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M üteveffa ~lemanıo, Muıul ı ı.;;;;;;.;;;... _____ ~ _____________ ..,. _________ !1!11 __ 1!"'!1_._, 
pf'troHennden Fransa için 

hisse almıy• uğrattığı sıralarda I Şark ıo• günlu zarfında her iki 1 arafın tebJitlerJ•• 
bulundu1'1arı vaziyeti röıterir harita 

cephuinde 
nazaran 

' ... __ ---- - -- ----- --
: Alman tebliği 
1 - - Atlan tikte 

dair damla petrol bir Franaıza 
mal oluyor demif ti. Geçen 
harpte Fnı.nsayı, çökmeaine ra· ı 
mllk l&almısken, yakasından ~u
bap bir hllmlcde kurtannak ve 

laatti zafere de götürmek h'm· ı Len ı· n g r ad T \1 
metini göıl@rmit olan ihtiyar ıi· aarruza ugrıyan 
yaaet adamının bu veciz sözü Amerı_"kan_destroyeril 
SÖy)emekte çok hakkı varm1f. m u ha sa r a da 

Bugün hakikaten medeniyet 
alemin<Jf! petrolü" kıymeti, insan H•lliseni11 110/ıint neticeler 
kanile mukayese edilemiyecek Sovuetlerin 241 ,ı•ulcoa ı•tİr11t••İ 1nulıtemel 
kadar yükıeklir. O kadar yük- .;:, 
aek, ki en büyük devlet ve millet 1 tankı tahrip edildi ı V AŞINGTON 5 (A.A.) 
ler fazla biı· iki petrol kuyusu da- Bahriye Nezaretinin t~bli~i: 
ha elde etmek veyahut eldeki 1 -- 1 İzlandaya kuriye götürt'ıı ~-
binlerce kuyulardan üç be~ini iti- Almanl•rın ileri ı merikan cGreen> deııtroyeri bir 
le kaptırmamak için aürü ıürü or- denizaltının hücumuna uğranıış-
dulıtn atesc ıürmekten çekinmi- hareketleri tır. Dt-ni~altı tarafından ntılna 
yor)ar. d torpiller hedde iııabet ctmemis-

Bunda kendi noktai nazarla· 8V8m ediyor tir. Greer destroye-ri drrhnl cl;-
rınk!ar. hf'1ki hıakl r ,Jrıı vardır. nizaltı bombalarile muka~il hü-

Muharebeler 
devam ediyor .. - -
Berline bir hava 
hücumu yapıldı 

B a 1 t ı k ta hiçbir 
harp gemimiz 
batırılmedı 

Çünkü pelru1 buıünkü harplerin BFJlLIN 5 (A.A.) - Alnıah cmna geçmı~c de bı:ı lıtıuııu.ııı' 
batlıca mayası, hatla yegane gı- orduları Başkurnandanlığının t,.,b. neticesi malum degildir. .l\IOSKOVA 5 (A A ) - Don 
dası mahiyetini almıatır Zahi- !iği: 1 _Geçen harp esnasında iııtıa edil ak~am ~t-şredi!.e~ Sov)l"t teblıği: 
ten barut, mermi, b~mba, çel k, Şark cephesinde, tam muvaf- mış olnn Grel"r destroyeıinın 122 I 4 .l"ylulde butun cephe boyun· • • 
Ve ~.ur,un yine eskisi gibi harbin fakiyetle nclicclenen hareka~ ol· kişilik mü_r~Uebat_ı vardır. G~eer ca şıddetli muhareheler dt•Htm nıçın 
bug.un dP. h;kimi gibi görünm<'k· muştur. destroyerını lngıltcreyP. 'erılen etmı:ktedir. 
t~~~~· Hak kaıi halde ist- petrol ' Lcııingradın nıuhnaarası de\' lın . muhriplerden tdrik ed••n vagii· 1 Hava muharebeler nd(' ı; 2 \1- Almanların Türklere karşı 
hulun bu öldürücü ve yakıcı mad· I etmrktedir. 1 eningrad şehri ağır ne alamet Amerikan bandır.ısı· maıı tayyaresi diişüriilıııüı;;liir. 28 • • 
d~lere ~~k üstün bir kıymeti haiz. Alman toplnnnın nle~i cıltına ı dır. Hiçbir devlet h.ırp geıııilcri- Sovyct tayyaresi knyıptır. tecavüz nırıetlerı b • s le-
d~r. Ç~nk~. t~yyare ve tank de- nlınrnış bulun.~yoı. : n~~ -~ürriyetini tası ih l'lmek icin l Daltıkt~ ~ızıl h •. ıva w: deniL diğin• bizzat 7 iirkigımin 
nılen ıkı rnuthış harp nlcti yalnız F:stonyn, duşmandan te•pizlı·n- buyuk nunıarıtlar kullanmnınnk- ku' \etlen bıı nnklıye ve hi~ dt•\ _ • d ~ k t . 

. n ÇıKan benzinle isle· nuştır. tadır. rıyc gemısı a ırmıştır. ) Rt-r . petrolde ._ . . . . b t r 

1 

ı n a n m a ı g ı a n a a z 

mektedır. Petrol kuyusuna ~a- ı (De aıı ı tıl ıfl s, s ıt ın 5 de) ı (Dcı•aıı 1 salııf. ~. 1 ı 11 7 tle) iki nııkl ye gemisi ağır ha cara uğ- Berlınde me11cııttur 
lık ol.?1ıyan ve-ya ithar ettiği 

1
,et· ralılmıştır. BERNE 5 (A.A.) - Bund 

~011 tul(ı-mnek tehlikesine maruz r- Sabah tebliği gazetesinin Berlin muhab.ri dun 

ı ·u unan ınernlcket harple mağ· 1 A s k e r ı"" Va z ı· .. ' ' e t _'.1 Moskova 5 (A.A.) • O\ yet j akşnm gazetesine telgrafla su ma. 
up .olmıya mahkum addedilmek- l. ~ 1 tihbarat bürosunun bu aabnhkı lunıatı \'ermiştir: 

O· e ıgı: u garrstan a ı man as ·er tedır ı ' t bl·w• B 1 · d k" A\ k 
d"" ndan dolayıdır, ki bugünkü 4 eylıil gecesi, kıtalarıımz bıi tahşidatı hakkında ecnebi mem-

h un>:a harbi için bilha:ısa petrol 1 AI Rus ha rbı· tün gece boyunca, düşmanla mu- balardan gelen haberler Almnn 
arbı demek da.ha doğru olur, ma n f])C '(!il l sa/ ifc , Bt<llll .-1 dr.) 1 (l)r~•anu salıife //, BUfım !! <l,) 

Almanya bu kış ne yapıp ya· • 
pıp Rumanyayı idaresi altına al· - -
mayı, Ballianlardaki ıiyasi tasav- 1 

y~lar~?a .. ıahip olmak için lüzum . ma rın ara enız yo u ı e vurları kadar, bilhaHa petrol ku· ı Al nla K d . 1 ·ı 
gormuttu. K f k • • "' 
J Keza Ruı.yaya kar,. açılmı:ı o- I a as yayı ıstııa etme 1 eri 
an m~~~zam seferin sebeplerin· ı b •• k •• •• d •• ? 

den ~ınn~ de Baku ile Kafkasya· aca a ffi U ffi U 0 m U Ur 
nın tımalmdeki r.air petrol mem· • 
~'!n1 .~ı~ geçirmek te~kil ~yle- 1 Yazan: General Ali Ihsan Sabis 
~ruıı soylıyenler büsbütün yan· i tahminde bulunmut deiiller· BSK/ ORDU KCJITASDAı\°l~AHl'l\"DAN 

ft'Al A iman orduları ht-niiL Ki:>efle man karşısında Dnieperi ,. k 
lerindmanyanın, Rumanya p_eı.rol- Karadeniz .arasında miıhiın kolay bir iş değildir. M~vc~d~:~~il 
r . en sonra Ruı petrollerını de kuvvetlerle Dnıeper nl"hr nin yonu geçt-n Budienni ord 1 
:.:~ a~t~rta .~lma11. !ehliliesi bu 1 şarkına geçm~mişlerdir. iki ~ara· dan ricat edebilen biı kaç y~:~7ı~ 

d 
e

1
_,,.,..,. ı~terdiğınden dola· fın karşılıklı ufak tefek tt:şebbiis- ı Sovyet aııkerinin nt>hriıı .,,. k 

yı il', aı ona aal'fı L •• ...::n ı hMli 1 . h . t' h . d ' ld " B , y-T ·ına 
ugumuz mu abıl ha k ti k J b"" ""k k 1 .. ' • op-Old 

- k ~u •8 1 erı r. ernmıye ı ııı.t. t'gı ır. u I geçtikleri aşikardır bunlar t 
baflamtfhr. re e er ısıııwn uyu uvvet t'l' \'~ duş· (Devamı sayfa 3, ıltun 4 de) 

• Al~ny-: acaba, Şarlı: cephe· r _ 
ıındekı çehn muharebeleri intaç ~ 
edip ergeç Rus petrol kuyularının /nf.)~j\ffllfl /:\M Rr;>~() 
bulunduğu yerlere varabil~cek 4.;.>l.:)ı;l\;-'~J~W L::ıV l.!JWJ.!J{1'HÜf 
midir? Bunun hakkında ,imdi. ~.Z ROl l.J 
den herhangi bir tahminde bu-~ vYALARI ~ 
lunmıya tabii imkan yoktur. -· • "• ~ 
Vakı~ m~tehassıslar, mutadlan, 1 
vechıle, yıne bir hay1i mütalealar 
ıer'detmekte iseler de mütale .. lar 
- ·nc1 t ~ uzen e fazla durup da zihin 
Yormak külfetine katlanmıya lü· 
•um olmadıiı da :malumdur 

Yalnız muhakkak olan bi.r fey 
varsa o da bu harbin uzadıkça 
tam bir pt!trol harbi mahiyetini 
~ta olmaııdır. 
F Zaten harp çıkmadan evvel de 
F ...... ızlar, harbi bilhuaa Alman
,.:::.:r~ petrolsüz kalma11 A• 

•ekte ~azanacaklannı ümid et. "'- &ın'~~ler. Sonraki vakalar, 
• pek bot oldujunu ve 

(D TASVİRi EFKAR 1 
~&tı&ı Hlcif• 8, riihc• 1 d~) I 

Edebi romanımızı bugün ikinci 
sahifemizde okuyunuz! 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdullah Efend· · .. 1 · · ı· il d - • . ının ruya arı 
mm ı eser e yafa ıgımız devrın edebıyata getirdiği yeni bir 
mevzuu ele. almı, bulunmaktadı~.. Bu roman bütün inkita· 
fını hasta bır kafada yayar. Bu ıtıbarla frenklerin fanlaaitık 
dedikleri nevie ıirer. 

~bdullah elendi nedir? Belki de herkeste ondan 
hır P.arça vardır. Abdullah Efendi arzuyu kendiainde öldüre
me!!'''· fakat ona serbeıtçe de yol verememit bir tiptir. Melek 
decıldar, fakat Melek kanadı takmı, bir hayvana çok benzer. 

Romanı •lika ile okuyacaksınız ı 
J 

Bn. Makbulenin 
büyük teberruu 

Ebedi Şefimizin hemşireleri Darüşşafaka 
fJe Kızılaga güz bin lira • verdiler 

Atatürkün hemşireleri bayan 15amsumı ilk cıkı,ında ikame et
Makhule Kadıköy\indeki 25 bin tiği ve mücadele planlarını ha· 
lira kıymetinde olan bir ev:ııi, zırladığı tarihi bina da Samııun
öliime bağlı bir tasarrufla Dnrüş· lular tara.fından Atatürkc nediye 
şefakaya teberrü etmiştir. edilnıi~ ve Ebedi Şefin \'efotı ü-

Bundan başka. Alatürkıin i\liL :zerine kardeşine intıkal clmiş•i. 
li mücadeleye başlanır.k üzere Bugiin üstii Parti binası ve al-
•••••••••••••••''''''''''•••••••••••••••r••••••• tı da kütüphane olarak kullanılan 
Gözümüze ça,.ptı ( Det:amı salıı/c 3, siitun ı rla) 

HAii böyle zihniyet 
mevcut mu 1 --

Belediye, Cankurtaran mahal· 
lesindeki Mehmet ağa caddesini 
yaptınnaktadar. Ancak bu ma• 
halle halkı, yapılmakta olan cad· 
denin, ayni yolda oturan beledi
ye erkanından birisi tarafından 
-kendi evinin önüne gelmesi için. 
iğri bir tekilde yaptırıldığı soy· 
lenmektcdir. 

Dün belediyeye müracaat eden 
tikayetçiler_ yolun ketif raporuna 
aykırı oldugunu ve bunun mühen
Cf isler tarafından da fesbit edil· 
mit bulunduğunu bildirmiflerdir. 

Biz de bu haberi duyunca hay· 
ret ettik ve hadiseyi Lutfi Kırda
rm nazan dikkatine vazet mi ye 
karar verdik. Tabii hayretimizi 
rizlemiyerek ve hila bu neviden 
itlerin yapddıiına hayret ederek. 

Büyük ve heyecanlı 
.zabata romanımız 

(3iincii sahi/etle) 

Doktor Claudius riyasetinde bir 
heyet şehı-in ize geliyor 

ANKARA r:. ( Hımısi) 
IJaber alındığına göre yakında ~t'hrimh·de h~,lıyacak o1,.n 

Türk • Alman ticaret anla~nıası müzakerelerinde Alman he· 
)"etiııc rİy;ısct <<l• cek olan dok!or C1aud·us ili" Alm:ın murah
has h~yeti yann ( buc-iin) 1 a \yare ile İstnnbt.la geleceklf:rdir. 

Mii7akf'rclcıJe lürk heye inf' r"ya"et c.•dt>cek olan Ticaret 
V el.aleti nıüstesarı Hal d N a:ı:ıni Ki<mir de yar ııı lstanbul
dan t'"-hrimize dönccektiı. 

• • • 
Yedek aksamı getirtmek için bir 
milyon lirahk kontenjan verildi 

t\l•nnm. ldan rnn~ ııı \ c ~ • 
de·. aks mı ithal e m.:k çiıı 

1 m iyon lıral.k l.o.ıt .. ıııan 
'eı ılöiftı ö "..rcnilmı-; ıt J iu. 
s11ı>1 fabrıkalar ıçin t:elbedılr· 
cek. bı• mtıklı\c: .. r t'n kı a bır 
znmanda ithnl eC: lecı:k'i· 

l\hkin('lcrin l!C\ ile· nı t<:'lbı 
•·tmek ve tevzı.ıtını ka ı .i rlaş-

tıı n aı· l•7.crr dun mudrrıi ,.,_ 

.} ı bırlı"•ıııd(' mühim hi1 1< p· 

lnn•ı } npılmııı ve bnzı ka a•
lılr alınrnıştır. 

o rcr tnrafınıı kimvc-vi '\" 
tıbhi ecıı:al. r Jlhnli 'çin de 
SOO hin lımlıL: komcı jan al 

rılmıştır. 

~~~~-~-~-----~~~~ 

Iranda çele 
harbi oluyor 
~ ... ----

Baş ve ki 1 
istifa etmiş 

Anka,.a (Radyo Guı.ı.:te iJ 
b::ııı~cklli 1"mugi Hanın i uru 

Alman dorıanma11 
Batkamandaıu Amiral Raeı'er 

Kral, Alman 
Amirali terefine 
bir ziyafet verdi 

Sofyn ö C A Al O 

·········----_.,_..-·--· . ._ .......... -...................... ·-··-················· .. 
Baı<ış1er ------

Bu yol uçuruma gider 1 
Peyami SAFA 

U•• RKMEYiNiZ. Yurmın 
batlığı, Selma Gücüye· 

ner'in tercüme etliği minnacik 
bir kitabın adıdır. Bu bir hi
kaye değil, hatta kücük bir 
etüd, bir ilim aı-:ı~tırması da 
değil, gençl'ğe sağlam zevk ve 
ahlak istikıı.metlcrj veren özlü 
ve ıü:ı:mc biı öğütler kitabıdır. 

Öğüt sözünden de ürkmeyi· 
niz. Muharrir işaret parmağını 
yü:ı:ümü:zr. sallayarak bizi ce
hennemlerile tehdit eden mÜ· 
taaııup ve müsamaha&~ bir 
viız değildir; fakat her AA· 
takçı gibi ümidlcrimizle Ye "or· 
kulanmızla o)•nuyor, temel çİ· 

visi gibi dimdik duran İfarel 
pannajını yÜ7.Ümüze değil, yo
lumuzun d\bin<leki uçuruma 
doğru uz.atıyor ve bize !Öyle 
diyor: 

'!8Üyiik h~Yptt!n sonra etra
fı gittikçe saran bir batiflik 
düny&ya he.r bakm1dan haki~ 
olmuştur. Bunun netk<e~i y.zık 
ki bugün, sayısız insanla:.ın ru• 
hU1'da 'ftVk, en ileri ve en ön 
ufhayı te,kil etmektedir. 

........ ················· ······• 
i<Bilhaua bu kötü ,.c yıS.ıct 

zevke bir b-.langıç demek o
lan ıöıfcrİfler, ölçü:ıilzce kıymet 
lendirilmektedir. Cemiyeti ııi
zamında idame edecek ve ya
f&lacak ruhi terbiye ile mane· 
viyata en küçük bir kıymet ve 
hemen hiç eberr--nİyet veTilm"· 
yor. 

<cElemlc görüyor ve bilivoruz 
ki, bııgün birçok liimseler, l;c:ı
clilcrini aır.la düaündürrn.,,·<"cel.>
bey'nlerini ç.alı,mıya Se\ İtcl:ni: 
y~ck eilenceli fcyleri okumak 
ve Yatam•k yoluna sapmı~!ar• 
dar.lt 

Burada kesiyorum. Kitap 
o kadar bildiğimiz feylcri lck· 
rarlıyor ili )"ukM"Jlci se!darın 
ıe:-isini herkeı kendi z!bn:nde, 
kenJi üalübiJe d~ ... rn ettiıel>i
lir. Fakat ezber bildiiinhz b•İ· 
de, idralr.imizin bihün geai!li~-i
le kaYn.ya..,.chjunız mi.ifhif 
hakikati bir brih laya3ile bt•li.
aa etm.J< liz.ımıla tö1!e clcr.z~ 
A vn:pamn ton ıünlerile Pom
pei'nin son cün)eri arasınth 

(l tf n ao'l ·,. •i ,c 'r.ıı :;) 
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[flNÜN~- 1 Kf~k khömiıt·rünkün 1 Memleket meseleleri ·IJ. aponya-Amerika 

l·~~~=~bu.ı':.~~=~~:!!i~=k;k med~~:.•e=:D ıya ar aca ======-------======= A muika hükumeti Vladivos-

. .. . 
SiYASi VAZIYET 

E e tok Üzerinden Rusyaya gön-

her yerde, bütün memleketin üzerinde ittifak ettiği mevzu· rzurumun ımarı dermek istediii harp malzemesi· 
farla kar~Japyorlar. Buna sebep naklige fiyatlarının geçen nin bir kısmına İngilizlerle Rusla-

YaZ1k ki, bu mevzulan didim didim didiklememize, bir ta- rın ifgal etmİf bulunduktan İra-
raftan ı;azelelerimizin hacmi, diğer taraftan Alman • Rus harbi, seneye nazaran artmış olmasıdır nın Bura körfezi ile Bahri bazer 

Amiral Sterling Ct'.naplan, Prens Konoye, Roosevelt, General m e s e 1 e s ı· ar"sındaki demiryolu vasıtasile 
Wavell, ilb ... müsaade etmiyorlar. Geçen seneye nazaran nnldiye üc- 2d,5 füaya satıhnaklndır. Ranlmnın aevketmiye ka:rar vermiştir. Di-

retle. · ı ı u ul "ele ü t f r'·1 n t D i • E - f uer taraftan Moskovada loplana-Mebuslanmızın bir toplan hamda evvelki gün Türk vatandatı rım e ı e " n cıc a "' m ı-ncaa 1 ;ı mı ncııınen tara 111• .. k O 1 · · 
I d maden komü,.ü fiatlarmn da tesir e- dan lu:.bul edilecek olut'sa bu pnı·a • 1ı ca ç er konferansıııa ÇmıD 

0 up a, lisanımızı sevmiyenlerden dert yanıldı, bugün, ecnebi dccckUr. nın ton başına küı:uk biı- nıiktnr art- davet edilmemesine de kuar ve-
mürebbiyeler mcse:lesi üzerinde duruldu, yarın da muhakkak ec· Eti Bank kömür i~leri müdüru tırılması icap edecektir. Bütün mcınlckdle ııistıemli bir nişle.ıncsini kabul etmekle ber11bel', !rilmi~tir. Moskovaya, mahut 
nebi zevceler davası kurcalanacak.. Ankaradan "cleı~k beledı· ... ·e ile tc f ı· ·k ki d hn · .. ı d d k 1 ·ı J b 1 • 1 ., ~ " • Şimdıki halde ııakliye ücretlerinin mat' JlO ıu ası ta p e en u- ıç ... ısım :ırının n aıma go:ôntinde ma a esı e fÖ ıret u an Aınira 

Evet ecnebi mürebbiyeler meselesi üzerindeki durgunluktan maı;lara ba~lamıştır. Geçen seJIC tcs- ııısbcti kıımctın, bılhnssa Erzurumun ıman tutulması fıkrinde olduğu_ rnuhak. (Sterling) in dah:I oldugu- riva• 
"tk• . 1 bit dilm. 1 kll M ti~ ı·ı' geçen sene-ye ııaz:ıran nı tı, ı· . il k d 1 k k T ki 

Si ımp ayı malı: ve şimdiye kadar esirgediğimiz hassasiyeti aös- ~ ış o an na ye ucrc d' .c ~ı e ) a ın an a iıkadar olduğu a tır. ur ):eııın iıeı mı:nad.ı ~i - vet olunan Amerikan askeri he-
tennek ıztuanndnyız. .. beraber bugün kok kömuıiiı tın tonu tetkik olunmaktadır. malüııı !ur. beıynı;ı nddeaılen bu şchrın, r~1an. "e.r ... İ .it . b k H 

====================-========== Son senelerde döken ,e J.:•• ılı Y ı ıte ngı eremn sa ı RV~ 
t~in siyaset cephesini, casusluk tehükes1ni emniyeti umumi- __________ , _____ , . srnoR bu alakanın ya- y . N 1 dağların•n etcl:Je ... i Nazırı Lord Be:ıverbrookun dahu 

yenin sıkı takiplerine bırakıyorum. Fakat terbiye ve hars mev- f r ' r rattığı eserler do- azan: • • ııe Slı.,'1nm:ı.k!a ta- olduğu za:ınolunan İngiliz askeri 
zuunda fU beylik mütearifeyi tekrarlamakta fayda buluyorum: Ha 1k1m1z1 n ................ la)·ıslle şu vc>ya lıiatn karşı IJiı ı;i. heyeti gelecektir. 
Yaban k d b' b' 1 d T k ı• •• ;,e k bu fikri ihtiva eden hnyll ııc•riyııt l lüh sahıbı olcluguna şuphc cdiknıcz. Bu heyetler Sovyet h"u.ku·metı• cı an an ecne ı ı.r ca ın ür çocuğuna milli terbiyeyi " 

ilk d • k k ı• nonu upası dahi ı:ukubuldu. Hu itibıırla şehrin Eı-zinca•ı kap ,n-ınezd'nde kalacaklar ve harbin 
veremez. ve orta tahsille~:ni bitirdikten sonra, evlerinde otu- nazarı 1 a 1 ne llııtırlı ıdadır: Erzuıumu zh-arct •ı.tll EIŞ:ıgılara ovaya ıJgru gcnışlPnıe i 'd . ı· ı b "d 
ran nice genç kızlarımıza İstikbal vaadeden bu güzel terbiyecilik ı eıi n b nsı, iki sene c' vd « t lıı~ da 

1 
ancak grzuruııııJa oturm:ı tccı ubc L 1 :ıresı P an arını ve ~n~ 1 ame 

m~l7ğ_ini kurmnk Maarif Vekillne de büyük şeref verir. Zengin-ı --·- 1 m 8 Ç ar J şclıı .n im. rıııı..laıı rııcnınunıyelinı ifn. ı nı yaıııııaıııı~ olanlarca tasa"' uı· c- edecek harp malze-mesmın Rus-
lerımızm yavrularım ecnebi his ve filctr &ul;asından korumak için '7 h • ~· f/ de 'den makaleler ııe,rr.diııcc, Er-1 dılclıilır. Buııunlıı bernber, Jıa tone. l yaya gönderilmesi çarelerini Sov-
arlık fazla beklemesek çok iyi olur. L.JQ lTe J ıga arı l~tanbul Futbol AJaıılıgı tnrcıfın ı . um nıu,ılliınlı•riııdcn biri lıiı brl}- in, kyli nwktc:111cı- gibi şcl iıden bl· jYd aske-ri beyetile görüşecekler-

fesbif edildi d,ıı ı\ltllı Şet lnonfiııuıı ')'Uksek i ım . ılı• bn il :ık ıJclcıe cevaı• \'t•ı mış, l az uzaklığı icap ettiren b.mılıır iç 11 1 dir. 
Cihad BABAN l<'rine ızafctcn bir kup.ı ııı Ç• h. ı tıp k ndıc;iııl de Erzurum Bclcdıyı: H"- lıu semt, pt>k a~ i-.ırı olıııaım geı·ektlr. Çinin bu müzakerelere iftirak 

etnııştır. ı ı ın ı • ..ı ll bır bı·oşuıle tcnkıt et. 1• nknt bir şelıiı tasaV\ ur e<liıılz kı lf ·ı .. 1 A ·ı.: R 
Mübayaatınızı 
aşağıdaki fiyatlara 

göre yapınız 

Hut ın kulüpleri karşı karş•~ a g - nıl,li ( l ). postanesi, şehrin biı· ucunun ta kc. e ırı memesı 1 e merı " • usya-
tin•(· k olan IJıı biıyuk ııınr>lııı ın tıı- .Mı.nakaşalnı ın mevzu unu, bugıın- ııaı ındıı ol«un !. Keza bir şchır tn. ya .daha ç_ok . y~rdun edebılecck 
ı ıhlcrıle birlıkte fıkstuı unu nc>şredı- ku Erzuı um şchı iııııı lçıne ııznk bıı· snn ur cdııılz ki halkının toµlanılıgı vazıyete gırmı~br. 

Tefrika: &7 . Yazan : KANDEMiR 

istasyona vardıkları za~;~· ·;ti;u;~;·İ;·;·kİ .. 
istikbal merasiminden eser yoktur. 

Fiyat murakabe kom.syonu ev
velki gün fevkalade bir içtima 
yaparak zahire fiyı:ıtlnrını tesbit 
etmiştir. Komisyon bu meyanda 
bazı nevilerine f.yat tcsbit edil
memiş olan fasulye fiyatlarını 
kararlaştırmıştır. 

yoıuz. . . kP1ııınııdn ~apılan h:ıvuz, otel ve ı (JJ.ılke\'İI keza şl'hrin ~ine bir uı.:uıı Diğer taraftan Japonya Baş-
12 Bını ~ite rwd" 1 lr k r; ı esnıi bina tı:,şkil "lıyorou. da huluıuıun !. N ihayct ol. a ol n bu velc,li Prens Konoye artık mt=m· 

F rıerbahçe tadınJa Tnk im - Ru- Son gliıılC'rdc cTasvid Efkar> ııı l (postan!') nıı ve bu (Hıılkc~i) n·ıı l k t• b··ı·· b •• • t 
ı hl • • . e e ın u un mena ıını Se?er· 

nıc ı ar, Altıntug, HC'lıç, Galntasa., ı ıettıd bıı· b<ı .. nı.ık:'l'ede ıııunakn. 1 ii'chır halkı :ç.ıı inşa edilmcclıgl !ıkıi h t . k . t' B 
ıny • Anndoluhlsaı. ~m ın• \Zıı.ına çok açık bh· suıette te. hatıra gelebilir. Iklki de ilk huku. er e mıye arar vermış ~·. un: 

Şeref Stadmdı• mas cdılıyoı : f'. Eı zu•·uınu:ı... bıııı- ınet yaı dıınını suıistiıııal c>dcn Umu- dan ba~~a Jap~~ya ~ukumetı 
Davntpaşn _ Uııkısponı, Slileyma- .lan nvvclki Umumi l\lüfett~. ilk iş. ı.ıi l\Iufettlş, çnr~aflı ve zıf,'\•alı şehir memleketı dahıhndekı umum 

ni~e - Hnmı Bc~o~lu lienc;lik • Gnla ı' ol~~k uzercı Eı~uı·um ko~luıtüı,ün halkına, elblselcrin~c binbiı yama İngiliz ve Amerikan tebaaıını va-
tn, Bcşıktaş - Hllul. evını, yolunu, yanı bir memlekete bulunan çarıklı koy1nlere dudak bü- tanlarına dönmekten menetm·, 

ı O İklııcitrsrriıı R ıl ıımrıın ve scr,·et temin eden 1ş. kerek İstaııbulduıı ~elen ve şclıir h:ıl- ve bunları almıya gelen vapuru 
----·---

Cl!mal 11aşa büsbütün ıııııil'lenmia. lamıyarak k hl ı ı 1 

Fasulye fiyatları 
Komisyonun verdiği karına 

Fener Stadında: Alemdar - Dogu, !eri riü~llneceğine koskoca hnvuz yap kıncıı neılcnso hala cOsmanlı:t diye yoldan çevirmİftİr. İngiliz impa· 
Vefa - Bevlerbcyl, Fener - lliliıl tırm::yı tercih r.ylcm·ştir ... Hundan yaıl<·diien beş on maaş sahih! kıra- ratorluğundaki ve Amerikadıııki, 

ti: Y ~aş ın r ıa e ge mi ti. göre, yumuşak ve Anadolu sert 
Kekcliyerek bir ç yler mırııldanm~k f J ı · · k·ı t J 9 5 .5eref Stadında clolayıdıı· ki ~imdi hükumetin Erzu- vntlı ve mantolu için bir Halkevi tc. 

Topkapı Bol;'llziı:i - J{urtuluş, .t\ nn runıuıı inınrı için bir milyonu mütc- sisini riüşündil !. Japon tebaasmm mal ve cam em· - Yani bir felaket mi bckliyorsu- t k asu ye erının ı osu top.an , 
dolu • Beykoz - Demlrspor, İstanbul caviz parıı tnhsis ile beraber bu pa. Hükümetin Erzurum iı:in blr mil- niyet altına alınmadıkça hiçbir 
por - Rami. rnııın yalnız c~ ve yol inşasına sarfı yon iiç yüz bin lirayı verirken koş. İngilizin ve Amerikalın1n Japo.,. 

ıs er en, Cemal paşa ) ine o haııiıı k d 2 2 5 1 f t 
npz? ta\"trlıı somıuştu: pera ·en e , , !l<"tt ça ı asu -

Doktor ~azım bey pnşanın bu tek- ycleri toptan 20,5, perakende 
Ru maçlara 7 Birincikinun, 18 İ- şartını koymuş olmasına çok meın- tuğu yol ve yapı şartı, bundan ev- yadan çılcmaıına müsaade ediJ. 

klncikinun 15 Şubat ve 15 Mart- nun olduk (2). vclki yardım tecrübesinin uğıadıtı miyecektir. 
dlrinden faşıımı~, afallanıı"tı. Elle- - Bu beyannameyi imza eden kını 23,5, Toros toptan 24 pernken· 

.. dir, ynhut klmlerdlr? 
tini uguşturarak: de 27,5, ve Rize faeuh·eleri 

ta Clcvam edilerek ilk maı:larilc birlik Şu b.ılde hüküınetin Erzunım klitü neticelere karşı çok yerinde Amerikayı Japonya ile münue 
te bJtidlecektir. i~in bundan yedı. ı;cklz sene evvel bir reaksiyondur. Gerek vaktile ee - batı ıılaha ıevkeden lnıilteredir. 

H d. rd f k Doktor Nazım nncak ı· 'dı·ı bil " - ayır paş.am, ıro u a ııt şı e en toptan 2 7, perakende 31, Dor-
bi ilı: f 1 l bol;'Uk bir sesle : 

r pan a an o ursa ... iııte 0 za- · mason mallan toptan 29, pera. 
GU res müsabakaları , aki oıan yardım ile şimdi vaki oıan reyan eden bir münaka§ayn cUluS> r::nkü tn•i1iz imparatorlvı~ unun 

• ~·ardımı arasında bir fark var de- dakl sathi neşriyatile meydan veren "t-'" D ~ 
Guı rş ajanlığından: nıekt.lr. Evvelki yardımı yaparken. aceJeci muharrir \'e onu lüzumsuz ham madde kaynagı ve bahuaua 

man müdahale etmek niyetindedir - ittihat ve Terakki Merkr.:ti U· 
Enver paşa. munıiyesi diyebildi. kende 33,5, barbunya, toptan 

- Allah o günlr.ri gostcrmesln Cemal Paşa kendini tutanıamıştı 15, perakende 17, Karadeniz u-
doktor ... Eg··er vaziyet o 11ekli alsa N h ki N h fak, toptan 16. perakende 18 ~ - • e a a... e nkln?... dive 
bile, bu işe başlamış olanlar elbctto yumruklarını ı;ıkmıv ve devam ;t. kuruştan satılacaktır. 

l - 1941 • 42 yılı programı mucl. T'mumi Müfettişliğe ve Erzurum yere müdafaaya kalkı~an Bcledi}·e kauçuk Ye kalay cihetinden b.J· 
lııncc 7/!l/941 paz.ar günti Fatıhte Vıılillğıne hiçbir direktif' verilme. Reisi, gerek yeni inşaatta fillen a- ı lıca membaı bulunan Malaka ya• 

onada bir çare bulurlar .•• Bize dü- miştJ: Nohut fiyatları 
g(lrcş kulübü salonunda mliptedılcr bö ı 1 b' ·h ı 'k 1 h k k • . d G k • 

1 
. mış. ~ c o unca m iri ardısırn n a.sı o an ü ümet ndamları, Cilm- nm adası muhak ak ve yakın b ır 

~~a~;~c:~ ·~c oronıen mü~abııka aı 1 r:-d~n. \ ıılıler ı:eşnıcsi bol olan ve hurıyet hükumetinin 1941 deki yar. tehlike lcartısında bulunuyor. 
· : uı · _ . . . cneııın h11ş. altı ayında karla ürtOIO dııııının bir takım şartlal'la yapıl • • 

een vatanperverlik vazifesi onlaı ı sı Nohut fiyatları .u>vle tesbı·t - z, ne hakla ve ne sıfııUa ft. ..--., 
kendi hallerine bırakmaktır. ·h edılmiştı· r •• ı·emı'z ve nı:ıtıırel no. 

1 tı at ve Terakki cemiyeti ıneı-kczi 
-Ş ındıkl halde bizim de yaptığı- •.• t 1 hutların toptan kı'losu ı S, pera-umumısını emsı cdeısiııiz? Sızc bu 

nıız odur paşam... J'hl · ki kcnde f 7, S, _J8 numar~ kalbur 

- n~ mu~lıak::ı~aı a hazıı anda hııhınan Eı-..ı.urum i~ln ya bir havuz masından acaba ıııahçup ve halkın ~u Japon te~likesı kar,ı~ında 
~'.a.p~an nıııpt~ılılcı·. ıııusaba.kası~a 1~- <1 ·;~üıınıilş. rııhut isıaııbulun nı~- heı·hııngl lıiı· tazmin teklifi karşı - ı ln~ılt.ere D.omıny~nlardakı ve 
111 .• n C'~lcıı . gı~rcşçıler yenı yct1~uı ı lıur bir Rum mobilya fabrikasından sınrla endişeli bir vaziyete dfiştfikle-ı Hındıstııındakı askerı membafan
m~ııtedıler ıştırak edecektir !!Cl r!lnılş le'\"azım He süslü, bezeli rini farkl'diyorlar mı!. nı eim'di lMalakııı) ya hanetm:, 
,_ 3b -

1 
Tartkı 11 de ınıi"ııbakalar l 11 hinaluı' yaptırılmı~, mesela şehrin Şehrin pislik sularının akacağı bulunuyor. Artık ne Yeni Zela.nd 

- Şlmdlkı haldesl yoktur bu işin.. sa a yetı veren mdir? ·· Hayntıııı .. 
Bu beynnname'er, hududa gidlp yaşamış, ı·olünü bitirmiş .. . Ve h·vl at üstü nohutların toptan kılosu I 7. 
beklemeler e.n hafit tabırlle çocukı:n çok feci bit' şeki1 dc on ııcf P~lni perakende 19. 5, 30 numnrn kal
i~Icrdlr. Emer eğeı bu maceıayn a- vermft olan bir tcşekkulu siz ınl dı. bur üstü ispanya tohumu nchut
t hı a acırımona... riltl:'Ceksı~lz. 5 iz mi ya ~tacaksmız? far toptan 2 7, perakende 3 f, ku-

Buharaya vnı ıncaya k dar Cemal Fakat duşunmuyor mu unur. ki, bir! ruşa satılacaktır. 
pa a bır turlu ncş ıni bulamıyor. dıı ılış mukadderse bile, h \ 1 !<ard ş ı M · k f ti 
İkıd b ıde bu ııı \"7.Ua d ı ı or, .En. kavgası için olan az. l\~ J k •ini ı . ercıu:ıe ıya arı 

b b k i \'Cn it hn•~ı bil r ki. bur A Temız ve yuzde ss rrındım;ınlı ver po ayı u aı-e etten vnz • ç ı· ..,.. • un n:ı- k lb 1 ·ı . · 
n k c; n çaıclc>r nrı;sor, nıüt ma l~ln doluda ı:nl• anlarn 7.nhlr nlnıaktan ı ·a ur anmış yeşı ınercımt>klcnn 
d ktor Naz mla bazı aı k da , mı ba~ka yap:ırak vıızlfl' 1 yoktur İkı- toptan kilosu 2 f. perakende 24, 
Emer p şaJı tahrik <'tt'klerl için lik doğurmak, hCole bıwuı k ı vazı)Ct- kırmızı mercimcklerin toptan ki
kab. hatli bulduğunu tel.rar !'diyor, tc ikllık >'arııt.nınk, fttihnt \C !' rn1<-ılusıı 13, perakende l 5 kuruştan 
B r aralık ta oıu)or: kinin yıllnrca takip ett ği ııını ipi • satılacaktır. 

- l\lahut bcyannamenızdc neler r~. hatta bizzat adını ve k~nclini in- Aynca bu zahirlcre yakın ııeml 
\·ardı'! kar demektir.• ler için nakliye ve ambalaj mas· 

Biri Ankara hukfımctinc ynzıl. Tahmin ecfohllir lnlz ki lıu lınva rafı olmak üzere k.loda 20 para 
mıır.tı ııaşnm... içinde geçen yolculuk hiç de hcı~ \'O j ve uzak ıem tler için de kiloda 40 
~ Yn ! ... Ne diyordunuz! ... Ne is- tatlı olmamıştı. f . 1 k b 1 d"J • ı· 

ti3ordnı uz Tuıkiyc hüküınctindc.n?... ı; 4,,. para az a a u e ı mış ır. 
- Ot'dunun harekesiz kaldığından I B h ki k C Pn- Fiyatlar bugün ilan edilecek ve 

b h ed ıek: 1 ~ ~rayba ya ıı§ır en, eıııal satışlar hu suretle kontrol edi-
Başt.ıı unver paşa bulun avdi şim· şa nHur ~Y"t l!lor~yor:. I • lecektir. 

• - nngı o e e meceı• z • Ner .. do --::--::---::-----------
d e kadar duı,n1anı pek iılil denize k 1 7. • • - Nafıa Vekı·ıı· dokebllırdı. 1 a acat:ız, 

Diyor ve ilave cdlJordu: Ne yapa_ - O ciheti dOşilnmeylniz Paşam .•. 
ok anız biran evvel harekete ge(e· Zaten ııizin için büyük bir istikbal A n ta 1 y a d a 

r lı: )apıııız. Du va.ıllcLın fazla de- meraslnıi yapılaeaktır. 
'amınn tahammül edilemC2. Aksi - Kim ;rapıyor bunu? 

kdl d b. üd h ı ek Antalya 6 (A. A.) - İki günden-
ta r e ız m a a e e~er • ı:aresi- - Raşta Sovyet hlikılmeti er\tiinı beri Antalyada bulunan Nafıa VckL 

l bulaca{:ız ... F
1 

alan gıb. 1 paşa_m. olmak üzere bütu-n memleket, h"ı·ke" ı· "'-T h f d le b k d " ., ı ..,.,ncral Fuat Cebesoy Antalyndan 
- u a ŞPy.... eme u a ar Paşam! ayrılırken Anadolu ajan ı muhbiri-

Ueri g~!ti~i~ .. nu n~ ~esaıet.:.d Cemal Pa,a, buna söyllyen Batur ııe a~agıdaki bcyanattıı buluıııııu~laı-
d k-A azlt1 ğ.ama'.bia ah gdonkierm~· beye (hani, beni burada istemiyor- dır: 

ı · rze 1 •ım l?1 cep e vaz.. !ardı hanı hakk d ~...J<. • hl Ç k 
~eti takip ediyoruz. • ım a ougUiC. r cerı:- o münbit olan Antalya 0,·asının 

(' 1 b t -k • bi yanın lıaşlamı, olduğunu soyıemlı,tı . sulanmasını, bataklıktan kurtarılma 
ema paşa sa 1·1 u eıımış r niz•) d ıb· 

halde tc>krar yc.ıinden kıılkarıık, dok· · eı- g ı uzun uzun baktıktan sıııı \'C taııkın suların fenalıklarından 
tor Nazımın kaışısına dikilmiş vo ııonrn: vikayeslni düşünerek bu ova dahi -
paylayan bir seı1le: - I'ekilla ... diyor ve su uyor. llnde bl1ıllğimız bir kaç suyun islahı 

- Pakat ... diye bağınnı,tı; bu 1-'nkat birkaç saııt sonra Buhara nı tetkik etmeye bnşlnmış ve bir an 
)aparız, edcıiz diyip durımlar kim- iııtıı.syonuna vardıkları zamıtn ~lirü- ev"'el bu tetkikatın ve kıymetli voli. 
lerdir? yarlar ki ı .. tikbal merasiminden eser mlzin mesai arkadaşları ile beraber 

Evet, söyler mitıiniz bnna, bugün- yoktur. f tasyon her -zamanki sakin bu işleri pek yakında başaracağına 
ku vaziyette ( iz) klm,.iniz? ve tenha halindedir. Bu garip vııı.i- ve ı:ok canlı zeki çnlışkan ve snmimt 

Doktor Nazım s5yleyeccke söz bu- yeti garnr görmez Batur bey vagon. olan Antnlyah )Ur ıışlarımızın da 
dan atlıyor, telefona koşul·or ve hü. azami muavenet ve mtiznhnrette bu. 

Bakışlar .................... 
Bu yol uçuruma 

gideri 

pek az fark vardır ve ilk önce 
Fransayı deviren bu harp Pom· 
pci'yi tuzlıı buz eden zelzele· 
n:n şuursuz değil şuurlu, tabii 
Öeğil içtimai bir tekerrürüdür. 
Y:kılmış her memleketin ve 
her medeniyetin harabelerinde 
i tisnnsız hep aynı günahlann 
hatıralarını buluyoruz: Ku
mar, fuhuf, iç!<i, zina ••• Ve bü
tün bu kahredici ihtırasların le· 
melinde, f ertlcrin gözlerini bü· 
riimüf, doymak bilmez bir ka· 
aanç hını. 

Misaller ortada: Bu yol uçu
ruma gideri 

Millet menfaatini bqa ve 
ferl menfaatini aşail alan bir 
nu1li alıiktan batka can kurta
ran aramayınız. Terbiye bunu 
geç Ye (liiç verir. Daha evvel 
ona göre bir disiplin, tetkilit 
n toplu hamle. l>üpya böyle 
bir milli ahlik nizamına gebe· 
dir ve onun MnClll.DI çekiyor. 

kümet eı·künından Feyzullah Hocnyı lunacaklarına hiç ~üphcın yoktur. 
buluyor: İki günlük kısa br müddet zarfında 

muhterem Antalyalılardan Vilayet 
- Cemal Paşa sreldi. Faknt i tas- teşkili.tından ve bilha~" vnlinlzden 

yonda kimseler yok. Hani istlklıal gordüğünı samimt ve candan teuıhü-
ıneıaşimi yapacaktınız? rntın hntırntını ilelebet knlblmde ta-

(Devcımı va>") şıyacağımn emin olnbilirsiniz. 

Tasvirin Edebi 

Yazan i Ahmet Hamdi TANPIHAR 
·········· ············································ ···················· 

Qecc ı:ok güzel bıışlamıştı, abano7. 1 rnflannn pek bakacak halleıi de 
silmeli, lı.'iiçuk salonda lambalar, • yokt.u. Onlnr ken<lllerllc çok meş· 

aynalar kadehler, birbirıııe hep ayni ı guldul r, lcz?. tle l i) ip içi) orlar ve 
parıltıyı gonderiyorlardı. Beş nrku- konuşuyorlardı. Vnkıa blrbıılerınl 
d?ştılar. Beşinin de neşesi son h:ıd- pek dinlemiyorlerdı, fakat hep ·i, çok 
dıne varmıştı. Ne buluyorlarsa lç!· giizcl şeyler söyledıklerine emindiler. 
yarlar, gühip konuşuyorlardı. llu· Dnha ziyade kendi içinde yaşnııııya 
nunla beraber küçük lokantada ~al- alışmış olan Abdullah efendiye ge
nız değildiler. Masalarının knı şıı:;ına Jınce o, gecenin gidışinclen pc!.. mrnı. 
düşen iki pencere içine oturm•ış iki nundu. Kendisine bir nevi ha! flik 
çift ile tnm ortadaki masada dort er- gelmiş, denebilir ki dort ta rafını 
kekten mürekkep bir grup dn!ıa var- böyle vaziyetlçrde bir demir kı.ş:ık 
dı. Sakin v kendi alemınde bulunan gibi ı:evırcn ve ona ncfM aHırmıynn 
gütün bu muşteriler, bu gü1 ultma boğucu, dar ha\ alı şahsiyctinaen 
neşenin ııabiplerinl ilk ön't:e biraz kurtulmuştu. Bu cins adamlarda 
hayretle seyrettiler, sonra galibn al. zıımnn zaman oldnl:'U gibi o da bu 
kolü bir mazeret olnrak kabul ettik- müstesna anın kıymetini lıiliyor ve 
lerl fçln ehemmiyet vermemiye baş- kendisini diğer insanlar arasııın kıı
ladılar. Zaten bu beıı arkada.eın et- rıamış görmekten memnun olu 01 • 

..., n~ ıyaca rtır. t" 1 · d b. t k 1 1 bl f h. d k' 1 d • 
4 K . . 

1 
k . u ccnııı ııı a ır pos ane, eu ıa. r men ez, şc ır e ı ma ''e nva- ve Avustralya DomınyonJan ne 

i ta t ur«a ışt dra hedc>n bh:ı1k mle. kın ve şehrin uzn{\'l\lda bir llalkevi rın geçeceği ve insanlarınkinden ny. 1 de General Wavell'in bir milyo-
r n ı 1 zamanın a ıızır u unnuı- lnı.ıa olunmuştur (3). rı bir yol ve meydan sevıııli ecdn- 1 " •• ~ • • • 
!arı. • 1 • _ • na balıg oldugunu alııren 1hn 

\ apı nıı bınalar lilzumlu n1udur?. dımızın ynptırdıgı guzel çf·şmel rin 1 ·~. • • • • y e} k en Lüzumlu 1 c şclırın neresinde yapıl- ~ittlkı:e nzalnn ve yollnrı bozubıı ettıgı Hın~ıstandakı kuvvetlerı 

mu""sabakaları nınlıdıı?. Y ,llncak!;a yerli malzeml' sulaı·ına ncznret ... iliı .. düşıınnı )~-jM• mn mudafaasın~ ve Yakın· 
ile, yan· nıuhıtın tabii avarız.ına mu- rlnc mesc.lu l\Iufett.ı.,lik kon:ığı 0 • şar' m di •er memleketlerine gön-

1 tan bul Su sporlaı ı tnrnfındaı 
teı tip <.od ilen ve 3 gun clevıım ede lı 
olıııı İstanbul yelken ııamplyonluk 
ınu ııbaknlarııın dün Moda koyuııdıı 
bıı lnıımıştır. 

J.::nemet eden va ıtalarla in~nsı icap nünde bir havuz inşası, anc:ık lla- derilemivecel<tir. Hattfl İngil•ere 
etnın m ? Bu gibi güç noktaları hın kullnrınn bab.,etti~i caklısclim> ı Malte.dııki topçu kuvvetlerini ve 
clü uıımiye llizum görmeden. derin bit- an için baeknsına kirnya vcrm1.:k İng.liz alaylarını Singapura gön· 
\ parlak c:hüsnüniyct> lerle, vucu- ne mfimkün olnbHJr. d • ı· 
d •. ·ı b 1 .. ermıs ır. a ge.ırı en u yapı arı .goren ve Gelecek mektubumda lıükümet.m • 
bunlaı ın cbir ~c·hı·ln imarı mesele..;> go tcrd;ği bu yliksck nliı.kanın, sehlr Muharrem Feyzı TOGA y Müsabakaya 18 şaı pi i~.tirak et • 

m~tir. Bunlardan ayrı olarak tıı 
D~vkt Linııınları i~ktıııe umum 
nıüduılliğil tarııfıııdnn yeniden tesıs 
cdllen Liman Gençlik kulübiı dr ilk 
dc!n olarak yarışlara girmiş ve Beh
znt ile Nacinin kullnndıkl:ırı kulü _ 
bOn ş:ırpisi büyfik bir mehnretlc ldn. 
rı• ı•dilmesi yzündcn müsabakayı bi· 
rincilikle biUrmiştir. 

ile nlfıka~ zh!:ını takdir cdPn hukO- \·c halk için nasıl ve hangi yallardan ............. .......................... ........ . 

nwt münhasıran qol ve yapı işleri> yüriinerr.k, lilkı;e ve fanteziye duş. Adliye deı 
yapılması kayrlile ıkinci riefn vlıki ınedcn, elle lutuluı· müsbet netıecle
olan yardımında bir milyon üc; yüz re goLıircbilcc·cğini, şehirdeki müşn· 
iıin lira tahsis etmiştir. !ıedclcriıııe istinaden izaha çnlışnca. 

Bugunkii Erzurum. ycııi 1nşııat ğını. 
itibarile (Erzincan knpıı.ı) taıaf'ın-

Adliyeye memur 
alınacak 

Müsabaka 4 deniz mUi ÜZCl'lnde 
tertlp edilmiş ve ı·üzgür ~ok nz esti
ğinden şa"'rpiler bu müsabakayı nn • 
eak biı· saat 48 dakikada kntedcbil • 
mişlerdir. 

da teessüs etınek"tcdir. Asıl Erzurum. 
ba .. ık ve topraklı dı.mlı evle.rlle, li
ğımsız ve binaenaleyh kapkacak sa
lar ıııın kapı önletlne döküldüğü so
kaklarile, sabah akpm ~en ve 
«nahır> elenen mal ve davar sürüle· 
rinln müzahrafatile klrlenmi, cad. 

Müsabakanın teknik neticesi 
dur: 

'11· deleı·Ue olduğu gibi duruyor. Acnlın, 
inşaat, bilhııssa bir milyon üç yüz 
bin liranın mahsulü olu<".ak yeni ln
uıınt rla dahil olduğu halde, , ehrin 

l - &hıı:at - Naci (Liman Kulü
bü) 1,48,3:! 

2 - Mahmut - Vecdi (G. S.) asıl kısmının yine ihınal edilmesi 
surctiıııJc mi devanı erh:ektir? Bövle 
ise, l'"kl şehrin ihmali ve teclrl~en 
ortadan kalkması, erbabı tarafından 
tıınzinı edilmiş bir l!ehir planı fca
batmdan mıdır!. 

1.50.12.8 
3 - Samim - Eı'%in (G. S.) 1.64.12 
4 - Nedim _ Hasım (G. S.) 
5 - Feyyu - Rıd\'an (Dcmittf)Or) 
l\lüsahakalara bugün yine • fodn 

koyunda ve saat 14 de devam edile
cektir. 

Ankara - lzmir 
bisiklet müsabakası 
Afl on 5 (Hususi) - Ankara ile İz.. 
mir arasında yapılacak lıfiyilk bisiklet 
mfis:ıbakasının dördüncfi merhalc>si 
olan Kütahya Afyon yarışı dun Af
yonda merasimle baeJamıştır. 

Pcr~enıbeyl Kütahyada istlrnhatle 
geçiren bisiklc~iler cuma sabahı tek 
ı·ar yola çıkmışlardır. 

Bizim bildiklerimize göre 1938 de 
Erzurtımun 1/2000 ınlkya~ında bir 
plii.nını yapıın Fıansıı. mimarı J. H. 
Lambert, sonrndan 19.19 da ikinci 
defo, 1940 ağustosunda da üı:üncü 
defa olmak üzere Erzuroma geldiği 
zuman, şehrin eski mahallclerinJn 
hiç de ihmal edilecek bir şekilde ol
madığını düşünüyordu. Bilükls şehir 
mimarisi itibarile ecdadımızın Erzu. 
runııln gôstrrdii;i ınaharet ve isabeti 
1'ürk dosUanııdan birine tekrar tek 
rnr söyllycn Lıımbcrtin, şehrin Er. 
zincnıı kapısı taraflanna doğru ge-

du. Evet, şimdi o da etı-afındaki ı a- j nn bilo unutamıyan, etraflarındokf 
hat neşeye kendisini bırakmış, biraz havayn kendilerini en fazla bıraktık. 
evvel 1oknntnya gelirken beraberin- laı ı zanıııııda bile, içlerinde tıılkı alt 
de taşıdığı ı·uh halctlnde.ı sıyrılm ş 1 katta geçen bütün şeyleri dikkatle 
olmanın ımadetl iı:inde konuşuyor. eğ tecessüs eden bir üst kat. kiı ar.ısı 
lcnlyoı, hatta ufak ve çok he aplı tec gibi köşe inde gWi, mütecessis, 
rfibeler halinde arkadarlnrmı taklit gayri memnun ve zalim ikinci bir 
ediyor, yfıni zamanına göre mütc:ıı- {ahsın mevcudiyetini, onun zehirli 
rız, yahut sinik olmıya çalışıyor, tcbe sümünO, inkar ve istihfaftan 
nukte yapıyor, hiciv ediyor, h.lkatc>n hoşlanan gururunu ve her an ic;ln 
korkak yaratılmış bir insanın tt'hli- ı·uhu insafsız bir muhasebeye davet 
keli bir gece yokului;"llnda kafilenin edlşlııi duyan insanlardan biriydi. 
en l.inunde yürumüş olmaktan duya· Ah bu ikinci Abdullah efendi bu üst 
ca •ı mu •lak bir zevk içinde açık knt sakini ... Hayır o kira~ı değil 
sac;ık. şey~er ~11.e anlatıyordu. Ah, I evin asıl sahibi, efendisi, hükiimrn
bu b r kor gıbı . et.r?fını deneye de- ı nıydı. Ve zavallı Abdullah efendi bu 
neye,. d~ı·~ bir c.~hetı ! 0 kl.aya )Okla- f s iz t.cınn~~kcrin bnkışlnrı nltında 
ya yilı·üyüş .•• Şuphesız kı. yarın sa. lıııyııtınm her lezzetinin hirclenlıire 
hah bu yaptıfı şeylerden ikrnh edE'- h' k 'ld'- · · b"t- " ·· " . . ıı:e ır esı •gını ıı un omruncc ı:v-
eek, bu geceyi lSraf edllmış blr 1a. rccckti Ah t b 1 ·dl hl 

·b· dded k k d' · 1 k · onu uyu ıı ı sc~ , r 
man gı 1 a e~e ve en ısın ti- mı tı:in o sarhoş olsaydı 1 O znmn:ı 
~ük bulacaktı. Fakat ne ı:ıkardı? bütiln işler değişecek '"e Abdullah 
Bir gece için, ne olsa affedllirdl, bu efrada vo hayatın blitün sof'rala. 
mademki cğlcnivordu, ve mademki rındn yepyeni aclnm olııcaktı. 
eğlendiğini bilerek, hesaplı bir sn-1 B k :f kal'd l·"-ı b k. • • u a şamın ev a e ı,, u ı· 
rette cglenıyordu, o halde bu eğlen- 1 b' r hlbl · b li · hl k'I 
ce onun için iki kattı. ır ı ev ııa nın e rsız - r. şc ı. 

. . de sızmaya baıılamnsmda, huvıyeUn-
~a'kıkalte Abdullah efendı, omOr- deki nüflz ve sere tarafı kaybetmiş 

!ermin sonuna kadar kendılerl o!. hi ini vermeslndevdi. Onun lı:lndir 
maktan kurtulamı)·an, nefi lcnm bir j ki Abdullah -genft, ağır ve kaypak 

I~rzurum: N. J. 

1 
----- lıtanbul Müddeiumurnili;in-
{ 1) Rahadu>": Nastılıi Baydara d 1 1 1 dl" · d it 

açık mektup, ısıo lstanbı•l: Muut: 1 en: ııtan ~u a ıyesın e aç~ 
B1< bl'oşıi.rtı ccı•ap, 1940 Erzıırum. B, I ~ul~nan 1000 ~ruş nıaatlı ~a
bro~ürlerdnı birinı:üi, 11mıi iıışcıatı tiplıklcre memurm kanunun 4 un
tcnkit etmekte, §ehrin Belediye Reiri cü maddesinde yazılı tartları haiz 
tarafın.dan yazılan tkincf broşur iııe ve daktilo ma&dncaile seri yazı 
bfltiki8 takdir e11lcmektedir. yazmaaını bilenler araıında mü• 

(t) Tasviri Efw, ıo umnuı.c eabüa imtihanı yap.larak müna-
ıo.u. &ipleri alınacağından müsabak~ 

(3) Bir ıehir postan(sintıı bıı. ~e- imtihanı günü olan 18 1Eylu1/ 
kilde olmnBtnı tenl..-it için :nıııllnl:rı 941 Per!':embe günü saat 1 O 30 
A ı·rıı7ıatla11 gt/miı bir şehfr mimcı. d b' • ·· ı · k d ·b. . .,_ • • _, 1- an ır gun evve ıne a ar ır 
·rının ,ıı .. rmı u.ıınıya uzıırn yokluı·. ı ') l h 1 Adi" E ·· 
S •aı ıa ıılarda ~'"hi halk 1 . 1 d lckc;e ı e stan u ıye ncu-• on • ı .. ~ r ·ıııın · ııç • • ·-. .. l 
değilse. §elıfr içinde 116 merkezinde menı reıslıgıne muracaat etme e-
hlr poattı şube.siniıt ar;ılmusı için ri. .. 
11aptığı 1ııüraeaat dikkatle gö.:onürıı * ÇiMENTO MUHTEKiR. 
almmalıdır. LERI - Akıarayda, inpat mal· 

mezesi ticaretile uğratan Ahmet 
Fenerbahçe Gençtik ve Osman adında iki tac:r, bir çi
klUbUnUn kır balosu 

1

1 
mento torbasını 180 'kuıuf gibi 
fahiş fiyatla sa tmıflar. yakalana-

Fenerbahçet rtGleııı:lltk .!ublillbul zad - rak asliye ikinci ceza mahkcnıe:ıi-
mıın zaman e p e ti6 , a o ar on ·ı · 1 d. 
bh1ni bu sene Suadiye Pliıj Gndno- ı ne verı nuş er ır. 
ııunda nyın 13 üncfi Cumıırtesl akşn- Mhkeme. sor~larını müteakip 
mı kır eğlenceleri şeklinde ve kuliip 1 her iki taciri de tevkif etmi,tiT. 
müessis azasından Münir Nmeddı· 
nln iştirakile verc>cektir. 

halkalnrını bütün vücudünr. clolııdık· 
tan sonra, zehirli dişini en can ala
cak yerine geçlrmiye hazırlanan bir 
yılanın a)•akluının ucunda birden
bire uyuyup kaldığını glil'cn bir çul 
yolcusunun Jnnnılmaz sevinci içinde 
kadeh kadeh G~tüne iı:iyordu. Her 
kes onu beğeniyordu. Artık bütün 
istlhfnflnr bitmiş, büyfik bir takdir 
bn~lıımı,.tı. Butün bunları dilşfinür-, 
ken birdenbire nasıl oldu da, lo"kan
tada bulunan diğeı müşterilere bak
mıya başladı, ihtimnl kendi içinde o
lan bu dc~işik11ğln nksülnmelini etraf 
tn da görmek istiyordu: İein doi;'?u u 
burasını sonraları kendisi de lınbr
lnmadı; yalnız bildiği bil' şey varsa 
o esnadn bir uykurlan, tuhaf, ağır 

bir uykudan uyanmış gibi bir hal bir 
nevi yükü üzerinden atmış olanlara 
ma hstıs bir hafiflik içinde olduğu 
idi. Ortada salonun bu kısmını ikiye 
bölen masanın müşterileri gitmişler, , 
yerlerine sefa rethanc kavnsı kılıklı 
bir adanı, dik bıyıkları ve şnkuli 
burnfle her kımıldanışında lcütle 
hıılinde gidip geliyormuş uınnı bıra
kncak derecede hııyat ı:evikliğinden 

mahrem cilssesile bir nevi bostan 
(Deııa.mı w.r) 

* MAHKEMELER AÇJLt. 
YOR - Bir aylık adliye yaz ta
tili dün akşam nihayete erdi"in
den hu sabah hiiliin mahkcml"lcr 
açılarak normal faaliyetlerine ba, 
lamışla rdır. 

~uıınınmtHIHHllllllfflllllllllll tılllHHtffltlfltJ 

~ Vecizelerin Şerhi ~, 
!....."llftlH .... llUlltHttllhlltlflllUHHllUIU~ 1 

Kötü aclam ,Yalnızlıltton 

kaçar, dofru adam )'alnız· 
lıtı arar. Çünlrü /rendi hen• 
eliyle pek rahathr. DİDERO 

insan kendi kendine kaldı m1, 
onun arkadaşı kendi vicdanı ken
di dimat;rı, kendi kalbidir. 
insanın fenası, bu arkadaşla 

yalnız bnşıııa kalmaktan, bunlan 
dinlemekten korkar ve kaçar. 
Çünkiı bu arkadaş, ancak doğru
yu söyler ve işlenen lı:ötülükler 
insanın yüzüne birer yıldınm gibi 
çarpar. 

İyi insan ise bu arkadqtan 
korkmaz. Bilakis onunla başbaşa 
kaldı mı, en enrln ferahlığı du
yar ve onunla başba,a kalmakla 
uzur ve istirahat i i de yüzer. 



' EYLUL Z?U TASVİRi EFKAR 

fDünya harbi 1
\ IJ.1•lJRltlJ:JMQ!$;1il ( Askeri Vaziyet ). 

I ~::~":~;:~~~~: .. k ,.. :::~:~~~:8ya:::~k~~ni:~:I~:r 1.~~~~~.;=~~:~:~~~:~\; 
ı Almanlar• g6re 
ılmdiye kadar 

İngilizlerin 13 
milyon ton 

battı • • gem ısı 

Sahife: 3 ,------, 
Acı bir kayıp 

Servet 
Berkin 

vefat etti 
~~~g~:d ıları umumf knrargahııım - -- nın, ağırlıklarının çoğunu nebr:n mani ile ayn düflDÜf bulunurlar-

'l'obruk böl~c. inde, bfı~ ük kum fır ANKARA 5 (Huausi) _ Da- ı Stajlar;n her devresi o aydır. gar binde bıralmuya nıeebur kal- aa, ancak o z~mtın öyle dü mAn t . 
tır.:ılan, devııl~·eıimlzin faaliyet.mi hiliye Vekaleti maiyet memurlu- Stajlanm ikmal e?e~. maiye~ me- mış olmakla beraber, geddcn ye- kuvvetlerini ihmal ederek iktı•a· Rerlin 5 (A.A.) - ı\ıı~ı:n 
tehdıt clnıiştlr. Du ınıının snı>tlğı ğu ve kaymakamlık ııtajlan için murlarının yebftınlmderındcn ni acvkedilen bazı malzeme ne di kaynaklara doinı alon yap- kayn klardnn D.N.B. ) e \'eTtleıı 

ANKARA 5 (Hususi} -
Maarif Vekaleti talim tcrbi
~e az.alarmdan cııki dış ticıuet 
dairesi reiıi Sen;et Berkin 1 O 
gündenbcn çekmekte cıldu?u 
zD tuırieden kurtulamıyara.:: 
bu :sabah vefa~ etmiştir. 

b r bombardım11n uçuşu huaı-a sebe- yeniden bazı mühim esaslar tca- , münhasıran valiler mesul tutula. noksanlanru biP dereceye kadar mak düşünülebilir. malümnta f'ÔTe, muhasamatın 
bı) et veı menıiştiı·. bit etmiştir. caktır. Halen maiyet memurluk- telafi ederek Dnieper nehrinin Bunun için sevkul~n bakımın baflang~~ndanberi 3 l ağust~s 

Jhıciut bôJ~ndcı ~re del,-er biı· Bu esaslara göre Siyasal Bilgi- ı laıında veya nahiye ~i.iclü~lüklc- prk kıyılannda müdafaaya bat· dan bugünkü vaziyette Knfkns- 94 l t~nhınc ka~~· <:cm~ 13 ku-
eCl yo7;;ı· I bHAI ler okulu ve Hukuk fakülte!li me- rinde bulunan bu kabı! sta1ycrler lamışlardır. . . yanın istilası endişesi henuz mev- sur m1lyorı ton~lato hacmı~dc l~-

man e lıll zunlan maiyet memuru olmazdan !memuriyetlerini muhafaz~ ~de • Evvelki yazılarımızdan bmnde simsizd r. Böyle bir hareketjn giliz '\leya lngıltere emnndc t•· Maarif V ckalet.nin bu de
ğerli ruknümi ka) bctmcsi .An. 
kartı m'.lh&fılinde derin bir le
cs.o;Ür uyandırmıtıtu. Maarif 
\·ekıli Hasan Ali Yücd mer· 
hu~un bin.at evine g tmiş \'(' 
cenaze merasimi için cmirln 
'crıni,tir. Servet Berkin ya
nn (bugiın) Asri mezarlığa 
ddnedilecP-ktir. 

BerJ:n 5 lA. A.) Alınan onlula- ev-.•eJ Vekaletin merkez vcy.\ vi-, cckler, yalnız tam tctıekkullu dev Alman ordularının Moskovayı Karadeniz üzc:inden icrasına ge c.:ıret gemi i batmlmı~tır Bu ka-
n b~kumnndanlıı;ıı.ın trbligi: Jayetler teşk !atında tayin oluna- lct hastanelerfode m~ayenc e?i- zaptederck o taraftaki Kızılor- lince. aevkulceyt vaziyeti buna yıpların dörtle b.ri Alman hn\ n 

Alman sıı.vaş t yyn~leı ı, dun gt'· cakları bir memuriyette 6 a) 1 k )erek yurdun her yennde vn.ıfe dula.n. m. ağlu.p et.medikç.e, Azak müsait olsa bile, bugün Karac.lc- kuvvetlcrin .. i~. dörtte üçü de do: 
cc lngıliz ahılleı i aı; klarmdn 3000 l h d l d d 1 k ··ta l "" b 
tonluk bfr du:;;ınnn de• rly ı:;cm ~ıle bir namzetlik devresi geçirecek- görmiye ve her vasıta i e scya at enızının ~nma ın en ? ~şara nizddci harp vaı.iyeti böyle hır nanma CU2U m arının tanrı : 
bir tlcnret gemi ıni batırmışlar ve !erdir. etmiye kabiliyetli bulunduklanna K_afkasyayı istila etmelennın ha· harekete imkan veremez. E,..,, 1 esendir. 
d"ğer bir ticaret gcmliiııı de ag ı ha- Bu namzetlik devresinde e::hli- ~dair rapor alacaklardır. hıs mevzuu olamıyacağını yaz- ce Ciride yapılan taarruz Ş"k'in- Yakmşnrktaki lngil":r. kıtalan. 

l b k S hh t · d ·· b t mıştık nın ia e ıni temin çin lnr:,iltrtenin ımra uğıaLmışlıı.rdır. yetleri tasdik edilm:yen er n. a ı a muayenesın e mus e ·.. . de kuvvetli hava te,ebbüslnı1i". 
Alın n hn,.ı kuvveUcri İn iltC>rc - bir daire ve;>a vilüyette son dda rapor alamıyanlara derhal iz'n Bugune kadar bu thamını nak Nikolnyef sahillerinden KaFk .,.. )nlı:ında Amerika Birles k d<'vlet 

nin ş:ırk sahilınde ve İ!lkoç)ndaki li- ola.ak 6 ay daha namzet olarak verilecektir. zedecek hiçbir hadise vaki olma- yanın istilası mümkün de· ıdir icri emrine b;r mıkt.-ır lngiHz va-
maıı l• isatını d.ı bombıııd.man et- c;;ahşacaklnrdır. Namzetler "'u- l lukuk fakültesi ... e Siyasal Bil- '!1.ıştı~. Bi.lakis Almtın ordul~rı· IDeniz VaSltnlarile asker <'e• kırıe punı 'crınesı muhtemeldir. 
ınlışleıdir. \·nffak olsalar dahi haklarında giler okulu mezunla.ının başka Kıy.ciın şuna! taraflarında Dn .• ıe- de hiç "mkC:.n yoktur. Henüz Kn- ltalyanların batırdığı gemiler Taa ruza ug"" rıyan 

ngıliz hava kuvvetler! dun Manş d kl k ki b 
{!zerinde ııtrır z ylnt V<'n'l şl ·rclır, ,·erilen siciller menfi olduğu tnk- dedet dairelerindf" geçir 1 eti perın şar ·ına geçme e: ugu~- l:radeniıde kuvvetli bir Ru$ fl'o o ı Roma ı; (A.A.) - Ö~rı>ni!di 
Alınan a\· .. ılıırı v• hın d ı • pçu. dirde asli memur olaıak ta) in ,müddet Dahil ye Vekaletine nak- !erde l\IIoş~ova _ve Lemngmd ıs !vardır. ıkoloıycftc .ir.~n vey.ı ta- v,·ne öre, İtalyan 1 avn kuvvctlr- Amerikan 
ları duşmanın 25 t:ıyyıır..: ni tdilm"ye::eklerdir. itmek istedikleri lakd.irde '"'ajln- ~kame~~e~. nd~kı. . taarruzla~ınn ı mir halinde bulun:ın Lirkaç harp ri vı• don nması Akel nizdr 12-
ını~l:ııdır. Namzetler stajlarını v lliyetlc- rına mahsup edilec ktir. aha buyuk hır ınkişaf ve ku r~t gemi "nin ı\lmanl.mn ern~ ç. r :net ·emi :. 21 :vnıç .11 sı. destroyeri 

Almnn snvaş ta\ rin muhtelif ube' er" nde kaz:ı ı Kaymakaml.k stajında mu\ af· ;e~~ekle. ayni. scv~u.lce!' ~kır· ı m sil~ K .,ı denizdeki R• f 1 sı1 49 krm; ı.:Ör 42 <l~ • royl"'r, )4 ti · (1 ı l tıl "f t'd ıı ele Am) 
kurfozınd çok alç kaymakamları rcfokatinde kav • fak olamıyanlara Veka'e•in mer· lP.nnı takıp ettıklerını gostcrıyor- ortadan k ,}k.:nış değJ1 dir. Bov- nizaltı v~ .\tlantıkte de 52 ş r p BahtJ'-'e Nezaretı, Greer muh-
taarru::lnı r . rla O tcı> u, l r ar " 

makamlık vekuletindn, n. hiyc kez \ cya "·ıl:iyetler ~c k ·ıa ırıdn · . • le bi- filo faaliyet hal:ndc k<''l (> s:unıç gemi i, 4 kruvazö· l. rıbıne t, a n..e. eden deniz.:.ıltmın lica ır ı mı batı m ln ' dı .. <ı Ş meli v • b" d .. ·· e orl y 
bu)uk lılı tıcaıct ~emi nı le yak- müdürlüklerinde '\le belediy,•ler- dC"·ecelerile mütenasip ba ka b;. k Al enı ır u~ıu~ d . Knradcni%dc ~untaza:n ve d - destroyer \'C 3 denizaltı b<ıtmm~ h , etı beılı olur olmza bıldirc· 
mırlnıdır. ele bilfiil çalışarak yapacaklar-, vazife verilecek ve kat yen kay- ~1 ·tı.: d man ordulnn •. ~!0 e~ıı. vamıi nskeri sevkıyat )'apm 11. t:r. 1 ktır. 

Su\yct t.ayyarclC'rl d n J•cce şıma- dır. Bu müddet 2 5eneden az ol- makamlık makamına getirilmi)e- uz~rıiiak~ Kafka5yayı '~tl a e e- mümkil'l. değildir Kauıdenizde- ................ ........................... ..... Hadile Amerikilyı harbe 
li şarld Alnıam·n u V" Beıiine taar- mıyacaktır. ceklerdir re u petrol kayna• aıuı\ '~ ki harp vaziyeti, İtal)adan d.-n"z lranda çele yaklathnyor 
nn <'tmek tc ebbürunde bulunmuşlnr ~-"" - c.. tesisatını .ele geçırebilirlcr mı, ~şırı öte-de huhınan Tt •hlusta 

l ~-- M L b ı · d h bi 1 Vatinaton S (A.A ) ·- cGr-isc de, bu ıilcumlar akim kıılmı t..r unanp ir dl"\ ıctın .. onnn- harn ynpmıya benzemez. ar o uyor 
Al h d f . t 1 11 s • k • e .__ d. k d L· d er> dC3troynine bir denizaltı la-man ava a ı opçu arı • r ması, ~n ı ar51sın aııı;ı uşman K fk d . k' t I 

bömbardıman tayyaresi tahrip etmiş ıvas ongresının donanmasını ezi~ jmha etmedik- a ıtsyayı en 2 sev l)'::l. 1 e (1 inci sahi{ed~rt dcwua) rafınd.ın yap fan taarruz J akkm-
lerdlr. v d v 1 rden zaptdmek arzusunda bulunn··n1' nııkturdn ufeıık t<' l m alınnnştır. Jn mütaleıılıırda bulunan As<ıoci-

çde veyak onu sıgın 1~1 
Lyel r c t' iıcrlıangi bir kuvvet. K~ fkns sa R.ından ıı.:ıda, la abalarda, tufcnk- ndct Prcss aı· nnsının Vasin;•lon 

22 . 
ldı 

ıc-an çı amıvacak hır <ıa,. geo ır- I' .. dil · ' • 0 

ncl gl O··na··mu·· d'L • 1 b"" ı" "kt {" hiıtenndcki clü~an mÜnafaa fer- .er mu 8<;;ClC e lnl,tır. muhabiri diyor ki• me uı::c;e, nası oy e 1 • ~c 1 • •1 __ ı L l u- • 1 1 · 
h b l ı ,·IT:\ I· tıhtı.n e ka.~aşaoıı; \'e onuna &YlUUirere er s·,ı~ık Amerikayı harbe yak 

t
. ~rp i;1~ a arım c e ~ : hor~ 1 dövii{lmiye mecbur ol~ktır. 1 Beren 5 (A. A.) - cLa Nouvelle lnştır ıCL&k mahivelte olan ve uzu~ 
~~:..~eıi:~~i i:~:m::ya '~ \;;. nık-1 Deniz muharebe kuvvetleri ol- Gb'! :ıietİte ~1~ ZurSith> Jtn Tkumahrandmuhl n-ı 7.am;ndanberi .beklenen bu hıı-

Giit11n ftızı•ı ........................ 
Petrol 

harbi Sivasta ebedi Şefin aziz hatırası 
tazimle anıldı 

l k b" 1 b. h b r' ngı ı:ı - oı;ye an :ın ıs;ı - l d" d"" k-lığa sokamaz.c:a, ı ora ordu nn ima zın .. 0 Y C:. •T -· m:ı r<' e ıle lrnn makamatı arasındaki nıu:ıa •• her. !ural e unyanın ort oşe-

( Baa makalt:den de1•(nrı) 

Almanların, bele ilk zamanlar 
için, belki Fransız.lardan da ziya
de hemin ıarfedebilclilderini gös- Sıvns 5 (A. A.) - Sıvns halkı tlün 

dahi, kendi lcar~ısındaki düı;ım:ın Y~Pm?k m~mkun d"t;ıldir. KR· 1 ı !erin h:ı..şlıca So'"}et kı~ları tA-ısinc yayılmıştır. 
kara kuvvetlerin· 'mha etmedik· :mden zdelcı Alman ve Rumen rnf ndan f~l cdılecek ollln h:ıtt:ı Mütearnnn imhuı için 
çe. Kafkııısya gi~i,' böyle aykırı hnrp gemi' ·ri ise b~~le ~nuhare- milt ulıık oldufu~o , söyleını..-ktedir. emir Yerildi 

• istikametlerde butunan harp beler ve hareketler ıç1ı1 hıç meo;n- Bu kıttılnr, ,µmdı, 1 ahrana taknben V • t 5 (AA ) _ R . , 
açılış merasımi yapılmış TC b!iırt ba• l e.k · ·n ht>sindrdiler. Bunun ıc; n bu~\İn 141 kılonıctrc m a!cde bulunmnktn. 

1 
•. afmg on • · · . e~ıı.ı-tennitt' 1 tarihi Sı\'aS kongl'esinln yirmi ikinci 

Ş. dL' • b b. f I yıldöntımünü içten tezııhüraUa kut-
bütün t~kküller ve mucs eseler a- mem arını e e geç rm :açı · 1, d . . . d Al l dıı ı 1 cumhur Ronsf',·cl., Grcer ısmın-

na çe.en .r.r on muştur. ııı; ra ve :ııva " .. . K fl: fi. d kl .. d 'l ıl rnndakl ln~ilfz mnhafıli, İn i e ı men an torpı o mu TJ ı-d ' k k mühim '-a h '·uvvctlcn arn cnız uzerm en man ann 1 . d k" A "k "d h 'b' 
un ı yıne a:zı ecne ı gaze e· luın•şlarclıı·. 

ler, Almanlann benzin sarfiyatı· 1 Du münasebetle CJmhuriyct ala_ 
nın son samanlarda pek ziyade 1 nında ~ apılan t6rendc ku'abalık bir 
arlmıt olduğunu, çünkü her s-ıün j halk k!ıtlesi kım~ı. ındn suz alan hn -
biraz daha uzamakta bulunan tipler, yaşıınılnıı ı;Cııılin kuaıal C.nenı 

Tanhi kongrcnın toplanmı~ oldu. ayınp sevkedemezlcı. BoylP- hır .:·· .asyavı \ 1 a e er.de. Prın: u] ifa • Rao; f ran anlaşmasının bir ftaç nin müteaddit d!"falar taarruza 
ğu Smı~ Jı,.n,f önünde yapıln'll • ha:eket her tiirlü sevk.ıkey. lrnı · ş~n.m~k hny.:ı d .. n en 1 c e.me: n k. d.ı1• f..ondrnıla ililıı edılecı ği t•r..radığını tıÖ\'lemiştir. 
~ıt ı·:smındcn. sonrn kong11 11 1 t• • rlelerine muhalif düşer ve iyi ne- tııbı bır ~ey olur. fıkı n kdıı ll'r. Mütearrız bulunu.ıca dflrhnl 
l:ındıgı !lalem ıle Atat~rkun. od. <ıı zi_ tice verı:nı:z.. Eski Ordu Kumandaıılnnndan S n gunlcrde )CJıi ba~ kllin e - jınhc. ediimesi 'çin lazım gelen 

Rus cephesndeki milyonlarca 1 ve degeı"İni tt•bı~rüz cttiıml:ılerd~r.H 
)nıcıt ed imiş .ve Elıcdı .Ştfın az.iz ha E.ğer Sovyet ku\·vclleri, Al ı Emekli Ccnnal J. ı ın Y ll'c olnn bııstnlığı dolayisılc tt'dbirler nluımıştır. 
lna"I del"ın bır huşuğ ıç.ndc taziınl mo.nlara zarar • k ve 1 ALİ IHSAN SAEIS ı r ık rnt "Pdkınişth-. ............................................... . 

a k • b""t" ·ı·h ~''"' leva Bunu miitcnkıı> Atnturk l.ıiistunun ıı emı u un 111 a ve "'re -
anılmıştır. veremıyecc 

zımının hep kamyonlarla sevke· __ _._.___ S OV YET 1 ALMAN 
dildiğini, bu halin de Almn:ı ben- B o ğ a z 1 o r Amiral Raeder 
zin depolarını ergeç boşallncağmı h 8 k k 1 n d 8 B I . t d t b ) · v • t e b } 

1
• gv 

1
• 

ya:rrnakt~dırlar. u garı 5 an a e 1 g 1 ı 
Bu tahminlerin ne dereceye (1 inci sahıf edeıı d"' cımı ( l uıci ıahıf,deıı cütıcım) (l ,. J ~nh 'cd >L d~ ,. nJ 

(1 ;nci $Dl ( dr dıı ıa11 l cı "" ... iladar doın-u oldug· unu kcstirm k Eğ ı Tüık"yc, g libln pa) olarak de\ 1 tt kor ma k. ııuı urı::ı m .,. ı h h re-be, c devam etmi ı . HaHı Rus mukab"I tnıın-unr güçtür. Ya!nız bunları ol<urken, Sov~et eı·e Oıtıı ıı kta vaı td lm'ş M. 'yı tHK k et 1 ı. • 
F h • I b d t ıf ızun her türlu ilk • • cfoıi- fı;t ı:ııhta bulun n buLun ın 1 ı 1. ı kuvvetlerim z. dü~ma un kı 1 rı- Vichy 5 (A A ) - Otı JS •ı 

ransa cep eııı ıar i ba•lama an k sur tte karşı kO}ar n. ecnebi memleketi n llh11mı n t na "e bava meydanlaııııa luanuz bıldiriyor: 
:-~ıvel de, ayni tahminlerin yü•ii· lıııkl ı:·ı davııyı m dafaa ed cektlr. ~ap lan ve meml k ttc knı' aka etmı.ş ir. • R .s!ar, Lcningrach )'ÜZ k !o-
hu müt olduğunu İnsan 1abia~·ıe \ E: bu bnhl te, hıç kim enin ıınd ve ç kma a "<'b p o b lccı k o Bır Alman fırkas..ının zayıah met re me afedeki L ug ı 

1 
ıka-

ahrlıyor. O tahminlerin nasıl kadar iı1.cr nJc şüphe ctmcd gl har:cı t 'l'liı fesat l>ar('k t ·n un ı M 1 5 (AA } R t bo .L_ l ıo:s •ova · · - t-'\ı er metinde mukabil taarruz g<:'ç-
f Çuunıt o dug-unu biraz yuka· iqı Ll;ndeki diiı u ıub'U işhad l" 11\.·e nıe i ıçln lanhada d!'rp ş t 1 · b ld' · ·or· 'I _ı 

.L ~ " \Jansı • ırı) · ınis.ıcrdir. "!U41 . ~öylemitfk. Ona kıyasen bilcc~·ktir. lı rlerin şfdd tle tatb kini ı t Kos' ov ) o'daşın kumnndnııı . 
tımdıkı • tah_minlerin d,. bo• rık- !\.foıımnflb Tıiı ki)f'n'n bu rHıı U tliı ılıı· lt d k' So t B' ı•v. , Alnınn ordusu, muanP.~ j rığ-

k ih r -.- 'b 1 "! il k I • u ın a · ı vye ır l"'ı tn ıı. ı:ı· ı 1 • • ma tımalı yok değildir. ğii naza1 ı ltı nı·a a ınmamaktaılıl". " ('{' ' mtıza en erı d 26 -::ı •• •• Al . d f 'ı rrur ara ragnıen, d ger böl el r-
Al k~ Çunku Amcı kan radyo ıı sp"keri kadaı· surmlıc:tüı. Mü.. crc1 c an ~ uncu · man P ya e ır- d ·ı · h k ti k J k man er anıharl-:ycsi birb"ri k ~· ·ıe ag·ı • d I ... ı en nre e er 11y etme·-rk d • T,iık topraklıııındnn, bh· Türk ~·cri~1 gi.in de d~nm edflf'cC'ktlr. Zan lıl. a .. ına vernm n r znyıata a. tcdir. 

Resmi 

r" E V L Ü T 
Ş ; lıülislnnı Merhuın Cemalet

tin de ..li ruhuna ithaf edılmek 
üzere. R rot k.ı.ndiline mü adif 
6 f ·'ui Cumatte i qunü Kuruçeş
r- •mii de öğle namazını mu

lc'p mcvlıdi nebevi lcırant 
r !rre -ıııdrr. herkcs:n gelebi
;;· ı 1 "n eo.J lir. 

Mevlfdl nebevi 
H .. yoğhı birinci hukuk ııulh ha-

~~ kim 1'~ \dri Sezen ruhuna ithaf 
f'fİZA H - cS ~ \ t Fırka Raı k- -:dılmck üzere bugün oğle nama

ı n ı Hm ııtı> tdı ik:ım·z, yaz mızın 
1 
zından ıcmra Beyoğlunda Ağa 

çol.lu':.'Undan bugün d reed!l memı,. <.:ırni'ııclt! mevlidi nebevi kıraat 
a uın an, biri diğer;nden daha rac!vo merkezındl'll y:ıııt.ıtrı bir cm·~ dıgine ı: ı-e bugün clnhıı ı;irn <' c mil · . So, yet tebliğinin 7eyline jza. 
çetin ve daha gaileli yeni mace· \unda \•ıb:ıncı müşah:tlr>rin Turk teni! bazı m~ d ll'r n • .ız:ık ~c <'el. hat v~ri'mcktedir. Bu uy~at y-e- İmha ed !en fırkalar 
ra-lara

1 
ahlırken elbet bu benz"n ~fkim' ~mumiyPSinin bulun bu infi. le-dair. Harıclyc N uıı P rm kim • . ölen, yar7-lı ve es"r subay Kareli ~p?ıesi 5 (A.A.) 

tır h ı ı r mızcıcn özür .lllcrlı. 1 ed lecek ır. Arzu edenlerin te..,.if-
I !eri ri~ olun•u. Merlaamun ailesi 

meae esini de dütünmüt ve ona alinin yok yere bir çok giirıilUi ol lu- beyanatta bulunacağı zur.n 1 , c asker o"mak üzere yed bindir. • Ofi: 
&Öre tedbir almıttır. ğu fıkıindedlrler. D')Cl'ek Tinkiye. dır. tkı gıi.-ı süren muhareb~ esna n· j • Karf!li benah•nda hart'kalm 

HulU. petrol, L •• -!!n artık be· de efkanumumi~enln infiali ile alay Hariciye Nu:aretı· bu ••yabatı·~ d So t t kk l l · ......-u etmektedir. ~~ .• a, "'Yf! ayyare t"se i: u 1 >'jyük bir kısmını idare etmif o-
ferıyet için hayattan da, al !ından mahiyetini yeniden tebarüz rtlir- 's•krl~n b·:ı subay ve asker i.>I· lar. General Oech, dün umumi 
da kıymetli bir madde t>l~\ur. • • miştir. Böbreklerinden hafif su· dürmü~. ıekiz yüz tank, bin tanı> 1 ltarar5'i.hında gazetecilerı kabul 
Her millet harp hazırlıkları ara· ı Papen Berllne TcUe muzta.;p olan Von Paoc" moiö~u nakil vasılast. 1ki )'iiz 've Sovyetlerin '43 üncü, 123 tın-
amda her ,eyden ev...el ve ziya- • in git mi, ? tedavi altına alınacakh. Bu, Von beygir, dört Messc:sdım dt ve iki ı c:ü ve 115 inci fırltalaıının ihata-

;eC!:t!ifiib •• ıa.~y~-~~leı.~~ 1 ftlÇ<ı ı~..., ,-Lıf-.;reıt Pa~en·~ Orta ve :"akın~a 1 k"l'~i Hcinkel tayyaresi tahrip etmi~-,s.ile neticelenrr.i~ .olan hare1'Rtı 
, - Ull' ...-- ·--- R"" ,.,. .,.. dıttoırt1t I . vaz1yetı hak.kmda şıfahen malu- tir. k·snca jzah etmıştır. 

"-_11'~diği terakki Ye teki.· Hariciye Nezaret'ne göre, Al- mat ve:mcs:ne ve günün mesel... Berline hücum 
2

_.
1 

So t t k h • dild' 
ma yuzanclen toprakt k T k - b 1 · · 1 · . .. k t . h' L . ••-...ı. S ( A A ) S • vye an 1 ta np e ı 1 b acı· .. • • an çı an man • ür munase et erını ze- erını mıaa ere e mcsınc 1ttam ~-ova . . - ov• et . . n: 1 Y•aın •• mı: gÜn mede~iye- hirlemek m aksndile _yapılan te- mani deibldir. bombardıman teyyardr:ri, per Berlın 5 (A .A:) -. D.N.n.~ 

• de, be,erİyetm de fevk nde şebbüslerden ibarettır. Maamafih. Alman - Rus h<ı~b •embe _ cuma gecesi Ber'iııı• t:ı.- Şark cephesının şırnal ho ~·e· 
::re ve kıy1_11et ihraz. edeceğin:, Hariciye Nezareti addi vech'le büyÜk muharip devlet'er ~narın- :.ruz. etmi..lerdir. As\C"ri ve sınai sinde. b r Alman kolordu•ıı of ey-

yonlarca ~~anı bırkaç var 'I mcselenfo askeri veçhsi hakk nd:ı dak' kuvvet nisbetlerin<lP. , c• j hedeflere 'yangın ve yük ek in -ı ll'ıl_d~. ~vye.t geri .. k~v\ ctlerinı 
~.yatı-~~ ~~n • Yermek beyanatta bulunmamıştır. i\'man bir vaziy~t. do~rmad--ğı rnLiddet. f l~kl b~mbalar. a~t !ardır. 'ı'an ezıcı bır hnımete. ~graL~~7tır. . 
~e me~u!ulecqını kım tah- yanın Türklere ka ~~ı te"avüz nİ· çe, bu ~ıbı muzakerele:dcn bJ g:n çıktıgı ve mfılaklar oldu:o;.u Sark l"phesının :nute~ddıt 1 

mın edebilırdı? yetleri beslediğine bizznt Tiirki- yük deii' <>·k' kler çıkacağına int:- gö:ülmüştür. noktalıuında, harp urnlnılaınıın j 
TASV1Rf EFKAR yen·n inanmadığı kanaati Berlin· zaı: edilemez. Bir Sovyet tayyaresi Ü$8Üne ,·ardım• 'le hnreket eden SoV) e - 1 

B M kb . de mevcuttur. Alman temin :ı- lngiltere ile olan ittifakın çer· dönmemistir. 1 Jer 4 eyifılc!e. A"man mevzilcr:-n. 8 Ulenın nın Türkiyenin itimatsızlığ nı tev- çevesi dahilinde Türkiycnin oy- Bir tekzip ne hucum ctmi~lerdir. 
büyük teberruu lid edecek mahiyette olmadğı dı:ı nıyacağı rol hakk nda geçenler l Moskova 5 (AA) Res- B:r Almnn fı bsıı 111 bulundu-

aşikardır. ı bir Amer kan Amirali tar.:ıfınrlan men b"1dirildi~ine göre. Baltık ğu bolgede re:-cynn I! len ınuharc 

le (J ileci Nllifedn. devam) Von Papenin Almanyaya yap- yapılan beyanata Be:linde ehem- deniz'nde hiçbir Sovyet htırp ge· bel!"rde, 241 Sovyet fonkı tahrip 
ve ıymeti takriben 80 bin lira- h L -t'l Al • ·ı k d 

b tığı aeya at münaıeoc J e man mıyct ven meme te İr misi batınlmamıştır. edılmiştir. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzun mtihcndıa ve fen memuı tu&..1 kısımlaı .nın ır.~allt ve ma

kine eubclerlııe yeni talebe kaydına l ) ti! 941 tarıbınde başlanacak, 
30 ·~lul IMl gıınil ıtkJamı saat 17 de n ha:1et \"t'ralccektlr. 

Kayıt n~u11mclesi her giln u.ııt 9 dan 12 ye kadar Joi:ıpılır. 

Ort:ı11\"ktep mezunları Jını;han a. ilse ol,:uııluk lmtıharunda muv&f. 
fak ulanlar ım-ihan ız kaimi olı.ırııırlar. 

Tcşr:nıc.,vchn ilk günlerinde her iki kı•ım için ayrı, ayn yapılacıı.k 
kahu~ :m.lhıınları günleri i.rumbul gazctt>lerıle cylül6n 26 1nci günft ilin 
oluıı t(ftktır. 1'':ızlıı tai);ilat alnııık ısliycnlcılr. biuat veya mektupla 
Ltanbul, Bealku.~. Yıldudaki id::ıremıze rnı.ırac:ı.aUan. (73:!!0) 

latanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Bllyllt postahane binası kaloriferi kıtlık ltlSmDr ibtiyaCJ olarak lifi 

marm ı·,.,e cins n nden kom\lrliııun alırµı •çı .. eksıltm!)e konuln:u4tuı. 
Eksıltınc 16 D '941 Paurtı>sl saat lG d Buyuk Postahane bınıı.:sı 

karıı ndu Yalı!c hnnı 2 nı-i katında 23 No. ıu <Jdada t.oplanacak almı 
~mtın kor.:1.s1 ontında )Apılacakta. 

Muhııınmen lıcciel beher ton içJn 17 lira 25 kuru~t.ur .• luvnkltat te.. 
m'nat 22r lir.ı 43 kuruştur. 

Talip crın ollı.:ıptnkl ş:ırtrı:ım"lerinı r.u•n ek, muvak.cat teminatla. 
rını yııt.Jrmak fü:crc ç:ılışma ırunkı n<lc tr."714ur müdllrlük ldıı.ri kalea 
levazım kısmına, ek!iltmc gün ve &:l :ıt r d • le 41 sencsl lçın muteber t'
caret od:ı .. ı vesikası ve nıuvakkat tcmınat mnkl>uzile bırlfkta komisyona 
müı·11ea .. tları. ( (7627) yı ulan bu bina da bayan Mak-

bule tarafından Kızılaya teberrü -----------------'!'-------.,,-----------------------
edilmiftir. Büyük zabıta romanı : 1 ' ak arını gezınişlerdl Beyoğlu 4 üncü Sulh buk•.ds 

ı Sakın ve bcmıut:ıt n tir •I " ı Tele.fon kapandı, Mıstcr Clny acclc hikimliğinden: 
Bu yüksek hamiyet eserine ait n l aın Fawcctt'nin peşini 
t k 1 . v r . . J> yoıdu. 

takip çcn bir günfin akş:ımı iııi. B .. hçed r ynnımız:ı geldiği zaman yüzünf:n 
oturuyorduö. Clny'ın o lu Jcnnı kı. br'n1beyıız oldu unu göıdilk. Bizim Sü~bül Koher. tarafından Mi
tara çalıyor, bm de .!ılarsilyad:ı ö~- b ,. ,ey soylememizc meydan vermr·- ıınlt Kohen aleyhıne açılan ıulh 
.rend!ğım bir Apıış şarkmnı mırıldn. den: lcşebbüsii davasının muhakeme• 

no er mu ave C51 a mın de işti- 1 f 1 r l R~ F kat, yüzünden bu meselenin hal 

::b;:tiğ; bi• loplanhdo yapd- ı ~ ~' ıU M • -ı.tl: J § ~ ~~~;,",'.',:'j''b:Zd':;,:•::ı~~:.~~.• 
Bitaraflık kananur.de t: ~~BÜLENT BVLAK..~ Ban • 

Bu adamın b"lckarlığııu i pat ede. 

nı)ordum. Ali •an b ~ı:ım F ı c:ı - l\tl•tcr Thomm, dedi. Size be -isinde: 
b"lmfyordu Yuksa, krzının d:.hn bu nlrnlr.inden d:ıh:ı mühim bir i.., çıktı. Dava edilf'n Mi.sak Koheı i11 
ya.-ta bu g bı şarkıl.:\l' &3~le k he· B m ır udd umumi telefo:ı etti; or_ Beyoğlu Kulecihi Sefa apnTtıma. 
ve ine kapıldığını bilse idi l er h. ide tagımın net ede olduğunu so du. Af;n- nının ı No. ~ut>da mukim ık~n 
vaziyetim pek kötO olordu. ~Y i, • r n ıızu ndan Fawcctt'i c- halen nerede olduğu bilinemedi-

tadilit mı? Y~ll vadilerin ort:ıs ndn inşa edıl Clay"ı bulmak imkanı yoktu. G nl r cck bir t k vesika bile ~ok, diyordu. 
Nevyork 6 (A. A.) - Colombia Bro. miş olan Lee Is ka :ıba ı, etıafındaki geçtikçe kendisine karşı olan hutm t Ç k kiırnaz bir adam. 
adcasting Col"porallon'un Vaşington kaleler bulunm:ı aydı muhakkakki ve sevgim artıyordu. Ben, ne kadar uğraşırsam uğr~ • 
muhabirine göre Amerikan hukfıme- cennete yakın bir güzelrge sah'p ~ .............................. ~ım, tah akala çok az yardımım do-

?ıııster Clay'da ym ımızrla idi Ha- vınde b ç. kln old ı mfif}er. S zln bu- • . b l _ '-I 
: adn olduıı.tınuzu sliuJed m: muh:ık- ı f,1 7 a .ıtnyn yazı an muzcı: ter•' v• vııd. n, sod:ın bah.,ediyorkcn açık o. s " • t 1 

ti, Amerikan gemilerinin harp mın- hırdu. I kunuyordu. Fawcett, Blzlm J.ced 'r 
takalrına girebilmeler için bftaraL İnsanın ruhuna kasvet veren biı· LC'l"d 'e Clnyın müracnntı g ldığlm z gun, meçhul bir emte hn-

k k -.·:-kn rr.ahnll ne gıtn eniz! :rica un\ ıyeye ver. en me ru l· t• :m l:ın k kün kapısındıı.n telc!onun sil l 1 k 
!li duyuldu. etti. yardımınıza ibtl~aeı varmış. e.n n~ mc. in mumailcyl Misab:ı 

lık kanununun bugOnlerde değiştir • karnnhk içine gömülmuş olan yfik ek gelm"ştik. Kı: ndisinl bir çok r ket etml2 ti. Ynpt ğım küçt k bir 11_ 

-.Ce gayret edecektir. hapishane binası, kalelerin verdiği kontı atlnrla baglamış olan ortağı raştırma, Bu gibi meçhul kalan 8 ya 
Ttlrklye • Bala-arlataa sıkıntılı hnvnyı büsbütun ngırlnştıı ı. Fa'\\cctt'nln y:ıı>tığ'ı dalnverclerı mey haUcrin, Fnwcctt'in hııytında sık sık 

münakalib yordu. dann çıkaracaktık. Bu ndamın hfıl n vukua geldiğini bana öğretti. 

l\Iistcr Clay ağır a~ır yerinden 
kalktı ve telefona gitti. Kapı a~ık ol
duğu için konuştuğunu duyu)orduk. 
İlk soylediği şey fU oldu: 

Babam. yilzümün aldığı şekilden ilyan az~sı olan ve ylno kendi l gibi Lceds'e geldiğimizin 1içllncü günü, 
Sofya 6 (A. A.) - Burada alınan dilffindüklerimf anlamış olııc:ık ki: kıııı~ık ış~er yaptı~ı soylen.Jcn bir aramıza bir kişi dah:ı k:ırıştı. Bu - Allah, Allah; nasıl olur? 

aalii.ınat:ı b"Ôre, Rulgaristanla Türki - Buna da alışırsın Pn, dedi. de k:ı~clC!şı v~r~ı. 'Y_aklaı.ın~ intihap Cla·-'ın genç ve yakışıklı oğlu idi. Ü- Clay, bnğırarak ve büviik bir h::ı.y-
,,_ arasmdaki demil""olu 1 Birincı· • dev eı:ınde bu~"'k T· tt· ı k b 3 tJ rl ·ğ b n 1 h ı b tq ~ Babamın- bu kıs:ı cümlesindC!n son- 1 ~ . ~ u ·

1' nwcc n n ay c ııivcrslteyl bırakmış, babasile çalış _ 11! e sa ettı 1 u cum e uz:er ne :ı. 
ı rinden itibaren münakalcye açı. ra l."1ihu Clay'ın c-..inc kndar bir şey dc_ccg~ v~ yerme LcC'~"· ınü~dciumu- ınağa gelmişti. Babası, Jeremy'nin, bam yerinden fırladı. Jeremi ılc ben 
~~acaktır. Merç üzerinden geçen E- konuşmadık. nıı lnın._ay~n olması ıbllmalınln kuv _ iddialarına rağmen _ hurad:ıki işle- de dikkat kcsllmiş dl-liyorduk. 
k~r~l- Silivri Hisar hattı ve bütun Clay'ın koşkü, şehrin dı~ında kil· vetlendıglnı duymu~tuk. rl ba«aracak iblr kabiliyette oldug•u- - Çok ınuthış inanamıyorum ••. 

P er Almanların Yunanlstana ta " 
aınızlan ııırasında tahrip edilmişti. üçk bir tepenin eteğinde ldi; bizi kn- Clay ile ortağı taş oc:ıklnrı fı,- na pek te inanmıyor ve daha zly::ı.de Nerede olduğuı dan haberim 1ok ... 

F pıda bizzat kend si ka .. şıladı. Dize letiyorlar ve buradan ki.ilUyetli mik- tahsile de-.;am etm~ini isti:yordu. Emrinize amadeyim, hem yanımda 
UDHda bir aıılkast k k d k f'k d 1 CI b 1 J k '· b• . f' 1 arşı o a ar naz.ı ve nıulte ı av- tarda mcrmc Çlkarıyorlardı. Mister ay en nı ).'a nız k J y sık 1- işinize ço yarayaca.. ır mıı;•, ır m 

;aria 6 (A. A.) - Diln akşam bh ı·andı kı, hariçten hiç kimse• onun me mamam için oğlu ile beraJ. • var... Nevyorktan polis müfettifi 
::

1 ~de utrayan «-'~ı komüniıt me- mnl"lan olduğumuzu anlı:ı;amazdı. Bab:ımla Clay bir Riln saatlerce zintileri yapmamıza nı v- Thomm ••• Evet, Evet ..• bir kaç sene 
• L.~ıcd Gıtton ogleılen !IOnra, Te- Clay 60 yaşlarında bir adamdı. E- başbaşa kalmışlar Ye ertesi gfin de U Te bis • .. ~eden bol bol eYYel iatifumı verm •.• Peki beA lif 1 n •uıı la han e ~~tOı-. ._... ,.. ~- _...ri?W .... 

- \mue, ReTyOll\UI lı- r Bttiimf Mbahtall .. lcplli9ttualir fltbt taf ---
j 

Jermi: muhakeme gün..ı olan 20 9 941 
. - Be~ sizi oto~obı1imle göUlra • Salı gÜnÜ s:ınt 11 de Eeyofil:A 

yını, dcdı \'C ~at'&Ja <i'lğru b.oştu. 4 Üncü ııulh hukuk h:i':imliğir.de 
Bnb:ımn: h b l bl'V k _ Tabii ben de neli"orum d v•ı azır u unmnııı le ıg mn amına 

.,, ~ egı 1: l L •• ilA 1 mi diye sordum nım o rıaa; uzere an o unu 
(41 610) - Gcl ama, müddeiumumi B1 ·ııe 

ıenl kapı dışnn ederse ben lınş • 
m:ım. 

J cl"eml otoınobililc gelmişti, derhal 
lıir.d k. Arabayı çılgınca ıürcn d~i
kıınlı, bir aralık, k:ı"rnlıkl::.r lçlncfo 
hafi( ış.1k1ar nc~rcden ko • .c'ın~ Al -
ge~ffn·n h:ıplsh>1ncsine dotru n:mı 
uzun bnktı. bilmem ncıden ~rfp bir 
bıale 1çlm irpeıd.i n ... .,.,... dol .. ı 
sokuldum. 

.... ·-··--.:r~a;I;ı·E:rte·ıi····· ······ 
N:jat. .. n (S) Karr!ftar 

" ( f'ürl.-iye Harlf 
Ab.>ne ~ .. a:•1 için if11' 

Cenclik ............ UOO Kr. 2700 Xr. 
Alb a,-ııt .........••• 750 > usı: • 
tt; 117illr .......•.... 400 • 8on > 
~ • aylık ..... •••••• 150 t J(tkt ılT. 

Dh,Jr.AT ı 
P.rcotııueana 8"nk iade .ıon .... 
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Asipirol Necati AOn, sızılinn, nazlı~ ırip, romatizmanm nacıdn. Bahçekapı; Salih 
~ - 1: :a:::::::: 

fsl Lv. Amirliği Satınalm 
tomiıyoıu ilanları 

25,000 ton tahmil ve tahliye 
ı yaptırılacaktır. Kapalı zarfla 
t-k ıltmeıi 1 1 9 941 PeJlenıhe 
ıunü saat 15 de Tophanede Lv. 
anmlıği satın alma komİl)•onun
.ie yapda-=aktır. Hepsinin tah 
man bedf'I 12,250 İira ilk ternı
aa ı 918 lıra 75 kurt1ftur. Şart
aameıı komisyonda görülür. ls-
t-kliflerın kanuni veaikalarile 

Ağrıları 
R<>MA11ZMA, BAŞ, D&.ş, s&NIR"' BEL air-1an ile Sojuk .al. 
........... ileri ... ricut KJRIKLICI, NEZLE ve GRiP huta
.hld-. D E R M A N btelerile derlaal seçer, icabında sinde 
1-3 k.,. .ı .... , her ecaned• buhm.. 

ist. Deniz L.v. Satınalma Komisyonu ilanları 
2768 kilo tel ve arpa ,ebriye ahnacak 

8 EylQI 941 Pazıntesi günü saat 15, 30 da pazarlıkla 2 768 
kılo tel ve arpa tehıiye alındcaktır. isteklilerin birer mıktar nu-1 
muııelerile tekl.f edeccklt-ri fiya lara göre r, 15 nisbetinde kati 
teminat makbuz veya bar.ka nıek tuplarile birlikte belli gün ve sa- ı 
atte Kasımpaşada bulunan komıayonda hazır bulunmaları ( 7817) ,. .. .,. 

9000 kilo keune ve Ç\I buk makama alınacak 
8 Eylu 941 Pazarteıı günü saat 15 de pazarlıkla 9000 kilo 

çubuk ''e kesme makarna alınacaktır. 
latekliler.n hirer miktar nüm unelerile teklif edecekleri fiyat-

SİZiN DE TAKDİR 
ETTIGiNİZ ÜZERE 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

inhisarlar U~ Müdürlüğünden: 
1 - Mev .ı• nu un 1 nıucibıncc dl,tıı.4> adet bakllll kapak ınüt1>

ahh Jı ıııun 'lie heq• bına pa aı kia utılacak ıı. 
:! Puar.ık J 11 94l S 1 ırumı t 9,:{0 da Kabata ta levazm 

ş ıhl ınilt·kl "atış kombyoııuııdu y pılacaktı . 
:ı - Nümune ıözü geç n tu!Wde goıillebllır. 
4 isteklilerin pazaı l:k lı;- n n olunan l[lln v aatte teklıf de-

cekl ri fiat üzerinden < c 15 guv nm parlllarlle bhhkte m :ıckilr konm-
miluıcaatlaıı. (71''6.'H 

Yapı ve imar itleri il&nı 

Nafia Vekiletinden: 
i Ek 11 n ~e konllnn i!I: Jandarma Sub y Okulu a k ınıiak 

G iklı pt rılacak ~ zer e 1 lk portatıt" bar ka v 
o bl! 

1 ra 1w 

teklif mektuplarını ihale saatin
den b"r saat evvel komiıyona 

lara ıöre 3 1; nısbetinde kati teminat makbuz veya banka ı.akll chianıuta Kız !taş namı d cı i katip Rali me ridinde hcı ç 
mek~uplarile bırlikte bellı gün ve saatte Kaaımpaşada bulunan ko- ıamba gönü ogledcn sonı il 50 kuruş. nıubassa~atla •il "zlik için 24 9/94 ı 
misyonda hazır bulunmalan ( 7818) • çartamba gurıü mü ı:bıtka imtıh nı yapılacağındnn isteklılerin mezkuı vermelerı (206-7546) 

••• 
R h rlne 250 kuruı tahmin edılen Reaiıulı Romanlar ıerlaınfo 5 inci ııayısı cumartesı sunu 

ri iki parçadan ıbaret 6368 adet B T E K 1 N 1 N il 
mahruti çadır direii alın11eaktır. 8 '/ O U 
Pazarlıkla ek ıltmeal t/9/94-1 Sah Baıtan batA reıııml: ve heyecanlı ıerüven 

na aaat 1" de Tophanect. tak Lv. 2ıpzıp Heea• p.,,., dt1tl!J*111rı"tltltı' 
• ırllti satın atına kDmisy0111111da Gayet nlerakh ve riWlnçUt resimli hıklye 
apılacaktır. 
İlk teminatı l19' liradır, Nfl- Ayrıca· Bıı 'kahramanlık deetanı • Uğursuz kayaTn naiara11-Elmaı 
n-.si komi yonda &'6rllltlr. Talip- gerdanlık hiki)· ler - Zengin bilmece - Dört renkli kapak 

belli vakitte komıiJ9na plme. '!!H!!er!!11!u!U!!!!/!ia!tı~r!. !!!h!!n~ı ,!'!tu!!r~.!!!!!!T!ev!u!· !11!!m!!!:!A! 11!k!a!r!a!e!a!d!de!11!i !N!o!!5!9!!!i 
(208-7548) -: 

••• 
Beher tonuna 25 l"ra tahmin 

edılen 507 ton kok kömürü pa• 
zarhkla sa ın alınacaktır. İhalesi 
9 9 941 Salı günü aaat 15 de 
T ophanedr Lv. imirliii satın al
ma komııyonunda yapılacakbr. 
llk teminatı 950 lira 62 kurut
tur Taliplerin belli vakitte komis 
yona ıe!meleıi. Şartnamesi ko
mısyonda ııörülür. (223-7745) 

••• 
Beher kiloau 1 O kuruttan 150 

kilo patates pazarlıkla aatın 
acakhr. lhaleai 8 9 941 pa

zar ... ai ~üniı 11aat 1; de Topha
nede lat. 1 v amirliii satın alma 
ko aayonunda yapılac•ktır ilk 

nun l i 2 5 lıradır. 'raliple-
r n bellı vakitte komisyona gelme 

Evs f ve şartnamesi komİ8-
yonda goriıliır. (22j-7747) 

••• 
Beher kıloıu 3 70 kuruftan. 

11 413 kilo siyah yağlı köaele 
p z ılıkla atın alınarak ır. lha-

8 9 941 pazartesi günü sa-
14. 30 da T ophanedc lst. Lv. 
rlığ sa ın alma komisyonun
apılacaktır Talıplerin vere. 
eklen mıktar üzerinden ka-

ı katı teminatlarile belli va
kom yona ge'meler. 

(224-7746) 
••• 

he ı 20 atmo erden aşRğı 
mak uzere 792 ,det mano-

re alınacaktır. Pazarlıkla ek
eai 12 q 941 Cuma günü 
15 de Tophanede Lv. i.mir

lı ı atın alma kom"syonunda ya
p la aktır. T alıplerin belli vakıtte 
komsayona gelmeleri. 

(229-7866) .... 
70,000 adet ç ft dılJi toka pa· 

za lılda aabn alınacaktır. İhaie-
11 1 1 9 941 Per,embe günü •a· 
a 14 de Tophanede Lv. amirliği 
aatın alma komiayonunda yapda
cakbr. Tahmin bedeli 6300 ti
n. ilk teminatı 472 lira 50 ku
ruttur. ümune ve ,artnamesi 
korniqonda ııörülür. T alıplerin 
hellı vakitte komisyona gelmele

(230-7867) 
••• 

30 ton pençelik kösele 3 70 
kuruttna. 

1 S ton vakete 400 kuruttan. 
Yakanda yazılı mevadm pa· 

sarlılda ekıiltmeleri 12 9 9 4 1 
Cuma sünü aaat 14, 30 da Top
hanede lat. Lv. &mirliği aabn al
ına komiayonunda yapılacaktır. 
Ayn ayn bayilerden de alnıabile
ceii IÇin iateldilerin verebilecek
lerı miktara göre teminatlarile 
belli vak tte komiqona ıelmcle
D (231-7868) 

••• 

Askeri Fabrikalar satınalma Komisyonu ilanları 
8200 kilo arpa 
7000 > kuru ot 
.f700 > aaman 

Tahmin oc:lilen bedelı ( 1 66 2) lira olan yukarıda cinı ve 
miktan yazıh üç kalem yem Salıpazanncla Askeri Fabrikalar sa
tan alma komisyonunca 9 Eylul 941 ıalı sünü saat 14.30 da açık 
ekıiltme ıle ihale edilecc-ktir. Şartname•i her gün komisyonda 
görüleb ilir. İateklilerin 124,65 liralık ilk teminat makbuzu ile 
o s ün ve saatte komisyonda bulunmaları. ( 7436) 

• • • 
12.000 Kg. ıade yağı Beher kilosu 170 kuruftan 
6.000 > zeytin yaiı > > 95 > 

10.000 > beyu peynir > > 60 > 
10.000 > TOE ,eker > > 41 > 
T•min eclalen IM4eli (36.9&6) lir• olan yubnda yazılı 4 

kaleQl erukm A..keri Fahr-.kalarUıımım MudürliiiU ıne~z satm 
alma komi•yonunca 8 9 941 pazartesi günü 1aat l 4 de pazarlık
la ihale edılecektir. Şartname ( 1 ) lira ( 85) kuru,tur. Katt temi
natı (S53S) lır1'dır. Heyeti umum.İyeaini vermek mümkün oima· 
daiı takdirde ayrı ayrı da ıhale edilebilir. ( 7528) 

ViYENA SERGiSi 
21 28 Eylill 1941 

Müme sıli K. A. MÜLLER ve ŞERlKt 

Beynelmllel Nakliyat Ş"rketı 

MINERVA HAN GALATA TEL: 400 o 

latanbul Elekt rik, Tramvay ve Tüne] 
lıletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1 
(Topeka 

2 

7,30 Program 18,03 Müz"k 
7,33 Müzik 18,40 Müz k 
7,41 Haberler 19,00 Konuıma 
8,45 M6zik (Pi.) 19,15 Müzık * 19,30 Haberler 

13,80 Prosram 19,46 Konuşma 
13,U Mhlk 16,15 Radyo Gaze 
18,45 Haberler 20,41 Müzik 
ıc,oo Jılfllik 21,10 Mfizik 
lC,30 Mfizlk 21,00 z. takvim 
16,15 Mfizlk 21,46 Konuıma 
15,30 kapanıı 22,00 Müzik 
18,00 Program 22,30 Haberler 

Saat ayan 22,41 Müzik 

ZA YI - l.tanbul C.ümü .. uyu 
haataneainden alm1t olduğum ih· 
raç veaikasını zayı ettim. Y eniai· 
ni alacaiımdan eakiainin hükmü 
yoktur. Kmnkapı Necmidai 20 
numarada San otla ıc-n. 

BORSA 
5 • 9 • MI •a&1Deleıl 

1 a . r11 , 
Hl o.&ar .... ,. 
•P .. .aa 
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wı...ıkr 

L 24 
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it. 9375 

• 75 

ESHAll va TAHVILAr 

Y ... s......,_.. nı " ·" 
n S " 19SS lrpalA.&C. tt.H 
,, 7 IS4 ...... 1rnra.ı tt.ıs 

" 7 " , dl 7 2t.2S 
Au. De. ~ ı .. , -.
Tll'ld1• it ....... aaaa -.-
llerko Ba•k•• - .-
httlaacl 4etlr•eadllk -.-

WBorsa harici albı fiJ•tlJJ 

e.Mr kiloau .f,S kuruttan SS da yapalaeak~r. Taliplerin bel~i 
ton .aman '1ınac:aktar. Kati te- vakitt~ kom11yona . plmelerı. 
mm ata 371 lira 25 kurufhlr. Pa- Talamin bedeli 81 O lara, katt te-
sarlıkla ebiltmesi 1 1 /9/9 41 minatı 121 lira SO kuruttur. 

l.~GI ı Ca•art..a 

6 
US7 .... 

Peqema,. .UnU ... t 14,30 da (233-7870) 
Toph.....ı. L•. &mirliii aahn al- ••• 
ma komi'Yonuncla ~pd~tır. Oç ,.ere tealim prtile 21, 700 
Samanlar HqdarP-tada vagon- kilo kuru ot alınacak•ır. Pazar
da 'feyMIJt mGt•lthidüa Clepc>-'. lılda ebiltmai 1 l /9 /941 Per· 
.-.da Wim alın.c.kbr temL- siinii ... t 1 S de Tophane-

••• de Lv. &mirliii •tın alma ko-
Oc yere tellhn ..,tile 18 ton mi9)'opunda yapılacaktır. Tah

alnııacaktü. Pazarlıkla ek- min "bedeli 1193 lna sc> kun&fo 
...... 11 9 9.f J ~ afi- Utt teminata 179 lira 3 kur..,tur. 

._t ...... , cl4f T•····· LT· 't"alipleria Mili~ ~ 
_. ...... :1. ~ (23.f.: 1 

<il• :,., 
v .• ,. 

Atat• 
24 

ıimr 124 

günden evvel l tida sıhhat raporu ve hfümOhal kiıg•dı ile Çenıberllta"ta 
Vakıflar Baımtidüıliltü Hayı ııt kalemine müı acaatlaı ı ilan olunur 

(7789) 

Gümrükler Mu haf aza Genel K. 
Süınal-. Komisyonundan : 

11242 lira 40 kuruş muhammen bedelle 22 eylıll 941 pazartesi r;ünü 
saat 15 te kapalı zarfla 1222 çift er kundurası alınacaktır. İlk teminatı 
844 liradır. Şartname ve numunesi hergün komlıiyonda gorülebilir İııtek
lllerin kapalı zarnarını en geç ek Utme saatinden biı· saat evveline ka
dar Galata • Mumhan" cadde i 54 numaralı dairede satın alma komiıı
yonuna vermeleri. (7857) 

latanbal Deniz Komatanlıtbnclan: 
Deniz Cledlkll Ort•okulu mUHb•fİ• lmllh•nı 

l Deniz sedikli orta okulunwı 18/8/Hl de yapılan miıRbaka 
imtihanına yetifemiyenlerln 10/9/941 sünfl aaat 9 da yapılacak imti • 
hana girebilmeleri için ıimdiden ka yıtlannın yaptırılması. 

2 Okurların ayni sün ve ııaatte Deniz gedikli okulu binasında 
bulunmaları ve yanlarında cmürekkepli ve kurıun kalemi ve lbUb bu-
lundurmaları. ( 7524) 

iÇKiSiZ SAZ 
,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,, ... ,,,,,,,.,,,,,,,,,.,.,.,,,,.,,,.,,, ..... ,,,,,, 

Ç1iıllilı Cillesaraylar •~cesiUe 
H"r paur uat 15 den 19 a tu.dar Salihatti P •r ida 

de -0n a1 ı k 1 ık b )an VE> bııylııı dan m&teşekk 1 bü k 11 ı he) e
ti birlikle 

MÜZEYYEN SENAR'ı 
dinlemek fıı satını kaçıı mR) ıı z. M • ubat dahil heı ta af 611 ku 
ı u~tur. 

::el!°':: ·<·<·<·\·<·<·\·V1ı*ii•ı****1· ·ı~:;.*~yv·: ... ·ı ;=;, ı:.·{. ·.- ::t- .,.;r;:r:: 

D e v le t -. D win i r y _o il arı l ı an 1 a r ı -

dal'ıtılmaktadı r 
(7821) 

Leyli y • K ı • Nellul 
erkek enı 0 eJ Kıs 

lllc Orta LiH TCJkafMÜ Sma.-f9il# il 
Miidıo-1 .. Sa•ık Şifi& Ttrfkk D dtönı M A# H.,.,. .. KtN& 

Haıusiyetleri: Talııancı dıllet ötretındne" ehemmiyet vermek, Tale
besinin sıhhat ve tnzibatile yakınchın alikadar olmaktır. 

Eski talebf.nin kayıtlannı ain tos sonuna kadar yenOemelerı 
lazımdır. Tel: 41159 

l•t•nbul Flr• urak•be 
Komisyonundan: 

105 Numaralı ilan: 
Toptan ve peıakende faıulye, nohut, merclm k, peynh azamı i' a\1111• 

apğ•daki tekilde tesbit edilmiftir. 

Toptaıt /U.t 

FASULYE~ 

Yumu~ak çalı ve Anadohı 
Sert ufaklaı ı tombul 19,50 
Seı t çalı 20,58 
Hoıoz 24 
Of ve Rize battalı 27 
Dol mason 29 
Bııı bunyc 15 
Kar ıdeni .. ufak 16 
NOHtTLAR 

Tem z naturel 15 
28 numaı• kalbur üatü ıt 
IO UlllM'a hMıaP ... 
İsp.ıı ~ a tohumu 22 
32 ı uınara kalbur üstu 
ls~nya tohumu 27 
MlrnCiMEKLER 

r, 5 randımanlı böceksiz 
Tl niı ~eşli mercimek 21 
o.,,;; randımanlı temia kıl"ılmıı 
l\ıı 1 Zl il ll"Cl1'11!k 15 

Beyaz ~ynirltr 

PRRAKBNDB 
Ysktıt semt erde l'zak N U•f'fi• 

2 13,50 
24 2',50 
28 28,50 
31.58 32 
34 8"60 
17,SO 18 
18,50 19 

18 18,50 
o ... 

26 26,iO 

31,50 3Z 

24,50 2 

18 18,50 
To f n l'e a eıt.de ------

ı-1 n vı !r nğlı Tı ak ya 
İkı l n v hE az pe. nir 

62 5 
58 71 

KAŞAR PEYNİRLER 
108 l 

9-1 1 
mi lı 

Yüksek Deniz Ti~ret! .. .. lıtanbul fiyat murakabe komisyonundan: 
Mektebı Mudurluğünden ı 106 Numaralı nan: • 

Mektebımiınn Mayıı 942 nihııy1>tln c kadar iate ihtiyacından olup bed li ı tanbul Flat Murakabe komlıy nunca te bit edılmleı olan uamı i 
muhammeni (13800) liradan ibr t bulunan ve 28/8 941 per embe guı u ve kir yü:adeleri menulanna arnlmak auretlle tebir ed"Jenk dilkki 
altı prtname ve açık u ui ile ayrı ayrı ekıiltmelerl mukarrer ik n ta P vitrinlerine asılmak suretile hazırlanmııtır. 
zuhur etmiyen 25 kalem erzakın ihale i on giln uzatılarak 8 9/9Cl P 1119 941 Perşembe aqamma kadar ma kur iJinlana t tanbul Fi 
urteıi günü saat 14ten itıbaren icra edilecektir. Şartnameleri görmek Murakabe komisyonu ıefliti ve Tiearet Sana~ Oduından ve a•Akadar 
için mektep muhaııebeıılne müracaat edılmelidir. eksiltmelere iştiıak ede- esnaf cemiyetlerinden teminli• cameklnlara halkın linWlect!ll tekilde 
cekleıin 2490 sayılı kanunun 2 ve 8 üncll maddelerindeki tartları hab ve uılmaıı Uln olunur. ('7888• 
Ticaret Odasının 19'1 belgeıdn1 hamil olmaları lazımdır. Evvelce Din edi-
len ve prtnameJ rinde yazılı bulunan muvakkat teminatın teslim yeri 1 1 fi k be k • d 
İstanbul yüksek mektepler muhaaebecllftl veznesldir. Tallplerin teminat stanbu yat mura 8 OmllJODUD ana 
makbuzlarlle veya banka mektuplarile yukaradaki ~n ve uatte mektep 
müdfirUlttlnde mfiteeekkil komlayona mahıuauna müracaatlan (78115) 

Kars Vilayeti Kars Şehri Elektrik 
Birliği Müdürlüğünden 

ı - Karıı şehri elektrik birlltlne 200 Ura ücıetlı bir fen memuru ~lı
nacaktır. 

2 - Alınacak fen memuru fen mektebi mezunu olacak ve elektrik ille
rinde iyi lht saslı bulunacaktır. 

3 - Bu va fı haiz olup ta ip olanlar bulunduğu memuriyetlere aıt ve ı
ka sureti musaddakalaılle diploma surr.ti muııaddakaıı ve 1 tlda ile 
Kars vilayeti makamına muracaat eylemeleri ilin olunur. (7697) 

Pendik Orl• Okul Mldlrll.lnden : 
1 AÇIK EKSiL TME ILANI 

12 9/9Cl tarih Cuma sıına saat 15 te İstanbulda Beyojlo 
eaddeainde 39 numaralı binada Liseler mubasebeciliti dairesinin eksilt -
me komisyonu odasında c1996,73> lira keıif bedell1 Kartal orta okulu bi
naaa tamiratı açık ekailtmeye koaulmuttur. 

Mukavele, ekalltme, Bayındıılık lıleri genel, hususi ve i'ennt ıartna
meleri, proje keıif büliaaslle buna mtıteferrt diter evrak Kartal orta o
kulanda &'6rtıleelktir. 

Muvakkat teminat (150) liradır. 
İsteklilerin en u bir teabhldde (1000) lııalık bu ite benzer lı 7ap. 

tıtana dair idarelerinden almıı oldutu vesikalara istinaden İstanbul Vi
l&Fetlne mflraeaatla eksiltme tarihinden tatil gilnlerl barlO (8) can ev
vel abnmıı ebllyet Ye 19Cl )'llına ait Ticaret Odaaı veaikalarlle gelme
le 7191.) 

107 numaralı ilin: N numaralı illna ektir. 
Enelce 160 kuruı toptan Ye 178 kuruı perakende fıat teablt eılilmlf 

olan Urfa menıell yağlar en as %98 •fit yağını ve en çok %7uidl ihtiva 
eden saf sade :vat olup, aıldltHI %3 ti 1recmt1en Urfa menfeli J&tlar• 
uaml toptan fiatı 165 ve ve perakende fiata da 188 kurattar. (7889> 

İstanbul Belediyesi İlanla:rı 
6 Eylul 941 tarihinden itibaren uk lelerine yardım parasının 

tarh ve ı tıfa ıekli detııtlrlln "ı ve a ıca 2 Eylul 941 tanhli guetelerl• 
de ılan d lmlt oldufundan bu tarih n 1 bar.en e kı usul ve esulara go. 
re gerekphaan ve ferden salma u tıle gerEkse mııat ve ficretler file in• 
den yapılan tarhlyat Gzerind n ıal ilata n& a et verilmittir • 

Badema bu ııarahaUn ba"ka • nı tab ıl ıçln mtıracaat nkl olur ta
t n len paranın ödenmnnetd 've hölle bır hareket kaaıtaıs v a kasıtlı o
larak ta YUkubalabUecetine göre derhal hesap lfleri mlldt1rltlt6ne de 
mahlmat verllmeıı1 liaımgelditf aayın halkın naurı ttlaına Tar.o onur. 

(7 6) 

Repdiye Belediye•iaden ı 
1 - Retadiye kaıabasına ait 660 m tredeJn içme ıa111nun pık boru 

ile getirilmesi 28 8/94'1 tarihinden lt ibaren 20 ailn middetle acık elWl.t
Me)'e çıkarılmıı olup ihalHI 16 9/94 1 tarihine mOaadif ub clinll aaat l' 
de .Repdıye belediye enctlmen1 huaarDe yapilacalctır • 

2 - İte gerekli pik bonı beled ye tarafınd'° eakl fert edlldJli ,erde 
toprak altında rırilteahhidine 1Mıle41i)'tee ~ olaralt "ft!1Uieekt.ir 

8 - Ketlf bediıli 2419 11* 11 iarattur. 
c - Pn a~ ısı Hra 86 bra.tlir. 
ı btatlleriil 2498 aajriD""--Mhandw ' 

diye enetım..IM ıalracaatla .,. fa• maııenııa· 


