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GÜNLOK SIYASl HALK GAZETESI 

BÜYÜK TÜRK AMiRALi 
Alman tebligi 

iMHA 
harbi niha 
yetlendi Barbarosun H atirasi An il di 

0 

'- . ' 
........... "1'(" ,.t ........ . .. ' 

Moskovada 

"'L. 

_... .. . .,... 
Dünkü ihtüalde kahraman torunlan Barbarosun türbesi onünde geçit resminde 

.. ...,,. .... ...... . 

--.., ,; Esir miktari 
665 bin 

. ••'"'"~ ... .._..,,,, .. "' 

Tarihin hiç kay
detmedigi bir 

zafer kazanlld1 
-o 

Moskovada yan 
g1nlar ç1kar1ld1 
Führerin umumî Jrnrargâhin • 

dan: 27 (A.A.) - Alman ordulan 
Ba§kumandanhgmm teblig1: 

Hususi teblig ile de bitdiri!digi 
veçhlle Kiyef büyük rnuhare~si 
bitm§lir. Gcn~ bir saha ü2erinde 
çifte çern'bcrlerne harekctile Din • 
yeperin müdafaasmm tesirsiz b1 • 

Bahriye Naz1n Knoks 

rakilrnasma ve en küçük Sovyet 
te~kkülünün çcmbcr d1§1Da kaç • 
masma rneydan vermeden b~ 
Sovyet ordusunun imhasma mu • 
vaffakiyet elvenni§tir. 
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F 1 AT I 
Heryerde 

3 
Son Teleraf Matbau1nda Ba11hr· Kuruttur 

'"----------------:.:.-------J 

~ark el'phesinden TCsimlcr: l§gal cdiien llir mmlakada 
askcrleri blr Sovyet askerini esir ediyor 

A Iman 

Bugün Amerika murah
ha11 Harriman, /ngiliz 
murahhasi Beoverbrook 
MoakovaJadirlar. Molo
tol Yolda1in riyaaetinde 
eaki Hariciye Komiseri 
Litvinol'un da Jahil oldu
it• Ras hey'eti Je mÜ%a
kerelere iftirake ha:nrJir. 

Amiralin Be~ikta§taki türbesi 
onünde büyük merasim yap1ld1 
Büyük Tilrk Amirali Bad>ar05llll 

baçll donanmaya k~ Preveze za. 

fcrini kaunarak denizlerde Türk 
bayrag1ru eri§ilmez bir iktidara 
yükseltisinin -403 üncü yùdënümü 
m ünasebetilc dün §ehrimizde par. 
lak bir tOren yapùmi§br. 

geçen bu merasim, bütün dcni.z ve 
kara nakil vaSitalsnnm, resmî ve 
hususî binalarm bayraklarla dona. 
hlmas1 dolayisile âdetâ gün dogar. 
lœn ba§laml§h. 

8itarafl1k Kara ve hava muharebe kuv • 
vetlerinin Slk1 bi r i§bir ligi ile ta • ~'-,.,,,..,,.,,,..,......,,,,,,,,.,,,.,.,,.._......,,,.-....,,.,,,,,,,.,..,.,.====..,,.........,..==,,.. 

kanununun (Dev~m1 3 üncil sayfMla) - F '*" · = - n ~ .... ._, .. .,,.. , ....... · CepheDerc!le Vazlyet 
ilgas1n1 istiyor ~~ -- -'""""""~~= ......... =--o; ........ ====--

Y azan: Prof· $ükrü Baban 

fF:::!.. eçen on bir Agustos tari.. 
~ hinde l'rens Ofals zirbh • 

smd11n yollanan Ruzvelt • 
ÇiirçiJ mesaj1 ile l\Ioskovada top • 
lann1as1 Anglo • Sak~onlarcn iste· 
btn konfcrans, uzun tereddüt ve 
~onu~mnltll'dnn sonra Rus bükû • 
Illet mcrkczinde nibayet açtlmak 
&~fhasina glrmi§lir. Bugün Arne '. 
'•ka murahbasi Jiarriman, Îngiliz 
iUral1hasi Beoverbrook l\Ioskova· 

adll!ar. l\lulotof Yolda~n riya • 
'~!inde cski Hariciye Jfomiseri 
~1tviuorun da dahil oldngu Ros 
h 'Y'eti do müzakerelcre i~tirake 

az1rd1r. 
k Bu toplantm1n Rusya îçin bu 
adar mühim anlarda, ~ir buçuk, 

ly kadar gecikmesiniu sebebi A • t 
lllerika ile Büyük Britanya ara • 
1'nda yardmun esnslan hakkmda 
~iizakerclerin u"amast olmu~tur. 

çlü konfernns âdeta iki safbah 
Ve rnütekaddim bir ikiler konfc • 
;ansi ile ba ·lamlljhr. Amerika de. 
tgesj iki bafta kadar Londrada 

1 
nglJiz kabinesile temaslarda bu • 
Unrnu~tur. Ruslara yaptlacak mu. 

•vencHn tamam1n1 Amerikaya b1· 
t~krnak veya ingiltero ile feda • 
liitrhih pa)·la§mak meselesi ikinci j 
~k kabul edihnek suretile yani 1 
8~ngtonun noktai nazarma uy • 

tu.n olarak hallodilmi§lir. 
lngilterede artlan tank ha1tas1 

~buna benze; tczahürler bu iti • 
111 birer tabiî neticesidir. 

d' Arnerika kaynaklarmm bildir · 
•lderine giire Rusyaya ve alelû • 

i"m Nazl•m ile mücadele cden 
d evJetJerc, Çin dahil, ynptlncak 
estokJcme gelccrk scneden iliba. 

~en hissolunur bir h1z alacak, fa • 
•t i.bur vil tam veriruini ve mcy· 

Va , 
•1n1 verecektir. 

l i'okat bu, dcmck degildir ki: o 
an1a11n kadar KmlordU\ a hiç mu. 

'vc 
11

• llct ynp1lm1yacakhr. Daha ~im. 

1
.•don sembolik mahiycUe ingiliz 
"YYareleri Leningrad müdafaasi. 

na · • · 
y 

1 
•~ltrake ba~lann~lardir. Iran 

d \'' aç11rn1§hr. Kafka•yadn mU • 
t ~•a zarureti hast! olursa genc • 

1 
~ Vanct kun·etlerilc bn kar • 

1 ~ ••na keyfiyetine yardlm edccck. 

1
1~, Arnerika da gerek Vladivos · 
h~ a gerck irana bir takim mü • 

" 11rnat h al · " .1 \"c arp m zemcs1 gl>ll .. 
qerlll , b 
g •ge 3§lam1§hr. Fakat ~ura • 
• tn, Ïlira( etmek Iâztm gclir ki 
b ~nferano kararile konferansin 
.: lamas1 arastnda o kadnr çok U• 

au lt•cmi~tir ki Rusyada vaziyet 
(Denmi 3 tlllcil sarlMll>l 

Saat sekizden ttiib3ren ibüyük 
Amiralin B~i.kt~llaki tütbesi O. 
nün® t~}anmaya ba§llyan k.ala.. 

(Devaau S üncü sa:rfacla) 

Ruzvelt yenibir Amh·aline gore: : Alman • Sovyet har-
mesaj ne,ret~i :A tl a nt i k .~: binde yeni inki§aflar 

\,te V8Ziyet:F, Cenup cephesinde A;:an taarruzlari hedef. 

Millî bir bayram ha""1Sl içi.ndc 

t 

ALMANYA ij 

Bulgaristani 1 
Muhakkak har , 

1 1 

: be sokacakm1~ l 
/ngi/terenin lerinc ula~acak derecede inki~af etn1i§tir 

a/eghinedir Yazan: Emekli Kurmay Sut a11. B. 
2' , A. LMAN • SoVJ'('l œphesinde \kmda Finler Svir nclrri boyuna 

:;~~/~ ' Bahrdan vapur mik umumi manzara §Udur: Mer- yana~ml~ bulunuyor!ar. Kareli 
s:';'.!i ~ kezdc Sovyetler taanuz, Alman.. bcrzahmda ciddî bir harcket gi:is-

tan büyük bir ye· ~ Jar müdafaa halinde, cenahlarda termemifï!erdir. Finlcr arhk ana. 

kûna balig oluyor ~ Almanlar taarruz ve $o\'ye tlcr mü. va'an hududunu gcçmi§knlir. 
Londraya gore 
Bul garistan barbe dafaa vaziyetinde. Leningrad ctrafmda birinci ·Al. 

. girecek olursa VB§ington 27 (A.A.) - Dün l;)imal cenah.ta Ladoga gi:i1ü ~ar- (Devam1 4 üncii sayfadn) 
/, 

1 
meb'usan mEclisinin deniz encü • 

\ • · meninde ~yanatta bulunan Ami. 

i HIÇ blr k8Z8RC f8- .1 .. _ Albay .l\noks .rai stark Atlanti:kde halihaz1rdak.i 

1 l 
1 l vaziyeti izah ctm~tir. Bu variyet 

ta yada ekme. 1 m1"n edem1"yecekt1"r Va~ngton, 27 (A.A.) - .Ameri.. Amirale gore 1ngilterenin Iehinde 
ka Bahriye Nazin Albay Knoks degildir. 

ltalyan Ba§vekili Mussolini 

g.., e Vesika USUIÜ Lon.dra 27 (A A) _ Bulgarista. lkaitahk Tiearet me.:muasmda yaz Amiral, Amerikan dC!llanmasi 
' . . . (DeVUIU s llQ•ü S&yf~) (DeVUIU s ÜllCÜ p:rf&da) 

nm vaziye!i hakkmda yeni b11 ha-

Musolininin ri y as e• 
tinde toplanan na
z1rlar meclisince 

--o>--

BütUn memlekete 
tetmil edildl 

Roma, 27 (A.A.) - Mussolini • 
nin riyaseh altmda toplanan Na • 
z1rlar Meclisi, geçen aylarda rnü -
teaddit vilâyetlerde ihdas olunan 
ekmek vcsika usulünün birinci 
ilkte§rinden itibaren bütün Ital • 
yaya te~miline karar ·verrni~tir. 

-

ber ahnamanu§llr. Ahnanyanm 
anu ettigi t>akdirde, Bulgaristanda 
Ruslara ka~1 duyulan sempatiloe. 

(Devami S üncil sayfada) 

.,, • r. "'"""'"• .. ... • ......... • ,,.., .... ., 

Bohemya ve Mc· · 
ravya umumi valisi 

Bulin, 27 (A.A.) - Alman res
mî ajaru:1, Bohemya ve Moravya 

umumî valisi Baron Kont iNcu· 
reth'm kendi talebi üxerine vazi. 
!esind~n <l.ffedildigini ve Alrnan 
S. S. k1t'alan Jideri Hedrich'in ve- I 
kâlcten bu vazifeye tayin edilmi~ 
oldugunu bi1dirrnektcdlr. 

Sagl1k i§leri için 10 
senelik bir program 

~----~ .. ,~-~----
Memleketin bir çok yerlerinde yeniden has
taneler, dogum evlcri ve dispanserlcr açilacak 

Ankara 27 (ikdam Muhabirin • lere scvkctmi§ bulunmaklad1r. Bu 
den) _ S!hhat ve içtimaî Muave- ilk çah§rna ncticelendikten sonra 
net Vekâlcti, rnemlekettcki saghk programm kanun !jekline sokul · 
vc içtimaî yardrm te§kilât ve ku • mas1 için icap cdcn hazll'hklara 
rumlarmm gen~letilmesi ve tekà. ba~lanacakt1r. 
mülü için 75 milyon lirahk on >e- Projede, memleketin 'bir ç.ok 
ne t' zerinc tcsis edilmi§ olan bir yerlerinde yeniden hastahaneler, 
çall§ma program1 hazll'hyarak dogu· m evleri, dispanserler açù • - _ - _ 
Ba~vekâlete sunmu~tur. l Ba~vekâlet rnülalealan almmak masm1 icap ettiren hükümler bu • Atla11tikto hava taarruzlarma ka?1• baznolan~ 
üzere bu pr(\jeyi alâkadar daire • hUlJllaktadU", Jlt1111la seyred.e11 blr gemi1 

toplarm TU11ayes' 

Sovyet tebligi 

Budienni 
ihata edilen 

kitalarin 
Dortte üçünü kurtard1 

Leningratta harp 
-o--

~ehre 12 km. mesa· 
f ede cereyan ediyor 

Vavel 
lranda 

Sovget ku
mandani ile 
gorü~ecek 

Londra 27 (A.A.) - Gene
ral Wavcll'in Londradan Hin •. 
distana avdeti ~1rasmda iran. 

Mœlwva, 27 (A.A.) - Dün gece daki Sovyet k1t'alan kurnan. 
NC§rediloeu Sovyct tebllgind-e 26 dam ile gtirü§mek üzere Tah· 

l 
Eylûlde bütün ce~ede, ~'."1'1J'e. :ran'1 ziyaret edecel';i bildi 
,bclerin dc'iam ett1g1 b1ld.il'llmek· 1 rilmektcdir, 

tedir. ~·~=-=------~· """""'"""""""'~"" (Devamt S üncli sa:rloM!a) ~ 

··r1ii arele iUi-, 
~-.. ,.., • ,,,, 

Say1n Komutan, vatanda~lar1 
fedakâr olmaga davet ediyor 

,,,,., . ..,... ,,, ..... .......... 
Sahte hüviyetle ihbar yapanlar1n bu hare· 
ketleri vatanî bir yard1m ve hizmet degildir 

Sarih adresslz ve lmumz mek!uplar 1 g-erekli muameleye tev=ülrlen evvel 
üzerlne hiç bir muamelc yaptlm1ya.. yap1lao husust a1-ntr.alarla anlo.~11mak .. 
cati evvelce Wn edilmi~en yine bir ta olduiu.'ldan bunla.r da yd·Ulip ahl• 
kisim iroz.astz mektuplar gelmekte ve maktadlr. 
bittabl y1rtù1p ablmaktad1r. Adresll Her ikl ta.-zda y8%llan mektuplaid~ 
_ inuah U;tida ~ekllnde pullu olarak da vatanl birer borç ve va;tlle ya;o:ldt• 

.. &elcn bir ktslm mektuplarm da adres &i ehemmlyetle yaz1lrr.aklad1r. Fakat 
. jve im7.alarunn uydurma ve sahte ol- htiviyetinj gôstt'rmtk ct~~1·-~t;ni hai2 o! • 
1 pulu, ge1en adresll mekluplar ilzerine (Dcvauu S '!Jl•" -ril4> J 
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azr am met 
---VE---

ÏSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÎ 
c-~Yazan : - z 1 y - A -!j A K i R ) 
- Yà Resulûllah! . Ben, h1ç scnin seniz, sizden zorla alirlar. 

emrine muhaltf harel<et ede:: mL Dedi. 
yim? .. Fakat, ne yapayim? Hücu. Selâfe, yaptig1 muhalefetin bey. 
ma man:z kaldim. Müda!aaya hude oldugunu anlad1. Anahtar -
mecbur oldum. lari vermege mecbur kald1. 

Diye, cevap verdi. Osman, anahtarlari getirip Re. 
Rcsulü Ekrem Efendimiz, fazla sulü Ekrem Efendimize \•erdi, 

bir ~ey siiylemiyerek yoluna de - 0 sirada (Abbas), Fahri kâinat 
vam etti. Hacun mevkiindc yük • E~endimize yakl~arak: 

sek bir yere kurulmu~ olan çadt - - Yâ Resulûllâh!.. Zemzem ku
rmin ëinünde, devesinden indi. Se. yusunun (Sekayet) [l]hakk.m 
nelerdenbcri hasret çektigi mem .. bana verdigin gibi, Kâbenin mu _ 
leketine gôz gezdirdi. Kalbi me - hafLZhgm1 da bana b~h~t. Anah
serretle dolan.k çad ra gir:di. Toz. tarlan bana ver. 
lara garke>lan elbiselerini dcgi~ • Dedi. 
tirdi S1cak su ile yikanarak te • Resulü Ekrem Efendimiz, sükût 
mizlendi. Z1rh \'e migferini giydi. etti. Hiç cevap vermedcn, kep1y1 
Devesine hindi. Sagmda (Ebu B _ 
kir), solunda (Esseyyit bin Hazir) anahtarla açarak Kâ'beye girdi. 

Ve o zaman; 
\'e yanmda (Bilâl bin Rayah) ile 
(Osman bin Talha) aldugu haJ.dc (Înnallâhe ye'mürüküm en te _ 
çad~rdan hareket etti. (Mehmet uddulemânâte ilâ ehlihâ ... ) 
bin :vJ:üslime), ëindcn gidiyor ve Âyeti kerimesi nüzul etti. Bu â-

• 

Aglayan mümeyizler 1 vay s fer 
---------- -S!mlll -----------Bizim bildig1mi.:, imtihanlarda 

tale'Jc s.k!11r, talebe uzül:.ir tale -
be mi~net vah. of çeker, h~ttâ a.

1

Bebek Edirnekap1 ve Yedikule 
lebe aglar. Halbuki musiki imti - ' 
haninda talebe çahp sëiylüyor; gü. hatlar1nda ya - d. ·1· 
rnp oynuyor; rnümeyïzler ise al·. c r1ya ID lfl 1yor 
lar, oflar çekerek kâh hazin ha . . . . . .. .. 
Zl. k"h h" .. h" .. .,, Trann;ay 1aylarm.11 'l.'e a:·~baiar-1 Cm~nonu Bebek hatlarmda sefer 
. n, a un_1 ur ungur aguyor -1 1 1 n • b , , -
larm1§! .. Ne ho~, ne güzel, ne ta • a i:ia .z~menin otu.n.ama.anm ler yanyanya azalhlacakhr. 

d d · t'h d . . 
1 

· ~ temm içm baz1 lramvay haLannda Hâlc:n bu hatlarda günd<! 30 de-1n an yenmez im 1 an eg1 m1. f 
1 

. . ' 
F kat il l -1 . 1 se er er:n tahdit olunmas1 karar- ia sefer i.cra olunmaktadir. a zava 1 ar, ag amasm ar 1 t 1 1 da 111! yaps:nlar sanki? Meselâ 11~ m ml.§ ir. Seferler günde 15 e indüilecek. 

dünkü gazetelerden birinin yaz _ . Bu cü.mJ.eden olmak ~zerc Sirlœ. t~~· $irlœti Hayriye idaresi Ki:ip
d1g1 gibi, imtihan odasmd:::n içe • ~1. • Ed1n:ckap.1 ve E? 1meJ.:ap1 _ ru - Behck arasmd.a .ka!i1hkh ola
riye en me§hur kemancilardan bi- u1rkec1, S1rkec1 - Yed1kule ve Y c· rc1k va pur seferl€rtm buna mu ka- • 
ri ile en m~hur .okuyuculardan <iikule - S:r.keci, ::' ::bek '. Eminonü, lil mühim miktarda artt1racak.tir. 

ve gayet yamk ses!i bir bayan gi.. 
riyor ve kemamn içli bir taksi -
min:len sonra, beste itibarile, ger. 
çekten yürekler s1zlatan §U pek 
nazlJ, pek nazenin, §ark1y1 luttu -
ruyorlar: 

•Agla ey dil, agla durma haline!. 
·Gelin de §imdi bu manzara kar. 

~1smda mümE:yiz ohm da aglama -
ym bakahm! . 

Üsküdar mey
dan1n1n asfalt1 

Kas1mpa~a-Has1 
koy caddesi 

Belediyeye 173 hi? ;Kafesçi Bekir camii de 
liraya mal olacak k1smen yola ahnacak 

Ü küdar mev<la:unm asfalta tah Kas1mpa~a ile Haskoy arasmda 
Bundan sonra yinc en me~hur . . '! . . 

emanetleri, udilerden, biri ile yine en me~hur vil olunmas1 l§me ait son muamele- yem açilmakta olan yeni büyük 
okuyuculardan baygm sesli biri 

1 

ler dün ikmal <>lunm~tur. caddenm lnijaatma dE:vam .olun -1 
Resulü Ekrem Efcndimizin bin _ yct:n ir.ii.nâyi §~rifi; 
mii: oldugu devenin yularm1 çeki. (Allah, emrcdiyor. 
yordu. chline "'er.) 

Resulü Ekrcm Efendimiz, hem DemektL damhyCl'l' ve onlor da pek yürek • Meydamn asfalt kaplanmas1 i§i-
maktadir. Vah ve Beled1ye> Reisi 

yoluna devam ediyor ve hem de, Resulü .Ekrem Efendimiz der • 
ruhlara kadar tesir eden ta th ve 1 hal ba~1m çevirdi. Kapmm onün -
h::ùâvetli bir sesle: 1· de duranlara giiz gezdirdi. Bunla • 

Lûtfi Kirdar evvelki gün in~aat 
ten gclme bir taksimden sonra ye- ne 73 btn lira sarfolunacakt1r. Bu.. mah3lline giderek buradaki faali-
ni mahur ~rk1larm en kalbe do. 1 radaki tretuvar ve kaldmmlar : yeti tetkik etmi~lir. Yeni yolun 
kunan, en yürek parahyanlarm • cMozayik parke. ile süslü bir ~- l güzergâhmda bulunan Kafosci Be
dan: kilde in§a 0Lunacaktard1r. 1 kirefendi camiinin bir kism1 da 

(innâ fetahnâleke fethan mübi. rm arasmda bulunan Osman bin 
nâ ... ) suresini okuyordu. Talhaya ~ret edip yanma çag1ra. 

Art1k Mekkede, mukavemet c- rak, anahtarlan ona iade elti. 
decek hiç bir kuvvet kalmami§h. Resulü Ekrem Efendirdz, Kâ • 
Rcsulü EK"rem Efendimiz, devesi. be kap1sm.n kanatlarm1 açarak i
n~ gaye: â.he.:te yürliterek Kâbe • çeri girdigi zarnan, Mekkeniri hü. 
nm. ~anmme kadar. y~kla§h. De - 1 tün âyan, e~raf v~ rüesasi da or~-

cRuhum bir türbedir ki gelen Tretuvar ve kaldinmlara da 60 y1kllarak yol geni~letilecektir. 
aglar, giden aglar!• b in .. lira harcedilecektir. Bu suret. , Camiin diger k1sm1 esash bir §e • 

· $arktSma ba~hyorlar. Haydi ba- le Usküdar rneydanmm tanzimi isi 1 kildc lamir olunacaktir. 
kahm, aglamay:n da giireyim si - belediyeye 1 n bin liraya malol~-
zi! Bu vaziyet kar§Ismda aglama. caktir. Kad1koyünde yeniden 
mak için insanm yüregi ta§ oL yap1lacak yollar 
mali! Millî Müdafaa Vekili Kadikëiyünde cSëgütlüç~~me. 

Daha sonra bir neyzen, yahut ,ehrimize geldi deki yollarm yen;den i~a olunma-
bir tanburî ile yine sesi canlar ya. Millî '.Müdafaa Vekili Saffet A. s1 kararla~lmlm1shr 

ves1 ile avluya g1rd1. Do:!ruca R i· 11 E 
(H 

. d) . .. .. . , ya toplanm1~1ar.. esu u ah _ 
acen esvc m onur.t> g1dcrei<: 

elindeki kamç1y1 bu mukaddes ta. f!'ndimizin, kendi haklarmda ve -
§a temas ettirdi. Ve yüksek sesi recegi hükmü bt'l:it>mektelcrdi. 
ilC' tckbir getirdi. Fahri kâinat Efendimiz, bunla. kan bir ba~ka bayan, hicazm en rikan dün sabahki ekspresle An - Bu in~ata 24 bin lira harcana

nefîs ve nefîs oldugu kadar hazin karadan ~ehrimize gelmi,,tir, Saf-, cakt.1.r .. B. clic. diye .. Daim.î E.ncümeni 
Bu tckbir cssi, bütün mümin - • lere \'.(' bü!ün orduya sirayet ctti. 

1 
<Of'rnm1 '\'ar) §ark1lar.ndan bi.rine geçiyorlar: fet Ankan Haydarpa§a 1stasyo _ bugun 1§1 b1r muteahh1de 1hal ecle-

ra hitap etti: 

Binlercc ve binlcrce ag1zdan tek _ • 
•Firâkmla gé:izüm, günlùm kan nunda !darei Ôrfiye Komutam A.! cc·ktir. 

rar cd.!en tekbir sadalari bir de. [1] Kabede hactlara zemzem aglar!• li Riza Artunkal, istanbul Komu. $ b d b d ta . 
' d • t k d B \'az1'fe•:1' Ne yalan sëiyllye.vim, sonbaha - tan1 General 1·sl1ak A,~1·, va11· ve 1 · e za. e attn a mir 

n i dalg;,s1 gibi Mckke semalanr.. suyu .agi an sa 3 11', u , - - .,, d l k dd 1 
1 k b rt 1 d (Devam1 4 iiocü sayfada) 1 Belnd1'ye RelSl· . Lu" tf1' K1rdar i'le as- e l ece ca e er da yük,:;eldi. Heybet ve au.met _ a nn 1 ar e§ra_ an say1 1r 1. "' 

1 
C
========================-====c= kerî ve mùlkî erkân tarafmdan Çehzadeba~mdaki cEvliyaç-ele-le yükselen te tbir se~leri, l\lù • bi• ve cÎskcndert ca<ldelerinin ta-

k · b"l- ·· 'kl · · t· t , kar§Üanm1§hr. ·el!m u un rr.~~T. erm1 1lre - (' , mir ohmmas1 kararl8.§linlm1~'.1r. 

mi ti. l &IALJKE .. ' LERDE vc POLI STE J Bütün ilkmektepler Lâstik tev:ziatma yarm 
sabab bqlamyor 

Resulü Ekrer11 Efendimiz, Kâ - " l"I H' 

beyi tavaf ettiktl'n sonra, deve - \,,,----------------------------
sinden indi. (Bcytullah) l putlar -
dan temizlC'mek için ag1r agir, Kâ. 
be binasma d.ogru ilerledi. 

0 s1rada Kâbeùe üç yüz altm1~ 
adet put bulunuyordu. Ve bunla. 
r·n en mühimlerini de (Hebel -
Esâf • Naile) ismindeki büyük 
putlar te§kil ediyordu. 

Resulûllah Efendimiz Kâbenin 
ënünde durarak, binamn anah -
tarlarim muhafazaya memur o • 
!an (Selâfe bin Saad) a haber gôn· 
dercrek anahtarlan istedi. Bu ih
tiyar adam, (Uhud) muharebe -
sinde, iki cvlâdm1 kaybelmi ti. 
Torunu Osman bin Tailla ise, i 

Mühim bir müessesenin mümes
sili k1yaf etine g ire n doland1r1c1 

~------~ll!ml--------

Me zkûr müesseseye ait sa h te makbuzlar 
tanzim ederek 600 lira a 11 r ken yakaland1 
!stiklâl cadde&.nde cHayri bey• 1 y1 ahrken cürmü me~hut iha1inde 

aprl1manmda oturan Manast1rh yakalanm~tir. 
Abdurrahman admda birisi, Ayaz, ~'iahtekâr dolanrlmc1 yakalandi
pa§ada cistanbul palas• ta oturan ~m1 ~nlaymca, makbuzu yutm~k 

d .. h d' . Bek! Ozden'e l istemt:;se c1'e :buna meyd.an ver1L. ma en mu en 151 r . t' 
müracaat ederek kendisinin mü. mem~ ir. 

yarm aç1hyor 
Yann sabahtan itibaren t.ekmil 

resmî, hususî ve annhk ilk.okullart 
941 • 9-12 y11i bedrisat~a bll§hya. 
ca.klard.1r. Bu y1lda baz1 resmî il.k.
okullarda geçen y1Ilarda ol<lugu 
gi-bi çifte tedrisat yapilac!!.kl1r. 

Koy enstitülerine muallim 
Maarif Vekâleti koy enst1tülerin 

aen iyi dereeede mezun ol.1cak ta. 
!ebeler arasmda, liyakati gèirül'!n. 
Ierin enstitü . .müdürlükleri tar1-
fmdan seçilmck suretile, kiiy ens
titülerinc ôgretmen t>larak tayin e. 
ciilmelerine karar vermi§tir. 

istanbun vilâyeti ~e müdürlü. 
~ü lâstik tevziatma yann sabah. 
tan itLbaren b3.§hyacaktlr. Tevz1at 
listeleri tamamen tespit edilm~ ve 
müracaa cdenlerin muamelelcrine 

. ba~lanm~tir. 
1 Îlk par~i 300 ve ikinci parti. de 

500 otomobil lâstigi t.evz.i edilecek.. 
tir. 

halya ile ticaretimiz 
italyadan ~hrmi.z.e .bir miktar 

mal gelmi~tir. Bu mallar meyanm
fa deri sanayiinde kullamlan ;:;ir. 

mk, makine yedek aksam1, raàyo 
Karabük fabrikasmda yeni aksam1 !. eloekt1ü malzemesi vesa. 
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TRAKYA 
GÜMRÜGÜ 

Ba, müdür tet· 
kiklerini bitirdi 

Gümrük Î§leri yeni 
§ekilde tanzim 

edilecek 
istanbul Gümrükler BB§ -

müdürü Medhi Adakan Tralt
yada yaptigt tetkikleri ikmal 
cderc.k §ehrimize dorunü~ \'e 
tetkikatuun neticesini bir ra. 
porla Gümrük ve inhisarlar 
Vckâletine bildirmi§hr. Ba§ -
müdür Avrupa ht.idudu güm
rük ~e§kilâtmda 'bugünün za. 
ruretlerine gi:ire yapllmas1 i. 
cap eden degi§iklileri tcsbit 
etmi§tir. Çünkü malûm ol -
dugu ilzere Avrupa ile mü -
nakalât §Ül'dilik yeni bir §e
kilde kamyonlarla yapllmak. 
tad1r. Gümrük muameleleri 
de bu ~ekle gèire tanzim edi • 
lecektir. 

\. J 

Hayvan hasta .. 
nesi geni~liyor 

-o--

BelediY,e burada yeni 
bir bina yaphracak 

f FIKiRLER ( 

Mi 1yar1 a r müca -
delesini h.angi b 1 o k 

kazanacak? 
Yazan: Hâmit Nuri Irmak 

naan çüncü yilmda dcvam e-. 
~ den, hangi scnenin, hang1 

aymda bitecegi belli ol • 
m1yan harp, dünya milletlerini 
i>loklara ay1rd1. 

Yalmz Ïngilterenin, Uzak Asya 
ile Airikada, Okyanus adalarmda. 
ki müstcmlekelcri, dominyonlarla 
birlikte 40,000,000 kilomere mu • 

· rabba1 arazide ya§llyan 800,000,000 
miktanna varan nüfusu ile Rus • 
yanm 200,000,000 halk1, maoevi 
ccphcde tamamen, maddî sahada 
k1smen harp ve mücadelc, müda • 
Caa halindedirler. Bu bloka müza. 
hir, miicadelcye fiilcn i~tiraki bek
leocn 130,000,0'/'l milycn nüfuslu 
Birle~ik Amcrikay1 bu mil.tara i
lâve cdince, 1,130,000,000 insan 
kütlesinin bilkuvve \'e bilfiil mÜC· 

temian mücadcleyc müttchiden 
i~tirak eylediklerini 1ml:mz. 

Buna mukabil Orta Avrupa hlo
kunu te§kil eden 300.000 kilomct
rc murabba1 arazi:ye sahip 
t:i,000,0l"l nüfuslu Ccrmen vey:i 
AlmanL ·a 45,000,000 nüfuslu i -
talya taarruz halindedirlcr. Bll 
blok, 650,000,000 kilomctrc murab· 
ba1 arazidc ya§ayan 40,QOO,OOO oÜ· 
fusu te§kil cden Yunan, Yt:gos • 
la\•ya, Bulgaristan, Romanya, Ar· 
navudluk hlolmnu i~gal, istili!, i~· 

tirak tarzlarilc kcntlbino bagla • 
m1lihr. 

Orta Avrupa bloku diye goste. 

Belediye Reisligi Fatihtek.i hay- rebllccegimiz Polonya, Çekoslo • 
van hastahanesini geni§letmcgi vak~·a, Macaristan, A\'usturya da· 
kararla~t:rm1~hr. Bu maksatla hi 70,000,000 kadar tutan niifusilc 
haslahanenin yanmda yeni bir bi. Ccrmen bloku taraftndan ya isti • 
na in~a olun::icakhr. Müessesenin 

1 

lâ olunmu~ •. yahut iJhak, mdava. 
baytar ve mustahdem kadrosu da at suretlerile barbe btirak ettiril· 
geni.sletilecektir. • · t' F" 1· d' • 1 • nu~ tr. m an 1ya, Norvc<:, Ho :in· 

Otobüslerin yeni sefer 'da, Fransa, Danimarka gibi 
tarifeleri 80 000.000 niiCusa ynkl:i§an mil • 

Otob'islerin yeni hareket tarife. 
leri dün ak§amdan itibaren tatbik 
mevkiine girmi~ti"r. Yeni tarife • 
Ier Belediye taraf.ndan tasdik e
dilm1~;.: ... Bu vaziyete gore oto _ 
büslerin .veni hareket aaatleri 
§Unlardir: 

Edirnekap1 • t::hangir 

7 -den 10 ve 16 daô 20 ye kadar. 

Sirkeci ~ Rami: 

7 den 10 ve 17 den 21 e kadar. 
Çar~amba - Mecidiyckoy: 
7.15 ten 10,15 e ve 16,30 dan 20 ye 

kadar. 

Taksim • Ydcùz: 

7,30 dan 10 a kadar 
21 e kadar. 

içercnkoy _ Kadikoy: 

ve 17 den 

lctlerle, Ccrmcn blokunun müza • 
hiri ispanyay1, yine onun nüfu -
zuna tâbi isvcç'i, Portekizi de be• 
saphyarak saymam1z, yckûnlan O• 

na gore knydetmemiz imkânlar1 
\'ard1r. 

* Fazla paranm, servetin neticc • 
si zevk ve sefabat, anormal g1dll 
vc hayatla s1hhatleri bozulnn bir 
k1s1m vc mahdut insanlnrla, yok • 
sulluk, sdalet, fcna hayat ~artla • 
cmdan, ifrat dercccdc mesaidcJI 
çe5itli hastahklara tutulanlart 
mezkûr mcmlekeHerde mc\·cut 
haslahanelcr lây1!dle barmdm1 • 
mamakta idi. Üçüncü y1hnC:a de • 
vam edcn harbin hcr mc'l.·simdclJ 
taarruz ve mücadele safhalannda 

lâmiycti kabul etmi~, güzide as -
hap arasma girml ti. 0 s1racla Re. 
: ulü Ekrem Efondimizin yanmda 
bulunmakta idi. 

Osman bin Talha, Resulil Ek -
rem Efendimizin emrini i~itir i~it. 

mez, büyük babasmdan" anahtar -
Jan ahp getirmek için bizzat ko • 
§a ko~a eve itti. Babasmdan a • 
nahtarlan is edi. 

him bir müessesenin rnümessili ol- Bir h1rs1z tevkif edildi 
dugunu, eller:nd~ki ~J ton in~aat Abdi.:rra.hman admda birisi, 
çjvi demirini kendsine satahlecc- muhtelif yerlierùe bir hayli h1rs1z. 
gni soylemi~tir. hk ctmi~. nihay·ct dün yakay1 ele 

Maden müh€n<lisi ka.hui ctm!l. \'Crm~lir. Hirs1z cürmii m~hut 
:mcak demirlerin tutan ohm 52JO be:iinai sulh ceza mahkemcsince 
llraya mukabil makbuz istcm~tir. l sorgusunu müteak~p tcvkif olun

Abdùrrahman bunun üzerme, 1 mU§t.ur. 

baZI În§aat ire P:'"lm~tir. 
Karabük demir ve çclik fabrika· Diger taraftan Îtalyadan bir çok 

lanm muhtemel fl'yezanlardan firm.alar mern eketimizden bir Ç'Ok 
t leplerde bulunmaktad)rlar. 

korumak icin viicude getirilmi~ 
olan tesisatm 1slâh ve tevsiine ka. Zincirleme dikit makinesi 

1 

nc~rolunan rcsmî tebliglcrdeki o· 
içerenkoyden 6,50 den, 11,50 ye lüler hariç, y&rahlan, sakatlannll 

ve 15,30 da'.' 19,20 ye kadar. Ka - lan hesap cdcrsek, milyenlara va• 
d1küyden Içerenkoye: 7,30 dan ran yekûrt. karsismda kalrnz ,.e 
12,15, ve 16,10 dan 19,58 e kadar. diyebiliriz ki, t;yyare, top bom • 

Sirkœ:de Reklâm matibansma mü. Bir kasap et yerine 
racaat ederek mezkûr müeS5escnin 

rar verilmi~ir. ilk olarak evvel - ihtikân 
ce in!ia edilmi!i olan büyük :;eddin Fiat murakabe te~ilâti, dun 
takviyesi için Hâve baz1 k1S1mlar 1 zincirleme suretile yaptlan bir ma
in~a edilecektir. Bu ilâveler i\in kine ihtikàn tespit etmi~rerdir. 
197 bi lirahk tahsisat aynlml!i • Kosti Aristerhan isminde bi·ris' 

Kocamustafapa§a - Sirkeci: balarilc, mermilcrle harap olnn 
Kocamustafap~adan: 7,35 _ say1siz ~ehirlerde, kasahalarda, 

10,30 ve 16.30 dan 21,30, Sirkeci. koylerdeki miitebaki binalar bircr 
den: 7,30 dan 10,30 ve 14,30 dan hastahane haline gelmi§lcrdir, 

· parmaklarmt doirad1 makbuzlarmdan yaptmnJ~ v-e mü- t I
. n t .. .. .. d k' ay içind.. m~terisine 190 liradan 'bir di.kil' 

21,10 a kadar. * 
Sclâfe, bu talepten müteessir o. 

larak: hürci.iye de sahte bir mühür kaz. e~llde Halâskârgazi ead.desinde 
dirarak sahte makbuzu doldur- 294 numarada kasaphk yaipan E. 
mus, mühürü de basm~ maden 1 rliin Ketenci dün dükkânda et ke. 
mühendisine gltm~tir. serken hlçago1 k a z a e n per. 

u-. n~aa. a onumuz e 1 .. . . . .. . 
1-.~·l - ul ktadir makmes1 satmt!ihr. Bu f1attan !jU·f.i 
.,,.. anacag1 um ma · < 1 .. t · · 1· -'·- h 1 •le enen m Il§ en vaz1ye 1 U'Cl' .a. 

Kercsteciler • Eyilp: 

Eyüpten: 6 dan 10,20 
16,30, 21,30, 22, 24. 

Dort senedenberi Çinde harpie 
ugrapn Japonyay1 bu hesaba da· 

ye ve 
hll etmedik. - Oklum!.. Eu anahtarlan biz

den alirlarsa, bir daha vermez -
1er. 

Diye, Osmaru oyalamak istcdi. 
Fakat o~man validesine donerek: 

- Bey'1ude sèizler:e vatc1t yok. 
0 r.nahtar'ar1 güzellikle vermez • 

Ancak maden mühend~i §Üph _ maklarma indirm~tir. Parmak1ar. 

lendiginden daha evvelce vaziy· :ti rl-0/Jranan kasao bzygm bir haldc 
'X>li~ bildirm~ ve dolandmet nu. $i§li çocuk hastahanesine kaldm~ 
maras1 tcspLt edilmi§ olan 600 lira. m1,ti.r. 

Nipnta!i1 Ktz San'at okuluna 
duvar çekilecek 

Yeni in~ olunan cN~nta~1 kiz 
san'at okulu• binasmm etra'•na 
ihata duvar1an çekik!cektir. 

Bu ~ 2200 lira sarfohmacaktir 

murakahe lbürosuna bildirmi~ ve 
yap1lan tah.kikat netiœsinde ibu 
makinenin ehien ele taro dort eL 
dcgi~k suretile fiati yükseltil 
è.igi anl~1hro§hr. Suçlularm hcps1 
adliye~ verilmi§tir. 

Kerestecilerden: 6,45 ten 11,30 a 
ve 16,15, 21,30 ve 22,24 e kadar. 

Takslm - Y enimahaUe: 
Taksimden 7,30. 24, Yenima -

:talleden 7 den 23 e kadar. 

Gozlerim müt~ma.diyen saatte. üzere, onlan evlerinden alacakhm. nkhkla arka taraf ata~mlml.§ ve d1g1mLZ üzere, konsere gittik. 
Yelkovanm harelœa degil, saniye Haltâ bu maksatla, annesi, evi bu- orada kü~ük bukleler Jialinde k1v. Nadire hamm, annemi getirme. 
kadranmm dëinü~ü bile 1bclli ol. lup bulam1yacag1m1 sormu~oo. Sar rilm~ti. y·~imin sebebini sordu, hakikati 
muyoi·. Daimî bir t1ktak, fakat yü. hO§ o1dugum geceyj, sana geçen Mat beya.z yüzünün güzelligi saklad1m ve kaçamak yollat'll sap. -

r Yazan: lRFAN DOGAN l 
rümi.iyen .bir saat' He·p evham. Ko- sefcr yazd.1g1m ~kilde anlatsay- ka~1smda ~ndeler gibi o:dum. hm. Fakat, Hayat, hu §Jekilde ha
lumdaki saatten bir buçuk dakika dim, mu1hakkak ki deli damgasmI Dudaklan; tomurcugundan dt· reketimin mânasm.1 detihal oanlam1li 
geri oldul!unu gorünce derhal a. yapl§lmrd1 degi.J mi? Kisaca, unut- ~an f1rlamak istiyen açlk k1rm1z1 olaoak ki, bir ik~ sëizle bana yar. 

Edebî Roman: 13 
,1 yar ed:yorum. mad1g1m1 sëiyle~ ve bunu .sOy- .bir gülün bükülmi4 yapraklanm d1m etmege çah§tt. •rmœ••a. Annem, bendc:ki bu fevkalâ.deli- lerken de Hayat'm gé:izl-erinin içi. andmyordu. o I{onu~rken büyük bir ku;vet 

Nedense ben hakikî sebebi siiy-1 de, hetnang.i bir erkekteki alelâde ge, yani bütün gün evde kapanma- ne bakmi§tim. Gëizl:ri; karanhk gecelcr~e 1.§ll- elde ediyordum. Eiektrik cereyaru 
~mcdim ve ·b"~ka bl'r ""'. y u.vdura. a!âkadan fazla bit "cyler '-ulundu- ma sevinmiyor degil, fakat tuhafl- Onlan evlerinden aldtg1m za- d1ya b1r ~lk memba1 glb1ydt. 'b· b' S .. .. . ~· _,, ..,.., " l1J Bir a l k . 1 k Id k E ·k' g1 l 1r §ey. usunca, sonuyor, c:::i-
:ak onu ilrna ettim. Saf k.adm ça. gu belli oldugnna gfüe, G:lunl:m o na da girliyor. ' man bendeki sevinci gëir:ncliydîn "areti ~a 1b. ya mz a 

1 
· 1\

1 ~e- 1 küyorum. Konu.,,<:Unca veya!hut 9e. 
?ucak inaniverdi. incelememi~ mid!r? Vakit ge-çsin diye, saçma sapan Sabit, Dünyay1 unulml.1.§lum. Ve .lunsaymdm itr parças.ilna ma i h.u., nimle bir parça alâkadar ohmca, 

On un beni _dü;iünebJeccg''ini ta- iieyler konUJ?uyor, s1k s1k kahve i. 
1 
bu saadet-e mukabil, ertesi gün i.il- un, asavvur arim.1 ve 1s-

Erte.si geceye kadar geçen za- 1 lerimi açma.k için, ,bu büyük flr. tekrar canlanmaga ba~hyorum. 
·rs· b' k na.,ma oluyo " 1 b ,_ dd"t k b · saltan detihal istifade etmeg"e kal:. Konserden en fazla memnun ka-

ma"m burada yazmaga lüzum gëir- •hayyül ettigim zaman, içi.mdc ta. , çiyor, Sigara yak1p kül tahag:na dürüleccgimi soyleselerdi, bir an 
111..yorum ve esasen anlat1lacak ri ·i;z · lr ay " r. i cmeK ll'aKlj"Or \'e tamamen yamp bit. tere u etmeden a ul eder.dim. 

k 
. k n· t d k b bu "d. k~ird1m. lan Hayat't1. 0, salme ile ffiMgul 

n:.ihim b'r ~ey de yok. Çünkü, bü- ycrken ti amyorum, su 1~er. en 1 mesenini kaç dakika silrecegini 1raz o ur u ve en· mu "'"' 
~ün gün e\•de oturdum ve yalmz her yudumda n-efes almak 1ht1ya. lies· p ediyor. Bazùan yan yerde, det zarfmda, ilk def.a girdigirn bu iki üç dakika süren bu ya

1
mz. bult.:.ndugu camanlar, ben de der. 

Hayat'1 dü~ündüm: Acaba diyor. cmda kah; or_um. bazilari da ba~langiçta sonüyor. yerin, bakmaga lüzum gi:irmedi.gim hk esnasmda, tek tbir lœlime konu~ hal kendisini tetkik ediyordum. 
lum. bendeki sevglyi lbir parça Ne tuhaf bir ~y: Hasret kalcl:. St:bebni ari ·orum; At~in tabaga dekoru i~inde, ma.budum useyre madan, bir dilsiz gibi sustum. Ïki gece üstüste onunla, k1sa 
;)Jsun anl!yabiliyor mu? Gcnç ya§- g1m ve ondan blr alâka olm1ya. temasile kâfi niiktarda !hava ala. dald1m. Annesi, •biraz sonra odaya girdi müddetler i.çin de olsa, ibir arada 
11 bir genç gizm herhangi bir er- e~gm1 tahmin ettigim zaman hü- mamasmdan oldugunu anhyorum. Üzerlnde koyiu lâdvert bir e1b.ise ve kahve getirdi. bulunUJ?um 0beni tam mânasUe can. 
-kck kar§ismda bulundugu zaman zün duyuyorum; aksini d~ündü- Ne güzd tccrübe ve vaktt geçir- val'dl. ince beyaz dantelâh yaka. Küçü.cük fincam ·~altmc1ya loandtrm~ti. 
bile bir §eyler umacag1 muhakkak gümdc de içim<Le dol~an sonsuz me u,;ulü dcgil mi? s1, intizamh b~1m, bu lâocivert de· ka.dar bir hayli güçlük çektim. Es. Kon.ser 90nuna kadar aras1ra an 
~1r tlegil mi? Hele Hayat, y~1111n sevinç beni takatsiz b1rak1yor. Ya Nif:ayet, tayin e<lilen saat yak. senin üstünde kiymettar bir hazi. ki zamanm utangaç k1zlan gibiy- nesile ve kendis1le ·bir keç §ey ko. 
.i.cabatmdan daha c:ok ha;;.sas oldu- b.n ona tamamiit> malk olursam la§h ve ha:nrlanarak ç1kt1m. ne halinde tutuvordu. . dim. FinC'an elimde titrivordu. nll.§tuk. 
.tw1a na~aran ve benim d-P vi1?'.1i.m. çild1racak m1Yl.lll aca.ba.?- Bir gece evvel lronll.§lu,gumuz Kumral sa.çla~i. ha.fii bir k>éllba- l Nihayet. kalkti.k ve .~arl3.$hr •. (DevalDI var J 

Muharip memleketlerin gazete • 
lerinln, propaganda servislerinÎ.lll 
resmî, yar1 resmî ajanslarmm sil • 
tunlarmdaki ne,riyah, harp isti.b
salihnm normal tar:r:da devam et• 
tigine, arttmld1gma, gida madde 
lerinin eJde olunanlar1mn kifl 
geldigine, gelecegine dair s0zJerl 
bu vaziyet kar!jismda birer ha.Id • 
kat !'aymakta tereddüdc dü§iifme1' 
tabiidir. 

Dünya tarlhinin kaydetme111i• 
oldugu bu dcrece büyük ve §id • 
detli harpte, gcni~ mücadelede, 
milyarlarca insanlarm, miUetJet 
kütlcsinin bogu§masmda son ,;a • 
fer hangi blokta kalncak? ~üpltt
siz ki kemmiyet, Lyfiyet itibarile 
istihsalâh, imalâh fazla yapnbile~• 
ruhî hallerindeki metaneti bot:U • 
m1yan blokta ... 

-------------
«Çatalçe,me» nakledilece~ 
Beled!ye Reisligi Bostanc1dalc~ 

me§hu1, tarihî .çatalçqmc• ~1 

yol mahzurunun izalesi .için bulu~ 
dugu mahalden ba§ka bir yere ~ 
a;rmay1 kararl~hrm~hr. c;eri ' 
civarda münasip bir mahal aran' 
maktad1r. 

Nakil i§i münasip bir za01anda 
yap1lacakhr. Çe.rmenin ta~l.al'l ';:; 
kitabeleri itina ile sëikülecck, ye 
yerlode aYDl!ll lwrulacaktir. 
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Îrandan donen 
mihver elçileri 

- ·-<>--

Profesor Mebuslar 
--------.. '-~-~---~~ 

Bir k1sm1 Mebusluiu tercih 
et t i k le ri ni b il d ir"d ile r 

tKDAM -----
A!rnan tebligi Oriî là._re Tebligi 

< B"'i lar:if1 1 incl sayfada) (Baf t.afflf1 1 Jucl .,.yrada) 

Bitarafhk Üçlü 
kan1rnunun ilgas1 zas1 

SAYFA-l 

pakt1n im· 
ylldônümü 

hakkuk cttu·ilcn harekàl esnasm • m1yanlari bu yaptlklan vazûelerin 
! a 665 .000 esir al:nmi~tir. 884 t~r.:~, vataol b irer h izmet ve yard.lm kabul f~.<t' ta.rai• t tnci sayfa.da) ---o---

.dilmiyece~I gibi niç bir mevki ve k'Y- d1f:i bir makal<!de b1tarafhk kanu M"h d J t 
3718 top ve sayisiz n .iktarda her neti de olam1yacagmdan bir daha tav_ nunun kaldmlmasiru w b&§II.Ca 1 ver eV e 
ncvi harp malzemcsi i~tinam ve • zihan yazmAkla bu gibl mütereddid d · 11 k' eniz ti<:aret yo an civarmd'3 i k } • d 
1·ahut tahrip edilm~tir. Dü~ma - v_atandaJl armu imanh, azimli ve teda- Amerika dcniz üslerinin kuvvet. mer ez efJD e 
nm yen id en ugrad1g1 zayiat çok kâr olm•ga dô::, t~e~~:· Komutaru lendirilmesini lavsiye etmek~dir. --<>--
yükoektir. Konks diyor ki: B •• b 

Tarihin hiç kaydetmedigi bir Korg. Groenland'i vc !zJ.andayi muvak. U mUl!8Se etle 
muzafferiyel istihsal edilnü~tir. A. R. Artunkal kat 4galimiz büyük iBritanyaya mer&Sl•m y&plldl 

Hava kuvvellerimiz Toul r mm. 
A ln1an l:.iiyük e.lçisi 
ve 474 ki~ilik Almân 
te baas1 Ankarada 
Ankara, 27 {A.A.) - !randan 

k nd k . h . ] "t f b "k Atlant•1kte vaza·yet giden Atlanlik yollannda biZ>e üs. Roma, 27 (A.A.) - (Stefani) ta as1 a i arp ima a a n a • 1 Ier temin etmi<hr. 
Ankara, 27 (ikdam muhabirinden) - ; (istanbul), Fuat Koprülü (Kar.;). 111u. lanni ve Moskov.ada askcri tesi>a. ......, Roma siylllil mah!ili üçlü paktin im· 

Geçen seçimde hem mebus hein de Istan 1 zaffer GOker (Kor.ya). Eeslm Atalay (1Sa4tarafi l tnrt u.,-tada) Gai.aib-c denizinde Ve !ngiliz zasuun blr.i.nci yùdünümünün bua:i.i:D 

Ahnanyaya oonmekte olan Al. 
tnanyanm Tahran •büyük elçüsle 
474 Alman tcbaasindan mürekkep 
kafile bugün hususi hir trenle 
§Chrimi?JC gelmi<jler ve bir saatlik 
bir tevakkuftan oonra buradan 
ayr1lm1r,1ard1r. 

. 1 _,_ J . Alû Kuyucak (Zo ~' b·mbard1man elmi~J~;r. ta fmdan tertip edilen devriye da t ·1te de kl - R bul Oniversitcsinde pro!esOr o au.l.<.(nn (Kütahya), Hazlm n- Fin Kuvvctleri Bir Ada Daha ra ! Guianas1n ng1 re n a Lg1.- oma, Tokyo ve Berllndc mànidar u;. 
mebus veya pro!esorlükten blrini ter- guldakl, Hikmet Bayur (Man15al, Saim Ier sayesinde ngiltereye harp miz limanlar cenubî Amerika yo. renlerle kutland1gm1 ve üç memleket 
clh etmeleri muvahk gorülmü~tü. !Ali D1lemre (Rlze). Hasan Saka (Tub- i~gal Etti malzernesi ta§lYM vapurlarm son' iunun himayesine yaramaktad1r. mafüuatinm pakh imza eden üç mllle. 

Haber aldli:tm1za gore bu kararm zon), $•vket Rasit Hàtipojilu (Afyon), Helsinki 27 {A.A.) - Resmen 60 gün içinde daha az bat1r:lmak. I Panama kanaundaki üslerimiz te muteak•ben pakta 1Itihak eden diger 
:Ankarada Hukuk ve ID!, Tarih Fakül· AU! t\kgüç (Bursal. Nahn Hâzun Onat bildirildigine gore, dilnyaca me~ - ld • u 50 lemil ise de batan d . . • lmemleketler arasmda 11k1 d06tluk bag. 
tcs1 ile Siyasal B1lgilcr Okulu gibi diger (Konyal, $emsettin Glinaltay (Slsav), hur Manastmn bulundugu Lad.a - ta o ugun y Id k e garp sah1h boyunca cenubi A." laruu belirtmekte miJttehit oldlllunu 

li rd les- 1··k d · E te (K tabya) Salâb. Yarg1 vapurlarrn miktan Yin._e 0 u ça merika vn]unun b'• '-·-muu hun· a. bey•n Ayle1i1ekted1·r. yüksek oku a a pro or u eden me. Sa n r m u • ga giilündcki Konevirturt adast - J kt 'V ~ ......, - ' 
buslara dahl tc;;mili muvaf1k gôrülmü1 (Kocaeli), d'· F ku büyük bir yekûna ballg o ma ·.ha • Y'e elmekledir. Bu h.ld<Senln eb.emmjyetl, yapllan 
Ve kendllerm. e tebl•"at yap1Im1•t1r. Bun-• o·· tn-Pnd1'g·un· e g--1·e bu pro!esOrlerden un in vvetleri taraftndan i§ '"' ..:.i. B k" A erikan tezga - B l be • • ••• v 1 d u . .r. u ye un m . . . . unun a raber :;larkî Hindis- tezahürat ve bir sene 1<>nunda paktm 

Macar Masla/iatgüzan lardan lstiyenler profesOrlügü seçecek- 1 §imdiyc kadar Îbrahim Necmi Dilmen, ga e ilmi§tir. lar:n1n vapUT În§R kabil1yetLnl lan ve Avustralya yollannda tica. siyast \'e tarihî bütün mânâ ,.e ku ~-
Ier, ,·.,uyenler mebusluk.ta kalacaklardll" B. es'- Atalay, Ha"zun Atlf Kuyucak:, Manastinn esas binas ile mü~e- kted' · h' · 1· · .. 1..- ·"'· 1 1 ~.. geçme LI". reh tmaye için daha ·b~a üsle. = m~taza elti,.m tey t cden & •• ,. Erzurum, 27 (A.A.) - Macaris

<amn Tahran m.islahatgüran refa
katlerinde elçilik mcmurlarmdan 
3 ki~i bulundugu h.alde dün oto. 
tnobille bu~aya gelmi§ ve ak~am 
ti'enile istnnbula hareket etmi§tir. 

Bu mebus pro!esorler arasinda olan- Hikmet Bayur, H.u;an Saka, Salâh Yar. milâtmdan büyük bir k1sm1 tahrip Almany& re de lhtiy.aç vard1r. telerin nc;;riyatile kâll dcrecede sabit 
lann isimleri iunlardir: . E verm4 edilmekten kurtulmu§tur f olmllll butunmaktadlr. 

, 1 1u •.. 1 B k rt cr . l y g1 Alunet $ukru smcr cevap · M k H · Bufgar"istan Kn.oks hllara lik kanunun.un. a.-1v a nut i;.Sa or u zm1r , u- ' 1 ~. os ova,·a ava Hücu1nu 'b 
wC Z1ya Ozcr (Eskliehir). Yusuf Kemel Ierdir. Bu mcbuslanmiz ~ebu• U5~ Berlin 27 (A.A.) - D. N. B: Sa. leyhinde bulunm~ ve deIID§IIr ki: Ri bentrop l'tfatbuat Erkânm1 
Teng1rsek (Sinop), Ibrahim Necmi Dil- ! .•r0Cesorl•1ge tcrclh ett11t1enm. b1ldir l 1âhiyettar bir kaynaklan bildiril • <834 1an.11 1 !llcl sayf~dal. Bu kanun siya9l'ti heyeü umu. kabul ctti 
men (Burdurl. Ahmet Sukru Esmer ' m:iierdir .. Al t ri yeneeegi ve Bulgarlar. ken~en- mi,-csi lUbarile muvaffak olmam1< Berlin 27 (A.A.) _ u· oJu· paklin un· • 

-~-----------
Sovyet tebligi Eu .. 1ük Türk 

(Bat lar:il1 1 111cl sayla4&) Moskovada 
{Ba'imakalcden devam) A • 1· 24 Eylûlde 118 dü,;;man tayyaresi 

nrahkta az çok degi~mqtir. Ki IDlfa ) dü~ürülm~tür. Savyetler 29 tay-
yefin sukutu ve Ukrayrumm cl - )'arc ka11bcim~!erdlr. 
d d 

.. (Bal}l&ral1 1 1nc1 sayfada) 1 Ed'l K 1 · D··~ en çtkmast yalniz bu saha a yuz. . . . . hata t en uvve enn or .. e 
binlerle esir vtlrilmesi Rusyanm balik, meraSlmm b~lama sa~t~ Üçii. KurtulmU§ 
•naruz kald1g1 agirca darbelcrdir. dogru kcsalet peyda elml'§, buy Land.ra, 27 {A.A.) - Leningrad. 
l.eningradm sukutu beklenebilo - caddede naloil vasitalarmm seferi da dündoenberi b1r degii§iklik ol
ceginden de bahsolunmaga ha§ - tatil edil~ti. Bu kalabahk arasm- mam.l§lir. Muharcbckrin ~ehrin ci.. 
lanm1~hr. Londra mehafili bu d Ôrfî idare Komutam Korgene- varmda degil, ~hrin civarma 12 
rnüstahkem mevki hakkmda §Îm • al Arlunkal Vali ve Bteliediye Re. kilometrelik bir mesa!lede meselâ 
didcn teessür duymaga ba~lam•~ • ~~ Dr. Lûtfi• Ktrdar, istanbul Ko. Peterhof veya $.relna'da oereyan 
lardor. Leningrad1 Almanlar ahr • cttigi ronnroilmddedir. 
larsa Çnrhgm bu e>ki pa)·itnhh i- mutant Tümgeneml ishak Avni Haftanm ba§lang1cmda Alman,. 
le bcrabcr sanayi merkezlerinden Akdag, Mmtaka Komulani Gene- lar Strelna nehrini geçmcge mu
biri daha i\Joskovamn elindcn ç1k.. rai Ziya, Merkcz Komutam, Mülkî vaffak olm~rar ise de bir muka.. 
rnis olacakhr. Üç buçuk milyoua ve Ask~rî erkân, Partii ve Hallœvi bil taarruz neti.::esinde ilk mevzi. 
Yakm nüfusile bu ci;ki payitahl heye '. leri goze ç~rp1yordu. Barba.. Ierine atllmu;lardir. 
dünyanm en muazzam §ehirlerin.. rosun türbesi onûnde iki deniz cri, Stokholm'deki Rus mahfeller.in
dcn birirlir ve tarihtc bu kadar Barbaros devrinin Kalyonculanm de has1l olan kanaate gore Bud. 
kalabahk bir ~ehrin muhasara vc j iiatufatan kiyaietlerle yer alrru:;· yenni, Kennençug'da Ahnanlar ta. 
harhcn znpt<>dildigi mesbuk de • lardt. 1 rafmdan ihata edikn Rus ordula-
1\ildir. Vah§iyane ve cehcuncnû Mcrasime isMdâl Mal"§! ve hay- nnm dortte üçiinü kurtarmaga 
hogu<mnlar oldugunu Rüyterin k . 'le ba<landi Mu" tœkL I' muvaffak olmu~tur. , ra merasrm1 , · "d fil i 
lcblif;lcrinden anh)oruz. Dir ha! • ben Be~iktru; kaymakami $abri so. Odesa Mu a 

1
er . . 

de ki konferans akdi kararile top. h 
1 

k.. .. Lkarak Londra, 27 {A.A.) - nsiyafi tek 
1 . f L . ,,.r a-zir anan ursuye ç Od .. d fie~· ele alm1~lar 
aumas1 ara"1nda K1yc , emn - b.. .. k A . lin hayatma v-e deniz rar esa mu a ' i . _ • 

grad ve l.'krayna gibi mühim ara. uyu. m.ira . • . dir. Ruslar dÜliffiam ~1malie dogru 
zi ki>nnlan bugün Sovyetler için tanhi~dek.1 ~lZ varli?'na dair .~ geri piiskürtmü~lerdir. Dmyepcr 
ka)·bedilmi vaziyettcdir. Konfe - szun bir hitabe trad eth. Bun~ m~ nehrinin mansabmda bulunan Lo
ra0510 yardim plânlarm1 tanzim cakip kürsüye ç:kan b1r deruz teg- gun mmtakasmda ik.i gündenberi 
ederck bunu tatbik için Londra ,.e meni bugünkü Tilrk deni:zci!erinin devam e<kn taarruz neticesinde 
Va~iglonda haz1rhklar yaptlmast büyük cecllerinin açtig1 §'eref yo. Savyet k1t'alari dÜliffiaru stratejik 
"• .;onra da fiilen fabrikalarda is. lunda can voerrnege haz1r olduk. • bi I'§'Chir o~an K.annassiden tardeL 
!ihsalât1n b81jlamas1 ve bilâhare larm1 tcbarüz ettiirdi. mi§lerdir. 

Leningradda Ituslara bunlarm yeti~tirilmcsi 28• Bundan soil.NI Bahriyellilerimiz 
hlanma kadar bu muazzam harp Bavbaros makfueresi èinünde gü,. 
cephesinde ueler cercyan etmi§ 0 • zel bi; geçit resmî yatpm1t11ar ve 
lacagm1 bugünden layin etmek . ,_~ 1 . .,_ . . . . d.. merasun. vvY ece sona el"IIU§wr. 
tnuhald1r. Aglcb1 1hhmal bu u • G d ha . 1 lekt 'k t · t 
~üncelerd<>n dolay1d1r ki bir Tokyo eoe e l1llC e n esisa l 

telgraf1, 1\loskova konferansmm bulunan bütün resmî miioessesreler 
•iondiki yeni programmm bir de tenvir edilmi~ ve B<Jgaz vapurlari 
Itusyny1 ne pahasma olursa olsun 1 Be§ikfa§lan geçerloerken projek. 
.\linanlarla miinferit ve ayri blr lôrlerini büyük Türk Amiralinin 
~ulh ~·apmagn ikna eylemck oldu. makbcvesine tevcih ederek aydln. 
gnnu iddia c~·liyor. Esasen Lon • 1 ~rdir 
dradan {United Press) in verdii:i l=a~'====·====-~==~ 
hir telgrafta, geçenlerde tahlil et. k h t h · · k ul . ... . . an usume cep cs1run ur ma· 
h~1m veçhile, bu noktayt 1ma e • ·1 .. . .. 

der k A 1 Saksonlarca goste - smdan Japon hükûrneh çok §UP -
ri! c k {ng 1° - t llülün Hitlerin helenebili.rdi. Maamafih Mosko -

ece az a aa d k' .. .. 1 · J 1 1 k k va a 1 goru~me er111 apon ar ta .. 
>nsimlarim teker te er ezme { d k k b' l'k ï t 
linsusundaki eski polilikasm1 tak. r~ m an ço _ si 1 

" a a 3 1 e a
, .. , . t · d A d•'•e. "zhar edi- k1p olunacagmda zcrre kadar te _ 
~e e mei.m en .n , t d'' ed"l Am ik 'l lh. d red ut 1 emez. er a t e ,,or u. 
Moskova kon~malarmdan kt~- Prens (Konoye) nin Ruzvelte §ah. 

kulananlarm ba§Jnda gelen Ja • si bir mektup ile ba§hyan müza -
Jlon hükûn•eti, 1\lilli Çin {Çan • kereler henüz kat'î bir neliceyc 
lt:ar • ~ek) hükQmetinin bu top. baglanamam~h.r ve baglanmas1 
alntiya çagmlmaml§ olmasmi ~artlart da kolay degi!dîr. Tokyo 
'l'okyonuu biT zaferi gibi gosteri • daima kâg1din1 ve oyununu açik • 
Yor. Filhakika Çunking hükûme • ça goslermemek hususunda 15nrh 
li .\nglo _ Sakson • Rus mükâle - bir hareket bath takip ed.iyor. Bu 
ltlelerine i§tirak etseydi Uzak • sürprr.der harbinde ber,Un yeni 

~foskova, 27 (A.A.) - •KlZll 
Y1ld1z• ga:zi~tesine gonderilen bir 
belgraf habetind'! Leningradm ce
nubunda Sovyet k1t'alarmm b1r 
nydanberi Volkof sahfüni tubtuk. 
lar1 bildirilmek~dir. Bu hat ~di 
Almanlarm elinde bulunan Nov. 
go.rod'a takriben iki kilometrelik 
bir nresafeden geçmeketd.ir. Al
manlarm bu nehri geçmek için 
y&ptiklan bütün t~elfuüsloer aki.m 
kalm1~hr. Sovyet ke§if koll'3n ge. 
ce sik sik nehri geçerek Alman e. 
sirleri getinncktedirler. 

Londraya GêiTe 

Londra, 27 {A.A.) - Lon.dranm 
salâhiyettar malrlilleri, Rus cep
.hesi im'1dadmca muh'1rebenin 
§iddetle devam etmekbe oldugun.. 
dan haberdard1r. Ma.amafilh cep. 
henin hel1hangi bir nol<tasmda mu
harebenin ink~afma ait sarih ma. 
lûmat yoktur. 

Kmma müleveochh d~man ta. 
arruzu àeV'IUTl ediyor. Gel-en rr.ah
teli.f haberlere gore Almanlarm 
bu mmtakada pall&§üllçüler kullar 
è1klar1 soylenmekle ise de Londra 
da bunu teyit edeoek malûmat 

digine gore, man sav~ ayya • t ek ' • • 
·d M k ne hiçb. ir kazanç .. t.e .. mm e miy. ec tir. Mu. vafiok olamam•<hr, çünkü zalanmasunn ilk yildonümü mun .. " • rclcri dün gece yem ~n • <Js ova- kl - • •• ...., -

1 d
. '"k olan b1r ha•be suru ey"'. ceg1 mu- bu dünvada gemilerimiz.in ~ mal .betile Fon Rib. bentrop dûn ecnebi mat.. 

..-a hücum etm~ er ir. = eri ~~"~'! kt d F kat , ·~ 1 , hakkak. auu=< Ill<'. •. "'~· a.· larimizm himay-esinden çok da.ha ,buat klübunùn salonlar1nda Alman 
menilere isabctler olmu~ vc yan. Bulganstan harbe gird:.g1 taktlirde 1 .. h. •'" ld • 'drak L 01atbuatrna mensup mublm 1aha1yetleri 

1 km <t r 
1 

•, mu un 'i"?) ....-r o ugunu 1 e .. 1. kl d"•" 1 k u . gn ar ÇI :, 1 . .. bundan dogacak mahzur arm ,..... tik B .. nk.. b b' ti . ve uç u pa a ~ mcm c e cnn ga-
K 1. b1'nalarma du - " ,_ · ugu u ar in ne ceSille et Il bl I · · kab I et 1 t· B rem m saray1 manyanm elde edeœgi menfaat><:r • . z e mu a .r erm1 u m s ir. u 

§
en bombalar burada ehemmiyeL .,. k lm .ht' 1. .~-- bagh rnuazrom meselelen -artan merasimde rtalya jopon btiyük elçi • 

u-2n ço o as• 1 ima 1 varuu. b' ·i ··drik b 1 1 li hasar ika eylcmi§tir. Ir ~uur l e mu u unuyoruz. erlle Romanya, Macar, Slovakya ve 
Demiryollarma ve mevkiflere nü 89 dü§man tayyaresi tahrip eL Yanm küremizde lba§hca deniz ftlrv.atistan elçileri ve Bulgar maslà -

· 1 d' B 1 d 66 h devloeti olan Bir'~ik Amerika hatguzar1 da hazir bulumnu1tur. 
kar§1 yap1lan mükerrer hava a - mi§ er ir. un ar an s1 ava. -... 
klnlarl M"'kovan1n ,·a<=1·nde cid. muharebelerinde, 17 si tayyare devlcti bütün Amer.ikalilarm va- ik ·ç1n d . ln ~ ":t""~ 1 d · r a i , emokras1 iç , hilrriyet içir 
di mü§küller ç1kmas.nâ sebcp ol. dafi a!e§ile ve 6 si da yerde lahrip pur arina emz hürriyeti temin et. Olüm olm1yacaktir. Hürrlyet ya~ayacak.. 
mu§lur edilm~tir Cenup mmtakas;nda mek yolunda b~hca vazifeyi üre. ttr. Bütün b0$eriyete ka<$t otan taah-

Berlin 27 (A.A.) .:_ D. N. B: :;lark sava§ tayyarelcrimiz derinligine ~ine .~~n.'~hdlr. Bir~ik Ameriloa bütlerimiz ve duamiz budur.> 
,___ d Al akinlar yapmi•lar ve sevkulcey<i u yu u.uzerine alma.g·a ve deniz· Birlc;;ik Amerikanin ikti.sadl inki>a!in cephesinin §imal ,..,,,mm a man , • 1 · h 
1
- .. .. ku t. ehemmiveti haiz demiryollanm erm ürriyctini her türlü teca. da denlzlerin serbesti.s;nin oynad1g, c-

tayyareleri 26 Ey ul gunu vve , vüze k~ k<Jrumaga hazirdir. hemmiyetli rolü bellrtmek isteyen rela 
li Alman k:t'alarile birhkte dü§ • tahrip eylcmi§lerdir. RUZVF.LTÎN M.ESAJI RuZ\"elt, Amerika deniz tezgâh.lann1n 
man ordularma kar§l mütcaddit iki Gemi Batmldt V•$ington, 27 (A.A.) _ Bugün 14 vücuda getlrdikleri eserleri medhUsenl 
harekâta ~lirak etm~ ve muvaf • Berlin 27 (A.A. - D. N. B: Sa. yeni ticaret gem;sinin suya indirilmesi eyleml1hr. 
fakiyelle tetevvüç eden muhare - lâhiyettar bir :iskcrî kaynaktan münasebetile reb Ruzvelt gemi yap1c1- Mumaileyh mesaj1na JIU sw:otle n!M-
beler yapffil§llr. bildiriliy<>r: lanna gonderd lgl mesojda $Union soy- ,yet verml:;tir: 

Leningrad mmtakas1nda çevril. Alman sava§ tayyarcleri 26 Ey. lemi~Lr: ci,tedigimiz gemilerimizin dcnlzlerde 
rn;< Sovyct kuvvellerine karci mü lûl .... L do ·T d k' d.. •Amerikada ini4 edilen bu ticaret dolaimas1dir. Gemller bunun için ya-
~ .. "J gunu a ga go un e 1 u~ - gemllcri mütecavir.lere Amer1karun ha_ p1lm4tir. DiGer blr istegimiz de gemi-

temerkiz hücumlar yapilmi§tir. man gemilcrine taarruz etmi~tir. kiki fikrinin ne oldugunu gOstern1ekte lerimizin torpillenmesine, bombardL-
Sovyet kuvvetleri agir zayiata ug- Her biri 1800 ton hacminde bulu • ve onlarr bizl hcnüz ezebilmekten çok mac eclllmeslne veya batmlmasina im-
ramt§ltr. nan iki geml vahim hasara ugra - uzak olduklarJ.nl anlatmaktadir. Ame- kâc nisbetinde mânl olmaktir.• 

Alman tayyareleri 26 Eylûl gü- mi§tU", -

---M--Ü-J_D_E_'.-_-:.-:-11111i
1
( s~ï1::rA;r;nN=s11 ôldürüldü? 1 "-------------Yazan:M. Sami Kerayel-J i Karilerimizc iyi bir haber veriyoruz 

Yak1nda yeni b i r sine ma aç1 llyor -Bu sinema sizin sineman1z olacakhr: 

ADINI siz KOYUNUZ 
Bu iyl haber slnema sever hal

kuruza cldden miljdedlr: Pek ya
kinda Tepeba11nda bU;yük, genl1 
rahat yeni bir sine.ma açLlacakti.r; 
bu sinema muhterem balkllnlZll\ 
ken di .ainemasL olacaktir. Sinema 
sevenler bu slnemayL o kadar be
nimsiyeceklerdir ki, Sinemadan 
kontJiuldu#u zaman: Biz kendi s!
ncmanuza gidi7oruz... diyecekler
dir. 

Herkesin, billün sinema aevcn
lerin bôyle kona§acaklar1na eml
niz, çünkil bu mevsimln en heye.. 
cal;lh ve helecanh, en meraklJ., en 
5.sùtâ.ne, en ne1'eli flimleri bu yen! 
açilacak sinemada gOstcrilecek, bu 
sinema, Tepcba~mdakl gOnill aç1c1 
çatis1 altLna ber &:ün ve ber gece 
sira Jle büliln sinema severler1 
topl.J.yarat, herkes seve seve cBe ... 
nim Slnemam> di,-e Tepeb~mda ... 
ki bu sinemaya koiacakt1r. 

Sahiden betenecejtinlz, sevece-
j!lniz, takdlr eclip seve seve, lto:fa 
ko~ gldecelinfz bu yeni sinema ... 
nm ad1 ne olsun lstI,-oraunui! Te
pebasmda açilacak bu yeni sinema 
mad•m kl s!zin slncmaniz olacak· 
tU', adml da siz koyunuz.> 

Kuni msan çiçeJ<tett, kimt tn-

aan renkten, ki.m1 e:Hlgeden zevk 
duyarj kimlmiz Jçin bîr ismJ.has, 
k.inumiz ,,in de bir slfat a:üzeldir 
k~ klmlrnlz denlzden h0$larur, kt
mimiz karadan; takat (Sinema) 
denilcll~i r.aman, lslm olarak Uk 
hatira gelen ~e,. nedlr7 Slnemada· 
ki reslmlcr konU11ma.aydi acaba 
film bu derece raitbet gorür mil 
icll? 

Slncma sever halkuruzdan ken
d.1 sinemalar1 için blraz d~ünme
lerini ve (BJzim sinemamlZ) di
yeceklerl bu yenl slnemaya bir ad 
bulmalarlD.l rlca ediyoruz. 

Herkesln dü~ünerek, ta110arak 
itti.takla karar vermil Q:i.bi bir a· 
tu.dan bildlrecekleri sinemaya en 
yak1~ùc alan isim kendi ainema
larmw ad1 olacakhr. Bu en uygun 
adl bulanlar arasmda kura çeke
cetiz; kaza.nan müstakbel seyirci
mize, nâc;:iz bir bedlye olarak. bir 
sene mtiddeUe ikl koltuk verece
l!z. 

Kendi sinemantza münasip l:Or
dü#unilz adl, ad.ullZl ve adresinizi 
okunakU yazarak ~u adrese gôn
derlniz: E:lld Asrl Slnema - Tepe
bq1, Beyollu. 

Sultan Aziz, Mahmut Nedim pa., yordu. LâI dcgil, koca bir padi§aht 
§ay1 sadarete getirmire karar ver. tahtmdan indirecekti. 
~ti. Ve Valide Sultanm §ikâyet- Pa§a, Arzmiyaz.m haber yolla • 
lerine kar§1 bunu a~mdan §U yol. d1gm1 i§itince titredi. Acaba ne 
da kaçJ.1"IID§t1: oluyordu? Bir felâket mi vard1? 

- Validem, biraz sabITli ol!. • Allah bifü ya, bcli<i padi~ah ha. 
Mahmut Nedimi sadaret mevkiine ber almi§ olabilirdi. Ve, bclki de 
getirecegim. Hele, ortahk biraz da. bir gece içinde bplan1p bir gemL 
ha sükûnet bulsun.. ye bindirilerek denizin dibine in. 

Padi§ahrn ve Valide Sultanm mek te vardi. 
mahrern k<>nU11ffialann1 kap1 dibin- Hüseyin Avni pa~anin korktu • 
de nèibet tutan Arzmiyaz kalfa gu en ziyade hafiyelik ve iki yü1. 
dinliyordu. Sevgili pa§asrnin atùa. lülük idi. Olabilh- ittifaka dah;J o 

caguu duymu§tU. lan pa§alardan biri padi~aha ho~ 
Arzmiyaz, sabahis1 yola çtktL gorünmek için k<>rkusundan i~i e 

Sineklibakkaldaki ihtiyar Çerkez le verirdi. 
kansimn evini boylad1. Pa§asma Hüseyin Avni pa;a, gece yanS1 
da habcr iletti. nt güç bekledi. Pa~a gece yans1 

• • • olur olmaz derhal tebdili k v~fct 
Zaten Hüseyin Avnl pap da te. eyledi. Hususi adamlari vas1tasi -

lâ§ta idL Buhran içinde bulunu - le arabasma bincrek Sineklib3kka

• 1 Bugün 

la geldi. Ve alelâcele çerkes kan • 
: s;n1n e\'ine girdi. 

MELEK'te 1 Arzmiyaz, her vakit oldugu gi. 
\ bi pa~asm1 kar§1lam1~h. Etckledi 
ve yukanya ald1. Nefi:1 ve tjahane bir film 

SON ÇARDA3 
Aik - Müzlk ve gilzelllk tilini 

Bas rollerde: 

Camilla Horn 
Paul Javor 

1 Pa§a, telà~h idi. Sevgllisini bir 
1 iki kcr~ deragu§ ettikten sonra 

1 

sorJu: 
- Sultan1m! Hay·rd1r in~allRh! 
Arzmiyaz, ellerini ogu§turarak: 
- Arslan1m! L;ler yi.ne i<an~h. 

Pad~ah, sizleri meo-kiinizden u • 
zakla§hrma~a karar verdi. Tek • 
rar Mahmut Nedim pa~ay1 sadar 0

-

farkta blr Rus • lngiliz • Ameri • hlldiseler beklenebilir. 
~·--~-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-

yokiur. 

nu kiskaruyord!um, oyle mi? ... Da. 
ha yok mu? ... Telsizciyi de be!I :ll
dürmedim mi? ... 

l!Ave olar:llc MATBUAT U. M. 
MEMLEKET JURNALI N. 2 
Duciln saat 11 de ten1illlù 

matine. 

te getiriyor .. 
I Dedi. 
! Hüseyin Avni Pa§3., allak bu!. 
lak olmu§!u. Her §eyi hazirlam1~
t1. Ya, yarm tebeddülü vükelâ vu. 
kua gelirse n.e yapard1? 

r(Zab1ta vc deniz maceras1 romani: 2!J 

SON SEFER 
. -- . . -"' Çeviren: M.FERIDUN J===~ 

- Sen sus ... Kar~ma .•. Hâdise 1 dürdü.günü zannediyw... Daha 
tll! l>Ck tahiî olarak alâ.lœdar olu. akhnda bir çok §eyler. v~··· . Be. 
t.Crdum •.• Bwiun için ü.ç kere Fe. nimle nas1l kavga elti bi.lseruz! ... 
-an'a geldtk ... Dikkati celbetme· Fakat ben biktun arttk! •.• Vapur

l:oek için gecekri tpor'da kahyor. da pektiklerim yeter ... 
duk... _ Fakat taraçada fot.ografi size 
d -:- B~kinis!i hir daha gorme. gj,istcrdi,gim zaman ... 
1n1z rni? - Tabii o zaman polis oldugu. 
.. - Nereden b1liyorsunuz? ... Bir nuzu anladun ... Loklen§'ten haki. 

~un lporda gordüm... Bana èiyle kali ogren.dinizi sand1m .•• 0 zaman 
i,;,r ~akti ki korktum ... Bir müddet kiorklum ve Gaston'a kaçmamn 

ni lakip etti... münasip olacag1nt sôyledim ... Yal 
- Biraz evvel de d-OStumwa yi- r.n: yolda lÜZWYISuz bir i§ yaptigi.. 

ne kavga ettiniz? 
Kad1n omuzlanm silkti: 

I' - Sobeb1ni anhyamaduuz m1? .. 
Utikü Lêikle1l.lj'i sevd:g" imi telsiz. 

t· ' ' 
n kaptan1 benim yüzümden êil. 

mlZl ve nasù olsa yakalanacagmu· 
z1 dü§ilncli1ki ... Zaten cebimzide iki 
yüz franktan b~ka para da yok.
lu ... $imdi ne olaœk? ... Beni hap. 
se mi at.lcaks1n1t:? ..• 

- Fikrini1Jce Falluyu t-elaÎ71Ci mi adam olm114tu. Y~nu 11lQSa· 

oldürdü? a indirdi. 
- Bilmem ki. •. Ne diyebilirim? - N amUS9Uzluk 'bu kadar olur!.. 
Megre ibird.enb1re Gastona done- 1ica ederim beni onunla kanj1l* 

rek sordu: 1nruz!. .. Bu muhakkak lâz1m!. .. 
_ Sizin san .skarpinleriniz var Vay canma be! ... Kimin yalan sôy 

rrn? . digi o zaman belli olur!... Sart 
_ Benim mi?... Evet... Niye skarpinlerdr. ha? ... Dcmck kaptam 

~n oldü tim oyle mi? ... Halbuki 
soruyorsunuz? 

·,anm1 o elimden ald1, o gemiden 
- Hiç ... Akh.ma geldi de ... Kap.. ikardi! ... $imdi utanmadan bôyle 

tanm katilini gêirseniz taruyam1ya- >oylüyor' .. . 
cagm1zdan emin misiniz? y k - av~ on~n ... 

- Ben karanhkta b.ir golgeden Güçlükle nefes aliyordu. Kadma 
bao§ka bir ~Y gormedim... dondü: 

- Sizin g>bi orada bulunan fakat _ !§itiyor musun Adel! ... Bak, 
vagonlarm e.rkasma sakla~ o.. •ostlarmm yapt1g1 marifeti gêir
Ian Jan LOkle~ katilin ayak1ar1n.. dün mü? ... Ôfkesinden gozleri ya
da sari iskarpmlar oldugunu sôy- ~arrn1?h. D~leri birbirine çarpi· 
lüyor. yordu. 

Adam bir hamlede ayaga kalkh. - ~u rczalete bakm 'bir kcre! .•. 
Gfüleri ete§ saç1yor, dudaklan tit- Demek ben .. · Hah hay!. .. Bunu 
riyordu. dü~ünmek bile istem1yorum. .. Bu 

_ Boyle mi soylüyor? ... Boyle s'.ncmay1 da geçti arhk' ... Ve tabiî 
soylediginden emin misiniz? benim iki mahkûmiyetim oldu~ 

Hiddelt.en bogulacak haloe gel. lçin ona inanacaklar ... Ben kaptan 
~ti. Kekeliyordu. Bambaska bir Fallu vu oldürdüm ha... Çünkü o. 

Asabi bir harelœtl>! elini saç· 
larmm arasmdan geçirdi. Saçlari 
dai:tldi. Bu halile daha zayrl gorii.. 
nüyordu. Gôzlerinin all:t daha çol< 
morarn11~t1. Reogi daha mat ol. 
rntJ.:i!U. 

- 0 h.alede beni toevkif etmek i • 
~in 111! bekliy=nuz? 

Metresi: 
- Sus! diye cmrelti. 
Fakat onun da aklt 0ba§mdan git. 

ml§ti. :;limdi o da arkada§ma §Üp. 
heli gêizlcrle :bak1yordu. Hakikaten 
§Üpheleniyor muydu? Yoksa bir 
komedi mi oynuyordu? 

- !sterseniz beni §imdi tevkif 
ediniz! ... Fakat beni telsizci ill' 
ka~l3l1tirman1Z1 istiyorum... Ha. 
kikat o zaman meydana çtkar! ..• 

Megre zile basm1~h. Komi.S'erin 
kâtibi en.di~eli yüzünü gosterdi. 

- Hâkirnin karanna intizare•' 
mosyo ile madam1 yarin sabaha 
!tadar burad.a alakoyunuz. 

tDevami varl 

Y eni aç1lacak 
• s1nema Padi§ahm hal'ini günü gü.;0:.1e 

saati saatine haz1rlam1~ clan pa • 
§a, veliahd Murat Efendiyi de han. 

Karilerimiz goste- gi gece ge1ip evinden a1acai!ini ta. 
ri!ecek filmleri yin ve t.esbit etmi§ bul~r:uyordu. 

Hüseyin A\'ni p;;~a. Sùleym: r. 
merak ediyorlar pa§aya da lâz1m gelcn cmlr:cri 

Geçen gün Tepeba,mdald Beledlye vermi§ti. Arztniyazm getirdi~. ha. 
mail Sln•ma blnas1nin tonzlm edilerek ber kèitll idi. :;limdi ne olac;ikt·? 
halka aç1lacagm1 1azm1itlk. Bu hal>erl Pa~a, Arzmiyaza sordu: 
büyük bir alâka uyandirm11, sinema - Sullantm! Mahmut Nedim 
sever hadk1m1Z1 sevîndlrnjL,;tir. Ancak 
sinema severlerimlzl bir merak. alml.S-, pa§a, i§ini kim kurcaladt. 
ttr: Acat.a bu yenl açilacak 11nema- - Valide Sultan hazrcCer.a ars. 
da yeni tllmler var mi? 1 l::::.n1m .. 

Bu merak, Avrupa ile yo.llar ~apalL j 
oldugu için uyanm1Jl1r. Insan ha.. - Hal' meselesi hakkmda bir 
ldkaten dü>ünüyor: Yen! bir slnema-1~yler konu.uldu .l"l'u? 
nm açilmasi iyl, iyl ama, yeni film na- - Konu§u1mad1 an1ma, Mah • 
sil getirhlecek1 Acaba tayyare ile film mut Nedim pa§a, Va'1de Su'tana 
getirtmek kabll midir? 1 bu bapta jurnallar vc:m i~ .. Vali. 

Herb.aide Tepeba1mda yenl ac1lacak !' 
olan slnema mildürlyetlnin gün ge.,lr- , de :)ultan da pad~aha ni:n suret. 
meden bu bakh merak1 halledecoltin• i te lehlikeyi anlatt1. 
ita.nüz.. 1ncvam~ var) 



SAYFA-4 

( YURTTAN PO_R_TREL·ER 

Erzurum Belediyesi biraz daha 
f aal ve enerjik çah§mahd1r 

) 

Erzurumda hayat p. ha 1 l1g1 ile mücadele ve 
esnaf1n s1k1 bir kontro alt1na al1nmas1 lâz1md1r 

Bundan evvclki yaz1lanm1zda 
iDogu Anadolunun en mühim mer. 
Jœzlerinckn biri olan vc hattâ 
ba'.?ta gelen Erzurumun bir portre. 
sini çizm~, tarihi zenginliklerin
tlen bahsetmiµt~k. Bu yaz1ml'zda 
Er.zurum<la ·bugünkü hayati, ·bü. 
yü·k bir ·kütlenin daha verimU bir 
i,-ckilde i§lemcsini arzu ~tUgi be. 
lediye mekanizmasm1 ve hayat 
pahahhg1m anlatacag1z. !]u nokta. 
y1 lebarüz ettirelim ki; Erzurum 
lbelediy~si hakkmda yazacaklan
m1z hi-çbir tesirin mahsulü degil. 
dir. Bunlar yalmz ~ahsî gèirü.5 ve 
kanaabimizin akisleridir. 

ERZURU.MDA RAYAT: 

Bugün Erzurumda iki hayat cc. 
reyam g6rülüyor. Biri oldukça mü 
him bir yekûn tutan memur s1m. 

fmm ya§a'Yl§ tarz1, digeri de ha1k 
ve ki:iylünün y~ay1§1 ... 

Bu iki âlem arasm.da bir \•asatî 
"lmak icap ederse Erzurumda hal
km yeni ica.plara u.ygun bir hay.nt 
scvri takip edemedigi es fle gôrü. 
m1. Btmun sebep!eri biroirine bag 
lu:ltr. Ïlk yaz1mz1da da soylcdii;"i
miz gibi bu ~irin vilâyctimizin su. 
yu bol olrnasma ragmen evlermin 
(.'ogunda dahilî su tertibah ve §'C

lhirde kanaJi.zasyon bulunmamasm
dan b~hyan baz1 sebepl~r Erzu. 
rumun daha büyük bir süratle in.. 
kt$3fm1 kèisteklemektedir.. Umu
miyet itibarile in~ halinde olan 
bu liehrin idarî t~ilâtm me:rJrez! 

olll.&'U iki va:.tiyet dogunnuçtur. 
Bugün Erzurumda gürülen vazi. 
'Yet :iudur: Memur mevcudu ve 

r ·--Yazan--, 
1 Murat Kayahan 
\. J 

yetin ihtiyaca kâ.ti bir bekdiyc 
zab1tas1 tel]kilâtma malik olmas1 
lâz1mdlr. Bu vaziie)"ê almacak va
tanda!ilarda da ;~ kabiliyeti ve 
gorgü aramak .iihmal edilmemdi. 
dir. 

ESNAFIN TELÂKKÎSÎ: 

Erzurumda nazari dikkati. cel. 
bcdcn hususiyeUerden biri de es. 
nafm sattigi herlhangi bir madde
~'i kâg1da sarmak. ambalâj yapmak 
lüzumunu hi.ssetmemes.idir. Bek. 
diye bu nokta ile de ~gul <>la. 
bllir. 

NETICE: 

bir vilâyet merkc.zinde bclcdiyenin 
daha enerjik bir ~aù~mas1 kiz1m. 
Lokantadan kahveye kadar apg1 
yukan bütün dükkânlarm vitrin
lerind-en tutun da akla gelen, gel
miycn ber ~yde lemizlige pek ri. 
ayct cdilmemcktcdir. Çchrin ten
virat1 çok eksiktir. 1\foselâ ist11s
y-0trla §'Chrin ilk çar§1s1 arasmdaki 
caddc kara.n11khr. Ha1buki lbu cad
dc ak§amlan kalkan ErZ'Urum • 
IIayclarpa5a treninc giden yüzler- Erzu11Ull1 hakkmda gürdükleri
ce yolcu ve ugrurlay1cilarmm gelip mizi, kanaatleri:rr.Jizi bfr neticcye 
geçtigi Erzurumun en i§kk bir baglamak istE:rsek §U ndlcey~ va
caddcs!dir. rmz: Tabiî güzclliklcri ve Z\.>ngin-

Yiyeœk, giyecek v~aire mad· likleri bol olan $ark'm gürzel ~
delerirun sat~1 hemen hemen mu. de~ de~ryolu sayiesinde sürat. 
rakabesiz gibidir. Her §CY d<ege. le ink~af etmi:; v-c etmekte.dir. 
rinden çok fazlaya sahhyor. Bclc- Tarihî eserler bol ve zengindir. 
diye bu ~loerle de lüzum ve ehem- Hükûmetn yard1m1 sayesinde Gar 
miycti derecesinde m"~l olma. ba dogru mamûr bir Er7.urum gc. 
l1d1r. n~lem ktcdir. Yalmz hayat paha. 

Zab1tai ·blediyc t~ilât vc kad.
1 

hhg1, belediyenin biraz bati mesa
rosu çok dardir. Halbuki bu viùî. isi kenclini his.5et~riyor. 

1 ~eplhl e lerd ~ Va z lyet l 

Alman - Sovyet har
binde yeni inki§aflar 

(BalJ ur:da 1 lncl saylada) A - Kiyef ~rkmdaki Rus kuv~ 
ikültür faaliyetinin dogurdugu ii;. man hücumu Sovyet mukabil ta. veUermi imha elmek ve Budyenni 
t~a; ~alkmmaya mukabil; hayat arruzlan durdu. Fakat ikincisi kuVVEtlerini inhilâle u!;rratrnak., 
pa a 

1 
ir. ~ . ba~J.amL5 ·bulunuyor. Almanlar §Ch- B - ~ark ist.ikametinde ilerliye-

Haya.t '.pahah~igm~n sc~p~erm: re cenubu garbîden ve cenu.ptan rek Don nehrine varmak, bu su.. 
<kn bm ve bittabi en mühimmi 1 hücum etmeyi tercih €diyorlar. retle tekmil Ukraynanm istilâsm1 
ti:ç §i\phesiz dünya vaziyetinin tcv Bunun sebebi, VorO§ilof ordusu- tamamlamak; · 
lit ettigi icaplardir. Fakat belN!i~ nun ;ïaTktan bir taarruzumi maruz C - Cenup istlkamoetinde ilcrli-
yc makanizmasmm daha enerjik kalmnmak cndi.§esidir. yerek K.1nm yarim adas.in1 :i§gal 
l~cmesi bugiinkù pahahhg1 mü. Leningrad yakmda sukut cdc. ctmek. 
him bir nisbette azalta·bilir. cek mi? Londra matbuatmda ·boy le Vaziyet gëzënüne getirili.rsc, 

EGLENCE YERLERî: bir kanaat vardir. Ruslar müda- Almanlar iL1< muvaiffaltiyetl.erile 

"!KDAM 

Istanbul fiat mürakabe komisyonundan 
115 No. lu ilân: 
Bu ilândn markas1 ve numaras1 tesbit edilmi~ clan ka~ar peynirleri 

tal). 120 kurus pcrakendc 145 kuru5tan sahlacaktlr. 

H. H. 372 
H. H. 
M.B. cc;uvalda> 
C. Y. 
U. D. Sakir Süter 
A. A. 
:M. A. 
S.Y. L 

H. Y. 

S. 

287-286 
!Ol 

302 
295-296 
:181 

30 
243 

H. A. pcynir üzerindeki marka 

U. D. (Çuvalda> üç y1ld1z peynir üzerindcki marka 

to:p 

1 

' 

!!!- EYLVL -1141 --------------
Istanbul Levaz1m Âmirliginden Verilen 

Haricî Askerî kitaab hânlari 
Cins ve mlktarlan mevcut listcsindc yaz1h kayak ve klzak !mal ed~bi· 

lecck baz1 makineler 3/10/941 cuma gunu pazarLkla satm almacakhr. Hep· 
sinin tnhmin bedeli 14,200 lira kafî leminau 21~0 lirad1r. Taliplcrln Auk:J· 
rada M. M. V. Sailn:ilma komisyonuna gelmckrl. (1122-8544) .. 

Behcr tak1m111a 74 lira tahmln e<li'en 4fJO tak:m ko~tun semeri pazurl1k• 
la satin ahnacaktlr. ihalesi 6/10/941 pazartc i i::w1ü saat 15 àc Ankarnda 
M. 1\1. V. Sahnalma komisyonunda yap1lacaktir. Taliplerin 45CO lira kat'! 
tem!natlerl!e belli vakitte kombyona gelmelcri. ~artnamesi 152 kun1~a ko· 
m!~yondan alm1r. (10i2-n2,~) • 18750 kilo patllcan 3900 kilo do.natcs 2500 llrahk kuru ilzilm, 1500 
ton ot, 16 ton sade yag1 kilo.ru 180 kuru§tan, 2ù0 ton saman kilosu 3,5 kuru~
tan, 10,01)0 kilo domatC'S salçasl, 1000 kilo Jurmm biber, 5000 lirahk sade 
yag1 pa?arllkla satm allnacakhr. Taliplerin :.19/9/941 pazartesi günü saat 
16 da Had!mkoy civar1nda Muha koyünde askeli satmalma komisyonuoa 
gelmeleri. (1H6-8673) 

* A~ag1da yaz1ll mcvad1n pazarhkla eksillmelcri 7 /10/941 günü hizalanndo 
yaztli saatlcrde Geliboluda Askerl Sahnalma komisyonunda yap1lacaktlr. 
Taliplerln belli vakiUe komisyona gelmeleri. 
Cinsi. Miktan Tut.an Teminati 

kilo Lira Lira 

Sade y::~1. 
r 

25,000 42,500 6375 
Ma ka ma. 

f!I J(:i .. :jP 0 30,000 12.900) 
Schriye ~ 25,000 10,500) 3510 

i;-.-

( 1078-8270) 

T opkap1 Maltepesindeki Sahnalma 
Komisyonu ilânlar1 

Îhale 
Saati -11 

16 

24/9/941 tarihindc pazarl1kla 20 ton sade ;yai:mln urthrma ve eksllt
mcsine tollp zuhur etmedigindcn pauallkla tckrar ekslltmcyc konulmus
tur. Muhammcn 1iah170 kuru~tur. Ev~of ve hususl ~artlar Topkap1 Malte
pesindc gèirülcl1lli1. Îbalesi 29/9/941 pazartesi günü saat 14 de komisyonda 
yap1lacekllr. Tallplerin kat'i temjnallar.ile birlikte müracaatlan Jfmmd1r. 
1 (8659) 

• 
Pazarllkla 200 lonluk ve 500 tonluk demirden (5) atlet ba~kUI alma-

•· caktJr. (200) tonluk baskülün muhammen flaü 140 lira ve (500) tonluk bas
külUn 1.iah 225 liradir. Hllliusl ~rtlar Topltap1 Maltcpesinde sat1nalma kO· 
misyonunrla géirülebilir. :ihalesi 30/9/941 sall gilnü sant 15,30 da komlsyonda 
yap1lacak;1r. Taliplerin ka\"i tem\natlarile mürucaatlar1 Jâz1md1r. (8615) 

* K .. pal.t zarJ: U5ulile 30 ton pirinC" almacakt.Jr. Behcr k.ilosunun rnuham-
men bedeli 45 kuru~lur. Evsaf vc hususl sartlar Topkap1 M:iltepe Askcrl 
satJnalma komisyonunda gorülebllir. Ï'ialesl 18/10/941 cumartesi günü sa::.t 
11 de komlsyonda yap1lacDkt1r. Talip:er belli günde muvakkat teminat mak-
buzile teklif mcktuplanm ~aat 10 a l<adar komi>yona vermeleri. (8576) 

* Müteahhidi n:im ve hesabma pazorll.kla 30012 kilo pirinc; ahnacakhr. 
Pirincin bcher kilosunun muhammen bedeli 45 kurustur. Evsaf ve hususf 
eartlar Topkap1 Maitepe askerl satmalma komisyooundi,1 gorulebilir. ihii
lcsî 3/10/941 cuma günü saat 11 de komisyonda yap1lacakhr. Tallpler kat'! 

1 

temmaUar1Je kom1syona mtlracantlorl. (8568) 

l - Pazarbkla 20 ton sade yaiÇ ahnacakhr. Yagm beher kilosunun mu
bammen iiatl 160 kuru5 olup tutar1 (?6000) llrad1r. 

" - Evsnl vc husu~î ~artlar Topkap1 Maltepeslnde satmalma kot11lsyo
imnda géirillebilir. 

3 - Îhalesl 6/10/941 pazartcsi giln(i saat 10 da komisyonda yapllacakhr. 
4 - Kal'J tcminati 2400 lirnd1r. (8528) 

--Y ATI MEKTEPLERÎNE-• 
Çocuk verecekscnlz: Ynlak, Yorgan ve Çar~ailariyle Yatak Orlûsii Balta
niye, Havlu ve Bornozlar1n1 ucuzca magauuruzdan allrsmiz. istanbul SuJ. 

tanhamam cadJesl No. 4. Tel; 20625 

Bursa P azan: Sipahi oglu Hasan Hüsnü 
Erzurunda halkm eglence ve Iaayi uzatmak için muka:bil taar- bu hetloeffori eldc edccek kadar i

stirahatini rtemin edecek yerle ruzla:dan vazg çmiyorlar. Müda- J.erlem~herdir. Kmmm i§galinden 
~'Ok az hattâ yok gfüidir. Hafüuki faa hava kuvvC'tlerinin devamh maksat, Rus donanmnsuu ortadan 
bu mühirn vilâyet rnel1kezimizd~ Iaali~~tile ço.k alâkadard1r; Rus. kaldirmak, Kmmda hava üsleri 
gincl ve;büyü.k bir sinema, tiyatro, Jar bu mesdcd.c zaaia ugrarlarsa te-sis ederc-k K:rlkasyaya kadar ha-

NOT; Yukar1da numaras1 bulunmayan markalar Anadolu mamtllati k:i
§arlard1r. Ulurlag U. D. markalanndan yalm:t Sakir Süterin ka~arlarl ~agl.1-1 
glr. Dlger u. D. markalar yukanda zikredilen peynlrlcr mcyanmda dei;llùir. 

•U. D. üç y1ld1z $akir Süter firmas1d1r.> 'iill••••••••••••••••••••••••••••• 
. k bah 1 . . ..... 1 sehrin sukutu elbette uzun siir- va akmlan yapmak, Odesav.~ ya. a1:e par ve . çe er1 ..,u unmas1 J~ 

lâz1md1r. Bugim Erzurumda hal. mez. pilac;,k Rus scvkiya.tm1 èinleyerek 
. "as1't ilmen. gôl_ü .. civannda ~ Valdaï c,ehrin sukutunu te--1· e'-ek Ve Ka lkm eglel1<!csini temin cdcn .., _,__ .... wu 

tcpclcrmde Jk1 tarai ta Sl.Kl51k1 dur~ radenizdcn muvasale ·k 1 · 

26/9/941 güniü gazetelcrdc kom!syonun 25/9/941 tarihli topl~Uômda ka_ 
~r peynirlerinc toptan 120, pcrukcmle 145 kurus narh ko_nuldui;u 1;.,rzmda 
ne~riyat yapllm1st1r. Mezkùr ne~rlyat k.omîsyonuu rcsmi 1làni olmad1g1 ve 
kasar peynirleri hakkmda 105 numarah ili.n cari olup yuka:·lda i:1ti§ar ~
den 115 nwnarah il:inm ise yalmz l~aret edilen mai k:tlara ait oldugu tasrih 

bir sincrna ile kahvelerdar. Bu va. kt - Alm 1 y .1 f · vc l ma lli-
~a amr. an ar 0~1 C. ve , leri için istifade ct:mektir. 

olunur. (8683) 

ziyet kal'§wmda halk mesire y~r- Timoçenko .. ordu.lan arasma girme- ' Cenup ceph>esinde acaba Rt1slar . . l • B k k .. S 
lerinder1 1stifade etmek y-0lunu tut t bb ttil d R htanbul Déirdüncü Icra Jl,1Cmur ugun-1 a Ir oy ulh Hukuk 

ye ~e us e erse e us mu. ,,,e yapabilirler? Vaz1'vete oo"re ùan· 940/41~7 
mu:; •bulunmaktad1r. Hafuuki pek "-'bil t ·1e d akl dl FI " J "' • 

/ H "' k• J'v• d ,.,.; aarruzi ur a 1 ar. er. k t•· "daf D _.... . . . . d 28 a lm 1g1n en • 
mahdut olan bu mesire yerleri de h Id 'b '-"l d Al , a 1 mu aay1 on ncun gerIS!Il Beyoglunda Telgrnf soka&ln a nu- • 

a e u LAI ge e man ,aarruzu d k b 1 tm ,_ . ht l"'' ik t âh 941 65 
b k bi h ld.-.::i· B"·L b T • .J. k t . ...: e a u c 'Ci:t:rl mu eme wr marada mukim iken halen ame g 1 • a uns1z r a 't:Ulr. 1massa e. .uenmgrawn su u una rn.izaren · . . · 
ledi'-·enin bu ;"". · ele alarak mesire . b k 1 - .. .. M k Ar.cak haz.irlanmak içm za:mana meçhul bulunan istepan Sarandiye B k .. . . . 

" _,.. gcn. ti1'rka I mt.~ Lgor~nuyodr. osko.. J ihtiy.açlan vardir. Bu m.iksatla Vehbi. Saldin Bcyoglu Üçilncü Sulh a irkoyilnde Zeytmlik mahallesinde 
:>-erlerini tanzim ve güzellC§tirme. va olS ame >, enmgra m su u. Din,·eper ile D h . d . tihs , Hac1 Ha~an sokng1 21 numaralt evde 

""'· d f k t ·· t·· ln t J on ne n arasm a. Hukuk mahkemesinc ikamc ve lS a,. k' . . 

lc . . mm y1 a 1m a 1m mu aa eyledigi 14/7/930 gün u v 
si icap e...;.,or. Erzurumda uzun tun an oonra, a a us un tvve • ki' taka d d _daf 

1
.. e 

94014761 
mu 1m iken ol~ Elnonanm terekesi-

süren ki~ rnevsiminde ihayat da. rer wrlanacakt:r. V.oro§llof ve T1 ederek Don nehri ger..-·i"" ""'kilm~ k tah ne mahkemecc vnzlyet edilerk olünün 
k d ""' '""' ..- " say1ll llâmiyle 103 lira 50 urusun - . 

ha sônüktür. Yukar1da da soyledl- ~~î~n ~ or i:;ia~ IY~. a~1a~1§1~r, leri muhtemeldir. Bundan ba~ka silinc karar verilmis ve J§bU ilân bc- '1 uhdcy1_ tasarrufunda bulunan Bak1rkéiy 
gimiz gibi iyi hir sinema, tiy.atro -e eyi ~a m.. o~ ~!§ er r. Alman leri hareketini durdurmak . . . . d' ta atinna Sakizai;ac1 mahallesi Orla sokak eski 

F k t g d · h'l ray1 infaz da1rem1ze tcv 1 ve r 
ibinas1 butunmay1~1 ·bu vazivet1' i. a a a~a 1 a goreccgim~z veç 1 e · · T' . k d la .•. . 1 emrl nla- 1.103 ycni 125/127 numaralarla mürak-~ J T' k rd 1 ·1 B d . için Jm'(J'Ç'Cn o or u 11mn cenup t bl J tazammm cra · 1moçen o o u a11 e u yenni . . . l e 1&m mu kam b' b h br vukuf cap ettiriyor. rd 1 . . 1 d 

1 
._ 1sti.kameti.nde taarruz arda imlun- 'halli ikametlnizin meçhul bulunmas1 1r ap aneyc e 1 tara-

Muhasebei Hu..c:usiye bir sinema o t~ a~1 ily1 ank a~ama 1 arph, luu.nudn mas1 da variddir. hasebile istanbul icra H:îkimligincc lfindan 950 lira k1ymet 1akdir cdilrni~ 
ne 1ces1 o ara cenup ce esm -e ve mezk · ... _ 'k' k tt ·b 1 " tlinasi. in~ma b~lam~, fakat ya. •~ra emrinÏn yirmi gün müddetle ilâ- i . ur , ... ne l i a an 1 are durt 

1 rrda for·akm1§hr. Eger Muhasebei Rus ordul~m Dinyeper muharebe. Jlkokul kadrolar1 . •en lcbliglne karar veri!ml~ olmakla :da b1r h~l~ bir mutbah ve. bôlme ile 
lI . b .. krini ka)ibettiler. • • bu mu'"dùct i'rm· d~ 940/41"17 n"marasile .. y. nlmt§ d1.ger blr oda ve b1r sofa ve usus1ye ugun yanda b1raktig'1 T. M 'f · d 1 k 1 , ,. ~ -

Merkezde lll!<>çenko ordulan- aan mû ür ügü Ve a e.ten _ fi · _ bir ta§llk ve mlktan kâfi bah~e ve ku-
l>üyük bina yerine daha küçülc. ve k b'l taarr k ,_ • tasdik edilerek gondi:?rilen ilkokul daireye gelcrek bu borcu ir. .. rra ariy ( . . 
h ·11n mu a J uzu sev UM.:CY§l le bi'rli.kte o"dcmedl .. !nlz surette cebri yu ve. oahçcdc uynca harap btr oda-l:l tiyaca kâfi .bir sinema in§asma ·.-1· B k d 1 k l ·a I · t br~ ~ 
. blr netice vcrmem1~.1r. u taarruz. a ro anm O u l are crmc 'C 1g 

1 
il tahsil dilft-g"i ve malbyan1 dan iba1cttir. Mahkcmece bilmüzayc-

g.ui~ vlsaydi •bu i. imdiye ka- lardan maksat, Almanlan Gomd • 1 etmi§, diger taraftan i.kinci kadro. cra e e ~- Ide t ·1 1 r B' · · 
dar çoktnn bitirHmi!j olaca/kh. • .•. 1 takd' d hapi•le tazylk sa ~a karar ven m s ir. mnc1 

A'Ù Af'"' DiKMEK LA-ZIM·. Semigof istik.ametinde Budyenni nun hazirhklanna bél§lam1~tir. vermed1gm z ir etcbli'h .olunur. müza. yedesî 20 te.5Iinievvel 941 pazar-
•.-y d ) 'mal yanma taarruz edileceginlz ilânel}. "' 

Erz or u annm ~1 • ("028 ) tcs1 saat 14 den 16 ya kadar devam c-unrm, suyu bol memJ.elœt ol- · ' G • clan, da.ha d-0grusu Timoçen.-o Bud D A A R C 1 K dllecektir. Haddi làyikini bulmad1i,'1 dugu hakle J1omen lhenren aftaçs1z · kt 
Vl1'7lyettcd:ir. Bir çok so"-Ierl'e bu. yt'nni ordulan arasma g1nne en DEVREDIL' ECEK rn· TÏRA BERATI t.akdirdc 1kinci müzayeded 3 T.saru 941 

·~.P menctmckti. Fakat Tin:oçcnko bu (Ba~ tarafi 2 nci sayfada) Pi'zartc~i giinû saat 14 den 16 ya kada1· 
~ün agaç51z bir meml€ket olarp]; iia~;<>ye erisememi~ V'C .Budycnni rm ~u hüzünlü ve firakh günlerin.. cOdun ~ba vasitasi~ hakkindaki ih- devam ederek en r;ok arttlranin lhalei 
inLkal eden Erzurumda ciddi b!r de bu lehlikeyi Jœndi kuvvetlerile de y<1p1lan §U musiki imtihanlann. Lra içln Iktlsat .vckaletlnden îsti.hsal jkal'iyesi icra k1hracaktir. Tallplerin 
~g;;.ç dikrne sefenmrligine giri§. •,nliycmeroi?tir. da, hani, ben de bir n:.ümcyiz ol • cdilmis clan 4 Tcmmuz 1938 tarih ve l yililz~eb 1y;.dl buçuk pey akc:esi v<'yahut'. 
m~k liÎZlmdir. Bu L,c;-e bir program sayd1m, bunlarm kar§lSID<la kâh . "hti ·a eltliii m 1 r banka mektubu 1braz1 sure 1 

Maresal Timoçonkonun. cenup 2734 No. u ihtira ber:itmm 1 ~ 
dahilinde ba~lamak ve o program1 taki Rus ordulanna y1arù1m rnak. için için, k5h da büsbütün ken - hukuk bu kerre ba~kasma ùc~'1r ve yo_ 
ciddiryetle tatbik ctmek zamam dile Klnsk ve Harkof bêilgelcri. dimden geçerek hüngür hüngür hut !cadi Türkiyedc mcvkii 'fille koy-
çoktan gelmi§tir. 1e ycni kuV\: tler sevk-::dip ctme. aglardim. mak için àahl mczunlyct verJcbilccegi 

A •açJ d lm E hiç Ne diyelim boule yufka yürekfi g an m l.) rzurum, - digini bilmlyoruz. Fakat bOy!e bir J tekfü edilmckte olmakla bu hususa faz-
~üphesiz bugünkü Erzurumdan •cdbirin J'<lpllm1§ olma~. muhte- mümeyizlerin ve aglamah, sizfa • la malùmat cdinmek istcyenl~rin Ga-
rok daha ba.,ka o}·n~kt B ~ k mah imtihanlarm dans1, dig'er 
~ " "'-"' ir. ugW1 ·u dir. Jatada Arslan Han 5 lnci k:it 1-3 No. 
müthi§ toza, yazm bunalhci sicak '"'"nupta va.z.ivet tamamile A' san'alkârlarm ba~ma! 

vo: J "" iara müracaat <.'ylemelcri, 115n olunur. 
larma ajaçlandmlm~ EI"Zurumda manlarm lehine inki~af c1mcktc- Oaman Cemal KAYGILI 
rastlamak güçlC§mez mi?... fü. Rus -0rdularr Dinyepl;rden so-

BELEDiYEYi TENKIT: külmü~ ve Alman tebllg:nc gèirc Y eni Nefrlyat 

Y U RD 
D OKTO 
Hafiz Cemal 

ile mtiz::ycdcye i~llrak edebilecc~dcri 
ve tellâliye tavlz bcdcli mti§tcdye ::it
tir. Satis 'bedeli snb$ tari! inJcn Jti. 

baren bir hafta zarimdn tc<liy edilmc_ 
dll:i takdirde icra vc inds ké. mun 131 
lncl maddcsinin tatblk olur.-: cag1 ve 
fazla malùmat almak isteyenkdn !J41/ 
65 numarah tereke dosyasm~ müra
caallan ve tanzim klhnan $al 'namede 
mahkeme divanhancsine talik edilmis 
oldu~u ilân olunur. (7033) 

DEVREDÎLECF.K inriRA BmtATI 

Istanbul Komutanhfl Satanalma Komiayon 'u llânlarJ 1 
Pazn;llk gùnü i.steklisi çikmayan 102 kalem oto malzemesi 29/9/941 pa· 

:zartesi gilnü saat 10 da pazarllkla sahn almacaktir. $artnamesi her giln komis· 
yonda gorülebilir. istcklilcrin tekli! ede~ekleri flata gÔre kat'! tcminatlan ile 
Fmd1khda satmalma komisyonuna gelmclcri. (8602) 

* Dolmabahçcde Hay\·on ha•tahaneslnde birikmi, olan 30 araba giibre 29/9/ 
941 günü saat 15 de pazarl1kla sahlacaktir. Almak isteyenlerin bCIJi gün 
ve saatte F1nà1kbda satmalma komisyonuna gelmelerJ. (8603) 

* 
Asagida miktarlari yazlh kok kiimiirleri naklyesi 30/D/941 iah g(inii 

h.izalannda yaz1h saatlerde pazarllkla ihale edfüxektir. Pazorlik tun kllomet
re ü:.:erinden yapùacakhr. $artnameleri ber gün komisyonda gorülebillr. istck• 
lilerin tekllf eàcceklcrî fata gore knt'i leminatlarj ile birliktc belli gün ve 
saatlerdc F1n<l1khda satmalma komisyonuna gelmeleri. (8604) 

Kadikoy Gazhaneslnden Haydarpa~a hastahanesine l~OO ton 
Dolmabahçcden Gümfissuyu Hst. 400 ton 
Ycùikuleden Z. burnu vc Yedikule hastahancsine 311 ton 

* 

Saat Daklka 

10,30 da 
11 

11,30 da 

29/9/941 pazartesi günü saat 15,30 da pazarl1kla 8 ton karaman k.oyun 
cti satin almac&kt1r. ~artnamesl her gün komisyomla gorülebillr. istekUle• 
rin belli gün ve sn:ittc teklif edccekle:j !iota gore kat l tcmlnallnr1 ile blr· 
likte Fmdlkhda satmalma komisyonuna gelmeleri. (8680) 

Istanbul Liman1 Sahil S1hhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan: 

1 - McrkezlmJze ait Sinop motôrü U!kne ve makine aksam1 aç1k eksilt
me ile tamir etUrilecektir. Ke§lf bcdeli (691) lira (95) kuru5tur. 

:i - Bu i~e ait ~artnameler §unlardlr: 
A - Fenni §artname 
B - iàari ~artname 
3 - ÎstckHle1· bu s::itnamcleri (4) kurt.:s m11kab'1J!nde mcrke:ûmiz !evnz1-

m1ndnn alabllirler. 
4 - Eksiltmc 7/10/941 ~al! günU 6aat 14 de Galatada Karam1 laCapa:3 

tokg1nda kfiin mez.kûr merkcz satmalma komlsyonunda yap1lacakt1r. 
5 - Muvakkat tcmlnat miktan (.>1) lira (90 1 kuru§tur. 
6 - Eksiltm<'ye g;receklerin bu glbi tamirat yaptiklarma dair b: r vcsil>3 

gostermesi ~arttir. (8464) --
As. Tbb. Okulu Müdürlügünden 
1'- Üniverslte tedrJsah 31/l.Te$/941 de ba~layacagmdan s1ladu 1>ulun1111 

As. talebcmi:i:in sila i:i:ni blrinci te§rinin 28. ne kadar temdit edllài~i. . cl 
2 _ Bu sene yeni kayit vc kabul edilmis clan talebelcrln isc 15 i>lri.ll 

tcsdnde okula lltihak etmeleri ilân olunur. (8441) 

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

Erzurum beletliyesini te-nkil et- alman esir miktan alti ) üz bini 
mekle bu t~kilâtm faaliyette 'bu- geçmi~tir. Hulâsa Rus ordulannm 
lunmad1g1 mânâs1 çmkanlmaz ta_ Dinyeper gmbi büyük bir nehri u
<bii, Er.zurumda bir belediye, mi.i- zun zaman müdafaa edcmemeleri 
kemmel bir binas11 üniforrnah bir büyük 'bir hata olmu~tur. 
kaç memuru var. Yap1lan Î§ler de Cenupta Alman ordukm $\! üç 
ya;brana ahlacak kadar ba9it degil.. maksat ugrunda taarruza devam 
Fakat E11ZUrum iibi ehemmiyetli ediyorlar: 

Ü'niversiteli gençlerin ayda bir 
ç1kard1klar1 bu mecmuamn be • 
§inci say1s1 olgun mündcrecatla 
intL5ar etmi§tir. Okuyuculanm1za 
bu fikir ve san'at mecmuas1m tav. 
siye ederiz. Fiah 15 kurustur. 

LOKMAN HEKi:\I 
DAHÏLiYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 

\fua:rene saaUeri: 2.5-6. Tet; 22398 

1 

cPul Salmastru:arm imalinC:e Jslâ
ha 11 hakkmdaki ihtira !çin ikl1~t ve
kâletindcn istlhsal cdilmf$ olan 28 Ey- verllecegi tekli! edilmekte olmakla bu 1 
Iùl 1939 tarih ve 2851 No. lu lhti.N be- hususa iazla malûmat edmmek isteyen. 
ratm1n lhtiva ettigi huk11k bu kerre lerin Galat:ida, Arslan Han 5 incl kat 
ba~kasma devir veyahut icad1 Tüi·ki- l _ 3 No. lu odalara müracaat e7lema
i'cde mevkh fülc koymnk !çin salâh.iyet leti filul oli;nu.r. 

<"-h·b· · E 1· Z Z li' T ''Je riyat •J.d 1 1. • M • J. ') 

:!J;rektOrü: Cevdet Karabil;in. 

:Baslrid1g1 yer: cSon T~af· 
U.tbaas. 


