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Dl.K.KAT TAKVIM 
Her yerde Gaz(lteye Y1l 1941 - Ay: 9 Gun; 268 

on terllen 25 - Eylûl - PLRi;>EMBE 

3 e\"rak reri Ruml: 1357 - EYLÜL 12 
verilrnez. Hier!: 1360 - Ramazan 3 . 
Son Tel&Taf Matbaa11nda Banhr· Kuruttur 

.J 
. ,- - " 
Italyan1n sulh L 0 n d ra' 
istedigi riva yeti 

Ruzvelt 
·ve Knoks 

etraf1nda 
Mo.1htelil cephelerden tet
kik edince, fU zamanda, 
Kral Viktor Emanuele at
ledilen 11ulh tavassutu ta
lebi pek akla yakin gel-

Müttefikler 

aras1 konfe. 

rans1 topland1 
miyor. Bu iti~arl~, ~amim~ 1 Sovyet Elçisi Maiski 
bartf temenniler1m1:e rag 
men, o haberi ciddi ve e· beyanatta bulundu 
aaalr telâkki edemiyoru:. 

Ya.zan: Abidin DA.VER 

fE5) ir IA>ndra telgraf1na gO.. 
19) n, italya K.rah Viktor 

Emanuel, Papa vas1ta. 
sile Amerika Cümhurreisinden 
sulh tavassutunda bulunmastru is· 
terni§; Ruzveltin Papay1 ziyaret •
den 'llÜmessili, bundan, ttalya K.ral 
hancdan1nm harbin geni~lemesin. 
den korkmakta oldugunu anlam'§; 
yâni Kral, Amerika barbe girdigi 
takdirde, ftalyanm Alman boyun.. 
duruguna ginnekten kmtulmas1 
ihtimallerinin bü>bütün ortadan 
kalkacag1 mü talcasmda imi§. Kral 
Viktor Emanuel tarafmdan ileri 
sürülen fikir, ingilterenin arazi bü· 
h.inliii!üne riayet edilmesi ve in.. 
gilizlerin Avrupa i~lerine ber tür. 
lü müdahaleden feragat etmeleri 

Elçi diyor ki : 

Harbe dahil olan 
devletler kuvvetle-
rini birle§tirmelidir 

1 

Albay Knoks 

Rusyaya 
yard1m 
lngilterede 

"Tank yeti§ ti rme 
haftas1,, bütün faali
yetile devam ediyor 

Londra, 24 (A.A.) - •Sllvyet 
Rusyaya tanK yeti~tirme haflas» 
mn ba§lang1c.n.~a harp malze.11esi 
imalât nezart t Jill' gclen ilk rapor
lar rand1manm ingllteredeki bü. 

Beyanatta 
bulundular 

Bahriye Naz1r1 

" Vazifemiz, Ameri
kay1 harpten u z a k 
tutmakt1r,, dedi 

1 
Quincy: (Massacbussetts) 24 (A. 

A.)- cMa.15aehuœet16> zuiilisuun 
deni~ in.dirilmesi münasd:>etile 
bir nutuk irat eden .Al!neriika bah .. 
rrye na.zir1 A>bay Knaks, Rus cep.. 
hesinde cereyan eden son hadise
leria:i cSovyet za!erinÎin urek bir ih 
timalinh g&terdi~ini sôylemi~. 

Knolœ d~ir ki: 
Ru9)"3.da'ki zayfat tarihte 'hiç b!r 

harpie misline tesadiilf edillrnem~ 
(Dnwn!Siineii--) 

"'"' .. •• . 

~ark cep'besin.den resimler: 

Sovyet tebligi 1 

Îki ayda Alman 
zayiat1 2 milyon 
300 bin ki~i 

KIEF'DE 

Almanlar tarafmdan igtinam edile n iki agir Sovyet topu 

VAVEL 
nerede? 
Bir habere gore 

Alman tebligi 

Leningrad'da 
muharebeler 
~iddctlendi 

CENUPTA 

fikri imi~. 

Bu haberi hayli kari~ik ve garip 
buldugumuzu siiylemekten kendi. 
mizi alam1yoruz, Evvelâ, Mihver 
namma harpie oldugu gibi sulhte 

J tün imalât rckorlarim lurdl,!i.m 
i gostermekte<lir. 

Orta !ngi!teredeki tank fabrika· 

Almanlar 30 
bin olü biraktz 

Kafkasganin 
müdaf aasinz 
hazirlamak 
maksadi ile 

Rus ordusu 
I inhilâl edigor 

SovyeUerin Londra Büyük 
Elçisi Maiski 

de, ilk siizü soylemek haklu, Ïtal· Londra, U (A.A.) - Müttetiklerara
yanu1 dcgil. Aln1anyan1n bilin. s1 kon!er~nsuu atan Eden demistir ki: 

k d. Al u·h · ü Gec;en 12 Haz1randa son toplanti-mc ·te ir. manl·a, ,u1 \'Crin, ç, 
1. p kt · l'deri mlz esnasmda, U:.raf1m12dan aktedilen 

Li a ID ve ~ye!11 n1zam1n • konferansm neticesi olarak me.sa! çer-
me\·kiindedir. Italyan Kralintn, tevemiz.in bir k1smln1 te}kil edebilecek 
Almon De\·let ~efi nam1na Ruz. }olan yen; bir h;bitl'i,i sofhas1 açabiJece. 
\'eltin tavassutunu istemi§ olmas1 gimizi ümit ettigirni \'e bu sayede z.a· 
akla gelebilirse de, bugünkü vazi· Cerin istirual edi1ecegini ve zaferi mil
ycttl' Almanyanm s•.ilh istemesini teakip sulhc vanlacag1ru stiylem1ihm. 
icap ettiretek hi~bir sebep gürii. Mütte(1kler n mùmec:sille_ri bu .. yol~a ; 
le c ekted. ir Alman ordulari ihzarl m hiyette blr !aal.yet gostcril-1 

m m · .. ,., d kl ' ditîni mü~ahedc ede-:eklerdir. 
So,·yet Rusya)·i inagl~p e ~ce e. Sonuncu fonferan~1m1zdan bir.i 
rini ü1nit edebilecek b1r vaziyette. f::Onra llitlcr mutad tabiyesini totbik 
dirler. Almanyan1n, ancak. ~a.rkta cderek haber vermeden Sovyctler Bir
kat'i neticeyi elde ettikten sonra Ugine taarruz etmi$1ir. 
bir sulh teklifinde bulunmas1 ,... (Deva.rru 3 üncü say!ada) 
rid ve muhlemel gorülebilir. Bu iti • ...,.. • • ""· • • • • • • • 
barla, §li siralarda, Almanyanm. B ul gari stand a k i 
ita\yan Krahni, Runeltlen ban~, 
lava5'utu istemiye te~vik etmi§ oL 
duguna ihtimal vermek giiçtür. 

italyan K.ralmm. keodiligioden 
boy le bir te§ebbüste bulunmu§ ol., 
masi ihtimali ise, pek zay1fhr. ttal. 
Ya, olsa olsa münferit bir sulh yap. 
tnak istiyebilir; fakat bugün için, 
gèirünü§e güre, italyanm münferit 
sulh istemesini icap ~ttirecek bir 
vaziyet de yoktur. Boyle bir vazi. 
Yet, ancak, italyanm !;iimalî Afri. 
kada degil, nefs ita\yada kat'î bir 
maglûbiyete ugr1yarak Fransanm 
1940 Hatlran1ndaki nziyetine dü~
mesi, yallut da dahilde büyük bir 
ibti\â\ çikmasile mümkün olabilir. 
IIa\buki ortada biiyle bir !!"Y yok.. 

Rus para§Ütçüleri 

Dahiliye 
Naz1r1 

----<>---

Bu haberleri 
tegid etti 
-0--

lur. ltalyan ordulari, !;iarki AfrL Sofya, 24 (A.A.) _ Rus paraiülçü
kada mailûp edilmi~ o)makla be. lcrinin Bulgaristana günderilmesini pro 
<aber, !;iimali Afrikada Almaolarin testo eden Bulgar notasl haklunda Tass 
Yard1milc he-nüz ~l1s1r budutlar1n· ajan11 Ru~ para:.:!_itçülerinin a:Onderil-
dadirlar. Sonbaharda, 'bnrada ge. digini te~zib etmektedir. . .. .. 

Bulgarlar hiç bir teca
vüzî emel beslemiyor 

Çen kif oldugu gibi maglûp olsa. Buglin Bulgor ga1.~teler1, para~utçu

lar dabi bu ital a 1 müoferil bir !crin yanlarmda bulunan eiyanin •~ 
' . ' y y .. l:iiTnlerin1 basm1~lard1r. Cep tenerler1, 

•ulh talebtne mccbur etmemek la-1 tabancalar, bisküitler vesaire, ber Sov_ 
l•mdir. Îngiliz ordu\ari, ftalyala (Dev:r.mi 3 üncü saylada) 
Ç1k1p orada ltalyan ordusunu kal'i · • • • • · • ..,. • 
hir maglûbiycte u(:ratmad1kça ve. fspanyadan gelecek 
Ya ltalyada isyan ve ihlilâl ç1kma
dikça bu memlekclin miinferit bir 

stulbe talip olma 1 beklenemez. Ni.: Bir Al man ta
ekim. geçen k1~. ital~anlar Ak· 

denizde, !;iimali Afrikada, !;iarkî k 
t\frikada ,.e Arnavutlukta maglf1p QrTUZUnQ QT~l 
01duklari haldc, münferit sulhe ta. -o----
lip 01mam1~1ardir. !;iimdi isc 1r•çcn Cebelüttank'1n mü-
k1§a nazaran, Balkaolarda, !;iimali dafaa tertibab 
~frikada vazi)l'ticri daha iyidir. 

talla, asi\ harbi, keodisinin degil, kuv vet len di ri li y 0 r 
t\lmanyan1n kazanacagmt bilmek. 
ledir. Londra, 24 (A.A.) - ispanyadan 

Îtalyan dcvll't adamlari, Alman. gelecek bir Alman taarruzuna kar
Yaya ragmen, mün(crit sulh yap· si Ccbclüttarikin müdafaasm1 mü
~l<ia.ri takdirdl'. memleketlerinin him surette arttira~ak istihkâm

ellu Fran,adan daha fena bir ,... lar tamamlanmak uzeredir. Kale. 
liyete dü~ccegini bi!irlcr. Çünkü ye karadan gelmiye t~ebbüs ede. 
: •aman, lngi\terenin dü§manhj(1. ce~lere yaln12 ye:deki Ç?~ gen.§ 1 

8 Alnian\lan1nki de inzimam cde- mudafaa ~ebckesi ile degil, aym 
••ktir \le bu mlÏnferit •ulh, italya-1 zarr:anda yüksek kayalar arasma 
r.a ~iiçbir ~ey kazanchrm1yacak; hi- ycrle§tirilmi~ te>plarm ateyle de 
· . 1"s pek (ok ~ey karbetlirecek. · mukabele edilecektir. Bundan bll§
~r. nu, ttalyamn maglûbiyeti ka· ka. b"1yük Akde~iz !ilosu da bu 

U\ etmesi demektir ve Kra\ Vik. mustahkem mevk1de bulunmakta
(Dttaau 3 üncù u.r!Ha) d1r. 

(Devam1 3 üncü sayfada) ... . .... ...... ~ . . "'\ 
YENI IRAN 
KABÎNESÎ 
Dün Mecliste 
itimat reyi ald1 

MECLfSTE 

~ahsî serveti ve mü
cevherlerin vaziyeti 
anla§1lmadan 

Eski f&h1n Iran
dan ayr1lmas1 

tenkid edildi 
Gelen haber!ere gore, yem iran 

kabinesi programm1 parlamentoda 
okumu§ ve itimat reyi alnu§tir. 

Kabine program1mn müzakeresi 
münaSebetile soz abn DC§ti ismin. 
de bir mebus, sab1k !;iahm memle
ket di§ma gitrni§ olmasm1 bahis 
mevzuu yaparak: 

«- Rtza Pehlevînin memieket 

Dii Gol 

General 
doGol 

Hür Fransiz 
1 te~kilâtinda 
geni bir degi
~iklik gapti 
Millt bir komite 

te,kil edildi 

Komifenin oayesi: 
Fransay1 kurtarmak 

d1§mda kendi ad ma~ attrd1gi para. Londra, 24 (A.A.) - General 
!aria saltanat mücevherlerinin va- do Gol hür Frans1zlar taraùndan 
ziyeti anla§ilmadan memleket di. yeni bir millî komite t~kil ~dildi. 
§ma çikmas1 dogru degildi. ~ini dün bildirmi§tir. Kom;tenin 

Demi§ ve yeni Hükümdar tara- kimlerden mürekkep oldugu bu. 
fmdan tran milletine devredilmi§ gün ilâ.n edilecektir, Komite bü. 
olan 24 milyon re~· alin m.en§ei hak. tün dünyadaki salâhiyetli Frans12 
kmda baz1 sualler sormu§tur. (An- makamlann• b!msi\ eden 8 veya 9 
kara Radye> Ga~etesi). I âzâdan mürek.kep ol~caktir. Yeni 

!RANA VERILEN YIYECEK , komite, kanunuesa~., mucibince 

Londra, 24 (A.A.) - lngiliz ve (Denml 3 iincü •Tfada) 

ODESADA 

Rumen taarruzlan 
püskürtüldü 

MoskO\·a 24 (A. A.) - iBugûnk:i 
ügle tebligi: 

23 ey\û\ gec<.-si k1taatim1z, bütün 
cepbe boyuoca harbe devam etrn;~ 
j 1erdir. 

Moskova 24 (A. A.) - Sovyel 
>Stih'barat bürœu, ~ag1daki gecc 
yaris1 te'bligini neye::mÏzjtir. 23 ey 
lûl gece..•i k1taat1m12, bütün œphc 
buyunca dü~ana kal"§l hal1P el. 
m~erdir. 21 eylûlde dü~arun 53 
layyaresi tahri,i edilmtçtir, Bunla 
no 28 i hava mUJharebelerinde, 25 
i de tayyare mcydanlarmda tahrip 
edibni{tir. 16 tayyare kaybetti.k. 

AùMANLARIN KiYEFTilKi 
ZAYlATI 

Londra 24 (A. A.) - Mœlrova 
radyœu Al:manlarm Kiyef etralm 
da 30 bin ve Oesel adasi muhare. 
ibelerinàe de 14 bin k~ Jui.~'bettik
lerini 'bil.dirmektedir. 

ODESADA OOMEN 
TAARRUZLARI 

Tiflise gitmit 

Diger bir haberde 

Londrada oldu
gu soyleniyor 

Mookova 24 (A. A.) - Odesadan Vavel 

~elu:n •kahramanca müdafa.as1 ha:k Nevyonk 24 (A. A.) _ United 

' HARKOF 

J 1er i kollarim1z bu 
~ehrin onlerine vard1 
Berlin, 24 (A.A.) - Alman u

mumî karargâhmm tebligindc dün 
Kiyefin ~arkmda ba§ka Sovyet cü
zütamlannm da imha edilmi§ oldu. 
gu <:aydedilmektedir. Dü§rnan kuv 
vetleri.n.i.n bakiyesi iki cep 1~inde 
mahsur kalm~ olup bunlarm da 
birkaç gün içinde tamamile imha 

'edilmesi beklenmektedir. Tan r .. 
relerden alman fotograf!ardan, 
d~man saflar1 arasmda karga§a· 
Wc: çiktig1 anla§ùmaktadl.I'. 

LEN1NGRAD'DA 
Berlin, 24 (A.A.) - DN.B. ajan. 

smm askerî kaynaklardan ôgren· 
digine gôre Alman k1t'alarmm Le. 
ningrad onündeki hareketlen 23 
Eylûlde de muvaffalnyetle dernm 
etmi§tl:r. 

Siddetli mubarebelerden sonra 
Alman kit'alar1 istihkâmlardan bir 
Jasmm1 daha ele geçirm~lerdir. 

(l>eTama 1 üncll ayfada) 

• . . ........ ..,,.,,.., ... 

kmda Tas aiansma gelen bir r~or . Lo dr d ;<J<., 

1 , "'· h"' 1 p,..,,.. "J&TllSJ.lllJl n a an .,...en. ~ da Ramcn cr.n ml.W<e.rrer ucum a . . .. H' dist nd lti i-~T Clodius'ün 
nnm ~cndilcrine ag1r izayiat verdi 1 digme go:e · m a a· ...,.;• 12 
·i k 1 d <l'ld' - · Lild:i.r'"- ... ~ kuvvetleri b~wnandam general ~ 

ri ere ar c 1 1g1 "' '""'''"e- V 1 Ti.fi' • 1 t tm.i""' . ave JS e muvasa a e i ... 1r. 
dir. MOSKOVAYA HAVA Seylendigine gore ~avel Kal;k.as. ! 

HÜCUMU ya mmta.'<.36UUn m'iidafaasm1 ha. I 
Moskova 24 (A. A.) - Tas ajan. zirlayacakbr. 

s1 bildiriyor: 
Geçen geœ Alrnan hava teçclr

küllerine mcnsup bir talum tayya. 
reler Mœkovaya bir hava alnru 
yapm1ya t~elfuü.s eflm~erdir. 
[)ü~an tayyareleri, lbataryala. 

nn ve Se>vyet gece avc1 tayyarele. 

Türkiye 
Segahati 
Hiç bir siyast 
maksada isti- ~'i 
na t etmemh;tir ~ 

(Denmi S llncü 1a1t.wla) 

MADDELERt l milleti t.emsil bakk1na malik bir 

(Devanu 3 ÜJ>cü •rfada) -------------------------

United Piress ajansu11n ilâve et 
tigine gëre, 1ran demiryoll:innm 
tamir edi:Mrnesi, strateji'k bir ebem ~! 
miyeti ola.n SovyN petrol kuyula
rrm müdafaa etanek için belki de ~ 

bir Îngili.z heyeti se!eriyesinin ~ 
Sovyet Rusyaya gonderilecegini 
gôsternnektedir. 

VAVEL LONDRAIDA MI? 
BERLÎN ~~ 

1 
1 1 

~1 Diger bütün haber- ~'I 
Londra 24 (A. A.) - Zannedil. 

digi!lE gore Hint ordulari ~u
(De,..,,.. 3 üncü ...,rada) .. ........ ,,, .. 

Bir ~ah1s, Türk 
va tan da~l1g1n -

dan ç1kar1ld1 
Bir doktorun da iskat 

karan kald1nld1 

:
1 leri bir kere da ha !! 
~: katiyetle tekzip etti ~ 

Berl.n 24 (.\. A.) - Yar1 resrni 
bir kaynaktan bildiril.yor: 

AJman salâhiyet\i mahftllerm
de îU nokta,ya bir lœre daha i§<lret 
Iüzumu hissediLmekted;r ki Colo
di<us, TfrI'kiyc ile münhas1ran 'ktr. 
sadî müzakerelerde bulunmaga 
memur edibni§tir. Binaenaleyh 
kendisine gûya siyasî bir , . .,, re 
te\"<li edilmi~ bulunduguna dair 
mus1rrane dola.~&n '!"Yialar tama. 
men e-~ss1?.d1r. 

Vui3·etleri 1ran parlamentosuncla babis mevzuu olaa Iran buinesiDclen: han Hükümdarlik tati 

Ankara 24 (Ï.kdam muhabirin
den) _ lstanbuHu Nâz1m Kirda
rm, izin,;'.z olarak b~a labiiye\e 

ge9111"sinden, Tünk vatanda§h~m
dan 1skah ,.. Anikara Nümune 
hastahanesi sa'bik operafor muavi. 
ni Doktor Yahya Rifat hakikrn<la 
.l{i iskat !karannm yabanc1 meml-e. 
ketlerde iken suihali gorülmedi
ginden kaldmbnas:, Heyeti Ve.kile 
ce kararu3§t1. 

Tür~ ara~is:nden Ahnan a~J.tcrî 
ma'lze:ncs:n;n geçirilmesi mit.raa. 
desini almak malosad le Almanya· 
mn Türk'yedcn bir isteok e lmlun. 
dugu hak!kmda yap1lan imalar da. 
hi Berlinde bilihassa tekzi.b ediL 
mektrdir. Bun.Jar havay1 i(.;ad et-

(Devuru 3 incü sayfada) 
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Hazreti hammet 
---VE---

iSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 
r zTY A -- - --~ 
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Doktora guguk ! 
- Hangi doktora? 
Diyeceksiniz. Hangisme cilacak, 

dün beni muayene ve ufaktan te. 
Dedi. d.olmu§tu ... Ebû Süfyan, bu vazi. davi eden kulak, bogaz, burun dok-

Bakkallara petrol 
tevziati ba,ladi 

Ebû Süfyan, buna ùogrudan dog. yet kar~1s:nda art1k gurur ve ina... toruna! Üzerinize iifalar, be§, on 
ruya cevap vermeyi, gururuna ye. dm1 yenmi§ti. Nitekim, ashab1 gü- gün once geçirmi§ cldugum bir 
diremedi. Ba~m1 onüne egerek: zini arasmda, g0ren1'eri mebhut ve neùeden dolay1 sag kulag1m, biraz 

- ;;imd1ye kada:, §Üphem var- hayran edecek derecede ulvî bir tùcamr ve biraz da agrir gibi r0L 

~--------1 .. -----~---
Ba kkalla rda sab~lara emniyet te~kilâbn1n 
kontrolü alt1nda dün sabah hafland1 

d1. Fak.at.... edâ ile geçen Resulûllah EfendimL mu§tu. Dün kalkt1m, bu hastahk. 
Diye, dolambaçh sôzlere k.yam z~ d~ tema§a. etti~ten ::onra, artik / lann genç mütehass.islanndan hi. Her semtteki bakkaliye mag~ 

etti. hLSS1!atm1 gizlenuye luzum gôr. rine gittim. Adamcagtz, ber iki ku- zalarmda peraken.de olarak petrol 
Abbas, onun bu münasebetsizli. med1. Yanmda duran 'Abbas'a dO.. 1 ;.; b bo;.; . . sat~larma dün saba.htan itilbaren 

~· d ... nerek· a6 1ma, urnuma, 6 az1ma 1y1ce Of' . .. .. .. .. 
gme ayanama.u: . • 

1 
• balup ettikten sonra: Petrol is1 umum flliidürlugu 

- Yâ Ebâ Süfyan!. Sozü, ne u. - Ya Abbas ... Amcazaaerun §eV- 2 . de:;.;1 d di, . d' b b3§1arunI§tll'. 
t d K lb d km. i ket lt .._ k ih . - ir .§ey ,..,. e §un 1 en 

ia 1p uruyorsun. a m e , ve sa anao1, ço ti~am kes.. ~ kul • bu 1 d .t_. _ _.._ l _ _,,. ~t· 1· ""e "d" , .. - ·· 
betm . . sa6 ag1ruza, rnunuzun so e. ..., ... uvu v.u.BQI" 1 ~ mu ur ugu-lasa ve aç1k sèiyle. 1.§ 

Diye bagrrch. Dedi ligi vas1tasile biraz hava verece. ne ~iroe.ki per<clœnde eatll§lar i. 
Ebû Süfyan, menfi bir cevap Fak;t Abbas, derhal k~Janru gim, 0 kadar! çin tahsis edilen petrol mi:ktanru 

verdigi takdirdc, mij§kül vaziyete çatarak: Ve dolaptan ç1kard1g1 lâst!k pu.. 
girecegini anlad1. Ba§tn' onüne _ Yâ Ebû Süfyan!.. Sen daha vann (kôrügün) ince ucunu bur· 
egerek: hâlâ yanh§ dÜ§ilnüyorsun ... :Amca numun sol deligine yerle~tirdikten 

- Yâ Muhammet!.. 0 (Allah)a zademde gôrdügün hal, §evket ve sonra §imdi dedi: 
nasil inandur.sn, senin de onun saltanatm ha§meti degil.. Nübüv. _Ben havay1 verirken, yâni Iâs. 
(Resul) ü olduguna oylece inan- vet ve Risaletin azametidir. tigin yuvarlak yerinl s1karken, siz 
d1m. Diye, mukabele etti. guguk diy<eceksiniz. 

Demiye mecbur kald1. 1 Ebû Süfyan, hayret ve ha§yet _ Ne diyecegim, ne diyer.egim! 
Ebû Süfyan, §eh ri tahripten ve içinde kalmi§h. Bu muazzam ordu. _ Guguk, guguk! diyeceksiniz! 

halk1 katliâmdan kurtarmak için, nun, Mekkeyi bir anda altüst ede-

Îtfaiye takviye 
ediliyor 

Her vilâyetten bir it
faiycci staj gorccek 

1bildi~ i~ müdürlü,gü dre !buna 
gore tevziatuu y~hr. Pera.. 
.ken.de satl§lar her semtte -emniyet 
t~il.â'ti taraflJldan Joontrol edil • 
mekte ve ayni pbsm müteaddit 
ô.efalar petro1 almalanna mâni ol. 
maktadrr. Simdililk ber istiye. 
ne yarun kilio petrol verilr.:.ekte.
dir. 

Terziler de ih
t i k â ra ba~lad1 
Baz1 terziler 120 li
raya elbise dikiyor ! 

- Kime diyecegim, bu gugll!k-
Resulü Ekrem Efendimizden (a. cek kadar kudrete malik oldugunu lan? Belediye Reisligi itfaiye tE!§kiLâ- $ehrimizde 1srnarlarrna e1bise <li-
man) diledi. Ve bu rr:üjdeyi §ehir anlamI§ .. derin denn dü«ünmiye k b t ·1 · ihtik· k 

~ - Kimseye deg·n, kendi kendi.. tm1 takviye edip geni<=letmak üze en azl erz1 er1n ar yapma' 
halkma müjde?cmek için müsaade j ba~laffil§ti. Ve Resulûllah Efendi.. ~ ld·~•-1 00 ·1 · b nize! re yeni bir proje hazirlamaktadir. ta o UA ari teSbit L ffil.§ unun 
istecli. miz geçerken; .. · ak-:..- t kil. t k t.. Am d kt · h' k Aynca bazi itiaiye gruplarmm uzenne mur d>llC ~ a 1. on 

Ayni zamanda (Abbas) da Fahri - Yâ Resulûllah!.. Anliyorum - an o or, msan iç en- ibulunduklan lbina1ar da tadil olu- rolü bu sahaya da t~il etmi~tir. 
Kâinat Efendimizin kulagma egile. ki, hcr ""Ye muktedirsin ... Soyle!. di kendisine guguk! der mi? 1 lû b 

k ~- _ Canim kendiruz' e demeyin de naca!klardir. A d1gm11z ima mata gore u ter. 
re : Elindeki bu azametli ordu ile, men. ·1 .. t ·1 · 100 120 r 

Y • R 1· 11 h' B'l bana devin'. Beyog"lu itfaiyesi içi:n de yen;, zi er m~ en erine • iraya 
- a csu u a ··· 1 irsin ki bu sup oldugun Kurey§ kabilesini k1- " ·- b' k t lb' di.krrnektecf 1 H 1 

adam son derecede §eref ve ikbal racak rrusm?. - Pekâlâ! modern bir •bina itl§a oluna.caktll'. ir a e LSe ir er a -
h . . H lb ki M k D k l' t'k ko"ru"gu""n 0 ·· t aft -•-·t 1 ibuki bunun 30 lira kum8ll 30 lira ar1sidir. a u sen ek enin Diye, bag"trdi. er en o, tam as 1 1ger ar an to:=mI mem eke. d l 'ti-· h -·J:Ldi"' t kt'rde 

h . h. k. 1 b t . . . tf . l . - . . a el'Zl g1 esap '-"Ui g1 a L 
sa ip ve a imi o unca, u adam Resulü Ekrem Efendimiz, mâ- yuvarlak tarafm1 s1karken lien de . 1m1~ 1. a1Y.e er1 l'Çln Istanbul itf.a 1 elbisenin azârnî 6-0 - 80 liraya çi.k.. 
arhk bütün ~refini kaybedecektir. nah bir nazarla Ebû Süfyana bak. bagird1m: iy~1 bir nlimune ve mektep mah1. j masi icap etmekted.ir. Bu §ekiLde 
Onun hissiyatm1 tatmin etmek ti. Mcnfi cevab1 ifade eden bir edâ - Doktora guguk, doktora gu. yehnde lbulunacaktir. fahi§ fiatla e1bise d'ik<en bir rkaç ter 
için, kendisine bir imtiyaz versen uk' Dah·1· V k•t t' · ·i h ile b~1m sallad1. g · .... .1 iye. .e a.e mm emr. 1. e. er 1 zi yakalanml§tir. 
iyi olur zannederim. D kto k i~-t - beled tf d b ik Ebû Süfyan, Fahri Kâinat Efen. 0 ra gugu am.ma, iiS 1gm ' 1ye 1 a1yesm en . Ir 1§1 bu., s·1· . M 'f 1 V 

Dedi. d' . b h k t· d . . de b d l h . . · 1 l k b ' .. dd t avr1 aar1 memur ugu im1zin u are e in en cesaret 1çm n urnuma o an ava 1ç1m1 raya ge ere ir mu et staj go- Sil ' . 0 t k.. b .. • tm . Resulü Ekrme Efendimiz, ihti.. .. ,_ . . k . IVTI - ra oy a§ogre em 
aldi. Yürümesine devam ederek o- oy~ aca1p b1r tanda g1c1 lad1 ve recektir. Hal' G .. t rf' Sil' · M if yar amcasmm bu teklifini rcddet· un uner e 1an ivn aar 

medi: na yakla:iti: beni oyle bir ürperi§le ürpertti ki Bunlar memleketlerine donün. Memurluguna tayin edilmi~tir. 
- Pekâlâ .. biz, Mekkeye girer. - ~u anda KureY§lile~, senin oturdugum yerden üç, dort kart§ c~ <>r~laroaki i~aiyelerin 1slah1 i. Degerli ogretmene muvaffak1yet 

!:en .. Ebû Süfyamn cvine dehalet mer.hametine. muhtaçlir. Ôyle zan. I birden ziplad1m. Bereket ki bu gu. çm birer mualltm, mütehassis o. dileriz. 
eden ve orada silâh:m terkeyliyen n.ed1yorum k1. karabet haklarma guklu tedavi uzun sürmedi. Bizim larak çal~caklard.ir, 
(aman) bulacak .. (Jnun hayat:ma nayet edeceksm. Onlar;n sana yap. dordüncü ve guguklu s1çray1~rm1z.. R 1 Ortaokullarda muva.ffak 

tiklar1 ve yapmak istedikleri fena. omanyaya 11mar anan o~amtyan talebe 
dokunulm1yacaktir. dan sonra tedavi bitti; doktor geç- b d ·1 · • 'l' hklara ragmen nnlara, af ile mua- an &J ar gebr1 1ryor Orta okullarm son s1mf!.armda i. 

Dedi. mi§ olsunu bast:rd1, ben de: 
mele eyliyeceksin... Çünkü sen, Elektnk, Tramvay ve Tünel U. ki yil üstüs.te eleme imtihanmda 

Bu imtiyaz, Ebû Süfyan1 son de. Eyvallah' 1 insanlarm en lûtufkâr ve en âlîce. - · mum Müdürlü,:U tarafmdan Ro. muvaffak olarmyarak ta5dikname 
recede sevindirdi. Büyük bir me. Deyip bu guguklu tedavi·d~n 

nab1sm. "' manyaya ismarlanm1§ olan 800 alan talebeleroen hususî okullara 
ôerret ve memnuniyct içinde, der- Dedi sonra caddeyi tuttum! bandaJ·m Bulgaristan yolile getir-1 devaan etmek istive.nler ha.kikmda 
hal Mekkeye donmek üzere. Re. O C l KAYGILI " 
sulü Ekrem Efendimizin ç~.dmm CDevami var) aman ema tilmesi için mutabakat has1! ol. / Maarif Vekâletinin yeni 1bir >karar 
terketti. mu~tur. ilk partide 100 tane getir. venmesi beklenilmelktedir. 

Fakat bu adam, inamlacak bir ' 1 tilecekti.r. Bunlal.'dan 25 araba da- Lise ve Orta mektepler 
§ahsiyet degildi. Burada hayatni l "AHKEPlELERDE Ve POLI 5 TE J ha sefere ç-ikanlacaktir. bugün açahyor 
kurtarmak için islàmiyeti kabul .., __________________________ _, Bugazda ramanzan seferleri Bu sœbahtan itibaren yurdun her 

etmekle beraber, Medineye gider $irketi Hayr:yc idaresi Rama. k~sinde bütün lise ve orta a.\ul
gitmez derhal eski ciinine avdet Sab1k metresini bac:kasile gorünce zan münasebetile Boga:zda oturan iaroa yeni 1941. 1942 y1lt tedrisa-
cder .. birçok münasebetsi;:liklere y haLka ,bir lrolayhk olana.1<: üzere va. tma b~lanaœktir. 
sebebiyet verebilirdi. .. Buna bina. d b J d•• f 
en Resulü Ekrem Efendimi7 , tek. ayanama m1c: ac: amtc: OVmeg.., ~. pur tarifelerinde baz1 <leg:~iklik. / Smillarda i1k derse giren ogreL 

Y Y Y ter yapm~hr. Bu degi§i·klikler sa- menler Maarif Vekâl'eti.nin taJ.ebe-
rar (Abbas) 1 onun arkasmdan k~- l azd! · 
turarak kendisini tev'-jf ettirdi. - yesinde Bogoziçinde oturan y<Ol- er için y g1 ogüdü talebelere 

K d k• R d l cular istan1buldan Boga'Za daha geç okuya.caklard1r. D.ensl~re sa;bah 
$ehre müteveccihen hareket ede. asap ta yan1n a 1 um i l er1°n1°n teca- vakitlcre kadar vapur lbula.caklar. saat sekiz buçukta b:l.§lanacak v-e 
cek o]an ordu kâmilen onünden .. .. d ., .. .. ... k . i..~ 16 d ·1 kt· 
geçinciye kadar, onun yo[ Üz~rinde VUZC ugra JgJDI gorUDCC b1çag1 çe fil~... dlr. a""iam a SOn V'erl ece Ir. 

bir yerde durarak ordunun 1-ieybet 

1

, .. .. h hk . H" / l h' 'ikt t d . Evveke 11,25 te yapùan ve Çen Koy enstitüleri mezunlar1 için 
t' . .. 1 il .. . . . Curmu me:;; ur ma emes1... a. le ir1 e ramvay a gtd~rlerken gelkoyüne kadar gitmekte olan 1 tekau"t "andigvl 

ve ~amcd.mi goz er e gormesi IÇID kimin kar<=1Sma z ~t.i~i siralanm1§.. kar~1larma Burhan ç1km:.§ VE goz.. • 
emir ver 1· " vapur ramazan müddet~ce saat j Halen 6 bin talebesi bulunan ve 

Abbas, Ebû Süfyam yüksekçe I bunlardan davaci Pc-line isminde lerinden h.ayalini, kalbinden de 12,30 da har~.ket .~ecekt1r . Bu va. yurdun muhtelif ko§elerinde aç;L 
bir yere çikard1. 0 esnada ~are. genç ve güzel bir kadm .. dava olu. 1 sev?isin.i .. bir türlü ç1k.ar_am.ad1g1 pur h_aftada ~ gU!l1 Kav·ai'klara 'k?- fil§ olan koy enstitülerinden me. 
kete gelen ordu da, büyük bir in. nan Burhan 30 y~larmda •riyari Polineyi goren Burhan am bir te- dar gidecckttr. zun olacak koy ogretmenleri için 
tizam ile oradan geçmiye ba:ilad1. bir adam .. üçüncü §al11 cia Petür. h~vvürle üzcrine atillru~. ve ~ov. Bir katil yeniden 30 sene Maarif Vckâleti bir koy i:igretmen-

Ordunun en onünde, - pi§tar kuv keli Mustafa ismmde bir kasap.. miye b~lam:§tir. Bu vaziyet uze. bapse mahkûm oldu leri tekaüt sand1g1 ile aynca og. 
Vetini te~kil eden • beni Selim k~ Poline bundan bir müddet evvel rine kasap Petürkeli Mustafa da retmenler1·n kaza hasatl1k o" " .... Bundan beo: alti sene evvel F.:ltihte • ve -
bîlesinin süvarilerL. bunlarm ba- Burhanla metres-0turuyorrnu§ .. al- kasap b1çagm1 çekince yeni metre- ~ lüm mb· h.allerinde yard d b 

metresi Binnaz1 Oldüren Hac1 1b. b' 
1 im a U· 

,?mda da (Halid bin Velid) vard1. · t1 ay kadar devam edcn bu rr.etr.es sinin eski sevgilisi üzerine ahlffil§, lunacak umumî bir koy ogretmen. 
b kil l rahimin muhakemesi 1 ind Agir. 

Halid, siagmda ve solunda irer hayati, aralannda çikan bir müna. etrafta · er zor a b1çag1 kasabm k d leri saghk ve içtimaî yard1m san. 
cezada nihayetlenmi~ ve en isi 30 

sancak oldugu halde, büyük bir zaa neticesinde bozulmu§ .. aynL elinden almi§lar ve saçsaça ba§b~a sene agir hapse mahkûm olmu§tu. d1g1 lrurulmasma karar vermi§fa. 

vakar .~e- geçti. Ve tam Ebû S~~- ~lar. Poline bundan sonra ken. dovü§en Poline ile Bul'hni da ayrr. Fakat Ternyizin nakz1 ü:œrine ye- Komür kamvon ücretlerine 
yanm onunden geçerken, atuun u. 1 k k p t" k 1. ..1 d N'h t · .. .. 

disine dost o ara asap e ur e l m~ar 1r. l aye t§ cunnu me~ niden yapilan muhakemesinje bir 
~ridnfâe .. :ukb"~ereret~d' gür bir sesle Mustafay1 seçmi§ ve bir mùddet- hut mahkemesine intikal etmi§tir. :iahit daha di.Iùemni§ ve katlde 
uç a ""' n- gc ir 1. • . 

Ordunun geç~i. cidden llt'metli tenberi de onunla beraber oturmi. Yapùan duru§ma netlcesinde Bur- ta-ammüt oldugu sarahatle anla§1L 
olmu·tu. Ve Ebû Süfyanm kalbi ya ba~ml§t1r. han bir, kasap Mustafa da üç gün d1gmdan yeniden 30 sene ag:r hap.. 
de t;- amile hayrct ve deh§etle Evv lki gün Polme y<eni â§1kI hapse mahkûm olmU§lardir. se mahkûm edilmi§tir. 

zam 
~ehlr dahilinde kok komürü nak 

leden kamyonlarm nakliye ücret
lerine % 15 nisbetinde bir zam icrz 
olunmasi kararla§hnlmt§tll'. 
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TAKSÎ 
ZAMLARI 

Bu sabahtan itiba -
rf:n tatbik edilecek 

Taksilere kabul edilen yüz.. 
de 33 nisbetindeki zamlarm 
bu sabahtan itibi;.ren ba§hya
cag1 Seyrüsefer Müdürlügüne 
ve kaymakamhklara tebli.g o • 
lunmll§tur. 

Belediye Reisligi kesirlerin 
heabmda halk1m1za bir kio. 
layhk olmak üxere her taksL 
::tin içine as1lacak birer matbu 
.fiat tarüesi hazir!J.yarak dün 
ounlar1 tevzi ettirmi§tir. 

Diger taraftan ~ofürler ben
zine yap1lan son zam müna. 
sebetile yeniden zam istemi§
lerdir. 

Müdürlük kadrosu 
genif;letilecek 

Amerika 
imtil1anda 

Yazan: Prof· ~iikrü Baban 

~ merika Cümhurrei~i i !;'. 
~ Ruzveltin takip ctll~ 1 

politika en ~iddctli bit 
imtihan dcvesindedir: 11 Eylûl 
tarihinde soyledigi nutukta Bir!~· 
§ik Devletlerin ~efi Amerika sahil
lerinden izlandaya kadar uzanll11 

deniz sahalarmt müdafaa sulan d'.Î 
ye gayet müphem bir surette tar• 
ettikten sonra buralarda rastlana
cak Mihver denizalh ve tayyare
lerine, onlar tarafmdan bir lt!§eb
biis yap1lmas1m beklemeden, hii' 
cum ve taarruz edileccgini ve b~ 

- 1 bapta donanmaya ate§ açma ernt 
verildigini bildirmi§ti. 

1 Almanya ise hayli zaman evve 
:lngiltereye erzak ve mühimrn111 

ta§tyan herhangi bir gemiyi ne 
bayrak ta§trsa ta§tsm, nerede se• 
fer ederse etsin batirmak az1ni11• 
de oldugunu dünyay:i ilân etmi~li· 
Bir halde ki Atlantik, hattâ sait 
denizlerde vaziyet birdenbire ço1' 
nezaket kesbetmi§ti. 
~imalî Amerikadaki infiratç1JB!j 

Reisin hareketini bir harp ve~ileS 
istanbul vilâyeti i~ müdürlü. aran1~k §Cklinde izah ve tefsir el; 

günün bugün:kü ikad'rosile Îstan- mi§lrr ve buna kar§t ate§li nutu1'' 
bul g~bi sanayii, hareketi gcn~ lbir lar irat eylcmi§lerdi. Ây,:mdan bll' 
.§ehrin ihtiyacm1 dtiar~Ilayama'<i1g1 ulari ve Lindberg bu hareketid 
anl~1lml§ ve hunun için lkadrola. ba§mda bulunmaktadirlar. 
nn tevsiine ;karar ve~tir. Dün gelen haberlere giire, izl911' 

Bun.dan ·b~ka millî lroruruna da sularinda yâni tamamile Miste~ 
kanunu tatlbikatmda daha v.erimli Ruzveltin tahdit ve tayin eyJedig1 

netit:eler elde edilmesi için de bu sahada, Alman denizalhlar1 Artlt' 
kanunun Îlllje i~lerini alâkadar e. rika bayragtni ta§tyan alti bin to' 
den hùkümleriooe lbaoZI tadHât ya nilâtoluk Pink Star vapurunu tot' 
p1lmas.i takarrur etani§tir. pilliyerek battrm1~lardir. Ge01i11~0 

Bu sebeple .bütün memlekette <>l bu bomba isabeti ile bathg1, bl
1 

t 
., 

dugu gilii stanbul mmtakasmda mayine çarpmak suretile den1i 
da mevcut füliyaçlar nazan itibara dibine gitmedigi anla§tlmaktadif 
almarak tet:k1kler yap1lacafkhr. Nutkun harareti daha sogurtl" 

Tramvaylarda kontroller dan tehaddüs eden bu vak'a VII 
§Îngtonda beyecan uyandtrm1~tr~ 

çok degil Amellikah mü§8hitler 1mnun b•, 
Tramvaylrada kondoktiirlerin meydan okuma m1, yoksa bir y•d 

90k old~u ve bu yüzden csasen h§ltk eseri mi oldugunu suale d~' 
kalabal.tk olan arabalarda halkm ger buluyorlar. ikinci §lkta Arne~~ 
rahats1z oldugu bir gazete tarafm. ka müdafaa sulan denilen yerlel"' 
dan ya7ll.lnu~ti. Tramvay Îda1·esi U- gayrimahdut bir deniz harbine st' 
müm Müdürü Hulki bu hususta beblyet verecegi ileri süriibnck1~ 
bir muharririmize cl1!m~tir ki: dir. Bu surette Alm:in ve AJnC! 

•- Bilet kontrolërleri hiç de çok ka kuvvetleri arasmda çarp1~fll~ 
degildir. Cem'an yalmz 40 kontrol lar ba§hyaca~ ~e bu adsiz muh~~: 
memurumuz vardir. Ve boylece be.~ beden sonra ik1 memleket belk1 ti• 
her 13 kilometreye 1 tek k;mtrol aç1k muharebe ve muhasama b• 
memuru d~mektedir.• ne gelmiye mecbur olacaklard1\1, 

Esasen hûiratçtlarm ve bir di-
0 sküdar tramvaylarmtn sun iyan ve mümessillerin ell t· 

tasfiyesi §CSÎ de bu noktadan dogmakta~;t , 
Üsküdar tramvaylan hakkmdalti Onlarur kanaatine gfüe Ruzvell" 

tasfiye muamelesinin sür'tle ikmal Amerikayt emrivakilerle harp 11.~I 
ve intaç olunmas1 Dahiliye Vekâ- §Îne ve ortas1na sokacakbr. ~11.,1 
. h h r . lâh' tl' busllll leti tarafmdan dün Belediyeye biL • arp a in~ sa . 1Y~. 1 me . .,r 
dirilmi~tir. Bu idarenin Istanbul ayan m~chslen deg1I, babr1yerl•~ 
tramvaylan idaresi larafmdan i~ ra har~iye subay ve8~~tn~ g-W 
letilmesine yakmda ba~lamlacak. ika etmt§ olacaklard1r. oy ec ··tii' 
t.i li ve dolambaçh yollardan l:llJ ._. 

r. milleti en agir yükler alhna 1<0~,1 
DegÎftirilen tramvay raylar1 cak vaziyetlere gidilmekten ~ 

Elektrik, Tramvay ve Tünel U- hür ve demokratik bir rejime tt' 
müm Müdürlügü tamire veyahut hip olan bu memlekctte sars~11 ~tr 
da deg~tirilmiye muhtaç olan âyan ve meb~n meclisler1llJ'· 
tramvay raylan için bir çar:? buL milletin mümessilleri huzu~•~.~ 

t 0 .. 1 d k" 1 .. Mihvere kar§' harbe i§tirak a ri* 
mk .. ul~ urkte. uz byunler erl e. l h~ay ar dso- münaka§a edilmeli ve meclisle te' 

u me ve ar a m maya a- h'' ed k . .. ti• 
h .. ·t l · l deg·· .: · teza ur ece reyme gore a musai yer erm ray ari L§w- k 

1 1 
d 

.1 kt.edi et o unma 1 li'. r 
ri me r. B d" .. .. l .. dafll' 1 u U§UllU§ ve yo u mu .,~ 

Kadikoyünde yapalacak yollar denlerden Cümhuriyetçi (~j1~ ' 
Belediye Reisligi Kadtkoyünde. bu. hafta meclise Birle§'.k. D;~1~ 

ki y<>llarm yapilmasi için dün 30, lerm Almanyaya harp dan 1~ 
bin liralik bir t7ahsisat ay1.r.rm§ttr. sini talep eden bir takrir v~r~'l ;, 
Bununla bilhassa Talimhanedeki tir. Bu takrir ilzerine mech5 ~Il '' 
adada bulunan sokaklarm yollari münaka§alar olacak ve h~1,i 
yiaptlacaktir vaziyet hakk.mda verecegi ii~,f~ 

· tan sonra reye 1eçilecektir. 1 fil" 
------------------------------ edecek karara core Deylct ~ 

1
'1' · 

Bu d~üncem belki gülünç ama, c1 bir lisandan manâ ç1kar1r gibi, 1 a~miçsmd1r. Ne olacak, vatan va f Faikat d~iinecek olunsan, vazife bareket direktlfi veri1mit ol9;,; : 

seven bir adam için, muhll!krkak ki dii~ege ba.§hyorum. <'Boyle ol- '·c.Ifesi degil mi? her yeri sewrek ile yerinden uzakl~an, balla tll'. BOylece biitün Ruzvelt id• 0tr ' -
Yazan: IRFAN DO GAN 

Eclebî Roman: 10 
- &-nin rengin sapsan Kemal. 'g mektupt.a, Nadirc han::ml.ar-

S1cak bir süt içer misin? {dan bahsediyorlardI. Muzaffrin i-
Mevzudan uzak~ak için ka- j ki defa ugrayip ta bularnad1g1 gün, 

bul ettim. Sütü geti.mnek üzere an- onlar, akrahalarmdan b!rinin ra. 
nem d*1n ç!!kti. hatsiz1Ig1 dolayISil, evde ydkmll§-

0 gün ak~ kadiar hiç bir ye- Iar. Ak.rabalan dedigim, k1un y~ 
re g1tmedim ve bir gece evvelki ni Hayat'm teyzesi. Tam bir hafta 
yorgunlugumu, evdc oyalanarak kaJim 1 giderm.('ge çal~tLm. orada ~ ar. 

G .. .. ya ne yarnan ~an-
Ve, üç gûnlük izinimde, arzuJa- oruyorsun 'bura a harelœt 

nmm en ufak parçasm1 ekle ede- ~v~arm.~~· Ben ~ekrar evle. 
mC<len 0 a.k.:;.;am istanbulu terket. ettig1m gun. onlar da 
t' ' rine donm~Ù'!r. 
rm · k d'l · · arad1g" 1 

Y • ld'"-te be<= gün sonra Kard~ en 1 erm1 • er1rm:! ge ""' n ~ .•. 
da senin mektubunu alrdlm. m •oyleyip te benden baihsett1gi 

Bak yazmaga unutuyordum zaman, adetâ üzü1m~ler. ?nl.ann 

k 
,,, '. . bu üzüntüsünden ben kendt h15Se-

aru:t!iJ.m. • ,, __ ..,, b'ls ? 
Îki gün evvcl ist.anbulkian alrli- me ne manalar c ...... LulilTl 1 en .. 

bir ihtiyaç ta... maz. diyerek vazgeçiyoru:m. benimsemek birz~m igin lbir zevk. mektup yazmaman hususunda e. mes'uliyetleri ile br§ila§11'1~ ul 
i§te 'boy le ka?d!!.§Çï.gian. Günle. Sana yazchg1m §U uzun me'ktu- tir. K~e bennn i:s'.<ediklerim a.. sasù. bir mazeret :;ayilamaz deg:l cakttr. Mec~i~te boyl~ b~ "'Jl'rl 

rim, geceler:m, her dakiikam, her bumun bir parçasm1 da ona yaza. hakku:k etse de, dünyanm en hüce tni? Evet, i§le!'inin çdkluguna inan ka§a, açilabdirse, net1cenJ11 .,1,.t" 
saniyem beni bu yiilksek ar.ka daha bilsem, 'kendimi dünyamn en bah. ra k~lerine gitsem. Bugün için dim ve 'hak verdim am~ lboyle taraftarlarm1n dü§Ünce ve b1·1e1' 
büyu·-k bir kuvvetle 1bagïam,p duru tiyar adarru sa.yacag"ml. Falkat §im.. tstan.bul civannday.lIII ama ne ÇI· ' • t kVt'ye edecek bir sekiJdc 111 

r dort sahr yaz1 gonderecek oLduk.. m a ' ·i1~ 1 
yur. Onu anmak, onu tahayyül et. dilik •buna muvaffak ol:mnyorum. kar? tan sonra a~ içinde dahi iki bu. hiir etmesi çok bedihî .~e~~ ~ 
mek, benim biricik ihtiyac1m ol- Be)ki de bu tereddütlerimde mu- !Jlk zamanlaroaki ç1lgmhklanm, ' . ·

1 
Çünkü Amerikahlardan bu)'~1 ~ 

du. kabele gèirmemek 'lrorkusu da var. maceralarcm, hepsi bir hiç oldu. xuk ayhk fastlaya lÜZU'ffi kaJrna~ kiitle hâJâ kendileri ÎÇÎD 1> 1\1~ 
Ne yapaic:ag1m1 §a~irdrm. Eski- • Ona olan ~klll'Tlm binde biri nisbe HaHmi gomen gülersin.. 1· man tehlikesinin vücudunlld- ~ 

den irademi kcndim de takdir, eder 1 tinde man-evi bir kuvvet elde ede. Yegâne arzwn o, yam, Hayat. Maamafih yine sana kabatiat bu degillerdir. Diger bir ktsuJl l 
dim. Fakat §imch âcizim. nas1l ha- bilsem mesele kolayla~a~~ an.1:a, Bana uzun ve srk sdt rnektup luyurum zannebme. Sevginden <e- tehlike olsa bile bu muhat.91~~~1 ib l k d d d • gvb1 bugun k ~~ ;ir• min oldug"um için, mazeretlerini 1 b• • 1if re.ket etmem lâz1mgeld;gini 1 u a- yu an a a yaz 1gi.m • . yaz a.~Ç-.sldll. Amerikamn müdahalesi e 1'19v 

1 m1yorL11II1. Akhma bin bir türlü hal için sars1lm~ bir vaziyetteyll!Tl. Gozleri.nrden oper ISlhhat ve ne§e il'l'Celemege büe lüzum gomnedim. taraf edilecegine inanmatJlll ··i'• 
çaresi geliyor, fakat neticcde hiç Ycgâne i~im dii.§ünmek. Filiyata àilerim.• Arada geçen §U uzun müddet zar lar. Binaenaleyh alenî bir JJ1

11 rl 
birini beyenmiyorum. gelincc her ~yi any0r ve bir ad1m ~edri. Kem.al fmda sana anlahlacak QOlk havadi. re bcklenilmiyen neticeler. ç; r: 

Buraya déindügü.m gün, ona bir ileri gidemi~rum. . ill sim olacag1m iyi tahmin etmi~n. lir. Aglcbi ihtimal cksert> ,. 11~/ 
mektup da:ha ya.zimak istedim. Mukabil tarafm haben olma. cKarde~im Sabit, Yazilaruru hevesle okudugunu kas1 bOyle bir miinaka~a~·a · f. I 
(Çùnkü, arhk bu sefer adresini iyi dan krz sevmek ne zor :jey... iki buçuk aydanberi mektubunu soyliyerek bana œsaret vermesey. mak istemiycccktir. MistcJi11 

ce ve bizzat kendim ôgrendim. Sana buradaki v3.7Jiyetimden bah .bekliyen gOzleri.m, Adana damga. din, bu seferici mektulbumu lasa velt meclisten faraza harl' Il ,,,1 
· 1 mesine dair bir karar ç1k11 r~ tli ~ 

Sokak, nuanara haJXii tamarn.) Fa. setmege lüzum gônnüyorum. Hep h -zarûm -elime ahnca, sevmç e yazarak ayni §eyleri bildirecèk- r ~ 
kat karaladignn ber sahrda, keli- bildig"in gilbi... dooldu. Dalla zarf1 yu11madan, için. kül bir vazi~ ette kalabi il'· r~ 

de g" .... ereceg· in mazeretleri tah- tim. Fakat seni s~adigmu .sOyle. devlet cefi filân <levletlc ~~ ,1ir'' 
melerin okunll§U ve manâs1 kula. Bihnem oralar1 n.asil? 1stanbul ..,... " 1i1r ,, 

· __ ,__,_. mi·n ettim ve bun.da alldanmadigv1• àigin için, ben de h-er §eyi aynen line gclmiyeceksin di~·c ·i'iJ'~ 
g·rma hiç OO" .gelmiyior. civanndan lb~nbire Diy .... ...,..,.M.- c "' 

Y 1 mi, ç-1- kLSa yazilm1<i olan mektu.. yazmakta mahzur gormüywurn. ; tif ile tahrlit 4'tlilemC'L'. .. ,· ,rr Meselâ: Yazd1g"1m 'bir cümleyi, ra uzakl~man, seni ilk zannan ar. ~ "" .. u, 
• .i: bunu -'-u:"'unca anl:uhn" (Devauu \'IU') (Devam1 3 un<" " 

üstüste iki defa okuyunca, vaban. da sclltrm.$ti ama, ber halde illlll.l• W\. ·' 
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2S - E!'LVL -1/U.1 1KûA?.1 SAYFA-3 -----
Vavel nerede? f ta 1yan1 n sul :u:gf..r.slanoal-i Ru• Ruzveft, .Knoks 

I ara§Üt çüleri <Ba• 1anr1 1 inc1 S&J'fadal <~ tar.>11 11nc1 .. 1ra<1a1 
stedlg" i rivayec (~laral'I 1 in<i sa1fada) r rak.J.ma er'~m4tir. mandant genoeral Vavel Londraya 

• • et iir. :lhr.dan <>lti u&unu hbat ed.i. Kn ·>ks cBu harbin birl~ik dev. gelmii; ve impara!orluk ed<âm. 

F d l N G 1 L T E R E e t r a f 1 n d a ' kii,eli y1 ld1< la>lm•kla ve uzerle.. leUerin vaz.iyeti üz, rinde dogru. ' hanbiye heyeti ile k;ti§arelerde bu ener yanginzn a FI"NLANDI.YA 1 --4Ck ' yazi!ar da Husc. ùl.f. J.an ~ya mÜ<'SSir> oldugunu lumnu§lur. Utro i::-::ett-i d:yor k i . sovlemt§t lr. T 

(Ba~makalcden de\'am) s.,,-ye • Lirlit•nm So!ya'da resmi Qu;r.cy (Massac'husset1t>) 24 (A. \ a~el Londra.ya hava yolu. ile 

a k t k l l • r Emanueli korkuttugu s0yl•1H~L ,. , murneS>IL \ai d1r. Biroenaleyh Suv- A.) _ •Airnerikanm emniyetinin geLm14 ve Htnd.istana vazifes1 ba-c l a a a n a T . . liman boyundnrugundan daha ·- _.et bul<ùmeli, bu müm.,,.Ilden Bulgar 'lman alt.tna ahnabilmcsi için -le ~ma dônmü~tür. 
' F1nlandiya, Rusyadan b' ~k.bcte _,olis mudur.y••w• k•d•r giderek kcy- .1t 1 b" ~-·· 

-----------1- _,.r •r boyua a..zut1r.a~ . yeti tetk1k etmes1ni pekâlâ emrede- e t sene erde deni:zlevde faiJciyeli 

F J
... k1talann1 ç e km e z ~ e lur. "1Llrdi. . m'n etmek. Iüzwnundan bahse. Klodius 'un Türki· 

e aketzedelere yard1mlar devam • ---0- 1talyanm Almau l10yundurugun.. S-O!ya, N (A.A.) _ r:.ihil!yo Nazin ;i~n Birl"'iik Amer:ka ·bahriye na- h f" 
Jan knrtulmak için Amerikanll ~•brooln ecnLOI 1azelec.iere bey anal- 'tri Knoks. .i'.lITlerÜ<a yardmnrun ye 56 ya a 1 

d. b. k b " J d f ng•l•ere Fi" n 1er 1· 1a -1 ... .bulunarak son cùnl•ni• Bulgari>ta... ""'reve ve n • z~an icap ede.rse <llllflanl• 1 1nc1 ..... i ... , e Jyor Ir lsmlna maac ag an I · .. • .. , vassut• e suth yapmak ïsteruiii d, ' ~ d k mak_ ul bir fikir degildir; rü.nki. .. a inen para1utçùlerln So,·y~ller Bu-- gônderilmcsi mutlak lâzundtr, va. mek için ~ balonlardlr. 
Ufman S8y8C8 ' .igu,den ee•dlk!erin.i le.Yid etm•~t.r. z'ifomiz .Anneri.kay1 muha.rebeden Türkiye ile Bulgar.ist.an araslll!da 

Krz·'-· • ·'- · ald l • italya, bu vaziyeti bile bile Alman Tulek, bomba, rovelver, te1s1z âlet. =·"·· 
• -:1 ~llllll mer ... eztnden ·1 müteakip yin<! umwru merkez ta.. Londra 24 (A. A.) _ 1ngill'ere- yanna y.,unda hnt.e ginn~tir. Mu. :eri &ü>i tistierlnde1lubur eden maheme ·.aakta lutmaktir. B~<;lruroandaru.. o.~__. <odu bir gerginlik ibdasL 
gumz malûmata na:_~ Istanbul.. rab.ndan f~eta:e_del~,.e 200 ta.. nin Finlâncüyaya, tamamile Rus 0 nffer 'bir Almanya, el.bette, Îtalya 6ovyet fllbr.kalarlll.lll m.ultalarun i... m?Z Reis Ruzvelt'i 'ha.reketlerinde için muhasan taraflll vaJtt,ile yap. 
da Fenerde ~ l:>lJ}">k yangmda lam yatak g&.derilmi§it1r. !an topra4dan isUâya devam etti. da dahil olmak üierc, bütiin Avn·~ pmal'ta tdi. se~bel ibtr&lo)"()nrz• dem~tir. tig1 gayretler de èu ciimledendi. 
94 evin yanmasile .~ta. kalan Ahnan llillllûmala nazaran bu gi taJodiroe ingilterenin Finlândi- paya 'hâkim olmak istiyecektir. Bu, Naztr nbroskl bwidan sonra mem-' Reis :ma"buat mümessilJerine .be Abnan harici')re nezaretinin fik. 
476 vatancla§ tamamtle iskan edtl.. yangmda 47 aili! hiç bir eçyasiru y.ay1 gere·k §!mdi ger.ekse sulb ak. ftalya harbo girmcden evvel de leketin dahlli vaz-J>etlmn ecnebi pro- yanatta buiunarak Birledc Ameri rine gare, ·bu manevralar, Tii<-Jri.. 
~ bulunmaktadtr. Kizilay Fatih kurtaraom~t1r. Bu ai.le.J,erin bü· tedilecel:i zaman açi.'k: ibir dii~man malûm bir hakikalti. Sin•or Mus. Naur Gabro:>ki, oundan sonra, mem.- kamn ticaret gemilerini teslih is. yeyi her ne sureUe olursa ol.sun 
J:"ILbesi felâltetzedelerle derilal .r nuniyete ~'--an o!du~unu sôylemi~tir. • 1·k·~et· d l '- krt ldu~ 1...-~ •• ··kI~Lt ·b t • 
y- .. yùk nüfus adedi. 129, kuç .. ük nillus telâkki edeceg"ini bildirdig"ine da· solini biiyle bir âkibetlen end•"• ·-· · -" on e yo a.ma a o 5unu '""'""" suru "'~"' e n J are r o.n 
tn~ul I ak D ..;;,..,_..ça.ka t. -;: Memlekette ërft idare ve umumî se.. A ·k ,_, 

--.... o ar a. ,._~ mu adedi 48 d1'r. Bun'--'an b,,.,1· _._ Ir verilen haber bugu"n Lon<l:rada etm;• olsaydi, Almnn"an•- yamn- ,-c mer1· an gemilermm hi.maye- es.ù ga}'i!lerini tahak:kulc ettirmek 
\.. .A.1:1...1.U -y u:~ ~ ., ....... ferberlilt ilàn edilctigine verilen ha.ber- · 
vagmda sica'k yemek ?'aptt:;;~ ve kadmdir. teyit edilmektedir. da dcgil, kar§ismda harbe girerdi. haberler i•ydurmad1r. si için hell§Cyin ya:p1lacagm1 s()y. için, Ingilizlerin ber vast\aya bair 
377 nüfus bu suretle ta§e 1 '§" Yangm felâ'ketine ugrayarùardan Bu hususta §Ufllar ilâve edilanek Diger taraftan itaJya Krahnw GabrosKi Bulgaristantn hlç bir mem. lem~tr. vurarak yaptiklan mulad e>yunun 
tir. b tedir: fngiltere h.akkmda ileri sürdüliü lekete kafil tecavüz emelleri besleme- Bu beyanat Pi.rlk Star gt'misin in çerçevesine dahildir. 

Ya"""n h•,beri· A-'-·-aya gelir ica edenlere bir ayhk ia.,"E!l~ri için ., 1 1 . t . .. bct'I . -~u .. 
• ..,. a '"""' Finlândiya mikadeleye nihayct fikir • ki Jngiliz topraklarma do. d1gini i âve e m1• 1r. z:ya1 m1mase > e 1cra = en mu,. 

ge,__z KLZÙay umwnî merkezi fe. 15 er lira, kü.çüklere onar lira ve t _, el ri _,_ 1 nd hn t nnn bü-L - l" L u akt """ ver.ip kuvveüerini !939 budutlart- kunmamak !fUtile ngilizlerin Av. Bulgaristamn prk cephc'."oe s . e Z<U<cre er esnas1 a yapt 1~ tr. u ' ""'u un '"'"""ll"ilil ansa 
lâ'ketzedelere tevzi edilmek iizoere aynca iskânlart için de i<:ar bede. na Çi!ktigi takdirde ingiltere, îki rupn i§lerine kan!jmamasi kklifi- rerbcr!Jk1 lân edildlgme dair venlen Ruzvelt, p;nk Starm Groenland tedrici olarak de~trrmœini isti. 
~stanbul deposuna 500 battaniye. li verilecektir. Kendilerine birer le d' Ç" 1 d R lt t 1 naberlere gellnce nazir bu haberlerm da kâin Fare;·cl burmrnun 275 mil j yecegim. 
300 ta· , .. _ muhtelif boy ~Ibis' e, 300 t k t lum l _,_ nlt"ITl ket arastnad:ki münasebet. •r. ne orç1 ' n~ ~ . uzve ara.! hiç bir e.>asa müsterud olmad1g1ID sôy- AMERI.KAN 0 S NÜ 

""" ~ ya a a 1 i e yem= tevzi olun,. 1-erini yeniden tesis e!mek i>mkânt fmdan kabul edileb1l1r. Ruzvelt • : lem;stir. §imali ~arkis!nde 'bir denizaltt ta. RDU U HE Z 
tak1IJ1 Ça.mll§.U' gondemii§tir. Bunu makladir. (A. A.) olup olmatùguu ara§lmmaga ha. Çiirçil bt'yannamesi. bunun tama- raftndan ba:.mLm1'j oldugunu ve HAZIR DEÔÎL 

------------ zirdir. mile aksini, bir harp gaycsi vc sulh 1 ksbinesi . müretlebattan sag 1<aianlar bulu- Nevyortk 24 (A. A.) - A..soci-
Sovyet tebligi Ge ne rai do Gol nerns1p1 nfarak ileri sürmü~tür. ran . nup bulunmadtgtnl obilmedigini tas atOO Press'in yazdtgtna gore, Arne 

M •• ft • fngiltcrc ile Amerika, Almanyan1n (Baff.ll.nf1 1 lnel sayfada) rih et:mi~tir. . r>ka genelkumnay be.'6cant gene-
(Bq tar.\11 1 Illet say!ada) <Baf iarati 1 I.ucl saytada) U 6flkfer 1 ycnilmi"eccg"ine kat'î kanaat ge.. Rus ikttsadî tC§ekkülleri lranda a. RUZVELTIN BEYANATI rai Macnair A.merika ordusunun 

t 1 ï dag" !Jlm1~lardir Fransiz hükûmeti tPessüs edinci· , 
rtntn a~ ert e 1 . 8r851 konfer8ft51 tirdikten sonrad1r ki. bu prensip. zalm!.§ bulunan yiyecek maddeleri· Va~ington 24 (A. A.) - Ruzvelt yapl!gt hüyiik manevralar netice. 
Bunlardan v;il:mz iik.isi §()hir üezeri ye kadar Fransa için idarî hey'et • lt l 0 la H 1 b tt b 1 k d' ' f !en helki vazgeçebilirlcr veya bazt ni çoga m1ya ça 1"1Y r r. us ar eyana a u unara tin demi§tir sin.de 1beyanatta lbuhmarak ordu. 
ne ge>ebilmi~ ve az milktarda kü. yerille kaim olacakt1r. oplandt 1 fedakârltklnrda bulunabilirlcr. Îrana girdiklerindenberi 1770 ton ki: nun barbe hazn- ola.bilttnesi lÇtn 
çü1< çapla infilâk ve yan;gm bom. General do Gol htir Fransiz kuv.' 1 noQJ\ to '-·g"rlay ve bir mi1. <Bir'-~ik •--r•."ka g-i'leri'nt' si·. 

1 (Bq tarah 1 tnel .. ~ad•I Hulâsa, muhtelif eepbelerden ~ker, """" n "u · . . =î """" =" daha ziyade talim ve tenbiye giir. 
balar1 atnnl§lardlr. Hasarat elrern. vet erinin ~eft olma;:ba dev~m e. " k .. derm>•lerdtr lâhlandirma1C', veya bt'tarafl·'· ka. 

deceklir. Sovyet hlik1lmeti ve vatandaslari te.tkik edince ~.u zamand_ a Kral yon metre uma§ gon ..., ' ... mesi làzlmgeldigini sayle-m~ir. 
miye:Sizdir. V kt E 1 tfed l ulh Tahranm d1' ·na yerle§en ingiliz nununu kaldirmak yalhutta bu ka. B••I a ooksanla Wi' t 

Mo.olrova 24 (A. A.) - Sah ak- General do Go! bu münas<obetle èunyanm takdlrinl mucip olan bir lnad 1 • or manne e a • en s haik., tarafmdan ~ok iyi nunu degi._..t.irm<>k eure' iloe bir ka- ,. te r m imma ' 
•atnt taplanan mat!buat llronferan- beyanatta bulunarak Vi§i lti!i<û. ve .cesarelle kendilerini müda.faa etmek J tavassuh1 talebi pek aida yalnn ktl'alart rad}'O aletleri, silâ.hlar, tayyareler 
' 1· l t d 1 1 1 • kar§ilanmaktadtr. rar ahnmasuu par!amcntooan ve I'll'Glèirlü arabalarda kendini 
smda Sovyel sôzcü.sü LozovSki 4 me t i e münasebetlere devam et- e ir •r. ge m1yor. Bu itibarla, samimî banJ istiyeœgim. Evel, mezkùr ka. 
So\')'et ordll6unun mtihasara ediL. j me.k mi. .. yoksa yeni komitey1 ken.: . Bu ftr.;atlan isU!ade ederek müttte- temennilerimize ragmen, 0 haberi SABIK $AfI ARJANTÏNE gêistemti§tir. 
mil; olciugu hakhndaki Ahnan id-1 disile munasebet tesisine kâfi salâ. likleraras1 konferans1JU1 ~tirait eden / ciddi ve esash telâkki edemi) oruz. GlD!YOR ., .. 'k t 'h • 175 
dialamn tekzl'b eylemi§tir. hi~e:i olan bir_.otorite a_d~etmek Sovyetler. Birlitl mume_i;s.illni selâmla- Abidin DAVER Tahran 24 (A. A.) - Reuter: ( ... uvu ar1 1 roman: ---':' •• :o----------, 

Murnaileyh .§unlan siiylemi§tir: mik1 Jaz1m ged·l~1gmmu!alkd1n Ame. ~';;· Ay~1 zamanda içttmalarmuza ilk\ Pars ajartSl, S:rblk ~m Arjan. 1 Sultan Aziz Nas1J Q}diirüJdü? 
cAlmanlar evt·elâ b~, sonra da r ~ya v~. t6 er ~l et ere att ol· • 101 rak eden Yunan Ba~vekilini A • 1. 

dort ordunun sanlim.1§ oldugunu dugunu soyl~m1;tir. . - ve MaUye NRZm.nl da selâmlarlm. Kab- mer 1 ka tme gitmek üzere Kenmandan ay- ""'------------Yazan:M. Sami Karayel J 
tddra eyloellllf;lerdir. Dort ord.u bü- ! General do Go! §UDlan tlave et. raman Yuna~ milleUnin mümessille. r1kllgut1 _~ir. _ Sonrast lrolay .. bendeniz bi.z.. mi~i. Suhan Azrzin ve sar.ay ben.. 

yük bir insan kütlesl teo,,kil eder lmi§tir: rini aramizda gonnekle mU!teh.iriz.• imfihanda zat Veliaht Mural efendiinin daire. degàrunm 11uç bir §eyden haberi 
Bundan evvel garp cephesinde or. Komitenin tek bir siyaseti ola. MAiSKÎ'NiN BEYANATI Rusyaya yard1m sine gider, efend:iyi alor, bab1SCr..,,_ ydktu. 
dularuntzL çevirmek tei;eiblbüsÜlt. , cakllT: Frans1z topraklarmcn kur. Londra, l4 (A.A.) - Müttefiklera... (Ba§ taraf.t z nei sayfada) <Ba4 larof1 1 tncl oa1fadal 1 keriye gelirim ... Zat1 devletteri ve Ya!mz Mahmut Nedim pa~a, dur 
de bulundular. Fakat muva.tfak o.. tanlmas1. Komite, kendini muvak· ras1 konferan.smda Sovyct hükûmetl takdirde mukabil taraf1 te§kil e- !an amele mümcssiUeri Moskova. vükelà hazeralt da babiscraSkeri. madan Valide Sultana jumal ya~ 
lamad1lar cenubu gai1birle de bu katen milleti temsil vazifesile mii. nam1na beyanatta bulunan Mai:>ki de- den ve kcndisile hnri' memnu olan da bulunmakta olan Lo~d Beaver. de içtima halinde bu~unurlarsa bî- ciI.nyotdu. Ve vüike~â heyet.inin 
hareketi ya.pmi.ya rnuvaffak ola- kellef telâkki edecektir. mi~llr ki: devlct diplomati.k ve askerî saha71 , . f .. d k al resmi:ni ;cra eyler1z. Pa~h1 bir lcazay<l ugratacaklari-
lll1yacaklardl1',> Arman febligi •Nazi sürüleri SovyeUer Birli&ine çok bo§ bulur. brook a br.r telgra gon ."r.°re Dedi. m bilidiriyordlu.. 

Mumaileyh, mare§al Budyeninin <Bat lanh 1 iDel s:i'Tfada) haioce taarruz edell üç •Y oluyor. Üç' Rus mukavemetinin zayifladiit Sovyet Rusyaya tank yett§ttrrne Mü,ercim Ahmet Rü§tÜ Pa§a, Valide Sultan tel~a idi. Fakat 
B'Zi! ve yerine general Koniev'in Bir Alman tümeni ist.ihkâmla:rla •Y Sovyct ordu.su. donarunast ve hava 1 haldundaki iddialar, Va§ington ve · haftasma yardim i-çin bütün rek.or. çok tm1kinli bir adam ol!dugundan hiQbir zaman P~a 
ge:irU.mitj oldu~ hakkmda yaiban takviye edilmi§ sahra mevzùerine kllvveUeri dü~mana k•l'§• kahramanca 1 Londranm mütalealart ve bu iki lari kmmya haz1r olduklaruu bil- àernal ba§lugu bulodu. Ve Hiiseyin §e}'l.er sôylenemezdi. bu gibi 
c1 mmll'ketli!rde int«. •r eden •a. grr· erek i'lerlemi• ve •1'ddetl1· s~kak mucadele etml~ler ve hürriyete bagh 1 1 k t tb ' d . 1 d' A·~= "=aya m"'·-bele --'-rek· .,... ' ..., ' •· milletleri tehdit eden, medeniyet kül- mem e e ma uatm1n yar 1m l111- dirmi§ er tr. V'"-' ,,....,. '""" """ • 

Yialan ha.yal mahsulü olarak tavsif muharebelerinden sonra Lenin- türü için bir tehllke olan mütecavize' ksnlarma dair §iddetli ne§riyati AMER1KAYA YOL TEM!NI - Pa!iB hazretlel1i, bu .kadari !kâ· Sultan Aziz, gayet magrurou. 
Ve Aliman ba.,oùtumandanhgt tara. grad civarmda mühim bir mevkii karst mucndel•nin en •tir yükünü .,_, siyasî bütün dnrumu degi§tirebi.. fi gebnez .. ha!' fetvasiz olmaz.. fet Bilhassa, ordusuna, donanmasma 
ftndan §ark cephesi.nd1'ki Al:rnan zaptelmi§tir. mwolarina alnn;lard1r. muer Almanya- lecek kudret ve mahiyeltedir. Tay. Londra, 24 (A.{\.) - Rusyaya va lâzundtr... eminc!L Orduyu ve donanmay1 JS.. 

zay1atma ait olara.k bildirilen ra- Diger bir Alman tümeni de 23 s1na ve ~nun menraatlerine ka'li1 harp mis irazetesinin Rusya desteklene- bütün k.1.§ mevsimi için bir ia§C Dedi. lah eden kendisi idi. Binaena}eyh, 
kamlann gülünç okiugunu beyan Eylûlde bir Sovyet tümenini püs. etmek mecburiyel!nde bulunan bütiln mez ise Almanyay1 maglûp etmek yolu lemin edilmesi dü§ünülmek:. Bunun iizerin.e Milttat p~, sôze ordu Vi! donanmarun kedisini mü. 
ile RU15 • Alman ~ai1biltin ilk 70 kürtmü§ ve ~iddetli muharebeler. milletler!n '' • devletlerin ilk vazifesl yine mümkün olsa bile bu.nun çok tedir. Büyük K liforniya sahille.. kart,\rt1 ve: dafaa edecekli!rine kanldi 
!!ünü zarfmd~ Abmanlar~n ~ca 1 den sonra diger bir rnevkii z~ptet. mutecavizi kat'i bir hezimete ugrat- uzu.n sürecegini vo Avrupa mem. 'd b 1 k Behr'ng boga. - Fetva emini K8.1'8 Halil efen.. Hiçbir P•§a re zabitin kendisini 
telefaltnt 2 mtlyon 300 bm k!.§t ka. mi§ler ve giiliüs gôgüse muharebe- makhr. Bu vazi!enin tamamlle l!a · teketlerine çok pahahya malolaca rm en ai; iyara . ~ B d diyi bendenii; temi:n eylen.m.. hal'e t~büs edemiyecegine mut. 
da_r :ahanin eyredigini i!ID•e eyle. Ier neticesinde birçok Sovyet is.. edllebilmes1 içln bu milletlerin ve dev-I g1m ifadc etmesi Amerikada fiilc~ J zmdan geçecek ve ':;itm. uz. e- Dedi. maindi. Sonra, validesi dahi kar· 
rn~tir. tihkâmlanm muharebe harici et., 1et1erin but.un kuvvellermi ve menba· 1 harbe irirmek istemiyenleri takvi.. mzmden Arkangel e g1decekt1T. Ve Sultan Azizin bu suretle hal'; §lStna geçip: 

LondTa 24 (A. A.) - Hava Ne- mi§lerdir. lar1m borie§tlrerek hedefe vasù olmak ye ve le§CÎ edecek mahiyeltfu. Mutat olarak Arkangel !imam b~a sadrazam olmak Ü'Zere tekar. - Seni hal'i!decekli!r.. b~mtn 
zarelinin tebligi: Alman k1t'alar1 Bol§ev1klerin için lakio ed1lec~k yollan ve en ~lli-1 YalnlZ §U noktay1 unutmamahdi.r hkkânundan May!Sa kadar buzla rür ebmi§ oldu. Mi~hat pa§B fetva çaresine bal<! 

1ngilrz tayyarelerlnin Sovyet •iddetle müda!aa ettikleri kuvvet. essir çarelen ara ... alart Iâz1md>r. 1 ki !\lister Ruzvelt te•kilât k • o"rtu"lu"du"r. emini Kara Halil efendi,yi k.ona· Diyemezdi, Fevkalâde emin w 
R ' So tl B' 1· 1 b . ' anunu 
~.1daki faaliyeline ait ilk ha.. li bir sahra mevziiru de almt§lar· ''Y" er ". ·g unu~ tam bir mu- nun hükümlerine gore ok nüfuzlu gma çagwmu;iti. E!endiy~ enmiyeti magrur olan Padi§ah, gazaba gel.i!. 

ber!er gelmi§tir. dtr. vafaloy~l!e neliceleneccglnde~ ve tam 1 bir Devlet Reisidir. Ôyl~ eski Fran. Fakat Amerikadan gelecek harp v""':h. Kendisine sordu: bilirdi. Bu sebeple Valide Sultan 
Fena bir havada bir çok k ... if. .Milâno 24 (A A.) - St olarak istihsal edilecek mha1 zarerdea .. . . 'b' . malzemesinin geçebilmesi için a. - Efendi hazret!leri, Halifei müs dahi Mahmut Nedim P••an;n ha!' 

1 ... ~ . ' . · . ampa ga .. sonra hürriyeli seven mllleUerin arzu- sa Cumhurretsl gi J mukayyct hir ~ 
er yaptll'IU.'i ohrp dicynanla mu- zet~s 1 ~Iman ilert koll~_m .Har., lartna ve ldeallerine uygun bir lobirlii!L reis degildir ve iki senedir soyle.. Çik bir yol bulundurulmastna gay. li:min olan zat devlet ve miHet ~- meseleleri hakktnda bildirdiklerini 

vaffakiyelle ne:icelenen Ç8'l'pJ.\l!Tla kof un ~nlerme geld1klerm1 b1ldir. nln ve dostlulun tcmeller! a!tlacajtln- digi nuluklarla memlekete büyük ret edilecektir. lerinde hilàft 'harekette bulunursa ogluna siiyliyememi§ti. 
lar yaptlml.§ ol.dugu halberi veril. mekted1r. d k 1 .. e dl hl'k . b' 1 • ""'"'iKADAN y• nnTu ne olur? Fakat Valide Sultan, vük· ela· hny. an a 1y ri em1n r. te 1 en1n tr masa olmad1g101 .n...i.v~ .cM\ILl'.W.l'J. " 

tnektdir. Helsinki, 24 (A.A.) ~ Bir mile· SovyeUcr Birli!i milletlerin hükûm- çok tckrarlam1§hr. !iioa siizün hü. BA:;iLADI Kara Halil e!endi, tereddüt et. eti aleyhinde idi. Ogluna pkâyetçi 
M.oskova 24 (A. A.) - Lenin. tedarilmSovky~.t harp! gemism

1
m en terne ranl1k haklurmm çignenmesirti ve mü.- kûmette kalacagi kuvvetle tabmin ( meden œvap verdi : idi. Serasker Pl!Fo da seksen bin 

l:tad œphesinin bir ibèi)gesinde e uzere sveç su arma gel. tecavlzlerm ira.delerlni baika millet. 'lir F k b' Londra 24 A. A.) - Arnerika. - $er'an hal'i lâz11t1 gelir p~a altmt daha sarayi hümayuna yol-
""~"u" hue" ·-· yap- .. 1·r Sovyet mi• olduklart hakkmda •a,falaT o_ lu.nab. •. . a. at. ~zzat Ruzvelt nm Rusyaya yaptLgL yamLm, §ima- hazretleri. lam•nmt1. 
~ 1.•.u•u. •-u. ·u ~ '!( .1 lerc tahmil için yapttklart te~ebbüsleri d en h d ] k ........,. 
kttas1 10 .killametre ilerlemi~tir. münasebetile salâhiyeltar bir mem daima takbih etmiitlr.> ~ aresi~'.? .~nC:ega ~e ~ ar§tSm· li Atlantilc yolu ile gelmege lba~ Mithat Pa!ia, Kara Halil efendi. Ortaltk wkûn bulmu§tu. Ba§ta 

MERKEZ CEPHE.siNDE ba, Balttk drnizindcki Rus filosl' Sôzü Rusyada din meselesine nakle- ~ n~. .~§u 1 ~ da kat'î lanu~ttr. nîn cevaobma memnun olimuflu. sadrazdm olmak üzere hey'et1 vü • 
.,..,=•.n+L ""cm•..,,,., bakt'yes'1n:n, ya·ni iki saff.t harp gc. bl.I'. hukum vermek mumkün degiL Panamad.an hareket en;~ olan K H lil f -~· f · 1 •n~ nu van.i...n.n u• den sefir, i<)yle demiillir: d ..., ara a .. ~ Cuut etvayt ve~yt kelây1 bertaraf ederek Mahmut 

Lon.cira 24 (A. A.) - Ruslar cep misi ile, iki kruvaziir, on muhrip .So·-t Ru-a, dlni her millet ""in ir. ve lbel!'Zin ve ba~ka maddelerle . can ve gonülden kabul etm""1. Ned'- pa•ayt tekrar sadarete ge.. h .,. ., - Hüseyin ~ükrü BABAN ai li.le l ~ 1 · un • 
enin roettkez mmtW.:a&lllda yeni ve dilter cüzütamlardan mürekkei: hususl noahlyette bir ;1 addeder. Bir yük.lü bir gemi üç h ta yo CU. Her §cy yolunda gidiyordu. Ve- tirmek gerekti. 

bir yerde muvaffakiyetli mevzii olan 40 parça geminin Krorutadt çoklaruun lddialar1 hilâfma olarak · · · ,. -- !Uikltan eonra Arl<angeloik'e vâs1l liaht MUTat e11en.di ile de !!iz!.,· iœ j Mahmut Ned.im p••a, sadarete ZAYI - I.st1k1.4..1J Lisesi 11 inci s1mf ~ 
ll'>ukabil hücumlarda bulumn~lar ile Leningrad arasmda taha~t memlektinde dine kafil zulum yapù- edeblyat subesinden aldil!un tasdlkna.. olmu§lur. Verj!en haberde yalruz temasa gelinerek vuiyet tekarrür gelirse sekscn bin altm da, bir mil-
dtr. Bu mukabil taarruz Smo!CDIS· etmi§ oldugunu ve nattâ FinlandL n•maklad1r, kadm, erkek her vatan. '?!CYi kaybettlm. Yenislnt alacagundan bir gemiden bahsed.il.i)'U\Sa da ge. etmi§ti. l y-00 liralik loomisyon senedi de 
lin 125 kilametre §Îlr.&li ?rkisinde ya mevzilerinden gèirülmekte 0

1 ·o ~ kendi •icdanma gore inanmak t'•Y• hükmil yoktur. minin yolocul.ugu yalllliz olarak Veliabdi hangi gece dairelerin.. tahakk:uk etmi§ olacaktt. 
Olukar mmta.kastn.da yapùml.§tir. duklanm tacrih etmektedir. nanmamakta muhtardir.> 66 numarali Hiiseyin XUJku yapmad.$ 2B:llll~edir. 1 den alacaklan bile tŒaml.r et. (Dev11DU nrl 

l Zab1ta v~eni!_ maceras1 ron'<•n1: 24) 

SON SEFER 
.::::::::==,( Ç~viren: M. FERlDU N J:===1-

-. . Polisin kontrolünclen kaç. , nobet .. be~Hycn jandarma.lar.'_ .uz~ 
Ai~i:a lll'Uvaf!ak oldWluz, oyLe mi? .. 1 tan gordum ve . tak1p cdildiigun121 

. ": .... •Okyanus• a ne srfatla bin. anlad1m ... Bu \az:yct ka~ismda 
digtniz.i bana sèiyler misiniz? lrendiligimd~n buraya ,gelmey1 ter 

llu Sefer die adam sèi'ze kar~1: cih ettim. . 
- Fa:kat evvelâ müsaade ediniz - Siz soyleyin madam! btraz ev 
~ stiyhyeoel<lerimizi soyliyeli:m... vel size bahkçt gemisinde ne i§ 

•r gtirdügünüzü sordum. 
k~I<ab~a.tuniz olsayd.J ber halde - Ne i§ goreœgim, dostumla be 
d ndi.hg1mizd.cn buraya gelmez... raberdim. 

•k. · lhord.a A.del bana s.Uin eli. - Kaplan Failu mu? 
~iZde l'e&mi.ni giirdügünü ve mu,. - Evel! geçen te§rinsanidenbe. 
.a.kkak surette t.:V'kif edilecegini ri or.unla ad.etâ beraber y~1yor-

10Y1"<k ... Evve!.â b1r taldm Iüzum· dt.IIll ... Havr'da bir kall'Vede biribi.. 
~z sorgu ve suallere maruz ka!.. mmi'Le rasf€elmit;ti:lc. Bena â§ik o~ 

.<l:nak için k.açrnag1 dü§ündük... du ... Haftada iki üç defa beni gër
;~n Ü •bu giibi ~lerin ne ne ~ek.il mege gelirdi... Hattâ b3l;lang1çta 

'k~'lt 'blra 6biliri.z!. Et.reta'da onu bir Manyak zannetm;~ti.m ... 

Çünkü benden hiç bir §CY is'.emL 
yorou ... Beni sevi)"Ol'du ... Dty.elbi.. 
liri:m k:i lbenim için ç11d1nyol'C!u ... 
Bana mobleli güzel bir oda kirala.. 
dt ... 0 zaman anladtm ki eger bu 
i§i 1yi .irlare etnnesini lbilscm netice 
d. ben!:mle evlenecek ... Bahryeli. 
Ier altm içinde yüzmi!Zler ama ta
kaüdiyelcri vard1r ... Her ay mun. 
tazaman para gelir. 

- Kaptanlar bcraber ihiç Feka
na gelmcdiniz mi? 

kaptanm parasile geçiniyordunuz 
oyle mi? 

Gaston itiraz etti: 
- Ben çah§-IYOl"ll!n! 
- Malûm! Clll!Tlartesi günleri og 

leden sonra deg1l mi?... Pe>ki siz 
madam nes1l oldu da gemiye bin. 
d:niz? 

- Fallu israr etti. Bütün scfocr 
~snasmda yalruz kalacagun1 d~n 
d:k<'e kederJ.emyordu .. Diger ci
hetten lronkuyordu. Çiinkü ni-z:am. 
name pek s1k1d1r ve o da nrzamla. 

- Hayir Fekan'a geldigimi ;ste. 
m.iyordu. O lbeni gonmege geLiyor. ra son derece riayetkâr bir adam-
du. O kadar klskanç idi kl ... Her C:1 ... Son da.ld<aya kaàar tered:dùt 

halde hayat.tnda ~'ok maœra geçir· etti ... Sonra e:lip bcni aldt ... Ge-
memi§ bir adamdt. Çiinklü elli ya.. 1 min:n harelretmden bir gece evvel 
~mda oldugu h.alde kadmlara ko.. beru kamarasma _sakladi... Ben 

k b . k'- 1· kad k 1 bunu hayahmda btr yemhk ad.del. 
nu~r en 1r ni.e vt:·p l ar s11 i . . 

gandt. .. Beni sevmeye b:!§laymca. tigim için sevimym-dum. Fakat 
- Pardon! SIZ esasen Gaston ba~=a neler gelecegini 'bilseydim 

Buzye'nin metresi idiniz degil mi? kat'yyen kabul etnnel'J<Ùm. 
- Tabii! Fako.t Gastonu kapta- - Gaston itiraz ebmedi mi? 

na kardC§im dtye talodim ctmi§. - Tereddiit ediyorou... Anlar-
tun... · smLŒ ya? ... ihtiyar1 dartltmamak 

- Anladtm! hulâsa siz ikinizde lâz1IJ1d.t ... Seferden doner donanez 

tekaütl~nü istiyecetîni ve be. 1 Deniz Le..-anm SabnalmaKomiayo111.a llânlar1 -, 
nirrùe evlenecegini sOYlü.Y'Ordu... -------------------------
Neler çektim bilseniz!... Bütün 

gün ba.lik lrokan 'ka:marada kapalt 
kaltyordum!. .. Biri i~ri girecegi 

zaman yatagm altma saklamnak 
medburiyetinde idi.m. 

Felâiœt! ... Denize aç1hr açtlmaz 
Fallu hen.i gemiye ald1g,na pi.§man 
oldu ... Hayatrmda onun kadar lror 

kak bir adam ,gonmedim!. Günde 
on d-efa kap1run kibdini muayene 
ediyordu ... Kon~tugwn zmnan du 
yarlar diye beni susturtry'!lrdu ... 
N~esiz, endi~eli idi... Dakilkalar. 
ca yü·zilme bak1y>orrlu. Benc!en kur 
tulunak için beni deni1.'e alaœk di
ye korktugum günler o'ldu ... 

Kaàm keskin bir sesle kon~u
yor, ellerile h.areketler yap1yor. 
du. 

- K1Skançlo.gi günden güne ar
llyordu. MaziJn hak.!unda bir çok 
sualler soruyordu. 

(Uevaou var J 

Marmara tlosübahri K. Sahnalma Komisyonu.ndan: 
Cinsi KilOSll Tahminl Kat'! teminab 

fia Il 
klll'UI Lira 

Sabun 12000 eo 1080 
< 20000 60 IBllO 

1 - Yukartda miktarlar1 7wh sabun, ayn a7n prtnamedc ve ayn 
ayr1 pazarhkla satm ahnacak:tJ.r. 

2 - Pazarltti 26/Eylûl/941 cuma (il.ni! saat 16 da izmitte tersane kap1.o 
slndakl lcomisyon binastnda yapùacù:tir. 

3 - Sartnameler bedelsiz olarak verilebilir. Pazarhla i~tirak edecek i5-
teklllerin 2490 say1h kanunun istedilf vesikalar1 ve yukanda bizalarmda 7a .. 
zlh teminaCarile birlikte belli ftin ve saatte .K.omisyon b~kanl1fma müra· 
caatlar1. (8335) 

O. oemir Yollan l1letme U. M. llânlan 
Muhammen bedell (86001 lira olan 4000 kilo kaynamlJ Îngiliz Bezlri 

(30/9/1941) sali günü saat (15) on bette Haydarplliada Gar blnau dahil!nde. 
ki Komisyon taraflndan kapah zarf usulile satln almacak.tir. 

Bu 4e cinnek isleyenlerin (495) lirahk muvakkat teminat kanunun ta
yin ettiti vesikalarla tek.ll!lerint muhtevi za.rflaruu ayni gün saat (14) on 
dôrde kadar Komi$)'on Reislitine vttm~leri lâz1mdtr. 

Bu ~ ait prtnarneler Xomisyondan oarastz. olaral< daj!Jt.lmaldadtt 
CllH) 



SAYFA-4 

T opkap1 Maltepesindeki Satmalma -, 
Komisyonu ilânlan 

1 - Kapah ;.ali usul.lc (1000 1 ton kuru !asulye salm alinacaktlr. Fasul
yenin behcr kilo u.1un tahmln cdilen fiait 25 kuru~ olup tutan 25000 llradlr. 
ilk tell"inatl 13750 lirad1r. 

2 - Evsaf ve hust-~i §artlar Topkap1 Maltepesindc askerl sat1.11alma ko-

1msyonunda gtinilr.bihr 
3 - Îhalcsi 8/10/941 çai:oamba gü iu saat 16 da komisyonda yap1lacakhr. 
4 - isteklllerln mczkùr günde lhn e tanhindcn b.r saat cvvel muvakkal 

teminatlarinm makbuzile tekli! yaptlldnruu saat 15 de komi:;yona vermeleri. 
(8248) 

* 1 - Knpal1 zarf usulJe 250 ton nohut satm alinacakhr. Beher kilosunun 
muhammen bcdeli 17,5 kuru~ olup tutari 43750 Jirad1r. 

2 - Evsaf ve hususi ~rtlar Topkapl Malt.epesindekl askeri satmalma ko-
m1 yonunda gcirülcbilir. 

3 - Îhalesi 7/10/941 sah günü saat 16 da komisyon bin.aslnda yap1lacaktir. 
4 - istekhler mezkûr günde ihale saatinden bir saat evvel muvakkat te

mlnaU olan 3281 lira 25 kuru~u makbuzilc tekli! mektuplanm saat 15 de 
kouusyona vermeleri. ( 8153) 

'f 
1 - Kapah zarf usulile 600 ton ye~il mercimek satm ahnacaktir. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 20 kuru~ olup tutar1 120000 lirad1r. 
2 - Evsaf ve hususi prtlar Topkap1 l\Ialtepe askerl satinalma komlsyo-

n und a gôrülebllir. 
3 - ihalrsi 8/10/941 çar93mba günü saat 11 de yap1lacaktlr. 
4 - isteklûerin mezkûr günde .ibaie saatinden bir saat evvel muvakkat 

tcmlnat olan 6750 Jirahk makbuz île tekli! mektuplariru komisyona verme-
leri. fR154) 

* 1 - 17/9/941 tarihinde ibalesi yap1lan 20191 ton kuru ota talip çûonad1-
g1ndan ayni miktar otun pazarhkla tell:rar !hales! yap1lacakt1r Otun behcr kilo
Funa tahmin edilen bedel 5,5 kuru~ olup tutari (1,110,505) lirad1r. 

2 - Evsaf ve husust $artlar Topkapl Maltepesinde askri satmalma ko
mh:yonunda gôrülebilir. 

3 - Otun lhalesi toptan yapilabilecel':i gibi (6228). (8052) ve (5911) 
ton gibi üç k!Slmdan her hangi bir k1s:n1na da teklif yapanlara ibalesi ya
p1lacaklir. 

4 - ihalesi 30/9/941 sali gilnü saat 10 da komisyonda yap1lacakt1r. 
5 - isteklilerin talip olacaldar1 miktarin % 15 kat'i teminatlan ile mi.i.-

racaatlan. (8307) 

* 1 - 3948 ton S. eti ve ayaktan S1g1r kapal1 zarf usulile satin ahnacaktir. 
S1g1r eti ve ayaktan s1g1rm beher kilo.,unun muhammen bedeli 36 kuru~ olup 
tutari 1421280 11radlr. 

2 - Evsaf ve h usî ~artlar Topkap1 Maltepcsinde askt!ri satmalma komis-
yonunda gtirülebilir. 

3 - Ïhalesi 7/10/9.U sah günü t 11 de komisyon bmasmda yap1la-
c ktlr. 

4 - isteklilerin mczkûr günd !hale saaw1dcn bir saat e\\ cl kanuni ilk 
l(!mlnat makbuzlarm1 ve teklif mr·kt • larml saat 10 da kam.syona vt!rmcleri. 

5 - Mu\'llkkat temtnatl 56388 lira 40 kuru§tur. (8103) 

'f 
1 - 17/9/941 tarihinde lhalesi ya;lllan (45) ton s1&ir cti veya ayaktan 

ug1ra talip ç1kmad1gmdan tekrar pazarl!kla 1halesi yap1lacaktir. Beher ki
lo s1g1r eil ve a)aktan s1g1rm n•uhammen bedeli (35, kuru~ olup tutan 
( 15700) Jirad1r 

2 _ Evsaf ve husust ~art1ar Topkap1 Maltepesinde A.;kcri satmalma ko

m1.i-yonWlcla gonilebllir. 
3 - - JhaJesi 30/9/941 sali gtinü saat 15 de kom1syonda yap1lacaktir. 
4 - Mu\akkat temmah (1181) lira (25, kuru~tur. (8308) 

'f 
1 - K~pah :mrr U-Jlile 35 ton nohi..t satm almacakhr. Beher kilosunun 

muhamm<'n bedeli lï,5 kuru~ olup tutari (6125) hradJr. l\lu\'akkat teminal! 
459 !.ira 38 kuru~tur. 

~ - Evsaf ve hususi ~arilar Topkap1 Maltepesinde Satmalma komi.yo
nunda gôruleb1lir. 

3 Îhalcs. 16/10/941 per~embe günù sat 11 de ko1 i<yond y:ip1laca ·-
l!r. 

4 Tal.pler belli günde muvakkat temlnat makbu1Jle tcklir mek1Lp-
1ar.m saat 10 da kom.syona venn«lerl. (8525) 

* 1 - K:ipah zarf ususile 19/9/941 ta1f.h.indc talip ç1kmad 'Jndan iha!esi 
yap1la.nayan 520 ton sade yag1 pazar.1kla eksiltmeye kon•1rn~tur. Bcher ki
losunun IT'Uhammen bcdeli 160 kuru~ olup tutarl 834600 lirad1r 

1 

1 IKDAM 
, 

Baf, di$, nezle, grip, romatizma 
N c v ra 1 j i, K 1r1 k li k vc B ü t ü n Agnlar1n1z1 D cr ha l Keser 
lcabinda günde 3 hcue almabilir. Her verJe Pullu K utulari iararla uleyiniz. 

- --=--

Kad1kov Vak1flar Direktorlügü Ïlânlar1 1 
,Muhammen 

luymeti 
L. Kr 

Muvakkat :Semti 
teminatl 
L. K. 

932 OO '70 OO Kinahada 

123 25 9 25 c 

343 60 26 OO .. 

'741 04 65 58 ÜSküdar 

975 60 '13 17 c 

- ./ -"'-.. .-

l4ahalles1 

Kmah.ada 

c 

Selâmiali 

Altunizade 

Akasaya 
Al~ancak 

Tekinay 
NarçJl;egi 

NO. 
Y. E. 

54 54 

22 22 

Çar~1 es: 100/78 
Ye: 98,100 

100/1 

Karakol 54 Mü. 76 
bane 

Toph.aneli 
o~Iu 

48 86 

Ada 61 parsel 1 numarah ve 932 
metre murabba1 sahasmdakl arsa... 
nm tamam1. 
Ada 69 parsel 1 numarah ve 246 
metre murabba1 IS8hasmdaki arsa
'l11l tamam1. 
A.da 19 parscl 19 numarah ve 154 
metre 50 desimetre murabbal arsa 
dahilinde ikl btilüklü ah~P evin 

tamam!. 
3 oddh yar1m kârgir evin tamam1. 

Takr1len 1550 metre murabbaa sa
hasmda ve içinde kulûbe ve kuyusu 
ve mt:bzul meyva agaçlanm havi 
bahç6 

Yukanda mevki ve cinsleri yazJ.h gayrlmenkullerln millki; li i;;attlmak üzcie 15 giln müddetle açlk arttuma
ya ç..kar1lm1~1Ir. lhalclcrl 10/10/941 cun:a günü saat 14 dt'dir. htcklile1·in müdürlük akarnt kalemine gelmeleri. 

(8566) 

\ 
L 

En ldarelf 
LAM BA 

BIR ÇOK GENÇ KIZLAR 
VE GENÇ KADINLAR 
Gcnçliklcrine mal!rur olarak yüzelliklcrinin temadisim 
mümkun k1lacak olan yüz tuvaletinc bigâne kalm1~lar
d1r. Kadmda dlkkat edilmesi pek mühim olan nokta: 
Ccldin incelik vc taravetinl ebediyen muhafazad1r. 
Scndcr, binb1r vazife içindc çalisan ve yorulan genç ka 
dmlann biâman dil~manid1rlar Bedcni ve dimngi yorgun 
luklann ncticesi g11ddelcr elâstikiyetini kaybedcrler ve 
cildde (leke) diyc tavsi< edilen avarizi (rüzgiir ve güne
~in de tesirile) husulc getirirlcr. htc bu gib1 hatâtta 
ve bu glbi a\·ar1za kar~1 KREl\l PERTEV, tcrkibinin 

kuvvet ve kudreti ~aye.sinde cild1 besler ve harabiden 
kurt..1r1r. 

i'üz binlt"rce kadmm tt"crübt> etti.gi ve se,·c!iklerine tav. 'yeden hflli 
kalmadtga KRlnl PERTEV ile g;ünd~ yapûarak 3 - 5 da.kikahk blr ma
.sajm ne cibi harikalar yai:a.tt1im1 pek kasa b;r za.mand& siz de muterlf 
olacalcim1z. KREM l'ERTEV'ln y&r m asarhk beynelmilel 1J()hrdi as1ls1z 

• 
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iLK - ORTA - LÎSE 

E::; iSTiKLÂL LiSESi y:~~~ 
TAIF.BE KAYDI ÎÇÎN JIERGi.'S ~lt'RACAAT EDiLEBÎLÏR 

i:HZA~l:BA~I. POLÎS KARAKOLU ARKASI 

• 
11•••!9•?11119!."-.• T " 1 e f o n :2~534 

Istanbul 
- .. , ...... ~ 

Levaz1m Amirliginden Verilen 
Haricî Askerî k1taah Ïlânlari 

Beherine tahmin edilen fiab 21 llra clan 2000 adet tavla halah pazarhk· 
la el-siltmeye konma~tur. 500 adetten a~ag1 olmamak üzere ayn ayr1 tekhi· 
Ier de kabul edilir. Evsaf ve ~artnamesi 210 kuru~a komisyondan ahn1r. Ta.
liplerin teklif ederekleri mikt:lr üzerinden kanunl kal'î tenunatlarilc 26/9/941 
Cuma ,i:unJ. raat 11 de Ankarada M. M. V. Satmalma komisyonuna müra· 
.:aatlar1. ( ll~-8439) 

* Bcher çiftine 1025 kuru~ tahmin edilen 4800 çût erat fotini pazarhkla 
ratm alm;icakhr. Tutan 43,200 lira ilk teminah 3690 lirad1r. Taliplcnn 26/ 
9/941 cuma günü saat 16 da izmirde Lv. Amirligi satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (1108-8443) 

* 5000 çift dahili fotin pazarhkla satin almacakhr. Tahmin bedeli 43,750 
lira kat'î teminall 6562 lira 50 kuru~tur. ihalesi 2/10/941 pe~embe günü saat 
11 de Ankarada M. M. V. Hava satmalma komisyanunda yap1Iacakhr . .Evsat 
ve ~artnamesi 220 kurusa komisyondan alm1r. Taliplerin belli vakitte komis-
yona gelmeleri. (1062-8160) 

'f 
Cins ve miktarlar1 mevcut listesinde yazù1 kayak ve klzak !mal edebl

)ecek baz1 makineler 3/10/941 cuma günü pazarl;kln satm ahnacakhr. Hep
sinin tahmin bedeli 14,200 lira kat'i temlnal! 21SO Jirad1r. Taliplerin Anka-
rada M. M. V. Satmalma komisyonuna gclmeleri. (1122-8544) 

• 
88,500 kilo s1g1r etl ahnacakt1r. Pazarhkla eksiltmesi 9/10/941 per~cm-

be günü saat 15 de K1rklarelinde merkez K. Binasinda askerl satmalma ko
misyonunda yap1lacakhr. Evsaf ve ~artnamesi komisyonda gtirülür. Tallplerin 

belli vakltte komfayona gelmeleri. (1120-8542) • Beher kilosu 400 kurus fiat tab.min edllen 6000 kilo san vakete pazar-
l!kla satin almacakUr. Îhalesi 7 /10/941 Sali günü saat 11 de Ankara da M. :M'· 
V. Satm:.lma komisyonunda yap1lacakhr. Ïlk teminah 1800 lirad1r. E\·sa( ve 
§artnamesi komisyonda gërtilür. (]084-8317) • Bchcr çifti 925 kuru~tan 10,000 çi!t fotin kapah zarfla eks.ltmeye kon-
mu~tur lhalesi 8/10/941 çar~amba gu lÜ sat 15 de Erzurumda askeri satinai• 
ma komi<yonunda yap1lac khr. Tahmin bede!i 92,500 lira ilk ternir.ah 5875 11~ 
rad1r. Taliplerin kanuni veslkalarile teklif 11 ck uplarrn1 !hale saatindcn lllr 
.aat evvcl komi yona verrr.eleri. (1086-8319) 

• $ 

$irketi Hayriyeden: 
Bugiinden itibaren mekteplerin aç1l Ms1 münasebetile hali hazlr tarifcy<' 
yapilan ilâve seferleri géisterir ceh·cllerin iskelelerle vapurlara as1ld1-

g1 say1n Yolculara llân ohmur. 

Y iiksek Ôgretmen Okulu Eksiltme 
Komisyonundan : 

Miktan Tahn in fiyatl Îlk teminatl 

1 Elbiselik kumas 340-370 metre 725 201 20 

1 Pardesùh;k -;;:um-a-~----100-150 c 550 61 
~--------

Er k e k r.yakkablSI 120-135 çi!I 1000 101 --------------- ---------

88 

25 

900 47 25 def:lldlr. Ondaq lsUfade ed'onlz. K1z ayakkao1s1 ...................................... , ........... ~ \ ~-'-~~~~~~~~ 
60-70 • 

----------
Bak1rkoyünde 
ziraat sergisi · 1 latanbul Komutanbi1 Sattnalma Komiayon 'u _ llâ:.::-, 

Yük~ek dgrcimcn okulu talebesi J,;in luzwi u olan yukartda miktan ve 
J tahmin bedelleri ile ilk teminah yaz1l1 1;lerin 2G/9/194l cuma günü saat IO 

<la aç1k cksiltme!~ri ayn ayn yapùa ·akhr. 
Eksi!tme Îstanbul Erkek Lisesi ya.1mda Yük~ek mektepler muhascbecill· 

ginde toplanan okul komisyonunca ya 11lacakhr. 
Îsteklilerin ticaret odas1n1n yeni y1l \'E'S1ka:a ve ilk teminat makbuzu il" 2 - .Ev~af ve hu,usi ~artla1· Top!rnp1 Maltepe '"keri sahnalma kom!s

yonunda goruleb1lir. 
3 - ihalesi 3/10/941 tarih1ndc sau günü saat 10 da komi,yonda yap1-

Iacakt1r. 

A~ag1da kc~i( bede!lerile kat'! tembatlar1 gtistcrilen iki bina tamiri 27 /9/ 
Bak1rk<•) Halke\ inden 941 cumartesi gfmti hii.alannda gtiste;-ilen santlerde pn:wrhk~a ihale edile-

Evimizin Ktiyrtilük ~ubesi taraf ndan cektir. Kesi! ve $~rtnamelerl her gün komi.yonda gtirülebilir. Isteklllerin bel-
birlikte belli gün ve saatte séizü geçcn komisyonda bulunmalan. 

Îlk teminat y~tJrmak ve ~artnameyi gôrmek isteyenlerln ytiksek ëgretmer 

4 - Mu~akkat teminah 37134 hrnd1r. • 'A406) .. 
1 - Kapall zarf usulile 35 ton kum !asulye s.illn a1lnacak~1r. Beher k1!0-

sun11n muhammen bedeli 25 kurus olup tutar1. 8750 lirad1r. Muvakkat tC"m!
nat1 6662 lira 50 kurn5tur. 

2 - Evsa! vc h '"'i ~artlar Top'cap1 Maltepeslnde askeri ~atmalma ko-
m:~yonunda gtirülebilir. 

3 - ih.alesi 15/10/941 çarsamba günü ~aat l 1 de komisyonda yap1Ia
cr.ktir. 

4 - istekliler mezkûr günde !hale saatinden bir saat evvel muvakkat 
tcminat makbuzlarile teklif mektuplarml komisyona vermeleri. (8407) 

* 1 - Kapah zarf ususile 30 ton ye .li mercimek satm almacaklir. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 20 kuru~ olup tutar! 6000 llrad1r. 

2 - Evsaf ve hususl iartlar Topkap1 Maltepe askerî satmalma komüyo
nunda gtirülebilir. 

3 - ihalesi 15/10/941 çar~amba günG saat 16 da komisyonda yaplla.. 
cakhr. 

4 - Îsteklner mezkûr gtinde ihale , atinden bir saat ev\'el ilk teminat 
mnkbuzlarile tekli! mektuplanm ko:nlsyona vermeleri. (8408) 

l tsT ANBUL BELEDIYESI ÏLÂNLARI 1 
fahmin B. ilk T. 

533,00 39,97 

600,00 45,00 

940,00 70,50 

Fatihte Ktrkçe~:ne Sekbanbas1 ibrahimaga mahallesl
nin Kendir soka~mda 14, 16 numarah ev enkaz1. 
Fatihte Klrkçes ne n .ah.allesln!n KJrkçe~me sokagmda 
16 numarah ev enkaz1. 

Fatihte K1rkçe .e mahalesinin Nefer sokajpnda 18 nu
marah ev enkaz1. 

Tahmin bede!leri j)P ilk tcmlta miktar1an yukanda yuzlh üç ~arça enkaz sati! 

mak üzere ayn ayn aç1k arttlrmay~ konulmustur. $artnamelerl Zablt ve 
Muamelât Mudürlügü kaleminde gtirû'.ebilir. Îhale 10/10/941 Cuma gliDü 

sa<1t l<! de Da"mt Enci.J'llende pay1la:akttr. Taliplerin ilk temlnat makbuz 
veya mektuplarile ihalc g1inü muayyen saatte Daimî Encümende bulunmulari. 

(8558) 

Üniversite rektorlü'·~nden: 
Yabancl diller okulu ikmal imtihanlan. 2/10/941 per~e!Y'be günü saat 

9 da baslay1p :z.110/941 sall günil bite·ekt.r, lrr.Lln, n1PU \'C yPriPi Ü"ren-
tnf'k m<'rf' il1!ili talebenm müracaatlan. ·1.os H > 

--- ----
Yüksek Ogretmen okulu eksiltme 

komisyonundan : 
.t:ev'1 
T11yyürlüit k..ima~ 

Mantoluk kwna~ 

Miktan 
180-210 metre 

60-80 c 

Tahmin t:ah 
610 

525 

Ïlk terr.inat 
96 08 

31 50 

Yuk:inda miktan, tahmln bedeli ve ilk temmab y z1h kuma~larln 10/ 

10/941 cuma giln'i saat 10 da açtk eko ltmesi yap1lacakhr. istcklilerin sart.. 

oameyi 3ormek ve ilk teminah yalir:". ak iç1n Okul idaresinc ve ekslltme 
gunü de Ticaret odasmm ycni y1l ve,ikas1 ve ilk teminal makbuzu ile bir. 
llkle stizù geçen komisyona müracaatlan. (8467) 

~bibi: E. j z z E T, Ne§riyat Direktiirü: Cndet Karabil1in 
·tiastld1i1 yH: •So• Telanf• Matbaau 

27 /9/941 cun;artcsi gunù saat 15. de li gün \e saatlcrde Find1kl1da sallnalma kom'syonuna gelmeleri. (8399) 

Bak1rkôy Barutgücü alrininda kazam1z 1 Kes.! Bed. Ka~'i Te. Îhale Z . 
cift.çilerine ait olmak ü1.ere bir ziraat Yaptmlacak i$ Lira Kr~. Lira Kr$ Saat D. 

sergisi a~.1focaktir. isteycnlerin mezkûr Bina tamiri 
gunde sergiye gelmeleri 1llln olunur. Havalandirma te~itah 

ZAYi - Kadikoy Maliye $ubesinden 

2259 95 
1218 80 

* 

339 OO 
83 OO 

Il 
11 30 

aldig1m 926/305791 numara ve 28/6/940 Bcher kilosuna 39 kuru~ fiat tahmin edikn 250 ton s1g1r eti 30/9/941 
tarihli Dipozito makbuzunu kaybcttim, sah gtinù saat 15 de pazarhkla satm almacakhr. Muhammen bedeli 97500 
Be lirayi geri alacagimdan zayi mak- lira olup kat'! teminah 12250 liradlr. $artnamesi her gün komisyo.nda gti-
bu~un hükmti yoktur. rülebillr. isteklilerin belli gün ve saatt.e Flnd1klida satmalma kom1syonuna 

Sadlk Keskin 1 gelmeleri. (8541) 

okul id'lresinc müracaatlan. (7982) 

Askerlik i'leri 

Hademe Aran1yor 337 dogumiuiar 
Gazctemizde geceleri çah§- k "' 1 

mak üzere bir hademeye ihti. sev e çagir1 1yor 
yaç vardtr. Taliplerin idare- Emintinü Yerli Askerllk $ubesinden: 
mize müracaatlari. 1 - 337 dogumlu ve bu do&umlarl~ 

~ • muameleye tabî diger dogumlu er~ 1 

... _U•••••••••••••.-• scvkedile~eklerdir. 
2 - Bu sevkfyata 25/Eylûl/941 ta~ 

Türkiye Cümhuriyèt 
t 

Merkez Bankas1 20 Eylûl 1941 Vaziyeti 1 

rihinde baslamp en son toplanma giln° 
olan 28/Eylûl/941 Pazar günü sona e• 
rccektir. 

3 - Sevk için gelecekli Nüfus '"""' 
danlarlle saat 9 da subede bulunac~lt' 

l 

A k t 
Kasa: 

AJhn: Safi~-
)lanll:not • 

Uûklùt • 

1 

'72.604,628 

Dahildeki Muhabirler: 
T(lrll: LirU1 • 

Hançtekl Muhablrler: 

A.Jtin: Sa1 ildloçam 9.638,858 
Altm& WavilJ UbU l8l'tle9t '6-.rla-

lr 
J)l;.t' dl>Yizler ,,. bo~lu 1tun.. 
~eleri 

Razine TahvUleri 
Derubte .cillen •YrÜl Mll:di1e 
1<.ar111lllll • 
'(anunun e-a ci maddelerlne tevtt
bn Huine tara1mdan vW 1edi7at 

Senedat Cüzdan1: 

Ticarl SeneUer • 
Esha.n ve Tahvilât Cüzdanl: 

l 
De.ruh te edi lrn ewaln llÙ'1-

A • yenln 1<ars1hl1 esham .,. taa.. 
viUt (itibarl 11:.J7meti.) • • 

B • Serbest Esham ve Tahvilât9 

A vans Jar: 
Altm ve dôvix üzeriM anm • 
Tahvilàt fu.erine avana • 

Hazin'1e ktsa. vadell &'l'l.llL 

HulneYe 3850 No. lu ltanWUI lln . 
aç11.an altm karlùikll a~ 
Hiuedarlar 
~tellf . • • 

LÏRA 

102.124.217,'77 

18.915.891,-
477.858,43 

380.573,17 

13.555 009,33 

46.643 .429,'77 

1 

158.748.563,-1 

21.683.011,-

261.428.247,39 

4fi.421.301,93 
ft 310.245,19 

4.948,64 
6.261.768,85 

--
167.500.000,-

YekOn 

j 

Llr• 

121.517.967,20 

:1(10.573. J7 

60.198.439,10 

137 .065.552,-

261.428.247,3!1 

5~.731.!547,12 

173766.717,4!1 
4.5110.000,-
8.093.475,811 

820.fiR? .. 519,36 1 

p • • 
Sermaye 
Îhtlyat Akçeal: 

Adl n tevll:al&cle 
'iuaual . 

1 ' 
Tedavüldekl BanknotlatJ: 

D.ruhte edilen evrùc. nak'1~ 
:at&nunun 1 - 1 lnci maddel«IM 
Wvtikan HaaiDe ~ riW 
t.ediya.t • 

Deruhte ed1len nnb ..wl.7'e 
tùlyeli. 
IC.artilili tamam111 albn o1ar* 
tHveter! tedavfile .,,,_wen 
lleeali.ont mukabill !livet.a ...._ 

ville vazedU.. 
Hazi.I:~e yapililn altin brplJIW 
avans mukabili 3902 No.h lr.anwa 
mucibince ilAveien t.darile ., ... 
4lllm • • • 

MEVDUAT 
Türk Liras1 

Altan: Safi kJ.1ocnm • 77,150 

31150 No. lu lcanuna 1l!re HUÎ11e7'9 
ai;ùan avans mukabW trrcli oi .. 
nan altmlar: 

Sati ll:lle>IRJD 55.541,930 

Doviz Taahhüdab: 
Al1wa tahvlli ubll cl6vtder 
Diter dôvWer ft alaeùh IOirllll 
'bakiyelerl • 
Muhtelit. ' 

7 .822.019,1!! 
6.000.000,-

158.748.583,-

21.683.011,-

137.065.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

94.000.000,- ·' 

69.924.136,?? 
1.233. 782 03 

78.124.167,90 

28 679.571,23 

YekOn 

Llr• 
15.000.000,-

13.822.019,1!5 

498.065.552,-

71.157 918,25 

'78.124.167,90 

28.679.579,23 
115.833.282,8i 

820 682.519,38 

lardlr. 
4 - 28/Eylûl/!141 Pazar günündefl 

sonra gelcnlcr bakaya muameles1fle 

tabî tutularak haklarmda kanuni Jllllu· 
mele yap1lacakllr. 

••• 
Fatih Askerhk $ubesinden: 

1 - 337 dogumlu ve bu dogurnlullif' 
la muameleye tâbi fiilî hizmetlni >'~": 
mam1~ yoklama kaçagile bakaya v_e ~J 
va tebdili eratm sevkine 24/Eylul/9 
tarihinde baslanm1st1r. .."i, 

2 - $ubemize mensup erahn hll fi' 
yct cüzdanlarile beraber en geç toP 1~ 1 
ma gününün sonu olan 30/Eylul/ (!C 

sali günü ~aat dokuza kadar ~u!>C 
haz1r bulunmalan lâz!mdu·. ~ ,.,,. 

3 - Bu tarihten sonra gelccek 0 • 119 
lar hak~'.màa askerlik kanununun ~· 

111\1 
uncu m;iddesi mucibince bakaya 
melesi yap1lacag1 Hân olunur. 

••• 
Be$1kta$ Askerlik Sube~mden: 3,1 

Askerligine karar verilcnlerdcJI el'' 
dog 1mlu \'e bunlarla muamele gllr 1et 
Ier, tebdilhavas1 bitm1$ muv~zzaf •'siv 
sevkedileccklerinden 30/Eylûl/9~1 .µJI' 
h günü 5abah saat 9 da Nüfus eu• ,,:1 
larile sevke haz1r bir ~ekllde fl.l

1141
,11' 

de toplanmalan ehemmlyetle ilnfl 
1 

nur. • • • • 
. . acn· ' 

Beyoglu Yerll ~skerllk $ubesin ·IJ~1J9 
337 dogumlu Islflm ve gayrl JJ; er'v' 

Eylùl nymm 24 çar§amba, 25 pei~~9f 
"6 ci;IT'<• 27 cumarlesi ve 28 !"' - • df 
gü1.leri •t<kere se,·kedilecekler ' · • 

1 wr gunii i;ube aç1ktar. (tlt~ 1 
• 2 - Eylûlün 28 lnden sonr~ l<; o•'~ 

t
lcr C'ezah olarak bakl.ar1nd•

1 
r 

muamele yap1lacaktar. ,.,·~JP 
3 _ Yukanda yanll l'(ùnlerde ;, 11 

1 'holmuz 1938 larihindeJl ltibaren: •SÎI: ontft lulddl ., 4 Albn 9-îl'lll! aftnl "-l a 
dilmek tblere ~ubev• murac 03~) 

1 

.. aat13 

(14·' 
olunur 


