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i Ba1muharriri: ABIDIN DAV ER 
"'\ 

Pazartesi 
1; TELEFON : %3300 

! 6 ABONE 

ADRES: Caialoilu Yllhk 1200 

1 Nuruonnaniye Caddeai 6 .,.w. 600 

1 ncite,rin No: 54 3 a7llk 300 

1941 1 T elgral: I KDAM l•tan~al .J 
-

-

GÜNLOK SIY ASI HALK GAZETESI 

f SAYI - 792 - SENE 2 

' DIKKAT 
1 

gonderilen 

C\·rak geri 

,·erilmez, 

TAKVIM 
Y1l: 1941 - Ay: 10 Gün; 2·,9 
S - 1 ir.cltearin - Pazartes; 
Rur.i: 1357 - EYLÜL 23 
Hier!: 1360 - Ranur.zan H 
Gün~: 6,02 - Ogle: 12,02 
i:klndi: 15,16 - ~: 17,H 
Yatsi: 19,16 - imsak: 4,24 

F 1A T 1 
Her yerde 

3 
1 
Kuru,tur 

HiTLER'ÎN 
nutkunu tahlil Istanbul Kurtulu$ Bayram1n1 Kutluyor 

Alman Deulet $eli, aon -----------------------------·--------

nuthanu Souyet Raaya ile 1 l t b 11' n l b ;:~::J:~!;~';i:!.7;,tou:~ Alman tebligi M 0 s k 0 V a y a gore Sovyet tebliAi s an u ., sen e eV ve u 
Alman ordulartntn $arh Ruslardan A'LMAN Bir A/man k h 
cepheainde hazandihlari H ra d 
~:.~:::i:~y::~~nl~a,,-;:;;. geniden 12 bin alag1 bozguna gun a man or usuna 
51~1 ~ahi e~_me~'.1tir. M. eSÎT a/1ndl zayiat1 ugraf z/dz b de k 
~~=.1~~::'.Y:t:::~~ Allralla ..... .api 3 milyon Olü ve IMarmu•ll'da ..... e e l yen a Vu, mu$ tu 
uam edip gidecektir. yarah, 11 bin tank 1 d •1 Il 

YCl%all: Abiclin DAVER 

D
D ni:ifü Ba§nkili, geçenlerde A

vam Karuarasmda soyledigi 
nutukda, ·~·edi aydanberi Hit· 

olanda, 30 Sovyet 9 bin tayyare yaa e en ., r ma a-
katara talarlp ve 'blr rebede Almaalar 
trea llerllava edlldl SO V Y ET matlOp oldalar 

Londra 5 (A.A.) - Moskova rad. 
Kurtulu$ y1ldonümünde 

Ier harp plâm hnkkmda hiç bir 
~cy •oJlememi§IÎr• diye bir tariz. 
de bulunmu§tu. Almon Devlet Re. 
isi, iiç gün sonra mukabele etti \'C 

• biz i~ gOrürken has1mlar1Dllz va. 
kit gc~iriyorlard1. Giin gclecek, 
bütün dünya, bu son aylarda Çiir· 
çilin nutuklan m1 .. Joksa Führerin 
icroah m1 daha ehemmiyetli oldu • 
j,'Unu gürccektirs dedi. 

Almon D•vlet Reisinin S-On nut
kunda, daima tekrarlad1g1 mâziyc 
ait bahi•ler horicinde dikkati te • 
ken en mübim noktalar ~nnlar -
drr: 

Führerin umwni karargâhi: 5 
(A.A.) - D. N. B: Alman ordu -
Jan ba§kwnandanllgmm tebligi; 

Taarruz harekâh muvaifakiyet. 
Je devam etmi~tir. Cenubi Ukray. 
nada §iddetle müdafaa edilen müs 
tahkem Sovyet mevzilerinde cere · 
yan eden muharebelerde ve Din -
yeper mansabmm cenubundaki 
yarrmada ile Karadenizdeki birkaç 
küçük adada yap1lan temizlik a -
meliyall esnasmda, piyade firka • 
lari, 12 binden fazla esir alllll§lar· 
d1r. 

Oesel aùasmdan hareket eden 
Alman islihkâm erleri, Abruka a. 
dasuu i§gal etmi§lerd:r. 

Bava Harckâh 1 - Hcr Hitler, j';ovyetler Bir • 
lil(inin Almanyaya taarruz etmek Berlin 5 (A.A.) - D. N. B: A ·' 
için hazirlrklar Japhgmt iddia e • jansmm salâhiyetli bir membadan 
derek bu n<>kta iistlinde ehemmi • ogrendigine gore, Alman sava~ U
~·•tle durrnu§: •en samimî duygu· çaklart Cumarte~i - Pazar geces~ 
lanm1 )·encrek Sovyetlerle anla~. , Moskov~ ve Lenmgrndda asker1 
magn rali hm ,.c taahhütlerimi hedefleri bombala1n1§lardir. 
nammkârane tuttum. Fakat kar§t 30 Abkeri Katu Tahrip Edildi 
taraf kendi taahhüllerine baglr Berlin 5 (A.A.) - D. N. B: Sa. 
kalmad1. Bu anlasmanin ncticesi, lâhiyetli bir kaynaktan D. N. B 
ilk onrc Avrupan;n bütün §imal ajansma bildirildi?ine gore dü~ -
dogusunu tasfiJe eden bir lhanet mamn otuz asken katan Jnsmen 
oldu. Kii~ük Fin milletinin bogul. veya tamamen tahrip olunm~tu~. 
niasina ve nibayet Balhk devlet • BUDlarm arasmda bulunan bir 
lerinln ele geçirilmesine seyirc• cephane treni berhava cdilmi§tir ... 
knld1m. liunun bizim için ne de • • " 

~·k olduj:unu bilirsiniZ> demi§ • Ruzveltin ~ah-
hr. ':t: 

Z A y J A T J yosUDun ne§rettigi Sovyet ~e 
yans1 ~bligi; 

950 bin olü ve 
yarah, 178 bin ka
y1p, 5316 tayyare 

Moskova, 5 (A.A.) - Mos
ko\"a radyosunun bildircligi. 
ne gore, Sovyet Hai:Jerler 
Bürosu Reisi Magerbakof, 
Sovyet Birligine ka~ Ahnan 
taarruzunun b3§langrcmdan
beri iki tarafm kay1plari hak
krnda a.,"8J!1daki malûmah 
vcrmi~tir· 

Almanl~rrn kay1p mikta~1, 
Olü ve yarah 3 milyondan 
fazladir. Almanlar, 11.000 
tank, 13.000 top ve 9.000 tay. 
yare kaybetmil~rdir, 

Aym müddet zarfmda 
S01tyet zayiat miktan 230 
bln ëlü, 720.000 yarah ve 178 
bin ka)'1phr. Sovyetler 8900 
t-Op, 7,000 tank ve 5316 tay. 
yare kaybetmi§le dir 

Rumen 
zayiat1 

4 Birincile§rin günü k1taalunl.Z, 

bülün cephe boyunca dti§manla 
çarpt§IDI§hr. 

Ukraynada Hareldit 
Moskova 5 (A.A.) - G<lCe yarlSt 

tebli~ne zeyl: 
Ukraynada günlerce devam e • 

den muannidane bir çarpi§IDadan 
sonra, bir Rus birlil!i 8 inci Rumen 

süvari firkasmm bir bolül!ful'8 ve 
399 eu Alman piyade alayma al!ir 

zayiat verdirm~tir. 
Bir Alman Alay1 Bozguna Ugradt 

Mœloova 5 (A.A) - Resmî Tass 
ajans1, yedi gün devam eden mu • 
harebeler neticesinde 123 cii Al -
man tümeni ile 88 cl Ahnan alayJ;, 
mn bozguna ugrat1ldi~1 bildir • 
mektedir. 

Jllurmansk'da Bir Rus Zaferi 
Moskova 5 (A.A.) - Ruslar, 

Murmansk lim~nrun b~daki 11"· 

mak etrafmda cercyan eden bir 
mubarebede Alinan Jat'alannt e -

1 
) :i~~ bir ~:zimete u_gratml§la:dir. • 

23 Aj;'Ustos 1939 da Almaoya ile 1 A mümessili 
:Irak Ba1vekili 

istif a etti an]a~hktan S-Onra, Sovyetler Bir • SI 9 6 b in 01 ü Ve 
ligi, Almanyaya knr§• itimntsizlt • --o-

~arihte bir devir açan Fatih, kal dir ba~m1 
~ Silkin, bir yana dcvir, mezarmm ta~1111. 

Krpkwl bir .hâleye büriinen §ll a ya bak 
Türk ordusu giriyor istanbula, h aydi kalk! 
Bir fetih yaz1hyor ùtribe yeni ha ~tan 
Bu sava§ sok biiyüktiir yaphgm o snva§tan. 
Bugün ytldoniimüdür tarihte osa n~rn 
Sana en gel olmasm iistünde mez ar ta~1n .. 
Silkin, uyan uykudan, gozleriui aç biraz 
Bu y1ldonümü günü l·atmak sana Jara~maz. 

Tiirk ordusu geliyor, surlor selâina durun! 
Bashg1 topraklara bir tâk1zafer kuruu. 
Bu ordu Atatüxkün iman1n1 fa§t yor 
Bu ordu, Türk neslinin oz kan1m la§•yor. 
Bu ordu, 1nününde bir kara bahtr y·endi 
Bu ordu, Sakar) ada en biiyiik bir giiveudi. 
Bu ordu, ak alnm1 tâ giiklere deg dirdi 
Dm11lup1nar yolunda taribe ba~ egdirdi. 
Üdüne âl i~lenmi§ bir kml hale gibi 
Türk ordusu geliyor, selâmlo bu me\'klbi. ~ 

1 Kandilden kemcr tak1p donanm minarelrr 
,j Sevindnden opü~siin yas baghyon gükle, ye 

Deni.zler, dalgaJan1n, kOpüriin, CO§Un, ta 1n 

l Kohraman askerleri geliyor bir sa\'a 1n. 
Kuleler hep egilin, yer iipün. dize ge\iu 

kin1 gostercn bir siyaset ve sev - MYRON TAY L OR yarah, 15 bin esir CEMfL M AD F A J 
kulce:v. • takip etmi•tir. Lebistamn 120 • • ve tayya re 

Bu, bir :.afer güniidiir, tarihi yazan clin, 
Bulutlar, hep dag1hn giiriinme< ufuklara 
Arirk giin% vuruyor bu kurtulan diyara. 
Açtl, yol \'el' istanbul, seni kurtoraolara 
Bagrmdaki kaoayan yaray1 saran lara. 
Jl.liiezzin ezan oku yine: Ha~·din felâha .. 
l!)tanbul ka,·u~uyor yeniden bir sabaha. 

Atam, uyan uykundan sesini duy ur bizc 
Arhk güveniyoruz hep kendi ken dimize. 
Diin karabahh yendik. bugiin ~-i ne yeneriz. 
Yaratbgm ülküye baglanan inan la biz., 
Çekil karababt, çekil, zafer çag1 geliyor! 

"-üce Ba§buiumuz Milli Sef ismet lnonü istiklâl Enginleri yararak Türk Bayrag1 gcliyor. 
harbi •nasmda Muallim GÜND"ÜZ NADin tark eynletlerinin l§R·ali, Sovyet • k .. h" R 8 fit Ali isyanl 

Fin hududunun garba dogrn ge • Birço mu 1m ma-
Lonc!Ta, 5 (A.A.) - Reu- d B 

ni~lct.ilmesi ve Finlandiya kiirfezi IQmat1 Ruzvelt ile ter; esnas1n a 8fY8-
•l:z1ndaki Hango üssünün kiralan. 

H Il' b"ld" k Bükre§ten gelen bir habere k1"I olmu,tu 
ma•ilc neticclenen Finlandiya te- U e 1 Ire C 8 gore, Rumen umumî karar. 
cavüzî barbi, küçük Balbk devlet. Kahire, 5 (A.A.) - Reuter: 
1 k

. Nevyork, 5 (A.A.) - Reis Ruz.. gâh1 n~retti,g.i bir teblïgde 
erile evvelâ askerî üsler tedari 1 Beyrultan gelen bi.r habere go. 

• b veltin Vatikan ~hsi mümessili muhasrunahn ibidayetinden-
•çin yaptlan anla~malar, sonra u · re Irak B3§veJ!!ili Cemil Madfai 

B Myron Taylor buraya gelmi§tir. beri Rumen yarah ve ëlü • 
rnemleketlerin ilhalu, cenupta e. istifa et.mi§tir. 

· d d · li B Taylor beyanatta bulunarak de- miktanmn 96 bin oldugunu 
sarnbyanm istrr a I ve §tma n. itiraf etmektedir. Bagdada ~ag1rùan lrak'm Kahi. 
kovina'mn i§gali, hep Almanya i- mi§tir ki; re elçisi Nuri Said pa«• b,,<ri\n 
1 b

. b uk d ·· d J 1 k tl rd b" Tdhlig, muhasamatm bida. ,-, -..-
· R kl d k yetindenberi Rumenlerin 15 , , 

Ef ganistan1n i~ga
Jinden sonra ne 

olacak? 
Murad Sertoglu'nun bu mü· 
him yaz151 3 üncil sabifemb • 

dedir. 

Merasim programi 
Bugün §"?hrimizln Kurtul~ Bay 1 daki merkez binasmda biT toplan. 

ramidtr Bu münasebetle sabahJe. h yap1lacaktir. Bu toplantiya her. 
yin saat 9,30 da Sultanahmette kt. kes gelebilir. 1 - ist:klàl M~l'li'• 
taat ve mektepliler toplanacaklar 2 - Soylev, 3 - Tnyo konser1. 
ve Merasp alay1 TalŒime hareket EMÎNÔNÜ HALKEVÏNDEKJ e ir arp v uun a, mura c e - .Ecnebi mem e e e e U"ÇOk 1 tavvare ile buradan harelret ede. 

Y1 as1l us topra ann an uza • mühim ~abislar_ la yapb.gim gii·ru·· §· ·· 1 cektir. 
la~hrrp Almon arazisine yakla§ • . bin esir wrdiklerini soy e. 
hrmak ve Kmlorduya müsait sev· meler neticesmde elde ett1gim mektedir. Cemil Madfai, 3 Mayisla, yâni 
kulcey§Î mevkileri ele geçirmek çok ehemmiyetli malûmah süratle Rumenler 120 tayyare kay. Ra~id Lliye kar§l /ap1lan ingiliz 

edecektir. Taksimde nutuklar soy- PROGRAM. 
.., lenecek ve büyük bir geçi t resmî 1 - !stiklâl Mal'§.1, , 2 ~- Açi~. 

yap1lacaktir. 3 - Konferans. Evun1z azalarrn. 
. ... .. . .. . " 
Birkaç satirda 

. "' 

lçin yapilm•§ hareketlerdir. Sov • Ruzwlt ve Cordel! Hull'e bildire. betm;,,leroir. seieri esnasmda &~vek:il oltm~-
Yetler Birligi garba dojjru yaphg1 c:..e.g~":._im~.·--------------::.::.===:.:.:....=-:.-.. _____ t_u_. ___________ _ 

Mekanizmay1 
düzeltmeli bu ilerleme ve gen~lemeleri, bir 

Alman taarnrzuna kar§I meydan 
kazanmak gibi tedafüî bir mak • 
sana yapm1~ oldui:unu iddia ede • 
bilir; Alman - Rus harbi Alman • 
Yanm taarru•ile ba§lad1jjt için, bu 
iddialarinda hakh da goriinebilir; 
lakat, lngiltere ile müthi§ bir mü. 
ca'1eleye tutU§IUU§ olan Almanya 
da, keudi gerilerinde yaptlan \•e 
kendisini istibdaf ettigi &§ikâr o • 
lan bu hareketlerden endi§e et • 
lll~kte bakhdrr. 

Alman De\'let Reisi, b·1ftadan 
haftaya artan Rus askerî haztrhk· 
larindnn büsbütün ku§lrubndrgm1 
\le bunun üzerine Molotof Yolda~r 
Berline davet ettigùii ve o zaman 
ltusyann dort teklifi knr§Ismda 
kald11i1m soylüyor . 

(Sonu, Sa. S Sü. 1) 

Düukü bütün spor hareketle. 
rinin tafsilat ve teukidlerile 
•porda 1nofesyonellik ve a • 
niatürlük hokk1nda iki mü -
hhn yaz1m1z .( üncil sa)'Îa • 
m1zdadu. 

smnr 
Jloktor - At<'o;;in na(;il? 
Demokrasi -- Bir parça ferahla d1m. 

T akailere ka.a günler içinâe 
yihàe elli zam yapmanin fehil 
ue teairlerini mülâha:i:a eden 
bir arkadat §oyle d iyor: 

c- Haftada bir bu pazarllkli, 
çekCj.n1cli zam ncden? .. Bunu on. 
ceden dogru besaplamall degil 
mi?. Odun meselesinde de ayni 
yanh;,.lal" Bu 'Ï~lerin hcmalde ak. 
•ayan ·bir tara!1 var .Bu noksanlar, 

cemilikler ticarct hnyatma hiç. 
gchnez, ber §Cyi altüst eder . .Me. 

anizmay1 dUzeltme:i. 

l Sozii. uzatm1ya liizum yoh. 
Bu arhadafrn dü§ünü1ile kendj 
,ahsî mülâhauilarimiz araarn
da ayni birlik lie mùtabakahnt 
habul ediyoruz. Acemilik, ak· 
1ahl1h, yanl111l1h, düzensi:zlik, \ 
nohsanlih, hatal1 bulunmak ba
hialerinde ayni gorÜf sahiple· 
riyiz. 

~s---:~~;;~;:3~ 1 - Mekanizmayi düzeltmeli. 
~ """"-.,..~ B h L ......; u Ü1<Ümde de mü1terehiz. 

~-~~~!!!!~!!!!!~~~~---...;--~ -- ' \ ~nc~k, meka_nizmayi düze~tme 
- - - " • ' 111, duzeltmeli amma, hangi ak· 

\,"3 ... ~"-:s= sakl1k nohtasrndan bu düzene 

1 

bafliyabilmeli?. lfte bunu ta· 
yin güç ue çetin ! 

•. (Karikatür) T. Atatüre 

BEYOOLU HALKEVÏNDEN: dan mubarrir Nusret Safa CO§kun 
istanbulun kurtulu~u müna.>ebP- tarafmdan. 4 - Tcms1l (H...Sel 

tile 6/10/941 pazartesi günü saa~ :;;ayia); Evimi2 Temsil :;;ubesi ta. 
17.30 da Halkevi.mitzin Tepeba§in- rafmdan: 

Güçten degil, geç
ten sak1nahm 

YAZAJf r 

SEI.AMI IZZET SEDES 

Bugiinkü Anupa barbinin 
ahhi:1 §ekli, Avrupamn dü§tüiiü 

bugünkü actkh nziyeti lusa. 
ca tablil etligimiz bir f1kram1z. 

da, kabahatin Demokrasilerde 
oldugunu soylemi§, as1l kaba • 
bat Demokrasilerin dündeu bu. 
giinü giirememi~ olmalarioda • 
du· demi§tik. 

Bugün Dcmokrasikrin !agar 
barekct etmeleri, biribirlerinden 
yardun istemelcri, 'âdedilen 
yard1mlarda gecikme!eri hep bu 
~·üzdcndir. Almanya ari korn • 
DI gibi, karrnca )·1was1 gibi kay· 
narkcn, yuvay1 ,.e ko\'am dol • 
durmok irin Almanlar odundan 
)·ag ç1kar;p kon.sen·e kutulann1 

toplay1p biriktirirler, mcmleket. 
te demir nanuna ne var ne yok 
hepsini de\'lel emrine tlrrlarken 
onlar1n bu yoksullugu Demok • 
rasi matbuatmdo "Jay meuuu 
olmu§IU. Ïptidai matide ka~·uak
larindan mahrum Alma11,1·a el 
kaldiramaz, kol k1m1ldatamaz 
samld1, 

Asti knbahatin bu cldugu 
meydana çok ac1kh 5ekildc ç1k.. 
fi, 

Londradan gelen bir telgrafa 

1,i\re; lngilteredc Buei<ing. 
bam sara~, dahil olmak 
üzere, bütün demir i>ar • 
makhklar 'okiilüp .rarim 111ilyon 
ton demir temin cdilccek \'e bu 
demirler tnnk ve silâh yapma • 
da kullan1lncakm1~ ... 

Almauyan:n on be~ scnc ev "" 
vel ba~"urdngu ~arelerc Llgil • 
tcre on b<'§ sc:nc sonra sar1l1yor; 
yann belki de konserve kulula. 

(Sonu. Sa. 3 Sli. 3) 
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SAYFA-2 

BAKKAL Ml,,~ GÜ Ü ÎÇÏND N .•• ~; 1 
KASAP Ml? ~ ~~1 ha 1 

1 

Mantikta ihtikâr ! 1 Hep o tekerleme 
azreti hammet Dl.S P&iriKA 

---VE---

ÎSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÏ 

c- ZIYA .. iAKfR ~ --~~-=--~-------=--~~~;_:_:;~~;:=J 
Ba ZI kasap1ar Pazar 1 ~ubahn 15 inden itiba- Yaz1U1: Prof· c::ükrü Baban 

Yazan: Hayri Muhittin "f 'I 

günleri dükkânla- ren Î§lemiye açilacak B 
(Huneyn gùnü, çoklugunuz ho - TAIF IUUU,ASARASI 

l\luhtekirlerin mantiguu din • Halhuki bir lacir, mallan füc. l'.~ün.k~i deh~etli l111ik, 
nnda patates, So- liJ clim. Di~orlar ki: rinden ancak mcsru hakkm1 a • Avrupa tren hatlarile muva.sa- §Uphesu; esas \'e terne! iti-

~unuza gitmi§ti. Fakat bu r;okluk, (Huneyn) harbi, Resulu Ekrem 
bir i§e yaramad1. Kosk.oc:a geni§ Efendimizin yapm~ olduklan 
dunyo., . ize dar geldi. Dû§man as- (sahra muharebeleri) nin sonW\ -
kcrlerine arkanm çe\•irmenize se- cusu olmuitur. Ve bu da. Taif ka
beb1yet \·erd1 ... Fakat bu ric'atte lesinin muhasaras1m dogurm!J§ _ 

.. ! - Biz stok mahmizt \'àk1a labilir. ~1e~ru Îiakkmdan pck la temin edilmek üzere baz1 k6p- barile, Îngiliz - Ccrmcll 
gan sabyormu~ eski ucuz fiatila r.hu1~z. I•a • çok fazlaya sathgt zaman kanun rülerin tamirat i~i b:r kaç ay da. bogu~ma.s1d1r. Bir arahk bu iki 

knt elimi:i:deki 11:alin hugüu fi_ onu mü ... tcrivi doland1rd1g"1 to··11. ... d ed ktir memlekct uzla§mak temayüllcri 
$ehrimizde hafta tatih k 

. 
8 

~ .J .. a evam ece · . Haber ald1g:. ·· t · 1 d' 
ah ~·ü selm1~. mH1 na 11 eski metile yakalamiyor mu? gos. crm~~ er 1. Hitler Î§ ba~ina 
f' t b·1· · ·• ";;,, m1za gore kat'i -0larak bu hat c:;:k gelmce Ing"lt · . 
ia ma vcre 1 1nz. ..::i:;r. i~1al Altm ahp borsa oynamak ba§- ~ 1 erey1, en z1yade ku~ 

Cenab1hak (resul) üne sükûnet tur. 
verdi. Harp meydan na rahmet in- (Taif), Hicaz k1t'a mrn en lâtil 
dirdi. Gormediginiz askerler gon. bir beldesi idi. (Mekke) n.in 100 
dcrdL Kâfirler, maglûbiyete ug • kilometre kadar cenubu ~arklsinde, 
rad1lar. Azap içinde kald1lar. Cc - (Gazva) dagmin ete~inde, deniz 
z.ilar;.m buldular.) sathindan 1883 metre yük.>eklikde 

ruhsatiycsinl ha· i: oldukla. 
rmdan dükkânlanm hafta ta. 
tilmàe de açdbUcn kasaplar. 
dan baz11an Pazar günleri 
dük.kânlarmda patates, so. 
gan gibi bir tak1m yiyecek 
maddet.?rini de satt1kl.::m 
bakkalla1· tarafmd.an ~ikâye

ti mudp olmu ve belediyece 
k:ap eden tedbider ahrum~. 
tir. 

yerine alhn almtl! olsaydik, al.. ka, mal ahp satmak, yâni tica. butin 15 1ind-en itibaren ~lemege kuland1g1 dcniz rckabeti bahsiude 
hn fiatlar1 bir buçuk mi!.line ret ba§ka. me§rU ve gayrim~ _ aç1lacakhr. Bu ana kadar Sivilin- tatmin etmî§ti. Ka~·zer ikinci 
yükseldigi halde, •hayrr! bea ru tlcaret de ba:P;a ba ka hâdi - gr.adda binikmi~ olan Türk malla. Vilbelm'in ba§ma bütün belâlar 
altm1 10 liraya alnt1§hm. cliye selerdir. ihtikâr 1ayrimc§rU ti· rm1 ithal için kullantlmakta olan •Almanhg1n istikbali denizlerdc • 
IO liraya m1 satacakhm? carettir. k dir. dedigi ve bu s0zünü tevit ïcia amvon miktar1 fazlala§hnlacak- k d n· b · • 

Muhtekirlerin bu müdafaa Bir haanlede gürülür ki muh - t u re t ir donanma yapmaga 
Bu âyeti kerime m1Salinden de bir tepemn ùzerrnde bina edilmi§-

6arth bir s •rettc anl~1hyor ki; tt ... o tariht~. bu büyük kasaba • 
ilk harekt'lte ordunun ~an ol nm (10 bini müt.eca·•iz) h lk1 var
œasma ragmcn, Resulü Ekrem E- di. Ve kasaba, çok kuvvelli kale 

manhgx dogru 
yor, degil mi'?' 

iPbi gürünü -
ir. ~~lad1g1 dakikadan sonra yag" ma. 

tekirlerin bu müdafaast da, Bu mallar1n naklin1· Antalya b 1 g. a a§ am1§h. Hitler bu dersdcn 
manbkda bir ihtikârdtr. a b ta hh ·· t t · t' b m ari a u e ml.§ 1r. l ret alarak bahri kun•etlerini 

-
1 

Kad1kOyünde 
KORIOORLARINOA Jgarip bir vak'a 

Baba yadigân bir nargilem kal. 1 

m1~t1, bir gün oda ayaklanmaz m1? 

frndimiz, harikulâde bir sükûret duvarlaril'! muhatti. 
gostcrmb.. rr.ctanet ve i tidalind "n T f b- • [ ai , utûn Hicaz k1t'B.Sl l:en • • f s T A B u L 
bir zerre bil-e kaybetm~. bil' • ginlerinin yazhk ikametgâblanm 1 ' A 0 L f Y E 
k1s, JZhtir e tigi §CCaat ve sebat !e tc:ikil ederdi. Havas1 son derece _ •• • • • 
ordusunun zafer ve s 0 \âmetim te- de lâtif ve. s.erin idi. Her tarafm - UNJVERSJTESJ 

ingilizlerinkinin % 3.'l indcn hiç 
bir :taman yüksege ç1karmamay1 
taahhüt etmi~ti. Bu neticcdcn 
mcmnun olan Londra, Berlini ka· 
ra da\ alartnda Fra11snn1n muha • 
lcfetinc rag1ucn ~iddetle ve ac1kca 
hi maye ederek A nupamn gÜbe .• 
P,'inde muazzam bir kuvvctin viif·. 
selmesinc yardrm etti. Fakat ~al • 
01z Frans1z nüfuzunu kirmak \'( 
A\•rupada hir müvazene tcsisina 
yaramak bak11nmdan lngilterenin 
takip ettigi bu polilika. olcüniin i. 
yi tuhtlamamast viizündc~ «ayc 
\'e huri •·-lnnu a~lt \e Ce~m;nlik 
~ahidi < ldugumuz, inki~af1 temin 

l1"in cylemèiti. dan buz g1b1 sular akard1. Ba~la _ 
Re•mlü Ekrcm Efendhn'.z1n bu rmm ve bahçelerinin ye ,il gO!ge _ 

muharebede -ortaya koymu~ ol - Hklerinde, Hicaz s1caklarmm <> Te,rinievvelin 
duklan mühim bir askerlik naza - §îdd •tli hararet.i rerre kadar his _ 
riyesi, bu bùyük 'e f,tri kuman - solunmazdi .... Meyvalari ve bilhas- 31 inde mer&• 
damn dehnsm1 giderrr.ege kâfi - .. .. J . k s1·m1e aç1la,.ak sa uzum err, pe me~hurdur. Ayni ""° 
dir. Ve bu nazariye, on uç buçuk 
esrrdanberi, medeni devletlerin zamanda, Hicaz mmtakasm1.n ~r $ehrimiz Üniversttesi ayin 31 

• 
Kad1n âh1, kad1n inkisar1 fenad1r 
derler; meger ne kadar dogru imit 1 bùtün (erkâmharp) l~ri tarafm _ tarafmda kullanilan me:jin ve inde mutad meras'mle aç1larak bii. 

dar. derpi§ edilmektodir .• Bu har· sahtiyanlar da, burada imal olu • tiin fakült1!1et'de o giin normal 
be gelinceye kadar, bütün rr.uha _ nurdu. tedrisata ba~lane..caktir. I Sap1 kmlm~. tire.)' le kulaga tut-\ dar nikâh caiz .. Bir kan daha ala-
ripler arasmda, tek b~r kanaat Bu belde, (Beni Sukif) kabile • Di~e~ tarafta~, kanuni !<>•mal:... turulmu§ gfülüklerin altmdan fl.t. 1 yuu da. ikilE!§si~e: bari .. arh~ ~ü.n 
vardi. Adeden faik olan bir lmv . sinin \'atam idi. Fakat Kurey~ ka teler1, 11amal edilerek mu.saad si dir fùdu etrafta dol~an fers1z 'a§m bir tanesmt §ereflendmnz 
wtin. mutlaka zafer kazanacagi _ bilesi ile dtger kabileleroen de bir Rektôrlüge verilmi§ olan, Üniver- giizlerile iki bük.lüm eli degnekli 1 dedim .. Nitekim iiyle oldu .. velha
nll lnumrlaro1. Halbuki Rcsulü çok kimseler buraya hicret etm~- site tal-ebe birligi cemiyeti de, i- 70 lik bir adamcaglz, ba.ston broz - sil o da kâfi gelmedL. mübarekler 
Ekr"m Efer.dimi

2
: Ier .. bu kasabada mûhim ticaret kinci~rinin ilk haftalarmda bu- rnas1 sop~sm1 kaka kaka koridorda 1 bir gün dortle§mez mi.. fakat az 

(K~vvdmin çoklu~1.ma gûvene.

1
.rr.embalan tesis eylem.i§lerdi. yi.Lk merasimle açtlaca.khr. Yaln1z bir a~ag1, bir yttkan dola§1yordu. zaman sonra s1ra ile 1 inci, ikinci 

rek müsarr.zhakârar>e harelc:et e -
1 

Kasabamn serveti arthkça, ka. birligin kurulmasma tekaddüm e- Bir ara gozü bana ili~ti.. Müteces. daha sonra üçüncü sizlere omür .. 
decek olan bir askcr krt'asmm l lesinin imarma çah.~llnull .. bûyü.k den günlerde, 5 bin nüsha olarak, 6is nazarlarla onu süzdügümü go- Tabiî onlarrn her eksili~inde 
gayet küçük bir IT'!.ifreze tarafm. paralar sarfedi:lerek günden güne tabett1rilmi!j bulunan talebe cecni- rünce eski bir ahbap teklifsizligi • 1 ·erlerine bir tazesi gelrnede .. bu 
dan bile maglùp ~d!lebilecegini..) takviye edilen kale, ~ zamanm yetinin nizamnameleri, lbütün ta. 1 le geldi vamma çiiktü .. tütün ta _ l 45..50 ya~ima kadar biiyle devam 
harbe b.~~~~madc~ evv:l sO):::miçl harp vas1talanna gore- art1k zap. le~lc~e. tcv~i edilecektir. Birlik bakasm~ .ç1kard1. tlkonce kendisi e~ti; yâni anhyacag1mz ahiretle 
Vl' bu buyuk hak1k:lt, soylechg1 gi- h mümkün olmiyan müstahkem l~;n Üniversit.e rr.1:?rkez binasmda sardi; sonra bana uzfltt1.. dunya arasrnda bir koprü'ba§1 i -
bi zul.ur etrri§tir. b ' , . h 

1
. lm t bu- daire tah i.s edilrn~~ir. E 1. t b. . d dim sanki.. En nihayet sonuncu al-.. u- rr.evltl a mi a :§ 

1
• - v a 1r s1gara a sen sar.. d • . . . . 

(Harp es1.~smda . ba~goster~~ Taif kalesinin zapti, muhtdif ç • • •th 1 • Adamcagrz bu teklifile belli ki ig1m ze~ella g1b1 b1r arap kan -
mu\ .iffak1yets1zhklcr "1 derhal o. zamanlarda bazt ashab1 klra:n ta- 1V1 1 a 1 , lâf açmak istiyor. Te~kkür ede - ~mdan b1r de erkek çocugum ol -
nü '\lmmad 1g1 takdirde, bu mu • rafmdan R~ulü Ekrem Efendimi. I rek sigara kullanmad1.i!:tm1 sovle - u .. 
:~~fak1ye~~zl'.klcl'În dei hal bu lün Il ze teklif edtlmi§ .. kaledeki serve - Çekoslo vakyaya si· - dim. Da ha tabakasml ce bine yer- Hay olmaz -0layd1 .. büyüx de bcl-
k.t alara su a) et ederek umum or- tin, ehli islâm eline geçmcst i.ste- le§tirmroen yamma biraz da ha sa.. ki hayrim giirürüz, dedik. Ne ge-
dunun peri.§an olmasma sebep -0la. nilm~ti. pari~ edilen çiviler k.uldu; anlatmaya ba~lad.~.. z.er .. bugün 20 ya~mda.. ~imdi~ e 
cag1) nt ilk defa süyliycn ve (Hu· Halbuki Resulü Ekrem Efendi - yak1nda gelecek - Ne günlerdi o günler?! Sim- kadar pcderden banà ne kald1ysa 
neyn) harbini de buna misal ola - miz, ciddî ve hakiki bir harp se • diki gençlere bak1yorum da ac1rn- hepsini satti, savdt; ziflendi.. Faz.. 
rak gosterE'.n .de •. yine Re ulü Ek.. ,__b1. olmadikça, h"iç bi"r kabi·l.....,e Çekoslovakya. ve l\facar1stana la ses ç1karm1yordum .. Çünkü ha-"" -J • • rum dogrusu. Vâk1a bizim devn -
re~ Efend1m1zdir ! ve hiç bir kaleye hücum elmeyl s1panfi edilm4 olan külliyctli tnik- miz:de oyle bugünkü g1b1 kolu bu- ni ne d_erler; haydan gelen huya 

.. Ih.timal ki ~i~c b~gün pek b.'.18it l tasvip etmedigindcn, ashab1 kira • arda çiwnin bir kisnu bugünler~ du aç.kta k1zla1·, k:.dmlar sokak _ 1 gidenm~. Nihayet kuru tahtadan 
gorunen bu f1k1rlenn ve bu soz . 1 œm bu tekliflerini de daima rcd • de §ehrimize gelecekt:r. Madenî larda fink atamazd.i amma .. kJ - 1 ba§ka b1r ~ey kalm1yan eHeg • 
ler:n, on üç buçuk as1r evvel, bir detmi§ti. ~a birhgin1! ait oLan bu çiviler fes altlarmda, penc~re diplermde J zimde bir nargilem vard1 ki, ba -
vah:jet diyarmda diiciinülmü~ Yt Fakat (Hune~·n) harb111in h1tam derhal_Vekâ.1 e.tin tesbit etti.ig; §art·. 1 b d k 1 h t B. ·· ~- .., J heyecanla geçirilen dakikalarm da 1 am an a an son a ira.. 11 gun 
sri.> lenmi~ oldugunu nazan dik • bulmasmdan sonra, \"aziyet deg .;- ! lara gore iht:yac~ olanlara te:zi tadma doyum olmazdi dogrusu bir de baktim; onun da yerinde 
k~t~ ~lrrs:ik. (Rcsulùllah) Efen • ti.. .. Çünkû, bu harbin yeg-.lne n:u- e~t1e7ekll~. ~mu:l1ye k~d~r ~ance 11 • 
d1m1z•n askerl!k dchâsm1 kabul bb.b 1 - ttc' k s1par1~ eàilmUj olan çrv1 m1ktan He le o zaman benim gib! peder• 'ye er esm1yor mu? Kcndi kendi • 
etmekte zerre ka<lar tereddüt ede- ~e ·k1 1 0 ~n -mu(M Î'.k orùular 10,000 tonu bulmaktad1r. tarafmdan infak cdil-en, h1ç bi.r 1 me herhalde vaktile aldigim ka -

a~ uman am- a i bin Avf), C H p K mai~ct dÜ§Üncesi, kaygisi olmiyan 1 rilari~ .ah1 ~'.k1yo~ declim .. Ak~a _ 
œeHy;z.b. b' [ 

1 
. maiyetindeki askerlerle Taif ka _ • • · &Slmpa~a gençlerin deiîme kevfine.. Bizd. .. ma b1zun og1an zll zurna sarho". 

ar •n, tam 1r za er e nehce • 1 . ·it· tr-· ·b· h lï k "' 1 "' J lenmesinir! en mühim âmillerin •. est.1kne 1 tilca edii:,ilgl 1d .. mu tke 1 mer ez OCaglDIIl YI • ne d-erd ne kasaveL arhk sabai1 - e\·e geldi.. daha nargi!enin nunu · 

d b 
. .J • d.l a·· l lS l ame ere ag1 an U man UV l k ' nu co"'vJerken u.··stu"mo Jl en 1n ,.. peri~an e 1 en u~an • . 1 kongres· tan ak§ama kadar mahalle maha:. ~ J • çu anmaz 

k tl 
. k k b. t ve.ler1 dl', yav3§ yava~ toplanarak, 1 ., B b d k l h U\'VC ennm, pe s1 .1 •r sure • h . . . Je dolas1r; o kafes alti senin, bu m1.. a a an a an er ~ey g,t -

k
. d" 'd' eps1 b1rden Ta1f k<ilesinde bir - Cümhun.vet Halk Part1s1· K~. . 't' f' l te ta ip e 11mes1 1r. j 

1 
. 

1 
d' y kafes alti benim.. 1.. en sono ne 1s marpuç u nar -

R" ulû Ekrem Efendimiz, ~·ap _ C?'UI~ er 1· simpa~a Merkez Ocagmm yilhk Niha•·et bir gün gu·· nden gunie 1 gile de ayakland1 . ." Hepsinin üstü-
J (Devam1 var) k 12 B · "t 941 P J tiklari bütün sabra harplerinde, ongreST. mnci e~r:n a... çapkmhg1 az1ttig-tm1 goren rab ne bit· de dayak yedik .. Lâ11et ol-

d=.o;Ta maglûp ettigi dü~manlan • zar günü saat 10·30 da yaptlacak- rnetli peder, bcni ba§ goz etme~e j sun kâratan evlàdma (!) ver -
n1, pek az takip ettirdigi halde. bi.; tir. karar vermi§ .. bir de ~iiyle akiH, .. dim mahkemeye, ~e 1.llursa olsu.n .. 
muharebede bilàkis firarilerin pek Küçük haberler rnger taraftan Cümhuriyet Halk ca usluca kendi hahnde bir k1zca. 1 Bu ya~tan sonra h1ç bir ~ey go -
s1k. bir surette takip edi\mesini ...,artisi ~hzatleba§i Direklerara;;i 1 zümde yok emrf'tmi~ .. maglûp dü~man ku\• • cmt Ocaginm y1llik kongre.si a. g1z bulrnu§ .. uzatm1yahm evlen • ·· 

, . b., . ym 13 üncü Çaniamba günü ak~an• dik .. Fakat benim gibi uçan çap - Anasma bak k1zm1 al der1er .. 
vetlerinin. herhan:g1 ir noktada * Istanbuldaki simitçi, bOrekçt k b" d b ' k r hiç kàfi ge- Babas:na bak ogluna pay biç .. O. 

t k b
. 

1 
k k b'l ta t 

1 1 
d b' 

1 
k saat 21 de Letafct apart1manmdaki m 1r a ama 1r a 1 . . k. t 1.d . 

e rar 1r ~re mu a 1 arru • ve pas ac1 ar ara arm a ir e~re l' . ., D h 1 d' "•imizin ü nun 1çm ara anm f!V a 1 d1yo -
za geçmelerine meydan vermem4· hir cemiyet te:ki~ et~erdr. :!!.,er: .. e; ~sinda yapilac:~~~· • ir mi.. a a ev en }g · 1 • rum ya!.• 
tir .. Bu da Resulü Ekrem Efendi - * Bir müddettenberi Ankarada M E V L ù T çüncü aymda bizim kan siz anm<.- iht· . d . k . 

l 
b 

1 d k · . t veriyor mt. 1) ar sopasma a:,: anara y e _ 
mlzin askerlik de hast cümlesinden. bulunan Ünivers"te Rektorü Ce-mil Esmer ailesmden merhum kim- ya a§ a I .. ço eziy e , • rinden kalkti, giizlerinde hiç bit 

dl
·r. Bllsel ·ehr;...,1·ze do-runu"~t;:.... N . •. h 'th "Um bu kadar hirpalanmaga ta - •-- .. 1•. . .. .. .. _. ..... .. ..... yager ermm m ru una 1 afen " ' . _ """"ssur a aun1 gorunmuyoiuu .. 
Muhtelif kollardan yapùan bu 1 * ilk tahsil çagmdaki çocukla. T~rinievvelin yedinci Sali gunu hammül edemezmi§, soz arai:'.

1
:. - Yine gozleri f1Jd1r ftldir etrafta 

tak.p hareketi. yalmz dü~an kuv 1 rm sayun1 TC§tinisaninin sekiZlllci Ni~anta~mda T~vikiye camiinde da, vücudùnün her tarafi ~ruk d.ola~arak mahkemeye dogru yü _ 
vetlerini paramparç<l etmekle kal. günü yapilacakhr. mevlûdu nebevî okutturulacagin _ çank içinde kalmi§ .. falan, filâr ... rüdü .. Kadm âh1, kadm inkisan 
mall'l~. bu vesile ile, (Taif kalesi) * Fiat Murakabe Bürosu bugüu dan merhumeyi tamyanlarin ve bakt1m olacak gibi de~il.. Kizca - almak fenad1r, derler .. meger dog. 
d" jtap•larmi i lâm mücahitlerine ~ehrimiuie umumî bir ihliikâr ta.. sevenlerin te~rifleri ailesi taraflll- g1zm da hakk1 var. Dü~ündüm.. ru im~ .. 
l,\maga mecbur kalm~tir. ramas1 yn.pacaktir. dan rica edilmektedir. malûm ya o zamanlar dôrde ka - • Fatin Fuat NARLIKAYA 

Bir k1z üvey amcas1-
n1n yüzünü brmalad1 
Evvelki gün Kad1kiiyünde garip 

bir vak'a œreyan etmistir. 
Ku~ilinde oturan dt!j do'-:toru 

Fikri, karde~i 1rfantn mânev1 km 
Yüksel ile bir türlü geçine"ll..-mE'k
tedir. 18 y~mda olan Yükst.!l bL
raz fazla müsriftir. Geçenlerde 
bir ~ün babasmm elbise~rini giz· 
lice satml§, fakat .aradan bir kaç 
gilç geçince babas1 ~in farkma 
varm1~ ve mànevî k1zm1 azarla.m1. 
ya ba~lam1~t1r. Aradaki münaka. 
§&ya Fikri de kan~l§. Fakat fen;, 
hakie asabile§en Yüksel am<:asmm 
üzeirne hücum ederek yüzünü t1r
malam1~hr 

Yüksel, derhal yakalanrr.is.. dok. 
tor da tedavi altma a!m~lir. 
Doktorun bilhassa .bir giizündek1 
yaras1 tehlikelidir. 

Hatayda yeni jandar
ma karakollan 

yap1lacak 

etti. · 
Bu muharchenin uzamas1 biitiin 

be~eriyeti , bu <fava ile hic alàkast 
o1nuyan milletleri de, k~i.1rgan1n 
mahrekine çekmektcdir. 

Cermen ve Anglo _ Sak~onlar 
yekdigerine kat'î ve oldiiriicii dar. 
bcyi ,·urabilccek bir mc,·kide de • 
:1illcrdir. Almanlar Avrupa, Afri • 
ka Yc As ada sancaklanm \'C or • 
dularin1 dola~hrarakl:irrua dirck 
bir yumruk ile Büyük Rritanya a
dalaruu harp d1s1 c-Jehilscler ta • 
biatile m cle sÙJ:"atle hallolur. 
Ayni ~ekilde Ïngiliz dcniz, kara y('· 

ya hava kuvvctleri Berlini ulh:• 
mecbur edecck bir mühlik darbe 
indirmegc muktedir olabilselcr 
dün~a yeni muharcbe sahneleri 

l'.I'l~î hudutlar 1r;ine ahnmas: te-:kil etmekten halâs bulur. Fakat 
yeni olan Hatayda yeni jandarma bu iki hamle de, ·'·apilamaymca. 
k~i·a~ollari yapi!mas1 takarrûr et. iki taraftan her hi.ri basnum ~·cre 
~1~t 1 r:. Hatay \-Ïlâyetfoin m .a et- ~ermck için dolambach yo1la;da11 
ln-CCC"t b ka k 11 ' ' 1· ) • " u ra o ar ~n p.an ar yiirümektedir. Norve~ten t 1>anya 
haz1rlanm1~tir. Kar3.kollar Süvev 1 sah'lle · k d b'.t" Atl t'k 
d

. K t ·kl' J r rrne a ar u un an 1 
1ye a l 1 Seng .. I S · G .. 'l ' '> 0 • içan.;, kt) 1lannm lmanlar tarafmdat• 
uze ce, Çengen, EI7:!n ve Sanka- 1 fstilâs1 ve bu arnda Norveç, Dani • 

yada yap1lacaktir. marka, Holanda, Belçika ve Fran• 

Bir komürcÜ ihtikâr samn ortadan kaldmlmas1 bu g11· 
yele matuf oldugu gibi Balk110 

SUÇUndan tevkif edildi hareketleri Yugoslavya, Yun:mis • 
Tophanede Tul mb ,_ ~ d . tan, Bulgaristan ve Girit tc§eb • 

• a so,-.aorn a, 1 b .. 1 . d b k 1 1 
:.; numarada komürcülük yapan tu Hera t/ ukma shat ~ ydap1dm1!? • 
Ahmet loptan kôm ·· lm k. . t 1r. a a ~ar cep esin c cvnnt 

' ur a a is e. d '"th' h"'l . d k e en mu ·~ a1 emn e sai ve 
yen birisinden fazla fiat is'.emf· illeti budur denebilir. Ve bu sav • 
cürmil me~hut hal.nde yakalan- digtm zavalh memleketler ine:il • 
m1§lir. terenin buralardan üs \'e bir ha • 

Ahn.et dün ikinci asliye ceza reket merkezi olarak istifade ede • 
mahkemcsinde yap1lan sorgusu memesi için almmu~hr. 
sonunda tevkif olunmu:;tur. Ayni §ekilde ve ayni zihniyet • 

Bahkpazannda Îs• le Büyük Britanya da dünyan111 
dort tarafmdaki memleketlere Cet 

timlâk muamclesi menlerin oralardan istifade edc • 

nihayetleniyor memesi için el koymaktadir. ais 
yoldaki Suriye, Irak ve bilhassa 

Eminonù -meydan1nm gen:~lt'til,.. lranm ugrad1klari âkibetler go°' 
mesi programmdan vaztt~çilan;§ onündedir. Norve-çin fiilî bir te • 
fregildir. Bilâkis Belediye bu hu. ebbils, hareket ve kabahati ol • 
sustaki tetkik ve hazirlik1arma mad1gi kadar irantn da müsbei• 
devam et.mektedir. dürüst olm1yan bir hareketi pc1' 

Ancak Belediye y1k1~ i~ini bir bilinmemektedir. Bütün bu mcn1' 

program altma aldig1 için bu k1s- leketlerin günahlart îki büyük dll• 
mm Y.'._kilmas1 biraz gecikeœktir. 1 vactmn uzaktan vcya yak111d1111 

yo1lor1 üzerinde bulunmakbr. 

[ 1 
. Son giinlerde 1iran111 yeni bi~ 

S 0 Z a 1 L 11 1 tstâm huknmetine g-etdièi hissi11
1 

_ vererck emareler vard1r. Efgani~ 
tandaki Almanlar hakkmda, t .. 1111• 

manmda yardLm e<liyor. Ben de ferahlat1c1s1 dalnk.alanm y~yor- ona üzüntüden ba~ka ne verebilir? Günün bilmeceleri da oldugu gibi, Rus ve Îngili7Je' 
bu yard1ma, sigaradan ilk ncfe;1 dum. - Hayat beni bir agabey olara'.< miisterek h1teklerde bulunm11~' 
çckince kavu~tum \'e bir bülbül Nadire hamm i:Skemlesini biraz m1 kabul ebmi.§? s iz binersiniz, Size üç yilz ki· ba~lamt1:tir. Bu tnukaddemeoi: 
g1bi, mektupta yazd1klanm1 tefsiL· ~aha b~na yakla~hrd1 ve konu~ma. _ Bihniy-0ruim oglum, ben ken. i biner. oereye ula!jac•il arbk herkesÇ 
etmege ba~lad1m. 6 a b~ ad1: d' ï b h h. t>' Bu nedir, bilin bakay1m! anlasilmt~br. .• 

Belki varim saat hep ben anl:J.t. - K1z1ma kar~1 olan alâkarm:a isi e 11 ususta iç ir ~ey ko B"I t t ~ J " i mecenin italli: Tramvay. talya da Mihverln te§kll et Il" 
llm v~ o ~ir tek. kelime s0yieml'.'- , inand1m Kemal bey, dedi. Ve ha~- 1 nu~adim, d~~a dogr~su kon~a- . Htnat hükûmetinden yeni temi • 
den dmled1. Nad;re hamma anlat- tâ bu inam~ 0 d.erece fazladi.r k'., madim. Onu uzmek bir anne için Elme alan dogi:r, evine alan o • nat almak için bütün Dalmllt:''', 
t1klanm1 burada tekrar yazmag:~ kendt naim•ma, üzüimeme bir ve- mümkün mü? günür. . arazisini Dinarik alplanna kad

9 

Bir aralik Hayat odadan ç1k~1 ve l yacag1 saiatin tama.m oldugunu ~üzum yok. Bu ücüncû mektubu. sile te!lkil etti. Anne oldougum ~- - Üzülecek mi acaba? Nedir, bilin! 1 Adriyatik sahili dahil i§gal et111it 
gozlerim. onun gri descn üzcrmdc resmen bildiriyordu. mun ~u ktsmma kadar sa.na anlat- çin m1d1r. bilimiyorum, ben Hayat 1 - flilmiyornm, :belki üzülür d!- Odun! tir. Hirvat hUkftmetinin Pavf'1ir 
c;·içekler ta~1yan elbiscs!ni, kapmm tk!i üç kerc yutkundu.m ve Î§ ol- l1klarimm hemen hemen ;iyni. henüz biiyle i~1!rden çok uzak bu- ye dü~ünüyorurn. Çat burda, çat k.ap1 atlanada. daresinin hâkirniyeti hu arati ii' d~mda yelpazelenin.ceye kadar r.un diy~ oksûrdüm. Fakat bunlar. Güceruniyeceksen ~unu da sôy-1 Juyord.,.m. iki ay. sonra on alti ya: Birdcnbire fenal3§hm. Durur. Cevap: italyan donanmas1. (SiiT. zerinde berdevamdir. itahan 11:if 
g1z.1.i.ce takj,p ctl\. <lan hiçbir kuvvet alamad1g1m1 go- liyeyim: ~m1 bit1recek bir kiz. Belk1 sam, hiç bir netice eld<e edemiye- atinden kinaye) naklanna gore bu t~ebbü~ün i:~· 

i:k bir kaç dakiku hic. bir ""Y ren Nadire hamm tlk "Ïr·1-,,,,a·h
1 

Aylardanberi içimde yaralar a- küçük degild;r. Fakat cnn yesi komünist tahrikfih imkâol:i.: .. - ,. ~ d. ·· d • en cegimden korkuyordu.m. Annesi.. a
1r• 

kon 
.. c-.~,ad .. n tam bir sûkût .ç.nde, v_ aph: çan bu gizli d,er 1; anncme. w

1
z- ben. daha dün. ogm~ ~ .• - Kesesi mamur olswi, tükürük. rma. v, ahudi tezvirlerine- ve~·a ".1 

...,.... - h k tl d B K n nin yüzüne bakhm: 0 güne kadar ~ 
annes.le yalm.z: kald1k. Kena1mi -· Sovle oa~ahm Kemal bey 1 lerimle, Hayat a are e enm.e, ae iyorum... ir anne ·. b. ..L.f b .l .. -~..1·· · <l ten yaiutur olsun!. yük Britanyamn çevirchilc<'e • 
clrrhal lop!ad1m ve hakik1 mc5ele- I dt:di . ' sana da mektuplanmla anlathig1m en büyük saadet, çocugunun ~ev'.~- b~~ ~iava:a:. gorui.:u1gim t..f•tn Muhtekir. cntrikalnra mahat ve imkân ver 

, ,,;; t kl t M kt b .. derdig•m zamanki halde, 1ztiraplar1m bir an olsun, digini ve ~s'ut oldugunu gordu- h .1 md d memektir. . 1 ~ 
n '1 gl ru~uKc. 6 1 sa<l m ya alj 1- , e u ·1 gon • ..,e hafiilemis ne de kaV1bolmu~tu ;;·· " .. ndür bunu inkâr edemem Ayklrdanberi mu aY)"l e e Firtina a nazarhk, ayakta me • c·· .. 1.. kl h , f' btïl• •· 
l'tini "nlad•rr

1
• p"'m~i1l•k nfak bir istihal~ ile tek- F k t N d .. '' .,. . ~ · ,,u .,u ' . . . b · oru uvor er •am •a 

,,,. " '" ..., y • • "" a a a h b h d t F k t k k k ni u sev ver alan b:r varbk, bu kJSa muhn- zarhk' · • · ' t' ' . . . , . . . • .. l · •re an'.ma a se 1p e a a or uyorum t, si 1 • J • 

1 

kit'alarda muhasim tarAflnr ih 
1 

1' 
Annes1 ayaga .-alkh Vl' Ha\ at ~n l tar kend1m gosterdi .. Ne sa.~ :S~:11· her $1?Yi bütün teferrüatile ortaya giniz, h€nüz olgunl~aga b~a- \·ere sonunda bir hiç mi olaca~1? Cevap: Modern tramvay durait. yatî tl'dbir olmak 1i7 rre bir r" 

IJ•raz '!V'". ç1karken aç1 b1rak~.1g1 neredcn b lasam d1ye d~unur· Qûktügüm zmran. daglar kadar a- yan b!r km m()rnnun degil, mah- Buna ben tahammül edemezd'irn. f t~'' 
kap1y1 bpad11<tan sonrll, rrasa UZ"' 'ken, o da bu dü~nceler1me yar- gir olan bu yi.ikün alt:ndan bi~ zun edecektir. Nadire hamm.in fikirlerini kër- Be§ yu:dm~ on verdint, derdcigi •. meml~ke~lere el kovmaktaf ~:~"' 
.. iJ. e duran sig:irahg1 alarak ya- d1m e>lsun d1ye, yan t!lfaflmda du- anda ku11uluverdim. - Ne gibi?!... ietecek sebepler arachm ve bir me son verdim! 'Ru mtsah a-rhk Japon)~~ d; ~,.i:tt' 
n1ma tnr;;:tti \"<· . eu yilktmmdaki ran sigarahg1 ·.lzatti vc b1r tane d<· I ikinc. sig:iray1 yak1p k~ran bek- - Hayat, sizi bir agabey gibi hayli zi.hnî vorgunluk netiœsi.nde 1 Bilmiyecek ne va&: Yeni apartc_ Il da ve U7ak'!arkta tatl>ik •' 

1 

l<-' ' 
sanda 'yey-e oturup yüzüml' bakh kcnd si yakh. lerken. müsbct \'eya menfiligi ak- telâkki etm~. ne yaparsm1z Ke- ancak konui;abildim: man mukaveleleà! d~. Bmdic:h,ryi 

11

"hrî l,-nlc- 5) 
CIMBIZ 

J ( ~ Sa-. ~ ' ia. 

Bu bak1li, gi.ûi nl'IJ<iavexeniu ba~h- ' Allah insanlar.a bazan ta.m za. · lima getiirrneden. bu kurtuh1sun mal bev? Ve sizin bu içli sevginiz (Deva1DJ var} 

r Yazan: IRFAN DOGAN 
Edebî Roman: 21 
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Hi TL ER' i N 

(iiMDÎLÎK J J Askerî Vazlyet~-~· 
G ••b 1 t• BUKADAR-

0 e s 1n Efganistan1n i~- Büyük Alman taarru-
nutkunu tahlil 

(Ba§makaleden devam) 

2 
l - Finlandiyaum tasîiyesi, 

1 
- Romanyamtl Almanya tara • 

1
1nda~ Rusyaya kar§t garanti edi • 
;/ cddrnedigi, 3 - Bulgari&tanda 

beyanat1 al" d n a 1 · k. f d. 
-<>-- g ID en so r zu nas1 ID 1~a e 1yor 

"Alman milleti Hit- ne olacak ? ~ 

Us garnizonlari bulnndnrmak 
~usu, 4 - Bogazlarda Sov) et üs.. 
•ri tesi•inden ibaret olan bu dort 

teL.li(, Alma.1uay1 biUbütün en • 
:ijeH dü<ür.;,üitür. Hitler, •bu 
'li:lifleri kabul etseydim elimde 

lion >il.âh olarak kalan b&likt.D ta • 
:••u1u imkàolararu kaybetmii o -
Utdum. diyor. 

h Alman Devlet Reisi, Sovyetlerin 
"'•rl1~ma misai olnrak bir nok • 

lada 3 Iman tümenine karsi 24 
~u, liimeni tah~it cdildigioi de i
ai·e ehnl~tir. 

2 
Ortnya ç1kan hakikat ~udnr ki 

3 Afo:to 193 daki Alman • Soi·. 
i·et anla~ma.i suo'i n munkkat • 
tiri iki taraftn da biribirine emni
i·e1; ~ oktur 1·e iki tara( da. biribi -
r" 
~ne karM barbe hazirlanm1~tir. 

llun icindir ki Aln1ttn ordusu 22 
lia.- .d 1·•· -iran a t.....,arruza ~tt 1~1 za111an. b• • 11 1iin Kwlorduyu kar~1S1nda bul. 
tlttt~tur. 

2 - Führ~r. Almanyaom Sov • 
i·,~lere kar~t hazulad1g1 harp 
t'•nlarmda. Alman aske_r~eriniu ' 

lerin etraf1nda daha 
büyük bir azimle 
toplanm1~ bulunuyor,, 

Metz, 5 (A.A·) - o. N. B. 
Alrnan Devlet Nazu·1 Doktor 

Gôbcls, pazar günû Sarreb
rucken ve Metz'de yap1lan iki bü. 
yük nüm.iyq csnasmda 9èiz ahm~ 
w §Unlart sèiylcmi~tir: 

cAlman m1llcti bù iilçüncü harp 
y1hnda Führerin etrafmda daha 
büyük b1r azlmlc toplanm1~ bulun
maktadir. Dfuimanlarim1zm AL 
manyay1 yok etmek arziulari yen!L 
mez ik.1 cephenin n1evcud1yeti y1î... 
zünden y1k1lacakhr. 1 - Dünya. 
mn en iyt techlz edilm<§ en k1y. 
met.!1 askeri olan A'.man ordusu. 
;: - Yorulmad3n ça!.~an ve bütün 
gayretin harb1 lazanmaga hasre. 
len Alman millett.• 

Çekoslovak
yada grevler 

--o--
Tren seferleri de 
fasllaya ugruyor 

•hran1011hgmda, Alman '1lahlari
~'.1~ 1·asifl~rmda, Alman cephe t"}-

•lat111111, erri hizmetlerirtin ve Al. Londra, 5 (A.A.) - Moskova 
"13n nlillelinin vas1flarmda ve ku. rady•osu Çek fab1 kalanndan bir 
'ursuz çah~malarinda aldanmad1 • çogunda grevler ç1kl!gm1 habn 
f:ln1 1 · · 1 S · · tl B" ' lik· '. at.at )M 01% 01')C er tr ., \"ermekled~r. Sp'.k~r P_rag c:\·ar1n 

.'11111 muazzam hanrhklarmi tah. dal<! bir layyare iabr:kas1 i9C'ile
lltl '

0
dc aldand1)l101 soy.l Ü)or; •teb. I rinin keLa Pr"". da Valter 1-,:~are tk, ' . ""'b ""' .. 

h· n.•n Lu kodar buyùk oldugnnu '-" Jlèirkn fa br: kas: 1~1;t-r'111n grcv 11
n11Iorduk. diyor. Bu sôzde K1-. 1 Îl'' ett:kler:ni 50vlenc'.~t.r Tren 

''1•tdunun bntun btihbar .-e lah. 
~l\inferin fo1·kiudc bir kudreltc ol. 

d~l:unu kabul edcn bir itiraf 1·ar. 
lt, 

eeferleri s1k s1k fa.s1'aya ugran1a~

tad1r Bazi trenler yoldan ç1km1~

ltr, Mühimmat labrikal-ar1r.,fa tnfi.. 

1 
3 - Ahnan Dcvlct l'.eisi, arbk lâklu olmu~tur, 

•'hlikenin atlat1ld1g1ni, dü~maom 
i..''''"Ït olduguou, arhk !..afiyen den k~1n kcudisinin !üpolco1iuu 
t;ndi ioi lr.urtaramiyacaJ:mt iddia âkibetine uirama:.J ihlünali olma
g· •rek 48 saatten, yaoi Çar~amba dlj;"lm ulatmak istiyor ve hari> u
h"l\iindenberi muarzam yeni bir zaditi takdirdc i~::al edilen 800 bin 
k 

3
'_eketio bo~lod1gm1 rn bu hare - murahba kilometre geni§ligindeki 

0~1n dii~'."anm _eziln1esini 1~ucip Rus topra.~larmdan. ~Iman lialk1 -
r ••ibn1 •ha ed1)·or. Bu yem ha. n1n 1·e muttefikl~r1uin faydalan • 
d'~etin haugi ;,tikamctte yapil • I ma.<i içio icap eden ~eylcrin yap1 • 

1
'1 \"P nastl inki~f cdccc."ii f lacai101 da ilâ,·e cdiyor. Ru !'jjz • 

>"aklJ\da analt1lacr1kt1r. Führer •bu ter Alrnanyan1n '"i'-'e«"eksi-z: ve Ill , ~ ., ' ' 
_ed~niyet dü~mamru imha edcce. ham maddesiz kalacagi ha\:kmda.. 

t•1ttizi bûtün Anupaya vâdedebi - ki iddialara cevap vermek ve Al -
litin1, esasen y1k1lm1s olan düsma • man milletine de arhk sikmh çek.. 111 la · k • 'd d-. n1anule YI maya va e iyo • n1iyecegini anlahnak i~io soylcn • 
:u~i. iddia. ile neticeden tamamile mi~tir. 

Yazan: 1'1URAD SERTOGLU 

ll randan sonra Îagiltere ile 
Sù1 yct Rus) dlllR Efganis • 

tana bircr nota vererck Efgan 
topraklarmda bulunan Alman 

Alti harp m1ntakas1nda iki taraf1n 
vaziyetleri aras1nda bir mukayese 

i·e ltahanlaritl muzor (!) faa • A LMA.N Devlet Reisi H<Uer:n 
li) etle;inden ~ikâyette bulun ,. nulkunda obllh&ettig1 biiyü:C: 
malari düuyanin na:zari dikkati. Alman taarruzunun inki,:iaf1 hak. 
ni l inc bu mmtakaya çekti. i . kmda iki laraflan da mal\anat 
ran ii!:.sali güzilntiizün Onünde gelrnemektc-dir. Almanlar rtesn1î 
oldugu için bu notalari takiben tebliglermde sadeœ harek.âlm 
lngiliz ve Sovyct ordularmm plân mucibince in~ eltigini, 
ayni rolü tekrarlamalari ••e Ef. Ruslar ise bütün cephelerdc :sid. 

1 1 · b k detli muharebeler devam ettigim 
ganistam da i~ga etmc eri e • bild' kl 'kt·f lmckl d. 1 
1 • irme e l 1 a e e 1r er. 
enFirk. . b 1 b't k mi·• Bunlara bakarak bu harbin ha-

n at ·~ unun a 1 ccc- · . . . . t· k , 
• 1 · l\t k dd k1k1 1st1k&me 1 ha kmda kehane •• 

H1ç zannc nurnruz. u a e · b 1 k ·· t·· 'l a1·L • . • 1 • • te u unma · guç ur. .i.w aam iu ratlar1m arhk > ckd1ger crium l t h 
c,·eni A man aarruzunun esas ~

~·ar~tldarina hai:la1111~ bulunan def olarak ya Moskuvay1, yahut h 
Ing1lterc •c Soi· yct Ru~~a~•;; Harkcrf'u i~tihdaf ettigi muhak. 
Yakm,arkta daha epe) ·~ k kt K d bahse•-i,.oruz • , b a ir. mm an "'" , · 
var. Runlarm hun~an sonra u z· d.. Al I Kmma kar-

k d . . ld . f r . t ira un man ann · . 
1u1nta a a. tr1r1,;re cri aa •J.e 1 ~iddetli bir hHcuma g~meler1 
ctrafmdn 1lk abmetler de esa • P ' . , _ 

r '·t b 1. · b 1 thllmah e.rafmda yapti,g1m1z tah. sen u lll'. a c 11·?n•') u u - . " . . 
B 1 L k k "t'k 1 tnmler teevvut etm11tir. Maama-

nu~·or. un ara 1)a a.ra 1s t - . • ,, .... 

baÎ liakkmda ·~•i:i yukari u(ak f!h bu harek~t asil b~~uk Alman 
çapta keltanet!Nde bnlunabili . laarruzuna nisbctle tal1 btr hare

riz. 
Surh·e istikl:îli ilân edilir e • 

dilme7: Suriye ln'!'ilhlerl<' hir • 
liktc iUih,·crc kar~1 miicadelede 
yer alacagm1 il.in elti. Bunu Er. 
dün Emiri Ahdullalnn askcrle -
rini :\li'-:'.·t"rin ernrine verrnesi 
takip etti. Üçüncü merhalc Irak 
Ba" ·rkili Cen1il M:tdfaâ'nin is -

' tifas1 v~ yrrine Nuri Said pa§a.. 

ke:tir-
Mcvzuubahs büyük Alman taar

ruzunun inki.§af1m bekliyerek bu. 
gün Alman • Sovy<>t harp c.phesi 
boyunca iki tarafin vaziyetini k1-
saca gozden geçirelim'. 

En ~malde Ruslarin vaz.iyet' 
saglamdir. Buralarda son günler
de bir Altr'an - Fin ta~rr!1? 1.1 bP ... 
\ •T.i~. Sovyetlerin Munnansk 
§ehrini almay1 is il:dat rd .'n bu 11111 gcf1T1e"i..tir. Nuri Said pa .. 

SBntn n, wkil s•fatile Irak or- toarruz Ruslarin iddialanna gèire 
· . tam bir hezimetle neticelenmüitil· dL•~u ti~kkn1da hr1111 henzer bn· 
k 1 k 1 f 1 h L Almanlarm bu harcketten bahset. :irnr " """'\' r'l ,~,,, ~ ,.,P,. . a . . . . 
tâ m•ihoH·•khr, n. .. i•on vc I memelen :'"";~Id<! ber Alman - Fm 
Ef d 1 Il l "rrTz ·e • mu\'affak1yc .mm menuu bahsol. gan or u er1n l ... 1 1 ' 1 • .• t _,. 

l l · 1 · , .... nma I• madtgm1 gos ermekt..u1r. Esasen Sovyrt rr ~ '" nr 1 ~1 }:t~ s1 .. ... 
_, kt' . J 'L . L ·e"" 11 bu mmtakaya art1k kar yagmaga kin t~•t"<'t' •r ~'"' 1 1•1il 11..a ~ 

. baL,adtgmdan bu cephede taarruzt 
ba~1itr'lét , .... i.1t '\J1._1r ordu~•• da b k"t •· l'k 1 L 

. . . .are a gun geç 1 çe zoc a\mlaga 
muht"'n't-1 olB'l"nk ayn1 ~li ~·- mahkûmdur. 
Pacald·r. 

Daha cenupta Ladoga ve Onega 
Tahii hunla1· lngilizleriu ü -

gollerile Kareli berzahmda Finler 
mitlerir1kn iharettir. Anla§th • mütemadi taarrU!l:larda bulun. 
yor ki, Çiirçil tle bimd~n sonra maktadirlar. Fakat Fin taarruzlari 
süyliyccegi 11u1:1kJa. 11.'tler 113 ·1 çok y8\·a~ inki§af clmektedir. Al. 
stl Ru,~va sefe;:tnde ltaJyadan manlartn ilerle}~i~ :;üratiie Flnl-erir: 
ba!?ka J~pi?ll}Ol,. :\f<Jcar •. SJ.ov.ak 1 Î}erli•\"~~ SÜrati a:asrnda ÇOk bÜyÜk 
,,.~ Ru111en .-.rliulartuin ·~birh - bir fark ·~:ard.Ir. Fin ordusunun 
ginden bahs,.tti;1: r o da êi\·lece 
Suriye, Irak lr.n ,.e l\t1S1r or • 
dularmm i.1birli~inden bahset • 
mek atzu,undad:r. 

Bakal11n fünidi tahakkuk e • 

Yunanistana 

Yard1m 

küçüklügü nazan itibare ahmrsa 
bu vaziyet kolayca kabili izahtir. 
Kt~n ilerley~i burada da harbi 
yava,,latacak ve durduracakltr. 

Harbin üçüncü rnihrak noktas1 
Leningrad cephesid.ir. Son bir ha· 
bel'e gèire buradaki Alman kuv. 
vetleri komutam Ma~al Von Le. 
eb Hitl1!re isHfas1m vermi~, fa,. 
kat henüz vazifesini ikmal cime· 
digi kaydile bu istifa Hitler tara. 
f,ndan reddcdilmi,tir. Bu hava. 
disin propaganda mahsulü olmas: 
da muhtemeldir. Fakat muhak. 
kak olan bir §CY varsa L1!ningrad:n 
§imdiye kadar biit ün A Iman ta
arruzlanna muvaffakiyetle kar~1 
koydugudur. Esasen bu müdafaa·" 
Ahnanlar da itiraf ctmi~lerdir . • 

Dèirdüncü mihrak noktas1 olan 
Smolensk'te Ruslar taarruz ve Al. 
manlar müdafaa halindedirler. 
Fakat ya Alman!arm iyi müdafaa. 
larmdan, yahut la Rus taarruzla
rmm zay1fügmdan burada da harp 
bir tevakkuf de!'eces;ndedir. 

Be§inci mihrak noklas1 olan 
Koyef - Harkof mmtakas1, bugiin 
idn harbin en hareketli mmtaka. 
:;;dir. Büyük Alman kuvvetlerinir' 
Kiyefi ald1ktan sonra en fazla bu 1 
mm'.akada faaliy~tlc bulundugu 
géirülmektedir. Hitl1!rin bahsetti.. I 
gi büyük taarruzun da '<'n fazla bu 
cephede inld:;af1 muhlemeldir. 
Rus cephe.zinin ~n çürük noktas!
nm Mare§a Timoçenko ile Mare~a! 
Budyenni ordulann1 n arasmdak! 
bu mmtaka oldugu gèirülmc!c:e. 
dir. Kafkasyaya olsun, cenuptan 
Moskovaya olsun yap1!mas1 muh. 
terne! Alman hücumlan en kolay 
bu mmtakadan inki§af edebilir. 

Altmc1 harp mmtakas1 Klrim. 
d1r. Burada da Ruslar müdafu 
ve Almanlar taarruz halindedirler 
Bu cephede Almanlarm 'ciddi bit 
taarruza geçmi§ olmas1 muh:-emel
dir. 

t,te bugünkü halde œphelerir. 
vaziyeU bu ~ekild~dir. 

Hep ?na~~~~!I;~,e Î 
).
10

•n gàrünuyor. BOyle olup olm1. 1 5 _ Führer nutkunu •artik bu. 
1tca" ' 

l" g1n1 ancak zaman go•lerecek· 1 gün elimizdeki cephane ile moii - __,,_ 

l:r· \luhakkak olan cihet, biiJük lî1p edemiye<.'t'':imiz bir CLÏ§lllftll Kurturus vanuruna 
~ r Almao taarrunmun bo~laml§ kalmnd1g1111 biliyorum• •<izile 1·e Günün T enkitleri t! 

dccek mi? dar giden hareketin saiki buraya 
fngiliz n Amerikahlarm taarruzî 
bir harekette bulunmalar1na mâni 

~dugudur. Nutukda, bu taarruzun,tam bir emni)et ve itimatla bitir. (Ba4 t>nofl l lucl ··~fada) yr·yocek maifrfeler1· olmak endi§esi oldugu ileri sürül. 
·, '' ko1·a istikametinde yap1ldg1m mi•lir. li U U dü. Çünkü Büyiik Britanya kabi • 
~- <·t eden bir trlmih sezilmekte • Gôrülüyor ki Almao De1·let !je.. ~ _ , • \• r,,·,n •. m tophttmlil1~ 1n 1 

du)'aca • yu klen mes1· bas lad 1 1 nes1" ~1'ogapnr U
00

SSU
00

Dl
0

!
0 rok tak .. 1'yc 

l •r. Çiinkü Hitler, Ruslarm Bogaz. 
1
1 Ci, nutkunu. daha ziyade Sovyet etmcge ba~lam•§ ve Felemeuk 

lr 1 Eger Avrupa -ala~~ n1evzuu t 
. 'a iUer istediklerini inkàr et • Rusya) a kar<1 kazamlan mu1affa. d Yunanistana gitm,,,,i kara•ia• _ Hindistau1 da Amerika ve ngilte. ' k yapacak yerde- Al man~ a an < 
.' lel'indcn bahMlderken <iiyle di ki~·etlcrin tasvir ve izahma ha"e-

1 1 t • tmlan Kurtulu~ vapuruna g1da re ile s1k1 bir i~ birligine basla . 
)u -s Ornek a JP onun ter Y"P 1g1n1 o· , . ..kl . .. . , .. · d 
l, •: •Ruslar ber ~yi inkiir ediyor. derek sulhtan bah•clmemi~:i:·. b h . 1 ·d maddelerinm yu enmesine b~ • m1§br. Yem Dunyo da 1hhyah le • 
•> T~ nunla cra er yapmas o say 1. ! ""kl 1 ~I · lo!oto(, üç dort gün sonra Büylcce •on zamanlarda ortaya ç1. muhakkak ki Anupa,da bugiin.. lanm1~tir-_ !k yu enedn yiyecek 

1 
bir olarak Gkroenlkand ve zÇl~~da 

• 1·~.kovadan ayrild1.w"10da, el'an kan sulh rivayetlerinin ciddî bir . t maddelermtn arasm a Yunan ·1 adalarma as er ç1 armt§h. un. 
" k ?-, k.. k ·angm t·trafa s1raye · · h . • th~ ovada bulundugunu iddia e • esasa müstenit olmad1g1 anla~1h • u ça an ) .. konsoloshanesmce azirlanan 1000 kü Almanlarm buralarda den1zaL 
•e 1. • 1 edip dal hudak salmadan son • k li K 1 • haz·ri d - ·rk .. .. · · ih 1 

!rler.. yor. l\l. Çorçil de, üç gün evve. . .. . . . ·o , 1z1 aym · a 1g1 1 par. ulan 1çm usler tes1s etmeleri · 
4 b h tt'" • dliruleb1hrd1. · dd gidaiye 1 1 A \ h·1 - llitler, Alman ordusunu H sulhtan d_egil; harpten . •. _se lgI • Il mcva 1 ' ngi 12 Ve • timalinden endi•e ediliyordu. 
lh k I t itiraf edelim ki. Almanyadan ·k K !ha 1 t be .. • • a. sa pi~adcsini ovdiikten son. ne gore. lngiliz Ba~ve ' mm nu • mer: an 1z1 ç armm e rru Bu m' safs1z ve amans1z bolfu•ma 

•a ' iirnek almak ve Ol"IUD )·apttkla. kl b 1 • • ~d· '~Phe gerisinde ZS,000 kifomet-

1 

kunu tahlil edcrken .de ' .. iiyl~digL etlikleri yiyece er ulunmakta - devam ettikçe, gorülüyor ki 
'n t · b' 1· l h 1 rm1 )·apmak gürtü, fakat •geç d K t lu• vapurunu y b•I azla demiryolunun ,,1er 1r miz gibi. fevka a< e tr surprtz 0 • :r. ur u ~- .. n una • dünyantn hiç bir noktaS1nda, ne 

"1 e l:•tirildikini ve 15,000 kilo - madikça harp §Îddetle devam edc. olma51n da gür olsun• dünya - nist~na ne _gun~ har~ket edeœgi Avrupa, ne Allya, ne Amerika, ne 
d;

1
•.elik Rus demiryolunun Ahnan rektir: bu müthi~ ruücadelcnin ne sioda bulundugumuzu da gozii • henùz tcsb1t ~tlmeml§ ve ayni za. Yeui Zelanda veya Afrikada hlç 

d~?'••yolfan ge-ni~ligiue uydurul • vakit bitccegini kestirmege de im· nünde lutmak gerekti. manda Yunanis.~ana Sida madde • bir millete sükûn ve rabat meT • 
altultq siiyliyenk Alman muva • kân yoktur. Güçteo, de!il gcçlcn sak1oa • Jeri gèitürmek uzer" ba~ka vapur d d "'Id' 

l L h . d.l ll C5l If, 
"•tlar1nm bozuklugu yiizün - Abidin DAVER hm. da ~imdilik ta SIS e 1 mem~tir. Herkesin temenni edecegi ,ey; 

'------------------------------------------------- bu tayfunun bir an evvel geçme • 

\Ja~ta ve deniz maceras1 romani: 29) 

SON SEFER 
\::::::---__ r ç . -
~~ ev1ren: 

bll" 
~~ çi~k gib1 muztr, fakat güzel 1 tmyorlar, manevralan milnAk~a 
~û ehve•1i vücudilc gëizk!rinin èi. cdiyoriar, e~eye kap1hyorlar 
le,;~ &elinl§ti, Bir yandan da h1ç. lœm nazardan, \"e delilikten bah-
"'lnilann1 zaptdmege ugr"l1an ve sediyorlarch. .. ,. 
<a'l1"-'t!e gülüm.semegc çall.§an - Yarm Loklen~ l gorurum. .. 
lcil!ii ~0<lak; lerbiyeh, kallSlz goenç - Ben n-e zaman gorecegim? 

-.. 0 kiyul'du. - Yarm, belki ... Fakat ~imdi is-
''~li nu benim kad.ar b1lmezsi-

.. t:rahat elmeniz lâz1I11 ... 
F'akat Biraz sonra uykummdan tama-

1\li"~n , on. u_n hiç bir zaman bi1-
''""~" - œile uyanmamlli olan madam Meg. ta, :!{' ~ • ovu~m1yeccgi ~cy uzak. 

&Uni "·itn ortasinda ûç k<>;inin re mmldamyordu; 
laitl(~(e, hafta1"1ta elrafmda do- - Çok sevim1i bir kiz! Gelin. 
'l 1ta al't s1yah. kamara id., Üç ki- lik Ç<!hizini flllldiden hazirlam~. 
flra1t ~ara"l.n etrafmda dola~rken biliyor musun?... Hepsini kendi "r facia~ndaki'er ve b~ltmdakL. Elile ~lem~ ... Y(:ni b:r §ey ôgrene
'd·Yurf:~ ~u_l bir hisle tahmin I bild1n mi.. .. Of, lav&nta kok.uyor. 

• g<nler1 ~ denizi ar~- sun ... 

$üphesiz. efüisesine bub~an A-1 dan ha~e:i olm1yan Piyer Lèiklell§ 
del'tn keskin kokusu ... Meyhane. 1zhrap 1çmde bulunan ve yeni fe. 
!crin ucuz ~arab1 gibi âdi bir ko- lâketler bekl~)'en bir adam gibi 
ku ... Bu koku gernid~ kéipekler g:.. almm buru§lurarak ilerl<.>ài, Gas
bi hir~m ve mat;;• üç erkek bir ka. tonu géirdii. F~kat h.iç ehemmiyet 
maranm etralinda dônerken aylar. - ,·ermedi 'e gemiden tarafa dèinm-ek 

&idir. Fakat ;mman ilo firhna ve 
ate§ hmnt ve sah11stn1 azaltacag1. 
na dahna çogaltmaktadtr. 

Hüseyin ~ükrü 8ABAN 

ca bahk kokularma kan~m1~t1.,. lâz1mgelecegini tayin <edemeden iE. 
Megre ~'Organ1m çenesine dogru etrafma gèiz gezd:rdi. S 

çelrerken: Add'in dostu dudaklanm istih. 
_ Al.lah rahathk versin!. fafla bükerek onu l:eped<'n llrnaga 1 S 
Dedi. Ve y.ne uykuya dalmi~ o- kadar süzüyordu. Bitlcin b'r ha!de E 

Jan kansinm almna vakur, temi7. idi. Rengi kül g!bi olmu~tu. Mey. s 
bir puse kondurdu. C:an okumaga veya lœderini sak-

VI kmaga çah§miyordu. Rasta bir s 
ÜÇ llIASUM hayva ngibi mahzun duruyordu. E 

MüvacC'h<' hapishaneler:n küçük _ Karsmtzda duran adatnJ. ta- S 
bürosunda yapilacalü1. Tahkikat1 mdmtz m1? 
idare ed · n l!avr'dan ~len komi. Gas'.on bakh. HaCizasin1 yokla. S 
se1 odamn ycgàne ko!tuguna otur- dt: E 

SES 

(NiÇEVO) 

vtLLY FRiÇ 

Ses Halka Seyretti
recegi 

llk $aheser 
SES 

SES 

s 

s 
E 
! 

s 
E 
s 

s 
E 

SES mustu Megre siyah ta~h ocaga da. _ Hay1r! Kimdir? SES 

ya~m1~h. Duvdrlarda grafikler, _ Ba'sindan avakLarma kadar ;;;;;;;;:-Jooi0i11.l-T~ooRRimmmiiÏÏ 
resmi ilân lar, Reisiciimhurun res- bakm ... iyice dii~ünün... 1 F • Ah Q 
mi... Léiklen~ dedikleri gibi ya.pt1. eyz1 met naran 

Ayakta. Fi1~111 a'.hnda san tskar. Fakat gèizleri iskarpinlere gelince ciLDiYE VE ZtlHREviTE 
MÜTEBASSISI pinloerlle Gaston Buzye... b~m1 kaldirdt. (Babiillil Ankara cadd~ Cajlal-

Telsizc!~~ ". etir:n' - Netice?... N 43 
- • " oglu Yolru'l\1 Kllfe baiUJda o. 

Kap1 a~1'd1. Ne ;çin ça~mld1gm. (Devanu varJ 

6- B. TESRIN -1941 
r 

Tasarruf Bonosu 
Almakta 

Acele Ediniz ! 
ikinci 2S milyon lirab.k T asarruf Bonolar1 Jtirdun ber 
.ko§esinde •a~~ ç1kar1lm 1~hr. Bu bonolart almakta ac~
le ediniz. Çünkü sah§tn bngünkü §ekline nozaran J.u 

Bonolann da evvelkiler gibi çok ma bir &aman içitlde 

aatthp biteceiiD8 1üphe J oktur. 

YURDUN MENF AA Ti; 
SiZiN MENF AA TÏNÏZ; 

Tasarrul Bonosu Alman1zdad1r. 
En zaruri ihtiyaç tnadde lerinden ba~ka biçbir §•ye pa. 
ra vermemek, para arh.r mak ve buuunla Tasarruf Bo. 

nosu almak ·1azifemiii yapmak ve ~ahsi men(aatlerinizi 
korn01ak demektir. 

UNUTMA YIN KI: 
Tasarruf Bonolari has1la tiyle millî müdafaanuztn artan 
ihtiyaçlari :O:ar~tlanacakt1 r. 

% 6 (aizli ve bir sene vâdeli bir Tasarrnf Bonos11 almak 
için 94 lira oliiyeeeksiniz. Buna mukabil bir sene sonra 
100 lira alacaks1mz. 

9 Bono Fiyatlan Her Keseye El veri~lidir. 

Ta~nrruf Bonolan S, 25, 100, 500, 1000 lirahk parçalar 
halinde satl§'I ç1karilm1~hr. Kesenizin müsaades< ni.,be. 
!inde siz de 1>ir taoe alabi lirsi.niz.. 

e Bonolar Art1rma ve Eksiltmelerde 

Teminathr. 

En·elce sahlan Tasarrul Bonolariyle yeniden ••hia Çt. 

kartlan Bonolar artt1rma ve eksiltmelcrde aat1~ k1y
metleri üzcrinden temina t olarak kabul olunmaktadir. 

Artlrma ee EIEIDtmeye Olrealer 1 

Para yerine Bono yatuma kla i~nizi daha kolayhk ve 
kârla yürùtebilirsini.z. 

Merasim Y oktur 

Tasarruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve mü}külâta; 
faizleri hiçbir vergi ve resme tâbi degildir. Buolart bü. 
tün bankalarla ~ube ve ajanslarindan, banka bulunnu.. 

yan yerlerde malsandlklarmdao, ~lilli Piyaneonun res. 
mi salit f:i§elerinden al ab ilir iniz. 

a Paran1z Daim:t Parad.1r. 

Tasarruf Bonosu ald1ktao sonra paraya ihti.fllCIJlJZ olur. 

sa bunu derhal bir bu kaya vererek itliyecek faizdco 
yüzde yanm fedakârhk yapmak suretile ber zaman pa. 
ra)a çevirmêniz kabildir. 

Bir yil vâdeli bir bono % 6 

Alh ay vâdeli bir bono % 5 

tl'ç ay vâdeli bir bono % 4 

FAii OETIBIB 
Paran1z1 en emin olan devlet kasas1nda 

kârla uklay1n1z 

Bir Tasarruf BonosuAlinzz 

....-il BU AK$AM Il , 
$A R K Sinemasi 

BUyUk 
Aejistir WILLY FORST' 1n vUcude 

getlrdliil 

OPER E T 
Emsalslz musilù §âhe&erini takdim edecektir. 

Herkesi &'11§1 n memnua edecek film... 

Bütün Viyana Operetlerinin Filmi ... 
Milyonlara mal olmn~ fevkalâde F'tlm . ., 

Bu alnamki gala için yerler evvelden aldrnlabilir. 

Dede Efendi konseri 
--~~~~ .. ~~~~-~-

Yann bu 1ahifemizde Osman Cemal 
Kayg1h 'n1n bu mevzuda çok ~ayan1 dik. 
kat b ir tt:11kit yi 21s1n1 11 '• < & l un 1 



SAYFA-4 IKDAM 
• •• 

DO KO LiK MAÇLARI i KDA SP 
Be$ "ktas istanbulsporu güçlükle yendi 

Lik maçlarma dün de Fentrbah. 
çc ve ~ereI stad.lannda devam e· 
c.iilcli. Fcner slnd.mda O) nanan 
rnaçlar §U neticeleri ve11mistir: 

Be!jikt~hlar istanbulc;porun gay
retli oyunu kar§"lsmda ilk devrede 
esash b1r üstünlük tcmm ecfome
diler Th!vre l;ülcr:ünün athgi bir 
golle 1 • 0 Be~kta§m lehinc bitti. 

Gizli prof esyonellige 
ALTINTUG: 4 - BEYOGLU: 1 
Kad1küyiinde 1lk maç Altmtug 

ne ~yoglu G€~lik arasmda idi. 
Altmtuglu l:u arka :i.rkaya çikar. 
d1klan ü~ gol 11e galibiyeti t«n:n 
ett!ktcn 90nra ikinci devrede biraz 

Fenerbahçe Sülegmaniyeyi, 
Galatasarag Begkozu, Vela 

Taksimi maglûp etti 
Ïkinci devredc B~kt~ oyunn 

hâkim o1mll§tu. Fakat bu hâkimi. 
yet istanbuk.-porh1lann SüJ.eyma
run ayagHe beraberlik sayLSm1 
ç1karmalanna mâni olmad1. B"" 
§.ikta~hlar s1k s1k yapbkùari hücum 
Iardan birinde yine ~ükrünün aya. 
g. ile ik.inci ve son goflcrini ç1kar. 
dùar. 

r Gizli Paydos 
prof esyonellik 

daha yava§ oynad1lar ve bir gol J ~ünden ayrilmamaga ba~ad1. Bt, 1 sag vole He talrnnmm Hdnci golü.. 
daha athlct.an sonra y<'<likleri bir acvrede de kaçan müteaddit !1r. nü ç1kardi ve dcvrc 2 • O Galata. 
gol ile maç 4 • 1 kaza!'<li.lar satlardan sonra Melih.ili üstüste sa ay lehine bitti. 
F. BAIIÇE 3- SÜLEY.MANiYE: l yaphg1 Hci golle 3 - 0 galip vazi. !kinci devrede Galatasaray ta. 

Îkinci oyun Fenerbahçe ile Sü. yete geçen rakibine kar~1 Silley- mamile hâkim -0ynad1 ve s1rasile 
)eym:miy.e arasmda .idi. Fener- maniyc sert bu oyun tal'Zl tat.blk Salim, Mustafa, Sahm, Hikmet, 
ba~Mler bu.gün zayiI !bi.raz da etme~ koyulmu§tu k.i solaç1k Musuafa "~ E;;f ak vas1tasile ali1 
hatai: terüp ediJ.~ bir tak1mla Fehmi tak1mmm yegâne say1S1m gol daha yaparak maÇ1 8 • O kazan. 
sahaya çikular; ç1kard1. Ncticcdt- oyun Fcnerbah. dl. Oyunun sonlarma oogru ha-

Mur:it - HayaM, Murat • Enis, E. s·enln 3 - 1 galibiyeti ile bltti. kcm Galatasaraydan .Ad.nan He 
sat, Zihni - Turan, Naim, Mel1h, ~· SARA Y: 8 - BEYKOZ: 0 Beykozdan .Aytekini oyundan ç1. 

Maç bu suretle 2 • 1 Be§Hrla~n 
galfüiyetile bitti. 

Güre~ müsa
bakalar1 

mes'elesi 
Bedcn Tcrbiycsi l~are 

Hey'etinin amatèirlük nizam. 
namesini oldugu kabul ettigi 

Ali Riza, Cerrùl. Üçüncü maç Galatasaray i1e 1 k<1rmak mccburiyetindc kald1, 
Sülcymaniye de §ëyle tert1p e. &;ykoz ar~md~. id~· Tak~mlar Sa-1 VEFA: 3 - TA.KSÏM: 0 Dün Fatih güre§ .k.lübü salonun. 

dilmit~: mih Açikoney in idaresmdc kar. ~ere! sta-dmda l:k maç Veia ~ da yap1lan Greko Rumen güre§Ie. 
Hadi • Bürhan Dani{ - Cc7.mi, ~1l~ak üzerc ~yle di.Zildiler: Taksim tak1mlan arasmda yap11. re 12 gür~i ~tirak etmi~tir. Ne-

malûmdur. Talimatname
ye gore sporu hiç bir men
faat kaygusu olmadan zevk 
~evk için yapan amatêirle • 
rin klüplere girmek ve ora. 
da kalmak için dogrudan 
dogruya veya dolay1sile men
faatler kabul ve ternin et • 
meleri. müsabakalara giren 
sporcularm ken.di klüplerin • 
de ayhkh ücr<:>t almalart, k1y
meti 30 liradan fazla olan mü
kâfatlan kabul etmc-leri, bun. 

lan satmalan ve rchin et • 
meleri, proiesyonellerle bir • 
1ikte müsabaka yapmalar1, ha
kiki miktarmdan fazla zaru.. 
rî masraf ka~ù1g1 para ve 
harcirah almalan yasak edil.. 
mekte ve ~hir içindeki za • 
rurî masr.aflar için de âzaroi 
had o.Jarak gil:Me bir lira ka
bul olunmaktad1r. 

(\bdü~ 17:1'3-il - Meh~et, Fi\ret, Galatasaray: Osman •. Faruk, di. ticede 56 kiloda Gür~ klübünden 
lbrah1m, Ibrahim. ~ Adnan • Musa. Enver, Ismail - Bir!nci devrede Ve:fahlar hâkim • Hâlnit birinci, Fehm1 ikinci, 61 ld .. 

-!fakem: Adnan Akm. Hikmet, Mustafa, Sali.m, E~ak, M. oynamakla beraber Taksi.min Ioda Bekta. birinci. îsrnail ikinci, 
llk tmlarda Süleymamy-e Fe.ner: Ali. gayretli oynayan mü.dafaai;m1 ye- 66 kiloda Bekir birinc1, is-a ikinci 

bahçe ka11ismda epey tehlikel1 Beykoz: Bahad1r Sad'ettin nemeàiler ve devre golsüz bitti. ve 72 kiloda Dogan ibil'linci Meh. 
vaziyctl r ~h<las edcn a·~ml,:ir yap. Kfünran • Aytekin; Kemal, Ca. (Îlcinci doevrede yorgun dü~n met Ali ikinci olm~tur. 
h Fakat Fenerbahçe ruzgann da hit • Sami, Turhan. Naci, Refi, Taksim müdafaas1, Vefa hücum- f b 1 •• h" • 
yard1milc OYWlUn JU'E'rkezi SJklcti. Fikret. lariru güçlükle kar~1hyord'U. Ve. stan u uç §e Ir ten1s 
ni ~akip ~h~ya i.nlikal .cttir.mektc Oyun bldayettc canù oldu, fakat fahlar, bu dc-~renin 11 ~i, 40 l'l'lCI ,ampiyonu oJdu 
gcc1kmcdi .Bn~ flrsaUa11 hayret Galatasaray, üstünlügüi:ëstcrmek- ve 42 inci dakikalarmda uç gol yap 
cdilcc k bir ~Ide kaçrrdiktan te gec•kmedi ve E~ak 15 ci <lakika nuya muvaffak olarak maçi 3-0 
sonra Turan \'as1tas1le ilk golü at da ilk g6lü att1. Eundan wnra kazandJlar. 
h. Beykoz kalœisi sakatland1 ve oyun BE$ÏKTA$: 2 - isr. SPOR: 1 

1kinc.i dcvr<'<l~ San • Lâciverflt- . nihayetinc kadar 13€;-tkoz 10 .lci§i 1kind maç1 BC§lkta~ JJe istan. 
ler Ali Rtzay1 sagbekc, Hayattyi ile oyuna àevam ettl. Kaleyi Ba. bulspor tak:mlan ayaphlar. 
èlc soliçe ahm~lard1. Bu dc~~iklik had1r ç1k1tktan sonra K~miran B~ikt~hlar, bu maçta oldukça 
bemen W'Slrtni gësterdi ve rüzgâ. muhafaza ediyordu. zayif bir katlro ile oymyorlardi. 
ra kar§l oynamasma ragmcn Fe. 35 ci dakikada güzel bir pozis. Devrc serî ba§ladl. Her iki ta. 
nerbahc;e Süleymaniye kalcsi o- yona giren M. A1i fevkalâde bir ktm da si.k1 bir oyun ç1kanyordu. 

ea,, di,, nezle, grip, roma izma 
N c v ra 1 j i, K 1r1 k h k vc B ü t ü n Agrilar1n1z1 Der ha l Keser 

lcabmda günde 3 luife alanabilir. Her yerde Pullu K utularr iaarla iateyiniz. 

Îmtihanda ka
zanan tale be 
~-

Teknik Okulu Mü
dürlügünde n: 

I. - 3/10/941 tarihln<le yap1lan 
mühentlis k1srm gi~ imtihanlan 
neticesinde de\•let hesabma maki. 
ne ~u.besine: 357, 365, 347, 291, 327, 
528, 376, ~09. 241, 52.6, 25, 296, 44, 
429, 489, 259; 

Devlet hesabma ~aat §Ubesine: 
142, 5Hl, 230, 482, 360, 648, 511, 220, 
618, 596, 163; 1 

Devlet Demiryollan hesabmP. 
~aat §Ubesine: 474, 602, 513, 497, 
141; 

Sümre Bank hesabma makine 
§Ubesine: 461, 151, 561, 615, 63ô 
442, 4, 501; 

Kendi hesaplanna anakine ~ube. 1 
sine: 315, 319, 188, 174, 22: 

Kendi hc aplarma in~at ~besi
ne: 447, 643, 532, 657. 647, 529, 150, 
275, 426, li 3, 609, 408; 

Kayll numarali namzetler kabul 
eèl ilm i§loerdir. 

JI. - Fen memurl.i.gu k1sm1 g:. 
r~ imtiham 9/10/941 Pe!"§embe 
günü yap1Jacaktir. Mühendis k1s. 
m1 1mtihamnda muvafü.k o '"m1-
yanlardan 8/10/941 Ça!'§amba gü. 
nü saat 17 ye kadar brdilekçe ile 
müracaat ed~eklerlc 30/9/.941 ak. 
§amma kadar Fen mcmurlugu k1s
mma namzet kaydcd11mi.5 olanJa. 
rm karnelerik birlikte imllihan 
günü sabah saat 8,30 da okulda 
bulunmalan. 

III. - Okulun bütün §Ube ve k1-
s1mlannàa ted1 isata 13/10/9U Pa. 
zartesi günü b~lanacakhr. 

Istanbul Liman1 Sahil Sihhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan: 

l - Merke;i.l.mlze ait Sinop motiirü telme ve makine aksnm1 ai;ik eksilL 
ine ile tarrJr ettirileceJdir. KeP! bedeli (691) lira (95) kllfUlitur. 

2 - Bu i~e ait sartnameler 5unlard11": 
A - Fennl $:1.rtname 
B - idari ~rtname 
3 - istekhler bu ~rtnameleri (4) kuru~ m11kabilinde merkezimiz levBZl

mlndan alabllirlcr. 
4 - Eksiltme 7/10/941 sah günü saat 14 de Galatada Karamusta!apa~a 

sokgmda kâin mezkûr merkez satmalma komi~yonunda yapilacaktir. 1 
5 - Muvakkat teminat miktan (51) hra (901 kurustur. 
6 - EksJltmeye gireccklerin bu glbi tamirat yapl1klarma dalr bir vcsika 

géistermesi sartlir. ( 8464) 

o. Oemir Yollan lstefme U. ·M. llânlan 
Muhamme11 bedeli 14250 (on dort bin iki yüz elli) lira olan 2 adet Lino. 

tlp vaz1 d.izme makinas1 l 7 /11/1941 pazartcsi günO saat 15,30 da kapaù zarf 
usulü ile Ankarada Îdare binasmda satin a11nacaktll". 

Bu ~e g!rmek i5teyenler!n 1068,75 (Bin altm1~ fekiz lira yetmis be$ ku
ru$) llrahk muvakkot tcminat ile kanunun tayin ettigi veslknlar1 ve tekllf
lerml ayni gün saat 14,SO a kadar kom!syon reisligine vermelerl lâznndll". 

Sa;rtnamC!l'r para= olarak Anlrnra"da Malzcme dalresinden, Haydarpa. 
,a'da Tesellüm ve sevk ~efligi.nden da,:1tùacr.ktir, (8631) 

1 L Â N 
Motôrlü vas1talar için yedek parça yaptmhicaktlr Bu l;i yapmaga talip 

olanlann 15/10/941 günüue kadar Ankarada M. M. V. Harblye dairesi rlya· 
setine tr.üracartlarr. (8854) 

Türk Bayi- lar1 
Bjçki - Di!:i§ 

TERAKKI YURDU 
.. . . . . 

Biçki ve diki~i hi.ç bilmiyen!e. 6 BIRDiCI TE$RIN PAZARTESI 

re 9, bilenlcre 6 vc dik.,i bilip ma. 7.30 Program, saat ayan. 7.33 Hafit 
kasdar olmak is iyenlere 3 ayda parçalar. 7.45 Ajans habcrleri. 8.00 Ha
bütün incehk ve teferrüatile esas. j fÏf pari;alar. 8.30 Evin saati. 

l rette o1rrctir. Tasd kli di l . 12.30 Proi;ram, saat ayar1. 12.33 Su
l su 0 P <l'ma :i.inak vc kardhar makamlanndr.n §ar-

verir. Talebe kaydma ba!ilannul!hr. kllar. 12.45 Ajans haberleri. 13.00 Muh. 
Ciunartesi vc Pazardan maada sa- telir ~ark1lar. 13.30 Kar1slk program. 
at 9 .12 ve 14 .17 Y'e kaclar ber gin 18.00 Program, saat ayar1. 18.03 Dans 

Ankara, 5 (Hususi) - 19 Mayis 

tenis kortlarmda Cuma gününden 

œri ba~lam~ <>lan Îsta.nbul, An
kara ve !zmir arasmdaki üç §Chir 
tcnis müsabakalan sMa ermi§tir. 
Neticedc 1stanbul 50 puanla bi. 
rind, Ankara 48 puanla ikinci, 've 
izmir 18 puanla üçüncu olmu§
tur. 

Beden Terbiyesi Direktër
:ûgünün bu çirkin harekete 
niha.. t vermesi çok yerinde 
olmtt§tur. Sporu bir ticaret 
dalaveresi yaprnak istcy~n • 
lerc artik bütün kap1lar ka • 
panmr~ bulunuyor. 

A~agida g&tcriJ!'n tamir !~lcri 9/10 /941 günü hiz:ilar.nda gostcrllen saat
lerde pazarl1kla !hal<> edllecektir. Ke§if evraklarl her giin komsiyonda gonl
leb1lir. istekl!Jerlri bel!" i:ün ve 5aatlerde 1"1ndikbda ratmalrr.3 l<omlsyonuna 
gelmelerl. (8795) 

Kesif Bed. Kat'! te. :rawrhk z:imanl 
Ynp11:icak ~ln nev'l: Lira K'". I,r Kr~. s~.at D. 
Elektrnc te~ · dh tam!ri 1235 80 185 37 10 30 
Biim talT' irt 484 16 72 62 11 
Karnkol blnas1 tamiri 333 75 50 06 11 30 

* 
Kefif bedel~ 14537 lirn 71 kunis ohm bu k1~la tamlri kapab zarfla 17/ 

10/941 cuma i:unù &iat ll,30 dn lhale cdilccekl:r. Muvakkat tem nah 1090 
Jira 33 kurusti1r. Kesir !'vrakl her gün komisyonna gürülebilir. Îsteklilerin ka
ounî vesikalari Jle birlikte teklif mektnplar1m bel · saat1en bir saat onceye 
k.:ldar Find1kbdn satmalma komisyonuna vennel.er1. (8766) 

~ai(lda ke$if bedelleri ile kat'î te minatlari yazlli üç blna tamll"î 11/10/ 
941 cumartcsl gilnü hizalannda gësterilen saatierde pazarhkla ihale ed.ile
ceklerdlr. Ke§if e\Taklarl her gün kom1Syonda gorülebillr. isteklilcrln belli 
gü0 ve saatlerde Flndùthda sat.J.nalma komi!yonuna gelmclcri. (8794) 

Yap1lacak l~: 

Bina tamlri 
Fmn binas1 tamiri 
Havalandirma tcsi~I 

Kesif bedeli Kat'î te. Pazarh.k :i.amaru 
Li.ra Kuru$ Lira K~. Saat Dakika 

3140 90 471 15 10 30 
3355 93 503 40 11 
1218 80 182 82 11 30 

~ ........... 
Istanbul Levaz1m Amirliginden Verilen 

Haricî Askerî K1taah IIânlan 

300 adet kablo arka teskercsi. 2000 adet kablo mah!esi. 28,000 adet kablo 
askt tertlbat1. 600 i.det kablo teskeresi çevirecek kolu. 3000 adet kablo çe
virecek kolu. 1500 i~lctme çantas1. 500 adet emniyet kemeri satm almacak.
tlr. Tallp oianlann malz<'me hakklnda m:ilûm~t almnk ve nümuneleri gôr
mek -üzere 10/10/941 günilne kadar Ankarada M. M. V. Harblye dairesl 
riyasetlnc mür~caatlari. (1172-8787) 

Deniz l.e•a~1m Sabnalma Komiayon111 Uânlar1 -, 

Marmara üssübahrî K. sat1nalma 
komisyonundan : 

Koyun eti ilân1 
1 _ Tahmin oJunan bedell 41040 1.radan ïoaret 72.liOO )o1.o kl"f11JD' d1 ka

pah zar! usullle ek~Utmeye konubnu§lu• 
2 _ Ek~ltmesl 7 Birinc-ite~rln 941 sah günü saat 16 da izmitte tersant 

kap1slndaki koml<yon binasmda yapùacuktll". 
3 _ Bu t§e a·t ~artname 205 kuru5 mukabilinde kom1syondan a.lmabilir. 

Eks11tmeye i<tira.k edccclc istcklilerin (3078) liradan ibaret muvakkat temi
natlai·Jle bhiikte 2490 say1b kanunun tarlfah veçhile tanzim ede1.-ckleri tek!' 
mektuplarm1 ve Ticaret veslk11larm1 belli gü11 ve saatteu tam blr saat evve-
line kaddr komhyon ba5kanh'111a vermeleri. (8325) 

• 
Marmara Üssübahri K. sat1nalma 
komisyonundan: 

· Sade yag1 ilân1 
Kilosu Tahm'nî fiat1 Kat'i ieminah :Elœiltmeleri 

kurn~ lira Gün saat 

20000 17$ 5280 9/10/941 14 

45000 116 11880 • • c 15 

Spor te1kilâbm1z1n son günlerde gizli pro
fesyonellik aleyhinde ittihaz ettigi kara~ 
hakk1nda, Beden T erbiyesi lsti§are Heyet1 

âzas1ndan Burhan Felek ~u yaz1y1 yazm1~t1r 
.Arkada§lar! 1 olur. Ve bir kere am.itërlûkli:fl' 
Egri oturalun, dogru konll§a • bldm1z m1? Bir daha tornistnll e 

hm! Arhk gizli profesyonellige dip geri dën.mek de yok! Hr~~ 
paydœ! ve h('pimiz bi1iriz ki; bu ku'ol.7t"' 

Spor te§lrilât.llUJl .son günlerde aroatërlük esaslarm1 hiçe sB) 
beynclmilel esaslardan ahp ortaya gi2li, hattâ aç1ktan aç1ga pazarl· · 
koydugu amatèirlük 1ali.matname • lara giri§meler, rnukaveleler 8~' 
si artt.k bu n11§veri§e son veriyor. dctmcler yüzde doksan dokuZ f~ 

l Bundan sonra: bolde ol~u§ hastallgm yava~ yï' 
. . - ~na' maç b~~a. OO li.ra V.e - VS§ otekilere de siraycti alârnetJ 

l
nrseruz oynan~. gib1 teklifler. ri belirmi§ti. 

- Banka~~k1 ayhg1m1 a
1
rtti: : Hattâ biraz ~ikmi§ olan 

mazsamz klupten çrkamn. gib1 1. t rt k b 1 b Jufl~ 
tehditler; rune 1ya a 1· a§ ami§ u 

F kl""b"" "d b be li. yor. 
- : u ~ I dman a§ma . § !.1 Artik paydos! 

ra ver1yor, SlZ e vermezsemz ru. K b d ft · bu g~fll 
1 1 d' kl"'b"" apaym u e en ve 

m~na 
1
ge mem. iye u u zora günahkârhk devresini unutun! 

çeKme er; . . . . 1 .. n'· 
_ Bizim taluma gelirsen· ayda 0 devre ne s1zm içm, ne k Ur 

' ·· ""idJJalf elli, senede bir kat elbise! gibi pey içm, ne spo~1çm ay a 1 o m 
· sûrmeler· tir. 

' A · · ._.,_ d 1tl~ - Scni Kaptt.kaçh §irketi~ yer- mma 1ÇUllL.U1.:, spor an mt 
le~tiririz! Bize gel! èliyc ayartma. para kaz.anmak isteycnler vars' 
Jar .. bitti. kap1 da açik! Buyurun profcs)' 

i~i s1k1 tutacaklar ve bu yaray1 ncllige! 
en derin këklerinc kadar kaz1ya - Cambaz gibi, parsa tophyan 1 
caklar. livanlar gibi siz de profesyonel 

Onun için idareci olanlanmza lun! Buna kimse ses ç1karmaz. 
da, oyuncu olanlarnnza da, klüp kat gizli profesyonellik? Hay1r'. 
gayretlisi geçinenlerinize de yaz1k Biirhan FclC~ 

Topkap1 Maltepesindeki Sahnalma 
Komisyonu ilânlar1 

Topkap1 Maltepcsindeki asker! satinnlma komlsyonu ihaleleri 6/10 
de Harbiye Yedek Subay Okulunda yap1lacakl.lr. Bngüne k:id::ir ilân c~ 
ve edilecek olnn münakasalar içln mezkûr gtlnclen 1tih:iren tallplerin li 
ye<kki \'P(lek Sub~y Okulunda askerl sattnalma komlsyonuna mûracaat 

(8813) 

* 50 bln lirallk er kunduras1 pa.zarlikla satm al1r.acaktir. Tallplerin geV 
ceklerl n'imuncler ve nümunelcre gore \•ereccklcri evsaf '\"C !i:itlar tlzer!JI 
rr.m·af1k obm tercih edilccektir. Kunduralar bir talibc ihale edilccelii 
:iyr1 nyr tal;plcre de verebilecekleri mlkt:lrda ihalc:s.i yap1lacakhr. 13' 
çl!t kunduranln muhammen !fah bin kur~tur. Ihal<'sl 13/10/!Hl pai81 

gûnü saat JO da Harbiycde Yedek Subay· Okulunda:ki askcrl s::tmahnn S 
mlsyonun<l:: yap1l:icakt1r. Kat'i temlnati 7500 llradl!. (8SS ... 

Jt 
~ai:Jda miktarlau yazill samanlar pazarllkla satm allnacaktir. TallP, 

13/10/941 pazartesi günil saat 14 den 16 ya kadar Hadimkôy clvnrlJlda 
s1vlran kii) ünde aslterî satmalma komisyomma gelmeleri. Her kalemifl 
minatl 1275 lir;idJ.r. 

... 

kilo 

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

(1194-8860) 

1 - Kapa.11 zarf usulile (40) ton nohut satin nllnacakt:r. Bcher kilosi;; 
muhammen bedell 17,5 kurus olup tutari (7000) llradl.I", Muvakkat tetf1 
525 Ur:idir. 

2 - Evsaf ve hususl ~rilar Topkap1 Mallepesinde Satmalma J;oé 
nunda gôrülebilir. 

3- Jhaksi 17/10/941 cul!loil günü saat 16 da komisyonda yap1laca1t!lr 
4 - Taliplerin belli günde muvakkat temlnat makbuzile teklif mekl11f 

nnl snat 15 de komlsyona \"ermeleri. (8526) ... 
1 - Kapal1 zarf usulile (4.0) ton Y,esil n:ercimek 'atin al1nacak:.u°·~ 

ber kilosur m muhammen bedell (20) kuru$ olup tutari (8000) liradl.I". 111~ 
kat temlnatJ (600) liradir. f. 

2 - Evsaf ve husus! §artlar Topbp1 Maltepesinde satmalma kom!S)'0 

da giirülebillr. · 
3 - it..i:si 16/10/941 persembe ifinü saat 16 da komisyonda yap1.1B~ 
4 - Taliplerin belli günde muv:ùtluit teminat makbuzlarlle teklil 

tuplann1 saat 15 de komisyona vermelerl. (8417) ... 
30/91941 de i.bnlesl l1im edilen 200 k.iloluk ve 500 kiloluk demrrdcllJ 

adet baskille talip Çlkmad1gmdan tekrar münakasaya konmustur. 200 
luk baskül!.in muhammen :l'iati 140 lira ve 500 kiloluk baskülün 225 G 
Hus11si .~artiar1 Topkap1 Maltepeslnd.e askerl E:i.tmalma ho~yonundll ~ 
lebillr. lhalesi 9/10/941 per§embe günü .saat 11 de komi.,yonda yap1la 
TaJip~rin ka.t'I temlnatlari lie müra('a:iUan. (8804) ... 

30/9/941 günü ibalesi ilân ed!len 20191 ton kuru ota talip r;1km:id1i· 
ayni miktar ot tekrar pazarllga konulmu~r. Otun beher ki'o wiun J1l~ 
men bedeli 5 kurus 50 santirndir. Evsn! vc huswsî §artlar Topkapl MnW1 
de satmalma kom.syonunda gorülcbilir. Otun ihalesl 10/10/941 cuf"J 
s~at 11 de komi.syonda yapilac:ikbr. Otun ihalE'Si toptan yap1fabil.cC' · 
6228 ve 8052 ·ve 5911 ton clb1 ilç k1sundan her ha.ngl blr k1 ma tal.p 0 

ra da ihalesi yap1lacaktir. Taliplerin alacaklan her hangi bir miktar 1~1 
den % 15 kat'î ieminatlarlle müraca.atlan. cas0 

... •. 
30/9/941 gilnil ihalesl ilân edilen 600 ton samana talip ç1kmad1 

! 
tekrar pazarhkla münakasaya konmustur. Saman1n doküm halinde btl· 
l<>sunun :nuhammen bedeli 3 ~ balya halinde 3 kun1$ 7& santiJ1!, '' 
clheti asker1yeden verilmek ~;artile btlier kilosunun muhammen bedl'.'·, fi 
ru~ 40 santimdir. Evsaf ve husu?i $artlar Trpkap1 Maltepesinde Or µ';v 
alma komi.")"onunda giirülebill=. lhalcsi 10/10/941 cuma günü sant JO ;e 
mlsyonda yapilacaktlr. Taliplerden déiküm hallndc aman "e.rec~~ 
2760 lira bnlyah vereccklerin 3375 lira ve teli ciheti askeriyeya ait 0 

31 1 DOKTOR 
Hafiz Cemal 

muzlgi. 18.03 Fasù heyeti. 19.15 Kan
müracaat olunur. &yoglu Altm. §1k ~arkwr. 19.30 SMt ayar1, .Ajaru 
bakkal Babil caddcs1 No. 63· r.:;berlt!n. 19.45 Scrbest 10 dakika. 19.55 

Oda milsik1si. 20.15 Radyo gazel.esi. 
20.4ii llir h.alk türk\1sü ojirenlyoruz. 
21CO Zlraat t.akvimi. 21.10 Piya.a sar. 
k1lar1. 21.30 Temsil. 21.45 Radyo scnfonl 
orkcstrn<J. 22.30 Sant ayarl. Ajnns ha
berlcri. 22 45 Cazbmid. 22.55 Kapan1~. 

1 - Yul.amla miktar, yazili sadeyag1 ayr1 i;:;rtnarncde ~ bir pnrlide · 
hizalarinda gôstcrilen gunl 'rde pazarhklt\ satm ahnacaktl.I". 

2ere "ereceklerin 3060 lira ~minatlarile mür;:. aatl r1. (88 

,,. i· 
1/10/941 günü lhalesi illin cdi~en 20 ton saàe yagma talip ç1k!!':l~

tekrnr pazarl1kla münaknsaya konmu~'.ur. Evsar ve hu u i :;:ir•l· r 
Me'tepesinde ratmalma komlsyonuncla güriilcbihr. Sade yalj1rn11 l l.'1 1 
surun muhammeu !iat1 170 kuru~ti1r. Îhalesi 10/10/941 cumartc • ~ 1 

LOKMAN HEKÏM 
DAHÎLÎYE M'ÜTEHASSISI 1 

Di\"anvolu 104 

)lua:rene i:aalle~: 2.5-G. T~:· :?-2:98 .• l 
Sahibi: E. i Z Z E T. Nc~riyat 

:.irektërü: Cevdet Kr,rabilgin. 
Bas1ld1g1 yer: .son Tclgraf. 

:b1.il t b <! Sl. 

2 - Pazarhklan iznùtte Ten;ane kap1 mdaki komisyon b n:islnda ;yap1la.. 
cakt1r. ~arinameleri komisyonda gorüt.ebllir. 

3 - P zarhga i~tirak ecieceklcrln bu gib1 J~leri yapt:klanna <lai!' ticaret1 
vcsll<alannl ve c.1nsle·i hizalar.nd.i. yazi.11 temm.itlarile birlikte belli gün ve 
s:i.atte kom.i.;yon mürac:iatlan. {8830) 

14 de komi.;roDd& f'P'l.ec:sW., &al.ii>lerin kat'i ten1iwltlarile m irae 
( .,32> 


