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DïL BAYRAMI 
Bugün yurdun her ko,esinde 
toplantrlarla kutlanacak 

..... . . • ... '"' .. 
Amerika, bita
rafl1k kanununu 
kald1r1rsa •.• 

Ebedî ~ef, 9 sene evvel bugün 
ilk Oil Kurultay1n1 toplam1~t1 

Amerikada 
Bitarafhk kanunu 
ilga edilecek mi ? ' 

Bir iyan izas1 
diyor ki: \, 

I<.. an un un il ga· 
sr ilân1 harhe 
muadildir 
Amerikan fabri
kalar1 tank yap1yor 

Kapil.vulda tarihln en .lianh çarpl§Dl•lap cereyan eden 
1-lncradm han dàn blr coriinlltil 

1 Sovyet tebligl 1 1 Alman tebligi 1 

!jarkta 
k1, harbi 

Maiskiye gore: 
Y ollann buz tutma
s1 Almanlar1n i ~ i n i 
kolayla ~t1 racak 
Bern, 2.5 (A.A.) - Ofi: 
Sovyet RUB)'anm Londra elçisi 

M-aiski, Lorul:radaki Amerika Ti. 
caret Odasmda rnüilinn beyanatta 
bulunmU§tur. 

Gazlette de Lauranne'ln rnuhahi.. 
ri bu beyanalt ~oyle bildiriyor: 

Amerikan 1Japarlar1, harp 
malumeaini, ta I ngili:r. IJe 

müttelik limanlarma ka
dar gotürebileceklerdir; 
bu da, Amerika ile Mihuer 
araamda liilî harp haline 
aebebiyet verecektù; ba
kalun Amerika parlamen
tosu, ticaret uaparlar1nm , 
te1lihi ue bitarall1k kana
nunun tadil ueya ilgaa1 
gibi çok mühim teklilleri 
kabul edecek mi? 

~t~~l~Ârlt~~:: Leningrat Ukrayna 
:ei:u:.::';~::ie:s~~I ta Al man harbi SO· 
cuttur. 1 

1yi haber alan bir kayna~a gèire, 
Maiski Rusya sderinin, kUj mev 
simindE, Almanlar için, 1ng.liz 
ma1ibuahrun tasavvur ethginden 
p< k daha az rnicy<ilâh ililiva etti. 
gini sôylerni§bir .. Ki~ rn&\·sirnin!n 
~eraiti dolayisi.le Ahnanlar buz 
tutm<u~ ve kattla§'.llll!i bir zernin 
bulacaklar, daha az benzin ve 
rnühimmat sarfedeceklerdir. Tank 
iar ve ~ n-akil vru.1talan, ça. 
mura daha a:z ·saplanacaklardtr. 
Alrnanlar tarafmdan halli icap e
d n yegâne büyük mesele karar
gt1h dmrmak rneselesidir. Zira Ru~. 
Jar tarafmdan yap1lan tahribattan 
dolay1, Almanlar, ki§hk karargâh 
h.nn1 bi-zzat bina etmek mt'<.'buri,. 

Yazan: Abidin DAVER 

M Runelt, Amerika ti. 

caret gcmilerini silâh
D landirmak; veya bita. 

rafük kanununu kaldumak, yahut 
da bu kanunu degi~tirmek için par. 
lamcntoya müracaat cdecegini, bi.. 
tarafhk kanununu büsbütün ka!. 
dtrmaktansa tedricî olarak dcgi~ti. 
•ilmesini istiycccgini soyelmi~tir. 

Ayni zamanda 35,000 tonluk 
Alassachussetts 21rb;1s1run denize 
indirilmcsi münasebctile Amcrika 
Babriye Nazm Knoks da beyanat. 
ta bulunarak Anupada. ~ark C<"P· 

hcsinde Almanlarla Ruslar ara5m. 
da ccrcrnn edcn oharbin Arnerika 
llirlesik ... De\·letlerinin vazi~eti Ü

tcriu~e dof-rudan dof:ru)'a mÜeS- t 
sir oldut;:unu• sii~·lt. .. mi§ '\'C •Ame .. t 
rika yard1m1n1n ner~Ye "Ve ne !8-1' 
tnan icap ederse gondcrilmesi mut. 
laka Jâzrmd1r. dcmi~lir. 

Cümhurreisi ile Bahriye Nazm. 
tnn sOzleri birbirini .tamamlay1c1 
tuahi)cttedir. Anla51hyor ki §imdi. 
)e kadar, tngilterenin barpten mu.

1 
>alfer ç1kmasi için , her türlü yar.' 
d11n1 yapn1ak a21ninde bulunan A. 
merika, ài·ni surdle So,·yetler Bir. 
ligiue l ardnn t!mek kararindadir. 
llahri) c .. '<•1.1r1n1n A11nan .. Rus 
harbinin , Anteril<atnn va2iyeti ü .. 

' tt-rindc, dogrudan dof'ru:ra miles. 
sir olclugunu ~o)·lemesi, bunun en 
bii) iik dclilidir, 

llor iki bcyanat birbirinin mü. 
ftnl1nin1idir; çünkü ber ikisi de 
A1ncrikan yard1m1n1 en miiessir 
hale ko:vmak mcvrnu 1izerinde top
larimaktadir. Amerika ticaret ge. 
"1iltrinin tcslihi de, bitarafhk ka. 
nununnn k1smen \'eya tamamen 
ilgasi da bunu istihdaf ediyor. Uç. 
•uz bucaksiz Ok) anw.larda sefer 
•den bütiin Amerikan gemilerinin 
hepsini, Mih\·er denizalhlarm1n \'e 
ta~·ya!'elerinin taarruzlar1na kars1 
llmerikan horp gemilerile himaye 
•ltnek imkâns1z oldugunu, Pink 
Star \'apurunun Groenland'1n Fa. 
••veJ burnunun 275 mil dogu §Ïma. 
1'.nde tirpillcnmcsi de isbat etmi'!
ltr. Onnn için, tirarct \•apurlar1n1n 
1•slihi zarurefi kendini gostermi'!
lir. Amerikan vapurlar1na top ko. 
"-ulunra . hunlar dn. An1erikan 
harp gemileri gihi ]ltihverin deni. 
'•lhlan ,.e denizüstii gemilerile 
18 YYorclerine ales açabilecekler. 
dir, Gemilerin tcslihi, onlart bat. 
lnaktan kurtaramazsa da, bir dere. 
•ey, kadar kendilerini rnüdafaa 
•!melerini mürnkün kilar ve daha 
~ÎYade, J\lihverlt Amerlkay1 fiili 

arp haline sokabilir. 

t Amcrika bitarafhk kanununun 
•di! veya ilgas1 ise, AmeTika ti. 

taret gemilerinin Cümburreisi ta. 
•afindan barp rnmtakas1 ilân edil. 
in· 
. ·~ olan sabalara kndar gitmele. 

~>ni !emin edecektir. Bu, Ameri.. 

t
an vapurlannm, lngiltere ve müL 
•f'kJ 1 eri h~ab1na daha esasl1 su .. 
~~!te ~ahsmalan dcmektir. Filvaki 

Birincl Tlid: Dll Kiuultay1 ~tima hal inde 

Bugün Oil Bayramtdtr. Bugün, ymda toplamnas1run li uncu yùdii. 
Türk dilini yabanc1 kelimelerden nümüdür. 

ternizlernek, sadel~tirrnek, güzel- Türk Di! Kurumunun ana tüzü
le§tirmek "" as1rlann arkasmda gü ve kurultay karan bugünün bi: .. 
ortülmü§ bütfi.n zengmliklerine ka. tün Kururn üyeleri, Halkevleri w 
vu§turrnak için Birmci Türk D:l yurdun bütün dilseverleri arasmc'.a 
Kurultaymm DolrnabahÇ<? Sare· <Deva.nu s üncü sayt.&da) 

sovyet 
k1talar1 

SI BER Y A 
istikametine 
gonderiligor 

K1 ta a t Mançuko
ya yerle!ltirilecek 

~anghay, 25 (A.A.)- §ang. 
baya i:clen ilk ccnebi ogrel. 
menltr grupu Sovyet kifala. 
r1run Sibirya istikametine 
gijtürüldüklerini haber veri. 
yorlar. Bir Amerikan ogre!. 
meninin beyan cttigine gOre 
bu lut'alnrm :'llançuko hudu. 
dunda i·er alacaklari tabmin 
edilmektcdir. 

Finlandiyaya 
geni bir 

sulh taarruzul 
Fin mahfillerince 

Son lngiliz no tas 1 
bir aydanberi yap1lan 
su 1 h taarruzlann1n 
devam1ndan i bar et 
Helsinki, 25 (A.A.) - Fin aja~ 

s1mn ot;rendigi:ie gèire, Finlandi. 
ya Hanciye Nezareti, bir yab.nc 
d;plomal vas1tasile, Fin - Sovyet 
harbi kal'§lSlnda 1ngolterenin hattl 
hare~ti hakkmdaki Britanya no
tasm1 a1nwJhr. Fin hükûmetine 
bildirilen metnin, Reulex'in ne}
rettigi ve Londra radyosnun yaydt • 

g1 habere tetabuk eylernedigi gorül 

rnï4tür. Bu hususta pek yakmcla 
bir resrnî tcblij! ~rolunacaktrr. 

Salâhiyettar Fin rnahlillP.rinde, 

Afrikan1n garbinde 
--<>--

Almandeniz 
ait il ari 1 

12 v~k bir ! 
konvoy'a hücum etti 

78 bin tonilâto 
hacminde 11 

vapur ba ~· r11d1 
Berlin, 25 (A.A.) - Alman or

dulan Ba.,'1kurnandanl1gmm husu. 
si tebligi: 

Dcnizalt11annuz, Afrikanm gar

bindc, ingiltereye gitrnekte olan 
12 vapurdan mürekkep bir gcmi 

kafilesine hücurn etrni§ V'e des. 
troyerJ.erin kU'VVetli hi.mayes:ine 

rai'!me-n bu gerni kafilesini imha 
~trni§tir. Yalniz bir u;fak vapur 

kaçaibilllni~ir. Cem'an 78 ·bin toni.. 
l·âto hacrninde 11 vapur bati.nl· 
11I§hr. 
. .. .... ,,, .... .. ,, .... ,,,,,,, ....... ,, 

Bulgaristan 
Almanlar taraf1ndan 
i~gal edilecekmi§ 
MoskoYa, 25 (A.A.) - Moskova 

radyosu, Bulgaristamn Abnanlar 
tarafmdan tarn ïW:alinin fazla ge
ci.kmiyecegini ve bütün Bulgaris
tanda ehemrn.iyeUi Alman kttaa. 
hmn harekâta geçtigi.ni bildir
mektedir. 

bu lngiliz t~bbü&ü Finlandiyaya , 
ka~ bir aydan.beri yap1lan wlh 
ta.arruzumm bir devamt olarak te.. 
Jâl<lki ed'ilrnektedir. Hahrlardadtr I 
ki, Finlandiyaya kal'§I bu su!.h ta-
arl'uz'..i, Vipurinin sukutundan ' 

h!:~~em!~ola~~~~ taarruzu na eriyor 
gemilcrinin muharip devletlere a. 
it limanlara ve<ya harp rnmtaka. 
l:inna gwrnelerini meneden hü. 
~. ümlerin de kaldmlrnasm1 t&'VSÎ
ye eylemektedirler. 

ŒJiT ARA.FLIK K.ANUNUNUN 
!LGASI HARBE l\fUADÏLDIR 
V~ington, 25 (A.A.) - Ofi: 
Bitarafhk kanununda tadilât 

yap1lrnasmm, yalo.nda lkongreye 
teklif edilecegine dair olan §ayia. 
ar hakkmda bir suale, âyandan 
ci.imhu~tçi taft bitarafhk kanu. 

(Den.mi 3 lblcü. sa.yfadal 

Ruzvf'lt 

Y eniden §iddetli bir 
safhaya girdi 

Rus mukavemeti in
fisah et me k üzere 

Kzrim harekât1 N etice k 1 'tan 
inki~af edigor evvel alinacak 

Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet Berlin, 25 (AÀ) - Alman kb· 
istihbarat bürosu dün gece a~gi- l.gi: Alman um\JmÎ kararga'u 
C:aki tebligi ne§rellrni§tir: I\l;yefin F.k.lnda çewilmli§ bulu 

24 Eylûl gü.nü Sovyet lot'alari nan S~t kuvvetleri tarafmdan 
bütün cephe boyunca d•ana kar yap1lan mukabil taarruz!Mm 

l harp etmi§lerdir. tardedildigi oolldirmektedir. 
22 Ely lill günü, hava rnuharebe. M uharebe meydanlanrun !Euù. 

lcrinde ve ycroc 75 Allnan tay- kmnesi âmcliyesi esnasmda cenu
yaresi taihrip ed.1l~tir. Bizim za- bu garbi rnmtakasi Sovyet ku''· 
yiatmuz 25 tayyaredir. vetJ..eri B~kurnandaru General 

'Fin1ancliya kôrlezind.e Savyet K.rjones'in cesedi bulunrn~. 

yrtinded'irler. . • . . .. ... .. .. , 

Sovyetlere goin
derilmek üzere 

Ïptidaî madde ve 
esliha haz1rland1 
Rus askerî heyeti 

t.ücumbotlan bir dÜ§rnan nakliye Mumaileyhin kurrnay lreyeti ile i 
gemisini batirm1§hr. bqi.nci ve 21 inci S<w)·<t :roula-jL?ndr~d.a,fayd.ah tan~ 

KIRIMA DOÔRU 
1 
r.nm kunnay heyetlen es:r ed1l. , bp}erlDl tasv1p etb 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter: mi§k'rdir. j 
Londranm salâhiyetli mahfille- J' Alrn:m bonJbardtman tayyarele- Londra, 25 (A-1\.) - i:cu'cr: 

l'inde haber vcrildigine gore, tak- (D•vam• a ... li aytada) Tank 1'!l'lali hafta.s1, .. b'1.\ ük Bn· 
riben 70.000 me~utlu dort ftrk< • • • tanyanm, Rus miittelli.kler ne 
kadar tamnin ec1;1en AJman kuv. Roma'ya gore yoptig1 yegâne :card1rn deg11d r. 
vet1eri tarafmdan, Kmrna müte- Bu, Savyeller için haz1rlan.makta 
veocili bir hareket ~af haHn- R ' k olan büyük yard1rnm sen":>olüdUr. 
dedir, USYQ nln Q- Bu cihet, buigün Londrada !.cba-

ODESADA rüz ettirilmekte tam m1ktarda ip. 

1 AMERÎKAN 
GEMÎLERÎ 

Moskova, 25 (A.A.) - Od~J gzbz 6 milgonu t•daî rnadden!in ve siWi.n Sm,·et 
· cephesinde faaliyet yin.e a~t1T Rusyaya verihnek üzere ~imdi ha. 
Sovyetlerin elinde bulunan •N • I b U / U g 0 T zirlanm* bulundu~ ve kl!i rncv-

ALMANLAR 

Ruzveltin beyana
hna dayanarak ba
tumakta kendileri 
ni hakh buluyorlar 
Berlin, 25 (A.A.) - Yar1 resmî 

lbir kaynaktan bildiriliyw: 
Ruzveltin Pink Star tkaret ge. 

misi hakkmda yaprn1§ oldugu be
yanata, gerninin tqplarla rnüceh
hez bulundugunu, Kanadah harp 
gernileri tarafmdan muhafarza edi
Jen bir kafilede bulundugunu ve 
bundan b~a da ge.rninin Panama 
lban<lirasiru t~akta oldugu.nu 
soy1erni§ olrnas1 Alman siyasî rnah 
tùkrmde bir itiraf olarak telâkki 

(Dev3mJ 3 tincü BQfada) 

-

• 

. t .. 

istikarnetinde Kerson civarmda siminde ve gelecek i»dbahar zar. 
çiddetli muharebeler cereyan et. ,,. fmda ber ay, çok biiyük rnalzeme 
mektedir. n•an bu cepheye ye. Harp uzarsa programlanmn tat.b!ki ta:ihhüdü. 
niden takviye lut'alan gonde~ ne gini:jilmi§ olàu.gu sôyenrrekt.<. 
se de Sovyetler bu Jnt'alan k.anh Rusyada 50 milyon c11r. 
bir rnuharebeden sonra geri ipüs-
k:ürtrnii§lerdir. Tank tuzaklanmn Însan a Ç ka J a Ca k Sovyetler için irnal e<i;~n tank-
·~inde d;;cman 1500 olü bJrakm•"- J.ar, billhassa, arazi ~railine en 
"' ...,.... -r Roma, 25 ( .AA.) - Ste-farù: 
tu. Piccolo gazetes~ Sovyellere k&1'81 ya. uygun gelen, ayni zarnanda .. sû. 

•N> noktasmda Sovyetler Al- pilan harbin !lk neticeler!ne ait blân· ratle imal ve sevkedilanes1 mu'll
man müdafaa rn<!wlcrini i~al eL çoyu nesretmektedir. lkün olan tiplerdendir. Bunlardan 
mi§lerdir. D~an xayiata balmm .. ,. 1 - Rusy~ asker mevcudu yari ibüyük bir k=, ~eyi§inin ku • 

'·a117a lnmljtir .i..· 1 k"f' 'k yarak arka arkaya yapt$ taarruz... • in· S ttncil yfada) sursuzlugu s...,,11 o an ve a 1 rn: -
lar neticesinde ilk defa miidafaa . •nm• "" (Devum S tmcü •rlada) 

(Devanu 3 W,.,ü .,.ytada) 
...... 

Mücevherat meselesi 
halledilinceye 

kadar lranda kalacak 

Iran meclisi yeni 
hükûmete 

lttifakla iti- · 
mat regi verdi 

Tahran, 25 (A.A.) - Amerikan 
k.aynaklarmdan gelen haberlere 
gore, sablk iran. l;lalu hanedana ait 
mücevherat rneselesi halledilinci.. 
ye kadar lranda !Waca.ktll'. · · 

Bir lngiliz vapuru, sabtk l;laht 
almak üzere Benderabbas'a gel
!IÛ§tir. 1ran hükûmeli sablk §ahm 
lw-eketini kolay~hrmiik üzere 
Va§ingtondaki lran elçisinden ~a. 
hm Birl"§ik Arneri.ka vey.a Cenubî 

.. 

-

1 
>larafhk kannnu, Amerikan ban. 

dirait \·apurlar1n, harp mmtakala. 
••ndaki 1ngiliz ve müttefik liman. 

(Deniw 3 liacü saJ"fMI&) 

sonra Finlandiyan1n bir !OUllh yap. 
maga haz,.. oldugu hakkmdaki §a- r" 

yialarla bll!;larnu;hr. 
Atlaotikte bir Alman korsan ge-mi sinden mitulyozle aies ediliyor .(Devami 3 lÎlleil sa;rfMla) 

1 Amerikaya girebilmesi için müsa. 
(Dovaml 3 llncü &&yfada) 

Kafkasyanm mildafaasin1 hazulamak Uzerè Tillise geldigi dün haber 
verilmi§ olan 1ngi!terenin H.indistan Ba!fkumandan1 General Vavel 

Sovyet k.umandallile beraber Tùranda J eni tiyatro binas1 oniincle 
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. . . . - . ~ikâyetler, Belediye Mckteplerin açllmas1 münasebetile 
Ne hayr ete ~ayan b1r had1scd1r 1 çekmek hamakatini gosterirseniz, R . . . ht r -, h tl 

ki, bu sazleri sêiyliyen, Ebû Sùfyan bütün memleketi kana boyaya.. el S m U a V ln l r Ce mu e . i 8 arda tadilât yaplldl 
idi. 0 Ebû Süfyan idi k i, o bütün ) caks1mz. Ve eg"er sükûnet ile mu- bizzat tak1"p ed1°lecek Mcktcplcrin acilmas1 m ünasebe- 1 t 22 k d d d 
h L d 1 

· b . k . · h. , gece saa ye a ar evam e e. 
~ya m ,a . 11ç ~r · ~m~enm \' c ~ç ~~dderat1mza raz1 olursam~,. O. .. . .. . tile bau obobüsler:n seyrü.rerer 1 oektir. 

b1r kuv\etm kaq1s.nda ba§m1 eg. lumden kurtulacaksmJZ iç1mzde Mu§teri almiyan §Ofork!nn da. lsaatler; Beled1 ~-e Da: mi En~u··m ; K · k .. 1· k.. •~,,_ .. 1 · · k' ed i · / ... 1 h '·· b . . edilm · J • '- en.
1 

aru oy • çeren oy O'UUUS er1 
mem1~ .. ·1n-.s en utuf ve merha- k-Or~anlar varsa derhal bemm e- a SIJ:U · :r ~ekilde kontrol e- · ta rafmdan d ün yen d~ n t~ ·t 

t d
·1 · , . 1 d b · . . . '. • 1 · ,_ lkt ·kâ tl · · · • ~ .. pi o... de sa.bahlan saat 7 30 dan 11 e ve 

me 1 emem~.. · e sene er en er1 v1me ilt1ca etsm.. Resulullah, en ve 'Ha n ~1 ye ermm e- lunm~tur. Bu suretle sefe sa t .' · · 
bütün i§ ir. i gücünü Resulü Ekre:m (K.be) ut· d 1 1 ,,__. hemmiyetle tetkik olunmas1 .dün . - r a - 15 ten 19 a kadar ~'§h~elderdir. . . , . a ye ica e en er e, ...,.,,u1m . . . • . ler1 çogaltllml.§hr. . .. . 
"Efc;.d1m1~e su1kast ter~1p ctm1ye evime girenleri pe§inen afretti. Belediye Re1shg1 tarafmdan sey- Y-eni tarife ile Keresteciler _ E- Yildi2 - Takisim oWbusler1 saat 
ve :.~~âm 1yeti kêik~~~en. imha ey- Ve beyhud~ ~ere ka.n dêikülme~i r~fer_ müdürl.~güne ,gèinderilen yüp o~obüsleri saibahlan saat 6 dan ';,30 dan saat 10 a, 16 tan 17 ye ka-
lem1, e has:eylcm1j .i ... I~_te ~u a. menetmek içm beru buraya gon.- bir em1rle tebl~g olumntJo$tur. ogleyin saat 13 e .kadar ~liyecek. dar sef-er yapa<:aklaro1r. 
nut ve rnagrur aclamm ~1mdl, ze. derdL Bu hususta §Üahen ve telefonla 1 'bi1âh t 16 30 ka.ci Cihan·"i·r o'"'b;;~leri, salbahlan 
1
·1 kh b' h Id b .. 1 ak .k. . . 1 er Vë 1 ara saa , a ar . ..., .,..... ...., 
1 \'e ma UT 1r a e, a~1m o.. Diye bagird1. yaip1 ac ç1 ayt:U.eri b1z.zat Be e. t t 'l 1 kJr- j S f 1 ·· • k .. I d'·· ·· I R • d . R . M . . L. . A'-- ai o unaca ' · 1r. e er ere tek. saat 6 dan 11 e kadar, saat 13 ten 

n u:ie ege1 c soy er 1gi soz er . e- Ebu Süfyanm bu sozleri, halk1 1ye eIS uav1m utf1 11JM>Uy t 16 30 d b 1 l k 21 ka<l · r Jd nci" 
sull.l!a h Efend im izin yarath)h en 1 fcna halde hiddetlendirdi. Hcr ta.. da takip edecektir. rar saa , a a§ am aca vc e ar 1§ iyece -e tT, 

b üy·· k bir mucize lelâkki edilebi-1 raflan: Diger taraftan àiin Y84>ilan kon- • 
111d1. - Hay Allah sana lânet etsin . .. tro11erde 8 §Ofür cB enzinim yok!.. T 0 pt an ma 1 

H'llbu!:i, m.üba~ek kalbi f~zilct $ imdiyc kaciar biz1 tahrik ettin. Uzaik yerlere gitmek için dèin~ -
\'P lief:a~ ha;:m: s1 : Jan Resu'.~llah Islâmlar aleyhinde hareketlerde · paras1 da ahnm!• ~klinde üad-e- t } d 
~!:.nd 1 ~ IZ, E.~11 Sufya~1~ ~oster • . bulunmamtza seb~biyet Vi'rdin. 1 lerle m~teri kabul etm€diklerin- sa ! ~ 1 a z a 1 
01 •1 b u tezcl ~ ! ve magl.u b1yette~ ~imdi de gittin, bu haberleri getir. d-en haklannda takibata geçîlmi§ 
zerrc kadar bir gurur hissetmed1. din Sen ne mel'un ve m-'um to b 'll · · .l· k l "'···L .

1
• • . . ··· • --. ve o rno 1 erimn p a a an sW\.u 

B • ak1s, kend1sme has olan o muh. adams:n. m~tür. 
tc~e;n tevazu \'e Yakar ile: Diye, tahkir sadalari yükseldi. 

Baz1 toptanc1 lar hak· 
k1nda tahkikat ba§lad1 

Kasaplar kont
rol ediliyor 

lhtikâr suçile dort 
kasap yakaland1 

- Yâ Ebâ Süfyan! .. Korkma. Ebû Süfyamn zevcesi (Hind) de Bir liaenin reamî liaelere 
Telâ~ ctme. Bugün lûtuI ve ke- gürültüyü i~itmi§, oraya gelmi§ti. muadeleti kald1nld1 Son 2Jamanlarda ktanbulda ma- Belediye imüfetli§leri, dün ~h-
r cm, mcrh11met ve §efkat günü. Kalb i ta~tan daha kati olan bu ka- Evveke resmî liselerle muadele. ru.ratura, lâstik, kësc1e vesaire ü. rimi.z.in muhtelif semtlerindeki 
dür ... Bugûn, (Alla i: n Beyti) o. dm, kocasmm sayledikl-erine daya. ti tasdik edilmi~ olan izmirdeki hu- zerine toptan sat l§lar çok azal. kasaplan umumî ve stlo bir kon. 
l an (Kabc)~in l:ürrnet ve azameti. na mad1. Ebû Süfyamn üzerine a. susî Kültür Lisesinin m:uadelet i, m1~1r. Eskiden toptan li§ yapan trolden geçirm~lerdir. 
nin artacag: gündür ... Bugün, Ku- t ~ ld1. Onun uzun ve kmah sakahm gèirülen lüzum üzerine kaldml. bir çok müesse.seler §imdi yaLmz Bu l:ontroller neti.cesïnde Kü-
ren kahqe~ in in ~an ve §erefinin y akaladt: tir perakende sat~ yapmakta ve el- çüklpazarda kasap Palab1yik Riza 
tnayilt eyliyPcegi gündür. 

1 

_ Alçak .. korkak.. namuSS'JZ he.. ffi1§ · le:indeki ~toklarm daha geni§ / ve B~yoglunda Yani ve Yait;m i. l 
C' ye mukabele etti. Ve sancag1 rif... Benzinlerini bqkalarma .milcyasta p1yasaJara çik.anlmasma lsimlerinde 4 •kasap ihti:kâr suçun-

~~ri:i ~1'.1m~! olara~ èinünde gide~ 1 Diye, bir hayli kiifür savurduk- satanlar mâni olmakta:dlr. Bunun bir sebe- d.an yakalanarak adliyeye veril. 
( '.,a~d . om Ubad~~ n~n, Mekkeye gi. I tan sonra, ahaliye dêinerek: Baz1 ânzalar dolaytSile otomo- lbi de perakendeci .kârmi da aL ~e.rdir. 
rihhgi zaman IDU§rtklere kar§I pek - Ey halk .. ev Beni Galip!.. Bu billerini çalJ.§brarruyarak garaja mak isteme1eridir. Bu v.azi.yetten 

l 
't d • · t"d1·1 tt ·• · 1 ;:.. ibilh~-a An--'oludan mal al.mak Ka1ar peyniri fiatlara 

~e.1 i avranacag1,?1 1s i a .e 1g1 ahmak herifi Oldürünüz .. . vldürü- çeken bir kis1m otomr.bil sahipleri- ....,., "" 
icm. derhal saz;ica~1 onun ~l;nden nüz ki. bir daha bOvie hezcyanlar. nin hergün tevzi merkezler inden için ~rimize gel-en ta.cirier müte- Fiat Murakabe KO"llisyonu dün 
al;i k (Ha t Al) d J """Îr - 1-a,ktad1r. Çünku" bunlar. ka§ar peyniri fiatlar ni yeniden 

1 

· ra.. .. z:re 1 l ye ver l. da b 11lunm1ya muktedir olamasm. karne ile benzin almakta olduklar1 ......., VJUu 
Ebi. Sufyanm yanmda bul:inan Diye, bagll'mtya ba§ladi. ve bunlan yüksek fiatlarla ba§ka dan bir çogu istedikleri kadar mal tesbit etmi§tir. Verilen karara go-

(Abha ·) onun kolunda ç kt 1 alamadan 1·sta-"-uldan do"n~ -,_.~ re en iyi cins ekstra ekstra ka"ar ;; ' n e 1· fDPvam1 val'' kinlselere satt1klan anla§Jlml§hr. uu , .. tu\_ ... - ., 

_ Gèi receklcr ini g0rdün. Ve i~ d irl-er. peynirlerini-n toptan k:losu 12-0, pe-
t.ereklerini i.·i ttm ... ~imdi, Mekke- Muraka:be t~kilât 1, elli!rinde l rakende kilosu da 145 kur~a sa. 
yc ko~ . Gêi rdüklerini ve i§ittikleri-1( ) .mal otdu.gu halde satm1yan ·bir kaç 1 tilacaktir. 
ni n:tklet. Onlarm silâhla mukabe- fi At{ KEW: ELERDE y e POL 1 STE f;(xptanc1 magaza hakkmda tahki-1 Odun fiatlart indirilebilecek 
leye kalk:iflTialarma zinhar mey- kata ba~lamJ.§tlr. Fiat Murakabe te ·kilâtt tarafm. 
da n vcr me. Bunun aksine har eket, ._.. __________________________ J Bu mu··~~ler elle,.;nde ga te 1 ~ 

...,.. .. ~ " Y az dan kômür ve odun fiatlan hak-
hütün ~chrin ve bütün §ehir halk1. Suraski mag\J azasi sahipleri mhktarda mal bulundugundan ih- 1 ktnda mahallerinde yapilan tetkik-
nm folâketini mucip olur. tiyac1 idare etmek medburiye~inde 1 1 . d.. K . d 

Dedi 1 bulund!kklanm iddia etmektedir. ere ait rapor un oml!S)'on a o.. 

Ebfi Süfyan, (Abbas)a hak ver. du••fi muhakeme ed1•ld1» 1 kunmu§tur. Bu rap')r gayet uzun er. oldug"undan esas fiat:ar hakkm<la.. 
ài. Ue men katinna binerek sür. 1 
atl Qrdunun ënüne geçti. Dolu diz- htikâr sucile adliyeye ki karar pazartesi günü verilecek-

g in Mekkeye girdL B 1 d b" • d"" t ·· h 40 }" verilenler tir. Ogrendigi.mize gore bugünkü un ar an 1ri or gun apse ve ira F . t M kabe K · d .. $enirdekiler daha hàlâ gaflct ta ura orrusyonu un odun fiatlar :nm çeki b~ma 90 - 100 
ve kararsizhk içindelerdi. Yüksek. para CCZaSI odemege mahkûm oJdu ogleden sonra toplanarak bazi kuru~ tenzili kabildi.r. 

D ü n vilâyette bir 
top lan t1 yapdd1 

Emniyet memur
lar1 da piyasay1 
kontrol edec:ek 

Dün Vilâyette Vali Lûtfi 
Ktrdarm reisliginde mühim 
bir toplant1 yap1lm1§hr. Bu 
toplant .da Mmtaka Ticaret 
Müdürü, Îa§e Müdürü ve An. 
karadan §ehrim.ize gelen Ti
caret Umum Müdür Muavini 
ve Emniyct Müdürü Kâm1ran 
ile tekmil kaymakamlar ha
zu· bulunmujjlardir. Îbtikârla 
daha s1k1 bir ~ekilde mücade. 
le edil mesi içi n icap eden cez.. 
r i tedbirler tetkik ve tesbit o. 
lunmu§tur. îalie Müdürlügü 
ile Fiat MUTakabe Kom1syonu 
bu mevzuda mü~erek olarak 
çali~acaklardir. Kaymakamlar 
ve tekmil emniyet ~kilàh 
mensuplan muhtekirleri a
mans1z bir ~kilde kontrol 
edceeklerdir. 

Polis memurlarma ve kara. 
kollara yap1lacak ihtikâr ih. 
bat'lan da derhal tak.ip olu. 
nacakhr. 

"---------------"' Gaz tevziat1 
devam ediyor 

Ma ha 11 e Il' Ümessille .. 
rinden pusla ahnacak 

Dünden itibaren bakkallara hal. 
ka satilmak üzel'e muhim miktarda 
gaz tevziine ba§lamlmi§hr. Tesbit 
olunduguna gêil'e elektrigi olm1yan 
evler 1 kilo, olanlar yanm ·kilo gaz 
alabilmektedirler. Gaz almak isti. 

yenler mahalle mümessillednden 
birer kâg1t alacaklar ve bunlarla 
rnüracaat edeceklerdir. 

Resnie istidad1 olanlar 
MaarifVekâleti orlaokul mezunu ycilere ç1karak, ufukta yükselen .• . . . • muhteltirler hakktndaki tahkikat 

tnz Ve duman bulutlarlnln neye 1 
Kum~ ihtikar.ndan. ve __ M1lh &inde Mihal Suraski..,in beraetine evralmu tetkik etm~ ve suçlulari Macariatandan bir hey'et · . . . 

1
. olmay1p de resme kaq1 büyük bir 

dclâlet edecegini münaka!l8 ile va- 1 Korunma Kanununa -~uha:u ha- ve imzasu; fatura veren ~aya Mas- adhyeye sevketm1§t•o:-. ge 1yor 1. . . . 
kit geçirmektelerdi. 1 rekette~ dolay1 ~urask.~ ~~~azas;. koviçin de 4 gün hapsile 40 lira Bunlardan Yorgi K.lramilâs ma- Macaristanm memleketimizden 1S.tid.ad1. olanlann 1St:datlanna ge-

Ebû Süiy an, dogruca (Kâbe)nin nm sah'.p ~e mes ~l m~duru ;Jaya c~za odemesine k~r3r ~eril~i§, ha.

1

. karna. ihti~rmdan, Abdülvehap a~aca~1 . baz1 .. ~evad: n .. teslima.t ~e. ru~ mki§af s~has.1 ve~mek gayesile 
harîmine daldt Ve vüksek bir ye. , Moskov1ç ile ayru magazamn ait pis cezas1 muma1leyhm dort gun Tatan mamfatura saklamaktan, , k1llerm1 gorll§IDek u:rere b1rkaç bllillann Guzel. San atls.r Akade
re çikarak: • katmda yeni ~ekkül eden pera. d~am eden eski mevkuiiyetine ~a~~tp~§~da tsak $amanto 1 güne kadar Macaristandan ~hri.. misine, Akadem1 Mürlürünün mil-

- Ey Kurcy~iler!. Ko§un Ge- kende k1smmm sahibi Mihal Su- mahsup edilmi§tir. JOrJet ihtikarmdan, Kapahçar§ :da mize bir hey'et gclecektir. Bu hey. saadesile misafir tal~be -0larak ka-

1 

k . d"' "· 'ne· d fa olarak ikin Nesim Behar basma ihtikànndan · ind b .. ··k M t• f. lm. Toplan:n .• Size mühim '1eyler r~s 1 . un uu 1 e . - 5 h b · r· h t . . ' et iç e uyu acar icaret ir- y1t ve devamlarma müsaade et-
s0vlivece<•im. ci Asliye Cezada muhakeme edll- ar 0 ' tr 'o or as a Be§iktali tramvay caddesmde tuba. malanrun mümessilleri de bulu. . . . 

D:ye bagU'm1ya ba§lad1. mi?le:dir. mü~teriyi otomobilden fiyeci Bedros makara ihtikârmdan, nacak ve 12iyasalanm1zda tetkikler i mi§tU'. Y~lmz hb~ktal~b~~ed tahsil 
Mekkeliler, k~p geldilcr. Magazanm peukende k1smma atmak iatemt! Ni§anta§1 Te§Vi.kiye cad~es~ • 145 yapacaklardir. ~~ :~vam .~n a 1 m. a k:. emice 
_ Sehre yakal§an bu toz bulutu müraraat eden Fiat M.irakabe Ko. 2104 nu.marah taksi otomo.bilini numarada Fevz1 tcreyag ihtikarm. tç ir vesi a veri miyece ir. 

nedîr'?. misyonu kontrolôrlenndcn Vedat i.da.re. edcn Avadis, hasta bir mü~ ~an, Heybeliada $afak gazinosu Bir l_ahsilda~ ~ahk~ oldu. Elindeki ekmek btçagile 
ve Kemale tezgâhtar Alman kuma. teny1 arabadan a§agt atmak ; - ~- hste fazlas1 olarak para almaktan Sabri Uysal ISmmde b1r beled1- l d 

... G ... } ... } ..... k. · ) d ' ~ "lID, Îngiliz mali c' 'yerek vermek m i§ ve bu eSnada da kendisinin suçludurlar. ye tahsildan 99 lira!ik bir ihtilâs. . . .. yara an l . 
- ecner. 1mer ir , .. ~ Uk d d Ç d addesm. 
Diyc, Ebû Süfyan1 birtakim sual- ve ayni zamanda yüzde yüz yir. sa!'.ho~ o1dugu tespit edi~tir. 1 . • k'f d'ld' tan dolay1 kind ag1reeza mahke- s u ar a avu§ ere c 

lere garkcttiler. · mi miktarmda bir kâr b :rakan Bu iki ayn suçtan dolay1 ~or httkardan tev 
1 

e 
1 1 

mesi tarafmdan 2 sene 11 ay hap-1 de oturan Sadettin, evinîn merdi. 
,A,: d. h'·'· d k • . GalatadaHaraçç13okakNo. 2dE'• hk. edilm't' 1 . . _ _,,_ . ka 

Ebû Süfyan, iki ellenni semaya fâhi§ bir fiat istem :~tir. Alman b v~ is at""'m a anuni tak~bata yazi makineleri satan Perikli mez.. se ma - um 1.§ 1r. ven ermden IDl!l•A.en ayag1 ya.. 
kaldirdi. mali olan bu kuma§m üzerinde ay. a§ anm~ 1r. kûr makineleri fazla fiatla satt1.- Vapurun anbarma diqtü rak yuvarlan~ ve elindeld ek. 

Vey! .>iz.. ni zamanda lrrgiliz iirmasmi ta~i- lrza tasallût eden çoban gmdan 2nci Asliye Ceza mahke. Mllrak·az va<puril-e Bandmmadan mek biç~i sag memesinin altma ·- Ey Kul'ey§liler!.. 
lerc ... 

Diye, bagird1. Ve sonra, telâ~li 
tdâ§h anlatmiya ba§lad~: 

- Gelen, bizzat (Muhammed). 
d1r. Ve onu, gok dem1rden z1rhlar 
giyn.4; olan binlet'ce ve binleTCe 
asker t.akip etmektedir ... Bu asker. 
l~r, maglûbiyetin ne oldugunu bil
miyoriar. ve (Muhammed)in bir 
1.§aretile, <inlerine çikan her kuv. 
ve · ~· krp devinnek kudretim gos. 
ter iy ori ar ... Eger gelenlere silâh 

yan bir etiket gêiren Vedat ve Ke- 'f ed .lm. t· 
d 

Bundan be§ ay kadar evvel Ba- mesine verilerek tevln 1 1!i 1r. <><>len VarvoJ·ar isimli 12 ya"'arm- saplanrni~tir. Agir surette yarala-
rnal i~e vanyed etm1~ler ir. ,,- ~ kirkëyünde 2 ya§mda bir çocuga iki' tramvay çarpas.tt da 'bir çocudc muvazenesini kay. nan Sadettin Havdarp"ca has:aha. 

Digcr taraftan Fiat Murakabc ta w t d · " J ....., sa u e en çoban Recebin 1kinci bederek vapurun ambanna dü..."- nesine kaldinlm1~hr. 
K.omisyonunca kuma§lara fiat ta. Agirceza mahkemesince 1 sene Dün sahah Topkap1ya git:mekte 
yin edilm~n bir gil'l evvel Mihal olan 28 m.umarah tramway, Alkisa- mili? ve agir surette yaralanarak Bir çocuk arkadaflDl vurdu 

hapsine karar verilmi~tir. c:: · 1· k h t h · k 1-'· l Suraski, perakende klSlmda sat. raydan geçerken ma.k:asm kapah ._,l§ i çocu as a anesme a uin - Be§i.ktll:§ta oturan 11 ya~larmda 
mak üzere ~aya Moskoviçten 40 lki tofor hakkmda takibata ol~undan, vatman Hiiseyinin L mi§hr. Yusuf ile Yildw!a Bostanb~I so. 

ll·ra'·k mal mu"baya~ etmi" fakat b 1 d daresindeki dig"er bir llramva:ya F ·h ·· • h l u " ..,, at an t att camune yen1 e â kagmda ilkamet eden 14 y~mda 
buna mukabil verilen faturada $a- 1526 numarah taksi ~ofèirü M~- carpnu!ihr. yap1hyor Arif, oyun oynarlarken kav.gaya 
ya Mosiwviçin imzas1 bulunmad1~ met Gôher ile 1530 numarah tak. bile mü~teri kabul etmeimekten Fatih camiindeki helâlarm y1k1- ba.§lam!!jlardir. Neticede Yusuf 
gorülmü~tür. si ~fèirü Muzaffer Gürdal'm saa. n.olay1 baklannda ·kanunî takibata larak yerlerine yeni, modern helâ- Arifi çalu ile muhtelii yerlerin-

Dün yaptlan muhakeme netice- tin bayra.gtru indinnek ve .otamo- ba§lanm1~tir. lar yaptlmasma ba~lanm~ttr. den yaralam~. 
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Y azan: Prof· ~ükrü Ba ban 

L ondrada, müttefiklcr ._ 
ras1, bir konferans akte
dildi. ingiliz HariciYe 

Naz1ri Mistcr Eden ile Yunan Bat
vekili vcsair müttefik rical s0z al.. 
ddar. Bu arada Sovyetlerin Londra 
Sefiri Maiski de bir hitabede bll
lundu. Alelâde bir merasim nut. 
kundan çok farkh olan bu beyanat. 
üzerinde durulmtya ve tahlil otuP. 
m1ya lâytkhr. 

Maiski Yolda§, kelimeleri agz1n. 
da çignemcksizin, serbest konu~ 
mu§tur. Hiç saklam1ya lüzum gor 
medcn Sefir diyor ki: 

•- Leningrad, Bcyaz Rusya \'e 
Ukrayna harp sahnelerinde Rusya• 
nm mukadderah oynanmaktad1r. 
K1§tan yard1m umanlar ve k1§ es
nasmda askerî harckâtm duraca• 
gm1 sananlar aldamyorlar. AlmaJl 

1 harp makincsi, bircoklarmm nn• 
nettiginden, daha ·kuvvctlidir ,.c 
yüksek tahrip kudrctini muhafoza 
ediyor. !}arkta gergin ve içindeJl 
ç1k1lmas1 mü§kül bir vaziyct has1l 

1 

olmu§tur ... 
Sefir, biitün demnkratik millet. 

lere 1 'ldra merkezindcn i~in C• 

hemm· yet ve nezaketini hayk1f• 

maktad1r. Anla§tltyor ki k1§ veYll 
yaz gibi tabiî mânilcrden hay1r 
beklemek abestir ve Ahnan harl' 
tnakinesinin kuvveti baz1 radY0 

spikerlerinin zannettigi gibi RuS
yada fazla ilerledigi ve vâsi top• 
raklara dald1g1 için azalm•§ dcgil· 
dir. Bunu bize Rusyada olup bitcn• 
Ier hakkmda en iyi malûmata tnll• 
lik olan bir zat temin ediyor. Sü:t• 
lerine itimat ctr.1emck için hiçbif 
sebcp yokha. Esasen bu harbiJl 
ba§lang1cmdanberi, Alman orduln• 
rmm, her muvaffak1yctindcn sen• 
ra daimî ve 1srarh bir §Ckildc. z11:t• 

fa dü§tügü iddia edilmi§tir. 
Vâsi Rus topraklarmda, uçsui 

bucaks1z steplerde ilerlemek mâ118 

ifade etmiyecegi, Sovyetlerin Ur11l 
daglanna, hattâ olmazsa Sibiryll• 
lara kadar çekilmesi de harbin ni'• 
Licesi üzerinde müessir olcuy11c11~1 

soylendi. Î§te Sefir Maiski bu tc
lâkkilerin yanlt§lig· na isarct etJllÎ~ 
tir. Urallara kadar gitmcden ev'·c 
Ukrayna, Leningrad ve Beyaz Rtt~ 
ya Sovyct memleketinin hay11ll 
noktaland1r. Memlckctin muka·i· 
derah bozkll'larda dcgil, burad 11 

oynanmaktadll'. Sefir diyor ki: 
•Almanlar on üç haftahk barptcll 
sonra Rusyarun mühim ithalât ve 
sanayi mmtakalarm1 -i:aptetmi~Jet• 
dir.• 
~u halde mevsim veya mesafc• 

den medct umarak âtil k11lm1ya vc 
vukuabn yeni inki§aflanm bekle• 
miye mahal ve cevaz yoktur. yioe 

Stalinin Londra mü:nessilinin b1~ 
mukaddimelerill'. tabiî bir neticcs• 

olarak soyledigi gibi: ·Rusya b~t 
ve dcmokratik bütün millctler111 

yard1mma muhtaçhr ve bu yard" 
ma hak kazanmt§hr .. 

Bu son cümle ile ifade ediJcll 
mâna, hattâ yalmz bu muharebt?
nin dar ufkuna bile münh11s1r de
gildir. Rusya bugün, l\laiski'nin t~· 
min ettigine gore, milletlerin lt~ 
kümranhk haklar1mn çignenltles~ 
ni ve mütecavizlerin iradelerill

1 

ba§ka milletlere tahmil i.çin yJl" 
tJklan te§ebbüsleri takbih etoae"-' 

tedir. 1'{os-
Bu ifadeden anla§1hyor ki 1 

---·---------------------------------------------

ayata Tap1yorum ! 
Î§te, düz.elmiye b~hyan §ans1m 1 gühlnçlügünü tahmin edersin. Ben llk iki üç daki.ka neler kon~tu. 

bu gülünç rastlama tasvirin<ien de aynen o haldeydim. Kimseyi gumun farkmda degilim. Ya, ha. 
sonra kendini gO&t-erdi. gêiremeyince, bir yanl~hk oldu. vadan, sudan, s1caktan, konserin 

Gcli§îmin ikinci günü akçam1, guna hüküm verdim ve yürüme~ güzelligi.nden bahsettim, yaihut ta 

li ika ik. evvc • - 1 kovan1n po \ s1 1 sene ,a U1 ~" 
a:m, bir muganniye agzmdan ÇI- kine nazaran mühim tahavv dit• 
kan güfteler ka1'§151nda iç geçiri~i, inki§aflar arzetmek istidadmda.Jlli' 
bana 0 anda oyle karl.§i.k. §ek.illi Lehistanm, Almanya ile takSI tl 
kuruntular verdi ki, tasavvur ede- Fin harbi gibi te§ebbüsler ask~e 
imezsin. mii.lâhaza ve zaruretle yap1lm1~ fi r 

" 
Yazan: IRFAN DO GAN 

Edebî Roman: 11 
Son zamanlarda bozuk talii'? \ Bu i~ için dort gün müddet ver

biraz d.üze~mege ba§ladI ve h1ç m~lerdi. Halbuki, ya benw gay
bckl<.Jmedigim scbeplerle, iki defa 1 retim veyahut t.a ~lm i<:aibl, ilk 
vazifc ve bi= dcfa da 1zinli ohnak gûnu her 4i t1allettirn ve geri ka
ü.zere üç k~re îstaobula mdhn. lan zamaru ken.d.i i§rerime ayir. 

S::ik1n bu satirlan okuyunca k1.So d1m. 
k anmaga kalkt~ma. Çünkü her za- Geçen 9Cferd-en onu gormemek 
man soylcdgLm grbi, arhk istan. aûrb1 içime dert oldugu halde, te-k 
bul b er. i b ir cephcden alâkadar c. ::ar 1bir haiber yollay1p evlerinc git
à iyo r vc her gi<li~m. yalmz Haya. meyi nedEn.se münasip gôrmüyor. 
ta a:t Î!jkrle ge-çmiyor. du.m. Annem israr etti ise de ben 

::?imO.i lbunlan sana birer bircr dogru bulmadrm. 
anlatay1m. Onlara rastlamayii tasarhyar -

Geçen se.Iel'ki mektubumu gêin· lum. Benim bu fi:lcrim, .kœiroca 
derdLkten ~oyle l>Oyle on bc1; gün Îstanbul gibi bir yerde tahakkuk 

sonra. yukarida bahsettigim vazi. et.miyeook bir ~ydi ama, ne roile. 
felerin birincisini gêirmek üzere y1m. içimckn grJen bir kuvvet lba. 
lstanbula hareket etti.m. na ;.detâ bôyle emir veriyorou. 

annemi ve karde§lerimi alarak li.anrland1m. adamak1lh z1rvalad1m. 
J ~hu~. bir mu~~nniyenin tstan,. Aym 9es yine beni çagmnca, Gozlerimi gozlerinden ayirarru-

bulda u.ç gece içm viereœgi ala- daha l.i üyük bir gayretle etraf1 yordum. Üstünd'f'•ki elbisenin ~ek. 
turka bir Joonsere gittiJc. kontrol ettim. Hni ve rengini bile g-OremiyoroUJITl. 

Bilirsin ki, müzige ve koMere Bir an gèizlerim kararI.T gii>i ol. Sanki rnanyatizme edilmi§tim. 
ka~1 eshldeniberi büyü.k bir alâ. du ve dü:~rmmek için, kalabahk Neden sonra kendimi toparhya
tkam vardir. Yer bulabilmek için bir grupun masasma ili~ek mec- 1 bildim ve konserin iJtinci seans1-
vaktinden çok evvel haz1rlamp yo. buriyetinde kal.chm. nm ba§lad1gm1 gèirdüm. 
la \1ktik Hakikaten tahmimzimz. Onlard1. Ve beni çagmyiorlard1. Bizimkilerin beni bekledigi mu-
de aldanma.ml§tik. Bi.?rlen yanm Arada be§ alti tan-e masa ol.dugu hakkakh, fakat 'bunu dü~necek 
saat 90nra gelenler ayakta kalam~ halde, lœndimde bir s1çray1~ta o. zamamm yoktu. Birinci seansta 
Jar ve kap1lara kadar ber tarafi raya gide~ek kuvvet gorüyordum. hayran oldugum muganniyeyi, 
doldunm~lard1. Dêirt buçuk aydanlberi hasretini ikinci seansta noe gcirüyQr ve ne de 

Birinci seans bittikten sonra, on cektigim o bir çift g&e. gôzlerim ~itebiHyordum. Hayat, sahne ile 
b~ dakikahk bir fas1la VIC~iti. taktlmca, .i.çimdie, daglar devirecek me~ul ol.dugu için, onu daha ser
Biraz hava almak maiksadil-e der. dere<:ede mucirevî kuvvtler peyda lbest bir §ek.ilde tetkik ediyQr. 
hal ayaga kalkt.mn ve kalabahk sa- olmu~tu . Ve ben, o kalabahk iiçe. du!?. 

londa masalar arasmda z1gzak ya
pa yapa yüri1rnege ·baJlachm. 

f~t-e bu esnada üstü.ste i'ki defa 
ismimin çagmlmasUe blll§ltnl sag 

tarafa çeviroim. Kalaibahk bir yer. 
de ~aslnn s8$km adam aramarun 

risind~. alh masa a'im êiteye yürü. Ômrümün en gfrzel amru ya§l-
mekten z.iyade, bir anda ak1ver- yordum. Oradaki her dakika için, 
d~m. birer senemi wrmege raz1yd1m. 

Annesinin elini bi.rak.Ip ta onun Bir arahk gëgsü ka.barrl1 ve ha-
e lini avucumun içi.ne ali,p hah.r fü hir iç geçiri§le b~1 yav~a 5-
soranken, sesimin titred.i.gini ne egil.di. Bu hareketi bana ne ka-
sediyordum. dar dokundu bilsen? Bir genç k1-

Konu~m'U§ o1ma.k için sôz açhm: maziye kart§ml§ bulunuyor. ~~fi 
- Sevcliginitz bir ~ark1 gahba, §ahit oldugumuz iran hareketlll e 

ded~m. f k • . ruretlct yine sir as en 1cap ve za ·Il' 
Hafifçe b&§llll bana çeV'irdi ve uyularak yapilmt§ oldugu ve .e:;.. 

b ir tek kelime i1e: cEvet., de) •P 1 l'iJll P 
Stl'Stu. i.cn iranltlann memleket e )Jllll-

ledikleri gihi tanzim ve idare il• 
Kon~ma mevzuu bulmak için, 111~ 

th.~ndiimi fazlasi1e yoruyolldum larma dokunulm1yacag1 an 
çene Kemal ülâs etmi§ti. F,skidcn tnaktachr. . et &0 

kimseye soz b1rakm1yan 'ben, l !. Londra nutkundan (iU cih ~ 
san hastahgma ugram1ihm. anla§thyor ki din ve akid~_s:;;!ti1' 

Ha1buki, rtiu, hep O:>ëyle devam tîsi Rusyada mevcuttur. 
1 

• 

edemezdi. Hele biraz sonra ayr1. cereyanlar1 sonmü§tiir. 1111 
d h t b

. 0 taJl • 
lacag1m1 a a inma getirince, Bütün yeni 1r proi;Taoi. .111t1• 
muhakkak bir !ieyler yaratmam &Ozier Moskova siyasetintn 

1
1tW 

Lâz1md1. Bir da.ha bêiyle firsat be- §aflar kaydettigini gosteriPc . 
nim eHme nere<len geçecek? Mu~ dir. d·gi 11

11
' 

.kadderahrru tayin Ï"'in, bu dakika. Londradaki Sefirin bekle 
1 

11tifl' 
.,. d 1 r ''11 1' 

lar bana büyük bir avantajd1. Ya, yük demokratik yar im 11 
bili''' 

onlarla dosUu.k rnü.nasebeti te.sis de ve kâfi miktarda gele eJl ,·•' 
etmek, veyahut ber ~ye tekune mi? Rus zim11madarla~n~n dllv'' 
vu.rmak varch. kindan alâkadar cdcn i;trP. 

(l>evaIDJ van 11 budur, 
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SOVYETLER ! ingiliz 
lnfilâk madde- k1taat1 
f erini uzaktan Afrikada, Frans1z So-

p tl t k 
. . mali hududuna girmÎ§ ! 

a a ma zçz n --o--

Londra bu haberi 
Radyo manyetik dal- tekzip ediyor 
~alar m1 kullan1yor ? 

Roma, 25 (A.A) - ttalyan mat. 
buati, Rttslann, infilàk maddeleri.. 
n1, uzak mesafeden patlatmak için, 
hakikaten radyo manyetik dalga. 
lar kullamp kullanmad1klan sua. 
lini sormaktadir. 

Bunun, dù§man propagandasmm 
bir blêifü oldugu id.dia ediliyordu. 
Lâkin cPopolo d'italia•mn muha. 
biri Ruslarm filhakika, büyük 
miktarda infilâk maddelerini, uzak 
tcesafeden, radyo elektrik dalgala. 
rtle berhava edebileceklerini bu. 
gün haber vermektedir. 

Gazelecilere bumühim beyanah 
Veren, bir Alman subayid1r. 

RUZVELTÎN 

Lond.ra, 25 (A.A.) - Daily Ma
il'in ogrenàigine gêire, Cibuti rad.. 
yosu !ngiliz k1t'alarmm Frans1z 
somalisi hoouduna girm,i,z olduk-
Iarim bildirmi'!ltir. 

Londra, 25 (A.A.) !ngiliz 
k1taahnin, Ci'buti yakmmda bir 
Frans1z mevziine taarruz ettikleri. 
ne dair olan Vi§i habeTi Londrada 
resmen tekJ:ip edilmektedir. 

~imalî Af ri ka da 

Hava harbi 
~iddetlendi 

-·------o---

lngiliz tayyarleri 
Bingazi ve Bardi-
yaya hücum etti 

Kay1n biraderi Rima, 25 (A.A.) - ttalyan ordu

bir klinikte oldü lar1 umumî karargâhm1.n 479 nu-
" ( .A) B' 1 .k marah tebligi: 
v ll§ington, 25 A .' - ir ~ :;Jimalî Afrikada, Mannarika ve 
Amerika Ciimhurreisi Ruzvelt;n 'Bingazi • Misir hududu se 1 
z . El ' k d . 1 ma ann.. 
evcesi eonore ·~ ar C§t 0 an da kesif hava faaliyeti olmu§tur. 

l-lal! Ruzvelt _Va§mgtonda, ayl~r- Alman hava kuvvctleri sek.iz dü§ 
d~nberi ledavt ~ihnekte oldugu man layyaresi dli§ürmü§tür. 
bir klinikte, elli y~nda oldugu Trablus Bingazi Bardiya üzerin.. 
'ile! ( t't' ' ' a e ve at e mt§ ir. da tngiliz tayyareleri akmlar yap. 

AMERIKADA 
mi§lardir. Bardiyada bir hastane. 
ye isabet vukubulmu§lur. Hastane. 
de bulunanlar arasmda üç olü, alti 
yarah vardir. Trablusta, hava dâfi 
topçusu bir bombard1man tayya. 

TANK resi dÜ§Ürmü§lerdir. . 
:;>arkî Afrikada, ilalyan ve müs. 

temleke asker!erinden mürekkep 
ve Tulgabert garnizonundan ç1k. 
mt§ bir kol, dü§marun müstahkem 
bir mevziine taarruz etmi§ "" §id. 
detli bir sav~n sonra bu mevzii 

(U..,tan.fl 1 lnrl ..,-fada) 

~unun ilgas1, c<bir ilâm harbe mua. 
dildir. cevabm1 ver~lir. 
BüTûN FABRiKALAR 

tMAL EDiYOR 
Detroit, 25 (A.A.) Geçen 

harpte tank imal etrni§ olan Ford 
ia.brikalan §imdi ordu için 30 ton
luk tanklar innalini d.e11pi§ etmek.. 
ledider . 

liarbiye Nezareti Mill Müclafaa 
lrnalâh Of~ arasmda birkaç haf. 
ladanben müzakereler yaptlmak
lad1r. 

zapletmi§tir. 
Dü§man, insanca mühim teleiat 

vermi§, mühim miktarda silâh ve 
cephane kaybetmi§tir. 

Gundar harp sahasmm diger bô!. 

Atlantik muka-
• 

velesinin tasdiki 
hakk1nda 

lngiliz matbua
tln1n netriyat1 

Rusya müttefikler 
plân1nda tam bir 

hak sahibidir 
Londra, 25 (A.A.) - !ngiliz mat. 

bualt bugün cAtlantik mukavele. 
si.nin •müttefikler rneclisi. tara
fmdan tasdik.i haklunda mütalealar 
yürütrnektedir. 

Taymis gazetesi bu meclisi ye. 
niden kurulacak olan Avrupanm 
bir nüvesi olarak tavsif etmekte. 
dir. 

Bu gazcte §Unlan ilâve ediyor: 
Kurbanlarm1, m'-itccavize kar§i 

mü§tereken mukavemet etmek ve 
yeni bir harbin ônüne geçmok az. 
mile birle§lirmi§ olan Hitler har. 
be ve i§birligine müstenit yeni bir 
Avrupa nizammin temellerini at. 
ml§ oluyor. Çünkü bu muharebe. 
den sonra Avrupamn yeniden ku. 
rulmas1 i§i bir nev1 beynelmilel 
mahiyet arzedecektir. Bu yeniden 

kurulma i§ile m~gul olmak üze. 
re beynelmilel bir le~ekkül vücude 
geUrmenin arhk zamani gelmi§tir. 

.Jeyli Telgraf diy:ir ki: 
Maiski'nin konferansta bulun. 

mas1m Avrupan.n istikbali ve harp 
yüzünden harap olan bu klt'anm 
jkt1Sadi kalkmmas1 hakkmda yapt. 
!an konll§malarda m~s'ut ve mü. 
him btr merhale olarak selârnla. 
mahd1r. 

Mançester Guardiyan §Oyle ya. 
Z1ynr: 

Rusya, yalniz harbin sevk ve ida. 
resi için degil, sulh için de mütte. 
fikler taraf.ndan yap1Ian plânlar. 
da ve hanr!tklarda tam bir hak 
sahibi, mes'ul bir orkk olarak yer 
almi§ bulum1yor. 

ÇÔRÇÎL 
---0--

Harp vaziyeti hak1nda 
beyanatta bulunacak 

Oil<!:.!.~:~,~~> J ~:\merika, bita-
Dil Bayram1 olarak kullanmasmi 4 afl1k katlUflUilU 

kald1r1rsa ..• gereklirmekledir. 
Bu münasebetle bu a~am An . 

kara radyosunda Dil Kurumu ad1. (Ba§makalcden devam) 
na verilecck bir konferansla Ebedi !arma gitmelerine mâni olmakta. 
:;Jef Atalürkün yarathg1 ve esasla. dir. 0 zaman, lngiliz limanlar1, 
rm1 kurdugu Türk dil inkilâbmm, Akdeniz, Hindistan, Kanada, Avus. 
Milli :;Jefimiz ismet inonünün yük. tralya, Yeni Zelanda ve Cenubî 
sek b~kanhg1 altmda bugüne ka. Afrika Birligi limanlarile Afrika. 
dar geçirdigi tekâmül safhalan te. mn garbindeki lngihz müslemle. 
barüz ettirHecek ve bütün Halkev. keleri k1yilari Amerikan vapurla
lerinde yapùacak toplantilarla bu nna açùmt§ olacaklir. BOylece 12 

güzel y1Idiill'Ümü lrutlanacaktir. m.ilyon tonu bulan Amerikan tica-
Dil Kurumu, Tü.rk dil inkilàbtn.. ret filosunun mühim bir kisnu, 

danberi geçen 9 sene içinde muay. l:ngiliz limanlar1na dogrudan dol!;. 
yen bir program.la çal!§rnt§tir. Bu ruya harp rnalzemesi golürebile. 
çah§malarm ba§lica "erimleri §iiy. ceklerdir ki ingiltere ve mütlefik.. 
le hulâsa edilebilir: 'lerine sür'atle yarduu bak1mmdan 

Ttirk dili üzerine çah~malar, dilimizin bunun ehemmiyeti n1cydandad1r. 
yabanct ve halkça anal~'<lmaz sôzlerden Bu takdirde, §Înlldi ing:iltcrenin 

v~. s.ekil~e.rden temizlenmesi ve Tilrk 1 emrinde bulunan dcniz ticaret fi. 
dilm1n btltm yolile incelenerek yeryUzü • . · 
clillcri ara~indak· .. ,._ _ J losu, b1r anda, en az 6 m1lyon ton 

- 1 yuft..:Sek ve degerli du-
rumunun belirtilmesi varg1lan üzerinde artm1~ olacaktu. 
bir duziye ileriye gorülülmckt.edir. 1 . Fakat. bitarail~ ka.nununun t~-

Dilin11zde yabanc1 dillt"rin sOz tü- dal ve 1lgas1 net1cesmde, AmerL 
retme ve sOz birl~tirme yollar1 sunden kan vapurlar1n1n ingiliz vc mütte • 
&üne ortadan kalkmakta ve O~ türkçe fik limanlar1na dogrudan diÇuya 
yaratma yollar1 gittikçe daha i~lek ve I harp malzcmesi gelil'melcrinin en 
verimli olarak dil üzerinde kurta11_c1 bir mühim tarat1, Amerikay1 l\.tihverle 
iz btrakmaktad.ir. Yabancl d1I ka1dele· 1 fiilî harp haline sokabilecek bir 
ruun ka1kn1as1, kend.lhglllden b1r çok vaziyet doï:"urmas1 olacakhr. Çün .. 

yabban.c1 dso
1
zlen de. dilin dt;ma a

1
1artltg1 

1 

kü bu takdirde, Mihver harp ge. 
g; 1

• .oz. 1 1~ 1z 1n soz yaralma yo 1- mileri ve tayyareleri, er geç, Ame .. 
n10 -~Ieltlmcli1 de _ayrtca pek çok yaban- rikan vapurlar1na da hü<.>um ede. 
c1 .:.oz.un ycr1ne Turkçe sozler konulma- kl t'cede h h 1· • t t:e er ve ne 1 nrp a 1 1s er •m

8
•. yol l\çmaktadtr. istemez, meydana gclmi§ olacak. 
tr yandan ilk ve orta ogret1m ders 

kiLaplaruuJaki terimlenn tW"kçele~tirü- tll". 
me:ii yolundaki caJ.iamalar ùerl gOtUrul., infiratçtlar1n ve harbe kar•§ma. 
!Jlekle beraber, bir _yandan da yüksek mak taraftarlarmin §iddetli muh~: 
ogret1111 ter1mler1n1n haz1rlanmasina lefetleri kar§tsmdn, k1sa ve kat 1 
çal~rak btlim dilin11zin Ozle~tiril1ne.si • ... k .1 ·· d 1 
1olunda utr~ilmakta, bir yandan da b1r ilan1 hnrp arart c mura e e. 
hukuk terimleri ve yasa &Ozleri türkçe_ ye dofrudan dogruya i~tirak et.. 
lc~tirmek yolile kanun dllimizin ozle~- mek istcmiyen An1er1ka hiikûmeti, 
tir1lmesi ugrunda çal~1lmaktadir. barbin bir emrivaki haline gelme. 

Dillmizcie bugùn canll olarak ya~1yan sini dabi gOze alarak seri yard1m 
ve kullan1lan blilün sëzleri, tariCler1 ve 1 vc dolay1sile demo'krasinin zaferi.. 
kullan1~ ômeklerile !çlnde topl1yacak bir ni temin için, uzun yollardan ha .. 
yeni Tùrk 5Qzlügü haz1rlanmakta oldu- 1 reket etmek mecburiyctinde bulu .. 
gu g1b1, gramerimiz Uzerinde de lehçe 1 B ka[ m Amerika parla .. 
gramerleti ve geçmi~teki dil kanunlar1 1 nuyor. 8

, 
1 

' 

ara:::;tirilarak çab~malar yaptlmakta, j ~e.ntosu,. t1caret vapurlann1n te~ 
iml[lm1z1n tek bir yol üzerinde bellt k:a.. hbt ve bttarafltk kanununun tad1I 
nunlara batlanmas1 içln de yeni imlâ vcya iJgast için M_ Ruzve]t tarn .. 
Klavuzu bas1lmaktad1r. j fmdan. yap1lan. tcklifler~ ka~u~ ede .. 

Dilin1!z üzerine yerJi ve yabanc1 tür- 1 cek m1? Amer1ka mecl1sler1n10 bu 
lü eserler loplanmakta, bWllardan ge- [ bususta verecekleri karar, Ameri .. 
rekli olanlar dilimize çevrllmekte, ça- kan1n barbe müdahr..lesi ilzerinde 
lcym& verünlerile brlikte bu eserler de pek mühim bir roi oyn1yacakhr. 
basUnlarak herkesin gôzil ônüne konul. I Çünkü, müstakil âyandan Norris'in 

maktadlr. . . dedigi gibi, bitarafhk kanununun 
nu 1 11 1çLnde yenlden balk •.tztndan 'I Amerikamn barbe girmesi 

Sôz Derlemc Derg1.:>inln tkmc1 c1ld1le 1 gasi 
Divant Lûga.t1t-TUrk lerculPftlnln U· demek olacaktir. 

Abidin DA VER 
Ford, imalât îçin lâz1.m olan mal gelerinde topçu faaliyeti ve müf. 

lemeyi Detroit mmtakasmda.ki re:oeler arasmda çarpu;malar oL 
küçük fabr;katorlere J.Smarhya. lll'U§, bu harekât, k1taatimiz Iehine Lond.ra, 25 (A.A.) - Reyterin 
Caktir. neticelenmi§tir. parlâmenlo muhabiri .biklirL}'Olr: 

çünc'i.i. ci.ldi ve t1plu basun Cràni fa.k!ii
mliesi), Eski Türk Yaz1tlarmm dOrdün_ 

cU cildi, Eski Uygur mellnlerinden ! Amerikan gemlleri 
Prens Kal7anamkara ve Papamkara Oherysler lrumpanyas1, birkaç Dün gece ingiliz tayyareleri, Pa. Parlâmen'.onun a.ç1lmasm1 mü. 

gün evvel tank imaline 1b~lami§- lermondi üstünde UÇ!llU§lar, müte. teakip Mister Çiirçil cari usullere 
t:r. On b~ gün evvel General Mo. addit tahrip .ve yangm bombalan tevf;kan ha"p vaziyeti hakkmda 
ta,... kumpanyau da emrind1!ki atm~lardrr. Bombalar, sivil ika. beyanatta bulunacak ve ezcümle 

htkâyesinin Uygurcas1 ile Hausluantf1 1 (l'.,lt ta.rat• 1 tne! A:!rfada) 

fabrikalarm tank imaline b~hya metgâhlara hasarat ika etmi§Ier., Rusyadan bahs.tdeceklir. 
ca~1n, ilân et.mi§li.r, dir. $imdiye kadar hiçbir lelefat Bu beyanattan <>onra müzakere. 

dua kilab1, Nannk Kemalln dogumu-1 edilmekte ve ~iiyle denilmektedir: 
nun yûzüncil y1ldOnilmü llolay1sile onun Bu §attlar içinde tehlikeli mm. 
hayall, cserle~i ve tes1.r1 Uz.e~1ne b_1~ a~ ta.kaya giren gemilerin tahrip edil 
ra~ti.rma, Od1se tercumes1n1n b1rlnc1 . . .. . .. 
cildi, Türk Dili BibliyograCyasmm !929 j rnelenn1 gore almalan gayet tabn 

Bombal'dlman tayyareleri ve haberi verilmemi§iir. lerin açtl1p açümamas1 meselesi dan berlye olan ilk cildi, Türk Dili Bel. bir §eydir. Bilhassa bu gemiler as
leteninin dôrt say1>1 basillp orlaya ko- keri bir te§ekküle metl.91l'p olurlar ll'lolor imali için Ford 750 rnilyon 1 Hava dâii toplanm1z, blr dü§- beyanahn mahiyetine baghdir. 

General Motors 1.200 milyon ve man tayyaresini alevler içinde yere Giirünü~e g-Ore beyanat açik celse
Chrysler 50 rnliyon dolarhk kon- dli§ürmü§tür. de yapilacaktir. Ancak bir klSmi-
torallar .imzala,rn~tr. italyan tayyareler1, dün ve ev. nm gizli celsede yapilmasi da hay 

nulmu1tur. ----o---- sa. 
Demek oluyor ki, Pmk Star'i 

batirrn11j olmakla Almanlann çok 
dürüst hareket tarzlarm1 Ruzvelt 

kabul etmektedir. 

HULL'ÜN BiR :MEKTUBU velki gece, Malta adasmm hava ret uyandirm1yacakbr. Rusyaya yard1m 
(~$ tar.if1 ! lncl saytada) 

tarda yedek parças1 bulunan bir 
nevklcn seçilttni§tir. 

\7aîir>gton, 25 (A.A.) - Ayan üslerini bombalam1§lar ve :;>arkî ...., ........... - ............................ ....,.. ....... ,,., ...... -... .,..1 ..,.... 

ltt~Jisinin Hariciye Encürnenine Akdenizd~,. ~afif tinajh bir dü~
Riinderdigi bir mek\lJiP\a Hariciye man gem1sm1 hasara ugratm~lar. 
l'iaz1ri Cordeil Hull cÎ§gal ed.ilen dir. 
~lekellerdeki halkm ia§esini l ·v-a_b_i_n""• ""1-~-k-i_l _e_t.m_e_k_te_d_ir-.-=~~ 
ernin etmek mes'uliyetinin dogru. DENÎZ DEVRiYELERI 

dan dogruya Al!mrikaya ait oldu. Vajington, 25 (A.A.) - Salâ-
liunu. Yl.Zml§tu'. hiyettar mahfiller yalnnda Ameri. 

Da.ha evvel Haricilre Nezaretin. ka deniz de-vrivelerinin Cenooi 
~n Amerikadan Av~:mm .lcü- Atlantik'e ve tngiltere'ye kadar u. 
1.._llk_ demokrasilerlne :riyecek gon. zamasma intizar edry.otlar. Bunun 
"'"l'iitnesi halakmdaki noktai naza. için V~ingtonda her an Atlantik. 
l'inin biJdirilme.si istelmli§ti. e bir hâdise hliberi beklenrnekte--

l!uU'ün mek1u.bu bu talebin ce- • dir. 

Y eni bir sinema 
aç1l1yor 

---o---
Belediye, Tepeba§mda kendi ma. 

h olan sinema binasm.n etrafm1 
aç1p güzell~tirmiye karar verrri§
tir. Haber aldigirn1za gore tamil' 
edilip boyanmaga ba~Ianan bu bi. 
na yeniden dêi§enecek ve pek ya· 
klnda ~hrimiz yeni bir sinema ka. 
zanacaktir. 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter a. 
jansmm saLahiyetli 1bir kaynak. 

ta nhaiber ald1gma gore tngiliz 

tanklarmm. yakmda Rusyada ha. 
rekele geçmeleri ithtimali val'dir. 

Rusyada askerl heyet, sovyet 
Iruvvetlerine en faY'tlah olabilecek 
tank tiplerini tasvip etmi§tir. Bt 
·;p tanklar, halen açik butunar 
bütün müna.kal!àt Yollanndan sev
kedilec<>ktir. 

Ruzvelt bir geminin ~ veya bu 

bandiray1 ta.iamMmm. yalhut silâh
h veya silâhslZ bulunmasmm hiç 

bir ehemmiyeti olmad1g,m sêiyle. 
mi§tir. Bu türlü rnülâhamlar rniL 

1.,tJer hulrukuna uygun degildir 
ve ancak va~i bir adaletin ifade. 

>idir. Ruzvelt, ken.di delàili lru.ku
'dyesinin ne kadar .:ay1f esaslara 

iayan.digm1 bir kere àaha ispat 
,tzn~ I:nllunuyor. 

......____-----~~-~-~------·---------------------· 

Zab1ta v·e deniz maceras1 romani: 25J' 

SON SEFER 
\:::::::==1( Çevir"n: M. FERIDU N )===i-

l!ti-.. li r l/E!Yi ôgrerunek istiyordu. , rnecbur oldu. !§te telsiz.ci o zaman 
b:r Uç gün benimle k.onu§1111ad1g1, geldi ve benun_le_ konll§!U .. : M~h
• du man gibi harekâtun1 tetkik cup fakat a~h 1di ... Ertes1 gun 

:.'1•gi oldu. Sonra birdenbire degi.. kamarama ginmege muvaffak ol· 
,iyor 
13-e • )'allaklanmaga b~hyordu... du. 
rn nt arttJc on<lan Ioorkrnaga ba§Ia. - Fallu onu gêirdü mü? 

I~ >m. 
G - Zanne1anem ... Her halde ba. 

d -. t:>rninin mürettebah arasm- na bir ~oy soyl<omedi. .. 
a siz; .ldnùer gordü? 

g 
- Gernide g~irdigim diirdüncü - Li:ikle~'in rnetresi oldunuz 
ce i<h G" deg"il mi? r . ... uverteye çrkaraik bi. 

az hava ahna.k · ledirn Kïit !. - Kadm œvap vermedi. Gas.. titt.d L< • .. 1 a 
~.a kalana.ktan ~nklml§!t.m ... Ev· ton aci a.ci gülüyordu. 
lu i'- Fallu güvertede kimsenin bu.. - !tirai et, ne duruywsun! ... 

~ tl.!nadt.gma kanaat getirdi.. Dort di~ bag1rdl. 
:Q,,adunJ~. bir sahanm haricine - 1.stedi.gi.mi yapm.akta serbest 
~ aya m~a<.k! ebmedi... Bir degil miyim? ... Ben denizde iken 

" kaplan Jroprùsüne çi:lomaga sen burada ho§ mu durdun? ... Soy 

looen a! ... •Çiçekli villâ. daki kü- mad1l<ça yanim:odan ayr1lmiyor. lbirinde olurdum!... Fallu êildügü 
çü.k k1z kimdi? ... CE'binde bu1du.. du... 'için aleyhinde bulunmak istemim .. 
gum fotograf ki.me ailti?... - Bunu nereden biliyorsunuz? Faka.I pok sinirli idi ... Akhna bin 

Megre bir heykel gi'bi SQÏÏU!k ve - Yme sizinle evlerunekten türlü §eyler geliyordu... füza1n.. 
sonsuz duruyordu. 1 ibahsediyor muydu? namelerin hari.lcinde hat<>ket etti-

- Size t_elsizcinin metresi oldu- - B_!lmiyorum... k d' gi için , en mi na.mu.ssuz addedi. 
nu" mu d1ye sorclum. Gemt, ocak b~inda duran ale;;-

- Ben de size keyfimin kâh~·a. ciler, ba~altmda yatan gemiciler, yordu ... Yaptigina her gün biraz 
s1 degilsiniz, diye, · cevap vcriyo- te:lsizcmin kamaras1, arkada yuka. daha pi§man oluyordu ... Yola çi.k
rum. n kaldmlm!~ karyalasile kaptanm tiktan !l"kiz gün sonra yalmz be
Gül~ile kom;~eri tahrik etmck kamarasi Megrenin gôzlerinin O. nimle kavga elmek için agzm1 aç· 

istiyordu. Erkcl-ler üzerinde!<i te. nünd~ canlaniyordu. maga ba§la<m!§h... Bazen kama. 
sirini biliyordu. Etli dudaklanru, Sefer üç .. ay sürmii.stü! raya kirnsenin girip girmedigini 

Ve bu muddet zarfmda üç er·kek 1 sor""ordu. En çok Lôklen<'i kis. gü.zel vüc:1düne güveniyordu. k J b - , . .., 
bu kadmm apa 1 _ul~ndugu ka. lkamyordu. Bana diyordu ki: 

- B"91llakirust te sizi giirJü rnaranm etrafmda donup durmu~- d I'k 1 h 'd' 
mii.? .. c- Bu e 1 an 1 ~una g1 1-

!u Kadm ~imdi osvleniyordu· •. -. t · 1 - Size neler soyledi? :.._ ç k vanhs harek 1 tt.' ·' yar deg1l mi.... t.iraf et.. .. Ben o ~ -..: e e im .... 
- Bir §ey sôylemedi. Ben tah- Bir daha boyle bir sergiiz-e~te yoléken kamaraya girecek olsa onu 

min ediyorum ... Kaptan sizi ka. kal'iyyen yana~mam! ... Evlenmek.. recldetmezsin degi.l mi? 
marasmda sakhyordu. Piycr Liik- ten bahscdcn rna.hcup erkeklerden 1 cGüliliiü o kadar aci idi 
len:j ile b~makinist s1ra ile gelip daima sa.kmmah!... beessir olmamak elimden 
sizi orada 'buluyorlardi... Fallu Gaston Ruz~ müdahale etti: yo.rdu ... • 

ki mü
gelmi. 

!§in farkma vardi m1? - E~er beni dinlemi~ olsaydm... Megre sükûnetle sordu: 
- Hayir! - Rica ederim sus ... Eger seni '-ere - Liiklen§ kamaraya kaç "' 
- Fakat §Üpheleni)'Qrdu, etrafi-1 dinlemi~ olsayd1m bu saatte kap1. ge!di? 

mooa dola§IYordU, pek lâzun oJ. smda kirrntzl fener yanan evlerin (Dev1.1IU var) 

Konyada çok 
k1ymetli eser· 
Ier bulundu 
Se!çukî devrine ait 
yeni bir În§a tarz1 bil
hassa ehemmiyetlidir 

EDEN 
lngiliz cerniyet1 

toplanhs1nda 
bh- nutuk soyledi 
Londra, 25 (AA.) - Bugün Lon 

drada verilen bir ziyafette bir hi. 
tabe irâd eden i.ngilt.ere Hariciye 
Nazm Anthony Eden, è'.inya niza. 
zrum alâkadar eden iJ~ .: rneselele. 
ri tebkik etrnclt üzere toplanan in
giliz cemiyeti rnura.hhaslarma be
yam ~ etmi§ ve ezcümle 
§unlan siiyl~r: 

•Mücadele etligimiz maksat ug 
r:inda bize yardll!ll etmeniz için 
sw davet ellik. Sulcuyâne bir 
azimle çal!§hiiimiz gaye için sizin 
yardunmrza her günden ziyad·> 
ihtiyacnmz vardi.r • 

--~o---

Konya, (Hususi) - Alâeddin te. 
pesinde iki aydanbai devam eden 
arloeolojitk hafriy • .t i;ruc mühim ne
ticeler ~tir. Buradaki ka:z1Iar 
tepenin dort ye<rinde büyiiat son
àajlar halinde devi>rn etmekbediir. 
Son kazùarda çok mühim ve kiy. 
metli eserler el.de edilmi~bir. B~ 
hassa SelçWc: san'alma ve tarihine 
yeni ,·eçheler vere<"ek mahiyette 
e>erler bulunrnu~tur. Burada §im
diye kadar Selçuk mimarisin. 
de gorülmemi~ bic i~ teknigi A!man tebligi 
•bulurnnll§tur. Bu yeni in§a tao"zt (~taraf1 1 lnel savradal 
•Alâeddin ko~küne h'ti§iik bir ya- ri Moskova ve Toula ~hirluim 
'Pr<ia giirulm~Ül'.. Gene SelÇU1kî bombalaml§lardir. 
devri.ne ait birçok :ncdenî ka.plar Bern, 25 (A.A.) - Basler Nati. 
ve âleotler bulunmu~tur. Bu d<ap- onal Zeitung'un Berl'-n muhabiri, 
lann üzerinde kan~th melek, gri.. askeri Alman kayna.klarmdan al. 
.fonlar, ejderlcr, ~cklinde motifler d1g1 malûmala i.sÎ'nad.n Ukranya 
vardir. Alçidan y~p1lm1~ !ricler de ha~binin sona e=k üzere oldu. 
mütehaas1S!ar ar&&mda büyük alâ- gunu yaz1yor ve §Ullu ilâve edi-
1ka uyQJ>d.lT!llu;lltr. yor: 

Daha eSki devirlere ait olan Sovyetlerin ürnitsiz gayretlerine 
,Fi:tikya küHür katmd& ise Aoodo- ve harbe soktuklari büyük ihtivat 
Juda pek az rastlanan üizeri resi.m- kuvvetlerine ragmen. Rus m.uka. 
Ji çana,k çêimlckle~ ve bunlarla bir- \l'ellleti ancak bir müdd-ct daha 
1lilcte günlük hayatta kullam!ml§ devam edebilecekt.ir. Hattâ Alman 
-0lan bilr ço.k eserkr ve bi.Ihassa bu lar infisah alàmetlerinden bile 
devrin ender tes•<lüf eidlen kale 'bahsed1yorlar. 
duva.dan ziikre d~~r. Maamafih ahnan haberlcrden 

Hafriyat çok metodik ve çok iti. Ruslann en son gayrntlerin.i de 
-nah bir surette è.evam etmekte- sar(etmekte o1duklan ve ellerin. 
dlr. de !T!CVeut her nevi tanklar1, haN 

Sovyet tebligi 
('I•• laral1 1 iJicl l&Jfada) 

hatlanm ''annaga muvaffak ol. 
mu§Sa da Sovyetler ihtiyat kuv. 
vetlerini muharebeye sokarak Al
manlan geri püskürtm~erdi.r. 

LENiNGRAD CEPHEStNDE 
Londra, 25 (A.A.) - Moskova 

radyosu bildiriyor: 
Leningrad cephesin.in cenubu 

garbî biilgesinde, Almanlar dün 
tanklarla ve piyade kt t'alarile §id
detli bir taarruza geçmi§Ierdir. Az 
miktarda tank ile Sovyet hath.rma 
girmiye muvaffak olmu§SB da Sov. 
yet tanklarile kar911a§arak, agir 
zayiat verdikten s'}nra hareket 

mevzilerine çekilmek rnecburiye. 
tinde kalm1§lard1r. 

Londra, 25 (A.A.) - Leningrad 
mütecavize kariµ kahramanca mu. 
kamete ve §ehir balki da elektrik 
ve füdan mahrum kalm~ olmakla 
beraber faaliyete dcvam etmekte.. 
dir. Almanlar bu mmtakada ancak 
pek agir ilerliyebild.klerini itiraf 
ediyorlar . 

MOSKOVAYA B!R HAVA 
HÜCUMU PÜSKüRTOLDÜ 

Moskova, 25 (A.A.) - 24 Ey
lûl gecesi bir Alman tayyue te. 
§ekkülü Moskova üzerine bir a:km 

yapm1ya le!;e-bbüs etml§tir. Hava 
defi t.opçusunun ate§I ve gece avci 
tayyareleri dü§man tayyarelerinin 
§ehre vâs1l olmasm• mâni olmu§
lardir. 

Sab1k Irak 
<Bat lanh 1 !Del 1a1!ada) 

ade almmasmi talep eylemi§tir. 
Sab1k :;>ah, tasarrufunda bulunan 

agir ve ni.ha~\ 52 tonluk en agir 
tanklar1 da dal:galar halind~ fleri 
sürdükleri anlamhyor. 

Selâhiyetli Alman kaynaklanna 
gêire onümüzdeki haflalarda cere
yan edecek muharl"beler Rus ,har. 
binin kat'i neticesi üzerinde mü. 
essir olacak v<o neUce lk1§ gelme
den ahnacakhr. 

Rusyan1n kay1b1 
(U.., \araf1 1 IDcl li1'7fada) 

Filbaldka Olen, yaralanan ve e.sir e
dilen Sovyet askerinin saylS1 alti mil
yondur. Alman telc!att, buna kiyasen 
pek cüzidir. 

2 - Rus ordulartnm malzemesi ek ... 
silmege baibmcyl1r. 

3 - Baltlk bôlgesinde müdafaa ter
tibahntq tahribin<!en, Leningrad cephe. 
sinîn yakmda berlaraf edilme:;inden ve 
Ukraynanin zabtl ile Don havzas1nm 
yakmda ~gaJinden sonra, Sovyet ordu
Jar1 btr daha tensik ed11emiyecek ve
tâbiye h.az1rllyam1yacakhr. 

4 - Müdahale hatlaruun ekser.isi tab 
rip edilnd.~lir. 

5 - Büyük ~ehirierle müdaha1enin 
ink1ra1 retiœslnde, Sovyetlerin temer
küz sistemi felce uüamiatir. 

Ayr1ca, Don bt>Jgesine kars1 yap1lan 
taarruz, Rus cephe11ini.n di&er aksamlna 
yapllan Kafkas petrol sevkiyatrn1 kisa 
zamanda kesecektir. 

Petrol'>ilz barbe devam etmek imkân
s1~dir ve Rusya, yi)'ecek dahi bulam1ya ... 
caknr. Zira Sovyet ziraatini tamamcn 
makinele,tirmis olup büyük miktarda 
petrol istihllk. eLmcktedir. 

E!'er Rusya ilmitsiz br harbi uzatma;c 
1s!erse; mayl n1ab.ruk fikdan1nin nelice
sinde elli milyon insan aç kalacaklir, 

Finlandiyaya ln
giliz notas1 
(~fa 1 lnel aa7fada) 

Diger taraftan Cordeil Hull, 
1940 da kaybettigi araziyi geri al. 
mak ve aynoa §a.rkî Karelideki 
hudutta baz1 Mgi§iJdikler yapii

araziyi millete hibe e~mi§tir. Sa. mak §Brtile 9111Ji akdine haz1r olup 
bik $ahtn yabanc1 memleketler 1 ~mad1_gm1 a~lamak üz~re Fin hü. 
bankalarmdaki mevduatma ait ve. kûrne!t nezdmd.e sondailarda bu. 
saik gayrimevcut addedilmektedir. Iu~tur. H•l~uki _Finlandiya. 

MECLÏS HÜKÛ'ME1'E !TIMAT hiçbir zam~ _ _büyle ?'r ~lh ara. 
EDiYOR mami§ ve bu\liin teklifJeri reddey

lemi§tir. Fil:hakika, a.yni Fin mah. 
fil!.erinde belirtildigi gibi, kendisi. 
ne ika~1 h~ir itimad beslenmiyen 
bir hükûrnetle bir muahede imza
Ianamaz ve bugünkü hoarlbin gayesi 
de eôasen bu hükûrneti ortadan 
kaldtrmakhr. 

Tahran, 25 (A.A.) - Pars ajansi 
bildiriyor: 

Mebusan mcclis1, hükûmetin 
prcgramm1 müzakere ettikten son. 
ra hükûmete ittifakla itimat etmi}. 
tir. 
RUS, !NGILIZ VE iRAN ORDU 

KUMANDANLARI 

Moskova, 25 (A.A.) - 1ran Har. 
biye Nazmnm, 22 Eylûl günü, Sov. 

yet, !ngillz ve 1ran ordu kuman. 

danlarmi, askerî mahfil salonla. 

nnda kabul eltigini, Maskava rad
yosu, Tahrana atfen bildirmekte. 
dir. -

iT ALY AN ELÇ!LIK ERKÂNI 

Roma, 25 (A.A.) - Popolo Di 
Roma'nm ogrcndigine gore Tah. 
randaki italyan elçiliginin 20 me. 
muru ile !randa bulunan 300 ltal. 
yan tebaas1 tran • Türk hududu. 
na gelmi§tir. 

Basra kiirfezinde bulunan !ta!. 
yan vapurlarma ait SC bahriyeli de 
ba~ka bir kafile n. Türk hududu. 
na gelecektir. 

Bugün, vaziyet Sovyetler için 
nazik bir mabiyet ahnca, Finlan.. 
diyay1 muh.asamata :1ihayel ver. 
miye mecbur etmek, rnuhasara al. 
tmdaki Leningrad §ehrine nefes al. 
drrrnak, Almanyamn Finlandiya. 
mn hareket üssü olarak kullanma. 
sma mâni olmak ve Sovyetler Bir. 
ligine Ievaz1m giindermiye devam 
için Murmansk limantm muhafaza 
~ylemek istenmektedir. 

Nihayet, ayni Fin mahfilleri, 
Sovyetler Birlif:ine yard1m taraf. 
tarlar;mn Finlandiyarun muhasa. 
mattan çekilmesinin ne kadar e. 
hemrniyetli ildugunu belirtrnekte. 
dir. Filhakika, Amerikarla, Finlan. 
diya bir demÔkrat rr.emleket ola. 
rak tanmmakta ve liarp borçlanru 
Odeyen yegàne memleket ve istik. 
lâlini müdafaa eden yegâne küçük 
millet s1fatile çok sevilmektedfr. 



TÜRKIYE CUMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 'fürk. lirlSl. 

$ube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari ber nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiy1 nri1or. 

Ziraat Bankasmda Jrumbarah ve fhbarsiz ta.sarrur hesap. 

larmda en az 50 liraSI bulunanlara aenede 4 defa çekilecek 

kur'a ile a~#idald plâna gore ikramiye da~tilacakt1r. 

( A. 1,000 lirahk 4,000 L 11 100 A d et 50 lirahk 5,000 L 
' • 500 • 2,1100 • l.ZO ,. 40 • 4,800 > 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 160 Il 20 Il 3,200 • 

DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan 8.§Bkt dü~iyenlere ikramiye çikt1gi takdirde % 20 fazla. 
sile verileœktir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tariblerinde çekilecektir. 

Askerlik itleri 

337 dogumlu erler 
çag1nhyor 

Sanyer Askerlik Subesinden: 
Sanyer &. Subesinde yoklamalan 

yaptlm1§ olan yerli ve yabanc1 bilOmum 
337 dogumlu ve bu dogumlularla mua
yenesi yapilan diger dogumlu erler sev_ 
kedileceklerdir. 

Toplanma günü 30/EylOl/941 sali cü
nû saat 9 dad1r. 

Toplanma yeri Yenikôyde &. Subc 
binas1d1r. Bu erler 29/EylOl/941 pazar
tesi günü subeye gelerek elbiseler
ni alabilirler, 

••• .tJ[ ~ 
Bak1rkily &. S. den: 
Yedinc1 smlf hesap memuru Hasan 

oglu BarUnh Mehmet Cemalln (324-22) 
§ubeye rnüracaat1, 

istanbul ikinci icra memurlu. 

gundan: 41/2455 
Bir oorçtan dolay1 41/2455 No. lu 

dosya ile haczedilen muhtelif cins 

ve §ekilde ve halen parçal&nml§ 
bir halde 5 adet baskül ve ayar dir

hemi 2/10/941 tarihine müsadif 

per§embe günü saat 12 den 13,30 
a kadar Galatada Mumhane cadde. 

sinde Karaali kaptan sokktnda 17 
No. lu dükkân onün<le satilacak. 

tll'. 
0 gün muhammen klymetinin 

% 75 ni bulmazsa ikinci arttmnas1 

7 /10/941 tarihine müsadif sali gü. 
· nü ayni mahal ve saatte yap1la

rak en çok arttrrana ihale edile. 

cektir. Taliplerin sati§ zamanla. 
rmda mahallinde bulunacak me. 

muruna müracaatlan ilân olunur. 
(6973} 

B~ikta§ Sulh icra l\Iemurlugun

dan: 941/860 

Teknik Okulu Sahnalma Komisyonu 
Ba1kanhg1ndan : 

1 
( L 

Patates 10000 12 1200 
Kuru Soian 9000 7 1130 
Nohut 2500 J• 
Toz seker lOOOO •8 

1150 
4800 

Kuru üzüm tlOOO 48 480 
Mercimek (Yesil) 1000 26 260 
Kuru Fas. çah 5000 28 1400 
Yumurta (adet\ 15000 2.~ 1875 
Kuru Barbunya 2000 20 4J)O 
Sirke 2000 10 200 
Tuz 3000 7 210 
Salça 1200 28 336 
Limon (Adet> 14000 5 1200 
Gaz (Litre) 500 20 100 
Çay 200 760 1520 
Yassl Kadaylt 600 153 265 
Ekmek c çlt1 500 43 215 
Tel • 1500 ao 150 

-
1:1891 

f.'.lanek JOOO& 13 6500 

Ka$3r ....-ynlr 2000 1:\0 2400 
Beya..z c 2500 '4> 1750 
Un 1000 23 1380 
Pirlnç unu 250 35 87,50 
Sehriye 300 40 120 
irmik 506 40 200 
.Makarna 2000 45 900 
Zeytin 2500 4S 1050 

« Y.ail 4500 94 4230 
Sabun 4000 511 2240 
Pirinç 900Q 60 4500 

18857,50 

K. 

istanbul Bei.ilctao Y1ld1zda bulunan okulun 941 mail y1h ihtiyac1 olan yu
kanda cins ve miktarlarile tahmin bedelleri yaz1ll erzak kapali zarf usulù 
ile Gümü55uyunda Yüksek Miihendis mektebi muhasebesinde 29/9/941 tarihi. 

ne ra.stlayan Pazartesi günü saat 10.30 da 11 kalem ve saat 10,45 de 18 kalem 

erzak ve saat 11 de ekmek ayr1 üe §arlnamede eksiltmeye konulmuslardlr. 
Ïlk teminat 1191 lira 25 ~ ve 1414 lira 32 kuru~ ekme~ln Uk terninatl 
487 lira 50 Jruru:;tur. ÎsteklJlerin sartnameyi gorrnek ve illc temlnat yatu;mak 

~teyenlerln ekslltmeden bir gün evvellne kadar okulumuza ve eksiltme gü
hü de Yüksek Mühendis Mcktebi rnuhasebesine gelmeleri, teklif mektuplannl.n 
eksillmeden bir saat evveline kadar makbuz mukabillnde komisyonumuz 
b~kanligma verilml,, olmaltdll', ;postaJa vakl olacak ceclkmeler kabul edil-
mez. (7925) 

1••••••••••••••••••••••••D•• Borçtan dolay1 ta.hti hacze ah. 

1 ISTANBUL BELEDfYESf lLÂNLARI 1 nan muhtelif yaghboya resim tab-
* Teknik Okulu Sabnalma Komisyonu 

- losu dolap vesairenin 30/9/941 ta. 
rihine müsadü sali günü saat 14 

Ba§kanhg1ndan : 
Fatihte K1rkçesme mahallesinin Ne!er sakag?nda 13 numarah evin hedm 

ve tahassul edecek enkazmm sati§• açlk arttmnaya konulmustur. Tabmln be

dell 850 lira ve llk teminatl 63 lira 75 kunistur. Sartname Zab1t ve Muamelât 
M.üdürlüi:ü kalem!nde gorülebilir. Thale 13/10/941 pazartesi günü saat 14 de 
Daun1 Encilmende yaptlacaktir. Taliplerin ilk temlnat makbuz veya rnektup. 
l:Ir.lc !hale &ünü muayyen saatte Daiznt Encümende bulurunalar1. (8610) 

* Hürriyettepesl Kô~thane s1rtlannda yapbnlacak toprak hafri ve adi kal_ 
dmm !nsaah aç1k eksiltmeye konulmu~tur. Kesif bedell 2628 li.ra 75 kurus ve 

ilk teminall 197 lJra 16 kuruijlur. Kesit ve sartname Zab1t ve Muamelllt Mildür
lügil kalemindc gorülebilir. Ïhale 3/10/941 Cuma günü saat 14 de Daim! En

eümcnde yaptlacaktir. Taliplenn ilk te1\1nat makbuz veya rnektuplan, ihale 
tarihindcn sekiz gun evvel Beledjye Fen Islcri Müdürlügüne müracaatla ala-

raklan tennl ebl1yet ve 941 yilma ait Ticaret odas1 vesikalarile ibale günû 
muayyen saatte Daiznt Encümende bulunmalar1 lâzimdll', (8295) 

iLE_ SABAH, 
1 f Ber ,emetœn 10J11'1l cftnde t!ç defa muntazaman 

di,Jerinbl ~yum. 

• .... , . .... .. . .; ... • . ... . ~·:--.1.t'·-. ·~: .. s ...... ,~ ~ ... 

T eknik Okulu Müdürlügünden : 
- Milhendis lamu girl,, imtihani 3/T~rinievvel/941 cuma gilnU yap1-

JacakUr. 30 Eyl(U ~mina kadar rnü:acaat edip kaylt olunanlarm karnele
rile blrlikte imtihan günü saat 9 da Okulda bulunrnalan. 

Duhul imtihamnda rlayet edilmesi 1ste~ilcn esaslan havi talimatname 
Okulda Uàn e<iilmektedlr. imtiho.n &ilnünden evvel dikkatle okunmas1, 

2 - Fen Memurlu~ lwrru &ir~ imtiham, Mühendis k1sm1 glris imtibam 
netlcelernJn ilânl tarihioden en az üç &ûn sonra yapùacak ve günü aynca ilôn 
ed;lecektlr. 

3 - Okulun h.er 5übesinde tedrlsata 13/Te~rinlevvel/941 tarihtnde basla. 
nacaktll'. (8538) 

Polathda Topçu ve Sab~ Okulu K. dan : 
Okul hastahanesi için 35-40 lira maa~h bir hemsireye ih!iyaç vard1r. Ay. 

r1ca bir talebe yemek istihkak1 verilir. Taliplerln okul hastahaneslne müra. 
caatleri. ( 1134-8597) 

Polathda Topçu ve Sati~ Okulu K. dan: 
75 lira ücrctle Polatllda Top ve Top a~ okulu matbaasma iki dizici all-

nacakt1r. istekhlerin gerekli vei.lkalari le okula müracaatlarJ.. , (1130-8593) 

Denizli Orman Çevirge Müdürlügün~en : 
... 1 - Denlzllnm 'Ac1payam kazasmdaki Hüsnlye onnanmda 913 metremi

kAp dikili çam agaci 2490 say1h kanun hükümlerine gôre 14/9/941 tarihind(!n 

itibaren on be1 g\Jn müddetle açùt artllrmah satip konmustur. 

2 _ Arttirrna 30/9/941 tarihli sali gilnü saat 15 de Denizli Onnan Cevlr. 
ce MüdûrHigU blnasindaki komisyonca yap1lacaktll'. 

3 - Beb.er metrern1kâp çamm mubamrm:n bedell 505 kuru1tur. 

4 _ Ïlk teminat 345 lira 75 ku~tur. 

5 - Sartname ve mukavele projelerinl gôrmek istiyen taliplerin hergün 
Den zll Orman Çevirge Mi*1ürlülUnde corebllirler. (8229) 

D 0 KT OR Goz Heklml 
Dr. Murat Ra mi Aydin 

Hafiz Cemal 
B eyoglu - P armakkap1, Imam 

LOKMAN HEKÎM sokak N o. 2 - Tel. 41553 
DABÏLÏYE :MÜTEHASSISI 

Muayene ve ber türlü goz D ivanyolu 104 
Maryene saaU<'rl: 2,5-6. Tel: 22398 

ameliyati f ikaraya parasucùr. 

den saat 16 ya kadar 1stanbul San

dal Bedesteninde açlk arthrma su. 
retile satùacaktir. Muhammen lo.y. 
metinin % 75 ini buldugu tak. 
dirde ihalei kat'iyesi icra kilma. 
cakttr. Aksi takdirde sati§ 5/10/941 
tarihine müsadif pazartesi günü 
ayni saatd? en çok arthrana ihalei 

kat'iyeleri yapùacaktir. Belediye 

resmi ve ih<ile pullar1 mü~terisine 1 

aittir. Mü§terilerinin me:i.:kûr gün 
ve saatlerde mahallinde bulunma. 

lan ilân olunur. (6971) 

DEVREDÏLECEK ÏIITÏRA BERATI 

.odl:n i~bn vns1las"> ~kkmdaki lb· 

tira .ç!n Iktlsat Vekâletlndcn istihsal 1 

cdilmi~ olan 4 Temmuz 1938 tarih ve i 
2734 No. Il ihtlra beraumn ihliva etti~ 

hukuk. bu kerre bn~kasma devir ve ya_ 

but icad1 Türkiyede mevkii fille koy

mak içln dahl rnezuniyet verilcbilecegi 

teklif edilrnektc olmakla bu hususa faz. 
la malümat edinmek istcyenlerin Ga
latada Arslan Han 5 lnci kat 1-3 No. 
Jara müracaat ey lemeleri, llân olunur. 

ZA Yi - 929-930 ders ylh sonunda 

Yùdizda bulun;m okulumuzun 499 lira 26 kurllli kes1f bedeli Hamam ka.za
ni ve teferrüatl tam1rah 6.(10/941 tarihlne rastlayan pazartesi günü saat 11 
de Güm~UJ>unda Y. Mühendis Mektebi müha~ebcsinde toplanacak olan ko
misyonumuzda pazarlùda yaplmlacaktll'. 

iik teminat 3·1 lira 45 kuru~tur. isteklilerin §.arlnamryi gonnek ve ilk te_ 
minah yat1rrnak üzere Y1ld1zdak1 okulumuzda ve pazarllk günü de Y. Mü.. 
hend1s Mcklebi mühasebesinde bulunmalar1. (8391) 

Erenkôy K1z lisosinin birinci devrc üçün 
1 cil sm1flnd~n ald1~m tasdiknamemi 
1 kaybeitim. Yenisini a1aca~1mdan esl<lsL 
nin hükmü yoktur. 
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7.30 Program, saat ayan. 7.33 Hafif 

parçalar. 7.45 Ajans haberlcri. 8.00 Sen. 

fonik muzik. 8.30 Evin saati. 

12.30 Program, saat ayarl. 12.33 Sar. 

lplar. 12 45 Ajans baberleri. 13.00 Ka

r1~1k ~ark1 ve türküler. 13.30 Ko.ns1k 

program. 
18.00 Program, saat ayan. 18.03 Ko

nusma: 18.30 Pesrev ve saz semalleri. 

18.40 Radyo sving kuarietl. 19.00 Ko

nusma. 19.15 Radyo sving kuarteti. 19.30 

Saat ayan, Ajans haberleri. 19.45 Klâ

sik Türk mûzigi. 20.15 Radyo gazetesi. 

20.45 Karl$tk ~arktlar. 21.00 Z1raat tak

vimi. 21.10 Tems1l. 22.00 Radyo salon 

orkeslras1. 22.30 Saat ayan. Ajans ha· 

berleri. 22.45 Radyo salon orkcstras1. 

22.55 Kapams. 

isT. BORSASI '/.$/9/941 FÎATLARI 

1 Sterlin 

100 Dolar 

100 Peçeta 

5.20 

129.20 

12.84 

1 
100 isveç kr. • 

ESHAM VE TAHVILA~ 
1 

30.75 

1 

1 

% 2 1932 
Anadolu Demiryolu rnümessili 

Anadolu Demiryolu % 60 

55 Lira 

43 c 
26.25 c 

Sahibi; E. 1 Z Z "E T. NC§riyat 

D•rektôrü: Cevdet Karabilgin. 

Bas1ld1g1 yer: •Son Telgraf. 

Matbaasi. 

, ......... 
H•hH .sz 

' Küçük Tasarruf ' 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

Ke:;ideler: 4 Subat, 2 Mayts, 1 Agustos 3 Îklncite~in 
tarihlerinl:le yapiltr. 

1941 IKRAMIYELERI 

ILi! 
1 adet 2000 liralik - 2000 - lira 
2 • 750 • - 1500 - c 
3 c 1000 c - 3000 - « 
4 c 500 c - 2000 - • 

adet 250 
c 100 
c 50 
c 20 

lirallk - 2000. - lira 
c - 3500. - • 
c - 4000. - « 
c - 6000. - • 

Istanbul S1hhî Miiesseseler Artbrma ve 
Eksiltme Komisyonu Ba§kanhg1ndan : 

S:sli Çocuk haslahanesinin 126 kalem 11âç ve slhhJ malzemel tibbiyesJ 
açlk eksiltrr.eye konulrnu§tui;. 

1 - Eksiltme 1/10/941 çarsamba günü saat 15 de istanbul Sihhat ve iç
itlmaî Muavenet Müdürlü&il binasmda kurulu kgmisyonda yapùacaktll'. 

2 - Muhammen fiat 126 kalem Uâç ve malzemei ttbbiye 1çln (2689) li
ra (93) kuru§tur. 

- 3 - Muvakkat teminat 201 lira 7~ l!urustur. 

4 - isteklllcr 1artnameyl ber gÜn komisyonda gorebilirler. 

5 - istekUler 1941 y11l Ticaret odas1 vesikalarlle 2490 sayù1 kanunda 

yaz1h vesikalar ile bu ise yeter muvakkat tem1nat makbuz veya ban.ka mek
lubile birlikte belli giln ve saatte ko.nlsyoJl,8. "lracaatlari. (8585) 

Istanbul Belediyesinden: 
27 /Eylûl/941 cumartesl cünü Büyük Türk Arnirali Barbaros'un lhtifal 

günüdür. istanblllda bulunan Mebuslam1zla te§rifata dahil :tevatm saat 9,30 
da Be:;ikta5cta Barbaros türbesini teiri! buyurmalan ri.ca olunur. (8606) 

stanbul Levaz1m Âmirliginden Verilen 
Haricî Askerî k1taab IIânlar1 

88,500 kilo s1gir eû almacaktll'. Pazarhkla eksiltme li 9/10/941 per$erll
be cünü saat 15 de K1rklarelinde merkez K. Binas1nda askeri satmalma kO• 
misyonunda yap1lacaktlr. Evsaf ve 1artnamesi komisyonda eorülür. Tallplerin 
belli val<l tte komisyona gelmeleri. ( 1120-8542) ,,,. 

100 ton koyun eti kavunn.asl kapah zarfla eksiltmeye konmustur. ihalesl 
6/10/941 pazartesi günü saat 15 de Sac1kaml§ta askerl sat1nalma komisyo
nunda yap!lacakt1r. Tahmin bedell beh.er kilosu 100 ku.--us ilk teminah 6250 
liradtr. Taliplerin kanunl vesikalarile teklif mektuplar1111 !hale saatinden blr 
saat evvel komisyona venneleri. Evsa1 ve sartnarnesi komisyonda gorülebilir. 

(1098-8387) 

* Beher metresine tahrnln edilen fü1t1 340 kurus olan 50,000 metre Kahve 
rengi yünlü kumas pazarlùda eksiltmeye konmu~tur. ihalesi 29/9/941 pazar
tesi günü saat 10,30 da Ankarada M. M. V. Satmalma komsiyonunda yapila
cakttr. Kat'! temmah 19,500 llradlr. Evsaf ve sartnamesi 850 kuru~a komis-
yondan almlr. (1128-8550) 

* 444 ton odun olmacaktll'. Pazarhkla eksiltmesi 1/10/941 çar§amba günil 
saat 15 de Geliboluda Ta§çùar caddcslnde askeri satmalrna komisyonunda 
yap1lacakttr. Teminat1 1499 llradir, Taliplcrin belli vakitte komisyona gelme-
lerl. (1136-8599) 

* Bodrum katlndaki pis sularm tecrit 1$leri pazarhkla eksiltmeye konmu,. 
tur. ihalesi 30/9/941 sali günü saat 10 da Eski§ehirde askerî satmalma kom!s
yonunda yapùacakhr. Îlk teminah 879 lira 42 kuru§tur. Taliplerin belli va-
kitte kornisyona ,elmeleri, ( 1138-8601) 

* 10,000 metre hava renci er ltl§llk elbisellk kuma~ ahnacakhr. Pazarlikla 
eksiltmesi 2/10/941 peJ'l>ernbe gQnü saat 10 da Ankarada M. M. V. Hava sah
nalma komisyonunda yapùacakbr. Tahmin bedeli 37,500 lira kat'! temnatJ 
6625 lirad1r. Sartnamesi 190 kuruaa komisyondan alm1r. Taliplerln belli vakit. 
te komisyona &elmelerl. (1116-8505) 

latanbul Komutanhii Sa tinalma Komiayon 'u _ llânlar1 1 
Kesif bedeli 7254 lira 60 ku~ olan bir binanm tamiri 6/l.te§rln/941 pa

zartesi günü saat 11 de açùc eksiltrne suretile ihale edilecekt1r. Ke~if bedell 
7254 lira 60 kuru;;tur. Sartname ve lr.e,;if evra1n ber gür komisyonda gërülc
billr. isteklilerin belli gün ve saatte kanunl vesikalan ile blrlikte Fmd1kll-
da satmalma komlsyonuna eelmeleri. (8400) ,,,. 

29/9/941 pazartesl günü saat 11 de pazar 11kla 5000 kutu çorb bk rr.er
cimek komprimesi satin ahnacaktir. Sartnamcsi her gün komisyonda gërü
lebilir. isiekli!erin tel<lif edecekleri fiala gore kat'i teminatlari ile birllikte 
Fmd1khda satmalma komlsyonuna gelmeleri. (8515) 

* Paza;hk günü isteklisi ç1kmayan 102 kalem oto malzeme::;i 29/9/941 pa-
zartesi günü saat 10 da pazarhkla satin almacakl1r. Sartnamcsj ber gün komis
yonda gorülcbilir. isteklilerin teklif edecekleri fiata gore k~tï teminallan ile 
FlndJkhda satmalma komisyonuna geJmeleri. (8602) 

* Dolmabahçede Hayvan bastahanesi"ldc birikmi§ olao 30 araba gûbre 29/9/ 
941 günü saat 15 de pazarhkla sahlacakhr. Almak isteyenlenn belli ~Un 
ve saatte Flndùd1da satmalrna kornisyonuna gelrneleri. (8603) 

* ~ag1da rnlktarlan yaz1h kok kilmürleri naklyesi 30/9/941 sah gûnil 
bizâlaFmda yaz1h saatlerdc pazarllkla ihale edilccektir. Pazarhk ton kilomct. 
re üzerinden yap1lacakiir. Sartnameleri ber gün koMisyonda gërüleb1lir. Îstek
lilerin tekli! edecckleri fata gëire kat'! terninatlar; ile birlikte belli gün ve 
saatlerde Fmd1khda saimalma komisyonuna gelmeleri. (8604) 

I 
Kadikoy Gazbanesinden Haydarpa§a bastahanesine 1500 ton 
Dolmabahçeden Gümü§suyu Hst. 400 ion 
Yedik,1leden Z. bumu ve Yedikule hastahanesine 311 ton 

Saat Dakika 

10.30 da 
li 

11,30 da 

lnhisarlar Umum Müdürlügünden 

Cinsi Miktarl 

Tônbeki dericl 3948 Kg. 
• bezl 630 c 
c c k11'Pmh 122 c 

Kôhne kola çuval 200 adct 

1 - Yukanda clns ve mikta.rt yaz1h malzcme aç1k eksiltme ile sahla· 
cakt1r. 

2 _ Muhammen bedell 1013.90 lira olup temmati 152.09 liradtr. 
3 - :Mezkilr e~ya ber gün Clball fabr'..kasmcla hurda eP'a anbarmda go

Tlilebllir. 
4 - Yukanda cins ve miktarl yaz.11 ~anm arttinnas1 7/10/941 sali 

günü saai 10,10 da Kabata§ta Levazun ~ubemizde mütesekkil sah< komisyo
t1unda yap1lacakill'. 

5 - Talipkrin o gün ve saatte % 15 gUvenme paralariyle rnezkOr ko· 
misyonda bulurunalarl. (8405) 

Deniz LeYa:um Sattnalma Komi1yont.i llânlar1 

Marmara üssübahrî K. sat1nalm a 
k omisyo nundan : 
Koyun eti ilân1 

1 _ Tah.min olunan bedell 41040 lil'adan lbaret 72.000 kilo koyun eti ka• 
pah zar! usuhle eksilt.meye konulrnu~tur. 

2 _ Eksiltmcsi 7 Birincite~rln 941 sah günü saat 16 da izmiite tersane 

kap1s1ndaki komLcyon binasmda yapùacaktir. . . . . 
3 - Bu i§e a't ~rtname 205 kuru~ rnukabi!Jnde komlsyondan almab1lll'· 

Eksiltmeye i$tirak edecek isteklilerin (3078) liradan ibaret muvakkat temL
natlarile blrllkte 2490 say1h kanunun tari!ah veçh•le tanz1m edeceklcri tek! t 
mektuplar1n1 ve Ticaret veslkalann1 belli gün ve saatten tam bir sant evve-
line kad.ir koml~yon ba1kanhg?na vermclcrl. (8325) 

Topkap1 Maltepesindeki Sahnalma • 
Komisyonu ilânlari 

1 - Kapah zarf usulile ( 40) ton :r,csil mercimek satin alinacaktlr nc
her kilosur: m rnul.ammen bedcll (20) kuru1 olup tutan (8000) liro.d1r. Muvak· 
kat teminat1 (600) liradir. 

2 - Evsaf ve hususî 1arilar Topkap1 Mallepesinde satUlalma komisyooun
da gorülebilir. 

3 - it ... 1-:si 16/10/941 persembe günü saat 16 da komisyonda yap1lacakt1r 
4 - Taliplerin belli günde muvakivtt teminat makbuzlarile teklit mck• 

tuplarm1 saat 15 de komisyona vermelerl. (8417) ,,,. 
1 - 22/9/941 tarihinde pazarl!kla lhalesi yap1lan 60 ton sade yagma Ul: 

}ip ç1kmad1gmdan tekrar pazarhkla .ha'.esl yap1lacakt1r. Beher kllosunun mu 
ha""1r!en bedeli 165 ku~ olup tutan 99000 lirad1r. . o• 

2 _ Evsaf ve hususl 1artlar Topkap1 Maltepe asket1 sahnalma kom15Y 
nunda corülebilir. 

3 - ib.alesi 2/10/941 pef§embe günü saat 15 de komisyonda yap1lacaktlt • 
4 _ Kat'! tcminat1 12400 llrachr. (8520) ,,,. 

h •-li sun1111 
1 - Kapall zarf usulile (40) ton nohut sabn al1nacakt1r. Be er.., o tl 

muhammen bedell 17,5 kurus olup tutan (7000) lirad1r, Muvakkat temln
11 

525 liradtr. 
2 - Evsaf ve hususl sart1ar Topkap1 lllallepesinde Satmalma komisl.

ounda gërüleblllr. 
3-- ihalesi 17/10/941 curi;.e. günü saat 16 da komif?Yonda yap1laC'81ctlr~ 

4 - Taliplerin belli günde munlO::at ltminat mak.buz.ile teklir mektU 
nni saat 15 de kombyona vermeleri. (8e~6) 


