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MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE 

== - !!2!2!! G ZI 

Telefon: 2 O 5 2 Ci 
Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

Perşembe 2 Birinciteşrin l 941 

r ' insanlar, mana11z uehimlerdt!n 
bntlil•rinl bir lc.urtorabilHler 
6iitii11 9111•gı1lorı değişir. 

Araold Benaet 

-= 

31 Vilayet ve 1 kazada 

·pamuğa 
el konuyor 

Reisicümhur Odun meselesini 
1 Tesrinisanide bütün teferruatile 

Ereğli kömür mıntakası ve 
devl~t ormanlarında iş 

mükellefiyeti ihdas edildi 
ANKARA 1 (A.A.) lznıir, Manisa, Aydın, Afyon, Eski. 

İktısat Vekilctınden 'teblii olun. 1 §Chiı , Kütahya, Konyn, Ni •de, :Kay-
tm"atur : seri, Si,as , Yozgat, Tokı. L, İçel, Sey. 

-· - Mlllı 1'.orunma kanunu bil. han, :Mardin, Urfa, Di~·nrbakır, 
ktln..ierlne nıu tcniden auağıda göste. nni~, Bingöl, Erzurum, Aı,:-rı, Kars, 
ı;len 31 ııila) el ve 1 kaza dahilinde. Tıabzon, Vnn vfli\yctlerıle Polatlı 
bulunan :;apef-ılara 2 l.tirinclteşrin kaıa~ı. . . . • , 1 

nutuk söyliyecek 
l Bu sene Cümhuriget 
bayramı parlak bir 
şekilde kutlanacak 

Ankara, 1 (Telefonla) - ÖnümUzdelti Cflmhuri. 
yet Bayramı, memlekette m lıli eörülmemlı bir ıeldldı 
kutlanacaktır. Ankaraya her ıencdeu daha fazla mık
tarda talebe ve asker getirt itecektir. Diğer ı.raf~n 
teş.rintt1aninin ilk günll açılacak olau B. M. M. nln ılk 
içtiniaıııda Ciimburreillmlz İnönünfin ıöylıyecctı ~ut. 
ka yerli ve yabancı mahafi ide büyük bir ehıımnuyet 
verilmektedir. 1941 pcrtenıhe ırfinünden itibaren hü 2.- \ ukarıda blldırılen 31 vila~et 

küme~c el konmuştuı. Bu vlli.yetlcr ve 1 kaz~ • dahllin~e . buhnııın bılU- Meeliıla açılışı •lauebetll• eayllyeeetl •Dtk. 
ıunlardır: mum halcıkı ve hfikmı Qalııstıı.r elle- I 

Ciimhurreiııimizin nutuk lannda geçen bir .ene :zar. 
.tında yapılan folere taallQ k edecek kısımlar için ıtm.. 
diden reemi müeııseselerde dokiimaıılar hazırlanmak
tadır. 

Edınıe, Kıı klarell, Tekirdağ, İs- rinde mevcut yapağıları ıı blrincit('Ş. allka ile ltekleaea Reieiclmluaruau DÖal 
tanlHal, Bursa, Balıkeaır, Çanakkale, ( Deramı aaJıif tJ R, ıutun 6 da) 

Ciinün yazısı ......................... 
1 Mektep kitabları 1( Askeri Vaziyet:=) M. Churchill'in 

• 
yenı nutku 

l -.ı1izlerin 'Bafvekili M. Chur· 
chill'in nutuklannda fazla 

nikbinlik göıtermek, sözlerini za. 
fer taranelerile ıüalemek adeti 

Maarif Vekili bu mes'e)e 
hakkında beyanatta bulundu 

cleiı1dir. Her nutkunda. kaza- ılı\l(A'lA , 1 (Huu i) 
adan yeni muvaffakiyetl~ri, düt• .Maa ı ıf \ clcılı ii:ısan .t\ lı Yuccl, 
laanına kant y~pdan yeni ve kuv· m kll.'JI kitapları me elesi üzerinde 
"etli tu.zırlıklan tebrü;ı ettirmekle kt .ıdl ilr g ıı en hır muharı ne hu-
1.eraber aa ( noktaları da gÖı· u, u~ ııı ve dı~rm ~u bcyaııatta bu • 
t--L ' yı .. l l ilterenin hınmuştıır: 
--ten, vezcu~ e .• ng , . c Uuguıı ub'ı bıtınemtş kltaıı 

laer teJ• rqmen 11tıla tehl·ke..rne 1 yoktuı· . Ynlnız ıtk ve ortaokullaı ııı 
~ bulunclui\DIU tekrarlamak· graıııcrlc-rıle llsenııı mantık kıwbı, 
tan ula çekinmn. bh ı grameı komısyonunuo k.uarl: •. 

Bu defaki nutkunda ela M. , rına gcırc ycr. ıden 1. ı ı.aıı )' .. ptı nn.ı 
Clııurchill bu usulden apılmıf zaruret.inden, dlgeri de fcl efe tc -
defildir. Evvela Atlantik haı bi. rıml~rtnı bugün ortaokul ,;e lise ted. 
ain artık tı. ilizlerin lehine dön· rlsıı.tında kullanılan terımlere uygurı 
.&:;:us_,. 

1 larcla • blr hale getlrınek zorundan, henı.lı 
-:"".'ltAIUt aon ay ıemı z.a- bastınlntam•ttır > 

Sinagogda 
çıkan 
yanu~o ~-ı.a., «ha ..velki aylara ..,... \' :;i! ~ .. ~ ... u .ıu. ve 

a... "te ltire ~ iıiıilllfm. tevı.I ıtlcrlni kolaylaıtırmak üzere 
aaat nakleden ıemilenle h~ •· bır teşkilat kurmuştur. Bu ~kilit B J l •/ı 
Jİat olmakla beraber erzak I~ okul kıtaplarını yurdun her koşc..,lnc agram UO Q!JISl tJ 
tnilerinin bol bol li~anlara var· aynı zamanda dağı~ın:ık YllZıfcsınl Müseviler ateve 
cllğm ·· ı·· h · bu • ti"tune almış bulunuyoı .> :r 
Jlf ı' &oy uyor ve at!~ • ıe? ~ cİstanbul glbl buyuk me-rkezlerde l .. J•/c I • J ı 

°4: Yortularında lngılızlerm 11• k l kıt.plannı yok zannr.ttıren t1l'- e $Jl7mecıl ıtJ7lncıen 1 
!~~ıkl~i ıi~i. ~iyafet çekebilecek· o u ( Dewr.mt aGlı.i/ e ı, s11t11n f d•) h ı · t 1 J! J rd 
-o tnu;deamı de Yeriyor. ,,/ ag l eıuş ugancıı 1 

Noel Yortuları Avrupa bıriıti. 
'•nı..ru- ve bilha... dini taaı· 1 
111.,J.n ınalUm 0-. inpizlerin 
çok ehemmiyet •erdikleri yortu· 
~r~ır •. O Yortu ıeceleri tıka bua 
)'ıyıp ıçıne.k, sabaha kadar zevk 
\'e saf~ v~ içici ile vakit ıeçirmek 
~ ~ufku~ olduklan eilenceler· 
endır. lnıilizler geçen sene, 

Odesa ve Tobruk 
arasında mukayese 

Yazan: General Ali Ihsan SABIS 
•S~I ORDU liUlılANDA.Nl.JJINDAN 

S on tfinlerde Odesa etrafındaki 1 s~nda .nıilhlıncwe zayiata utradıtı da 
muharebeler ~ddetlenmiştir. soylenıyoı. Egeı· bu haberler dotru 

Haftalardanberl .Rumen ordusunun ise, ıayl tın çokluğu :Rumen orduııu
yaptığı taaı rtızlar ıehr1 saptet.miye nun bugünkü har.bin icaplarına go~ e 
kil!ı gelmemle; J,u ıehrf muhasara kafi derecede talım ~e terbiye edıl. 
eden kuvvetlerin bazı Alman te~k- mit olmadığına, teçhızatının ve fen
kullerlle takvlyeııine lüzum gllı1ll- 1ıi kıtalannın bu itleri başa çıkara. 
mıi,\Ur. Buna mukabil bh kaç Ru. bilecek derecede bulunmadıtına atf • 
men r lcaaınm da Kıl'IJll 7arımacla- •tıaek Jizımgelır. Rıuneıa ukerinıq 

1.-•ı..:..~ .w.a kbvııaıı. .....-. u arw .. aettne ltuıar bıı:tıll-
ııa --- 1 Ü k' .••• araaUMla bOJvnchifu aalatılmlftır. mamaaı lcıap eder; c n u zayı_ıı 
Rumen orduaıınun Odçaa ınuhaııara- (D•tranıı flfAJl'I• 8, ıRtıtn 1 tl•) 

1 i -- -------- ----
,_~_iman ~~~!i_ğ~--

Petrovski 
işgal edildi 

---·--- ---- - - - ~ 

Sovyet tebliği 
- -- ------ -- - ... 

Polta•a' yı 
tahliye ettik 

~ma~ taarruzh!rınııın pek ifetli 
sunlerı oldup için ba Noel p-n· -

liklerinden mahrum olmutlar, Hl!.'LS}NKI, 1 (A.A.) MOSKOVA, l (A.A.) 

limen cioarında 50 Alm11•lar Krıma 
Ru• fırluuının aha giden IMr•alultı 
ihatas11uı çalııılıgor geJi mil ilerletliler 

hal!i ~ fenl_ikleri !"•tem ifi~e Petıovsltoi'nin ifgaline ait olarak Sovyet İstihbarat Dairesinin gece &eçsrmıt
1

erdı. lbtnual ki lng·I· . dllcn resmi tebliğin zeyli: 1 yarısı tcblıii: 
tere kuruldu ._ ul-' •-.-!I" 1 ·ı•- j ncvıe . .. " 30 e~·lül ...r.nıı kıtalanmız bütün 

•lir •I aası ız er ı • İlkteşrinln bilıınlclPegut nvu ,~at 4h,3i0 ..... phe İmtid:dınca muharebelere de. ijefa geçen sene adalannda Noel k et r ro s .. oı tc "" l·ıc.: da Fin uvv e. l le B 1 1
.r • vanı etmı2lerdir. Anudane muharebe-. ten 

1
6• Yapmaktan malırunt ol- ı k · gırın .. ı· ve e e( ıye .. 
1 n n ıııcr ezme . .. . jerdcn evnra kıtıılarımız Poltava 

..... , a~d~: Bu mahrumiyetin ac111 l ı'lniı-eslnin üzel'ıne J.'inlandıya bay- echrini tahliye ctmlıılcrdir. 

izah ediyorum! 
---

• Ba 111 1 lı l m do o• n ı n bir ıahitll 
ol11rd 6ildilcl•rml alalcctlarlara ve 
•/icarı •11111111ig•g• ••lal•ralc oato11· 
daılılı •••i/•1111 ••plılılltfl lcaniim" 

Yazan: Kandemir --------··-----···-··---
Odun hlll p•halldır 1 ______________ ..... ________ , ....... 

Her yurttqı ihtiltirla mücadeleye davet eden hükUınetin 
emrine uyarak hiueme düten vazifeyi (Taıviri Efkar) namı
na müteaddit defalar odun İltiheal mınt•kalannda tetkikata 
siderek yaptım. 

Elde ettiğim reddi, hatta tevili fmkin11z kayıtlar, rakam
lar ve vea.ika)ann verdiği kati neticeler Tıviri Efkann 25 ve 
26 Eylul tarihli eayılannda yanlıdır. 

Evvelki gün, Vali ve Belediye Reiıi doktor ~ut~i Kırda· 
nn riyuetinde toplanıp odun narhını (50) kunı! ındıren fev: 
ka1ide toplantıda okunan fiyat Murakabe Komıeyonun .•~• 
mıntakalara göndermit olduğu memurlar t.rafından venlmıt 
olan rapoT iddiamızı tasdik ve tevıik etmektedir. Yani odu· 
..aun lıtanbulda depoya tea1irn (maliyet fiyatı) nihayet 295 
kuruftur. Buna yine ayni l:omiıyonun kabul etmit olduğu 
yüzde tO kan da ilive edince (325) kurut eder. 

Fiyat Murakabe Komiıyonunun evvelce teııbit etmit . oldu
ğu narh ise -435 lcuruttur. Demek ki arada 11 O kur:"' bır faz:• 
)alık vardır. Hal böyle iken Fiyat Murakabe Komasyonu ev• 
velki gün odun nuhından yalnız 50 kurut indinnittir. 

Hesap gayet basit ve o derece Nrihtir: Odun narhı hallı 
60 kurut yüksektir! 

Dün lıtanbuld•ki hemen hemen bütün odun depolarinda 
tetkikat yaptım ve öirendim ki: f.tanbulun, her eene olduğu 
gibi, bu kıt yakacağı odun, çoktan depolara tafınm1t ve iatif 
edHmi,tir. Yani bundan ıonra -tek tük gelecek bazı yaf odun 
kayıklan müstesna.. lıtanbula odun gelmiyecdttir. Eaaun 
buna ihtiyaç da lüzum da yoktur. 

O balde, CHiua narlunlll neden ~ •lnuızM 100 kUıl'Uf indi· 
.. nraemittir de, (50, k..., 111dirilmifdr> • • 
Suçlu lstanbuldakl oduncu desllll 

ikinci nokta: Fiyat Muralr.abe Komisyonu odun narhını 
(510) kurut olarak teabit ederken yeni ~ir vaz.iyet hid~s ol· 
muftur. Evvelki narhta görülen yükııeklık lı~nbuldalcı de: 
pocuya talim edfürlıten alınan paradadır. Yenı lıtanbuldalcı 
edUft depolan onnanlardan k.cailip de kendilerine gelirilea 
odunları bu komiıyonun koyduiu narha uyarak ( -435) kuruta 
aatın almı,lar ve paralarını da vennitlerdir. 

Bu depolann odunu iıtif etmek, keımek. kamyonla Yeya 
araba ile nakletmek masraflları ile yüzde 1 O karları yine bu 
komisyonca ( 125) kurut o)a rak tesbit edilmif, böylece odu
pun eve teılim fiyatı (560) olarak kabul edilmitti. 

(DevarKı aohi/e J, .titu _. ü) 

o • o 
Mürakabe komisyonunun 
gönderdiği tavzih 

Pek buyük olduiundan dolayıdır, l ı-ı ı aıımı !ardır. - 1 "'ebllğ 2"' eylül günQ 65 Alman k" M Ch • ' Ya.fları •İn•wowun ~er.. 
1 

.. J ... 1 

• urchill koca ıiyaıi bır' •...•.• ~>.~~·an!U.~~.J.~.:!~.!!!!!'.~ .. t~~!.. tayyaıeıııııın tahrıp edilmi~ olduiu. 
•. u.hıkta lnıiliz milletine bu sene • u",. bu 1 ..... - · ···--········ .. -···· ···· • nu ve Sovyet. tavyare zayıatınm 27 --- --Dlln ~<'C" ., ııhıth:ı karşı cıaa, • : . J 

.... ı..,ı.,. müid• olorak cNool t•kta Ortak•y<•k• "" Ahayunı. ,.. B k · tayya,.doh ;baret bulundutunu DL ,..,,.,;•!••• ''""" y- /,ım ı Odun narh•n•n lndhilru"I •m•n•n. 

Efkirıumumiyeyi tenvir için sütunlarımızı 
komisyonun raporlarına açık tutuyoruz 

•ecesi bol bol ziyafet çekebile· egoğunda çıkar. bıı \"aııgııı yct.ışen (9 f Şl er \"e etmektedir. Mildıtrluğitn• da yilltııelt Tıcaret VekAletinin direk. 
ceJderiniıt haber veriyor. ~faıye tarafıııdıuı ımu a1 tıya doğru Almanlar Kınmdailerliyor Gazetenııtn 1/10/941 t.arlhli nilı • Uflerl üzerine İstanbul Fiyat Müra. 

M. Churchill, bundan ba,ka etrafa ı1rayet etnıcd,.n ~omluıulmu,. jl Londra, ı (A.A.) - Unlted Preas: hasındakı (Odun narhı) ~•Dlıklı ya&ı kabe Kom1syonunca iki Jamtro!h 

Alroıı.nyanın irtikap etıiği hata tür. . .. . dııJ Baya bir ıekerll kahve I Salahıyctll mahfillerde Pôylendiğl. tetkik olunmuttur. _ odun mtliyet !iyaUarının mahallın. YÜ~üuden iki büyük devletin da· (D,,•a111ı ıııılııfe *• •uhm 
5 

ne gore Almanlar Kırıma giden ber-1 Bu hususı. lüzumlu ıror6lltl ap- de tetkiki maksadıle Jcıılt gün kadar 
h i Peıo111I SAFA zahta Puekopun cenubunda 'l mıle tıdakı tavı.ihın gazetenizde ııeırinl evvel istihsal mıntakalarına gönde .. 

a rıci1iz safın" kahlcJığını, tark- ı K n o x' un nutku ·--·---··-··-· ( Dtıııam.ı ıalıf/e 8, ıriitım 1 d•) • saygı ile rka ederinı. (Devamı 1411,lfe ı, ritun " d•) 
ta Rus muk•vcmetinin, garpte 1 .................................... ,_ • ., .......................................... ,,.,, .. ,,,,.,,,,,, ................................ _ ••••••• Arn .. rika muav"n,.ıiı,:n lnı iltt>reyi T ASVIRİ EFKAR devlet Komisyon ve bu Belediye, ter• 
takviye ctt=ğini söylem~k•edir. A m er ı· k a detildir, Vekalet değil· ıine, odun f°ıyatlannı yük1ehen İngiliz Ba,vekilinin bu ıözleri bir narh nasıl koyar? 

dir Belediye değildir; emrinde de cok doğnı.Jıır. .A.lmıtny11nın J İ • . 
2

• Ta-ın' • Efkir olmasa•dı k • h b' t J ralı .. n müfettifler, komııyon• .. ı Rusyaya arııı açtıgı l\f ın lı\"ı· A 1 manya' a ya T r- bel • bıı ıov ... 11nculuk böylece devam 
· d '- f 1 d ~ ·· h l lar yoktur; kendi ma ut ıs· ı•-mın en çoır. az a uı.a ıgıR& 'up e h edip cridecek detil miydi? 

edilemez. Ruslar, zate11 taTih- ve J a p on y a n 1 n tihbar vaııtalarile odvn nar ·- .. 
ferinde bir hay1i misa!i olduğu 1 • nın 105 kurut fazla olduğunu 3. Halkın büyük bir kısmı 
üzere müdafRa hnrhinde büyük 1 m ağ 1 U b İ y e t İ n 1 meydana koydu. Murakabe kı, bastırmadan evvel odununu 

· 1 k Komisyonu ve Relediye, ancnk tedarik etmİf bulunuyor. Bur.. muvaffalı:iyet göslerıyor ar ''e 1 temine çalışaca d ı·ı · d b lann z"ıyanını kim ödeyecek~. topraklannı adım adım mi.iJnfa~ Tasvirin e a etın en ıonra u 
etmesini biliyorlar. Bu da tabıı .,........................ · · · • • · ·' · yolsuzluğun farkına vararak 4. Taıviri EAı:ar ve peinden 

1 1 d f" t 50 kurut "ındirdi· .... __ akabe Komiı•onu 105 ku· Alman ordularmı fazla nıeş..,.u 4 D• n iz yollarını açık o un ıya ını mur l ı 
kt d . k" b d ~ lt"r. Meğer bütün kabahat rı .. fazlalık bu mu,tu. Neden etme e ır, ı neticede un ıın 1 

... Al ...,. •-· ind" ·ı · • ? 
bilhassa İngilizler iıtifade t'yle· l l tutacagız ile • ~anyagı .hep öyle olur!- Bir tek memur- fiyattan 50 aunıf ırı mıthr 
tnektedir. Şimdi artık çoktan. den;ı ku11vetının men- da imİf, onu da cezalandua· Geri kalan 55 kuru, da halkın 
d • r·ı d 1 T b caklarm11. Fakat evvelce ko· zaranna büyük bir fazlalık d .. ır, tke.o. ıg .eb~ e_ ~gı ıkz adoları- 1 ıen•sin• hapis 11e unun · _ . .ı. .. 

1 
•
1 han es ııı gı ı \•ası m Y":sta tay· ~ •. _ ~. nan teslim namına gore ma ğil mı 

)'•re bombardım~nına maruz kal- 1 içinde oldurec•gu getirten odımcular, fiyat s~ s. Odun gı"bi birinci derece• 
·..1 1 l d · b" k d kur"• inince ziyan edeceklerı de de bir ibtH.aç maddeıinin nıa-~ı < l\nna aır ır ay • tesa· -· + • • • • - ·ı 

düf. d"I • 1·çı"n, 
0

odun satmak istemiyorlar. f' ti rmı kontrol et--L iti e ı mıyor. . ·ı· J,\'DJA .. 'Al'ULIS, l (A.A.) ıya a .._ B k b 1 t 1 1
• Bakınız, ne yanlı,, ne bozuk n""den bir tek memuta havale una mu a ı nrı:ı ız ay· k B h ye J:\aı ın Albııy "' 

Y•relerinin hem .. n her stece Al- Kı~~eı~o;ledıg~ ~: ı nutukta demı . düzen. ne kanfık if! Artık ıo· edilmittir? Onun aldanmıt ve• 
~!'r•ya taarruz ettikleri bil. brı ıcİ : rabildi~miz kadar sorunuz: ya aldahlmlf olma11 pek tabii 
do;ilı~or. Binaenaleyh M. Chur· Hıtler ma'·lup olduğu zaman, biz 1. Murakabe Komiıyonu ve ve önceden bilinmeıi lazım de• 
cbill'ın C.-rk h • b b" f; b :ıı.:ı miydi? • t ~. cep uı ar ı saye• burada barış lıareketının aı.-ına g~- Belediye i1k narhı koymasalar• •• 
amde msilızlerin ıenia nefeıı al· me'tyız. l>ıl n>anıızııı kendısıni tah. 6. Bundan IOftl'll oduncu1u 
makta olduklannı ıöylemekte ripteıı kurtarnıak ı~ın, adaletli hı ı dı, lıtanbul daha ucus odun mel aabnazlana laalk ne yapa· 
halda atikirclu. baıış hizınetınde bulunacak bir lcuv. alacaktı. Vuifeai fiyatları kon· eak? 

T ASVlRI EFK.A.R vetm miııfahaleııı lizınıdır. Boyit hır trol etraek ve inclinaek olan ha ( v~ am ıa'Mf ~ t a tıııt 6 tlo) 
(Dl'Ht1" Nlt.i/. '· rittot l de) 1 ( Dıu<Jwt.ı mif t. 8. St&tu11 ' d•) 

~ ehir fl1atron. tiyatro ••Tehaid .. Haıalet. ile açmaı bal-ayor. \ •kanoakı ·--• "''" 
~en bl:riUr bir kalabalık tarafındaa eeyredilea M plJMt•• b"• •u..,I .W•naôt..Ur. 

O aHa • Hamlet " ro!Ch.I •r•••akta el• Tallttar. 



as Sahife: 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TASVİRİ EFKAR~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 Birinciteşrin 

[[QNÜN~fJjl 1 
Erken olsun güç olsun 
J ki aene evvel, ihtikira meydan vermemek ve piyaıayı tanzim 

edebilmek İçin iltihlik kooperatifleri kunrlmaıı hususunda bir 
g yret gözüktü, hatta yanılmıyorum bir de nizamname taıl ğı 
)' pıldı. Fakat ncdenııe, sonradan, birçok hayırlı iflerimizin te• 
tebbütünde olduğu ıibi bu h.'lebbüs de projeden tatbikata ıe· 
çerken ahim sı lazım gelen gayretli adtrnı atamadık. 

Bana öyle geliyor ki, ihtik in önlem k için, bölük pür· 
çülc, ıarfetligimiz emeklerin, k aybettiğimi:ı vnktin vüzde onu. 
nu bu İfc haaretmit ola ydık, pmdi, mevcudu, va'.tandaf ea 
ıyı fclcilde arzedebilecek, vata ndatın, biç olmau11 zaruri 
ihtiyaçlannı t~n edecek bir ııtibl"k kooperatifi te kilah kur. 
muf olurduk. iki seneden beri, iktısadi disiplinsizlikten istifade 
edere , birçok 'oyguncu tüccarlann kasalarını milli menfaat 
aleyhine doldurmalarına meydan vermemİf bulunurduk. 

Türkçede bir darbı mesel vardır: Geç olsun, güç olmasın 
d rler. Hiç sevmedigim bu özün uyutucu ve mütevekkil tesirine 
mutlakı! kapılmty lüzum yolc. Güç olsun erken olsun ve ihti
k . rla mücadele mcvzuunda co aarib ve kati adım atıl:Oıf bulun· 

UD, 

Cihad B4BAN 

T frlkaı ı Yazan: KANDEMiR ........ , ................ -....... ........, .. 
u Env r Pa a bu ta ebbUsUnde 

muvaffak olamıyacaktır,, 
ati yen 

Kızılayrn 1 
Yunanistana 
yardımı 

Uç kişilik bir 
Yunan heyeti 
şehrimizde 

Kızılayın, Yunanlııt.·mn ~ apneail:ı 
yardım Ourind konuıımak lçın Yu. 
nan lılli Komitesinden üç kııı mem. 
lekctımlz.c gelmııtır. Bunlar \'una. 
nl tanın eı;kı Hariciye 'azın Mav. 
ramlcalis, emekll hava generalı G. 
Reppu, Aeriaı hava •ey rü der o1r
k ti müdürü Nıkolopul tur. 

Kızılay, Yunnnistan.ı ılk olnrak 
50 bın ton ylyecdt gondeı· cl'kUr. 
Erzak, muhtaç halka vesika ıle, pn. 
rn ız verilecektir. Yiyecek ı nkhynlı 
2000 tonluk l\urtuluş vapuru ılc yıı. 

pılacaktır. 

Yunan çocuklanna da ottı7 tou 
sut toıu ile çocuk mama ı dı ve kul. 
]anılacak neviden bir m kuır un 
gl!ndt-rılecektfr. 

Odun meselesini bütün 
izah ediyorum! teferruatile 

(1 inci ıahif «len d4vam) 

.Şjmdi bu narh (S 10) n inince aradaki (50) kuruş farkı 
lstanbuldnki depocunun sırtın n yüklemiş oluyoruz. Asıl ko· 
misyonu aldatan yüksek fiy t tan istifade edenler, farkı çok· 
tan ceplerine koymuş ve bir kenara çekilmişlerdir. İstanbul· 
d ki oduncular (komiııyon va ktile odun narhı 435 kuruş ola
rak kabul etmemiş olsaydı biz gelen odunlnn belki 300 kuru· 
\lll alırdık. Halbuki bu narha uyarak bilmecburiye '435 e al· 
dık. Şimdi nasıl 50 kuruş no sanına antabiliriz1) diyorlar. 

Fiyat Murakabe Komisyonunun evvelki günkü toplantmn· 
d yazık ki hiç a ·Jınn gdirme diği bu noktada esaslı bir telül· 
de halledilmedikçe bu odun meselesi halledilmiş olamaz. 

• • Yurt ın hakkı ne olacak? 

. • -.. < •. · -· · • .. ,,. ,.'{.r_;, e ..... ~ ... 

-~ SiYASi VAZIYET-
- . • •. ,., •• • • .., . lİij 

, fuhaf1'e.m Feyzi TOG~ Y 
........ o.ffnı·r·ü·k·1·9·1i·i·· ...... 

sahip iz m ~I r 



TASVIRt tFKAR • c 

Dünya harbi ti S O N ~ ~ A . B E_ il L ~ 
76! acil sBnl SOVYET Knox'un nutku 

t b 1 • gv i f (1 iM e&M/Mn ÜMm) e 1 1 kuvvetin esasını denizlerin kontrolü 
TEBI .İÔİ {Bfmtef ""'ifedn •namJ tefkil etmelidir. Hilen Şimalt Atlas 

' v.km bir dcrJeme kayde~ir. ! denizini Alman korıan1anndau te-

J 
iNG1Ltz 

ı\ AJUOHI, 1 (A . .ı\., ~-
. ..&hı J>oltuıa.m saptındaa aoara Al-ı mlzliyoruz. Deniz yollarını açık uıta-

ln .. ııl• ordulaıı lUl\Ulllİ kararır... - . ... • nuu1ların llaı,ko{u ve Doneu uvza- cağız ve Alman1ayı den1z kuvveUnın 
nınWotlc·~~~~~'ıleki düıınan nvvct:~·ı-: ı;mı tehdit ctnıcktc oldukları &.eslim mengenesine hapis "il bunun 1çinıle 

~ ı ,.. ı 'le edılnıcktNiı·. öldüreceğiz. Hitlcrln hezimetinden l mi Albay :Maı o uoneı u ,, 
~~~~:ay a:~yctl ve üç bırı asker kıtaa- Sovyetleria tekzibi sonra yeni Hitlerler1n doğmasına 

t fından e~iı' c<I lıııışh.ıılıı. Loudı·u, t (A.A.J - Reuta' ajan- ınin1 olacak şartlan tesis ehncli:;iz. 
tıı;ı;:be; 1 •1 vntaııpcrveı \Jı ı'r lııgılız sınııı lloskovadakı hususi muhabiri Totaliterlerin hezimeU Birleşik A
kilçuk za\ıitlerl Tan:ı ı;olu l. lgc<>in- Alcxandcr "\\'ertiı yazı)or: mcrik:ının milli siyasetine dahildir. 
d dil manla :,·nptıkJaıı mul;aıcbe - 15ovyet sozru u LO"'°vski, Kiyef Birleşik ~meılka, Hitler ve buna 
le~dc !hiren muvaffak yctle b. şıınl. ınuhınebeın • .n&sır.~n Rus zıı)iatının tabi olan I~lya ve Japonynnın mağ. 
mış bıl' çok till hnrckfıt ıca etmış- ı SW bin k.~yı bu.duı.:ın:ı d:ıir Al- luhlı;etleıım temine. çalışacaktır. 
leıdlı·. 1 manl:ır tarıı.fmd n ilen surulen ld- Harp ı;onrası vazıycilndcn bahse. 

Bu kuvvetler Şlmıılde Gondar ile 1 dınnın yantış o dııgunu Ye bır 111üd- den 'Knox: 
Woldıefit arasında yeı emıl~ er ve det sonr.r bır mll~ona çıkul("I aiyle.I Kuvvet ve lrudretimizi Btiyilk nri. 
bıraz sonrn bu son mevklin ~ukutu. nen -z:ıyıatın da :ıı.y 1 suretle doğı a tanyanın lruvvet \Ot! ikudretıle bırleş-
ı a amil muşlardır. olmadığıııı be>rnn et.nılşUr. l tlrnıeliyiz. Yeni taaTTU'Z tıarb1 ba~-

Ayni v • er d1t 11 ccı uptn ıhış- Lozoukı < uı k ı salı gunü aqamı langıçtadır. Tarıhten aldığımız tec-
manı mütemndıyc:n tıırp:ılam1~1ar ve Almanların Uusln\ ı çenber ~çinc nl-ı rübcler h~rbe glı.mektcn ne kndnr 
Gondardnıı gelen bir diııımnn kafifc. madıld:ırı "' arzu\arı veçhıle 1lus nefret edılir~e edıl.,ın, dfınynnın nl
sine hficum ederek nğ 1 za}·lntn uğ- kıt.alarnını e5ir etm.ye muvtffak ol- dığı bugüııku hal karıısıru!ı& bu.ndım 
ratnnşlıır bir çok malzeme iğthınm madıklarını iliive dmiştir. l,ozov .. kl, içtinabın milmkün olmadığını glıster. 
etmıolerdlr. Ukrayna cepbesitıln digeı· ccpheler-ı me'lrtcdlr. 

• )'... j den daha zıyade büyük hareketlere Tefsirler 
ALMAN TEBLJ\..JI 1 ımısait aldugunu ve bu cephede ce-

1 

. 
1 

(AA) S 11 -

BERLJ .. , 1 (A A ) ' reyan eden büyük muharebelerde Vn!ınglonl," ~; · - ntnkı < ıdgı-
"' · · k · ğ d•" 1 na gore A ..,ay nnoxun nu un n, 

Alınan tebllğı: - lngılte?Qe kaı şı Alınanla~··~ ço zayıalı& u r:ı :gın Japonvadan buhsctmlş olmnsı bazı 
yapılan mucadrlcdc o1dı:ltça büyuk 1 karı~~ıııtu. k t d . h bin tahmı~lere ~·ol açacaktır. Çünkü 
bir Alman savaş tayyare t~ekkulu "')e n ~u u un an so~rn ar Roosevelt ve diğer başlıca htikümet 
bir gemi inşaat mcıkczl olan New bdaşlıcAal saflnasınıbn bültecld~lnl znnd~e- erkinı Mihverden bahsettikleri za -
• h t 1 · en man arın u m ı suya uş. . 1 1 d' Kastclc ucum .c m ştır. . man Tokyoyu zıkretmem şer ır. 

Doklarda ve tezgahlarda mütend- muştur. 1 
dıt yangınlar ~ıkmto ve fiddetli ın- L<ızovski, ~iyeft211 çe~ilmeden ev- Roosevelt'in beyanatı 
f'ıliklar olmu,hır. vel Sovyetlerın a1eyhlcrınde kullanı. V • gto 1 (A.A ) _ Roosenlt, 

İngllteıe ve İekoçyamn doğu sahil- labile<'<?k ne varsa hepsini tahrip et- yeni~!ı: m:t'.ııuat mü~esslllcılııe be
lerinde bulunan ve askeri bir ehem- m~ olduklarını llive ct.ın ~r. yanatta bulunarak ticaret gemilerl
miyetl olan tcıdsata da lıücumlar ya. ı..ektep kilabl8FI nin emııiyetlni zımaıı altına nlmanın 
pılmJJtır. • • Amerika için blı· zaruret olduğunu 

)IOO tonll ._,_._ bi .., _ _.. -'*' (l act eıalaifaclrıı decllOJ\) 
a.-... r -~ ~- soy!emlttir. 

batlnlmıttır. • llııeplerden Wrlaı, ldt.apcuı.ıu bncliaiıı. cEsld masal> diye kıaaca hatırlat-
ınglliz bombardnnım tayyarelerı de ohnıyan kıtabµ için cbeııdı: yok> tığı Pink Star vapurunun ir.Ianda 

elin gffe Alınan koyunda •e. Balt1k yerine cbu ktap daha basılmıuıı)f - fl~.klnruıdaki ı.ıyııından bahaeden 
kıy1~11 .. ndakl mult~l~f şehtrlemt i~- t.ır> te'klinllekl ıtôzleridıı·. Kitapçı bu De.-Jet Reisl, bunun tıamulesi hale. 
metgah malıaUelerıne yangın ve m- ıutttle mO~tr.rlyi l.ı.şka bir kutüpbn- kında ma1fımat \'ermiş ve bu siyaın 
1ilak bombalan atmıJlardır. 8tn1ler neye gilm<?ktcn menetn•t\k yolunu çok mühim olduğunu hallta anlatmak 
arasında az illü ve _yanlı nrd1r. tutmalı:tadır. Hunları blldiKlmh jçin için Y.ikrettiğl ralı:amlann insani, ik
ıtüteaddit evln ta1ıırıp edfimtı -yeya dir ki istanbulun ik.I yerinde rloğru- tısadi ve aakeıi eabada ııe &'ibl tesir 
ibasara uğratılmı~r. d81l doğruya teşkllitımıza bağlı bl- hasıl edeceiinl iaah etmiıtlr. 

• 7' • rer ynyıncvi açtığımız gibi Beyoğhın Pi k b. k ı ela 
İTALYAN TEBLlul daki lditilphanelere de oku\ !titanla. n Star, ır eo eey ~r uasın 

'ROMA., 1 (A.A.) 
lta1yan orduları umumt kaTa~ 

nımn 486 numaralı tebliği: 
Şimali AfTlkada tayyarelerimiz 

Jı.larsa Matruhta lngili.ı. antrepola. 
rı ıle aakert hedeflerini muvaffakı
yetle bombalamışlaraır. 

Alman tayyarclerl Blenbeim ~ 
de bir dllşman ucağını dllşürmütler
dl.·. İngiliz tayyareleri Bingazi ve 
Trablus (!zerine akınlar yapnııılar, 
bazı ııokak ve evlerı hasara uğrat -
mı~lardır • 

. Mutaarrıı uçakların biri Trablus
ta, dlieri de Binraıidı daıüı iilmBo
tür. 

Dün akpm Slcllyada hava mey -
danlarımızdan 'birine alçaktan uça -
ralt taarruı eden yedi avcı tayyare -
•ladeu mürekkep dutman kuvveti uç 
tayl'&l'eılU& taralınclan tarplaııııut 
" da~ıtılmı,tır . .Bunlardan b1r1 JD
türillmııştur. 

İnııt\11.ı. ha,.. kunetleri bus..t bir 
tebl tirnilde bıldtrıldiiı veçhlle ta1-
~arehtrtmlı tarafından ağır uyiatla 
tvdedlldıkten bqka reçecelderi de
~· hareklt yapmakta bulunan de
nıaa1t11ar11DU&ıa harekata iftiralderl 
~•de reaiden baııara utramıı • 
ludır. 

Ta'htelhalı1T1e1'bnlzden beşı dn1ma-
111n ~Ghaldalı: ıarett.e Hti citdtamını 
to1"91lleaitlerftr, 

9,illh .I!!!!! 
M. Churchill'ia 

,,... üç lıuçuk m'IJyon ameleyı l>Mllyec:ek 
nıu satma imkanını Yermiş bdlunu- miktarda peyuhi, u ınllttarda haıp 
ronıı.> malzemesini. bllhasaa on tayyare fi.. 

cBu yıl kitap fiyatları~da, yalnız losunu teçhiz edecek miktarda mlt-
ktıçük. ~~bette bir artma ıle bıwnun ralyöz 1«rid1n1, ytız amelenin ~ haf. 
temlnı ıçıa de\·let. blltilıı unkinlar - talılı: işine tekabül eden makine Ye 
dan istifade etmiş ve memleket ev -ı cihazları himildi. 
litlarına kıtap pahalı gelmesin diye Roosevelt matbuat mümesslllerlle 
yila binlerce Jira :edakirlıkta bulun- görllştüğü ~ırada JkineJ bir :nıDhim 
~u11tuı. Eşyıı ve Jşçılik fiyatlarında- meseleye temas etlllittir. Bu ınesele 
kı artıı gözonune alınırsa, devlet.in de Amerikada imnl edilmekte olnn 
okul kitapları için bu nüıbetl yük - harp malzemesinin tamiri meselesi_ 
seltmeıııck hususunda ne derece t.itiz dl şhndc.. bd b laemeııin 
davrandıtı deı hal göze çarpar. Ve- r. .,,.~ ar u. ma • 
klllik bugünk\I iktısadi prtların mal yarıaı, Amerıkanın ~Udafaam tein 
:ıeme temini hususunda duyurduğu ~uhafua edilmiş ve dıpr yanın da 
ırüçllikleri de düşünerek her tilrlü lng~lz. ftfa ~ Rusyaya nakle
~ kıntıyı önlemek üzere talebelerin dllnuşti. 
elinde mevcut eski kitapları arkadaş Faka~. Rus ordusunun !'°11 ~man
larına devretmeleri lcin de daha ge- !arda goze ~arpan fe~kalad.e ıh~iyaç
çen ilkbaharda okullarda tertibat a- la .. rı d?layısılc Amerıkan ımalntının 
lı•maıraı alakadarlara ebenınıiyetle kiffesınl lnglltereye ve Rusyaya 
bfMtnnll ~ tm nn1 ldtaplardaq Is- göndeımek m:ael•i orta~a 'fıkrmıltır 
tifadenln bu 1ll ltirmci pllnda ta- Dk • 1 1 • .Amft'ikan Devi.& Re
tulınaaa ltuauı• kita Uateai ı.nlnin., iaiae. töyle bır sual daha sormqtur: 
...... el. ... -ıoı : Rusyanın daha m.un milddet mu. 
... ..,,.. •nınut ur. ıca t eılebilec y • • tahml edl-r 

ttrlatmayı naife bilh-im ki, talebe musunaz? .. . 
Bütlln vatarıdatlarıma ıunu ha -ı veme earuu n ,,-

olan çocuklarına her ıı:Uçlilkte oldu- Rooıevelt, bu sual uzeı ıne J?azete.. 
;ıı cibj kitap mellliealnde de bir acır. cl7e 1Mı nale kendl~nln hakikaten 
luğa ıığradı!Gları saman ilk baıvura. cnap verecek mnldcle balıanup. bu. 
caklal'\ insan, okul idare imlrlerıdir. !~~~~~~ .. ~~~ .. ~~~ .. ~~~!.~~; .. , 
Vekillik nrcUt\ emirler ve 1mUn -
lana onları bfltfln bu ırilçl111d91'i 7!
neeet .. ldW. -..11talan4ı1'1&1t ........_ 

Necib Ali Küçükanın 
• • cenaze merasımı .. ktadır.• 

T..- 111 owww .......... M1ma 1 (A.A.) - Deaizli 
.Aabıs, 1 (Boıu.ll - Liaelw ft mebusu ve Türk Bum S.rliii 

yiltsek. t.ecll'Jaatta biUıaau mrim .._ )'übek .... eli~ Nimi Necip 
selelerındeld Qrıhkları Pdennek Ali K .. "k' · · ... .an Jlaarlf idareli. Talim •• uçu anın cenaze meraııımı 
maa!lauı e, b .. b d 1 •·- -ı:.-• DUtLU Terttiye Dafreal çaJıımalarını bitir- lllSUn ura a yapı llllf_- " ·~ 

ALMAN 
tebliği 
(1 *' .Ui/etln& b'*") 

Berlln, 1 (A.A.) - Alman ord•
lnı·ı başkumandaıılıiuıuı tebllii: 

Dnleperin doğusunda hücum ha -
rekatı esklsl gibi muvaffakıyetle de
vam etmektedir. 

Dnieprepctrovt1k'un doğumnda bir 
zırhlı tümen bir baltm neticesinde 
düımanın müte..ıdit bataryalarını 
iğtinam etml~tir. Dalm flmalde diğer 
bir zırhlı tünıen düpuuı .zırhlı kuv
vetlcı lle kaı11ılqml1 ve 80 ~vyel 
t.nnkından 45 ini tahrip ebuıştlr. 
Ceri kalanı kaçmııtır. 

Alman snaş tayyarelerl .Jün gece 
Moskovadaki aqkerf tedsatı bonıba
lamışlardır. 

Sovyetlerin makabil tarruzu 
'BerHn, ı (A.A.) _. 'Bir as\ccrt 

kaynaktan bildirlldiğlne göre. Sov -
yet kuvvetlerinin şark ccphcsiuln 
merkez ınınt.nknsmda yaptık1arı <ı -
hemnıiyetl i mukabil tııa rruzların 
hepsi UlıdedilmfşUr. $oYyct lntalnrt 
kanlı zayiata uğramışlar ve ınebzul 
malzeme terketmiflerdir. Londradnn 
gelen ve Almanlann bu mıntakada 
ricat ettiklerini bildiren haberler ta. 
mamen asılsızdır. 

l..eningradın bombardımani 
Berlln, ı (A.A.) - Alman ağır 

topçusu, 30 eyliildc Leningraddakl 
mChim endüstri tesi"atını çok mfies. 
~r bir tan.da bombardıman etml~Ur. 

Z.yi olan aaffı harp aremileri 

Berlin, ı (A..A.) - Salahiyetli bir 
kaynaktan D.N.B. ajansınR blldirll
diğiDe göre cMaıat> "f9 cBirlncltcş. 
rin İhillili> adlanndati Sovyet aafı. 
haıp gemilerinin Len1np:rad suların. 
da zayi olrna.'lı fizeriDe dikkati bn ha
diseden çekmek nlaksadtle Sovyct İe. 
tihbarat Bürosu, Ko!'ln Alınan icnı
vaıöriinün hattığı haberini yaymış. 
tır. Bu haber tamamllc uydurmadır. 

Yeni hir ~"irme hareketi 

Ankara (Radyo Gazeteııi) -
Gelen haberlere aöre limen gölü 
civarında Alman lutalan büyük 
bir çevirme :hareketi yapmakta ve 
50 den fazla Sovyet fırkasını bir 
çembere aokmıya çalışmaktadır
lar. Maamafih bu haberi henüz 
teeyyüd edecek mal6mat gelme. 
mittir. 

MOtareke 
Lie.._ lw lıahri duyan 
halli:, peli.ı.rle beraber 
11ur pati .ısm pıl ogllllSUI 
ejlealfff le_ N,l.dc.F alcııf 
geee Jıale,i• ••l•11 
o "dula •nlaplınctı lıer 
keu bir lıiiziin pktü. 

PARIS, 1 (A.A.) 

Petit Parisien razeteıd Brl\kselde. 
aHhtı tu tefgrafı neşTediyor: 

Li ... de biçilir Mep ve maksat 
olmaks.ızıo harbin harbin bütün eep. 
heleıde birdenbire durmUf ve umıınd 
nıutareke imsalaınnıı oldutuna dair 
bir haber )'&yılmlftu. B'll haberin 
dotru dup olnıadıguu hiç kinwe a • 
ı aıtırnııya lüzum &örmeden bilt.Wl 
şehır hemeıa aanlen~ laalk t*We
Terde kOfUfftllYa, oynamıya, şarka 
•oylemiye ve öpiltmlye baılamıştır. 

)'enı & m'9lh'· Bo ,.akutta bh tfthn kıla. Yeni mezarlıia dehleditmiflir. 
.-a bmrla11wuft1T. Mernhnde BOyük Mil\et Mec-

(•8fWl.Wel.,. """"') Babıtr werildill• sin I~ orta, liıli Reiai Abciülha.Jik Renda. Halk 

Paeer*l'M l»eyaz bayraklar gi
ril~ ve Juılr91ilerde ıuap • vlbl 
akalp lııatlanuttır. 

Halk mağazaları istili. etmiş • 
mab devrlnin yeniden avJ t etmit 
'Oldutuna kani olan dükkancılar ve
tııka blle aramıya lnzum w meJee 
mallarını satışa anetmlşlerd ı·. BD 
<tclıltk havasını nasıl karı11lanıak li. 
:r.ıJUKeldıtincle tMec1ıcliit eden pollaler 
de kemlılerini bu habere kapt.ırmışla1· 
tıe t.Ruta ~ ...n.etnt dunlul'Dj)M 
~la hlıc.,ır ~1 Pl"Um ılanbr. 

............ naadum .. 1ra. liM ft yii~- ~~';tıl'ıd~ ~~ Partisi umumi idare heyeti azalan 
.. Urta 1....ı- Hhrint hic aayi- ayrıl.ıklıırı -t.·ı .-r or aa - D-- kil D R fik S. d V 
alsaa •••İri ......... Wır sefer ıtırılaeRktır. .....,ve ~· ~ . Y am. ~: 
oWwt._ da tebaria ettirmek· ..... kiler, Partı Muıtakıl grup reıııı 
tea nefainl • • M AlflNlllr• Ali Raaa Tarhan, Millet M~disi 
Cl.urchift'inm:-~•· ~ lekllf el"'8mlf ri,.eet divanı azaları, meb.~~~': 
f'inded• lr tn~tered çak a..depette t (A.A. ) - A1- Vek&letler. milatefr ve muduıu 
uzak IJ~· üfk an ~la :...bel' man1a tarafmdan sulh teltlifleri \UDamlleri. TM hWwk kurumu 

il' e 0 yap1ldıj.na da;r ç1kan haberler mıı:•ı .,._ .. Tiiık Buaa umumi Bir ::...,"-;1• ppı~ aefer ... .: 1 Bud"Pel!'tede tamamile astl11z o- liği idare heyeti azalnrile Birliğin 
o1cl" çok'" ---ı• larak kar~ılanmalctadw. Gazete- Ankara msntaltUI ;dllre heyeti ve ;:: ~ ". - d:i.. 9!" ler Alman tekzibini ;lk sahif~1eTİ- bütün Batr1n menıuplan ve mütef 

h ti ..... :ı~ 0 • wı: . a:;- ne ko,.mkata ye~uslann dl\I mu- fanın ço'k kalabalık bir kitle lct-•n.. el~ ~:o hiç eya, • ; ka'Y'emetine ratmen Atmanya ile kil eden arkadaıııları buır bulun· 
v 

1 
• ~·· s--. -~ müttefiklerinin bütün cephelerde muş ve cenaze alay na piy.de. 

"•":"ısm :upt. Dm1Yefhk hami kuanacaklannı yazmakta- jandarma. polis müfrezelerıle bir 

"":.. Ch.daill muvaffalıtiyat .,ı. dw. bando muzaka refalr.a teylemiftir. 

ıilesiDi t.. suretle aıral.dtktan 
aoara INal.i. barlain aleyhte olan 
ihtimallerine nakletmekle ve f8 aö.._.. vatand..ıana .. .,amk 
dunmya davet eylemektedirı İhtikirla mücadele 

ııSize henüz pvlalc !tir İltik
haldea bahsedebilecek Yaziyette 
detffim. lngiltereyi ietila teblike
ai tcimilen bertaraf olmut dejil
dir. Şarkta da daha çok ııiddetli 
mulaanıheler vukuu bekleniyor. 
Alma,...... Rusyadaki ordusunu 

Narlıtan f azlaga et satan 
30 kasap gaka/andı 

tarka •• Afrikaya doin mu, hıtiUrla eaulı tekilde mücadele,e 
roba t..nawenia iatiliaına mı düMen ttınren 'bawtısnmıttır. Zabt
ee-'redeceti beli delildir. ()wua ta, Belediye Yı Fiyat Miirakabe Teş
içİll IOla derece qpamlc davranmak 1dlatl memurlarmdan .fO kiti 111uhte. 
iktiza ede-.• lıf ıruplar balinlle dün Eminin&, 

!Be)·ofl11. Fatih ve Üskldar kaaala
Bu sözleri WW. lıair siyaset rnwı ini kcmtı-oller ppmlflardır. 

Ba yeni mlltkül a6cadelede, bil. 
huu. et, emek, odu. khllr 'ff 

peJDir ıüıi halkıa .. .çok nıııhtae 
oldufu .. dcieJerla :tııatları n utıt
ları &Claöaüade t1lt11lnıaktadtt. Dun 
et Ye peynirden ite baflanmı; Te bu 
dört kazada 80 kadar kasap tıa1t1un. adumnm veisle .,. _ _,.~ .111.-!.J_:.. - -

., -- .,.._ da pahalı et sattikları için aabıt va-
.Odu clmlesin4ea adcletan.neıi- demekle l.a orchnnm, Rusyada rakuı t.auim olunmqtar. Bunlar 
dir. BilikİI kendi n•vetinde11 erseç tamamile mwnffak olacaiı ! Adliyeye verileceklerdir. Kontrellere 
Ve lllİIJetİni. manevi kuTvetindea Y8J8 hafka )'erlere ıevlıetfi1eceJr her gün devam edl!ecek, kontro1u 
hılnamen emin 1>ir &,ekil. laalka s...u. bot b}acajl tcanaatinde J'&prlan maddeler tür.ar kontrol edıl. 
•'!"'"t teldni için aöliinii ancM bal. .. i•• anlllbnak iatemiftir •. ımek .ıı~retlle utseılara csıra 1H111ab t.ö,,19 &..1.-__ • 1__ L.. •• fırsatı verllmlyeeektir. 

_.. eclİJOI'. ııasilia ISafvekili ihtimal ki uu to- Belediyede yapalan topl.ntı 
d:ıı.!_-!-z ita tizlerdeki bir c:We d..,...... M71-miftir. Fakat fht kirla mücade e bahıl 6tttınd 
:-- .......... celWecek -- ... dimle,i, ....., ......... na-hıyettec&r. M. -.--L!ll ~ .a. ,_ 1 ... _ -La..:... --L:l...1.- _.__-1_ &(irütmek ÜU're atin Beled'y.&I .bir 

-~ UM ua ~ .-- -97-- toplantı :rap lmlfıbr. fçtlmada ihti -
ma117U1a ~ orcluana - .... tiliii mıina ~alw .. Urla mlcaMle memu"1arfle M tk (" 
prka ... ,.... ..... • .... - - ..... ,..... xa,....u.ıarm da phemalan ka -
811 ...... 11111111 'll'l!!J!!l!!P. TASVIRt EFKAlt nrlqtırılmıtt r. 

Aham olunca da ı ı1t1arı ıuske1e. 
n1ıye artall lüsma kalınadığından so
bkJar tkıaaııallf, fakat fada ileri gL 
dUdit1ni prm resmi makamlar ite 
bnş•lf, bunan üzerlne 1lisbt bir si 
&Wı kaim ol•qtur. 

Şelırlft tek 1"r insan Kib1 inandığı 
bu mütareke haberinın yalan olduğu 
cok hadJı bir tanııla 61-renOmitth. 

Moskova 
konferansı 

Komisyonlar 
mesaisini biiirdi 

MOSKOVA, 1 (A.A.) 

MoskOft lto1lferallaı bugtln öile • 
~ea aaırıra ut1101111 eela~inl akdetmiş. 
'1r. Koaı.,-lar ıınennertni diın alt. 
pm lıiti1111ietlr. Umumt celseden 
90Dr& tıllluntet namına btr ııflvare 
~. 

AlmaDlar alay ediyOl'IDllf! 
'Moskova, l ( A.A.) - Diin «azete

ciler toplanttıın4a, fleln koaferanaı 
hakkında .s6s ıllyliyen Sovyet İııtilı
barat Bürosu reisi muavini Lozovski, 
Alman radyoııun.un bunu bir alay 
mevzuu yapt tını ve radyoya eöre, 
Lo-rd Beave brook ile Harrlman'ın 
~er B1rlii'ine ancak cıııı ari 
blr teselli> verebileceklerini blld'r • 
nuttlr. 

J ozonld,. demi tir 'kl: 
Bu namrl teııetlnin ıyi bazı maha. 

Tebe 'fUtfları ve taarruz ku• •eti 
ftT'dtr w A'manlar il.enncle 6lcU1r'1-
c:ü blJ'. ~ 1 aeak~ 

Ortada• kapolan Enwer Bey, tam lurk 
Uç gUn sonra Selinlkt• görUndU 

"\' Tin tlnelerden t1baren 

TAKSIM SİNEMASI 
Yıldızların • ...,n.tt ve en .W.lki.n 

ISA MIRANDA'Y• 
GÜSTAY Dt~SL tı. ........ rarattlfı 

BEYAZ İLAHE 
Bü1ük macera ve qk ... ıht.._ ftlıahri tıılııdh• .Sıyor • 

ı-.... ,.. ._... ...,....ar ara~ıı:dCI bır kadıa ... 

Çt!amlan •~e rlm ıl*ıı elınar bir !<adın ..• 

LÜU wıe lHTQ..ui - ~UGJNLl1C - TEE880R "e 'Rt:YECA.N 

Dahi RejisÖJ' WILLV FORST 
tarafından vüc\;da getirilen 

BJTM.EMİIJ SENl'O İ .. MA"SK'El 1 KADIN ... MAZURKA 

,. niltayet: o p ER E T ~heseri 
Kat'iyen unutulmrya le -Olan bu Zttrl&'lD ve murteşem til• 

Pek yakma ş ARK SİUIDaSllda 

SES•SES 
T~peb1J1nda - Pak yak1nda - Jepetaşında 

Fe1Jkalade güzel bir 

• 
fREı 

(A. (.'etnuiirk] 011.:ut. melt,.. ..,. 
übiu: v~rdıı.in 7. kı~ metli aAI • 
ta t~ekk iı roı· lıı'. Sıruı ce ~ 9ı 
undan büfadı.! edC<'"i"m. z. ş 

-Bertiı Setlriıiz 
1 slaP bıla ıeliyı 

EDIR'NB, 1 IB»ıuaU 
Berlln ~· -~t!'ıiı Hmtlft ~ 

yarın ~hrw 7Ak o11lr:ak ve ~ 
istaabala a.rı:k.et edecekUr . 

MEVLID 
T ............ t ..... 

TAHRAN BOYOK ELÇİSi 
SUAD DAVAZIN 

ruhuna. 3 Birindte""9 Cu.._ .W 
Cuma ............. IUDl'A Ak.sa-
ray .. Valde Cunü.de M .. ll«I 
Neltnl lar•t ... iJecektit. ArZll 
edenlerin te,riflerini merhwn• 
ailesi rica etmektedir. -------TEŞEKKOR 

Müptela buluadllium ~k 
karın kesesi haatalıimı çok maha
raııe bir aıncliyat ile aüradc fif:aı. 
yep eden C.ağfll~unG. Ope..tae 
Profesör KiıZJm lmıeil'e Ye ..... 

1iyatım e1na~ında mütfik muameı. 
lelerini gördiiğüm MamıaTa Kti
nıği Mııdür ve hemtirelerine l\e. 
nen tcşclc.lr.ür ederim. !ıv•s Di .. 
riği kuua H"cı Kumru mah.U.. 
~~~ .. ~~~~~~~.!..~!l.~'!1 .... _ 

TaaYirl Efkar 
Nüh9m (S) Kmawtu 

s 
E 
s 

...................... -..... - .... --------..... , 
s 
E 
s 

. . . 
: . 
: 

1 ÜOH Şeraiti t ~ ı:-s s..lik ............ 1400 Xr. ftM h 
Alb aıfık -......... ftO > HM » 
Uc a,tık ..... .. • .... 400 > ~00 • 

. . . . . . . . 

s s ! 
i 
' . . . . . . . 
i 
l - . ..... -...... _. ........................................ . 

Hani Ul'u aea~ hem seyrea,eeektir. 
hpebaşın a - P.ek 7akı da - 1 epeh '" 

E •SES 

E .... - ............ , ... __ 
S Perdeve 

Sah.ne 
A-1ılc Tigatro 11e Si

_. _....,,..sını11 ge
._, _,,., unıin ndin. 

--"·~. 
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Bankası vaziyeti Tiirki·ve Cümhuriyet Merkez 
AKTiF =- -= 

Lira Lira 

27 - 9 - 941 
PAS 1 F Lira 

... Ura 
UMI.-.-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıkllk ve Bütün Airllarınızı Derhal Keser 

H• ~· pulla hıtulen .......ı. iıateyinia. 

ı 2 3 4 s ' 1 s 9 ıo 

Gayrimenkul 
Satış ilanı I :~~:~~~:~~~~:~~~~,: :Ij 

l Oaküclar icra Memurlutandans 

r 
Kayiserili kime 

derler? 
J--t::~-t-ıı-t-r"'t--t::.t'-1 Mehmet Necati n ibrahim 

Faika hazineye ait ve bunların 1j:Jli.-t!Ji1Ctl 
1
21 O lira 64 kuruş borçlanndan tjJliijj(J:Jift{l=I dolayı merhun olup Kartalda 

~ 1 Basıbüyükte Büyükyalı mevkiin· 

Bu sualin cet1ahını 
öğr•11mek isterseniz 
FOTO MAGAZ /'nin 
41 inci nüshasını alını• de 

0

kain ve tapunun 336 tarih cilt 
51 sahife 9/17 ve 4/7 numarala. ı!==~~~===:~==== 
nnda mukayyet tarkan yol, gar-

RADYO l~±Jllttilll:t~ ben dere, timalen Yani boıtam l halen Calip tarlası, ccnuben h&· 
len Hatice bostanı hilen yol ve BUGONKO PROGRAM 

·&:!l~-&--~---1-i--t--t-~~ Mehmet tarlası ile mahdut ıçinde '1.30 Program 19.16 Ork tra 
iki battal kuyu ve bir dolap suyu 7.83 Müzik 19.30 Haberler 
olan kuyusu ve bir dut ağacı bu· 7.46 Haberlel' llı.46 Serbest 10 
lunan ve halen tarla halinde bu· 8.00 Müzik dakika 

2260 N 1 8.30 Evin saııti. 19.65 Şarlulıır lunan ve tamamına o. u 
kanuna tevfikan teminli 3 ehli * 20.15 ~C:tyo gaze. 
vukuf tarafından 600 lira kıymet 12.30 Program 20.45 Saz eserleri 
takdl'r edr"lmı"t olan gayri menlcu- 12·33 Şarkılar 1• 

12.45 Haberler 21.00 Ziraat ta&e 
lün apğıda yazılı tekil \'e şerait 13.06 Şarkılnı vimi 
daiıesinde açık arttırma ile para. l3.!\0 M.üılk. 21.10 Şarkılar 
ya çevrilmesine karar verilmiştir. + 21.80 Konuttma 

Evsafı: lS.00 Program 21.46 Orkmıtra 
O k t 22.::0 Haberler Elyevm iki bnıtal kuyusu mev- 18.03 r es ra 
K d f 1 2246Mmik cut olup biri dol. plı diğeri dolap. 18.30 a ın ııs ı 

19.00 Konuşma 22.65 Kapanış. sızdır. Keza içinrlt• bir dut nğacı !.::~~~!!,!!!:!,__.::=~~~7.::-
vardır. Mülk :> kı'rnı olup turla Fatih 2 nci Hukuk Sat11 Me· 
halindedir. murluğundan: 

1 - İ"bu gııyrı mı>nkuliın art· Eski Ali Patada Hoca Üveys 
turna prtname11i 7 10194~ tari. mnhnllcsinin Kfrcc;ha.ne sokağın
hinden itibaren 940 263) No. da eski 24, 26: yenı 16, 2~. 2~ 
ile Üsküdar icra dairesinin muay. 20. 16 numaralı arsanın ızaleı 
yen numarasında herkesın göre- şuyu zımnında yap.ılan artt~rma 
bilmesi için açıklı ilanda ya7.Jlı sonunda { 1502), ~~-aya . Mıınar 

~ı......,..-t:;;;;~ olanlardan fazla nı. ıOmat nlmak 'Seyfiye ihale edıldı~ı,. hıssedar· 
~-f""·-,.-:o-if-'-1-:-:1""".:""1 istiyenler, işbu şartnameye ve !ardan Süleyman Kl\nı, Hasen~ 

ı..-.....,, ...... ....,.-=-ı 940/2635 dosya numarasile me. ve Hacer ile Hacerde~ alaca~. 1 

muriyetinıize müracaat etmelidir. olan Zihninin ikametgıı.hlan b~~ı
:::.ıı--t--1, 2 - Arttırmıya iştirak için yu· nemediğinden dolayı 1 5 gun 

/ karıda yazılı kıymetin. y_üz?e 7.5 müddetle ilanen tebliğ olunur. 
ı--.ı-=~~ _ :ı-:-.-r.:-t::=-t"~ ni!!betinde pey veya mıllı hır ban: Eyüp Ahkamı Şahsiye Hukuk 

9 p 1 D E L E R f • A kanın teminat mektubu tevdı Hüimliiinden: 

1 S ) R A N i"dilecektir. (Madd~ .ı H) 941 /66 Tereke 
~:!::::==~~-::;~~:;. 1 3 - ipotek sahıbı alacaklılar. E .. te ı.ı 6 '- -y mahalleain-= - - d l . t"f k yup am oe :;i;;..~-iiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiii~~~~-.,-- la diğer olAka ar ann ve ır ı a d F dıkl kak 35 No. lu ev· 

KoHı: 
A fhn: Safi ICl1erra• 72.614.621 
11.nk..t 
Ufaldık • • 

DaltilJeJti Mulıalıirler : 
t'llrk Lira•• 

Hariçtelıi Mulıobmcr: 
Altta: Safi Kll«>sn• U22.'87 
A lhna tahrill kabil ı•rbest 
ıill Ylaler • • • • • • • • • 
Diler dlmler vı -.ı• 
•Hrlnı haklyelerl . . 

Hosine tolırli.lleri: 
Denıhte edllea evrakı ••k· 
diye ke"dıl't - · 
Kaıau•ua 6 • a mel nııaddelerta• 
tnflkaa Ha.la• tarahadu 
nld tedlyat • • 

ScneJat cfs:lanı: 
Tlcart senetler • 
E•ham H talıoilôt cüzdanı: 

{ 

DeMte edile• enakı aak· 

A dlyea ' bqıhfl eeham •• 
talıvUH ı lttbarl lı.ıymetle 1 

il - Serbelt eeham ,.. tah.tllt: 

Aoan•lat': 
A lhn ye dlvh Uaerlne aY•• 
Tah•lllt liııerlne •••ns 
Hulaeye kısa vadeli an"• 
HHlaeye 3150 No.111 kanunf'. gh 
aplaa albn kartıhklı ay ... 

Hu•eJarl•: 
Mallt.W 

181.124 217.77 
10.159,,2S.-

560 ~SS.7 

48.198.017 .91 

158.748 ~.-

21.6&3.011.-

27S 227.947.39 

45.418.101.93 

8.311.443 46 

4 948 64 
1.261. 768.SS 

111.SH 391.S 

449.124,11 

11.748.112. 7°' 

157.065 ~S2.-,ı 

275.227.1147.3 1 

53.710.245.3 

173.766.717.4 
4.SOO 000.-

Sermaye: 
llttiytlf oltçai: 

Adi Ye fevkallch 

. . . 
• • 

Hu.us1 • • • • • 
T edovü/rfeki Banltnottar: 

Deruhde edllın nraln nal(dly• 
Kanuaua 6--1 hıel .. ddelerln• 
teyfllıuın Haıdne tarah11du 
nlcl tedlyat • • • 

Deruhd• edtt.. ewrala aak
dlye bakly•I • • • • • 
K•rtılıtı tamamen alb11 olarak 
11lveten tedıYlllı ,,a;cedllH · 
Reukoat mukabili Ulnte11 te· 
davüle vaııedllea • • • · • 
Ha:r.laeye yapılan alha kartılılcb 
avaas mukabili 3902 Ne. lı ka1111• 
muclblaca lli•et•n tadarilı va• 
ıedllea 

MEVDUAT: 
Türk llr .. ı 
Alhn: Safi Kllogrn• 877.tSI 

~SO No.lu llanııaa ır5re ha:ılaıy• 
açalaa avanı muk.ıtbltl tevdi 0~11· 
nan altınlar: 
Safi Klg. S5.~41.9H 
Döviz laahhlldatı. 
Altına tah'ldl kabil dö•tıier 
Dtğer cllrialet vı alacaklı kit· 
rtııı bakiyelul • • • 
lıiubtellf • • • • • 

1.m.oıu~ 
6,000 Q01l.-

Ul.741.565.··r 

........... _, 
1S7.N5.5S'Z.-

1 
17.00G 00(). -

25t.too.OOO. -

94.000.0M..-

71 o ~400 51 
1. • 17H H 

71 124 1'7. 9'.> 

1 
2e.9'S.022 87 

YMıln 

u.an.m.15 

72.242. 242. S4 

71,12'.1•7.9J 

26.'65,IJ:l:f,!I I 
UCU44 244.U 

---- ----
1 Temma• 1"8 tarihlndea itibaren: Jal<onto haddi '/ı 4, altın üzerine ayanı 'le 5 

Deposu: 

Z. SAAJMAN 
lultanbamam.Camcıbatı lıam 

t;ot"ukları Rurtanna Yurdunun yıUık ihti~acı için aimacak 22 u. 
lcın yııf< sebze açık eksiltnıey" kuıuı lmuetur. Mccmuunun tahmin bedcll 
875 lıra 50 kuroş ve ilk temlualı 65 llu 66 kuruştur. Şarcua.rue Zabı• 
ve .Muamelat Müdürliiğü kııleminde S"nllcbllir. Ihale 9/J0/1141 .,erfem. 
be günü snat 14 de Daimt Encilıncndc yapılacaktır. Taliplcrlrı ilk V''lll-

1 nat makbuz veya mektupları ve 941 yılına alt Tıcarct Odıtsı veslknlıı
rilo ihale giinu muayyen saatta Da imi Encdmarıde bulunmaları. (8510) .. . . 

Taksi otomobillw-inin gece om mı olarak almakta c.lduktarı. 20 ku. 
ru,un gece saat 24 den baılayıp sa hah saat 5 de nihay..t bulmasına 
Dahnt Encümenin 29/9/941 tarihli lçtimaında karaı· vcrı.Jdıği ilin olu-
nur. (8792) .....!.-----

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Orman, Veteriner ve Zııaııt Fakultelerlne bu yıl kabul edilecek talebe. 
lcrtn seçim ımtilıııııları 1st.anbuld Sultnııahmcttc YOhek İktıaat ve Ti 
can•l Mektebi konfcrnn salonunda ve Ankarada Yilltsck Ziraat Enstı. 
tüsünde a;ıağıda yazılı gün ve saatlerde ;Yapılacağından namzet taletı.. 
nin imtihan komloıyonuna müracaatları. (8377) 

J)l'JUS Gün Saı•t 
Fizik 6/10/941 Pnıart.esı 9 -11 
'Türkçe 6/10/941 Pa1.arte.'1 14,80· 17 
Kimya '1110/941 Sah 9 -12 
Biyclojl 7/10/941 Salı 14 30--17 
Cebir 8/!0/9'1 Çnreıımba 9 l2 

9/10/941 Pcl"Ş{mbe 9 -12 
~-----.c--."-

lsta n bu 1 Fiat Mürakabe Komisyonundan 1 

LASKERLIK 1 hakkı sahiplerinin gayri ı:ncnk~I d:· öl~n d~ı::r Mehmedin tere-

üzerindekfi hdak.lannl ı hu~duds~lel faız 'kesine muhakememz.ice el kon· Mükemmel bir ıurıtte tamiri ve ıılahı için 
RADYONUZUN 

' 
116 No. lu ilin: . 
1atnnbulda vagonda ve~ a kayık ta t.atım tel balyalı samanın kılotıu 

iiznmi 4,6 kuruştnıı ve yerinde dlikmc iki kuruştan ııatılaenktır. (8i O> L------c.-.be-.~d~ı~·ebm~l~raa .ahı'rdoan.t~b ıaarııns''muştur. R dyO Nu••zhel 
Üsküdar Askerlik "':" ~ın ~~: iŞ u .ı .an tan ın en ı .~ a:en . Alacaklı ve borçluları ile bir a G . k 1 s t 
Kuleli "keri lisesi rıyazıve og. gün. ıçınde evr~kı • musbıtc!er~le hak iddia edenlerin tarihi il&ndan ayrı men U 8 JŞ 

rc:tmı.-nliğinden istifa ederek İs· birlıktc mcmurıyetımıze bıldır- Yba n ( 1) ay zarhnda ve kanu- Müessesesine müracaat edıniı. RADYO NÜZHET aon ıiıt.m 0.&r.üdw icra Memurlujundan: f 941 tarihinde Pazarte.si g~nü sa-
İlanı 

tnnhula gel mit olduğunu di!ekçe. meleri icap e~e.r: . Aksı. htlde ~; ~~rasçılann ( 3) ay :ı:arfıncla aletlerle mücehhez atelyel!l lnl emrinize in. ıde bulundurur. Kartalda kasaba içiııdt• oturan nt 14 den 16 ya kadar Üaküdiu 
1Jnd~ bildiren ı.·e ikametgahı b~l- haklan tapu sıcılı. ı!e aabıt 0 

ma:, mahkememize 941 /66 No. lu R A D y O N Ü Z ff E T eabık mahkeme odacuıı ölü Mf!h- icra memurluğunda iıç defa bni:· 
li olrmyan emekli jandarma b•n· dıkça satıt. bedelının paylaşma tereke dosyasına müracaat etme- t Çavuı; varisi Kartnl vuidat 1 nldıktnn sonra en ÇClk arttı:nn11 k b d h 1 d h k 1 1 

Gnlata Voyvoda CMtdeel No. 47 Voyvoda Hanı, Telefon: 48712 ı nıe ~ · 'h 1 d"I" A k t L_ "-
1 

Osman Dor i in er a fU· sın an arıç a ır ar. J • ·ı 6 1 n r mur muavini Yusufun hazıne- ı ıı e e ı ır. nca aıt ırma DC!"' 
'O • 4 c·· ·ı •• d ttır en 

1 
an o U U ' ~~!!!~~!1!!!~~~~2P~o~ı~ta~k~u~tu~ıı~u~l0~2~6'.!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~~ me b ye müracaat etmetıi • - osterı en gun e ar • ===== ~ I lan ı 22 lira 77 kurut bor- deli muhammen kıymetin y\17.· 

A r a n ı Y O r :~:.~~;:;ok:::·:. ~::~::.: ka6 ~ t;:ı::;enkul kendisine! ÔKS ÜRENLERE IA TRAI HAKKI EKREM s~~an k~:~d:"0~~~/"ı!'.~::1 ;:n~; ~~c!'~.1::.:·:..~~~::::~~ ;~:-
malumat almı~ ve bunlan tama- ihale olunan kimse derhal veya m vkünde kain cani yemini Js- ğer alac~lı1ar bulunup da bea 1 

Bir apartıman ve yahut hir ev, men kabul etmiş ad ve itibar olu. verilen mühlet jçinde parayı ver- Belffteldaf'a • Wru sorl•jw m~I ağa hanesi Yc.ııari şimendi· b~nları~ ~u gayri menkul :le le-
T t fon, Frigidaire, Mobilyn81 nurlar. mezse ihale karan fesholunarak •• fer hattı arkası Fevzi Paşa vere- mm edılmıtı alacaklarının ınr"cmıı 
guzel olmak şnrtile aranmakla· 5 - Cayri menkul 27 /10/ kendisinden evvel en yüksek tek- Blltrek IMaatahldarıaa kartı sesi arsaıı an ciheti yeni küşat undan fazlaya çıkmazsa en çok 
dır. ADRESİ: E. K. Poıla kutusu 941 tarihinde Pazartesi günü ıa- lifte bulunan kimse arzetmi9 ol· 8 E L s A M 

1
• T o L olunan tarik ile mahdut ve tapu· arturamıı taahh

1

ü

0

dü .. badki hknlm k 
at 14 den 16 ya kadar O,küdar duı· u bedelle almıya razı olursa k.ıla••• A- t 338 tarih No lu 18 üzere arttırma gun a a tem-2032 d l L_- nun gus os · . , . 

· icra memurluğunda üç e a Dft{:· ona, razı olmaz veya bulunmazsa k' 2 A9-250 ve yeni t 6 ı 18 dıt edılerek 6 1 1 941 tarıh•'lde - z YI M ·ı iJ• t' Bod k Belsamitol idrar yollarını tem.ızlıverelt hastalıfın ilerleıneaine ve eı ı -. 
A - ug a vı ııye 1 

• nldıktan 11onra en ço arttırana hPmen 7 gün müddetle arttırmı- " aral~rınd• mu'-•yyet bilıne. Perşenıbc günü saat 14 den 16 )'a M _,._ .. 1 .• k .. ·· ·· ve kana karıımuına mini olur. Bilüınurn idrar yollarr haııtalıkla. I num .. •• ~ .. 
rum kazasının ü~u u oyu nu- ihale edilir. Ancak arttırma be- ya çıkarılıp en çok arttırana iha. rının tedavisinde tesiri kat'ı vı emsalsız hır müstahzardır. Ecza. h l l 3 metre mu.abbadan iba- ' kndnr Üııküdar İcra memurluğu 
fus memurluğundan almıt oldu. deli muhammen kıymetin yüz· le edilir. iki ihale aruındaki fark nelerden arayınız. ~=t :c yeminli üç ehli vukuf tarn: o.dası.nda art!ırma .?edeli satı. i~ 
tum nüfua tezkeremi zayi ~t~i~. de 75 ini bulmaz veye satış isti· ve geçen ııünler için yüzde 5 den Satrı deposu: Sami Akau, 8ahçekapı İD Bankası arkasında f ndan 339 lira kıymet takdir edıl tıyenın alacagına ruçhnnı olan dı-
V enisini alacağımdan eskmnm yenin alacağına rüçhanı olan dl· hesap olunacak faiz ve diğer za- Rahvancılar BOkak No. 5. 1 • olan mukaddema hane el. ğer alacaklıların bu gnyri menkul 
hükmü yoktur. lbrarum oğlu Ali ğcr alacaklılar bulunup da bedel rarlar ayrıca hükme hacet kal. ;:1!m muhterik arsanın 8şağıda ile temin edilmiş olacakları mec. 
Alha1=·==========' bunların bu gayri menkul ile te· maksızın memuriyetimizce alıcı- yazılı tekil ve ıerait dairesinde muundan fazlay~ çık.~ak ve m.u: _8 o R s A ) min edil mit alacaklarının mecmu. daıı tah il olunur. (Madde 13 3) açık arttırma ile paraya çevrilme. haınmen kıy?1etın yuzde l, ıııı 

undan fazlaya c;ıkmazaa en çok 7 - Alıcı arttırma bedeli ha. ıine karar verilmiştir. tutoıak şartıle en çok arttı.ana 
arttıranın taahhüdü baki kalmak Tlcinde olarak yalnız tapu ferağ 1/10/941 tarihinden IUbaren D. D/101 No. lı tarifenin gurup ve aile Evıafı: ihalr edilir. Böyle bir bedel elde 

eletl üzere arttırma 1 O gün daha tem- harcını yirmi senelik vakıf taviz guruplarına alt ahkimı, halk ticaret bileUerine ait D. D/102 No. lı tari. MezlcUr hane eılyevm muhtcrik eclilme7.s(' ihale yapılmaz ve sa 
l • 10 • 9'1 maam 1 k 6/ 1 1 ;941 'h" d 1 k il fe fle amele ıuruplanna aft D. D/ 103 No. h tarife liğvedllmfştir. Ayni 

2280 1 
k t f' 

,. 22 dit edi ere tan ın e bedelini ve iha e arar pu arım a-'"dır. Halı' olup içinde bir tı . numara ı anuna ev ı• l.-..lra 1 Steril• • .. tarihten muteber olmak üzere gnze tecllere mahsus seyahat kartı tanfe- ..... 
NeYyork 100 Dolar ISJ 2U Perşembe günü sant 

14 
den 

16 
ya vermiye mecburdur. sile Çanlnrı • Zonguldak kıımına mahsus amele tarifesi ihdaa edılmiıtir. 'ktar taş vardır. knn gen bırakılır. 

:eae•re 100 in Er. kadar Üsküdar icra memurluğu Müterakim vergiler, tenvirat Fala tafıllit tç1n btaayonlara mllracaat edilmelidir. (8767) mı 
1 

_ ltbu gayri menkulün art. 6 - Cayri menkul kendi"ine 
lladrlt 100 Pe:r.et• l2. 8' odasında arttırmıt bedeli .atış iı. ve tanzifat ve dellaliye resminden • • • t a .,. rtnamesi 7 '1 O '1941 ta· ihale olunan kimıe derhal veya 
rt:ı!::: ~gg ~==ç kr so 1875 tiyenin alacağına rüçhanı olan di- mütevellit belediye rüıumu ve Muhammen bedeli ('638) Jira ( 90) kuruı olan muhtelif cb'atta ~~~dev;; itibaren 938/3295 No. ı Vt'.'rilen mühlet içjnde parayı ver-

;====~:::::==:::=::::::=;;:;::=:;:=~ ğer alacaklılann bu gayri menkul müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 61,852 metre miklbından ibaret 7 kalem gürgen dilme (17/10/1941) cuma ~ı' 1ü küdar icra dairesinin r.ıuay. mezse ihale kunm fesholunarals 
ESHAM VE TAH v LLA r ile temin edilmif alacak lan mec. olmayıp arttırma bedelinden ten- cOnO ıaat (lfi,30) on bet buçukta Haydarpaşada gar binası dnhlllnde. 1 e ~ marasında herkeııin göre· kenduıinden evvel en yüksek tek-
lkramlye'I yUsde S 1918 19.65 
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muundan fazlaya çıkmak ve mu- z.il olunur. l,bu gayri menkul ki komisyon tarafından kapalı zarf u11ulile satın alınacaktır. ~~l:e~ için açıktır. İlanda yazılı lift: bulunan kimse ıırzctmiş ol-
hammen kıymetin yüzde 75 ini yukarıda gösterilen tarihte Üslcü. Bu ite girmek latlyenlerin <347 > lira <92> kuruşluk muvakkat temi. olanlardan fazla malumat almak dugu ht'dcllc almıya razı olursta 1 

1 1 nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni 1 b ı 
tutmak farti8e en1 çok arttuana dar icra memur uğul odasında it- gfin saat (l4,SO) 011 dlirt otuza kadar komisyon reisliğine \'ermeleri la. i!!tiyenler, i'bu tartnamcye vch ona, rnz7ı o .'?1az ~edyda I u untmazaa 
ihale edilir. öy e bir bedel elde lbu ilin ve gösteri en arttırma aundır. 938/3295 dosya numarasile m.e· ı emen gun mu ete ar tı~mt-
edilmezse ihale yapılmaz ve aa- fartnameai dairesinde aatılacağı Bu qe aıt ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. ·yetimize müracaat etmelidır. ya çıkarılıp C'n çok arttnana ıha. 
tış 2280 numaralı kanuna tevfi- ilan olunur. (940-2636) (8782) mu2rı A t . t' k. · y le edilir. iki ihale aras:ndaki fark 

_ rt ırmıya ış ıra ıc;ın u· .. I . • ·· d 5 d s 

- Şimdi Cornfchael beni aradı Te 
Leeds'in dııında bir yerde görüemek 
üzere randevu verdi. Çabuk hazır
lan. 

Babam gellnclye kadar ben de gi. 
yinmiıtım. Oradan eski bil' ahbabı. 
mızı görmiye gldeceğiz diye ayrıldık. 
Otonıobtlde giderken babam birden. 
bire: 

- Sana çok §aşıracağın bir haber 
verecekim, dedi. Cornichael kim, bi. 
liyor musun?: 

- Çok diletmdüm alba bulama. 
dun. 

- Gizlt poltse mensup. 
Hayretten aezım açık blmıftı, 
- Peki. dedim. Neden daha enel 

- Neden daha evvel benimle ko. 
Bügiik zabıta romanı : 22 nuemadın, dtdJ. Seni ne zamandır 

bekliyorum. 
- Vaktim olmadı. Nezaret altın. 

da idim. Evveill. Fanny Kaiser tara. 
fından bir kadın beni takip ediyordu. 
Sonra da Dr. Fawcett'in blr adamı 
peyda oldu. Hiili da peşimi bırakmı. 
yorlar. Şimdi size anlatacaklarımı 

&öylemedin?. söyliyeyim. 
- Onu daha odaya girer girmez Cornlchael olup bitenleri :ravae 

tanıdım. Fakat kltip rolü oynamak.. sesle anlatmıya başladı. Epey btr za. 
ta herhalde bir sebep vardı. Bunun mandır Ayan azaııı Fawcett'in pe. 
için se!!imi çıkarmadım. einde imle ye Tilden eyaletinin po.. 

Btr lnr kahvesinin önünde durduk. UUkasını da tetkik ediyormuş. 
Babam husuat bir oda il!lh~di. Ganıon, hiç belli etmeden çalışarak Fawcett 
nk saçlı babamı kızı yerinde birisile vP. çetesinin Yergilerden nasıl kaçtık.. 
çapkınlık yapan bir adam zannetti. !arını isbat eden Tesiltaları topla. 
Odaya girdikten birkaç dakika son. mıştı. 
ra kapı yavaKa açıldı ve Comichael Babam: 
içeri ıfizilldB. - Mektupta ismi s:eçen f ra ela bu 

- Vaktim çok dar, çabuk ırörO,e. itte methaldar mı? diye sordu. 
llm, dedi. Ancak bir saat için kaça. - ı;,·ct, yfnc Fawt'E.'~t'in mektu. 
bildim. bunda Fanny Kalaer (C.) dit• bah-

TaVlrlan mütehakkim Ye cüretklr. l settiği adam da benim. 
dı. Babam: Fanny KaiMr 1uıeıd.lrf 4f)rı 

sordum . 
- Tllden'deki bütün karıeık fe~ 

!erde parmağı olan birisi. Fawcett'le 
beraber çalışıyor ve onun çok ioine 
yaradığı tçln himaye ediliyordu. Ma. 
ama!lh Hume yakında hepsinin hak. 
kından gelecek zannederim. Dr. Faw. 
cett'e gelince: Kardeşinin arkasın
dan bazı oyunlar çeviriyor ve bu a. 
rada Elihu Clay'ın aleyhinde de bazı 

Comlchacl, babama mermer ılrke. 
U etrafında döndürülen fınldaklar 
hakkında u:r.un boylu malümat ver
ieler yapıyor. 
dikten sonra: 

- Benim, dedi, buraya gelmemin 
asıl sebebi cinayet hakkında öğren. 
d!klerlml Bize söylemek içindir. 

İkimiz de irkildik. 
- Demek caniyi blllyorııunuz't 
- Hayır. Fakat bazı hldiseler bi. 

lfyorum. Bunlan M6ddelumumlyc 
söylemedim. Çünlrll, nereden ötren
dlğiml ıoracak. aöyllyecek oluraam 
da 1-i" oldu~ mu ötttnecelı:. Bunu 
.. ı..n.ı ...... ·yor1111J. (D,_.,. wr) 

'L d I k f '"zd 7 5 Ve geçen gun C':' JÇın YU7 C en 
xarı a yazı 1 ıyme ın.1Y1 .ub' eb ' hesap olunacak faiz ve diğer za-
nisbetinde pey veya mı ı ır an. 1 h"'k h k 1 

· k' b t d" rar ar ayrıca u me acet a • kanın temınat me .u u ev 1 k · ı· · l 
. k · {Madde 124) ma 1112ın memunye ımızce a ıcı-

edılece tır. dan tahl!lil olunur. (Madde 133) 
3 - İpotek sahibi alacaklılar- 7 - Alıcı arttırma bedeli ha-

la diğer alak~d~rlclnn v_e irtifak ricinde olarak yalnız tapu ferağ 
hakkı sahiplerının gayrı ı:ncnk~I harcını yirmi senelik vakıf taviz 
üzerindeki haklannı hu~us~le faıı. bedelini ve ihale karar püllarını 
ve masrafa dair olan ıddıalarını I . b d 

• 6 • • •t"b l S vermıye mec ur ur. 
itbu ılan tarıhınden 1 .~ a:en . ı Müterakim vergiler, tenvirat 
gün içinde evr~kı • m.usbıte~er!le ve tanzifat ve dellaliye re11minden 
birlikte memunyetımıze bıldır- mütevellit belediye rüsumu ve 
meleri icap e~e.r: . Aksi. halde miiterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
hakları tapu sıcılı. ı!e sabıt olma· olmayıp arttırma bedelinden ten
dıkça satı, bedelının paylaşma- zil olunur. lıbu gayri menkul 
ıından hariç kalırlar. yukarıda gösterilen tarihte Oskü. 

ıf - Cösterilen günde arttır· dar icra memurluğu odasında iş
mrya iştirak edenler arttınna bu ilan ve gösterilen arttırma 
prtnameaini okumuı ve lüzumlu prtnam~ dairesinde salılacağa 
malumat almıı ve bunları tama- illn olunur. (938 1 3295) 
men kablll ctmit ad ve itibar olu. Sahibi : z. T. EBÜZ?.JY ~ 
nurlar. Nqriyat Mildiirfl: C. BARA rv 
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