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Milli §efin Bursalılara yüksek_h_i_t_a_b_e_le_ri 
Sizleri her leclakCirlı ... a 
~-
'larbin o"1 

İ kin c i 
haftası 

/? '•h .~•yada bir kış harbine 
lq l -ltt o acagınııza Sovyet 

~.,, . l ngifiz kaynaklarının 
h • ı. 'Yatına istinad ederek 
·~,., 

~1, etmiyoruz. A [manya. 
., n"f 

1 

~.. 11 ıızu altında bulun. 
h nu b'/d··· . .,. h ;Q,/ l ıgımız v ıc y 

lh Yosrı A lmanyanın bir kış 
••b; .. ''d •çın tedbir almakltt 
b.tiıınu tereddütsüzce ka. 
f •trrıektedir. DemtJk olu. 
o, fc· A 

"1 1 !manyaya taraftar 
,
0
•hfilter bile .,azigefi bu 

~·"ette mülalea zaruretini 
1 ''••d· '- ıgorlar. ........._ 

a ır u Dl 

'' Memlekette hususi vazife eriniz vardır '' • • REISICUM URU MUZ 
• r . -- -=:\l 

Reuter ajansının bildirdi· [ 
ğine göre son haftalarda ' Şehrimizde 
inoiıtereoan Türki

yeye 1.600,000 
liraltk mal geldi 

--->O«'---

Bursa, 7 ( a.a.) - fü'isieümhur 1""'1et İn· 
önü Cünıhuriyt>t llalk Parti•! tarafından v~ 
rilen ziyarette Bwı;alıklra şu hitabede bulun
muşlardır. 

"Bıırsıılılar, sevgili '<a.tandıışla.nın. İki 
gündenberi ıaranızdayun. ll<'nl M>vgi ile kabul 
ettiniz. Size çok müteşekkirim. Aranızda. ba.h
üyar bir zaman l,'8Çiriyonını. Sizi ne.':''eli ~-e 
kuvvetli buldum. Btınwılıı ç.ok ütibar ediy<>
rum. Bursadaıı ayrıldıktan sonra vatanın di-

ğer köşelerine gittiğim vakit sizi neş'ell ve lıer 
feda.kiirbğa ha.zır gördüğümü anlataoı.ğım. 

Bursalılar, sizin, memlekette hususi V'ıı.

zifeleriııiz va.rdır. Bu vazifeyi ~k iyi aıılar 
malısınız. 

Bursa lıer zamruıki hayatı için, güzel 
herşeyin örneği olaro.k tnuınmalıdır. '.l'a.bia· 
tııı, tarihin bu l<adar zengin ve güzel olduğu 

biryerde her ~ta.ııdaş tarihte sevilen herşe-
( Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

Aja n s ila v e 
ediyor: 

~ü<ıeyiıı Cahiıl l'AJ,ÇIN •----- - ---. rrrz -• 
/A. i;an • Rus cep~esi~de ı "Türk . Alman ticari 1 B l • b "di • " """ _______ _.. 111 k . \ 
~ bir netice elue ooılebil- müzakereleri için er ın l rıgor 

1
. ır.LOS ova bildiriyor lllilli Şt>f I?Aıbiciimhur 1smet 

~! tne:oi içın gdecek baharı Ankarada Bay Klou- Kı·eı•ı· n ngiltere Almanlar ı-----
!'l4h eıtıek icabedeceği bugUıı n a m an . c t h . ' ı · İnönü 

~~k~~ ik;c~d~~::ı~a~;: ~~us·~~radab~~etna~~'~ tazyi kı Kralının 1 Dnieper'ı· Jll 1 are ey e J 
~•li··a. bulunuyoruz. ::>ovyetler l latın aşikar bir ehem· t M'llA d •• " 
taıı;rnın hudutlardaki ititih- ar ıyo r 1 f ua o unu • ~arı parçalandı, resmi Al- miyeti vardır,, geçemıyor • 
Staii l.ebliğlerine göre meşhur --ı.ı ı _.,._ --•0

••-- --0--- Du·· n akşam An karaya 
c"<lu~ hattı çoktan yarıldı, Rus Londra, 7 (a.a) - Reuter bil- R l .. h " b" n u··n lngı"lterede 
cıı, ~ rı çember içıne a1ın- diriyor: Son barta1ar zarfında u s ar mu ım ır Ce phe boyunca 
V~tl~~ber- içine alınan kuv- Türkiye ile büyük Britanya ara

11 t k t h)• nihai zafer için hareket ettı• 
laı:~ ltnha olundu, milyon- sında yapılan ticari muamele· mın ı ayı a ıye 10,000 den fazla 
~~nj~.i~, ve malzeme toplandı. l~r, !ki :'."emleket beynin:deki etmeye başladılar büyük bir ayin Evvelki gün şehrimize gelen 

Alman İktisat mütehassısı Fon ~Ulqij dig; kadar tayyare dfuıü- ticarı munasebatm ehemmıyet- yapıldı Alm a n İmha edildi 
ıLı he. ~~kat Berlin haberlerin- ini göstermektedir. Bertin, 7 (a.a.) - Alman or-
llıuv- tgun yem bir cephe yarma (Sonu oayfa 3 aütun 3 de) (Sonu uyfa 3 aütun 5 de) (YOZ181 ii.çüncü 8ahifede) '.Moskova, 7 (a.a.) - Sovyet Claudius'un riyaseti altındaki ti 

tıı;1 t!a_kıyetinden bahsedildi- - - -·------------ ·------------------- gece .. teb~~n ilavesi: earet heyeti dün akşamki eks. ~'le ala goruyoruz. İnsanda , r"' - "\ . Dun bütun cephe boyunca 10 presle Ankaraya hareket etmiş-
k, h··bır hı.; hasıl olııvor ki san- ı I T ı· l l e n e n A m e r ı· k a n lbınden fazla Alman zabıt ve as- . . .

1 
Ut" R . 1 0 r p h • b • 1 keri imha edilmiştir. Bundan J ~ir . .':l~.ydarp~a garında kendısı 

':e~h un us topı akıarı hep m U r ı l (So nu aayfa 3 ıUtun 4 de) ~goı:uşen bır arkadaşımıza Dr. 
it 8<ı Ct!en ibarettir. Birkaç sa-
~Ieı nra düşmeleri beklenen • [ ] 
~ ~q er.hala ayakta, hatta gari- j H A R p VA Z ·• Y ET ı· _ ~Yl kı .inhiliı.1 ettikleri, birbir -
ıtı~ıa::ı ırtibattan mahrum kal- \' 

~~~~ L 'ıqda n Şimdi merkez mınraka· • d t f d 
~ik mukabil hücumlarla taz. enıngra e ra ın a 
!ıı; Yaptıklannı gene resmi Ber· 
lık,tebliğlerinden öğreniyoruz. e 
1'11 t[nada mahvü perişan edi-
l\ın areşaı Budienni ordulaıı- Leningradın sukutü Rus ordusu için 
Ç(;~ipı.nyeper nehrinin şarkına • 
tutu dıkten sonra, hem orada çok büyük b ir ziya olacaktır. 
~1 h llınıya muvaffak oldukları· / y A ZAN : J 
l<ık eın de garp sahilinde bazı r 
~,ıaıara ~-,arruza kalktıklannı LEmekli General Kemal Koçer 

ı.ı ın haber veriyor. 

niz üssiyle işbirliği etmek mec- 1 

buriyetindedir. 
Sonu sayfa 2 sütun 3 de) J 

Claudius şunları söylemiştir: 

·•- Memleketinize ilk olarak 
geliyorum. Buna rağmen bende 

büyük bir sevgi uyandırdı. Hal
kınızın bize karşı gösterdiği 

sempatiye te.;ekkür ederim." 

ın giliz gazetelerine göre 

Amerika 
harbe 

girmelidir 
Aksi halde in gilizce konuşan 
milletlerin zaferi natamam oiur 

Londra, 7 (a.a.) - Pazar 
gazeteleri, harp münasebetiyle 
Amerikadan bahsetmekte ,.e 
Kanada Başvekilinin geçen h~f
ta söylemiş olduğu nutuk lıak· 

(Sonu sayfa 3 ıütun 3 de) 

~İi llhaı·ebenin gidişi ve bugün
lj~i vazıyet hakkında takribi bir 
ı1,. r edinebilmek için münha
~e;ıı ;\]man haberlerine istina
tiq, ltıuşahede edile:ı realite bu
fi!rj ' liarbin neticesi hakkında 
F';ı{ beyan etmek istemiyoruz. 
a111 at harbin heyeti umuıniye
Çırı~ dair bir fikir edinmek için 
qt <tk hakikati ortadaki, man
e~ ayı gözden uz.ık tutmamak 
~llıdir. J?ührer çok doğru 
en ~~ ~tmişti. "Bir memleketin 
llişı !ıyuk kuvvetı arazisinin ge
h · 1!rUJdedir.,. diyordu. Bu 
l(,tıkıliü pek doğru çıktı. Sovyet 
uıt'takıarının ta Pasifiğe kadar 
ııı:ıııası Rusya için gerçekten 
ıı~tzzam bir kuvvet teşkil etti. 
ti, e Sovyetler Birliğinin her ih· 
~a11ali düşünerek oralarda bir 
~ .. ~.ıı sanayii mıntakası vücuda 
qa.'l'l?esi hayati bir kıymeti 
g<ı ~u-. Sovyetler Birliğinin 
hu nış~k itibariyle ınalilc olduğu 
~il!ıiı Us_lünlük Rus milletinin 
4'n bır vahdet içinde hakika· 
hi,1 fedakarane harp etmesi ile 
~at~Şınce Alman ordularını 
lııi; ı bir netice almadan 12 
ta~ dövüşmek ıstırarında bı-

tzlanda sularında ::ığlebl ihtimale göre bir Alman denizaltısının hüt'u muna uğrayan Birle:;;ik Amerikı. do 
nanmasına mensup cGreer> destroye ri (1100) tonilato maimahrecinde dört tane (10) santimetrelik, iki tane h3' 1 
va dafi (7,5) santimetrelik top ve (16) tane torpito kovanile mücehhez oldukça yaslı bir gemidir. Bir nu- 1 

maralı cihan harbinin sonuna doğruBirleşik An1erikan1n harbe girmesi üzerine seri halinde inşa edilmiş olan 
bu muhripler (2500()) beygir kuvvetindeki makinelerile saatte (33) ilc(35) mil sürat temin eden denizci ve 
kullanışlı teknelerdir. ?-1ürctt~batı sekizi subay ve (124 ) de er olmak üzere (132) kişidir, 

Cihanın nazarı, Leningrada J 
müteveccihtir. Alman ordusu 
için bu eski Rus payitahtının 

1 
ıskatı, bir şeref meselesidir. Al
man tebliglerine göre şehir, Al- ~ı[IS•m::mm:ımıcı:•m••••••••• .. ••••••:ıı.:ı 

:~~;~~~~ ;;~::ı ~~~~~~z d:~ ı.:.' ra n da ya ba n c ı I a r 
ha daralmaktadır. Dıger taraf- 1 
tan, şehire karşı hava taarruz- Yazan : C. Sykes 9 

.SO ıştır. 
~a "Yetler Birliğinin bu mu
ı!uveıneti hiç tahmin edilmiyor
~e · li'akat Rus • Fin harbi Sov
~e \askeri teşkilatı hakkında 
>.ı~ ese fena bir fikir verirken 
~i &kova zimamdarlan için de 
ıı,; ders omıuştu. Bundanba.ş
tİ<l hır istila harbine isteksiz 
lıı.ıı <ın .. Rus askerleriyle bir va
li ~udafaasına bütün ruhla
ı~t'e ıştirak eden koca bir mil
~U ~rasındaki fark bu harpte 

Ytik bir rol oynamıştır. 
~;:ıo\'yetler Birliğinin ilk dar· 
~a·<ıre beklenmedik tarzda mu

Vtxneti şil"ıdi büyük bir mü-

Son harpte Amcrikalılıı.r tarrıfından tngilizlcre devredilen destroyerlerde bu sınıf gemilerdendir. 

kafat ile taltif edilmek üzere- yı şimalden cenuba. ve garp-1 A n1 eri kan 
dir. "General Kış., seferberli - tan şarka kadar kaplayacak bu • 
ğini bitirmekte, Sovyetlerin im- kabus ancak tayyare bomba· ı d o n m a 
dadına yetişmek için son hazır- lannın tarrakalariyle canlana • na s 1 
lıklannı görmektedir. cak ve yangın bombalarının a-

Rusyada bir kış harbine şa- !evleri soğuktan donmak üzere Harekete geçti 
hid olacağımıza Sovyet ve hı- olan vücutlan ııntacaktır. ı 
giliz kaynaklarının neııriyatı- İlk zamanlarda taş mevsimi- •o•:---
na istinad ederek hükınetmiyo- nin tayyare hüeumlan için bir A • L h • 
ruz. Almanyanın nüfuzu altın- engel teşkil edeceği zannolunu- merınan mu rı-
da bulunduğunu bildiğimiz yordu. Halbuki .tayyare ~a - bin i batıran deniz-
Viclı.y radyosu Almanyanın tında temın edilen teknık te-
hir kış harbi için tedbir almak- rakki şimdi kış mevsimini tay- altıyı arıyor 
ta olduğunu tereddütsüzce ka-1 yare bombardımanları için da-
bul etmektedir. Demek oluyor ı ha müsaid bir hale sokmuştur. ! Londra, 7 (a.a.) - İzlandaya 
ki Almanyaya taraftar mahfil· Geceler uzuyor ve tayyareler posta mektuplan ve paketleri 
!er bile vaziyeti bu suretle mü- gittikleri yerlerde daha çok kal· 1 (Sonu sayfa 3 sütun 3 de) 
taıea zaruretini hissediyorlar • mak ve uzaklara müteaddit se- 1 ____ ...., _ ______ _ 

Avrupa için yaklaşan bu kış yahatler yapmak imkanını bulu
çok müthiş facialarla dolu ola- yor. Bu kış tayyare faaliyetinin ı 
caktır. Almanyarun tahammül şimdiye kadar görülmemiş bir 
edeceğinde şüphemiz yoktur. şiddet ve dehşet kesbedeceğine 
Fakat b~ka memleketler aha- muhakkak nazariyle bakılaJ:ıi
lisi kışı yorgan altında geçir- lir. İngiliz tayyareleri Alman
mek mecburiyetini düşündükçe lann gelecek bahar için hazır
şimdiden titremenin ıstırabını Jıklarını zorlaştırmak ve şark 
duydukları şüphesizclir. Ayni cephesindeki sarfiyatlannı tela- 1 

zamanda bu soğuk günler ve fi etmelerine imkan bırakma
geceler gıdasızlığın ve esvap • mak için sanayi mıntıkalarını 
sızlığın azaplariyle de elele yü- mütezayit bir şiddetle bombar· 
rüyecekla-dir. Büttin Avruoa· d.ıman edecekleri gibi sivil hal-

kın maneviyatını kırmak im
kiinlarını da ihmal etmiyecek
lerdir . 

Almanlar da ııark cephesin
deki zaruri faaliyetsizliğin ver
diği bir imkanla Londı ·uyı ve 
sair İngiliz merkezlerini tah
rip ederek intikam almak iste
yeceklerdir. ı 

!.şte yakın bir istikbal hak
kında tabii bir tahmin. 

Hüscy iıı Cahid YALÇIN 

landa sıkl~mışlır. 
Leningradın sukutile Rus or

dusu büyük zayiatla karşıl~ır: 
a) Denizle, binaenaleyh do

nanma ile alakası kesilmiş olur, 

1ran toprağında Alınanlar - Vasnıns lran içlerinde ~ 
tuzak ve bir ihbar- İki <:aıııbaz 

Bir 

b) Henüz hasım eline geçme
miş olan Ösel, Daga, Balıkçılar 
adaları ile Kronştad ve Hangö 
üsleri ile irtibat kalmaz. Esasen 
Kronştad, Leningrad manzume . 
sine dahildir, donanmada bu de-

Bir gerçek ki darılıp gücenmek
tense kar~ ısında dü;.;ünüp t asınrrırık 

ger<.'k : Aı;;a yukarı çoğumuzda bir 
Enderun çelebiliği var. Zora, çekiye 
nedense bir türlü katlanamıyoruz; 

o zorun sonu ne kadar iyi, .> çekin.in 

Nidennayer bn teklifleri din
ledikten sonra kendi başına ha
reket etmek kararını verdi. Al
man heyeti muhtelif gruplara 
ayrılarak Efganistan üzerine yü 
rüyecekti. Birinci grup Vasınu
stın grupu idi. Onun yanında 

F I KRA 
Enderun celebiliöi 

' Yazan: A k a Gündüz 

bitimi ne kadar parlak olursa olsun .. yeniye geçmek zormuşda onuniçin.Bir 
Zoru ter~l~miyoruz_, ~hy~ru~·., a~a 1 az çalıl;isak, biraz dişimizi sı~ak ol

başkaları ıçın; kendımız ıçin değil. mazını? Olmaz! böyle bir gcçıci yor
Zor başkalarına varsın demir leblebi gunluğa biz çelebiler katlanamayız! 
olsun; yetcrki bize laWokumd·.ı.n yu
muşak ve tatlı gelsin. • 

Çekiye ses çıkarnııyoruz. çekmeli 
diyoruz, ama başkal..ırı çeksin; ken
dinnz. kendimizi tereya&dan kıl çe
ker gibi çekelim de .. 

Enderun çelebilifl yeni harflere 
el çırpb , alkış tuttu. Bir yandan da 
eski harflere sımsıkı ba4h kaldı. Ni
çin ? Esk ilere alışkanlık .. Birdenbire 

öz Türkçe yazmak, öz Türkçe ko
nuşmak i§inde de çelebiliğimiz üzeri
mizde. Yazarken ve söylerken biraz 
yavaş olsak, biraz düşünsek, biraz 
k :ırşılığını bulmak yorgunlu~na kat 
lansak bu işi becereceğiz. Ve git gi
de alışacağız, Sonra göreceğiz kı bu 
işte zor görünen kolay bir şeymiş. 

Bütün dü,'Üm noktası kndi!e gibi 
yumuşak, karakulak suyu gibi içme--

doktor Lenders ve Bornsdorf 
isminde iki kişi bulunacaktı. 

İr:ı.na ilk adını 
Bu üç kişi Dicle nehrini p ;., . 

neer isminde bir gemi ile g<'«e-
(Sonu sayfa 3 ıütun 6 d:. ) - -

-

si kolay bir ömür sürmekte. Ende
run çelebiliğinin bile kendine c t>re 
töreleri, çekileri, konuşma yazma 
düzenleri vardı. Gazetelerimv.den 
mektuplarımıza kadar yB.Zllarımızda 
ve bütün yaşama günlerimiz.in yaren 
liklerinde kendi payımıza dü~eni 

yapmak bize ağır geliyor. biz yeni 
kuşak yerdeşlere iyi örnek olmak 
ı;öyle dursun kötü örnekliiL ustalık 

sanıyoruz. Yaptığımız doı}ru değil 

ve çelebi.liiimize artık bir 1>oıı vere
lim. 

İşte saklamadan söyhiyoruIT'. bu 
kadar ıarı yazan ve çelebiliei yiren 
ben, ben bile bunları eski har }, le 
yazdımdn yeniye Ç('k ilmesini d :ın.t ·o
nun parmaklarına yükledim 'ede 
ağdalı buyumuz, alı~kanlı!: ıl'T"tz V'J. r 

mış! 



OŞONQŞLER: 

e·I z ş • 
1 

• 

lst'anbul otel.slz:dlr. Bu iddia, bir hamlede bir çok otel leml hatırlaya· 

ilen bir lctanbulluya ne kadar garip görOnürıe o!lrUnsUn, ne yazık ki 
lr haklkaU Evet, bütUn otel bqlluğuna racmen, latanbul otelıılzdlr. 

\ Her ,eyden önce otel tablrlle kaa:fedllen mana Dzerlnde anla§11tamız: 

Avm. EQer otel, bir ıehlrde bir veya bir knç gece geçirecek olan yaban• 

f 

~:ıların baılarını sokacakları bir çatı altı demekse iddiamı geri alıyorum. 

Zira. lstanbulda bir yabancının sokakta kaldığı olmamııtır. Fakat b8ylo 
de6il de, otel, dinlenme, rahatlık atlkQn ve temlzltk demekse iddiamda ıa· 
rar ediyorum. latanbul otelılzdlr, 

l&tanbulda blr otelden aranabilecek bütün vasıfları haiz otel yok mu? 

a rif a e-
t'nin üç se elik 

p anı 

or Hare etleri 

t yarışlannm dokuzuncu 
h f a~ıda çok zevkli geçti 

ı 
Elbette var. Fakat bunlar o kııdar az ki, ehfrde muvakkaten barınmak 

tnecburiyetinde bulunanlardan büyük bir ckacrlyetln pek fena §artlar al· 
~ında barındıklarını kabul etmek. lhım. 

~ara, 7 (Hususi) - Maar At ynrı§larının dokuzuncu. 1 -Heves (Suat Karaosman) 
sıklet 58 2 - Delikanlı (Tevfik 
Ali Çınar) sıklet 55 lstanbul otcllcrl, bir kaçı müstesna, hrln en gürültülü, en kesif, en 

l hava:ız yerlerine aıkıtmıılardır. Blnalarm çoğu ı;onradan maksada gSre tn· 
dH edilmiş köhne ve biçimsiz yapılardır. Bunu otel mefhumllc telif kabul 
etmeyen kusurlardan pek çoOunu cblrlncı sınıf» denllen otellerfmlzdc 

1 bol bulurıunuz: Plalik, haserat, gUrUltU, sıcak, servis bozukluğu, ıcak 

cu noksanı ve bütün bu kusurlarla bağdaşması güç bir vasrf: Pahalılık. 

rif Vekaleti memleketin toknlk hafta. koşuları dün Veli efendi 
ihtiyaçlarını ka.rşılay.a.ca.k ele- de yapıldı. Büyük bir seyirci. 
manlar yetiştirmek üzere yaptı- kütlesinin alaka ile takip ettiği 
ğı tedkileri bitlrmi.5ftr. Şimdi yan§lann neticeler.i endur: 

MUşterek OOhiste ganyan 125 
kuruş verdi 1 

bu teknik elema.n.Iarı yetiştir- Birinci Koş-u: Bozkurt~ 
mek Uzere üç senelik bir plan üç yaşındaki yerli yanm kan ikinci lwp: (Bahariye kop.-

hazırlanmaktadır. İngiliz erkek •ve dişi taylara 
941, 942, 943 senelerinde muh mahsus mesafesi 1400 metro 

telif mınbkalarda 15 erkek neticede: 

81,) 1 
Üç yaşında saf kan arap er

kek ve dişi taylara mahsus me
saf eı:ıi 1200 metre neticede: 

Etrafı çepçevre denlz:le çevrili olan bu güz:cl tchfrde deniz: kenarında 
modern vasıfları haiz kaç otel aayabillrsfnlz?. 

Derdi kökünden halletmek, ılstemıı bir tarzda yeni binaların inpıına 
ba§lı, blllyorum. Fakat derdin filmulUnli biraz olsun daraltmak için ı;im 

dlden yapılabilecek bazı te)ller vardır ki bunların başında kontrof., dalmt 
ve sıı<ı bır kontrol, ilk hatıra gelenidir. 

san'at okulu, 5 yapı okulu, 5 ti- -~~~~~~=~==~=~-:--: ... ~~ 
caret lisesi 12 ticaret orta. oku- .--=---=-,...-------. 1 - Melike Hava (Prens Ha

lim) sıklet 55 lu, 23 kız enstitüsü, 43 akşam 
kız snn'at okulu, 30 köy ma • 
rangozculuğu ve demirciliği o
kulu 50 köy kadın kursu açıla-
caktır. ı 

- Bu program dairesinde tek-

i ........._ I nik eleman meselesi kısa bir za. 1 

G ' manda halledilecektir. ; - ı Bu işi başarmak üzere 21 
~ransaya hiyanet ede adamlar ı m~Y?n 7515-00 lira tahsis edil-.. -----------------------·------ı mıştır. ------· .... -· ...... 

azan: A. Simone - 6 - Cevircn: H. Cahid Yalçın • f " 
Fransız mcbusan meclisinin kori-ı ti Onlara gere Avrup:ının siyast aarı e a e 

dorlD.rı bUyük faaliyet manzarası ar- v~ sosy:ıl istikbalinin öl~üsü şarap 1 · 11 -
ı:.ediyordu. l\lcbuslar HıUcn müna - istihIAkindcn ibareltı 

taşa içın pek "akit kaybetmediler. Yemek z:amanı ck~rıdorlar ınuha- t•ı n 1 n mu'' h 2 

evki yaknlamak ıçln dahili mu - rcb > inde bır mutarcke temın etti. 
11 cadele çok daha gürıun meselesi idi. Hemen hemen ayni ıı:uıttc. Adolf Hıt

ltllbineyl teşklle ıncmur edilen zat ler, Wilbelmstrassede bil" balkondan 
ldlfU%. sahıbl politikacılan z.lyaret bir meş'ı:ıle alayı tertip etmiş hücum 
eşlemek yahut onlara telefon etmek kuvvetlerine mensup yuz bin nte,;oli 
g1bi eskı bir gÖl"encğj takip ediyor - taraftarının tız ad.mu ıle geçtiklcr;nl 
du. Bu uıtlar da kcndısinc riyaseti seyrediyordu. lk.i komşu kavmin 

ar rı 
-oc--

• 
ır 

aıtmda hızmet etmekle mübahi vo hayaUarınd.ı ıkı an! ,.. 
b3htiyar olaeöklannı bildir.lyorlar· Ertesi günu. yeni Fransız knbincsl e le etim •zde 
dı. Ycnl kabineye aza olncaklnrı b.- Edou:ırd - Daladıer'nm riynzetı al-, ' t okr. .. }Jar DlD 
linen Y"hut rivayet edilen mebuslar- tınd:ı teşcltki.ıl etmişti. Roportôl-ler, &aD a ._ 
lR Ayan nzal:ınnın ctrnfını koridor- !otoğrafçılur nazırlurnı toplan.mı~ miktar-1 arttırılıyor 
l.arda bir siırU suaı sorucul:lr, hayu- olduklıın Elyseeıun etrafını çevırdı-

Berat kandili 
' Dünkü pazar günü Şa.bamn 

on beşina tıesadıif ettiğimlen 
cumartesi gecesi Berat l\:n.n
dili idi. Bu L..-udsi gooe}i müs
lümanlar ibıdetlo ~inn ler 
ve aziz Y\ll'dunıuzun sulh ve 
sülcôn İçinde böyle pak QOk 
dini \"e milli mübarek geceler 
kutlaması duasını tekrar et
mişlerdir. ---- ~ ....... =-.................. """"'"""" ..... 

- - .._ __, 

inhisar İdaresinin çivisini 
çalan amele 

2 - Kuruş (Şevket Kırgül) 
sıkleti 53 
· 3 - Süleyk (Sedat Börtece
ne} sıklet 5~ 

Müşterek bahiste: 
Ganyan 100 kuruş 
V çii:nçü. kO§U: (Sil tış koşıı.<tıı) 
Üç yaşındaki saf kan lngiliz 

erkek ve dişi taylara mahsus 
mesafesi 1500 metre . 

(Asım çırpanın Cengi~ koşu
dan evvel .satıldığı için yarışa iş 
tirak etmedi') 

Neticede: 
1 - Bobma (Suad Karaos • 

İnhisarlar idaresine ait çivi- mnn) sıkleti 56 1 
}erin hariçte satıldığı ve tahki-ı 2 - Pardon (Fahri Atlı) sık-
kata geçildiği yazılmıştı. Bu leti 52,5 
hususta yapılan tahkikat neti- 3 - Yavuz (Kadri Yıkılmaz) 
celenmi ir. Müşterek bahiste: 

Meselenin yevmiye ile çalışan Ganyan 375, 2-4 ikili bahis 
bir işçinin atclye ambarından 380 2-3 çifte bahis 375 kuruş. 
çıkardığı 150 kilo çiviyi hariçte Dördündt koşu:(MO<kt koş'ı' • 
satarken bittakip yakalanma - su) 
smdan ibaret olduğu anlaşıla • Dört daha yukan yaştaki 
rak a.<lliyeye teslim edilmiştir. yerli yanın kan İngiliz at ve kıs 

----- raklara mahsus mesafesi 2200 
kız enstitüsü, 45 erkek akşam metre 
san'at okulu, 30 köy demirciliği Neticede: . 1 

zlulc · · k 1 - Poyraz (Prens Halım} ve marango gezıcı ursu . sıkleti 68 50 köy kadın kursu açılacaktır. 
Bu işe maarif vekaleti 2,751,- 2 - Olga (M. Çelebi) sıkleti 
500 lira sarfedecektir. 53 _ 1 

Ayrıca Ankara tn bir yüksek 3 - Cesur (Talat Atcnn} sık-
t k .k k l . da k , !eti 55. e ııı o u unun ııışası a - M.. te ek b h. 

roKUYUOU 
DiYOR 
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Beg/erbeglilerin Valimiz
den bir Ticaları 

Biz Beylerbeyi BUrhanlye ma· 
halleaJ saklnlcrt memtlmizdo 
no elektrik "o ,,o do hn· 
va gazı bulunmadığından zin· 
dan gibi karanlıkla-r içerisinde 
~mrümOıD geçlmıekteylz. Cod· 
delcrlmlzdo tenvir edilmekte o· 
lan petrot IAmbalanndan edile· 
cek istifade takdirini muhtC1'0111 
valimlz.o bırakıyonız. 

iki eene evveı cereyanın getl· 
rllmesı için vaki :mDracaaUmlz· 
den sonra 'mahalle'mlzde altmı§ iki 
ha ne evlerine tesisat yaptırdı ki 
digerleri de cereyan geldikten 
aonra yaptıracaklardır. 

Cumhuriyet hük0metimiz1n en 
kıymetli ve küre! arzda eşi bulun 
mayan lstanbul gibi bir §ehrinln 
300 küsür hanelik bir mahallesi· 
nin elektriks1z: ve elektriğin temin 
ettığf her türlü medeııl nimetler· 
den mahrum ka:maııı dolayıaile 

çektiği ıztırabı burada yazmakla 
tarif etmek mümkün değildir. 

Elektrik mevcut olan mahalden 
nihayet 6 • 6 yüz metre mesafede 
bulunan mahallemize elektrik te• 
tnin etmesini baprıcı kıymeti! 

vaUmizden derin 511ygılarımızla dl 
lerlz. 

6 No. tu evde Hann Anbarglr 
Kadıköy Elektrik ldarealnde Ah 
met Erman (24 No. lu evde) 
Beyoğlu Eleı...--trlk idaresi memur 
!arından Süreyya Erman 
11 No. Ju evde 
lstanbul belediyesi Huhuk lıleri 
-Müdüriyeti evreık memuru Sa
mi Dölen 28 No. lu evde 
Bakırköy Emrazı akliye hasta· 
hanesi Evrak Md. Mustafa Ak· 
tan. 
Posta, Telgraf Md. Mütekaltle· 
rlnden Tahir Arman 12 No. lu 
evde. 
BeyoOlu Elektrik idaresi memur 
farından Şevket l§'k 
28 No. lu evde bakkal Şevket 
aı; No. lu evde polis Osman Yıl 
maz. 
14 No. lu evde Polis tekaudU 
Hasan <hdoğan. 
lat. P. T. T. muhasebe memuru 

e iCerıefı 
Yazan: ULU~ 

Geçende gazetelerden; 
tarihe kar.ışan eski ııı teli 
damlarla her gün gn.ze 
kendilerinden bahsedilen;: 
dünyaca tanınmış plısiY. 
hususi itiyatlarına. dair bil' 
zı gördüm. Böyle dilnY~~ı~ 
ne karışan adamların ~" 
la.kadar eden hususiyetle:>· 
olabilir?Ve ne olmalıdır· Gıv 
nıeşguliyeUerinden }ıariçıı' 
rak aileleriyle başbaş:ı. ~e 
1a.rı zaman bahsett.iklerl ll' 
lar; boş zamanlarda o~ 
kitaplar; sevdikleri ınüellii 
hoşlandıkları şairler; b 
beslemek, çiçek y.:!tıştirfll' 
bı faydalı mcrı:ıJ,1,ır, av. P 
balık binicilik gibı ı:;p ,n tıV 
eden eğlenceler.. ilh.. · . d 

Hayır, lıuııiarın hıçbirı L 
Sinema kızlaruıdan lırı..:Ut 
bonun kaç metre uz.ınlU='" 
ağızlıkla sıgara içtiğine 

8 ınünasebctsız anketkı ) 
1 Amerika ga.;clcleı uıdt:.ll ıı"' 

olacak bu gazetede eski ı 
mn \'e şimdıkı devrın Ill':" 
a-::laı-nlaıının ne yeyıp, ne 1 

Jerıni yazıyoruz. 
Bundan Ö"reniyoruz );I 

rinci Napolyo~ı on iki d~1~ 
yemeğini yer, bıtirlr.rn~: 
dördüncü Luvi gayet ekli Jc 
bir oturuşta bir Hindiyi ~'') 
dıktan sonra koca bir ~ı 
dortte birini de atıştırıı11 
Bey Hilet, hiç et yemezırll§• ~ 
ze yermiş ve ltalyan ınnl< 
sını pek çok scve.mıış; 
Mussolmi kızartma et, seıt:C 
makarna yermiş ve yahut. 
na yemeği sever, sofrada 
tiplcrme emir vennnış: 
Roozevelt, balık, et, sobze, 
lı, yemiş, domuz eti yer \'C 
da şarap içermiş .. 

İnsaf edelım.. Bundan 
ne? Okuyucu dört sayf.alıİ' 
gazeteye beş kuruşu bunllll 
mı veı;yor? 

Bu nıcş.ııur adamlram Y ~ 
hususundakı itiyatlarına _-,.;, 
lırs.:ı öyle zannolundugu JW', 
bir f evkaliidcliktle yok.. Nı~ 

bnhane temennilerde bulunan kim - lt!I'. Borsa, Daladier kabinesinin te-I Sa.n'at teknik okullarının mik 
sel.er ı. c rı.cacılal" ihnta ediyorlardı. şckklilü uzerıııe fiyaUaı· tutkun bir tarlarının arttırılması ve mev
Hcrkes kendi hinınycleri altında bu- halde kapandı. Listeye hiç bir sos -ı cutlarının islahı etrafında Maa
Iunanlardan biri için bir asistan- yaLstin gırnıemiş olması memnu - rif vekaletince esaslı ve geniş 
hk yahut katiplik elde etmeJ;e çalı- niyeUe kıırçılıyordu. Bılbnssa yeni tedbirler ahnmağa başlanmış -
~ıyordu. Klınunusanln.n bu doku- bır maliye naz.ırmm, Georges Bon-, .tır. Vekalet bu hususta 3 sene
zuncu gününde, kabine mevkileri net'nın kalııneye girmesi pek hoşa lik bir plan hazırlamıştır. 1941, 
uğrundaki muharebe butün harnre - gitm~ü. 1942ve1943 senelerinde memlc
tile devam ecijyordu. Nufuzlu politi - Akşam gazeteleri ycnı başvekilin ketin muhtelif mmtnkalannda 
kacılar oğullarının. yeğenlerinin ya- rcsminı bastılar. Fot.otrraCçı.lar genılj, yeniden 15 erkek san'at okulu, 
but dostlıırmın meziyetlerini methü- kocam:ın blı- çehre ıle sert ve ynrı beş yapı usta okulu, beş ticaret 
1PCW1 hususunda bırbirlcrile musaba- çntık bir tf:ıde gösterdller. Gazeteler- lisesi, 12 ticaret orta okulu, 23 

rarlaştınlmıştır. uş r a ıste: 
İstanbul yüksek mühendis o- Ganyan 125 kuruş 

li ı ... es gruı yemek yiyorlaf· 
Ahmet Karıı Osman nız g~mi~lcrdeıı NapolyOP 
57 No. ıu evde 1. 1. Fennlyeııl ki birkaç dakıkada Çloc'İll~ kulunun r boratuvarlarınıda bu 

günün ihtiyaçlarına cevap vere
cek bir seviyeye çıkaracak ted
birler alınacaktır. 

Bc§inci ko§"U ( cetıtilmetı koşu
su) 

memuru Cellllettin K. Tunç. den lüplettıği tavuk 1t .. 
89 No. ıu evde doktor Fıılk ' gibi Avrupayı da. oıı iki dıtı> 
Kirar 

kaya çıkmışlardı. Ufak memuriyetler den bnzıları Benıto Mussolini ile=====================:..===:======== 
Üç ve daha yukarı yaştaki 

yerli saf kan İngiliz at ve kıs
raklara mahsus mesafesi 1800 Mahalle mümecslli lsmall Hıı-

da yutacai;;ıuı u.ıınetnılş 
uğradığı ha.unısızlık oııu i1 
Belen de nııde kanscnyle 
dünyaya göndermişti. 

etl"afında bile rekabet pek fiddctli muphem bır rni.ışııbchetc - Cideta 
leli. m:ıhzunanc- imada bulundular. 

F.ski bnsvekil Amire Tardieuni.ın Edou:ırd Dalad.cr dünya sahncsi-
bir köşede, etra{uu bır takım dost- ne Adolf HıUerdcn bir gun sonra 
lar alm131 aCJ b r btihza ile gulum- girdı. Nazı Lderınin iktidar mevkime 
ser bir halde gl>rduğumu hat rlıyo- çıkmnsınd n Avrupa harbine kndar 
.rum. Muluılclet 1 deri olalı beri gerek geçen ycdı sene draıu ve trajedi ile 
kendlıi erek sadık hempalan mile- doludur. Bu müddet zm-fında Dala -
hnl mevkilerden birinı i~gal tnlih.ni dlcr, hemen hemen beş sene, Fmn -
ka7betmişlc:rdı. Bundan dolayıdır kl sız politıı..-nsmda, ya baŞ\'ckil yn 
gelmek ilzere olan huk(ımetle en iyi harbiye nazırı sıfatifo y:ıhut her 
mücadele yollarını münakaşa cdiyor- 1 ilusı de bır nnıda olmak üzere, kat'l 
du. B.r ı: zcted onbra Hltlerın Al- bk rol oynamıstlr. Çekoslovakya 1 

tnan ~nsölyelitlne tayin cdıldiği • kaUcdıldil:l, tspanyn boğulduğu, Lc-j 
havadıslni get!.rdi. dlu babd:ıkl !ık- histan istil!\ olunduÇu zaman, l!'ran-1 
rtniz nedir cfend·m"> diye T~ dieu sız hüküm tinin dumenini ıdare 
den sor ular. O kat'I bir cevap fır- me\•kiınde bulunmak ona mukadder 
hıttı·c nunu bek:1 yordam. Çunku bir idı. Bclçıka, Felemenk ve Norveç 
kaç tuı!tıı evvel, I.kon Blum'ün Hit- ortadan kalktığı zaman Frans:ının 

lcr ile nazllerin ezild klcrlne, kat'ı harbiye n:ı.zırı bulunuyordu. 1940 
surette bertaraf edildiklerine dair bir senesi mayısında, ıuızilcr Sedanda 
keh netıııı okumuştum. Blum ne za- hatlnrunızı yardıklnn :z:nman da o 
m:ı.n b1r kehanetle! b:..lunursa tam harbiye nazın ıdi. l 
bunun Gksl$1 \'Ukuo gelcccgini bekle Mcbusan ıncclisınc 1919 d:ı c.ird'7 
melıdir. BVyle yaparsanız hıç bir zn- eski mektep hocası Edınırd lkr'not
man doğruyu kesfctmektc kurur et- nun sn,lies.ııde 1924 de kabınede bır 

~iş olmıızsıntz.> A\ rupa tınhındc mevki işgal etU. bonra muhtclif ko
kat'i bir dcnum noktası tcşk l eden bfnelere dahıı 'bldu. En nihayet hcır
bır vnk'adan sonra Tardıeu'nun sn- biye nezaretine gelmiş bulunuyordu. 
Ia!uyettar bir nğızla beynn ettığı miı- Bfr rndıkal - Sosyalist mebus, o ta-
talc:ı işte bu idı1 rıhte ordunun &C.fi bulunan general 1 

.Başluı bir kbscdc, radikol - sosyo
lliıt.lerfn cskı "e müstı:ıkbel bır zırnat 
nazın olan Hemi Qucuillc f kır "e 
mnt:Uczuıı §.ı Akıl ne du tur içinde 
huUıs:ı ettı. cH1tlcr mevk J ıkt dnra 
mı geçmiş~ Faı k ne" Alınanlara da
ha ço~ şarap içirmcğc mU\·af:fak o
lamaz..> Köy intıhap daırelcıine men 
sup bir ç k arkadaşları ıçin oldu:U 
gibi, onun nnz:ıı ınd;ı da buğd:ıy ile 
D<traP Fr.ınz nın mukadderatı demek 

ENELIK 
t AYLIK 
1 AYLIK 
t AVLIK 

TUrklya 

1400 Krf. 2700 Kl"f. 
760 • 1450 • 
400 • 800 • 

150 • ;oo • 

TAKViM 
Hlll 126 GÜN 251 AY 9 

1360 8 1357 

Ş3ban EYLÜL lğusuto. 
t6 1941 26 

Pazartesi 
QUnet ()Ot• ikindi 

11.01 5.40 9.17 Ez:anl 
s .. ~4 12.12 15.48 Vasati 

Ak.am Yata lm.uk 

12.00 1.34 9.18 E 

18.31 2l.f17 3.50 Vtı 

---

Muxme Weygnnda sordu: cHnrbiye 
nazırınızl nasıl g •çinly01"5Unuz?> ı 

Weygand manalı bfr gulumseme il 
derhal ce'li np verdı: cHıç bil" zaman 1 
knvga etmiyoruz.> • 

Dalııdier sıyasct ve gazetccil k mnh 
fillerinde kuvvetli, süküti bir odam 
diye ~5hret kazanmıştı. Süklıtiiıl.1 

fıkir yolclugundan mı yoks:ı bollu
ğundan mı ilerı geldiğı bilinmemekle 
beraber bu mcşkükıyct onun lehinde 1 

tefsir edıhyordu. 
D:ıladıcrnın kendisi de turih \ c 

coğrafya hocalıgı etmıştl. Eskı tale
belerinden bıri ve butün Fransız par I 
Uimc-nto muhabirlerinin belki de en 
z kisi olan Andre Stib!o onu chlç 
coğrafya ruhuna malik olmayan bir 
coğrafya hocası> diye tasvir et
mişt.r. Bir fırıncının o lu olan Da
ladicr Fransanııı cenubunda bir köy 
intihap dairesinden yel.işmi~ir. Tnm 
bir ruıık adamı olduğu knnaati tecs
siıs etU. Fransız köylulcrinin nksli
lftmcllerini derin surette hissettiğine 
1.nnnılıyordu. Padiimento mUr.ıkcre· 
leri ve kabine toplantıları esnasında 
kendi noktal nazarını mukdimane ve 
muannidanc müdafaa edeı:dl. Bu da 
kmrvetii bir adam olduiu hakkında 

bir menldbcnin vücut bulmasına se-1 
bcp oldu. Vekayi ile snbit olduğu 

üzere, kuvveti parlfunento mübarc -
zclcrlndc ve heyeti vekile münaka
~armda bol bol ırarfolunup kendi 
muhim tanhi vnk'alnr kor~ında bir 
kuvvet havnyo uı:tu. 

ı'>:ıl<ıdier ııı· kabinesine ıkf ad::ım 
aldı k1 isıınl n Frmıs nın sukutu ile 
aynlmak kabul et z surette b<ı '
lanmıştır. Malıy n n G Of'Gc<ı Bon 
net ve dahilıye n ;:ın C mille C'h -

H 

L 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı 

c) Alman ordusu, deniz yolun 
dan istüade sayesinde, ikmalde 1 
büyük kolaylıklar elde eder, 

d) Rus ordusu sağ yanından 
tehdit edilir. 

e) Kış basmazdan evvel mü
sait blr vaziyet temin edilir, 

f) Alman cephesi kısaltılmış 
olur. 
Mareşal Voroşilof, Bolşeviz -

roin beşiği sayılan bu müstah -
kem mevkii, son kan damlasını 

1 da akıtıncaya kadar, müdafaa 
edeceğini beyannamelerinde te-1 
barüz ettirmişti. Hatta, orduı:;u
nun mühim bir kuvvetini mah· 
sur kaleye kapatmayı tercih et· 
tiği de anlaşılmaktadır. Bu ka
rarın ittihazında saik, yukanda
ki faideleri düşmana kaptırma
maktır ve muhiti geniş olan kn
lenin büyük kuvvetlerede ihti -
y:ı.ç göstermediği meydandadır. 

Muhitin geniş tutulmasını 
1 

mec~ri kıaln fi.miller şunlar -
1 dır: ı 

a.) Düşrrum topçusu, şehirden ı 
uzak tutulma.ıl yani belde, aza
mi imkan dahilinde, ateşten ma, 
sun bulundurulmalıdır~ 

b) Müstahkem mıntıkanın me 
taneti, derinliğe doğru tertip -

temps. Bunların her ikisi de dalın 
CV\ el nezareUerde bulımmuşlnrdı. 
•Fakat kırk dürt yıışındakı Bonnet'ye 
Fı·ansız hükümetindeki en büyük 
mevkilni vemıek Dnbdier'ye kısmet 
olacaktı. Georgcs Bonnet ıpUda 1919 
da Fnınsız kuvvetlcrmin terhisi vo
z.ücsile mükellcl bir adam sıfatile 

meydaruı çıktı. Bu vazife horisıcah 
genç politilrncıyı nütuzlu sanayici ve 
maliyecilerle temasa 

0

geUrdl. Bu te
maslar hiç bir zaman kesilmedi ve 
Wlutulınodı. Boımct gününii müza
heretler sayeshıde 1924 de parlfı : ı 
mentoya gırdi ve orada derhal mali

ye ve tlcaret meselelerine fnnliyctini 1 
hosretU. Vaktı,e !jeli olarak Camılle 

1 
Pcllctan'ın yef:cnl ile evlcnC'rt'k mü
him radikal - sosyalist partisine emin 
surette yel"lQŞti. Bir çok mebuslar 
yerle. tı. Bir eok mebuslar Odctte ı 
Bonnct'nin hırsıcfıbı kocasının bur -
nundon daha büyük d::ıha mundUT 
diye dedikodu yaptılar. Bu eok dos- 1 
tunc bir tasvir olmamak.la ba-uber 
madam Bonnet'n n &iddctle müen -
delcci tablau hakkında doğru bir 
fıkir verir. Kan koca BonneU r Frnn 
say yapılan h y tte me 'um bir 

1 
rol oynadılar. 

(Arlmsı '\'n.1') 

• 
1 

lendirilrnesile arttırılabilir; en 
kuvvetli tahkimat manzumele -
rinde, haı·ekat cephe derinlikle
rine intikal eder , 

c) Kalenin bir vazifesi de mü
teamzı yıpratmak, vakıt ka -
zandırmak müsait flrsatlarda 
seyyar ordu ile iş ortaklığı yaır 
mak olduğuna göre, büyük kuv
vetlere ka.t'i lüzum vardır, 

Kareli bcnalıındaki Rus kuv
vetlcrinindc geriye itilmelerin
den sonra, Leningrad manzu • 
melcri şimalden de tehdit edil
mektedirler. Ruslar, Fin seferi
ni bu sınır şehrinin emniyeti 
bakımından da yapmışlardı. Fin 
ler, artık, ana topraklarını ka
zanmışlarsa, gchir şimalden tev
cih edilen ateşlerden de müte -
essir olacaktır. 

Leningradla şimdilik doğu
dan muvasala vardır ve ordular 
gunırbu komutanının, bir açık 
kapı bulundurmak için, son fe
dakarlığı göze alacağını gelen 
telgraflar bildirmektedir. 

Sııurlardaki manzumelerin, za 
yiat veruirmekle beraber, uzun 
müddet dayanmadığı sabit ol -
muştu. 2500 kilometre boyunda
ki bir sahada deliksiz ve yet.esi 
bır derinlikte asri tahkimat vfi
cude getirmek, şüphesiz, iş prog 
ramının tatbikinde güçlüklere 
maruz kalınıyan Ruslar için de 
güç bir mesele idi. O sebeple , 
taarruz ordusu, tesisleri zayıf 
yerlerini bulmuş ve delip geç -
mişti. Fakat, ilk hamlede Kiyef 

1 önlerine gelen ve vakit vakitte 
Odcsa.yu karşı denemeler yapanı 
ordular, kaleleri düşüremediler. 
Varşova, bütün ümitlerin sön -
düğü demlerdede, kahramanca 
mukavemet etmişti. Madrid ise, 
yıllarca devam eden sebatile Ci
han askeri tarihinde yer almış
tır. 

metre 
1 - Özdemir(Ahmet Atman) 

sıkleti 68 binicisi Özdemir 

san 
Lokantacı Hikmet Koray 

2 - Mimoza (H. Eray:) sık-ı b .. d 
leti G0,5 binicisi Sedad O _ 

3 - Yetiş (Avni Aynagöz) Fener aocu en ay 
m~;~~~~ ~~~~~:Sait • nlanlann te'şkil et ik-

Ganyan 450 plase 220 plase 

120 kuruş verdi. lerı· t kını 
3-4-5 yanşlllr arasında.ki üçlü 

bahis 23,50 1-3 ikili bahis 8.50 
ve 4-5 koşu arasındaki çifte ba
his 650 kuruş vermiştir. 

Dün ,ü Yel en 
yanşlan , 

Beykozu 1 - O yendi 
Bir anlaşamamazlık yüzün

den Fenerbahçe kulübünden ay
rılan bir ı,rurup futbolcünün ara
larında tc!;kil ettıklcri futbol e
kibi dün Beykoz ~aynmda Bey
koz. birin i takımı1e hususi bir 

İstanbul Su sporlan ajanlığı karşılaşma yapmışlardır. 
tarafından tertip edilen ve üç Fcnerbahçe ta.kuru şu kadro-
günden beri oda koyunda de- 1 yu tnş1yordu. 
vam edilen Yelken birincilikleri Cih d, Lebip, Cemal, Nazif, 
dünkti yanşla.rla. sona ermiştir. Zeynel. Abidin Ifadri. İbrahım, 

Müsabakalara muhtelif kulüp Müjdat, Naci, Halit, P.ebii 
lere mensup 13 şarpi iştirak et-1 Oyun çok heyecanlı ve zevkli 
mi.ştir. Neticede: olmuş birinci devre 0-0 bcıaber-

Dernirsporlu Feyyaz 1,9,5 da- 1 tikle n tıcelenmiştıı. 
kikada birinci Samim ikinci ve İkinci devrede hı.ılarını arttı
Mahmud da üçüncü olmuşlardır. ran sarı lfıcivcrdliler oyırnun son 

Ynrış neticesinde derece alan !arına doğru Halidin u1.aktan sa 
yelkencilere mükafatlar veril • vurduğu bir şiitle oyunun yega
mi.Ştir. ne sayısını yapınağa muvaffak 
Fcoorbe.Jı~ Gençlik klübünüo 1 olmuşlar ve maçı 1-0 galip bitir 

Kı:r haloso j !"n .. ı.~-rd,,_,i..,r."""!'!~~~--"'"""~"!.'! 
Fenerbahçe Gençlik kulübü Cumartesi akşamı kır eğlence -

zama.n zaman tertip ettiği balo-' leri şeklinde ve kulüp ınüessis 
la:~aıı b_frini bu sene Suad.iye 1 azasıııdruı Münir Nw·cddlnin iş
plaJ gazmosunda ayın 13 üncü tirakilc verecekdlr. --=======================-= 

_G ___ a_·~p ______ ç_ -, 
Okumak için &tan bula ge miş, fakat 
başka arının elbiselerini çalaralt 
okutmayı daha ka lı bulmuş?. 

Birinci ıulh ceza mahkemeıl, cu· 
marteaı günü Suat adında bir gen· 
cin hırsızlık suçundan muhakemesi· 
nl yaptı. 

Sirkecide lbrahlm, Sadullah ve lb· 
rahim Gülten adında üç kiglnln o· 
da11M girmiı ve bunl rtn elbi$ele· 
rı ile bazı yalarını çalmıJtır. 

Voroşilof, filhakika. büyük Suadln maccra.ı bir haylı merak- Suat kıaa bir tahkikat eonunda 
yakalanmıı ve blrtncl ıulh ceza 
mahkemeslne verllmlftlr. 

bir ordu ile ve (Nefesi vapesi- Ildır. 
Bir mOddct evvel, Zonguldaküıkl 

aile.inin yanından kaçarak fehrl· 
mlzc gelrnlf, titede beride dolaşarak 

kcndldne ıı aramağa baılamıştır. 
Makaadı bir ıı bulmak ve aonrada 

yarım kalan tahslllnl tamamlamak· 
tır. 

nine) kadar bu kızıllar mabedi
ni müdafaa edecekse, Almanlar, 
neye malolursa. olstın, bu çelik 
ve ateş fışkıran Ouvrage ö
nünde ve içinde, bir Verdun ~ 
henneıni yaratacaklar mıdır ! 
Yoksa, mu.ha.sara ve t.ccrid ile 
iktüa ederek, Rus ordusunu sağ 
kanadından vurmak suretile, Fakat bqvurdulju her yerden red 
nıerkez ordtılarile birlikte Mos- -•bı olm!J ve cebindeki paralar 
kovaya mı yükleneceklerdir? Bu suyunu çekerek sokakta kalakal 

suallerin cevabını vermezden ev lnı=r~ 

Hırsız genç mahkemede herıeyl 

itiraf ederek öyle dedi: 
- Okum k üzere f&tanbula gel· 

dim. Fakat tatı&lllmı bttJrmemc ye· 
tccek derecede ve lmkJnda bir i; 
bulamadım. Nihayet par:ı:m tıltmfı 

ve ııç kalmıftım. Mecburen çaldım. 
karnımı doyurdum." 

Mahkeme neticesinde, Ali Suadin 
sabıkası olmadığı göz önline olın.a· 
rak bir ay nıUddetle hapse mahkOm 
edildi. vel hadiselerin inkişa.fmı bekle- 1... Y ece •g kıılan genç bir ırün 

mck lil.zımgelir! "-:.;ası-----·-----------=---..----~~ r 

Geri kıılnnlar.ın hepsi slıif 
benim gibi yeyip içiyorlar. ~ 
bu) e o r.1ayıp da bu meşb tP 
damlaro.'\ll bırı yemci{ sa t 

sında başı aşağı ıı;>~la.rı ~ 
na doğru olduğu halde d 
byle) c \eJ. ııut Ba.ı)er: 

1 lı ikinci Lmi gibi insaJI 
hepsini çirkin buldui;;'Ulıtl:ıll 
lnyı sofrada k('lldine lıİZlne.ı 
dcnlcr:n yüzlerine balmuca; 
güzellik m~kcleri taktırsa ~ 
kı merakı cclbcdecek bir {1' 
oln.'ililir. l''nkat falan vt:ya 
yen egi d:.ı.lıa fazla. revntl· 
m:ının, ycnıc.ğı nz veya ç~ jJ 
miş oı.ru@ım "deha., ya, bilY .. 
ltige ne tesiri olabilir? ...ı:: 

On dördüncü Luvı bır otıJv. 
tıı bir dana yermiı:s. Sultan_ .... ~ 
de bir oturuşta bir kur 
ciınbüşlenniş ... 

Biri I-"'rar.sada 
ihtışam senbolı.i olarak ~ 
mış ve ismi asrına alem o 
tur. D•ğer.i ise veziri Ma.111>1 
Nedim paşanın kötü idat 
dcıı bile mcıulcketi kur~ 
yacıık bır aciz içinde kayıı 
gıtmiştir. ~ 

:Meseli bugünlerde bir .A. il' 
rikalı runiral çıktı. Be?kı 

1 adam g:::.yet yemek merali ıf 
dır; fcvkalii.de nefi<; rost 
nadir seb'ı:eler,' turfanda fl1C1et 
valar, yıllanmış şaraplar sC 
Fakat 8'\n zamanda öyle 
nnne yedı ki bütün dünyayı 
de fesadına uğrattı. ..., 

Bu itibarla ben meşhur ad· 
ların yediklerinden ziyade :.ıı: 
veceklerini merak etmcl·te }ll"'" 

İıyım zannederim. lJLt:N \ 
------...-= -

ıeb' sla · mı.zıXJ 
alovada ha kl9 

temaslaı·ı 
Halkın dilekleriııi dinle)'~ 

lstnn'bul melbuaları dün YalO' , 
ya giderek doğruca kayııı~, 
kamlığı ziyaret etmişlerdır. ;~ 
velce me'buslarımızın gele~ O' 
duyan halk Parti bilıasıı1 •9 
toplanmış, gelişlerinin YC;~t~ 
pazarına tesadüf ctmcai, bU~,aJ 
köylülerin mebuslarla t~ 
temin etmi§tir. . ,-e 

Yol ve su işleriyle clcktri!< il' 
bilhassa son zamanlarda bU~ 
Bursa yolcularıuın Yalova~ 
geçmeleri dolayu;iyle otobüSl 
olduğu gibi tnksilcre de~~ 
verilmesi Ü7.C"rinde kon ~ 
ynpılmış hu t.smm k y~ 
mın gö1tcrdıı:.,ı ulıllrn. ~c. # 
bu işler:uı halledileceği nctic: ıP 
ne varılmıştır. Mebusfa.r~ •• 
halkla teması 12 Eylül günU 
teccktir 
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lcirdağlı Hüseyinle dünün baş pehli· fogiliz Kralıntn Mim 'etin Bursah1ara hifabesı =~~.ı::·~~=fa~ıı:; E vve1~a~·z:t bndill 
.,.. __ H-.a.:elecı· tbrahı·mıe müsaraası lDl.ll"I dUaSI 'l ıif dillerde ~yannam1eer aa,ğı-·~ -~ tacaklardı. Fa'kn.t Vasmus bu idi; onbe§ ~sonrada ra.-

• (Baı r.afı 1 ıneı sayfada) OnbinZerce Bursalımıı projeyi tatbik edememiş ve Ef- mazana kavuşuyoruz demektir. 
Londra, 7 (a.a.) - Bugünkü )in öme~rini, o.ıılıı.yışını ,.etme>- 1:crohilratı ,ganista.na gidememiştir. Sükfın ve hıızitr içinde tcs'jdo 

Yazan: Pazar günU, İngiltere kralının ğe •nccburdur. IMilli Şefin bu hitabeleri cad- \Tasmus tam hareket ecleccği hazırlandığımız bu gufran ıayı 
milli dua günü olduğunu söy~!~ lBur-.ı.da mektep ~ deleri dolduran onbinlerce vatan sırada ~!izlerin bir Almaıı y.aklaşınken .içimizde: ......_ nu, Yazılarımı o1ruyucu1arı -1 parak para. sahibi olınaıruat:· 

~ .. 11_!zularım yerine getirmek, Hergelecı, parası olmadıgın -
;:~Ütlerini izale etı?ıek için ı dan karadan yürüyerek gidiyor 
·- ""CCJ'otıun. ve kaihvelerde yabyordu. 
~~ yazımda bır çok oku-ı Nihayet Pınarlıisara gelmiş-
""'-"lllllrıından :aldığım sayısız ti. Orada eşraftan 1small ~
~~pia.ra 'hafta'lık ınüsa1ıa - nın çiftliğine Tann misafiri 
~ toplu 'bir gOnişle ce- oldu. 
~lar vereceğimı ?bildirmiştim. lsm.a.il ağa, pehlivan merak
~~· ilk ya.zım1a. bugünlın lısı bir ağa idi. Gelip ,geçen kim
~ 7e başpehlivanı olan Te- sesiz yolcular, çütliğine uğra -
lleh ;'gh Hiıseyinle, düniin ba:ş yıp Tullı-ı nıisafiri o1uyor1ardı. 
ti ~·anı olan meşhur Hergele- lsmail .ağa, Kırlqun:ıra gi
lh rahinıı .karşılaştırıp güı eş· decekti. lstnnbuldan oto'bü.;;ler-

t!(:eğinı.. le .gclen b · ı>ehltv:anhrr çif'tlı-
l' liergeıeci !brahim rahmeti ,ğe misai' r olmuştu. Ağa, baş 
~trıana kavuşalı se.'leler oldı.ı. pehlivan Tekır.do.ğlı Hilse~:ine, 
l ltın adını. sruunı şöhretini eski Türkiye ıba.şpehlirnm ~a
~ ne~ es ki pehlivanlarla bazı ıra ~ye,, Millfı,ylme, Samsunlu 

t!Ili Pehlivanlar biliyor. Ahmcdc ızzct ;v.e ikram odiyor-
hk liergeleci lbı:ahim, pehlivan - du. Onlar.ı .ku süiı.ı~· e beshyor
~ laı-ıhimızin en namdar pelıli- .du. Kırkpıııara onlarla beraber 
lian~rındandır. Me~hur Adalı gklcockti. 
~ılı, ~o~~ Rüstemi, Koca ~~u: Hergeleci, çıftliğin koytu ve 
tib.1• Buyük Yaşarı •. Arap Saı~ı tahta bir odasında mısafirdi. 
~ 1 ~ayılı b~. peblıvanla.rı tbi- Kispet zen~b~li?i duvara ça~ıh 
ıı. brrer maglup ederek sahne- bir temeJ çJvısıne c1sınıı?tı. Çıft-
~a Cekilıniştir. Jik kahyası onu köy nalbandı 

l et-ge1ecinin meşhur.. Koca zannetmışti. Hatta, İsmail A

lUJUfla da müteaddit gure lerı ğa, od. dald misafir.leri sorduğu 
?'dır.. zaman çiftlik kahyası şöyle de 

il lier:geleci,, Koca Yusufu ye- mişti: 
d etlıenıiştir. 'Fakat 'Koca Yusuf - Ağanı, odada bir misafir 
.!.. hıçbir vakit Her gelecıye bir vardır .. Köy nalbanclıdır. 
~~ Yapamamıştır. Hatti :Yu - Hcrgelecinin kıyafetinde, <Ça-aui liergeleciden yılardı. lınunda pehlivanlık süsiı ve ca-
eu Usuf, .Hergeleci içiu bw:at 'kası yoktu. Zaten küçük bir a-

nları söylemişti: dam oldu,ğun<lan ona pehlivan 
tuı, - Sakar bir henfti. Onunla denemeroı. Çıftlik k:i.hy.J.Sı 
d ~~iğim .zaıman yenmek jçin zenililli b • rünce onu naı'.hnnt 
~ yenilmemek ıçin ça:bala- zannetmişti. 
~· Karı6lk 'bir gilreşı vardır. Sa.b hıs1 eğa. çTtlik odalrırı-
1. :" iki dirhemlik ycrmden m dolaşırkm Bergclecinin du
titnlar. .Altta iken Ustime ''::ıroa asılı zembilini gö:dü. ~ 

em. liyle yoklayıp baktı. lçmde gu-
8af~ergeleci, baştan aşağıya rea kisbetini görünce ağasma 
tlı 1 süzme adale ıdi. Fevkalade dönerek: 
\' Untaza.ın ve yağsız ~lıcudu - Yahu, bu nalband değil, 
~ardı. • ramının adaleleri mer- pehlivan! 

Yen gibi idi. Yetmiş iki, yete.. Dedi. 
~·beş okwd.lık bir vücuda ma- Kfilıy.n şaşırdı. umbile bs.Jttı. 

1
• Hakikaten pehlivandı. ~a 

'llivliergeıeru, .meşhw· cihan peh- dışarıda oturan Hergeleciyj ça
,ıı,,,~ ra Ahmeclin ustasıdır. ğırdı. Şöyle tan aşağ1ya 
~eleci. Kara Ahmeclı, ıen :iyi süzdü. Onun bir deste. "'Y~iliut 
\ıet1 lllnda bile bir çırpıda y.enı- kü~ük orta ,pehlivaru olduğıma 
~ bir pehlivandı. ıhükmederek; 

~~~elecinin hasımları hep - Oğlu..m, pchfü•an mısın? 
..}'~ ~i adamlardı. Koca Yusuf Diye sordu. Herg·eleci ezilip 
Yi~.il'ltıi okka, Adalı Halil ıytiz büziller.ck: 
l'~ . beş okka, Koca Murad - Evet, diyebildi. 
<ıld ~lrtni beş okka id l r . 1 :J le -Desteye mi, küçük ortaya 
h~ ugu lalde !Ber.gelcci, bu, mı g:Urcş.iyorsun '! sualine de: 
etrıı~~anm yıldırnuştı, mağlup - Allah nasip ederse • 

-vı.ı. Dtyip kestirme ıtıır cevap 
b lştc, Hergelecinlıı portresi , • .erdi. Ağa, fakir kıyafetli Her
b~dur. Şimdi gelelim bugunlin geleciye acrmıştı. K8.hyasına 
l'~Pehlivanı Tekirdağlı Hı.ise- şu emri verdi: 

1ne: - İyi yedirip içirin.. Kırkpı-
~ llUseyin, yüz on b~ kılodur. narn da b::ııı pehlivanlarla bera
)ıı.;keınikli ve adalelidır. Fakat, ber g"'t.ürclim .. 
)';6· tabakası vücudunuıı her Dedikten sonra Hcrgel ciye 

r~ncı.e ınevcuttur. dönerek : 
Cl Şıındi, 'l'ekirdağlıyı. Hergele- - İsmin ne senin oğlum? 
tlı 1~ karşılaştıracağını. Bu bir - İbr:am!.. 
la u ayyel çarpışma mevzuu o- - Nerelisin? 
C:tır. 1 - EzeIIQC}i •.• 
aŞlıyorum: - Pe'kala oğlum. Baş pchli-

tıeJierge1eci, Kırkpınar güre i- ıvanlarıla bemer Kırkpınar.a gı
~ g~r;ıek Uzere sırtına kispe-;; deriz .. Diyerek lafı kesip gitti. 

rıtoılıni v.urar.ak yola çıktı. * 
~~l'geleciyi, bugünün baş- llergeleci, bir kaç gün çift-
~ hvanlan tanmııyorllu. Te - liktc kalmıştı. Ağa, Hergcleciyi 
~dağlı Hüseyin

1 
Kara Ali, Tekirdağlı lıılüseyine, Kara Ali

l!(l l~an Menmet, 'Mulayim, Sam- ye, fi.ilfıyime, Ahrnedc ta1;:dim 
'ttı~ı u AJhmed de kispetlerini o- etti. 
~•kt.ııZlayarak Kwkpınar yoluna Tekirdağlı ve diğer bu-s ,pehli-
• ar vanlar Hergeleci ile alay edi-
~ı ~vai1ı Hergeleci. çok fakir- yorlardı: 
tı~ n naro.sı yoktu. Çünkü, ona - İbram, nasıl idmanın ye
lta. federasyon, nede başka ma- rinde mi? Eğeı küç.ük Ol tayı 
di ~hır yardım etmemiş. 'ken- kurtarırsan sana aferin! Am -

enctine yetişmişti. ma, şu enseyi biraz kahnlaş-

(Sonu ya.nn) 

k 'IL.:~t" '11 t' davet ettıgı -:t. • o~· ol ·~1~..:-;ı~ daş ta.rafından hoparlörler va - ticarethanesi memurini tevkif - ır .. te mubarek av ·"'eldi Gat-yere :uu un mı e ı da gö.-uiım. .a~IDl, J~:.l.lllAl il dinl . h 11 .. •~ ,.,.... ..,, ID 

hususi ayine, her mezhebin klise tal>iata nit her i5de ın.ba.la.rmm, sıtas e enmış, a t mu1.rn - ettikleri haberi geldi '\'e bu ha- tı. lt.amavımn keyfi bol masraf-
rilesası iştirak etmiştir. annl:a.nrun lruılanndan 4e- "ben ikösk:lerine avdet buyu - ber hem Vas;nusu lıcm de Ni - la .çıkar. Mebzul \'e müten~vvi 

Her sınıf asker, muhafız ef- ,'.Dlllb &zler iıı§ıdıklannı 1güst&- ıran 'Şefin otomobilini sar.arak deımayeri çok kızdır.dl. V.asmus reçel, ta.vuk sızyuna terbiyeli 
rada, milli müdafaa işçileri, tjyo.rla.r. Bu kadar istiı2atlı \"ar ''Yaşa. .. Sağol. Göz bebeği- lngiliilreden ayni .şekilde inti- çorba, pastırmalı yumurta •·e 
harp malzemesi fabrikalarının taııclaşbı.r gUzCl 618D'a.tta, m- miz, aziz Şefimiz ... " nidalarile kam alabilecek mevkide oldu.ğu- etlerle sade ve ~1:inyağlı seb-
. ·1 · ı k ti h .ı.~-fın hara.retli saygı ve .sevgi bağlı- '"U so'h.•1-.:ı: .zeler harir, ınemse bör.Mri ve ba .. ışçı erı mem e e n er '-CJ.J.... - simdeJ ooylrelde, musikide, süs- ·~ "' ~ ~ -.c· 
da bu ayinde haz.ır bulunduşlar- leme ~'laitlannila ~'atanın bor 1ıklarını bildirmişlerdir. Şunu söyllyeyim iki Iranda demli gillliçlı bir iftar ı;ofrası-
Jardır. kö~ine örnek olrm!'tdırlıı.r. Milli ,Şef Bw.aa köylerin.M tevkif edilen Almanın üzer.inde dırki ramazanın asıl havasını 

Ayini, bu sabah Canterbury GiDel fia.n'at., güzel sevgisi -d<tviP tetkiklerde bıılundular çıkan evraktan onun henüz Av- yar.a.tır • .Bunların hepsini tetem-
b k Posu ı'le İrlanda klise- .Bur.sa, 7 (a.a.) - :ReisiCÜffi • runa telgraf dtablOSUilU ıkesme'k. mnHnle Önümde görmeliuim iki 
aş ~~ ·o . j g"·~m.wn:nz. Bir milletin terlıi- .:- .,.,.,,._, " si reısı, Gallcs baş pıskeposu ve "" " • hur İnönü dün buradan hareke- ıüzcre mfilıim talimat •ardı. nıınaınnın geldigini anııyayım? .• 

hur klise reis: icra e~ştir. lfad imle, se ·~ "'' ri.wlt>, ~iiJ· ' tinden önce ziraat mektebi ve lrana g:ren ilk .Alman .Şume- Diyecekler bclki bulunur. 
yo ile neşredilen bu ayinde k~r-ı si:tdt'l, i alan' -~ Pii'l"Pl ask ri liseyJ rıiyaret ylemiş 'ıe nan olmustur. O Vasnrusdaıı bir Hakikat n ıa:ınazan, ı iı 1ü -
dinal Hinsley Nevym k lbaş pıs- •~ ......::_-:;;-_ müteakiben Bı:ırsa:lıların coşkun .kac gün E; ,11, el İran hududuna .manların )a:lnız tort>e \; ti,ğ-
koposu, sureti mahsusada hita- san'at 'Al. uu;&Dlı I t.e.za.hüratı arasında Şehrimiz - varnuştı. O dan ıSOnı~ Bugin faı ayı değil, -01 cun ezginliği 
beler 'lrnd etınişlen1ir: 1 dır. df.>ıı ayr.ılnu!iln.!'dır. .ismin .Şıli tebaasından ıb:ıi de ile midelenn şahlancb.,,ı otuz 

Ca.nterlıury başpiskoposu fili Bukadnr j ~· - Bursa, lbtı Otomobillerle lr1u1anyaya ıka- .Isfahan y, lunu .tutmuştu. 'Bu a- .gun .zm:f.ı.uda teselsül eG...p 1:>ıden 
sözleri söylemiştir: gi.izı:-1 ş:ı:ı,at isti dınc'huı bütün dn.r olan yolculukları esnasında da:m Almo.ıı :cesus te ldatma bir akşam Ye gece :yarısı Zlj af e-

"Bilhassa dun ediniz ki müt- m~:ıılekct;e mcdoo~ct -e kttdret b,nlk:ın .a};i sıcak v.e ayni sevgi mensuptu. Jşte Efganista.n >Sefe- tioir. 
tefikter davasının azameti a- fo.-,ımahdır. • 1 t whiirlerile .lrn,.sılı!.nan Milli ı'.İ ıismi verılen .Alman ~büsü Ancak unutmamak ic:ib eder 
çıkca gönilsün; lngiliz milletile I !Bursaııla.r, aziz ,·ıd:anibŞla.- Şef yol ıilzerlııde muhtelif ıköy- nün ilk müh~ adımı ıbu suretle ki ibu ormal a.amanlar için böy-
.seflerinin ilt!hat ve kuvvetleri rım gece ~ansı burada; Bur - lerde durar.ak Mer.inos yünleri aUlmıştır. edu·. İftar .sofrasındald ıÇor.ba 
sayesinde bombalar muharebe- sarun her 'tamfmda beni <lin'H- zeytin mahsulü ve bağlar hak- Jn.n toprağında Almamlar t:erb~yesiE diye hayıflananlar, 
sini kazanacakları iyiden iyiye yorsunuz. n han.im için tMT kında u:ahat a.lmuıla:r ve <lirek- iBen r'8!h ut.tefikİaı1n ,ge- hatta eskj ve ınormal ırama'Zatl-
anlaşılsın." j ~..c,:ııUr. Barut Jcarsı ,g<.isw~- tifler vcrmio:;lerdir. çen büyük harpte :l:randaki f:aa- fann mebzuliyet "l'C bereketiyle 

R ·ı · kr: ı -ı·zıı· f .ı;r...ıı...:m: .. .:ı lı'yetl....;nı· .. .,..._ ıuzadı:ua izah ot'- taban ta.bana "'d ·'-=r --.:ıelik Irlanda kilisesi rcisi " us mt u.iz seı,r~13e te ı-.r ı ikidir e- ~u 'lt_....,ı;nı, lö;(.I· -.... ~.... .; · .... <UJ .ı:;uu 
leti için, şiddet.le mukavemet e- timim. Size ,~krimi ve se _ I 1stanbı.rl, 1 ( a.a.) - Reisi - mek :niyetinde değılim JF.akat arzeden ikı türlüden !fa.Ua ye -
den kızılordu için, inro.'fsı~ brr 18mlanmı lMüiririm. Y,"1.'iltl' cüınlıur Milli Sd smet hiönü 1raıı. Almanl:ın•ı gmihm ·ıe mck bulamadığı 'çin üzülenler 
zulüm altında ezilen milletler Bursalılar, YU§aSIU ulı 'Bur-, d"n akşam Borsadan şehrimızej .reühim !bir hareket sahnesi ıol- bu en ki .nımazamn <Cn büyük 
için, bunlar arasın a bttlmmn sa....... te.~if bny:annuşlardır. mu.<n:u. nimctiniıı. ibu .nmbarek :ayı ta.y-
Polonya, Yınıanistan ve Yugos- 1~ mım!l""""--=---mmı---..ı.-~-..--------- U uda Şalı da.ha pek genç yare hücumu ıkorlmsundan mi-

. · b lh d eci'ln yaşta ıdi. Bin2f1Ulleyh hiç bir narclerimizin !kandillerini ıve 
~~~I~s~~~~~. assa ua 

1 :ıe- Jloskoır,a. /iildi riyor B.erlin bilt!iri110:1-: knraT cneoekralde değildi. ıa- .mahyalarını amrtmaya mzum 
Kardinal Hinslcy, Avrupa mil lBaı tarafı 1 inci sayfada) (Ba§ 't&r.&fı ıı ıncı sayfada) amafih ıbu hali memlekete ıSO • görmeden idrak etmemiz ve ge-

vv-.. ~a 1Rns1ar, muhtelif <:~pta dula.n tbaşkumandanlığının um- kulan harp amı.srrına kar. iyi :çirmcmız Olduğunu göz önünde 
İ 'l 1 ti • 100 den fazla top mitrnlyöı: yu- liği: bir nnazb.atjyet O'hnustm·. ıEğet· bulundurmalıdırlar. 
.ngı.ız ~ za Jer ne ·ası, mühim mik'tanh. torpil en- !Şaric 'Cephesinde harekat rhükiimda:r :ıradeısa:hibi bir adam Zar.arı -yOk, varsın iftar sofnl-

• daht eden ba:taıyala.r ııköpJil plan :mnciinoe devam etme'lcte - olsaydı şüphesiz ki tram 0 kar- farımız reçelsiz. ıçorbaJanmız sa n ti re ıgnşalığın 'cine ısokacak ve bır de ~.a olsun. Vur.d su tin bii-
,Y 1J vazifeı;i gönnelt üzere düsman dir. çok ımilletlerm başına gelen ıfe· tihı nimetlerinden ve h.1zUnın -

. 1 d ) tarafından kullanılan 111 gemi ....... -ı-.a.... Au-~ .......... .'!•~ ,. ti .:ı- h ..ı. kU ~n'h dan ·-.;;ıo~d ;ı· l 
o(Baıı tarafı 1 ınci say a a f) otonoo"bil 1'80 tank ve zıth1ı 1 

l91PO~ :n.u19-1 --ı.~·.uu .. a ·e or.a:u..ı azıııı~ a: . .,._.. ıaL.llll. e \,lıyor :ve sınw ar-
kında tefsirler yapı:naktadırlar. 

1 

a:rtıy.or Ahmet ı.hen.uz pek ıg. uçti, tom - da memleketi bekliyen arslan 
Mumuile·vb, bu nutkunda, 1n- dtomobil tahrıp e'trrıJRlerd:ir. bul tatlı gözlü, aıua"'eros:t bir ordwıWl kamı :t:Ok, sıTtı ını-:'ktir 

.... J • Bern. 7 faa.~ - Cenevrede .;J •ı' .ı-~ 
gilizJcrin 1Jz.ak Şarkta J~eı·.- Almanlar uchrj ~mp,uilcr çıkan La Su'sse ga.~tesinin Ber- .çocuktu. N1lZlrlan i cesaıeti ya! kendini !bilen her 'J1ür'k ve 
kalılar la beraber .olduklnııını · - in muh:.ıbiri \bildiriyor: ıkırı.lmış.. · ç !beş nylık ;nazırlar - ınüsfümana bu ın1met yeter de 
lan etmeleri kabilinden, A.merj- Mosk~~a, 7 (a.a.) -- Sovyet ba dı. Burrla:r hür 'Y;a.~mak iunidmi art:aT bile. •. 
kalılar da Hitlcrizıne karşı mü- 1e!D iği: ·uç gUn zarfında Aa • Berlinin selfilıiyettar men - bile 't:aşınus ır1ardı. i'anıııya lbin şükiir1er <>1 tm; 
cadelede İngilizlerle birlik ol- maniarın Dinyeper -üzerinae ıarında dün 11.kşam 'Oıldirildiği- Halk nn:ı.sında esaslı olar.ak bütiin Avru;pamn aç e biilaç 
-du'klanru ilan edecek olur1aT köprü ilrurma'k için yaptı.ldurı he göre merkez .cephesinde cc- yahnz bir hi:s, bir ıkin \'ardı: inim inim inlediği !bir ihengfıme
ise harbin kısaltılmış olacağını dört teşebbüs aldm bını.ldlrm~- ~·aıı ıeden şiddetli muhLlllelbe!er 1 .Rusl.nra karşı kin halkın bir -d • m narıeierimizin 'kandillerini 
beyan etmişti. tır. Bu strada A'lman1arın 500 .nctlcsi.Dd Kiyftle'kıi So~·ct kıta.- .ıh'lSIIlı büyük düny.a ıbidiresi ıbaş yakarak, nurlu mabyalarımm 

Bay Garı:in, Observer gaze- istihkam ve piyade neferi öl- ılaruıın gerisine :a,pı1a.n ıtaeylk \"lllr.a iki tar.aftan biı·ı1.nin 1n- ikurar.a'k lbtr ay ihtiyari lborcu-
tesiıide şöyle diyor; müş, 45 kamyon, bir cok harp gittikçe artmaktadır. gilterc, diğe:rınin r.an .ıoidu~a ınıuzu tutaee.'k, sıgın ... k di,işün 

'Bu iş, bay 'Roosevelt ile kon- rnal?.emesı tahrip edilmiştir. Vme centibdn'ki vazıyete mü- karridi. Knbilelcr, aşiretrd.?' ısc eden ıteravihe gidip • lebil 
grc arasında halledebilecek o- Ne'hri geçmeğe uğraşan Al- teB!llik manidar bir haber da'ha lkend.i nıallarnıı '\'e mülklerini cıc'k \'e sabaha lrnrşıd ışıklan-
lan bir meseledir. manlardan da 3500 kişi itlif c- müdafaa endişesini hissediyor - nn7.ı p de1eme';e Himım görmc-

Mubakka'k olan ıiki şey 'VRT - dilmiŞtir. Köprü üzerinde Al- alınmıştır. Bu habere göre 1s- arclı. den sahur YGnleğimizi yiyclb11C>re 
dır: Amcrılrnlılarm bar.be gir- man - Rumen zayiatı büytik - ned mıntJkasnıdaki isç.ile.r M.os- Ancak i'ürkiy.e harbe ,g;u-cb"k- ğız: lşte önümüzdeki 1ba ek 
mclerlnin manevi tesiri, dünya 1.ür. kovadan gelen bir eminle tahli- teıı sonra !randa bir .sarsıntı ol- Tama.zan n,yının en büyi'k ltimcti 
ya yeni bir ruh vermelı: olaea'k- Jl.C .edilmeğe başlanmıştır. '(]u. Harp kapılarını çalıyordu. bu sükun ve lbuzfırda .. yıp bu-
tır. B.ir aiiay insaa lnıha.~Bdi ...:: · • -- Ru.Slarm İran .şİmalı şarldsin- falım. 

Maddi tesiri fae ~erikanın Moskov.a,, 7 ,La.) - Cuınar- .kıy :ler 1lmzanchg.ı :bildirilmekte- · on'lulan ,·ar.dl. Türlder ise tr+ar sofrnlann1 fa.7.la mutc-
harp istihsaliıtını tamamiyle in- lesi akşamı ncşr.edilen hir tel>- d:r. imanlar bir ala.y 1.kadar in un!n:ru karşı Rusya golünun ' gôrenler gece'li gündüzlü 
!lrişafo maz ar -etmesi olacaktır. !iğde Lc.ııingr.ad .kapılarında v.u- san :kaybetmişlerdir. 'Vl inci "gB.rbınd ~ lHalil !Beyin .kuman zoraki oruca mablmm 'komşııla-

İşin esası oaln bu hal tabak - lwa .gelen .çok şiddetli muhare- Amıan lf:ır'.kasuıın 07 inci ala- ı(ia.sı nltın a km"'~ı lbir m rımızı ba't:ırlarlarsn. sa~C! mıvn 
ikuk etmedikçe hümyet ve onun beler<le son üç gün zarfında yın :lrarn.rgihı da eliınize geç - tutıtıyorlardı. olsa bile çorba1anm çok 1ezziui 
unstuian olan ~e tıwilizce ko- .SOvy~ıtatı __ büyük muv.affa • ınıştır . Ruslar Tobrizin cenubunda bulurlar. 
nuşan milletler, ni.taman :II" _ _._ - ı 'ıl'\imkler tarafmfüı.n bir maglu- Sulh içinde, sükfrn Jçind" ;r 
zafer elde edebilirler. Fakat l~yli y • K J • N<•hari biyete uğrattlınca !randa da a- Ramnzanı daha idrak ecliv~ruz, 
hiobir zaman bütün dünyada b"rkek enı 0 et z --- ki.sler uyandırmağa başladı.Rus bu nimetin kadrini bilnıel< lazım 
herkesin bir an evvel kavuşmak • 1r. da ilk defa olarak acı dır. 
için dua etmekte olduğu sulhu bir darbeye maruz kalmışlardı AÇO~:r 
asla kazanamazlar. bk - Ot.ta - Ü8e Taksimde Sıl'3Rel"\ilcr 86 ır,c ılraulılar Türklerle el ele ve- __ .,, A. c. s_! !WJ, U-L=U=-

Tu·· rk - ilng·ııı·z iiC&r'ıntl• Müdür sabık şıııı Terakki oırektoru M. Aıı Haşmet Kırca .riyorlardı. MüttofikJpr Ruslar~ 1 Jl Ü Hususiytleri: Ynb:ıncı dillere ehemmiyet vermek, talcbesinın sfhhat askerlerini İrandnn çekınele.rmı 
v~ lm.üıatiel yııkından al~kadar olnı.ıl.tır. te lif ettiler. Türklcrln ayni 

Tckforı· 41159 ~ekılde lınreket etmesi ileri sti· (B•t tarafı 1 inci sayfada) 

Son haftalar zarfında 1ngil- 1 
tere, Türkiyeye, ccman 1600000 ml;ii' •••x:MJ•••• l•k - Orta - Lise 
İngiliz liralık mal göndermiştir. 

wwws Et 
rülüy.ordu. Fakat Ruslar bu ~ 
lifı istihfaf ile karşılıyamk ıntı
lınm .almak istediler. Tobriz iş
gal olundu. Bu emtianın içinde Türkiye -

nin idhal edemediği bin 1.'0tl 
bakır sülfatı varcbr. 

İngiltere, Türkiyeye, kahve 
lokomotif ve tekerlekli vesait
te göndef\miştir. 

Yatı'1 
Yatısız ·ki,. 1 lisesi 

Talebe kaydı için her gün nıüraoaat edlleblllr. 

Kız 

Erkek 

Eski tnlcbcnin k.ıyıtlurırun ycııllcnınc ıne 15 Eyhilc kadar devnrn 
crtı lccektir. 

Şehzndebıışı Polis karakolu arkası Telefon: 22534 • 
i tantal J)efteı·darlığııılfı n: 

\ us:nus İran i~lerindc 
O sıralarda Vasmus Dicle ü

zerinden Küttülamar.:ye 40 mil 
kadar yalclaşınıştı. N1aiyeı..iııde
kilerlc bırlikte karaya çı.t~t ve 
sarayına girdı. Cıvardakı h:ıı•e
katmı gayet gizli tıuta:rak u:an 
hududuna sokuldu. Tu~ 
tepelerinden lrnna ~ıren 

la birlikte Lcıidera ıte tuuıga 
dili müe.tiL Y.a.1nız Bomsdorf 
kaçrruı.P-a m.uı;a.fi.ak o\:'u ve 
dÖ"t uala Bağd.ada .kadar 1mçtı. 
L- ıtlılarla .Hintliler.in .takibi ne
t•ce 'ermedı. 

V.asmııs :mahpustu. B 
handaki reisi hefüen İn ıl 
tu · .tı kumnndanma foı ·.,e:
derdı. Vasmusıın elinde 
nu bil<lırdı. Eusir :!ı:va1 m 
l~ı::aıı bır lııgi' z müfrez 
b'tj lınbcri nlınca heme 
lerile k~. Behbeh:! 1 r s 
taı f ındaa ıislıkbal ıed di I. ıs 
m mııtındu ;\::e hı il' ı- n
~ taltif edeceğinc!eıı 
etmiyordu. !kıs ilıan · iz . 
V:ı.srnusun mahpus -oldu e 
götürdü. Gurur ve em.ol· e \_,~alta, A vrupada ve nıeımle · tır. 

lıe Cl~hmnae yaptığı güresler 
P Cıddi olduğu ~çm şike ~·a - M. ami 1\Afü\\'EL i 
~ 9 Eyjüt yarmki Sah akşam1 M••••••• 

Halen "Ünited Kinroom 
Cuparation" ile Türkiye müna
kalat vekfileti arasında, Büyük 
Britanyadan gönderilen loko • ı 
motiflerin ve malzemenin kara
ya çıkartılması için irullanılabi
lecek olan tskendcrun TJhtımı -
nın inşasına dair müzakerel~r 
cereyan etmektedir. Biiyük Bri 
tanya tarafından gönderilen 
emtia hacminin pek fazla art
mış olmnsı bu tedbirleri zaruri 
kılmaktadır. Türk - Alman ti
cari müzakerelerinin tekrar baş 
laması için An1mrada Bay Clo
dieus' e intizar edildiği şu sırada 
bu tafsilatın ~ikar bir ehemmi

Sam .. 1)·a Malı.re ube b.na~ınd. } ıptırılae<ık (SOG,13) lira keş fli ta -
mlr ışı: 1:ı19/!J41 Pazaıtes gunu saatl5 de Mıllı Emlak Mudurlugunde 
toplnnacıık olan koın ;ııonda açık e'k ltıne ıle ıhalc cdilet'cktır. :Nıunakasa 

evrakı l'.'Iillı 'Emlillc tcl..re mdc goruleb,hr. Muvakkat tcminnt ~0.50) lııa

dıı. lstcklilcrin en az bir taahhütte (5tlU) l ı·alık bu i e bcnzcı i yapt ınn 
dair ıdarelcrındcn ulınmış vcsaıka muııtenıden İstanbul vilfıy t.ı .u
rncaatla hnlc uı.ı 1lıındcn .... tatil gunlcrı h rıç • .3 gun C» \'U alı ~ ehl~y~t 

'\"e 941 yılılUI nlt tıcarct odası V<:s.tka ı ıbr.ız etıııclcri muktc7.Ulır. (~Sul) 

mu.::; !>ahtiyariı rın .arası _.m
rıştı. Buradıt aıap hukullllanlt
ğmd n ima bir kı. ıın halk 
vardı Jti onl<tr cihad ıllıımn can 
dan t.abııvet etmeye hazırdılar. 
Fa..rnt Bahtıyariler ln ilizlere 
ba ıı .bulunuyorlardı. Çünkü İ
ran !JJE!lrOll :r· c .ait borulıu'tlan 
h'1 ı· ı on m memJ ctiliden 
ge<;ıs, or \ e hıgıl ler bu bontla
ruı muluıfazas. 'çın b tı n ka
bilelerme ~e oir ;ın?k<lur pa
r.a vcri.:,•orlardı. 

kapıyı açtı. İngiliz zabitı ic"'r.ı) e 
g"nd' ';j za.:nan mahpmtlnrdan 
y~ru.z Lene.lemi uldu V smu 
· tada o.k.tu. Ha)ret :e h"J -
ıdetle etr.nfı araştır.an reis f! z... 
ilerine -L-ıanamıyord.1.:S' "n l'I. n 
içi, memleketin her taı afı aran
dı. ok~ .. 'V nnus kaçm ;::;tıı, Somer Sineması 

Yeni Sinema mevsimini açıyor. ilk programda: 
Büyük aşk ve ihtiras filmlerinin şuh ~ddızı 

MAE WEST'in 
Şehvet Kadını 

~lsiz nıık ve lhtırns filmıdtr. Biletler !Bu '84\bnhtıın itıbar~n G?ıtılmn 
~lll11111a1•N başlamıftlr. ..111c11eOMll•• 

• 
eıee•••••••••ı•••••••••• .. •••• .. .._,De~.e .. 

~ 30 AğustoOS Zaf cr Piyangosu fevkalade çclrlli~i dobyı.1 
~ IPiya.ugon•n 7 nci tertip 2 linci ~~ uu~li1< piyans:osu~ 
~ lMl e ehnnu~tır. 1 

. Bu çelriliı 15. Eyliilde 

lınür Enternasyonal Fuarmda 
VAPIL:ACAKTIR 

7 Devamlı biletlerinizi 10 Eylüle kadar değiştiriniz. 1 
inci tertip 3 Uncil <ekiliş yine 7 Te6l'inievvel 194.1 ucdir. 

~••••••••••• .. ••••.. eı•e••••••••• .. o•• 

yeti vardır . 

Amerikan OOnanması 
( Baı tarafı 1 lncl sayfada) 

götüıımekte olan Greer isminde
ki Amerikan muhribinin Aıner.i
kan .işaretlerini gqze çarırıacak 1 
bir surette taşıdığı, bu .sabahki 
gazetelerde tebarüz ettirilmek -
tedir. Deniz.altı, Greerin birkaç 
kere h\.icum etmiş \•e gemi m• 
kabul taarruza geçmiştir. Gaze 
tecileri kabul eden Roose~elt . 
Amerikan donanmasının bu de
nlla.ltıyı .aramakta olduğunu ve 
oııu uzaklaştırmak için emir a.l
d.ığmı söylemiştir. Taaı-ruza uğ! 
radığı esnada Grecrin Atlantik 
sahillerinde buluııduğu ve diyet 
şartıarlllln milkemmel olduğu 
tesbit edilmi,ştir. 

Roosevclt'in annesi öldü 
Hayde Park Nevyork, 7 (a. 

a.) B. Rooscvlefin annesi, Gır
enviç san.tile 16 yı onbeş geço 
vefat etmiştir. 

İstanbul asfi11e 2 iı. ci Ceza 
mahllenıesinden : 

Karar ülasasu:1.r : 
Ceza 41/966 Milli Konınma Kanununa mtihnlefctten suçlu Mahmut -

paşa 10 numarada «Şiruı Bursa pazarı• lpekU ticnretilc m~gul Ali Ha
yım o:?lu Nıyazı :M.orduhay hakkında 1 t nbul ası.ye 2 nci ce7.a m:ıh1{C
mcsinde <'creyan eden mnhkemesı neliccsm ~ suçlunun fili ı;.wb t oldugun
dıın Milli Koruma Kanununun 31/2, 59 maddeleri m:.ıcibince 25 iırn 
ııar.u cczaı:ı ödemesme V<' yed t:un ımudaeUe d kl..<ınınm kııp:ıtılmnsın~ 
ve hukmun kut ıleştıgınde Ocr.etı .. ut'luyn ııit olmak uzcre knrnr hlllitsa-
1!lnın Yeni &ıbah gazctesmde ırıeşredılmesme 8.5:.94 ı tarıhindc l.nrar ve-
'l"ildi. (785"8) 

• • • 
'Karar hülasasıdar : 

Milli Korunmn Kanununa muhııldclten 'SUChı Sirkeci .Ar.kar~ cadde
si Adalet han No. 21 'lie lastik 1iea~ In.L..~1 .alt Bend:ımıt hakkın 
da ıstnnbul asliye 2 nci cez.ı mnhkcmcsindt• ccr<'y:ın c':!cn muh kcmcs 
netice:· ındc sııC'lunun filli sabit oldu un 1.ın M;.li rar n~. l::ı•ıununun 
3ı/1 ve 59 mnddC'lel"i mucıbıncc 58 lıı . 30 kuru.; ı r:ı c bsı C.d mc3·nc 
ve on b gun nıuddetle dukk ınımn k p. t lm sın 'e h ıl.muıı 'k. t'ilcşti
giı de ücreti !illçluya ait olmnk uzcer knı ru· hulfıs.wnın · S bah r.azete-

-' de ne rcdılmcsınc 5.4.941 tarihinde karııı \.".crlldi. (7&59 

Galatasaray Lisesi ınüdiirlliflüııden"'· 1 
Paralı yatılı talcbcmlzden eylü!Un yinnısıne ı~udcr ü•·rctlcrlni yatırıp 

kayıtlarını yenilemeyenlerin ~erlcı ine b· ka1ıırı yft7.ılııcıı~ nan olunur. 
lkr lJ~ it 100 liradır. «i865> 1 

1 

Bu vaziyçtten istifade edile
rek Vasmusla maiye.tinin iltica 
ettikleri köye İngilizler gör-de
rildi. Fakat Vasmusun iltica et
tit1i eve giren lııgilizler evi bom 
bo bııJdular. Vasmus birkaç sa 
at evvel farkında olarak sa\ uş
mu§; Beh'bclmna, yani yüz mil 
daha öteye gitmiş'ti. ı 

Bir tm.aik bir ilıhv 
Vasmus hayatında ı3'rndığı 

her r:.eylerin -en büyüğünede <>
ra"da şahit olmuştu. tBe."fue ha
ıım ımaba11i Teisi İngiliz erm diin 
yn.nın en ilmvvet.li hükiırnrtmt1 
salıip oldu'klan kanaatinde idi. 
1no'iliilerin o zamanlar Afman 
l.:ııia hnrrı halinde oldultlannı 
da ı!:;tmişti. Vasmusu da harp
ten e\'\·el tanıyordu. Vasmusun 
Alman o!duğuna .da vak 

M~-n\eketiı.e gelen bu .fd m
la büvük bir sON;ete sahip o!a
bilecegini erüsfuıdü. \T a..,ll'!usu 
eYine da wrt. -etti ve M1sm:hın 
mUscllü.h dam!.lrmı g.~mdcre -
r<''' Vnsmusu yakn lr 1 tı Orun- j 

fo-;iliz zabiti, lrıın.Iı c ıhav
ret ve 1l1iddeti arnsmdn bıı ka
ırak Busire döndli. Bütün Ptr f 
t:ı. Alman giz}.i memurunun ı .... ç
:ttğı şayi ohn~. Dc.']distana 
vardığı da öğrenildi. 

D rdistana kadar sefer 'heyeti 
göndcnnek teh1ikeli bfr işti. Da 
husus yer1ı 1ballan 1ngillilere 
karşı hissiyab da pe1< maiüm
ocğ-Jdi. 

ÜQOUbu 
ıAnca.lk bu işi yüzbası Noel i;

minde bir hı~liz üzerine aldı . 
Bu yfu;başı <la lrn iŞlerine me
r~lc Emrnm; ihtisas -cahiti ol -
muştu. Hatta bazı 1rw:ı halkı 
ur._.·ında 1kendismi sevdtrmiş, 
• .o.ıs ile .mü- adeleye Iayık 

bir ndnm oldu~ınu göstermişti. 
İkisinin de mesleki h'~-ilirin n 
zb·o!'du. 
'Noeı tek başma yola ~ıkb • 

~"'Y.t;'l_··Jc .ır~lnket iç.ina c.ol.ul
du \'C nil.:ı.rM. Vcsmusun 1 'ni 
bulnuı.ırUı. ~üçJilk ccl~cd' 

(Arh~,;: \ .. !') 



HERGELECi İBRAHiM 
YazJln: M. Sami Karayef -----90 

Fenı'ı1 Sünnetçj. 
NURi Ef&IZ 

Bir hatta evvel 
muracaat 

Adres: Aksaray, 
Polis merkezi 

Ezineli, Hergelecinin böyle Ezineli, hasmını öldüresiye Karşısında 
duruşunu avanaklığına atfet - boğuyordu. Ayni zamanda da Tel: 20937 
mişti.. gırtlağına ip dolanmış bir boe.a- ==~==:..==:======== 

Emneli, hasmını boş buldum ğı gibi iki tarafa çekiştiriyor - Fenni aıınnetçl 
zanniyJe yüklendi. Ve, çapraz du. 
doldurarak sürdü.. Fakat altı Ezineli, hasmını zorla ve 
adım ancak zorlanabildi. Her - gaddarca.sına boğarak bastır

EMİN. FİDAN 
geleci, hasmını derhal gırtlak- mak isiyortdu. Maharetle ve Kabine: Beşikta~ Erip 
}ayıp dikild_i -ye durdurdu. .. oyunla yapamadığım 7.0ra ko- apartmanı, Telefon : 

Hen?elecının manevrası ye- m~.!, ya.J*nak sevdasına düe- .u .. 95 • El.' •. · Sua.ıı-e 
rinde idi. Ezineli, küçük hasmı- "'9""" _.., ~ 
nı sürüp götürebilec~ zan- Hergeleci, hasmının gaddar- fstasyon.ı yanı. 
netmişti.. ca manevralarma. ustalıkla mu-

Ezineli, avanak gibi gördü- kabele etti 
ğü hasmını birdenbire harekete I Nihayet, çalımma getirerek ı 
geçerek bir meşe direği gibi di- bir ~l yeti§tirdi. İki tarafa 
.killp önüne sed çektiğini gö- dönüp kıvnlırken Hergeleci 
rünce şaşırdı. İşte ilk olarak çengeli yetiştirmişti. 1 
Hergelecinin ne kaclar sert bir Ezineli, çengeli yeyince sen
k n-vette okluğunu ve ne kadar deledi. Ve, v•jvazenesini bulmak 
tetık bulunduğunu anladı. için _gayri ihtiyari boyunduru-

He~E>leci, hasmını gırtlakla- ğu çözdü .• 
dı ve durdurdu .. Koca Ezineli İşte, bu milvazenesizlik, sen
okluğu yerde mıhlanmış gibi deleme, ve toparlnama anında 
kalrnıştı. Hergeleci, hasmının paçalarına 

Ezineli, şöyle bir zorlanayım indi. Tehlikeyi gören Ezineli 
demışti. Fakat hasmının çelik birdenbire ters dönerek yüzil-
gıb olduğunu gördü.. koyun kendini yere attı. 

Fakat bu ders Ezineli için ki- Hergeleci, hasmının üzerine 
fi gelmedi. Ezineli mıhlanıp çullanmıştı. Boyunduruğun a-
durakladıktan sonra tekr&r cısını çıkaracaktı. 
Hergeleciue hücum ederek bir Hergeleci, koskoca hasmına 
çapraz daha girdi. Fakat beş kurtkapanı girmişti. Bu oyunla 
allı adını gitmeden bir yan ba- boğarak ezecekti. Eğer, çalı -
şa geldi. Ve savrulup gitti. mına gelirse de yenecekti. 

Ekinelinin 1kinci hamlesi de Ezineli, hasmının kurtkapanı 
bir mukabil oyun ile çelinip ~t- vurmasına hayret etmişti Çttn
mışti. Ezineli, yan ba.ş oyununu kü, kendisi ağır okka oldu
ye.; ince üç beş adım uçup git- ğundan küçük hasmını üze -
mışti. Elinde ne çapraz kalmış rinden atabilirdi. Bu işi yapaca-
ve ne de hasmı var olmuştu. ğına imanı vardı. 

Zayi 
Gemlik nftfus memurluğundan al

IDIŞ olduium hilvtyet dlzdanımı zayi 
ettim. Yenisini alacaJı,mdan eskJsi -
n1n hükmQ yoktur. 

Adres: latanbul Haseki Nevbahar 
mahalleal Bucak aokak No. 10 

Aaaf Su 
, 

ZA Yl 
Kemah nilfus memurluğundan al

dığım huviyet cüzdanile Refahiye as
kerlik şubesinden almış olduğum ter 
his tezkeremi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskilerinin hükmü ol
madığını iltın ederim. 

Toı;ıhane B~azkeHnde 8 No. da 
Kemahınlhtlk • 8Ufll karyesln • 

den Şerif o§lu Hüseyin Bayalan 

ZA Yt 
Zafranbolu Askerlik şubesinden al

dığım askerlik vesikamı ve nüfua 
kAğıdımı zayi ettim. Yenilerini ala
cağımdan eskilerinin hükmü yoktur. 

315 d~umlu Ahmet ~lu 
Ahmet Kaymakçı 

Ezineli doğruldu. Hergeleci Hergeleci, Kurtkapanına gi- ğını gören Hergeleci, birden -
üzerine gıtmemişti. rer girmez derhal gırtlağı bastı. bire künteyi çözdü.. Sarmada 

Ezinelinin hamleleri boşa git- Olanca çelik kuvvetiyle Ezineli- kaldı. Kol kaparak. sarma ile 
meğe başla.mıştı. Daha ilk an yi boğnuy"- 00.şladı. Bu, boğuş hasmı basmağa çalışıyordu. 
hasmına yaptığı hücumlar bo- ters bir boğuştu. Yolara gir - ı Ezineli, tongaya düşmüştü •• 
şa gıtmiş bulunuyordu. miş gibi idi. Kolu kaptırmıştı Hergeleci de 

Hergeleci, hasmının hamle - Ezineli. Koca gövdesini to- hasmını basmıştı. Şimdi çevir-
lerini bekliyordu. Bütün hızını parladı. Ayaklannı çekip dizle- meğe çalışıyordu. 
tükettikten sonra leşine çulla- meğe ve bu suretle hasmı ide- Mücadele bir an için müthiş 
nacaktı. ta sırbna alarak havaya kal- oldu. Ezineli, çevrilmemek için 

Ezineli, bir aralık Hergeleci- dırmağa yeltencji. j olanca mebaret ve kuvvetini 
yı boyunduruğa çekerek ve bil- Hergeleci, hasmının ne yapa- j sarfetti. 
küp allına almağı tasarladı. cağını sezmişti. Büzülüp bozuk Hergeleci, bu oyunundan da 

Ense, enseye yağlı durur- düzen kalkmasını bekliyordu. ı bir gey çıkmayacağını dilfllne • 
larken birdenbire hasmının boy- Kurnaz Hergeleci, belli et- rek başka oyuna geçmek istedi. 
nu üstünden dolayarak zorla meden haemına yardım etti. Bu sırada Ezineli sarlnayt te1' 
boyunduruğa girdi. Hasmı, oyunumu yapıyorum 

1 
paça ile alarak doğruldu. 

Hergeleci, boşta değildi. İs- kastiyle ayaklarını 'l'!kip kıÇlDl ' Şimd.j tehlike Hergeleciye 
terse hıumıına bu boyunduruğu havaya kaldıracağı sırada bir - teveccüh etmte bulunuyordu. 
vermezdi. Fakat keodi&ine de denbire kapanı boşalttı. Sarma- Ezineli, paçayı kaparak doğrW-
au1rabil bir Pay ve hak ayırmak ya geçerek kUntelecU. mak iU.ere idJ. 
için boyunduruğu verdi. Bili- Ezineli, birdenbire neye uğ • Hergeleci, Ezineliye en bilyUk 
yordu ki. hasmı bu aldığı bo- radığını şa.şırmıştı. Şimdi de tek paça manevrasını yapmağa. 
vundurukJa kendisini bastıra •

1 
künteye gjrmit gidiyordu. karar verdi. Ez.ineli tek paça ile 

mazdı. I ~eli toparlandı. Askıya kalktı .• 
Fakat Ezineli bileğine güve- girmeden kendini gerdi. Herge- Paça elinde doğruldu. Herge

niyordu. Küçük hasmını bük~ leci, hasmının çarçabuk derlenip leci, tek ayağının ilF.erinde kal -
rek altına alacağına kaniydi. toparlanmasına hayran olm113 - mıştı. Paçadaki ayağı yerden 

"FhlneU, boyunduruğu aldık- tu. Yoksa kUnteyi yiyordu. kesilmiş, havada idi. 
tan sonra çekiştirdi. Hergeleciyi Künte mücadelesi çok sürme- Şimdi ortada bir cambazlık, 
aavura.rak ve döııdtilerek ahına di. Zaten Hel'gelecl, kendini bir acayiplik vardı. ır.;neu, 
almağa tevesaW etti. zorlamazdı. Bir oyun kanarısı- hasmının bu bal.lnden istifade 

lstanbul Fiyat Murakabe 
lıomlBgonundan: 

105 NoJu ilin: 
Toptan ve perakende fasulye, nohut, mercimek peynir azamı fi,yat

lan aşaiıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 

Cinai Toptan fiyat Yakın eemtlerde 
Fasulyeler 
Yumuşak çalı ve Anadolu 
sert ufakları tombul 
Sert çalı 
Horoz 
Of ve Rize battal 
Dolmason 
Barbunya 
Karadenl% ufak 
NOHUTLAR 
Temiz nature1 
28 No. ra kalbur OıstQ. 

30 No. ra kalbur OstQ 
18paDJJ11 tohwnu 
32 No. ra kalbur GstQ 
ispanya tohmnu 
MERCiMEKLER 
% 85 randmanlı böceksiz 
temiz yeşil mercimek 
% 75 randmanlı temiz kırılmış 

19,5 
20,5 
24 
27 
29 
1IS 
16 

H 
1'1 

2'Z 

2 

kırmızı merc. nıck h 
Beyaz Peynirler 

Birinci nevi ya..:lı Trakya 
lkinci nevi beyaz peynir 
Kapr Peynirler 
Birinci nevi yaOlı 

İkinci nevi 
üçüncü nevi Kars ve mümasili kuru 

23 
H 
28 
31,5 

· H 
17,& 
18,J 

18 
r,10 

il 

11,a 

18 
Toptan 

62 
58 

108 
iM 

kaşar peyniri 65 

Uzak Mmtlerde 

23,b 
2.,S 
28,5 
32 
84,5 

18 
1~ 

18,5 
10,5 

82 

25 

18,5 
Perakende 

75 
'71 

130 
115 

87 
Not: 1 - Toptan satışlarda faturalarda inalın menseJn!n ve clnsinin sarih 
bir şekilde gösterilmesi şarttır. 

2 - Perakendeciler etiketlerde malın fiyatından maada malın cinsi 
ile menşeini de göstereceklerdir. 

3 - Komisyonca kabul edilmiş olan uzak semtler: Yedikule, Topkapı, 
F.dimekapı harici, Boiaziçi, «Rumeli sabili Bebfkten itibaren> Anadolu 
ve adalar. 

4 - Tayin edilmiş olan toptan fiyatlar dökme olup tstanbuldaki top
tan fiyatlnrdır. Ve bu fiyatlara perakendecinin vesaitine kadar ardi,ycden 
çıkış masrafı dahildir. ' '7887 

/stanbul Fiyat Murakabe 
lıomlBgonundan: 

106 NoJu ilAn: 
tstanbulda Fiyat mürakabe kommlsyonunca tesbft edilmiş olan azami 

fiyat ve kAr yüzdeleri mevzularına aynlmak suretile teksir edilerek 
dükkAn vitrinlerine asılmak suretile hazırıanmı,tı.r. 

11.9.941 Perşembe akşamına kadar me.zkılr flAnlann tstanbul Fiyat 
Milrakabe komisyonu şefllli ve ticaret sanayi odasından ve alAkadar es
naf cemiyetlerinden 1eminlle camekAnlara haUun ıöreblleceti tekilde asıl-
ması ilAn olunur. 7888' 

Üsküdar Amerikan Kız Li 
Mektep 25 Eylfil perşembe gtini1 açılacaktn'. 

ve nehari talebe kaydı kapatılmı§br. .. _ ............... --............. ~ 
Yüksek iJğretmen tJlıuluna talebi 

kabul şartları: 
Okulun gayesi Liselere öğretmen 7etiftirmektir. Yeillı ve paraa1Z flllJ: 

ve tahsil müddeti 4 seneden ibaret bulunan Okul apiJdaki Şubelere 
hr; Tilrk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Colratya. Mııtematfk, 

Xfmya, Tabii tliınler, Yabancı Dil cFransız, 1ncil1z. Alman Dili • 
yatı.> Okula girmek için Lise Olgunluk lmtihanmı ~ olmak 91 
lAhare tarihi tesbit ve UAn edilecek olan kabuJ lmtDummı kazanmak 
Namzet kaydı IEylt'ilde başlar ve Sah, Çarpmba ve Cuma 8'ln)ed 
binasında yapılır. Daha fazla tafalllt a1ımık bt1yenhr Okula ~ 
bWrler. (6958) 

1 Devlet Demiryol:arı 
Muhammen bedeli (20.000) yirmi bin lira olan yirmıbir kalem arn 

hane masaları ve teferruatı 22.9.941 Pazartesi güni.i saat (15.30) da 
lı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında satın alınncaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin' (1,500) Bin beş yfü: l ır •. lık ı ı tl\ ;ıkkRt 
minat ile kanunun tayin ettiii vesikalan ve teklıfler. ı ı ı 
(14,30) a kadar Komisyon Reisliginevermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar:ı 'da Mcılzemc Dairesinden, Ha. 
pasa'da Teselli.im ve Sevk Şetligınden dagıtılacaktır. (78• 

• • • 
Muhammen bedeli (13200) linı olan muhtelif eb'atta 

ranh ve katransız fıdl kenevir halat ( ı 5/9/ 194 l ) Pa1.artesi gunu saat 
on beşte Haydarpaş:ıda Gar binası dahilindrki komısyon tarafından 

palı zarf usulile satın alınaca.ktır. Bu i şe gırmek isüy;nlerm C 

liralık muvakkat teminat, kanunun tayin ettigi \'~ıkalarla teklifi 
muhtevi zarflarını ayni gün saat ( J4) on d orde kadar komisyon re' 
venneleri l~zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılınnkta 
(7641) 

Yüksek mühendis mektebi 
nıüdür/üğünden: 

1941 - 1942 den senesi talebe kayıt muamelesi lEylillden ittba 
Eyli.ıle kadar l'abahlan yap~ac11-ktır. 

Fazla t.nfsılliıt ıçin mektep idaresine müracaat edilmesi. 

lBtanbul Fiyat Murakabe aıüdürlüğünden 
ııomısgonundan: H · t i I a n 1 

Zirai kombinalar kurumu 

Evvelce 160 kuruş toptan ve 178 kurul perakende fiyab tesbit edil- Zirai kombinalar kurumu !çin T!'llkyada Tnrkgeldi çifUiğindc, 
107 No.lu ilAn: 96 No.Iu llAna ekdir. j a ll g a r ) D Ş a a J 

mlş olan Urfa menşeli yallar en az % 98 ıütyalmı ve en çok % 7 asidi ıpıköy, Eskişehir, Gazi, Yerköy ve Aksarayda ahşap ha~arlar inşa e 
ihtiva eden sat sade Yal olup, uiditeai 1fı 3 ü seçmeyen Urta mentell l lecekür. Beher hangarın muhammen bedeli 18.399.50 lira ve ilk t 
yalların azamı toptan fiyab. 165 ve __ perakende fi7atı da 183 kunqtur, 1.379 Ura 96 kur~. Şartname ve projesi Ankarada kurum merk 

._,.- '7889 ı /den iki lira mukabilinde alınır. Pazarlık suretile ayrı ayn veya ~ 
~ Dıale 15 Eylül 1941 Pazartesi günü saat onda Ziraat VekAletinde 

/Blanbal Defterdarlığından: tekkil komisyonda yapılacakbr. Pazarlıia cirebllmeıı: için bu nev1 ı 
tan asgari on beş bin lir;;.lık it yapm14 olmak şarttır. (1115 - 7Tof 

tstanı>uı Kadlqada Talebe yurdu binasında ;,aptınlacak (7147) liral=========================~ (1'7) ltunlf keaifii tamir iti: 15/9/941Pazartesi l(lnü saat 15 de MiW Em-
lAk Mildürıntünde toplanacak olan komisyonda açık ekailbne ile ihale 
edilecektir. Münakasa evrakı Milll Emllk idaresinde ıörülebilinlr. Mu
vakkat teminat (552) liradır. isteklilerin en az bir taahhütte (5000) lira
bk bu ile benzer il yaptıklarına dair idarelerinden almmıt vesalka müs
teniden latanbul viMyetine müracaatla resmi tatil lflnleri hariç tba1e tari
hindm üç liln evvel almmıı ehliyet ve 941 yılına alt Uc~ odan vesi,. 

Erkek Meslek Öğretmen Ok 
luna talebe alınacaktır 

Hergeleci, bu savruntu kar- nı kaçırdı mı derhal o, oyunu etmek bere çahfıyordu. Her- :=:::w::===============;;====::::3:.l 
flSJJlda kendini idare ediyordu. Ç(W.er bir başka boşluğa geçer- gelecinbı tek ayağım çengelle • 8 • 1 KATRAN HAKkl EKREM 

kası ibraz etmeleri mukteztdlr, ('7563) Erkek meslek IJğretmen 
mildllrlilğilnden: 

üste de hasmının boş tarafını di. yerek kola.ye& yere vuracaktı. ronııt ere 
kolluyord~u~·~~~~~~__!~~E~m~·ne~~Un~i~n~k~Un~te~yı~·~to~par~lad~ı-~~~~~~~(Arka&~~·~Vlll'~!>__!~_.!~~~~~~~~~~~~..!!!~~~~~=!,!!..__ 

Bölge •nat okullarından 1936 - 1937 cdahil> dera yılından sonra 
sun olanlar arasında, yapılacak bir müsabaka imtihanı nt>ticesindc 

lstanbul Defterdarlığından: 
1 lumuzun tesviyecilik, demircilik, elektrikçilik ve marango7.luk ~ubcl 

parasız yatılı ve neh&rt talebe alınacaktır. İmtihanlara Cir«eklerın 
kerlikle allkası bulunmaması earttır. 

isteklilerin 20 EyUU 1941 Cumarteıi ıününe kadar okul 811'11 

No. aı .ıunl 

1 Ahmet Remzi Tuncay 
2 Kobal otlu Yusuf. 
3 Mlnas Aront Sahakyan 
4 Hüseyin Avni Uludat. 
5 Kostantin Hacı tlyadis. 
8 Mazhar Hasan ve Mahir 

biraderler 
7 Sirnon Samuel Feldman 
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12 Jak Forn Flid 
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13 Mihal Tlryandafilidis 
l4 Mazhar özyüney 
15 Nevzat YurOr 
16 Kelam Edvart kol. lirketi 
17 Kobal otlu Yusuf. 
18 Dimo Hristo 
19 Zümrtıt Torruk 
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oi91.91 47.03 23.52 9.41 > 
2466.84 296.02 148.01 59.20 > 

579.81 69.58 69.58 13.92 > 
53.51 6.42 3.21 1.28 ,, 

170,45 255.67 255.67 51.18 > 
Tetkiki itiraz komisyonunun 3/5/941 tarihli ve 5325 sayılı 937 karan. 
Temyiz komisyonunun 8/4/941 tarihli ve 3351 sayılı 938 karan. 
2395 sayılı kanunun 41 inci maddesi mucibince 939 takvim yıh ticari def
ter ve evrakr müsbitelerinin 15 gün icinde ibrazı. 

müracaatlan. (7774) 

. 
Eritilmiş sade yağı alınacak 

Kastamonu GölklJy enstitilsil ve eğl 
men kursu müdürlilğünden 

1 - 5000 kilo Urfa menıell eritilnıie aade yaiı kapalı zarf usulile 
alınacaktır. 

2 - lhale 10/9/941 Çarşamba günü saat 15 de Kastamonu 
Müdilrlütü odasında toplanacak komisyon önilnde yapılacaktır. 

3 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun a2 inci maddesine 
tanzim edilerek ihale saaUnden bir saat evvel komjsyona verilmiş 
cakbr. 

4 - Şartnamesi her ıiln Kastamonu Maarif Müdürlüiünde ve Kıu 
monu - Gölköy enstitüsü ve eğitmen kursu mildilrlüğtinde görulebilir. 
tekliler belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan ve 2490 
kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerindeki evsafı haiz bulunmalan illn 
nur. (5921) (7483) 

Nafıa Vekaleti11den: 
20 M Kavas ve Kostantlnldls Komisyoncu M. zade Demirbal han 18 . " ,, ,, ,, ,, ,, " " ,, 

Eksiltmeye konulan 11: " 
21 Kostantin Hacı tıyadis. > c Aynalı lokanta 23 
Yukanda isim ve adresleri yazılı Galata Maliye şubesi mükellefierinden halen bulunduktan ikametgih ve ticaretgih adresleri meçhul bulunduiundan yapılan tahkikat ve tetkikatla an 1 - Bursa su işleri birinci ıube müdilrlüğil mıntakası dahilindeki 

caçay üzerinde bir regülAtör ile Kocaçay sat sahil sulama kanalları ha 
7at ve inşaatı ve mürüvvetıer dcr.,ı; i islAh işleri muhammen keşif b 
vahidi fiyat esası üzerinden c2G8 907>llra c87> kuruştur. 

laşılmlf oldutundan na,mlanna tarhedilen vergilerle 2395 sayılı kanunun 41 inci maddesi mucibince istenilen malUmat 3692 sayılı kanun mucibince ilAnen teblil olunur. (7902) 

lzmir Kızılçullu KIJg Enstitüsü ve 
Eğitmen kursu Satınalma komisyonu 

Başkanlığından: 
Cinsi Yukscli Muhammen Tutarı tik T. Azı 

kilo fiat Lira Lira Kilo 
E .mek 290400 12 34848 2613.60 193600 
Sad,..ralı tJrfa 12000 160 19200 • 1440.00 8000 

ı _ Kızılcullu Köy Enstitüsü ve Eğitmen kursu sadeyaiı ve ekmek ih
tiyacı kapalı zarf usulile eksıltmeye konulmuştur. 

2 _ !hale 19/9/1941 tarihine tesadüfeden CUma ıünü saat 15 te tzmirde 
mektepler Muhasebecfliiinde icra edilecektir. 

3 - tısteklılerin beW l(1n saatten evvel teklif mektublarını adı ıeçen mu
hasebecillle ve teminabn muhasebecilik veznesine veya resmi bir 
bankaya yatınımuı ve '8rtnamesini de mezkfuo muhasebecilikte gö-
rebilecekleri ilin olunur. (7727) 

DeDlet meteoroloji lflerl umum 
Mlldilrlilğilnden: 

MGnhaJ. balunan muamelAt ve mubaberat pıbesi 30 Ura a&li maaşlı 
~ebl mababerat ve dos~a memurluğuna yüksek tahsilli bulunmak ve 
n ılı~e vakıf olmak prtiyle milsabaka De bir memur a~lttır. 

lııtekllleria llleftlurin kanununun 4 Onci1 madderinde 7Ullı evrakı 
" b tl!oler le bir 4111ekçelerinbı en geç 20.9.Hl SOnOne kadar umum 
:idilrluğe gönderiım.& lGsmnu ilin olunur. ast-7848 

lstanbul Defterdarlığı muamele ve 
/stihlAlı vergileri merkez Tahakkuk 

Şefliğinden: 
Mükellefin 

adı 

Mehmet Reşat Fanila 

Verainin 
nev'i 

ttiraz komisyonu kararı 
senesi Tarihi Numarası 

fabrikası Muamele 934 29.7.941 222 
Yukanda adı yazılı olan mükellef yapılan araştırmada bulunamamış 

ve adresini de pıbeye bildirmemiş oldutu anlaşıldığından mükellef Meh
met Reşadın tarihi ilAndan itibaren on gün zartır.·· 1 Galatııda Hudaven -
dlgAr hanında 3 numaralı ttirazlan tetkik korn15yonuna müracaat etmesi 
mezkt'ir komisyonun yukarda yazılı 29.7.941 gOn}ü ve 222 sayılı karan 
iktizasından bulunduJu ciheUe keyfiyet 3892 ~ kanunun 1 O uncu 
nıaddesine latinaden UAnen teblll olunur. (7922) 

Kayserili Apik oğlunun 
Namh TOrk sucuklanm her yerde araymız 
tmalathıınenln mükemmeliyeti ve imalAtta gösterilen fevkalAde 

dikkat V<' ı t ·na sebebilc lezzet, nefaset ve temizlik bakımından hiç bir yer

de emsaline tesaduf edilemiyecek derecede bir imal pbeseridir. Tqra 
lipar!fleri muntazaman aönderilir. 

latanıı.uı 8ahkpuan HUlll.,.. 11 Telefon: 2414& 

iLAN 
Zühtüpaşa veresesi vekJU avukat 

lsmail Münir Acar tarafından Tak
sim Sıraserviler 75 Kapsali apartma
nı daire 6 da mukim müddeaaleyb 
Bedros ve diler müddeaaleyh Sıdı
ka Kural, Rupen, Armen, Marı ne
zaret vesaire aleyhlerine açtıtı Bos
tancı - Suadlyede Baidat caddesin
de yekdfterlne maklup 83 No. da 
kAfn 32 dönüm 266 zira araziye vaki 
mildahalenln men'i davasından do - 1 
layı müddeaaleyhlerden Bedros dava 
arzuhalinde yazılı adreste olmayıp 

nereye cittiiıni bilen olmadığından 
davetiye tebliğ edilmeden iade edil
miş olmasından mahkeme gunü olan 

2- Eksıltme 12/9/941 tarihine rasUıyan cuma gi.uıi.ı saat 15 de Aıık:ır 
ıu işleri reisliği binası içinde toplanan 1U eksiltme koır.isyonu odasında 
palı zarf usulile yapılacakbr. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavelo projesi, bayındırlık 
ri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni prtnamesfle hususi ve fenni : 
nameleri ve projeleri cl3> lira c44> kuruş mukabilinde su işleri reislığtnd 
alabilirler. 

4 - Eksiltmete girebilmek için isteklilerin c 14506 > lira 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağından 
az tiç gün evvel ellerinde bulunan vesikal:ırile birlikte bir dilekçe ile 
vekliletine miıracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika abnatarı 
bu vesikayı ibraz etmeleri prtbr. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye 
edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
saat evveline kadar ıu işleri reislijine makbuz mukabilinde vermeleri 
r.ımdır. 

3/10/941 cuma günü saat on.da mah- (C.591) Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
kemeye gelmesi veya bir vekil ıön- !!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!I 
dermesi zımnında dava arzuhaU su- J t b / ~ l Jı · 1 retıle mahkeme divanhanesıne taliki s an u uen z omuıanlığındav 
De gazetede Han edilmeıılne karar ve Deniz gedikli orta okulu müsabaka imtihanı 
rilmiş olduiundan tebl;ff makamına 
kaım olmak üzere ilin olunur. 1 - Deniz gedikli orta okulunun 18/8/19U de .,.:ıpılan müsabaka 

hanına yetişemi7enlerln 10/9/1941 lilnll eaat ı da ?Çliacak imtihana 
Sahibi: A. Cemateddln 8ara90lla rebllmeleri için Pnıdiden kayıtıannm yaptanlması. 

Neısri7at Müdürü: Macıt Çetin 2 - Okuriarın Qlli ıon ve aatte Deniz GedildJ okulu binasında 
Buıldılı yer: (H. Bekir GDreoylar ve malan ve J8D]annda cmürekkepll ,,. kuqun kalemi ve lllUb bul 
A. Cemaleddln a.rato1ıu matbaaaı) malan. (7124) 


