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Cumartesi 
BC1fmuharriri: ABIDlN DAV ER "' 

4 
TELEFON : 23300 ABONE 

ADRES; Caialoilu Yllùk 1200 

1 ncitetrin 
1941 

Nuraoamaniye CaJde.î e ayhk 600 

\.. 

Orta~ark1n 
ehemmiyeti 
lngiltere, Lîbyadaki ltal· 
yan • Alman orduaana 
karft pek ciddî aurelte ha
:z1rlanmaktadir. Burada 
harekât mcvsimi yakla§• 
m11tir; lngili:zler, Libya· 
da tam bir :zafer ka:zana· 
bildikleri takdirde pek 1 
büyiik aevkulceyfÎ ve •Î· , 
yaaî iatifadeler temin ede.' 
ceklerinden yalunda taar• 
ru:za 6•çmelerini bekle· 
mek lâ:zimdir. 

Ya:zan: Abidin DAVER 

fi::)\ ir taraftan sonbahar ve 
IQ} k1§ yakla§hkça, diger ta • 

raftan Alman ordular1 

No: 54 j 3 ayllk ~H> 

Alman tebligi 

Kesif bir 
hava 

faaliyeti 
=• Hava •...,,,=.,,.. 

taarruzlar1n1n he· 1 

defi Moskova 
üzerinde teksif '==• edildi 
Berlin, 3 (A.A.) - D. N. B.: 
Askerî harekâta ait bugünkü 

tebligd.e de bildirildigi veçhile, 
§ark cepbesinin cenup mmt.akasm. 
da Alman hava kuvvetleri kes!I 
bir faaliyet sarfetimi;Je.rdir. 

Alman hava k!uvvetleri, ayni 
(Sonu, Sa. 3 Sü. 3) 

GÜNLOK SIY ASI HALK 

\~T.~~~~~T.';AtT.~T.~~ - -~·~T. 

J. Ef ganistan da l 

Îrana m1 • 
:~ benzeyecek ? : 
~~ Îngiltere vc Rusya, : 
~ l 

Alman tebaas1n1n ~ 
f: muzir f aaliyetlcri 1 

f: hakk1nda Efgan hü ~~ 
~~ kûmetinin 
f~ dikkatini 

nazan 1 

celbetti 

Hitlerin 
nutku 

Alman Devlet 
reisi ha rp vazi
yet in i anlatt1 

--.)--

Rus esirlerinin say1s1 

2,5 miJyona vard1 

ingiliz ve Sovyet Rusya • H J 
hükûmetlrri Efganistan hü. • arp Sene ge e 

~ kûmetinin Efga11istanda bu- ~ 1 d k 
~~ lunan Alman ve italyanlarm ~~ devam e eCe 
• mu= faaliyrtleri etrafmda ~1 
~~ E!gan hükûmetinin yeniden • Berlin, 4 (Radyo Ue) :--- . Harbin U.. 

chcmmiyctle nazar1 dikkati. ~ çuncu k1~ùk yardun mevs1m1 Ahnanya.. 
· l · . !! da n1erasimle açùmlitl.r. 

m ce beimI§tir. (A.A.) • Propaganda Na1.1t1 Doktor Gobels 
'i..:Y.~ ... ;&;.:.:~-~ .... "At...,,~--:.:.,..Y.;&;.~._.: ... :.111 ltostora, yâni Kafkasya yollarma 

Yana§hkçn lngiltere için, •Ürta · 
§ark. tâbiri içinde hulâsa edehile. ---------------------------

Ce!Pmiz bir bolgcde vaziyete kat'i. -=ni. --- t bu 1nunasebetle bir nutuk irad elmis 
ve Alman milleti.nin kJ.gllk yardun te~ 
kilâtina 900 milyon mark tcberru etti~ 
&ini bildtrdi.kten sonra IIiUerin cepbe
den Berlin'e &:eldigi.ni sOylmls ve bunu 
mütcakibcn de ihrr'l kürsily dn\•et 

Y~tle hâkim olmak Jüznmu, ken - li A s ~ e Il" û V a z n VI e 'Il:: 
di~ gi;steriyor. -.,--=-=========-..o===--==-·===-=i _ 
1 

u geni§ bülge Libyadan ba§ -

'Y••ak M•sm. suveni. Filistini, Yeni· AJman taarruzu Suriyeyi, irak1, lram ve Kafkas • 

eun~tir. 

Hitlerin nulku 
Kürsi.lye gelen Hi 1er, su nutku sôy .. 

lem~tir; 

GAZETESI 

SAYI - 791 - SENE 2 
FI AT I 

Her yerde DIIŒAT 

Gazcteye 

gonderilen 

cvrak reri 

verilmez. 

TAKVIM 
Yll: 1941 - Ay: 10 Gün; 277 
4 - 1 ln.ci~ - Cumarlesi 
Ruml: 1357 - EYLÜL 21 
Hier!: 1360 - Ramazan 12 
Günes: 6,00 - Ôgle: 12,03 
Ïklndi: 15,19 - Aksam: 17,47 
Yatsi: 19,19 - imsak 4,21 

3 
Kuruttur 

= 

Bogazlar 
meselesi 

Hitler Molotofun 
Üs istediginde 
1srar ediyor 

Hitlerin dünkü nut
kunun dikkate ~a

yan bir noktas1 

Ankara Radgo 
gazetesinden: 

• 

Alman Devlet Reisi Adolf llit • 
Ier dün s0ylemi§ oldugu nutukta 
Molotofla yapmi§ oldugu mülâkat. 
ta"\ tekrar bahsederek Sovyet ha -
riciye komiscrinin o zaman Bcgaz
larda üs istemi§ oldugunu tekrar 
etmi§tir. nitler bundan bahsedcr • 
ken §U cümleyi kul1Jnm1§hr: 

l·ay1 'Ve boylece bu topraklan sa. 
•an Orta ve Dogu Akdenizi, Km!. 
aenizi, Umman denizini, Basra 

•- Nutkumun hde!i Ul.\111 sükûtuma 
geçC'n ~erde hayret etrni~ olan devlet a_ 
darr.1<1rrndan birine C(;vap vermek dekil
dd'. Gün gelecek, bùlün dünya bu :;;on 
ay!arda Çrirc;il'in nutuklar ml yoksa 
Führer'in icraau nu daha ebem.miyetli 
oldugunu gOrecC'ktir. 

Alman Devlet Relsi Hitler 

•- Molotof bendeu Çanakknf,.. 
de ils tesis etmek müsaadcsini is -

tcmi§tir. §Hmdi inkâr ediyor. On • 
Jar yarm Moskovnnm da :Mosko\'a 
oldugunu inkâr edecl"klerdir.• 

korfezini de ihtiva eder. 
§imdilik bu bolgede, en yakm 

"1iicadele ibtimali, lngiliz ve ital. 
lan. Alman ordalanmn kar§I kar. 
:•)'a durduklan Lihya • M1srr hu -
~dudur. §imalî Afrikamn kugin 

~une§i müsaade edince, burada çe. 
tn bir. meydan muharebesinin ba§. 

1 
Yacagma §üphe yoktur. Boyle o· 

acag1n1 gosteren alâmetler, pek 
ç?1~1ur. En mühim alâmet, M. Çor. 
~' •n son nutkunda ~mali Afrika. 
Ban hiç bahsetmenu§ olmas1.drr. 
." kasdî sükût, mânalulir ,-e In • 

lnlterenin Mmr \"C Siivey'j kanah, 
~~·~an da bütiin .Qrta§arka dedi -
l:•m1z biilgc üzerine tevdh l"dilmi§ 
01an büyük tehdit ve tehlikeyi ta. 
"'•mile ortadan kaldirmaga haur. 
landig1n1 gosterir. 

Son zamanlarda, uzun limitbur. 
llu yo!u yerine k1sa Akdeniz yolu· 
nu takiben ber tehlikeyi goze al • 
~Irmak suretile Mmra gelmi§ o • 
an büyük bir lngiliz gemi kafile. 

sinin azîm miktarda harp malze • 
lllesi getirmi§ oldugunu lngiliz kay 
l\~klan aç1kça ilânden çekinme • 
"''llerdir. italyan hava kuvvetle • 
~i, bütün gayretlerine ragmen, bu 

af1fenin geçmesine mâni olama · 
~L~lardtr. lngiliz donanmas1, kali. 
ey, cansiparane miidafaa etmi§. 

01dugundan italyanlara gore yal • 
~~z ;ki vapur, lngilizlere gore de 
d 1• tek va pur batm1§, ~igerleri .gi. 
ecekleri Jimana -ki Iskenderiye 

0lmas1 Jâz1mdir- varm1§lardir. 

0 
llirkaç gün cvvel, lngilterenin 
•ta§ark ve Hindistau ordulan ku

~andanlan güril'lmü§ler, sonra da 
•la~arktaki ingiliz ordulan ikiye 

:h•!mt§Ur. Misll'm müdafaasma 
absis edilen •Garp ordusu• ile Su. 

;1Ye Ve Filistine menrnr •§imal or. 

1 .11~11. ve dogrudan dogruya lngi • 
12 harhiye nezaretine bagianan 
~'~! Afrika ordusu, bir milyona 
•hg oldugu bildirilen Bindislan 

erdus h b · b··1 · ·· d u, ep u gent'.'!! o gen1n mu-
(), •faaSinda ingifü lmparatorlugu 
h"•neJkurmay Ba§kanhgmca esash 

t " Vazife taksimi yap1ld1g101 güs. e . 
1 r•Yor. Londradan \'erilen haber. 
g~~· Amerikanm da bu holgede ln. 
r-!••eye esash sureltc l·ardm1 et 
~g•nj hildirmektedir. Hergün bi1 
m ll"trrikan vapuru, Orta~arka bar 

1 alzemesi getirmektcdir. Alm:.1 

1~ •. Yareferi, bu mal<emenin geç 
1u1 ,.. •• 

h 1 """•n kanah ve civarm1 bom. 
....,

8 81llakta olmas1ua ragmen, A . 
-·•Ct1k8 h g 

1 
~ vapurlarin1n uralarr 

~ ~es1, fngilizlerin harekete ger 
1/ azn1inde olduklarmm ayr 
'' deliJd· 1 ir. 

der7gil~erenin, Orta~arkta, ilk he 
lt 

1 
• Lihya • M1sir hududundak' 

of~ Y~n • Alman ordusunu vurmal< 

t . uguna §Üphe yoktur. ltalya w 
•hya r '•k 1manlarin1 ve §ehirlerin 

ref . '.'~ homhahyan Îugiiiz tayya 
te ~ri ile Orta Akdenizde faaliyet. 
d ulunan lngiliz denizalhlar1 ve 

onanm d . .\li aSI a, llalyan ve helki de 
l\t'hn~n kuvvctlerinin Libyadaki 

1 ver d 
)'o or usunu takvi'-·e etmes1· 
.. e tn'" · " • an, olmaga ral1~maktadirlar. 

(8-, Sa. 3 Sü. Z) 

Hitler'in haber verdiji büyük 
taarruzun mahigeti ne olabilir 
A. N D 

..._t R .. Ad lf Alanan Devlct RcJS· ,·, ..... ha"'kat1'·, l.lugün buradl tertip edllen bu teza-
LMA cvn: elSl o vu "" hürctc hazir bulunabllmek benim için 
Hitler, dün soylcd.igi nutu.k. •Yalu12 bir §eydc aldand1k. Rus çok ktil!eUi olrnuiltir. Çünkü tam '" 

ta çok mühim bir askerî hâdiseyi askcri haz1rhgmm azametinde.> anda dotu ccph.esinde 48 saattenbcri 
haber vermi<tir. cümlesile ifade ct~tir. Binaena- hazirlanan dehsetll yeni bir hâdisc bas.. 

Mektep kitap
lar1 meselesi 

Baz1 kitaplar neden 
yeti§memÎ§ ? • 1 So t h b' lam1s bulwiuyor. Yen! bir muaz.z.am 

Alman ordlularJ.nm 48 saatlen- l~yh _A m?nlarm \•ye .ar me !hareket ba1lam11tu. Bu hareket clü!'-
beri Ahnan • Sovyet harbinin mu- gm~hklen zaman bu harb1 kI§B fuamn dog\lda ezil.meslnl mucip olacak- Mektep kitaµlanmn baz1lar1nm 
kadderati üzerinde fevkalàde te. kadar bitirccekleri ümidinde bu- 'Ur. vaktin<le yeti§tirilemcdigi hak. 
~iri olacak geni§ Jnikyasta bir ha. lunduklan anla§1hyor. Fakat ümit M0yorùarca ha,·uede'llcr adma vatan. kmdaki n~iyat üzerine Maarif 
reketc ba§lam~ olduklanm roy!e. edilmiyen Rus mukavemeti ka~. dan bu sene diger bütün !edakârllklan- Vekili Hasan Âli Yüeel, AnadoLu 
di. smda bu harbin k1~a kadar bitiri- na klS yard1mm1 da ilâ\'e etmesini is- A}ans1 muhabirine beyanatta bu-

Bu geni§ harekât ne olabilir? Jemiyccegi anla§ikhktan sonra Al- tiyorum. lunm~ okul kitaplanmn -bir ik 

Bu Su 
.. '-·nda askerlik noktai naza- l k. i· l ta.di! t 22 Haziranda bashyan savas bütün tanesi müslesna- hepsinin bas11. 

•u man ar es 1 P an anm e • dünya için kat'l oùin bir savaslir. Yeni 
rmdan tevessül edilen bu geni~ mek meeburiyetinde kalmi;ilardir. blr devre açan bu _ldl:;enin hütün ge. m~ oldugunu ve ortada bir kitap 
harckât hakkmda fik.irleri.mizi ya. t~te bu 48 saattenberi b~hyan n1';1i~inl, bülün 011rnulünil oncak bozden ~ese}csi bulunmad1gm1 sèiylemi§· 
zacag1z. yeni Alman taarruzu, olsa olsa son.ru. gelecek nes.iller gOrt!bilecektJr. ti. 

Hitlerin sôzleri tahlil edilecek o. ~ adamakùh bastmnadan .,vvel Ben bu sav•$• da islemedlm. Ben daima Vekil, Vekâletin açhgt Yaym 
lursa Almanyaron Sovyet Rusya. Almanlarm yapmay1 tasavvur et. tek bir gaye güttüm. O da Nasyonal - evlerinde kilap bulundugunu, bun 
da ta.hmin etti.klerinden çok daha !ikleri son ge!ti~ askerî harekât o- Sosyaltst partisinin programuida esas lar1 ~in bedelilc mübayaaya ser-
büyük bir mukavemetle kar§ila§· labifü. olarak tesbil edilen eayMir: Bu gayeye mayesi "kri:fayet etmiyen bazi bu. 
,,..,. oldno111 anl•01hr. Nitekim (Sonu, Sa. 3 Sü. 4) hiç bir vakit sadakatslzlik go•termedim. susî kit•nrilar k"t 1 • ......, -.,- -.- Program1mdan hiç bir vakit vazgeç- __,.., . m 1 ap anyan a. 
- -------------------------- medim. Ben ve blz hepimiz bu muha-1 lebe ve :veblere: cBende yok> di

- Zavalhc1k, adamak1lh çarpdm1~ 
Bir ( inme) neticesi olmah. 
- Evet, simdi tramvaydan indi. 

(KarikaWr - Ramiz) 

. . 

·=--= lrebeye muhtas degildik. Sulh eserlcri- yecekler1 yerdc: cDaha bas1l:madi. 
miz ad1mUl ebedilC$tinnege yetcrdl. Bu 1 gibi yanh§ cevaplar ,·erdiklerin: 

(~u, Sa. 3 Sü. 4) ilâve ederek mcktep kitaplarmm 
·-·. nd • • •"" '1 Vekâletin Yaymevlerinden tedarik 
Bzrkaç satir a 1 edilmcsini tavsiyc etmi§ti. 

Maarif Vekâletinin, okul kitap. 
Arap saç1 ! 1armm 1ev:zii i§ile etran. ~eknde 

m~gul olduJlu ve bir kaç sene e,-. 
veline nazaran kitaplann bütür. 
Türkiye mikyasmda daha inüzamla 
dag1hld1g1 muhakkakhr. Ancak bu 
siene, harp vaziyetinin bir çok mal. 
zemeJtin tedarikind~ yaratt1g1 mÜ>
kü.lâlm biT k151m kitaplarm vak
tiinde sah~a ç1kanlmasma engcl ol. 
dugu anla§1lmakta.d1r. Vekilin soy. 

ledigi gibi -bir ikisi müstesna ol

M aarif V ekili: 
- Bas1lmad1k kitap yok! 
Diyor. Istanbul kitapç1s1 hâ-

lâ 18 mektep kitabmm kendi
sinde balunmad1g1ni iddia e
Jiyor. Maarif yaytnevi; arayt. 
cilara: 

- Me1Jcudu kalmad1 .. 
i zahm1 yap1yor. Tale be ho- mak üzere. bütün kitaplar bas1l. 

casina: 
- Kitaplanm1 tamamliya. 

mad1m, bulamad1m .. 
Cevabmt veriyor. Gazeteler 

biribirine girmÎf, muharrirler 
aç1k mektup ya:zmiya ba§la
m•§, talebe §af1rm11, veli s1kt§· 
mt§ bulunuyor. 

Dava her y1l1n davas1, mek
tep açtl1rken kitabin baa1lma
mi§ veya tevzi edilememi1 ol· 
mas1 davas1 Y âni, mahut arap 
saçt .. hikâyesi ! 

Talêbe, sene sonanda imti· 
hant veremeyip dëindügü :za
man onu mazur gëirmüyor, bu 
arap saç1 hikâyelerden müte
ess1r oldugunu hesaba katm1-

vakit geçirdigini, 
. kj.tapsiz kald1g1n1, 
laklakaya düftügünü saym1yo-
:ruz. 

milj, fakat bunlardan bir k1smmm 
satUja ç1kar1lmas1 gœik.mi~tir. Bun 
da baz1 malzemenin ve meselâ 

formalan cilt hal:ne getirmek için 
ihtiyaç gorulen kâfi telin tedari 
kindeki tea.hihur vc mekteplerJc 
bu sene bazi sm1! mevcutlannm 
tahminden fazla ~1kmas1 gibi muh
telif :;ebepler ân~l olmu~tur. Mek· 
tep kitaplarmm ihti:, açtan az bu. 
Jundugu anla~11an mmtakalara 
sevkine devam cdildigi gibi. diger. 
lerinin de peyderpey satJ~a ç1karil. 
masma de\'am edilmekte!'.i:r. 

---· . ....... ... ' 

Fransadaki 
suikastin f ai li 

Laval'e suikast yapan 
KoJct'in idam cezas1n1 
Mare§al Petcn affetti Bari talebeye kar§I y1l so. 

nunda kulland1g1mr:z bu ëilçü-
' , yÜ yrlbQ§tnda kitaplari hazrr- Vichy 3 (A.A.) - Deat ile cski 

• lamiyan, dag1tm1yan, vaktile ::::a§Vekil Lavale tabancasUe birkaç 

lkdam, bugünden itibaren okuyncularma mcmleketimizin en bü. 1 · 1 b kere ale§ eden Versailles suikasti yer erme u a§trrmtyan ve u f T C 1 tt Fr D 1 R · · 
yük karikatüristi olan iistad Ram'.zin karikatürlerini m~nt~zaman Çene yart§tna yol açanlar hak· Mai 

1 0

1 
ep e ansiz d ev ~ftfed';1

151 

takdim etmege ha~hyacakhr. Karikatiir mecmuasmda da mh§ar et- . . are§a eten tar;,fm an a 1 • 
mi~ huhman bu karikatürler günün siyasî ve içtimaî hâdiselcrini in. kmda da fatb1k etsek, bir kere · mi§tir. 
te bir niiktc ile çerçcvelenmi~ olarak en hii)·ük iistadhk ile aksetti. i olsun onlart da dëindürsek. 

1
1 Paristeki hususî mahkeme û:i -

reçckt!r. J'. Atatüre Jette'i idam.a mahkûm ctm~ti. 

Adliyeye verilen 
odun tüccarlar1 
--------~-.... ----------

Pazartesi giinü odun meselesi 
için büyük bir toplant1 yap1lacak 

--------
Oduncularin iddia ve istekleri 
Odun fiatlar1mn tesbiti i§inde 

halk1 ve Murakabe Komisyonunu 
igfal suçile baz1 tacirlerin adliye. 
ye verilœcklerini dünkü nüsha· 
rmzda :yazmUJhk. ilk olarak adli
yeye verilmesi tekarrür eden bu 
oduncular ~unlard1r: 

Kand1ra odun tacirler'nden Ni. 
yazi Yelkencioglu. Rait Erik, IW
seyin yaprak. Naliz Gün('~ ve Fik· 
ri Konçel §irke:indcn Fikn Kon
çel, Mustafa Turrç, Nihat Güven, 
Ethem Buroglu. 

Diger taraftan ycni narhm tes. 
bil4 ile istanbulda mü~ül vaziye. 
te d~en depocular dün Istanbul 
Vali ve Belediyc Reisine müraca
atla kendi noktai nazar v., vaziyet. 
lcrini izah etm~lerdir. Dcpocular 

§U noktalara bilhas.sa i§aret etmek. 
tedirler: 

•- Biz elimizde bulunan kül. 
liyetli miktarda odunu ls•anbul 
Fiat Murakabe Komlsyonuni.n ev. 
velce resmen tesbit ve ilân etligi 
fiatlan esas tutarak mübayaa et
tik. $u hale gore !iatlar 50 kuru§ 
birden àu~ürülünC'<' ellerimi7d,.ki 
oounlan maliyet f:atlarmdrn .! 
hayli noksamna satmak mecbu •· 
yetinde kalacag1z. Bu yaziyet te 
bizim mahv1m121 intaç tdecrkLr. 
Bu vaziyete gore intihap C'<iec< g·
miz bir tek yol vardir. 0 da o<kln 
kesm.,mek ve piyasaya odun ç1. 
karmamak ve bu yol !SC çok teh. 
likelidir. Çünkü kI§ ortasinda ts. 

(Sonu, Sa. 3 Sü. 3) 

;9.~'5;,Vl./11'..:/VL.~ 
lmtihan korkusu 

YAZA1'11 

SEI.AMI IZZET SEDES 

Îstanbul §ehrinin iman için 
bir plân yap1Jacakhr; bunun • • 
çin de bir n1üsabaka açùrr. ve 
bu miisabakaya beynclm1Jel 
§Ohretler girer; bu §Ohretlerden 
hiç hiri: 

_ Biz me§huruz, miisabaka 
ile i~ gOr1nege tenczzül etme • 
yiz! demez . 

l\tüsabaka demek, imtihan de • 
mek degil midir? 

OpcratOr Doçent HâZlm Bu • 
min bugün memleketimizde 
büyük hir §Ührettir. Yarm bir 
beynelmilel profesorlük imti • 
han1 aç1Jsa: 

- Ben mc§hur operatOrüm, 
imtiban veremcrn! der mi a • 
caba? 

Yann farzedelim ki, hükûmet 
n1uharrirJeri im1â \:e tabrir im. 
tihanma tâhi tutmaga kanr 
verse. bu imtihandan kacma • 
cak ba~muharrir, i1kra muhar • 
riri. edib, ~air tasav,·ur edilir 
tni? Ka<;sa ka<;sa ancak ycni §a· 
irler, xellÏ edibler katarlar. 

Bcden terbiyesi èigretmenleri 
arasmda hir knç scne evvel bir 
imtihau yap1ld1. Bedeu terbiye. 
si dersi vereceklerin hepsini im. 
lihana tâbi tuttular. Bu imti;.an. 
dan ~·almz hnd;fcr;nc çiive. mi
ycnlrr kaçh \:e bunu bir i.zcti 
ncfis mcsrlcsi yap~ilar. 

Kendine gü\·enen :?niihai.r"r.:::a 
kaçrnaz kaçtntr.az. in1tihan '\Cr. 
mevi izzetinefis meselesi )':•p • 
ma;. Yeni harflerle imtihana 
tabi tutuldugumuz zaman, pro • 
fesOrlerin1iz dahil olmnk üzere, 
berkes imtihan \'Crmedi miydi? 

Ne ynlan soyliyeyim, sesleri. 
nin güzelligi ile meshur 5an·a1 • 
kârlanmmn imtihandan kccma. 
la ri na ek1l erdirc1niyor11m .. ~·çi. 
me de hir ~iiphe giri~or, ynh11z 
bcnim de/:il, bcnin1 gibi daha 
binlerce ki~iniu ~üphrye dü~tiik. 
!cri muhakkakhr: 

- Acnba srs krali<;rirrin1iz 
nota hilmi~·or1Ar m1? Türk ml'· 
sikisinin kaidrlrrinde>n hiha11er 
midirlcr? .. Krndilerine gihe • 
nemediklerine haluhrsa ... 
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ÎSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÎ 

r Yazan: Z 1 Y A $A Ki R 
77?"7 

l 
.J 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu Lr. §Ïddetli bir hücuma kalkm1§lard1 
;ah k .. ç1rTl}adi. El.nde lultc1 par - ki, vrada bir an bile tutunmak 
1 ara~ ag cenah;ndaki dü,;:rr.an mümkün degildi. 
:t.lHetinln ü zerine attld1. Mai • 1alik, artik hiç hir §ey yapma. 
retinde bl!!unanlar da, ayn sur - ga muktedir olam1yacaguu anladi. 
atle kcndLini takip ediyorlard1. Ve, her ~yi feda ederek kaçmaya 

Resulü Ekrem Efendtmizle, .or • ba~ad1. Kadmlar, çocuklar, mal _ 
dunun k:•m1 küllisi arasma giren lar ve hayvanlar, ortada kald1. 
bu d~man kuv1.'<!tinin maneviya. Malik ile firar edenler de ikiye 
h birdenbire o kadar sars1lm:§h ayrtldilar. Bir lasnu, (Batru nah. 
ki, ::iütün o küt!e, birdenbire da - le)ye, diger kisffil da (Evtâs) is • 
gtld1. Adetâ biribirlni çig~·erek tikametine dogru kaçmaga b~la • 
kaçmaga ba§lad1. dùar. 

Resulü Ekrem E!endimiz, hem islâm takip müfrezelerinden bi.. 
1ücuma devam ediyor.. hem de, ri, -Mekkenin §imali ~kisinde 
~Olge gib1 kendisini takip eden as- bulunan- (Evtâs) mevkilnde, fi.. 
habma: rarileri yakalad1lar. Bogaz bogaza 

- ~te .. harp, §Îmdi kiz~maya mücadeleye ba§lad1lar. 
ba~lad1. Dü§man askerlcri, ümitsizligin 

Diyc, sêiyleniyordu. verdigi bir §iddetle mukavemet 
Ünleyi§i, harp sahnesindeki vazi_ ettiler. Hattâ, islâm müfrezesinin 

yeti birdenbire degistirivermi§ti. kumandam (Ebû Amr) l ~hit 
Dag1lan islâm askerleri derhal top. eylediler. Fakat kumanday1 (E§ar) 
.anarak mukabil taarruza geçmi~ - 11 (Ebû Musa) ald1. Dü~man as • 
lcrdi. kerlerinden bir lusrnm1 imha et • 

Resulü Ekrem Efendimiz bir a. ti Diger krs:rmru da, artik hiç bir 
ra!tk durarak umurr.i vaziyeti goz.. yerde tutunam1yacak halde ka • 
:len geçirdi. Ve o zaman bù ·ük bir çirdi. 
.mniyet ve itimat Be: (Rabi bin Rafi)in kurnanda ettig1 

- Kâbenin (Râb)ma kasem 1 takip kollanndan biri de, Taif ist.i... 
èerim ki, dü~manlar mahvolaca~ -1 kam'!tine kaçan dü~man askerle • 
lar .. Cenab1hak onlar·n kalblenne rine yet~mi~ti ... BLtnlar, daha sür
oyle bir ürküntü verdi ki, artik atli f1rar ederek, mücadeleyi ka -
hiç bir ycrde tutunama7.lar. bul ctmek ist<!me<liler. Hattâ, ka -

Dcdi. çmraga ugr~t1klan ihtiyar ve â. 
Ve, peri~n bir halde firar eden ma (Velid -yahut- Derid) i y0<l 

dü manlarm ~iddetle takibi için üzerinde terkettiler. 

emir \·er~i. • . . Rafi, oraya yeti~ir yetl§mez, Ve. 
Halbuk1 Resulullah Efend1m1z., l.d b' k 1 · d' d' On "ld" . . . k k' l e ir i iç m ir i. u, o u 

f1r~nle:1 P.ek :ndcr olara • .ta ip zannederck sür'atle yoluna devam 
cttmrd1. ~1md1 onun bu emri ver. etmck istedL .. Halbuki Velid, bu 
mes1; dolam.baçh derelcr arasmda d be ·1 "lmemkti Bog"uk bir 
b l h ki . . b" ar i e o -. . 

u unan arp mcv 1.IUil ir ye - ·esle· 
rinde dü~manlarm tulunmas:na s · . • 
mey<lan vermemck içindi. - Hey .. beni yaralayan cenga -

Mïttefik dü. man nrdusunun ku ver ... ~n, kadmlanm ve çocuk -
d (Malik) fena halde ~ _ larm1 bile harp meydanlarma ge _ 

man atm H lb ki' 
0 

olur olmaz tiren bir sürü budalanm sozüne u. 
~1rrr.~ 1. a u , 1 .•. . . 
kun ctlerden ve hâdiselcrdcn y1l- yarak buraya geld1g1m içm, bu k1-
mayan bir kahramand1". Boyœ llç Jarbesini hak etm~tirn. Fakat 
ol~akla beraber, harp vaziyetinin olmedim .. da ·amtmaz lr.hrap için
birdenbire deg~mesi.. ve bütün deyirn. Allah nzas1 için beni 01 : 
:r.uhariplerin çarçabuk dag1larak, dür de, can aclSl çekmiycyirn. 
dc'atin panik haline 1 P!rneti, (Ma. (Devam! var> 

lik) in bütün kahramanltk vasif .'1-•!°!!-!!!!!!!!!.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
larm1 altüst etmi~ti. · = 

Biraz evvel; 
- (Muhammed) nerede? .. Küçük haberlor 
Dive sald1ran bu adarn, birden • 

b1re ·yapayalmz kalm1~ti. 
Ve arhk mukavemetin beyhude * Kâg1thane ve civarmm jmar 

oldugunu anlam1!it:. olunmas1 için bir ta!silât plâm ha. 
Malik, atm1 rr.ahmuzhyarak zirlanmaktadir .. Bu P.~~d~ mahal-

sür'alle geriye giUi. Orada, kaçan ~inin hususiyelt d~ goronune alm-
kuvvetleri topl1 ·arak bir müdafaa maktad1r. . . . .. .. 
hatti \'Ûcude getirmek 1stedi. Fa - * Beled1ye hesaip 1 len mudur
kat buna imkân goremedi. l lügü mûnhal olan seyyar rnemur. 

K 1 bl·r kaç kola a,·nlmis. luklar için ortamektep mezunlan 
açan ar, , - ·· b k · il 

l d B' lasmi Mekke yolu üze _ aras'.nda musa a a rmt iam açmt§ 
ar 1

• JI ' t I • 'h 15 ·oo l 
rine, diger kism1 da (Ta if) kalesi ir k m I kan ay1~ 5~ 1 ~ Y~?1 a~ 
isti! ametine oogru kaçiyorlardi. ca ve azanan ara ira ucr~ 

Malik, ancak 300 k' i kadar top. \.·eyahutat 15 lira a.>lî m~ ven-
la' abildi. Bunlarla, küçük bir te- lecekbir .. .. .. _ .. .. 
peyi isgal etti. Buradan, ordt·su • * ~adiko~~de ~ogullu~e§llle. 
nun rtc•at hathru himaye etmek de yem ve buyük bir §OSe 1~ o. 
isted.i. Fakat buna imkân goreme. 1unacakhr· . 
di. ~... Taksian Beledtye Bahçes1~-

0rtada, hiç bir toplu kuvvet den Mete caddesi cihetine de bir 
kalmam~ti. Hattâ, dü~man ordu • kap1 aç1lmas1 kararl~tmlmu~hr. 
&unun beraber getirdig1 kadm, ço- * Eyüp hükûmet tatrib1 d-0ktor 
cuk, mal ve hayvanlan muhaiaza 1 ibrahlffi Çagla, Be)"Oglu hükûmet 
eden askerler de dag1lm1§lard1. t~~pligine, Beyoglu. hükûmet_ ta. 

Malik, bunlan olsun kurtannak b1b1 Rauf T.unçtek:n de Edirne 
için tepeden indi. Firarileri §id .1 sihhat müdürlügüne tayin olun. 
delle takibe b~layan islâm asker. 1 m~utr. 
lerile umumî karargâhm arasma * Üsküdar meydanmda yaph. 
girmek .. oradaki kadm ve çocuk. nlacak olan rnozayik parke kal
!arm firarlariru temin etmek is - dmm in§aati dii.n eksiltmeye ko
tedi. L3kin, takip kollan o kadar nulm~Wr· 

r 
ayata Tap1yoru -
Yazan: IRF AN DO GAN , __ _ 

Edebî Roman: 19 
hayyiJ.em bu ~i nas1l b~arabilir'? jdigim ~u fasila biraz uzun sürdü. 
Bu sebeple, ifade kudreti.nden _m~~ Hiç beklemedigim baz1 müteferrik 
rum olU§uma yana yana aym ~- ~J.er beni fazlasile oyalad1°"' için 

.. ·· 1 k b ·VPtindey1m 0
• • zu ~oy eme meo un. - dogru dürüst bir f1rsat bulup ya. 

Sabit: z1lanma devam edemedim. Her 
Hayata tap1yorum!.. ne kadar zamamm vard1ysa da, 
Mektubumun i;u k•"""' 1

"'" biT fa-. • ~~ ... - bunun dagrmk bir iekilde ol~, 
s1la koyarak bir parça dinlenmek fikirlerimi toplarnama sr,d çeker 
istiyorum kal'de§Ïlm. Esasen, ba~- diye korktum ve bugi.me kadar 

ta soylem~ oldugum üç Jœre. is. beklemek mecburiyetinde kald1m
taooula in~in birincisi hemen he-
men burada sona eriyor. 

Hayat'a tapa tapa evlerinden 
aynld1m voe ertesi gün yeri.me gel
dim. 

* 

$imdi hi.raz serbe.•rtim ve sana 
yazabilecegillni ürnit ederek masa 
ba~na geçtim. 

istanbuldan donii§Ümün ilk iki 
haftas1 beni bir hayli · h1rpalad1. 

Sabit, l K:iranm1 daha ilk günlerde ve.rdi
Bir paiiça dinlenmek ü.zere ver- glm hal.de, bugiine kadar hi.ç bir 

GOMROK 
varidat1 

---0-

Geçen aya nazaran 
bir misli fazlahk var 

Istanbul gü.m.rülderi vari. 
dati.nda bu ay geçen aya na
zaran yanyar1ya bir fazla
hk gorülmektedir. Agustos 
aymda 990 .000 lira oian .i.s.. 
tanbul gümrükleri varidati 
bu ay 1 milyon 770.000 liray1 
bulmu§tur. Istanbul güm. 
rükleri vari<iahnm onümüz. 
deki aydan sonra daha ziya
de artacagt ümit ed:ilmekte. 
dir. 

Alaturka san. 
atkârlar1n1n 
imtihanlar1 

Safiyeden maada he• 
men bütün san'atkâr

lar imtihan olundu 
Alaturka ses ve saz san'atkârfa

rmm imtihanlan dün ikmal edil. 
nri§tir. Dün sabahtan ak§ama ka. 
dar devam eden imtihana 72 
san'atkâr i§tirak etm~tir. Bunlar 
arasmda TamburaC'l Osman Peh
hvan\ Konservatuar mezunlarm· 

dan piyanist 9efik, zurnac1 Emin, 
Aksarayh Hafiz YB.§ar, Bülbül A-

li, Hafiz Ahmet ve daha bir çok 
tanmrnll§ san'atkârlar va.Mi- Ïm.. 

tihana gelmesi beklenen Safiye 
gelmemi§ ve kendisinin Ankarada 
oldugu anla~lmi§hr. 

Soylendgine gore Safiyenin 
Ankara Devlet Konservatuarmd:t 
imtihan edilmesini istiyerek bir 
ehliyetname almas1 ihtimali var. 
d1r. Boyle bir ehliyetname almaz-

sa, 1stanbulda imtihan da bitm~ 
oklugundan, çalt§masma müsaade 
edilrniyecektir. 

Bu defak1i imtihanda ikmale ka
lan san'atkârlar üç ay sonra tek. 
rar imti,han edileceklerdir. 

Beyaztt meydan1na 
Millî ~efin bir âbi

d e si dikilecek 
$ehrimdzin en ~lek meydanla

rmdan biri olan ve bir kültür sa
baSl buh.man Beyaz1t imeydamnm 
Millî !;jefimiz 1smet 1nonü'nün â
bidelerile süslenmesi evveLki gece 
ya.pilan Cümhuriyet Halk Parti.si 

Beyazit Ocagr kongresin<le alkl.}
larla kararl~tinlmi§trr. 

Sevinçle kar~1lanan bu dilek ve 
karar alàkadar makamlara .i.blâg 
olunacakhr. 

Perakende un fiyab 
Fiat Murakabe Bürosu dün pe. 

rakende un fiatlar1m yeniden tes
bit etmi:itir. Yem karara gore bak. 
kaliyelerde perakende unlar 24 
ku~tan sahl~akhr. 

Sürp Agop arsalar1-
n1n sah~1 

Süru A.goptak• arsalar1n nraz 
o1unmas1 plânlan bitmi~tir Arsala 
rm sat~ma ba~lamlmak için p1ân
larm tasdik olunmas1 icap ctU.gin
den bunlar tasdi.Jc edllmek üzere 
Ankaraya gonderilm~tir. 

i!? gomi~n kalk1~1m, beni i!azla
sile dü~ndürüyordu Bunun sonu, 
benim ilk günkü niyetlerimin aym 
olduktan sonra, boyle üzüntülü 

1 

bir vaziyette beklemenin faydas1 

clrn1yac:iam1, bilâki~. zara~h. ç1k~. 
cag1m1 anlad1m \~ :jOyle b1r 1§ gor 
düm: 

Hayat'a vermekte büyük bir 
mahzur gôrdügüm mektubun bir 
ba ka türlüsünü kak>me alarak an
nesi Nadire hamma gônderdi.m. 

Müsvedde saklamak âdetim ol
sayd1, hiç dü~ünmeden o m~ktu
bumun muhtevi·,.atm1 ~rada sana 
da vazard1m. Sovlediklerim hulâ
sa ~Iarak ~nlard1: 

Kendilerini tamd1g1m iik gün
den. son zamana kadar yaphg1m 
lahliller neticesinde Hayat'1 sev
digimden bahsettim ve sonunda o
nu resmen i.stedim. 

En O:z:lü k!Slm!anm sana bildir. 
digim bu mektu.p, dort sahife ka

dar bir §ey oldu. Beni, aylardanbe

ri dii!~ündüren, üzen bu i§, Nadire 
hamma gonderdigim mektuptan 

~~- ====--
~ N ÏÇÏNDEN.~~ Bogaziçi 

tarifeleri 
Bir 

~irketi Hayriye Bebek 
Yazan: Hayri Muhittin sefc:rlerini arthr1yor 

gerilemegen i~aret .. 

Ben bazi tesadüfî sebepler 
yüzünden çok kere senenin ya
rismda okuyucu, diger yans1n
da yaz1c1 vaziyetine geçiyorum. 
Bundan dolay1 yalmz okuyucu 
olanlara da, yalmz yaz1c1 olan. 
!ara da soyliyecek mii§ahedele • 
rim oluyor. 

Bu y1l okuyucu sûatile, gaze
telerden çektigimi ben bilirim, 
bizim gazetelerimizin kulland1g1 
dilden. 

l\lü§ahede!~rimi, yaz1c1 vazi • 
yetine tekrar geçtigim §U ilk 
günlerde, hemen sunaca~m: 

Asla §Üphe olunmamahd1r ki 
bu son 941 yilinda halk, gaze • 
teler ve yeni neslin aras1, dil ba
kunmdan, müthi§ surette aç1l -
mt§hr. Gazetelerin dilini ne 
halk, ne yeni nesil tamamile an. 
lam1yor. Fikirlerini demiyo • 
rum, dilinl Çiinkü fikir tara • 
fmda daba a§agtlanma, daha 
büyük çoküntii ~·ar. 

lhtimal ki bu koflugu ortmek 
için bir ukalâ dili tekrar piyasa
ya hâ.kim olmaga yelteniyor. 
Gelmek yerine (vürud etmek) 

tabirlerine varmcaya kadar. 
~üphesiz Türkiyenin günlük 

dili iistünden geçen bu soguk 
dalgas1, yeni türkçe hareketin • 
deki zorakiligin bir aksidir. 

~unu da kaydedeyim ki çok 
güzel çali§hgma ve k1ymetli cl. 
lerde bulunduguna §Üphe olm1. 
yan Anadolu ajanslDl.IZ da bu 
gerileme hareketinde herkesten 
daha ihmalci g0rünür gibi oldu. 
Ajans, §Üphesiz, gazeleler 1çm 
her itibarla bir nâz1m olifugu -
nu müdriktir. 

Halk ve bir klSlm münevver -
lerin arasmda ise bir §Brk dille. 
rinin ve garp dillerinin tabirleri 
meselesi var ki dil geriliginin 
sebeplerinden biri de bu olu -
yor, san1nm. Halbuki gayemiz, 
ink1lâblllllZm di! alanmda da 
tabiî bir devam1 olarak, türkçe
mizi zenginlC§tirmek ve Avru -
pahla§hrmakt1r ve boyle ola -
caktir da. 

0 halde §Brk dilleri veya 
gnrp dillerinden olsun, dilimi -
zi yükseltecek ve zenginle~tire
cek her unsuru, dilimizin açtk • 
ltgm1 ve s1cakhgm1 besledikçe, 
benimsiyecegiz. Fakat hepsin -
den evvel türkçe konu:jacag1z. 

Bu itibarlad1r ki, her ~eyden 
evvel, Türkiyenin en yüksek 
nâz1m1 Millî ~efimizin Dil Bay. 
rammda ne§redilen idcal türkçe 
hitabesini, tam ânmda verilmi~ 
yiice ve uyandir1c1 bir ipret o
larnk sclâmlamak odevini gij -
rüyorum. 

r~_A_o __ L_IY __ E_K __ O_R_l_o_o_R __ L_A_R_l_N_D_A __ ), 

"Kocam geceleri tepeden t1r
naga silâhl1 evi f1rdonerdi ! ,, 

20 yailarmda kadar var yok .. CI - maya ba~lad~ ... Meselâ gece yaris1 
v1r c1vir, k1vir luVIr bir kizcag1z .. uyku arasmda di§anda bir ç1hrd1 
pardon bir kadmcagtz .. Yüzünde, oldu mu. al ba~ma püskülltü belâ
.lasa bir zaman evvel dola§mI~ bir y1 ... Bir elinde ustura, bir elinde 
usturamn hain izleri ve o izlerin tabanca, agzmda da btçak, sanki 
gOlgelenmi§ dik..:i yerleri gBrünü- mübar k Rus harbine gonüllü gi. 
yor.. <liyorm~ gibi tepeden t1rnaga ka-

Asabiyett-en mi. nedametten mi, dar müsellâ:h ... 

Ay1n 20 sinde tat
bike ba,lanacak 
Devhet Denizyollan Ïd.aresi kli 

tarifeletini hazirltyarak tasdik e
dilmke üzere Münakalât Vckâleti. 
ne g-Ondermi§tir. Yeni tarifelerde 
yalmz baz1 fazla seferler kaldml. 
m1§hr. 

!;jirketi Hayriye idaresi de ta.. 
meleri hazirlarn1§ttr. $irlœtin ta
rifeloeri memur, ~i ve talebenin 
gidi§, geli§ saatleri nazan itibare 
ahnarak tert4p edilmi§fü. 

!;jirketi Hayriye, bu k!.§ Bebek 
hattmda tramvay sefierlerinin .ka1. 
d1nlmas1 fütimalini de gozonünde 
tutarak Bebek hatti vapur sefer. 
lerini d0rtte bir nisbetinde fazla. 
l~hrmt§hr. Hier iki ari.fe de bu a· 
yin yinnisinden itibaren tatbik e. 
dilecektir. 

Liselerde müzakere 
saatleri uzabld1 

Geçen ders y1hnda k.Isalhlm1~ 
olan lise ve ortaokullarda ogled.en 
rnnra yap1lan müzalœre saatleri 
yine bir buçuk saate çl.kanlrnl.l!ltr. 

~ehrin ycni imar plân-
lari tetkik edildi 

Vali ve Belediye Reisi Lûtfi 
K1rdann Reisliginde dün Belcdiy-e 
!mar Mi.idürlügünde bir toplanh 
yap1lm1§hr. !;jehireilik mütehass1s1 
Prost'un da hazir bulundugu bu 
toplanl1da Süloeymaniye, Aya.sof
ya, Karakoy, Beyoz ve Dolmabah
çe meydanlarmm tanzimine ait 
yem plânlar tetkik olunm~ .. ur. 

Taksilerde gece 
zamm1 

Taksi otomobillerinde saat 22 de 
ba§!amakta olan 20 kul'U§ cGece 
zammt• nm badema saat 24 te 
ba§lay1p sabahlan saat 5 te niha
yet bulma5'1. kararl~tmlml§hr. 

( s6z GEL~ yoksa halecandan 'IIl'l gozleri dofo lNi firdoner, sonra da bir ~ey 
dolu ... Birbirine aylnri hislerin bulamad1 m1 gelsin Nahideye ki
tzatlB.!iill@. bu gêizlerde bir donuk. -z:tl<t\k ziyafeti... Gûya• ben içeri 
luh, bir ifadesizlik sezi1iyor. Dost, crkek ahyonmu~um. onu aldah
dü~man, ahbap ve yabanc1 kirn o.. yorm~um. ben gebet"meliym:~m. En kuvvetli g1da .. 
lursa olsun her onüne gelene <l.ert ciaha ncler <l'e, neler!... l'f'9\ ikkat buyuruldu mu? Son 
yam)"Or, yaka silldyor kocasmdan.. Bir ~am isyan edecek oldum, 1bJ1 zamanlarda âlimler, doktor. 

c- Ah! Kardc§im bilmezsin'Ïz .. bagmbm, çag1rdrm .. büsbütün hid lar ve ber çC§it ukalâ boyuna (vi
bilmezsiniz ne yezit, ne hain he- àetlendi, usturay1 kaphg1 gibi su.' tamin definesidir), (vitamin hazi • 
riftir o! ... diyor Bir za.manlar be- ratuna indirmez mi? Lite bakm jnesidir), (vitamin iksiridir) diye 
nim için çildmyor, deh oluyordu.. halime .. tahammül edilir, dayani. bol bol domates suyu, maydanoz, 
etrafunda bir perva~e bir divant> 1 hr yeri kalmadi .. Allah kahretsin, havuç yenilmesini t.a~si~e edip 
idi sankL varsa Na:h1de, yoksa Na. . ecr k t . 

00 1 1 duruyorlar. Kuvvet nu 1shyorsu -
hide ... Nahidecigim dedigï zaman yerm y 1 a ma. ge~n Y e a· nuz: Bol bol domates suyu için! .. 

. . • d t N çak mendebur. ~irndi hem bu us- G1da m1 istiyorsunuz· Bol bol ha. 
Vallah11âz1m agzm an on ane a. t l h b k · 

. . d M • b ura yara ar1mn esa m1 vernne vuç yeyin' ~ifa ve s1hhat nù isti-h •de birden ç1kar I... eger un- . .. 
· k h k t~ Ir lçin burada maJilœmeye verdlJD., yorsunuz: Alabildigine maydanoz 

lar hep yapmaci • ep .. a_, •U 
1 hem de aynca ·bo§anma davas1 aç. yeyin!. 

imi~ Allah sizlere uzun ornur ver. t lk . . h k'kî t t .,.. 1m.• Ha 1c1n a 1 cenne aam1 
sin, bir h.aminnem vardi, cecel gel- Kadm hem a:Yhyor hem sovlü- nihayet - ke§fedildi: Bol domates 

- b hane der ' " ' -di cihane, ha§ agn.91 ~ • - yordu .. Yamb~mda onu merakla suyu, bol havuç, bol hiyar, bol 
1er, kadmcagiz ·bir gun ansmn dlinleyen ba~ka bir krncag-tz yerin. maydanoz .. 
yürüdü!.. Kendisi epey la§ tuta.r- den firlad1: Fakat, dikkat ediyorum, yüksek 
m. (parah mânâsma ola-cak) $1!. •- Amanm a doslar .. ya ben ne ve güzide âkillerin halka en kuv
tE: yastik aralannda da küflüler yapayim ?!.• vetli g1da hakkmdaki bu babaca 
~lunà.ugunu sonradan ogrendim.. Bütün nazarlar ona dondü .. me- telkinleri arasmda as1l salk1mdan 

ne ise ben epey bir mirasa kon. ger n~anhym1§, pe$ini b1rakm1yan bahis yok: 
• B ·· ·ne benim k~ik Havyardan. 

oum. unun uzeru .... '-· kt bir de Arnavut belâllSL varm~. Anla§ilan 0 halk itîn zeltir!, 
d~am(.) ~ gucu .,..ra 1• pa- c- Yabu Arnavut 1a benim 9U-

d ra Blr gu··n davanama- t t 1 . be Pancar olmak nerede? ra a pa ... · ra ima us uray1 ça ivenrse n ne 
dim.- evden kovd.um. Buna deh.- rapanm?• 
~etH içerliyen kccam olacak 0 al- Diye hüngür hüngür agloomya 
ça.k bir kiskançhkhr tutturdu... b~lamaz rm?. 
o~arken dov.meye, severken is1r. Fatin Fuat NARLIKAYA 

sonr.l, âzamî bir heyecana inktlâp liyorsun ve: cHaydi uzatma, beni 
etli. ilkonce âdetâ nedamet duy- merakta bll'akma• d:iyorsundur. 
dum. Gelecek cëvabm menfi ola. Ôyleyse soyliyeyim: 
cagm1 dü:jündükçe, uykularim da- Mektubumu gonderokten tan: 
g1ld1; i§talum k<:.çt1, kuvvetsiz vc be§ gün sonra, elime istanbul 
kudr:tsiz bir adam haline girdim. damgah bir zarf verctiler. Be§ gün
Kendimi tese!li etmek için, akhrna 1 lük heyecan, bir loülçe halinde 
hep menfaatime uygun §eyler ge. tekrar kar~a dikildi ve ellerimi 
tiriyordum ve §OYl diyordum: titrelmege b~lad1. 

•Havat, bu kadar güzel olduk. Blr an zarf1 a.çamadim ve mu. 

B azi gazeteler bu sene pancar 
mahsulü hakkmda iyi ha • 

berler veriyor. Bizce bu haberler 
mevsimsiz. Bize gore bu sene pan.. 
car mahsulü bilâkis bol olm1yacak. 

Zira gorünfü~ oyle: Muhtekir · 
Ierin yüzleri Jazard1g1 yok! 

Bir kadmm 24 saati 
lë9) ir gazetemizde §Oyle bir ro-
1.g) man goze ili§iyor: •Bir ka -
dmm yirmi dort saati•. 

Uzun uzad1ya okumaya ne ha • 
cet. Bir kadmm 24 saati? :Malûm: 
Dird1r .• 

Kald1rilamaz ! 

DIS 
T oplanmalar, 
konferanslar 

Yazan: Prof. ~rü Ba~ 

B üyük Britanra, daima .i" 
tifaklar hubi yaphg1 1 ' 
çin, bütün mucadelclcrde 

sik sik müttefikleri ile konfcranS ' 
Jar akdeder, kararlar alr ve buJI~ 
dünyaya ilân eder. Geçen Biiyii~ 
Harpte müttefikler arasmda y11 ' 

·te pdan toplantdarm say15m1 b1 

bulmak kolay degildir. iki kiisU1 

ytld1r devam eden bu son müca .j 
dele bu kaichde bir istisna te k1 

ediyordu denebilir. Çünkü lngil ' 
tere Avrupa k1t'asmda kendisiJJl 
Fransadan ba§ka bir müttefik bU~ 
~aml§b. Hele Fransa da aradi0 

ç1khktan sonra yalmz ba§tna çsr· 
PI§maya büyük bir a.i:imle devsfll 
eden, Büyiik Britanya artik yal ' 
mz imparatorlugu te kil eden 00-
minyonlarile toplnnmalar yap1yor• 
du. Faraza Avustralya, Kanarla ,-c
saire murahbaslarile bulu!iu)·or '. 
du. Fakat Mister Çorçilin siy351 

hayatmda en büyük bir mm:affS• 
kiyet teskil eden Amerika dostftl• 
gunun pek s1k1 olmaga baijlan1:1S~ 
Rusyr 1 1n da barbe 1. tiraki ve 1c1t· 
adaki rnernleketler-den pel· çll' 
gunun istilâya ugramas1 uze • 
rine bükûmetlerinin Lon ' 
draya ilticas1, tekrar konfe ' 
rans ve içtima fasbm açm1!i bu,' 
lundu. Elli giin içinde hiç birill 1 ~ 
eh«:mmiyeti az1msanam1yacak iH 
konferans birbirini kovalad1. 

On Agustosda !\'lister Ruzvelt ~ 
le Çorçil Atlantikde bir ingib1 

zirhhsmda bulu~rak me!ihur se ' 
kiz ·.naddelik beyannameyi dün>'" 
ya ilân ettiler. 

25 Eylûlde de l,ondrnda RusY9' 

Frnnsa, Belçika, Yunanistan, Liik' 
semburg, H~landa, Norvec;, LcbiS
tan, Çekoslovakya ve Yugo~Iav~·J 
gibi topraks1z ve memleke!lerin . .' 
den uzak hükûmet veya idare J1111

' 

messilleri topland1lar. Her ncde7 
se HabC§istan hiikûmeti bu müt ' 
tefikler konferansma i~tirak el~ 
memi§ idi. llalbuki bu hükûlfl 
elyevm rnl'mlcketinde icrayi nii ' 
fuz eylemekte ve Neca'i Adis • " 
bebada fiilen saltanat sürmekte ~ 
dir. On bir de,•lctin 1stirak ctti' 

• 'f 
u opl nb tnm ve eski tertip b1 

manzume idi. Harp gayeleri b11ii•• 
mmdan bu miittefik dcvletler e ' 
sas itibarile anlnsmislar~a da ile~' 
sadî bak1mdan bilhassa Holan 

1 

murahbas1 bir çok ihtirazî kay1t.; 
lar ileri sürmii!ij ve daha genis ~1 

serbestî si terni iltizam etn1isl 1.~· 
Rusya da siyasî baktmdan bazt d~ 
!iÜnceler dermeyan etmi~tir 1 
konferansm Reisi Mister (Edt11 

d ·~· derhal bunlarm chenuuiyctle 1 

kate ahnacagm1 vâdeylemistir. , 
Ûcüncü konfcran~ da 29 Evlîtl j 

de Moskovada yapilm tir. Dti••~., 
telgraflar müzakerntm bittigiot ' 

·1 • müsbet neticelerl' v:irtld1~1111 b• 
dirmektedir. Anla 1hyor ki tol'; 
lanmas1 bir buçuk ny gibi uz.ull' 
bir zaman istemi!i olan bu rneC' 
lis. bir defa ic;tima edir.ce, Ru!>~,. 
daki vaziyetin ciddiyetile mütell~ 
sip bir sür'atte, i~ gormü~ ve b, 
talik ve sürünceme politikas1 t9,, 
kip eylememi§tir. Filhakika ~0:4 
kovadan evvel esasen Amerika 1

, 

lngiliz murahbas hcy'etleri Lo~~l 
drada mlitekaddim ve ibzarî 1

" 

taraflt mükâlemelerde bulunJ11t1'1 'fi lar ve Kizil Rusyamn merkeZ1 
1 

çok haz1rbkh gelmi lerdir. Vat•~ 
lan kararlarm tam ve müstacel ", 
yard1m oldugu ilân olunmaktaJ• 1 
Bu milnasebetle Molotof Yolda~', 
irad ettigi nutuk çok dikkatc ~~Il' 
yandir. Mü§arünileyhin kanaat1 ~ 
gore Almanya i,imdi Frans:i 

1
r 

Bulgaristam kendi harp gayc~f~I 
için kullanmak üzere fevk1119 ~ 
gayret snrfetmektedir. Peten F~~!~ 
sasmm geni§ kaynaklarmdan 'J" 
fade olunarnk uzun bir harbe , 

Yanmak istenmektedir. Bulg!!ti~( " •· tan ise bir harcket üssü olara 
1

, 

tifade edilmek istenmektedil. ~ ;I 
tan sonra, onu b~kalari istemeden kadderatm1 ümitsiz bir §elcilde 
ben arzu ct~in1 çok mu? Aylar. bekliyen bir câni gi.bi, durakla. 
ca bekledikten sonra, onu bir ba§- d1m 1.çerisinden ç1kacak kâg1ttan 
ka adamm olmu!I gorürsem sanki ' menfi bir cevap alacagrm1 dü~ü
daha m1 iyi? Belki cesaretimde if-1 nerek sendeledim. NeVicede bu 
rata vardim, fakat sonunda mükâ- l scndeley~ titreyi1j ve heyecan 
fatm1 gorürsem, bugünkü heye;.a- beni o kadar h1rpalad1 ki, ne olur
r,;m son.suz bir sevinçle yer degi~- sa olsun kabilinden, parmaklar1m1 
tirecek degil mi?• zarfm lœnarina gotürdüm ve yirt. 

Daha buna benzer bir sürü se. tim. 

re=' dirnekap1 halkm~~n bir ka
~ ç1 bir gazeteyc muracaat e • 
diyorlar: Edirnekap1dan .Halata i . 
nen surlarm dibinde on be§ gün -
denberi malûl ve hasta bir halde 
yatan bir adam oldugunu habe; 
veriyorlar. Mahalle halk1 bu a -
damcag1za ekmek ve yiyccek ve -
riyormu§. 

h · · k · er•" 11:11 Rusyamn anCiye onns 11111 

fikrine gore Bitlerizmden Y11 , 1 

nefret etmek kâfi degildir. Bt\;, 
dareyi büsbütün mahvetme"·tti • 
z1md1r. ~imdi kâg1t Uzerinde 1 d' 

fak eden hususlari fiiliyat sil~~~~ 
na intikal -ettirmek mecbur1~i, 
vardir. Bu ikinci safhanm d11 Jf 
rinci safha kadnr belki 011da11)4 111 

ha mü~kül oldugu muh;iltkU 1 ~· 
Bol§evik Rusya ile Amerik:. \·e 11 beple kendimi mazur gonnek is- EHme tam dort sahrhk bir yaz1 

tiyordum. Fakat hiç biri9i 1uzun 1 d~tü. ~unun bu ~adar a_z _o1:i~unu 
sürmüyordu ve neti.ce itibarile ben b1rdenbire farkedmce, l!ç1m1 so.. 
yine 0 muannid korkularla eriyip gwk bir igneleme kapladi ve ka. 
druruy-0rdwn. rar1m1 verdimt. cY:l§aJna artik 

!;jbmdi. eminim ki. sen de liU b ~ Kemal!• dedim. 
lâflanmdan ziyade, neti.cevi bek. (DevalDl var) 

Bu kimsesiz hastantn bir ~efkat 
yuvasma kaldirdma~ru dileyor -
lar .• 

~efkat yuva$ma tlPgil a, hiç 
kimse ~arafmdan bir sanfim i;teve 
dahi kaldmlamaz. 

_ Çünkü fi.d degjAI 
CDml2 

giltcre ittifak ve Ï§birligi c;~r.~;t' 
kendiligindPn ve tckerleJ-lcri 

1 

r:nde yiirümemektedir. 
Scn<-lerdenberi J?:crck lng1li~ :.f' 

merika. Vfl 1enk Rl.9 um1 pi• li 
~Son, ... S sil. 
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JAPONYA IRuzvelt' in 

makalesi 

(i~~Rt~!~ l=~-~~~-GARCI .. K.;; 

Trampet sesleri 
Yazan: MURAD SERTOGLU 

Yazan: Osman Cemal KAYGILI 

Degirmenderenin halis me~eler ! 

!rani Pro-
1 testa et t i; 

Buna sebep 

Japon siyasî Îm· 
tiyazlann1n lâg· ) 
vedilmesi imi~ ~ 

1 Tokyo, 3 (A.A·) Japon 
hû.kûm1!ti, Tahranda Japon 
siyasi iml.iyazlarmm lagve-, 
dihmi~ olmasmdan dolayi 1-
ran hükûmèli nezdinde pro-

1 \estoda bulunll'IU§tur, 
Domei ajans1na gore Tok

yonun salâhiyettar mahfille
n iranm bu harckctini, in. 
giltcrc ile Ru,,;yanm Japonya 
alcyhinde hasmane hislerinin 
bir delil.i olarak telàkki et· 
me k tedir. 

---·~ 

Vladi vostoktan 

RUSYAYA 
pelrol nakli 

Je ponyada memnuni· 
yelsizlik uyand1nyor 

Tokvo, 3 (A·A.) - Surabaya'da 
Vla.d:;.ostok'a gotürülmek üzere 
I>ctrol, kauçuk ve kahve yükle
rncktc olan bir çok Sovyet yük 
gcmis:nin mevcut bulunmas1 

---0--

Bu makalesinde Ruz· 
velt infiratçilar aley· 

hinde bulunuyor 
Ne\·york, 3 (A.A.) - Colliers l\ta1a

~lne l\1adenci1er aazctesi> Ruzvelt'in 
yeni blr makalesinl ne,retmekted.ir. 
Cümhurre.ist bu makalede A.merikan 
.;ilâhlaoma.Uli ve Büyük Britanyaya 
yardlmt arthrmalt için yapltgJ. ga)'retle
rin mura.ssal blr tarihçe.si.n.L yazmakta
dJr. Ruz~elt bundan wnra mub.ale{et 
eden i.nfiralçûa.r aleyh.inde bulunmak
tadir. 

Cihnhurrei.si. bu grupa Hltler'in na-
1naglûp olduA:unu sèyllyen tb07.guncu
lar•, Aln1an ordular1nm zaferinden son
ra menfaatler temln edeceklerini uman 
;~ adamlar1 ve cyah~tir1cllar» dahil 
l>ulundugunu sOyhyerek ~ëyle devam 
ediyor. 

Bu azhk sulh müzakeresi yap1lmas1 
• 1 ·in Birle~ik Amerikan1n israr etmesl 
\ lüzumuna kani idi. Sonra tica.rete de

,.am edilecek ve di:>lomasl yard1m ile 
;t3§anacakh. F.:ik3t Ameri.kan milleti
Ttin ek.serfyetl bu nazarlyelerin yanl131l_ 
ima kanl bulunu.yor. 

1 1 Sovyet tebligi 

Cephelerde 
çarpz~ma de
vam edigor 

Cenubu garbide 

Almanlar iki günde 
2700 ki~i kaybetti 

E ger siz de dün bir mekte _ 
bin ci\'ar1ndan gcçtinizse 

kulagmiza trampet ve boraian 
sesleri akseltni§lir. Btmun mâ -
naS101 elbctte anlamt§Stntzdu. 
Cümh uriyet bayranu yakla§i -
yor, Mektep izcileri en büyük 
l.\1illî Bayram1 tes'ide hazirlan.t
yorlar. Pash borular temizlcni -
yor, trampetlerin gev§"yen de -
rileri sikda§tmhyor. Sandtkla -
nn diplerine, yahut dolaplarm 
kii§elorine ahlan izci elbiseleri 
tamir edilip ütüleniyor. Yahut 
yenileri sipari§ ediliyor. On, on 
be§ giin sonra sokaklarda izci 
kafilelcrinin talim yürüyü§leri 
yapmalarina §•bit olacagiz. Bu 
gcnçlerin bir ktsnu 29 Te§rini -
evvelde büyük gcçit resmine i~ 
tirak etmek üzere Ankaraya gi· 
decekler. 

Bütün bunlar iyi ve güzel 
§C~ Ier. Kiitü olan taraf sadece 
Cümburiyet Bayrammdan son-1 
ra izci elbiselcrinin ycnidcn 
sand1k diplerine veya dolap ko
§Clerine at1hnalar1, boru ve 
trampetlerin yeniden paslan -
mak ve gev§emek üzere çivile
re ast!masidtr. 

Bu kotü itiyat, bizde hâlâ si -
Jinmiyen eski imparatorluk 
devrinin gosteri§ huyunun ufak 
tcfck akisleridir. 

Barbe gitmek ~oyle dursun, 
saraylardan ve konaklardan di. 
§&ri ç1kmad1klan balde giigiis -
leri kari§ kan~ altm kahraman.. 
hk ve eelâdet ni§anlarilc ortü -
len Osmanh pa!'lllanudan miras 
kalmt§ itiyatlardtr. 

Y az1n :lstan bu! sokaklarmda 
i'i!lorl'i ve sepetlerdc Degirmen
derenin taze fmd1gm1 sa \anla
rm, akh varsa bunlar gelecek 
ser.e: 

- Oegirmenderenin taze fm-

d>f:l!. 
Diye bag1rarak yollarda, mey

danlarda, çar~ilarda ve pazar
larda fmdtk sata<:aklarma: 

- 01!girmen derenin halis 
m~eleri! 

Diye, ba/itrarak odun satsm
lar! Çünkü i.k.i gündür gazetere
rin ya:odtklarina giire odunun, 
hem de ~. gürgen, kestane, 
karaagaç, lrocayemi§i gibi kar
makar"iik ve yar1yariya Y"'§ o.. 
dunun çekisi, istanbulda vizir 
vmr be~ yüz altm~a yutturu
lurken Degirmendercde de ca.
ytr caJ1r yüz k1rk be§e sahhp 
duruyormll'l! Degirmendere ne
resi yahu, insan Yenikapt sahiL. 
lerinden: 

- Orada odun kaça? 
Diye biraz s1ki.ca bagiracak 

olsa biraz sonra: 
- ~u kadara! 
Diye, cevabm1 ahr. 560 nere-

de, 145 nercde? 
Yme dünkü gazeteler yaz1. 

yordu ki bu ie§ sebep olan o. 
dun tüccarlarmdan sekiz, on ki. 
§Î adliyeye verilmi~.. Pe~ 

amma insaf ve memametlerine 
turp sùulmasi lâz1mgelen bu 
tüccarlar kimlerdir acaba? Dün. 
kü gazetererin birinde bun.lar. 
dan yalnlZ bir firmanm adi w 
sam vard1, iilekilerden hiç ba. 
his yoktu. Adliyenin yapacag1 
sorup ar~irmalar ne:icesinde 
tabiî, bunlann kim.ler Q!dugunu 
ve bunlardan hangilerinin, bu 
vurgunculukta ne d>erece alâka 
ve suçlar1 oldugun.u ogrenerek 
yaktnda meraktan kurtulaca. 
g1z. 

Dün aiq;am ayni meseleyi 1 
tramvayda konw;an iki ya§ltca 
kadmdan biri >;Qyle diyordu: 

- Aldtklan fazla paralar ci
gergâhlarma yap1~sm, canlar1.
na karîm olsun in~allah! 

Ne diyelim, buna ka~1 bize . 
de dii§se dfu;se: \ 

- Aaaamin!. 
Demekten b~ka ne dü~er san. 

ki? 

~\...==A=s==k--®=ir=T=V=a=z=ü y~e--~-----=~ 
Y eni Alman taarruzu 

<sa.ta<at1 1 1nc1 11aTtadal 1 olm.ak üzere KaCkasya yolunu 

•Japon T;mes• ve .Kokumin• :. Moskova 3 (A.li..) - Sovyet 
sirnl.i Japon gazetelcrind>e büyük istihbarat büoosunun dün alq;am
bir men.nuniyetsizhk uyandirm1~ ki tebligi: 

lzciHk demek, sadece sencde 
bir gün i<;in hnz1rlan1p resmi 
geçide i~tirak etmek degildir. 
izcilik, senenin her günün~e 
gençlerin kalblcrinde ta~1mala
rt lâzim gclen bir ülküdür. Bir 
izcinin izcili.k vazifelerini se -
nenin her giinünde yapmast là.. 
ztmdir. lzcilik bir lüks, bir gos-

Almanlar, k:i ~damakilh bas- kesmek gibi maddi zaferler kazan
tirmadan, motiirlu ve z1mh vas!- maY'L \erci.h edecektir. Onun için 
talann mfu;külâtla ~liy~bilece~i biz Harkof ve Rostof ~ehirlen isti
zaman gelmedc'l evvel muhun b1r kametind.e inki§af eder giirünen 
stratejik muvaffakiyet elde etmek Al Mosk · 

t kt d' 1 man taarruzunun ovava 
1S eme c ir er. d k 1 d S r d ',. 

Bi.zim zann1m1za kahrsa, Alman ogru ivri ma an ta mgra is •-
tir 2 T~rinievvelde, lut'alammz, 

TokyQ, 3 (A.A.) - United Pre•s: bütün cephe boyunca dü§manla 
Re.>mi sô:ocü ~i, dün l,111 beya· anudane çarp~§lard!r. 

Genelkurrnay1 Moskovayi zaptet- kametinde devam edecegini zanne. 
mek gibi mânevî bir za(er kazan- dtyoruz. Eger Almanlar kt§lan ev
mak yerine meselâ Sovyet petrol vel buraya vas1l olabilirLerse Ha
münakale hatlarmi., yahut ~imald2 zer deni-zine inerek Kafkasyay1 w 
kalan Sovyet ordularma Iran yo. petrol kaynaklarm1 astl Rusyadan 

tatta bulorutYWibur: Ccphenin cenubu garbî istika -
llolanda Hindistan1, Rusyaya metinde bir Biilgede iki gün süren 

~ok m;k~arda malzeme gënderirse, . . . 
bun b' b' k do ta 1 anudane bir çarp1~ada, birllkle- teris vastlas1 degildir; izrilik !ile geleb.ilecek yard!mlara mâni tecrit edebilirler. * 

u nz:zat 1ze a~• s ne ' - . . ,. . , . . 
llnya

11 
bir hareket gibi telâkki c<ie- l nm1z du§mana c1ddî b1r darbe m- üniformantn \•erdigi disiplin 

cegi~. dirmi.§lerdir. hissi vc gururu altmda genç -
lerin biribirlcrine ve mubtaçla· 
ra yardtm, kamp hayah y~ama, 
spor yapma gibi ahlâkan ve be
dencn yüks<"lmelerini temin e
decek gayelcr uirunda (ast.las1z 
çal1!jn1nlar1 demektir. 

tlitlerin nutku \Çinliler 62 bin ëlü 

Rusyaya süratle 

yard1m edilecek 

lki günde dü§man iilü olarak 
~700 subay ve er ve esir olarak da 
500 ki~i kaybetmi.§tir. Birlikleri -
m1z muhtelif çapta 41 top, bir çok 
tank ve büyük mikyasta mühim _ 
mat almi§lardir. 

Biz trampct scslerini senenin 
bir gününde dcgi.I, her günündc 

i~itmek istiyoruz. 

(8'14 tan.fi 1 Illet sayfad&) 68 b" • • 
sahada esasen ba1lang1çta bulwiuyor- 1n es1r vermu; 
duk. 

Karar güoü 
Nihayet, tipk1 19l4"de oldugu gibl 

bûyUk bir karar1n ahnmasL icabettigi 
gün geldt Bu karar1 almakta, muhak.
ka.k. ki, tereddüd. etmedim. Çiink.ü sun
dan emindim ki. eger benim ald1gtm 
tedbirlcrle ve beni.m yapttg1m tezahür
lerle, ingiltercnin dostlugu elde edile
med.i \se, tstikbalde hiç b1r zaman el de 
cdilemez. 0 halde, carp~makt.an ba;jka 

~nghay, 3 (A.A.) - Bir Japon 
rsmi tebliginè güre, Hunan eya
letinde yapilan son harekât esna. 
smda Çin'lfür 62 bin ohl ve 68 bin 

Mo>ko:a, 3 (A.A.) - Sovyetler Bir_ 
li.ginc yap1locak yard1nun çok geç ola .. 
cn(h etraf:ndaki iddialar hnkk1nda bit 
rnuhabirJn .sordu!u sual(' cevaben Lord 
Bcaverbrook, fU cevab1 vermi tir: 

0 kaclar geç deg>ldir. Bence kon!e
,.<ins bu kadar çt1buk bittitine gore maL 
teme de 'l kadar çabuk gOnder1lecektir. 

----------------
Orta~ark1n 
ehemmiyeti Alman tebligi 

esir ver~lerdir. 
J aponlarin verdi.i)i iilü .mi.k.tar1 

461 dir. Japonlar. aynca külliyetli 
miktarda harp rnalzemesi tle al. 1 

m1§lard1r. 

(Ba§makaleden devam) (B .. tar.lf• 1 !Del saJ1aclal , k lm yord Il •-•·d· d 1 - bi.r sey a 1 u. u kl.A lr e se, rum ôyle id.1 ki, Rusyanm ilk f1rsatta 
lngilizler, gcçen k1• yapttklart zamanda bütün taarruzlanm Mos.. bu sava~tn benim ~larem alllnda ya.. 

T oplanmalar, 
konf eranslar 

"S uzerun1ze atdmak n1yet.mde olduguna 

1 

gibi bir taarruzln Lib) adaki Mih - kova ilzerine t&..sif etm~tir. Sov- pllabilmeoinden do.oy1 mukadderata arllk n.ç >ÜPhe kalmamt~ll. 

(

\'Cr ordusunu mag·lûp \'C imha e - ,·et birlikl<!ri arazisinin bütü.n de- minnettartm. Ald ,. , Harbin genl:!Ugim daraltmaga müle- anwgunu nokta 
dcbilir \'C bu defa i•i yanda bi.rak- mi,•rollarmm baslan'"" noktas1 22 Haziran sabalu ta '"' e b'''""'' -s J .. o·"' medlycn gayret edcre.k l9;$9'da naz.lrl- • ruun n .....,""" 
1u1yarak Tunus hudutlarina kadar Mos.._lcovsdad1r. Moskovan1n geni~ mi ?wloskovaya gOnderm-ege karar ver- n1vcadeles1 baslad1. 0 zamandanben _uç 1 
dayanabilirlerse §U sevkülcey§Î de-mirvolu mcvkifleri Alman bom- dim. Bu benim 1çin en sarnitni duygu- buçuk &) geçmJ,Jtlr ve ben ~unu soy~ 
faydalart elde edebilirler: balan· için mükemmel b;rer hedef- !.arum yenmek de1nektl. Bir anta5ma ltyebilirun k•. ber iey, lesbit edilen 

1 - 1\l151r \'e SÜVC:Y§ tehditten til'. elde et1nege çal .. ~t1m. BLl taahhutleril~:~m a::~c~~nce ;ere~= :.:J~~ (834 bnf1 ! nci. sa.yfada) 
kâri yekdigeri aleyl1ine; o kadar 
Çok tahrik t'dilmi~tir ki birdenbi -
re donerek yeni bir ccphe almak 
siyasî bak1mdao kolay olsa da 
halk kütlelerin~ bu ycoi yolu tel
kio ve sevdirmek zordur. Bu bap
la baltâ Londrada deveran eden 
dedikodular aola 1lan o kadar çok 
ki dünkü Avam Kan1uas1 celse -
sinde bükûmete itimat reyi heyan 
•dildikten 1-0nra reis §U siizleri 
•arfetmek lümmunu hissetmi§ -
tir: •Ruslar Marksizm doktrini 
Ugruoda degil mukaddes Rusya i
çio kahramanca çupi§tyorlar. 
l<endi menfaatlcrimizle Sovyetler 
Birliginin menfaatleri bir olduii:u
lltt anlamazsak aptalhk etmi§ o -
luruz .. 

ilfolotof Yolda~1n üç devletin ni_ 
haî zafcre ulacsacaj!1ndan kat'î o _ 
larak cmin oldui(unu tekrarlnma -
Stna ra(\men hâlâ Anglo • Sakson
larla Rudar arasmda bir ideoloji 
fark1nm ihtilâf membai olmast Ü

tnitleri muhas1m zümrede eksik 
degildir. Bir Japon gazetesi Rus 
"·~l,.,.ika .. În<tHiz i'"birliginin en 
P•rlak tezahürü günü olan l\fos -
kova toplan!ts1 stras1nda ~iiylc bir 
n1uhake111e yürütmek kuvvctini 
kendisindc buluyor: 

•Rusya ile Almanya arastnda 
:~inferit bir sulh yapmak için en 
k llsuit zamandayiz. Bu sulh l\fos
d ova dü5mec!en evvel yap1lmah -

ir. Simdi her iki taraf birbirinin 
kuv,··1· . b'J' 1 ... nu 1 1.vor. A manya ·\'e 
R_u~ya n1ü~terclc dü~man olan ln. 
~ilterrnin üzerine yürümek için 
kuvntlerîni birle•tirseler daha iyi 
l"d('rler.. :.: 

b' Tokyo gazeteleri bâdiselere tant 
ir Japon itiizliigile bakmaktadi.r. 

kurtulur; Buralarda on be~ yol tamamen na>ll namusla yermc getirdlgiml bili· Y ir ~ey e a n : 
yorsunuz. Teessti! edilir ki b~langtçtan manyan1n ve Avrupan1n bu aû~mani-

2 - Akdenizden Ümitburnuna kesilmi~. aHt istasyon, yedi askerî beri oie uira! bu laahhüUere bagh kat-\' am muanam hazirhklanndan hii;bir 
kadar Afrikan1n bütün ~ark kismi katar, hazU"lanmakta bulunan 11 madi. As"-tos ve Eyh11. 1940 aylannda, ~Y b1lm1yorduk, lehllkenm bu kadar 
ingiltere ve mütte(ikinin eline go.. tren, tahrip edilm~ ve diger on da gôruunü; oldu11u üzere 11arpta in-1 buyük oldugunu ve yalruz Almanyanln 
çer; alh istasyon da cidd.i hasara ug- glllere ile hesapla~ma vaziycti vardi. d,ettl fakat Avrupanut imhast tehlil<e-

3 - Afrikadaki Frans12lar1n rat1lm~t1r. Ifakat bütün Alman hava kuvvetleri s1n1 bu kadar yakindan savu~turdue:u
nl tutacak olan bOylc bir hesaplasma n1u~u bil1niyorduk. Bunu, bugùn s07ll-

l\fihverle i§birligi yapmas1 ihti - aruk milmkün de~ddi. Çunlru sirl.!mda • yeb1lmm. . 
mali ortadan kalkar; Adliyeye verilen u ve;ra bu anda bize ka~i barekete 1 Buou bugûn ,.Oylüyorum, çuokil bu-. 

4 - Akdenizin ortasmdan Ktb- odun tu•'ccar)a fi ~eçmege o zamaudan hau.rlanan bir 1 cùn bu d?°man :;imdlde.n ezil~dtr ver 
r1sa kadar uzanan deniz yolu, AL aevlet v21rd1. Daha o zaman Y,3Pùm1$ I arhk kat iyen kend1sin1 k.urta.ramiya-

rika kn·tlarmdan istif:ide edcn 1 - (Jla4 \ar:lf1 1 (Dei u1fo4a) olan baz1rhklarm ge~ligme ragnien. calrUr. . 

1 
bu haz1rnklar1n gcn111iéini ancak .. imd.1' Sovyet zay1at1 

talyan tayyarelerinin, deniza h ve tanbul halkmm odunSIUZ kalmak ~·· 1 ~"111amiyle anla.Jn~ bulunuyoruz. Bütu.o. Simal buz. denizinden 
denizüstii harp gemilerinin teh - tehlikesi vard1r. Bu itibarla yeni me>eleyl bir kere daha ayd1nlatmak is- klldar uuoya.n bu harp sabnesinin bil
didindcn masun kahr; tehlike yal- narhm tekrar giizden geçirilm~si iedun v• bunun iç1n de l\lolotof'u Ber- <un muazzam gent,hjiuù 1il.e g0sler
n1z, ltalyan k1ytlanndan ve ada - veya.hut fiatlarm nolcsan tesbi\i .tn'e davel ct&;m. Sana, bild1gmiz 1u 

1 
dim. 

lanndan gclir; 1 i§inde mes'uliyet ve hileleri gorü· ctôrl 1arl1 koolu: Bu müoadelenln az.ametinl, esasen :;u 
5 _ ingiliz hava kuvvetleri, l - !en tacirlere bu fark tanzim etti. Molotof'un tekliflcri bir kaç rakam da g0slerlr: 

talyan kiy1larma sokulmu~ olur; rilerek b111günkü narht tatbik et. 1 - Fuuandiyamn Rusya ara!mdan Esir miKt«ri, 1imd1 lkl buçuk niilyo-
biiylece l!alyaya daha stk vc daha 1 melidir·• wi>f;ye tctllmesi.ne AlmanyanUl muva- na çlkmt>hr. Zaptcchlen veya. tahnb 

!akaU b,;tenildi. lstenilen bu muvafakati olunan, takat ellmizde 1:-ulunan top a-
mücssir hava hücumlar1 yapmak Vali, oduncular1n bu müracaat. t·eddetmc.kt.en ba~ka bir ~Y yapamaz.- 1 dedi simdiden yuvai:-lak hesap 22 bin, 
imkânt eldc edilir; lerini hakh giirm~ olduguntlaD cUm. J tank adeoi 18 hindeo Ca?la, tahrip e-

6 - l\l1s1r vc Süvey$ gibi Filis- komisyon Pazart'Csi günü yine fev- 2 _ Molotof, Roinanyaya verilen ,dilen ve dil~rülen tayare adedi 14.500. 
tin_ ve Suriye de, garptan tehdit J karàde bir to~la_nh yaparak odun garantlnin bu memleketi Rusyaya k•~• 'ü geçklndlr. iigal edllen saha, 1933'de · 
cd1lmektcn kurtulur; l§lill tekr.ar goru~ecektir. da koruyup korurr.adlfp.n1 sordu. Verd.1- idare~mi ele c.ld1ltm eski AlmatlJ'BnUl 

7 - Orla~ark1n bu k1smt, Mih • Bundan bai;ka h .k. h t' ~·m sozo burada da sadlk kalmaga' ik1 mlslidlr ve ingU\.eredeo dart de!a 
ver tehdidinden kurtulunca (azla tesbit edilmede er 1' L nar . ;ecbur id1m. Bunu bôyle yapm11 ol- daha büyuklür. . . 

t 
n evve g°""'en sene J·• .. 1,.o.n1dan dolay1 eset duymuyorum. Bu cephenin gerJ..S1nde yapilan gay-

kalan kuvvetler, ran yolile Kaf - den istanbulda b h.t .,b' 1 ~0 d k d.l hl" u nan 1n erce çun.ku ben de Romanya'da ô zaman retler d..: ayni dcrecede muaz.zam .
1
r. 

kas ·aya sev e 1 e t ir; kental odunun t .. ï b .. k" verdl'i sôze kôrük.Ortine sad1k kalan 25.000 kilometredcn fuzla Rus ctem1r-
8 - Akdeniz hâkimiyeti, bu - na gordügü ve a:im l e 1 ug~n". u gênerai Antoncsko'nun iah.stnda ~eret.. yolu t.ekrar i~loU!mege b~larumillr. 

giinkiinden daha kuvvetli bir su - mektcdir. Bu vaz;~;;~sy~n a _ _,_~ger li blr arum buldum. !Raylar araS1ndaki g•niflik 15.000 kilo-
. d'I . lur- b'" le e .,, gore UUJun 1- 3 - Molotof, Bulgar"istana garanti metredcn fazla uzunlukta Aln1an ray-

rette tcnun e t m•~ 0 • oy c <inin kannak.ar k b' A d l . ..... 1 k " L.~1 Ir rap saç1 .. vermek üzere orada gatnlzonlar bulun- larmm if.en~liiinc. uy uru mu3tur., Ve 
Sovyctler Birhgme yapi aca yar- 1'a diindüg·u" ve '·o · d·- 1 n!n 1 d d ha -•-. , . Ü ïb 1 . • m1syonun iger durmak istcdi. Eslonya, Letonya ve bu cephe ger s;n e a ;,uudiden 
d1mlar 1ç1n, uzun m• urnu yo u aliâkadar makannlari b . . 1 Ll·t· ·anya bize bunun i1e demck oldu-lyeni idare kurulmaktadl.I'. Bu idare, e.-

. kt 5·· j t k' n U ISI 0381 , yd~l~ine sa uven yo u a ip e - halledecekleri merakla b~klenil- jlunu ogretmi•tl. Boyle bir iiarantinin 'ii;er harp uzarsa, bu muazza'." lopralc-
1 ir. mektedir. garanti edllmek ist.enilen memleketin l lardan Alman hatkm~ ve. muttei:~lerl.. 
9 - Almanyamn lspanyadan Af 7'"----:---=-------- arzusuna bagh oldugunu ihtar e\ttm. mlzm faydalarunasi içln icabederu ya

rikaya athyarak Cezair ve Tunus- lngiltere, italya için daimî bir teh- 4 - u;rdûncü mesele Bogazlara ait- pacakhr . 
tan gcçmek suretile Afrikaya hâ - E!<e le§kil ettigi gibi lspanyayi da li. E~er >imdl l\lolo<of bunu tekzib et- ~ • .-...... .,..,.l~T ........... ".'.,...,.Z ....... A._ ... R,_,,_.,......, ... 
kim olmaga çah§mast gibi 1\1. Çiir- daba çok dü•ündürür mek i>tiyorsa, buna hayret edilmez. 

t b
••t" 'b · tif ·d I 1.,uhakkak olan ~ey bu rne;eleyi onun • d 

çili endi§eye dü~üren bir ihtimalc 5te u un u 1s a eler ngil _ · d ... ve benim de reddetti- ·"!lr .. •rat11mzm çoklugu o · 

k t 'Il d h k 1 b t · L'b d b' t orlaya koy u6~ 1 · ·m1· frik nr§i ngi ere a a uvvet i u _ erey1 1 ya a ir aarruza tc~vik .. d. ay1s1le •Son sefer. !st i .~ a-

l h 'k d k b' d' lglln Ir. 1 1 unu.r; ve ta r1 e ece in~ ~yette 1rlcr. Bundan sonra Rus.yay1 dikkatle gôz m1z1 koyamad1k. Okuyucu arl.DllZ. 

10 - Akdeniza daha hâkim bir Abidm DAVER al.Unda tutlum. Daha l\layt> aymda du- dan ozür dilera. 

T asarruf Bonosu 
Almakta 

Acele Ediniz l 
ikinci 25 milyon lirahk Tasarruf Bonolar1 yurdun ber 

kii§esinde satl~a çikartlnu~hr. Bu bonolan almakta ace. 

le ediniz. Çünkü sat~1a bugünkü §t'kline nazaran bu 

Bonolartn da evvelkiler gibi çok ma bir zaman içinde 

sahhp bitecegine 'üphe ;y oktur. 

YURDUN MENF AA Ti; 

SiZiN MENF AA TiNiZ; 
Tasarral Bonosu Alman1zdalf1r. 
En zarurî ihliyaç madde lerinden ba§ka hiçbir ~eye pa. 

ra vermemck, para art1r mak ve bunun!J. Tasarruf Bo. 

nosu almak vazifesini yap mak vc §3hsi menfaatlartnJZ• 

korumak dcmektir. 

DNDTMA 'YIN KI : 
Tasarruf Bonolari has1la tiyle milli müdafaanuzin artan 

ihtiyaçlan kar§tlanacakhr. 

e Faiz Pe~indir. 

% 6 faizli ve bir seoe vâdeli bir TASuruf Bonosn almak 

için 94 lira odiyeceksiniz. Buna mukabil bir scne sonra 
100 lira alacaks1niz. 

e Bono Fiyatlan Her Keseye Elveri~lidir. 

Tasarruf Bonolari 5, 25, 100, 500, 1000 lirahk parç-!ar 

balinde sati§a çtkanlm~hr. Kesenizin müsaadesi nisbe

tinde siz de bir tane alabi lirsiniz, 

Art 1 r ma ve Eksiltmelerde 

Teminathr. 

Evvelce satilan Tasarruf Bonolariyle yeniden sab~a Çt. 

karilan Booolar artbrma vo eksiltmelerde sah§ luy. 
metleri üzerioden temina t olarak kabul olunmaktadt.r. 

.lrt1rma ·re Ellilltmeye Glrenler 1 

Para yerinc Bono yahrma Ida i~inizi daha kola:yhk ve 

kârla yürütebilirsiniz. 

Merasim Y oktur 

Tasarruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve mü§külâta; 

laidcri hiçbir vergi ve rcsme tâbi degildir. Bunlari bü

tün bankalarla §Ube ve ajanslanndan, banka bulunou

:yau yerlerde malsand1kla rmdao, Milli PiyangonWt res.. 

mi sait~ gi§elerindcn alabilirsiniz. 

e Paran1z Daima Paradir. 

Tasarruf Bonosu aldiktan sonra puaya ihtiyattnJZ olw-

sa bunu derhal bir ban kaya vererek i§liyecek faizden 

yüzde yanm fedakârhk yapmak suretile her zaman pa. 

raya çevirmeniz kabildir. 

Bir ytl vâdeli bir bono % 6 
Alh ay vâdcli bir bono % 5 
Üç ay vâdeli bir bono % 4 

FAIZ GETIBIR 
Paran1:r;1 en emin olan devle t kasas1nda 

kârla saklay1n1z 

Bir Tasarruf BonosuAlin1z 

• •• ~ARK sinema.sinda 
Muvaffqk1yetle gOsterilmekte olan 

l\lARiANNE llOPPE ve 
RANZ SÔHNKER 
taraflndan yarahlan 

SON AYRiL11l 
em.Plsiz A.lk !llmi côrmek için 

ancak 
PAZARTESiSO~MATINE. 

SINE KADAR 
vaktlniz kald1. Kaçtrmaymiz ft 

muUalr.a gidlp gorûnüz. 
Bugün saat 1 de tenzil5iU1 matine. 

ZA YÎ _ isla.nbul ilhault Gümrugü
nün 140 sa11 ve 11/9/940 lntaç \a.rlhll 

l
beyanname:sine ait 13708 No. 11/9/910 

ta.rill.li depoza makbuzu za)·· olmurtwr. 

IYenlsinf alaca.c1m1zdan esklsin!n hilkmil 
yoktur 

SAF.K Çikolat3 labr.kas1. Îslanbul 

Yüksek Ogretmen okulu eksiltmtt 
komisyonundan : 

Nev'i 
Tayyorlilic lrumJIJ 

Mantoluk kwnlLI 

Miktan 
180-210 metre 

60-80 • 

Tahmln !iall 
610 
5:?5 

ilk teminat 
96 08 
31 50 

Yuk.ar1da miktan, tahmi.n bedell ve ilk t.enunah yai11t kuma~lailn 10/ 
10/941 cuma gti.ni.l saat JO da açlk. ek....:;iltmesi 7apllacakt1r. Ist~klilerin .art. 
nameyi !:ônnek ve ilk œminati yat1rmak tçf1 Okul idarf' stne ve k'Siltme 
günü de TicaN't cda.slntn 7eni yù ve~kU rt. 1 k temi.nat ma.k.bw.u ile bi.r. 
hkte 5ozü 1eçeo komiS}'ona m~ (H67) 
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Bu ayakkabdara ncden apar tnnan ayakkab1 diyorlar? 
Fiatlar1 aparhman fiatmda oldugu için olacak. 

(Karikatür) 

1 
Istanbul Levaz1m Âmirliginden Verilen 

Haricî Askerî k1taah Ïlânlan 

Ke~!f bedeli 42,496 lira 7 lrun:i olan PolaU!da lçme suyu isalcsinin pa. 
zarh.lda eksiltmesi 7/10/ 941 sali g(mü saat 15 de Ankarnda M. M . V. Satmal
ma komisyonunda yap1lacaktu. Kat'l temlnatl 6374 l ira 41 kuru~tur. Kesit 
evrak1 212 kurusa komi yondan alm1r. Tal plerm belli vak.tle komsiyona gel. 
ir.eleri. ( 1162.-8751) 

* Beher "'ilosu 400 kurus fiat tahmln edilen 6000 kilo sari vakete kapah 
zarfla satin ahnacaktir. ihalesi 7/10/941 Sail günü saat 11 de Ankarada ?.1. M. 
V. Satmi.lma komisyonunda yap1lacakhr. ilk temmat1 1800 l.rad1r. Evsat ve 
~a1tnamesi komisyonda gorülür. (1084-8317) 

J(o. 
Beher çirti 925 kuru tan 10,0CO çilt folin kapall zar!la cksillmeye kon.

mu~tur. Ihalesl 8/10/941 çar~amba günü sat 15 de Erzurumda askerî satmal
ma komlsyonunda yap1lat ktlr. Tahmin bedeli 92,500 lira ilk tc>minat1 5875 li
racùr. Taliplerin kanuni veslkalarile tekll! mekt•1plarm1 lhale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. (1086-8319) 

J(o. 
Beher ç;!ti 10 lir:ldan 6000 çiit er kundurasi k~pah zarfla eksiltmeye kon

mu~tur. ihalesi 11/10/941 cumartesi gùnü saat 11 de Bahkesirde askerl sa
Unalma korr.!syonunda yap1lacakhr. Îlk teminatl 4250 liradir. Tallplerin ka
nuni ves1kalarile tekh! mektuplanm ihale saatmden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. ( 1112-8501) 

* S1va3ta elektrik tesisah ve as nsor if kapah zarfla eksiltmeye konmu~tur. 
Îhales! 8/10/941 pazartest günu saat li de Ankarada M. M, V. Satmalma 
komisyonunda yap1lacakt1r. Ke~i! bcdeli 35,190 !lra ilk teminah 2639 lira 25 
kuru~tur. Taliplerin kanuni vesikalarile tekli! mektuplann1 ihale saatinden 
bir saat evvel komü•yona vermeleri. Ke~l! evralu 176 kuru~a komlsyondan 
ohmr. (1080) (8272) 

J(o. 
900 ton me§e odunu ahnacakt1r. Kapah zar! ile ekslltmesi 20/10/941 

pazartcsi günü saat 16 da Van askeri satmalma kom~iyonunda yap1lacaktir. 
Tahmin bedeli 27,000 lira ilk teminat12025 1 ra::ltr. Taliplerin ltnnunl vesika
larlle tekl1f mektuplanm ihale saatmden b1r ~aat evvel komisyona verme-
lerl. ( 1192-8858) 

* 300 adet kablo arka teskeresi. 2000 adet kai>lo mahiesi 28,000 adet kablo 
askt tertibah. 600 adet kablo teskeresi çev.rccek kolu. 3000 adet k«blo çc
v1recck kolu. 1500 i~letmc çantas1. 500 adet emniyet kemeri faim ahnacak-
11r. Tallp oianlarm malzeme hakkmda mah'.lmat almak ve nünnmelC"n gêir
mek üzere 10/10/941 gününc kadar Ankarada M. M. V. Harblyc dairesi 
r1yasetinc mùr<>caatlari. (1172-8787) 

* Beher kilosu 75 kuru~t.Jn 5000 kilo zeytin yag1 uç1k eksiltmeye konmus
lur. Ïhalesi 20/10/941 pazartesi liilnü saat 14 de izmir Lv. A.mirligi satma1_ 
01a komlsyonunda yap1lacaktll'. Tutan 3750 lira ilk tcminah 281 lira 25 ku
ru;;tur. Taliplerin belli vakitte komlsyona gelmele1l. 

(1184-8850) 

* Afaillda yaz.th mevadm kapah zart!.a ekslitmeleri 27/10/941 pazartesi gü
nü hizalannda yazù1 saatlerde Diyarbak1rda nskerl satlnalma komisyonun
da yap1lacaktll'. Talip rin kanunl ve.;ikalarile teklif mektuplunm ihale 
paatlerinden bir saat evvel komisyona vcrmeleri. 

Cinsi Miktan Fiatl 

Odun 
S1g1r eti 

kilo kuru~ 
1,250,000 2,40 

105,000 20 

* 

temlnati 
lira 

2250 
1575 

Cq90-8856) 

ihale 
wati 

10 
11 

A;.ag?da yazJI: mevadm pazar11kla ek iltmeleri 6/10/941 p:izarte~i günü 
saat 11 de Bolayirde askeri satmalma kornl~yonunda yaPLlacakt\>:, Taliplerin 
beli vakitlle komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarl 

Nohut 
Kuru fasulye 
P1rinç 

k!lo 
40,000 
39,000 
19,000 

Tu tan 
lira 
8,000 

10,140 
9,880 

D. Demir Yollan lsletma U. 

Teminah 

(1186-8852) 

lira 
600 
760,50 
741 

. llânlar1 
Muhammen bedell H250 (on dort bin iki yüz clli) lira ol~ n 2 adet Lino_ 

tip vazt dizme maklnas1 17/11/1941 pazartesi günü saat 15,30 da kapall zar1 
usulù ile Ankarac!a idarc binasmda salin ahnacaktir. 

Bu l§e girmt:k !stcyrnlerin 1068,75 (Bin altm1~ sekiz lira vetmi~ be5 ku
rus) lirahk mu\·akkat teminat ile kanunun tayin ettigi vesi.. Jan \'e teklif

lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon i·eisliglne verme ,. l lâz.lmd1r. 
$artnameler paras1z olarak .'\nl<Bra'da Malzem• cl4W·e..illden, Jfaydarpa. 

1a'da Te.;ellum \'C se\'k e.lh incten da!!lt1lacaktir.. (8631) 

IKDAM 
1 -

4-B. TE$RlN-1'!!,, 

• 

Amerika • Japon rnûzakcrcleri. 
- Buyurun! 

- Alo! Burasi Sala mon ve izra il §iirekâsi ticarethanesi. Orasi ti
marhanc mi? Acele bir hasta nakli ye arabasi yonc!eriniz. Bir mu§teri 

- EstagfüruHah siz buyurun! (Karikatür) çildirdi. Dunki fiyatlar uzerinden mal istiyor. (Karikatür) 

----lllPlllllÎlll ................................................ .. 

i N Hi ARL-A 
Umum Müdürlügünden: 

1 - 29 .. 9- 941 tarihinden itibaren lnhisar §araplar1n1n §Ï§e 
büyüklügüne gore tesbit olunan fiatlan a§ag1da gosterilmÎ$tÎr: 

Tarife 
Fiati 

+ 

M.M. vergisi 
Kr§. San. 

Yekûn 
Kr~. San, C12 

35 
70 

200 
340 
70 

30 
42 
80 

1.75 -
3.50 -

+ 10.- -
+ 17.- -

3.50 -

31.75 
45.50 
90.- ~Î§eden sofra §arab1 

+ 
200 

Litre si 

2 

120 
50 
95 
20 

+ 10.- -
5.- -+ 

137.-
53.50 

105.-
25.-

:iS santilitrelik §arapla 

F1ç1da aç1k ~arap 

f1ç1h misket ~arab1n1n fiatla-
r1nda bir degi§iklik yoktur. 

Yukar1daki fiatlara §Î§e depozitosu dahil degildir. Keyfiyet 
ilân olunur. 

~ag1da ke~if bedelleri ile kat'! tem natlan yaz1h üç blna tamiri 11/.10/ 
941 cumartesi günü hizalannda giistcrllcn saatlerde pazarhkla ihale edilc
ccklerdir. Kesit evraklar1 her gün komlsyonda gcirülcbi11r isteklilerin belli 
gün ,.e saatlerde Fmdikhda satlnalma komisyonuna gelmeleri. (8794) 

Kesif bedcli Kat'! te. Pazarhk zaman1 
Lira Kurus Lira Kt;. Saat Dakika 
~140 90 471 15 10 30 

Yap1lacak j~: 
Bina tamiri 

3355 93 503 40 11 
1218 80 l 82 82 \1 30 

Fmn binas! tamiri 
I Havaland1rma tesisl 

~RALCO 
ACVATIC . 

~~ 
t 

\-
110 beygir kuvvetinde 6 silindirli benzin mot.Orü lie miiteharrik bir mo~~r Jsvlçrenin PRESiZYON saati 

7/10/941 sah günü saat 15 de pazarhkla satm allnacaktlr. $artnamcsi her gun - ' 
komsiyondn giirülebilir. Muh.ammen beàeli 7000 lirad1r. Îsleklilerin belli gün 

1 
\.. Dakik Zarrf 

\'e saahe Fmdlkhda satmamla komisyomma. gelrnderi. ----(-88_3_8_>_ ri HER VERDE ARAYINIZ
1 

l tsT ANBUL BELEDIYESI ÎLÂNLARI 

Y11hk kirast 

300,00 

30,00 

Îlk terni. 

22,50 

2,25 

Eminonande $eyh Me!1met Geylâni mahallesinin Da. 
llkpazar1 cadd•sinde 96/142 numarall dükkân. 
Samatyada HW;eyinaga malhalle vc sokagmda 2 nu
marall Ferruh ~ga mektcb1 binas1. 

Y1lllk kira bedeli muhammenleri ile llk teminat m.ktarlai;1 yukanda ya
z1h gayri menkuller bircr sene müddetle kiraya verilmck üzere ayrl ayrl açlk 
arthrm:.y:i konulmu~tur, Sartnameleri Zab1t \'e Muamelât Müdürlügü kale-
1mnde c5rillebilir. ihale 20/10/941 pazartesi günü saat 14 de Daimî Encü
mende yap1lacnktir. Taliplerin ilk temmat makbuz veya mekh' plarile ihale 
günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan (8865) 

Istanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
119 No. lu il1m: 

Ki rait k Sine ma •• 
Kadlküy Yeldej!lrmendekl «ZA

FER> slnemas1 klraya vc>rilecek
tir. Beyoglu: ist!klfl cad. Rus Se
tareti karo1smda Giin i' l sokak No. 
1 saat 12-1 aras1nda Bay Vasiliya
dis'e müracaat olwur.-s1. • • DEVREDÏLECEK i.JITÎRA BERATI 

cPuJ Salmastralar1n imâlinde l•lâhat> 
hakkmdaki ihtira için ikUsat Vekâle
t!nden isUhsal edilmis o:an 28 Eylûl 
1939 larlh ve 2851 No. lu ihtira bera
tmm ihti\'a ettigi hukuk bu kerre b«~

, kas1na devir veyahut ica ci1 Türkiyede 

l mevk i !!ile koymak için ialâhiyet \'e
rilcbilecegi tekli! ed1lmekte olmakla 
L>u hususa Iazla mahîmat eJlnn~ek is

1 

Ofis taraflndan bakkallara toevzi cdllen imun çuvalt 1087 k ru$tan 1235 
kuru~a ç1karilm1§ oldutundan b01.dema bakkallarda unun kilo .. 1 :1zan"î 24 
kurustan Eat1lacaktJ.r. (8876) 

teyenlcrin Galatada, Arslan Han 5 bci 
kat 1 _ 3 No. lu odala1·a mliiacaat ey• J 
lemeleri ilân olunur. 

Topkap1 MaJtepesindeki Sabnalma 
Komisyonu ilânlan 

Topkap1 Maltepesindeki askeri sat1nalma komlsyonu halelcn 6/10/941 
de IIarbiye Yed~lt Subay Okulunda yap1lacakUr. Bugiine kaclar ilân cdilen 
ve cd.lccek olan münakasalar için mezkùr glinden itibaren tallplerin !Iarbi
yedeki Yedek Subay Okulunda askeri satlnalma komisyonuna mi.ll'ncaatlar1. 

(8813) 

* 1 - Unu ciheti askerlyeden verilmek •art le kapah zarl usullle (500) ton 
makarna ·mal ettirilecektir. Makarna.un beher kilostmun muhammen Jmali. 
ye bedeli (10) kuru~ olup tutan (50000) lira ve ilk teminall (3750) lirad1r. 

2 - Istekliler ihalc günü 100 kilo makam:·dan ne miktar m11karna ve· 
rebileceklerini ve kilosunu kaç kuru~a yapabileceklerini bild;receklerdir, 

3 - lhales; 14/10/941 sah günü saat Il de komisyonda yap1lacukhr. 
4 - isteklller mezkûr günde !hale saatlhden blr saat evvel kanunl ilk 

teminat makbuzile teklll mektuplanm saat 10 da korr.isyon.'\ vermelidirler. 

'Q404) 

1 - Kapah zarl usullle kuro 1asulyc sahn almacaktir. Beher 
kilosunun muhammen bedeli (251 kuru$ olup tutan (16250) lirad1r. 

2 - Evst1f ve hususî ~artlar Topkap1 Maltepesinde satmalma komisyonun
da giirülebilir. 

3 - ihale 14/10/941 sah glinü saat 16 da komisyonda yap1lacakhr. 
4 - isteklilerin mezkûr günde ihale saatinden bir s:iat evvel muvakkat 

teminat o!an (1218) lira (75\ kw-u~ makbuzile tekli! mektuplarm1 saat (15) de 
komi~yona venneleri. (8409) 

* GO ton plrinç kapah 2arf usulile satm almacakhr. Beher kilosunun mu-
hammen bedeli 45 kurustur. Ev~a! ve hususl ~artlar Topkap1 Maltepe askerl 
satmalma kontlsyonunda gêirülebilir. ihalesi 20/10/941 pazartesi günü saat 
16 da komisyonda yap1lacakt1r. Taliplerin belli gûnde muvakkat teminat mak· 
buzile tekli! mektuplanni taat 15 de komisyona vermeleri. (8574) 

• 
Pazarlikla 100 ton pirinç almacaktir. Beher k1lornnun muhammen bede

li 45 kuru§tur. Evsaf ve husust ~artlar Topkap! Maltepe askerî satmalma 
komisyonunda p;Briilebilir. Îhalesi 7/10/ 941 sali gûnü saat 10 da komlsyonda 
yap1lacakUr. Taliplerin kail'î ~minallari.le birlil~!e komi~yona müracaatlan. 

(8572) 

* 2/101941 günü kapah zarf usulile ihalesi yap1lan 300 ton zeytln yagma 
teklif cdilen fiatlar pahah giirüldügünden ayn! miktar zeylin yag1 tckrar pa
zarhkla münakasaya konmu§tur. ihalesi 7/10/941 sali günü saat 11,30 da 
Harbiycdeki Yedek Subay Okulunda askeri satmalma komlsyonunda yap1-
lacakhr. Evsaf ve hususl ~rtlar komisyonda gorülebillr. T liplerin tem!nat-
larile müracaatlan. (8812) 

• 
23/9/941 tarihinde pazar!Ikla arthrma ve el\siltmesl yap1lan 40 adet nal· 

bant tai..unma talip çlkmad1gmdan tekrar pazarhkla satin almacakhr. Behcr 
nalbant taklmmln muhammen fiait 25 liradlr. Nalbant takumnrn 
nümunesl Topkap1 Maltepesind askri satmalma komisyonunda gërillbilir. 
ihalcsi 8/10/941 çar§BlDba günü saat 10 da komisyonda yap1lacakUr. Kat'l 
teminah 150 lirad1r. (6727) 

1 L Â N 
Motiirlü vas1talar için yedek parça yaptmlacakUr. Bu i~i yapmaga talip 

olanlarm 15/10/941 gününe kadar Ankarada M. M. V. Harb:ye dalresi riya-
setine müraca.atlan. (8854) 

Istanbul Fiyat Murakabe komisyonundan 
118 No. lu ilân: 
Makarna ve §ehriyeler b:idema a\"1i:lda tcsbit edilen fiatlar dah!lind• 

satùacaklard1r. 

Her nevi makarna ve $ehriyeler. 

TC"ptan ambalaj h kllosu âzamt 41 kurus 

Toptan ambalajs1z kilosu âzami 40 kuru~ 

Perakende ambalajh kilosu âzami 45 kuros 
Perakende ambalajslZ k!losu âzam1 44 kuru~ 

Telsehriye 
Toptan ambalajll kilosu âzaml 43 kuru3 

Toptan ambalajs1z kilosu âzamî 42 lruruJ 

Perakende ambaljh kllosu âzaml 47 kuru~ 
Perakende ambalHjs1z kilo>u âzarnJ 46 kunit (8873) 

Sahllli; E. i Z Z ET, Xe§riyat Di.rcktiirü: Ccvdet K.arabilgin 
Bastld11:'1 yer: •Son Tclgrnf,, :\-Jal ù::as1 


