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Çorçil'in i 
nutku 

Katmerli cani, 

Nazi gulyaba- ' 

nîsi Hitler ar- ( 
-------) 
t1k korkuyor 

~rs:i:: .. : ~-:=~~lkc:nde O'nn anan irençlik SanybUl'DU âbidesine çelenk giitürliyor ve ibide onünden 1eçiyor. ! J~: 0 "-~a Ame-

liitler, zaferden /nonü ve Hükûmet Erkâni O'nun :~e~e~ ~.:~~: 
emindir .... manevi huzurunda egildiler lngi lterenin 

! 
Harbin bugünhü umumî -----------

ve biistle
;deklarasyonu '1"'tll(Vl/ia$ 

~~~~eti ;;;7:~e,6irA1;;~: Her ko~ede ihtifaller yap1ld1, âbide bir saat bile 
gecikmiyecek 

J ,t o ·•• Knt 

~iddetli muharl'bler cereyan ettigi bildirilcn §llrk cephesinde Mos 
kova kt'Siminin mufassal haritasi 

, 

Devlet ve Hühûmet $e • • J kJ b k Id 8 kJ 
linin zalerJen emin ol. rine çe en er ira 1 1. ayra ar yar1ya indi 
ma11 tabii ve hahl1 go • Ankara, 10 (Îkdam Muhabirln. 
tülltlt Sovyeiler mailûp I tl<;n)_-:- Ebedi_.~f i:\3tü.~k'ün üçün 
olmadan evvel, Avrupa • · eu olum y1ldonumu munasebetile 
da ihinci bir cephe kuru· bugün biitün yurt içinde Halkev. 
l,.p oradan üstün huv • lerinde, Odalannda, Paru kuragla. 
vctlerle taarruza geçme- rmda ve mekteplcrde yap1lan ihti. 
dikçe ve A.Iman orJulan fallerle Ebedî ~ef'in büyük hahra. 
., . . s1 amlm1~tir. 
''" atef arasma alrnip . 

l J 
L Al lhtifallere he' yerda Atatürkün 

3'rpratr ma rRça man • h t ·· 1 ·Il· k d • d k"k •
1
• • • aya a goz er1 i apa 1g; a i a. 

3't>~~n '!}a.g ~p eJrlebile · cla saaL 9.05 de b~anm1~ ve be§er 
cegr du1unrtlemez. dakika tazim sükûtundan sonra ....._ 

l'.,.u11: Abidir:t DAVER 
soz alan hatipler en büyügümüzün 
lia~·ahm, ba~ard1g1 Jnk1Iâplan a~ 
latm1~lar ve büyük y11S1mm en iç. 
ten .Ozlerle ilade eylemi~erdir. 

Bu toplantdan taklben de Ata. 
türk'ün heykel ve büstlerine çe. 
lenkler konulmu§tur 

·- <• . ' . 

Londra, 10 (A.A.) - Çër~ lïn 
Almanlar Bildiriyor· Sovye~ler BildJriyor. 

~~fi:':n ~~a;s::~:i~se'da soy·- C.lg' ~IMAL CEPHESiNDE DON HA VZASINDA 
•- AVTupan1n hen1en hcmen :a- I T • • •• 

mam1, nazi zulmü altmda yere _k~- 1 k V 1 n 1 5 Tu men 
pantru:jhr. H•tlerm Polonyay1 1sh. ' 
là etmek suret:le sebcbiyet \er. j <;:. G A L E D J L D 1 f M H A E D 1 L D Î 
d1g"I harp, ~1md1 Avrupa kttt.., 1n~ ~ 
yutmu§tur, Airikan10 41ju1al cl· u
suna nüfuz etmi§lir, Asyan.n daha 
büyük bir k1sm1m yutabifü, ha ·.â 
yakmda kürenin geri kalan dorttc 
birine de yav1lahilir. Bununla be-

l raher sozüm. k1sa olacakhr, zira 
narp zamanmda nutuklann k1sa 
olmas1 Jâz1n1d1r 

Avrupanin vaziyrti son derece. 

---•1---
Sivaatopol tiddet· 
le bombaland1 

~imdiye kadar Rusla• 
nn verdigi esir mik

tari 3,632,000 

lki Alman f1rka
s 1 da dag1ld1 

Moskova yeniden 
bombard1ma11 edilùi, 
§ehirde olenler var 

l\..__n illcrio son nutku, bundan U"'iJ C\ 'elkile1· gibi1 .t.aferden 

Ili cnùndir. Aluian ordul•n -
Ili~ buiiinkü nziyctine i;iire, Al. 
1, •ri dcvlet ve hiikîunet §efinÎtl za· 
•. ~•n emin olma'1 tabii ,. hakh 

MlLLÎ ~EF ATATÜRK'ÜN 
MUV AKKAT KABRiNDE 

fnilnü, EbedJ ~efin ma nevi huzurunda r 
de müthi§lir- Hitlerin idam müf. 
ezeleri her gün bir düzüne mem. 
ekette. Norveç'le, Bel9ika'da, 

Fran•a'da, Polonya'da, Qekya'da, 
Slovakyada, Slovenyada, Yuna. 
nistan'da me§guldürler. Bunlarm 
hepsinin fevk>hde Ruslar teslim 
olduktan sonra binlerce ve on bin. 

Berlin 10 (A.A.) - Alman or • Moskova, 10 (A.A.) - Sonte§rin 
•OtljJ ·· , • l ur. Siras1le A\ustury·ayr, Çc· Ankara bu günü derin ve sakin 

0'lovak.-a.n, Polonyay1, Dani _ • Ili ' ' bir yas içinde geçirmio;tir. ihtifa. Hitierin nutku ve 

lngiliz matbuat1 

FÜHRER 
KORKUYOR 

1 
1 
1 
1 

li~•kay1, . 'orvcçi, llolanday1, Bel· iin ba§hyacai{l. santtcn çok once 
1 ay1, l rausanm yaI1sm1, Yugos- Bü' ün Ankara hallü Atatürk'ün 
t''Yal 1. Yuuaoistam i§gal ettik - muvakkat kabrine giden yollara 

1'ti, ltalya3 1, Romanyay1, ~lacaris- diikülmü~lerdi. Milli ~f lsmet !n.. 
~ru, Fmlaudiya31, Bulgaristam onü kabrt> geldikleri zaman rou
it ~aberine aldiktan, Japonyanm vakkat kabrin bulundugu müze bi. 
r t~alum, lspanJ&DtD da müzahe· nast etrafinda çok kesif bu halk 
)'11ni temin eylcdikten n Sov • kütlesi yer alm1~ bulunuyordu. 
~:t ltusya gibi bir devi de bugün- l.lill j~ef, bu halk saflar1 arasmdan 
.-~h •aziyetc gctirdikte11 sonra, geçerek kabre geldikleri zaman 

1 
rerin yüksekten konu-.naga w giri~ yerinde Millet Meclisi Reisi Bir gazete, goslerilen 

~lerden enùn olmaga elbctte bak- Abdülhalik Renda, B~-vekil Dr. deliJlerde insicam oJ• 
11 Vardsr, Onun içindir ki kat'î bi.- Refik Saydam, Genelkunnay Ba§-

ldo ile toyle diyor: kam Mare~al Revzi Çal<mak, Ve. \mad1g1n1 Ï§&ret ediyor 
111 

•lier §CY mümkündür; iakat Al. killer Heyeti, Cümhu~yet . Halk Londra 10 (A.A.) _ Daily Tele. 
tu aJiyanm pcs demesi mümkün de- Partisi Gene! Sek1·eteri?. Parti Mec. graf gazetesi ba§makalesinde Füh· 
lia dix. Dü~manlar, harb:n 1942 ye lis Grupu ile Parti mustak1l gru. rerin g&lterdigi deliller arasmda 
l>e da'. sürecegmi siiylüyorlarsa, pu reisleri tarahndan _kaqila_nmi§- insicam olmadt~ma ~aret etmek • 

ltàla, diyebifüiz; isted1g1 kadar Jar vc hep birlikte içen girerek tedir. Hitler filvaki .arabasmdaki 
11.lUn····Bh d d cia sursun. u arp mey anm - Atatürkün manevi huzurun a e. tekerleklerin daima kendi emrile 

son kalacak <>lan tabur bir Al. (So:•u. sa. 3 SIL o . . . llian t b 
1 

kt ., • • • ~ diindügünil• iti.raf ve •ilen hare • 
Cer a. uru o abca lI.>d Al "" " [ • ketin sür'ati hakkmJa münhas1 • 

h, ha~lb~eçd•-~' •rùpte . ~· d mahn - B ,·. In g z i z ran Almanlarm 'karar verdigini· 
in or ) i 1çm c, er ' ' ·1· d" t'Ph d . 'd" 1 ave e 1yor. 

1 e e muzaffer vaz13·ette 1 1; h "b • b f t .. ~\•t son di.irt ayrnda magli"lp ol . mu rz 1 Q 1 .. Bu .. s~etle Al~~n de_vlet reJSi 
~U§tu. Çünkü Amerikaiun taZl . oldurucu darbesm1 henuz vurma • 
,livvct1crlo müdahalesi, takati ke. Londra, 10 (A.A~.- Bahriye_ n~-1 ~1§ ve lejyonlanm kar _ve ça_m~ 

lilllti~ 
1 

Al 
1 

zaretinin bir tebhgmde b1ldmldJ. 1çinde durdurmay1 tercih etml§hr 
liQi t n~ ant .mt_auByarundef yednar .

0
'."elc. <<ne gore, Amirnllk, Costack mnh Molkae ~iiyle devam ediyor: 

un e n11~ 1. u a Y .o· · 1· ·· 
0111t ••• k" d "Ud" Al r;binin bath~Dl ilân etm1~ ir. (Sonu, Sa. 1 l!u. 3) 
~ -.0 1 101 ans1z eg 1r. man ~ J 

lliQ nrnhtelif ccphclerde büyiik 1--------------:------------

'•1· 1 l V 1at ~ermit olm sma, ve hfilâ da R l t • t 
~Illtekte. bulun;"'asma r~p~n, u m en e r e l c a Te 
~:~~·~~~;=~~~:~::~;:~::~~.l mu''zakeresi ba ~la di 

lllektedll"; Amerrka da hanl ba- Y 
•11 h tl _ atbe baz1rlanmaktad1r. Bu "'.) - •--------

011tu 1 Y 1 b h t llil . 1 ~"· . • ='. . ". arp •· 11m."- Mti k Ier Numan Menemenciog" lu ve 
\&llyet1n eski.IDlD tamam1Jr 1 za ere 

~!~i· olmad1kin1 \lllUhnamnk gc . Rumen Elçisinin nu tu k la r j 1 e a ç 1 l dl 
h· tir. Bir numarah Diinya Har • . . 

1Qde Al . d 
1 

bil A k 10 (A A) _ Ttirk. Ru-1 ret Vekaleh di~ t1caret Umum Mü-
ttk b'. manya, tam . enr e e • n ara . . . dtirü Cah1t Zamangil ile H -
I~ be"" abluka altmda idi; bn de - men \.caret anlasmasi go:·u§mele- Suiur'dan mürekkep olan ;~~~ 
h nbluka yarimd1r ve Allnan · rine bugûn Haric•yc Vekilletmd~ 11. t hey"etinc Haric u 

'/\ •upa b""t"· k kla 1care iye mu _ 
Q1 hi . nin u un 8 "'.3 • r~ ·, ba~lanm1~ ve bu ;Jk toplanti Ha - mi Kàt.p muavini b1rinci sm1f orta 
llak rcr birer cl ne gcçmnr~tir. ri<'iye Vekâleti Umu)TIÎ K&tibi Nu. eloi Cevat Açi.kaim riyaEet •Y.le • 

111 12 llitler ne diyor: • ' ·~ .
1 

mitn Mcnemenc•,i;lu ile Romanya mekte ve alâkadar diger Vekàlet.. 
Ili g; n dogrudan do "Y a Al • b 
b

0

any l lçin çalt~an arazi~I! 250 mil- elçisi Telcmaq'"c'm soylevlerile lcrden de mûiavirlcr ulunmakta-
, n~ Jm1<trr dir. Rumen murahhas hey'e ine de "°· ., · n f la ve bu harp lçin bll • açi • · 
"'lia çali§llll arazicle §imdiden 350 ~Hariciye Vekâleli dairc müdür • eski naz1rlardan orta elçi Christu 

(Sonu, l!a. 3 Sii. 1) lcrinden Bedri Tahir ~an, Tica.o riyaset etmektedir. 

'· 1 dulan ba§kumandanhgmm tebligi: Sovyet sabah tebligi: 
Sivastopol dogusunda ve Kerç 9/10 Sonte!l'in gecesi, k1t'alan. 

Bulgaristana 
bat1smda daha §iddetli bir muka • nuz bütün cephelerde dü§manla 
vemet gosteren Krrundaki dü§ll1an çarpi§mi§lard.!r. 
geri kuvvetleri püskürtülmü~tür. EK TEBLi(r 

Sivastopola gece ve gündüz §id- Moskova, 10 (A.A.) - Bu sabah. indirilen 1 erle katlediliyorlar.. Bir yan -
dan da yukarida sayd1gun 

detli hava hücumlari yapùmi§tir. ki Sovyet tebligine ek: 
Benzin antrepolannda ve anbar - 6 ve 7 Sonte§rin tarihlerinde yaL. 
larda büyük yangmlar ç1karilm1§- niz Leningrad cephesinde 50 Al. bütün memleketlcrde tek cr para~iitçiiler 

t eker ve toplu idamlar Almanlann 
muntazam basma kahp i§lerinin 
bir k1smm1 t~kil eder hale gelmi§

tJI. man tayyaresi tahrip edilmi§tir. 
Çok sayida Alman sava§ tayya· Orel bëlgesinde Sovyet çeteleri 

Rus ajanlari 
tir. 

re te§killeri, Moskova üzerine tah) son iki ay içinde 39 Alman kam. 
(8cllnl. Sa. S 811. f) 1 (Sonu, S~: 3 Sil, 1) 

) TORK 
topraklarina 

Katmerli cani nazi gülyabanisi 
Hitler, hunharhklarmm dogur. 
du~ dünya infialinin gtml§ligi ve 
~~y-ecaru kari!SU1da korklu. Hit.. 

geçmek zorun 1 
! da kalrrlarsa . 
:Kendilerine, Bulgar-1 

lis tan taraf 1ndan gel-
1diklerini soylemel~ri 

tenbih edilmi§! 
-

Sofya, 10 (A.A.) - Gazeteler, 
Bulgar topraklarma indiril<?n pa. 
rn~ü~çülerc a:t rnhkokahn nct1cele. 
r:ni ne~retrrii§lerdtr 

Bulgar topraklarma be§ para§Üt. 
çü grupu indirilmi~ ve bunlardan 

biri Strema ile Selânik arasma 

birak1lm1§hr· Para§ütçül~in bir 
· k1sm1 iildürülmü§, rligerleri de 

yakalanm1§!1r. Para~tçülerden i.. 
iosi Rustur. Digerlerinin çogu dev. 
let müdafaas1 hakkmdaki kanun 
mucibince mahkûm edilen !firari 
Bulgarlardir. 

Para§üt~ülere yetccek kadar 
para verilmi§tir. P••ra~U;ülere ve. 
rilen talimat muciblr.ce bunlar 
Türlliyeye indikleri ve Türk top.. 
raklatina ge<;mcitc mecbur kald1k. 
!art ~dirde Bµlgarist<inda hazir. 
landtklanm vc Bulgaristan atara. 
finda1l _gonderildiklerini >oyliye. 
cekl1?rll1r. , 

<Soau, Sa. a Sli. O 
........... ,,, ....,.. . .. .. 

AKDENIZDE 
==== -• 

Bir ltalgan ge-
mi ka/ ile sine 
Hücum edildi 

• 
·ki ltalyan torpi

tosu batt1 
Roma 10 (A.A.) - italyan C·r · 

dulari umumi karargâhmm 526 nu 
marah tebligi: 

Orla Akdenizde seyir halmde 
bulunan gemi kafilelerimizden bi.. 
ri, 8/9 Sont!!§rin gec~i, ingiliz do· 
nanmasma mensup bir te~! ta • 
rafmdan hücuma ugrami§hr. Ti · 
caret gemileri arka arkaya bat • 
m1§tir. 

1 Torpille hücuma geçen refakat 
torpidolar1m1zdan lkisi batmJ.i(rr. 
Diger bir tanesine de isabet vaki 
olmu~sa da vahim bir hasara ug • 
ramadan bu limana girmi§tir. Ka
zazedelerden büyük bir klsm1 Irur
tar~J§llr. 

Ertesi gün, ~akla beraber, ltal. 
yan torpil tayyareleri, d~man bir
Jiklerine bÜcum etmi§lerdir. Bir 
kruvazëre iki torpil isabet etmi§, 
bir torp1do muhribine de bir tor • 
pil çarpmI§hr. 

Türk -Al man ticaret 
an1a,mas1 Mecliste 
Ankara 10 (lkdam l\luhabirinde-n) - A!lll3nya ile aranuzda akde • 

cf.lnù§ olan ticaret muahedesinin tasdiki haklundaki kan un lâyihaSI 
Büyük Millet l\leclisi Jlariciye "e Ticaret Encümenlerlne hanle e -
dilmi§tir. Lâyiba, bu Encilmenler tarfmdan yakmda tetk1k ediierek 
Meclisi Umuml Hey'etine sevkoluaacaktu. 

'i,~~ 
H asta yafaginda ikinci f ikra 

TASAX1 

SELAMl lZZET SEDES 

Sesimin bir tüdü açùmad1 -
i»>• gêiren doktor, bir reçete 
daha yazd1: 

- Yarma kadar sesiniz aç1l • 
mazsa lien bllirim yapacagt.Dll! 
tledi. 

Hançercme musallat olan 
mikrobun kar§1smda doktorun 
hali· Alman denizalt.ilall kar • 

' 1ismda Amerlkanm haline ben. 
dyor: Hele blr gemimi dùa 
bab.rsmlar, ben yapacagm1J bi • 
lirim. 

... Ve bir gemi daha bahnca, 
bu batan geminin dosyas1 u 
muallâkta kalan diger -1• . 
Ier dosyasma konu)GJ:. 

- Dinle doktar. 

Doktor ba 1m rcçcteden ka! • 
cbnp yüziim<' bak•l or: 

_ K:onu§maym1z. 
_ Ha~·1r doktor, konu~ntU)O

:ruru, i§tc ) au1yoru1n: Nasrattin 
Hoean1n e~egini çalim~lar. Ho -
ca bütün giin êinfüw gdcne: E. 
ger bu ak~ama kadar e~<"f;im bu. 
lun1nazsa ben bilirin1 ~·npace .. 

g1m1! de~·ip durmu,. AT •um geç 
"akit ~ek bulunmu• .. \iN"HI.. e. 
dip sorn1u~]ar: 

- Hoca dr1ni~ler: t·~(~ln bu .. 
lu1unasa1U1 nr. J i1pa akhn? 

lloca oj;uhknnhhkla c:r,·ap 

,·crn1i~: 
- Scntcri k.e.ud nu 

iMleceküru! 
>1rtlay1p 

~- ._.... ---·- -· 
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'F1r1_c_lla~ r -~i-~ .. :!-!~.~EE::] 
Kendilerinell Gençlerimize a;.<. ogütleri .. 

~~ ~~~t~ 1 DISPOLITIKA 
----'••---- Korkudan mi 

y1k1ld1? 
iSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI civa• . Fatih park1 
r·--y-;;~--;~z 1 v A~~ A K 1 R ) Verilen U.nlarl ~ ~ Hayri. JluhiHin 

Y az.an: Prof· ~ükrü Bnb~ll 
bir mey .. 
dikilecek 

r1nda 

- Ycrlcri ve gokkr,, daglan ve/ (Sahih Buharî)nin rivayetinl 
ta-l t., nsanlan \'e hnyvanlan, na~ .. ra1., ùzide ashaptan (111~ b:n.1 

hui , bt.itün mevcudati yarat Sabit), aynl!n §U ~· zlcri soylemi~. 
kk ir (Hab) vard r ... Ey n"s!.. t.r: 
(R" Julâlen·. n) e .bddet €Cl.ll1z . Ta§ \Bizim, hepin .•. dn en c .:n., 
ara ve agaçl·ra tapmaktan vaz - (Haaeti Resulûllah) idi... B11 gün 

ge ·niz. Medinede oturuyorduk. Bir,!en -
Di,\ e hayk1r bilmek, her cesur b1re bir gürültii ko itu. Herkes, 

in an.n yapabil~ceg1 bir §ey de - (dl '§rranm baskmm ugrad k) di
gild ... Fakat o, hiç bir ku\·veUn ye :feryat ediyordu. Hepimiz sllâh
sar am1y::icag1 btr azim ile, o k.o - lanm1za sanld1k. Fakat o kada1 
ca r.ü5rikler âlemin!n kar§I ma §a.irm.§ id:k ki, kendimizi nas!l 
d. ·.;mi~.. her türlü gizli ve a~i - müdafaa edecegimizi bir türlü ka.. 
kâr hücumlara, türlü tt.irlu sui - rarla~t1ramad1k ... Fakat, (Resu -
kastlerc ragmen, risalet vazlfesi · lûllah), derhal egersiz bir ata at. 
ni i:msalsiz bir cesaretle ifa et - lad1. ~ehrin, dÜ§man baskmma ug
mi~ti. rad1g1 rivayet edilen tarafa dogru 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu . . . y1ldmm sür'atile al!m sürmege 
mt.détu §ecaat ve cesaretm1, harp b ,1 ... H t û d l . k b 

d 1 d d 
.. d' a~ aw.. er ara o a§ara u 

me.) a11 ann a. a goster l. • . ( •. af kl ) t r d ,, d" . '-· . b . d 1 ~ay1amn, mun i ar ara m an (t>e .r) 1r,Lt1.m e c:sm e, tepe e - d 1 1_, - · 1 d B'" 
· d t kl k d u·hl uv uru mu~ o uugunu an a 1, u. 

nn en irna arma a ar s ar i, .:.k b" .. k. tl b. k .. .. 
1 k r ·k d"' k t \ u 1r su une e 1r aç soz soy-o an --ço a1 - u~man uvve • •. · 

l 
· k d kl t hverek, halkm korku ve halecam-

en .ar~1sm a, o ar ve sapan a§· · d 
Il h b-_, .. ~ . m yatt§br 1.) an e ar =en .. ha,.,. k1hçtan b1- D . . 
le n:ahrum bulunan (üç yuz mü . _emi§lir. 
cacit), .ba~larmda bulunan Resulü (~ns bin Sab~t).in bu soz_leri~i 

krem Efendimizir. -harbin mÜ§- t~y1d ~ecek had1seler az deglld1r. 
kil! anlar- nda bile- bir dag gibi Meselà: 
âuracak yerinden kip1rdamad1gm1 Resulü Ekrem Efendimizin en 
gôrmü~lerdi. büyük dil§manlarmdan biri .olan 

l Uhud) gazasmda da bëiyle ol - (Ebî bin Halef) Bedir harbinde 
mu~tu ... Rc:;ulü Ekrem Efendirni - esir olmu§ .. fakat (fidye) vermek 
zin toplad1g1 (harp meclisi), heye- suretile, csarelten kurtulmu~tu ... 
ca.11 bir müzakere<len wnra (sah. Halbuki bu ders, o adama kâfi gel
ra '18rbi) karanm \·erir vermez, memi~ti. Bütün gez1p dofa~hg1 yer. 
Re uiûllah Efendimiz <lehal z1rh - lerde, yine Resulü Ekrem Efendi _ 
lar.m giymi§, harekete geçm~tL.. mizin aleyhinde bir çok sozler sôy
Haib:.tki, kendisinin dü~üncesi hi- 1 .. , . uyor .. ezcümle: 
.afma \"erilen bu karar üzerine 

b 
. - Bir allm var. Onu, m.1srrla 

a a 1 kiram teredJüde dü~mü~ 
Ier. Resulûllah Efendimizin ilk b~sliyorum. Günün birinde, bu a-
n ijtaleasmdan rücu ederek, :\ledi. ta binecegim. (Muhammed.)i 01 • 

dürecemm. nede, müdafaa halinde kalmak is· .,. 

.sat1yorlarm1~ ! 
o··n h;.-z1 ta-
k ... la t'..a · i C:: r!a
g1n sebebi bu 
Dün schr:n baz1 m:ntakala. 

rmda be.kdiye, vilây t ve di. 
ger alâkaC:arlar tarafmdan a
lman bütün tcd!.ùl re ia~
m~n yeniden bir ekmek dar. 
hgt gorülmu~ ve halk geçen 
sefer gëirüldügü kadar kesa. 
fetle olmarr'akla beraber f1. 
nnlarm onld"ine toplan~~-
tir. 

Bu vaziyct kar§ismda vilâ. 
·et ve b<'led1ye derhal lâz1m. 

gelen tedb;r;eri alm1!ilard1r. 
Yeniden sun'î bir ekmek dar. 
l1g1m tahaduüs etmemesi 1çin 
belediye ve vilâyet taraf:n. 
dan alman bütün tedbirlere 
ragmcn clünkü vaziyet Lrm. 
ctlara veriltm unlarm glzli 
ellerle sahld!gm1 giistermek. 
ledir. Bu \'Jziyet kar§ismda 

daha §iddetli tedbirler ahn. 
mas1 dü§Ünülmektedir. 

Dün belediy-e kaza kayma. 
kamlanna gonderdigi yeni 
bir tamimle darhgm gorül. 

.dügü mmtakalardaki bütün 

fmnlarda yeniden s1k1 tefti§ 
ve kontroller yapllmasm1 bil. 
dirmi§fü. Bu kontrollere po
lisle birlikte belediye müfet. 
ti§ ve mürakipleri de i,tirak 
edecekt+r. 

Halk hamam1 temi~lerd._ Diyordu. 
0 zaman Resuül Ekrem Efen • Aradan çok geçmedi. (Ubud) --c-<>>---

dimiz: harbi zuhur ettL Bu harbe i§tirak Û 
- Hay1r ... Z1rh1m1, giydim. Ar - eden (Ebi), bir arallk fll'sat bu - Be~ikta§ ve skü-

hk, geri donemem. l Iarak -m:srrla besledigi at1p üze- darda da birer tane 
D1yerek. sars1lmaz §ecaat ve rinde oldugu halde- islâm ordu • 

mE tanetini gëistermi~ti. 1 sunun. ~flanm geçti. Resulûllab a ç ..... c a k 
(Huneyn) gazasmda da, Halit Efendmuzm bulundugu yere hü • istanbul beled!yesi bundan bir 

bin ïelidin hatas1 yüzünden or • euro etti. sene kadar evevl Balat ve Kasu:n. 
dun.m pi~darlan dag1larak dü§ • Maiyyeti Nebevî'de bulunan as. pa~ada birer halk hamami açm~h· 
manm en korkunç kuv-..:etleri et • hap derhal (Ebî) nin üzerine ahl- Bu hamamlar halk tarafmdan bü. 
raf1m ihata ettigi ve du~man or - mak ... ve onu parçalamak .istedi - yük bir ragbct gèirm~tür. 
dusu ba§kumandam (Malik)m: Ier. Fakat Resulü Ekrem Efendi • Belediye bunu nazan itbiara a. 

- Nerede .. (Muhair.med) nere. miz oir i~aretle onlann hepsini dur larak Be~kta~ ve Üsküdarda da 
d~~.. durdu. Kendisi de büyük §ehamet birer halk hamam1 açm1ya karar 

Diye, onu ara§hrarak ôldürmek ve §ecaatle bulundugu yerde dur • vermi§tir. Bu hamamlar da yakm. 
is edigi za~an, bu kudurmu§ dÜ§ • du. Ve sür'atle nuzragiru çevire _ I c!a !aaliyete geçecektir. 
man sürüsünün kars1sma ahlarak: k (Eb') bo 

1 re - l nin ynuna dokundur - z e y t 1" n y a g" l torba - ~te .. Resulûllah, benim ... Bu. d u. 
na, inan1n. 

Diyc bag1rmas1 .. ve, yüzlerce si
làhh dü§mana tek ba§ma meydan 
okumas1, dünya askerlik tarihin • 
de emsali bulunm1yan bir §et:aat 
§âhe.>eri idi. 

Rewlü Ekrcm Efendim.z, haya· 
tmda y üzlerce tehl..<e kar~1smda 
kald.g1 halde, bir defa bile azim, 
scbat Ye ~ecaatinden bir zerre bile 
kayoelmemi~ti. lnsan kahraman 
11g1mn en milmtaz t!msali olan 
(Hazreti A1i) bile, àefalarca ve bir 
çok misallede bu clheti dalma nak
lederùL 

Ashab1 kiramm en cesurlan bi. 
le bazan harplerde sc.•s1ld1klarm1 .. 
ve bu tehlikeli anlarda, derhal o · 
nun etrafma toplanarak mânevi • 
yatlarm1 h-uvvetlendirdiklerini i · 
tirai etm~lerdir. 

(Ebi) Lo anda ac1 bir feryat ko • ipligi gel di 
pardi. Derhal atmm ba§ml çevirc- . . 
rek, kaçmaya ba§ladi. Ve haykira- !thalà: b.irlikleri. ta~ann~an. ev. 
rak, Kurey§li!erin karargâhm \•elce Hmd1stana s1pari§ ed1lm1~ o. 
vard1. a l lan Koko iplikleri memleketimize 

Onu bu balde g6renler, hayret gelmi~ir. Zeytinyag1 imalâhnda 
ettiler: fabrikalar tara!mdan ku1lamlan 

(Devami var) torba ve çuvallar bu ipliklerden ••r----"""'•••••••• yap1lm::\kta o1dagundan bu iplik. 

Küc.Uk f"aberler 

* Fiat Murakabe Kom1syonu 
dün yeniden ban muhtekirleri acL 
liyeye vermi.§tir. Bunlardan Kuz -
guncukta Davit Rafael makarna . 
y1 52, barbuny.ay1 20 kuru§tan sa
tarak ihtikâr yapmaktan, Sultan . 
hamammda Miciko terlik ihtikâ • 
rmdan sucludurlar. 

ierin oüyük bir kism1 izmir, Ay. 
vahk Edremit ve Bursaya tevzi 
<>dilecektir. 

Bir hirs1z 6 ay hapse 
mahkûm edildi 

Arif admda blr arkada~mm o. 
dasmdan ayakkab1, gëmlek çalan 
Haydar 1 inci sulh ceza mahkeme. 
si tarafmdan 6 a.y hapse mahkûrr 
edilmi~ir. 

----------------- ---·------

E\lct, i;cnç delikanlilanm11a 
da bir ùalla iigüdü vermck i!.lc· 

rin: 
Sc~ giliuiz, bir glin sizi rcd . 

dedcrse !.tzin 1çin 1 .rat liitti 
diyc korkma,\' mz. \ âk!;, bu 1i~·
lc bir cehcnnem sani) esidir Id 
kâinat, bir namludan ctk.:n 
kur~tm gibi. insanm canmdan 
vmlayarak f1rlar ~ider gibi 0 • 

lm'. 
Fakat ev,·elden ~11uru11uza 

biiyük tahlbiye simitleri ycr -
le~tirmi~ bulunursamz 0 olüm 
saniye. inde kendinizi kurtar1r . 
sm.z. 

Zira, scvgilbi tarafmdan red. 
ded;Imek darbc1>i, nakikatte liii
tün ins1mhk için mutlu ve mu
kaddc~ bir darbedir. 

Zira, bir insam yenidcn yara
tan hundan da ha ~ arabc1 bir 
darbr yoktur. Kii!;indcn tekrar 
dirilcn il.nka ku~u gibi, insan 
oglu, i~te bu alevrte1Hr ki yan1p 
kül olur. Fakat kiili: r-" 1 irin • 
den tekrar \'C daha 111tiken~mel 
dogar. 

Etrafm:zda g diigüniiz bii . 
tün muvaîfak olnm§ adamlar, 
me§hur edip, §âir, sau'atkâr, 
profc!.or, usla, velhasd i!)inrte 
fe,·k&lâdcle~nii§ lierkes, nmtlak 
seygilisi tarafmdan rcddedilmi~, 
ikiuci dogu~ insamdir! 

~:lpolyon .P.cnapart tc~·m~n cf ana . _. 
ku. ~d11.c ~ " oldl gu ka,;.J:.1. ----,v--- s talin Yolda§in :\loskovadl 
g · k1:r. tarafmdan rcddeo 11 • F t • atih ~ e Sü1 ... yrnani· KmlmeJdanda K1:u or 
mi~ir. ,, 

Arn:.i\•ttclh '; Iüah Ahn:t'd Zo.. I t .. b l . . t duya kar§l, lllman taY1 

\ 
ye u r e er .n .n e - relerinin l'IZU' \'Ulr Moskova vr~· 

goya, hcnuz hi~ bir ~cykcn, o 
ra f l a Ç 1 1 a Ca k lannda dola§tikaln bir hen<•~u1e · 

kad;;r lây1k g1;nnc111i~tir ki, ~eV· . . . . de, ihtilâlh1 yildonümü münase 
di1~1 k1Lc~g.l1 b:zzul kmn b; '.a· Istanbul beled1yes1, Istanbul f~- betilc soyledigi nutuk ber taraf : 
SI ii.cudi ehle oldü1mü~tiir. tihi ikinci Sul~an ilehmedin b1r ta d 41 . . . . · crin tahlillcre meydan ,·el 

D mek i~lc1•1ÎJ orn111 ki mut - hcykdm1 dtkmiye karar verm1~- ,.e akisler uyandirdi. Bunu da ~ 
taka • 'apd),On ve~·a. kral oln · ti. Bclediye heykelin dikilccegi tabiî gormek lâzim gelir. ÇüO~ 
caks1mz. Faicat keudi bayati · . yer hakkmda uzun zamandanberi Rusya hiikûmetioin füli i;e aziJ!I' 
mzda' mutlaka bir Na11olyon vt j . }' b t k 'b d" 1.li • kr 

1 
- d .. h · l tetk!kler yapniaktadtr. N1hayet 1 a~1 a ·r1 en unyan1n eu .,.. 

al o acagm1z an §UP emz o · i Fatih•~ heykdinin Fatih park1 ci. yiik imparatorluldarmdan biriiJi' 
masm. , . . mukadderahn1 eHnde tutmakt• · 

Onun için bir an en biiyük \'arn1da ac1laca,< yeni b1r meydana d tk· .. .1 ,__ "f . ..4 1 · · , • 1 lm 1r. .1 yuz m1 yona yaJUn nu u.:r-
bir felâket gihi g0ri.inen bu SC\'· . d1k1lmes. karar a§lm 1~lir. Bu . k . . ""f' . .. ··i. 1 \:e ye pare muazzam araz1 ile~ 
gili dar.be,i ... ha~~~t~c en buyu · hus~::.i. hâztr1lklar~ ba~lanm1§tlr . yet Rusyasi Atrupa \"e Asys4• 
spad.etti~. Çunku s1z1 ondan ~'"· D1ger taraftan Istanbul beled1. yerle~mi~ en müthi~ kuV\'ettir. ~ 
vel mikaru,1z olacak kadar bu - yesi Fatih ve Süleymaniye türbe. taki ~efi de, oyle her vesile ile fiS 
yültiir. Bu sevgili darbesi insa- lerinin etrafmm aç1lmasma karar tKiylemek, istikbal hakkmda ";' 
nm büt\in uyumaya mahkùm, ôdlerde bulunmakla o"mn·1·nu·· "'e' 

d l · · fTk t vermi§tir. Bll tiirbelerin etraflan " 
mahpus ku rct enni m 1 8 e · çirmeyi itiyat edinml• bir sabsi ' 
tircn Jiic<'itid bir darbedir. aç1ld1ktan sonra buralarda çiçek d •. "- ~ • Il~ 

bahçeleri vücude getirilecektir. yet egildir. ui k..üsur ~-ild1r 
Onun için korkmaynnz. Sev • bir hitabe irad etmedigi haldc sef' 

giliniz bir gün sizi rcddedehe E T N A R H 1 sizce ne tükenmez harp kudretle • 
külünüzden lekrar dogacagnu - rini idbar et.mi~ oldugu bes a)·111

1 

z1 bilin. Bu ikinci dogmita isc d Id ' iP o urmaga ba~hJ·an mücadc!cll 
biazat scv 0 'ilinizin idealinden uht-,'f fh 1 J o· .. M J"' t J d•" • m .,.,1 sa a arilc sabit bu Il 
bii. ük ola~-Pi.~m1z. a Uma ge ffiC 1g1 t B'· 1 h' 1··..I. . mu~ ur. oy e 1r zattn ifade ,,.. 

Bir gün size tekrar hayran için degi~tirilmedi temsil ettigi kuvvetin azameti11 

olaak \'C ilk aghyacak olan o- F" "r·· k , K . d'· I mebsutan mütenasip olarak, di11lt• 
dur' ia, n ura ·aoe om1syonu un .1 • · . .. • .. • .. · · m ecck \'C het tarafta akislc 1· 11 

insan oglu bu ikinci dogtt~ - 1a~ mudurlugur.de toplanar k et .-aitd ra kt 
r tI . . . ~ 1 ca 1r. 

tan daha güzel bir intikam tat. ,13 nnn1 tetktk e~m1~tir. Fakal ko. fnrrJ' tb t k .. • · 
31 1z ma ua 1, nut un mue• 

manu~hr. yun mmtakalarmdan istenilen ma deleye devama ait azimli parçsl•· 

-;:::=====::::=;::;;;;:~::;;:~;;:;:====~::: lûmat tamamen gelmemi~ olàu. rm1 tebariiz ettirmi~ Yc fs)('
1 

("' - -) f;'Undan yeni narh yme tesbit edi. garpta yeni bir cephc kurul!11''
1 

l AD L 1 Y E K 0 R 1D0 R L AR 1 N D A 1-ememi§lir. lüzwnuna dair olan en hassa no~· 
tay1 le§rih vc tafsile lüzum gôr · 

Be I e di y e 4 ayda 4 meksizin kayd ile iktira et01i~1i 1 

insaf gahu, bir cekerciden be(: buçuk milyon tah- Filha{~ibka !\lister Çorç' bu cih~I; r y men J ir surette kar§tlanis~ 

•• / • / k b •1 •k • f • • ? Sil â t Y a pt l mahkûm oldugunu, Stalinden e'' • guz ira 1 l ezl lS en1r mz • tstanbut 0e1t:diyesinin mati se- ve1, da1im tazyik do1ay1si1e ï111' 
· ·1k 4 d \·e izah eylemi~ bulunu,·ordu. ll1

,
1 

· K1z evi senetsiz sep.,tsiZ, nikâhs1z 
dügünsüz Hilmiyi içeri almitlar; Fakat 
Ïkisi de gençtiler.. K1z orladan 1 ana ve babas1n1 aUem etmi§, kal. 

biraz ~azla, uzunca. Erkek te orta- ,1em etm~ kandirnu~ ve senels:z, 
dan b1~~z az, ktsaca.. Kiz sarl§m, 6epetsiz, nikâhs1z. dügünsüz Hi!. 
güzel ve lavrak. Erkek te esmer, 1 'yi damat olarak içeri alm1§lar .. 
inadtna ajpr, kOnU§Urken bile keli. ! ):>m>1t o.,;.,_ do.hi!~ mcl• u~aluu 
meler d~lerinin arasmdan ç1hrd1. ba~an ba~a kendi parasile yeni. 
ya ç1hrd1ya zorla ç1k1yor sanki.. den düzmü~, mobilyalar alnu~. fa. 

Efendim bu ikisi, bir vakitler â. ian filân ... 
§lk ile m3.iUka imi~ .. Hem oylesine Gel zaman, git zaman, Hilmi an. 
ki, Münevver nerede ise Hilmi de cak evin ia§esini zarzor temin e. 
orada, Hilmi nereye gidiyorsa Mü. debiliyormu~. B1;, kaym valde vc 
nevverin kafasmda bir acaba is- kaym peder arasmda bir tak1m 
tibfami çen.gellenerek pe§inde.. menfi hareketlerin tahaddüsüne 

Hilmmln Beyaz1tta ~kerci dük. sebep olmiya ba§lami~. Nihayet 
kâm var eh i te alâküllihal kimse. geçende kayin ped6, müstakbel 
ye muhtaç olmadan geçinip gidi. damadi kar§1sma alarak hiddclli:: 

c- Artik bu kadari kâfi. demi~ .. 
yor çocukcagiz. bu §Jekilde nikàhs1z falan evimize 

Efendim bir müddet beraberce girip ç1kamazsm? .. Ne yapacaksm 
gez:p tôzan, bak1~larile bile her an 1 d yap ... 
için birbirlerine sevgi ilham e en Hilmi gayet kurnazca cevab1 ya. 
bu iki gen~ baknn§lar olm1yacak.. pi§hrmi§: 
Tabiî ya .. Üzüm salk1m1 bütün ne. c- Efendi baba .. iyi dogru sôy. 
fasetile burnunuzun dib"nde asih lüyorsunuz amma.. ne yapay1m 
~ütüp dururken kopar!.mayip ta u. sihhî vaziyetim nikâha mâni, bu. 
zun boylu seyretmiye kim taham- nun için resmen evlenmemize mü.. 

nenm 1 aym a yaphg1 tahsi. "' " 
l• halde ki cevab1 cvvelëe ,-erih111l 
at geçen senenin ilk 4 ayma na. ~ 

bir meselcyi tekrar bahis me\"Z~ 
zaran 300 bin lira fazlasile 4 mil.. · 1c· etmesi Londra hükûmet mahfil 
yon 300.000 liraya balig olmakla- rini pek memnun etmemi§ telâ)(~1 

d1r. olun=1bilir. 

Eminonündc kapah 
durak yeri yaptlacak 
i..~dulJul tramvay idaresi insaatt 

tamamlanmak üzere bulunan ·Be.. 
yaz1t ve Sultanahmet kapali tram. 
vay bekl-eme yerlerinden sonra 
Eminonü meydamnda da bir ka. 

Bu nutukla ntejgul olmak ~1 

cevap vcrwek ihtiyacmt hissedt
Ahnau de\•let reisi fi.,. Rol~o ... •il< E.:
Clnln Rus zayiah hakkmdaki r• ' 
~arnlarm1 tashih Ile i tigal ct111if 
br, Her zalWln canl1 if§aatta bll • 
lunmay1 itiyat edinmis olan ~ 
Hitler, bu defa da in:iltcrc ile 
Rusya arasmda Î§ birligi~in ~•r~ 

pah tramvay durak yeri in~a et.. cephe::.inde muhasamatm batl• ' 
miye karar \'ermi~tir. mas1ndan bir buçuk scne ev'cl 

haz1rlanm1§ oldugunu ve bu bll~I" 
katin Avam Kamaras1na 1940 sr 
nesinde gizli bir celse esnas111d' 
Mistcr Çorçil tarafmdan tcb~ir " 
dildigi ilân etmi§tir. 

Pivasaya çay tevzi 
ediliyor 

Bir müddet evvel cenup yolla. 
rmdan memleketimiz-e ithal ediL 
mi~ olan 391 sand1k çaya dün alâ. 
kadarlar arafmdan azamî sati~ fi. 
an tesbit edilmi~tir. Bu çaylar Ti. 
caret Vekâletinin tesbit ettigi tev. 

Araplann iki ki~iyi a§an ~,rr1 

fà§ edilmi;i saymak Ïâzm1 gel.if• 
mealinde bir meselleri \·ardlf. !- · 
vam K<11naras1nda muhtclif 111tl · 
hep vc kanaatte be§ alh yiiz Jd i' 

zi ~rtlarma gore piyasayâ veril-e- Ye tevdi edilecek bir surin 11e ~,· 
cektir. dar saklanabilccegi bu suret!' 

Bulgura âzamî fiyat 
konacak mül eder .. Onlar da oylesine, Hi!. 

mi salk1m1 kopartmak ist&ni~, k1z 
cia raz1 ve mütevekkil boynunu 
bülèmü~, birle§mi§ler.. Arttk ya. 
nm kalml§ bin bir arzunun 1zbra. 
':>ile k1vranmak verine tam mâna. 
sile birbirlerinin- olrou~lar.. K1z, 

sadae etmiyorlar .. • 
Kaym peder f1rsat bu f1rsathr Ticaret Vekâlelinin emrile bu -

diyerek as!l mevzua temas etmi:i: gura yakmda âzamî sati§ fiah te. -

•- Boyle namuslu, .ailenm bir bit edilecektir. Tayin edirecek 
tanesi, dürdane Ulisal bir k1i:1 da hadden yukan fiatlarla sati§ ya. 

meydana ç1km1§ olmaktad1r. 8 11 ' 
tabi \'aziyetten tam \'8ktindc ~s '. 
berdar olan Alman~·a Rus sefef

1 

için, enelà Balkanl~rda vc j\1' • 
d 'd ~ en1z e teminat almak surell. 

da ne diye anlatm1yor? Anlatirsa 
daha m1 çok üzülecek?. Bunlarm 
hepsini kendi kendine sorabiliyor, 

(Sella, Sa. 4 Si t) l ·11· k k h" 
Fatin Faat NARLIK.AY A• , p~n ar ~1 i .. orunma. anu~u u. 

kumlerme gore tecz1ye ed1lecek. 
lerdir. 

,.. ayata Tap1yorum ! .... 
1 

bure:vland1, e:ëzleri karardi. Yaru 

ba~mdaki iskemle imdadma yeti~ 
meseydi yere dü~cekti. Balikesir. 
deki bir ayhk bulunu§unda boyle fakat cevap veremiyor. 
bir vaziyete mukaddeme sayilacak Bundan iki ay evvel, Hayat te. 
en küçü bir hâdise bile olmad!. lefon ba~ina gelmedi diye ne hal. 

telgraf ve bir de uzun mektup ya. 
zarak imkâns1zhklar1 anlath ve 
hiç ihma! etmeden bu yaz1lam1ya. 

cak ~yleri bild1rmesini soyledi. 

Çald1g. 180 lirayi bir 
gecede yiyip bitirmÎf 
Arabac1 Omer isminde bir sab1. 

kali $~lide bir apartmanm üçün. 

haznlaunu§hr. 1ngiltere ve A}111•~· 
ya dedct adamlari Stalin Yol<i1 ' 

§Ill hitabesinde kendilerini jlgi · 
lendit-en k1s1mlar hàkkmda iç '

1 

di§ umumî efkârim aydmlatn1•~ 
çah§irlarken Pol Reyno Fransss• 
n1 alâkadar eden bir ciheti de tt ' 
barüz ettirmek baZJ taribi h•')(i . 
katlerin nurlanmas1 bak1111111d'' 
faydas1z sayilIDJyabilir. 

Rusyamn ~efi: •Gerçi g11tl'~ 
Fransa korkudan y1k1ld1 ve 1-11 
tnanya, Îngfüere ile Amcrik~~~ 
da ayni âlobete ugramalarm1 Y, 
lediySil de .... demektedir Bu cilll' 

----
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J Hayattan ald1g1 meluplar her va. lere girmi~ti. Fakat iki gün sonra 
kitkinden daha ale§li, daha tesel. o teessürü çabucak ne~'e ile yer 
likârd!. Yoksa onlar bugünkü sar. degi§ ;rmi~ti. ~imdi ise, o gün bey. 

u • EJebî Roman: 55 • • • 
(Sana anlahlacak çok mühim 

§eyler var Kemal. Fakat buna bir 
türlü ceoaret edemiyorum. Müm.. 
kirn be bir kaç gün izin al gel. 
BP ki o vakit bu yazamad1g1m ~Y· 
len, sende bulacag1m kuvvct sa. 
;esinde soylemege muvaffak olu. 
rum. Sakm bu sahrlan okuyunca 
üzulme. Çünkü ben hiç b!r valat 
sen. i..nu~mad1m ve unutm1yaca
g.m. Selâmknm1 vollar, cevap ye. 
tine seni beklerim.) 

C'1lgmca seven bir adam1 éildür. 
mekle bu yazilarm doguracag1 ne. 
t ('C arasmda hiç bir fark yoktur. 
Ye Bedri Kemal her zerresini ay. 

ri ayn sarsan bu k1sa mektuba lna.. 
nam1yocL.1. 

Hayat, neden bëyle si:iylüyordu? 
1\nlatmak 1st~yip te yazmak cesa. 
re~mi gôs:eremrdigi §èY ne olabi. 
li.rd!'! He!è sonunda verdigi lemi.. 

r,ata ne lüzum vard1? cSeni unut. Il · hiç smhsm1 azatabilmek için verilen nini kurcalayan ihtima erm 
madim ve ~utamiyacagim• c: :;or. ilk yard1mc1 kuvvetler miydi? O. birisini mazerct olarak goremiyor. 
Bedri Kemal esasen bundan §Üphe nu evvelâ metin yap1p, bu f1rtmah Çünkii Hayat, k<!y1p dcgildir, bilâ. 
etmiyordu ki .. Fakat §imdi süph-e. . . "? k' B kt 1yor 
lenmiye ba§lad!. Anlatmiy~ cesa. habere ali§hrmak m1 istem~h. is edri Kemale II1€ up yaz · 
ret cdile · b' . b.. M-ektubu tekrar tekrar okudu Arnma bu mektubun verdigi t~s. 

m1yen 1r ~ym sonu oy. . . . . . . . . sür, telefon ba<ma gelmeyi§inden 
ie bir teminat ile biterse, buna ne 

1 

ve her b1tm~mde 1y1den 1yrye ç1k. ~ 
· I t y • h 1 · .çok daha fazla . 

mâna verilebilir? ~imdiye kadar maz ara sap 1' egape a çaresi Sabaha kadar durmadan dü§ün. 
her hafta sahifelerle yaz1 yazan gitmekti. . O gece pansiyondaki 0• dü Ye hcr sualin dogurdugu yüz. 
J:layat, ne diye susuyor? Ve Bcdri dasmda brr cehenn-em azabi Y3§3• lerce sualin ortasmda bocahyarak 
Kemal bu ha! kar§ismda nasll ç11.. d1 ve etresi gün müracaat edccegi bütün gecesini uykusuz olarak ge. 

izin i!;JÏnde elde edecegi neitceyi cirdi. · 
d1rmasin? 

i~te tilrcmiye ba~lad1. Elinde 
tuttugu mektup gozler:nin or. iinde 

cjderhala~1rcasma bükülüp klvr1. 
larak tekil ~ii$tiryior. Kulakla. 

dü~ündü. 1 ~ E t · ·· ·1k · · idare <efinin x.~ •. . . . . r es1gun1 J§l, ~ 
vgreneceg1 §eylerm, kend:smm k . . kmal: oldu Bir hafta. 

me, a·. t" b ·1 1 b' ar§isma ç1 . 
.. '.~u iye me ag 1 o u~unu ir hk izin için duydugu mecburiyeti, 

turlu anlayam1yordu. Hayat on. sëzlerinden ziyacle. yüzü ve h<:ye. 
dan kuvvet bekliyor. Ne kuvveti? cam isba tediyordu. 
Teselli mi, ümit mi, sevildigine i.. Fakat ne yaz1k ki, o s1ralarda Î§· 

timat mi, a§kla sadakat mi?. lerin fevkalâde çok olu~u Bedri 
nndaki daimî ugultu, i:çini cï,dik. 

liyen sivri tunakh eller durmaàan 
faaliyet gôsteriyor. Midesi bulan. Sonra da ·iizülme sakm• diyor. KemaHn bu arzularma sed çekti. 
cil, ayakla,n derinanslzla§h

1 
bey.ni Bedri Kemalin uzülecegini biliy~r . Bunun ii?erine, istanbula bir 

- III -

Kadinlar veya kizlar (sevgi i§- cü kahnda oturmakta olan Veda
lerinde~ on besle yirmi arasmda dm dairesine havagazi borularma 
kalple ·1 · • · ·i t s da tutunarak hrmanmak suretile gir. n e, y1rm: 1 e o uz ara m . . . . 
k1smen kalp1eri k1smen de kafala • . ffil§ ve 180 lira para ile bir kaç ta. 

rl.le t d d 1 1 k1m elbise çalm1~hr. 180 lira para. , o uzun an sonra a ya mz • . . . 
ka'falarile hareket ederler. Ve §a· y1 bir gecede ~eyoglunda y1y1p b1. 

Yet b 1 d k h k t d" tiren arabac1 Ômer yakalanmi~ ve un ar an c1y in are e e i.. 

yorlarsa onlar ya 'müstesnadir, dün b;rinci sulh ceza kanalile tev. 
' kif edilmi§tir. 

yahut ta anormaldir. Hiç bir vakit 
k1rk ya~mda bir kadm kalbine ve Metresini tabanca ile 
hiç bir vak.it -0n sekiz ya~mda bir agir surette yaralad1 
k1z, kafasma tâbi olamaz. Ve ~ayet Tarlaba§mda Ahmet bir müd. 
oluyorlarsa, onlarm hususî hayat. dettenberi metres oturdugu Fofo 
larm1, tahsillerini, içtimaî terbiye. ile çocuk yapip yapmamak mese
lerini kontrol etmek lâz1md.1r. lesinden dolay1 münakmiaya tu. 

Î§te, bundan sekiz buçuk ay ev. lu!?mu~. neticeêie Ahmet metresini 
vel ni§anlanan ve yedi buçuk :iy tabanca ile agir surette yaralam1§
evvel de ni§anl!Slm !zmire ugur. ·tir. Ahmet yakalanarak birinci 

layan Hayat • ya§mm icab1 • y:tl.. sulh ceza mahkemesi tarafmda11 
mz kalbine tâbi olmu~ ve tap1ld1g1 tevkif edilmi§, y:trah kadm Cer. 
derecede taomaga ba§lam1§h. 1 ahpa~a hastahanesiu. kaltirlà 

{Devami var) m1~tll'. 

. ~· 
lede izhar edilen kanaate na:t•''·• 
Frans1z cilmhuriyeti, askerinin ~~1 
baglar1 A.Iman ordulari ka111slr. 1 
çozülmü§ ve boylece silâbl~1 
teslim etmi§!erdir. Fakat Fr•"5~. 
ordusu~un bu kadar çürük bit • ,. 
le gelm1§ olmasmda dogrudaJI ., 1' 
ruya Rusyamn degilsc bile ~r 
Moskova ricalinin himaye cttla• 
Halk Firkas1 te§t!kkiilünün bil1,. 
dabli oldutuna §Üphe edilell". 
Sosyalist lideri «Lüi Blum) selltf 
lercc Fransn; hiiki11neti11i11 bll~' 
kâlet gibi en mes'uliyetli 111111>'. ti' 
Dl i~gal etmi§ \'C 1>1rC irlin1ai 111 . 
lâf \'e nizâlara nazarla;m1 dii'~. 
rek harp hazirhklarm1 ihmal ''1 • 
lemi§lir, 0 zamanlar Blu.m 1' 1111~ • 
nesinin hariçte en hararctli ~.~• 
dafileri dikkate §âyand1r ki 811 ~. ~ 
Britanya ve Rusya hükîu ctlc''.. 1 

di. N.a kaw jfarip goriiaürse ~~ 
(Sollu. S•. t Sii· 
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IKDAM SAYFA-3 

O'nun manevî 
huzurunda Hit~e;; i ~~er:enl (.Ml_» ..... AllD;~·=A=R=c-=-_ -=' ... K_. ·-·-~r~:,-J 

Mololof Eden !Ir 
in t e brik i n e 

cevap verdi 

Pa rt i 
g r upu 

Amerik ada 
"A llaha hom-

(B;is tarafJ 1 incl sayfad\) (Ba~makaleden devam) 
gilmi~lerdir. J.li!lî :?ef !le, Bü}-"k :n.dyondan f~zla nü!~s ~archr.• ~QfQ./Qf g1llar1nda 
.\lillet MecLsi R"isi, Ba~V'<k J ve Fransan1n ·~gal cd1lmt§ Jusnun - Y J 

1 degil, 
y illarznday1z ! Marc§al kabre borer menek~e de- daki kadml.ara varmray~ kad.ar Ka/ afat 

melt koymu~lardir. Bu tâz1m ziya. Almanya 1çm çah~n bu msan kut
·e~;nden sonra Millî $ef kabtrden lcleri, ne kadar Almanlara 1lü~man 
.ynlmt§lar ve geli§ltrind-e oldugu ,.c ne kadar ,·alanpcncr olurlarsa 
,gibi dOnü~~erinde de Vali, cm- olsun, 1nukaven1et edilu1ez bir n1et -"BU ~EREFLÎ 

Y o 1 d a ilerlemiye 
t.evam e aecegim i
za y m in eriz,, 
Lmdra 10 (A.A.) - Ha ric1ye 

""•nlseri Molotof l11gillere ~ariei · 
Ye nazm Eclcnc b!r telgraf f'.0i<c . 
:·ck Sovyet 1l'!lli bayram1 dolay1 -
si Je lr.giltcrc hükûme\ 'nln Sovye'. 
hukûmctmc gonderdikieri tcbrik · 
lerrtcti dolay1 te~kkür el11:1'.i'tir. 

Bu tclgrafta ~oyle denilmekte . 
:lir; 

So,·yetler Birliginin 24 üncü ytl
iiin amü münasel.>etile gonderdigi 
lebr .k!erùen ve iyi tcmennilerden 
d~!ay, ingilterc hükûir.etine. Sov -
.'Pt hükumetinin hararetli te~ek -
kürlerH1l bild1rmeniz: rca ederim 
Al!l'an müstevlilerine karsi mem
Ie::r"ttmiz ni1lletlerlnin girÎ~tigi a
Inons:z ~ûcadele izah edilmi~tir. 
Bll cihan~ûmul vazifeyi b~nn • 
cay a kadar bu §Crefli yolda ilerle
rr:ege devam edcceqimize yemi11 
ediyoruz Hakh davamlZln muvaf
fak olacagma sarsilmaz bir imam. 
llltz vard1r. 

Bir Japon gazetesi 

B u gü n H ari c iye 
V eki l i ni n i z a h a t 
vermesi muhtemel 

Ankara, 10 (Îkdam Huha. 
birinden) Cümhuriyet 
Halk Partisi Meclis Gru. 
pu yarm (bugün) top'ana. 
caktir. Bu toplan'.1da Harici . 
yc \'ck1limiz 9ükrü Saracog .. 
lunun hancî ,·aziyet ve hâ
diselerin inki§ah etrafmda i. 
zahat vermcsi muhtemeldir. 

A/man tayya
releri ingilte
re adalarina 

taarruz etti 
Berlin, 10 (A.A.) - Alman tay. 

vareleri dün gece mu\e,•ali dalga. 
Ïar halinde ing1lterenin cenobu 
~arkî sahilinde mühim bir !imana 
taarruz etmi§lerdir. GôrÜ§ §artla. 
rinm iyi olmas1 sayesinde bu ta
arruzlarm liman tesisatmda yan
gmlar ç1kmasma ve §iddetli infi. 
lâklara sebep oldugu rnü~ahede 
ed:lm~tir. 

---<>---

Çorçilin nutku 

detme,, günü 
---· ---
RUZVELT 

Har~in süratle bit
. mesi iç in dua edil· 

mesini 'stiyc· r 
Va!jington 10 (A.A.) - Rc:r:vetl 

·Tanny,. hamdetme• gününjn ta
rihllli 20 SonteFln olarak te.oit et 
mi§ ve Ameril<a halk!lldan müca. 
delenin sür'atle b1tmesi ve 'rz li · 
zerine hiirriyet. ,1huvvet ve adale· 
tin avdet etmesi için dua cl'11CSÎI 
istemi§tir. 

Reisicümhur §un'3n ilâve etmii
tir: 

Ocaklanm ve k1ymetli hüniyet
lerini kahra1T1anca mli<iafaa eden 
milletlere ~;tikbalimiz namma git-

\ 

tikçe artan bir sür'atle yard:m e 
diyoruz. insanhg,n mane\•' val-
r1na, b;itün milletlerin 1; üsavat 
daire;inde muamele gOre1 ~ '~ hür 
ya~amaga haklan olduguna .nan -
maga devam ediyoruz. 
-~--

Vavel Hîn d istc-.ia 
d o ndü 

·yet müdürü, merkez komutan1 huriyetle karmlarmt doyurmak 
.-e b1r k1t'a asker tarahndan se- pahasma, Almanyanm harp gay . 
·1mlanm1~lard1r. retlcrine yarduu e4eceklcrdir. 

Bu ziyarcti, Halkennde yapilmt~ Geçcn harpie, ilk top patlar pat· 
0ian ihtiialdc oulunanlarm ~p lamaz, iki battâ daha fazla cephe -
b:rlikte, yaptiklan z1yaret takp1 de harbcbrrek mccburiyetinde ka!. 
eylemi§ \'C bundan sor.ra Ebedi mllj olan Almanya, bu defa, daima. 
l}e!'1n klbri bütün gün için Anka. tek ccphede harbedcrek dil~maula
raàa bu unan halkm ziyaretme a- nm bircr birer yenm~tir; ~ark 
•;ilmi~t 1r. cephesinden ba~ka hiç bir ycrde, 
Saa~ dokuzu yirmi geçe de, kor- ciddi vc sert bir muknemetle kar

àiplomatik adma Birlesik Ameri.. §tla~madan muzaffer olmak s11rcti. 
ka büyük elçi.li Mac Murray da le bütün Auupa ordulartJl.lll mal· 
i.yare•le buiunarak kal.>re 01r çe.. zemesini eline geçirmi~lir. So,·yct 
lenk koymu§ ve be~ dakika süren Rusyadaki ham madde kaynak.la -
bir tâzim vakfesi ile Atatürk'ün rin1n en az yüzdo cllisi, llitlerc go. 
haharsm1 tar.iz eylemi~tir. 1 re ,·üzde 60-70 i Almanyanm clin -

Ôg!cden sonra da okullar talcbe. · dedir. Kafkas\·ay1 da ele geçirebL 
leri b:~!armda ôgretm, nlert bu. lirse, pelrol balummdan da s•km
;undu);u ha Ide Ebedi ~!'in l:aorL. lm kalrm} acaktu-. 
ui ziyaret c.-:cmi§lHdir. Fakat, Almau~·a için eu büyük 

TUrk uiu~unun ba l.>üyük .va.s üstünhik, dû§manlari için de en 
-gür.ilnü bôylece ya§ayan Ar~rnra. · hü}ük zâf, Avrupada bir kopriiba
àa bugün, bütün Vekâ etler e\çi.. §1 bulunma111asid>r. Geçeu ha1 pte, 
liklcr, da~rel-er, müessc..;el-erd.~ bay A:"':<"rika ordu1an, bir iu:,an nehrl 
raklac bütün yurt.da oldug..t gibi gibt Avrupaya akt1klan zo:nan, · 
yar1ya çek..ln1i~ ve Ata~ürkü r. ~ch. rabat rabat frau;aya ~1k.Jn11t~r ve 
rimizdrki bütün hcykclleri 'aire. orada z buçuk m1lyo.ndan faz:.1 bir 
Ier, müessescler ve te,ekklilier ta- ,Frans1z ordusu, l uulyon 700 hin 

1 
rafmdan konulan çelenklerk çev. k~~~l'.1'- b~r lngil~z ordusu, 1~~ bin 
relenmi~ bulunmaktadlr. ki§thk bir Bclç1ka ordusu, ""•000 

:?naghay 10 (A.A.) - Ôgrenildi. $EHRiMIZDEKI iHTIFAL mevmtlu 2 Porleki'.l tlimeni, ~11.000 
!;me gore HindiBtandaki Britanya Dün sabah saat 9,05 te Üniversi. menutlu 2 ltalyan tümeni, n,oou 
kuvvetlcri ba~kum:indam r,eneral tede Atatürkün olümunün üçüncü me\·cullu bir Polonya tüme!li ,., 15 
Wavell, Singapurdan Delhiye don- y1ldonümü ihtifali çok heyecanh Çekoslovak taburu b11lmu~lard1. 
mli~tur. olmu~tur. Bunlara, 1 mil)on 800 bin Ameri • 
Hitrer in n utku ve Saa'. tam 9.05 te ür.:versitq Rek. kalt da illihak edince yorgun , .• 

Yazan: Osman Cemal KAYGILI 

Hüsieyin Cahit Yalçm, dün 
bir yaz1 yazm1~ amma, dogru. 
su, pir yazmi§l!. Yaz1mn ba!jlt. 
gi. •Siyasiyat• idi. Fakat Irendi.. 
si tasarruf ikhsadiyatma da.rdi. 
Ne kadar ister w can ve gônül. 
den dilerim ki bütün kadmlar, 
bu yaz1yi ba§tan aiag1 gayet 
dikkatle ve hattâ birbiri üreri.. 
ne 1ki:l"r. üçer defa okumu§ ve 
bunu bayanlann biri gayet dik.. 
katle oku'tken, yanmdakiler de 
can kulagile dinleml~ olsun! 

Hûseyln Cahit Yalç1nm dûri.. 
kü yazlSlndan ahn size ufak bir 
parça: 

cBugün hali, v~ti yerinde bir 
hammm ""vap dolabm1, §ifO.. 

niyerini kari~tmm<, buralarda 
k€nciisine be~. on· y1! kifayet 
edecek es,·ap ,,,. çama~1r bulur. 
sunuz. Fakat bihocm hangi ma. 
gazaya empmne, ingiliz kcten 
kuma§lart geldigi duyulunca 

magaza harurnlann hücumuna 
ugruyor. 0 derecede ki izdiham 
dolay1sile kap1ya bir polis l:oy. 
m1.\·a lüzum gorühlyor Koca 
bir parti mal bir kaç gün iç.nde 
yaf:œ• ediliyor • 

Bunu b"n lmndan b'r yi1 !ta. 
dar Once. birdefa VI' ondan rok 
once de bir dda daha ya101;1§
hm. Kadmlardak1 bu lüzur. füZ 
ewa ve bilhassa man,fatu1:i ,..., 
süs r,~yasi alma ve onlari bir. ilti 
kullandcktan sonra ve henüz 

yirt11madan, YJpranmadan, sol. 
madan bir tarafa alma merak1 
yüzünden, bir gün bakacagiz ki 
evlerin, apartlffian bôlmelerinw 
çogu bll-er koltukçu dükkânma, 
birer bedestar.a d.ônecektir. Lü.. 
zumsuz eu-a almarun, degil biiy.. 
le harp ve buhran zamanlann. 
da, hattâ "n nnrmal zamanlarda 
bile ne demek oklugunu, merak 
edelner gidip Profesôr Mazhar 
Osmandan sorsunlar! Biiyle 
harp ve buhran zamanlarmda 
ve en ziyade tasarrufa riayct 
"tmemiz iâzungelen günlerde 
ise elimize geçen paray1 lüzum. 
süz l"Ylere harcetmenin, yâni 
tk>risini dü§li.nmeden har vurup 
harman savurmarun ne demek 
oldugunu doa arhk Hüseyin Ca. 
hit Yalçmm yazistnda kasle. 
dilen hammlar d-0.~ünsün! Ho~ 
onlarda bu kadar dü§Ünce olsay. 
d1 kendi mü~ahedesine dayana. 
rak, ne Hüseyin Cahid <> yaziyt 
yazardt, ne de ben burada tek.. 
rar biiylcce kafa paUatirdim ... 
Rani: 

ÂI y1h degil bu, kâr yih! 
Diye eski biJ: siiz vard1r. Biz 

bu siizü ~imdilik muhtekirlcre 
birakarak, hâlà süs, §tkhk, lü. 
zumsuz e1ya tedariki pe§inde 
ko~an kadmlara ~nu sôyleril.: 

Süs ve sata!at ytl!armda de. 
P-iliz bayanlar, tasarruf, sadelik 
ve !:a!afat y1llannday1z §imdi! 

--~~-----~--Ruzvelti 
Küstah l1kla 

t0rü Cemil Bilscl soz alarak A. çok uyiat vermi• Alman ordusu. 
(Ba,fLarah 1 inci uyfada) j "( • tb t ~ 

Ier rehineleri ôldurme programma ng1 IZ ma u a 1 tatürk'ûn 3 üncû iilüm yildôrümü 4 milyonu nmltarip olmak üzerc r Alma nrar bil dir i) or 
dair fazla devam ce9hretml bula. (Bqlarata 1 lncl ayf&da) günü olan bugün Üniversite genç. buçuk milyonluk bir miittefikler <Batlarab 1 lnrl _,.rada) 

rip , .• yangm bombalar1 atm1)ar

A nadolu yakas1nda 
Ïn§aa t tahdit ediliyor 

ed 
. k. b Fakat Ruslar Alm"nlara dai.ma l'g" :n:n, büv.·ük Atanin hatir.- ,1 o..·· ordusunun tiimenleri k.usmnda 

madt. Tahmin ersiruz 1, u mer. • • 
fk tt d t 

meydan okuy.or. Îngiliz dor:nmast r.ünd~ hürmetle e6 1idig·:ni ;.0_vle. kalrnca pes etmi•ti. Belediye, •eh:rcilik ,.,..qehas.s1s1 
hametten, f1C a en, ne ame ten • • -- w 

d k lb
. hàlâ Okysnuslarda hâkim bdum:· mi~tir. Bunu müteakip haz:rc ~ be• Bugün A,·rupa k1t'a,1mn gar - mimar Pros'.-:rn Anadolu ciheti,· 

aei!il, korkudan, iena a am a m. • ilmen ve Ladoga gOlü etrafmda itham ediyor 
dtr. 

._. t• · ~ yor ve lngiliz hava kuvvetleri Al . dakika saygt sükûtunda buknmu• b1nda, tok dü•man askeri yoktur·, Marmara sahili nâz.m plâmnda 
de mevcudiyetini . sse .1ren ~au.. • ' V J ·· · d d 

hi 
· manynam hayatl merkezlerine ar· ve bundan ~onra soz alan D-,,.ent Stalin Yolda~m son ntrtkundn 1 - cereyan ve 0 ~ov uzerm e evam goziinünde tuttugu· esaslar ve be. 

Pasifikteki gerginligin 
se b e b i, Pan a ma y a 
Amerika tazyiki imi§l. 

si emniyctsizlik haleti ru yesm. ., tan bir ~iddetle darbeler indlrme~e Muzaffcr Veldet Atatürkün baya. mit ve temeuni ettigi ikinci cepbc~ eden harekât esnas1nda, piyade ve lediveye verdig' i bu hu.sustaki ra -
den iled gelmi§tir. , Alman irk1 ile hemen bütün Av- devam ediyor. Bu vak'alan:i cesa - t1m anlatm,,. ve Ebedi $efin Türk nin ne vakit kurulahilecegini t.h- nrhh tank te~ekkülleri, 8/9 Son - pora uyarak hâlen gay ri munta • 

a
· asinda· bL·r reti biraz kird1gt muhakka~ctu- ve rni!Jetine yapt1g1 büyük hizrr, •tleri m in ehnek bile m ÜJukün deaildir. zam bir •ekilde ink;=f eden K1 -rupadaki milletler • t b • tqrin gecesl baskm suretile mü - • -.-Hitler bu sebeple Almanlarm ce • e arüz ettinni5tir. Sovye tler ruag' lûp olmazdan C\'Vel z.1ltoprak, Fenervolu, Caddebosta • 

kan seli akt1, ve akiyor. Bu darbe.. hirr. bh· mu\~asala merkezi olan ·.; 
saretini arttirmaga uitl'8§1yor. Müeakiben soz alan Ttp Fakùl. büyle bir cepbe .kuru lup la or.tdau ru, Giiztepe, Erenkêiy ve Suadi,·e . 

Tokyo 10 (A.A.) 
_ D. N. B. Ga- 1er, harp hararel! içinde vurulmu§ F t . .. 1 •· t·· ku 11 1 1 Tik\·in'i zaptctmiilcrd;r. Bu mü - , rance gaze es1 iOY e yaziyor: tesi talebesinden Bayan Sab!ha us un vve er e aarruza geçme- nin ilerde daha iyi bir surett" in • 

tete Ier. Panamada Japonv. aya kar. ve hâkedilmi~ darbeler degildir. H"tl Al il · • _ . dik Al rd 1 "ki nasehetle bir çok esir ve mùhi.m 1 er man gem erme ., ... en- Enpmar, Ya\'UZ Aktug", Muzaffer çe ve man o u an 1 ale~ ki§<l!lari temln edebilmek i,.in 
§1 alman. tedbirlerden Amerika Nesiller ve as1rlar devammca si. k 1 •·-· miktarda ga"a;n• a!inm· -tir • ·an gemt erine ate~ etmemcgi ,.e Eren birer hita'.Je irat etm1,l~rcfü. arasma awup y1prahlmadtkça Al. ·· · · · •-l • hudutlandiracak ve fa'3ah tahd1t 
Birle,ik Devletlerini mes'ul tut - l:nmez bir leke b1rakan ~y. idam • C h · b k · · d i..: • müdafanda kalmakla iktifa eyle - Bundan sonra Hukuk Fakült.esi manyann maglûp edilebilttegi dü- ep .erun u esumn e ... mu - edecektir. 
maktadir. hükmü veren mahkemenin soguk · h • l rd 16 llkt · d ' megï si:iylûyor. Halbuki bir sene talebe:;inden bir geoc. Ebe"' "-fin fÜ nülemez. · areoe e e, ~nn en~eri Bu sahil boyu koylerî Çamhca 

Kokomin C:imbun gazelesi, d i"""'r kanliht{t ve idanl sehpas1d1r. De.. 1 H. 1 ua .,,., ~ ,_ I b A . cvve 1t cr tehdi.tkâr bir lisa.nla Türk nùlletine hllaOC.:sini oku.. ' taziycti büylece rra li -i t bir g ü _ 20.000 es'.r alH1mJ.$t1r. da dahil olmak u"-re her b;.1·111·n 
k.: mek ki bun ar, yeni ir vrupa ni. k • "~ u 

1 
• sonuna adar denizalt1 harbinir. mu~ ve müteaki'>en de büyük A- r ü§ le mütalea edinr<', HitleTin A' i;Jark muharebesi1 dl" ~imdiye mümeyyiz vas.flari tebarüz l"ltiri-

Panama Va•ingtoncùi. nolman zammm, üzerine bcna ed• ece<gi be- b l d • ·· 1 · b t hdid. f · d , , -.~ a§ a 1g11u .soy em~ ve u e L. tamn iilümü doiayisile Milli ~ef man za erm en ellllliyet ve kat'i kadar atnan harp "sirlPrinin say1- lerek s1hhi birer yazhk kasaba ka. 

niuz'kaya gore dans ediyor. Ame -1 m~i'::i~bir ha-ra kuvvetimiz var m 30 Sonkanun 1941 de tey1d et - !smet tnonü tarafmdan Türk miL yetle babsetmesiui labil riirmek si takriben 3_632.000 dir. rakteri muhafaza edilecektir. Hal-
rika Birl~lk Devletleri Japon a - ki. en az, Alman hava kuvvetine mi.§ti. Fakat Amerik.amn enerjik • letine neFolunan beyanname oku. lâzm1 geilr. Ukraynada b\iki bugünkü in§aat sistemi hu 
leyhtar1 durumunu bir kere daha gerek büyüklük, gerek adet, l:tattâ davra~ara.k harp malzemi:i~i mü ' narak !ht!fal merasimine nihayet ABIOiN OAYER Budape§t 10 (A.A.) _ 1;)arld guzel sah1J parçasmm bu evsaf1111 
ishat etm~tir. e,-af baklmmdan muadildir.. '.eflk limanlanna kadar goturme - verilœi§t.ir. ---<>---- e . .. . bozmakta ve Ana<k>lu banliyôsü • ., gc karar · F .. h . . . • •• • • Ukraynada Ilerleyert muttef!k \nu·· ehn"n bir" h 1. t· 

. Ruzvellin Panama hükûmeti Akdenizde hikimiyet l.>izdedir. vermesi u reri sesml Bundan sonra ün·versite Rekt·· J N Q N u ku l '' ·1 f d · · § parçaSI a me ge ir-alçaltmag· a mecb t · t" 1 o. vvet er, OrO§I o gra kes1mm • kted" 
nezdinde yapt1gi tazyik neticesin- Bugün daha iler' gidebilirim. At. ur e m~ If. rü Cemil Bilsel, Üniversite Profe. de Sovyet hatlarim yep!den birkaç me ir. 

de Pasifikteki gerginlik, artm~tu- Jantikte Birle~ik Amerikadan gor. ~ s?r ve Doçentleri ile binlerce genç • t• 1 noktada yarm1~lar ve harekàta dP- Bir çocuk a rkada..:1-
Jc[X>nya. Birle§ik Devletler Rei - dügümüz müessir yard1m dolay1. Geçen sene Amerikaya s:pari§ Universiteli Atatürkün Saravbur. gezI D 1 yo U Y 
smin küstahça vaziyetini büyüli sile Hint denizinde ve Pasifikteki ver~bilmbek _için ber dkolan bile a. nu parkmdaki heykeli ünün~ git. vam ederek bu hatl:i'r:n gerilerine D 1 D a y a g 1n1 k 1 rd J 
b:~ ':!ikkatle takip etmektedir. zarurî hizmet için büyük gemiler. rar en ugün Ameri a bize na. mi~ler ve Atanm huzurunda hûr. sarkmi§lardir. 

mze muhta~ olduklart kudreti ve. mütenahi kredi 2çm:§ bulunuyor. metle egilerek bir ,,..lenk koy. Tak~imde, bu yeni RUSLAR EiR Gü:,'DE 59 Karagümrkte 13 ya§lar:nda Mü 
Toho N'i N;•i gazetesi diyor kL B d ~" l b··t·· k t ,. ·· ' · N · , • -. recek kadar kuvY~IHyiz. un an uvye u un ·uvve ve mu~lard1r. Bulvartn tanz 1· m1' TAYYAREKAYBETTi .nur .,e yme ayru ya~ta ccnu ar-
Yeni Panama hükûmeti, Ameri.. kudretim:zl~ darbeler 1·nd1·reb.'lece. " Ü sada o\·narlarke b" 

0

k! • b" · 
02 

. d b . k k c E'!l.Nu" H"KEVI.ND B ,. 10 (\A) S1 d. k •. n "" c,e mmeK 
ka Birle~ik Devletlerinln elinde Hl senesme n e;i ir senedir g:z. Kendi kendimizl tatm1n e+. '' "' .-..... E ikma} ed:Idi ~r.l'1, ' · · ·- ~ ..., aye a- 'mesel~stnden kavgaya tutu'jJllU'-
bir kukladan ba§ka b;r §•Y degil- japonya ile ittifak:n tahakkukunu mek ittihami kaqismda kalmadan, Emir.iinû Halkevinde ilittfal, tar alinan haber!ere gor k~'·FJg l.\r, bo Sirada Necmi Munürün "3,g 
dir. hedef edinmi~ oldugumu, Japon harp gayretmizi ziyadele~t'rmegi àün sabah saat dokuzu ~ geçe $ehir Meclislnin kararile inônü er, 9 Sonte,rn1d: topye un 5 • ayagim lmmt§llr. Münür :;; ~li E'. 

:mparatorlugu ile daima iyi müna bir an bile eksiltmeden, bu kadar ba;Jad1. Toplant1da stanbul i\ler. gezinti yolu olarak 1:;in.lendiril"n tayyar~ ka\·belnqlerd:r. Bu tay. fa! hastahanesine kaldmlm~, tah.. 
sebetleri tqvik için gayret rnrr ve kisa bir zaman zarftntla ,·ücuda kez Kumandan t General Osman Taksimde yeni aç1lan eski stad • yarelerm 31l u hava muharebele. kikata ba§lanmi§ttr 

Sovyetler !tassas br insan s1fatile JaJ>·nya i. gelmh kvkalâde eserlerden dolay-1 Akaç, Vilâyet, Parti ve Be;edive yom sahas:nda stady.omun son ka- rinde ve be'i kaN l;o,_·1.,a batar. f h • ...,, k' !t b 1 M · ' • " t 1y a r b1°r k a d 1n 
çin iyihk temenni ettigimi re Ja. kadiri mutlak olan Allaha ~ükre. er. am, s .m u aarif Mlidürü, lan lwnml.an da tamami:n y1k1l • yalan tarafmdan dü ·ürülmü§llir. -

bildiriyor pon mlletinin müleadd;t mezyeL der, meydana geicn mes'ut netice. matbuat mensubini ve yüzlerce ml§hr. Belediye bir taraftan da ~8 tayyare de yerde tahrip edil. tramvaydan dü~erek 
!B .. tarai• 1 fnel .,.racial lerinin taktirkân bulundugumu . den dolay1 taze!enen bir imanla, ki~ilik ~ir kütl: bulunmakta idi. : bu yeni bulvarm tanzimini hemen 

Yonu, iki tank, 17 z1rhli otomobil, itiraf ederken Japonya il~ !ngilizce ve damarlanmizda akan hcr dam. Be§ dak•kahk sukûttan sonra Halk ~men ilanal etmi§tir. Bu gezinti m.i~tir. a g 1 r y ara Jan d J 

11 koprü tahrip etm~ler v.., 500 konu§'ln àlem arasmda bir ,htilâf .a kartla vazifemize daha fazla gay evi Reisi Yavuz Abadan (A ta. yolu zarif bir §ekilde tanzim edi! I 
den fazla Alman iildürmii§lerd.ir. çikmasim ciddî bir end~ ile kar- ret ve kuvvetle dev-em edebiliriz. 1türk'ü~ indsanhk .. cephesi (mevzu. mektedir. Taksim meydanmdai kmale kalan must• 

Cinc!meydantnda otuan 70 y* 
Jannda Zatiye, Arnavutkoy koleji 
onünde Bebek lTamvaymdan ienr. 
ken dÜftll Üf, bafmdan ve muh6elil 

Geçenlerde Orél'deki Alman ~ilayacag1m1 da ilàve eylerim. , k :dir ~k 
1
"'.'ehafildcn bize, pek ya- u nutk~~ .~ ezcunùe dedi ki: Taksim bahçesine kadar elektril kicinaslann imt ihanJ 

l!arnizonu kumandan1 bu §ehirde Birle§ik Amerikanm Uza~k 1 a er mden sulh taarruzu is. •- B~~k .. matem 1ztirabtnl dirckleri dikilmi§tir. Bu direklei Y 

bulunan Alman subaylari §Crefine f. . 
1 

d tm.i ·dugu· mb i ve~ilen harekete mtizar ede · her yildonumunde yudum yudum Viyana gezinti bulvarmda oldug·u 
bir . r t .. t· So t te iç1n zaman a p2y a e § o' ilecegimiz soyelni,_·or. Har1·c1·ve tcerken soluk vuzle . k d ziya e verm•§ ir vye çe • lâk 

1
• d B. 1 .k A ri " .·. . . • rim1ze a se en gibi küçük direkler üzerinde tor 

1 
. a a ma um ur. ir .,, me - naz1rm111 da teyid ettigi gibi bita- d 

"<i !fehre girerek z1yafetin veril. k b .... k Ok st b uh f 1 k 11 rd • içimmn acism a hiisrandan iz a- ,.e tek abai·urlar dikilerek yaptl . 
di·· b. 

1 
bo b 

1 1 
·a uyu yanu a arl§l m a. ra mem e e e e bu bakimdar l Id 1 

g1 maya e m a ar1 ve petro faza iç1·n i'mk· dah1·11·ndeki her tebellur eden al" t rayan ar a anir ar. Gerçek:en mt§tlr. 
§' 

1 
. • \ an ame ve emarele1 ya~ pmarlan kurumu~ gozlerimiz. 

·'l" er1 atm1§lard1r. Bir yangm çareyi bulmaga çah§iyor. Ameri. yalmz bir istikamete müteveccih . 
~tknu~ \'e müteaddit infüâklar ol. ' . . . . t. B 1 d.. de yanan panlh, kaibimizin smsm .. 
n . • kanm bu yoldak1 mesa1smm mu. Ir. u emare er, unyay1 cheen . k k 1 b' 
1U§tur. Takr1bcn 150 Alman su. .. • . . te•i bo • dan ayna a an 1r iman 1~1g1d'r. 

l>ay .
1 

.. t .. yaffakiyelte tetevvuç edecegmi bi.. nem a • ne gan suçlu insanla . .. . .. 1 . 
.,,1 o mlllj ur. . lemiycruz. Faka:, bu gayretler a- nn, muvakk~t zaferlerile, fena ka. Çünkü gonui er:mizdeki ac1y1 tu. 
r m l."'phesmde faahyette bulu. k. k 

1 
d .. t kt· d b .. 

1 
zanilml§ gammetlerile kend· .. t tu~turan, Türklük §uurunun oz a. 

llan d. b. 
1 

b. _ ... .. •m a ma lg1 a ir e, u muna. 1 us - 1 . . At r· k .. ~ .·~·~- ~ çe e. ir g"':~e mu. sebetle §UDU sêiylemegi bir vazife l.erine kapanan kaderin og:ndan e§L ydnl a ur un a§kmm ale•:i-
add1t kopru tahr1p etmi§tlr. B" 

1 
. kurtulmak ümidinde oldukl dir. Bu alev, büyük :'v!illi $efitrùin 

sayayorum: ir e§1k Amerika ja .. ed. arml kudreth ifadeler1 ,fnsanm f;krî 
:l.l:OSKOVA BOMBALANDI ponya ile bir harbe kan§irsa, bü. gosterme~t ": . . . 

Moskova. 10 ('\..A.) - Resmî bir vük Br:tanyanin deklâras d· Rus muttef!klreim1z v" Btrleiit 
\.,bJ yonu 0 Am "k illet h ·· k · 

•gde bildirili)'Or: bir saat zarfmda verilmii bulune en a m ve u urneti kar. 
9 Sonte~rin günü, Bir çok Al- cakbr. :lSlnda ~urasm1 beyana mecburwr. 

ll1an gruplart, Moskova üzerinde Kemal mertebesine • yükselmi d, vazifemiz ne kadar agir ve yo-
Uçarak evlere bombalar alm1•lar. J devlct ricalin1·n arz 1 ~. ·rucu olursa olsun, yalniz da ka! 
d >< • apon u ari k rd d ·· k b.. ·· k 

•r vlenler vard1r. veçhile büyük Okyanusta barl§tn sa , ya . im. a gorse . u~ Bri. 
BIR BUÇUK TU .. MEN 

1
·MHA uh f d"l -· . k v-etl .. tanya m1l!eh ve bu m11Jehn ba§m· m a aza e 1 ecegim uv e u .. dak· kr r t h··k· r b .. ··k d 

EDÏLDÎ mit ederim. Maamafih, Uzak§ark. min,yonal tyeh .. k~ umtl e :1 uyut Le 'M ar u urne er1 e am 'Ull 
' oskova. 10 (A.A.) - Pravda ga ta büyük Britanya menfaatinin ve i~tirak halinde olarak Hitlerle vc 

~t~si yauyor; tehlikede bulunan m~rek dava. ya Almanyada Nazi rejimini tem 
re~ton havzasmda ~iddetli mulu.- rm mlidafaas1 için icap eden her sil eden hiç bir parti ile kat'iyei 

1 
e:r cereyan e'mekte ve Alman ledbir ahnm1§ ve almmakta bulun. müza.kereye gir~ntiyecektir. •Sü 

~r aglf zayiata ugramaktadir. tki mu§tur. rekli alk1~lar. 
b llnan f1rk&iiin1n dag1ld1g, ve bir Bundan bir y1l evvel ile bu,gün. Bu azmimizde eski Londra Cite 
i:çuk taburun imha edildigi lia.. kü vaz:yetilillZUl giist-erdigi .nt ,ek sin in tamamen ve sonuna kada,r b i. 

r veriu,·or. le -''--, &"-"""a: limle aeraber oldu~ eminiz .. 

ve manevi kabil:yetin i mütemri.di.. 
yen y1pratan 4ler içind€, de <Fi. 
kir, moral, t.edbir I§1g1 ve bir ener
ji h1zinesi• bl'nde •Ruhlar1mm 
ale~li ve uyan1k> tutuyor daima da 
tutacakt1r. • 

Bundan sonra 21 Te~inicvvel 
1938 de Alatürkün olümü münase. 
betile :\lilli i;;ef !smet !nonünün 
mill-ete beyannamesi okunmu~tur . 

Daha sonra, Ebedi ~f Atatürkün 
cenaze merasêmine a:t kisa b1r fiim 

gOsterilmi~, merasime iîtirak e .. 
.!enler müteakiben Gülhane parkl. 
ia gid~rk Saraybumundaki Ata. 
ürk âbidesine çeleuk koymu~lar 
hr. 

Para yüzünden 
yaralama 

Arnavutkoyünde Vasilin kahve. 
•inde l>ahkç1 Vangel, para mesele. 
'inden dolay1 Battal ile kavga et. 
mi~ ve Battal Vanget. muhl<!Jif 
rerler;nden yaralam1~tir. Vangel 
Cerrahpa~ hastahanesine kaldi.. 
nlmt~, Battal yakalanm1$ltr. 

BEYoGLU HALKEVNDE 
Buradaki merasime de dokuzu 

be~ geçe be~ dak:kahk ihtiram sü. 
kûtu ile ba~anm1§hr. Bundan son.. 
·a istanbul Parti idare heyeti re. 

,, Re5at Mimaroglunun hitabesi 

·iinlcmni~tir. Onu t.i.kiben avakat 
'<!ekki Hikmet de Atatürkün hayat 
ve eserlerini an!atan bir nutuk 

soykmi~tir. Milli ~fin m ill-ete 
beyannamesinin okunmas1Dl müte 
lkip, hep birlikte Taksime gidile. 
cck âbideye çelenk!er konmu~tur. 

Bek!diye Yerdigi kararla imti . ycrlerinden a~r surette yaralan.. 
hanlar1 yap1lm~ olan ve büyük m~tir. Zatiye Beyoglu hastahane.. 

bir a)âka uyandU'an musiki san'at. 1 •ine kaldtnùn1§ttr. 

kârlarmdan bir kism1 kâfi ehliyet Beyoglu Halkevinde 
gêisteremedigin<len ikmale kalm~- k f 
.\1. Bunlarm ikmal imhharu yliba. I on erans 
*mda yap1lmas1 icap ctmekt.eydi. Beyoglu Halkevi.nden: 
.Fakat belediye geçenki imt.ihanm 1 - 13/11/941 pe~mbe gunu 
sonu degil ba§langicim esas tuttu- saat 18 de Halkevimizm 'llepeba. 
gu için musiki san'atkârlan cemi §tndaki merkez binas1nda Ord. 
yetine ikmal imtihammn Çar§am- P rof. S1ddik Sami Onar tarafmdaQ 
ba günü yapilmasmi bld. . t· cHalk idaresi~in mH;afmda Hal. 

. . •rm~ ir. kevlerinin rolu • mevruunda m ü. 
~u~ .~ç1:? Konservatuvar icra him bir konferans verilecektir. 

ey et1 onunde Çal'§amba günû 1 2 - Konferanstan sonra koro. 
9aat 10 dan 11 e kadar imtihan muz mutad kon,,-ecini ..,.,,recektr. 
yap1lacaktir. 3 - Her kes gelebilir. • 

tik defa olara.k muhtepm Franstz filmi 

HÎCRAN YOLU 
Pirandello.aa m tlflurr eserinden 

Isa Miranda Pierre Blanchar 

Per$embe Aktami ELHAMRADA 
• 



ÀDLIYE 
koridorlar1nda 

Korkudan m1 
y1k1ld1? 

n,kâbs1z olarak bedava senin koy. ' (Ba.$ tarafa 2 nci sa1Cad) 
nuna vermezler evlâdxm. Madem- riinsün Londramn en bliyük mu
ki nikâh yapam1yacaksm oyleyse 'hafa.1.akâr gazetcsi T:iymis Sosya. 
k1Z1ma be~ yüz Jirahk altm bile- list Blumun en knvvetli rniidafi 
z k, 300 lirahk !{üpe, kürk manto ,.e h_â~is_i_ idi. Bugiin~ii muharebc 
\'l.' emsali nadide ~eyler alacak. Ier, ~k1 kusul· se11elik lngiliz '\e A. 
s.n!.• merika tecdibesile arhk kat'i su -

•-Aman dendim· ctim ne ki rcttc sabit olduguna "'ore, oyle miis 
budum ne olsun . ben bunlarx na. , tacelcn haz1rlanam1~·or. Fransa - • 
sil ahr1rr.? .. insaf buyurunuz? .. • nin haz1rhks1zh~111m ml's'uli ·eti 

•- Yoooo!.. Cebinc gÜ\·enmiyen { 511 haldc zaruretilc Daladye H 

kerata boylc ü~lere burnunu sok- Blum kabinelerine kadar sirayet 

maz .. ~imdiden tezi yok evi t-erke-j edecektir. Maamafi.h bu cihet si • 
deceksin... yasî bir münaka~a unsuru olarak 

Zaval!J Hilmi bakm1~ ki ma~uka- telâkki edilse bile Alman taarru -

.................. _._. ___________ Ir 

H arbiye Y edck Su b a y Okulundaki 
Sahnalma Komisyonundan: 

5/11/941 de il~.a·cs1 ilàn edilen 40 ton nohuda taEp ç1kamd1gmdan ayr 
miktar nohut tekral." pazarhkla münakasay~ konr1U~lur. Evsa! ,.c husmî ~ar\ 
!:tri kom'syonda gorülebilir. Beher kilosunun rnuhammen bedell 22 kuru~t,n·. 
Ibalcsi 14/11/941 Cllma günü saat 13 bucukta yapiJ,,caktir. Taliplerin terni. 
natlarile Harbiyede Yedek Subay Okulunda kOmisyona müraca:itlan. 

(9794) 

* 5/! 1/941 günü ihalesi ilân edilen 300 ton patalese talip çikmad1ii'ind::\.1 
ayni nil;;:ar patat~s tckrar pazarhkla münakas:.ya konmu~tur. Evsaf ve ln -
•u i ~:a larl kom!sycnda gorülebillr. Beher kilosunun muhammen bl'cdli l '.: 
kurustu:·. ih..'!lesi l"(ikincitr~rin/941 cuma~tesi günü saat 10 da yap1lacakt1r 
Tallp!cr 11 terr.inat!arllc Harb.yede Ycùek Subny okulunda komisyona müra-
caatl:lrl. (9792) 

Deniz Leya·um SahnalmaKomiayon111 Uânlan -, 
SI da ayni fikirde ç1km1~, gitmi§··· zuna kabramanca lllÜdafaast di) • l;itograf makine UStaSJ ahnacak 

Ertesi gün kendi e§:yalarm1 al. lerde destan olan Rusya .bu dayan- . . .. • . . . 
. masrna ra v en F . • f' Den,z matbaastnda lsilhdam edilmek uzere ve gostereccg1 kab1hyete gôre 

rnak uzere tekrar eve gelmi§. 11le. .• gm rausanm cogra 1 iizamt 100 lira ücri!tli bir litogi;raf makine ustas1 ahnacakt1r. 15/2 ncite$r'n/ 
velâkin kap1 duvar, çalmt~ çalm1;;; mevk11nde bufunsayd1 çoktan âlen 1941 bribme kaùar Kasll'l'\pa~adaJcl Deniz matbaasma müracaatlari. (9717) 
açan yok. E~ya!armt alam1yacag1. ! haritasmdan silinm1~ olurdu. Çün· 1 
•11 anhyan Hilmi dogru Bcyaz1t po. , lrii Alman ordulan Rus toprakla • }ST ANBUL B J j fLÂNLARI 1 
lis_ mcrkezine ':1üracaat ctnn~ .. Ka. rn1da derinligine liiu be§ ~·fü kilo- 1 ELED YES 
~~-Jrnlda_n ç1khg1. esnada aks1 tesa-1 n'.etrcden fa:da niifuz etmi~lerdir 
ouf ~fonevver ile kar§i kaqiya kt garpta bn rnÜJRS !Io Alman or- Rurr.elihisannda. Rumehhlsan mahal:esinin Hisar caddesinde kàin 1-1/1-

1 ·? B J 1 1 2/1 numarali i<e altmda ik1 dükkân bulunan evin lt.cdim ve tehassül edecek en 
g mez ml··· 3§ am~ ar yol orta. dnlan çok_tan Atlantik sahiline kazmm satt;1 aç1k arthrmaya mnulmu~tur. T:ihmin bPdeli 1974 lira 2 
smùa ah~miya. Münevver b1çkm 1 ula~m1~lar dcmekti. Dcniz iizrrine kuru~ ,.e ,lk terni ~IL 148 lirai.l1r. $artname Zab1t ve Muamelât Müdürlügü 
bir k1z, cski zaman külhanbevleri. n' , t d 1 1 k · d b·. kalcminde gorülcb lir. Ïhale 26/11/941 "''""amba günii "dt ,14 de Daim! En-t k • c a ve a ga anu ar asm a 1r ,,.... ~· 
ne a§ ç1 aran soyundan, suratm l ccphe kurmak kabil ::ilamilacagi • cümendc yap1lal'akl1r. Taliplerin ilk teminat makbL'.Z vc:ra mektuplarile 
budur diycrelc Hilmicige ih"i. tokat 1 . · · ihale giinü muayyen saatte Daimt Encümende bulunmalar1. (9822) 
a~ketmi· eh Hilm' de ne de olsa na gore yapi.lacak i~1n ne olabile-

e;kek :··da §Oyle 
1

bir Münevveri ~egi tah.~in edilebilir. Rusyanm Istanbul fiyat murakabe komisyonundan: 
ok-am1~.. derken karakol polis 1§gal edi en topraklan Franm DIC· 

bc~çi; kcndlierini a üncü 
1

s'l!Hi ce~ sahasm~n üç mislin~ . nnradildir. T üccar ve esnaf1n nazar1 
za mahkemcsinde, hâkimin kar~- 8 .u §ekil Ve prt1ar 1çmde clyevm 
~màa bulmu~lar... bir Rusya ve muk:n:cmet varsa dikkatlerine 

. . . . . .• . .. . . .. .. . ... ... .. . •.•.• •. . . . . .. • .. .... • • bunun n1ühim bir saiki de cografi 
Dün œrcyan eden bu rnubalteme 1 va:tiycttir. Busya biitün b.u toprak Biironiu~da~ :yrila11 baz1. lomtrol?rlcr~ veya bûrom~~z~a _hi_ç alàk?s1 

neticesindc Münev.verin suçu sa. :rnyiahna ragmen hcniiz ::'1-Ioskova. oln:uyan ~z1 k.im .• cler!n kcnd~erlne f1at .. m_11:-akabe kontrolorü süsil verdlk-
t L ._! d v•Jd" • ]CTI baber 1\hnd$nènn eVCk flllt kontroJorn oJaraJt tantnmlS oJsaJar dabi 

bi gorüldügünden bu b1çkm k1z 1 Yl erae•uu§ egi ir. Bura ID.l ln· f ht s1fatla milracaat odenlerden her defasmd:i istanbul Fiat Mürakabc kont-
2.5 lira para cezasma mahkûm 1 rakmaia ~ecbur olduktan ·onra rollir'e~.inc m~~ le~mfü v~ VllâyE'kc. tas:1i~li hüviyi)t ~~zdanlar-~m iste. 
edildi KIZ.lll toi!: tl k be da daha bm be~ }iiz iki bin ifo _ .llmes1 V;! pü-v1yct cuzdm11 1brai; edem:yen.erin h men büro §Cfllgme veya 

1 , b. 1 d • a 
1 

ari
1
na Hrrul ~ . • t . k"I b"I" S"b' zabl!a m<knmlarma il· bar ed.lmesi ehcrnmiyetle rica olunur. (9791) 

ec1e u un ugu an ~1 an 1 m1run me re geri i;e 1 e 1 1r, 1 1ryanm ;!l••i••••m••••••••••B•lillllllB••••••ll 
de 8 lira küsur k11:-,. ëdemseine nüfuz kabil olm1yan boz k1rlan' 

karar verildi.. daima yeni bir cephc kurmai\'a mii-
Mahkemeden ç1kbktan sonra saittir. Kor.1..-udan y1kdnrnn111k. i _ 

kiz va~ bir pars gibi Hilmicigi çin hiç olmazsa çekilip s1gmabi • 
süzüyor, süzüyordu, handise ha 1 lc<'ek sahalar olma1Id1r. 
atild1, ha ahlacak diye beklerken 1 Rusya gibi hu k~ufar müstesna 
iklsi de ayn istikametlerd-e uzak- bir vaziyette memlckl't1er azd1r. 
la~lp gî'.ti.ler. Hilmi eger sag selâ. Bundan do1ay1 bu iilJ.:e taliine, cog 
met evt

1
mm yolunu bulabildiyse rafyasma ~ükredebilir. f.'akat bu 

ne mu u. · k' d b" · rm an an ta 1attn kcodilerini mah 

rum ettigi memlekctleri z:it n mu. 
kadderatm ac1 darbe1erine maruz 

o1mu!J i.ken bu imkàns1zhklard11n 

D. oamlr Yollan 1 letme U. M. llanlarr 
1 

Afyon yedinci Î§letme Müdürlügünden : 
Muhnmmen bedcli 21.000 lira olan 15.000 œetre mikàp balast Afyon 

Esld•cbir hattl üumnde kilonwtre ·10 + 000 ora~mdan ihzan i~inin 27/ 
11/9':11 pe1 1cn be gUTI i s1>a~ l 1 de A!yon 7 nci i~lctrne miièlli.rl.11~ti binasm
d..1 kapah zarf u:.1 l1lc e){• !tri -e 1 yap1kcaktir. Bt1 i~e ginnek L~tcyen!Prin 

1575 Jitaluc muvakkat t.cm1nat \"C rnahsu-. kinufJd:1 tayin edilen vesikalarile 
tckllt mekt11plarlll1 llyrli gün s. Jt 10 a kadnr komi .. yon rel.!lit;ine vermel<'rl 
l!iz1 .d1r. Eksllttne ~artnan i i~letme !<OM•l';JOnunda paras1z nlarak alrnabl-
llr. (980i) 

Bcyoglu.1da istiklâl cad<l• :iide 370 numaral1 

Bat, di$, nezle, grip, romatizma 
N ev ralji, K1r1khk vc Bütün Agrilarin1z1 Derhal Keser 

lcabmJa günde ~ kQJe almabilir. Hcr yerde Palia lmtulari maria iateyini:. -. 
" . -- - . . ~ - . . ._ .. _ . . 

l 1stànbul Levaztm ÂmirliUinden Verilen Haricl Askerl K1taa11 ilân1 
A~g,da yazt11 mevadm Jrapall zar:t!a eksiltmeleri hizalannda yazth gün, saat va maballerdelri askerl sa 

tlnalma komisyonlarmda yapùacalttir. Tliplcrin kanunJ vesikalarile teklif .ncktuplarltll ihale ~aat!er!nden b:r saat 
evveJ ait oldugu komisyona ver!'1clerl, evi;a! Ye ~artnameleri komicyonlannda gürüliir. 
Cinsi. l\f:klan Temin ah 

kilo Thale gün, saat ve maballi 

S1g1r ell 150,000 14/11/941 15 Karak ose 
Pirinç 48,000 11/11/941 10 Gui an tep 
S1g1r etl 90,000 11 c c 15 c 

Sade yag; 18,000 2058,75 11 c c 17 c 
Sab:m 8,400 383,75 12 c c 10 c 

Odun '100,000 1260 lZ c c 15 c 
Pirinç H,000 l),120 1584 20 c c 11,30 Erzurum. 
Kundura . çi!t 11,441 S7,969 4348 15 c c 10 Mara3 
Pirmç 100,000 '-8,000 2100 13 c c 17 Mara:i 
Kuru fasulye 110,000 17,800 1403 13 c c 16 Maras 
Lavemarin kômürü 400,000 8.000 600 18 c c 15 K.· Çekmeoe A,·cilar. 
Sade yag1 27,300 39,585 1968,88 14 c c lO Maras 
Sade yag1 30,000 54,000 4050 21 c c 16 Gebze 
Patates 180,000 :.l7,000 2025 20 c c 16 Gebze 
Lal111na 150,000 '10,500 787,50 ~ c c 16 Gebze 
Tas moloz nrkli 3. 20(10:2.500 10,000 750 12 c c 15 Gelibolu 
Bino. tamln 7,650,40 582,79 1' c 4: 11 F.sldoehir 

(1288) (9437) 

* A~g1d:: :az•h an~vl'd n kapa:1 zarfla eksilt ielt!ri bu.a.a ·ir.da y~1 gün, at v~ .aballerdel:i ;;iskert ~::tmamla 
1tomi<} onlannda yJp'aci k!!r. Taliplerin Jtnuni v('Sikalar;l? teklif mektuplann1 Jii\Jc • atler;nden t.Jr ;.iat C\"·cl 
ait oldugu komisyon::i ycrmeleri. 
Sinsi liktan 

Kuru odun 
Sabun 
Odun 
Stftr eti. 

kilo 
l,080,0000 

20,0()0 
564,000 
200,000 

DEVREDiLECEK :in'l'ÎRA BER.<\TI 
•D:kinn maden! :;ekilde olarak in

hilâl ve tt'kn.r tefrikine mütaallik u
sul> h~1kk1nclnkl ihtira için ikt1sat Ve. 
kàletinclrn isuhsal nJ1hn;5 olan 18/10/ 

'Tu tari 
!jra 

12,000 
8,460 

~a.ooo 

Teminah 
lira 
567 
900 
635 

3600 

ihale gün, saat \·e maha!U 

25/11/941 15 
26 c < 16 
25 c c 15 
28 c c li' 

Yalova 

Mara~. 
Erzun;m. 

(1372 - 9832) 

Delter çifüne 45 kuru!f tahmln c<lilen 200,000 çüt yün çorap paz;irl.k 1 

satm a',nacaktlr. 50,000 çi!tten asag1 olmnmak sartile nF1 ayrl tekliflerc1• 
kabnl edilir. Îbalesi 14/11/941 cuma günü s~:it 11 de .Ankarai.la ::\I. M. V 
Satmalma komisyonunda yapt1acakt1r. Evsaf \"C 1artnamesl 450 kuru~ ka: 
mlsyondan ahmr. ".i'aliplerin tekJif edecekler1 miktar üzerindcn kanuni katl 
teminatlürile belli vakitta komisyona gelmeleri. (1374 - 9834) 

• 
~••I dolayi tahtie zarurî ay11.maya 

bilir. 
J 1 O.~§ltiN SALI Prof: ~ilkrü BABAN 

MAGAZASINDA 
J!JllMUS 

938 tarih ve 2675 No. Il ihlira berah
nm 1lttiva cUi~i hukuk b;. kerre b~
lt:>sma 1levir ve yab\.t i!:adl Türk;ye
de n'e ·kli fiile koym~k ~al.1hiyeti ve. 

1 •ilecegi tek! f edilmekde olmakla bu 
tiususa fazl 1 ialùn-M Nlinmek iste-

A~ajl1da yaz1h mevad1n pazarhkla ekslltmeleri 13/11/941 pcqembe gï:. 
nü ~aat 14 de Kàg1thanede askerl satinalma komJsyommda yap1lacaktJr. 
Evsaf ve ~rtname!li komisyonda gorii.lür. T~Epl<>rin belli vak•tff' kom.i.s. 

7.30 P.rogram, saat ayao. 7 .33 IIafff 
program. 7.45 Nans haberlerl. 8.00 
Sen!onik parçalar. 8.15 Evin s:iatl. lt.30 
Sciifonüc parçalx. 

12.30 Program, saat ayan. 12.33 Ka
npk aria ve türkiiler. 12.46 Ajans ha
berl~ri. 13.9-0 K~ &arln ..-e türkül-er. 
13.30 Karit'k. program. 

iht.kârdan dün 
tevkif edilenler ' 

T T 0 
Kum:islanndan mamûl ve her zarnan olduï;u gibi en âl:i cinsten 

MU$AMBA ve PAL TOLARIMIZ 
l\~uhterem m~teiile1-inln emrlne âmâde bulunmaktad1r. 

Istanbul Nafia MüdürlügÜnden 
24/11/941 pazartesi günû saat 15 de istanbulda Nafia Müolûrlügü ek

siltme komisyonu odasmda (4500) lira mubammen bcdl'lh (Gizlaved) marka 
(500) çift lustlk çizmo aÇtk eksilt.rr:e ye konulmustur. 

Mukavele, eksiltme, Bay1r.d1rhk isleri Gruel hususl .ve fennt ~artnamc
leriW. bt;na müte!err! diger evrak dalresindc gorülecektir. 

yenle:rin Gcluta.da. Ai"~tan Han 5 inrJ. 
kat 1 - 3 "'No. lnr::i mlnllcaat eylemelc
r, ili.n olwrnr. 

ZA Yi MUHÜR - Fat'.h Malmüdür
!Ogünün 30426 cüzdan munaraslle maa~ 
almakta oldugum Emine Oskan namm. 
daki mührümü zayl ettlm. Yenlden 
mühür kazd1racag1mdan evvellti mü
bürün bükmü ohr.ad1irn1 beyan ede-
rim. 

Kuzguncuk Nakka§tepe 
44 No. Emine Oskan 

ZAYi T1p Fakültesinden alnn:i 

yonQ. g bnckrl .. 

Cinsl . 
Sade y~fT. 

Lahana 
Pra sa 

Mikta?\ 
kilo 
2850 

t2,000 
!2,000 

°(1388 - 9828) j 

• 
~ag1da yazu1 mevacf1n pazarhk.la ekslllmeleri 12/11/941 

nü hizalarmda yaz1h saatlerde Çanakkalede askerî atmalma 
yapùacaktir. Taliplerln belli vakitte komlsyona gelmeler.I. 
Clnsi Miktan Flah Temlnat1 

kilo Kr. lira 
Kuru inclr 10,000 35 525 
Domaks salçasi. 15,000 55 l23'r 

çart mba gü· 
komi,vom.utda 

18.88 Pn!gra111, .aat ayan. 18.G3 Rad
,.o salon orkl!llirasl. 19.00 Fasil heyeU. 
19.30 Saat ayan, Ajalls baberleri. 19,45 
Serbeat 10 d~IJr.a. 19.65 $lûkl ve tür. 
lrul-er. :W.15 Radyo gazetesl. 20.45 Fltlt 
sololari. 21.00 Zinat takvimi. U.10 O
pera potpu.rilerf. 21.30 KonUIJlla. 21.45 
Klâ111k Türtt müzjgl. 22.30 SaQt ayan 
Ajans b~rlerL 22.45 Cazb&nd. 22.55 
Kapan1:1. 

~ehremlninde, 328 numarah dük 

kânda tütüneü $ükrü, ~kerin ki. 

losunu 52 kuru§a satmak suretile j 
milli korunma kanununa muhale. 1 
fetten, Sirkecide, 10 numarah dük

kânda bakkal Emin, beyaz peyniri 
80 kuru;i.a satmaktan dün ikinci 
asliye ceza mahkemesinœ tevkif 
edilmi§-lerdir. 

Muvakkat teminat (337.50) lirachr. 
isteklilerin bu i~e ben.zer i~ yaptigma dair idarelerinden alm!ll 

vesikalarla 941 y1lma ait Ticaret odas1 veë!kalanm l\;imile gelmeleri. 

l~anbul S1hhî -müesseseler arthrma 
eksiltme komisyonundan 

oldugu oldul!um 190 sayll1 hüviyet cüzdanmu 
(9597) kaybettim, hükmü olmadlgml il/ln e

. derim. 

Kuru üzüm 10 000 '10 8-01.' 
(1370 - 9830 

Îhale 
.saati 
11,30 
,0,30 
11 

Istanbul yap1 usta okulu sahnalma 
komisyonu ba~kanhg1ndan: 

Claet Miktan l\Iuhammen Tutarl inc teminatJ 
bedeli 

Kereste (4 œetttdea \l.ZUJl) 13.086 M3 77 1607.62 75.57 
c '4 metreye kadar) 75 453 H3 71 5357.16 401.54 

Yukanda :r-:al1 111alzemenln 26/11 /941 ça~amba irJnU saat 15 de îstanbul 
'fitksek mektepler muhasipli~!nde te ,ek.kill eden komisyonca eksiltmed 
~ap1lacàktu·. Sartaamesi ay:n1 yere bas vmulask gorüJ.eb1J1r. i~tcltliler 1941 
)'111 ticarct ocl6s1 vesikaSl ve 2490 say1i1 kanunda yaz1l1 ve&ikalal."la bu !se 
;7'eter muv kat temmat makbuil~rile birlikte tekl'fi havi zar!lanm ihale 
1111atinden bir saat evvel -11.buz mukabilinde komlsyona vern;clcri. (9805) 

lzt1rap içmde id·m ... Evet, muzta.. micilér bulundugumuz yerde bir 
rip eèen ve kuau n1u · gibi agla. tek morina ballg1 avlad1klarm1 ha. 
m<"'c ihtiyacm1 èoguran b:r arzu t1rlam1yordu... Fakat kapt:in hiç 
ile k1vran1Y'(>rdum ... H le J., ptanm bir itiraz1 kabul ehnivordu .• . Ben
kamaraya girdigini gordugi.m. z~ den korkuyordu ..• Ü~tûmda s:Iâh 
man! .•• Çünkü §imdi akhn1' bi~ la 1d1g1m1 biliyor muydu acaba? ... 
türhi §eyler gel!y<>rdu... Me::.e.a 10 da tabanca ta~1yordu ... 
bana: cKoca bebek!• dedig:ni ha.. h~1 tla§hg1m1z zaman elini cebine 
t1rhyordum ..• Bunu bana kendine gêi.ttir.Jyordu .•. Adel'i gormege bel. 
mahsus biraz boguk bir se&le sciy. k "ùz !<1?r!' te~bbüs et.tim ..• Fakat 
~mi§tL. Muaz?Jep olmak ihtiyac1. hcr dda •rida kaptam kari1mda 
le bu sëzierî kendi kendime tckrar gordüm! ... Go.zk•rinin alti morar. 
ediyorclum ..• N1§anhma artik mek. mie: dudak'an crcr1lmi~ti: ... Herta.. 
'Lup yazam1yordum ..• Tajiakkuku rart'a m<>rir.a k~kus•1... A barda 

i kâm glm1yan hül ·alar kuruyor. bal lari tuzluvo!'l1-1 l . ~- :.::a r bir
~àum ... Fekan'a dëner donmez bu bir'Îni taklp ed1yord :.i . 
l:'.dmla kaçmay1 dü~nüyordum ..• 

- Kaptan ne olacakti? 

ve 

Siili çocult hastahanesinin 86 kale m ilàç ve malzemei t1bbiyesi açlk elc
slltmeye konu'"!lu~tur. 

1 - Eksiltme 12/1/90 çar§amba günü saat 111 da Sihhat ve Ïçllinal 
Mua venet Müdürlügü blnasmda kuru lu komisyonda yap1lacakt1r. 

2 - Muhammen fiat 86 kalem ilâç ve malzemei hbbiye için 2689 lira 
93 kurustur. 

3 - '1\fnvakkat tenunat1 201 lira 74 kurustur. 
( _ Îstekliler. ~ ~artnameslni her gün komisyoncla gêirebll!rler. 
5 - istekliler 1941 ylh ticaret odas1 ves;kasilc 2490 say1h kanunda ya. 

uh vesikaTar ve bu ~e yeter muvakkat teminat piakbuz veya banka mektu-
bile birlJkle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (9453) 

mek cesaretini kendimde hissed1. 
yordum. •• Bilmem anlatabiliyor 
muyum? .•• Bir çok geceler di~le

rimle mendilirn1 yu1arken: 
- Koca bebek! ... Koca ahk!. .. 
Diye onun sesini tekrar ediyor

àum. Ve günler uzay1p gidiyordu .. 
Etrafmuzda bulamk bir deniz, so
guk bir sis, bahk pullan ve bar
saklarmdan ba~ka hi bir 11ey yo.k.. 
tu ..• Bogaz1m1zda roide bulandm ... 
ci bir salamura tad1 vard1 ... Bir 
kerc daha, bir kcrecik onun yam
na gidebilseydim bu hastahk ben.. 
den geçerdi ... Fakat buna imkân 
yoktu! ..• Kaptan orada idi ... Gün.. 
d-en güna koyula~an gëzlerile her 
zaman orada idi! ... 

•Bu mütemadî çalkant1, , bu u
fuksuz hayat... Sonra kayahklar 
gordük... Üç ay süren bu hayati 
tasavvur edebiliyor musunuz? ... 
Îyi olacag1ma hlistalanm1!itmi ..• 0 
zaman hasta oldugumu $imdi cl~ 
hy<>rum ..• Daima yo1umun üstime 
ç1kan kaptandan nefret ecliyor. 

•Kaptan §imdi benim nazanm
da bir zebani gibiydi ..• Eve~! Bu 
kachm yalmz ki!ndisi için sakliyan 

mEnhus bir ruh ... 
cLimana dOnerken yalm~ m(l.. 

nevralar yapild1 ... Mürettebat ge. 
ni~ bir enfes alarak karaya atladJ. 
Gem.iciler meyhanelere dag1ld1. 
lar ... Ben kaptamn Adel'i gcmiclen 
ç1karmak için h:ivanm kararmas1-
m bekledigin bHiyordum ..• 

cMorina avcilun> kahvesindcki 
odama dondüm... Orada ni§anh-

mm mektuplan, resimleri vard1 .. · 
Bilmem neden asabiyetle bunlarm 
hepsini yakbm ..• Sonra d1§ar1 ç1k

tun ... Adel'i istiyordum ... Tckrar 
ediyorum: Adeli'in benim olma-
5101 istiyordum. .. Bana avdette 
Fallu ile -evlenecegini soylemi~ti .. 
Sonra bir adamla kar§1la§t1m. ··• 

Agu bir cisim kendini yashgiJ\ 

üstüne koyuverdi. · Buru§an yüzü 
büyük bir 1zt1rap i.çinde bulundu
gunu gœteriyor.du. 

- Mademki ü&.t taraf1m biliy<>r-
sunuz ... 

Mehmet Artun 

ZA Yi - Îstlklâl Llsesinin 8 inci s1-
mfmdan 1940 senesinde aldlgun tas. 
dllmamemï kaybettim. Yenismi çtkar
tacag1mdan zayiln hükmii yoktur. 

Kocamustafapa~ Cad. 215 No. 
Faruk Çagrn 

Sahibi: E. ! Z Z ET. Ne§riyat 
0 .rektôrü: Cevdet Karabilgin. 
Bas1ld1g1 yer: cSon Telgraf. 

Matbaas1 

den ba~ka kimse yoktu ..• Kaptan 
kadm1 d1~ari ç1kaucakti .•• 0 .za.. 
man ..• 

- Susunuz! 
- 0 zaman oglunun oldügii ~-

miyi gonnege gelen bu adama 

Jan • Marinin katledildigini séiv. 1 
ledik ... Ôyle degïl m?i... Son~a 
arkasmdan gittik ... Kapt<ina yak. 

la~hg1 zaman sen bir vagonun ar
kasma saklanmt§hn ... 

- Susunuz! 
- Cinayet gcizlerinin onünde i-

ka Edildi. .. 

- Îstirham ederim ... 
- Hayir! Sen bu cinaye~ ;iahit 

oldun... Sonra gemiye ç1ktm ... 
Kad1m karaya ç1kardm ... 

- Art1k Adcl'i istemiyordum ... 
D1~ar1da hir vapur düdügünü 

éittürdü. Loklen~, dudaklari titri. 
yerek: 

- Okyanus! diye mmldand1. 
- Evet... Sular yükseldigi za. 

çian sef.ere ç1kacak ..• 
Suslular. Büti.in hastahanenin 

gürültül-eri ve bu arada âmeliyat 

Kaptamn sesi gün g i!tçe siat. 
or, keSkinle~iyordu... Belki 

h .katen 1 1 bit:iZ O) a ~ 
t.i. •.• Ohibillr ••• Cünkfi llitivar 

•Ba.§tlnakinist te kamar:m111 ci. dum ... Adel gibi bir kadm1 hap. 
varmda dola~1yordu ... K.rr:>' f1k-1 seden bu ihtiyara tahammül ede
r1ni birb" e açt ·.a oov emi. m·"ordum .•• Diger cihetten lima
yordu ... Gcmide biz üç del• gibiy. 

1
11 , a .imek te istemyiordum ... Bu 

d; -.•• Baz1 g.:celcr o .mn ya. kad t. • .-a. lJetmekten korki.;yor. 
nmil l!ll.mek icm o.r àdanu üldLiI. 1 dum ..• 

D;ve inledi. '<=kinuna dogru itilen lâstik teker. 
- • Evet, biliymum ... Jan • Ma- 1 Jekli bir teskerenin tath sesi i~iti. 

rinin habas1. .. Gemi r1hhma ram. j iiyordu. Telsizc! k1vranarak: 
j)a etm1st1 ... tnnrk kaDtanla Atlel. • "Dtvami var) 

• 

Ankarada 33,922 lira 48 kurus keslf bedelli bfr pavyon kapal1 zarfla 
eksiltmeye konmustur. Ï1k temJnab 254f lira 19 lrurustur. Ke~ vc projesl 
1'70 kurusa komisyondan ahmr. Îhalesl 24/11/941 pazartesi gilnü &11at 16 ùa 
Ankarada M. M. V. Satmalma komisyonunda yaptlacakhr. Tallp'crin ka
nunt vesikalarile teklif mektuplarina ibali! saatlnden bir saat evvel komis-
yona venneleri. · (1342 - 9668) 

* 12 volt 63 amperllk 36 santimetre uzunlugunda 21 santirnetre yüksekli-
ginde 17.50 santimetre genlsliglnde 70 adet akümilâtor pazarWda satin ah
nacakt1r. Ïhalesi 14/11/941 sall gilni> saat 15 de Ankarada M. M. V. Satin 
alma kvmisyonunda yapt1acakbr. Behe~in.in tahmin fiat1 95 lira olup kat'i te· 
minah 997 lira 50 1ruru11tur. Tallplerln belli vakitte komisyona gelmclcri. 

(1336 - 9625) 
·~~~~~~~~--~~~~.......;:__ 

5925 lira 72 Jruru' k~II bedelli Ta~la belâ tain;ratt 24/11/941 pa
zartesl günü saat 11 de açlk ekslltme lie ihale edUecektir. $artnamc ve ke• 
~if evr<:k1 her gün komisyonda gorülebilir. 

Îlk tem1nah 44.4 lira. 43 kuru~ur. isteltlilerin kanunl ves1.kalar1 ile blr
Lkte bem gfut ye ~tt.e Flndlkhda sahnalma komisyonuna gelmelerl. 

(9684) ... 
Kesif bedeli 12111 ilra 80 kuru~ olan Hayùarpasa hastahanesinde yapti· 

nl.lcak havalandirma tesisatmtn pazarhg1 14/11/941 cuma günü s:iat 14 de 
yapllacaktir. $artname i;e kes!f evra,k1 her gün komisyonda gôrülebilir. Kat"l 
ten·luah 182 lira 82 kuru~tur. isteklilerin belll gün ve saatte kanuni vcsi-
kalan ile b'.rhkte Fmdikllda satmalrca Jromisyonuna gelmeleri. (9681) 

* 
14/11/941 Cuma gilnü saat 11,30 da pazarlikla 2500 kilo mei;e kômfu'(l 

satin pl11iacakt1r. $a-rtnamesl ber gùn komlsyonda gorülebilir. istek111eriD 
belli gün ve saatte teklif edecekleri flatra gore kat•t teminatlan lie blrlikte 
Fmdikhda aatmalma komisyonuna gelmelerl. (9682) .. 

• Hcpdne 8730 lira 50 kurus fiat •.abnûn edilen muhtelif eb'atta 384 çi!t pa· 
t.Ina.j zinclri 14/11/941 günü saat 11 de pazarhkla satin almacaktlr. $artna
mesi ber gün ki:>mlsyonda gorülebilir. Kat'! ·.leminah 1309 lira 60 kuru~tui:· 
isteklllerln belli gün ve saatte Fmd1khda satmalma komisyonuna 11elmeler1. 

(9639) ... 
Tekerlek tab~n dem1r1 ile dlnl!illik demlri verilmck ~artile 2100 aclet 

. çift .atL nakliye arabasmm 17/11/941 pazartcsi günü snat 11 de pazarllkla 
satm ahnacakt1r. $artnamesi her gün komlsyonda gorüleblllr. fü1 ara\J~. 
la,r 500 a,rabaclar. a~gi olmamak !lzere ayn ayrl tallplere de ihale 4:d1lcb!lir. 
Muha:nmtn b<.: eli 296ÏOO lira olup kat'! tcrninat1 21Jd8 liraatr. IstekJllC· 
rin belli &ün ... 5:.atilt F.ulàlklula &l&ia&l."'11 lw~.)'~3 i;c!melcrl. 

{9789) 


