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Telval: IKDA.M l•ta11bal GÜNLOK SIY ASI HALK 

Hitler'in nutku Bulgar Nafia 
Y almz a1keri hareketle
rin tlegil amumiyetle har
bin Alman zalerile bitece
iine Hitler kuvvetle ve ka 
t'iyetle inanmaktadrr lfte 
bu noktada Çorçil ile Al
man Seli mahtelil ve zrd 
iatika'n.etlerde lakat ayni 
likir üzerinde birle§mÎ§ 
oluyorlar. Çorçil de Bü
yük Britanyanrn kat'i ve 

Naz1r1n1n nutku 
SOVYET RUSY A 

Bulgaristan yolu 
ile bogazlara 

inmek istemi~ 
n~hai !alebeain~en ~'?in- 1940 alllDCI te,rlDID
d1r. Brr halde kr bu 1h1 1e
lin natuhlarmJan aonra de B11lgarl1tana ve-
herl-.angi bir mlh yolunan rlleD IOVJ8t DOtlll
llçilmlf olma11 imkânr l 
meveat Jeiildir. DID bedell 'b11 lml' 

:Y azan: Prof· ~ükrü Baban 

11....n arpten evvd Slk SJk nu • 

u-11 tuklar irad eden Alman • 

Sofya, 4 (A.A.) - Havas: 
Nafia Na.zm VasiJev, Dobruca

mn ikurtulu§= tes'it münarebeti
le Zrura'da. siiylcdigi bir nutiukta 
dem~ir lti: 

·Bu},garlar için hilr tek yol var. 
dir, o da çok.tanberi tuttuklar1 
milli menfaatleri yoludur. Her ge
çen gün, mukadderatim1z1, mihver 
devl"11lerinin mukadderatma biraz 
daha faila baglamaktad1r.> 

) amn Führeri, milcadele. 
5Înin ba~Jadtjp iki küsur yildan -
beridir umumî içtimalarda çok az 
Dntuk soylemi~tir. Bu baknndan 
Büyük Beritanya Ba§ve.kili !\lister 
Çorçil ile bir tezad balindedir. Fil

(Sono, Sa. S Sil. 1) 
• 

hakika iki mubarip devlet ~efinin • 
\l'aziyctleri ayni degildir. l\fister 1 '"""""'""""'"'"""" ..................... ....,. • ....,. • ....,.....,.,,,..,,.,,.,,,,.,..,,., 

Çorçil iki y1ld1J' ya kendi hesab1 - 1 Alman tebligi 1 
na veya mütlefikleri hesahma, bii.. 
1
ün cephelerde gerilemeler, tahli. LEN'INGRAD VE 
~eler ve ric'atler kaydeden ve na. 
diren mü•het ilerlemeler teb~ir e-

' Ef ganistan-
da hegecan 

lngiltere ve Sovyct 
Rusyan1n verdigi 
nota memlekette 
heyecan uyandird1 

( 
~f ganistanda 
Iran'1n âkibetine . ugrayacak? m1 

Ankara Radyo Gazetesinin 
bildirdigine &'Üre 1ngiltere ile 
Sovyet Rusyan1n Efgan.istan 
biikûmetine Efganistandaki 
Almanlarm faaliyetleri etra. 
f1nda verdikltti nota, Efga -
nistanda bakb olarak bir be-
yecan uyandtrml§tir. Acaba 
Îngiltere Efganistana da 1. 
randa tatbik ettigi bareketin 
nynlDl tnJ tatbik edttek? Bü. 
tün dünya bugün bununla 
me§gul olmaktadll'. 

:! Askerî 

Bulgaristanda 

Yunan çeteleri 
MÜTEARRIZLAR 

--'<lo-.... --

Mitralyoz ve 
tüf enklerle 

teslih edilmi~ 
500 111,11111 çete el
radl lie 1ap1la11 çar
P•flmada on dolluz 
Bul1ar aakerl lldl 
Sofya, 4 (A.A.) - Ofi: 
28 Eylûl .gece5i Tllakyada, Dira. 

ma çewesinde, silâhh Yunan 

1 
gruplari ile munta.zam Bulgar 
kuvve~?eri arasmda ya,ptlan kan
h Çfil'Pl{:lllal:n"ll i2ah e:!en bir teb. 
lig ne~i~ir. 

Bu tebl~ gôre, Y= toprak-

larmdan gelerek Bu~gar Trakyas1. 
na hicret etmi§ olan Yunanhlar, 
tüfok ve mfü•alyëzlerle silâhh ola. 

(Sema, Sa. 8 Sil. 1) 

Kirim har debilen bir hükûmetiu ba§mdadir. MOSKOVA 
l>;orveçin tahliyesi, Fransanm terk. 

tdi!mesi, Dunkerk dünÜ§Ü, Balkan BQ M B ALAN D 1 bi ba,liyor 
•ie'ati, Girid çekilmesi hep Büyük 
8ritanya hükfunet rcisini millete 
lzahat vermege mechur eden â • 
tnilJer olmu~tur. Bu tahliye, ric'at 
~e çekilmeleri balka rzah etmek l 
lâzun geliyordu. 

---<>---
Leningrad civarinda 
bir nokta zaptedildi 

binaenaleyh bazirhksu:hklan ma. 
tur gosterecek delilleri Îngilidere Daha f Ïmalde 
lepih dmek n âti hakktnda ü - ---.>-

Alman tayyarel 
daki sular1 kont 

eri K1r1m etraf1n
rol alt1na alara k 
etmege çal1~1yor buras1n1 • tecr1t 

. . . 
mit ve kunet \'erici âmil ve ema- • Liesta A LMAN Devlet Re1s1 Ado1

[ 

releri tebarüz ettirmek xarureti Hitlerin haber verdijii bü-
liat'î idi. Vbya, Suriye \"<' tranda Nfil.JRfN} GEÇMÏ- yük Abnan taarruzunun muht<>
da oldugu gibi askerî, Rusyamn YE MUV AFF AK mel istikametl hakkmda dün ya.p-
harbe Î§tiraki ve ~-eni dünyanm hgun1z tahmin teeyüüt ro'l!r gitiidir 
lazla ilgi ve muhabbcti gibi siya. • oJduk l'ïlhakika Alananlarm bütün kuv-
si nmvaffakiyetleri de canlandir • . vetler.illc oenup cephei;inde taar. 
niak 'f · Ba•\'ekile terettüp 1 Ber lm 4 (A.A.) - Alman <>rdu- ruza .geçt.ikleri gêirülüyor. Bu ta-

vaz1 ~1 -: b •" d ni • bl'". 
tdiyordu. l!albuki Hitler fiiliyat lar1 a"'wnan a igmm te 11:1: ;,rruz ~diki ha1de iki istikamet 
lie ve zaferden zafere ko§an ordu. Do&'Uda §ilinullü muazzam bir takip eder gibidir. Birinci istika. 
Dun ba§mda bulunmakla fada lâ- sava§ cereyan etmektedir. met K1nmd1r. 11tlnci istikamet 
lindtya hiç Jüzum bissetmiyordu. Alman tayyare te§Ekkülleri Ka- Stalingrad - Harkaf'tur. 

olarak Karadenizin Alman tayya
relerinin i.çi askerle dolu 20000 
tonluk bl.r Sovyot ticaret gemisini 
bahrdlklanm bildimneklcdir. 

Londradan gelen bir haber Bud-
yenni ordulannm, Alananlarm K1-
nm üzerine yapmalar1 muhtemel 
hücumu durdurmak, hlç olmazsa 
geciktirmek maksadile berzah ci. 
varmda §iddetli bilr llJlRlkabil hii-
cuma geçti,gini bildirmektedir. E
ger Sovyet ordulan ooyle bir ta· 

(Sonu, Sa. S Sil. %) Anglo • Sakson \'e Deruokrasi cep. radenizde 20 bin tonilatoluk bir Kmm üzerindc pck yalonda 
hesj balden ziyade gele.:ek üze - asker nakliye gemisini ballrm§ • kuvvetli Alman harekâtma inliza: "'";::;::::;::::;:::·:;:·::·::-·::·::::::::::::::::·:::;·~ .. 
rine muhakeme "e ilmit bina et • Jardr. etmek JâZ11mgeld1gi anJ~lmakta. • 
tncktedir. Gerck Mister Çôrçil, ge- Alman layyareleri Mcskova ve àir. Karadeniz havzasmda son de- Balkanlarda kay-
rei. Mistcr Ruzvelt 1942 ve 1943 Leningrad askerî tes:satm1 muvaf- rece a~tan Alman hava faaliyet> 
YllJarint tam verimli çah§IDB dev. fakiyetle bombalam1~lard1r. Büyük buna bir ba~tang1ç addolunabilir. nayan ihtilâl kazan1 
res; olarak kabul ctmektedirler. yangmlar gorülmü~tür. Ahnanlar bëylelikle §imdidcn K,_ Murad Sertoglu'nun bu §li.. 
i;-iihrer ise meyvalan bütün Av - ljimalde yeni bir Alman ri.mla cklar sulan kontrol al"lmda dikkat yaztst 3 üncü 
f'upadan toplam1~tir. muvaUak.iyeti bulundurmak ve Kmm1 \«'rit et-

1 

yawl mizdadlJ' 
• l 1 kt...,~, Dü' k'· Al say a • afaamafih dünkii nutuk ya • Stoholm 4 (A.A.) - Almanlar melk: is1leme =u·~er. :'.1 u • \. 

~z geçmi§ ile ve elde cdilen tah- (Sonu, Sa. 3 Sil. 1) man resmi tebligi bu eum~eden -----------' 
hye ve muvaffakiyetlcri ballJ'lat- -------------
lbaJda yâni sll'f mâzi üzerinde ku. 
f'ulup yerl~mekle m~gul degïl -
dir, Almanhim ljefi milletine kll'k 
&eltjz saattenberi §ark cephesinde 
hiiyük bir imba harbinin ha§lam1~ 
01dugunu da bildirmektcdir. Çok 
lt soz siiyliyen bir zatm inki~f 
halinde bir askeri hareketten boy. 
le açtkça bahsetmesi Alman yük.. 
'elt kurmay hey'ctinin çok parlak 
htr n1112afferiyete inanmakta oldu
èttnu &'iistermektedir. Moskova 
~On.CeranslDID içtimalart bittigi ve 
~llsyaya yardtmll1 teksif olnnaca. 
Il vâdolundugu bir sirada Alman 
0rduJar1run kat'i darbeler indii; -
Ille){ istemeleri tabiî giirülmelidir. 

Siyasj baktmdan Hitler daba zi. 
hde Rusya taanuzunnn saikleri
nj izah etmi•tir. Kmlordunun bir 
1ltavüzc ha;IJ'landigt Almanlarca 
lahaliliuk etmi~tir. Bilhassa Molo
~~ \' olda§m Berlini ziyarctindc 
" 1tlerden isted.ikleri Almanyarun • 
~ikkat giizünü açm1§hr. Bu istek. 
er Ahnanyaya kar§• aç1lacak müs· 

18libeJ bir harbe hazirlanmak ve 
~aarruz için kuvvetli kozlar1 elde 
ulundurmak gayesine matuf sa • 

rlnu~tir. llitlere gore binnetice 

1
•da(ijj bir barbe giri§mekten ise 
•dalüi tccavüz dt'nebilecek bir sa. 
~a~a a~1~mak tercih edilmi§tir. Bir 

ere s1lah patlad1ktan sonra Rus 
'~Phelerinde barckât plân daire -
' 1nde devam etmi~tir. Aldan1lan 
00ktay1 Hitler §oyle ifade ediyor: 
d •Fakat yaln1z bir §eyde aldan • 
à~~; Alman~·amn vc Avrupan1n bu 

U§inananm mnazzam bazrrhkla -
(Sœu, Sa. 3 Sli. Zl. 

t~ - " ~..._ e_:;r -.. .._ 
'--== ---Erkek _ Sizinle e~1enmemiz h arbe benzedi ... Japonya gibi inatethk cdip Amerika gibl kat'ar Ve • 

remiyorsunuz. Almanya gibi i§i büyiilteceginize lngiltere gibi tuy ik etmeme vakit birakmadan han 

&ibi yola gelseniz olmaz mi? , _.,. ~ _ 
Katio - Bayir ben Türkiye gi bi hür kalmay1 tercih ederim. lKarikatür) 
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Çok hakl1 bir su·a1 
Odun Î§Înde aldatilan Fiat Mu
rakabe Komisyonu ba,ka Î§ler
de de aldatilmi§ olamaz mi? 
Peynir, kundura, kuma, fiatla
r1n1n da yeniden tesbiti lâz1m 

Odun narhm1n 50 kul'Ull lndirilmesl - ru:;lulc fark fatur;; sahib! olan toptan-
llzerlne istanbuldakl depo sahiplerl vï.. - c:llatdan lsUrdat ve lcendllerine !ade 
ldyete müracaat cderek ltira.z etmi~er, ~tir. Bl!ylece odun Koml51onUD 
bâlen ellerlr.do bulunan odunlan J'ill<..I. eon :tararl veçhlle 510 kuru~a sa!Jlo • 
sek toptan narh üicrine aldlklarlDJ, taktU'. 
~imdi 50 kuru~ elœigine sa!=uyacak - 2 _ Perakendeci depo sahiplerl ha.lé. 
lanm bildirm~ler, yu narhm yüksel • 111.dll'. Yeni kararla odunu maliyotten 
tilmesinl yahut ara.dak! 50 kUl'Ullluk fiO kuru!I z.arar ederek degil, esasen 130 
!arkm evvelce maliyetl yüksek güste- lruroi olan eski ~r haddinden 60 ku- • 
rerek yanll~ narhm tesbit!ne sebep ~ ru11 nol<saruna satmi11 olacaklardir, Bun 
lan toptanc.1larcian almmasunn temini.. dan b~ka bu sene yUksck narhla al -
n1 isteml~erdir. Jllüralcabe Komleyonu diklan odun rr.iktan ancak 200 bin 
Valinin emriJe yann toplanarak arap ce:kidir. ?t1'evsim ba~1nda e11crinde ge .. 
Sa.çUla dOnen odwi meselcsini bu ba - .cen seneden müdevver vc çok daha u-
klmdan da tetkik edecekt!r. Bu telkik- cuza abrun!O stok miktan da 200 bin 
1erin neticesinde ad1 iycye verllmeleri ~kiyi bulmakt.a !di. 
kararh1san 8 odun toptancis1 hakkm - Bu &toklan yûk.sek na1·h üzerindm 
daki muamelede tekemmul ettlrUeœk. \'e kendilerine aynlan kàr haddin!n 
tir. blrkaç mislinl ka:-..anarak 1atm1sla.nhr 

Dün bir mubarrirlmiz odun lt..nde Bunun iç1n, &tok 200 b in çeki odundan 
meydana ç1kan bu yenl vaziyet üz.e - tcmin ettikteri fa2Ja kazanç, ycnl mal 
rinde muhtelit alfikadarlarla konu~ • 200 bln ~eldnin hillen ellerinde bulu -
mu~tur. Îler! sürülen tahmln ve mü- Vali Doktor Lûtfi Ktrdar nan mikt:mm 50 kurni noksanma sot -
ta1ealarl ~ëyle hu1Asaland1rmak müm .. , f maktan mütevellid noksan kazançlar1-
kündür: tanellardan yU.kttk narh Ozerinden al- ru kat :rat telâ!i etm1$ bulunmaktad1r. 

t - Îiilanb.uldaki pernkcndeci depo mialard1r. Bio.aenaleyh ellerindeki ta,.. Bu, i.tibarla t.nleplcri rcddcdiln:i.elidir. 
sahipleri hakhdJr. Bunlar odunlan toP- turalar tetkik edlle.rek cek.Jde cllj, ku,.. (Sonu, Sa.. Z Su. 7) 

1 Sovyet tebligi .1 l r E M Î R 
BUDÎENNI !\Abdullah 
cenupta mukabil 
taarruza geçti 

Bir Alman deni· 
zalt1s1 bat1rlld1 

Moskova 4 (A.A.) - Sovyet ge
ce yans1 tebligi: 

Bütün gün, cephe boyunca mu. 
harebeler devam etmi§tir. i;limal 
Rus filosu bir Alman denizalti ge
misi bati.rnu§tll'. 

BUDYENN1NiN MUKABIL 
TAARRUZU 

Londra, 4 (A.A.) - Annalist ga
zete:sinde çikan askerî bir makale. 

Askcrlcrini fngiliz
lerin emrinc verdi 

!Berlin, 4 (A.A.) - D. N. 
B. : 

Maverayi Erdùn Emiri Ab. 
dullah tarafmdan imza edi
len bir kararname nruc.ibin.. 
ce cArap lejyonu• ismi veri. 
len Maverayi Erdün ikuvvet
leri anemleket haricinde bile 
lngilizler tarafmdan hizmete 
ahnabileceklerdil'. 

Bu suretle Emir Abdullah 
Arap kjyonurm tngllizlerin 
ernrine veMl~ ollnaktachr 

den: l"'iiiiiiiiiiiiliiii;a;IUiilOiiiiiiiiiiiiiilllli"iifl 
LoOO!raya gelen bir habere go

re General Budyenni Stalino isti.. 
kametinden büyük .bir mukahll ta

(Sonu, Sa. 3 SU. 1) 
"'........ "" ,,., . .. .. . . ... , 

Birkaç satirda 

Bu ne hayas1z 
haldir .. boyle? 

Dogrulaguna igriligini bil. 
miyoruz. Vebali haber verenin 
boynuna. Biz~ duyaralan fU 

Bir Amerikan vapu
ru daha bat1nldl 

Nevyork 4 (A.A.) - White sar
ruçh gemisinin torpillenrnesi hi -
disesi, bazi münekkidler U.rafm • 
dan, vaziyette bir degi..oiklik yap • 
mam~ gibi telâkki edilmekle be • 
raber, hük.ûmetin haricî siyaseti -
ne taraftar olanlar, bu hâdiseyi, 

bitarafhk kanununun degi§liril -
mesini icap ettiren yeni bir sebep 
gibi derhal ele alm!§lardll'. 

HÎTLER'ÎN 
NUTKUNUN 
AKÎSLERi 
lngiliz matbuat1 

Hitlerin, Kayzer gibi 
konu~tugunu soylüyor 

Lonclra, 4 (A.A-) - Da1Iy Telcg
raf ga;re!est, Hitl&m nutkunu, e
ninler ve iti2.a1'1arla dolu olarak 
tavsif eden baiiruakal'l!sinde diyor 
lti: 

cNaziz:min ve yalcla§an f1rhnay1 
goren se!lerinin hakikî i111ah1ye'l
leri anla§1lmaga ba~hyor. 

Hitlerin cBu harbi ben iEteme
dim.> tarzmda tekrarlad1g1 sozü 
bundan evvdki harp esnasmda AL 
man iieflerinin siiylediklcr1le k1yas 
edensek nazi §efinh1, i;abik Kayser 
gibi konu~tugunu gërürüz.> 

Times gazetesinin diploma!ik 
mu11abiri §ëyle diyor: 

iHitlerin SoVJ't!t Rusyaya k31!'§1 
açrlan se!er ba§lang1cmda Alman 
milletin" hitabesinde.ki efsaneyi 
ne eekilde tevsi eW.Sini gêimiek 
meraldt bir §eydir. 

Bu efsane anaglûbiyelin geç kat. 
m~ bir mazeretidi1", Tevbit edilen 
bütün Alman kuvveti sayesinde bu 
yük Britanyanm bir kaç hafta i
çinde imha ediliecegi sôylenm~ 
miydi? 

- lthalât tacirlerinden baz1Jar1 
lngHiz !abrik.alarma yapnu§ olduk. 
lar1 sipari§leri yüzde yinnj, otuz 
kârla mahallerinde sahyor ve sa
ti~ bedelini dëviz oli:.rak kendi he
saplanna ingil.iz bankalanna yati. 
nyorlar! 

Dede Efendi konseri 
Egn hakikat bu i1e, yap1la- I 

cok tek §ey var: Türk halkrnrn 1 

menlaati adina devletten ko- ' 
layl1h gorerek /ngiltere~e v.e- .,__,.,..,,.,, 
ya fU ve bu memlekete 11par11-1 l'iaitil'"' 

te bulunan tâcirin 11marlad1g1 
mali mahallinde aattiir veya 
rr.emlekete sokmad1g1 •abit o
lur olmaz, derhal onu kulagrn. 
dan tutarak ve vatandaflrk 
hahkrndan iakat ederck hudut
tan d1§ar1 atmak ve biitiin pa
rasrna. emval ve emlâkine der· 
hal vaz'1yet etmek. 

Bu çefit haya11zl1klar1 ve 
levkalâde hilkataizlikleri an-

db
• .;;J"'~ _ _._.._.._ __ _ 

cah levkalâde karar ve te rr· ' ~ 

ler kar11lar. T • Atatür~ 1 · Konsercle ba:gr bulUJ1an. davetlilerden blr rniP 
{Y ausi ikÎllci sayte.mizlla.IDr) 
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ÎSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

( Z-IYÂ~AKf~ ) 
Dlye feryat etti. keliler, aslî orduyu da ii3.itrtarak, 
Rafi, bu feryad1 ~itir i§itmez, büy k bir kan~1kl:ga sebcbiyet 

1rkildi. Kanlar içmde ç1rpman Ve. verdL 
lide goz gezdirdi. ihtiyar bir âmaya 3 - Müttefik kuvvetlerin en 
k1hç \·urdugu için teessüf etti. mühim k1smm1 te§kil eden (Ha • 
Hattii, onu kurtarmak mümkün o- vazin) kabilc~ ok atmakta, mtz _ 
lup Qlrr:ad1gin1 anlamak içln sür - rak firlatmakta, hulâsa bütün cen
atle yaralanm muayeneden geçir. gâverlikte temayüz elmi.§ti. Buna 
di. L.lkin buna imkân giiremedi. bina.en, harbin ilk safinda bulunan 
0 zaman; askerlerin, z1rhh ve kalkanh ef -

- Bir darbe .. beni ~u acilardan rattan mürekkep olmas1 lâz1m 
kuDr'laracfak bir darb~hdat' ha... gelirken, buna da eht>mmiyet ve -

ye, eryat ed~n 1 1yann ar • ri'I . ti F k t d" . . . . mem~ . a a , u~marun pu • 
zusunu yerill1? getird1. fkmci bir . . __ . 
darbe ile Velidin izhrabma hitam 1 susuna ginld1g1 zaman, her tara!. 
verdi. ' tan yagmaya b~hyan yagmur gi-

bi oklarm, ta lann, m1zraklann 
deh§eti alt1nda, zrh&1z ve kalkan -
s:z askerler, kendilerini koruya • 
cak birer yer aramak için etrafa 
dag1hverm~lerdi. 

* Bu harp de, zaferle neticei<>n . 
mi§ti ... Ve, kazarulan bu z fer:n 
§ere!inden maada islâm ordusunun 
clinc (6 bin esir - 24 bin de\•e 
40 bin koyun ve keçi - 4 bin mi 
k l gümü~) den ba§!·a blr çok k1y. 
rnetli e§ya ve külliyetli miktarda 
silâh gcc;ti. 

islitm ordusunun zayia 1, be -
baz1 r1vayetl€re nazaran dôr~ 
muhariplen ibaretti. Halbuki müt 
tefik dü~man kuvvetleri, 70 ne -
fuden fazla idi. 

Firanlerden bir losmi, ba~la -
rmda (Malik) oldugu halde, (Ta. 

· if) kalesine iltica etmi~lerdi. Diger 
k1s:mlan da (Batm nahle) ye çe. 

- kilmi§lerdl. Fakat ekseriyeti te~ • 
kil ~enler, peri§an bir halde da
g1hp gi tmi.§lerdl. 

Harp, boy Ieee yine bü) ük bir 
zaferle h1tama erm~tL. Fakat bu 
harb.n gc ird1gi safahat, çok mil -
himdi. Ve bilhassa, her yerde da. 
ima harbe muvaffakiyetle ba§h • 
yan ve ayni muvaffakiyctle har • 
bin 1reticesini alan i lâm ordusu -
nun. daha harbe girmeden peri -
~an olmas1, çok dikkata ~âyan se. 
be lcre istmat etmL;.-t1 

* 
Bu sebepler, §Ôylece izah ~ile. 

bihr: 
- P~dar kuvvcti kumandam 

olan (Halid bin Velid), §ecaatine 
ve mniyetindel-i nth!arm sür'at ve 
çevikliklerine güvenerek, Resulü 
Ekrcm Efendimizin tarafmdan 
kendisine tevcih buyurulan em • 
nlyet ve ihtiyat tcdbirlerine ria -
yet etmeden, (Huneyn) vâdisine 
dalm.§ .. o dar ve dolambaçh dere
nin içinde, dü~amn pusu kur • 
mak ihtimalini kat'iyen nazar1 
dikkate almanu~tt. 

2 - Halid bin Velidin ba hca 
hatalanndan biri de, Mekkeliler • 
den mürekkep olan (2 bin ki§I) • 

lik b1r kafileyi, maiyetine alrru§ 
oll"'"lSl idi... Halid, bunlan mai -
yet.i1e al p, harbin en ôn safma 
geçtrmekle, Mekkelil~ bir ~ef 
11 e gurur vermek istemi§ti. Ha "bu
ki bunlar, henüz harp gormemi§ • 
lerdi Svnra da, henÜl muslùman 
olduklan clhetle, (Cihad)m mad • 
dl vc manevî faziletini idrak ve 

4 - En tabii bir scbep de, müL 
tefik ordunun, harp mevkiine is • 
lâmlardan evvel gelmesi.. ve en 
hâkim noktalara yerleimesi idi. 

5 - Bunlarin fevkinde bir se -
bep daha vard1 ki o da, islâm or-
dusunun (12 bln) ki~iden ibaret 
olmasmm, bütün muhariplere 
verdi~i gurur idi ... içlerinde, (E • 
bû Bekir) gibi en güzidc ve en a
k1l11 kimseler dahil bulunan mu • 
hariplcrin pck çoklan askerin çok 
luguna güvenm.4Ier .. disipline ve 
emrü kumandnya pek fazla ehem. 

miyet vermemi§lerdi. Bu hareket, 
hepsinden daha büyûk bir hata i
di. Nitekim, (tevbe) suresindeki: 
(\·e yevme Huncyne iza'cebteküm. 
kesretiküm ..... ) 

Ayeti kerimesi, bu husus için 
nüzul etm~ti. Bu âyeti kerimenin 
misali §Crifi: 

CDeva!Ill vi.r) 

Romorkorlerin 
in~aat1 ilk 

bahara bitiyor 
Hal i ç tezgâhlar1na 
yeniden be~ motor 

daha konulacak 
Devlet Limanlar t§letrnesi U. 

mum Müdürlügü tara!mdan Ha. 
liçteki tezgâhlara' knul-mu§ olan 
ye-ni ve büyü.k. liman romorkode. 
rinin in!jaati Îlkbaharda nihayetle. 
necektir. Bunu müteakip idare h-
kenderon ltrnanmda kullanùmak 
üzere tezgâhlarda daha b~ ro· 
morkor ill§a ettirecek ir. Bu tek. 
nelerin in~:iah için 1üzumh1 bütün 
m:i!zeme dahilden tmnin edilmi~ 
tir. 

Küçük haberler 

* Elek rik, Tramvay ve Tünel 
hazmedeœk kabiliyette dcgiller • idareleri Ummu Müdill'lü Mustafa 
di. Bu acemi ve imam zayû asker-
leri, pi§dar kuvvetinin arasmda 
bulundurmak, (Benl S.:>llm) atll -
lannm arasma kar!§t.lrmak, hiç 
~üphesiz ki büyük blr hata idi. .. 
Bu hata, ilk harekette kendini 
g&terdi. Ve d~man pusularmdan 
ynptlan ilk hücwnda per~an bir 
haklc .caçmaga ba§llyan bu Mek • 

Hulki dün sabah Ankaradan §eh
rimize donmii§tür * Üçüncü mmtaka elibba oda. 
smm yeni idare heyeti inti.hab1 1 
T~inisani Curnart.esi günü icra 
olunacakttr. 

Seàçrne o gün saat 14 te ba~la
rulacak ve saat 17 de nlhayet ve. 
rilecektir. 

EKMEK 
fia lar1 lgi bir • 

l~ 

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

ÎÇÎNDEN .•• 

gaptzm 
Yazan: Hayri Muhittin 

f ta l{i maçlar 
----------------.. ------------~ Fiatlara on par a 

zam yap1lacak !'tledeniyet l'e kültürün millet. 
Ier ÜL~ ~indd.:i bi!c~ i~ YC in<:c • 
lis te irlerinden l1iri de sahte 
veya yanh~a ta11anu11ül cdcmc. 
mck hassas1 oltluguna §Üphc 
yok. Nitckim ~iik:.ck me • 
deniJ·et memkkdlc1fo1fo in -
sanlar yalan SÜ.} liyemez, hile 
yapamaz, sahtelik bilmez ve 
ber vatanda§ yanh§1 derhal dü. 
zeitmemezlik edemez. 

smm bir yanh~ olduguna kani- J" 
im. I stanbulspor kar~1s1nda Be§ikta§in muvaf-

Toprak Mahsul1ert Oiisi 
tarafmdan bakkallara tE\·zi 
olunan urrun bchcr Ç'llvali 
1087 kuru!?tan 1235 kA.l~a 
tezyit o1unmu~lur. Bu mü. 

. nasebelle bakkallarda pera. 

·runeic tcker tckcr girmek f ak bir netice lm k ' 1 
mecburiyeti yoktar. E ki sirkct a aSI O.ay 0 m1yacakhr 
sir( gircnleri teltcr teker say ~u Pa~ar lik ~a.ç.l~r1?a d:.~·am 1 ve Galatasaray • Be;kœ maçla~ 
mak, mcmurlar1m kontrol et • edtleœkt1r. Has11ât ~mm klu.plcr mn bu ilci güzidoe klübümüzün le
mek içiu bu i~kencc âlctini is - loehine halledilan~ ohmas1 rnüsaba. bine netice verecegini bekliye-biÎi· 
taubul halklllll1 biigriine yerle~ kalara nonnal ~e.JciLde devam im- riz. 

kende olarak unun fiati 24 
kuru~a ç1km1§tlr. 

tirmi~tir, kànlarm1 temin t>tm~tir. Yalruz Beyogl~ • Altmtu~ 
&na tünelin bu mllnastz ho· Bu haftanm en mühim maç1 Be· m;;B '--•- i... • t' 1 --

D:~er taraftan ekimek fiat. 
larrnm da 10 para arttmla
cag1 anl~1h11aktad1r. 

Sahteden, yanh~tan §iddeUe 
rahatsz olan bir adama: 

. i ..... a~as1 vira?: çoe in o aeag• 
yundurugunu bahrlotan diger §lkfta~I: __ stand bulspolr a.krastlnda ~e- inti-bam1 vermekted1r. Maamafi u· 
bir yanh~1 fnrkedi§im oldu. re sa1i.=In a yap1 aca o an mü. 

Haydarpa§a istasyonunda bir sabakdir. Be§ikta~m geçen seneki mumî kanaat Kasimp&§anm kaza• 
dostumu ge1;irme suasmda eks· kuvvetli ta.k1mmdan bazt el-eman. na-ca.gi merkezindedlr. 

, Yukanda yanilacagvm1 '-'azdt~I 
prl'se bir numarayt veren ki~e • ran kaybetm!~ o1mas1, buna mu· .- J 

k b'l l t b l m1z maçlardan evvel ikinci k~ 

Ba c.ve kaA vazilc~aDlm, senin ne üstüne 

Y • Diye çüuimak bize bas. 

1 et te b 11
• 
9
~ 

1
• Biiyle çùu~malari kamksaya• 

nin iinünde balkm Ceci intizam. a 1 genç ve ate§ i stan u spor-
müsa.bakalan yap1Iacaktrr. Futbol 

bilen bizde galiba yaln1z iig -
_

0 
rettucnlerdir. Onlar da bu kah. 

B 
• l •· h •k ramanliklarm1 galiba yanh§I 

enz1n e mute arri diUeltmek gibi meslekî itiyat • 

nakil vas1talar1n1n sey- lnrma borçludurlar. 
Ben kendi hesab1ma ne og • 

rüsefer tahdidah bir retmcn, ne d büyük medcni -

aydaha de\ am edecek ycl men ubu davalarmda olma· 
d1g1rn haldc, her neden c, §U 

Ankara 4 (A.A.) - Ba~vekâlet. mahud tüneldeki tumikl.':ye o • 
ten teblig edilmi~ tir: tedcnbel'Î tak1hp durunlum. Bi. 

suhgtm goriince farkma vardnn 
ki bütün diger ki~elerin onünde 
turnike var da, bu gi§cde yok. 

l§tc bir yanh§ daha; turnike 
làz1m olan ve tam inti:i:am âleti 
vazifesini gorecck ycrdc yok! 

Kim bilir ne kadar zamandan. 
beri de aldtran olmami§. Ben 
kendi hesab1ma iki yanh§tnn 
bir dogru ç1karmak he\·esile 
derhal bu yanl§! Ia5hih cttim: 

1 - 9 Eylûl 1941 tarihinden iti- çare tünel kapand1 gitti, ben TUneldeki turnikcyi altp ha • 
baren tatb1k e<lilinckte olan ben • kendi l11.-:;ab1ma o turnikeleri yalen bu gi§enin iinüne yerle, · 
zin vcsair petrol mü§taklarile mü- hâlâ affetmi~ degilim. tirdim. Bihnem, iyi bir i~ yap. 
teharrik bilûmum kara ve d-eniz 7'rn or11:» turnikc konulma • hm m1? 
nakil vas1talar:nm sey üsefor tah. ------------------------------------
didatl ayni esnslar dahillnde 9 Bi.! r·------------------------1 rinci~rin 1941 tarihinden itiba -11 ADLIYE KORID""RLARINDA 
ren b!r ay daha devam ederektir. Y 

2 - fzmir, Bursa, Eskiïehir ve \._. _____ ...., __________________ _, 

Adanada 9 Eylûl 1941 tarihindcn 
e:·vel i~lemek:c bulL<nan :_e husu- Bana adile sanile Kumkapili 
si ,ahislara litt olan otobuslen:len 

____ <s00u.:~4 sü~ men~ur Agop derler 
~--------~~-11:19~--~~-------

M e y han e de siyasî münaka§alara giri~en iki 
diplomattan Agop lemiz bir dayak yemi~!. 

Gümrüklerde 
bekleyen mallar 

60 ya§lann<la kadar gol"ünen ak J Hampar:mm. dedlm.. zo hentsin 

~ularm güzel ve olgun b!r taktm!I 
mark olmalari bu rnaçrn net:Cesi 
hakkmda tahmindc bulunanay1 
güçl~tirmektedir .. ~m:itr.afi.h Fey. 
zi, Mehmet Ali ve E~rcf grb1 eski 
ve t"eerübeli .futbolcüleri arasma 
alarak <l~ger yerl.eri gen.ç elemanla. 
ra b1rakan Bq:kt111?hlarm btrbir· 
lerine çok ah~mt.? ohm ate;sli Sa. 
n • Siyahhlan maglûp ~tmeleri 

kolay dcgildir. 
~crd sahasmda yap1la.cak Ve. 

fa - Taksim maçmm neticc.sini Yr-. 
§il - Beyazhlarm lehine gônnel< 
i.cau eder. Çünkü Galatasaray ve 
Altmtug'a büyük say1 farldiarile 
maglûp olan Taksimlilerin lruvvet. 
li Vefaya kar~1 da ayni âk1bete d~ 
~eœklerini tahmin -etimek isabets:z 
olmaz. 

Kadtkoy sahasma gelince: Bura. 
da yap1lacak Fener • Süleyimaniye 

D0NK0 
KONS ER 

maçlanmn bu haftaki progra!l'll 
~dur: 

FENERBAHÇE STADINDA: 

Hilâl • stiklâl Saat 9.30 
Altmtug • Beyogluspor • 11,30 
Fenerbahçe. Süleymaniye • 13,30 
Galatasaray - Beylroz • 15,30 
~EREF STADI: 

Kurtultl§ - D$si:>o.r • 9,30 
Eyüp • Gençlerbirligi • 11 30 
Vefa . Taksim • 13,30 
B~ik . ? • istanbulspor • 15,30 

S'ÜLEYMANÏYE KLÜB'ONDEKI 
G'ÜRE§LER 

~ehzaàeba'$1nda Süleymani~·e 
kl!ibünde de Ramazan münasebeti· 
le yagh güre~ler yapilmakta ve bt1 
gü~lere baspehlivanlan-m1zdtltl 
Babaeski-fi !brahim de ~trrak e~ 
mektedir. 

· Odun meselesi 

Tüccarlara mallarin1 
çekmeleri bildi rildi 

saçh b!r adamdi. .. Birkaç kronu 'dedim! .. Kara.mamn koyunu soma f 
eksik. ik.ide birde damaklarmctu j c;1kar orunu derter ise h!:ç ~itmc· Hammamîzade smail 
ôrhyan taknna d~leriru agz1mn i- ctin? de<lim .. onu iknaa ça1~tim .. Dedenin eserle · de 
ç'nde evfriip çe\.l·erek oormadan ka .. nerede .. 99 luk tesbih gibi Ç'C- rin n 

<Ba.t ta.raf1 1 lltcl sa:vfada) 
Mallarlill sa~mak ve istanbulu o • 
dunsuz blI'akmak tehdid.lnde isFar e • 
derlerse suç ~lemt, olurlar. çünltil 
mi!U korunma. kanunu herhangl bit 
malin saklanarak sa~t.an kaldmlrrl!ll"' 
s1m ~iddetle cezalandmnaktad1r. Bllll' 
dan ba~a bèiyle bir vaziyct tahaddiil 
ettigi takdhde resml mak.:lmlann dO
polarda me\·cut odunlara. vaz'1yed e ' 
derek narh üzeri.nden halka satrnaP istanbul, 1zmir ve Mersin güm

rüklerine gelip te sahi.pJie.ri tara
fmdan çekilmiyen mallarm resmî 
nl'llkamlar ta.rafmdan çlkarilaralc 
icvz1ata tâbi tutulacag1m y~ 
tilc. 

anlatiyordu. Ebra.flm çerçeveleyin lieri ardardia s1raloor da bi.r da.ne- seçme parçalar çahnd1 
bir kalabahk halka:sm1 ite kaka cik he demoordu ' 

Gelecek hafta Pazartesi ak;Jam1. 
na kadar lu mallar sahipleri tara
fmdan çekilmcdlgi takdirde Mm. 
tiiaa TK:arct Müdürlü:~ü dcrhal bu 
mallara vaz'1yed edecektlr. 

Yapilan tetkikler neticesinde 
gümrüklerde kasden bekletilm€k
te olan bu mallarm yekûnu 3 - 4 
milyon lirav1 geçtigi anla~ilm~tir. 

KIZILAY 
HAFTASI 

K1zilay tarafindan 
büyük bir program 

hazirland1 
Km y haftast bu sene de yarm 

sabaihtan it.ibaren b~Iamaktadtr. 

I<:1Z1 ay bu hususta büyük bir 
program haz1rlan11,'jtir. Bu hafta 
.,..arfmda istan.bul halkmm rober
rü.ah faaliyete gcçecek olan bütün 
Kmlay te~kilâti tarabndan kabul 
OOilecektir. Propaganda i.çin de 
K1z1lay gençlik t~illâtL tarafm. 
ian rnekteplerde rermitler, umumi 
~lerde konferanslar tel"t.iip edil. 
.n.i4tir. 

yararak ben de yanma sokulup Dayanamaàlm-. ka Ha.mpar.sum 
dinlemiye b~ladum. • dedi.m, asfas ~arpsm ki se-n hentsin, 

ismi A.gop'mu., hem de ~ ndlni mührü ac1zanemi basanm.. zo 
oyJ.e bir tak<lim edi~ V'ar ki: cKum Hoz'sun yoksam, Hoz evla.d1stn. ne 
kap1 semti.ne inip te me~ur dok- sin?.. Roz dool'SaJn ianladiniz? .. 
tor (!) Agip diye sivial edet'9eniz Hay'ca Hoz i.nçfü bilirsin? .. Ho· 
bendel âcizlcridir!» zun mânây1 ~er1fi (!) dwnurour. 

Agop erendi büyük bir diplomat Hamparsuma bu lâf çok ddku.n. 
de~t>tli bir politfk.acI. Cereyan e-- m~ ki birden çfün.gir sofras1m il
den hâdiseler hakkmda ü.ç ay ev~ zerirne devirip yaradana s1gmarak 
vel s()ylediklerile, üç ay sonra s<>y- s1fah muka<ld.esime (!) b!r de to 
ledikleri ta ban tabaoo z1d olan, kat ~eitmez? ... Ka hadidine dü1-
garelelerm istikbal ~aflan so- mü~, o Agoba tokat vurocak adam 
y und.an!... Zaten mahkemeye de d1r, nedir? .. Agop deder i.se ... 
bunun yüzünden di.i:§mü~ ... Anla- Sozü yarl!lll kaldi. MüballMn d;k 
ttyor: sesi korid-0ru çmlatt1: 
c- Bend-eniz çanaklkale harbinde - Agooop ... Hampar.c;uuuuum!. 

bulunmu.'.j. neler goranÜ!j. 1:~ler ge. Agop, mahkeme kapisma dogru· 
çirmi~ bir adamrm!.. Tecrubei ta- gidexiken hâla royleniyoNiu: 
ri}l-ÇQID yüksoktir!. Ka e\•lad1m.. - Ka inigiltere hiç yenilir, bu o· 
Piç gordünüz, hiç i§it'tiniz? ingil. loor? ... içeriye girince Bay hâki· 
tere tarihte yenilm~itir? .. Bu olur?. me de arz1 kelâim edip bu hususat. 
ùn tefa. yüz tefa çe! ... Geçen ak- ta onun da fikri âcizanesini (') 
~:rra h.aydi Agop dedim. me.yha. sival ede~egim. 
neye g;t, bir Jki tek at, dedim... Fatin Fuat NARLIKAYA 

Mr.yhaneye gi1ttim· bir <le ne gore
yim bizim Hamparsum orada de
gildir?. Ba~lad1k konu~aya .. 
Ben tngiltere dedim, bir tek attim .. 
Ben ingiltere dedim, bir tek attik .. 
ierken ikimiz de .olm~Z. 0, tut
urdu ille de Alrnanya kazanacak 

diye. B~inci Kol doorlarsa ondan
hr nooir? ... Ben hi.ç dururum ... 
recrübei tarihçeme isti.na-den ka 

Bir k1z zehirlenerek 
oldü 

Beyoghrn<la, M~tiyet cadde
si.nde Santral apartimanmda ika
met etmektie O'lan Melâhat kinin 
zannile zehirli bix komp~ yut -
m~. kaldmldJ.g1 Beyoglu hastaha
nesinde Olmü~tür. 

fikirlerine esbab1 mucibe gaster- Nihayet, dônü§Umden taro bir- - Oooo, ho§ g.eldtniz Kemll 

K t l ih
• 

1 
da salâh:yct1 vard!r. 

onserva uar ar 1 cser er he- 1 3 _ En mühlm mesele halkm f;a:ll 

YC:!-inin t_eê_e~ülü münasebetile f Odedigl. b.lrkaç yü.z bm liramn kimdell 
Turk ~1k1 u.stadlanndan Hama. lahnacag1chr. Bunuri halka iadesi tat ' 
mîzade Ismail Dede ih ifali dün bikat baklmmdan mümkün gôrülme • 
saat 16 da Taksim Belediye Gazi- mektedLr. Ancak bu pararun depo sa ' 
no9Unda yapil~tir. hiplerinln h.esop ùefterlerl tetklk edl' 

Îhtifalde Vali ve Belediye Reisi le1ek yùksek narhm cari oldubi miid' 
Lûtfi Ktrdarla Ordu Müfett~i Or- det zarllndak1 sat!ilari mecmuu Uze • 

• 
1 

i . 1 rinden kendiler!.nden tahsil edilertJ 
gen~ral Fahretttn A.tay, dare~ jKlZllay veya Çocuk Esirgeme KurUJtl" 
Ôrf1ye Komutani Korgeneral Ali cibt hayU" müesseselerine verll~ 
Riza Arlunkal, Berlin büyük el. kabildM:. Bëylece fazla ti,yata odun V 
çimiz Hüsrev Gerede, Bükr~ bü... m~ olan halk da tatmln edllmi~ oa ' 
yük elçiimiz Mamdullah Suphi cakt.ir. 
Tanrièiver. eski Adliye Vekili Fethi Odun me.ielesi üz.erinde alâkadar1" 
Okyar Birind Umumt Müf<?W~ lrtn mütalea v-e noktai nazarlar1m_bli1: 

' lece kaydettlkten sonra, Fiyat Mut11o 
Abidm Ô;z;~en ileJs.~a~bul ~e?us.. ka!)e Komisyonunun dijtcr baz1 maddl' 
Jan,. Elmniyet Muduru Kamiran 1er üzerindelcl çal1.imalar1na müteal ' 
hazrr bulunm~lardir. lik bau iddialan da kaydedelim. 

Se kin bir saz hey{!ti Îsmail De· Maltlm olduitu uzere Komlsyon be ' 
. ç . . . 1 yaz peynire âzamt !iyat koymak !çl' 

denm kiymeth c:;erlenm ça;m~- tte istihsal tnllltak.alarma memur con ' 
hr. dererek tetlcikat yapli.rm!i, bir ~'' 

defa da mahallinden rnalûmat lste ' 

( siz BEL~ 
m~tir. Odun mLSalinde oldugu gibi Pt! 
nirde de gerek mahallinden verilen fi' 
yatlarm, egrek memur r~porunun .,.r>' 
Ili malûmata istinat etmcsi ihtimali 1-
leri sürül.mektedir. Hattâ Komisyon~ 

Ekmek mikyas1.. :izamt tiyat koyduitu knudura, ,a~ 
• 
I talyada halka günde 200 gram kuma~ ve bir k1sun gida maddeleri rn" 

liyet flyatianrun tahkikinde de kis!l\e' 
ckmek verilmcge ba~land1g1 de olsa yanll.i malûmata il;tlnat edil ' 

malûm. Vâkta ba§kasmm felâke. _ ...... 
t . · .. t l k d - d - .1 A ml.$ olmas1 da imk!nsiz say1lmamBJL~ llll us e emc ogru egi . m · . . otf . · . . d1r. Bu ibbarla Kom!syonun f1yat 
n~a b1z Italyan do~~l~~muz 1ç1n ~a. kir baddine alt bütün kacarlaz1Jl.-, 
ktkaten bundan buyuk mahrum1 -1 mahallerinde etrafü ve mUteaddit rfll' 
yet dil§ÜDemiyoruz. Dü~ünülsün murlar tar:ifmdan ~tkika.t yapb1'111' 
ki muhterem italyan dostlanmu ra..k, bir daha güzdea ceçirllmcsi fsf ' 
günde ancak 200 gram ekmek yi • dall corülmektedir. 

meyi fazla buldugundan m1 beni buçuk ay sonra emelime muvaffak bey, dly-erek yol gosterdi. 
.... bilhassa bu ~ içm evine davet e. oldum ve ik.i gün izinle 1stanbu1a Elimi s1kat1Iœn gozlerinin içirne 

diyor? :ndim. b k rd avata Ta y ru ! yccekler. ----r..---
Bono sahtekârlar1 

mahkûm olàu 
llalbuki kalkqtiklar1 davalan 

ba~armak l.çin kaç fU'm ekmek ye
1kincisi birindsinden daha mü. Annemi, k1smen bu i§ten haber. 

a iyo um. Ne maksatla geldigi-

him: àar ettikten sonra, yine aynen ge- mi biliyor ll1lll, bilmiyor mu diye 

K l
, · ""n seferk; g1'b1', h,.tal1k karard1glt bir fikir edinmek istedim, fakat 

c 1zimm se ami var• d1yor. Bu .- • .,.. 
üç kelimclik cümleyi faila d~il- zaman, üç kath evlerinin merdi- muvaffak olamadun. 

Yazan: IRFAN DOGAN 
Edebî Roman: 20 nür9e'm, sevincimden deli olacagim venlerini ad.Imlamaga b~larum. Salonu geçtim ve misafir odas1-

diye k-0rkuyordum. Evvelden haber vermedi.gim i. nin kap1smda annesile kar~la,
Bu bedbinlik~ o kâgit parçasuu {'ze ugra, mufassalan kon~ahm. 

yirtaicag1m sirada, gôzlerim, bq- Kizim1n selâml var, ben de gôzle· Üçüncü olarak, ikincinin deva.. çi.n, kendilerini ra.hatSJz edecegi- hm. Ayni mülte-fit s0z1er1e elimi 
m1 geliyoroo: • mi dü~ünüyordum. Fakat ba§k:>. sik1p beni içeriye aldl. llk rnahiyetindeki ii.ki kelime üze. rinden opemtl .. 

NADiRE Hayat'm selâmt alel'usul mü ya. türlü hareketime de lrnkân yoktu. Mektubu ald~g1m gün bende ha. rine tak11di: 
Oglum Kemal. diyordu. 

Biz insanlar ne kadar t.uhaf1z. 
Bu i.ki keli~. bana, ôlüm derece. 
sindeki hastalan dfoilten blr se. 
rom tesiri yaph. Bu m~ilt hita
bm sonu, herhakle ürnit ·ettigim 
kadar a<:t olamazch. 

Su içer giibi satirlari içtim ve 
üstüste be1ki on ~ defa okudum. 
~oyle ctiyordu: 

•Oglum Kemal, 
•Boyle ciddî bir meselenin mek. 

tupla halline imkàn yoktiur. i.stan. 
bula izinli geld1gin zanw.n evimi 

Bu satirlari okuyunca, günler. zùm~i, yoksa fik.i.rlerim ona da Elektrik zHine parmag1m1 gotür. sil olan kuruntular bir anda kay 
denbel'Ï beni bir harabeye çeviren bahsedil<ligi i.çin bu bir iicabat dügüm zaman, ~çeride çalmas1 là. boldu ve ferahladtm- Yarun saai, 
heyecanlar derhal sllindi ve ken. 1n1ydi? Eger alelûsus ise hiç bir 1 7.1mgel~n zil, kulakla11i.mda ak'is-, kadar umumî ve beylik sozlerle o· 
dimi, kaybedilmek .\izere olan bir ~e yara.miyordu· Fakat, fikLrleri- Ier uyand1rmaga b~ladi. yalandik. Ben, daha ziyade, Nadi. 
iiarpten muzaffer çLkan galip bir me bir mukabele olarak gaster!l.. K1sa bir bekleyi~ten sonra, kap1~ re hammm ve kiztrun k-on~mala-
komutan mcvkiinde gôrdüm. yorsa fevkalâde bir haldi. oin üstündeki buzlu ca.mlarda, so. nm dinliyor ve: cEvet, hayrr, ta-

Ne yazik ki, bu galfüiyet ile be· ' t~e bu dôl't sahrllk mektup ba- fada yanan elektri.gin mat Lfit~lan biî, muhakkak: vesaire• gibi sôzler
raber, içimde bir taklilil kuruntu.. na hem kuvVi:!t hem kuruntu veri- belirdi ve bir terJ.ik sesi gel<li_. . le tek kelicmeli mukabelelerde bu
lar belirdi. tlk olarak aklum §U yordu. Ve tam on gün fJrsat kolla.. Acaba •Ü• mu, yoksa annes1 rot lunuyordu.m. Netioeyi sab1rs12hkla 
kUr<:ally-0rdu: d1m. Henüz yakm bir zamanda 1s- diye d~ünürken, aç1lan kapmm bekledigim için, bazen tasdikleri, 

Acaba, diyordum, Nadire hamm tanbuldan ayrild1gun için, istiye- arkasmda Hayat'1 gordüm. yalniz bir bél§ i_§aretile ya.p1yor· 
bu hislerinde samimî mi? Yoksa cegim izinin veritmemesinden kor- Yü2lünd~. tarif edemiyeœgim dum. 
uzun bir mektup gon~rio. menfi kuvordurn, bir sevinç ·alâimi belird.i ve: (Devanu var) 

meleri lâz1m? 

Gozümüz yok! 

G azeteler tahilere yüzde el -
li zam bindigini yaz1yorlar. 

Giizümüz yok! Zalcn (benzinirn 
yok), (mü§terim var) gibi terane. 
Ier ve bu iicretler kar~1smda tak • 
silet'e binen yalnu zam! 

Y anan canlar 

G azeteler besap ediyorlar; 
yanll§ <>dun narh1 yüzünden 

odun alanlar yartm milyon lira faz. 
la vermi§ler. Gazeteler bu para 
ne olacak? diye soruyorlar. 

Dnha kq l!elmedi ki.. Odunlar 
yanmad1, yani, geri verilcbilir. 
Fakat kim geri verecek? Orasi 
dogru: 

Zira, vâk1a <>dunlar yanmach am· 
ma, oduJl alanlar yaad1! 

CIMBI% 

Bundan bir müddet evvel iz.n1il" 
de sahte bono tanzim e<lip 3348 1" 
ra 28 kuru§ tahsil Pderek payla§~11 

Tevfik dün agirct:za mahkemes 111d' 
2 sene 1 ay hapse, Mchanet ile t 
tflm. de 2 §'er sene agir ha.pse mSl1' 
kûm edilmi§le:rdir. 

Sah günü Çatalcadal 
bu y1hn son hayvaO 

serg1s1 aç1hyor 
Vi1âyet Baytar Mü.dürlü1tû 111!~ 

fmdan hayvan nl'slini 11·lah • .. 1hl11 
$' 

da halkm11z1 t~vik <-tm'!'k ~ "5 
11 

dile her yLl <.ç1lmakta olw :·"IY"·~ ~ 
sergilerinden bu v1la ::-it CJ]-i.n 111

11
il 

7
. . . s , ..-iJl'I 

sonuncusu ayin :.•!{': :au • ,•• 
,Çata!ca ·11:.MaS~ ~n-Ot"kezin:l~ 9Ç· 

caktir. ·.) 
Sergiyi ~aza ka~"l\1ak:i.rr.• SJ" 

• T~ bir nuluW'lt -c:~a~llt• 
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(iiMDiLi~ .r=D'AGARCl~JJ' 
H . 1 • H 1-1 ksin euKAoAR ·-~~ -~ Tasarruf Bonosu 

as ta es1r er1n a 1 a Balkanlarda Yazan: Osman Cemal KAYGILI Al k 
rnübadeleleri beyanati kaynayan Ediplerin imtihan1 ma ta 
lngiliz ve Alman ma- Tarn bir muvaffakiyet ihtilâl kazan1 le ~;;~:u~~::m~~:~\~!~i f::~!~~i:::.:::~. d;~e: Ace 1 e Ed in i z ! 
kamlan aras1nda baz1 elde etmek için Avru- Yazan: MURAD SERTOGLL 1mtihan e::lilmekte olan rnusiki· uzun y1llar ·~idir. Bugün b"§-

mü~külât ç1kb panin istilâsi Jâzlmdi 1 - •. ciler gibi edipler, ~airler de im- hyacak boyle bir imtihan, en 

1 
. G cçen N1san ve ~layts a~ tJihana tutulmali im.~1 3§~1 on y1lda ya biter, ya bit· 

liess'in iadesi ta
lebi tekzip ediliyor 

V ·uigton 4 (A.A.) - ngiltere· . t v· N. a~ ' larmdan sonra Yunams • yi amma Selâmi, bu i§ çok, mez. Meselâ senin, yahut a· u' 
nin Amerika Sefiri Lord Hal.fakc tan ve l'ugoslavya, Alman • i. hem de pek çok uzun sürer. Ma- n.un veya bir b&§kasmm on be· 
gazetecllere beyanatta bulunaral talyau • !llacar ve Bulgar ordu lûm a, edipler, §&irler, hele hi. §er, oruzar cildi bulan ve belki 

Londra 4 (A.A.) - Resmen bil· 
1lir>ld:gine gore eisir ap yara!t • 
larJa agir hastalarm memleketle. 
line iadest mesele6lnde son daki • 
loada baZl rni.4kiilât ÇÙ<lml§llL Al. 
lllan hükùmeti mübadcle edilecek 
Alrnan grupunur. t~akkülüne dair 
baz1 ti.lepler ilE:ri siirnnüïtür. 

dem~tit kl: lar1 taraf1ndan tasfiye edildik - klâyeci ve romanc11ar, In(!Sikl- 00 geçen romanlanruz1, mü-
·Tam bit muzafieriyet -elde et. ten sonra Bnlkaular meselcsiniL ciler gibi kolay kolay ve pek pek meyyizler birer birer kaç ayo:\a 

. A . •iJ" 1• 1'.Tihnrin lehindc olarak bittigi. yar1m saatin içlnde i.mtihan edJ.. g"zden g,,,.1·rebi"lirler'. mek içm vruparun Ili• as1 az1m. u -y 
20:dia edilmbti. Ben, muhtelif lemezler. . 

dtr.• • OillU!l için, Selâmicig1m, e-
ve>iklerlo yazd1g1m yazilarda Musikicilere ol .... ·gu· gib1· bun- 1 d ... 

Hitler'in nutku 
uou. ker senin bu teklifin a ay egl! 

Balkanbr i~inin üyle kolay ko· !ara da bir k•,. sat1r ""Y okutup 
• · · _, .,... de ciddî ise ve bu imtihanlari lny tasliyc edilemiyecegmt v• bu sat1rlar1n içindeki edehî ka. 

glizü pck, koyu milllyetperver Ide ve san'atlan sormakla i' 
ve cür'etkâr adamlar olan Yu · bitmez. Çünkü o zaman bu ~air, 

gerçek can ve gonülrlen istiyor· 
sa.n bunu, ~ilik yaln1z teli.f 

eser &ahipl.eri.ne t&hsis etmeli, 
yalniz rœnanlan degil, piyesler, 
hlkâyeler, hattâ makaleler, ha\

tâ baz1 ~iirler de dahil oldug:.i 
halde bütün .odapte, intihal ve 
~ramento sahiplerinin im\i.. 

hanlarm1 daha uygun, daha ge
ni~ bir zamana b1rakmah! 

Müzakereler devam etmekt-e !se 
de has!ahane gcmilermin bugün 
Yola ç1kam1)"a<:aklan muhaH.ak • 
tir Allll1anyan:n Hess'in iadesir.1 
l6\'edigine dair dola§an ~ayi~lari 
bu,gün yap>lan te$UÎ beyanat ïle 
k-atï surette tekzip edilmi~tir. 

(Ba§makaledcu devam) 
rmdan blç blr 1ey bilmiyorduk. 
Tchlikenin bu kadar bü) ük oldu
gunu vc yaln1z Alman)·anm dci;il 
A vrupa01n imhas1 tehlikcsini de 
bu kadar yakmdan 5a\"U§lurdugu
rnuzu bllmiyorduk. Bunu bugün 
süy li)·ebiliri1n.• 

nanhlann ve Yugoslavlarm el- edip ve muha.......,lerin bir orta 
lerine geçirccçkleri firsatlardau mektep talebesinden fark1 kal-
daima islifadc chncge bakacak.. maz ve senin i.stediJjin netice de 
lanm kaydetmi~tim. Hele Al - meydana gelmez. Bunla.nn im-
mau ordu>u Rusya harbi ile ug· tiharu, kendilerinin ~imdiye ka. 
ra~maga ba~lad1ktan ve bura • dar meydana geUrmÏlj olduklan 
lardaki kontrol vazilcsi Bu! - bütün ererleri birer birer goz. 
garlara ve llalyaolara kaldtk - den geçirmek, incelemek ve ona 
tan sonra bu i4"in i<:in kaynama. "ükse!< Mühendis 

"& Teknik Okulu 
müdürlükleri 

llalâ Rusyadan ahnnl1~ oJan a -
razidc hummala bir faaliyet ile 
çah§ilmaktadir. (2~000) kilomctrc 
uiunluguuda dcmiryolu tekrar i~· 

letilmege b&§l&m1~tir. (15000) 
kilometrclik ray Alman hatlar1nm 
aç1kh[:tna uydurulmu§tur. Yâni 

mn daha bariz ~eklller alacagm1 ll••••••••••••••••••••••im•••I!!! 
yai:m1~t1n1 •• 

MakedoD)0adnn olsun, !jimalî lnhlsarlar Umum Müdürlügünden 
Yugoslavyadan olsun !llihver j;•ilÏmmiiÏimiiÏii••mmml.m•••••miÏilm••••.; Ankara, 4 (lk.dam Muhabirin· 

den) - Yüksek Mühend.is Mekte. 
bi Müdür~üne yfrz lira maa~la 
Derniryol mü.d.err>s!oCriJlden Tev· 
lik Ta.ylan, 'I'eknik Okulu Müdür. 
lùi[üne mezkûr okul éigretmenle
t'!!Wn Atû Tansu.j! tayin edilmil;
lerd:r. 

bir taraftan harp devam ede.-ken 
diger taraftan nafia faaliyctine bir 
fastla verilmrmi~tir. Esasen bu i.ki 
faaliyet birbirinl tamamlay1c1 ça • 
hljrnalardir. 

Yalruz askeri hareketlerin de • 
gil urnumiyetle harbin Almau za. 
fcrile biteccgine Uillcr ku~vetlc Sovyet tebligi 

(Bq tarai• z ncl sarlMll ve kat'iyctle inanmaktadll'. itt< 

sansiirünc ral°inen ~itndjye ka .. 
dar bir çok küçük. büyük sabo· 
taj ve suikast habcrlcri geldi. 
Zaman zaman Bulgarlar !11ake. 
donyada bir çok idamlnr yaphk
lar101 ilân ettiler. Belgrad so • 
kaklaruida illdüriilen Alman za· 
bitlerine mukahil 50 Yugoslav•n 
kur~una dizildigine dair Berlin 
baberler .-erdi. 

Clnsl 

Galv:lnlzli 2 1/2 cm. 
lrutrunda boru 
Ayn.! maKtada :rancm mus. 

• • tevkif • 
• • dirsek • • • T. 

Yangtn malzemesi 
Flç1 tapas1 120XU·15X8 
Ba~ çemberi 
Koltuk • 
GObek cemberl 

Mu0amba d•kme!le mahsus lplik 

Pazarhk ~ek Il 
Miktan G lrU SaaU 

) 
250 metre ) 

3 adet ) 

3 • ) 10/X/941 9.50 
10 • ) 

10 
' • ) 

14 kalem 10/X/941 10,20 
300 adet 14/X/941 10,30 

100 Kg, 14/X/94l 10,35 
100 • 14/X/941 10,35 
100 • H/X/941 10,35 

1000 metre 14/X/941 9,30 

ltruza ge~l§lir. Maksad1 K1nrna bu noktada Çorçil ile Alman l;lefi 
Y.aptiklan taarruzda Almanlart ) muhtelif ve. ztd istikametlerde fa·• 
l'andan vurnna:1ct1r. kat ayni fikir üzerinde birlc§tnÎ§ 

Moskcwa 4 (A.A.) - Royter: oluyorlar. Çéirçil de Büyük Bri • 
t\usbr, Murmansk ~in:al limamnm tanyanm kat'î ve nibaî galebesin -
llarh1nda kilin bir nehrin sahilinde den emludir. 

Fakat dün Sofyadan gelen bir 
baber, §imdi)·c kadar cere~·au e
den bu ne.-i isyan harckelleri • 
nin en büyligünü hi7e bildirmi~ 
oldu. resml Bulgar ajunsi hepsi 1 - Yukandaki maneme liste vt nümune mucibince pazarhkla aahn 

ahnacakttr, 

ct!reyan eden bir muharebede AI. Bir halde ki bu iki ~cfin 
lllan kit'alanru ezici bit hezimete nuluklarmdan sonra bcrhangi bir 
ll~ratm1ljlard1t. sulb yolunun aç1lnulj olma" im · 

kânt mevcut det;ildir. Sulb bir ta. 
Yunan çeteleri raf1n •·eya iki tarafm g'lllebe hak-

(Bq1Anf1 l lncl aarl:ulal lundaki ümidinin gev§emesi ile an. 
tak h'r Q>k yet'l<'rde ibinalari 1le cak tabakkuk sahasma girebilir. 
geçirrneg., 1e~"bblis etm~lerdir. Balhuki muharlplerin iki büyük 

Buigarlardan 19 ki§i ôh~tür. tefi de istikbalden zerre kadar Ü
Yunanhlardan kaç ki:;t Oldügü t>el. li _ .. mitsi-z deiildir. Binunaleyh harp 
t"' d [tibe de ka,y1plan pek buyuk· bu k•:i ve gelecek yaz da de•am 

uTr. ed y 11 r be etmete mabkûm gibl gorünmek -
. .. aa l't'~z en unan 1 a_ , . ~ tedir. 
~ uz kt~, kada.r vard1. !He.psi de 1y1 1 . , . 
Siljhlanm>!jh Bunlar Setànik çev. Ber Hitler Amer1kadan ve l\lLS. 
resinden \'e . Strouma'nm bahsm· ter Ruzvcltten hiç bahsetmeml1 • 
dan g.>lmi:ileroic ve ba.:ihca hedef. tir. Bu sükût çok dikkate deger. 
'.er' l<sat, Adousta, Proshen ve Anla~1hyor ki Almanya yeni diin· 
t>levna k<iylen <>lmwjtur. yay1 en ufak bir §ek1lde tahrlk e. 

Alman tebligi 
(Bat lor.>ti 1 (Del !l&;Jfada) 

dun Leningraddan 20 kilometre 
~~d uzakta buunan Carskoye. 
""lo'y u alm.Lljlardtr. 

debilccck bir kelime •arfetmekten 
çckinmektedir. !\lister Ruzvcltin 
çok ha~in ve ~iddetll bitabeleri 
olduguna gore, Hitler tarafmdan 
bir cevap ve mukabele berhalde 
çok mülâyim bir dil ile yap1la • 
mazdi. 

Hüseyin ~ükrü BABAN 

tüfekler vr tnitra1yi;7lertc tnil • , 
sellâh olmak üzere 590 ki~ilik 
bir Yunan çetesinÎl\ Drama vc 
ci,·arnu basmal:a \'C resmî da -
ireleri i'gal ederek Bulgaristau 
aleybindc bir isyan ç1karmaga 
teschbüs clmi' oldugunu bildir· 
di." Bu çcte il; Bulgar ordusu a· 
rasmda saatlerce hakiki hir mu
harche cereyan etmi~ ve iki ta_ 
ra( da 1nühi1n kaytplar ''erdik .. 
tcn ~onra çete da~1lllrn1~hr. 

Bu hareket Balkanlarda ihti· 
là! kazanlarm1n kaynamakta ol. 
dugunu \'l' daha geni~ ve vahim 
bâdi.elere infüar edilmek lâZ1m 
geldigini aç1kça giMcrmektcdir. 
Hele k1"n ilerlemesi, aç ve muh
taç halin tahiî olarak mahalli 
otoritclerin ale~·hinde büsbütiin 
k1•k1rhr. Karh Balkan daglorm
da· buralartn yabaue1s1 tcnkil 
kuvvetlerinin ve ordulartntn ha. 
cekrti ise son dcrecc güç olur. 

Elhasd Balkanlardnki ZO mil· 
yona yak1n gayrimen1nun hal -
km bu ~ idare edilmesi Mih • 
,..,, lçin çok yorucu bir Î§ ola -
cakhr. 

Daha §lrt aide Buz denizi luy1la
r1nda muharebeler devam ediyor. 
l:teJsinkiden a!tnan haberlere go · 
~e Alrnan ktt'alan hüyü muvaf -
lial<lyeller kazanarak eski Ru.s-Fin 

ll<iudunun 75 kilometre kadar 
l~k1nda bulunan Liesta nebrini 
llC<;rne~e mtvaffak olm~lard!r. 

IL . .-.-=-A=s----k=e==r=t ....... v=-a-=-z_ï_v~e~t--=-al 

flu19ar Nafia Naz1-
Kirim harbi ba§liyor 

(ll•• &anft 1 llMi sa71'ada) \ leri ~in ~ir mukabil taarrW:f geç· 
r1n1n nutku arruza kalk~l~ i:seler, bu her mek 1mkam ve zamam henuz hu-

(llaf iant1 l 1ncl ....,,,....) ~eyden ziyade Kmrna kat"§! muh. lûl etirmnni~tir. 
t· Vasirev, B~arlari, mi.lrverle lt. terne! Alrnan taarruzunun ba~a· ~imalde bir ik: yeni Fin muvaf· 

1'faka oovkoden sebepleri izah e~· mak üzere olduguna dair Sovy-et. f~kiyetlne l'agmen Lernngrad hâ. 
!Jqien aonra. Bu}garlarm, büyük 1 lere ma!Cimat geldlgine delâlet la kuvve~le tutunmaktad1r Al· 

llritanyanm tazyiklne bayun egmi. eder. Ahnan ordulart bu taarruz- manlar da buradakl Sovyet mc
;:ekl_erini siiylei;n~ Bu.lgar • Sov !an timietmeden, bu noktada ·~- k~vemetinin çok yüksek old_ugunu 
~ hlunasebdtlerinden bl>hseder. liren Sovyet tehhkesini bertanf 1tiral ebmektedtrl-er. Bu g1d1§le ve 
.: _de, Bulgarislan:n, Moskova i et.noden Kmma katjl harekete mevsim ilerledikçe Lening~ad'in 
g- h!Jerine mukavamet edebikli· · geçemezler. Ahnanlar tarafmdan ~gali ihtlma. 
mil!' ve bun.dan 900ra da etim~e Îki tara! resml tebliglerinin son li zayrflamai(a yüz tutacaktir. 
\'e ~~aff~k. olacag1ru tasrib etml§ deTeœ kisa ve müphem olmasi, • • • * 

s:;'~hr ki: . Harkof istikametindeki Alman ta· 1'" "" s• 
y ~ "Y'Ct Rusya • Bulgar~tan arruzunun in~af edip e~edigini .... 1 
du, ~e Bo ~1a:a ?1~ak istiyor- ve ayni istikameti muhalaza edip ... 
li ._ 05kova hukûrnehnm, Sofya ed'"' . b"lm · · k. 

II - P!l.Zarhk, bizalarrnda eôsterilcn gün ve saatlerde Kabatasta 1evaz1m 
~ubctlnde müte~ekkll altm komisyonunda yapûacaktu. 

m - Liste ve nümuneler ber eUn Olleden eonra aôzQ geçe.n 1ubede cô-
rillebillr. (8894) 

o. Oemir Yollan lslatma u. M. llânlar1 
Muhammen bedellerlle miktar ve vlllllflan llP&ida yazt4 lkl grup mal· 

zeme her 11<up a7n. oyri lhale edllmek üzere (13/10/1941) puartesl günù 
hizalannda yaz1U sn.atlerde Ha7darpasada Gar binu1 dahiUndeki komisyon 
tara!1a.dan açlk. ekailtme usulile satin ahnacaktlr. 

Bu ilje gümek isteyenlerln ber grupun hiz.asm.da yazih muve.k.kat te. 
minat ve kanunun tayin ettili vesaikle birlik~e ek::iiltme 1ünü saaUne kadar 
komisyona müracaatlar1 1Az1mdtr. 

Bu î.se ait ~artnarneler komi.syondan parast.z olarak: daiJ.ttlmaktadir. 
1 - 1000 kilo Toz ni.iad1r: Muhammen bede1l 950 lira muvakkat temi

aati (71) lira (25) kuru1 olup eksiltmesl saat (14,30) on dort otuzdadtr. 
2 - 500 kilo Kahp Ni~ad1r munammen bedeli (300) lira muvakltat 

teminati (22) lira (50) kurus olup elcslltmesl saat (15) onb~tedlr. (8628) 

T eknik Okulu Satinalma Komisyonu 
Ba§kanhg1ndan : 

Ylld12da bulunon okulumurun 499 tira 26 kurt11 ke1i! bedell Hamam kaza
nl ve teferrüalt l&rn!rati 6/10/941 tulhlne .-...Uayan paz.arteal cünü saat 11 
de GtimU,Suyunda Y. Milhendis Melctebi mùhasebesinde topl.anacak olan to
misyonumuzda pazarhk.la yaptinlacakttr. 

ilk teminat 37 lira 4~ kuru,i_tur. isteklilerin i"rlnam•:rl gonnek ve ilk te. I 
mlnatl yatumak llzere Ylldudaki okulumuzda ve pazarWc günü de Y. Mil-
!iendls Meklcbl mûhasebesinde bulunmalari. (8391) 

Gümrüklerde hurda e~ya sat111 
Istanbul Gümrükleri Ba§ Müdürlügünden 

istanbul Gilmrük Levazun Telkilc memurlujwlda m<>vcut 82 k.al.emde 
987 lira 39 kuru1 muhammen ktymett8k1 e§yalar 18/10/941 pel'liembe cünü 
saat on<!• milza~e ile satllacaktU'. Tallplerin ~a.lan conne!< liûre adt ,.,. 
çen memurlup, almat llzere de muay:ren cün ve saatte % 7,5 pey akçeslnl 
hamilen Bafmùdilrllllt sattnalma tomisyonuna mniaœa;Ian. (8771) 

Istanbul Nafia Müdürlügünden: 
8/10/941 ÇA1'Jamba &ilnü saat 15 de istimbulda Nafia Milclürlütü eksill.. 

me 1<omisyonu odaamda (1999.35) lira loeilt bedeW t.la.nbu! Erltelt ôtret
men Okulu tamiralt açtk ek>iltmeye konulmustur . 

.r.tuJcavele, ekslltme, Baymdtrlllc iflerl genel, husWll ve h!nnl pr1:rwne-
1er!, proie kelilt hulàsasiyle buna mütieferri d.i~er evrat daireslnde gOrülecek
tfr. 

Muval<kat teminat (ISO) liradir, 
isteklilerln en az blr taahhütte (1500) ltr&hk bu !Je benzer if yaptttma 

dalr idarelerlnden almtJ oldugu vesiJtala,..d lstina.c:len Istanbul Vili;rellne ml>
racaaUa ek;lltme tariltinden tatu Ciinleri hariç (3) giln evv<!l ahnmtJ ehli· 
ye\ ve 9U yt11na alt Ticare! odas1 ve.;ikalar1 ile gelmeleri. (8213) 

U«":lrnt>t 194n iki.t .t . d e!:m .g1ni ' "m1ze llll an b1. lt ane, v- lCl ~r1n e . .. . 

"! edttigi notanm bedefi 'bu idi-• rakmu.yor. Aù.'llanlarm tian ettik- 5 Billi.Nci TE&RiN Kad·'-"y~üh-ilrdTEar§EcKXaddtleslkm· de 2/10/1 SES • SES • SES tir~ asilev, ru.tl.kunu fiiyle bitirml§. leri me?h~rbtaarrudaki~ar~:n ~;!let 1 8.30 Proram, saat ayan, 8.33 Hali! ~- "' 
merkezm1 ura "uvve. rin program. B.45 Ajans haberleri, 9.00 Ha- 041 ak,aml evune g>derken elimdeq E E 

Ya~F'.ger Bu'garistan Sovyet Rus- t"§kil etm<'si ~k imuhtemeld1r. 'lit progrom. 9.30 1'vln saati ·;intam1 çarpan lki J."\hs1 derdest vc S S 
l~krm parlak vaidlcrine kap1lsayd!, Merkez cephesinde .hemen he- 12.30_ Proa-ram. saat ,pyan. 12.33 Saz ·a.ntam1 iac!e <'"tmek suretlle RJZ3pa1a J 
t'·h•ar·k ?oyunduruk attma gimiek men bir aydanberi mütemadiyen =rien. 12.45 AJam .haberler i.13.00 karakolu zab>laslmn gôsterdig; faallyel E BE D AC:: K 
~ l . bsed' faksu11, :>ark1 ve türkùler. 13.30 Radyo ve dlrayete alenen te}ekkür ederim.. S Y 

kit•.! es·ne maruz kalacalott, Rus bir Sovyct taarru:rundan ba 1· salon orkestr...._ Sümer Bank memurlarindan S 
,.._ a arinin Bulgaristana girmesi liyor. Almanlar da bu cephederni.>- 18 00 Progra a 1 MÜEYYET EDiZ E E 
"1<lhllek(l!irn.i . 1.k1•1. . ' · m, s a ayan. 18.03 Rad. 
Ille . z t9 1 a mm 90Qa er- dafaa ile ikt~a ettik.lerini bi.'ldiri- yo caz ork..,,trast. 18.40 Fasil hey<otl. 

~;mek olacaktt.. yotlar. Fakat Mare~al Timoçenko· 19,30 Saat ayan, Ajans naber1"t!. 19.45 S S 
1 T 1 Z /\ R. · nun ku.manrlasmdaki Sovyet Ol'IÎll· Serbes! 10 dakika. 19.55 Film muslkiai. ( N 1 Ç E y O ) 

'r· J.anrun, mooelA Smolenslt'l geri al· 20.15 Kon~ma. 20.30 Kanslk sarktlar, 
1 '•nderecnhma111 çoklcgu do • 21.00 Zlraat talcvimi. 21.10 Oyun hava.. S 
~Ytsile •Son seler ,_,_" t f ika.. mak gibi esaS!t bir bamle yaprna. lan, 1Brk1 ve türküler. 21.35 Ankara al 
"•tt1 k • "'"lll1 e r malanrun sebebi, herhalde bir tu- E oyamad k. Ok _, :rarll1'lnnm neticeleri. 21.45 Dans m6· 
d• .. . • • u,yuc ... aruwz.. """a "';-eidten -kïnme1e.-idir. S ""S 11 ozür dderiz. -.. .......,..~ ..,.. zigt. 22.30 Saat ayan, Ajam haberleri. ,:, 

F.l>asen oanrutnUlCa Sovyet kuvvet. 22.45 Spor ••rvisl. 22.55 Ka~. •SES• 

s 
SE~I 

ikinci 2l mllyon lirallk T asarrul Bonolar1 yurdun ber 
kii§esinde •all§a ç1kartlm1§br. Bu bonolar1 almakla ace. 

le edinù. Çüukü sah§tn bugünkü §ekliue naz1ran bu 
Bonolartn da evvelkiler gibi çok lu:.a bir 11:aman içinde 
aattltp bittteéine fÜphe yoktur. 

YURDUN MENF AA Ti; 

SiZiN MENF AA TÎNÎZ; 
Tasarrul IODOID Alman1zda 1r. 
En zaruri ihtiyaç maddelerinden batka hiçbir §•ye pa. 

ra vermemek, para artrrmak ve bununla Tasarruf Bo-
nosu almak vazifemizi yapmak vc ~absi menlaa!lerinizi 

korumak dcmektir. 
• 

DNDTMAYJN KI: 
Tasarruf Bonolan has1la tiyle milli müdafaamum artan 
ihtlyaçlar1 kar:idanacaktu, 

e Faiz Pe~indir. 

% 6 faizll ve bir seue vâdeli bir Tasarruf Bonosu almak 
için 94 lira ôdiyeceksiniz. BWla mukabil bir seue sonra 
100 lira alacaks1n1Z. 

• Bono Fiyatlan Her Keseye Elveri§lidir. 

Tasarruf Bonolari 5, ZS, 100, 500, 1000 lirahk parç-.. tar 
halinde sati~ çtkartlm~hr. Kesenizin müsaadesi nisf>e • 
tin de siz de 1>it tane alabi lirsin.iz. 

e Bonolar Art 1 r ma · ve Eksiltmelerde 

Teminathr. 

E"-..:elce 1at1lan Tasarruf Bonolariyle ycniden. sat1~a çi.. 
kartlan Bonolar arttrrma ve eksiltmelerde aatl§ kty. 
metleri ilierinden teminat olarak kabul olUJlmaktadrr, 

Artarma ·11 Ellslltmeye Olrenler 1 
Para yerine Bono yatrrma kla i§inizi daha k-Olayhk ve 
kârla yürütebilirsinis. 

e Vergi ve Merasim Yoktur 

Tasarruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve mü§kiilàta; 
. faizleri hiçblr yergi ve resme tâbi dcgildir. Bu1'1an bü. 

tün bankalarla tube ve ajanslarmdan, han.ka bulunuu.. 
yan yerlerde malsandtkla rmdan, Milli Pi:rall&'onun res.. 
ml sah1 ci§Clerinden alab ilirsinis. 

e Paran1z Daima Paradir. 

Tasarruf Bonosu aldtktan sonra para,ya ihti:yacmu olur. 
sa bunu der bal bir ban ka:ra vererek i§liyecek faizden 
yüzde yanm fedakârltk 7apm.ak 1uretile ber &aman pa. 
raya çevlrmenù kabildir. 

Bir yil vâdeli bir 
Alh ay vâdeli bir 

tl' ç a:r vâdeli bir 

FAIZ 

bono % 41 

bono % 5 
bono % ' 

IETIBIB 
Paran1z1 en emin olan devlet kasas1nda 

kârla saklay1n1z 

Bir T asarruf Bonosu Al1n1z 

Deniz LeTa'IUD Sabnalma Komi1yon<.a llânlan 

Marmara Ossübahrt K. Sat1nalma 
Komisyonundan 
Sade Y agi llân1 

45000 
40000 

Tabminl tlyall 
kuru§ 

178 
178 

iLt lem1nab 
Lira 

5200 
4770 

Eksiltmelerl 
Gün Saat 

18/10/941 15,30 
17/10/9U 15,30 

1 - Y11kartda miktan yazili ik.i kalem sa<kyagi ayn §artnamede ve hi. 
ulanoda c&terllen Cilnlerde tapah .art usulile eblltmeye konulmustur. 

2 _ Sartnameleri, 4.5 ton ola.nm 396 ve d.Jf<?rlnin 352 kun.J.$ mWtabillnde 
komisyondan allnabilir. 

3 _ Eksiltmeye l~'lrak edecek isleklilerln, bu gibi islerle alâkah olduk· 
larma da.ir mahaUl Ucaret odalarmdan alacak1ar1 T!caret vcsiklaruu, yukar1 ... 
da bizalarmda 7azth muvakkat temt~atlari.le b;rUkte 2490 saytlJ kanunun 
tari!at1 veçhile taru.im edecekleri tek.li! mektuplar1n1 muayyen &'iln ve saattt:·n 
taro bi.r .. o.at evveline kacl.ar komisyon ba,ka111lgu.a venneJeri. (8690) 

Gümrük Muhafaza Gene) K. Sabnalma 
Komisyonundan : 

7 /BU..incite,rln/941 saU.. eünü saat L> de 1000 lira muhammen bedelle 400 
tane keçe belleme pazarllkla ahnacak'tr. ilk te1ninah 75 llrad1r. Sartname 
ve nilmunesi komisyonda he-rgün gôrü'.cbilir. Îstekli.lerin kanunJ ve 4ka ve 

teminat makbuzlarile l'Un ve saatinde Galata - Mumhane caddesl 54 nt•nia.-
rall dairode •a'wa'me ~cmuna gelroeled. (8770) 
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SAYFA-4 

Dort toptanc1 Kasap 
mahkemeye veriliyor 

Baz1 kasaplann Belediye Reisli
ginc müracaat ederek toptanc1lar
dan bir kJSIIumn kendiler ine Fiat 
Murakabe Komisvonunun narhm ... 
dan fazla fiatla eÎ sat.mak istedik
lerini ~ikâyet c ttiJderini yazm1~

hk. 
Bclediye ReiSligi bu ~kâyeti e

hernmiyetloe tahkik etti~tir. Ne. 
i~de 2 iopta.nc1 kasabm fiati az 
bularak et satmadlklan, ikisinin de 
klloda 2 kuru~ fazla fiat istedikleri 
tesbit oliul1m'U~ur. 

Bunlar adliyeye tevdi olunacak. 
lardir. 

DOKTOR ___ .. 

Ba$ - Di$ - Grip - Nezle -

- ---~ 

5 - B. TE$RIN -1141 

K1r1kl1k • Soguk Alg1nhg1 - Romatizma - Nevralji F eyzi Ahmet Onaran 
ciLofYE \"E ZÜBRE\"ÏTE 

MÜTEBASSJSI 
(Bab1tili) Ankara caddesi Cagal

of:lu Yolruçu K~e ba1mda No. 43 

V c Bütün Agnlan Derhal Keser, lsim ve Markaya Dikkat. MEVROZIN Y erine Ba§ka bir Marka Verirlerse ~iddetle Reddcdiniz. 
• .:- 1 , , • ~- • - : _ r •• , • •• ; , • :. • '.., .. .. .. -. ~ : . . ; :. ·.:· """' . . . . ' . .-: ,. " 

......................................................................... 111!' 

Istanbul Levrnm Âm irliUinden Varilen Hari ci Askerî K1taat ilânt [' 
Balnrkoy Sulh Hukuk Hâkim li.ginden: No- 939/1 

~ag1da ya:ull meva.dm paz.ar!JJcla ek&iltmeleri hizaL:innda yaz.lh gün, saat ve mnballerdekJ askerf 
m:i. korr.i.syonunda yapl.lacnkb.r. lfaliplerin belli vakltltrde <Jt olduiu komlsyonlara gelmeleri. 

satmaJ.. 

Cinsl ;Miktan Tutan Temin:ltl lhale gün, saa.t ve mahalli. 
kilo lir:i. / lira 

Hadunkoy, :êoy<ilik 
omerH 

Patates 
Patates 

20,000 2000 300 8/10/941 
Il c c 

'8 c c 
20 c c 

sa.:itd 18 
15 
11 
16 
16 
16 
JO 
18 
15 
u 

Kuru sogan. 
Pirinç 
Mercimek. 
Bulgur 
Odun 
Nohut 
Sade yagi 
Y~il mcrcimek 

15,000 
20,000 
75,000 
30,000 

120,000 
'150,000 
40,000 
10,000 
Ci0,000 

·U,250 
7,500 

30,000 
11,250 
6,000 

17,000 

* 

3093,75 
562,50 

2250 
833,75 
450 

2550 

20 • c 
20 • c 
20 c c 
20 c c 
13 c c 
8 c c 

Hadimkoy 
Ezine 
Ez\ne 
Ezine 
Ezlne 
E21ine 
Bolayir 
Kars 

(1200-8001) 

~ailda y1121!1 mevad.n kapah Eru'fla ek.siltmelerl hlzalannda yazI11 gün, sa.:it ve mahalerdeki ark.erf satm 
alma kor..isyOIÙarmda yap1lacaktir. Taliplerin kanunl veslkalarifo reklif :mektuplarir.i :i.hale saatleriru:len bir saat ev
vel ail <>ldugu komisyona vermelcrl. Evsa1 ve §art:cameleri komlsyonda glirülür. 
Cinsi Mlktan Tutal"l Tcminah Îhale gün, SJat ve ~halli". 

Sa.man 
Kuru !~ulye 
Gaz yagi 
Er kilimi 

kilo 
448,000 

27,000 
'15,000 

adet 4000:5000 

ea,vekâlet tebligi 
(&q tanta 2 not sar!ada) 

hangi istikametlere i§icyenlerin 
i;eyrüsefor yapabile~kleri bizzat 

valiler tarafmdan tayin olunacak 

ve Ba~vekilden müsaadeleri ab -
nacaktir. 

3 - Dcvlete ka~1 mukavele ile 
posta veya sair naliyat üasm1 

taahhüt etm!.§ veya edccek olan ve 
nafia ~aatm1 hâlen t<iahhüt ey • 

lemi§ bulunan e§has ve §irketkre 
ait nakil vas1talanna verilecek 

benzin miktan, gèirülecek lüzum 1 
üzerine, Ticaret Vekâletinin tekli. 

fi ve Ba§vekilin tasvibilc arttm -
labilir. 

4 - Sümerbank, Etibank, Top • 

rak Mahsulleri Ofisi ve Maden 
4.I'etkik ve Arama Enstitüsü ile bu 

müesseselere bagh te§ekküllere 
veya bu rnüessese veya te~kkül -

lerin yapln-acaklar1 nakliyah mu. 
kavele ile taahhüt etmi§ olan e§ • 

bas ve §irketlere ait nakil vas1ta
larmm seyrüseferlerîne ve bunla. 
ra verilecek benzin :n.iktarmin art
tmlmasma Ticaret Vekâletin.in 
teklifi ve Ba§vekilin tensibile mü. 

saade olunabilir. 
5 - ~hirler arasmda ~eyen, 

otobüs, kamyonet ve dcniz nakil 

vas1talarma verilebileœk benzin 

miktan, gèirülecek lüzum üzerine, 
Ticaret Vekâletinin teklifi ve 
Ba§vekilin tensibile arttmlabilir. 

~i§hanede iki cadde 
geni§letilecek 

$~hanede cEvliyaçelebi· ore 
clskender• caddelerinin geni§letil. 
mesi ka.rarl~tinlm1~tir. 

Hu cadàelerin kaidITllllllan ve 
duvarlari da yeniden yaptmlacak... 
tir. Her ild in~aata 31 bin lira sa;-1 
r olu.nacakhr. 

ihale aym 16 mc1 Per~embe gü.
nü yap!lacaktJI. 

Dt. VREDÏl,ECEK ÎBTÏRA BERATI 

.Kursun Kalemlen hakkindaki lhtira 
1\1.'l Iktisat Vekâleti.nden lstihsal roil· 
tn nlan 21/1/930 t:arih ve 1003 No. 111 
tt.!Jra t><or11.tin1n Jhtiva ettii!! hukuk bu 
kt-rre baskasma dmr ve yahut ."'1.d1 
Turkiyede mevkil rme koymak lçin 
<1-'llâhlyct d:ihi i;erilebi1ttegi ~li! ""1•1-
mer.te o:m<IÀ:la bu husun tazla mal~- . 

lha 
15,680 

5,670 
30,000 

5 beherl 

l ira 
1176 
425,25 

2250 
1875 

20/10/941 15 izmtr Lv. Amirlii:I 
21 c c l 5 izmir Lv Am.irligl 
20 c c l4,30 S:mka.mii; 
31 c c 16 Balikesir 

(1189-8899) 

Tutari 1550 lira olan 70 kalem mubtellt eins ç:vi, mente§e toka, k.iimür, 
kôsele, vakete, kolan, boya, denùr, civqt.a, tahta, ve Uç araba tamhi pazar
hkla eksiltmcye konmu5tur. Ïhalesi 6/10/941 paznrtcsi gilnü saat 14 de 
Hadlmkoy civannda Y~s1viran kllyünàe askerl sahn;:i lma komkyonuna gel 
meleri. (1196-8897) 

1f.. 
~ag1da yazù1 mevad1n kapah zartla eksiltme:en hizalarmda yazlh gün, 

saat ve mahallerdekl a.skert satlnalma koml<yonlannda yap1lacaktlr. Taliple. 
rin kanunl veslkalarlle teklif rnektuplann1 ihale saatlerlnden ùlr saat evvcl 
ait oldu~ kom!syona vermeleri. Evsat ve ~artnameleri Ankara, istanbul Lv. 
Ami.rlikleri satmalma komL<yonlannda da gorillür. 
Cinsi Mildari Tutan Teminati Îhale gün, saat ve mahaill. 

Jt!o lira lira 

Pirinç 58,500 16,380 
Bulgur 39,000 8,580 
Buï:dayd;;n un !mali 1,000,000 

1228,50 
643,50 

2738 

1f.. 

13/10/941 16 l\iiara~ 
li c c 11 l\iaraa 
l 7 c c 15 Bakl.kesir. 

( 1142-8650) 

Beher k}losu 64 lruru$lan 21,000 ~!Jo sabun kapah zar1la eksiltmeye 
konmu~tur. lhalesl 20/10/941 pazartl!6i günü saat 11 de Erzurumda nskert sa. 
tl.nalma komlsyonunda yap1lacal!;trr. Tahmin bedeli 13,440 lira ilk tem1nat1 
1008 lirad1r. Evsat ve liartnamesi komisyonda gorültir. Taliplerin kanunl 
vesikalarile teklif tr.ektuplarlllt !hale saatinden l!ir saat evvel komisyona ver-
meleri. (1164-8753) 

* Behe; k!losu 13 kuni~tan 48,000 kilo nohut kapal1 z.:irfla ek;.i!tmeye kon. 
mu5tur. lhalesl 17/10/941 euma günU saat l4 de :izmir Lv. Amlrllgi satmal
ma komisyonunda y11p1Jacakt1r. Tahmin tutan 6240 lira ilk temlnab 468 lira
dlr. Taliplerin kanunl vesikalarile teklif mektuplarm1 füale saatinden bir saat 
e\·vel komieyona vermeleri. ( J 168-8757) 

* 
100 ton koyun eti kavurmast kapah zartla. eksiltrr.eye konmu~tur. Îhalesi 

6/10/941 pazartesi i;ünil saat 15 de Sar1kaml,'ïta askerl ratlnalma komisyo
nunda yaptlacaktir. Tahmin bedeli beter kilosu 100 ku..--U$ ilk teminat1 6250 
llradrr. Taliplerln kanunl vesikalarile ti-klif mektuplvnru Jhale saatinden blr 
saat e\'Ve! komisyona venneleri. Evsa! ve ~::irtnamesi komisyond::i gorU!ebilir. 

(1098-8387) .. 
30,000 kilo mt$e komürü açlk eksiltme:re korunustur. Ïhalesi 20/10/941 

pazartesi günU saat JO da Esk1$ehirde askerl satmalma komisyonwida yaptla.. 
rakbr. Îlk teminati 174 lira 38 kuru§tur. Tallple1·1n belli va-kitte komieyona 
gelmeleri. (1156-8717) 

* 
Asag1da miktorlan yaz1h samanlar pau.rùkla satm allnacakllr. TaliplerJn 

13/10/941 pazart 1 gilnü saat 14 den 16 ya kadar Hadunk(;y clvarU1<la Yas-1 
siviran kôyünde askert satmalma JcolJ'Jcyonnna gelmeleri. Her k.alem.in te. 
minatl 1275 liradlr. 

kilo 

100,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 

(1194-8860) 

Kesif bedeli 7254 lira 60 kurus olan bir binanm tamirJ 6/J.tesrln/941 pa
z.artesi günü saat 11 de aç1k eksiltme suretile ihale edilecektir. Kesil bedeli 
7254 ~ra 60 kuru;,tur. $artnDme ve ke~if evrak1 her gü!' komüyonda gërüle
bllir. Is~klilerin t.elli gün \"e saatte kanun.I ve~ikalan ile birlik te Fludlldl-
da satinalma komisyonurui gelmeleri. (8400) 

mat edinmek _ ~yenlerin C.alatada, Haydarpasa istasyonundan Gcliboluya. 145 ton kereste ta~=asmm pa-
Arsian han 5 me; ~::i.t 1 - 3 No. lara mil- zarl1g1 7/10/941 salI günil rnP-t 14 de yapùacaktir. Sartnamesi her gün k• 
cac:ia.t eylemeler! ilân olunur. misyooda gôrülür. Jstek.lilerin tcklif ederekleri fiata gr•rc kat'! t.erniru.tlar1 ile 

~rlJ.kte Findi.kllda Soit:nalma komisyonuna gelmeleri. (8894) 

Balorkoy Mahmutbey nahiye sine bagh vc Pandaniçe ruimile 
maru.f çiitHgin ~y·iu.mun izal-e si hissedarlan tar.aftndan :isten.il.. 
mi§ v~ yap1lan dll.ru§mada çiftli k 22 kit' a scnetle tasa.rruf edilmek. 
te ve tapu lruyuduna gore çift1ik dahilî 49 defter nmmarasi1e 600 
d'onüm ve 51 defter ·numarasile 150 dèinüm 76 defter numarasile 
90 dêinüm ve 68 defter numa.rasi le 300 dèinüm ve 59 defter numa
rasile 30 oonüm ve 48 defteil' nu marasile harman ye.ri ve 58 defter 
n'llllW'asilie 4 d<Snüm büyük kem er ci van ve 54 defter numarasile 
7 donüm Hasan karyesi baglarm. da ve 61 dclter numarasile ayni 
m.ahalde 7 donüm ve 56 defter munarasile 5 dônüm bü,Y'iik lœmer 
civan 56 defier nwnarasile 540 donüm çiftlik yoru üstünde 69 def. 

tm- numarasile 45 dônüm Gazi s mm rnevikiinde 65 defter numiara. 
sile 45 donüm çiftlik dah.ilî 54 defter numarasile 45 dônüm çiftliJr 
yolu üstünde 52 defter numarasi 1'e 7 dèinüm çiftl:.k ittlsallnde 57 
doefter num·arasile 30 dèinüm büy ük kcmerde koyun a&"ih üstünde 
55 defter num:u-asile 22 bu.çuk donü.rn ve 53 defter numarasile 30 
dêinüm 63 de!t-er numarasile 45 oèinüm kt:rnerin a~gismda 60 def
t.er numarasile 60 dônüm çiftlik àahilinde 62 defter numarasile 60 

dèiniim çütlik yalu üstü.nde 50 d efter numaarsile 9 dèinü.m çiftlik 
ittisalindeki œm'an 2132 donüm tarladan ibaert oldugu ve 540 se. 
him itibarile 96 sehmi Necmetti n 36 sehmi Mehmet Cemil 24 sch. 
mi Fi!rdes 56 seh.mi Mehmet Hil mi varisleri k.aris1 Seriye ve ço
cuklan Darünnisa ve Me-lda ve Saliha 56 sehmi Cevher ve Hay. 
rettin 126 sehmi Rauf km Naciye nin 126 sehmi Rauf kllZI. Naciyenin 
karde§ çocuklar1 Ahmet ve Hür rem ve Kcnan ve Leman 108 sch
mi Mehmet Nurittin kans1 ismc t oglu Saliha 38 sehmi Hatice Adi· 
lie varisleri Zeyit ve Fatma Sa raya münhas1r bulundugu anla~1J. 
~hr, kabili taksim olmadgu chli vukuf raporile tebeyyün 'l"t
mi§ ve 5600 Jiira luymd konulmu §tur. Çiftligin sahlarak ~uyuumm 
izalesin.e karar verilmi§tir. Talip lerin muhamrnen Joymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ak~es i yatirmak su.retile müzayedeye ~
tirak edebilooekleri ve birinci m üzayede 22/10/941 Çar§amba saat 
14 ten 16 ya kadar haddi lâyiki ni bulmadtg1 tak<lirdie iltinci mii. 
zayede 3/11/941 Pazartesi saat 14 ten 16 ya kadar devam cdecek. 
tir. Müzayedede muhammen k1y metin yüzde yetmi§ be~:ini geçtik
ten sonra en çok arttnana !hale yi kat'iyesi iicra ediilccektir, sati~ 

tarihine kadar vergi vesair rusu mu h issc<larlara aittir, dah a fazla 
ma·lûmat almak isteyenlerin Ba ln rkoy Sulh Hukuk Mahkemesin
de 939/1 numarah dosyaya müra caatlan ilân olunur. (7225) 

7. nci tertip 3. üncü çekili~ plân1 
Bu piyanko 7.10.1941 de Afyonda 

çek ilecektir 

Îkramiye ikrarniye 
Adcdi Miktan 

Lira Lira 

1 30.000 
4 10.000 
6 5.ooo 

4-0 2.000 
120 1.000 

' 160 500 1 • 

1.200 100 
1.200 50 
8.000 10 

160.000 2 

L70.731 Yckûn 

Tam bilet 

4 lira 

Yiiz bilette 42.68 bilct kazanacaktir. Hasilâtm % GO 1 ikramiyc ola. 
rak dagiWacakhr. 

isteklllerl.n belli gün ve saatte Flnd!klldil satmalma komicyonuna gebue~i. 
(8837) 

* Te!dlf edilen fiat pabal1 gëc·ülen 158 ton s1gir etin.in 8/10/941 ça~mba &hibi: E. 1 Z Z E 'r. Ne~riyat 
Direktôrü: Cevdet Karabilgin. 

13asùdig1 yer: •Son Telgraf. 
* günü saat 15,30 d· pa1.arllkla lhalesi yap1lac&ktrr. 

MatbaaSi 

Te!rlif edl.len fiat pahah gôrülen 250 ton s1iJr eti 8/10/941 ça11amba 
günü saat 15 de pazarllkla s:itin ahnreaktir. Muhammen bedeli 90 bln lira 
olup kat'l teminab 11500 llradll'. Sartnamesi her iiln komisyonda gorülebil.ia·. 

Sartnamesi he-r gün komisyonda gorülebilh·. Muhanunen bedeli 55142 
lira olup kat't teminat1 8014 füad1r. isteldllerin belU gtin ve saatte Fmdllc-
llda satinaL-na kom.i.o-yonooa 1e14nelcri, (8872) 

Topkap1 Maltcpesindeki Sabnalma 
Komisyonu ilânlar1 

l - Kapah zarf ususile 30 ton ye$11 mercimek satin nhnacakhr. seJll!C 
l!:ilosunun muhammen bedell 20 kuru11 olup tutarI 8000 llrad1r. 

2 - Evsat ve husust ~artlar Topk.ap1 Maltepe askc~l 6atmalma komist0' 

nunda gërülebilir. 
3 - Îhalesi 15/10/941 ça11amba B(lnü •:iat 16 da komieyonda y::ipil11 

cakhr. 
4 - isteklller mezkOr (ilnde !hale saatinden bir ~ t evvel llk teml!l•1 

makbuzlarile tekllt mektuplanna komisyoJ)a vermelerL (8408) 

• l - Kapah zarf usulile 35 ton nohut satm almacakhr. Bcher kllosuniJI' 
muhammen bedell 17,5 kllTU§ olup tutarl (6125) liradrr. Muvakkat tem:naU 
459 lira 38 kuru~tur. 

2 - Evsa! ve hususl sartlar Topkap1 Ma.ltepesinde &..tmalma komisY"' 
nunda rorülebilir. 

3 - :ihalesi 16/10/941 persrmbe günü s::t 11 de krunlsyond:i yapilac.:il:· 
tir. 

4 - Talipler belli günde muvakk::it tem!nat n::ikbutlle ter.li! mckttJP' 
lanm saat 10 da komisyor.a vermeleri, (8525) 

1f.. 

K.apall zarl urulile 19 ton kuru üzüm satm almacakbr. Dchcr k!lnstl' 
nun ruuhammen fiy::it1 (51) kuru~tur. Ev~af ve hususi sartlor Topkap1 Malte· 
pesinde askerl sal1nalma komlsyonunda gërülcbilir. Îhale5I 20/10/941 pazat' 
tes! günti saat l l de komisyonda yaptlacakhr. Talip olanfor muvakkat te: 
ro.inat makbuzlarile tek:li! mekluplarm1 saat 1 O a kadar komisyona vermeJct•· 

(8575) 

ul· 1 · - Kap::lt ~arf usulile (10001 ton kuru !&sulye satin allnacakbr. Fas 
yenin beher kilosuaun t.ahmin edilen fiat! 25 kurull o!up tutan 25000 I!rad11' 
ilk ternlnab 13750 liradrr. 

2 - Evsaf ve husust ~artlar Topkap1 Maltepesinde asker! satmalma J<O' 
mlsyonunda gorUieblllr. 

3 - Ïhalesi- 8/10/941 çar§atnba f(lnü saat 16 da komlcyonda yap1laca!tl1fj 
4 - isteklilerln mezkôr giinde ihale tarihinden bir saat evvel muvakk9 

te.minatlarmm i:r.akbuzile tekli! yaptlklarm1 sa::it 1:1 de komlsyona vermeJet~ 
(8248) 

* 1 - Kapalt zar! usullle (65) ton kuru !asulyc sahn almacaktir. selle' 
kilosunun muhammen bedeli (25) kuru~ olup tutan (16250) lirad1r. 

2 - Evsat ve hususl ~artlar Topkap1 Maltepesinde satmalma komb-yontir.• 
da gërillebilir. 

3 - Îhale 14/10/941 sah günü saat 16 da komisyonda yap1lacaktlr. 
1 

4 - isteklilerin mezkûr günde lhale saatinden bir s11at evvcl muvakka 
teminat olan (1218) lira (75 1 kuru~ makbuzile tekllf m€ktuplarm1 saat (15) cl' 
komiioyona vermelerl. (8409) 

* Topkap1 Maltepesindeki askerl satlnalma komisyonu ihaleleri 6/10/941 

de Harbiye Yedek Subay Okulunda yap1laci::kur. Bugüne kadar ilûn cdue~ 
ve e<lilecek olan münakasalar için mezkûr günden itibaren tallplerin Ha1-IJI' 
yedekl Yedek Subay Okulunda askerl satl.nalma kom!!'yonuna müracaatJafl• 

(8813) 

* 2/101941 günü kapah zarf usulile ihales; yap1lan 300 ton zeytin ya~:n9 

teklif edilen !iatlar pahah gürüldügünden ayni miktar zeytin yag1 tekrar P9' 

zarhkla münakasaya konlllu~tur. Îhalesi 7/10/941 sah gtinü saat 11,30 cl• ,. 
Harb!yedekl Yedek Subay Okulwida askert sat:malma komi~yo,nunda yaP. 
Jacaktlr. Evsaf ve hususl §artlar komisyonda gërüîeb1lir. Taliplcrin tem!nP1 

larile 7UÜracaatlan. (8812) 

• 
29/9/941 tarihlnde Jrapah zarf usulile arttuma ve cksiltmesi yap1lan 2~5 

to.n kuru ota talip zuhur etmediglnden tekrar pa.zarhkla satm almac11l:ll1 

Tell m1Ueah.hide ait olmak tizere kuru ott.n beher kllosunun muhammen be· 

deli 5 kuru~ 50 c.antimdir. Tell ciheti askerlyeden verllmek ~artile bal)'~p 
kuru otun beher Jcilosunun muhammen fiat! 5 kuru~ 15 sant1mdir. Dol<Îl~ 
ha!inde behcr k.ilosunun muhammmi bedeli 3 lruru~ 75 santimdir. Evsa! ' 
busus! $3r•Jar To•lrap1 Maltcpesimle -isker! r.ahnalma kom1>-yo1wnda gor11•C' 
billr. ihalesi 9/10/941 pcr~cmeb &;Unü saat 10 da kvrni~yonda y1p.lacokut· 

(8726) • 
50 b1n lirahk er kunduras1 pnzarhkla safm allnacakt.i.r. T~lipleri.n gct••e; 

œklerl nümuneler ve nümunclere gBre verec~k!eri evsaf ve f1at:ilr uzer:.1d V 
muvaf1k ol:iru tercih ed!lecP.ktir. Kundural.M bir ta.Jibe lha!e edilecef:i ~I r 
ayr1 ayr• taliplere de verebllccekleri miktarda ihalesl yap1lacakti r. Bcl1~ 
cift kunduranln muharnmen fiat1 bin Jmrl.l§lur. Ihalesi 13/10/941 pazarte, 
gùnü saat 10 da Harbiyede Yeciek Subay Okulundak.i ;isker1 satmalrr .. · _i. 
misyonunda yap1lacaktrr. Kat'! tcminati 7500 lirad1r. (881S~) 

1f.. ' 
1 - Kapah zarl ususile 30 ton yeliii mf:l"cimclt r-;itJ.n ahnacnktir. nel>I 
~n muhammen bedeli 20 kurus olup tutar- tlSOO lirad1r. , • 

2 - Evsat ve hususl $artlar Top ka pl Malter e asker! iatmalma kot11" 

yonunda gorülebilir. 
3 - Îhalesl ,5/10/941 çars:unba •• gilnü saat l~ do. komisyonda yap11~c9 

tir. • 
4 - istekliler mezkur günde ih:i.le saatinden bir saat evvel 

makbuzlarile U,kll[ mck1· pl rL'1m ko rr isyona vermeleri. 

. ,1 
llk t"" n 

(G .>/ ---
Istanbul Ziraa t Mektebi · 

Müdürlügünden : 
Muhammen bedel!i Miktan Temin ail 

Lira 
1800 
1200 

Kilo 
20000 
10000 

LiTa 
135 
90 

Tek SJgir razmol 
Kèispe (keten tohumu, 
kokoz) 

1300 10000 97,5() Kara bakla 
Yukanda dnsi ve miktan ve muhammen bcdeli ve teminllt1 

miktar1 hizalarmd.a yaz1h mevat aç1k arttmnaya konrnu§tur. 11131~ 
22 T~inievvel 941 Ça~ba günü saat 11 de Halkah<la 7irllll 

mektebindeki komi.sy<>nd.a yap1la caktir. isteklilerin belli günde e; 
minat pa.ral.ariilc biTli.kie mekte pteki komisyona mü.rncaatlan " 

''â• ~rtn.amesini Halkahda mektepte ki komisy<>nda ve lsi anbul 
yeti Ziraa.t Müdürlügünde g0rm el.eri. 


