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Almanlar 
Barlıol • Mosokva 

demlryoıa 

istikametinde 

Veni bir 
taarruza 
geçtiler 

Taarruz 
inkişaf 
ediyor 

--0---

Ukraynada yeni 
şeblr~er işgal 

edl!dl 
--<>--

Cenupta Rus 
taarruzu 

a kim kaldı 
--<>--

Alman harp 
gemileri 1aaliyette 

Odiınculac 
Halkı nasıl sovduk· 

ları nihavet anlaşıldı 
----o------

Odun nar hı 50 kuruş indir, ildi 
fakat bu kafi değildir 

Fiy.ı.t mürakabc komisyonu, 
dün öğleden sonra va'i ve beledi
ye reisi Dr. Lütfi Kırdarm reis
liğ'i altında yaptığı fevkalad~ 
toplantıda odun fiyatlarını tet • 
kik etmis ve çeki başına 50 ku -
rU§ indirmeğe karar vermiştir. 
Bu karara ımzaran odunun ev • 
velcc toptan fiyatı 435 kuruş i
ken 385, perak<!nde 560 yerine 
510 kuruşa olmuştur. 

Vali ve belediye reisi Dr. Lutfi 
Kırdar. 4 saat kadar süren içti. 
maı müteakip, gazetecilere şu 
izahatı vermiştir: 
"- Komi~yon. odun fiy.;ı.tll\rı 

üzerindeki tetkikler)ni bitirerek 
yeni narhı tesbit etmiştir. Şim· 
divc kadar mer'i olan fiyatların 
rliksek olduğu anlaşılmıştır • 
Mevsim ba~ında odun maliyet 
fiyatlarım tetkik için mahalline 
bir belediye memuru gönderil -
mişli, Bu memura verilen malO
mat yanlış olduğundan narh d~ 
yanlış esasa müstenit olmuştur. 
Toptancılar, verdikleri rnallımat
ta odunun çekisinde 25-30 kilo 
kadar bir fire farkı ~östermiş • 
terdir. Komisyon da fiyatları bu 
fire farkım naz.a.rı itibara alarak 

(D<'\'amı 4 iincüde) 

Arjantin de 
bir isyan 
teşebbüsü 

{) 

(l'll7'"' t ilnl'i;ıfo\ 
Blr Sovyet ha\'& dafi topu fııa.llyt>tk' 

Bazı bava subayla· 
rı istila etmişler 

Yeni t nglHz bombardıman tayyareleri 
Avn1pe üzerinde 

Palermo 
Ve Rodos 

..-
adası na agır 

bir hava 
hücumu 

P alermoda 
infilaklar v e 

yangınlar çıktı 
-<>-

Bodosta llllltmet 
dalresl ve bir çok 

binalar ydUldı 
Kalılre, 1 (A. A.) - Orta şark 

İngiliz hava kuvvetleri umumt ka. 
rargahmm tebliği: 

1talyada Palermo şchrlle ~. • 
nı 28 _ 29 Eylul gecesi 1ngılız 
bombardunan tayyareleri tarafın. 
dan muvaffaJuyetle bombardıman 
edilmiştir. Şehrin elektrik santra• 

Bu ,sabahki 
·Sovyet tebliği 

Cephelerde 
şiddetli 

muharebeler 
oluyor 
~ 

Poltava tabliye 
edildi 

Moskon, 1 (A. A. ) - Bu sa. 
bahki Sovyet tebliği: 

İ>ün bütün cephelerde şiddetli 
muharebeler olmuştur. 

Dün hava muharebelerinde 30 
Alınan tayyaresi düşürülmüştür. 

M08kon. 1 (A. A.) - Sovyet 
istihbarat dairesinin geceyarısı 
tebliği: 

30 Eyliil günü kıtalarımız bil· 
tün cephe imtidadmca muharebe. 
lere devam etmi§lerdir. Anudane 
ınuharebelerden sonra krtalarımız 
Poltava Şehrini ta.hliye etmişler -
dir. 

Tebliğ 28 Eyliil günü 65 Alınan 
tayyaresinin tahrip edilmiş oldu. 
ğunu ve Sovyet tayyare zayiatı • 
nın 27 tayyareden ibaret bulun • 
duğunu il8.ve etmektedir. 

tzlaada açıklarında 

Bir Amerikan 
vapuru daha 

batırıldı 
Stdkbohn, 1 (A. A. ) ~ Ofidcn: 
Danimarkaya airt, olup Birleşik 

Amerika tarafından zaptedilen ve 
Panama bayrağı altında seyret -
mekte olan Sezar namındaki va • 
pur, İzlanda adası ~ıklarında ba. 
tmlmıştrr. (Devamı 4 tıncüde) 
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f T ahiir ile . Zühre t 
B O YOK AŞK MASAL! 

Yazan : ISKENDER F. SERTELLi 

Takında HA 8 ER Slt1111larmda . 

Moskova 
konferansı 

---0--

..... .Amerllla in glllz ~'"f klll Çö,,;il 

selaretlnde bir 
IEabal resmi 
yapdacall 

1\losko\·a. 1 (~ .A.) - Ameıi• 
kanın Moekova sefiri Steinhardt 
ile İngilterenin Moskovn sefiri Sir 
Stafford Cripps bugün A~erik~n 
sefaretinde bir kabul rcsmı ve bır 
akşam yemeği vereceklerdir. İki 
yüz 'kişiyi bulan davetliler arasın. 
d:ı. bilhassa ikı sefaretin memur. 
larr, kordiplomatiğe ve ~nebi he. 
yetlerine mensup birçok zevat bı:· 
lunmaktadır. 

Çör~il 
Bugünkü 

harp vaziyetini 
anlattı 

Dün lord Beavcrbrook ile Sir 
Stafford Cripps öğle yemeğini 
davetli bulundukları Amerikan st• 
farelin.de Steinhardt ile birlikte 
yemi§lerdir. 

Amerikada 
31 lnglllz ve rramıız 
llarp gemisi tamir 
ve tecblz edlUyor 
Fladelflya, 1 (A. A. ) - lngi. 

liz donanma.smm Mançester kru
vazörü tam teçhizatını ikmal için 
buraya gelmiştir. Vaşington hah.. 
ıiye neza.teti İngiliz Fredra.kc 
muhribilc Kaliforniya ticaret kn.ı.. 
vazöıiinün Bostonda tamir edil
mekte olduklarını bildirmektedir. 
Amerika.da teçhiz veya tamir e
dilmekte olan İngiliz ve hür Fran. I 
sız gemilerhıin adedi bunlarla 31 
e baliğ olmaktadır. 

-o-

Gemi zayiatı 
üçte bire indi 

ıranla bir ittifak 
muahedesi 
hazırlanıyor 

--<>---

Rusyaya neler 
gönderilecek ? 

-o 

ıstllA tehlikesi 
bAIA mevcuttur 

-0-

" Almanyanm Rusyadan 
sonra nereye saldıracağı 

belh değıldır ,, 
(Yazısı 4 üncüde) 

nuenos. A~res: l (A.~.) - D.N.B. 
Arjantin harbiye ~uzın, ordu p!. 

yade mllfottt,,l tuğğer.ual Giovanclllyl 
g{ıye. mutnı.:avvcr olduğu bildirilen 
bir isyan tcşcbbU 3Ü l:o.kında tahkikat 
yapmnğo. memur dmiştir. 

Harbiye ıınzıı ı Torıazzi, general 
Glovanem u~ gö~tükten sonra der • 
hal Paranadan gelen reporıan tetkike 
baıılamıııtır. Umumt n Ucttlş bu rapor 
la.rda. tayyarecilik mektebi mUdUr mu 
ıı.vlnl tarafından t>IY .!c ktınlannm 

gcrl çc!tllm.csi hrkkında harbiye ne • 
zaret\ne gondertlcn Nr telgrafı ince. 
lemcktcdlr. Umu:ni mUfcttişc göre 
mUdUr mu:ı.vlni C11rlo mercl!n{ tet!a -
vUz etml Ur. C'arıo şııml blrlncl lU. 
mene lmmand11 ctm,.kted.r. Arjantin 
hava ı,uvvc~lcrıne mc-nrup diğer Uç 
subayın dah.ı lst fn cttıklerl bğrcnıl

miştlr. , .......................................... , 
I VAKiT 
qazetesi 
1 O günHik tatilden sonra 

4 birinci teırla 
camartesı 

glnlnden itibara 

Yeni bir 
neşriyat 
hamlesi ... 

&er gtlD 
& sayla 

3 karaı 



orbana17le Zelzeie 
mıntakalarında 

5 milyon liralık 
inşaat 

yapılacak 

ingiltere ile 
istanbulun 

kurtuluş bayramı 

Maziyi lnkAr Uo' ,,. 
etınlYB ~ 

ı;oJ1) 6t 
' ' ' . bU }ali'JI~ -t.-1 tıiı 

Es!d Rama:za.nlarda. iftar sofra.. 
lan bir çiçek bah~cslnc benzerdi. 
~-vıı. re~llnln, kırmızımsı gül re
cellnln lfuıJ, mUnlUr.ı erlpnln pat
lıcani, '~!'enin koyu kmnw, Un 
nnbm yc~il Jınyrmm san. Şeftali· 
nin .g{lmllıt rtıel'...fn dalgalı. gelin 
d 1'fn bu lmm ninen mı a.ndrrnn 
renkleri, gözleri bir renk ,.c ı~ıl• 
zlyııfctl içinde bmı.ktr, insan, bu 
gUzclliklerl bomınmak kııyguslle, 
taba!tlara ellerini uzntmdttan -ç.e. 
Mnircli. 

Sus:ımla.r yağlı simitlerle, yu. 
mumlı pideler, r~l - hem kaç 
türlü - pastırma, sucuı., z~Jn, 
knşer t.ab:ililarınm etrnf.ına., bahçe 
g(ıbcldcrinin etrnfına dfüllen mini 
mini &lın~irler, yesll tacb bodur 
canılar gibi dlznirdl. 

Zemzemle, tuzla bozulan oruç. 
tan sonnı.. hoyrat eller, bu b:ıhı:e 
nln ortnsmda gezer, tabaklardan 
çlmlenlrdi. Hcle, tab!l.Jtlarda kaba. 
rnn, ~ k:ıymakb, fıstıklr ,.e eüt
le yum~tıJmrş güllaç tnbakla.rmm 
ne h~ manzarası vardı. Tıp'kr, 
kar toplnmıa benı;crı'li bunlar .•• 
Bakır mn,ra.balardan, hlllfır ~ 
bllerden, ince oo:roııklarn. üzerine 
iiyetle:r yazılı gUmU kup:ıbm bo-

ltılnn 511Ja.r, içimizdeki hararete 
ince blr serinlik çel<erdi. Fakir ev. 
de, en ıı,.c;:ağı dört bt~ kap yemek 
piı;e:rdi. 

lftnr sofraJanmn en ~ta. ,.e en 
itiba.rlı yemeği soğanlı. pa.strm:ıah 
yumurtaydı. Ve Saksonya kbeler• 
de sof'rnya. ~elen çorba, adeta bir 
hasretli öplilür gibi i~lllrdl. 

Çorbadrul, ymrrn:rtadruı &onra 
hangi yemek gelir.1i ! Herhal<le, 
et, ynhut. tavuk. .• Fakat etin kaç 
türlüsU, kaç ı:esıt pl~rllml~l. Ar. 
kadn.n sebzeler, sağ yağlı, zeytin. 
ynğh ııclnele:r... Sonra böreliler, 
tntlılıır. 

Bn;;lln, eski Ramaznnlnnla sof. 
:raya kaç çeşit yemek geldi:1fni ve 
bunlann ~yısmı söylcmlyecıeğim. 

Delili O!l beş, ~iki yirmi, belki de 
~innl bcs ... 

!llüb:ılUğn ettiğimi .zannetmeyL 
nlı, o dc,irde, bir fıl:ııra e\iilde, 

Cumhuriyet 
Yunuıı Nadi "Devlerin döğü§U,.ıı. 

den bahıetnektedlr M:.ıharrlr Rus • 
Alman tınrb:.ıun muttemeı netice. 
lcrlnl an'atar:ık öyl" diyor: 

"J>Gnynnrn bllt!in n lu•ı1 eıslı\blyct. 

lr.ri Lenlngradla Od~ın ömürleri. 
nl savılı gtınlere irca etmclctc oldukla.. 
n halde yalnız Rıı lur bu o:ıcı.•kllcrln 

kolay ltol :r dUşrrJyeceğinc hakikaten 
rsılmaz olr lmruıntıe inanıyorlar. 

Bu m:ıbsur mevkilerin kibetl ne o. 
lıınıa ol u o Jrunao.ttekl kuvvet mü
cadele mhunun .,JddPtlne t\J4met sa. 
yılmahdır. 

ııuıasa çolf bltwnf bir gözle bakıl. 
dığı mlD!Ul şarkta iki hU;>1ik dC\in 
gtiroşmekt<ı '>ldnJ:;'Unu ıe Um etmek 
ır.aruridlr. Almnıı pE"hll\""nntntn bu lşt.e.. 
ki kuvvet v" m:ıhnreu zaten mal(Un. 
do. Onun kart;mntb Rıı11ynyı unml • 
dueıı.ntbn QO!t fn~la b:r kudrette gtir. 

'rten bUtUıı dilnya mUtctuıyylr ol.. 
du. Güreş J:D ııszjk dt'l'frlcrine yak -

Bu ad~ Otuz yaş ar.nda ka
d!tr görünen ve konuşma tarzın
dR Karadeniz sahil şehirleri a_ 
halisinden olduğu anla<=ılan iri, 
yarı bir gençti. Yüzlinde uyku· 
suz ge~irilmiş b;r ~eceyle slirekli 
bir korltunun jzleri farkolunu. 
yordı . Sözü o açtı. 

- Şeyh efendiciğim! dedi: O· 

cağınıza d\!votük. Çoluk, çocuk 
bir haf tadır büyük bir korku 
içindeyiz, tir, tir titriyoruz. Evi
mize cir.ler, periler ~\lf:allat 
oldu. Bır dakika rahat!mız kal_ 
ma1ı İyi S"tte o1sunlar (1) m 
gazn'bmı tah.-ik edecek bir ~ey 
de vapma.dık. 

MU terinin u-run sürecek iza. 
hatmr bir iFarctle kestim. Suale 
giri tim: 

- Peki, bu tasnl'ut ne zaman. 
danb~ri ba .. 1 !ldı ? 

- Bir hafta oh'Yor hcc.:?,fendi. 
Geçen cuma Recesindcrberi .. 

- Ne :zaman ve nasıl taarruz 
ediyorlar? 

Ak«arn old11, vnts· okunup 
e-1 vak <'ekildi mi ev~" ra.ıin gG. 
rültfil r bar1ıyor. CıınM tavan a. 
rasında, kir<.>mitlerde, duv~r bağ 

Ramııza.nda, dört beş kap • ...:.mıek 
pl5tlğinl söylersem, öto 

1 
tarafınr 

nrm iz layas edin. 
O de' lrlerde, Ramazan yemek 

lcrine - tab;r caizse - kö e
menllk ,.e milur~-ındarlık yapao 
çorba lıakkmda da manzume, ka. 
sldelcr, murabbalar, muh:munes
ler yarmak Metti. 

.Cunlard!\n aklımda kalanlardan 
hlr ~orbana.me31 na.klediyorum: 

Kana kuvvet, göze fer, batna cL 
liidır çorba, 

tııetl cua deva, mahzt grdadır 
çorba, 

Sağlnra, hastalara. ayni şifadır 
çorba, 

Ağniyn dostu, muhibbi fıkaradır 
çorba, 

Hasılı Mhişle ekle sezadır ı:orba! 

Sa.hnei lUpte ağız laabmm ilk pcr. 
des'dir, 

Her zaman önde yrUilr, etame 
sergerdesidlr. 

Bence hep batJ\1 beŞqr, çorba elli 
gerdesidir, 

BUtün efradı ccanip "supa,, per. 
verdesldir; 

Alemin sevgilisi dense bccndır 
çorba! 

Ram:ıza.nda hele, bin can ile her"' 
kes gBzler 

Da.ha gündilzden anı, midci hıili 
özler, 

Çorbaya dair olUl' tıofrada yağlı 
sözler, 

O ise bs.kla.vo.nm rahmr durmaz 
dUzler, 

Öyle bir rahbcr badıhavadır 
çorba! 

Ekş!U, terbiyeli, ba§lar ise ahenge, 
Giri!;!ir tah'ı !Jikem, nağmef ç(j,ıgA. 

çengc, 
Boyanur ldseye, efkira g6re her 

, renge. 
Dar boğazlarda girer, girse ka.g:k. 

la cenge, 
O zaman srtıkile muhtacı duadır 

çorba ... 

lu\EDRf 

lnşarak t"-Ok buhranli bir eafha geçL 
riyor, \ '6 herkes lmıH edetı\ ndL'8 

alm:ıdnn milatdelcnln verf!blleceğl ne. 
ticeleri heyr.c:ın!n beJ<tı~·or. n 

Yeni Sabah 
HUscyin Cablt Yalcın "Avrupa Is. 

..yanı,, 'bnıılıkJ.ı yazrsmd:ı, işgal altında 

bulunan dcv'etlerdckl kaynaşmayı an. 
ıatarnk diyor ki: 

''lıısanlur btr kcro ~1ikııel< bir dn
.a uğrunda kurban veya [>Chlt ohnnk 
lmkAnlle k rşı13'mca manyntıznuı ol.. 
mu, gibi lhtlynrl:!nm lmybederler vo 
b.Byntbrm mal olııc8't fed:ık4rlık • 
tarla muknv~mP.t cHnl .. mez btr lnclwp 
lchıde sc\·e ıı wc ntilırlıır. 
~gnl kunetıı>rl Avnıpıut:ı. hıi~ le 

ruhi bir tııttdnt ynnıttıklar:ı glln hl • 
\Un Avnıım.), kıMıllkrlı1c dUşıııun b •. 
lurlar. Bu:;-tlo ı,tc bu nıht h:ılotın 

oo,lnngıcuıda bui:ınu~ aruz. c<ııt mu. 
amclelcTtn, bunu lmte vıırdırmalrtan 
bn ka bir netice bu"'' ctml)ecı"ğt zan. 
nmdııyn.,, 

Nafıa VekAletl 
hazırı k arını blttrdl 

Ankruııdan bildirildiği.ne göre, 
Nafia Vck. eti, zelzele mmtnka. • 
smda yapılacak :imar ve inşa işle. 
ri üzerindeki faaliyctlıü bitimıek 
üzeredir. 

Vekiller Heyeti karariyle sa.rfo_ 
lı.:naeelt 5.000.000 liradan 2 mil • 
yon 82.000 liranın ilk planda. sar. 
fı için hazırla.nmilj olan projelc -
rin tatblkma da başl:uunıştır. Bu 
parayla zelzele mınta.ka:una dahi: 
vilAyetlerdc 19 ce.uu:vi, Erzin • 
canda bir belediye binası, bir hos. 
tane, bit' tcbhirhane, bir ,·ilAyet 
ve hilkfımet konağı, 12 adet ·aza 
hükfımet konağı, müteaddit ilk o. 
kulla.rla hasara. uğrıyan binaların 
tamiri yapıl.au.ktır. Burulan ba§ka. 
hususi idarelerle belediyelere yar 
dnn. edilmek üzere 270 bin lira a~ 
nhn.-ştrr. 

tn.~ edilecek olan hu binalar. 
dan bir kı:smmm ihalesi yapılmış, 
bu ara.da 19 ceza evinln inşnema 
başla.nm13lır. Diğer taraftan Er • 
zuıı.unda doğu yapı kooperatifi O• 
diyle b!.r teşekkUl faaliyete geç • 
mişUr. 1lk iş olarak 1~ ev yapı.. 
lacaktır. Bu aynı BOnuna doğru 
Nafia vekA1ett mUtehossısla.rm • 
dan mürekkep bir heyet En:inca. 
na giderek yapılacak binalar:n yer 
lerini tesbit edecektir. 

Gümrüklerden çtkarrlmıyan 
mallara hükı";met elko3·acak 

Ticaret veklıleti, İstanbul, .Mer
sin ve İskenderun gümrilklerindc 
bekletilip de bir türlü sahipleri ta 
rafından iUıal cflmemiş bulunan 
matara ai.t mühUm bir karar ver
miıı tır. Verilen karara nB?.arnn 
'tha1 sahlpkri tebli~t tadhi.nden 
itibaren bir hafta. içinde malların: 
gUmrUklerden ç!'.knrmadıklan tak • 
dinle hUk!imct, bu mallara el ko. 
yaı:a1't.ır. 

Tacirlerin, mallnrmı g1.imrfikleı-. 
den çıkarmamaktan mak.,a.tları -
om, maliyeti arttırarak fazla kılr 
)iizdesi temin olduğll anlatılmak• 
tadır. • 

Bir Macar ticcret heyeti 
f!ehrimiı:Je 

Türk • Macar tiearct anlaşma. 
smın tat.bilmt.mda kolaylıkla tc. 
min edilmesi için ticaret vekiıleU 
lle tcmnslardı:ı bulunmak fizcre 4. 
k' ilik bir Macar heyct.i ~hrimi.zc , 
gelm1ştir. Jieyette Macar bankası 
müdtirlerlnden doktor Hallas da 
i~tirak ctmoktedlr. 

Noksan meiıtep kitapları 
Ankamdan gelen ha:berlcre ga_ 

re Maarif Vekaleti, nokcıan kitap• 
larm on güne kadar yetiştirilmesi 
için tedbirler almıştır. Noban :·•. 
taplar meyanında. ilkmekteplerln 
ikl, üç, dört ve beşinci 5llltflarmm 
okuma Vitııplnrı il" tabiat ve or
ta mekU>plerin tarih klteplnn var 
dır. 

Yeniden dört milyon 
lirahk bir ticaret 

anlaşması 

Ankarada ·yapııau 
müza ereıer 
bi zere 

Ankarad.!ın blld!ril<Hğlne göre, ln • 
glltere ile ı:::<>mlcl:-:tlm!z arasında. dötr 
milyon liralık maı mübt-lyaa ve mu _ 
badclu'.nl tsıtlhd:ıİ eden yeni bir an. 
ınoma akdl ~çln Ankarada bir mUd • 
dettenbcri n.Uzakcrcler yapılmakta • 
dır. 

Müzakc.rc!·•rin bugl.Uılcrdc bıtırl • 
'erek nnlıışmanın !mZ ~ıınacağı ısanıı. 

maktadır. 

L~se bitirme imtihanında 
muvallak olan tc:l:!be 

EyliH devresi lise bitirme ve 
sözlü Jmtihanlaro giren talebeden 
muvaffak olanlarm listesi hazır • 
Jıınmli!br. Listeye göre: Cumhu. 
riyet kız lisesinden imtihanlara 
giren 8 talebeden ikisi, Çam.I·ca 
kız l~lnin 21 talebes'nden altı. 
sı, Ercnköy kız lic;esin.in 65 lale 
besinden 11 i, İstanbul kız lisesi.. 
ntn 31 talebesinden 4 ü, lstanbu1 
erkek lisesinin 140 taleb.csinden 
41 i, Kandilli kız l!acsinin 9 tak· 
bcf;inden 7 si, Kabat.M erkek lise
sinin 142 talebesinden 14 U. Galı!· 
ta.saray li.scsinln 13 talebesinden 
3 U, 1nönU kız lisoomin 70 talebe. 
sinden 33 U, Vefa lisesinin 36 tn. 
le~indcn 12 si. Pertevniyal lise.. 
sinin 27 talebesinden 18 j, Hay • 
darpa§a llscsinln 369 talebesinden 
87 8i son sınıf eleme imtihanla • 
nnd:ı muvaffak olnmı:ımlljlardır. 
Bu imtihanlara Çamlıca kız lise • 
einden 2, İstanbul erkek rsesin • 
den 4, Lıö:ıU kır; lisesinden 9 Lale. 
be de eleme imt!hnnlarnıa lştiralt 
etmemi!;tlr. 

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

• Şoförltsr son yap:I n yUzrlc 35 
Z3.mmı da az g<SrmU~l"r ve bclculyt'. 
ye mUracant cdrrek yc.;ı! zam talt'bl.n. 
do buluınnuı!ardır. lal.ek tetkik olun. 
maktadır. 

* Dan de Beyoğlu, l{adık!:ly ,.e BC'. 
şıkta., kazaları dahlllnj" vapılnn !tol'! • 

troller nrtıe .. stnd" 85: wıo cksll ek. 
mek mtıs:ı.d.rrc olm!lş. ıtnn aahlt>lerl 
Cl'ZS.11\Q:hrılmıtıtır. 

:Jf. Bcledl1e, Hıı.scJ..."' hastanesinin 
etra!ınm gcnlşletılmPıı~ i!:in b!r proj" 
hazırlamı§tır. Bu pre,Jeye göre tram_ 
vay yoluna kadar o1 ı:ı!1 binalar fl!llm. 
itik edilerek hastwıe oobçesi cadde • 
den bnıılıynenktır. Fakat tahılsat 

k!fi gclmedlğlndcn bu •ıe gelecek B ... 

ne bUtçcst l:c ba-:lnnacaktır. 
• lnhl.!larlı:ır id?l"e:ı 1n' .ı 22 numaralı 

motörU, Şi e linıırnm:ı bağtı Dervl§ 
:notörlle, evvelki ı;ec..· llmammız.3n 

r.arpışmı§tı:-. MUs-'l~"le n~Uccs!.nde 

her iki motör de t;"lr hasara uğnıml§
tır. 

Bü •Uk Röporta ser,si - 24 - Röpor!aiı yapan: R. YAVUZ 

Merasim programı 
bazırlandı 

:ua:ı:ı~ ı na~uı I' ••JUlıru"" ~" 
ta. Jnkllr ediyonu • C'"·cl ~~n rt' 
bwıdan krrk sene ı.-w- iıl' 
ve huıı:ün okuduğunntı ıçıııa0..,if 
dırgatlı-nruz; romaıı111r r O~· 

6 teşrınlcvveı a;ı.ı.zartcııl (\lnU, la • tf'k realist ol&m ·o".{t~.' ,.cııitl :1lfl 
tanbulun kurtuluş hyramıdır. Bu lnr !·ine mahdut bir z~ıU teli'1)lrııt 
gDnU tcalt için gcnlı bir pr~ram h'1· tcrcdıli :re,·k '\"'e - ~ere!' ~fjtf 
zırlanm:ştır. Hazırlar.:ın programn hcs:ıbına. hareket bi ll1;.5t 
göre ı;Undllz ve gece resml ve hususi devirlerini olduğu P ~ 

1 . d ntyor. de bUtun ~lnalar bayrn; ve elektriklere mcmlo;lerdır.,, en ,.1 (ılc '" 
donaruıcnktır. Me:aslme saat 15 te Şair .. Xeılim" in n~1"0~-f' 
Sııltanahmet meyanm1an atııacak 21 1 n1 bize 'e bizden S<J 11 blttı bt" 
paro topla b:o~ıanacaı,, gc~t resmim• tlrdiğtni kabul i~iıı 0t ııeuıt11 t1 
1.§tlrak edecek askerl ve sivil kıtal8J', nıak kiıfidir. Şinnsin 11 

.. şılf ,rr 
suıtanahmet mf'ydan!lldıln tramvay men >-~~ ~-a.sm<ı:' .otı:;11nıt<~~ 
cnddcslııl tal<ılx'n 'laıtııtmc çıkacc.k • lenıne..-sı kome.dıd d ,,.ııı e.rf il' 
ıardır. lbt bir c"ertıır; c ırU 1 ii!"°' 
TaksimıJ3 bando mmka i8tlkl0.I de\'rln <lü~ünü.5 ,·o Jiac 111 eıc'' 

marşı ç:ılııcak ve §CK'! dlrcğlno f&n. kii!iÜk e!>erdc fC\' ·lfl1İ"tit· ~ ,ı 
ıı bayrağımız çelnlcccktır. ııundan nıel olarak ta 'ir e<li )')ltılf' 
sonra, şehtr mcdisl azasından bir det Pa.5noın "KısııSl-ıcdir· ,, ırJ 
z.at ııe yüksek tııitsil gençliğinden hir bugün de J!;en~ 'e ~Jntlb3b dlf'" 
talebe nutu;c}ar sısyli)Cceklcrdir. MU • Xamık JiemaUn, rı ı.11 ~ 
tcakibe!l geı;;lt resmi yapılacaktır. geÇen cariyeler, bO~~ıı!O ~·tıl' 

Gece, vali ve bclcdiyn reisi tara • esJrciler, mesir~l~~buıoitıtıl'' ,e ~; 
fmda.ıı ordu ocre!ine Taksim belediye uydurma mıdır. ıığıJll ı01' 

Arnın ut br~·ioln 1•00
., 11111 ..,.f• "'Ozlnosundlo bir z~ya.fet verilecek ve ft"Ul" ti'.,. 

" nnk hai;.ını bnlın'7 ,,At•, .ı..11P. 'bayram bat.uwlerllıd de kutlanacak. n • ~uv 
müdür~ Recaiı.adeJtı 11~ .. ı 

tır. dası,, n<bkl &l.afrnnfnen ,e ~e,11 

Şarap fiyatlarına zam hoppa, lıenılln! ~)', 0 ~ 
t.nnnedca Bebrıı7. blrklır. y.J"1 

yapıldı t:a lır& tiph"•r:i.ıdcn al ğOI' o eP ~ 
Yaş üzüm fia tlarının bu yıl ~ük- nm ''içtimai haı.t • 1 c~cı>I btr/' 

sek füıtta kalması inhisarlar ıda. ~ıiıcl tahlil eder ıu ıuır.,1 h- r' 
resinin şarap Hatlarına zam yap. kjki bir biJıJiye ?eni~UdiYe ';~;et" 
mıuıını icap etUnni§Ur. Mlthııt Efendinıo -rlJl Y- ııtf 

Bn zamma göre, 85 kuruşluk manlımnda bilo o dc~•)lllı1't ~ 
,misket şara.bmm . i.şcsi 95 kurusa. ni bulmuyor ınuru~f. 11 tıı~~ t<f 
45 kuru«luk 1Jİ~elcrf 50 kuruşa, in "Turfanda mı )oı:ı r· şer..;. 

" ttıJıe • 5"'..1 ı 00 kuru§luk oofra şarabı 120 ku. romanında geçen ı;t')" er. 
ıru§a, 70 kuruşluk .şl.şcl~rl 80 ku• 1ih M~ndl, i tnııll. :B•~t J;l ti' 
ruşa, 3:S kuru§luk §1.Şelen 42 kurJ. Hanım, Kazın: Be>ı bel' ,.,,,,,ıf 
şa, fıçı şuabmm l<ilosu 17 kurUfj ı Mehmet ım~odl, • ııııle~~ ti' 
yerine 20 kuru.'jl\ satılacaktır. adıımlartlır. s~..ınl p aııı-tt1S1 ~ 

Milli müdafaa vergisi bu zamla· nin "Ser&üze~t" te :ı;onıııı.~ 
ra dahil değildir. ~ eller, cariyeler, l'O ~ir ıUiJ) ıı 1 

:ı mağa..'>ı ••eıı realist ğl tsll l>.,tf 
Teknik tedrisat mü•tqarlığı bile e.<;erioc koY"~~ı~ıiıtl ıı· ~ 

Yeni tekn.[!{ tedrisat mtlııt~ hııkiki tiplerdir,,. ~ııı· ı•ı.,,~ 
Rüştü Uzel çalxşmalarma baııla • Mna tercih ederı aaır" 11) >" 
mı~tır. Milsteşarlığın merkez ve elli kuru a. sa.trtanllc Jl(IJPt:ıe 11' 
la§ra te5kUatı yakında tamamla clci!ldir. Bugün r btik r•~!l ııi' 
nacaktır. ma ta: Ahmet \ e wırrlr tı 

Kız teknik Bğretim mUdUrlUfU_ iilt\i~k kaç ıııu ~ 
ne. yüksek tedrisat şube mUdill'11 rlz. • .0 t(lfll~t \ 
Nureddin, erkek tekri.k öğretim Hibeyin Rahnunı & ntıtı"' tıi' 
müdUrlüğünc de Ankara erkek sa· ıla rc:Mlte yd'd.tur d ~ SJ'iC o'I 
nat okulu· muallimlerlndc:n Fuat dır! •·nabWJi cadd6' k.rı1111~, v~' 
Unuer tayin olunmu tur. hayal ,.e üınitierlitı.ll"riJıi ~ 

Sanat okullannın bina, libora • ''Ahmet Cemil'' g odl d~ e ' 
tuvnr ve atölya ihtiy~lan da tes ra eadd l,. ode ~ıtcJ>Dİ~~~ 
bit olunmaktadır. )'Or nıuruz? Gall!u. '}'ilrit Jj~ 

razrlmL5 olan bU • afli't te 

Sıhhat müdürleri arasında 
yeni tayin ve nakiller 
Ankaradan blldirildl~ne göre, 

R'zc s·hhat mlidiırli Vahap Dlyar_ 
bakıra, HakAri sıhhat mUdürü Kfı• 
zım Rizeye, Bayo~lu hUkumet uı. 
bibl H.auf Edimcye, Kelkit hükü
mct tabibi FOruuuı Suşehrfue. İz
mir E!ıref~a hastanesi tabJh1c • 
rir!de::ı Baha, Kııstamonu tmrazı 

zlihreviyc dispanserine. Eyilp 
hükumet tabibi f bra.h!nı Bcycğ -
luna, Refahiye hükumet tabibi E· 
ınin Kadmhana, Kadm!~anda:ı EUr 
Jıan Ccrr'll pa~'l. dahiUye as1stnr
lığma, doktor Orhan Birge Anla'· 
ya memleket hastanes!ne, Bartın 
hastanesi operatörü Bahir Burdur 
memleket haata.ricai operatörlüğü. 
ne tayin edildiler. 

Beni, İsaya kavll§muş havva· 

mütereddi :te\'k 'c cdiJCı::. ' 
ri hesabına ıuırcl•et ,, 1)1'~ 
mel'<hın.'l gctirilntiı;tl:ı.~!11 • ~ 
kılibmı ıl blrt ·rlt1'1 .;1 ' 
nıütefcl.'ldr ,.e 111~~ s!~rıı' 
lachy a biz de btı., ıııı?':ı;.i;: 
içtimai lnkı!Abıaıtılll ı0ııJı'P~lil. 
ı.-nda mlitefckldr ,-e (loJfJ 1 ;I 
mWn fedakiıJ'Jf.o~ıı fb11 ~1 ~ti 
ni buluruz. JnlctliP 1ıı~" ·~•ıtl . il tll o;ı'V 
ruhnrda gi1,lj gıı 1' ıçtı> ol f 
e-ı iyi yakıp pı.-nı:ı 1111 ,.,tı ıııJ 1 

ı;,1c.!rl ·at yalnız erdeJI ~ 
~ihi ksettircn ~bi'"J tfıe/J 
rettir1' Resllınt r.doliitli'ı 
terinden t:iritlir: bcrdr Jf 6UP 
-· h • d \'fl A ~ n, esen e .,tr r 
de... ccJlr.lili r1ıt J 
Eğer bizim liır'.k efil ed 

bi.)·u.tımız bile r0~ct'ıcr& J."' 
bi;rat farih1cl'f, Dl rı;uctfC rl' ;ı 
rat dersleri. UniV~bl'ııt ıı .,,o 
)"'\.f fakülte.si. cd;;-ıı6 Jlll~:.tl, 
profcsiirlcrl Pe rıı;ır»i:ıJ 1 lô'ıll 
Dünü lnkir, keD ·r pli< 
bııı:ka hir Şf'.Y de6fld• · f.Jl' 
~hm! .J' catt 

Kaa•" 

• rikr gibi karşıladılar. Kadınlar 
sözü birbirlerinin ağıınd~n ka· 
parak bir haf tadır geçirdikleri 
korkunun tafsil~tım anlatmağa 
uğraşıyorlardı. Beni oraya geti. 
ren adamdan bir odanın bana 
tahsisini istedim. Evin arka ta .. -r o. 11ı11f-51, ı 

f ak. b k . ...I' lı~ o " ra t, ı arsaya a an en genı~ o- ISTANBUf· •· ' \ 1 F 
dadilerinde, dış kap1amala~ mak için her söyleneni yaptık. ma biraz tütsü. huddam aynası da.smı gösterdiler. Oraya girdim. ş E 11 ı n 't t 'i ı pfl 
yük ara.balan koşar gibi bir gü. Fakat ne fayda .. Biz bu tedbirle· denile:ı cilalı çelikten yapılmış Tütsüı~ri, dua kjtapları, efsun ıfl 
rUltüler duyuluyor. Derken efen. re baş vurdukça onlann hiddeti aynamı, daha bazı lüzuın1u ede. ve cinleri teskin edevatını önüme TEPEBA.ŞINIJ.1 "ıSlf ..,~ 
dim. oda kapıları açılıp kapan- büsbUtür arttı. lki gecedir gi1- vatımı aldrm. Birlikte evden ay. rlizdim. Beklemeğe başladım. ORA :rı 1" ıı 
ma~n txLşlıyor, arkasından evi. rllltülcr, taşlamalar so.bahlara rıldık, Balatta, Tnhtaminare so. İnsanların ciruere, perilere ve ... b;ı ~ıı ' 
miz tw:;lanıyor... kadar dev4Jn ediyor, Nihayet kağmda Hacıle.r çıkmazı denılen bu kabil g5ze görünmc7., fena'ığa 1

•
10

·
041 ;::;;0.sı: c:P .Je) 

- Her ırece aynı saatte mi er dün btr ahbarn sizi sai;iık verdi. dar ve kasvetli bir yoku~aki eve memur mahluklara inanışı, ilk HAa1LEf (5 per' 
luyor? Geceyi de devamlı güıiiltüler geldik.. insanlarla beraber hasıJ olmuş •rı 

- Evet efendim .. Her gece ay. içinde ~ocult <:oluk bir odaya Ev, ahşap ve köhne bir bina telakkilerdir. "' • • , Je 
m saatte •. Bir kaç gece evin ci. toplanıp uykusuz geçirerek sa. idi.. Çıkmaz ı,;r yokuşun tam Bize gelinre: Ben bile yetmiş aJeııfl A 
varında gizlendik. Gözetledik. bah karanlığında buraya koş. karşrsma isabet ediyor. kapısı. beş yıllık hayatunda bu inanışı l•tiklal cD 1.1/flpr_tlJl 
Yine ev taşlandı fakat kimse;i tum... Ne olursa sizden olacak nın iki tarafında taş du,·arlarla tasıdrm. Fakat bir defa dahi ci· KOMEI g/S11s ~'f'Y 
göremedik.. şeyh efendiciğim •.• Bizi bu dert- hudutlarunış bol ağaçlı, kasvct'i ne, periye rastge1medim. Sana • ı.ı Je) 

- Pcka'a .. Bunun için bir çare ten kurt4-rın... iki bahçe bulunuyordu Eıvin ar. tim dolayı ile perilerle, cinlerin ı.to.t'.ln ç.aşını 8~ tJI ef 
aramadınız mı? Genç adcıma, akşam üstü ge. kası mukabil sokağa ·bakan kö. en bol bulundukları rivayet edi • - t ::o. " (6 P 

- Ar.unaz olur muyuz hoca- lip beni almasını. bu geceyi avnt şeye Gocııklann oynadığı arsa len ycrlertie dolaşmama rağm.en Kibarlık budaltı•' '~ .... , 
efendi~ Evvela zabıta karakolu. evde ge5irerek cinleri, perileri yanları d:ı bahceydi. Ve .. Dört rastlamayııını hakikaten garip • ~.,$'' 
na haber verdik. Sonra, konu defetmek için ica.beden şeyleri cephesi de acıktr.. tir. İşin daha tuiınfı. herkes ba· 1'~f" t? 
komsunun tavsiye ettiklerini vapaca.ğımı vaadettim. Pazarlı- Evde. akşamın yaklaşınasiyle basından naklederek türlü cin BEYOOLU RALft 61• ~4" 
)'aptık,. Bahrcde!ti incirin d;bine mı ~ri tik. Otuz cil altına muta- ayakla:nmıs aile cfrn.drnı bulduk hik!ye'eri, peri masalları tek • ~ S , 
§erbet döktük, geoe1eri ihlht bık kn'dık. Adam çıktı, Ritti. Bunlar apacık bir heyecan ha: Tarlar. Cadıların tasallutları, Bugün ıı de, gec<' 

8 ~ıP 
rif. fıt'hn ve tUrlü Emreler oku Ben de gündilzU diğer mUaterile. vası ifindeydi'er. Bn,eı1~n örtülü hortlakları.rı türlü zarar veren btrdeD: ,_, .. d~ ~ 

duk, dört bir yana üfledik. Kırk ıimin dertleriyle meşgul olarak iki kadın. anal~rmı11 etek1~rinden maceratan, cinlerin dO~ün alay• ı - Şimal deıw---rll1 'J"' 
(1) Cin ve 11erl'tr kalk araS1n• dükkan sUvrüntüsU. }evlek tersi. gecirdim.. ayrılmavan en bü:rüğü sekiz ~n hemen herkesfll kulaktan 2 - ormıını.ar P~4ııı 

da isimleriyle amlmazZESr, bıt çörekotu tütsüleri verdik. !yi sa· F...za.:na bir saat kala sn.bahki yaşlarında ÜG çocuk ev halkını ağıza anlattığı hik5ye!erdir. a - Yıı.nııyan tı 
____ • .,_e_m_bo_U....;c;......;;.ad;.;;..;..la;.;..n""'d""ı;.;..~..;.;ır"""ı"'"a""'r.._ ___ ~ı"°;:..::t:!'.:te~o:.!!ıs~ı~ın.!!l~ar!..:ı:..:.n:..cı~' zc::::;ı~b~ı.:..:n:.:..r ..z..:;'a::.:t::..:ırt:...:!.ır::...:-:..._.::.a .:::.d.::n.m~~:.:ld~i .• Hnzırlandım.~):~'i!aEn!!:I·:__lt!!_anfr1~a~m~l!!ıxy~o~rd:!!t~ı.:..:.· ~-------__:_~.__:~..__._:_·_~~-(~D~c~,~·a~m~1~'~11~r)~~!!!!!!~~~-~~ 
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~~ 
~~d~ Revü 
b ertıbine 

KiM ÖDIYECEK? de memura ııey.;ı belediyeye 

Belediye oduL narhını 50 
kuru§ indirdi. Lı'itlediniz de 
di~~at buyurunuz, 20 para 
cle~ıl, 10 kuru!. değil, tam 
ellı ~uruf ... On para üzerin
~e bıle haHaıiyet göstermesi 
ıc.~p .. ede.n bu makamı böyle 
buyu~ bır. hataya sürük/iyen 
b~le~ı!enın odun fiyatını tet
kık ıçın ~un mahalline gön. 
J;rdiği memurun yanlış ma
lumatıynıış. 

ödetmek teva olur mu? .. 

BANDAJLAR 

Gazeteler /ıabcr veriyor • 
lar: Tramvay b12ndc::jları iki 
aya kadar Romany:ıdan ge. 
tirilecekmis. Mit/,immi, ban. 
daj!arın I:elme!İ değil, ban
dajların, .~ehrin-•i.zde buluna. 
cağı tarihe kac."ar tramvay 
a::ıbalarrnın sPlcrlerind; ak. 
saklık olup ulmıyacağıdır. 
Bi::.e öv[,, gelivor k'. lıatırr 
sayılır bir rriktar tramvay 
aral>aları bu ta .. ;hi pek bell
lemeclen clepolara girmek 
arzusunu izhar eclecekler .. ~~Şlanmış Z . 

~:,~~~~'h:: ·~~Iı ve Ehemmiyeti 
1l' ba ~n!1Z<le . de Revü On yedinci asrın sonlarında baş. resmi yakılryordu ve buna mUma• 

' .Bir ga.:ete: "Şimdi yarım 
mılyonu kim ödi_vecek?,, di. 
ye soruyor. Evet kim ödiye _ 
cek? y anlıf malumat t:etiren 
memur mu? Halkın esasen 
ödecliği bir rabammr, şimdi dir. R. 

Milli Kutüphanemizde biiyük şehir

lerımize dair yazılmış kitaplar: 
"' i t~.tta lç~j· Snzh, sö1.lu, lıyan ve 130 sene ~ren İng.ltere· sil isterik hareketler vukubuluyor~ 
,'" lııı.""IQp Cd 1 ,01nıak tizerc 1''ransa harplerinde gemilerin tnh- du. Aksiliğ'e bakrn, Havke ikinc'-

'~ıııı 1lniıııtı ~ğ hırta.kım snlı· ribi hedef ittiha7. edilm:i..c;sc de. tf'!irfa ' ortalarında Torba.ydan 
~la.r. J."aı.:lndirmc'k yo- ça.rpışm.a.larm asıl sebebi ba.'}kadu· Brest önlerine gelince Fransız do. 

\"a~n. 

d~ Söılı t nasıl! •. l.ı Dononmalarm çarpışması, Mfnor _ --·--·----·-----· 
• li.ıı, la)d:ıh~~~ yerinde, ka ..-eya Cebelültank, şimali Ame. 

S~t Joıs gozune batan , rlka veya ıiarki Hindistan. Seylan 
t it~ lll!Jıı.ı uru da. ~ıkç.a veya Hint adalan iç.indi. Mulıarc
or;ı11-.ıttıınıa sa.kmmıyan bir be gemi.q bu muharebeler esna -

~111\ ~tinJ Y:nekten son- smda bazı tebeddülata uğradı. Bü
~,11 °tk~n, r: e k 0 nu5& lmnu- yütüldti. 1666 scnı>sindeki geçrıı 
~liııcı f>ö~n b~ .. r~k ı~ık. yazımızda hikaye et tiğbni?. Hol _ 

e dıırnı buyucek ka- landa _ İngiltere arasındaki dört 
r'tl, u tuk_ Arkru.la. günlük harbe iştirak eden gem:. 

. d(ldj_ Çok lcrden en b ü y ü ğ ü ı 000 
. ~tlcta tandır i ltiı' t o n 1 u k \"C doksan y ü z 
\'. Guip gür b:~ l'e\il oynn. toplulul<tu; yüz sene ı;onra ise 

~ ~ gİitilUk e ım. 2000 tonluk gemilerle çnrpL.:;ıldı. 
htrı 11 Sôyl~ • Ruyter 1666 da 91 gemiyle 81 ln• 
L~t ()]dın:k laı.ımge- giliz gemL;;ine karşı harekete geç. 

~ ~l\l r, eks~ft'11ln birçok mişti; Nel.son 1805 te Trafalgarda 
" \'e lrtn noı..-talar, 33 e k:ıl"§ı 27 gemiyle harbetti. 
t derbed tınıiyetıc saml- Yani gemilerin tonajı arttı. Ialcat 

1 
~"'~il~. Cl' gayretten harekata iştirak eden gemilerin sa 
"'' ;:'% "- dır ()ldum; halkı- yısı -~idi Maaınafih her geminin 

......... '"il eree • """~ . 
llıtıı~\;llıtdiın e ıtibal'Sll- mürettebatı mühim miktarda art_ 

tart ftle~ı. mrştı. Ruytcr zamanındaki büyük 
~ '\ lr: hıııin hl ~:ı ~lba.... gemilerin 450 • 700 adama ihtiya .. 
'~ııı. tl'!ıhıde rşru e\'ri göste. er vardı. Yüz sene sonra bu sayı 
~~ l'eıu r :Sedime 800 _ 1200 o çıktı. Bu kadar co~ 
iltr, b ~lıPııllu gene ka- mUrcltebata ihtiyaç gösteren gt• 
'~ ~ retııağaıa sadrazamlar, milerc bahriyeli yetiştirmenin 

ı.u... ~ h~r n, kalfa kıı- müRkUl olduğu görülür. Denize ıı-
ı ~tlııcı Y ••• l•a.kat hiç dam alıştmnak kolay bir 5cy de-
~1\ıt't~ hcrbtJi b" ğıldi. 1ngiltere ve Fransa arasında 

~ 111~1.:ı.~ .. <ırt.ay ır bar,lm. 1763 sene5indc imza edilen ~lh 
~tıt~'<Qa ıraı"' ~ıknu5 ,.o muahedesinde, Fransızların Yeni 

'>ı.~llç lı.I <le." ·e ~,lınıo ge- Fundland sahillerinde balıkçılrk 
ı~l!Jıı~l'lı ~i;~ b_uıunan etmelerine müsaade edillp e<iilm'
b.:' ~o ".'il Sonra aylı çırpı. yeceği uzun uzadıya münakaşa e. 
~ .. ~ u lerı0 ellerini çaı> dildi Zira donanmnnm ihtiyacını 

ıııtıı.ı~- e ka,-ust · · 

F. LUTZOW 
lfontr. 4. miral 

nanınasmın 51\'ışmış olduğunu gör 
dli. Donanma ı;arka. doğnı yol a'. 
ııuştı. Şarka mı? Demek ihraç 
kuvvetini almak için Kibernon 
körfl'7.ine gitmi.<;ti. İngiliz amirali, 
.:elkcnlerin yanına mendil açtırır 
derercsinde diismanı takibe koyul. 
r;u. lfavkenin donanması, Fransız 
donanmaı>.ma tam ve tehlikeli ka• 
yalıklar arasından körfeze g '1mek 
iizereyken yelişti. Havke'nin san • 
<.!tk ı;entls1nden, muhareb(' hnttr. 
nn geçmek ve <liişmann saldırmak 
emri verildi. 

BuluUnr. denizin üzerinde sar 
kryordu. Deminki rüzgar fırtmayn 
dönmhştü. Dalga.la.r deniz sathm _ 
dan altta ka.Ian kayalıklıırdn kö -
pürdü. Buradaki deniz \'ollannı 
bllmiyen doğrudan doğruy°İı ölilme 
"1diyor demekti. lngilizler böyle 
dUşUnUyorlardı, zira kayalıkların 

verini bllmıyorlardı. Fakat Hav
ke: "Frnnsız gemilerinin geçtiği 
~·erden bizim gr>miler de g~er ... 
rledi. İngiliz amiralının bir hedefi 
vardı: Fnınsızlarm sancak gemisi 

Frans1z ağır har:p gemisi ''Te • 
ıc., mlitearrrzla truırruza uı?rıynn 
sancak gemisinin arasınn ı:-i.rtil. 
Teze, en nğır toplarını da kullan. 
mak ıçin en alt lombar kapa.klan.. 
nı ııçtı. Lakin deniz açılan kapn:k
hrdan ıçeriye girerek cesur ge -
miyi 800 kişilik mürettebatı ile 
beraber denizin dibine çekti. Te • 
zenin yerine geri kalan diğer iki 
gemi geçU. fakat Havkı:ı'nin gc -
misi buıılnn <la bertaraf elti. in.. 
giliz gemilPrine gelince, hepsi bi. 
r~r hedef seçmişlerdi. Sahilde uin 
lerce Fransız ~Ikt.a. vı.ıkubulan 

17 acı ve 18 inci 
asırl&rda Edirne 
Milli kiıtüp!tan,..nizde vatanımızın \ar' h. - f 
d 

· l ı ı cogı-a yasına 
aır yazı mı! eserleri bugünkü dılimize çt>virerek 
basmak, bir tabi için, pek şanlı hir 15 olur 

muharebeyi se~Tediyordu. Karar•. Yazan : Reşat Ekrem Koça 
iik basınca gemiler demir atmak 
mecburiyetinde kaldı. Fırtına. içlıı. Bugün Türk genci, milli tarihi. 
den hülıl top sesleri duyuluyordu. ni öğrenmek için ~n.zetelerle mC<.: 
Toplar tehlikede olan gemiler tıı· mualann tarih ~ayfa ve sohbetlt
rn.fmdan atılıyordu. Gemiler do..cı• ri.yle mektep kitabından başka 
mu, <iilı'man mı? belli olmuyordu. hemen hiçbir eser bulamaz diw• 
Kimse bilmiyor, k'mı;e yal'dım ede- bir hüküm verebiliriz. • 
miyordu. Muharebe tahlisiye san· Tarih kaynaklarımızdan eski 
dalları arasında devam ediyordu. 1 harflerle basılan eserler, derya _ 
J?eniz tArnfından sahile atılnn n - dan bir katredir; fakat. bugün, 
öaınlar sahilde boğuşuyorlardı. Universit.eyl bitirmek üzere olan 
Güneş doğduğu vakit Fransrz san. gençlerimiz eski harfleri okuma -
cak gemlsi kendini düşman gemi. .smı bilmiyolar, hususi derslerle 
:er.inin içlnde görUncc ka.m.yn otu• öğrenmiş olanlar dn mesela Na.. 
rara.k mürettebatı tarafından ate- ima Efendinin dilini' anlam~t.an 
§O verildi. Muharebede 21 Fransrı Acbrlirler. Zengin tarih ikaynakla. 
gerni<ıl batmış. tahrip ed.fintlş, el· runız salahiyet sahibi niışirler ve 
rafa dat";'ltJlmış veya muharebe e- fedakar, münevver tabiler bekli _ 
demıyecek bir h,ale gelmiı::ti. yor; bu hususta. tabiliğin Maarif 

Vekaletinin sırtına yüklendiğini 

ını .. tır. 

c•) 1 nri yaJ'.I 29 Eyliılde c;ık· görüyorıım; pek tabiidir ki, on &e• 
kiz milyonluk bir milletin fikir 

terbiyesile uğr~n bir Vekalet • 
ten, herhangi bir milnevver \'B • 

tandaşın yapablleceği isleri de is. 
Leınek. insafsızlık olur. Korkuvo_ 
ı·u~ ki, bu münevver tabiin, tAbl 
lenn gcclk.mesi, sn.yISı ~ ilzü bul • 
~.ıyan o sn.lfthiyct sahiplerinin 
dunya hesaplarını tasfivc edecc'k· 
!eri zamana. kadar u.r~rsa tarih 
kaynaklarmıızın tab'ı bir havlı 
zorl~tır. ' · 

Bu hususla, Hnlke\·lerinin bil• 
hassa Eminönü, Bursa ve Konv 
halkevlerini.n faaliyetini jilkra~. 
ln .kaydetmek isterim. ( ı) 

Evet, niışlr ve tAbi bekliyrn o 
zengin tarih kaynaklarımız ara • 
sında. bliyük §ehrimlz hakkında 
Y~lmış birtakım et>erler vardır 
kı, vatanımızın tarihi coğrafyası 
bakmımdan fevka.li'ı.dt! kıymetli<liı. 
lc:te, bugünkü tarih sohbetinde bi 
ri on yedinci, diğeri on sekizinci 
asırda kaleme alınmış iki Edirne 
tarihinden bahsedeceğim. 

~ t\lı. ~dıtn • unııı ancak balıkçılıkla gcçıncnler, ba. • 
~ ~ · "· Arknda- hkçılık eden deniz adamları kars.• 

l.ıı ıco~f'ıııl'k? d . . lıynbilirdi. 
l'ı ~ lta.\'lJ. Cdı. Uızdc On sekizinci ı'isırdn.ki İngiliz - iri taneli dola 

yü}ts(>klerden düştükleri ve sukut 
:;ırasında ba.zJ knnunlara tô.bı ola • 
rak istihaleler geçirdikleri tetkik 
edilmi,Ur. Elektrikli hadiseelrin 
~ık !ilk meydana geldiği zamanlar. 
da dikkat edilirse havayı kara 
renkte kesif ve alçak bulutlar kap 
lamış bulunur. Bu cins bulutlann 
alt tara.flan koyu esmer ve U.St ta. 
ıafları atılmı§ pamuk ~eklinde ve 
kabarık parlak olur. Bazı defalar 
l!fu.klarda hu manr.aranm eşine tl'
sadüf edebiliriz. Hacim itiba.rHc 
pek bü}iik olan bu hiıdi.<ıe buluUa-

• Edirneli Hibrlnin EnL~lmis:ı.fi. 
nn adını taşıyan f<:Ai rne tarihi 
(Hicri 1046) 1636 da kaleme alın
mr!}tır. Bu tnı ihtc, Edirne, 1stnn
buldan sonra. Türkiyenin en bli\•Uk 
beldesidir. Yolcuların konduk.tarı 
hanlardan ba.c;ka, bazılarındn tuc -
ca.rla.rın, baulannda dn sanntknı·
ların yerleştiği 18 bUyilk ham var
dır: Rüstempa.şa hanı, Meyvn ka
pnnı hanı, Kurşunlu han. Hıı.lıl 
Pn§a hanı, ÇöplUce hanı, Koyun 
Musa hanı. Ham llmüddin hanı, 
M e z 1 d b e y h a n ı, BU .. 
yük Mehmet Paşa hanı. 
Mehmet p&.'3Jllll hamamı yanmd:ı 
diğer hanı, dikicılerin oturduğu 
Ekmekçizade hanı, Postalcılardıı 
ırnrkçUler hanı, diğer KürkçUlcr 
hanı, Knt.Ir hanı. Rltpnzarmd:ı 1.ki 
kapılı han, e\"Vcldcn esircilerin O. 

lurduğu ve JG3fı da saraçlarm çn.. 
lrşt·ğı r.:~ir hanı, eski kapan hanı, 
ki eser.n yazıldıf;'l tarihte yeni bir 
meyva hanı yapılmış, bu han mu
attal kalmış, hisar içinde bulıır.
duğundan Ynhudhane olmu.5tu. 

:\ 111111.iğı lllaJr ~_?ı:;ra~ hiir- Fransız deniz harplerl ehemmiyet 
'°~-~~ı~:ıtUı.' u "r~ müş şey le kayda değer. Harp sebepsiz de. 
~:"l!Q i;'llalctı. u • çok es- ğ:ildi; bu lngılizlerin. "Frnn."IZ • 

btı ttt>ndi t.o.tih'l\I~\-zuunu, Jnr tngiltercyo ih~ hareketi ya. 
ı. ~'Ucı , u ~~izden al- parlcır'' korkusundan doğdu. İn.. 

•t~kke ,,etınıro unnsebrt giltC're bu yüzdC'n ana vatan sa _ 
t • nlsaz" r musun~.. hillerinde kuvvetli donanma bu -

" l tt.ııı 1 mı tatbik lundunnak mecburiyetinde kaldı 
~t\ı.ı~ cı olur nı 1759 senesi, yedi sene harplerin. 
'a llıUt~ l'efaka u3,ıın? l~a- öe vn.z.iyet değişmedi. İngiliz nmi• 

~ıtd. «:algı ~'. :_tn~~!ği rali Havke. yirmi be!J bUyük harp 
~lfl Ü<l:rt ka. gttrultusun. gemisinin ba.şma geçirildi ve kcn. 
ıı... 11, ı.~&tı.lt.n ~ l"IUıamıynn dislne Brest limanını abluka etme
... q. ' "'<ln.lauınl içlncle bn. si vnzifesi verildi. Breslte, tskoç -
~ anlatamaz ynys. huruç yapa.c.'lk 20.ono nskcri 

1 
'lııiı ~laba1ıı:: nakledecek bir Fmnsu. donanma.c;ı s· ()kıı ıı.etliınırı:aİ ıne-:hıır vardı. Bir düşman fil.osunu ü~~ü

()%, r ~'l okur ılr benze- ne bağln.mnk için uzun siiren ab • 
bıı~ J;lli<at hİ .. Hcye<:a . luknlar yeni bir şeydi. ve o dev -

!!ana" "<-~ a~lık o rln çarpışmnlarmı tebnrtiz ettirir. 
l Ilı ~~ Havke böylece, sert fırtınalı bir 
1r olunın yaz mevsim.inde, nisandan ikinci _ 

h 
1 
UŞ, Nnz'm tcşrine kadar, 1759 senesinde. 

1 
°~ • bi~ ~nıniş ucu. Brestln önünde tam 31 hafla ka -

lıı sı dest.rna: raya aynk basmadan dolaşt1. lngil 
, ~tli lıirıııcı oLtnu-:ı sann. terede sinirlennıeğe haşladılar. 
~lt!tl~nı , nıısraındald Havke'm donanmnsına mensup 
~kıel'inı 

1 
',nazik,. dlyı• bir gemi tamirat veya iıı!Je tedar

Ygllılıl<J •tlnl'e, nsnbl- ki için cenubi Lıgilter<'<ie Torba?'e 
~ti :ı.r gr.c;irlr gibi gelince fena nümayişlero sebebı 
'"il Ilı. tanlaııtı yet veriyordu. Amiral Havke'nln 

1ıı .. ttli'b<:t;rı1ılorüu sa 
~ ~le ,. e. kadınlann 

~ı lld~ıı ~lllitı e erıınıı ti. Fa 
\'tt~ 111 biti o~l"'akışıklı ha
~ ~rıl't''' nsı litzımgc
~ ~ı at lılr ed~rnreu 1ılle 
b~ ~lcııın a ile tem ... ıı 

,ı_i<a, .... ~ ha.tığı belki 
~J.- • ""'lr \'e lı 

S·' •ta 11- ri bey. 
• "aıı ~li.lpta 
~ ') !ialra ,, Nıklıır. 

~lııııı at .•. ııu l\uJmrac;a" 
il.-, 't.. Unüıı. I "I .,_lika • •U C 

~t~İk"aı l'ata figür-

~111 )Ok_ l\J ·-~
• ' 'ıttı.ı~ l et \ e c."~ uana ge-
'ıı~n h l'Sa Yok. 

edil alkın ltibn 
~~~ ~ lı~tnls ... llalbu~: 
• '<lf.ı. Ol"'-k t-ncliSelerim. 

""letf ··~ li iZ 
~,111rrıııın zııngelıne~ 

1 UıSS::f a.ydmlık, 
arında.n hii-

~·iik bir kı ·mmın toplandıl:J yerler
den biri de ıst:ınbuldur. İstanbul. 
tlıı halkın önüne ı;ıknrılan bir <'i:;
lenre e~rinin hile, b<'llib:ı.~lı bir 
temele. bir ••aide ,·e samimiyete, 
bil~ , .e t.ecrüiM'ye da~·anma..,ı irap 
etmez mi';" Memleketin her yanın
da böyle olmalı değil midir? !'in 
'>iki sanatk.arlannı imtihandan ~e
ciril oruz; halk muza hakiki kııide
!.lndt•n taş1p (ıkmaksmn, ta.m .özü 
ile hir sanat ruhu ,·erebilmek 
için ..• Kabilse, halk ()nüne çıkan
lan b11 Qbi tem.,illerin da.hl, 5a.

nııt hm a.nlryan bir heyeUo ten.ki· 
dinden ~l'Jf;mesioi sarf ko~.mıalı ... 
Bu laubaliliğe bir niha~·et ,·ennek 
lilıımdır... Zevkimiz, layık olduğu 
saygı), görmeli. 

HiKMET MVNIR 

Bir mevsimden öteki mevsine girerken 
tesadüf edilen bu hadisenin sebebi nedir 

Bu aylar movsim değiştiınıe a. 
yıdır. Muayyen dnvrekrde h:ıy • 
\anlar üzerinde olan hadiseler gi. 
-bi bir mevsimden diğer bir mevsi
me geçerken de hava.laı'da bazı 

müsbet hiid:Seler meydana gel -
mektedır. Bunlar amsmda gök 
gürlemesi, 9imşek ve yıldırım ay. 
m hfıdiseıım ba§k:ı başka kalıplar. 

cl.a teıcPlli etmesi oldu~u gibi iri la· 
neli dolu ile sağnak halinde yağ
murlnrın dıı. yine mevsimin muay
~ en zam:ınlarmJa sık sık tekerrür 
etme.si na.zan dikkati ~ekobilir, Bu 
hava lıadiselerlnin belllıbaslı se 
beplerinin de meydanda oluşu, bi
zi hnyrete düşmokten kurtarmak· 
tadır. 

Ara srra eylül eonu ile birfnd
teşrin 1.nrfmda.ki gtlnler araı;mdn 

daha uyade iri daneli \'e sık yağ. 
murla.nı şahit olabiliriz. İlkbn.lıa.ı
dan ya2.a doğru geçerken, nisan ve 
mayıs ayları zarfında dolular \'e 
bilhassa daneleri bUyük olan dolu
lar kendini giisterirler. Şimşek "'e 
yıldmmlarln karışık olarak vücu. 
oe gnlen bu meteor hM.isclerinin 
birnz dn. elektrikli ha.va hiıdisele • 
rile alikadar bulunduklarmı düştin 
dürmektedir. 

Hava dahillııdc mevcut bulunan 
f1er bulut t.a.ba.kasınd.'\ bir cins e -
lektrik vardır. Ve umumiyet.le ar· 
zrmızm menfi kutuplu bir çrbdt o. 
!arak kabul edildiği nıı.zarı iti.bara 
alınırsa, scmamı:tıda mevcut bulut. 
la.rın daha ziyade müsbet kutuplu 
bir elektrikiyeti ihtiva etmekte 
bulunduğunu kabul etmek icnp e -
dece.ktir. Bu arada ibazı bulutların 
mü.-.bct, bazı bulutlarm da menfi 
C'lektrikiyeti ihtiva etlikleri görii
ltir. 

Biribirinin bcnu.eri <'in.st e olan 
eletrik kutupları birıl>Jrlcrini de .. 
!ederler. bilt>irlcrinin a)iun olan 

cinsteki elektrikle doiu olan cı • 
sımler ise b!rbirlcı"i.n.ı çekerler. Şu 
halde bulutlordn elektrik varciır 
ve bu elektrikli bulutlar ·ya birbiı
lerini çekecekler, yahut da birbi· 
rini iteceklerdir. Bulutlann birbir· 
lcrinl çekmeleri kU<'.aklnsmalnrı 
şekllnde değil, elektriklerinin bi. 
r:nden diğerine doğru akarak bir
leşmesi seklinde yahut da. bi
ı inin Uzer.inde mC\'CUL fazla mik -
tordaki elektr~:n az elektriği tn. 
ı;ıyan diğer b:r bulut iızc:>rine nk • 
masile kendini gösterir. lşte bu C• 

lektrik a.kma.Eı iki bulut arasında 
bir §erarc meydana getirir. Biz ibu
na §İmŞ<'k deriz. Çıkaı dığı ses de 
gök gtirtilt.iisUdür. Eğer bu elek 
trik boşanması müsbet elektriği 
ihtiva eden bulutlardan menfi e • 
lektrlği taşıyan toprnğ~ doğru bir 
de şarj vazlyetınde olacak olursa 
bu takdirde yıldıran adını vermek 
teyiz ki. her Uç isim de, şimşek, 
yıldmrn ve gök gürültilsil ııynı ııey 
demektir. Yalnız tecelli ııekilleri 
r.e nazaran adlandırılını§lardır. 

lri taneli dolunan bövle elektr:k 
li hadiselerle birlikte' mr.yıiana . 
geldiğine balcılırsa bunun da hava 
dahilinde mevcut elektrikforlc a • 
lllkah olduğunda şüphe edilemez. 

Dolunun nonnnl şekildeki ynğıi;iı 
su buharlarının çok soğuk ha\'a tn. 
bakalarma. tesadilf ebnesl ve su 
zcrclerinin tekô.süf edı:rek dön -
ınuı~ bir hnlde arza düşmesi de • 
mcktir. nu halde dolı.ı ta.nesinin 
ı:ok ufak boylarda oldukları. nn • 
ca.k muayyen bir irtifadan dli§Uş. 
leri sırasında iç.inden geçtlkleıi bu
lutlard:ın bu tanelerin ııatılılınna 
temas eden su buharlarının da 
donmasile hacimleıinin hissedilir 
bLr boydn oLc;a bile yine kUçilk mik 
yasta kaldıkları muhakkaktır. 

D:ıneleri iri olan dolularnı çok 

. rın ı kiimtilünemlUs adı verilir 
Bunlnr be!! yüz metreden başlıya ~ 
ıok on bin metreye kadar bir du. 
var halinde yilkselirler. Çok kalın 
lıulutlardır. 

Bu çeşit bulutun üst tarafJarm
aa:Q ve soğuk bir mın tn.kadan ko
pup di.işmeıfo başhyan bir dolu ın. 
nesi. içinden gc•çtiği bulutun su 
buharlannı ~a üs~üne toplıyara.k 
y_o.vaş _yavas ırif e~ır .. Bu dolu tane. 
sındekı elektrıkıyet ilk ayrıldığı 
bulu~ üzerinde mevcut olan cins _ 
tendir. Dolu tanesi düşerken aksi 
kutuplu ~ir elektrik bulutun'a te· 
s~d~ cdınce, kanun mucibince b:. 
~bfn~den ~ykı:ı ç~iUeki elekt.ri • 
kıyetın cazı!X'Sıne uyarak dolu t .. 
nesi bulut içinde bir müddet iç~n 
ııtı.kıda durur .. Su buharları bu buz 
damla.c;ı sathma temas ettikçe do~ 
rınrak dolu t.anesini yavaş yavaş 
büyültürler .. Nihayet ö'"·ı bir . .. e za-
~ _gelır ki, buluttaki eletn1t en. 
zıbcsı dolunun tanesini ·a~ıda tu
tac~ kudretten küçük kalır. Bu 
takdi~e dolu tekrar dfümıcğe baı;
l~r. Eger bu Şekilde yeni bir ha
~ıseye rastlar vr. yolda birkaç de. 
1~ ?urn_klıracruc olursa, dolu tane _ 
t:nın nihayet ceviz ve hatta yu _ 
mu:ta cesametinde arzımıza clüF. 
mesı mukadder olur 

Bu şekilde izahın~ Çalı§ılan i;i 
ta~eli dolunun elektrikli hadise • 
ıer;n hava dnhilinde mevcut buJun 
dugu zamanlara tesadüf ctmesl ve 
gök gürüJtUsUe şlm~ek ve yıldınm 
bulunma.dığı 1.amanlarda dolunun 
küçük boyln.rda dlişmcsi bu kann
nti adrunakılh sağlamlaştırmakta -
dır. Şu halde dolunun iri olmasını 
hakkın gazabı şeklinde tefsir e • 
denlere gUlmekten başka verile • 
eek cevap yoktur. 

\. şARKU 

Hibri, alrşvCri!Jt<' Edirney:.- muh 
taç kırk kas.ı.ba kaydediyor. ben 
bunlardan birkaç tanesini zikrede· 
rck on yerllnci asır ortalarına doğ. 
ru Edirnenin çok geniş bir mmta.. 
kanın bir sannl \'C ticaret merke. 
r.i olduğunu göstermek isterlnı (2) 

Gümülcünc, Ferecik, Malkara, bu 
ctin Bulgaristnndn bulunan füırr- • 
deniz Burgazı. tslimve, Yanbolu, 
Yeni Zağm, F..ski Za~ra. Mıısköv. 
Kızanlık, Çırpan ... 

Bu geniş mınt.nkanın ik'ı adi 
Me:-kezi ol!ln Edimede. çok ke i• 
bir nüfusun toplandıf,mı ı:örtiyo -
ruz: sarny ve konak hamnmlarır. 
:iıın b~ka 22 cn.ı1,il hamamı var -
dır! himlc:>ri şunlardır: Ahiçelcbi 
namamı, Hisar içinde Alacaha 

(Lut/en savf11vı çcdrini: ı 

(1) F.,·Jiyn Çekbinin ıı;ainıe 
hak km da.ki nut lan ün, ilerde, bel· 
l•i bi:ı:e lıir .. ohbrt me\ nm ola 
caktır. 

(2) llalke' lerl neşri~-atı lo 
bunaln tedarik etmek i~in uğradı· 
ğıın mli";külit hakkında ayn bir 
yaı.J yazaoağnn. Karilerimden e • 
hemmiyetle ökumalann• i~t eri ı 
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Anı:.d lo .ıjan ınıı. vtr.tlğl haber. 
ı•n• ı; re dı.l •\u ,·uT.l.HUı: • bir balnş 

ceJhesinda 
var 

''~ .{afi~lS}lJ'l ılUcurn ve 
d~jazlar 

Sovyet - Alm n h rl. devam et • 
ınektcdlr. 4,t.l:at umum.:> et iUb:ırlle 

arcknt bir d..ırgunlul. ılcvrcsine gir. 
mi§ görUmrckt..-.,•r UUr.kll Alman 
tebliği şu m::ılômntı vrrmcktedir: 

•'Dln:>cpcrln dol;ınıt ııtl:ıltl hareıcı.t • 
m, ltnlynn ·~ıbl:ın, oıühlm d!.i3ma.rı 

koV\·etlcrlnl ıınh.-ı f'tmi~lerdlr ve bin. 
lcnıo cslr nlınnu5tır. 

Dob"tl cephe-sinin ılıwıl böl;;esl.rulc, 
bir piyade t!lmcnl, 28 ,.e 29 eylillde 
6lt'14etlc mlldnln.'l edilen bir dil:;m3ıı 
mevzllnc muv:ıflnldyctlt· hücum eyle. 
mı.,ıcrdlr. 

Bu plynde tllm nl, 2JC dl!5m:uı blolt 
bavunı bUrıımla :r.nptt'.tmlıJl •rdlr. 

llA\"n teşc!tkilllcrl, llnrkof bölgesin. 
de dcmlryoln unl:llyntın:ı mlicsslr &ıı
nttc hllcuml:ır ynpmı; ye Lenlngnıdın 
dol;"USUılld.'lkl deml,.yolu ~bel<csUe 

Zllıırm:ın k <Umllryolu 5cbcl.csı üzerin.. 
de tnhrlp :fıınUyctln'l dcmm etml~lr.,, 

Sovyet h'.!.rp tebll~i de şu ma!Q -
matı keyde:liyor: 

''DU!ı, mubarcbell'r hUtUn cephe 
boyunca devam <'tml')tir. Ouma gU .. 
nD. cn'T.lee blldlrllıJğı gföl 98 değil, 
llS, Atnınn urnğl dUşUrUlmüştnr. 

()am.ıLrtesl gllnU, 150 Alınan uçağı dU. 
5tb1llm~tlir. 28 Sovyr.t tayyaresi im .. 
)'Jptrr. Jlnltıktn evvelce blldlrlldlğl 

gibi btr clıığO. ll~ d troyer bo.tmlmı5 

tır. 

29/SO e) illi gecem, lu1ııl:ırıını7., btı. 

tlin ceıı?ıe bo~-.ı.ll'a 0U5mımlıı çarpı~ 

ım,la.rdtr,,, 

GC'ne Moıı~tovad:ın ,·emen mnını:na.. 
tn göre, Sov;ctıe:1n Len!ngrnd c!va .. 
rında b!r kU~Uk fi~hri isltrdnt ettik • 
,.rl söylenmektedir. Burnd:ı. bir Al .. 
mo.n n.layıru hnha etmişlerdir. 

Çekyada :syan mı? 
Be .lnde:ı gelen bir tcıgraf Prag 

a:: rl mahkerneJ:..nliı knrarlD.nnı bl.!
dınccktcd!.r. Bu hıı.bere göre, Bohem.. 
ya. ve Mor.~·:yu J:ı'maye ld:ırcsi gaze .. 
leleri Praı; ıı::; ı:erı ı:ı .ııkcmes!n!n Çek 
ordusu ııa" k ge:-cral'crlnden Jozet 
Bili ile Çek tUmge>nernli Hugo \"ojdnyı 
ölllm cez:ıs::.:ı m.ıhlt<ım ettiğln1 yazı 

:rorlıır. 
Bu Jkl .;Meraı. b!r §lddet idaresi 

tatbiki suretlle llohemya ile ?J:orav. 
yayı Almanyadan ayırmağtı ve mUs .. 
tal:U bir ÇekO'"lovr.k de·;!etl kurmnğı 
bıtıhdnl ccle:ı "Çek mukavemeti te~ek 
kUlllnlln., id:ırccllert urasında bulunu. 
yorlnrdı. Bundan mnnda derplş cdllen 

şiddet hnr,,kctllı~ tntb!k sahasına çı. 

karılması içın lUzumh.: her nevl al • 
!Ahı satın n!~!":ık b sulknstde işUrak 
etmekten sııçıu Ladlslaus Konzak ve 
Ve:-zcl Franc dn ıdnmr. mahkfim edil .. 
ml,glerdlr. 

Askeri nınhk .. me komünist pnrtlsi .. 
ne mensup oıuo vntJın ihaneU cUr • 
m!iyle suçlu r.ıulunın iotlynr Çek ıtğ_ 

gencrallerlnllen !'r!l;;' ı Franz Horacek 
ile Frnnz V!ns, Johonn Pestuka. Ja. 
remlr Sedlııc"k ve IJ.:san SubcrU de 
ldam cezasına 1,-nrptır:n~tır. Bunlar. 
dan on bel! l.lgl d:ıha nyııı ceza De 
mahkQm etillml:;I rdı• lla.hltOmlarm 
bepsl kurguaa dizllm!::udir. 
Diğer tarı!tan LcnC:rnd:m verileri 

bir habere göre, Har!clye nazın E • 
den radyo !le Çel< m!fü Une hitap ede. 
rel•, Hltler.n Sittıltçc "rtnn mukave_ 
Metini kırın" k üzere: Çekosıo,•akyaya 
zalim adnml'lr göndcr~!dlğini, halbuki 
Çek mllleti:ıın Uç sen,. evvelkinden 
çok kuvvetli ;.olduğunu e!Syllyerek on. 
lan muknnme~c teş\·lk ctmlşUr. 

Moskova koı;lerantı 
So\'yet RJ.;ya.ra lng.ı.z \e Amerl. 

kan ynrdım.nın .? .. asi<Lı1ru tesblt et • 
mek Uz:?re Ml:ı!,o;ndll tnglllz, Amer
kan ve Sovy<!t murahlıMlan toplan .. 
mışlnrdır. Mareşal Vorcışllot' da kon. 
fernnsn işUrıtk ctm'~Ur. 

6 komlsy:m !eşkll cdiimlşUr. Bunlar 
harp, clcnlz, hava, r.nl;llynt, ipUdal 
m" ı:ı .. ler ve sıhhiye mo.lzeme komıır .. 
yonlandır. Bu komls;-l•nlar, cuma gQ. 
nUnc kadar Sovyct blrllğlnln lht!ynç. 
lnrmı tesblt cdecckıcrdlr. 

İngiliz heyeti relıl Lord Bcaver. 
bruk dUn b-ıyanat•- bulunarak de .. 
mittir ki: 

•·- Diz Husıarm &><'ı .klylz. Blz bu. 
nı.dn yardımda bulunnınlt ve müşte • 
rck dU§mana karşı zıı.terl kaummak 
lç!Iı btltlln !ednkdrlıklnn yapmağa 

hazır bulunduğumuzu lıbat etmek L. 
çitı bulunuyoruz.,, 

Amerikan murnhhns hcyetl rclsl. 
Hnrriman da §Unları clSylemlştlr: 

" - Biz ve Iııgillz mütlcfiltlerlmiz 
Hitıcre kat'§! girl,ştı~'\mlz cesurane 
mUcndelcde s!ze yru-dnr. etmeğe gel • 
dik, Sovye!lcr birllğl tarafından kn • 
zruuıacnk muzn!t'erlyclln Amerika L. 
çtn bUyUk bir ehemmiyeti vardır. B il.. 
kQmeUm benl buraya, nlhal zafere 
kadar, hıı.rbo devam ettiği müddetçe 
ellm!zdcn gelen yardrmı yapacağımıza 
dair size teminat vermek için belli 
buraya gön11~rdL,, 

Kalkasya)·a hücum ve 
Boğazlar 

Radyo gaz~!.eslnln \'erdlğf bir ha -
bere g6re, Generaö Vn\·el gnzetecllcre 
beyanatta bulunarak Almanların Kat. 
knsyayıı saldırmaları lçllı İtalyan do .. 
nnnmasınm Boğnzl'lrôn.n geçmesi 11\ .. 
zrm geldığinl, fakat btı donanmnnm 
Boğa.zlnn zvrlıyamıyacağı gibi, TUrk 
l:Ukllmellnln .!e harp ı:;emllerlnln Bo • 
ğazlnrdan geçmesine müsaade etme .. 
dl~lnl söylemiştir. 

General llavel, Or!.lı.~nrktıı lnglliz 
ımvvetıerl başkumnnd.ıııı .Auchfn I.eck 
füı de görOılffi"l< Uzer" Bağdada ;;o!t
ml,tır. 

Fransada 
Yahudiler 
Ticaretleri e 

devam e enler 
Kamplara 
gönderildı 

Parls, 1 ( A. A. ) - Yahudi işle
ri komiserliği bir tebliğinde diyor 
lti: 1 

Ynhudi tüccarlardan bir kısmı,. 
nın kontrol idaresi tarafından ve
rilen talimata ve bıı.smda çıkan 
resmi lhtarln.rn rağmen halkla te. 
masta kalarak ticaretlerine de
vam ettikleri yapılan tetkiklerden 
n.nlaşılmıştır. 

Yahudi işleri komiserliğinin cm 
riyle tıu gibiler hemen gözaltı 
kamplarına gönderilml5tir. Bunlar 
lıoklt nda daha nğır cezalar dn. ve
rileb:tccektir. 

Almanlar yeni bir 
taarrruza geçtiler 
Vtşl, 1 (A.A.) - Havas Ofi - Al. 

manlar Sovyet Rusya.da yeni blr ta. 
arruzıı. ba.~lnmışlardır. Bu taarruza 
Brlıınskm çarkından baglanmı,tır. 

Taarruz Hıırkot .. Moskova demir • 
yolu tstikametindo !Iıl<l§nf etmektedir, 

Ultrayııa c.lphe$lnde Almanlar yeni 
şehirler zaptctmi§lerdlr. 

Vl5l, 1 (A.A.) - Havas Ofl - Dün 
gece Bcrlllıde beyanatta buıuııan Al.. 
ıruuı askeri RözcUsü Sovyct Rusyadaki 
harp harekatı hakkında birkaç gttn 
mUddeUe bir şey '!>Udlrllemlyeceğlnl 

s6ylemlştlr. 

SözcUnUn beya:oatmdan JstıdlO.l e • 
dlldlğln<ı g6:e mUlıim harekcUcr lçln 
hazırlıklara gtn,,llm~ dr. 

BerUn, 1 (A.A.) - Ofiden: Alma.o 
askerl mn.h!ille.'iııdo beycuı edildiğine 

g6ro cenupta yapılan Rus mukabU 
taarruzu akim kaımr~tır. Alman ve 
Rus askerleri arasmdıı §lddetu eu.ıı. 
gU muhnrc~lerl vukubulmul}tur. 

Ber tin, l (.\..Jı.) - 11.N.B. 

Şark cepheJıinln bCtUn bölgelerin • 
de Alman hava kuvvetlerinin ehem. 
mlyetll teşekküller! <ill~man toprakla.. 
rı üzerindeki hAklmiyetlerlnl muha. • 
fnza ederek taarruzlarına devac et. 
ın!şlerd!r. 

Savn§ ve Q?tJ tayyarcıcrlmlz oep • 
he boyunca d<\§mcuım bilhassa mu .. 
vasala vasıtalannw tahrlbinl Lstlh • 
dnf cyleml§lerdir. 

Ehemmlyetu rlomtryolları muhtelit 
yerlerde ka!lm!.ştlr. İltisak kıtaıarı 
ve eheu.mlyetli tesisat tahrip olun • 
muştur. 

Bundan b:ışkn dUgmun tah.,ldıltma 

muvaffakiyetıe tıı.an~z edllml§Ur. 
Bertin, 1 (A.A.) - D.N.B. nin as. 

kcı1 b!r membad&n öÇt'ndlğine göre, 

=============================~! Alman hnrp e;cmllerl, bu son gUnl:ır . 
de, §:ı.rk cephesinin §!mnl mıntnkasın.. 

m:ım, Çuhncılar hamamı, Mehmet 
;peoanm ç'fte h:ı.mrunı. Sultnn Se• 
mm. hamamı, Boyacılar hamnını 

T u n c a U z e r i n d c :Uihal 
'Bey h n m a m ı, Yıldırım 

h a m a m ı, Kasrınpaşa h:ı.mamr. 
Must-0.fo.p:u::ı hamamı, Tahta • 

k:ıle hrunnnn, Ferit bey hamamı, 
lbrahim ~a hıınmmı, Abdullah 
1lıamanu, kauuıker hamamı, Hı .. 
l!:1r nğn hama.mı, Ağa hamamı, Ye. 
m çeri ha.m:ı.mt, Beylerbeyi hama. 
mı, BeynzıdrvcU hnmamı, İshak 
pn.,a hnmnmı. 

1758 de (hicri 1172) Ağazade 
Mn.h.mut Urfi, Hibrlnin escl'lnl me 
haz ittihaz ederek ''Tarihi Urfi 
bernyı nehri Edirne,, ndın::bki e -
serini k!ll me all"lı"I, crndaki 122 
senelik d ~. ,il:ll "i de ilave etmi.," 
tir. 

Ağnzo.d:: Ychmut Urfi, Edirne 
Bootnncı o::=-•ı kelhUd:ısıydı. Az _ 
lolu.'ldu: inz \•ayn çclc:ıd.J. Bu sı • 
rnlarda tabla gc~en üçlincU Mus. 
t,.'lfo, 1'~dirn"de c::><'.'111uı;tu. Ahb:ır· 
!arı bir ı.: lirne tarihi yazıp yeni 
p3.di. 'lh:ı t ~<Hm ctm s ni, bu t• . 
retle kt'-ı · ini b:ıtırl::ıtmasrnı tı.ıv 
ı:iye cttil ... ı-. 

Urfinin c ,eri on • ltı fruıll li::.: 
rine kn 'cm al 'l?rı tır: 

1 - Hu'·a l •· 1 : : - - Etlır:ıc. 
nin Tilrl:kr t~ • f n nn zaptı; 3 -
Ed rn" r • :ni .. t"r f ve t:ı.v ifi; 
4 - E irn c. r.Ji! ti, 5 - EJirre 
ir.ı:lrct v m ... ~ ::le.1; 6 - EJir. 
nedeki t rb : r \ e Z'.l\ iy<'ler; 7 -
I~irn n ·n sc' rı; 8 - Edirnedf' 
, .. çen b!ı)'ü • \2.k:thr (Sırp va!msı, 
Yıldırı:n n:yaM dın şehzadeleri va.. 
k:ı:n, Çelebi ll1 h!lled'n Edirnede 
'"cfntr, Dlizıre c Vucıtn:":ı vakPsı. 
ynngm ve as:C ri ihtilıi.lller. rnül • 

Peyzunab 'lel>l"iztnin airt d:ri 
ateşte yakılnı ı Bcyru:rt - S~l m 
mUcndcle"i, Z nbi11l Ali ~endi 
mUnıZMSı, J tinci Sultan Mustafa• 

nm hali vaknsı, 1159 ela ki büyUk 

yangın, büyük Edirne zelzelesi, 
eski ca.miin tam"ri, Edirnede ge .. 
çen va.kalnr ilzcrine '1Bİ? lcr tnrn • 
fmdan ynzılınış tarihler); 9 -- Ma 
nıf Edime l{adıları, ıo - Edir 
neli ealrler; 11 - &!irnen·n ıre
dih ve senası; 12 " Edime fi hrinln 
b3Jtiyei ııhvali, 13 OçüncU 
Uusfafnnın cUhlsu, 14 - F.Alirne 
sarayının yeniden tamiri, 15 -
Hibbetullab sultanın doi,;'lllllu mil.. 
n!lsebctile yapılan biiyUk donan -
ına, 16 - Hatime. 

Bu §ayanı dlkka l eserden bir 
fıkracık n::.kledey;m: 

''1159 yangmt .- Üç r;ıerefeli 
dvarındn. bir dükkandan ç•ktı. 
Sl'\petçiler Ağaçpaznn. Cebchnn~ 
o!an knle duvarı dı~mı yaltynrnk 
Saraçhaneyi yaktı, Sipahi pnzart, 
l{azancıln.r, Edime zindanı, Kova. 
cılar çar§ts! ve Abdullah hamamı~ 
nı r:ıclıvederek Konlıpmardn dur. 
clu. Bir kolu üç eerefeliden yazı
rılnre.. blr kolu da Çıkrıkçılar ve 
mUcell tlere vardı. Oradan blrkaı: 
kola a)Tıldı. · Unkapnnmı. Bostan 
etrnf nı, lfürkçU!crl, eski cam: 
c:vannı, Y~ı;ilerl. Menifonlu 
I<arn Mwıtııfa paşa sarayını ya~ .. 
tı. Bu geni~ hudut iı;inde kalan 
<iO mnlıallcdcn b!r tek ev k:ırtul .. 
m-:ıdı. TUccar, kıymetli mallarını 
eski camiin içine kaçırm~tı. fa _ 
lrn.t. nteş, cn.mrn lç1nc de sirayet 
etti; mabet harap oldu. Ki, b!.llı.. 
hare, rsld cam!in tamirinde kapı. 
:oına. Urfin'n şu tarihi konuldu: 

Abdi :ahkar Urfll dai didi tarihini 
\'apdı eski e.'lmli 1\fohmuıl Hıın, 

lnlılı cedld •.• 

(Sene 1166) 

da kara askeri he:le!lcrinl mUteaddlt 
defalar ve müessir bir surette bom .. 
bardımnn etmişlerdir. 

"Emden :vo Lnypzıg,. Alman :kru. 
vazörlerl, S-wyeUcrin hnrp mevzileri 
ile topçu bataryalanru muvaffnktyet.. 
le bombardıman etrnışlerdir. 

Bük~. ı <A.A.J - on: 
BUkre§ ııınh!Ul:rlne göre Alman. 

ya ordusunun vazıyet: mUkemmeJ, 
Rus orduaunun vnzlyetl ise Umlteız. 
dir. 

Üniversul gıu.etCIJl clyor ki: 
Alman :utalarmnı ~er:l yUrOyU~ 

ciddi engelt~:-e uğ'ramalmı:m Volgaya 
kndar de\'am edecekti:. Sovyctıerln 

Donctz üzerınde mul<M·emet göster • 
melerl mUmkündUr. ·Fakat bunda 
Rusların muv~ffak o~mnmalıın Um1dl 
pek azdır. 
Tlmpuı ga7.~tesl de Harkot ile Rol! .. 

tofun düşme~ fu:ore olouğunu ve Kııf. 
kns yolunun ar~ık açı'mtJ bulundu • 
ğunu yazma?ttadır. 

Palermo ve Rodos 
(Una tamrı ı ncide ) 

Hne tam isabeUer olml13, infilak. 
lar ve yangınlar çıkanlnu§trr. 

Limanda ticaret gemllcrl ve ha.. 
vuzlar bölges"nc de trun isabetler 
kaydedllnılştir. Bunu müteakip 
şebr:n karo ve deniz hava mey -
dnlarma da taarruz edilmiştir. Bu 
harekat esnasında düşmanın iki 
hombard:mıın ve 7 deniz tayyare. 
si ciddi hasara uğratılmıştır. 

Şimali Afriknda Bardiıı.ya cenu. 
bi Afrikndn hava teşekküllerle im• 
paratorluk hava kuvvetlerinin 
müı;terek akınlnrlle ağır bir taar. 

z.,illi klifphnnemizde, vat.annn·. nız yapılmıştır. 
z·n tcrlhi co;;raf\ ruıma dair ~·azı'.. Keza 28 _ 29 Eylf.ıl gecesi Rodos 
rr.ış t'Serleri, bugUnkU difü'nize ç<.• ı limanındaki tesl!'!at ve fabrikalar. 
virerek basmak, bir tübi için, pek dn tayyarelerinıWn h ilcumunn ma 
şanlı bir iş olur sanırnn. nız kalmıııtır. Taarruz esna.srnda 

Belçikaya geçen 
bir kısım yerlerin 

halkı 
Tekrar Alman tabiiyetini 

ıktisap edtyor 
B crlln. 1 (A. A.) - Resmi ga. 

zetc, 1918 de BelçUtaya geçmi' o
lnn Eupcn, Malmedy ve Morcs.nct 
halkının milliyetini tayin eden blr 
emirname neıırctmektedlr. 

Bu toprakların tekrar Almanya.. 
yn. ilhakı hakkındaki 23.5...1940 ta· 
rihli kararname şartlarına dnya .. 
nan bu emirnameye göre, Verııay 
muahedesinin 36 mcı maddesi hü· 
J<ümleri muc:bince Belçika t.nbii.. 
yetine girmiş olan k.lınseler tek .. 
rar Alman tabiiyetini nlncııklor 

dIT. 

Almanyanın s ulh 
tellllll hakkındaki 
haberler asılsız 
Budapsşte, 1 (A. ı\. ) - Almnn 

ya tarafmda.n sulh tekllflcri yn. • 
pıld·ğına dair çıkan haberler Bu
dapeştede trunamile asılsız olarak 
karşılanmaktadD'. Gazeteler Al -
man tekzibini ilJc sayfalnrınıı koy
makta ve Rusların dış mukaveme. 
tine rağmen Almanya ile mütte -
fiklerinin biltiln cephelerde hnrbi 
knzanacaklarmı yazmaktadır. 

Oduncular 
' (Baş tnnı.fı 1 ncicle) 

karariaştırmıştır. Halbuki bu de 
fa mürakabe teşkilatı memurla
rına ydptırdığnnız tetkiklerde o
dıın toptancılannın bu farkı doğ 
rudan doğruya esasen köylüdon 
aldıkları, yani köylUdcn aldıkl:.trı 
bir çeki odunu 250 kilo yerine 280 
kilo hesap ettikleri anla.gılmıştır. 

Bu noktadan odunun <:ekisine 
25-30 kuruş kadar b ir fark b in • 
mi§tir. Bundan başka. iskelede o
dun yükleme esnasında odun t ar• 
tan memur için de ~ki başına 15 
kuruş kad~r bir maaş ücreti gös 
terilmiştir. Halbuki odun işinin 
geni3li~i ile ve tartılan odun 
miktarının fazlalı~'e b u memu• 
run maaşı nisbct edilirse gfu.te • 
rilen ücretin ~k yüksek oldu.t.ı 
ve memur maaşının c:ekide 40 p:ı 
ra bile tutmadığı görUlmllştilr. 
Bundan başka nakliye ücretleri
nin yüksek hesap edild iii anlaıj!l 
mıştır. 

Komisyonun, geç de o~ odun 
fiyatlarınea tenzilat yapmns•ıa 
memnuniyetle knrşılrunam-4ğa 
imkfuı yoktur. Ancak, ınahalfü~
de yapılan tetkiklerden anlaı;ıl:] r. 
ğma göre, bu tenzilatta da yine 
55 kuruşluk bir fazlalık vardr~. 
Zira, bu tetkikler odunun. lsta:ı
bulda teslim şartile az~mt 235 
kuru!;a. ma.t olduğunu p,pstermı~
tir. Bunun norm;] zam ve odun 
narkınm ilavesile nihaye 455 l;u. 
l'U§ olması icap eder. Bu 455 kt:~ 
ruş'a oduna kabul e.dilen 510 ku• 
ruş nark arasında ise 55 kuru~
luk bir fark olduğu mcvdandad~r. 
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Bem dayatacak 
&em görülecektir 

-sEs~--
fevkal!dc bUyilk bir infiliıJt ve 
milteaddid yangınlar vukubulmuş.. 
tur. Bir hUkfımet daire1li tanınıni
le tahrip edilmiştir. lngiliz avcı 
tayyareleri büyUk bir faaliyet gös 
term.işler ve hava muharebeler! 
csna!imda birçok düşman tayynrc.. 
!erini ciddi hasara uğratmışlardır. 
Bunlarm üslerine avdet edebildik. 
leri muhtemel değildir. Blr dUş .. 
man tnyynrc~i denize düşUrWmüş.. 
tllr. BUtUn bu harekat neticesin. 
de yalıu:z 3 !ngiliz t~yyıırcsı ele. 
s iktrl 

BEA 
Amerikada 

• • 
yenı gemı 

inşaatı 
Arnerikayı lngiltereye 

bağlayacak 

Yeni tipte motlrl8 
gemiler yapılıyor 
nerıın. ı {A.A. ) - S.yo.s1 ve ll<tısn. 

dl mahafil, Blrl~ik Amertlmda.D uzun 
vaadell dcnlz ın,nıı.tı~a o.it projelerin 
ra.zıa zamnııa ltt\)'nç gllsterdlğinl 

saru.hi1ten anln&ı!dı~ı \"C bu itibarın 

yeni ha.! ockillerinln tııtldk edilmekte 
bulunduğuna lş!!.ret cdUmcl<tcdlr. 

Ha!lluı.zırda blrloşll: Amerikayı tıı .. 
giltere;-e be.~lıyacak yı:nl tipte motör 
lü gemiler ntıı~ı ~klı kabul edilmek 
Ü?.ered!r. 

15,000 ton.1Mo hnctnlnde ın,n ed1.. 
ıccek olan ou gcn-.ller.: \:onulmns1 der. 
pi§ edilen nıotorler on lld mil sUrnt 
tahM<kuk ettreb:IPcek otomobil mo • 
törleri o}act.ktır. 

Geml bu n.oUkle ~·c.?nız bir defaya 
mahsus olmık üzere lnglltereye gide .. 
cck ve mUtea'klber. k•J~k kabOtajda 
kullanııacaktır. 

Bu ıeitildekl h· ı tarz.nrınm, Anglo. 
Sakaon dünyıuııııuıı g.ttıkçe artan 
ve mihver denlz..'\itılarır.ııı lnkAr ka -
bul etme:ı: faaliyetlerln!n neticesi o • 
ıan rnUşkUll~ı bellrt:ı~ekLe oıdu(!u Bcr .. 
Undc kıı.ydedl!iyol' 

--·o----
Rus SÖZCÜSÜ 

Kiyette yUzbinlerce esir 
verildigini tekzip ediyor 

Londra, t (A.A.) - Moskovada 
öUn gece beyruıntta bulunan RUB sör.o 
cUsU Lozo,•akl Kiyet't(:l.l muharebenin 
çok 5\ddetll olöuf;'.mu. Ruslara K\yef.. 
te her şeyl taitrlp ctt.!klerinl, §ehtr bat 
ıanm yarısmm t.nhJye edllml!' oldu.. 
ğunu bl\dlrn1l~t\r. 

Lo~ovsltl Al:nl\nlarm K!yefte Rus 

ordularını çember lı;lr.~ alınış oıdult • 
ları hatkında~ı hnbcıin doğru oıma.. 

dığmı, Rus o:-Culnrı ç.-ı:nbllr ıctno gir. 
medikler inl, Almanlnrv> yf,Jz olnlerco 
Rus e.Birl eld9 ettıklu~ hıı.berlnin adt 
bir yalan olduğunu s3ylcml§tlr. 

Kırım barblne ı;ellr.ce Lozovskl Ki.. 
nm harb:nln Kırım h:ırlcllıdo cereyan 
ettiğini biltilrmlş ve Ollrsa mUdafUeJi., 
nın cesnret!e çarpıştıkl!lrmt ve son 
gllnlerde 15 ::ayu tslir-'ııt eyledlklcrinl 
söylemiştir. ---o--

• Alcdenizde · 
çarpışma 

Nelsoa zırb1,sı ,uı 

b r torpU ~sı Jel etta 
lialqan f i ı o su 

kaçmış 
Lonılra. 1 (A. A.) - ::)on gUn. 

lcrde Akden!zde cereyan eden h:ı. 
rekat hakkında avam lmmnraaına 
gelen tafsilit eudur: 

Orta Akdenizde biiyUk bir kn -
~ilenin geçmesini temine <;e.lt<ı:ın 

lngiliz refa.kat gemileri 27 Eyliıl_ 
de öğleden biraz sonra nv tnyva
rclcr·nin refakatinde hareket e 

! den torpil tayyarelerlnden mUrek.. 
ı :tep bel'# dUşman filosunun tMr -
_. ruzuna uğramıştır. 

Dört torp!lli bombardıman tav 
y:ıre~i ile bir av tayyaresl tahri.., 
cdilmhtir. Diğer bir av tayyart>c;1 

de bUyUk bir ihtimalle ciddi ha . 
sara uğratılmıştır. Başka bir tny. 
yare de İngiliz filosunun tayyare 
leri tarafından hasara uğratılmı .... 

l 
tır. Diğer cihetten denizde filo • 
nun toplariyle altı torpil bombar
dıman ve bir av tayyareııl denize 
<lii~ürülnıilştür. 

i
l Evvelce 'bfıdlr!:dlğl veçhUe Neısoruı 

bir torpil leabet etmı; ve bu nrhlı • 
nın stıratl hlraz sulmı~tır. Gemide 

1 
ölen ve yarnlaııan yoktur. 
Akııam o.rııadsn düşm8n ikinci bir 

taarruz!!. te?~bbüs etın!§se de yolu ke.. 
silerek .av te.:'Yarcıerlru!z tarafmdao 
geri pUskUr~tımu,tur. Bundan sonra. 
<lU§man yenl b:r uıarzı.,za te§ebbU.s et. 
meml§tır. 

E r tesi gUnU kafileyi takibe teşeb • 
bUs ede:ı b!.: dUşman tayyaresi daha 
dU.,UrUımU,?ür. lntı'illr zayiatı 3 av 
tayyareslnden ibaret l.s<! do bunlardan 
lklsllıllı mUretloj)stı lrort.ıınlmıştır. 

Alman raporlardan anlaşıldığınn 

göre bu harekAt csnas'llda İtalyan fi. 
loru denize ar;.lllllf tulunmııktaydı. 

Fakat ou t1!o firar tar•iyeslnl kullan. 
mı§ olduğu cın ınuhaıcbe~i kabule ıc 
bnr e.ıııememL.,tlr. 



anıa. 

4ehlikelerla mücac3ele eıtiğimiz 
ve hatti gemilerimiz l:urdat~ o 
luncaya kadar yakalanıp dayak 
yediğimiz gecelerde belki r:ıimdi 
bizim oturduğumuz gibi burada 
oturanlar aynı benim i!k sarhoş 
hissim gibi oh ne güz~! rna~. 
ra dediler ve derin, <M-rin <:anı 
kokularını, iyotlu havayı t\11ef 
füs ederek gönüllerinin bütün 
dolgun! uğuyla: 

- Güzel bir gece daha yaşa
dık diye sevindiler ... 

- O Kemal Sen sahiden ak. 
şam hi~·uyuma~ışsın yahu .. Ha. 
ni neredeyse gözlerini de kapa. 
yıp mışıl mışıl kestireceltsin .. 

- Uyumuyordum Recai. Abı. 
madığım b~va birden ağır gel
di de •. 

- Yoook adamıza cühtan et
me .. Çam kclru'arının i<:inde ağır 
havanın Yeri yok .. 

- Belki Kahvelerimizi i~er. 
ken Recai~·~ sordum. 

- Istanbuldan dışarıya hi~ 
<:ıkmadın mı? 

Sualimi anlamadı, Yüzüme 
baktı. 

- Buradan bir yere gitme<lin 
mi? .• 

- Sorma bir defa Bursaya gi. 
deyim dedim. ·Az da.h~ düşman 
elinde kalıyordum. Zor ka~tım 
buraya, 

Gayri ihtiyari l:ahkaha ile 
güldüm: 

- "Ol mahiler ki derya içere 
deryayı bilmez'er., şimdi düşman 
elinde esir değil misin a benim 
dostum? 

Sersemler ıribi oldu. O, bu sö_ 
zü muhakkak ki düşüraneden laf 
olsun diye .a.öylemigti. 

- Evet lıaklısm.. Ve canı sı 
kılmış 9:ibi lafı değiştirdi. 

- Gözünü seveyim Kemalci. 
iim. Şu siyuet dedi kodusunu 
kapat. Böyle sözler o kadar :.ii· 
niıime dounuyor ki .. Hem bize 
ne canım! .• Sonunu görüyorsun. 
falta devip sürüvorlar .. Bizim 
lhsanın va.kasını duymUŞ1undur. 

Birden basmıı çevirdhn. 
- Hangi İhsanın .. 
- Şu bani canmı bizim mek. 

teDte kabadayı bir cocnktu. V>. 
<:uklar onun yumnı~una Bozdo 
ğan armudu derlerdi. 
Anlamamazlıktan ~eldim. 
- thsana ne olmuş? 
- Pek iyi bilmiyorum ama 

kendi giıbi macera seven !bir .:ı.r. 
kad8fiyle 'bir gece lizi;n akraba. 
}ardan birinin evinde yakayı ele 
veriyorlar, 
Ağzım bir karış açık kalmıştı, 
- Ya Ne münasebet. Sizi.rı 

akra.ba.nİn evinde ne arıyorlar. 
mrş! 
Baemı iki tarafa sallayarak: 
- Bizim akraba senin anlava· 

cainı bugiinön kodamanlarından 
biridir. Enayileri ta.vlamU} Onlar 
da Ana.doluya silah mı kaçırı. 
vorlarmış neymiş.. Pundunu Jı:e. 
tirip bir gece ikisini de ele ver. 
mi., zavallı thsan kabadavıhğına 
kurban gitmiş.. öteki arklda:?J 
da k~mış aranıyorm~. Gel de 
simdi buna sen kahramanlık de. 
Olur şey mi bu Allah aşkına sen 
8Öy)~. 

(De\·amı \'&r) 

- Bu kadm kaçsaydı, et -
yaıını ds beraber ıötürürdü. 

Diyerek, hayretle evin alt 
katında dolaırken, aynanın 
önünde bir hiiezik gördü. 
Bu, Gülbeyazm bileziğiydi. 

Bu bileziği ona düğün he. 
diyesi olarak Rüatem ver • 
mitti. . 

Macarların garip bir ideli 
•ardı: Bir kadm, kocasından 
veya ıevgiliıinden aynlmak 
İıtene, erkeiin hatıra olarak 
kendisine verdiği en kıymet
li bir he:liyeyi erkeie iade 
ederdi. 

Rüıtem Macarların bu i .. 
detini hildiii için, bileziği 
aynanın önünde görünce ıar· 
ııldı: 

- Çok kıymetli bir batı • 
ra olarak koluna 'takbiı bi. 
leziii Güll:seyaz buraya bı • 
rakıp ıit:nit. Demek ki beni 
\ftketmif. 

.li A B E .K - Aqam poetası 

COrcilin . • 

nutku 
(Baş t:ırafı 4 iinc!idc) 

:;;zim tutunmamız icin kfı.fi iJi 
Şimdi Amerikanın azim inşaatı: 
na pek yakın bir mesafeöe bulu· 
nU}'oruz ve 1942 senesini ivi bir 
neticeye isal e~.mek ve tedrici ~u· 
rette harbin sonuna kadar da -
yanm::ı..k İGin bu inşaata ve kendi 
inşaatımıza J,!üveniyoruz. 

Bu mühim hadieelerd~n dolavı 
vakitsiz olarak sevinç duyulma 
smı münasip görmüyarum \'<? is
tikbale müteallik hiç.bir kehanet· 
te buluıunuyoruın. Düşmanır. 
Forkewolve tipindeki yirmi ka • 
dar tayyarenin müzahareti!e yap 
m~kta olduğu tahtelbahiı'ler mu
harebesinin şiddct!cn::!Ceğini he
saba katmamız liızımdn·. Tahtel 
bahirlf're karşı harp edeceğiz v'! 
bu harbe kendi tedbirlerimizi 
kuvvetlendirmek ve diğer yerle~ 
den ehemmiyeti artan bir yardım 
görmek sayesinde devam eyliye
ceğiz. 

Bir an bile h;tıraha• etmemiz 
caiz değildir. Maarr.~ih söyle • 
mis olduı{um noktaların tama · 
mile itmiinanbahş olmadı;!• su • 
retinde telakki edilmesi doğru 
dcği'dir. bu noktalar. hİG .süphe • 
siz kendi ümitlerini v~ projeleri
ni bire na:ıikane ihtar etmiş olan 
Hitleri mahcup edecek mahiyet · 
tedir. 

Burada bir miktar teşçi eder 
mahiyette olan bir müşahededen 
bahsetmeme müsaade edilmesini 
rica ederim. Biz yalnız d2ğiliz .. 
(Alkı~Jar). 

ŞlMDt YALNIZ DEQlLlZ 

Bundan bir seneden fazla bir 
zaman evvel tamamile yalnız ~
bi1dik. Fakat mman geçtikçe 
bizim azimkarane hattı hareketi 
miz ve düşmanın cinayet!eri, di· 
ğer iki devleti ve milleti bizimle 
samimi surette mesai birliği yap 
mağa sevketmiştir, Şarka baka. 
lım. garba bakalım .. 

Görüyoruz ki, yalnız değiliz. 
uzaklara '1.tfı nazar edelim, Rus 
ordularının ihlas ile çarpışmak
ta o!duldarına şahit oluyoruz. 
(Alkışlar) 

Yalnrz dahi olsaydık yine bü • 
külmez bir azimle, usarmıadan 
ve mütemadiyen artan k3yna'k • 
larla devam edecek olduğumuz 
mUcadelemi?Jde, bu bizim için 
bir kuvvet ve bir teşvik olmalı. 
dır. 

Fakat bir safhada. müttefikle
rimizin menfaatini, aynı zaman • 
da. bir:letik Amerikanın görilfle • 
rini, arzularmı ve icraatım nua-
1'1 itibara almamız lüzumu benim 
ve meslektaşlarmım, beyanatı -
mmia, izahatmıızla ve tahminle
rimizle, hassaten ihtiyatkar dav· 
ranmamızı daha zanıri kılmakta 
hatta bunu amir bulunmakta.dır. 
Eminim ki, harbe şlddetle ve a. 
.zimle devam etmek kararında o
lan meclis, nazırlarının harp hak 
kındaki beyanatlarında mümkün 
mertebe ihtiyatlı ve tedbirli da'° 
ranınalarmı ister. ' 

İki kuvvetli milletin, Rusya 11e 
Birleşik Amerikanın, muvazi ve
ya mütekarip hareketini hisset • 
mekteyiz. Etrafnnızda esir Av • 
rupa milletlerinin kıpırdadıklan
nı hissediyoruz. 

Bitlerin idam müfrM.elerini 
nasıl karşılamakta olduklannı 
görüyoruz, Uzaklarda şarkta Çin 
ırkının eadık, cesur ve tükenmez 
nıh kuvvetini ~örüyoruz. Bu ırk 
ta kendi vurdu ve hürriyeti it:in 
çarpıc:ı~·or. Biz, insaniyetin uinı 
ekseriyeti ile birlikte yürüyoruz. 
Hepimizde her ne kadar uzak il'!le 

rle dah! şimdiden vazıh surette 
ı::örülmde başJ.&mış olan iı:tikba• 
le doğru flm gidiyonm . 

AVRUPAYAJHRAÇ 
DUŞÜNCELERt 

Bu sebeplerden -do•ayı h:ı.liha· 
z r:!a müstal:bel sevkulceyş me 
eelelerini münaka:;a etme!• teşı"i). 
hüsünde bıılıınmıyrıcağım . .Mese-
· ıa Rus\anın viil:ünü tahfif etmek 

ic>in Avrupa kıtac;mı i4ila etme
miz lil m:ı~elip gelmedı~i. şimdi 
I fillerin Rusyada me~uı olduğu 
sırıod::ı orte'ıkt::.ki !!Ükfınetten bi· 
Hstifade keı:öi!ine ~arpta da.rbc 
indirmemiz i<'afl edio etmediği 
mMelelerini ele ahnı7., 

Bunların har-ti sevk ve idare 
ed0r!~rin zihin!erine sık atk teba
ôür etmış oian mc~~leler olduğu· 
nu kabul erlel-ek o1u~ gever.em 
!ik etmiş o!n:ıy~ağım, fakat bun 
ların hakkında faydalı olacak ne 
gıbi bir :-.ey ı>iiyleveb!lirim? Eğer 
bazı büyük wowurlar hakkın • 
d!J. kiitü tahminlerde bulunac1;k 
olursam düşmandan t>aşka hı~ 
kimse bunc~n is!ifade edemez. 
Buna mukabil diğer bir vadide 
ikna edecek birC'Ok sebepler top
!iyacak o!ursam · lıeda,·e. Hitlere 
hizmet etmiş olacağım . Düşma~ 
Hitlcrin şubat nutkundan berı 
hir,blr şey eöylememiştir. 
"DUŞMAN NE YAPACAK?". 
Diişmanm ne yapacal'tnı ka~· 

yen b!lmiyoruz. Düşman, _genı~ 
Sovyet toprakl.a.rında hanf:?ı nok· 
tava. kd~r ilerliyece-ktir, Alma.o 
rr.illeti 1-end!sin.in uğradığı azim 
zayiata daha ne kadar müddet 
tahanunül edecektir. müdafaa va 
ziyetinde kal.arak büyüle bir kıy· 
meti olan araziyi i.stisnıar ede -
cck midir? bilmiyoruz. Bu son 
hattı hareketi intihap ettiği tak· 
dfrde büyük ordıınun bir kısmı• 
nı cenubu §arkiye. Nil vadisine 
doğru mu tevcih edecektir, yok· 
sa ~imali Af rikaya doğru kendi· 
sine bir yol aGmak için tspanva 
tarikini mi ihtiyar edecektir, 
Yoksa büyük Avrupa demiryolla 
rım ve elindeki büyilk tayyar~ 
mevdanlannı kullanmak suretile 
ku'-'vetinin sıkletini ~arba nakl~ 
derek büyük bir ordu ile t ~iliz 
adalarının i&ti.!bı için vücudr 
getirmi§ olduğu hususi merakibi 
mi cemedecektir, bilmiyoruz. Hiç 
şüphesiz şark-ta tedafüc geçtiği 
takdirde &ynı zamanda üç nok • 
tada geni, bir mikyas dahilinde 
harbe ıirffebilecek halde bulu· 
.;nacaktır. 

Düşmanın kifayetamiii yalnız 
havadadır. Bu .kifayet&ialik GOk 
add.idir Fakat bunun haricinde 
inisiati~i muhafua etmektedir. 
Bu iniaiyativi elinden alabilecek 
kudreti elde edemedik. Fırkaları 
orduları ve A VJ'Ul)a kıtası.nda, 
birçok nakil vasıtaları var. Ma· 
demki düşman bize pllnlannı 
söylemiyor, neden do1ayı b~z 
o n a p l a n l a r ı m. ı z ı bı!· 
direlim Fakat bunları tet· 
kik etmekte olduğumuzu ve bü • 
tün tehlike'eri ve bu tehlikelere 
karşı koymak i~in elimizdeki ve· 
sai ti ne sııretle istimal edece~i · 
mizi ölçmekte bulunduiumuzu 
kamaraya temin edebilirim. Her 
günümüz bir çatışma günüdür. 
Jecirden geceyarısma kadar. 

SOVY!m...ERE YARDIM 
Kendieinden daha ziyade ser

bestçe bahaedeceğim bir mesele 
daha var: Bidm ve Amerikanın 
Sovyet Rusyaya mühimmat \'e 
levazım olarak yapacaiımız mad 
dt yardım meselesi. 

BGyük Britanya ve Birleşik 
Amerika heyetleri halihazırda 
Moskovada k&nferans halinde 
top'anmış bulınıuyorlar. Reie 
Ruzvelt ile ben.im Atlas Ökyanu· 
su beyannamesini Sovyet başve
kiline gönderdığimimen beri ~c
Qen f aaıla boş gec:irilmemiş ve 
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• 
Rüıtem bir türlü bunun 

aebebini ~nlays:nıyor ve bu. 
nun ciddiyetir..:? inanamıyor. 
du. 

Kendisini bu kadar çok ıe. 
ven bir kadın b<iyle birden
bire ıebebıiz olarak naııl 
kaçıp giderdi? 

Rüstem bir eıaılı seheb a .. 
rıyor, bulamıyordu. 

Gece sarhoşlukla Martayı 
ıevdiğini söytedjğinin far • 
kında dejildi. 

AJD&DJD önünde duran 
bileziğe şöyle bi'r göz attık • 
tan ıonra, giyindi. Bıçaiım 

beline takarak evden çıktı. 
Gülbeyaz nenye kaçmıı ~ 

tı? 
Rüatem onu tekrar ele ge

çirebilecek ~i~·c!i? 
GOLBEY AZ KiME 

KAÇMIŞ? 
Rüıtem üç ıün mütemadi. 

yen Edi:;ıede GtHb~yazı ara. 
dı ve nihayet h; .. sabah ıara • 
ya gittiği zaman, yeniçeri a. 
ğaıına işi açtı: 

- Karım Uç aündür evde 
yok. Oldii mü, kaldı mı? .. 
Kaçtı ı,aı? kaçırdılar mı?,, 
bilmiyorum. 

Okyanusun h~r iki kı..,.~:nda cie
vamh faal!y~tl~re tarsis edl!m;!1" 
tn-. M~::e!enin tamıımı !-·11.i" • 
r;n ır;:ığmcı,ı telk'!;: el• "Mt s \"e 
du.1a ~imd:, En c'-.·7'" t\ ti mn
zenıc s::\ 1·1'\iatı ~ ~r1lnıı 'ır. 

!.11ır"!ıl11 ... iar!lnız•a /' 'T'f', il.al· 
meslekta~lc.ı !, hı ... r ri •n it:b rf 1 

Rusya ya aydan aya Pe m:·~~ _re· .. 
malzeme \'erebilcceğ;mı;-~ ait ~a
rih ''e t~m m;tlılmatla Moskova
v 3 ~itmi~lcı dir 

So\'yet hüku~1eti '<endisine hct 
av ıı~ kadar silah. t~chizat ve i· · 
şe ma1zemesi ,ı::öndcre'lıleceCmi
zi 'bilme!' hakkına rahiptir. Mu • 
harebenın. zaruret, icao ,.e şart· 
lannı ~özônünde bulundurIT'ak 
ihtirazi kaydi ile, ken::li ine te . 
ır.in edebileceğimiz ınalzempnin 
miktarı h.;ıkkında m?.ICı.mat sahi
bi olunca. tasarrtıf ettie'i ı:;cn !:; 

mikyastaki ihth·at kavn.'1klann . 
dan azami istifade c-tlebilecelctir 

Sovyet ord!lları Avrupada bi : 
rinri smıf bir muharip kuvvet o
larak ilanihaye id~me \'C muba
faz::ı edebiimek i~in lngi'iz nı ·ı 
Jeti tarafır..dan muazzam feJa -
karlıklar ihtiyar etmek icap e .. 
deceğini \' e B i r I e ş i k 
Amcrikada halihazırda mevcut 
büvlik fabrkalarda tebeddülat v..ı 
\'eni tesisat \'apılması Jazım«PJo.. 
~ğini f:İmdiden ~v'eebilirim. Bu 
rada reınni bir mahiyette kurn • 
!an Rusva için tank imali hafta
sının e!"kek \'(' kadın bütün 1 nai
liz anı~lesinirı çalışma şevk ·~·f' 
he\'esini ehemmiyetli nisbette 
vükselttiiini takdir edi)·or, daha 
doğrusu iyi biliyorum. 

Rusya içirı tank imali haftası
nın büyük Britanya ile Birlesi!< 
Amerikanın birbirini takiben hrr 
ay Rusyaya gönderecekleri mal. 
zemenin çok kü<'.iik bir kısmını 
teşkil edeceğini, bunun genis mik 
yasta ~itgide ziyade' eşmesi ve 
ga}T! muayyen bir müö<let de -
vanı etmesi icap eyliyeCE"ğini söv 
liyebilirim. / 
RUSYAYA GöNDER1LECEK 

~lADDELER 
Rusynya yalnız tank gönder • 

mirece~iz. kudretli tayyareler. 
aliminyum. kaucuk, bakır. pet
rol ve büyGk bir kısmı yola cıka. 
rılnuş buluı•an ve modeın bir mu 
barebc için lüzumlu olan birçok 
nrnhte'ıf diiicr hayati maddelt ri 

un !lrur. tcnuZ:cıımes·~ iI'UYaf· 

f'" O\~t eh-umi~lr. 
Rura~!\'ti dikt"tl':'ll rn~ya 

\' r; cok cç 
1 , 1 ~ • , ' ' ~ • ~ .. i.l in!·ı • 

,. • 1 ... ~'\ n t r '~ Q b·r proı:rr"ml tat 
'', ctn -· + .. !-hi • <' 'l ır1 -ru i 
: •••. - ımdarı ikıı.ı > l~~··-. r"·' 
·a'rmda Ru va V<' f,., .... ~ ... !1.! 

e 'd 1ran :-.il' ti nı ,~ " 'iddi. 
5a!i1imi \'e \eni b: i •. · . mun • 
h"desi111 rorc·'"'"' a r' ' ıını"t 
eaıvoruz A'·"m k- , •· hu l-
tn11Cla h". ~ Jj q : · a i.?l." .... 

b •r ka:J ~.tnI7. t"" t ".sdıi: 
• >eekl 'r Bu mu.ı • · ... n ınil
lctini \ a·~ız k rtu ..,., · ductla 
o · il. h bin r, "' t· · l l · :.... ~ • 
brmd:ı ri b:zimlc l; • · ...... ·;o
l. ktır " 

1·1~ ı\1F\ S1M1 ''l;' i "':LA 
Hi~t r Cordl, •:r o:, ra'• 

;:;unt rı "'Ö'-'l mh:ıtır: 
";::rm lilıl: A,·:ırr r.,,.,. r:ısro:ı. 

ii.tive ait m..rr•ntmi 'ıat~r 
'er ve i~~·, b:"llin pa 1 ı. '° ~·a ko
la\ o~a<.''l~~ma ait t n·:ı:.,• v re • 
m 'vccf'~imi t \r .. ('t-m '·li~m<' 
m··-:-a"rı" ediniz B:·;.• i:; ,. ·,ıa.Ran 

kııı tre\-simiJ'iT'l: $~ • • ~· '" ,;~!: ~
ci : in cıarchat•,. \ • " !:!Öy
le l'ği srib0

, IlUS:;.7 ." r'. ·~ki t'-Z• 
vi ı tahfif edeoe-~r· C: ·t· h;('._bir 
emniyetli delP - ..... ı,.,!' jii!'ini 
söyFyeceğim. "-' ıı• '"'"1:?. kı~ 
mı:.vsimi, bu &dak.. ~ ;....ı :~~ teh-
li~~inin tam;.m~ i.,. 1 • qli!mis 
oldui:;ru l!arD"'ti"·,.; ~ .. ' reme • 
m"'ktedir. 
Krş mevsiminin r· 1eri 'c kışa. 

n:a h;;.us telılikelcr" r.:ğIT'".':l düş
man ge<:en senenin n ,c::i"::> ol:ırak 
teknik hazırlıklarını 'a1mıa.k ic;i.n 
geniş bir zaman k zanrt'' trr. Ne 
olursa olsun ilkbaharc!~ dmdiye 
kadar karşı" a.~mıı ·~ rnec ".;uriyetin 
de kaldığnnız muhar 1:~ 1erden 
daha ağır muh:-ır .. b"~ ... r yapma.~ 
iztırarında kal",. <!rmlz1. hıı mu
h~rc>hebrin ı:;arkf a c ' a ;:eıis 
b:r illi<işaf sal r '' ı'~c ğmı ve 
adalarımıza. k>rı;ı i r·;; t"1ıl.1.ke • 
sinin daha b:ı ı.- J, d-ılı r:ınlt '\• 
daha Ya.hım ı · r r: ki! 1 t r..h'"' ı 
cdebileC'eğini h ::.-ha hıtmalı -
yız." 

da ~örıdermtğe mecburuz. Bu < f.iaı-"1 .. mlrJr. birlnuı .,, ıaall14111 
maddelerin sevkiyatı \'e tesellüm- o:ı~lık ynnmdnlct t:ırlh Q<'r(".eveaı ım. 
)eri işi de teşkilfıtland!rılma 11 • e>onuyll\ blrtll.tc ~o"<! •rllrttk) 

dır. 'f.;vuc:NltlK ı "ı~ı.ıı ı.tı:ni tş AllA· 
Bütün bu meseleler ı?imdi Mos HA. iş ~ ı;ı~~IE •U.tAt. s.~TIM 

kovada :\1. Stalin \'C ba!-ılıca Sov- flhl U<-~u1 nıahlyetl hal& olnuyaa k9. 
yet k•Jmandanları ile heyeUeri . çük 11!\nl ı: p.vun netrohınor. 
miz arasında tam bir bilgi ve isa- E 
betli bir otorite ile münaka~a e- vlenmc teltlillerr 
dilmiş ve planlaştınlmış bulun . • Ynş lG, boy 1,6:.ı Kllt. 62, açık 
maktadır. ı.ah\ e rengi g-özl ı .. • o: ' saçlı, orta.. 

Bu mevzular hakkında bura<l.ı ınrktebln b rlnrl ınıfıı a kad:ır oku-
umumi veya ıizli celsede tef Pr • FlU_ bir b 17an: uz• ı bO ·ıu, k bvc 
rüata dair malümat vermekllğim re:ı~: gozlll, suh ' 'evn memur bir 
~ru olamaz. royııı. evlı-nmek tc•n, '•te ıı.-. Reııtm.. 

Daha fazla bir söz ilave etmiş le ~rnb r <Su y) ıe'ıl7 ne muracaat. 
olmamak için - 1-;~ı 'kadar söylin•- ı Resim goı•d... ' n'"r c \'-P ··eril .. 
hilirim ki. en basit bir fani hile mez. 
imkan dahilinde hulunan <:.arele- • 28 y ında, yel l c, !ıra maagı 
re baş vurarak Rusnıvı hım:ıye ' o•.m bir· oay, ıı :ı, ,. , -ı. in ilizce bl • 
etmekte ne kadar büyük menfa. lr-n Mr bay :ııa c' ı ı n ıı ıstemekte
alim?z olduğunu takdir cd~b:Ur. cır. Fil-' 1 m ıı ır.:ıt ır :· Ye!ıll:öyde 
Avnı zamanda hatırlanmac;1 kap ko~°ba;'ı r ı nd ı.ı rı;marada H. 
etA~n bircok ba~ka me.nfaat'er de Ncı~ıç mtır ca t. 

vardır. Aldı rn z • 1R \N !\1ESELES1 T ı . 
Bir de İran meselesi var. !ran Aşa· 11:0 nımru: .. 'ln _,.,.,11 olan o. 

da çe\:inaenJik \'P. zfıfb•.?tlC h~r~· lmp.ıcul .. rıınmn narıtlanH ~
ltCt cttj(';jmlze d<ı;r !";krtyetler ınt-'-tu;ılım lduehun~mtr.GPn (pual'• 

mcvcu•tur Ben bundan ciiret du ıuı ıı •h ıı ı b .. r.rı,ın _ Qbaht.u aııeye 
vm·orum. Simd:y~ kada:- bu !:'\ _ ırncı.ıı \ c•ya Hst ı. ~,.ı, _,.. •ldır· 
dar sürat ve knlavlik1a \'e tek ir.- : Ol:ılını rlf'ıt olııou ı 
can ve malzeme zaybtıııa mal ol (("evliı.n 241 H.MZ. HJ cr.ı.R.) C~ 
~:-.ksızrn en ivi ı>ekilde bı:.ıc:arılr. h.mı 111 mdı) ıF s V.ı tSadık 2ı} 
bilmis ba.F.ka hir hareket bi1m,,.a:. ıY o ı ın K.RG) (22 Çıı:,l~k) {T.T > 
~imi ·!'ih·lircbilirim. Bu harel\et, ın.M 23) ıR ,llilll Kor.~mya~(Gill) 
Rus müttefii;l,,rirni?le sıkı temac: tCUl rı l'l'lcarct 4Gı {Nedim) 
halinde olauı 1' ür:ıtlc vücuda <-1..· <TZ.T) ıT.l> ı ıA Yazıcıoğlu) 
tirilmiş ve Tnhr:ınd<>~i fe~'<'i dmr n K. U) ıPrnı • ıarO lTertip) 

------ -- --- ------
Dedi. Iiyas <:.ğa hayretle 

Rüıtemiıa yüzüne baktı: 
- Senin k~i'&l. J;imseye l:a 

çacak hC\tunlardnn değildir, 
oğul! Mutlalca 1•a!ma bir fc. 
liket gelmi,tir. Hunu bnn:ı 
üçgündür neden söy:emiycr. 
sun? 

- Belki bulunım diye E • 
dirnenin her köşes~ni aradım 
bulamadım. Şir.uh sizin yın
dımımzı isti~''> ·:..m. Acaba 
nereye gitti 'i 

- Nereye P,İ<lccck? Elhe·~
te Edirnc:-;in i:;::ntledir. Eğ'-=r 
ba~ına bir folil!~e:t gc!fficdiy. 
se ... 

YeniçP.rİ ağa!:ı, Rüstemi 
çok sevdiği için, onun ba11ına 
gelen her felak~lten müt~eı. 
ıir olurdu. B•mt~ duyunca he 
men kolbsıdarına emirler 
verdi .. Riistemira karısını a • 
ramaia bl\şla<lılar .. 
Rüıtem erteıi gün yeniçeri 

ece :YıI"a ,,.ider:::I. llyas ağayı 
u "' 

gördü. Yeni<,:er~ ağası: 
- Burnya ka~ar ne zah -

. - l' 1 ,. H .. z met ca n, orrı . CAccaı. enu 
h~:- iz bt•.h~:.dı~<. Bulunca 
b:m derllc.! naber gönderi .. 
rim :;~n~. Hic merak etme! 

Ve ümit v:ri ... i hir tavırla 
f:~ ı~c··-.. ~!.!ri de iiave etti: 
• - Tilk.nin dl '!i.'p dolaııp 
gc!.::c::ı~i yer kü-.. çü dükkanı 
clu. Orn ız bu;masak bile, 
erg ... ç. Jö:ı~? saı111. gelec.ek~ir. 

_ Ber.d u a) . ıyacagın 

d .. n cn:fr .. :m a. i ııl:! • J a başına 
hir la\za ı;eirr.işst ? .• Ya .z~r .. 
• k • • ·· 1 , •.• 1 .. n bınne in nrır••IU ı<oy •·• ,.._ • , , 

.. , •• • •• J , 7 " zaınan ızını g<..urol1 0 
• 

r.u1., .. -,, lOlt ziir c!ac:.-.k. Gel .. 
• 1 • k 

m~k i ...... ~ cfo J:c.emıyece . 
_ On•: i"öylere kaçıracak 

ı.1·,. .. d-..., ;: öiı ne•!c bu iti ko. 
ı.; .. .... .. ' ' 

' 

• ..,.1 ı .... ı .. ., ,.a~"n1az, Rüstem. 
....J .. ...-.~ • j, 

Sen b;ç kiMı~d'"n ~üphelen : 
. n? mıyor musu . 

(DO\ aını \11 ) 



TüRKiYE 
iŞ BA ASI 

Küçük tasarruf 
hes<ıpları 1.941 

IKRA..MIYE PLANI 

!f ____ _ 

1941 1KRAMlYELERt 

l adet 2000 li:-aııl: = 2000.- Lira 
8 .. 1000 = 3000.- .. 
2 .. 

' " 8 .. 

750 
;oo 
ı50 

.. 
= ı:ıoo.- .. 
= 2000.- .. 
:. 2000.-

" 
KEŞIDEı.ER· ~Şubat, 2 Ma.. 35 •. 
yıs, ı A~usto•. 3 1lkte§rln ı SO 

tarlhl~rlrde yapılır. 300 

ıOO 

50 
20 

= 3500.- " .. 4000.- .. 
= 6000.-

" 

apı ve imar işleri Hanı 
Nafia Vel<a!etinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Bölge Sanat Okul•J l«'svlyc ııt<llyelerl. 

nln ıkmalıle dördUncU atölye binası inşaatıd:r. 
Ke§I! bedeli: 8il67.06 llradır. 

2 - Eksiltme 16.10.9U perşembe gUnU sııat 15 tc Nııfla vc.Kllctl yapı ve 
imar i§lerl eksiltme komisyonu od:ısında kap'l.lı zar! US'..ılfle yapılacak .. 
tır. 

3 - Eksiltme eyr.:ıkı ve buna mUteferrl evrak (436> dort ~'Ü~ otuz altı im .. 
ruş bedel mukabl!lnde yapı ve imar l§lerl reisliğinden a:mabmr. 

• - Eksiltme y~ girebilmek için isteklilerin usıılU d:ıireı.Inde (ö6US.35ı 

(be§bin allı yUz s:!kiz lira otuz beş kuruşlult muvakkat teminat verme .. 
lerl ve Nafia Vektıletınden 'bu iş için alınmı" ehliyet ves:kası ibraz et. 
meler! Hl.zımdır. 
İ§bu vesikayı almak için isteklilerin ekslltme tarl?ıind~n (tatil gUDlerl 
hariç) en az Uç gtin evvel bir istida ile Nafia Vek~l<>ti 11' mUrııcaat et. 
meleri ve dilekçelerlne ~ az bir kalemtlc b:ı işe bıızer (::10.000) llralık 

bir iş yaptıklarına dair iş! yaptıran ldarclcn:l~n alınmı~ vesika raptet. 
meler! 111.zınıclır. 

5 - lstekliler teklif mektuplarını !h:ıle günü olan J6.ırı 94~ p:!rş"mbc gUnU 
s:ıat 14 de knd:ır cl:siltmc komisyonu re.s!iğ.nc wakbı.:z mukabilinde 
vermeler! l~ın.dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (616[.ı6ff4) 

ıstanbal Bava ı ıntaka Depo Amlr
lll laden: 
ı - 5000 çift er fotln! 8atın alınacaktır. 
2 - 69i5 liralik k:ıtl teminatın Bnkırkoy mnlmfldUrlUğUne :·r.tırılarak mak,. 

buzlarlle beraber 14.10.941 saıı gtinU s:ıat 14 le Yeı;lll•öy lı:ıvıı mıntakn 
depo Amirli~ satınalma komisyonunda bulunmaları. 
3 - Şartname almak Jstlyenl~r Bakırköy mnlmfıdUrliığUncen alacaklan 

233 kuruşluk makbuz mukabilinde verllir. (S7::0) 

,.,.. Ev ve :nuayenelı.a"l" nakl ~ 

1 
Dr. Emin Şükrü Kunt 
İç Hu .olıltlnrı ,\l,ıtı hnı>sıı;ı 

Osmnnmey Bomvı.U trnmvny d • 
rağı No. 21:7 T"'" TC n 81784 

Herrrlln Jkld• n .. onro 
~1!2!1C!El!mii 

GÖZ HEKIMi 
Dr. Murat R. Avdın 
Bt>yoğlu l'nrmnı.ıuıııı. imam !iOl•uı. 
:So. 2, Tel : 4lü5ll 

İstanbul ll·rn 11'1l•iruliğlncJt'n: 

4.93912572 

Evvelce Bev.>t,lundo Silryep:ııas 

npartınınnı'ld3 m:ıkln ılren halen ika. 

metr;O.hı meçh1ıl bulunıın Nemzurn 

\e Zııbt-le ts•anbul 4 t:nctı icra memur 

luğunun 939 25i:! "'!Yı!r do'Jyasında 

Vahram Dencsst:'lyancı olan borcunuz 

lan dolayı m,.rci:fen gli• dı?rltcn l 2.S. 

941 tar.hl! r.elsny<'? ademi icabetiniz 

dolayısllc b ı cl"'fn hnl:kmızdn 15 gün 

mUdd:-tıe fı.\ncn tenligat icrasına ka .. 

rnr vcrilmlştır. MUrafaa gUnU olan 
ZAYl - l029 senesinde Bahriye ı 17.10.!Hl ı •uma gl!nil aaal H te lıı. 

muamclAt çube3ir.dcn ı.lmış olduğum tanbul ıcra hO.ldmlit;iode bizzat \'eya 
askerlik tez.t'!remi zsY. ~ttım. Ye .. 1 

bll\•eltt\.le bulunmadığınız t&kdi:rde gr .. 
~isini alacatımrJaD uklslnln hUkmU 1 
yoktur, 

1 

yabınızda mUrat'anya devam edllece~ 

Etem Turan ll'bllğ makamına ka~w clmnk Uzere 

{16(){1) ildncn tebliğ kllır.ır. ı 16Qil2) 

HABER 

' 
Kütahya sulh hA.klm!!ğinden: 
KUt&hyanın Lalahüeeyln pa.§a ma. 

halleslnden Numan o#lu Abdurrah .. 
mnn cvldtı:ır.ı Hntlt Tııı;deıcn \'e Sıdı
ka Özdemlr ve Bcl:!r Tn~delenın şayi,.. 
ıın mutasarrıf olı!uklı.rr KUtahyanın 

Kurt bekliyen mevkllndo vaki kayden 
, bir dönUm ve k~~!en bllmesaha 183 
ı metre mur:ıbbaı ,.e hud\!t ve e\·~afı 

salre~i şnrtnamesınde yazılı 350 lira 
: muhammen kıymetli blr kıta bahçe. 

I nin kablll taksim olmadığmdan satı. 
Jaral{ şuyuun izalesine dair verilen 

1 
karara bin:ıen 3,ll,9ii pazartesi gU. 

, nU saat 14 t'! mnhke:ıı.: kaleminde a. 
ı c;ık arttırma. ile satııc.csktır. Arttırma 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA rı~ 
NEVRALJi. KIRl~LIK Vt ?JOTO.~ Aü HLARI ~ili JC:R,1 t L ~t _,~ 

1 
şartnamesi 10.10,911 tarihinden ili .. 
baren açıktır. Almak lstlyenler yüzde 

1 on ni.Bbetinde te:alnat vermPğe mec.. 

itte 
lcahında günde 3 kaşe alınab ilir. Her ven.l e: cullu kutuları ısrar ı :ı 

1 

burdur. Muayyen günde usulcn nida ... 
dan sonra e:ı çok artt•ranın Uzorinde 

.-.~-----~----~ .... ~ ~ ..ı,.\_.\_.4.JV.,.-.~\.,L.41V#J~fti~"P'C 

bırakılır. Mli!:ıtt>rl bir hafta zarfında 

parayı vermeuıo ihale bozularak on 
be§ gün ınlirldeUe yerJd~n arttırmaya 

1 
çıkanlır. BJ iklnd arttırmada en zt. 
ynde nrttıranın lizerL"lC ihale olunur. 

1 İki ihale araı.ındakl fark ve faiz önce 
! alandan ta!.Mıil olunur. lı:bu gayri men 
ı kulUn ibalP3ıne kad!'.r tirikml§ \•ergi 
ı ,,.e evknf l>orçıar.ıe tellAliycsi alana 
1 rııttlr. M~tcrı şortna.mecle yazılı bp. 
I tün şeraiti 1-"'lbul ve i~lraz bakkmı l~ 

1 
fstanbuJ Levazım amırHğinde" ver:len --ı 

narıet asker Kıtaatı . ıan .ar. ,e. 
'...ııım-- c;ebt pJ 

Aşağıd!l yazıl: L~cvaddın kapalı zarfla cks!ltmclcrl hlzı:.ınrında yazılı g Un \"ti saatıcrd~,,r\Darll 
alma komlsyonun~n yarılncaktır. Taliplerln kanuni "cslkaıa:dt> teklif mektuplarını Jhale 838 

komisyonıı. vermE'leri, (1169~SUi8) !!.SU 
Cins! Maktar Tutarı Teminatı !hale gtin -.·c ~· 

Nev§ehlr UzUm\ 
Sığır eti 
Sa<leyağı 

kilo lira lira 1o 
ao.ooo 12.000 900 21 ıo.941 .ıo 

kal etmiş <myılır !<'az.la. ma!Qmat al. 
1
1 :rnak istiyo:ticr mııhkcme kaleminde 

mevcut 9U. 10 No. lı c.ı.ısyadakl ı,ıart.. 

l nameyi olq.,va.billrler (16043) 

ı ~~~~~~~~~~-

1 ZAYİ - Fııtih ntifut: memurluıtun. 

l 6an aldı~'Im nüfus kağıdım ile Fatih 
askerlik şubesinden aıclığım askerlik 
tezkeremi zayi ettim Yenl!<lni alaca. 
ğımd:ın es'<Hcrinln hllkmU yoktur. 

Kuru savan 
Patates 
Lıl.h:ı.nn. 

Mc;e bdıınu 
Kuru ot 
Saman 
Sabun 
Toz şeke-, 

270.000 
30.000 
60.000 

180.000 
ll50.000 

4.500.000 
3.600 000 
2.700.0M 

24.000 
l:S.000 

108.000 
M.000 

4.MO 
27,000 
10.500 
48.375 

162.000 
108.000 

1::1.600 
7.200 

8100 2:S .. " 15 
40:ıo 21 .. " 10 
337.60 21 .. •• 15 
202:s 20 •• " 1c 
78i.50 20 .. ,, Jli 

3628.13 29 ,, " ıO 
12.150 29 .. ., ı5 

8100 28 " ,, 10 
1170 zs " .. ı5 

540 27 •• '.. ~ ' ... .. • ·it' 

1 

Bnlllt Dr.ı~ınan <'addP!tl 71 nnme
radn. Yn<ctıf oltlu Kerim 'Yort.. 

.. dcıtl <J.• ; 
Aşa.ğıda yazılı mcvadrn kııpalı zarfla eksiltmeler! niza nclıo yazılı gtın saat ve manaııcr de» Dır 
mlsyonıarmda yapııacaktır.Taliplerın knnunl veslkalarııo tekt:ı nıektı..pıannı ihale saaucrJI ? 

sc,rn tevellüdü Si S (1604ts) duğu l:omlsyona vermeleri. (1 on.q246) pt'-e 
Cinsi Miktarı l'utarı Teminatı İhale gnıı. ııtff 

ZA Yt -Amasyadıı 56 mcı alayda 
yapını!' old'Jğum askerlik veslltamı 

zayi ettim. Yenisini aıacağmıdan eP,.. 
kisinin hUkınil yoktur. 

Kırmızı 'llereimek 
Nohut 

kilo lıra ıira ı& ,.~ ~ 
120.000 2s.800 2160 :ı.10.9-tı 1ı; JJ t>,. 

Kuru ot 
Sığır eti. 
Sığır etl. 
İnşaat 

120.000 !?2.800 1710 9.}0.J41 JO}. t: 
3::10.000 19,250 HH 3.JO.Jtl Jl. iJCIJ 

Boğa7'.l{CSf'nde Defterdar yoku. 10.000 30.100 2:::s1 :so uo.9•' •
6 eoı•1' 

70.000 3MOO 262~ s .10.941 
16 ~· 1 ı:u .:"io. 7 de Rı7.a A<-~u tevelllidU 1S20 

(160:S7) 

Sultansuyu. Harası 
Müdürlüğün 

, 
en: 

Hara merkezlndc inşa olunacak ~:SSSO ilra :l6 kul"U§ «e:o,ıf oedelll oıı 

Aygır ahırı kapalı zart usullle eksiltmeye konınu~tur Eksııtoı<: 7 Bıruıcl 

Lqrıı: tlU ~lı .ınmu saat on beo~;.Mal~t;ya vUAyı:ıtı veterlnı.r wl.ldUrıugü bı. 

oasında yapııncaktır • 
Muvakkat teminat 4034 llra 2 kuruı:ıtur. Bu' işe ait malı ,_.. , tennı şart. 

-ıame keşif, proje. ve bayındırlık genel şartnamesi bir 1ira nıuk&o!llncıt nara 
lcıarcsinrJen verilir. 

lsteklilerin eksiltme tarihinden bir hafta evvelki tarihle Mai'ltya Nafia 
sınclan alacakıan ehliyet vesikası ve muva kkat teminstınrUf' \Jcraber teklU 
mektuplarını havi zarilannı mezlı:Qr gün saat 14 :e karJar 011.lk~~z mukabl 
llndı:o Malatya veteriner mUdUrlUğüne tevdi ctmel~rl posta(ia v3.:.ı ge('ikme 
ler kabul olunmaz. t 8234 ı , -----, Tllrklye Cam4ar .. yeti 

ZiRAA T BANKA 31 
~unuu, tarıhı : 1888. - ~rmayesı : 100.00U,OOl l'urli: L.ı.!:an 

Sube ve AJaruJ adedi : ~ 

Zıra1 oe tıcart '•tr "'"' "tnı'-'n "''"""''''"'" 
Pıtra blr tkt""nlUt 13-"00 Un lkraru.lye nrt)ol. 

«ru t 8'ln ltumda ırumtııara.b -. lhbarwtı t&s&rTUf ııe · .... • ...... fl .. u 
Ml IU'&9 DUlun&DJ&ra 1enedt • jeta "ıdJeoeJı ıcurı o, 'f&tıda.ıc. 

pt&na rore ~amıyı ~Aırtılat'Jll l•ttı. 

' M'.O 1.00-0 llralllı &.000 ı tra '" 'M!ecl '50 Urah• 5.000 ıı,.. 

• • MI • l.OOI • m • •• • '"'°' • • ~00 • l,oot • Ht • !8 • uoc. 
ao • 103 • t.OOG • 

• 

DlKKA'I': Beaapl&ruıdalC paralar bir iene lçtMr ~O Jrada.n ~b 
SUfm1yenJen LkramJyı çı11:ug: takdire. % ti rRz!ll."!IVI' •ertlec"''" 
K~' -: ll Mart. 11 Haz!.ran U t!.'} 'Ql U BlrinclkADun ·.a'1hle 

r.n•.le yapılrr. 
................................ 111 .. .-~ 

Oebı:e Mal Mftdtlrlflj: ncren: 
ı - Gcbzenln Darıca nahiyesi clva ı mda hazın eye :ılt zcyt:nlikl<ırdc tah. 

nılıı edilen (12000) on !ki bin kilo zeytin mahsulU ağnc.: Uzı:rlnde 28.9.941 
tarihinden ıtlbarcn (115) grın mUddetle açık arttırm.ıyn konulmuştur. 

2 - Tahmin edilmiş 112000> on iki bin k!ıo ~:eyllnc ı·ı~O) lira luyınct 
tnkd.r 'e tahmin edilmt§tlr. 

3 - İhale 13.10.941 tarilılnc mUsadif pazartesi gUnli s.uı t (14) de Geb. 
ze hUkümet konağında nıalmUdUrlUk daireslndc yapı\acaktır. 

4 - Talipler zeyt!nllkleri görmek içln ihale günlinden ll:ı ı,-rUn evvel ma. 
liyl' dtılrcsine mllracaatl:ı zeytinlikleri görmek taleblndo bulunmakla beraber 
,rtnameyl de okuyup ve lm1A etmiş bulunacaklardır. 

15 - Talipler ihale gUıiünden iki gUn evvel yüzde 7,5 teminat akçesi o,. 
lan (54) Urayı ınalsandığma. yatırmı, bulunacaklardır. (8736), 

36.318.3~ 2723.Sfi 11.10 941 
11 

.. ı 
• .. • ııı• 1t-'.J 

ı<tıt. lr. 
1S7.3:SS kilo sığır eti pazarlıkla satın aırnaca d:\ yşP' ' 

ı:raat 11 de Sökcde askeri ııatınalma komisyonun 
11 

J<:lı~~r'6 
tnrtnamesl Ankara, İstanbul Lv.Clmlr!lkleri satınıtl,ı ll6Y: 
rUIUr. Taliplerln belli vakitte kom!syonn geııneıcri. tr'A 

• • • }<BPıf1 
• 

5000 metre mlklbı kereste naklettlrııecekUrrl ııııunsl:;;,ı 
21.10.941 salı gUnU saat 16 da Çannkka ede asi<:! ı;ıcı<tılP1 ~ 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslk~larııe tekl ',re ııılıcJ 
den bir saat e\"Vcl komlayozıa vermeleri. Beher oı~~.,_ ~5-f) f 

. . d r ( 1 1"~ tahmin cdllm~ olup ilk teminatı 9250 hra ı · 1• ~ ' zı. .ııı 
"' 'fo • l!ıB(e9 l<çt 

ll:S2 ton saman pazarlıkla salın alınacaktır. vŞpıı'cl~ 
13 te Merztfonda askeri satınalma komlsyonundB • ı.Sıcert 

11
(1 

bnlyell olabilir. Balya teli bedelsiz oıarak ciheti r 1•Ilf 
1 nbmln bedeli 34.650 lira kati teminatı 5184 ıınırtı · 
komisyona gelmeleri. (1167.8756) o"ı 

f. .... t' ..ı JO l ~I~ 
3615 ton saman almacaktır. Pazarlıkla el<J ,-ııoı•" nt.ın'"' ~-

nund,l . .ı saat ıı de Çorluda askeri satınıılma komlsyo 
11 

,cııer r'"' 
linde beher kilosu 2 kuruş 2:S santim, tel baly<l r•ııpıer!JI 
Tahmin bedeli 14,600 lira teminatı I09:S liradır. 

1 
0•1 z ,evazım 

-----------.-:::;. 

sa e 'a ı Jan• 
"" ..ııı.'' 

Kilosu l a.ı1nıın fiyatı tık •l'
01 

Kuruş Lira 
45000 176 5200 l 
40000 176 4i70 ~I ş)·fl) ~ 

l - Yukard:ı miktarı yazı.ı ,ki trnıenı sııJc1:~.ıt il 1 ııll' .aınrınan go<1Leı·ucıı gı.luıer.ıe Kap~lı uı.rı usuıtlCcl'ı:.J.11 ~e; 
1 

2 - Şartnameleri, 415 ton olanın 3!16 ve dl# 1,rı .J 

Je komısyondan alınabılir. . gıb• ' t ff' 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek ıstcklllerını blA tı'-''tf ~'"' 
)l\IJrl •e 

..ırına dair mahalli ticaret odalarından alaca rı;rıll< 1 
'< :-da hızalnrında yazılı muvakkat temlnatlarUc,.t•ıPl'~ıı <' 

J1'lC•~ """ n:.:n tarlfatı veçhlle tanzim edecekleri teklll ı.an\1!1 
tJıDŞ• 

sn!itten tam bir saat e\"Vellne kadar komisyon , 

1-. • • fooıı / 
~larmara u ... ~übııhri K. ... ntın alına )(oııll!' "' 

Koyuıı et• llAJ! 1ı·"°°ııt I 
1 - Tahmin olunan oeaeıı 41040 aıradn.Jl ıoS I! ~· 

oaJı zarı u&ulııe cksutnıeye konuımuşLUr. U s!lıı.t ı A'-..1 
;: - Eitsııtrucsl 7 blrıncıteşrw 9U saıı gUD ~~ıi4~ıJ 

l(al'ı!!lnd'\kl ıcomısyon binasınoa ynpııncaKtır ~ırıdtı ıı0 ,et ııı, 
3 - Bu ı,,e ait oartname 20~ kuruş mu1<a _,ıı ııı'11jil" ./ 

Ekslltmt.ye ışUrııll: edecek lstek:ilern (307SJ 1~~ç!lılt :,ııt11 

natıarilc bırllkte 2490 sayılı kanunun tartfntı un ,..: 
lif mektuplarını ve l!carct vesık~alannı belli ı; 1 ,~5) 
evvelln.:ı ka.•l"r komisyon başkanlığına verıneıcri. tıff'' 
-------- tt' 

ıs.fi 
De vle t Demiryoliarı ve Li':'"'İn 11 -,,ıl 

Umum İd f\rcsİ ila t1 
3 

r "'.ı f/4 ,,,. 
t ,., ~ .,,ıı ~ 

Muhammen bedeli lH.400) lira olan sabi ıe ;ıw i 
ve teferruatı 17.11.941 pazartesi gUnU s3at ı5 • 1,IJI &" 
l•&rada idare binasında satın almacakur. u,.,.ı""';, ıı-~· ,/ 

Bu işe girmek ist!yenıerin (8.230) ılralık ı:n at J.f / 
tayın etliği vesikalan ve tekliflerini aynı gUn 58 f 
lsliğlne vermeleri ltızrmdır. vd:lrl'' 

Şartnameler (200) kuru§a Ankıırn ... e fltı.ı • 

maktadır. (8563). 


