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· Her yerde 

3 
Kuruttur 

Türk - Alman 'TURK • ALMAN MUNASEBATI 
münasebetleri 

TüTlt oe Alman hükûmetleri taralinJan Jarmadan ay

Jurulan yalanlar münaebetile ne1redilen resmî teblig, 
iki tlo•t memleket arama nilak •okmak yolundaki gay
retlerin beyhude oldugunu goaterir. Bize kar11 izhar e
dilen tlo•tluklara, ak•i •abit olancaya kadar inanmaJll, 
en dogra bir yol addediyoruz; 'ünkü fÜphe oe itimat• 
•izl1g1n do.tluga oe bari1a dü1man oldaiuna kani bu· 
lunuyoraz. 

Yazan: ABIDIN DAVER 

Hususî maksatlarla çrkarrlan $ayialar 
T ürk-Alman dostlugunu haleldar edemez 
Almanyan1n bizden birtak1m taleplerde bulundugu, 
Bulgaristanda tah,idat yapt1g1 ve bize kar,1 bir taar
ruz hareketine geçmek üzere oldugu yaland1r 

fLn arp, insanlar ve miUetler J -
U, için •hayir• d.gil •§er.dir; 

....... r---~~~..._..,.,,..,-~~~~~-~--.... "-= .. --~~~~~~ 

Resmi teblië onun içindir k:i daima da 
fet'e âlet olmaga çah~u. Bunun 
~en;. bir misalini ve tezahürünü, 

1 
arb1n Türk • Alman münasebet. e . 
••~i bozmaga, havay1 bulanchr • I 

lllaga matuf gayretlerinde gorü • 
Ankara, 8 (A.A.) - Teblig: 
Son haftalar zarlmda ecnebi kaynaklardan gelen mat

buat ve radyo haberleri müker1·eren ve muhfelil tarzlarda AL 
manyanrn birtak1m talepler ~erdettigi, tazyikler yaptiiJ, 
Bulgari•tanda tah1idatta bula'ldugu, ve Türkiyeye karfl bir 
taarruz hareketine geçmek üzere oldugu zehabinr tevlit etme. 
ge ,al11m1flard11. 

Yoruz, 

t' DoYmak bilmC'L bir ~tiha ve ih. 
ltasla, bütün dünya milletlerini 
~utrnaga çah§&n bu kanh dev, is • 

l'or ki ban§ içinde ya§ayan k:im. 
le, ve biribirine dü~man olm1yan 
lllillet kalmasrn; bütün dostluklar 
Y•k1ls1n; bütün devletler biribiri • 
ue lrÎrs.in; ka11il1kh anlapna ve iyi 
resinrne yerine adavet ve bogaz • 
d~'':"a kaim olsun ve bOylece ken-

181 de mütcmadiyen beslensin. 
d lfarbin iyilik yerine fenabgi, 

•
0 •tluk yerine husumeti, ba~ ye.. 

~•ne dovü§ü ikame etmek isteyen 
tou habîs ruhu, dünyaDin bu las • 
t 'llda olsun sulhü muhafazaya ma. 
kuf olan Türk • Alman anla!jDlaSllll 

•811h bir mü.adeleye çevirmek i. 
S•n S•h~maktad1r. 
~Iuhtelif ecnebi ne§ir vas1tala • 

1
!nda, aylardanberi, bu bahis üze. 
~•nde inti~r eden sürü siirü ha • 

erleri iaman ve hâdiseler müte.. 
llladiyen yalanlad1it halde, onlar 
~ne, durmadan çah§an bir fabri • 

n1n mnmulâh gibi, ortaya tik • 
~•ktadir, Bu da gosteriyor ki 
t •rpte ynlmz silnh ve mühimmat 
nbrikalar1 de!j'il, propaganda ve 

Yalan !abrikalari da i.tihsallerini 
nrtt1rni1§la rdtr. 

, 
J 
{ 

,• 

Cümhuneisimiz Mllll $ef 1smet lnOnü 

Türk ve Alman hükûmetleri bir maksaJ1 mah.aJa i1aa 
edilen bu rivayetlere hiç bir zaman en küçük bir ehemmiyet 
atletmemi1 olmakla beraber her türlü asti oe e.astan âri o
lan bu nefl'Îyatm iki memleket arasmda 18 Haziran 1941 tarih 
li itilâfla teyit edilmif olan iti matkâr doatluk münaaebatm1 
hiç bir veçhile haleldar edemi yecegini beyan etmek husu1un 

'Ja mutab1k kalm11lard1r. 

Va1tan<dla$Daru llkaz 
Türk • Alman ruü~terek tebligi haklunda Ankara Radyo Gazetesi 

i11 sozleri soylemi§tir: 
.zaman uman muhtelif maksatlarla çtkartlan bu §ekildeki riva • 

yet ve ~ayialar kar~1smlla yapilacak 61 dogru harelr.ct, bunlara ku. 
laklar1nuz1 ttkamak ve hakikati kendi kaynaklarmuulan dinlemek. 
tir. Bu teblig iJti memleket arasrndaki ;inüna•ebat• &)limlahntlkla 
ve haklkati vatanda§lar bildirmektedir.• Ahun Devlet Rmi Eksehm:; Ber Hitler 

Türk-Alman 
tebligi 

-:============:=::;-:----=:- ---M---i ,-,i--$~e~,~, ~~vth'i;bl~ 1 ÔRFÎ iDARE 
Berline gore lngilte
rc Türkiycyi harbe 
te§vik ediyormu§ 

Alman tebligi 

Bulgar Kral1n1 kanll tank 
t' 'l'ürkiye ile Almanya, gP.çen Ha
d'••nda, haytrb bir anla~111a ile bir 

1 
°· tluk ve ademi tecavüz pakb im. 
•lad1ktan sonra, bu fabrikalardan (YaztSt 3 üncü sahifemizdedir) 
~e Ç~t ) alanlar ç1kmad1? Al man. ' " • • " " " " " • 

Merkez 
cephesi 
yar1l~1 tebrik etti harpleri z ehir kaçakçilarini 

Berlin Büyük Elçi- J f k • f ~ b l d 
miz, Cümhurreisi- M. Lozovski, Hitlerin Q lp e me5 e Q~ a l 

.............. 
d ••un, Bulgarlart Türkiyeye sal • Birkaç satirda 
t "ltnak isledigi, bunun için Bul -
li •r ordularimn tamamile sefer • 
•r edilerek Türkiye hudutlarma 

~3k1n yerlerde topland•it siiylen • 
'· Ahnanlarm da Bogazlan ele 

Formalite 
Radyo aboneman üeretlerinin 

tahsil ve ruhsatname alma §ekil • 
leri üzerinde bilmem hiç dü§ün • 
dünüz mil? 

Dü§ünenler veya dü§Ünmek hr. 
satm1 bulanlara irore ruhsatname 
almak ta, aboue ücretini tediye 
etmek te güç ve agtr bir hizmet • 
tir. Bu güçlük daha ziyade forma. 
liteden geliyor. Filhakika: 

- Bir vatanda!jlll radyo maki • 
nesi •ahn ald1g1 gün postahaneyc 
kadat ubmet etmesi, beyanname 
doldurmas1 ve üeretini tediye e • 
derek ruhsatname almas1 neden 

lt~çirrnek için Bulgaristandan tah. 
~dat yaphg,, hattâ bu mmatla 

1 '•k eephcsinin mcrkezinde Rus • 

4••a karp harp eden Alman or • 

1•118undan Zllhh tümenler ayrtld1ii 
;

1 
Stokholm'den bildirildi. Sonra, 

li ".'anyanm ltalyan donanmas1m 
g Ogazlardan geçirip Karadenize 
t
0kl'llak istedigi masah ç1kh; arka. 
~~~,n italyan harp gemilerinin 
1 111\'azaa suretile Bulgarlara sah. 
t~'~k Bogazlardan üyle ge1:irilece

t~n~ddia edildi. ltalyan kunetle • 
h ~n lltcri\ boyunca Türk. Yunan zo;;~;m?· 
~~h·Uduna gel<ligi uyduruldu. Ec • 
<?il 1 rnatbuah l1ulâsalarin1 ihth·a 
tai'n, bir bültende Ahnsnya ile i -
1eJ:•111n Bogazlardan geçirmek is
~ tl<!erj gemilerin 8 mubrip oldn. 
~un.u b'I · · 1 ln 1 e okuduk; yam ya an u • 
r~~llli Ve müphem 'j<'klinden ç1ka· 
'Îi Selùz muhrip halinde teces • 
'l'iil)\ ~tti, Nihayet Almanyanm 
ti~kiYeyj lr.enclisile beraber barbe 

el. için tazyik ve tehdit etü • 
.,.,__. (Sonu, Sa. S Si. ') 

---...-..-..~.~-~--~-~-~-.....,,~-"'"""'"""'" r 
Tiyatro 
hahisleri 

- Senede bir kere postahnneye 
kadar ugray1p aboneman ücretini 
odemekte na.il bir zorluk tasav • 
\'lll' olunabilir? 

Sozleri birer ee,·aphr. Fakat, 
- Radyo makinesini satan mü. 

essese sat11g1 her n1akine için ruh· 
salname kolayltg1n1 da üzerine al. 
sa veyn bu terza mccbur edilse va. 
tanda§ için kolayltk, devlet için 
p~in tahsil olmu m1? 

Sonra, devlet adma para tsbsil 
etlen ber müessescnin radyo abo. 
ne Ucretlerini idare ad1na bir be • 
sab1 cari tarit ile kabul etmesi 
mümkiin olmaz m1? 

Suali de yine dil§ünülecek bi• 
eevapttr, 

Bir haftsdan alh aya veya yir • 
mi dort saatten bir haftaya kadar 
hspis eeias1n1 dahi teemmül eden 

Bu cephede muazzam 
imha muhare be le ri 

devam ediyor 
Füh~crin Umumî Karargâh1 8 

(A.A,) - Alman Ordulan Ba§ku. J 

mandanhgmm tebligi: j 
Uk.r.aynada taarruz \le takip ha. 

miz taraf1ndan son nutkundaki 

l'Cketleri durmaksizm devam e •

1 
(Sonu, S:a. 3 Sü. S) 

,, ...... ,, """"''"'...... .... .. ... ,. .... 

Almanlar Rus- 1 

lar1 Moskovaya 
isyana te~vik 

ediyorlar 
(Yaz1s1 3 üncü sahifede) 

kabul edildi 
Ankara 8 (A.A,) - Bulgar 

Krahmn tahta ~1k1§ y1ldo • 
n ümü münasebetile Reisi • 
cümhur ismet lniinü ile Bul. 
gar Krah Boris arasl!lda teb
rik ve te~kkür telgraflan 
teati olumnu§tur. 

Berlin Elçimizin kabulü 
Ankara 8 (A.A.) - Mczu • 

nen §ehrimizde bulunan Ber. 
lin Büyük Elçisi Husrev 
Gerede, Iteisicümhur Jsmet 
inonü tuafmdan kabul edil -
!Ili§ ve yeroegc ahkonulmu§
tur. 

== = ,J 

j,-- Asll<erî vazlyet H ! 
Y eni Alman tebligleri 
B ÜYÜK Alman 1.Qarruzunun \bulunuyor. italyan ga:œtel.-rinin 

bütün §iddetile ba§larni§ verdi'l<leri rnalûmata bak1hrsa Uk

oldugu bugünlerde Rusyada mev. royna da dahH o)mak üzerc bütün 
sim de birdrn hire k.araki§<l ginm§ (Sonu. Sa. s Sll. 4) 

Ticaret vekili Mümtaz 
Ôkmen §ehrimizde 

isna tla r1 rcddediyor 
1 Londra, 8 (A.A.) - Sovyet ge. 
ceyansi tebligi: 

7 Birinôte§l"in günü, k1t'a.lari. 

ro12, bütün cephe ii7.etinde dil§
manla muamiidane çarp1!1"»§lar. 

(Son•, S... 3 Sii. S) 

bu formalite §ekilleri üzerinde bu --

---~~~--~·~--~---~ 

Kaçakç1lar ve bunlar1 kullanan
lar . ~iddetle tecziye ediliyorlar 
Halkllll sihhat ve ahlâln ~tin· 1 kafiyye:n imkân vermemek az.. 

de derin bir W-lir hastl ed<ebilooek mile, bu hare.lœlten zan altmda 
olan keyif ver.id zehirler sat~na cs-11, Sa. 3 Sil. 5) 

"•'P,;z<J,e hakh ola.rak en bita.rat 
laro"~ bDcill tf7atro münekkidi o
N.;l.li tan1n1n11 bulunan Selim 
hait et ~ bundan sonra ber 
11 Y a l:illtlemJo.e blr tiyatro yazi • 
)• !""••k1t<. BOyük blr alâka u· 
)'~bf'Bca1t muhakkak olan bu 
~ b rdan aHam1,.t., ~,"ZUJ,u il-

"Cûl> 3 Uncù aohlfcmlzdedir. 

kolayhklart dilemek herhalde yer. lthalâb arthrmak ve ithalât birliklerinir. 
siz degildir. Yersiz oln1ad1gm1n • • • • d•J T• . 
en müsbet delili bir çok §lihret ve llfaahyetlerJDl geDl§letmek maksa l C ICare· 
~hsiyet sahip~.erï~.in bu yüzden M'.d" l""' .. de du"n mühim bir toplanb yap1Id1j 
l mabkemeye dupnu, olmaland1r. u ur ugun Rlu,·elt - Tam )olla fayrap edince na&ll olsa infûatçùarin son kaz1gin1 da siikerim, 

(Ktirikatür - ('izgi Ratip Tahir) 
T. ATA'fÜRE (Yuuu üçüntil SR!flda) 
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rr;Dul.S~P~O~LiT~iKA~~ 
iSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERl 

( 1 Y A $~-KI ) 

ticaret heyeti 
gonderiliyor 
Y eni bir anla,
ma yapllacak 

KITABIN ZAFERI 
Eylûl ayhklar1.n1n tev• 

Yaz:an: Hayri Muhittin ziine dün ba~land1 

Ac1 bir cevap 
Yazan: Prof· ~ükrü BabaO 
~----_;_--~---

K üçük Finlandiyanin Bii • A) nl zamanda, bir harp h11esi ce.eyanlar ve miina~§alar ba§la. 
yap1lacak .. Ta1flilerin, canlar.ndan m1~ti: 
fazla kiymet ve chemmiyet ver • - Teslim olmaytz. 
d.klcri baglar ve bahçcler aç1ktan Diyenlere: 
aç1&a tahrip olunmaga ba~lana • - Pekâlâ .. §U halde, bll§ka bir 
caktl. T .. ifli!er, bunu géirüncl! ta - çare bulunuz. 
hammül ed miyccekler .. yâ, tes • Diye, bagmy-orlardt, 
l.me mccbur olacak.lar veyahut Nihayet, kalenln hâkimi (Urve) 
bir (huruç hareketi) yaparak, is.. brr kurtulu~ yolu bulabildi. He •

1 
lâm ordusile géigüs géigüse harbe men bir hey'et te§kil ederek R~-
giri~ceklcrdi ... Hiç ~üphe~lz ki 1ü Ekrem Efendim.ize gonderdi. 
bu harp islàm ordusunun lehine o. Hey'eti ~kil edenler, Resulûl • 
larak nctice vc1-ecekti. lah Efendimizin huzuruna geldi • 

Tertip edilcn bu plârun, derhal ~r: 

t::itbikine giri§ildL (Hazreti Ali) 1 - Yâ, Muhammed!.. Bire, üç 
üç yüz atlrdan mür.:kkep bir su • scne müh.let ver. Bu müdd~ zar. 
vari kuvvetile harekct ederek, Re. fmda, vaziyet:imizi muhafaza ede
sulü Ekrem Efen<limizden aldtg1 lim. Üç sene sonra, islâmiyeti ka.. 
emri ifaya §itap etti... Muhasara bul ederek, kaleyi de size teslim 
hatlarmda bulunan askerler de,, edelim. 
baglan ve bahçeleri tahribe girl§- Dediler. 
ti. Ayni zamanda, mancanikler ve 0 mecliste, (Ômer) de vard1. 
debâbeler de, büyük bir faaliyetc Ômer, birdenbire hi:ddete kapùd1. 
geçt.i. Derhal k1ltcma sarllarak: 

Müdafiler, mancaniklerin yag .1 - Mühlet.. müsaade, yok .. Yâ, 
dt~ 1g1 ~lan, mctanetle go~s derhal .islâmiyeti kabul edersi.niz. 
gerdiler. Ve debubekri yakmak i- Veyahut, hepiniz bu kilicm altm.. 
çin de, (beyaz al.e§) haline gelin • da can verirsin.iz. 

isviçr.e ile Türkiye arasm. 
daki tkari mübadeleler is
viçrenin tatbik ettigi blokaj 
vaziyeli yüzünden sekt.eye 
ugrarm~ ve l•atlâ son zaman. 
larda büsbütün durmw;tu. 

Dün haber akùgun1za go. 
re, Türki.ve ile ~ m.ikyas
ta ticaret y~pmak arzq.sunu 
izhar eden Isviçre hükfm~tt 
bugünlerde Türkiyeye bir ti
caret heyeti gondcrecektir. 

isviçre ile yapilacak yeni 
anla~ma.nm kar~likli mal 
mübad lcsi csasma gore tan
z.im edileeegi sarulmaktadtr. 

lnhisarlar vekili 
dün geldi 

tnhisarlar Vekili Rai! Karadeniz 
dün sababki trenlie Ankara.dan 
§ehrimize ge~ ve garda Vekâ. 
lete bagh müeMeseler ekrâm tara. 
fmdan k~la~ttr. Vekil dün 

Kitap deyince b1y1k altindan gü. 
lünüyor. Kitap, fikir ve bilginiu 
iflàs etligi, bugün hiç bir kilaba 
uym1yan i~lcrin servet kaon. • 
dud1gi, ba~ka zafor kalmad1g1, 
piyasa febefelerinin en modada 
olamdir. 

Vâki.â, etralumzda danseden 
rivayeller ve vak'alar kal'flSJD· 
da kitabtn artlk romantik in.sa.. 
na hâs bir §ey olduguna inarur 
gibi olmnmak mümkün degiL 

Fakat ha,·abn içinden çok 
anh bir hâdbe in an1n üstüne 
Rçrad1g,. zaman bizi kendimize 
getirebiliyor: Yol in~aatmda mü
tehass1s büyük bir zenginimi • 
11i.n, hayli yaih olmasma rag • 
men, bir Jiin §eflali ve porta • 
kal yeti§tirdigini i~ittim. Ben 
bunu, emeklile§mit iusanlarui 
tabiata son bir yapl§ti tezahii • 
rü olan mahut bahçe meralu 
sanml§hm. 

Yefo~tirdigi gayet iri ve çok 
lezzctli §eftalilerin bu sene ki • 
losu HO kuru§tan sahld1gm1 da 
gürdüm. 

Adanada ald1gi portakal bah.. 
çelcri yüzlerce dünümii buldu. 

Merak edip de kendisini din. 
ledigim zamao ~in içinde ba~ · 
ka bir keramet olclugunu se -
vinçle gôrdüm. 

Bu zat dedl ki: 
- Hayir, ne §cftali, ne porta. 

bl .î§i evvelce hiç akllDldan 
geçmi§ degildir!. Bir giln elime 
blr meyvaahk kitab1 ieçti, o • 

lrudum. Onun tesiri altmda bir
denbire yeni bir meraka kaptl. 
dam.. §imdi ltalyan usullerile 
ve Yafa tohunùarile portakal • 
lar1 da islaha çall§lyorum.. 

Ï§te, kim bilir, ne biiyük te • 
vazu ve mahviyetle n~redilmi~ 
bir kitab1n zaferi: 

Yarim astrhk bir adanu mes· 
leginden diger bir meslcge at • 
latarak verimli ve yarahc1 blr 
hale koym~tur. 

Kim ne derse desin, kitap in.. 
sanhgm ebedî anonim lioorli • 
gini muhafa:r:a ediyor. 

---~-------------------------~ ceye kadar k1zdmlm1§ demir çu • Diye, bagirdt.. 
buklar atarak bütün gayretlerini Resulûllah Efendimizin sükût 
sarfetUler. buyurmalarm.a ragmen, (Ômer)in 

Birçok mücahitlerin yarala:nmas1-
na ve ashaptan on lki zatm ~ehit 
olmasma sfl>ebiyet vcrdiler. 

bu a!Pr sôzlermden müteessir o • 
lan Taüliler, derhal ayaga kalk • 
tllar: 

ogleden sonra inhisarlaroa bi.r müd ) 
det me~gul olmu~tur. l ( 1 

Rai! Karadcniz, kendisile gO- AD L Y E K 0 R D 0RLAR1 ND A 
r~n hir muharririmlle ~ptan ..., .. _. ........ --................................................. .-

- Biz, sana hitap etmiyoruz •.. 
Allah1n Resulüne ricada bulunu • 

Mü§riklerden biri, kalenin be • 
denlerine ç1karak, §ûylece seslen • 
di: yoruz. 

_ Yâ (Muhammed) .. ve, ey o. Diye, mu.kabelede bulundular. 
·· ti' s· · d' k d Resulûllah Efendimiz, bir kaç nun umme ... iz, ,;;1:n 1ye a ar, 

bizden daha iyi harp etmesini bi _ saniye daha sükûtu muhafaza et. , 
len hiç bir kavim ve kabileye te -. tiler. KISa .b~. dü.§üncede~ sonra; 
sadüf etmediniz. Nafile, ugra~ma.. •. - Tekli.finizi, ben de .d~~~ 

b~ diger madde-lere zam yap1l. 

m1yaoaguu &Qyle~tir. 

OZ GELlll 1 
J 

Acaba neden ? 
Ymiz. Biz, bu kaleden çikip da s'- istemem.-.. Ya, derhal islam1yeti 

k b l ed V h t h b B ir gazete ~u haberi veri:yor: 
zinlc harp etmiyecegiz ... Muhasa- a u miz. ?~ u • mu are e. 
ray1, istediginiz kadar uzatabillr • ye ~evam eyleyuu~. - Kacl!n çoraplannia fiat • 

Dl'j Cevap Verdile Jan yükseliyor, diyor. Bütün ro • 
· lz F k t h' b" ff ki • ·e, r. • sm . a ·a , 1ç Il' muva a ye. . . .. . . f b 'k 1 cl 

clde edemiyeceksiniz. Taifliler, muteesstr Ye mu.ztanp rap a r1 a au a munta:iam ça • 
Dedi. bir halde kwranmaga b&§lad1lar: li§tiklari halde piyasada çorap a • 
(Ômer bin Hattap), bu sozlere - Yâ. Resulûllah!" bi~, hiç ol- znlmaktadar .. 

dayanamad1. maz~a btr sene ()lsun, musaade et. Bütün fabrikalar normal çah§ • 
- Gfüüyorsunuz.. baglarmm, Diye yalvardilar. . hklar1 halde piyasada kadm ço • 

(Devam1 var) 
bahçelerinizi tahrip ed.iyoruz. Bu raplarllllll azalmast, pek p~tlacak 
• i'ii:jle, açh~a mahkûm olacakst • bir ~ey degil. 
nv. 

Diye, bagird1. F'akat bu rehdide 
§U cevab1 ald1: 

- lstediginizi yapmz... Bizim 
beldcmizin havas1 ô 'kadar lâtif • 
tir Id, pek az bir zamanda, bagla -
nm1z, bahÇ'f'leTimiz ycniden yeti • 
~cektlr. Kaledeki erzak1m1z ise, 
pize pek uzun zaman kâfi gcle • 
ccktir. 

Kücük haberler 

* Cümhuriyet Bayrammda §'eh
rimiz ti.selerinden Ankaraya 384 
izci gidecektir. izciler ~2 Te§rinde 
hareket edcceklerdir. Bunlar ter. 
cihan Ankarayi h"ç gormemi§ ve 
boylat'l. 1,60 dan a?g1 olnuyanlar. 
dan seçilecekt:r. 

Demek oluyor ki; ba:yan ·orap. 
lar1 daha zarifl~ti: Durduklar1 

yerde yirtiliyor! 

ÇARESI BASIT ••• 
Q dun hikâyesi de ytl.ân hikâ

ycsine dündü. Amma, yeni 
kCJfolunan cihet, gerçekten §3§1 • 
lacak §CY. 

Mübarek Ramazan gününde 
hocanin ba11na gelenler /. 

Hoca abdesti namaz1 bir tarafa b1rak1p agaç
taki çocugu sopa ile korkutay1m derken l. 
•- i;>u mübarek Ramazan gü • fa müracaat ettim, günlerce ugra~ 

nünd-e bu ya~tan sonra beni gün~ t1m mhayet duvarm üstüne bir de 
ha soktu, ba~rma Ï§ açh velediz.. demir parmakhk ilâve ettik ... En 
na.·· son bahçed.e parmakhg1n d1binde 

El.inde tesbih, beyaz sakaù gog. bir ayva agacmda iki ad~t ayva kal 
sü hizasuu ~ nurant yüzlü bir 
hoca epey ilerlemi~ y~mn verdi- m~1 ki onlara carum gibi balu· 
gi pervasiz!Jkla durmadan sëyle.. yordum ... Bu ya~ten son.ra tabii 

· lSlra isira batir hatir Wv<>mem ... n1yor. ,J",, ~ 

c- Biz de çocu.ktuk ..• Biz de 0 Lâkin mübaregin reçeli, kompos.. 
ça~an binbir afacanl1kla geçir- <;u deh§etll lem olur. 
dik... Cennet taamuiir derler ... 

Yanmdoa otu.rup kuhlk kabartt1. Bundan bir kaç gün evveldi, ab. 
gxmt gorünce bQ-?tm bana çevirdi. dest ahyordum, bir de baktun ki, 

«- Evelât dedi ... Bak bu y~an bizim ay\'& agacmda bir çocuk be. 
sonra, bu mübare.k mahi rnmazan. nim üstüne titredigim ilti müba· 
<la neler gekii b~1ma ... Efendim· rek meyvay1 koparma~ m1 .. Ar. 
t,izim camii ~rifîn bahçesinde- t .. 1, bd t' di · · 

• .tlr:\. a es. i, namaZI, m, unant. o. 
meyva agaçlan mebzul. Illâ blr . . 
gün bir meyva yemeyi Cenab1hak !ru.eu, ra.mazam h~m. unuttu.m, 

. . elime bu- sopa geçrrdim · dogru 
r.as1p etmed1 .. Bahçede agaçlar ne • . . ' 
kadar mebzul ise mahallede ço • agacin dibme ... Çocu.k korkudan 

Tahsilât yekûnu yük Britanya tmparator • 
•• ., • • lugu hariciyC&ÛÛn notll • 
ogrenllemed1 sma verdigi bir cevap üzeriud0 

Yal'dnne muhtaç olan ask.er a- I durulmaga deier bir vesikadir. IJll 
ilelerinin Eylûl ayhklannm tev. notanm ufak bir tarihçesi ~ar~~· 
ziine dünden itibaren ba~larulau~- Malûmdur ki ingiltere, el.as 11 .. 
tir. barilc, Finlandiyaya tevecciib ~' 

Yesaiti nakliy~n ve d:iger yu. muha~beti olan bir memlekctM 
l·el'den yap.ilan yard.J.m. bah.silâtmm ~lerm sak.in hayatlari. düriist ~·· 
asgarî 1 buçuk ve âzamî 2,5 ayda b1atleri ve her türlü siyasî en~' • 
IJir kere belediyeler muha.sebesine kalardan uukta, bir k~e kal • 
yat1rùmaS'l k.anun .iktizasmdan bu.. 1 ml§ buhuu11alan, ber tarafta b• 
tunmaktad.ir. bal.ka sempati uyanmum1 ist~ ' 

Halbuki tahsilâta b~lanild.Jgt !> iam etmi~tir. Hele ~imdiki bâtie 
Eylûldenberi henüz 34 gün geçmif bll§ladiktan ~nra, .. ~JZJlor~u ~ 
oldugundan tonlanan paralar bele. nfak Cfimhuri;yet uzerme yuklt 
diyeye \."Crilcmemi~ ve yekûnlan / digi vakit Londrada da ancak c•0 

da O~renilememl§tir. , IZJafan bir (âb) yükseldi \'e oil• 
Bel-edive Reisl!oi vardima muh-1 yardun etmek için muhali mÜlll' 

taç o.la~lan bekl~tmemek a in kün kdacak tedbirler dü~ünüldl~ 
tramvay idaresii.nden avans para f Ùk hamle olarak, Rusya mâ11c0 

almt§tir. Her kazaya, iœp etti,gi takbih edilmek üzere, Millctlet 
miktarda bu avans paradan ayri.. Cemiyeti Sovyet hükûmetini it 
iarak g<)nderilmistir. ·Birincikânun tarihindc resmtd · s b h. " 1· d mütecaviz ilân etti. Âfâk.î ve dah• e ze a ID e- zi ·ade zahïrï otan bu muavcnt1 

• • • "" Londrayt hiç tatmin etmcdigi içid kt 1nf1lak bütiin ingiliz matbuah Finlandi • 
yay<> :naddcten ve fiilcn yardt,

Dün ak,o;am saat 17 de YernÏ§tek; edilm ini hiikûmetten istedi. fi' 
sezbe ve meyva halinde 34 ve 35 kat bu memlekete varabilmek i · 
numaralt Rüstem V'e Lâtif'e :i.ït çin Îsveçten geçmek icap ediyor' 
yaz1hanede bir infilâk vukt... du. isveç hükûmeti ise, Finter' 
bulmu~, yaz1h.aneyi ilciye bèiJ..en ,111uhabbetine ragmcn, buna miisf'. 
bir duvar y1ktlffil{I. ya21han€'nin ade edemcdi. Çiinkii bizzat kert4' 
bülün aksarm harap olmW? Vt' hà. topraklarmm harp sahnesi oJJJll' 
lin bu ktsmmdaki 35 numarah ya. smdan korktu. Çünkü 0 s1rad• 
Zlhanenin bütün camlan kmlm1~- Rusya ile anla§ml~ olan AlmanY" 
~ ' L4 (ngilterc "·cya Fransamn as•• 

in~ilâk, . yaz1hanede bulunan 5eVkiyah isveç topraklarma hiî ' 
karp1t1n bird('nblre i~tialinden ile. cum 1· · k"f· b" b ·,1J11 

. -t-. . · . . ç111 a i ir se cp sayacai; 
n g=:zulstu-. Infilâk $iddetli ol~ 1 St kh l k b" · b"ld" d" 14 ' o o m a 1nc:;111e r 1r i 

m~ •. ~.yo~lu.ve.t~la~bul yak.asm. bi.iylece tecrit edilmi§ olan FinJtf 
da~ 1~tilm~tt~. Iyi bir tesaduf e. üç küsur ay mukavemetten so11r• 
sen olarak mf'ilâkm paydos zama- galibin prtlarma boyun egcrc~ 
nmda vuk buJom üf" • • . • u ~ ~ usça zay: Altoanyamn la\·asut ve meyancc~ 
at~ imkan. venne~t~hr. Tahkikata ligile bir ulh vesikas1 alhna iitl ' 
dev.am edilmektedir. zalarm1 athlar; bir lusun topr•lil 

K1ziltoprakta pazar laruu ve esash rnüdafaa hat1ar1J1
1 

ku ruJacak kaybettiler. Hükûmet o kadar t• 

Kwltoprakta her hafta. muayyt>n 
bir günde bir pazar kuruhnas1 i.. 
çin Fener)"Olu, Kalam.l4 ve Kizil. 
toprakta oturanla.r tarafmdan be--
1-ediyeye bir müracaat yap1~ttr. 
Oradaki t-irkaç clükkâncmm pazar 
kurulmas1m istemedikleri de ogre. 
nihni~tir. 

Keyfiyet Kadikoy kaymakamh .. 
gma bildirlhn~ir. 

Seyyar esnaf1n tera• 
zileri bozuk r 

yif dü§mii~ idi ki, itloskov1111 1~ 
aulh ten sonra \0âki 1>lan tâli bBi 

isteklerine de rn:a goi.termck jilV 
rannda kalddar. 

i~te bütün bu kin , e J1uw ·J1rl 
kas1rgu1nm üurinden bir . t 111 

geçmeden siy11sî hâdiselerin cil.' 
vesi Helsinki hükûmetine )·eni b•' 
ufuk ve ümit sabah1 açtL Alma11>'1 

ile Rusya barbe tu~mu tard~ 
Hitler de, bir se.ne evvelki h•"' 
s1zhgm1 tamir için imkân ve f1r ' 
. at bah§ediyordu. ihtamal k.i bu muhc.vere, uzay1p 

gidecckti Fak.at tam ? esnada, 
(Ebû Bekir) sür'atle (Ômer) in 

yanma geldi. Onun kulagma egi
lerck: 

- Yâ, Omer!.. Resulü Ekrem E. 
fend1miz, bu sene Taü kalcsinin 
f rune mezu.n degilm~. Arttk se-

* hzadebaitndaki yeni yap1· 
Jan Gençtürk caddesi.ne kaldtnm 
do~cnmesi kararla~rLhnJ::it1r. * Bugün muharrir ve mebus 
fsm il Mü~ak Mnyakon'un êilÜP'- ~ 
nün 3 uncü y!.ld5r-;müdür. Bu mü 
nascbetle sevdik1eri tarafmdan 
kabri ziyaret oiunacakltr. 

Murakabe Komis:yonllllun kapis1 
onünde içtima eden topfaDCl 0 • 

duncular hesap etmio:ler: 
Odunlar ormandan kesilip te 

eve teslim oluncaya kadar, tam 34 
elden geçiyormu§! 

Allah Allah! Bu asrrda ne kestir. 
me usul!. Tevekkeli odunlar ate§ 
pahas1 olmuyor. 

cuklar da onun yinni otuz mislin. h.endini ag~tan atmak istedi .. tut. 
de mebzul... Ah mevsi.mi yaz tugu dal lanldi ... Haydi ~1 ... 
takarrüp eder etme-z Ma~al • Hem de nereye biliyor musunuz? 
lahütaalâ bahçeye yedi mahalle. Dogru duvardaki sivri parmaklik
nin çocuj:!u dolmada; hepsi de 0 a- lara... Sivri demir çocugun bil. 

Artik Jultc1 Junmdan s ·nr111:l~ 

gaçtan o agaca fink atrnada. 

Sey)Car esn.?ftan ~ogunun vakti .Mare§al Mannerhaym i(il 
terazilerinin damgalanrun cski ve gelmi§ idi. Kuvvctli Alman Jcsl" 
bozuk oldugu eêirülerek bunlann gile azimli Fin k1t'alan Ru~1:.ir11 

tarti âletlerinin frni olarak mu.a- bütün istilà etmis olduklari tC1J'. 
yene edilmesi dün tekmil kayma. raklanndan ç1kardrlar l'e ~mdi f 

m.em neres.ne saplannu~··· Afalla. kamltklara teblig olunmu~tur ( .. onu. Sa. 4 Rü 11 

::..ni kes. 
D di. (Omer) i, bir dü man ile 

alcnen münaka~ya giri§mekten 
lr.<'l""tti. 

* Bütün Türkiye belediyeler:n. 
de çah§an hadame, odac1, gece 
bekçi ·1, postac1, kak>riferx::i gibi 
müstahdeml€-rin veknasak bir ~e
kHde giyirunelen. için bi.r k.tyafet 
nümuncsi haz1rlaum~tir. 

Fakat, rnademki if boyle, kolay1 
var: 

Sozüm yok yesinler, afiyet ya~ 
bal ol.mn ycsinlcr am.a insaf ed.ip 
biraz da hoca efeniyde kalsin de
mek yok mu?. Ne gezer onlar ken 
dulcr nec her halde biz meyvalan 
bitirclim de imam zfitin pekini ye 
sin diyorlar olmalt ... 

d 1 m k ald 1 m. . . Etraf tan ko§U§ tu Jar 1 !imjjïïiïïiiiiiiiiiiïiiiiïiiiiiiiliïiïiïiiiiïiiiiïiiiiïiii~iïiiiiïiii~iiiïiïiiiiïiiii9iiïiiiïiïiiiiiiiiiiï.ii. ii__,,_,, 
çocuk dogru hastahaneye... Ailesi U 
de ben.den davac1 oldu; bu y~tan stanbul Levaz1m mirliginden V erilen 
sonra ma.hkeme kap1larmda mû· 
barek ramazan günü 6ürünüyo. . 
rum.• 

Haricî Askerî K1taah llânlan 
Harp, yenidcn §iddetlendi. Ta • 

ifliler, t slim ()!may1 gururlarma 
ycdirememekle beraber, büyük en 
di~e içindt>lerdi. Muhasaramn te · 
maciisinden korkuyo lar .. harap o. 
lan ba§ ,.e bahçeletini derin derin 
dil§ûnüyorlardt. 

* Tahrire Ub; nakil \•asitalan. 
m satanlarm veya ba~ka 6ebepler. 
le elàen ç1karanlann 15 gün zarûn
da Millî Mildaiaa mülœlefiyeti ko
misyonlarma bild:imelert tamim e
cii lm Ïftir. 

Mademki odun, bu olnuyacak u
sulden dolay1 pahahya mal oluyor, 
o halde tam akslni yapmah degiJ 
mi: Odunlar1 bu 34 elden geçir • 
memcli, bu 34 eli odundan geçir • 
mcli! 

E, kovmak, ko,,alamakla da bit. 
· k 

1 
0 s1rada iftar topu at1lm~ti ... 

m1yor .t meret er ... 
Ben diyeyim 100, siz diy~iniz 500. Roca yerinden f1rlad1, etekl.erini 

300 adet kablo arka teskeresi. ZOOO adet kablo mahfesoi. 28,000 adet kjll 
askl tert1batL. flOO adet kablo teskere6i çevirecelr; k:olu. 3000 adet kablo f 
vireoek koli:- 1500 ~Ietme cantast. 500 adet emniyet kemen ·.atm almaC~ 
tlc. Tallp o!&lllaru:i malzeme hakklndll malûmat almak ve nümuneleri l"j 
melt ilzere 10/10/941 &ününe kadar Ankarada M. M. V. Harblye dait"' 

Kale dahHinde, harp aleyhinde CIMBIZ 

Xap1dan kaç1p duvardan atltyan 
"oylart. .. Bizim de du var biraz aL. 
çak~a ... Baiktun olmtyacak Ewka. 

Hayata T ap1yorum ! 
kendimi yokluyordum. Çünkü,, ne.. f çikrm~ kimse yok:tur. Geçen seDte 
tiœde ayni me\'Zua benim de da- bitirdigim ortamektepten sonra, 

.... vet edileœgim mubak.koakh. Nite. kimbilir ne maksatla, beni daha 
kim ~imdi bu sebeple ~rada yal. fazla tah~ile de ?'1r.akma~11a~. Ka. 
mziz de~il mi? labaltk bi.r muh1te de girtnl§ de. 

Yazan: IRF AN DO GAN Ne güzel konu~yordu Yaral::b". gilim. Ann:m, teyzem, h~am _ve 
SOzlerinin kalbinden eldiiP;ne e.. bunlann birkaç yakm . kimsesm. 

Edebî Roman: 24 ____ ,. • g 5 • den ba§ka tamd1ltim .kimse obna-
mindim. Plan dahiHnde bu derece d • . . · ln 

Ôyk ya, niçin ;ïa~rd1m? Bu cc. 
vab1 niçin tuhaf buldum? Ben bu 
klZln çok hassas oldugunu bu ~cc 
mi anhyoru.m sank1? Bendeki alâ. 
kaY'l, se\·gi)i muhakkak ki biliyor 
diyc her vakit hüküm vermemi,?· 

.• h Jœr . 1gi 1cm; gerek ya§llll ica ve 
cKararm1z nedir!> di~k ol. taba .are_ . m: i.mkân yoktu. 1 gerek5.e zaman itibarile, insanlari 

dum, fakat bunu da beceremedim. Hassas1yehm b1r defa daha biitün hiçbir vakit talùil edemed.im. Ku. 
Ba~a bir yola saptrm: meYcudiyetimle tasdik etti.kten lak dolgunli$1 i.§ittigïm birka.ç 

- Annenizl.(' bu hu.;;usta hiç b!r sonra sualine cevap verdim: hâdise istisna edilirse, erkekler 
l}ey konusmad1ruz m1? H k .. - er ~yi ço guzel anlam1~· hakkmda hiçbir hükmüm yoktur. 

- Iiayir Kemal bey. H t ~ h ld ' smiz aya . .,,u a e oenim uzun Bu sebeple, si.7.e inanmamaktar. 
- Biraz evvel a.nncnizle yalruz bo l · h t' 1 .. 

k 1 Y u iza a une .uzum kalm1yor. .ziyadc, inanmay1 daha dogru" bul. 
Son sualini cevaps1z b1ra ma. ka m1st1k. Siz bizi istiyerek mi yal 

maki in, sozden ziyade yüzümde. mz biraktmiz? Size kaf}l olan 11lâkam o kadar iç. dum. Amma kimhilir ... 

mi)"dim! 

ki se\'inci ona gostcrmiye çal1.§t1m. - Evct. Faka~ bunun sebebini ten ve temizdir ki, umumi keli. Sôzûnün sanunu getirmeden sus 
Sonra, ba~a bir wal sordum: de anncm benden sakladt. nteler~ bunu anlatmak bana ac1 tu ve tekrar ba~m one egerek, 

_ Gcçenlerdc yolladigim mek· _ Tabiî s1z ani:ldtmz? geliyor. !nanmamz için. \:){?ni doe · géizl't!rini yere dikti. 
tuplan h eriniz var mi? _ Çocuk degilim Kemal bey. kcndiniz kadar temiz kabul edin Ne dcm.ek istedigini anlan11§'tim. 

- Evet on da biliyorum. B&na. s1zinle bir J§ üzerinde konu. kâfi. Bu ~<.>beple, onu tatm.in etmek 
- lçindekilcri? §Scagmdan bahsetti ye ba sirada Bak1~lan dcgi ti ve beni ç1ld1r. mecburiyetindc kald1m: 
- Anncm klad1, fakat ben der ikinizi ya1ntz l.>Jralunam1 soyledi. tacak kadar tat11 bir ~kil aldi. - Size teminat venneyi ç:rkin 

ha! nnl d1m. Annemin arwlarina h1çbir \0ak1c Dudaklarmdan ç.ikan sOzleri degil, buluyorum Hayat. $u anda kar~-
- ~u halde bu gccc niçin gcld;., .tiraz etm~di~m için .. kon~§acagt· kalbinin :">eSini i~1~iyor . gibiydim. ntzda duran erkegin içile d1~m1 

g.m. de b.lt~ or unuz. ruz f;!eylen bilmeseyd1m bile, sor. - Ben;m tan1d1gim ilk erlœk ayni kabul ederseniz, mescle kal-
- EHl. maga lüzum géi~zdim. Ve ben de si7.Siniz Kemal bey. dedi. Bugünkü maz. Gozlerim, içimdeki duygu. 
B rd no.re akhma son \.C en mU 1 o •le v2ptim. Amma siz dem:n bu- . yas•ma kadar, k'lr<:1ma. aikm:n :- larin aksi, sôzlerim, kalbimin ha. 

him b.r suai da.ha ~eldi, t.ada kon~ke11, ben de ~eridc çindeki bi.r kaç erk ,kte.o. ba;;ka kiki istek!eri, barekctler1m de a· 

uçura uçura her halde orucunu 
boznuya gidiyordu. 

Fatin Fuat NARLIKAYA 

lâkalanmm tam l>ir kopyasid•-r. 
Bu i§e bi.r macera ~kli vennek is. 
teseydim, ba~ka bir yoldan ,Yiirü. 
mege çah~m. Fakat bu vazj... 
yette, Sizi sevdigimi s<iylemek bile 
bana az geliyor- Zaman, bunu gos. 
terecek ve ispat edecektir. Eger 
ileride bu a§kunda ufak bir sarstL. 
ma olursa, bana derhal bu geceyi 
hahrl.atm. Ômrümün dônüm nok
tasiru t~l edt>n ~ an, hayatta 
yürüyecegimiz saadet yolunun ilk 
ve biricik adtnu mahiyetlll'QP.dir. 
Bu g~enin bana verdiJli soruruz 
hâz, iyi bir erkek olarak kalmama 
bir ve ik! t~kil edecektir, Eger 
sèizlierime inaruyorsan:LZ bana ce. 
vap verin. Ve bu cevab1mz da yal
mz kendi d~ü:jleriniz rol oyna. 
sm. Beni larm.amak îçin, isteginiz 
bir §ekilde vereceginiz tEvet. œ. 
vab1, ileride kuracagunrz yuvada 
·ftrtmalar doturabilir. Alâkaruzm 
hakikî dereœsiru hangi ~kilde o. 
lursa olsun kabu-1 ederim. Sôyle. 
yin Hayat?. M 

- Annem bu hususta nt: d~ 
nuyor Kemal bey? 

{l>evallll var) 

riyasetlne müracaatlan. (1172-87Si) 

* Beher kilo.su 22 k~11 115,000 kilo kuru fa~ kapalt zartla e~i 
meye konmu~ur. ihaJ.eat H/10/941 cumt. Cùnii saat 15 de Erzurumda ~ 
1111ttnal.ma komlsyonunda yapllacaktir, 'l'ahmi.n bedell 25,300 lira ilJi: teinJ.tl_j 
1898 lirachr. Evsaf ve ~toameJ>f kom.br.onda gbrülür. Tallplerin k:anunt 1:,. 
lœlarile teklif mektuplann1 ihale aaatmden bir saat evvel k.ombyona verv 
leri. '1213·8992) 

* ~itda yazili mevadm kapal1 zarfla elulllmeleri 27 /10/941 pazarteei f 
nU hiud11rmda. yazlll 1aatlerde Diyarbakll'da askert satm:>lma komiayontl 
yapùacakltr. Taliplerin kanunl vesikal.aril• teklif mektuplarIDI ibale saatJe 
den bic saat evvel komiB)'ona v6'mlelerl. 
Ci.nsi .M iktan Fia tl 

Odun 
Sr!ir ett. 

kilo kun.11 
1,250,000 1,to 

105,000 20 

* 

Ttminatl 
Lira 
2250 
157$ 

(11110·8158) 

. 1' 
1;:ii 

10 
11 

~a.ltda J'a&ill mevadm bpah a.rfla e!r.:sillmeleri blulannda ywU . 
saat ve mahallerdeld kerl aatme.lma lromJ.syonlannda yap11 ·c.1ttu. T•IJ 
rin Icanunl vesiltalarlle tc&llf ~lctupla11D1 lhaJe saatl.erlnden blr saat e 
ait oldui•.1 koml.syona vennelerl. Enafvw prtnameled komi.!yon.larnda 11 
lür. 
Ci.mi 

Sade ,.ail 
Sabun 
Kavunna 
Nnkliyat 

M!ktan 
kilo 

20,000 
13,000 
50,000 

500,000 

24,1100 
1,580 

10,0ot 

Temilldl 
Lira 

2150 
8H 

2250 
2'13 

Türk Maarif Cemiyetinden: 
i.t.ubul Resm1 illn Îsleri Müdi.iril Htimü Akkoyunlunun. 1/10/~t ~ 

h.lnden itibaren Cemiyl'ltim.iùe alâltaS1 kalmemtstu-. ian lflerl bWrosu 11
11111 

kendisine mukadderna verilmif olan vekâletname htildimstlzdür. AJ.A.kpd$ 

maUl.mu olm1k tizeTe il.ln olunur. 

Istanbul Belediyesinden: 
t/10/941 illnii sab~ W..11'9 95t cra.œJ..i& tttkmetin ti!I. 

i;wwl ~irmt bee $1.Ddm .idutu illll. olu ~. 
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SON · HABERLER 

........ 
[i j MD j L j !{) TiY A TRO BAHiSLERÎ: 

eu KADAR Ha m 1 e te m si 1 i Elâz1g hava mey
dan1 dün aç1ld1 

Kulaklar1n1z.1 • 
Ankaraya d 0 1 8 Y 1 S 11 e Arabacilara gün dogdul 

Yazan: OsmaD Cem1l KAYGILI 

veriniz! Yazan: Selim Nüzhet Gerçek Ben eokiden, hattâ bundan 
bir kaç ay ôncesine kadar ak
µmlan tramvaylarda, o•obila
lerde yer bukimadun m1yd1., 
ya cadrdey.i tutar, karadan gider, 
yahut ta Beyaz1ttan bir !ayton.a, 
yahut b!r brlÇkaya yirmi be§, o
tuz ku~ verince gidœegim ye. 
re kadar araba ile gi.denbm· Düu 
akp.m da yine tramvay ve oto
büslere girmek i.mkântn1 bula
maymca Çar~kap1dan bo~ geç
mekt.e olan h1yli killüstür bic 
faytoncuya seslendim: 

- $imdi yetm1~ be!I" de ol-
mu! 

Münakalât Vekili bu müna
sebetle bir nuiuk sogledi 

E1Az1g 8 (A.A.) - Burada Devlet Hava Yollar1 tarafmdan yaptJ. 
l'Ilan hava meydaru, bugün Münakalàt Vekili Cevdet Kerim ince -
day1'nm bir nulkile aç1lllll§hr. 

Bu tOreode hazll' bulunmak üzere t.ayyare ile buraya gelen Müna
lta!àt Vekilirnizle Maliye Vekili Fuat Agrali hava meydanlll1da sivil 
YI! askC'ri erkân ile Parti âzalan, halk ve bir k1t'a a.sker t.arabndan 
Selàmianllll§llr. 

Mü.nakalât Vekili Cevdet Kerirn lnccday1 royledigi !usa bir nu • 
t~k!a, açtlmak üzere bulunan bu hava meydan:nm Milli $ef :lnë • 
nu devrinin yurdun imari, halkm refah ve medeniyet yolundaki 
tnki~afm1 hizland1ran ve Atatürk inktlâbm1 tekemmül ettiren eser -
lerinden bin oldugunu i~ret eylem~ ve bunu takiben Maliye Vekili 
Fuat Agrali iyi dileklerle meyda 01 açm~hr. 
<:::::. 

'B .., l d . "'\ [ Mü~terek teb .. 
ogaz ara air 1 . .., Al . 1gve man 

r1vayetler ve t I . 
1
. .

1 
gaze e er1 

ng1 tere 
EDEN 

lngiliz hükûmeti-) 
'nin bu hususta 
Türkiyeye iti
mad1oldugunu1 
'--- bildird1 -· _J 

Londra 8 (AA) - Riiyter: 
Avam Kamara.ti;nda, Bul -

gar bayrag1ru ta§iyan baz1 i. 
talyan gcmilerin'n Bogazlar
dan gcçm<>oi meselesi hak • 
kic.da sorulan bir suale ce • 
\'ap vercn M. Eden §tiyle de
ll1Ï§tu·: 

•Türkiye hükûmeitlnin 
Montrii mukaveksi mucibin
ce Bogazlarm muhaf1z1 s·fa. 
ti.le olan taahhlit!cri.n.i bütün 
lllànasile ifa için icap eden 
ledbirlcri alacagma Britan -
Ya hükûmet.min tam itimad1 
\'ard1r 

Bulgar hükûmetinin bir 
rniktar lt.alyan destroyeri sa • 
hn a:.u-ak bunlarm Bogazlar. 
dan geçirilmesini istedigi 
hak.kmda ki haberlere Türk 
hükûmetinin nazan dikkati 
~clbedilmi§lir. Türkiye bu 
rnahiyet~ hiç bir talep vâki 
olmad.igm1 Britan~'a hükû -
rnctinc bildirmi§lir. 

fngiltere Türkiyeyi 
barbe te§vik 
ediyorrnu~ 

Berlin, 8 (AA.) - D. N. B. bil
à1riyor: 

Berlin'm ak~ gazet.eleri, A:!. 
manya'nm istekler ve tazyik!erle 

1 

vc ayni zarr:anda Bulgaristan'da 
asker tah~rt etmek tehdidi ile 
Türkiyeye taarruz etmek üzere ol. 
dugu intibam1 \•uecek mahiyette, 
vabanc1 meml-ekctlerden son gün
Ïerde <;"tkarilan habcrler kariasm. 
daki mÜ!jterek Türk - Alman mü
~ahadesini ilk sahifelerinde nC§-

l r<.diyor1ar. 
·Berliner Borsen Zeilung• di

yor ki: 
Bu mü~de ya!ntz bir tekz'p 

dogd, ayni zamanda ve bilhassa 
Al:manya ile Türkiye arasmda hü. 
kûm süren kat'i itimal hususunda 
bir tezahür mah:rctindedir. Duru
ma bak1hrsa bu mü~ahade, Türki
yeyi tngiltiereye këleli.k yapmaga 
icbar etmek yolundakt bütün te. 
~ebbüslerin ~!dàeU,, reddi dom<>k
tir. Gozü olan hcrkes giirür ki in
giltere bugilnkil narbi daha h.azir. 
lad1g1 zamanlarda her ça.r:c ye ha~ 
vurarak asù Tùrkiyeyi tecavüz 
cephesine sokmaga Çah~lJUljltr. 

Türki)'enin cogr.ifya mevkii dola. 
y1sile Ïl)gal ett;g: hususi durumu 
Ankara tamami;c mûdriktir. in· 

Ticaret Vekili r;iliz talcplcrin<> müta\aatm dogu. 
racag1 tchhkekr an!"'iiiau~ ve 

,ehrimizde harbin ileride g~~emcsini elde 
T1cal'et Vekili Mürntaz Okmen elmege çaliµn Îng'.lizleiiH proje

dün sabahkl ekspresle Ankaradan iuinden Türk >iyasetini ay1rmaga 
fe!irimlze gelmi§tir. gayret edil.mi§tir. 

Ogiedcn sonra istanbul l\tmta- Bu arada, Almanya ile Türkiye 
ka Ticaret Müdürlügünde mühicr. , nrasmdaki an'anevi dostluk bir 
b;r. toplanli yap1~t1r. 1çlima~ kere daha y~nLden t-ey'.t edilmi~ 
\ al1 ve B,lcdiye Rcisi Lûlfi Kir- olmasma ragmen Londra tahrik 
dar ile Fiat .Murakabe Umum Mü. mancnalaril.e müdahaleden vaz. 
dür~. M1ntaka Ticaret Müdüru, geçme~lir. 
~!~ Müdiirleri ve ithalât Birlik- Türk Alman deklàrasyoni;, 

r1 Umumî Kâllbi- i§tirak etmij , Berlin ile Ankara ara.smda mev. 
~ 'oplant. saat i5 ten 17 ye kadar eut iyi münascbethcri bir kere. da. 

vam clmi§t.ir. ha belirtmekte \"e Türkiyeye Iran 
• /\id1g1m1z ma:ûmata gore, gO.. \'C Ir~k'1n àlabetine beruer bir â

ru~rne\-erin rnevzuunu ithalàti art. k1bet hazirlamak isteyen fe.>alç1. 
!irrnak ve itbalât birliklierinin fa- larin baz1 IÙ)"E!tlerini de ayni Zd

a~yr tlerini ge~letmek te~kil et. manda aydmlatmakta<hr. 
~ 1§lir. Bundan b~ka toplant1dt. 
blcrinde durulan meselelerden 

tr de halkla fazla temas1 olan es. 
n~r ve küçük tacirlerin ihtiyaçlar1 
0 an tnaddeleri K-0layhkla tem. 1 
~debilmcleri için 1thalât Birliklc•
~ncte Müracaat Büro.lan kuru'
l <IS1 ve bunlann Büro ile temas. 
••1n1n tcmim olmu~ulr. 

Almanlar Ruslara Mos
kovaya isyana te~vik 

ediyorlar 
Ankara Radyo Gazetesinin ver. 

digi malûmat.a gore Almanlar Var
§Ova radyosu vas1tasile Bol~vik • 
Lik aley hinde ~iddetli bir propa • 
gandaya ba~lam1§lardir. Var§ova 
radyosu Rus dilile Rus koylüsüne 
hitap ederek §U s0zleri s0ylem.i§ • 
tir: 

Yazan~ MURAD SERTOCLU 

je=>& clki iyi tan1d1g1n1z veya 
C=> tanunad1g1n1z bir adam 

kulaflnna egiJiyor ve size bir 
•ir tevdi eder gibi ban mübim 
bavadislerdcn bahsediyor. 

Belki ecnebi mcmleketlerden 
gelen. bir gazcte veya mecmua. 
!?a hakikî hÜ\•iyeti belli yahut 
müphem, mühim veya mcçhul 
bir adamm yazùarma ve mil • 
talealarina giizleriniz ili§iyor. 
Sahrlar arasmda memleketimi.. 
ze ait sizi tabiatilc yakmdan a. 
llkadar eden 10.lftmat ve mil • 
talealara tesadüf ediyorsuouz. 

Belki ak~am geç vakit radyo.. 
nuzu kar1~t1r1rken malû1n veya 
meçhul bir ï.tasyondan yine 
topraklar1m.tz1 \'e menfaatleri -
mizi uzaktan veya yakmdan a.. 
likadar eden bir habere, bir 
nokai nazara rastlayorsuntu:. 

Bu habor, bu mütalea, bu 
noktai nazar, te§vik, tenkid bat. 
t.â bazan da tehdit mûnalann.1 
üade eder. Bu topraga, bu yur
da bagh oldugunuz, damarlari
nuda bu irktn kam dola§hl1;i, 
gogsilnüz bu milletin heyecam, 
ilmit ve izhrabt ile dolu oldugu 
içio elbette bu taberler, bu §B • 
yialarla alâkadar olacab1n1z. 
Sizc siiyleneo, yahut duyup o • 
kuduguouz ~eyler ilzerindo el • 
bette zihin yoracaksmu. Ve bu 
haberler vc miltalcalart en ma -
sum ve en me,ru bir mubake • 
tnc ile tnn1d1klar1ruza sOyliye _ 
cek, ontarla münakasa edece-k .. 
sjniz. · 

Fakat boyle hareket etmekle 
ayni zamanda bihniyerek bir 
fenabk yapml§ olacaksm1z. Bu 
fcnahk istemiye1·ek muhtelü 
gizli veya açik dil.}n1an propa -
gandalarina ilet olmak ve bun. 
)art yaymaktir. 

Binaenaleyh yapacagmtz en 
dogru hareket; kulagmm yal • 
mz Ankaraya vermek ve yalruz 
Ankaradan gclen baberlere ;... 
nanmak ve kIJ·met vcrmek 01 ~ 
1nahd1r. 

Kulak.Iar1n1zt Ankaraya veri... 
niz! 

Sovyet tebliÇi 
(llaf W>lt l iIICI .. yfada) 

d1r. V1azma ve Briansk istikamet. 
lcrinde, bu çarp~ has.5alen ~d
circtli olmu§tur. 

5 Birincitc§rin günü 42 dÜ§ffian 
tayyaresi lahrip edilmi~lir. 27 tay
yare kaybetlik. Barontz deniz.mde 
7 bin trmluk bn· dü'iffian gemisi 
batinlm1~ttr. 

MERKEZ CEPHESÎNDE BÜYüK 
BiR TANK MlJHAREBESt 

Moskova, 8 (A.A.) - Reuter a
jansmm Mosko,·adaki muhabiri 
bildiriyor: 

Sovyet ordusunun orgam Kres
naja Sv>esda tara!mdan .nev. 
kelimcsile lavsif cdilcn tank mey. 
dan muharebesi merkez cephesi
nin Viazma ve Briansk çevre!c. 
rinde günlerden!Jeri durmadan ge
ce ve gündüz denm- etmektedir. 
Bu gcœyarisi n"l!rcdilen Sovve\ 
tebligi~ gore ilk defa olarak ;~, 
g!çen b~ iki '!"hir ~in her kan 
toprak ~•d.detle mü.dafàa edilmek. 
l~ ve Al.m.a_?lar her kar~ ilerleme
y1 pahah 00.emektcd-irler. Faka' 
bu taari:uz .. için Hitl-erin büyük 
tehlikeyi gore alcùg1 a§ikàrdir. 

RUSYADA KI$ BA$LADI 

Bern, 8 (A.A.) - Harp bôlgesin. 
de buiunan italyan gazcte muha. 
birlerinden gelen telgraflara gtire . 
Ukrayna da dahJ olmak üzere bü
tün So\')"Ct cephelerinde ki~ bJ§ 
la1m~lir. 

C-0n-1.-re Della Scra'mn muhabi. 

.. big.;r l.araflan ogrend'gimiz-e 
Ilote, i~ t~làh yurdun her ta
taf,ncta ifittyaca gore gen~lettle. 
~V• yen. en tanzim edi!ecektir. 
d Umum Müdürünün geçenler. 
de Yurt iç1ndre yapt1g1 tetk!kler. 
<'en ahnan neticeler yeni t-eskilàla 
r""s lutulacak1r. ithalàt imkânia-

U.. d M rj di,·.:Qr ki· 
•- Ç ay 1r oskova yalan §a-

lntn g . 1 t·1 . !O(J . eni§ e . mesi içi-n de yeni 
b,.·l>:>r n::nmaktnd1r. 

Akdenizde b~bralan 
ltalyan gemileri 

Ara la 8 
?l'i • (A.A.) - Donanmaya 
llJ •ns

1
up t yyarelrr Pazar sabaht

PL.: •kk saatlerin.de ber dü~man va. 
curn a-fil In:e kars1 yeni bir hü. 
i:c YDp~ardir. Tayyal'eler, iki 

h min batarkcn bir dioerini de 
nsara ~ h 

lard ugiamtl c.:arak btrakml§· 
tr. 

yialar yaymakt.adir. Kiztlordu mü. K1$ beklenmedik biT tarzda gel
tcmadiFn yen.ilmektedir. Belki bu mi§ Ve yazia kt~ aras:nda hemen 
àna kadar kotü harp vas1tal.an ve hemen hiç fasila olmam~lir. Dr. 
k.omutanlara ragmen adam bollu • ''amh surette donàururu ve yüze 
gu saye;inde harbi kaz.anacagmrzi bir çelik uç gibi balan b!r yag
saruyordunuz. Fakat bu ümit te mur yagmaktadir. 
bo§tur. Rus ordulan Alman harp Stampamn havac1hk muhabiri
makinesi kar§:smda Kar gibi eri • ne gore Alman Ba~kumand"nhg1 
mekkclir. Fakat bun<lan dolayt ü- So\'\'"t cephesmdek1 Alman pilot. 
zülmeyin. Çünkü mahvolacak 0 • lanndan insan kudr tmm ü.stün
lan Bol'!"viklerdir. Asil halk Rus. de bir gi:vreL sarf,•m.,Ierini :ste-
yas1 ondan sonra dirilecektir. B-01.. _m_ekt_ed_i_r. __________ _ 

§e\'ikler bizirn oldugu kadar sizin avdet ctmekttd,~Jer. Bundan son
de dü§manlarimzd1r. Esir olan Rus ra Œir ahnacaklara da avm mua. 
askerleri serbt'St bi.rak1lmakta ve mele yap1lacakllr Kahrol.;un Sov
bunlar ~lertnin güc;l~rlnin haî.na yet 'iùkûmet:,) a~..,m ;:ir Rusi a'.• 

~in _az.1m"tini. Uyikile kavr1,yilbi.lme-1 l~mlii oldui'undan sùph<"..slz muvaf!ak 
1n1Z i.çtn olacak &Tur1t Tiyatrosu:t mec ... oldu d.iyebili.rlz. Hele llk .:ecenia hey .. 
.:llua.t;lllut bu. tiyatro mc"·•irn1 çlkan 132 c<:HU a:eçip te temsil e\titi roldekt iki
aaytll 11.k. nili>h..i:-J.Dln ba$mda. 1pt1da. per_ ligi d&ba Kuvvetle Lebaria etürk'ae 
Jeci.uin, :wnra i. Gal.ii> Arcan'm, t>n kcndinln oldutu kadar i;;ehlr Tiyalro
n.ihayet !.a \~asti R1za Zotu'n~ dedlkle- slUlun da n1uva.t!ak.i:yeti artm1$ olur. 
r1 g1bi b11 yû da $ehlr Tlyatrosu Srut· Talât'ln biraz ak;.>yan ta.rab tavandan 
keb-"Pe<u-e'1n blr eserile, Ham1.ct tle tern ... gelen tayf1n $eSi ~1smdaki vaa.i7etl. 
•il.lerine ba>lad.i. ldl. Ama kendimlzi onUll 1"'rlrule ~-* ze<1etwn. Bô7le tavandan &elen haratt 

Hamlet'in üç :cardan hi.raz. fazJ.a b1.r emirleri ki.m biraz sendelemt'den kac
müddettcnl>~ri teoellls.in1n hep mün&- ~ihya.billr.? 
ka;;a cdU1nek olmasma bakllu~a bizde Ta.l.At'tan sonraki erkekltr &rastnda 
de ayni me.zhariyetc na.U alma.si.na en muvaffak. olan artistlerimi-z. ba~ 
~a.ccUp edflemei. Bu temslle daiT i!m- Mahmut Morah olmak 01Jere Avnl Di.11L 
diye_ kadar uç tenkit ne§red.ildl: Sela- gil, Saml Ayano#lu ve nilla7et Hadi 
mi lzzet Sedes temsill, bc~nmek ke- Hün idi. 
li1ncsinin biltün mànà$ile be-~ndt u- Kadln nrli.stlerimlze gelince temafl 
h.may, tenl'SHi umumi,.et ttibarile meL Z'ttlgi kraJiçe. nin ruhu o kadar fena ki 1 
nettl. Y1lmz baZl noktalara ill~t;_ C~lâ- N yyire Ertugrul'a d.aha i7! lrnùiçe 
leddln Etillf' temsili, zemmetmek keli- olabllirdi d1ye; t eyiz. Ofelyaya t1 lin.ce 1 
mesinin t'ütün mlnasi~ ze1nn1ett1. Han_ o oldukça sônük bir roldür, Ca.hlde 
gi taraf hak!J? Bunu resen taylne Ç11J4- Sonku da daha fada ne yapabili.rd1? 
cnaktansa eseri ve temsill tam bir bita- lla&-nlet'in dekor ve m1za.nseni. clo1a
ratl1kla tahlJ etmek, sbylenen a3zlerde_ yislle Muhsin Ertugrul'u licbrik bir 
k.t hakll \'eya haks1z tacaflan dolaytSüe borçtur, Gdzümüzü.n OnUnd"' canla.ndlC d • • -
rr.eydana ç1karmak da.ha kolaf olacak- lgl s.ahnelerln hepsi -.yr1 a:Yn 01uvaf
t:J.r, !ak 0101~ bi.rer escrd.i.r. Bu mükierrunel 

Ïpt..ida gôrfis tarzunlZlQ. iyice an~l- \CC'ÇeVe îçme yalnu taytin sesi sibna ... 
ma.si L\:in eserin mftnas1 hakkrnda biraz m~- O ta.va.ndan eeltyor. Acaba onu da 

1 

un1umi n allunat verelim_ Piyesin k:ah- .sahneye alnialt. ve bütün dekor gibi 
ra.rnan1 llan.let eüzel ve bedbah.t bit ona da ~aha rea.Ust blr hüviyet vermek: 
~renslir H. ·e ·t b'lir lru oyun km de daha !aydah olmaz mtydl? " . cr 9 )' 1 , ya i ne ya- · d. " . 
pacag1.n1 bilrncz; dah.a dogrusu tayln Hamlet $~ . lye kadar uç defa li.sa. 
edenwcz. liir keliine ne 0 tam bir iosan- fllf!llZ3 çe\'TJ.ldl. 
dl.l'. Hem de soyircllerllli dù;;ünmete 

1 
Ill< l<or<ilme Abdullah. Cevdet mer

mecbur eden blr i.nsan. DurulrnUf kalp_ h.umun kalem!l.e yap1lm1~ ve t908 de 
lerln, fik1rlerin kendllerine çok akJ.n Mui.rda tabol.unmu1tur Id vaktile 07-
hissedecekleri bir insan. 

7 
na!1111LS ol.an da budw· 

Ikinci terctime Muhsin Ertugru! ta-

- Dur bakalun.! 
Herif, alf.<1m ~mtya bile Jü. 

zum gfümeden salta ~ ar
kaya salliyraka yine yoluna de
vam etli: 

- ArabaCl, dur diywum ya
hu! 

Bu scfer de ba§llll geriye çe. 
vmneden œvap ver<il; 

- Duram.am! 
Ben, .arabantn ~ talula· 

rak: 
- Bo~ degil misin ! 
- Il<>'!Um amma senln gidrece. 

gin yere fiidemem ! 
- Niçin gidemezsin? 
- Çünkü sen vaktile ah~ 

sin oraya yirmi ~. otun git. 
mege de! 1 

- Peloi, ~di de elli vereyim, 
gôtür! 

Hamlel 'in hüznünün ne1:eden geldlgi. rafindan rapùrn~ ve De.rülbedarlde 
ni ara1nala, lüzun1 yoktur. H~s!yet Arman tebf",,'I;," 
dereceslle hü'.ün pt'k koloy olçülW-. Muru:n Erlutrul tarafJ.ndan oyrumtnl.$- l1tl 
Hele l!at:ùcl\ mecnun fanetn1<'k sru.- Ur. Yazti< kl bu tercùme ~mil. (!!-al tar-.11 l lncl •7fa4a) 
k 'ln b hr. 
ke-s~are ait u eaere vcrdagi mJllaJ't Ùçilncü tercume7; Pe:ram< Sa!a'nm derken, 2 Î:k~rinde cephe mer • 

a\ram011!1 Ur. Tayfm aozle-rtnden ev- kalemln bo 1 .. · 
vel .. k1n olan Hamlet ta r 1 · e rç llYt.tt. •Dünya Klàsi.kle- kezmin ) arùmast neticeSJnde ye • 

Y in soz enn- r:nden Tercùmelcr• ~r:.sinde llân edL . , 
den son.,, 'castien mecnunane tav1rlar' lcn bu p.yes te he . b s lm t ntden muazzam imha muharebe -
takm1r Malcsadt ~ ta in 1 nur. a l ami tr~ 
ed<'b.iln'.ie•· 

1
,.i knet kayapacaktnl Y

1 
Hemlet't:1 ba4ka l>tr tercu.r~_,iJ'\1 biL lerine ba§lanlll.!§tir, 

·~ -. n va i zanma tir. Ofe.. 1 8 d f k 1 . 
yail<" bezaber bulundugu saluten•n ba~- ~ ~~ruzÉd v • e a ·~ymet 11 edib:mii Viazma bôlgesinde müteaddit 
laui:.'"zc1nda, bilhassa tne hur tirati1 i a e ip \ e Vohrt Turhao tara11.11- . . 
ku -k • o-

1 
Jon tcrlip ve ne,.-edllem en mUJ<Cm- 1 Rus kolordulan çevrilm•§trr. Bu 

1 en, gayet sa1r.!.Jnî ol~n Hamle't 
!{ral de Polc..nyosur ... kendisml goz!f'<.Hk-: n <'hd•r Çunkli hattà bnzt cu1nlelertn koLord.ular kaçm.ilmas1 mümkün 
:?l"uun \'e dm1'edikler!.nL1 f:irk1n ... va.-1 tc~~ae ~l!u{u~ h:.ssettirecek kad .. r olm1yan ttnha tehlike.>i kar§tSmda
nnca Y. ine bir n1ecnun rulü. oynan1.t.i:a 1 ~·e ~ t • :i •rr.lj blr tercün:edir. dtrlar 
b&..:jlar u~u b•r. n.nkil,e diye kaydetnJyorum_ • 

. Ne~redilm t~nldllerde bu tez-cu~nenin Alman hava kuvvC"tleri, dü§ma • 
.. s.~ sa~ne !Î~ Shak~are Ifamlel'm baz1 cü1nlelerfne yap1lan itîrazlara ge- n.n kara \•e demiryollarina agir 

butun huviyetinl_ Mç bir jÜpheye milial. ,lince, metin elde olmad1kca bu gibi d b 1 
b1.raltm3c'.an ser1re1lere ogretmekte ~e itiraz!ara yer venlmemesl d3ha dogru ar e cr indÎ.rmiiltr. Müteaddit 
onlara H~mlet'in bütün güzelligini tat.. l olur kana•t.mdeylm. Temsil he,..,ca~ile trenler tahrip edtlmii veya hasara 
mak lmkamm vc1111e1<t.edlr. Bu sebep- ba71 kehmelerln unutulmrun bazi eüm.. ugrat1\nuitll'. Alman layyareleTi 
ledlr la Ham11't'ln ·,.1er11e haret<et; a.. I<'~ ktlinoe !Live olunm,.;,_ ti:ratrod& dün gece Moslco\'a ve Leningrad. 
îds'.n?a. tezat ~t;.~t~Ld:Jgw-1u ve ne Ute- âd.eta Onùn(• geçllernet bir hâdise oldu- da ehemnùyetl.i a~keri tesisat.a ta. 
d.lgin:; bûm..:dlgo.n.. tddia E'dt-rek: onun ta- itu da!ma hnllrda tutulmah ve k:at'I o-
r,lfe $l~-1naz; btr ph~i~et oldug:n.u. •ôy. 13r11k billnn1iytn hUSU5ÎD.t hak.k:nda U- arl"UZ etm~Jerdrr. 
~,yenki_ln_ s(lzler.t dJUL"lnCge 14i.ylk. s0z- 1numi hûkun1lE-r yürùh.ilmemelidir. SO\'yet I\Icrke-z ccphesi yar1Jd1 
or dcgildu". SELL'\f :st:ZHET GEBC.BS: Berlin 8 (A.A.) - D. N. B: Bu-

- Kaça olur ya?. 
-- &ki mü:jterim.sin, ona 91!. 

hep bir licaya olur! 
Uzatm1yahm, herif !eksen 
~ raz1 oldu, biz de elimizd.e, 
kolumuzdak.i iitieberi ile araba. 
ya atlad.ik. Al!ad.k amma, bey. 
girlitri yürütebilene ~olsun! 
Belli ki sabaht.anberi titJraYa. 
buraya gi<ilp gel:mcden hayvan
larui anas1 aglaml.\I ... 

Eskiden •-irmi ~ oluz '•u
~la yi.mù dak!ikada ald1guruz; 
yolu, bu aefer aeksen be~ lcu
ru~la k1rk be§ d.ak.ikada güç ke. 
aebildik. 
Ayni t.ertip araba ile ak:;am 
üstü Çar~1k.api.adn Fatih, Al<sa
rny istikametler.ine gitmelc pek 
btr §ey degil arruna bu arabanin 
daha külüstürü ile Kiiprüden 
geçerek Beyogh.J.na, $i.§liye yoL 
larunak hflyii g:arip oluyor. Ge. 
çen ak,o;am korügü. sekiz )"E!rin
dlen patlak, on yerin<ien yamah 
bir !aytonla Karakôyden Ban. 
kalara oogru hem de beyamola 
ile gitmekte olan gayet &dt i\ki 
kadmm bu g!di*l~rini bir gtir. 
seyàin.iz bay1l1rd1mz. Neyse na
kil vurtalanm n a zhgmda n d >
layi eski arabaclara gün doj!du! 

Türk -Alman 
münasehel:leri 

(Ba1makaleden denm) 
ii haberi ortaya ahldL ·Bu barp. 

te kimsen.in bitaraf kalam•)·acaj;t 
yolundak.i sOzlerin dogrulugunu, 
Tilrkiye §Îmdi anlam1~hr.• gibi 
sozler sarfedildi. Yeui bir liraret 
anJa~mas1 yapmak Î(În Ankaraya 
celm~ olao Klodiu•'un. seyahati 
n.1ünasebetile de bu kabilden bit 
çok ne1riyat yapild1, •Türkiyenin 
nazan dikkati Klodius üzerindo 
degil, Bravsiç üzcrinde, toplanma· 

hdir, eger Türkler vaziyeti iyi an. 
lami§larsa onuo surahoa bir yum. 
ruk ind.irmelidirler. ;:ibi tavsiye • 
lenle bulonmak ci.ir'eti bile eos -
terildi. 

Han:k"t IJI baznn bir rahlp, bazan bi~ .. k"" t dlim, bazan :ey\anl !iltirler!e dolu •• • gun u A man askerî t.ebliginden Fakat dedi!imii gibi bütün bu 
••de bir in'"n gibi konu,•m•ta nas,i Orff ldare zahir açtk: surette aru~1d1J.na gore. do.. beyecan1i haber••r. a11ardanb•rt 
mecbur oldu!ÏUnu anlam1yanalrin sli•- kaçakçll&rlftl fa- i\U cephesinde ~imdiki halde mu - zaman ve hâdiseler tuafmdan oL 
ler!dir. Hamlet yalandan nefrct eder. azzam sahalara uzanan ik.i hareket dugu gibi yar1 rcsmi Alman kay • 
Fakat hayat bile uzun süren bir yaW._ kibe bac.l&dl cereyan elrr.ektedir. naklar1 tarafmdan da yalanlandL 
dan lba.ret oldugu için zat•alh "" yap- T 
.in ... 1,te hareketlerindeki tereddotler (Bq tanr1 1 ind sarfaü~ Bütün àunya ve bilhassa Sov •

1 

Nibal et, Îite Türk \iC Al man l1ü • 
hep bundan 11<>r! gelmektedir bulunan b!ttakim kimse!er Ôrfi yet korrubn~1g1 Ru~ cephesinin kûmctleri de, m~l.erek bir teblig 

Tekrnr edelim, Hamlet'i yaÏn•z kafa. Îdarerun tak.ibat1na teslun oluo. cenup kesarune bakhg1 b1r anda, (ile, ortahgi bulaodmnak, zilùnleri 
SI fikirler _ k~rcahyan, kalb1 tezatlacla mu~lardl· Alman kun·etlen bu cephenm 

1 
..... kulandirmak, iki de\ let arasm· 

çarpJ..:ian b;r tnsan zanrredenler tam b" 1 o· d·~. . ., k k 1 d -. lnsan oldugunu unu1.&n1a-•ir ç,,_ .. "'
11
.. g_ren 1g1mize gore, e_,;rar ve mer e-z ·1s'tl:n: yamn~ ar tr. ~ ,_, . • .. b 1 . b k . 

rn ~~ k k k Il k \'' d h b .. 1k .a.., 1y1 munase cl crt ozma 1. 
onu tam bir Jnsan. ya!fiyan bir ;-·-n / o a.in u ann1.:i , satmak ve sa- iazrr.a m<"v an mu are es1 i • d ~~ t 1 k h bed · • B tak' ed k çm urmadan. uydurulan bu ya • 
yapan hep kurca.ladJgi. f:kirlcr, Ç"'ll"- :n a ma \'eya bunlari 'ÜZ"rterin.. mu are tr. unu 1J> ece lan.l b' d f d h ,_. k 
tl~ h t le lia d ~ d b 1 d k x 1 d.. . h h i..-t . v· art lr e a a a te""1p etme , •• _aY•_ . za ri 1r Herkes b•raz . e u un urma suçu ile vrfî o an 1ger 1m a mu are.,., en 1- 1.. .. d .1 
.• et'Unl. ~u:JUn_ecek ~lu~ ondd kendin- Idare Il1:1élhkcmeler:ne tJevdi edil- azma muharebesinin tabii bir ne.. uz.umunu gor u cr. 
ir~ ,~' h:;'.'~~~tl~~i~~~r. Hangimlztn mi~ olan 'i'!hL•lar hakkmda, hare· ticesi olacakt:r. ' Tebligin. m~terek ola1a.i ve 
•_.ngimi• bazi f•klrl•rle t~zat. yoktur. ketlerinin i-itilzam ettigi cezalar Rus œphesin.in merkezinde, Bol J Türkiyenin de _bu uydurina ~aber. 
o;iun gibi bazi deli!ik anlari ~~·,•::;;;;~ verilmi§tir. ~viklerin Kiyefin dogusunda ug · 1 l~re. lnanmad1gm1 resmeo <o)·l~ • 
~1wir?. Bu cezalar, ;ki sene ile dort se- rad1klan âkibete benzer bir âk.i - mes1, buodan sonra yalan fabrt -* ne 2rasmda hapis ve 0 kadar müd. bet belirmektedir. kalarm10 i~Jemesini durduracak 

i;;ehir Tiyatrosu Hamlet'i TaLlt'm cietle sürgün ve agir para C"'zalari 9 uncu So\·yet ordusu 1 m1dir? Zannetmiyoruz: çünkü har. 
~ah•!le sohneye koydu. Ta.làt cidJen ça_ olmak üzere tehalüf ietmektcdir. tamamen sardda loin gayt..i, keodi istcdi~i !j<'kilde 

~ 
Berlln 8 (A.A.) _ Alman orda- loir sulhe varmak olmakla àera • 

A - = = !art b~kumandanhgi bu ak.:/:1m a. ber, bu '8Yeye eri)iuceye kadar, 
S k e Il" T V a z i y et ~~·daki hususî ~1;g1 no!ljretmi~ bütün bari1 içinde Y•~•ran mmet

tir. leri kendine çekmek ve nerede 

Y 
• Al Bir Alman urhl.i ordusu, ital. sulh varsa onu y1kmakltr, Bu hal, 

en_I man teb11·g"' ler1· yan. Macar \'e Skwak ~kkiil - bir ·F• olaa barbiD ruhund• 
l:erile takviye edilmi~ olarak Oin- milndemiçtir. 
yepeq>etrovsk ~vresinden cüt'et. Türkiye, mubarlp ve cayrinrn • 

• li brr hareketle Azak dcnizinc Ui.. harip büliin devletlcrle bar1' için. 
Rusy? da harbin en k1z1§m1, oldug u buaün- m~ ve bir cephe taarruru Ue Mel.i- de, iostça ya1amaga \le harpie bi.. 

(erde kic:: ta b.. 0 topol yakmlannda maglûp edilmi~ 1 taraf kalmaga umetini~tir. Biz. bii.. 
y utÜn §Ïddetile bajladt olan dokuzunou So,•y<'l ordusunun tüo muharip millellcre kar'l.1 hita-

<Bat lar:tli l Jncl 1a1fadal ta, Azak deruzi k:y1Sinda Mario.. ric'alini kesmi~tir. rafhi!;unm en samimi ve en dürüst 
Rusyada haval.ar birdcnbire boz.. pol §ehrin1n yakmlarmda sa. B11 suret\e htt taraftan s1k1§h - §ekilde muhafau ediyorul. Büyle 
mu~ ve dondurucu rüzgàrlarla hile vardtklanru bildirmelctedir. rilm1~ bulunan alti, yed1 Sovyet olunca da biie kar.i i:o. terilea 
.iirlikte kesif yagmur ve kar yag. Bura<la da büylik bh- klfilm Sovyet tümeni yakmda imha edilecektir. dostluklara da ak.•i ;abit oluntaya 
maga ba~lanu~tir. ordulann1n rJCat hatlarmm ke- Maglûp edilen \'e R<llitov istika- kadar, inanm•ti dogru bulu)·oruz. 

Buna ragmen ~red.tien Alman si'Id·.·g·,· 1-da'i·a cdU kted· metinde çekilmeg~ çahs.an zaytf 1 me .r Çünkü ~phe ve itimat.sn 1g1n da 
ebligleri büyük zaferloerd<-n ve ge- . · , . dü~man bakiyeleri muhafiz te~k-

ni§ nisbette ihat.a harelretlei·inden _ ~1h_aye_t Almad~nn n<>:ire.tikk. 'külleri taraftndan ~·akmdan t.akip dostluga ve ban~a dü§man oldu • 
>ahstdiyorlar. Bundan çtkan neti. ri ~uncu bir teb!:g de nazan_~•k- edilmektedir. Muh~fiz te:ekkül _ gunu, yarn~ yava~.büyüyerek ni. 

ce, Almanlarm büyü.k !edakârhk. ka.1 celbetmektl>d.lr. Bu tebligd.... leri Mariopola' vann"' bulurruyor. hayet barbe sebehi)·et verdij:ini 
-

1 
k h k t 1 Almanlarm Mosk.o\·ada flE'Çtl !'ES. 1 -. giirüyor ve biliyoruz Fakat bu ; 

an goze a ara ure e e geçmi~ . ar. j • -
olduklandir. Zira bozuk ha\••lar 1 ml yapmak hC\'C>111de olmadtklan. n· s h ldi. nan•~. bizi rehavet ve gaflet u~·ku· " 1r ovyet tilmeni im a edi 
oarruz eden ku.v\-ele, mü.dafoada 

1

111 · Alman ordularimn ga)-esinin suna daldirmt§ dcgild.ir. Uyamgiz 
b 1 Mosko,~n n =rk d 1 Berlin 8 (A.A.) - D. N. B: ye 

u unan kuvvet<- nisbetle pck faz- Q 
1 .,.. m a o sun, gar. · •e tedbirli"iz. Herhan..; bir taar • 

b d 
1 bildirHdigine gtire, 7 Birincit<!§nn , D" 

'.1 mü<!-•ülàt ihdas ed•r. m a 0 sun. ~i.malinde olsun. ce. ruza ug'rad 1g· uniz takdirde isliklâ. b l J günü l"'rk cephcsinde cenup kesi • 
. Dün 11e~rcdikn Alman teb!i_.(ie. 'nu une a 0 _sim buldugu Sovyel minde '. ·apilan muharebeler esna. limizi, yurdumuzu, hükiimranl1f(1-

•·nden b·r' k -·h' b ordularm1 imhadan 'b t b ' ,, " . 1 • ÇO mu 1m yent 1r d • k . ' are u.un. sinda bir Aln-..an znhb tümeni bir mm, ~erefimizi müdafaa chnek 
havad.o, bûdirmektedir. Bu ha\'a. ugu ayded1lmektcdir t .' 1 • d . y 1 1 · , Al 1 k , , S . . · S.wvet lümen.ini imha e m1~ ve azmm ey1z. a an ar ve propa • 
ais, man.ann mer ez cepnes.n- o~vetler.n de Alman p"n'ari 3500 ~1-r almi•tir. d t · • J · · · b .. _ . . .. · , ia. r ~ ÇJ " gan a ar, s1n1r cr1n11z1 oza1nal ve 
de de ~uyuk btr murnffak;yet ka. : nt gormeleri ve buna gore tedb'r 180 So,·yet tanin tahrip o!unda tuttugumuz dogru Juldan bizi a • 
zand1k1an ve ;..rar~al Timoçenko I 0 Jmal t b""d· ô • ·· "lü &> !' 8 (A A) D 
0rdularm1 bozarak bunlann bir "l"t b, 'rarh1 f'~da" b1r. ' b~-·~l goruh yo~ ..• rdu:_ :. . - k. N. B: _nin 1 :nramaz. ~~l 1ekilde bir itimad10 
. . . ; , , · _ · . a."" ~ tr:. a~ 1yan are. ogren igme gol'e, ~ar cephesmin -.ararh deg1!, faydah olduguna ve 
h.1'?"'m __ nrna_ '"' muha.sara etlta;!e. kat, ntha1 net1ce uzerinde kuvet-1 merkez.inde ber Alman blordusu. I Türk bari!;lnt anrak boy le .muh 
r:d:r .• Yi!'e bir feykalade Alma!' le müc;s:r olacakt:r. 2 ,-e 3 Îlktc§rin aras nda 180 Sov -lfaza edebilecejtimiu kanii7 a• 
tcbqf. Alman ord•1!arm.10 cenup- * yet tank.a t.ahrip etml§tir. Abidin DAVEB. 
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Türktab Tüfün lhracat· .-0-. -De-mi-r Y .. ol-lar .. 1 ls .. le;=-a -U. -M.-llâ-nla..,.n 
TÜRK ANON(M $1RKETÎ 

ldare Meclisinden : 

Ba$, dit, nezle, grip, romatizma 

Sirketimiz hlssedarlan umwnl heyeti esas mukavelenamenin 48 .inci. mad 
dcsine 1.evfikan a~aiJda yaz1l1 ruznamede gosterilen bususlan müzakerc ve 
karar alttna almak üzere fcvkalâde olarak 27 /10/1941 tarJhlr.e müsadif Pa
mrtesi gilnü 15 de Sirket merkezi olan Ortakoyde muallim Nat'i caddeslnde 
116 No. da toplanm1ya davet olunmu~tur. 

Esas mukavelenamcnin 56 nc1 madJesi mucibincc bir hissesi olan hisse
jaranm da 1çt.imaa i§tirak ve rey ita ctmiye salahJyeti vard1r. Saym hisse. 
larlarm lçtima günündcn bir hafta evveJ çirket mcrkezinc müracaat vc ev· 
.-akl müsbitelcrinl 1braz ile duhuliye varakalanm almalari rlca olunur. Ncvralji, K1r1khk vc Bütün Agnlan Dcrhal Kcser 

lcabmJa günJe 3 ka§e alinabilir. Taklitlainden •akinanu. Her yerde Pullu kutulmi urarla 
uteyiniz. 

RUZNAMEÏ MtiZAKERAT: 
1 - Sirket sermaycsinin üç yüz bin liraya iblâitl: 
2 - Esas mukavelenamede yapùmas1 idaie meclisinœ derpi~ olunan 

J~nktda gosterilen tadilâtm tasvibl: 

Ac1 bir cevap 
(Ba§taraf1 2 nci ay1ada) 

ilen eski Rus topraklarma ve Le 
ningrad kap1larma dayandtlar. Bt 
suada Finlerin kulagma Londra • 
dan biç ah§madtklar1 bir ses yük. 
seldi. Sen Ceymi~ knbinesi diyor. 
du ki; Rus topraklarmda daha zi 
yadc ilcrlemcktc devam cderscniz 
fngiltcreyi de kar§1mzda muhas1m 
olarak bulacaksmu:. 0 Îngiltere ki 
bir yd içindc askcrî yard1mda hl'. 
lunmaga yol ve imkân elde ede • 
medigï için tecssür içinde ktvran. 
m1~tL 0 Londra Id hattâ son Fin • 
Rus çarpi§ntalarmm bidayetnide 
bile, Rusya müttefiki olmasmn 
ragmcn Finlandiyn ile siyasî mii. 
nasebetlcrini re'sen kesmck iste • 
mcmi§ ve sefirini bu hükûmet ne7. 
dinde muhafnzaya devnm etmi. ti. 
Anrak Lo drndl!.ki Finlandiya se • 
firinin ln iliz pnyitahtm1 terket • 
mesi üzcrincdir ki Britanya sefiri 
de Fin merkczini tcrketti. 

Bu ~artlar vc 11âdiseler içinde 
Londr1mm son hareket ve tC§eb -
büsü, Finlandiyaya temas ctmck 
istedigim notay1 vcrdirmi~tir. Bü. 
tün bu macera takriben Fin siya
sî vesiknsmda üstü kapnh olarnk 
hikâye cdilmektc ~a ec1 ciimle ile 
soze nihayet verilmektedir: 
·~imdi Finlandiya, arhk Sov • 

yctlerle mü<:adelcsinde ynhuz oL 
mad1g1 i~in mi dü§man addedile -
cektir? .• 

Hakiknt §Udnr ki; siyasî hayat 
ve faaliyet o kadar çabuk degi§ • 
mektedir ki; Îngiliz efkârt bütiin 
sempatilerini mul1afaza etmekle 
beraber, Finleri dii~mnn saymak 
mevkiinde olabilirler. 

Gerek Îngiltere, gcrek Amerika 
için, bugiin Rus mua,•enet ve dos.t. 
Jugu ber türlü endi§elerin üstün. 

dedir. Hitler ordularma kar§l ç1 • 
kar1Jabilrcek . on büyük kara kuv
veti, ancak Moskovamn elindedir. 
Kremlin ricalini herhalde mcm -
nun etmck zaruridir. 

Iran harekâtmm ba~ka bir saiki 
oldugunu tnsavvur etmek güçtür. 
Sirf askerî ve siyasî icap)ard1r ki, 
Londray1 bn müstakil islâm bü • 
kûmetini istilâya ve dahilî tebed. 
dütlere sevketmi~tir. 

Harbiye Y edek Su b a y Okulundaki 
Sabnalma Komisyonundan: 

Elild M:Ldde: 4 - Sirket asaitJ.da ya1.:1l muarnclât ile i~tigal etmck üzere 
tesekkül etmi$tir. 

1 - Türk tütiinleri ahp satmas1. 
2 - Ve i~letilmesi ve ihrac1 ve doirudan do;;ruya veya bilvaslta tütüne 

müteallik muamel5t. 

1 - Unu ciheti askerlyeden vel'ilmek §arttle kapah zarf usulile (500) ton 
makarna !mal ettlrilecektir. Makamarun beher Jdlosunun muhammen imall.. 
ye bedeli (10) kuru~ olup tutan (50000 i lira ve ilk teminatl (3750) liradir. 

Sirket balâda tasrih olunan maksat ile dogrudan dojruya münasebettar 
bulunan bilûmum mali, tlcart, smal muamelâh icra ve bu nmamclât ile 1$tigal 
eden, dilter airkeUerin his.se senedat ve athvilâtuu mübayaa ve bu nevi i;irket
ler tesls edilebilir. 

Nevl ve mahiyet itibarlyle i$bU maddcde zlkredilen muamelâttan gayri 
herhangi bir muamelenin ifas1 ~rket lçin na!i gôriildügü takdirde heyeU ida
renin teklifi üzcrlne heyetJ umurniye tanifmdan ittihaz1 karar edllmcsine ve 
tâdil mahiyeUnde olan isbc1 karartn hilkùmetçe tasdik edilmesinc mütevakk1f~ 
tir. Bu sureUe tasdik edilen karar i~bu rnukavelenameye zey1en ilàve olunur. 
Sirket esas1 maksat ve tcdviri muamelâti z1mnmda knnunu rnahsusuna tevfl
kan emvali gayri menkule tasarruf ede:>illr. 

2 - Istekliler ihale günü 100 kilo makarn:•dan ne mikbr makarna ve
rebileccklerini vc kilosunu kaç kuru$a yapabileceklerini bildlrecelderdir. 

3 - lhalcsi 14/10/941 sali günü saat 11 de komisyonda yap1lacaktlI'. 
4 - istekliler rnezkûr gündc ihale saatinden bir saat evvel k:mun' llk 

tcrninat rnakbutile teklJ! mektupl;mru saat 10 da koœJsyona vermelidlrler, 
'le (8404) 

1 - Kapah zarf usul!le (65) ton kuru fasulye satln ahnaca.ktu. Bener 
kilosunun rnul:ulmn1en bcdcli (25) Icuru~ olup tutan (16250) liradi.r. . 

2 - Evsaf ve husust ~rUar Topkap1 Maltepesmde satmalma kom1syonun
da gorülebillr. 

3 - ihale 14/10/941 sali günü saat 16 da komlsyonda yap1lacaktlr, 
4 - isteklilenn mezkûr gündc ihalc saatinden bir s11at evvel muvakkat 

teminat olan (1218) lira (75) kuru$ makbuzilc teklit mektuplarm1 saat (15) de 
komlsyona vcrmelerl. (8400) 

Jf 
60 ton plrinç kapal1 zart usulile satin ahnacaktir. Beher kUosunun mu. 

hamm<:n bedeli 45 kuru~tur. E\'Sllf vc husust vartlnr Topkap1 Maltcpc askert 
satmalma komisyonunda gllrulcbilir. ihalesi 20/101 !141 pazartcs1 günü saat 
16 da komisyondn yap1lacakur. Taliplerm belli günde muvakkat tcininat mak-
buzlle tekli! rnektuplar1m saat 15 de komisyona vermeleri. (8574) .. 

1/10/941 tatlhlndc ihnlesl yapùan clli~r b'n l!raUk s1tir etlnden Jki par_ 
Usine talip t1kmnd1gmdan 41ekrar pazarllkla münakllsayn konmu~tUl .• Bun
lardan blr partisine veynhllt lrer ikJsine birden tcltl.f kabul edilir. Ihalesi 
13/10/941 pazerle~i günü saat 14 de ·omisyonda yap1lacakt1r. EvsaI vc ~u
su.st !13rtlar Harbiyede Yedek Subay Okulunda komlsyonda gorülebilir. Is· 
tckliler ihale günü ayaktnn s1g1r veya sal>ra mezbahnlarmda s1g1r etl vennek 
§artile bunlardan ber blrine ayn ayn fiat tcklil edcnlerden uygun gorüleni 

Yenl Madde: 4 - Sirket alel(imum yaprak 1ütün ticareU ile i~tigal etmck 
il2Jere ~ekkül etmi5tlr. Bu mak~atlatülün ahp satacak. iGleyecck, ihraç ede
cek velht-'Ell yaprak tülün tlcaretine mütealllk bilcümlc muamelâll yaprntya 
'l::tlâhiyetli olacaktu. 

Slrket i:>al!ida tasrih olunan rnaksat ile dogrudan dogruya münasebett.ar 
bulunan billimum mali, ticarf, smal mu~melât1 icra ve bu muamelât ile ~tlgal 
edcn, dii:cr ~ l rkctlcrin hisse senedat ve tahvilâtm1 rnübayaa ve bu nevi ~irket
ler 1.esis edebllir. 

Nevi ve rnahi~t itibariyle i~b~1 maddede zikredHen muamclâtt.an i::lyri her 
hangi bir muamelenin i!asi ~irkct içln nan gorüldügil \.akdirde heyeti ldarenln 
t.eklifi üzerinc beycti un1wnlye taratm:Ian lttlhaz1 karar edilmcs!nc ve tâdil 
mah1yctlndc olan 1.ùu karar1n hükûmct c t~sdik cdilmcslne miitcvakklftir. Bu 
6tlfetie tasdik cdUcn karar l~bu mukavel nameye ilàvc olunur. Sirket csasi 
maksat ve t<'<hirl rnuam<'lâti imnnmda IŒnunu rnahsusuna tevfllrnn emvali 
gayri rnenkule tasarrur edebllir. 

Eskl 1U.:tclde: 7 - Sirkctin s xmaye>i beherl 250 lira k1yrcebndc 400 hisse. 
ye rnünkasim 100.000 Türk pi·;isllldan ibarettir. Dunun 

Hisse Lira 

Îskender Dramal1 202 50500 
Mustafa Tütcr 80 20000 
Ane Tüter 78 19500 ihale edilecektir. (8975) 

2/10/941 ta.rlhinde talip ç1kmad1g!1an 1halesi yap1larn1yan 30G12 kilo pi-l 
ri:nç t-ekrar pazarhkla mlinakasaya kon,nu§tur. Beher kllosunun muhammen 
bedcli 45 kuru~tur. ihalcsi H/10/941 snh günü saat 14 de komlsyonda yap1-

Meliba Mazhar Bilyob 28 7000 
Mehmet Sahlnll 12 3000 

400 100000 

Yukandaki ~ekilde §irket scrn1aye ;inin ton.ommm müessls hiSlicdarlar ta
raftndan ~tlras1 taahhüt cdilmi~ vc rubu dahi tcdiye edilm!~tir. 

lacakhr. Taliplcrin kat'l teminatlarile müracaallar1. (8976) 

* . 3/10/941 günü talip c1kmadti:'lnd;10 ihalcsi ynp1larram1s 30012 kilo plrmç 
tekrar pazarhkla altnacaktlr. Bc!U'r kl 'osunun muhammen bedell 45 kuru~tur. 
Evsnf ve hususl $8rtlar komisyonda gihilcbllir. ihal<'.sl 13/10/941 pazartesi 
gilnü saat 11 de Hnrbiyede Ycrlck Subay okulunda komisyonda yap1lacakhr. 
Tallplerin kat'l temlnatlarile komi.syona müracantlan. (8977) 

* 3/101941 tarih'nde tallp ç1}mlad!gmian lhalcsl yaptltnntynn 520 ton sadeya. 
gi tekrar paz:irlikla münakasaya kon nw,tur. Bcher kilosunun muhammcn 
bedeU 170 kurustur. iho\esl 14/10/941 sau günü saat 10 da koml.o;yonda y;•p1la
ca.kttr. Evsat ve hususi :;artlan Harbly<'<le Yedck Suboy okunlunda satmalma 
kornlsyonundn gorülebilir. Taliplerin m~zkftr günde komisyona müracaatlan. 

(8979) 

Deniz Leva~1m Satm~lma Komisyen'.J 1lânlar1 -, 
Marmara üssübahri K. sat1nalma 
Komisyonundan: 

Kundura ilân1 
1 - Bir ~Htine 750 kurui1 tiat tahnùn oh1r an 4000 çllt kundun pazar

!lkla eksiltmcye konulmustur. 
2 - Pazarhg1 10/Blrlncitc$rin/941 cuma gilnü saat 15 de hmitte te~c 

kapl.SUldaki kcmifyon binasmda yap1•acakhr 
3 - Nümunesi komlsyonda mev~ut olup ~artnamesl de 150 kuru~ mu

kabllinèe komlsyondan nllnabillr. 
4 - istek;ilerin bu gibi i3lcri yap•1klann:i 

radan lb:iret tcminatwrilc bir\ikte belli gün ve 
müracaatian. .. 

dalr ve5alklerini ve 4500 H
saatt~ komisyon b~kanltgina 

(8875) 

Yen!• Madde: '7 - Sirketin rennaye;i beheri 1000 Türk liras1 klymetinde 
300 his,cyc münkasim 300,000 Türk liras1ndan ibarettir. 

Eskl Madde: 9 - Sirkctin te~ekkülü kat'isinden sonra sennayenin rnüte
baki taksitlerl Meclisi idarece tayin o!uuacak zamnnlnrda fiCraiti mukarrerc
ye tevfikan mukassatan veyaa def'aten tahsil olunur. 

hbu talepkr resrnl ccride ve $irket merkezinln vc subelerinln bulundugu 
§ehir gazetcler ...... lâakal ...... gün evvcl llân edilmek surctiyle lcra olunur. 

Slrketin tc~ekkülü kat'lslndcn cvvel s<:nnayel olrkete l§tlraki taal hüt e
denlerin his.!:elcrini ahara dc~T ve ferait etmeleri lncmnudur. 

Yeni Ma.ddc: 9 - $irkc:tln te~ülü kat'islndrn sonra sennayenin mütê.. 
baki taksltleri meclisi ldarece tayin olunacak zarnanlarda §eralti mukarrere. 
ye tevflkan mulrnss<itan veya def'atcntahsi! olunur. 

hbu talepler ~irket merkezinln ve subelerinin bulundugu fiChir gazetc~ 
lerinden birindc ltlaknl on gün evvcl ilân edihnek suretile icra olunur. 

!;;iirketin te,,ek.külü kat'fsinden cvvel sennayei slrket.e istirakl taahhüt e_ 
denlerin hlsselerlni a ha ra devr ve fern etmclcri rncmnudur. 

Eskl 26 nc2 ~f.Wde: - Mecfül ldarc âz:i~1 ( .. .... ) müddet içh intihap o
lunurlar. Bu rniiddetin n!h.ayetindc ilk meclisl id'lre tnmamen tccdit olunur. 
Onèan sonra ilk . .enelcrde k lr':i ile bi!âharc k1dem itibarile hcr st-ne üçte bi
ri ç1kar1larak yerlerine nharlar1 intihap ve tayin kllmacaktir. Su kadar ki, ç1. 
kan âzasmm tekrar i11t'hab1 calzdir. 

Yen! Ma.ddt: 26 - Merli~i idare âzas1 üç Eenelik müddet için intihap 
olunur. Bu müdd<>tln nihayetinde !lk mecllsi ldarc tamamen tecdit olunur 
Uk meclisi 1dare â«allg1 her hangi bir ~ekilde inhilâi eyledlgi takdirde ycrlcri
nc intihap ed1lecek zevat scleflerinln milddetlerini lkmal ~cekleri gibl tlk 
meclisi idare müddetinl'e vazifesine de ·am edecektir. 

Ondan sonra ilk ~enelerdè kur'a ile bilâhare k1dem itibariyle her sene 
üçte iiri çikartlarak yerlcrine ahr.rla •1 intihap ve tayin Jalmacakhr. $u ka. 
dar kl, ç1kan âzanl.n tekrar intlhnb1 cn:zdir. 

E_ki 28 ind madde: - Meclis i idare her sC'ne 1\1.as1 meyalllndan bir re•s 

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

Muhamrnen bedellerilc nùkiar vc vaSl!lart asapda yazih iki grup n;31· 
zeme her truP ayn ayn ihale edilmck üzere (13/10/1941) paznrtcsi gûnil 
hizalannda yaz11l saatle1de Haydarpaiada Gar binas1 dahllfndekl komisyoll 
tara!J.nd .. n açlk eksiltme usullle satm almacaktlr. 

Bu Ise ginnek isteyenlerin her er..ipun hizasmda yaz11l rnuvakkat te
nùnat ve kanunun tayin ettigi vcsaikle blrlik!e eksiltme günü sm1tlnc kJdat 
komlsyona würacaatlan lâz1md.1r. 

Bu i<e ait ~artnameler komisyondan par:wz olarak dailltilmaktadJ..r. 
l - 1000 kilo Toz ni$ad1r: Muhammcn bedeli 950 lira muv~kkat tenû• 

.:iah (71) lira (25) kurus olup eksiltmesi sant (14,30) on dort otuzdad1r. 
2 - 500 kilo Kahp Ni~ad1r rnuharnmen bedeli (300) lita mu·.akkat 

temlnah (22) lira (50) kurus olup ek.siltmes.i saat (15) onbe~tedir. (8628) 

Yüksek Ôgretmen okulu eksiltmB 
komisyonundan : 

Nev'i Mlktan Tahmln fiat1 illc temina1 
Tayyôrlük kumas 188-210 met.re 610 96 08 

Mantoluk ku.rnas 60-80 c 525 31 50 

. 

Yukartda mlktar1, tahmin bedell ve ilk temmah yazl11 kumaslann 10/ 
10/941 cuma günü saat 10 da açlk eksiltmesi yap1lacakt1r, Ïsteklilerin oe.rt
nameyi gônnek ve Ille teminab :yatmnak 1çln Okul Îdaresine ve ekslltfll8 

günü de Ticarct odaslntn yeni yll ves!kast ve ilk teminat rnakbuzu ile bit• 
likte i;ozü geçen kornisyona müracaatlari. (8467) 

VEFA BOZASI ÇIKTI 
ve bit- reis vekili intihap eylcr. Reisin veya vekilinin bulunmadlg1 oelselerd8 
riyaset eLinek üzere âzadan biri o içtlmaa mahsus olmak üzere meclisi ida• 
rcce muva:k.katep reisliiie intih.ap oluaur. Kâtiplik vazi!csini lfa etmek ùzcro 
mecl~i idarc âzas1 meyanmdan vcya harlçten biri intihap olunur. Riyasct veza• 
lf1 reisc meclis cclsclerinde intizam1 ve müzakc:rahn muntazam zaoptmt temiJI 
ve hcyetl urnwniye içtimalar1na riyasetetmekten bn~a hiç bir hakk1 iekaddUJtl 
bah~ctm,..z. 

Yl'lnl ~L1.ddl': 28 - Meclisi idare her senc âzas1 mc-yanmdan bir reis 111• 
tihap eyler. Reisln bulunmnd1i!1 celseJerde riyaset ctmek üzere âzlldan blrl o 
içtimaa m ali.sus olmak üzcre muvakkat reislii!e intihap ohlnur. 

ReUic huzur hl1kkmd:m yrl olar:.k ve umumi l1eyetço tasvip edilccek bÜ' 
mailll tnhsis cdilebllir . 

Bu takd.rde vcrilecck tabsisntta u:numl rnasratlara ithal olunur. Kâtlp!ll< 
vazi!csini i.!a etmek üzcre meclisi idare âzasi mcya!'füdan vcya hariçtcn birJ 
lntihap olunur. Riyaset 'll'czaiii ise meclis celselcrindc intlzam1 vo müzake-
rattn muntnznm 7.2.phm tcmin ve heycti umUl"liye içtimalarina rlya~et e'.mClr· 
ten baska hlç blr hakkt tekaddüm bah.,etmez. 

Eski 34 üncü J\fadde: - Meclisl idare halz oldugu ik.tidar ve •alàhiycllcrlll 
blr k1sm1n1 umur vc muameiati cariyenin tcdvfrini ve ittihaz ettîgi kararJa· 
nn tatbiki âzastndan blr veya birkaç1na te!viz edebilir ki, bu zevata murnh• 
has âza denir. Murahhaslar müteaddit Ise ekseriyeti ara Ile !ttiha21 karar e• 
der Ier. 

Murahhas fizaya vcrilecck vezaif ve salâhiyetler ve ücretler mccllsl jda
re tuafmdan tayin olunur. Bu ücrctler masar1fl ummniycye itbnl olunur. 

Yeni MIMlde 34 - Mecllsi idnre halz olduiu lktidar ve salâhiyctlcrill 
bir k1sm1m umur ve muamelât1 carlyenin tc<h·irlnl ve ittlhaz etUgi kararla• 
r1n tatblltinl âzasmdan blr veya blr kaçma tefviz edebillr ki, bu zevata inti· 

fahh:is 5z;i deniz.Murahhaslar mütruiddit ise ekscriyeti ara ile ittihnz1 knrar e· 
derler. 

Murahhaslar mütanddit oldugu takd;rde bunl:mn salâh.lyetleri dereccsW 

1 ye bu s:ilahiyetlerin sekli ist!.malini rnec!isi idare tayin edcr. 

E i 75 lnci ma.dde: - Sc·nelik temettüntt snflyc blrinci hlssci tcirettili.i~ 
tamamen tasviycsine k.ifayet etmedigl takdirde yalntz. mevcut tcmcltü tevi1 

<'.Pilir. 
llls.~dardan hiçbirl mütc:bakismin ~lrket ~enm1yeslnden lkmaJ ediJmes!Jll 

vcya mùteakip seneler temcttüabndan evvelce tcdiye edlimiyen mJttarin tedi· 
yesini talep edemezler. 

Yen! M:t.tldc: 75 - $irkctin masarifi umumlyesl, müesslslere ve mccHsl 
idareye tahsis cd!len yüzdeler ve muhtelif amortisman bedellcri vc hcr t:cricl 
h~abiyc nihayetlnde ~rket memurin!n::len mesa'i fevkalâdesl gorülcnlere M 
maa~ miktarm1 tccavüz etm!yecek sekilde idare m~clis nec münaslp miktar• 
da tayin olunacak ve rnararifati urnumlye gcçinlccck ikramiyeler g!bl ~frkcl· 
çe tediye ve tetriki rnecburi olan mebalig !jlr!tetin hesap sencsl ni!wyeti.11d6 

tanzun olunon senclik mevcudat ve muvaz ne de!terindë tesbit olunan n5· 
stlatmd;:;n badcttenzll baki k;ilan miktar temettüat1 sa!iyeyi te~kil edcr. 

Bu suretle hâs1l olacak temettüah saiiye hissei tcmcttü olarak his!'C sC" 
netleri eshabtna tevzi edilir. 

3 - istifa ctmlil olan id:ue roccllsi âzas1 yerine seçilen âzantn memuri• 
yetlerinin tnsdiki; 

4 - Îùarc meclisl reis! ile mürahhas müdür vc murahhas azaya veril~ 
mcsi idare meclisin.ce kararlastmlnu~ ol:m ücretlerin tasvibi; 

5 - Idarc meclisi reisi Ile murahhas âzaya sirkeUe dogrudnn do1:ruY~ 

vcya bikns1ta ticar1 muamclelcrdc bulunmnk ve tütün ticarcti ile !~tig~I 
etmek üzere mczunlyet itas1; 

6 - Miirakip tayini, 

Bugün bahis mevzuu olan dava, 
Anglo • Saksonlar 1çm o kadar 
mühim ve hayatîdir ki, bunun leh. 
te halli için ihtiyar olunm1yacak 
fedakârhk yoktur. Bütün küçük 
memleketlerin bu hakikati bilnu.-. 
leri faydasu: saytlmamahdar. 

Finler notalarmdn, Ingiltere ile 
o;ulb münasebetlcrini muhafazn 
arzu unda olduklanm soylüyor _ 

lar, tngilizlcrin de samimi dü§Ün • 
celeri Iiu oldugu tnsavvur oluna • 
bilir. Siyasî zaruretleri ve bunlan 
dogurabilecek garip durumlan ol. 
dugu gibi kahul etmek Iâz1mdir. 

Marmara Üssübahri K. Sat1nalma 
Komisyonundan : Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas1 4 Birincite~rin 1941 Vaziyeti 

Geçcn ytl Finlerc yard1m edil -
mesine mâni olan Almanya, bu· 
gün Helsinki ile elele degil roidir? 

Büseyin ~ükrü BABA."'J 

Türk Bayanlar1 
Bjçki - Diki§ 

TERAKKI YURDU 
Biçki ve dik~i hl.Ç bll:miyenle. 

rc 9, bilcnlere 6 ve diki§i bilip ma. 
kasdar ohnak 1stiyenlerc 3 ayda 
bütün incelik ve teferruatile esas. 
li surette ogretir. Tasdikli diploma 
verir. Talebe kaydma ba~lannu~tir. 
Cumartesi ve Pazardan rnaada sa
at 9.12 ve 14.17 ye kadar her gün 
müracaat olunur. &yoglu Altm. 

bakkal Babil caddesi No. 63· 

ZAYÎ - istanbul Înh!sarlar ldaresin
êen alm1~ olduium 600 num rah Ekls. 
perllk elliyetnamesinl zayr ettim. Ye
l!!sinJ alacai:Jmdan mezkùr vcsi.kanm 
ti!ikmil olmadtgl ll~n olunu.r. 

1 
Halil Vehb1 Akgûl 

ZA Yi MÜIIÜR - Ziraat Bankas~ 
dakl Tasarrut hcs:ibunda kullanchiun 
rnUh.rümü zayi eltim Yeniglnf kazd1ra
ca~mdan zayl mühriin hükmü yoktur. 

Ziya Kakavan 

Sahibi: E. i Z Z Ë T. Ne§riyat 
!:;1rekt0rü: Cevdet Karabilgin. 
Basùdlg1 yer: •Son TelgraI. 

Af&tbaas. 

Cinsi Kilo su Tekli! olunan Tcminati 
!lat Lira K. 

Kôselc 5000 427 3202 50 
Sari vaketa 3000 -145 2002 50 

1 - Yukanda cins ve mlktan 7az1lt iki kalem kundura malzemcsinin 
16/9/941 günündc yap1lan pnz.arhgmda h.zalarm:ia yaz.h teklif olunan fiatlar 
yüksek g'küldil{tündcn yeniden pazarhk .a cksiltmoye konulmu~tur. . 

2 - Pazarllk 11/1 incitczrin/941 cumartesi gümi saat 11.30 da lzmitte 
tersane kap1smdaki komiFyon binasmda yap1latr.kt1r. Bu malzeme blr veya ay. 
n ayn talipler lha1e cdilcbilecegi gibi ~artnamelerl de bedelslz olarak kornis
;yondan almabllir. 

3 - Pazarhga 1$tiràk edecck istcklilerin b:1 gibi isl~ri yaptlklanna dair 
ticaret vesikal rm1 ve hi?.alartnda gos;erllen tcminatlarile blrlikte rnuayycn 
gün ve saatte kor:iisyona müracaatlan. (8887) 1 

Mctrc mikâbma 6 lira fiat w.nmin cdil<'n 1000 M3 Sultançittligl kumu 
14/10/941 sah günii saat 11 de pazarllkla satm almacakhr. Sartnam!'$i hcr 
gün komlsyonda gôrülcbilir. Muham•nm fiah alti bin lira olup kat'! temi
natt 900 llracLr isteklilerin belll gün \ c saaite Fmd1kl!èa satin alma komis-
yonuna gclm~leri. (8936) .. 

A k t 
Kasa: 

/ùllD: Sa1i kilo&n.JP 
Banlmot • 
Utakhlc . 

1 t 

72.604,628 

Dahildeki l\fuhabirler: 
'l'ilrk Liru1 • 

Hariçtekl Muhablrler: 
Altm: Saf llciloir.m 10.317,559 

AHma tahvW 11.abll ll!l'belt lili'...U.
W' Di'°'" dovizler ..._ borçlu JDirt8' 
balciyel"rl 

Ha:tine Tahvlllerl 
Deruhte "<i.ile.n cYl'Ùl ukdlJ'e 
ltartlh&i • • • • 
Kanunun 6-8 ci maddeler'.ne tevft
kan Huine tara.fmdan vW ted17at 

Scnedat Cüzdam: 
'l'icarl SeneU er • 

Esha:n ve TahviHlt Cüzdan1: 
A • Deruhk edilen evrakl naW• 

7enin ltJu·11h.l1 eshnm •• tall
villt (iUb&rl klymetle) 

Saray Burnu hastahanesi için n$agida y;,ztlt i.Jd kalcm fo~c maddci;l 
10/10/941 cuma günü hiza:annda gosterilen saaUerdc pazarhk11 satm ah
nacak:lardlr. $artnameleri h.?r fiin ko.nisyonda gorülebilir, lsteklilerin. belli a 
tün ve muayyen saatlerde Ftndikltda satmalma kon•,;yonuna gclmelcri. • Serbest &ha.m ve TahvilAt: 

(8938) 
Cinsi Mlktan Muh. bed. Kat'l Te. Pazarhk zamani 

Kilo L. K. L. :K: Saat D. 

Süt 5000 750 OO 112 50 10 30 
Ypgurt 5000 1600 OO 240 OO 11 

* Pazarhk günü talibi ç1kmayan a$a~1dn miktarlart y~z1h üç kalem saman 
15/10/941 çarsamba günü h11.alannda yaz1h raatJ,.•ùe pazal'l1kla sal1nahna
caklard1r. $artnameleri her .i:ün komisyonda gciriU(>b1hr istcklilerin tekllf e. 
decekleri tiata gôre kat'i 1.t'minatlarl ile blrltkte Jo'md1k1Jda ealmalma komis.. 
yonuna gclmeleri. (8973 > 

Cinsi Miklan Pazarllk zarram 

Saman 
c 

. ~ c ~ 

kilo S~at Dakika 

75000 
100\JOO 
100000 

10.30 da 
11 de 
ll.30 da J 

Avanslar: 
Altm ve doviz h&erlDe anm • 
Tahvilàt üzerine aV111111 • 

Huine,e !usa vadell·a ..... 
Huim7e :teO No. hl lwwU t6re 
ICllan altm karlWk1I •
Hi.medarlar • 
alu!lMl!f. • • • • • 

LiRA 
102.124.217,77 

6.780.245,
--...;:5;.;;0..;;7·;.;,772,~~ 

371.338,14 

14 51~.612,81 

<7159.365,67 1 

158.748.563,-

21 .764 266,-

279.827.947,39 

45.383.661,93 
8.311.443,46 

4.999,33 
5.772.641,78 ----

167.500 000,-

Lira 

1(19.412.235,07 

371.338,14 

'1.671.978,48 

136.084.297,-

279.827.947,39 

53.695.105,39 

173.277 .641,11 

4.500.000,-
11.599.298,40 

·-------· 
YekQn 831.339.840,98 

p a • 
Sermaye 
Ïhtiyat Akçesi: 

Ad1 ve fevltallde 
'lunwl 

1 t 

Tedaviildekl BanlmotlarJ: 
Deruhte edilen evrala nak~ 
Kanunun 8 • 8 inci maddelerine 
tevt.ibn Huine tarabDdan dll:t 
tedb'•t . • 
Deruhte edilen ""*' -win 
bùi7ffi. • 
Karw1ùfl tamamen altm olanli 
illveten tedavüle Yuedilen 
Reesltont mukabW 111ve1en W... 
Tiile vazedil•' 
Hazin~e 7ap1lan altm k&J"JÙlkll 
avans mukablli 3902 No.li UJ\1111 
mucibince ilàveten tedaTIUe • .-
dllen . • • 

)IEVDUAT 

Türk Llran: 
Altm: San JdloCranl 1 n, 1 ~o 

3850 No. lu bnuna am Hu.ilMJe 
acilan nana mukabW W.dl oi... 
ne a1tmlar: 

Safi ldll>C'UD ~5.541,930 

Dllvi2 Taahhüdaù: 
Altma tab"111 kabll d&ttzler 
Dlter dovi&ler ft alacûll IOlrillC 
baJô7elerl • 
U:uhtelif. • 

LiaA 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

21.764.266,-

136.984.297,-

1,7.000.000,--

2:Kl.OOO.OOO,-

94.000 000.-

'12.937.563,43 
1.233.782,03 

78.124.167 ,90 

27 .814.693,07 

Lira 
15.000.00C,-

13.622.019,15 

497 .984.297,-

74.171.345,46 

78.124.167,90 

27.814.693,07 
124.423.318,40 

------y-.-.. -.. --1--:8::31:-:.3::39:-:.8:40;;-;;,i 


