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Fa,,dalı bir sırrı saklı tutmak, 
cemig.tten bir şeg çalmak saçana 
işlemekl• 6irdir. ••• 

Ankara 9 (Hususi muhabirimizden) - İsveç 
hükumeti ile hükumetimiz arasıııda yapılacak o
lan yeni bir t icaret anl ıı.şmasının müzakereleri 
ne b~lanmıştır. Mii7.akere mevzuu bugünkü 

dünya vaziyetine naza.r an her iki hükumetin 
muhtaç oldukları. maddeleri birbirleıinden al -

l,:ıaları esasma dayanacaktır. 
lılOST AKIL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

' (Şerhi 2 inci sahifemizde) -ı 

Dr. Refik Saydam 
T. H. kurumunda 
Başvekil Kurumun çalışmalarından 
mütevellit memnuniyetini Kurum 

Başkanına izhar etti 

Rusya harbinin 

tüyler Urpertlcl 

safhalarından 

ı ·-s~~y~-t-te-bliği - ı 
. - --- - - --- - - ; 

Aln1anlar 
Yelmirde 
bozğuna 
uğratıldı 
Düşman muharebe 
meydanında 10000 

1 lerce ölü bırakarak 
ric'at ydiyor 

50 den /azla le asaba 
istirdat olunda. 8 Alman 

/ırkası imha edildi 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

Bu adanın işgalile 
her türlü Alman ve 
Japon münakalatı 

kesilecekmiş 

zı ___ -
--~ _5 ,,___ ---

(. Alman · te.bJiğ.k 
I·. -- -- --·-----·--- -· 

Leningrad 
tamamen 
muhasara 
olundu 
Düşmanın yaptığı 
mukabil taarruzlar 

büyük zayiatla 
geri püskürtüldü 

Len in g r ad'ı n cenap 
oaroıları A l m a n ağır 
toplarının ateıi altında 

v·uvası dağllan iki kelime 
Pe.'lami S A F A 

DEMİNDENBERI, içinde 
crgrub• ve ctulıh keli· 

melerinin birkaç defa geçmui 
lizım gelen bir fıkra ya:ı.mıya 

davrandım, fakat muvaffak o• 
lamadım. Sebep, tırnak içine 
aldığun bu iki güzel kelimedir. 
Güzel, fakat eünümüzün ve 
hayatımızın batında ve ıonun
da aldığı hem gerçek, hem de 
mecazi mi.na bakımından gÜ· . 
zel; yoksa, arapça olufu, hem 
de genç n~lin anlayamamasın• 
dan korkulacak derecede koyu 
arapça olufu bakamından çir
kin, ölüme namzet, litin harf· 
lerile de sakatlanarak yazılnu· 
ya mahkfım iki kelime. 

«Doğul> ve «batı• var, di· 
yeceksiniz. Tam dulu» ve 
cgrub» karfılığı: gün doğuau, 
gün batısı. Aman ne kadar 
hof, ne kadar öz, ne kadar 
Türk iki kelime 1 Gel relelim, 
Dil kurumu cenaplan, bu ırüze• 
lim Türk ıözlerini ani mi.nala. 
nnın yuvuındaa aöküp Bbnlf 
Ye Cfarb, «p.rp• brtdığı ol.
ra.k ortalığa ıalmıt. Ben ya• 
zınıda «tuhh minama cdoğu 

........ ......................... 
daha kol•y mi.afir edilebilir, 
cdoğu» kd"'1~si de ikincinin 
nrine kullanılabilirdi. <cŞi ı:nnlıt 
~cemrp:ı> demiye devttm e ttjk. 
t"n sonra farkın, garbin ne ka· 
bahati var? 

Görüyorsunuz ya, kendi (j. 

sanırnızda öz VP. hm ku~uık· 
lan vulum «tulü» ve «grub• 
mefhumlnrını ifade etr.1el.te11 
aciz kalıyor, ha)·ıı, ar.İz bıra
kılıyoruz ve bu m~na1l\ra için• 
alan bir yazı ya·zm•!dan vaz
geçmiye bile mechur oluyoruz. 

Dil kurumundan, Maarif Ve
kill iğinden, emekli Generaller· 
den ve bütün yazı yazanlardan 
rica ederim: Doğumuzu ve 
bahmızı coğrafyanın elinden 
kurtarıp asıl mana.sın& iade e t
ıinler. Gerçi tark güneşin 
doğduğu cihettir ama doğu de
ğildir. Hem de türkçe «İ». 
cı•, C1D harfleri cmekan» dP.· 
ğiJ, alet, hal veya hadise ifade 
eden letkil elderidir: Çakmak
tan cçakı•, dizmıekten <tdizi», 
ko~ ckofa• gibi gramer 
de bİ.7.İm lehimize fetva veri• 
JOr. 

Coğrafyayı dava ed~linı ı 

' diyeceğim, en dirayetli okoyu. 
Londra 9 (AA.) - Donan. , ev bile, ilk intibada onu «tark>' 

maya mensup İngjliz harp gemi- diye anl~yac.ak. • Bakıyomm, 
!erinden çıkarılan kuvvetler Şi. bizim bütün emeldi c~nıenıUer 
mal buz denizinde Norv~çe ait de yazılımnda bu kf!1İme1eri 
Spitzberg adasını İşgal etmi\'ler- c:het minalanle lrollannııya ba· 
dir. Bu ada zengin kömür ma- 1 yılıyorlar. Halbuki l~nımız· 

(Devamı ""-il• 1, rilılı" 5 d.•) j ela •...-k• kelimeei ctuliaıt cl.a 

Kendi malı olrniyaa bu iki ke• 
limeyi lupbndan Çlkarar;.k 
sahiplerine iade etşin. Ll"ıtnın 
mahkemeai.. brarfannda ilahi 
bir nizama Jiyılc, p.aıun.n ve ba
iı,Iaınu bir adalet gösterir. 

• Ondan lı:orkmuml Şimdiye ka .. 
dar han,.i insan •e devlet ira
dr.ııi ona kar~, rık <th,,di? 



EN!!!42 Sahife : 2 10 EYL°OL 

Otobüs 
tahdit 

seferleri ( Askeri Vaziyet ) I: 
~--------------------------~ 

. . .' .... . . . . , 

~ SIYASl .:\fl\ZJVET 

Lenlngrad 
, edildi 
Tefrika: &1 Yazan: KANDEMiR 

Almzn zabiti selam vaz·i;;i·i·;İd~··;; .. b;Ö·;;;n Otobüsler çalışhkları servislerde 
yapacaklar 

günde 
b r sesle "Ek•elAns Cemal Pa,a 1,, dedi. iki sefer 

Leningrad şehri 
muhasarası 

F e.blide Alman rami ...,_ 
liğincle dün bilclirildiii •ec

bile Leniınsnıd Alman Ye Fm 
lıawYederi tarahncbıa ...ı....-. 
Rus sözcüleri ve matbuatı çok• 
tan'beri böyle bir ihtimale kM'fl 
halkı haDl'lamıflardı. 

. 1 S ı IS Leninarad Sovyetlerin en lıü-General Alı hsan AB yük lideri olup bili sözleri ıeb· Yazan: Cemal Paşa, Rasim beyin bu ııs[I - Pekiila ... derneğe mecbur oldunı Benzin aar':··atıni tahdit eden k · 7 ta · K f 
hareketinden nasıl miltelııusıs oldu ve pasaportu lf\:ri ıılmak üzere elimi üJ' ccı, Dell ocar.:ıusta a P&fa • 
tarif edemem. uzat+..ım. Vennedl: Başvekalet tebl.ğj üzerine şehri- Sirkeci, 23 tanesi Keresteciler • 

F ak:ıt bu ~eki kollanabilmcl:. ı~ın - Hayır ... Pnsaport burada, bız- mizde alıruıcka tedbırleri karar- Eyüp, 2 tanesi Sirkeci - Rami, 3 ~SKi ORDU KUMANDANLARINDAN b.:r saydan (Lenin )İn fehri de
mektir. Geçen Umumi Harbe 

Almnnyaya gitmek ıazımdı. Hnlbuki ele kalsın. Sah:bı gelince mu:ımelc- !aştırmak üzere dün sabah bde- tnaesi Edirnekapı _ Cihangir, 8 
pııramız tnmamen tükennıı~ti. sini yapar, müddetini tl!ındit ede- !diyede belediye reis muavini tanesi Çarşamba - Mecidyeköy 

Bir aabah Cem 1 Pa~ bana par- riz. jLiHfi Aksoyun riyaseti albnda ve 3 tanesi de Kadıköy - lçeren-
mağındaki yüzüğu uzattı: Cemal Paşaya vnzlyett anlııttlğım bir kom:Syon toplanmıştır. köy hatlannda çalışmaktadırlar. 

- İıınıl!t, dedi, başkn çarcmlı yok. zam.an o da şaşırdı. Acab ne ol- Komis ... ·ond İstanbul şehı'r •er 

Ahnanlnr Leıılngrad'ın cenubun- ı olmuştur, Şimdi yalnız Arkangclsk 
1 
kadar bu (.ehrir. adı Sen Pelft".a

dan ıarkına doğ'ru dolaıarak 8 den Moskovnya gelen clemiryola, ı burgdv. Alınancl\ olan bu iaitn 
eylOlde Scblüsselburg eehr:ini zapteL merkezin ş1maldeki kızıl kıtal:ırla ir (Çar Petronun mukaddes şelıri) 
mişler ve Neva nchrl ıark kıyılannı tibatını muhafaza etmektedir. Bu de rnanasmı ifade etmektedir Ge-
sol s:ıhilini tutmuşlardır. Şu suretle miryolunu Onega g(!lü ile Volga U • H t b • · ' R 

d k' !f k 1 k çen mumı arp e u ısım us-büyük şehrin kuşatılması tamamlan- memhaları ıırıısnı a ı uı ızı ı - I ...... 1 k (P hr') 
"'' b J ~ Dün sabahki komisyonda veri-Yegine mUcevhcrim bu .•• ,.,açar u- k~_uştıı, kon .. oıo.ıı_ ~ir ş,ey mi duym, uştu vislerinde rnlı"'"'cak otob·us· ler ve I 

- b - ,,.. r- en karara nazaran her hatta ça-
nu satncağız... 1 öyle muşkulat çı < nyordu · bunlatın yapacağı sefer miktar-

Cemal Paşanın o anda ne eli, m:. Aradan bırkaç gün geçtı f'a~nnın I t b"t ] t hşan otobüs günde ancak iki sefer 
mış, üç milyonluk halk ile beş yüz tıılar setretınektedirler. Yakında l"in a~ "• arl!< • etronun fe 1 

bini mütecaviz garnlzon ve Voroşi - kıtaJannın bunlara taarruz etmeleri j manaıını ifade • ~f'n ( Pebo • 
lov oıı:lulıırı çevrilmiştir. SchHissel- ınuhtemcld.lr. grad) a çevnlmışh. Bol,e~ 
lıurg şehri Ladoga göliinün cenubun. Asıl mühim Alman kuvvetleri Le- ise .Bıoltevik inkılabının buradan 
da ve Neva nehri kenarınıııdır. Bu niııgradın cenubunda Neva nehrile ba~ o1ma.qndan al)layı teh• 
nehir Lııdoga gölüniln sularını Fin- I•'inli1ndiya körfezi arasında t.narruz rin ndını (Leningrad) a çevirmif

sesi t.ıtri~ordu. Fakat halinde -Oyle fstcr ıstemtz konııolo hanc;c kııdnr ı arı es ~ 0 unmuş ur. ypacakhr. 
bır huzün vardı kl... gitmesi bir zaruret halini almıştı. Beledıye tarafından tutulan Bu karardan yalnız Sirkeci -

Bu. tek taşlı platin b1r yüzuktü .. J Cemal Pnş:ı boğazını, bo)ntınu sa-r_ resmi istat'stiklere nazaran hali Rami ve Kadıköy _ lçerenköy 
Vaktılc Cemal Paşa onu i,iOOO lsvıç- dı sarmaladı, kcııdme mecal iz bir hazırda şehir servislerinde çalış.,n hatlan ist'sna edilmiştir. Buraya 
re !rnngına almıştı. Cenevrede ta- hn a - tı veı dı, koluma girdi, otobüslerin miktarı 76 dır. Blin- işliyen otobüs miktarı çok az ol
nıdıklarım oldtıgu iç n yuz •u aldım konsoloshane yolunu tuttuk. l\apıyı lnrdan 18 tanesi Taksim - Yeni- duğundan otobüsler günde 3 se
ve oraya g'ltUm. Bun:ı a .. oo frank ça k yıne ayni adam, evvelc..e ha- mahalle, 6 tanesı Bakırköy • Sir- ı fer yapab.ileceklerdir. 

lünıliya kotfeıiııe akıtnn ve Lenin - etmektedirler. Şehrin 3:> kllometı'e lerdir. 
grnd şehri içln<lım geçen geniş ve de kadar cemıbundaki Gatzina - Tosnn 
rin bir kanaldır. Sovyet kun·et.i.,ri hattından gi'Çen dış müdafaa hattı 
Leningıad'ın şarkında Neva ııehn • nı yarmış olan Almıın kuvvetleri ce 
nin gerisine çekilmiş olunca artık bu nuptan şimale do1,rnı ilerlemişler ve 
tarııftan hiç bir mukabil taarruz ya_ Çarskoyı Sclo köyünü ve saraylarını 
pamazl:ır, hnrli Voroşilofun kuvvet_ zaptettikten sonra Buradaki İstas -
leri şimalden Fin ordımı tarafından yon lle Lcningrad Cenup m:ıhalleleri 
tazyik ve taarnız olunmaktadır. arasında taarruzlarına devam etmiş 
Ş:ırkta Ladog:ı gülü ile ve Neva neh-1 lC'rdir. 7 eyliil tanhli bir Moskova 
ri ile sarılmışlardır. Lado;a gölünün teblii:ri fiç gundenberi Leningrad ka
şimııllnde uzun bir zamand:ınbcri ta ı pılarmc!a vukuagden muhabcler -
arruzi hareketlere f:ısıla vermiş olan 1 den bahsetmekte ve gcnC'ral Banda
Fin Askerleri 4 eylı'.ildc tekrar fa-1 rev'ln ktım:ındasındaki Sovyet ku~
ııliyete başlıyarak 75 kilometre iler-1 vetlerl tarafınd:ın !npılnn mukabıl 
IC'mişler ve 6 eylul akşamı Ladoga taıırruzlaP netlcesınde Almanlnrın 
ve Anega golleri arasındaki Syvlr 1 bumda tedafüi bir v~iyet aldık!an
nehrine varmışlardır. Şimalden Fin 1 nı söylemektedir. H<."lluz mareşal TL 
ve garpten Alır.an askerlerinin ileri moşenka orduları Moskovadan İlmen 
hareketleri ve tazyikleri .karştsında gölii şarkına doğru kuvv<'tli hh' t:ı
Ladogn gulünfin doi;ru cenup kenarlı& ıırruz yapmamışlardır. İcabında ken 
nnda kalmış olan zayıf kızıl kıtalıı- dilerinl böyle bir harekete karşı Ln7 
rın kısmC'n İlmen göliinün şıırk taraf dogıı gölü ile İlmen göHi arasındakı 
lnrındaki Volga meınbalarına ve kııı- 1 kanal boyunda müdafaa edebilecek 
men şarka doğru çcldlme!erl veya çe 1 olım almanlann Fcld mareşal Von 
kilmiş olmaları icap eder. Artık La. Leeb kumandasında, bütün ktıvvetle
doga gölfinün cenup kenarında Fin rhıl Lrningrnd'ı cenuptan hücum ile 
ve Alman lntahınnın buluşmalan zaptetmc tekslf ettı'klerl anla. 
tabiidir. Mo kova önündeki Time~- şılmaktadı~. Geçen sene Mosel .. ve 
ka ordularının saf cenahı Lavat neh Rheln nebırlcri cepbeslride, l\la3ıno 
rinin şarkında ve İlmen gölü ile Vol. hattına karşı taarruz eden Alman or 
ga nehri arasında bulunan ve ''o)gn. dulal' grupuna kumanda et~ olan 
nın miltcaddlt membalarfle gi.illcı· ve hu mareşale bn defa da lnıVTetli tah
tepeciklerden mürekkeh olan mıntn- kim edilmiş bir mevkii snkut ettlr-

tnhmın ettılt'r. :Fııkat t>lr u !ü 2500 na yol .. , t ı n kava . Fnknt bu 
fraktan yukurı mu ten bulunan.adı. kavr.s bu defa Pıı ny. görünC'c. tıpkı ========== 

qte bir muddf't de bu p:ıra fl go;.; beı lıcr ll kT inın<h knr,•mıza c!ıkilcn • 
rındik... bin'. ıı~ı ?llnyl'r "İbı ökçeler ı 1 h rbı- z 

O sıı da b r b ~ka derıHniz dahıı riwı vurılı:ı ve yeı-1 re kadar ı J rl'k. 
, lı: C m 1 Pa auın l'.lndekı - Ekselans! ... dıyo onüm ize d~. 
(llnlit Babovıç) o ait p v .1tun tü. 
müddeti bir ay sonra hıtam 1uluyo - Paş:ı da hcıı de donn kalmışbk. 
dtı. Bunu temdı için mutlaka Al- Bu da kimdi? ... Paşayı nereden 
manyaya ["İtmemiz hu:ıındı. Binaen tanıvordu? 
afo h hem bu ıt-, henı de 'M hm t Konsolos nezaketle yer gösterdi, 
Ra m bey n veıı:lıği çcld kullannblL 

1 

oturduk. Sordu: 
mck fçin r mal P ,a Ue k tık Mü- - Slı kimsiniz? 
nlhc g tt k. Orada evv la paraları - Halit Babovlç! 
bankadan aldık 'fO paralarla l-craber 1 - Huvıyctlnizl ispat eden başka 
bir ele b>"Cni nefe alabildılc. vesaikiniz var mı? 

Fakat tC3adufletiıı garabetine b:ı- Paşa cebinden bazı knt.,tJar çıkar-
kınız ... Münlhte bizim eskiden traş dı, uznttt. 
olduğumuz b r berberimiz vatdı. Ce. Konsolos bunlauı göz gezdirdikten 
mal Pıı a bu sefer de orada sakalını sonra: 
dilzelltlr yordu. Tahtı\in edc~infa ki; - Fakat ... dedi, siz Cemal Paşa 
Cemal Pa..,ııyı 1ünlhte de tanıyan değil misinl.z? 

Dün bir garajda 4500 litre benzin 
57 varil g ağ bulundu 

Şehrimizde evvelce benzın ato. 

ku yapan bazı kimseler benzin 

tahdidatı hakkında verilen son 

karard:ın sonra bu ııtoklarını yük

sek fiyatln ve gizli bir surette 
scıtmıya başlamışlardır. 

Bunlardan Taksimde modern 

garajında snklanmiş olan 4500 
litre benzinle 5 7 varil yağ dün 
Sait, Rauf, Mehmet Ali, Sadi, 
Niyazi ve Aziz isminde altı şofö· 
rün ihbnrlan üzerine cürmü meş
hutln meydana çıkarılmıştır. 

Tahkikata devam edilmekte· 
dir. ··-··-····---·-----·" ----.............. ______ _ hiç kimse yoktu. Cenıal Pnşa bu Rwılden .:ok müte-

Pa önündı.ı peşkir, koltukta otu- hayyir olmuı.ı ve Cem.al Paşa ismini Beledlyedet 
rurken d1.-1andan bir Alman binba- Dk defa lşıtlyonnuş gibi garip bir ' j Adli~edeı • • 

nın kMıd. ·nı derin bfr tc essüsle tavır tnktnar.ık: 
gozetlcdlğinl farkctlik. Hu b nbaşı - Ne gezer? ... Ne münascbt>t? ... 
bir türlü dfikkiinın önünden ayrıln- diye mınldnndı. 

Berberler içın kurs Cıvan Lımıted 
açıldı şirketini soyanlar 

mı~ordu. Gidiyor, geliyor ve gözle- Konsolos gözlerini Paşnya dıkmiş, 
rlni Pa :\\'R d kcrek yiyecek gibi ba- dikkatle balayordn. Bu ııefer istin- Permanant makineleri fmtıhanın
lnyordu. Nihayet dayanamadı, içeri tak başlamıştı: Konsolos bu paııapor- da mavafiak olamıy:ın bcrberll!r 
gir• ı, trq olacakmış gıbl etrafına tu nereden aldığını, Bosnada kim- için dün bir kura açılmıştır. Elektrik 
bnk ndı, mutcreddit bazı hareketler leri tanıdıl:'1nı, hangi ~ehrin, hangl mühendisi Yaşarın idare ettiği per
le dol ~b, sonra ll'krar dı~an çıktı... mnhallcslnde otunluğunu ve d{ıha bir mnnat makineleri kur unda yetiştl
Amnıa bir türlü uzaklaşamıyordıı. sfirü sualler sıraladı. rilccek berberler yeniden bir imtiha 

Bu ııırada P nın dn nazarı dile- =::=::;;:~===~(~D;:ic~v~am~ı;;;t~ıa~r~)==~n~a~g~l~r~C'r§ie§k~e~h~li~yc~t§:ia§l~acii:ia~k~l~ar~d~ıi:r.~3 

yaka] andı 
Bır mtiddet eV\'e) bir gece yarısı kadaki kızıl kuvvetlerle müdafaa ve mck va iCesi düşmfii.tilr. VorosfloY 

Galatadnkf Civan Limited şirketinin muhafaza olunncııktır. J.'in kıtaları son kudrC'tinı ve metanetini L~nin -
kasası kırılarak içinden 1100 Jirn ile nın Lndoga gölü ~arkındaki ileri ha. gı ad cenubuna hasrederek şebrın mU 
beş bin lirnlık senedat çalınmıştı. rl'ketleri, Artık Leningrad'tlan Mttr- dofan5ına ~nl~ıyor. 

Hırsızlığı yapanların bir müddet mansk 'a giden demlryolunun ve bl'- Eski Ordu Kumandanlanndnn 

katini celbl!den bu binbaşıyı biz de---- -· 
b kış,arımızln tnklp !.'diyorduk. 

T m Paşıın n l~i bl•ip de nyağa 
k:ılkt•ğı zaman, b nb~ı tekrar d ık-
~n :ın iç ri , b'rdenbire Paşa-

nın karşıs na. dl 'dl ve mnhn w:lat"ını 
atuıı l ar ketle 11 lam 

çazlycü aldı B ~ıran bir ! le: 
- Ek el"ln!I C' !"\al Paşa 1. . dedi. 
Ş mı kıılm ştık. 
lJ le d kkl1n sah bi, k Unlar ve 

çır klar bu bütün ~n~k na d6nmüş.. 
lerdl: 

D ıma diikldinlarına re n, herluın 
r.1 bır seyyah veya t.Bdr zann!'ttlk

bu sakallı ad3mın karı ında, 
imparator lıuzurunda l ulunur glbı 
h rmctkar, aclll.m \"aziyetinde ve (ek. 
elana C mnl Paşa!. .. ) dlyl' put gibi 

d n blnba ıyn; bir de Cemal Pa
ş ya. anlamıyan hayret dola gözl rll' 
bakıyorlardı. 

M •er btı binbaşı Umami Harpte 
Türktyeve gelen Alman Mkeri heye.. 

ne ml'll up r.abltleıı:len biri, yini 
F ln phcsindl! ( E ariş) nıerkez 
kumandanı olan yu:ı:b ı l1a}er imiş. 
Memleketine donunce de Müııilı 
merkez kumandanı bınbaşı l\fayer ol
ıuuşl 

D kk!ıodan dıprı çıktık, Mayl!r, 
Pn ya nn ıl ikı nm edeceğini bilmi
yordu Şunu soylcycyim ki, Münih 
o zam n ç m hlm hid' cll're sahne ı 
olan bir yerdi ve binbaşı 'Mayer fıra
dn yalnız merkez kum:ındıuıı değil, 
fakat bütün uıbıtn knvvrUerinln de 
llnılrl iri. Çok geniş. ıwluhiyeti ve 
nüfuzu vardı. 

BlnbaŞJ Maycr bize, cyahntl lzi, 
lknmetimiJ.i ve :rahatımızı temine ya. , 
ra)acak birçok vesikalar verdi ve bu 
çeslkalar zaman ~amıın çok, pek çok 
işimize yaradı. 

1smet bey durmuı.ı ve yine gi!lum
gb erck d vam etmişti: 

- Ancak ... Tesadufleı;n gnrnbeU 
burada bitmiyor. Bfliıkiıı bnşlıyo? 

denebflir: Cem31 Paşanın pa :ıportu. 
nan müddeti tamam olmuştu. Bu 
pa portu nldım, Ytı,..oslavya kon. 
Balo una gittim, kapıyı aç:ın kavas 
cemrinlzb diye karŞJmn d'klldL 

- nir arkadaşımın pasaportu var. 
.M ddet hitam buldu. Temdit ettire
ce w mi 

Verı lz, konsolosa göUireyim. 

!~~~~~.~ ------, 
Erzurum Maarif Müdürlüğünün 

nazarı dikkatine 

p • 
1 t ti yen 

Erzurum un Tortum kaz sı
nın Öşvank köyü muhtnn 
Ömer inuasile ıu mektubu al· 
dık: 

Köyümüze her sene muallim 
verileceğ vaadedilir. Fakat 
teşebbüslerimize, taleplerimi. 
ze, fedakarlıklnnmıza ra w men 
şimdiye kadar bu vnad tahak
kuk ctmedı. Köyiımiizün mek. 
tep ihtiyacı gün geçtikçe art
makta, çok şükür nüfusumuz, 
ka?.nnın diğer köylerine nis
bctlc çok fazlnl~makta, hane 
adedi çoğnlmakladır Fakat 
çocuklanmızın hepsi mektep
eizdir. Her ne kadar köyü
müzün a~ğı tanıfındaki Öş 
kövündrld meHeb"n nyni za
mand,\ bize de ait olduğu ileri 
siiriilüyo~a da bilhassa mek
tep mevsimlerinde iki köy 
arasındaki muvasala çok güç 
ve katedil~ek mesafe uzun
dur. 

Eğer mutlaka iki köye bir 
mt"ktep fikri takip edilecekse, 
nüfusça ekseriyet ve ehem· 
miyet bizim köyümüze ait ol
duğundan mektebin köyü-

müzde te i edilmesi lazım· 

dır. Fakat bizim yüzumuz

den komşu bir köyün mektep-

ten mahrum kalmn nı is-
temediğimiz ıçın, eskiden 
medreselik ıolünü ifa etmiı; o
lan bir yapıyı tamir cttirdık. 
Bu yapı mektep olarak mu
' afık görülmezse bütün L:oy
liıler evlerinden birinin mek
tep olarak seçilmesine razıdır. 
lar. 

Esasen imece suretilc yeni 
bir mektep binnsı yaptırmnğı 
da kararlaştırdık. Malzemesi 
hazırlanmak üze.redir. Bu ka
rarın kuvveden fiile çıkmusı
na kadar mevcut yapılardan 
birinde mektebin kurulmasını, 

1 
muallim gönde.rilmcsıni. her 
hangi bir formalite yüzünden 
kabil olamadığı takdirde hiç 
değilse şimdilik muktedir b.ı 
eğitmenin izam olunma mı 
ehemmiyetle rica ederiz. AJfı. 
kadar makamın gazeteniz va
sıtasile nazarı dikkatim ce.l
betmek istiyoruz.:. 

TASVİRİ EFKAR - Dız 
de Öşvank köylülerinin bu di
leklerine Erzurum maar"f mü
dürlüğünün dikkatini celbe
der, köylülerimizin maarife 

karşı besledikleri bu aliıknnııı 

göz önüne alındığını görmek 
isteriz. 

Tasvirin Edebi Tefrikası: 5 

oorvl!J11o;~ro ~t1rınJ)})f3,u,, 
~ LARl-.o~ 

mıo:ewa•• 

şirkette çalışan .Aziz ve Mehmet yaz denizle Ladogıı gölfl arasındaki Emekli General 
adında iki amele olduğu anlaşılmış-/ Stnlln kanalının kesilmesine sebep ALİ İHSAN SABİS 
tır. Aziz ve Mehmet vakayı müteakip •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kaçını olduklan Zara'dn yakalan. , 

m ~r ve dün şehrimize gC'tirilmiş -ı M h M f 1 Poliste ı 
K sa soyguncuları suçlarmı inkar. • • • Ek k b av le 

1 rdır. er um usta a 1 
1 
~~~lf:!rs~. de ~(V~f OJ~narak tevkJf-ı Şeref JÇJn merasım me JÇ gı 

~e gunderılmışlrrdır. Merhum İkti at Vekili Pro!e- yaraladı 
. 1ETUrJS/ I VU~A1V 'Jl!ECD/ sor Mustafa Şerif Ozkan'ın nlil-

fl/R Sf.'l\ EYE MAHKUM OLDU- munun ü ·üncü yıldönümü mün:ı-
Sult nahmet civıırın<la oturan llccdı sC'betile k~ndisini sevenler ve sa-
n ında bir si, ?ir müddet evvel met.. yanlar Asri Mezarlıktaki kııbri 
resi Mfiyesser! kıska~çlık yuzlınden başında s:ıat ıs de toplanacaklar 
mütenddlt yerınd~ ngır surette ya- ve bu bilyük dC'vlet ve mm adamı 
ralamış, yakalanarak a iye birinci mızın hnbrnsmı yadedecekler_ 
ceza mahkemesine verilmişti. dir. 

1\f.ahkemc dün l\fccılivl bir tıene --------------
iki ny müddetle hap e mahkum et - iklüat haberleri: 

Fatihte Kı~eşme mahallesinde 
164 numarada oturan köfteci Muhit.. 
tin evvelki gün, eskldenberl tnntştığı 
Semlhıı adındaki kadınla bir mesele 
den dolayı kaTgaya ~tuşmuşt.ur. 

Neticede Muhittin ekmek bıçağıle 
zavallı kı:ıdıııı muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. Suçlu yakalanmış ya
ralı hastahaneye kaldırılmı~t;r. 

mlştir. * BiRAYl l'ÜKSEK FIATLA 
SA Tll'ORLARMIŞ - Kumkapıda 
nmskirat bayı1iğl yapan Nazmi ve 
Sultanahmet civannda mC'Zceillk ya
pan yaninin Soğutulmuş birayı 20 
kuruş yerine "22.5 kuruşa snttıkları 
görlllmüş, her ikisi de yakalanarak 
a!IUye ildnet ceza mnlıkcmesine ve

O k .. d d b• ,. t *KAMYON ÇARPTI - Beya. 
S U ar a Jr ıya zıttan Aksarnya gitmekte olan şoför 
mÜrakabe bÜrOSU 1 Cemllin sürdli,;ü clektn'k idaresine 

l'11mfşlerdir. 

Mahkeme dön maznunları 25 er lira 
panı cezasına mahküm nmiştir. 

Müteferrik ı 

Şehir Tiyatrosu 
temsillerine 
başhyor 

Şehir Tiynt.ro•u 1!)41 - 42 J.lrot'l'u _ 
mııın B rinciteşrin akşamı d ı am kı!l
nıırıda Ham!C't, Komedı kı mrnda Kl
bnrlık Budalıı ı eserlerr.e başlıyacak
tır. Çocuk T yııtro u da Salahaddın 
Kuçugün :ı:ı:ıı !ad P:ınnak Çocuk 
piye ile f ete g ç ektir. 

DEl"AiRDE J<IŞ SAATLER/ 
- hnbcr aldığımıza göre devnirde 
on beş eylı'ilden ltib:ıren ktş saati 
tatbik edilecektir. 

aft 219 pilruı:alı kamyon Lütfiye is-
te SİS edilecek mtnde bir kıza çarparaıc bir ayağını 

Kadıkiiy ve Üsküdar arasındaki fi 
nt kontrollerile meşgul olmak ü:ı:.cre 
Üsküdarda dn biı Fiat Murakabe 
bürosunun tesisi kararlaştırılmıştır. 
Hu büro tesbit ettiği lhtfkiir vnkala_ 
rını İstanbul Murakabe Komisyonu
nn bildirecek ve doğnıdan doğruya 
İstanbul bfirosuııa bai;rlı bulunacak 
tır. * 100 TON MAL GELDi - Ak
deniz tarikile limanımwı 900 ton it.. 
halat malı gelmiştir. Bu mallar me
yımında met.ör parçaları, :makine ak
samı, film, foto{,'l'af malzemesi rönt. 
gen camları 'fe filmleri vesaire mev. 
cuttur. * Al'USTRALYADAN MERi. 
NOS YÜNÜ GETiRTiLiYOR -
Sümer Rank umnm müdürluğfi ince 
kadın kumaşlan hnalitmda kullıınıl
mak üzere Avustralya ve diğer İn -

"Uz mustemlekelerinden 2000 ton 
Merinos yünü getirmek üzere si _ 
p:ırlşte balunmu~tur. Bu yünler yer. 
li l apağılarımızla karıştırılarak işle 
neeektlr. 

kırmış ve vücuilünfin muhtelif yerle. 
rinden yaralamıştır. 

Yaralı kız haseki Hastahanesine 
knldırılmı1 suçlu yakalanmıştır. 

Evlenme 
Sabık İktisat Veklll Htimii Çakı. 

nn kerlınesi Kümıran Ça!.:ır ile genç 
ve değerli mühendislerimizden YRh
ya Kefeli'n1n evlenme töreni evvelld 
gece Taksim Şehir gazinosunda bü
yük bir samimiyet içinde akraba ve 
dostlan tarafından tes'ld edllmiştlr. 

Yeni evlilere ıraadeUer dileriz. 

r 
Akbaba çıkıyor 

Örfi İdare Komutanlığı emri
le iki nüsha müddetle 1ntlşan me 
nedilen Ak Baba arkadaşımız bu 
gfin tekrar aramıza kanşmış bıı
lunmnktndır. Geçm olsun deriz 

\ ~dan kayboldu. Hepsinin )erinde şekilde hava verilmiş gibi şlrerek l kum olduğu u:tırap kadat" zallm de
btr uçurumdan dnb:ı korkunç bir boş j şekillerini aldılar. Yüzünün yerinde ğildl. Hiçbir sefalet, .hiçbir hasta
luk, sarı mıış:ımba renginde kUçJk görünen acaip ve kirli mu~ambada lık, hlçbır i~kence -sevdıği kadını her 
bir boşluk peydahl:ınJı ve del kıın-ı ya\"'aş yavaş bütün bir hayatiyet ve an yeni baştan- kendi arzusunun 

Pa ap rtu k nılısinc verdim ve 
salonda beldemtyc ba•ladım. Fakat 
bu bckleyf~ uznyıp gıdfyordu. Zaten 
buluttıın nem knpan bir vaziyette 
bulunduğumuz için endiı,ıe etmfye 
ha ladrm. Nihayet kavas göründü: 

Y zan ı Ahmet Hamdi TANPI R 

lının ağzına götürdüğfi elin yerinde çJzgller meydana tıktı ve bir ıkl da- ate~lle; fakat ilk kımıldanışta bir 
sadece bir yen kaldı. Bir kellmc lle I klka içınde gc:-nç kadın yine aynı yıi:'1n kfll olmak için yaratm~ya mec
d nılndenberi güzellğıne, zeı·afeUne, güzel, zarıf ve taze manzarasını al- bur olan bu zavallının az:ıbıle kıyas 
hayat iştıhas•na hııyran olduw•u gc•nç dı, ayn! taze tebcs."lumle gülmlyc edilemezdi. Gayri ihlyari, Kadim ef
kadın oı tadan knvbolmus, ) erinde başladı. Abdullah efendi bütün ş~. ıınnenln büün C'bcdiyet boyunca, ce
bir yığın elbise, sa lece bir yığın eş- kınlığına raj;rmen gözlerini onlardan hennemde hep ayni lm.gın kaya par· 

Efendim, kon olos pauport. sa.. 
hiblnin biZ7.at gelmesini istiyor! 

Pasaport sahibi hastadır. Ya
aktndır. Gcll'me-ı. 

Ka\·ııs yine gitti, bJr mQddet son. 
l'a avd"t cd rck, ayni cevabı getirdi. 
Endi cm artm•ştı. Riddtrt:ll bir 
tavır takınarak ayata kalktım: 

- Kon olosla ben görlişeyim- de
dim ve konsolosun karşısına çılcttm. 
F kat benim bu görü~c:m de !ayda 
.tınedi. 

- Hnstn sedye ile de gelemez mi? 
- Daha neler.... diye eevnp ver-

di~. Muntazam bir pa:;nportu tem
dit ettirmek için basta bir adamı 
buraya kadar edye fle mi tnşıyaca
ğ 1 bu na ıl olur! 

<'!IT'I' yoktur, bizzat mfiraca:ıtı 
lhlmdır. f,t nıPnfz bekl<'riz İyi o
lu'l a gel in ae le 1 yoktul'!. .. 

.............................................................................. 
Abdullah efendi! cHiç olmazsa bu 
!eler öyle münucbctaiz bir eey gör
müyorum, iete bunlar blrbnine ga
yet uygun insanlar ••• dedi, birdenbi. 
re mubayyerul ukul bir mahluk tarn
fından değil 11lclade kadın tarafından 
11CTI1mek dllşüncesJ, yeni b~tan ona 
bfiyük erişilmez blr saadet gıb! go
ründü. Fakat he:nuz bu clll~Oncelerl 
tam bir vw:uh bile ka2ıanmaılıın go
zilnün önünden biraz evvelkınden d;ı. 
ha çok korkunç, daho. lnıkfııı u: bır 

s:ıhnc geçti. Abdullah efendi bütün 
aarahntlle sonraları bunu hatırlamış 
ve her dc.faııında ilk ön.:cki korku 
ve şaşkınlık l"Jsslni duymuştu. Er. 
kek bir miiddc.t konuştuktan sonra 
birdenbire başını ileriye doğru uza
tarak etrafa acele bir bakı~ı bak
mış sonra genç kadının l!llnl tutarak 
yaTaŞça ağzına gotilrmek istmniıtl. 

İşte bu anda olım OC'Yl Alıdullah 
efendi ömri~ ae>JlUna kadar una-

tamazdı. Evet, erkek, kadının el- ya kalmıştı. ayn m yor, dikluıUe bu acaıp oyu _ ç88ını dik bır yoku~ ıte kalka. ~ü -
)erini avucunun içine aldı ve dudak- 1 nun tekrarlanmasını bekliyordu. Fıl. rüp taşımığa mahkum ettiği Sısıp -
Janna götürdü ve Abdull:ıh c za Ayakkabı ile mantonun sıkı sıkı hnkıkn birkaç dakika ııonra ayni hc'i duşündü. Ve ınsan talilnin :r.a -
mıın, bu bir güneş saati bdnr ay- orttu u imam arnı:mdakt me ::ıfed: hıı.cllscye tekrar şahit oldu. l'ekrsr llm imklinlnrı kar~mndn ürpere fır
dınlık ve muntazaı r.adın ç bre - çorap~: h_nvası boşalmış bir baJon gı kndın bütun huvlyctile kayboldu ve pC're bu manzarayı bir kaç defa sey: 
sinde parlayacağı çok muhakkak olnn bi hıçımınl kaybetmiş, porsumuş, t krar karşısıııdaki etkeğln sözleri retti. Sonra büyük bir irade gayreti 
saadet ve hazzı iyıce gormek için sön~fi~tü. :c bu h~l böyle dört, beş nüvazlşl altında bu hüviyet gözleri~ le bakı~larını o taraftan çekti. 
ona bütün dikkalle bakmağa başladı. sanıye b~lkı de butfin bir dakika nin önünde dirilerek y:ı,·aı yavaş Uzun zaman bir \lçurum kenann
Kadın dişlerinin gü:z:ellJğlni güstcren clevamcttı, fakat ıztırap ve azab~ güzelliğlnın bütün sihir ve cazibesini da, en tchlikC'li :ıd mlarla yürlimüş 
ve duclnklannın genişleyen çizgileri- lçlnbdile hu kbiı.sa fbe:ısdı~a At b~ub~lah_rüe!e~düı kazandı. hll' ndam gibi başı a-nrı~mrda. Hiç 
le adeta yfiziın ıılt kısmını alan bir ye tun r e ıye gı 1 go ncı · A bdullnh kırkı çoktan geçmtı: •hlr znmı•n flklın ı;crh'.lddl ded!ğinıiz 
tebessfimle gülmekte devam ediyor • Bu dakikayı hayatından silmek için bir adamdı. çocuk değildi. Tiııyatı bıçak sırtında hu kad3r uzun uzıır!ı. 
du. yuzfi bir büyü ile değişmiş gıbıy- o neleri feda etmezdi? Hayreti için- hiç de boşuna gcçlrınemişU. Çok pek yn dola mnmışb. cHep tc bu işler 
di. Arzu ve heyecanın şişirdiği boy- de (korkunç, korkunç!) diye haykır çok şeyler görmüştü, harple!r, yan- b~n:ı tesa~üf eder.-,. Diye taliindcn 
nu bir nabız kadar muntnzaın atıyor, dı. gınlnr, h,..r cins ö!Cım, korktınç ve şi_ .. ıkayet etti. En rnınp tsrarı ysvıı!I 
gözleri kendJsine tesabubc hıu:ırlnnan Erkek bu acaip istihaleye alışmıt fnsız ız'~ıraplar hepsini görmüştü; :vavnı:ı gört!ü~ü şeylere alışması, nn
erkeğin fizcrindcn ayrılmıyordu. Fa olacaktı ki hiç teliiş göstermeden eli- daha çocuk dcneccl:. kadar genç bir l:ırt tabii telilkki etmesi idi. Ve ılm
bt eli tam delikanlının ağzına do n1 geriye çekti ve tekrar uzak bir ynşta çıplak ve el!fll bir evde biitftn dl biu.!lt bu tılı~mak kendisine gör -
yeceğl anda ve bir lahzada evveli mınlt yı andıran St'Sllc konuşmıya bir kış gecesini bir öltiyle başbap düğil ecylerden daha dehşetli geliyor 
b tebessü bu h ir d" 1 başladı. Ve o konuştukça sandnlyedo i ' ti Fakat n 1mdi - dük" 1 1 du. Ne diye bu gece bu adamların sö-u m, sonra çe re 8 ın 1' yığılmış kalmş olan manto, elbiseler geç muş • ~ gor er · 
siyah mantonun, kırmm blOzfln ve ç:ımaşır yığını yavaş yavaş sanki nin ve f,lttiklerlnin hiçbiri, demin zilne uymuş~ bu man:ı!lız yere gelm1ş 
tülHl şapkanın çerçcveled"ii baş or- içlerine kuvvetll, ve muntazam bir 1 saadetine imrendiği bu adamın mab. tiT (DetHMJı• Mr) 

Almanlar Leningradın içinden 
birçok kanallar ve kollarla geçen 
ve Ladoga gölünden gelen Neva 
nehrini genİf bir cepheden tut· 
mQflar ve aehre bakim olup La• 
doga gölü sahı1inde bulunan Sch· 
liisselburg kalesini hücumla al• 
D1J?lardır. 

(Anahtar tehir) minuım ifa• 
de eden ve Petresbargun ana.•tan 
bulunduğunu ifade eden bu iaim 
dahi Almanca ise de ne b•cn 
ne de ( Leningrad) ı deniz ciıe
tinden muhafaza eden bir kaleyi 
ve harp limanını jhtiva eden 
( Kro11Jtad) aduuun adım d-tif
tirmem~lerdir. 

Almanlar cenuptan Neva neh• 
rine hikirn olduklan bu sırada 
müttefikleri Finler dahi (Neva) 
nm adeta bir devamı olup Lado· 
ga gölünü Otega gölüne bağlayaq 
Svir nehrine genİf cephe ile ael
mişlerdir. Bu suretle Lenİngra• 
dın bütün nehir ve lı:anal ·ve cle
mİryolları ve bütün muvasala yol
lan kesilmiy ve sehir muh__.. 
altına alınmıt oluyor. 

Bugün Rusvamn en büyük İh• 
lİyacı mühimnı<tttır. Fakat İngİ• 
liz sözcüleri İngiltere tarafından 
Rusyaya kl\lay ve çuval bezi sibl 
bam maddeler mebzul olarak 
verileceğine şiiphe bU1\kmamalda 
beraber mühimmatın tngilttte a
dalannm miidr...f aası için de çok 
kıymettar olduğuna ve fngiltere
nin de kcnd:Sine bunlan Arneri
kadan temine çahııtığına ipnt 
etmcktccfü ler. 

Moskova radyosu Rusyaya 
nndıabbet ve sempati beyan eclea 
telgraflanndan ziyade harp aıal· 
zemesi ile yardım edilmesini tek• 
rar edip durmuftur. 

Fakat Almanya Ruayada ..,,.. 

kalade me1gul olup buradaki .... 

rekatı klf ~elmezden evvel bil' 
neticeye bailamıya lü~um ıör
meaine rağmen Afrikadaki tanw. 
nn hazırlıi'ı111 gev,etmemif ıie i-
nüyor. 

(Afrika orduau) namı veril.
L"byadaki Alman kuvvetleri11h 
ikmal ve takviyesini almlf olduiv 
artık aidenmemektedir. tik defa 
,arki M•ıra aenİf mikyasta hava 
hücumlan yapılmtf ve Sü-.eyı .. 
kefesi önünde hacimleri yeı.m. 
25.000 tona baliğ dört vapur .,._ 
tırılmıJ ve diğerleri zedelenmİf
tir. Almanya Yakıntarktaki tD
giliz kuvvetlerini fİmdiJik JICaf. 
ka.syadan değı1 Afrikadan tehdit 
etmek istiyor demektir. Belki ele 
bu hareket İngilterenin Ruslua 
yardım için asker ve mübimm.t 
göndermesine mani olmak İçİll 
bir nümayİflİr. 

Hali hazırda siyMİ vaziyet ..._ 

rine en ziyade tesir eden ...... 
hareketler (Lenin.,.ad) ve Siı
ven etrafında yapılıyor. Ç~ 

bu hareketlerin gayeli yalnız ... 
keri olmayıp ayni zamanda hle 
yiik siyasi maluadlara da ~ 
bulunmaktadır. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

f!"-lHltftlftlllllHHHMl .. IHt-N•MlllM., 

;_~.~.~~!~~~~" ş~~~.~j 
F aydalr bir •ırn •altlı 

tutmalı, cemiyetten bir fV 
çalmak •uçanu iılemelt.e 
birdir, ••• 

Faj'dalı bir aırrı, mesela illlll, 
:!ennt bir keşfi, iyi bir duşunecF, 
saklı tutmak herkesin ond:ın ı. 
tifnde etmesine knrŞJ gelmektir. 
İlmf keşifler, fen11t fhtlr:ıl:ır ya
pan bütün inııanların böyle yap
tıklarını ve nkıl erdlrr!lkleri her 
ıeyi ukladıklannı fnnedelU., 
hayatımızın ne kadar çıpl:ı.ki~ 
ğı derhal g6z onüne gcllr. Buru. 
oğrcndilderlni, bildllilcrlni uma
ıııun istifade "ne nr.: toekle 1nsaa 
lığı ilcrletm1şleı ve zenglnl~ilr
mişlerdir. tlcrlemlyc ve :-.. engin. 
h:miye yarar bir sım, bir keşfi 
snkJamak insanları onun verimle
rinden m:ıhnım etmek oldu!;'U I~ 
eeınlyl?tten bir şey çalmaktan 
farksızdır. 
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Dünya harbi ıf Alıaı tehliği 

[ 741 inci sGn 1 

1 

Rusya harbinin 
tUyler 

SOM HABEFıLEa. 

SOVYET 
tebliği 

Tütün fiyatlanm düşürmemek 
için tedbirler ahnıyor 

Demiryolu 
inşaatı 

... , Hal"• P•••· il• ve at•• içimle yllzen 
bir hllldlln.Un reisi llffJI çatt,. .... ,.r ... 

Halbuki komitaam Jaa)d)d m:nlnnm, Bw:ılann en ehammi;,etlW. Tallt 
(~) eı:kinmı katlederek ılW- beyin Sadrhamlıiı kabııl etmeaidlr. 
dar mev)dine pemeld;i. Ve kaU.CU.. Evveli §tlnu arzedelim ki, Ennr 
leceklerin llsteııine, Talit lley cMı bey Harbiye N ez:ıretine. • · Cemal IMr7 
dahildi. .. ll&yrete ~an olan cihet de -eneli (Nafia) ve enra ..._ 
ıurasıdır ki, Talit bey bu komiteııhı Bahriye Neunıhae ~rildlii -. 
tetekkül ett:iiinl vaktfla haber a1ın11- man T.ıit bey Sdri.unailjı ldt'all 
tı. Ve buna tertip edenlerin en ba- bile 'aklından geçınneınifU. Çilııldi 
eında bulunanları, -İstanbul muhtt- bayabada bıçbir ikbal hıı:sıaa kapıl. 
fızı Cemal Pqa tarafından tnkif ınaın11 olan bu sade ve kalender ruh.. 
edıleceklerl gun- kendilerine blr lu adam, devletin en yuksek ricali 
adam gonderip ikaz etmek suretlle arasına girdiği zaman en küçilcilk 
iatanbuldan kaçırmıştı. Fakat on- bir heyecan göstermemiş... Ve bit. 
)arın kaemasile komita dağılmamış.. hassa gurura kapılmak ııuretlle gaf
Ve Mahmut Şevket Paşanın kailile let eseri iıhar etmemiı;ıtl .. Seliailc 
neUcclenen hidiscnin önü alınama- ııokaklannda aç kalmak tehlikesine 
rnı~tı. maruz bulunduğa zamanlar. ~ 

Talat bey, kısa bir müddet Posta idaresi başkitipliğlne tayin edllGiii 
ve T<'lgrnf :-.lezarctfnde ve Maliye glln ne hl setmiş e, Babıiliye cellp 
Nezareti Vckiıletinde buiunduktan de sadaret koltuğuna yerleştifi gdn 
sonra (Salt Halim Paşa kabinesi) n- de aynı ~cyı hı s tmlş .•• Ve .ayni ka. 
de, Gçüncil dela olnrak Dahiliye Ne- ~zlığ~o terdi. (De amı ıoar) 

ureti makamına ıreçti. 1 • • k rtul 
Fakat bu hlidise öyle bir güne zmırın u Ufa 

tesadüf eder ki o gune takaddüm İzmlı 9 (A. A.) - 9 Eyllil Kurta.. 
cd~ gece zarfında Karaden zde (Go. Juş ba~rnmı bugün büyük tezahürler 
hl'n) "e (Btc lav) g ıuilı!d Rus do- le kulandL 'Meraaim.e İstiklal marPAı 
nanması He hnrbe gir'şmiş .. Bu e- başlandı, şehit kahramanlannuam 
hepten dolayı kabıne azn'arnıdan hatıraları ta?.iz ve takdis olundu, bi
bazılan ıstıfa etmiş.. Sait Hal m zı bugünleıe erdıren bfiyuklerlıaia 
Paşa kabinesini yenıden teşkile mec- minnet duygulan ifade edildL Zafer 
bur kalarak cereyan eden müıııake1 e alayı g çJt re mi yapıldı ve coıkım 

· tezahürlerle alkışlandı. bayram ba1-
neticesinde, Talit bey de Dahiliye ta l\lntY Şefimiz İnönü oldutu halde 
Naz 1· ın1 kabul eyleın"!lti. Cfimhurfyet hiıkUınetine ve Partiye 

Talat bey, yine en nıu:ik bir zaman 
dn bu mGhım işin başına geçmişti. ka~1 sa.ıır;ı ve minnet duygulan af.. 

"" tında en içten tezahüratla devam .t. o giın ve hatta o saat, devletin ha. m ktedir . 
.,.11t ve memat mcself:si müzakere Ankara • ls..ır W.Slı:let Yarttl 
~evzuunu eşkil edecek ... Orta Av. 'tzmlr 9 (A. A.) _Ankara_ tzma. 
ruyayı kan ve ateşe boğan (1!l14) bisiklet yarışı bugun 

11
nat 9,23 de ~ 

bby k harbine iştirak edip etmemek tatilrk anıtı önünde bltmiştil!'. 
için, reyini Vl'rect'kti, Manisa İzmir yarışında binncl 

Talat bey, harp taraftarı:,ıdı. Sacl. Hikmet, tMncf!<i Bayaııı (İnrlr) il· 
rizanı Salt Halim Paşanın yabınnda eü !lsu Osman (Eskişehir) dir. 
ynpılan içtimada, hiç te ~ddüt etme-1 ~ldz merhalede kated len Ankan 
d n (~arp mazbatası) nı ımza etti. İzmir ara!ll 1000 kllomebelik yazı • 

Talat bey, bu ımzayı koym~ ol: şın umunı'i tasnifinde ilk üç derece 
nıakla, en bilyuk tarıht me ıılıycti alanlar şunlaıdır: 
kahul etm·ş oluvordu. Fakat o, mem 1 _ Osman Pare Eeld,ehfT (3' 
ı ı lıı d.ım t l nncıık Alrnanlnrla 46 47) 
mutt f k olarak harbe gi -mektn bu- 2- Nlzamettin Öztürk Eskieel* 
lıı)or .. Ve Almanla n h rbl behe- (14, 42, 4!H. 
n hnl knznn ağına büyük bir em-1 s _ Halit Oklar İstanbul (03, 45, 
ni;> t b 'yordu. 45). 

T .ıt hf>), hiç ki omu:ıfa- Is tan bu 1 p o 11 s 
t 

Blz, doğru olduğuna kıı.naat 

r-ct d m z l1 eri l pal m. Eğeı 
nct'ce iyi olursa, ne ala .•. Eger talih 
ve lı5.dlaat nk il k rderse, sonumuz, 
yn biı· kulaç ip vryahnt bir kur.,un
dur. 

Demekten çekinmiyordu. 
:Muhakkak olan bir şey •ana, .lde. 

ta, manevt bir ilhamla. l'alAıt °bıl)' 
kcndı {ıkıbetinl tamıımile sesnU.t .• 
Hayatının bir kurtmıla mönecet·ni, 
ııamimi dostlarından bazılarına. a 
falarca söylemlşU. .... 

P.!r( dUr MuevlnUğl 
Kıymetli emıılyet erkinım z

dan K·mranın İ tanbul cmnı)ıet 
direktörlüğüne tayininden sonra. 
mü ür muavinliğine de Polis mek 
tebi müclürü bay Demir ~" .. 
dilmıt bulunmaktadır. 

Bay Demir de emniyet t~kili. 
tımızın en v.iizide unrurlanndan 
bindir. Mcsloğı, ilmi hüviyet 
içınde yükselterek memlekete 
hizmet etmek ~narında olan bu 
kıymetli ve genç arkadaşlara Tae
viri Efkar. mutlaka muvaffak 
olacaklarından emin olduğu ka
naatile, yeni vazifelerinde Terimli 
bu faaliyet diler. 

Bir Alntan harp 
gemisi batrnt 
Londra 9 (A. A.) - 1naill& ami • 

ralllk dalresınin t.ebliii: 

Dr. Refik Saydam r , 

~:.,:·"m~:~~:~~ Piyango 15 Ey lôlde 

Tallit beyin Umumt Hazp içindeki 
Nazırhk ve sadrazamlık liayahnın 
11fvasi ve idari sııfhalannı birer birer 
nn ve izah etmek mevzuumuzcfan 
hariç olduiu tein bwılann nHilTtCfon 
sarfı .azar edeceğiz; Sadece, onun 
hu ush:cUerine taaJtuk eden mfthim 
noktalara temasla iktifa edereğız. 

Amiral Btlan'nın kumandası altta 
da bulunan İtıgılls hatif muharebe 
risltamlan Moarmanak eepliest!ldll 
Almlln kuvvetlerıne iaşe maddeleri 
nakleden bir dQşman kaftleame tau 
TUZ etmlşlerdır. Bu harekat JDUTaffia 
kiyetle bnpnlmıştlr. Diışmanm bir 
muhribi ile bir balıkçı ve bir ~"'* 
gemlııi battrıhn1ştır. Geçen tıernmu 
ayı zarlında Klrk.ensese ka!'11 yapı. 
lan taarrwı esna ında hasara uii:ratı. 
lnn Jlremea h fif Alman kruvazortt 
haaaa ulratılllllf ve zamıedildiitae 
gore batırılmıştır. Dığer düşman ge 
mılerine de hasar ika eıilıııiştlr. 

dl'n lru3Vekllimiz. milteakibcn kuru _ 
nıua tesıslerını de gozden geçırınlş • 
lerd r. 

lnör.ü k mpın-'a bayram 
yapthyor 

İnonfi 9 (A. A.) - Tüı-k Hava 
kurumunun İnilnıi kampı yann yapı 
lacak olan tôl'ene h:ızı ılanmaktadır. 
Kampın çalışma meydanında p unor
ler blrbiı ınl t:ıkıbcn ha\ alanı~orlar. 
l'n. şütçti .erin bc~az şı;ınsJycleri sı, 
sık g eri ahyor. 

Kanatlı: gım~'k heyecan içinde ya. 
bayrama hazırlnnmaktnrlır. 

'fn. cllerımızin bu töreninde hn
zıı· b lunacak olan Turk baem men. 
sup' n da bu sabahtanberi burada 
bulunmaktadırlar. 

lzmir Enternasyonal Fuarında çekiliycr 

Büyük ikramiye (25,000) 
Liradır. 

( 25.000) lirayı kazaaabil mek için önümü%de sayılı l'iin
ler vardır. (25.000) lira 15 EJlulde iç tane (10.00Q!) lira
nuı, bet tane, (5.000) liranm, kırk tane (2.000..) liranın sek
sen ta-ne ( 1.000) liranın refakatinde İzmir Enternatıyonal F~ 
annda çekiliyor. Derhal bir bilet alınız. Belki IMiyük illrami

Tarafmızdan hiç bir zayiat olma
mıştır. 

Blr mektep a•'llı.l ba ':JD • 
Berlin 9 (A. A.) - Alman tıebU. 

ğinde blldirıl yor: 
Uzakşımalde çarp şan kıtalann t.. 

aıe servisini himaye koluna m~ 

1
1400 tonılatoluk Bremes mektep p. 
misi, fena hava eartı altında se~ 
deıken bir kruvazör ve iki desroyem. 
den mürekkep bir İngil'z deniz kuv-
vetinin baskınına uğramı,tır. Gemi 
kafilaslnln himayesini wmin iein Bı:e yeleri kazanacak biletler daha aalı1111a1111fıtll'. 

ı mcs, Düşman kuvvetlerile muharebe 
~--------------------------' ye tutuşmuş ve kısa bir çarpışmap 

buldum. Derhal ilk it olarak polise 
telefon e,tım. 

- Ce de el aurdüniiz mü? 
- IIn~,r. 
- Bu işJeJ:. saat kaçta oldu? 
- Tamam on buçuktu. Kiateı: 

Fawc tt'i olılurülrnüş ııorür gormez 
hemen saat.ime balrbm. Bunun; ahin 

müteakip bir eok tirpll alaıak bat • 
mı,br. 

Bremetı m6ıettebabnın f8Ci hatb 
hattketi sayesinde kaflleye mensup 
bdtiln npurlar ~dcıcüleri yere ~ 
ıul olmuştur. Bremee mürettebatın • 
dnn bir kısmı kurtarılmım. -......... ,. uviWi .. Ef kir··· .. •••M 

i lnlze ~arayacağını duşünmü~m. 

1 Müddeiumumi Hum babama d6ne.. 
rek: 

Nüsha91 (S) Kurnttm 

Ab c .... "ti 1 Türldwe Hcuıfe O .. ,..-rM için ~ 

- Tuhaf değıl mi! dedi. Her ~y 
olup bittikten on dakika sonra ölü
yü buluyor. 

Tekrar katlbe donda: 
- Eve gelll'ken, buradan tıkan 

bir kimseye tesadüf ettiniz mi'l 

-Senelik ·-......... 1400 Kr.1'100 Kr. 
Altı aylık - .. ··-·- '760 • 1'4IOI a. 
fie aylık •••••.•••••• 400 • 880 a. 
Bir aylık ............ 1&8 • ,..ata. 
DİKKAT: 

Dercolunmınft nrak ı.a. ıt 

- Hayır! ortalık. ta çok U...lık.. Yelal 
tı. katil için, benim aeldiiim1 duyar Pbad• Nilıl -ilam Fertı .Pqa.. 
duymaz bahçeye saklanmak ve aoora. am cıiJa; Bıılıll.._ ooJ.tanhel:i. ... 
kaçmak çok kolaydı. tıtl& o1dailL ht'*hn kudıaJanuıra 

- Babam atıldı: at •.tat. ~C-·• wnaa 
- Deiı ..................... IDdll ........ Oftak61 e&nıfuıdı 

bul, polJae telef• --- -.ra a11e kabriata-
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Fuar yüzme mücadelelerin l 
müsabakaları umumi tarihi 

lstanbul takımı 
bugUn gidiyor 

1 3 ve 14 Eylulde lzmitde ya
pılıscak olan Fuar yüzme müaa
bakalanna iştirak edecek İstanbul 
takımı buBÜn Bandrrnıa tarik.ile 
İzmhe hareket edecektir. 

30 ve 31 Ağustosta Türkiye 
Tiizme birindli~lerinde bitden 
döı~uocüye kadar derece alan 
bölgcier yüzme müsabakalanna 
iftirak edt:eckfo1 d.ir. 

Yalnız latanbul takımı su spor 
lan federaııyonunun vercliğı bir 
karar üzerine Fuar müsabakala
nna bir göateri~ kabilinden ol
mak için mü.abaka harici ~he· 
ecir.tir. Fuar kupasında latanbul 
takımı gerek derecelere ve gerek 
neticelere ithal edilmiyecektir. 
Gidecek ııporculara İstanbul su 
ıporları ajanı Şazı Tezcan riyaset 
edecektir. G•decek sporcular tun
lardan mürekkeptir: 

Halil. İbrahim. Yusuf, Kemal, 
Fahri, Vedad. 

Müellifi 
Mütercimi: 

Max Beer 
Zühtü Uray 

Yukarıdl\lci adla intişar sahası
na çıkmış olan eser, yahudi Pey· 
gamberleriııden itibaren geçen 
Büyük Hurp sonuna kadar dünya 
,_ü7Ünde iktısadi sebeplerden do
layı vukua gelen huzunıuzluk ve 
mücadelelerin sebep ve amilleri
ni, onlann nıısıl doğduklarını, 

nasıl inkişaf ettiklerini ve en ni
hayet bugün nasıl yer yüzüne sa
ri genişlikte bi razamet peyda et
tiklerini, yepyeni bir görü~le, iza
ha çalışmaktadır. .E&er bugiine 
kadar bildiğimiz ve okuyageldi
ğimiz. tarihler f otografik ve kıu· 
nol<>fk cereyanını çızmenıekte
dir; bilakis onlann ııebcp ve 
ammerini, kendine t.as nuktaina
zarı ve görü~ tanı ic;ıtıde, nkset
tirmiyr: uğTıı~ınaktadır. Yani va
kayi ve hadisatın İç ve dı~ sebep
lerini, ik tuadi, dini. ahlaki ve 
coğrafi muharrjklerini göstermek 
'ddiaııındad•r. Bu sebepten clo. 
layı orijinııldir, geni~tir ve tıümul
liidiir. 

Maarif Vekilliği Yayınevlerin
den ve bütün kitapçılardan ara
yınız. Fiatı 400 kuruştur. * lalam Ansiklopedi.si - Ma
rif Velcilliğinin kararile İstanbul 
üniverııitesi Edebiyat fakülteııi ta

Futbolcuları davet rafından neşredilmekte olan Is-

Fuar müsabcıknlan 13 ve 14 
Eylulde Kültürparkta yapılacak
tu. Bu müsabakalara İzmir, A
dana, Seyhan, Marmara Kocaeli, 
Ankara ve iııtanbul (müsabaka 
harici) girecektir. 

İstanbul Futbol Ajanlığından: lam Ans'klopedisinin be~iııci c.ii
Futbol mcvs.mınin açılı, şenlik- zü çıkmı~tır. ilk dört fasikülde 
]erinde karsıla~acak olan j,tanhul olduğu gibi bu cüzde de birçok 
muhtelitlerinde yer alma•, uzcre it maddeler değ~rli alimlerimiz ta
aşağı<la isimleri yaz.ılı arkndaşia- ralından yeniden telif edilnıişfr. 
rın 14 Eylül Q4 l pazat günü saat Yalnız Ti.irk diinyasına değil, iıı--
1 '4 de futbol levazımlarilc birl:k- l lam alemine ait bazı mevzuların 
te FenCTbahçe stadında hazır bu- j böylece dikkat ve ihtimamla iş· 
hınmalan rica olunur. l lenmi' olması, hem milli kültü
Bctiklaştan: Mehmet Al~ lbra· rümüz. hem de şark kül!ürü için 
binı, Yavuz. ı biiyük bir karanç teşk:l etmckte-

F bah~..1 n· Cihad Fikret dır. 5. cüzdeki telif mad<lelerı 
ener ~e • ' t . .. k d d ' 

Esad, Niyazi, Ali Rıza, Fikret, ertıp sırasına gore ay e ıyo-

ö ruz: 
Rebii, Naci, mcr, Murad, Naim, 
Zeynel, bip, Aydın. Ali Kuscu (Abdülhak Ad-

nan), Arabacı Ali Paııa. Çorlulu 
C~1atasnraydau: Osman, Sa- Ali Pasa, Giızelce Ali Pdsa, Ha

im, Faruk, Adnan, Sali!"', Musa, dım Aİi p,, a, Hek mo -~İu Ali 
F..nvcr, ~fak~ Sal~addın, 1\1c~- Pn',k"l, Sürmdi Ali Paşa' {Reşat 
met Alı, Ar.f, Bulend, İsmaıl, 1 ['krem Kocıı). Çandarlı Ali r ·şa 
Gazenfer. 1 ( İ!'mai Hakkı U1unçt'lTşılı), Da-

lst. Spordan: Kadir, Terık, mat Ali Paşa. T eprdelt'nli Ali 
Sefer, Mükf'rrem. Prı"a, ( M. Cavit Baysun). Hudım 

Vefadan: Enver, Süleyman, A 1i Patın Sl"rniz Ali Paşa ve A-
Fikret. mrdc (1 eyy;b Cökbilgin), Meh 

Beykozdan: Şahap Bahadır. m .. t E.min Alı Paşa (H. Unt!ıın-
---------'--- su), Ali ~ir, Allan (7eki Velidi 

[ :~ ~1:~ ~ ~ : ~ :u: 1:~: ~ ~ ~ ~1: ] , I:~:{.~;~;~\iı~~~;~\7E~~ 
l 2 ;:> 4 5 6 7 8 9 lOIYınanç) . Alisi-zade.Amidi, (M. 

1 ı ~erafeddin Yalıkayn), Amasya 
t--f--ı--t--._-f.--t=-1~.f.--ı- (Be !nı Da rko t) . 

2 Karilerimize ehemmiyetle tav-

1 

siye ederiz. 

i * Me,hur Adamlann Mefhur 
ı---1---t--t---l·~ Sözleri - Fransa maarif müfet-

tişler=nden E. Cazes tarafından 
toplanmış ve Y. Bahar tarafın
dan türkçeye çevrilın 'ştir. 

Eser muhtelif devirler müte
fekkirlerinin seçilmiş Yecİze ve 
hükümler;ni muhtevidir. Hususi 

il ve içtimai hayatla terbiyevi rolü 
-.........-.;;... inkar edilmez olan eseri okuyu-

'1/e yukarıdan aıcığı: culatımıza hararetle tavsiye ede-

BUGUNKU PROGRAM 

7,30 Program 
7,38 Buzık 
7,45 Huberlcr 
8,00 Müzik 
8,45 Evin saati 

* 12,80 Program 
12,33 Müzik 
12.46 Haberler 
13,00 Mmik 
l~ Müzik PI.) 

* 18,00 Program 
18,03 Müzik 
28,26 Konıışına 
28,~ Radyo 

Çocuk klüb 

p9,30 Haberler 
19,45 Serbest 

10 dakika 
19,55 MOzik 
20,16 Radyo 

gazetesi 
20,45 Müzik 
21,00 Ziraat 

takvimi 
21,10 l\Ilizik 

21,30 Konuşma 
21,45 Mtizık 
22,80 Haberler 
22,46 Müzik (Pl.) 

23,00 Yanııki 
pro&-rnm 

riz. 
Her kitapcıda bulunur. 

,- DOKTOR " 

Sedad Kumbaracılar 
ÜROLOG - OPERATÖR 

İdrar volıı ve ttmaııul luutalık
ları müuhauun. 

Ademi ıktidu ve belırevşckliğl, 
gece işeyen çocukların tedavisi. 
Sirkeci, Ankara Cad. Semih 
Lütfi apartımnnı. (Tan Mat

baası karouıı). 

Dr. Rıfat Çağll I 
Sinir Hekimi 

Beyoğlu 1stlklii.l cadde:ıl Elhamrn 
apartımanı (Sakarya sineması) 

Num!lra ı. Telefon 44445 

Dr. Hafız Cemal 1 
LOKMAN HEKİM 

Dohili:ye Mütchusın 
Dıvanyolu 104 

1 
Muayene ımaUeri: Pazar hariç 
her gün 2,6. 'l'el: 23898 

1 Doğum ve kadın 
hnstalıklan 
mütehassısı 

Opırcıtör Dr. SAlP ALI 

DÖLBAK 
Beyoğlu Ttinclbaıı •runel 

apartıtnAn No. 2 

Pa.ztırdan tn.ı.ıada her 11iin öğl•· 
de11 .onra hastalarını kabul 

1 

TASVİRi EFKAR 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
İcabında cünde 3 U,e alınabilir. T AKLİTU:RİNDEN SA.KiNiNiZ. Her yerde S*~u kutulan 

ıararla iateyiniz. 

VİYENA 
.Mümessili K. A. MÜLLER ve ŞERİKİ 

Beynelmilel Nakllyat Şirketi 

Ml.\'ERl'A. HAN GADATA TEL: 40090 

r Acele satılık, 
bağ ve köşk 

28139 zira eb'adında içindeki dört odalı bir köşk ile 
(400) mahsuldar meyva ağaçlı ve (4000) üzüm kütüğü ve 

yüzlerce fıdanı bulunan 

Bir bağ acele satılıktır 

L lsianbul: Sillvrikapı • Çırpıcı, ..J 
Tcpeba§, No. (to) s mUracaat 

Yapı ve İmar lıleri ilanı 
Nafia Vekaletinden: 

25,000 ton tahmil ve ı•hli:re 
iti yaptmlacaktır. Kapdfı zarfla 
eksiltmesi 1 1 /9 /941 Perfembe 
günü saat 15 de Tophanede Lv. 
amirliği satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. Hepsinin tah 
min bedeli 12,250 lira ilk temi
natı 918 lira 7 5 kuruştur. Şart
namesi korniııyonda görülür. İs
tekliflerin kanuni veıikalarile 
teklif mektuplarını ihale saatin
den b:r ıaat evvel komisyona 
vermeleri (206-7546) 

•"'"' 
Beheri 20 atmosferden a;;ıağı 

olmamak üzere 792 adet mano· 
metre alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 12/9/941 cuma gunu 
saat 15 de Tophanede Lv. am·r~ 
}iği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(229-7866) 
llt'J:.11' 

70,000 adet çift dilli toka pa
zarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 
11 /9/941 perşembe günü saat 
14 de Tophanede Lv. nmirli~i 

! satın alma komisyonunda yapıla-
1 - Eksiltmey~ koııulan iş: l;ı.ndarma Slib.ı.y Okulu arkuındaki •cakt Tah · bedel° 6300 li-

Gedlkli Erbaş Okulu ic;in yaptırılacak yüzer erlik iki portatif baraka ve ·ıtt . ~·~ 72 l' 
1

50 k 
on b~ heli in~antıdır. Ta ı ~~na 1 ıra .u ruş-

K ·r b d 1· 39~~· 23 ı· d tur. Numune ve şartnaıne~ı ko-
eoı e e ı c ,.,., > ıra ır. · d .. "l" T 1 1 · 

mısyon a gonı ur. a p erın 
2 - Eksiltme 18/9/941 perşembe günü saat 16 de Nafia VekAleti b il' k'tt k · 1 1 · 

Yapı ve İmar İoleri Ekııiltme Konı.isyonu odasında kopalı zarf uıullle e l va 1 e omısyon(~ 3g0e_;;6;r)ı 
yapuacaktır. ••• 

10 EYLÜL 

Meşhur Hattat Hafız OSMAN'ın Yazdığı 

KURANI KERİM 
Fotoğrafla alınarak. ıayet neli. bir aurette lıtanbul 

MAARiF Kitaphaneai tarafmdan hıwlmıftır. 20 santim bo· 
yundadır. YaldızJı, bez ciltlir.inin hediyesi 100 kltt'Ufbır. Tafl'• 

için 120 kuruftur. 
AYRICA: Yine H:ıfn: Osm.ıı'mn sccavf'ndlerioi havi 

KUR'ANI KER!.ıı.1, T~ b:l1'fler11e JtttanbuJ MAARİF Kl
TAPHANESİ tar.afı:-.dım buılr..11b.r. 20 ıatntim eb'admda· 
dır. Yaldtzla bez ciltlisi 60, {afraya 80 ku~tur. 

DİKKAT: Bu Kur'anı Kerimler yerine bazı aahcılarm 
bez taklidi yaldızla kiğıtbrla ciltli Kur'an)an ı•ttıklan anla
tılmıttır. Aldanmamak i,çin, eski haıflerle buılı Kur'anlardaı 
,MAARiF Kitaphancsi adına, yeni harflerle buJı Kur'anlar· 
da MAARİF Kitaphanesi mühürüne dikkat etmeleri ••• 

T0RI< TICARl;T.QANUASI A.~ 
llUPONLU VADt:Lf Mt;VDUAT 

PARAN 1 BURADA t.(LET 
~ 

i%iNi 
Gümrükler Muhafaza Genel K • 

30 ton penc;elik kösele 3 70 Satınalma Komisyonundan : 
4 - Eksiltmeye girebılmek içın iıüekl1lerın c.2981,57> iki bin dokuz kuruştna. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna milteferri evrak ~2> iki lira be
del mukabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 

yüz seksen bir lira elll yedi kuıuıl uk muvakkat teminat vermeleıi ve 15 ton vakete 400 kunıftan. 11242 lira 40 kuruş muhammen bedelle 22 cylUI 941 pazartesi giinll 
Nafia Vekili etinden bu io için alın mı~ ehliyet vesikaısı ibraz etmeleri Yukarıda yazılı mevadın pa- Mat 15 te kapalı zarfla 1222 çlft er kunduı ası alınacaktır. İlk teminatı 
lazın:dır. İobu . vesikayı .. almak içi.n ~ııteklil?rin ekslitme ~ııri.hinden cta- zarlıkla eksiltnıeleri l 2/ 9 / 94 I 844 Jiı·adır. Ş:u·mame ve numunesi hergün komlııyonda görlllcbilir İstek-
ti! gunlel'l harıç> üç gun evvel bır ıstıda ıle Naflr. Vekaletme müraca- C .. .. ! 

4 30 <l T illerin kapalı zarflarını en gt!ç tksiltme saatinden bir saat evveline ka• 
at etmelerı \'e dikl,çclerine en az bir kalemde bu işe benzer c30.000> ı uma gunu ıaat. .' · ~· a op- dar Galata • Mumhane caddesi 64 numaralı dairede satın alma komi .. 
lıralık bir iş yaptıklarına dair iıi yaptırım iduelcrdcn alınmıı vesi- hanede ls_t. Lv. ıımnlıgı satın al- yonul"n vermeleri. (7857) 
kayı raptetmeleri lazımdır. 1 ma koınısy<>mmda yapılacaktır. -

5 - hıtcklilerln teklif mektttplannı 18/9/Hl il pcr;embe gün(i eaat 'Ayn ayrı bayilerden de alına!, le- 1..mli•lll'P.~fM 
14 e kadar F.K"iltme Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri li - ceği için istekliler.in verebılecek
ıımdır. Postada olacak gecikmeler kabul Miilmez. (6164) (7705) leri miktara gÖrt! temimıtlarile 

belli vak;tte komisyona gelmde
ri (231-7868) 

Deposu: 
Z.SAATMAN 

Sultanbamam, Camcıba.şı 
Hanı ) 

lstanbul Fiyat Mürakabe 
Komisyonundan: 

11-lf• 

Beher kilosu 4, 5 kuruştan 5 5 
ton saman alınacaktır. Kati te
minatı 3 71 lira 25 kuru~tur. Pa
zarlıkla eksiltmeııi 11 / 9 / 941 
Perşembe günü !ant 14,30 da 
Tophanede Lv. nmfrliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Samanlar Haydarpa~ada vagon
da veyahut müteahhidin depo
sunda teııl.m alınacaktır. 

(232-7869) 
••• 

Üç yere teslim şartile 18 ton 
saman a!::ıacaktır. Pazarlıkla ek-
i ııiltmesi 1 1 / 9 / 941 Perşembe gü
nü saat 14,45 de Tophcıııcclc Lv. 
amirliği s:ıtın alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

'Tahmin bedeli 81 O lira, kati te
minatı 121 lira 50 kuruştur. 

(233-7870) 

1 Üç yeri'! teslim ,artilc 2 1, 700 
kilo kuru ot alınacaktır. Pazar-

1 lıkla eksiltmesi 1 l ı 9 9 41 Per· 
,em be güniı saat 15 de Tophane
de Lv. aınirl:ği satın alma ko
misyonunda yapılaenlctır. Tah
m:n bedeli 1 19 3 lira 50 kuru~. 
knti teminatı 1 79 lira 3 kuruştur. 

108 numaralı ila~: TııJjplerin belli vakitte komiııyo-
Askcr ailelerine yarılım vergisi dolayısilc !13 numaralı ilii.nımı.zln na gelmeleri. ( 2 34-78 71 ) 

te bit edilen azami et fiaUnnna kilo başına 2,5 kuruş zam yapılmıştır. ••• 
(8007) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Üniversiteye alınacıık l 839 l!rıı muhammen bedelli soba bol"\ısu ve 

teferruııtı için 8/9/041 tarihinde yaııılnn ııçık eksiltmede verilen fiat 
yüksek görüldüğilnden ayni şartlarla 18/9/941 perşembe giinu saat 15 
do tekrnr 11çık eksiltmeye konulmuştur. (7985) 

• • r. . , · ::f':ı. , ... · ~ .. M··" tiJ <1 ..1• ·ı:.; < "'i; ~ · ~ . 
•. ·. ,; .., . . 'lı'... ••. ~~ .... ";,...,_,,. ', . ~ .. ..,,,~ - :•. ·j:.- •.•. •· . 

ıst:.,-. Deniz:;.::b~ ~6ahrialma.:-:~1Kômis9otfu . · ı arilarl 

Beher kilosuna 200 kuruc; 
tahmin edilen 800 kilo kundura: 
lık ağaç çivi alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 16/9 / 941 Salı 
günü saat 14 de Tophanede Lv. 
fımhliği satın alma komisyonun
da ydpılacaktır Kati teminatı 240 
liradır. Nümunesi komisyonda 
görülür. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. • • • .,. ~~ 4 1 ~ .... ; • • ., •• \ • ....... ~\... ·,.,. • ·?' 

1 - Tahmin edilen bedeli (3800) lira olan 4000 kilo sabit 
1 

(237-7998) 
solüsyon l numaranın 1 1 /9 /941 perşembe günü saat 15, 30 da ••• 
Kasımpaşada bulunan Deniz levazım satın alma komisyonunda Atlası ciheti aııkeriyeden veril. 
pazarlığı ydpılacaktır. mck suretile 9 adet Alay sanca-

2 - Kati tem'natı ( 5 70) lira olup şartnamesi her gün İf ğı yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek-
ııaati dahilinde mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. &iltmesi 12/9 /94 1 cuma gunu 

3 - İsteklilerin 2490 ııayılı kanunun jatediği vesailde birlik- saat 15,30 da Tophanede Lv. 
te belli gün ve saatte adı geçen kom.İ.lyona müracaatları ilan amirliği satın alma komisyonun-
olunur. (7894) da yapılacaktır. Tahmin bedeli 

* • * 1O35 lira. kati teminatı 155 lira 
750 kilo Neft 
500 kilo Rafine bezir 
Yukarıda cins ve miktari yazılı iki kalem efya 12 Eylul 941 

cuma günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 
isteklilerin belli gün ve saatte Kasınıpa~da bulunan komia

yonda haz.ır bulunmaları ( 7901) 

25 kuruştur. Nümunclerı komiı
yon da görülür. (238-7999) 

Sahibi: Z. T. EBÜZZll'A 
Neşriyat Mildüril: C. BABAN 

Baaıldıtı yer: Matbııai EBÜ~ZIY A 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye pllm 
K~ideler 4 oubat, 2 mayıs, 1 ağustos, 3 ikincitcşrln tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
--- ---------

1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 1 8 adet 250 liralık = 2000.- Ura 
3 > 1000 > = 3000.- > 35 > 100 > = 8500.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 80 > 60 > = 4000.- > 
4 > GOO > = 2000.- > 300 > 20 > = GOOO.- > 

'-----------------..J -
r 8 o R s A ~ lı[~;sa harici attı-n -tiy-atı 

Rctacıiy: :ıs Llra 80 K1e 
9 • 9 • 941 muameJ,.ı ı Kalın BctiblrlUı 11' " - ., 

Kölc;e altın gramı ! ,, 5! ,, 
f oıufn J Stsrll ı 5, 24 
Nevyoı's ıto Dolu 132. - 1 
Cene•r• 100 lıw. ?r. _,.... -
Madrlt 100 Peseta 12. 9375 
Yokoıu. 100 v .. 
~ lokhol. 100 ineç ıu 31 01}50 

ESHA;vl VE TAHVlLA r 
Yllsde S lkramlyıll 9l, 19.SS 

" 5 ,. 1953 ErırHIA.&C. -.-· 
,. 7 934 Sn·aı-Erıı:urıua l -.
" 7 ,. 'l Ut 7 2t.20 
" 7,S 9JS '16rk borc• 

Trant l -.-

Ana. De. 1olu 1 vı 2 -.
Tlirkl,Je lt 8aakı1tı aama --.
Meckeıı: Bankası -.-

Eylül : Çartamba 

1!6' H· 

10 
1357 

ŞABAN Ru nl 
18 Atuatoa 

28 
Güıa: '1S3 •fııır 121' 

-
\i'a.'dtt. Eıı:an~ Vuıtl 

s DS D. -Gilaıt \"I &rlllllÜ 11 09 ıl6 86 
Uğle os 4S Hll 10 
illladl ı ~9 20 16 44 
A.İl .. 111 12 ()(J " 24 
) ateı JI 331lt 59 
•maak (Yanakl) 9 27 !M 54 


