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T ürk f utbolünün büyük kayrbi Dünyan1n çilesi 
dolmam1~t1r 

Almon Devlet Reisinin 
farkta ba§ladiirni haber 
rierdigi muaz:z;am meydan 
muharebesinin neticesi ne 
olursa olsun, mücadelenin 
devam edecegine, belki 
iaponya ile Amerikanrn 
da harbe 11ireceklerine ih· I 
timal vermek ltûim geli
yor. Meier hi bu sürpri:z:. 
Ier harbinin hiç beklen· I 
miyen ve amulmiyan ye· 
ni bir sürpri:z:i bu (Ulla hâ· 
lieyi durJura. •• 

,_. MiLLi $EF 
Büyük nutuklar1n1 1 te~rinisa
ni Cumartesi günü soyliyecek 

· Fenerbahçeli Fikret 
f utbolü terk etti 

YtUa11: Abidin DAVER 

JA.. Iman Devlet ve Bükûmet 
~ ~efi Bitlcrin son nutku. 

da, geçen Çar§amba gü • 
11 ~ ba}lad1[:101 bildirdigi büyük 
Ahnan taarruzu bak.landa, dün bu 
lalirlarm yazùd1kJ saatê kadnr, iki 
taraf1u resmî tcbliglerinde malû • 
lhat verilmi§ dcgildi. 

Sovyet tebligleri, en müthi§ 
lhuhnrcbeler ccrcyan cderken da- 1 
hi sadece ·dün k1t'alarmuz bütün' 
•epbe boyunca muharebe ehni§ • 
lerdir. drmekle iktifa etmeyi âdet 
edinmi§ olduklan ve ara sua bir 
fehrin tahliyesini baber "erdikleri 
•ihetJe onlardan barekâh aydm • 
latarak bir mâna ç1karmak müm. 
ltün degildir. Alman resmî teblig • 
Ier; ise, meydan muharebeleri de. 
Vahl edcrken hiç tafsilât vermiye. 
••k yaln1z •barekât plân daire • 
Binde devam ctmektedir., eümle • 
~.ni tekrarhyor; ancak muharebe 

Cümhuriget Bagramz bu sene Ankarada 
çok muhle~em bir ~ekilde kutlanacak 

\nkara, 7 (lk dam Muhabirinden) - Büyük 
Millet Jl.leclisi tatile tesadüf etmesine ragmen 
1 TC§rinisani Cumartesi günü saat 15 de top • 
lanacaktir. Bu toplanhda Millî ~limb lsmet 
lnonü çok ehemmiyet ver:ilcn senelik nutukla • 
riru sèiyliyeeeklerdir. 

leri için balka mabsus olmak fiure nmumî tri
bünler ln§asma 41aba §imdlden ba§lani.lmqtzr. 
Merasimin diger teferriiah nazan itibara alma. 

rak bu telerrüat etrafmcla ila hazuhklar de • 
vam etmektedir. 

ct)MHURlYET BAYRAMINA BAZffiLIK 
Cümhuriyet Bayram1 münasebetile Ankara • 

da büyük ve mükemmel bir resmi geçit ynp1 • 
lacakhr. Rcsmigeçicll rahatra takip edebilme • 

Aynca bayram §erefine olmak üzere Cümbu· 
riyet Halk Partisi tarafmdan bayram ak~ 
Ankara Palaa salonlannda mükellef bir balo 
verileeektir. 

Al man tebligi 

K1r1m 
civar1nda 
Bir meydon mu
harebesi oldu 

eBarekàt 
eua1mda 9 unca 
Bas ordasanan 
llarmaylar1 e1lr 

edlld-1 
Berlin 7 (A. A·) - .A1man ordu. 

lan Ba~kumandanhgunn teblij!i: 

Reisicümhur 
Macar Elçisini 
ka hui ettiler 

Kabul esnas1nda Nu
man Menemencioglu 

da haztr bulundu 
Ankara 7 (A.A.) - Macarista. 

nm Ankara orta elçiligine ta • 
yin edilmi§ olan Jean Vèirnley 

bugün 16,30 da Çankaya kii§ • 
künde Reisicümhur lsmet lnèi • 

nü tarafmdan mutad merasim. 

le kabul edilerek itimatname • 

sini vermi§ûr. 
Bu kabul esnasmda Baridye 

Vekâletl Umumî kâtibi Numan 

Uzak$ark 
ta vaziyet 
Çok tehlikeli bir 
sofhoya 

.Japon • 
1 gazetell Amerlka 
dan babsederek l ne bekllyoraz? .. 
- • dlyor • 

Tokyo 7 (A. A.) - Kukumin ga. 
zetesi b~akalesinde !j(iy~ yaz1. 

l\fenernencioglu da hazir buJun. yor: 
mu~tur. 

(Sonu, Il&. 1 Sil. 1l 

-------

Türkiyenin yeti~tirdigi en büyük futbolcü ve Millî 
T ak1m1n gozbebegine bu karar1 ald1ran saik nedir? 

'Iïirk lut ,JiJ.1un tvzocbegi, gü· 
zidc futbolcü, Türk Milli Takmu • ~ 
nm Kapt.aru Fil<ret, fuooblü t.er • 
ketmi§ bulunuyor. 

lki haltadanberi b~l8Jlll§ bu • 
l=an lig maçlannda Fenerbahçe 
takmunda gozler mütemadiY"'l o
nu araIJU§ ve gôremey.ince: •Bu 
hafta anla§ilan bir >nazereti oldu. 
~ için eynarnad1. Gclecck hafta 
herhalde oyna:r.• diye avunmll§ • 

tu. 
Fakat onu artùt ·bir daha sa • 

hada gôremiyecegiz. Onun bir §'tir 
kadar güzel ak•§illJ, harikulâde ça. 
hrnlanm, y1ldinm gibi §Ütlerini 
seyredemiyreegiz. Milll maçlarda 

rakip kalesini allak bullak edi§i 
kacys:nda avuçlanm121 patlatrrca· 
sma kendisini alk1~hyanuyacag1z. 

• •• 

Fikret bir sabah y1ld1Z1 gibi fut. 
bol ufuklarnmzda birdenbire pat. 
larn~ti. Daha evvel Fenerbahçe 
3 üncü talumuida oynarken bun • 
dan 14 sene evvel 1927 de birden • 
bire birincl takunda oynamaga Fi.kret (X iprellisi) bir Avnrpa tll"klmile yapdan 

(Son11, Sa. 3 Sil. 1) ahnm11 bir resimde 

1U4çtan 

Odundan sonra ,imdi de 
bir et i$i mi ç1kacak? 

1 

•ltikfon sonra, muzaffcr oldukla. 
••n1 soylüyor; vaziycti 82 ~ok ay • 
dinlahyorlar. Onun için Bitlerin 
ba1lad1iitni vc Kmlorduya son dar. 
he)·i indirecegini l>Oyledigi muaz
tam meydan muharebesi üzerine 
hir esrar perdesi èirtülmil§tür. Kat'i 
neticeli olacait süylenen bu sava • 
fln hakikaten bu neticeyi \·erip 
Vermiyecegiui bugü.oden kestir • 
lkl•k kabil degildir. Yaln1z, bu 
lllevdan muharebesi Bitlerin vâ • 
dettigi gibi, tam bir zafere varsa 
dahi, harbin bitecegi kabul otuna· 
lllaz. Çünkü, yava§ yava§ mücade. 
lenin aguh.k merkezi Kafkasyaya 
Ve Asyaya dogru kaymak • 
tadir. BunUJI bèiyle oldu • 
gunu ve olacaiim gèisteren a. 
lâmetler de gittikçe artmaktadu. 

Bildirilrn~ olan yeni taarruzlar 
~erçevesi içinde Azak denizinin 
$mal bèilgesinde büyük bir mey
dan muharebesi cereyan etmi~tfr. 
Bu harekât esnasmda 9 uncu Sov. 
yet o.rdusunun Kurmay heyeti e. 
sir almml§lll". 

As~er1i va:nyS,t. ti Sehirde sun'î olarak bir et buhran1 ç1karmak 
istiyenlerin kafalar1 merhametsizce ezilmelidir 

---------~ .. !---------~ 
Leningradm bahsmdaki sahl1e 

Sovyet kuvvetlerinin yeni~en Y_~P 
tig1 bir ~e ihraç te§cbbusu pus. 1942 HARBi 
kürtühn~tür. Karaya çikan dü§
rnan tamarnile imha edîlmiljtir. 

------=-11m1-----~-

Kwlordu, cereyan etmekte olan 
lllcydan mubarebesini kaybettigi 
takdirde, aglebi ihtimal, bir kisun 
kuvvetlerini Kafkasyaya dogru çe. 
kecek ve Bakû petrollerinin yolu· 

Alman hava kuvvetleri dün ge. Ônümüzdeki gaz, nere le rd e 
ce Rostof'da bir silâh fabrikasina 
ve ayni zamanda Moskova ·'ie Le. 
n.ingraddaki askerî tesisata hücum 
ct.mi§tir. 

harplere ~ahit olacagzz? 

nu Alman ordusuna kapamaga ça. ---------------------:'."'. 
~cakhr. Bu lruvvetlerin arka • 'l\llll\\ 
••nda Iran yolile geleeek Ingiliz 
Otdusile Ingiliz ve Amerikan mal. > 
ze111esi vardir. Bu yol, ayni za • 
lllanda, lngiltereuin müdafaa et • 
tig; Iran ve Irak petrollerine, Su • 
riye, Filistin ve Misira, batti Bin. 
distana gid.., yol oldugu için, ln
&ilizler de, prk msd küresindckl 
kuvvetlerinin mübim bir ktsmm1 
bu yolu kapamaga tahsis edeeek. 
lerdir 

llindistan ordusu kumandan1 ge. 
ll~al Wavell son zamanlarda lra. 
na yapbg1 seynhatte, bu yolun 
ll.uslarla beraber müdafaas1 mese· 
lesini giirü~mü§, tedbirler a)mJ§ • 
br. llarbin ba§mdanberi hnzirla • 
ban ve ancak mahdut bir losm1 
libya, Hah~istan, Irak, Suriye, f. 
tan hareketlt'rinc i~tirak edcn vc· 
Ya Singapura gonderilen Hint or. 
du 11, Knfkasyonm rnüdafonsma 
lahsis olunnbilir. lngiliz kaynak • 
lar1 llint ordusunun bir mil~ on ki. 
fÎYe balig olduITTinu •oylüyorlaT. 
llindistan1n silâh, malume, mii • 
~irnmat ve ia~c kaynaklan, Ame. 
til<anm da yardunile bu orduy11 
besliyebilir. 

Jlindistan milli müdafaa mecli. 
•l.nin ilk toplanhslDl takip eden ' 
l:•zli celsede general Wavell Hint 
ordusuna bitabrn M. Çèirril tara • 
t'.:;dan giindM'ilen hir mektubu o· 
d mu~tur. Bu me-ktupta Hint or • 
h~sun.un, llindistan }avlâlanndab 

•n k1lometre uzakta Nazi istilâ • 
Bln111 durdur11lmasm1 trnùn edeec. 
l:indcn bahs<"dilmt'<i. bu ordunun 
Alrnanlara karsi kullantlacag1nt a
Ç!kça gost~rm~ · lt'dir. 

(Souu, Sa. ' Sü. 7) 

Ktz - Belimi sikiyor. 
Teni. - Elbette bayau, erkek Î§Î b07ledir. 

(YazlSI üçùncü sayfada) 

(Kari.katür Ramiz.) 

Toptanc1lar1n saçma müracaat1 
istanbulun odun derd. devam e. 

dip giderken §imdi et i§i de yeni· 

den kendini g0stermi§tir. Her ay 

~1 ete zam istemiye all§llll tap. 
ancilar bermutat y.ine isteklerini 

telrrarlarn1ya ba~ann~lar. Maliyet 
l'iatlarmm kiloda mutlak surette 
3 kurU$ arttmlmasmm icap etligi 
'-iakkmda mürakabe komisyon•1na 

ahriri bir rnüracaatta bulUJlll'Ui!
lardlr 

bulda et buhram ba§hyaca.lrhr. 'kilt edilecektir. Fakat muhak.kak 
Binaenaleyh bailar muhakl<ak olan bir balcikat ~arsa et ~tlanru 
yükselmelidir. bugün arthrmak 1çm hiç b1r sebep 

Toptanctlann bu mütaleasm- yoktur. Bu sene harice hayvan ih. 
dan su netice çJkanlabilir: Et fi- raç edilrnedi~i j,çin hayvan her. se. 
atlan arttmbn=a lstanbula ko. nekinden boldur. Nakliyat vaziye. 

. . . tinde hlç bir aksakhk varit ola· 
yun getirilm1yecek. Binaenaleyh maz. istihlâk vaziyctindc gorûlen 
kesim azaJ.acak ve dola)'1Sile istan yiikseklik ise fiatlara b1r tesir ya. 
bul etsiz kalacakbr. . . pabilecek derecede de~ildir. Bu se 

Bu m;.,r:i.eaatta et !iatlannm art 

Toptanc1lann lideta blr tehd•t beple lromisyon et vazlyetinl odun 
mahiy<>tinde olan bu tekli:fleri ta. gibi bir dert olmaktan muhe.kkak 
biî murakabe ltomisyonunda tet- kurtarmah<hr. 

tmlrnas1 hakkmd:a ileri sürdükleri 

yegâne mütalea ~dur: 
Eger fiatlar arttmbnazsa 1stan. 

... . •• . ,, 1\f Ekmege 
1 

Sovyet tebligi 

Oç f1rka Birkaç satirda 

Ne anlatdmaz b0ZQUn8 
davad1r bu?. Id 

lstanbulda et s1krnhs1 var.! ug rat• 1 
Yokluktan mi, celep ile Fiat 1 
Mürakabe komisyonunun an· Kirim üzerinde Alman 
lQfamama•~ndan mi, laz.la ka· 1 taarruzu durduruldu 
:z:anç hevesinden m1, hakakaten 
tesbit olunan liatrn kifayetsi:z. Moskova 7 (A. A.) - Sovyet 
liginden mi, neden? Bunu ta· teblii{i: 
yin bizim i§Ïmiz ve ihtisas1mi:z: 

1 

6 Te~inie":"el günü, cephe bo. 
de· il. Bi:z:im bugünlerde gor· yunca .~ddeth mu_?ai:ebekr devarn 

g • . • • • d etnu~tir- Pazar gunu yerde, 10 
dügu-.. miizveb1ld1g1mtzsa eceid·· t . h h • d k ,.nan ayy~ ve ava mu a. 
fU: Kasaplarrn çogun a oyun rebek-ri esnasmda 53 d~ tay-
cin• ve çe§itlerinin bulunmay1- yaresi ta~ edilmÎl§tir. 
I'' ve bulunanlaruun da narh· Moskova 7 (A. A.) - Tass ajan-

10 para 
zam var 
Bu zam Cuma sa
bah1ndan itibaren 

ba§l1yacak 
lmal.îye ücretlerinln artma. 

SI dolayisile ekmcltçilcr &~ • 

mek fiatlarm.a :.am lstt-:n~ · 
lerdir. Variyet Be!edlye Da • 
itnî Encümeni tarafmdan 
dün tetkik ~dilm~ ve 10 para ' 
zarn yapilinasr · karada~ -
br1llnl§hr. Bu zam Cuma sa. 
bahmdan mu!eber olacakbr. 

"----=---===..) ~an Jazlaya aatmak istemeleri. (!lonu, Sa. 3 Sil. 1) 

Sonra, kasaplrk hayvan ye- -------------------------

' 
tiftiren bolgelerd en gelenler 
halkin mÜ§teri bekledigini ve 
kif bamiadan elden çrkard· 
mak .is!enen ~a·a~lik hayvan Numaralz bilet bu çekili~te 
adedtnin on bmlen a§ar halde 

oldugunu soylüyorlar. Bu ne\ 30 000 lira kazandz 
tezatftr, bu ne anla11lma:z: da- I . . . 

d b
.. l ? 1 (Milli Piyango dün Afyunda çe kibn4tù. Kazauan nwnaralari. 

va u. oy e. • • . . 
T. Atatüre tam Ustesi ikinci aahifelllU~ 
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ÏSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

~ehri mize kül
liyetli mik tar
da yag geldi 

Evlenmeninhimagesi lâzimdzr L K d d .. B k . u ar un ey oz-
PAPA ve 

BOL~EViZlVI ( i"'azan : Z A $ A K 1 R J 
Isl.::n 01·du:;unun üzennc, bu) uk 

1 
agaçlar kestirdi. Bunlardan, Tail 

k1t'ada ta~lar, keskin demirkr, kale:;inin yüksekli{:inde (Debâbe) 
ta§lara san mi§ olan yagh ve ya - ad1 verllen seyyar kuleler in~a et
nar paça\-ralar, içlC'ri y1tan vc ak. lirdr. Alt!armda t.ekerlekler bulu -
replcrle dolu tulumlar atthyo • nan bu kuleler, icap ettigi zaman 
du. Ve bunlar, Ias1la,.1z bir ,,uret • kalenin bedenlerine Kadar sürüle. 
te dcvam ccliyordu. cek.. bunlann üzerine ç1kilarak 

Mücahidler, §imdrye kadar boy- harbedilecekü. 
le bir hareket günnedikleri 1çm • Bütün bu haz1rhklar, sür'atle 
§~u·m~Iard1. Fakat, mctanctlcn - ikmal edildi. Tuieyl'in get.irdigi 
n. muhafaza ederek, intizam1 bo:.:- mancaniklcr, münasip yerlere yer. 
mam!.§lardt. le§tinldi. Arhk muhasara harbi 

Resulü Ekrem Efcndimiz, mu - §iddetlendi. ' 
hasara hatlarm1 blraz daha gc>ri islâm orclusunda bulunan man..1 
çekh. Ve kcndi karargâh.m da, 
(Se âme) tlcnilcn mevkie naklet • 
ti. Sonra da, kale müdafilerinin 
taklp ettiklcri harp usuhi ile mu _ 
ha nraya devama karar \"erdi. 
(Mekke) Iethi esnasmda islfur.. -
yeti kabul etJn4 olan (Tufeyl bin 
Amrlezdî) yi huzuruna celbetti: 

canrkler, kalenin içine tq yagdi • 
ri) Jar; bir çok evleri tahrip ve 
insanlan telef ediyorlardL (De -
bâbe)ler ise, s1k sik kalenin burc
larina yakla§iyorlar, kale beden -
lerin<leki rr.üdaiileri ok yagmuru.. 
na tutuyorlard1. 

Taifliler, art1k bu.?talmaga ba§ • 
lamrlard1. Fakat, kale dahilinde -
ki erzakm, ve müdafilerin çoklu. 
guna güveniyorlar .. teslim olma _ 
y1 akillarmdan bile geçjrmiyor -
lardJ. 

- Yâ Tufeyl!.. Sana iki vazife 
veriyorum. Birincisi, derhal kabi -
len1n nezdine gi<lcceksin. Onlar -
daki mancanikleri ahp gek-ccksin. 
lkmcisi de, yolunun i:zerindekl 
(Z1lkeffeyn) putunu t hr1p ede -
ceksin. Taif kalesinin dayanmas1, o ci -

varda bulunan mü§rik kabileleri. 
Diye emir verdi. 

ne cesaret verdi. Bunlann àerhal 
toplanarak islâm ordusunu arka -

Karadeniz vilâyet
lerinden de yag gel

mesi bekleniyor 
Bu hafta zarfmda §ark vi • 

!âyetlermden §ehrim1ze kül • 
liyetli miktarda yag gelm~ 

tir. Hükûmetçe, bütün yurda 
t.e§mil edilmi§ olan yag fiat • 
lar:nm tesbit edilrr.esi üze • 
rine evvelce fazla kazançlar 
tiemin etmek maksadHe yag 
stoku vücude getirmi§ o
lanlar mallanm istanbul pi • 
yasasma dokrr.ek mecbur!ye
tin<le kalm1~lardir. 

$ehrimize gelen haberlere 
gore bugünlerde Karadeniz 
'rilâyetlerinden de mühlm bir 
parti yag gclec<!ktir. 

T-ALEBE 
tramvaylar1 

~ehrin her semtinde 
müstakil talebe tram 

vaylari Î§letilecek 
Resulûllah Efend1mizin bu em

rini ahr almaz (Tufcyl) derh:ü 
harekct ettL Mensup ol<lugu (Dûs) 
kabilesine gitti. Bu kabile halk1, 
man::anik yapmakta mâhirdi. 

dan vurmak için haz1rland1klan • 
na dair haber geldi. Sabahlan ve mekteplerin tatil 

Y cuan: HaY_ri Mah!!tin r?a tetkikatta bulundu 
Sanayiimizde, ziraatimizde, ti

carctimizde, umumi si.hhat ve 
kültür i~lerimizde bir sars1nu 
olunca derhal devlct miidahale 
eder ve icap edcn himayelede 
buhranlart onlcr. Çünkü dev • 
letçiyiz. 

Evlenme is• <.emiyetùnizin 
temel bâdisesi oldugu halde, 
ancak vukuundan sonra ka • 
nunlar müdahale ediyor. 

Bu vuku, bugün bir buhra.na 
namzet gorfü :· yor. Bence bu 

, hildise iizcrinde hakikati açtk • 
ça gonnekte fayda vard1r. 

Memlekette bir evlenme buh· 
ram var uu, yok mu? Bunu is. 
tatistiklcrin kat'iyetile soyliye. 
mem_ Fakat bugün gcnç luzla • 
rimmn ve genç erkeklerimi -
zin evlenmeye kar§t psikulojik 
durumlarmda bir kayma var • 
d1r. Genç k.tzlar1m1z ve genç 
erkeklerimiz arasmda uçurum 
gittikçc açtl1yor. 

Hattâ, fazla lleri giderek di • 
yebilirim ki herbângi yeni ye -

ti§en bir genç kiza sorunuz. A. 
~agi yukari ayni yeis ve kils • 
kilnliikle ya çal.J.§ma hayahna 
atslarak hiç evlenmiyeccgi, ya. 
hut ta ya§h, fakat zengi.n bir er-

kekle evlenmek istedigi ceva -
bm1, hemen hemen §a§madan, 
alacaksmiz. Küskün ve bedbin 
bir ~enç kubk ruhu doimak -
tadir. 

Genç erkeklerimizde ise ev • 
lenmege cesaret gittikçe kaybo
Juyor. 

Hemen resoû ag•dar Türl<: 
nüfusunun yarrsmm bekâr ol -
du,unu soyled.iler ve, bir dev -
lctçi degil, daha çok bir hükù.. 
metçi zihniyetile hcmen bekâr
hk vergisi gibi zecrî tedbirler 
istenildi. 

Halbuki, zecrî degil, müsbet 
ve yap1c.1 tetbirler ister. Bizce 
bunun zamam gelmi§tir. Genç 
nesil arasrndak.i ruhiyat sarsm. 
tism1 onlemek, evlenme için e
sash ve sislemli propagandalar 
açmak ve evleomcyi kauunla 
ve baremle himaye etmek lâ -
z1mdll'. 

Ben bu lüzumu i~ret eder -
ken binlttce yeise dü§mÜ~ genç 
k1z ve genç erkcgin izhrabm1 
konu§tuguma nastl eminsem, 
fertlerin iradesinden ç1kmakta 
olan bu buhramn ancak dc\'le -
tin t~vik ve blmaye sistemile 
onlenebilccegine de ayni kuv -
vetle eminim. 

Millî piyangoda dün 
kazanan numaralar 

Vali ve Belediye Reisi Lûtfi Kir. 
aar dün Beykoz fid.anllgma gide
rek ye-ni yap1lm1§ oian sulama !;(!. 

s·sahm tetkik etm~. Mumaileyh 
bilâhare kazamn esasll ihtiy~la
rile m~ul olm~bur. 

F 1r1nlarda nok
san ekmek imali 

-v--

T efti~ler sayesinde 
bugünlerde azald1 
Son hafta içinde ~h.rimiz!n ek. 

ser semtlerindeki frrmlal'da yap!.. 
le.n tefth~ler neticesindle bozu.k: ve 
noksan ekmek imal eden fmnlarm 
say1s:nm çok azald1g1 memnuniyet 
Je gorülmüf?lür. Bunda 51.ln vc da. 
um teft!}lerle verilen cezalarm 
âmil oldugu an~lmaktadlr. 

Li seveo rta mek
tep müdürleri 

Dün topland1 

Okul ihtiyaçlar1 et· 
raf1nda gorÜ§Üldü 

Dün lise ve orta okul müdürleri 
bgleden son.ra istanbul K.1z L1sesi 
salonund.a M-aar!f müdürü Tevfik 
Kut'un reisUginde yeni d.ers y11t. 
mn ilk içtima1ru yapm1~lard1r. 

Bu iç tirnada okullann yeniden ôg-

Yazan: Prof· $~rü BabaJl 

A merika Cümburreisi Mb • 
ter Ruzvelt maddi ye m .. 

uevî, bütiln k:vvetlcri 
Hitlerizm aleyhine tophyabihn~ 
için bqer tâkati üstüude bimroel 
ve •ayretler Slll'fmdan bir an bâ • 
li kalruamaktad.ar. Daha bu müca· 
delenin bqlamasma takaddüm e
den yrllarda Paristeki Birl~ik 
Devletler Sefiri Mi ·ter Bulitt dai
ma Cermenlik aleyhine silihlr bit 
ihtilâft takviye edici bir lisan lurl. 
lanm~hr. Franstz kabinesinin soO 
tereddütlerini gidermek hususun • 
da VaFngtonun tesiri oklugu ne~ 
redilen Franstz siyasî vesikalarilC! 
anla§tl~hr. Harp patladiktaO 
sonra da gerek kilçük garp devlet. 
leri ve genk daha sonralar1 Yu • 
goslavya ve Yunanistan Yeni DÜIY 
yad.an ancak le§Ci edici sesler i~it. 
01Îflerdi. 

Rusyarun dansa ~tirakinden son. 
ra durum. Amerika bak1mmdan1 
biraz karqtL Çünkü Birlctik Del'• 
Jetler R"l~evizme kaqt, otedenbe
ri, çok ~leyhtar ve rniltearr1z bit 
tavar takinmJ!jlL Amerikanm bll 
hareket tllruoda lki mühim saik 
vardi: 

1 - Aml'rika en büyük scrmaye 
memlelœtidir. 

2 - Amerika halki en dindar ve 
mûteass1p bir kütledir. Tufeyl onlan sühuletle ikna et

ti. Mevcut olan mancaniklerle, 
bunlan kullanmak için lâz'.rn olan 
dort yüz ki~iyi yanma ald1. Gclir. 
ken, Resulü Ekrcm · Efen<lirr.izm 
emrctligi cesim mabud heykelini 
de parçala<l1 

Mancanikler gelinceye kadar Re 
sulü Ekrem Efenrlimiz de bir çok 

Resulü Ekrem Ef..-ndimiz, (Haz· oldugu saatlerde Beyoglu ve is • 
reti Ali) ile maht~m isli§arelerde tanbul cihetlerile Bebek • Erni.00.. 
bulunarak yem bir plân tertip et.. nü .uasmda müstakil ctalebe tram 
ti. Bu plân mucibince, Hazreti A- vaylar:. 4;letilmesi kararl~tml -
li., bir süvari lut'asile gidecek .. mL§tir. Dün bu hususta Belediye 
gizli ittifak müzakerelenle m~ - Reisligi tarafmdan elektrik, trarr:. 
gul olan kabilcleri sür'at ve §!d - vay ve tünel idaresine bfr emir 
detle tedib edecek .. tapt1klan ma. 1 verilm~tir. 
bud heykellerin.i kmp geçireœkli. 

(Devam; var) Mahmutpa~ada mo· 
dern bir helâ in~a 

edilecek 

Millî Piyangonun 7 inci tertip 3 
t:ncü c;cktlkji di.in Afyonda zafer 
meydamnda saat 17 de yaptlml§ ve 
çckili~1 kalabahk hi{ hal.k kitlesi 
takip etmi~tir. 

Son itt- ra.kam.1 (064) ile biten -, retmene ihtiyaci olup 01.mad1g1 ve 
400 bilet okullann ne gibi ihtiyaçlan bu-

Son i1ç ralœm.1 (969) ile biten 
4
00 bil.et lunduf;u tesbit edilmi.§ ve smûlar. 

10 l k al 
daki takbe aded.ile mekteplerin u. 

•ra azanan numar ar: • 
S 

·k· k (2B) .,_ b'l , mum1 lalebe kadrolan etrafmda 

Bu ik.i vastf ta Kzil Rusya ile 
iinsiyet peyda etmemek için ma~ 
dî ,.e manevî iki kuv,·et1i âmil idi. 
Fakat lllazizmi y1kmak kaygusd 
Amerika resruî mahfillerinde di • 
ger en.d.i§elere galebe etti. Yaln1S 
bu tahavvülü gcuilj halk kiitlcle : 
rine kadar telkin etmek zarurel1 

vardr.r. 
Dünyarun en büyiik Demokra • 

Topkap1 Maltepesindeki Sabnalma 
Komisyonu ilânlari 

30/9/94.1 günù 1h~ esi llàn edilen 600 ton samana t.alip ç1kmad1 indau 
tekrar pazarltkla rr.ilnnk:isaya konmu$;ur. Samanin dôküm halmJe beher lti
lo.unun :n .hammen bcdcl 3 kuru~ ba.lyu hal!ncte 3 kuru$ 75 sant:m \"e tell 
cthet1 & kcriyeden vcrilr•i> < artiL b '1t-r k.lo t:nurl muhamrr.en bedeü 3 ku.. 
t i.l~ 10 .;antJrdir. J::v ( H h.ususl art ar Topkapt Maltepe ·Inde Or Lv. Satin 
alma komi:;yonunda glirülcb Ur. ihalesi 10/10/941 c •ma günü saat 10 da ko
mi!yonda yaptlacak.Ur. "l'allplerden dci'tlim · -halinde an.an \"ereceklerden 
2700 \,ra balyalt vcreccklerîn 3375 llra ve tell ciheti lll!keriyeye alt olm'1k ü-
zere vereceklerln 3060 lira tcminatiarile mliraca11tlar1. {3831) ,,. 

30/9 941 günü ihalesi ilân edllen 20191 to11 kuru ota bllp çtkmJd1,;1ndan 
a.yn1 m1kt.ar ot tekrar pazarltga kouulmustur. Otun beher k:lojunun mubam_ 
men bcd~li 5 kuru$ 50 santimdlr. Evs:if ,.e hususl µrtlar Topkapl Maltepe ·ln
de saunalma kom;.yonunda gorûlebllir. Otun 1halcsl 10/10/9-U curna. günü 
saat 11 de komÜ;yonda yap1lacakl1r. Otun 1hale.,i toptan yap1labilecegi gibi 
6228 ve 8052 ve 5911 ton gibi ùç kisundan her hangi bir kisma tal1p oLmla
rn da ih;ilesl yap1lacakt1r. Tallpler.n alaca:klan her hanii bir miktar ùzerin.. 
den % 15 knt'i temmallarlle müraca.atlan. (8803) .. 

1/10/941 günü Lhalesi llân edilen !O ton sade yagina talip çilcmad1gmdan 
tekrar pa1.11rll.kla mirnaka.aya kontnUftur. Evsaf ve hu ust ,>acllar Topkapl 
Mnltepe inde satmalma konlÎ~yormnda gôrülebilir. Sade yag1n111 beher kllo
i.unu muh.ammen !ial1 170 kurustur. iialesi 10/10 '941 cumartesi g(iofi saat 
u de .-omi~yonda yap1laca~mdan tal.p'crin kat'! temlnaUa.rile irac~:i-Uart. 

{8832) 

* Kap31t zarf usulile 30 ton p'rinç almacaktir. Bel'e1· kilosunun muhammen 
bedeli ~ ku~tur. Evsaf ve bu us11artlar Topkapt Maltrpe aslteri satmalma 
kombyonunda gürüleb:lir. Îhales1 IB/10 '941 cumarh•oi günü gaat 1l e kornls
yonda yaptlacakhr. Talipler belli gund" muvakkat teminat makbuzile teltlif 
mektuplannt saat 10 kadar komisyona vermeleri. (8576) .. 

Kapali zart usulile 400 ton kuru üzüm satin altnacakttr. Beher kilosu,. 
lli.111 rnuhammen Ciat1 51 kuru~lur. Bu üzümlerin 200 tona Sirkeci ve 200 tonu 
da Çekmece anbarma teslim edll~i-lttir. Evsaf ve husus1 ~t tlar Topltapt Mal
lepesincle gorülebilir. Anbara alt UzOmle-r bir ta.libe verece~ gibi ayrt ayn ta
l;plere clE' verllebilecektlr. Îhalcsi 31/10/~41 curnartesl gün(I saat 11 de komis
yor.da yap1lacaltl1r. Talipler muvakkal teminat makbuzile ltapall zarf meklup 
lai-1n1 belli günde oaat 10 a kadar komisyona vermeleri làzlmdtr. (8729) 

• Hayata Tap1yorum ! 
Yazan: IRFAN DOGAN 

' a Edebî Roman: 23 ----• 
- Pekâlâ Kemal bey. Bu ~in 

halhni, srzin Hayat'la kon~mamz. 
dan sonraya terkediyorum. K1z1· 
min sozlierimden ç1kam1yaca~ma. 
emin oldugum tçin, bu r e evvelâ 

ben lcmas etmek istemiyo.rum 0 
kabul ederse pek.âlâ, aksi takd1r. 

de ben isfyorum d!iye, .mahzun 
clmas' dogru degil. 

Daha birlabm ~ylcr kon~tuk. 
Bu mü<ld~~ zarf111da Hayat'm oda. 
da buhmmay~1, annesinin bu hu
SU<; a k1z1 ile sôzle mi§ olmasm1 i
cap ettiriyordu Hal1Jak1, Nadirc 

hanim. henuz k,z.mn bcnim bu 
fikrimden haben olmadLgm1 s0y-

1üyordu. Ôyleyse, liu bi.r saatlik 
:i;;iman zarfmda onun odaya ~ra
mamasim tesadüfi bir :JeY olarak 
m1 kabul e~ll' liydim? 

enim, anr.e~ile k-0n~acak b:r 
ieyi.&n ka mayLnca, Nad.ire hanun 

odadan çikti ve bir müd'Ciet yalmz 
kald1m. Sonra, 1kï üç dakika fas!
:a ile, -evv~lâ kendiSi, arkasmdar. 
Hayat içeriye g:rdiler. 

K1z.m yüzünc bakt:m ve hiçbir 
.E'Y anhyamad1rr.. Annes1le siki bir 
1 ·birligi ynpm1~larsa, ben mu.hak· 
r;ak partiyi kaybedecektim. Der. 
hal, bundan bir buçuk ay evvel an 
nemin sit~mli bir liekilde s0yledil{l 
sozler hntinma gdd1. ~yle derni!,j

Lt: 
.Kendi i~·ini k't'ndin gôr, yüzüne 

gozune bul~t.1rd1gm zaman da 
ben gider düzeh:rim.• 

0 gi.ine kadar beni her an sar-
6an heye<:anlarla beraber yanmda 

bir de ümit yer alm1~lt. ile.ride, 
belki arzulanm3. muvaffak olu. 
rum, diye bekliyordum· !;limdi i.se, 
bu ümidin bir ktsmt rnenfi bir ~"· 
kilde sona ermiçti. Ge.ri kalan k~-

Beledi.ye Rei..>ligi tarafmdan Be
yaut ve MahmuUpa§ada mrJdern 
b!r helâ ~a olurunasl kararla§ti • 
nlrni§ttr. Bunl:!r 7500 li:raya mat 
olacakt:r. 

Bu çeki~ ikramiye .kazanan 
nu.maralan 3§a~1ya yaziyoruz: 

30,000 Lira kalaoo.n numara: 

on 1 1 ra ami 1..: · 1 en .. .. ülm .. t .. 
4.000 hilet goru~ u~ ur. 

Son iki rakam1 (69) 
?.000 bilet 

ile biten Tramvay Bandajlan 
isi olan Birle§ik Devletlerde DeV-• 

let ~efinin zihn.iyet ve ruhî halin• 
deki tahavvilllcre gore sabahtllll 
ak§ama politika degi~tirmege int • 
kân yoktur. Hitler, tek iradesil~ 
birdenbire haricî ve askerî siya • 
sete istedigi il;tikameti, hattâ diifl
kilne nazaran tamamen z1d btt di
rektiCi verebilir ve o yolda yürü • 
mekte ve !}efi taldp eylemekte Al· 

Ûniversitede 
imtihanlar 

Üniversite hukuk ve iktisad fa
kültelerinde yap1lan güz de\Tesi 
eleme imtihanlan neticesi talebe • 
ye teblig edildigi için bugûn her 
iki fakültede de Eylûl devresinin 
sozlü imtihanlarma b~lanacakt1 r. 

Hukuk dekan1n1 bir 
kopek 1s1rd1 

Hukuk Fakült.esi dekaru profe • 
sèir Ali Fuat Ba'}gil'i bir ko.Pek l • 

sirm1~ttr. Kopegin kuduz olmak 
ihtimaline mebni profesêir kuduz 
hastahancsinœ tedavi edilmckte -
dit. 

Tütüncülerdeki sogut 
ma makineleri kont

rol edilecek 
Bekdiye mnkine ~ubesi müdürlil 

gü muhallebici, sucu, tütüncü dük
kânlarmda bulunnn sogutma ma
kinelerinin hepsinin Stki ve e.sash 
kontrol'Cieu geçirilmelerini karar. 
la~tirm1~hr. 

mi ise, hi.raz sonra Hayat'la yapa. 
cai!Im konu~aya bagLt idi. Fakat, 
bUllun da ayni ~kilde bilecegine 
kanaat getiriyordum. Annesi, mu
ha.kkak ki, Hayat'a her §eyi aç.rru~ 
ve beni œddetmesi için, icap eden 
direktifleri vermi§ti. 

Ben, bunlan dil.§ünürken, Nadi

re hamm ayaga kalkh. Herhalde o-
dadan ç1kmaga hazll"lamyordu. 

Nitekim oyle oldu Bana: cHaydi 
bakahm• der gibi bir vaxiyette 

bakuktan 10nra, sessizce odadan 
çekildi· 

Hayat'la yalmz kalm1~tim. Ve 

bu_ yalmz kali~. bundan ,evvelki. 
lere hiç te benzemiyordu. !;lirndi, 

nruhakkak bir surette konu~mam 
fikir almam icap ettigi için, evve!

kilerde oldugu gibi., .sw;rnak hiç 
bir i~e yararmyacaktt. Fakat b~h
yam1y1Qrdum da ... 

Cesaretsizligi yenebilmek içm, 
çok sevdigim gozlerirre bak1p bak1p 

bulmak istedim. Ba'Jlml kakhrd1. 
girn zaman, bu arzuma muvaffalt 

olamad1m· Çünkü o da, her vakit. 
kinin aksine, ba~m1 onüne eymi~. 
güûerini iak.arpinlerinin burnuna 
di.lun4'ti. 

288718 
10.000 li.ra kazano..n numaralar: 
134053 255564 271727 398296 
5.000 lira kazanan numaralar: 
035711 039956 114516 153290 

15863~ 217555 
2.000 lira kaxanan nmniaralar: 
Son dort rakam1 (6238) ile bi. 

ten 40 l>ilet 
1.000 lira kazanan numaralar 
Sem dort rakam1 (0411) iLe bi

ten 40 hilet 
Son oort ralœ.ml (2513) il.e bL. 

2 lira kamnan numaralar: 
Son rakanu (2) ile biten 40.000 

bilet. 
Son rakam1 (6) ile biten 40.000 

bi.ret. 
Son rakaffil (8) ile biten 40.000 

biJ.et. 
Son i~· rakanu ( 9 } ile bite:i 

4.0.000 b±let ikramiye k!azanm~at
d1r. 

Bu piyangonun 30 bin lirahk bü. 

Elektrik, tre.mvay ve tünel idare. 
sinin Romanyad.an satin a~ ol
àugu bandajlann en k1sa bir za
manda ~ehrimize naklolunmasm1 
tt:nùn için idarenin K0slenceye br: 
memur gondcnnesi karorla~t1riL 

~ltr. 

Bir katil 12 seneye man milleti hiç mü~kiilât çekmeS• 
Fakat bu kolayhk Amerikada hiÇ 

mahk Ûm oJdu yoktur. Bir halde ki Bol!jevikler• 

ten 40 bilet 
Son dèirt rakamt (2519) 

ten 40 bilet 

yük ikramiyesini kazanan 288718 
ile hi- numarah b.ilet izmirde sahlm1~hr. 

Bundan bir müddet evVel dak _ yard1m ve onlarla ittifak fikirle • 
tilo Seyfiyi Kiz kair~i Ser. rini malbuatta, konferanslard•• 
vet için Oldûren Mehmet Emi- propagandalarda i~cmek lâzund

1
t· 

nin muhakemesi dü11 iklnci agir Km.l Kusya Almanya ile barbe 

500 lira kazanan numaralar: 
Son dort rakam1 (0576) ile bi.

ten 40 bilet 
Son dort rakamt (1907) ile bi.. 

tcn 40 bilet 
Son diirt rakam1 (8850) ile bi. 

ten 40 bilet 
Son dürt rakam1 (9980) ile bi. 

ten 40 bilet 
100 lira kazanan numaralar 
Son üç rakarm (248) ile blten 

400 bilet. 
Son ür rakam1 (459) ile biten 

400 bilet 
Son üç rakia.rrn (761) ile biten 

400 bilet 
50 lira ka-zanan numaralar: 
Son üç rakam1 (015) • ile biten 

<!OO bilêt 

Arhk yap11acak bir tek ~y kal. 
mu;h: 0 da, dogruda dogruya s0ze 
ba~lamak. Bunu da beceremeyinœ 
yine gozl-ei-ine bakmak ihtiyac1ru 
duvdum ve annesile yalntZ kaldi. 
g1~ zaman yapt1gun gibi, bir iki 
kere sahte bir §'ekilde Oksürüp na. 
11:an dikkatini celbetmiye çal!.§hm. 
Bunun faydasm1 dcrhal gordüm. 
Raya;;, ba~1m kald1rmt§, yüzünü 
bana çevirmi~ti. 

Derhal goz gore geldik ve s0z. 
le§mi~lz gibi, ayni anda ikimiz bir. 

dien gülümsedik. 
Kendimi çabuk topladJm ve ilk 

sozü soyledim: 
- Size baz1 ~eylerd-en bahset. 

mck istiyorum Hayat, dedùn. 

Onar bin lira kazanan biletlerin cezada nihayetlenmi!) ve ka.til 12 tutu§unca iogiliz ve Amerika Dl
11' 

iki tanesi Ankarada birer tanesi sene hapse mahkûm olm~tur. avenetine muhtaç oldugundan at• 
Antalyada ve Mer.rinde hk ,arabma çokça su katmak niec· 

Bc~r bin lira kazanan biletlerin ( S 6 Z G I L l l I l buriyetini hissetti. Londranm te • 
sirilc Lehistao.1 tekrar tammai(• 

iki tanesi istanbulda birer ta.nesi J karar venli. 
tzmir, Bursa, Erzurum, Menemcn _.., lki bafta evvel Londrada toplll • 
de. Ïftihar makam1nda nan rnüttefikler konferansmda suf 

Îlci§€r bin lira kazanan biletlcrin H d murahhas1 ve Londra Seliri Ma • 
alti par,,.ast istanbulda, i1çer par- â iselerin incesini bulmak • 

' isky her milletin hürriyetini "' 
ças1 Ankara, Elàz1g, Adana, ~er ta mâhir Berlin radyosu tll 

dostumuzun sik sik Rusyaya kar- dahilî i~lerini istedigi gibi tansi. 
pa.rças1 Diyarbakir, ve K.eskinde, · h kk k b 1 tt" r~01•f - §l bütün A vrupa ile birlikte sa • etmes1 a m1 a u e '· """" 
birer pa.I'Çast da Kasaba, Bor. Adn- va~tiklarlIU tckrar edip durdugu - ne olursa olsun vc harp ilcalaruull 
Pazari, Konva, Konva Ereg·1;.,; is- k'ld 11· _i ~• 

J -. na elbet dikkat buyurulmu§tur. tazyiki ne §1." t e te<:e 1 euer-r 
k>enderun, Kastamonu, Bcy;ichir, Berlin radyosu bununla irtihar etsin Moskovanm boyle bir yolll 
Fenike, Sivas, Samsun, Mard:in, ediyor. girmesi ~phe yok ki Anglo - SB1'
Er;rurum Zile, Niksas, Ayan~tk, Balbuki bundan §U garip netice son ve Demokrasilerle Ï!jbirJigïoill 
Küçükkuyu, Mersin, i:i:mir, Fe~hi- ç.1Jnyor: bir netiresidir. Hattâ ayni M11 • 
~ ve T()}œtta &atùm1~tir. Rusya, o takdirde, tek ba§l.lla isky Yolda§ irad ettigi bir nutu1'--

rak bir tek kelime ile cevap ver· 
di: 

- Biliyorum, ded:i. 
Eyvah, rnahvoldum oyle ise ... 

Nerede annesinin biraz evvel soy. 
ledigi sozler, nerede bu bic tek k:e
lime? 

Biliyorm'U.§. ~u hakie konuçrm· 
ya hoacet yok. Karanm da bêiyle 
bir tek lœlime ile bil'Ciirsin daha 
iyi 

•Eveta derse, ben bir anda om. 
rümün uzad1g1m kabul edebilirim. 

Aksi takdirde, bu odadan ç1k1p C'· 

vime gidebilmem için, çok büy:ik 
bir takadm yard1rnma muhtac1m. 

Annesine anlatlig1m :;;eyleri ve 
tm::ktuptaki fikirlerimi açmadan 
evvel, bir sual daha sordum: 

Almanya • ltalya - Finlandiya • ta Rusyada vicd.an ve din hürri • 
Macaristan • Slavya • Romanya ve- yetinin taro.amen emin bul~ • 
nihayet ispanyaya kar§t durmui dugunu, dinsizler kadar dia sab

1
P' 

olmuyor mu? leri.ain de d.iledikleri ~kilde h• • 

HABERLERt YOK!. 

A janslar yeni bir haber v~ • 
diler: Bir Japon âlimi bali. 

na ,.e îok bahklarmm yaglnruu 
makine yag1 haline getirmek u • 
suliinü ke~fetmi§. Bunun pek bü -
yük ehemmiyeti takdir edilerek 
hemen fabrikala.r hazrrlanmaga 
ba~lanm1§. 

Dahk yag1n1n makine yag1 ha • 
line getirilmesine Japonlarm bu 
kadar ehcmmiyet vcri~lerine hay. 
rct ettik. Demek Uzak~arkta fen 
bu hnlde ha! 

Bizde o âdi makinc yag1 40 se • 
nedir halis tereyagt haline getiri-

rekette serbest olduklarm1 te1' • 
rarladL Filhakika bütün Ru!ll•rt 
mukaddes vatan mefhumu etr• 
fmda toplamak için kapatdm~ ~ 
lan kiliselerin bir k1smmda 1bll 
det imkânlart tekrar has1l ohnu!!ttl

l'li ter Ruzveltin sah î miimeS : . .,_. ,c• 
sili ;-,lister Taylor Papa on 1 .. 11 j 

Pi. ile miilâkatmda Mosko ·ad;l1' 
bu Jerin degi~ikligi ileri süretC~ 
Bol~e,·iklik ile Katotik âlemini b• 
r~hrmak istcmi~tir. Bü)·le bir ttl" 

la~madan Rusyanm biiyük istif11 
• 

oeleri olacagi muhakkakhr. Çilll ; 
kil biltiln .K:atoliklcrin mu~~bb;. 
ve empatJS1 o tarafa kayab1hr. 

d•'' merikada pek çok Katolik var 
Onn ilk defa yalmz ismile hitap 

etmistim. Boylelikle, konWjacagim - Ne vakittenberi biliyorsunuz, Jiyor! 

m vzu hakkmda ihtarda bulunm-.~ declim. KOYLO t~tNtN L0KS0 

Bunlar ve hattâ Katolik otm1Y3~ 
lar bile Papanm Bol~eviklere ~ 1 
n.evi :uman ve kefalet verdi~111 

oldum. - Ïlk gündenberi. 
_ Hangi ilk gun·· ? N eyse, koylü efendimiz niha. 

O girne kadar bir çok defalar gor- yet ~ehir u~al:rina hükmü • 
dügüm mahçubiyet alâmetlerl. da. - SizinJ.e evini-zd.e tanll!lt~g1m1z nü yürüttü, Ortahkta bunun alâ -

ha b'~k.a bir ~kilde yüzünü kap- ~edenberi.. meti belirdi, 
lad1. Yanaklan ve alm, grubu atka - Yaaa?!! Baksamza: Koylüniin agz1011 

CIMBIZ 

smda sakltyan kU'r~unî bulut1ar1n - Niçin ~a§ll'd!l.rnz Kemal bèy? koymadig1, ~ehir 11§8fttnm en Hils 
kenarmdan t~~ tath bir k1Z1ll1k- Bu cevab:mi neden tuhaf buluyor- yiyecegi etin kilosu 60 kuru~. ta -
la dolmu~tlt. 

1 
Sl:nuz? han helvasi: 80! 

Gozi.erini yüzümden aymn.:iya. (Uevama va.ri 

gorûrlerse K1Z11 Rusya safmda bll' ..... 
lunmanm fcliiket olmad1gma 1 ·C! 
nabilirleT. Çünkü hâlâ ingiltere '~ 
Amerikada Rusya ile birl~J1ll' • 

d •'td' ,. hazmedemiyenler az r-g1 ir. bd 
vam Kamarasmda bir mcb'u\·, 
ittifaka «~ytnnla birle~me• t:i 

1 

riq c -iehnemi~ n1iydi? .. ) 
~S..a.u, Sa. ' su. 'i 
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l1alifaks'1n AKDENÏZDE nutku 

Beyoglu vak1flar direktürlüQU ilânlan 

Zafer için Birltalgantor· 
harp edigoruz pitosu bat1r1ld1 

Aynca bir ia~e ge
Sefir Amerikaya misi de torpillendi 
hita ben dedi ki : Londra 7 (A.A.) - Bugün ing.i.. 

Ekim seferberligi 
Yazan: MURAD SERTOGLU 

"Parola: istihsali çok 
l'e daha çok istihsal 
Ncvyork 7 (A. A.) - Bugiin bu. 

liz Amiralli~i tarafmdan r>e§I'Cdt
len bir tebli~de Akdeniztle cGe -
nerali. suufmdan. 6350 torùuk bir 
italyan torp1dosu '"" takriben 3500 
tonluk bir ia.§e gemisi lorpillene. 
rek batmlrngi bildirilmektedir. 

Fenerbahçeli Fik· 
ret fitbolu terketti 

l'ada ~refine verilen bir ak§am 
Yemeginde bJ..r nutuk irat eden 1n
g1ltcrenin Amerika sefrri Lord Ha
l.fax ~yle dem.ir.ir: . 

Müdafaadan harb1 kazarunak 1• (Baf tanr1 l lncl sa1rac1&> 
çin elzcm olan taarruxa mü.mkün ba§lam'i Ve ondan sonra hemen 
oldugu kadar çabak geçebilmek _i.. . hcmen bilâfas1la gerek Fencrbahçe 
ç1n büyük gayretler sarietmemiz \ birincl takurunda, gerekse Millî 
lâZ1md1r. lTak;mda mevkiini muhafaza et • 

Hahiax sôzlenne §Oyle deva•:i ini§tir. Bekirler. Zekiler, Alâettin. 
e~tir: Ier, NihaUar futbol sahalanndan 

E'ransamn yùulmasùe ba.i;hyan 1 çekildikten sonra en büyük, en 
rnukav.cmet muharebcsini kazar.- üst&d futbolcü namnu hakkile al
<itgl.IIlm zannediyorum. ~imdi ia. m•§ bulunan Fikretm boyle âni o. 
Ier içm harbediyoruz. Ku•-vetim'- larak fotboldcn uzakla,,mas1 Türk 
zi ihliyaçlarmuz1n seviyes:.ne_. :;_•· fut~Jü için doldurulmas1 imkân -
karamazsak vazifemizi ist«ligul'.Z s1-z bll' ~luk yaratmlljhr. 
~ckilde bitirem<.'yiz. Bütün memleketin sevgisini ve 

Hali.f.ax Amer·ka ve fngiltereo!n muhabbetini hakkile kazanan ve 
parolasi: sporcu gcnçligin kalbinde bir ide-

•ÎStihsal, çok 1stihsal ,.e dahu al olarak yerl~i§ bulunan bu e. 
çok istihsa!. oldugunu siiylemi§P · r~ilmez futbool iistadmm biiyle 

Harbin Sovyetler Birli.gine ya · çok genç ya§ta futbolü b1rakma -
)'llmasmm ~ni meseleler de>gur. smm sebebi, geçen sene ni:haye~ • 
dugunu siiyHyen hatip demi~t:r ki; 1 lerinde oynad1gt son maçlann bt .-

Muayyen l>ir siklet için imal edt ri.nd7 sakatlanm~ ol~~1dir. lsmi.. 
Len bir mol.Orün bird'enbire bu ru z1kretmek 1stemed1gUTil!Z ha§tn 
lllkletin iki veya üç mislini çekme. ve sakar bir futbolcü, bu temiz ve 
&ini bekliyem<.'zsiniz. Enerjimlz', büyük futbol ~an'at~ârmm ayagi
kuvvetimizi mukavemetimizi aza- na merhame1stzce btr tekme vur • 
rni hadde k'adar kullanmahy12. mu~ ve Fikrctin aya:~1ru bir daha 

Halifax ingiltereden aynlmadan futbol oyn1yaœ1yacak ~e~ilde sa -
bir .. el P'ymouth'da vava katlami<tir. Yap1lan butun teda · gun evv 1 

" " -i; - b ... 
olarak bir gezin;i yaphg1m, pazar viler semere ve~m<-'":'"ï· u ;_u~- -

·nin bir harabeye dèînmil§ o1. den memleket1m1zm en buyuk 
· ·1 f b l .. .. r veda etmek mec-tna.,ma ragmen 1$Iemeye ve ·ll/Çl e. ut o cusu spo a 

tin de gülmeye devam ett1klerin1 buriyetinde kalrm§br . 
"<iylemU;:ir. ,. Spor hayat:nda Fikret _kadar t: 

miz Fikret kadar cenblmen btr 

S t t bl• "'• futbolcü)·e rastlamak güçtür. Ay -
ovye e 1g1 ni asil duygulannm bir eseri ola

<U.. tar:>f• l incl u:rfada) rak Fikret arkada~lannm bütün 

T arlalar1n sürüln1esi '\'C son. 
bahar ekim ntevsimi gel -

di. Ziraat Vekâleti ~imdiden 

yurdun he.r taraf1ua bir ta1nirr1 
yollanu~ Vil vatanda~lari bir c. 
kim sefcrberligine da vet et • 
mi§tir. Bütün yurdda ekilme • 
mi§ ve islifade edilmemi§ bir 
kart§ toprak bile birakmamak 
idealimiz olduguna gore, bu 
yolda yap1lacak tqvikler, gos -
terileeek kolayhldar §Üphe yok 
ki bü~ iik isti!adeler lem in ede. 
cektir. 

Esasen kiiylü, bu sene yeti§ • 
tirdigi her cios mahsulüne bü. -
kûmefi P"'?Îll para ile haztr bir 
ahci olarak bulmu~lnr. Hem bu 
ahci kiiyliiyc, mahsnlüne muka
bil §imdiye kadar asla ah~a~t. 
g1 yüksek bir finb. vermi§hr. 
Bnou giiren çiftçilcr bu sene 
elbelte dahn çok mnhsnl yeti§ · 
tirmek, daha gcni§ bir toprak 
parças1ni Memek istiyccekler -
dir. Gelecek sene ne kadar bug. 
day yeti~tirirse buna iyi fiatlar. 
la mü§teri bulncag1na emin ol -
mahdir. Zica Anupa harbi bu. 
gUn bile bitse, dünyanm ""ki 
ikhsadî sistemini elde etmesi i. 
çin senelerin geçme•i lâ21mdtr. 
Bütün Avrupa açllr. Evvclce 
Avrupaya durmadan bngday ve. 
sair yiyeeek ta§1yan gemilerin 
çok büyük bir k1snu bahrù · 
m•§ltr. Avrupada her cins mü -
nakale hatlan bozulmu§ Vil es
ki âhengini kaybetmi~tir. Niba. 
yet bilfÜI çiftçilik yapan mil • 
yonlarca crkek iilmü~ yahut ça. 
b§am1yncak dereeede sakallan. 
m•§hr. Biltün bu âmiller Av ~ 
rupa mcmleketlermi bugday1 
m1za ve her cins 1nahsulümüze 

birinci der~ede hir mü~teri 

yapmaktadir. 
Hükûmetimizin bunu nazar1 

itibara alarak ekint sefcrberli -
gine çok daha büyük olçüde e -
hemmiyet vermesi, haltâ bn Î}

de askeri bile çah~hrmas1 ben • 

ce çok yerinde bir bareket olur 
&!, biri motiirlü. firk.a, digeri tank israrlarma ragmen, hakkmda bir 
f1rka;;1, .iiçünc~ü hava dafl flrkast \aynh§ seremonisinin yap1lmas:na 
olmak uzere ~ Alrnan firkasmm razi olmarru§ ve sessizce girerek en 
c:nubugarbî bôlgesinde bozgun.a büvük mevkileri i.§gal ettigi fut - lhtikârdan tevkif 
~gr.ad_•I':'?.' _55()0 ctü~man askennm boid<'l'l yine oyle scssizce aynl - edt'ldt" 
ol<luruklugunu babcr vermekte. mi§ttr. 

dir. Fikretin futbolden ayril :~1 Türk Mercan Tarakç1lar 90 numarada 
BUDYEN1 KUVVETLElÙNI futbolü voe Tür.~ ~par~ için yeri 'Kevork yaldiz ihLkârmdan, Ye§iL. 

TEKRAR TOPLAMii;; doldurulmaz buyuk b1r z1yâd1r. k" 49 umarada müskirat bav:i 
Mo.;kova 7 (A. A.) - Afi: Mare§al oy n -
lludyenniuin, Ukraynadaki kuv- - Zab1t kâtibi ahnacak Cernai bil'a ihtikârmdan, Sofular 
vetlerîni t.ckrar blr araya toplama. caddes; 139 nuwarada kasap Yu. 
Ya muvafliak oldugu .Oylenmekte- Istanbul Müddeiumumiligindcn: suf vc Ali kuvruk yag1m 125 kuru-
dir. Alinan ordularmin K1run üze. A.ç1k bulu~an istanbul. Adliye. a satmak istrotklerinden, Galata, 
rine ytirûm><leri durdurulmu~ ve si bin kurw; maash zabit kahplikle '§ -• .. _,_, t 

· '~ · 4 · ·· Kemêral'1 18 n.1mar ..... a ffitJ""-'ra Lunlar Harkoftan uzakta tutulm1'§ rine memurm kanununun uncu · . . .. 
tur. maddesinde yazih ,,arllan haiz ,.~ bayii Petro bira 1htikanndan, E-
MOSKOVA isTiKAMETl'.'IDE daktilo ile yaz1 ) azrnasm1 bilenler yüpte Hafaf sokak l3 numarada 

TAARRUZ $1DDETLENiYOR arasmda müsabaka imti:haru ya. Mehmet ve karde§i Hac1 komilr 
Londra 7 (A. A.) - Anla~ilrl1gt. pilarak münasupleri ahnacagmclan ihtikârmdan Pangaltida Hay La)i 

na ""'~e Alman tazyilci Moskava si.. ist.cklilerin imtihan günü oian 31 j t h . ' h'b· 1 ki'~· bo-"-·· 
t "V . . t . 941 .. .. t pas a anes1 sa 1 1 s """" IK>Vu 
ikametmde fiddetlenm<kte ve Le. Bmnct e~rm cuma gunu saa . . . . ; . li 

"' d d . fi akta•·r 10 bu.,.uktan bir gün evvelme ka ~ken ihtikârmdan ik net as ye ·~ngra a 1se zayi am w • • • . . . 
LENlNGRADDA dar bir dilekçe ile Adli}~ Encüme ceza mahkemesince levk1 cd1lm1~ 

Londra 7 (A. A.) _ Um'.ed Pres n' -0« 1 ;~ M Miiraraatlari . lerdir. 

Leningraddan gelen 90il haberlere 1 -
ta1arm1 eun0e tutmakta d'evam e- A s k e r T V a z i y et &ore, Kiz1lordu ;iehrin bütün nok- ' 

d1yor. Rus kuvwtleri bir ,.ok ltüy. =e = 
ler; geri alnn~lardl.I'. 

Uzalt ,arkta 
vaziyet 

1942 

Kapz ag1zlar1n1 orenler I 
;\luhammen kciFmel!I 

Lira K. 
100~ i.tln.Te<ù Kur1<~ mahalleai Dere 

&<>k:akllld.a eslti 149-10 ;yeol »-11 -
ytl1 bir çau albn.da iki e•. Yazan. Osman Cemal KAYGILI 

Ne var bu kapùarm a,!î1zlanr~ 
da bilmem ki? 

Tramvaylara atliyanlann ço
gu hep kap1 ag1zlari.na tikilrr ve 
sanki kendilerini orayn lofça ç1· 
visile s1ms1k1 rruhlaml\'lar gibi 
orada dikilir kahrlar. 

- Yahu içeride biraz yar var, 
k1rmlda da biz de girelim! 

K1me siiylüyorsun? Sanki lror 
§lndaki insan d<.>g:il, mezar Lll§d 

- Arka~ biraz yol ~r de 
geçelim. 

Beklc vereœk! O. bulm"* ra. 
hat yeri ya, tamamd1r artik key 
fi! Ama ne rahat ~r, ama ne 
keyif! 

Tramvaylann bu kap1 ag1zla,. 
rmda ne keramet var anhyabi. 
lene ~olsun! 

Tuamvaylardaki bu kap1 a·itZL
m s1ms1k1 t1karna t:iryakiLerrno 
siz degil, biletc;-iler, lronlroller 
de meram anlatamaz, sôz geçi. 
remezler. 

içeride daha ferah f.et'ah dort 
be§ ki§ilik yer vardir. Fakat ka.
pi ag:mm s1ms1k1 ormü~ olan bu 
yol vermez duvan siiküp te ken 
dini içeriye atabilene ~olsun! 

Esir 
lesi 

mübade
geri kald1 

lngilterede esi r Ier , 
tekrar kamplara 

iade ediliyor 
Londra 7 (A A.) - Harbi)'e Na.

zm, pazartesi ~ ~ haberi 
vermi~tir: 

Bu a.Jqam Alman radyœunun 
harp esirlerinin mübadcl.esi. hak
k1ndaki nefiI'1ya\1 doJ.ay13ile hash
hane gemiJ.eri harel<:et et.miyE<:ek-
1.erdir. 

Londn 7 (A. A.) - Hasta Al
man harp esirletlnin, hastah<lnc 
gemismden tekrar karaya ~1kari. 

llJl kamplara gonderilmekte ot.. 

duklan, salâliyetli bir kaynaktan 
haber verilmekt.edir. 

IU 2$ 41 22 KasunpaJ8d.a KuW...uc Ahmellcaptla 
Hele a~amlar1, düklkân ve mahaUes!nin Na!Jru:I Demizllan oolt:a. 

tezgâhlarin paydos zamam, gmda es1tl 80-8 millr.ettel' ,.en! 1 '"' 
tramvaylann kap1 ag1zlanna o. 118 saylll altmd1 dQldrln olan ev. 
rül.en bu çe~'<'tin dtJvar1 d<.'lip 148 95 li Tl Yrnikbyde Mollaçelebl mahalleslnia 

J esl<i Tekke yen! Arpeet ookatmda geçme.k samrsam Tekirdag t eoici 15 ,..ru u -w. ahfÇ ev. 
Hüseyin'in Mülâyim'in, Çoban 1Z7S H 13 Esk:l Bedreltin ,...,; Ev!Jyaçelellt 
Mehmcd'in filàn da k.âr1 degil- matwlle.lnin Bedretlln ookallnd& 
dir. Eger tramvaylann bu kapt vaki Qt metn mUnobb&lnda valaf 
agzi meselesi halledilecek olsa bina m&halll 

458 30 14 IJ P'iruzata mabaU.,.<ntn ~ 
ôyle samyorum lri bu nakil va. caddeo<nde eokl Z3 sayili u ..,,.Ire H 
mtalari darhgmda her araba santlm murabbainda ara. 
dort. be§ yolcu àaha fazla t~!.- 264 51 IO SI $i,IJ Büyûkdere me?arlllt ve t.avu&.. 

· de çuoglu !IOkatuida esltl 8 m!ikerret' 
yabilecektir. Dunun iÇlll §IIll· oayill 50 metre 50 santlm murabba-
dilik tek çare arabalara arka· md.a •=· 
dan binip onden inme usulünü Yukanda yaz1ll gayrimenku11'orin mtllkiyetl•ri re~in part ile saU. .ik 
koymak ve bunu adamakilll ta• üzere l5 gün müdd<'lle aç1k artt1nna7a konulmu~tur. Îhalel•ri 20/10/941 par:ar 

b
.k kt' tesl gun!i saat 15 tedlr. isleklilerin Vak1t Akorlar Ma!J.IQJat kalemlno müra-
1 etme LI'. caallan. (8869) 

Muhterem ~kuyuculanmdan 1 1 Dcniz LcTa'1m SahnalmaKomiayon<J llânlar1 1 
Yetrba11 Seyfeddin K1hçç1ya:. 1 '--------------------------

Ayni meseleden bundan btr Marmara üssübahrt K. sat1nalma 
buçuk, iki ay kadar once bir da. 
ha babsetmi~ oictugwri gibi. Komisyonundan: 
ba~ka gaze:ele!'-de f1kra yazan Kundura ilân1 
iki arkad&§ ta bundan bir roüd
det evvel bu ii;i kalemlerine do
lamejlarch. SlraSI g<.>lince onu 
bir daha bekr.arhyacag..m. Sav
gtlar! 

Ziraat Vekâletince 

Sonbahar 
ba~lanmas1 

ekimine 
bildirildi 

Ankara 7 (A.A.) - Ziraat Vekâ
leti vilâyetlere gonderdigi bir ta. 

mim ile oonbah.ar ekimine ba§lan
masm1 ve eldeki her ku'vvetten 

faydalanmak suretile ço~a ekim 
yapùmasnu bildirmi~lir. 

1170 mülteci Türk 
vatandafhg1na 

kabul edildi 
Ankara 7 (tk.dam mu.habirin

den) - Yabanc1 mem!eltetlerden 

son zamanlarda gelen 1170 mülteci 

Türk vatand.a:jl.!gma kabul edil. 

~ir. 

1 - Bir çi.ftine 750 k.urws (ta\ tahrnin olur.an 4000 çift ltundun p37..1r
lLkla eksiltmcye koouhnu,$lur. 

2 - Pazarltlt 10/Birincit~rlll/941 cuma günü s3at 15 dC' iznütle tersane 
kaplSmdaki ltcmisyon bin&.51nda 7ap1lacakhr 

3 - Nümunesi komisyonda mevcut olup ~rtnamesl de 150 kuru:, rnu
kabillnë.e komi.syondan allna.bilir. 

4 - iste}t.;.ilerin bu &:lbi 4l~ri ya.p'.1k:ar1na da:r ve:ialklr1 ini vc 4.'iOO li
ra.dao lbaret temlnatlarHe birliltte belli gUn ve &aatt.e koin:.syon ba~k n Jg1 na 
müracaatiar1. (887S) .. 

Marmara Üssübahrî K. 
komi•yonundan : 

aat1nelma 

Kllosll 

20000 
45000 

Sade yag1 ilân1 
Tahmini fiat.a. 

kuru~ 

176 
176 

Ka.l'i teminatL 
lira 

5~80 

118RO 

FJL.-:L. ' :ne-1e-ri 
Gün s 1t 

• 9110 1941 11 
C a C 15 

1 - Yukanda miklart yazili ndeyag1 ayr1 sartnamede vie bir partidl 
hizatannda gosterilen gùnlerde pazarl:kla aatin allnacaldtr. 

2 - Pazarltklar1 inni tt.e Tersane kapis1ndakt komisyon blnastn.d.a yap1la... 

cakt1r. ~rtnameleri. komisyonda gOrütebilir. 
3 - Pazarlita i:;tirak edttcklerin bu 1ibi 4!en yapb.klartna d.air t.icaret 

vesika.J.annl ve cinele-ri hizalanncU 7az.W U!mtnaUaclle birh.k.Le belli gün ve 
lliaatte komisyona milraeaatlan, (8830) . * 

Marmara Ossübahri K. Set1nalma 

Cimi 

KO.ele 

Komisyonundan 
Teklif olun .. 

liai 
427 

K1zllcaali koy askerî 
Ko.Rs.den: 

Sa. Al. 
San vaketa 

5000 
3000 ~45 

Temmab. 
Lira K. 
3202 50 
2002 50 

l - Yllkar1da cins ve mi1ctan T3!th i1d k:alern kundura 1nalze1ne:i·nin 
16/9/94 t gü~ünde yaptlan pazarh~tnda ht:ialarln1a yazth tck.11{ olunan fiatlar 
yüksek 1f>rl.ildügtmden yeniden pazad..ik;a eksiltmeye konulmu.jtur. 

7577 kilo pekslmete ait Tum anbar Md. nin 317/941 tarih ve 110025 sa
y1h ayniyat mak.buzu r.ayi olmU§tur. Yenlsi verilP<::el}inden bu zayi ayniya-
tm hükmü yoktur. (1210-1!969) 

Bahkesir Mevki K. dan : 
M1ntakarnlZda inhilâl eden mimar:..iga 250 lira ücrelle ~ai:1daki ,eraiti. 

mucibi..n<'e bir yük.sek mimar ahnacak tr. 
1 - Yük.sek rnirnar veyah.ut 1\.1.u .tendi.s n1ektebinden diplomal1 01.ma.:;1. 
2 - Tûrk olmas1. 
3 - A~kerükle lli~iii bulurunamast. 
4 ~ ... Cürr:huriyet Ilùkûn1eU hüviyet cüzdan:nt hamil bulunn\asi. 
5 - Simdiye kadar yapltG"l i.3ler h1klonda elinde vesaik bulunm.a..Sl.. 
6 - Rcsmî daire ve rnüesseselerde {'ahsm~ ise edlnde bonservis bc.lun· 

mas1. • 
7 - Slhht ciurumu hakktnda doktor raporu. 
8 - l\lus.;lddak hü.snühal varakasi. 
g - Taliplerln Baltke-::-irde mevki kon~ut t nllgina müracaaUan. 

• (1182-8848) 

Istanbul Vak1fl ar Direktorlügü ilânlan 

Kirahk Kasalar 
Yeni Post.ahane k.31'111.>lnda yonl Valde haru •IUnda yaptinlilll il:ilçük bsa

lar k iru.ya vt1·1hne:gc ba~lann•~llr 
Tailp olalllarin ve fazla malùmat almak i.steyenlerin 

klrahk kasalar memurluf:una müracm.at etm•leri. 
mezktlr mabalde 

(8841) 
-~-~-·--~-~~~~~~~~~~~ 

2 - Paz.arhk 11/l incitr~l.'ln/941 cumart.esi. gùnü. saat 11.:\Q da Î.t.m1tLe 
tersane kaplstndaki komlsyon bin;..1.:;mda ysp1lacakttr. Bu malzeine blr \'eya ay
r1 syrl talip~re ihale edilebll.ecegi 1tibi $8rtDameter1 de bedelil:iz olarak koml:;· 
yandan alu1abilir. 

3 - Pezarl1ia istirak edecek istekïlerin ba gibi. illt.ri yapt.ùclarina dalr 
ticaret v-esikalarrn1 ve hizalannda g03 ·erilen teminallarile bl.rlikte rnuayyen 
gün ve saatte k.omisyona mü.racaatlan. (8887) 

Ticaret Vekâleti lç Ticaret Umum Müdürliigündcn: 
30 lkinci~rin 1330 tarihli •&nebî Anonim ve Sennayesi Eshama 

munkasim $irketler kanunu. hü.k ürrùerinc tevfikan Türkiyede çah~ 
masma izin veriJ.m.4 olan Ecnebi $irketle:rinden $ell Kompani Ol 
Turkey Limited $irketinin Türkiye Umumî Vekili bu defa müra -
caatla haiz oldugu salahiycte binaen, $irketin Türkiye Merke'lini 
1 Agustos 1941 tarihindcn fübaren Kooya'dan lstanbula nakleJece. 
gini ve btanbuldaki §UbesinL kapayacaglill bil~tir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanunî hükümlere uygun .,ôriùmü§ ol -
makla ilân olunur. 

tstanbûl ~ Koînu~nlio1 ~Sat1oalma ·. Komisyonu "·11ânla 
Haydarpaµdan Gellboluya U5 ton lœreste nalclinln paz.arhb 9/10/ 941 

pe~embe &ünO sa..t U Il., yapllacûtrr $&rtnamosi ._. Clin komlsyond.a 
gorülebihr. istek!Jlerin belll rün ve saatte ld<lif ectecoltleri fiata gore kal't 
teminallarl ile bir\lkte Fmdll<hda Sa~malma lromiayoouna celmeleri. (8937) 

(Bof - l iDd _, ... , 
•- Uzak Dogudaki durum son 

del'e\.-e tehlikeli bir safhaya girmi~ 
bulunuyor. 

Alman-Sovy~t harl>i ~n ~dàe~i 
bir devresi.œ gmnt>; oldugu 

bugünlerde tngiliz Ba§Vekili Çor
,rnn Hmt ordularrna h1taben ne~ 
reltigi blr mesaj na•an . dikkat1 
KLLvvetle <:elbetmi~la. lngiliz B~ 
vekili bu mesajmda rn1ktan bir 
milvonu a..=Cl bulunan Hint ordu
;una oniinrüzdeki yu Nil vâdisin
.len Hazer denizine kadar mmta. 
kada harbe iJtifak edecegini sôy. 
:<:m4tir. 

harp endüstri merlœzlerini kay
betmi~ bulunan Sovyet Rusya, A1-

manyaya k~' mukabi1 bir taar- Istanbul P. T. T. Müdürlügünden 
l'UZ hareketinde bulunmak için in 1 - idaremlze müsabai:a ile yüksek meklep mezunu memur ahnacal<tir. 

* ~aillda ktfÎf bedelleri lie kal'l l>emU\atlan yUtlt llç bina lamiri 11/10/ 
941 <umartesi Cilnil bizalannd.a 1osterll•n saallorde I>Uarhlda ihale edile 
ceklerdlr. K .. if evraklan ber rün ll:Omis)'onda Jdrüleblllr. isteltl!lerln belli 
Clin v• oaaUerde Fmdtll:IJd.a saUnaima ltomi.syoriuna eelmeterl. (8790 • lngilt.ere ve Amerika t.eœvüz 

harcketiné sistemli surett., devaœ 
•ltiklerindl'n, barutun her an ate~ 
8~ast t.!hlik<!S< hâlâ mevcutlur > 

Miyako g3zetcsi, Amerika ile 
Ja!>Onya arasinda.ki vazl;~tter 
halu<~cierek diyor ki: 

Bu mesajdan ç1kan mâna, ing1liz 
•- Ne bckliyoruz! Alacaklan. krin Alman ordularrn1 onümilz. 

llnz1n bloke edildigindenberi ik:: deki yr.z bu oophede bekledikleri
ay geçmi§tir. $îiphcsiz k1 bekle- 4;r. $u halde trgilizler Almanla
ll't(,k iyi bir !jeyd·r. Fakat bununla rm Kafkasy.aya kadar sokulacak
b'raber niçin beklenildi~ini ank. iarrna vc en ~ddetli h.arplerin bu :k lâz1mgelir. Japonya bekler. cephede cereyan ede~egine inart-

• çevinne hareketi büyiik te. makt.adirlar. Esasen lnogiliz B3§V•
~ak1<il"C>r kaydetn::ektedir. l.bniJlâ. 'uli Çiirçil daha evvel .Oyl..a:ig: 
k tngapur, Hongkong ve Mo>.kovn oir nu:.Ukt.a 1942 ilkbahar ve ya. 

onforanstan bunu gôstermektr zmda ~arkt.a çok kanh muharebele 
~~ tcy;t etmektedir. Dü.5man va· ri n cereyan edeœ[lini ifade etmJ!i· 

•t kazan1yor. Takip edecegimi;• ti. 
iol gay.,t sarihtir. Ecnebi devlct. $u halde askerlik noktai naza. 

r U7.ak dogu Sdhasmdan ç1kar: . rmdan tng1lizlerin istikbal hak
~dùoça yeni bir $arkî Asya•" <mda tahminleri §oyledir: 

giltere ve Amerlka kaynaklann• 2 - M·i>abakada muvai!ak olanlara 3656 caytlt Jcanun bükümJer!ne 11ore 
§iddetle muhta;; b;r hale àü~mil§- mail venleceklir. 
tür. Ancak bütün kt~ Amerika '"' 3 - Musabakada muvailail: otanlar1n ldaren!n teklit odeceii :renie vazife 
ingilte!'l'den harp malzemesi ald1k kabul elmesi i•rltU". 

d . l k 4 - TaHplerin 788 1ayill memurin ka.nununun 4: üncü madd~nde-ld p.rt.. 
tan sonra k<?n LSini tophyabi """ 1ari haiz -olmakla beraber dovlet momur';vetine ilk: glrecek1'or!n 30 ya:JUU ceç-
ve yeniden haro~ basliyabilecck. mem1'; r.lmas1 l~zundU". 
1r. 5 - l\1üsab<.1kaya girmek lsteyt.lller 14/10/941 akprnlna kadar di'e~ n 

Sovyeller (jlrna le dogru ç.>IC>C!ik. e\•rak1 müsbi!esile beraber Vil yet P. T. T. Müdùrlütune mür>caat etmeli-
çe, Cenup cephcsinir. rnüdafaasir• wrler. 
tedricen lngiliz ve Hint ordukm· 6 - lllüsaboita 15 Bi!inci\elir!n 941 ç•r,-amba rünü suit da yapJ.la.'*1dlr. 

na terkedeœkt.ir. Bu surelle Al- l'!lr:11••••••••1;a••••mmm•••••(•sa•o•
2

•>••~ 

!~E~:;::f:~~;;3:~~:~~~ { D. Demir Yollan lsletme U. M. llânlan 1 
rnck mecburiyet inde kalacaklar. 

Muhammen bedell 14250 (on dort bm iki yüz elli) lira olall 2 adet Lmo_ 
tip yaz1 dlzrrie makinas1 17/ 11/1941 :>azartcsi &ünU ,ut 15,30 da kapall u.rt 

Yapùacak l~: 

Bina lamit·i 
Finn binaSl tamiri 
Havaland1rma tHtli 

Ke,it bedell ltat't te. Pazarltk zamanl 
Lira K~ Lira Krw. Saat Oali:ika 

3140 90 •11 li 10 30 
3355 93 503 40 11 
1218 IO 182 82 Il M 

pazarbkla 58 adot O>b& tamir et1Jlrilocektir Paurilb 14/10 'Hl •tl Ctlnll 
••l 11.30 da ;vaptltcakttr. Sobalann~ôrülmes! lçin ber Clin ve ff! almak io 

ticyonlerln belli i:lln ve saatte tei:llf edecek!erl tiata 1ôre tal'I temlnatlan ile 
birlikte Ft.ndlkhda l&ÙA&!m& komi.Jyonuna celmelen. (8944) .. 

St numaradan 45 numaraya kadar muhl>eli.t bo:rda 500 ctft lrundura ka· 
llbt 13/10/941 pazartes1 &ilnü .,.r 11 de pazarhkla .. tin almacakhr. Sartname. 
Si her gün komil:ronda gôrülebilir. is,ekLilerln teklit edecekleri fiala rO.. 
kat'! ~inatlan lie blrltkle FlndL!<ltd.a salln;lma komi.syonuna ge!me!erl. 

(8943) 
dtr. Hareket üslerinden çok uzaoga 
gitmi~ bulunan Alman ordusunun 
münakalcsi bu müddcte kadar ha. 
va üstünlügünü mutla.k surette el
de ed.Pœk olan 1ngilizler tarafm
dan h1rpalanabilc-eek, netieede de 
harb Al.manyanm aleyhtinde bir 

asiùil ile ... "nkarada idi:t.re hinasmda satin almacakh.r. ~--•••••••••••••••••••••••••-J 1 
Bu li• clrmek iste,..,nlerin 1068,75 (Bin altml$ seil:is lira Ye\mlt beJ i:u.. 1 ISTANBUL BELEDIYESf ILÂNLAR => lirahk muvakkat temlnat ile kanu.nun tayin eltijti veslkalan ve !<lillf-

lerini <'.mi gü11 saat U,30 a kadar ko,,1!syon reL;Uglne vermeleri lazlmd.ir. I••••••••••••••••••••••••••-•• 
cereyan alacakhr. 

Î,iite gerek mesajdan, gereksr 
ÇorçHfo nutkundan çikan ve içtrt
de tngilizlerin ümitleri mündemiç 
bulunan mâna budur. 

$artnamcler parasl.Z olarak An.kara'da Malzeme dairesinden., Hayd.&rpa. 
p'da Tesellùm , .• sevk ~llginden dag1hlacakll.1'. (8631) 

1 L Â N 
Molôrlü vas1taar lçin ~ek parça yaptinlacalttl.r. Bu !fi yapm&ta illllp 

olanlann 15/10/941 t(inUne Itadar An~arad.a )(. )(. V. Hazbi;vo dotre .. dJ&-

oal"ill:lcou müessesesinde belinc! dalrede mevcut iki be!Ada yaptmlacal!: 
tadilâl açlk ebiltrneye i:onulmw;lur. K .. I! bedeli 2769 lira 56 kuru~ ve illo 
ten1lnaU 207 li.ra 72 kurujtur. Kqil ve $art.nam.e Za.btt ve Muamelât "tü.~ 

durlüt\i kalemlnde 1orülebil.r. ihai.. 15.'l0/9U ~·~ ganü 1aat 14 de DaL 
ml Encümende yap1lar.akttr. Taliplerin il..k tem~at makbuz veya mektuplan. 
ihale tarlhinden aeklz gün evvel Be'Ll.llye Fen I~leri Müdurtütone müracaat.
la alacaktan rennt ehliyet ..... 941 yilma all ti.care\ - ..uœ.laril• ihalo cil.. 

urmak mûmkün ohmyacakt'll'. Almanlann ~ddetli hücumlan 
Japon miDcbi, üzerine büyük b!r 1 kar§!Smda Sovyetler ~imdilik mu

tn<'l;uliyet alm1§ olan hükûmetine kave.met edemiyecekler ve Urat.. 
ttimat etmekt.edir.. J.ara doi!ru çeki.l<!cekLer. ~hca * aeline müracaatluL (l!IM) .,. mayyen su\te DaiaII Enclm- J>tJlunm•ttn. (1'120) 
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SAYFA-4 

ISTANBUL DEFTERDARLllàlNDAN: 
S1ra No. Ad1 ve lsi 

l P~1t Turnagi!l 
Lâstik ima!âti 

2 > 
3 Agop Kâhya çorap imall 
4 Ekrem Altug Marang~ 
6 Tahsin Terlikçi 
6 Serkis Olukyan 

Gümii§ kakuinc1 
7 Serekim Madalyan kasketct 
8 Sen Bohor Tokac1 
9 Sarandi Gümlek dikicisi 

10 Hafize Terhkçi 
ll Mihran ~apkac1 
12 Agavni KO!teci 
13 Fahri ~enol Marangoz 
14 Ahmet Merter Sepici 
15 Ïsrail Çorap imalcL'li 
M 
17 
18 

> 
Jozef Jirayer Dügmeci 
Y ~uva Gmnel 
T. manifaturaCJ 

19 flyas Akar 
20 Nurettin Kunduraci 
21 Serkis Olukyan 

Gümü~ kakmaci 
22 Asaf Yark~ 

T. Kosele tüccan 
23 Rafael Riçi Komisyoncu 
24 Hilseyin Naz1m Sanwkçi 
25 Mehmet Mercan Mobilyao 
26 $ükrü SeyiTe Te:r likçi 
27 Aleko Ütücü 
28 An<lon &ndalya Tr. 
29 Hamza M. Dild~ makine 
30 
SI 

> 
ismail Gü7.el Terzi 

82 Pozant Keman Ter.zi 
33 Leman Alpe Terzi 
34 Hüseyin ve Hasan 

T. Hurdac1 
S5 > 
36 Havik Darphanell 

Terlikçi 
37 Abduryo Terzi. 
SS A~f Yarbas 

Toptan ko<c1e T. 

39 ~habettin Ko:ica bak1r 
imalât 

(0 > 
il > 
42 > 
43 Ahmet ve Mehmet 

Makine tamir 
U KâZJm ve Madrik 

Kasket yapar 
45 Osman Bilimli ütilcü 
46 Hasan Susa Çizme imall 
47 ~t Kabak Kundurac1 
48 M1grrd1ç Sürme boyac1 

ardiyesi 
49 Puzant Bücürlüyan Berber 
50 Emin çetinkaya Sara9 
51 
52 
53 

> 
Gorikyan Dügmeci 
Serkis Kâhya oglu 
Kakmac1 

54 Serope Hammyan 
Yazma basklc1 

55 Ne~rullah Kundura ima. 
56 Süren Papazyan B1çluci 
57 > 
58 > 
59 Niyazi Canveren 

Kundurac1 
K/3,60 Karabet Manifa

0

turac1 
> 61 tbrahim Denio;, 

Fotografc;1 
62 Melik Serkisyan 

iplik boyahanesi 
63 Mahmud Altmdag 

Yerli mal tüc. 
64 Aleksand1r Tornac! 
65 Mig1rd1ç Kevork 

Musluk imalcisi 
66 Hopik Terzi 
67 HMan Mustafa Yorganci 
68 Rüstem Birman 

Mensucat dermafürü 
69 Avram Nakavolli 

T. H1rdavatç1 
70 Robenson Tcni 
71 Avadis Kastelli 

Sati maden yapar 
'12 > 

73 ' > 
74 Mi~= Ya-;ef ve Leo1> 

H Kund-:..irac1 
75 V11hram Bu;k1c1 
76 Hü~vin Acem A~c;1 
77 E<;ad11llah Yalçmkaya 

Yumak imali 
711 Nubar LAzyan Toma 
79 
llO 
81 
82 

> 
Amii Kahveei 
Sava Bakkel AR. 
Mndafa oglu Ali 
T. Mii<1af"lcl p11'i'e • 

B3 Kili<abik Kahveci 
IW FliiThanettin Ozdemir 

Kalavc1 
85 Aclil Balta 

Ha,1r <;andalya 'Ar. 

Mahallesi, Sokag1, numanw 

D. H fmameli Han Kil, 9 

> 
D. H. Küçiik Han No. 42 
Silley; Tiryaki Ç. 75 
D. H. Mercan Han K/1, 15/8 
D. H. Pas11rr1ac1 Han K/1 No. 29 

D. H. Küçük Yeni Han K/2 No. 8 
D. H. Abud E!endi Han K/1, 28 
M. Sümbüllü Han K/2, 12 
D. H. Ekberiyc H. K/2, 6 No. 6/11 
D. H. Küçük Yeni H. K/4, 8 
M. Mercan C. No. 11 .. 
D. H. Tarakç1lar C. 80 
D. H. tç Han K/2, 5 
M. Arslan Fresko H. 16 

> 
M. Uzunçar~1 No. 140 
D. H. Büyük Yeni H. K/2, No. 24 

Sandikc;i Kirit H. Kil No. 19 
D. H. Îmamcli H. K/2, 10 
D. H. Pasurmac1 H. Kil No. 29 

D. H. Çukur Han 7 /1 

M. Arslan Fresko H. 2 
Süley. Bozkurt H. 13 
D. H. fmameli Han K/2, 1 
D. H. Past1nnac1 H. 15 
M. Valide Han 58 
iD. H. Küçlik Yeni H. K/2, 1 
D. H. Büyük Yeni H. K/3, 31 

> 
D. H. Yald1z Han 4. No. 

D. H. Biraderler H. 8 No. 
Süley. Sabuncu Ç1kmaZJ 7 
,D. H. Past1rmaci H. 20 

> 21 
D. H. Ku.lar aAas1 H. K/2 10 No. 

D. H. Büyük Yeni H. K/3, 13 
D. H. Çukur H. 7 /1 

Süley. Fuad~ 21 No. 

> 
> 
> 

D. H. Abud Efendi H. 58 

D. H. Evliya H. 7 No. 

D. Y. Yasemin H. 4/2 
D. H. Yald1th H. K/2, 11 
D. H. Alipa!;8 H. K/2, 7 
M. Sümbilllü Han K/2, 31 

D. H. Tarakçùar 92/l 
D. H. Emek Han Kat/2, 1 

> 
D. H. Ka1CJ1ar H. K/3, 21 
D. H. Mcrcan I-I. 28 No. 

D. H. Ka1c11ar H. K/2, 22 

D. H. K1zlaragas1 H. K/2 No 
D. H. Mercan çikmall No. U , 

, 
D.Himameli. H. Bilâ 

D.H. Mahmut ~a- 179 
Silley: Dariilfinun C.34 

D. H. Kürkçü. H.K/1,31 

D. H. Emek H. Kat. 1,4. 

M. Ca.!eriyc H. 24 No. 
M. Uzun Çar~1 125 No. 

M. Valide han 18 
M. han K/1,15/8 
D. H. Kumrulu H. 14,7 

M. Yusuiyan han 48 

p. H. Ka~1kç1 H. K/2,6 
M. RlZa pasa 12 No. 

c 
c 

D. H. Bilyük yeni H. K/2 No. 38 

D. H. Mercan cami sokak No. 13 
,D. H. Hamam sokak No. 3 
Mercan büyük çorapc1 han K/2,1 

M. Uzunçar~1 54 No. 
> 

M, Valide Han, K/1, 46 
M. Fuadpa!j8 38 No. 
D. H. Kalcilar H. K/3 No. 14 

D. H. Kürkc;il H. Cami alti 8/1 
Süley. Dôgmeciler 101 

M. Valide Han K/2, 29 

• 

Kaz< ne;, buhran, fevkalâde zam, ceza 
Senesi 

10, 12 K, 2,02 B, 1, 82 C ~39 

7,06 K, 1, 41 B, 1, 27 C 940 
8,88 K, l, 78 B, 2,22 F > 
1,19 K, 0,24 B, 0,29 F > 
3,90 K, 0,78 B 938 
8.10 K, 1, 62 B, 2, 02 F 941 

10,80 K, 2,16 B, 1,94 C 938 
21/50 K, 4,30 B > 
l,09 K, 0,22B > 

14,62 K, 2,92 B, 1,01 C > 
9,19 K, l, 84, 1,65 C > 

16,70 K, 3,34, 3,00 C > 
10,12 K, 2,02 B, 1,82 C > 
15,00 K, 3,00 B, 1,82 C > 
22,27 K, 4,45 B > 
5,50 K, 1,50 B > 
4,85 K, 0,97 B > 
2,50 K, 0,50 B, 0,62 F 940 

S,13 K, 0.63 B > 
2,44 K, 0,49 B, 0,44 C > 
0,67 K, 0,13 B, 0,17 F > 

33,95 K, 6,75 B, 8,49 F > 

1,61 K, 0,32 B, 1.98 933 
Cl,01 K, 1. 20 B, 1,50, F. 1.30 C 940 
2,11 K, 0,42 B, 0,38 C 939 
2,13 K, 0,43 B, 0,38 Z 940 
1,90 K, C,38 B, 0,47 F, O.il Z > 

10,79 K, 2,16 B, 1,94 C > 
1,14 K, 2,83 B, 2, 54 C 938 

18,24 K, 3,64 B, 3,28 C > 
3,33 K, 0,67 B > 
1,00 K, 0,20 B, 0,24 F HO 
8,19 K, 1,64 B, 2,05 F > 

14,98 K, 3,00 B, 3,74 F, S,26 Z > 

14,98 K, 3,00 B, 3,74 F, 3,26 Z > 
2,46 K, 0,49 B, 0,61 F > 

16,60 K, 3,32 B, 2,99 Z 939 
(0,50 K, 8,10 B, 10,12 F 941 

20,00 K, 4,00 B, 5,00 F 940 

19,57 K, 3,91 B, 4,89 F > 
47,00 K, 9,40 B, 11,75 F > 
47,00 K, 9,40 B 939 
37,50 K, 7,50 B 938 

IW,14 K, 1,63 B 939 

33,08 K, 6,62 B. 8.27 F 940 
24,78 K, 4..96 B, 5,39 F, Cl,19 C 941 
3,08 K, 0,62 B, 0,55 C 940 
20,25 K, 4,05 B > 

26,58 K, 5,32 B, 6,64 F, 5,78 Z > 
2.71 K, 0,54 B, 0,49 F, 0,68 C > 
0.85 K, 0,17 B, 0,15 C > 

12,61 K, 2,52 B 939 
9,45 K, 1,89 B, 2,36 F, 2,05 C 940 

Ll,80 K, 2,36 B, 2,95 F 941 

S,33 K, 0,07 B, 0,60 C 939 
S,25 K, 0,65 B, 0,81 F 941 
3,25 K, 0,65 B • 939 
3,25 K, 0,65 B, 0,81 F 940 
3,02 K, 0,60 B, 0,75 F, 0,65 > 

S,50 K, 0.35 B, 1,00 H, D 10 Z 938 
11,91 K, 2,38 B, 2,98 F 941 

9,54 K, 1,91 B, 2,88 F 940 

1,51 K, 0,30 B, 0,27 939 

61,49 K, 10,30 B > 
17,06 K, 3,41 B, 4,26 F 941 

4.00 K, 0,80 B, 16,10 Z 94B 
8.29 K, 1,66 B, 1,49 C 931 
5,10 K, 1,02 B, 1,27 F, 1,11 Z 9~ 

23,79 K, 4,76 B, 5,95 F 9'1 

1.21\ K, 0.25 B, 0.31 F > 
12,75 K, 2,75 B, 6, 86 F > 

13,75 K, 2.75 B, 3,43 F 940 
13.75 K. 2,75 B 939 
S28,72 K, 65,74 B > 

16.20 K, 3,24 B, 2,92 Z 938 
5.67 K, 1,13 B 939 
3,75 K, 0,75 B 938 

9,37 K, 1,87 B, 2.34 F 940 
9,37 K, 1,87 B, 4.68 F 941 
4.00 K, 0.80 B, 16.10 Z 940 

18,00 K, 3.60 B, 21.60 C 938 
12,43 K, 2,49 B, 3,11 F, 2,71 C 940 

16,51 K, 3,30 B, 4.13 F, 3.59 940 
2,34 K, 0,47 B, 0,58 F. 0,51 C > 

13,32 K, 2,66 B, 2,40 C 

Sn-a No.1smi 1$1 Mahallesi, ·soka~ 
Numaras1, 

• Kazanç, buhran zam, fevk.alade hava 
senesl 

86 Hamdi Sand1kç1 
87 Hayri Ab~oglu ÇantacJ 
88 Aram Kirkoryan Terzi 
89 ibrahim zevcesi $erife 

Süley. Aiftzhkç1 sokak 8, 10 
D. H. R~tü pa~ H. 10 

> K/1, 5 
D. H. Çakmakç1lar No. 2 

Lokantac1 
90 Ibrahim ~çi D. H. T1gcùar No. 2 
91 Arnet ~fak Dogmeci Mercan Müradiye S. 42 
92 Mehmet Bak1r Kahveci Süleymaniye ;3ozkurt H: K/2, 6 

93 t .1 0.. K""ft . Süley Bozc1ogan kcmen 64 sma1 Per o ec1 · , 
94 Saulnu~ ince Sand1kç1 > Ag1zhkç1 sokaK 6 No. 
95 Fehmi Ozdemir, Balur)'llPll' ve > Fuad~ 23 No. 

08 ~~i~ Bakltal D. H. Abud Efendi H. K/l, 14/l 
97 Abdullah Tanik Kahvecl Silley. Tiryaki Çarli1s1 6.5 No. 
98 Manuk Kasketçi D. H. Büyük Yeni Han .52 
99 Cemal Bakkal Mercan Caferiye Han Bilâ 

15.87 K, 3,17 B, 2,85 939 
4,40 K, 0,88 B. 0,95 F, 1,10 Z 941 

16,57 K, 3.31 B, 4,10 F 940 
8,14 K, 1,63 B 939 

27,00 K, 5,40 B, 4,86 C 938 
939 3,45 Ceza 

11,39 K, 2,28 B, 2,05 C > 
1,94 K, 0,39 B, 0,48 F, 0,42 C 940 

14,45 K, 2,89 B, 3,61 F, 3;14 Z > 
42,00 K, 8,40 B, 10,50 F 941 

9.02 K, 1,80 B, 2,25 F, 1,97 C 940 
1,19 K, 0,24 B, 0,30 F, 0,21 z , 
4,00 K. 0,80 B, 16,10 C > 
9,00 K, 1,80 B 934 

M Mal . c: b i mükelleflerinden yukanda islm ve ticaret adrt'•leri yaz1h mükellefler terki 
ercan 1,e .,.u es •• l'h' 1. b" k" d ~ · 1 d. 

ticaret ettilderi yeni adrcslerini bildirmedikleri gibi tcbelluga sa a iy et i 1r ·1:115e e g.,,,,crmem~~.er 1r. 

Y lan .;, da da bulunamad1klarmdan hlzalannda yaz1h kazanç, buhran ve zamlarm1 havi ihbar-
ap1 ara~urma ll . . d 1 . fik bll. 

nameler teblig edilcmem:,tir. Keyfiyet 3692 sayw kanunun 10 ve inc1 mad e Pnne tev :m te ·g ye-
riiae geç:mek \Uerc: ilân olunur. '54) 

--· -~ ---- - ~ - --·· 

, lKDAM 8 - B. TE$RIN -194_!_ 

l 1stanhul Lev mm Âm lrliüinden Yerilen Harici Askeri Krtaat llânl Il dDün
1 

yanin çilesi 
o mam1~t1r 

Asag1da yazù1 mevadm kapal1 zarfla ekslltmclerl hizalannda 
tmalma komlsyonlarmda yap1lacakUr. Taliplerin kanun! vesikalarile 
evvel ait oldugu komisyona vermeleri. 

ya:rJh gün, saat ve mahallerdeki askerl sa
teklif mektuplarm1 ihale saatlerinden bir saai 

Cinsi Mlkta,n Tu tan Tcminah 
Lira 
9180 
364,50 
1175 

kilo 
Sade yaji 
s1gir eti 
Koyun eti 

36,000 
13,500 
20,00G 

Lira 

61,200 
4,860 

Îhllle gün, saat ve maballi 
20/10/941 15 Samsun. 
18 c c 10 Îzmir Lv. Aniirll~i. 
27 c c 15 Esk!sebfr. 

(1178-8815) 

A§aglda yazJ11 mevadm pazarhkla eksiltincleri hizalartnda yazlh giin, saat ve maballerdelri asiœrl nt.Jnalma 
1tomisyonJarda yapùacaltbr. Tallplerin belli vak.!tlerde ait oldugu komisyonlarda bulunmalari. 
Cinsi Miktarl Tutarl Teminati 

kilo Lira LI.ra Îhale giin, saat ve maballi. 

Odun 
Saman 
P<1rke yol ~J. 
Kuru ot 
Saman 
Araba tamirl 
Kosele 
Agaç çivl 
Bnlmumu 
Kcten lplik 
Ya§ üzüm 

paket 

50,000 
CI00,000 

270 ) 
7 ) 
2) 

10 ) 
12,000 

KadikOy lCTa memurlu~undan: 
941/411 

Bir borçtan dolay1 haczedilin 
paraya ~vrilmesine karar verilen 
m<lCmuu 180 lira kzymetinde bal. 
seccade, soba, kadüe i.ki koltuk bir 
.kanepe, ve max-0ken koltuk, yaz1· 
hane, etajer, sigara sehpas1, ve çi. 
çeklikten ibaret ev ~as1mn bor. 
cun Odemœmesmden dolay1 11/lC 
/941 cumarlEsi günü saat ondan on 
ikiye kadar Kadtkoyünde Bahari
ye cadde.sinde 112 numarah evde 
bir.lnci artt1rmasi yap1lacak ve tek 
lif edilen bedel muhammen kl.y. 
metin yüzde yetm~ be§ini bulma. 

9/10/941 15 Corlu 
13 c c 15 Çanakkale 

EsJcj§cltlr 
4513,13 
5000) 
5000) 

l4 c • 
7 c c 
8 c • 

18 
14 
10 

H. Kôy YaSSlviran. 
320 c c c 

8 c c 
11 c • 

11 

10 
H. Kl5y Yass1vlran. 
H. Koy Muha )ttly\l. 

(120&-8967) 

A~g1da yazlh mevaddan 2500 zer liralùt almacakt1r. Her k.alemln temi
nati 187 lin; 50 kuru5tur. TallplerJn h!zalarlllda yaZJll gün ve i;aatlerde Ha
d.JmklSy c1vannda Avctlar k.Oyünde askerl satJrialma komlsyonuna gelmelul.. 

Cinlii Ïbale' günü 

Palamut babgi J0/10/941 Cuma 
Domates salçasi. 10 c c c 
Saman 14 c c Sali 
Saman 15 c c Çar§amba 
Saman 13 c c Pazarlesi 
Saman 17 c c Cuma 
Saman 16 c c Per§embe 

(120G) (8966) 

Beher çifti 10 lir.Jdan 6000 çi1t er kundurasi kapah zarfla ekslltmeJle kon
mu~tur. ihalcs.i 11/10/!141 cumartesi günü saat 11 de Bahkeslrde asked sa
ttnalma kom!syonunda ynpùacakt1r. ilk teminat! 4250 lirad1r. Tallplerin ka
nuni vesilrnlarile tekli! mektuplaruu ihale s:iatinden bir saat evvel komis-
yona "ermeleri. (1112-8501) 

d1g1 talroirde 14/10/941 sah günü * 
· ·ah l . tt ikin · artt 1 900 ton me~ odunu almacakbr. Kapah zarf ile eks1ltmesi 20/10/941 

ayni n. a ve saa ~ Cl Ir- pazartesi günü saat 16 da Van asker1 satmalma komsiyonunda yapJlacaklJr. 
maSJ yap1lmak surehle sat1lacak- Tahmln bcdeli 27,000 lira ilk teminatl2025 lirad1r. TaliplerJn kanutû vesiko
hr. isteklilerin sat~ günü hazu 1arile teklif mektuplarm1 ihale ~aatinden bir <Jaat evvel kom!i;yona venne-
bulunacak memura müracaatlan lerl. (1192-8658) 
ilân olunUl'. 

(7261) 

KadikOy lcra Memurlu§undan. 
941/412 

Bir borçtan dolayi haczedilerek 
paraya çevrilm.esine karar verilen 
25 lira k1ymetinde bir singer diki~ 
maki.nESile 250 lira klymetinde tak 
dir edilen bir büfe ile tresuann 
11/10/941 CUJDartesi günü saat 10 

dan 12 ye kadar Kadlkoyünde Ba
hariye caddesi.nde 112 numarah , 
evde birinci artt1rmasl yap1loacak 
ve teklif edilen bedel rnuharnmen 
k1ymetin yüzde yetmi~ be§ini bul
madlgi takdirde 14/10/941 sali gü. 

nü ayni mahal ve saatte ikinci art. 
t.rmas1 yap1lmak suretik satilac::t
gmdan isteklilerin sati~ günü ma
hallinde hllZ'lr bulunacak rnemuru 
na müracaatlan ilân olunrur. 

(72661 

-;EVREDÎLECEK ÏHTÏRA BERAT!. 
cKu~un Kalemler> hakk!ndaki ihtira 

1çin Îkbsat Vekâletinden lstihsal edll
mi~ olan 21/1/930 tarih ve 1003 No. 111 
ihtlra beratmln ihtiva ettil!i hukuk bu 
kerre ba$kasma devir ve yahut icad1 

1 
Türkiyede mevkil fille koymak için 1 
sal11h1yet dahi verllebilecegl t-eklif edil. i 
mekt.e olmakla bu hususa fazla malù.-1 
mat edinmek isteyenlerin Galatada, 
Arsla.n han 5 inci kat l - 3 No. lara mü
racaat eylcmeleri llân olunur. 

Yeni netrlyat 

Posta Yolu 
Milli Roman 

Hilmi Ziya Ülken ,insan Med ve 
Cezirh adh bir seri romanm birin. 
cis.ini ne§I'etmi§tir, yakmda çika.. 
cak olanlan cBag bozumu• ve • Ya 
rim Adam• -0lan bu seri romanm 
mevzuu Türkiye ile dünya arasin
c!aki son yarun asrrhk münasebet
lere ve bu münasebetler esnasm. 
àa meydana Çlkan w kayibolan 
muhtelif insan tiplerine ait tahlil. 
leri ihtiva etmektedir 

Bu set'iden ber bi.rinin mevzu11 

birbirmden tamamen· müstakildir. 

* SOO adet kablo arka teskMesi. 2000 adet kablo mab!esi. 28,000 adet kablo 
ask1 tertlbatt. 600 adet kablo teskeresi çevirecek kolu. 3000 .adct kablo çe
vireœk kolu. 1500 i§letme çantas1. 500 adet cmn.iyet kemeri satm ahnacak.
llr. Tallp olanlarm malzeme bakklnda :malOmat almnk ve nümunelcri gor
mek üzcre 10/10/941 gününe kadar Ankarada M. M. V. Harblye dalresi 
riyasetinc müracaatlan. (1172-8787) 

* Beher 1tilosu 75 Jruru~lan 5000 kill zeytin yait açùt eksiltmeye kon-
mustur. ihalesl 20/10/941 pazartesi günü saat 14 de izmir Lv. Amirllgi sa· 
tlnalma komisyonunda yap1lacaktir. Tutan 3750 lira ilk teminati 281 lira 25 
kurustur. Taliplerin belli vakitte komisyona gclmeleri. (1184-8850) 

SÎZÎN DE TAKDi 
ETTÎGÎNÎZ ÜZERE 

Asrumzm modasmm zarafet ve inceligïne inzimam eden üstad 
terzilerin maharetl, kadmda 1ençlige matuf pyani hayret bir 
beden tenasübü arzcder. 
Fakat yüz ve onun hututu aevezedirler. Eter bu noltta7a azun 
1elen ihtimam gësterilmezse, seneler bu hatlar1 baskalanna pek 
c:ibuk fark ettirirler. Bu, si&Jn blr SUTUllzdll' kl, ufak bir dikkat-
1!%lik veya ihmal neticesi raltibelerinlzin diltkat naumndan 
uzak kalamaz. iste senelerin (bilhassa nazik ve bassas ciltlere 
musallat olan o tahripkâr senelerin) cildinize çizmëkte oldu~ 
on binlerce (bida7ette 1ayri mab.iids) ince çlzgilere ihmalk:âr 
kalmaymiz. 

Zamanla clldinizi solduracak olan ve sizi pek çok defa vakitsiz ha
rap eden bu Anzalan akfam ve sabah, KREM PERTEV'le yapacalJ
niz u!ak bir masajla refediniz. KREM PERTEV'in bu mucizeslne yüz 

binlerce herncinsini~ glbi siz de hayret ve memnuni;Jetle 1ahit ola
caksmiz. GOreceksiniz ki simaniz, ebedt genrliiinîzi herkese mal
rurane sôyliyecektir. 
T.REM PERTEV'in terkibindeki faal anas1r en derin çizglleri bile 
lzalede gecikmlyecektir. Bugünden itibaren siz de bir tüp K R E M 
PERTEV'i tuvalet masanizda bulundurunuz. 0, ayni zamanda sert 
rüz&ârlarm ve ltuvveUi IÜIJesin en iyi muhafwdlr. 

iLE SABAH, ÔGIE VE ~~ 
Bir > 1 r'feD -.n irtmde ~ dda _._.... 

dielerini.zi futala:t'1111L 

Ancak 1313 Yunan muhar.-;bcsin- Ticaret Vekâleti iç Ticaret Umum l\lüdürlügünden: 

ècn b:>§hyarak son harbc kada:· 30 lkincit~rin 1330 tarihli cEcn ebi Anonirn ve Sermayesi Eshama 
gelmek üzue aralarmda zaman l- munkasirn 9irketler Kanunu• hükümler.ine tevfikan Türkiyede ça -
tlbarile irtibat vard1r. Bazi vak'a h§masma izin verilmi§ olan ccnebî §irketlerden cDi Gudyir Tayr 
<ah;slan da mü§lerektir. Nc~il- 'End Raber Eksport Kampin.h ~irketi bu defa müracaatla ~ketin 
m~ olan eser Kuvay1millîycrun te Türkiye vekili Conny Haul berg'in istanbuldan infikâ -
~f'kkülüne aittir. Mütareke sonun. ki dolayisile yerine isviçre Tabaasmdan Eygen Born -
da itilâfç1, ittihatç1 ve m.illici züm- hauser'i vekil ta~in ettil!ini bildirrni§ ve lâZllll gelen vesaiki 
reler arasmdaki zihruyet müœde. ver~ir. Bu vesaik meyanmdkai 20 May1s 1941 tarihinde Amerika 
1€lerini ve bu münasebetle o dev. Birle§ik Dev~tlerinden Ohio Hükûmetini.n Sümmit Kontlugu Note

rin dogurdugu h1rs1cah ve feragat ri C.A. Failing huzurunda tanzim edilcn vekâletname muhteviya -
ihtiraslanmn mllcadel:esini tasvir tmda vekil Evgen Bomhauser'e verilen hukuk ve salâhiyetler 2 Ha.. 
<!tmektedir. ziran 1941 tarihinden itlibaI'CTI mer'i olacak ve akdemce ~ket tara-

Bütün Anadoluyu, kasaba, koy fmdan az.ledilmedikçe i§bU 'alâhiyetler 1 Haziran 1942 tarihinde 
•1ayatmi, îstiklâl harbinin bazi saf hitam bulacaktir. Bundan evvel ~irket tarafmdan 5 Mart 194-0 tarih. 
halanm anlatan bu millî romani li vekâletname mucibince Ccnny Houlberg'e verilmi§ olan bilcüm • 
·arilerimi:ie tavsiye ederiz. le salâhiyetler ile mumaileyh Coo.ny Houlberg taraimdan haiz ol • 

Sahibi: E. i Z Z E T. Ne~riyat 
"Sirektërü: Cevdet Karabilgin. 
Basùd1g1 yer: cSon Telgraf• 

Katbaas1 

dugu salâhiyc-te istinaden Villiam ·Jackson Perkins'e veya herhan • 
gi bir kimseye verilmi§ olan salâ hiyeler, Evgen Borunhauser'in 
§irketin Türkiye vekilligine tayini le hük'imsüz addedilmi§tir. Key • 
fiyet tetkik edilerek kan uni hükü mlere uygun ~o~ olmakla i· 
lân olunur. 

(Ba§makalcdcn dc,·11n1l .. 
Eger soylcndigi gibi Efg:uiiS 

lan da hana bcnzer bir !'urctll.' i~ 
gal cdilirse, Jngiltere ile so~·yct ' 
1crin1 Bindistandan ve TiirkistaJl' 

dan tâ Kafkasyaya kadar, bir n1t 
dafaa cepbesi kunnak fikrindc 0 

duklari anla§Jhr. . 
Bu takdirde, §ark cephesind_elll 

harp ki§m da bitmiyecektlr. N1te-
kim Çorçil de son nutkunda, il~.; 
baharda, §arkta çok daha bfü·U 

muharebeler olacagmdan bahsel ' 
mi~ti. 

Mücadele boyle Kafkasyaya ill• 
tikal edip Asyaya dogru inki~f et. 
mek yolunu tutunca acaba Japoll' 

ya ne yapacakhr? Bugiinkii fltSl1 

kollay1c1 vaziyetini mi muhafat.ll ~ 
da devam edecek, yoksa o dll, art 
barbe karl§llcak m1d1r? Eger, Ja ' 

ponya da harekete gcçerse at~~~ 
• s(inmek §Oylc dursun maalcscf b~· 
tün dünyay1 S'lrd1flm gorecegirtll' 
:r:e §Üphe yoktur. Çünkü JaponY•' 
nm müdabnlesi, fngiltercnin ye ' 

nUmcsine mÜ!Hlade ctmemek et ' 
minde bulunan Birle~ik AmeriJ;.:i)·I 
da yard1mc1 vaziyetinden muh:t ' 
rip vaziyctiMi sokacakh.r . 

Hulâsa, §arkta Almanlarla Rt1S ' 

lar arasmda ba§hyan yeni muai: ' 

zam meydan muharebcsinin neti

-cesi ne olursa oJsun, dünyamn (Î' 

lrsi dolmamt§hr ve daha pck ço~ 
kan doküleccktir. Mcger ki b~ 
sürprizler harbinin hic bcklenn1f• 
yen ve umulm1ynn yeni bir sürpri

zi bu kanh hâileyi durdura. 

Ahidin DAVER 

PAPA ve 
BOLSEViZM 

(Balf l.araf1 2 ne~ sayfa?<) • 
Mister Ruzvcltin bu mane''1 

cephedc yapmak istedigi yardnuJll 

ne dcreceyc kadar müsmir olaca ' 

ga belli degi.ldir. Maamafih c;\IU • 
kaddes pl"derin• Amcrika §efini11 

dediklerini oldugu gibi kabul ede· 

rek Beyaz saray politikasma ku": 
vetli bir destck olacag1 hiç bcdib1 

degildir. Strf Almanligi ve 0111111 
tecavüzlerini takbih için yap1Jall 

telkinleri dinlememi~tir. Vatika ' 

JU.n bu harekct tarz1 ~ok kolay i ' 

zah edilebilir. Papa, Diristiyanb1' 

gibi daimî ve manevî bir unsurull 

mümessilidir. lki muharip zün1re 

arasmda da dininc vc mezhebine 

salik milyonlarca kimseler vardJJ'• 

Bu zevatm inand1klan millî gaY6 

ve hükûmetlerine dü§man bir ta• 

vu takmmak hiç de bn ruhânî J113• 

kamm programma dahil degildit• 

On ikinci Pi. ik Stalini kucak ' 

la§tI.rmak, hattâ bu i§e Mistet 

Ruzvelt tavassut ctse bile, kola>' 

de~ildir. Nazizmi manen Çember' 

lemek için dü~ünülen zinC'ire kud• 
si bir halka takma.k basit i§ degiJ.. 

Hüseyin ~ükrü BABAN 
~~~~~~~~~~~----

Askerlik h;leri 

Baz1 yedek subaylar 
çagir1hyor 

Üsküdar Askerlik $ubesinden: 
~ubemizde kay1th yedek piyS• 

de tegmen 41828 kay1t numars!I 

Hüseyin Avni oglu Mehmet Mu.lt' 
tar, yedek piyGde astegmen 28361 

kayit numarah Mehmet oglu 1Iv 
sa.n., yedek piyade k~ 42382 1t' 
yi.t • numacah Ahmet oglu HiJ.n'IÎ• 
yedek piyacre astegmen 21179 lt~ 

yit numarah ismail oglu Te.hifi 
yedek topçu tegmen 44627 Jtii

yit numarah Ahmet $ü.krü ogltl 

Ahmet Nahidin c:W.rhal §Ubeyc Jl'lil 
racaat etmeleri. 

ZAYÎ - Kasunpaill Orta oku!und3l' 
alcùgim diplomayi kaybetti~~den ~ 
yenisin1 alac:i.i!1mdan, illcinm hilJtJll 
yoktur. 

M Ya$ar Küç~net ______ .:. _ ..,.; 

GAÎP EVRAK ÇANTASI 

Eyldl'ün 29 uncu Pazartesl günü a!C• 
~arru 6.30 raddelerinde EminonündeJI 
bindigim Harbiye Tramvaymdan ~ 
voglunda inerkcn !çinde 1940 scnesi11

1 

aU ye kl.msenin i.$ine yararmyan vct• 
l rias> 

terlkeblr ve yevmiye de!teri bu u titi 
~vrak çantam1 unnttum. Bulan za ·ltl 
.. ~a.fldakl adresl.nc getirditinde xnerr: • 
edilecektir. 1'' 

Îstanbul Çalcnaltç1lar ve Finc • .ric~ 
~ Yusutyaa :Han :r-.o 


