do1ayisile v~ ~imendifer 
holfrnm Finlerin eline geçmi§ hu· 
lunmasile o dar §eritten de istifa· 
de imkâru kalm1yacaktu. Uzak 
§flklaki Vladivostok limam da 
külliyetli ithalât için en emin bir 
yol say!labilecek mahiyette degil. 
t!it. Binlerce kilometrelik Sibir. 
yay1 aheste gidi§li bir trenle boy. 
dan boya katetmek icap cder. 

Büyük Millet 
Meclisi 
(~ laraL1 1 Jncl sa7facla) 

n PSmi dilemi§ler ve bu dlleg1 ka. 
oui eden Meclis mûteakibcn 3Cü6 
ve 3CS3 say.h rr.unur ayhklanmn 
tta.~ülüne dair kununl~r1n kadro 
Cfhellcrinde degi§iklik yaprlma. 
n as1 ~S<'lesile yüksck mühendis 
ve teknik okullannm Maarif Ve
kâlEtine dcvrine ait lâyihamn da 
mm'akkat bir encümene sevkini 
tasvip etmi§tir. Bundan sonra ruz. 
n• rnede bulunan meseleleri de mü. 
lakere eden Meclis, pazartesiye 
tor.lanmak üzere içtimama niha. 
yet vertni§tir. 

MECLÎSE VERlLEN 
LAYfHALAR 

Ankara, 19 {lkdam muhabirin. 
den) - Ilica iskele • Palamutluk 
d, miryolunun satm almmasma 
da'r mukavelenin tasdiki ve bu 
hattm i§lelmesi hakkllldaki lâyi. 
h•inla deniz gedikl; subaylarm 
fevkalâde tahsi5atlarma zam ya· 
p.lrr.as1, Millî Müdafaa Vekâletine 
r .. , kalâde tahsisat verilmcsi lâyi. 
I.~ lori Ba~\·ekàletten Büyük Millet 
Mcclisine tevdi edilm~tir. 

Büyük Millet Mcclisinin onu. 
c: iizdeki ça!iamba günü, müstacel 
lâyihalarm müzakerelerini bitir
ciiklen sonra 1 Te~nnisanide top. 
l,mmak üzere tatil yapmasi muh
~meldir. 

ovy&~ tetligi 
(Ba.~t;iral1 1 tnci sayfada) 

beye j'En· cüzû!amlar sokmWj ,.~ 
~ehr:n kap1lanna kadar dayanan 
bir m1nti:tkada hJ.'lar1m1z1 yarn1a. 
ga muvaffak olrou,tur. 

SAYFA-3 
··-- -

JAPON Y A 
SOVYETLERÏ 
Protesto etti 

l\foha!'l'beler de,·a med •vor. 
LE'.\iNGRAD CEPHE.SiNDE 

Moskova 19 {A. A.) - Almanla- Buna setep 
rm büyük gayrcllerine ra~n Le 1 ----~--
ningr_ad hâlâ muka,·en~t e~mekte. Vladivostok onlerinc. 
dlr ~l'hre ka1'§1 ~- ap1lan hueumla. .. •• 
ra ba~lamlah iki.!!afta ol~gu ha! 1 dokulen mayinlerrni~ 
de .. halkm k~vve1 mar.-e,·1yes1 pek Tt#y'O 19 (A. A.l _ Ja 1'ü. 
mukemmeld1r. k • , · VI . .. . pon 

B nd 8 .. 1 A' k ume.r, adivostok onlermde Sov u an gun rvve .man u. 
mandaru Fon Leeb Jutaa'.ma her 1 yet makamlari t,•rafmdan drn:ze 
ne twhasma okti'Sa' olsun, ~ehri dok1ik-n mayinler:n Japon su·a. 
zaptetmelerini emretrnï.,.ti. ~imdi rm-Oa deniz seyrizferi için te§k•l 
bunun gayri mümkün otdugunu etti,g: tehlike hasl'bile So,,·et hü
gi:iren Fon Leeb, Leni11grada bir kûmetinm mütedaddit ddalar na.. 
tak1M risaleler at!•rarak teslim ol 
rnad!g1 takdirde ~~hri al~ '"" ka 
na 1>aga<:ag1 tehd1d:ni savunnakta 
d1r. 

So·,.yetlerin bîr mukabil 1aarru 
zu üzerine dÜ§ma'l, Len ngraddan 
kiloanel:rPkrce get. ça'·ilmi~tir. 

KÔSTENCE BOMBALANDI 
Moskova 19 {A. A.) - Sovye~ 

tayyareleri Souli11.l ile KO.steOC<."')IÎ 
bombard1man etmi§leroir. 

Moskova 19 {A. A.) - Karade. 
nizde bir Sov;-et tahtellbahiri ikl 
Romen nakliye gemisin. ball~ 
llr. 
--~ 

Ruzvelt 

zan dkkatini celbetmi~. ·bu h:r "· 
ta i<'ap eden tedo:rlcrin alu ~ 
m $«\)et hükûmt' nden .ai<. ·y. 
J-em;~tir. 

So\-yet h'ikûmeti mallup ledb:r 
ren almam1~ bul1.t:.dugum.ian J a
pon },ükûrneti l!'a c!cr yüzünden 
\-ukuagelebi~ek kazalardan mü. 
tevellit teM kch '"iziyc•i :\1o:;kova 
nezc!'nde protesto ctm~ir. ---o--

Bulgaristan 
Romanya 

R • t "" I • (Ba.f larol1 1 tncl sayb.cla) 
(B:l.f tarait l l1tcl sayfada) US p8 r8QU ÇU erl 20 

T Kremençuk'un iki tarafmdan 1 

Rusya için elyevm elde kalabi
ltn tleniz yalnrz Karadenizdir de
nebilir. Bu itibarla Kmlordu bu 
cLnup sahilleri de ~iddetlc müda. 
faa etmektedir. Odesa'n1n :nuka. 
vemeti hâlà 1.srar ile dcvamdadrr. 
Soi!uk, steak ve 1hk bütün deniz. 
lerle zaten pek mahdnt olan ilgisi· 
nin kesilmesî vcya k""ilmek tebli
kcsine maruz kalma31 kocaman 
Sovyet Birligini biisbiitün geni§ 
bir knra memleketi haline getir. 
mek îstidatlanm gostermiye ha~ 
lann§br. Bu nokta Rus mukadde. 
rat.ru ellerinde tutanlan yakmdan 
dü~ündüreeek bir durumdur. Bu 
H;barla hâlâ bir türlü toplanam•· 
yau Moskova konferansrmn tacil 
olunmast icap ediyor. Alti, yedi 
gündür Amerika murahhas bey· 
eti Londradadlr ve Ïngiliz murah. 
baslari ile temastnd<r. Anla§ilan 
bu üçlü konfernns iki merhalcli bir 
konu~madir. Evvelâ Amerika ve 
ingiliz konferanst vardir ve orada 
lttibaz edilecek kararlar Moskova. 
lia tir Anglo • Sakson cephesi ha· 
liude müdafaa edileeektir. Ameri· 
ka ve Îngilizlerin aeele elmeleri 
l~z1m geldigi mubakkakhr. 

Meclliin pazartesi günkü toplan. <Ba.ttarat1 1 lncl aayfada) 
ti•mda Millî Müdafaa Mükellefi.. ha kuvvetli olduguna ~aret etmi~tir. 

Demiryollanna ait b1r 
anla§ma imzaland1 dd Muharrir!n zanc1etiigine gore ingiliz 

yeti Kanununun 27 ne; ma esinin ba~lrumandanhi!l bu kll'atan taarruzf 

kali.dP ha.>.:ia.; buiundugunu her 
i n d i r i 1 d i kilometre geni§likte bir ceJ:lhe ü. 

tam,'n isbat etm.:j•Îr. zerinde fevkalàdo mi;~kül •artlar. 
<Ba.t lar?l1 1 !llci sayfacla) ...., • 

Times ~oyle yaz:yor: lso,yet para~ü~Ulerinln lnmesinl pro· la geçerek §imal istikame'.ind-e ta. 
Bogazlarm mu..liaf121 :bulundug·i testo etmiotir. arruza hazir bulur.an di~r grupla 

lnütldetçe• Türkiv" Bulgar plânla. , _ Notada lasrih cdildigine gore Eylû- birle~m~lerdir. Bu iki grup\llll irti. 
' - . !un 15 Inde hallf maklnetiler tabanca· ball l3 eylûlde Kiyefin 200 kilo. 

r 1 n1 l tahakikukuna btr ha1l olacak- ,tar ve verlci tels11: Aletlerile mücehhez 

bir f1krasmm degi~tirilmesi lâyi- !"•ksatla kullanmak niyellndedir v• 
has ile yeniden 25 milyon liralik Iran - Sovyet hududundan Ti!là'e v•T• Tuna üzerine bir 
tasarr~f bonolan ihracma dair lâ. Kafkasyadan dogrudan dotruya g~e- k .. .. I k 
<ha ve yardlln maksadile hariç- rek Don üzerinde Rostof istikametine OprU y&pl 8C8 
, k gôndermeyl dc-rp1lJ etmektedir 

tir.. ve tlstler1nde Bulgar par.u1 bulunan pa- metre §3.r.k1nda vuku buhnu~tur. 
ten Kwlay Kurumuna gelece * RUSYAYA YAPILAN YAROIM SoJya 19 {A. A.) - Bulgaristan.. 
yamn gümrük resminden istisna. · Londra, 19 (A.A.1 - Rusyada vazi. la Rrmanya arasmdak:i demiryolu 

. . lrosutçuler Bulgar toprnktanna m:nege c;ember àèirt Sm·yet ordU1Sunun et. 
Tcrk1ye, ~Imdiye kadar, Mont. lCl;ebbus etmi~lenlir. Bulgar ordusuna rafmda kapanmr~tJ". Bu dort ordu sma ve Hatayda evvelce y~pilan yetln vahameüne ragmen bu sabahki k 1• 

kadastroya bu kanunun n~ri tari· Londra gazeteleri hlç bir mütale& ser, müna a alma ait •nk::;mamn ta<. 
h;nden · itibaren ail! ay zarfmda detmemektedir. dik Edildigi Bükre~ten bikl'irilme>< reux muko.veleno.i.1'l0Sm1n muha- men up b'r mU!re7.C ile yap1l&n btr çar- im'ha ecii1mektedtr. 

r1p dcvlctlere ait hal'p gemilcrim p1~ma e>nasmdo ~'" zab1tlc bir kaç ne. KiYEF $EHRi'.\'E GIRILDI 
bo~aLlardan gcç1rt1nom'C'k hakktn. fer ülr:""u~tür, Bütl•n par~..,Utçüler Oldü- Berlin 19 (A. A.) - Alman or .. 

, ih 1 .. Yaln1z D"ily Herald cazetesi dün tedir Anl"'}ma 5 nlsan 1941 de im. 
itiraz edilebilmesi Jay a art muza.. News Chronlcle gazetesinin mevzuu 
kere edilecektir. bahsettigi noktaya temas ile ne,retlili:i zalanm!§h. dak. 1.ükümlcrinn büyük bir it1n1 rulrnu., \'eya esîr edihn:~lir. 

· dulan lb3l;kumancianhgmm bu ak-ile !' a.vel etm Jr, <i0VY1'T NOTASINA BULGAR!STA· 
E AB! ~3mk! i'kinci fevkolàdc tebligi: 

Bed'.nde oyle tannedïliyor ki, NIN C V Bugün bildiril<-i: muhasara hare 

--· - ----------- revkalâde §itldeW bir makalede llÔYI• Zarmedildigine gore, Tuna üre-
i.tanbul Asliye tkinci Ticaret diy?r: . rind" yakmda bir kOprü i~asi için 

Îurkyeyc tavr1 hareketini degi~ Sofya, 19 (A.A.) - Bulgor ajans1 bit. kâti Ukraynamn mcrkezi Kiyefa ~Iahkemesioden: 937/88 •lngilore de Ru'Yaya yap11an yard1m 
meselesind~ dolay1 hergiln z!yade!e~en 1 iki me.mlelœt !en adamlan arasm-

1star>bul BelediytSi vekili avu. me~n~~•ylsrztl.k vardir. Bu memnuni- da müzakereler yap!l.ml§hr. 
kat Salâhatt.in taraf1ndan Sîrkeci... yetsizl1f1 ya yarcftmln yap1ld1,it1n1 fsbatj .. .. . . Hüse~·in $ülu-ü BABAN 

tlrt1m;ok ma-ksad:ni gü.den Alman diriyor: 
Bu:gar hükûmell, 15 Eylûlde, Bulga. ka'"' hücumu da ihti\•a e~kte i. i;ayretlerine Türkiye mukavemet '-' d k 11· 

de tramvay cadd<sinde Meriç ote. etmck ve yahut neden mahdut bir sa- Ba kopru, ilki :r.emleket ara.sin. 
li altmda 11 numarah dülokânda haya haoreclddlltinl Izah ederek 1rder- da devamll demiryolu münakalâ. 

dstantn M~kava elçUigi vn.·ttgs.yle J.0 d". D:nyeperin gnrl.• !" ., uvve 1 

l'{imiyecekt:r. Eylûl tarihli So\.·yet notas1na ccvabini suret~e tanzim l'.::!n1~ i.stihkâmla- Atl t"k't 
Mihverin Kafkasya i6t'kametin. eondc:m1stir. n cüietk.àr bir tarzda yaran k1ta. l &ft 1 e 

de :cras1m tasavvur ettJ.!:i harekâ: Bulga.· hükûm "· evvelà Bulgarista- !armli7 Kiv'Cf ge.h.r:ne g1mti~lerdir. <Ba.t tar:>f1 1 !Del sa7fada) 
nin Sovydlor Bu lig.ne ;.car~1. daha AI. Bu sabahta-nbe"r1· .\Iman harp bay· ku111. için yapbt1 mücadeleye muhalefet 

lahal<kuk etmiye.:~khr. man - Sovyet lh1il.i!1 bajt"madan en·el 1 Am 'k 

BERLI.NE ~"RE resml dostluk tcci.inah ile teli!i ;c. 0 rag"1 Kivef kales: ùzeri:nde dalga. husu•und~ Bir "?il< en anm oyna· 
vv . · yacag1 rt1J.den ba.l.c;ederek cdenLZlere ta-

. olm1ynn blr tav1r lakmd1gi yolundillo Janmaktadtr. rr.amen hâkim olmak imkânma ~imdl· 
Berl!,, 19 (A A) - Yan resnu 'Sovyet nd:ala_rm1 reddetmcktcd r Berlin 19 {A. A.) - Alman or. den mâlik bulunuyorui> ded.ikten son-

bir 1ncrr..badan bih.1irt11ytJr: So 'Yet hükume~l t~rafind<:in 14 Kâ- rlular1 fevkalâdc ~ebli~i: ca 'u s07.ler1 ilAve etrxi.i~tir: 
. • o..unus<.1n1, 4 Sub;l' ve 20 Subat tarJhle- . . . . . 

FJrkaç gundenber1 ecneb1 mem ... 1 rndc Oul~ar hukl•n~ctinin dikkati cel-J Kremençuk c1var1nda Dtnyepen cFazla uzak olm1"."an b1r tarih.te-, B_ü-
:cket lerde dola§an ve Bogazlar me- 'bcdild g.ne dair olan Sovyet iddialan )leçtikt-en sonra 'ïÎmali §arkî istika. yir~ Brlt.nya lie blrhkte h.avnlara hàkim 
e:<•ine temas eden •ayialar giltik.. hokkmda Bulsar hükûmeti bu yolda •netinde ileri ha1rketlerine devam olacagu ve g~Iecek sen~ ... ordulanmiz, 

Y • . .J !cap ederse s-irndiden gozonunde ald1 ... 
çc fazlal~maklad1r. hiçblr teoebbüste i malùmah 0Imad1gm1 !:den Ahnan kt!atart HarkO\ un timu vazi!eler'den her bang!.ini ifal'a 

. ,.. .. beyan ctn1ektedir. t b b" · d 
Dr. Clodius un Ankarada guya Sovyet hükùmcH, Bulgoristanda Jdct 120 kilome re cenu u gar lSin " haz1r olacaldu-.• 

b:li;azlarm aç11.mas1 için mtizake- leri eJnden gunc artan "e Kmm ve Pol\avayi ZJl)lCh'•'~lerdir. ----<>---
rclercle bulundugu rivayetleri de Jodesa '•rakâtin~a _kullanrlmak üzcre Berlin- Bugünkü Al:man tebli. Amerikada yeni 
•tkar1ld1. 1 ge11ril 'n. Al man \'C Italyan !1rkalarmrn gi: g r e V 1 e r 
3' bulundui,:unu. Dulgaru.tan1n Karadeniz 1 

L.J nvayetler hakk1nda Alman llmanlar1nda Alman ve italyan harp 18 - 19 gecesi Alman sav~ tayya: 
Hu·c'ye Neloretinde Dr. Clod:us. gen•"le'.-~''' topland1~1m ve Amiral re.~·i :\foskovaya ve Ode.;~ ~ehr; 
tln munhasiran Almanya ile Tür. Re•der .n ve Alman genet kurmay1mn ilt! limamna muvatfakeyeth b1r ta. 
k. diger mùmessillerlnln Karademzde Al. arruzda bulumnu,Jardir. Bir N>k 1 ~ r aras1ndak1 llcari mübadele ~- B 1 • r 
:!;!r'n1 mu· zake•eye ~~-ur ed1'ld1·g·1· tnan ve u gar l'o?rp gem:Ierinden vel yanoin ç1km1~t1r. 

a. U~.U denlzaJulartndiln mürekkep bir fllo ;::) • T ' 

bii<l1r lmi§tir. te<k!I e,tiklerlni iddia etmcktcdir. LF.NINGRAD CEPHESINDE 
Esa en Bogazlar meselesinin B·dgar hukûmett, bülfin bu idd:ator-/ Berlin 19 (A. A.) - Ahnan k1. 

k,t iyen balus mcnuu olmadigi da da hiçbir hak!kat bulunmad•iluu beyan talart 18 eylûkle Leningrad istih. 
il,h•e e<lilmcktedir. edcr. kâmlar1na kart§! hH-cumlarma tarr 

Almanlarm Bulgar hududuna ~·de has:l olan dikkat vc endi~e. 
l>ker tah~it ettikleri vc Bulgaris.: I~:: ba~ka cihetlere çevirmek he
t .. nm da scri asken hazirhklan del:ni güdenlerm bu habcrler; ç:. 
bl undugu hakkmdak. habcler de k: rmakta tabiîdir lu büyük men 
Or. hayal marsulu olarak la\·s1f fa•lleri vardJr 
l!<iJmcktedir. 

Alri:an salâhiyeth mahfillerinde 
beyan edild;j!ine gore dola~an bu 
~i~··alardan bir nelice ç1kar1labilir. 

."11un iç1n de bu gibi haberlerin 
k'<•llcr taraf1ndan ç1kanlc!Jg1111 na. 
«•r. dikkale almak yeter. 

lran hâdiselerinden sonra Türki. 

Bütün bu ~ayialar Yak1n !?arkt 
hPhalde tngilizlerin isted:kkr 
bdar çabuk unutulrruyan hasso 
~au noktalardan nazar1 dikkat. 
Ùo~ka cihetlere çevirmek hedefip 

;/cien bru;it bir hileyc dayanmak 
t.;àJI. 

•nuvaffakiyetle dPvam ebmi-,-.tir 
Ahnan piyade k1t.llan civardak: 
t, ~kküllerlc irtibat1 temin edebi' 
rnislNdir. Sovyet l>ü.cumlan tarde 
'ilmic;; y·e dü~mana kanl1 zayia 1 

verdi rilmio;tir. 

Stokiholm 19 (A. A.) - Redpo' 
•c'f'l".esondc. KarPEde. beyaz deni 
üze1;ntl~ pck mühim bir se \.'kü~ 
cen nokta olan fü:kajaerni Fi'llle• 
'.31<"afmdan i~al ecnmi~tir. 

SJ.1a C" ~-::s:Y"~e Finler ve A~ 

~aniar cski hududu geçerek m<em 
.eketin i·çine dogru hayli ilerlem1, 

(Ba.! laMft 1 !Del AJfada) 
ü.:.lerden harekel ederek muvaffakiyetli 
~1er gi)rmeleri kabil o1&.ncaguu sOyle
mi$tir. 

Mcloy, Almanyanm, dünyaya tahak
ahd:t ebmek iis\iy~nleri iobar etmi 

·-·or Bu soz hürriyeti L!n.dbergden 
1lmm1~tir. 

A:nerika Birlesik devletleri reisi 
. ayet si2 memleketi barbe sürük. 
''l'!Tte/;e karar verdinilme, bunu na· 
..,uskf1rnne ve n1e~utiyete uiyar 
'>ir sPkilde yapm1z. Hitleri, Stali. 
'li vc Mu"501iniyi taklit etmek su-

•tile yapmaymtz. 

Birakm1z ki harp bu millet na. 
'Tim? bizzat mi JI, t mümeasilleri 
aralmdan ilôn cdd:sin,. 

. or ve bir kaç kôprü ba~m1 iwia. 
m:~lerd:r. 

Bu cephede ya.ktnda ni.ha[ dar. 
~enin vurulma9t mijitemeldir. 

$erif oglu Rifat ve œki maliye bi; 
nas1 ittisalind-e 85 r.umarada kefih 
Hüs~yin oglu ibrahim Naci aleyh. 
lerine kira ve tahribat lbedeli olan 
(425) liramn tahsilin<e mütedair 
aç1lan davarun Narinin kl$1Tlen vi.. 
cah1rda ve kismen gryabmda ve 
Rifat'm ika.rn<!tgâhmm m~uliy"è 
ti hase,bile yap1lan munakemesi 
n1>ticesind<e: 

Davanm mevzuuna tallûk eden 
dükkâmn mart 930 kira taksiti o
lan (105) liranrn rnüddeialeyb ru. 
fat ve Naciden müteseltsilen ta!lsi. 
li ile müddeiye verilmesine {~4) 

lira tahribat bed~linin yalmz müs 
tecir Rifattan tahsiline ve müdde. 
inin 1carei muzaafa talebinin red• 
dine \•e mahkûmunbihe <lava arzu 
halinin kayd1 tar;hi olan 9/2/937 
tari'iinden itibaren yfüde ~ ka. 
nunî taiz yürüdülmesine ve icra 
ve iflâs kanununun 67 iœi madde. 
si hükmüne tevfikan mahkûmün
bihe yüzde on ic:a tazminalt i!L 
vesinc v<e müddei vekili için mah. 
kûmunbihin yüzde be§i nispetinde 
\•ekâ!et ücreli takdirine ve masari. 
fi mt>hakemenin nispet dairesinde 
taraflHra ta:hmiline itlifakla kabili 
:emyiz olmak üzere 27 /6/940 tari
hind~ karar verildigi ve metl<ûr 
1<ararm istarlbul Belediyesi v-ekil; 
tarafmdan temy:z edildigi karar 
ve t~myiz lây>hasmm mahkerne 
üvau.hanesine ilsak edildi~i tebli~ 

-n3'kamma kaim o!ma1< üzere ilân 
olunur. (6862) 

r(Zab1ta 
• 

ve deniz maceras1 roman1: 

SON SEFE 
Aks1Jikler Ç'Orap sôküjfü gilbi gitt;. luyor, birbirinder, kookuyormu~... Maki!M! daire.9ir..d-e i.ki loi§L Ba' 
~i zaman srz de grmide olsa,-d,ni> Kaptan kamaras:ndan nadiren ç1. altmda tayfalar. K1çta, kam:uad3 
ben."' g:bi ~a~1rnJ1mz! ... l\!'çoyu l:n"C>rmu~-· Hadalan, puislaj'l, kaptan, ikinici ka~tan ~ makinist 
dal«a!ar gotürdii. lt>knenin bir sekst~m vesaireyi yanms aLm~---

" .. ve t~bii"Z>Ci... Pu.lay1 aydmlatan 
cuntas1 yeriooe~ oynad1, kap<tan :--- Bu ha! u.ç ay devam etti oyle 

• hafif bir 1~1k ... Açilm~ haritalar ... 
1• gem1y h1ç balik l:;ulunmavan yer. mi. 

' 
r .... E t Bana d h • 1 Bu hayat üç ay d<evam etm~i! ·-:::===·~ M F 'd 1===== ~ 

1 

lere gotünnekte .s1ar etti, tayfa., _- ve. • a a soracagmlZ 
- Çeviren: • ert un J • Gemi iimana dcindügü zaman, 

lardan b!ri ganr,r< r: oldu, daha bir ~ey var m1. . . . 
'--------------- . . . _ Hayir ... G1d;;b11trsm... kaptan vasi-yetn~:nesin.i ya"'1llljh. 

. . . . . . .. han;:r b1r1ni saya~ ,·m ... Bcn::.îl ye- · . . .. 
· !~, re arkasma geç..n gem:cm.n [ - Tels1zct), s1k s>k goruvor mu . . 1 d d "d • p 0 i • Lui g1tmeK i,;1ivormu~ a:. ve rihtima yana~t1ktan bir saat 

•rk.~ 1 b l . d" ? • r.mdc ~-Z o.say m.z cig ugunma . 1 t • 
1
,,L': _.. . 

··a~ arma 1r arc verereK 1 in. tï .. 1 . 1 E f , bi y a vas yav~ uza:< "'i 1. Bir "'"'a soma da onu bogmll§lar, ce5~um1 
kell<I si le alay 1'tfgin.i gordü. - J!ay.r ... Scfen!e s1mdi oldugu b'. e t'~man_~ urnunu:·· · ~ ~ai< 1 nrrb·u ;~zmm ôni1nde durar:i.k pi- d~n ze atm~lard1. 
~akat giiJVerlede ikaranlig"a go. g hi gcm1nm h,•r t:irafmda serb<St :r "' kan~ 'e yur.irugunu'Zu adr-1 posunu s1k sik çeken komisere bak Ev saJùbesi madam Berkar artllt 
. . k d sm1z<la n:n Surat.na ya.p1~tmr '· • 1 lll.,l.dtikl-eri zaman Pciti.Lui ken. do1a~1'maz ... Gem1 .ku;1m .. isim Ir. ~rz' .. Sonra !Jrnl~ !Jirde eh ka 1 Il. Ag;zla:1 aç•k o an ~m~arlaroan ma.ktJ bir izdiva~a imkân ka!ma. 

di11a,, 1 .. b 1 B:r k1simda bulur.anlar ote-k1 kis. g P P 

1 

aset1l~n lambalarrn1n 1~ig1 altmda o a ay etmel< cesaretm1 u a- . tam'l akhm oyn.itligmi soylüyor. d1g1 1çin mütt"t'Ssir oluy-0rdu. Ba~ 
~di. ma k~lay kolay ~~5emezler ... In. lardi... m<>rinalar1 c:1karmaga dcvam edi. mak·r.ist karisi 1,. lyi geçinemiyor 
-. ., , • san gunlerce btr ~O!!"de kahr... .- h'hd k' ,_ yorlard1. Fakat Megre vagonlan. 

"e \'ar. , . . . .. .. - ,.a ' en a uni O',)~a"'""Ï m1 1 • . . du. Adel L<mlinde bir kadm mcç-hul 
-. II' r: d 1 F ed 1 - Ba~ makm1st1 goruyor muy· idi? 1 amelev1, nbtimlar;, meooirc-k!eri, 

litn k.1 k1ç .. t en1I .n cld··.: aB~ 1 ek. dun? - N• l;, le .. m ben g;"'·'- sorma- 1 l"manin fenerim unutmak istedi. bir adama kafa lutuyor fakat bai;t 
. ap an VJ aa o u.. u a • ·'- · """'!' . k1rn •z1 h li 1 '•! k n.di l11'de .. •• - Or"' bel'Tl<'n her gÜ'I gôrüyor. dim ki' ... Sonra .• B:" saç deryas1r.m ortasmda a. • · a ara ÇIZk n e res-

gemiyi k1m n !..mana getir. . . 
1 

nin. gürdügü zaman biraz evvel 
rt,-.-, 1· d"1?l. ' - S<Jnra? raki~ durmlllj, guzlen yan kapa 1 

"' azimd ' k ..._ · · 1 k ···- d çek'•ti', adamla beraber gôzden . . . - I'ali. ta,·n nas1!d1? - B•n3 ne". n-n b•ldigL!Tlc aç- - """nm, e Ol'Vl mu"""ma !\'en 6 
. - lknc1 kaptari.» .• Fa kat bizim p 1 L .. 'ed' z , b .. 1 d. •. d lgalar g.e 1. . b· 

53
· al l;ayboluyordu. 

t~ o '· u1 n n bu sua e cevap \•er. ;oy. '"' .. a en en wy Cll'l<'sem >gPn a 1, n nm .r -
1 ka plan g<"rn ye rota verrre. mek istcmedtg1 h•ssedi,1y<Jrdu. ba~ka.smdan i§tlet·· ks:n.z .. Ar.lat. l!.i<. b:r gün1ük. br haftahk haya- Hapishanede tels.z memuru Lok 
, 

1 
b .!lliyor ..• Te~ zcmin ale.le- - Ne b1 e) "'.l ben .• D1kka: et- hkla na gôre yu;,;anda üçü de ta. t1n1 ,·a•ama~a çal• , 1rdu. len~ ri!janhsma ka~1 adetâ sert 

1 I! T nn vaz.yc·ir ta\'in ,rl~b'. m...ct..., kt .. Buc.'ari bana mçin banc. 1r:n1 >n' .nr-!an ay rm1.1 G•m11·· iç r.:k Tiik1 gibi her davromyordu. 
&•r. de sü; lu;od~r... so.d~gunu<u da anlam1yorum ... yorlarm1~' .. Üçü cle bilt>'rin: ko .. k.s ~ted,g, yerdc dol~amaz ... 

mek ltumdir.• hm temin edecektir. 

,---tSüyük tarihî roman:172:--~--------

Sultan Aziz Nas1l Ôldürüldü? J 
. ._ __________ _.\"e.zan:M. Sami KarayeJ-J 

Nihayet, Hüseyin Avni pa~anm 
!itanbula geldiginin üçüncü günü 
Pa<l1~ah, pa§ay1 serasker tay1n et
rmye mecbur oldu. 

Fskat, Padi~h, Hüseyin Avni 
p~ay1 serasker yapmakla beraber 
garip bir hareket daha vüeude ge. 
tirch. Mahmut Nedim pa§ay1 da 
sadrazam yapm~b. 

Padi~h, z1dlan bir araya getir. 
m'.§ti. Çünkü Padi§ahm Huseyin 
A\·ni pa~aya itimad1 yoktu. Bu se
beple sadaret mevkiine, emin ol. 
duj!u Mahmut Nedim p~ay1 getir
Ir :§ ti. 

Sultan Aziz, kurnazWt ediyordu. 
Hüseyin Avni pa~ay1 seraskerlige 
getirmekle hem ingilizleri mem. 
mm etmi§ oluyor ve hem de halk 
ü;:erinde müessir olmu§ bulunu. 
yoràu. 

Padi!jah, Mahmut Nedim pa~ay1 
s~drazam yapmakla da Ruslara a
ç1k kap1 b1rakm!§ bulunuy-0rdu. 
SC'nra da kendisini taht1 temine 
alm!§ oluyordu. Yâni bir muva<e. 
Il{' vücude getirilmek ist.!nmi§ti. 

Fakat Hüseyin Av.:ii ~. seras
ker otur ol.maz clorhal faaliyete 
geçti. Mithat pa§ay1 vükelâ hey'eti 
iç10e al.m1ya te§ebbüs ettL 

Hüseyin Avni pa~a, Mithat pa. 
F.I." adliye naZ1rhJlma gelirmiye 
mi.lvaffak oldu. 

Mahmut Nedim p~a, smir 1ç.n.. 
de idi. Kendi dü§manlan 'çinde 
sadaret mevkiinde i§ yapam1yaca
g1ru anlami§ll. 

Mahmut Nedim pa§a, Valide Sul. 
tanin adam1 oldugu için Sultan 
Hazrctkrine gidip yalvar1yordu. 

- Efendimize artediniz ..• Kulu
ni;z bu hainler mevcut oldukça 
Pad~ahuna ve Sultamma kusurda 
bulunacag1ma ve arz1 hizmet ve 
s~dakette devam1ma irnkân ola. 
m1yacagma emin olunuz .. 

Hüseyin Avni pa;;a, Hersek is. 
yam dolayisile derhal harekete 
geçmi~ti. ilk yaphg1 i§ Padi!jahm 
sad1k ve hususî bir bendesi olan 
Df.rvi~ pa~ay1 1stanbuldan Rume
lh e uzakla§trrmI§ll. 

· Pa§a,. S1rbistan ve Hersek üzeri. 
Rüscyin Avni pa~a. l\!ithat pa. 

~.1) 1 vükelâ he~·'eti meyan1na al
" akla kesbi kunet eyledl !?imdi 
)ar lacak Î§ Mahmut Nedim pa. 

,. ad;u#; 1DM1klind<11 kaçir. 
rral<-. 

Fakat Mahmut Nedim p"§ay1 sa· 
ùa,et mevkiinden kaç1rmak kolay 
degildi. Làkin, Hüseyin Avni pa§a 
!le Mithat P"§anm bulundugu bir 
1'cy'eli vükelâda sadrazam olan 
?:lahmut Nedim pa§a istedigi gibi 
borusunu ôttüremiyurdu. Daima 
fds- yap1yordu. 

Hüsfyin A vni P"§a, bir yandan 
t..rzmiyaz kalfay1 kërüklüyor, bir 
} P 1 dan da mabeyinci Hafiz Meh. 
n Et beyi tesir altma al.ml§ bulunu
ycrdu. 

\'eliaht Murat efendinin adam. 
!an da harelrete geçmi{;lerdL Mu. 
rat efendinin sarraf1 ve doktoru 
K. polyon alt1n lklrbalannm agi,,. 
l~:.m açIIU§lar, el altmdan medre. 
oLàe bulunan sottalara para y ag• 
dr;yorlardr.. 

Halk beyninde deh~tli dedikcdu 
Vi. d1. Hele softalar kayn"§ryorlar. 
d .. 

Hall< ve softalar Mahmut Nedim 
r-a;ay1 istemiyorlardi. Moskof ta. 
raftar1 o4n ve Moskoflara memle
i<eti satan Mahmut Nedim pa:jay1 
c;l< miyoruz diye bagmyorlard1. 

lstanbulda heyecan büyümü tü. 
S:·'tan Aziz, Arzmiyaz kalfas11' ve 
sad:k bendesi Hafiz Mehmet BL"Yi 
t~bdili k1yafet ederek §ehre sait. 
yo• ve malûmat topluyordu. 

Arzmiyaz, Sult3n Azize §Ôyle 
haber getiriyordu: 

- Padi§ah1m, halk ve talebei u
lû:n, Mahmut Nedim pa~a kulunu. 
zun §iddetle aleyhindedir. Memle, 
keti Moskoflara satm~hr. diyor

far .. 
Arztniyaz, Hüseyin A\~i pa'i"

d•:: dersini aLyor ve o surrtle Pa

d~ah1 tedhi~ edecek sozler sôylü. 
yrrdu. 

Hafiz Mehmet beyin de Padi§a. 

ha getirdigi haberler Arzrniyaz 
k, lfanrnki gibi korkunçtu. 

Fultan Aziz, §a§km bir hale ge~ 
m'~ti. Vaziyetin kôtü old·1~1Jnu 

i;iiidü. Nihayet Mahmut Ncdim pa. 
§ay1 Ieda ederek hiç scvmedigi, 
f1kat halk"1 sevilen müterc;m 

Mehmet Rli~tü pa~ay1 sadrazara 
\'9if.1t.l. 

~lütercim Mehmet Rü§lÜ p2~a, 
S1·Jtan Aziz devrinde daima mE'n. 
i "1p kalm:j4 

(Devami var) 
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lik maclarina. bu 
' haf ta ba1lan1yor 

~~~~~~~~~ .. !~~~~~~~~~ 

Haftan1n en mühim maç1 Vefa ile 
Istanbul spor aras1nda y a p 1 I ac a k 
1941 - 1942 lig maçlanna bu pa- oyunlar çikaran bir onbirdir. 

.zar Fenerbahçe ve ~f sahalann. Bu maç hakkmdaki tahminimiz 
da ba§lanacaktir. Vefa lehine gêizüküyorsa da istan.. 

Her spor mevsiminin b~languc1 bulsporun ate§li bir oyunla bu tah. 
tc.kimlann haki.kî luymetlerini or- rrJnimizde bizi aldatabilecegini dè 
taya dêikeceklerine ve taro bir ran.. kabul ediyoruz .. 
ci.man vereceklerine nazaran bu Bu sahadaki cliger iki m.aç da 
ilk birka.ç haftadan pek b?r §eY Fener • Altmtug ve Gal.atasaray -
bekliyemeyiz. Fakat talwnlar bil- Taksim cyunlandrr. thtiyarlarla 
fai·z on be§ gün sonra oldukça ol- takvi~li bir Fener talonumn Al. 
gun bu hale gelecekleri için as1l tmtug gibi a~li bir onbir .-al'§t
futbol zevk.i o zaman b~ltyacak- s.:nda muvaffak ol.aèagma pek ina
tir. pamxyoruz. Bu maçm neticesi Fe-

Bu haftamn en milhim maç1 Ka. nerlilerin çikaracag1 taluma ba~
di.këiy sahasmda Ve!a ile 1stanbul- hdlr. Galatasaraym ise Taksim ta.. 
spor a.rasmda yapilacakt.Ir. Birbir- k:nuru Joolayca yenmesini bekle. 
le1inm ezelî Nkibi olan bu iki gü- rr.tk daha dogru olur, kanaatin
zide talummuzm yapacaklari maç deyiz .. 
hakikaten merakla beklenmiye de. i;;eref sahasmdaki maçlara gelin· 
v œ·, birinci kümeden Beykmla Sü.. ger. 

Geçen sene millî kümeye geçe. leyrnaniyenin yapacagi maç ild 
miyen Vefal.tlann bu yù bunun rr.W;avi kuyvetin mücadelesi ha. 
acisJIU çi.k.armak için var kuvvet. linde cereyan etmesi muhtemel. 
l~-rile çall§tJklan soylenmektedir. dir. Belki hafi.f bir farkla bu tnaÇJ 

Y~ beyazhalnn geçen sene as- Bcykoz kazanabilir .. 
kerler hakkmda verilen karardan Be§ik~m Beyoglusporla yapa
evvelki kuvvetli talumlanna bu ca~1 rnaç hakkmda bir tahmin yü
sene eski Fenerden Basri ile kü.. t"Jtmek §imdilik dogru olamaz, 
çük Orharu da ilâve edersek tak1. çünkü her iki talamm da ne §e.. 
mm kuvveti hakkmda oldukça bir kilde sahaya ç1kacaklan henüz beL 
fildr vermi§ oluruz. 11 degïldir. Bu itibarla pazar günü. 

istanbulspora gelince; San si.. nü beklemek daha dogru olur, ka
yahhlar da herr.en h~men Vdadan naatindeyiz .. 
a~agi kalm1yacak bir kuvvetin sa- Bütün tak1mlarim1za geçen haf
hibi bulunuyorlar. Çünkü Adana- ta ettlcileri yemine uyar bir neza. 
dan geti.rdikle~ birkaç futbol~ü 

1 

hatle ~:rel o!'1nlar ç1karmalanm 
de takv1ye ed1len geçen senenm tcmenm edenz. 
lq dëirdüncüsü her zaman için iyi Fank ERER 

~11!1 ......... ANA - ÏLK - ORTA w tisE 

HA YRiYE LÎSESi KlZ ft 

EBJŒK 

FATÏH : Sara<iunef1641 

VATJLI Yt 

TATISIZ 

Kayid için her gün 10 dan 17 ye kacar mektebe mürac<.at. Anu eden 
ta1ebc mektcbin bususi vesa1ti'e <ab;J1 evlerinden allmr. Ak$am evle

rine b1Iak1hr Tele!on 20530 25 Eylûlde del'l'lere ba0lanacakhr. 

Yüksek Ôgretmen Okulu Eksiltme 
Komisyonundan: 

Nev'i Miktan TahmJ.n fiyatJ ilk. teminatl 

l:Jbrst>hk kumas 340-370 metre ?25 201 20 

Pardesülük. Irumas 100-150 c 550 Ill 88 

€rkek ayakkabs1 120-135 çi.!t 1000 101 25 

Kiz ayakkablSl 60-70 c 900 47 25 

Yüksek Ôgretmen okulu talebesi 1çin lüzumu olan yukar1da miktan ve 
tahmin bedellen llc ilk terrJnat1 yaztll i~lerin 26/9/1941 cwna gilnü saat 10 
da ac1k eksiltmeler; ayn ayn yapùacaktlr. 

Ek.siltme istanbul Erkek Lis1$i ya,..nda Yilksek mektepler muhasebecill
èlllde toplanan oh.-ul kom1syonunca ya;)l!:icaktir. 

isteklilerm ticaret odasinln yeni y!l ves:kas1 ve ilk teminat maJtbuzu i.le 
birllkte belli gOn ve saatte sôzil geçen komlsyonda bulunmalan. 

ilk teminat yat1rmak ve §artnameyi gormek isteyenlerin yüksek ogretmen 
okul idaresine müracaatlan. (7982) 

Zayi Eda Ïlmühaberi 
Zonguldak V!lâyetinde Safranbolu kazasI dahilinde Ulus nahiyesinde 
Goktepe - Tepezirat Ormamnm taksit be<leli olarak ya!Inlan 1397 liraya 
ait 14/4/941 tarih.li ve 6715/29 numaralI Eda iJmühaberi zayi edil~ 
oldu!undan hukmü olmadiél il!in olunur. 

Ez.ba Tûrk Limiled $irketl 

htanbul Asliye Üçüncü Ticaret 
r.Ii.hkemesinden: 

General F eridunun 
te~ekkürü 

Y ATI MEKTEPLERÏNE-• Banaln;n;n-:Z-
.. " Topkap1 Maltepesindeki SatJnalma 

Komisyonu ilânlar1 Çocuk verecekseniz: Yatak, Yorgan ve Çarsaflariyle Yatak Ortüsü Batta- .. 
niye, Havlu ve Bornozlarinl ucuzca magazam1zdan ahrsm1z. istanbul Sul. 

tanhamam cad:J.esi No. 4. Tel: 20625 

Bursa Pazar1: Sipahi oglu Hasan Hüsnü 

Istanbul Hava M1ntaka Depo Âmiriglinden: 
1 - 1000 kutu Volkan marka s1cak kaynak satin almacaktir. 
2 - Kat'i temlnatl olan 158 liramn Ba.klrkoy Malmüdürlügüne yatm

larak makbuzu ile birlikte 30/9/941 sali günü saat H de Ye~ilkoy Hv. Mnt. 
Op. A. Satmalma komisyonUJ1da bulunmalari. (8260) 

o. Demlr Yollan lgletme U. M. llanlan 1 
Karabilk dem1r ve çeJ.ik :fllbrikalarl.nln tesis ve ln§asmda b1,"am.J.rnak ü

tere celb~ olan montaj alât ve edevatinda.n 31/12/941 tarlhine kadar 
D!Mrecine iade edilenlere tar.itesi.Ddek.i ~artlarla % 50 tenzilât yap1lacaktir. 

( 8807-8331) 

l latanbul Komutanbii Satmalma Komiayon \a_ llânlan l 
Keisif bedelleti ile kat'l temmatlar'l ..,a.èlda yanh üç adej etüv makine

d tamirinin pazarhgt 25/9/941 pef§embe günü saat 11 de yap1Iacakl.u'. Sart
o.a.me ve k~ evraklan hergün kornisyon.da gorÜJ.ebilir. is~klilerhi belli gün 
ve saatte Fmd.tli:!ida satma.lma kornisyonuna gelmeleri. (8369) 

~ . 

Î$ln ~v'i Xe,if bedeli Kat'! temina.ti 

Etüv 1am1ri 
c c J 

« > 

Ura Ku~ lJ.ra Kurull 

3.'11. 80 
485 08 

134. 10 
~ 

\ 62. 80 
'12. 80 
50. 15 

Api!Jda mildar ve muhammen bedelleri yaz.i.11 iiç kalem kuru ot 23/9/941 
sah gü:nü hizalarmda yaZJ.1I saatlerde pazarhkla satin altnacaktir. Sartname
lert ha- gün komL<:yonda •<lrülebilir. istekIDerin belli gün ve saatte FmdJk-
llda sptmalma komisyonuoa •elmeleri. (83237 

loli.ktan Muh. Bd. Kat•t Te. Pazarllk zamam 
Cinsi Ton Lira Kr§. Lira Kr1. Saat Daldka 

Kuru ot 
• c 
c c 

1340 
600 
~50 

'77050 
27500 
25875 

10205 
4125 
3881 25 

TÜRKIYE CUMHURIYETJ 

10 
11 
11 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 'fürk lirasl. 

~ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve ticari her nevi banka muamele1eri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veri:yor. 

Ziraat B&nkai;mda kumbarah ve ihbarsxz tasarruf hesap. 
lannda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 de:fa çekilecek 
kur'a ile aliagidaki plâna gore ikramiye dag1ttlacaktir. 

4 A. 1,000 lirahk 4,000 L.11100 Adet 50 lirahk 5,000 L 
4 • 500 • 2,000 • 120 • '° • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 > 

40 > 100 > 4,0IJO • 160 , ZO , 3,200 • 

D1KKAT: Hesaplarmdak.i paralar bir sene içinde 50 lil'a. 
dan aliagi dü§l'lliyenlere ikramiye çlkt1gi takdi:rde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

Istanbul Nafia Müdürlügünden : 

so 

30 

23/9/941 sa~l günü saa.t 14 de Îsta.nbulda Nafia Mil.dürlügü ek.siltme ko
misyonu odasmda (7435) lira kC$îf bedelli Kadikoy 1 inci Ortaokul blnas1 
tadilât ve tamira~ i$leri aç1k eksiltmf'ye konulmu~tur, 

Mukavele, El<t>iltme, &ymdlrl.Jk !~leri genel, husucl ve .t:enn! §artname
leri, proie ke~if hùlà~asiyle bu.na müteferri diger evrak dairesinde gorüle
cektir. 

Muvakkat lem.mat (558\ liradlr. 
istekliJerin en az bir taahhütte (6000, lirallk bu i$e ben.zer i$ yaphgma 

dair idarelerinden alm1~ oldugu vesikalara isti.naden istanbul Vilâyetine mü
racaatla eksiltme tai !hinden tatil günleri hariç (3) gün evvel allnmJ§ eh-
liyet ve 911 YÙlll'l ait Ti.caret odaSl vesikalarile gelmelen. (7780) 

Bu Süt Kremas1 
usulü sayesinde 
50 yaimdaki birçok 
kad1nlar ancak 30 
ya,larinda gorune-

ceklerdir. 

Oklarla ï,aret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüz 

ve boynunuza 
sürünüz. 

8 W'UtllJlUO, eolmua 11'11 ceveemJG blr 
clldl. t.ue1eytp cençle§tUmek tçl.D 

ifte •Ize basi1 bl7 lllBUl 
Once PankreaUn ile ba2:m ettJrll. 

mi~ 4l1T m.l.kdar .nt 1trenastle' aynJ 
mikdar l1azm •11Urilmlo zeytinyagile 
ll:arlfl,l.n'nu ve buna ùd m.iall taze 
1Ut kremAS.J llJve ed1n.la. Bu ~ 
cildinJ.?J besler ve ona êdeta tnantl
au,yacak derecede blJ' cençllk ve b:r 
tazellk vertr . 

BII me~ U1.1S1. gençllik manza_. 
rasl.lll muha!aza ve ~ame lç1n bu 
bash usulO tatbl.k etm1~ ve 70 :v~m· 
da olmasms ragmen genç k.adm roi· 

. lerlnl aynam~tII' . Eczacm12 da bu ha· 
Utayi &Wt lhzar edebllir. Ancak 
mubtevtyab u mJltdarda olmakta 
beraber pahahya mal olur (Yagsiz) 
beyaz renktekl Tokalon tteminln 
~!b1nde clkUnlzl beslemek lçin 
haza:n ·~ zeyttnyagi Ue süt 
kremaSJ mevcuttur Bu terk.ip cil· 
dln UltiyQ1: hlssettigt g1danm ta ken
dis.ldir Herhalde memnun!yet bah@ 
semeresl prantWdir Aksi hald• 
pararuz Od rnlsli lade edilecektlr 

J\.ad1küy Sulh Ririnci Hukuk 
HPlümliginden: 941/334 

Kad1koyünde Caf,raga mahalle. 
f·n in Bostan soké.gmda 7 No. da 

1 - Kapall zarf usulile 250 ton nohut satm alinacaktir. Beher kilosunu' 
muhammen bedeli 17,5 kuru~ olup tutan 43750 lirad1r. 

2 - Evsaf ve hususl 1>3rtlar Topkap1 Maltepesinélekl askerl satmahna ]lll' 

misyonun.da gorülebilir. J!• 
3 - Ihalesi 7/10/941 sali günü saat 16 da komisyon binasinda yapùacaltt 
4 - istekliler mezkûr günde ihale saatinden bir saat evvel muvaltkat i:, 

minatl olan 3281 lira 25 kuru~u makbuzile teklif mektuplanru saat 15 
komisyona vermeleri. (8153) 

• 
1 - Kapali zarf usul!Ie 600 ton ye~il mercimek satm almacakllr. 
Beber .lrilosunun rnuhammen bedeli 20 kuru~ olup tutar1 120000 1irad1t· 
2 - Evsaf ve husust ~artlar Topkap1 Malepe askerl satmalrna ko:rnlsYO" 

nunda gorülebllir. 
3 - Îhalesi 8/10/941 çarsamba rünü saat 11 de yap1lacaktir. 1 
4 - istekillerin mezkûr günde lh.ale saatinden bir saat evvel muvald'9 

temiuat o!an 6750 lirahk makbuz ile teklif mektuplarm1 komisyona vertlle-
leri. (8154) 

* 1 - 3948 ton S. eti ve ayalttan sttir kapah zarf usulile satin ahnacalttl~ 
SJ.jl1r eti ve ayaktan S1f;1nn beher kilosunun muhammen bedeli 36 kuru~ olU 
tutar1 1421280 Iiradlr. ·s-

2 - Evsaf ve husust sartlar Topkap1 :r.t:altepesinde askerl satmalma kOJll1 

yonunda gorülebilir. 
3 - Îhalesi 7/10/9.U sali .itnü -.at 11 de komisyon binasmda yapil'° 

cakt1r. . 11~ 
4 _ Isteklilerin mezkûr günde ihale saatinden bir saat evvel kanunl ri 

temlnat makbuzlaruu ve teklif mek!t· larlJll saat 10 da komisyona vennele ' 
5 - Muvakkat teminatl 56388 lira 40 kuru§tur. 

• 1 - 15/9/941 günü ibalesi yapllan 800 adet ej!"er tak1mma evsaf ve ~ 
raiti clahilinde 1alip ç!lunad.igmàan ayni evsaf ve llCrait dahilinde tekrar ~ 
zarlllüa münaka.saya konulmuilur. Dorttc birdo.?n a~gi olmamak üzere d ·ef 
az miktarda talip olanlara da kJS!m Josun ihalesi yap1lacaktrr. Beber es 
tak1mmm llUlhammen bedeli 95 lira olup tutan 76000 lirad1r. 1 

2 - Nümnnesi ve evsat ve hususJ &artlan Topk:ip Maltepesinde asker 
SatJ:nalma. k.omisyonunda gôrülebilir. r. 

3 - Ihalesi 25/9/941 peJlCIJl.be günil saat 11 de komisyonda yapilaca!itl 
4 - Kat1 teminatl 9580 lira.drr. (8301) 

* l-
1 - Kapah zarf u.sulile (100tl\ 1oo kvru !asulye satm a!Jnacakt.ir. :ras~. 

yenin beher kilos\l.llun tahm1n edilen fiat1 25 ku~ olup tutan 25000 lirlld 
ilk teminat:J. 13750 liradlr. 

2 - Evsaf ve hususl 1arllar Topkap1 llaltepesinde asker.î satmalma Jco' 
misyonunda gorülebilir. ~ 

3 - ~Iesi 8/10/941 ç~a cünil aaat 16 da komisyonda yap1lac:iJc.tI; 
4 - lste.klllerin mezkûr günde ihale tarihinden bir Baat evvel muva~ ~ 

teminatlarJmn makbuzile tckli:t 7aptlklanru i;aat 15 de komisyona vermeJe! 
(8248) 

* 1 - Pazarhkla (100) too kuru fasuJya ab.nacaktir. Fa:>ulyenin beher Y 
losuna iahnùn edllen :tiyat 25 lturu§ olup tutari (25000\ lirad1r. , 

2 - Evsaf ve hususl ,artlar Topkap1 Maltepesinde satmalma korni~~~ 
nunda gôrtilebilir. 

3 - Îhalesi 24/9/941 çar:;amba günü saat 18 da kcimisyonda yap11ac-1'' 
tir. 

4 - Kat'l te:minatI (3750) liradlJ'. (8249) 

• 1 - Pazarhkla 40 adet nalbant takum ab.nacaktir. Beher nalbant takll111
' 

nm muhammen bcdeli (25\ lira olup tutarl (1000) Iirad1r. ·s-
2 - Nalbant t.ak1m1nm nümunesi Topkap1 Maltepe;;;t>de satmalma k0fll

1 

ycmunda gorülebihr. 
13

, 
3 - Ïhalesi 23/9/941 sah cünü saat 11 de komisyon b!l1asinda yaP1 

eaktir. 
4 - Kat'l teminati 150 liradrr. (8265) 

* . 
1 - 16/9/941 t.arihinde paz.ar.hkla iha1esi yap1lan 150 ton $amana ~~ 

çlkmad1g~lan tekrar pazarhkla ihaleye konulmustur. S:unanm dokum ?a dJf· 
de bcher kilostmL>n muhammen b<'deli (3 1 kuru~ olup tutan ( 4500) lira :zS) 
Samamn balya halinde bcher kilosu. (3) kuru~ (75) ~antim tuLn <.56 <tl' 
lirad1r. Samanin balye tell ciheti aske ;iyeden verilmek §artile beher 1<11°· 
nun fiat1 (3, k..iru§ 40 santim ve tutan (5100) lirad!i". . 1))'' 

2 - Evsaf vi: hÙsusi §artlar Topka p1 Maltepesinde ~tlnalma kom1syoll 
da gorüle?llir. 11r. 

3 - Ibalesi 24/9/941 çazµmba günü saat 11 de komisyonda yap1lac~l> fl• 
4 - Ï;;tek.lilerin % 15 k.at'i teminatlarile b rlikte kom.isyona müracaatl3 

- (8264) 

* . bellet 
1 - P::zarW<~« 100 ton kuru fa.sulye sa.tm ahnacakhr. Fasulyerun 

kilosunun tahmin edilen fiati 25 kuru$ olup tutan 25000 liradll'. JtD' 
2 - Evsaf ve bususi §artlar Topkapl Màllepesi:nde askeri satmal.Il1a 

misyommda gorülebilir. 
3 - Îhalesi 26/9/941 cuma günü saat 11 de komisyonda yap1laca'\ti!• 
4 - Kat'i temmah 3750 liradlr. · (8337\ 

iken ikametgâhlan meçh ul Yer
rnr.t Ak.kanat ve Milke Takohiye 
Kad1kèiyünde Caferaga mahallesi
n;n Bostan wkagmda 7 No. li evde 
Uranya Akkanat tarafmdan aley. 
t.in:zde ikame edilen yukanda No. 
s1) az1h evin kabiliyeti taksimiyesi 
c,lmad1gmdan bahisle §Uyuun iza
ies: davasmdan d-0lay1 namlanmza 
g-onderilen davetnamelerin teblig 
~ùilememi§ olmasma ve 15 gün 
mü~detle ilânen tebligat Jcrasma 
kar ar verilmi§ <:1ldugundan muba- l!IS!.!im:••••mmm•••11111!1•••••111!!--I•••-... 
kemenize bak1lmak için tayin k1. Istanbul Levaz1m Amirliginden Verilen 
tman 6/10/941 pazartesi güpü saat Har1·c"1 Asker ... 1 k1taat1 llânlar1 rn da Mahkemede bizzat veya ta-
rafm1zdan musaddak vekâletname =-••••ÉiÎmÏÎlm•aliiiim•••••••••••••-~-~5o 
ile bir vekil gondermek suretile 5000 çi!t dahili fot!n pazarhkla sat1!1 ahnacaktir. Tahmln bedel.i . 43;~3 t 
tazir bulunmad1gm1z takdirde lira kat'l teminat1 6562 lira 50 kuru~tur. Ihalesi 2/10/941 pe~embe gunut# 

'h 11 de Ankarada M. M. V. Hava satmalma komisyanunda yap1lacakt1r. iS' 
hakJ< mizda giyap karan itti az o- ve ~artnamesi 220 kuru~a komisyondan ahn1r. Taliplerin belli vakitte 1toJ1l 
lunacag1 ve bu baptaki davetname- yona gelmeleri. (1062-8160) 
ler ile ilân suretlerinin divanha. 
neye de talik edilm;.§ oldugu teb
lig makammda ilân olunur. (6858) 

~RALCO 

Beher kilœu 400 ku~ fiat tahmin 
edilP.t1 6000 kilo sari vakete pazar. 
lùtla satin ahnac::.khr. Ïftialesi 7/10 
941 sali günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. Satin alma •kœnisyonun. 
dia yap1lacaktH'. ilk teminati 1800 
lli'adlr. Evsai ve §artnamesi komis 
yonda gêirülebilir. 

(1084 • 8317) 

* 

15000 kilo Y&§ üzüm almacaltu;. 
Pazarhkla eksil<tm<>si 22/9/941 P6v 
zartesi günü saat 15 de HadlJ1lj(tiO 

• sll c1varmda U~k tabye asker1 Jtti!· 
alma komisyonunda yap1la<:~ JP 
tal.5.plerin katî U-minatlarilc ve 
vakitte komisyona gelmeleri· g) 

(1()92.835 

* 10.000 çift fut.in bhnacakt1T· ~~ 

Devlet Denizyollar1 Ülgen vapu. 
ru süvarisi Osman Aksu imzasile 
\a-ilen ve defterin 941/148 No. s1-
na kaydedilen 17/9/941 tanhli ar. 
t.Jhalde; süvarisi bulundugu Dev
iet Denizyollan Î§letmesine men. 
11·.1p Ülgen vapurunun 14 üncü Ay
vahk seferinde ve 31/7 /941 tari.. 
binde Deniz Ticaret Kanununun 
l!lôl inci maddesini istilzam eden 
blr hâ<iisenin vukua geldigïni ve 
bu baptaki deniz raporunun arzu. 
haline raptedilrni~ oldubri..nu ve yi. 
ne arzuhaline ili~ik cetvelde isim
lcri yaz1h gemi adamlanmn dinlen.. 
rr.c~ini istedigini ve deniz jurnah
n n raporu almacag1 gün ibraz e. 
Ofcegini kaydeyle!TlÎ§ ve raporda 
ise 14 üncü Ayvalik seferinln dëi
nÜ§Ln~ Küçükkuy:.idan ald1kla:1 
yi:Lieri anbarlanna muntazam b1r 
f"kilde istif edilmi§ dmasma rag. 
men limanda demirli bulunduklan 
bir s1rada es.en 5,6 kuvvetindeki 
S. W rüzgân saat (4) de kesilrni~ 
ve i;ahilden (3) kuvvetindeki yil
mz rüzgârma gerni salmca inbat 
1üzt;ârmdan büyüye büyüye gel
n -:kte olan dalgalara ayki.rlayan 
g~mimn fazla rniktarda yalpaya 
tlü~erek 3 No. li anbaT k1ladurasma 
i~tifli bulunan reytinyag teneke
lt 1 ir.den on yedi adedi dü§erek be§ 
te1Jeke bo§alm1~ ve digerleri patla. 
"'li ve ezilmi.§ olup k1smen aktig1. 

Zeveem Prenses Nevdvan'm 
cenaze merasiminde 1stan.bul hü
kûmet ve Belediycsi, Halk Parti
si W? Hava Kurumt.. rner.kez ve ~u
beleri namla:nna birer temsil be. 
yeti ~am \"e çelenk irsali suretile 
vaki i§tirakden ve Îstanibul Vali 
ve Btled;ye Reisi rnubterem Dol<. • j ,., 1 
fer Bay Lûtfi Kmlar'la diger gü- 1 ST ANBUL BELEDIYESI fLANLARJ !!"" 

zide dost ve ~in:'.:anmizm bizzat llml••• .. •••••••Em•••••••m1111••••11C1•~œ!i:

Beher çifti 925 ku.r~an 10.000 
çift foti.n kaipah zarfla ekisiltmEye 
k1onml.l§tur. ihalesi 8/10/941 çar. 
§amb~ 1günü saat 15 de El.'"LUtrumda 
askerl satm .alma komisyonunda 
yap1lacakhr. Tahmin bedeli 92500 
lira ilk temi.n ah 5875 :lli:adJT. Ta. 
lilplerin ikanunî vesikalarile teklif 
mektuplanm Th.ah; saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

zarhkla ekisiltmesi 6/10/941 P3;o' 
tesi günü saat 10 da Erzurtl ~ 
askerî satin alma !komisy~n:25cr0 
yapJi.:icakt1r. Tahmin bedeh. 01 t• 
lira katî teminat1 11,750 1~-c~' 
Taliplerin belli vakitte ko:rll16). ~q 
gelmderi. Evsaf vc §artnarncsi 

hU1Zw·Janndan ve istanbul Matbu. 
atmc:i. m€l"hume h<1kku:ida yap1lan 
kadll~inasane nesriyattan ve da. 
hil ve hariçten rnektup, te1graf ve 
tele:fonla vuk.ubulan tâziyelerden 
müte~llit §Ü.krüm:nnet borcumun 
say1r, alâkadarana ayn ayr1 arz ve 
iblâg1 müteassir oldugundan bu 
babda da lnymetli gazetenizin lü
tufkâ.r vesatetini saygilarla dile. 
ri.m.. Feridu.n V efaioglu 

m tezkâr eylemi~ oldugundan zikri. 
g(:-~en kanunun 1065 inci mad
âeH mucibim::e jurnalda isimleri 
yazih gemi adamlarmm dinlen
rr.t:leri i:çin 23/9/941 sah günü sa. 
at dokuz buçukta davetlerine ve 
gt.mi ve yükle alâkah ve kazadan 
zararlan olanlann rapor alml.I'ken 
rnuayyen güp. ve saatte mahkeme. 
de bulunmalan veya taraflarmdan 
vekil gondermeleri lüzUIDll ilân 
olunur. (6857) 

Tepcba~mda Me~n1tiyet carldesinde kâin A.sri sinama ve $ehir Tiyatrosu 
binalarmm tamirl, 2490 numarah kanunun 46 ne! m.addesilnin B flkrasma 
tevfikan pazarhkla yapt1nlacakt1r. Kesif bcdell 917 Lra 93 kuru§ ve 
teminati 137 lira 69 kuru~tur. Ke.iif ve ~artname· Zablt ve Muame-
1."\t Müdürlügü k'lleminde gorülebilir. ihale 25/ 9/941 peroembe günü saat 14 
de Daimi En~ùmende yap1lacakt1I. Taliplcrin ilk temin .t makbuz veya mek
tuplan, Fe!' I~leri Müdürliiii"iine müra~aatla alacaklan fennî ehliyet ve 941 
yùina ait Ticaret odas1 vesikalarile iha!e günü muayyen saatte Da'ml Encü-
mende bulunmalan. (8367) 

Devlet Meteoroloji f§leri Umum 
Müdürlügünden: 

3656 numarah kanunun hükümleri dahilinde ve 20 25 IiraWc kadrolarda 
1stihdam edilmek üzere müsabaka ile iki FransIZca, iki Ingilizce ve :ik.i Alma.n
ca bllen ve balen yûksek mekteplerin birinde kaylth bulunmayan lise me. 

Oakik Zarif ... 
HER VERDE ARAYINIZ 1 

ZAYÏ - Fatih askerlik ~besinden 

&lm.i$ oldugum askerlik vesikaml zayi 
ettim. Y enisini alacaguooan eskisin.in 
hükmü olm.adlgmm ilânnu rlca ederim. 

Fatih Elva.nzade mahallesl.nden 
Malatya4 317 dogumlu Bekir oglu 

Mustafa 

runu veya orta rnektep mezunu ile lise Fen ~ubes1 olgunluk imtihawm ver-f .d••!:'l•E•m••••••~ 
mi~ 6 erkek rnemur alJnacakhr. 

• Aranan dlger 11artJar §unlard1r: 
A - Muva::z.af askerl.ik hfzmetini yapm1~ bulunmak veya askere celbinE 

henüz bir senesi olmak. 
~ - Nüfus kâ{(idmda askerl durumu sarih olarak gosterilmis olmak, 
Isteklilc:rin Memurin kanununun dordüncu maddf'sinde yaZJ!J evrakl 

müsbite ile bhlikte Eylûl 941 sonuna kadar bir ISt!da il~ umum müdürlüge 
müracaatlan. 1 

Müsabaka imtihanlarmm yap1lacafl yerler taliplerln müracaat mahalle
rine gore byiti edilerek tarlhlerile bhlikte aynca bildirilecektlr. C6449-7989\ 

D 0 KT OR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKÎM 
DAHÎLÏYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 

Moaye-ne sa.atleri: 2,5·6. Tel; 22398 

(lOOS..8319) 

* 250 ~er t-Ondan üç kal'Cm kuru ot 
ahnacakhr. Her kalemin teminat1 
2062 lira 50 kuru§tur. 1haleleri 
22/9/941 pazarlesi günü saat 15 de 
Had1m!këiy cwar.mda Yas.s1vicanda 
aske1î satin alma llrœnisyonunda 
yap1lacaktir. 

• •• 
7 ilâ 10 tiori karpuz pazarhkla 

satm almacaktir. Pazarhkla ekisilt 
mesi 22/9/941 pazartesi günü saat 
14,30 da Hadnnkoy civann.da Ya~ 
s1viranda askerl ~atm .alma kamis.. 
yonunda yap1lacaktLr. Taliplerin 
belli vakitte l:orr.isyona gelmeleri. 

' (1090-8357) 

mi.syonda gorülür. 
6

1) 
(1094-83 

* ·blll~t 40C ton sert bugdaydan · ~I' 
yaptmlacaktu. Pazarhkla.. .. 6li91 

m.esi 22/9/941 pazartesi gunll iilr1' 
11 de Konyada askerî satin 1~V' 
:k.omisyonunda yapilacakhll"· i11ei1 

min bedeli 20,000 !ira ilk te:n ol I 

1500 lirad1r. Elli to1.idan a§11f pietc 
mamak üzere ayn ayn ta 1. !>~' 
de ihale edilebilir. $artnarne5~ '9' 

. • . i·1tJei ,:i, kara, lstanlbul Lv. amir 1· goi· 
tm aima kOllllisyonlannda 
für. 363) 

~ ---- b,91 
Sahibi: E. i Z Z E T. y.;e~fg111 

Direkttirü: Cevdet Karab1 r»1' 
Bas1ld1gl yer: 4'S('n Tel& 

Matbaasl 


