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Tar•u•I• yeni l•l••1on 
bin••• yepllacak 

Ankara, 24 (Huııu~ i) - Devlet ll~mır~ol 
1 U .Müdürlüi'fl Tımıuııta yeni bır iıta•· 
arı muu1 d d bir aıo-

Perşembe 25 Eyhil 1941 

' Y•lc11rıga balunıgcra in•ara •ı•l• 
6•lccr. Yüksfllcliklertle Jol111•,,.•· 

••" ralı, 6atalclılclara Jipt•I• 
... 1a1ca-.rl Lord Beacoaafield 

yon binası ve Ankara i11tasyonun a a .. 
törlu tren garajı yapt ırınıya karar v~rmıştlr. 
Her iki binanın da planları haıurlanmışbr. •OSTAKIL nvlll GAZETE Telefon : Z 1 5 2 1 

!'ele. Tanirit6ir, htaaltal 
CSerbl 2 .noı ıabifemhd~) 

s '! 

o d u n f i y a t 1 a r 1 ( Lon~op~~:ransı )I 
pah a l ı d ı r R~s::r;,•n 

·Alman tebliği 

Leningradda 
yeni mevziler 

za ptettik 
Bapekil Dolctor R•filc 
Sagdamın ilatilct!r işind• 
b ii t ün gurddaşların el 

birliiil• lıiiku"'•!~ 
m ii z ala • r • t •bn•Jını 
istigen IHga11atı1111 ~9~11 

ı a z et • "' is, 611 ,,.alaım 
meuleg• nasarı dikkati 

Yeıideı va•ılacak bir tedkik, ~a iddiım11 g a y es i 
d1irılığ11u ıeydaaa cıkaracaktır A t la n t i k · 

c e l p e t m ele l • üı~ii~~ 
düşen oazi/elertle11 hırını 

gaptıfın• lcanitlil' 

Gazetemiz, Başvekil Do~tor Re. 
fik Saydam'ın lhtlk~r. ~ınde,_ bü• 
ınn yurddaıtarın elbırlığile hukQ. 
111ete muzaheret etmeslni istlyen be. 
yanatma uyarak bugünün bir derdi 
olan, fakat yarın kıt baolar -baş~•: 
maz btisbütfln bir (mesele) balını 
alacağa ben:ılyen odun flinl esaslı blr 
teltilde tetkike karar vererek bu 
makaaUa bir arkadaoımızı odun lı· 
tihsal merkezlerinin en mühlmle~n. 
elen birinde tetkikata memur ettik. 

Buradan da odun kesip ..-ked~n 
k(;ylere ve Karadenh odun ıhraç ı&· 
keİeJerine gidip va~eti bütan tefer

(D"1cımı aa"1f • 1, rittı• 1 4-> 

.. ~"'"""-

lzmirde iki cinayet 1 
80YJ•tl•rln 

harp ve aulh Bir kadın 17 Y•tındekl ltıkının 
••r•l•rl · yerdımlle kocasını bo§du • Bir 

H ..- ... , .. ., iclriık etmit adam da bağ bek~lsinl öldUrUp oldutamm üçüncü MM- Y 

eincie, •kanla 1toiuflmY• liiriik· k zorla tecavUz etti lendiii halde benüa ayakta duran arısına 
iç ııiimre &'Ö'ÜYOl'US I Demokra
•iler Mihvercil• •• Sovyetler. 
Bu 

1 

"mreain ilk ikiai harp pye· :su • 
lerini faraat du,tük~ ilin et~ 
Buah de SoV)'etleria harp gaye
lerini ili.n etmel..m. ,ahit oluyo-

lmıir 24 (Husuai) - Çefme 
kazuımn Ovacık köyünde üç ço. 
cuk annesi Mediha isminde 28 
ya~ında bir kadın seviştiği 1 7 ya .. 
şında Hüeeyin isminde bir deli-

rm: kanlı ile biııleşerek uykuda bulu· 
Sovyet Rua7amn Londra Bii· .... ııanıı.+ı ..... ,,,.,,,,,,,,,.,,,,,v ........ 

nan kocası İbrahimi iple boimak 
suretile öldürmüş ve aonra bu ha
diseye bir kaza aüaü vermek mak
ııadile cesedi beygirle uzak me· 
safede bulunan bir bağa götüre• 
rek bir ahmn duvarını üzerine 
yıkmıt-lardır. Bu suretle hırsızlık 
yaparken öldüiii •nnı uyandır-

beyannamesi 
Ruslarca da 

kaba/ ediliyor 
Maiski çok mühim 
bir nutuk söyledi 

LONDRA 24 (A.A.) 
'Mtit.tefl~er M~llsf 

1

buıön İngiliz 
Hariciye Nazırı Eden'in riyıuıeti al. 
tında ikinci t.oplantmuı yapmıttır. 

Müttefik m1lletler mümessilleri 
etraflı bir tetkikten sonra Atlantlk 
deklarasyonu hakkındaki nolctai na· 
tarlarını bildlmıioler YO harp aon. 
raııına alt 1kuıadt meseleleri de ye. 
nlden müukere etmlılcrdlr. 

İlk defa olarak Sovyetler Blrliii 
müukerelere ift.lrak etmlıtir. Sov· 

Jük Elçisi M. Maiski. bir müna· 
sebetinı getirenlt bir natuk irad 
etmİf ve bunda memleketin harp 
ıayelerini, az çok vuzuhla, t~
rib eylemif tir. Bir memleketın, 
ne için harp ettiğini ilin eyleme· 
sinin manası, ne gibi tartlann 
yerine gelmesile, silahlannı. bıra· 
kacağanı bildirmesi demektır. 

Roosevelt 'in 
beyanatı 

mak istemişlerdir. 1 S.ypti•la Loadra Dçbl 
Adliye ve zabıta cinayetin bil- fıla .. kl 

tün safhalarını meydana çıkarmı' 
suçlular cinayeti itiraf etmişler• yetlerin mUmesalll Londra Bilyilk 
4li Elçisi Maiski idi. 

rT. I . Bundan başka Kanada, Avustral. 
, . ur~t u k~sabaınnda .da . hır ya, Yeni Zelanda, Belçika, Çekoslo. 
cı_n~~et ışl_;nmıt ~mran ı~~ınde I \'akya, HUr Fransa, Yunanistan, 
bmsı! bag kulcsınde bekçılık ya· ı Yugoslavya, Polonya, Noı veç ve 
pan izzeti öldürmüş ve sonradan Lükseınburgun mümessllleri de top. 
izzetin genç karısına t,.cavüz et· lantıda hazır bulunmuıılaı·dır, 

ltalyaa Kralının ileri ıürdüğii 
söylenen Mihver sulh tartaranın 
ili.nırun hemen akabinde, Sovyet 
Ruıoyanın da harp gayesini bildir

miştir. Kaçan katil biraz sonra Toplantı esnasında Eden demlttir 
yakalanmıştır. ki : 

lzmirde bir muhtekir (Devamı aalıif e 8, ıiittoı 8 de) mesi manidardır. 
Maiıki yold&Jm bitabes~e? 

çıkanlacak Sovyet harp gayesını, 
fU esaslar dahilinde toplamak 

yakalandı 

lzmir 24 (Huauııi) - lzmirin 

maruf manifaturacı tacirlerinden 

lngilterenin 
Finlandiyaya ihtarı 

lhiitnkündür: 
Sovyet Rusya bütün milletle- Süleyman Saiıroğlu mağazasında I.ondra, 24 (A.A) - Rug{in I...on. 

• l b' 1 k b 1 d • h ld l d dradıın resmen bildirildiğine goı·c, 
ran mukadderat anna sa ıp o • - umaş u ~n .u~u il .; sa mn I· Büyük Britanya Hukfınıctı, Pin kuv. 
malarmı istemektedir. gından ve ıh tıkar maksddı güttü-~ vctlcrınln Sovyet. mazisini istilaya 

Sovyet Rusya dimiz deiildir. ğünden tevkif edilmiştir. Mağaza dcrnın etmeleri takdlı inde Finlaııdi. 
Her milleti kendi dininde bür ad- Mr. Roo.enlt d 1350 t k b 1 1 yayı düşman ıneınl~ket olarak tanı-
decter. a me re umnş u urınıuş. nmk me~budyeti~dc k?l~catını Fin 

Sovyet Ruaya aazilik ile sonu· Vatincton 24 (A.A.) - Ro· tur. hükumetıne tebllg etınıştır. 
na k•dar mücadele edecektir. Zi. osevelt beyanatta bulunarak diin 1 ·••••••••••••••••••···•••••••••• ............................................................... . 

ra, nazilik Sovyet Rusyan.m mü- demiştir ki: ~========~B~~~k~?J~f~~========= dafaa ettiji bu aaılan imhaya Birle.şi1' Amerih gemilerini : B f Ş Sr 
çallflnaktachr. .. .. • silahlandırmak veya bitaraflık 

Şu. halde, Almanya, butan. ~il- kanunu kaldırmak ~·ahut da bu B 1 r t. es. u·· t 
letleran, rnukadderatı11a bakım d •. t k ıuretile bir 

1 • • kanunu egış ırme ve 
o malanna imkan ~.ara.kır ve mu· karar almasını parlamentodan is. 
kaddesatana da hurmet ederse t• ğ" Evet mezkür kanunu · · ıyece ım. • 

tehlike olmaktan çıkactık, M. l k d ğiştirmesıni is1iyece-
Hitlerin iktidan ele alma!ltndan ° ara e 
beri aili.hsız, üç aydanberi İse si- ğim.> . . 
libl d d Al R 1 Rooaevelt Amerıka tıcaret ge. 

ı evam e en man • u 
bo• du kt milerinin silahlandırıln.asmdı:ın 

gutmaaı raca il'. • • ı 
Dün, bu ıütvnlarda Mihver· bahsederken Amenkanın 19 7 

ciler ile Demokrasilerin sulh aart- de harbe girmesinden birkaç haf· 
lannı tetkik ederken bunl~nn ta evvel o zamanki devlet reisi 
en mühim nolctalard~ birbirleri: WiJısonun da buna benzer bir ted
ne uyduklarını itaret eykmi,tik. bir almış olduğunu söylemiştir. 
Filhakika, gerek Mihvf!rciler ge· Alman • Amerikan miinusebet. 
rek Demokrasiler her ,eyden ev· leri bugün 191 7 deki gibidir ve 1 
•el maletlerin kendi mukadder•· gittikçe de fenalaşmaktadır. 
tı.na bikim olmalarını» esaı (Devamı ıahife 8, siitım 5 de) 
addediyorlu. İngiltere: «Ilafta 1 

Almanlar, hiç kimse diğer millet· ı------------
lere karısmamalıdır». Almanya ~ 
İse «milletler beynelmilel b ir kon :. 
f~~nsta ~!Afükolımnı tayin etme- • 
lıdır. İngılızler bu İfe kan,mama
lıdır» diyorlar. Sovyetler de bu 
eıaılı nokta üzerinde durarak: 
«Bütün milletler kendi mukad
der.,tlarına sahip olmalıdır» fik· 
l'İni ileri sürüyorlar. Zaten, bü
~ ~riyetin, dünya kuruldu
ısuftcl.nberi, hayalinde Y•talhğı 
S&ye bundan ibaret değil midir? 

1 M,: M.iıki sulh f&yialarının do-
•t1hgı bir s1rada herhanı:i bir 

an ~flna ihtimaline kar'ft araladı· 
=-~~le~' din meselesine temas 
··- bıraa: daha açıyor. Rus· 

T ASVtRt EFKAR 
(De a,mı ıahif• ı, mtu" ı d•) 

•> BU ROMAN sizi eğ· 
lentlirecek 11~ hegecandan 
heyecana süriikliqeceklir. 

t!t ı ASViRi EFKAR bu ro
manla sise me11simİJ1 en 
güzel •serini takdim et
tiline kanidil'. ı 

Pazar ıüıü ~asllyıruz , 
----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

Ç içejini, yemitinl ve zerze

vatını çartıdan alan ada
mın bahçivanlak gururunu af· 
felmezıiniz. Bir kitabın oku· 
yucusu da müellifinin 9erefini 
benimsediği zaman gülünç o 
hır. 

Medeniyetin de bahçivan1arı 
ve müellifloeri, alıcıları ve oku· 
yuculn vardır. 

Uzun lafın kısas• ve kap1lla 
sözün açığı, biz, garp medeni
yetinin ne müellifiyiz, ne de 
bahçivam; Tanzimaltan bu 
yana, onun sadece okuyucusu 
ve alıcısıyız. Olduğu kadarile 
bütün teknik ve ilim ki~apları· 
mız tercümedir. Bütün endüı. 
tri malzememizi dıfarıdan re
t"ririz ve Ar,imed kanunundan 
diki, makarasına kadar dı:Ja~ı· 
dan aldığımız her fikrin ve h er 
bulu,un üstünde yabancı dam· 
gası vard1r. 

Biz 1rarp medeniyetinin mİİf· 
teriıiyiz. İmar, terakkinin ken• 
diıi değil, vaııtuı olduğu için, 
yeni birkaç yapı, köprü, baraj 
ve fabrika, bize en yakın bir 
hedefe Vaflfla mütevazi curu
runu bile veremez. Nice ihti· 
tanılı ve yepyeai müstemleke 
telürl.-i nrdır ki bisde eti de
lil, ha1ali bile 1oktur. Ya-

bir l•t•kkür 
• Pegıı .. i SA FA 

...... -· ... ····~············· 
ba.ncı piamndan ve tekniğin· 
den doğan bu tehirler, sahiple· 
rini müstemleke olq zilletin· 
den kurtaramazlar ve ltu mem• 
.leketlerin duyduklan çömez 
cururu, içinde Y&fadığınuz 
korkunç istiamar çağmın hazin 
psikolojisini ifade eder. 

Biz müstemleke olmadıiı· 
mız için üç fabrika ve dört ya· 
pı önünde bu çömez n~esile 
zıplayamayız; bilaki.a, kendi ze· 
kamızdan farlamıyan bu melod 
ve bu teknik bize yaratıcı hir 
hüzün verir. 

Bu hümü çok duyduk ve 
ifadeye çok çalıftık. Onun 
kadrosu içindeki saymz hasıet
lerimizden biri de, hiç değil
se, bir yüksek teknik okula 
kavu~makh. Yıllardır vaadini 
ahyo~uz ama galiba bu defa 
Maarif Vekilliği onun temelini 
atmak üzeredir. 

Bu habere ne dalkavuk gi· 
bi avuçlanmızı patlatasıya el 
çırparız, ne de somurtkan 
muhalif gibi omvdarımızı kal• 
dmnz. Te,ebbüsün bıı kadar 
1reç kalmasına tee11üf ett:kten 
sonra nihayet vaki o1masına 
te,ekkür ft«leriz. Uzun n ke
derli bir İç çekİf•en nra, de
ria ve ümidli bir o • 

Kırım •• ei•arındakl laarekitı l'leterlr llarlta 

Alman ileri kolları 
Harkof önüne geldi 

BERL/•\, 24 ( \..A l 
Alnmn umuını karaı~ahının teblı .. 

tinde dOn Kh cfin l!L1rkıııda b. Ka 

Sovyet cüzütamlarmın da imha edıl
miş olduğu kaydedılmektedir. Duş 
man kuvvetlerinin bakiyesi ıld p 
içinde mahsur kalmı~ olup bunlar n 
da bir kaç giın içinde tamnnule ım. 
ha edilmesi bcklenmekt.cdir. 

1 

1'ayyarelel'dcn alınan fotoğraflar. 

( ) 

dan düşman afları ara!anda karga. 

A S k e r Aı Va z ı· g e t şalıklaı çıktığı anlaşılmaktadır. 
Kron tndt köıfez.indc Alman mu-

'1111 ... ________________________ _, lıarebe Stuka ta)yarelcrl dil~nıan n 

Kırımın istilAsı 
harp gemilcı ine ve bir deRtroyt"rlne 
tam isnbet.leı kaydetmi lt rdır 

Beynz deniz sabillerlnde, bır Al. 
ınıın av tayyare teş.ekkUlu buyuk btr 
t'lt>ktrik fabrikasını tahrip tmiştır 

LCnıngrad \•e 'Moskova askeri ıe.. 
lsatına da muvaffakıyetli gece hü. 

Almanlann Kınm yarımada11n1 ve Sivaatopol harp lima· 
nıaı biran evvel ele geçirmek istemeleri kendileri için sayet 
lüzwnlu bir karardU'. Buna muvaffak olduldan takdirde 
Odesaya denizden yapılıın aevkiyata mani olabilecekler ve 
Kafkaayaya ban akınlan yapabileeeklerdir. 

ımları yapılmıııtır. 
(Devamı aahif e 1, •14tıuı 6 da) ................................................ 

Bulgaristan 
bütün ihtiyat 
efradı silah 

altına aldı 

Yazan: General Ali Ihsan s.Aels 
ESKJ OBDU KUMANDANLABINDAN 

et_ ark cephesinin cenup mıntaka. 1 baki>·~slnl imh::ı etmek; ikincisi Do. 
Y sında Alman orduları başlıca 

1 

netz sanL1y1 mıntakasına ve bu neh
tiç ınühlm hareketle meşguldurler: rln kıyılarına doğru yilrüylip bir an 
Biri Klyefin cenubu ıarkisinde çev· evvel ıarki Ukra~ayı işgal eylemek 
rllmiı olan döı t Sovyet or< usunun (Deva1nı aaltıf• 8, 8«tun 6 d•) 

_,. __ _ 
Sofya 24 (A.A.) - Dahiliye 

Nazırı Gabroak.i ecnebi gazeteci• 
lere beyanatta bulunarak son gün 
)erde Bulgaristana inen paraşüt· 
çülerin Sovyetler Birliğinden gel
diklerini teyid etmiştir. 

Tekzip --------
tekzip 
-------~ 
üstüne --------------

BERLIN, 24 (A.A.) 
Yarı resmi bir kaynaktan bil

diriliyor: 
Almıın salahiyetli mahfillerin. 

de şü noktaya biı· kere dahıt işa. 
ret lüzumu hissedilmektedir kı, 
Cloılius, Tuı kiye ile nıılnlıasııan 
lklıımdi müzakerelerde buluııın ) u 
memur edilmi~.tir. Blnacnalel h 
kendisine gu~a siyasi bir v.ızlfc 
tevdi edilmiş bulunduğuna dlliı 
musiı ı·anc dolaşan 111) ıalar ta
mamen esassııdır. 
Tuık aıazi ınden Alınan asko.: 

ri nıalzeı,ıe inin gcçil'ılnıcsı nıu 

suadc ini nlnııık maksadile Al
nı •m unın Türkiyedcn lıiı istPktı: 
bulunduğu hakkında yaııılan in n. 
lar dahi Beı·llnde bilhns ıı tekzip 
edıhnckteılll'. Bunlar havayı if. 
sad ctnıek için uçurulmuı balon· 
ludır. Tiırl,!ye ile Bulgaıistırn 
nrasıııda oldukı;a sıkı bir gergin. 
lik ihdası için muhuım taıufın 
vııktıle y11plığı gayretler de bu 
cümledendir. 

Alman Hariciye Neznretınin 
fikrine göıc, bu manevıalar, 
Tuı kiycyi her ne ııuretlc oluı·su 
ol.,un harbe silrüklcınekten lb111' t 
olıın eski gayl'etlcrini tahakkuk 
et.tirmek için, İngilizleı in hcı va. 
sılaya başvurarak yaptıkları nıu • 
tad oyunun çeıçeveslnc <lalıildir. 

- -· --------

1 Sovyet tebliği ! 

Alman zayiatı 

2.300.00 
buldu .. . -

Merkezde Ruslar 
hücuma geçti 

Memlekette örfi idaıe 'l.'e umu.. 
mi seferberlik ilan edildiğin~ dair 
~erilen habt-rler uydurmadır. Bul. 
1ıar ordusunun ihtiyat efradı an• 
cak üç hafta sürecek olan bir a• 
lim devresine çağrı 1mışlardır. 

Gabroski Bulgaristanın hiç bil' 
memlekete kartı tecaviiz emellel'j 
beslemediğini ilave etmiştir. 

Bulgaristanın Sark cephesine 
seferi bir kuvvet göndereceğine 

JJOSKOVA, 24 (A.A.) dair verilen haberlcıc gelince 

n ( kil Ö 1 bı ~ Nazır bu haberlerin hiçbir ec;a a 
ug ııı g e tc ı&ı: .. t · l d - ·· ) · · 

~: cylul gecesi kıtaatıınız, bütün 1 mus enıt o .ma :ı::mı soy em ştır. 
cephe bo:. unca hııı be devam etmlw. Gabroskı netıce olarak Bulı:ra-
leıdir. riııtanın Kır mda bir himaye ida· 

Gece tehi~ resi tesis etmek ve Kafkas pe oL. 
l\lo kova, 24 (AA.) - Sovyet İs· !erini işletmek istediğine daiı 1 

-

tıb,ırut Hurosu, ıışağıdaki gece ya. zı Amerikan gazeteleri •arafından 
ı h!I tcblıı; ııl ne ıct.mi,tıı: ilni üru1en idd:'\larır. güli.inç 

12 e.} lul g cc i kı ıatımız, bütün olciuğunu söylenıiııtir. 
cephe b ) uııcn du n ıınıı kaışı harp 
etm şlcrdıt·. 21 e)lu it> dıı~munın 5:1 Batvekilin beyanatı 
tıı:.yınes1 tahılp edı ı tıı. Bunların Sofya 24 (A.A.) - Bac, kil 
28 ı ha\·a nıuh. ı •bclcrınıl!•, 25 i de 
tıınaıe mc.}dL1nlaıımlıı tııhııp edil • 

1 
mlştiı. 16 tı.,nuıe kn.}hcttik. 

, Lenincrad ve Ode~da 
~lo:sko\a, 24 (A.A.ı Lcnirıgrad 

(De ıwıı .arıhife ı, aııtını 1 de) 

Doktur , 
Lütfi Kırdara 

ccplıcsinııı hll' hol:,cslnde ı;uııgü hiı 
'\:umu ~·nıı:ııı bir Sovyet kıuıııı 10 
kıloıııet ı c il«'ı lemiştiı. Ode'la l'ephl'. 
sınııl' ıı tilıııenılrn ıııuıckkq1 Aıııı 111-

ı:umcn lrnvveUeri Sovyct ınCidafaa. • Açık mektup • 
sını \•nrıımı mışlardır. Buıada 1kı 
Hmnen tnbuı u imha edilmiştir. 

Alman uyiah 
lıdnel •alaifecle 

1 
Londra 24 (A.A.) - Mosko- Besim ATA LA Y 

va radyoıu Aı:ınanların Kiyef et. ____________ __. (Devamı ıal.if • 1, aütHn 4 4d 
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'~~Gu~r~~~~·~~i~t~m~· ~~~~:'Mektepler '~~l~~ı· . - . 
SiYASi VAZIYET . 

Sokaklardakl. ki açıldı Rem.azan hezırllklan- Sulta'!ahmet Klübler lig DaOıstan, 
Ç O C U ar camii ve çocuklar - Mahyeclllk ne Bulgaristen 

İçtimai bi1ai Jaamulesinu. .W•undu claUna tok o1.rü bizi zaman batladı - Methur mahiyeciler maç/arına Şimdiki h.ıple •likedar ai· 
aelimelliyen arkadatun Nadir Nadi, dün de sokakta ço.m~ Kitapların tab'ı 

1 

• • k •I yui va&i)-et utık tanuuh 
larm içinde büyüyen yavrulann halini ele alaralc:, üzerinde gt'r· d d• r.~ç Aylar) m bıı·ıncisl olan (Re-, - Koskoca A~ı.ııofya camisi do- gırmıgece ffll j etmektedir. lngiltere Ruayaya 
çektea durnaamaz lizua selen bir mevaa Dii)'tik çok büyük bir 8V8m 8 IJOr ce;~ ayı gil'er girmez, Ramazan ko· rurken, onun yan1ntla bu kadar bu· • • . • 1 a.:keri yardımda bulunacaktır. 
meTZUa temas ediyor. Llıe ve ortamektepler bugün kuları gelmlye baılarrlı. Ht•le (Be- yük bir cami yapılmaııına ne Jüsum 1 Son ıncıl talımatnameaının saha 

1 
Fakat bu yardım ~afkasyanm 

Ö,le bir meeele ki, Çoc:ak E&irg~me Kurumu bunun hakkın- açılmı~tır. Dereler ıabah 8, 30 Tat Kandili) gel - • var? . 1 hıs~csini IJ;jrüpmck üzere hirincı ı' müdfaMıoa 1nünhımr kalacaktır. 
~-- •--- •• le bir d k" .. nf ·ı ba w J uf-•- d b ı '- , 6 d dil:ri zaman artık Yazan· TARiHÇi Demıılcr ... Sul. kümeye dahil ldüpler dün akıam t . ·~ .. u.ı ıeıanca, oy ... ~, mu en gnpna ann - a af ayacaa., '' a aona ere· evlerde ve şehrin • t;ı'n ııı\hmed ~11 i Ga;.:ıta:ıaray klübünde toplanaraK ~~~~ere So~etler Birli~ının <!'~ 
tefek ye meyzii ıa,retlerin dife dokamur bir faydası görülemez. tcektir. Butün mekteplerde ilk her köşesinde be- • ürazı redıkt.mı1': bu haha i:g maçlarına girip gir- buyqk maaclin Ye HDayı merkezı 

Çocuk davası, istikbal davuıdır ve orıun için memleketin d_crste ~~.arif. V~kiliııin talebeye liren faalivet artaı·dı. Bakkal duk- - Camı, ınutlalta oraya ynpıl- ı. h d b , tarki Ukrnnanm hudada civa• 
d 1. d d - b L tab 1. k • · . . 1 ş t b 1 meıne~ uausun a ır ı.arar vert<- · •. ea miitekUif ,.t.rinden en ağımlı köxüne aadıar her bucağında, 1gon ,,. ıgı ır nı e oıı;unaca • kanları, şckercller, sımltçı fırın an . ı~... aye cemaat u unanı:ı~ 1 • • lı.I d" F ._ k . l • rırklaki Doneç havzasım mudafaa 

tıT derhal temizıı::.- ........ <'11er on bir ay ıçınde çocuklnı d:ı O)'nıvamıız mı? ı:c er ı. aa.at c serı)et om.... • • ı . .• d • ~· L!l her yerinde Y•famaıı, var olması lwm relea bir devlet clıııvaudıı. · ~"' .. .._ • . • • . , . • . _ı • d 11.. •. t 1 la • ıçm as~er t;on eremıyece5 .... D11• 
• Dertılcrin ba.şlamıt olmaıma danberi deum eden şekillennı d~ğiş- Demış .•• Cıımı ~emelerı, bu rı. -uıeın an ıuu op.anlı yap• ına de .. .ır J--=•tt:renin aakeri .,.,.. ae. aJh yıl enoel Hatay yolunda Toprakkale td.uyommda • '-- L•ta 1 h •· ha tırirlerdi. Şaban ayının on be~inci vnyete çok ehemmiyet vertrlerdı. aııt ve cuma ak.tamı nat 18.30 d ~Al· "•'"1ar . 14 K ~-

• • • • ragmen oa:z.ı &1 p ar enuz • . R ~ . 1 1 
k ka•- i b , , um man fıma ı aıa:u• Ayait d~vul gibı ~IJmlf hır ya':runun yolcuların ~yasını ı.apyar~ 7Jrlanamamı(ltır. llkmektcpleıin gününden ıtibaren, evlerde de a- • nnıazoan ene., 11& ı ...,n caınıy a ıröıtımılftır. • • •. 

kazandl&'ı parayı kahvede dom.ıno oynıyan bab&5ı.na tealan ettı- •>kuma. tanh. coğrafya: ortamek- mazan hazııhğına glı ı irlerdı. istıliı l'dcn çm:ukt::ırın ynranınl kla.: )İoarın ak şanı top!aııac:ak olım 1 ya petrollen b?ru hatfının .~un· 
iiai ıörmüto ve bu levll:ı önünde nefretle irlrihniftim. tl"pleriıı birinci ıınıf tarihi; lise- H. lı, vnktJ mrsnit rına, uz~mi dcıeceılc müsaınaha gus. I klüp '?luuıhhasları son karan ve- tebMı ve demwyollaruun. ~lısak 

olan aılelel'İn hıızır· tcr.ı lcrdı. ' receklerdir W>kta$ı olan Rostof ",•bnnı zapt 
Nadir Nadinin de İfaret ettijl aibi büyiik nüfua davaaımn 1.-rin sosyoloji, mantık ve tarih· lı'ldaıı evlerdeki ki. GamıJerden çıkı dığı zamnn, her. • .............. : ................................ ve büyük Kafkas silsilesinin timal 

henüz elifbesindc bile değiliz. Halbuki yana bu temel üzerine leri nok andır. lcrleı·den Ve ınutfak- :keıım ~oı.leri 11cmnya çevrilirdi. l\11 Muallimlerin maaş yamaçtan brıyunda ilerliyebild;k-
ıu .. ulacalı muazzam kiteTl~lerimiz var. Bunların basılmanna Maarif lardnn başlnıdı. Kl. narelcnn araı>\na k.uı~ılaıı. (mah~e) • leri takdirde baflayacakhr. in• 

Cı·ı.ad BARAN matbaasında devam edilmekte- ıerter, nıukemmelen !c.ı ı temaşa eden, buyük klıçuk her- :zamları verılece k il" ord hlı tank , .. n•~ 
n d E b k d b t ·zı 1 k k<' e bır -xevk ve tıe)ecan 11erırd. C az Ulltl zac • um.r ==:;;:.>=:-c:.:·===--::-:===-- ____ rr n geç ir a)a a ar u ün teıııı cnı ı len sonıa 11. . 5.., 1 Orta tıdıi~ıtt k ıdı"l unılalı.i mual- rinin kolayca 8.-çeceklerı Kaf1uı.ı----- b k"t l h l l l rafl·ıra ı;nkız gıbl ıcrctııı 0 .n•·ı ı ı b •·· ı ·1 t I ._ ı_ 

1 

ıı ı ap ar azır anmıf o aca ;- b • 1 k t. 1 eııeslııe kadar cami. = ~ ıı ·n <'1111 u :.Pnı•"ı zam ıtrınııı 'cı ı - ya ovalarınc!a A ma'!I an ••"'1 ... 
tır. eyaz pat ıı :ı ur U· 1 . L '- / m.I~ t ı.:i j'o:undakt haberler t..nn."li&- k d ~·ı.ı·..: 

Yaqlırılı. ~"el ka\aııozlaıı. tur- ere m_ınare Y_a.ııı - f"' k '· l yaca egı <.uner. Geçen sene, erken tatıl yapıl- ., ,. d t değ idi = 
/ 

\ v .... f.:!. m•et r. 
mış olma!U dolRyı jle okutulamı· şu kupleri me~dann çık:ınl r. bakır ı;:sı i a e . ;,1 

• ~ )_ 1 RZ•ıhınan tı:r!l lls.eıııi )hıa:-ıf Auc.ak Almanlar Daiiatan ve 

Yan dersler bu sene 26 Birinci- 'k.ıp1nr 1rnlay1atıhrdı. Bnkk:ıl dı kkakn ıl r~ ı:aı~~ı ır \~~;~ ~ '/ \"• .. ı. t '-" tt-tldk olunmuş ~e uım ÇeçeııUtan cümhuriyelleri budu· 
l::ırıııın cam kanlarına da ıengiıren · ıı;- h b k1 d ~~ ~ 1 • rc o;ı k ınualliırıler"ıı Jnlktarı tıeıb"t duna o:rip de Derbend geçidi Ü• te ... ine kadar talebeye cigw re1ile- k U 1 · ı · ( il , lnr - '\' a ı ıam aıı 1 • 

-r u aı a su enmış gu \Ç ı • 1 dllnıl t r. 'lam1ar toc:rinievv 1de \ "C- "nd u - Lk Cek ı·r. Kanaat no1 'arında bu - - O• • C') j.·~..J ctU. ~... zerı en cenup ~ıu asyaıının mnvl kugıtlarn sanlmıı (k 11 şt • ·"' __ 1 ı ı i•. • • • • 
d .. nlcrdeki biJ ... il~r de nnzan iti- kcrlcı i, sucuklar, pa tırmalar n ıTe ;~ 1 da (Amr 

1 
- Pb rk kumiimb~na y~nı ~imd~ı Akz~r-

74 Yazan: KANDEMiR bar alınncaktır. tezgahın üstüne {ka :ar) tekerlek. ı, 1 e tarafında.., ynptırı mış olan Belediyed• aycan c unyehne gırmt" •· 
············--·······-·-··-.. -··· İlkokul1arın açılma tarih; 29 dukki.nın önunc pirinç, nohut. fn.. c c her tin. r:. inci &en~ı bir ml- -- ledik1eri zaman lngiliz ordı..,u 

Cemal Pafa ve ismet Bey üç saat, Enver E.)'llUl pazartesidir. sulye, b~klıı çu\~ lıııı ".1ınlanırdbı. ~ r c !:.;a:~~~nB~ı:A~~;· ez~: itfaiye teşkilatı kartı çmkac.&ıt1r. 
Şckercıleı· de vıtrlnleı ınl ) em as- ı u -:e m aı s nra .ut ık cami· Bin1ıenaleyh Alman orduları Pa,anın eçtll• gallenln haeabını verdJer Tramvay banda1·ıarı tan tanzim edeı,er .. lçtcıi nıııbtC' if erı m'nut: yıı;ıı Jl ezı:nın orada o- genişletiliyor ilerleı•lene 11ncak cenubi Kafku• 

llay111ın 8 inci ıünti üiledeo aonra 
dörtte lıloııkova)-a vardılu·. 

Fakat bu nrıı, hiç ta eaki varış. 
Jarıı. İJt'DMnııyordtıı. 

O aamiını, heyf'Canlı kalalı111ık ... 
So lyetlerln belli ibaıit erküuw, hep 
cfiler 71'.izlfi b!r halde istasyona top
ıı~ .on istikbal merası mi yerine. ıimdi 
koca istasyonda Sovyet Haridyesi· 
nt ıneruıup bir kil~Ok :memurdım 
başka kimııe yokru. 

Bu le:nç memur Papya 7akl•şt1. 
eelamladı ve önlerine dilşerek, Mos
lro•ada :kaldıklan zamanlar oturma. 
lanna t&halı edlle~ en kadar yol 
ıoaterdi. 

Çlçerln Yoldaş o aıra.i& lioııkova. 
.. detıldı. 

Cemal Paşa diğer Sovyet ricnUle 
ıorfişmek istiyor, fakat, cbugün ... 
1arın ... > diye aldığı cevaplardım bu 
ı.emasın kolay kolay mt1mkün alamı 
yacatını anlıyordu. 

Boylece rfiııler ~ti" nihayet Ka
nhuı Yoldaela görüşebildiler. 

(,emal Pap eski haraı-etli hilsnll
kabulleri unutmak ir.ter gibi, eımdi.,1 
p k 1 e mi, ve tabıı:t kabul şeklini 
adeta görmemek, o:Juyınamak çın 
keııdınl zorhya'"Ak, fakat maSllm ol. 
4uğunu mutlaka 1sbat edeceğinden 
emın ol.-rak gôru, ü ordu. 

1 
meyvalardan reçellerle dolu .olan ka. kunma ı id«'t oldu. Belediye, itfaiye tefkilitını yaoın kaptamda Jngiliz - Rus muh 

O halde bunu b(ltlln Sov•·ct e.fkaıı T ram\'ay idaresinin Rumnn\'a- !aylı bakır 'kfıptcrl tezgihın tinuııe M' ı h. ·ı ti d il •-- .ı-.:.. ·-L:J d 
~ ,fiulikt.en sonra, bunlnl'ın 117.eı ine ınare er arııs:nl\ (Mabye • Ma . takviye etmiye ve genit etmiye t.e ıt or mu e -11--~ er ır 

umunıyesine, ~husus Tilrkıstana a. ya ısmarlııdığı 800 bandajdan tertemiz patiska Clrtiiler çekeTterdı. ) ~). ku:-ulması, ilk defa olarıık (Bı· karnr vermittir. Bu meyanda demektir. 
!enen söyler ınlsıntz? . ı '00 tanesinin Bulg.,ristann geldi- ...... h ! rıncı Sulurn Ahmed, umanı:ıda Be wl "tfa"y grupu 1·çı·n y-ni lnp.ider fİmclik"ı harpte ancek C mal P d h 1 1 1 B 1 . Fakat, Ramazanın en gQyu" aıı· b~•tan11• .. ve F~tıh camlı mu-·'-le- yog u J ı e ,.. e aıa et n t"e\"ap vere 1 : ğj öğrPni mittir. un ar tehrimı- a• .. .. ,...;..uı 

- Bi1iitıereddütl ze gelince .2S araba sefere çıka- retini çekenler, bilha,.sa .çocultl11rdı. ırlndcn \KufeU Hafız) lamınde bir bir bina yaptmlacnk. diğer bina· Belçika, Yunaniatan, .... Girid• 
Yolda,, b::kışlaıını Cenml Pa1anın b"I kf Ramazana üç gün kala başlıyan hı>- hat• :, ılk mahye olmak üzere :renkli !arda da tadilat vuku bulacaktır. de Almanlarla çarplfDUflardı. 

gözlerine dik mi,, t~krar ordu: 1 1 
ece ır. yecan, artı~ znptolunmaz bir hal ·- lkaııdilleı·rie:ıı gayet uru bir çcrçc•e Ayni zamanda latanbul itfaiyesi Ukin mit Ye ~ile gemile· 

Hıınıen )'arın? lırdı. Ek. erıya, Ramazanın ilk ~e- vapınm·ı. Padişah gecenin karan. memleket itfaiye teskilatl için bir rine ~diklerinden 1M>tufJ11• = Entı. .... Üsküdartramvayları ıı1 tesbit edi1~mezdi. Büyük: küçük İıklııı·ı' Wnde, sem:ıya asılDUJ gibi mektep vazifesini d~ gürecek\~r. aon- kadar d..am etnMımiyir. 
- Oy'Je7ı;I!, ben ııhe (lzvestı~a) 1her~es1n kulagı, <lıwul. eıılennı bek. !!<>runcn bu nih·ani resı ıt gôr•ıncc * KÖMÜR NAKLlYE UC. Şı"mdı" d- Al---'-- !1.-..11--•~ Dahili .. ·e Vckileti dün, bf'ledi- lerdı Bu davul ~e-'en blltiln eeh- ... - --.... ,,,.~~·ın1·n bı"r ırıuhar~r:inı" aö11dt:ıe· .. . " IU • takdir etmi" Küfeli Hafızıı mı;.him RETt ş h" d h"'" d d D a~""" ... .. d'W · b" • • M ı· l h k l esi • · ,_. • ret •·· ' - e ır a 1 ın e ma e :._ı_anA ını bulurla-· :ırıı...ıı:.n· .__ -ceilm. Razı 9 yeye ver ıgı ır emırcıe ec ıs· r n are ew gem 1çın ıuır •"41 • bır itwln trermelJe berab:r, lıuyiik .. •. . L la .. _ una ·- v..g~ g ... -

mısınız. te:1 kanunu çıkmış olan Üsküdar ti . .ı-;vvela foculclar Mkaklara fırlar- ·ı 1 h • d "•cler kurul komurti lafiY•D .a.amyon ran uc çitleri lngiJiz • Aı... ...,..._. 
- Göndereceğiniz muharrire iste. l"r "'Ünlerdenberi hazırlıwıp her· ramı e.r::ln ep. ı' e mai .,, O ....r. d • retleri 7o 15 niıbetinde artırıla- -•--

diğlniz nıülftkatı verect>ğim. Buna halk tramvaylarının belediyeye .. ·· "' • macı ;~ n emıı· \""rm ıı... .a .. n en 11a. hir aahne ouıçaktır. 
raı.ı olmamak için ortada hiçbır ııe- devri ifinin siiratle bitinin.esini gün biıkaç defa gaza batırdıklal'l itıbar~n de (Muhyccilik) diye, yeni eaktır. Şimdilik harple alakadar diğer 
he l.: 1 bildirmi9tir. Tasfiye muamelesi meşaleleri yakarlar.. derhal davul bır sanat YiicadJa. gelmi~r. *TAKSİ ZAMLARI -T'lk. b lg 

~~~!l;lf zibiydlltt. GüHio!ıdyereJc hazırlıklarına bugün baalanacak· çalan bekçinin etrafın~•. topla~ırla~ .. ' hlı. zamanlarda, mahyecl!ik baııl. silere yapılmış olan % 33 mikta. İr siyui laareket Bu a.riatarun 
ayrıldılar. " (bekkam başı yağlı pılav) dıye ~ır bir şekilde d~·am r.tmtş .. fakat ara- n"daki zam bugünden itlbaren Ru.yaya kartı harb., girmıek z•· 

Erte"i gün Cenıal Pa,anın evıne tar. teı·ane tutturarak 0 meşnle alayı ıle dun kısa bir zaman geçtikten sonıa, muteberdir. -111 pkl•,.... ohnaacl... Bul· 
gelen 1zvestb a gazetesinin ınuhaı ri- J bütün mahalleyi dolaıırlardı. SOleymaniyc camisi mahyec1 başısı •arİstan Batvekili Filof eon nut• 
ri, Paşa ile uzun bir mülakat yaptı aşe teşkiJab Koca şehirde, hayat birdenbire de. (Abdiillfitif Efendi\ isminde biı· zat, 30 lcunida ~n111 .. sifeei di• 
ve bu mülakat resmi bir ga~cte olan • l t•ı• ğişlrdl. On bir ayın sükunetle geçen kıındil!eı·ıe yazı yıo..zmak ııuntifo t.e- S e D e Ye ter Avrupalı miDetl.rle iıomü• 
fzvestiyada çıktı. genlŞ e l tyor gecelerine mukabil, en ücra köşelt'r- ı;.ıkki 1 erleri giister:ntş ... Artık on.. mahkum oldu niınne karfı birlqmek oldt.ığ\lnu 

Bu:ıdan hfr kııç gün sunra da ce. İstanbul 1a•e T ..,kilitının btıl!iin- den en kalabalık cnddel0 re kadnr d:ın o'ın, bir çok mahir mnhyccileı- k .. · tr~· B.I ili f 
h i k 1 d ~ "'11" her tnafta neşeli se ler yük elircll. yellcnı t.ı"r. Çoctıkluk wamaııımdn, Bir müddet evvel Fatihte met- ve omumı ıgm ırar m e ı• mal Paşa Karahan ile bir daha gö- ku 1 t yacı nrşı ıynma ıgı goru < 0 - "' .. .. H İbra- nin iktıudi bünyesine ve mel· 

r'Ü!itll. Kııralıan &ıvyet Kum· eıled ğüıalt•n bu teşkilatın gcnişl lilmesl Halk, okaklara bo :ınırdı. Aya ofya IBilil) isminde si~ahi mecbur bb- .. caj B:nnazı öldüren acı 
Şiir.tsının C'ı-111nl ı>AR:wa verdiğ1 ee- ırin tetkiki r yapılmaktadır. Du ara. meydanı, Divan) lu, iBe~azıt. I>!rek. oıah\(•ci v.arrlı. Bı nun, Sult.anahn•~dlh" rn ~dındaLi katil, birinci ağır kUreaine -~ .. ~adağutt söyle• 
vabı bıldiı-dı. da Mılli Korunma ktmunundnkl bu leraıa ı, Şehzad b şı. Fatih ~varı camisine kurdugu mahye.ler, .çok J'~- ceza rnahkcmcsi t.ırafmdan 30 mittir. 811 __. artık Bu gar 

idP.reye ait hükumler de değl~ h1le- blrdl'nhlre kal bal.ki şı .' . Bılha.c,,;a > k takdirler kazanırdı. ıenc müddt'tle hapse rnahlcum hiikUmetiain Sovyet Ruıyaya Hu cevnn ,,,-te:-i orrlu ki her ?e· B t d 1 D '·1 ··• ı. h • '- t• k 
,, eektir. ;razı me) anı ı e r ,. eı nraı11, f Ramazanın kıea tcsa<lüf ettiğ; ' d"I . t" •lll'fl ıtrp etmıye "a ı arar "er-

yo raihn n SovyeU•r, C'c ı:ıl '?u a;ı.a Adeta bir nıah er h l"nl alırdı. :rüz •1 rh gecele1·dc, o "· uk k minare- e ıBmıu 'kaı.rnr temyız" ma'-Lem-: tllİf -•~ • ..ıı-L.- bll'alrmıyor. bir ta.ın 1tlmnt edemlyorlıır. ı:ar:ı- G i t il b I dl .. DA --- --sun ,..llA"' 
hnn Yohlnş d di kı: azya I eyz •• a Ba~ak ~mılcrdc, nam z. "aktinc ler aı~sına. mnh.ve. kurmak, çok zo .. tnrafı11dan bozulmu~. ve dün ya- Ayni zamanda Bulgaritıtan harbe 

D d "tlb b kk il d hal kadar çocuklar ı:ıaklanbaç 'e k ına. b1ı istı. 'Mınar er n nı n ınn ı,.-eril - • h k d Hacı Karii an Yoldaf, <Jemal Paş&nın ıın en 1 aren a a ar n • pıl•·n mu a eme sonun a ı=-ekle Panslavizme veda ey• 
l · ca '"narlardı. '"'"k :faz.la ....Arfiltil ol- mia olan U'" buvuk halata a"ıln.ı'} 1 ... . . A • .. ':~. • • • • ... eni proJ"dt:rini, Afı:::ınıatau hakkm- ka gaz ııatıııııa başlanmıştır. Pol sın . ., vv "" " ' lh h t kr .:ıO sene hapııne 1 d - diki b t f dı 

" ·· k '---· it d ıl b t madık"a, cnrnl hademdcti bu yara- o1an (boncuk) i minde'ki ip1ere İTJCt: rn ımın. c. ~r P.• 1IPDI. ve fUD ! arp e. :en • daki du•unce ve t kli'lerinı dmlcdlk· serbestd:ıt~. llnttu "'\T :k va<ln kal- m.ura a.,.,,.. 1 a It 8 )ap an u ev- " k l . il 
" ta 1 b kil mazlıklara aldırmazlaıdı. Çocukln. bir lıesapla o kandllll"TI d zmek .. ve arar ven mış.ır. ame veı en pnıt ve zer..guı ar'• ten sonra: mak it r niz, ırızl •·ine mı nfir sa. zıat aı e ıı ına yarım o gnzya· öI.ıO BULUNDU N • h-•- '---L- led""" •• b ' 

" 11 kt dl 1·ın oyunlanna en faı.la rnfl a TI"ba (Buc.urgad) takımını ijci:ı e ede•-ck * - uru- zıye - &eaucoy 1gt111 ıs at c.• 
- Butiln bunları Komuıcrl"r ŞO. yarız. 1 gı veı m r r. gösteı lll'n cami, (Sultanahmet Cn- semada o yazıları ve resimleri nwı- osmaniyedc Alibaba türbesi ııo• mİf olacaktır. 

raslna anederlm. V-cceklcri ce\"abı Cemal Pa a cevap veıdl: d · k b k ....:: bAm k d t k Al" · k .... mi l) idi. Rivayete naz. tan. hen ız n getırmc • cm ço P•C ve " ağın a o uran asap ının a• R ba Is ti . ~ı 
da size arzederim, dedi. - Afgan tanda bir işe b; 'ndı'k. Şikayetler ('in dört yasında bir ç()('ıık nlnn Sul-J de çok tehlikeli bir sanattı. naı Münevver dün rabah odasın· UI • •a UYYe .en ~~ ..... mer; 

Cemal Pap bil cevabı çok beklrdi. Bu işlt'rln it\ uzıin i ıı· Uııı t Ceı rua· r- .......................... -, tan Ahml't, bu <"nm1 in vnııılmıt"ını Gelecek :vıızılnrınm.da, . ki Rama. da ölü olarak bulunmu~tuc. Ha- ~e .~· parafitler~e ~ 
Baı.iranın ortası 6--clml~tl. Eğer bu tile hım m k <lnr bilh t.rıuz. flıın - ı , emrettiği zaman bazı k"m eler it1nız. I zanların ~ diğer huaıısıyetler1nden di.e e adli e vaziyet etmit adli indumif)erd~. ~unau ~~nd«!_ 
cevap d .ba :rnzln reclkmı>zse Hsızi- ı ları yuz(' ü tu b.ı akmal: ı: i~~htır. Nlimık Kemal in etmişler: bnh<;t'clccedz TARITJÇI d ky EY K d d" notalar teati edilirken ~ ele 

h k t B A ta 1 1 t ,. n -'ı- 0 tor nver aran • a ceae ı D-•kan'-ra L!.... _:ı.a-- ·'-ha nara• ran sonunda Mo.,kovadıın V!P t' •1, ,gnnı-; n ıı; n '"• 7.ln I~ u kaside el rndyoda f t ._. .. 1111' _.._. ua --

etmek ihtimali VArdı. 

1 
iyi ()}maz. B n, bn ıı .,ı • yıne Af- ~ mua>:e~e ederek de nıne 1'\lhea fit~ Mk•rler indirilmiftir. Bd 

Tam bu sırada bir gun, <"'C"m8l Pil- gani .t~na ~l k "We l t bıı. ln.nan naell okundu ? ( M E K T u p 1 1 ver*m .. Çtihn CEZA - Burhan hadiselerin il~. Mrbfı tebep oı. 
pyı Mo11kovanın nıCtJhnr Çeka~ma ırr nıyı netıccye ftıal etmek ıııtıyo • Bu kasideyi 11 eylul 941 peı·. • • d d b" . . k ·ı t - beklenebilir. 
••"'et ettilO!r. ruın. şembe gunu akşamı Ankarn rad. \.., J a ın a ırw, va t& e me rea ya-

Bu, lmyıra •!imet d~l!dl. - Tamamen serbestıılniz! lO unda okudular. Tasvhı Efkiıı pdığı ve büahare ayrddJiı Poli· fnsllteN Be Amerika Bul• 
Cemal Pu:ıı da ba davck h1çb"r - O halde! okuyucularından bu ıı i dinhycn c • k • b • ı n., adındaki .genç kwa dün tram· gariatanı 'Ruayaya karp bar'he 

mina veremf"d! \e her lhtınıale • ll 1 - Evet, tJ!"T'!Ul'lerı serbestsiniz, ler olmUitur. Ben de dınlcdlm. e m 1 y e n 1 m e z vayda yeni doetu kasap Muataia airı•ldea men içja tetebLiisler 
ıayet l •ddf ecJılınıe tıaherlerl ol un Madeır. ki l..fı;ar.l tana r:i mek d~s~- Sıkıldım, uzüld!im, ideta rahat- ile rastlayınca, kıakımmlf ve Po- 7a~ı.. dıye, Çekara ıcitmeden evvel Türki- yorsunuz, buyurunuz, nrnya gı ııı Z,' sız oldum. !inenin üzerine atılarak sene kızı 
ye Ekilı •iııP keyfl~cti bildirdi. -fnlı.:nt... Şiire ba§lanmadan evvel oku- tramvay jçinde dövmiifUb. İqi}tere aynca F"mllmdiyaya 
Mua7~am Çeka binasın:ı gh"!ıke .. , Buıad:ı Karahan yolda~ bıran dur. yacak arkadaşların bu gece inşat Bu vaz;,.et ka~a kaaP.p dft.mdracaat ederek artık l>a dev-

Paıanın haleti rubiye!lndc hiçlı:r du. Paşaya bir müddet dikkntl'J bak- edecekleıi parçalar llzcı inde !ılı V d . Doktor Mustafa da metresini müdı.faa letrn 940 harbinde Ru9'ara kap• 
•etlşlklilr yok u. j lıktaıı sonr:ı devam etli: haftadanhcrl çalıştıklm·ı haber nar eşım lüzumunu h.isııetmit V<J cebiı·cteki 1 tırnııt oldufu bi.r araziyi geri 

1 F k t b d bi den verildi. Ben, llüı ı·iyet Kıısıd1> ı. k D h · im f' • •- ti le Sovyetlerin neler fSğrend·klerlni, - ··· 'a 0 
• un an ı;onr,R, z L U- t/ 

1
• K d bıçağı çekere ur anın werAnt. 

1 
a ut lzet'IDfl .-vyr er yap· 

• ftlr-..>•n ct"phe ettlklerfnl, neler ~ ı htÇl:ıtr yard,m \ cklcmeytnJ? Dİ Okuyan zatın bu Uil" haftalık ı r ara ı d L lk 1. - la t w h~ d d )A el 
~ rfü .... ...,... , emeğine samimiyetle acıdım. Zıı- yürjmüt ise e 11a -vgacı n ı •gı ..-:ın ur am ... 1 a21111 it • 

racaklarını hllmiyordu. Bir !;_;nver 1 Karat.an ynl•ı:ı~ sllzunu bitirmiş vallı, boıı yere yorulmue. - ayırmıştır. diğİJ1İ ve kendi tavanutunu teklif 
Paşa mcll#.lrsl nrdı. Evd ama, Ce. gib' duıdu. Paşa düJÜllÜ)Oldlt De- o. 'buyuk alıimitln 11 l: El O- e~n hayatta pelt aç kalmadım; 1 tarafından camiinavlusıına girmek Neticede cürmü meşhut U!<Ull- etmektedir. Aksi halde Finlin• 
nlaı ,.,g anm bu i•l ?. ı re k • r ııl.ı- n ek icı bıitun ın iyı. rar.nı ı ~ e• t l lz. '···ı 1 da la k ük •· d n 1 k . d" d b t )"kiri _ _. ___ L .-~ .. • lan bu ::iiı mi o kurk n, hır k ç fakat iki defa yeme• Ail • ıın: uzı::ı e mey na açı n uç 11.apı a cü su h ceza malı ·emesine verı- ıyayı • Utm e a -~· 
Jrn • yoktu, h:ıttu Env .. r Pıı ar. n lın 1 d :ı. u ıı ııl etıııi ı.nln • kişinin muhtelif tondaki ses! ııl ,. her iki inde de günl<'t<'..? kuısağıınn içeriye giı·lyordum. Biıdenb ı111 bur. ien Burhan Polin-:vj kalabalık tir. ha l-eUllde~ herkes gibl hnlı rdar nıı,, !ıu nnktnd:ı emnlyetlcrlrı 1 ıl , 
0 muştu. B•ınu, Sovyet do tl r mı 1 ,:c ıeı ızt. O halde iş, zaman, ı bir facla sahncsl tcnı il ctnıoktc s.ıcak bir lokma numa keskin lıir jçinde dövmekten 1 ay, kaıa.• BuJgariatan Dahiliye NUll'J u• 

1 . 1 t k t t k olduklarını zannettim. Ok~ınan yemek gırmedl; .nesirn ATALAY kd··ı·fteJ·knoılkınuınu ı·çgeclr; M.•.!tahfa da bıhc;ka~ rekm,eükt~.ııl 3 ,mumı' --~erL--li;;.; .. i"'"- edildi<Y:Oi anlatmakta güçlük çc:atıiye•<:'ğin zaı'lanın •ı re • ''e uvv~ ne er et- 1 pa""a muha\-ere olmalı ıııu ı • l ld U ••• " ., - liCJ ~ .. - uuı o 

ımnneclıvordu. mek lazımdı . .ı Jl klm Kııı. hnn yol- ·~ bu sıra nrda e e • f d 
1 

lgur. npse nuı, ·um er. mış er• ıtekzip ederken Bula-ar ordusu m· 
d d ıı b k u t k ses değişt"ı ml'nln nınn ı ını anla. cdeblldıgim hır ek - tn ın ıııı n . • • 

O V.k t Çe•-~tarın ıımum :rei• aş. n. on s r e u ·ıınna a • ~ıak kola"' la dnr.·ıcllı. ( Kııpektlr • lıl k f dır. try" atlraınm Ü,. balta müddetle ta-
"" d d •• " "" "6 mek parçasına bir gün 110 •nıı, bir ı o t ı tanc> i blı nı tcltğc kort-e __ • , • ·~· • !>ır"insld Yoldn,·ı. Cemal PaşnVl "ıye e I} ır u: zevk alnn seyyadı bı"ı"n afn lıız. 'k d Bi d • b d Ki L •· ıl-- davet edıld•a11•1 ihaber v•• 

h k d ki " gun domates, bir gOn ka) nanıış p ı. atma tay ı. r a ım daha ılerl•·· d!iieç.ı ilyüdü, J11ta:na ım. m ı.ır --:""'. --· . ... un kendi kadar mMhll':" m 3
' nl - ••• Afg 1 ıların ınuz '.l nıetten) '·ısn11 okunuı k"n (J( ,·. d · · l }' l d 1 tir Bu L-'-.... de B·..1-ar,.t .. k " ' tate katık oluı'<iu; peyn.lr pek ııcy- ım, taın ıçcrı~e gırnıietım, kofteclye k.ı\ • nJur aç o :m zava ıı ann uy. mtt • :uap,.... .... - am leden '-"etL-:ıl•, fnk:ıt çok d ;;._ ı;amiont hl ıyatı avdet cd nreye a. P ktir) kclı"nıesı"nln nıunfeı ıt su- d h k ki '· 1 1 :! '·I b d d d h L- d w •• !!1.1 diim" • ~ • " k r k 0 'ilk soframı ziyaret eden agır a n ço ) · "• ıı, uu unuyordum. mu: o r u .. an acıyı en e ı..ı um. Din aruc oıru auruaıeıı • ı u ı ı rrl ~ c ba'Jadnt bir adam o':ı:ı- ı d r · Ynni, oıadn. on defa r etti rette ve Riddetlc bng ını ıık blı k ü · d ı b ı· 1 lak k""f h b -

1
--

k ..ı i h ... bir konuk gibiydi; be.le et vo kotte ıs ara zcıııı e mcıcan gıb! kıznr· Şelıznce aeı camı av o um ı fJ. fÜP e traaD11yor. Petenı Yoldq :na~k vct multeıit bir i;"ınız zat:1ıaı 1 -ı L "e !in m nvnyı okunuşu vardı ki buna insanııı ·ı b 1 köftel d b l " fi " 1) ü ldi H ., 
k t k ı1 bl ı ıı· gıbi şeyler benim için erlşı nıez iıer nıış o an er en uram .ı am teci goz ınıun n ne ge . emen Muharrem Fe.,,; T()GA, tavırla Jca ..... ıladı. t ·rnr yar:ı l"lcaya n a ·, zr r.n 1t' c\·ki de .. ıl kulakları dahi taham- k 1 k k l d h k d h · b k k k lkh b !'"' ,,,_, t" 

... b 1; ki · .., • ııimct olmuştu. yu sc en o u ar n a ya ın ıın ve e:r eeyı ıra ara a um ve u "' ==-cemal Pa•ı. ve İsmet Bey bu Yul- j ·r. )ardım "' em yınıı.. O znnıan mul edemez. Onu dinlerken Na- d h k k" b" h ld b d ı taıt'-··ı-• 11 • d t ta k d 
" ı t k ı tJ " Ahçı d'"· .... a·nıarının önünden gc'"- n a es ın ır a e umuma o. = ıun e erın en u ra ora nn ,...-... -·--··'"-ııl • k ~•ıGında 11 c! n 14 e kadar ge ırse, c rıır menuıtııı le 8 guı'U- mık Kemal'in karikatarize edil. ,_.. .,. b 1 _, O d b ld 

aftn .s.v ü " p 1 mck istemezdim; bir yolum düı.Op mıya aıı auı. sıra a ana lir hol ayrı ım. V . I . hİ -._aı 5,,. aaat, Env"r l'a .. anın açlıg" ı ş ruz aşa mek istendiğine zabip olmamak oldu· a kin b" .1 b"l ••• 9CIZ8 ANft pr [J 
- ... ., de geçecek olsam, içeridekiler bt!nım • ya rımın ır nuım 1 c L"''"''''' VI 1 ~ -

41•nln bıtl .. t1:1tcmmek bilmez he· ..,...,.. imkansızdı. t ı d k 1 t b B neld"k 1 t b l J 
•

004

'"' ,. 1 açlıı-:..m ile alay edl.,orbr; bana gil· a m ya ermıını a mamış- 1: py. eıı SJl'ası .._ ı çe nn u nç arı 

-
n' nrdller. Yoldu, Pasıının Cemal Pa anın en yakın Te a:ılz Şiir okumak bir kabiliyet me- o' ı d · d!i - 1 · k d b k kııı t""hi • den • .,_,, t 

t l!i•oıl:ır gbi gellrdi. İşte bovlc r.a- n m on ; gozerım arar ı; oraya ının uya ışı z ..,, rın ıı-ye YıuLorl,)'O a._Lmıyon :n. -~1x.ı ceTapları Ye izahatı dınleın:. do tu ı>met beye, bir gün sormuıı- selesidir. Kclimclerın münferit ·' " ğ ı d cktlm H dô k d d c • · ı d ıc UllR • ~ ., manımda idi ki derse ~alışmaktan )'l ı ıp uşec . emen neı e «' er u .. 11rum. aıne;can aı· :ın ıac>· 
ten sonra, dedi 'ki: ı tıım: miinalanna göre sttin tonunu, )'orulmuşttım. Rengim uçmuş, goz duvnıa yıı landım; blr elimle duvn. kıık!Rra kftdar taşan hu rc~!tli ~'C.. •an aıafı hoktll'. Y61ıHJr 

_ Ne yapıu1ıanız yapınız, ne dcrw J - Enver Paşanın telgrafını aldı- şiddetini degişilrerek okumak kapaklarım kabarmııtı .• Aıkadaıım rı bir elimle de başımı tutu• ordum; ınekleı·in (ıı.ç midelerin zehri tıı'ka. lıklerd• ttlolofQmıyan rulı, 
ser tz devit Jr.. fakat biliniz ki Cemal ğı lıalde Cemal Paşa pekala Kab ide dinliyen1ere zevk yerine azap ve. coık. bir hava al!> dedi. bu hnlde beş on dukika knldını. znsı <milnde) nasıl göründCik!erıni batalılılıl•a Jüfınefe malt· 
Pqa, biıı i!o"'nver Paşa fi~ beraber kalahllirdi. Böyle yap aydı daha iyi rfr. Meseli: Taıı kelimeSlnin, Kcndimt bir pnr·a toplndıktan ncak ib•ınların yok'utunu çekmiş o-
o1ınad ğınıza 1nandıramıynl'aksı:-ı.:! olmaz mıydı? medlfılu sert olduğundan parfala. -- Nereye çıknyıın! İstanbtılda onrn kofteden birka~ tane a: p ~c- ~anlar b1llrler. ' lıümtlar. Lord Beacoa•fi11ld 

Bu söz karıı.ında şaş ran C~ma' - Bu 1mkinsızdı, dem1fti, çı.ınku nırca ına bağırarak ve kavga e- hava bile para ile alınır. mek istedim. Gonlum bir kuş glbl ller aıatıcı malını iıo+edi~ gibi göz Yukarıya bakmak; ilerlyc bak 
Pap, co halde ne yapalım!> d mf'k ee~J Paşa Enver Pa a ıle go fil'- der gibi ı"ddetle okunmnsı şart - Şuradan Şchzadcbıışvıa kadar köfteler üzerlnde ıuçoyor, faknt bir önQ:ıe serebili.r. Fakat bu serıı mak, ıı'iyi görmek, güzel örnekle-
ister g bt hmet Beye baktı' tan IOD· re'.: nun h rhangı bir heııapsız hare değıldlr. (Pamuk) kellmcc.in"n çıkarsın, bugiln Şehzade c. ntli av- türlO elim çanta) a doğru gftm"yor. bn~kalannı incitirııe bırakılmu sa·' rl arayıp bulmak, onları kendi· 
ra, Peten Yold:ııa dön-'ü ( .. ). ketir.e mini olmak, b 3 ıece onu te kin de, ayni mülahaza ile, vumu<:akh. lusunda pazar kuı·ulur; git orada du. Bir iki kofte t.enim kar.nımı nırinı. s~ygıaızca yapılan her teş. f ne Tehhff edlnmeknr. 

- Aııl n euıı olmıyan lı!r eey!! 1 ederek, makul ve nıaııt ki hır y a ğı nazara alınıp Azrail kaı-,151n. hem kalabalığı seyreder ın, hem de doyurmıyacaktı; en az sekiz on kof. birin önü alınıtrağı şilphc izdir. Ae:ıtı bakmak, bunun ahıldrr. 
taanmanızın, aiz'n lı;.ın fr.yd:ılı o~a. sevketmek 1 tıyor<'!u. Nıteklm e !er daki ha ta gibi fı.sıldıyal-ak okon_ Çmaraltında bir kahve iı;ertıln. le ycınell i<lim; bu da benim tam 1stıınbuiun ae'ldı: yüz lılni bulan Geri 'bakmak, kötüyii gez tır.el<, 
cıaftnı ır.annctmiyorum. R:.ı kat't lft1- Enver Paşa, Kabıldcn çekilen tel- nıası hiçbir usul ve ka 'd ~c sığ- - İyi ya; biliyol"Sun kahveye ve- blr hnftalık bütçemi sarsacaktı. Yıı. halkından kaç kl~i o yemeklerden fena ôı:nekleri seçmek ve onlara 
denis karpsuıda beQ nıı diyeb!lır"ıyı? &rafla tayin edllcn randevuya gdm·, maz ve hiçbir zevke uymaz. Ta. receğim on para benim akşamki ek· vaşça omdan ayrılarnk -yıllarclıın )·emek saadetine roatlı.a•·ı'lı"' 'fıılı hin uymaktır. 
Her şeyi a&Yl"9bn. Şi'ndl, kcwtınt%f ols:ıydı, muhakkak ki Cemal Pıı.şu sannu ve callyet, bir çok yerlcıde meğ'imin paraın. beri benlın gibi nice nice yok ullnr l()tfuna ut1·an11e ol'lıı pek az kader- Bunların ik"sinin ortaırıı yoktur. 
bir lih• benim rerime koyunuz! kendisini Tnrkıstan hareketinden olduğu gibi, ineatta da en hafif - ... Ne olursa olsun çıkmalısın, üzerinclç_ şefkatli kollannı açan- lılere h<>o görünmek i\"fn yôr bınlcrcc insan ya öyleJir, ya böyleıI:r. 

'Pet.lra Yoldaı biraa dtiş6ndiiktan menedebilirJi. ti.~~;~e .. ~1~lil~~u~~~ bağırmak senin biraz dolıışmıya ihtiyucın vnr. ulu çınarın altına doğru Derledim. kim eyi inc"tmek
1 

d9ğru knıadur? Yukarı bakan sıW.J"r, Jdıksek-
-ra: (D•V4•n 1'tır) bir marifetse, kabniyet nramıya Bütçen on para ile bozulacaksa bo. "'~• Ankara bclcd yesi ço tan buna likll'r<H! dol~an ruhlar•lır. 

dedi ) d k1 zulsun. Yoksn kafan bozulacak. Geçen g{ln, Sirkecide bir fokaııtadn ç:ıre bulmuş, bu ~ıınarık vu hı yrıtt Yllk· .... ·lerde do1 ____ ., lyili<-ı, - Cemal Paea, • m:ı em lüzum yoktur. Gırtlağına güve. ~.,.. .._.. ... "' 
-.. b ki h !ı: tJ cPekb dedim ve ae:rs kitabından yemek yfyorcluın; ı-engl ıuçak, clbl- göstcriı,ıtn ,önüne geçmiştir. Bursa -:ı.aJllx.ı·, fl•rı·..t a-mı•·an ruh-.ııı.nTer Pa .. nın D çır n .!re f' n- nen buyursun Radyo evine, mik. 1 la hl l d 1.l! • ..h c·· d" ·a bi ,,u-. ı:; "' ,,. ·- " 
de iıttraltlntı olmad itını, bıllk"ıı onu En ıfizel içtimai yardımlardan rofon b••ına. çılmrmış olduğum kısa tı n ce me ses! parçn parça o muş, cımnnııız, da uvyıc yapnıhı,..-1 r. ur uırb nıl j" r !arda, a,a(ıya bakan g&Ller gi-

bi _.__ F" . _ _..._ L '- ..,. indirdim; arkadnsım koştu, elim- bitkin blr kadının yine kendi kadar kaç Avrupa şe ı ııde dP iş ôy e ır. bl, bata .... lılı:tara dll•er. takbih ettllinW iddıa ed vonıunus. "ri Ulllll Jtr~nizı ver- un yer Bu takdirde b'- zavallı dı"nl"' b bl ğu 11 d 1 b 1 L.-'edi . . d • ll b .. " 
"' a - den ldiğıtlan aldı ve cııen ugUn r sefıl bir ,ocu n e n en tutnrak stan u ıu-;, yesının ege!'. aş. 

(•) Cf'Jfeftl ,..,_.. jllt "'" Af· ~·~~ Umumi emniyet ve yicilere Allah sabırlar verıdn. şey okumadan akşamı etn eli11ln> di. boynu lıtıruk btr hnlde yemekleı ı kanından bu kötd n acıklı rlerde el tnaana yaraıan bal, yakarıya 
,.wt.t.M ~ ,.,....,.fide Pff- ~al ıçan pıl1pn bapmızda ŞiW- snın rcıdro dixlqfcileritıdctı yere'k beni odadan dlflln fJlcanı. ııeyretm•s;, ara ınra ~uğun yemek- koymasmı yalnrmm. Çıınkü kımi baknnlardan, ytlrseklerde uçan. 
w• Yı>ld4af'41 ~mı el"et'• 1o. Turk Hava Kurumu var. BGlı.tı Yiiee.,. Yavaf yavat Süleymaniyeden Seh· !erden basdarmı g&ıtl!rme t bnrııı yer kimi bakar, ı."r g{ı ulUI bunıian 1ardan c.ı .. kt.ır . 
... ıa,....... j zııdebaıına doiı11 :vlneWiın. Vefa dert olda. Lokmalar ala mu 1-IFti· Jr.pu. B..- .ıll'ALAY 
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Odun nerhı 
çekide 115 

kurut fazladır 

f ~SON r~s~ HABERLER~ 1 

[ 7S6 ıncı ... , 
1 

lnglllz tebllll 
LONDRA, 24 (A.A. ) 

Kahire umumi .karaı.Phınıa :reıı • 
mi tebliği: . 1 Kayda deler mühim blr hidıııe o -
ınamıttıı·: 

Altn- tebllll 
BERLIN, 24 (A.Ao) 

Alman tebliii: - İngiltere)'e kar. 
11 mücadelede Alman muharebe tay
) .. relerl St. Gcorge ben.ahındaki li· 
man tesisatını, İngilterenin cenup 
aahilni ve l\lllfordhaven'i bombala. 
nntlardır. Buyük yangınlar bu hU· 
cumların muvaffakıyetle neUcelendi. 
i,-int göstermiştir. 

Dfiı,ımnn tayyareleri dün Almanya 
iizerinc blçbir alon yapmamışlardır. 

ltalyan tebllOI 
ROMA, 24 (A.A.) 

İtalyan ordulan umumi :kararga
hının 478 :numarnlı tebliği: 

Şimali Afrikada Tobruk cephesin
de topı;umuz. müesııir bir faaliyette 
bulunmuştur. Dilşmanın yaklaşma 
teşebbüsleri süraUe gerl püskürtül
mu tnr. 

lngllız tanıareleri Bingazi, _Trab
Ju,. n umu VC! Surata şchlrlerıne a
lm İaı .) apmıılardır. İki duşnuın bom 
bardıman tayyaıe ı du~ı·ülmüştür. 

T.:;ı;'Ya.r~ le kkülleı imiz Ak<lcııiz • 
de vol alan b"r d ışman gemı kafile. 
in~ t:ıaı ruz rıtmişlrrdir. 260_0 t.onluk 

mu cllüh b"ı 'apura t:ım bıı· ısa~et 
knydcdıln ic; ' bir infilak netlcesın
de vnpu. suratle batmıştır. 

Bin tonluk haeka bir vapur dıı 
hasnra ı ğratılmıştır. 

Dcnizaltılarımızdan biri Şllrkt Alc
dcııiule 12 bin tonluk bir petrol ge. 
misini torpilliyerek batırmıştır. 

(1 iltci Nlt.Jfldft 4'Mm) 

ruatile tesbit eden arkadaıımızın 
elde .stiti netice ıudur: 

Bugün İstanbulda depolarda bulu. 
nan odunlar, 940 Hneııi te;rinievvel, 
teşrinisani ve kanunuevvel aylarile, 
941 senesi kinunusanl, ıubat, mart, 
nisan ve mayıı aylarında Ol'manlar. 
dan kcsllmş odunlardır. Bu odunlar 
bu aylarda ve ondan sonra İstanbula 
ta"ınmıştır. 

Odun iki tUrlü kEıDir: Biri köy
lünün malı, ötcld mfizayedede arttı. 
:ranın üstünde kalan maktaların 
odunu. köylü, kendi malı olan odun 
iı;in devlete • çeki baıına • 1 'PJ.ı-22 % 
kuruş rüsum verir. Mii&ayede lle a
lınan odunlar icin de 18 kuJ'Uftan 
azami 100 kuruta kadar rüsum ve
rilir. 
Şimdi k6ylüniln hesabını yapalım: 

KöylO hamt 22~ kuruı rllııumu 
verdıkten sonra odununu arabasına 
yükler ve Kııradenizdeki odun iske
lelerinden birine götürür ve oradn 
toptancıya salar. 

Bu sene ilk aylarda bu ıekllde aa. 
tılan odunlar; m~e 100 ve diğerleri 
80 kuruttan başlamış, arta arta 
tf.'mmuz ortalarınn doğru meşe 130, 
diğeıleri de 100 kuruıu bulmuştur. 
O halde hesnp şudur: 

f stanbula sl'vkedilmek üzere Ka
radeniz lskelr.lerindcn birinde kayığa 
} uklcncn odun toptı:ıncı) a, rüsum_u 
ile beraber: l\tcşc iizamt 1521-2, dı
r: rlcri l22"Y.ı kuruşa mal olmuştur. 
llesabı tam tutabilmek iı;in 1 kclel<.>r
de odunun alınmasına ve sevkcdil
mesinc nezaret eden cetelecilerin çc. 
ki başına aldıkları 5 {!r kuruıu dn 
zammetmek lazımdır. O zaman mc
<Şe 167 ~, diter1erl 127% kuruı,ı olur. 

Odunu iııkelelerdrn lstanbula nak
lı>den deniz vasıtaları ilk aylarda be· 
ber çeki odunu 120 kuruta nakleder-
lerken ağusto11 iptidasına doğru ar· 

Gi niln ,aı•ı 1 ta arta bu 150 kuruşu hulmuıtıır. 
········-····-·-· 1 Fakat bu Qcret iı;indc odunun iskele. 
SovJeller ln de yüklenmesi •e İstanbulda depoya 

harp ye 9Ulh indirilmesi de dahildi!. Şu halde is-

i 1 tanbulda depoya tcslım edilen odun 
. aJ• er toptanCl)'a ilk aylarda: 

"(B.,•doZ.dnı cı.•GM) Meıe 277% 
ya ile Almanyanın ara1ını b~I- Gürgen Tesaire 247% 
ması için Vatikamn t avaautv rıca Son aylarda, 7bl afustos baeına 
edildiği zaman P apa «din d iif· kadar: 
manlığı eden bir mliletleıt cft'e- Meşe 
yan eden bir bo ivtmada ara bul· Gürcen vesaire 

807'1 
2771,2 

mıya kaDo,amı1acaiını sö yle- kuruıa mal olmaktaydı. 
mitti. Maiski yoldatıın Sovyet- Dikkat edl111'6e cörülilr ki bu be
l • d' dütmanı olmadığını ilan sap, hep izaıni cihetinden tutulmuş 
enn • 

1~ ldan ıelebilecek bir ı' •e odunun köylO tarafından 80 laı
etmesı ~~lif. k bulacaksa ruşa satıldığı günler hiç kale alın-
uzlatmmı tca ı vu u t 
b imkA vermek içindir. 1 mamıe ır. 

una "". . .. l· Şimdi bu yekOna Fiyat l\Iürakabc 
Sovye6erm Londra Büyuk E Kom.isvonunun kabul ettiği yilzdc 10 

çisi bu zemini buırladıktan sonra kaı·: ilave cdJııce, odunun İstanbul
memleketinin pek mü.:kül bir daki depolnra yuvarlak hesapla: 
mevkide bulunduğunu İ:ıah et- Jıfoşenin 338 
mekte ve bilhassa: «Ün iiç hafta- f)ljf.'rl<'rin1n 305 
l k harpten aonra Almanlar Rus- kuruşa satılma ı ilctıza eder. 
yanın en mühim iıfhsalit v~ sa- E ns('n bütün odunun ancak y\iz. 
nayi mıntakalannı z:tpt~t~. tler· de yirmi•i ın<'şf.', yüzde S<'kscni ise 
dir. Alman h!!rp rnalunesı yukse~ giırgcn, ka~ln, kaınağ vesaire oldu. 
tahrip kuvvetini muhı:Jaza edı- ğunrlnn, "nsnti he npln odunun, is. 
yor. Kıstan yardım umanlar al- tanbuldaki depoya; 320 'kuruşa sa
danıyorİar Rusya b1.itiin hür rnil· tılmııııı icap eder. 
ı l • :.cı muhtaçtır» di- nnlhuki Flvııt Mill·aknbr. Komi"· 
et enn '!ad ıtm_ınta kt d' Bu "onunun koydu~u narh 4'-15 km\lş· 

yerek un a ıs eme e ır. J 

··:ı1 Rusyanın haki- tur ! 
so ere nazaran • T k delim ki: Bu he~ap, odu. 
katen müşkül bir vazı~etle bulun· nun e vı:rd:nlz naklh·c inin ço'k ucuz 
doğunu kabul etmek lazımdır. olduğu zamanlurdakl fiyatlar hiç 

Sovyet Büyük Elçisinin bütün kale alınmıynrak, biliıkls nrtmış o-

d•• ad · tedibi yardıma bl\•· lan fiyatlar nazarı dikkate alınarak uny an ıs ,, • k ·· 1 k d h' ı; -1-ta A ika inıiltere olma ,·arıılmıqt r. Ov ev ·en n ı. g ru u. 
mer ve bul nmaz- }·or ki al'ada 115 kuruş fark vardır. 

ibere, derhal ko~an . u srna Yoksa eğer kılı kırk yararak bir 
aa, R•p herhansı bır uzla. c.l he ap yapılsa. toptancı );ne yüz.de 
İrnltimm ..... tırmak zaruretm e unu kazandığı halde bu fiyat 
kalacaktır. M. Maiskinin ~ mem· ;:kili 300 hatta 290 a ineb Ur. 
leketinin içinde çırpındıgı çok Vaz·vct bu iken nasıl oluyor dn 
miifkül ,eraiti Sovyet harp gaye· odnnn ·• tııt:ınbulda depoya teslim fl
lenle birlikte ilin etm~nden çı· yatı olarak • 435 kuruş narh komı. 
•- .. c1 Ludur r f~c 11.nlaşılnınıvıın nokta budur •an mana a u • ,.o . · ,._1 T ASViRi EFKA R ki yarın da onu iıah edece,. z. 

ANKARA, 24 (Hususi) 
K&y Koruma sandıklan devirleri

nin himayesi, sandık mevcudunun 
.r ve sene nihayetinde hesaplarm 
devredileceğine dair Ziraat Vekiıle. 
tince bir tallmatıınme haı.ırlanmış· 
tır. Şehrlmil!!de toplanan draat mü
detrlerinln tasvip ettikleri bu tali. 
ınatnamcye nazaran her mahallin 
iJtihsal vnr.iyetl f6zönline alınarak 
ınilstahdim1n en ziyade paralı oldu. 
tu mevsimlerde , tııhsiU\t yapılacak
tır. Tahsil lı;ın yapılan tebligattan 
itibaren 10 gün zarfında ya parayı 
yatırmak veya itlnu: etmek lazım_dı.r. 
Aksi takdirde Koruma Hf.'yeUcrının 
tayin ettiği pnralnr için tah ili _cm· 
val kanunu mucibince lcrai takıbat 
yapılacaktır. . 

Bu kabtl vnkalarda köylulcnn 
lıaczolunmıyneak ve eatılmıyne11k eş. 
Jaları tunlardır: 

Borçlunun zaU ve mesleiline Hi • 
zumlu ('~ya1nrile yatakları, dıni ki
tap ve ~)alar, borçlu ve ailesinin 

!1.~~H:.~ı .. ~~!~ .. ı.~:.~!~.~:~~ .. ~!?~!.!! 
Tasviri EfkAr 

Nüı'ha.. (5) Kuraştor 

1: :I Tii.rkiy• Hariç 
Abone Şeraiti 1 __!!!" fçtn 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Xr. 
Alb aylık "'"'"".. 760 > 1460 :t 
:fiç aylık ............ 400 :t 800 > 
Bir aylık ............ 150 > yoktur. 
DİKKAT: 

Dercolunmı:yan evrak iadı olunmaı.. 

cilt hayvanlan, nakil vasıtaları, zl. 
~aat i.leUeri, sut veren hayvanları 
ve tohumları. 
Yetişmemiş her nevi toprak ve 

diğer mahsuller de yetişmeleri za • 
manından en çok iki t\Y evvel harzo
lunnbileccktir. 

Talimatnamede blr seneye ait 
borçlann nynl sene içinde tah,.il 
edilrrek gelecek senelere df.'vredilme. 
mcsi de esas olarnk nlnımışt.ıı. 

Ayrıca ınuraknbe he) Ul r.ııiıı ted. 
birlerine muhalif hareket edenlere 
de bir liradan beş liraya kadar ha
fif. para cez.ası ,·erilcccktir. 

Fındık ihracata için 
bir karar 

Ankara, 24 (Hususi) - Ticaret 
Vekaleti, cuval sıkıntısı devam ettl
i.ri müddetçe ihıaç edOecek iç fın. 
dıkların gayrisafi yetml;, 'kilogram 
ağırlığında olmak üzere iki adeditam 
2 5 ve 2,25 libttllk çuvallarla ihra
~na müsaade etmiştir. ........................................ 11······· 
Muratlıda şiddetli 

yağmurlar 
Murath (Hususi) - Muratlı· 

ya fiddetli yağmur yağdı. Yağ
murauz geçen bir yazdan aonra 
aulanan toprağı çiftçiler sürmeğe 
hQfladılar. Geçen senenin mab
aulündea .iyi para alan çiftçiler 
bu 1ena fazla yer eJunekteclirler. 

Lııdra koıleraısı 
ıa,ıaıdı 

SOVYET 
tebliği 

(1 inci MIMf.U. clcı. .... ) (l .._ ..ı.u-.. ._, 
Zannedel'ııem SoyYet Bilytik Elçiıi rafında 30 bin ve Özel adaaı mu

llaiaki, kendJ hlikumet.1 :namnıa mü- barebelerinde de l .f bin kiti kay-
him ~~a~tta ibuluna~akbr. bettiklerini bildimıektedir. 
~~:~inııuzd:ı~~~Jı~~~e ~:ıı:ı~~ ~ 24 (A.A.) - Ruılar 

bu harpte, blr çok nesiller için Av. cepherun merkez mıntakaıında 
rupanın ve bcı,ıcriycUn mukadderatı yeni bir yerde muvaffakiyetli 
taanün edecektir. mevzii mukabil bücumlaıda bu. 

Sulhçil ve .sulhu seven milletlerin lunmutlardır. Bu mukabil taar
Naz.i boyunduruğu altına girmek ruz Smolensk'in 125 kilometre 
tehlikesine maruz kalmalarına ve timali tarkisind Lukof mıntaka
Hitlerci hıraızlarm tehirleri ve !köy_ ıından y ılmıt~ 
leri tahrip, topraklan töllere çevir- L ap ' '11 · 
miye ve yüz binlerce insanı öldür- ond.ranın asker~ ma~.f 1 ern~-
miye de-..am etmelerine m6saade e. de fU cıhet de tasrih edılıyoT ki. 
dilemez. Ruslar, Leningrad mıntakasında 

Bitler Almanyası ve miittefiklerile çok iyi tutunuyorlar. Burada 
çarpışan bfitün millet ve devletlerin Almanlar bilhaaaa subay itibarile 
va:ıi:csı uıütccavlzi kat'i ınnğlüblye.. çok ağır zayiata uiramıftır. Ba
tle lugr~tmnktıifr E.u d:~etlern''e ·mllr • zı Alman alayları subay mevcut-
et er ,ıu vaz f.'nın ı..umam e ı nsı )arının ·· t ·ı_· • • k b t · ) 

için biltün kudre:t ve kaynnklarını • uç e 1 "'-111nı ay e mış er. 
bir nrayıı koymalı ve hedeflerine drr. Havalar 4a fenalaşmakta· 
varmak için ne gibi vaeıtnlnra ve dır. 
çarelere bnııvurulacaırını tcsbit e~ Kiyef mıntakasında ~iddetli 
melidir. Bu nzife müttefikler mcc- muharebeler devam etmektedir. 
li~in~c teınsll edilm.iş bu1un~n bütün Orada çevrilmiş olan Budienni 
hukumetJcri bh-lcştirmcktcdır. ordusu askerlerinin çemberi kır. 

Harp sonrasının enternasyonal mak için y t kl teşebbüsler 
münasebctlerı, gf.'lecf.'k ne illcıi Na- hakkı d a~Aı a; kt B • 
zi%mln dehşetli cürilmlcrinden masun I n a ma uma Y~ ur:. u 
tutınalc esasına 1 tinaden tanzim c. nun a beraber ](jyefı mudnfaa 
dilnıelidir. Hu vazifenin muvnffnkı- eden kıtalardan bir kısmının ri
yetle başarılmasının mfimkun oldn. cat edebildikleri muhakkaktır. 
ğunn ve knt'i, nihai znfer netice5in- Maamafih bu mınlakada vaziyet 
de enternasyonal bir işbirliğinin ve karanlıktır. 
sulhı;ü mUletlerın arzularma ve hür. Moskovaya yapılan akın 
l"iyet mcfkürelerinc u>•an bir dostlu- Moskova 24 (A.A.) _ Tass 
ğuıı tcmelttışı atılmıl! olacağına Sov. ajanın b'Jd' • 
yetlc.r Rirli.h-i tnmamlle kanaat. ge. t ırıyor: · 
tirmiş bulunuyor. .. Ge~en gece Alman hava tc~ek-

H eı· milletin "1stikliil hakkı ile bfl. kullerme mensup bir takım tay
tfinlüğüııü ve iten iktısadi refahının yareler Moskovaya bir hava alcı
en iyi 11urette inkişaf etmesi iı;in lü. nı yapmıya te~ebbüs etmi~lerdir. 
zumlu ve mütenasip göı·eceği iı;Umai Düşman tayyareleri. bataryala_ 
sistemi ve h!llrfimct ıe'klini seçmek rın ve Sovyet gece avcı tayyare
hakkmı Sovyetler Biı'liii müdafaa )erinin ateıı,lerile dağıttlmışlardır. 
etmektedir. B I 

l\Illli hakimiyet haklarının mütc- un ardan yalnız ikisi tehir üzeri. 
cavizlcr tarafından ihliilini ''e mütl'. ne gelebilmiş ve az miktarda kü
caviz devletlerin kendi iradelerini çük çapta infı1ik ve yangın bom
ditrer milletlere kabul ettirmek lı;in balan atmıtlardır. Hasarat c-hem 
yaptıkları büU1n teşebbüsleri Sovyct- miyet.izdir. 
ler BWl.ii miitemadi;yen takbih et • 
mJştir. 

Sovyetlcr Birliği hükümeti şimdiki 
enternasyonal vadyctte cok büyük 
bir ehemmiyeti olan Churchlll • 
Rooscvelt deklarasyonunun esaslaı·ı
nı kabul ettiğini ilfin eyler. 

Bu es•rın tatbikine Sovyet
ler Birliği hükumeti ve milleti 
kuvvetle yardım edecektir. 

Sovyetler Birliği tecavüze kur
ban giden ve anavatan toprnklnn 
nın istiklali uğrund:ı çarpışan miL 
letlere elinden geleni yapmağa 
yardıma hazırdır. 

Sovyetler Birliği umumi silah
urlanmanın kabulünU dıırmaclan 
teşvik etmiştir. 

Sözü Ruyasada din mesı•l<"sine 
naloleden Sefir, ~Ö} le dem istir: 

Sovyet Rusya, diri lıcr millet 
İç.İn hususi mahiyette bir is adde
der. Birçoklarının iddiaları hi
lafına olarak mcmıeketimde dine 
karşı zulüm yapılmamaktadır. 
Kadın, erkek her vatandaş kt>ndi 
vkdanına göre inanmak \'cya 
inanmamakta muhtardır. 

Edenin beyanatı 
Londra 4 (A.A.) - Mütte

fikler arası konferansını açan E
den demittir ki: 

Geçen 1 2 Haziranda son top• 
lantımız esnasında, tarafımızdan 
akdedilen konferansın neticesi o
larak mesai çeTçevemiz'n bır kıs
mını teşkil edeb lecek olnn ~eni 
bir işbirliği safhası açabilece<•i
mizi ümid ettiğimi ve bu sayede 
zaferin istihsal edilt>ceğiı•İ ve za
feri müteakip sulhc varılacağını 
söylemiştim. 

Son11ncu konfe .. ansımızd n bi 
az sonra Hitlcr mutnd 4 fıh yC"sİııi 
tatbik ederek haber verroeclı-n 
Sovyetler Bir1iğine taarruz etmiş. 
tir. 

Beyanat 
Moskova, 24 (A.A.) - Salı ak .. a. 

mı toplanan matbuat konferansında 
Sovyet. sözcüsü Lozovsld 4 Sovyet 
ordusunun muhasara edilmiş oldut"U 
hnkkındaki Alman idıllalarını tekzip 
<'ylenılştir. 

Mumaileyh şunları söylemiştir: 
Almanlar evvclii beş, sonra da 

döıt ordun un sarılmı,ş ol doğunu 1d· 
Clia eylemişlerdir. Bundan evvd gnrp 
Cf.'phr.sinde ordularımızı çevirmek te. 
şcblıusundc bulundular, fakat mu. 
vaffak olamadılar. Cenubu gıırbide 
de bu hareketi yapmıya muvaffak 
olamı) ac.-ıklardır. 

Loz;ovski, fngilteredtı teıkll edilen 
cRusya için tank hnfta J> ııı hara. 
retle t.lısvlp ett'kten sonra Kiye! ha
vıılisindc hnva :faikiyet ne ait b"r 
eualc cevaben, Almanlnıın bu faiki. 
yeti müktcsC'p olmadıklıınnı, faknt 
tnnk listünlilğüne malik olduklaı mı 
sol lemiştir. 

Mumaileyh, Avrupndn bir ı;ok t:ab 
rıknlnl"llı Almanya hesabına çalıımış 
bulunduklarını hatıılatmıetır. 

A lman1aıın tn} ynrc zııyiııtı bizim. 
k;ndt'n ı;ok ııgırdır. Alman hnvn kuv 
vetlcri clyevm kuvvetli olmakla be. 
raber btiyuk mikyasta zayıflamıştır. 

Mumaileyh, Mareşal Budlenni'nln 
azı! ve yerine General Rontcv'ln ge
tirilmiş olduğu ve Sovyet Baltık fi. 
lo una mensup 28 harp gemi ınin 
İsveç makamlarına teslım olarnk o
rnda goz altı edlldiklcı i hakkında 
yabancı mf.'mleketlel'de fnti nr edl'Jl 
şayiaları hayal mahsuliı olarak tav. 
sif ve Alman 'Baı,ıkuınanJanlığ-ı tıııa
fından şark ct"phcsinıfokl Alnı:ın ıa. 
viatına ait olarak hıldil'ilcn ı aknm
lıırın gulnnç olduğunu bt'ynn ile 
Rl1s. Alman harbinin ilk 70 giln 
z:ı f·nd:ı Almanların lnsıınrn tclefa
tını 2 mllvon 300 hin kişi kadar tah. 
min <·vlrı'llı;.inl ilave t'yll'l'!Iİ tır. 

Budienni taarruza. geçnıit 
J o lra. 24 < \ \.) (' nuılta. 

Budlcnni, k alnrını l"ivef nıırtaka. 
.:ıı c'ım ı;dm1lyc lllU\ affak olup, 

,.,ıtı Almanlara kaı ı şiclcl tli mu. 
kabil taarru tarda bulunm3ktadır. Sovyet hiikumetı ve vntandaıı-

lan dünyanın takdirini mucip ~- •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ••• 

lan bir foad ve Ce<Jarr~le k( ndıle. General Wavell 
rini müdafaa etmektedirler. Tı"flı"ste 

Eden netice olarak şöyle ue-
miştir: 

Son Rooseveı1t - Churchill ael.:. 
larasyonu münasebetıl•· bir karar 
sureti takdim edilecektir. Müt
tefik hükumetler bu kınar sureti
ni tasdika davet edileceklerdir. 

Karar 
l.ondra 24 (A.A.) - Mütte

fikler arası konferansı, R~oaevelt 
ve Churchill tarafındnn tasdik 
edilmiş olan cAtlantik mukave
le"i:t nde muhtevi prensipleri tas. 
vip eden karar sute•inı ittifakla 
tasdik etmiştir. 

Gıda ihtiyaçtan hakkında 
Londra 24 (A.A.) - Londra 

da toplanan müttd.kler konfe
ransı, müttefiklerin müşterek 
hedefi, gıda maddelcrilc nıalze
menin, kurtarılan memleketlerin 
harp sonrası .ihtiy.ıl larına tahsis 
edilmesi olduğunu müttefikan be. 
yan etmiştir. 

Polonya ye Çekoılovakyanm 
talebi 

Londra 24 (A.A.) - Mütte· 
fikler arası konferansında Çekos
lovak murahhası Masaryk tarafın 
dan Çekoalovaky:ı ile Polonya 
namına, mü,terek bir beyanat 
tevdi edilmittir. Bunda billauaa 

Nevyork, 24 (A.A.) Unlt d 
Prcss ajansının Londrndan öfııcn fi
ğine ğöre, 111ndistandukl Jııglliı 
kuvvetleri Raşkumancfanı General 
WD\cll, Tiflise muvıı nlııt etmiştir. 
Su~lendlglne göre Wavcll, Knfkıısya 
mıntaknsının mildafaasını hazırlıyn
caktır. 

Unitcd Press ajansının Uii.vc cttl
ğiııc görf.', İrun dcmhyollarının ta. 
mir edilmesi, strntf.'jik bir chrmmi. 
yeti olıın Sovyet petrol kul ulannı 
müdafaa etmek için belki oo bir İn
giliz hey('ti seferiyesinln Sovyct 
Rusyaya gonderileccğini gb termek· 
tedir. 

Orta şarkta 
Kahire. 24 (A.A.) - Dun neşre. 

dilen re<;mi bir tebliğe gör<', Gcııernl 
Wavell ile General Duchinleck dun 
Ortaşarkta biı· yerde buluşnı~şlnr, 
Ru ya, Ortnşnrk ve Hindlstnndakl 
a kcri vaziyet hnkkıııda glirfişmü~ • 
terdir. 

şöyle denilmektedir: 
Çekoslovakya ve Polonya hü

kumetleri. üçüncü .bir Alman har. 
bine karşı muhafaza tertibatı a
lınması lüzumuna kail bulunmak
tadır1ar. Almanyanın yeni bir 
taarruz için kulamı.bilecewi ve.sı
taları tamamile tahrip etmek icap 
eder. 

Sahife : 3 ~:w!m!!!!!!!!I!!' 

A • 

ASKERi VAZIYET latafa F1ztl Pqadu... Fethi Okpra 
Kırımın Is tll&sı 

(l *"..,,,., ... cif-.) 

'Yll l'Uf tekllmbe m11....tfak olan 
Sovr-t klnTetlerbıi tazyik edip illl· 
!la et.- "Ya )'elli bir •uka.....t 
söatermelerine bakin vermemak; 1-
ıilnetiaü Kırım yanmadaaım iatDI 
ederek Sovyetlerin Iaradenia filo • 
•Wlu ortada11 kaldırmak... Biriııel 
imha :lei devam ediyor • .22 eylül ak
ıamına kadar Almanlar, 880 bin a. 
sir aldıklarını, 570 tank 'Ye 2100 top 
tahrip Teya fttinam ettJklerinl, be-

Tetr1u171 Yazan; Ziya Şakir -·-
Tallt Pap (a Tetrlnlevvel t3S4 • t3ta gUnO 

8adllretten latll• etmı,ıır 
şinci Sovyet ordusu kumandnnının ı 
da eairleı· arasında bwunduiunu ve Şbndi, Talat Paıanın hayat.anın 1 Paealarla snir kızıl tübatt-ı Nıwr. 
60 So•yct fırkasına amlc tamamlle en nıllhlm ve en nazik bir denesi· ları deiietırıp (harp memlleri) ara.. 
imha edilmfı ıtözü ile bakılabileceği- ne.. (1914 • Cihan Harbi) nin 11on 111na glrmemif zevatı etrafıaa topl .. 
nJ bildiriyorlar. 'Jılahsur Sovyet ku•. sQnlerine celmiı bw11nuyoruz. mak istedi... Fakat, kendisinoı aa.. 
,·eUerl müteaddit parçalara ayralmlf Harp, kaybedllm.iıti. Ve. Os- m mi bir ıutttte merbut olan (lbt. 
olup bunların ecıta llfat, dar ..ı... manh fmparatorlutuınuı feliketlle hat ŞOkrü bey) ve dığer candan ar. 
!ara aılnıtınlarak karadan top ate- nf.'tıcelenm1şti. Halk, heyecan için- kndaılarile J'aptığı .mQukerelPrde_ 
ılle ve havadan bombardımaıila im- de bulunuyordL Ve he.rlt111, bu bü- bu ted'>irln de hlı;blr fayda temin et. 
ha olunmakta ve ölümle teslim ol - yük .felaketin mü11ebblplerine lilnet miyeceğine kanaat getirdi. Bnr.a bl. 
mak arasıııda bir karar "fermiye :ıe- otuyordu. naen, artık ıalast karannı birer bı-
bar edilmektediı-. (Cemiyet), çok müşkül bir vazlye. rer tatbike girişti. 

İkinci takip işi hakkında yeni ha· tegirml~ti. Senelerdenberi (cemi- Evveli, (8 Teır1niene1138' - i18) 
beri er yoktur. Sovyetlerln Moekova. yet) in markaeını taşıyarak bl.,b1r gimü, ~ada ret.ten istifn et.ti ... Padl. 
dan Harkofa eimendifcrle yardımcı dalnereli işlere girlşmı1 ve büyfik ph Vabidcttin, Sadrizamlığa 0.JCn. 
kuvvet gondermelcrı ihtimali vnrdır. ;ıarnlnr ele geçirmiş olanlar, elmdi dra Sefiri, Tevfik Pa~n) yı ııetirmı. 
Böyle bir şey vaki ise takibin birkaç btrcr tarafa çckilivcrnıişlcrdi. nunlnr ye knrar VCJ"di. 

giln için gccİktirilmeııi mumkuııdilr. da cemiyetin lidcrlerl aleyhine ateş Tevfik Pa§a, Londrndan geldi. 
Sovyetler Hıırkofu elden çıkarına- pOskürnıe'ktelerdi. Fakat kablnt'lo; tl'şki1 edenıf.'di. Vah-
mak veya tal1ribiı11 tıazıl'lamıık isti- Çok tnhiidlr ki cıemiyetin erkanı dcttin bu defa sadal"f'ti (Ahmet f z. 
yorlar. asllye•l bu vaziyetten son dcttccde 1:Ct Paşa) ya verdi. İzzet. Paea, ( ı' 

Üçüncü lıareket olan Kınmın isti. mfitcc3sir oluyorlar .. Vnzi)etl ı~lahn Te,nnlevvel) de kabineyi teşkil ede. 
lası daha mühim adımlarla .Derlemek çare 11rıyorlardı. Fakat-, arbk Jttcn rf.'k fiilen sndarct mcvkiine g eti. 
tedir. çe"kilmcktcn bnşka, hiç bir çare bu- Şinıdi srra, (ccmilet) in mukadde. 

Dnieper nehrinin Kenoıı civarın- Janııyorlardı. ratını hallctmı) c gelmişti. Bu da 
daki aşatı kısmını Berbıln,· taraftn- Taliit Pap, artı'k knrarını Vl'nniş- eak, bir (koııgreı de )apı':ılıilc k. 
da gcçmiı olan bir Alman pıyade tn. ti. Yalnır. işten değil, fena cere) an- ti. 
meni Kızıl kuvvetlerin mukabıl ta- lrıra sebep olrr.nktnn korkarak cıta
arruzlarmı defederek eldr. ettiği dan da eekilecek.. memlekeUn iıilera 
köprübatında sebata muvaf!ak ol- bir kl>t86inde, neticeyi bekllyeeckti. 
muş ve diğer kuvvetlerin rıcbrin sol Nitkim, bazı arkadaıları da bu fıkir. 
sahiline geçmelerini temin cylcmıı • delerdi. 
tir. Bu hareketlere Rumen kuvvetle. Fnknt, memleketin vaziyeti, bu 
rl de lttirak etmiştir. Bir Alman fikri derhal tatbike nıtlsalt defildi. 
kolu Azak denizi kenarına gelerek Biihusus ortada, on senedenbcri b6-
bir yandan :Melitopol clvanna var- kQmeUn Te mllletın mukadderatına 
mış ve diğer taraftan Rumen kav. hilkmebnit olan bir (cemiyet) vardı 
vetlerile beraber yaptıil'ı bir baskın ki, bunu 0 müzebzip vaziyetti! bıra. 
harcketile Sivastopola giden demir· kıp çekilmek mfimkün değlldi. Ta. 
;yolunun geçtiği berzahı ele geçire- rlht bir seyir takip etmiı olan (ee. 
rek bu ~nahın ~nubundaki Dan· rnlyet) i bir neticeye raptetmek el
kova veya Dschankaf ıehrlni uptet.. 11e111di. 
mJetlr. Esasen cemiyet de, yavao :ravae 

Bu me hur ve tarihi .kongre, '• r~
rin is:ıninin 1 inci cunı!l gunü sabahı 
merkezi umumi binasınd:ı içtlına t t.
ti. Sabık Harbiye ,.e Bahriye Na
zırlan Enver ve Cemal Paşalaıdan 
masda, cemiyetin en nüfuzlu azata. 
rından 120 zat bu kongreye ıştırıık 
etti. 

Talit Paşa, yorgun ve rnflteeM!r 
bir halde k:lrsüye geldi. Kongreyi 
açtıktan sonra, uzunca lıir nutukla, 
eneli cemiyetın bfitün hizmetler' 1 
izah eyledi. Sonra s6zü (vazı) ti 
hazıra) ya intikal ettirer('lt, haı p 
esnasında yapılan ıuilı;tinıallen açık 
bir llsanla itiraf ederek: Kcnıon tarafından ilerliyen diier lnfinha clotru y6riiyordu. Cemiyete 

bir Alman kuvveti de Perekop ber- menııup 'mebn!!lardan ber gfin bir - Harp nz.adıkca, iaşe ve Te11a1U 
zahını ele geçirmiştir. kaç zat, fırka grupundnn ayrılarak nakliye umurunda türHl ı,ürlö ) ol-

Kırım yarımadasını ve Sivaııtopol (Fethi bey) ın (l) etrafında topla. llUluldar yapıldı. Bunlan fnUr t
knlf.' ini mfidafaaya memur Roleevlk nıyor.. Mecli3te, yenl bfr grup tc- memelt lizımdır. Bu gibi vakalan 
'kuvveUerinin Daııkovn cenubunda ~~kkftl ediyordu. Cemfycttr. dalltn- menetmelı: ve mllııebbip!erlni t~ ye 
müdafaaya ı;alışbklan anlaşılıyor. vult ve çanak yalayıcı güruhunun eylemek lizımdı. Hükumet, m&Rle. 
Almanların Kırım yerımadasını ve ise, yerinde yeller eaiyı;ıri!u ... Bll gf. eef bu Ta:r.ifetıint de yapama"' " 
Sivastopol hnrp Umanını bir an ev. dişle cemiyet ideta infisah edecı>k.. tır... Fakat, yolsuzluk yapanl r 
Vf.'l ele geçirmek istemeleri kcndilcrj lnkıli'ıbı yapan bu tarihi ınfi• sese, meydandadır. Yani, bir.!ı. Ve buna 
için gayet lüzumlu bir karnıdır. ,... binaen, bütfln mesuliycti kabul et rt. 'Jl!'k elim •wr ikıbetle söniip gide- ~ 
nuna muvaffnk clduklnrı takdirde ccktl. liylı. Blztm yerimize geçenler "e 
Odf.'11ayn denizden yapılan sevldynta bugunkii hükümetı' idare e<l nl r 

Taliıt Pap 'bir aralık kabir.edl' 
mani olabllf.'ccklcr Vf.' bu ynl'ınındada tabiidir k1 bunları nazarı dikk e 

ı 1. 1 • h tebeddQJ ynpmakM Artık halkın diken 
ıslah ve tanzim <'< f.'" '' crı nva Us- alarnklar .. \TC' bizden hesap "Orftc •·. · i ·r d d k K fk gıbi go2üne batau Enver ve TaHlt ., " " Jcıındcn stı a e c er(' n n ynya lnrdır... Bizim eiya .. et.1m·%, ma up 
hava tnaıruzlan yapacnklnrdır. Sı- (1) F'ethi 01..ıtcır. oldu. (Dcıamı 1.nr) 
vastopolun zapiıle Knra.dcntıdekl •••••••••••••••••••••••&•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sovyet filosu ya imha olunacak veya 
kötUi·um bir hale J";elec lttir Alman 
tnytnrclcri fmdid n Kundenlzil ki 
So"') et harp ve tıc:ıret gemilerine 
karşı mühim taarruzlaıa başlnmıf. 
laı dır. Dm nda da hava "e dr.niz kuv. 
vetleri nl'nsında çarpışmalaı· gö.ze 
batmakta ve netice deniz ku'°"ctleri 
nleyh1nc doğru :; ü rümektedir. 

22 eylfılde Alnınn hava kunetie.ri 
Karncknızde bir kl'uvnzor, iki des· 
troyer, bir tn-.yure defi ı::cm1ııi ve 9 
tkaıet gemisini bntun:ı 11lnl' ve di. 
•rr ;J,i harp gcmisile iki l ı.J\ ık n:ık· 

!iye ~emisinl a• vcrmfe'<'rd r. Bu 
taarruzlar her h"Ün devam et ekte 
vo yeni zayiat kaydolunmıık dıı. 

Bugunlcrde Bcsarabya hilleriıı -
doı ve Tuna a7!ızlanndan Kırımdaki 
So~ et müdafaa mc\ zil ı 1 geı ılcı ınc 
haudnn ve denizd<'n taarruzlar, ih
ı·aç ve havadan in llrme t('ş..,bbl1sl ri 
va~ olnbilir. Alnınn hn\"a kUV\ etle
rinin Sovyct deniz vasıtalannn ikar
şı tanrruzlara devamı buna delllet 
edebilir. 

Eski Ordu Kumandanlarından 
Emekli Gene.,.ııl 

ALİ IH S A N _SABtS_--= 

Roosevelt'in 

ALMAN 
tebliği 

(1 inci ıaJıif~detc uvom) 
Harkof önünde 

l\'lilano, 24 (A.A.) - Stampa ga
zete 1 Alman ileri kollarının Harko. 
fwı önlcı'ine geldiklerini blldiı mck
lcd r. 

Leningrad önünde 
fürlın, 24 {A.A.) - D.N.B. ajıın

sının .ıı11kcrl kaynaklardan öğrendl
ğıne gorc Almı:ın kıtalarının Lenin. 
gr.ad linundekı hareketler! 23 e~lül
dc de muvaffakıyetle devam etmiş • 
ilt. 

Şiddetli muhnrebelerden soııra Al
man kıtnları l!tihklimlnrdan bir kıs.. 
mınt daha ele geçim1lşlerdir. Bır 
Alman tümeni istfhkliml~rla takvi)e 
edilmiş ııahıa me\"zilcrinc girerı..k 
Oeı lemi;, ve şiddetli sokak muharc.. 
be! rinden sonra Leningrad civann
dn mühim bir mevkii zaptetmlşür. 

Dığcr bir Alman tümeni de 23 ey· 
Hlldc bir so .. yet tümenini }Jil:5kül't
ınilş ve şldrlctll muhr.~bell'rclen son. 
rn diğer iki mevkii zaptetmişler \"C 

1 Bulgaristan 
b ütün ih tiyat 
efradı silah 
altına aldı 
(l inci ıahi/ıderı dtv!Jtft) 

Filof, demiştir ki: 
Komüni!!tliğe karşı mücadele. 

devr mızin en büyük bir mesele• 
sidir. Komünist alcidesi Bul ar 
milletinin iktısndi kiilttirün c 
mefkurelerine uygun lı-gıldır. 
Bütün Bulgarlann vazifesi. k.)mu. 
nist felaketine karşı açılan mıka• 
deleye jştiıak etmektir. 

General D.Oaulle J &nl 
bir komita kur du 
Loııdra, 24 (A.A.) - Gcnl!ral Dt 

Gaulıe Hur Frarısızlnr tarafından 
ycnı bir milli komıte, teşkil edlldı{ri. 
ni diln bıldlrmıştır. Komiteııin kım. 
!erden milrckk.:p olduğu bugiln 1lin 
cdılccektir. Komite bfitfin dünyadaki 
saliihiyetlı Fransız makıımlarını t m 
ei: rden 8 vel'& 9 iınd:ın mfirekk p 
o caktır. llu nıüme~ıııUerın F111n 

beyanatı göğüs göğüse muharebeler ncticesin- ı ların fikirleı ınl serbestçe ifade 
de bir çok Sovyet istihl:amlarını mu bilınclcıi ıı ı ut.tur. Yeni ko 

(1 lncf sahifeden deı'G"n) hnı be harici rtn · 1 rdir. kar.unu esasi ınucıbinc~ milll'ti t ı· 
Harp alcyblarJarı ı A nn kıtal:ırı Bol edkleı ın şid· ııll b;.ıkkınn malik bir Fransız hultl.. 

V&fington 24 A.A.) - Mı:s- detle ınıüdnf~n ctHkieri kU\•v tU bir mf.'ti !el'S üs cdlnciye k:ı~r F 6& 

takil ayandan Noıris, bitarnflık 1 tt:ı 1 HIJI i el .. l~ı~~ rd!r. fçln idari h yet yerine kaım ola it. 
kanununun ilga mm h:nbı t .. ram. i İspanyol gonullulerı 1 tır. 

d - · 1 k foılr d, 24 (AA) - Gal!!CLl'lcr G !lr!!al De Gaulle, Hür Fransız-mun e ecC"gını soy cını;; 'e on· l i k ı -ç l .... _ 
· h.1 h b' t • ô pııııyol gönullülerlnden mlitcşckk l uv~et ı nın ~ı o mn ...... de"fılm 

~~enın a.~n ?1 1 a~vıp e. c.ce- ola 1 clltnvı !ırka> nın son günlerde r.decckUr. 
gıııde~ .şuphelı olc!ugunu :!eve Dni per cebini ufaltmak hareketine CebelUHarık tahkim 
~)le~ıştır. .. ıııık .etmiş olduklarını hab r \Cr. edilivor 

l)ıt:er traaftan Nevyorkun cum nıektedır er. ı 
huriyetçi B)an azı.ısından Hamı!- Baltıktaki Rus filosu Londrn, 24 (A.A.) - İspan)adaa 

F. k d k · h ·ı· H '-' k' 24 (AA ) B 1 k gclccclt bir Alman taarnauna karwa ton ıs e ongrenın nrp ı unı eıaın ı . . - a tı • Ccbclütt kı üd f "h 
ı h. d · v • • d · • d ki R f·ı b k. . arı n m n aaııını mu 111 e ın e rey vermıyecegını ncyan enızın e us ı osu a ıycsı. surette aıttıracak olan istihki. ti r 
etıniştri. nin yani iki aaffı harp gemisi ile. tamamlanmak üzeıcdlr. Bu mudaf:a 

Harp taraftarları iki kruva;wör, on muhrip ve diğer hattında tanklııl'8 karşı derin ben-
Nevyork 24 (A.A.) - Yeni cüzütamlardan mtirekkep olan 40 öı:kll'r de vardır. 

teşkil edilen cAçık a harp~ ce- parça geminin Kronştadt ile Le- Kaleye karadan gelmiyr. teş bb • 
miyeti azalarından 125 kişi A- n:n rad arasında tahasşiit ctmi edecek müstevlllr.r yalnız :V deki 
mt>l'İkanın derhal harbe girmeaini olduğunu ve batta Finlandiya çok. geniş mfidafaa şebeke ile değil. 
· · b. '- U ı. b l t ·ı · • ~ "l lct ld k nynı zamanda bf.'ş yfiz melre yük ek-ıstıyen ır ""arar sure &.a u e • mev:lı ennaen goru me e o u • •- k 1 1 t' ·ı 1 t 

1 • l • I . k . ..., aya ara yer eş ırı m ş op ar n 
mı ıerdır. annı tasrıh etme tedır. nte,ıle de kannlaşacaklardır 

Amerika ordusunun noksanları •Mütemadiyen ~~man bo~ba~- Churchlİl'a mUklf 1 
Nevyork 24 A.A.) - •Asso- dıman tayyarclerının tecavuzleıı- L d 

2 
a 

cinted Press> İn yaldığına gore, ne maruz kalan bu filo Hkeri ha. ~n ra, İ 4 ~!·A.) - Kral Alt net 
Amerika Genelkurmay ba kanı rekete istirak etmek maksadile fcvk~d h~gı etlreye ~tınık r' old 11 

G l M · A 'k d 'ltic •• · h ld k k L c z.m ere mu n nten Bat enera acnaır merı a or u· ı a ettıgı ma a en çı ·ara e. vcltU Churclıill'l be 1. il 
b .. "k 1 · d · t'k ı· d ·ı · t c ş ıman va sunun yaptığı uyu manevra ar n•ngra ıs ı nme ın c ı en gı - lordu> tayin etmiştir. 

neticesinde beyanatb bulunaak mek tetıcbbiısünde bulunmakta Bu unvan tamamile fahridir ,,. 
ordunun harbe hazır ol ... bilmesi ise de gayreti bo,a gitmektedir. çok eski zamanlara aittir, o devir. 
için daha ziyade talim "'" terbiye Leningradın akıbeti lerde Hastlngs, Douvres, Sandı tı, 
görmesi la2ımgeldiğini eôylemış-- B('rlln, 24 (A.A.) ·- Ofi : Romnyu ve Hytme limanlan İn~-
tir. A !.eri mahfiller, Leningrnd böl. tere aablllerlnt nıftdafaaya me r 

Başlıca noksanlar mi.ıhim. gf.'sinde kuşnlılnn ahalinin sayısını idikr. 
mat. radyo aletleri, ıilahlıır, tay- ıliıı't bllçuk milyon tahmin etmekte. Sabık Şah ArJantlne 

1 b dirici'. Bunlar nrasıııdn kaı; Sovyet gldlvor 
yareler ve motör ii ara nlarda kıta ı bulı nduğu malum dcğl'dir. ı 
k<'ndini ~öst~rmi!;t:r. Alman ka'.\·nakları, bizzat Stalinin, Tahran, 24 (A.A.) - Reuter: 

Lf.'nlngradı kopalı şehir il ın etmiş Parıı ajanın, sabık Şahın Arjantl. 
1TiZAR - cKan Damln ı> zabıtn 

romanımw yaz.ımızın tokhığunclan 
bugün kO)·amad k. Karilerim'zdcn 
07.ur dileriz. 

h 1 b l ne gıtmelt Ozue Kermandan ayrı dı. ''" er ev n, emşeri er tarafından, .x. h be ktedi 
S'>nuna kadnr müdafaa edile cğini :&:nı 8 r ttrme r. 

Ol !emiş olduğu keyfiyetini ileri afi- betin1 blnat tayin etmiş olduf'."U iJ 
rü~orlar. J man Harlci79 Nezal'\!tinden b • 

Bu •aretle, Htalinin. eelırJıı lkı-I ohmmakWır. "Yan 



r 
Sahife: 4 

1 ASKERLIKI 
Fatih Askerlik fUbesinden: 
1 - 3 3 7 doğumlu ve bu do

ğumlularla muameleye tabi fiili 
hizmetini yapmamı'? yoklama ka
çağile bakaya ve hava tebdili 
eratın aevknie 24/ Eylül / 941 ta
rihinde başlanmıştır. 

2 - Şubemize mensup eratın 
hüviyet cüzdanlarüe birlikte en 
geç topianma gününün sonu olan 1 
30. Eylul/941 salı günü saat do- ı 
lm'la kadar şubede hazıı bulun· 
malan lazımdır. 

3 - Bu tarihten sonra gelecek 
olanlar hakkında aıltcrlik ı...1nu
nunun 89 unr.u maddeSJ mucibin
ce bakaya muamelesi yapılacağı 
ilan olunur. * Beyoğlu Yerli Askerlik f"" 
hesinden: 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

icabında süncle 3.,. abu.bilir. Her yerde pullu 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : 

Keşif bedeli ltfıwakkat temi1ıat Ekailtmenin nerede, lıangi giiH "'' 
Ya.pılacak işin eiıı.s ve mahiyeti Lira K r. mikta;rı Baatte ya.ınlacağı 

TÜRK BAYANLARI 

Biçki - Dikiş 

TERAKKi YURDU 
Biçki ve dilci9i hiç bilmiyenle· 

re 9 , öilenlere 6 ve dikiti bilip 
makasdar olmak iatiyenlere 3 ay. 
da bütün incelik ve teferruatile 
esaslı surette öğretir. Tasdikli 
diploma verir. Talebe kaydına 
başlanmı~tır. Cumartesi ve Pa
zardan maada saat 9-12 ve 14-1 7 
ye kadar her gün müracaat olu
nur. Beyoğlu Altınbakkal Babil 
caddeai No. 63. 

btanbul uliye altmcı hukuk 
mahkemesinden: 

Müddei: Zehra Uslukul: Sir
keci Saffeti Paşa S: 14 No: 

Müddeialeyh: Abidin Uslu- ı 
kul: Boğazkesende Cami sokak 
3 No. da. 

• 
• EYLÜL 2S 

Çanakkale Nafia 
Müdürlü.ründen : 

__ !E 

1. - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş 76361 lira 3Ş kuruş 
keşif bedelli Ezine kazası jandarma hastanesi ilcmali inşaatıdır. 

2. -- Bu işe ait evrak ıunlardır. 
a - Proje, 
b - Hususi ve fenni şartname, 
c - Yapı işleri umumi, fenni tntnamesi, 
d - Bayındırlık işleı·i genel şutnamesi, 
e - Sıhhi tesisat, elektrik te!!lutı fenni şartnameai, 
f - Fiyat bordrosu, 
ır -- Ekııiltme şartnamesi, 
h - Mukavele projesi. 
8. - istekliler bu işe ı:ıit keşif evrakını Çanak1ule Nafia Miidürl11 

ğünden bedelsiı olnak görebiUrler. 
4. - İhale 4 birinciteşrirı 941 cumutesi giınü eaat 11 de Nafia 

Mtidiirltiğü binasuıda Uıplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek \ı;in t:ıHpleriıı 5727,11 liralık muvakkat 

temimıL ~ermeleri ve ihale gilniinden laakal 3 gtin evvel Çanakkale Vi. 
!ayetine miiracMtla alacaklım ehliyet vesikaslle Ticaret Odası ve!llka. 
smı Komisyona ibraz etmekri lazımdır. ' 

6. - Teklif mektuplarmın 4/10/~41 cumartesi günü saat ona kada: 
makbuz mukabil!ntle Konıhyona vcrtlmiş rılması ve posta ile gönderile. 
<'ek mektupla"m ihale günü 3nat onn katf::ır Komisyona gelmiş bulun. 
ması şarttır. Po~tııdaki gecikmeler kabul edilmez. 

3 3 7 doğumlu islim ve gayri 
isl~mlar [.ylul ayının 24 ça1,am
ba, 25 perşembe, 26 cuma, 2 7 
cumartesi ve 28 ,pazar gÜnİeri 
aııkere sevkedileceklerdir. Pa· Ayasofya Müzesi şadırvanı zemini. 

nin Kefeke ta~lıtrlle teııviye ve tamiri 
zar günü şube açıktn. 

2453 07 190 '13 Eksiltme 6/10/941 pa:z:arteai günü 
saat 15 de Yüksek Mektepler Mu· 
hasebeciliğinde yapılacaktır. 

Müddei Zehra Uslukul tara
fından müddeialeyh Abidirı Us
lukul aleyhine açılan boşanma 
davasına ait arzuhal sureti müd· 
dejaleyhe tebliğ edilmek. Ü7ere 
yazılı adresıne gönderilmişse de 1 
mumalleyhin mezkur ikametga· 
hını terkle semti meçhule gittiği
nin beyanile iade kılınmae1 üze
rine hukuk usuiü muhakemeleri 

7. - Müteahhide ar2u ettiği takdiı·de l\Iuhasebel Umumiye kanu • 
nunun 83 ünı:ü nıaıidcsi mucibince vereceği teminat mektubu karşıhğı 
olarak ihale bedelinin üçte birini geı;menwk Ü:!ere avaf\s verilebilecektir. 

8. - Talipleı-in ehliyet vesikası nlubilnwk için Vilayete verecekleri 
lstidaya bir kalemde otuz bin lirnlık yapı i~i yaptıklarına dair veı;ika 
eldeınulnl'i li\wı.ılır. (8192) 

2 - Eylülün 28 inden sonra 
goleııleı cezalı olarnk haklarında 
kanım! rııu.ımele yapılacaktır. 

1 - - Yukarıda yazılı günlerde 
aevk.:d:lınek üzere şubeye müra
caa 'lo • ı iian olunur. ( 14335) . * F.minönü Yerli Askerlik şu· 
besinden: 

1 - 3 3 7 doğumhı ve bu do
ğumlularla muameleye tabi di-

1 
ğer doğumlu erat sevk edilecek- ı 
lc- rdir. I 

2 - Bıı eevkiyata 25 / Eylul/ 
941 tarihinde başlanıp en son 

Ayasofya Mü~e,.inde bermucibl ke~!f yaptırılacak olan zemin tesviyesi ve buna ait tamir işleri yukarı
da yazılı gün ve saııtte açık eks1ltnı ey., konmuştur. Olbaptald keşif ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ar
keoloji J\füzcleri Umum l\Iüdtirliiğ'ü ne, tamir yerini mahallen göı·mek arzusunda bulunanların Ayasofya 
Müzeıoi Başnıemurlu~una evsafı lazinıeyi han; olarak taliJl olanların da müteahhitlik ve Ticaret Odası vc,;i. 
kalarile mu\·akkat teminat makt:.uzlarını hamilen ihale günü Komisyona müracaatları. (8371) 

iİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİiiİ:ilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİ~~lt~stan;:'.~b:w:i'-:a:sİiıi:ye:'"ibel::,~i.ncı::ri'·-ıb~u~k~uk; kanununun 141, 142, 143 ve 
hakimliğinden: 183 üncü maddelerine tevfikan 

Şirketi Hayriyeden: 
Bugündrn 1tıbaren mekteplerin açılması ınünasebetile halihazır 
tarlfeye yapılan ilave seferleri gösterir cetvellerin iskelelerle va

purlara asıldığı sayın yolculara ilan olunur. 

iade kılınan dava arzuhali ile 
İstanbul maliye hazinesine iza. muhakeme gilnünü gösteriı da-

i~t~h ·~~ı.:·:·Y i\kı_fİar:J)if.~l{t~~fi.iii~-• ·iı~Jarı 
- ' . - - - . - ·-

Eczayi tıbbiye 6fl kalem 3l:;t8 lira 85 Kr. 

Gureba hastabıı.nesinin 941 maii senesi için lüzumu olan yukarıda 
miktarı yazılı ec~yi tıbbiyeye talip çıkınadığı!1dnn pazarlıkla nlınaca~
tır. Pazarlığı 30/9/941 salı gi.inil sa at 15 de lstanbul Vakıflar Başmu 
dürlüğü binas:nd:ı toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her 
giin L~vazım Kıılcminde gcrüleblllr. (8554) 

Üniversite Rektörlüğünden: 

toplanma günü olan 28/ Eylul/ · ••' ••• 
941 pazar günü son;ı erecek tir. 1 , ANA· iLK - ORTA - LİSE 

' 

fetle muhakemat müdürlüğü ta- vetiye varakasının mahkeme di
rafından Beşiktaşta Cihannüma vanlıanesine asılmasına ve 941 I 
mahalle ve caddesinde 24 sayılı 1092 numarada kayıtlı ı~bu dıı
hanede mukim Hamdi aleyhine; vaya müddealeyhin (, 1 S) gün 
Galata maliye tahsil şubesi ıne· içinde cevap vermesine kıuu 
muru bulunduğu sırada Balıklı ved.mis V 8 bermucibi karar arzu. 
Rum hastahanesinin 926-927 se. hal ile davetiye varakası mahkP.
neleri zarfında veraset ve intikal me divanhanesine <tsılmıs olmak. 

Ynlıan<~ı Diller Okulu ikmal imı,hrı:ıl:ırı ~/1.0 '!) U p~rşembe giın(l 
saat 9 da başlayıp 7/IOJ:l•il salı g[inii hit~crkt;r. J:mtihon ıtüni.ı ve ye-
l'lni öğrenmek üzere ilgill talebenin ınıfra<'aatlan. (8584) 

3 - Sevk için gele<:ekli nüfu'l l • · E k k G 1 1 1 1 
cindanfarile saat 9 da şubede 'ı r e 8 O AZ C L SELE R 
bulunacaklardır. • ve Kıı 

Yatılı ve • 

yatısıs 
vergisinder. tarh ve tahakkuku la mumaileyh Abidin . Uslukul ı oevlet MeteoroloJ·İ itleri 
kanunen iktiza eden 318 lira 88 yukarıda yazılı müddel zMfında . 

4 - 28/ Eylul/ 94 I pazar gü- 1 Arnavutkö11 - Tramvay caddeBi: Çiftesar"'yltJr 
nünJen sonra Relenler bakaya 1 Kayıt için her gün mektebe miiracaat edilebilir. İlk kı!lım 29 

kuruşu müruru zamana ugrattı- davaya cevap vererek tahkikat 

1

. Umum Müdürlüğünden: 
ğından dollayı meblağı mezburun için tayin kılınan 28 ' I 0 / 941 s<ı· 3656 numaralı kanunun bükilml eri dahilinde ·;e 20, 25 liralık kad-
faiz, masarifi muhakeme ve üc- lı günü saat ( 11) de mahkeme• rolarla isti~ıdam edilmek üzere müsabaka ile iki franşızca, i'iti ingili.zce muameleo;ine tabi tutularak hak- Eylulde, Orta ve Lise kısımları 25 Eyiulde derslere başlaya-

larında kanuni muamele yapıla· caktır. İatiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36-2 1 O 
ckatır. 

Dıl bayramı 
Ett>inônil Halkeviııden: 
2fi eylul Dokuzuncu DU Bayramı 

aşağıdaki program mucibince Evi- I 
nıizin nıet'kez ı:alonunda 26 eylı'.il 9411 
cunı& günü saat (20.30) da tesit edi
lecektir. Davetiyelerin Ev Bürosun. 
dan alınması rica olunur. 

PIWGRA.:\1 ; 
1 - İstikliıl marşı, 2 - Açış, 3-

Koııferan:; : ( Rogaziçi Liseleri Mü -
diırü Hıfzı Tevfik Gönensay tara -ı 
fınrlan), 4 - Eski edebiyattan par. 
çalar : (Niyazi Boıatap, Behçet Bağ· 
dall ıoğlu tarafından), 5 - Yeni e. 
debiyattan parçalar: (Adnan Öğüt, 
Alaedtlln Ö en tarafından), 6 -
Müzik. 7 - Temsil (Ate~ 1 perde): 
.!!vımiz temsıl subesi tal'afındaı_ıl:_ 

lili!l•l=a 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7 ,:ıo Program 
7,:.ta Müzik (Pi.) 
7,45 Haberler 
8,00 !\1'üzik (Pi.) 
8,45 Evin saati 

19,30 Haberler 
19,45 Yurrdan 

sesler 
20,15 Rad. Oaz. 
20,4.5 Müzik 
21,00 Ziraat tak. 

vimi 
21,10 Şarkılar 

12,:-10 Program 
12.~3 Fasıl ııazı 
12 45 il abt>rler 
13,00 Fasıl eazı 
14,00 Mfızik (Pl.) 21,30 Konu,ma 
18,00 Program el,45 Orkesı.ra 
18,03 Orkestra 22,30 Ilaberler 
18~~0 Fasıl sazı 22,45 Müzik (Pl.) 

19,00 Konuşma 23,00Pı··"'!?ram '"e 
l!l, 1;; Orkestı·a kapanış 

Kadıköy ıulh birinci hukuk 
hakimliğinden: 

Kadıköyünde Fener yolunda 
istasyon karşısında No. 25 de 
binbaşı mütekait Abdü·lkadirin 
evinde S. B. hesap memuru 934/ 
2.ıf Cevada: 

lstanbul Def terdarhğı muha· ı 
kcmat müdürlüğü tarafından 
aleyhinizde ikame edilen 2 tay
yare alayıııın 934 mali yılı h~a-1 
bmdan ha7İneye on bir lira elli ı 
kuruş zimmetiniz o.f duğu anla;,u
Can bu paranın tahsi:i davasının ı 
İcra kılınan muhak<·rnesi nP.tice-
ainde tafsilatı ~abıtnamesinde ı 
yazık olduğu vechi!-: müddedbih 
on bir lira elli kuruşun % l O 1 
avukatlık ücreti ve dava tarihin-! 
den itibaren % 5 nizami faiz l 
yürütülerek bilcümle maııarifi 
nt\ıhakemenin tahsiline kati ola
rak 3/9/941 tarihinde gıyaben 
lı:arar verilmiş olduğu ''e bu ilan ı 
suretinin divanhane}'e de talik · 
edildiği tebliğ makamında ilfu-ı 
olunur. (941 /36 ) 

8f.yoğlu birind sulh hukuk 
Jaikimliğinden ~ 

AVToditi Polemi: Beyo~lu Mü
eyyet zade mahallesi M<: krnrğlu 
~kmazl sokak 28 No. lu aoartt· 
manln 6 ncı dairesinde. 

Hazinenin aleyhinize açtığı ala. 
eak davasının yapslr.ıakla olan du 
ruşmasmda: lkametgf.h:nmı. gön. 
derilen dava arzuhalı bittebliğ ia. 
de edikliğinden ve pı,Jise yazılaı: 
tezlc.erede Yunani,tıma gıttiğiniz 
ve oradaki adres.iniz meçhul ol~ 
duğu hildirilJiğinder. cıahke••1ece 
ilanen tebligat yapılmasına ka
rar verilmiş ve muhakeme 1/ 11 / 
941 ııaat 1 O a talik edilmir<tir. 
O gün muhakemeye biz:rat ~el
meniz veya bir vekil eönrterme· 
ni:ı Hizıımu da ve tiye yerine geç
nı k üzeı e il fırı olunur. 

(941 1 1347) 

lstanbul Defterdarllğından: 
Doa11cı No. 

3/5380 

62159/581 

62301/87 

l:i2301/2231 

62301/2069 

55100/2444 

52301/ 2259 

Nev'i 
lrlııha ;1111ıeıı 

bedeli 

Galata Yenlcami Mab. Zindaııkapı So. 3720 
E: 1, 3, 6 No. h 8 adet balıkçı mağıı:z:ası. 

KüçL. rıaznr Saı-ıdemir Mah. E: Ha- 71 
tapkapı Ayazma Y~ Keresteciler İğdiş. 
So. E: 467, 469 Y: 57, 59, 35/1 kapı 
Ni. lı mağazanın l-!8/5760 hissesi. 
Büyuk Çarşı Çukur han üst katta 12 270 
No. lı oda 
Mcrcıında İgneci han alt katında 3/5 1800 
kapı No. lı iki oda 
Biiyükçarşı Astıncı han alt katında 12, 540 
13, 14. No. h krirgir oda. 
Fenerde Tahtaminare Mah. Köprübaşı 226 
caddesinde 7, 9, 11 No. lı 96 M2 3 anıa. 
Beyoğlu Bi.tlbül Mah. Kavun So. E: 16 130 
Y: 8 No. lı 132 M2 arsa. 

52301/2715 KAtlıköy Osnıunuğ·ı Mah. Ku:jdili So. 55 
57, 59 No. h tlilkk;.nıı evin 2/48 hissesi. 

62301/2716 Kadıköy Oımıaıı;,,ğa )fab. Tayyareci 3240 
Sanıi So. E: 54, Y: 2/1 No. h kargir ev 

52301/2714 Kadıköy Oiıman::ığ:ı Mah. Söğütlii~eş- 352,38 
ınl! So. E: 159, Y: 304,2 No. lı odalı 
dükk:\nın 218 hi~sesi. 

62301/2721 Kadıköy Osnıırnağa l\lah. Çilek So. E: 
122 Mil. Y: 59 No. lı ahşap evin 
30/11)24 hlssesi. 

122/12498 Tııhtakalede Balke.panı ban füıt katın
da 12 kapı N ~. lı odanın 45/270 

86 

30 

Tembıat 

279 

6,50 

20,50 

135 

40,5 

17 

10 

4,1\0 

243 

26,50 

6,50 

2,50 

reti vekaletle birlikte tahsili hak- mizde hazır bulunması veyJl ka· I ve iki almanca l>ilen ve halen )'üks ek mekteıJedn birinde kayıtlı bu. 
kında açılan davada mumaileyh nuni bir vekil göndermesi lüzıı-1 Junmıyan liı:;e mezunu veya ortamektep mezunu ile lise fen şubesi ol· 
Hamdinin b!Jlunduğu, yukarıda mu tebliğ yerine geçmek üzere 1 gunhık imtihanını vermi~ 6 erkek memur alınacaktır. 
muharrer adrese dava au:uhali ilan olunur. Aranan diğer ıartlıır şunlardır: 
sureti gönderilmiş ise de mezkur A. - .Mu..-azzaf •skerlik hizmetini yapmıı bulunmak veya askere 

evi terkle Ankaraya gittiği an· - Tu" rk Pulları •lllııııııı.. celbine henüz bir senesi olmak. 
cak ; oradaki adresi malum bu- ( ' B. - Nüfuıı kağıdında a~keri durumu sarih olarak gösterihnlt 
lunmadığı meşruhatile iade edil- K I 1941 Ubeıl 1 olmak. 
miş olduğundan dava arzuhahnin ata otu hteklilerin memvı·in kıa.nununun dördüncü maddes.1nde yıuılı evrakı 
ilanen tebliğine karar v~rilıniş ve Teırinieflfleldt1 nıüsbite ile biı·likte eylill. 941 sonuna kadaı· bir istida ile Umum Müdür. 
bir sureti divanhaneye ıalik kı- , k kt liığe miırar.aatları. 

maddei mahsusası mucibince ta- Alakadar olanların adreslerini lerine göre tayin edllerek tarihlerile bfrlikte ayrıca bildirile~·r:ıktlr. 
hnmış olmakla H. U. M. K. nun • çı aca ır. 1 Mi!so.baka imtihanmın yapılacağı yerleı· taliplerin müracaat mahal-

b ~ 1 ş~mcli.~en bildirmeleri 

1 

(6449) 
rihi ilandan jti aren bir ay içiı1c.e ALI NUSRET PULHAN -· 
esas hakkında cevap verilmesi Bevoğlu İ d 
lüzumu ilan olunur. (94 ı 2s9 > • stanbul Deniz Komutanlığın an: 

) - . ·~···"" ~-' ~: .. ~ ~ .. .., - :~ .:~ .. , . 
t~n hı s ', J a ·r .-::u.·: ~~!Jurl'1gunden: 

l • • • .ıiy(.. . "'" 

l'ııısı "1 ıktarı Eksiltmeııin 
Günü saatl Şekli 

3/10/941 9.40 Pazarlık 

Deniz Gedikli Ort:ıokulu için 
okurların kabul listeleri ırelmiştir. 

Dl!niz Komutanlığına mlitııcaatları . 

her iki nıüsahakıı imtihanına giren 
AHikatlar okurların acele İstanbul 

(&468) ------------------------------
İstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden: 
9.lı 1 /f!16 

20 m. lp merdiven 
Yangın söndürme illeti 
Kum tol'bası 
Keten gömlek <uzun boy> 
NihayetHiz şerit 

ı 

9 
GO 
26 

250.000 

adet ) 
adet ) 
adet ) 

7 /l0/941 l0.30 Pazarlık Emniyet Sandığına borçlu ölü llacer varislerine ilin yoUle tebliğ: 
8/l0/941 10.20 Pazo.l'lık Ha,•eı·, Çaışaııılıada Çarşamha paznı 1'l'vkiıcı&fer mahallesi .lo'f!(lıiy• 

makinesi için tel gücü 
Döküm işi 

adet 

2000 Kg. 3/10/941 10.05 

cam' i :sul.ak eskı !! ~elli t No. lu ahşap bir evln tamamını biriııci dere
cede ıpotek go~Lvıerek 211:;1ı.ı:;8 tadhınde 96/16583 heııap nuın:ıraslle 
Saml gmıızdan ı.Jtlığı 265 lll·a boı·cu 25/3/941 t.arıhiue kadar ödemedi -

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme şartname ve numu- j:\inı : uı faiz, konıi~yon ve nıasarifiltı beraber hrorç 105 lira 64 kurnştur. 
neleri mucibince pazarlıkla satın alı ııacal..tır. Bu ~ulıt'pİe :ı:W2 numaralı kunun mucibince hakkında icra takibi başla. 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı stün ve saatlerde Kabataşta Leva. mak ii?.ı•re tanıim olunan ihbarname borçiunun ıııuka,·eleııamede göster-
hissesi. ııım şubesinde miite~ekkil Alım Ko nıi~yonunda yap ·lacaktır. d ğ-: ıkıııııetp~h:mı görıtlerilmi~se de borçlu Hat•erin öldügü anla:;ıılnaş ve 
Üsküdar Murat Reis .Mah. Çıkmaz 320 24 3 ~ Niim·une heı· gün öğlt•rlen şonra sözü geçen şubede görülebiliı-. tcLlıjr yup ılaıııamıştır. Mezkiiı' kanunun 45 inci maddesi vefat halinde 2/66 
Binbaşı So. E: 8 Y: 10 No. lı 920 l\12 Şartııameleı· tle bcdel,;iz ayni şul>ed ım tedarik olunabilir. (8433) telıiiı:rntııı ilan sı.11· tile yapılmasını amiı·dir. Bcm;lu ölü Hacer mirasçıları 
arsa. işbu ilan tarih' nc;en itibal'en bir buçuk ay i\'iııde S:mdığımıza müraca. 

62301/1908 Emlnnnü Yarnz Sinan Mah. l\Iahmuıli- 86 6,50 atla muı islcı·;ııin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan biı· iti. 
ye raddes:ncle E: 4, 6 Y: 2 No. 1ı BelıoA-uk'uğu - İdrar zorluğu ., ı·ıı.zları vaı·sa h:ldirr.ı.eleri iazın~clı~·· Mirasçılaı· ipoteği lcurtı:.rma~lar v~-
<lükkanın :!tifı ' .t224 hissesi. Ye yahnt ba~lıyan takihı usul dalrt•o.;ındı> rlurdurnııul81'sa ıpoteklı gayrı. 
Feıır!ı·ıle Kiiçıik l\lu~tıı!apaşa Mah. Kil- S;l!l 6'l Böbnk hastalıklarına kar,ı 1 menkul mrök ıı· kanıına ;:örr. Sl\nılıkı;:ı satıln<'nktır Uu cihetler al:lka-
çük .Mu•tnfapa:;ıa caddesinde E: 49 1 darla rcıı b!liııi~ oıın göre ~arekeL l'diln~ek ve ~erM_ri.ne ayn ayrı ih1mr-
Y: 09, 69/l kapı No. lı odalı dükka- BE L S A M 1• T O L kallanınıs ı mıme tf'bliği nı:.tknmıııa kaım olmak ti~~-~~~eyfıyet ıla~ olunur. (1<!71) 

2/2518 

3/217 
nın 1748/2520 hİ5RC'sl. ı ·-· 
Gıılat:ıda Yıızıcı i\foh. Dibek • füıcaali 360 27 11 ı B Nafıa Mu·· du'· rl.. .... .. de Belsamit.ol idraı· . yo arını tcıniılirerek hasta ığın iledcınesine ı ursa llgUD D: 
So. E: 58 Y: S4 No. lı evin 1/2 '· l 3·1· . ll h lkl 1 

1 
ve knna karışmasına nııını om·. ı unıuııı l<lrar yo arı astu ı. il- l - .EksUtmiye k.>nan i~: (Buı·sa • Yalova hudut yolunun ı+:ıoo • 

hissesi. ı·ın m tednvlsirıde t.e!iin k:ı t'i ve emıoalsiz bir müstahzardu·. Ecza. 
66+700) kilometreleri arasında.ki bozuk ~o~enin Handoviç sistenıiıırle 

Yukanda yazılı gııyl'inıenkııller 13/10/941 pazaı tesi giinü ııaat l5 de· nelerden anyınız. . k ı f ili k il' i •·onulmuatur. Ke,if 0· edeli 
Milli Emlük Müdürliiii;iinde toplanacak olan Komisyonda açık arttınmı. Satış deµo~u: Sami Ak~u, Balıç ·kapı İş Bankası arkasında ınşası, ·ap::ı 1 za r usu 8 e ~ .,ın ya • • 
ile ayrı ayrı salılacuklıı. Fazla izahat için Milli Emlak 4. üncü kalemine Rahvarıcılar ııokak No. 5. (G&5oa3 lira 5~~) kunı~tur. 
m~ü~ro~c~a~a~t·~------------------~(~8~5~3!GL> ___ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2-~~~~ 1~1~/Nl ~ma~~naton~~e~n&W~~ • 5 - 2 P 2 M Daimi Encümeninde yapı1 :>.~aktıı·. 

Türk-ive Cümhuriyet Merkez Bankası 20 - 9 -. 941 vaziyeti 3 - Bu i~e ait hulasa! keş\{, silııilei ff~·at Ct'tveli, malzeme ocak. 
)arı grafiği, fenni ve hususi, kapalı zarf usulile ekı;iltme, bayıııdırlık 

A K T 1 F L• L" P A S İ F işleri şarlnanıelerile mali şartnam• ve mukavele proje~i Nafia Dıme -

Altın: Saff Kllorral9 72,614.621 
Baakaot 
Ufaklık , • • • • 

DahilJelti Muhabirler: 
TUrk Ltr .. t • • • • 

Hariçteki Muhabirler: 
AJhn: Safi Kllorraıa 9.63'.856 
Alhna tahvtıl kabil ıerhıeat 

11! .. tder. • . • • • • 
Dtfer d'5vlzler ve lıertl• 
ldtring baktyelerl • • • 

Haz.ine tahvilleri: 
Deruhte edlle• evrakı eak · 
diye k.rfıh~ 
Kaııuaıın 6 • il hıd mııddelıerlne 
teYflkan HaJ.lae tarafındat 

vaki tedlyat 
Senedat cüz:lanc: 

Tlurt ırenetler 

E•ham ve tahvilat ciizd"nı: 

{ 

Denr'ıte edUen evrakı nak· 

A dty .. ' kar,dığt esham ,,. 
tahvt11t ılUbar1 kıymetl• 1 

B - Serbest ealıaın va tahvUlt: 

Aılan•lor: 
Altı• ve dB'VlZ lizerlne avau / 
t"ahvUlt liu:ı-ln• avans 
Haı!neye lmıa varlell aya.,, 
Hadneye 3850 No.lu k.ır.ıı ,., ırör• 
açılan albn kar,ılıkb avaı:u 

hiuc.lorlur : 

ıra ıra ı;inde ırörülebilir. 
t Sertnaye: • • • 4 - Ekslltnıiye girebilmek içln (26451 lira :H kurnş) muvakk.ıt 

Lira Lira 
ıt.tot.ooe.-

102124 217 77 İhtiyat akcesi : teminat vın·n'!!l·~~·i, üçünciı maddetle yazılı 4'Vrakı kklıul ve iınz:\ etmeleri, 
7 .S'2'l.Ot9.1S 18 915 891 - Adi . ve fevkalU• • • • bu inşaatı yapab:leceklerine ddr iha it gilnünden en RZ beş gün evvel Buı· 

477.8S8.ıU 121 St7 957.20 Ru<Juıl • • • • • sa \'Uayetine mürııcaat ec.lenı1ı: alacaklım ehliyet vesikası, Tic:ıret Oda-
' sına kayıtlı bulunduğuna dal\' 941 yılı ve~ikaaı ile birlikte mektuplan-

6.000.000. - u.nı.oıt.H 

S80.S73.17 

41.643.429. 7' 

151.741.563.·-

21.683.011.-----
'l61.421J.247 39 

4S.421.3ftl.93 

8.310.'l4U! 

4.948.6'1 
1.261.768.85 

167.580.oOO.-

, 

JI0.573.17 

60.198 .u9. ıo1 

U7.065.SS2.-

2St .428 2-H.39'1 

53,731.S47. 12 

173. 71\(i. 717,491 
4,500 000.-

Tedavülr/e~i Bonknotıar · nı 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde hazıt"ll\ytp 10/10/941 cuma 
1S8.741,56S.-Deruhde edilen nn'kl nakdl1• günii saat ona kadar Viliyet Daimi Erıcümerılne makbuz mukabilinıM 

Kanunun 6-!I tncl maddelerlna vermeler i ilin olunur. 
tevHkın HazlH taraf ındu Postada vulcubulaca.k geclkmeler kabul edill\ıez. (8tri6} 
vakltedlyat . • • • 

Deruhde edlle11 ewakl nak· 
diye baklye81 . • • • • 
J<arşıhğı tamamen alttn olaralr 
Diveten teda vtile va'Zedllın · 
Reeskont mukabili lllvetea ta• 
davüle vazedilen • • 
Ha1.ineye yapıl~n a1ba kar~ılıldı 
avans mukabili 3902 No. h ka011• 
mucibince tllveteıı tada.vüle va· 
ı:edlleıa 

MEVDUAT: 
Türlt 1lr:ısı 
Altın: Safi Ktlogra!ll 877.151) 

S850 ı-.o.lu kanuna göre hazineye 
açılan avans mukablll tevdi ol.a• 
nan altınlar : 
Safi Kir. SS,541.930 
Dövl:ı: taahhtlda tı 
Altına tah...Ul kabil d<$vlzler 
Diğer d8vtder ve alacaklı kll· 
rinı bakiyeleri • • • 
Mulıtelif • , • • • • 

21 .&8'\.0U.-

U7.065.5S'l.-

17 .000.000.-

2so.ooo.ooo. -

94.ooo.ooo.- 4'8,06S.ssı.-

69 924.13622 
l.'l3l 7 H 1>3 71.1S7. 9l8.2S 

71.124.167. C)i) 71.124. 167.9~ 

28 679 579. 23 21.679. ~79. 2S 
ııs ı.n.2s·ı.u 

DOKTOR 

Sedad Kumbaracılar 
ÜROLOG • OPERATÖR 

i rlrcır yolu ve teııasiU Jıqatalık· 
lart nıiitth«&sısı 

Ademi iktidar v~ belgevşekliği, 
gece i~eyen çocukların tedavisi. 
Sirkeci, Ankara Cad. Semih 
Lı'.ıtfi apartımam. (Tan Mat-

baası kH;ı.ısı). • 

Eylül : Pert•mbe 

U6'lff. 
Ramazan 

3 

Güb : 268 
25 

13S7 
Rum? 
EylQI 

11 
-iiw-;m 

Volıitl• ~ı:.ıal\. ı Van.ti 
D S. D. 

Gla•t fi1U"ı11.1ail i1So JS ~1 

lkı..ctı '~' ı1 ı s 28 

24 • 9 - 941 nuıanaeleai 

l oaıfıe 
Ne'fYeR 
Cea•n• 
Madrit 
'YokQ'ıa. 
Stoı.ho\. 

J Sterll• 
1M f>•lar 
ıto r.~ ,,,, 
100 P•Hta 
100 v .. 
100 lnef ~~ 

s.22 
132 20 

12.19 

so 15 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Ylizd• S lkramlyell tJ! 19.6S 
., S ,. 1933 Erııan\A.S.C. -.
" 7 1134 Sn•aa-Er•11r ual -.
., 7 " 2 U1 7 - .
" 1.s 9JJ Tarlı: bDrc• -.-

Aaa. De. yolu 1 H 'l -.-
Ş.rlı: dejll'menlerl -.-
T. C. Merkez Ba:ıkaıı -.-

R• .. •lly• 25 Lira S ı r.:.._ 
Kah• B4l,tı.trllk 115 .• 4

' 

~---·----- -Muhtelif , 
Yekun 

1 Temmuz 1938 tarihinden 

8.093 475 "~! 
121) 6!2~ 19_ 3~ 

itibaren: lakonto 

Yekd11 820.682.~19.16 

haddi ' /, 4, alba lsvbae an• 'fe S 

Öil• 11
6 Ol il 06 

Akta• 11 O:l 111 02 
'ut.il i)! sı ı'> u 
•taıuk (Yl\n•ki. h.l 1 J .\ 12 

l 1C;u_.. a:•:n Jr.o ""· 

:::~!: .. !;!: z. ... ....... 
~=P . rf:;-.. ~t ~~ ,. •. ~ 

,ıt t • '11 .\ n:.ı;ıl<l . .;ı ~ rı : ------·-·--· - -·-----


