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~: 1941 
Telgral: IKDAM lstanbal GÜNLOK SIYASI HALK GAZETESI Son T el&'J'&f Matbaa11nda Ba11hr· 11 Kuruttur 

J 

Dokuzuncu Dil Bayrami dün 
bütün memlekette kutlandi 

• • Bu münasebetle Milli ~ef lsmet lnonO 
Türk milletine bir hitabede bulundu 

-...,,... ----- --- . , 
Ûçler pakti iki Oil Kurumu hey'eti, Ebedî ~efin 
Ya§1na basarken manevî huzurunda egildi 

JAPONYA 
AMERÎKA 

Müiakerat na 
zik bir devrede 

Ba palrt sayesinde japon· 
ya, Mihvere k1ymetli yar. 
dimlarda bulandagu gibi, 
kendisi de UzakJQrkta 
mühim istiladeler temin 
etmif, Hindiçinîye yerle1-
mi1tir; Almanya, Sovyet
ler Birligine kar11 kat'i 
netice ald1g1 takdirde, ja. 
ponlarrn, Uzak1arktaki ve 
Siberyadaki Rus toprak· 
lar1n1 Ï§gal edeceklerini 
tahmin etmek yanlZf al-

JAPON Y ADA 
r \ !)ark cepbe5inden resimler: Kiyef dvarmda Sovyetler tarafmdan tabrip edilen büyiQ< bir kôprü 

ma%. 

'Cçlil paktan )'Il Sovyet tebligi 

dinlml dolaJI l · t 
aile hususl teza en 1 n gr a 

Ya%an: Abidin DAVER - hflrat menedHdl t 8 h 1 Ï k e 
• JI .. JN... lmanya, italya ve Japon

~ ya arasmda 27 Eylûl 1940 _ 

da imzalanlll1§ olan üçle:r 
Pakb, bugiin bir y~m1 bitinni§, 
Îki ya§mn basm•§hr. 0 vakittcn • 
beri bir hayli devletin daha ilti • 
hakile üç ba§li mahiyetini kaybet. 
lllesine ragmen, hâlâ ad1ru muha. 
faza cden bu pakhn asti ktymet 
'te ehemmiyeti, Japonyamn l\lih .' 

i 

1 

Nevyork, 26 (A.A.) - Stefanil geç1 r1 yo r \ • 

'terle tedafüî bir ittifak yapm1§ vl. 
lllasindad1r. Filvaki, daba ev"<~I 
.\lnian:va ile italya, Berlin • Ro • 
llla llTihverini t"§kil ~derek Çelik 
I>akt ile birbirlerine baglanmt§ • 
lard1. Üçler pakh Japonyayi da si. 
llesine alarak Berlin • Roma • Tok. 
)o mihverioi vücude getirmi~ ve 
lizak§arktaki Dogan Gün~ 1m • 
Paratorlugu Nazizm ve Fa§izm ile 
tlele vermi§tir. 

Japonya ile Almanya ve ltalya. 
11111 Demokrasilere kar§I birle~mi§ 
ollllalan, üçler pnkbru imzabyan 
bu devletlerin iiçüne de baz1 men. 
faatler temin etmi~tir: 

bildiriyor: 
Haber almchgma gore Pas.i:fik Gomel civar1nda bir 

meselesini halletmck üzcre Amcri. k • • J d 
ka ile Japonya arasmdJa yap1lroo.k mev l gert a ln 1 
ta olan müzaloerelcr nazik ibir dcv 1 Moskava, 26 (A.A.) - Dün ge. 
reye ginni~tir. Ruzvelt müzakcre- nki Sovyet tObligi: 
lerin kat'î olarak kesilmesine màn.i 1 25 Eylû! günü klt'alarumz bü

: olmak için .bütün gayretlerini sar. tiin ccphe boyunca d~anla mu-
' fetmektedir. 1 harebe etm~tir. 

Birinci Türk Dil Kurultaymin : l nc1 Türk Dil Kurultayi Ebedî 
Ebedi ~ef Atatürk'ün huzurile Dol. :;;ef'in hiwrurile aç1khg. gün onun 
mabahçe saraymda aç1lllJ1run 9 un. giisterdigi hede!te dogru ç~la• 
eu y1ldiinümu dün bütiin memle. nna bB§ham~ ve Millî !;lef'imiti 1s.. 
kette Dil !Bayt1am1 o~ kutlan· met inonü'nün hiana~sinde, Türk 
ml§lir. (Denmi s lincü ayfada) 

Ruzvelt' Çorçil'in 

ÜÇLÜ PAKTIN YILDô*!Mü 23 Eylûl günü 70 i hava muhare. 
Takyo, ~ (A.A.) - Ünited ! belerindi! ve tayyare dafi topçula.. 

Press bilàilriyor: · n tarafmdan ve 68 i de yerde ol-
Ja.pon sôzcüsii ! §U bcyanatt~ mak üzere 138 d~en tayyarcsi 

bulunmu~r: tahrip ed~ir. Blzim kay1bun.z 
Japonyada ii.çlü pakhn imzas1 36 tayyaredir. 

nm y:ildünümü münasebetile hu- Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork 
susî tezahürat )'8Sak edilmil;tir. (Devanu 3 üncil oa:ff.lda) 

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

AMERÎKA 
Maliye Naz1r1 

Anonim fiirketlerin 
kâr fazlahklar1n1 

Leningrad müdafj! Voro~ilof 

Al man tebligi 

Kief'de 
esir adedi 
574 bin 

Ukraynada imha ha· 
reketi tamamland1 
Führerin umumî karargâh1: 26 

(A.A.) - Alman ordulan ba~u 
mandanlrgirun tebllgi; 

Hususî tebl j!dc kayded;Imi~ ol· 
làugu v~ile K.iyefin fp.rkmèa 

~· ...,T,.,T. muhasara edilen d~an ordus.u 

~~ A MER 1• KA baki. •sinin imhasma bilâ merha. 
'. ~ met devam edilmekt-cdir. 
~4 ~ GititkX'e artan d~'llan ei:'rleri. 

~4 y nin adedi ;dmdi 592.000 ki§iye ba. 

:: ardzm etmi ~ 14'!H:;:;r~la ve Mœkova ara· 

~ gecek olursa smdaki sahada hava kuvvetlerimîz 
:~ ~ ~difer liatlarm1 ve silâh fab. 
l• • ! rikalar1D1 tahrip etm~erdlr. 
~.rnglltere mukave/ Berlin, 26 (A.A.) - o. N. B.: 
' t d • I•} Fiiihrerin umumî loarargâhmm 
!.me e em1yece .• I ! bir tebligine gore, Kiyefin §3Iklll 

~4 B A 'k • ~ da çember içine alinan d~man 
! az1 men an ri· ~ kuvvetlerinin imhas1 pek yalnndu. 

f~ cali boyle soylÜyor !4 Esirlerin adeti §imdiye kadar 574 
.~ ' bin ~iye balig olm~ ve mütema 

1 - Japonya, Uza~arktaki fa • 
•liyetleri ve baz11hklar1 ile bir ta. 
raftan Amerikanin açiktan aç1ga 
harbe girmesine mâni olmu§tur Id 
bu, Almanya ve ftalya için, mil • 
liim bir fa:vdadir. Japonya, l\lih • 
'terJe i~birligi yapmam1§ olsayd1, 
.\nierika barbe girer ve biitün de. 
Iliz kuvvetlerile lngiltereye yar • 
ll1m ederdi. 

in nlitku mesaj1 
1939 silâh a1nbargosu• "lime yard1m Cemiye-1 
nun ha r p üzerindeki ti,, ne gonderdigi me· 
tesirlerini izah e den sajda Ç or ç il dediki : 

Yüzde yüz vergiye 
tâbi tutacakm1~ 

Bu pro je aleyhinde 

llibon, 26 (A.A.) - Stefanô. a- di,en de artrnakta bulun~tur. 
jansmdan: 1 Îgtinam edilen ganaim hâlrn ta. 

Son zamanlarda Li2lbona gelmk· [ dat edilemiyccek kad>i: çoktur. 
nlan baz1 Amerikan ricali, baz1 iMHA HAREKATI 
r,ususî ~as Amerikanm yarchm1 1 Buda~te, 26 (A.A.) - Macar 

<Der.uni S üneü sayfada) (Devanu 3 uncü saytad.) 

Muhalefet ce- BftRBAROS iHJi ftLi 2 - Japonya, ber an taarruza 
hazir blr vaziyet almak suretile 
bir kmm lngiliz karn, hava ve 
denfz kuvvctlerini, onlara en zi • 
hde muhtaç oldugu bir zaman • 
~a, Dong • Kong, ve Singapur üs. 
erine, Avustrah·a ve Yeni Ze • 
landaya bnglam1~hr. 
1 

3 - Tokyo, llfoskovaya barp i . 
àn etmemekle berabet", Uzak§ark. 
la, ltuslara kar§1 büyük kuvvetler 
~h§it etmek suretile bnradaki mii· 

1h\ Kmlordu Birlikleri.nin Av • 
111Pada Almanlara kar§t kullantl. 
llias1na mâni olmu~tur. 

Ruzvelt dedi ki : 

Nazizme muka· 
vemet edenlere 
yard1m edece giz 

Nevyork, 26 (A.A.) - Bugiln Col
Uer's Maga.zine'de nciredllmi~ olan nu
tukta reis Ruzvelt, ezcümle liôyle de-
mektedir: 

tSHâhlar ilzerine mevzu Ambargo
(DeV'lUlll 3 üncü sayfa.dlr.) 

"Gestapo 

Fi k i r hürriyetini 
hiç bir zaman yok 
edemiyecektir,, 

• 

Lon<lra, 26 (A.A.) - Çërçil, bu-
gün y11J1k kon.gresini akdeden il. 
me yardun eden in.giliz cemi~ti. 
ne bir mesaj gondermi§tir. 

(Devami 3 lincii -fada) 

~---------------------

A/a turkac1lar1n imtihanla

Litvinof 

MOSKOVA 
KONFERANSI 

t t - Japonya, Holanda Hindis • 
darulll tehdit etmek suretile bura. 
b~ da Felemenk kuvvetlerini ve 

11
'.r miktar Amerikan malzemesi • r ln Q 

t 1 ~aglam1~, bunlann Uzakprk -
1 ak, lngilizlerle bcraber, ba~kr 

~ePltelerde, mcselâ, Orla§arktn 1 

dün de devam eJildi 

Japonyaya gôre 

Anglo-Sakson
larin gagesi 
Sovgetlerin 

1111nn1lmnlarin1 ônlemi§tir .. 
,..noylcce Japonya, Amerikanm 
IJlen barbe girmesine meydan 

"'·~· . "h' t ·1· k lllJ§ ve mu 1m ng1 tz uv .. 
'tetJerini Uzn•--arka •ekerck me • 
seJ• t .,.. ' 

a, lalyanlarm gecen k1§, Lib • 
Yadan büsbütlin süpürülmelerine 
~an; ollllu§ ve Almanyanm Rus • 
~ra kar§1 pek ag1r olan i§ini ko • 

Yla§hrtn1§t11. 

1
• §illldi, bir de, üçler pakh saye • 
~de, Japonyanm dogrudan dog • 
d ra kendisine temin ettigi istüa. 

e ere bir goz atahm: 
t 1

1 -: Îngilterenin, Almanya ve t. 
1: Ya lie çetin bir mücadeleye tu -

1 
lllU§ olmas1, Jflponyaya Uzak 

ar\•a, hareket serbestisi temin et.J Maruf okuyucularumzdan Bayan 
(De,,_ a illcii -'*l 

-

• 

Münferit sulh yapma 
lar1na mâni olmakm1~ 

konleransa Lltvlnol 
da l!Jtlrak edlyor 
Londra 26 (A.A.) - Moskava. 

dan bildirildigine gore üçlü Iron • 
feransa l~tirak edecek olan Ame • 
rikan murahhaslari Moskovaya 
varm1~laro1r. 

Rus • ingiliz i§çi parti)..,.; ko • 
mitesinin Mœkovada toplanmaSl 
için tngilizler tarafindan yap1lan 
teklifi Ruslar kabul etmi§lerdir. 

Bu toplanti mümkün olur olmaz 
, yap1lacaktrr. 

Hamiyct Yücescs imt.ihan verirken j !ngiliz hey'etine M. Walstenc • 
(Yuw :1 iincii say!anw:da) .(Denmi S lblcii ...,,..l 

regan1 ha~ladi -------
~';.';[°;~~~ ~~i~·~.,h~1,3:~r- $anlz Türk denizcisinin hatzra· 

i;enthall"m, anonlm §irlœtlerin \âr b .. rasiml e anzl acak 
fazla4mru yüme yüz vergiye tâbi SI ugun me 
tutmak w tahakkuklan, serma~ Bugün Barbaros ihtifali giinü - Vilâyet, Belediye ve muhte)i( 
nin yüzde alhsma inhisar eltir. dür. Cibana ün salmi§ olan bu deniz te§ekkülleri namma kahra. 
mek niyetinde ol<lugunu, taac- nh T" , d · · · · batirasm1 man den.izcimizin makberesine ih. 
cüple haber alml§!JarolI. . b 1 10 d Be • tiram çelenkleri de J..onacakhr. l 

§a ura. ewzc1s1n1n 

Morgenthau'm projesi aleyfuin. fobcilen bu saba 
5~8·• .. da bü M e r a s i m e bir müfrezcniu 

die, •imdiden Jmvvetli bir muhale. ~'.k. ta§taki m. akberes1 onun e • 
• ük havnya üç el silâh 

fet gorülmektcdir. Mali mehafil, Y merasim Y"· -----------
bu projenin, kongre tarafmdan P.Ilacakt11. ~1era· • 
reddedilecegi kanaatindedir. s1mde ".'eb usl~r ( 

atn1a~1n1 niütca • 
kip yap1lacak o • 

Kongrede, Okla'hama mümessili ve tek~•I . deniz 
Disr.cy, bu teklifi cSaçma. tâbirile te~e.kku ~.'' ve 

. i . . . den1z muesse~ • tav:nf etmi~ ve ng1hzlcrm, harp 

1 

.
1 .çindc olmalarma ragmen, bu ka. lcri men~uplar.'. e 

. d kl 1 bir bahnye mu!. dar agir veiig1ler koyma • anm . .
1
• t 

.. 1 · 1· rezest vc \'1 aye , 
soy etnllj 1r. . . . 

Stokholm, 26 (A.A.) - Stefan; beled1ye, devair 
ajansmdan: 1 erkâm haz1r bu. 

Jan bir geçit rez. 
mi ile nihnyet 
,-cri.lclC'ktir. 

Ge<e de llnlk. 
c,·Icr•nde n1cra .. 

~im yap1l::irak .. 
hr. §irketi Ilay. 

riye 'apurlan 
geceki scferle • 

rinde Be~ik<a~ 
onlerinden ~ ' ... 
ken projektür • 
lcrini hep sahil 

Va~ingtondaki lsveç gazeteleri •. lunacaklard1r. 
nin muhabirlerine gore ~imalî A- 1 l\lerasime ba§· 
rnerikanm b~1 s'.yasî mehafihinde l Iandd1g1 zaman 
Reis Ruzvellm b1tarafhk kanunu. • limannmzda bu • 
nun feshl için kongreden mezuni. lunan tekmil va • 
yct almaSI taktdirinde uzun bir pnrlar hep bir • 
metalip silsilesli tevdi etmekte isti. den düdiiklerini Büyük Türk denizcisi tnrufma çevire • 
cal edecegi beyan edilmektedir. çalarak bu bii)·iik Barharos Ha~·rettin rek Barbar11s Hay 

Bu metalip aroStnda 3 milyarhk denizciyi )âd edec:eklerdir. lrettinin makbcr~sini aydm!at~ • 
yeni bir kredi talebi de vardir. . d V li B 1 d' Re caklardir. Beled1~·ttc ~·ap1lon 1s • 

Vi .. Ü · AS' Meras1m e a ve e c iye - . d b"' .. k d . . NDSOR DUK SIY • timlâkler sayesm e uyu cmt<J. 
FAALÎYETTE îsi Lûtfi Ktrdar da bir nutuk süy. 

VB§ington, 26 (A._A.) - Dük dO Jiyerek Barbarosun büyüklügiinü 
Windsor dün Btr!e§ik Amerika Ha .. . . 

• (De~ a iitlCil u 1ta4ai ! teharuz ttl11ecekt11, 
• 

• 

n1izin makbercsinin denizden gô • 
rülmesi temin edilmi' buluamak.. 

tadir • 



B 0 YU K TA R 1 Hl TE FR 1 KA · 98 -

Hazreti Muhammet 
---VE---

ÎSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÎ Canta Fiatlari 
' r\..-= Yazan : Z I_ Y A c: A K 1 R ) ----------

- = y_ _ i§te size hemen he.nen hiç Î§i - Mekteplerin açdmas1 ile f1·atlarda bir .. 

Di~ kiras1 yerine 
sakal paras1 ! , 

D tilmemi~ bir Ramazan fikras1 da-

27-EYLOL-1941 

1 DIS POLifiK:A 
f • - • , . 

IVALIMIZIN 
.. TETKiKLERi 

Finlandiyan1n 
vaziyeti 

Ya.zan: Prof· ~ükrü Baban 
aha hâlâ islâm oràusunun hey- kaç dakika içinde k1hçtan ge~irdi. ha·. d b• · t b•A b• 

b t t . · · 11 -' b M en tre gayr' a 11 1r yu··kse11·c. bacfad1 e ve azame min tes1ri a m;..a u. aiyetindeki süvarilerin atlanna [ Y Y Bir avdanben·, b1°lhassa 
1 E • . Lüpçülerden biri, ütar ve di§ L"' tf • K d h • " 
unan bu Süfyan, bu tahidrlere çignetti. Akreme ile Safvan, islâm kirasi ile maruf olan konaklardan Mekteplerin aç1lmasilc çan'. a fi. sebeple Mura.kabe Bürosuna her U 1 Ir ar, ~e ri- Londra kaynaklari, Fin • 

zerrc kadar ehemmiyet vermedi. a.skerlerinin mukabil hücumlarina birine ilk defa olarak iftara dam _ atlarmda birdenbire gayr:tabü bir gün telefonla müteaddit ~kâyet. • d k• B 1 d" lândiyalllJ:l Ruslarla bir 
- Bana beyhudc yere hakarette 1 dayanarniyarak firar etmi'"lerdi. ··ks b 1 t m 1 z e 1 e e iye " 1ar, orada adamakilh, tika basa 1 yu elme ~ami§ ir. Bir ay ev. Ier yap1lmaktad1r. iiulh akdetmek temayülünde ol • 

bulunuyorsunuz. Halbuki biraz Halit, kar.,isma gerilen d~an. ha s ta ha n e Je r 1· 01° 
h k.ka . nl ., ~r içer ve üç gümü§ mecidiye o. vel 2 liraya sahlan küçük çantala. Muraka.be m-emurlan son hafta dugunu bildiriyordu. Bunun için j. 

ze, '>On defa 50ylüyorum. Gidin, sür'atle ilerledi. (Mescidl Ha - lan di§ kirasim da ahp sav~ur. nn fiatlan yüzde 50 derecesinde zarfmda 20 ye yakm çanta ili.tikâ. teiti§ etti leri sürülen sebep de bu küçük 
sonra, a 1 tr a :yacaksmu: ... Si. lar1 per~an ettikten sonra, yine l 

1 · · k S 1.. ksi ) k k b Fakat oradaki yedigi yemeklerin yükselerek 3 liraya f1rlarn~hr. Bu n tespit et...-.,;,.lerdir. memleketin, 1940 Rus tecavüzüti.r 
ev erimze apamn. aiun a ne ram m apis:na ya in ir yerde •ftd i hel ·· ·· ·· -·-:i Vali ve Beled.iye rew den evvelki hudutlar1 i"st1"rdat et • 
harcket edip de hem nefsimze vc tevakkuf etti. """ 1' uzu ve e uç gum~ me • - t 
h d ,~ cidiyenin tad.1 damagmda kalan BEN Z 1. N 

1 
Ko•• Y ENSTJ·_ Lûtfi Krdar, §ehnmizdeki tigi ve art1k Bol§Cvik hükûmeti em e ev.wd1 ayalinizin hayatlari.. I Müsademeyi haber alan Ebu 

k herif, ayni yere bir daha damla • Belediye hastahanelerini teft' ile mücadele eylemekte bir men • 
na Iymaym. Süfyan derbal evinden dl§ar1 ftr • k . . b" h li d "' .. d··k~- ederek bunlann vaziyetleri.. f ti kal d V .d. 

Diye, sûylene soylene evine gitti. lami§; ma lÇl.D rr ay U§Un u ..:n • aa ma igi 1 1· 

* 
- Ey Kurey .. liler!.. Arttk, Mils. sonra rùhayet bir a~m berberir. SARFIYATI T u·· LER 1· NE ni, ihtiyaçlanru ve tevsii 0 kadar geni§ propaganda tu • 

., birine girer, sakalm1 dipten ka • ' imkânlanru t.etkik etmekte - fam içinde bulunuyoruz ki dog • 
Îslârn ordusu, büyük bir inti· lümanlara silâh çekecek zaman z1tip pos b:yiklanm da biraz bu - dir. Lûtfi Krrdar, evvelki ruyu egriden ayirmak büyük bit 

zam ile Mekke onüne geldi. Resu. geç~i§tir. GOsterilecek_ her ru:lü datir, bu suretle §eidini, ~mailini Valiler tensip etme- y eniden 3000 talebe gün Cerrahpa~ nastahanesine meharete bagluhr. ~imdi anla§t • 
1ü Ekrem Efendimiz, askerlerine ~u ~emet, beyhudedU". Evlen • deg~tirmi§ olarak topa -yalon ayni gitm~ ve rontgen servism1, ltyor ki bütün bu §ayialar Helsin. 
!osa bir mola vererek bütün kit'a-1 ruze apanm. Hayatlannm kurta.. konaga dü§er. Tabiî bu §ekilde dikçe sarfiyata daha ahnarak mik- 1 

bevliye polinikligini, cil • kiden çtkmamt§tir ve daha ziyade 
lan gezdi. Son bir tefti§ten geçir., ru~. b _ b V k kl d kendisini kimse tanryamaz. Yalmz •• d J k t 6 b• k J / diye servisini ve lâboratu - Büyük Britanyarun arzu ve cmeL 
d . 0 d .. b k d d kl iye, agira agira so a ar a kte a k h ele 1·,.i·1i· musaa e 0 unm1yaca 1 ar IDC Çl an 1yor\ varlar1 gezmktIT·. l .. •t d tm kted" 1. .. an a, mu arc u a arm- k b 1 <"1- yeme n sonr , a v r ~ r - .,. erm1 1 a e e e ir. 

da mânah bir tebessüm belirdi. o~ay~ a§damir
1
· M kk 11 ken konagm efendisi, berikiJ:1in Valinin tensip ve müsaadeleri al- Halen üç bin ~lebesi olan yur- Bilâhare de hastahanenin ge Filhakika §imdi sür'atle akdolu. 

Çünkü géizünün êinüne, (hicret) d h 1
1 

a§iln ~ 0 
an e elfti_:,~· yüzüne dikkatle l>akar, onu kar • madikça bcnzin sarfiyatma müsa. dun 17 vilâyetinde daimî tedri. ,1 ni§letilmesi için etrafindaki nacak bir Fin • Rus sulhünün Kt. 

l . k '·k b" er a ev enne k.apanm:§ illUl. k . b" l . t" . t tkik • l d b"" .. k f tl t am .ge m~§ .. . aran~ 1r gecede. Korku ve heyecandan §a§ll"mt§ 0 _ §ldan bir hayli süzer ve endisin1 ade olurumyacagi haber almmt§- satta bulunan JOOy enstitülerine a..1 I~a.arin vazi~e In1 e .. , eo- z1 or uya uyu men aa er e • 
(Ebu Bek1r) ile sess1z sadasiz Mek. 1 1 d b" 1 b 1 k h" taruyarak sorar: tlI". r.ümüzdeki Te.,rin devres:mde ye- m_ l§_ tir: Bu bmalar suT atle min edecegi muhakkakhr. Evvelâ 
k d .. . an ar a, irer yo u ara §e II ~ 1 i-k 1 kl d L · d b .,_ e en çlk.l§m1 tehattür etm1§ .. c ha . . h" . da d V _ Sizi biraz gêizüm ISU"Iyor gibi niden üc bin talebe daha almarak . 1stim a o unaca ar tr. enmgra geni§ ir nefes alaca .... 

k . k 1 . .,,. k b" ncme ve §e J.r c1vann ag • Yüksek Ziraat Enatitü1üne . \.. t h b" 1u 
zarnan 1 o ç1 1~ a, ~m~i oca J.r lara kaçmI"lardt. am.ma, acaba nereden? l talebe yekûnunun 6 bine çikarù.. 1 ----------~ 1r ve mu asaranm 1r sm1 gev. 
ordunun ba~mda oldugu halde bu B d~ ,, V hre . Beriki: girmek isteyen talebelerin masi, Maarjf Vekâktince kararla"-- L• §eyecektir. Saniyen daha mühhn 

li · k 1 · · u sira a a5 U" agir §e grren 1D1° t1"hanlar1 fstanbulda " lm&n1 .. ~rlmlZd8 la k Al d 1 F" ge ~ mu ayese ev erm~ti. R l"" Ekr Ef d" . b .. ""k - Belki der, camilerde, tekke- bnlm~hr. - o ra man or u an m top • 
R l"" Ek Ef nci" · Ce esu u em en imtz, uyu yapdacak raklarœ ·~n hareket üssü olarak 
b

esHu ukk rekm d"e unbiz,h tt.:. bir vakar ile Mekkenin büyük cacl- lerde filân gormü~ünüzdür. Her vilâyetin koylerinden alma. 
na 1 a m en ISlile a §e 1gi d . d k (H . K.be) - Fakat, ben sizi bu yakmlarda Ankaradaki Yi1ksek Ziraat Ens· cak talebe trniktar1 »«aindaki cekil. Evvelce batm1~ arltk i~t ~ade edemiyeceklerdir. 
b k d t k t . d · ··k csm "n gcçere aremi a - V t · z· t F -,, ,,. "' Bütu··n bunlar1 Ruslèlrm arzu et • u u re vc -uvve m erm §U - kl t (H ) l .. . géirmÜ" gibiyirn! Yoksa sizin, size titüsünün e enner ve J.raa a- de Vckâletçe tecmit ~..:i;1~;rtir·. 

h . d ye ya a§ i. acun yo u uzerm. ., -..- """'"'~ · k d L dr 
ranm1 1sse erek yava§ yava~ ba.. d H 1.1 b" V l't .1 k 1 t pek benziyen bir de biraderiniz kültelerfoe girmek üzere §ehrirniz. Kars vilâyetind~n l40, T-'-zo" } d J mes1 ve ona uyara a on amn 

"d" Ad t' d k ' e, a 1 In e : i e a~ :>s 1. ... ........ ~ 0 • . t . t biî . ··1 b"J" §•nt eg i. e a sec eye apamr R 1-· Ekre Ef d" . ,(H var mi? den müracaat eden tal'Cbelere bir dan 160, Malatyadan 150, Kayseri. an e m 1 r e r IS emes1 a gciru e 1 1r. "b· ··b k k 1 b. d·v· d esu u m en im1z, an. 
g1 i: mu are sa a l m ig1 e • deme) mevkiinde cereyan eden Herif ~ çalnlmasm diye atar: kolayltk olmak üzere ibunlarm im.. den 150, Sarosundan 150, Kastamo.. Rusya bugün çok kuvvetll bir 
venm palanma temas edecek de - k l . d ed k ··t d f 00. . tihaniarmm ~hrimizd:e yülœek nudan 220, Afyon, Esk'-hirden ç J ka r JI a Ca k d~manla bir Olüm dirim cidali • 

. ..1d. S k b an 1 musa em en, ço mu ees - _ Evet efen irniz, var e e 1 • tkt·~-~t ·~ T;~aret m.Jl·tebinde ;~ra -.- h 1 . kt cec.tc eg1 i... onra rr acmm u - "rd" H rt b- V lidi .. .. .. k lhdl ~ ....,.. .-... ... """' ... 250, Arifilye kôy Enstitii5üne Bo. nin en araret i ve çetm no a • 
eu ile (Zübeyr bin Avam) a ica - SI i. a 1 m e goNr gor • miz, iakat 0 sa a r. olumnasi k::irarlastmlmi..stir. smdadir. Velev ki zay1f olsun, dil"· 

-.. mez· H h tamam rn"se'- anla«1I. ludan, Bilecikten, Bursa, KocaeU .. 
ret cderek, Kellenin üst k1smm • ' k d 1 - 8 

• • '" •-= " M- k J V k "'J • manlarmdan birinin aradan çe • 
dan «ehre gi·nnesI"ni· emr~tti·. - Ben, an okü memesi için dt .. 7.annedersem biraderinïz geçen Bakirkoyu .. nde bir Ziraat ve istanbuldan 200, Sava§te-pe ens. una a e e a ebn-.. - ~ kilmesi herhalde lehde bir bare • 

Daha sonra, kendi refakatinde emDiredvi.· erm~tirn. Niçin harp ettin? ak§am buraya ütara g~lmi.§lerdi:! sergiai aç1liyor titüsüne Bahkesir, Kütahya, Ça. ce bunlar1n ç1karbl- kettir. Bianenaleyh Helsinki ile 
bulunan kit'ayi, cehrin lrenarm _ _ Zannederim efendun, zanne. B .. t 15 t B-'··-k·· .. _,_ nakkaled:en 200, Kepirtene ensti. b" 1 M k d d .. 

" Hâdiseden, Halit de müteessir . d rirn ugun saa e i1All oyunm: tüsüne Edirne, Kirkl.areli, Tekir. ma S 1 kararlacbnld1 tr uz a§manm os ova a a mu• 
daki llacun mevkiine gonderdi. c · Barutgücü sahasmda lb_ir cZiraat Y sait kar§rlanmas1 eu tabiî bir key. 
Onlara da, kendi vüru:iuna kadar di: - Ah sizin ° sakalh birader t"ek serg:Si· aç1lacaktir. Sergide Bak1r- dt.at~· .~stan2buOOldaAnn 2kOO,adaSeyh

2
a
00
n ens.S istanbul, Çanakkale, Î'2l!Dir ve fiyet say1labilir. 

d b kl 1 . . . . d" (IJevam1 vari <Devanu 4 üncü sa:yfada) i usune ar n 1- M . h nl À..h"l" d b 
ara a e eme en 1çm emtr ver 1. koy kazasi çiftçilerin"n mahsulloeri vastan 120 'Kan a.dan 100 t.jebe erstn ma armm '-"" 1 in e · u- Fakat Helsinki vaziyeti dün et. 

Ayni zamanda, (Halit bin Ve. ~e§hir olunacakhr. li ' Y ; lunan ve evelce batm~ olan saç, rafile izah etmi§ ve aydmlatmt§ , 
lit) e haber géin-de-rdi. Süvari kit - r '"-\ a nacakhr. demi!', z:ncir, §amandU"a ve emsa. tir. Finlândiya Rusya ile münferit 
al:mnm tu cesur kun:andam, ma.. 1 Pl AHKEMELERDE V C p 0 l (STE 1 j Sokak levhalar1 temizlenecek Meccani talebe kayitlar1 li rnalzem:enin Çikarttlmas1 Müna. bir sulh yapmak niyetinde degil • 
iyetindeki (Beni Eslem) ve (Beni 1 Bazi yerlerdeki csokak k-vhala. kapandi kalât Ve-ktâletince k18rarl~tmlm1§- dir. Bu bapta Büyük Britanya taz. 
Gaffar) atl:larilc dolu dizJin ola. '---------------·------------_,, ru nm tozdan okunrnaz bir hale tir yiki ne kadar kuvvetli olursa ol. $-ehrimizdeki leylî ve meccanî ·· 
rak, ccnup istikametinden §ehre G b h k geldigï géirülerek badema ternizlik "lk k le la ak k Bunlardan büyük parçalarm Çl- sun, hattâ bu küçük memleketi • • • t • A H · 1-e · · k k k k 1 h 1 1 me tep re parasiz o r ay. 
gilccekti. arip ir l l ar cur i~Çl rmm SI SI S. a f!V' a an. . .. .. kan!ma.si ffi'Ünakasaya !}ro!l'Ulacak.. has1m saymak derecesine kadat 

Resulü Ekrem Efendimiz, bütün - nt da temizl-eyip parlatmalan dün dedil-mek uzcre yaptlan muracaaL ' tir. Diger küçük aksam için de varsm, Fin hükûmeti silâh1 elden 
bu ~mirlcri verirken: temizlik müdürliigüne bildidlmi:}-1 lar artml~hr. dalg~lara kilo ba§tna liman idare. b1rakacak degildir. 

- Hiç kimscye, §iddet ve haka. mu•• m e~hud•f1 y api l di tir. . Vilâyet makarru bunun üzerine lerince 6 kurU§ i.kret verilecektàr. Herhaldc Finlândiyanm bir ern-
ret gêisteramiyecek .. yalmz, silàh.. U A •• d 1 k dûn bir tamim n~eder-ek lkadro. peryalist ve tccavüz harbi yaphi°• 
la taarruz edenlere rr.ukabele gôs- vrupay:ar~ eri ece lann t:imamile dolmwz olciugunu M•inakalât Vekilinin fikri ciddî bir tarzda ileri sürült• 
tcrilecek. - M 'f V k. l e ,__ 1 a·· 1 -e art1k beyhude yere müracaat tehrimize gelmesi memek Jâzim gelir. Çünkü bu k~ 

aar. e a e •uer yt uze 1 bildi · t" bekl • 
Diye, ayn ayn tavsiyelerde bu- Be y 0 g 1 und a bir e c z a deposu iki 1 San'atlar Akademisinin yülœek 10 unma,masmi rml§ ir. emyor çük ve yorgun memleket Rusya • 

lunmayi da ihmal etmerni§ti. devre talebelcl'inden irntihanlarda 1 Ak~arayda bir ainema Münakalât Vekiki Cevdet Kerim dan fazla arazi koparmak dava • 
Fahri kâinat Efendimiz, bu SU- fatura tanz1·m1·nden ad11·yeye verildi I"nœdayinin ·b;pka<- .. k d ·1 ""teh rrilc degV1"ld1°r Geçen il•'ncilik ve ù'.n.cilik kazanlI)J§ belediyeye tikâyet edildi ~ ,. gune a ar. si e mu a . 

retle son tertibattm aldiktan son. M k b 1 d"" B ve kazanacak olanlan Avrn"""'ya §ehrimize gelmesi •beklenrnekte. yilki Rus taarruzundan evvelkÎ 
ra, yanmda bulunan (Hazreti Ali) ura a e memur an un ey. · ··-r- Aksaray•da 'bir si.nemada halkm d ~ d l'I 

V
esair bir kaç ashab1 gu""zini ile: oglunda garip bir ihtikâr cürmü Bir ti.iccari soy'n dort tofOr 1 qond~rmiye karar vermi§tir. Bun. ba§ma t~ ve toprak ~tü.gü be. dir. hudutlarma varm1§ ol ugun a 

y 1ru . . ed :b- , .. 1 1 !ar gonderilrnesi, ancak Akadiemi G I daha ileri giderek arazi ilhak1 der• 
Hacun mevkiine geldi. Halit Bin m~hudu yapmJ:§lard1r. a ·P lSTiltn 1r ,uccar e-vve ...... d .. 1.. •.. .. V kâ'· t te.kl"f" .

1 
l-ediyeye ~âyet olunarak Fatih ümrük tekaüt er aand1gmda pi·c etmesi" inanhgva çok uygun dt· 

k' B . 1 d im ka cnu ur ugunun e 1<e e 1 i i e k.a k makli.gmc k>ab 1 d • ikl" l l k -. -
Velidi.z\. §1!hre gircrek vaziyete hâ- Arapcamiinde bir ecza deposu - • 1 ~ece0 deyog ~n;, . am ~,i - ' mümkün olacakhr. Y a a 1 yapi mi§- egtf 1:.: er yap1 aca gildir. En biiyük kmrvetlerin çar• 
kim olmasmi bekledi. na müracaat eden te§kilât mem_ ur. , gtnk ba: z _kem . r . anesin:,_ i:. ...... b~ k tll". Gümrük memurlan tekia.üt san- p1~hg1 bu badirede küçük miIJet • 

b. V l"t R l"ïlâh E . . . . re II" rnI tar içml§ ve Sal'llO§ 1r s ... j .... ta bir sokagtv n tamiri N h f' tl . V k d b d - . "kli!kl d 1 . • ( h d l'I Halit m e i , esu u • larmdan ,b1n vazelin almak JSte. vaziyette sokaga çtkm'"· 0 mrada ~ ~ o ut la ar1 yükaeliyor mgi anunun e azi e-g1§i er lerin mevcu iyet erm1 1r na 11 
fendimizden ald1g1 emir mucibin. . ,_,,._ ... , k "l .., isteniyor Nahut fiatlarmda sur·· atli ,_ir icr:i olunaœ.g1 ogrenilm-i§tir. Bu kw-tarmaga çall§makla iktifa et • ml§, fakat d-epo saW!ui "-"r 1 o va.. kapmm éinünd:e bulunan Yahya, .., 
ce, dolu dizgin §ehre girer girmez, ~ikt~ta Ortaoyunu sokag1 yükseli§ gè>ze çarpmaktadir. Vek~ sand1k kanunundak.i hilkü:mlcr mcleri en makul bir siyaset saytl• 
her §eyi géize almi~ olan bir mü - zelini kendisine tam 250 kuru§a Kemal, Pandeli ve Mehmet isimli halk1 dün Belediv<> Reisligvine mü- mak i"cap eder. Yaln1z araz1· cml.'1·. 

" d · · ·'"rt af"' h Y k bu bi d J - let tarafmdan bu maddenin fiatla- Devlet Demiryollan Uroum Mü. 
dafaa kuvveti ile kar§ila§h. Bun- satml§ ve bir e faLJ.a verml§tir. UoU § or sa11 o~ a w n, r en. racaat cderek roezkûr sokagm yol.. len· beslememek ve istilâ hnrb• 

1 b. -· i e nullanm ria . l . n tespit 'Cdildiigï halde ·"""""~n sa. dürlügü mernurlan tekaüt sand1g1 
lann ba§larmda, islâmiyetin en Memur bunun üzerine kendisini ire uzer n " i,.,.._ r, iç enn. lannm ta.mir olunma.sm1 istemi~ ..... y-.. yapmak istememek sulh akdedil • 

1 d Eb C hl . den birisi ag"zm1 k"-pamailc suret' bu ·· •1.,lar 10,5 kuru<"l-an 13 kur11"a ka. hükümlerine géi!"e tadil olunacak. 
anud dü§man arrn an u e in murakabe lromisyonuna 1;1ikâyet 

1 1 
...__db'l "'~ft k d V •- ieràir. Belcdiye Reisligi 1 mura. "' j• -... mesini de istilzam edcn bir key • 

v1 Ak s f b" u·· · e zor a OOVJ.u 1 e a .... ra ogre . dar yüks" elmi.,tir. Buna Yunanis,. tir. Og u reme, a van m m1y - v · · 1d v f h" caat1· tetkik ei....n.,trr -Y f1°vet de<1°ld1°r. edecegim ve a i.gi paramn a 1§ Mecicli,,...kéiyündeki Tepe gaziaJ.o. """'-i · t K l t f d 1 " " 
ue, Süheyl bin Amr vesaire gibi J - N~t1·~ede gefocek yù tamir olu. ana izi ay ara m an yapi an Palto ve pardesuM k"um••lar1 Almanya kend1·n1· ku""çu··ic .,jp111l 
Kurey§ reisleri vardi. Bunlar, en oldugunu soyleyince depo sahibi suna gotürmii'§lerdir. nab~~egini ken.dilerine teblig 0- servkiyiatm tesir-E;tügi. tahmin edil- azalm1•! ~ : memleketini kuvvetli Rus t:xyi • 

bu defa da 150 kurt!§a inmi.§ ve 1 Gazinocla sessiz bir yerde otur. lunm""'tur. mekted-ir. ,.. cengâver kabilelerden toplad1klan -,, Paltoluk ve pardesülük Jrurna~ kinden kurtarmt§ mevkide giit • 
bir taktm azgm mü§rikleri ba§la - memura bir de 150 knlru§ ü,;erin- duktan sonra Necmi, Yakubun gut Ecnebi lisam bilén memurlar mektedir. 

den fatura vermi,~. · . Bu faturayi lagma 'basml:§ ve digerleri de ce. Bir taksi toforü tecziye larm son zamanlarda roühirn rnik.. 9•
0 

h b. d d R s • 
nna topltyarak Halit bin Velidin ,_, d k" 440 li Her yil oldugu gilii. bu yil da ec- Geçen 1 .. ar Ill e e u. 

l ..:i. da alan rnemur derhal "1üvîyetini oJJn e 1 rayi al!Il.l§lardrr. Ya. olundu yasta azalm~ oldugu goriüm\i§tür. Fin sulhünün teessüsünde Berh11 
kar§1Sma atÙ!nl§ arui. kubu tekriar otomobile alan cofOr- 2463 numarah taksi arabas1 Ye- nebi lisam lbilen resmî devlet m-e. Yapilan tet.k.ikat neticesinde bu lt 

Bunlar, (Handeme) mevkiinde gôstermi§ ve bir zabit tutarak suç. " murlarmm ma~Ianmn birer de. tavassut etmi~ idi. BinaenaleY 
1er Taksime kadar geti,..;,, orada ni1·~1da kendisine müracae.t eden "b" k 1 d ge i l!Ill

0 kyasta k d' · t h kk k ed t • Halit bin Velidi kaI"§tlami§lar .. ve luyu çifte fatura ile bi11likte Büro. -.,, """Y rece terfii için iki imtihan yaptla- g1 i u~ ar an n § en 1 gayes1 a a u er e 
b km Iar Ve kendiler· d k bir mfrc:teriyi Beyaz1ta gotürmek 1 ak ad 1 k hâ · · • Jd' bütün "iddetlerHe islâro askerinin t" · çl rra ~ 1 e aç. -r caktir. BirÎln.Ci irntilhan T-..inisa- kasket imal o unar An o uya mez orta ve m1sm1 yar1 yo _1 " ya ge 1r~ ve su u derhal adli.. istleroedi.gv inden emniyet 6 mci ...,,. · !i' 

üzerine atJ.lm1"lardi ... Tabiidir ki auya muvaffak 01~·~1ard1r. ni.de, 2 i·nc1· 1"mtih- Ma·~~a icra =vkedildiai ogr··v enibni"tàr. buakmali; ve onu askerî ve s1ya ..., s lredilmi<::tir '-Ll'"'?'- ~ube mu""dur·· i1;..-.un·· """' tecziye alun. ..... "'""' .,,._- -o "" 
Halit bin Velit, derhal mukabele- yeye ev ~ ·· Beyoglu caddesinde gi:Yz gorP ~ "'6 """"' olunadktir. Birinci im!tihana ta. Bu §ek.ilde fazla miktarda kasket baktmlardan mû§'ki.ilâta sokabil~; 
ye gccti. Orada, bogaz bogaza bir Bundan ba§ka dün Trandaform g5re karmanyolac1hga kalkan bu m~t41r. lip olanlar 1 'Tuçrîni-evvelden 31 irnalâtma s0bep te fiatlarm son cek durumlar ihdas etmek dUriiS 
müc:rC: li.' cereyan etti. Halit, dÜ§- isminde biri makine ihti.kârmdan dôrt rnübecasir ~für dün yakalan. ~lkrru§hr. ~0rler 4 üncü SGtJU T€firinfovve1e kadar dairelerine zamanlarda yüzde 60 dereœsinde ve makul l:ir politikanm tatbikaU 
manlarda:i yirmi dort k~iyi bir - adltyeye verilm~tir. m~ ve ü:zerlexiinde ancak 250 lira hâkimli.gi.nce tevkif edilmislerdir. müracaat edeceklerdir. yüksel~ 01mas1dir. olam1yacagi dü§ünülebilir. Filb,_. 

k.ika §Îmdi Finlere sulh yapmasiol 

-
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tk.ncisine imkàn yoktu. Bir.in.. ! Çünkü, annemle -bulun.d'u~um za.. 
ci~ine hal çaresi aramak Iâz1m. man dü~celiydim, ilœndileri.ni 

Seans sonuna ka.dar d~ündüm gordügüm zaman ise, Hayat'm 
ve bu1dum. Tatbik etmek içm a- g0zler1 beni büyülemi§ti. Bu selbep
ccle etmcdim. Aynlacagimiz zama le, tasavvurlanma 'bir girizgâh 
nr lreklcdim. yaparak cevap verdim: 

Mugannlyœen sonra, sahneye, - Dogrûsunu istcrseniz, dedim, 
milli oyunlar gosterecek güzide ben bu geceki konserd-en fazla bir 
bir grup geldi. Ycrlerindcn k1mil- *'! anhyamadun. Biraz raha!Giz 
<lamadlklauma g·k'C, oyunlan da oldugum için, daha ziyade, karde§
takip edcceklerini anladrm ve yine lerimin •hatm kmlanasm diye gel-
bekledim. dim. 

Bu s1rada, niyetlerimi tabbik 
etmeme yanyan iJdnd blr §alls 
kendini gosterdi. Nadire hamm 
bana, muganniye haklonda fikrimi 
sc.rnyordu. 

Soyllyccek bir fikrim yoktu. 

Onlar, benim yalniz geldigimi 
zannet~ olacaklar ki, bu séizüm 
iizerine, Hayat bir sual sordu: 

- Ailece mi gelm~tiniz? 
- Evet, dedim. Biraz ilerideki 

ma.sada otlU"Uyorlar. 

EU.erini 'biiibiri için.e alarak ka§- - Sag olsun, durmuyor ki... Il- Fiknmi makul g0sterebilmek i- konser. ne müzik, ne me!?hur mu-
larm1 hafifç:e yukari kaldirdJ.: 1'e bu gioe gidelim, diye tutturdu, çin de, sebepler s1ralad1m: gannrye ve ne de sevdigim par'a. 

- Ooo, desenize ibizim yüzü. ben de krramadim. - Bu geceki i7Jdi.hamda ve geç lard1. Yegâne istegim onu gêin:.i:L 
müzden onlar orada yalruz kakh· Dilimin ucuna ~unlar gel.di, soy. vakte kadar devam eden gürültü. mekti. Bu arzuma ertesi gece ka. 
lar.. lemernek için kendimi zor zapteL leroe, duyulacak zevk yan yanya VU§3Cagim à.çin bahtiyardrm. He-

Gozlerinin içine bakarak, içim. tim. azah:h. Daha evvelinden masa av 1 nüz onlardan ayrtlmad1g1m halde, 
d-elci ~kt olruyaibiltm>esi için, bir an cH.lyati k1rmak o1ur mu 'hiç?• ytrttmhp gelinirse, het'halde fena arada geçecek yirmi dort saatin a. 
durdum. sonra cevap verdim: Fakat bunun yerine b~ka bir olmaz degil mi? Sonra, k:J.zmiz da cihgm1 dü~ünüyordum. Sanki, 

- Ne ehemmiyeti var? Mu.zaf- §ey buldum: bu sevdigi san'atkân bir gece da-ha aylardanberi onun hasretini çe-ken 
fer yanlannda, icaip ederse onlan - 'fabiî, d-e-dim. insanlar mera- dinle~ olurlar. 1ben degtlm~im gilbi, bu ibir gece 
eve kadar da géitürebilir. kmI gid-erebilmek için, ilk f1rsat- Cesaret lbula:bilmek için, Haya. sonra, bana yillar kadar uzun ge. 

!Mak:sattan trzakl~amak iiçin, tan isfitade etmege çall.§rrlar. Hat. tin gozlerine bak1yordwn ve: (Ba. liyordu. 
telkrar annesine dondüm: tâ éiyle tahmin ediyorum ki, Ha. n~ _yard~m et, halirni géirüyorsun) 1 Niltayet ayrild1k. Bu ayr1l1.§ta, 

- Siz nastl buldunuz konseri? yat hammi, yarm gece ve obür gtibi vaz1yet ahyordum. onu ilk gordügüm zaman.ki aynlt§ 
_ Vallabi ben de aynen si~in gi. gece de getirmek isteseniz, seve Annesi, evvelâ 1bana zahmct ver kadar hüzün duymad1m, çôkme. 

bi. Kmn hatm için ge1dim bura- scve kabul cderler. mek istemediginden ve buna -ben. dim. Elini sikarken çok mes'ut-
ya ... Sesine hayran oldugu okuyu. Tukrar k1zma déindüm ve hem zer .bir tak1m rnazeretlerden bah- tum. He le annemi ve karde~l'Crimi 
cunun yürzünü de géirm€k istedi. gozlerimle, h'Cm de dudaklar1mla: setti ise de, netice de galibi.yeti otornobile bindirip te eve giderken 
Hafüuki 'bu kadar kalabahkta in- - Degil mi? dcdim. ka-zandim ve ertesi gece için séiz ben dünyanm belki de en :ien a. 
san sllkihyor. Hem konser, hem a- Cevap yenine, hafif bir §eki1dP 1 ald1m. dam1ydun. Annem bile bendeki 
zap, ikisi bir arada. Bana kalsaydi géizlerini kirptt ve memnuniyet Bu kararla duydugum saadet, l ,bu degi~iklige §a§m~ olacak kli, 
yarm veya obür gece gelnnek niye- gosterdi. Bundan cesaret alarak, benim o güne kadar geçen ororü- J sebebini soruyordu. Seans ortasm. 
tindeydim. Malûm ya ilk gece ne dcnhai annesine plâmmm safillasi- mün en büyük bir nimetiydi. Ha. da kendilerind-en aynldtktan i<lnra 
de olsa izdi.ham fazla... ru açmaga b~lad1m: yat, o kadar hassas bir kiz ki, ben. uzun bir müddet gœüikrneyi~im 

Kmnm yüzüne bakarak derin - Yarm gece, hep birli-kte bu. delci bu sevinci derltal anlad1gma ve béiyle déinü ,u··m tab"îd" k" 
b. fk tl .. d"" ""-· ~ ' i II" 1 me. 1r §e a e onu suz u ve .....,.vam r~ya gelmc·gi teklif ~ece_k olsam, kuvv~tle kanaat g~tirdim. Zaien rakuu arttrr~ti.. 
etti.; ,lbilmem kabul eder m1simz? aradLs.tim da bu id1. Maksadun (~••nu nr) 

Büyük Britanya tavsiye etmek~ 
dir ve §Üphesiz Londra daima fi"' 
lândiyaya çok muhabbct ve alâ"' 
gostermi§tir. Geçen y1l Rus taiit ' 
ruzu oldugu vakit askerî bir yo-'' 
dmu bile derpi§ etmi~, fakat tsv~: 
çin ademi muvafakati bu projcJI 
tahakkukuna mâni olmu§ idi. ~1 

defa da Rusya ile ittifakma rail' 
men Finlândiya ile si)asi roiin~ : 
sebah evvelâ Londra degit bil:J 
kis evvclâ Helsinki kcsmi§tir. 

1
, 

Ve 1ngiliz kahinesi de buna 11
11 

kabeleye mccbur kalmt§hr. ··y 
Bütün bu harekât ve fiiller gn_~ 

termektedir ki lngiltere bu ~ii~;~ 
§Îmal memlcketine hususî b1r 1 

beslemektedir. 

·-1\'.laamafih Finlerin AlmanY8~11 , 
safmda harbi mukaddcr âk1~et1•cti kadar siiriiklcmek arzu etti1' 

anla~1hyor.. r'' 
Bu si.stem ile belki de birnz 11 ri~ 

• f" t . . d Finit z1 ve mena 1 emm1 e 1 • J{C 
hesaplarma dahildir. Yaln1z • 111el 
sinki telgrafma gore bu ~~i_Iti• i(id 
Rusyaya itimat edemedrg• . ,.1 

aullt akdetmek istemiyort11 11~ 
CD~amt 3 ÜJlCÜ sarC 
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ALMANLAR --

1 KD AM SAYFA-3 
~~----·~---------------------------~------------:::::.:::..:::..::..::... 

Sovyet tebligi 
(B~laralt 1 lncl sayfada) 

T'mes gazelesmm Bern muha.biri, 
Moskova so:zcüsürre atfen, Kmma 

AfrrFn 1Ebffgi 
(Bq tard• 1 Jncl saytada) 

ajansi bild nyor: 
Ukroyna ihata çemberlennin bü 

Dokuzuncu dil 
bayram1 

Üçler pakt1 iki 
ya~1na basarken 

yük lusrmnda dÜ§man kuvvetleri- <Bat lanli 1 IDc.i 1&1fada) {Ba~makaledcn devam) 
nin imhasi tamamlanm1~\tr. Te- dilini zenginle~irmck, sadel~ir- mÎ§tir. ingiliz donanmasi, bütün Sirp vatan 

perverleri 
müteveccll1 tbir Alman alun1n1n, 
24 saattrnberi devam ettig!n: soy. 
lemcklcdir. Ruslar vaziyete iyi su 
rette hâkimdir;er. 

Ma çe k' i mizleme harekiit1 '~ ahnan esir mek ve güzell~tirmek yolunda kuvvetile §imal denizinde, Atlas 
---<>-- ve ganaimin sayi\mast devam et. ayni hiz, ayni errerji ve ayni itina Okyanusunda, A.kdcnizde, Hind 

Çete muharebef ""'- ----<:>- A ·1 . ·1 Çarp1~ma>ar §lddetli oJ.m.wilour. mektedir. ile bugü.rue kadar çok muvaffak ne- Okyanusunda ve Kmldenizde ha.. 
... Hirvatistanda yen i 1 es1 1 e b i r 1 i kt e Almanlar, az miktarda askerle ta. ::celere ula,m1~hr. LisarumJ.Z, rckât yapmak mecburiyctinde kal.. 

r d d
• b'l · 1 d Çemberlerin d••tnda bulunan mm K 1 d r.e If vam e 1yor bir hüku"'met kurma- Erzuruma geldi arruZ'.l. geçe lm:~ El' tr, .., uru tiaym a.çild1gr gün.den bugü- 1gmdan Uzak§arka esash kuvvet. z . Sovyet k1t'alarinm, bu harel:!ita takalarda müttefik kuvvetler yeni ne kadar geçen Zë.rnan zarfmda ya. Ier gondcrmek §Oyle dursun ora • 

ta 
urih, 26 (A.A.). - Herôek'den Mi· •k d Erzurum, 26 (A.A.) - Bnli:ar:stan'in t k dd"" k '- b [ üh" • "! l daki nu'da çikan R-•me Fascista gazete- ya tecv1 e iyorrr uc a.·a um_ ede.re_ , Am1an ta _ur a-. 1 m 1m mevz1 er ~a e muvaffak bane1 dillerin t-esiri '"" kaideJ,..rin. · füosunun büyük k:mruru çek. 

1
. -o y y rahiiln mblahatgüz.art Dimitri Dof-nof. ld - k.l in• geleu bir haberde Sirp ,·atanner- Lon il .

1 
lik. 

1 
: .ru o. ugu g1b1 b<rhava e.t1 er1 olmu•lard>r. den gitt;t..-e kurtulmw; ve ber gün mek izhrarmda kahru•hr . 

r dra 26 {A A) L dr da. a eSJ e 01r · e 'l.'ahrandan bugUn ~h- Y "'\ 4$ 

'Orlcrintn Mostar mtntakasmda çete . • .' · - on a rimizc g'lm'> ve Bulgaristan'a g:t,';;"ek >ôyl!'nmektcdir. Diger cephelerde kaydc dege· r bir parça daha benligi.ne kav~ 2 - ingiliz deniz kuvvetlerinin 
lnuharebes·1 yapmag·a devam ettikleri kt Htrw.t mahfillerin.in aldtgt ha- Al l d"kl · k [ l vardunmdan mahrum kaJan A • 
hl 

üzere lJu alqamki. trente yoluna devam man ar, ver l ert ço az a bâdis' ~1er olmam,oe.tir. mn.ic::tur .,, 
ldirilmek•-••r. berli!re .aê>re, Alm--'ar, Rlvat llÎ.· ··-. ..., • S ~ l " ouu etf1l4tir. zayiata rn~men, dün ogleden az Bu büvük gün münasebetile dün merika, ken.di ana ilslerinden çok 

, __ ~lar h1ç yolu olma7an daglarda àeri v-e sabtk Yugœla:v B~ekil evvel, tekrar taarruza _.m"-'er- Du,man hatlianmrzm .gerisinde u:zakta b.ulWlaD Japonyaya 1..-
...,..,i<iit a kta lduklannda b 1 · · ~., ~ k' H · land.a ., ...... ,... ........ t · ........ akoam Tür.lc: Di! Kurumn Gene! ~ ... !art Y pma o n un· muaVlili ,._,e i irvatts ye R lt" tk dir. A1man il-en lc:ollarunn, Sovyet """" ai yaptnaya memur eua..:n +L barbe girmek ceaaretini 1os·· tere • 

Oralardan Çlltarmak. çolt mil§küldür, ni !bir Guislina h"'-··-ti kunna"" uzve '" nu u bb Sekreteri <IDtah.im Necmi Dilrnen mem1"•t'·· ,..,_...,. Taponya ilo So ..., ""'"'"' ..- leri saflanm yarn:aga muvaffak para~tçü1er indirmek tei;e i.isün , ~ .,..~.., ~ 
'' n i"".lcrde ~atanperverlerden rniL ilcna etmeg·e -• .. -aktiadu. Yugos- \S.. l&rai1 1 tnc• sayl"4al 1 1 tarafmdan Ankara r-"~•nda ltkep buyilk bir cete etratmd& mun- . .~·· . o up o mad.tklan sarahaten malûm de bulunm!Ji ise de, bütün bu pa- -J~· harp, AlmaI17a ve italya ile de 
lai.am b1·r muhareben1·n cereyan ett1""' lavyanm JStila.smdanben Maçek nun 193i sones• Temmuzunda kald•ril- de"'ldir F k t " 1 ·1 k hir k<m!erans verilmÏ§. dil i.nkùâ· "·- demek ola....,;;..ndan Ame-'L-
<\d .,. ·· ·nde f k !"d b"" -k "'°'"ol ma.i, harbm bu kadar çabuk patlak 6 ' · a a nus aœ.. SJZm i §e ~tçiiler bertaraf edilmÏf!lir. bi be ~.. --..- ....... 

•a ka>abaami muhallllrll etm4tir, ;e~1 iltlev a a ,i'.:n ':;:ud ""; k ~ vermeslne tnàm tc~k1I edecek kuvvetli !inde bir nüiuz o!m~aàa, Alman.. Hava dafi topçumuz birlœç bom mn e mnuyet1 ve çalljllllaliann llelliz kuvvetleri hem Atlas Ok • 
l' azy er yap a .a. IT: a a b1r amü olacakh. larm çok geçmeden k~atahp imha aeticeleri t"1>arüz ettirilttn~ir. yanusunda, hem Büyük Okya _ 
Maçck, Almanya veya lta t;•an e-1 Bbyle b1r lesh harbe mâni olurdu edildikleri soylenmcktedir. ba tayyaresini kaçmaga .mecbur Bun<lan ba~ka bütün Halkevterin. nasta ik:i cepheli bir harp yapma.t 

PAPA iLE melleri h<!Sabma çal~ayi daima d1yemem Almany~ ile ltalya, harp pat. etm~r. ie ~plant11ar yapilarak àil ça1* mecburiyetinde kalacaktL Bugün.. 
reddetm.i§tir. uidùuan sonra biz1m Jngiltereye bir tek LENtN'GRADDA HA VA HÜCUMLARI malan üzerinde krui[eranslar ve. kü lruvvet nisbetleri itibarile A • 

Ulyyare, bir tek tank ve bir tek top Lond 26 {A A ) rilmi~, di! ink1lâbmm ehemmiye. 

Çabakçurda 
.c1·cmiyece•1mize Mk guvenm1olerdir.> ra, . . - Bugün Lon B lin, 26 {AA) D N B . merika, iki cepheli bir harbi ko • 

• '" • d d !"-'- · tt b" er · - · · · nm tini ve yakm mazideki Tür""" il-e layca g·· Id ,_ ·t-'·'-
!l!akale, ~uyle devam ediyor: ra a sa .. ,1ye ar i.r membadan a'<" ozc a 1ram.azw; ru ........,. 

~- ogrendigim! gore, Ahnan kit'ala. bugünkü !isan arasmdoa.ki fark1 hâl' Jd 
IJl •• k I d 19J9 Tc1nrnuzu.nda kongrcnin_ Cüm· 311 beyanatta lbulnulm~b.Jr: a a uamamak:tadrr. 

müzakereler 
Uza ere ere e vam B1"ngo··1 panay1r1 e el- h.'."'Y. etçi ve demokrat hderleri ile gt>- rimn Azak derùzine ilerlemelerine tebarüi ettiren tenisiller verilm~- 3 - Sovyet Rusya, Alman7a i.. 

"" VV d ld L Ruslar, Lenin.grada ka1'§1 üç 1 .. ,ak d 1 A . k ru~wgum Sir& a Ambargunun ka u:i ornek olacak •bir tarzda ~t.irak et.. tir, e çok çelin bir mücadeleye girif-

d 
sa 1 e mer 1 a- kigün merasimle aç1ld1 mas• ll!ZUmur:da isrnr elllm. Fakat bu- muhtelif istikamelten yapllml!i ().. mi§ olan Alman Sa'V•• !ayyarc fi. mi§ oldugundan Japonyaya Ul§l 

an bir hey'et aefyo tun Cumhurlye.çuerin ve demokratla- an taarruzlan tardetm~erdir. -. EBEDÎ ~EFlN taarruzî ve aktit de<>i!·, tedafw··· vo 
e l r Çabakçur, 26 (A.A. - Burada dk rm yùzde ylrmi be~.nm benim tc1tiû1me lolan 24 Eylûlde mühim bir demir MÂNEVÎ HUZURUNDA • 

Va~ington 26 (AA.) _United defa olara.k kurulan BingOI sonbaharlaleyh.l.ar olduk,armi gordum. Onlar, hiç Almanlarm ycniden !erakki et. yolunu ~iddetle ve 1.esirle bomba- pasif bir siyaset takip etmek va. 
l'ress: · panayir1 dün merasl.mle aç1hnll>lir. Y1L olmazsa 1942 kânuru;an:.mden evvel mi• olduklan zannedilmemeklc • 1 la Ankara, 26 (A.A.) - Bu sabah ziyeline dU,mU,tür. Bu da, Ja • 

·~ lardan ben pazar bile kurulamam~ o- !Avrupada harbm patlak venac><ril muh am•• rtlir. Bu demiryolu Harkof Dil Bayrnma dolayisile Türk Dil pooyarun hareket serbestisini art. 
• ..u·~ urumu Heycti tJ••lannàa Kurum Lllml!/ ve za~ar a 1 u.. unu l ç gayri resmî ~ahsiyetten mü.. lan muhituruzde bu panay1rln aç1~i.na temel uiJrznUyorlard1. dir. ve Donetz endiistni mintaka'--·"i K ... u .... kt k' üfuz 

l'l!kkep biT Amerikan hey'eti, M. çok kalahallk bir halk kütlesi ile vali me Bu ahval ,.e ~erait dahllinde Ambar. Finlandiya ce.,,..esintle Fmler, v.rima bag"Jamalrta~r. """ ., lar k leb 
1 

"" ~ '"' Ba~karu ve Maarif Vekill Hasan ve mevkiini kuvvetlcn;lirmi§tir, 
'"'J.Y T l 

1 
P nd mur t ve o ul ta e eri h.az1r bulun- gonun kald1rtlmas1 uzer1nde Utrar etme- Svir $"?'hrinc vasil olmuc: ve ~u l ~ b ron ay or i e apa aras1 a mU§lardir. Y• faidesiz bu,dum. Harbin yakla,mak • Ali Yücel e>kiugu }\aide saat 10 da t - Amcrikarun ihtiraZI, lngiL 

a§lam~ olan müzakerata devam Halkev1 bandosunun çald1gi is\iklât ta oldukunu. h1SScdly_ordum. D"ha 19371 suretle Lening<"adm elektrik, i.hti. nnae oir K~lt UÇU§U yapma.k te. Atatürk'ün muvakk:at kabrine gi.. tere ve Sovyetler Birliginin Av • 
etlllek üzere yann Romaya hare • mal'illU muteakip Vati bu panayirm senesmde S•kaeodakt nutkumda bey- yacmi temm etmekte olan b1r ta. :,ebbüsünde l:mlunan Yunkers 88 derek bir çe1"nk .hirakm~lar ve rupadaki llle§guliyetleri Japonya • 
4t ed kt" . bolgemizde yaratacagi iklisadl hareke- nelmilcl muleam.zlara boykotaJ yapù- ktm elektrik sanlrallerini kesmi.o tipinde ik.i Ahnan l<~!f tayyaresi k b . ya, Çine kar§l açhg. harbi, istedi. 

i 
ece lI'. Un ônemini belirtml,) ve kordelây1 kes- ina"t davetmde bulundum. ~lukcrrer ~ a_ rm Onüncte saygi ile e;ir;hni~ler.. ... "b' "d lm k . '-•-·-· · ' • ld kl ·· [ k d 9 bin ilâ 11 bin metre vüksekHk:te d B 5

• .., gi g1 1 1 are e e llDJUUllll.l ver • 
.... Yl malûmat alan m.ahfillerde mek. auretile panay1r1 açm~tir. ibtaratuna kit-rue kulak asmadi, z.ira o u ar1 soy en.me te ir. J ir. u ziyaretten sonra Maarif · ogr œrevan eden bir bava mliharobe- IDl§tir. 

enildigine gore bu komisyon maattee8"üt, harbin mümkun olduilu-, LENÎNGRAD CEPHESÎNDE si neticesinde dfr•ürülrnii.<tür. Vekili Kuru.ma gclerek: Di! Bay-- 5 _ Fran.sarun maglûbiyeli üzo. 
§U zevattan müreklœptir: Ameri"ka na 1htunat vermeyen bir çok Amerika- 1 S''"N VAZÎYET 1 -. ..., ramm1 kutlam~ ""'çal_..,a.lar üze. . J H' d' • • Fr hlar vard1 • 1 "" MAn~AL SAPOSNIK. OF ..,,... nne aponya, ID 1çm1 anm 

Ilahiliye Nezareti eski mu·· .+-a- (Ba •--• """'," rinde Kurum üyeleri ve uzmanla. s · 1 • ·-• 1 --• 1 Illet sa7fada) Reis Ruzvclt, nehc~ olarak, diyor ki: Londra, 26 (A.A.) _ Leningrad. omurgesme gmp yer e§llll§ ve 
~ •. Charles Frall'klin West, ban.ker olrnak:stztn ÏQgilterenin mukave- ,yeryltzunde Nau ga7 elermm ha.- Stokholm zu (A.&) _ Gelen rite kon~alartla bulunmu~'.ur, zaman1 gelince, •Cenuba doi:ru• 
.:,VUliam Cullansefford ve Charles met edecek vazi»ette olmadtgmi k.iki mahlyetinln tedricl surette_ tahak- dan alman son haberlere gore bu bab-erlere g(ire Mar"§al $aponi- M1LLî ~EFÎN TÜRK politikas1ru inki .. f ettirecek mü • 
•inn Williams· ve binnet.;ce sulh mu&hcdesini Bir kuku, di>ine, llrnagma kadar s•lâhlan· ~ehr:n zapt ve miidafaas1 için ya- kof Mar~al Budyenni'ye yard;m M1LLETiNE HÎTABES1 him sevkülcey§i bir va:ùyet al • 

l"ik Amerikamn dikte etmesi JQ.. ll)aga ve mliteamzlara mütemadiyen 1 ptlmakta olan harp, ayni !;iiddetle için cenup œphesine hareket et - ml§ltr. 

Amerika maliye 
Naz1r1 

l 
. 

1 
... -l.: mukavemet edenlere sonuna kadar yar- . . . . . · Ankara 2.ô {A A.) Dil Bayra 6 Ja h'd' 1 · inki' 

z1mgeldigini sôy em'.§n;cuar. dun etmege azrnelmio olan Amerika 1 devam etmektedir. K1yefm suku. ml§\tr. Mar .. al ~pO§lllkofun U'<· · - - - ponya, a •se erm • 
Birle~ik Amerikanm yeryüzün- mitletinde tam bitara!hk , .• uzl•>m• ' undarrberi bütün alâka, her za.. ray~aya bareketi vaziyctin vaha . mt münasebetile Milli $efimiz Is • ,aftna intizaren yeni menfaatler 

de bulunan bütün milletler üzerin. nlssiril tamamile ortadan kaldirm~hr.• d . d b hl k meti ne olursa olsun Ruslarm bu met 1oonü'nün Türk milletine hi.. teminine haz1rlanm1~ bulunmak • 

di h 1 
man an ziya e ' u ana "1r no ta L"[ d k 1. b k k · tabi: tadir. Almanya, Sovyetler Birlig·i.. 

de siyasî ve i-kt1Sa egemony.as1. .. . .. . uu ge e mu avemc i ira ma m. 
l'' . (Bqt.araf1 1 lnrl saytada) 

1 
•Cl Ye N.azm Cordeil Hull ile en

"~rna,-y-onal vaziyet hakklnda 15 

Dl terhin edebihnesi için ingiliz M 0 s k 0 V a 1 uzerinde .. tcmerkuz etml~târ, yetind-e olmadlklartnt gostcrcn bir Vatanda§lanma; ne kar§i, kat'i netice ald1l':i tak • 
sabvetinin zaafa d~ürülmemesi Son gunlerde muharebenin ~id. delil g:ibi telâkki cdilmektedir. Di! Bayrammi sevinçle kutlu • dirde, Japonlarm da taarruza ge • 
kap etmektedir. konfe r&ftSI . àetlenml<j oldugunu s<iylemege yoruz. Bu bayramm, vatanda§la . çerek Uzak§ark:taki ve Siberyada. 

imkân yoktur. Çünkü Almaniar, GOMELDl!: rima bir bûyük davan:n heveca _ ki Rus topraklann• Ï§gal edccek • 
""kika gfüii~ii.§tür. 
b Dü.k müteakiben gazetecileri k:a Çorçflin mesaj1 
~ etmi§ ve ingiltereye itimadt o. (Bq lar.lft 1 1Dcl sa)"fada) 

olrnadigi. hakkmda sorulan su. Çorçil, bu mejasmda diyor Jd: 
a1, '-- b . . k ""~' §U ceva 1 ve~t1r: Bu harbe devam eder en gaye-

l<at'î itimad1m vardir. lerimizd-en biri, hür müza!œre 
Dük ve kansi bundan sonra be- ve [ikir teatisi baklund·a idamesi. 

l\
l'az saraya gi.derek Reisicümhur dir. Almarrya ûzerne çôken ente

uz Jektüei zulüme mukabil, bizim ilim 
~ veltle 27 dakika gor~~ler- a.damlamnmnn bürriyeti, zafenini 
li .. · lia1k kendilerini büyük teza. bazirlamasmda hayatî w unsuru 

11ratla alk1~lam~ltr. ,a teohll etrnektedir. Bu taplan!Lda 
AH.FllYE NAZIRI KNOKS bu kadar mu.htelif rmilletler mü-

A. liarnilton, {Bermud) 26 {A.A.) • messillerinin ibulunmasi da Ges. 

b·ll>erika Bahriye N.a'11.rt Knoks tapo'nun bütün kudretinin hiçbir 
~; Amerücan vapurile buraya geL zaman. tan::ami>le yok ed.emiyecegi 
A.§ ve lbu ln.gihz müstemlelœsinde bu filnr h~•?"'l1 arzusunun par
i· llteril<an müda!aa tesisatuu tef· 1 !ak b1r delfüdtr. AITnanlarm arka· 
·>e ba,lam~tlr. larmda biraktiklart madài ve ma-

AlaturkaCll&rln 
ll ~mtihanlar1 

nevi: zararlan, ~denî milletlerin 
tamir edebilmesi için çok zamana 
ihtiyaç olacakhr. Bu, ilmin bütün 
kaynaklamrun seferber edilmesini 
icap eed.cektir. Fakat ben, her 
millctin ilim aàamlannm bütün 
enerjilel'ini mü~terek i'j üzerinde 
teksif edecekleri günü gorüyorum. 

lltu •lec!1yenm kararile alaturka 
<lt 81ki san'atkârlannm imtiham 
~~ \'atn etmektedir. Dün de maruf 

~8UYucul~ranrndan Hamiy<Jt Yüce
~ah ve Muzeyyen Senar ile Suzan 
<lei .'n, Muzaffer Gûler v-e sâzen • Eserini-z için büyük muvaffakiyeL 
(
0 

erden Zeki Dygulu, udî Hirant Ier àilerhn. 
!ta litant Haydar ve Tahsin 
bu~ak~. imtihan edilmi§lerd.tr. 

lemi~, Hamiyet Yüceses bazi nota 

suallerine tahtaya yazmak sureti -de 1tntthana giren 3{) müzisyen· 
Ili~ 4 ü nota bilmedigmden ik • le cevap verdikten sonra iki oar -
Ili,. • b1raktlm~. digerleri tama • ki siiylem~ ve ber ikisi de tam nu-

·l\ Ill <la ?i.l" Uvaffak olmu§tur. imtihan. -nara olan 10 numara kazanm~ · 
~en Scnnr bir urlu sêiy-. lardir. 

\.,Zab1ta v·e deniz mac~ras1 romani: 26) 

SON SEFER 
:::::::,___ (' 'ç . 
._\.. ev1ren: M. t· ER 1 DUN )i===i• 

lt1~7r ed.iyorsun11Z ha? .•• Pe-1 kanrmyordu... Sonra bir.d-enbire 
~ilnc1/" 'Yey m. .. Bir kere ... Dor. dejji~iyor, beni çok sevdiginden 
0t11l'l>a &.i.n.:: Bu nastl oklu diyecek bahsediyordu... Beni 1Srracakrn4 t '-'li ... ~ soyliye~im... Unutmu· gibi éipüyordu ... Ôldiireœkmi§ gi. 
'll;qlll· akat o gunden sonra bu. bi kollarmda s1.Jc1yordu ... 
81~t b~di.k ... Çünh.-ü Fallu beni çok Güstav Buzyc bir sigara yaknn* 
l'ulord r nezaret altm.da bulundu. IL Kadmi istihfafla. süzüyordu. 

..... p u ... 
l>ki, rna1t· · t' ..... a· = . 

ll\ll':\, •r de!a bile kaanaraya gir. 
Ola~ Ço1< isted1, fakat muvaffak 
llt,11(: 1·.. Kamaramn yuvarla.k 
\'ilzu."'""1nden lçeti balayoràu .. . 

~af~ '~1:'6ariydt ... Hayat mi bu? .. . 
·lit. ~inde bir hapvan gibiy-

l ·· ue · ~~IYor nu CO§tugu zaman hasla-
lltn;70~um. Fallu beni tedavi bile 

u... Haitalarca bana do. 

Komiserc dondü; 
- Gorüyorsunu:z ya, bu ~lerde 

benim parmag1m yœ!... Gemide 
bu bâdiscler cereyan ederken b-en 
i§'imle gücümle m~gul oluyorum ... 

Kadm sabt.rS1zlandi: 
- Sen agzm1 açma rica ederim! 
- '.Avdette ne ol.dn?... ~'allu 

kendini olàürecegïne dair size bir 
.,ey siiy ledi mi? 

- Hiç bir fiCY s<U1emedi! ... Li· 

<~ Jar.if• 1 Ille! say!ada) , n.ot ve M. Cirtracnc da dahil ola . bu dar cepheve $imtliye kadar faz. Moskova, 26 (A.A.) - Harp ha- lllill tatllrd1gm.i ve Odevler1ni ha.. lerini tahmin etmek yanh§ olmaz. 

cakhr. 
Tokyo 26 (A.A.) - Japon Ti -

mes And Advertiser gazetesi, Mos-

kova konferansma Tchungking'den 
hiç bir hey'et gelmiyecegini yaz -
makta ve §Unlar· ilâ,·e etmekte -
dir· 

•Anglo • Saksonlarm b~ltca 
gayeleri, Sovyetlerin her ne olur
sa olsun münferit sulh akdetme • 

melerini temin etmektir. Anglo · 
Saksonlarm efkân umumiyeleri, 
Rusyaya esliha gonderilmesi me _ 
selesinde ikiye ayrilm1~ oldugun. 
dan biç olmazsa Rusyanm zaafa 
dü~meksizin harbe devamm: ga . 
ranti etmek istemekterlirler. Bu . 
nunla beraber 11.foskovada kendi _ 
lerile Uzak§arkta meai birliginde 
bulunmasiru istcmcleri muhtemel
dir. 

Fakat bu, Sovyetler için fazla 
bir yük olacakltr. tngiliz _ Rus -
Amerikan bloku ise kcwlini mü . 
dafaa etmek mecburiyetinde oldu. 
gundan muharebe etmege mecbur 

olmad1gi yerlerde h3rp ç1karmak · 
tan tevakk~ etmesi muhtemeldir. 

Moskova 26 (A.A.) - Sovyef 
hükûmeti Litvinof ile Golikcf1 
Mœkovada t.oplanacak olan ingi 
liz - Rus _ Amerikan konferans·nr 
~tirak edecek olan Sovyet hey'eti 
âzalt.klanna tayin etmi§tir. 

mana dondügümüz zaman on be~ 
gündenberi benimle konu~muyor. 
du ... GOzlerini bir noktaya dik'ip 
saatlerce dahyordu... Hattâ ben 
sonunda onunla evlenmeklen vaz. 
geçmitjtim ... Boyfo bir adaÎnla ba • 
~1m1 neye dcrde sokayun., oyle de· 
gil mi? ... Seroest olma.k §artile aç. 
!tktan ôhnege raz1yim... Lima na 
gelàig.i.mizi i:§ittigim gürültülf'r. 
den anlad.tm. Kaplan bir arahk 
.kamaraya girerek §Unlan séiy1"'di: 
•- Ben gellnciye kadar bir yere 
kumldamaymiz ...• 

- Senli benli konU§muyor muy. 
dunuz? 

- Seyabatin sonuna d-Ogru bana: 
cSi'Z• demege ba~lam1§h ... 

- De-vam càini'Z! 
- Bll§ka bir §ey bilmiyorum ... 

Daha dogrusu i.ist tarafmi Gas

ton'dln dinledim ... Çünkü o rlb
hmda idi ... 

Megre adama don.dü.: 
- Anlahmz! dedi. 
- Soyledigi gibi ben rthtimda 

idim ... Tayfalarm kah.veye girdi-

la m.iktarda f1rka ve askerî malze. berlerinde ~ktan·beri ismi geçmi.. ti.rlatt.gm1 dü~ünüyorum. Boylecc, bir scnelik omrü olan 
me yerl~tinni§ler ve uzun müd. , yen Gomel dünkü haberlercle tek. Bizim inand1guruz ve baglan • üçler pakh, ber iki tarafa da, mü. 
dett-eaberi Rus müdafaa terthba!i 

1

. rar zikredilmekted:ir. dtgumz esas §Udur ki milletimize him istifadeler temin etmi' ve Ja. 

d 
k d'I . 

1 
k cKrasniya Svesda• gazetœi di. lâyik oldugu kültür hazinesini az ponya, bu men(aatleri, harbe gir. 

arasm a en 1 erme yo açma yor ki: zamanda saglayabilmek için dili - 1 meden elde etmi§ oluyor. 
i.çin bütün kuvvetlerini sarictmek . . u1· d"l la k . 1 . --'>-Gomel mmtaka-mnda meskûn mizm, m i i o ra i§ enmlô ve 1 
tedirler. bir mevki Sovyet taarruzlar1 neti.. yükselmi§ olmasi gerektir. Bu 

Sovyet kitaah, dü:;mana kar~ cesinde Almnnlardan geri almrru~- memleketin aydmlar1, belki yüz 
Finlandiyan1n 

vaziyeti · "iiicumlarda bulunmakta !tT. ytld
1 
~beri eksigi 

00
gormü§lertlir. 

•Mi h dili antmanm kadar uzun 
ve mevziî insiyativi muhafaza -et.. i$1TILMEMI$ V AH$ETTE 1 ve yava§ sürmesi, aydmlarm ken. 
mege çal~ma.ktadirlar. Bu da en B!R MUHAREBE di zevklerinde çok kiskanç c;Jma. (Ba~ taraf1 ikinci sayfada) 
büyük mes'uliyetin Sovyetlerin Moskova, 26 (A.A.) - United lanndan ve herkesin kendi Olçü _ Bol§evizm y1k1hncaya kadar ci • 
K.aradeniz k~ü müfrezelerine te- Press: sünü en üstün tutmasmdandtr. dale devama karar vermi1 imi§o 
r ct . üp etmekte oldugunu giister. I Cepheden gelen haberlerde Le- Eger Türkler, bilimin ber Bu muhakeme tarn Finlândiya 
mektedir. ningrad ya.kmlannda l?itilmemi~ dahnda yabanc1 diller için biraz fa:zla knvvetli sayilma. 

Bir kaç güncien beri ceph-e. vah~rtte muha.rebeler oldugu bil- içm çah§ltklan kadar kendi hdtr. Rusyada bir rejim devirmek 
àen alman telgraflar, ormanla- dirilmektedir. ôz dilleri için crnek çekselerdi, d b" "d k k ~hr:n büyük bir tdtlilœ g2Çir- Türk dili çok :z.amandanberi eksik. ve ora a yeni Il 1 are unna 
rm islak t.opraklarmda ,.e batakltk digi kabul edilmekle ber"'ber mü· Jiklerinden tamamile kiurtulm~ hevesi Mare.al {Manerhaym) m 
yerlerde yapilaook mevziî harekâ· dafilerin ~ddeth bir !Illlk.avemet ve medeniyet dünyasnun omek bir gece uykularm1 rabatsiz etmcme • 
tm muvaffak olmasinm istik:;afa gosterdikleri ve hattâ lbazt nokta. dili olmu§ ·bulunurdu. lidir. Kendi imkân ve vas1tala • 
bagh oldiui!unu gô.stennektedir. larda muvaffakiyetle lbll§arilan Ayni al!!ikanhk, bugiin de lbizi rmdan çok büyük boyle bir dava 
MOSKOVAYA HA'lA HUCUMU hücumlam geçtiltleri ha.ber veril.. lrolayca el.<h edeœgimiz çok iler- daima tehlikelerle dolu sayilmah. 

'!lek•edir _ ley~lere alikoymakt.adtr. Ulusal, dir. 
Londra, 26 {A.A.) - Bir Sovyet 

tebligindc bild;rildigine gore dün 
gece yar1S1 müteaddiit Alman tay. 

yareleri Moskovaya gelm.,iie Ç'a
h~m1slar fakat tayyare da.fi top. 
çusu tarafmdan tardedilmi~lerdir. 

11 BiN METRE YÜKSEKL!KTE 

! ~~RADA TEESSÜR sin ~ittiren ve olrutabil-en her 8/'f· Münferit sulh yapmamak Lon. 

Londra 26 (A.A.) - United dkuuml. i.z,. di! k4'1S1nàk e lbirastek ya~cl : dra nasibatlerine kolsk as..:amak, 
e 1men1n e o m in1, ozen.. .. . • .. 

Press'. mege deger bir revk saysa, birçok muttefik:i Almanyaya §Uk:ran bor. 
Birkaç güne kadar belli olacak k t h" f--•-tme..... . cunu onu yari yolda birakmakla 

s1 m iyi 1ç "'"""' <=Il geç1re. . 1. ik i 1 
olan Leningradm âktbeti hakkm - bil' . odemewek bir po ll ODID cap a • 
da Londrada büyük bir yeis du • ~~z.Ba b'" "'k 1 1 ruhr. l<'akat bundan daha ileri gi. 
yulmaktad1r. Bununla beraber . Y~IDI, uyu ve u ~ 1 derek Rusya ~bi bir devletin da • 
zannedildigine gore, hücum eden.. bBr tlde~n ge!'Çeklundten. ~t.id.ir. 'bill i,Ierini arzusuna gore taru:irne 
ler ile müdafaada bulunanlar a • u .e:"1"'1m yo a 1nouua ve çah§mak ve bunun için barbe de. B!R HAVA HARBi 

Moskova, 26 (AA.) - Ça~amba 
günü iigleden sonra MoskJOva üze-

rasmda §anslar müsavidir. sevgi ile yol alma.k ve ycl aldi.rma. vam elmek iddias1 çok mtllrittir 
resini aydrolatacaklardu. ga çal~k hepimiz için borçtur. Hü.eyin ~ükrü DABAN' 

gini gordüm... Adel'i bekliyor. - Ona bazi ~eyler sonnak i.ste. 
dum Hava kararm•§h. .. Bir ara- dim ... Çünkü nhhmda kO§U§Illalar 
hk kaptan tek ba~1na karaya çik. ohiyordu. Limanda bir motOr f-e. 
h ... Vagonlar stralanm1• d;uruyor. nerini yadtm'O süratle ilerliywdu .. 
du ... Kaplan bir kaç ad1m alar aL Telsizci: •Durmaym, gidiin!, diye 
maz biri üstüne çullandt ... Ne ol-
dugunu iyice anltyamad1m, fakat tekrar etti. Beni .iskeleye dogru it-
bir cismin suya a~tügünü b?ittim. ti. Herkes tbll§ka tarafa baktig, içi_n 

_ Kaptana hücum eden adami bana d1k:kat eden olm~ch. .. Bir 
gorseniz tamr m1siniz? facm. hava.si estigini hlssettim am. 

- Hayir ... Çünkü hava karar-1 ma u;z>.kl~ayi daha muvaftk bu! 
m~\J ... Vagonlar onümü kapiyor. dum ... Biru ileride Gaston beni 
du... bekliyordu ... 

- Adam hangi istikamette git. - Ondan sonra ne yaptllllZ? 
ti? - Gaston'un yüzü sa~an idi. 

- Zannedersem rthllm boyunu Kahvelerde rom içlik... Sonra 
ta:kip etti... .~imendifer• otelinde yatt.k ... 

- Telsir,ciyi gi:irmediniz mi? Ertesi. gün bütün gazeteler Fallu. 
- Bilmiyorum ... Zaten onu ta· nun Olürnünàen bah.sediyoro'U ... 

mmiyorum ki... O zaman, ne ya.pt1jîlmin pek be. 
- Peki, siz madam, gemitlen na- saplamadan Havr'a kaçhk... Bu 

sil ç1ktmiz?. ~lere kan~mak istemiyordum ... 
- Biri kilitli olan kamaranm ka Gaston yine atildi: 

p!Slm açti... Léiklell§'i tomdtm... - Buna ragmen yine buralarda 
Bana: cHaydi, burada durmaym!. oola~maga b8i§ladi ..• BeJki telsiz. 
deài. yi géirmek istiyordiu ... 

- Bu kadar mi? (Devami varl 

Büyük bir millet, miiletler arasm-
da kendi dilini, yapma olnny.an êiz IDI vatanda§lartma bu dÜ§ünce • 
yarad.ùi§I il-e gostermek :oorunrla- 1er ve duygularla kutluyorum. 
dir. Milletler arasmdaki ~a ÎSMET INôNÜ 
ve sava.§, vatandll§larmiln gozle- M1LLî ~EF1MIZ HALKEVINI 
rinden kaçmaz k;, yalmz demirle ~EREFLENDiRDÎLE.R 
ç.atl§ma degildir. Ankara 26 (A.A.) - Dokuzuncu 

Milletle~in benlilùerindieki güç, Oil Bayrami münasebetile Halk • 
yBJiamalan i.çin en saglam kayn~Ic: evinde bu gece çok canlt ve co§kun 
tir. Ï§!e bund.an dolayi ve m11h bir §ekil 1~ yap1lan kutlama tore
benlige dog"."dan dogruya dokun.. . nine Milli ~efimiz !nonü yanla • 
dugunu ~~imere~ ~ çal~la- rmda Bll§vekil Doktor Refik Say. 
rmi. sevgi ile ve ilgi ilJe geDJljlet. dam, Hariciye Vekih $ükrü Sa • 
meltv1z. raçoglu ve Maarif Vekili Hasan 

Yeni bilim teriml-erinin okullar. Ali Yücel o!dugu halde •eref ver
da verdikleri netiœleroen mem· mÏ§ler ve oz türkçc ôrnek §iirler 
nunum. Kültür dilimi:z luzla a- okuyan genç §âirlerimizi takèir ve 
rinma yolundachr. H-eniiiz eksi.k o- tebrik buyurmu§lardtr. Milli ~e • 
Jan terirrùer de tamamlanirsa, di· fimiz saat 23 de Halkevinden ay • 
limiz bfrden çok geJ4rni§ olaoak.. nli_rlarken kalabahk bir halk küt • 
t1r. Bu meselelerin her biri bizim lesi tarafuidan OO§kun a!k1§larla 
için ayr1ca onemlidir. sel5.m\anml§lardir. 

Büyük Atatürk'ün, Türk dili BA~VEKiLtN TEBR1K1 

1
i(rund.a hareadlgi emcltler bo§a Ankara, 26 (A.A.) - Ba vekil 

<;itmemÏ§tir ve asla bo§a gitmiye. Dr. Refik Saydam bugün saat 16,30 
cektir. da Türk Dil Kurumunu ziyaret 

Onun kutsal admt derin sevgi •d<'rek 9 zuncu Dil Bayrair1n1 
ile an1yoruz. Türk dili için son â- Kutlam1'; w Kuru'T'. eenel Sekre
nma kadar besledigi gen~ ü · teri v-e kolb~larile gori.i§melerdoo 
mitleri gerçekl~irecegi:z. Bavra. buluninl"tur. 



SAYFA-4 

BALO SABAHI 
Yazan: ZÏYA VEHBÏ 

Plâjm sol tarafmdaki kabinelcr 1 kap1lmamak ve bu arzu ate§ile 
onünde, kendisini iki kuvvetli kol. ti t rel}lemek dünyay1 anlamamak 
la omuzlanndan tutan Adnanm demektir. Erkektcn uzak ya§ana -

boyuna yeti§ip, dudaklarm1 daha maz Adnan. 
hi.rsla genç adamm agzma ver • Genç adam genç kadm1 süze sü. 
mek için, Nell, topuklanru iki üç ze, onun gozlerine, sëizlerine ken. 
parmak yerden kaldiruu§h. Deni. dini vere vere clinledi. 
zin tâ uzaklannda, §ark1 soyliye - - Kadmdan uzak ya§anamaz 

rek bahkç1lar geçiyordu. Ncli.. 
Fakat genç adamla genç kadm Diye ona ayni ihtirasla, zevkle 

plâjm sol tarafmdaki kabineler - cevap verdi. 
den birine girmi§lerdi. Sabah Genç kadm genç adamm gëig • 
mahmurlugu, uykusuzluk, yor - sünden dagilm1§ saçh ba§lill kal • 
gunluk onlarm yüzlerine sëinük dmù.. BaktI. Bakt1; sonra: 
bir eda vermi§ti. ~:mdi daha can- - Seviyorum, seni her §eyden 

• h idiler. çok seviyorum. 

Yüreklerindeki at~ ymgun gi. Diye inledi. 
bi duran gozlerinden, yüzlerin - - Ya kocan .. 
den sagda, ilerde ve tâ otelerdc - Kocam, kocamdr. Fakat sen 
dogmakta olan güne§ panlt1lan sevgi, a§k kaynag1rnsm, dedi. 
gibi birer l§ik halinde, a§kla, ih - Sevgi saklanmaz. Saklanan sev
tirasla, §Chvetle, arzu ile f1'§km - gi mahcup bir çocugun kapah ka. 
yordu. h§ma benzer. 

Güne§, genç adamla genç ka - Saklamak, saklanmak a~ 01 • 
dmm içinde dogan, ta§an a§k ka. dürür. Temayülü kahreder. Sev -
dar kuvvetli, derin akislerle uzun, digi. halde hissiz ve zalim olma -
geni§ denizin üzerine yaywyor - mn cezasrm yine kadm çeker. Ad. 

du. nan bunun farkmda idi: 
Balalayka susmu~tu. Lâkin genç _ Neli, dedi, sende sevgmm, 

adam ve genç kadm konll§Uyor - a§km en güzel, en temiz tarnfi 
- lard.1. A§km susmasma imkân vardir. Seninle bu gece ve bu sa-
• yoktu. Genç adam ve genç kadm 
güne§in dogdugii tarafa baklyor - ~:k ~ee~:n~~k~~1;ü!~~1Illn~:~L 
lard!. korlük olur. 

Genç kadm bir korku içinde tit. 
riyor ve: 

- Acaba kocam buralarda m1? 
Dlyc genç adamm kollan ara -

nndan kurtuldugu an saga so1a 
.:iakarak tath heyecanlann sihri 
ile avunuyordu. 

A~k korku vermez, zcvk yara -
tir. Bunu genç adam da genç ka. 

dm da biliyordu. Fakat, ne .olur, 
ne :ilmaz. Genç kadm genç ada -
m:n yanmda geçirdigi bu zcvkli 
d akikalarm kendisine haram ol -
n:asm1 istemiyordu. Bunun 1çm 
kocasmdan ay n bir kucakta içini 
kavuran, yakan, ç1ld1rtan a§km 
izLrabilc gclen korkuyu o bir a • 
zap §eklinde hissediyordu. 

- Ben sende kcndimi buldum 

Adnan. 
Genç adam genç kadmm bü -

tünlügüne, olgunluguna sanlarak, 

dcnize kaf§l ëiylcce kald1lar . Ve 
kollarile bellerini arkadan bagh • 

yarak kabineden ç1ktilar. Denize 
dalacaklari sirada dcnizln yak1n • 
farmdan geçen bahkç1lar: 

- Hoy martiya, hoy martiya 

bak .•• 
Diyerek geçtiler, uzakla§tilar. 

DAGARCIK 
(Ba~ taraf1 2 nci sayfada) 

ho§uma gitti dogrusu, sizden iyi 
olmasm, pek mübareh. bir adam • 
cag1za benziyordu. Hattâ oyle ki. 

cl!er kendisinin yermi, yt1rdunu 
bilseydirn, onu husu~î olarak b1r 
ak~am daha iftara davet edccek -
tim. Bari kendisine soy ley in, ya • 

Genç kadm büyük bir ihtilâç i . 
çinde titriyordu. Ne çare ki genç 
adamm k.ollan arasmda kendin -
df'n geçip §U kederli, gclip gcçici 
dùnyay1 unutacak derecede y e ni 
bir a§km, scvginin, arzunun esiri 
idi. rm ak ~am buraya bir daha buyur. 

Gün~ goklerin bo§luguna dog. sunlar da bizi memnun ve rnahzuz 

TU yükseliyordu. Ve deniz genç etsinler! 
kadmm gozlcrinin aksi gibi ürpe. - Ba§iistüne eiendim! 
riyordu. Derken, kahveler, ierbctler 1ç1-

Genç adam genç kadma donc • lir, misafirler dag!olmaga ba:1lar. 
rek: Beriki de müsaade istcyip k a lkar. 

Ne güzel bir sabah degil mi, Ve kalkanlarm avuçlanna yine ü. 
camm? çer gümü§ mecidiye s1k1§hnlmaga 

Dedi. ba§lamr. S1ra berikine gelincc 

Genç kadm genç adamm deniz kâhya, kulag:na egilir: 
scsini andiran sesine cevap vere- - Sizin di~ kirasm1 der, beye • 
rek: fendi yarm ak~am biraderinizle 

- Evet Adnanc1g1m.. n~'eli, gonderecek! 
zevkli, cglenceli bir geceden son. Herif once afallar, sonra kâhya. 
ra ne güzel bir sabahm koynun _; nm kulagma yakla~1p der ki: 
da1z. Boyle bir sabah ya}lttigm i- I - Di§ kirasrn1 ister gôndcrsin, 
çin çok memnunum. 1 ister gôndermesin, fa kat vercsi -

Konu§mamak, gülmemek ve en l yeye tahammülüm yoktur, saka -
fena taraf olan hareketsiz kahp l lm parasm1 lûtfen ~imdi Odesin! 
kadm, erkek arzusunun sihrine 1 Osman Cem!!l KA YGI LI 

o. Demir Yollan isletme U. M. llânlan 
Muhammen bedellerile rniktar ve vaslflar1 a~a~da yaz1h i):I grup rnal

:tcme ber grup ayn ayn !hale edilmek üzere (13/10/19-11) pnartcsi günü 
hlzalarmda yaz1l1 saatlercle lfaydarpa~ada Gar binas1 dahiLn lck1 komlsyon 
tara!indan ac;1k eksiltme usulile satm almacaktlr. 

Du l:e gitmek isteyenlerln hcr grupun hizasmda yaz1l1 muvakkat te
mlnat ve kanunun tayin ettigi vesaik'e birlikte ekslltrne günü saatlne kadar 
komisyona müracnat'.an lâzundir. 

Bu ise ah sartnameler komlsyondan paras1z olarak dag1hlmaktad1r. 
1 - 1000 kilo Toz n~adir: Muham'T'en bcdeli 950 lira muvakkat temi

oah (71) lira (25) kuru$ olup eksiltmesi saat (14,30) on dort otuzdad1r. 
2 - 500 kilo Kahp Nisad1r muhammen bedcli (300) lira mu\•akkat 

temlnab (22) lira (50) kuru$ olup eksiltmesi saat (15) onbc5tc.dir. (e628) 

E 

l latanbul Komutanhi1 Satanalma Komiayon 'u llânlar1 1 
Beher kilosuna 39 kurus fiat tahmln edilen 250 ton s1~r eti 30/9/9H 

•ab gùnü saat 15 de pazarhkla satln almacakhr. Muhammen bedeli 97500 
lira olup kat'î teminah 12250 lirad1r. artnamesl her gün komi~yonda gô
rülebllir. isteklilerin belli gün ve aaal e ..Flndtkhda sahnalma komisyonuna 
1elmeleri. .(8SU) 

KDAM 

; '.. . ':". · '! , ... _,,. ·, f' " " . :!'• .- · :... ••• • ":.... ,,..! ~·. ··--.'~ - : .· · , 

Topkap1 Maltepesindeki Sahnalma 
Komisyonu ilânlari 

_ 1 - 18/9/941 tarihlndc ihalesi yap1lan (COO) ton samana talip ç1kmadi
gmdan tekrnr pazarllkla ihalesi yap1lacakt1r. Samanm dokiim h<.llndc behCr Jd. 
losunun muhammen bedeJi 3 kuru~ ve tu an 18000 liradir Samarun balye halinde 
behcr kilosunun muhammen bedeli 3 kuru~ (75) sant1m olup tutan (22500)JiraJI! 
Saman baJyesinin tell clheti askeriyeden verilmek sartile beher kilosunun rnll' 
hammen bedeli (3) kuru§ ( 40) santim olup tutarl (20400\ llradir. 

Ba,, di$, ne;?le, grip, romatizma 
2 - Evsaf ve husus1 ~artlar Topkap1 Maltepesinde satmalma komisyonuJl• 

da gôrülebilir. 
3 - Thalesl 30/9/941 salJ günü saat 11 de komisyonda yap1JacaktJr. 
4 - Isteklilerin talip olacaklan losimlara <1it ~ag1daki ka.t'! teminaUartJI. 

dan birisile müracaatlan. (2700) lira veya (3375) lira ve yalwt 3060 lira jle. 

(8347) N evralji, K1r1k hk ve Bü tün Agnlarin1z1 Der bal Kcscr 
lcabinda günde 3 kate 

2'1 EYLÜL CUMARTESi 

7.30 Program, saat ayari. 7.33 Hafif 
program. 7.45 Ajan.s baberleri. 8.00 Sen 
fonik müzik. 

13.30 Program, saat ayarl. 13.33 Türk 
çe plàklar. 13.45 Ajans .ti.aberleri. 14.00 
Türkçe 'Dlâklar. 14.30 Ankara At ya
f1$lar1Dm tahrninleri. H.40 Riyaseticüm 

hur bandosu. 
18.00 Program, saat ayan. 18.03 Fa

s1l saz1. 18.40 Radyo caz ve tango or
kestras1. 19.00 Kabramanlar saatl. 19.15 
Radyo caz orkestras1. 19.30 Memleket 
saat ayan, Ajans haberler1. 19.45 St-r 

best 10 dakika. 19.55 Tan=lli Rwneli 
türküleri. 20.15 Radyo gazetesi. 20.45 
Saz eserlerL 21.00 Ziraat takviml. 21.10 
Dlnlcyici isteklerl. 21.45 Kon~ma: 
22.00 Radyo salon orkestras1. 22.30 Saat 
ayar1, Ajans haberleri. 22.45 Radyo sa
lon orkestras1 . . 22.55 ~apam~. 

ZAYÎ - 929-930 ders yll1 sonunda 
Erenkéiy K1z lises1n,n birincl devre üçün 
cü smu1ndan ald1gun tasdiknamemi 
kaybcttim. Yenisini aJacagunda.n esk.lsL 
n.i.J;I h.ükmü yoktur. 

149 SÜllEYLA BEIIRAM 

ZA YÎ - istanbu! Karagümrük Orta 
1>kulunun 3 üncü su11!mda11 alm1$ ol
dugum tasd1knamemi zayi ettim. Ye
n1sini alacaï:midan esk1Sinio bükmü 
yoktur. 

Vecihi Sevmen 

ZAYÎ Îçlnde Seblnknrahrsar As-
kerlik Subesi tarailndan A.skcri vazi
yetun yaztll bulunan mifus hüviyet cuz
danum zayi ettun. Ycnis:.ni ç1kartaca
g1mdan esk•sinln bükmli yoktur. 
Scbinkarah sarh 326 dogumlu Osman 

oslu HALID EDÏZ 
------
ZA Yi - 1335 y1hnda Sivas Merkez 

Hastahanesinden ald~gun Askeri tezke
remi zayi ettim. Hukmü yoktur 
Divr'k kazas1 Tugut koyünden Güllü 

ogullarmdan Hasan Hüseyin oglu 
Mehmet Güler 1314 

DEYREDÏLECEK ilrrt!tA BERATI 
cYeraltmda elcktrikle maden arama 

ûletlermde ve usullerlnde yap1lan te
kâmülât> hakkindaki iht1ra için iktlsat 
Vekâlet!nden istlh.sa! eullm.is olan 7 
Nisan 939 tarlh ve 2750 No. h ihtira 
berntlnln ihtiva ettigi hukuk bu kerre 
ba~kasmn dcv•r veyahut !cadi Türki
yede mevkll !lilc koymak için salâhiyet 
dahi verilebilcceg1 tcklif eùilmekte oL 
makla bu hususa !azla-lUalûmat edin
mek isteyenlerin Galatada, Arslan Han 
5 ;:'lei kat 1-3 No. !ara müracua l e,. 
meleri ilân olunur. 

iST. Asliye 10 uncu Hukuk Hâkirnli
gi.nden: 941/332 

almabilir. Her verde Pullu Kutularr in-aria i1teyiniz. 

ISTANBUL BELEDIYESI -BelecUye motorlü vesaitindeu hurdaya çlkanlan 250 adet dt§ ve 190 adet 
iç lâstik knpah zarf usulile artt1rmaya konulmu~tur. Mecmuunun tabmin be
deli 9035 lira ve ilk teminah 677 lira 62 kuru$tur. Sartname Zab1t ve Mu-
2melât Müdürlügü kalemlnde gorülebilir. ihale 13/10/941 pazartesl günü 
saa.t 15 de Daim! Encümende yap1Iacakhr. Talipler1n ilk teminat makbuz 
:eya mektuplari ve 941 y1lma ait Ticaret odas1 vesUc:alarl ve kanunen ibraz1 
âznngelen diker vesaik lle 2490 numarah kanunun tarifaU çevresinde ha
:i.rlayacaklan teklif mektuplann1 ihale günü saat 14 de kadar Daim! Eneü-
.nene vermeleri lâz1mdll'. (8637) 

7. inci tertip 3. Üncü çekili~ plân1 
Bu piyango 7. 10. 1941 de Afyonda 

çekilecektir 

-- ---

ikramiye 
Adedi 

1 
4 
6 

40 
120 
160 

1.200 
1.200 
8.000 

160.000 

Tarn bilet 

- _, 

tkramiye 
Miktan 
Lira 

30.000 
10.000· 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 

2 

l"ekûn 

Yüz bilette 42,68 bild kazanaca kt1r. 

olarak dagitilacaktJr. 

Ikramiye 
Tu tan 

Lira 

30.000 
40.000 
30.000 
80.000 

120.000 
80.000 

120.000 
60.000 
80.000 

320.000 

960.000 

Yanm bilet 

Hasùât.J.n % 60 l ikramiye 

Üniversite rektor~ügünden : 
Yabancl diller okulu lkmal imtihanlan Ul0/941 pe~embe günü saat 

9 da baslay1p 7}10/941 sall günü biterektir, imtihan günü ve yerinl ogren-
mek üzerc ilgili talebenin müracaatlar1. (8534) 

• 
1,, - 17 ~9/94 l taribinde !hales! yapùan ( 4) parti 50 bin Urahk s1g1r etill-

den uç parhslne talip çlkmadti:indan tekrar pazad1kla. lr.alcsi yap1lacaklll'· 
2 - Bunlardan bir partiye ve yabut hepsine birden teminatlan yatmJmll1' 

1uretile talip çlkabllir. 
3 - . ihalesi 1/10/941 çar$amba günü saat 10 da komisyonda yaptlacakttt• 
4 - Isteklilerin ihale günü ayaktan veya sahra mezbahas1nda teslim sari• 

larmm her birine ayn ayn fiat teklif edeceklerin uygun gôrüleni ibale edl-
lecektir. (8309) 

* . 1 - Kapah zarf usulile 300 ton pà'tates satm ahnacakttr. Patatesin behef 
kilosunun muhammen fiat! 10 lruru$ olup tutan 30000 liradir. Ve muva.kkal 
temlnat1 2250 liradrr. 

2 - Evsal ve husus! sartla.r Topkap1 Maltcpesinde satlDalma komisyonUll' 
da gorülebllir. 

3 - Îbalesi 17/10/941 cuma günü s;iat 11 de komlsyonda y&p1Iacakhr. 
4 - Taliplerin belli günde muvakkat teminat makbuzile tcklif mektllP• 

Jarm1 saat 10 da komlsyona vermeleri. \6523) 

* l - Pazarbkla 20 ton sadeyal ahnacakhr. Yatm beher kilosunun m1.1• 
bamrnen tiatl 160 kurus olup tutan 16000 llradlr. 

2 - Evsaf ve husuEI ~artl._r Topka · Maltepesinde satmalma komisyonull• 
da gorülebillr. 

3 - Îhalesi 1/10/941 çarsamba (ilnü saat Hl da komlsyonda yap1lacakltt• 
4 - Kat'! teminati 2400 liradtr. (8522) 

• 
1 - Pazarllkla 100 ton nob.ut satin allnacald1r. Nohudun beher kJJosU• 

nun muhammen fiati 17,5 kurus olup tutan (17500) lirad1r. 
2 - Evsaf ve hususî sartlar Topltap1 Maltepesinde Satmalma komisyo• 

nunda gërülebilir. 
3 - Ïhalesi 1/10/941 çarsamba günü saat 15 de komisyonda yapùacalttlf• 
4 - Kat'î teminah 2625 llradll', (8524) 

)f. 

1 - 22/9/941 tarihlnde pazarl1kla lhalesi yap1lan 100 ton yc~il mercl?lle· 
ll:e talip ç1kmad1gmdan tekrar pazanlkla ih~lcye konulinu§tur. Beher k•ro• 
i;unun muhammen bedeli 20 kur~ olup tutari 20000 lirad1r. 

2 - Evsat ve hususl sartlar Top1rnp1 Maltepe askerî satmalma koxn!S" 
yonunda gürülcbllir. 

3 - ihalesi 1/10/941 çar~amba gü;iü saat 11 de komisyonda yap1lacakt11• 
4 - Kat'! teminat1 5000 lirad1r. (8521) 

* 1 - Unu clheti askeriyeden verilmek sartile 200 ton makarna !mal ettl• 
rilecektlr. Makarnanm bcher kilosunun muhammen imaliyesi 10 kurus oluP 
tu tari 20000 lirad1r. 

2 - Evsaf ve hususî sarilar Top'lapl Maltepesinde askeri satmalma lt0' 

misyonunda gorülcbilir. 
3 - Talipler !hale günü 100 k.1!o undan ne kadar makama verebOe' 

ceklcrini v~ kilosunu kaç kurusa yapa:)lleceklerinl bildireceklcrdlr. 
4 - lhalesi 2/10/941 per~cmbe günü saat 10 da komi~yomj1 yap1~9· 

caktir. 
5 - Kat'! teminatl 3000 Jiradtr. (8527) 

* Müteahhid nam ve hesabma 30012 kilo pirinç pazarhkla almacakt1r. fi• 
rlncin beher kilosunun muhammeo bejeJi 45 kuru~tur. Evsaf ve hususi ~art• 
Jar Topkap1 Ma!tepe askerl satlnalma komlsyonunda gôrülebilir. ihaJesl 
2/10/941 per~embe günü saat 16 da kornisyonda yapJlacaktir. Talipler!Jl 
kat'i teminatlarile birliktc müracuutlan. (8567) 

)f. 

50 ton zeytinyagi pazarh.kla almacakttr. Beher kilosunun muhamJ'TleJI 
bedeli 90 kurustur. Evsaf ve busust sartlar Topkap1 JVIaltcpe askcri satllloJ. 
ma komisyonunda gorülebllir. ihalesl 3/10/941 cuma günü saat 16 da koinW 
yonda yap1lacakhr. Taliplerin kat'! temlnatlarile komisyona müracaatlan. 

(8571) 

istanbul P. T. T. Müdürlügünden 
1 - Îdaremizde münhal maasll ve ücretll memuriyetlerle ücretl1 stlll' 

yerliklere orta mektep mzunlan müsabaka Île alinacakhr. 
2 - JVIüsabakada 10, 9, 8, 7, numara dmak suretlle pek !yi derecede 1<

9
; 

:z:ananlar 15 lira maash veya 60 lira ücretll memuriyetlere, 6 ve 5 nurriar 1 
almak suretile orta derecede muva!fak olanlar da takdir hakk1 idarC~. 
ait olmak Uz.ere 20.25,30 lira B)'lik ilcretli stajyerlildere tayin edileceklerd • 

3 - Staj devresinde mttvaffak olanlara ma~h veya ücretll memur!ult 

la ra geçirilir Ier. 1 
Belediye kon;crvatuvar mcktebi ta

lebesinden 1792 sayll1 Slikrü, mektep 
tal.matnamcslllde ayk1n harckctinden 
dolay1 mektepten ihraç edUdib'indcn ida 1 J A-
rece kendlsme sar!cdilcn 363 llra 80 1 stanbul l:evaz1m mirliginden Verilen 
kuru:un tahsill talebilc Istanbul Be- Haricî Askerî k1taah llânlan 
Jediyesi tara!mdan müteselsil keiil-1 ;m••••••••œi•••••••••m•mmÏmmm••••• 

4 - Tallplerin 788 say11! memurin kanununun 4 üncü maddesinde:o 
eartlun haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ùk defa glreceklerlll 
yas1n1 geçmemis olmas1 Iâztmdu. 

5 - JVIüsabakaya girmck lsteyenler 29/9/941 pazartesi günü ak§am1na ,!<'; 
dar dilekçe ve cvrak1 müsbitelerile berber istanbul P. T. T. müdürlü~ 
müracaat etmelid!rler. Jeri müddeialeyhler Vehbi Vural ve 1 • 

~ag1da miktarlan yazùn kuru otl ar pazarhkla ek.siltmeye lronmU§
tur. !halesi 7 /10/941 Sali günü hi zalar.nda yaztl1 sntlerde Ankara. 
da Lv. âmirligi sa~malma komisy anu11da yap1larakhr. Taliplcrin 
bell: valciUerde komisyona geltme leri. •1070.8241• 

6 - Müsa.baka 30/9/941 sah günü saat 10 da yapllacakhr. (804
9

) 
'~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~---__.,,. 

Enstitüsü Müdürlügündell : 

Hacer Pelat aleyhlerine açllan alacak 
davas1 ùzer ne müddeialeyhlerden Ha. 
cer Polata gônderilen dava. arzuhall 
teblig ilmuhabcrine, Hacer Polatm gôs
tcrilcn aùresten bir sene cvvel çlkhgJ 
ve bir semti mcçhule gitt i!'.:i teblig me
murù tarafmdan ~erh edllmekle, scbke
dcn ta1cp vcçhile bu davetiyenin müd
deialeyhl~rden Hacere 20 gün müddet. 
ie ilânen tcbli[::ne muhakemenin 3/11/ 
941 tarihinde saat 14 de talikh,e karar 
verilmi$ ve ilâmn bir suret./in mah
kemcnin divanhunesinc tallit kllmm~ 
oldi..;.'\m:lnn müclde1alcyh Hacar Pola
lm bu il[m tarih; .den ltibarcn 20 gün 
zar!mda cevap vermcdi!ii vcya kanu
ni blr vekll gôndermcdigi takdirde 
kanuni muamcleye devam edi!ecegi II. 

u. l\t. K. !rnnun maddei mahsusasma 
tevJ:,kan keyfi)'ct ilânen tebllg olunur. 

Mi.kdan Tutan vagonda Birlik 1~re Teaninat1 

r kilo Lira Liia Lira Saat'. 

46,195 53,777 3939 
4688 
3800 

11 
15 
10 

1 - Okulwnuzda yap1Iacalt olan t.amirat ve tàdilât •çllt ekslltmeye 1'"' 

nulmu~tur. 1'' 
2 - ihalesl 1941 birinci~rin1n 7 nci sali günü saat a de yüksek we9,. 

tepler muhasebeclligi blnasmda toplanacak olan komisyon tara!mdan '1
9 

'7004) 

DOKTO 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKÎM 
DAHÎLiYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
:\tuayene saatlt>ri: 2.5·6. Tel: 22398 

·· ·------------
Sahibi: E. 1 Z Z 'E T. Ne§riyat 
~ 1rektOrü: Cevdet Karabilgin. 
Bas;ld1g1 ycr: .son Telgraf. 

MatbaasJ, 

268,240 
982,2()~ 

728,4uo 

58,932 68,754 
43,704 50,980 

* 1 236,000 kilo bulgur almacakttr. Ka"Jal1 zarfla eksiltmesl 4/10/941 Cumar
ksi günii saat 11 de Erzurumda asker! satmalma komisyonunda yapllacaktlr. 
Tahmm bedeli 57,620 füa ilk temlflah 4141 11radir. Tallplcrin kanuni vesika
larile tckli! mcktuplarm1 ihale saatinden blr saat evvel komfayona vermeleri. 
Evsaf ve sartnamesl komisyonda gorü ür. (106-1-8162) 

lacaktir. t 
3 - Kesü bedell 9993 lira (32) muvakkat. teminat 749 lira 50 kurt1~ 1~~ 
4 - Îseklilerin en az bir taabhütte 10000 ilra.hk bu 1$e benzcr is Y~9.e

tma dair idarelerinden allnl$ oldugu veslkalara istinaden istanlml V11~4l 
tine müracaatla eksiltmc tarihinden 3 gün evvel almm1~ ehllyet vc 

1
91"' 

y1llna ait Ticaret odas1 vesikalarile belli cün ve saatte komlsyona ve btl ii ille 
taki ke~if. sartname ve mukavcleyi gôrmck isteyenlerin de okul idarrs 
müracaatlan. (8425~ 

Beher metrcsine tahm:n edilen fiah 340 kuru~ olan 50,000 metre Kahvc 22~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!"--I!!!!-"" ·• 

k 
Ïl k • ul"'

1
' rcngi yünlü kumas pazarl!kla e si meye onmustur. Ihalcsi 29/9/!Ml pazar- la yaptmlacaktlr. Îlk tem!nah 1586 lira 21 kurustur. Sartnamesi 106 1t ]'<J 

* 
te•i günü saat 10,30 da Ankarada M. M. V. Satmalma. komsiyonunda yapila- \rnmisyondan almlr. Taliplerin 3/10/941 cuma günü saat 11 de {u'.kar.:.tl

0

s4S) 
~aktir. Kat ' ~ tcmmat1 19,500 lirad1r. Evsaf ve sartnamesl 850 kurusa komls. M. v. H~va sat1nalma komisyonunda yapùacakl1r. ( 1126·

8 

yondan ahnlr. (1128-8550) 'f. * ~ 
Asagida yazilt mcvadln kapah zarfla eksiltmeleri blzalarmda yazlh gün, Hepsine tahmln edilen !lat1 10,905 lira olan muhtcli! marka 

0 

pet' 
saat ve mahallerdcki ~skerl satmalma komisyonlarmda yapilacakhr. Taliple. bil, moto.>iklet, kamyonlar için 15 kalem muhteil! dns parça 2/10/9

41 
pilllo' 

rin kanuni veslkalarile teklif mcktup'.arm1 !hale saatlerinden blr saat evvel &embe günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Sat•nalma komisyor.unda :Y
9

, 

ait oldugu komi.syona vermeleri. Evsaf ve ~artnameleri Ankara, istanbul Lv. cakh.r. Taliplerin kat'l teminatlarile belli vaki.tte komisyona ge1rnele:~g5) 
Amirlikleri sabnalma komlsyonlarmda da gôrülür. (1132· 
Cinsi Miktan Tutar1 Teminat1 Thale gün, saat ve mahalll. 

kilo lira lira 

Plrinç 58,500 16,380 
Bulgur 39,000 8,580 
Bugdaydan UJ1 i1 ali 1,000,000 

1228,50 
643,50 

2738 

13/10/941 16 Mara~ 
11 c c 11 JVIaras 
17 c c 15 Baklkesir. 

(l 142-8650) 

~ara civannda 21,149 lira 50 kuru~ ~ bedelli lnsaat ~ pazarllk-

pot' 
Bebcr metresine tabinin edilen fiati 125 kuru$ olan 500,000 metreo1fll9' 

tatif \adlr bei.i pazarhk.la ~atin J.lma '"ktir. 100,000 metreden a~'1~1 g~!'lil 
mak üzere ayr1 ayrl tekhfler de kabul cdllir. Îh'\lesi 1/10/941 çars11ni~:r. f~ 
saat 10,30 da Ankarada M.M. V. Satm~lma komisyonunda yap1Jaci11< 1 pel 
liplerin ,f'klit edecekleri miktar üzerinden kamm1 kat'1 teminatlarl e}lriit'• 
vaklrte komisyona l[elmeleri. sartnamesl 3125 kuru$a komis!ond3~8) 


