
I 

BQfmuharriri: ABIDIN DAVER ' CUMA 

10 
TELEFON : %3300 

ABO?>E . 
ADRES: Caialoilu Ylllùt 1200 

1 ncitefirin 
Nuruo•maniy• Caddui 6 ayhk 600 

No: 54 J 3 ayhk. :too 

1941 
\. 1 T•lval: IKDAM l•tanf>al ) GÜNLOK SIY AS1 HALK GAZETESI 

Tiirkiye - Almanya Ticaret' 
Muahedesi imzaland1 
Muahede 100 milyon liral1kt1r 

Almanya 

't SAYI - 796 - SENE 2 

niKKAT T A K V J M 

Gazeteye 

gondcrilen 

evrak geri 

verilmez. 

Y1l: 1941 - Ay: 10 Gün; 283 
10-1 lnci~in-C Ul\IA 
Ruml: 1357 - EYLÜL 27 
Hier!: 1360 - Ramozan 18 
Gün~: 6,06 - Ôgle: 12,01 
ikm,,;; 15,11 - Alqa-n: 17,37 
Ya!:n: 19,09 - imsak: 4,28 

F 1 AT I 
Her yerde 

3 

Askerî Vaztyet ~ 
: bize harp levazimi da dahil olmak üzere 
1 sinaî mamulât verecek biz de Alman ~ àagda Harkof civan.nda tahrip edilen hir 

Sovyet treni, solda Al man pi yadesi 
Moskova onünde 

~-----... ~----~ 
zahire ve Tütün gond erecegiz. ~, r.11"q,11.11:l!G'0"'·'' 

-~--~~~---~.::._.~_ :.~~ .. -~~:_:~: ..... ~..,~~z.'IRl'S.i'B4 ~· zor.m~,..,,.œ;i:,..,.,~,.. ... ~~~~'""~"~:\1111"' J Merkez cephe-
1 yaya 

Ï m z a merasimi sindeRusordu 

Çok samimi oldu lar1ihataedildi 
Alman sevkul-

r ' · ... ·. i '" 
• 

l 
cey~1 ve 

Y1pratma harbi 
A~la§may1 Türkiye nam1na Hariciye Vekili
m1zle Menemencioglu, Almanya nam1na 
Dr. Klodius ile Von Papen imzaladilar 
Ankara 9 (A.A.) - Son haftal~r ~Nurnan Menemencioglu ve Ticaret 

9 uncu Rus ordusunun 
ric'at bath kesildi 

Timocenko 

SON ORDULARINI 
DA FEDA ETTI 

A11l hedeli lngiltereyi ve 
lngiliz Jmparatorluguna 
vurmak olan Almanya, 
194() Eylûlünde bir yip. 
ranma harbi yapmak mec
buri yetinde oldaguna an
Iamlf ve ona gore tedbir· 
Ier almaga btlflatnlfl<r. 
Almanlar, 1ark cephuif' 
deki harbi, •iir'atle ta.li
Yeye mavallak olurlar•a, 
)'•pratma harbinden lror• 
k11lar1 kalmiyacaktrr, Jn. 
giltere i•e Almanyayi 
y1pranma harbinden kork 

a.arflnd_~ Ankarada ~reya? etllll§ 1 V~kâleti Müste;;ar1 B. Halit Naz • 
olan Türk - Alman ikt!sad1 muza. mi Kf!§mir tarafmdan irnzalan • 
kereleri bau anla§malarm ,imza • l:D.l§hr. Berlin, 9 (A.A.) - Alman ordulan 

ba5kumandanùg,run tebligi: 
lanmasma müncer olmu~tur. Îki memleket arasmdaki ticarî Dün hususl blr t.ebligle de bl!dir!lml5 

Bu husustalti anla§malar bugün münasebetlerin tanzimine dair o.. oldugu üzere bir Alrnan :urhh ordusu 

• 

Doktor Klodlus • 

ilalyan, Maçar ve Slovak te;killerile 
Almanya namma büyük elçi Von !an bu uzun vâdeli anla§ma ile ik. takviye edilm.i:; olarak Dnleprepetrovs
Papen ve Alman hey'<'li rcisi elçi trsadî münasebetler 31 Mart _1943 1run fiO.rk kcsimlnden hareket elmis w 
Clodius ve Türldye namma da ha. tarihi.oo kadar tanzim edilmi§ bu- Azak denii.ine inerek Melit<>pol yakm· I 
riciye vekili B. $ükrü Saraç<>glu, lunmaktadir. Bu müddet için ber lamda ma!tlûp cdilcn 9 uncu·So"Y"t or-
T 

.. k ,__,.. dusunun rlcatini kesm~tir. 
ur ~, eti reisi büyük elçi B. (S-u. Sa. a Sü. Cl 

maz bîr hale gelmeden ------------------------------------
A,ynJ zarnanda Alman ~erl do-

iuya dotru Ueri yürü,yü.olerine devam 
etrnl§lerdlr. Bu taklp esn&Slllda muhaflz 

Od U es 1 • 
1
- T L n kitalanna mensup •üratl.I b!r lcikil 

Ill! n m e es1 .... Azak denlz.i sahlü boynnca Berdiansk'a 
Y azan: Abidin DA y ER vararak ~imalden gelen zirhl1 kuvvet-lerle birl~me~e muvaffak o~tur. 

·Yipratmak istiyor. 

e-u. harp, bir tngiltere - Al-. Alman ordusu- Her tara!tan SlmSJ.ki sanlan db, y>edi 

F
• k b k • tumen yakmda lmha edilecektlr. ~-

manya harbicfu; arada is· Ja t mur a a e 0 m J s y 0 nu manm zaylf. baltiyelerl Rostof üztrhle 
Ill uyerek veya istemiyerek na ..._ir emrJ• çekilmegc çah~aktad1r. Muha!iz Jota. 

1 
ucadekye kattlan irili ufakh dev. k d• k d• • dl• d• f D !arma mensup ~klller dülilllani yai<m. 

tttler, ka1a de~i ile deni2: devi a. en J en lllJ a 1yeye ver le "" dan taJtip ederek Harlopol'a vamua bu-
~Slndaki çarp1~manrn nâr1na yan. •t-------- yevm1 nec:.retti lunm'1ktadir. 
,,'llard1r. Almanya, denizlerde hâ- ---<>---~ Cephe!Ùn merkezinde derin!!gine del. 
~11ll. 01mad1g•• için bir ·yt1dirun Eski narh1n f azlahgv 1 tebeyyün edince, Kandi- me hareket1eri di~•r bir büyilk çev1nn• ·••b" . Bu barba r dücman meydan muharebesi hanrlam'11!J.r. AT. 
r' 1• ile i~i !usa kesmek mecbu. a'ya bir h ' t •• d 'I • d •Id" Y klllarmdan ehemmiyet!J urlill ku"""t-
l1yetindc idi; ingi!tere ise deniz" r ey e gon erJ mCSID en VazgeÇJ 1 bizden evve} harekete le:in taarruzuno ugnyan üç SoVYCt or. 
y~re hâkim oldugu için mücadele. Haftalardanberi devam >e'lmek. Müzalrerat neticesinde btJ€Ün usu Briansk kesmlnde folha edilme
.~ 112. atarak bir y1pratma harbi te olan odun meselcsi nihayet ad.. içinden ç1kùmaz bir bal alan odun gcçseydi, bütün mede- lerlnl bekliyorlar. 
"'1'1 1· . t"kal t . V.iazma civannda cevrllmis olan Sov-
~ •ne sokmak izhrar1nda bulu • 1yeye in 1 e m1§ bulunmk.ita. meselesinin ancak adliye yolile niyet âlemi y1kdacakh yet teBl<iller! de buna JJAve edilirse 
~Yordu. Ïki tarafm birbirine ay. du. halledilebilecegi kanaatine van!. maresal Timoçenko, :;<>vyet ceplioesinln 
• 1 olan esas harp prensiplerin • FM!t MunikAbe Komisyonu dün ml§ ve ~ adliye müdahale e-tm~- Berlin 9 (A.A.) Hitler Rus cep • (8o11u •• 8'lL. 3 Sil. 6) 
fen lngi!iz prensibi galip ~~ ogleden sonra topl<inuak 20,30 a tir. hesindeki .askerlerine a§agidaki .................................................... _ ....... .,.... .... ..,... ....... .. 
dlJ:: Çünkü harp, Almanyanm yll· kadar 8 saat devam eden bir top.. Dünkü komisyonun içtima1 §im. gündelik emri gôndenni§tir; .Sovyetler Bildlriyor: 
U "'?'1 zaterlerine ragmen u:i:aml§, lanti yap~ ve odun meselesllti <liye kadar tesadüf edilmem~ de- IJQgu cephesi askerleri; 
k Sllncii yihna girmi§tir. Bu b:i • gôrü~ü~ür. reœde hararetli ve münaka§ah ol- Milletimizin varlig1 ve istikbali 
/Didan ikinci büyük harp te bi • • • • •• • • ' • .,..,., mu~tur. Bel~iye ikhsat Müdürü endi§esi.le dil§manm son andald 
~liti Büyük Barbe benzcmi§tir. Birkaç satirda Saffet, bundan evvelki 150 ku- tehdit edici taanuzunu ônlemek 
d 2"1llan, Almanya, 1914 Eylûliin. rw,h.ik narha esas tei;:kil eden ve üzere 22 Haziranda sizlere müra. 
te ~arn meydan muharebeo;ini ka- L ""k "ht" belediye murakiplarmdan Sürey. caata karar verdim. 

1 :11•~1yarak durruaga ve kendi a. U S • I IYBÇ (Sonu, sa. 3 sü. 4) Kremlin'deldlerin fikri yalmz 
b Yhine neticelencn bir y1prahna Takai yerlerinde birkaç tak- ' "• ......... • u Almanyay1 d<'gil aynl zamanda 
b~tbj Y•pmaga ib>ecbur olmu§ht; ayi bîrarada gorebilenler Ruzveltin, Sta- Avrupay1 da imha etmek oldugu. 
•e cle{a ise 1940 Eylûlünde Man§ 1imdi biribirlerinden sorayo:. nu bugün biliyorw:. 
li ~· Îngiltere meydan muharebe. lar. li ne m . Arkada§lar; 
b;111 kaybederek durmaga ve yine • T k . j CSa JI Bu arada iki §CY gürmü§sünüz • 
br ~ 1Pratma harbi yapmaga mec. - a !' •ayut acaba stan. - - dür: 
ltr olniu§tur. buld~ çogaldi mi?... Mesaj1n metni Al- 1 - Bu dii§man en büyük kor -
Allll.anya mücadelenin yine ge· Yuksekkald1r1m1, Karakoy lnilarlllllZI bile a§acak derecedc 

1.e11 ltarpteki §ekli aldigim ve uza. ve Eminonünü •abah ve ak- manlar taraf1n· fevkalâde silâhlanm1~ti. 
~l> kidecegini gorünce bir ytprat. 1amlar1 gorenler için bu suale dan ele geçirildi 2 - Eger bu ~bar dü§man on 
~ a h•rbine hazrrlanmak ve da • cevap vermek, binlerce tanlum lnzden evvel ha • 
llt~lilll.ak. çarelerini aramaga ba§la· - Hayir halk yürüme "e a- Berlin, 9 ~A.A.) -:- Moskova kon rekete geçirebihni§ olsaydi bÎ1lim 

~1,., Onün.. Akde · · Afrik l . . . g • fcrarlsmdak1 Amenkan murahhas miletimiz de, butun medeniyet â· 
IQy,

1 
uze mzm a lfll ve en 1y1 vas. itamn y111e m- hey'etinin reisi Harr11nan vas1tasi- 1 · d mah·~lacakt1 B"'tün· A 

• aruu d ·· 1 b. A k b • erm e ·~ . u v. 
""ritasi a gos eren ir vru1~a •an ta al ve acag1 oldaguna Je Ruzveltin Staline gônderdigi rupa yikùacaktJ. Çünkü bu dÜi • 
tt""-' açar da Almanyanm tak1p 1· d / · , · D N B t afmd rd d • ·1 b"' ·· . "gi &evk 

1 
. h tl nan 1. • mesa3m me.ru . . . ar an man aske en egi uyuk bir las. 

l12e,..,nizu Al cey§mGanallrura arnu Demelr kolay ve mümkün- chususî fakat itimada §ayan> bir nu itibarile can.avardan mürek • 
tt man ene may1 d bad hn k _ ........... ,hn k 111 hep ln .

1 
. . . • ür. mem. an a ara .,...,.. ~ e • keptir. 

•at g1 terey1 ve onun 11J1pa. tedÎl' k d 1 · 
" or!utun ·· ·· ü d b 1 d Ancalr bizce e1kîden taksi · · Ar a ~ ar, "lli:unu ,11 gozon n e u un ur. • ' Mesajm metni §Udur: Kôylü ve i§çi cennetini kend; 
"1u,. f ' b1dayette yildir1m barbi tn•anlara :z:aman kaumdiran Bu mektubu &ize Mos'-va ,._ 1 ··-•--'-'·'~ ,.;.:...i;;-üz Bü'tün' d" • fak 1 • ,,. 'h . c:· ' "" "vu. go,.,=~•,,..., !;~~~ • un. 
i·'P•at o amaymca sonradan ucu:z: Ve •eri tr 1 t1yaçt1 • .,..im. mansmdaki Amerikan n.xrahhas .1 besliy~k derecede geni<> ve 
• •na harb' " h 1 d d' h l 1-k b' l ya~ .., ••111 kola c •ne gore a2.lr an •· • pa a ' Ve u • 1r va•ila o • heyetiœ riyaset etme€e tarafun. bereketli bir m('!Tllekette hlz Al • 
~11Icei~: a anlarswlZ. .~u sev - du. dan manur edilen dœtwn Harr' .• manlann d~nerniyecegimiz bir 

Oreli m1ntaka
s1n1 tahliyeye 
mecbur kald1k 
Almanlann Moskova
ya varmak ihtimali var 

Pravda gazetesi 
C>---

UMUMÎ V AZIYETI 
V AHIM GÔRÜY()R 
Moslrnva, 9 (A.A.) - Sovyet i.Uhba. 

rat bürosu taraf1ndan dün cece yansl 
nc..>~redilen teblii: 

B tesrlnievvel gûnti Iu!alann>lZ bütUn 
CP)>hede dü:imanJa muhar<!!Je tlml;:Jler· 
d;r. Bu muhllrebeler V1azma Br'lan6k 
:Mclilopol lstikameUerinde çok riddetli 
o~.!Uj;tur. 

Aitudane muharebe)erden sonra klta. 
Jari:mu: Ore l'i lahùye 1.lql<!rdk. 

viAzMADAKi TAARRUZLAR 
Londra, 9 (A.A.) - Royter ajans1run 

M()jlkovadak! daim! muh•biri bildirl
yor: 

Muazzam A/man taarruzu 
nasil inki~af edigor ? 

B U:?'ON gelen telgraflar, bii. 
yük Alman taarruzunun iki 

gün evvel yephgumz tahmine ta. 
mamile 'llygun bir §clrilde inki~af 
etti.gini bîldinnektedir. Fil'haklka 
biz, Her Htlerin haber verdigi mu. 
azzam taarruzun en muhtemel o. 

larak §ima1 w Jru?rlrez Rus kuv
w~rile merlrez ve cenu-p Rus 
lruvvetleriltin iltisak hatlarma 
tevcih edihn~ olmas1 !âzimgeldi. 
g;n; ileri sürmii§tük. 

. 

Bugün Londradan gelen haber
(Sona, Sa. a Sii. O 

Çoban Mehmet pro-
f esyonel mi oluyor? 

Milli güref tak1m1 tamamile 
dagilmaga namzet gorünügor 

-------
Futbolü terkedenFenerbahçeli Fikret hak
kinda tan1nm1§ sporcular1m1z1n ihtisaslan 

Çoban Mehmet bir ha~mini yenerken 
(Yazm 4 üncü sayfam1zda) 

Alti ya~indaki çocuklar 
ilkokula al1nmal1d1r 

YAZAK1 

SEIJ.Ml IZZET SEDF.s 

Talimatumenin tesbit ettigi 1 
ya~ta bulunan talebe almdtktan 
sonra y~ bld.iïi takdirde bir 
Y•§ büyük ve bir YI!§ küçük o. 
lan ve cliier prtlari balz bulu· 
nan talellelerill lise ve orta o • 
kullara ahnmalaruu Maarif V&
killiginin allbdarlara bilcfu -
digini haber aldpu sammn, 
çok sevindik. 

iun dimag1 bugiinkü ilk okul 
ilk struf derslerini pekâlâ kav • 
rayabilir; bu itibarla sorugu bir 
sene derssiz buakmak dogru d~ 
iiJclir; Vekilligin son karan dllt 
bir çok Maarif Müdiirlüklerile 
velilerin çocuklar1n1 alh l·a~1n • 
da ilk okula ba§latm1§ oldukla • 
mu i:osteriyor kl, bu da iddia • 
mm.n dogruluguna delildir. 

1••a •hneka:,b~:;~:rini ~yle hu • Deiifen sadece bu ve keu- man verecektir. Harrirnan .si.zi alâ. sefalet hükfun sürmek.~ir. i§tc 
• 1 - Alm· . "Jk .. lerle melhamlar ara•mdaki te- karlar eden ~selelere vakill1r. bu 25 seneye yakm bir zamandrr 
o..ehist

3111 
~·~ld• 1 once §arkta zat. Yohaa ne tak•i adedi J Moskova müzakerelerinin mes'ut devam eden yahudi hâkimiyetinin 

'•11 r • an kald1rml§ ve n e bi t· "kt" tm · · · · "d' B hâk" · Bol ... li l apniad 
1 

,.0 kluk ne vmita i'ht' J r ne l<!eye 1 iran c esi içm e. bir ,1et1ces1 u. u · ·11ruyet, • 
'llr\j>.· an cne So,·yetler :r ' iyacm a \i d 1 . • . kl b be • . "' ile anle•ar k d bi'r d·in~i"kli'k k 1 1 n en ge em yapacagm1 biltyo. §eYk olma · a era r, eger derm· 

a onu a mu ~o..- mevzuu yo . · 1 ,.,. T k k ·1 1· 1··· (Sonu Sa. 
3 

ü • T A .. rum. e1,m irse anca api o i;t 1Qm u. 
• 5 • 51. • tat11re (S<lllu, Sa. 3 Sii. 1) ts-. sa. 3 su. 2) 

Almanlarln Viatma nuntakasmda 
yapt1Jdar1 la:lrnrrun henüz durduru· 
lamadtkJ altnan son tc!4rnflardan sa
rahaten nnla&bnaktadU", Alniaolar cep_ 
henl.r. muhteli.t m1nt::.1'.alaru~d:' rr.ahdut l 
üs.tiinlüklcri saye~inll<' ilcrlcn1egc mu-

(S....a, Sa. 3 Sü. 4) 

Bu sütnnlanla hrut dü tük • 
çe ilk tahsil ya~wm yedi Y•§ 
olmrun•si lâum geldigini, ço • 
cnklarmn:un alti ya~nda ilk o. 
kullara yaz1lmalannm dogru o. 
lacagan1 ileri sürdük ve Vckâ • 
letin bu mesele üstünde dnnnu • 
s1n1 temenni ettik, 

Alb ya§lDl bitiren bir ç1;1:u • 

l\laari( Vekill.iii bu )erinde 
karan ile noktai .1azaTrm1za i'· 
tirak ve bn yolda ilk ad1m1 at • 
JDJ§ oluyor. Gelettk ders y1hna 
kadar m~seleyi kiikünden bal • 
letmek için alh ya~mdan sl'kiz 
yu~1na kadar ilk okula talebe 
kaydedilme~ini kahul eclin tali. 

(So&u, 8a. S Sü. b) 
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. " VE---
JSLAM ORDULARININ MUHAREBELERI 

( Yazan: Z 1 Y A f A Ki Â ··:J 
Re ulü Eitrem Efend1miz, fazi - o~~n bu büyük servet, ~ miktan 

let \ c âhc na pl k hazmesi idi. gostcrmekte idi: 
Dü. manl::rnun dahi aczm<lcn .is. 6 bin esir. 

tif deyi klmdan geçinnezdi... Bu. 24 • deve, 
na bmaer, bir tarafa çekilerck as-
h b 

. 4-0 • koyun ve keçi. 
a 1 k.iram1le müzakereye glr~ti. 

En makul sozü (r\û!el b"n Muavi. 4 • okk.a alttn ve gümü§ 
ye) soyledi: Vesaire ... 

- Yâ Resulûllah! .. Taif halkt - Rcsulûllah Efendimiz, bu büyük 
mn bugünkü vaziyeti, inine ka • ganimet emvalini gozden geçirir. 
panm~ bir tilkinin haline benzi • ken, (Ebû Sü!yan) cb yarunda bu. 
yor. lunmakta idi. Kurey~ kabilesinin 

Ej?er inin kap1S1ru beklemekte haris reisi, bu muazzam servet kar
d:vam ed~rsck, elbette günün b! • §isinda hayretini gizleyemedi: 
r~de tilk1 d!§a".1 ç1kacaktir. Yok; - Yà Resulûllah! .. ~u anda, Ku. 
eger b1rak1p grdersek, art1k bu ren kabilesi içinde senden daha 
t~.n hile hiç bir zarar gelmez. zengin olan hiç ki~ yoktur. 

1. Dedi... Resulü Ek:rem Efendi • 
Bu s1rada, (Hazreti Ali) de a\·

det etmi~ti. Ve artik etraftaki k:i. miz bu sozlerc karjt, dünya mallna 

KONTRAT 
yoklamas1 
~ehirde umumî 
yoklamalar ba§lad1 

Belediye tahakkuk In('atur. 
lan bma yioklamalarile bir. 
likte ~b.irde umumi bir kon. 
trat yoklamasma geçmf~ler. 
dir. "'i 

Yoklamalar bu ay nihaye. 
tine kadar ikmal oluna.cakttr. 
Kontratsiz oturanlardan ce. 
za almmaktadtr. 

Cümhuriyet 
Bayram1nda 
-~ 

Ankarada, izcilerin 
harekâti daimî kont· 
role tâbi tutulacak 

bilelerin, hiç bir ihan('t hareketin- en küçük bir hLTS ve tamâ bcsle • 
de bulunam1yacak derecede te • medigini üade eden civanmer · Cümhuniyet Bayrarrunda di~er 
dip edildigini haber verdi. dâne ve âlkcnabane bir tebes • vilâyetlerd~n Ankaraya gid-ecek 

Bunun üzerine, Rcsulü Ekrem sùmle iktüa etti. Ebû Süfyan, bu izcilerin, Anl:aradaki hareketleri 
Efcndimiz büyük bir ulüvvürenap tebe ürnden cür'et alarak: . kontTOl altmda bulundurul.acak. 
gosterdi: Bir .sene sonra, Tait hal· - Yà Resulûllah! .. Bu servet. 
kmm i.:;lâmiycti kabul \C kaleyi ten beni de hissedar et. Bunlardan iocilik ve talebelik §e.. 
teslim etmeleri §art11c, on dokuz Diye, aç gozlülük gosterdi. HaL refini ihlâl eder mahiyctte aykin 
gundenberi iddetle devam eden buki bu adam, Kuren kabilesini:. harekettè bulunanlar Cümhuriyet 

muhasaranm ref'ine emir verdi. en zenginlerinden idi. .. Daha dür. Bayrarru münasebetil.e Ankarada 
Rc.,ulûllah Efcndimizin bu em. bütün Hicaz halluru Resulü Ek _ il eaec.k yüksek haysiye· 

!ri a.shap aras1nda baz1 dedikodu rem Efen<limizin . lâ . t· divanma verileceldcrdir. 
husulc getirdi. Kalenin fethedil • 

1 
h" '·· '-·- ve 1S miye m Divanm verecegi ceza t.alebenin 

m d d t" 1 ·· •· "L a ye me ...... ~IUJ.tmaya çal~an biri . . . .. · . e en av c 1, on ann gucunc gi. adamlll, bugün Fahri Kâinat E • œza f1~me de geçmlecckt1r. 
mi ·ti. Resulûllah Efendimiz., bu D g t ft M 
sozleri ~itir ~itrrez ashabim ten . fendimizin ka.I1JSl:llda gosterdigi 

1 
er fira an aarii V-ekâleti 

vlr etti: ~u zillet, ne büyük bir der.si ibrtt Beden Terbiyes.i Umum Müdürlü. 

_ Esasen bizim mak adimiz, idi. gü ban izcilerin giymekte oldugu 
dü:~rnanlanmm sindirmek ve on • Mübarek kalb~ fazilet hazinesi uzun ve Golf pautalonlarm giyilme 
lardan gelmesi muhterrel olan fe. olan Resulü Ekrcm Efcndimiz E • sini i.zci loyafet kararnamesine ay. 
na! kl:mn onüne geçmektL Bu bû Süfyanm bu talebini 1·eddet • k~n buldugundan yasak etmi~tir. 
maksat, husule gel 1. Artik bey • medi. Hemen, arkasmda duran 
hude yere insan telcf ettirmege ve (Bi.lâli Habe§i) ye dbnerek: y abanc1 okulJat husu• 
ehl. tslâma me~kkat çektirmege - Yâ Bi.lâl! .. Ebû Süfyan.a, lurk si tatil yapmiyecak 
ne luzum var? Bâh 1.sus Ta1îliler okka gümü§ ile yüz deve vcrils1Jl. 
artik istîm:m etm~'erdir. Kale Diye emrettL 
halki, 11as1l olsa islfimiycti kabul Ebû Süfyan, Re ulü Ekrem E . 
edec klerd1r. 

Mealmùen sozlerle, vaziyeti ten
vir ederck, ka!cn.n zaptedileme • 
mesinden müt~ssir olanlann kalb 
krmdeki teessürleri tad1l eyledi. 

fendimizin bu cornertligmi gorün. 
ce, bütün h!Ts ve tamâ damarlan 
gaM!yana geldi: 

- Yâ Re,m!ûllah! .. Oglum Ye • 
zlde de baz1 ~-eyler ihsan etmez 
misin'! 

Ashaptan baz1lan da, (Huneyn) 
harbmden kaçan dü.5n an1an mu • 
hafaza ve ehli islâma silahla mu _ Dedi 
I<abele ettiklermd •n dolay1, (Sa . Resulü Ekrem Efondimiz hiç te. 
kif) kabilcsine beddua cdtlmcsi • l'Cd üt etmeden: 
ni Resulü Ekrem Efendimizden ri. - Krrk okka gümù~ ile yüz de-
ca ettiler. Halbuki, her hareketi ve de Ye~it için \'er;è>in. 
büyük bir hikmet ve fazilet e9eri Diye, ikinci bir emir verdi. 
olan Fahri Kâinat Efendimiz, el. Eb. s .. fy 
lerini semaya kald..rdilar: u u amn gozü, bunlarla da 1 

- Yârab! .. Sâkif kavm.ine, sen 
h "dayet ihsan eyle. Onlan bize ge
tir. 

doymad1. Ar ve hicab1 btr tarafa 
ath. H1Slm ve akrabalarma da ih. 
sanlar isteyerek, Resulü Ekrem 

Efendimizden 120 okka gümü§ ile 
300 d.eve aldt. 

Maarif Vekâleti verdigi bir ka. 
rarla yabanc1 ol:;ullar, resnû okul.. 

lar gibi yalniz kanun ve tallmatna. 
melerinde yaz1h resmi tatil gün.. 

lerinde tatil yapacaklardtr. Bu ka.. 

bit okullarm kendi talimatnamele. 
rinde yaz1h yortu vesaire gibi ya. 

pacaklan tatillerden yalnrz yaban.. 
c1 ta!~berer istifade edecektir. Bu 
olrullardaki Türk talebcl<!r olru!.<la 
kalacaklar ve Türk ügretmenler 
tarafindan ders alacaklard1r. 

Eâldeki infilâk hâ· 
disesi tahkikahn1n 

son safbas1 
Evvelki gün Unkapamnda hal 

binas..mda bir inftlâk -0!.ciugun•1 
yazm~ttk. Tahk!tarn son safhasi,. 

Diye, hay1r dua ederek Taüli • 
lerin ehli islâm zümresine dahil 
olmalanru temennide bulundular. 

Artik, Taif kalesin1n surlan kar. 
§Lstnd , yap~lacak bir §ey kalma • 
mt~1. Ordu, intizam ile hareket 
ett.i. (Cârane) mevkiine geldi. Re
~d "• !' .ih Efendimiz, burada bulu. 

(Dev:uru var) 

Küçük ha~:erler 
l na nazaran infilâk halde Rü.s~err., 

Lûtfi ve 17 ~rikP. ait bir limon de. 

posundan ç1km~hr. Bu limon de. 

nan ganimet rnellanm, mücahill • * Yabana okullann yenid n 
rine taksim edecekti. ~ube veya ihzari smtf açam1 · cak.. 
RESULÙLLAII EF'ENDIM.lZÏN Ian dün Maarif Vekâletinden Ma. 

SAHA VET1 zrjf Müdürlügüne teblig olurunuj-

(Huneyn) harbinde, dü~anla • tur. 
nn btrak~ kaçtklan esi:r, mal V1l * Ziraat Vekâleti Beykoz mey
e~yantn muharebe meydanmdan va fidanhgmm kendtsine sattlma. 
toplanarak (Cârane) me,•kiine sm1 belediyeden istem~. Bura
nakledildigini arzetm~tik ... Resu - s1 tekmil vilâyetlere fidan yetis,. 
lùllah Efendimiz, bu büyük gani. tiren daha büyük bir müessese ha
metin defterini istedi. Ele geçm~ l:ine ifrag olunacaktir. 

ayata Tap1yorum ! 
Yazan: IRF AN DOGAN 

Edebî Roman: 25 
- S:z f1krinizi sêiykyin. Blraz bir vaziyet haz1rlamt§ olacagi.m ki. 

cvvel içeri<le kend.mzi yioklad.l~t- içindeki heyecam giz~yememi§ti. 
mi.dan bahsediyordunuz. Acaba 0 anda avdcdmu yüzüme gezd1. 
neye karar verdinfa? rebilseydim, benim yanan elleri-

Bir an durdu ve tereddüt geçir. min soguklugu dcrhal ~ydana ÇL· 
di. Hüküm bekliyen bir maznun kard.1. ihtimal ki, bir erkekle ilk 
g1bi heyecanla yüzüne bak1yor- 1 defa olarak ooyle uzun müddet 
d\l~. Ilayat ne d.erse o olacaktl. !.aln~z kah§t ve bu ~II IMSeleler 
tt; az 1!tmek, sebep sormak akltm. uzennde ~W}m~ga mecbur olu. 
dan bile geçmiyorou. Çünkü, bQy. §U, Hayat 1 fazlasùe Slktyiordu. 
}e i§!er hakkmda, geli~" güzel veril- Ona yar<lim et~k istedim: 
mi§ kararlarm dogurdugu netice. - SOyleyin Hayat, <ie(lim, Siz 
lerm ~kilemiyecek kadar agrr ol. bu hususta ne dü~ünüyorsunuz? 
duihlnu bil:iyoroum. K.ui isteme. Büyük: bir gayret sarfede.rek ko. 

d;·. halde, israrla izdiva.ç t.ck.lif e- n~aga ba~ladl: 
den erkeklerin haline az mi gül. - Ben size mamyorurn Kemal 
mü~tüm? Bu gülünç va.z.iye~ ken. bey. Bir kmn en büyük arzusu, 
dhni d~ünmemek için, Hayat'm hakiki olarak sevilmcldir. Bu sev-

menli cevabma da müsbeti kadar ginizdeki ciddiyefutiz bana cHa. 
severck katlanacakhm. y1r• dedîrtebilir mi? Ben de ilk 

i'ieticcyi anlamak üzere yüzüne gündenberi srzi, ayni hislerle dü
bakt1m. Herhal<le ona çok ~ · kiil ~ündüm, her firsatta har.ekâtl.lllzi 

posund3 y~l lim-0nlarm sarartil~ 

mast hususunda kullamlan karpit 
henüz tesbit ed'lemiyen bir se. 
beptcn dolay1 i~'ial etmi§tir. 

Hal b'nasmda 15 • 20 bin lir.'.lt1k 
b!r zarar tahmln edilmekl'edir. fn. 
filâk nelicesi~de halin bütün c:u•: 
lar1 kmld1g1 gibi bina da y1kllma 
tehlikesi gôstermi§tir. Hâdiseye el 

koyan Mü<ldeiumumî Muavinloe. 
rinden ·Kemal Ozçoban tahk'.kata 
devam etmektedir. 

kontrol ettim. Amma ben duygula. 
r1mda çok titiz davranmaga mec
burdum. Çünkü. bir k1z için suku. 
tu hayal, hiç soyl-emekten daha a.. 
c1d1r. Madcmki beni seviyorsunuz, 
asla tereddüt etmeden 5iz de soy. 

Le diginize emin olabili.rsiniz. 
Az kakh ç1ldlracakt1m. Bu sôzün 

içimde dogurdugu sev:inçle tikam
yordum. Ona mukabel-cde buluna. 
cak kudretim kalmalIU§ti. A.gzm~ 
dan d~ar1 ç1kanuyan uzun blr 
•Üoooohh .. •, g1rtlag1mda dügüm. 
lendi. , 
Ka~1hkh ftiraflanrruz sonunda 

bir an hareketsiz kal<l1k. Bu 1atli 
an1n güzelligi ka~1smda konw;111a. 
miz zarla~1~h. 
D~ünen kadim, mahir flrçasilc 

çizen ressam; akan suyu, yapt1g1 

besteyle kulaklara aksettir~n mtJ,. 

stki§inas; di.i.§mam agzmda ç1rp1-
r.arak can veren bir hayvarun du. 
yu§lanm bil~ kaleme alacak dere
cede kuvvetli gori.i.§lere malilt bu. 
lunan yaz1c1; bizim o andaki vazi
yetimizi gostennekte, anlatmakta 
çok âc1z kalird1. 

Bu, ne yaz1Iacak, ne bestelene. 
cek, ne de resmi ve heykeli yap1. 

:. ÎÇÎNDEN .·.~ 
~================~ 
(Kaz) degip geçmigelim! •. 

Kazm, ~u bildigimiz ve küfret.. 
tigimiz kazm, müthi§ bir (sa • 
nayi ku§u), hay1r, dey let ku§u 
oldugunu biliyor muydunuz? 

Ben, itiraf ederim ki, halkl • 
m1z1n ekseriyetile birlikte, hay. 
vanlarm en alçag1 oldu/;i.-u 
zannetligim bu hayvancagum, 
bu derece kerametler, servet • 
Ier, nimetler kumkumllSl oldu· 
iunu bilmiyordurn. Bwnu ga • 
liba büttin memleket te pek biL 
mi y or. 

Biç bir i~e yaraIDlyan Kugu. 
yu kaza tercih edenlere ne ka· 
dar acunak lâz1m geldigini, §U 
tek goziinil kup1p tek ayag1 li • 
zerinde sahte sand1g1mu o dü. 
§Ünceli ve magnu tavirh bayva
mn adile (kaz kafah) diye küf. 
redenlerin hicap duymas1 lâzi.m 
geldigini bana bir ku§ tuycü 
anlatmaga muvaîfak oldu. De • 
di ki: 

- Bay1m! Yer yüzünde bun. 
dan daha hayirh, faydab, bere
ketli hayvan yoktur!.. KaZID 

Yazan: Hayri Muhittin 

ber zerresinden milyon çikar'. 
Ayaklarmdan jelâtin yap1hr 

gagast boya sanayiinde kullanf 
br.. kemiklerinden tabakç1bl 
sanayiinde istüade edilir .. ya . 
gmdan bir nevi makine ;yaglar 
yap1hr .. barsaklar1 bilmem n 
sanayiinde kullarultr.. etinder 
ve ciierinden kaz cigeri 1ucug1 
7aptlu.. Nihayet tüyü, bilhassli 
gogils tüylerl kut tilyünün en 
makbulüdür ve Avrupada yÜ7 
binlercc tonlarla istihlâk edilir 
Kaz tüyil deyip geçmeyiniz. 
kilosu ne kadard.tr, biliyor m1 

sunuz? Îyi kaz tüyünün kilost 
(0 lira! •• Velhasd bu hayvanca. 
gum zerresi ziyan olma; ve le · 
peden hrnaga kadar altmdir! .. 
Kendi kendine de beslenir, mas. 
rafs1z bir bayvandu. Gelgele • 
lim, bizim memlekette, çok a • 
dam birbirine; (kaz çobam) de· 
dlgi balde, bu definelerden ha. 
beri yok!.. Maalesef bizde, ber 
nedense, bu mübarek bayvan 
yeti~tirilmiyor ve~elàm!• 

KORIDORLARI~ 
k1z1n evinden kovul

sonra katil olan genç 

L ADLIYE 

Sevdigi 
duktan -Agabeyi oldürülen k1zcag1z katilin 12 

seneye mahkûm oldugunu duyunca ! .. 
1kinci agir ceumm kapismda • 

ylZ .. Üstü ba~1 pejmürde 30..35 ya~ 
aras1 bir a<lam .. ellerinden kelep . 
çe yen.i ç1kanlrru~, bileklerini ov • 
mada .. zü çahyor... Màhkemenin 
kap1lan aç1hyor .. üstü bail pej • 
mürde adam, bitk:in bir halde ye. 
rindcn dogruluyor; karars1z ad1m
larla, ~inde süngülü .. kap1<lan ~ 
çeri gil'iyor. 

Muhakemenin son safahah bir 

yorlar ve k.z1 benirnle ellerinden 
geldigi kadar yalniz b1rakmaya 
çah§iyorlar<lL. Fakat bu ugurda da 

fstanbulcla bir ticaret yapanm ü • 
midilc memlekette senelerce çalt • 
~1p biriktirdigim paœlar tükeni -
yor ve bu paralar hergün bir mik.. 
tar Seyfinm cebine iniyordu.. Lâ
kin km o kadar ~ddetle seviyor • 
dum ki her §ey bana viz geliyorou 
artiik.. 

müddet müzakere edildikten son. 
ra mahkeme tekrar bo§altiltyor.. ~u b.oylece b~ ~-üddet devam 
art1k karar verilecek. Üstü ba§t pej ettL. n\hayet b1r gun paralarimm 
mürde adam ayni kararsl:Z ad1m -1 tükendigini goven Seyfi, annesi ve 
larla d~an çtluyor, y1luhrcasma ktz karde§inde tav1r birdenbire de-
kanapcye oturuyor .. Bir ara ba§:nt gi§ti. Beni kap1 dt§an ettiler .. ç0o~· 
kald1i'd1, ka~lSmda duran jandar. müteessir oldum. Paralarun da, 
maya anlatmaga ba~iadt. F'irsat • &evdigim de elimden gitmi!iti. U • 
tan isllifade, ben de biraz yanma: uitm1yaltm; Seyfiye sokakta rast. 
sokuldum.. geldim ve paralarmu istedim .. 

c- Memlekettcn yeni gelmi§ • ba§lad1 kü!retme~ .. Ondan sonra. 
tim.. üzerimde bir miktar para 
\'ard1.. hem~eridir diyerek, mem -
leketlim Seyfinin evine misafü 
olarak gittim. Beni <:· gece ve onu 
takip eden geceler bi.rakrnadüar .. 
Otelde yatacagma ille bizde kal, 
dedtler .. Bu fazla 1;;rar kar§tsmda 
kabul ettrm. Seyfinin hem§iresi 
güzcl bir k1zd1 .. gün geçtikçe bu 
kizm bana k~1 lüzumundan faz. 
la alâka gostcrdigini, a§m i!Lifat • 
ta bulundugunu gêirdüm.. Neti<:e 
itibarile ben de bir erkeg;im .. §ÜP • 

hesiz ki tahammülün de bir hudu
du, bir çerçevesi vard1r. 

Gayri iradî alâkadar olmaga ba:j 
lad1m. Günden güne bu alâkamn 
§i<ldetli bir sevgiye inktlâp ettigini 
gorüyoroum. Bu arada Scyfi ve 
annesi de müsamahakâr davram • 

lacak bir sahne degildi. 0 am biz.. 
zat yasamak lâz11nd1. 

Anl;ltlamiyacak bir güzelli-gi 
yine arx:ak (anlahlamtyacak ibir 
güzellik) olai:.ak sana yazahiliyo
rum. 

Nihayet kendime gehnege ba~ 
lad1m. Fakat kalbimin g-Ogsümü 
dovdügünü h.âlâ duyuyordum. 
Kcndimi yormadan konu~maga 
b~ad1m; 

- Sizi sevmek çok azdrr Hayat. 
Ben istiyorum ki, size olan tut. 

kunlugumun derecesini g0sterecek 
kelime, lisan denilen anla§ma va. 
s1tasma hususî olarak ilâve edilsir 

ve bunun yamna da: cKemalin 

Hayat'1 sevmesh diy-e mânâs1 ya
z1lsm. Size tap1yorum, diyecek ol
sam, yine hiç bir !ley ifade edemi
yecegimi anhyorum. Ç1lgmcasma, 

Olesiye, bütün varhgile sevenler 
benim yammda hiç say1hrlar. 

Tarn, bu esnada Nad.ire hamm 
içeriye girdi. Hayat'la yalmz kali. 

~un1z oldukça uzun sürmü§tü. Sa. 
atime baktigrm zaman, aece yari. 
smm yakla§hgm1 gordüm. Kalk1p 
gitmek akhma bile gelmiyordu. 

Aylardanberi içim.de saklad1g1m 

s1ru bilmiyorum .. b1çag1 çekmi~. 
parça parça etm~im rr.eger!. 

0 esnada zil tekrar çald1, tekrar 

kap1lar açild1 \"e üstü ba~1 pcj -
mürde ad.am tekrar, o karars1z a • 

(Sonu. Sa. 3 Sil. 7) 

Fatin F11at NARLIKAYA 

7aksim ve Cihangir 
yollannda çêiküntüler 

Yeni yaptlan Tasim • Cihangir 
yolu üzerinde bazL çoküntüler hu
sule geldigi gorülmü~tür. Bekdiye 
bu vaziyette yolun kabulü kat'isini 
yapam1yacagm1 müteahhlde biL 
dirmi§tir. 

Müteahhit te bwùan düzeL 
cektir. 

dertlerimi birer birer ort.aya dok.. 

mek istiyordum. Na<lire hamm, 
bendeki bu a.,.c;k1 alelâde bir §eY 
zennetmemeliydi. Fakat o anda 

bunlar1 anlatmak biraz güçtü. K1. 
zmm fikil'lerini ogrenmesi bun. 
dan daha evvel gelirdi. Bunun müs 
bet oldugunu, ufak bir b3§ egme. 
sile kendisine ihsas ettim. Haflfçe 
gülümsedi. 

Nadire hammm bu gülümseyi. 
§i, her §eyin benim lehime netiœ. 
lendigine güzel bir delildi. A~am 

danberi fa.silah bir §E!kilde gorü. 
nüp kaybolan scvinç ve saadet be. 
ni bir kere daha kucaklad1. 

Gozlerimi Hayat'a çevir<lim. 

Dalgrn ve dü~ünceli bir hali vard1. 
B1!lki de ulanga.çhg1 bana bu hissi 

vermi§ti. Biraz cvvel konll-?tugu 
muz mevzuun ehemmiyeti ve ~u 
anda ayni ~eyleri bilen annesinin 
ka~tSmda bulun~u, onu elbette 
ki mahcup ve stlulgan yapacakt1. 

Bunu Nad.ire h.amm da hissetmi~ 

o1acak ki, derhal k1zma dondü: 
- Bana bir su getirir mi.sin Ha 

yat? .. 
CDevaDl.1 var J 

Y eniden sekiz gcce 
daha tertip ediliyor 
ismail Dede ihtifalmin gordügü 

ragbeL üzerine eski Türk musiki 
üstadlar1 için 8 gece daha tertip 
ulunmas1 kararl~tmlml§h.r. 

Bunlar da !smail Dede ihtifali 
"!bi sesli olarak filme almacakt1r. 

EKMEGElO 
PARAZAM 

Ekmek fiatina yapilan 
zamm1n dünden itiba
ren tatbikine ba§land1 

Ekmege yap1lan 10 parahk 
zamnun dünden itibaren tatbidc o

lunmasma b~lamlm~rr. 
Diger taraftan Beledûye Reisli. 

gi tarafmdan dün kaymakamhkla. 
ra gonderilen bir emirle lokanta 
~1 V'C sütçülerle i~lœmbecikrde 
ekmegin dilimle verilmesini biL 
d!rmi~tir. 

Bu ~uretle parçalardan tasarruf 
edilm~ olacaktir. 

lhtikârdan tevkif 
edilenler 

Haskêiyde komürcü Mehmet, is
kclede, komürü ~ buçuktan sat. 
mast lâz1mgelirken alti on paraya 

sattigmdan; Kas1mp&.rclda tdds ve 
:Vlustafa Agvadan kay1kla ~tir. 

dik.leri. kéimürleri iskeled.e allt on 
uaraya satti.klarindan; Büyükdere. 
de eczact Asaf ispirto ihtikârmdan 

S-irkccide bakkal Kirlror gaz .ihtl .. 

kânndan tevkif ed~loerdir. 

Dün ak§amki yang1n 
Dün ak.§am Sir!œcide Emu·ler 

sokagmda 8 numarah binanm al. 
tmdaki depoda ~is1rhogluna ait 
pamuk ve yün balyalan tut~m•.ti 
k:sa bir zamanda yeti§cn itfaiy·e 
a'~ bastmn~hr. 

Zab1ta tahkikata devam etmek. 
tedir. 

Cenaze otomobilleri 
hakk1nda §ikâyetler 
Son günlcrde cenaze otomobiile. 

rinin 1stenHen yerlere vaktindc 
gitmedigi ve gusl levaz.irr.mm a
çtkta naklolundu!/:u hakkmda ba
z1 ~kâyetler yap11m1~hr. 

Belediye Rci.sligi dün bu husus. 
la alâkadarlardan izahat btemi.,,-.;.. 
t;r. Servis otQmobillerinden bid. 
u.in benzindcn tasarruf jçin ka!. 

dmlmas1 aksakltga sebebiyet v;::r. 
àigin<len bu otomobillerin de te\. • 
rar sefcre konulmas1 kararla:;;t1nl. 
rnt;ihr. 

[Boz OELlll J 
Nereden biliyorlar 

G aze_lelerde hayretle okudum: 
- Iki gündür, deniliyor, bir 

çok semtlerde et bulunam1yor. 
Yalruz hayrct etmedim, s1k1l • 

dun da .• 
Hiç haberim yok. Demek: !\lu -

harrirlerin midelerine bakttlâr! 

UTAN.SINLAR! •• 
<;:. u hahcre bak101z: 
~ •l\lanisada her . y1l fakirlere 

manifatura e~yas1 dag.tan izmir 
manifatura tijccarmdan Turgutlu 
Nuri Se\'rin, bu yil fakirlere da • 
g1hhnak üzere, Manisaya 30 ton 

bugday gondermi§tir.• 
Manisa fakirlerine 30 ton bug • 

day dag1tan bu Türk oglu Tiirk 

ta~ire bakm1z, bir de fakir halkm 
agzmdan ekmegini -;alan u1uhte • 
kirlere! 

Berhordar ol, koca Türk taciri, 
berhordar ol! 

DURAK YERLERININ 
ISIMLERI 
T ramvay durak yerlerine hi • 

rer birer isim koymnya ba'.?
lanm•§· Fena bir tC§ebbiis degil. 
Herkes ber duragm neresi oldugu. 
nu bilir, 0 halde, §U Eminonü ve 
Taksim ribi soguk harnlarda, her 

nedense pck sessiz tramvay bek • 

lenen yerlere arti.k aleni olarak 
ismini koymahy1z: 

Nabu atmanm durak yeri! 
CIMBIZ 

Dl~S POLÎTÎKA 
Ôrdeklerin 

kanad1 
Y azan: Prof· ~ükrü Ba ban 

JA.. vrupadaki müthi;i fJrtma. 
~ wn kopmasma takaddiun 

cden zamanlarda ve bll 
bâdire tabakkuk ettikteo sonra, 
Türkiyenin durumu; üzerinde, ci
han matbuatuun en çok israrla 
durdu!u bir menu oldu. . 

Bir ta1wn memleketler vard.ir 
ki, cotrafi vaziyetlcri onlar için 
hem büylik vecibeler ve hem bü.. 
yük külfet ve §erefler tahmil eder. 
Avrupa ile Asyanm birlC§tifj bir 
noktada koprü kurmll§ olan Tür • 
klyc bu nevi devletlerin ba§mda 
gelir. Bogazlann anabtan elinde 
bulunmak sebebile, geçen Büyük 
Harpte, gayet mühim bir roi o·• • 
nad1ga gibi, bu yeni bogu ma da· da 
birinci plânda mevkii olmu§tur. 
Cenup hudutlarumzla Irak ve Su. 
riye, §ark hududumuzla tran ve 
Rusya, digcr taraftt111 da §U da. 
kikada Alman ve Bnlgarlarla te • 
mas balinde bulunuyoruz, yâni j. 

ki muazzam muharip kütfonin or. 
tasmda emniyet ve sulh içindc ya. 
§amaktayiz. Kasuga cenup, §ark 
ve i;;ima: · 'D, ber taraftan bizi çcv· 
relemi~t ~. Bu vaziyet içinde bitta. 
hi bugünkü propaganda tufam a. 
rasmda muhtelif kaynaklardan, 
biribirini tutm1yan rivayetlerin 
çikardmas1111 gayet tabii gormek 
lâz1md1r. 

Njtekim bazt ecnebi matbnat 
ve radyolan, son günlerde Bulga. 
ristanda külliyetli miklarda Al -
man askeri tah it olundugunu ve 
Bulgarlarla Cermenlerin el birli • 
gite Bognzlar nunta!rnsma teca • 
vüz edeceklerini i~aa ctmege ba~· 
lad1. Rus hükûmrhnil' Sofya nez· 
dinde yaphga iki mühim ve mus1r 
te§ebbüs te bu nokta:y1 takviye c-. 
decek mahiyet an:edi ·ordu. 

Moskova Bulgari'itandaki hanr
liklardan vc Almanlara yapili>n 
yard1mlardan dola:n sikâYet ~l'~i • 
ni yükseltmi!i ve Sofv1mm <'evab1-
ni tatmin edici mahiYelte bulma • 
nm1 idi. 

Bu rivayet ve §ayialar Ta ·mis 
gibi çok tammm§ 11ir malbuata 
kadar aksehnek yolunu bulmu~ 
idi. 

Ayni zamanda, yine ayni kay • 
naklar, Bulgaristanm italyadan 
satin alaeag1 baZ1 deniz knvvcllc· 
rinin, Bulgar bayrag1 altmda Bo • 
gazlardau geçirilmcsi için Mo-otrii 
muahedesi ahkii.nuna uygun ola • 
rnk Ankara nezdinde te~cbbfo,tc 
bulundugunu ve~·a bulunmak il • 
zcre oldugunu habcr verivorlard1. 

Bu iki §ayia da Berlin tara(m • 
dan yalanland1g1 halde, cihan cf • 
kârmda bir müphemiyet vc bulll• 
ntk bir bava hükiim sürmektcn 
hâli kalm1yordu. Dilo Ankaradll 
Almanya ile mil§lereken nc~rcdi • 
leu teblig: bu iki rivaycli de ko • 
kilndeu soküp atnU§hr. Alman • 
Türk münasebetleri 18 Haziran 
tarihli anla:zma ~artl.irma uygull 
müsait bir hava kindc inkisaf et· 
mektedir. Bittabi ve bin~etice; 
Dulgarbtan ile durum ancal• iyi 
olabilir. Zaten evvelki gün Sob • 
canya mcclisi reisi bu noktay1 bit 
ifadcsinde izah t:diyordu. Bu mü~ 
terek beyaunamenin ne§rolundu • 
tu dakikada lngiliz Rariciye Na • 
z1r1 l\lister (Eden), Avam Kama • 
rasmda be)analta bulunarak- bll . , 
ltalyan gemilerinin Bulgar bayra
g1 alhnda Bogazdan geçme husu • 
sundaki talep §&yialanna temas e
derck diyudu ki: 

0

«Bu haberler üzermde Türk bii• 
kûmetini1; nazari dikkati celbedil• 
mi~tir. Türkiye bu mahi.vette }JiÇ 

bir talep vâki olmad1gmt Britan)'ll 
hükûmeline bildirmi~tir. Türkiyt-
n!n Montro muahcdcsi mucibin'" 
Bogadarm muhaf1z1 s1fatile ol:iJ1 
taahhütleriui bütün mânasilc ifll 
için icap eden tcdbirlcri alacag11111 

Britanya biikûmctinin tam iti111a • 
d1 ,-ardtr.. ' 

Diger taraftan yine ayni daki : 
kalarda Rus hariciycsinin sozciisil 
Lozovski Yolda~, gazeteciler toP • 
lanhsmda; Bogazlar hakkmda ~., 
Rus)an1n burada bir üs tesisi iS1JJ 

Almaulardan taleplèrdc bulund111': 
larina dair, llitlerin Dl~tkunda~'. 
lelmihe Î§aret ederek dcmi§tir !;•• 

•Eger Hitlerin dedikleri dogr~ 
ise, niçin Molotof ile gorü~mcler 
den sonra iki rnemleketi ilgilct' • 
diren bütiin mühim me~elclcr •: • 
zerinde anla~maya var1ld1g-1 }li • 

dirilen bir teblig nc~redildi?- tJll 
Diye bir suai sormaktarl1r. 1• 

. b" n~ 
sual ve cevaba; herhalde 1~ 1, 

(Sonu, S&. 3 su. 
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Knoks'un 
nutku 

Bi.rle~ik Amerika da, 
Almanyantn "bitiri· 
lecck i~ler,, listesinc 

dahildir 
f;iikago, 9 (A.A.) - Baiu:iy.e Na

Zin Knolr.s, l;)ikagoda cMilh :m
IÜ}-et. kongresinde ractyod.a arad 
eLmil o!Outu nutJrnnda demi§tir 
k.i: 

Y akm flll"klll ve lngillz adaJ.an,. 
Il.ln istilàlll, çeli.Jc nazi ahtapotu ta
arl'Uza hazi.rlanabildi€i takdirde, 
b1r imkàn deg11, bir kat'iyet ola.. 
~aktir. Bir!~ Amerilka da ~an 
Yantn cbitirilccek ~Ier• listesmde 
bulunmak!adtr. 

Knoks, müdafaa amelesi arasm. 
da kazalara mânl olmak i.çin sar
fedilen mesainin yenil~irihnesi.. · 
ni istem!§tir. Z'.ra ihtisas sahlbi \ 
bir amE·~nin iilmesi ve yaralan
nias1, Hi\loer ve Mussoliniye kar~1 

ll1ùcadel<? oden memlekeUere yar
<hm içiin yap1hnakta olan mesaiy' 
tnüteesstr ed-cr. 

Nazilerin mahv veya muzaffer 
olrnalannm Am~r.kan levaz1m.1mc 
11itlerin d~anlarma süratle gôi i.. 
deri!mesine ba{:li oldugunu beyan 
eden hatip, hatktan insan hayah:11 
ll-hlike~ maruz bl.rakmamak ve 
benzin israfma meydan vermemcl< 
için otomobilleri makul bir surette 
kullanmalanm istem~tir. 

Ifatip, ~nu ilâ\-e eLm~tir: 
ingillcrenin pclroloe ihtiyac1 var 

d1r \"C bu pc-trol, Îngiltereye pe!. 
toi gemilerile gônderile.bilir. 

Sizin '~ benim tasarruf edeceg'
ll1iz her petrol litres~ tngi!terenin 
Ve Birleyk Amerikanm müdafaa. 
s1na hizmet edeceklir. 

Ruzvelt 

TÜRKÏYEYE 
Esash madda ve 
mahsuller fas1las1z 
surette vcrilecek 

Kudüs konferan 
s1 muvaffak1yet 
le neticelendi 
Kudüs 9 (A.A.) - Riiyter: 

Ôgrenildijt:ne giire, Britanya 
ticaret Ioorporasyonunun Ku. 
düste yapb.g. konferans tam 
bir muvaffakiyeUe netioe • 

Jenmi§tir. Tetkik edilen ba§h· 
ca meselekroen biri Türki -
yeye esas!t madde ve mah -
rullerin fastlasiz bir surette 
gonderilmes! olmll§tur. 

Konferansta, Filistlnin Tür. 
kiyeye ihtiyac1 olan muhte • 
li! mahsullerln büyük bir 
kts•mnt V<?rc'bilecegi tesbit e
dilmi§tir. 

H itlerin nutku 
(Baflarol1 l btcl sayfMll.) 

mumî 'ekline bcnzemektedir. ' .. 
Her iki halde de bu sistem mu. 

messilleni hep aynidir: Yahudiler 
ancak yahudiler. 

Askerler, 
Vatan1m.1z1 tehdit edcn deh. 

~etli tehlikcyi ortadan kal-
dirmak için 22 Hazirdn<ia size mü. 
racaat cttim. Bütiln tarihin kay • 
dettig1 en muazzam a.skerî kuvvet 
ve kudret,e kat"§• sa\'a§a atilmJ§IZ. 
Buna ra~en üç aydan az bir müd 
det içinde siz arkada jlanm ·n kah. 
ra'llanhg1 sayesinde bu dü~mamn 
zu·hh te§ekkülkrini biribiri ardm
dan imha etmegc, say1s:z taarruz. 
lan dünya yüzünden kaldirmaga, 
sayis1z harp esirleroi almaga, aziz 
topraklar i§gal etmege muvaffak 
olduk. Bu topraklar OO§ yerler de

b• gildir. Du_<1Ttan1n geçici ve muaz -
01tarafhk kanunt.nun zam endüstrisi iQin lüzumlu olan 
SÜ t t) t d 1• • • t d • her nevi maddeler1 istih.sal ettigi 

r a C a 1 101 IS e 11 topraklardir. Bir .. k.aç hafta. içi'..'de 
düsmanm esash uç endustn biil · 

Bu tadilât gemi- ~i ellerimizde olacakttr.. . . 
• • • • Alman alaylarmm, gemilennm, 

l~r1n tesllh1ne 1m- hava filolarmm askerleri, dünya • 
k- verecek nm ssla giinncd.igi en müthi~ za -an ferlerden si1in adlann:z·ebcdi 0 . 

IK DAM SAYFA:I 

(jiMDiLiK 
BUKADAR-

Zehir kaçakç1Ja. 
r1na kar~1 harp 

Moskova onünde 
(834 laraf1 l l4ol 11&)1'ada) 

r bu tahmrnim1zin tamam1le ç1k. 
asla inkâr etmemektedirler. Hattâ 
bazi Sovyet gazeteleri Moskovanm 
da dü~manm eline d~biloec<!gin1 
aç1kça yazmaktan çckinmcm<kte. 
dirler. 

Eskimuifak,genimutfak! 

Yazan: MURAD SERTOCLL 

@ rfî ldarc Komutanhgnu 
zehir kaçakç1lam11 takib 

bll§lad1gmt iigrcumek, bülü. 
)'ttrt!a§lara derin bir huzu 
vermi§tir. Buodan bir müdde 
evvel yazd1gun bir yaZJJfa eroii 
ve esrar kaçakç1hg1 ile müca . 
c:Cle eden te~kilâtunmn zayd . 
hgmdan, kanunlar1nuzda ht 
rodart i~leycnler hakkmda 
m~vrttt h!ikümlerin .kifayetsiz . 
litinden §ikâyet etmi§ ve boy . 
le bir devirde zebir kaçakçtlti1 
yapan bir adam1n vatana ihanet 
ctm~ say1lacail'tru kaydederd 
bu ail'tr suçu i§leyenlere kat§l 
Ôrfî idare Komutauhgmtn ha • 

:gm1 gostermi§h. 
Filhakika Almanlar bu istika

o:elt,e çok bûyük kuvvetk:rle Laar
ciza gcçmi.§ bulunmak! adtr~ar. Bu 
ayed~ iki tarafta da mühtm iler. 
<>m€ler kaY'œ~leroir. 

Alman D;c-vlet Reis1, oriduyu te'i
·l ve halkm kuvvei màireviyesinl 
takviye için alb. gün evve! siiyle.. 
:l.igi nutuktan ha§ka bir de orduya 
hitaben bir >emri ~vmî n.e~retmi'l
tir. Bu emri yevmide g~n bu 
nihaî taarruzun Sovyet RusvaVt 
kat'î o!arak y1k:acagiru bilhassa 
zikretmeketdir. Hit!<?r bu t.aarruz 
;çin bu scnenin nihai meydan mu,. 
h.arebcsi de~. 

Diger taraftan Sovyetler de yeni 
Alman t~avüzünün ehemmiyetini 

Yine Sov)"!t kaynaklarmdan ge. 
len havadisler Almanlann bu defa 
bütün ihtiyatlar;m ileri sürdükle. 
rini, buna rallmen taarruzlara ~ti. 
rak edoen Alman ZU'hlt türnenleri. 
nin bu harhin ba,tang><:mdaki 
z1rhh tümenler kadar kuvvetU oL. 
madtgmt, cephelerde modas1 geç. 
mi~ küçük tanklar da gorün<iüjtü. 
nü iddia etmektedir. 

Herhalde bu mazzam taarruz. 
Sovyet • Alman harbinin netlce. 
sinde çok hayatî bir roi oyruyacak. 
l!r. Bu noktayt Almanlar da, Sov
y<!tler de tasdik etmekted.irler. 

* ------
rekete geçmcsini temenni etmi§- Odun meselesi Alman sevkülccy§i ve 
tim. (Baf 1»":111 l iDCI oa:rfada) yJpratma harbi Bugün arhk Ôrfi Îdare Ko • la 

. va, vaktinde hazir nan yanlllJi ra. (Ba•makaled- devam) mutanhgm1n demir eli ~u l§C • di ·· d f > •u 

porlan •dogrudur• ·re mu a "- vakkatcn olsun, zararsu blr hale müdahale etmi' ve ilk agizda bu k b ] 
aya devam etmi§ ve na mu a i getirm;•tir. bir çok zehlr kaçakçm ve knl • !an .., 
Fiat Murakabe Bürosu memur 2 - Son.ra garba donen Alman· lan1c1S1 agcr cczalara çarphnl - h.kik t t• 
tarafmdan yapilan ta a ne L. ya, 1ngiltcreve kar•1 sir••ile Da • IDJ§ bulunuyor. Bu hareket tar. f" tl • • -
cesincle haz1rlanan od:un ia an. nùnarkav1, Nor\•eçl, Bolanda, BeL z1run hem e:;rar \'e eroin kul - .; 

lanan bedbabtlari JS!alu, hem mn 50 kuru,a indirilmesini t>emin çika ve Fransan1n garp kiydan ;. 
de bunun kaçakçibgcn yapan eden raporlar bütün komisyon le yar1s101 !§gal etmi~tir. 
habls ruhlu a§agihk kaçakçtlari âzâs1 tarafmdan doltru gôrülmti§. 3 - Bundan sonra, tngiltereyo 
ytldirmal:a son derece yardnn tür. Murakabe komisponu bundan tevcih edilmi§ olan darbe, muvaf • 

evvellci lrtlmamda, Kand!1raya o fak olamaymca, Almanya ytprat -edecegl. muhakkakhr. Bu saye. " 
de §imdiye kadar blr tü.rlü mey. dun ~inden anhyan 6 k~ilik bir ma harbinin ba§lad1gm1 anlam•§ 
dana ç1kanlam1yan as1l büyük heyet giinderilmesine karar ver- ve uzun bir harp lçin lüzumlu gor. 

Burhan Cahlt, dünkü yaZ1Sm 
da eski mutfakla, yeni mutfak 
arasmda bir mukay-ese yap1yor 
ve eski mutfaklarm vücutlerde 
kan yaptt1t:larm1, can besled.ik 
lerini, ense ~i~irdtklcrini, yenJ.. 
lerin ise entipüften yemekler 
ve k1t1piyoz çerezlerle insan1 
çerden çôpten minareye don. 
dürdükleri.ni yaziyoT. 

ty; a.mma ~1mdi lstanbultla, 
erkekler.in olsun, kadmlann ol,. 
sun rokunda bir zay1fük, bir na.. 
tin!oik, bir ç1tkmld1mhk moda.. 
st var. Hele bu moda baz1 genç 
kadm ve k1zlarda pek bir tirya. 
kilik halini alfrU§ gibidir. Hattâ 
bunun .ioçin, yani giibegim biraz 
insin, ensem incelsin, bacakla. 
rim narinle§Sin, diye sabahlan 
aç karnma siTke, limon suyu 
içenler bile ~·.. :;lu halde 
k.abah.at ne yeni mutfak'.a, ne 
yani a~1da, kabahat modada ... 

Sonra bir mesele daha var: 
Aman et yeme, ~unu yapar! 

Yagh ~me. bunu yapar! Ha.. 
mur Î§Î gObek $Ï§irÎT! Sogan çok 
su içirir! Pilâv1 fazlaca kaçir. 
ma!c hamaUikt1r! Baklava, bO
rek yakar! Sarmisak f.ena ko. 
kar! 

Falan diye ônüne gelenin insa 
na sihhl ve tibbî! taV!liyelerde 

çecegini ve umumî harpten son. Fakat dünkü içtimad:an sonra bu ga koyulmu§lur ki bunlartn esast· 
ra bütün Avrupava oldui'u gi • heyetin gonderilmcsinden sarf1 n1 bütün Avrupay1 J.\lihver i§gali <~• lar>.t1 t 1nc1 •>'fada) 

' " dilml"'ir ··r lt 1 k k'! ed matnameyi bu yolda tadil, çok bi memleketimize de siravet et. nazar e ..,. . ve nu uzu a ma a ma te§ 1 er. 

Yazan: Osman Cemal KAYGILI 

bulundugu bu zamanda insan, 
nasù œsaret eder de eski mat. 
fagmrun o cârum terbiyeli il
kembe çorbalarma, ftsttk üziim. 
lü hindi dolmalanna, bol S()~ ,,i,. 
li çëmlek kebaplanna, yogurtlu, 
sarmtsaldarma pirohllerine, i&. 
panakh bôreklerine, tur-<ulu 
lapa.larma, imdtkli, cevizli, fui. 
tù:li baklava ve burmalar10a 
kollanru swayaralt oldum.ol&. 
111ya yan~1m? 

Ben, geçen gûn bir a'!Ç1da ha'l
lama et yerk~n bir ahbap; 

- Aman dedi, ne yap1y • mn, 
bu ya~tan oonra et ha? Kc1 dint 
zehirliyorsun azmm, zehirli. 
yorg;in, yoksa œn carundan mt 
btktm? 

- ty1 am.ma dedim, bu gayet 
hafif bir hel.Jlama! 

- Ha:;lama degil, isterse ta~ 
lama ol'sun, et deilll ml, biz 
ya~takilere bunun zen-esi, hat. 
tà 5uyunun damlast bile haram 
oglu haramdir! Ve hattâ y·alniz 
sig1r, koyun falan dcgil, bahk. 
lar dahi bizlere z[yan ojtlu ~ 
yandir. 

Haydi bakalun, geliA de b:i 
éivütler ve bu vaziyet kar~is1n.. 

da eski mutfak usulüne sigma. 
rak ~h i§'tahlt can besleyht, 
ense yapml 

zehir kaçakç1lar101n da ele ge- m~ti. düilü sevkulcey§î tedbirlerl alma. GiinÜn tenki tlerÎI 

J M k be T k"l''· tan 1 daha muvafik olacakhr. mi§ bulunan eroin ve kokain ura a e§ ' a .. m>emur • ' - Bu esasi lakiben, A manya, (B&§taraf1 :! nci 58) •ada) 
belivvesin.in kiikünün kazma • nm vesaik \'e 'mzalara müsteniden Bulgaristandan geçmek sureüle Ancak bir noktay1 daha i§a • hatap de~liz. Giirülüvor ki muh. 

" t bit tt"k'- · l 1·· Ro d b J t ret edelim: Yedi ya§tnda ilk o • ' 

Ôrdeklerin 
kanad1 

u1:tn1 ümit etmek çok yerinde es e 
1 

"'" rapor ar uzumu manya an 8 5 am~; sonra • telif sebeplerle gerek Berlin, gc • 
ohu. kadar etraflt \"C izahatli giirülmüs, talyarun yard1m10a kO§arak cenup kula ba§hyan çocuklanmiz üç rek Moskova ve Londranm •u mü. 

b d K d • d- · tik t• d kl k I k sene pek hafif bir programdan • Bu büyük dertle müeadeleyi un 3 n sonra an •raya gon ~- •s ame m e sev ·u cen ° unu him dakikalarda gëizlcri Ankaraya 
programma ithal edcn Ôrfî tda. rilmesine karar verilen müteh.llSS!s Libyaya ve MISlr hududuna kadar sonra dlirdüncü sene üç sene • çevrilmi•tir. Milll "e{iu kudrelli 

h Yet âzalan da \.ker •-ker k~ t t ve nisbctle lüzumundan fazla ' .., re Komutanl1gma eandan mu • e "" ~ uza DU§ ir. ' ve temkinli idaresindeki Türkiye-
vaffakiyetler dileriz. ·' miS)X>na davet edileœk mütalea. 5 - Romanyamn Ï§gali, Sovyet al:ir bir programla kani1la~mak.. niu hareket haltl isc; iki küsur y1l. 

"' ea,vekil 
Ref i k 

Saydam 

!ar1 ahnm1§ttr. Rusyaya kar§J bir "rnniyct perdesi ta idiler. Alh YB§l.Dda il.k okula dir düz bir mahreklc seyretmek • 
Müzakerat ncticesinde .Muraka.. ve Balkanlann istilàs1 için bir s1ç. ba1hyacak olurlarsa, dordüncü tedir. Emniyelimiz i~in en silu 

be Komisyonou ~ karar 6uretini rama tabtast hizmetinl gürmii~tür. senenin progranu onlara biraz tedbirlcri alnu~ bulunuyoruz. Sün. 
tesbit etmi~tir: Yugoslavya, Yunanistan 1,gal o • daha ai!ir g"lir. gümüze, vaziyetitnize itimadimlll 

• Odun hakkinda tanzim edilen lunarak ve Girit zapledilerek ln - Hcrhalde il.k mcktep prog -
d · hudutsuzdur. Siyasi ve ikhsadî 'e raporlar olrundu, mütooassislar giltereye Büyük Harpie oldugu ramlar1run yeniden giiz en ceç1.. 1kî 

rihnesini faydah buluyoruz. mü tamamhji"tmtza tecavüz e • dinlendi. Ve neticecle son defa tes. gibi, bir koprüba~ ve taarruz üs.. dilm~dikçe bir harekete geçecek 
bit edilen 50 ku~lult narlun isa. •sil birakilmam~hr. I . . degiliz. Fakat biiyle bir te§ebbiis 
betll oldu1tuna karar verikli. Bu ' 6 - Almanyan1n, daba bunlan mz& mer&Slml 1 hangi istikamet ve taraftan gelir. 
sebeple ilk narh.m yiiksek tesbiti. yaparken Sovyet Rusya ile hesap. <S.. ia<>l• I !Del sayfada) se gelsin en hasin •e tarihimizde. 
ne âmil olanlarin ve itk raporlan la~aga kat'iyen azmettijti anla • ik.i taraf\an takriben 100.000.000 ki emsaline lâyik bir mukabele 
\anzim eden Süreyyarun mahke. ~thyor. Çiinkii Balkanlarm i~gali ar lirahk ihracat tesbit edilm~tir. güreceklir. 
meve verilmesin,.. karar verildi.• ve Egc denizile Bogazlara giden Bu had dahilinde Almanya tara • Hüseyin ~ükrü BABAN 

Vali ve Ticarct Vekâleti mümes. yolun tngiltereye kapahlmast, fmdan Türkiyeye bu memleketi 

V""iington, 9 (A.A.) - Ruzve:• larak aynlrrnyacakhr. 1ki milyon 
bugün kongre~ giind~i bir 4()0 binden fazla esir ald1mz, 17,500 
rnesajda bitaraflik kanummun A. den fazla tank, 21,600 den fazla da 
rnerikan li.caret gemilerinni tesli. top tahrip ettiniz veya aldm1z. 

hÎlle imkàn vermek üzere sür'atle 14.200 tayyare de d~rülmti§ ve · Ankara 
9 

(A.A.) _ Ba§ve-
ladilini istezn4tir. Cümh.urreis1 ya yerde tahDip edilm~tir. Dü.~ya kil Dr. Refik Saydam Ba§Ve.. 

Mccar ve Belçika 
orta elçilcrini 

kabul etti si!i Haydarm huzurunda kabul e. So,·yetler Birliglne kar§t yap1la - • Uhassa alâkadar eden s r.ai ma. • 
dilen bu karara gore odun fiatlar- cak bir horekcti arkadan setir vc mulât ve betahsis demir sanaY.ii 
ni yüksek gèistercn oduncular himaye gayesini de takip etrni~tir. ve h.arp levaz1m1 da dahil olmak 
yanh~ rapor tanzim eden memur. 7 - Bu gaye elde edildikten son. üzere demiri ijleyen sanayi ma • 
!aria beraber narlu yükcsk olarat· ra, Sovyet Rusyaya kar~1 harekct muùih verilecektir. Türkiye de 
tesbit eden komisyon âzâlar1 da ,-L ba~lam~tu. Sovy etlere yapilan Almanyaya bu memlekete müte • 
ne bizzat komisycn tarafmdan 1 taarruz, bilhassa bir y1pratma bar. veccih ihracatuun daima lusm1 

ADLÏYE 
koridorlar1nda Birl~k Amerikarun hareket ser. ~imdiye kadar bôyle b;_r ~ey gor • kâlette sanL 10,:io da Belçika 

besti!IÏni tekrar ele alma.si lüzu.- memi<tir. Alman ,.e mutteftk kuv. 
' orta elçisi M. Patermotte de 

lllunu siiylcmektc, ayni zamanda \'Ctlerin ~gal etmi:j bulunduklar: la Vaillee'yi, beraberinde 
diger bir tadil için aç1k kapt b1. toprak 1933 Almanyasmin ik.i mis-

beynelmilel k1Z1lhaç komite. 
taklltaktadtr. Bu da Ameri.kan ge. live lnglliz anavatarumn dort mis- si murahhasi Dr. .Junod oldu· 
In;lE'rinin muharip nremleket li.. lidir. gu hald" kabul ctmi§lir. 
ll1anlanna gitmelerini yasak eden 22 Hazirandanberi en kuvvctli Ankara 9 (A.A.) _ Ba§''e. 
ll"laddenin ilgaS1d1r. Ruzvelt d-ünya müdafaa §ebekelen almm1§, muaz. kil Dr. Refik Saydam bugün 
~rattinin 1935 senesinde ilk defa zam neh.irler ""Çilmi•, saqs1z -r- l 

l "- ..,. J J' saat 11.30 da Macar orta e çi.. 0 
arak kabul edilen bilarafhk ka- Ier h.ücumla zaptedi.lmi<tir. 

n ' si M. Jean Vôrenle'yi kabul •Urundanbcri ç<>k <regi§tigini ilâ- Çok k1ymeUi Fin mütte!iklcri • 
'" etmi§lir. 
e etmekte, iidünç vcrme ve kira. mizin ikinci defa olarak kahra - '.::=::::::::'.'.:=:::::::::======~ 1
illna kanunu harp ilârum nastl i. manltk:larim Leyit ettikleri uzak !j.i. -
~.a,P etlim1iyorsa tekliI etligi tadi. maldPJl Kmma kadar uzanan bir 
atin da harp ilânmm icap ettir. ceph.,de dü~man topraklar1nda 
lniyecegini sôylemektedir. Bu ta. 1000 k.ilometre kadar derinlikte 
lliâlt sui Amerikan lrukukunun SLovak, Macar, ltalyan ve. Rumen 
lnüdafaasma teallük eden bir me. tümenlerile birlikte me\"Z1 almt§ 
'Hec!ir. btilunuyoruz. ispanyol, Hlrvat ve 

'rürk vatanda§hg1na 
ahnan muhacirler 

11 A.nkara, 9 (Îkdam Muhabirin. 
ben) - Yeniden bin b"§ yüz mu. 

acir Türk vatanda§hgma kabul 
~1lrni~let'<fa. Bu muhacirlerin ya.. 
~11<1a §ehrimize gel?rreleri beklen. 

ek:<!Qir, 

Belçikalt Le§killer iltihak etmekle. 
dir. Digerleri de bunlan tak1p e • 
decektir. Çünkü bu sava~ belki ilk 
defa olarak Avrupanm bütün mil· 
Ietleri tarafindan en k1ymetli bir 
k1t'a olan medeniyetçi Avrupa k1t. 
asmm kurtar;Jr-ast y<>lunda m~ -
terek bir h.arckct olarak telâkki 
edilmektedir. 

Bu muazzam cephenin ger.isin -

~uzveltin • de b8.§8rilan i§ de keza muazzam-
meSBJI dtr. Boyu 12 m<'treden fazla 2.000 

<8"'1anl• 1 lnol la7fada) koprü ile 405 ~imendi!er kiiprüsü 
t liarry Hopkins Hariciye Nez~. kurulmtJ§tur. 25.000 kilometrelik 
i:.~:. ~aptigi ziyareti bana bijtün demiryolu tekrar ~lelilmege ha§ • 
1 llati ile anlat\1, Ne:ice!oeri mem tam~ ve Avrupada umumiyetle 
1~"0·lete fayan olan bu ziyaret i. kullanilan geni~likte 15.000 kiLo • 
lrt' tain bir muvaffak.iyet elde edil- metrelik demiryolu yeniden yaptl.. 
•· '

1
r. So~t vrdusunun gord.il.. su b m~t:r. 

Ir . "'llM?tlerin hepimlzi ire kadar Geni~ bôlgelerde sivil idare te-
s'Ut~haS<>U; etti{:mi tarif edemem. sis edilmi!jtir. Tabiî hayat maktil 
~ 0 "Yet cephe:;t de dahll olmak ü. kanurùarla tekrar ve sür'atle ba~ 
~r,c llitl-er ile bütün cephcleride hyacakllr. 
Ill \

0
adeLc e~mek i.çin lâzun olan Elimizde muazzam yiyecek, ben. 

1 a z~~ V<! silàhlar icap eden yol.. zin ve ccphane stoklart \'ardtr. 
lc~d~n l.l;\ifadc edilerek giind!eri. Bütün bu neticeler geçen Büyük 
teke tir. Bu f1r.altan islifaœ ede. Harpt.e yapt1ktm1z fedakârltklann 
!M i:tdularmmn neticede Hitlie-re pahasma elde edilmi~tir .. -Arka -
d.u; çalacagmdan emin bulun. da§larlfUZlll ve ailelerinizin elîm 
tria uinu ve size icap eden bütün âk1betini de iyice giiz iinünde tu • 
lcarddî Yal'd1m1 yapmal:a kat'iyyen tarak- yüzde be§ine bile vanm • 

ar venn oldLogc'l"lu t.k!.r ir1m. yan fedakârhklarla elde edilm~ -
Sadok ~unuz. tir. 

FRANKLtN RUZVELT Siz arkada§larunm ve klymetli 

müttefik askerlerintn bu 3, 5 ay 
içinde cesaret, kahramanltk, mah. 
rumiyet ve yorgunluklarla ba§ar · 
dtklar:n1z1 geçen harpte bir nefer 
olarak vazifesini yapmI§ olan ben 
herkesten ev\·el takdir ediyc: um. 

Aslœrlerim, 
3, 5 ay içinde nihayet bu dil§ma. 

m kJ§ ba~lamadan e\•vcl imha e • 
deeek son darbeyi indirmek §arL 
lan haz1rland1. Bir insamn yapa -
bilecegi bülün hazrrhklar tamam. 
Ianmt§h. Her §ey \•e dti§man1 yere 
sermek içln tesbit e<lilen plânlar 
mucibince muntazaman yap1lm·~ . 
trr. Bu senenin son kal'i meydan 
muharebeilin.in ba§lang1c1dir. Bu 
dü§mana ve dolay1sile bütün bu 
harbin büyük mes'ulü olan ingil . 
tereye altmdan kalkam1yacagt d: 
be indirilecektir. Çünkü bu dü~ 
mam krrmakla k;t'ada ingiL 
terenin s.~n rnütlefikini de orta . 
dan kald1rm1~ oluyoruz. Bu sur~! 
le Almanyay1 bütün Avrupay1 as 
la giirülmedlk bir tehlikeden kur 
taracag1z. l§te bunun içindir k 
Alman milleti onümüzdcki hafta. 
larda her zamandan ziyade fikrer. 
bizimle beraberdir. Sizlerin ve 
müttefik askerlerinin yapml§ ol . 
duklan daha ~imdiden herke~i er 
derin minnettarhga meebur et • 
mi§tir. 

Gelccek mü~kül günleDde bütün 
memleket ncfesini k1smi~ bir ha!. 
de 3izinle beraberdir. Çünkü Al _ 
lahtn inaveti ile memlek<'te yalmz 
zaferi degil, sulhiin en esash §arti.. 
ru da gelirecekslniz. 

(Ba§taraf1 2 nci saytada) 
d1mlarla, ~inde süngûlii içcri 

mah.kemeye tevdi edilmektedir. bine kar§1 iki hedefli bir y1!dmm mühimmini te§kil et~ olan me· Bir müddet sonra 
12 

sene agir 
Dün \•erikn karar meyaninda harekctidir. Bu hedeflerin birin • vaddi iptidaiye ile zablreleri ve 

girdi.. 

k hapse mahkûm oldugunu ogren • odunlara son tesbit edilen ".arh u··. cisi. s.arkta Almanyan1n ar a51nda t "b pamuk tütlin ze.-tin~a"'• 
•· eres an • • ' ·' 5 dim .. Seyfinin kiz kard~, hâdbe. 

zerinden satJlmas1 ve bu fiatlardan tehditkâr bir vaziyet\e duran Sov· ve madenler verecektir. an asil müsebbihi olan klz, saçlar 
fazlaya sati$ yapanlarm M'lli Ko. yet Rusyay1 ingiltere, henüz ta • Ayni zamanda imzalanan te. ondüleli, ttrnaklar manikürlü, sir· 
runm~ kanunu h.ükümlerine gO.. mamile harbe haz1rlanmam1~ken. diye anla~mas1 ile ~e 1;"ür~iye ile t:nda bordo renk:li gayet ~ik bir 
re teeziye edllttneleri kararla~tml. tehlikesiz bir vaiiyete getirmek. Almanya arasmda tican mubade - to . . ... _ .. bo 

1 
du 

iki · d s 1 · . ·· • ll"t man , v~ne çurugu ya 1 • ll'.l§ltr. ·nctsi e: ovyct erm sonsuz y1. lelere da1r anla§madan muteve 1 1 d ka! b. i...-. oldugu 
yecek ve ham madde kaynaklar1m bütün tediyat ile iki memleket a. a d rmtel tir t~."i. açmi~ 

S l · k L" h b d .. h t" 1.. .. b t yer e r er epuuyor. ovyetler e e ge~trere • uzun ••If ar e a • rasmda d1ger €l' ur u munase a - 12 ned. '-' "dama mah. 
yanabilce"k bir kudret temin et - ta ··t ll"t tedi t k ~ «-- sene ir"" 1 

b "fd" . .n mu edveh.'li d ya Ç'O! edglen .. kiîm olmahydt alçak!. !dama!• 
1 1r1yor mektir. b1r esas a 1 n e tanztm 1 ~ Tabiî ktrm1Z1liktan mah.rum ol.. 

(Ba• i&nti 1 lttc! -·r·•ai J 8 ... Ônce g#\rba kar§I ~ark1, son. bulunrr.aktadu- t kl 
• -· - .,.. .k h. ik" t f ' T.. du"u için, dudak ve irna anm vattak olrnt::;lard1r. Alrnan ;·.a•iab. bü- ra da r l- .. kar§I garbt VC daha .LY.iUza erat er l ara ça Uf 5 làm 1 · 

• b k kiy .,_ Al dak. - , boyayan bu kIZtn, a e emnas yùktllr. sonra hem ~arka, hem gar a ar. e _ 1.., _ manya arasm 1 ~ Ï bOyle baprdtitt zaman, biraz da 
MOSKOVAYA KAR!>I MUAZZAM §t eenubu ~rkiyi crnniyete alm1§ aneV1 munasebati tavsif eden .am tin niçin klzartmadtgma hav. 

BIR TAARRUZ olan Almanya ~imdi de, yine garba dostluk. havas1 içinde idare edil : s~aeUZ:,, dogrusu!... · 
Londr:i, 

9 
(A.A.) - lki milyon Al- kar" sark1 emniyete almaktadir. m~tir. Iki hükûmet memleketleri re Fatin Fuat NARLIKAYA 

man asl«.ri .
5 

but tanlun mü<aluareWe 
1 
BO)~le;e Almanlar S<>vyet Rusya- arasindaki ikt1sadi mübade!elerin ••••••••••••••::::1 Sovyet bukumet merlt~e karv vapi- ' • • 

1 .. • ' u1n kaynaklnnn1 ele geç1rd1kten esasuu uzun t>ir zaman için tespit lan rnuazza'll aarruzda bUtun gayret- • b 
Ier.ni sa.tetuiektectirler. Alman ~ku. sonra, hem uzun b1r y1plat'."a ar. etmek suretile ik!tsadl <;ahada Tür 
mandanl!~111m . tatb;fth1e karar verdiili bi ~apabilecek, _hem de ngiltc~eye k.iye ile Almanya arasmda du.ma Tasviri Elklr idMe mlldü.ril Klztm 
kI:lkaç h;J.1:ctrelt S:r.olensk'in ~imali.nde / v.e 1mparatorluguna kat"§1, gertle - rn1...•vcut bulunm~ olan s1k1 muna- ôcallr"ln nl~si sali.hab. niJsvandan , :it.. 
1narc:Jnl T1nl()Çenko ve mare~al Vorosi- r1nden vurul111ak; korkusu olma • sebati en geni~ mikyasta nazar1 ma Zehra e:vvelki gece sa.at 

2 
de ecel 

\ol ordularuun !rttbat noktasmda kale. i dan tam emniyetle taarruz edebi • itibara almaga gayret etmi~lerdir. 1 mevudlle vefat etmll ve namaz1 Dogan. 
nin 1.slikan1etinde ve. Smolensk'in cenu._ 

1 
le-ceklerdir. cllar camlinde ed.A edild.lktea aonra 

VE FAT 

bunda da '".are\181 Tunoçen1co ve mare- Bu bak1mdan Almanya, ~ark A lmanlar bildiriyor ~~~tteld makberes~ tevdi ,.. 
,al Bud1ven1 ordulannm birle§tigl nok. cephesindeki harhi litedigi ~ekil • -·~...-
tada Orel i.tlkametinde belmnek:tet!J€. .. , • . . <Bat tarai• l IDcl .. >fada) 1kdam mütieellim arbdafuntza bat 

VAZiYET V.\HAMET KESBETTi de, sur atle vc tamanulc tasf1ye - heyetl umum\ye5Ulde tam verlmle çor. saghi!1 d1ler. 
9 ( l\ A) 1 ye mu\a(f&k olnrsa, y1pratma bar. p.,abilecek wn ordularlJU da feda ot-Londra, • · · - Londranm sali- · . k t d 

hlyellar mahaLlinde ~oyle denilmekte-1 b~nden ~orkusu ~alm1yaca hr. n· miB bullll1makla ll'. Valdemin vetall dol&J'15ile samimf 
d;r: 1 g1ltere ile Amerikan1n Sovy.,tlere Haftalardanberi ifte bu ordulartn taziyetlei!nt bildiren dost ve eh!bbaya 

IIaLhaz1rda Sovyet RU!>}'~da cerevan yard1m gayretlerinin hedefi ise, cteVamlt taarruùan etratmda yaptlmlf 1 rneslek arkstdaflartm. ve merhwneyi 
' / k Al olan yalan propaganda bu sureUe kat'{ , ebedl med!cnine kadar ~i etmell et1nekte olan muazzan1 muharebe hale- buna meydan verme111c , man - larak. ~ 

>mda sarih ve etralli "'..iu· niat ~. veut' yavi, vipratma harbinden korkmaz 0 
. y<>re v · . 1 hallm.vazlttuu 10steren dostlaruna Le. 

n .. ~ , J Lemngrad"m battslnda du.,muua selckürlenmi btldirlrlm. 
dci;ilse de merkezl bo:grde vazly~ pek bir hale gdmcden ):'~ralmaktir. tanklarla yapt:ii 7arma. tqebbù.lerl Tasyi~ Efklr !due 'IWdUri.i 
zcyad vahoamet peyda etmi0llr. Ab1dm DAVER dü:;maa lçin •tir zay!aua Al<im ka~ Kùlm Ôcahr 

Rus kuvvtlerlni imh.1 <.·t.meklcn iba.. tir. 

ret olan n1aksatlar1nda muvaftak oldu.k- istanl>ul fi.tir.cl Ïflii.s Me1nurlutundan: Alman hava k\tvveUeri, ordunu.n ba-

•->-•U •- "--"a.rel DEVltEJ>iLEc~- _...._ • BEKATI lar1 takdirde Almau1ar1n l\loskovaya 941/68 • reketlerine büyük .....,..._.. er.n::: m._...~ ~ .u.i-.11.AA 

va.rmalar1 ihtimah mevcutt.ur, ~i.kt.1~t. Serencebey Yoku$und.Q etm~tir. A~ker topluluJc].arlna, topçu .. Yünün mua1neleslne Cdlir usul ye _mu 
Hus1rc1 v-cu bOkJ.illlda 6 No: lu h.anede me\.zilerine 1nunakale yollanna ve ~i. at1lCH!> hakkmdaki ihtira -cin D.'tsat 

Aln1anlar1n en tchlikeU lleri hareket- mendlferlere• tam muvatfak.iyeUe taar-
1 
Vekàletinden isllhsal edllmiJ. • . ..,_n 16/ leri, Viaztna bôlaesinden ve Orel yak.l- otunnakta \.'e n1übayaaci11kle me,guI Al 2869 N li iht.ira l-era 

nmda yapllan hareketlerdir. Her 1ici bulunm.akta olan Mehmet Rlfat Garn- ruzlar yap1lm11b.r. Dün I~ man sa.
1

10/939 tarti> v~- .o. · • 
. .. . . gapun lfliisrn" Mahkemece ve mal!arl.ll v .. tayya~len Lenlngrad da eheltUl'.li- I tirun iht!va. ett•g! hukult bu kerre. bat-

ileri hartket., buyuk Rw kuvvetler11un ba.sit ~kilde tasriyesine daireoe karar yetll asker tie;Jslera bilcum etmlslen:tir. ka.sJ.na. devir ve ,.-J.iut .&.Cadi ~ 
~cnber tc;.ne ahn1nalar1 1n1kânmt aneL verilmlitir. . LENINGRAD YENÏDEN 1 mevkii fiil.e k:oymak i~n icara dahl ve-
u.ekteda·. Müflisfen alaealtlari olanlar1n if bu BOMBAI.AND! I rilebile<ej!i trkli! ~ilmekte olma.kla 

Poltava'dan Harkof'a dogru y;zpûmakl il~n tarihlnden •tibaren 20 gün 1çinde Berlin, g (A.A.) -- D. M. B. bu husu.sa fazla malLUJ'!#t &lmak. iste-
ta olJri Ain.an ilerl hartketi, dal.iui a- Îslanbul lkinci iflâs daire-sine müra- Diln gece y~p1lan bir_ hava t.aarruru 7enlertn Gal&tada Ars.1an Han 5 ln.cl 
nud e hi 1nuka ... cn1ete mar1lZ Ql-j' caaua iddia~r.liU bild•rmelf'ri ~ü.zwna esnastnda LenmaraGa Wçot Tanpn1• j~ t 1- 3 No. I.a.e aüracaat e-ylemeJe.ri 
makt.Jd1r. illln olunur. (7318) ~. o WIW. 
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SAYFA-4 

c r yon lmi o yor 

lKDAM 

' tik kabiliyetin, zekânm, teknigin 
ne demek oldugunu gostermck için 

Fikretten daha iy:i nümune buln. 
mazd1k. 

-·~ 

10 - B. TE~RIN - 19!!.--

T ürk Millî güre§ takrmi tamami-

Hulâsa, Fikr t !utbolcü dogmus. 
tur. Onun futbohi bu ya~ta b1rak. 
rnas1 sadece büyük bir kay1p degil, 
kendisinin de inanam1yacag1 bir 
hadisedir. ilk §Ulesi Ctvîziikte go 
tülcn ve Fenerbahçedc· tarn mâna~ 
sile parhyan bu y1ld1zi, bana üyle 
~eliyor ki seyTefügimiz her ,.;olaçik 
arataeaktlr. Ben kenili hesab1ma 
Fikreti gënnemege çok zor :ih>a. 
cag1m. • 

BAS, DiS, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
le dallri/mag\J a namzet gorüniiyor . :;~î :er ~~0

~~~:~:z::ri~e 
Nevralji, K1r1khk ve Bütün Agr1lar101z1 Derhal Keser 

0 ismmm yazilmas1ru istem~yen Gala 
lc:abmda günde 3 ka~e ahnabi lir. Her yerde pulJu kutulari israrla isteyiaiz. 

-----~~----.. --------__;:'--
Fut bolü terkeden Fenerbahçeli Fikret hakk1nda 
tan1nm1~ baz1 sporcular1m1z1n ihtisaslar1 

1 tasarayh btr zat Fikret için ~nla
n sôyledi: 

•- Zekilcrden, Bekirlerden son. 
ra yeti§en bir yildiz da Fikrettir. 
Fikret futbole biz.den sonra ba~
iad1gi halde hepimizi bir anda geç. 
ti. Onun rohre1i Ç<>k Jasa bir za. 

istanbul Lev mm ÂmirliUinden Yerilen Hari ci Askerî K1taat ilân' 1 
Bir sene içinde milll gür~ taki.. J iken bugün bütiin bunlar tarihe 

m1miz iki e§-'liz veyennin doldu. kar.l§Jll.i§ bulunuyor. Adamak1lh 
rulmas1 imkânslz yildiz kaybet. bir gül'e§ maçi bile seyredemiyo. 

Fikret hakk1nda ta- manda bütiin Türkiyèye VC hattâ 

. A:;agida yazih mevadln kapah zarl eksiltmeleri hizaJ.annda yazih gün, saa.t ve DN1b.allerdeki askerl satma~ 
kom1syon1arinda yap1lacaktir. Tallplarin k.anunt veslkalarile teklif mektupla.nn1 lhale saaUerinden bir saat evvel 1)1 

Avrupaya yayildl. 1930 senesind~ 
Viyana muhteliti maçuu ddare et. 

mek üze~ ~hrimize gelen m~hur 
italyan hakem Mësyë Mavro bile: 
cAvrupada bu klâsta futbolcü az. 
di.r. Bana bir Avrupa muhteliti 

oldugu komlsyona vermelerl. Evsaf ve §artnameleri kom.lsyonda aorülebilir. 

n1nm1§ sporculanm1• 
z1n mütalealan 

Cinsi Miktan Tut.an Temlnat.1 Îhale rfin, saat ve mahalli, 
mi~ti. Mcrsinli Ahmet ve Adnan. l"llZ. kilo Lira Lira 
Senl>eree süren amatër müsabaka. Bundan b!r ay kadar evvel Ad
larmda rnümtaz rnevkiler eldoe e. nan profesyonelbge geçerken iU 

Saman ·U8,00() 15,680 1176 20/10/941 15 Îzmir Lv. Amirll&l 
21 c c 15 Îzmir Lv. Amirli.gÏ· Kuru 1asulye 

Gaz yag1 
27,000 5,670 425,25 

den bu gürt!§Çiler profesyonellik- sozleri ooylemi§ti: Bi.rk~ gün evvel, millî tala.mm 
ve Fenerbahçenin gëZJbebegi Filc
retin fu,tbolü bi.raktiguu yazm* 
tlk. Bu hususta · b6zi ta.n:uum§ 

'15,000 80,000 2250 20 c c 14,30 Sankam1~. 

lerini ilân etm~rdir. A~ sùtlet •- Bu kadar seoodir bu i§C e. 
Türkiye ikincisit Sarnsunlu Ahmet mek vel'Clik. Ça~1k., çabaladik. 
te bunlara iltihak ederek profesyo. Türk milll formasm1 Avrupalarda 
nel o~ur. serefle gogsümüzde ta~dik. Buna 

Er k.ilimi. 4000:5000 6 beherl 1875 Il c c 18 Balikesir. 

yapma salâhiyeini verseler 
derhal w hiç tereddütsüz .F'ikreti 

i;;imdi haber verildigine gëre ragmen li'Îmdi l112Jimle alâkadar o. 
profesyonel gÜre§ organfaatërleri Jan yok. Yevrniye 150 kuu~la bir 
Türkiye ve Balkanlar Greko Ho. i~te ~i olarak sabah'tan ak~ma 
men ve rerbest güre~ §Bmpiyonu kadar çab~1yorum. Bu para beni:rr. 
milli takunnruzm gëzbebegi Ço. gibi 90 kilolu'k bir gür~inin roide. 
ban Mehmede dP. müracaat ederek .sini bile doyurmaz. Saga rola el aç. 
kendisini proiesyonel olmaga da. maki.an, büyükle ba§vurmaktan, 
vet etm · lerdÏ'r. himaye istemcktt>n ise profœyonel 

sporculara Fikret haklunda ne dü.. oolaç1ga koyar ve yanmda Orsiyi 
En idareli 

,LAM BA 

Eger organizatorler maksatla.. olmayi tercih ett:m. 
rmda muvaffak olurfarsa bir .za_ Adnamn sazler.i hcr b!r.inin ye. 
manlar Ballronlarda ra.kipsiz olan ~i senel:ere mütcvakkif bulu. 
ve yalruz Avrupada degnl bi,itün nan gür~ yJld1zlanrr1zm bugün 
dünya güre§inde 90k mümtaz bir ne kadar ihmal edilm~ hir haldc 
tr.evkdi bukman mrnî güre§ tak1. oloduklanru aÇJkça gëstermektedir. 
n11m1z adamaJ...-ilh zay1fliy.aeak de. \ Yine ald1g1m1z habcre gëre Ço
mektir. ban Mehmet, kt!lldiisnc yap1lan 

§Ündükleri'ni sorduk. Bize verdik
reri cevaplan aynen yaziyoruz: 

Milli atet FeneTbahçeden Fürü. 
zan Tekil d.iyor ki: 

c- Fikret, benirn gol'Clügüm 
Türk fotbolcülerini.n berbaium
dan en iyisidir. Ayagmdaki arua
mn spor ha ·atma ne de:rece tesir 
cttigini bilm.iyorum. Fakat :ra~1m 

dü~ünecek olursak Fi'kret sadece 
tek11igine dayanarak daha on sene 

0

0ymyabilirdi. Futbolden çekilmesi 

her bak1mdan bir kayipt.J.r. Türk 

fiutbolünün t scllli bulacnf.h bir 

oynatmrn.> Dem~i. Bu Fikretin 
k1ymeti ha.kkmda s<iylenecek .sO.z.. 
le.rin en büyügüdür.> dem.i§tir. 

Zeki Rtzanm sozleri: 
Nihayet eski millî tak:un kapta. 

ru Zeki Rtza da ~an '&êiylemït.
tir: 
•- Fik.re, Tiirk fulbolünde ye. 

~en yildazlann sonuncusudur. 0 
talumuu dilima zafcrden zafc. 
re ko~tunn~ bir futboküdür. O. 
nun en büyük mcziycti topu a_, a. 
gma ald1g1 zamnn rakip tarnf için 
büyük bir tehl ke olu§udur. 

Fikret fuHbolü genç ya~ta bi. 

Nitekim bir zamanlar, Hü~cyin, bülün parlak teklifleri reddclmi~ 
Ya§ar, Yu uf Aslan, Sa1m, Anka. vc her ne pahasma olursa olsun 
rah Hüseyin, Mersinli Ahmet ya. rnil'li küme forrnay1 gëgsünden Çl

hut Adnan, Büyük Mustafa ve Ço. kanmya bir türlü raz1 olmam1~trr. 
ban Mcbmctten müreklrep fcv. Gënül ister ki müthi§ bir lâkay. 
kalâde kuvvelli ve bilgili milli ta. diye terkedilm:~ bulunan bu milli 
lum1m1zdan kim kald1? sporla yeniden ye '!'Sash surette a. 

rakma.:a cidden )'ICri dolduru1 nas1 
nokla vard1r; Fikret §ayet antre. güçtür.• · 

réirlük yapmak isterse e§Îne b:rkaç' =ïÏilÏ~ÏÏÏ~~ÏÏÏÏÏÏ~~------iiÏiiïii~~~~~~~-.;ÏÏÏ;a 
tl"vir t-esadüf edcmiyecegimiz bir l,•••••H••b••••y•!-
hoca olaeakhr. Onun yet~mesini ar iye edek su b a y Okulundaki 
ve ~ih1·etini yakmdan gërmek zev. Sabnalma Komisyonundan: 

Küçük Hüscyin ve K.enan orta. lâkadar olrnaga hac;lansm. 
kini tamamile degilse ·bile oldukça 
tatm1~ bulunuyorum. 

da gërünmüyorlar. Olimpiyat ~~ Hikmet Canseven Bir futbolcuya lâz1rn oLan atle. 
p:vonu Y~am bu §'am"';,.onlugu -----------------------------, 

ka:canmaslie beraber spor için kay 1 Deniz Lcva"t1m SatmalmaKomiayonl11 llânlar1 
bettik. Yusuf Aslan ve Saim güre. 

Marmara Ussübahrî K. Satina ma 
Komisyonundan: 

§i b1raktilar. Ankarah Hüseydn 
sakatlancllktan sonra bir türlü dü.. 
:œlemedi. Mersinli AhmeU.e Adnan 
profesytmel oldular. Büyük Mus. Cinsi Kilo su Tekli! o!unan Teminau 

!i9t Lira K. tafay1 aylardanb ri minder üzerin. 
de gërrnek bile k1s:net olm1yor. 
Çoban Meh~ed~ gclinee, ooun da 
5'imdi profesyonel olacagi sôylenip 
duruyor. Eger bu tahakkuk edecek 
olursa millî gilre§ taki.rmmllzm ü. 
zerme bir bardak soguk w içmek. 
tcn b~ kayapac:ik ~ kalmaz. 

Milli gü~ tak1rrum1:1;m bu da. 
g1lmas1 ve zayiflamasmd:in kimlf'. 
r;n mes'ul olduklamni ara~lirarak 
degilfa. Eski kuvvetindcn çok ~~y. 
Ier kaybeden ve bir antrenêir<lrn 

Kosele 5000 427 3202 50 
Sari vaketa 3000 -!45 2002 50 

1 - Yukartda cins ve mlktan 7az.ih iki k11lcm kundura malzcmesinin 
16/9/941 günûnde .'• pllan pazarhgrnd~ h:zalnrm-!a yaz1h teklif olunan 11atlar 
yüksek i;'irüldill';• -,den yeniden p;.~Jrhk a eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Pazarlll... 11/l incite~rin/1141 cuioortesi günü saat 11.30 da izmitte 
rersane kaplsmdaki komlsyon binasmda yap1lacr1khr. Bu malzCine blr vcya ay. 
r1 a,n talip~rc i:.i:i!C' cdilebilecegi gibi §artnamelcri de bedelslz olarak komis
yondan ah:i~bil'r. 

3 - l'azarhga 1~t1r:ik edecek istckl!lerin b:i gibi ~leri yapilldarma dalr 
ticaret vo:-.iik lar1n \ h.zalarln.da gëlstcrilcn ltminatlarile blrliktc muayyen 
gün ve s:i&tte kul"li0 yona n,ûrarc<.:lari. (8887) 

* Marmara üssiibahrl K. sat1nalma 
komisyonundan: 

- Kapah zarf ususile 30 ton ye$il mercimek satm ahnacaki1r. Beher 
kilosunun muhammen bedell 20 kuru' olup tutar1 6000 lirad1r. 

2 - Ev~nf ve hususl ~artlar Topkn p1 Maltcpc askerî satmalma komisyo
nunda gôrülebllir. 

3 - ihalC'si 15/10/9!1 çar~nmba günü saat 16 da komisyonda yaplla.. 
cakhr. 

4 - Îstekliler mezk(lr günde !hale saatinden bir sant cvvcl Ille tcmlnat 
makbuzlnrile tekUf mektuplanm kom!<yona vcrmelerl. (8408) .. 

1 - Kapali zarl usulile 35 ton Jruru fasulye satin ahnacaktir. Beher ki
losunun muhammen bedell 25 kuru§ olup tutarl 8750 llrad1r. Muvakkat te
nùnall 6':62 lira 50 kuru~tur. 

2 - Evsa1 ve hususi $31'tlar To, kap1 Maltepe.s.ln.dc askerî satmalrna ko
misyonunda gôrülebilir. 

3 - ihalcsi 15/10/941 !;ar§amba günü soat 11 dC komisyonda yapilacak-
hr. 

4 - istcklilcrin mezkûr günde ihale saatinden bir saat evvcl muvakkat 
teminat makbuzlarilc tekill mektuplar1m komisyona vermi!leri. (8407) ... 

1 - Kapal.! zarf usullle 35 ton nohut satm almacaktu·. Bcher kilosunun 
muharnmen bcdeli 17,5 kuru$ olup tutan (6125) lirad1r. Muvakkat temlnah 
'459 lira 38 kuru§tur. 

2 - Evsaf i;e hususi sarUar Topkap1 Maltepcsinde Satmalma komisyo
nunda gël~ülebilir. 

3 ~ ih:l.lcsi 16/10/941 pcr~embe günti sat 11 de komisyonda yap1lacak
tlr. 

4 - Tnlipler belli günde n'<IV:•kkat temlnat malrbuzile teklif meklup-
Janm mat 10 da kom'syona vermeleri. (8525) • 

bile mahrum bulunan bu mdl!î 
sporumuzun bugünkü hali eidd<?n 
ivürekJer aC'ISI.'Chr. l:skiden ayni · 
sikloette yekdigerine çok yakir Kilosu 

Sade yag1 Hân1 
Tahmiui Jiail ilk temlnah Eksiltmelerj Kapal1 zarf usulile 19 ton kuru üzü1n mtm almacakt1.r. Beher kilcsu-

lruru~ Lira Gün Saat nun muhammen fiyatl (51) kuru~tur. Evsar ve hub-us! ~arllar Topkap1 Malte. kuvve~te müteaddit aslara roalik 
45000 .1 ~6 5200 161101941 15.30 pcsinde askPri satmaln.n ko~iisyonunda gëlrülcbi!ir. Îhalcsi 20/10/941 pazar-
40000 176 4770 17 /10/941 15.30 tes! günü saat 11 de komt>yonda Yll):nlacaklir. Talip olanlar muvakkat te-

l - Yukar1da miktari yaz1h ik! kalem sade yag1 .. yri surtnam~de ve hi- m>nat makbuzlarilc tekli! meldupkrim mat 10 a kadar komizyona vermeleri, 

(1189-8809) 

Behei; kllosu 84 kuru$tan 21,000 kilo sabun kap&ll zar!la eksiltmeye JtOO: 
Mll§tur. Ibalesl 20/10/941 pazartesl günü saat 11 de Erzurumda askerl sS 
tmalma komisyonunda :i-apilacal!!\lr, Tahmin bedeli 13,440 lira ilk temin311 

1008 lirad1r. Evsaf ve ~artnamesi komlsyonda gorülür. Taliplerin kanunt vri>• 
kalarile t'eklif mek1uplarm1 ihale saa tinden blr saat evvel komisyona ver111e 
Ier!. (1164-8753) 

* ~atida yazw mevodln pazarlllc:!a eksilt.m~leri h1zalannda yazrh gün "4 
saa.'1.1.erde Had1mkoyde askerî AUnalma komisyonunda yap1lacakbr. TaUple-' 
rin % 15 tedn tlarlle be~iilerde ~ · da bulumnalar1. 
Cinsi .Mi.lttan itwle gün ve s;;.ati 

kilo 
Saman 300,000 16/10/941 11 
Odun 250,000 14 c c 14 
Odun 250,000 14 c c 11 
Kuru ot 300,000 16 • c 15,30 
Kuni ot 300,000 16 c c 15 
Saman . 300,000 16 c c 14 

(1218-9038) ,,. 
Beher kilosu 13 Jruru~tan 48,000 kilo nohut kapal.! zarfla eksiltmeye JtOll' 

mu~tur. Îhalesi 17/10/941 cuma günü saat 14 de Ïzmir Lv. Amlrligl sa11na1' 
tna komisyonunda yap1lacaktrr. Tahmln tutan 6240 lira 11.k teminat1 468 lil'3' 
dJ.r. Taliplerin kanunt vesikalarile tekli.f mektuplarm1 ih.'.!le saatinden blr sll~I 
evvcl komisyona vermeleri. (1168-8757) 

* 30,000 kllo me~e komürü açlk eksiltmeye konmu$tur. ihalesi 20/10/941 

pazartesi günü saat 10 da Eski§ehirde askerl satmalma komlsyonunda yaP1' 
lacakhr. ilk teminat.J 174 lira 38 kuru~tur. Tatlplerin belli vakitte ko!l'l!!' 
yona gelmeleri. (1156-8717) 

5000 çi!t totin allnacaktir. Pazarllk!a eksiltmesi 31/10/941 cuma günü sa~1 

11 de Ankarada M. M. V. Hava satmalma kom!syonunda yap1lacnkhr. $artn~' 
mcsi 220 kuru§a komisyondan alimr. '.rahmin bcdell 43,750 lira kat'i tcmwll11 

6562 lira 50 kuru~tur, Tallplerin belli vakitte kom!syona gelmeleri, 
( 1214-8994) 

* .A,sapdaki mevadm paz:irhkla ek.siltmeleri Sel>wye komhyon l:>inaslnda Y8' 

pilacakllr. 'faliplerln 27/10/941 günü lti.zalannda yaz1h saatlerde komisyo11' 
gclmelen. 
Cinsi 

Tel balyeli saman 
Kok veya somikok 
Tel b:ilyeli ot 
Odun 
Kuru ot 
Saman 
Odun 

Miktan 
ton 
700 
600 

1000 
500 
300 
250 
600 

* 

Teminati 
Lira 
44.62,50 
1575 
8250 
1305 
1650 ) 
1062,50 ) 
1305 ) 

ihale santL 

11 
17 
10 
14 

15 
-lJ040) 

A~ag1da yazth baklr kaplan ka pah zarlla llksiltmcye konmu§tur. Ïll·q· 
lesi 28/10/941 günü saat 10 da Merzifonda askeri satinalma komisyonu11d~ 
yap1lacakhr. Taliplcrin kanunl veslkalarile tekliI mektuplannl !hale saatindCll 
b!r saat cvvel komib-yona vcrmeleri. 
Cinsi Miki.an Akirhi!l 

Büyük knzan 
Küçük kazan 
Karavana 

adet kil) 
25 30:34 
25 20:24 

2500 2,5:3 

Tu tan 
lira Kr. 

2167 50 
1530 

_E,125 __ 
1711,69 

(1222-9042) 
22,822,50 Yeni netrlyat 

lngilizce ogrenmek 
isteyenler 

:r;alarmda 11.ôstc• 1IC'11 günlerde kapah zarf usulile cksiltir.eye konulmu~tur. w (8575) 
2 - Sartnau.derl, 45 ton olanm 396 vc dil;crmin 352 ki:rt1~ muknbillndc ,... • · .. . r t k . . 3000 kilo sade yagi alinacald1r. 

komisyondan ;ilmitbilir. Bcher k1.osuna 55 kuru~ n unuJnn 4(1000 kilo koyun eh 27/10/941 pa- . .. .. 14 30 d 1 d kerl 
Pazarllkla eksiltmcsi 13/10/941 pazarte' 
satmalma komisyonunda yap1lacakt1f· 
vakitte komisyona gclmeleri. (1222-9044) Yusuf Ziya Kalafaroglu'nun tn. 

gilizce konu§1Da kitabm1 almalJ • 
d1r. Sati§ yeri Îkbal kütüphanesi. 
Fiat.i. 50 kuru~ur. 

3 - Ekslltmeyu i~tirak edecek isLt·klilerlm, bu gih1 i~lf'rle alâkall olènk. zm1"•i g&inü saat 16 da knpall zarf usuli eksiltme ile Hi.ale edilccektir. $artna- 1 ~ g~nut 5~15 li' d a .f0~ ~ a. asbelll 
la111na da.Ir mallnlll tlcaret odal:irm ilan alacaklan ticarel ves1kalarm1, yµ· mesi he• gun komisyonua gur~lebilir: llTuhammen bedcli 22000 lira olup llk te-1 em na 

1 
ra ir. a P erin ... 

ka•.1da hizalarinda y ,z1h muvakkat te ninalli!ril·? b1rliktc 2490 say1h kanunun minah 1650 llr<>-lir. J<rtek!Ilenn b~lli !(t.nde nrnayyen saatten bir saat onceye 1 

tnr.ifat1 veçh!le t::mzlm edccekleri tek if mcktcp1nrm1 muayyen gün ve saat- kndar tekli! mektuplar1J11 kanum ve3 kalan ile blrlikte Fmdikllda sat.Jnaima 
ten tam bir saat evvelin~ kadar komis}on ba~k. nlli;i1na vermeleri. (8690) \ komisyonuna vermelcri. . {8972) ' 

~ag1da mlktarl yazJ.h üç kalem odun ayn ayri pazarlllda satin almaca!C' 
t1.r. Taliple1"1Jl 11/10/941 cumartes' günü saat 11 de Had1mkëly civar1Jld' 
Yas~1vlran koyündc askert satmalma komisyonuna gelrneleri. 

~ Miktan Teminat1 
- Pek k1skançt1 dcgil mi? ... E-1 Gaston Buzye, l;i.mdi parmaklan j :-- Ben mi k1skanacag1m? ... Ki. 1 ---

sas.i1 bu k1,;kan._:hk yüzünoen ~1- \..eg1nin koltuk alUarmda 1slik fil? ... Bunu mu?... . ton lira 
z·nle "ç ay Iron di... çah)·o rn gibl bir hal almaga ça. - Daha sôy.nyecegmiz bir §ey 

600 1800 
• ? · L''kl , 700 2100 

-Jfoyir... lll?1:;ordu. var m1. ... S1z o eD§.... 1 700 2100 
- Hayir rru? Ba ka bir sebep mi - Séiyk: bakay1m Lokknl;, k~p- - Hayir! 

va1d1? ' ,. tan oldürüldüktEn sonra gem1yc - Buzye?... --------------------..---------R S.ON SEF \ '(1226-9046) 

- Nasil isterseniz oyle 
edm! 

kabul 'bir gëz ath. Bi1J1assa tclsizciye, 
yeis içind'C bulunduguna hayret e. 
diyo1mu~ gibi, uzun uzun baktJ DcrmÜi gibi telsizci omuzlar:m1 

s.ilkti. 
- Kim? 
- Rihtun kaianhkh ..• 

- 0 halde katilin ayagmda sari 
iskarplnler oldugunu niçln ~d<lia 

ettmiz? ... Yoksa sizce .malûm olan 
hakiki katili kurtarmak için mi 
boyle sëyledi:niz? ... 

Delikanli iki elile ahuru s1kti: 
- Artik tahammülüm kalrnad1! 

cilye inledi. 
- Cevap veriniz? 

• - Hayi.r ... Ne isterseniz yap1-
n1z ... 

- Ôteki §ahidi getirin ... 
Kap1 açilmca A.del nefsine itl. 

madJ. oldugunu gëslermek istiyen 
yapmaclk bir tav1rla ilerledi. va. 
ziyeti anlamak )çin etratmdakilere 

- Kaptan Fallu'nun st'fer de. 
vam ettigi müdde!çe kam:irasmd.'.I 
sakladigi ve sizin de metr ·iniz o
lan kadim §Ü.phesiz tamrsnnz de. 
gil mi Lëkl~? 

Telsizci kadma soguk bir nazar. 
îar bakt1. Adel genci tebessümile 
te§vik etmck için ~mdiden ùudak. 
lar1m a91m~h. 

- Taninm. 
- Hulâsa, gemide bu kadmm 

eti afmdan donen üç ki§i var<l1: 
Siz, kaptan Fallu ve ba§Jllarl:inist ... 
Sizinle hlç olmazsa bir k<'re jral. 
d1 ... Ba~ak:i.mst emeline 11.ül c.la. 
mad1 ... Kaptan bu kadmla oranv. 

daki münasebeh biliyor muydu? 
- Bana hiçbir ~yden bah.set. 

medi. 

Telsizoi "mdi k1pk1rruiz1 kesil. tlondügünüz zaman Adel kam.ara- - Ben masu,num ve beni ser- 1 
m~ti. Nereye bakacagzm bilemi. d« kilitli miydi? bcst birakmamz1 istiy rum... 1 
yor w ç-abuk çabuk konu~uyordu: - Evet! - Siz? 1 ~ istanbul Komutanhg1 Satmalma Komisyon·u . ilânlarl 

,. I& _:.._ .. .Y ... ll • t' • • _,;.,., - • ....... ~ _-..ç • .. 
- BC>lki dr k•.skand1g1 için be- - $u halde kaptaru ëldünne. Adel dudaklarm1 bayuyordu, 

nimlc- koru~madi. .. Bilmiyorum .. mj!?tir! . - Ben .... bir kinruz1 kalem dar. Pauirhkla 58 adet soba tamir eltirilecektir. Pazarllii 14/10/941 sali giill~ 
- Size cmniyct etmemesi veva - Hay1r. bunu demek istemc. besi. Ne diyey.im tilmem ki ... -ay. saat 11,ao da yapllacaktir. Sobalarmgorülmebl için her gün ve 4i alm:ik !! 

. b - b • .. y . d . . teyenlcrin belli gün ve saatte tekllf edeceklerl fiata gore kat'l temm· atlan ce 
K·in agtamas. içm ai?ka bir h"ebcp c1m. ·· emtn è cri m.·· naya b!r baki~. Bütün erkekler d ? Lëk 1 b l · d l' k t "' birlikte Flndikhda satlnalmD. komisyonuna g~lmelcrl. (8944) 
var rniy 1 · .en~ :isa 1 ~iyor u. a a nankordiir~ ... Demin ~u çocugun ,,. 

- Ben .. Hayrr yoktu ... Hakk1. bmi.s.c-r G~ra<l sükûnelle dcvam 1 

K 
'·- d tt' neler séiyledigini i§ittini7 ... Halbu 6X32 ~badmda 30 adet patlnaj zincirl 13/10/941 pazartesi günü sr.•

1 n.z var... 1s,...myor u... e 1: • 
- Adel'in kamarasma gir;rkc>n _ Gaston Buz""e sizin kapta.111 ki ben onun için bir çilg:mhk ta 11,30 dn pazarhkla sat~n ahnacakt1r. $arlnamesi ber gün komlsyonda gor~ ., . . . .. 1 lebilir. Isteklllerin tek.li! edecekleri fiat.a gôre kat'i temillatlar1 ile bir!JI< 

ne gib' bir hissin t('siri altmda èiltlürmctliglnizi S.Oylüyor ... S•z o- yapabund1m... Naf1•le ban.a <•yle Fmd1khda i;atmalma konusyonuna .celmeleri. (9050) .J 

idiniz'? 1 nu itham eltikten sonra sëz!eri.n~- bakma Gaston... 9imdi eger be- ~ 
Sükû1. zi gen ahyorsunuz... Belki hepi. nim fikrimi ëgrenmek isterseniz 1 L Â N 
- . Onu seviyor muyclunuz? niz de cürüm ortagiSm1z? ben bütün bu gemi hikâyesi ide 
- Hay1r! Buzye, yme küplere hindi: bizim bilmed:igimi'Z birtaknn ~""-
Bu cevao sert bir sesre veril. 'T kk'' de · F k t ·· - ' - ~ ur e rnn. a a gLt- ler oldugunu zannediyorum .... Ge-

nù§tt. Adel alay etti: nün birinde bir cinayEt i~liyecek mide bir kadm hulundugu anl §l-
- Te~ek.kür ed 'rirn, ·~k lerb.. 1 • b 'b' l · ~ o.ursam yani unun g1 1 11r... lmca bunun her §'eYi izah ettigi 

yeli bir n--cukn.u~s1•n' ... Madem- Bir... zannedildi ... Ya i§in içind ba~ka 
ki beni sevmiyordun son günc ka. _ Kâfi! Adel i.kinizin de met- bir ~ey varsa? 
dar niçin ctraf1mda Jol.a~lin? ... resi olduguna gore ikiniz de kap. _ Ne gibi bir ~y? 

Yal~n m~ soyl~yorum?... Karada 1 t~n~ ~1skançhkla ëldürmÜ!; olabi. - Ne bilPyim ben? ... Polis tle. 
seni bekhyen b:r k:id:n vard1 ... 0- J·;rs:mz... gilim ki ke§fedeyim ... 
nu da biliy-0rum... Buzye alay etmek istedi, (Devanu var) 

Motorlü vas1talar 1çin ycdek parça yaptmlaenktlr. Bu isi yapmag;i ta~ 
olanlar1n 15/10/941 gününe kadar Ank.arada M. M. V. Harbiye da!res rit• 
setine müraca;itlan. {8854) ___./ 

1 L Â N 
_.,-it~ 

Muhabere taburuna verilecek arpa brma makinesi için . tanz.im ""o~ 
10l>603 say1l1 ayniyat tesellüm makbuzu zayl olmu~tur. Hükmû olmadl!I' 
olunur. (1228-9048) 
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