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'l'e1IRLf : yeni Sabah ~ - • 

Telef•=--
Her Yenle 5 K11r111 

-~-q 

~il Kuruıtliiı duri-açıldı 
Millı ~~:e _Başvekil toplantıya şeref verdiler, açıhş merasimiıiden 

ewva bir heyet, Atatürk'ün muvakkat kabrini ziyaret etti 

2 - 2 1 ZzY.?ff 

Koordinasyon ve Mürakabe 
heyetleri ilga ediliyor 

Hasan An Yücel ve lbrahim Necmi Dilmen'in sözlerl Ba leıelllıllnere galluıda ma/uaü ve 11111,,aea """" 
uygun bir ıelıll f11Jrll11cell anlllfllaıalıtlidır. 

._Milli Şefi l . :.nJoıwo.10 (YeMi 8obah Jfu Alllmrada ..... ~ 
1101 lla m z, en iJmltslz daltlltalartla heyecanımızı .kamcılıgan ~> - Ytı1caek ıtünı- ..... tienderbıe ,. .... 

ye Mdai /~ ıo,,ı.e.
aım bitvMif tııe bahçt"M, lııafM· 
cı, odacı gibi ttı.ü.Bt~ 
iicretlemle aitptten OMr Uro 
ım71 ~na 1otJrar Yf!f • 

Mift•r . 

d,,.•, lericllltJI ile, her adımımızda baıta bulunmalıla Tilrlı = ~~~t~ JaPlldı. WoA .11 

~ _ __ cıc,//tJlne de can, kan, iman 11e hegecan bağıılamalıtadır,, =~~:'1e1~ w- .:.=/~:..,. .,,..: 
................... Me4 ........ Me4 ........ ~ .... --ı 

~~.;:r lf90i..ıı....t.lrir- Belı::.~~a°k ugu • . ec ısın e 
~~ ~:ı. 8 °!-=-~ =::eı:ai Ön • Almanlar Kafkasyada 

Saracoğlu ve 
dünya basını 

~ ~ "'"· kanal ~ ~- eden ...uerieft ümiizdekı Cama yapılacak toplanbda yaz tatiline 
2 

bl daha ld J 
~~~':r ~,~ =:'ı!:= : : ~!: karar verllmeai çok muhtemel görülmektedir 88 r a 1 ar 
llUeta .::, bu- riiler-. tcçnıııfhır. Bütiiw baua- dar yeknasak 

Fransız ve Romen 
ıazeteleri hOkOmetin 
beyanatından stayifle 

bahsediyorlar 
lendi ar tinde ~ bir lıa.ıtrltk ~ni ~ obnUflur ve Al-
tla llltbıa~ann- ~~ /GrıUyetlertlir ki, Al- man mlUeti na
l&Pbk ereıer •• _.. l:ıam/ıttdatt ciddi au- zarında netice 
llııile . larlJldan ~te ~reai . dİifi'niileaeğe ih· o kadar uzak· 
.._t.ectir~- ~ göaterar. Her 1&olde yak larda :ıalmıştır 
• eepb • bun- =:,kit, AlMG11ymyo Jatç de ki bunlar, mev-
~ e:~- • tııJlooıMr müjdelemiyor ~t elemli ve 
~ baefaın11t; mah ru mi yet li 
~auu, o~ HOSEYIN CAHiD YALÇIN durum ıc;ınde 
" bile, Alman• bir ~ili n il-
~ "bl'1ha.YJmn Jreıafi1'.N..ı-.2 mit l\W yarat-
~lllPe Ve ~16aauen ~~ Aciz bulunuyor. Har· 
~ abn en ge- bin hirinci kUJIDl IJile ~ok 

lılldir. Onun için lf :ınaısı ta- tiklyet ve mahrumiyetlerle ge
••6tseu ~ oskovada ç:imıle olan Alman milleti ıimdi 
barlanıuı Uzerııı •~ereıer üçüncü kışın Jatıraplann~ ve 
~ •ansı.unıcta :J':;1 hır 1!'~ bu ıstıraplan belki yUz misli 
.... ~ şiar gıbı, arttıracak bombardınıanlara. 
-.Ya ~ ted:bu;ıer ara- katlanmak u.ruretinde olduğu
ldir. '8- teclbirıer Benı;p görü- nu düşimmemezlik edemez. 
~ • ......._ rlin~e na- Almanlar pek gafil avladıkla
~~~--~;: • Führerin rı Anglo • Sabonlann silih i
landa ~ edeT -tefl_er ar~- mali.tında her güp kay.lettikle.. 
~ ~ ~ lriınsenın ri yeni yeJil auvattakıyeflere de 

DUnkU lctlmaa Numan MenemıecloQlu da ııtirak etti 
Ankara, 10 (Yeni Sabah Mu-r--: 

1 =-~~-;opl::~ı Hindistan Yeni ıran 
namede mevcut Maliye tefkillt 

kanun llyibamn• kabul~ meselesi . Hükômetinin tir. 
Doktor Ali S8ba ve iki arb

dqanın yaptıkları bir kanun 
teklifi ile ''TOrldye cümlaunye
tl h"'nrclha milMBNıeJeri,, adı 

karşısında programı 

. mn .. Tltrkiye Clhmnıriyeti Re- llih-er _ _..,olan 
fik Saydam Hıfr.ıs8ıhha llleBlt ,,. • .. u Bapeldle sa.-e 
seleli,, olarak de#Jftirilmeei 
mUstaeelen mibüere ve bbuı\ • 
edilmiştir • ' lngilten aleyhi• h'lll pek mlfkll ve 

iefvik edi1or perİflD ldr waziyettadir 

Jel•k'de zaptedildi ı 

MOhkn bir sovyet gurubu 
tamamen çevrildi 

Sovyet donanmaaı 

.Karadenizde Alman itıali 
altındaki bir limana 

COretli bir alun yaptı 
r .A..A. telgraflantuJM 

:uı.t .. ~.] 
Almfuı tet>Jıgı şudur: "Sür'&t· 

le eerı~ya ileriiyen kıta
lanıim Piatigorak li}ehrinı zap. 
tebJıielerdir. 

Kaliye atlı taaiklulanna 
hayvan yem bedeti ftribMal de 
kabul eclilmi4 ve Çanamba ~ 
nü toplanılmak bere içtiJDaa 
dıa.yet verilmietir. 

Lıtanbul mebwdaPna ~ , ............. , Bö.yUk Don kavainde, lcU\'\'et· 
li bir dÜljlnalı ordusu Kala«;'m .__.-.... .,...,.-,~~ı•~JJlbt-ılri!lı ;eıcQ1&1•il jllll ~ 

Vi§i, 10 (A.A.) - Temp 
gazetesi Türkiye Başvekil 
Şükrü Saraçoğlunun Büyük 
Millet Meeli8iııdeti beyanab· 
nı tahlil maksadile neşrettı~ 
ı.ir tıapıakalede .c>yle diyor 

"Türkiye Büyült Millet Mec· 
li•i, beklendiği gibi, 88.rari· 
lu kabinesine ittifakla itimat 
reyi vermiştir. Yeni BlevekJ 
bütün millet v~ gt. 
d9ttl bu mlzüerettelt. •vvc t 
alarak aelefinin aiyaaetind~ 
dnam edecektir. 8u .itimat 
reyi, TUrkiyenin bitaııafhk •ı· 
yaaetini tayin etmiş W&n va· 
ayeti izah maksadile Saracog· 
lu tarafından verilen iubabr 
kayıtlılz ve ,şartsız taevip edı 
diğini göatennelrte<lir. 

Böyle o)Jftak llkayt kaJamıyarJar. ÇlinkU Uk 
el ~ hQarf! beraber ikin- ?nd~beri. uc:.ak bakımından lnguiz hava naaınmu ~ 
etnıeite old 1•hlnnın devam ustUnıüklerini t.eerQbelerile an- söylediği mtlbim 9&ler 

• ........ kurt1llmak .. yaptığı 
~ lO (Radyo eaut.- h1el9böller ~ çıltdT/ı". Ha

-') _ Tah-.. RadyOIJU, yeni ft lmnetleriınis Kafkasyar.ın 

Saracoğlu hi- tereddüdt 
illa.bal hlrakmlyaea'k ııdnldt
gayet açık ve samimf bir J 
sanla konuşmuştur. Saracoğlu 
nutkunda milletlerin inh•llh
ne sebep olmWJ olan ıhtiJifJar 
dan hi<: birinln 'Iıirtiyede mev 
cut bulunmadığını ve bunun ALMANYA 

"Bir enkaz Jllll 
balina galecektl r,, 

.. • _. fimaJ sahilinde kıt8'at ve mal 
Jran hükfunetinin programını aeme bindirilmelerine teai:li bir 
1lecliste okuduğunu bildinnilj- tnmıtte taarruz etmiştir." 

w. * (8onu ... a au. 7 d•) 
Bapekil, lramn pek mupül Berlinden biktirildiğine göre, 1 

ve perişan bir vasiyette bulun- (Sonu a.. a eu. • d•) 

dutun• aöylemit ve demiştir • --------------

trı;,ııe.Jelıetin oo..cn ..m:Ye- Durup dururken çıkan mesele 
üai dbeltmek en biriDci '\JUi· ~~~ 

!dilentez. ~fi.Anda biç_ şi.iphe lamış o!dtildan İngiliz uçaktan
~ lhsa bir lngıliz ga- nı geride bmlkaeak uçaklar 
~ cephe ll1lla bakiıırsa bu yapmıya bfr türlü muvaffak o· 
llıaJaı.da .. .,.~ve ~arpış. ~a~ılar. Ang)o - Saksonlar, 
tlaa eder 1__, 'R1t 81.Yllnıak ik- timdi onlanıı sayısını da bari
.._ ~ ~"'ılbı gazetesinin blide bir hadde çıkamlakla 
~ ıaauaır eeplıe bava akın- ~diirler. Miat.er Roosevel
ai tMr ceptı ecllJıor. F«er ye- tin ilk giin)enie istihza ile kar
'Wıi ~ ac;nıaktan maksat 11lanan ailihla.nma programı bu 
na ~ etlerimn bir kısmı~ giln -artık :ığıza ahnamıyor, kor
·~ .tınek, Alınan harp kusq. c:oktan kalblere düşmüşe 
~ak zaaf retinnek ise ~hziyor. Çünkü bıc; ihtimal ve
- bunu ta.~ hava akınıan: nlmfyen bütün o istih~lat bir 
bir~ ın ~ hakh hakikat haline girmiştir. Ame- Amerika matbaab 
kil TM..~.~ edilebilir. Çün- rikaWann Avrupa ve Afrika 
len,_~ tatbik edi- harp meydanlannda görUnmiye 
ee ~Y ıÇinde ancak iki re- ~yan btıyük .tanklan ve tiü
lııırı ~ hava alun- yük uçakl:ın, Mihver muhitleri-

~ ~::::: Belediye iktisat Müdürlüğün 
PMifiJl'te bath.Yaiı b\iyük denia 

mulıarebeei devaİn ediyor. büyük bir vazife düştü 
'-~ ~~· ameli lli•endilJıe ve hayret içinde b~ 
dir. &ı....:L._:""'~~r vernaekte- ~r. Bu siWılann sayım kl-
laa ~ .. DoU88eldorf- fi bir hatlde vardığı zaman Av
~ ~İ 1aır §ehir- rupayı istila ~bUsünün ar
~ ta olan malumat ~ bir hayal addedilemiyeceği
~ ve l'~ tahribatın nı Almanlar tecrübeti bir asker 
bic llPiae ... ~iği hakkında llfaöyle pekül takdır ediyor
~ ~-nııyor. tıu toni- lar. 
f~ boaı~ hakikaten bir Bir rinyete göre, Almanlar, 
lif~ oluYorlar. Ke- AUantik aalıillerindeki müda
~ tılr- """'--eJOe edılen fo. faa kuvveUerini arttırmak için 
~ ~ ı.::vıı ene! en ha.- İtalyadan 500 bin asker istemiş
::- lll'bh =.Alman ?.r- ler ... Fakat Afrikacla Mareşal 
._ __ °tlllaire Yetiftirenr' f=kar: Rommelin müstaJdl İtalyan kı
~111 ~ tamm baralmııyarak ltaıyaıa as
kllap ~ harabeye in- kerlerıinin hep&iııi Alman ..kad-

~:~~eı:I'!!: rolan ~ine aldığı baklandaki 
--·~ ... ;:-l!'llW"K ._ haberlere ba1uhra, Atlan.tik 
~ k~ı........... 0 kadar aahilinin müdafaasını bet yüz 
il 8ı8. kıt.-.;,-.ur ki, husu- bin İtalyana bınıJanıyacağı tak-
:::!.,.~. ısat111~ •~·ermanıaım· 08lk- tfir ediir. Çünkü müdafaa lU
-· ~-. lllllelnı~· zum.unun ciddi wrette gbzönUıı
·-ana bir ınonıı k WUC1Uır. Ta- de tlltuhnasım icabedecek bazı 
bir habere ıöree ~~. akseden ifaretlel- vardır. Meseli İqiliz 
tak ~ caQll&DYada u- uçakJan GarbS Avrupada. d&
lart tneddl u.rvıaz l/fJ)ep olduk- miryollanna, kan&llara büyük 
illan ~ Yanuıda Al- bir ıararıa hQewn etmektedir
ti)atı ~~ve mane- ler. İngiliz ugaklan trenleri 
~ do beeab& kat~ ıfı.ılnea tUnellerden çıkarken bombardı-

. m- man ebneğl usul ittihaz eyledi-
Ön&na"-ln Jer. Çtmkü bu BU1'etle tOnelleri 
~ ""-~ o~ Al- tıkamış oluyorlar. İlp.1 albn· 
~ ~-~ bUttin da.ki Franaa, Belçika ve Hollan
ktl ııt-o.cnuu~. Çün- dada yUzlerce clemiryo1u ~ 
~~ kallak ,U. binlerce hale gelmif 1ranalJar t.ılranmış, 
~ ~ ~ ka- kanal h:&Nmlan YJ)nlmıf, köprü
tnaktan_. ıeceleri a~,.~a- 1er ~uetur. Btltlhı bunlar bir 
ret Y'atuiiaktan bft "5• bas- hamhk devftıBini temyiz &

~t ve rah trmh tilrlU Dıab den faaliyetlerdir ki, Almanlar 
~ a . k . ıçtnde ~ ciddi surette çaresi 
ve liair llaliae u.: rm'lf Yeise dÜIUDBftiye ihtiyaç gösterir. 
~ ~ e sototun Bel-b&Jde J'klataa q, Alman· 
bfılıli -~ ve fellket Jaya ~de bayır& wlt'alar 
11'1"-.ı - oluraa. Atman llliijde' zltvı. 

'"'"''~,.~!"!- 'IAL!,B - - -- - -\l..\.L~ 

BOyQk ve mOhJm bir 
hldisenin vukuunu 

bekliyor 
~ 10 (A.A.) - ..... 
~ Tlmee yuıyor: 

lngUia brtvtt namı eam., 
(8- .. s 81. 5 tle) 

wıbılrbkhr. 
Lodra radyoBuıwn verdiği 

bir b&bere ,c;re. Alımetabadda 
Wk. baa ahire aııbarianm 
yatma etmif1tit. Polia, siWı kul
lanmak mecburi,etinde kaJmlf
tır. Bir miktar ölil ve yaralı var 
dır. HWdimet. bu gibi t;aelml-

(Botlt& •• 3 Si. .. te) 

Sanatsever elçi 
._~~------------

JAPONLAR' 

Bir mukavamatlı 
Dr811asmaktadır 
Japon tebUti 

Ekmek satı91 serbest bırakılan bazı Vilayetlerde 
lstanbula karne yatıyor, şimdiye kadar 
ıelen misafir karneteri 41,000 i buldu 

Bul viliyetlerimizde ekmek GıUnden güne art.a.11 'k. 
aatlllU't serbeet bırakıldıktan miktan .U bını bulmu~tm . 
aonra buralardan şehrimıze mü arahk şehrimi7..e nu fır 
hbn milrtarda kame kac;a.kçtlığı g6ien vatanda.şlann karnelen 
lıılelamıftır. (Smet' &ı. 3 8ti. ı ek 

Alman Blytik Elçisi Eluella• Voa 
Papen EminönG lıalkeviae 350 Amerikan deniz birlik· 

PIAktan mürekkep çok kıymetli lerinin poskOrtOldOIOno On Jıulllbiln aıurahhaaları diJn 
iddia ecttyor I ... _1 bir kolleksiyoa hecliye etti Vaşington 10 <A.A.> _ Bah- loplanaralı seaelllı atuv 

Alman hWdmetinin Ankara nin muhtelif devirlerine ait mil· riJe NearetiBin tebliği: programını ttJBblf t!lflfer 
Böy8k Ek.;isl Ekaelinı Von Pa- lf JDal'flan, halk musillllinl, ~ ..... ~ ~-=-= Birinci life dahil 10 kHibün \ un reialiğiııde toplanmıştır. 
pen, ımuıilli yolunda verimli ça- ~· operetleri ve prp ~um- ....-- et.le · deY et ?l murahbasları dün bölge bina- nelik fikstüri\ tesbit etmi 
hlmaJannı mUpıbede ett.i1i E- mande 6Demli yer almıt birtO~ :ıw hantk (a.!_ a.. S 8tL Sıı:_)- 81Dda tutbol ajanı .Nuri Boaut'- (Sonu Sa ! SU. 1 4le 

Alman bestekArlanmn eeerlen· -- - -ı' · 
min&tt halkevine möl>le dolapla ni tbtiYa eden bu koleksiyon ı- • • d 
=ı;:e~=. eın adet pıllı ~ciiii ıı::::u::: istihlak maddelerinin tevzıın e 

YUz 8ellelik Alınan musikisi- le haber a}mmılbr. ~~~~~ 

YÜZ LİRALIKLAR 
• Yeni banknotlanmıun ayın on 

belinden itibaren tedarile 
çıkanlman karar)iafhrıldı 
~ 10 tA.A.) - BiJI& ~tedavüle c;ıkanla· 

vemen malfmıata göre, memJe.. ak miktar, kanuni tedavül 
Wimize getirilirken yolda . de- lladdi dahilinde kalacak ve an
D.i•kaneına uğrayan 100 lira- eaJı npör tebdili veya kupir
bk baalmotiarımımn Jeline Al- ıer afasmda.ki niebeti tanzim 

~~ = etmek için peyderpey tectiyat
• lı3lil fıen Wbaren teda\'lle • lmlluılmak suretiyle tedari-
llbnlmaia baelanacaktır. le Çlbnlacaktır, 

Adiline hal • 
çaresı 

Acaba zenginler, vesika an16ne tabt olmamak prtile 
ihtiyaçlarını vesikaya tabi olan fakirlerin acleye

mcealeri bedellerin iki misline temine r11:zı olmazlarmı? 

Jl11Urrir A. Teleki ~etin ve ...,ti ol®ğunda büttin dünya 
t:ld;l8at.çdanın ittifak etmiş ot
doklan vesika ve taymlama u
..mnAn fay:dalan ve 11111._.. 
l'Üe. lll'jij da\ n'!l halli ca~ 

ni araştırarak diyor ki: 
.. Ben, bu kl'tabqı almanca 

nüsh~ bir sual '9Jinde, 
pek mUt a:ıiane şu fikri ileri 
sUnnU . · 

- Ar. 

nnı - arzulanmn irmmam 
le - hiç bir kart usulüne A 

tutulmaksızın, yıe.ni ~t>rt.M>s 
ilkin kart usulüne tabi ol nl 
dan ahnacak fiyatı.na ıki h. 

(Sonu 8•. 1 la 2 de 



Vazıın: 

M. Zekt Korgunnt 
No.2 Nakil ve 

llcbtiu hakkı mahf1Jrdur 

Dünkü kısmın hlilisası 
Emir Abdullah sıkıntılı bir hatde 
faşıp dururken lniltiYI! bcm:cr bir 
~ıUr ve sese do yürür, Taze 

'kazılınas bır çu ur içinde zayıf ve 
J)erls:ın kılıklı yabancı bir ih•iye.n 
,-atıyor gorur. Kucaklayıp çukurdan 
pknrdıktım sonra ihtiyara "Sen kim 
lli.n., diye so • tht!yar da rahatı bo
ımlm111 insanlara m şikfıydçi 

ır sesle ''Klnı olursam olayım.. dt
c verir. Emir Abdullahın 
d ıne yardım va dlerlne knrtll 
n..m emrimde 90 b :ba)'itit var

&!, hiç blrı.si cnnını h:ıydutlıınn elln-
n kurtaramadı,,. Emir Abdullah 

in el m anlamış \•e mutlaka bu 
bnvdut hikdy~i öğrenmek istc
ıınıst.ı. İhtiyar bu ısrıır lrnr<-,,.lSlnda 
:Beni Mazlum k.ıbllcsi rclsi 01du{.'l.ı-
11u ve ye il dn~larda bannnn hny
d:.ıtların tecavfızilne uğrayıp kabıle
mn kadınlarını, kızlarını, lhUyarla
rmı oldilrüp d:ağa k:ıçırdıklannı rı;y ... 
ler \.'"C sörlinun ıırk m gctiremiyc.-

· rek sırtillltü dürup h:JY!lbl ved eder-. 

•Ur 
HORTLAK 

Ayni glinUıı gooesi... Şelıirdc 
canlı, cansız her şey uyumuş ... 
Ortalık zifiri karanlık ... Rüzgar. 
dmıfyor, yaprak kımıldamı~ 
yor ... 

Iımir Abdullah, ynt.1 k oda
ıımıda honı1 horul uyuyor ve bu 
uyuyuşla. bir gece e"vclki uyku
suzluğun ıacısuu çıkarıyor ... Kü
~k b~ samyn bcnziyen ltoca 
evde kendisinden başka kimse 
yok... Çünkü o, geoobri aynı 
Ç<1: .. ı allınd...'\ başka insan bulun
durmnmayı adet edinmiştir. 

F..m.ir Abdullah, birdenbire u
yan&. Dol'.:'Tillup ) atağının ü
scr'ne oturdu. Biıtilıı ktıvvctmi, 
kudretini, d.ikkatım lmlnkların· 
d!l. toplamı} n çahş1rak dı 1anyı 
dinlemeğc başladı. 

Bu di:tıleyi!i çok süı medi. Dı
oarıdan ro\ithiş b"r bayku4 "'
fSi yüksekli. Aynı sesi uyku ru 
er.ısında duymus, bu sebeple 
doğrulup oturmuştu. Onu tath 
ve derin :uykusundan uyandıran 
o korkunç, moşum ses ıştc şiın
di yino kulaklarım tunıalıyor-
du. 

Bayku · · bir de köpek 
uluması ta.k;p etti. Eour Ab
dulln.h, biısbütün pirelenerek a
$ ..ı.&~ kalktı. Dı:pn çıkarak o
tcn baykm::u, uluya.o köpeği e
\'i:n n yakmındnn uzakt ştır
tımı1k istiyordu. 

Oda knpısını actı ve ru:;~r aç-
m büyük bir korku He ıkı -
d tn rreri cekıldi. 

Yöı·eğınln snglnmlıt:11ncı, bıle
ğinin kuvvetine gtivenerck düş
m nbrmın üzeı 'ne çok defa 
y ti • z giden Emir Abdull,th, a
<'abJ. o anda nıc n ve neden 
t ıı kmuı;;t.u? Ht men üstiinc atıl
ın: k üzere bulu!k'ln bir kuduz 
k r k1c mi ka larınu. tı? 

Hayır! .. Hic ummad ~ı. hatır 
' h yal nrlen b·ı geçırmf'tlı~ı 
i 'lmlamıya<'ak kadar gıı 1 p ve 
1·0 kunç bir m hlukla yür:.yuzc, 
gof.goıe gelm' ti. 

dullah, aklına böyle bir şey ge
tirerek kendisini aldatıp a.vuta
nw:dı. Çilnkli onu gayet iyi 
tnnıyordu. Hortlak, gUn üz1dl 
yabancı ilrtiyru-da.n bMk:\Bl de
ğildi. O, şehir dışında acıklı ma 
cernsını anlattıktan sonra göz
leri önünde ölmem mi,y ! O. 
nu, her Olll) nasip olmıyan mü 
kemmel ıbir cenaze merasimiyle 
de ·.. mi~di? ölen, 
meT.ara giren bir ad:ım nrunl o
lur da yarım hem de pek 
korkunç bir halde karşwına çı
kabılircli! 

Evet, yab:mcı ihtiyar ölmüş, 
gömillmüş ve hcırtlmuştı. Hort
ln.dıkfu.n sonra da gelip Emir 
A'bdullahın kru ımn.a. dikilıniştl. 
Onu hain bakışları, gıcırdayan 
dictleıi ve gırtla.brını yakalamak 
için snıbrsızlannn kuru pa.rmq.k
la.n ile tehdlt ediyordu. 

'Emir Abdullah, korkusundan 
adem taş kesilmişti. mnnıda
mak, kıpırdamak iç.hı l:en isin
de kuvvet bulamıyordu. 

Hortlak, od.ayn girdi. Bir kö
ş.;de yanan titrek zıyalı mumu 
ştundtuU ile birlikte kaldırıp ra
fa koydu. Sonı"n sırtını duv :rn 
da..radı. Kısık, fakat insanın tüy 
lerhtl diken dik n nyıı.ga kal
dıııan yet I·or!.unç ve çirkin 
bir sesle:. 

- Anlıyorum, dedL Benden 
ltoıılcuy.o un v korkmakta h k 
lısm. Çünkü ben hort\adım. 
Horthk.ln başa çıkılmaz. Hort
lak ,iıın!mı tuvuk boğar gihj bo
ğuvcrir. 

Emir Aıbdullah, hfilfı hareket
siz duruyor; hoıtlağın · zlerini 
dehşetle dinliyordu. Vücudu 
tcrden sırsıklam olmu u. 

Bu, bır hortlaktı. Öyle b r 
h ıtlak ki çıpl ık bru:ı ayrın gıbi 
Jı • ıyor: kalın kns1 n nltma 
g,m1ülen rukur gözlerindm a
teş çıkıyor; dudaklarından vah
çı ve alaycı bıı h bessüın dö
külüyofdu. Gôğ. unden yukarı31 
açık. koltuk altla? ından n."!ağı
sı ise bembeyaz bır kefenle l·n
pahydı. Kum parmakları, Emir 
Abdu1

• hm gıı t!ağını yakala 
mak '4 n s bu-sızl ıu.r ~ıbi mü
tcmndi:y n acılıp kapanıyorlar
dı. 

Bu bortl ğın o şekil ve kıya- ı H d ·lerden bırine sorou-
fe1(> gITTlllŞ. b r in: an olm'l.~ına lar. Hayır, bu t1u yalnız misa
ihtimal vcnlem zdi. Emiı Ab- fırt re ve yabancılara mahsus
- _ muş. Bına:ınnlcyh b l'azların 

- Baş tarn 'ı 1 'ncide -
Çekiien kurad ... E şiktaf) 3, Ga
latn.c;aray 6, Feı.er 10, 1. t .nbul
spor 7, Vefa '9. Altıntuğ 2, Bey
koz 4, Süleymaniye 1. Tal:sim 
8, Davut1>3-<;a 5 numarayı çek· 
mi .erdir. • 

F ulbol sezonu 6 EyHilde liğı> 
iştirU.k edecek klüplerden ıki 
müsavi kuvvette yapılacak ohnl 
muhtelitlerin karş Jnşma yle a
<ltla.caktır. Bu mnçın hasılatı e ... • 
ki kıymetli idarecilerden Fethi I 
ve e ·ki futbol federasyonu rei· 
m ~edat Rızanın kabirlerinın 1 

yap•1rılmasına sarfcdılecc..ktir. 
13 Eyltıldc de 942-943 fut

bol mevsiminin ilk liğ karaılas
ma ı yapılacnktır. Fikstüre gö
re, bırinci haftnda Fener - SU
leyr :ıniyc, Vefa - Altıntuğ, Be· 
~ikt ~ • Taksim, Beykoz • lstan
bul por, Galatn3ar.ı.y • Davut
p a t 1-ımları knrsılaşac:ıklar 
dır. 
~ ~f(-1 un y pılncağı stntlar bi 

Jaharn aıa• ' r tarafından tcs
bit c rter ktir. . 

burada yı~·anmalan yasak clr·
ğilmış. Bwıu ö~rrenince Rahmi
n~n ve Harumin ilk işi büyiik 

g-n.çlann golgolcdiği bu suya, 
sankı • t'nel rdcnberi ha et
mışler gibi dalıp çıkmak oldu. 
Mısia Bırbek her dakikn ha,, 
Brehmen tarafından kabul edi
lerek onu Melikanın kaçınlm.a
sından v: ForhıKlın hil\•iyetiu • 
den haberdar etmek istiyordu. 
Pakat tc-lAşı ve aceleyi bir zaaf 
ve ı nlık noksanı addeden 
Brchmen, belki §U sırada bir 
ibad t ne 'nll dalmış bulu
nuyordu. 

Bu garip yerde en bUyük şaş
kınlığa Ue,crrayan Saraydı. Ken
di ine misis Birbck ila Glıcl a
rasında bir oda ayırtan Sara, 
araba.lnrdan inerek bu tek ve 
tC'nha kır mabedine girerken bir 
dah~ buradan QJkamıyaoakmış. 
İçeride imha edilecekmiş o'ibi 
bir korku geçirmiliti ve hala 
o korkunun tesiri altındıı.ydı. 
Brehm nlenn v himıet ariana 
giıltisil, ilt atı kC'nd'isine hep 
riya gıbı gclivo , her an bura· 
da kurban 1 im k ihtimulini 
ddın n çıkaı mıvordu. · 

1 şe kadrosu 

N ıha yet iki Brehmen ve bul 
ıhimırı.tkU.rlar clerek sayın Cu
r.o Prohitruun kendisini bekle -
d.IIDD.i Misis Birbek'e haber vor
diler. Misis Bni>ek onlnnn a -
rasında avlular, bahçeler, taş
lıklar geçerek bilyilk mabedin 
bir l:oşcsine götii.rilldü. Bura
da yuvarlak penceresi, duvann 
en üstünde lcUçük bir odaya 
girdi. 1Ki B en kapıda bek. 
lcdilcr e hizmcıtkirlar çekilip 
gittiler. 

Guro Prohlta bir köşede mer· 
mer 'bir koltultta oturuyordu. 
Cevı.z ağacından kakmalı diğer 
bir koltuk bu odanın hemen 
hemen biiUin eşyasını teşkil e.; 
diyordu. Artık tepedeki nence
re odnyı aydınlntnmııdığı ic;ın 
orthda tavandCl bir kandil ya· 
nıyor.du. 

Duvarda gömülü heykeller, 
kovuklarda donuk granitler, 
korkunç mnt illlhlannm 8Ül• 
tülcri ... ki bunlar ancak bilytlk 
dini günlerde karanlıli kowk<ı 
larda aydınlığa. kavuşur. yer
l~rdı. D hn ileı·ide mabedin or• 

tasında ve dipte üç iıahın hey. 
kelleri kapının aralığından gö. 
rülüyordu. Üç ilahlar. yani 
Brahm~ Vıçno ve Şh-a... Btı 
üç iltıhın hey eli bUyi.ik mcp. .. 
leler-in S3rl ziyası altında büs. 
bütün ditkar ve acıklıydı. 

Misis Birıb k, a81a giremiye. 
ceği bu asil mabede yan gözle 
bile bakmaktan çekinerek Gu • 
ro'nun eliyle işaret ettiği ce
Yiz, oymalı koltuğa oturdu. Bh: 

niye dorin bir sWdlt oldU. 
Bu koca v-0 eski binada çı 

yoktu. Mis Birbck ırkına mah-
sus ğukknnlılığına rn-
ilk defa girmediği ve alışık oJ
duğu bu l.orkunç sahnede gene 
bir ürperme geçiriyordu.. Ni· 
hayet ihtiyar Brehmcnin daveti 
üzerine anlntmnya ba,\dadı. Fer 
hatla arkadaalnnnın Ramacıor 
Rcamnı lstanbuldn nasıl gör.
düklerini, anıda Ferhadın namı 
bir tesadüfle göğslindcki Lotüa 
çiçeğine şahit olduğundan baş
lıyamk Hindir.rtaııa gelişlerin~ 
kendilerini buluşlanna ve nihn
y.et bu Lotü.e çigeğiııi tekrar o 

taya ~karmak i(jin Ulu Siva 
Mabedine varnmk üzere trene 
bindikten sonrn Mclikamn na
sıl kaçırıldığına. kadar hepsini 
anlattı. Bir gece evvel Feı'hlı.· 
dln kendi .kö~klerinde. misafır 
olduğunu anlatırken: 

A;Ylli kandnn, ayfli cinsten, 
nynı dinden ol n bu iki genci 
bit an yalnız bıraJ-,.ııuık gufle
tinde. bulunan bt:nim. Kab hu 
benimdir. lıfölikanın kaçmlma. 
sına bu yalnızh - se oldu
ğuv anlaşılıyor. Çünkü onun ya· 
tağına bırakılnn mektup ınu 
gıijeteriyor. 

Diye illi.ve c U ve mektubu 
Brehmene u. tı. Guro mektu· 
bu g&den geoirdi. SOJUa ışığa 
tuttu. Başını salladı; elini sa
kalma ~tb. Bır ıaıua dlişündil. 
Mis Blrbek: 

- Sayın Guro; dedi, Bi1..e 
Melikayı iade ediniz. Onun gti
nahkftr oln. dtğından eminim. 
Bu işte Brehmenteria aldandı. 
ğİ.nll şüphem yok. Hem onun 
temayill ettığı d Jikanlı bJr yai:I 
eancı değildır. Ohun da ıcUDJ 

·r s d ı de il · 

HinUı kanı oldıığu gibi s~in ta· 
rafmızda.n tukdis cdilmi!=: oldu
ğu da sabit ohnu tur. 
Bı~ımen d:ıld1ğı clilşhn :len 

uynnchkt:an sonra:: 
- Glll'ip şey; dedi. ~.nıck • Dr .. He/ız C•'"~ 

kı sizinl" her3bet' gelen genQ s· k . . k 1 d• Bınnaıı Senk'iıı oğlu Sükiı•ıde· 1r yan 8SICI ya a an 
ra Mahalli Senk öyle mi? Bu Kü~ilkpnzardn Mutebeı:l' · 
genç Sivnnın himnyos.indo. reşocsi sokağında 15 num:ıı-n·. 
d nu:.ler aş ıah 1!,clmiş. On nltı da oturan Mehmet dün Uıurı 
ccm~ el'rcl H vı i Senk'lerin if;a. <'< l'ilda giderken cebinde btıl11 

rotıyle h!nim tarafımdo.n i 'lretl nan 3'15 lira51nı ynnkcsicırJı . 
lco!ım.u öyle mi? Garip y . rctiyle Hüseyin isminde t•il'l., 
Br l manın iradesine nüfuz ctlil ça:rptırmı.rıtr. Hüseyin Y l 
lemez. O birçok fevkalfıde,liklcr \anmıştır. 
y mtır. Hikmetinden sual edil-,. ........... ------·----" 
moz füb t, bu gcncln başın lan T A K V 1 M 
~Y biı· felaket geçmiş ise bü-
ytlk mabud Brahma onu miUta- Hızır 98 GÜN 223 AY 8 

11 1368 
fail mlırmaya karnr vermi o
lacaktır. Bizim ilmimiz onun 
go "sündekl i reti bir liıhza i· 
çiude tekrar orta\'a cıknrn<'..:ı.k- Recep Ag .... ustos 
tır. O ı.anıan RamndÖr Racal&-rına. men.sup olduğu gtin gibi 28 ıs42 

Tcmwuı 

29 __ 
aşikar olacaktır. Biraz b"ni •--- 7 
bekleyiniz. Gidip onu getireyim. f SAL 1 

Btehmen oturduğu yerden 
kalktı ve o ine kadar Mis Bir.
bekan far.kında olmadıği bir ka
pıdaıı çıkarak karanlıkta kay
boldu. Ya§lı İngiliz kadını bu 
alaca karan.lık höcerede yapa-
yalnız .kalmıetı. . 

{AWoAt 1.111t") 

t2.00 
20.16 

_. 
5.03 
ıs.19 

Taa 
1.4::; 

22.02 

w.aa 
8.54 .. nı 

17.12 v ... tı 
bımJa 

7.50 ..... 
4.07 Vasati 



• 

En Son Ajans Haberleri 
j Büyük Miftet 

Meclisiade 
--tarafıllnllie

miş olan Numan Venemenc.tot-

ffİtttff S J8R meselesi AFRIKA'DA :'s! ==~= 
lıM'etauula ha günkıll t.opl&ntıda usulen J8ı" 
mn ~·~nma mhı etmesi ~. 

__ &, taTG/41 ... _ Her il taraf da YIRI -=: = ~~ 
lıklanıı tekerrür etmemesi. için lllllda JU tatili kann +aıııaj 
ı.lbiıtfer aıım.•. a.191yda bir darfta VHIJI ka••etle amliltemeldtr. 

~::~~~~:W:~ve. =:ı.~·•'•""JU&k hazırlamyer === 
metle kl:rşılaşılmaktadır . .Rare- Bwcii=kit ı...ın hıtiıBderi, """- .._.._,.. V....._.. ...-
ki.tın mmcesini bildirmek, bizım vaziyetin sakin oldugumı bildi- •llllPll -~ ~ ..,.. 
ve dipıamn kayıpbn ll*km- ri)ııor. Jndı77Jwiıı vui7ete ~ çesin.e nakli, h&7ftD aat1* 
• ta.ln!mderde bcılmk ... ldm o!aca.ldan an18iJbyoı- ve E• 1 . ı· d :nmrlaıma by+aıı _re~ beclell 
manı lııea.ii&.1ıtlm ·ıı;r. Av-. 'iıliıı::: , uı ' ıQ' 1 1ıı1r ~fi ıme,.,. 11fTla in e ftrihneal, Barsa vllltJ'et.l 
tralya k•;:etllııı;n' ı .ate lfar. haıllrla.ndWl j&• •• aıuharebeleri oldu rım saıfeıtfttı .. lzUere fJMml 
işbirliJJ JlllP 1 1 edlll~ >-= Pasit mllhwmet ... ... [A.A. ~-{lanrultM tira ttıım Wtaucta• ı !lJiUlar .... _ -..~ ı · t .. • k 9- -.Y'~ mtlzatcere .edlJeeeittr 

-.- -..... e9mn ~ TNsıa oı •uıa.a flllilmifffr.] 'Mftmıhltt Vekltett, ne,uncr 
TollJo, 10 (.LA.)-. Dcmei ~Her ~alıle ::.:-: ~ tiıııYji aacJ~: . umınmye btttçesindeu naklen a· 

ajansı bildi.J:tı,or: __ olelmp aıil~ I'> "'&19 Ajlmes pe~ınde kegif lacağı 100.MO liralık tahaisat-
b/i:"' lalst:ibı- at, ~er ıtaa sıe 1 1r eıl _.. lıılaıı n bilt8rı llesıml~rde fa- la Eregli Iima.mnda batmış olan 
ti) da lll1ımdiö11e cieğiJ... ..#d*lı w• deıtul e~Jlerd~. gemi leşlerin.in çıkarılması isı-
adalan llllla'llllllaı Jlilinıer radyolan, lıiA -· Ola lrıala. ~ aıt ne devam edecektir 
kuvvetleri ddı .. iıı11ı.a._ __ .lapoa radyosu ffieUlınn. ı.t! lılllıda .._. '* teY olmamı!r f..::.;:..:~~~------
niz biaatııılw eiftl!l!e aleyhine kı~ .... tir. RUSYA'DA 
müşleldir. 4decek neşriyatt.a bulw,.m llaflf tlü • uıgııiklanro.\z Af------------...:....,--~---------1 ~ hltıılyafi i!la ıilıa•tmı ipapklarındadl4 

Adiline hal çaresi 
. ~ ~ i_....- ni teı:dııte ..-YY• bırakıla

ti; Öl •sNae, ...... et•leri cak dl&laıza dava keatıpı. 
mkiÜlllıltin .._ ım? Şu kiçlik den b Sq 8 iş olur. Çünkü zen
tabım. hakkında ~ ıve gm yut 1 ı art* kara borsa. .. t?*'* ~ Y '•· yazan ya mll ıMıt ebiılıede~ fazla ih-

. ırkaç ~çre guetesi bu tak- ti.yacm -.ıa.nurr bi.r şekilde 
~~- fw.n.& •lcbılııı;a orijinal temin elllliş <tısı.ak• imkanım 
~urilır ...... , ferrüatına kavuşms..Te bu itibarla faydal• 
gırışmediler. mt

1 
JPIAir ymdaş da zengia 

ni~.~tmvrıcutar, mn aade- li~sinın llieyeceği fiya.t 
--, - fUm; tqrla cdeyım farkı ,-Zünde11 ikıendısinin an-

Ileaat ota' .,... zaruri lı- cak vtmib. ile vemuayyen mit
~ maddeten fiyatıvw milm tarda .tacağı arwi ihtiyaı} 
e~b6r-.a fhllk m.a.ddelır.'ni dım., ucuza temia 
+...n..:-_ ~ .müıakila olan her etmeJıt llrılk8.nına ıı.tışur. 
~ ~ Bil ted- Diğjlır taraftan mesela ~ 
~· ~ tapbe yok ıu.. fıyat- sunu liiir İsviçre fnmKı yerme 
~-- g;itt·kce ;yiikw•mea ve bu ttç lsvfıliıe-frangına tetlrıırik ede-
~temadi PifteJ~ fasit •ir bilecek ı •"hiç şilphemaken
dai :e o1aa ....... {tok mik- disi.net' tll 9liBli pahaya 11111 o
tarda üğıt para. ÇlıkaııDa) mün lan ş tli' n stok vUcu.da geı. 
~olması ititı-.ıi,.ıe pek biıiylik tirmija W>.-ıyacaktır. Va
ıçtim&i eıhaamiyeti ha.iE koru- kııa. oma.~ vesikamn ken 
;v;ucı.ı tedbirlerdir. llesaıi ma- disi.ne temill w liiı miktardan 
ı.,;emıar bu diieU.nre ileclir ki fazladır aırı....., bu fMla.lığın da 
~ Ufllllime. yaai 1D41lfua ve- fiyat ~ J'Ü,111 hu blr 
s ka, kart ve ta:yınlama sistemı- haddi ..,...ktr. lJlııteer hyh 
ne ba§v.ı.ırurıar. zeIJgin •ta•ıiat- Y8flM ~ 

VllMJia Us W•._ AllC8L; kendiaiılıe Wr Us vücuaa ...-
~ m.,.lalwrlat- tirir, ~ ~ cllpoculuk 711-
Ş ba tahdit v w U3U· pamaa. 
~ kimlerin ~ile- Ka.l4t ili .. -a -~ 
~uu. e 4.;rdalandıgı.uı mccli- istifaıdaMaapllıi&~ 
yelim: Bellml fikiı' ka- kir o~ .,... -~ 
~~ kari: Ye Wlıltft u- faydaliımrt en w • d • .. 8~.._ ancak zeaginleı- fay- deyec• fiJllt fia' 's ....,. 
+ı •tar. Zba.. ~rımn de edm nm r > ' r fallil'ı. 
tazfahğma rağmen ak yort- Jııif8 dağl-tılaeak enakı ~ u
+t-an ....._. ,.... li'8i- de ei- caza mat edetıek erzak f!yatıa
zem ?~bu~ htiy~ ınaıcl- :nm. ~tir w flılılirtlm 
del~nm. fakirler.in.. de teJ rit vergilere sam JC&pmai ~'t'elline 
;i~ fiy~ tlııdaı-ilt ederı.. bat iha ..,..••k zeWfı. 
Mbı&i ang.ıakır fakirlerden ni Ne cı t tıııır. 

elliıet daha. ~ fedakRrhk • Btı usulden JDEmllun olnıipıı 
~ meıvki ve kabilir&ttect~ en tfmseter ımıe* m~ 
er. . ı.te lla'a ._, 'danlılr. 

Çinldi bmliMı lıilit w tice· 
nı6 ye~ m'i~ elaıı 
1 ciaten kqıl:M• ._. ... 

dr. U.u* a• I' 1 • ki 
'Wll"1 )"'' h ft J8riba* ~ti
.. IMııiıl _.. ftJ ad 111111 iılıi "fi&
~ le Hnj idn lh auretiyıle 
1 t .... .,, 1 'P !ilik ... be
... edlıbilea ıanı11 mr- va· 
t ,,, 1'ig: ..... ,.. ki dm· 
'w=zr gm --:..aa1:ak Jıara 
11or-.. nıikı ıaat tıtw oıv 
...... , ....... -.da 
tarihe kan.şır, ....,... gi-
ier." 

[U] YuN.' da ise bu yüks.ı 
Jlic fİıİllile yok ki yüzde kırkın 
fevkine eı1aaıf., baz maddelE: 
FUıcie- JiUaii baöl *i ,_ - Uç 

~-=~~--~::_..:_:~~~~~~~~~~~~&1&~1Ml~e~geçı~ u.illir. ""-' ta.t.a 

mücadeledma çekin.meyiniz. m.. - ta,....._ lr:wşı taarruz.. 
Hindistan taınJdarına hüm- 1arma desm elııllillerdir." 
yet bayr ğım, bir da:ha inme. İki t1ıımf • llllllrlamyor 
mek ~ere <Wıeceğiz! ." 

1 
Lmıd~ Ml&.iyetli bir 

~ ıa:ı ~r:: ~·asa ildiğbıe ati-
yosunda bir 1ılt1lk irat ederek re, Amılıinleelr " Rommel Mı 
"H!int kongre part.isını.n biıtüa sırda pet yakmıla 7eni bir d•
Bindistan! temsil etmedi~nı .ve be vuralıiJmek iı;ııill hanriaJ>."4 
thgılteren.ın, harp sonunda. H n:- kt- ..ı ...... _ 
distanaı hi.irrtyet vereceğini• ma ı2A.uuaı.. 

aöylemiştir. Rommel maın·ı ve ta.ak 
Amerika ...,.,lan da, Hinl ba.kmundla yeni tııkviyeler bek 

liderlerinin laaıeketlenni yer- lemekte tıaıunuyar. 
li.z bu.lma.ktadJr. Al&Dla.ra Göre 

Hiik• Un Tebll«t AJmaa oniuları lıle.şkomutan• 
hmn•n '6.dirdigw ine C(>re, Alınına. Bom'bay, 1-0 (A:A.) - Hji- n&u.& rk 

JiUmet taraandan neşredilea avaş 111Çakları dm aab!\h e en 
abliğ: aaıatllrde El Atlmeyn'nin il-" 

Bugün Biiiı6at şehrinde ~ m-•~ İngiliz Wptlı mevzileri
'""ı ..... b d 19 • ve motörlü tllllllt toplulukJa.. 
~ ır ça.rpışma esnasın a -· muvaffake rtf bir ~kil•e p6 ~ B • -dan -™ ~·~ 
ilcisi aldıkları yaralanıı tesırıp- bomhı.lamışts: a ~eyn'nin 
.le ölmüşlerdir. Şinıdıye klııfar 8 kilqmetıa Iİltlll batısıncla 
m 

7 

tsoda 34 pGUa .. n JlO'" roplu bir alde tımnan.J!!iil• 
lis amiıt .,..mmuştır. 1:.va- düz b ..... 
lılardaıı dordü hastahaneye taşıtlallllf& 1'.aqı g6ı aı;ıaa 
kaldırılmıştır. sa.vat uçaldll·mus tarafı~ 

MiisUinıulara Tavsiye. • it w yepfm_... 
Bombay, 10 (AA.) 111 • 

- lıiıııliliıi nisıi • t ı lreaııJi 
~ Qalt ttftNıkeM 
Jlıiitle flar*9U i ., •t ı .. imi· 
_, mm iııt.-iıl- • Hiı& lalJll.. 

Dl --- YMiıt ~ 4alıil ı.llt ell'esı ate- met et--...-. -

lmaııyalif 11kaz Yl
Ülll lllecektlr 

Saracoğ 
dünya ı _ .... 

'ııtrk Wlltr ... 
tin ibünL111Phıj 
TaırS iıltflrMU ve 
nllllan teea"6m 

dinle - ferde 
aflil P:JErd's bi 
lığın bir ıdeal ' .... eti,,.,. il -·---· kiyeyi. şimdiJle 
letetia .. ,.. 

iMlf .... " 
brqttriUk 
lan Jnafte'ft alit.ra 
BOl'l~ .. , 

İstanbul denim Komutanlı 
,_,. ,,..., •e tlenlz gedlltll · 

tabul ed r 
D&MlZ. CUDMlL 
2 Deais Oetli 

laalar alınacak 
A - Bnluadn!glan 

11' ~ 
B - Cecftll 

nıfına JS-1$. ün 
lardlr. 

ı - tatan 
fl&anlıul 
caatıarı . 

.& - 1r ... + mtidd 

ohalıına •lr•e 



S BAR 

Müess :remizde druma KADlN ve IDlKEK kol, cep sanUcri, mnsa, duvar 

sn:ıtlcri, olt.ın ve pllıtin ni:iaıı yu:ıUkJcn, kıymetıı taslnrla suslti ÇiÇEK ve 

PLAKLAR ve yeni "Şevallye,, )U:ıliklermın Lengin Ç<\Jitlerini bulundur-

duaumuZlt bHdirmrklc şcı cf duy:ırız. 

No. 9 Ba,ak 

H4 elınaıılı 550 Ik• 

No. 9/A 

] 20 eJmn!; n pırlnnt:ı 620 liı a 

Saat mağazaları 
No. 21 

23 clmaş 
:: pırlanta 

e ı 
Pirin9 \P. bakır çhi Uo yapılmış, )~, ınowre ,re fi; 

gefir, yepyt'llli, l~ir bir tekne saillı1rtu. Görmal{ ve , 
isti.yenk-.l'in KaJanus~ l\Janwgoz Yıani Ustaya m~ 

Goz T 
DR. NAZMİ AZİZ SELCF..N 

llMCki llnstaluvıesi Göz Mi.itOOassısı 

Her gün saat 14 den 18 e kadar &yazıtta. Çarsı1' 
:ti4ım'~Y durağı ·karşısında 99 numaralı muaycnclıaJlc;ıı: 
hastalarım kabul eder. 

A O R E S: ISTANBUL, EMiNÖNO CADDESi NO. ı .345 lira 

No. 25 
19 eJ..nae 

1 pır~nta 

265 fıra 1 Devlet Dcmiryolları 

T. lŞ BANKASI 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 
2 İldncitcş:rin 

Keşiicsine a.ynlaıı 
İkramiyclt~: 

1 adet 1000 Liralık 
1 ,, 500 " 
2 " 250 il 

14 " 100 " 
10 " 50 " 
40 ,, 25 
60 10 

(640-8213) ..... 
36.S,086 lim 50 kuruş keşif 

bedclh Gölcrakte bina teınel in
şası ı ... -ıpalı ı.arfla eksiltmeye 
konnıuşl uı. İhall•Si 19-8-942 
çnrşHnıba günü saat 15 de An
knrada M. M. V. 4 No. lu satın 
alına komısyonund.ı y:ı.pılacak
tır. 11k U-minntı 18,473 lira 46 
kuruştur. Taliplerin kanuni ve
siknlarilc tek.lif mektuplarını 
ihale saatind<'n bir Ra..at evvel 
ko~·ona vcrrucleri. 

(652-8252) 
• • • 

30,000 kılo koyun veya sığır 
eti kapalı ;.ı.arila eksiltDH'"e 
konmuştur. lhalc~i l3/8/942 
J>erşembe günil sant 36 da lz
mit postahane l>arşıE.Ind:r As
keri Satınalma komisyonunrla 
yapılacaktır. Koyun etinin tah· 
min fiyatı 120 kuruş ilk temi
nntı 2700 lira. Sığır ~tinin tnb
min ifyatı 90 kumfj ilk t~inıı· 
tJ 2025 hraclır. Taliplerin kamı· 
ni vcsikalarilc teklif mektupla 
rını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. Ev
saf ve şartnamesi Ankara, 1s
tan bul Lv. t.AmirlikJeri Satmal· 
mn komisyonlarında. da görü· 
llir. · (613 - 8097) 

Sahlbl: A. CcmıılccJdin Sara,oljlu 
Nttriyat Mudurü: M. Samı Kırrnyel 

e;ısıldığı yer: ( li, Bekir Gürsoylar ve 
A. Ccmııleddın Sııraçoğlu Matbııası} 1 

Devlet Demir Yolları Sıvas cer atelycsj için tesviyeci ,, t 
hn:mıjhndan isteklilerin Jtaydnrpaşnda Birinci ve Sirkecıdc lY 
~c1ıac m6:10rlilklt"rınc mlırııcruıtiarı (8

11
• 

Muhammen b~-deJı 1~25 (on ~ltı bin rıltı yiiz yirmi b<.'Ş) lıı11 
(Üç vu:ı C'llı) adet demir knryola (24 Agustos 1942) P;mır1C"ll gı 
(15,45) on llcşı kıı k bı-ştt; Haydarpaşnda Gıır bınası dah lınclf'f;.J 
tıırafıııddn k. pnh z:ırr usulıle satın nlmacaktır. t= 

Bu i~c gıı·mck ıstiyt•nlcrin - 1246 (bin ıki yüz kırk alU) ıır• 
Sl!n sckız) 'kuruşluk muvakknt teminat, k::ımınuıı tayin cttı "'ı \ 
tl>klıfle.rını muh1<!Vi z.arn:ırını aym gün sant (14,45) on dorou 
kad;:ır kvmisyon tt'ıslıgine vennelcri Jflzımc.Jır. 

Bu ısc ait sartnRınelcr kcunisyonılon parasız olarak cı .. ı;ıtıl 
(il!;· 

10/0/942 hırıhınde yuıiırlü ·ı- girmek üzere: D. D/214 NclJı 
D./241 No.lı kuru t\wııı ve n. D/252 No.lı lskcndcrun _ JI, l• P 
felerJ k::ıldırılrnışt.ır. Kuıu iı211ın naklıyatı D. D/242 t.ınfcVC 

Hnydrırpaşa - Sırkcq dcnız naklıyatına mahsus D. D/512 N~l 
ğı.;tirilıni~tir. 

Daha col< bılgj ıstasyonlardnn alınabilir. (6449 - f 

11'>/S/tı-42 t:ırıhirıılc yurürlii(ıe gjrmclc Oz~rc (K:ıplıc;ı) l1 O 
~t:lure t.ll'if.-~ıııc gıı ımştir. Daha çok bilgi fatasyonlardnn tılıı 

(5064-~ 

Fenni Sünnetçi EMİN FİDAN 
l~vlcnndc sun net ;ı; ::ıpılımı ı mti nit ulmıyan l:ırla tnsradan 
bılh.IL' a unıwt ıçın ğcle'l "" g:ıyrlmuslıınlerdcn fcııııen bu 
nmdıye;: c ıhtıyaeı obn y~ ları bı\yuk, küçük olsun nmc
Jıy:ııl.ırı ınu.ıy. nı•lıAnı>mcl.c kqJnylıkla yapılır ve istirahat-

leri temin olıınur. 
Kabine: Bc~ıktaç Erıp Aparbmanı, Tel: 44395, 

Evı: Suadıye, istasyon arkıtftı, No. 17. T~I : 81773. 

iin/versite Rektörlüğündefl 
Fen F:ılmltc:" •. mcle l ~nçıyarı Bot.anık DoçenUiğı nçıkt.ır. JJıl 

ı.,n 2/11/942 I':ı,:ırh ı günli yopılncaktır. Namzetlerin bU ~ 
haft. C\\ el tczlerını "u ıniş olınnl.ırı llı:ıımdır. İsteklilerin .sıfı 
nülus k:ıgıdı oıne;,:ı, ılnıı hııviyclıni gösterir fiş (fıslcr tcdrı" Jl 
mind<'n istcne<'t:l,ur.) ve 5 fotoğrona 25/10/942 tarihine kndilf 
bnsvu ı·ınalnrı. (85 t S) 

KiYE CÜ 

AT B 
H İVETI J 

N AS 
füınılu~ tarihi: 1888 - Scnnaycsi: 100.000.0flO f,ir1' ti 

Şube '\·e Ajans ndedi: 265 

Zirai Ye icari her türJU banka muamclc ·ri 
Para biriktirenlere 28.800 lira füra.ıaiyc ~ rıY01 

~ u:;;;;~~~~~~~~ 1 
Zir<Jııt Ilnnk36ında kumbnral: ve klımbarnsız tasarruf hl'i'1'1' 

en nz 50 llr:ısı bulun:ınlıırn sen.ede • defa cckfü·l'ck kur"a jlC • 
plfina eörc i'lııramiyc dağıtılrK'aktır. ~ 

cffd ,1 Lf1alık 4.000 LI,. 1100 aded llO LlNlıtl ~ 
• • a.mıo ı.ıo • co • ~ 

: tQO : := .l 18Q • • 
1 

DiKKAT: Hcs:ıpl:ırııı ki pa nl:ır bir !'<'ne •çiııdc 50 f"•1 düşmiyeu~ llir:ıMiycı çıktı ı t:ılt lırdc '1 !'O fr ~nai; le ... r 1 
j 

Bur' dört det 1l Mz..rt. 11 ii.e.zitnn• 1 

llil ve U Birin ·.liauun tıı.rllılerlode i'Ckileod.ct.lt· 


