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JılemleketitwiJ!iıı yegine denız mecmuaaı 

DENİZ 
71 inci aayuıı, E. Nutku, Hayri Baran, M. 

NaU, Metin Baıaa, C. Jfaaııooy, Orhan Ktıtıa. 
tın denizcilik meYSUlar•ndald kı,.metli 1azı ve 

(lkiyeleri ile çıktı. TAV8İYE EllERIZ J 

Akitleri yapılmadan 
beraberyaşıyan evliler 

Bu gibi birleşmelerin önüne geçmek 
için idari fle adli kararlar alınacak 

"San'at 
elde 

Bunlardan doğmuş mezhebi sahih olmıyan 
çocukların va~iyeti de ıslah edilecek 

ANKARA 10 (HUMHi muhabirimizden telefonla) - Birçok 
yatanclqlann evlenme akdini yaptvmad• kan koca sibi yqa• 

•ilin daldan n bu birletmelerden mezhebi sahih olmayan çocuklar 
bllezlktlr meydana reldiği ıörülmü,ür. Adliye Vekaleti bu ribi biri~ 

.,. rin önüne seçilmesini temin edecek n bual olmut meahebı aay. 

• 
Perşembe il Eyhl1 f 941 

e 

rı 
F azüetaiz saadet golctur • . 

DiDER O 

YEVMi GAZETE Telefon : Z 15!1 
(Şerhi 2 inci Aahlfeınhde) 

Alman tt~hliği 

Sovyetlerin 
cenuptaki 

mukavemeti 
kırıldı 

Yeniden bir çok 
malzeme ijtinam 
edildi ve yüzlerce 

esir alındı 
-

BERLIN 1 o (A.A.) - Alman 
orduları batkumandanlıiının teb
liği: 

Şarkta hücumlar muvaffakı-
yetle devam etmekedir. 

Telt.TantrWl*,btuW 

'Türk Havacılığını 

Beşiği • • 
• 

in önü 
Kurumu~un yetiştirdiği gençle Türk Hava 

semalarımızı 
bilgiye 

korumak için her türlü 
sahip bulunuyorlar 

••• Her genç evveli mükemmel bir ~ayyar~ci olr~alıdır, ond 
sonra isterse doktor, avukat, muhendıs.. ne ısterse olslllli. 
spor bakımından havacılıktan daha güzel olanı yokt8' 

M urif Veületinia memleke- ı ri sahih çocuk vuiyetleriain aalahma Jlll'ayaca idari ve adli ka· 
tin muhtelif H111tkrincle nrlan alacalrbr. 

lairçok küçük aanat ve meslek ' Bu lau ... ta nli Ye nriicldeiumumilerin de mütalealan ao~· 
mektepleri a~ya karar .erdiii- mut*-· Adliye, Sıhhiye ve Dahiliye Vekiletleri mümesaillerm· 
De n bunun için de milyonlarca den ariireldıep bir komiıyon bu İf üzerinde çallflDÜtadır. 

••• l Cenupta So.,et aıub•...ti /nöni /uı•pırt• lı•sul ..,.,,. 
baldı 

ee.- ı o <AA.) - Alman Necdet Baytok ••~r9or ' 
lira tallıİI olunacaiıu dair ı•- ••••••••••••••••••••••••• .. ••M•••••···········••••••••••••••••• ............................... . 
aetelerde çakmakta olan baber--
leri, bütün karilerin de biaim ıibi 
ınemnuniyetle okumut olacakJa. 
rmdan eminiz. 

Küçük aanatlerin, büyük ...... 
~ ve büyük imalita niabetle 
mnki ve ehemmiyetleri, küçük 
•e orta mekteplerin, yük.ek 
melı::teplere nisbetle haiz olduk· 
lan ehemmiyetin aynıdar. 

Mumafih turaauu itiraf et· 
meliyiz, lr:.i biz bu ehemmiyeti 
vakit ve zamanında liyıkile tak
dir etmit değiliz. Bir aralık bü
)'Ük sanayi kurmıya çok heves 
röaterdik ve bu yolda çok him
metler ve paralar da sarfettik. 
Bu bimmetlerin de, bilbaua me
deni milletlerin biribirinin canına 
" kanına auaadıiı buıünlerde, 
lnabsulünii idrak etmekte olduğu
lllllZ fÜpheaisdir. Meıeli beyaz 
ba fabrikalarımızla. yünlü ku
IDllf fabrilca!arınuz, Avrupadaa 
k.ırna, namına bir teY ıelnıecliji 
r.. dnirde aiJim ihliJaçlarımm 
._..in ettiji ıibi, ıeker ~brikala-
'-'• da, aeker pi, ......... idi-
tik )'aYrulU'lmma ... ıtd ..... 
'-tkil eden bir Uıti7acm, ıeçen 

Eden 
/rulo. 1apılt111 anll'şmanın 
tat6llcalınd11 111ilıa1r1alıa 

etlil•i,.c•liıd ••'•" 

J Sovyet tebliği. 1 

Merkezde 
26 gün devam 
eden harpte 
Almanlar 

mağlup oldular 
-·-100 tank ve zırhlı 

otomobil 382 top 
560 kamyon 
tahrip edildi 

Gemeltl• 29 ncu tlilıman 
/ırlct1a i,,,/uı edildi 4000 

Aı,,..,. n•/•ri 6ir 
ır•a/cta 6olaldıı 1.arpt. oıdai·ı aibi, M-, a•h :rüa lranda Mihver ve 

..,.._ ytikaelmeai ıibi ıörülme· 
mit faciaların önünü alm&flır. Macaristan, Rumen MOSKOVA 1 o (A.A. - Sov 

Bu tecrübe, mamuli.ta ait bazı • k ld yet sabah tebliii: 
İlıttiyaçlanrnız. memleket dllhi· Elçiliklerı apatı 1 9 eylUI günü, kıtaatımız, cephenin 
linde ve kıendi vuıtalanmızla te- bfitün boyuııc•a d ıişnıımla anudana 
min etmc!lİn ne büyük faydalan L d l O (AA) _ Reuter· çarpışmışl&l'dır. 
aldujunu ıere~ 'b' ' t ._:.. on ra, ' ' • A A ) R • 
. ••il ı ıtpa e • ...., Bu "n Avam Kamarasında E-ı Londra 10 ( • . - euter. 

tir. r a ıhan in iliz - Rus Sevyet tebligl: 
Bununla beraber b~ bir taraf. den, ranla Y P . •. g . . Hava kuvvetlerimiz, harp nıeyda· 

tan Lüyülı fabrika k•mak arzu- anlatır.asının ti\tbıkınde ~ıçbır}e: nında, düvman kıtalanna darbeler 
larınuzı bazan ı·· d f l ahhure müsamaha edemıyecegını indirmiş tayyare mevdanlarıııdakl ' uzumun an az a .. 1 . • • • · 
İaticalle tatmine l k d'· açıkça soy eını~tır. •w• tayyarelerındt..'ft bir mıkdRrım tahrip 

1 taraft•_: d f b~-~ı." e~. ıbger J Sonılan b ir suale verdıgı ce· etmljtir. 7 eylül vünü hava ınulıarc-
- a o a raaa r 1çan a- E d .. J_ · ı b 1 . d h d f ' b •ft .._ak h<1tt" . . . .. vapta den emııtır '': e en esnasın a ava a ı a .... rya. 

recek ' I ~-~e~l va:ıifeıuu so- lrırn hükümeli tarafından ka- laı ı tarafından ve düşman hava nıey 
• 

0 
an uçök ..... t mektep. l d'l n İngiliz • Sovyet ıart· danlannda, 71 Alman tayyaresi tah-

leri k~rnııya da daha ıiyade e- ~11 
eAl e 1 is' ile memurlara- rip edilmiştir. 24 tayyare kavbı:-ttik. 

bemnuyet vcrecektilı::. Halbuki arı, ıtıan e ç '/ı .. 
1 

da) Salı ~ünü öğleden ııonra, iki Alman 
W., A..,..llkari biiyü aanayic o- (Deva.rın •alıı • 1• •ııh<~- (Devamı •a.hife ı, •ütun ı de) 
lan ibtiyac:muzı takdir ile büyük 1 
itlere ııirittitimiz ıaralarü küçük 
aanatte:-e biru da iatibkar · ile ......... 
Mknut, hatti bu ._atlerle IDef .. 
pi olmayı bir nevi .-ilik addet • . tik 

-.1,te. uıl lıatiına da burada 1 
Wi. Bu bati da, Avru.,.cta büyük 1 
..... yiin naııl kurulup rıaaal iler. 
lecli~i •e bu ilerlemiye rq..... 
•1ıu Avnap&ıua küçük •netlere 
tlaima ftaiıl mümtaz bir meni ·
JWCLiını tetkik ~ olma· 
mardan ileri ıelmitti. 

Hakikat halde iae ldiçik aanat
ler bilh .... bizim memleket riJ>i, 
IU'p aleminin, Ull'larla (alı udu 
atika) denilen sincirlerle ıadda
...... elini ayatnu batlı tuttuju 
memıeketlercle pelır büyük, adeta 
bayati ehemmiyeti haizdir. Nite. 
kim hu vatanan muhtaç oldaja 
iter türlü terakki Ye tekimül •• 
u1elttini herkesten eYYel Ye ber
keata. ziyade takdir huauınnda 
en ileride ltulunan ntanper.er 
ricalimizdea olan Mitbat Pa§A 
merhum.., eline fınat ıeçer ıeç. 
illa ilk kwduiu hayırlı mieue
eelwden biri aanayi mektepl.-i 
olımqt:ur. Bu mekteplerin anası 
laiikmünde olan htaDbul Sana)'İ ı 
mektebi busün bili paydardar. 
Ye kimlHlir bupne kadar mem. 
••te, Mithat Papnua namuu l 
ıiilaanJa yiıdetmekte olan neb· 
dar aanatkir yetiftinnittir. Zaten 
Mithat Papnaa bu memlekette 
~ tlleri vardv ki namını a.ı .. 
het haJ'D'la yiddettirecek bclaır 
~J'lbetli olrnuuıl Meseli fU (Em i l ö ;;,1119' 
ftl7et Saad.ima) bakın 1 T eaİI olu 

nurlı:ea .... ,...., miialiimanm •• r 1"' "- t&kran duuile yuindmuf 
olan •• rnüesaeae, Türkiin aene-

TASvtRI EFKAR 
(O..,._. qlti/e ı, aıutn ı '9) 

• 

. - I • 1 • 

l\.U eeplae; lacle Al•aa orda ka•a•cla•lanatla• Mar•l 
R ... tedt ••••I kararrilata Hltlere laarlta laerbacle 

izahat Hrlrkea 

(D~ n/ı,f/e 6, riln 1 .UJ ------------

... 
Mınska 

o 
Sl<Öni~ 

~~~~~~ Krasno~ir, 
Novorosisk 

::.on Jaaber'ere göre Şark cepheıladelrl aalrerf 
laarek .. tı wöıterl• laarita 

' I ç- ·11· Amerika . orçı ın 
Japonya 1 n!_tku 
(lrasında Surig11nin işıalil• ~ürlc 

Bir anlaşma imza 
edilmiı 

KMof• g•lunda mühim 
IJ.g•natia bulanacak 

Şanghay 10 (A. A.) - Buraya ge 
len ve hilen teyit edilmlyım haber. 
lere gore Japonya ile Blı-leşik Ame
rika ara~ında bu sabah bir anlaşma 
imza edilmiştir. 

(Dtvamı sahife·'· siıtım ı cil') 

tlo•tlarımızla dolrıu/1111 
doiruga tema•ı 

t•min eltilc 

Ortaşark kuvvetleri 
750 bini buldu 

--
LONDRA"ı O (A.A.) - Chur

chill'in Türkiye n Suriyeye ait 
kısımlan: 

Almanlarla V chy Fransızların 
(Devamı sahife 3, autun ı d•I 

İplik tevziatında 
yolsuzluk m~ var? 
//ctısat V•lciletl müfettişleri Sümer Bank Yerli 

Mallar P••arıntl11 w diğer rnüesse$elerd11 
talr.lcilcat gapıgorlar 

R .. yalı koordinaayon heyeti karannın meriyet mevkiine 
k nmuından ıonra pamuk ipliği tevziatından islifade eden bir 
~ müeueselerin aldıkları iplı k.'erin tıımanunı vey~ bir luımı~t 
• lemiyerek kara bonada fahit fıyatla aattıklan ve bır lu~m mu· 
~erin de ,ehrimizde tevziat yapan Sümerbank. Yerlı Mallar 

sarınca imtiyazlı bir vaziyette tutularak emaaller1ne nazaran 
iuı. miktarda iplik aldıkları ve bazı ihtiy"ç erbRhını_n ~· muh- ı 
ta oldukları derecede iplik alamadıkları İkhsad Vekaletınce an· 
..:.ılDlf ve tah~ta cir.~ılmİltİr. . .. . .• 

Söylendiime ıöre kararnamenin menyel ~~kıane •ır~-~· ta• 
rlat• itibaren yapı~n tevziıt.hn t~men ~~tk~. ıc~ et~ıgınden 
üclile, brtllad Vekaleti teftit heye. e fU1DUlla bir tekılde tel· 
k8' edilmi.J• baflanmlftır. \Devamı M.ırf• ı. liltun t •> 

- Bugün lnönü aemaaını kap- 1 tarif edilmez Lir hareket ve 
)ayan muhteşem manzarayı b zim !ılık içinde buldııln!". Bir I; 
le beraber görebilmek için müte• kıyafette yü~lerce a!Cnç ta~ 
madiyen bütün yurttn~lanmızın leriniıı plinörlerİnl'Jl başında 

1 
burada bulunmasını özledik. mıya hazır ~u!~ntıyorlarciı. Bir 

Salı günü "k~mı Türk hwa rafta paraşutçulcr a.f .. f ~ 
kurumunun da\'etJjıi oluak lnö- mişlerdi. 
nüne varan gazeteciler geceyi pı- Bafta, yirmi küsur yıl nftl 
rıl pırıl elektrikler içindeki irili Almanyada. tayyareciliğin heni&; 
ufaldı yepyeni binalarile artık bir ' emeklediği Ye iptidai bir h'ia 
kasaba halini almış olan kamJ)ta- bulunduğu günlerde sırf nı.. 
ki tertemiz ve rahat odalarında 1 haa bir cesaretle tayyaresini ..... 
geçird ler. Sabahleyin erkenden j bur Kil köprüsünün al~ındaa ... 
sahaya çıkan ı:niaafirler ortalığı (Devamı n'Jıf/e il, ••tvx .& ... 

= =- ·e 5 

Ziraat Vekili Büyükder 
meyve ıslah istasyonun 

Muhll• Erkmen tettdklerlnden memn• 
oldu ve mUess11senln daha ziya ... .....,._... amr.-... .,.,.. 

Lüyükdere meyn 11lıla lıta11oaanda yetttdrllea VU,.... 
ditHI .. muclu. Ra armatlarıD taa .. t 600-700 ı•••dı~ 

(Yo.ıuı ı &eii •aMifllll 
··~············· .. ···············---· .. ·····-································-·-··----

Kanije muhasarası 

Hakkı Tarık Uı Nianık Ke· 
malin cKanije muhaura-

11» nı tercüme ve netretli. İti
rftf P.derim ki tercüme 1Ö7.Ü 

burada çok mübalağalıclır. Mü
dııhaJcıini eserin terkiplerini 
"ırruaktan ve yabancı kelime· 
lere pek yakıııklı türl::çe kar
tılıklar bulmaktan ileri cötür
miyen sayın ve sevgili ~oıtu
mun tercüme iddiası yolıtur; 
Fakat !<cmaljn üslubunu biç 
zf'delemcclen kitabını bugünün 
türkçe.çİne lıa1 andıran Hakkı 
Tank Us, bir bakıma, litin 
hllrfldne çevrilmiye layık bir
çok eı;ki c~rle-rimize tatbiki 
mi:mkün ve caiı bir tercüme 
ömrği venn1' oluyor. Müm
kün: ltte mi&ali. Caiz: Namık 
Kl'mal de bu e~erinin Önsözün
de, Fa.i:ıi'den naklettiti birçok 
ibare1f!ri nmanının fİvnme 
ve anlayıtına söre tadil ettiğini 
haber v.-riyor. H•kln Tarık 
Uı, eserin baf'nd• yazd,tt sihi, 
bu taaarnlf iznini 69 )'J önce •1• 
ni hakin kendinde W•n Na
mık Kemalden ahmt oluyor. 
Bundan 69 yıl 90llra Hatdn 
Tri'ın ,. .... ,.. pl11 ılfa ....................... 



EL ~~!""'"!!'!'~~~~""'!'!!'!~~~~!'!!11!!"!!~~--~~--~a!!e!~TASVİRİEFKAR 11 

~~Üzerinde 1241 lira bulunan
1
( Askeri Vaziyet )/' 

.... -...-.-.---..~--...--~:!!! ...... -~ ..... · · bir tüccar kalbten öldü , - - Dlpı ....... 
imzalarını atamayan sporcular taamUller ve 

D .. General Dö 1.. H'" F 8 niz.ir yapar ıibi Hür Dün akşam Nuruoamaniyede I zabıta memurları, ölünün üze~in-o ı• n y e p e r m u' 1 d a f a a s 1 8 ly•ef h6dlaele 
uo go un ur ram ama • e garip bir ölüm hadisesi olmuştur. de 100 liralık, 50 liralık, on lıra- son m!!LL... .:.,aa·ı L!_ bi.ıı• 
Fenerliler ismi altında, kazan kaldıran bil' kmm Fenerbab· Bundan bir müddet evvel mal lık, 2,5 ve 1 liarlık olmak üzere U111D1 _, Dil' 

8 
çeli sporculardan bir mektup •Idık, gençler mektuplannm mat· almak üzere İ•tanbula ıelen Geb- 1241 lira para bulmuşlar ve bir İncillere ile So\"')'et Ruay 
buat kammu hükümleri mucibince _,.clilmesini de istiyorlar. Bu zenin tanınmıı manifatura tüccar- zabıt tanzim etmişlerdir. Ce:\edi - - nm askeri harekat dardakt 

anulanm kanuna rağmen maalesef yerine ıetiremiyecetiz. Çün• faTından Mehmet dün saat 18 de muayene eden adliye doktoru, Ode•aJa mah•ar olan lcuvuetlerin erzak t1e aonra lrm h&kOmetine nki 
kü had<li zatında maatlan lcesildiği için ldüplerine kafa tutan ·.e Nuruosmaniyedeki Kapalıçarfı ölümün ıektei kalbten ileri geldi. cephaneden sıkıntı çekmemesi icabeder. Bıı kümd.ı tarafından kahal ed ~ "' JI 

1 

leplerinin İran hükumet ve h 
idare heyetini yıkmak iatiyen bu delikanlılann, ıpor ruhu ve kapısı önünde S kuru!luk k«:stane ğini tesbit etmiftir. 11aziqet Alman lıav.1 kafl11etlerile Sovget denis mit olm;m •• k.,fi1e&ia iki de 
disiplini ile na..ı alikalan yoksa, mektuplarının albna imza ata· almış, faka~ ye~ke_? bndenbıre tı- Gebzeli tüccarın varisleir aran- luıfltletleri ara.ındaki çarpıımanın netice6id &ete bi.ldirilm11idir. &an .laük 
cak medeni cesaretleri de öylece mevcut değil. kanm. ış ve olmu~tu.r. • l b ·ı · metı'. Tahrandaki Alman.,. . İt 

B k yerıne gelen maktadır. fÖre uzayıp kısa a ı ır. "~ Spor İf)erimiz milli bir mükellefiyet haline cirmittir. Onun ıraz sonra va a ya, Rummıya ve Macaristan 

&çindir ki sporda dahi cemi muhalefet, sabotaj, grev mahiyetin- • ( R- Yazan: General Ali Ihsan Sabis jfarctbaaelerini kapatma)'l ve A 
deki hareketleri prensiplerimize uygun gönnüyoruz. Delikanlılar f stanbuJ Sıhhat SPO 1 manian da la.giltere ... So., 
iatedikleri kadar imzanz mektupla profesyonel olmadıklarını in- ••••••.,••••-•• 1 ESKi ORDU KllMANDANLARINDAN hiiJAunetlerine teslim etmqi 

L<' • le • d'kl . kad k ·1 . "ld'" ek bir mantık Mu·· du·· ru·· tekau·· t B k .. ı . . 1 . J!I • l ahhüt etmiftir. İran hükumeti b ur etsm r, ve iUe 1 erı ar eÇJ en eu urec • o sor ı M areşal Budiyenni garbi Uk-ı kasyayı ıstıla etmr. erme manı o - ı lan hudut haricine çıkarmam 
la tevil yolunaı sapsınlar, bu davada hak kazanamazlar. 1 raynada Uman meydan mu- mak.... . . . . ,. için harbi kabul etmifti. ş• 

Sporculuğun _.Tvela otoriteye dayanan bir dürüstlük ve di· oldu 'T' kk l c•h t lıarebesinden sonra çekilen ordu- Budı~nnı şımdılık Kıyef~e ve İle bunlan lnıiliz ve Ruı bük 
•İplin meselesi olduğunu anlamı) anlan feda ctmedıkçe, Vfi hatta .ı e o ı a t !arından takriben beş yüz bin ki-, nşaAı Uınyeper boyunda mudftfaa ti . teslim etmiye razı o 
İca:p ederse ife battan b8flamadıkça, memlekettclii spor davası· ~ şisini, Almıtn takibinden kurta- etmekle ilk vazifesini yapmakta- me enne 
nın halledilmesine imkan yoktur. Kuruculuğa cezri surette haf· ," I k---· - C t I U U j rnrak ağua~o~un orta~ı.nda Di.n- dır. ,. ' . muftur. 
lamak için umumi müdürlüğün bu fırsatı cana minnet bileceğin- es C ta 47 eene umar 88 D n aon ycpcr nehnnın sol sahılıne gt!çır- Almnnlnrın, Kı) ef ıle Karade- Bu hareketlerin, malalbele bi 
den eminiz. hizmet eden doktor boka maçını yapacal 1 ıııiye muvaffak olmuştu. o ?.a· nız ımısınd:-ki nehir boyunda misili davet edeceği anlft!ıhyOll 

Cihad BABAN All Rıza ••rafine 'ınandnnLeri geçen günler zarfın- Dinyepcri geçmek için yaptıkları Bu itibarla Alınaayada ve m 
-=========================== bir çay verlldl da Almanlar bu nehrin garbında tt'ş.,b~büıılerin cidd! hir mahiyeti 1 tef1.kleri nezdinde bulunan t 

lf'mizlik hareketi yapmışlnrdır: oldugunu znnııctmıyc.ırum. Bu te-ııefaret ve konsolosluk memurla 
Onbq &enedenberi Vlliyet Sıhhat İlk önce Krivo Rog ve N .koluyef şebbüeler, o tarnflardn'.~i Sovyet ve tebaasının mukabele bilmis 

ve 1çtimni .Muavenet müdürlüğü va. ~birlerini, sonra Ocakov ve Ker- ordu!ıırının nehir boy.unda mü- 1 olarak serbestçe hareketten m 
zlfeslnde bulunan doktor Ali Rıu, lson lima.annı, daha ıonra Çer· dnfaaya devam ederek bqka .ta- ı nedilmeleri muhtemeldir. 
47 senelik hizmetten sonra '70 ynşın· 1 /kasi köprübaştnı ve nihı:ıyet 2S rnflarn kuvvet ııevketmelenne I 

1 
I d k' t b 

da olduğu halde tekaüde 6Cvkcdilmit-I aun•tosta da Dinyeper Tetrov~k mani olmak için yapılan gayret- b kA ~nya, hran, a it e ~.I 
ti 

0
- ' b l · · h' · h · u u~unu mu a aza e meyı sv r. 'köprübaşını zaptcderek Odeu ve Judcn 3 0 ~n ı:m ma ıyetı aız b k l in 'lizler S • 

Meslek hayntında tnm bir olITTJn- 1 Kiyeften başka Oinyeper garbın- değildir. Ayni mahiyette teşel:.- çe 
1 
~ mAq 1ır. 1ıı • •. ; 0 • Yazan: KANDEMiR ve dürüst mcsaiailc kcndl11i sevdiren b" 1 5 t k tlc i de ya ve r-ta manya ve mu 

............. --......................... Ali Rlza şerefine Viliıyet erkanı ve 1 1 da hıçb·T yeri Sovyetlerin elinde us c!k' 0 "ye fl u;v~ ~l 1 - leriWn mcnıur ve tebaasına fe•• 
dolıtorlan dün akşam Tnkslm Relc.. 1 bırakmam!flardır. para o ltara kar da. ık mi an adrı 1 kalide bir muamele yapmam Pasaport ellmlzde eve döndük.. .._ bl ·ı Şi ..ı· Al M Rumen ve Mncararı en ı artıann a '--d ... 

1
_ • -- d "rüil 

diye gazinosuıı..., r çuy vcnnış er- mnı man, aca;, tulrrak istıyorlm. Almanlar bü-ı wu- ar. ~nca~, uan a ıo en DUşUnUyor~uk. Elr ay sonra ne olacak? dlr. ve Slovak oTduları hır yandan t" ti . . K f ,eh inj bidise, harban sonuna kadar 
Ziyafette Vali Dr. J,(jtfi Kırdar, Odesayı, diğer taraftan Kiyefi taz Uıl gayre ~1ı~ı, :e h • 1 • , yasi teamüller iizerinde fena t 

Vali muavini Ahmet Kınık ve echlrı.. ı yik etmekte ve Oinyeper nehri 1 garl~tndn veo· 1 ns~a uh ş.e . rın şı- ıirler yapabilecek mahiyette Bereket versin Ccınnl J.>atın, ıı'k. u: :,e orada bulunacaktır. Kendi. mizin tanınmıa dokt-Orları hıızır bu· ı b d k' S "d I ma ın c, ınyeper ne rının tar- rül k edir 
,.. oyun . n ı ovyct mu a .ıaınnı k d G 1. b d k' me t • 

rabar.ndan Busnıı uirhinıl"ll v ır. ~riı..:: blr oda hazırlnmanızı ric:ı lunmuşlardır. sukut ettirmiye çalıımı:.ktadırlıı.r. !cin a, ·ı alr;ıe ınkcenu un kataı arda.- D'v b' haAd=·- ..1. s-:.· 
tile işltmiıı oldUbl'\l bnzı ısimlerl ederim) dlyo bir telgraf çckmlııtiın. Bu esnada bazı nutuklar ııöylenmiş' zı en ı er ıyere · onu şar n ııer ır - u ..-
unutmamıştı. Onlardan istifade ede- 1 \[osvö l\lclsser tclgrnfı alınca ve All Rrzanın tcrcfimclhnli, meslek Burada yine esas, Budiyenni ihata ve tazyik suretile zaptetmi- adasının lnıilizler tarafından 
rck cevaplar yetiştiriyordu. 1 tabıi ~ayı hazırlatmış, muayyım hayatında takıp ettlğl dürilst çalış- 1 ordularından geri kalanlan imlıa ye ve oraya kapanacak Sovyet pi edilmif olmasıdır. Bu a 

Konsolos bütün bunları dinledik- saııttc de misafirleri karşılnınnk için 

1 

m. a tarzı tebarüz ettirilmiştir. etmektir. Bu imha Lclli Ln~lı iiç ordularını bu eckilde imha Ye e- fimali lnıtap laaYaliainde o 

ten sonra dedi kl: istasyona gitmie. tarzda vaki olabilir: 1 - Ode!a- ııir etmiy,. hz:.sretmif görünüyor- tam Groenlandm karfllllldacl 
_ Af buyurunuz.. Tahkikat yap. Trenden indiklerini gorünce mlls- "' v t k ula J yı :zaptedcrek oradaki Sovyet kı- lar. E3 r bı.:na muvaffak olurlar- Groenlımd ve lzlanda !.kan 

mak mecburiyetindeyim. Ancak on· yö Meisse.r evvela hnnımC"fendiyl sc- 1 a g S 0 Ç r talarını imha ve esir etmekle: ar-ı, Oinycper boyundaki bütün devletlerinden 'Danimer-
dan sonra paıı.-ıporto temdit edebıle. 1 larrlnmııı, sonra Pn~aya yakinen· ı• 2 -. Kiyefi zaptcdcrc~ ~~a ora· müdafaa d:ıhi cukut edecek ve ~:;!a ait oldufu ıibi, 5pits 
('eğim. rak: yola ge ıyor , d~kı Sovyet lcuvvetl~rın• ımha ve buralardaki Sovyet kıtalan rical adalan c:ivanndaki Ayı adası 

Köpurmek luzumunu duymllştuk: - Ooo ... Mösyö Hnllt Bahoviç, e.sı~ etmleklhe:/d- ~~drıyefper ne~- ' esn:ıaında hayJi zayiata duçal r o- diğeri Norveçe aittir. Hatti N 
_ Ne demektir buT ... Biz Uc:ıretle safa ı,rcldiniz! H:ını.nc!endl de her 1 rının sok ın1 ıdınl e mu ~ aaya ~g- lacaktır. Bu suretle bir ~am ~ v_e veçlilerce ismi Svalbarddır. 

mc ı::uı fn!ıanlnrız. Pasaportsuz ne ht\lde mad;ım Ccmnl P şadırlar .. Fa.. Bugünlerde Şarktan rnş1an ıdzı hor u a.rdın ar;<as1ı~ı0a ıp gayretle iki maksad tenun edılmıt adalar kayalık ve daima ka 
ı "Örc>'ıf!iriı! Bizim ticaretimizi knt hırni Cemııl pn~ nı.orede? diye • on arın a a gerı c, mese a on- olabilir. t d r Bu adalara lngı1i 
altüst ı.:dccekımlz. nu ne zulıımdur etrnfına bakınmaya bnşlrmış. t200 len eke yal) ctz ve~a Don nehirleri arkasın- Odeaaya kapanmış olan Sov- ~:• e':e.:~yet vermeleri, Rot 
t ? Neden şüphe eclillorsımuz? Ccm:ı.I Paşa gülümslierek ccvsp gelecek 1 d~ yenıdcn. d~rup~ mukııvemet yet kuvvetlerine gelince, hunla- ile bir muhabere ve hava mu 
BJtün vcsikalnrımız muntazam değil vermi~: C h j ;o!ıtermelerıne ımkan vermemek- 1 rın ni!ıayet bir Reval yapmaları ıalası temin etmek diffiincetind h 1 t . ? Yagv fı"yatlnrının tesbit edilmesi Boiu antrf'nÖrü Tekkol 1 at 1 1 O d K -Y nıidir? Dn a ne s ıyorsunuz. - Cemal pn~anın ncele bir işi e .. • muhteme dir. eniz en mm ve ileri aelR.or. 

b · ı k ı 1 kt , ı· H r dl b üzerine evvelce yagv stoku yapmış ~ 1 1 A k d Ö l .. · k" B d' • · ·ı · ib 1 b h · ·• '" a:·tün u itırnz :ırınıız onso os ı çı ı, geıcmeı ı. anıme en y.:ı en . dök- Sene erce evve n ara a y c göruntiyor ı, u ıyenm saıre ı e ırtı atı o an u şe rın er• O .. .. , .. hi.dü d t 
ancak bir parçacık yumnşatab!ldı: refnkat ediyorum. olanlar mall~nn~ pıyı:ısaya yaptığı bir boks maçından lnegöl t ordularının ilk vazifesi şarki Uk- znk ve ce~h?ne hususunda sıkın~ı • çun:i:·ı~aıı n nu~U:da d 

- Merak etmeyiniz. Tnhkikntı nl. lrelsser misafirleri evine gottlr· mek mecburıyetınde kalmışlardır. tarı.kile Bursaya dönerken bir o- raynayı Almanlara kaptırmamak; 1 çekmemesı ıcap ec!er. Bu vazı· hz ~v 1.;'~ so "t ki . t 
1 ııvet bir avda ikmal edf'biliriın. (J 

1 

müş, kendılerine ayı ı ayrı o' ıhır Bu sebeple birkaç gün_e kndar 1 tobüs kazasında 80] kolunu kay- ikinci vazifesi de Don ve Volga yet, Alman hava kuvvetleri ile ba uyade a

1 
ın:~k d vazıyj 

zamana kad~r işlerinidn bozulnmmll- v rıM.t n ı;onrn n~ n'ıken kendısini şark vialayetlerinden lstanbula beden Cihad tedaviden sonrn da nehirlerinin şağı mecralarından Sovyet deniz kuvvetleri arasında lerten ve ~~~~~ a. l~ mese 

temdit rdcrım. laf;ına fısıldamış: yatlnrm artık .>Ük elt'lmesi mürn- durmamıştır. ıstifodc ederek •• &manların, Kaf- yıp kısalabilir. Churdıill, biirriyet •erile 
ı ıçin de bu pn aportu b r aylık Cemal Paş!l bir kentırıı çekerek, kn- 1200 teneke yağ gelecektir. Fi- boka sporile ugraşmaktan geril ve bunların arasındaki kan nidan ı çarpıımnnın netice5ine göre m.a- den -tm• 0 ar. 

Çarn'\çar bu kli k bul "'m. "o - Haberin olsun. Cemnl Pa .. !l be- kün o!madığ nJan diğer spı:-kı.ila- 14 senelik bbksör olan Cihad - küçük milletlerin timdi Alma 
p aportumuz alanı!, kon lo t;. n - nim ti>rlerin de mallarını pİ)asaya dö- bu feci kazadan sonra boks mu· Frenleri bozuk bir Bu ne zorlu nn its•li altında bulunan Avru 
d n ç kıyorJı k ki. o k..ıvas yine.> ti\ r 

1 Zckı adam, tatlı bir tebe ııümle gü_ kecckferi tahmin edilmektedir. allımliğıne başlamış ve şimdiye 1 otomobll Uç çocuAu k d ? yerle~i ~lduğunu, yoksa İngill~ 
r.ızlyette ökçeler ni birbirine y:ı.pı~· lümsiyerek: kadar 140 talebe yetiştirmi,stir. y•raladı a ın mış ye tabı memJe~etler .o~ 
t arak ye"l re kad r iğildi: B k ,... b la etlerin la 

- Evet. demiş, tahmin t'ttim. Za- 1• r t a V Ü Cihad tek kolu ile şimd:ye kadar Evvelki gfin Fntilıte bir yaralama Ye un ~ v~ • ın .. v 
- Ekııcl:ıml... ten ne uı.rnand nberJ şüph~ edlvor- b h . d l Sirkecide Ebussuut caddesinde 4 vakur olmuştur. ıurette taym edilnaq buland 
Te adufl rin garabetine ve akslli- dum. Fakat ihtiyata rlııyct etmi(i k~şl m.a~ yapvm1 !ş, cp~ınt' e <

6
e rn- numaralı ıiükkanda otomobil tamir- Fatihte Siıııınıığıı runhnliesinde 15 na lakin banlwuı ela Hindisl 

ğhıe bak n, met-er bu k:ıvas, b mr. olmak için, siz burndıı yir.ıı (möııyô yu••zu•• nden ıp erını mag up etmış rr. ncı <'iliği ynpan Dursun Yolagelmez'in mınıaralı evin birinci kntınıta otuun k' ld ib' ancak d b. 1 d ·ı · ve sno marını 13 eylulde saat 20 te ·U••h k dil ··rd'"ğ- "4.," ha kında o "P g '· berberdeki kn!falnr nn ır •ı mı Halit) olıırnk kalınız. '" j ecı "" ma sa e RU u u w • u nu. Şe!ıka lle o~lu Fevzi cwdki gün, bittllct ht )'f unaorl 
imi ? Berberl'ğl bırakmııı, ko o- 1 Ru nd:ım, Cemal Paşayı "IC?rhnngl de Çifte saraylar bahçesinde Js- maralı taksinin bmuk iirenlert tut- nyni ,oıdreste üçüııcü k:ıtta oturan la: di en ..:.:.r·~tıkta 
loshaneye kavas olmuş! Ve lcn~do , 11 1 1 • ı • t tnnbul 53 kilo ~mpiyonu Hüsnü mamış ve önünde bulunan 1813 nu- Muzafferle evin temlı tutulmama!!ı en ar • • • •• '-~-· • 1 ~l'" de O!Urs.a O SU• n tııc 0Z cdiJr.ıe"ten ış enen cınaye d J ilk b k N fatl>N -..l!l~ı:.:...: NJ'RIP luzum "Ok ki pasaportta Cem:ı Pa- ile yapacaktır. Ciha bu mvtan mara 1 Y aı-a asına çarpan par_ ve çıkan pia kokunun birinci kattan __.. .... J kon.mak lçm dıııma elındı:n ~deni 1 ... 

1 eanın resmini gönınce, kom•olo a yapmış, hatta hazan büyü': za'lıınet· I sonra tamamen boksör yet.iştir- çııKaınıştır. d 
1 

,.,_ geldiği için knvga etmi!lfordlr. Netl. Churcbill, Suriyenin .ifcalind 
bunun (Cemal Pıışa) olduğunu haber ICN ve mas!'aflnra kntlanmı~tır. mekle meşgul olacaktır. b nzn esr~s~ a parça anan ~WL ıı CC'IC Muzaffer ekmek b:ça~nı ala. dolayı huraunm da mgı1tett 
ftrmlş. Kat:ı ta sena hapse A .. b k 1 ra asının ç n e O)Un oynıyan ş ya rnk Şefikayı ve oğlı:nu nıuhtelif yer kalacaiı ve ba suretle btitön 

p saport climi%d" eve dandük. Cemal Pnş.ıı bu def ilki seyahatinde tJ Ş m US8 a 8 8fJ şındn l\Hşolam, G ya!mda. ~uluı.na İ- }erinden yııral:.mıştır. rap aleminin fngiliz idaresi ydı 
hanımefendinin t t~nbuldnn ·.-ıun ';e mahkQm oldu Bed T rb. . ıa •• L l ~ le yine 6 yatında \ ako ısımlcrlnde Yaralılar tedavi altlna almmtı h k n şünfiyorduk: Bir ay sonra ne o- en e ıyesı ..._,.an ıgtn· k 

1 1 
d kontrolG altma air~eıı.i ft 

getlrmi5 olduğu halılardan birkaçını ' !iç çocıı ta yara nnmış ar ır. ııuçlu yakıılnnmıştır. 6 
lacalt! d:ı f~viçrl'ye g..ıtürmfiştü. p 8 ,.8 bir ı Bir ay kadar evvel Eyüpte, dan: Yaralılar derhal cclbedllcn imdadı I U t ,an da deveran eden haberleri m 

O günlerde, bir ecnebı !~in fasa- min paraca sıkışınca Meis~rl bir Kutsi adındaki komşusunu bir 14 /9 /941 pazar günü saat 1 O sıhhi arubaaı ile Etfal hastahanesine a,e m S e idi ...... etmlt " lnsiJterenin 
portsm yaşayabilmek imkin z 

1
• kenara çd:miş ve onı:.: ı kadın kıskançlığı yüzünden, fa- da yeni hastane binasının arka kaldırılmışlar suçlu otomobil tamirci f&hrlmlze U8 yeri ilı..k aiJetinde oıhaıacfı*111111 

B ı böyle fiwlüp dunı.,.kcn, yinl' _ .A%iı1m, demieti, ben şu halıl::ı.rı kat bir tavuk meselesini ortaya tarafındaki atış polikonunda si Dursun Yolnı;elmcz ise yakalana- B:r müddettenberi gaıbt Ana· .öylemiftir. 
lırr ..... rip tesadüfle knrşıl.ı t.k. M~ ık k b kf "fd·· V 1· . Gençlik klübü ve Halkevi atıcıla- rak tahkikata başlanmıştır. dolu v'ılt!yetlerı'nde te·L!lkerde M-·L ____ Fe-= TOGA ... - . n· bb"·-' • atmak istiyorum nma bu ı,ın aı:e- oyara , ıçcı a o uren e ının ., uu Ull9•a-.. 

1

_ 

caristanda~ ihtt a~ tfi~ h~l'n. ~ - 1 misiyim, beceremem. Sizin tanıdık. muhakemesi dün birinci ağır ceza n arasında atış müsabakaları ter• Yine lhtlkArdan buulnan iaşe müsteşarı Şefik So- ............................................ . 
ına:r~~ ug;~::ış, ~~n cıo s~~a~~ı.o:~ .~ 1 ı , . ., ıır·ıc:p•clı: bunu ynp:ıbilecck lmnhkemesi tarafından bitirilm'ş- tip edılmiştir. mahkemeye verlldl yer dün Bandırma tarikile şehri· Murakabe ve •• ,. 

d 1 el h;rı' olanlar varsa soylesek de... tir Bu atış bayramına aayıı. halkı- mize gelmiştir. Müste.~ar birkaç O d U I U I D 
bulunan vatnn aş ıınmız ıırı l\l 1 k . • bl t 1 . mızın teşriflerj ve atışa i~tirakleri Bir müddet evvel ihtikar su- aün tehr;mizdc kalarak Ankara• m r kon~oıoshnnenln darına da" nık ev- e er ÇO samımı r avır a Mahlreme duruşma sonunda 1 d 'ld'V• l' 'k' • .. te,kllltları veni bl• Paşnyn ynklaşarak· ~O rica o unur. çun an verı ıgı as ıye ı mcı ce- ya dönecektir. 

1 
• rnkı aras1nda gördüğü boş pn nport · vakada hiçbir esbabı muhaffife za mahkemesinde beraat kazanan d 

cuzrtan}nrmdnn birkaçını ttbine at. ::- :M&;yö Hali~ demi~. pnnıen görmemiş ve Veliyi 18 sene müd- Bir ahçı kalb Çakmakçılarda Sabri Safa hanın. Gti ----- ld binaya nakle. lyorla 
mış Bu uıt çıkardı hurıı:ucl!ln b rınl mU7::>ynknda oldugunuzıı tınlıyorum. detle ağır hapse mahkum etmiş- sektesinden öldU da 11 numarada man:ftura taci- nen panayırı açı Şimdiye kadar Dördüncü Va 
(belkf l~nfze yarar) diye bize. v~:- f~a~-t şlmt di bu haplı!nn lırt('df~ımJz l tir. Halcı ğl d K n ha dd Gonen (Hususi) - ltaıamıada Lıf hanında faa)ivette bulun (. ,...,u "'le bir zrun:ı.uıfa elımu.c il :ı .... .;;sı • m:ı.yıı. ıya a düe{ıktür. . 1 0 ' un a uın r ne en e - ri, Suriye tebaasından Moris Şa- s: .,, 

.. "" K r v ,. . . 3 b' sınde oturan ve Galatnda ahçılık e- . v d her SPne eylıl!de nçılnn panarır dfln murakabe te•iklatı yeniden -..m'•tl ki... bıınl::r burada, sizılı.o dıır!lun. Bır atı ın e ının annesıne ın d LI i i d b' . d~ 
1 

k t nun bu seferkı ıuçu, magazasın a 
1 1 1 

ırtır ., 
.... ., " l:I k v k' 1• ..1.. t . t . en gor sm n e ın un o an a merae m e açı mı., • edilmis olan Atabek hanma C l P mera· ısı çı tl!,'1 va ıt ben Nıbf'r ve. ıra o um azmına ı vermesıne ve mu-ştnrı'len'nln •-haklarına ynmek ko mebzul miktarda siyah scten ve p k le den L.f,...ok • 

ema nşa: i . p ll b '-1 k " ... "' anayıra uza yer r u •y '"n"c."ktır. Buııdan ba•,La ıa f d' ı rım. araya ~ nce: Ne kadar ıçağım aax nyan ahveci Mch- yarken sektei kalbd~n vefat e•mi•tir. air manifatura eşyası olduğu bal. ziyaretçiler gelmektedir. Bilbaısa ,.. .. .. "& 
- Haydi bakahnı smet .. dr 

1
' ı:. ... -s., L-n "er••.,fm. lmedı"n de 3 gu"n hapı's ~· .. tmasına .. d üd"rl"·a de .,,.· b"ı-• nakf 

....... "_.. uc • ..., .. C d" d dl" d k d k d'sr· e mu"racaat c b'r kaplı~"lar "Ok fazla rag·L~ ..ıı.rm-" m u ug a,, •• ı ·-,, a bu bo~ pasaportu bir yolıına koyn. ese ı muayene e en a ıye o toru e, ·en ı n en ı .... .. ..,.,. av --
(Devamı var) karar verilmiştir. defnine ruhsat vermiştir. çok tacire mal satmamasıdır. tedir. d:leceklİr. lı111 ------t;ünlerfo uf'rnşnl'ak bo boş eüzda. ---- * 

nı hkiki bir pıısnport şekline lOk- Tasvirin Edebi Tefrikası: 6 n atıyorduElde knltn birdi, 1 onun parçnsını gbrdüğü eokak, ona erişU_ I sakıım ile dost ol:ıbiUr ve Gıtflnde 
tuk. Sonra tıldıın, bizim biıılıaşı çok lyı bir rakamıydı, evvelii tekti ve mez bir cennet gibi görünüyordu. oturduğu fıkemle ile uzun uzun L..>-

Mayere götOrdüm. o dn icap ettiği {lj(})flJtfJ(bf1~111 f3U-(;W~ rno , ~onı-a dvahdetin ve vahdaniyetin ra - Bir kaçabilse ... Fakat işte l:nçamı- nduşn~lfkr~I. Bdütnnb'I e trckafUedaraıedın-
l!<'kilde resmen tasdik t'ttlrdl. Bamın & 

0 
() ı ı • ' i(l~ıu amı) 1• ld ğ d 

1 
d C a, ım ·ıınsız ene : cc erec e 

f-wiçre konsohııhnnesinde vi:ı:eııinJ • L.J '""" Abdullah tr. til çocuklugundnnberi yo~, .o o u. yer e gecen n tcsa ü - kuvvetli tir milnnsebet tctek1dll et-
yn,.,tmfım. Böylece C<!mnl Pnşn da ~ ,..;.a.. 'ARI bu rnknm hastalığı vardı. Bu itiyat lerının blrbır~nl kovalamasını lwkll- mioti. Sanki nra yerden bir Yltm 

., ~:w:~~"~' i 1r #Jj. b . ~ kafasını dünyanın en scrl 1,-liyen ı yord~. Hakıkn~te buradan nereye tı<'rde ve m5.nln kalkmıştı. Fakat; ~~r~~'{P 1~!~!~~;ı~uT:~~;::~~o~~~ d~·>.~ •• ~ bir hesap makinesi haline getirmiş., ı:,'1debılcccğıni duşündü. ~H~r yere bununla dıı. kr.lmıyorJu, bakı,ıar.nda 
Yazan : Ahlnet Hclmdj TANpı Al:> ti. Bütün hayat.ı için tesadüf ettiği lr. cr nde butün bu gorduklerlnl f h kk ti ki fik' 't' ti rar !svlçTcyt geçti. ı " . · 1 götürecek değil miydi? Unutmak mrsa e n ın n ır ve 1 ıya a-

dalma n' ·ln .................................................................. •••••••····· rakumJar üzerinde nmeJıy lcr )·npa- . .. • rını me~afe ve ayniyet mantı.tını cJe.. 
fsviçrc derken tabit " rak hükfimler çıknrır, kendi kendine Uizımdı, bir kiri ıızer~nden ntar ğlştiren istlıınaf bir derinlik ~-

J!den b 7:im ıniitevın:I, nl tx>ten ... a. 1 ŞUphcsiz ki baldkııtı.c bu gör _ ni yolda yürüyordu. Abdullah efen. sıuıdetler vııadeder veya fel,ib:ctler ~lbl uııubnnk ... B~rdenbıre (~tr ka· 1 , l !:ıı:ıı l"lt, Ve bu derinlik 1anki 
kin asude '-'.nyfıınüz KJMterstir. P.u dükı .... ı-iniıı h'ç birisi vaki deglldi, bü_ di artık ayni emniyetle çıkamndığı düşiinilrdü. Bu sefer gcllrk~n do d~n .olsa ... ) dıye duşlindü. Şu~heslz karoı kareıya konmnş 1kl ayna (ribl 
köy'u 0 lııot!ıır çok seviyordu~, or.ıva 1 ~un i.ı.r'gn can .sık ntı!!lından kend!· merdivenleri, ayni sevinçle çalamadı böyle olmuştu. Otomobilin numam. 

1 
kı b r kndın, güzel bir kadın .mıtan h:ıl; 

1 
r nın takılıiığı her şeyi b1r 

ö~le alışmış ve ısınmıştık k•, rn.a sı icst ttm·~u. 1 zun mOddct bu du- ğı, kapıları nynl saadet hissilc ha- sındaki rakamları sııymış, çocukça bunları, ~asta k~fıısının bu ma?tn ız sonsu:r.luk lçlnc!e çoğaltıyordu. Şflp
sıığ olııaydı, cm1nım oimdl bile f·r al 

1 

şilncelerle kc•ıılı,ını yoı ılu sonı:a et- kumadığı pencelcrl düşiındu. Bir rü- faknt mufass:ıl bir ameliye ile bu vehlmlenni kendı çıplak ve an!ay ,_ he,iz bu hı:l\u iyet ytif.ündcn o~acal: 
buldukçıı Klostl'rse gidip, gfiııleı·lc rdınıf:ı ı:torı1uğ ı şeylerin hakıkntte yada kendısini yuvarlamyı.: göı·duğü rakamın esasını teşkil eden ndcd• lı, b:ı it !nkat tabiat k~dar duzınin şimdi blzı..at kend'slrıt {iç ıtdım anen.. 
kalmaktan kendini alnmaz<lı. vnki olup o!mııdıklonnı bir ıfııhn tnh bir merdiveni hatırlıyordu. Bıı meı·- bulmuş ve onda herhangi müıınse- '1 kJk tile. u?uttu~bflırdı. Ve Abdul de görüvor ve her an tokrarladıtı 

Bn ltuyün carip hir hums;\C~ h~ ltflçm.fyfU nrle olktl:ı~adfu b~ktı.B De- dıven a gilndcnbeı·i kendisi içlu de - betslz bir tesadilfü haber vcre~ek lah efe~dı bır~cnbıre arzunu~ ter.ine ., nı6tered;Ut jcııtlerle ikizle!'ell bO-:.·i-
t •-ı l :ıd·ıt nıır. çı c n sı e yo .. tu. eyaz ğ.şmış, acı bir kederin çehresi olmuş b' b 1 d .. . 1 · . 1 sıcak bır demır gibi yapı,.tı--ını dn-

1 
t .... l '--'-" • . vnrdı · Avusturya vı.> ...- yn ı ' - .. ..]" , 1 • h lı . 0 .. d h d 

1 
ır şey u ama ıgı ıç n sevınmışt . 

1 
d ğ k k 

1 
bl " . vı•' .• nıft•n hıın~ s n.n ıısı UAIU.u&ı • 

. LI 1 t'ğ' r1 gö:ı:lerimlzfo ortü LI rnn;;ıunr a sıyn e7.arnn I!! - tu. gun en sonra nyatın a o an Bnşını kaldırarak, tezgahın ar - mab~ darlın n a ııh· I o \1. u k I~ mevıu~ j olduğunu anlamıya çalı~ıyordu. 1 l:ı_rııu~ ~k r c~ 1 1 
1 y~tl cvvr'cıı ,10 kemlclerl bomboş ve lıcr gtin binlerce 1 dC'gtşiklıkledn ınuhnsebesıne koyul. kasındaki ı·afta dizili içki §işclcriııi g1 ı o aştıf;ını sııct.tı; o ı::ırı acaıp I 

~orlir ~ğ: ~~;ııbu j
0

' k . dini l:er dt-fa seyrc!liğirr. :ı.: o alışık çchrcle • mak ilzere idi kl, tekrar kendine gc.l.. saydı hepsi kırk yccli idi. Rakam bir Letaha 1le gerindi, kendıni ynlnııı Fakat bu hareketler ne kada,. · 
knvdett kım J?dl • ;.n 

11

0 ~ d k' 1 rlle görünce adıoıa ı>t'vinrli. di. o neden bunları dO~ünüyorum?> vine 'ıekti Bncku bir zamnn olsa v:ıpnynlnız boldu. Bununln beraber muttarit, çolpa ve acaip teYltrdi! 
ke!e pe Rcv rmı.,..,.. .n CL1' 

1

' • • • 
1 
d d' Ah k k ki k k • · ~ nrdense bu yalnızhk hi sJne rağmen Tıpkı ııtudn, yahut daha koyu bfr bir aralık köylüler Paşayı fııhrt hcnı ı Eşyanın stlkunetı dc~ı~m~ mnnza: : ı. ı· , a_cmal b' .uza ldarııbl a~kimndı' ı bununln iktifa edebilirdi. Fakat ne. 

ebri tlnn etmiye bne kalktı'ar. .·na1 onun içiıı hayuttn bır tesellı 1 gunee ı ve ııga~ ~ . ır yo n r ı n dense 4 ile 7 yi cemetti. 11 çıkı- bedh:ıht değ-ildi. f çinde pek nadir mayf içinde yOrfiyeu bir adamın 
1 . ve ze,·k membaı idi. Bir insan. en ıı~atlnln t?zları ıçındc tek başına yü- yordu. <Bir, bir daha iki dahn doydu"'u bir dalgnlanm:ı, bir nevi nıtımlnrındnid ağırlığa lwnzer bir 1 

Klost<>r.,lıler derken, h!Thn!S.l o- yakınımız bile ç:ırç.nbuk değişf.'bilir- :rumek fstıyordo. Yavaş ya~nş. bu ge eder> çift ... Fakat niçin cemetmişti! tarifi g(iç btr sevinç vardı. ı halleri vnrdı, Alı<lııllııh onlan her 
a<lald en bUyllk otel Sıh·erıtı.nın dl. Faka~ e~ya, dalgın ve dnü ~ılalı cenin garip, paradoksal tnlılnı sez - Keşke tarhetseydi 0 zaman ıeler Kt'11ılisl için yepyeni bir hlR olan tekrarla>:şındn kendisini . detı~i', I 

ıııatılhi1 rnöııvö f~sser'i z.i!mıtrnek 1 u.Yfculnrın1a hep n:; nl kalırlardı. mel:e başlamış ve on~an üı km üştü. daha düzgün gid~ekti... bu sevinç içinde her şeyi mümkün kfilçeleşmış, çok p:ı~lı bır ~ktne l 
Jizımcır. Bu temız adam, altın bir ı Bir s:ık41ırın, h'T sedirin, bir m:ıımnın Bunun!~ beraber ne ~~olarında, ne Birisi ona kadehini uzattı, Abdal. t?Öru:vor, bütün hfi\'lyetinl esir kadar h:ıllne gelmiş zannedıyorda: Bırdcn 

1

. 
lralb tatıyordtı. l>Jr duvar veya knpımn değişmeııi im ~~ ~uı:ın ~~~~~ ~lıgı raka~lnrdn lah efendi dnlgın dalgın içini çekti, hafif buluyordu. Fakat en garıbi, bire kafasına yen_ı bir tecnıbe g~ldl. 

Cemal Paşa bu ııeft'r zevcesile kiinsıuh. Eşyanın a('lk. dMt, her za.. ov e ır a. 11 el" ~en!ll r şey oh ne iyi arkadaşları onu kurtar- en nlıŞJlmnzı nefsinde sezdiği şnşırtı· Hcnfi~. yenl l!Örmıye hıışlndıtı lkıncı • 
!r11<tı- fsvlçreye ~diyordu. Ren man i(in gfvenilir çehn1er1! . .. Fa-j yokta. Gelırken bindlğ'ı otomobfün mı~lardı; rakı hakikaten ncl1sti. cı kavra~ kudreti idi. R-a anda varlıgıle, bu ü~ .adını .nenle dlkı.cn 
my& Meiuenı -paııaport 0 eeldl knl acaba hakikaten ~nlar değl~mez 1 numaraııını hatırladı: 1873 rakamla- Ağır ağır içti. Fakat neden gide- kC'ndis'ni her şeyi anlar ve her ııeyle ve her hareke~ını taklit eden golgn 

ı ı ı::-t'lç n- (eski kumandanım Cemal miydi? AlkollJn nrdıil teneoihle rı mutlak lnymetlerı1e tc>krar cemet. mh•or, nicın burada mıhlanmış grbi ıınlaşnbillr zaıınc>diycırdu. Evet fıı. ile, ve onun lçınde düşunmek Iatedl: 
birlikte .filin gfin ve doludizgin ioleyeıı kafaııı ıimdl bu 1e ti. hepıi 19 edi1ordo. l.+9=10 ııfı· duruyordu? Açık kapıdan 1aJ .. ,. bir teeeydi ıu 7anı lıatında dıtran çiçek (Dt1H11M 

Sürp Agoptakl 
arsalar satışa 

çıkanldı 
f"tanbul Belediyesi Sfiıı> AY.Ol' 

znılıtındq,kl arsalan satı~a çık:. 
ta b:.~lannetır. Bu arııl\lnm mf't 
murabbaı 150 liraya 11atılmakuıdı 
Burada J'Apılacalr IOJUt, Belcd 
imar mQd!lrlGilln6n baznlndığı p 
jenin ....ıarma uypıı ulacaktır. _____ ,. ___ .. ""' ... ., 
L~~.~izelerin şe~~j 

F ail.tsiz • a ad 11 t 
golctrır. DiDER O 

Bay Haydar Ri!at'ID Türkçeye 
çevm.ıiı:i « Fclıefe> adlı eseı·inı!en 
na:ı.lc·tti~lmiz Dlderonun bu veci· 
zeıl ~ok b!lfilk bir haklk:ıti kati 
hlr umoeye t.enr.iycn bir cümle ile 
lf:lde ediyor. Saadet, !aziletin 
•~dlğl aevtr.çllr. İnsan fakir ete 
zen~" olsa da, 1ııa MVind dııy9" 
1aralr bat •• :rar olur. Faziletitl 
ccşkun kıı) nağından f)fkınn IMt 
... ind durnayanlar ~ bay9' 
b1r &i=aııdan batka bir py .W
tıldir. Saadet yalnız tazileı

clçaaır •• ralnıs onunla heııJ 
nfr. 
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11 ftt.CE TASvlat D1tAs Sahife: 3 sw:u::w 

!Dünya harbi 11 lf.1•lJMlt;.1:JiQ!#l;.tU 1 Türk h~vacılığının 1Türk-Almanl 11111 • fraasız 
[7nıac1 .-.ı ALMAN J SOVYET Beşiği: lnönii kampı iktısadi Sil~ ııkaıelesl 

,,.. i t e b 1 i gv i t eh 1 i gv i '(l>ntımı -Mt• •• slUto& l IU) aormazdur1& bayÜn. görüşmeleri ~az 1r1aBm1 $ 
1 af il 1 blfll çirerek umumun takdir ve hay• Anlamamazlıktan plerek tek-
n z 8 

r r1 inci Miti/._ •vomJ <ı taci nM/eüa .._.J -retiai celbeden ,;..diki kamp di· rar aordum: Beril• ...Uzakerelerln E•• htltUfl pre AI.. 
• .:~ir::!!eti:ri ~~8111-; b= ı.lt•taıiab~l dü? dŞ.srk ceplhesininfşi· :~=- Koabn civarında dfi rektö.rü tanınrmş. pilotlan.mazd~n -Meseli .• Konyada kaç kiti) •• , •• , mahiyette Loren Almanlarda 

bugtinldl tew.ieiaôe ti le CenB ına o gesm e Qvyet er tara ın- Savnı olmak iizeıe -bir çorıa Vallahi onun nyııuu aıı· ol d A blldlrl or k l 
:ıı.teıııir: 7 

• dQn tiddetle müclafu edilen ka- Almanların beırimeti muhtelif dünya rekorlan kırmıt cal: l:onya nüfus müdürü bilir. ma l11lnl Y a ı g o r mu 1 
Tobrukta, devriye kollan :faaliyeti leler ve sahra mevzllerj ile hima- 'Lol1dra ıo (A. A.) - Soıol•ik değerli öğretmenler bir taraftan! -Nam} Eerltn 10 (A. A.) - Gaze~ dö LONDRA 10 (A.A.) _ Fnın. 

1 nnntakasını:la 26 gtındenbe.ri dnaa d l'l " -- B r h bl · 
devam eı-1Qedir. Topçman, dlif - ye o unan mühim bir yol iltisak eden muharebe Almanların hezimeti avet • e~e icap eden izahatı ver. _ Öyle ya ... On bef ile 7irmi MVZ-&nın er ın mu 8 rı: sız kaynaklanndan bildirild. me 
...,, aıenUerine m11vaffakiyeUi dar nokt:ısını zaptetmiflerdir. Cenup ne neticelenmiştir. mekte, 1"r taraftan da 90ll hazır· ya{' :ırasındak;ierin kaç kifi oldu- Türk • Alınan iktisadi müzt>kere. göre, Hitler tarafından deıPt 
ileler indlmıl~tir. bölgesinde Bolşeviklerin fiddetli Ras teblğf hezimete uğrayan dilt- lıklara nezaret etmekteydiler. ğunu ondan başka kime eorma· lerJ milnascbetlle il• kmıapmlann ed~ olan Ahnan - Fıansız euUı 
8aflanmıza :raklatn:ara tet-ltbDs mukavemeti kırılmış ve 700 es:r mu htrllklerirri şôyle uyryor: Blr Biraz sonra uçuşlar başladı. li? ~~~ lnıctbt~Y~1ttek~lldl:I cbğıt"kti B~~e şartlan projesi hali hazırda iti 
~~dÜfman deTriye lı:olu alınmış, 14 top, 4 kamyon tahrip hücum iırkası, l37 lnd Avusturya ~uh~e~if sahalardaki llÇ'lflan ta· Bir başka gence yaldafıyorum: ;:;~ı 0~8~r~:~;"~~yüs~~ ~b ?ükumet. şefi ta~afından llıeaiiz 

lludut bölgesi~de iş'ara dete bir edilmiştir. Cenupta bir başka :lui:as, 178 ind AYUSturya fll'kası kıp ıçın, durmdan i,Jiyen kuru-• - Yerde buna rahat it var- rıt4a INahlıumuına laic Wr .t,...S • • ımza eclilmemlftir. 
,ey yoktur. r böl~ede de 1000 Bolşevik esir ve ~!:!. 292 inci ve 268 ind piyade ~u~ otobüsleri ve otomobilleri ken, ne diye tayyareci oldun) hemnıiye verilemez. Eaaa preSW:pler mulr.avele.i ka. 

Alman t.bll~I 14 hınk iğtinam edilmişfa. bızı h.er tarafa yetiftiriymdu. fa. Sual:me cevap verer..C.ine pli- DuJctor ll'ı...L.r.aiiJı nai1ai iki leme alanmlf buhaamaktadır. S.. 
~ AL----" ~ı. Almanlara verdirilen •7İllt k t b 1 k ı -.. _._l' .. 

E rli ırmnnar Le • ..., ....... •ailllftl a ıran odu ki; gökü ep ıyan nörünü göstererek: ~ arasmdaki, tlearet ıalna- nun ana hatlanna nar.ıran Afıae 
e n

1 
10 (A. A.)_ - Alman_•. l'd:ı.. ele aeçı"rmek =·tı"yorlar Londra 10 (A. A.) - Renter: 88...- t l -•· ··rt --L- L--...ı__ 1 J ha d 1 ~ - • .. Sovyet tebllğl zeyllnde ıoylc deni- .r·~·Z ayyare er, .,.ano er ve - Geliniz sizi uçurayım .. de· -tıe.rlnıa DOnDa! nrette i~eeti- Loren Almanya tararuMWD _. 

aŞm ııl~~~~~n:ı:,ı~~~~nıe:!;·ı.;ar • . Stokholm 1 O (A.A.) -- Ber: liyor: paraşütlerin yarattığı muhteşem di, sonra başını kaldırdı, bu1ut- rilınaı nnklnlarnu antmaktan iha - hak edilecektir. Fransız miis•em-
dımnn tayyareleri 9 O)liil gl.!~si Sü- Unden gelen haberleTe gore, Nazı 7 eylül günü, Sovyet tankları, 100 manzara karşısında mebhut kn· lan göatererclt ilav'! etH: !'!:~::._ .......... ·-·-··---··--··- lekelerinin tamamiyetin* riaytıt 
veyiif kanalı mınlakıısında Ebusuhcyl erkanı Alman Başkumandanlığı- tank ve zırhlı otomobll 82 top, 800 larak; ne tarafa bakacağımızı, , - Sorduğunuzun cevabtnı 0 • I olunacaktır. 
tayyare ml'ydanına b r t:uııl'UZ yap_ nın, kı11 mevsimi ilerlemeden biti. slpe.r havan topu, 560 kamyon ve O- k~rtal. sür~leri gibi aüzüle süzül~ rada venrirn. Çünkü rüzgarlarla Edenin r an Fransa tavi~ olarak bilihare 
m~tıl'. H :ngıularda ve benzin depo. rilmesi icap eden bnşka yerlerde- tomobil, 225 motosiklet, 16 telsiz y~~s:lıp ~ıdenler w~Ta~ı~da ~angı yarışa çıkmadan, dünyaya tepe· k d k. Bdç•İc:aya a.t Valon mın akalan\e 
la 1nda şiddet~ yan~ınlal" ~ ' n'mış 1 ki diğer işler için acilen muhtaç postası, üç lriivari bölfij;-tı tahrip et.- hır.mı takıp edecegımızı tay nden den bakmadan, bir kelime ile U· h a k 1 n a 1 garbi Afrika İngıl z m ıstem ke-
t Sil k 1 ü • d !.i.'.,·nk A ld k mi 1l'r ve yedin bin kiti tele:f etm1ı,- a k ld k 

. y~ ı:a 1 zeı.n e u,,... . o uğu ıtaları serbestçe kullana- !erdir. cız a 1 • çuşun zevkini tcıtmadan söylene- beyanat 1 ierine vaz0Jyt'd teklinde tesahü!a 
mar unde bir t'lebo tam. is.,het bilmek ınaksadile, Lenıngrad mu- 29 uncu Alınan motörlü Bereket ver.in kurumun faal cek sözler sönük kalır. Zaten . . edecektir. halyay.ı hiçbır arazi 
~~~~~rıı;l~pvcteS~~~~:~ h:o:f;: ~~:;~~ hharebesidni, b ·rban e

1
vvedl • bitirmek f° • landa erkanından hem tayyareci, hem bir kere ,evet bir kerecik Jçunca j f (l ıncı BO.hıfcdrn cl~~m) krkedilmiyr.cek fakat buna rmı-

mı-+-. ususun a sa ıraız an agını tas- umenı p•~ de meslektaş olan güzide arka- böyle bir sual aormak aki.mıza 1 nın ram d~~~?ı. tcrl .. ctmelerını ve kah 1 Mısır ltalyaya terkcdilecek • 
.,,..... dik etmektedilcr. Moskova 10 (A. A.) - T.as ajanSJ daşımız Şakir Hazım ıık aık im· b·ı el Almnn elçılıgının kapatJmumı ı tir. 

merkez ccnhesinden mareşal Tımo · 1 e g mcz. 1 ~ · d · 1 
6 .. il Berlin erkanı. Şlusselburgun t;l'nko kuvvetlerinin yaptıf:ı ikincı dadımıza yetişiyor. Etrafımıza toplctnan gençler- amBuır ıhr •. ı.·· I l f\l Şimali Fransa Alman İfgalj aL 
•••. '!.'!. .. ~.J!.'!.!.'!! zabtı Leningradın kuşatılmasını mukabil taarruzlar neticesinde Gcı- Burada gözle görüldükten son- den biri, arkada~nın sözünü 

1 
R ud uİJcı ~ Y"t' kk a';r Je tında kalae<tk fakat A 1man ifıp1 

"San'at tamamladı;..nı ve l eningrnd mu- melde inhiznma uğrntılan ve parça- ra sarsılmaz bir kanaatle inanılan tamamladı: ub~ken d ı~'--•~t!.n i ıa h.ı.nk.a ~ kuvvetlerine bfr dost millet ku.v-... · ı Al t ı t" c · ı·ın 29 ·ık h kik t d T·· k h . tl'lt ı e ı cccıttu. ran u umetı, I . k . I k harcbesinin son safhası imdi ba • anan man .. mo or u um nıı . ı a 1 a şu ur: ur av~ - Uçan ınsan kadar, her hu- ~· b derhal vet erı aıın o aca tır. Franaa 
elde ladığını haber vermek!! berab .. ~ uncu A~man tumen1 olduğunu bildıı- kurumu kemiyette keyfiyete aynı 1JU11ta kendinden emin olan insan doibrt elçıtlıııln ~~ ukcınrd.el . d bütün yardım koynaklarını Al-

it - • nıektedır ehem · · . ( L •• d B I tttı a e me erını en ı erın en . • d _L a ın Leninı::radın sukutu tar hi Alman 4000· Ahn b" makt mıyeu VC?mlf ço"' ve mu- az ır. en bi e, uçmadan evvel, . t t. manyamn emnne ama e tuta.c: ... 
• an il' ır a k 1) . "d l d. t• . . • .. . rıca c ınış ır. bllezlktlr "" laı tarafından in•ihap ediJen mc- bogwulmuf emyme Tı ~. ea e ınnuf ır. k 1 kend mı ço.lc lı:uçuk, beceııksız. Iran hükumeti Mihver elçilik- tır. 

d b -ı ld - arın urk ııılnrmı oru- A · • 1 d ş· d. · d.. ' Projede Fran•z dor.anmH• fJJ~dn de-J to a ag 1 0 ugunu kabul etmek Moskova - Kızıl:rıld z .gaıctrıı·nın k .f . ae~ ' • 1 nC'.JZ tıu ur. um. W• ım ! ıs." uny:ı- lednın, ıifre veya telgrafla muha· 
lerdenl>eri en dertli :zamanında tcdırlcr. Almanlar şehri. f! ;';ım muhab·ri Almanlal'ın merkez bolgc. ;:a kazı esıne çagnldıgı 2.am~n, d .. > ncımycccı:;ım hK"bır 'Zorluk bere husuwu"lda mazhar oldukları iıt yen bekliyen '11zjyet hakkm
imdadına ~etİJen bir pyanı hay- 1 ola:·•k zaptctıne) i tl'rcih e m k. sinde bir ırmnğın gerisine tıırdcdil-ı va;a -~romunu~ .. vatan emrnı.e olmadığın~ inanınıfoımdı'.. Di~.-r kolcıylıklara da nihayet venlıne- da tam bir esrar hüküm sürmek. 
ret hayır ve yardım yurdu değil tednler; fakat ~ehir trBlim o'ııınk 1 <llk'N·in1 ve ırmagı geçmeğc t ,eb • r~· ecegı, .~er yuzu~e Uıyyarc~ı- taraftan bız yaşa gelen her Ti.ırk 1 sini cmretmi-ti.r. _te_d_i_r_. ------------
midir ve hali bugün de, onu ida- ta g,.,cik·rsc. Var~ovntln ''e Rot- ı btıs et iklcri sırndn dört bin Almn. ıE? en muterakki hır .hale getı~- g<'nc.in n tek dütıü:ıcesi .:acaba 1 !raıı bı.ikü~eti, Alman ccmaa-ı Yenı• kaA gı"" t 
re eden namtnlu kudretli ve bil. lerdnmdn olduğu r;ibi bomb.udı- nm boj?u duğunn ve cereyan eden mııı. ~lan memldtetl?rm gençlen· yurdumn nasıl faydalı ol:ı.bi'.i- tinı. Jn.,.ıliz • Sovyc.t hükumetleri· 
bassa tefkatli f'l~ sayesinde, bi- mana müraeııat ınt"<:buriyetinde m~·lıar bede, 268 .~iman 17nkı N~iğ6~ ~~ ~-la t~reddüt v~ bıli ~rva boy rim h değii midir? fşte hepimizi ' ı r. teslim etmek üzere tedbirler 1 ı 1 
Dl8lrıtn namına ber~ün yeniden lcnlacaklannı söylUvorlar du manl tayk:ra.!tsının t.ahr p cd olçutıebılecek lmattakı an1lan buraya koşturan ılk r.chcp budur., aimaktadır ı·ra ar ge dı· 

• · · nl soy eMr- teı~ır. gibi genç) • ··zı 0 m.izi ö- T · 1 1 • 
yeniye rahmetler ithafrua vesile Fmland·yadan gelen haberler, Cephede istı1crar yok .. d f e~ lfte go erı 0 • -.- '. yyarerı o mıyan. m,.m e· lnm hükumeti:ıin, Almanları 
olmamakta ıwdU'? Lcningradın ce11up varoıılnrının Mo kova 10 (A. A.) - Rcutcr: nun e, u u ara kadar uzanıp ~-1 ketıne hızmet edemez mı) mcmJek,.ıten ihrac:ı pek ınüte.ma- ~nkara, 1 O (Huıusi im~blabi-

aır~.L t p b -'-.. ;;.., bu e · d. Al t · . · h k' . . -"· - il TA. den sahalarda bakışlan yoran bır _ Yan!·• aıılamayrn.. Bizce .1 .. . • . 'h•: ~bl'n k.aro.ı rııruz.df'n telefonla) - ngÜtere-ıUllUa ıqanın ıt4ınut>• • şım ı man opçusunun at~ı al- So\:;et u umetinın .,ULctı , uv- Iaar . . " • .. . yı gorunmemc;sı ı. ... ı ...... ı c ... , I b= 1. Ik . ka-
serleT ve ıösterdiği bu nümune- tında bulundu~ nu ve Şl"brin 25 zov ki, Yelnya muzafferiyeti üzerine ıyet JÇ ndedırler. Bu manza· her genç evvP1a muk~mmel bır tedbir alınıp alnımadığı sualine, · ~e ısmı:n anan .r ıra 1 ) e?ı 
ler1 tesisi tarıhlcrindenberi ]ayıki- k;Jometre cenubunda muharebe· Timoçenko'nun mcı kez ccp~~siı~de ta ra k:şısında duydu~~mu~ ~~nsuz tayyareci olmalıdı·. Ondan so~. Eden şu c., :ıbı ·ıcrnıiştir: gıt ~~r:ıla~mızd:ın j0~ ~artı olan 
le takdir cdilmi, oLaydı, kimbi- ler CPreya,, etti" ini bildirm--kte - . an-uz h reketme devam et~ığinı, Sa. emnıyet ve gurur gozlerımızı ya· ıra ıatersc dok+ nr. avukat. mu· ı Bu tedbirleı a~ınmaJığı tak- 9 m~.yonA !ıra da ge mı,tar. . . 
lir baı:ün Türkün ütihnr ve şük- dir Bu h b r s . h . h günü ak amı s ~Jnıntstır. Sozcü şarlıyor. hendiıı .. Ne isterse olsun. ;\!asıl kı dırdc buı,lım kendimiz ittihaz et- ~em k~gıtd lırala~~IZ eslc•ıae 
ranl:ı bakacağı kaç Emniyet San- va;mış ola a ;.r [!· d·. :ırk ~e trıne Sh unt>nborg'_un. zaptC' ~~cli~n\1 d~!r Konyalı bir gence sordum: her genç ya !utbol. ya tenıs. yn n.ck Hnumur.u tcem:nuI ettık. Ba n~~-ııt-fl te

1 
:~: B nız yazılan 

dığıma ve kaç yüz sanat mekte- vazifesi R:laı~ anb 1}8 ı taakınıdn oln~,.. A mıınl ıdrldası hn'"'vne ~fş ~~ - Memnun musun bu rncslek- güre:;ı, ya yüznı~ bilir. onun gibi 11.! u!ü Len ışahıran ivı karşılıyorum. yenı ar'- eclar e ır.d ~) pa~~!_ar _:-! 
b" . d h b 1 d u mın a a a maumau oma ı!'ını.,,,. ten? d '-1 1 d. z· F k t lb. .. tl t +ı .k .. conuna ~a r t· avue .,...., .... 
ın11z a a u unur u. tutmak old - ilA t kt _ Al :ı l:ır muvn!lakiycUerinl d:ıimn • . . uçmayı a o :ne ı ır. .ıra ııpor 1 a at, c _ 11.n •ura e a.oı ı ı- kt -

Maarif Vekalcli:ıin de şimdi bu d;r. Ay · ugunu d :ıve Ne ~h e on mmi:li ;nfibaligalı ~ terirlcr, m • . Hakı . tulwnu içinde daha ~1111-1 bnkımından dünync!a bundırn ;ın lnm hüL.iınıeti nez.elinde :srar- ca ır. _____ _ 
ehemmiyeti bakkile takdir etmi- muhab" lnı. ZUiknan a, hazı. darp 1lıl İ\•etlcrinl o ııisbettc azaltırlar, dıden b r kahraman heybetı nl-ı zevkli Lir !por tatoavvur edilemcz. j da buiuııt!ck.> _ _ _...__~.__...,. _ _.:.:;;; 

ır erı rayna cep esın en ·· b" d l"k 1 "!°' · D 1 L· t ye başladığının delili, ipe bu defa g·'ncl d kl . t I fi d c1emişliı·. mış gur uz e ı ·anı gu umsıye- - emek l::i spor diye... 1 ranm cev•ııııl no a~ı 
·ı l r·ı b" o er ı erı son c J:!ra ar a, Lo k. S J .. , b rek. H .. .. . k ·ı T L ı O (A A ' f m yon 3r sar ı e ırçok sanat ve R 11 Od .. d f Z:l\ ı, mo en "' n rcnu u ır- · emen so7umi.ı e ·tı er: . a-ıran, .. . 1 - rana 

1nealek mektebi açmıya karar sı um~y~ 1 8.n~, d esa ";u ~l aa- ki indeki Rı:_s mnvaffak"ye~lcl'lni an 1 . - Memlekette tayyareci oln-1 - J layır.. Bi:: tayynreciliği 1 t hmil <..dılen şartlar mucibince 1- r:SUGUNKUIPROG!<.AiW 
vermİf b•hmmasıdar. nbı~ld~. retlı ı e crduru du an. latnrak şu sozlerı SJVlcn l~tilr. . bılmek çin uykularını kaçıra ak son 1 d~simize kuJ .. r ba-lı kal.ı· ran kıtnlnrının Rumiye ~ölünü'l ı 77..,oıOMPr ,_ra(mF l 11., 05 !~ l ,_er 

Y ka _ _ı _ _ı_ __ı, • • • • nı ı ır yor ar. Clrı Alman fırkasıı ın ı: ı me 1 u. 1 b • ._,. k d - b I l . b I b. • • d b 1 ,uv uı • ,4 " " 
u rııua ua dcwı :mız cıbı bu . fl ki t . "' 1. sı.a annı eK ıyc: n ne a ar •enç c, • ıınız r mes ek o arak scçınış ccnu ur n u nQı-;..a an aş ıyan ,., 45 ti be 1 r 0 l" R 

k bü•t•• eml-'-- b"" .. L z 1 hır muvn a yf! t r. J>U, mcvzı b 1 d • b•I • b bö I • k . L b d . "b '• ı .. , ·> :ı.)o 
aran . un m ~t U)u.. Ç - • 1 ' 1 muvaffnldyetten d t>n fazla b r ·v- u un u..,.unu ı e'nl2 ana v bulun..ıyoruz. .'\rıca temcnnı e- ıı n:ıttııı c:cn.u un an ıtı aı:_en 8,45 Evın a l f!' ıı:e ~ 

mem.nunıyet~le -~~:11\ıyacaktır. 0 f Ç 1 ft diı. Ve ccphr ·n di' r kı ımlarında diyoruz J;i her -g~nc ~iç o'mazsa T..ıhr~n -ve Şay ın. şarkın-la kaın ı .. O p 2 45 M .k 
Ku uk sa a ler, l ,uk sanallere k nk Jer yııı'n ktır. IJ'ç bir tarafta K h h b gpor olarıık uçma) ı bı in. Gaı:v::ı ve S ·nan c!an ve Kana- 12 l 
yol açan ilk merhn.lderdit. Büyük n U t U i tikrar y k ır. H r t r fta harp •sa "'fİCİ a eri "'r En arltada~·i gençlerdt-n biri: ı k 0ıı, Kerm n ;ıh, Hurremabzıd, ll, 5 Hah. t r 
f ?ikalarm mtıhtaç olduğu yetiı- (1 i i sahifl'dC?& de a.mJ t rihiı ın ac;la kavd tm d g bir ni - y rır: de:!i. yurdum he. r I 'Jizhıl, Mr • r!i Sulcvrnaıı, H f- j l (10 Mu~ı\, 
~·olgun, l cr'·beü ve maharetli entrikaları Suriyede devam edi- bet daailinde muharcb lcı el \ m e- h i bir t. srrur:1 u!rar da. gcııç.. kıııcl " Bc.ndcr~il.lm'd n ge- 1 M (Pi 
lfçı ve ustaba .ıları hep sanat yordu. G neral Dentz, Alman diyor. . * De Gaulle'e ilt hak eden l l r.ılah ba na çağnlır ve f uçan .;en bir lıutla k:ıda· geri çekilme-/ 1 OO Pı rkıım 
:n tepl · t" • 1 • B L<ızovskı, şiddetli so •nklann bn~- F b l L d O , ' 1 ı . 1• k d' lE-.'>3 :'d in erı )'E' ıştır c tir. u menfaatlcrinı' tervı"r ı'çı"n ~1,.akra 1 d . , k b ı m ransız su ay an - on ra 1 K rıı?) &l al·ne mulıata·• o1urscı. t·rı z•m t-lnıe tc ır. ı 18 O l"~ık 
nıcld l · f • . ,.. ~.. ,.. nrtj? cına nır oıara ')B ane m - (AA } R ,.... • I . . c; kl°fl . · k 1 • ~~ hadn?~. ~lD aydalan:ıdan b .rı, ha ek t ediyordu. Biz kend"miz ll'ketkrdc ileıi ürulcn mütalcal ı ı . . - euter: (lıazı. ını ! ) dive ön.~ a tı:a.nıync'lk 1 neılı> :_: ""Yet. te ı yının a J H CO Klmı •ma 
b ld _ tinde çok zcl ı ve vesile de muııkül v z7vdte b !unuyor- nlt'VZ\ınbah c ederek, hav nnı s VYCt Almanyadaki müteaddit iisera olan ben ııimdıı,f' acıy\.lrum. bul edıldıgın~ daır olan r~n n?· 

1 
Hi 1\I ı:-•k or u~ z.~~n~ c!a çok çal~l.an d ık. Yunanist ndnki o•Ju'arımız (11'1l11~unun fnnliyC'tİ kad:ır mü .M ol. k ... mplarından kaçan, r rnnsız or· Türk hava kurumunun lnönii tnsı pnıarte<>ı ı-k.-amı tcvdı cd~l-ı • .. • . •w• 

an Turku, ı'sız kalmaktan kur· tahliye olunmuş ve çok mnlzemc mııd gım 9,id<-miş ve şu ııôzleri ilave dus rıa mensup t 8 3 subay ve .\8 kampında ilk ı\~In inti!:rnl;ınnı J miş ise de lra'l kıtalarının <;"kıl- 1 Eyup Sulh Hukuk Hakıml.-. 
ta:ınak olacaktır. Maamafih san- knybetmist k. etml~ir: ker, General de Gaulle'ün r.mr 11• göisüm k:ıb·ra kaLara vaza·k 

1 
rne-lcri lfı1.11 ı•:dcn bu iki hat hak- den: 

ahtın en büyük faydası manevi ve Rmı' n, mwıv:ıım in :ın ve ı 1a' l'me de hizmet etmek üzere Londraya 1 bu mev"ud d k .<. 1-·r.dıı notnda bazı ihtirazi L.ı ıt· f Eyiıpte Ramide, Cu.-na mahal-
• lakid" s Trablustaki cephcmız c .. n l hl . l fid f .. a v.uın a O.ıl·r.ı.ca· dil k ı· B h . 1 . d !\1. h d. dd '. ... ı.. ır. anat sahiplel"İ dalına " .. 8 iH'yatma ısa ptır ve ya mz m a il gelmişlerdir. -, ti d" · ]n:- serde ı m<' te• ır. u ususta c•.n e • a m\l ıye ca csux.ac 
v.-.~ar '::e ı.:ıluiyet sahibi,' hür ve Von Rommelin Alın, n lıeye'i se. ava dcğil ınukabil tanrruzn dn muk- * Osloda fevltl'lade vaziyet g mızı vııa Ne ıyodmm.B k halen mü:?:akcrder c.erevan et- 73 o. lu evde mukim Hatice Ka 
mu.takım fikirli insanlar olurlar. feriycsinin g--lmr İ üzeıir.c bozul- t~:::~!!°; ...................................... ilin ctl;!di _ Londra 1 O (AA ' ~t: ,.f agt.o nıekt,-dir. fadar tarafından vcrılen is"idada: 
1 cvekk.elı .ec~adunq «Sanat elde muştu. Sonra da lenkilı İcap V • • _ Stavangcr rad} osu. Almanla·· * Basın nıüınessill~ fehitli~i * M;hver Elçilikleri kpatıldı Babası ölü Hüaey.in ve anue"i ölü 
~1.tınlbılc~ilctı.rıt dememişlerdir. eden Irak S)'anl çıkmıstı. Suri- ziraat ek 111 nn, O!loda. feııicalade ahval rnev :ziyaret ~ttiler - İnönü 10 (A. -- Lmdra - Re!men bilrl rildi- Hacerdcn olma ve 16 2 932 do-
.. ır .a h':' bılezık, ki sahibini devlet yenin Nıl ordusu t rafından ifga- B •• .. kd cudiyetini ilan etmşit r. A ) - Tıirk hava kurumu lnönii 1 j'rine gö:e İra.. huHımc:i ~lmanya ğ •mlu Mustafa Kafaclarl. keza 
hazı~sınden gelen paradan dai- li K.ıbrısı emn'y,.t alhna a'mamı- uyu ere meyve -.Aı E'·zrEr r m·<H..;"!V RIR .vrı. kamp nın lcap&Dlf töreninde bu ltalya. RLınRr.ya \"C Macaristan ölü Hüseyinle ölü Hacerden ol
ma çok. fazla müreffeh ve mes'ut z1 n~ç etti Akdenizin ~ark mün. ıslah istasyoı unda \ ( Th sörJ,il'f:CRI\ - Ynşlnıt• n lı nmak üurc b · "va sze'mat b.:- F çiliktcr:'l;,, l.ap11M111ası Te inan. ma 31 8 934 doğumlu Cemile 
eder. Rıleğine bu bileziği takmıya tch •r.dw deniz ve hava kon- 10 (A. A) - . R · ·cun L•ı· T!.uzv ·it, lıınan Ank ra ve İzm'r Basın mü. d. ki Alman :e':masmııı lngitiz ve Gülerin büyük anneleri olup kette 
~UY~ffak olanın elinde, dünyevi trolümüz fili olntll{ltur. Türk M ~rl~~::nuı~~~ zı:;:1 i!::U~ kend•s·nı Ynıı:nrrtona 1!< ·uı 1 lıen . ıncssıilerile Türk hava kurumu s .. vyet makamlarına teslim edil- c:lisindcn ba,ka küçüklere baka. 
... +. Fıdiscnin, .hiçbir buhranm, d0$tlanmızla doi!rudan dowruva bul Vnlı ve Belediye Hcısl Lütfi Kır· ele ~:ırın al<ı.nm ~eynz ~uıa) 'an ıad mi'nıess lle:i dün !nönü ,eh;tliğ-- mcs! de ci.,hil olıiuğu hıı!Je fngİ· cak k 'mse bulunmadığından b• 
.içbir mUriaımm iülcetem; - . temas tesis ettik ve petrol boru- d. ı' Jstan 1 ın<!UU o Ab din Dnver, yo 11 · ırat.. eıkrl'ii:l hl~ıhr). ı tıınmh .. •ıi ziyard e::lerek abidey-: bir çc liz • ~·.ryet tartlaıını kabul etm ., ikisine vasi tay.in edilmesı talewa 
b.r hazine var d kti ySaecegı 1 kl mı ••r. Nı ,,, . "5 clak•ka .. ıı~ • 't•r. ı ..ı·ı '-1 1 tahk"k t -atı• • • , eme r. n:ıt arilc diğer kayna an. idaremiz Kütahya nıe usu Besim Ataluy, Nlg- lenk koymuşlardır. lir. fl'iJt mer. e yapı an ı a ~ .. 
1 ~bt kimseden İf İriemiye, k·m- altına ald k. t!c mcbın;n doktoı· Abravnya i\larma. * Amer.ikada enllU7on leh- dunıffll3 sonunda müatedi Hati· 
~t;n1n ~a·ş11ınd• boyun eğmiye, Orfafark kuvvetleri 750 ruh, Vı~Jct zirnat mücluıu Talıııin rke.i - B~on 10 (AP..) - cenin vasiliğe ehil olduğu ve 'lr .. 

~~cnıdnilkapı~mda eli göğsünde bini buldu Dilek ve Bıiyiıkdere kııymakamı Htls· Harbiye Nazırı Morgen•nn. Bir- E 1 ,,.. 1 d k 
1 

Ayeti suİİ•timal etm.yecegı ve 
ma11et8.,! 1~ıy.e asla muhtaç ol- nıı lJguınl bulunduğu hnltle Buyuk- Jeq°Jc Amerikanın simdi b"-r en y U e yap r a ar küçüklerin menkul -ve p.ayri :rıen· 
rnaz. 1 ... us d Ba-?Velcil Ortaşnrktaki askeri dere mcyva ıslah istasyonuna gitmiş fl~syon tehdidi karşıSlnda bu. l 

I" aıma onun •Yağına vaziyetten bahsederek demiştir ve müese enin mesaisini tet.ldk etmlş 'undu - unu ve buna ltar 1 derhal k.ulleri buulnmadı~ı din enen ,a. 
fe t~r: {!nu,~ 1"•1::'ıs1Qda iğilir ve ki. ı r .. 't ;1 rn<'Fnlar üze nd > ·lJll - d •• k •• ı •• lıitlerin phadau ve nüfus hüviyet a:.. :ı-a~ı~ o dugunu görünce o- . 'an fenni tctkiklcıi gozden gq; ımlş tı-dbir almtık icap ettımni söyliye. o u urken ~ervet de cüzdanı mefadı ile anla .. lmış ol-

j t 
ınMı op!"! - • • <-Bundan b·r sene evvel Or. dmal:ııw nr z olan hastalık ara kurşı rek İşçilere. çiftçilere ve i, adam - duğundnn muma leyha Haticenin 

'
e aarif V k-ı t b taşarkta ordumuz 100 hını· lıı'le ) h·t L -n mJlet• f t" }eni e 4 e ının arçc)k nıı.ca k!c i~in ista,,~onda yctı .ıı len arna l aoc: • ın men an 1 Küçük M\.•tafa ile Cemi!e;> e viıai 

-unaanad t me~tepler' açmak ba- bulmuyordu. TechJzatı nok an- parazitleri tetkik ctmel< üzere Vcku. namına. ücret ve kör tczayiidü bı•rden dn••ku·•ıeccklı•r tayinine ve usulcn ilanat iaaaına 
-· a ·- ld k dı. Bugün Ortaşarktaki ordumu- b t r .. \Ü li ıdc m' L d k 0 arzuların . kadar .. h:-·;r o ugu arar bu letın a.,.ara pıo csonıı g ı r ~- r . cun a ı l ycnmıy<' kabıli itiraz ve ifzar o'mak üze.re 
-...1.. k~ub ımh ıbr v~ ondan dol~ ~~-~~~~~.?.?.~.bine varm1~tır. yeB'kunrııprar'"·.'ı ntlıc"rtirB.ii,·ükclc..., n'""''Va davet etmif. khatlkın dcfh~ az "arf 29 8 94 l tarihinde ~arar vui-
1- • 

1 u a erı okuyan her · ••••••••••••••••••••••• M ., "' "'-' ed;p daha c;o asanu e rr."si ve 1 k 1 t b·ı .ı· ·1 '-'-
-t•nd L .. !!L • • lpır•k tevzı•atında ı !ah 1 ta,yononda çok i"i netice er J•• ere l.ı:iU r'D &ÇI; 1 nlrl me~~ "• •ı ~~-- memnwr.vet b ' vergilerin artması uzuınunu ililıre E)·lu!de yapraL:lar dökiilürk• .. l>ellci ıiz!n '· · de k f. .. dd • 1 aed k · • ., ıs- vermiş olup bütün mcmlckt'te tamim . . - ce.Jınıze ey ıyet on ~u., m:i ~tıe ı in .-

ece tır. Yalmz bitün vatan- cd lccektlr. V kil ile valımıı. bu çok etmıktır. .. .• .•• aen•et dökü!ecc.-kt~T. lunur. (941 ı-.a;9) d~lar •unu da temenni ederler, yOISUZIUk mu Var fa,·rlalı mfiesscı;enin buyutnımcsın·ı.ı * En buyuk ktlfile. A.tl•nt~ 
lıu bu karar ~-tL!'-" d ., d ş ltbnbul J',~1~- Altın~ H•ıl.1111 

• m,,. uuua e ancak te- (1 '1tci mluf,.dnr drva.m) fa 'oh olacnb,'1nı kabul l'tml kıilı. ,geçti - Lon :-a - ımdıye ka· Çünkü 9ervetin de benz.i ye.praklar gibi ~Hıdır. pj. ffH-:....ı::.:_..1 __ :.,-
enaı Ye •'*-' il · tical ·· il b b 1 j •-.. -.llP"CIJ 
...• •• t-L-: __ t edıs tek goster. - Diğer taraf13'n İstanbul mmta· Vekil, mebuslar 1stırnyontı .ve ütun dar Atlantiği ge. çen. en üyük n 5 E 1 ld 1 E B 

- 111 a d kt k f J • yanı: o 1 :J u e zmir -nkrnuyonal Fuarında çe~ıvor. Beyoğlu Pangaltı ilezikçi s0o> kada.r maL-ı.., af -~_ntıme 1 ka iktısad müdürü Haluk'un ye· tt ını gez ı. ~ -;e mue c cnın ~ıl z vapur a ı esı son gün.crc.!e 1 
aunne mur vunanna rin İkl d Vekaleti k ra '\ tı lıak~ndn esn lı mP.l mııt bir Jngiliz IİI""anına "elmiş ve mu- kak 71 sl\yıh c•vde mukime Araa 

son derecede dikkat edilairı! b e .. l~ • mın. a şu- a'd ktıın sonra ıstasyon m d • ttı- ükünü tahliye ctt ktcn Ou""yiik lkramı·ye ( 25.000) ıı·radır. tarafından açılan gaiphk d ....... 
TASVIRi EFKAR ~- mudurlerınden temayüz eden r.ırn.ı Tezcan Uc nrknda .. l:ırını mu- cızz m Y • 1 U nın yapılm"kta olan muhaİtc•ne-......................... ······················ ~ew: z_atın tayin edileceği öire- vaf akiyctli çnlı malnnnd.ın dol yı sonra hiçbır hasara maıuz kalma- 1 s ndc: Davnr..ı Anna. ko~eı J04 

Amerl.k - Japonya nilrnıttir. tebrlk etıni~lerdir. darı dar,'llmı~ur. l 8 k 1 zcfin >undan 1 ı;cnc evvel cu• 

d ~~. ---------~---.... -~--~~·---- 1 di:ıı,:nden P.yrıl:p bir dı:ba dönme-81851 n 8 palı lulduk. 1 - Bununl:ı ney1kastl'dvorsunuz?1 Odanın blr küşcdnd daran 'nlZI d ••. d h J 
Büyük zabıta romanı : 6 1 Mudd t.ımum! Hnme: Corn cıı .. d mııhçup olmu.ştu. BOZ - m:ı~ Si nazan dıkkatim! çcldyo~d·J. ıgın f"n ayat ve mc.ma..tı:ı an 

(1 incf sah "/eden d~ı:am) \'akıt kaybediyoruz, dedi ve lertnd ıı J:. n\\cctt'ır. e•ynsi takibi o _ j C..: ınichael :.ıtıcvap edild"giPüe 
0 

u. d:ı .~alGI?nt_. ahnamac!ıv~dao 
Bu haberleı·e n zaran Japonya, ~i* ~ nınsnnın u cıı!lde <luran kanlı kiı •ıt Jan nıuddciumumı)i ka tedcn b!r mai rnfn gltmrgl duşünuyordum. Orr.da Lahsı e ~a:blı~me kurar verilme• 

Bü)uk Brltanyn ne de ayni mnhiyeL ~ , N , ~ FA 91' ~ : 1 ! .. ~ n ~ . bıç. r nı al rnk Cornlt'hııcl'e don Ju: na çıkar hnı,tı. 'l'lvil etmek 1 wı. 1 her halde tetk!k •d.:..ınıesı lD.zı.mvelc~ sini i~temiş olmold::ı ga.ı"bliP.i iddia 
:e~~;.laıma Japınıı.ğı derpiş eyle· ! hL~ ~~J :L; _! ~ _ •, T" J _ . ~ ı ı - Tabli her znmaıı Mı ter .Puw- - Şunu den « ı y..ıı um k , M0s· bir ç k ~":Yl"r bulunacaktı. Aenba tıc olun:ın mumaileyh Y anko 0 ·,hı - ,. -. \"'()"'..'"Y...:;.-, cett'in ı ı sn ındıı dıııuıdu. w.r rnwcı: t'dcn n fıet t-dcn b r çok Jl'n balıaın, ırüddeiumı1mi ve lı:enyon Joı.din hayat ve mcmntında• 

Konoye millim beyanatta ~ ~ BULENT 8ULAK-e n'lJ.ı. ı Bır ınuddct b.5a•a bnktikt.nn son· kıı seler ~a dt. Hatta kndınl:ır anı. \;unıı Rln1 etmı1•01la1·dı? Etrnfıına mnliımntı olanla b. 
bolanaf'ak ra n.iıdrlc;uınunnye: s•n la blle. Bıı clna) eli 1ş.c>;,!>ilecek 1 JU.kı:.t ettim; kımae benlınle ıneşg•.l f· d hlt · n~ ır. se.ne zar-

Nevyork 10 (A. A.) _ Tokyodan - Kenyon gelinceye kadar şu ka- ta telefon edel'kcn bile 0 ta rufa doğ- ı -- B:ı ktı sora< ııJ.: bir eeyiıtiı vıtr blr ~k daıımanları vardır her hal • de lldı. Ye :rr:ok-n blkı:p yazı ma•a. ·~ a mila.. eme.mıu bıldinaeW 
~~rika ajanlanna verilen bir ha- pıda bcklcdıın. Zaten telefon ettikten ı u donuktum. g çer ı gCırcbilirdını. mı, Hume, dedi. A~nbım ı:ok bozuldu, 'ı de.. sına ~ir•ı .ı:-lttğimi yaln1& Jerenıy .azumu 1 an olunur. 

T 
re gore Hariciye Nazın amiral on dnkika sonra bul'nda icll. Fakat yalnız olduguına eminim. bilh oı suı.uzd~ı...k. L 

1 
~~üdcleiumumt Hume fazla söyld... ~oMrd5 Te guHlınsetfi. __ -·· ................... J?.~~/..,.~!! 

oyocıa ı: çen hafta .Amerikanın Tok Babam kapıya gitti ve korldoın lliiddcinmumi: C n emin ım ·ı u :ı 11mda bir lllL"llİ: asanın ilı;tilnde, F:ıwcctt'in rese. Tasviri EfkAI' 
rak llefiri Jo.ef Grcp ile yaptıtı :mü- baktıktnn sonra geri geldi. Sunllnc - Bir türlu anlıyamıyorum, diye mlkroııtnkl kadnr ~ le u ap l oktur. - Küfi c,rnlchael, dışarıda bek. dinin durduğu snndıılyenin t.:ım ~r 
zahat hakkında aaltanat mecllııne 1. devam etti: söylendi. l\Ii 'er Uume, k~tl~ııı s~al.ıne ye-ı ley:n.1.. ,. • . .. ~ısın•Ja yc,n bir l;.urnlma kandı v:ır Nü•b.ua (S) Kar ftal' 
h~ vermittir. - Öyle ise, ön kapıyı görebillyoı· Balık gözlü Kenyon kalın sesi ile 1 ni b·r s.uııllıı muk c e ı ttı: • Fn\\cctt ın kaübl başı. ili! gc ı.nı f!ı. Mnsa~ı!' rnnııırı t?pl:ıyau bu ıu 

re bı ldtplonıat geçen hafta on ki ke dunuz. lafa karıtı. Uu "lıU\yet hnlck nıla ne biliy r. 'l:c:d. '\"C dudaklarında aynı tebes:süm H tm:ı kat,'1dının üzerındo c!e kalın 1' >. l:o:le Şenitl f T~ ~ 
'P u U§nınılardır. _Hiç kimseyi sokağa çıkarken gör- - Katil, biitün işini Comicha 1 sunıı . flk iniz ucdir! ne dış,ırı ç:ktı. ••• krem rcı ~ıdc bir ~ Uğ.t bnln~ 

kaı:ı rens Konoye'nln Japon - Ameri- dunuz ve }'a bir ayak sesi duydunuz ~eJmcden evvel görmüştür. Çunkil Corr.1chncl sıkıntılı gÖl'tintiy rdn. I nuyordu. Ü&~ tl!lckası temiz ve le'.,._ Scııclık ······•···•• 1'00 Kr. l'lte Kc. 
c• hlilzakereleri hakkında aon d.-r~ mu? biz geldiktcıı &Ollra her )eri baştan - En ufak bir fiknm b'lc \ok de Bııi>:ını ml' Jdeiumuminin y:ınınn dzdl. D~st.eyi dıkkatlc hldını:ıca aJ,.l .1..1&.ı aylık ·-········ 761 > 1.C.50 » 
zanne:'~hlm beyanatta bn1unacağı aa~~~.P Cornlchael katiyeUe baııru a§&iı aradık, kimseyi bulamadık. di. Tabıi 511 de bU rshı .. ıu P<>ıı'tka :.::: ı.!,.~~w::tt~:ti~~ın~!oı~::~ tı nd·::. ~~!c:ııl•;_f hı:- ~~y:3 knt1ılat - ~! ~! ·····--··· ~= : ·t!u: 
ıın saıı:e~r. B• beyanatın ya- a : B•blLID Keny0&1'a sordu: tıayatmd• patronumun hır çok rakip hakkında r.ualler ıormaea beşiadı. ..... . u. t" .L'a'<\"rı":t ID &ôiııflııden E!!fflZ ............ .;.,, 
rntoı- tar::ınze:1~U::ı:mmi'!'!8kip- - Ne kimse çıktı, ne de çıkmak te - ötekt odalardaki pencere ve !eri vardı. Bu sıma J)"lla teri X.nyOP, duvarla ~·• w ne el!ıh!sini ne ele ~ AR - cllf7~al Fırka Raisle. 
)a ti ._ oebbüaıiacıe bulundu. Oda ka1n mı kapılar .. _.._..,ette idi? f -• in k bt --•- letmetniı ol":ı l:an kurutma WI>- rhda ..,..._ tıdribmı&, ynzınu7ın 

P aeatı t:ılhada edUaafttıedır, açık bıdmuttum, açık bıraktua. .. .İı.t.. -Ö ka :;-" " ıtOdde amauu sı r _,, IOT• rı. yerleri, tannı ~ et~kl• ... 41 ~ ba 1 ke dercedUenıenJ .. 
D Pau ıAtWrpi anır '11lerta. 
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SıNEMA 
Sinema preatlıkArlarının, moda 
eftaalarıaın bekleclitl mecmu 

ıs 
Eylil~e cıkıyır. 

.iLE SABAH. öGı.E VE AKŞAM 
-;ı ,._ ............ __ 

Meşhur Hattat Hafız OSMAN'ın Yazdığı 

KUAANI KERİM 
FotoiTafla alınarak, ıayet neft• bir •arette lstanbul 

MAARiF Kitapbaneei tarafından NsllDUftır. 20 santim bo
,...ıadD". Yalclub, bea ciltlisinin hediyesi 100 kuru,tur. T .... a 
İçİD l 20 karuttur. 

AYRIC A: Yine Hafız Oıma'nın aecavendlerini havi 
KUR' ANI KERiM, Türk harfine latanbul MAARlF Kİ· 
TAPHANF.Sİ tarafmdan INadmlfbr. 20 santim eb'admda
dır. Yaldazlı bez ciltlisi 60, t..,..ya 80 lr:ul'Uftur· 

DİKKAT: Bv Kur'ana Kerimler yerine but aatacılann 
bea taklidi yaldızlı kiğatlarla ciltli Kur'anlan sattıkları anla
fdmattır. Aldanmanuık için, eski harflerle buda Kur'anlarda : 
MAARİF Kitaphanesi Adına, yeni harflerle basılı Kur'anlar· 
da MAARİF Kitapbaneai mühürüne dikkat etmeleri ••• 

in his a r.I ar U. Mild.Örlüğü.~den: 
1 - Mevcut numunesi mucibince cll,834, adet bakalit kapak nıu. 

teabhidi nam ve hesabına pazarhkl a s:ıtılacaktır. 
2 - Pazarlık 16/9/941 sah günü saat 9,30 da Kabata~ta levazım 

ıubesindeki komııyonıla yapılacaktır. 
3 - Numune aözfi geçen ıubede ırfirülebilir. 
4 - iste1dılerın pazarlık ıçln tayin olanan ıtın •e ıaıttte teklif ede. 

eeklert fıat üzerinden %16 güvenme paralarile lııırlikte mezkür komısyo 
M mkacaatlan. (7663) 

Ankara Devlet Konservatuvarından : 
1941-1942 ders sene ndo Devlet Kon11ervatuvarına talebe alınacak. 

tır. lateklilerin Maarıf, J.ı e, Ogretmen Okulu ve Ortaokul n üdürlükle. 
nle Devlet Konservatuvarmdan ıartları ve imtihan güııleı lı;ı öğren
•eleri. 

NOT: 
cMektupla malumat almak iıt1yenlerln 7 kuru~uk mektup pulu 

lfindenneleri lhımdır.> 
Nam.1et kayıtları 28 EylCil 1941 akşamı kapanacaktır. 

(6106-7676) 

A,.. • ille • Orta ve Lise 

~·· HA VRIVE LiSESi v;~~:11:· 
Fatih: Saraçhane başı 

Kayıt için her gÜn 1 O dan 1 7 ye kadar mektebe mü
racut arzu eden talebe mektebin hususi veniti ile aabah ev· 
leriDden alınır. Akfam evlerine bırakılır. Telefon: 20530 

lstanbul P. T. T. Mtidürlüğüaden: 
Büyük postahane binası kaloriferi kıtlık kömür ihtiyacı olarak 176 

aarin li&ve cins mıı.den koınürünün alımı açık ekailtmiye konulmuıtur. 
Bkailtme 16/9/941 Pazartesi saat 16 da Büyük Postahane binası 

bqaaında Valde hanı 2 nci katında 23 No. lu odada toplanacak alım 
.. t1m komisyonunda yapılacaktır. 

lfubammen bedel beher ton için 17 lira 25 kuruıtur. Muvakkat te. 
minat 226 lıra 43 kuruşt-ur. 

Taliplerin olbaptaki şartnamelerini görmek, muvakkat teminatla. 
nnı yatı1'mak üzere çalışma sünlerinde mezkQr müdürluk idari kalem 
levazım kısJllına, eksiltme gün ve .-atinde de 941 ııenesi için muteber ti
earet odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzile birlıkte komisyona 
muracaatları. ~ (7527) 

Askeri Fabrikalar sat1nalma Komisyonu ilanları 

KUçiik Yoqatta yaptınlacak İafaat 
Ketif bedeli ( 1 S4 IS) lira ( SO) kurut olan yukarıda yazılı 

infaat A.keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satan alma kom:Syo. 
aunca 20/9/941 Çarp.mba giinü aaat 1 S de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. 

Şartname ( 7 8) kuruştur. Muvakkat teminat ( 1 1S6) lira 
( 1 7) kuruttlaı. 

Teklif mektuplarının mezkur ıünde saat 14 de kadar korrüa-
,.ona vermeleri. ( 7 7 8 2 ) 

ıst. Deniz L v. Satınalma Komisyonu ilanları 

ZertiDJaiı elmecelr 

1 - 28 Aiueto• 941 tarihinde kapalı zarfla eksiltmeaı ya
pdu 40.000 kilo zeytin yatmmbeher kilosuna teklif olunan 93 
kurut SO santim ıali ıörülmiif olduiundan bu miktar zeytjn yağı
IUlt 1 3 EylQl 941 cumarteai pnü ... t 11 de pazarlıkla eksiltmrai 
~apdacühr. 

2 - ilk teın.inatı 2805 lira olup .. rtnameai her sün 187 
kurut l»edel mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin belli sün ve .. tte Kuunpa,.da bulunan ko 
__,.oada hazar l.ulanmalan _ (7862) 

TASvtBi zFKAa 
Türkiye Cümhariyet · Merkez 

A it T 1 p Lira Lira 
K•Mı 

Alha: lall IC..... '7Ult.al ....... . . . . . 
Ufaldık • • •• • • 
lWtllMlıl 11""""1Wı 

•.ıtUlT.77 
UMS."5.-

447.411.S lll.JU.Mt. 

Bankam 6 • 9 • 941 
PAS l P . ....,,., . . . . . 

bttq.ı ...,, 
ı. ......... .. ; ; 
11._t • • • • •• 
r....w.ııı ..... not1 .. 1 

waziyetl 
Lira Una ··----
'.nt.tıt. ıs 
11....- ..... _ ........... 

•.m.ı .,....... · -..,... aa1u11,. ICamu. H IMl ...Werl• 
te.flba Hut• tar....._ 
nld~ • • ••• 

Dnahde • • ...-alD u1ls 
diye hakly_. • • • • • 

""' Ur.. . . . . . 
H~ MtJae6irlM• 

Altla: ..,. KUesnm t.636.156 
Altma tüYIU kalıll _..... ........ . . . . . ·. ~ . 
Dtfw lllYlıdw .,. ....... 

Ul.741.MI.-

11.m.ttı.-

U7M5.552.-
....... , MklY91erl • • • 

Huine tolaoia.lı 
Deruhta edllea nnJa ..ı.. 

...752.401.- 60.917.410.S Kaqıllfl ta .... . altııi elarak 
Dlweten tadaYlle wueclll• • 
. ..... ..ahili 11..-.. t .. 

11.-.-.-

. .,. ...... h.. . . . . Ul.74L5A.-
"--·· ' . . .... a ... ıert .. 
leyfllwa HaalM tarafuMtaa 
wald lecllyat • • • tl.685.0tt.-

s.n.Ja1 d.J.nu 
'l'learl 9betler • • • : 

E.Jtam .,. tahoilfit dsJana 

{

.,..,..... ... •nala ... 
A dlJ•'I ........ ....._.,. 

tala.tlll cltn.art ~· • 

..................... 
Ha-.,. yapdaa altm ........... 
aftU mukaWll 1912 N• laka ... 
muclbla• ll'Mt• tMa'flle .ra• 
.... u. 

MEVDUAn 
Tlrk Una 
Alba: Safi Kn...,... m.1se 
- Ne.111 kama 11re 11u1 .. ,. 
~a .... ...uwu _..~ ... 
... albalar : 

..........,_ 

M..111 ..... - --.--
.. I02.S06. 24 

l.23J 782 oı 7t.IM.Oll.27 

• - lerlteet uhaal .. tala.at:" 
A.,.,..,_ı .-.--.------ı 

11.1sı.1oı.1 Safi KI1. suca.• 
Dhb taalthldab : 

71. t H . 167. 90 71.tH.117.tl 

Alhanclhls lswl• ••
Teh.tllt l serlM a..-
tlutae,e bıa ..ct.U ... .. 
Haaı.e1• Sl5I NoJ• ..... ... 
...... altla •utWkh aYaM 

Hu..Jarlor ı 

Mrıldelil 

'· 1•.n&-

"'·· ·- -
111515 119 

Ydcbt '=====tı 

Altıaa ...... kaWl ........ 
Dltw •tt.ıer n al•oaldı ldl
rtaı '-klyel.t • • • • • 
•UtaW • • • • 

so.ııs 497.42 • • llS.4'7.ft 
l1Mt3. 7MoM 

Ydıt11 SlL!Wl5.119.61 

l Temmn 1931 tulblnd• ltlbuea r l•konto haddi 1/1 4. alb n herine •••• tfı S 

Memur ahnacak 
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 

Müdürlüğünden: 
Müd6rlüt6müzün muhasebe ıerv11i ile Taşra yayınevlerinde aatıı 

memuru yardımcuıı olarak çalıştırılmak üzere memur alınacaktır. 
En az orta okut dereceııinde ta hsll görmüı ve fili askerlik vazifesi. 

ni yapnıı!J olmak •e halen aııkcrlikle bir ıli1Jiği bulunmamak earttır. 
Taliplerin tahsil vesikası, hüsnühal kağıdı ve şimdiye kadar çalıtlık. 

tarı yerlerden aldıkları hızmet vesikalarile birlikte 11/9/941 Perşembe 

gunü akşamına k11Jıı.r Ayasofynda kiin Maarif Matbaası dahilindeki 
müdurlük bina ına müracaat a ıı ve ) npılacak seçn e müsabakasına eir. 
mek Ozeıe 12/9/941 cuma gun6 saat 14 de rnüduılükte bulunmaları. 

(7971) 

~~HA~ ŞINASI HiSAR 

Fahim Bey ve Biz 
(Roman) 

Edebiyat alemimizde derin ve ince fikir ve hisleri mü· 
kemmel bir üalupla ifade ve tahlil etmekle tanınmıt olan Ab
dülhak Şinaıı Hiıann c:Fahim Bey n Bin adlı romanı bu 

kerre kitap teıklinde intitar etmıttir. Edebi romanımızın mü
hiın bir merhalesıni te~kıl eden ve bir insan hayatı etrafında 
bütün bir devrın ve bütün beter hayatının bir hulasasını 
tetkil eden bu fllheaeri bütün kar.lerin büyük bir alaka 
ve z.evk)e okuyacaklarına eminiz. fiyatı 75 kuruttur. 

HiLMi KIT ABEVI 

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ 
Amerikalı Margaret Mitchell tarafından yazılarak A· 

merika ve Avrupa memleketlerinde S milyon nüshadan (az
la satılan bu büyük roman muktedir muharrirlerden H imi 
Ziya Ülken ile Avni insel tarafından açık bir dille türkçemi
ze çevıilmi~ ve Hilmi K ı,bevi tarafından üç cilt olarak ba-
11lmtftır. Kit1ip üç ciltte tamam olmu~tur. 

Türkiyede de bugün en çok ıahlan, beğenilen bu 

1600 sahifel:lc. romanın mevcudu tükenmek üzeredir. Beher 

cild ra fıyatı 150 kuru,tan üç cildin fiyatı 450 kuruttur. 

H iLMi KiTABEVi 

- . 
Devlet Demi~'y.olları llinl·a·rı-

Muhammen bedeli (4400) lira olan 200 ndct yangın soııdiırme aletı 
22/!J/941 Paı:aı tcsi ~unu lll 11 de Hıırdarp ışada gar bin Si dahılınde
kı komisyon taıa+"ındım aı,;Lk eki mc u ulu ılc satın alınacaktır. 

Bu işe glrnıc.k istıycnleı ;ıı 3"!0 llraıık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiıci vesıııklr b•ılıkte ekııılıııe K\ıııu saatıne kadar komisyona mü
racaatlaıı lazımdır. 

Bu ışo ait şaı na neler kombıyondan paıaaız olarak dağıt1lmakt;.ıdır. 
(7821) 

Devlet Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

işletme ihti~·acı için nbmuııı=leı· ne ı,.:örc Altı bin tane Ercğlı ttpi ve 
hın tane kok çe\·alyesi paz:ırlıkla lb ale edılt-cektir. 

isteklilerin 12 fi '!l41 c uın ~unu saat 11' de Gala tadaki umum mü
dürluk hl nasında toplan cak !latınal ma komic•yonuna müracaatları 

(7987) 
--- ----- -- ----------

11 nı.OL 

1 lırııııı 
BiÇKi ve DiKiŞ 

De .... neal 
Miülirwi: Ba11ax Paf)fUJIM 

Haftada dört sttn. kadmlara 
gtlnde flçer saat Frans._ uaaUi 
ile blcki ve dikiı derai tedria ecli. 
Ur ve 4 ayda Maarifçe muaaddak 
diploma •erilir. Feriköır Tepeüs· 
til ll8 No. Pa az an a artımanı 

ııııuıır nuois!wo~ 
wıeuııes !~!IJ!WV ·Aı ·ısı 
30 adet yanllJl llÖndürme &le• 

ti almacakbr. Pazarlıkla eksilt
mai l .S /9 /941 pazartesi sünil 
saat 14 de Topbuede Lv. lmir• 
liii sahn alma komis7-onunda ya• 
pılacaktır. Nümunai ve evsafa 
komisyonda göriilür. 

Taliplerin tekarriir edecek 
bedel üzerinden ilk teminat• 
larile belli vakitte komiqona 
gelmeleri. Evsaf ve nümunesı ko
miayonda göriilür. (235-7962) 

••• 
2SOO kilo yataklık pamuk 
600 adet poraelen ;remek ta• 

bağa. 
200 adet çatal 
200 > katık 
2SO > au bardaiı 

25 > tuzluk 
30 > yem(.t tevzi kep

çesi. 
40 > sürahi. 

250 > çay bardağ1, por
selen maa tabak 
ve katık. 

60 çift takunya. 
2 adet çay semaveri. 

Yukarıda yazılı malzemenin 
pazarlıkla eksiltmesi 15 /9 941 
paz.arleıi günü aaat 14, 30 da 

!Tophanede Lv. im rliği satın al• 
1 ma komisyonunda yapılacaktır. 
Her kalemi ayrı talipten ahnabi
lır. İAteklilf"rin kendi nümunt!le
rile ve tekarrür edecek bedelin 
% 15 kati tminatlarile bellı va· 
kitte komisyona gelmeleri 

( 2 36-7963) 

••• 
Atlasa c.hcti askeriyeden veril

mek suretilf" 9 adet Alay sanca
ğı yaptırıl caktır. Pazarlıkla ek
ıiltmeııi l 2 9 /94 l cuma gunu 
saat 15,30 da Tophanede Lv. 
amirliği aatın alma komiayonun
da yapılacaktır. Tahmin bedoli 
1035 lira, kati teminata 1 SS lira 
2 S kuruftur. Nümuneleri komis
yonda ııörülür. (238-7999) 

••• 
Seherine bir kurut fiyat tah· 

min edilen on ıki milyon bet yüz 
bin adet alüminyum çadır düi
meai müteahhit nam ve he•abına 
ahr.acaktır. Pazarlıkla eksiltme· 
ıi l 8 '9 941 per,embe JÜnÜ sa· 
at 14 de Tophanede lat. Lv. 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Şiıli Çocuk hastahanealnln lOOOkılo ldrofll pamuğu açık akailtmeyJ! 
konulmuotur. 

amirliği aatın alma komi.yonun-

,.... Devlet Denizyoıtarı ltletme ~ lda yapılacaktır. ilk ıem·natı 
7500 liradır. Nünıune ve fArtna-

Umum Müdürlüğü llinları meai komisyonda görülür. t.tek-

•ı--.. -----~111111!1--llllll!l--·~~8!1'~~---111111!1• .. !ilerin belli •aatte komiqona sel-
i Hazıran 941 tarihinden evvel nıuhtelif iskelelerden vapurlan· meleri. ( 2 39.R026) 

1 - Eksıltme 19/9/941 Cuma günü saat 15 de İstanbul Sıhhat ve nuza tı ansıt ka~·d"le ~-üklenerek İstanbul da kaı·aya çıkmadan ecnebJ ••• 
İçtimai Muavenet müdürlüğünde ku ı ulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - B her kilo idrofll pamuğun muhammen ieatı 180 kufUftur. 
3 - Muvakkat teminat 135 lirndır. 

vapurlarına aktarma edıli1l lıuı·ıce sevkolunan eıya için şimdiye ka-
dar navlun farkı talebinde bulunmayanluın gümıilk vesaikini hami Beher kilosuna 58 kurut tah• 
len eylul 941 ayı sonuna kadaı usulü dairesinde bir iatida ile idareye min edilen 20.000 kilo karaman 
ıııüracaı t etmeleri lazımdır. Mezkür tarihten sonra vaki olacak bu koyun eti alınacaktır. Pazarlıkla 

4 - İstekliler prtnamesini her gün koınlsyoada göreb111rler. 
5 - İsteklller 1941 yılı Ticaret Oda111 veaikaalle 2490 aayılı kanun

da yazılı vesikalar ile bu ıoe yeter muvakkat teminat makbuz veya ban· 

kabı! müracaatların nazın ıtlba ra alınmayacatı ilin olunur. (804Ş) ekailtmeai 16/9 941 salı günü 

ka mektubile belll günde komisyona gelmeleri. (7866) 

bağ ve köşk 
28139 zira eb·adında içindek i dört odalı bir kötk ile 
( 400) mahsuldar meyva ağaçlı ve ( 4000) üzüm kütüğü ve 

yü.ı:lerce fidbı bulunan 

Bir bağ acele satılıktır 

L l•tanbul: Slllvrlkapı • Çırpıcı, .J 
Tepebal, No. (to) • mUraca at 

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Cin!!l Miktarı 

azı 

Muhtelif ça. 
ma1Jır ve yatak-
hane ve 60000 40000 
lokanta takım 
ları vıkattın1-
ması 

.Muhammen Çoğu tutarı 
fiatı 

Kr. S. Lira Kr, 

'1 4200 

Muvakkat teminatı 

Lira Kr. 

315 

1-Mektebıtnizin yukarıd:ıkl çaınaoır yıkamı işi talibine ihıle edilmek O 
zere açık eksiltmeye kanmuştur. Eksiltme 17/9/941 çarşamba eünü aaat 
14 de mektep müdürlüğünde toplanacak satınalma komisyonunca yapıla. 
caktır. 

2 - Şartname ,ini ıtörmck arzu ccll'nlcr mektep muhasebesine mü -
racaat etmelidirler. Eksiltmeye ittirak edeceklerin 2490 ııayıh kanunun 
2 ve 3 üncü maddeleı-indeki vasıfları haiz ve Ticaret Odasının 1941 bel
geslrri hamil olmalnL·ı lazııudıı. 

3 - Muvakknt teminatın teslimyeri 1s. Yükııek mektepler muha.sebe
clllğindedir. Eksiltme)e gireceklerin teminat makbuzları veya banka 
mektuplaı ile muayyen giın ve saatte komisyonu mahsusuna müracaatla. 
rı. (7672) 

BORSA11 Polis Mektebi • · üdürlüğUnden : 

10 • 9 • 941 maa mel 11i , .... 
111 • ..,.n 
c. .. ne 
lladrlt 
Yokeh• 
Stoklaol. 

ISterll• 
ı• Pelar 
100 in. l'r. 
ıoo P•set• 
100 v .. 
100 ı ... ç lcr 

s. 22 
152 2> -.-

12.19 

30 ~87S 

ESHA !\t VE TAıiVlL f\ r 

1 Cinsi 

1 
Bursa pirinci 
Horoz fasulyesı 

1 

Nohut Karabiga 
Kuru soğan 
Patates Adapazarı 
Kuru barbunye 
Kırmm mercimek 
Yeşll mercimek 

Mıkdaı·ı 
ı..:ilo Gram 
4000 
2000 
1600 
3500 
3600 
1000 
500 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

Muhammen fiatı 
Lr. Kr. Sn. 

o 64 00 
o 26 00 
o 23 00 
O G 00 
o 11 00 
o 18 10 
o 24 00 

İlk teminatı Eksiltmenin tarihi 
Lr. Kr. Sn. ve uat· 

804 &O 00 22/9/941 10 da 1 

Yllade 5 lkraıalyell 9H -.- • 
cKastamonb 1500 000 O 27 00 
Zeytin yağı ayvalık 1000 000 O 90 00 
Zeytin Gemlik 1000 000 O 88 00 ,, 5 ,. 1955 ErıraatA.B.C. 2!>.10 147 66 00 22/9/941 11 de 
Sabun beyu 1260 000 O G5 00 
Beyaz peynir Edim• 1000 000 O 76 00 

-.- Kaşar Balkan 750 000 1 20 00 

., 7 934 s ..... Ers .... aıa l -.
" ' •• ı uı 1 - .
" 7,S 9)3 T llrll borca 

Traq2 156 01 00 22/9/941 14 de 

Aaa. De. 1c.lıa ı •• 2 -.
Tllrkl1• lf Sa.katı .... - ,
Merkes BankHı 122.25 

Yumurta 23000 adet O 1 87 
Kesme şeker 2600 000 O 49 00 178 12 00 22/9/941 11 de 
Toz teker 2600 000 O 48 00 
Manitova ma 1600 000 O 20 51 23 07 22/9/941 11 da 

1 - Mekteblmfsin Hl malt 1ıh sonuna kadar ihtiyacı olan yuka nds cinıı ve miktarı ile muhamaen 
fiatı ve ilk teminatı 7uıh 1l1eceitn hizalarında ra.terOen ırön ve ıaatlerdc açık ebOtmeye konulmuştur. 

1 - Taliplerin lıal 1181lea1 ••ikalan ve temfut makbularile İ•ta nbul Liseler muhasebecluti binuın
dald komlQona plmeleri. 

1 - B1aalara ait prtumllttl &tnut laıtıe polt. aektıebiM airacatıarı ılin oJwav. 

aaat 14, 30 da Tophanede 1 v. 
imirliiii satın alma komiayonun· 
da yapılacaktır. ilk teminatı 8 70 
lirad•r. Şartnamesi komisyonda 
görülür. lateklilerin belli Natte 
komisyona gelmeleri. 

(240-8027) 

Oaldid• Asliye Hukuk ljikim 
liiinden: 

Münevver tarafından kocaai 
Beykozıın Papbahc;esinde lnc:ir
köy köybatı toğla fabrika •oka
ğında 1 O No. da Mehmet aleyhi
rıe aç.Jlan bopnma dava•ında 
ikıunetgihı meçhul olduiundan 
ıldnen yapılan tebligata raimea 
gf"lmediğinden hakkında l(JYap 
karan ittihaz ve tahkıkat 14 IOA 
941 saat 1 O a talik olunarak 119 
yap kararının tebliğine karar ve
rilmiş ve bu bapta gıyap karaıi 
mahkeme divanına talik kılınmlf 
olduğundan müddealeyh Mt!h
medin yevmi mezkurda mahke
meye ıı:elmediği takdirde gıyabın 
da tahkikat'• devam ve icap 
eden karar ittihaz olunacağı ilin 
olunur. (941/1122) 
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