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Odun saınıarna ~cun: 
y~sYaya -

~:dırn bir suçtur ! 
~ -- - 1 ~\1'1::;. '""'te•lltlcrm istanbuldaki oduncu arın itirazı 
~ l'!ııış glb· niyetleri yok-

~.ııı~~l:e~ö~crmelerin~e Ellerindeki odunu toptancılardan yüksek narb llatlle aldıkla-
~~~a ~~eyıcsa"l:e;:~; r1111 iddia ederek balka ma satmıyacaklarını blldlrdUer, fakat 
...... !ar ~atdtın C<leceklerdlr, 

1 ~ • So\>y 0Urıeğe mecbur. o ' 
~~~~e~:~~~~0~~ Yenı maılardan noKsan kazanacaklar15 kuruşu çok ucuza 1 

_____ _ 

, ·~ d:,,,eı:~~·iz dav•" alınmış eski stoklardan icat kat ç.kaı mışlardır 

ısrar edeceklerın mallarına 
vazıyet edilmesi ıstenıyor 

lae, Y a.uın 1 

c 
111

Cah1tYa1çm Satmamakta 
~ S tıı ınuhlın . 

tıtt lılru sıyıı.si mesele-
\' İlrarrn~c İngiltere ,.e 
'Ytrflerı l n yapılma,.ma 

Natuk Londrada 
nasd karşılandı 

1-ondra, 4 (A. A.) - B. B, C: 
Bitlerin dün söylediği nutuk, 

Londradn bir müdafaa teşebbüsü 
olarak telakki edilmektedir. 

~~ 0kttır. l\~rdun olduğunda 
tir>~ ~lduğ lti!fildcr Ru,.yıı. 

ı.ı.. - ~ ~ı:ı~ silah ,e ham 
~ ~tlığtnln edebilirlerse So\'
\ 'ıı ~ lıol1tı Alnıan hUrumln
' "t ~'rtUe_~1• ''c bu t.ayede 

ııtı..! ı;clın 1 Yıpratarak nl S ~t'"''tler nl iimlt edilcbi· 
~ ~ı.ı tnıesl'l Q Ynnın c:alebe-
~ ııı..-:'t batbıer hile ona yar
~~"-ktır tızntnıış olae.ak. 
~- j~)'t • llarbi uzatmak 
~ dtıı:ı~01'1nn.k hatta yıp 
~· I" b~ 0hıcağına göre 

llıUıaı... illa büylik bir 
tt ~it~ 
~il.; d°'lıar: tııih,·er de' lct
,:~ i 1 az çok endi.,c. 
~~ ~hllıa::bii görlilchllir. 

liııcıe h ltendi cfltiin 
t rı. 11 illle gelebDc 

ete . • ı 
Cclirı za 

• J~ ' er ve faaliyete 
il ı; hayret C'tmemr. 

\ ~ ~ :n~tl'Jel"inden biri 
'~ İ ~ddj Yaya yıırdım te-

.. ~lil~ltıd •eliUtki etml 
~·~)Ot, faaııyeUnden jha. 

~~ıı liik """ll ~ı~" da d Nen bu mlita. 
~ b~~,. ~bil oJmı:.k üzere 
~ ~ llltı:ı al ete ve rıı.dl oln 
~~i ~ 'Oluıı~e.n bir aksisada 
~~Oıi1<0,.a lor. llir Alman 
~ becıefl içUınııındn bir 

~· lıa,t"· il bulundu!;'Unu 

Odun narhı etrafında şimdi)'c 
kadar alınan karnrlar. dün, yeni 
bir safhaya girmiştir. 

Dünkü nüshamızda murakabe 
komisyonuna yanlış mallımat ver. 
mck suretiyle odun namının ev • 

velcn yüks~k tutulmasına sebebi. 
yet veren kesim m·ntakalarmdaki 
toptancı odun tacirlerinin, resmi 
mnkamlan iğfal suçu,·Ja w• milli 
korunma kanununa istinaden mtid 
de'umumil!ıfo verileceğini yazmış 

sovvet tebli<d 1 Fransadan Roman
Muh' rebeler ya va verlen silahlar 

aevam "omanya borçlarını 
etmektedir e rol ıle ödeyecek 

Vişı, 4 ( A,A.) - Fransa ile 
Mosko,·a., ·ı (A. A.) - Sovyeı Rumanva arasında Fransamn 

geceynrIBJ tebliği: ' Rumanvava verdi~ harp malze-
Bütün giln, cephe boyunca mı·- mesi bedelinin ödenmf'Si hakkın. 

hnrebcler devam etmiştir, ima da bir tediye anlQ,Şması imıa e.. 
u f !osu b!r Alman cieıilta1lt gt">. ll!mi§tir. 

misi batınnı§tır. Tetirlnievveıtr. Bu an'aımıa mucibince aylık 
birinci gUnU 26 düı;man tayyareP Rumen petrol tonajları Ruman-
tahrip edilmiştir. 8 Sovyet tayya· yada Fransanın emrine amade 
resi kay'bedilmi.)tir. bulundurulacaktrr • , ..•.••..••..•...•....•.•..•.......•.......••. ~ 

~ T ah~ r ile Zühre 
~ BOVOK AŞK MASALt 

Yazan: 1SKENDER F. SERTELLı 
'~ e !iiJia bir ~nzcte 

'llt <>lıJll' ret \'enn r • • ' 
t>.._ ;tına 1 c« ıı;ın Y • 'k 
ııı~~t~ halı" nanıyor. Baş. enr te~rı aaan 

,~)~ttlc blllu..ndık~ten yardım bir parça: 
a&.. İttts"n .u!.'Una ihtimal 1 d 

~ »ıt " l ı "Senin glSnlUı:ı ols.:ı. nen arar m. 
L.. ' liit ~it ıJ<Jı~·ardrnı \ 'IUUli Saçlarını "JCI teı eae:' tarardın. 
:~ 1 ~·- "ka h' b'I fikrinde bu i.. h.~ 1( Old lr <>a t Yine ZUtı~flm ayrılma'<sa muradın, 

.,... \ ""IJQ fn•. . Niçin b:mJ at~<Jlero !'3ndırdm.,. 'I ~ "f'l!r... ıı.ı;... " ı.e c ortada i ., 
... e lesı~ --at mu -

, "t "Oyıcne.. ..at imkanları 
1,a,• O• ~•lı " oz) • \'il "ıil'\iıu ~ buıund ~rın gayet Hlcrl altmct nııır v!talarında Di 
t \ıı ~"k~Yor lci :ı..'1ınu bildf. yarba.kırda hüküm ı-Uren Atabey 
~~~~~ bt n Ortıı. J\ ~i parola devleti hUkUmdar Kutbettln zama· 
~~I~ !i:ı.Jıacı 'rupaya ka.. nmda yaşa.Jıklan 1odia olUD\ll bu 

\., tı-, ~kru: Pe~. hafif halk mal!Af:nı o devrin bUtUn harp. . • 
~~;rıı.ı~ .. İQ edilıp dur- ıerl, akm!ım v~ eğlence t\lemlerile ... Vezirin oğlu Tahir, J\fardlııı dn. 

'~11ııı "tıneı;~o';yetter nırJiği- 1 9 Blrinclteşrln dauıno. gJ.nnt'drn, ı.e\gıııaı Zühre 
.~,,. ııuh,. icuı tı.rlcttikle • I ile kartda,ryor ve sazmı çalarak 

' tlt~er f4.rarm~ Per, embe g~Dfl yatvarmağa ba hyor. 

:~.~,:..~~ ~:~·~:.~: 1 ~ HABER sütunlarında takip edeceks niz 
~ t~Vlfka ılcn mu. 

bt lıiı- >'llndrr. ;:ne .~ısa bi· 1 0 e ~ e e 
;t~~~ 11e1~~::~:::~: i ·ınaı·ıı·z ve Alman ı. illı til"iiı: ınesc~eurn edilmez; ' l 

.'t ~·~ti!} eı. )f c bahSe bile 

1 ~~ ~ llJJset .;sı.o\·aw toplan- • .. casus ar 1 
c"ll~ tdi~ Qldugunu i . 4 

~ 4 n)(s· . gayret söyle-

1 -)~~~ .. de~
0

• ~österm~ğe ı karşı karşıya 
~~'• dl'lna tnlittefjJderln 
.,ı. jlıı~r gibi g.?J.rctleri yok 

>, ll~tıt llntrer· ~ertnelerinde 

~\tıl'"ılıtıı tl"eyle 
1
A n\"\'1Jr edile· 

""-" (!d nıcra-a R -~ ~tı (!f ~ ~eJ<1 us~ a-
~ ti' ll"'Qe~e erdir, ~iinkü 
1 ~"ıı lrlif;ı tnec.·burdurlar 
:~ ~il bıı:l'dııarrnın attı: 

"- ı · l.ta,ı.."it ı l(.i ngm~ vatanı 
"ı~ıı~itı. '(11\at b n ablmı de-•;.:?\ 't:t(!, 1 Q klld 
~ tl t Ilı " Atn ar nşlkir. 
'\~,,•? 8.lfihı erika rırsntı 
~ ~ hıınılll'.ı arı \'e <'Cpha 

il ' k~diı nu,wava ' 'ol
'1:ı ' daı eli için akl 
~ctl>han:~ 0 lacak1 Bu s~: 
Qıt,... ftıı_Jı.~n r dü. mana mü 

''lt ··•tığ a k- n • 
lı. -1(1 ı:ı 'e nt a usyn •~ 

Müthış ve heyecanlı bir zabıta 
ve casusluk romanı 

~ 6 BİRi::ci TEŞRİNDEN İTİBAREN 
! HABER sütunlannda bulacaks1111z , ................ ............•••.................... 

ve maznunlann isimlerini neşret _ 
miştik. 

Vaziyet bu safhadnykcn dün öğ
leden sonra ,;Jüyet mn.kamı· ner
clindc teşebb\islerdo bulunan şch. 
ıimizdeki odun tüccarları, ı:zunları 
söylemişlerdir: 

-- Biz elimizde bulunan kUll"
yetli miktarda odunu toptancı:lar_ 
dan İstanbul fiat murakabe ko. 
misyonunun evvelce resmen tes. 
bit ,-e iliı.n ettiği fiatıarı esas tı:-

(Denunı 4 iinrıUde) . 
Londraya göre 
Bu sabahki 
harp vaziyeti 
,l..ı;ınılr ı. 4 (A. -J - (B.B.0.J 
Ru... c pr..cslndc•, e.ıman son haber. 

ler ııunlardır; 
Almanlar, Len'ngred mUdafilerllc 

nevmldo.nc ç:ı.rpu~ıonga cevanı ediyor. 
lar. Ruslar, S.4 kiloruı•trc kadnr Her. 
llycrek yeni müdnf:ın ır.evzlleri tan • 
ztm ediyorlo.r. Şehrin cenup ıre garbin. 
de Rus mukavemeti muvıı!fo.kiyeUe 
devam cttlğinde:ı oıııre§Bl von Lecb 
takviye kuvvctıc.-ı !s\,emeğe mecbur 
kalmıştır. 

Merkczd", Alman ıı.auarının gerile. 
rinde çarpl§makta o!P.n Rus kuvveti<". 
rl bUyUk muyatfaldyetlcr kazanml§lıır 
Mlnsk • Vite!:ı~k ,.c Smolensk arasında 
17 nakliye kolunu lnıhıı. eyteınlşler, 
Almanlara 3000 tele!e.t verdinnl§Jcr 
ve 32 tank tıhr!:> <>tr:ıL!lerdir. Alınan. 
larm Harknfı\ kargı yl\pmakta bulun. 
duklan tazy.k §iddetli Rwı mukave • 
meti ne l<a.·şılaşınaktıı.uır. 

Odesa muıuıveır.et etmekte ve bat. 
tl1 mukabil tauruzh.rda da bulun • 
maktadır. 

Kırımda Almanlar taarruza devam 
etmekle beraber. hcnU::: Rua hatlarını 

BUfük 
A an 

taarruzu 
Harkof ve 

Kıt ım cephe
sinde başladı 

--<>---
Hedef Stalıngrat 

Doneç hattı 

Krıma 
paraşütçüler 

indiriliyor 
--<>--

Almanlar Krım 
berzahını 

geçtiler mı? 
Vi,I, 4 (A.A,) - .H.O. Sovyet Rus 

yadaki harp harckAtı hakkında Ha. 
vas Ofisin askeı1 mUnekkidln mUlalE'. 
ası şu merkezdedir: 

Kiycfln zaptından 8ı>nra Almıın ta. 
arruz hnrekfıtı durmamıştır. BiUUds 
Dinycper ve Donetz nııntakaınnnda 
şimdiye kad'lr görülmemiş derecede 
pek büyüsk harekAt başlamış bulun • 
maktadır. HiUerin bahseylemlş olduğu 
bu harekAta birçok :z.ırhlı fırkalar 1~ 
tırak etmektedirler. 

deı:p ge~eın .. mi:ı'erdiı. (De,·amı 4 üncüde) 
~=--:.~~-=-~~~~~--~~~~~ 

Hil er 
divor ki: 

Elfmlzdekl 
sUablarıa 

Mağlup 
edemiyeceği· 

miz tek 
düşman 
yoktur 

---0---

oıotol 

Boğazlar hakkın.da 
tekliflerde 

bulun ~. uştur 
Simdi inkar 

ediyorsa buna 
hayret edilmez 
(~'utkun metni 5 n<'İ sayfada) 

Macarlstanda 

Yahudilerle evlen
mek yasak edildi 

-<>---
Yahudi olanlarla. olmıyanlar 

arasındn 

izdivaç haricinde 
mlnasebetıerde 
saç ve cezası 
5 sene bapls 

Budnpcşt·:.., 4 (A.A.) - Evlenme 
lıo.kkmdll y eni b!r kanwı dUn mcriyeto 
glrml§tir. Bu kanun\! izah eden emlr,. 
name resmi gazetede ınUşar ctml§tir. 
Kanun, yahudilcrlc yal'iudi olmıyan • 
lar arasında .vlenmey1 yasak etmek. 
te ve lzdlvnçtan evvel tıbbt muayene 
mecburlyetl ıtoymaktadır. 
• llıı.n edilip henU7. aktoluıunıyan nr_ 
kll.hıarla, :nhsaadcsi 10 blrincitt?§rln. 
den cvvcl vcrilml§ olan 11ikAbların.! 
aktedilebile~Ai emirnamede ta.ıırlG 
olunmaktadır. 

Yeni kanun yahı:d•lerle yabudl ol· .. -. mıyanlar arasmd:ı, !zıiivaç hnrlci..,Jll'B. 
nasebetıerl ele yns:ı.k etmekte ve ~ 
gibi mUna.sebatı cUrUm diye taVsit 
eylemektedir. Bu c:UrıuUn cer.n.sı, bÖ§ 
sene hn'P " '<" dv .ır:tl'l"tk·~ ,:.r. 

'"'ııııı l'tıUddetç U~rıdelc ·c <le 
tec:a,112 c nglJtere ,,~ 

.c Ui;"rnmalon 

korJm..,u uzaklaşmı' sayılır. Dü~ 
manm İngil iz adalanna gelme!'lni 
beklemek ,.e o zaman i~ln müdara.. 
oya haıll'lanma1dansa dü~ma.nm 
ııclıı1ara hü<'uma bile te:1Chbü:;e im · 
l•nn ve zaman bnlamama.~ı t~in 
So,·yetlcre yardrm etm<'k elbetti' 
daha kolay \'e daha az zararlıdır, 

t5t~ bundan dolayıdır ki mütte
fiklerin So''Yetlere azami yardımı 
esirgemiyeceklerine lnanabiliJ'iz. 
Churchill'in de dediği gibi bu yar. 
ılnna mlni olııbileeek yegane i.mll 
nakliye mcsele!'!İdir. Onu t.('fltln i 
çin de ellerinden gelenj yapacak. 
lardır. 

l·ukardıl: Bir taııl: muhan:ıbeslne ha1.1r hk ~ nııılıyor. t ını•ta .,nuan ı...,,, ırr go • ·- · • • ı• • ••"~n Lıir l 
t.nııkı. Altta, bir ndari 8tlll) Bls pordeet altıııdıl ~Jll(.'ğo ~ 0 Alnı:ın 05kc.rlc r1 \'C esir Alman ısovyot ae1'1'rh'r 



Sus, ben ba 
.J\rnplann, Nıısrcddln Hoca nya. 

rınd.ı. lınzır cevap, nüktedan bir si
ması vnrdır: Cchlıi. 

Jloc:ınm sözleri. lnsnnı nasıl 
~iildıirürsc, Cchhi'nin de fıkraları 
onılan a tlh'l kalmaz. :Fnlmt Nns. 
rettin Jloc.'lnm sözlerinde, ~ok de 
fo. hikmet \ e fcl efe lunııtılıırı 
'ardır. nS!!.nı dcrln i:erln dü .iin· 
diiriir. Oteldnlnld ise, yıılnrz du
daklarda bir tebcs üm çizer. 

Onun bir iki güzel fıkrasını nnı.:. 
ledi~orum: 

Oclıhi bir gece, b:ıbamnm gÖ7.. 
delerinden birinin koynuna ı;lrcr, 
kızı cmıeğe, oksamnğıı başbır. 
Cıuiye uyku ser:;emliiiiyle haylu 
nr, tclilş c eri gösterir: 

-mm of 
][emen ·ceva:ı ,·erir: 
- Sus, ben ba.banıırn 1 

Beş on kişi toplanmı,lar. arn
Jıırmda bulunan bir adam hakkın. 
ela mUnalm.53 edJyorJarmıc;. Cehhi 
soL.-uhnus, sonnu3: 

- Alıp veremediğiniz nedir! 
Nfs;bı milnııka edip dııruyorso -
nozf 

İçlerinden blrl, unın c;akalh bi
rini gö t.crerclt r.e,·ap \'Cnnf~: 

- Benimle birlcııç arkadaş ,u 
adamın - Ilfısibc kabilesinden ol. 
doğunu iddin. ediyoruz. Ötekiler 

!Başmaftateeer - ~ ,_, ---. ,,_, ...-. 

Vakıt 
.Asmı Us, 'Tarihte mcsafcııin ya_ 

rattığı zaferler,, 181mll makaleslndc 
diyor ki: 

Darünm ordu u ı;fbl Napolyonnn 
ordusu da Rıı ynnm ço'k geni' 
teplc.rl itinde nihayet takatten 

dürnıUş, m afenln uZtllllnğu için. 
de tabii iım.alıınn te'iirlne mağlfıp 
olınn§tu. Bu defa bolŞevik R115ya
ya tnarnız eden Alman omulan 
ga.Jiba tnyyarclcrlc kuş gibi hava· 
da oçtu"hı, -fucler dbi siııorlcr ve 
sığmnl<lnı inde glz.lendlğl, lrurbs 
b'n gibi 01ctörlü va ıtalarile suJa.r. 
ela yüzdü.cti ic;lo Dür& ile Napolyo. 
nnn ru.ıbctlnclen endfı:ıo etmez gö· 
rlinmcktcclir. 

Fakat nctlec meçhuldür. Baka· 
lan, Ru~nm ucu bucaı;t bolun 
mnyıın ~eniş mesafeleri tarihte 
Uçilncli defo olnrnk ma~Iühiyetl 
mm.afferlyetc Çe\irccek bir mocı. 
te yıırnt.ııcnk mıdır? 

Yeni Sabah 
HUscy1n Calılt Yalçın, g'Cne sulh 

rivaycUenndm onhJıeuuektedir • .M:a .. 
hıırrlr, mtlce olarak §llyle diyor: 

"Ne Almanya.dan, llf" de tnr;ntere
den bugllıa lntuıar l't.mclerl llltene • 
mcz ve bcl<lc.nome-L. Şl.mı.llltl halde her 
lkl tararm n kert va71yetım Ue dalı•. 
U poUtlkn vnrlyctlcrl bu Jm4ar •kır 

şartl:ırla ulb ııkdetmcğe onlan sev. 
kedeıcek blr \'lllınmct a rr.ctmcmalde • 
dlr. AlınanJ"llYI bllmeı.esk de lagDW. 
re gfttıkce l.."UV\'etloolyor ve havalara 
Mklm oluyor. 

Fakat IDt'l8e1e yalnız: harp pytılerl 
a.msmdıık1 5lddetll bir ayrılıp mUD • 
hasır değildir. l\lulıarlplerio gaye ha. 

da aıılnsabilmcJl'rl fmkAn dahi. 

- Tılsımdan anl~ak. kayıp. 
tan haber vermek, sül)}ıeU bir ka
naati evvelden ta.hkili etmek gibi 
işlerde ih tisasınız var mı şeyh 
efendi? 

de: "llaJ ır. Tnfude Çmtıilc inden • 
ıllr ?,, ıllyorlar. 

Cchhi güler: 
- Ayol, der, jc;Jn lıolayı \"ar. 

ken, mUna cnc;:ıyıı. ne IUzum var'? 
Bu adamı denize atınız, eğer su . 
yun dlblne b:ıtnr 3 nasip kabile 
ı;indendlr; uyun üzerinde kalırsa 
Tafiideden demckUr. 

Ochhinin özUndeki liitlfc \°C 
niiktcyi IOga\i mfinfıda a.rnmalı
dır. Rf\sfö, uyun dibine çöken, Tr.. 
flido de, u UzerL-ıdc l:alın Şey de
mektir. Do fıkrayı Jlcbcnnckaya 
cln l!ınıı.t eder !er. 

Muhammed Semmak'a somıu!}o 
lnr: 

- Niçin e\·lcnmSyorsun! 
Ce,·aıı \'ennl : 
- t~ı ı:cytnnla uğrn,ac:ık nlc 

tim yok! 

İbni A bb:ı a sormu .tar: 
- Uuh, ces tten ııynlmcn ne • 

reye giclerf 
Cevıııı ,·cmıls: 
- Kruıdillerln ynb'l tükenince 

ıc;rklıın neroyo giderse oraya? 

Halleylemedi bu lilgazm sırnnı 
kimse, 

Bin kafile geÇti, hul:emndan, 
fuzelada.n ! 

..'..AEDRI 

Nafıa Vekili ge~di 
Nafia vekili gcumıl Ali Fuat Qıbe. 

soy, bu sabahki ekspreslo Ankaradan 
şchrlmizo geımıııur • 

Bulgurun li)'att da te•bit 
olunacak 

Ankaradan ynzıld!h'Ina göre, i• 
B§e müsteşarlığı bulgurun a.za.m.I 
rıntmı tesbit etmek üzere aill.ka • 
darla.m emir vermiştir. Bu emir. 
le, memleketin her tarafında bul 
gur fiıı.tın.rmı te~bit cd~ck ve 
§lındtye kadar olduğu gfüi birta
knn istihsal mınta.kruarmdn daha 
pahalıya s:ı Wdığr i~m ~uğdıu·ın 
tulgura tahvil edilerek satılması .. 
nm önüne geçilecektir. 

Kongreye davet 
Cumhuriyet h:\lk partisi Kumkapı 

nahiyesi Komkapı nı .. t>kez semt oca_ 

ğmm 941-9(2 yılı ko:ıı:resf 5.10.941 
pazar günn akş:ımı saat 21 de nahl. 
ye merkez!nde lcra cdUc:ceğlnden aza.. 
nın mezkflr gündo merl:ezdo bulunma.. 
lan. 

llne girse bJlo mllttf'tlklerın mlhl'erln 
ııHı.Uno lnann.m: mnlan l'ln içine bir 
do ph<>I bir !htllllfuı :r.chlrlerinl knt:ı. 
yor. Nadlerln ve faşisti rln ltendlllk.. 
terinden hllkOUlctl bırnlnp mUıtefik • 

lcrt.n boşunu. ~hloook blr rejbnl keııdJ 
elleriyle tesis -etmelertno lmklı:ı vu 
mıchrp Blruıeınaleyb ht.r ey mihver 
Do milt:tcllklert l!iOnanıı kadar. eznın.. 
clye kadar. btr clnmh knnlan kalma. 
ymcaya kadar bo~mnt-a icbar edJ.. 
yor. Bu mUcndı.ılc n lmdar sllreook 
ve neye malolacak? Şlmdllllt bwılan 
dU'llnnıcğe bile vnklt Vf' lmkAn yok. 
tar. Yalnız harp \.°8nJ.ır: Çetin, vn~ı. 

"" am9.D8IZ bir harp.,. 

Musiki imtihanı 
Salfye d Dk SOil 

imtihana da 
lrme ı 

• 

Alaturka. ses ve saz sanatkar • 
larm:n imWıanlnn diln bitirilmiş • 
tir. Dünkü imtihanlara da 72 sa.. 
nat.kar · iştirak etmiştir. Bunlar a· 
msında Tamburacı Osman pehli • 
van, konservatuvar mezunlarından 
piyanist Şefik, zumact Emin, Ak 
Garnylı Hafız Yaşar, Bülbül Ali. 
Hafız Ahmet -ve daha birçok ta • 
nrnmış sa.nn.tk!rlar vardı. lmtiha.. 
tıa gelmesi beklenen Safiye gel • 
mem.lş ve kendisinin Anknmda ol. 
ıiuğu anln.§ılmı§trr. 

Söylendiğine göre Snfiy enin Ar:
k:ı.ra Devlet konservatuvarında 
imti.hnn edilmesini intiyerek bir 
ohllyetname n.lmıuu ihtimali var • 
dır. Böyle bir ohliyetname almaz. 
s:ı, lstanbulda imtlha.n dıı bitm13 
oldubrundan çaltşmnsma milsaade 
edilmiyeccktir. 

Bu defo.ki imtihnnda ikmale ka. 
lan aa.nat.kfl.rln.r üç ny ronra. tek • 
r:ır imtihan edileceklerdir. ___ ..., ___ _ 

Harice •İparis edilen 
mallar gene orada .atılıyor! 

Bazı ithal;t tac1rleıinin, hUkü • 
metin açtığı aJı:reditiflere istlna. 
den ~ memleketlere siparlş et -
tikleri ithal!ı.t mallarmı, fia.lla:-ın 

mnha.llfnde de yU7.de 30 - 40 niP
petinde arttığını nazarı dikkate a. 
larak daha fabrika.dan <itknr çık• 
maz sipnrlş verllen memleketteki 
alıerya sattrklan anlaşılmıştır. Ta. 
clrler, bu suretle sa.ttıkları malla. 
mı bedellerini döviz ceralt cari be 
6D.planna gcçlrtmektedirlcr. Hal _ 
buki, bu siparişler lıükümetin aç: .. 
tğı akreditiflere istinaden yapı!. 
dığ-ndnn fenli ticaret meselesi hu.. 
dudu harkinde görWmel•tedir. 

Kadınlardan da yol vergi•i 
alınacak 

Ankaradnn bihilrildiğine göre, 
ınaliye, dahiliye, ve :ba.fuı vekalet. 
lcri mümessJlerinden mUreklkep 
bir k~yon, yollar kanunu pro_ 
jesi üzerinde tetJı:iklere ba.S}amış. 
tır. 

Bu proje yolların yapılması, 

muhafazası ve ağaçlandmlmruıı 
keyfiyetlle bekür ve evli kadın • 
lard:ın yol vergisi nlmması 'hak
lun~aki maddeleri ihtiva. etmekte .. 
dir. 

Denizyolları ve §İrketi 
hayriyenin kıl! ı"rileleri 

hazırlandı 

Denlzyollan idnresi kış tarife • 
lerini hazırlıımış, tasdik için Ve " 
kA.lete göndcrnılşt.ir. Yeni tarife. 
leroe bazı fn.zla seferler kaldırıl 
mışttr. 

Şirketmıa.yrlye de tarifesini ha. 
zırlamu , memur. işçi ve talebe· 
nin gidiş, gel.is saa.Ueri ruwın iti• 
bara alma.rak tertip cdilıntştlr. Be 
OOk hattındaki seferler de fazla. 
laştırılınıştır. 

Her ild t.arüe de bu aynı yirm.:• 
sinden itibaren tatbik edilecektir. 

Vekaletin emri 
üzerine 

Kitap vaz&yeti maarif 
müdürlühlerince tetkik 

olunuyor 
-o--. 

Maarif Vekıileti, kitap vaziyeti· 
rıJn tetkikile süratle bildirl1mesini 
maarif mUdilrlilldorinc emretmiş • 
t!r. 1stnnbul mcıarif miidiirliiğü, 
vaz·yeti lesbit ederek vekalete 
bildirımişUr. Devlet basmıevl, bir 
haftn 2:arfmda yeniden 300 bin ki• 
tap satışa eıknrncaktrr. 

Berlin büyük 
elçimiz 

Hsrev Gerede §ehrimize 
geldi, ya~ın Ankaraya 

gidecek 

Berlln büyUk clçlmiz Hlisrev 
Gerede, dı.in sabah yanında rcfi. 
kası ve Stokholm elçirruz Agah 
Aksel olduğu halde Edirneye gel. 
miş ve birnz istl~hnt ettikten 
sonra otomobille 6Chrimize gelmiş 
tir. 

Hüsrev Gerede yarın ak§am 
Anknraya gidecektir. 

lzmirde iki manifaturacı 
ağır cezaya çarpıldı 

lzmirden haber verildiğine ga -
re ihükiı.r ı!\lçundan mu."ınkemele. 
r~ yapılmakta olan maruf nıanifn. 
turacılardnn Ş:ı.mlı birnderıcrden 

Nafiz, bir ay vo m 'ul m1J 
bccisi Hayl'i, on glln lıapı;t, m'.lh • 
kfun olınu11lardır, D:ğer tılfflt.U. 
l':lcı Süleyman Snğıroğlu, bin lira 
para cezasına ve iki sene Çonırna 
:sürgüne mahkum edılmişti.r. Şamh 
biraderlerln mağazalnn bir ay 
müddetle kapatılacaktır. 

• Ccçen crel'd yılm'tıı. lcıso.ıtılnıış olo.n 
Use ve ortaokulların O[;"eden sonra ya 
pılan mUzan:"rC sıııı.tıcri gene blr bu .. 
çuk saate ~ıkanlmıııtrr. 

• Taksi otomobllkrtndcn saat 22 
de ba§ıamnkta olan 20 kuruş gece 
zammının badema sr.ıat 24 de başlayıp 
ıabah saat 5 te nihayet bulması ko. 
rarlaştırılmıştır. 

• Bundan evvel fiyat murakabe bU. 
ro ı tarafından iki d<'fa cUrmUmqiıut 
yapıtan ve mahk,.mc<l<' beraat eden 
kwno.§Çı Morls Ş:ıyonun dilkkQ.nmda 
d!in bir ctırmUme§hut yapmıŞ'tır. Şa.. 
yo, kumll.§ı olduğu hnlı!e salm:ıktan 

imtina ettiği için adliyeye verilecek • 
tir • 

Bu garip istintak zoruma git. 
mekle bera:ber bozmndım, gülüm.. 
sererek cevap verdim: 

- Eh, oldukça .. 
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lri yanılı rorba durduğu yere 
çöktU. baı!rd.ıı..q kurdu, ftave etti: 

- O halde bizim isim.izi de 
görebilirsiniz.. Mesele:Yi anlata.. 
yını: Su yanımızdaki zatın satın 
aldığı bir ev var. Bunun temel 
!erinde bir hazine gizli olduğunu 
biliyoruz, Fakat bu hnzine Bi. 
zans devrinden kalma olduğu 
için o zamanın şihiri>azlan tar~ 
fından tı1sımlanhıış ... Bu tılsmıı 
bozmak ve defineyi çıkarmak 
için bire yardım ct~nizi istiye>
ruz. 

Bir dakika düşfındüm •. Bu a. 
dam, şu mı.desinde epey samimi_ 
yet gösteriyordu. Aynca şunu 
da iUlve edeyim ki, bizim mcsle. 
ğiıniz da bilhassa define çıkar. 
mak, şöhret ve itiban arttıracak 
en büyük ve en cazip mevzular
dandır. Kar§tmda cevap bekli. 
yen adama muka:bele ettim: 

- Bu definenin mevcudiye!i_ 
ni itimnt edilecek ıbir yerden mi 
öğrcl).dlniz? 

- Evet .•. 
- Nerede bu? 

- KareıdQ., Balatta, eski Tek
für sarayının harabeleri üzerine 
yapılmış bir evin temellerinde 
bu!duğumuz gizli yoldur. 

- Definenin yerini de tesbit 
ettiniz mi? 

- Evet .. Hatta bu zat evi sa
tın almndan evvel eski sahibi 
o noktada bir çukur açtırmak 
i~in toprağı kazdırırken bir kaç 
toprak kab, çanak, desti gibi es· 
ki Bizans e.serlcri de bulmuştu. 

- Oyleyre akşam UstU uğra
yıp beni alın, birlikte oraya gi_ 
delim. Ben vaziyete göre tılsımı 
boza.cak tedbirleri alayım ... Son. 
ra defineyi (Ikarmarun kolayını 
buluruz. 

Akşam, ge1ecekleri saati de 
birlikte tesbit ettikten oonra k.g. 
badayı, ku.c~ağındnn çıkardığı bir 
b...."Şibir lir::ılık öniime attı, selam 
vererek ilave etti: 

- Bunu pey a.kGası olarak ka· 
bul edin hocafendi.. Aksam işe 
başlamadan evvel pazarl!ğımızt 
y~par sonra definenin çıkarıl
ma.sına baslnrrz 

Akşam üstil aynı adamlar ge_ 
lip !beni evden aldılar .• Sandalla 
karşıya Balata. geçtik. Ortalık, 
henüz karwmn.nuştı .. Bu adam. 
lar beni orada ibir kahveye gö
türdüler. Yatsıya kadar orada 
vakit geçirdik. Ortalık tenhala· 
şıp da yollardan el ayak çekilin. 
ce kalktık. 

&na kılavuzluk eden iki ada. 
mı ~akiben mahalle aralarından 
dolaşarak uf ak bir yokuaun ni. 
hayetindeki çıkmaz so!·<ağa gir. 
dik. Bir evin önünde durduk .. 

Bu evi ilk görüşte tanıdım .. 
Uç gün evvel cinlerin tasallutun
dan kurtulmak i~i.11 sahibi Os
m.;ı.n kaptana satmasını tavsiye 
cttiğiır. dahn evvel de aynı ada. 
mm müracaatla taşlayan cinlere 
karşı muhafaza tedbirlerine 'baş 
vurduğum tvdi .. 

Hiç sesimi <:ıkaıımadrrn •• ~vin 
reni sahibi cebinden çık~rdığı 
anahtarla kapJyI açtı, . Girdik, 
Bom boş taşlığın ortasında du· 
runca kılavuzum sözü aldı: 
- Evi tanıdınız mı Şeyh efendi? 

- Evet . . Bir kaç gün evvel de 
buraya davefedilmiştim. 

- Ama, o zaman hazine çı 
karmak için çağırtılmnmıştmız .. 
Tabii şimdi cinlerin ev sahibine 
mu·~llat oluşundaki sebebi anlı
yorsunuz des{il mi? 

Bir an evvel maksada girmek 
için sordwn: 

- Hazinenin yeri ne tarafta? 
l\Juhatabım yürüyerek ilave 

etti: 
- Gelin, burada, temeıc giden 

bodrumda ..• 
Yürüdük .. Alçak tavanlı ra 

tıp zeminli bodruma ıdrdik. 
Zayıf f3kat ciir'etkfı.r kılavuzum 
bodrumun biı köşe·inde dW'du. 
Cebinden çıkaıV!ığı bir mumu 
yaktı. Etmf hafif ve titrek bir 
ışıkla aydınlantı. Buhmduğumuz 
noktada toprağın kazılmış o1du. 
ğu farkediliyordu . Söylendim: 

- Burası önce yoklanmış . . 
Bir şey çıkmış mı? 

- Hayır.. Bazı ufak, te!ek 
eşya çıkmış ama. ı·unl~r altına, 
gümii.şe, mücevhere dair bir şey. 

Gümrük varidatı 
-<>--' 

Geçen aya nazaran 
bir misli 

lazlabk var 
lstnnbul gümrUklerl varidatında 

lıu ay geçen aya ruı.zaran yan ya• 
nya. bir fazlalık göriilmUştür. 
Ağustos ayında. 990 bin lira o

lan varidat eyJfılde l milyon 770 
bin lirayı bulmuştur. Va.ridntm ö. 
uümUzdeki aylarda daha. da arta. 
cağı ümit edilmektedir. 

Hariciyede yeni tayin ve 
nakiller 

Akaradan bildırild!ğ.ne gllre, bari
c!ye vckalcU, haricly<ı memurları anı. 
smda yenid.m bazı' nııkll ve tayinler 
)llpmıştır. ~lma nazaran, Roma bO. 
yUk elçiliği mUsteşo.r: Nurettin Pumr, 
Pe~te clçillğl baııktı.t !f.J :Mahmut Ômf. 
rl, Kahire clı;Ulği baJktıtlbl Ro.gıp Bcr 
kay, Bağdat clı,:lliği ikinci kllUbl sıı. 

ip ligin, Parla b!lyUl< elçiliği lklncJ 
kll.Ubl ,'cvket Utkuınan, Bcrlln bUyUk 
elçlllğl UçUnc'.i kAllbl Ha\ll Cemal Gô_ 
neyden, Beı'l!n bUyUk elçiliği evrak 
memuru Orhan GUnl!y, Cenevre bat• 
konsolosluğu mıı.iyctir.ôc konsolos Ha 
bip Osmo.n Tan, SelAnJk konsoıoslu. 

ğu kançiları K~:ım Akman derecele. 
ı1yle meı·kezo nakl<'i'lllm1şlcrd1r. 

Romn b!iy'Jk elçlllgi ba§klltıpll~lne 

merkezden Nurettin \ 0 ergtn, Pcııte 

elçiliği bnş\tılt!pllğ1nc merkezden Sa. 
lt, Bai(dlt elçiliği bawltfı.tlpllğlne mrr. 
kezden CelAl Ziyaı, Paris büyUk elçi_ 

liğl ikinci k~lıt>ı!ğlne merkezden Ke -
nan Gokart. Bzrlln bL-yUk clçillğl I~ 

kinci k!Uplığinc merkezden Necdet 
Bcbcz, Kahtro clçlllğl ikinci klı.tlpll _ 
ğlnc konaolOJluk işlerini de tedvir et. 
m<'k üzere merltt zden Nihat .Refik 
Pasin, Benin 1ıtlyUk t>ıçlliğl Uçunct: 
kO.Uphğlnc met'ke:ı:dc'l l\1u!jtnfa Yağıı 
milnh:ıl olan Midi!ll kOn!ol~luğunıı 

merkezden •rahlr M&yatepck, Sel!tnlk 
konsoıvslufp muavin konsolosluğun 

mcrltczıJcn .\!•ı;:!p Pa""' · Unsra kınısv 
ıusıu_cu :na1 vln Lmıısotosluğuıııı Dı\'r. 

k~lieı:ı 1 ıı;:"i ~\\Çı, J;.~N~ }· ı ' ba l<on • 
,solo.ılu \1 koırı~LlrlıtU\u mcrkczucQ 
N~dım IE ı;cr .ta:r :ı caıınu.~h:rdır. 

Yeni ih:ikar ihbarları 
Fiat muınkabc bürosuna. diin 

de, muhtelif mevzular U:ı:crinde 
ihtikar ihbaılan ynpılmıştır. Bu 
hbarlar arasında l{alpakçılarda 
r.'lnnifaturacı Sed:ı.d·n pazen lhti • 
kdrı, ~ultıınhnmaD1ında Moris Ş". 
yonur. kuma.'1 Iht<kan, Afu<arn 
cadd\•sinde hlr ktrtaslyednin yl:'-. 
~ek fintıa defter snuııı ihtikarı 
vardır. A) nca, pıımukyağı, esans, 
F.nplrn ihtiltfın ihbarlıın ·da \·ar 
cır. Fiat muruka.bc biirMu, bu ih
har1:ırı tetliik c:tmektedir. 

~ Murnkaw büroııu C:Un perakende 
un fiyatlarını ycnldıın tcsblt ctmıııtır. 
Knro.ra göre unlar bakkııllarda pera • 
kende oıaru." 24 ku :l'Jll\n satılncal{ .. 
ur. 

• FındıklıJ.:ı, mebusıa'! yokuşunda 

63 numatad!l nıılburıuk yapan boho • 
run ~M .hUk9.rı ;,apt.:gı tesblt edllmii 
tlr. DUn, adliyeye vcrllcm Bobor. a&. 
llye ikinci ~ezada ynpılao sorguyu mll 
tcaklp tevkif edıimi§~lr. 

Ier değilmiş.. Definenin tıl~ımlı 
olduğunu öğrendik. Şimdi siz 
bu tılsımı bbozncak, hazineyi 
çıkarmamızı t.emin edeceksiniz .. 

O zamana kadar def ine çıkar
mak için hiç bir müracaatla kar. 
şıl.;ı~mamrştım. Ya!mz icaı.etna.. 
memi almadan evvel aeyh ve 
Ustadan Lfüeci şeyhinden ö~en. 
diğim şe1<!e göre böy'e definele
rin kazılmasında ne gibi tedbir 
lere baş vurulacağmı öı?rcnmiş
tim. Bunun tatbikine giriştim .•. 
Kılavuza sordum! 
- Abdestli misin? 
- Evet .. 
- Öyleyse kazma. küreği al 

aa ~el .. 
J\dam bir saniye kayboldu ... 

Elinde bir kazma ve bir ltürclde 
döndü, geldi .. 
Şu kısa talimatı verdim: 
- Şimdi sen besme!e c:ekip 

burayı kazmağa başlayncaksın •. 
Ben. duava· kovulacağım. tıl. 

sımın ş:ırtlarmdandır. Define çı. 
kıncay:;ı. kadar ağzından dünya 
kelamı sadir olmayacak .. Ama 
ne olursa olsun, iş ilerledikce 
seni adınJa dahi çağlrsalar ce. 
vao vermiveceksin. Ben. bir şey 
söylemek istcrsenı omu'7una 60· 
kunurum. Eğer bir Hl.kırdı edeı. 
sen bütün emclclerimiz boşuna 
gıder. Defineyi elde edemeyiz. 

(DC\'Rnıı \'Ur) 
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H.amami zade Ismail 
Dede kimdir? 

-.,...: ı ui,ıt '"'·''' '"' 

Q.Uşlindüğüm, Gibi 

Bir Mütareke 
Şayiası 

Sehir konserleri Türk musikisinin değerli elamamlarını 
ıanıtan, musiki alemine yapılmış değerli hizmetlerdendir 

ünasebetile 
Ajan~ haberleri öğretti: harbln 

eıı ,iJfü, en tahammül edilmc7. fe
~ket! olan lşgnU t.ntmı'i bulunan 
~CJ sehrindc bütün <'ephelercle 

lfluh• ıurıatm durdui:;ruruı \ 't"' miita
r~l,enlıı ilun edildi;'.:riıw d:ıir bir "a
l ıa t'ılınıı«, blıt ün imm.nlığı il•i se
~edir. tarihin şimdil e kadar im~· 

1 
Nmcd.,.i fel:1ketlerin en nııitJıi)· 

d~ _ ıta ııı fia\ urnıı fıfotin sona er
ı 'nI h g, z nnetrnek bu fif<'lin en 

ı::''~C'n ı.u ııla r:ııcııın olan LlycJ-
erı tuın:ımi:\ le eo tumıus bUtiin 

l;iın h.ılk ı i içmfs d:ın~ et mi" 
')n ı ' -• r C1 sn ! .ıis :ılıs\·eri c•tmi., 
ha ~ · » Yraı\1 ' prııı-ı . se\ i.nç o kadar 

Ül ~J, 'e O'.\ le umumi olmuş ki, 
'ıehrın ı>olı<oi bilr bu ne e•·e ken-e!" 1 .• 
dan 1 Phmus. Fnlmt :ılı: anı oluıl 
ı: h r ın ııi se\ inı:le donnnmağu 

sla1 ınc .ı re.,mı nıakıunlar ise 
ın .d 

U h 1° etmişler \ 'C bu haberin 

1~lı o'm ı \aıı b~r "ia~i:ı olıhı,~u mey 
na r <mı... \rtık btrrapların, iv 

~.allt:nn 'r zulüm '<' tahıılikiimı;. 
tın onuıın erl<oilı116'1nl zanneden 
8\'allı Li.} cjliler herJı:ılıle büyük 

'f' kor! r.(' bir ha~ :ıl sukutun:ı 
lıi 1 nr \e hiç iiphcsiz ki ağır 

r ıı r~"·sını ~ırtl!lrmıla tasıılıkhı
rı hu h •rp fcliilcctirıin :vül ü~ıi im. 
~i her 7am:mdan cln!ı:ı

0 

asır \'e bu 
•ara :., ııılerj lıer arnıındnn daha 
ııu,,ı:m ~urmc•ğt> b:ıslanııslardır. 

1 
Harp faci::ısı iizeriııc perdenin 

1 
P n ığmı gilrm<'ğe lnsanlnrm ne 

<adar su anır olduğunu bir mil 
18reke h:ı.berlnin bir seı:ır hal"ı<ını 
;ıek dal' costurduğunu ~ö teren bu 
1 di e tebarüz ettirmektedir. 

"·'et artık iosan!ılc mamur<' it• • 
rin .} ıl ılm mdan medenlvct.in n
~ a.klar alt!.llda. ı;if'llcnlp e;ilmesin

en 'c l · n tufanı ile dünyada· iyi, 
,uz.el ne varsa hepsinin sUlnip 

1 
lıpr~tm inden usanmıs1ır. Jnsıın· 

.'1• sıliıh ~esleri, top gürültüleri, 
ııık snnı:ıtalan, yanık ılmnnnr ve 

; koku u du.rmaktnn bczeinli'k 

1 
ul ına.Itta 'c ulhü lstcnıekte<lir. 

b I, ~kmeği. slil.iın ,.<' rahatı benı
U r Scflre<'.ek, ~öz ynsln.rını din • 

1 
l'ec<'I., ölümlere bir son çckc<wk 

Ulhl' - J 
1 ' 07. emcktecllr rakut bu sulh 1 • 
nsrctı herhalde u~·eJ· hnlkmdıı 

Old - " 
llt,'11 ~bi 'c olduğu t;adar u-

~;-suz olmııınnlı ,·c harbin herhan. 
ı.; hir lll<'rhnlesindc herhangi bir 
t;htinuncl<' i .itilen bir miit:ırekc ha· 
l'rj lı .. tl' · -

1• 1
• il ın ıns:ınlıı;ı C\imllrmeme, 

ıc ır. 

C: iıııkü iıısunlıi,"ln ck~criyetinhı 
ın.cnf:ı:ıtJ<'rinc u,·ı:;un bir <:ıekilde 
~~~ıl~ıılnC!!l• oln~ bir sulhiin hu• 

klı harbi artm:ınııı ı 'e esıısc•n 
~!:1adıın knlkıı> iyi ve iulll bir •mi
' u

1
n tc?cs ilsü için bir ikinci harlK• 

0 nçnıaması imkünsızdır. Harbin 
"ht-rııer.i . h:ırbi doğuran fimillcr 
ırtnd 
ı,· a.n knllm1ııdan teessüo,; etlet'ek 

1~r Sulh üı>hesiz ki miitıırc~edcıt 
f Shı lıir "l'V O}Oll,°1\Cllk \"C veni t•Iak , ~ • ., 
r et.er yeni nmslhetler doğu. 
acaktır. 

bıi~~rı~n kin ulh hıısreti f;eken 
bJ~n m anlar, hakiki sulhe ka\ ll• 

13 meleıi için clislC'rini tırnak . 
1ı ... i'a. :ıııp hu harbe harp sc
ı:n!' erını ort dnn lmJclını> insanlı. 

u <'l.Seri ·etinin menfaat.ine uv
rl n sulhü ·arntncaldarı güne J.:~
lt::. :ıbır ve metanet ~östenne~·c 
ı ' ratı-ımıılan \ ' C o zaman mu 

1~ıaı · · 1 • • 
1,.1 ' il ı o a<'sk nehre\ ı helile--

lstanbul kon~rvatuvar idare;ıi. 

-Un tertip etmiş olduğu 10 kon.ı;e• 
rin 7 si tarihi Türk musikbi•kon• 
ı: crleridir. Bu konserlerin hcrbiri 
nıu.cıiki tarihimizde yer almış de • 
ğerli bestekarlann el'erlcrini muh 
tevi olacnk ve her konser bir be!>. 
te'karn tahsJs edilecektir. Konser 
programına bakacak olursak başta 
Hamamizade İsmail Dedenin Cf!er• 
lerini muhtevi konser gelmektedir. 
Bundan eonra sırosiyle bestekfıı· 
ıtri, Zekai Dede gibi birçok kıy. 
metli bestckii.rTnr takip clmcklr
dir. Bu konserlerin tertibi Tilr~ 
musiki.sinin değt.'rini bir kcr•) dah.t 
tebarüz cttircce~i gibi musik:.ni.n 
knlkınma.stndn da mühim rol orm· 
yacağı muhnkkakt1r. 

Bugün okuyucularnmzn ilk lrnn
scri teşkil eden büyük Türk b~
tekiın lsmall Dedenin hnyatt ''e 
eseılcri hakkında bir fikır ,·erme. 
ğc c:nlışacağız. 

"' • * 
Musiki aleminin ender yeti.~Ur

illği bliyük Türk bestekiırı Dt:'dc 
Efrndi; 1191 de !stanbulda Şeh
z:ıdebaşında mUtcvazı bir e\'lle 
doğdu. Babası vüzeradan Sayıh 
valisi Ahmet paşanın mühilrdarJı. 
ğmda bulunmuş, biliı.hrre hu vazi· 
!eden istifa ederek lstanbula gel· 
mi§ ve Şehztı.deb:ı.5mdaki Acem 
oğlu hrunnmmı satınalarak hamam 
cılığa baıılamış ~ülcyman a~a a _ 
dmdn 'bir zatt. Annesinin adı ri:ı 
Rukiye idi. 

Kilçük İsmail, henüz dört. yaş 
larmdayken baba.cıı, Acemoğlu hıı
m~mı satmış, baôka bir scmtC' 
nn.klederek bur:ıda yinP- Ça\-ıış hn~ 
mrunmı satmrılarak nyni sanata 
devam etmişti. 

İsmail, sekiz yaşına gelince, o 
zamanki mahalle mckteplerind.on 
biri olan Ç~aşırtı ilkmcktebine 
devam etmeğe ba.~lamıştı. tcmıai • 
tin daha o 7.amnndan it.ıôarcn .sc• 
~ı güzel olduğundan kendisine mek 
tebin ilılbicibaştlık vamcsi ve .. 
ıilrnişti. 

Ayni mektebe çocuklarmdan bi. 
rinl devam ettiren tanınmış nnısL 
ki sinuı.lanntla.n Uncuzade Keııedar 
Sait. Mehmet Efendi, lsmailin mu
sikiye fevkalade fsUdadr olduğu _ 
nu görerek kendi.<::ine musiki der. 
si vermeğe başlannş ve birçok 
güzkle iı.siin meşJrnttir.miştir. 

Uncuzade, lSJnailln ist.ikbalim 
de dlişünerck on dört y3.ljma gel• 
diği vaklt onu bn.~ııh:t1'ebe kalr
mine memur yapmıştı lsın:ı.il yedi 
sene hem bu kaleme devam etmiŞ, 
ve hem de Uncuzaden.in musiki 
dershıi ihmal etmem.iş, ayni .za _ 
manda Y enilı:npı mevlevihanesine 
devam ederek bura.da şeylı Ali 
Nutkidcn musiki derai alnn~tı. E\.' 
vcıa ınusiki talimi için t;kkP.vc 
devam eden l'>nla.il bilahıre mııb. 
bclelere istirak etmiş ve nihayet 
21 yaşmdn den'is olmuştur 

tsnuı.il Dedenin, den·i'l olduktan 
bir müddet sonra pederi ,.efat et. 
mL5tir, Dcn•.işlikten iki sene son. 
ra ilk nefis eseri olan puselik ma
kamından: 
ZülfündcdJr benim bahtı ,.İ)'Mluu 
ndlı şarktyr bestelemiştir. Bu şar
kı sllmtle musiki mahafiline yayıl. 
mrş, birçok musiki mcraklılan De_ 
deyi görmek üzere tekkeye gelip 
gitmoğc başl:ı.mtşlardn-. $3.rk.ı dev
rin padişahı Selimi Saliaip de ho _ 
şuna gitmiş, D.edeyi saraya cel. 
bcderek kendisine bu fiG.rkryı oku• 
mnsmı emretmiştir. Şarkı ı:ııadişah. 
tarafından fevkalide beğe.nilerek 
Dede takdir edilmiş ve bin:ok ih-rl l•umclır. · 

Suat Dervi§ sanlarla da taltif edilmiştir, 
___________ _..:::.._.ı 1215 de derviş müddPthıi doldu. 

rnn İsmail, Dede unvanı alarak 
---------------·• <iergahma çekilmiş, nef'ıs ~rleri_ 
1 O S E B nl bcstelemcğe ~la.mışbr. 

1

-. 000 VV01 UQÜh Dedenin bestelediği bUtün C6cı. 
ı Ierin biribirlnden üstün olarak 
o lllitt?\( ITE::-Rt~ 1931 PA:t~-\.U musiki ilemine intikal etmesi, &-. 

(lera \e Artistik lnem:ılannda limi S.'llisin dikkatini ç:ekti ve De. 
ır aydan 

l
"lfa fazla ml\ddctıo güst.cril<'n r~eyi haftada iki defa sarayda ic• 

t 1;reu ts:ı,, 1ılmlnln ~-azıı sahnesi ra edilen huZUJ" fasıllarma deva • 
llliırı B. do !\fille. 7.C\'ccsuo berabt'r mınt emretti. Bir müddet sonra 
....,· Ru Ylldan lstanbnla gelınll)tır. Dedeye musa.bibl şehriyiri unvanı 

Görıinmlyen Ordu 
t l'frtı 
le le •nmızı ~azı ç0klu~u dola}ısl-

0l nllladık. ÖzUr dileriz. · 

ile sennilezzlnlik hizmeti uhdt-. 
sine tevcih olundu. 

Dede, 1216 da aa.rayh bir ba • 
yanla. iz~ etti \"e teklt~n l 
ayrılarak AkbıyJk mahallesinde 
bir haneye nakletti. Dede, muMô 

it..~tadı Ali NuUti Dedenin \0efatı 
üzerine şevltitarab makammdan 
:>ir ayin bestcled!. Btı ayin Yeni. 
kapr dergahında okundu. Hüyük 
muvaffakryet ka1.andr. 
l~-·- ......._ _______ J 

t Yazan: ! 
ı . .. l 
I Hasan Bedreddın Ulgen ı 
{ ·~--.J 

Dede Efendinin muhtelif tarfr.. 
!erde iki oğlu ve üç kızı dünyay:ı 

gelmiştir. 

lkinci Mabmudıın diltisundaıı 
:-onra Dede efendiyi yine musahip 
clnrak Sultan Mnhmudun ranında 
;;örüyoruz. Dedenin bestelemektP 
"lduğu ayinlerin miktarı gittikçe 
c;o~al~tn, fakat Dede efendi 
bnnlan yine kafi gönnemckted.r . 
l':ilıayet Sabfı ve Neva {ı~·inleri.ni 
rtc bcstelcm~. bu iıyinler evvel • 
<11rirc nazaran dnha büyük mu -
\

0 affnk1yC'tler kazannıxştir. 

Dedenin <lii~ları kendini c:e. 
:kememcğe b~lanu!jlar ve Dede 

1 mı.ail Dadı 

nin ha.beri olmadan yeni bir ma • 
kam icadına tevessül etmişlerdir. 

Dedenin rakibi müezzin Şakir a -
ğn, Ferahnak admdn bir m nkam 
bulduğunu zannedC'rek bu makam 
üzerine geniş bir fasıl hnzrrlnma • 
ğa ba.5lamLc..-tır. 1''akat yeni fa _ 
sıldan kimsenin hab<:>niar olma • 
nwn: hakkındaki lbüUin ihtimama 
rağmen ded-e bundan haberdar ol. 
muş, ayni makamdan ıbtr murabba 
ile bir de ağır Eemai bcstclemcğe 
başlamıştır. ~nldr ağa bundan bi. 
haber olarak bir gün İkinci Mat. 
muda yeni bir makam icat cttiı'.;rfni 
söyliyerek paclişahın merakım l'CI 

betmiştir. Paditia.h buna mernk .e
cerek hemen bu makamdan şiın • 
diye kadar bestelenen şarkıların 

okunm.'\c;ını emretmi~tir. Dede dP 
dahil olduğu halde fasıl bnşlanm; 
''e ~aklr ağa : 

~leyleder hu hüsünlc kim ~rır ... c eY 
gttlfrm seni ... 

Murabbamı okumuş, iba.;kn şar • 
kıya g~eceği sıra.da, De~-ıc daha ça 

buk da\'ranarak şakirtleri ile bir_ 
likte ayni makamdan: 

Fi::nn eder J;ne hülhiıl bahar 
~iirmüstür, 

Benim ~ibl o da hlr giiliınr ~iır • 
mü~tür ... 

Şakir u.ğa ııcye uğradığını şn -
şınnış ve ayni makamdan .hazırla• 
dığr ı:;emruyi okuma.ğa ba.~lamış -
t rr. Fakat Dede de buna mnkabil, 
Şakir nğanm s emaisi biter b ' t _ 
mez : 

Heni "<'' dl\lnrn ıluo; r~·liyen zülfü 
.. ı~·a.hmdır ... 

ağır sP-maisLnl okumnğa ba,'jlam~. 
trr. Bunun tizerinc Sultan Mah -
mut Şaldr ağara dönerek: 

- Şakir, ~aklr, Dede musikide 
bir eanavardır, sen onunla güreşe-
mezsin! Deın!ı;ıtir. 

~ • * 
Dede elli altı va~ma geldiği va• 

Jtit ii,>in ve MJ'kılarınm bestelen 
iiç yiizil bulmuştur, bu yn..c;ta De
denin ayni zamanda ş'ir pnN'pları 
da yazdığını görilyonız. 'Bunların 
bir kısmı ayin, bir kısmı da şar -
kıdır. Hepsi de kendisi tnmfmdan 
uı.mrunen bestelenmiştir. 

124 de Sultnn MaJun·ıt e \'lcne. 
~ek olnn Halil Rifnt paşaya. tst.nn
bulda miqli göıülmemiş bir düğün 
tertip ~ilmesini emretmiştir. De. 
ğünUn saz k:smını ,.c yeni eserle· 
ıin bestelenme işini de Dede fü:.e
r ine almış, pusrlik ~ak?":l.md:ı. 
bazı eserle r vücuda get.,._ ınıştır. 

8ult.nn Mnhmudun cnırlyle De • 
deye ferahfeza mııkammdan bir 
fasıl ynpmnsı emredilmiş ''c yirmi 
ı;Un içinoo bu ruaıcamaa.n bir kAr 
ile ağır ve yörük ııemnilcri vUcu • 
cin gcti~tir. Dede, Ferahfeza 
f!.ıslındnn sonra ylno boş durma • 
mış, Htizuw-n fı)ini ile i Ferahfeza 
fi~·inini vücuda geti.rnUştir. 

Sultan Mabmudun vlümü dole. 
yısile yerine geçen oğlu. Abdülme 
cit Dcdeyı yine mü~?ba§ılıkta 
ipka etmistır. Fakat Dede, artık 
yonılmu!j • olduğundan ·)ll~~lc IJX1. -
cfüıalıa bir nrzuhal - takdım etmı.c; 
v~· Ah·rknpıd!ı ko~ çekilmek 
Ü.Z"re mUs:ıade :isttniiıştfr. Dede "" ' ( ..,..,. ,.. d ı. .. 
bundan sonra 12\)2 senesn c :..-.ıa.C'• 

cc gitmiş Ha.eda oon'!olarıtk §eh_ 
naz nuıJc~dan (E\~t) ilıllıtsi. 
ni besteledi. Fıı.kat Ifaee& gitti~ 
eenc om.de hüküm süren şiddeUı 
kolera hnstn.Iığına yakalandı \'e 
1262 Zilh.'cce~inin 10 ul')('U günü 
akşnmr ezan vructinde vefat etti. 
Cena.zeal knldu:ı!arn.k orada gö • 
ınüldU. 

Dede •rurk musikisinde unutul• 
maz ı;a.hsiyeU<'rdcn~r. Dedeyi u • 
nutmak musiki tarib"ıtl unutmak 
demektir Onun \"ilcuda getirdiği 
fı.};n, peş

0

rev, şarkı, semailer o ka... 
dar ~ktur ki bunlarm climlcslni 
birer birer burada haiz olduktan 
kıvmetleri ve mczi\·etl<'riyle tet -
kik ve tahlil etmeık imkan yok • 
tur Dede isminden de anlaşılaca• 
ğı gibı Türk mus'kisınin Dedesi -

dir. 

• Bu~Un ~,ıktat «>n bü.)·i.ik zevk bıı~·ramııın k'\Hl!fU\ or. ÇUnkii 
hartalardanbt•rl binlcn.~ lira. ııarfll~ <.11<ılrneıı 

BUGüN GUREL Sineması 
Saat 20,30 da 

ISA MiRANNA _ RAY MJLL.4ND'ın yaratığı 
Harpten a~. a~ktan ilhn.m, maoenıdan h<'y~n al811 

.... 
:::ı .... 
ı::ı :u 

. Türkce pil 
OTEL EMPERiAL ıll 

iffj v~ı "4.'7.<>nıı ba'lıyor. Bu cşsıı1 barikıı:n ıılkL,ıamal'" lio,unuz. -~ıH • ··~ 

Ş A R K Sinemasn~da qii 
!P."1 

llu\.-affakiyetle ı.:öst.erilmekte olmı !.:ı 
MARTiNE HOPPE ve HANZ SôHNKER İih 

tamfından yaratılan mı 

SON AYRILIŞ f~ 
~ qk filmini gônnek için an<"ak 1 
PAZARTESİ SOS MATL"\EStNE KAD.\& 

vaktiniz kaldı. Ka~ıroınyınrr. ''ı) mutlaka gfdio gonınu.r~ 

'i!für.iiE Bugün Mat ı de teıızllatlı matlııc s;;;::;::..==zt 
.. www - • 

ODUN lŞt 

Odun kendisinden umul • 
mıyan değil de umulan bir 
muele çıkarclr. Meıelenin ıa. 
labeti, kalınlığı, ehemmi • 
yeti ortada. Ağırlığını ela 
ancak çekiyle tartmak müm
kün. Haclisecl!! resmi makam 
ları aldatanlarla halkı so • 
yanların mahkemeye verile
cekleri yazılıyor. Yazılıyor 
ama oclun tacirlc1'inin evvel
ce imzalaclıklar' zabıt vara -
kası closyalarda bulunamadı
ğı için mahkemeve kimlerin 
ve hangi tacirlerin verilece -
ğini ,ime/iden kestirmek 
mümkün cleğilmi§. 

Bu atı alan Uskiicları geç -

8 

tikten ıonraki telaı ue lıeye. 
cana benziyor. Netice, ın -
şallah böyle kalmaz . 

MEKTEP 
KlTAPLARI 

Mektep kitapları uar mı 
yok mu? Bu hcrkikaten gü. 
nün ikinci ve büyük meıele. 
lerinden hiri. Maarif vekili
nin ajansla bildirdiğine ba • 
kılıua var; kitapçılar dinle
nirse mühim bir kıımı yok. 
Kimde var, kimde yok. oldu. 
ğu kolaylıkla anltJ§ılmıyan 
şeylerden birinin şimdiye ka 
dar upara,, olduğunu ıanır -
dık. Bu kategoriye mektep 
kitaplarını da clahil etmek 
icap edecek. R. 

Mektepçilik dertıerımiz: ..__...... - ._,, ,_. - ~ 

Kitapların vaktinde yetiştiril
mesi ve pahah kırtasiye 
karşısında öğretmenlerin 

fedakarhğı lazımdır 

w .. H~r.,;~azetesinin ''Dlişündü
gum ~ıbı sütununda sayıo Suat 
Den:ısi. ye.ni sene tedrisatımn 
başlaması ve kitap noksa.m doln
yısiyle bir ezeli derde temas edi 
yor .. v~ yaz!sının daha başında 
haki , bır tarı1.de bulunuvor Di-
yor ki: ~ · 

"Her sene muayyen zrunanlar. 
da mektepler açılır.. Her sene 
muayyen zamanlarda çoeukları
mıza bu mekteplerde başltyan 
derslerden istifade edebilmeleri 
için kitap lazım olur Bu 1941 
senesine mahsus bir ·venilik de-
ğildir." ~ 

"Eğer Türkiyede birınci defa 
olarak bir sürpriz ı;ektinde 1941 
senesinde mektepler aı:ılsa ve 
birinci defa olarak mektep kita. 
bı basılsaydı, mektepler açıldı
~ halde kitapların basılmamış 
bulunu.,.qu bir suç sayılm~ı ,. 
Ki~plann vaktinde yetişÜriİ

tnemıs olmasından dolavı tale· 
benin, 'talebe velisinin ve öi{ret· 
menin mü.'3külat içinde kaldığını 
\'e bunun çarelerini arnmakta 
devam eden Sayın Suat DerviAin 
yazısına başk& bir şey ılfıo,;e ede_ 
cek d~i!~iz ... Yalnız, · kitap ka
dar ·buyük bır dert olan kırtasi
ye işinin talebe velilerini daha 
çok üzmekte olduğunu bu hu· 
susta da öğretmenleri~ bir par· 
<:~.olsun fedakarlık g-östermele. 
tını temenni edeceğiz 

Harbin Avrupa i~indeki yayı. 
lışı, smırlarımızr f~rrnası yüzün• 
den J?emleketimizin kağıt fabri· 
kalarıyle mektep defterleri ihti
yacını kapatmak mecburiyetinde 
k~ldığımız veyahut da pek az 
mıkta~a . hariçten getirilebilen 
kı~ıvenın çok pahalıya mali. 
yetı dolayısiylc hem kağıt buh
~nı ~ekmekteyiz, hem de kırta· 
s.~yeyı he: gün bir parça daha 
} !-lksek fıyatla temin ctmekte
YL?.. Geçen senelerde otuz kuruşa 
kadar temin edilen lbir defterin 
bugün elli, hatta. altmış kuruşa 
alınması mecburiyeti oluyor. 

Sadece defterlerde değil, dos. 
ya, dosya kağıdı, kalem ucu, mü
rekkep \"C hatta toplu iğnenin b:
le farklı fiyatl3rla tedarik edili· 
Şi talebe velilerini düşündürecek 
bir manzaradır 

Geçen sene bir öğretmenin sa_ 
dece kendi tedrisatı için bir müs 
vecide sarı defter. bir hülfısa 
defleri, bir istatistik defteri ve 
bir not defteri dive dört deftere 
ihiyaç olduğunu söylemesi ve ta
lebenin almak mecburiyeti kar
şısında on beş dersli bir smrfm 
kırka yakm defterle çalışması 
cidden masraflı oluyordu. Hele 
bu sene iki mL~U fiyatlarla te
min edilecek defterlerin bu ~eşit 
bol sayıda aranması mukadder 
ise, memur ve fakir halkın olnı
maktan vazgeçmesi bir zaruret 
halini alabilir. Bilhassa öğret· 
menlerin istedikleri şekle göre. 
defter kaindının bir tar3fına ya. 

YAZAN: A. ŞARKLI 
zarak y?~rağın ikinci ve arka 
sayfasını boş bıraktırmahırı, bu· 
günün tasarruf prensiplerine gö· 
re alabildiğine israf olmaz mı? .. 
Her şeyden evvel değerli öğret. 
menlerimizin çok sayıda dener 
istemekten ve yaprağın bir tara
fiylc iş görmek isteğinden feda· 
karlık yaparak az masrafla bir 
yılın vazife ve notlarm:a tamam. 
latm~ gibi biraz üzücil. fakat 
memleket fertlerinin nlali vazi
yetine uy:gun bir fedakarlıkta 
bulunmaları :irzunıuzdur. 

Fazla miktarda defteri kendı 
dersine ihasrcderek talebeye ı;:e · 
şitli vazifeler veren ve bu vazife 
!eri de ayrı ayrı dosya ve defteı
lerde tasnif ettiren !bir öğretme· 
nin programlı bir mes'ek çalış. 
masma uyduğunu kabul edebili· 
riz. Bu qıusust.a bir arkadaşla ko· 
nuşturn. Çeşitli çnlışmalarnl 
bir defter içinde olmasmm :ne · 
gibi bir mahzur teşkil OOecıeğini 
merak ettiğimi, beni tatmin et. 
mesini rica ettim. 
Öğretmen arkadaşım da bQ.klı 

olduğu taraflara sahipti: 
''- Bir tedris senesi zarfında 

mektebi teftişe gelen bir amirin 
dershanedeki tetkiki, ıher şeyden 
evvel muallimin mesaisi üzerin• 
de olur. Bu çalışmayı ve talebe
nin meşgul cdilm.iyerek çaljftr. 
rılmasını ortaya koyacak: vesika. 
talebenin elindeki vazife dosya
ları ve defterleridir. Amir, ta· 
lebenin ne kadar çok vazife yap. 
mış olduğunu görür ve btmun 
geniş ö!çüde çeşitli bulunduğunu 
farkederse, öğretmen hakkınd&: 
ki kanaati d~ o derece kuvvetli 
ve hoş olur.. Öğretmenin sicili 
üzerinde tesiri dokunacak ve ter
fiinde rol oynıyacıak böyle bir 
notu alabilmek için de tale~n 
fazla vazife ve çeşitli c:;alışma ıs
temcsi :.:ıecburiyeti va.rdrr. lşte 
öt:rretmenc hak kazand1ran taraf 
burasıdır." dedi. 

Bu kanaat altında. ve istikbal 
düBüncesiyle öi:rretmen_in tal~ 
den defter ve dosya ıstemesın~ 
biz de hak veririz. Bu hali:ı önU
-0e geçmek için öğretmenın ka
biliyetini kontrol ve çalışmasım 
tenkit edecek usulü ve yolu de
~iştirmek zarureti va~ır. ka. 
naaatindeyiz ,.e mesela. talebe· 
nin sene sonunda.ki mu\•SŞfakt· 
vet yüzdesi, bu bol de:fterh. dos 
yalı vazife hnzırl:ıtınaktan dalıcı 
güzel bir olçü olamaz .mı? .. B~ 
hal öğretmeni talebe ıle dahrı 
fazla meş~ul ebniye sevk~ece 
ği gibi talebeyi de :v~.eki ~az• 
relerini ~rnzırlarken bu) uklerınıı 
,·aptıin bi~k meselelere yaban 
cı kalmaktan ye bi' hıı.s:~ k.ırt~ 
siye buhranı önünde \'Cıılcn dı • 
sünmektcn kurtnnr .. 

Kitap işinin ve noksanlarımı 
bira evvel tamaml<:n:nMı temen 
ni edilirken defter ışrnd~ :ız ma ..... 
raflı bir yol tutulmasını .ve. def 
terin her sayfasından ı~~adt: 
ettirilmesini her talebe velısı ar-
zu eder. 

ikinci ve fakat nisbeten OO<:İ' 
~örlinen bir dert daha vardır ki 
bu d~ kitap tenevvüüdilr. Ay. 
nı sınıfta okuyan iki çocuğun 
mese1a: fransızca Jdtabı ik~ a.y1 
mektepte başka ibnşkada· Blı 

(LWtfett «JtJ/1$ c:ıeu&lllil:, 
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Anadolu aj:ınroıın vcnllğl tıatıer, zamand~ bUtün taanı-ılarını }.1'os Ameri ada l Japonlar 

Hintdiçinide 
oütün depoları 

işgal ettiler 

} ·-Uzakşarkta ova :Uzerme teksif etmi~ür iP.re gtire dUtı\ \''ln:lrı tfr. • bir bııkr' k · 
So\·yet birlikleri nnazisinin bil: 
tün deıniryollarının baş1angıG 
noktası 1\'foc:kovadır. Mosko·ıa 
nm geniş <lcmirvclu mevki'eri 
Alınan oombalar.ı h~iıı mlikcm
mel bırer hedeftir 

Bitara hl kanunu 

m 
man e •• . ~ 

tatliJ edili vor 
Ruzvatl ayan parti 
reislerile görüşecek 

l1a§ington, !; (A,A.) - D.N,B . 

an rıalara m "·bbaıs 

\l.&!J llz ve Amerl anı 
kamaımdanla!'ı 

i 

at dolduracalll&r · 
arasında 

miza kereler 
B3ııilll', " (:\.A.) - BUyUk Brltnn. 

ynnın uzak53rk b:ı.şkcmnndnnı sen~ -

.Bu.ralnrda on be~ ;vol tama
men kesilmi§. nltı istasyon, ye. 
di .:ı.sketi katar, hazır~:ı.nmakta 
bulunan J1 :tTen tr.hriu edilmiş 
ve dii;:!r on altı istasyon dn cid 
di hasara uğratılmıştır. · 

~n Sovyct crduc:unun il:,§esi bu su
retle ehc.mmivet' i sm e•tc sekte
ye uğramış bu1umnaktr.6ır 

:Sm.·~ et teblifr}nde ise bütün 
cephede sa\•aş.m dcva:n ettiğini 
ve 41 top, 15 tank d:ıfi topu ve 
bir mitralyöz iiHimı.m etlildi:;i 

Ruzvelt, bugüı1l~U matbuat top
lantısında, bitaraf'ık l~a.nununıın 
ne şekilde ve ne dereceye kadar 
şümullü o'ar~k tadil edileceğine 
ö~ir bir karnr ittihazını, sah gü. 
nu 'federal i!yanm hc-r iki partisi 
rcis!eriyle ynparnğı müzakere .. 
de.n .sonraya .ıbıra!rtığını söyle. 
mıştır, Ruzvelt 1icn.rat gemileri· 
nin . teslfüini j tediğini,' fa.kat 
tehlıkcli mınt~k:ılar hakkındaki 
beyannamede bir <lcğişiklik yap. 
m~ hususunda henüz bir karar 
verınediğini söylemi"tir. 

iıı~1\Jıur. 4 (A. A.) - Singu-. 
pur rııd~·osu, I<"'ransız kaynaldnnr
dan gelen haberlere göre, Jnpon
Jarm, Wransız Hilıdi~inisindcki 
Sa.ygoıı havuzları clvnrmdaki bil • 
tün depolllrı ve binrunrı znptettilt.. 
lorini haber \'eı:mektcdlr. Bu bi. 
nnlar. hususi §Uhıslnrn aittir. Sir ... 
gnpur :rn.dyosu, Jııponlnr;n, bu b:. 
nalnrt i§ıo"D.I mlisruıdcsinl istihsal i · 
çlıı bir miiı-acantta bulunduklaı.:ını 
fakat bu müracatl:l, hakika\te bi; 
Ulti.matum ol8ıığunu ve I<'ransız 
maka.;natnıın. ;kıbct boyun eğdik• 
!erini söylemektedir. Japonlnrın 
mttkıradı, bu depolara, mUhimmı:tt 
ve askeri teçhizat ko~mıikmııı. 

m' Bruk Pop.ıanı ~irlcş!k Am<'rike.. 

nı: ipin lmvvctlerı kumnndnm ma.. 

re~ııl Mak Arturln mt\znkerede bulun 
mnk taı::ı.vvurw::d:ıdlr. GcnernJ Mnk 
D:ııdc~l"' ıımlr<:'. Hart bu mtıznk<:reyc 

l§tlra.k er' 'caklerdlr. F:lipin reis! ı-cfn. 
kntinJe yaveri bulunduğu lınlde gene.. 
rr.l Mal< Arbru zlyara.t elnıiştlr. !'op 

i'. 

Eski lran 
Şahınırı 
serveti 

Ta a 

Alınan - Sovyet harbı bütün 
031>hcde §iddetle dc.vam ediyor. 
Alman devlet reisi iHitler tam 
metnini diğer sayfamızda oku
Yacal:'lr.IZ bir nutuk irad etmiş 
ve sözlerine b:ı.şlarken 48 sa.;;ı.t. 
tenberi cephede yeni l\'e mu~ 
zrun harekata başlandığını .haber 
vermiştir. 

Dünkü Alma.n teblığindc ha 
re.katın muvt>ffnkıyctle devam 
ettifrini bildiı ~ktc, Alınan tay
yarelerinin Mockorndnki Q~eri 
tesisatla Hnl'kofun şimal doihı~ 
sundn mühim bir csliha fa:brlka. 

11'1 mü.c ... sir surette ~ardı. 
man ct.:ik'eri bildirilmektedir 
Onitcd l'.res'in Mozkovndan bil 
dirtliğine ,göre evvelki ,gün 12aaf 
-0,85 ee .ı:Iookovafuı alfttm i..SQ.· 
l'~ ~!('l'ilmiş Ye rufi.mı -ı:ece yarı
"ından sonra saat l.15 e kadar 
devam e.tıni!;t.il', .Moskovadaki 
İngiliz c Amerikan delegal~i 
SJğ.ına.klnra iltica. etm1şlW:lir 

Alc;uıı Q.jans;ı cep:hedeki niva 
faz';iyet.i hakkında şu :m.aliima.t1 
"ernıc:{tc?dir: 

~r.k ıeep!l~inin cenup ıböl.,.~ 
sinde Alman ha va ku\l'~.etlcri ke
sif 'b. !a&liyet sa..r!rtmisle.rdir 

Ta a.Pşüt eden ıd.fu.man l:uv~ 
ve.t.ı-:-ri, k3JD:ron re zır.h1ı ar,;ı.ba 
kol'ar.ı, b:rt.aryalar, ıpiyade melt .. 
zileri ~·~aire' j1e her ,nPvi demir. 
Yolu ıtesisntı -:.ahrip edilmiE:tir. 
. :Şark cephesinin cenup bölge. 
sın® Sovyet kolJıı.rın:ın elinde 
a.r:tik ~k oz demiryoiu münaka.
le :asıtası kahrurt!r. Bu bo~~ 
d.cl? ~·-01 şebekeleri de ~yrikfı... 
fidir. Ruslar ,bu nzk1jyatı mub. 
dut ıbir.ka.s yol üzerinde teksü 
etme!> mecburiyetınde kalmış
lardır. 
.G~!aHa demiıwoUarınm tah.. 

ribi 'Jleticesi olarak Rus münaka.. 
ıatı günicroe inkrtaa uğram~kta.. 
dır. Artık ibu bölgede Rus kuv 
vet'erinin munta~m iaı.-esi _ım: 
k!nı kalmamı§br. Rus kuvvet
lerinin cepheye doğru muntazam 
yürüyüş yapmaları dn ünkinsız 
bir lıale gelmi.§tir. 

Alman hava kuvvetleri. aynı 

mektepten diğeı· bir m:?k"tebe mec 
buri bir nakil muameles' yapı
la~k olursa, ihtiyari olarak 
okutulması öylencn bazı kitap· 
larm da yeniden alınması bir 
külfettir .. 'I'alebc iGin de sistem 
d;ğişme: .. i bir gü~lf:ktür. Maa. 
rif Vekfiletinin kabut ettiği mn
n:yYen bir ldtaptnn .Jaşka birkaç 
kıt3:bın daha ö~tmcnlerin int.rr 
h~b!yle talebeye aldn'liması u
fak ibir k~rmhlık olsun doğul,. 
maktadır. tik okul ('ijrdüncU sn 
mf kıtaplr.ırını ~lnn b r talebe \'C-. 
1ısine tesadüf ettir. .. Kit.nr :ı 
bütün kitapları Ve:'C kten sonra 
bu sınıf i<'in mrıvcut iki oo.:ı:rr:ır:1-·a 
kit.-ıbtnı tıknrdı. Hmımini i.c;·~
diğini sordu. T-.ılebe ve .. · • -
reddüt i~:nde kaldı ve b;r: 
hiı:ini se<;cmedi .. 

bildirilmektedir ... 
tzvcstiva gazetesine gönder'

len ve J'~QSkova radyosu tarafın 
tlan neşredilen üir habi"rde deni: 
Hyor ki: 

"Sovvet kıtaları Lcnlngrad'ın 
200 ki!.2metre cenubunda 1'men 
civarında yaptıkları büyük bir 
mukabil taarruz :ooticcsinde 
~~raya Russa mıntnkas'!lda 
dört kasabayı ve tabiye bakı
~:ndan c~emmiyeti 'büyük olan 
hır sırtl ıstirdat etmi&lerdir. 

J& ony 
Tokyo, 4 ( A.A.) - Hüküme

ti_.1 yeni bir kararnamesi .muci. 
.bınce ;Yarından itil:.:.r~n cc.nabi 
memleketlerle teati edilecek her 
mektup c:ansUrc tnbi tutu'::ıcak· 
tır. 

----o 
Avrupada 

Par ste 7ı 
ld 

h:ım, gôrUşm ' .erin, Aı ıerli<a llc lngil .. 
tere, gın ve relemcn ~ Jılndlstanı nı ..... 
smdn daha eıkı bir ı;•kerl clbirllğl 

manasını mşluğtı:t tnltflr ctmLs, fakat 
askcrl ve sl:,r .. &I bUtUn 'lllCSclclcrin 

mllz3kcre cdlleccğinl E;öyl~tlr. 'Ge. 

neral Popha"I!, Pasl!Uct" halen hUkUm 

suren sUk1}netJ, Japonla'!'ln, mlh\ erden 
lh:uıct gördllklerine i:ıı:ınmağn bll§lıl.. 

ınıı; olmalarına ııtfe•mt,.şt\r. 

Gt"neral demiştir ki: "Japonlar, 
nazlk bir vnzlyetu bulunduklnrmı 

idrO.k etmekl<!ll!.rlcr. P.usyanın Jııpon
ynya vertllğl korku, Armanlnnn, ~ark 

I~on:mmolskaya Pr.avcla gaz{
tesı Dınyeper üzerinde anudnne 
ve f3ifületli muhahareb~lerin ce 
reyan etiğini bildirmekte ve Al: 
manlaıın nehrin sol Siiliilini c'c 
geçirmek İ<:in birçok teşebbüs
lerde bulundul:larını iluve ey!e .. 
meld:edir 

Ruslar· bu teşebbüslere karşı 
kovarken dü.~mana büyilk zayi. 
at verdirmoktcdirler ., 

Demiryol~arı 
konferansı op1andı 

Vjgi, ~ ( A .A) - Paı k5 jşgal 
n~akanllan tarafından ııe.:ırdilcn 
ibır lıabere ,göre işgnl krtl!lnrı ta. 
rafından komünist tahariktının 
ba§l~ngıcındanheri kw'§una dizi. 
len ıdam rnahkfimlan 71 kişiyi 
bulmı,ıntur. 

cephesinde ..eflelenı.ı!.'l"ri n!sbetlncle 
artmıı'ktadır.,, 

lranclaki ıJ.apon tcef.areti 
Ve Şahın serıJeli 

Nevyorktan ·verilen bir ha
bere göre, lran hükumeti lngi'it!. 
lerin ve huslann tazyiki üzerine 
Japon elçiliğinin dinlo~tik mr
<:uniyet!ni ve ôio!ornatik ront.ı, 
imtiyazını kaldırn11şt1r. · 

togUizlcr Japon el~iliğini 1ra.. 
.na Jltica eden Kudüs :müftisini 
sak1amak1a 'itham etmektcdir1cr 

Jnpon hükumeti bu harel!et: 
ten tJo}a.vı itr:an hükfunetini 1')TO. 

testo etmiştir. 
Tah.rondan f'niteö Pres"in bi' .. 

dirdi,fine göre. fmn ba~:vekili 
eski Sahm serveti lhn.kkında :Par_ 
15rr.e.rrtoda su beyanatta b•lun· 
muştur: 
"- Sabık ah Rıza Pclile\i

nin, 680 milyon rial 'kıymetinde 
tab.nıin cdile.n menku1 ve gayri 
mcrılnil servetini havır müesse. 
se'lerl menfaatine .o1.arak el k-:> 
nu1xnuştur · 
~nei baı::oayn ait kıvm.:Ji 

esya tamdır. 'S:ıbı'k Sa.hm -'·aba"l 
cı memlekete çr.1mrlren. ternb'"
rin6e 'kıymetli csva crötih·m.ıcı 
olduğunu valanl•vabiiirim Sabık 
Şalun beraberinde esvarnn mu
fassal bir listesi parlfı.mentova 
bildiri'ecektir 

Samk ~.-1ran to""~·1darr.u 
terlce>.me.den evvel. yabancı mem 
lekcUcrde bulı.uınn bütün ala_ 
caklarından '\"a?.gcçtiğlne .dair 
bir vesı1cayı öa imz;ı1ıunı~ 
Hırvatisft::!1cl a fed hiş ·" 
Za~pten ibildirildiğine göre, 

mcrh-ete f!iren bir ~unla ko
mllnist1er tnrafmdruı tertit> edi
len ve bir cok lrirrı.se erin ölümi:
ne ~beo o1An suiknr+Jara lrnrı;ı 
siddetıi tcdb!r1cr nlınm:rştır. li'&.. 
illeri 10 e:rın icinde meydana çık
mıyan ibütün suikast vnka1~rın. 
da no1is mfufüriyetl ölen her şa
hıs icin 'komünizm t:ırnftarı olan 
10 'kis1vi kur.şuna diz~ ·Ur. 

Dabnive nezareti in emniyet 
müdür1üiü. icabetti~i zaman on 
t!iin'ük mühleti kı~tmağa sa 
15.hi ·cttardır -
4lmatı ve lng;J;z ağır 
Y araldan.nın mübadelesi 

Londrada.n b!Jclirildi5nt böre, 
önüm.Jzdeki baftn sonu Manş 
~0nizinde bir ka~ saa.tlik bir SÜ· 
1: •net hüküm sürecek-tir. O :::ün 
'..Almanvadan memleket!erine ia
de edilecek olan v:ıralı 1500 ln
ııiliz askerine mukahil İrutiltere. 
Qıell aynı zaır.and::ı. ynı miktar.la 
aunan askeri iade o1 ur.acn.ktır 

1Lc•n menzilli top!nr suı:ıacaktır 
~~nşın iki kıvısmdald bütü.1 

ı ~yva.re!er yerde lcfllacaktır. r,)c_ 

:U~':llb Ş!emlleri iki <iüm an a~ 
~ • arnsmda yaralıl:m nakled"
ı ... 6 <'Jnn hastah:ıne c-emilerinin 
ı:ıergahmdan uzaklaşacak'ar. 

'•r • 
I auale tıuifl<,,.,,t }'apan 
Alfcrlildi 

Agııun, 4 (A. A.) - BugUn 
bir demiryollar konfcrnnın toplnn.. 
mıştır. Bu konferanıı::ı Fr...nsn Al
manya, İtalya, SlovnJQ.·a, Buığar.ls.. 
tan, .Moı avya, ls\'cfi, Mııcnristan 
hüküınetlcri mUmttsilleriylc Sır .. 
histan devlet dem·ryolları kom.ise• 
n iştimk etmi~erdir. ııın·atistan• 
la diğer memleketler arnsıntla cm.. 
Hna ve yolcu mıkllyatma. anüte • 
allik bütUn meseleler üze.rinde 
nokt.ninazar tentllerl v.ukııbulınu§. 

Sijlivri Malrnüdürü ile 
Tapu memuru 
e, 1 b t VekileHer ıe lstanbal 

t.ur. 
n etin mlrlerlne r.ajmen 

Bir ha <kt i 4 sene süriikle erek 

Lik bir lakım rnalların başkas~na 
satı asına sebep 9imuş1ar Lik maçln.rınn yarın .Beııik~ 

Şeref :ve Kadıköy stotnlarında de
\'llr.l edilcı:e.ktir. Bu haftanın eıı 
mUhim k'"""I1ncımn= B" "ıkt"<: __ Garip bir muamcl ve muttali ol , hayr u .... ,, ....,..._...,. ... ""!;' duk A1fı. ~ - e e tc.r<c n)n:n•r <CllcmmlycUo 
tstanbulspor mUs:ıll: kn.sıdır. B:..ı · kadar makıı.mıarın da bunu tabkiknt y1p~rracaıt;aıın1 btldlğlmlz 
maç her ne kadal' sj:;ııb-bı:?:rnzlı.la. Od lçın bu ı~ı .ı:ıs ..:a k:ır<fecllyoruz. 
nn ga];bh·cti He net:celenc.cel:se de un s tına P.{ .., !h-.ı n..n ' elıllıyr tl:/Undo usulıliz 
lı;tanbulsporluların da rak1p1er:ne !skıln <f!.ı ı • : ~1'i nnlııt'l•an JS ;ailenin 

•.aman znınan tclılik:li :ınl:ır yaş:ı- br·r su,,,.",ıtr iı:k.iıul.an d .~ !'l 1Ddn. Dablliy v kit -
':/ _tı.,ec t'd m·' ~ t;cndD rlnc tab.. l.nc-n'klnrı şüphesiz.dir. • · ı 

Kndıkôy st.admd:ı.ltl Gn.lntas:mıy s!ıı etil n ; ... rnrtc •1.'Jı.km :lstlrd:ıdl 
- Ec)k02: mtisabnkası da, ol<luk- (B~ farah ıt 31 ı uuu.k :müb:i"t ti' o.. h: tıllıknJaı'.13.Tll •• c' ~ııatur KE'"'• 
cıı enteresandır. Ceren s<lJlcl·,rdc . .,·:ın ~ ı{. \l"' :ı.le go.. -J ., " - ı·e :f.ın:t.ıar 150 ·•- •· ~-~• d fiyC't IS!b.nt ' c:t.nııı ııuaver. t ,.c. 
Be;1t07lularm Galatn.snnı'-'lilar • ... ur.uş .wnıEll ~il:;~ ., ce ellerimizd •ı .s.. • • k .,,tınce I" Y ı t' uml7, tstır6ndı 
knr§ısındıı n1dık1nrı neticeler g5z ' O,;:ut' Bl1I maıu t r"J.3.ilarm-"- '~ Jb li ' ırı::rm .. • n ı •a e:- ııutıın mU ... ~ .. 
önüne getirilecek olursa bu müsn· ~ =ıu " a) ll()...s:ıntmı "'""' satmak .mccb;.ım e• ·-:ie k ı w h.~'klıırll'..!l ta?ıs...s v °t:"•uı:a d.a tcscıı 
bakanın an beyec:ınh olncn<'t la- , • ...., .....,., [I :ıcag .r.. .. biid.:r ,,. Zarar etmektense 0 un sat!ıl mıık cıınm:ıur B.ı ıme~:ı.·tt NasL; '= mUtm. 

Yarmlti progro.m •a~~.·~c tertin yolunu tut.ıı.cağ.ız. Yn?ı~t m,.. mr - dIDzrln~ ..:ıeınlr ..t.lll d :ırrlmtl-
dilın. 9" • ..,. lara ytı.nlI§ malfım!Lt ,·er-erek yillt.. badil ~ttan ia.1~~· edilen emval 

e ı~tir: sek :narh koyduran ve bu {i t ll • U"!ı~ .,.:ııım..ış. ıf.1.kat &ıad:ı d:ıha ev. 
l~cncrbahço stadı: zerinden :ı..:.._ _, ,·.eı::.e 'ta~ : ?rl..('! iti :ic,.n .:Ali"" m-·1.0.e_ Saııt: LIS"'I: m .... ,.~ ola:ı top ,,- lUUL.-

9,30 Hllll.l _ 1stik1A.1 lancılardruı arndnki farkı ıalınam·- su em\iu'.l A."'ıs.a ~«\::ıtnden lkl r-1 
zr temin etmelisiniz.,. geçtiği hald lıenUz. koıdl31Dc te;ıtlnı 

11,30 Altmtuğ - Beyoğluspoe Vali be Belediye ;rci i Dı·. Lüt.. cdi1m~mJıtir. &adm e~vc!cc i~tihul 
13,30 Fenerbahçe - Sülel'lllD... fi Kırdar, bu mümca.a.t ilzerine i·~ etts~ı tar ll'lr.71 lbat.:~ çln kaza :naı.. 

niye. at murakabe komlsyonunun pa _ mU<fürtUğü uuatınds:: aa\'a çılmnBI 
15,30 Galatasaray - Beykoz zart€& günkli i<.;tlmamcla odun L vllA.yetln emrl ,.e !s'kAI; komisyonu • 
Bet-fütq staih: ~·nin yeniden tetkikini kCITTl:.ııyon nun karan ıkt.n:asuıdsn !ken S!Uvrl 
Saat: ilziı..sına emretmiştir. Bu i,::timaa malmlidllrtuğll llt! ~.Idır, ınedense bu 

9.SO Kurtuluş - ·Do,h'U vilayet nezdinde te§cl>büslcrdc işte me§g\ll :-ımıunıŞ"..J.T. Bundan lb:ı,. 
ll,30 Eyüp - Galata bulunan odwıcularln Kandrrn ve kıı Esadıı ge~ıka'lun. TC usuısUz ol:ı.. 
13,30 V.eüı - Taksim c:n---.:ı- te"~ler '-'ap."n memur- .... 'h. • d 

5 

,;.u;.ı.w.w ı.A.- ~ " ra" tn s.11 c ·ıcn~. B'.ıbit olmu11 bulu. 
"-

0 
...... ~... nıın u em ı• .. 1 ta 1,1 k yıtlarına da, l ,30 Beşiktaş - İstanbul por l!ır dD. ,..,;;.....1 .. --t.-.·r. b 

- <>-- D"ğer taraftan oclunoul:ınn bu bu omvıı1 liıı:crlnde 1.1ş. ipotek vtı • 

Bul"'Sa sporc~ları iddiaları ha.kk nda şu nokb'nazar s:ı.tre g\bl h\Cblt' munıne1e yııpılm mn. 
şehrimizde ileri ürülmektedir: sı varı.y~t ve t:nymnt:."t.lnlığm m-.ırte. 

Sümer B:ı.nk Mcrinoe fnbrilmsı Şehrimizdeki odwıcuların bu 5,. rilc ı;crb venlm1ş ot:rasın!I. rağmen 
fut.bol takmu dün s:ıbalı şehrimize: • ıne mübayna ellikleri C>dunlan Esat \-erescs\ bu uıval1 ahire eat • 
ge!di : ~kse-k topt:ın n:ı:-h lizcrinden al. m19, Slllvrt t!!,PU mcnıı.;ru dn bu atı~ 

Yarın Bakırköy Bez fa.brikası mış olmnlcı.n varit olmaltla b~ro • muanıelc"?slm 1esclı e:.ınıour. 
tak-nılar·ıe maç yapacaktır. ber, bunların ellerinde g çen se • Çok ~P.rfo c pyauı hayret görtı _ 

Maç B:ı.nıtgücU sahasında sn::ıt neden stok odunlnr bulunuyordu. nen bu me~ıe üzerllldo attıkadı\rlnrın 
15.30 da )lacnktır. Gcc;ıen sencöı;n knlıın ve ucuza a.. elıcmml.yeUe nnzan c..ıldıaUnl çekeriz, 

Maç hakemi Feshane fabrikasın- lmmış olan bu odunları c1n yeni 
dan F'chmi Tunadır. yülı:sclt narh üı:erindcn satmışl:ır. 

----<>-- dır. Binaenaleyh bundan yapt.ık1ıı .. 
Tebliğ ~ fazl~ kar. ~rhın 50 xunış :indL 

Güreş 11 'nnlığmtla.n: r·ın:~~ ylc .ronı mallnrı bu kadar 
Yarın Güreş klübUodc tecrübe- eksiğine .8:1trnal"tnn mUtcve!Ut nok 

lıler arasında greko-romcn miisa· s::m: lc~f;,y~ ikafid:r. Ein.nenalcyh 
bakalnn ya~ılncaktır. lki kilo to- ~~t ~ ıt.ibarıyle .zarara girmiş de. 
lernns kobul edilen bu mUsabnk.:ı. b'lldır.~. Odun işinde Y ne M • 

larm tlırtısı 11 den 12 ye kadar l"\m gırc~ halktı;. 
devam edecek ve mUsabtlkalnra • Buııı:n rç:n aehrımizdeki pcra .. ' 
saat 14 de başlanacaktır. Kendecı oduncular iddinlannda ıs.· 

rnr eder ve odun satmcı.mağa Jml. 
kışırlarsa. mum.knhc kom!.~yonu ,.e 
belediyenin bUtün dcpolnrdııki c
dunlara vazıyet etmesi ve halka 
rJU"h Uzerln<len s:ıtması pek fıla 
müm.kUndllr. Esasen malını sntnın 

Kı:&, Erkel:, 
Bütün çocuklarınıza 
Okutacağınız kitap: 

Kanije 
Muhasarası 

NAl\Wi REl\IAIJl~ 
l'ESlLE~'TIRtLf1N 
K \HRAl\lA~ .1K Ul1STAN1 

Her klta{'Ctdn bulumır 
Flyntı .SO kunı 

'l\ıvzl y~rl: \'Ali il 1 1TABEVI 

Ertesi Minü öfretmcne sor-·. 
rak nl:ıcni!ım söyledi Bu uf ait 
tercih hakkı o b~<ıva ertesi gü
?il ~<:in bir YO?l!llnluk dnha vük. 
ıemış oldu .. Tek ltitnp usufünün 
de .::ırtık im.bul edilm;ş bulunma
"l ıcso der.. IIer Eenc te'terrür • 
1 d"''!'. bu zor uldara bir Pihayet ı 
'c-rl ır." tal .. bc velileri <;o'c gevi· ı 
ı ~cktır. 

A. ŞARKLI 

Viidd n bildirfldViiııe göre. ~c
..,enlcrde Laval~ ve De:.l'\·n su 
ikast ya.pn.n Colette'in Ct'zasi 
marcı:;a\ Peten tarn.f•ndan n.ffc 
rlilmi!'rt.ir 

Yine \7işi a.innsmm bir hn.rc
rine .ıı;öre evvelki gece Pari~te 

altı Sinaıton borabalnrla h~r~p 
bir hale getirilmiştir. lki kişi 
vnra'nnmıştır. 7 nri s;,.,.,..,.OP'\:n 
berhava edilmesi teşebbüsU bu
ray::ı konan bomb:ının "aktin<le 
kc~fedilmesi neticesi n.ldm kal 
mıştır. • 

ma~ kalkışmak m'lli korunmn 
kanununa göre bir ooç teşkll et 
mektl'.idir. 

01'18 ~
Amsr.ikan hal1 ~ 

malzemesi a'rl 
/(aJıire .fJ ( Jt.A.~ 

şarka bü:vÜk miktar~ ~ 
rikan harp ma1zeıl1:,~ıırı11d,o 
dir Amerıkaıı liınaıu 
ta Farka gitmek uıe~are 
her gi.in bir vapt1T 
mc!ctedır.~, 

Suıkasici ll" 
acar· kJZJ 

t d' 
.ııli'ell'' a, !.& !li 

fJ e naı 
ida 
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~ '• 
.~\!Cık Mllİi Roman 

. Yazan: r, AHMUT ATTİLA AYKUT 
t geJi 

ta katm büyük salonun~ çıkınca 
bir lalı~ durdum. 

leı._ nce durdum An" 
~tar k f . ı 
~lı a arnın içinde 

ır. ras't 'l'ramvaylar· 
~Of'd ~ele atladım 
"'iirn~- u. Beni uzakta;ı 
l":~ını 
~~irora ~şırmış bir 

"'ardan u~. Sultanah
) er ~ . ındim. Cad. 
~- .. ci!~orun.~üvordu .. 
~ınıştı;' ~Undüze ne 

O, ak.şamın facinsına burası 
sahne olmuştu.. Kulaklarımda 
bala o sesler ve çığlıklar .. $o. 
kak üzeı indeld büvük misafir o
dasına ~irdim. Burada toz ve 
·rutubet kokuyor .. Eşya namına 
hiG bir şev yok.. KQ~ı odada 
tam takır Bah<;__e üzerindeki 
vatak odaln.rından - birisinin ka. 
pısını açtım. Kibritin birini va· 
kıp birini söndürüyorum. 

Va. ,· \ c ben niçin 
dı? ~e rnişfün Mak. 
· t':ncı~nu. ben ·de bil
ııı. C'~· e.,ız, Pervasız 
• at'!-a ın bcvin f'Y:nin 
!l'a, a~~a r.i~tim. Taht3 

~•·ordu a dızilmiş ser· 
't- l'ndan··k O feltket ~e. 

"atak ~-q,~rken knh-
~ı..n do~tic-e d"w .. 
1 '<J~ş b" • • o~-

'h-l_b~nı hrıri'< frc'!:ıkar 
·~'il at•rll!t\'m 
~D olu da benim i,.in 
1) l'lıeye~rdu Onu b\I 

• · l>Pık· k ben sürlik-
~Otdu 1Ftx:nım i~ his. 

u li aKnt bir sev 
;: ~n atta baıan be. 
cıul\lu ca vapt·t?ım ha-

.. İn: l'ltıak ve b&U 
?lnıaı. ,. 
i\un v ~'Yordu. Sl"Jlin 
Ilı har. ~n bira ar · e1tet etme"• 

f>. ,.. 

'1Uıı b u . 
~ ' CIJU!SJı fi..,.ke
b~!O ve kız ka.r-

4 . altını vardı? Yıl. 
:tıı h da onun mn. 

·:ı '<>rı ayalini görii'l<> 
t~ \'allefesini verdij(r 

~~l'I:! in';1ak istediğini 
< • ~~~lar gibiyim. 

ae,,~j·· kadar be -
~aıe l~e kafes olan 
~~ıt ~0rkunçlui;riyle 
~ hi d~ sessiz kara 

bir Yor ••. Evde, 
~ 1~d ca.~lılık ve bir 
~~ı 11 tukenmez bir 
ıı....~)·ı ar. Onun tenef

jll'ln "emmek. Bir ge
l ltıar~ kara J{Özleri. 

l'tn~ rayı görmek, 

~l'a~ ~ta hav~ 
1 

Yu çeye aua. 
~ . lhu~UŞak b!r ci
~~ k a ~en çe. 

~lijl\i ko nrınııga iyice 
bir 0~ u~ cisme 

6~ ltüldu:ındermiş .. 
t 'i ile ~ı-l<:J' .. :· Mutfak 

"oltıı il ıtit1n 1~m zaman 
· ek ıstediğimi 

· ~~ktna'" • 1tli de~1!1ı Yavaşca 
~illi vaJilrniş açıldı. 

~ i !lnın ı?. Işık gör. 
~ıı kar~ş olduğunu 

ti " 1 bir sel1ep 
kı ~ ıarnanı ben 

r k1bti• 0 'ursa olsun 
• takarak içe-

.. ~ 
• h Ut.fak bu""sb"t·· ' llatt.a u un 

:'b~l!( ~Uk rnasa üz~
tr Ve ~?'Unda bır 

• · t~ k ek kırıntı. 
~f~~rı apıyı n~arak 

ıı llıaıı ~_c:ıktırn. Or· 
ıl~ <ltıru nrlak masa 

l~ bir eJ0rdu. Yarı 
lıe;-ec .• 

.._ 
11 drıı!~ ve hayretle 

ı~~f ~I\·orum. Or. 

~ı~. ~ ~) ' /\ . 
ı~. tld · hınet Pa-

t~·''· ~h~ ~ızasile çi .. 
ı, ~ı. ı~ın· b·ı 

l·ıı~ ,.~ık~ı ·1 
1 ı e ken 

'ltJ. cı(d, . .:. andık d"" 
111) "'· p .• u-
~ tle .. · aaa b;., d'. e ,J. q _, • .... e u 

h... 111 \l .. d Qı }' \' gon erdi. 
lı) ettı i e ne cesaret
b ~ı L; letebir ? B 
~" 11.c-~ ır. u 

1 ·ı~i\cl •• 
~· tı~\ıl ı i\ ol-. 
'\~ .: l!lı ·:•1Yan şey 

.ı~l!:-.. , l11r f Üphe • 
~ ı, "'·~z .. 
~ ) ~·~t l" , .. sozlerden 
~ ~llılll') lııbıınız için 

i\ı-, 'S ol"'b"t• . 
A t" '=t\ l . ·~ 1 lTIZ. 
ıL ye ıa(· 

'lh. di~0 k~ ısrarla 
~~~l 1>1' r ': Gül be. 
,~tı-t ~Q kend· k 

~~ ı l 0-
~liı·· 0 sa gerek. 

·lııı 'lltl'lll) .. 
~ 'illl\\ın:~e ve hay 

1 
ga ba la. 

b e~rb 
~ dlı '=li v .h . \l'• b e h r e ı lıyar 
~ "-nlı ey uma. 

~e ttıi Yapacağım 
Yor, çünkü 

Oda kapısını açtı~ım 1.aman, 
kibritimin küçük bir kıvılcım 
parçası gibi ışık vermeden boy. 
nunu büküp yere düştü. Yenisini 
vaktım tık ışığiyle gördüğüm 
manzar~ büsbütün garip oldu .. 
Yerde eski bir kilim üzerinde 
pis bir yat.ak serili. Yorganın 
üstünde evin kedisi kıvrılmış u. 
yuyordu. Yatakta kimse yoktu. 
Tahta bir i~kemle üzerinde rle u
fak bir ~az lamba!;! vardı. Şişesi 
simsiyah olmu§tu.. Başka hiç 
bir eşya yoktu. 

Yanı~daki ôdanın kapısını 
açtım. Burada burda\'at dolu. 
Eski sobıılar, borular, masalar .. 
Boş bir kafes ve kocaman bir 
tft>nsol Konsolun mermeri bir 
ıxı~ak toz içerisinde. Bir şey 
hu1urum ümidiyle içini karıştı. 
rıyorum. Gözlerin )tepsinde ki
~ guete ve mecmua dolu. Tek. 
r.ar yataklı odaya qöndüm. L3.m
ba.yı aldım. l~inde bir parmak 
Jıı;.adar gaz kalmış. Yaktım. So. 
.fava bıraktım ve konsolun gözle. 
diilde ne kadar kitap, ga.zetc, 
mecmua varsa hepsini sofaya 
taşıdım. Bu suretle sof ada ya. 
nan lamba I!~ığını d~rıdan gör. 
meğe de imkan kalmıyordu. 
Titiz bir sansür ve gümrük me· 
muru gibi kitapların ar~larmı 
knrıştırmağa OOŞltiaım. Bir şey 
öğrenebilmek, bir şey anlayabil. 
mek bütün merakını ibu .• 

K .. ük" -in bir not defteri uç , m.....,,.. 
buldum. tJç, beş sayfasında kur· 
şun kalemle yazılmış bir kaç sa. 
tır yazı var. Aradığnnı lbulmuş 
gibi görrlerim o sabrlar tir.erin. 
de, dururor ve tekrar, tekrar 
okuyordum: 

''Artık tahammill edemi· 
vonım Bir ki ·inin eandan 
Samimiyetini görmesem, 
inanmasam ümitsizliğim 
basbütün artacak Zavallı 
kadın o benden de bahtsız. 
Sevdiği için inanıvor ve 
bilerek aldanıyor. Dün ak. 
şam Kemal, l!hsanla ibera. 
ber bize geldiler. Ona. beni 
buradan kurtar diye yat. 
varacaktım, .. 

Başka bir sayfada şu satırları 
okudum: 

"Canip bevden çok kor. 
kuyorum. Bu adam iyi 
görüruneğe sawı.şan ve bu 
sahte rolünde cidden çok 
muvaffak olan kötü bir 
ahlak hırsızı. . O meş'um 
'!eceyi unutmayacağım.: 
Zazallı kadın o da her şeyı 
biliyor" .. 

(Dm nnu \ ı.ır) 

pa~a, be::ıim n : belalı hir in 
san oldunumu bilir. Eğer bu ... 
nu ben zindandayken yap • 
. mış olsaydı, bi.- dereceye ka. 
dar makul olabilirdi. Hall•u
ki b~nim zindanrlan çıkma • 
ma A!ı-:=ct Pa,a bile yardım 
etmistir. 

-·Ne dedin, ('lğul •. Ahmet 
Paşa senin zinciandan çık • 
mana yardım ır eUi? 

- Öyle ya. Cafer ağa mey 
danda. Hele bir <le onu din
le de bak. O zam,ı~n sözleri • 
me sen de inanırstn ! 

- ZindandAn çıkmana ~n 
cak bir r..?altsatla yardım el
miş olduğuna. inanırım .• 

- Nedir o maksat? .. 
- Anlatayım: Padi ah, 

Sırbıstandan, Niğbolu mu7.af 
feriyeti Üler~ne Tuna yôluy. 
la Bizansa ilticP. eden prens 
(Mirçe)n;n Koatan'Laniyede 
Osmanlı devleti aleyhinde 

Berlin, S ( A A ) - D N B 
.>ildiıiyor: • • • · · 

A!man devlet reisi bugün 
19U • 1942 kış yardımının açıl· 
ması münasebetivle bilhassa de-
miştir ki: · 

Nutkumun hedefi uzun sükQ. 
tuma geçenlerde hayret etmiş o
lan devlet ad~mlarıııdao birine 
cevap vermek değildir. Gün ge· 
lecek, bütün dUnya bu son aylar
da M.. Çörc;ilin nutuklar mı yok· 
sa Führerin icraatı mı daha e. 
hemmiyetli o1duğunu .... r"cektir. 

Bugün burada tertip t>dilen rJU 

te1..ahüre hazır bulunab:lrııek be
nim ic:in ~ok külfetli olmuştur. 
Çünkü tam mı anda doğu cephe· 
sinde 48 saattenberi hazırlanan 
dehşetli yeni bir hfı.dise başlamış 
bulunuyor. Yeni bir ml'azzam 
hareket başlamL5tır. Bu hareket 
diişmanm doğuda ezilmesini mu
cip olacaktır 

22 haziranda başlıyan sava~ 
bütün dünyQ. ic:;in kati olan bir 
savaştır. Yeni bir devre açan bu 
hadisenin bütün genişliğ;ni, bü
tün şum•ılünü ancak bizden son. 
ra ı.relecek r.esiller görebilecek
tir. Ben bu savaşı da istemedim. 
Ben daima tek bir gaye güttüm. 
O da nasyonal - sooyalist ·parti· 
sinin p~rammda esas ol~rak 
tesbit edilen gayedir. Bu J?nyeye 
hiç bir vakit sadakatsiz1ik gl>s
tenncdim. Progrr.numdan hiç 
bir vakit vazkcçmcdim. Ben 
kendim ve biz hepimiz bu muha.. 
rebeve muhta<; değildik. Sulh e
serlerimiz adımızı ebedileştirmi
ye yeterdi. Bu sahada esasen 
basl4ng"ıcta bulunuyorduk. 

Gayretlerimizi şu esaslara da· 
yadım: 

l - lçerde, Alman milletinin 
kuvvetlendirilmesi, 

2 - Dışarda, hak beraberliği· 
nin elde edilmesi, 

3 - Alman milletinin birliği 
ve ancak sun'i olarak asırlarca 
fa.sı\'1.ya uğrayan ıtahü bir devle. 
tin bövleoo tekrar kurulması. 

Bütün dünyaya yaı>bğım sulh 
teklifleri, silahsızlanma teklif
leri, yeni bir nizam ve makul 
bir ekonomi için yantığrm tek· 
lifler, hepsi reddedildi. 

Bu devre esnasında, başta, 
kendisi ile derin ve samimi bir 
dostlukla bağlı ibulwıduğum 
devlet adamının idaresindek; 1 -
talya olmak üzere bazı mfüte • 
fikler kazanmıya muvaffak ol • 
dum, 

Japonya ile münasebetlerimiz 
de iy'ilesıekten hali kalmamış
tır. 

ALMANYANIN DO.<;TLARI 
Bundan ba.9ka Avrupada, u• 

zun zamandanberi bize karşı de· 
ğişmemiş bir sempati ve bir 
dostluk göstermiş ol~n bazı mil· 
letler ve devletler vardı Bunla. 
rın başında Macarista~ ve bazı 
§İmal devletleri gelmektedlr. Bu 
milletlere başkaları da iltihak 
etti. Fakat maalesef hayatımda 
dostluğunu temine en ziyade uğ
raştığım millet, İngiliz milleti il• 
t~hak etmedi. Bunun mesuliye
tini taşıyan, heyeti umumiyesiy· 
le İngiliz milleti değildir. Bu. 
nun mesullerl, vahşi ve budalaca 
kinleriyle, bu tar'?.da bir yaklaş
ma bahsindeki bütün teşebbüs· 
!eri bozı:?"uncu)ukla yıkan birkaç 
~damdır ve b.ıı birkaç adama, bu 
ı~te, ~u dünya dü~mam, hepimi· 
zı!l bıldiğimiz bu enternasyonal 
dünya düşmanı, cnternasvonnl 
vah~ı.ıdilik yardım etmif?tir." 

. ~ıhayet, tıpkı 1911 de olduğu 
~ıbi, büyük bir kararın alınması 
icabettiği gün geldi. Bu karıı.rı 

almakta, muhakkak ki. tereddüt 
etmedim. Çünü şundan emindim 
ki, eğer benim ald:ğım tedbirler
le ve benim yaptığım tezahürler_ 
le, tngilterenin dostluğu elde e
dilemediyse, istikbalde hiç bir 
zaman elde edilemez. O halde, 
çarpışmaktan başka bir şey kal· 
mıyor<lu. Bu t~kdirtle ise, bu sn· 
vaşın benim idarem altında ya
pılabilmesinden dolayı mukadde. 
rata minnettarım. 

n tıTt'x srç ('üR('ll.ı!ll· 

Bu adamlar~a bu anlaşmanın 
hnkllrnten imkansız olduğuna da 
kani bulunuvorum Bir anlaşmaya 
varmak için. gayr~tler sarfettiğim 
·aylar zarfmdıı, Çorçil \'alnız "Ben 
1 arp ısterim., diye bağırıyordu. 
Nihayet. Ç<Jrçil, kendi harbini bul
du. Ve bunun "Tatlı bir harp., o· 
lacnğını iddia ve 1 eylül 1939 da 
müstakbel "Tntıı harp., ten dola· 
'ı ı birb!rlerinl tebrik ebru~ bulu
nan Çörçilin bUtün hı.ırpcü arka
daşları, bu "TaUı harp., hakkında 
şimdi tamamlyle başka türlü dil. 
'ı;ilrıilyorlar. Ve eğer şimdiye kn· 
dar. kazara bu harbin İngiltere için 
bir hiç de tatJı bir İ8 olmryacnğnıı 
bilmiyorlarsa, ben nasıl ş1nıdi bu
rada karşınızda bulunuyorsam, so· 
nundn aynı hakiki mana.siye bunu 
an lı,rncaklardır. 

Eski ve aynı zamanda yeni dUn
\.nnın bu ha.rpçilep, nihayet Po
lonyayı kullanmağa muvaffak ol. 
dular O zamandanberi hakikatle 
yalan~ karşı kBJ'Şıya <;arpışbğı bl~ 
mücadele oluyor ve

1
.her zaman ol

duğu gibi bu mücadele de hakika
tin zaferi ne· sona eTeCeıktir. F..n· 
lcrnnsyonal Yahudiliğin ve onun 
denıokrnt suç ortaklarmm yalan • 
lan ne olunıa olsun, bunlar, tarihi 
vAkıalan hiç deği.tirmiyeceklerdir. 
Tnrilıi vfı.kıa ise, iki yıldanberi, Al
manyanm, b'rb'.ri ardına hasmı ları. 
nı ezdlğklir. 

AR.TIK- SULH TEKIAF 
J~TM.tYECEOlM 

İlk çnrp~an hcnıen sönra, 
yeniden elimi'uza.ttun. Reddedil -
dim ve o zaınnndanberi şunu gör
dUk ki ha.rpcu Çörçil ve suç ortak· 
lan, benim onttın sulh ~tekliflerlm
den, bunun 23Afımum. bir buhra -
nrnı teşkil ettiğini ilan için Mımn 
~erhal istifade eLtner. Bu sebep • 
ten dolayı, bir kere daha. bu yo!dıı 
lJir te5ebbilste bulunmaktan vnz • 
g~tim . .Arttk anca.1t bir tek sarih 
notice, önlimlizdeltl yüz yıl için 
m~" ..gllmullil bir neti· 
ce (olabilir. 

liarbm gl:nL~ğini da.ralt.ıı:ıağa 
mülcma.dıycn gayret ederek 1939 
da. nazırrnıı Moskovaya g'dndcnne· 
ğe karar verdim. Bu bemm için en 
samimi duygularımı yenmek de • 
mekti. Bir anlaşma elde etmeğe 
çalıştnn." Bu ta.ahhiltleri nasıl na
musla yerine getirdiğimi biliyor • 
sunuz.' Teessiif edilir ki baş)aııgtr· 
1anberi öte taraf bıı tanhhUtlere 
bağlı kalnlfldı. 

Rusyanrn bize karşı yürümek 
znmanmr kolladığını haftadan haf
taya· hissettikten, hudutlaranızdn 
birbiri ardından tayyar~ meydan -
larmın kurulmakta olduğuna ve 
muazzam Sovyet imparatorluğu • 
nun her tarafından getirilen tü -
menlerin birbiri ardından hududa 
~,ğıldrldarma dair. yavaş yavaş 
malümat aldlktan sonradır ki ben 
de endişe etmeğe başlndım. ÇünkU 
tarihte, hata iı;i.n mazeret ola
maz. Almanyanın §efi sıfatilc ken· 
dimi Alman milletinin w.rlrtrı, bu
gUnkU hnta:}, ve mümkün olduğu 
kadar dn. istikbali hususundi\ Al
man milletine karşı mesul görliyo. 
rum. 

Hiltün nıeseleyi bir kere daha 
~vdınlatmnk istedim ve bunun için 
c'lc Molotofu Berline da.Yet ettjnı . 
Bana, bildiğiniz şu dört şartı 
koştu: 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
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tahrikatta buluncluğunu ha. 
her almış. Geçen gün: "Bu 
prensi öldürecek birini bul • 
sam da Bizansa göndersem 
demiş. Padişahın hakkı d~ 
var. Zira. Balkanları karıştı. 
ran bu adam şimdi I~ostanta. 
niyede tertibat!" meşgulmüş. 
Biraz sonra bir fırsat bulup 
gene ortalığı karıştıracak ... 
Belki de Tum. boylarında 
yem bir harbin açılma • 
sına sebebiyet verecek. Sırp 
ları ve M&carh•.rı tehdit eden 
bu adam ort~dan kalkana, 

bu iki memlek .-\ halkı da r•· 
hata kavuşacaktır. 

- Peki bur.dan bana ne? 
Veli dayı çok şeyler bil~n 

bir insan edasile gülümscdı: 
- San?. mı ne?! veziria

zam ''bu işi ancak Rüstem 
yapabilir!,, demi§ ve paJişa-; 
hın kafasına bu fikri sokmu~. 
Onun maksadı henim anladı 
ğıma göt(> seni Edirneden u. 

zaklaştırmcıktır 
- Paşanın böyle bir fikri 

olsaydı, ev\: ela bu plamnı 
tatbik e,.ier, b:!ıi Bizansa 

MOLO.TOFUN '.l'~flLlFLEBI 
l - Flnl!iualyanın Rusya tarafm· 

dan t.ruıfiye cdilın~slne Almcınyanın 

ınu\·n!aknU ıstenlldl 1 .. tcnılen bu mu 
vatakatı reıldetmek.;ı.u ba,şkn b!r şey 
yapamazdım. 

2 - lfolo•o!, Hom<tnyaya verllen 
garantlnın t>u nıl'nılckctl Rusyaya 
karşı da k:ı;-.ıyup korumadığını sordu. 
Ve'l'dlğlm söN burad.ı da sadık kal. 
mııgu mccb·ır idim. :Bımu böyle yap· 
ınııt olduğumıtıın dolı.yı esef duyruu· 
yorum. Çüııkü ben d .. nomanyadn o 
zaman verdiği l!ÖZv hörtlkörtlne sadık 
kalah Gen1lı·aı .Anton .. ı<konun şnbsmdu 
şerefli bir adam buldum. 

8 - Moıowf, Bulg,ıristann gnranU 
vermek Uzı:ır.: ornd garnizonlar bu· 
Jundurmıık td•Cdi. E.st.>ııya, ı..etoııya 
ve Lltvanya b!ze bunun ne demek ol· 
duğunu ôğret.miııU. Beyle bir garanti· 
nln garanti edilmek U.lenllen memle
ketin arzwıunn bağ01 olduğunu thtar 
etiim. 

4 - Döni•.ı:ıcU ml·ı.C:le Boğazı.ara 
aitti. Eğer şimdi .Molııtof bunu tekzip 
etme!< istlyorsn, buna tınyret edilmez. 
Muhakkak oıan §CY nı~ meseleyi onun 
ortaya. lıoyd•!tu ve benim de reddetU· 
ğlmdlr. 

Buııd:ın sonra Rusyayı dikkatle göz 
altında tuttum. Dabr1 Mayuı ayında 
durum öyle idi ki, l<usyanın ili< fır· 

ııııtta uzerinliZc at1lmıd'. nly-eUnde oı. 
duğUna o.rlt.K hiç oUphe kalmamı~. 

o devrede ı.u8lllak zunu:ıda idim. Bu, 
benim için eok gllçtG. Fakat vatana 
ııarır ııul'JlJlak dahr. ı.:: gUçtU. ÇUnkU 
nl.hnyet vatan anlar ki, bUtUn mllleU 
tehlikeye ClllşUrmemr. tçin kocuşma.
nın ımkAruıız olduğu zamanlar vardır. 
~ncak askerime· karşı susmakta da· 
ha !azla gilı;lUk çeltt.1111. Almo.nyanın 
doğu hududuna. tUmt!l, tUmen dizli. 
mlş olan aıııcetıerlm ne olduğunu bile· 
mlyordu. Ben ise asıl onlar !Çin ko· 
nuşamryorduİn. Eğer bir söz fısılda
mıo olsaydım, bu, Stııhnl herhalde kıl.· 
rarından vazgeçirecek değildi. lı"'akat 
ellrıtde son l!dla.tı olamk ;kalan boıskm 
taarruzu lmkllnlarmı kaybetmlı olur· 
dum. nk adımı atrnağa kntiyen karar 
vcrn:ılş olm<tma rağmen, işte bunun 
içindir ki, yine sustum. Bugtl"?> sByl!
yebillrlm ki, 'ou karar blltUn hayatı· 
mm en çeUn karan ormu~tur. 

oO~~JAN EZWJ1~T1n 
ouımo.n lmdldçn ~zllm.1.§Ur ve ar 

tık ıuı.tıyen kendisini kurtaramıyacnk 
tır. Orada, .Avnıpaya. kargı bir kuvvet 
seferber cd\lmlıtı. Öyle blr kuvvet ki, 
e'kSer kimseler bunu tahayyül bllc .. 
demez.lerdl ve buı;lın bile tasavvur 
dilemez, ikinci bk Cengiz Han tstn!
sı kıu·§ısuıda tulun caktık. 

Atman ordularmm tebliği, hiı.kikn.

tln tebliğidir. İngilizlere göre, biz, 
doğuda. Uç nydanbetl mağlCbiy-et Us. 
tUne rnağlObiyelc utradık. Fakat biz, 
smolenak'in doğuSur.dayız, Lcnlngrad 
önlln~ytı: ve-•Kanıdenizdeylz. Biz Kı
Tml civarlarında bulunuyoruz, Rusl:ır 
Ren üzerinde değil. Eğer Ruslar gnllp 
gclnıekten bl§lm b!r §eY yapmadılı.ır· 
aa, o halde zn.terlerlrJ lstlsm r ede
mediler, beliti bizi Ruııı sahasmm de· 
r!nllklcrlne ahp ıı&11rtmak U1.ere, zn • 
ferlerinin '!ıer btrln~n .sonrn 100 ya
hut :.!tlO kilometre geri çeklld[ler. 

KSllt \'E .lAI"rEDll.~ SlLAH 
Bu rnUcadclenin az~etinl, esasen 

ou bl.r )taç rakam da gösterir; 
Enir' mlltla~ı, ııimd. iki buçuk mil· 

yona çıkınıatır. 7..apte~nen veya tah· 
rlp olunan, ;akat c':!m!zde bulunan 
top adedi ı.;ı ndlden )'UVarlak hesap 
22 bin, tank &dedi 18 binden fazla. 
tahrip edilen ve dllşU"r lllen tayyare a
dedi' H.500 U geçklnOtr. işgal edilen 
ııaJıa, 1033 ten dorl dcfı daha btlyük· 

tur. 
Bolşevikliğin insanı ne hale 

getirebileceğini gördük. Bir ta. 
raftan kana susamış canavar gi. 
bi ve diğer taraftan da alçakça 
ve komiserlerinin korkusiyle 
çarpışan bir dü.~man d~ima tas. 
vir ettiğim i~i ve köylii cenne. 
tini bu harp ibittiktcn sonra mi!. 
yonlarca a!Jker teyit edecektir. 

göndertir ve karımı ondan 
sonra kendi konağına kacır. 
tırdı. Eğer dof!ru jse, pek. is
tical etmiş <\emektir . 

Veli da yımn sözleri Rüste 
min ıatırnhınt büshütaün art
tırmıştı. O, Ahrne't pasanm 
her ~yi yapabileceğine. ka • 
niydi.• 

- Paşadan ht'r şey umu. 
lur, ,?iy?r~".l, beıı Güllıeyazı 
onun elmfleıı kur!armak için 
azmı mücıldele ellıın? Niha. 
yet iti - Albh razı olsun -
paJişah !·ıA.lletli. emir verdi: 
"Bir Macar eriyesini benim 
adamıma çok mu görüyor • 
sun?,, dedi. Ve Ahmet paşa 
bu söz üzerine Gülbeyazı ba
na çırağ etti. · 

- O lialc.lc benim görü~lc 
rim yanlı~ clP8il. Şimdi biraz 
daha !nandım ki. Gülbeyaz 
Ahvıet paşanın 1.onağıncla -
dır. 

Onlar bu cennetin yolları ~ 
rindP yürGyorl:ır. Bu cennet hal. 
kın va<=a\'JSt zararına olarak si. 
lfıh fabrikası, Avru~ya karşı 
bir sfüth fabrikası halindedir 
lşte askcrleı imiz böyle müt.hi.Ş 
silahlı zalim ve vnhşi bir da_~. 
na karşıdır ki zaferler kazanmış. 
tır. Askerlerimizi övmek için 
kelime bulamıyorum. Askerleri.. 
mizin ccsarelle, yiğitlikle, kı~ 
götürmez gavretle başardıkları. 
nı t~avvur etmek bile imkansız.. 
dır. Her sınıf asker aynı derece. 
dedir. Yalnız Alman piyadesi 
hepsinin ü4Une çıkmıştır. Ora. 
!arda övle tümcnlerimiz vardır 
ki ilkb:ıhardanbcri yaya olarak 
2,500, 3,000 kilomc1re yol yürü. 
müştür. Yı:dırım harbi denildi 
mi yıldırım denilmeğe Jayik olan 
o asker1erın haterekleridir. MQ.. 
aınafıh onların bu hareketlerini 
sür'atle aşan bir Jfac tarihi yıl. 
dırım ricatlar olmuştur. Fakat 
bu ricatlnrda bürük mesafeler 
yoktu. Çiinkil toplu o1arak hep 
deniz kE>narlannda duruluyor. 
du. B!.lnu söylemekle dü§Dlanı 
tahkir etmek istemiyorum. Mak 
sadım sadece Almnn askerine 
layık olduğu mevkiin verUmesi. 
dir. Alman askeri irişilem"'Cz 
mcnkibeler yaratnrn~tır. 

Bu cephenin gerisiiıda yapıla,n 
gavretler de aynı dereoede mu. 
azza.mdır. 25,000 kilometreden 
fazla Rus demiryolu tekrar: işle
tilmeğe başlanmı~tır. RaylaQa. 
rn.smdaki genişlik 15,000 kilo
metred~n fazla uzunlukta_ Al· 
man raylarmm geniŞliğitıe U}\f~ 
~lmuştur. Ve lbu cePhenin ~ri
sındc da.ha ~imdiden yeni idare 
kurulmaktadır. Bu idare, ~r 
harp uzarsa, lbu muazzam top. 
raklarda.ıı Alman !balkının we 
mUttefiklerimizin faydalanması 
için foa:bedeni yapacaktır. Bu 
ıtopraklardan cdilocek istifade 
pe}s büyük olacaktır. !Bu çevreleC' 
ri nasıl teşkilatlandıracağmuz. 
dan kimse şüplıe edemez. 

A~k ~ün, elimimeki cep. 
hane ıle maglılp edemiyeceğimlır 
teh1>ir dllşınan bulunmadığım 
biliyorum. Diğer devletierin mu
azzrun pHinları, neler yapmağı 
tasnrladıklah hakkında. söY.Je. 
nenleri ıQ.~n ga7.etelerde oku .. 
yorsanız, milyarlara varan ;para
lardan bahsederlerse, aziz va_ 
tandaşlq,rıın si?.C şu söyledikleri
mi hahrla.ymız: · 

1 - Bu savaşa bütün bir kı. · 
tanın kuvvetlerini tahsis ettik 

2 - Biz se.rmnyeden d~l iŞ.. 
ten bahsediyoruz ve bu işi )iiide 
yüz ba.~arıyonız. 

3 - Eğer bundan bahsetmi
yorsak bu, lbir §ey yapmıyoruz 
demek değildir. 

Dığer1erinin de ibizi.m kadar 
iyi yapmasını bildikleri belli 
Qııl~r mukavemet edilmez ıta~ 
lar yapıyorlar. Bu tanklar bi
zimkilerden daha siir'atlidir, da. 
ha ivi zırhlnnmıştır, daha iyi si
lahlandırılmıştır ve benzinsiz de 
yürürler. Fakat· savaşa geldi mi 
onları devirdik ve işte kat'i olan 
da budur. Ve gelecek sene yürü· 
yecek, ateı:; edecek, uçacak ma.. 
kineleıimiz bu sene yürüyen, a
teş eden ve uçan makineler"ol
mıyacnktır. 

Bu harp bitiği \:~ıt: ~;.Al
man ao::;kerl, miUetımızın tama
mını temsil eden askeri k~ 
m:ş ol~ca.l<tır. Ve Alman as!fo .. 
rMc birlikte vatan ve onun mil· 
yonlarca iŞ~isi zaferi elde etmiş 
olacaktır. Bu harp !bittiği valnt 
evvelce olduğundan dahn muta.. 
a.ssıp bir nasronal - sosynliStio. 
!arak döneceğim Bu iha.rpten 
eski p:trti pro~ımla dönece
ğıın ve bu programın gerçekleş. 
tirllmesi bana ilk günlerdekin. 
den bc!ki de daha elıemmiydtli 
~ibi geliyor. 

Rüstem: 
- Ben bunu kolayca öğ • 

renebilirim, Veli dayı! dedi. 
Benim, paşanın konağında 
elim vart!ır. Ona haher gön
derir isi çarcabuk anlarım. , .. . 
GÜLBEYAZ. VEZlRtAZA

MIN KONAGINDA MI? 

Rüstem o o;ahah Veli dayı. 
elan bu malumatı alınca ev -
den çıktı.. Sara.ya gitti v~ 
Ahme'ı: pasan:n konağınd~kı 
adamını ~izlice saraya çagrıt 
tı. 

Ahmet µaşanın iki ahçısı 
vardı. Bunlardan Ahmet us
ta Rüstemin eski adamıydı. 
Ahmet uı;la. Rüııtemi pek se
verdi. Evleneceği zam~n bile 
konakta dönen entrıkalan 
P.ü~l=.r.ıe her~ü:- o haber 
rirdi. 

(Dem.mı 'ar) 
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kuruşa çıkanlmış olduğundan badema bakkallarda unun kCoııu azami 24 
kuruştan aatılacnktır. (8876) 

lt:JTANBUf. BELEDİYESi 

1 
lil ijllJ~l T t ı ! ~ ~ RO S U 

1 11 ,~ı ı :~~ .:i~~8,,.1 .n 111 nu gece 
Saat 20.00 da 

HA41LET (5 perde) 
• • * 

(GueıomJzJ.n btrtncı •TfumCla mck veya. tercümanlık itin !ş a. 
ramaktadır ıLtsan) rc.mzlne müraca. 
at. 

lıtiklôl coddeıinde 
K01'1E:DI KISMINDA 

9u ~ aıı.a t 20 .30 da 

Kibarlık huclalası (5 oerJe) 
BEl'OüLU li.ALK st...'\~SINDA 
Bugün 11 de, geCl' 8 dl' 3 büyUk flJ.m 
birden: 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA fit 
NEVRALJi. KIRl!<LIK VE SOTON AG ULARINIZI ilER/i tL j(f~ flılıthk ranmdakı tarih oerçevea.ı ro. 

ponayta birlikte giindrrfl~lı) 

&VLENIR l'EKL1FLllK1 lŞ ARA· 
MA. !~ Vl';RME. "J,L'\t. SA Tl.'\t 

~ dCM't aıatıı1eb lı&1s otmıyu ıı-. 

oQJr ll&JıL r paJ"UU nt'frolwuır. 

Evlenme teklillerı 
• Yaş 26. boy ı 75 Kilo 70 sarışın 

ye,11 gözlü, asil bir a lle;>e mensup, 
ayda net 40 Ura mı.ıeşı c.•!ıın bir ba) 

iç güvcysl girmek ısı 1.;mektcd:.r. Duı 

veya kız me\7.:UUbah.s at:~ıldır. Yaş ta 
nazan iUba.:a alınmı,acı ktır. (T.Tı 

remzine müracaat. 
• Yaş 24, kuram •. hıllık etinde, elft 

gözlü, müte:ıasip vUcı..tıu , lise tahsilini 
ikmal etmiş, fransı::cn bilen, temiz 
bir alle kızı; e!l a z lJ<;t> tahsilli, 2:5-3~ 
yaşlarında lyl ablftk" tm tıo.yıa ev • 
renmek istemektedlr ı 1~ SUntlüs) 
remzlne müracaa• 

l ı ve ııçı arayanlar: 
• Tllrkı;:e, franaızca yunanca mu 
emmeı oleur yazıır ve ltonll§ur ayn. 

ca blru lnglUzce bUir ukerltkle a. 
IAluun olmryan., kettl gösterebilen 
hesaptan Ye muhasebeder anlaya.o btr 

b&J ucuz bir ücretle ı.ı, aramaktadu 
(lıLT.V.) remzJne mllrac&aL 

• Muhaaebede 25 aeneJcrı taz.ıa tec. 
rtıbul ul&D blr mUh&atp razuwıeıerdt 
nya dığer t1ca.rt mueueaeıerde lf a. 
ramaktadır Haftada birka~ ~ ,..,,. 
birk&Ç saat de Ç&llf&bUlr (N.:ı.t) 

NmZtne mUracaat 
• 2ö yqmaa. ukcrhlUe &14kası ou. 

iunmıyan yeni ve eak.I yıızııan bilen 
bckAr bir genç, odacılık kapıClltk, g1. 

ili bir iş aramaktadır. (S..A..) rem.ztııe 

mUracaat. 
• 16 yaşında maD vazıyeUert dola. 

)'ISUe ta.tısWnl .1rta 2 de bırakmall 

~yetiııOO kalalll bir bayan tab. 
idil n ynşlle mtltenıı.slp b1r lf aramai: 
t&dır. 25.30 Ura Ue çal.t§ab!Ur. (Koç. 
taya) remzlne mflrııcaat. 
laDlar ııaurlatılır. (Ps.rt.B) rem.zlnt 
mOracant. 

• 19 yqmda Ulrkç., traııaızca ve 
dakWo bilen bir bayan iş aramakta. 
dır. (Narin) remzine mtıracaat. 

• Orta y&§lı Ye emniyetli bir JusdDı 
bir allenln yalD.ıZ yemelı l§lerin! yap. 
mek istemektedir .Bayar B. V. Be yoğ. 
lD Tarlabaşı Ma.c&r Turan aoutı Nu. 
mara 42. 

• Ylllt8ck aı1martnln a Unc11 SDU. 

tmda bir G'CDÇ bir §lrketto veya h\l.IUS 
müesse.sede, bir mimar yanmda az bir 
OcreUe ff aram&ktadır. Elinde bOıuıer 
naıert Y&rdn'. (MlaU) remzlne mtıra. 
caat. 

• .l.7 y~da bir genç, afle vazı 
:reu y11.zllnden berbang! bir ~te u 
bir ncretıe ça.ıqmaır mecburtyeu.n 
dedir. (Hamdl) rtmzJne mllr<ı rB!I' 

• SJnema fflertnden anlayan b1J 
zat ehven Ucretıe bir lf aramaktadır 
Xetaıet Yereblllr. (Rek1Am) remztnt 
mOracaat. 

• Fransız mektebi orta tnsmmdan 
mezun. daktilo bilen bir bayan il ara. 
maktadir. Tllrkçesl iyidir. (Never) 
rem.z1ne mtıracaat. 

• Yemekten Ye yemek eerv1sindeıı 
anlayan b1r genç otel veva lokantalar. 
da 1§ fatemektedlr. (R. O)m remzlne 
mtlracaat. 

• Ticaret Usestndcn mezun, ticaret 
ten anlar ve bir mUessestıyt idare ede. 
bilecek b1r genç iş aramsktadır. Taş 
raya gtdeblllr. lstıyenleF (Refik Uı.ı 
remzine müracaat. 

• otomobil, tayyare motöı1erlndeıı 
anlayan elektrik, montaj te5Viyeci!lk 
~erüıl bllen bir maldclBt ıv aramak 
tadır. (U.29) reınzlne müracaat. 

:f Eald ve yenJ yazı3•1 btleıı, orı. 

tabal1ll, orta yaşlı bir bayan. kendi. 
sl.ııe mU.asfp bir ili aramaktadır. E~ 
(31eri •e yemek de yapatıllir. (F.G.D.) 
remzlne mUraCAat. :?<!!' 

• Ortamektep talebesine az QcreUe 
rran.uzca deralf':rt verilir lkmale kı 
* FakWte mezunu bit genç, lise ve 

ortamektep taıebclerlıle ı t.cs:ıp. cebir 
klmyn v.s.) derslerini nırmck tste 
mcktedir. (Y. Akın) ""1I!zUıe mtıra. 

caat. 
• Dizel ve bllOmum t>cnztnu ve ma 

zoUu motörlerin ba§-ıı&klnlsUlguıı 

yaplJl?§ Ye ellnde mUtcaC!dlt bonser 
'1alerl bulunan ~ir başml"klnlst iş ara. 
maktadır. Ta§rayn da (;iocbfüı (U& 
ta) remzine müracaat. 
* 18 yqında .>lr g~nr çalışmak Is. 

temektedir. Fabnka ruakl.ııeleriJıden 

n otomobil stok pa~.alarmdan anlar 
(Kurt 18> remzine mnrerı:at. 

• Hukuk takWtest :iOr: &ını.tındayım 

Bldd to.rkoeyı bilir ve Sf'r:I daktilo ya. 
-.-_ Bir swkat ya.oma. •eya t>lr 
bQroaa ebfen ııcntıe caıışaoill.rtm 
Haber (E.N.11') reııız!llf muracant 

• Urqe. tııgllizce, tra.n.sızca aJmaıı 
• ........ aıu. t* lftÇ den Yer• 

' 

• Orta ya§lı bir ba)'&il gündllzler: 
ev ışlerl görn1P.k. akşamları evı.ne döD 
mek !.stcmcktcdir. :r:'.t.!atl!k yapabilir 
ev i~lertnJ yl bilir Klııll!CSiz yaşlı 

blr baya d:\ tm.kaı:ıı:tr lstıyell.leıu 

ı Ar. Se) remzine müracnaUarL 

ı - Şimal denizınde casuslar ttlrkçe 
2 - Ormanlar perlsl Tura 

Jcabmda günde 3 °'e alınabilir. Her verde oullu kutulan ısrarla itt 

ı 
1 

Aldırınız: 
"4ağıda nımııx.ıan yardı 

ıcuyuc:uıanmı1m ııamı.aruıa 

me'ktuplan ldar-eb&Deımlz.cHı• 
lan datıll) beırırttıı ubabt&D 

olan• 
cel~ 

(pazar 

•ı·~ 
kadar vııya v.at '' den sonra aldır. 
malan rlN olunur 

(Ccy1An24J •H.MZ.l!IJ (M.R.) (Ra. 
hlm) (Hamdi) 1 F .S V.ı (Sadık 21 > 
(Y.0.) ( M.K.86) (22 Çoyltlk) (T.T.) 
(Sündüs 12) ıRel:ır.m) (Koçkaya) 
(Gillerı (Ticaret •'61 (Nedim) 
(T.Z.T) (T.B) (A Yazıcıoğlu) 

(İmren K. 44 ı (Pcmoo zari') Gül) 
(Refik Us) ~Ç. 35) (Llsan) (İş.) 

Bir fırsat 

S - Yılmıyan adam 

1 
ıstanbul Levazım iımriiğmden verilen ı 

narıcı askerı kıtaatl tlanıarı --------· ~gıda miktarı yazılı sadeyağı pazarlıkla antm slmact..lttır. TaUpierln 
H.10.!IH salı günU saat H ten 16,30 a kadar Hadlmköy civarında Yassıvi 
ran köyı.l.ııde al!keri satınalma komisyonunda yapılacaktır. Her kalemin l •'• 

miLatı 3370 liradır. Tll.liplerin belli vakitte konıiByon.:ı. gelmeleri. (1195-8861) 

Kilo 
10.000 
H.000 
14.000 
14.000 
H.000 

Ji.J(.* • 

h-s•r grupa ayrılmak üzere 2i0 ton !Alına ve 270 ton prssa pazarlıkla 
salın alınacaktır. Taliplerin 10.10.941 cuma gün\i aaa.t 11 de Hadımköyde 
a.ekert satmalma komisyonuna ytl7.de on be§ katt teuıtnatıar!ıe gelmeleri. Ev. 
sa! ve şartnamesi komisyonda görülür. (1183 .. ~849) 

~ J(. * 
Beher metresine 27 kuruş 25 :sant:m fiyat tahmin edilen 15.000 metre 

boyalı astarlık bez paz3rhkla eksiltmeye koDmUJtur. İhlllesı ~.10.941 çarşa.m-
Kiitüphanelerle, ba günü saat 11 00 Ankarada M.M.V. sabnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tarihçilerin dikkatine: Katı teminatı 613t Ura. 21S kuruıtur. Şartnamesi 205 kuru~ kotniayondan 
alınır. Taliplerln belli vakitte komt.syona gelmelen. (1187.8863) 

Sarıdıklannd:ın çıkmamış blr hal.. J(. J(. * 
de, hlç 1.-uılıuıılınamı!J 15 mükcm. 150 ton odun alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 9.10.941 pet'fCmbe gUnU 
mel elltlJ an5lklopt"t)iJa Britanlka saat H te Çorluda al!kerl aatmalma. komiayonund1. yaprl~:ıktır. Taliplerin 

neşrlyatmıla.n 254 lira ilk temlnatlarile belli vakitte komiayona. gelmeleri. Evsat ve §art. 

T enew Historians, namesi komisyonda görülUr. (1185.8851) 

Hııtory Ol Tlıe 1 :ıt-"' * 
Beher tonu S:SO kuruştan 3000 ton llnyit kömUrU pazarlıkla aatmaıı:na. 

JJ'l orld caktır. Taliplerin 9.10.941 perşembe günü saat 11 de Erzur..ı:r.da a.skerl sa. 
Admdakl tarih külllyn.tı 200 Ura.. 

1 
tınalına komisyonun& gelmeleri. Tahmin tutarı 25.500 lira katı teminatı 3825 

ya aatılıktır. htıyenJcr gazete.. liradır. 1188..8853) • 
mizde F. ö. renaJnc mektupla 

1 

4 ~ * 
milracaat edl'bDlrler. A§ağıda. mlkt&n yazılı odunlar pazarlıkla satın aıır.acaktır. Taliplerin 

~::::::::::::~------- hizalarında yazılı gün ve aa&Uerde Çorluda a.akert .oatmalma komisyonuna 

Birinci sınıf 

mütehassıs doktor 
NURt BELLER 

ıL"VIR w RUH BASTAIJIUA.RJ 

A.ııkara Oaddeld No. 11 
Muayene eaatıert: ı~ ten lttbareo 

, Ev ve muayeneh&!M' nakli ' 

Dr. Emin Şükrü Kunt 
tç llaatalı.ldarı MıııMa&ııı.sı 

Osman.mey BomonU tramvay du-
rağı No. 257 TelrlOll 81784 

llorglin lkldmı 11onra 

• l ------ -

Göz HEKiMi 
Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu PanuaJdcapL İmam aokak 
No. ı. Tel: 416153 

OPERATOIC 

Halid Ziya Konuralp 
OUNOI CERBAB1 DOÇE.'ITI 

deyoğlu laUk.lru Caddesı Elbamra 
Apartmanı ı Numarada 

ıter ı:lin ötll'den .onra? ye kadar 

Telefon: 42201 

·-1! • 

gelmelerL (1193..8859) 
Mllrtan 'fiyatı 1'ıintn4lı iba!e.Rtln va ııa&U 

'l'on Kr. Sa. Uı:& 

aoo 2 25 ~ 
320 2 2:5 619 
MC1 2 2:5 590 

~~· 

9.10.DU 15 
lQ.10.941 15 
10.10.9•1 16 

A§ağıda yazılt mevaddm kapalı zarfla eksiltmelerl 20.10.9il gtlnll hizala. 
rında yazııı aaaUcrde hınitte istasyon ot.elinde uket1 &'\tn:ıa!mıı komisyonun 
da yaprlacaktır. Tal!plerln kanun! vesikalarile tekli! mektuplarmı ihale saat 
ıct'lndcn bir saat evvel komisyon& vermeleri. Evsaf ve ııvtne.melerl Ankara. 
İstanbul Lv. Amirlikleri aa.tmıwna komisyonlarında. ~irtlltır. Ul81..S847) 

Cinsi iktan lut&n teminatı ihale 
ton Kr. ll!'a saati 

Balyell kuru ot. 450 7.5 25?125 15 
Balyeli aman. 300 6.5 1462.50 15.30 .... 
A§ağıda yazılı mevaddm açık eksiltmelcri 26 10.941 gUnU prasa saat 

ı~ te, ilhana sa.at 16 da, yapılacaktır. Taliplerin bo':lll '>"l!.kilte Kırklarelinde 
askeri aatmalma komisyonuna geimelcrl. Evsaf ve ,:ırtnamcJe!i Ankara, lıt. 
tanbul Lv. Amirlikleri ve Çorluda a.skcrt satmıı.ıma komiıyoul&.rında görülür. 

Prasa tutan teminatı - --
kilo Lr. Kr. Lr.K.r. 

4540 476 70 238 35 
9900 1039 ıso 519 75 
3600 378 189 
3240 340 20 170 10 
5230 M9 15 27{ 57 
2940 308 70 lM 35 
3510 557 M 278 77 
3240 34.0 20 170 ıo 

3600 378 189 
4750 498 75 249 7{ 

8940 938 70 469 70 
2770 290 85 145 42 
I.Ahıtna. 

45f0 476 70 238 35 
9900 1039 50 519 75 
8600 378 189 
3240 340 20 170 10 

15 274 

1 
~uJi liek.lm: 

1 Ahmet Akkoyunlu 
IUktilm I'alluıbane Palata o. 1 
pa:r.ardau mnadn befC'Ün aaat ili 1 

5230 349 57 
2940 308 70 154 35 
5310 557 55 278 '11 
32f O 340 20 170 10 
8600 37S 189 
4750 498 75 249 74 

1 
ten ııonra. Telefon 401Z? 

Acele satılık 

Taş b.'lskı makinesi 63x93 (JUiien) e .. 
tlket, band, çek defleri, ve emsali 
geylerl ııyrıy.ıte~ ketcİ; mendil .saatte 
tı:k olarak 500 çitt olarak 1000 aoot 
basar. Yün, ipek pau uk keten üzerine 
bilfimum ba .kılnr yapar. 

1 Transpa:-t makinesi 68xl00(Erans 
mussuttıır) 2:.? ufak w• bliyük taş. 

MUracaat: Tophane lU!ecllcr cad. 
21 No. d:ı. B.w S:ıdık HakverdL 

1 Kiralık kat 
Kabataşta !uetpa<;ıa sokağı Ço.mpa. 

las yanında 22 numıırnlı hane 4 oda 
voe dc!lizc n~ .. r fevl n:ftde manzaralı 
attınd:ı.k i baktru Bay HllmıUyc mü. ,.., .. . 

8940 938 70 469 70 
2770 290 85 145 42 (1191.,8857) 

·~· Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zarna eksiltmclerl U.10.941 aah günU 
hlzalarıntJa yazılı ııaatlerde Dikilide askeri satmalma komısyor.unda yapı..ta.. 
caktır. Taliplerin kanunl veslkalarlle teklif mektuplarmı ihale aaaUnden bir 
snat evvel komisyona vermeleri. (1113...8502) 

Cinsi Miktarı Tutarı 1'emİnatı İhale 
kilo Ura •ira aaU 

Sığır eu. 180.000 72.000 5400 10 
Saman •U0.000 22.000 1650 11 
Odun 850.000 17.000 1275 12 

J(. ~ * 
Keşif bedcll 87,721 lira 80 kuru:,. olan Etlmesutta yapılacak yol inşaatı 

kapalı zarfla ekslllmeye konmu§tur. tha.lcsl 13.10.941 paza: tcs! günü sa.at 
16 da Ankarada M.M.V. Hava satmalma kom1syoııunda yapılar.aktır. tık te. 
mlnatı 2829 lira 15 kuruştur. Keşlt evrakı 198 kuru~ komi>-y<>ndan almır. 
Tal!plcrln kanuni veslkalarile tekllt mektuplarını ihale saalın:ien bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (1107..S442) ....... 

Ke§lf b .... ell 4S.9Sl lira 12 ku~ olan Polatlıda kan,.Uzuyon inJa&tı pa. 
za:rlıkla yaptırılacaktır. İhıtleırl 6.10.9U pazarte.sl gllnü saat l~ le Ankarada 
!.Uıl.V. •t.uıaJ.ııia komisyonunda yapılacaktır. KaU te.mlutı 7H7 Ura 17 

• Gebze Mal Mldlrltıit:.ndell ~~ 
ı - Gebzenın Danca nahiyesi civarında haziJıeye &1t ~oİ

min edilen (12000) on iki bin kilo zeytin mahSUlil ağ"'!oııulJl'l ııı' 
tarihlndcn itibaren (16) gün mUddctle açık arttırın.ı)11 (~) 

2 - Tahmin edilmiş (12000> on iki bin l•Uo zeyune ıı ı 
t:ıkdlr ve tah:nln edilmiştir. 

0 
p~f tl 

s - İhale 13.10.941 tarihine mUsadit pazartesi gUn ıctıt· / 
ze hUkO.met konağında malmUdUrlUlt dairesinde yapı~aca l}tl ~tıt 

4 - Tallplor zeyt!nliklcrl görmek için ihale günU!ldC:uıuııııı"'" 
llye dairesine müracaatla zeytinlikleri görmek talebinde ! 
~artnameyl de okuyup ve lmza etmiş bulunacaklardır. 

6 
ıeıııııı' 

!i - Talipler Jhale gününden iki gün evvel yUzde 7, 81sııı 
an (54) lirayı malııandığına yatırmış bulunncaktıırdır. ( .~ 

EmlAk ve Eytam Ban asındall • 
Satıhk apartn11a11 ~ 

Cı.'lsl . _.ıt 
Eaa8 No. ~rt Kıymeti , (l!llfV' 

1618 Beyoğlu, Fir .ızağa mahallesi 7068 ara dör. &ti 
bahl'ekap çıkmazı soka~ es. aoartlll! 
ki nunıarı.ı.ı 14 mükerrer il' 

16/l 'flmdı yuv~ sokağı taj 26., e ııı p•'' 
Adresi ve tafsilAtı yukarda yazılı gnvrtmenk•ıl P .. 

arttırma usulile satılacaktır. ~ otı11 

Müzayedeye iştirak edecekler mukadder kıynıJtln • 
tunlnat yatırmaları ıtumndır. rı.".ıır.-4" 

İhale 6.10.941 pazartesi gUnU saat 14 tedlr. sı.tı~ ~ c'ltıbs! tt 
dei mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat ~KÇCS U<DI"' e 
rak ihale klmln uhteslne icra edllirso teminat akÇ"~l on;,to~r&"~ 

İsteklilerin pey akçesi, nüfus tczkeres! ve :lç .ınt.B ~ e' 
dirilen gün ve saate kadar §Ubemlz emll'lk servisine ınürı>C 

lstanbal Bava 

lıll'!!!:f~cr: fotinl satın alınacaktır. .,.
011

e ~·t~ 
2 - 6975 liralık ltatl teminatın Bakırköy matmüdUrJO;..ıııcö1 11' 

buzlıı.r.llo ~rabcr 14.10.941 sa:ı gUnU .ııııat 14. Le l'. • 

depo ~mirliği satmaıma koml.syonunıla bulunm!UarL ·rıUP"c!-' 
'3 - Şartname almak lstlyenler Bakırköy auııınUc!U 

233 kuru§luk makbuz mukablllnde verıllr. ( 7SO) 

İstanbul Belediyesi ilanlar•~ 
t )11 " fi Darüılccze müessescslndc beşlnci dairede mevcu , 16a !1• 

.:ak tadlJllt açık ekslltmeyo konulmuştur. Keşi! oe1f!~ıt <1e ~ 
•lk temiııatı 207 ıı.ra 72 kuruştur. Keşıt ve şartname gıı."tı 
HirlUğü kaleminde görU!ebilir. İhale H5.ı0.941 çar§3Ill~'·.uı tef' 
rrJ encümende yapı..tacaktır. Taliplerin ilk temınut .n9 d',~r1.ı~11',1 ı ııü.. ,.. .. 
hı.:lc tnrlhintlcn sekiz gün evvel belediye fen işi:' r ~,ıırv' 
ıle.cakları fennJ ehliyet ve 941 yılına ait tlc:ı.ret odası 
ıruayyen aa.a.tte daimi encUmcnde bulunmaları. {ıFZlll 

~ ~ * ııftll'r~ ,~r 
Silivri dlııpanscrl binasının ikmal in§aatı a.çıit ?l< ;J (CJ'11~1,Ş 

Keş!f bedeli 3718 lirıt 79 lrnruı,ı ve ilk teminatı :ns .ıra 
1 
ırb Jlf .ııı 

. d ... ör1 per" 
şartn~e zabıt ve muamel!t müdUrlUğU kalemin e o tf1' 'f!J· (111'. 
çsr~amba günU S3at 14 tc daimi encümencıe yapı11J.Cl.ll< 

0
' e"rt'~) I' 

nat mııkbuz veya mektupları, ihale t.tır'hlnden so::<t% ~941 yıl 
mUdUrlUgUne mUracaatıa alacakları fenni ehliyet ve uırıtll~ ı 
1dıısı vcsikalarlle ihale gUnU muayyen saatte da!Jlıi ene 

rs:anllal rırat t urakabe 
f-0~ 

nandan : . t11' 
118 No. lı HAn: ._ ı;eıı t"ıf' 
Makarna. ve şehriyeler badema aşağıd:ı. tcsb!t ed 

satılacaklardır. 

Her ncvı makarna ve §ehrlyeıcr: 
Toptan anbalAjlı kilosu azami 41 kuruş. 
Toptan nnba.ajs:z kilosu azamı 40 kuruş. 

Pe.raltcnde auba!Ajıı kilosu azamı 45 kuruş, 
Perakende anball'ljsız kiloısu 44 kuruş a.zanıi. 
Tel şehriye 

Toptan ambalA.jlı azn.mt 43 kuruş. 
roptan ambala.jsız kılosu azami 42 kuruş. 
Perııkenue anbalA.jlı kilosu a.zaml 47 kuruş, cq41S> I 
Perakende anbalA.jsız kilosu azamı 46 kuruş. ıP 

-==============================::::::--ı ,, - ı,,vr 
.wJU'· uruştur. Keşif evrakı 245 kuruşa komıa,> unuaıı 1ı 

kıtte komısyona gelmeleri. (1163..8752) ,ti~ ,,J 
:(. :(. * tıf ı:ı ,,,.:; acal< ., tır 

Aşağıda yazılı sebzeler pazarukıa satın atın 1<ltrllt -_,,,, 
cuma günü db.llt 15 b: Hadımköy civarında Yassıvir•Jl rrilJ ,ar 
aıma komisyonunda ynpıtacaktır. lha.leden sonra cıil'• 
rinucn kaU temınat aımacaktır. (115i..S71S), 

l.Ahana Prasa 
To~ Ton 
43 43 
38 38 
64 M 
39 89 

12 12 .. ~, 
:/- "" * aıaru1<1' ,ı.v· 

15.000 metre bava rengi er kaputluk kuınS.Ş P d• ~ r ~ 
tır. thalCBı 6.10.941 pazartesi günü saat 11 de AJlı<ıı;; ()00 ıır' 4"' 
alma komisyonunda yaprlaeaktır. Tahmln bedeli 1~. {11 ti 
b200 liradır. Tal!plerl.A belli vakitte komisyona geııne ld~,ı 

~ ~ * 10 ,d~~,..,.....,, 
Beher metreslne 2-i kuru§ 75 aant im flyat ~- f-~ 

re astarlık bez pazarlıkla eksiltmeye konmuştur • .., at~ 7 / 
tesi günU saat 10,80 da Ankarada M. M. V. satın s&f _ ~ 
pılaeaktır. Katı teminatı 2598 Ura 75 kunıştur. gv ~ 
:mlayond& görWllr. TalipleriD belli vakitto koIJLll100" 


