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Son T ell'1'af Matbaaa1nda Baa1lir· Kuruttur 

Nafia Vekili Antalyada ]"Bir Al man ;: 

zetesine gor:e 

Ovanin sulanmasi, mevcut 
sularin islahi icin tetkikler , 

Bogazlar 
hakk1nda 

...... ... .. ... .. ... . ... . 
Japon siyasetin .. 
de degi~iklik mi? 

~~~~~~~~~~ .... 1---------- Amerikada ya 
p1lan ne~riyat N a fi a Vekili biitiin vilâyetteki 

tetkiklerinin neticelerini anlatt1 

i Orta ~arkta Rus
lara vâdedileri nü- 1 

fuzun ilk emaresidir 

japonya, Amerika ile an
la1maya mütemayil bir 
aiyaaet takibine baflamlf 
gorünüyor; T okyoyu yu
mu1am1ya •eukedebilecek 
muhtelil âmiller uardu; 
bunlar111 en mühimmi, A
merika, I ngiltere ue Do
minyonlar1, Souyet Ru•ya, 
Holanda Hindiatani ue 
Çinden mürekkep bir deu
letler grupu kar1111nda 
kalmlf olmaa1d1r. 

Ya2:an: Abidîn DAVER 

Antalya, 5 (A.A.) - ~ehrimizde 

bulunmakta olan N afia Vekili Ge
ne ra! Ali Fuat Cebesoy dün inënü 
k1z enstitüsü in'lllatm1 soj!uk )iava 
deposunu, Kültür parkJ, belon yol 
!an gërmü~ ve ild yüz bin hekta:r 
araziyl sulayacak olan Aksu ve 
këprü çay1 sahalarmda retkikler. 
de bulunmu~laro1r. 

General Ali Fl!at Cebesoy bu 
gün Serik ve Manavgat kazalarm
da yap1lmakta olan imar ve yol 
i~aabm yerleri.nde gërmek üzere 
§ehrimizden ayrilml§!ardir. 

N afia Vekili General Ali Fuat 
Cebesoy Antalya'dan aynhrken 
Anadolu ajans1 ml'habirine ~gi.. 
dakj beyanatta bulunm~ardll". 

, 
( 

1 

Naha Vekili Ali Fuat Cebesoy 

1 

Türk toprag1nda 
1 
~ark upbe5inden rcslmler: Alman tayyareleri tarabndan bombarch man edilen Vitebsk istasyonunda 

tabrip ...men ·vattonlar yamyor 

Bir Amerikan spi
keri ne1riyat mi 

yapm11? 
Berlin. 5 (A.A.) - D. N. B. bil

diriyor: 

Sovyet tebligi 1 / r- -

Leningrad ~ehri Milfi Sel 
ile muvasala 

kesilmedi 

Alman tebligi 

• Leningrad1n 
muhasaras1 

dèvam ediyor 
aponyamn Amerika ile bir 
anla§miya temayül ettigi. 
ni gêisteren deliller vardir. 

Japon Ba§\'ekili Prens Konoye, 
Amcrika Cümhurreisine bir mek. 
lup giindermi§lir. Bu mektubun 
muhteviyah henüz malûm degilse 
de berhalde bir ültimatom veya 

•- Antalya'ya Hk defa geliyo. lrekse refah ve huzur balnnundan 
rum. Evelce duyduklanmdan çok en müstesna üstünlükleri vard1r. 
fazlaSlm gërmekle bahtiyanm. An Bunu nazari dikkate alan Cümhu 
talyanm istikbali çok parlaktrr. riyet idaremiz memleketin iman. 
Gerek iktisadî gerek idari ~ ge. (Denuu 4 iinoii &aJfada) 

Berliner Bërsen Zeitung gazete
sinde Karl Megerle, Türkiye'd-en 
Bogazlann açtlrnasm1 isteyen A
rnerikan bahriyesi sab1k Gene! 
Kurmay B~kam Amiral Sterlin. 
gin beyanatm1 ve Eogazlarm daha 
bir aSlr evvel aç1lmasmm çok iyi 
olacagm1 sëyliyen Va~ngton Star 
gazetesinin mütalealarm1 bahis 
rnevzuu etmektedir. 

Balhk denizinde Sov
yet gemisi batmad1 

Bir Alman f1rkas1 

Dün Bursay1 
~e refl end ir di 

Bursa, 5 (A.A.) - Reisi. 
cümbur ismet inônü dün 
§ehrimize gelmi~lerdir. 

~ehir Alman top1a
nn1n a te~i alhnda 

:Milli ~ef buraya gcli§lerin- C:.imal cephesinde 
de oldugu gibi Sus1girhktan Y 

bir meydan okuma olmadig1 mu· 
bakkaktir. Çünkü bu gibi mektup. 
lann hedefi, daima, bir anla§ma 
zernini aramakt1r. 

Japon Ba§»ekili ile Amerika 
Cümhurreisi arasmda Pasifik Ok. 
Yanusunda bir gi.irÜ§me yaptlaca. 
i?i hakkmdaki baber, benüz teey
Yüt etmemi§ olmakla beraber, Ja. 
Ponyanm anla§ma temayülünü 
i:ostercn bir dclildir. Birkaç ay ev. 
'1el, buna benzcr bir ~ayia ortaya 
ç:knu~; Japonyanin sabik Hariciyc 
Naun :Matsuoka'nm Va§ingtom 
gidip M. Ruzvelti :tiyaret edecegi 
liêiylenmi§ti. 0 zaman, sabik Na. 
r.ir, ha§in n magrur bir edâ ile 
Ruzvelt benimle giirÜ§mek isti
Yorsa Tokyoya gelsin, dcmi§ti. Bu 

Bulgarya'da 
Alman tah~i .. 
da t 1 ~a yialar1 
Türk-Alman müna-
sebetlerini zehirle
mek için ç1kanlm1~ 

Von Papen 

· Rahats1z oldugun· 
dan tedavi edilecek 

deta, bêiyle bir mülâkat baberi or. Berne, 5 (A.A) - Bund gazete. 
laya ç1khl;t zaman, Japonlar tara. sinin Berlin muhabiri dün a'k§am 
hndan tekzip dabi Nilmeyi§i ba. gazetesine telgrafla ~ malûmati 
Van1n bir dcrec:e yumu§ad1gma de- verrni§tir: 
lâlet eder. Bulgaristandaki Alrnan asker 

Japonyanm nisbeten yumu~ tah§idalt hakkmda ecnebi menba. 
bir siyasct takip etmek istedigini lardan gelen haberler Alman hari. 
Kêisteren bir bâdise de, Amerika. (Dev&m1 t üncii ..,yfada) 
dan Sovyetler Bir!igine giinderilen ...,.._,,...,,..,...,...,....,....,,..,,..,.-...,.----~ 

tayyare benzinini hâmil ilk ,·apur. Bir Amerikan 
larin Vladivostok'a, bâdisesiz var. 
1111§ olmalaridir. Halbuki Japonya, t 0 rp id 0 SU 
kendi sularmdan geçerek Vladi-

lzlandaya gider
ken hücuma ugrad1 

Vostok'a benzin, tayyare '~ harp 
malzemesi giinderilmesini kendi 
menfaatlerine uygun bulmad1gm1 
'Üyliyen protesto notalari vermi§: 
bu notalara Va~ington ve Mosko. 
Vadan bayli sert ceuplar almi§h. 
Bunun ûzcrine Japonya, Amerika 
ile Sovyet Rus~·aya ikinci birer 
n_ota vermi§ti. Bu notalara bir nevi 
ftlî cevap olmak üzere, ilk iki ,.a. Va§ington, 5 (A.A.) _ Bahriye 

Bu taarruzda hcdef 
Amerikayi harbe 
yakla1t1rmakm1~ 

l>_ur, Japonlarm hiçbir mümanaa. Nezaretinin tebligi: 
11ne ugramadan Vladivostok'a var. fzlandaya kuriye gëtüren Arne. 
d_ilar. llalbuki bu meselede, Ame. rikan cGreer. destroyeri bir de-
r1kan1n ric'at edecei"ini sananlar 
ol111u~tu; eger uziyet, birdcnbire nizaltmm hücumuna ugr.ami§hr. 
te~rar d(•gi§mczse, • çünkii bu sür. DenizLlt1 tarafmdan ahlan torpil. 
Prtzler devrindc hiçbir §eye olmaz Ier hedefe isabet etmemi~tir. Greer 
d.e'."iH dilimiz .. arm1yor • Japonya destroyeri derhal denizalh bomba. 
tic at edceek gibi giirüniiyor. (DentnI 4 üncü sayfaea) 
d" Japonla, Hindiçinîyi ele geçir 

1 
•~ten ,., cenup, §imal istikamet 
~•ndcn birinde hamlesine devam 
d •cek hissini Hrdikten sonra, ne. 
•n uysal olmak istidadm1 goste

t~n .~ir siy·aset takip eder gibi gii. 
runuyor? 

l> llunun ebebi, Japonyada askerî 
t ~tini~ ~iddet ,;y aseti takip ede. 
. e cihangir bir devlet kurmak 
>ste111c · • l'i° sine ragn1en. Japon siyasetL 
J •n daima ihliyatkâr olmas1dir. 

0
:1>ony·ay1, bu dcfa da ibtiyalkâr 

t
. 1111~·a se\keden âmiller muhtelif-
1r: 

d 1 - Ruz\'Clt • ("iirçil mülâkahn. 
a, Arnerika ile in.nJterenin ne< 

lei.]') a· ' ,. 

b )' en beyannamede Japonyadan 
a , · d'J 

Akdenizde 

Hava ve deniz. 
alti bask1nlar1 

Karl Megerle diyor ki: 
Türk rnil!eti, bu telmihlere sarih 

ve aç1k bir cevap vermil; ve bu 
derece m.ânas1z fikîrlcri ileri sü
renlerin salâhiyettar §ahsiyetler 
degil, fakat yenicl<>n parlamak is. 
tiyen birkaç münferit kimseler ol

itibaren otomobille de,·am et. 

]000 k Î ~ Î / i k mi~ olduklari seyahatleri es. i 24] Rus fanki 
Y nasmda da geçtikleri yol bo. , 

Zagl•at v•rdi• yunca drnr kaza, nahiye \'C l tahrip edil di 
"' küylcr halkmm da en içten 1 

Londra, 5 (A.A.) _ Savyet is. tezahüratile kar51Jaru111§ltr, Berl ·, 5 (A.A.) - Alman Ol'du-

<Dnama t üncil aa1f&da) 
tihbaràt bürosu ve Moskova rad- 1 lari tl~kumandanhgmm tebl.g1: 
yosu tara!mdan ne§redilen teblig: ~aik cephesindc !am muvaffa. 

1 .. ··· .. .. """'· ..... · · ·"" · · · Bir A Iman mecmu-1 k1ye11e neticcienen. harc-kt11 oi~u·-Bir talyan transat- -l Eylûl gecesi, Jutaahm1z, bütün Nevyork Times'in cephe uzunlugunca dü§man k1taa. tur. Len ingradm muhasarasi d -
lantigi babrildi, bir b1"r makalesi ti!e llUfU§llllya devam etm!§krdir. as 1n1 n ma ka 1 es i \'~m etmektcdir. Leningrad §Chrt 

Tayyarelerimiz d~an lqt'alarma 1-------------- ag:r Alman toplarmm ate§1 altma 
kruazor tahrip edildi ve tayyare meydanlarma hücum et Ru zv e 1-te a!Jnml§ bulunuyor. Es ton y a du:;-
Kahire, 5 (A.A.) _ Orta i;.>ark JAPQNYA mi~tir. mandan temizlenmi§tlr. 

lngi!iz hava kuvvetleri karargâ- BtR ALMAN FIRKASININ Sovyet tayyareleri dün gcce ~:. 
hmm tebligi: ZAYÎATI mali §arkî Almanyaya \"e Berline 

a_Eylû! gecesi deniz tayyareleri- Çok daha ileri gi- Moskova, 5 (A.A.) - Rëy!er a. A 1 man masas1nda 1 taarruz etmek le§ebbüsünde bu. 
lunmu~lar ise de bu taarruzlar a-

miz, Trablus limam di§mda dü~- I jans1 bildiriyor: 
manm bir torpido muhribine tor. derse VUrU!jUrUZ Koslov Y.olda§m kumandas1 al- ver 1' I e ce k e km 8 k kim kalm1~tir. Alman hava dâfi 

·11 ta ed k t h · tm · Ne.,,,...rk, 5 (A.A.) - Nevyork tmdaki Sovyet Birli~i tarafmdan topçulan bir bombardiman tayya. 
p1 e arruz ere a rip e ~ ·, v 6 resi tahrip elmi§tir. 
lerdir. Bundan ba§ka büyük bir Times gazetesi yaz1yor: •Eger ja. 263 üncü Allnan piyade trrkasma k 1 r 1 nt 1 s 1 y 0 kt u r SOVYETLERIN BIR HEZ1METI 
dü§man ticaret gemisine de :isa- ponya çok ileri gidiyorsa vuru~u- verdirilen agir zayiata dair, Sov. (A A) D N B " k 

b tle kayded .lm- hasara • ruz. Her ha.kle, bize, Çindeki dost-1 (Devamt 4 üncü sayfaea) Berlin, 
5 · · - · · : .,,ar e r l ~ \'e ugra. cephesinin §imal bëlgesinde bir 

hlml§lll". larumza ka~!. yeniden bir yah§- ·; - • • • • • Almanya A vrupanin is (Devam1 4 üncü sayfaea) 
ingiliz deniz tayareleri ayni za. tirma vya ihanet politikast takip J •1• R 

manda Sici!ya'da GeTbini ve Ca- ettirieœk degildir. Ôyle bir nokta. ng1 IZ - us tiklâli için harp ediyor 
tania hava meydanlarma hücum ya geldik ki, japonyanm bitirdigi 1• J 

. .. . ...,..... .. 

Normandi 
transatlantigi 

.... 

ederek iki dü§man tayyaresini yak. maceralan iyi bir neticeye gëtür. ran an a~mas1 
mi§lar ve digerlerine hasar ika et- mesine yardim ederek tekrar ma-
mi§lerdir. cera!ara ginnesine mâni olmaga, I d k I 

BIR DÜ$MAN KRUVAZÔRÜ (Devanu 4 üncii .. y1&c1al r 8 ft a 8 mas1na 
AÔIR HASARA UGRA TILDI ·B-. u" y. 1 l . ~ekte·p· ~ m ü sa a d e e d i 1 en 
Londra, 5 (A.A.) - Arnirallik Al 1 h kktnda 

daoresinin t.ebligi: Mesina Bogazi. 1 • • d man ar 8 
nm hemen civannda faaliyette bu- er1m1z e tedris 
lunan bir ingiliz denizalt1s1 bir k B • t • f t! fan 
dü~man deniz kuvveti üzerine mu. edi}ece kitapJar lT l S • 
vaffak1yetli bir hücum yapm•§hr • J • / J • 
Dü~man kruvazorlerinden birisi Z l m t! 1 l 
torpmenmi§ ve agir hasara ugra. Kitap fi a t I a r 1 n da 
mi§hr. Bu kruvazër 8 pusluk top. •• d • • 
!aria mücehhez 10 bin tonilato bac.. yuz e yirmi zam var 
mindeki kruvazër s1mfmdand1. Ankara, 5 (Îkdam muhabirin. 

BiR TRANSATLANTiK den) - Maarif Vekâlcti tarafmdan 
BATIRILDI bu y1l tedris edilmesine karar , .•• 

Londra, 5 (A.A.) - Bahriye Ne. rilen mektep kitaplarmm bir lis. 
zaretinin tebligi: Ccnup islikame. tcsi hazirlanmi§hr. Bu listenin pa. 
!inde giden büyük bir transaila>;- zartesi gününe kadar tamim edil. 
tik gemisi ftalyan sahilleri açik- mesi muhtemeldir. Bu sene ahvali 
larmda bir ingiliz denizalt1s1 ta. hazira dolayisile kitap fiatlarmda 
ra!mdan torpillenmi§ ve hemen geçen seneye nisbeten yüzde yirmi 
muhakkak olarak batmlrru§hr. Bu kadar bir zam vardir. 

Berne, 5 (A.A.) - •La Nouvelle 
Gazette de Zurich• in Tahran mu 
habiri, lngiliz . Sovyet kumandan. 
bg1le 1ran makamati arasmdaki 
müzakerelerin ba~hca, Sovyet ki
talan tarafmdan i~gal roilecek o. 
!an haltà müteallik oldugunu soy
lernekledir. Bu k1talar, ~mdi, Tah 
rana takriben 144 kilumetre me. 
safede bulunmaktad1rlar. 

Sovyet k1t~.lanmn Bagdad yolu 
(DevaroJ t üncu .,.racla) 

Berlin, 5 (A.A.) - DaSTeich 
mecmuas1 Ruzvelt'e ekmek kmnh 
s1 ba§hg1 altmda yazd1g1 bir maka. 
lede diyor ki: 

Ruzvelt asla Hitlerle mùzakere 
de bulunm11yacag1m ve asla gali. 
bin masasmdan ekmek kirmhs1 
dilenmiyecegmi sëylüyor. 

Aemika Reisicümhurunun dü
tDeva= t uncü ayfada) 

Musadere edildi 
Ne\·york, 5 (A.A.) Reisicum. 

hur Ruzvelt Normand1 ismindeki 
büyü k Frans1z transa tlan tiginm 
müsaderesini emretmi§tir. 

Alman ticaret he
yeti bugiin geliyor 
Müzakerelere bugün baf lanacak 

Ankara, 5 (lkdam muhabirin 
den) _ Doktor KJ.adyùs"ün reis. 
Iiginde bulunan dokuz ki~iden mü 
rekkep Alman ticaret hey'eti ya. 

nn (bugün) lstanbula gele.....,k vc p 
azartesi günü burada Alma"ly •• le 
ticaret müzakerelerne ba~lanaca 

khr. 

(DeV&ml 4 lincü ar.yfada) 

::====11 GÜNÜN TENKÏTLERÏ li=====: 

• 

Bayan Halide Edibin •Tem
muzda, goktcki ay1 ye<jile boya. 
mak isterdim diyc ba§hyan iç. 
kiye kar~1 yazd1g. bir makale<i. 
ni zevklc okudum. Müfrit propaganda -

n1n faydasi voktur 

YAl:Alft 

SEI.AMI lZZET SEDES 

men kendisini hakh bulmamaz.. 
hk da edemedim. 

Endâ dü~liiii;ii hatâlor üs
tündc duracaii;n11: Halide Edip 
gibi bir edip bii) le bir bahse te. 
1nas etmeden Once i~tanbulu bir 
yana bir.,;·1p memlekrt mik~·a. 
smda konu§mali, konu§nladau 
Once de bu hu~u~ta incclen1eler 
2apmah) di. Bu büyiik hatâdir. 
istanbula gclince: Yaln1z Bayan 
Safi)·cnin dcgil, istanbuldaki 
bûtün çalg1l1 'e içkili gazinola. 
rm müda\'imleri kadmlar dci";il, 
erkeklcrdir. Oralara giden ka-§ • ' rnemeklc beraber, Uzal 

at"~ hakk10da kat'î kararlar al- lngilu donanmasmm 
(Deu1U1 4 üncü saylaea) ' 

torpil tayyarelerinùcu ~!:!, i:emiden havalanarak tekerlekleri arasnulaki torpili 

içkii·e aleyhtarhk eden muh· 
terem edibin, edebi ve içilmai 
bir yaz1da, alelûmum alkolün 
fcnahklarmdan bahsederken 
yalruz Bayan Safiyenin ~arlu 
siiyledigi bahçe~·i misa! gooter. 
mesini, Bayan Sa!iyenin ~ark1 
sii~ ledigi bahçeden ç1kan kadm. 
Jar1m1z1 karikatürize etn1esini 
ve hele: ·Zâhirî gorünü§len is. 
tanbul §ehrinin, bilhassa halk 

tabakasm1n herbangi Avrupa 
§Chrinden fazla içtigine hük
metmek zarurî olu;yor• drmesi .. 
ni bege•memekle beraber, esas 
itibarile dii~tügli hatâlara raf:. (D•Tillnl 4 lincü say!acla) 

itir dü§man gemi kafilesino atm1ya jtidiyo• 
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Oturur ken dikkat 
ediniz ! 

Çanta da siyah, k napenin mu. 
~ambas1 da .. içeride yanan ampul 

Hazreti Ali, arlik dah a fazla da. Ded i. de inadma küçük mü küçük, îer. 

sker aileleri e yar
d1m zamlar1 ba~lad1 

ranamad1. Resulûllah Efendirnizrn (Ali) piyade, Amr ise atlt idi. Bir siz m1 fersiz ve onun için arabanlil 
mübarek ellerine sanlara muba. tl · d il ··b · içi de Io~ mu l~ .. ak~amm sekiz 

a mm piya e e mu areze;P gi.. buçugundan sonra elleri kollan 
rezeye müsaade etmesi için yalvar- r~mesi âdet degi.ldi. Halbuki Amr 
nuya ba~lad1. V ziyet, çok ciddi o kadar §8§lrllll§h, bu âdete riayet çanta, paket ve ç1kmlarla dolu io-

• lup da bu gibi otobilii erle hem de 
idi. Amr m, magrurane bir edâ i le• etmeri~ hücuma ge;~t>kti. Fakat 
meydan okumasma daha fazla ta. oradakilerin ihtan 1L:e::me dernal ayakta yolculuk edenkrin Allah 
hammül edit-mezdl· ... ., __ .1;; E'· t d · d' yard1mc1S1 olsun! Nitekim de oldu, 

"" nr.itu'4 ,._ a 10 an m I . d .. k b .. l l b' t b- te 
rem Efendimiz blr an gêi~rini Bütün o muhitte, sesler degi~ un .a ~m oy e O§ 11' 

0 0 
us 

(Hazreti Ali)nin gozlerin.e dikti. ne!esler bile kesildi. Herkaoin goz.. eller~ kiollan çanta, paket ve Çl

Sararm1li sirnasmda büyük bir hü- leri, mübareze meydanlJllll ~vriL lc.rilarla d u oldugu halde, hem 
zün V<! end~e emareleri belirdi. di Bilhassa Resulü Ekrem Efendi. 1 d~ ayakta yolculuk eden zavalh 

uh . .. ,.. . . . , brr yolcunun Allah yarduncIS1 oL 
Mahzâ islâmiyetin erefini m a- m1z, buy uk b1r heyecan ire net1.. d 1 Ar b . k ·· t · · h 1. 
faza etroek için 'büyük bir feda. ceyi heklemekte idi u. 

1 
a ab •. indece kmu~ .ensi 

1
.ay 

1 

kâ 
k Al') · · . · • bol o an II ura yerme ge mc:e 

• rhga kaUanara . ( 1 mn mù- Amr; ehnde yal:n k1lic1 oldugu . . . '---~~ 1 b 1 d Ell · 
b d · '- · · h Id • . . ( 1çeris1 ""'..,...m1y:i a~ a 1. en, 

areze mey am a çu..mas1 içm a e, • adet muc1bmce • birkaç k 11 k k tl 1 ·· kl·· 
f 

k t .. t d " d I . o an ç1 m ve pa e er e yu u 
muva a a gos er i . e a ortada dola~tt. Sonra, hariku- 1 t d t .. kte g I 

Derhal kendi arkasmd ki zirhi · ·· · o an za a gaye yure n e me 
. . . . . • Iâde bir çeviklikle (Ali)nm uzen- ve gayet tath bir: 

ç1kararak (Ah)y.e giyd1rd1. S1:ah. ne oyle bir atüi- attld1 ki, kllicmm _ Oh! 
lannin kuVV"eth olup o lmad1gm1 müthi~ darbesi altmda Resulûlla- ç k k .. b' 1. d k' · ah b" d · · s ~ • e ere onc:e, 1r e m e i s1y 

1zzat muayene en geç1rdi. onra, hm se gT yegcninin kalkam bir · k. t ·· d k. 'ki k. · 
ellcrin i scmaya kald1rarak hazin anda pav :ç~land1. Sol eli ile gom-ü, liv_ek~k~ mce ç.an ba!1 onk e i t l~L. 
. - · b ' l . i:.~ I anapemn Ir enarma yan 

\ e rnu~r ir ses e , , de hafifçe yaraland1. E~er derhal • üstü yahrd1. Sonra da ëteki paket 
- . Ya Rab!.. Amc:am (Ube:. de) • 1 geri çekilerek darbcnin tesirinden l ve ç1kmlarile kendisi de çantanm 

Bed1rde .. (Harnza) da, Uhudda ~ kurtu1-asavA· hiç ~üp esiz ki va. L.. k · te ... d 
h

. ld 
1 

· (Al . u 1 • • u,, ~ yamna yer<>= me is r ... en, on an 
it <> u ar. Bir, arnca zadem 1) · ·et pek feci' olacakh 

1

.. d b ' k ·· k ld k z15 · once avranan 1r aç1 goz, a ir-

B·al~i .... 
1 

Onub, sekn muhafaza et... :;;imdi s1ra, (Ali) ye ge1In4ti. AL. d1 kendini, hart diye çantanm ü. 
em, ,. a mz rra ma... 1 h b msal . laru b ' û 1 F 1 tt .. 
D. • - b k - 1 · d 1 d- ' a m u e SlZ ars , II a. 1 zerine r attt. If a i am.ma gu. 1y mu are gaz en o u <nU . . • . , .• _ 

Jlarak Cenâbi Hakka dua etti. Ve d1m g_~n. çek1Idikten sonra. ehnde- I rultu de koptu : 
Jndan sonra: ki Zulf1kan havaya kald1rarak _ Ne yaptm yahu, kor mü gO.. 

Allah b - - k - Çtk, y;. rnüthi~ bir hüc:um ile mukabele zün oradaki çantay1? 
- , uyu tur... - · d'" ' Al.!. . . etti. Bu k;l:ç dfarbesi 1~k1g11dz~m5an_. _Ne çantas1 yahu? 

D
. . d' korkunç b1r eryat yu se l. ag 1 _ Koskoca çantanm üzerine o-
1ye. em1r ver 1. k .. t- d bo k d 1 - • • • . . .. .. . a~:mn us un en ynuna a ar turdun da farkmda deg1l mism? 

(H::zreti Alt) • 0 kadar buyuk bir 1 kafas1 yanlmr§ olan Amr, kanlar Beriki kalkh ve diinüp kalktigr 
cesaret ve metanetle ortaya a t1ld1 içinde vere serildi , b k ak· 
ki. gorenler derin btr ha}-ret içm-

1 
• •. :'i ere a ar • 

de kald1. Ve herkcs anlad1 ki ~im- Bu _kanh sa~ney~ ~em.a .a eden. - Ne bileyim bel) dedi, burada 
di orada korkunç bi " bar l lcr . b1r kaç samye sukun içmde do.. çanta oldugunu! Çanta da simsi-
ba~hvac~ktt. r mu eze nup kald1lar. Ve sonra. (Ali)n~n yah, mu~mba da simsiyah! Zaten 

A 
· _ ed ' .

1 
azand1g1 zafer kar 1smda, hep içerisi Io~ insan farkedemiyor ki! 

rn r, magrurane as1 e, atmm b . d kb. t ' · b c1 dù b kt' D' ''k d b ir en te 1r ge 1rm1ve a~a ar. Sonra yerdeki çantay1 ()radan 
a~~m çe 1: imru uran asm1 (D~nmi var) (Deva.ml 3 iincü saJfada) 

(Ah)ye çenrerek: 

~~~-~----~~-~ .... ~~~~~~~~~~-
Bt.~lediye eskisi gibi ticarethanelerden hali
ye veya bekaya namlarile para istiyecek
lerin yakalanmalarin1 alâkadarlara bildirdi 
AS.k.er ailelerine yardun maks~ 20 para beled.iye resmi alm1rken 

di.le ~ehir Meclisi tarafmdan ka- dünden itibaren bu miktar 30 pa. 
bul olunan bir kisun, beledi~ ver raya, 500 liradan da.ha yukan o
gi ve resimlerile vesaiti nakliye.. lanlar da 1 kul"U§tan 60 paraya 
nin bilet ücretlerine zamlara dün ç1ktm~hr. 

den itibaren b~amln11§hr. Yine dünden itibaren sinema, 
Bu surelle dünde nitibaren tiyatro ve konser biletleri rüsu.. 

tramvaylarda (Haliç vapurlan muna yüzde 10 zam yap1lm1§ti.r. 
hariç olmak üzere) vapurlarda, 
trenlerde birinci mevk:i bilet üc. Diger taraftan yeni kanunla es. 

kiden oldugu gibi 1-0 liradan f'azla 
retlerine 1 rer kuru§ zam yap11.. 
ffil§tll". Ayni suretle elektrik kilo. olan maa~ ve üc:retlerden cYard1m 
vat ücretleri de 1 kuruli ve hava. paras1• kesilmesi usulü kaldmlm1~ 
gazinin metre mik'abi 20 para art. oldugundan dün beled.iye rcisligi 
mi§hr. Buzhane, soguk hava de. kaym.akamhklara gonderdrigli. e.. 
polari kiras1 ve et nakliyah müs.. mirle bunu bildirm.ili ve tic:aretha. 
tesna olmak üzere mezbaha rü.iu- nelerle müesseselere müracaat c
muna da yüzde 50 zam yap1lm1§- dip bekaya veya haliye namile 
tir, yard1m parast :istiyenler olursa 

500 liraya kadar olan kontorat bunlarm derhal yakalanmalanm 
mukavelelerinden ~imdiye kadar teblig etmi~r. 

~~~~-~~~111~------~ 

Kasaplar ete 
z am istedil er 
Bele diye, lu talebi 
tetkik edccek 

Makine aksam1 
ve t1bbî ecza 
lthalât için yeni 
kon tenjan ayrdd1 
Hariçten makine ve yedek ak.. 

- Sen kimsin'.' .. 
Dcdi . .. Hazreti Ali; 
- B n .• Ali ibni Ebû Talibim .. . 

Y er leri ve gokleri y ara tan (AI.. 
}ah) ü Azimilij amn sevgili Resulü 
(Hazr eti Muhammed) in amca ui

KE ELERDE ve PO LISTE 

Kasaplar dün Belediye Reisligi. 
ne müracaat ederek yeni et narht... 
nm azhgmdan bahisle fiatla
nn arttmlmasm1 istem~lerdir. 
Bunlar bilhassa dagliç fiatlarma 
kiloda 10 kuruli zam yap1lmasm1 

J
' istemekte<:lirler. Keyfiyet tetkik 
_ olunacaktir. 

'"°' ______________ .._ _____ , ____ , Oniveraiteye kayit devam 

sam1 ithal etmek için 1 milyon li. 
ralik kontenjan tahsis edildigi og
renilmi~tir. Hususî fabrikalar için 
celbed.ilecek bu makineler en k1sa 
bir zamanda ithal edilecektir. 

Makinelerin nevilerini tesbit eL 
mck ve tevziahm kararla§hrrnak 
üzere dün Madenî E§ya Birlio'inde 
bir toplanti yaptlmt§ ve baz7 ka
rarlar ahnm1§hr. desiyim. 

Diye, cevap verdi. 
Amr, birdenbire irkildi. (Ali)nin 1 

oirçok harplerdc ve mübarezeler
j e kazanrnr~ ~ldugu ~hreh i§ÏL 
mi'?-ti. Buna binaen, içine bir ûr~ 
küntü girmÏi gibi, k1sa bir tered.
düt g~irdi. Sonra, sesine ve tavll"
lanna bir mi.ilâyemet vererek: 

- Anlad1m... Sen, m.übarezede, 
ban a lây1k bir has1m olabilirsin ... 
Anc:ak §U var k..i. senin babana bü
yuk bir hürmetim vard .. Buna ria
yet ediyorum. Ve seninle mübare. 
ze etmek istemiyorum. 

Dedi. 
Fakat (Hazreti Ali) vaziyetini 

deg. tirmecli: 

Ekn .. ~Oi pahal1 satan bir Io- ediyor o· Üniversitede ~ni talebe kay1t 

k a n t a c 1 t e V k Î f e d i ) d j ve kabulüne devam otunmakta.. 
dir. Bu 5 gün içinde en fazla hu. 

Bahkpazar.nda lokanta.c1 Pande-1 . . . :- -:-
li dükkâmna gelen 3 mu;;teriye ver gu.ndan a.dh.y:ye. ve_nlm~lerd1r. 
dig1 bir ekmegin dôrtte l>ir k1s1m titi m.~un ikinc1 ashye .ce~ya 
olmak üzere üç par~a ckmekl n ire~kedil~l.li v~ sorgulanru z_nu~e-
20 kuru~ almak suçile Asliye lkin. ~p te\·kiflenne karar verilmi§--

kuk. iktisat ve fen fakültelerine 
kayit için müracaat yaptl~hr. 
Leyli ve meccani olan yüksek 
muallim mektebinP. de fazla rag. 
bet vardlr. 

ci Cezaya verilm~. yaptlan durll§- ttr. 
masmda Pandeli, 20 kuru§ yalmz 
ekmek paras1 olarak c egil, ayni za_ 
manda bu paraya salata da dahil 
oldugu iddiasmda bulunmu~ a da 
suçlunun bu müdafaa varit go
rülmediginden tevkifine ve d iger 
sahitlerin celbi için muhakemcnin 
talikine karar verilnu§tir. 

Y 
1..--l Sokaklara 500 lâmba daha 

angtn ~ ang1c1 lacak 
Galatada Necati bey sokagmda · y 'd BeUl •1 K -'·k·· F 2?5 1 . en1 en yog u, au.i oy, a-

~ numara I apartunanda k1rac1 ,,_ B "kt Ü k'"dar E · ·· ·· 
H .. ·· · · k f 1 .. -d I.. tm, Clfl ~ s u , rrunonu usnu s1gara içer en arAilJ. a o 

d b
. .... __ 1 il Sanyer ve Beykoz kazalarmda 

ma an. siçnyan '11" JUV ucun · e muhtelif cadde ve sokaklara bel~ 
vatak tutu~mull ve atC§ derhal o- ; d " 500 1 kt ·k l" b k 1yece e e r1 am as1 o-
daj"l sarm1li-Sa da v-eti§en itfaiye 1 · · b ' · haz lan.. •. nu mas1 için i:r proie ir 

- Babama kar~1 beslecligin hùr. d 
tara!mdan bap:a c1hetlere siraye. t 
tine meydan \'erilmeden sôndürüL nn~ tr. 

Diger taraftan kimyevi ve t1bbî 
eczalar ithali için de 500 bin lira. 
lik kontenjan aynlml§hr. 

Belediye killi arazi 
kiralayacak 

Kartalda, Maltêpede Gülsuyu 

mevkiindeki belediyeye ait arazi
nin zengin kil ve beyaz toprag1 
iht.iva ettigi anla§llml§hr. Bunun 
üzerine burada ocaklar aç11mas1 
kararla§hrllml§hr. 

Belediye reisligi istiyenlere bu 
araziyi kirahyacakhr. 

metten dc>lay1, sana te ckkü1 ede- ~arap titcaini bqm a. 
rim. Lâkin, ehli islûma taarruzda parçaladi Bir yol hakkmda tikâyet 
bulundugun için de seninle muba-' Üsküdarda Sola! 1an çikma- Randevucu Atinamn Sultanahmette Cankurtaran ma. 

mü§tür. Unlara yeti,meyen f1nnlar 
Baz1 frrmlara verilen günlük un 

miktarmm yetmedigï gèirüforek 
bunlara halen verilm-ekte olan rezc etmeyi borç bil1rim ... Madem zmda oturmakta olan Murat ile 1 hallesinde mimar Mehmetaga cad 

ki §U anda islâm ordusunun ka,. t- Süleymaniyede ikamet cd.en Hay- mubakemesi desinin tamirinin caddenin niha. 
>ma bir mübariz süatile çiki) or- r i beraberce içki içerlerken arala. Randevuculuk yapmak ve genç yetine kadar ikm.ai edilmedigï ve 

unlann miktanrun 
kararla§hnùn1libr. 

arthnlmas1 

mn. Ve bize meydan okuyorsun. rmda kadm mesel6inden olay1 klzlan fuh§a t~vik etmek suç~ tamir esnasmda as1l yoldan in~ 
Mutlaka seninle dovü§rneliyim. hi rmünaka'lll Çikm~, bu münaka~a rile mahkemeye verilen ~ yapi. raf edildigi bclediyeye ~âyet o. 
Ar.cak, 15· l;o.m dm1·ru· kabul eder n, esnasmda fazla as::ibile n Hayri lan muhakcme neticesinde mah- Erkek Meslek Muallim 

u lunmu~tur. Bunun üzerine mahal.. M k b. l 
bu mübarezeden vazgeçerim. masada duran ~arap ~sini kaL I kûm olduklan halde temyiz tara.. .1 k e te me a macak talebe line bir fen heyeti gonden ere 

Diye, mukabele giisterdi. dirarak foradm b~mda parçala- fmdan karar nakzedildiginden ye- etkikat yaprlmasi kararla~tinl.. Erkek meslek muallim mektc-
Amr'1n gururu, (Ali)nin bu soz. nu~trr. Hayri vak'ay1 müteakip niden muhakemelerine ba!?lanan bine bu yil yalmz san'at mekteple. 

lerini hazmetmiye müsait degildi. yakalanm1§, Murat tedavi altma randevuc:u Alina, Katina, Emeliya rinin 1936 _ 1937 yih mezun1arm-
Artik her ~eyi. gôze alarak, at:mn almm1~tir. nm muhakemelerine dün 6 mc1 _._,_ 1 . 1 tir d · · · · · . d d ed'lm" t" Man.a.eme erm yaz a t an tesviyecilik. demircilik, elek.. 
uzermde dikild1: asliye ceza a evam 1 l!I ir . . .. 1 

- Yâ Ali! .. Çok gençsin. Senin Çimento ihtikâr1 yapanlar 'Yeniden bllZl ?hitler dinlenilmi§ Adliyenin yaz tatil1 .. dun a~~m trikçilik ve marangozluk §Ubeleri-
hayatma k1ymak istemezdirn. Fa. Aksarayda Ahmet ve Osman i- se de bunlar kâfi g&ülmiyerel 1 nihayetlenm~ ve bugunden itiba- ne müsabaka ile leylî ve meccanî 
kat beni mecbur ettin ... Kll.1c1m simlerinde iki ki~n çimentonun diger baz1 ~ahitlerin c:elbi içi· ·en tatil yapan mahkemeler de ye. talebe almmas1 kararla~tinlmt~
cek. ~ glann, ta§larin bile daya. torbasm1 180 kuruqtan sattig1 go- muhakeme 20 Eylûle talik edil li ytl faaliyetlerine ba§laml§lar. tir. Talip olanlar 20 Eylûle kadar 
n~ .yacag1 hamleme haz1roL rülmü~ ve bu fiat .fahÏi bulundu- ~tir. 11I. müracaat edebilec:eklerdir. 

a d 
vaziyette _kalacak ve diger i§lerini 

1 
nu soyli~yim ki, N~ye bu i§i 

a 1 terketmege mecbur olac:ak. Siz kabul etti.rmek çok guç olacak. Se. 

Yazan l 
bunlara mukabil, kendisine faz- bebi de, bnyle seksen lira bir ay. 
laca bir aylik tekl.ifinde bulunur- hk t.eklifini duyunc:a ~üptrelen:cek 

1 R F A N D 0 
J4 N l samz mese!e çok kolayl~1r. tir. O. benim bu kadar fedakarlik 
U A - Ona ne kadar aylik teklif e.. yapa1Illyacag1m1 çok iyi bilir. 

Ed b
" R 58 J debilirim? B1rdenbire, akhm kurc:ahyan 

"------------- C 1 oman --"' Mükerrem bey, Necminin ber hir haltra ile sèizlerni tekit etti: 

Kar§1smdaki adam1 henüz tam. 
tmyor . Nec:m1 ile ~ll tüccann ara
>mda ne gibi bir münasebet var? 
Ona çok mu yakm birisi? Eger 

:>oyle ise mesele n~den bu §ekilde 
n.all dillyor? 

lerak1m giderebilmek için, dii-

çirak aramak ne de olsa kolay de. ay Odedigi paray1 besaba katarak, - Mümkün degil bey, mümkün 
gil. 1 Muharrem ustayi hayrete dÜ§Ü- degil. $imdi §Urac1kta akhma gel.. 

- Ben de hemen olsun demiyo. ren bir rakam soyledi: dt. Bundan epeyce bir zaman ev. 
rum. Siz bugünden itibaren hazrr- - Meselâ. hiç olmazsa seksen vel, Necmiye fmmmdaki ~i tek. 
hga ba§larslillZ ve bu te~bbüsü. doksan lira kadar bir ~y .. · lif ettigïm zaman da tuhaf bir haL 
nüzü yava§ yava~ Necmiye açar. - Ne diyorsunuz beyefendi? Bu le kar§il~1l!hm. O gün. hilmem 
s1ruz. zamand.a memurlar bile bu kadar nasù oldu, verd.igim vazifeyi ev~ 

- Pek iyi amma, Necmi bunun.. ayhg1 zor buluyor. velâ kabul etmi§ti. !kindi zamaru 
cünceden ziyade sormay1 muvafik hi 'd t.· l d - h Id t kr f ~ la ne fayda temin edecek? Rabata - Camm \lu parayi sizin vasita. ç a c l o ma 1gi a e e ar i.. 
buldu: kavU§acak diye d~ünüyorsamz, m.zla gizli olarak ben Odeyeccgirn. rma gelm~ ve yalvanrc:asma §1111-

- Bu i!? sizi çok mu alâkadar 0 bizim fmnda rahat. Yeni aç1la. - Niçin gizli odüyorsunuz bey. Iari sorm~tu: Bana teklif ettigin 
ed iyor b-eyefendi? cak yerde de ayni i§leri giirecek efendi? i§te balîkasmm paunag1 var m1? 

- Haddinden fazla usta ... Hem degil mi? _ Bunun anlatilmasi çok uzun Diyerek benden evlâtlanmm üze. 
;;izin bunlar ncnize lâzim? Berum Mükerrem bey izah etti: sürer. Ben size bundan sonra s1k rine yemin istemi§ti. Ôyle korkunç 
teklif1min zor tara!lan varsa, soy. _ Evet, rabat amma. bu, günün stk ugradikça, bu t~leri de yava§ bir hall vardi ki, evvelâ §a§lmll§-
lcyin de ona gore konu§ahm. •arlSl için bêiyle. Ôglelerden 90nra yava§ ogrenirsiniz. tim. Sonra hiç bêiyle bir !iCY olma-

- Zor taraf1 yok am.ma, zaman lba§ka ~lerle ugr~hg!Dl herhalde FmnCl bir müdd<>t vi.N! dÜ§Ün- d1g1m anlatmca ferahlam•!l ve tek.. 
istet' efendim. Boyle bir yer bul.. blliyorsunuz. Halbulci. bu ~ni dü ve sonra §i:iyle dedi': rar i~ine gitmi§tl. Ôyle küçük bir 
mak. nu 4letmek içm ui.-ta ve a 11.ac:ak ûrmda tam:nnen bagh - Hepsi iyi amma, ben size ~u.. meselede süphelenen Nec:mi, bu 

yeni teklifi herhalde çabuc:ak an.. 
lay1verir, 

Mükerrem bey bu izahati din
leyince, hiç te memnun olmad1. 
Fmnc1run dii.§ünceleri dogru idi. 
Fakat ümidini kirmak .istemed.igi 
için, 1sranna devam etti: 

- Zarar1 yok Muharrem utsta. 
Anlathgm1z i§in üzerinden bu ka.. 
dar zaman geçmi§. Hem siz onu 
bu müddet zarfmda daha çok b-e
genmi§ oldugunuzu yava§ yavali 
hissettirerek boyle bir teklifte bu. 
lunursamz belki muvafakat eder. 

' Bugün. istanbuida iki üç !1nn i§-
leten, bir çok yerde §ubeleri bu. 
lunan adamlar yok mu sanki? He. 
le siz bir kere te~bbüs edin baka.. 
hm. 

ihtiyar adam. yava§ yava~. bu 
i§i makul gonnege ba~lad1. Bu se
beple de yanm saat kadar tefer. 

rüat üzoerinde konu§arak, sermaye 
hakkmda hükümler yürüterek ka.. 
rarlanm kat'île§tirdiler. 

Mükerrem bey, ak~am serinli. 
ginde onu tekrar otomobiline bin.. 
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1 ors POLITIKA 
TAKSi 

ÜCRETLERÎ 
Belediye, §oforle
rin talebini tet

k i k ediyor 

Moskovada 
konferans 

Ya%an: Prof. Sükrü B ball 

fE5) uzvelt . Çor<:il gorfüme 
~ sinde alman kararlardar 

biri de Moskovada ü., 
devlet murahha ·Iarmm bir koa. 
îcrans akdetmeleri idi. 

Lâstik, benzin ve diger oto- Tarihi tayin edilmiyen ve yalnn 
mobil malzemelerinin pahah- prensip itibarile tekarrür cdcn bf 
la§tnas1 üzerin~ taksi ücretle. · loplanh çok ehemmiyeti haiz bi• 
rine zam yap1lmasL $ofürler 
C · t' Bel d" d . 1 hâdise telâkki olunabilir. 

ern1ye mce e iye en 1s. E 1• "'I k ch · · · t' t il · t" vve a " os ova § rm 1n 1ç 1111: 

enBeml d1§. tr. Re" li- . .. yeri olarak seçilmesi muhtelif ba 

1 

e iye lS g1, muracaa- k 1 d • 1 d S f 'h'r' 
t tetk .k tt · kt" B k l 1m ar an mana 1 u:. ir za 1 . 1 1 e 1rece Ir. u ma • . mantik ve kolayhk bak1mmdal! 
satla T1caret Odasmdan mu- • "t 1 ed'l' L d 'h . . . . . 1 mu a ea 1 1rse on ra terc1 o. 
kayeseli b1r fiat cetveh iste_ 1 k · d d' Ç" k" h ki ·i · t · unma 1cap e er L un u a · 
m m1~ ir. k t M k ·1 V . ..J \. a en os ova 1 e a~m6·.on ara. 

""----------.----""' smda takriben mutavassit bir nok· 

Eb dA s f• tad1r. Amerikanm murahhaslar1n1 

e 1 e 1 n Londrada bulundurmas1 da cok 
kolay olurdu. Moskovanm seÇil· 

h 
mesi, mukavemeti Anglo • SaksoJ1 

e m ~ 
·, r e s •. m~mleketlerinde hayranhkl.a taki.P 

edden, Rusyaya yapùm1§ b1r tav12 
gibi saytlabilir. Dünyamn en bii 

D 
1 yük iki kapitalist memlcketi ccr· 

Bayan Makbule a'" ma.vedarhgm en amans1z hasm1 

rÜ~§af a ka y a vc K1z1- ne-zdinde, UZllll yol müpcülâhn 
ragmen bulU§Dllya Janar vermi~ 

laya birer ev verdi lerdir. 

Merhum Ebedi $ef Ata.türk'ün 
hem§iresi Bayan Makbule Kad1-
koyünde bulunan ~ 25 bin lira 
k1ymetinde oldugu tahmin cdilen 
bir ev.ini Olüme bagh bir tasarruf. 
la DarÜ§§afakaya teberrü e1lmii. 
tir. 

Diger taraftan, merhum Ata. 

Moskova üzerincle karar k1lm 
nm bir mânas1 da Rus mukavc· 
metine gosterilmekte olan inanç 
hr. ~uzvelt • Çorçil mülâkah il· 
zerinden birkaç hafta geçti. Koll· 
ferans1n içtima1 da bclki bir ild 
hafta kadar daha bekliyccektir 
Boyle uzunca bir vàde ile muaY• 
yen bir §Chirde toplanmak karar1 

türk'ün 1919 da Samsuna ç1kt1k. pek tabiî olarak 0 :zamana kadar 
lar1 zaman ikamet eltikleri ve i-. d :Uoskovamn biçbir tchlikeye ma· 
çin e .. va tan~. ku~tulu§unu haz1r- ruz bulunrruyacagrna dnir Ameri
lad1kl~n tanh1 b1t'a Samsunlular 1ka 1 In' ·i· .. · d d 1!.1 t 1 ve g1 1z guvenme e cuue 
tarafmdan Atatürk'e hcdiye edil- cd b"I' B 't'b l 'k' d k e 1 1r. u 1 1 ar a 1 I e1no ra-
mi§~Î. Bu bina Atatürk'ün vefati tik memlekel ayni zamanda Rtt• 
üzerine. h~m~iœle~i Bayan Mak. halkmm maneviyahm yük eltt11• 
buleye mt1kal etm1s bulunuvordu ye de hizmet etmisle.rdir denilcb• 

Bugün alti kütüphane ve üs tü lir. · 
de Parti merkezi olarak kullamlan Diger bir noktadan da Mosko\'a• 
ve 80 bin lira k1ymetinde oldugu I nm intihab1 mânidard1r. Japonya• 
tahmin <?dilen bu binay1 da Bayan ya dolambaçh bir surelte Rusya· 
Makbule ayni §ekilde Kmlaya U1- n1n en büyük koz oldugu ihsas e· 
berni etmil!tir, dilmi§ oldu. Veya Japonya boyle 

Bu binada Atatürk'ün yathklan bir mâna ç1kanm~ olacak ki bu ta• 
ve çah:ihklan iki oda, kurtulu~ ta.. savvurdan derhal ku~kulaud1 ve 
rihinin ilk günler:inin ôlmoez b1rer Rusya ve Amerika ile müzakcrelc• 
§ahit ve hatiras1 olarak aynen mu- re giri ti. Bu kontl§malar inld~af 
hafaza -edilmekte, \'e Türk gcnçligi halindedir. 
tarafmdan dairna hürmet ve Moskovada bir içlima1n akdi ha· 
hayranhkla myaret edilmektedir bcri millî Çin hiikûmcti merkc· 

Bu ilti teberrua ait noter mua- zinde de heyecan uyand1rd1. Can!!• 
meles1 Vali Lûtfi Kirdarm da ha.. Kay~elr ya bizzat oraya gÎtmek 
Zll" bulunduj?u bir toplantida ik.. ve yahut bir munthha.s veya miÎ• 
mal edilmi~tir. ahit gondererek âzâ sûatile mÎ 

olur, yard1mc1 s1fatile mi otur• 
herbalde §Il veya bu ~ekilde ~os· 
kova konferans1 etrafmda dol11~· 

Bir müddettenberi sehcimiz-'-' = ma~ istedi. Boyle bir tnsavvur bi• 
bulurunakta olan Îa e Muste~an le Tokyoyu sinirlendirmck içill 
:;;e.fik Soyer dün Bandirmaya git- kâfi gelmektcdir. Binaenaleyh Çill 
mi§lir. Müste§ar garp vilâyetleri- §efinin müracaah uyg1in bir ccva~ 
nin ia!iC vaziyetleri hakkmda tet.. almtya pek namzet degildir. Mcgc 
kiklerde bulunacaktir. ki (Amerika - ingiliz - Japon) ntii 

nasebctleri büsbütün bozuk bi 
safhaya girsin ve §Ïmdiki konu Kauçuk geliyor 

$ehrimize getirtilmi~ olan kau. malar bir 1kmaza dayansm .. 
çuk fabrikalar ara'imda taksim e- Moskova konferansma Angl<M 
dilmi§t.ir. Haber aldig1m1za gore Saksonlar, Ï§aret ettigim gibi, çoll 
bir m.i.ktar daha kauçuk getirilmek , ehemmiyet atfetmektcdirler. Kalll' 
tedir. balrk bir Amerika hey'eti intihll 

Manifatura tevziab 
Macaristandan getàrtilmi§ olan 

manüatura, basma ve setenlerin 
üçle ikisi Tic:aret Ofisi tarafmdan 
Anadoluya gond.erilm.i§lir, Müte. 
baki k1sm1 buradaki tacirlere tev
zi edilecektir. 

dir.ip Fatihe getirirken, yolda da 
bir hayli konu:itular ve iki gün son 
ra tekrar fmnda bulu§ID.ak üzcre 
aynld1lar. 

• ** Fakat, o ak~am, yatmak üzere 
harnurgâhlarm odasma ç1kan Nec 
mi, ustasmm yarm teklif edec:egi 
i~i sezmekte mü;ikilât ~kmedi ve 
Mükcrrem beyin buralara kadar 
elini uzatmasma son derec:e k1zd1. 
Bunu §Oyle èigrenmî.§ti: 

Kt?ndisile ayni yerde yatan ç1. 
raklardan biri, yatagma uzand1g1 
zaman; günün ~lerinden bahse. 
derken, soz dol~ dola~a Muhar
rem ustanm otomobille yaphg1 
gezintiye intikal etmi§ti. Çiragm 
konu$ffialarim ehemmiyetsiz bir 
iiekilde dinleyen Ne-cmi, araya oto 
mobil ve gezinti sozleri gmnce, 
âzabî dikkatini kullanml§ ve gün 
kü rne51?lenin ilk safhasuu k1srnen 
ogrenmil!ti. 

- Otomobil ne renkte id'i Mah-
mut? 

(Devanu var) 

edilrni§tir. ingiliz hey'etine (PU 
Koper) riyaset edecekti. Fak111 

dünkü habedeTe gore, bizzat )\1iS• 
ter Eden'in bile seyahali babi5 

mevzuudur. 
Günü tayin edilmemi§ olan b~ 

toplanh saat geçlikçe ehemmiyet1
• 

ni arhrmaktad.Jr ki bu da beyhude 
degildir.. I 

Îngiliz • Japon mü.nasebetJef' 
Çorçilin son nutkunclan da 11nt;'' 
§tld1g1 veçhile, miimkün oldt1;' 
kadar fena bir seviyededir. in!l1 ~ 
terc, tebaasm1 Japonyadan çe 
mektcdir. siyasî münasebetlcr r,11

' 

muk ipligi ile bile bagli dcgild~'. 
Va~ingtondaki A.Iman Sefiri, 1° 
yodaki Îngiliz Se!irinin haline bll: 

.. 11~ 
karak mukadderahna ve t11l 11 

sükredebilir. Mistcr Eden Mos1'.~ 
~aya gidccek ise ('.ok mümkiin°

11 

s.~··· ki orada Stalin Yolda~m tavll de 
tile Japonlarla da gorü§rnelcf 1• 
bulunmak istiyebilir. Çiinkii u•:.0 
mamahd1r ki Rusya bugün 'fo .tl 
ile hir dostluk ve ademi t~ll~ "' 
pakh ile baghd1r ve Stalin 'fo1'~,.. 
ya Londra ricalinden çok daha > 
kmdrr. . 11111 

Prens Konoye buglin Va§11•1~ rill 
ile gorü§mektedir. Demokra~11~~ti
<;1k1~1k durumlarmdan âzanll ~~.11 1 
fadeyi temine çahsmaktad1r. ·9,. 

§ekilde Londra ile de ipi 1<0
':,,1, 

maksrzm nimetler elde etrncl< Jti1'' 
!tir Japon diplomatlart için b0

•11 de 
k ·~r 

maz f1rsathr. Vladh•osto 1· ,.. 
hir abus çehre gostereorek )lei;,,1 

(Dennu 3 iincii -11 
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Srvas kongresinin 
yzldonümü kutlandr 

Fransada bir 
suikast da ha 

!le.DAM SAYFA- 3 - ------------·---- --
SPOR AVACU OK Ankara - Îin1ir 

bisiklet yar1~1 K1racag z, dü§ecegiz fakat yüzde 
IKütahy .. ya kadar olan •• Î •• k t • ·1 .., 

Sabik Sen mebusu· t<\snif neticeleri Y. Z Ur ayyareSJ] e UÇaCab Z 
-------- tabanca i·le 0 .. ldürüldü Kütahya, 5 (A.A.) - Yarit1 ta. 

T lcibe mcmur hususî muhabiruniz 
arihî kongTenin topJand1gi ~lVaS lisesi Paris, 5 (A.A.)_ Sabk Seine bildiriyor: 

onÜnde bir geçit r~smi yapild1 meb'usu komünist Marcel Gittb~~ Ankara • izmir ~t yar1§1-
' . _ . . 1 dün •Quartier des Lilas• da ~ run Kütahya}-a kadar olan umumi 

Kar~ila~acag.m1z lütün güçlükler bizi yildumamali, bilâki~ 
gayretin:.izi ve azm;mi:r.i, heyecan ve iman1miz1 arthrrr.a!1ci1r 

.:s.,,as. 5 (A.A.) - Swas halk'. I ~n a~. meraa1m.1 yapilmt'i V:'> suikasde ugramittir. . ta.sru1 neticesi §wlur: 30 Agustos çi!te bayramdir: z,,_ y orne. lr.tic. Her ;., lzde oldu~u "Î• 
d. Un larihî Sivas lron:'.!reSimn Yll'l1U büste bu. un tesek. küller ve mu. B1s1.'letI1' o'-- katil, bir kaç el 1 Osman ("•"'·ehir) san ma &zan .,... · " ., "' "'" - ~~ - fer Ba)T3J'Ill, Tayyare Bayram1, r 1 bt tayyarecilikte d.• ·Yapamayi:z;, 
lkinci y1ldiinümü içten teza!1üratla es5esel.er adma ç<o1enkl"1' konmu~ rüvelver attrktan sonra kaçmaga yoyu t~=aktadrr. Müddet 20 sa· Tayyare Bayrammm, 30 Agustos 1 Ab• d" D J yok, yalruz ve 03~,. cYapanz. 
kutlallllJl.acdtr. tut. • '"--'" ' muvaffak olmu~tur. at 40 dakika 45 saniye. Zafer Bayranu gibi, Türk vataru. • 1 ID a ver vardlr. 

Bu rniinasebetle Ciimhur1yet a.. Tarib1 .kongrenin top~....- o... Derhal hastahanPye kaldmlan 2 - Nizamettin (Eski~ 20 run, Türk istilclâlinin, Türk Cum- " _ Biz, bütün Tûrk mi.llclinin mad.. 
larnnda yapùan t.Orende kalabaltk dugu Sivas lises1 onün.de yaptlan yarahm.n vaziyc!i çok vahimdir. saat 51 dakika 54 sani~. huriyoetinin en kullu bayramlarm. di ve manevî muzahfietin; kazan-
bir halk lcitlesi kaqismda sôz a- •ç1t resminden sonra kongrenm Gitton harpten bir gün evvel 3 - Hilanet (Buzsa) 22 saat 30 dan birile ayni güne getirilmesi· o zamandir ki Tayyare Bayranum ~ olan Türk Ha'1l Kurumun n 
lan hatipler. yqamlan .günün topland1g1 salon He .Atatürk'ün o: komünist partisinden istifa etmi~ 'dakika 36 saniye. nin elbette bir hikmeti vardtr. Bü. da, Zafer Bayram1 gibi tam bir bu ~ ~aracaj!ma iman e n ~ 
ltutsal ;:,~m ve ~--"erini tebarüz 

1 

dast. u ·a.rel edilmi~ \. ·e .Ebed1 ve daha geçenlerde Dorfot'nun ri. 4 - Ahmet (1zmir) 22 saat 44 bayram olarak kullayabilecegiz. bul K 
• " """ . F p .. 1 _. d k.ik. yükletimizi. tayyarecilige \•erdik. Bu, kolay bir i• de,;;Jdir, fakat .,_ unuyoruz. urun:wi layyare 

ettirmi lerdfr. $ef'm az1z hahrasi denn btr hu- yaset ettig1 rans1z apu er pani. a a. l . ki eh . .. ..., ... - yanmot. ;,.;_ atbaL ilk adun'-r1 
sine girmi~tir. 5 - Halit (!stanbul) 23 saat 21 en ymet vc <>mnuyeli gos- lâ imkâns1z da de-gildir. Eh..,rir k ... ~ --.-· .., "' 

Bunu mütealtip Atatürk büstü. ~ içinde tazi.mle arulID.'tltr. 1'ermek için Zafor ve Tayyare bay. ,_, .. d . uvvetlendirmesi ve s1kla~tirma;. 
Paris 5 (A A) Dü' n a1.·am dakika 3 saniye • iu ''UZ e vü.z Türk tavyaresi ,-ap• 1 

oskova ma
kamlar1 k1~ için, 
tedbirler al1yor 

RUZVELT'in 
Kanada Br §vekilinin 
nutkuna cevap ver· 
mesi ç o k rr.uhtemel 

, . . - ,.., . _, __ ' ' ' ' - stikl.il Harbi ziluti ~et ,.e ruhu 1 l~ 
bir suikasde ugrayan esk.i komü- 6 - Hamza (tstanbul) 23 saat ra'"""''ru bril~t.lr~lerdir. 0 bilecegimize inanarak iman e- ' • 
nist meb'us Mrn:el Gitton ôgleden 33 dakika 10 saniye. halde bu, bir lesadüf degil, bir derek ~'e ba§ùyaLm. tu.ttugunu koparn a i kâfüiir. 

Sb · (1 t bu!) •• sembol.dr 1r1· "ay-· tay,·arœilik- · . . .. . . Tayvarec·'"':n tarihin.l tekik 
sonra, Tunon hastahanesinde ol- 7 - a n s an ~ .. saat 2.2 u " ~1 

, Ikmc1 dunya harbirun ..,tra.ünu- eder'"'; , ::'fi .. • 1c· 'lk •-- .. 
mü~tür. dakika 5 san:ye. te de. 30 Agustos zaferi gib;, büyük Z1 sarJD1'. ber mill tin kendi dier- 'bei . "~'J:=iz i_ 1 ""'ru: 

8 _ Hasan (Bursa) 24 saat 28 ve ;;erefli bir zafer luzannutk lü.. diW!' dü~rr.u~ olmasr. Türk ha.-aCI- enn~ce }-.et.i »e futur veric1 
Leipzig sonbahar dakika 9 saniyc. zi:.munu •. her ytl, bu büyük günde w.: sanayï:nin kurulmasma asia o~m~~ ra· en hiç u~1rruyan 

9 _ Kemal (Esk~hir) 25 saat Turk m1lle:me hatirlatmakhr. b:ir mâni l kil e:.mez· b aea bir wmt, ç sarsùmiyan btr 8Zlm 
Pa • • 1 J. Evet ta likt 30 ' ' u, yap · · i.;.,. -•-· '-d ' • ,.,_ nayiri à{apanw 26 dakika 12 saniye , yyarec1 e de A- • . . .. 1 t'. f kat za •e....., ,.....,,,,µn..,,. a.<ar,... saye 

Bir çok yiyecek maé -
deleri depo edildi 

10 _ Ali (E.s"'"ehlr) 25 saat 33 gus· os zaferi gibi bir zafer, Türk gtmidz 1"'1 guç ef~f 1r1k:;..,
1
• . aynki .mile. bugünkii har'Jcah b3$M!lar 

Lo-~ra 5 (A \) oun·· Lo- Leipz:g, 5 (A.A.) - Be~ gün de. ...., "illet' , tt man a mtn'll a un= l'Y- Id ed 1 . 1. T" k .,....,. 
""' · ·' · - ~ dakika 33 saniye '" 1m! mev u ur; fakat hiçbir t, f' : __ . .. · 1 e e 1 m1~ ir. ur tayv~...,.1 

drada. Knada 3 as .. veklli Mackenzie vam ettikten sonra Leipzig sonba. . 1--'er em·'--iz g t . b''-'"· me crn '"' ~ ru ....... mr. c;un- . ,,_ .. k 
har pana"'ri dün kapannu~ttr. 11 - Mahmut (Hatay) 25 saat """ ' "'"' ' ane sa ve u,.,,,. k" kol · · h k if t 37nl yo ..... yuruyere gayesme, 

Ktng tarafindan sovlent>n nutka 34 dakika fe<Ù\kârhklar yapmadan kazanila.. fb~t- 3! 1f~ükler. es Y!,~:· ~-~ 

1 

iilkiisüne varzaktir. 
Moskova. :; (A.A) _ Mnska.vo C" h · . R lt' · • 1922 . • u un guç ert 'l'ene""" muvou- • _ 

!llakamlan hallan lru;t kahil oldu- Amenka uro U!Tf'!Sl uzve tn --· . 1 Kn§uculardan mühim bir klSnu ilk 1 maz. 30. Agustos zafon, Tiir\c \ fak ....., muzaffer olmaktadu-. Kar- E~dt $ef Ataturk. 19 yit e<>Vel, 
liu d~recede rabat g"":rebùneS.C yakmda âleni be'anatla cevap M k d etap'.a yan!t~ bir yoJu takip ettik- M1Uetmm 19. Ma~~ 1919' dan it1. I ~a:iacag1m1z güçlükler-bin yil. bugun: . . 

-, ,•ermcs1 muhtemel oldugu sêi)·lt>n- os ova a !eri için yan~ harici added.ilmi•- baren, tek .. b.'r kü_ •. le hal.r.~e ... t."': dtrmamah, bilâkbi ""'VI"!!.. tim1n. az. . ".ord. u.lar •. llk hedef"uuz Akde. 
'Çin bü'.ün tedbtrlen alm11lttadlf " h LL k t k d kt 0 - d il 1 T~kted1r. Kanada Ba~vekili Bir- l't'rdir. Flikat yar1sa dcvam etmek a ..... u u 1çm e. 'e an ° ugu m1mizi he~ammm ve itna.IU- hiz ''· <'?l.• 

Muazzam m1ktuda
0 

yi~k blrik- .e~ik Amerikanm barbe dogrudan konferans tedirler. ' mukaddes bir ülkü olmu~tu. O ·tl • 1 d E" - - ;ue kumanda.ruu verm~ti. Bugiin de "-·i d _ _. . k L • . 'ht' 1 mm ar 1nna r ir. ger, onum i . 
.... 1 rnektedir. Bun.!.'.lrtn arasm a dogruy-a müdai1alesi lehmàe, bir Fu a r te n i s l ....... en azanrra .. 1cm, '. iyar ar. çikan 0 say1srz, 0 f....-kalâde mÜii-1 Büyük Milli $ef. smel In.ônü: -
\lio.oco tan patates w 214.000 ton ingihz devlet actami tarafmdan (B~ tarafr 2 nci sayfada) _ kadmlar, çocuklar da. birer Meh. külâlt iktiham etmek kahramanh- .Türk ~çli~. bedefùuz gok 
di~er sebzeler vard:r. ,,mdiye kadar soJyknmi.,-,,n en a. Merikalil:udan, hem R11slarolan bir mUS8b8k8(8rl metçik -~ibi_ yillan:a .rah11lar, bu gint gèistcrmeS?ydik b!iklâl Har- hâkimiyet.idir, ileri!• diyor. 

Evvelsi a am t.foskova l>eledi- ~fi< hi ab1 rrad etmi~ltr. E.sasen. çok fa dalar uman ve Amcrikan tzmir, 5 (A.A.) _ Ankara, Îs-1 za!er yuz bmlerce Turkun karu ~ bini yapama7, 30 Agustos Zaf<'rin1 Ktracagtz, dü~ece. giz. i\lecegiz; 
.. scvkiyat1na n1üsaadeyi bir miiba- cam pahas1na kazan1ld1 Bugun · T · k l Ye rei.si Pronill, Moskova yera1" ou nutuk Londradaki siyasi rical dele al<çesi gibi kullanan Tokyo ~hu~k~ tenisçilerinin i~ti- 1 etrafmda bil'ün bir milletin hür. kazanrunazdtk. Bu zafer, bûWn fakat _:üz~y~= ur ta,~::~~~{ e 

§irnendt.'--r ; ·••"•·ooTar'"'n hav" l ·4~rinde az çok cesir )·apœaktan ricali ayni· ~··ile 1.ngili'-ler,en de ra e e o duklan fuar tenis t . " . d yokh.tklan yenerek kaun1J~ btr uçacagrz; ur un u~ 1.S >.a= 
n: ~-. wu ~u • " .. b k 1 d" .. .. me ve mmne •"• ayru zaman a . . •. b' , 1 la.A 

hün 1 k · • k h-". ah ka;mam4!tr. D:ger taraf an 'aha a.,.21 se. 'Ier k•parmak i'sti've. musa a ·a anna un Kultürpark h 'ft'h 1 ··id··· wikadrr ve ber tua~umuz 1,te lell".lll edecegiz. ize mev u o cUm anna ar~1 w>ma a.un . , , te . kl"b .. k tl . eyecan ve t 1 &ra eg1 1g1 . ,_ . _ _, . de k • 
g " Jirlc~ik Amer ~anin m1hver dev. ~'l'r. Atlantik huoinde rabat kn. ms u u or annda saktn bir D 1 nardak' z 1 A-b'd . bize muvaffakiyd va""·dcn b1r bu ..uer1 az.anacagiz. 
et1r1Jmesmin tamamlondl{im1 SU , seyirci ka!aba!Jgt onÜnde ba:•Jan. U'.11 U~l , . 1 . a e~ l es1, 

lenlls vc dem~tir !ri.;· • • 
1 

etlerine kar'11. g1tg;de daha sarih abilmck ve Ruslara yardtm icin rru•tir > ,,...,hitlerinuzm kcmik en üstünd~ 
i · . . . . . bir vaziyet ald1g1m gos eren ema· Anglo - Saksonhrtn f..takârh!:la Kad.m erkek elli<•e yaktn tenisçi 1 gazilerimizin _kanlan ve _onlann 
slasyonlarda b,nlerce çocuk }a- 1 .. 'ülm" , .. han-' hudu"--a L-, ... gr'd b'le , lr d 1 1 . 1 ~a . . . - . . re er gor u~.ur ' "' .... """ . ...,..., e ' . nin i~tirak elmekte oldugu bu mü. ar asm an ag iyan ann gozy"" a. 

r ''':iyuk tarihî roman:161-------------... 

l Sultan Aziz N~~=9.~~~~~ ~t. buyukler lÇlU u tuste ik? St. L d • ('A) B '-··' -ee<ler1n1 1k1de brrde J•p<>nya tart. b k•l ., .. d ed k . nvle knrulmus harïkulàde bir f<'-' on ra. o .-... . - ~ma"""e- k d 
0 1 • b' sa a " ar U\' gun evam ece tir. • 

a Yataklar kurulmu~tur. Akar su sinde dün Londrada Mackenzie "" ta 1r. rh 1gt rraz dumanb f b L G 1. k dakarhk sembolüdür. 
~e;:~,•-;. t a t I.e · ' ~üriince bir ilcri adnu atmaktad,.. I ener a1~Çe en Ç 1 Tu"rk'- m<'v'ut Ta'l"V3. re Zaferi ~- - " • d p d' h 

u ~~ uv;ue ver ri yap~ King tarafmdan ôylenen nutuk c "" _ Sonras1 kolay .. ben, size hnr. Çù.nku ..,irvaru za e, a ~a a 
~e h tt" d l •-1 . t rer~·at çoii;nl·nca biraz dnrm.ak_ta 1 klu"' bu""nu··n kir baJo .. u ancak 30 Ami:rtrn; Zaf ri ëirnek tu. - 1· • 1 ~. h 1· . . verilecek 1· ih a a ra yo a 1c1 mer .. .,., en e. hakkmda tefsirlerde bulunan ., ,... llg1mmn bittil!in1 soy tyecegun.. LS a.., a 1 1çm ay aya 
l.o l • B. l '·" ·1 . 1 \'C etnftna bakmmakta, fakat tkm. tularak yap1!acak eal:tsmalar kal B bepl b te - o unmn< ur ma ar .wmi eSl il T ' h t Ka d F b h ,..._ lik Kl"b" - ' yahut haher yolliyacat.m. siz de muanz tlll§!t. use e u ~ , -.· · • • oa· y e.egrap gaze esi na a ci a.W.., <la bü1rla.maktadir. Ja. ener a Çe =nç u u za. gayrctler ve fedakârhklarla tahak.. 
•Ocuk · L.... - t-'·" · t t· •1.,,. b 1 1 sara,·1 hümavuna gelip efondimi.ze ~tithat pa§amn parmag1 olduguna ar 1ç1n u.u;;ll.'il ya..,... s.ig1- B3'1veldin.n ·Yalntl kalan hiçb1• uo11yan1n takrihen ~arm1 asrrdan man zaman er 1p e, 16 1 a o ar- kuk edebi·1,·r. , ' 
~kI d b. · · b m1hrcm clarak boyle bir habcr al.. kanidi. ar vücude ge!.ireœlt ~ fazla memleketin emniyet e olmadi;\t ·a1la bii· znmJnd1r larihi budur. an mm u sene Suadiye Plâj 
ah k b'd G · d 13 .. • Havac1h~m rr.edeniyet ve nûllî dig· mm arzedeceksmiz.. mesele Her ne hal ise ~irvani zade Ha. 

§ap b:na bull.man maha.Uelerde nazariyesini kat'iyet!" izah ettigi. 1'u ·yo, ' ayelle alcyhine diinecek azmosun a aym uncu cumar. 1 kt "" k 
·b· .. .. t · k k • 1 1 · kl. müdafaa - ki o da ba~h ba~ma bü. 1 tus:amam olacak .. efe.td1miz, büs.. !epten .H.icaz. • _10. una Çt 1. . "". ca on bir yeralti a.i""n~n. hazirla. n1 yazmaktadtr. <?• 1 gftrunen nll'la>avver kor.~c . es.i a §ami 1r cg ence en ~e m. . -•· d 

s• ....,. ran<tan •Înwli lehhufe inenfaat'cr , de ve Klüp müessis âzâsmdan tün bir medeniyet demt>ktir • ba- bütün :nanacak .. $irvani &lubetme kum çêi.lle.-in1 ç1g01ye,= gi. 1yor-
llaca.kt1r. Bw-al;ira da ,..atak!ar ya.. Bu gaz«le Mackenzie King'in ktm da b .. ük' k h ak du 

• 1 c:: '"•pannak pro;:ramrm tatbik et. Münir Nureddin'in i§tirakile vere.. In n uy 'Ymet ve e em. ugr.yac .. · 
PLacak ve 90baJ.ar kuruJack.1r. nutkunun ,..,imdiyc kadar gorü. •'lckte-Oir. Amorikalilar da belki cektir. m.iyetini, ar•tk uzun uzadaya iza.ha - Ya b1z ne olurU%!. Niioayet Tâife geldL Ve orada 
Bundn ba;;k:a 300 tnna bombalarrn 

1 
nür ~uret:e yaptlan her türiü yar· iksi ümillerle mcslw bulunuy<>r· lüzum gèirmüyoruz. Bu harp ha. _ Biz. o zemini d hanrlar1z .. v"!at ett.i. Denebilir k~ ~ll'Tani :ra. 

tesîrine mukavemet edecek suret- d1mm fevkinde bir yardtm yap1l. lar vc Rus1·nmn Jooonlara icab1n. M J • vada hâkim olmadrkca muzaffer - Nastl Sultam.m·!. . den.in yüretine irun~ti. 
te •ag!a~tnliru~trr. Bütün bu mas1• lüzumuncian bahsedcn kts- da mii~külât çikarabilccri!;ini dü~ii. a a t Y a Y e 0 l , olmantn degil; bar;> 'etmenin hile - Sadlk b": bt>nde h~line geldi.' $irvanî êibiir du.nyaya gôçtükten 
1
§ler 17 i'ktc§rinde bi~ olacak.. mmt tebarüz ett,rmc!tte ve ~yle nüy<>rlarài. h •• k,. k . k" , • . 1gmizi efend1m1ze munasip yolla ar- sor,ra HWieyin A1'ni pa§a, derin bit 

ltr. aemekl'edir: Diplomaoi oyrn'> 0 kadar U Uffiet QDag" l ~';;' ~~:,~~ !=~~~ • zederiz.. be11ti de sadrazam oillr- nefes alm1~t1. Arkad~!art da fe. 
PronJn, Moskovada maazzam kl · ·r • · b' b' · sunuz rahlam><t1. ~ka degH, ~irvani za.. 

ld Bu sôzler Amerikan blk!r.a h: 51 ·~01·~· gm ' '-~nu · ir ir ne ---<>--- g"kl-de tayi·n - halledil1'yor d~ " "' un v k" .. "' k b l k' 0 - c• '" • c- Ded1· • 1 · .. • ·· fâ • be e omur ••O u u unma .a ta ben süylenml tir. Kansda Ba~- Arap saç1 gibi girmi 't'r ki alâh. l b · • d . . .. . . · . .. . de eger mese enrn 1çyuzunu · iev 
raber mahrukatta tasarru! ya. vekillnin istcd g... hareket Amerika 1 ~~r .. dcvlet adamkri. bile az çok n~aal itt1, aireler mekte ~ta yok!ur .. Bugun iç:n :1ân mükemmeld1. .' itekim b~ 1 mi~ ve Pad.i;;ah hakikate vâktf bu. 

Pùrna9Jm tav.>.iye etrru;;ür. run Uzahark.a m~t..,rcl<en hare. '1Uimn vukuatma bagh olarak sal- naklettil<'r bJ.r hakikat olan bu iddta. yarm plan tatbik !undu. Huseym . A.-m punm~ olsayd1 ba?ta Hüseyin Avni 
k ·i' . d ç·· . •anmaktad·rlar. Askcrî hnckât si. için bU- bedahattir. 0 hald t pa"'1, serask...- sifatile P~aha. pa~a olmak üzere bütün mütte!ik.. 

DA~ARCJK e:e geçt ec<ogme air orçil tara· Yasî tcse!>büslcrin mahiyelini .,_ Malatya, 5 (A.A.) - Hükûmet Türk Milleti de yurdunu, istiklâ- hafi maruzatta bul.und.u. Istihba. 1er mahvolurlarcù. 
f;ndan yapdan \'âde mÜ\'azi be. ,ttcn saatc dei:Mirmc1<tec!ir Kihç, daireleri in~aati bit~ olan yeni lini, §Crefini, var!Jgm1 korumak ratm: arzetti. $ir\·aninin vefatl haberi !;tanbu. 

!ta (Ba~ tara(1 2 nci sayfada) yanatta bulu=rak Amerikarun da her zaman olduf:u gibi, politikayt hükûmcl konagma tamamen nak- için gêiklere hâkim olmka mecbu- Sult~n Az~ safl.!. En ~ la geldigi zaman ba~ta Hüs.,yin 
l<i!r1p ahibme uza.tarak sordu: nazizme kaq1 ingiliz camiasile pc~indcn sürüklüyor. 1 ledilmi~ bulunmaktad1r. 325.000 riyetinded.ir. adam1 mabeymCISl Hafiz Mehme Anli pa~a o!mak üzere ~ehir, de. 
-1-le \'llrd11çinde bunun! birlikte harckete geçecegini temin Hüseyin ~ükrü BABAN !iraya mal olan yeni hükûmet bi. Fakat is•iklâlini muhafaza için beyle, en sadtk bendesi Arzmiyaz 1 rin bir nefes alm~tt. 
- Ôlünun korü vard1! .. ik1 ak. etmesidir. nasmda mcsaiye ba~lanmas1 mü. gôklere yükselme1< isteyen bir kalfanm verdi.kleri abere et • Hi.iseyin Avni pa~a sadrazam ~ 

i<n1d kl -11 · · d' b nasebetilc soy!cdi"i bir nulukta ke pa•an nki uyuyordu. Demek 1 . .. ' 
ir çocu ar ' e 10cir 1ye a. Mackenzie King'in nutku ve " millet, evvclâ tay,·arecilikte ve r ' · . . b. d secaskerlik mevkiine geçer geçmez 

i D •• k" "d li · · b C" ' H'' in Avni pap. 1v1 u- ber. e .. 
l'~lltin e.tmi y. iyorlard1,. tu.tt.uk, bu Çêirçilin cevab1 hakkmcla tefsir. un gece l ~} • va miz, yent manm urnhuriyet havacthkta istiklâ!ini temin etme. . ~sel'._ . '. • • harekete geçti. Pa~an:n mevk.it 

a k ul T . - 'J' devrinde Malatyanrn nail oldu"'• id1 Bëyle bir haben vttmek uda llh' d ' 1· ted··· . k·•t.ç 
, ni 1 i kilo kavak 1nc1e1 aldtk, lerde b unan 1mes gazetesi di- .. - lidir. Bu, bir kelime il uçu~ ist;k '. d .1 'd ' m 1m 1. s 1gut1 ser ....... e ya. 
~-y alamaz olay~·-' ""·ava b·.·k "OI ki; de t 11· z e 1ze1 e güzel eserlerden biri bulundugunu kahne eAh .' Lde ha' "' • . pabilecek mevkide idi Ordu clin· ,,._ ...,,,.. ..,~ , ' ve bütün hükûmet dairelerinir. Iâ;i demektedir. Uçu~ istiklâli ise Sultan ZlZ, r , ytrVan1y1 az. . .. • 
, -u, denun elimde ilr.en, ttknaz- $u iki outukta münderiç mâna b' .... lt yabanc1 kanatlarla degil, ancak letti·. Seraskerlik uhd~inde kaL. de ohr.akla bera?e~ devletm but un 
0c~ bo""lece 1r ça .• a mda toplanm1< 'dar · d h"· b ett .. . le t"-. & ka a· D '· "" s lh te~•n eL , ' 1 1 . k.. k .. k d te H•;~ ' esme ,. "'"'m tr va;z1v e 
3 • cevu; semn: tunl!J 1r z ~ ur: evamu .,.r u ~ olmasmm halka temin edeceg; kendi ôz kanat ariy e mum. un o. ma uzere ma ami sa ~re ~-,, . · 
• •

1az1n1 nndtran çanta timdi rama. mek ve mücadelen'n geni~[emesi· Zelzele üç saniye büyük fayda ve kolay!tklart teba- lur. Bu, tabiatm bir kanunudur. yin Avnî p~ay1 getirdt. • . .. 
~· Pidesi gibi yamyass1 olmu§~ ne "" uzamasma mâni olmak için devam etti rüz ettirerek hali hazn· vaziyete Türk milleti. b11 UÇll!l istiklâlinî, Hüseyi.n A\'ni ~a. mera::runa Arz:inty~ ~· pt?Srnrn mu. 

1r1 cevap verdi: henüz Al'1lanyarun tecavüzüne ragmen binamn lamamlarunasmi motèirü, gêi\•dcsi, bütün nazik sevk ziyadesile nail olm~h.L $i.n·aniyi him. mevkie ge~i.n.den dDlayt mem 
'-.._ Da ha ~yi, çocuklar incir yeri. ûugramam1~ o1an bütün milletle. Dün geœ saat biri yirmi be§ ge. \emin hususunda sirfedilmi~ olan ve idare ve kontrol âlelleriyle i.:stanbuldan uza~ta:nak !âz.•~ non ore 7. li 

lllarmclodm1 ~rler' I rin tam bir Îljbirligi yapmalan lâ- o;e §ehrimizde 3 saniye devam eder. .nesaiyi kaytt ve mühendisl-er ile yfu.de yüz Türk tayyaresi yapabil- gelivordu. ~vani~ 1 Ha lep valill- Hüseyin vru pa~a, seraske.- .k 
Oanaan Cemal KAYGIU zundir. )ddctli bir zelzele olmu§tur. i~ileri tebrik eylclllÎ.§tir. diin gün kazanacaktir. t•te ancak gile. derhal Ltanbuldan uzakl* ka~makaml.tgtna kendi yetÎljt~Tme . 

.___ ---------------------------------------------------------cr _________ •___ ttrdi. Sir•1l.lÛ Ha1ebe varmadan Jerinden ve sad:k bendel...-mden 
Hlcaz valiligine nakli emri veril- Ç1rpanh Abdi pa:}lly1 getirtmÎljli. •(z'" b t d , S 61- on be§ sene oldugu için onunla güzel ne de çirkindi. Fakat sade. _ 4J.g1 8iindünneg;. unutma! mi§ti. Abdi pa§a, Hüseyin Avni pa§a. 

a 1 a Ve en1z macera i romani : ,,, --. senli benli konu~makta tereddüt lig:nd~ bir cazibe vard1. :;;imdi II $irvanî Halebe gclmeden yolda nm sag eli id1. Bu sebeple ana ye-
ediyordu. hiç kimsenin yüzüM bakmadan H.icaz valiligine nakil 'l'C taym e. rme vekil eylemi~tL so SEFER 

iil Mak~ad.m ak1! èigretmek de. , de bu ~ zannedildiginden daha ka. 
~aÎ .. hn,,e k:irt'f'Tlak istemem ... n~tktrr_. Sonra ... 

l(fy~iz, lels1Zciyi burada herke.~ 1 - S~'lra? .. . . 
"'<t Yordu... Kanaatime giire bu - Hlç! .. ~funasebet..izlik etme 
~ roonan arda y:mld,P gibî bit POt1 • Lw ... Haydi. git yat art1k ... 
~,,;n P•rrnagr ol.acak. ... Tahkika11- Fakat Poti - Lu· adamakùb iç. 
n;, .a bu noktayt :hmal etrnezse. mùjti. Sulan1p duruyordu. Çenesi 
i 1 'YI olur .. Çünkü kulag1ma ba. hâlâ kaniyan ark.ada Ul1 kucakla 

/;Ylcr geldi... m1~, ondan üzür diliyordu. 

d.;~ '~~r Loltlcll'l'in metresi mi var Hava serin oldu~u için Megre 

~ - lfay,., •• Ne miinasebet? ... 
~ ke inde n.u;anlw vardt. O. 
tria k~~radan hoer gün alti sayfakk 

P•ar t;llndt!rlyordu. .. 

~ 0 halde hangj kadindan bah. 
:te •muz! 

- Ben de bilmiyorum... Bello 

90k:aga ç1kt1gt zaman )1lkas1m. 
kald1rd1 ve cllerini ceplerine sok. 

tu. • Plf.j otelî• nin holünde haSir 
bir koltuga ot.urmll§ bir genç k1z 
gèirdü. Ba~ka bir koltuktan bir a. 
dam kalkt1 ve s1kilarak gülümse. 
di. Bu Kemperde muallimlik eden 
Joriss.m id1. Megreyi gônniyeli 

Affedem.... Matmazel soruyordu: SARI ÎSKARPÎNLER dildigi habM"ini alm1~t1. . . Hüseyin Avni pa~a, sadaret mev. 
Leonek ile biraz evvel geldik... - Masum oldugunu siz de bill. Evvelâ bu saattc tcnha olan $irvani zade. ~ma gel".nlen b_ir kiine gelir gelmez harekete ge.;ti. 
Ben bütün otelleri arad1m ... Sizin y-0rsunuz degil mi? plâj boyunca, sonra rihhmlan ta. türlü biJmlVlOrdu. Bu fel.âkellenn PadÎljah1 zehfrlemiye karar ve~. 
için .... Senin .içtn ncrede. ise gc .. lir I U_ykusu_ nda_n u.vanan kaptcr •ft•- ki Pad~h tar'a!tndan geldigine inan.. m;•ti. ' _ _._ 'ben yanyana, konu§madan yürii- ....., 
dediler ... Ma.ma~!. P1y.,... Lok- rar yataga girecegi zamani sabir- yorlardi. ~ \ Ve Padi~ah1 zchirlerr.ek gayet 
len~'in. ni§anbs1d1r ... Gelmekte LS- i Sizhkla bck!iyordu. Yel-eginm düg Sükûtu seyrek fasilalarla ihlâl Fakat Hüseyin Avni p an..n bir. k.olayd1. Çünkü Suit3 n Aziz, o de-
rar eth de... 1 rrelerini ~imdiden çèizmü~tü. denbire sadrazam ol~u ve üste de 1 rece takyidat k1ymet vermezdi. 

B . J b' ' · J B .. eden Mari Leonek imdi hemen ta. ·-ask•rl1'k makam1n1n uhdesm· de He'ie, Arz:tn1"yaz kalfa, pa·,an·.n Jraz so gun, :raz çe1<1ngen u. - unu yann gorü~riiz ... Siz ~· ~ ' 
zun b-Oylu bir kiz ... Mcgre elin; de otelde mislniz? bii dcncbilcek bir sesle kon~- kallJll biraz ~irvaniyi dü§ünol'1r-j emrtnd., bulundu~u müddetçc Pa 
Sikarken süslcn'1lckte acemih'' f Muall:m hiraz kizararak kckt>le. yordu. mem~ degildî. 'di~ah1 zehirlemek ko>ayd1. 
gêisteren bu taïrah kmn a·«mkâr 'di: - Onu gêirür gêi=z sevecek- Lâki.n, ~irvanî bir türlü Hüseyin Hûseyin Avni pa~a. Padi~ah1r 
oldugunu anladt. 1 _ Sizin ... Senin odanm yanrn siniz! B~ka türlil>ünü tasayyur Avni pa'l"ya atfi lrusur edemiy-0r. katlini, zehirlcnmes:ni kat'iY) e~ 

Gt>nç kiz 1-r ~ey siiylem1y·ir- daki odadayim ... Matmazel Leo- edemcm! Boyle bir çocuk nasil o.. iu. Nas1l olurdu? Bir arada karar rrüttefik arkada;larma açm1yordu 
du. Bu kars.ùa•mamn tesiri allm. lur da... verdikleri ve itti!ak ettikleri bt.r · Mithat pasa, kaU meselesine •1d 

' nek te üstümüzdeki katta ... Fakat · ' 
da idi. Senelerdenberi muallim. Megre ona tecessüs ve takdi • is üzerinde kendisini ele vermem~ delle muhaltf idi. Hattà, bir gim 
likten yukart ç1kam1van .rorissen ben imtihanlar dolay13ile yarm le baluyordu . .rorissen sabahJe,;~ olabilirlerdl . .. Hüseyin Avn1 pa~ay1 tehdii oile. 
de adli zab1tada parlak bir mevkie gitmek mecburiyetinde;vim... Bu k d K • • · $frvanî zade, daha ziyade Huse- etm~ti 

husasta fikrini êigrenmek istiyo. er en en emper e hareket ehnl§ 1 · A · ile icrkada ·larm1 
yükselen arkad~inm kar~1smda k ym vru P'4a ~ Milll.at P'4a. Hii.eyin Avni pa-

rum... genç IZl Fckan'da yalruz btrak. Padi•ah taraft added. ip kendisini paa· alu katlcd .. · 
§imd:i susuyordu: ' ~ ~ ccegm• ve ya.. 

- Biraz evvel sal-0nda bana ~ Megre tekrar etti: ml§ti. yoklair,n ve uunirini anlamJi zan.. but zehirleW:egin haber aLnca is.. 
. .. t--"'er Fakat - Yann! ... Yann .vine gorü•ü- - Benimle beraber gelmesi için netm~i. van etmkti. dam Megrey1 gos e<<= .. ' -. 

kendimi tanitmaya cesaret edeme rüz'.... rsrar edemem, dem4ti. Filrrinœn Sonra $J.rvani zade darbenin da. Mithat pa§a, Hil.seym Avni pa-
dim... Odasmda yatarken yan uvkuda dônmiyecegini biliyorum... ba ziyade Mithat p~a tarafmdan '~aya celerek: 

MellI'e e-enc Jaza bakiyordn. Ne ol•" 1ro ..... ~,.,1..1 • ..,i,. (Deva1111 var) da '7Pldigine kani idi. ll)enlUl var) 
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Istanbul 4 ün~ü icra GA YRIMENKUL SA Tif; ILÂNI Alman tebligi 
1Battanf1 l IJlci ayfada) 

Alman kolordusu, 4 Eylûlde, Sov. 
yet geri kuvvetlerini etici bir he. 
zimete ugratm1§hr. 

Alman k1t'alari, sür'atli ileri ha
reketleri esnasmda bir~k yol mâ. 
nialarile ve Sovyctlerin patlatm1~ 
olduklan lâg1mlarla kar§ila§rnl§ ve 
geçmi§lerdjr. 

Alman kit'alan, Sovyetlerin mu. 
annidane müdafaa ettikleri bir 
mukavemet hattma ula§mJ§lar ve 
bunu yarm1§lard1r. 

Bir Alinan firkasmm bulundugu 
bôlgede ccreyan eden muharebe. 
Jerde, 241 Sovyet tank1 tahrip edil
m1 tir. 

---()>---

Bulgaryada Alman 
tah,idat1 ,ayialar1 

(Bali tar:lf1 l blci sa.yfada) 
:1ye nezaretine gêire, Aman • Türk 
inünasebetlerini zehirlernek mak.. 
iadJ.!e yap1lan te~ebbüslerden iba
rett.r. 

Hariciye Nezareti âdcti veçhile 
.neselenin askerî >eç.hcsi hakkm. 
da beyanatta bulurunam1~1r. AL 
manyanm Türklere kar§l tecavüz 
niyetleri besledigine bizzat Türki
yenin inanmad1g1 kanaati Berlinde 
mevcuttur. Alman terninatmm 
Türkiyenin itimats1zhg1m tevlit 
edecek rnahiye~te olmad1g1 da â. 
§Îrkânhr. 

Von Papen'in Almanyaya yapti. 
gt eyahat rnünasebetile Alman 
Hariciye nezareti bu scyahatm ma 
hi_yetini yeniden tebarüz ettirmii1-
tir. Bëibre.krerinden hafif surette 
muztarip olan Von Papen, tl'davi 

ltwa almacakhr. Bu, Von Pape
nin orla ve yakm ;1arktaki vaziyct 
hakkmda §ifahen malûmat verme. 
sine ve günün meselelerini mü
zakere etmesine b'.ttabi mâni de
g1ldir. 

Maamafih, Alman • Rus harbi 
buyük muharip devletler arasm
daki kuvvet nisbetlerinde yeni bir 
\•aziyet dogunnad1g1 müddetçe, bu 
gibi rnüzakerclerden büyük degi. 
§Jklikl r ç1kacagma in!izar edile. 
me?.. 

Ïngil1cre ile olan ittifakmm çer
ç c v e s i dahilinde Türkiyenin 
oynayarag1 roi hakkmda ge. 
çenlerde bir Amerikan amiralJ ta

japon siyasetin
de degi§iklik mi? 

(Ba§makaleden devam) 
m1~ olmalarmm kuvvt>tle muhte. 
mel bulunmas1, 

2 - Sovyet Rusyamn, Almanya. 
ya kar§I maglûp olmakla beraber, 
enelce tahmin edildigi pbi sür. 
atle yikilmam1~ ve Uzak §arkta 
kuv\'etini muhafaza etmi'J olmas1, 

3 - Japonyaya karip, Amerika
ingiltere ve Dominyonlari • Sovyet 
Rusya • Holanda Hindistam ve 
Çindel} mürekkep kuvvetli bir 
maJlzume kurulmas1, 

4 - Çinle dort seneden fazla 
zamandanberi ugra§an Japonya. 
mn, kendini bu manzume ile de 
muzafferane rnücadele edebilecek 
kadar kuvvetli gormemesi, 

5 - Uzak §arktaki ingiliz, A
merikan, Holanda kuvvetlerinin 
gittikçe artma~t ve So~·yetler Bir. 
ligi Almanyaya mukavemet ettigi 
müddetçe, ingilterenin bir milyon 
ki~iyi buldugu siiylenen Hindis. 
tandaki ordularmdan büyük bir 
k1sm101 Malezyaya sevkedcbilecek 
bir '\'aziyette bulunmas1, 

6 - Uzun sürecegi anla!11lan boy. 
le bir barpte, ingilterenin, saytlar1 
miitemadiyen artan büyük zuhh
larmdan bir k1smm1, ~imdi adet. 
leri 17 ye ç1km1~ olan Amerikan 
zirhhlarmm yard1mma gondert'bi. 
lecek bir hale gelmesi, 

7 - Uzun bir barbe Japonyann 
k&r§I mdaki müttefiklerden daha 
az mukavemet edebilccek bir ikh. 
sadî az' :tte olmas1, 

8 - Japonyada harp taraftan 
11 kerlere kar 1, firsallardan isti
fade ederek ihtiyath ve tehlikesiz 
bir surette geni lemck taraCtan o. 
lan ticaret Ye sanayi adamlanmn 
muka\'emeti. 

t~te bütün bu sebepler dolay1si. 
ledir ki Japonya, belki de muvak. 
katen anla~mtya mütemayil bir 
siyaS:t takibini terdh ehnÎ§ olabi
lir; fakat, herhangi bir hâdisenin 
yeni bir sürpriz dogurabilecegini 
de unutmamak liinmdn. 

Abidin DA VER 
--~<>---

Bir • .. Iman mecmu
as1n1n makalesi 

rafmdan yap1lan beyanata Ber. 1 .. a·· ... 
Jinde -ehemmiyet venlmemekte. §U~ ugu 
dir. ne 1r ve 

hr? 

1Baoîtarar1 I incl sayfada) 
ekmek kmntilan acaba 
Almansa ona ne verebi-

-o---
Sovyet tebligi 

<Ba4 tar:ll1 1 Ulcl sayfada) 
yct lebligimn zeylinde izahat vc. 
nlmektedir Bu za) iat yekûnu, o. 
len ve yarah ve esir subay ve as
ker olmak üzere yedi bindir. F1rka. 
nm mütebaki k1Smma, tekrar ni. 
zama girmek üzere geri çekilmek 
emr1 verilm4tir. 

Moskova, 5 (A.A.) - Resmen 
bildirild1gine gêire Balt1k denizin. 
de hiçbir Sovyet harp gemisi ba
t1rilmam1§t1r. 

Moskova, 5 (A.A.) - Dün Sov. 
yet istihbarat bürosu reis muavini 
M. Lozovski gazeteciler toplant1. 
smda demi§tir ki; 

Almanlar Leningrad'la muvasa. 
lanm kesildigini veya ~ehrin mu
hasara edildigini iddia ediyorlar. 
Hâdisekri henüz olmadan bildir. 
rnek Alman propaganda.unm eski 
âdetidir. 

Moskova, 5 (A.A.) - Réiyter 
muhabiri yaz1yor: 

Leningraddan gclen bir habere 
gore Leningrad cephesinde birçok 
bolgelerde çok çetin muharebelt>r 
cereyan etmektedir. Almanlar sf'. 
hir istJkametinde yeni hücumlar 
yapmak ümidile mevzilerini takvi. 
yeye le§ebbüs etmi§ler:oe de de
\"amh Sovyet taanuzlan yüzünden 
yeni mevzilere yerle§miye muvaf. 
fa olamam~ardir. 

Bir Àmerik&n 
torpitosu 

(Balftanf1 1 ln~I ~ayfada) 
Jar lt> mukabil hücuma geçmi~ ise 
de bu hücumun neticesi malûm 
dcgildir. 

RUZVELT :N'E DÏYOR? 
Va~ington, 5 (A.A.) - Reisicüm 

hur Ruzvelt Greer ismindeki Ame. 
rikan torpide muhribmin mütead
dit defalar taarruza ugrad1g1m 
Eôylcmi~tir. 

Miitearr1z bulununca derhal im. 
ha edtlmesi için lâz1m gelen ted. 
birler almm1st1r. 

Va~ington, 5 (A.A) - Bir A
mcrikan torpidosuna kar~1 yap1Ian 
hürum hakkmda kendilerinden ma 
l(m:at talep cdilen Bahriye Neza. 
rct1 l'rkâm, bu hürumun fecirden 
evvel mi, yoksa sonra m1 yap1lm1~ 
oldugunu tasrih edememi~Ierdir. 
Maamafih, iki bahriye zabiti, tor. 
pidolann arkalarindan btrakmakta 
olduklan izleri geceleyin gêirmek 
mli'"')kÜn olmad1gw1 soylemi~tir. 

Alman hükûmeti ne üs satar ne 
imtivaz ne de i'5ham v~ tahvi1'1t, 
Alm~n hükûmetmm ycmek rnasa
smdan Ruzv-e1t iç,n cloki.i1rcek k1-
rmt1lar yoktur. Sonra Ruzvelt'in 
ne Alman kudret sahasmda 1~i 
vard;r, ne de A\·rupada. Buralarda 
toplanacak hiç bir §ey bulam1ya. 
cakti.r. 

Almanlarla ingilizler arasmdaki 
fark i~te budur ve esascn bu tarihî 
barbin manâs1 da i~e bu farkta 
mündemiçtir. 

Almanya, ingiliz - Amerikan r.i
han tahakkümüne kar§1 Avrupa. 
mn istiklâli için muharebe etrnek
tedir. 

Beyaz Saraym efondisi harbin 
üçüncü senesi ba~mda hâlâl geçen 
büyük harb!n hayallerile ya§1yor 
vc eslefinin vakhle yapm1~ oldugu 
gibi bir gün gelip kendisinin de 
bir dünya hâkmi gibi Avrupa m;I 
letlerinc emirler verebilecegini 
zannadiyor. Bunun içindir ki .Hit. 
}cri ve onun nazi lmvvetJ.erini> im 
ha yolunda hcr §CYi yaprnak isti-
yor. 

Her ne yaparlarsa yapsmlar, 
Çêirçil ve RuL\·elt bu harpten yem 
b:r Avrupa nizammm Ç'lkmasma 
\'e bu yeni nizamda A\'rupa dev
letlerinin hür olmsama. emniyet 
kirde ya~amasma ve arhk Anglo 
Sakson devletlerinin tchdidine hiç 
bir Yakit ugramamasma mâni ola. 
m1yacaklard1r. 

1 RAN 
(Bat'/ taraf1 1 in~! sa yfada) 

üzerinde mühim blr iltisak nokta 
s1 olan Kazvin'e kadar · gcri çekil. 
meleri, îranhlar tarafmdan arzu 
ediltligi soyleniyor. 

Son günlerde ycni Ba~vekilin 
ehemmiyetlice olan hastahg1 dola
y1~iyle, müzakerat gecikmi~tir. 

lran~aki Alman kolonisine ge. 
lince, Ingiliz elçiligi, mi.ihim smaî 
te~ebbüsatm, bilhasa Maveray1 
iran demiryolun normal §Ckildc 
i§lemesi için \'Ücudü zanuî fen 
adamlannm ve diger mütehass1s
larm bir listesim hazirlam1~hr. 

Alman elçiligi, Büyük Britanya 

ile Rusyamn, !randaki Alman dip
lomasi mümessilh,iîinin rnerrùeket. 
ten gitmesini istemcleri halinde 
iran için n serbest geçmek üre. 
re rnüsaade istihsali için, Birle§ik 
Amerika elçisi nezdinde tl'§ebbüs-
te bulwun~tur, · - , 

Bir Alman gaze
teslne gore 

(~t.nll 1 lltci a:rfada.) 
dugunu ümit etmek lâzimgeldigini 
kaydeylemi~tir. 

Türkiyenin bu tarzdaki dü:iünce. 
sinde hayal inkisarma ugramama
sm1 ümit edelim. Zira, eger son 
seneler zarhnda Anglo • Sakson 
emperyalizminin inki§af1 hahrla
mrsa, buna, daha ziyade ingiltere 
ve A!Tli'!ri.ka Birlè~ik Dev letlerinin 
ald1klan tedbirlenn her birini süz 
de millî müdafaa lüzumu ile hakli 

ç1karmaga çah~alarmdanberi, 
bu iki memleketin haricî siyaset
Ierinin bariz yasfim te~kil eden 
yeni ~avanm bir ifadest demel< 
daha dogru olur. 

Bogazlar rneselesinin Çorçil -
Ruzvelt dcklârasyonu ile n unase
bettar olarak gosterilmesi. bir te. 
sadüf eseri degil, fakat galibin pa. 
y1 üzerindeki gizli mukavelena
melerin rnanhkî bir neUcesidir. 

Karl Megerle. iran üzerine hücu 
mun mühirn Türk menfaatleri bu. 
lunan bir oolgede vukua gelmi§ 
oldugunu hatirlatmakta ve maka. 
lesine ~oyle devam etmektedir: 
·E~r Türkiye, galibin pay1 o

larak Sovyetlere Orta~arkta vâ
dedilmi~ bir nüluzun her türlü 
ilk emarelerine enerjik surette 
karlfl koyarsa, hakh bir davay1 
müdafaa edecektir. Ve bu bahiste 
hiç kim~nin ~imdiye kadar üze. 
rinde ~üphe etrnedigi haricî siya
setindeki dürüstlüi{ü i~had eyliye. 
bilecektir. 

Maamaiih Türkiyenin bu dürüts 
lü~ü nazar1 it1 are almmamakta. 
d1r. Çünkü Amerikan radyosu, 
spikcri Tûrk topraklarmdan, bir 
Türk vcrici radyo me.rkezinden 
ya t1gi bir emisyon<la: • Yabanc1 
mü~ahitler Türk efkâr1 umumi. 
yesinin büt.ün bu infialinin yok ye 
re bir çok gürültü oldt.1gu fikrin. 
dedirler• diyerek Türkiyede ef
kâr1 umumiyenin infiali ile alay 
etmektedir. 

Nafia Vekili 
Antalyada 

(B:i'l tarait 1 \lJCI sayfada.) 
na bir plf.n dahdinde h1z vermek 
le beraber çok münbit Antalya o. 
vasmm sulanmasm1, batakhktan 
kurtar1lrnas1m vc ta~km sularm 
fcnahklarmdan vtkayesini dü~üne 
rek bu ova dahilinde bildigimz gi
bi bir kaç suyun islâhm1 tetkik et
mPgc ba~lamt'l ve bir an cvvcl bu 
t 1ukatm ve ktymctli valimizin 
n::ci;ai arkada~larile bc.raber bu 1s
lcri pek yakmda ha.,nraraqma ve 
çok canli zeki çali ~kan VI' samimi 
olan Antalya'h y1 rdda!,ilanm1zm 
da âzamî rnuavcnet ve müzaheret. 
te bulunaraklarma hiç ~üphem 
yoktur. lki günlû!: k1sa bir müd
det zarfmda muhterem Antalya. 
hlardan vilâyet te~kilâtmdan ve 
bilhas.sa valinizden gordügüm sa
m!mî ve randan tezahüratm hah
rahm ilelebet kalbimde ta!iiyaca. 
g1mi cmm olabilirsiniz. Bu müna. 
sebetle Antalvahlara tesekkürleri 
min vas1tamzla iblâgm1 rica ede. 
rim.• 

A kden izde hava 
bask1nlar1 

(Bas tar.111 1 !Del sayfada) 
gemmm 23630 tonluk Dilliyo ge
mi~i oldugu zanned!lmC>ktedir. Ay. 
ni dü,man kafi!Psine mcnsup 4971 
tonluk bir ia~c gcmisine bir torpil 
isabet l'ttirilmi§ vc gemi agir ha. 
sara ugratil1m~hr. Takriben 8 bin 
tonilatoluk èiger bir ia§e gemisi 
de merkczî Akdcnizdc bir ingiliz 
clenizalt1S1 tarafmdan torpillenmi§ 
ve b~t·rilm1shr 

t: e·1rork Times 
(Ba.!! tar:il1 1 lllcl sayfada.) 

baderoa le§ebbüsten im ina ediyo. 
ruz. 

Gozlcrimiz de aç1lm1ihr. Âciz ol_ 
dugumuzu iddia etmektense kuv. 
vetimizi gêistcrmenin daha âktlâne 
bir hareket oldugunu §imdi anh
yoruz. 

1LAN 
Merkezi idaresi Ycnipostane 

arkasmda Â§irefendi sokak 61/1 
numarada bulunan ve ahiren tas ' 

(Baf1ani1 1 lDci a:rta4a) memurlugundan: 
' 

Beyoglu Sulh Mahkemeleri 8a§kâtipliginde1 
Günün tenkitleri 

dmlar akalli kalil bir zümredir, Kozmo og"lu Timeteos Danilidis ile Kozmo klz1 Vasillk.i Paçi Balzan vr Beyogltmda Hüseyinaga mahallesinde 
alti yüz bin nüfuslu istanbulda Maryanti Çatlnin ~ayian ve mü$tereken R1utasarnf1 bulunduklar1 Galatad3 

Altmbakkal sokagmda eski ve yeni 5 11 bu ,pbi yerlere giden alh yüz Okcu Musa mahallesinde Sahsuvar bey caddesinde 50 No. lu dükkâm mü~teJTJ 
No. lu hanenin sahipleri Beyoi'lunda 52 N ·1 kk b d "at t t d d ·· k tl h kat.In-kadm bulmak imkânsizdir.Tram • o. i e mura am, o rum ve .,,. 1 a m an maa a uç a i ve er 
T 1 b d 135 H 1 11 k • d da ikl oda bir mutfak, bir helâs1 olan daireleri ve çabda tarasas1 ve bodrun ''aylarda ise rnuhterem edibin ara a$m a ve a ep . so agm a 

._, 1 katlnda çama§lrhg1 ve kèimürlügü ve tuli.mbal1 bir su kuyusunu ve elektrik ve 
tarif ettig"i gibi •gozleri kayik, 22/25 No. lu evde mu ..... m iken ha en 

Ov terkos suyu tes!satm1 havi olup altmdaki kahveci dükkâuiyle birl!kte halen ay· 
ai'Jzlar1 çarp1k, nefesleri le§ gi. ikametgâhlan meçhu~ . rik ~aza~yan da altrru:; iki lira kira bedeli getirmckte olan haricen kàrgir dahllen a~P vl 
bi alkol kokan. sarho~ alh ka., ve Meryem nami dilten Man Suzan tamam1 yirmi be~ metre murabba1 mesahai sathiyesinde ve alti bin (6000) Jir11 
dma ya rastlamr, ya rastlan. binti Andon Alyanakliy'e 1900 lira mu- kiymeti muhammenesinde b1r apart1man ~uyutm izalesi z1mnlnda aç1k artt11· 

ist b 1 h · · blh kabilinde 6/8/928 tarihinde bir ~ene maya konulmustur. Birinci aç1k arthrma_1 29/9/941 tarihine tesadüf eden Pa-
maz. an u :ie rinin, 1 assa 1 · · · zartes1 gun·· ü saat 10 dan 12 ye kadar Beyog-lu Sulh Mahkemeleri kalem odaslJl• h lk t b k he h · b · vàdi ile faizi nizamlsi pesinen tediye 

A
a a a ha~md1:n f ; a?1~~-- ir olunmak ye geçecek eyam için % 9 Ialz da ve Ba~kâtip nezdinde yap1lacaktir. 
\:rupa §e rm az a IÇ 1gme Y 

0 
.. 1 Arth.rma bedeli muhammen k!ymetin y~zde yetmi~ be§ini bulmad1gi takdir· 

hükmetmek de çok yanh§ olur; yürütillmek üzcre ervant u mezyana de en son arttJranm taahhüdu baki kalmak üzere ikinci aç1k arthrmas1 9/10/941 
birinci dcrece ipotek tesis ettigim'.z mez tarihine müsadif Pcr"embe .,.;;nü•i.aat 10 dan 12 "C kadar icra E'dllnek en çok Türkiyenin tekmil içki istihsali • .. ~ J 

kûr eski ve yeni 5 No. lu banc hakk1nda arthrana kat'l olarak ihale edilecektir. Birikmi~ YC ihalc tarihine kadar birike-
Lo11dranm, Parisin, Bcrlinin bir ., ipotek sahibi Yervanttan temliken kay. cek binu ve Belediye vergileriyle evkaf icaresl hlssedarlara ve dellâliye rusurll• 
ayhk ihtiyacm1 ya kar~dar, ya mak (magak) 'a vc!aen mefrug ve on- ile 20 rE'nelik tâviz bedell (5/8 hissesinin tâviz bedeli èidenmf~tlr), ihale pulu ve 
kar<:1Jama:r.. Almanlarm biras1, t k d h 1 · t · · t• Artt · k d k k! 1 iJl ~ dan temliken Manas Karaka~yan ve apu ve a astro arç an mu~ er1ye an 1r. 1rmaya 1$tll"a e ece mse cr 
Frans1zlarm §arab1, ingilizlerin gayri menkulün k1ymeti muhammenesin ;n yüzde yedi bu~ugu nisbetindc pCY 

ondan tem!.ken 13/11/934 tarihli n 
\·iskisi yanmda Türkün içtigi ra- No. lu teml•'k akçcsl veya milll bir bankamn bu nisbet te teminat mektubunu verrrelen ~arttJr. 

20689/2827 - senedi ile A k1 devede kulak kahr. Hele A- rttmna bedelinin kendlsine !hale olunan lélrafUJ~n ihale glinün?;en iUbarcn ve-
merikaya gelince; alâkadar bir Galatada Ada Hamnda Haçik Markar- rilecck mühlet içinde mahkeme kasas1na ôdenm i mecburidir. Odenmedigi t:ik

yan tarafmd n 2400 1;ranm maafalz ,. dirdc !hale feshedilerek kendi in den ev vel en üksek tek lifte bulunan kimse 
dostumdan duydum; bizim ~:'"-

masarii ve ücrcti vekàlet tahsili ve arzetmi~ oldugu bedelle almaga raz1 olurEa ona ihale edilecek o da raz1 ol-
Yorka gonderebileccgimiz §arap 1 y rehnln paraya çevrilmesi yolu ile dai- maz veya bulunamazsa hemen yedi gün nHiddet e arttm~1aya ç1k::i•1lacakt1r. a-
o sehirdeki biiyük bir :azino. p1lacak ilân alâkadarlara teblilt edilmiyecektir. Müzayede sonunda en çcik arttJ-

b . l"k 'ht' k rem;z.in 941/3980 No. lu dosyasmda yap- r 1 . . 1 nun tr gece 1 l 1 acm1 ar- ana ihale edilecek ve ber iki ha de ~lnnci !hale ed1len kirme ,k ihale ar.1sm-
§th~·am1yormu§!.. hgt takip üzerine namlanm7.a tanzim daki farktan ve zarardan mes'ul tutulac khr. ihale fark1 ve geçen günlerlfl 

iijte muhterem edibin zevkle kllman èideme emirlcri ikametgâhlnizm yüzde bes faizi aynca hüki;re hacet kalrnaksmn tahsil olunaeaktlr. Îpotek sa
meçhul bulunmasl hasebile teblrg edile- h.ipleriyle diger alâkadarlann gayri menkul üzerindL'ki haklanm hususiyle 

okudugum -yaz1smda dü<:tiigü · 
~ memis ve Icra Hàki.mlii:ince birer ay fa1z ,.e masrafa dair olan iddialar1m evr;;k1 müsbiteleriyle ilân gününün fer-

bu hatâlar, bizim •Ye§ilay•ctla. dasmdan fübaren on b~ gün içinde sati~ memuru olan Mahkemc Ba~kâtibinC 
rm dü .. tükleri hatâlarm aynidir. müddctle ilâncn tebligi kararla$hril- b'ldl 1 · l" d Ak · takd 0 de h kl t · ·11 · l b"t 1 d kça "' mishr. Odeme emri makamma kalm ' rme en az1m ir. s1 ' 1r a an apu s1c1 er1y e rn 1 o rr.a 1 
Îçki dü.:manhg"1m ifrata vard1r. • sali$ bedelinin payla$mas1ndan hariç b11alolacaklard1r. Müzayedeye istiral< 

Y olan i~bu ilânm tarihinden itibaren b1r mak, müfrit bir propaganda edenlerin bütün ~raiti kabul etmi§ ve èigremn~ vc bilerek gayri menkule ta· 
ay içindc borcu ôdemenlz ve takibe kar. llp bulunmus olduklan addedilerek sonr::.dan itirazlari mesmu olam1yacagm

yapmak ve bunu yaparken de s• bir itirazlnlZ varsa yine bu rnüddet -<lan sat~ gününden evvel gnyri menkulü gezip gôrmeleri ve razla malûmat al· 
haks1zhklar edip hatâya dü§- içinde itirazmlzi istida Ile veya ~ifahen mak istiyenlerin 941/17 No. ile Mahkeme Ba~kâtibine müracaat etmeleri i!ân 
mek. Bu hatâlar kariler üstün. icra dairesine bild!rip bedava vesika olunur. 
de rnenfi bir tesir yapar. Nasil almamz lâz1md1r. Bu müddet zarfmda 
ki, Halide Edip gibi bir muhar.1 itiraz etmez vcya borcu odemez>eniz, 
ririn keleminden ç1kan ,.c zcvk- \yukanda yazih ipctekli gayrimenkulün 
le okunan bir yaz1 bile ifrata relmi para,ya vrilmcsi yoluyla .saula
n1rd1g1 için, degerind n dü~ü. cag1 ilân olunur. (6660) 
:rnr. Ncredc kald1 ki, • Ye§ilay•. 
crlann ne~riyatmr zeYkle oku
mak da kabil degildir. Îfrata va. 
r1p hakstz konu~lunca da Ït'. 
rniyen insanm inadma içecegi 
gelir. 

Ac1kh bir olüm 
Türk ~a::irif C. mi.yeti Remi Îl:in ~

leri Bilrosu Muhasebecisi Îrlun Ùstü
r.el'in klZI Ü>tünel Snn:i, duçar oldug11 
h:ist::ihktan kurtulam1yarak rahmcti 

Bunun için •Ye§ilay n içkiye ra!1m:ma kavu~mu~tur. Cenazcsi dünkü 
kar§I yapacag1 propaganda da- gûn Erenktiydeki evlermden kaldmla
ha makul daha rnutedil daha rak Ferikèiyiindek1 aile mezarllg1:1a def-

• ' . ' .. ned1lnii~t1r. Kedcrli ailt>5inc Allnhtan 
mant1k1 olmahd1r k1, daha mus. t;abir ve merhumcye rahmet dlleriz. 

mir, daha )·ararh bir neticeye l •••••••••••••••• 
\'arsm. ZA Yi 6/48 , aylh ikamet tezkerenu 

Bu husustaki dü:;;ündüklerimi, zayl cttim Yenisinl ç1k.1racag1mdan 
yine Halidc Edibin yazisrndan eskisinin h.iikmü yoktur. 

Beyoglu Erkf.niharp sokr.k 17 No. Yu
bahsederek, )arm anlatacag1m. go.lav tcbaasmdan Peler ogln Moçnlk 

Istanbul Fiat Murakabe komisyonundan 
105 No. lu ilân; 
Toptan ve pcrakendc fasulye .. nohutJ mcrcllnl·k. peyn1r n.zami f1),,tl.1'"'I ol-

j;:utak1 ~ekilde te.bit cdilml~ Ir. 

PERAKENDE 
Cin•l Toptan fiyah Yak1n scmtlerde Uzak 5emtlerde 

--------------~-·-------
l'ûsul~ eler 

Yumll§ak çah ve Anadolu 
~ert ufakli.an tomliul 19.5 
SErt çah 20,5 
Horuz 24 
OC ve Rize battah 27 
Dolmason 29 
Barbu1Jya 15 
Kar deniz ufak 16 

NOHUTLAR 

Temiz naturel 
28 No. ra kalbur üstü 
30 No. ra kalbur ùstü 
ispanya tohumu 
32 No. ra kalbur üstû 
ispanya tohumu 

MERCiMEKLER 

% 85 randrmanh boceksiz 

15 
17 

22 

27 

temiz ye~il mercimek 21 
% 75 rand1manh tt>ntlz k1nlm1$ 
lorm1z.1 merclmek 15 

Beyaz peyn1rlcr _;..._;..._...:_ ___________ _ 
Birinci nev1 yagh Trakya 
ikinci nevi bcyaz peynir 

Ka~ar peynil'lrri 

Binnci nev1 yagh 
Îkinci nev1 
Üçünl'U nevi Kars ve müma>ili kuru 

ka§<1r peynirl 

23 
24 
28 
31,5 
34 
17,5 
18,5 

18 
20 

26 

315 

' 

245 

18 

Top tan 

62 
58 

108 
94 
65 

23,5 
24,5 
28,5 
32 
34,5 
18 
19 

18.5 
20.5 

26.5 

32 

25 

18.5 

Perak en de 

75 
71 

130 
115 
87 

NOT: l - Toptan satu;larda fat 1ral;.rda malm menseinin vc cmsin.n 
sarih bir ~ekilde gësterilrnesi ~arttrr. 

2 - Perakendt>ciler etiketlerde rnallu !1yatllndan maada inahn clnsi 
ile rnrn•Cini de gôslereccklerdir 

3 - Komisyonca kabul edilmi$ nlai:; uzak remt:cr: Yed1kule, Topkap1 
Edirnekap1 hancr, Bogaziçl .Rumeli sa iili B<bcktcn itibaren> Anudo;u ve a
dala 

4 - Taym edilml;> olan toptan f~tlar dtikme olup ist nbuldakl topta.1 
fiyallard1r. Ve bu fiyaUara perakendecirun vesaitine kadar ardlyeden çllus 
masra!1 dahildir. (7887) 

Istanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 

ISTANBUL BELEDIYESI ILÂNLARI 

Topkap1 haricinde Topkap1 Maltepe caddesmin s
0

ai: tarafmdJ ~ lcn ol~ 
gômi1lmekte olan Bayrampap mezar hi:! 1ç yollari mevcut plân:;. go· tanzllll 
edllcceginden buralara tesadul edt>n me zarl nn on be~ gün zarf1nda alâk:idar• 
larmca kaldmlmas1 ilân olunur. (i765) 

Mardin Gümrük Muhafaza Taburu 
Sabnalma Komisyonu 8a§kanhg1ndan: 
1 - (383000) kilo odun satm allnacakbr. Tahmin edilen bedeli (18268) 

lira (40) kun1~tur. 

2 - Odunun evsarile teslim mahalli ve ~artlari ~artnamesmde yaz11Id1r 
Sartn.omeler Mard n Gümrük Muhafaza Taburu Satmalma Komi"yonunda gô• 
rûlebihr. 

3 - Eks!llme kapall zarf usulile olup 11/9/941 per;cmbe günü ~aat Jl 
de yukar1da ad1 geçcn KomLyonda yap1lacaktlr. 

4 - Muvakkat teminah (1370) lirad1r. • 
5 - Teklif mektuplan 11/9/941 pcrfembe gunu eks.lt1'1e r·atindcn bit 

s..,r.t evveline kadar (~aat 10 a kadar) Satmalma Komisyomma rnakhuz mu' 
k:ib1l1nde verilmi~ olacaktlr Bu saatten sonra mektuplar kabnl cd!lmez. 

6 lsteklller yuk .. r da ya>1b mu .akkat temlnah Mardin MaUye vczne• 
SUJC yahrarak makbuz wya temin;:t rrektubile ~artnarresinin dordüncil 
maddesmde yaz1h 'esikal"n muV<1kkut tcrninatm konuldugu znrf Jçcrisme k0• 

yacaklardtr. (7437) 

o. Demir Yollan lsletme U. M. llânlart 
' 

Muharnmen bédeli (20.000) Ylrmi bin lira olan yirml bir kalem am~li· 
y:ithane ma,:ilan , e teferruah 22/9/941 Pazartes1 günü saat (15.30) da kaP~ 11 

zarf usuh.i ile Ank<Jra"d;i ldarc bma mda ;;itm alUJacakhr. 
Bu l$e g1rmek isteyenlerin (1,500) bin be$ yüz lirahk muvakkat terninal 

ile kan un un tayin ett1i:i vcsikal:in \ e tekh!lcrini a y ni gün saat ( 14,30) a 1'3' 

dar Komisyon Rclsliginc Hrmcleri lil wnd1r. 
Sartnameler p<irasiz olarnk Ank:ira'Ja Malzeme Daires111de, Haydarp:i~ll 

da Tcsellüm ve Sevk Sefligindcn dag1t1lacakhr. (7841) 

S1hhî n1üesseseler artbrma ve eksiltme 
komisyonu riyasetinden 

S s çocuk hastahaneslnin 126 ka:em ilâç ve .alzemei tibbiyesl açlk elt' 
siltmeye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 19/9/941 Cuma günü sar.t 15,30 da Istanbul Sihhat ve Î$Ù' 
mal Muavenet Müdürlüi:ü blna~mda kurulu komisyonda yap1lacakhr. 

2 - Muhammcn fiyat 126 kalem i15ç ve malzemei Ubbiye için 2689 )Ir~ 
93 kuru$tur. 

3 ~ Muvakkat tem..nat 201 lira 74 kurustur. 
4 - istekhler §artnameyi ber gün komisyonda gèirebillrler. 
5 - i tekliler 1941 y1h Ticaret oda•1 ve~ikasile 2490 say1h kanunda yai.'1~ 

vesikalar ile bu Î§c yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektub 11 

belli gunde komisyona gelmeleri. (7855) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlügünden : 

Cinsi Mlktar1 J.Iuharr.men liah 
çoi:u az1 Kr. S. 

Muhtcrt çama~1r 
\'e yatakhane 60000 40000 
,.c loknnta tak1mkrl 

7 

Ço;P1 
tu tan 
Lira Kr. 

4200 

l\Juvakkat tem!Il~t 
Lira Kr. 

:ns 

ylkattmlmasl ~ 

1 - Mektcbimiz.in yukardaki çama~1r y1kama i§! tahbiJJc ihale dil:11~e 
Uzere aç1k ck•iltmcye konmu$1ur. Eksiltrne 17/9/941 çarsamba günü saat J4 
mektep müdürlügUnde t!:>planacak satm:ilma komisyonunca y pilac;iktlr. 1 

1 ·· 11c3J 2 - ~artnamcsini gôrmek arw e<lc:'11er mektep muhasebcs ne mur. ,~ 
etmelidirler. Eksiltmeye i$1irak edcceklcrin 2490 say11l kanunun 2 ve 3 ütl li' 
maddelerlndeki vas1flar1 halz i;e Ticaret odasmm 1941 belgeslni hamll olrtl 

fiye haline ink1lâp eylemi~ olan 106 No. lu ilân: 
lan lâz1md1r. 1, 

3 - Muvakkat teminatln teslim yeri is. Yüksek Mektepler muhasebe~,, 
Jigindedir. Eksütmeye gireceklerln teminat makbuzlar1 veya banka mE'ktllP) 
rile ,muayyen gün ve saatte komisyonu mahsusuna müracaatlari. (7672 (Halit Tecim Suphi Ta~c1 ve or. , i~tanbul Fiyat Mürakabe Komisyonunca tesbit roilmi~ olan âzaml !iyat 

taklari Taahhüt 1;iirketi) tasfiye ve kâr yüzdeleri mevzularma ayrilmak suretile tekslr edilerek dükkàn vltrin_ 
lerine anlmak sureti4! hazirlanml~tlr. 

heyetinin ivbu daircyi terkederek 
Jl/9/941 pe~embe ak~amma kadar mezkûr ilânlarm istanbul Fiyat Mü-

l /9/941 tarih;nden itibaren Sul- rakabc Komi~yonu ~cfligi ve Ticaret sanayi odasmdan ve alâkadar esnaf 
t:mhamamm a Dikranyan ha - cem.yetlermden teminile camèkânlara halk1n i:orebilecegi :>ekilde as1hr.as1 ilân 
mnda 9 numaraya naklcylcdigin. olunur. (7888) 
den alâkadarlarin mezkûr dairc. 

ye müracaatlan lâz1m gelecegi 
hususunun usulen ilâm icra k1 -
lmd1. 

$irket tasfiye hcyeti vekili 
Hilmi HüsC>yin 

ZAYi - 2568 numnrah Çi!t Yük ara. 
bamm plâkas1m zayi ettlm. Yenisini J 
alaca&1mdan hükmü yoklur. 

- J:Iasan Gacal 

Istanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 
107 No. lu ilân: 96 No. lu ilâna ekdir. 

Evveke 160 kuru~ top an ve 178 kuruJJ perakende fiyatl tesbit edilmls 
olan Urfa memeli y;ig:ar en az % 98 sütyng1n1 ve en çok % 7 asldi lhtiva 
eden sar sadcyag olup, as1d1tcsi % 3 ü geçmcyen Urfa men~eli yaglarln âza
mi to1,tan f.yatr 165 ve perakende fiyati da 183 kuru§tur. (7889) 

Sahibi: E. i Z Z E T, Nc~riyat Direktorii: Ce\'det Karabila:in 
Bas1ld1g1 yer: *Son Telgraf. Matbaas1 

ZAYÏ - Bcyoglu Firuzagn 12 nci Îlk 1 ZAYÎ - Kadikoy Birinci Orta~~~; 
okulundan alm~ oldugum lXlhadetna-/lundan ald1g1m 16/4/941 t rih ve iSÎ' 

1 
"' t :k 1 . tt· say1h tasdiknameml kaybett1m. yen ~ mem ye nu..o.us ez erem zay1 e 1m. .. olf11 

Yen!lerlrl alacaglmdan eskilerin hükmü ni alacag1mdan eskisinin hükmU 

yoktur. 
447 No. lu Recep Emin 01.aslan 

ZAYi - Satranbolu Askerlik Sube
sinden alm1~ oldugum terhis tezkeremi 
gaip ettim. Yeni kaydln1 ç1kartacatun
dan zayi tezkere-nin hükmü kalmam1,_ 
lll". 

sarranbolu kazas1 Eflâni nahiyesinde 
324 dogumlu Mehmet oë:lu Receo ôz.dca 

d1tJ.n1 ilân l'der;m. 
t rncl 

752 Nurullah Ma a • / 
~ 

tell" 
Istanbul Limanmdall ~ ifll• 

. ett 
g1m Reis ~ahadet11an.emi za.y• )liil'' 
Yenisini ç1karacag1mdan c;.kJSlllln 

ZAYÏ 

mü ~lmad1gm1 llàn ederim. 1<311 
istanbul Galata Karamustafap3'i3 

50 
1 
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