
SA L 1 

21· 
1ncitefrin 
1941 

-- 4 

B....,haniri: ABIDIN DAVQ 

TELEFON: met 

ADRES: Caialoilu 
Nrrruonrttmiya Catltlui 

No: 64 

ABONJ: 

Yllhk 1200 

e a71Jl< GOO 
3 a,-IJl< 300 

Talval: IKDAM letanbal 

EFGANiSTAN Almanlair ,Bildlriyo( . ,,._' '.. ~ 

BOYUN EGDi Merkezde 
RUSLAR 
bozguna 

GÜNLOK SIYASI HALK GAZETESI 

- ----- - - - ------

·- . 
SAYI - 807- SENE 2 

FIA Tl 
DlKKAT TAKVIM Her yerd 
Gazete7e Yi!: 1941 - Ay: 10 Güo; 294 

21 - 1 inci~rln - S A L I 3 gonderilen Rum.I: 1357 - 1 inciTESRÎN 8 

evrù: ceri Hlcrl: 1360 - Ramazan 29 
Güne~: 6,19 - ôtlc: 11,59 

verilmes. Îklndi: a,58 - AkJ>Om: 17,21 Kuruttur 
Yatsi: 18.53 - imsak: 4,39 

e 

J 

Kurtulus vapurundan 
henüz haber al111amad1 E:lgan hükûmeti lngilte· 

re ile Rusyamn Î•tedikle· 
ri11i yapmtf ve dostlugu
nu da teyid etmi1 oldugu 
için, arttk bu iki devletin 
alemdarltgtnt yaphklari 
Yiiksek likirlere aykui 
harel<etlerde bulunmala
r1na lüz:um ve 1ebep kal
maml§t•r; onun için, El
ganistanm artik rahat bt· 
ralulacagm1 tahmin edi
yo7uz:. 

ugrad1 
Moskova hazin 
bir manzara 

arzediyorl 

Yunanistana yard1m e~yas1 gotü
ren Kurtulu~ vapurunun bugün 

veya yar1n donmesi lâz1md1 
• 

Yaz:an: Abidin DAVER 

R ngiltere ile Sovyctl:r Birligi -U nln, Efganistan1 da tazyik et
<iklcri ve bu tazyik liar§ISlD -

da ICâbil bü.kûmctinin, Efganis • 
~daki Almanlarla ltalyanlarm 

•ndistan • Irak • Türkiye yolile 
~·~lcketlerinc dëinmclcri yolun -
•ki lngiliz teklifini kabul ettigi 
~ik tahaklruk etmi§tir. Biiylecc, 
lt 'Itcre ile Sovyet Rusya, §arktn 
. •ndan sonra Efganistanm da is. 
~•klâline vc hükümranhg1na .mil -
•hale etmi§lcrdir. Jllesclen1n bu 

lqraf1n1, kuvvetin hakka pek ku -
1•k asrnadi!!mi giisteren yeni bir 
lradisc olar;k lusaca kaydedip ge
ttlim 

CENUPTA 

Kit'alanm1z Donetz 
havzas1nda ilerliyor 
Berlin 20 (A.A.) - (Alman teb. 

ligi) Alman k1t'alar1 Denetz havza. 
s1mn endüstri bôlgesinde ilerle • 
mektedir. Harekât cephenin diger 
bôlgelerinde muvaf!akiyetle de -
vam etmektedir. Hava kuvvetleri. 
miz bütün cephe boyunca mühim 
demiryolu hatlarma ve yolla• §e • 
bekesine muvaffakiyetli hücumlar 
yapml§hr. 

Berl ni, 20 (A.A.) - D. N. B. dür~ 
kü tebliljin aO<li;tdaki 2'E'yl.ini ne§
retmeketdir: ~fg~n hükûmeti, sabik Iran §ahi. 

nin tuttu"u ~01un aksini takip ede- Briansk • Viazma muharebesmin 
tek " ' .\lrnanya vc italyanm da mu. sona errr.· si ile Moskovay1 bir Al. 
~afakat vc mutabakatlni almak su. man laarruzuna kar~1 koruyacak 
'•lite lngiltcrcnin teklifini kabul olan Rus o.rdusu da bozguna ugra. 
tlrni~tir. Riza §ah Pchlcvi, bida • (Sonu, S•. 3 Sü. 5) 
~•!te lngiliz • Rus teklifl~rini rcd. --A•A ... A• ___ _.. ..... ~---.... - • 

e.'lcrck muknemct azmi gosier -
~·~; tabt bu iki dcv1ctin maksat. 

1 

Alman lktisat naz1ri 
~••na varmak için tcbir vc ~iddct' 
1 
Ullann1alanna zcmin hnzulad1k -

h •n sonra, in~iliz • Rus kuvvetleri 
~1du<1u gcçincc sen.bolik bir mu -
t vcmetten sonra, teslim olmu~ • , 
i~: 0 zaman •ab1k ~ahm tutacaj{J 

F nk' n 
nutku 

Moskovada, Kwlordu harpten evvel bir geçltresminde 

So.vyetler Bildlrlyor i Harp Vazlyetl t 
-~ Almanlar 
Alman hedefi Mosko- 3 yerden 
vadansonraKafkasya tardedildi 

-~~~~~~-.. 
Almanlar, Moskova onünde kat'î bir netice 
alacak büyük bir hücum haz1rhyorlar 

M UHTEL!F kaynaklardan a. 
Iman haberlere gare, §ark 

cephesinde vaziyeti ~yle bulâ

salandrrmak mü.mkündür: 
Moskova etrafmda harekâtta 

bulunan Alman k1t'alarmm her 

gün biraz daha ~e yakla§tiklar1 
anla§llmaktadi.r. Aùnan ileri hare.. 
lretinde yava§lamalar olduguna 
i§aret ediliyordu. Halbuki Alman 1 
ordulanmn Moskovarun çok ya.. 

( Sonu, Sa. 3 Sii. 0 

Moskovan1n 
§ark1nda 

Alman çemberi bir 
kaç yerden yanld1 

Hükûmet merkezi 

Kujbyshev' e 
nakledilmi~ 

--1~~~~~~~ 

Per,embeye kadar haber ahnamaz
sa vapurun vaziyeti sorulacak 

Kiz1lay tarafmdan Yunanistan. 
daki muhtaç kimseler için haz1r. 
!an.an yardim mallanmn ilk par. 
ti:sini Pireye gôtüren Kurtulu§ 
vapurundan §imdôye kadar bir ha
ber almamam1Qllr. Evvelœ tesbit 
edilen seyahat programma gêire, 
gemi yükünü bo§altti.k:tan sonr3 
avdet ede<:ek ve âzanû, aym 21 • 
22 isinde yani bugün ve yann Ji.. 

Timoçenko 

Bir ihtimale gore 

mamm1za dêil)lYl~ bulunaca1<ti. 
Vapur avdette Türk karasulanna 
girdikten sonra telsizini i~'etecck 
vc geminin vaziycti hakkmda ma. 
lûmat verecekti. Bu itibarla va
purdan bugün haber beklcnmckte. 
dir. Aym 23 ün~ kadar bir haber 
a1mmad1g1 takdirde alâkadarlar 
t~bbüslerde bulunarak !l"minin 
vaziyetini soracaklardir. 

. .,. . - -- .. 

! Amerika 
' Japonya 

Yeni kabine 
Amerikadan , 

•• •• •• son sozunu 
istigecek 

Tojo hit ede ·: 
bulundu 

1 

• 

1 Yol vardt: Yu mufavaat, ya 
lllukave1n<;t. Rr.za ~ah Pel•levinin 
bu iki yolun ikisi arasmda \'C or • 
las1nda .bocalamas1, onun, hüküm. 
dur '>lèul<tnn •onr:> toplad1/;1 nzîm 
~ah,i servclini in:::liz ,.e Ameri • 

Berlin- orna 

Torpillenen 
Kearneg muh
ribi bir limana ' _Moskova 20 (A.A) -:-.20 llk!e§- Mare~aJ Timo-

rrn, Sovyet sabah tebhgi: 1 ~ 

"Bug ü n ha y a t la · 

1
olümden birini 

siyasî mihveri iltica etti 
an hankalnnna yahrnu~ olmas1 • 

na atfcdilmi~ti. Snb1k ~khin~ahm, A . d 'k Mu""rettebattan 11 
0 zaman, hem •ervrtini, hem 23 • yn1 zaman a l -

l'ahiri kurtarmak içm mutnvcmet 1

1 
tJsadÎ bir mihver ki'Ï ekSik 

tJei gibi giirünüp mukovemrt et. • d l 
lit 1 halinl C a m1~hr Va~ngton, 20 (A.A.) - Kearny 
h •mek ''Olunu tutmn• olduguna b . bir limana geldigi 

iikn."hnek lrtznn cetiyor. Halbu- Roma, 20 (!\.A.) - D. N.B: muhr. :mn . b'ld' 'bn k 
Ici "'erJ' R d. •'" t Hahh. Zlrda Italyaoa uulunan Al- I BJhrtye Nezaret.ince 1 m e -

u 1n vc oma ne7 m " e - · M h bi ·· tt b l~dan ltbb.. ~ . . t !11ar.ya Jkts ... t Naz1r1 7Ier wal!her Fur.k, · ted1r. ll' r1 n. mure c a ...... .., 
la] ustc bulunnrak Ah.i~'.' ve. " Italya h"rlc! ücaret nazm Slnyor Rie- 11 kisi eksiktir. lki agir yarah var 

Yan tcbaalarmm kend1hkler111 - ' • d i cardinin davetine icabetlc bugün Roma àir. 
•11 randao ç1kmaalrm1 terni et- da bir nutc1k !rad edcrok evvelà tanhte AlvIERÎKADA HEYECAN 

ll"iek; rnümkün olurdu. Bnna rag • yegàne o n ~i n11.nvcr ;iCt'inn büyük- ) B h · lit Va<.ngton, 20 (A.A. - a r1ye 
1_ •n, ingiJizlt>rlc Ruslar, ntu. hak_, • lüklerl ko.~1.s1nda duydugu t.azin1 hisle- -s , 
• Nezareti tarafmdan cKearI!l}'• mun 

lt
a._k, yine Îrana n;receklr-rdi: çun .. ri.ni ifade etnüs \·C n1unzzilm siyasî ga-

t " le 1 cnl z r1n ve Av1 1·1'b1' mu .. rettebalmdan 11 Joi<tinin u ran topraklari, iogiliz - Sovyet :i:c r=n l' ~ 1 .:ir · ·upa sa- -r 
lsk ha.stn1n sulha. kavu~turullnas1na ait eksik oldugunun bildirlmesi Ameri 
1 . erî i~birliginin yolu üzerindc tedbirlc•lnin b . t, '; 1:m çiznü~tir. 'kada büyük bir h€yecan tevlit et. 
di. Baz1 lngiliz gazctelerinin son. Alman Jkhsat Naz1r1 ioylc dem•stlr: mi tir. Çünkü bu to illeme hâdi. 

thadan aç1kça yazd1klan gibi , aSI! Hayat! sah.asma dahll bulunan Akde. § rp 
•de{, irandaki A Iman n italyan. niz havzasi' . <'ya>l ,.e il<l!'adl sart-1 e:si hakkmda alman ilkd ~abbe~d!<?r~e 

lar1 'h d • ·1 •·ri sot~lam yc..-ni bir r .. 1~1na istin<At k1mseye b·r §"ey olma igi 1 ir1 -n meMlekdten 1 rac1 eg1 , ~ n • 1 So (Sonu, Sa. 3 Sü. 2) rr.ckte idL 
Vyctler Birligine yard1m etmek 

~· icabmda, Kafka<yada bir Îngi
. 'z - Rus cephesi tMkil edebilmek 
1 • • 
l•n Ïran vollarm1n tutulmast idi. aarilVekilliUi in eblüi 

Stalin 

19/20 1lktC§rin gecesi Sovyet k •f 
ktt'alari, bütün cephe boyunca, ve çen 0 vaz1 e-
Mojaisk ile Maloyaroslavetz ke • d } d • 1 d • 
simlerinde bilhassa §iddetli çar - en a z e 1 1 
p1;;malara devam etmi§lerdir. 

Almnn zayiah 4 milyon 
Moskova 20 (A.A.) - Pravda 

gazetesinin harp muhabiri, son 
tahminlere nazaran ;;ark cephe • 
sindeki Alman zayiatinm ;;imdi, 
4 milyon êilü ve yarahya balig bu. 
lundugunu haber vermektedir. 
Almanlar üç ;;ehirden tnrdcdildi 

-Moskova cephesi 
kumandanl 1 g1 na 

Moskovada 
orfî idare 

Gnl. Jonkof 
tagin edildi Londra 20 (A.A) - Moskova 

radyiosu Pazar günü a~m1 yap
hi\'l Jie§riyat esnasmda cepheden 
.Km! Y1ld1z. gazetesine gelen bir K e D d ••• De merkez 
telgrafa gore Alman k1t'alarrnm hesl Knman.,ani 

,, ,,, 

(So1•u, Sa. 3 Sü. 4) CIP ~ 
casus faaliyetinin 1-·..-..· .. • ...... • .. · .. llii .... ___ ·._..._" lllV&DI da ., e r 11 dl 
onüne geçilebilmek "i A . 1 Sovyet Hududu, 20 (A.A.) -

için ilân edilmic 
1 

m 1 ra On: 
Y General Jonkof'un Mœkovanm 

Londra, 20. (A.A.) - Moskova j B. d' . n haricî cephesi kumandanhgm:i ta. 
radyosu, Stahnm Mosk.lvarun mü. 1 r 1 . yin eidldig:ni bi!diren k:irarname 
dafaasm1 temm etmiek ve §cliri 

_ _<So~u, Sa.. 3 Sil 5) n ut k u Mare§al Timoçenkonun azledilditi 
- - - • • • , n; ihsas etroektedir, Filhakika Gr. 

) tercih etm el i y i z,, , 
Tokyo 20 (A.A.) - Royler: 'lù. 

jo kabinesinm, ArneriKa - Ja;ionya 
müzakarelerini kesmu.1en C\"\Tl 
Japon asgarî teklüler:r.in rcd vc • 
ya kabulü hususunda Arr.cnkadnn 
aç1kça cevet veya hay•r• deniimc. 
sini talep edecegi Tol.yoda zanne. 
dilmektedir. 

Gayriresmî mehafiJJlerle mat -
buat mütalealanna baklacak o • 
lursa bu tarz, umumî efkân lem • 
sil eylemektedir. 

Resnû mehafil, bir harp vuktl'l 
ihtimaline ait §ayialan mevsimsiz 
sayrr.akla israr eblekle ise de, iyi 
malti.ma: alan ba~ka mahL!lcr, hu
susî gêirü~melcrde, ihtimalleri ka
bulcle nikbin olrr.aktan uzaktir. 

Ya hayat, ya olüm 
Tokyo 20 (A.A.) - Ba~vekil Ta. 

jo, yeni kabine erkânma, harbiye 
nezareti erkâmna, Japonyan:n 
§imdi, hayatla Olüm yollarmd"n 
birini tercih zaruretindc ok' J" -
nu sêiylemi§ ve halihaurda' i buh. 
raru ba§armak için her ~ey i kday a 

(S.,.10, sa.. 3 Sü. !) 

Sozü bi~nz dola§hr1p buraya ge. 
litrnektcn maksad1m1z, dogrulugu 
\>e Yanh~lig1, hcrkcstcn ziyade 1 -
ta~ hükûmetioe ait olan günü geç
~1§ bir siyascti tenkid etmek de -
~•ldir; Efgnnistamn da Almanlar. 
a 1taJyanlar1 memlckettcn ç1kar. 

lliay, kabul ehni§ olmasma rag -
Ilien, lran gibi i~gal edilip edilmi. 
t:••,i:i bahsine gcl~cktir. Efgan 

Parasiz yatilz talebe 
imtihanlari sana erdi 

Birkaç satirda <Sonu, sa. 1 sü. e> 

"Hitler, Amerikay1 1------ ~ d1vd 
Boya 1 taarruzla yenmedik ~,Jf ~.JI:: ,,u_ F/> • ' 

Salonda m1&miz:?, Tered- l ...,.,.,...,.,...., f''C. 

Ukumeti lngiltere ile So\·~et Rus. 
hn1n bu isteJ:ini diplum.-i yoiile 
;• h1t lihanc bir §eldide kabul e
l ••ek Îrana knt§l silâl1 ularak kul
danilan bir hnhane)·i ortadan kal-
1."'rn1,1tr. Kâbil radyosv, hükfime. 

1
111 .\Imanlarla italyanlarm ment. 

i•ketï torketmel~ri hu•u•undaki 
d~rarin1 bildirdiktcn sonra, ;;oyle 

1Yor: 
t •Efgan hükûmetinin bitaraf hat
b~~•r.ek~li müteaddit . ~esile:er1: 
t 1rtllm1;;lir. Efgan hukumeti, b1. 
.•rafhginm memleketteki yaban. 
... 1 u ' §' nsurlar tarafmdan, bilhassa 
'mdiki harp esnDs:nda ihlâl edil. 

mf •niesine hususî bir dikkat at -
•tni k m· e te vc korrr.ilarile dostça 

d unascl>etlerinin muhafazas1 ve 
;vam1 için elinden geleni yap -

aktad1r .• 
( Soz::u, Sa. S 8'i. 1) 

dütsüz: çe harbi kazanamaz,, 
- Hayir .•• 
Cevabini verebilirainiz:. Ti· 1 Bir gün gelecek 

yalroda m1smtz, sokakta mtst· . .' 
MüGabakaya giren 4681 talebeden na, çayda mzsmtz:, bir if evin-' Amerika semalari 
446 SI yatih 0 la r 8 k kabul edildi de ~isiniz:! .b~r a~baf? yaz:iha- 1 tayyare bulutlar1n• 

. . , nesmde m1s1n1z:, bir aile toplan 
Ankara 20 (A.A) _ Maarü Ve.) tih lalebes1 olarak kabul edilm1§. d 1• • d ... , , dan go'"ru"nmi'yecek - · · · · t l b d tism a veya Çtn e m1sm1z: .• 

killiginden tebhg ed1Jm,~tir: I tir. Kazanan a c c en on bmnm 1 H . . . . b •' • 
915 numarall kanunla 1941 ma- babas1 subay, 65 inin çiftçi, 103 Ü- ep11 içtn yme ceva tntz:: 

lî yill mü\•azenei umumiye. kanu. nün küçük memur, 60 mm müte • - H~~ir... Boston, 20 (A.A.) _ Fransaya 
nunun 9 uncu maddesine uygun kait, 21 inin êigretmen, 23 ünün Olab1l.1r. ~vet, o a~d~ ~an- hitaben radyoda ne§I'CdHen bir 
oalrak 1941142 ders yùi için ücret amele, 72 sinin küçük esnaf, 3 ü • gisinde 1Sen1z: o mehan içinde nutukta Kontr Amiral Byrd de. 

fl De let tarafmdan nün ;;ofêir, 12 sinin serbest meslek bulundugunuz bir hakihat ve mi•lir ki: 
ve masra ar1 v 76 b b ·1 .. t.. d F k d . • 
verilmek üzere pansiyonu bulu - ve .. smm a as1 o mu~ ur. bir vâk1a ir. a at, aima ve Hitler Amerikayi bir taarruz ne. 

Il rd t l larak Musabakaya giren 4681 talebe her yerde ayni gorii ve ayni 
l1an Oku a a paras1z ya 1 i o bcesio.de y<?nemcdikçe harbi kaza-

al be 
. .. b içinde tam not alan yalruz bir ta. haki"hatle de ba~ba~asmu;. Bu 

okutturulacak t e nm musa a • ~ • • . • namaz. 
Jebe olup o da Çatalca orta oku - hakikat 11.Boya» hak1kat1d1r. Arn€rikan imal:tma telmih e. 

ka imtihanlan yapilm1~1r. 
Maarü Vekilliginde te§kil olu -

nan komisyonlarm tetk ikinden 
geçirilen §Üreli irntihan, kâgttla -
rm neticelcrine gêire müsabakaya 
giren ~1 taleb~den en yüksek 
not alan 446 s1 Devlet parasiz ya-

lunda imtihana giren kêiy êigret • Bu liakikat gurup gibi alev a· 
meni Tahirin oglu Tahir Demir - lev yanan k1Zarmlf yanaklarile 
kültür'dür. lâle gibi açan dudaklarile, 

llgililerin Vilâyete veya imtiha. kail aaçlarile, Hind cadusü 
na girdikleri okula müracaat et • T. Atatüre 
meleri lâz1mdll'. .(Sonu, Sa. 3 Sü. 7) 

àcn Amiral illnlar1 sêiy1emi§tir: 
Bir ün giel€cek gokyüzü Ame. 

r.kan tayyarelerilc simsiyah ola.. 
cak ve bu tayyareler §imdiye ka
dar icat edilen en müessir silâh 
olacaklll', 

Tramvayda ayakta kalan kad1nlar 
YAZAJft 

SELAMI IZZET SEDES 

Bir tesadüf, güzel bir tesadül, 
talih diyecegim bir tesadüf ile 
tramvayda bir yer buldom, o • 
turdum. 

Biraz sonra yanifia~1ma bir 
bayan geldi. Bir çok ki§i gibi 
o da ~kseriyete uyarnk ayakla 
kalmt§h., bcnimle ya§llh, kuk 
b!!'§lik vardi; fakat otuzdan faz
la gëirünmemek için saçlariru 
boyamJ§, kn§lar1n1 yolmtq, po 4 

matalarla yüzünün buru§ukla • 
nn1 germi§li. Bir anthk bomur. 
dand1: 

- Kadin deyip saygt güste • 
reu, yer veren cl& olmu7or ki... 

Beni tonid1klor1 halde l<cndi
lerile tc~erri.i( etn1cdiiim iki 
genç güHimsediler: 

- Selâmi izzc·t te kadma >·cr 
vermediktcn sonra ... 
i~itmcmezlikten gddigim bu 

hitap kulaklar1mdnn gitmiyor 
Ve çok kere ayakta knlnn ka • 
dmlara ycr vcrmiycnlcri dii~ii
niiyorum: Ya onlar1n aras1nda 
da bcnim kadar yorgun olanlar 
varsa? 

0 giin bir i~ icab1 on kilomet. 
re yol yürümü~, ta~lt, ç:t.ktlh, 
5arp yamaçlardan daglara hr • 

ISonu, Sa.. S Sü. 7) 
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azreti Muhammet 
---VE---

ÎSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

(. Yazan : Z 1 Y A .$ A K i R ) 
lü Ekrem Efendimizin, hiç bir za
man sebepsiz harp v-e cidale giri~ 
medigine .. ve lüzumsuz yere in • 
san kam doktürmedigine ayn ay. 
n birer delildir. 

"' Zahire 
piyasas1 

Bir kaç gündenbe
ri gayri tabiî bir 
yükseli§ ba~lad1 Hicretten bir sene kadar evvel 

Mekkeye gelerek (Ukbe) mevki • 
inde Resulü Ekrcm Efendimize bi
at edcnler, avdet ederlerken, bu 
mc~clenin ehemrniyeti hak.kmda 
fikir teati etmi§ler: 

- YaptJg1m1z i§, çok mühim • 
dir ... Bizim, (Resulûllah)a biah • 
mmn mânas1, evvelâ (Arap) lar. 
la. sonra da diger akvam ile müca
deleye haz1rlanmak demektir. 

Hicreti seniyeyi müteakip, ar - , 
tik tem~lleri atilm1§ olan (islàrn 
Hükûmeti) nin merkezi (Medine) 

Fiatlar yüzde 
20-25 yükseldi 

.Istanbul zahire piyasasmda 
bir kaç gündenberi gayrita • 
biî bir hat"€ket ba~lam1§ ve 
baz1 spekülâtêirlerin faaliyeti 
neticesinde âdeta bir panik 
husule gelmi§tir. Diye, <slâm1yetin fak,n bir is • 

dkbalde alacagt ~ekli ke;?feylemi§. 
lcrdi. 

Hesulù. Ekrem Efendimiz Medi. 
ney e hicret buyurur buyurmaz, 
Me.:.me halkmm müncv ·erlcn de 
avni hissiyata kapilm~lard1. Hat -
t5. 1stikbaldeki tehlikeyi sezerek, 
Resulü Ekrcm Efend miz1 takip 
ctrneleri rnuhtemel olan Mekkeli • 
lerin âni bir baskmma ugray:p ta 
gaiil avlanmamak için bir tak,m 
tedbirler almak mecburiyeti kar • 
~1smda kalm1~lard1. 

Medinelilerin haks1z olmad1gm1 
hadisat isbat etrn~ti. Hicretten k1. 
sa bir zaman sonra Kurenliler, 
(Abdullah bin Ebî Binselûl)e ha -
bet· gondermi§ler: 

-- (Muhammed) ile arkada§la • 
21, derhai bize teslirn ed.ilmelidir. 
Aksi takdirde, Medineye hücum e. 
dccegiz. ~ehri yagma ettikten son. 
r~•. Jütün halk1 k1!Jçtan geçirece -
giz 

Diye. tehdit etmi~lerdi ... Fakat, 
bu ehdidi ikaa cesaret goste;:eme. 
diler. 

l~te. bu sebeplerdendir ki -ba§
ta, Resulü Ekrem Efendimiz ol -
dugu halde- bütün müslüman • 
lar, daima uyamk bulunmaya .. t-e 
biraz kuvvetlenir kuvvetlenmez, 
silâha sanlmaya mecbur kalm1§ _ 
lard!. 

E\'velce cle arzetmi~tik ki, Re -
sulü Ekrem Efendimiz kendisine 
iman edenlere silâhlanmay1 cm • 
rettigi haldc bir müdd-ct onlar1 
mücadeleye giri~mckten meney • 
:emi§ti. Bu sil.lhlt kuv\•etlere, sa
dece Medine yollarile, Kurey~lile. 
rin hareketlerini gizlice tara55ut 
ettirmi4ti. Ve bu ke'Sif po~t:.lann. 
dan, çok istifade edilmi~ti. 

Meselà: (Sa'lebl) ve (Muha • 
rip) kabileleri.Jle rrcnsup baz1 si -
làhlt ~ah1slann, Medine civarm • 
daki hurmahklarda bulunan ko • 
yun ve· deve sürülerine tecavûz 
etmek için (Ziemr) mevkiinde 
topland1klar1, bu küçük ke§if pos • 

§ehri oldugu için, Kureyljlilerir. 
endi~eye kaptlmalar1, çok tabii 
idi. 

Çünkü Medine §ehri, :\1ekke ile 
Suriye arasmda ve ticaret kervan. 
larmm geçmeye mecbur olduklan 
yollara hàkimdi. Bu sebepten do • 
lay1, Mekke ticareti, korkulacak 
derecede tehdit alhna girmi~ti. 

0 tarihte KureH kabi!esinin re. 
isi olan (Ebû Cehll), ~1edinenin 

en nüfuzlu §:J.hsiyetlerinden olan 
(Maaz) a adam yolliyarak: 

- Eger (Muhammed) i Medine· 
den c;ikarmazsamz, Medinelilerin 
(Kâbe)yi ziyaretine mü>aade et • 
miyeceïitn. 

Diye haber gonderdi. 
(Maaz) ise; 
- Pekâlâ .. o halde biz de, Suri. 

ye y.ollarm1 kesecegiz .. Mekke ker. 
vanlarm1n gidip gelmelerine mü • 
manaat edecegiz. 

Diye, rnukabele ettL 
Gelip giden bu haberler üzeri • 

ne, :ut1k ~ inada hindi. Ebû Cehil, 

hak1katen hiç bir l\ledinelinin 
(Kâbe)yi ziyaretine müsaade e • 
dilmiyecegini ilân etti. $ayet gêi • 
rillecek olursa, §iddetle meoolun
mas1 için Mekke halkma emir 

verdi. 
Kurey§ re1smm bu hareketine 

mukabele g&termek, pek tabii i • 
di. i~te, bu hadise üzerined.ir ki, 
art1k ilk islâm ordulan :la, Mek • 
ke yollarm1 tehdide ve :r..:ekke ker. 
vanlarma tecavüz etmEge ba~l::d1. 

0 zamana kadar kervan muha
f1zlarmm adedi 15..20 yi geçmiyor. 
du. Fakat, silâhh islâm kuvvetleri 
yollan tehdide b~lar baîlamaz E. 
bû Cehil '9u n1uhaf1z\11 ~rn adedi -
ni arthrmaya .. hattâ ik\ yüze ka. 
dar ç1karmaya mecbur oldu. 

(Dcvam1 var) 

Küçük haberler 

talan tarafmdan anlas1lm1~ .. der- · . 
~su u rem en 1m1ze a. kl h. . . 

Bir çok mallar.n fiatlan 1 
bir kaç gün 1çindc yüzde 
!:0-25 derecesinde f1rlam1§ • 
tir. Dün piyasa<la yaphg1m1z 
tahkikat neticesinde ku§ye • 
mi fiatlarmm, 12 kuru~tan 

18 kuru~a, kum darmin 11 • 
d u1 16 ya, susamm 40 dan 
45 e, keten tohumunun 40 • 
dan 46 ya, tath baJcmin 135-
den 180 e, ac1 çekirdegin 50. 
den 70 e, bademin 60 dan 
90 a, baklanm 10 dan 12,5 a, 

nohudun 13 den 18 kuru§a 
yükseldigi anlai1lm1~hr. 

Bazi spekûlâtéirlerin piya • 
sada tréist halinde faaliyete 
geçerek bu mallan elden ele 
biribirine satmakta olduk • 
lan ve bu suretle fiatlan 
mtitemadiyen yükselttikleri 
siiylenmektedir. 

Tarihî Türk 
musikisi 

lkinci konser T e~ri
nisaninin 4 ünde 

verilecek 
Belcdiye Konservatuvarmm u. 

zun scnclerdenberi ha111rlad1g1 
(Tari:hî Türk Musikisi) konsErle.. 
nnden ikinc:si 4 ikincite~rinde \'e. 
rilecektir. Bu ikin<:i lronserin prog. 
ram1m bilhassa 18 ve 19 uncu as1r
dakt Ti.irk musik1si üstadlannm e. 
scrleri ~~kil cdecektir. 

ProAramd:i Zckâi Dede, Musta. 
fa Çavu~. Eimin Aga ve Tellâlza. 
denin 12 eser1 ·er almaktad1r. Kon
serlerin gordüg1i ragbeti nazari i.. 
t;bara alan konservatuvar, konser 
biletlcrini, konSërden en az bir haf. 
la en·el sati~a ç1karacaktir. 

Hava gazinden iki 
çocuk zehirlendi bal R

n i·· Ek Et" • d. · h 

1

. Istanbul 1lkokullarm<la bulunan 

b 
·1 k ,_ b"l t db" 1 çocu · an 1maye b1rl1gi ùün Par. er ven erc rnu ... a 1 e 1r ere . . "" 

1
· t b tl-

1 
b" 1 h Merkezmdc b1r top!anti yao· Fatihte Hasanhalife mahalles:=i-

0 -Ç' mt~.. u u11m:m artn :r za •

1 

t T 1 t . _. -
rar ik.ama meydan verilmemi§ti. 1;11 ~ ir_. op an 1ya B:rl! 'In faal de H num:m:da 1kamet etmekte 

~r·k b d t .. , ·h azas1 i§hrak elrn1~ ve bu sene vok- olan Mükerremin !) ve 4 ""~mdaki 
, a 1a u ara a ecavun are • . · "-s 

l 
• . 1 sui çocuklara yap1lacak h1maye ogullan Hayrcttin ile ErdQgar. 

ketler de yapt m1yor deg1ld1. .. Me- inaseles ·· ·· ·· 1 ·· 1 · • . ~ • gorusu mu .~ir. yanh~hkla aç1k b1rak1lan havai:a-
eelu, Kurey~lller tarafmdan tah • S ·h . :. . 
rik edilen (Süfyan bin Halit) is •

1 

, ~'. e~ an m;rr: u~ermde Nafia z1 mu !ugundan int~ar oeden ha-
mind b' h k d. k . 'i: ekaletmce yap m11nakta olan vagni ile tcsemmüm ~derek Ha-

e tr §a 1s, en 1 ·avmme .. 1• .. . .1 1 . · k' h 
b k

. 
1 1 

. 
1
. regu ator 1~as1 1er enu~t:r. In.. se 1 4asta anesin~ kald1nlm1§lar. 

mensup azi 1mse er e g1z 1ce . 
Medineye girerek Resulü Ekrem · saatm. bir ~ya kadar sona ereceii.. d1r. 
Efendimizi Oldürmeye kara1 ver • ogrenilmi~tir. Be~ ay k üzerind< ·r yank SICI SUÇ 
mi§ti. Halbuki bu tehlikcyi taro yap1lmakta olan regul3tiirün se. 
vaktinde haber alan Resulûllah E- nuncu ayag1 da yar:lannu~t:r. ÜS ünde yak alandl 
fendimiz, bu mütecasiri. Oldûrt • * Pa.amut balig1 bir kaç gün. Samatya .faliye $ubcsi odacisi 
~-ek için (Abdull~h . b_m ~nis)i denberi bollanmnktadir. S-On haf. ":fehmel Lâleli duragmda tramvay 
g_ondermek mecbunyetm1 h1sset ·i talar. zar.fmda. ~ 10,000 ç1ft palamu~ , ){Jerk.en sab1kah yankesicllerden 
b. tutulmu'? ve b1r k1sm1 satilm1~hr. I"" ·üp yanma sokularak elini Meh. 
. __ Bu ~ol~a. diger bir çok misaller Palamutlarm çifti 2~ - 30 kuru~ a- ,cdin cebine dald1rd1g1 esnada SU\ 

gosterileb1lir. Ve bunlar da, Resu. rasmda muamele gormektedir. .1stünde yakalanm~~1r. 

ayata Tap1yor -• 
Yazan: IRF AN DOGAN .. , __ _ 

Edebî Roman: 36 --zm•mlll 
otobüsün bi.letçisine 4aret ed.ip a
rabay1 durduttu .. 
E~yalarmm acentaya teslimini 

ve ertesi sabah a1maga gclecegini 
soyledùten sonra derha! yer-e at. 
ladi. 
Ak~am yakla~1yordu. Yokuluk 

esnasmda uyu~&n bacaklanm bir 
kaç defa yere vurup, elb1:.el~rinin 
de vaziyetini dii~ltliktcn sonra 
b!raz evvel tahassürle bakt1g1 ya~ 
caddeye sap1p ilerl-<!mege b~lad1. 
B~ dakika sürmi ·en bu yürü.. 

' Topkap1 surlarmdan i~ri gir. 
d.kl'Cri zaman. cebind~ki bir -paket 
sigara da sona erml!lti. tk, buçuk 
saatlik yol -esnasmda azami Niko· 
tinle uyu-~turmaga çah~t1g1 à1rr.ag1, 
§lrr.di eskisinden daha fazla b:·r 
hassç;;iyetle faaliyete geçm:§ti. 
Yon.r.da bulunan .ki bavulla b~r 
valizi olmasayd1, bir dakika bH<? 
kaybetmeden, do u Hayat'a l:O§a· 
cakt1. ~imdi isoe, cvvelâ eve u~ra. 
mak ve ·bu yüzd~n de hiç deg1l:>e 
yar1m saat sonraya kalmak !11€cbu. 
r:yeli vard1. ;ü~ esnilSmda, belki be~ yüz •ane 

Türbeden geç"rken, b~rni Ha- soz grizgâh1 aradi. Tayin emrinl, 

yat'm bulundug:i taraftaki yan Hyal'1 üzmiyecek b:r §Ck1ide an. 
catldeye çevirdi ve ber §Cyi t-erke.. latmak için, bir sürü çarc dü~ün-

dü. Fakat hep~inde ayni nefaeye 
~erek inmek için âni bir istek duy. vardi ve hiç b" l_,·_ ed ,,., d" 
a tk

. b li b' 
1
. . 1r §ey e = e. ,e 1. 

u. 1 avu' a 1r va IZln es1ri ol. Hele me1xiiv-enleri ad1mlay1p ta, 
mak, ~aya~ tan yarun saat uzak I ùçüncü kattaki kapm1n zilinc par. 
kaJmaga degmezd .. Bu ùüïilnce ile, magm1 dokundurunca, herhangi 

bir soz soyliyecek kab!liye~t-en de 
iyice uzakla::jm~h. 

Yanm dakikahk b[r beklemede:1 
sonra kap1 a\tlm!.§~l. Kaqismda, 
sevdigi k!Zl gêirünce. dündenbet·i 
iizerindc do!a~ar iizüntfü.er bir 
anda silindi ve ne~·ell bûr §ekilde 
clin: uzatti: 

- Nasdsrn Ha~ at?.. 
Genç k1z, yiP111 günd~nberi dur. 

madan yolunu b-.:-kle<ii~i adamm a. 
\·ucuna elini b1rakt1g1 zaman, kal· 
binde de bùyük b'.r sevniç çarp1n.. 
t1s1 husule g~l<li ve eri~tigi saade. 
tin milddetini anlamak için, yüzü. 
ne bakarak sormaga ba~}ad1: 

- Kaç gün izm aldin Kernal? 
Elleri birbirinde oldugu hald<! 

:.çeriye dogru yürürl-erken, Hayat, 
sordugu sualin cevab1m bekleme

den konu~masma devam oetti: 
- Bu sefcrki aynhk bana çok 

uzun geldi. Hele üç gündenberi 
mektuburra cevap alamaymca bi!.. 
r.en ne kadar üzi.\ldün~. Hasta m1y. 
drn yoksa?, 

Bedri Kemal, soylemek isted'igi 
~i:izleri baltaltyan bu konu~malar 
neHcesinde birdenbire açilmak ve 
her !ieyi anlatmak istedi ise de, i. 
~inden gelen kuvvetli bir emir bu-

JKDAM 

Baz1 muhtckirlcrin de s1rf 
yanh~ \'C budalaca fikirlcrdcu 
dolay1 cinayctlcrindc 1s1·ar et • 
tikleri anla51hyor. 

Bunlarm ozür yaratn1ak iç1n 
piyasaya ç1kard1klnrt dü§iince 
§U: 

- Biz, diyor, inevcut mah • 
m1z1 sahyoruz .. fakat bu mal • 
lart yerine koyacag1m1za emin 
degiliz! 0 vakit Î§Înfrz duracak .. 
Bir misli fiata satmaya ve isi· 
mizin durmas1 ihtimaline ka;s1 
ihtiyat kazancm1z1 temin etm~. 
yo mecburuz! .. 

Ne me§nt ve masum bir hnyat 
ve mai~et eudi§esi degil mi? 

Bütün ihtiraslar gibi para ve 
kazanç h1rsm1n manh/:;'1 d.!l boy. 
le aldahc1 ve daima bir taraf • 
hd1r. 

Eger bu dü~ünÜ§ tarz1 dogru 
olsayd1, o takdirdc, bir tacir vc· 
ya esnafm bundan sonra geri 
kalan omrünü de hcr ihtimale 
kar§t garanti etmesi için 20 se. 
nelik kârm1 §Ïmdidcn almak 
üzere bir lirahk mah 500 liraya 
satmas1 icap ederdi. 

Bir tacir veya e5nafm hayat 

Yazan: Hayri. Muhittin 

ve mai~et tehlikelerini halka 
temin ettirmege ne hakk1 ola • 
bilir? H1rsmn 0zrü de ayui de. 
gil roidir? 

Hakikatte bu dü§ünü~ 
- Mademki arhk mal gclmi

~·ecek, o halde ben de çalarun. 
Çalmak hakk1mdir! .. 

Demek degil mi? 
Kaldt ki malm gelip gelmi • 

yecegi, yâni mcnùekctin ticari 
durumu hakkmda hilkiim ver
mek te onun haddi degildir. Bu 
hiikfimetin tanzim edeccgi blr 
Î§tir. Bu hiç bir zaman mantiki 
olnuyan bahaneyi ele almak. 
kor hirsm1 doyunnak için ba • 
hane aramaktan ba~ka bir §ey 
olnmaz. Nitekim hiç bir ticarct 
te tamamile durmu~ dcgildh·. 

Dursa bile ticaretc ber tiirlii 
riziko'lar goze almarak gÏl'i~i -
lecegi bir kanundtll'. Ziyan cdc_ 
cegim diye, bir tacir mallarilc 
mü§terilerini dolandirmaya kal. 
kabilir mi? Bu me§ru mu olur? 

Goriili.iyor ki birsm felscfesi 
budalaca -fakat hiç de saf • 
ca degil- alçakçadir. 

Baker müdürü Yerli bir otu 
vekundurada-Seglân çagi 
iresi ~efi mah- dige yutturm1 

kûm edildi ga kalkmz~lar 
Bir müddettenberi devam eden 

Baker muhalœmesi nihayet dün 
ikinci i:.sliye cezada b!tirilmi§tir. 

Yap1lan muhakeme neth::esinde 

Baker magazalan müdürü Sala. 
mon Serera ile kundura dairesi ~e
fi Dimitri Fiat Murakahe Kam•s

y-0nunun tesbit ettigi kâr haddin. 

dan fazlaya kundura satt1klarm. 

dan dolayi -0tuzar lira para cezas1-
na ve magazanm 10 gün müdidetle 
seddine mhkûm edilmï.:jlerdir, 

Vali Ankaraya gitti 
Va.li ve Bele<liye Reisi Dr. Lûtfi 

K1rdar, ~hre ait bazi 
iclrafmda temaslarda 

mevzular 
bulunmak 

üzerc Ankaraya gibmi§tir. Lûtfi 
Kll'dar bilihassa Dahiliye ve Tica. 
rel Vekâletlerile temas edecekt.r. 

~eker bayram1 tatili 
$eker bayram1 ~~asebetil~ i 

~ehrimizde bulunan butun resm1 
da'reler yarm sabahtan itibaren 
Pazartesi günil sabahma kadar ta. 
til yapacaklard1r. 

Be~ikta§ - Taksim 
otobüs servisleri 

yeniden ihdas edildi 
Benzin tahdidah d-0layisile tram 

vay idaresi tarafindan i§letilen Be-
~ikta'? _ Taksim otobüs servisleri 
kisa b'r müddet için kaldmlmt~t1. 
tdare servisler için làz1mgel-en 
bmzini temin ettiginden servisler 
.r en id-en ihdas edilmi§tir. 

na mâni oldu ve sadece kizm sua.. 
line cevap verdi: 

- Hasta deg~ldim amma, çok i. 
ey m \'ard1 Hayat. 

Bu cc:vabile g0srermek iste<lig~ 
mazcret tamamen yaland1 ve bu. 
nu ni:ïanlls1 derhal anladi. Çünkü 
Kemalin Hayat'a mektup y.azma

s1, iki eli atel? içinde bile olsa, her 
vak1t müm.kündü. Fakat onu üz. 
memek için boyle sôylemegc mec. 
burdu. 

Îçeriye girdikleri zaman, odada 
kimser.in bulunmay~1, erkegin na. 
zar1 dikkatini ce1betti. 

- Annen nerede Hayat? 

- Teyzeme g1tti .. 
- Gelmiyœek mi? 
- Bu gece orada kalacak. 

- Sen neye gitm'€din? 
- Annem cok israr etti arnma, 

içimdc oyJe t'arifsiz biT his dola§I
yordu ki, bana evde kalmam için 

âdetâ ihtarda bulundu. 
B:raz durdu, sonra, bir §f!Y soy. 

lernek istedi i.3e de sonunu getire. 
medi. 

- Daha dogrusu ... 
Kemal, onun bu yarim kalan 

siizünün neti(:esini anlar gibi ol. 

K1losu 200 ku~ sahlan yerl1 
bir otu halis Seylân çay1 diye yut;.. 
turm1ya ve be~ gramhk paked:n: 
be§ kuru§a vermiye kalkan seyyar 
çay satic1lanndan Ya~va ve izak 
isimli baba ogul ikinci asliiy-c ceza 
mahkemes1 tarafmdan 25 Lira pa. 
ra cezas1 odemeye mahkûm edil
mi~l-crdir. 

Bayram münasebe
tile hava seferleri 

çogalbhyor 
Hava seferlerinin b1r müddet da.. 

ha devam edecegini yazml§ttk. 
Haber a1d1g1m1za gore Münakalât 
V-ekâleti bayram günlerinde hava 
postali.nrun fazlala§tmlmas!nt ka. 
rarla~hrml§ ve alâkadarlara -emir 
vermi~tir. Bayram müddetiiwe hcr 
gün ka1'§1hkli olarak Ankara ve 
!stanbuldan ikifl('r layyare hare. 
ket edecckHr. 

B1çakla yaralad1 
Kad1koyde Yeldegirmeni c!va. 

rmda oturan Nejat bacanag1 Bür
han ile ailevî bir mœeleden do. 
lay1 münaka.§aya tutu§mu~; ziya. 
desil~ asabile§en Bürhan b1çakla 
Nejad1 muhtclif yerlerin<len yara
lam1~ttr. 

Bir motorün mazot 
lâmbas1 patlad1 

12 ya~larmda Kemal isminde l5ir 
çocuk Tekirdag iskeles'.nde dola. 
~irken Kalecik motêirünü11 maz0t 
lâmbas1 biroenbire patlaml.§, Ke
mal muhtelif yerlerinden yarala. 
narak hastahaneye kaldmlmi§tir. 

du, fakat bizzat .luzm agzmdan 
duymak için, ayni ~yi rekrar et. 
ti: 

- Evet Hayat, daha dogrusu? ... 
Genç ktz onüne •bakarak cevap 

V€rdi: 
- Bugün mektubunuzu kuvvet. 

!~ bekledigim için, bk yere ayr1l. 
mak istemiyordum. isabet ki kal. 
ID'l§tm. Bakm, mektup y-er:ne ken· 
diniz geldiniz. 

Bedri Kemal, her §eyi anlatmak 
için e1de ettigi bu firsat1 kaç1rma. 
tlan siize ba~lad1: 

- Evde kalman çok iyi olmu~ 
Hayat. Zira iju anda seni gorme
seyd!m, be1ki de uzun müddet 
birbriimize hasret kala-cakhk. 
Çünkü, yarm sabah erkentlen Îz. 
mire hareket ediy-0l'Um. 

- N·e?! !zmire mi?. Vazi!e ile 
mi gidiyorsun?. 

- Hay1r tayinen. 
Bu siizü soylerken, bir yand~n 

da onu süzüyordu. Ni~nlis1mn bi
raz evvclki ne~'eli bir anda üzcrin. 
den silinmi§ti. Kemal, onu ~cskin 
için, hemen ilk teselli cüm1es:ni 
ortaya ativerdii: 

(Devanu var) 

·---0--

Murakabe komisyonu 
Trabzon yag1na 150 

kuru§ narh koydu 
Fiat 1 'lurakaiJe Komisyonu dün 

êigl"fiien sonra toplanarak merci
mek Ye yag fatlanm tetkik etmi~ 
ve yeni kararlar veimi§tir. Trab.. 
zonda yag fiatlar1 yükselmi§ oldu
gundan komisyon §ehrimiz.deki 
mer'i fiatlara da bir mi.ktar zam 
yapm1~lir. Yen[ fiatlar 132,20 top. 
tan vc 1!)0 perakende olarak tesbit 
od!Irni§tir. 

Bundan ba~ka mercitnek fiatl::i
n da toplan 25.10, perakende 29 
kuru§ olarak kabul edilmi§tir. 

Cümhuriyet bay-

DISPO-ciTW 
Yeni kabine 

Y azan: Prof· .$ükrü Bab11ll 
~~~~~~!...==-~=--_..,, 

ff ~pon kabinesi Gcncl'al 1.°' 
e::::/J JO laraf!ndan yirmi dorl 

saat gibi pek k1sa b~ 
müddet içinde kurularak dort '' 
yag1 iizerine kondu. Bugünkü 1t1i1' 
letler aras1 ~artlarm ciddilili ,., 
vahameti dü§üniiHirse· hev·eti' 
le§ekkülündeki bu sùr;at dikk3 ' 

te ahnmaga deger. ÔJ·le anla~1fl' 
yor ki Tokyoda siyasî likir ,·e k• 
naatler çok giizel belirmi!l \'e toP" 
1anm1§t1r. Tereddütleri 1n11cip et• 
reyanlar yoktur. Yeni nazirlM "' 
mumiyetlc eski kabineye u1e11slll 
ze\·athr. Yalmz ~ef Prei;-, Ko11of1 

aradan ç1km1l! ve yerini bir gc11e' 
raie terketmi§lir. Harich·e ~e1~' 
retini eski vekil Amiral 

0

Togo 1:111' 

r Q m 1 hafaza cylemektedir. Hatirla1d'' 
P r Q Q r Q m 1 d1r ki bu zat Matsuokamn yeri~ 

lzciler Çar~anba günü 
Ankaraya gidccek 

Cümhuriyet Bayram1 hazirhk. 
l~mna ~hrimizde hararetle devam 
edibnektedir. 

Vilâyette te§lcil olunan hususî 
bir komite .bayrama ait merasim 
program1111 tamamile tesbit etmi~
tir. Bu programa nazaran her sene' 
Vilâyet Konaginda verilen Cüm. 
huriy-et bal-0su bu sene Taksim 
gazmosunda verilecektir. 
D~ger lara!tan An$arada yap1h. 

cak bayrama ~·:1·ak edecek olan 
§Chrimiz liselerine mensup izciler 
Çarliamba günü hususî bir ka-tarla 
Ankaraya hareket edcœklerdir. 

Bir çorbac1 ihtikâr
dan mahkûm oldu 

t. ·1 . . •11 ge m m1§h. 0 zamanki bas\·c• 
i1rcns Konoye jc<;tifa etmis V~ v1'
rar kabineyi tc§kile mem'ur edilr 
rck Matsuokas1z bir liey'et kllr' 
mu~tu. 0 zamanlar bu degi~ikligt• 
baz1 mahfillerde, Iüzumundan (11' 

la mâna verilmek istenilmi~ ve il' 

çüzlü pakhn en biiyük mürev\'i~ 
olan bu §ahsiyetin çekilmesile " 
mumî Japon politikasmda taba': 
vül ofacagi zannmn dii§ülmü§ i.li

Mosyo l\latsuoka hem Mihvt ' 
tin hararetli bir taraftari tllfll~' 
hem de Moskovada Stalin ile 11d1· 

mi tPCavüz pakhnt i mzala1111~l1 

Knbine dt§tnda blmasi ile halr.r
1 

Amiral Togo §ahsen lüzumund'1 

fazla muayycn bir siyasete b11l ' 
lanml§ olmad1g1 için tamamcn b" 
reket serbcstisini muhafaza C(fe' 
bilmi§tir. Boylecc Tokyo, Bertil 
\'e Moskova arasmda yâni miittt' 
fiki ile ycni dostu kar§tsmda, ni~· 

Büyükadada lokantac1 Vasil 7,5 vazeneli bir politika güdebilit'
11 

lruru§a verilmesi lâz1mgel~n ~ ve Rusyaya derhal tecavüz et111C' 
l:embe çorbasmdan 12,5 kuru~ al- den vukuahn ak1~m1 bekleaU~ 
dt·gmdan aslive ikinci cezada ya. imkâmm bulmu~ idi. Ayni ia' 
p1lan c:luru"$mas1 sonunda 25 lira manda, Prens Konoyc, Mihvcr~ 
agir para œzasma mahkûm ol.. 1 Matsuokanm hariçte kalmas111d• 
mu~tur. istifade ederek Amerika ile dol' 

Aynca dükkâm ·bir hafta kapa- rudan dogruya müzakereye gïri! 
tilacakhr. mek firsabn1 bulmu~ idi. Preri'~ 

Halis kahve yerine 30 
kilo nohut gondermÎ§ 

ispartada Hamdi isminde bir 
tücacr istanbulda kahvecilik va. 
par. Sabriyc 30 kilo kahve yoÏla. 
mas1. için para gond-ermi.§tir. Sabri 
de bu safi kahve sipairiqne 30 kilo 
halis nohut gonderm.,<ritir. ikinci 
asliye ceza<la yap1lan dünkü du. 
ru~ma net cesinde Sabrinin 7 gün 
hapsine. àükkfüumn bir hafta ka. 
patilm:isma ve 50 lira para ceza
sma mahkûm olmasma karar ve~ 
rilmi~tir . 

§ahsî bir müracaat ve mesajt jll 
nçtlan bu mükâleme kapist i~ 
ruemleketi çok ycni ufuklara gii 
türmemi§ olacak ki Prens Î§ I>• ' 
§tndan ve mes'uliyet makam1nd•

1 

çekilmek zorunda kald1. Filha"i ' 
Jta bu neticede Va§Îngtonda; Ja · 
pon isteklerine kar~1 kâfi derec~~ 
bir anlayl§ g0sterilmesinin 1'il11 
tesiri var ise de kat'î ve nib' 
û.milin Rus ordularmm cepheter ' 
de ugrad11dar1 maglûbiyetler ol: 
dugunda hiç ~phe yoktur. Mer 
kez, cenup ve §Î.maldc her tar:if .' 
ta K1z1lordunun darbeler ye111t'~ 
Moskovnmn bile tehdit a!tt"d' 
bulunmas1, Rus devlet §efi Kale' 

If S A z 0 EL f I f J nin vo l"'ioiyo n,.m MolotD~ 
V buradan uznkla~malart, sefBI". 

l hcy'etlcrinin ve müttefik as1't
1

1 

1 
~ mütehass1slarm ba§ka tarafl•~, 

htikara te,ekkür gitmeled Japon siyascti üzerill,li 
Kazliçe~mcde Osanna admda bir derin bir tesir icra etmekten JiJ 

k 
kalamazd1. 

i.imürcü kadm, hâlâ ihtikârdan J 
osanm1yarak komürün kilosunu Nitekim Japon bubrani vo 1 ,i 
8 kuru~lan sathgt için Asliyc bahriye nazmmn çok azimli , 
~lahkemsci tarafmdan 40 lira Ga açik sozleri Vqingtonda bir 1'•;~ 
kur.U§ 1rnra cezasma ve dükkâni . baç tesiri yapmt§itr. Yeni bahr'·J 
nm 21 gün kapanmasma mah1cûm naz1r1 ~imada, radyoda bir nul~ 
oldu. soyliyerek demi§tir ki: ., 

Nas1l, §imdi yedi buçuk kuru§- «Japon donanmas1 yaln1:i: Cl, 
luk bir §CYe 8 kuru§ dcmek had • hadisesini halletmege degil s- , 
dine mi dü§mÜ§? i§te 0 menfur ponyan1n gogüs gcrmek vazife 
itiyad1m1z olan pazarhk: belàst tinde oldugu ber türlü vaziyct Jt' 
bOyle kalkar. gi§iklifini de hesaba katmaga li_. 

Îhtikâra yegâne te§ekküriimüz zmh.r.• ~ 
de iste bu noktadand1r ki §U pa • Bu ifadenin neleri ima cttJl.1 
iiarhks1z sab~ kanununu da ihti • istedigi anla§tlmas1 güç deg'.~J41 
kâra ugramaktan knrtard1.. Esasen gcçen ydm 27 Eylûlll~ , 
NE ETI YiYORUZ? Berlinde, iiçüzlii pakt imza e<t•!, 

H 
digi vakit Amerika,· bunun do~ , 

alk. a k.o. yun eti diyo. be·y· gir ruda,n dogruya kendisinc rout~-
eh suren, Karagùmrukte ~ veccih oldugunu anlanu§ vc . , 

bir ev basilml§. siyasî hâdisej'Î oyle tefsir et111c",. 
Hayret edilecek cihet; beygir ten hâli kalmanu§ idi. Bu sofl ~.i 

etinin koyun eti diye nasll sürii • ijt• bine tebeddülü ve ilk sozler • 
lebildigidir. Dcmck koskoca bey - Dünyadaki bu his ve kanaati li~, 
giri koyun eti diyo yiycbiliyoruz? cak takviye etmektedir. Binaefl'r• 
Ya ~1gir eti diye yeiiklerhniz? leyh Japonyadaki sür'd ve }t:it', 

Saglam: Iiktan bir intibah dersi alma!c ~~ 
Fil eti! •· 
Fileto diye ac:aba bunun için mi ras1 Va§ingtondadn. AmcrikB, ·\I 

caret gemilerinin teslibi taril>
1 ~ 

deni~·or?! ,, bitarafük kanununda yapiJI)) , 
BiR ÏLÂN... istenilen tadilàtm acelc kab~l :Ci· B ir gazete yag Uatlarindan dilmi§ olduguna dair gclcn bit ~'' 

11ikâyct cdiyor. grat habcri -tceyyüd edcrsc---11,t 
Bir muharrir arkada~1nuz da 2iyetin kongrece kavran)ltaïa .. itl 1 

tetkik etmi§. Bundan 100 sene ev. land1îtna delil sayilabilir. eu~• 
vel bir okka ekmek 9 para, et on huriyetçi f1rkanm eski reis n:J ~i· 
para, komür 6 para, odun çekisi zedi ve Ruzvelt'in mücadelo 

19
14 • 

4 buçuk kuru§, pirinç « para, sade bi Vilki dün soyledigi bir 11~.t1;6~ 
~;ag 66 para imi§!. ta $11 yolda mütalea yürühll'\~,i~ 

Hcpsi neysc ne amma, ~ sade. «Sulh ümidini terkeiri\C '. ;Il 
yaga bakm: Yüz sene evvel bile! Biz arhk Japon askerî !JCfler• I> 
altm~ alhya baglawm~! ve Berlindeki diktatOtle sulf. :1 

(So~ Sa. 1 sii-
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FRAN SADA Rusyaya 
ingiliz 

yard1m1 

Ha vale sahtekâr 
l1g1 tahkikat1 

6968 liradan bir k1-
s1m para ve e~ya 

musadere edildi 

A
l l Har~ ~a;~y~tl k l ŒZGARCI~J 

man e e 1 OS 0- Dügün gemekleri 

Bir Alman
1 

genercli i 
katledil di · 

vadansonral<afkasya ve 

Pendik postahanesinde 40 bin lira
hk btr havale sahtekârl!ii1 vukublldu
liu h.aber ahn11rak tahklltata ba1lan • 
d11luu kaydetmistik. Bu bususta ya -
p1lan tahJtika:t1n vt?rdlgt neticeye da
ir dün Posta ve Telgrat Umum Mil • 
dürl(llünden 1u Jzahatl aldlk: 

<Ba4 tarar1 1 Jncl sayfada) mak için büyük bir hücum hazu. 
kmlarma soku!mll§ oltluk1m1 Sov· lad!klati anl~lmaktad1r. 

Zerde, pilâv palas ! 

katiller henüz 1 

' Yakalanamad1 

Bir lngiliz gazetesi 

"Elden gelen 
yard1m1 yapmak 
ta oldugumuzu 
far z ediyoruz,, 
Diyor veilâve ediyor 

•Gazetenizln 25/8/1941 tarihli nüs
haSlnda, 40 bin lirahk btr sahtekârhk 
meydana çlkarildl ba$hth altmda bir 
YD.ll neorolunmustu. 

Bu i1e ait idarl tabkikata 5/8/1941 
tarihinde ba~lanm~ olmas1na ragmen 
yaz1.ruz1n inUa:an s1ralarmda henilz 
tahk.lkat n~ticesi ahnmamJs ve sal:.te 
havaleler 1nikla1'1. da kat'l olarak t·:~bit 
edilmemi,a oldulundau o z:i.man ceyap 
~:erilemcm!,}ti. 

Vichy 20 (A.A.) - Salâhi.. 
·eu; maka.mlar, Nantes bol • 

ge,;, Alman Kumandam Ge -
neral Karl • Frederic Hol'm.c 
bu sab-ah katledilmi§ oldu • 
gunu teyit eylemektedir. Al. 
tnan Gencraline ate~ eden iki 
katiJ kaçm,~lardu. Kati! ha
discsi Nantes'de Saint • Pi • 
~rre meydanmda 1~1klann Verecegimiz hü-
karartilmasmdan istifade e • ' kümde i h t i y a t .. 

Bu kerr.e Müfettt~ tar:1f1ndan i~<.:ral 
olunan tahldkat evrakt mündericattna 
nazaran, istanbul Postancsl nakliye 
memuru olup askerlik: hizmetini yap~ 
mak üzerc idareden ayrilan Hüsnü Er_ 
kalln .eslti rn~ktep arkad.ai:la1"1ndan Pen~ 
dik m(t\'ezzii Rahim Baikan'ld. anla .. 
µrak muhtellt tarihlerde sahte posta 
havalesi sevk varakalar1 tan2in1 ederek 
Fatih, Edirnekap1, Bursa merkezlef'ine 

yetlerce de gizlenmemeketdir. Bu. Cenuo cephes1nde, Azak deni. 
günkü Sovyct lebligi Moskova., z: sahillerinde Toganruk §Chrinin 
nm bilhassa œnup bahsmda çok .~galinden sonra Almanlar Ros· 
iiddoelli muharebelerin cereyar• j lof'a dogru ileri harelœtlerine de. 
cttigini bildirmektedir. Viazma ve vam etmektedidcr. Alman k1t'ala. 
Erfansk mmtakasmda cereyan e. rmm haben Rostof'tan 40 • 50 1-·. 

den meydan muharebesinden lometre mesafede bulunduklarm: 
serbes! kalan Alman kit'alarmm kabul etmek mümkündür. Burada 
da Moskova istikametinde sevkt~· ->ovyet kit'alan sarka dogru çekil. 
ciildikleri muhakkak olduguna gô. m<>ktedir. ~Len haberler, yakmd3 
re, ~h.r üzerinde tazyikin bugün,. cenupt. daha btiyük ink~af!arir. 
lerde artmaSJ. beklenebilir. Bun3 vukubulacag1m giisteriyw. Bi)has. 
nazaran Moskovanm sonuna kad.< sa Almanlar Mokovay1 d~ürebilir 
müdafaa cdilecegi ve a.sla kaybe. ve bu ~ehri tecrit ederek §arka 
d1lmi:·<cegi hakkmdaki Sovyet geçerlerse bura<la durakl!yarak 
iddialannm tahakkuku çok mÜ§· bütün kuvvetlerile cenup cephesi
kül gêirünmektedir. Halen Moskc;. ne yüklenmeleri \'e Kafkaslarm 
vanm ~imal, cenup ve garbinde yolunu açmak hedefini takip et. 
~ ddetli çarp1~alar1 olmakla h<'. meleri çok muhtemeldir. 
raber, Almanlarm kat'l netice al-

~~~~~~~~~ 

~•lerek ika edilmi§tir. { 
---------......----====.! olmahy1z ! 
A/manga Av cenevre, 20 (AA.J - D. N.B.: * 

I - Sunday Tim..s gazefli:si cFazla sevkettikler. ve murselünileyh ola<ak Bul ga r1·s tan da Almanlar bildiriyor 
g05oterilen Hüsnü Erkal ile karLSl Ne-

't d k • b ••t •• 1 sây ve !azla fedakâr!Jk. unvanlt llpa a l u un rr.akalesinde bilhassa ~yle demek. 
zahat Erkal uamlarma ôdetllrdikleri (IJa4laral1 1 ln<i aa,-fada) 
tesbit olundujiundan her ikl suçlu Lev· m1§11r. Bu or du ü~ ay içinde mag· 

ordulari mag
lûp etmi~tir 

illgiliz m~sai naz1r1 
boyle soyledi 

L:zbon, 20 (A.A.) - S~efani: 
l~gili-, Mesai Naztri BeY1n, in

R1l!z harp •ana)'L i(IÇil>erinin i~ti. 
~·~ Nbigi tcxahùrler arasm<la ~~
kaleasmi bcyan ed-eœk dem1§tlr 
'· 

tedir: 
Biz, Sovyet Rusyadaki ümiclsiz 

1·aziyet dolay1si~e hükûmeti ace~ 
b'r §a~rlma hareketi icra.s1na sev. 
ketm[,; olan veya sevketmek iste. 

ki! e<1i1m1s ve tahkikat ev.-.k• ,.,,,_ Bir kundakç1 gru- tùp olmu~tur. 
hlyetlar mercie tcvdi olunmu1tuT. ka "d Ordunun le§ekkülleri Alma,, 

Tasnt olw1an havele bedellerl ldd1a pUftUft 8f 8ftl 1 8• taarruzunu Sovyet hükûmet rnei. 

::~~d'ftra~~~ilde 40 bin llra olmaytp ma mahkûm edildi kezinin tahkim edilmi§ olan hari6 
u1 istihkâmlarmm onüne kadar go. Suçl ardan Hûsnil Erkal'ln evlnde S f ?O (A A ) S f k 

yapilan aramada bulunon 500 ve kJ- ' • 0 ya, ~ . · .. · - . 0 ya 8;i ~- türmü§tür. 
yen kimselerden degiliz. Verecegi· rm Nezahat Erkal namma Odenm•k J n mahkemesi, ~u~ g_~yr1kanun1 btr MOSKOV ANIN MANZARASI 
miz hükümde ihtiyath -0lmak ve üczre Anura'ya gonderile~ havale be-/ ameLe t~~k~~W: kW:chakç1 Bern, 20 (A.A.) _ Ofi ajans1 
dünya üzeri.ti~ vukua gelm~ mu. dell 700 kt ceman 1200 llra nakdenl grupunun re!SI ile uç a-zasm1 tdama Mœkovadan bil<liriyor: 
harebelcr:n en büyü~ünü yapmak. istirdat ol~~s ve •uçlu tara:md';:'~ mahkûm ehni§tir. Bunlar §imendi. Muharebenin Moskovaya yak.. 
ta olan b:r müttef1kimiz hakkmda. sahtel<ârllgm ikamdan sonra mubay fer kazalan haz1rhyacaklar kop- . 1· 
ki sempatimizin hararetimizi müm edildigl anlas11.9n muhteliI k1ydettekl .. . ' l~hg1 §U s1rada Sovyetler Bir t-

e~a. mahkeme kararma intizaren rulen berhava edeœkler, yangt!l • ./!inin merkezi harp çevres·nde bu. 
kün oldugu kadar mut<!dil bir "· e- 1 ru ka kl --'- Mahke e · 

v müsa<k're olunmu1lardir. a ÇL raea arui. m nm lunan -=hirlere mahsus hazin bir 
kilde i<lare elmek lâzundir. Haliha.. 1 -'-' 1 ed rd"·· k d J t· hi · r Keyf yetin tavzihan ne,.;." r ca e. ve 1g1 arar, ev e m mayes1 manzara arzetmektedir. Yapilari 
Z1rda el1mizclen gelen her <eyi rlm • k hk. t vfik ·1 

• . anunu a amma e an veri - saglam olan bütün binalarda ve yapmakta oldugumuzu fa1·œdiyo. ~-
'· •l!•tler, Sovyet istihsalâtmm A "k J ir, evlerde mitralyêizler, toplar ve 
<U1•t1k b. Jnsm be t f t . ruz. mefl 8 8pOnya tank <lafi toplan ile mücehhe~ 

Son Telgraf'm 8'"11§ oldugu 
bir y-emek anketine baz1 dok
torlar1m1z cevap verirlerken, 
bunlarm hiç biri bizim o pek 
~hur, pek maruf ve pe!t netls 
diigün yernekler:m.izidcn bahset
mediler. Ba§ta çorba olmak ü.. 
zere bi-zim <lügün .yemekleri ne 
mübarek .§eylerdir. 

Vaktile Lokman Hekim'in yc. 
digi yemeklerin en ba§inda ben. 
ce bizi.tn dügün yemeklen vc 
bunlarrn en bJvnda ve en êinün. 
de de o câmm dügün çorbas1 
gelir. Vâk1a- bizim çorbalann 
içlncle iyi yapÙ'ml§ ~-embe, 
tarhana, mercimek çorbalari da 
Türk sofra.s1mn pek hatm sayi. 
hr, pek §tfali 11esneler.d1r amma 
dügün çorba.s1 büsbütün blll;ka, 
büsbütün iliktir. 

Onun bu müstesna nefisligi, 
!evkalâde lezzeti bellci de dün. 
yanm en hay1rh ~er:r~cn bi.. 
rinde ortaya kurulan yemek sof
ralarmm aç1lma torenini bizzat 
yapma.smdadir. Çorbamn arka. 
smdan gelen k1zartmamn, vâ. 
k1a son zamanlarda papuçlart 
dama ahlm1ya b&ljlanan bir ad1 
varsa da usta bir a'i'ÇI elile v~ 
gayet hafif olarak yap1lmt> olan 
dügün k1zartmas1 ile '™'seli 
her gün lokantada yedigimiz 
türlü ve agir k1zartmalar ara
smda hayli fark vartùr. Daha 

t• ir nu r ara e m 1§· Lord n-avorbrook ile Harri. S tl 
•t !-{ rh rda d h DV (na. la.-afl 1111<1 8.>Ylada) ovye er ffiUkavemet merkezlefi VÜCUda d · a 1 azt · • a ammn ava · man'm mucizeler yapmalarmt bek 
"

11 
bombalanmas1na ias1Ja veril. haz1rlamlm:m tavsiyesinde bulun- bildiriyor getirilmi~tir. Siiylendij!ine gore (Ba§makaleden devam) 

11\1 l~memelidir. k kl b.. "k b •-
t ~ 0 Imakla bcrnber, iyice biliyo- mu§tur. <Bao 1aro11 1 111c1 aaytada) cr e crin uyil ir " 1smi cep. Bu süzler Efgauistanm, komiu • 

EFGANÎSTAN 
BOYUN EGDi 

,,tiz ki, Almanya, bütün askeri a. Ayni gazete siizünü §U s~tle llk günliik emir cephenin garp istikametinde bulu. hey.e gitmi~ ve hemen bütün fab. lai-1 fugiltcre ve Rusya ilo movcut 
6ltl1u1 1 b. . ,_ h . d.. b!tiriyor: rikalarda i§ durmu!jlur. Henü?. dostlugunu muhafazaya •altshg"i • "'· ,., Y. e 1zim a"' y 1m1ze on. So h I ak . Tokyo 20 ',A.A.) _ Ba§vekil M. nan üç §ehirden tardedildigini bil. h ï . . -1 eh' . • • 
\"'k i91n el!nden geleni yapaca1'-- n a ta v ayiinm, mdoern cep eye g1 ffil}'en l\'Çl er § tr c1- run bir te'kididir. Arh.k buudan 
''·· ' Almanyaya ka~1 ·Kolay. bir harp Tojo, harp kabinesi âzasma hitap dir!IÙ§tir, ,·armda ve büyük ç1kl§ yollannda sonra, ingilizlerle Ruslarm, Efga-

81 . 1 yao1~;;b1fecegi suretmdeki son ve- eden ilk günlük emrinde, Japon • Moskovan1n §arkmdaki Alman yupilan tahkimat içlerinde kulla. nistan1 tazyika devam etmiyecek. 
v~d l'ul'!n bu tahmtnleri, Brezil· h;nùeri de ortadan kald1rm~ oldu. b d J tJ t fJ. çemberi y:mldi rnlmak'.ad1r. leri ütnit olunabilir,· •ünkü iste • 
!1 ~ ç1kan Împera1l gazetes1 tara. g~u zannmdaytz yamn, ya anc1 ev e er ara n • JAPON ELÇiSt YOLDA ' . 
~~dan da tey•t e<11~fü. Bu ga. · dan çember içine almmas1 hare • Londra 20 (A.A.) _ Moskova dikleri yap1larak Almanlarla l • 

•l! diyor ki: ketini onlemek lüzumunu da tav- radyosu bugünkü Pazartesi saba. Tokyo, 20 (A.A.) - Japonyanm talyan!arin memleketteu ç1karil -
. •A.vrupa tarihinc.le P<:Siz bir hâ. Alman ikt1sat J hi §Unlari bildirm;<tir: Moskova bü} ük elç'-si Tatekawa mas1 kabul edildikten ba~ka ayri. 
o.~ ~ siye ctmi§tir. ~'f. Tojo, c.ponya .. -Y taraf1ndau gOnderilmi~ olan ve . ca kendilerjue alenen dostluk te . . : Almanya, arttk, Avrupa ka· Naz1r1 . . AJmonlar Moskovanut takr"ben 1 
t n1n tekrar sHâhlanmak s1yased.n - ~ , 1 Japon 1-!ar'.ciye Nezaretine gelen minat1 da 1-eriJrni.1;;tir. ~s1ndaki bütün ordulan maglûp (B . k' 1 d 112 kilometre cenubu garbisinde 1.· tel fl b .. ··k 

1 
· 1. -~· ·1 1 • et 111 ;~\ir,. . ,. tarai 1 !ncl nyfada) de gêioterd1~i tera .ci er en mem. ,. uir gra a, uyu e ç1, ""''""LS' e lngiltcre ile Rusya ve onlarla 

•tmesine "ezaret etmek sartlarin !Lai-, nuuiyet beyan etmi~ ve §U sêizleri bulunan Maloyal'IOSlavetz 1n etra · maiyetinin ve bütün kor diploma. b b A 'k ·· r· kt d 

I• N G 1• L ,. z v.inin uhdes•ne olan ba~hca vazifedir. 1 ·1' t , ·l· . fmda bulunan Sovyet mevzileri • . K , b d K b" era er meri a, uç u pa ev . 
Büyülc llrita11ya ablu•··s1n111 1·cbarlle 1 a\'e e m~ ir. · · · ah · • igm, azan nm cenu un a Cfü l· 1 letleriuin baska millrtlcrin istik 

~ 1 k nm 1k1 cen m1 çev1rmege te~eb. I b h 1 ·· · d b 1 d k 1 • • ' tloltnm1 olan Avrupa iklt•adi sahasmm •Kabinenin ba§mda bu unma · ·· . 1 d k . . ysc ew yo u uzerin e U un U • lahne hiikümranhgtna vc topra~ 
nskeri ikt1.;at bak1tn:11dan "e bundan' · tan ve '-u nazik devrede ordunun bus etml.§ erse e, uvveth bir mu lanm bildirmektf'C!ir Telgraf Mos '1 

kad1nlar1n1n ' u kavemetle kar§ila~arak ilerleme • ! ' .1 K b.b· h. • bütün ügüne riayet etmcmelerin • 
ba~ka ya.sayabiltntk için, esash mad- idaresmi elde tutmaktan ben an • • ff k 1 , «ova 1 e ou J ysc. cw ara.smd~. den §Îkàyet ederek onlann ileri~ 

ge muva a o amam?~Jardtr Mos- , d ·· d ·1 · 1· delcri ilhalind~ gen1.s mlkyasia müsta. cak rnülehassis olaoilirim.• k k d _.. .. f . · .. .. cren en gon -eri ml§ >r. bu :ribi bareketlerdc bulunmam. 
k ·1b· kl c • d.l 1 1· d ovamn 'ar m a mun ent bu<-uk B 1. 20 (A ) 

1 
,, 

I{ 
1 

u· 1" e ' ra., e 
1 

mes azt11' ir. Tojo'nun hitabcsi So • .. f 1 . Al J er m, .A. - A man ga. larm1 temiuc ugra~tiklarm1 bü!ü 
k d !. lt ·1e A ' lkan1 " t dl vyet mu reze en man çem t l "h d 1 '· Us a 1nlar1na karc1 ng1 crc ' "'" n '·' "" sa- Tokyo 20 (A.A.) - Dom~i A • be . . k b <! k 1 • ze e en, m: ver -Or u armm §ar~ medeniyet IDÜvncchesinde ilân et. 

y hada :lber.:-.1 usullerin rnuhaf:iza ve ida . r1n1 varara a'.I' 1ca uvvet ere h · d k" il . h k 
1 

. 
b• t hh "d •• ' . . . del trkt . . - iansmdan: i"ltihak .etmnktedirler. cep es1n e l eri are et en.ne. mi§lerdir. Bu itibarla kcudilerin' Jr aa U U me;:;. :çm mue.a e e 1 er1 1dctlas1nda _ . . l • , - L dr tb t h l 

L /b"km:nalanna rag:nen harici ve dahi-I Japonya Haric1y~ Naz1r igma ragmen on a ma ua mm a a tatmin cden Efganistana kar~1 . 
li; ?ndra, 20 (A.A.) - Lond:radA li t1caretlcrinl gitl1kçe daha z;yade de\·-i· tay;n edtlen M. Sluganan TOJO, Prnvda'nm bir makalesi <~arktaki ln<)mnun:yebe §ayan va. bundan sonrn, alemdarhgm1 ~a11 
l tl:p edilen bir mitingde topla!'an let oto1·'te,, altma koydukla11 ~u s1ra- yeni vazifcsine ba§la!nas1 müna • Moskova 20 (A.A.) - Jl.l<iskova liy<'t. ten bahsetmekte olduklarnu hklari yüksek fikirlerc aykm ha. 
1,;Soo kad:n Moskova kadmlarma j .":da, bcyn<'.m1lel mustakbcl tlcaretin sebetile ir-ad ettigi bir hitabede, radyosu, Pravda gazetesinin, Mos. ehemmiyerle kaydetmektedirler. reketle~dc bulu11mnlnrina lüzum 

ar 1 §u taahhüde gm{mii;lerdir: ,mki~f~na _manit 
01

.•<•k i.u·,da lktt,..di · Japonyanm haricî siyasetinin he - kova ahalisine hitaben yazd1g1 bir Al man gazeteleri, Londranm eski ve scbep kahn•m•~br. Onun için.. 
•J:l·i b. . /Olr sis :n1r.1n <'SLsu1den bahseln1en1n . d.. lh'· .. k t . k l . tmPkt d" G 

0 
tek tm kt b k . 

1 
k h t b 

1t 0 r lflne s1k1ca bagli olan v_e sam ·ml olmiyaca~tna ve fizuli ielâkki • def'., uny_a su _un un t~. rar . es1s' ma a cyi ne~re - e _ir_. azete, yununu rar e 'C en a§ ~ dir ki Efgamslamn ar 1 ra a 1. 
t .g r. <l<'tnokras1lerden yard1m go. · cd!lecegine kaniiz. ve 1damest oldugunu soyled1kten bu maka!csmde, ahahy1 1cap eder. bir §ey yapmamakta oklugunu le- rak1lacag1111 tahmin cdiyoruz. 
g:~ lng_iltere ile Sovyetler Bi!:. Sai:IJm bir iktlsadl sislemle ancak: sonra demi~tir ki: se __ ba§ §ehr! so~ak sokak. rv ev barüz ett:rmektcdirler. Bovin, va. E<asen, Iran yolu askerl i~gal 
Ili· ·n, bir an evvel mli~tereJc dü§· garanti eJilobiien >aglam para sislen·l .Biz Japonlar, memleketlmizi mudafaa tÇlll b1r ordu hahn<le te- ziyetin cid<li oldugunu iddia eder. neticesinde aç1ld1ktan sonra, ln • 
s·,:/u rn. a1~lûp etmes; için, biz de bevnelmtlel nùdl meselelcre de tatblk tehdit edecek her teh!ikeye ka"' §ekkille davet etmektedir. ken diger fngiliz propagan<lactlan, ·, giliz. Rus muvasalasm1 temin için 

< h edÏlebilir. I-fa.~1mlarm1 7 makas sisten· :_ .. l'd k b'l t 1 ' Ef · t d • 
h 1 "• gil>i çarru•acag"muza, yardtm. ~ Ore e mu 3 1 aarruz ar Moskovaya 30 veya 40 kilome're gants an an geçmege lüzum da ' s .,,.., nin i:tltoadi ve mali yeni btr nizam!n §iddetle müdafaaya azmetmL5 bu. 

20 
(A A) k 

"•i. cl rvi~f.erà.:, fabr:kalarda ve o-. 1 k Londra · · - Moskova mesafede bulunan veyahut ~ehrin yo ·tur ve bu topraklarda henilz .. "'"' meydana getirilmesuü mâni oldugu One unma tay1z... k ~ 
~a" antn1zda elimizden geldig1 oürmekle biltiln dünyay1 aldatmaga ça- N radyosu, Pazar a §am1, Mosk-0va.1 var~larinda çarpt~an Alman k1t'a.. muhafaza edil.,.,ek petrol de bu • 
tu ~ar çah~acagumza siiz veriyo· 1:11yorlar. 

1 
az:r mütakiben, milli vahdetin nm 320 kiwmetre cenubu §arki • larmdan bahsetmektedirler. Bu lunmamt§lir. Abidin DA VER 

~' Berlin - Roma slyasi mih,·eri, ayni lüzumuna l§aret etmi~ ve: •Ada • sinde kâin Orel kcsiminde Rusla. propagandamlar1 Mosko,·anm bir -""--- -J\ ( h zamanda harbin baslang1c1ndanber: let esasma kuvvetle istinat etmi§ rin yapmi§ olduklart muvaffaki - kaç güne kadar dü;>ecegini soy- Mare~al Timoçenko man a V a aralanndaki mübadele üç misime yük- ve hakikatleri daima cepheden yetli imukabil taarruzlara relmih lemekted.rler. Hattâ baz1lari, seh. 

k selmi_, oln1asl it1barUe Jkllsadi bir mib- ·· J l etm 1·,11·r. · d'. .. J 

1 • • i·er halini de alm~ltr. gormege a 1~1§ olan Japon haricî YE,Nf HÛKÛMET MERKEZÎ r1n U§ecegi günü de tesbit edtyor. uvvet er1n1n Cl d. k d 1· ·1t .h dev siyasetini Japon tmpara'-rlu"'u • lar: Ônümüzdeki Pazartesi. ,,..m iye ' ar, ngi ere m1 ,·er • ...., 5 Neuvnrk, 20 (A.A.) _ Reurer: 
1 f • k • • Ietlerinln iktlsaden bitkin bir hale ge- nun yüksek hedefine ula§maga ve .,. H Voelkischer Boevachter, ezcüm. a J J y et J leceklerini ümlt etm[stl. Su dakikada Sovyet Rusya iikûmet Merke. le diyor ki: 

en ln3'"1 bir ha,·a!perest bile bu ümit- dünya sulhünün teessüsüne iiti - zinin Moskovanm 880 krilometre 
b ... ' k t • l Bu suretle Londra, Moskovanm Q" ----.>--- lerin vukuat ve hâdiselerle teyit edll- ra e mege ça 1§maktad1r .• demi§. cenup do,E!usunda Kujbyshov •eh. 
lt k k d M t· . • 5ukutu günü olan Pazarlesi günü, QÇ aya a ar US• mem~ oldu~unu kabul• mccburdur. 1r. rine nakl.edi.Idrig1 sêiylenmektedir. l 
lii 1 "k I Sark!a, ingiliz ablukaSl tamamen HÎTABE ETRAFINDA e yine Sovyet erin kahramanr~ mu· 

(Ba4 ~. J iDcl 1&Tfada) 

, cral Jonkof'un ünvanlan arasm
da geçen Tc::nmuzdanberi Timo. 
çenkonya ait olan cJl.forkez cephe. 

·• kumandam• ilnvam da vardir. 
General Jonkof 12 $ubat 1941 

cicn beri Sovyet ordusunun Erkân. 
harbiye Reisi idi. Ti.moçenk-0'nun 

Yazan: ~man Cemal KAYGILI 

dogrusu bugün ~ig1!l1lz bir 
çok agir luzartmaùU'a kar~i, 
dügün krzarbmas1 hafi.flik ve 
ç~ni bakunmdan, âdetà, SJcak 
ve panruk gibi yum%ak bir sii· 
VÜ§tltr. 

Ball dügünlerde kizartma ile 
pifâv, zerdenin arasma ba§ka 
yemekler de girerlene de dü.. 

günlerrn çogu.nda klâsik usul 
bol çoroa, bol kizartmadan 
som·a s1ra, plàv, zerdeye gel:r. 
Pil.àv, zerdeyi ise burada uzun 

veya klsa tanfe ne hacet? Er. 
bap bir usta elinden fyi harçlar. 
la çlkml§ dügün p!làv, zcrdesine 
can ve gêinülle ka§ùc sallamt
yacak kim vardir acaba? 

Dii.günlerin Cuma güo!er.ne 
mahsus naça ve kaymagin1 ('im. 
dilik bir tarafa b1rakahm da 
geJ.elim maksadim1za: 

$imdi Îstanbul<la usta bir a§
Çl ç1kip ta i§lek bir y'<'rde • Dü. 
günevi> namile b.r dükkân aç
sa ve burada yalmz <lü.gün çor. 

ba.s1, dügün lazartmas1, pilâv, 
:rerde p~ip satsa, Alimallah, 
çok geçmez, ~hrin en seçme ye. 
rinde gayet mükemmel b;r; 

Zerde, pilâv pala.s kurar ve ye. 
ni yeti§en ktzJe oglunun dü· 
günlerini bu zerde, pilâv pala. 
stn en mükellef daircsinde ya. 
par. 

Yeni kahine 
(Ba§laraf1 :? nci say1ada) 

dedemeyi~. Onlar §imdi harbi ka. 
zanmak üzere bulunuyorlar, Der -
hal hnrekcte g~miyccek olur.ak 
geç kafrru~ oluruz.o 

Va§ington Post gnzcle~i arhk 
bir harp trampeti çalmaktadir: 

•Amerika, düuyay1 kasip ka • 
vuran firhnaya sürükl•nmistir. 
Birle§ik Devletler §Îlndi; topr;gin 
ayaklari altinda titredigini bissel. 
mege ba§lam1§hr .• 

Biitün Amerikahlann -infirat. 
ÇI veya herseyden e\'vel Ameri • 
ka- tara.rt;rlar1n;;:n ay;ù kauaate 
var1p vannad1klar1 hiUâ soru't" • 
rulmaga dei:er bir suai ve istif • 
ham balindedir. 

Fiiflcr ka..,1sinda soz, hakikat 
kar~1Smda bayale çok benzer. 

Hüseyin ~ükrü BADAN 

Günün tenkitleri 
(Bq laraf1 1 lnel 1a,tada) 

manm~, ak,ama kadar kap1 ka. 
p1 dolaJ~hm. Bir yandau na. 
smm azarken, bir yaodan da 
romatizmarn tepmi§ti. Para1a • 
i'tm s1zl1yor, dizlerim s1zhyor, 
bacaklarim s1zliyordu. Ayakta 
duracak halim, mecalim )·oktu. 
Eger tramvayda bo§ bir yer bu
lamasayd1m inip olomobife hl • 
necektim, 

Bu halde bir insan oturdugu 
yeri ba~kas1na verir mi? Kadm • 
lar ayakta dururken oturan er. 
kekleri bemen ay1plam1yahm. 
Hem sorartm size; saçlar1nm 
aklarlbl krnalayan, ka~lariru 
yolan, bon11oklarin1 pomata • 
!aria germege ugra~1p krrk1n1 
a,m1Jken otuzunda gorü111nege 
yeltenen kadmlara ihtiyarhg1 • 
n1 saklam1yan erkekler nedea 
yer versinler? 

Ben onlari çok kere inad1ma 
da ayakta buak1yonim. 

l'l n U zai Olacak pa alanmt,t:r. Harp uzad1kça Înglltere saitle ha]letmek niyetinde oldugll kavemetini sena edecek Ye Ïngiliz. 
b,:r,.~ri., 20 (A.A.) _ cAmerika 1nat zay1!lay•csk ve mihver devletlerf kuv. Tokyo, 20 (A.A.) - General neticesini ç1karmamahd!r.o Ier hâlâ §Chrin Rusbrm ellerinde 1

' '-etlen0<:eklerdir. Bu son nylar zar!inda Tojo'nun, Japon siyasctinin ana BÎR GAZETEYE GORE oldugunu iddia edecektir. 
;ozden dü§mes: ile Jonkof'un . ta_- • 
yini. vaktin<le il:..n ed11mem1~ti. 1 B1rkaç sat1rla 

~''<l•. ~ Avrupanin '"'klnda n·eydana gelen hâ- ll t k. ·r· b Tokv-0, 20 (A.A.) - Japon Ha. ---<>---''~tt~air~"" Graham, Ne"-york Times dbeler b!ii çok bilyOk bir ad1n1la ni- ha ar1n1 a tp e\, ig1 eyana~1 hak- .J 

~\! " e ynziyor: J1al z.arcre yakla1t1rm1stœ. Bu eün ne kinda n1üta!ealnr yürütEn Japon r:c:ye Ner.aretinin organ1 olan 1 Moskovada orfi 
id are 

br'li., hlan hava kuvvet!erinin, Büyük olursa oltlin bu taCerin art1k bîzinl eli d Ja.oon Tim-es And Ad'\rersiiter ga-~ •Y•ya k lddl · · f · Times And A vcrtiser gazetesi, ~•t .. '"" a etligi sayt ai- mizdén allnam1yacatuu pek iyi bill. zctesi, Paiar günkü ba~akale. 
l-11, ~ Ur'atl~ az..,lzr.aktad1r. B:r kaç deg:~ikligln. s1rI, bu siyaseti ta. 

t • 11"u·<b. r bu Ustûnltik hiç k:ilmiyacak- yoruz. sinde yaz1yor; CBa., w.-.tJ l iD<:i sayfa.da) 
' f•akkuk e:t:rmek ürere kullan1l 0

• E J ·1~ B" J ·k A ··d f d · tl r· ge1·1-Qlhg( lùk Br;t.~111ya, A:r.cdka ile el- "" gcr aponya I \;: !r ,...~I me- mu a aa c en Kuvvc e in .., ... 
"' .. t. 'b bu ••hada tam vcrimle çah~ r>ld Tribc:11e gaz_atesinde diyor _kl: cak usuller üzer'nd-e yap>lacagin, :ika rnünaS',h&t1, §imdiki gèr~nl!~i ni 1akvive elm€k ayni zamand~ 
QL a la l Uzak Sa1k v~z1yctnln bugu.nku dev- .. l d"kt 1 '! - 1 ·1 · \! f L . '• i: 1. . Ylnra Nai La,; "relen, ar- ' ·uy e · en sonr·' · nuhafaza edœci< o ursa Amerika- .-. man casus ar1 1 e ' man a~ s 
tj '\g li A ··-- 1 t· , rei;i, janooy.:l.nln ?wfih\·er leh:nc teskil 1.., ' "'· ,. l f l tl · · · 

>'t'h • Tlll'.'rllUlfi s Jh.SiJ ... ùtina ka- "' Japonvan n -u··a·~ ie "Ill s~,·~·c'. Rus'-.·aya .vapmakta 0'1- lcrinin !!iz i .1a i'-·e er•n1n Onün•. l! P•f ern::;rccktlr cttlgi mL:at;-an· zararh ku\·ycti gayet " . l ' '"· .; L.'-1 iil. pren .. - . ., _f ._, .J ,. 

\rt :; .'\n cr~kr. m~hriUcrir.de, ing:liz ~-rih o~rak be1i 4·tn1 ekt~ir. Bu hâdisc- ;:;iplcr~ lst•ir.~lt ericn s!yasî feali- dugu yard1m, h:r harldi tccaYÜZ ~eçmek için ]\ifoskovada Orfî idar 
ll111d·tnrrikan mti~terek istihsalilhmn y~ japon mazarrn•mctaa kurtulmamiz yeti, metodlan itibar:yle dinamik. cttigi takdirde Pasifikte vaziyetin ililn et.mi~ oidugull'U haber vermek 
1:1\cti..,,~t'~ Alinan istih.sal:itina n1w:i.vi li:;n l~zim .E:C~en .elbirliginln .. kül11~en tir• demcktedir. y3h,0;mct k"E-sbetmes hcmen he:r.eu tec!.ir. 

',neka §'mdi tt'Sadut'î olarak. mer- <~i 1 lncl •ufadal 

<CZ cephesmde c;er~yan . ed_en son 1 gibi U%anan krrm1%1 manikür. 
:1uharebe

1
erin buvuk 'oir 1htima! lerile kat1r trrnagtnr hcrtrrla-

1 
'c General Jonkof tarafmdan ida t a·k·· l ·z b . . • an pe 1 ur eri e oyanan 
e cd1lm1~ oldug 1 ogrenilmekteodir k J à · « aam» rr. 
Moskovamn eski garn'zon kl s· . t b h k·L t • 

• •• 1% rs er u a 11<a e «mon-
'l1andan1 General Raviakin'e ge1in. à kadm» is:ter Türk k J. ·• bu Gb 1. . . . _ en , aa1 
'· .ol"E'ra m isminm on gun t 6 .• h . J k . .. 

1 
.. 

ntnin a u çe rearnae 1 us un 
\"\'el Korrrc"·-·all1~a tayin edilen • h t" • l k l , · . ." . rengrn asre tm su; ayan a • 
mmandanla um ;mmlert ara.smda b · · b k l J'l' · l 
1'.redilmi> olmas1 k~ndi.sin!n daha •RI% ve ur u an 1 •ni~ e. ana 
ühim bir vazifeye tayin ed:ldig;. ana sadece «Baya» Jey1niz. 

' delâlet etme:<tedir. he~il! '!Y• bu istihsalâ11 geçtî~I zan- mefk_ud olmasile izah ede?llirt7., Eger, Bu gazcte, bundan sonra, Toio milhakkaktir. Orfi idare, Stalinin reisi buluu 
l,,g1~:0~, Goy,; reoml malùma!a gore, s1md1 yapt1gun1z &_1b1 h:ir<,;el!c de1·am hükûrretinin, mlinhns1ran askerî MUHABER.'\.T SANSÜRE TÂBI' dugu müdafaa komiitoesi tarafmdar• 1
•hed,, • Ainerikan lslth.sn'âti halen edecek olursak, J•ponya, tahamrr.ul 1 .. Id /1 d . ba Tokyo 20 (A.A.) _ 20 ilkte~rin' .'ân edilnü~tir. 1t 5 e kadar I§tklar s~ndürülecek. 

liaVa ,.a~ ~in~ \"am1akladir." Amer:k~ cd1lmez bir muz1r kuvvet olmakta de- h:r reJ:m ':> ;u,.,una .. :~tr ya.. nci t· 
h•,,. ""Y11111n ilk le>isal devrcsl olan, \am edcccktir, Su anda, yeni i·apon mcmlekctlc _.Ieri suru __ ~n m_ utalc. "!en it;baren Japonyada hariçle ya. M.:isk-0va 20 (A.A.) _ Sovyetlei ;r, 
• ·'·- j 1 l ~ b ' ·· B" 1· - · ·· • , 3 _ Dahili inzibat servisi N. K. 

Hazin bir te~ekkür 
Sel·gili babam1ZJn vukuu vehttl dflla ... 

yu;'.yle cenaze mera.sirnlne Jstlr~k ed~n 
cterek bizz.a.t Ye gerek yaz!le aci · r1 .. 
tntza !;i"tir:ik etrr:ek lQtfunda bu.lunan 
muht.erem .Z.C\':lta ve ;,ziz dosllar1m1i.a. 
son.sui: $ükranlaruruzl -son3rlZ. 

Qlr11d1..,_~ 1u1t.lk de .. ·re, !Uen bitmistir. 11:·hltlar1, aklE'bi ihtimal, heni.iz har-bc alar1 cerhed~vor \"e :;oy C < ryor: t:'l~lacak bülün mu1;;l crn~ a .su!'~ :r 'g1 muo.a.taa kon1itesinin bL 
~•1:0~, ~lthsalat muouam n •betlerde ham de~ildlr. Halbukl, Îngiliz z1rh.ll- cHakikatte bu hükûmet, h-end:- tàbi tutulacakhr. Mektup gürdere.I karar:'.amesinde §iiyle denilmek ·.'. D. kuvvetlerine tevdi edilmi§-
,l.barE-:. l.adir ,"' geJ.~_eJc TE-nunuzdan lar1nm gôrdükleri yen; ta1nirl~r, ~rJ- <::inde!: e'""~ll<.t 1 .. ükîr:retten d·.1 13. ·Pk olan k;mse!~r. m~ktup!arlnt ::a.., tedir: ir. 
~O t~ .. v-Arnc-r.ka fabrûc.alar1run. &ünde tany.a dona .. n.tnasina, :am kudretini rade f , k .._. 1 1. ,.n b·•ndan .. 1 ~{ o]arak bizzat postnhant."' k!-"e- 1 _ ?v!œk::>va ve civarinda ür. .t - ·~:ic::1rtma hareketleri.nd-e e.j!."'biÎ• "ria •m:ll edece-k!er1 tahmin etm1~t1r, Fil·pln garn1z.onlarun1z, hassa- az1.a as €'r m'.~f C if .._. ..... , "' -,: 

nin).~~· tell., har,.k(;t sahasl geni_§ tayyareler Japnnyan1n 1 ke~tl rH alâkadar ~- !t;:fÔf!l"I tcvdi ettr.tk mecbur:yct~r. .. \ idare ilân CdiltT .. -J~Îf, bulu:.~~ ~J. ~t ~bb'.ls edefuer der • 
-.i Feld;.n1 Eliot, Ne1·yo1·i< He- bak.Unwdan talcviye edilmi,itir, den mesdelcri yalniz askerî ve. dedirler. 2 - Gece yansmdan sabah sa .• ml idam edi!eceklerdir, 

Ogullari 
Radyolln Di.!J macunu sahiple-rl 
Ne-r-.iD ve Cemil Akar K3rde:iole.r 



SA)fA-4i. 

IOogan Sigorta Anonim .Sirketi 
Müessisler Cemiyetinden: 

TOrk'ye Cümhuriyeti dah.illnde ve ecnebi memleketlerde e~has, 
hayva.n emval ve ena üzerinde hayat, kaza, nàkliyat, yangm gibl ber 
nevi sigorta muameleler1 yapmall: ve bu J.ileri yapmakta olan Türk ve 
ecnebi 5irketlerin mümessillik ve umuml acentaliklerini lfa etmek ve 
ipotck mukabili ikrazatta bulunmak ve bu maksatlarla bilcümle mal1, 
Ticarl ve sinat muamelât tasarnr.t bonolari mübayaa etmek ve lûz.umu 
halinde ~al sabasma dahil 1irlreU.r tesls eylemek ve 100 sene müd
deUe devam etmek tizere beberl 100,- lira k:Jymetinde ve bamUine 
muharrer 5000 hisseye münkasem cem'an 500.000,- lira sermayell 

Dogan Sigorta Anonim .Sirketi 
adiylea bir Anonlm Sirketi ten!'l•en te§kiline 11/10/1941 tarih ve 8025 
sayih vesika ile mezun.iyet isUhsal cdlml~ oldultu ve bu ~tin hasilât1 
safiyesin<!en % 1~ i ihtiyat akçesi te:.. ik edildikten sonra bakiyenin 
% 25 nin Mcclisi Îùarc àzâlarile nürlimn ve mcm1 ·ln !na vc '7o 75 
nln de hissectirlara muhaSSél.i bulul'd [:u ve tc~ls hcye•i um.irr ';c•i
nin sermayel ~irketin tamamllllll taahhüt ve tediyesinden sonra 10 gün 
zarfmda gazetelerle usulen yap1lacak 1lânda gos'.eri!.ecek gün ve saatte 
i.tanbul Yenl pc. tnhrne ::irkasmda Türkiy<' Ïmat· Bankas1 Mcrke7lnci.e 
tcplar.ac3'1 ve b 1 içlim~da sermai ci..,, !.'..~~'al msf1 tc:nsil cdil~di' çe 
mfuoakerelere ba~lanan,1y::icagi ve hcr hisse sahlbinln bir reye sahip 
ve ancak bir ~li,;in hisse miktJn 1~e olursa o!suu f.zamt 10 reye malik 
olaca,P ve kararl::inn mevcut hls~e 'ar!arm ekseriyetle ittlbaz edilecegi 
ve sem1ayei $'1·kcte · î.§tirak arzu'I. nùa olani~nn 21/10/1!141 tarihlnden 
it.Jbaren 27 /10/1941 tarilù ak&amJ:la kadar i•tanbulda, ~i.refendi i-ad
deslnde 35 numaralt Türkiye imar BankaSlna müracaatla ild nüsha illl
ti.rak taahhütnamf'Si usulü dal•esinde tan.zim ve imza ve taahhütleri
nin % 60 mikta1·mdald bedelini de derhal ~en ôdcmeleri llizumu
mübeyyin ~bu hulà.sa musaddak Sirket esas mukavelesinln 8, 9, 11 ve 
Ticaret kanunun 281, 283, 21!7 ve 288 inci maddelerl hükümlerine 1ev
fikan ilàn olunur. 
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Recai Tu ru l 
EminTanan 

Mühendis Enver A d a Il: & D 

Mühend.is Haydar Salih T o k a 1 
Mühendla Nlhat G e y r a n 

21 B. TE~RN SALT 
7.30 Program, saat ayar1. 7.33 Ha.fit 

program. 7.45 Ajans haberleri. 8.00 Sen 
fonik müzik. 8.15 Evin saaü. 8.30 Sen
fonik müzik. 

12.30 Program. saat ayari. 12.33 Türk 
çe plâklar. 12.45 Ajans haberlcrl. 13.00 
Türkçe plâklar. 13.30 Kans•k program. 

18.00 Program, saat ayar1. 18.03 Rad_ 
yo salon orkes•ras1. 19.00 Fas1l heyeti. · 
19.30 Saat ayan, Ajans haberleri. 19.45 
Serbest 10 dakika. 19.55 Zeybek ve 

1 

oyun havalan. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Haflf ~ololnr. 21 OO Zlrn~t takvi- j 
mi. 21.10 Oda musikisl. 21.30 Konusma. 

121.45 Klâsik Türk musikisi. 22.30 Saat 
ayari. Ajans 1 ber:e,·i. ~2.45 Daus mü_ 
slkiû, 22.55 Kapan1~. 
-------·--------
Askerlik h;leri 
1 P. TÜM. K. 
ASKER.LÎK DAÎRESÏ BASKANLI

GINtlAN: 
1 - 337 Dogumlu ve bu dogumlular

la muameleye tâbi olarak askerliklerine 
karar veril~ olan ehliyetnamesz k1sa 
hizmetliler, 1/11/941 tarihinde hazirhk 
k1t'asmda bulunmak üzere sevkedile
ceklerinden bunlann blrincite:;rin ay1-
nm 27 lnci pazartcsi günü ~belerine 
müracaat ederek muamelelerlni yapt.ir
malar1, 

2 - Yine, askerliklerl.ne kuar ve
rHmi:i olan ye ikincit~rin aymm bi
rinde Yedek Subay okuluna gitmelerJ 
J.âz1m gelen Yüksek ehliyetnameli klSa 

~-•••••••••••••••••• .. ••••••a•••r hizmetlilerin de ask:erEk ~lerinl lkmal 

Gayrimenkul Satit llân1 
Istanbul Emniyet Sand1i 1 Müdürlüiünden: 

etttirmek için birlncltesrin aytrun 27 
nci pazartesi gününe kadar ~belerine 
müracaat etmeleri. 

3 - Bu Jusa hizmetlilerden müra
ca.at etmlyenler b.aklunda askerllk ka-

Madlen 26913 Hesap No. sile Sand1tumzd.an ald11l (15000) llra.ya ka~1 nunun mahsus ma.ddesi ahkâmma gare 
Bt'yoflunda eskl Kamerhatun mahalles!nin Ilammalba§l sokaeinda kâin üç muamele yap1lacal!m1n bilrunesl, 
ayn .senetle ta.sarru1 eyledfgl üç ~ayrimenkulüuü birincl derecede il>otek et- -4 - Istanbul itîbelerVnde kaylill 
mi§tir. olan ve muamele gom1~ buluna.nlartn 

• Dosyada mevcut tapu ka.ydmda B~yoglunda Huseyinaga mahallesin:in yine ~belerine, ve ~rah olanlann da 
yabanc1 ~belere rnür::icaat ederek 

Jiammalba~l sokagir.da eskl 46, 48 yenJ 48, 50 No. lu hududu §IU'kan ev 17 1_, _,_, "-·I ttirm. 1 '· i'"'-muame .,.euw. !Aoü"' e e er, .....,. 
apartiman 7 fimalen pasaj 13 ev 14 garben pasaj, yol cenuben apartiman olunur. 
on b'r ile mahdud ~bu 12 parsel ile 14 parsel araslnda mll$terek 17 parsel 

bulunan 70 rnetre murabba.i miktannda dükkân ve ev Le ayni mahalle ve sok~ 1 B o 
ta esk.l 48, 48 Mü. yeni 52, 54 No. lu tari.tan ev 12, ~. 17 &imalen apartunan' 

15, 16 yol garbc·n apartlman 15, 16 cenuben pasaj 13 yol Ue mahdut 115 -------- -----
metre murabb i :ml.ktarmda i~bu 14 parsel No. lu rnahal ile 12 parsel ara- ÎST. BORSASI 20/10/1941 
unda mü~tere:k 13 par~el buluuan dükk:m ve ev ve ayni mahallenin Tuti 1 Sterlin 5.22 

132.20 
12.89 
30.75 

odalan çikmaz.nda e:>ki M>/l, 2 Mü. fenl 6 :No. lu sarkan ç1.kmazyol fima.len lOO Dolar 
. 100 Peçeta 

cv 14 garben ev l 2 ccm·ben :>partnnan 11 ile ma.hdut 41 metre murabba1 100 1· k:r 
'k 1 h 1 . sveç • ev 1 raza esas o an trl! a Mm n raponmda ayn1 mesahayl havi olup umum, ESHAM VE TAHVÎLA'-

binalar kâri:lr. çati ôrtüsü ~ptir. lier ilt1 ev dorder buçuk kath ve bOl- 'Îkrnm.iyeli % 5 938 
m1! duvarlan mil,tercktlr. IIcr Jd evde 8 zer oda, dorder sofa üçer helâ ve ikrami. % 5 933 Erganl A.B.C, 
birer dükkân ve mü~lcl'fk ge~ttten gecilcn arkada 1kJS"er kath 18 dükkân ve '7o 7 934 S!va9-Erzurum 2-7 
terkos, elcktr1k ve havagazi tesfsati var.Ur. V èe~·'lde borcun vcrllmemesinden Anadolu Ikmiryolu 1 ve II 

dolay1 hakkmda yap1lan takip uzerlne 3202 No. lu k.anunun 45 c1 maddesi-

nin matufu 40 c1 maddes!ne core satù n::isi icabeden yukanda yazili dükkân-
lar1 olan iki ev ile lki kath 18 dükkâ:un tarnamlar1 bir ~artname ile ve üçü 

Z\lhrevt ve c!U ha.s1ahkla.n 

Dr. Hayri Ômer 
Oil •den sonra. Beyoglu aia
n.mll kU'§wnda na•a.nbey Apt, 
No. 33 Telefon: 43586 

ltUl hallnde ve bir buçuk ay müddetle aç1k arttirmaya konml}$lur. Satis tapu 
sicil kaydma gBre y p1lmnktad1r. Art rmaya gfrmek U.tcycn (4750) lira pey 1 
nkçesl verecektir, Milll b:mkul .. rdan b!.rlnin tcm1nat mcktubu da kabul o
lunur. Btrikmi$ biltün \ cri;llcr:C bele 11ye reùnleri ve vak1f icares! ve ta- 'WllmllE:DC?:!ll'.::!llS::.l!:!l!i!J•œK?:f!T 

i LAN 

Meyva Hal'inde 112 113 nu-
marall bostan serglmi biraklyo-

viz tutan ve tellâliye rüsumu bvrç-luya :iittir. Arttrma ~artnamesi 17/10/941 
tarihlnden it.baren tctk.k t?tme;., iste1enlere Sandèc huk:uk JslerJ servisinde r 
&çlk bulundurulacakllr. Til.fi sicil kay J1 ve sair lüz11mlu m~lûmatta sartna
mede ve takip docyasmda vardir. Artlirmaya glrml§ olanlar, bunl::in tetkik 
ederck sahllga ç1kanlan gayrl.IllenkuJ hakkmda her seyl oj;rcnmis ad ve te 
J.ikki olunur. Biri.nci arthnna 8/ 12/941 t rihine müs.idi! pazretsi eünü Ca
galoglunda kâin sand1g1m1zda sant 10 dan 12 ye kadar yap1lacaktlr. Muvak-

rum. Alacag1 olanlarm bir ay 
zarfinda ir.üracaatlar1 rica olunur. 

Ahmet Uysal 
kat ihale yap1.abilmesi i.çln tek llf edLetek bcdelln tercihan alJ.runas1 ica
beden garrimenkul mükelle!iyeille Sand!k alacaguu tô.mamen geçmis ol-
1nas1 ~:irttir . Aksi takdirdc &011 artttrJJllll tahhüdü baki kalmak 6arlile 24/ 
12/941 ça10amba günü ayni mahalde \'e ayn.i saatte son attmnas1 yap1la-
caktir. Bu artt1rmada gayrimenkul en ÇOk artt~n üstünde birakilacaktir. 
Haklarl tapu sic1llerile sabit olm1yan alâkadarlar ve 1rtifak haklu sahipleri 
nm bu haklanru ve hususile !aiz ve masari!e dair iddialarm1 llân tarihin

den itiba·ren yirmi gün 1çnde evrala müsbitelerile beraber dalremize bildir_ 
meleri 1 â z J m d i r. Bu suretie hakk.rml b i 1 d 1 r m e m i ~ olan
larla haklan ta.pu alcillerile sa bit olm1yanlar sati~ bedelln.in pay
l~aSlndan hariç kalJ.rlar. Daha fazla malûmat almak istlyenlerin 40/1527 

5osya numarasile sand1&1miz hulruk ~!eri servisine müracaat ebneleri bun
dan evvel yap1lan ilânda l~u ~ eayrikenlruldcn altmda dükkânl olan ev-
saf1 yuka.rlda yaz1h iki ev sebven üç u · olarak ilân ed.ildlginden tekrar ve tav
z.ihan Jlàn olunur. 

f • D i lt KA T 

Emniyet Sand1g1: Sand1ktan alman gayrimenkulü ipotek go$termell: 1ste-
1enlere muhamminlerimizln koymu~ oldugu klymetln % 40 m tccavüz etme
mek Uzere ihale bedelinin yarlSma kaùar borç vennek suretile kolayhk gos
termektedlr. 

la::::;=::==( Ç ; i r_;;:. 
Hastahanelerde sfuiindügü, dok

torlarla konll§tugu, tabanca kuL 
lanmaga ah~k adamlarla dü.§üp 
ka!kt1g1 anla~11.iyo.rdu. 

- Ameliyat muvaffakiyetle ya_ 

p1îch nu? ... Ameliyatm muvaffak 

olmas1 midenin ho§ veya dolu ol. 
mas.ma bagh i.mi~ ..• 

Bu kadm1 tahrik eden yalmz bü
yük b:r keder veya korku de-gildi. . 
Hiç bir güçl-ük tanim1yan sars1lmal 
bir nevi iina t i-di. 

- Bana cevap vermek istemi

yor musunuz? .•• Hal'buki biraz ev

\'el niçin bu kadar sinirlcndigmq 
pekâlâ biU.yorsunuz ... Gaston ser

serinin biridlr... Onu hiç b:r za

roan sevmedim ... Halbuk.i ëiteki. .. 

Megre kadmm géizllerinin içine 
b akarak: 

._ - l3elki ya§ar, dedi. Fakat cOk.. 

,. 

yanus> facias1 aydmlananazsa bu.. 
nun ne k1ymeti olur? 

Bir sôz, b'r ürpetme bekliyo.r<lu. 
Adel ba§m1 gdi: 

- Tabiî siz benim b'r ~eylcr b:l. 
di?~i zanncdiyorsunuz, çünkü her 
1k1m de benim â~~ki..'Tld1 ... Halbuki 
ben bi.r §ey b.lm;yo.um... Yemin 
ederim .. · Siz kaptan ralluyu ta
n1m1yorsunuz... Dun un için an!t
yamazsrn1z ... Evet, o bcni seviyor_ 

du ... Havr'a beni gormcge geliyor. 
ciu ... 0 y!l§ta bëyle bir iptüâ tabiî 

b.raz b9ma vurm~tu.. . Fakat 
buna ragmen son derccedc dürüs!, 

kencline hâk.im ve nizamla-ra pzk 
riayetkâr b~r adamdl ... Nas1l olup 

ta beni gcmiye ;,Jd1gma hâlâ hay
ret ediyo.rum ... $unu iyi: biliyorum 

ki gem'.nin hareketin:!cn biraz son. 
ra yaptigma çÎ§man oldu ve bu 
p~anllk dolay1sile bEnden i'.....lctà 

ISTANBUL BELEDh'ESi 

~EHÎR 

TÎYATROSU 

Tep eba§1 Dram 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKlM 
DAHiLÎYE MÜTEHASS ISJ 

Divanyolu 104 

Mua.:vene sa.a.tlt'rl: 2,5 ·6. Tel: 22398 

nefret etmege ba§ladr... Tabic\. l 
birdenbire dcgi§h ... 

- Habuki o zaman telsizci sizi 
henüz gôrmemi11ti! 

- Hay1r! Evvclce de sôyledigim 
gib: yola c;1khg1m1Z1n dôrdüncü 
gecesi bulu~tuk ... 

- Bundan evvel de Fallu'nun 
taVJr ve hareketinde ·bir garabet 
ol<lugundan emin misiniz? 

- Belki o kadar asabi degildi.. 
Fakat oorua oyle giinler oldu ki 
aklmdan c"dden §Üphe etmege ba§
:ad1m .. 

- Bunun sebcb'ni hiç ar~tir. 
madm1z m1? 

- Hayir ... Yalm;z belki telsizc. 

ile aralarmda bir sir vardd dh·e 
dti~ündüm ... Hattâ evvelà kaç;k
çihk yap:1klarm1 zannediyo.rdum ... 

$imdi tëivbe eWm, bundan sonra 
hiç bir balikc1 gemisinc ayag1mi 

atmam ... Dü~ün ki bu hal tam iiç 
ay devam etti... Ve nihayet bir 

facia ile bitti ... Biri oldürül<lü d!.. 
geri ... Bana yalan sôylem:yo'rs.u. 
nuz, ôlmcdi de{:il mi? . 

Rihhma gPlmi~lerdi. Genç ka-

dm daha ileri gilmekte tereddüt e 
diyordu. 

- Gaston Buzyc ncrede? ••• 

- ~ ----~~- ~ 

.f k.DAM • 

--------- - z1·-· s: TE$RIN-1941 --Gayrimenkul sati~ ilân1 
Istanbul Emniyet Sand1g1 Müdürlügünden 

Ahmet Feyyaz ve Mi'hmct S<ibahattin ve Ümmügülsüm Kutun 27029 he
sap No. s.tle Sand1gumzdan uldiklan (2000) llraya kars1 Sar1gezde Çlknkç1 
Kemalettin mahallesinin Yaghanc soka',imda kâln en eski 7 M. eski. 27, 29 
yeni 71 No. lu apartiman1 bir!nci de ·ecede ipotek etmlslerdir. 

Dosyada mevcut tapu kayd1 sure inde (Fatih Sangez e~ki Ç1knkç1 Ke
malett.in yen! Hocaüveys mahalle~!nin e$1d Yagrane yeni Sangüzel sokagin
da en eski 7 Mü. eski 27, 29 yeni 71 kap1 No. lu tapu kayd1 ikraz sEnedi mu
clbince hududu sagi 2565 solu 2/2566 arkas1 2574 harita No. lu mahaller 
t>nü 15 metrelik yol ile mahdt:t once 11rsa ~imdi evdir. 

Îkarza esas olan muhamm!n r;:ipo inn nazaran (mezkûr gayimenkulün 
umum sahas1 142 metre murabba1 olup bw1un 91 mctre murabbai üezrine 
bina yap1lm1shr. Mezkûr gayrlmenkul iki buçuk kat üç dairel! aparhman
dir, Bina kârg1r çat1 ortüsü a~aphr. Da .• :crin birinde rlôrt ve lkUnde ü
çer oda ve üçünde birer sofa b1rcr mutbak bircr helâ ve birer taraça ve da-
1re1eri11 lidsmde birer l>anyo ve umum dalrelerdc dektrik ve terkos suyu te
sisatl vardir. 

Vadcsinde bore 1idenmed;gind<'n 3202 No. lu kanunun 46 c1 maddcsinin 
matc"fu 40 c·i maddeidne gore '<1hlrrrs1 icabeden mezkûr kârg!r aparhmanm 
tamam1 bir bu•'Uk ay mliddetle ::iç1k arttirmnya konmu~tur. Sati~ tapu s!cil 
kaydina géirc yapilmaktad1r. Arthrma:o. ginuek isteyen (925) lira pey ak
çesi vcrecckt:r. Millî bankalanm1zdan birinin teminat mektubu da kabul 
01,mur. Rlrikmi& bütün verg lcr!e bele:llye rcsimleri, vak1f icaresi taviz tu
tan ve tellaliJe nisuniu borçluya ait 'r. Arltirma ~r~namcsi 17/10/941 ta
rihinden itibmen tetkik etmek isteyen ere s:md k hukuk i~lerl servlsinde 
açlk bulundurulacakllr. Tapu sicil kay h ,.e sair lüzumlu malûmatta &artna
mede vc takip do~a .. nda vard1r. Arttirmaya girm!~ olanlar, bm1lan tetkik 
ederek satillga çikanlan gayrimeknul lia}>klnda ber ~ey.i ogrenmls ad ve 
telâkki olunur. B!rinci artmr.a 8/12/ J.ll tarih!ne müsadi1 paz::irtesi günü 
Cagalogl mda kâin sand1gwuzda saat 10 dan 12 ye kadar yap1lacaktir. M~ 
>'akk::it lhnlc yapilab!lme.;i için teklif edilecek bcdelin terclhan alinmas1 Jca_ 
bedcn gayrimenlm> mükellefiyetile s::ind1k alacagm1 tamamen geçmis ol
mas1 §artlir. Aksi takdlrde son artt1ranm taahhüdü baki kalmak ~artile 
24/12/941 tarihine müsadi! çar§amba günü ayni saatte ve ayn.i mahalde son 
arttirmnsi yap1l::icakt1r. Bu artt1rmada gayrimcnkul en çok arttlranm üstün
de biraktlacaktir. Haklan ta pu slcille ·ile sa bit olm1yan alâkadarl::ir ve irti!nk 
h::ikk1 sahiplerinin bu haklarm1 ve hu:;usile !aiz ve masarife dair iddialannl 
il;ln tarihinden itibaren yinn! gün lçinie cvrak1 müsbitelerile beraber daire
m1ze b!ldirmeleri lâzund1r. Bu suretle haklanm bildirmemi~ olanlarla hak
lan tapu s1cillerile sabit ohruyanlar sati~ bedelinin payla~maslndan hariç 
kahrlar. Daha fazla malûmat almak lsteycnlerin 940/1542 dosya No. sile 
sand1gu1112Hukuk Î$1.eri servi.sine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 

DÎ K K AT 
Emnlyet Sand1lit, Sanruktan alman gayrimenkulü fpotek gostermek lste

?renlere muhamminlerlmizin koym~ oldugu kJymeün % 40 nl tecavüz et
memek fü.ere ihale bedelin.in yansma k.adar borç vermek suretile kolay hk 
gostermeldedir, (9312) 

TÜRKÏYE CUMHURIYETI 

ZiRAA T BANKASI 
· Kurulu~ tarihi: 1888. - Serma ycsi: 100,000,000 'Türk lirasi. 

~ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve ticarî her nevi ban!ca muamelel"ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraa! B&nkai;mda kumbarah v e ihbars1z tasarruf hesap. 

larmda en az 50 lirast bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile a~ag1daki plâr.a gëre ikramiye dag1tilacaktir. 

4 A. 1,000 lirahk 4.000 L.11100 Adet 50 lirahk 5,000 L 
4 > 500 • 2,000 • 

1 000 
120 • 40 > 4,800 > 

' • ~o > , • 
40 > 100 » 4,01)0 • l GO > 20 » 3,200 • 

DÎKK.AT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
d an a§ag1 dü~miyenlere ikramiye çiktigi takdirde % 20 f azla. 

5ile verile
0

cektir. 

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

Sahib i: E. t Z Z E T, Nc§riyal Direktürü: Ccvdet K arab ilgin 
Basild1g1 yer: •Son Telgraf• Matbaas1 

- Otelde!... Beni Iozdirmanm 
s1ras1 olmadigm1 biliyor .. · Bu es.. 
nada en ufak bir münasebctsizlik
tc bulunsa ondan d-erhal aynhnm. 

- $im<l1 onun yaruna m1 gid1. 

yorsunuz? 
- B~a ncreye gidelim? 
Dcrmi~ gibi cmuzlanm siJkti. 

Fakat Megrcden aynlmadan evvel 
i~vekôr bir gülfü;le mmldand1: 

-- Tc.~ck!•ür cdcr'm ... Bana iy:
Jk e:t niz ... EO-t:r isterscniz ... 

Sozünü biti~~ge cesnret ede
!,l'liyordu. Bu bir davet, bir \'aad 

idi. :Meii;re: 
- Âlâ .. âlâ ... 

Diyerek uzakla$h. Biraz sonr<. 

•Mor·na a vc1lan• kahves.inin ka

pis1m itiyordu. 

* Kapmm topuzunu çevird:gi za-
man içeride be$ on ki~i birden ko· 
nu!?uyormu~ gibi bir gürültü Î$·t

t1. Fakat lrnhveye girince 9C'Sler 

birdcnbire kesildi. Halbuki içeri

cle birkaç masaya aynlnl1$ on. on 

1ki mü: <'ri kadar vard1. Ve bunlar 

bir saniye evvelire kadar masadan 
masaya yü.k.se.k sesle konu§uyorlar. 
à.1. , . 

Patron Megreyi kar§lladJ. ve b'
raz sikild1gm1 gëister€n bir tavirla 
elini sikh. 

- Sëiyledikleri do.gru mu? ... 
Lôklcn~ ôlüm hal:ndc imi~ ... 

Mü!'/teriler lœr.-i:ler'ne tabii bi.,. 
tav1r vermck i.çit1 b.ardaklanm du
daklarma gôtürerek birkaç yuduM 
içiyorlard1. Orada PëilLLtJi, zenci, 
Brctanyah, gel'l"inin ba$Jnakinist 
ve komioSerin ~ah~an tamd1g1 ·bn 
k.aç k~i \'ard1. Megrc: 

- Maalesef ëiyl!'!. 
dedi ve 1'<>~àkinistin bird't'nb' 

rc oturdugu yerde asabiyc' le sr 
ga sola dêinm<'ge ba§lad1gm1 go~ 
di;. Këi~ede oturan bir adam Nor. 
mandiya ~ivesile: 

- Bahk seferi degil, bir facial. 
Dedi. 

Bu sôzlcrin umum1 kanaQtint> 
tercüman oldiu.gu belliydi. Çünkü 
ba~lar t-gikti, mermer rnasaya bir 
yumruk indi ve b:r aksi sada gib 
bir ses tekra.r etti: 

- Evet, bir facia!. 

Fakoat Leon müterilcrini ihti1 
yata davet etmek i.çi.n ôksürdü vc 
bir ken:ir'la yaln1z ba~rna 'çe' 
k:i-r11z1 gômlekll bir gemic'y•i p,-Or •

1 terdi. 
. / .._ .(Dev"1lll. var) 

', . .,. ~ .- . ~ - ~ . . ' ,,,. 

ÏLE. SABAH, ÔGl .E VEr ~AM, 
'J 

\ Ber yemekten 110nra cinde tls d~fa man1uaman 

cllelerinbi fll'calayum. 

Istanbul Levaz1m Amirliginden Verilen 
Haricî Askerî K1taah flânlan 

A~ag1da yaz1h mevad1n kapah zarfla ek.siltmeleri hizalarmda yaz1ll giiJI 
ve saatlerde Bileclkte askerî satmalma komlsyon.mda yap1lacaktlr, Talipleri.11 
!hale saaUerinden bir saat evvel kanunt vesiknlarile teklif mektuplanni .k~ 
mi.<.yona vermei~d. 
Cinsi l\lik.tan Fiat1 Teminati ihalc gün ve saal 

l'irinç 
Sade yag1 
Koyun eti 
Keçi eU. 
Slilr eti 
Me:1e odun. 
Kuru ot 

Kùo 
50,000 
20,000 

250,000 
250.000 
250,000 

l,900,000 
953,700 

Kr. Sa. Lr. Kr. 
-47,50 1781,25 

143,50 2152,50 
33,75 6328,12 
28 5250 
25 4687,50 

3,75 5343,75 
6,2:1 5755,19 

* 

5/11/9~1 11 
6 c (j 14 
7 c • 9 
7 c c 10 
7 c c 11 
8 c c 9 
8 c " 11 

(1258-9227) 

A$aiJdaki mevadm kapah zarlla eksiltmeleri 3/11/941 günU saat 10 dB 
Merzironda askert satm::ilma komisyonunda ya.p1lacaktir. Taliplerin l:anurJ 
.11esikala1 ile teklif mektuplanru lliale saatinden blr saat evvel komisyona ver• 
meleri, Evsaf ve aartname~i. 200 kur~a komisyondan verllir. 
Cinsl Adet Tutar1 

lira 
12,750 

1,100 
1,250 

15,000 
4,000 
2,750 

S,200 

Tem!naU 
Lira l{r. 

Yem torbasi 
ÇuJ 
Îp yular 
Keçeli belleme 
Kil kolan 
Tavla halat1 
Urgan 

6000 
100 

5000 
3000 
5000 

100 
2000 

40,050 3003 75 
(1262-9231) 

* Bcher kilosu 50 kurustan 12,300 kllo s::ibun almacakhr. Kapall zarfla 
eksiltmesi 29/10/941 günü saat 15 de Yalovada askerl satmalma komlsy<Y 
nunda yap1lacakhr. Taliplerin kanun.t vesikaalrile teklif mcktuplarm1 ih"IC 
saatindcn blr saat evvel komisyona vermeleri. Îlk tcmlnat1 461 lira 25 kun1~· 
tur. Evsaf ve ~artnamcsi Ankara, istanbuJ Lv. Amirlikleri satmalrn::i komls• 
yorùarrnda da gorülür. (1238-9128) 

* • Heps!ne 8730 lira 50 kuru~ fiat tahmin edilen muhtel!i eb'atta 384 çift pn• 
tinaj zlnclri 27/10/941 pazartesi günü saat 11 de pazarhklc satu1 ahnacnkttr• 
$artnamesi her gün komlsyonda gorülebilir. Kat'l teminalt 1309 lira 60 kuru~· 
tur. isteklilcrin belli gün ve saatte FmdllclJ.da Satmalma komlsyonuna gelme• 
lerl. (9233) 

* 1,400,000 adet ekmek p!~irttirllecektir. Tahmln bedell 21,000 lira Kat1 te• 
minati 3150 llradir. Pa1.arllkla ~k-s:ilt'flesi 31/10/941 cuma giinil saat 11,30 
dn Gcl!boluda a~kert satlnalma kom syonunda yap1lacaktir. 'J'allplerin belli 
vakitte komlsyona gelmeleri, (1240-9151) 

* Bchcr kilosu 31 kuru~tan 55,000 kilo gaz yag1 k·pa!t zarrla ek•iltmeYe 
konmu•tur. Îh.alesl 31/10/941 Cuma günü saat 15 de F "Zurumda a.kerî ~a· 
t1nalma komi,yonunda yap1lacnktir. Tahmin lut:in 17,50 lira ilk tcnintll 
l279 liradr. Tallplerln kanunl vesikalarile tcklif mektt1phmm !hale saati dCll 

bir saat evvel komisyona vermeleri. (1242-015ü) 

* 120,000 kilo nohut nlmacaktir. Kapah zarfla ekslltmesl 4/11/941 z"r.~ 
saat 15 de Ankarada Lv. Am1rligi satinalma komi ·yonunda yap1lscakt1r· 
Tahm1n bedeli 22,SCO lira ilk teminati 1710 liradir. Evsaf ve ~artname•i kO' 
mbyonda gorülûr. Taliplerin kanunt veslkalar!le tekll! mektuplanm ihale 
saatinden bir saat evvel komlsyona vermelerl. (1236·9126) 

* 600 ton çam odunu al!nacaktir. Kapah zarf ile eksiltmesi 10/J.l/941 
pazartesi günü saat 15.30 da Erzurumda askert satinalrna komi~yonunda y3' 
p1lacktir. Tahmin bedell 21,000 lir kat'i teminalt 3150 lirad1r. Tallpler; ll 

kanunl vesikalarile tekli! mektuplaru11 ihale saaUerlnden blr s::iat evvel JtO' 
misyona vermeleri . (1280-9320) 

Jt.. 
36,000 kilo koyun eti almacaktll'. Kapah zarfla eksiltmesl 5/11/911 çr.r• 

$amba günU saat 15,30 da Çorluda nsker! sahnalma kom!syonunda ynP1' 

lac~kt1r. ilk teminati 1444 liradir. Taliplerin kanun! vesik~lar.le tl'Rlif rnel<' 
tuplannl ihale saatinden bir saat evvel komi..~ona ve1meleri (1278-9318) 

Gümrükler Muhafaza Komutanhg1 
Sabnalma Komisyonunda • • 

27/1. Tesrin/941 pazartesi günü saat 15 de 150 lira muhammcn b ·e~I• 
100 kilo tel halat vc362 lirahk kendir halatl:l ayri olmak iizerc pazar !kl~ 
almacakhr. Tel halatlarm ilk temhati 11 lira 25 kurus ve kendi1 fll'' 
!atlann 25 lira 35 kurustur. sartname:eri her gün komisycrda gurulcbil'~ 
Isteklilerin belli vakltte teminat makbuzlanle Galata Mumha:ie caddesi 5 
numarah dalrede bulunan satmalma komisyonuna gelmcleri. (9313) 

' 

o. Demir Yollan lsletme u. ~, . llânlan 
~uhanunen bedeli (1860) lira olan 2 adct Motopomp · (Benz!n vcy::i dizel 

motôrlü i;antri!uj tulumba) 3/11/941 pazarte-;i günü sa3t (15) on b~te Hayd:lf' 
pt!Sada Gar binas1 dahilindelti 'korr.isyon tarnfmdan aç1k ckcllt,ne u.;ul.le s3' 

tm almacakhr. 1 
nu ise girmek istcyenlerin (139) lira (50) kunishlk muvakkat temill 

··e kan un un tayin ett:gi vesaikle bir likte el:.siltme günü saaline kadar i-o• 
rnisyona müracaa tian lû11md1r. 

Bu i,se i;it s:irlnamcler komisyondan paras1z olarak dag1hlnmktadir. (9106) 

-~~~~~~ ~~--~--~-~~~~~-~~~~~~~~_.... 

harbiye Y e.del Su b a y Okulundaki 
Sattnalma Komisyonundan: 

. B~krrkô~ anbarmm 6000 ton yem ve 3000 ton muhtelil cins el'%nktJl~: 
S1rkec1 transit anbarina veya Bak1rkoy anbarma veya Bak1rkéiy vc Zt'ytlnbl11'11 

'e 
lstasyonundaki rampalardan anbara nak li tahm.il ve tah)iycsi kapah zarf 11~tJ 1 " 

1 
milnakasaya konmt~tur. Hususl &ar:t Jan komlsyonda gorülebilir. Si!l•eC 

lstasyonundan Bak1rkoyündeki anbara kadar nakliye i.·e tahl'.siycs:nln 111 "' 

barn.men bedeli beher ton için 160 kuri;s ve Bakirkoy v<'ya Zeyt!nburnLI !S' 
)\•(' 

ta.<;yonlarmdan Baklkoy anbarma. ka dar beher ton için 100 kuru~ ve iJ• ' 

kciy den z kenarindan anbara kadar 80 k11r1J$tur. ihalesi :l/11/941 paz'rt" ~ 
gü.,,i saat 15 de Harbiye Yedek Subay Okulunda As. Sn. Al. Ko. da Y~I'" r 
caktir. Mm·akkat teminnh 770 hrad1r, Taliplerin ihaleden b1r ta~t c 
;i:arflanru kon11>Vom1 ver.melcri ( 9 07~ ) r 


