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TURK·· ALMAN 
ticaret an1a,mas1 

Alm_anlar Blldiriyor 

Azak'ta 
çember 
daral1yor 

r·-------
ÇÔRÇIL'IN 

VAZiVETI 
SARSI LM I~ 

, 

1 Muhtaç halk1 J 

jnsafs1zca soyan 
bir müessese lki devletin 1941 Haziran1nda yenilenmi~ olan, 

an' anevi dostlugundan dogon yeni anla~may1 
memleketlerimiz için, ayni zamanda hem ikt1sadi 
ferahhk, hem de siyasi itimat yaratan iyi bir ba· 
ri$ eseri olarak büyük memnuniyetle kar~1ltyoruz 

MALZEME YÜKLO 

Yirmi tren 
tahrip edildi 

VIAZMA'DA 

Ruslar1n ric'a t 
hatt1 kesildi 

lngiliz kabinesinde 
baz1 degi~iklikler 

bckleniyor 

Sebep te Rusla
r1n ugrad1g1 son 
muvaffakiyet· 

Yüz parahk bir çorek a§iran sefilin yaka
s1na sanlan adalet mekanizm~huz bu hay• 
dutlann yakas1na ne zaman yapa§acak ? 

Y azan : Murad Sertoglu 

(YUISI 3 ilncü aahifede) 

Yazan: ABÎDÎN DA VER 
sizlikler imif 
Nevyork, 10 (A.A.) - Londra

.dan ~ri.ka a)anslarwa bildirlli
yor: 

Ruzvelt'in 
Kongreye 
mesaj1 

'\.8 alchzb 'ismile apropafan • f 
V da·, çiklak adile de ·1•1an. 1 

d' Türkiyeyi bir Alman teh • 
•t ve taarruzuna maruz gijster -

lllege çabalarken Türkiye ile Al·· 
~anya yeni bir ticaret anlaJmllSl 
llnzQJamnk suretile iki millet ara. 
~ndaki dostlugu ve iyi münase •• 
•Uer; teyit effiler. 

h 'l'iirk - Alman dostluk havasuu 
Uland1rmaga çah§an propaganda 

t~e Yalan, §imdi de §oyle diyuek • 
tr: 

. - lyi amma ticaret anlapns51 
~~alamakla Alman tazyi.k ve teb.. 

dinden, hattâ bir Alman taarni
~ndan kurtulamazsiruz: Almanya 
, . ~9 Aguslosnnda Sovyetler Birli
ki lie de geni§ ülçüde ikhsadî bir 
~nla§ma yapllll§; sonra müteaddit 
~car~t .. mukaveleleri imza etmi§ • 

· Butun bunlar vc Sovyet Rus -
Y~dan muhtaç oldugu maddeleri 
: lllas1, Almanyay1 1941 Haziranm
ta bu memlckete taanw• etmek • 
e11 ve bugün Kmlordi.• imhaya 

Salimiaktan menedemem~tir-
lluno verilccek cevap fUdur: 
- Türk _ Alman müaasebetleri, 

.\Iman _ Sovyet müaasebetlerine 
~~nzemez. Türkiye 1914 - 18 bar -
. 1nde Almanyanm müttefiki idi; 
;lti millet arasmda silâh arkada§ • 
~!:indan dogmU§ bir dostluk var • 

L Oorpten sonra, aradaki ittifa • 
)(u, kendiliginden ortadan kalkmt§ 
0~1Ilasma ragmen, Almaaya ile Tür 
~Ye mütck.abilen bu dostlugu mu. 
~laza etmi§lerdi. Almanya, Tür • 

Bll11lmet, llo1ko
'fadan Stallngra
da nu çeklllyor ? 

ingiliz parla.menw mahliJlerinde 
hâsll olan ka.naate gore SovyeUe
rin ugTnrl1k.lan muvn!faklyet!'lizllk
ler ÇOn:il hükûmetinin vazjyetini 
sarsrnl.§tir. Ayni mahfillerde bu ha 
lin billihare Îngllli lœblneslnde 
baz1 degi~iklikleri inlaç edcc<>gi 
ilâ\'e olunmaktadlr. 

Baz1 kimse1er A\.Tup:tya ~rerl 
bir kuv\'Ct gC:.nderilmcsini. ve 
garpte bir kara ta<trruzuna gec:il-

Berlin, 10 (A.A.) - Abnan or- mes!ni w;siyc <>lmcktedirler. Di-
duan Bll§kumandanhgmm tebF- ger ba1~ kimsekr ise madenlcrin 
gï: ve ~imendlicrlerin n1fl1ilejtlrBme-

Bitarafhk kanunu. 
nun tamamen degÎ§• 
tirilmesini i s t i yen . 
reisicümhur dediki : 

Azak denizi, Brianks ve Viazma si ve ;skerl hlzmctc elvcri~Ji bil-
yakmlarmda çevrilm~ olan düs- tün ingilizlerin selerber edÙme- " itlerin meydan 

.. sine matuf baz1 tedbirlc-r altrunas1 -
man kuvvetkri dünkü gün daha U! d ·1· 1-' · OkUyUC.Uft8 mu""58• sure e ah.i 1 cep lt."Ue -tyenl btr T 
ziyade &Llo~inlm~r. usuh lhdas edilmes! tara!landir- TUrk- Alman mus· 

tarak bayannamesi 
Bundan ba~a cephenin merke· !or. Fakat inglltercnin te;adQ!l o- &de etmiyecegiz,, 

~~e. açhgnruz 500 kilometre ge- yunlar oynayan Almanya !je aynl Va~lngtcn, lO (A.A.) - Ruzvcll bila.-
ni§hgmdeki gcdik doguya dog1u ahenge uynrak en büyilk tehlike- ra!hk kanununw1 ilgasi haklunda kon-
derinle§tirilmi~ir. Eh~mmiy. eth ler.i güze aJn1 a~i Jâz.un gcJdîl:inde greye, &riag1daki nicsajl gfu1dermJ$hr: 

herkes müttP!iktir. 11. 

(!Souu, Sa.. 33 ~S'.:û.~6~)-~::::::'.:'.:~~=:::::::::::::"=' «..-uner.kanin bitara!ht1 hnkkmdalri 
-------- .- • ,. 11.k. kunw1 1935 de kabul edildiiindcn Bulgaristanda mem

nuniyetle ker§dand1 
ber! dünya dnrumunda büyilk dei1$1k- t hkler oldu&u hepiinwn JJlDlOmudur. 

1H1 a Il" If:» V a z D '° e t g 1939 b11ara!hk kanunu ise dunyaya 1a_ 
'fi l'akkum içm yop1lan Nazi te~ebbüsünun Sofya, 10 (A.A.) - Bulgar &b&..111 

1 5-l:•--===-=-----""""""=""""""~"""""" .... ~ ====. haklki ehemm.yetim Amerlkanln kav- mabaf11i, Tilrlt - Alman m\lflerek be-

M k d 
•• •• ? \ r•yamad.i;1 bir zamanda k.abul edilml§- 1annamesinin, Bulaaristan'm mihver 

tl llak1kat ~dur· dev~llerlle birllk.te Türkiye';i1l müt>e-OS ova u~uyormu. .Yen!Avn.pa~rb1runbakiklbirharp vecdh bir bareket ;vapma.k ilzere ~-
~ o n:!ilib, ;·e b:ribirlnln kllq~ ma dllùL kerl bazirhldarda bultmdufuna dal>-

~ oliln ordulann hakkilc muharebe olarak ecnebi lcaJrnaklardan swin ha· 
eLmcden zaptolunamaz .Li:tihkArnJnrn a.r.. ber1erin !am ve kat'I tekz.ibl ihtivn et
kasinda kalacJklar1 hik:\yea!nl t!luledik. mekte ol<f\,ti'unda müttetlk.tlr. 

-------
Moskova ve Londradan gele 
haber~er, Sovyet ordular1n1n du
rumunu çok mü~kül, hattâ ümit-

Bu hava lçlnde bitarafh; k&nunu ma.. Bütün gnzeteler, Berlin ve Ank.8.ra. 
kul gôzüküyordu. Fakat 0 !.drr.an Ma- hükûmeUerinin bu beyannamesj,ne ba1 
jino h.,tt, d• zapt.edilmez samhyordu. sayfalannda yer vennektedlr. Bulgar 

0 zamandanberl, JiOn iki korkunç y1l rnatbuaU, Türkiye ve Bulgaristan ara .. 
Jçir.de harp k1tadan k1t'aya yayùm1>tir. smdaki iyi münasebetler üz.erinde !srllr 
Bir çok memleketlcr !etbedilmij;, bü- etmekte '"' blr kaç gün evvel Vama'da 
yük sehirler barabeye dOnmüs, s:ivil ve bir putuk veren Sobranya reisi Kalo· 
asker milyonlarca .ir.!'>Jn OJmü~tür. Ma.. vun .Sofya lle Ankara arasmdakl m~ 

naseebllerill dostanC vasfmdan dnha. 
lûm hâdiseler lta~?Sin~a bitarafhk k•-
nurunun tamamile degiJlirllruesi làzlm fÜkSek ve ~imdiye kadar olmad1jjlndan 

!en haberler çok açùc bir ~ekildl geldlgini mudrik bulunmahy1z. ôdünç fa.la iyi niyetlerle m•ibu> olduj!u ve 
géistrrrnektedir, verme ve kiralama kanunu naSll bar- ne Bulgaristan'lll ne Türldyenin birÏ· 

siz bir vaziyette gosteriyor 
Yenin di§ ticaretinde, ierek ah

ti, gerck sahe1 olarak en mühim 
Intvkii tutuyordu. Almanlar, Tiirk 
dostluguna ktymet veriyorlardi. 
~linan - Türk münasebetlerinin 
/\.u an'anevi iyi tekline mnkabil, 

1-lllanya ile Sovyetler Birligi ara
:•n~a, bilhassa nasyonal sosyalizm 
lt~•dar mevkiine geçtikten sonra, 1 
~il!bi§ bir husumet peyda olmn§
·~· Bu dü§manhk. iki devletin re. 
111tilerj arasindaki ayrJtk ve aylu
~'.l~tu ileri celiyordu. 0 kadar 

1' .\hnanya, Frans• ve lngiltcre i
• anla§lllaga çah§bl:J balde, Sov. 
~•tler Birligine kar~1 ltalya ve Ja. 
~•nya ile anla~1yor, lspanya da 

Türk • Al.man ticaret anlapnaSJnm imza 111erasimini tesbit eden 
tarihî resimler: Ynkarida Harieiye Vekilimizle Numan Menemeneiog
ln ve Berlin Büyük Elç.imiz Hüsre v Gerede'yi, apgula da Dr. Clodi • 

us ile Von Papell'i gorüyorsunuz. 

tf!!!!!. ON Alman taarruzunun 

;;;;JI Sovyet ordularini çok mü~: 
kül bir mevkie koymll-? oldugu arl tik anla§1lm1~hr. Vaziyetin vaha
metini Moskova w Londradan ge-

Birkaç satirda 

Abnanlar Leningrad cephes.nd1,_ 

ki ordularmm da mühim bir k1s 
(Souu, Sa. 3 Sü. 4) 

Sôlyêllèf 'Blldlflyor 

bin ilân1n1 1cabeUinnemi$se teklif etU... blrlerlni kal'$lla1Urabilecek müselJ5li 
gim tâdiller de- harbin ilân1n1 Jcabet- bir ihtilâfa sfrrüklenmei1 düfÜ.nlJlem !» 
tirmiyecektir. bulundultlan hakk1nda.ki bey:inal1n1 

§imdi bihyoruz ki, HiU~r dilnyanm tekrar etmelden men:inun gOrünmektc-
(Sonu, "Sa. S SU.. Z) dir. 

------ .... . . ' ' 

Ticaret V ekif inin ga
zetemize beyanati 

Can bogazdan 
gelir 1 

Bir tarafa gore dava !iU! 

_ Mümkün oldugu kadar az 
yiye1im. Yais1z, ni§astas12, etsiz 
yiyelim. Saghk ve mondanitenin 
busu•iyet §artlan zayûhktad1r. 

Almanlar H.aldeki infilâk1n 
Viazma'da -ayd1nlatt1g1 hakika t 
ilerliyor 

01Ilünizm ve komiinizmin zenbe-
'•"· · R ·1 •1n1 o'·natan Sovyet usya 1 e Ili.. , 

11tadelc ediyordu. 1939 Agusto • 
'11na kadar bu vaziyct biiyle de • 
:atn etti. Almanya, yakla!flln har
I e ltar~1 bir tedbir olmek ve 
J,914 - 18 harblndeki gibi iki cep. 
/de birden harp etmek mecbu -

1 'Yetinde kalmamak için, Sovyet -

1~ llirligi ile anla~mak ihtiyae1m 

Murakabe te~kilât1 vazifesini cid
diyet vemuvaffak1yetle ba,ar1yor 

ôbür tarafa gürc de §iiyledir: 
_ Yiyelim. Etli, tath , otlu, yu _ 

murtah, ne bulursak yiyelim ve 
fakat yedigimizi yakahm. 

MOSKOVA Y A 

Saghk ve UZUll ümiirliUügün Naz1·1er 20 m1·1 

Limonlan sun'î ~ekilde sarartmak suretile 
hile yaptlmas1 ve Hale infilâk edici maddeler 
sokulma11 suçlan cezas1z m1 kalacak ? 

-----------------
~--~----... ~-~~----

§•rh iyi g1da almaktadir! B • k b / .. h • ~ ./ l 
Bu, iki kar~1hkh mütezad dava d h k lT Q ZlmQ ln mu lm lJ ~QQ l 

§imdi bit anketin hararetli mev - a a ya laQtJ 1 
zuunu te§kil ettigi kadar hakikat- ~ Hâl binasm,daki _inf1lâkm tahki- ~0:i;uf bir kabzm·al 'i\lnu a··lat:-

olurumyan bir iki kontrolêir tasfi- te de cemiyetin zengin, fakir he _ , l kati bitmek uzeredir. , 

T ü r k - A Iman ticaret anl&1fmas1 iki 
memleket ticaretini inkifaf ettirecektir 

UYdu. Bu anla~ma, ne Almanya, 
Ile de Sovyetler için, kar§1hkl1 
~e11rau birli~ne istinat eden ha
d •kl bir dostluk dcgildi. lki taraf 
)tja biribirinin dü§manl1gmdan çe • 
\· llerek vakit kazenmak için, mu
r ll<ltaten anla§may1 ameli bir ça-1; telâkki etmi§lerdi. Bakikattc 

1 
33 denberi iki rejim ve iki de' -

det llrasutdaki gerginlik için için 
h evaD\ cdiyordn. Bu, bir musalf1-
r ~ degil, bir mülareke idi. lki ta -
ta •n da biribirine emniyeti yok -

Ticaret Vekili Mü.mtaz Ôkmen 
dün de 1thalât ve ihracat Birli.k. 
lerinde me~ul olmu~, sa bah tan ak
~ama kadar rnuhtelif ticaret ETba. 
b1m dinlem~tir. 

Vekil, §ehrimizdeki tetkilùeri ve 
muhtel{f mevzular iizerinde bir 
muharririmi.ze a§Bgtdaki beyanatta 
bnlunmu§tur: 

c- !stanbulda. Vekâ*'te baj!h 
müesscse~rin mesailerini tetkik 

ettlm. Burada mtiesseselerimiz 
arasmda daha yakm bir U;birligi 

U; So,·yet) B" ]'"' Al ") ~a • er 11 igi, manya 1 e tesisi 1çin kararlar aldlk. la!iE ve 
Phg1 anlasmadan btifade ede · . · 

'ek onda '1 ek b" l k . Mürakabe T~ilâ!t takviyeye 
§• n ge ec 1r aarruza ar . . 

1
. n1eydan vc zaman kazanmak is.. muhtaçhr. Fiat Murakabe te~kt
'~ordu. Onun için imal buz Ok • !âh ve kontroliirlerinin murakabe 

h11 "f . . .. '--t k'' ~ t ·-k usundan Karadeuize kadar, \·az1 esim mus"" §" '"'" yap '"" 
la•ndi hududunu ve ruüdafaa bat- Jan g6rülme1ctedir. Bugün Fiat 
h ' 1111 ileri sürdü. Almanl·a, bu Murakabe Bürosunun ba§mda $cf . •••k l . . Riin •t. ~~den ku~kuland1g1 vc birl olarak buluno.n '3( ve arkadarar1 
111.lt' butun harp haz1diklam11 ik. mesai!erind<' ciddi olarn..1< çah~-

eden bu muanam kütlenin, makta ve muvaffakiyet g0stermek.. 
(Sonu, S.. a Sil. Il tedirl~. Me6ailerindcn memnun 

yeye tâbi Urtulmu§tur. men bütün kad1n vc crkeklerini j LEN NGRAD'DA 1 Ôgrendigimiioe gore hâdi:;enm •- infilâkm vukuu zab1tay, a-.. Tl . 1 la ro~rtma ''l nde kuJlla lâkalan"'ran ve mes'uller'"' rr r1· 
TURK - ALMA.,.. CARETi mesgul cden gem~ iilçüde bir sos _ limon ri -M ~ · "' uu 

V k
·1· k k b h 'd" 1 k "' 1· b0~ 'nf"I" takibe maruz '-·ta11 b1'r hâdisou.r. 

Ticarel e 1 1 cndisinc sorulan yal miina n~a. a. si ir. {-I" k• • t s 1 n1lan b:r arp.-. am -·nm 
1 1 a. ""' 

bir suale cevaben dëmi§tir ki: Evel, yemeh .m1, yememeli mi?. a lMiye OV• kmdan husule geldigi kat'iyetle Fakat, buna tEkaddüm eden gün.. 
- Ankarada imza edilen Türk - Bence ne §l§rnanlamah, ne de } • • d anla~1lm1~'\u. lere mahsus olmak üzere b1r de ik. 

Alman ticaret anla§mas1 iki mem- zay1flamab: !akat. yemeli. Vasatî yet eflll ellfl e Hal binasmda 1nfilâlun meydana tisadî, idari '"" adlî sa!ha obnak 
!eketin ticari münasebatmda mü- omrii 80 den B§ag1ya dii§meyen getirdigi zarar bilânçosunun 20 gere!l.tir. 
himce inki~aflar husule getirecek- Türk dedesi: bin liray:i buldugu vak'a mahal. Türkiyeye hiçbir yerden limon 
tir. Mukavelenin bir hu~usiyeti de - Aç ay1 oynamaz. --iko•aDID bO· \ li!' Je f.>etkikat yapan belediye mü- ithal edi}memektedir. HE-psi ycrli. 
serbest piyasaya ah"V, crk için ol. Et gircn eve dert girmez. lfiV • 1 h d" 1 t di' dir. Men;in, Alâiye, Dortyol vesa-., •alt1Ima baberle- e :l IS cri arafmdan 1.esbit e ... . _,._ g ,_ ve pi' k 1 
dukça mühim bir miktar ayr1lm1§ kurt gibi yc, arslan gibi çah§. .,. mi~tir. u"""n e..,n yasaya ÇI an an 
C>lmas1dir. Can boPzdan gelir... ri tecvyGt etmedt 1 Haldeki infilâk hâdisesinin he- limonlar vaktinden once toplat1]... 

ÎHRACAT VAZiYETÎMiZ I Bogazmdan kesen omriinden .J nüz tal,k;kat safhasmda bulunan m~ ve getirtilm~ olan limonlar. 
Veki.1 ihracat vazivetimiz hak. keser.. vaziyetini bu §Ckilde yukanya dll'. Bunlar aslmda ~1, henüz 

kmda da §Unlar1 siiyÏemi~: Sozlerini bo§ yere siiylememi§ _ kaydettikten sonra hâdisenin mâ. sulanma1m~lardir. Fakat, piyasaya 
- ihracat maddclerimizin ha11' tir. Fakat, o ycmcsini de, yakma Moskova. lO <:i:.A.) - Sovyet nit ~ ehemmiyeti üzerindc vep- ç1kanld1klari valut tatamile ita!..: 

ikhsadmdaki mühim mevki itiba- ve eritmesini de bilmi§tir. Biz, da- gece yar!Sl tebhgi: veni bir ccreyan uyandun:nya yan limon ren1?in<lc sarartilm11i-

l ·· •- · · kt F k ld 1 9 ilkt"§rin günü k1t'alamruz, bü- 1 ri e m~"'nsi ço nr. akat mem- ha Yüksek a mma hrmamrken ;,,üsait bukman bir müracaat saf- ardir. 
leketin ihtiyac1, i!f.ikbal için ù•:1a ter •cli güvdemi2i giitüriiyor ve tün cephe boyunca, Viazma, Bri- hasma gelelim. Lübnan ve Snriyede tecrübe e

di!oen bir usnl ile karpit ve d · ger 
bir kimyevî maddenin lstianesi ile • 
agarhlan bu limonlar yüzünden 

emniyetli bnlunmak dü~lincesile- bir endi§e giizlerimizi kararhyor. ansk ve Melitopol istikametlerin- Gazetemrze, Valili~, Murak;i,be 
dir ki, ihraç maddelerimizi hor. Hemencecik saga soin bakm1yoruz: de dü~anla bilhassa anudane JJIAl- Komisyomma yap1lan bu müraea-
hans bak1mmdan ve hem de f;-1 - Taksi var nu?.. harebeler yapm,.lard1r. 7 ilkt~rin at hakkmda aynen dinledikimizi 
at balnmmdan s1k1 bir mnrakabe Bo§ tramvay gcçiyor mu?. günü 34 Alman tayyares; talirip rakledecegiz. 
alt:mda bulundurmaktay!Z. T. ATAT'ÜRE (Sono, Sa. 3 Sû. 1) Adresi idar.-:hancmizde ma.zbu1 

~u vaziyetler hâdis ohnu§tur: 
(Solla, S.. 3 Sii. 1) 
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azret· m t 

Yazan: J 
Resulü Ekrem Efondimiz, as • lac. tiril tiril titriyorlard1. .. 0 tan

kerlerimn bchenne dtirder de\·e ve nan ve azametli ses, b1r daha - ~oy. 
kirkar keçi verdi. Sürnrilen n hi.s. lece yükseldi: 
;,elerine on tki~r deve, yüz ymni- - Bunlan soyleyiniz .. Ve eger 

1· koyun ve keçi i:;abet etti. Har. bOyle soylersemz ben • size (e • 
l:.e ~tirak c<len Mekkelilerle, bun. vet .. dogru soyl;Jyon;unuz.) de • 
larm ~rafma da fazla Iazla ih • rim. Ve size, borçlarim1 Ode~ye 
oanlarda bulunmaktan çekiinmedi gayret ederim. .. Fakat, ey Ensâr! .. 

Re:;u ü Ekrem Efendimiz;n J\Iek- Ben sizi, ba~kalarile mü.savi tut -
kelilere gostermi§ oldugu bu se • muyorum. Onlara, yalmz dünya 
havet, sebepsiz dcg:tdi. Bi..ndan mallar1 bah~ederken, kendimi siz • 
maksat, islâm dinimn dün;a ma. den ay1rm ;yorum... Si:z de onlar 
hna kar 1 olan telâk.cisini boster • gibi develer ve keçilcr ahp yur • 
mek.. ve, hcnüz islâmiye.1 !~abul dunuza di:irunek: mi istersin.iz.. 
etm~ olan bu adamlan ta!' if e:ie- yoksa, (Muhammedi) ahp gotür • 
rek, di 1c ·<;md1rabiltnt!11:ti. rnek mi arzu edersiniz! .. , 

Fak:it Medineliler, bu hali k1s. Dedi. 
kand:lar. 0 anda, her taraftan h1çla.r1k -

- Dù§manlara kar~1 1:-iz 1?iigü lar .. ve: 
lerimizi ~rdik. Bu kadar ganai -1 - Biz .. yalmz (Muhammed) i .. 
r. ·, oiz ele geçirdik. Fakat bun - ·almz, Resulûllah1 isteriz.n Ona 
la dan, Mekkeliler müsteîit olu • , analannuz, babalarun1z, roallari • 
yor. m1z, canlanm1z feda olsun ... 

Diye, §ikâyete ba~lad1lar. Feryatlan yükseldi. 
Resulü Ekrem Efendimiz, bu Medinelilerden bir çoklan, ken. 

Et meselesi 
etraf1nda 

Murakabe komisyo
nu Pazartesi günü 
bu meseleyi mü2a-

kere edecck 
lstanbulda bir Kaç günden

beri sun'î bir et buhran1 ya -
ratJld1g1 ve baz1 toptancdarln 
Murakabe K<.•misy<>nuna mü. 
racaatla fiatlarm arltinlma • 
sm1 istediklerini yazm~hk. 
Murakabe K<>misytmu bu 
meseleyi gi.ilii§mek üzere Pa
zartesi günü bir içtima akte
decektir. Bu müzakerelere e. 
sas te§kil ctmek ûzere k<>yun. 
mmtakalarmdan telgraflar -
la malûmat talep edilm~tir. 

.. .J 

Belediye muhtaç 
olanlara komür 

tevzi edecek 
îkâyetlerl habcr ahr a:maz, der - dilerini yerlere athlar. Hün~ür • 

hal (Ensâr)m reisler:ni huzuruna hüngi.ir aghyarak, bir kaç cahilin 
1 

Kaymakamlar tara· 
hndan listeler 
haz1rlan1yor 

celbetti: soyled:gi sozden dolayt, kendile • 
- Sîzin tarafmtzdan soylend1gi rine gücenmemesi için, Resulûllah 

i<ldia olunan bu sozler dogru mu? 1 Efendimi1.c yalvarmaya ba§lad1 -
Dedi lar. 
Reisler, umum Ensâr namma 1 Resulü Ekrem Etendimiz, o ca.. 

sôylenen bu s07Jeri reddettiler: 1 hillerin .de hakikati ogn:nmesini 
_ Hay1r, Yâ Resulûllah... Biz, 1 istedi. (lslâmiyeti henüz kabul et. 

boyle bir ~eyi akl m1zdan geçir -1 m~ olan Mekkelilere verilmi§ o • 
medik. Fakat bazt gençler ve ca - lan ~eyler, onlar.n haklan degil -
hiller, ihtimal ki dü§ünmeden d i. Fakat, onlartn kalblerini ka -
soylem~ olu.rlar. zanmak için boyle yaptlmak lâ • 

Diye, cevap verdUer. zi.m geldi.) diye vaziyeti izah etti. 
0 zaman Resulü ~krem Efen • Ve biiylece, kendisinin her dü~ü -

dim.z, umuma hitaben bir hutbe nÜ§Ünde \'e her hareketinde bir 
soyledi. Bu hutbe fesahat ve maksat ve hikmet olduguna dair 
belâgati ile, dinleyenleri ga~yetti. -idra sb:lere- mükemmel bi.r 
Orounun ~ddetli disiplinine rag • ders verdi. 

Belediye Reisligi yakla§an kli 
mevsimi rnünasebetile fakir ve 
kimsesiz kadmlarla muhtaç aile -
lere kéimür tevzi etmegi kararla§
brmi§tlr. Kaymaka.°'11Ïlklar bunla • 
rm !istelerini haz1rlamaktad1rlar. 

Kürtaj yapan bir dok
tor adliyeye veriliyor 

Taksim civarmda ikamet eden 
3Q ya§larmda bir kadma b:r erme. 
ni dokt.or bundan bir rnùddet ev
\'el kürtaj yaprm§ fakat gizli bir men, fikirleri buland1racak suret -

te tled · ·odular yapanlara mahza 
bir dcrs vermi~ olmak için, 

- S1z, bâ~tl itikatlann dalâlet -
leri 1çinde ya~a.rl:en, ben size Ce • 
nab1hakkm hidayelini er~tirme • 
dim mi:'. S1z mfak ve §tkaka 
kurb:.:: obrak biribirinizi kirar • 

* TEBUK SEFERi 
Hicretin ookuzunC"U senesi Re _ ~ckiltle yap1lan bu çocuk d~ür. 

me ameliyati muvaffakiyetsizlik • 
cep aymda yap1·lmt? olan {Tebuk 
seferi), (Milâdin 6aO uncu y11.nm 
Te§rinisani ay1) na tesadûf eder. 

ken, ben sizin kalblerinizi ve vic
danlarm1z1 birlestirmedim mi? .. 
Stz fakru zarurct içinde ya~arken, 
Cenab:kakk.m lùtfu keremindcn. 
ben size refah ve saadet getirme. 
dirn mi! .. 

D1ye su;il etti. 
Bütün Ensâr, bu hutbeyi derin 

bir sükût ve alâka ile dinliyorlar .. 
ve her sualin sonunda, 

- Evet, Yâ Resulnllah ... 
· D1ye ccvap veri}o11ard1. 

Rcsulü Ekrcm Efendim1z bu su. 
allerini bilirdikten sonra sozler:nc 
~bylece devam etti: 

- Hayir .. ben sizden, yalml be 
ni ta.sdik etmenizi istemiyorurn ... 
Suc' n, ~1 siizled bekliyorum., ba
na d,;ymiz ki .. (Yâ Muhammed. !. 
Herkes sana (yalanc1) derken, biz 

... . ..1 inand1k ... Herkes seni redcie -
derken, btz sana bütfin kuvveti -
mizt.e .sadd1k ... Hiç kimsc senin 
yiJzüne bakmad1g1 zaman, biz se. 
ni harimimize ald1k ... Herkes ana 
husumet gosterirken, biz seni h1 -
maye eltik .. ." Sen bize fakir olarak 
geldigin zarnan, biz sana bütün 
varltg1mm verdik. .. ) 

Medineliler, Resulü Ekrem E -
fendimizin bu ulvî httabesi kar -
~LS!nda ba,..larm1 onlerine egiyor • 

,, ____ _ 
Bu gürel kurtulu:J .,aresm, bu 

lan annesinc büyük blr minnetle 
bakt1m. Sevdigim kmn daha faz 
la s1kilmamasina yard1m eden bu 
lu u kar~ismda, gozlerim sevinçle 
parladt. 

Hayat, yava~ça ayaga kalkti ve 
dt an c;1kh. 

Onun çabucak d-Onmiyecegini bt 
liyordum. Anne.;;nin ~ ol:;un diye 
su i tey~:ni Hayat ta mu.hakkalr: 
ki benim kadar anlam1zli. Nete
kim ô ·le oldu. Bir bardak suyun 
gelmesi, hemen hemen on dakika 
surtlü. 

Bu arada Hk sêizü Nadire hamm 
~h: 

- Hayatm müsbet fikirLerini, o. 
daya ndumm1 alar atmaz anlad:m, 
d-ii. 

- Ben de i;izin rnuv;ifakaLn:zi 

(Ut>n1n11 '"" r, 

Küçük haberler 

* Beled·ye Reisli_ti tarafmdan 

le neticelendiginden kad1n Senjorj 
hastahanesme kald:nlm1§, bilâha. 
re de Olmü~tür. Doktor hakkmda 
tahkikata ba§lanrni§tll". 

Nadir Nadi, profesor 
Herbert meltzig 

davas1 
sur haricinde, at, mcr kep ve em • Nadir Nadi ile profesor Herbert 
sali hayvanlann sat1~lari içm ye. Meltzig arasmdaki davaya dün de 
ni bir •hayvan pazano te.sis olu -
nacaktir. * Eyüp , Kadikoy ve Adalar, 
Ve Bogaziçinde bulunan ilkokul 

birinci asliye cezada devam edil -

mi§ ve Halide Edip, Sadtk Sam:, 
ismail Hakk1 Baltacmglundan mü. 

talebelerinin bu ders y1hnda, mü. rekkep 3 ki§ilik ehlivukuf seçil • 
zelerden muhakkak suret e btifa..' mistir. Ehlivukufun dava mevzu • 
de et~irilmc~i alâkadar ka.z_a ve un~ tetkik ede):>ilmeleri için mu -
maanf memurluklarma lcbh~ e - h k b k ·· tal ·k ed" i · 
1.1 · t• a eme a~ a gune 1 trn is • 

< 1 m1~ 1r. t' · * $ehir tiyatro:mnun komedi il'. 

l:.:;mmda,_ he.r hafta Çacyimba ve 1 Belediyc hesap i~leri · 
Cumarle::;1 gunlen, . enlecek ço - •• d .. J '' .., .. • 
cuk tiyatro temsillerme resmi ilk mu ur ugune yen1. 
okullar gibi y~~anCI \'e .. :~.alliye_t den me mur ahnacak 
okul talebelennm de goturulmes1, 
Maarü Müdürlügünce alâkadarla. 
ra teblig edilmi~lir. * Birkaç gùn evvel §ehrimize 
gelen Gümrük ve inhL>arlar Ve • 
kili Raü Karadeniz tetk1klerine 
de\•am etmektedir. Vekil dün güm
rük ve inhisarlarda ôir müddet 
me§gul olm~tur. 

Raif Karadeniz daha bir kaç 
gün §ehrimizde kalacaktir. 

biraz evvel yüzü~e bakt!g1ruz za,. 
man anlad1m, d?dim. 

Beraberce gülü~tük. Bu sazümle 
hcr hangi bir n enfiligi onlemek 
maksadile emrivakide bulunmak 
istemi§tim. Tesir.ni derhal gi>ster. 

di ve teferruat ùzerinde konu§ml
ya b~lad1k. 

Ben ertesi gün a.nnemi yolhya· 
cakttm ve bu g~en bahsetmiye. 
rek, km dogrudan dogruya Nadire 
hamrndan istetecektim. Bu saye. 
de, annemin de gonlü kmlmam1ii 
olacak ve aynt zamanda, âdetleri-

miz veçhiie izdivaç scremonisine 
r1ayet etmi~ olacaktun. 

Nadire hamm da akrabalarma 
bu i~i a~acak ve alclûsul onlarm 
da reyim alm1~ olacaktt. 

Bu k1s1mlari konu~1rken beni 
gorcbi'me>ni ne kadar isterùim bil. 
~en Sabit. Bir 3e .e evvelk del! 

Belediye hcsap i~leri müdürlü -
güne meniurlar almmak üzere bir 
imtihan açilm:§hr. imtihana orta 
mektep mezunlan almacakt1r. Ka. 
zananlara ayda 50 lira ücret veva. 
hut ta 15 lira aslî rnaa§ verilece.k -
tir. lmtihan aym 25 inci Çar~am • 
ba günü Belediye Merkez binas1 • 
nm :;>ehir Meclisi sakmunda ya _ 
p1lacakt1r. 

dolu K<:mal; ciddî ve olgun bir er. 
kek haEne girm~~i. Kendi ~i 
ilkonce kendimin halled:~i. bana 
büyük bir gurur veriyordu. Ba. 
~1mdan geçmemis olsayd1. bu 11?\'i 

hâdiscleri anlatacaklara kahkah~ 
larla gülerd•m. Fakat §imdi ken. 
dimi yerden goge kadar hakh bu. 
luyordum. Tapas1ya sevdigim bir 
k1z1, s:taya adamlar sokarak istet
rnek, pazar yerlerinden haftal:k 
erzak almaktan forkh olur mu id.! 

Bugün ne mes'udum bilsen? Sa
km bu oeümleyi okuyunca, ni§an. 
lamp evlendigimi zannetme. Boy. 
le bir ~eyî ilkonce sana haber ver. 
mezsem, aram1zdaki ~s;z !mmimi
yetin k1ymeti kalir m1? Fakat ya. 

kin bir zaman için haz1r ol.. 
Nad.ire harumla konufimalar1mi.. 

zm en hararetli bir âmnda. Hayat, 
elindeki su bardagile içeri girdL 
Biz de mecburî olarak sustuk. Ay. 
nlmadan evvel, daha baz1 ~yler· 
den bahsetmek lâz1mgelàiginden, 
bir su da ben islediim. 

Hayat, ha!if bir güliimserne ile 
tekrar d1~n ç1ktJ. 

Ertesi gün aksam üzeri gidece. 
gim için, bu hususta icabeden ~ey. 
leri annemle uzun boylu konu§· 

içiNDEN .•• ·:IOi~büs ko! Dl.S 7PoLiriKÂ 
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Ta hsil çagmdaki ecel kOprüsü top 1 and I Rusya için 
Yazan: Hayri Muhittin 1 mÜ~kül gün!et 

Hemen her y1l mektepler ba~ 
larkcn imtihan talimatname:.i 
de temcit pilâv1 gibi orta~·a ç1· 
kard1. Bu yd bu 1>ilâv yemni • 
yor. Fakat, -mli~aade olunur • 
sa- bu yd da bu pilâv1 biz raf. 
tan indirelim. 

ha olarak, bu ecel koprüsündcn Fayton fiatlan Taksi-. Yazan: Prof· ~ükrü BabaP 
geçen çocugtinun s1hhat, dimag 
ve tahsil kabiliyetlcrinin tahri- lerle müvavi olacak 

• 

Kastim, §U lise sonu imtihan· 
laruhr. Bu usulün hâlâ resmen 
mahzlll'U ~orülmedi mi, hayret 
edirorum. Lise son s1ruf1 zaten 
hem dersler bak1mmdan hem 
de bilhassa talebenin psÎkolo • 
jisi bak1mmi .. n agird1r. Üste • 
lik liseyi bitiren bir gencin ard 
arda biribîrinden büyük üç im. 
tihana tâbi tutulmas1, feci bir 
§C)', 

Gençlerimizi ecel kopriisün • 
den geçiriyoruz. Bu üç agir im. 
tihan1 ard arda haz1rlachktan 
ve verdikten sonra, bir gencin 
tahsilden olünceye kadar ikrab 
getirmeyÎ§Îne, dogrusu, §B§I • 
hr, nitekim ikrah edcnler az 
degîldir. 

Fakat ne olursa olsun, bir ba. 

binden ürkmeyen kimse yoktur. 
Esasen talebenin bir k1sm1 

dersleri kolay alir yarahb§ta -
d1r. Bunlar için mesele belki o 
kadar vahim degil. Fakat ço • 
cuklar1ouz1J1 belki yüzde sekse. 
ni dersleri güç temsll edebili -
yor. Bu ekseriyet için herhalde 
bu ciddî imtihanlar, bir iilüm 
geçit resminden farkh degildir. 
Bilhassa çogu zayrl bünycli ço. 
cuklar için .. 

Onun içindir ki pedagoji ve 
maarlf mütehass1slar1m11an bu 
mesele üzerine dikkatini çek • 
mek istiyorum. 

Herhalde (derisi senin, kemi.. 
gi benim) düsturunun bu son 
dügümü de çozülmek ister. 

Daha tehlikesiz, daha mute -
dil ve daha da verimli bir sistcm 
bulmak için bu mesele yeniden 
tctkik olunamaz nu? 

( ADLIYE KORIDORLAR.I~ 
Haspanin zoruna bak hele, 
hem soz vermi~, hem gelmemi~ 

----------------•r----------------
Bu soguk havada, buz gibi poyraz1n agu§u 
hariminde saatleree beklemek, sonra da t. 
Bu sonbahann son günlerinde nmda bilmem kaç nwnaralt sev -

Beyaz1t meydanmda da ak§am ak. gili.si de hiç durur mu? 0 ona, o da
~am kelvinatOr makineler.ine ta~ ona derken mahkemeye dil§mil§ • 
ç1karta.n buz gibi poyraz rüzgân- Ier... ~imdi koridorda bir kii~ede 
nm agu~u hanminde, saatlet'Çe tir hzla, o bilmem kaç numarali sev. 
tir titremek, kizarmt§ gozlerle yo. gilisi yanyana, ba§ba§a duruyor -
lum malûm bir noktasma atfma- lar .. Onlerinden de ikide birde bir 
zar ed1p beklenilen birinin etek hekül azametile magru1 Bobstil 
ç1rpm1~larm1 gozlemek, sonunda zamane genci geçmede, bir a§ag1 
da bu sonbaharm dondurucu son bir yukar1 do.ada .. bir ara on
günlerinde buz giui poyrazla bll§ • 1erinde durdu, gozlerini açh, yum. 
ba§a, beklenilen o ha.;panm ademi , rugunu hafif kaldird1 ve Charte~ 
vücudile omuzlar dil§ük, b~ onde Boyervari bir dudak lorntldatti§i
sukutu hayal, inkisar, tecssür ve le lozm yüzüne dogru olanca se -
bin bir menfi hissin çerçevesinde sile bag.rd1: 
hazin bir donü§ .. Eh bihakkm soy. •- Alçak! .. Kahbe!...• 
lemek Iâzun gelirse kim -0Isa k.izar, Haydi yine biribirlerine girdi • 
kim olsa küplere biner dogru:;u... Ier .. neyse etraftan yeti§enler bu 

• i tekim, zamane Bobstille. artist namzetlerini ay1rch; o s1ra -
rinden bir çocukcag1z, (herhalde da da müba§irin sesi suçlulan pen. 
ya§l yirmiyi mütecaviz amma; ta- çei ada~tc davet ediyordu. 
v1r ve hareketleri pek de akh ba. Mahkcmeden çiktiklan zaman 
§tnda bir insan hissini vermiyor.. üçü de i;üt dokmü§ kedi gibiydi -
Ka111smdakine malûm ya zamane Ier .. Üçünün de suratlan kipk.ir _ 
BobstilJ.erinde11 demi§tim!) yi. mm olmu§, belki yaphklanna ne. 
ne zamane Bobstillerinden {!) àarr.et etmi~lMdi .. BobstH zama. 
tan:mad1g1 bir k1zcagmn sokakta ne genci yine bll§l onde k1zdan ak. 
pe~ine dü~mü~, biT iki beylik harf. si istikamete uzakla§ti, kayboldu .. 

Fatin Fuat NARLIKAYA 
endazltktan sonra o ak~am için bir gitti ... 
de randevu koparabilm~. Art1k 
çocukla cdnci gorme tabü ... Dün. 
~·alar onun .. fakat bu saadet uzun N 0 T: 
sürmemi;f, ak~am mev':di mülàka. . Kumkap1da, 31 numarada ber • 
ta ~:tap ettikte kimseler gëreme -j ber Agop frtcl imzasile bir mek · 
mi~. saatler geçmi§, ne gelen var, tup aldun. Okuyucumun an:usu • 
ne haber... Dedim ya kim olsa nu yerine getiriyorum: 
küp!ere biner.. Bibstil zamane 5 Birincitc~rin tanhli, •Adliye 
genci ertesi günü· sokakta gider • koridorlarmda. ba~hkh yaz1mda 
ken tesadüf bu ya!,. Kiz ba~ka . ismi geçen A:.,011 'le herber Agop 
silc kar§Isma ç1k.maz m1 ?.. Arbk lrtelin biç hir ~ l.tkas1 olmad1g1111 
düsünce irade her ~ey elden git - ve mezkûr Agobun :\fahmutpnsa -
mi~, bir' cinneti muvakkale hare. da hâlen seyyar manifaturac1 -bu. 
kât~na liâkim olm~ ve hücum et. lundugunu lavzih cdc1im. 
~ luzm üstüne~ tabii kmn ya • F. F. N. 

malanm ve rnümkünse, bana da 
bir rnektupla neticeyi bildirmesi
ni, Nadire hamrndan rica ettim. 

Îki <iakika geçm<:den, Hayat tek. 
ràr iç<!1ri girdi. Onun boyle çabu. 
cak gelif?ini, bizi konu§maktan me. 
netmek için degil, bana bir an ev
vel su yeti§tirmek kaygu~ile olu. 
§Una hamlcttim. 

Hiç camm istemedig·i halde, bu 
dü~ünü~ün verdigi hazla, bar. 
dag1 dibine kadar ~lttim. Tek. 
rar d1sar1 ç1kmamas1 içîn, bardag1 
yan tara!1mda duran sehpa üzeri
ne koydum. 

Gitmeden evvel, onu <loya doya 
seyretmek, konu~ulacak ~lerden 
daha üstün geli.yordu. 

Bu mabudun. yakm bir zaman. 
da bentm olacagm1 dü~ndükçt, 
her ~y kat'§1smda cmes'udum!• 

dive havk1ranlara içimden gülii
r;rdum~ Bir insan omründe b:r 
defa saadet duvar. Eger iki defa 
mes'ut olmuss~, saadebin mânas1. 
m bilmiyordur. 

Ne tuhaf müdafaalar degil mi? 
Muhakkak ki, bana benzemiyen
ler bu sozler:mi duysalar gülerlet. 

Nihayet geç vakit onlardan a.\'
rtld1m. Faut bu aynh§ l:Yile ban" 

zevk veriyordu. Çünkü, bundan 
SL'Dralan iiçin, büyük bir garant· 
elde etmi§tim. 

Antre kaptsmm onünde cvvelâ 
Nadire hammm elini optüm. 0 gü. 
ne kadar s1khg1m bu eH opü~üm. 
yakmda sahip olacag1m me\·kiir. 
mecburî bir icabati idi. 

Sonra, . elimi Hayata uzathm 
K1sa bir an iç.inde, avuçlanrn1z bi. 
ribiri içinde eridi sanki. Ondan al
d1g:m harareti çogaltmak için, eli
ni b1rakmadan bir ~yler konu~
mak ve zaman1 uzatmak istedim 
Fakat muvaffak olamad1m. Ka1)1 
E!§iginde, havadan su.dan kçmu~ 
m1ya imkân yoktu. Kalbime ait 
bir kaç sëz séiylemek ise, annesi. 
nin mevcudiyeti k~isrnda müm. 
kün degildi. 

GOzloerimLe, Hayati jçercesine: 
kucaklad1m ve ayr1h§1n vercceg\ 
ac1hg1 unutarak yeniden hayat bul 
dum. 

Ïki kelimeHk bir vedadan sonra, 
merdîvenleri inmiye ba§lad1m. 

Sokaga ç1khg1m zaman ba§UT11 
yu.kar1 kald11xi1rn. Peneoereyi aç. 
tru~, bana el salhyordu. Derha:, 
serho§ oldugwn geceki hâlim ak
hma geldi. 

CDevanu var) 

fE5) us~a için t~~-mü~kül ~ü11 • 
Ot.obüs Komisyonu dün Beledi • ~ ler1n geld1g1ne bcnz1yor. 

ye muavini B. Lûtfi Aksoyun re - Üç buçuk nyd1r devam t: 
islig.inde toplanml§tll". Komisyon den mücadelede Rus kuvvetler• 
otobüsler için daha müsait bir ha- çok y1pranm1§lar, çok toprak kaY
reket tarüesi ya~. betmi§let, fakat parçalamp dag1l. 
Di~ taraftan Adalardan ve ci. maoutlar, muntazam bir surett• 

vardan ~imize gem-ilen payton. çekilmege muvaffak olabilmi~let• 
Jar için taksi ot.omobilleri fiatla • di. Kt§ mevsiminin pek yakla~rulf 
rina müvazi bir ücret ta.rifesi ha- olmasi, Londra ve Va~ngtood• 
zirlanmi~tir. §arkbl müstakai: bir eephe kurula-

bilecegi ümidini telkin e~ idi. 
Hayvan yemi ve araba malze • 

melerinin pahahligi nazan dikka
te almarak ot.omobil ve arabala • 

Boyle bir ihtimalde ise Kmlordll' 
ya en:ak, techizat ve silâh yeti~ • 
tirmek için onümüzdcki ilkbahar• 

nn nakil ücretlerinde fark nazan kadar oldukça geni§ bir mühlel 
itibara almmam1§t1r. var demekti. Moskova üçler kon • 

1 km ale kalan fC1"ansm1n en mühim kozu bu i.U
kân ve ihtimal idi. 

musiki§inaslar 
Son imtihanlar1 kânu

nusanide yap1lacak 
lmtihanlan icra olunup ta no -

ta bilmedikleri iç.in tekrar imtihan 
edilmek üzere 3 ay müddetle ça1* 
malarma izin verilen alaturka çaL 

g1c1 ve okuyuculann Kânunusa. • 
nide imtihan olunmalan karar -
la§ttrllm1§hr. 

Bu imtihanlarda kazananuyan -
Iann hiç bir yerde çall§m.alarma 
müsaade olumnryacaktll". 

Y abanc1 ve azhk okul
lannda Türkçe ogret

menleri • 

Halbuki gerek Moskova, gere~ 
Londra kaynakla;1, durumu ço1' 
vahim ve tchlikeli gi:istermekte it· 
tifak etmektedirler. Esasen Al • 
manlar111, Führeri son së>yledi~ 
nutukta, 48 saattenberi §&rk cep • 
hesind büyük ve kat'î bir mub"' 
rebenin ba§lallllf old~gunu, mil • 
letine ve dünyaya bildinnq idi
i§te o bogu~ma §Ïmdi meyvalariol 
vermege bqlanu§ saydabilir. Met• 
kezdeki Rus kuvvetleri çevritme1'
te ve imhà cdilmektedir. O dere • 
ccde ki bizzat Moskovann tehli • 
keye dil§lügü Londraca kabul e • 
dihnektedir. Eger bu ihtima] ta • 
hakkuk ederse Demokrasilerin ell 
büyük istinatgâhlari da yerletf 
serilmi§ olacakhr. Esasen bu noll
taya telmih ettigi için Ber Hitlet 
ordusuna gonderdigi. bir mcsaj1J1' 
da diyor ki: «Bu dü~mana ve do • 

Yabanci ve azhk drullarmda lay1sile bütün bu harbin büyii1' 
mes'ulü olan lngiltereye alttnd•ll 
kalkam1yaeag1 darbeler indirile • 
cektir.• 

Filhakika Moskova ovalarmd• 
yalruz Kmlordunun degil, bütiiJI 
dünyanm mukadderatile oynan • 

mek üzere hem bu kuruda,. ve hem maktadtr. Tarihin lm kadar n1t1 '. 
de okulun inzibat meclislerinde azzam ve müthi11 bir muharebeY• 

kaydetti~i ,·âki degildir. Be§eri • 
yetin tatihi ve seyri bir doniiJll 
noktasma var:m1~ sayilmak icap t

der. Rus kaynaklarm1n ümit kl • 

Türkçe verilen dersleri okutan 
ogretmenler, okulun o&Tetmcnler 
kurulunda Türk kültürü, ve türk.. 
çe verilen derslerle alâkah mese • 
leler hakkmda fikirlerini soyle -

bulunmalari Maarif Vekâletince 
alâkadarlara ehemnuretle bildi • 
rilmi§tir. 

Romanya konsoloslu rm haberleri arasmda ikisi bil • 
hassa üzerinde durulmaga deger: 

gunun gazetecilere . 1 - Pravda gazetesi Alman or• 
ziyafeti dulan biitlin kuv\'etlerini ~ar11 

Romanyanm §ehrimiz konsol<>s • 
lugu bu Pazartesi ak~am1 gaze • 
tecilerimize bir çay ziyafeti ve. 
recektir. Toplant1da (Karagôz. de 
oyrattlacakttr. 

cephesinde tah§it ve teksif edcre~ 
ileri ahlm1~ olduklarmdan bo§ b~ 
rakhklan garp taraflarmdan b• 
Ïngiliz te§ebbüs ve hareketi ya ' 
pdmasm1 istemektcdir. Esasrfl 
l{remlindeki rical, üç küsur ayd1' 
bu nokta üzerinde israr ile dur ' 

Maili inhidam evler mu~lard1r. 0 kadar :ii:i; Mister (ii" 
Çil on nutkunda buna imkân go' 

Kas1mpa~a ve Unkapam• civa • 
remedigini: Avam Kamaras1nd~ 

rmda yapilan kontrollerde baz1 si:iylemek izbrarmda kalmi~ id~ 
evlerin maili inhidam oldugu go • ·· 

Bu ank ifadeden sonra hâlâ bu 11' 
rülerek bunlann tahliye olunma.- midi~ Rus hükûmet merkeziud1 

lan ve ytkilmalan i.;in sahipleri -1 bcslenmekte olnlasl ve bu baliil 
ne müddet \'erilmi§tir. üzerine avdet edilmesi; askerî "' 

Unkapanmda Haraçç1karaah -1 ziJetin pek s1k1~1k oldugunu gos • 
met mapallèsinde de bu §ekilde iki terdigi gibi; Rusya tarafmdan b:Y 
dükkân y1kt.nlacaktir. \ ZI siyasî ve · münferit te§ebbüslcriO 

( s6z OZLlll) 
yap1lmas1 ihtimalini de hahra If' 
tirmektcdir. ti 

Nihaî bir darbc Moskova rie• 
üzerinde boyle bir tesir yapll ' 

K 1 b•I • bilir ve bu feryat ve istimdat iW 
onser ç~ e 1 eri le bir hareketi ;Qazur giistre[J)e. D ede Efendi konserine iliraz ge yanyacak bir: mukaddeme tâ 

edenler oldu. (Def) de bu • kil edebilir 
hu~ma11 Îlni~. Hattâ ok~y~cu~:ir,, z _ !'us ·ordusunu'n 'neF vasl; 
bagda§ oturauk okumah 11n~ Oy- talanndan olan Krasna)'' zvei:J 
le ya, Dede Efendi konserinin ta. · · 
dt iiyle çakar.. gazetesi §U uhrlan yaz1yor: .. , 

•Almanlar muharebeye bii111 
lyi amma, daha tad1 ç1kmas1 için 

konsere de entari hirka ile tc§rif lbti)atlanm atarak müteaddit ~ 
s1mlarda say1 üstünlügünü el buyursun!. 

NE OLURKI? 

G azeteler hemen hergün ha • 
ber \'eriyor: 

ettiler. l§te sade bunun içindir ~: 
Fa§istler ordular1m1z1n içine dll 
labildiler.o 

' Bu yaz1y1 hayretle okuma11•-

·Akdenizde yine ltalyaa cc01i -
leri babrdd1.. · 

Ne <>lur ki? Akdeniz ltalyaa de-

kabil dcgildir. .
1
, 

1ki yiiz milyona yakm niift1'1 ~ 
Ru· ;:eni~ imparatorlugunun -~f 
kunetli taraf1 say1 ü tünlügii 1 

, 
nizi degil mi? Gemiler yabaac1 ye. icabmda yirmi, otuz milyona J-S, 
re gitmiyor! dtll 

dar asker ç1karabilcccgi Lon JI 
/NFLAK.. da, :'.\loskovada ve Yeni Dünf11 , 

Y 
· t k" b tekrarlam ... •ordu. Rus.Ya, aeni~ et. 

em1~ e ·1 meyva ve se zc " • , 
hàlinde Bcyoglu ve Istanbul ter hazincsi idi. Hattâ iki JJlil{~) 

yakalarmdan i~itilen §iddetli bir esir b1rakhg1 vakit hiç bir bo~ 
1 

1 

infilâk oldu. Duvar ve yaz1hane hssetmiyecek derecede ihti~~tl;;( 
yikild1. Deniliyor ki yazihanedc malik bulunu...-ordu. Rus s1J111 

bulunan karpit iniilâk etmi~. Hiç mütemadiyen .diinen bir çark te~: 
te zannetmem. lâkki olunuyordu. tdare, (en, ~. 

Allah bilir, hâldeki armut ve el. nik üsfünlügünün Alman~·adll ,1 
d V d h" .. 1 kt iiS. malardan biri ta~1d1g1 fiata artlk ugun a 1ç ~up 1e yo u, S. 

clayana1W1~ patlamu~hr. J i~inde üzerinra en çok itimat ~~;• 
· CIMBil: le.sen nokta bu u.y1 iistünlii~" 1 
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_Türk - Alman Muhta halk1 insafs1z.l [~ ,.,T.~~T11Trz," • ~" 
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1 
. • bcaretanla§mas1 Ç '• DAGA R C 1 K.;; J 

es in Ir ma 8 esi[Sofya Ürta Elç1- (Ba§makaleden devam) b• •• ~i:c:i~=~~~:i~'" -~~ ..... -~ .. .,., .. .,., .. ~ 

'' .Rusgaya ln- miz ha kkinda :: ~:~~:,:\~'.:e:~~~::da ::;k~~~.- ca soyan Ir tnuessesel Tur~u suyu ve tur~uluk fikralar! 

k 
• } gibi So\•yetler Birligi de, Alman -

gi/iz gardzmi ÇI an ~ayia ar yanm harbi kazaud•g• takdird• Yüz parahk bir çorek a§iran sefilin yaka-
Yazan: Osman Cemal KAYGILI 

k 
• • d• Sovyet rcjimini ortadan kald1r J d l k • cüzi olacakizr,, te z1p ed1l 1 maga kalkt§maomdan ve geçe1 sina san an a a et me an1zmam1z bu hay-

Büyük Harpte Brest. Litovsk mt dutfann yakaSlD::l ne zaman yap1~acak ? 
Lon1fr>, 10 (A.A.) - Times cueteai 

1az1yor: 
Butûll int:iliz mi Uetinin manbkln ka

bu.1 ettig1 hudutlar d.ahilinde rr:ü.mkün 
•!an On bU)'iik cüretklrltkla harel<et 
edihn~i lehinde oldui:;unu Îngiliz hÜ-

~evki Berker'in afi
yette oldugu mem
nuniyetle ogrenildi 

kûrnctintn 1nlam11 bulunm...,1 i)"i bir Ankara, 10 (A.A.) - Bugünkü 
•"Ydlr. ~faama!ih, mulQ7en blr va.kit için gazetelerin bil' bsmmda Edirne 
dah, olaa ballhaztrda Rus7arun dava- muhablrlerinin v-erdigi malûmata 
ina pekaz > ard1mun1z olacagl ve battà :,tinaden Sofya Orta li:lçi.miz i;;ev

lçindcn c1k1lmaz maceralara kendlmlz.J 1 ki Berker'in vefatma dair bir ha.. 
at"»kla Ru'Ya1a zarar verecegimiz de 1 ber inti~ar el~tir. Memnuniyet. 
~•kàrdtr Bu arada Ru.olar dü.,nana le ogrendigimize gore bu haberin 
nuincln~ pahahy:i malebnekte ve ayn1 ,. 

0esareue harb~ devam eylemektedir. kat 1yy-en ash ve es8.Sl yoktur ve 
~evki Berker silihat ve âfiyette o. 
larak Sofyada vazi.fesini ifaya de
vam etmekted.Îl'. 

ahedesile ortaya ç1kan vaziyet 
tekrar tesise çah§lllBSmdan endi . Yazan: Murad Sertog-lu 
te ediyordu. l~te, bilhassa bu mü. 
tekabil ~üpbeler ve itimats1zhk -
!ardu ki Alman • Sovyet barbine B ir çiirekçi fmDllldan yi: ;steren arkada~art.nn1m da bap· 
sebep olmwitur. paralik çiirek •§tr•n aç hi a ayni felâket geliyor, 

Tilrk • Alman münasebetlerine •dam kar§wnda kanun mekani> Bir ara !usa bir müddet Vatan 
goelince, 11131 llkbaharaada Türki • I ma?"Z bütün tiddetile barekel .;azelesinde çah§trken gazetenin 
ye, malûm sebeplerden dolay1 ln · geçiyor. Aç adam polisin, bekçini: ko · · ,.., 

1 
,stihbarat §•fi B. Razi ile genç ve 

gilterc '" Fransa ile tedafüî bir iL , m.iserin, sorgu hiuUmin n , hâ ki .1ymetli muharrirlcrinden Midhat 
titak aktedince araya bazi anla • min ve müddeiumuminin onün ' den g · v h • h :.a.>crin, bu yahudi müessesesinin 
§amamazhklar ve sogukluklar gir. . eçiyo~. e. apis ane müdü 
diyse de, Tlirkiyenin samimî su • ule t~e~rüf ettikten sonra niha yaphg1 büyük dolandmc1hg1 mey. 
rette harptcn uzak kalmak isle • yet gard1yanlarm eline teslim edi. da na koyan vesikalar getirmi§ler 1 

d 
.. "·t . t' tedri en bu liyor. Parmak izi, fotograft ahm . ve taksitle verdikleri karyola, sa • 

yen urua s1yase 1, c , .._ . 
hanyi degistirdi. Türkiyenln m11t. y~r. intuua~a sab1kahlar defte • at gibi e§yalan luymetlcrinin se: 
laka harp ehnek için degil, sadece n~e k~yd~d1liyor. Bu ~üyük cü • kiz, on misli fazlasile sathklarm1 
kendini korumak için bu lttifalo rlim ytrmi de(tere geçiyor. Hak • tesbit etmi§lerdi. 
aktettigi kendisine taa.rruz edil • londa tutulan zabitlar, verilen hii Bu dejencre yahudi zekâsmm 

• • medigi takdirde, bilarafhgm1 mu- kümler, §&~itler!n iladele~i bir mahsulü olan biiyük dolandmc1 • 

girmI~ • d hafau edece"'i ve bütün devlet • tomar te§k•I ediyor. Vt 0
1 

mhayet hg1 ve ahnan mahn cinsini ve k1y. 

Yugoslavyada 
Amerika Japon 
tnüzakereleri bir 
ç1kmaza Bir çarp1c:ma a 12 " b u .. b .. f' e e er yazi Va,ington. 10 (A.A.) - United Press: Y lerle dost y&§&mak azrninde bu • u c rmu u un gaz • melini kat'iyen tcsbil etmcge ya. 

!y, malumat alan mab!illerde zan.o•- komünist oldürüldü lundugu anla§tld1. Türkiyenin Al. 70-r. na§nuyarak sadece •ahnan mal 
dildiiilne &ôre, Amerika - japonya mü- Belttrad., lO (A.A.) _ Komünist man ordùsu Balkanlara geldigi za· Adalet bu merhametsiz titizli • mukaI.i!i. tâbiri ile muhtaç , a • 

Haberlniz var rru? Tur~u su. 
yu da f1rlam1~, bard'a~ üç ku,. 

ru§& ç1km1§! Vakiâ bu muoare1< 
~Y. damag1m1za biberin, h1ya
nn, domalesin, lahananui, pat. 
llcanm, kerevizin ve daha bazai 
seb;..,lerin çe§>Qilerini hep bir. 
den veren ga.yet lezzeUi, iç ve 
1Jtab açic1 bir ~ amma 
niha}'et, ait tarah halls muh
lis su oglu 9Udur. 

Ft,1dan ber alman h1yar, hi· 
ber, domates, !ahana vesairenin 
yerine i.stediginiz kadar ham sil 

dol<lurun, o yine ~isin<len, ta 
dmdan, tuzundan blr ~Y kay. 
betmez. Çok çok on iki saat son. 
ra yine tahammür eder, yine es-
kisi gibi olur. · 

Hem tu~ya oyle Karakulak, 
Ta!>deJoen, Gô~ sulan falan 
da konmaz. Tenekesi yüz para.. 
ya Kirk~e. yahut terk09u bo 
~almakta olan fiç1ya a~mdan 
boca ettiniz rniydi, ertesi gün 
tamamd1r keyfi! Tu~unun ser. 
mayesini anlar1m, o bir alay 

sebze ve meyvad1r. Fakat tur-
§U suyunun 9ermayesi, gaz te.. 
ne.lcesi ba§'llla yüz para oidugu
na gôre, ~di baroagt üç kurci. 
§a firlam1~ olan bu wdan, insan 
kolayca bir lur§U wyu palas 
yaptirabilir. D iyeceks!niz ki: 

- ~u halde, sen de muharril'
Hltle falan k.afa patlahp yürek 
tü.keierek akml!ya karek çeke. 
oegine lut<uculuga bqlasana ! 

Îyi amma tur~-uculuf:u ~m<li 
ba~ka arkada~lar ya.pty!'r, g0r. 
müyor m1USUl1'll.Z, Rama1a11 d 11l :.1 .. 

y1sile ne kadar ·k,, b«vt, • >
dSJ. geçmi§, soylene sèiylcne, ) a: 
z1'a yazila kabak ad1 vermi~ '>
lan Ramazan V<' beklas1 hikâye. 
k!ri varsa onlarin yer..;den turc 
~ulanni kuruyoclar Tur~unun 
pek ~tah aç1c1 b:r ~y o:d·Jlluna 
gOer acaba bunlar1 Qkuyanla!" 
da, bunlan Jlovr~ Vahla rru o. 
kuyorlar, yok.."8 bu-nlar, arltk 
pek kabak tad1 'crdikleri iç1n 
istemiye istemiye mi~ Antk o. 
ras!nt Allah billr! 

l.akere!cri bir ç1kmaza girm~tir. Bunun "6 Id x. b··1·· t db' t t H ' t d 1 k d 
lerle Yapllan kanll bl

·r çarpa~mada man, a 1,.1 u un e ir er, ama. ~hep cenûyet için yap1yor. ey Cr an •§ artn ne n ar insafs1zca ve 
Bebebi Dirle ·ik An1crikan1n Çin'de 1937 ~ h •C&tùkosunun tekrar tesisinde israr ey. 12 komünist ôldürülm'4 ve 20 ko. mile tedafüî mablyetle idi ve arp. li umumiyenin menlaati için bu bayasizca soyulduklarim o zamnn • • • B" k d k 
lemeo1.d1·r. ten uzak kalmak istedigimizi gos. Vatan gazetesinde yazdmasm1 is - Almanlar blld1r1yor Ir a ID aç1r-

• münist yakalannn~ti.r. hassasiyeti gosteriyor, ----o---· teriyordu. Alman Devlet Reisi de, temi§lim. En oamussuz tefecilcrin (Bq w•l• 1 •cl aayfada) 
Sovyetler 1 R lt" k Türkiyenin bn siyaseline yard1m Fakat acaba ayni mekanizma habasetlerini golgede birakan bu bir d<!tnlryolu ka~ag1 olan Orel 2 ma h â dises i 

uzve lft ong· etti; Cümhurre!simize giinderdigi neden biiyük çapta yap1lan baZI sinsi yahndi b1rs1zhgmm te~h:riue 1 ilkt~rindcnberi elimi.zdedtr. 
bildifiJOf f8Y8 meS&jl hususi mcktuplarla '.rürkiyeye ta- dolandmc1hklarla ve hirsizhklarla ber nedense gazetcnio sahibi Ah - 1 Leningrad.in batismda dü§manm -<>---

(Baf tanf1 11ne1 sayfada) <B34 t.vari l !llci S&7fada) arruz niyetinde olmad1g.n1 bild!r. alâkadar olmayt dü§ünmüyor? met Emin Yalman mfmi oldu, tankl_arla yaplif:1 çlk~ te~cbbüsü )Edirnekapl m~zarhg1• 
Milmi<tir. Bizim kay1buruz 17 biç bir denizlnde, ruç bir barp bolge- di. Biiylece, Balkan seferinin en Bunlari gormüyor! Burada Ahmet Emin Yalmanm pûskurtülmü§tür. • .. •• -1 k d layyar~dir. •inde hiç bir kayit tanunamaktadir. llit. buhranh zamantnda, ild devlet a. mülâhazalarini ve endi•elerini mü- Berlin, 10 (A.A.) - Askeri btr na goturU en a lnln 

S 0 (A.A) 
" h •- ba" a k · · la da -•· lllisal mi istiyarsunuz! Bnvu • • tokholm, 1 · - ..,ang ay =• ~ 7 nm urest •u nn deuuo rasinda kafJtlikh bir emniyet ve "'' naka§a edccek degilim. Kendisi membadan D. N. B. ajansma bil. bac:1na gelenler ! 

dan ahnan ve Sovyet hükûmeti erler~"'"'" hayatma ve cemilerimlzo i'ti'mat hav••• -ti. Artik, eski dos!. run: dirilivor: Y · tecavüz etm;:;t1r. - ~· hangi sebeple olursa olsun bunun , 
•le Mœkovadaki kordiplomati.. Dt> rnemleketlerle ticaret yapan ve tur.ii temeli üzerine yeni bir bi- lsmi liizim degil, istanbulda sa. kendi phsi fikrini n hissini ifn. B l!kteifin sabah1 Alman oncü.s'i Beyoglunda garip bir k•dm ka· 
gin payilahll terketmek üzere ol· Amenltan bayrag1 ta tyan ge=lerin si.. na kurulmak samant gelmi§ll. 18 hipleri 1ngiliz yahudilerindcn mü.. de eden gazelesinde ne§redilme • Viaz.ma nuntakasm<la geni~ bir ç'.:':°a. h~esi o!mU{itt -. Ügr~n. 
duklanna dair olan haber, henüz lâhlanmas•m yasak eden 4 son~rin Haziranda imulanan ademi te • rckkep oldugu soylcnen bir kredi mesini isteyebilir, l\faksndun sa • yola dogru ilerlcm~ ve Moskovaya digumze gore i;iovotni birahan~~i,. 
teyit edilmem~tir. 1939 kananwiun 6 net maddesi büküm. cavüz ve dostluk pakh itte bu ye.. ile aall§ )'apan müessese var. Ev. dece adalet mckanizmamu:m na • giden bu brujhca yolun dig(r yo•. n.n sahtb1 Jan m k1z1 v_e .'.tna•at, 

1iuskova, 10 {A.A.) - Alman. lerin1n kaldtrllrnll.itnl t.a\·s, ye ederim· ni binayi lrurdu. leniyorsunuz, yabut kt§ geliyor zarm1 bu htrs1zhk ve so)guncu. !aria b'rle§tigi ruühim bir noktay1 11hracat komisyoncusu !\fL~e, an ka. 
lar1n Moskova vo:unda kâin bir VapurlarnuzUl sl!11bland1r1lmas1 der- Türkiye, Almanya ile dii§rnan bir paltoya, bir elbiseye, bir çift k B' ele geçirmi•"•. Bu manevra ,'.e •, rtsl olan_ 30 ya __ ~armda_ Janet 18.30 

, ha! yapil!lum !cap eden son derece r.- luk usulüne çekme tir. tr valan· ••u d kt S 
§eltir olan V1ama c-ephesinin muh cele bir me;eledir. olmak isternedigini Ciilen gosier • aynkkab1ya ihtiyacunz var. Ve da~ JlC§În para ile mal alam1yorsa , Sovyet te.,.<oekküllerinin rieat1 ke-1.a ç1 1g1 . ll"_"'r smema.omdaa 
lciif bOlgelerindc ycni ileri hare. bdunt verine ve kiralama kanununun mi§ ve Sovyet Rusya hilâfma Al- bunu pc§in para ile almaga muk • krediye muhta~sa. bu nslâ onun silm~tir. Bu noktaya yerle~i~ 0 - Kurutlu~tak1 evme yaya olarak g~
ketleri yaom1~ olduklan bu sabah hak'kl mak.>adm1 gerçeltle~tirmek ilz•~ man Devlet ve Hlikûmet Rcisine tcdir dcgibiuiz, Si<e derhal bu insafs1zcasma soyulmasma bir se. !an Alman toplannm ate§ile ask<>r l derken Altmbakkal civarmda b.r 
?f,smî Sovyet aiaru1 tarafmcran birle,;k devletlenll mallarun, bunlart . emniyet ve itimat telkin eb1û~ ol. müesscsenin adm1 veriyorlar. 0 • bep lc§kil ..tmemelidir. ve cephane yüklü birkaç uzun nak o'_o:nob:lden âni olarak athyan iki 
bildirihni§'tir. tœirli bir surette kullanabllecek olan- 1 du~ için, Türk • Ahnan miinase.. raya bir telefon etmcniz, yahut. Vüz parahk bir çiirek çalan a • li}"e kolu tahrjp edilm;.,tir. Yüzler. k'§I _ta raf_indan zorla . otomoblle 

Londra, 10 (A.A.) - Alman ta- ~ •. rnae testamUm1·uem.tmade1lmenvn~~m,rüaaa. de edece· betleri, Alman • Sovye.t. münase • bir mektup yazmanr.i: kâ(i. Der • ce So''Yet as.1<en êild'ilrülmü• ve b:ndmlm],$. ve agzma. bar bez.tika. 
,. ~u h I hltl b' . h d' I d Dll darn1n vaknsma sarµmnktn tcr.,d. • k t l b . 

arruzu dün Moskova istikametinde Kendl siYa.etini tatbik etmek iç· in betlet"ine bcuzemll'Z. Bmnde em • 8 a 1 yme ya u 1 0 au a 8 d·' · · adaleta'n rncrhan>Al . bir.<len fazla esir ahrµni.hr. ma sure 
1 

e agrrmasma mani o. , .. .. 1 k d b r . ut etm1yen , , 1 d kt K.. . 
Ylrmi millik bir terakki kaydet. lâz1m gelen tiedbirleri almas1ru parla- niyet ve itimat, iitekinde ~üphe ve guler )UZ e apmr.i: a e myor. siz ve müsamahasr.i: eli, bu h.ly • Berlin, 10 (A.A.) .- D. N. B.: un. u an sonra opru, Beyaz1t 
llli~t'r. Muhtelli raporlara gore, bu mentodan i<ti7orum. itimats1zhk hàkhu olm11~tur. To • Senet haztrd1r. Gosterdiginiz iki dutlarin ipek kravatlanna ne za • Bngün lipk1 Alman Matbuat ~e- tar:.kile. ~irn~kapi~a go:ürülmü~ 
!Ion hareketlerde Alman ordulan. HitleT'e klll'il çarp,.an milleUerin kar humlar ba~ oldugu için sonunda müteselsil kefil hakkmda da uznn man ~.· apt•aeakht? fi Dr. Dictrich'in dedigi gibi B-er. '~ .a!<si içertsmde_ uç k_1~1 tarafm. 
na Macar, Fin!andiya, ftal~a ve ~·1•~tiklart aslcerl vaztyelln vabameU/i I :L. 1 d t b' fi b••ka tah1dkata iüzum gormüvorlar. ~O ' lu· i'1·n asker1' mahf1.llerinde "-'·e. d __ an _kadm.a tee_ avuz edt_ldikten ve 

J belirl1nek: itin parlam'°tlto nezd.inde no 8 inan mann-u . e 8 1 ~ ~ e ~ " ~imdilik bu kadar! DV~ 
Slovak 01-dulan da refakat etmek- l<•d r oorar •blem azdU'. Hitl•r'in RWJ- oldu. Bu emn1yct ve 1hmadm en lirahk mal m1 isliyorsunuz? Niçin -·-- vizme kar'll yapilan mücadelMe 1 uzermdek1 m':'cevherlen ahn~1k. 
te ve bu surette adedoen üstünlük ya .-o in~iltereyi ez.mek içln ellnde bu· bilyiik delili, Almanyanm Tür • bu kadar az? 100 lirahk alsantz Fatih 3 üncü Sulh hukuk mahkeme- artik kat'i kararm V<>rilmi~ oldu~u tan sonra Edirnekapt mezarligma 
t.-min edilmi~ bulunmaktadir. lunsn bütün ka7naklan, bülün maklna kiyeye harp malzernosl vermegi olmH mt? Niçin olmasm? Bûtüu sinden: 9 tl1431 kevfivetrnrl<" israr "<dilmektedir 1 b1rak1lm1~ ve suçlu'ar kaçm:ya 

Londra, 10 (A.A.) - Bugün ogle v~ i~ .. n kudrctini kullanma#;I azmet· kabul etm~ olmas1d1r. i~ bir imza atmaktan ibarel. imza. Besiklao Serence Bey yokllju 41 nu.. AYni · mehafil gerçi ~a rida i~ga,~ râ 
1 

mu ".affak olmu.~!ardir. , . 
Üzeri ne edilen Sovyet tel>J..i.ginin ti;;au takd:r etmcmek hak1kale gèizünü hyor ve magazaya gidiyorsunuz. marada otu.-urken h.nl•n il<ametgàlu z1mgelen geni-o sahalar bulundu. Had1seye vaz iyed eden muddrt. 
il. ~ . kapamak demekUr. Hitler Amenkan h dik l 1 ' ' · 1 · d K >< avest Leningrad cephestnde te. lyardur.min gittlkço artan l<uvvetinden Propagandaya bu ceva 1 ver • Bir de ne gorüyorsunuz? Alelâde malûm olmad1tl1 teb ig memurunun gunu ve Sovyet Rusyay1 arazi noi<. unum1 n_:uav:n erin en emal uz-
~bbüsün Sovyetierin elinde oldu. koQ<-uyor. muer kat'! za!eri kazanabl- un sonra, Türk.Ahnan ticaret an· ve ktymeti hakikatte 40 lira olan ~~ruhatmdan anla~ilan Ahmet Parsa-' to: nazarmdan ne kadar icap e. ço~an kdut" ~~~~h vak'a mahaliin~ 
5Unu güsterme.ktedir. leœg1 gilnlerin ll8Ylh olduilunu biliyor. la•mnsma gelelim: 19-13 Marh so. bir clbise için sizden en a~ag1 80 ·v Id . . ! ciivorsa o kadar s1k1 surette lu'.. gi ere et 1 erde bulunmu~· ur. 

Bmaenaleyb -.ete kaJ:11 b•rbeden n~na kadar iki tarafm biribirine lira isteniyor. 8 lirahk ayakkah1 nizea .;.~~ ~~~;:. t~:~-~~~: ~;~i 0 : m~dan evvel daha bir tak1m aske. Henüz yakalanamiyan suçlular §;d 
b~~~°;:tv; ~-hi.slara, inglltere yüzer milyon lirahk mal vermesi 18 Jiradu. tO lirahk pardesu 50 IL lunan günde mahkemcye gelmed•ginlz. ri harekât icras1 icap ettigini siiy. delle aranmaktadtr. 

Hâldeki infilâkin 
&yd1nlat1g1 vaziyet 

:. b!l,yü;.,., blr .~,'::i~ ::t~=.kg~:i: kararla~hrilm~; ~u '."ii~a~eleu.'.11 radir, 15 lirahk karyofa 45 liradir. den hakkmizda g1yap karun ,·erihni~ lE!mektedir. 
femizdir. Bunu_ korkusuz yapabiliriz.1 teferruah. da tesb1t ed1lm'.~~tr: ~~y Ne yapabilisiniz! Almaya mec- knrar veçr.ile ikametgâhmtza gonderllen Berlin. 10 (A.A.) - D. N. B.: 

i taobul As:iye Onuncu Hukuk Hikim-
liJiinden: 941 /332 

Belediye Konservatu\'ar mektebi ta .. 
(
"- •·-• 1 - l r-•·) B t k 1 h iki l k t b b ~·v;. P karart halen ikametgAhtnlZtn ma-.,... -~• ,uc sa1 - a 1 yanm uresinin mukadderau te- Ieee er mem e e , m irmin bursunu•. Ve aliyorsunuz. Fakat Alman ta,._,·arelerinin dün Sov. 1 H ·1•- • t 1 ·,l d ' "' lû.rn olntaù1gJ cihetle bill teblig iade J 

- am ve Y~ """'n agar 1 m!I razi
5

ue •kr. t•' 'ihtiyaçlarin1 temin etmek sureti • k •· ~ h~· d 1 ·· kl ·· 20 ol . ire a i.T•tle · senedinize al tyen cins \'e cvsa • ohnu ;rnr. Yapilan muhakeme sonunda. yc, cep " Hl " ma zeme yu u lebesinden 1792 say1h $ukrü, mektep 
c_arak piyasaya sürüldükleri idn Hi.tl.er'lll .,·md·~' .. sokyerllu:ro

1
r .. ~';: Id eger ! le i.khsadi bir yard1mla~n11•y1 ka - k treni tahrip etmi• olduklanni bil- talimatnamesine aykm hareltet.utden 

uehcr tanesînde 
4 

kuru§tan 
10 

ku- . .• ~ p n zaferle . 
1 1 

k' b . T.. ft malûm tj)"a aydedilmiyor. Siz davac1 "ekilinin talebile g1yap kararl· • 1 r netiœlen:rse biz Amerikalilar, k:endi hui etn11~ o ayor ar 1 .u~und ur ... 
0 

cirkete kar~i giri~tiginiz taah ... n1i1 20 gtn 1r.üdrietle llânE'n tebJigine ,.e dirmektedir. d..:>lay1 nlekt.epten ihraç edildiiinden i_ 
U~a kadar kâr temin edilmU;lir. ocaklarnniz_m ve kendl hü1Tlyetimiz'n kiye lçin de, Almanya aç1n e ne ~ muhakemenin 6/ll/941 saat 11,30 a ta- BreLn, IO (A.A.) - cDienst Aus darece 1tendl•ine sa~fed!1en 363 lira 80 
2 -Hal rnevkiine hattâ kapah muda!aaSI için, 1imd! Rus cephesinde kadar faydah olacag1n1 izaha lü • büt seoedine nauran • nluu~ oldu· likine karar veclld!Jindon t•yin olunan Deutschland• gazetesi Sovyet hü. ·kUl'Uilln tahs,ll taleb1l_e Ista".bul Belcdl· 

lenekn sokmak bile âdeta !Ill€mnu cereyan eden muharebe kadar pah 
1 

.... d gunuz mal nmkabiliude 100 lira gü v ;aatte 'tir ~~· hk . . .•. 
1

Y•SJ tarafmdan muteselsil kef•llcrf .... a xya kt H vnzun en ara - n e · · az t."\.ilP ma cmey,. kûmernin Stahngrada rek1ld1
1
·1 1 . dd · 1 · 

hale fU'Lrilmi~ ve hele benzin, gaz malolacak llhripkài- bir muharebe zum yo ur. arp , - . . hLr"k • '1•nllZ. gchnediginiz veya kanunnl bir vekil . . .. .. ' ~ "·~ e1a eyhler Vehbt Vural ve Harer '" ..., d k 1 :rap. \ d k' h• verl'tn kesalrnesa h ft , d cd., 1 t kd. d b 1 ,,akkmdak1 henuz tecyyud elmi. p,,.., t aleyhlerine aç1Jan alacak davasi 
g'!bt mevadt mü~ile hîç sok·ul- malt zon1n a a acait1z. Hitler bi.ze Oyl arm a 1 a -s ':: Ar Jan bir a a bir ay nihavet gvn ern: .a.in z a· 1~· e g:ya in1zda . A _ • rn bir ~ekilde meydan okum~tur kl Ame e her ikl memleket için de, sadcce · "k" . 

8
. ' d' . rnuhak-.incnin devarn edilcce~i giyap ka y-en haberleri s1yas1 mahfillerin a. ùzer1n~ mü~eia1eyhlerden Hacer Po· 

be ahz bir bal alnu§ken karpit gibi r'kall !lfatile buna müsamaha edem..: zararh olmu§lu. Geni' mikyasta,' '. 3) ~cç~yt·ort.t'"~r.senleb' •:ana. ran yerine kaim olmak Uzere llân olu- lâka ile kaydetbiklerini· ya2111ak- tata .. gouderilen dava anuhall teblii 
lilœli bir mad1kn1n hale solcul- yiz. V. etmiyecegiz. üzerinde &"mileri.. mal mübadele.ini temin edccek j ~g101 um1 e 1gmiz e 1semz ren. nur. (7335) tadlr. 11r.uhal!erme· Haœr Pol.ihn gostenlen 

dugunun farktna varilmam1~. yir. mizin ge..·tllii dünya denizlerinde Rit-
1 

• 
1 

b rarh du · gtni abyor ve yirh!tyor. En asaji-l odresten bir sene ewel çlkt1gi ,.e biz -
1 

t b ' 
1
. 

1 
k . . o an yen1 an 84".ma u za • 

1 
_..J .., ~ ~.__t· eçl 1 s ·u· ·· t bll• mem 

vu•-· b-'-. .
1 

. · "' A e ikan ba - rumu orla n a ir "" an • • k b 1 d 1. . d • tarsf•ndau •orh edllm•kte· scbk•d<n ta '" o uz Ill ara 1 zarar ve ziyan ler'in kanll1.larm1 tatbik etm6ine mü- da 'k ld d·'·I ba•ka a h ay idare o:ucr sand1gtruz ayak. 1 ~ ~" 
1 

m 
1

~ ~ &• ''' e • uru 
l\\1Una se 1..--uiyet ver1 m~tir. .saade etm1yece •. z. m r ,.-ragi • • d k' d tl • da a l ar1nlz e 1n1yor. Al 1g1n1z H a r !RI V a .... - YI e t 1 1 ~ 'tif • ' -3 ., . d onun n• denizalttlarile, ne tayyarelerlle ilu devlet araslll a l os ugu .. .. • .,... .... a , lep' ~hile d•~· an:uhall suretinin rr.üd-

150 :-2;e:~nunli:aç~i:.Ohna1Ç!..1<lnlâfaa~la; ne de tehdltlerile denizlerden koj!ulml- takviye edeceklir. Çünkü, zama • rnallar1n çuruk ve herb .. t oldugu· 1 de:Sl•yhlerd<'n Hacere biz ay muddet-
' ~ ... yacaktlt'. Of"Werin vicdanStz bU"Slann.m mmuda Dlilletle'f arastndaki -~ost. nu c:-Oriiyor ve nnlayorsunuz. Fa _ J le ilûncn teblig<ne karar veritm~ ve 
•ediyede bulurum~u-r, 1'1itt altUlda tetkik edildltl uman hio luklar daha ziyade ikhsadi mü . kat elinizden M gelir? Gotüriip ge. Moskova d .. .. ? dava arzutull surett mahkeme divan· 

4 - Fiat Murakabe Komisyonu. bir realizmt olmadlti gorül..._ bltara!· naseb~Uere da anmaktadir Ù<i ta. ri veremezsiniz. Tabii ycni u~uyormu lh"nesine tallk k•lm.m 1'J ve _yevm mu· 
lla, S1hhiye Müdürlügüne, Hal Di- ltk kanunu hül<llmlermln haklanm1Z111 . . . . . y , • bir elblse ve ay. akkab1 tedarik et. • ~ • hakeme lçlll laY•n edden gun ve saat 
l'ekt·· !" ,.,.. k t t f d müda!aasrna màni olawlina müsamaha raf, lnr1b1ruun muhtaç oldugu için dahi davetiyenin 20 giln müddetle 

or u
6

une o va 1 ara 1m an ya .. . dd 
1 

. . meg·e meebur H tbuki kr <Bat tanh 1 lllel a7fada) mad ·11 bo b ~. ·•• tebP -•Ild'•· ~-Id Plia .. tl go.>teremeyu. 91a e eri Termek surettle kar§L • •wtuz. a o c .. .. . a.n gu e ve m a yaltwrmak: •~nm · 
1
• ~ 

1
•' ·~ e Hacer'n 

n muracaa ar semere verme. •·•·• 
1 

k b. 'b' . . ~'-
1 1 . di 1nüessesesina daha do·'rt ay para m1m çekerek bulun kuV\''etlertll? tadlr. muhakeme celsesine celmed.1•

1 
ve 1 •• 

lni• h k.ik t · di . 1 wu• o ara m irmtn su.in 1 art. ~ • • tne'yd ve akma t ~ vu.zuh.1le mad<ie sokuluyor. nt asaltmai• devam ettikçe arada· odemeniz lâzun, Bütçenizde yen' Sovyet merkezî ordular grupuna Dii?er taraftan Moslrovada §id- nunl vekil dahl günderm~ditinden balt-
ana ÇL • lî lf.• C - Müstahsil vakt':.L.... -o~e ki dostlug· un art.nlas1. 1•ek tabil de. bir elbise ve ayakk11b1 almak içir oald1rmu;lar ve bunlarm bir k1sm:. deth kar f1rtmalanmn ba:iJam1~ kind• g•7ap karan llt•hazile %0 gün I>ef 1 1 F t M k be u....,.1 ~ k . . . muddeUe ilPnen tebliiine k ·1 

"1· a .. ar __ a .. la .u. ra a ye,.!I_al. limonu topl&'"P sabniva te•vik e- "Il midir? tahsisat yo , nt :·er yer çember içme almaga. oldu~u da haber verilmektedir. Bu -•· oldu"'•rd ta . arar ven. u rekt 1 " t . '· ' • 5 ff k !mu 1 -~ . . . • "~ •~· an :rm olunan 14/11/941 
v or u

6
une mnracaat et •g•m 

1 
diliyor. Türk Alman dostlugu.nun kU\' Nctice itibarile hakikî degeri 3 muva a o § a1,..1r. Net1ce ,i, >emav1 âfet te csasen son derece tarlh'ne müsadU cuma ü u t 14 

•bu sun'î <;t•kilde ag"arhlan !'. 1 E Hu'-·• ,__ iht·k· • • . • b 1 k b' 10 barile Sovyetler de Îngi'izl~r d1 k l t cktA la barbe d 
8 

n •aa lno l ' . ' - "'""""e u"1u 1 ar, hem vetlenmes1 Ise, batl~.a h<Zmel edeo l!rayl u an e~yaya mu a il ' ' ~ an 1 cereyan e m o o n e muhakemeye celmedï i v kan nJ 
t n aria halldan ve p1yasadan igfal hem de idari ve ziraî dikk 

1
. . • 'Id. B b k d · r lira odemek mecburiyetinde kali \foskovanm düiffiesi ihtimalinàen büsbütün felâkelen.giz b'r mah!.. bir \'ekil condermed'gi t!kdi~: k•n~nt 

ll?la para ahnd1gm1 bild!rd!gin: cc~eœk bir mahiyet rd a 1 btr ouu 
1 
ir. 

11 da ~~· anl~e~•. •· ,yorsunuz. Geliriniz mahdutsa yir. açikça bahsetmege ba~lam1~!ardir. yet vermekt<>dir. muameleye devam olunacogt H. U. M. 
~. fakat müracaatlan etrafmda F _ H 

1
- ,_ it via ir.... caret an a~maSI 8 " sn ami • lb' · · d 1. •r l T . k • · k Rus ordusu tar>hte mu·'dafaal · K. nun maddel mab.susasina tev!ikan. 

h bi • .. , . . .. ~m 1m.on.:.r . a yan li. !idir. Bu aula~mayt, inemkketle . hlau e 1senm, c 1nen ayak.kabi "ar~a tm"!;en o nun gen çe 1. an. . 
ai r al~a gonnedrg1m ve mute- ~-on~ ~alt~ get1ril1p p<yasaya SÜ· rimh için ayni zamanda, hem ikt,. larmiz• yenilc§lirmege mecbu 'en Sovyet askerlerinin vurula- le_ pek m~u~dur. K1°::11 harbinde 1k•ytl

7
et llàren tcbl.i olunur. cn~

2

) 
. t muracaatlarin1 ber vak1t i . ruldugu IÇ!n olgun ~l Jimonlar hl k h d . . , T t kalacagm1zdan o siù alçakça so ·aklan mealindeki resmi tebligi. bu S1vastopoldalri Rus müdafaasi oL .-

I

Ç111 l"Pata hazir bu_lundugu· nu sO"· halk taraf1ndan satin al1nnuyot" iadt fera. '. b'. emb e siya~1 '11mak d' .. . 1 su 1905 Japo h b. Istanbul As'.17• fkincl Ht.ikuô. H:,kimU. eye b .md . , ' 7aratan •Y' ir aris eseri o ara yau kre ' muessesesme uçunc• rdu ar grupunun hattâ bir boz. .. n .. n ar inde Portar. j;inden: 941/71 
l'i u zat §'. 1 alakadarlardan bu baktmdan da tüccar ve miis. . yahut dordüncü taksitinizi vak ·una bile ugramalan ihtùnalini a. tur mu_d~faas1 olsun, miidafaa navac• Istanbul Bel•diye.<;! tarafmé"" 

~ruyor· t "'-'! . lrul pek büyük memnun1yetle kar§th~·o d . '1. kça go .. starmektedir. ha_ rpler1run "-"hes- num.. une!-'. . a,.,, . z1yana so uyor. ruz Biiyle bir anlasmaya vardtk. tinde o eyem1yorsunuz. Bu sefc ~ ..... ~· ,.. müddeal~:rh Simon !!:alfa vere:;es!l'den 

1 
•- Kabzunallar karpit vas1tas!. 1dd1asmdan bulunduk, fakat, 

1 
• , . h 'k. hiikûmet takdir kar~miza o müessesenin yine ~ Bugünkü halde Almanlar, Mos. dir. Nibekim bu harpte de Odesad~ l'ariste zermayer alerhine aç1lan 1241 

e llrr.vnlan agartt1klarim infilâk derdimiz· kimseye anlatamadtk an içm. er 1 1 hudi olan avukah dikiliyor. Sh •vanm 200 kilometre kadar cenu· ve bühassa Leningradda yüksck , lira 
21 

kuruJun tai...ili davasmdan do~ 
~L..-·l B h'; il ha.k.lrat ortay ·k ve tebrike lâyikhrlar. b. .. 1 '"' r f '~"'' e ifa<lel-erinde resmen iti- u ....,Lse e 1 a ç1 • 'd. DAVER muztar vaziyetinizden bayas11ch ~unda Orel mevkiini ele geçirm~. ir mudafaa stratejisi gostermi..- 71 t•M'5· mukezi davetiy~?in m1>ma: 
a etm~lerchr, mt'>o iddialanm1z sübut bulmu,,_ Ah• in istifade edcrek imzalatml§ oldnk • Ier ve Moskovanm garp ile cenu. lerdir. Bu ih11imaller ve Rus ordu- ~\~:,:aslha~~~:"r.1 •k•~;igahi~~1 ';;!11 

haB:_z bll1iun bôyle yap1td1~n1 da. ur. ~imdi soruyoruz: Hâ!oâ. bu i~n \an'"" taahhilt kâi;'ldmm bilmcm bu garbisinde kâin Briansk ve Vi. aunun bu müdafaa kabiliyeli ile. l . ;rtsi e 
1 

nen ' • 
once ·- h d ok ·· H • Ç k J k d 

1
.Jk d k.l . . .. .. .. .. ve emn muhakemmln 20/11/941 saal 

'l .. .. '".. <'m e ç once a, bu cephcsine bak1lm1yacak ve yu· e OS OV& ya an hanrri mad esini ileri siirü)·or. Bu azma mev 1 ermde bulunan çok ri surulerek butun Alman gavret. 15 - ta .,,. · hk k e .1 
.l\' Udurl ~• F y C> •• •• • • ..,.., Y 1ne ma emere ~rar v r1 • 
ni; . u.,une, iat li' u:akabe Ko. kar1daki iddialar1mr.i: infilâk bâ<li. defa borcunuz muacceliyet kes • buyük miktardaki Sovyet ordula- lerine ragmen bu nihal taarruzun mi, oldutundan tay;n edllen L;bu ff(in 

S)onuna, Bele.cliY" Ikh~at Di. sesi ile birlikte tetkik olurumya. parti olmak Üzere 224 bedh.·or ve (aiz, avukat ücreti, ic. rm1 çevirmi•lerdir. Almanlarin da durdurulabilecegi ileri sürürle. 
1
ve saatte mul'.'.la'l•yhin m hkem .. ye gel.. 

~eaktbeü·rlügüne, S•_hhat :Müdii __ rl.u_··gu" .. __ ne cak, son dakikava kadar ' " , halkm ton çivi geldi ra masraf1 ile bir misli daha ka - iddialarma gore 60 • 70 tümen ka. bilir. mesi •.ks• a>kd r~c h~kk n~ k ll1.ha-
Ciht:rc1'::~v:; limonlan gotarduk, zararma devam ettirilmi~ olan hi.; baran yekûnu odemck mecburiye. dar olan bu ordular grupu muha. Fakat Londradan v~ Moskova- l<emenlJl g.ayoben b k• acag1 blr nu. ban 

A faaliyet tarz1 ayni zamanda bir ib- Çekœlovakyadan gelmesi bek . tinde kahyorsunuz. Artik yahudi sara çemberinden kurtulmak için dan ge~n ve ümitsizlik ifade eden mabkeme divanh•r"'l"e asilmi; olaa 
l· - Ham limonlar halka ohnu§ tikâr ve igfal suçu telâkki edilmi 1 1700 ton · ·d lk r d k'I · r y k . .. .. . . . daveti:rentn tebht1 makam:na ka1m ol: ·mon hal.i-~ ~1 enen ç1v1 en, 1 par ' orta an ~e ' m. '.§ tr, a aruza icr.a buyuk gayt"etler sarfetmelerinc haberler, bu ihhmah koltünden --~ ,, __ ,·1•n olunur. (73'3) 

""" sa .. 1vor. vecek mi?. Haber vertlg"iimiz, goz olarak 224 ton çivi dün gelmi•t'· E 1 "-~ ~" • • B li 
1
. , .., " yap•~1yor. VIDtze e~yan1za hactZ ragmen buna mU\·affak olamam1•- yikmaktadtr. Herhalde Avrupa vt - -

· . - er •monda 4 • 10 kur~ ëmüne koyduJlumuz halicre alâka. I Bunlar Ticaret Vekâletinin tesbit k B 1 k h ' ZAYi - Sahib! bulun.d .... ·- 50!I nt&. gib1 fah~ bir kâr temin edili.,.,.r. d 
1 1 

oouyor, un ari yo pa asma ha. lardtr. Alman topçusu ve tayyare- dünya tarihi baktmindan çolt mü· -~ 
C Il 

1 
k ,_ a.r o m1ya~ ara hiçbir ier soylen. e_tti~i tevziat ~artlarma gore bir . raç mezat 5a!1yor. Bu para yetmez.. leri, bu çember içindeki ordu·,u hira günlier ,..._,,..,T 111.ara11 lllsiklet pllbslru uy1 eyledl!L 

- a" ;irpit ve k.i.myevJ m<vecek mi? .. • '"· dzalarma ,·eril~kt'·· · fil Lw·'" ' J-rJ-- mi lllliaclerim. .... ~~ - se s1ze ke · o ... hüsaüui> etini lmba emek içi.n bu mmakay<L dur. * Mecll ollu wi..,ût lleTil 

• 
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li - B. TE~RlN - 1941 

30seJJe 
denberi me~hur 

BiR 

Harbiye Y edek Su b a y Okulundaki 
Satinalma Komisyonundan: 

1 - Kapali zarf usullle (40} ton y~il mercimek satin ailnacakt1r. Be
her kllosur.m mul.ammen bedeH (20) kuru~ olup tutan (8000} Jiradir. Muvak-
kat tcminah (600} lirad1r. • 

2 - Ev&at ve husu~! ~artlar Topkap1 Maltepesinde sat1nalma komisyonun. 
da fôrülebilir. 

3 - it...r-sl 16/10/941 per1embe günü saat 16 da komisyonda yap1lacakt1r 
4 - Tallplerin belli günde muvakkat teminat makbuzlarile tekli! mek-

IKDAM 

Askerlik i'leri 

Davet 
Eminonü YerU As. ~ubesinden: 
Eczac1 Tgm. M. Riza Van (36967) 

Eczac1 Tgm. Abbdülkadir (38416), 
P. Tgm. Ibrahim Necdet (30131), 
hüviyet cüzdanlarile birlikte aœ. 
le ~ubeye gelmeleri ilân olunur. 

SAYFA-4 

istanbul levaz1m Âmirliginden Verilen Harici Askeri K1taat ilânl 
A§ag1da yaz1li mevadm pazarl1kla eksiltmeleri hizalarinda yazlh eün. sui .,.. mahal\erdeki askeri 

komisyonlarmda yaptlacald!J'. 
Cinsi 

Taliplerin 
Mllttan 

kilo 
24,000 
3,000 

belli vakltlerde au oldugu ~yonlarda bulunmalan. 
Tutan i'eminall Îihale gün, saat ve mahalli. 

L!ra Lira 
18,00I 2700 24/10/941 9 Ardahan, 

13 « c 11,30 Hadlmkoy 
13 c c 11 Hadlmkoy 

GÜZELLÏK 
REÇETESÎ tuplarm1 saat 15 de komi!;yona vermeler1. (8417) Kongreye davet 

Sabun 
Sade yag1 
Sa.de yag1 
Sade yag1 
Odun 

~ 3,000 
8,500 

250,000 
170,000 
45,000 
45,000 
4l'i,OOO 
45,000 
10,000 

1'13 
~Il 28 }U". 

17 
16 

c c 14 Had1mkiiy 
c c 15 Ho~dere. Karaagai; 

ri<usURSUZ 
BÎR TENE 

.Malik olmak için 
Tecrübelerini 
GEÇIRM1$ REÇETE 

I. ,te: donuk ve sert blr clldl be
i yazlat1p yum\14lltmak ve bu sa· 
l\rede 4ayam hayret blr cUde malllr. 
t~lmak !çln tecrubclerinl i:eç1rml' ye-

t
nl blr tedbir... M~ur blr aktrls, 
gi!nçllk manzarasim !dame lçln bu 
eüzelllk r~eteslnl lcullan1rd1 70 ya

'emda olmasJna ra~en genç m roi· 
lerinl oynard1. Oncv Pentreatln lie 
bazmeitlrilml~ bit mllttar siit trema-
11 Ue aynl mlkt.ar ylne humetUrU· 
ml4 zeytln yati ~ttnmz ve buna 
lk1 mlsll taze süt 1tremaa1 Hâve edl· 
nlz. Bu tertlbl Eczacmiz da haztr·~ 
layabllil'. Faltat az mlktarda pahall·, 
ya mal olur. Beyaz rcnktek.I (yaitsizl 
Tokalon kreml terltlb!nde saf Zeytln 
)'ail Ile hususl surette haimetUrtlmi' 
elit kremasi vardu. Cid den clldln ha· 
tlki gidas1 olan bu tertlp sayeslnde 
c.tldlnlz beslen~ek ve ona àdeta lna-
1'ulm1yacak derecede blr gençllk ve 
taietik verecektlr. Yukanda tesml
nl gtirdütünüz kadm b1ze yaz1yor: 
•Kendlm bile 1nan:i.m1yorum, Toka
lon kremlnln üç gùnlük lstimalln1en 
1<1nra clldlm beyazland1, tazelendl ve 
güzelle$ti.> Siz de lyats12l Tokalon 
kremlnl • tenln güzellltl lçln tecrli· 
beslnl geçlrmlf ve zamanla takarrür 
etml4 bu güzelllk reçeteslnl tecrübe 
edlnlz. Burtin dünyamn her t.arafm
da mUyonlarca kadm her sa.bah 
muntazamR bu kreml kullanmak· 

1 
tad1r. Tokalon ll:remlnin memnunl-

1 yet bai'4 aemeresl teminatlld1r. A.ksi 
takdlrdc pararuz la.de olunur. 

DEVREDÏLECEK ÎllTÎRA BERATI 
«Kur~ Kalemlen haklundaki ihtl.

ra için Îkhsat Vekâletinden iati}:\sal 
edilm1s olan 21/1/930 tarlh ve 1003 
No. h !htlra beratlmn ihtiva ettigl hu
lruk bu kerre b~asma devlr ve yahut 
icad1 Türkiyede mevkll fiilc koymak 
için salâhiyet dahi verileb!lece~ tek
lifi edllmelde olmakla bu hususa faz· 
la mali1mat edinmek isteyenlerin Gala. 
tada, Arslan Han 5 lncl kat 1 • 3 No. 
lara müraeaat eylemeleri ilân olunur. -----------
DEVIU:DÏLECEK iHTÏRA BERAT! 

Türkiyede i.stihsal edilm;s, olan 24 Su 
bat 1938 .tarihli ve 2418 say1ll ibtira 
berati muciblnce, madeni olm1yan mad
delerde nmamul cEltler> (z1p, zip, jar
Jw') seritleri içln temln edilmif olan 
hukuk.u, berat sahibi, Jj&ans vermek, 
yahut bera11 tamamen devrt>tmek su
refile, mevki! tatbike vaz.etyiek arzu-
1Ulldadtr. Alâkadarlann, fazla malû
mat at.z.etmek üz.ere, muhteri vekill, 
Galatada, Ke!eli Hürriyet hanmda, 0 
niimarada mukim Bay Sonman'a mllTa
caa,t etmeleri ilân olunur. 

• C. H. P. Ortakoy Ocagmdan: 
1 _ K..apall zarf usulile ( 40} ton nohut satin al1nncakt1r. Beher kilosunun Ocag1mmn y1lhk kongrcsi 

muhammen bedell 17,5 kuru~ olup tutan (7000} lirad1r. Muvakkat teminatl 
625 lirad1r. 

2 - Evsat ve hususi eartlar Topltap1 Mallepesinde Satmalma komisyo
nunda giirülebllir. 

3-- Ihalesi 17 /10/941 cu.r;i.e. g!lnü saat 16 da kcmisyonda yap1lacakhr. 
4 - Taliplerin belli günde muvakkat temlnat makbuzile teklif meklupla. 

14/10/941 Sali günü saat 20.3() da 
Ocak Merkezinde yapùacagmdan 1 
Partili âza arkada~larm te§rllleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

Kuru fasulye 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Fotin 

rm1 saat 15 de kontlsyona vermeleri. (8526) 

* 
Istanbul Fiat Murakabe komisyonundan: 
120 No. lu 1lân: 

3/10/941 tarihinde talip c1Jona.dlimdan ihalesi yapllamlyan 520 ton sadeya. 
f1 teltrar paz.arhkla mfinakasaya konmu~tur. Behc-r kilosunun muhammen 
becreli 170 kurustur. Îhalesi 14/10/041 sau günü saat 10 da komlsyonda yaplla
ca.kt.ir. Evsat ve lwsust §artlan Harbiyede Yedek Subay Okulunda satmalma 
komlsyonunda gôrüleb!llr. Tallplerin mezkôr gündc komisyona müracaatlan. 

istanbul Vilâyeti dahillnde odunun çek.isi toptan âzamt 370 kurusa pera 
k:ende lse 610 ku?U§tan satùacaktir. 

Bu narha riayet etmiyenler MIW Korunma kanunlan hükümleri dahi-
Unde cezalandtnlacaklardir. (9085) 

(8979) 

* .1/10/041 tarihinde ihalesi yapllan elli§er bin lirahk siiu' etlnden ild par-
ti.sine taUp ç1kmad1gmdan ~krar pazarlikla münakasaya korunustur .. Bun-
1.ardan bir -partisine veyahut htt ik1sine birden teklil kabul ed!lir. lhalesi 
13/10/941 pUert.esi günü aaat 14 de ko.misyonda yap1lacakt1r. Evsaf ve ~u
susl c;arU&r Harbiyede Yedek Subay Okulunda komJsyonda (oriilebilir. Is· 
tekliler ibale günü ayaktan s1glr veya sahra mezbahalarmda. &ÏJ.r eti vermek 
aarlile bunlardan her blrine ayn <!Yn fla.t teklii edenlerden uygun gOrülen.i' 
Jhale edileoektir. (8075} 

* 2/10/941 tarihinde talip cXkmad1ïtindan ihalesl yapùamlyan 30012 kilo pi-
rinç tiekrar pawrhkla münakasaya kon,yiui;tur. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 4.5 Jruru:tur. ihalesi 14/10/941 sali günü saat 14 de komisyonda yap1-
lacakhr. Taliplerin kat'î teminatlarile müracaallar1. (8976} .... 

3/10/941 günü talip ç1kmad1tmdan ihalesl yapùamam1~ 30012 kilo pirinç 
tekra.r pazarlùcla almacaktlr, Beher ki:osunun m~ha.mmen bedeli 45 kuru~r., 
Evsaf ve husust ~rtlar kom.byonda giirülcbllir. Ihal.esi 13/10/941 pazartesl 1 
günU saat 11 de H rbfyede Yedc"k Sullny okulunda komlsyonda. ya1:11laœktlr. 
Tallplerin kat't tcmlnatlarlle kom!syona mür.i.caatlnn. (8977} 

* B/10/941 gCi.nCi ihalt'Si yapilan HlO ton irinœ teklif edilcn f.lat paha11 gli. 
rüldügünden ayol miktar pirlnç tek.rar pazarllkla münakasaya konm~tur. 
Bcher kllosunun muhammen bedell 4.5 .ku~tur. Evsa! ve husu.st 11artlar ko-1 
misyonda gorülebilir. ihalesi 16/10/941 per,<cmbe günü saat 10 da yap1laca.ktir. 
Taliplerin kat'i temin:itlarile Harb!yede Yedek Subay Okulunda komlsyonn 
müracaatlan. (0014} 

• Baklrkoy anbarin1n 6000 ton yem ve 3000 ton muhtell! cins crzakmm Slr-
k.ed transit anbarma veya Bak1rkoy anbanna veya Bak.trkôy ve Zeytinbur-1 
nu l.stasyonundakl rampalardan anbaranakli tahmil ve tahliyesl kapal.l. zarl j 
usu11le münakasaya konmu~tur. Hususl ~artlan komisyonda gorUJebilir. Sirke. 
Ci. lstasyC1nundan Bakirkoyündeki anbara kadar nakliye ve tah.liyesinin mu~ 
bammen bedcli beher ton içln 160 klll'US \'e Bak1rkiiy veya Zeytinbumu istasyon 
lanndan Balu.rkoy anb:mna kadar beher ton içl.n 100 kurus ve Bakukoy deniz 
kenanndau anbara kadar 80 kurui;tur. Îhalesi 3/111941 pazartesi günü saat 15 J 

de Harbiye Yedek Subay Okulunda As. Sa. Al. Ko. da yapùa-Oi!klll'. Muvakkat 
teminati 770 lirad1r. TaUplerin ihale.;ien bir saat evvel zarflar1n1 kom.isyo.d:i. 
vermeleri. (9070) • 26i0/ 1 günil talip cùcmad1gmdan ihalcsi yap1lamayan 30 ton ki.muz1 
mercimek tekrar münakasaya konmu~tur. Beher kilosunun muhammen bedell 
22 kul'U$tur. Evsal \"e husu&i §artlar koml yonda gBrülebUir. ihalesi 15/10/941 
ça10amba günü saat 10 da Harbiye Yedek Subay Okulunda As. Sa. alma 
komisyonunda yoptlacaktir. Taliplerin kat'i teminatlarllc roüracaatlan. (8974) 

.1f 
3/10/941 de ihalesl yapdan 30012 kilo pirince tekllt edilen fiat pahall go~ 

<üldügünden ayni mikta.r pirinç tt>krar pazar!Jkla münakasaya konuhnu~tur. 
Beher kilosunun muharrunen bedell 45 kuru~ur. Evsat ve hususl §llrtlar ko· 
rnisyonda gëruleb!llr. ihale~I 16/10/941 per~eml>c günü saat 15 de yap1lacaktir. 
Taliplerln kat'i teminatli1rne Harbiyede Yedek Subay Okulunda komisyonu-
muza. müra<'llatlan. (8078) 

* Ordu birlilderl hayvanat lhtl.yac1 lçin muhtehf boyda 22500 gjyim liküz 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 

ZIRAA T BANKASI 
KurulU§ tarihi: 1888. - Serma yesl: 100,000,000 Türk. llraa1. 

~ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve ticarî ber nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasmda kumbaral1 ve ihbarslz tasarruf hesap. 
lannda en az 50 liras1 bulunanlara aenede 4 defa çekilecek 

kur'a ile a§ag1daki plâr.a gëre ikramiye dag1ttlacaktll'. 

( A. 1,000 liraltk 4,000 L.11100 Adet 50 liraltk 5,000 L 
( > 500 • 2,000 • 120 • (0 • (,800 • 
( ,. 250 • 1,000 > 

(0 > 100 • 4,090 • 160 • %0 > 3,200 • 
D1KKA T: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lira. 

dan a§a~1 düpniyenlere ikrarniye çtkt1ii takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, 11Haziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

Istanbul Fiat Murakabe Komisyonundan: 
\'e 4500 giyim manda nah pazarlùcla münakasa.ya korunu§tur. Beher giylrn 119 No. lu Ilân: 
nalt.n muh.ammen berlell 80 kuru~u.r. Evsaf ve hususi §artlan komlsyonda istanbulda bulunan bilfunum odun tacirlerinin ellerinde bulunan odun 
gBrülcbUir. ihnlesi 17/10/941 cuma gü.1ü saat H de Harbiycde Yedek Subay 1 sUiklan miktarm1 istanbul valiligl veya mahallin en yakm k.aymakamWùarile 
Okulunda komisyonda yap1lacakhr. Taliplerin getirecekleri nümunelerden be. istanbul Fiyat murakabe bürosuna bir beyanname ile 15/10/941 ÇB.!'§aroba sa-
itenllenleri lntihap edilecek ve komisyonca mühürlen.erek nümune tutula- bahina kadar b,jld!rmelerl ilân olunur. (0084) 
caldir. i$1eklilerln kat1 t<.>minatlarile müracaathm. (8980} 

* K1taat iht!yao için pazarlikla 100 Uin barbunya 1asulya~1 ~lmacaktir. Be-
her kilosunun muhammen bedeli 21 !rurustur. Evsaf ve hususi ~artlan ko
misyonda giirülebilir. Îhalesi 15/10/941 giinii saat 14 Harblye Yedek Subay 
Okulunda askerl saunalrr.a komlsyonunda yap1lacaktir Taliplerm kat'l temi· 
naUarile müracaatla~1. (8082} 

~ 
3/10/9tl de ihalesl ilân edilen 50 ton zeytl.n ya4ma teklif ol\Hlan fiat 

pahall gërüidügünden ayni miktar zey :n yail tekrar pazarl1kla münakasaya 
konmu•tur. Beher kilosunun muham "Tien bcde!i 90 kuru5ti.rr. Evsaf ve husu_ 
si ~;rtl~r komisyonda gorülebilir. :ihale._1 15/10/941 çar§amba günü saat 14 de 
IIarbiye Yedek Subay Okulunda asked sabnalma komisyonunda yap1lacak-
ur. Taliplcrln kat'i teminatlarile komisyona müracaatlar1. (9077} 

• 

15 c c 15 Kars 
1. 15 c c H 

15 c « 15 ) 
15 c « 15,30} 
15 c • 16 ) H. K6y Yass1vïran' 

92,CiOO 11,750 15 c c JO Erzurum. 
(1232-9073} 

* .A$ag1da ktl$1f bedelleri yazù1 tamiratlar pazarllkla yaptir1ùtcaktir. Ta. 
liplerin 20/10/941 pazartesi günü aaat 14 de Hoa<lerede askerl satlnalma k.O"' 
:nisyouundp bulunmalan. 

Lira Kr. 

817 30 
817 30 

4147 
4147 

* 

Finn tamiri. 
Firm tamrri. 
Depo tamiri. 
Depo tamiri. 

(1!30-9071) 

Beher ldlosu 22 lwrustan 115,000 kilo kuru fasulye kapal.i zarfla eks!lt· 
meye konmur;tur. Îhales! 24/10/941 cuma günü saat lli de Erzurumda askcrl 
satmalron komlsyonunda yap!lacaktu. Tahmln bedeli 25,300 lira ilk teminatl 
1898 liradtr. Evsa1 ve 1111rtna.mes1 komJIY.onda rorülür. Taliplerln kanunt vesi· 
kalarlle tekllf mektuplanm ihale saatlnden b1r saat evvel !wmisyona verme· 
leri. (1212-8922) 

* ~aki.da yazlh mevadln kapah :r.arfla ekB!ltmeleri. hi:r.alarmda yazlh gün, 
saat ve mahallerdeld ukerl satmalma komisyonlannda yap1lacaktlr. Taliple
rln kanunt vesikalarile tcklif mektuplann1 ihale saatlerlnden bfr saa.t cvvel 
nit oldugu komlsyona vermeleri. Evsaf ve 5artnameleri Ankara, istanbul Lv . 
Amirlikleri satmalma komisyonlarmda da g~rülilr. 
Clnsi Miktan Tutan Teminati Îhale gün, saat vc mahal!L 

kilo llra lira 

68,500 16,380 1228,50 
643,50 

2738 

,,. 
13/10/041 16 JV!nr:l$ 
11 « « 11 Maras 
17 c c 15 Bahkc 

(1142-8650) 

AFlbda yazih mevadln pazarllk a ckailtmeleri hlzalarmda yazih gün 'V1 

saatlerde Had1mkoyde askerl satinai ma komlsyonunda yapilacakbr. Ta11plf> 
rin % 15 teminatlarile belli vakltlerde komisyonda bulunmalan. 
Cinsi Miktan Îhale gün ve i;aa.ti 

kilo 
300,000 16/10/041 11 
250,000 14 c c 14 
250,000 14 c « 11 
800,000 16 • « 15,30 
300,000 16 c c 16 
800,000 16 c c 14 

(1218-0038} 

Metre mikâbma 6 lira fiat tanmin edilen 1000 M3 Su.ltançlitlljll kulfl11 

14/10/941 sali günü saat 11 de pazarll.kla satm almacnkhr. Sartnamesi bet 
cün komisyonda gorülcbillr. Muhammen 1iat1 altl bin lira olup kat'l teinl• 
nall 900 llrad1r. isteklilerln belli gün ve saatite Fmdtkl!da Eatlnalma komis• 
yonuna gelmeleri. (8936} ,,. 

Kesif bedeli 14537 lira '11 Jrnrus olan bir kl.$la famlrl kapah znrtla 17~ 
10/041 cuma günü saat 11,30 da !hale eclilecektir, Muvakkat teminah 109 
Jirn 33 kurustur. Kesif evrak1 lt~r gün komisyonda gorülebllir. isteklilerin J<tl' 
~unt vesikalan ile birliktc teklif mektuplar101 belli saatten bir saat onceY' 
kadar Findlk.hda .satmalma kom.isyonuna vermeleri. (8766) 

* A$al!ida mlktar ve mubammen bedelleri yaz1h üç kalem ~·em madde5
1 

16/10/941 pe~embe glinü hizalarmda gosterilen saatlerde pa~arllkla sahn ~tl 
lmacaklardu. Sartnamcleri ber gün kO:nisyonda .giirülebilir. Isteklil<'rin bel 
gün ve saatlerde F.tndùd1da Satmalma komisyomma gelmelerJ. (9058~ 
Cinsi Miktan Muh. Bed. Kat'î te. PazarUk • 

ton L. K. L. K. Saat Dakil; 
Kuru ot 1340 77050 10205 l0,30 

c • 450 27500 2125 11 

, • ~T ANB~~ BE~;~;~ESI ";~~NLA~Jj 
11.!Jsnll~~' istanbul Belediyesine orta mektep ve lise mezunlan ara~mda 

1lc memur alurncaktir. 
Orla mektep mezunlan arasmdak.i imlihan 

lise mezunl<\nnln da 17110/041 cuma günü sa.at 
Umumî Meclis salonunda yap1Iacakt!.J'. 

16/10/941 per. embe g~o; 
14 de Belediye merkez1!1 

Taliplerm: 3, 1} Tilrkiye Cümhurlyetl tcbaas1 olup askerligini yapml$ olm;isi vc- 30 "f 
Gmdan yuk1Jn bulunmam11s1. . 

6
, 

'1/10/941 günü ihalesi i!ân edilen 100 ton pirlnce tekill edllen fiat paha· komisyonda gorülebilir. Îhalesi 15/10/941 çal'§amba günü sat 13 de Har?iye 
lt gôrüldügünd~n ayni miktar pir'.nç tekrar paza.rhkla münakasaya korunu~. Yedek Subny Okulunda .. askerî satmalma koml.syonunda yapùacakttr. Taliple-

2} 28/4/941 T. ve 4.007 numarah kanuna gore tahsll müesseselcr1J1 

talebe olmamas1 §arttlJ'. :il 
Mez.kûr $eraltl haiz isteklilerl~ 16/10/941 pcri;embe günü .s:int 12 ye .ko_d,1 

Beyaz1tta Belediye blnasmda Zat taler! Mildürlilgüue ~u vesika~arla mür~c~ 
etmeleri ilân olunur. 

tur. Beher kil06unun muhammen bedeli 45 kuru~tur. Evsaf ve husust 1!3rtlar1• rin kat't teminatlarile muracaaUan. (9078) 

, 
Komiser ISrar etmeden, uzaktan 

bir kaç noktay1 go5*rerek mml
<Ùind1: 

1) Belediye Rlyasetine hitaben yaW,mt§ istida. 

2} Nü1us hüviyet cüzdam. 

3) Tahsil vesi.k:as1. 
4} Dort tane vesika .fotoirat1. (9083) 

SON SEFER 

tavana bak:iyorou. Di§lerini kanh haz1r almm~ .gri elbisenin üç d~g. 
\'e salyah dudaklarma geçirmi§ti. mesini de hiç bir zerafet end.i§e'.; 
Bu manzaranm en hazin tarafi sol. slne kap1lmadan iliklem~ti. Kra. 
gun yanaklanna a.kan gi)z ya~lan \'ati 'yi baglanmam1~h. 
idi. Megre elleri ceplerinde,. inat? 

- Belki bir doktor çagusak... bir tav1rla yürürken kendi lœnd!-

- Sen orada idin ... Gaston Buz
ye burada duruyordu ... Ve üçüncü 
bir ~h1s kaptam burada b~du ... 

Tahmin B. Îlk T. 

701,00 W,33 ÇOp arabalarma ko§um tak.lm1 .imalmdc ullw:ll 

======( Ç e vire: : M: F ER 1 D V N )=====1• 
Kirm1z1 hasir §apkasmm alun. 

dan saçlanm düzelhyordu. Megrc 
lelsizc.mn ba~1m çevird1gini gëir
dü. iki komiser bir nazar ieati et... 
mer. Girard de<li ki: 

- Lokle~ hapishaneY'c düne. 
eek ... Siz ikiniz içeridc beküyecek. 
siniz ... Bir çeyr k saat sonra ser. 
best olup olmadgm12.1 sêiyJ.erim ... 

Polislcr yalmz kaldilar. Dü~n

celiydiler Megre soràu: 
- h·tintak hâkimine bunlann 

sHbest birak1lmas1m mi kklif e· 
deceksiruz? 

- Evet! Zannedersem yaptlacak 
en iyi ~ey budur. Belki bu facia. 
da bunlann da birer muammas1 
var Fakat bu i§in iç.inde bizce 
nialftm olm1yan b!rtalwn unsurlar 
wr ... 

- Herhalde! 
- Alo! Havr verk 

misiniz madmazel-~ ... Alo? ... Müd
deiumumi11gi ist~yorum ... 

Bira:: sonra komiser Giraro hâ
lcimle konu~urkcn kor :dor<la b!r 
gürültü oklu. Megre hcmen ko~tu 
ve Lok.le~'in yerde ünifc rmali ü.; 
polisin arasmda ç1rpmd1gm1 gor. 
dü. Telsizci korkunç bir teheyyiiç 
içinde jdi. Kanh géizleri yt>rinden 
oynam1~t1. Agz.mdan sal. alar akt
yordu. Fakat her tarafmclan s1k1ca 
yakaland1gi için kimild-.yam1yor. 

du. 
- Ne oldu? 
_ S&kin bir i;dam o1àugu için 

bu sefer kelepçe takml\ a lüzum 
gormemi§lik ... Korldorclan geçer-
ken belimden tabancam1 almak 
istedi... Ve muvaffak o,du ... Ken. 
dini oldürmek istiyordu ... At~ et· 
mesine mâni oldum ... 

Lëklens verde sabit naz.arl<!rla 

- Hay1r, b1rakm! DC" sëylcniyordu: 
Ve .Megrc pplisler ~ri çekilince - $unu anlarr.ahsm ~ benim 

ycrdc yatan gence yakl~1: sana nasihat cdecek vakt1m yok ... 
- Hay i, kalk bakay1m ayaga... Senin 1çin dü§ünecek bir tek §ey 

Çabuk ol!. .. Ve dogru dur ... Yoksa var: ni~anlm burada. Bu kiz Kem. 
tokati yers~n ... Te1 biyesiz çocuk! per'd~n buraya gcldi -vi: seni .~u~

Telsiz.ci bir kuzu gib1, korkarak tarmak için paralandi. .. Onun umi. 
itaat ctti. Bütün vücudu titriyor. dini kiracak ~kilde hareket et
du. Dü~erken elbisesi kirl•enmi§ti. rnek dogru degil .. 

- Ni§anhm hiç dü§üpmüyor - Biliyor mu? . 
musun? - Ona bu kadmdan bahsetrniye 

Komiser Girard yakla~rm~~- . lüZ'llm yok... . . 
- Hâkimle konu tum, ded1. Ü- Megre onu mütemad1yen tclkik 

çünü <le serbest b1rakacagiz ... Yal· · ccHyordu. Limana yaklaflIDI!?lardi. 
mz Fekan'dan ayrilnuyacakla1 ... Bahkç1 kay1klarmm gëz ahc1 rcnk 
Ne oldu? Jeri güne~te parhyordu. Sokaklar 

- Hiç ... Bu çocuk dünyasmdan kalabahkt1. Lokle~ bazan hayatrn 
b1km1~... Müsaa<le -ederseniz o- zevkini tativor gibi gtirünüyor, et. 
nunla ben ~gul olacag1m! rafa ümitle bak1yordu. Bazan da * bak1~lan sertle~iyor, insanlara w 

!kisi de r1htJm boyunda ilerli- goroügü ~ylere ha§in na7..arla" 
yorlard1. LOklie-~ yüzi.i.nü soguk f1rlahyor<lu. 
~u fre yikam1~ti. Fakat yanakla. cOkyanus• un yanmdan geçmi. 
rmda hâlâ k1rm1z1 lekeler var<lL yc ·rnecburdular. Geminin tahliye. 
Gëzleri humrnah, dudaklan lüz11. ~· o gün bitec-ekti. Raylarm üstün
mundan faz.la kanh id1. Sirtmdaki de üç vagon bckliyordu. 

Telsizci uzun bir nefes aldi. Ba
§m1 çeV'Ïi'di. 

- Yalmz hava kararm1~-oldugu 
için birbirinizi.n yüzünü iyi scçe
mediniz... Her halde bi1 ü.çüncü 
§ah1s ne ba§ makinist. œ de ikinc1 
kaptandi. .. Çünkü her ikisi de o es. 
nada mürettebatla birlikte cMori. 
na avc1lari> kahvesinde bulunu.. 
yorlard1 ... 

Güvoertede bulunan Britanyah 
lelsizciyi gorünœ anbar agzma e-
gildi. Biraz oonra anbardan ç1kan 
üç ~kçi Loklen§'e bakm1ya b~a
d1lar. 

- Gel... Mari Leonek bizi bckli-
yor ... 

-Gidemem ... 
- Nereye gidemezsin? 
- Oraya... Rica ederim ben i b:i.. 

rak.m1z ... Ben ortadan kalkac1k o
lursam size ne ziyam var? ... Bilâ. 
kis bundan herkesin mernnun ol... 
mas1 lâz1m .. 

(Devanu var) 

üzere almacak 6 k.alem malzen:e. ~ 

Çop arabalarma ko~ tak11n1 imallndc kullan1IJ11 3750,00 281,25 
üzere almacak sabunlu ktisele ve vakete. j• 

Mottirlü vesalt lçin almacak 3000 adet müsbet nkir!l
1 

2100,00 157,50 
tor plâkas1. 

360'0,00 270,00 'Darülâceze müessesesl lçin almacak 1000 
kum~. ~ 

Tahmin bedelleri ile tlk temlnat m!ktarlar1 yukanda yaz11! i$1er r.io
ay1·1 aç1k eksllt.meye konulmustur Sar1.1ameleri Zab1t ve M(.ameUit Müdil~ 
gü kaleminde gorillebillr. ihnle 27 /lO/g41 Pazartesl günü .63at 14 de lJ ,~ 
Encümende yapùacaktll'. Tallp!erin ilk temlnat makbw: veya mektt plD.f1 J 
941 y!lma ait Ticaret odas1 \ esikalarHe îhale günü muayyen saatte P• 
Encümende bulunmalar1. (9082} 

Umum Müdürlügünde" l tnhisarlar 
1 - Ce111'an (12.355,000) 

0

k.g. iskarta kanevlçe, çul, çuval vc postal ~ 
kapah zad usulile sattlacakltr. •0~ 

2 - Muhammen bedeli (6188.47) lira olup % 7,5 teminati (928 :!il Lir• I 
3 - Ekslltme 31/X/041 cuma günü saat 10.20 de Kaba fl<! Le,·vZ1111 

besinde mü~ekkil sat13 komisyonunda yap1lacaktlr. 

4 - Nümuneler her gün sozü ge;en §ubede gorülcb!Ilr. ,,i~ 
5 - Kanunt ~aile ve teklifi havi k1pal1 z.arf eks!'tme saatinden b%0ol 

\lV-.eline kaqar mezkllr komisyomt makbuz mukabilindc verilmelldlr. )? 
Sahibi: &. i Z z ET, Ne§riyatDircktoril: Cevdet Karabilirin. 

Bas1ld1b yer: ·So• Teliuf• Matbaas1 


