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1
Kuruttur J 

, " Türkiye 
ve Sulh 

Taym is'e g o re . 

Almanlar b u p ro- ' 

pagandayaTürki y e' 

yi de kari§hrm1~la r 
Haysi yet divan1 seçildi. Ticaret, 

M. Müdafaa ve Îkt1sat Vekileri 

-Z:ten denizde ba§laml§ de suallere ce V a pl a r verdiler 
Odesa sokaklannda barikadlardan biri, ayni §ebirde Almanlar1n elino ge.;en ganaint 

Fakat Türkiye 
buna kapllmam•• 

BERLIN :~:n b~t:i.::r.~· ta~:~::~ Ankara 11 (A.A.) - C. H. P. l Bwiu müteakip k:irsüye gelen ~I t 
deii1tirmesi üzerine gittik Meclis Grupu Umumi Hey'eti Hariciye Vekili ~ükrü Saraçoglu, H a r p V a z 1 y e tl 

11/11/1941 Sah günü saat 15 de Re. 1 dünya ~iyasî durumunu ve bu me- s t 0po1 
çe fiddetini arttirarak de- is Vekili Se_yh_an_ Meb'usu Hilmi yanda bizi uz_ak_tan, Y_ akm_dan _alâ-1 vas H k- h b .. 
vam edecektir; boylece ~ t 

h L- Uran'm Re1shgmde topland1: kad~r ede~. hadiseleri tafs1len 1zar K 't are a IZIDID u-
diplomatlara ve ÜRumet- Ruzname mucibince Parti Hay - etml§ VC soz alan muteadd1t ha - ve e rç e 
lere, harp ilâni için nota siyet Divam seçirni Jap1larak tas - tipl erin temas ettikleri mevzulara 
)'azmak ve vermeh gibi : nif sonunda, Doktor Mustafa Can. Hariciye Vekili ile oirlikte alâkah •• k k k b tt• 
mera•im ve te1rilat zah- tekin (Çorum), ismail Kemal Alp- Millî Müdafaa, Ticaret ve Îkhsal 1· 1 • h k At yu 1sm1n1 ay e 1 
meti dahi kalmami~tir. sar (Çorum), Ziya Karamürsel (Îs Vekilleri de cevaplar venni§ler - e f l a f e a 

tanbul), RC'Cep Pcker (Kütahya) dir. d d" 
Yazan: Abidir. DA VER ve Naci Eldeniz (Scyhan)m seçil- Ruznamede ba§ka madde olma - eV a ID e JYOf 

dikleri anla~1lm1§ ve Riyasetçe se. dig1 için saat 19.35 de toplantrya 
/N.. 1nerika âyan mcclisi, ar t1k 
~ hiç bir mânas1 kaJn1arn1~ 

çim oonu hey'ete teblig edilmi§tir. son verilmi§lir. 

Ruzvelt olan bitarafhk kanunun -,a bu kanunu ilga mahiyetinde, 
:~i lllÜhim tadil y aph, 1 - Ame • 
•kan. tiraret gcmileri silâhlana • / k 
'•k,2-Amcrikanv•pur1ari,harp , Bir mezar i ta 
'abas1ndaki ingiliz vc müttdik li-
lttaQlarma gidcbilcccklerdir. t u k so .. y l ed i 
• ll1t karar, Amcrikay1 harbe da • n U 

J 

---·-----
Moskovan1n askerî 

t esisah bomb aland1 

- --- - --1--------
Kafkaslarin kap1s1 Rostof onl~rinde hare

kât mevzi harbine intikal etmi§ gibidir 

C, ARK cephcsinde vaziyet iki 
-fi larafm tebliglerine ve muh
telif kaynaklarùan gelcn baberle
re gërc §U §Ckilde hulâsa edilebi. 

lir: 
Moskova meydan muharebesi 

r 

bmnm büyük bir klsm1m kaybet. 
mi§ gërünüyor. Ancak bir ik.i nok. 
ta üzerinde çarp1~malar devam et
mekte ise de b;;nlar da daha zi. 
yade mtvziî mahiyet arzctmek\e. 
dir. 

(Sonu, Sa: ! Sü, 1) 

Sovyetler, Blldlrlyor. 
' . . ' . 

1 
1 

Sulh ~agiala-
rin1 katiget I e 
tekzip ediyor1 
Londra, 11 (A.A-) - Times ga. 

Letesi, •Berl.in f.ulh ,~reti olarak 
zeytin dah salhyor• ba~hgt altmda 
ne§red ilen bir y•z1da diyor ki. 

Ekscr bitaraf mem•<kellcrdc ol
<iugu gibi, Alman propagandas,, 
bir sulh ihtimaii bahs.r.da, Türk'. 
ye'de de faaliyet giistcrmcktcdir. 
Bu propaganda, çifte bir hcdcf 
gütmektedir: Sulh lehinde bir h~

' a yaratmak ve e[,•er bu t~§cbbiis 
muvaffak olma1sa harb:n dcvam1 
mes'ultyetjni ingilkreye yüklc. 
rr:ek, Almanlar, 1 arbin yorgunluk-La_tiyade yakla~hrnu~hr, denile - •---

~hr. Fakot dogrusunu istcrsenh, • 

1 
"'.••ika zatcn rn1cn barbetmck .

1 

Bu nutkunda Ruz 

Leningratta 

Ruslar1n vaziye

ti ümitsiz 

B'l!r!in, Il (A.A.) - A Iman ordu. 
iar1 Ba~umandanhgmm tebligi: d 

lar1n1 ve bitara!~ar1n harbe i.irük-D on e t z e lenmek korkular.m ileri sürmckte 
ve hatbin men§clerini çok us\a bir 

~ 1 
k:dir, Onun için, bu karar Amcri- yel t geçen harpten 

Y1 harp sahosma sokmu~tur, de- • 
:•k daba dogru olur. Çünkii M. Sli&ylfle bah Set t 1 
k ~l\eltin Ameriko donanmasma, va~ington, J 1 (A .A.) - 1918 müla. 
tlia~kol c!tigi dcnizlerde rastgel - :ekes!nin y1ldonümü münasebetlle 
I ~1 l\Jtnan ve ltal~ an harp g.:mi. n-.~rLngton mezarllgmda nutuk soyll· 

Kmmda, Almnn vc Rumen kit. 
alan, Sivastopola ve Kerçe do/!ru 
ileri hareketlerine devam ediyor. 
lar. Bu iki liman, hava kuvveUeri 
tarafmdan bombalanm1§ ve iyi 

neticeler almm1§lir. 

A 1 m a n 1 a r ••rzda buiutlarla giilgelemekled.r-

hücum ediyor le~imes gazelesi, bu".ldan sonra, 
tlmanlarm muh isamatm dcva;-ir 

l bahsmda ingiliz efkârmm birlc§ik 
.7'1ne ntc1 çmak cmrini vertliici ~en re''5 Rl'.'2velt ~ûylc dcmi~tir: 

tU ridenbe.ri, A.Jiicrlka , h a rp ililn c19-1 1 rtent::unde bu yddünümOnü tek-
Nazilerin ask er el- 01madig1 ïntibalarm1 yaratmnit is. 

tediklerini gosteren hnberleri kay . 
detmektc ve yaz1sma §oyle dcvam 
<'Yi'l!mck\edir: 

! l . . _ - .. .. ra--i· e~n1r in t'.1 husl1st b tr- mênas1 vard1r. 
ttl tl\ek g1b1 mcrasunc luz.uu~ gor - r.ürikü blz.!m i<:tn <:anlar1n1 verenlere 

Litvinof i\ •den barhet~1cktcùir. N1te~~m. ka ll• mükeHcf oldu~umuz :-'.c _mazlde 
1 ~Crika Bahriyc Naz1nnm soz - o'çemed1g1m1z borcun ~nl§ligtn1 §lmdi 
t t 1nden ogrcniyoruz ki A1nerikan 1 ;Jnlam1!J bulunuyoruz. Bu insanlarm, 

l
ltiuhriplcri ve barp gemilcri, At -ibugün biii \chùid eden mlllhi§. tchli
a k . . .,d .. klcrmi b• s Okyanusunda yalmz kurakol kcyc kor;1 koy:r:a içm o. u • 

Rusyan1n v a,ing
ton Büyük elçisi 

l\il oskova bOlg(:sinde, A lman h a
va hücumlari, dü§mana agir silâh
lar ve tekerlekli vesait bak1mmdan 
cok fazla zayiat verdirmi~tir. 

Sovyci; hükûmeti merkezinin 
Askerî tesisati bombard1mana tu
\ulmustur. 

biseleri ince imifl •• 
Moskova, 11 (A.A.) -Sovyet ak

§am tebligi: 
llSontc~n günü kuvvctlcrimiz 

bütün cephielerdc d~~anla mu. 
(Sonu, SIL. S Sii. 6) 

Sulh hava1'isi rolü oynamakta ve 
Türk hükûmetir.l bu âsîl ~c Î§ti
rak eltirmege çah~tlmaktadir. i~

tSo1'u, Sa. S Sü. 4) 
lctni kl . · . k · 'l l'yoruz, b1·nun biiyle oldugunu da, bu
t e c 1khfa ctnuyere Ing1 te- . . 1 hl .k 'le kaJ">ila§hgimJZ 
tye 'd k r· 1 1 . gun ayn1 c 1 c • 

l Ir! en npur a r e erinc rc - tçln bil!yoruz.> 
~kat ediyor ve rastgeldikleri Al ~ • Bn ~Oze ne faJ<h.• tiemin eth? diye 

an deuizalhlanna Ml bombalars soranlar bugün uz:,iJ gôrmck kabili
~liYorlnr Alman ·lenizllhlan da yctinde 

0

olanl•rm gô<lcrinl açan esash 
~nlara ;,,ukabeledo bulunarak A- b' r vok1ay1 . yonl 1917 de mmel<keti 

lb ~riL . . • . • . tehdit edln tchl1kcn:n c1ddl oldugunu 

Litvinof 
Hariciy'--e_ k_o_m_is_e_r 

$imali Kareli1e Alman ve Fin. 
landa kitalari, a:azinin askeri ha. 

(Sonu, Sa. S Sü. 11 

Bir habere gore 

-Gizli Çivi stoklar1 
piyasaya dokOlecek 

, "a mulmplcrrn• torprlhyor. .. 1 1 f dalt'rh"'n·" bu \chli-
·~ttâ . ,.., olen er n e , •' ' 
~ . ~at1r1yorlar. Bu, barb~~ .ta kf'ye ke-r$l koydugut'ltt un11tuyorle.r. > 
ttld1s1dir; }alruz notalar ve ult1 ~ • Eger 1917/1918 ordularim1z, harbi 

Jltatomlar]a ilân edilmek gibi, n 10. ~aybelrnl~ obaalrd1, iuneri~ada barbe 
~s1 ge ·mi t rifat ve mcrnsim ya nli;ln girildigini kcnJ ~ l~end;.ue soro.ic.r.k 
~tlniatnç t § "§ Esasen bu •acayip blr tek crkck ve bir tek _kadm bulun.. 

muavinligine de Londra 
ile Va~ington 

Tacirler sah~1n serbest b1rakilmas1n1 iste

diler. Almanyadan gelen çivi ler daha ucuz 

har . 1§ i r . - . , "b. ,nn1d1. Btinun sebr·ple!"1n.: her ~rarta 
tq b ain ba~rndanbcn de, o gi 1 gl'recektik hllrriyetin n1<;ln mudafaa 
•. •rasimi diplomatlar kâg1dla de - edilme~ ~e~.r oldu;tunll , ancak hü...-1-
~tl; askerlcr silâbla yaparak Î§Î k1- y<:ti kaybedenlerin bilecegi §•k•_lde b#-
a i.esiyorlar. r<necekt•k Zulmun ne •~Ill maglup edll-
• . ln .1 (!!onu, Sa. 3 Su. 2) "'lllerskamn b ran, g1 tereye •40 -. 

) t. 111üttefiklerine 1939 ytlmda 10 • " " " "" " •• 
~ll'on. tona yakla~an ve §imdi Bir habere gore 

ta yin edildi 
Moskova li (AA ) - Resmcn 

bildirildigine gore, halk komiser -
ler i hey'eti, SovyeUer Birli~n 
Amerika Birle§ik Devletleri bü -
yük elçisi M. Litvinof'u ayni za • 
manda hariciye ko'Tlirerligi mua
vinligine tayin etmi§lr. 

aras1nda 
/htilâflar 
ariigormu§ / 

Fin ordulari Ba§kumandaro 
Mannerheim 

Amerikan1n no

tas1na Finlandi-

Sen günlerde hariçtcn 25 ton 
çivi daha ithal edilmi§tlr. Alman
yadan da mühim miktarda çivi 
g'l!lmektedir. Dahii.lde mevcut çivi 
umumî ibtiyac1 kar§•layacak ve 
battâ artacak bir miktarda yüksel
mÏ§lir. Bu itibarla baz1 çivi lacir
leri fiatlarm dü§ürühnesini temin 
etmek için sah§larm serbcst b1n.
kilmasm1 alâkadar makamlardan 
istemi§lerdir. Tacirlerin bu tek -

Jifleri tctkik edilmektcdir. Bu tek· 
!if kabul edildigi takdirde p1yaoa• 
ya derhal fazla'miktarda mal arze. 
dilecegi ve bu itibarla fiatlann 
dü§ecegi tahmin cdilmektedir. 
BW1dan ba§ka Almauyadan g'l!I -

mckte olan çivilerin çok daha u • 
cuza mal edilmekte olmas1, elle -
rinde stok bulunan kimscleri, bu 
mallanm derhal piyasaya dëkme
!;e sevkedecektir 

~_ llhe~ iz cfaha çok artm•§ , .e ya -
"111da, giinde iki gemi ilâvcsi su -
ttlile daba ziyadc artacak olan A-
1lleriJian. dcniz t icaret filo sunu11 
~•d1nirn1 kuandmw~tu. ~imdiye 
d d~r, Amerika vapurlan ,__K1z1J • 
lt,,til1i yolile Orta~ark mnstesna, 
•· tp mrntakasi ilân cdilm i~ olan 

J a P 0 n Y a Berlino gore Nevyork 11 (A.A.) - Ste. ya'DJD CCVabJ 
Berlin 11 (A.A.) - D. N. B: De- fani: 

Y k d B• utscbe D1plomatische Und Corres- Amerikan matbuah, Ame- M 1 • V k A 1 t • H l 
a ID a 1rn1aD jpondenz, diyor ki: rikactan gonderilecek yarrum Du""n ak•am veril~ a JYC e a C 1 a -

M. Litvinof'un Sovyetler Birli - T 

Yaya Yu 
.. fU•• yecek! · gin~n. Va§ingto~ büyük elçiligine mukabilinde ingilterenin ve- diJ(ii b i 1 d Î r il iyor d • 

111 ;; 
~· •tr lllmtakalara Panama bayra -••I . d· e \le mabdut miktarda sefer e -
~ 1YorJard1; bundan sonra, Ameri. 
~~Il geniileri , ingillero ve mütte -

1
1 1•rile dominyonlarmm Jimanla
'11a kadar, Amerikan silàh ve 

IQ•lieniesini gèitürlip tcslim ede -
'•klerdir. Yolda Alman harp !'.~ -
( lerinin \·e tayyar,lerinin hü · 
• liiliuna ugr" ay1p batmak tchlikc -..... . 
lik 1 de giizc ald1rn11~lar ve bu teh-

•~e kar~1 da silâhlanrnay1 ka -..., (Sono, Sa. 3 Sü. 5) 

tayrn1, Ruzvclt ile 5talin ve Mos- recegi imtiyazlar hakkmda ~ ka te~ekku•• r e l y 0 r 
• kova devlet adamlarile Amerika Va:iington ile Londra arasm. I 

BUNUN t ç t N siyasetini §Îmdi idare edenter ara. da ihtilâflarin artt•iim1 yaz - Notan1n metni ngiltf'v _ ______ _ 
smda zihniyet h1srmhg1 oldugunu maktadtr. 1 reye verilenden daha b" • • • 
meydana ç1karm1§hr. Moskova Londranm §irndiye kadar 5 milyOft lirahk lfl ftCI t ertip d_,mlr• 

Hindi ç in ig e BBooll~ec~:~:~:~ ~=~!~.k çehp~~~airi~~ mAmeketerinkançc~~:~iif~~i kvaebuh]a"Jeetn- etrafh olacakDm Nl§B yolu tahvilleri be' gün içinde satddi 
, 6 " Hel>. nki, 11 (A A.) - . . .: 

• f f • ~ k f k/ • Litvinof'un çok iyi takmasmt bil • 1 en mühim meselenin harbi Aslrcri b;r kaynaktan ëgrenili. Ankara 11 (A.A.) - Maliye Ve-
l l J a e l- ct .g: r.amuslu . ad am maskcs.i al!tn- kazanmak için sarfodilen yor: kâletinden teblig c<lilmi§tir: 

I 
• d b [ ~ da gizlemck 1ç•n cvvclden de or,u gayret oldugu tebarüz ettiril- Finlandiya Ba~veki!i Arangel. lhraç müddeti 7/11/1941 saba -
ln e U Unau bir kaç ke1e muvaffakiyetlc kul. mektedir. Diyet meclisini bu ak~am gizli bir hmdan 15/11/1941 ak§amma kada1 

Lodra, 11 (A.A.) - (B. B. C.): lanrnl§tt. içtimaa davet ctm4tir. Toplantida devam etmek üzere sat1llga ç1ka -
Japonyanm Hmudiçiniye itllfak , $ I 1 Finlandiya hükûme1ri11in ~rle§•k nlml§ olan yüzde 7 gclirli 1941 de-

tekhf cttlgi ve i>u memlekette bu. ,-(Y (E lb ~1 lLIL..Üll .. Amerika muhhrasrna veFr_d•gi cet - miryolu istikrazmm 5 milyon lira-
. k · · t\ k . b" ota okunaeakhr. m no as1 .11 lunan 500 brn a~ erom1 ar 1rrna ·'a 1 r. . - . hk birinci tertibine ait tahv1 er 

·1 kted 8'i. bu ak~am tevdi edilecek ve muh. "d 
istedig, habcr_ ven me "· . 1 (Sonu, s a: s Sil: $) halkuruzm gësterdigi !cvkala c 

yamm merkez1 olan Bangkokdak1 1 aa ~ KUaa N Tl LSD ~.41 • l - rag"bet sayesinde ilk be§ gùn_ .iç_in-
1~5mi sozcü Siyi>mhlarla harbe ha. n; uwu tt T 1 Or 
z1r olmalarim bildirrni§tir. Sozcü ~@ ~5 çE'R~~IYfSR N' 11'11.. de tamamen satilmi§tir. Dah•h 

15 
• 

oem, ir 1; Siyam bu sene veya _ ·~~ tihsalâtmuzm her zaman muvaf • 
goJecek "'°"" muharebeye girccek- l o A o ~ fakiyetle kapanmasm1 tem1n cden 
t 'r. Bitara!hg1ml7.I müdafaa etmek 

için siiâh)anmahy1Z,> b ·• f z a b 1 t a r 0 m a ft 1 1 raza evvelkilerdcn da ha US\un 0-

UiNDiÇINlDE TOPLANAN 1 1 2 ' '
0 !!1!0 1 

~
Il! .~ ~.' • g~• larak gësterd1kleri ragbetten do • 

ASKFRLER t _ î ao§ 
Ç.unking, 11 (A.A.) - Çin hü- P ek Yak1nda KDAM sütunlar1nd a J . .88 : l'8o lay1 te§ekkür ve ihrac1n bll ak§am 

-
• >' •OO • • • -~ · ~ onnoe;c~ ; ~;ilfulohwuz. Mali)e Vekili l'uat Agrall 

. ·,fundi siizcüsü diin bir hitabede lm-1_::_:=:...;:...~----------------' - -·· ..,,.. 
lllllllliiiiiiîiiiîiiiiiiiiiiïiiiiïiiiiiiiïïiii~ (Sonu, Sa. 3 Sü. O. 
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azreti Muhammet 

---VE---

ÏSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

( Yazan: Z.I Y A.$ A -K 1.R =-) 

• 1dha1 
edlecek 
mallar 

.. MJliiE~ .. ~~~i===============-

G Ü N Ü N ÎÇÎN~] 
ih t igar/1k goktur ! .. 

-1 

nadol 
sahil 

m1ntakas Geçmi~e v e d 8 
fa} üyiik Critanya IJ3~rc~ 
19) Mister Çfüçil • ·a11 1 

- Yâ Ebi!., Yaran, peK enem -
miyt:~siz. Niçin bu kadar tela§ ve 
feryat ediyorsun"? 

Dediler. 
Ebi, korkudan titriyerek atm • 

AJJahin inaycti sayesinde, bana 
h1ç kimsc d.okunam1yacaklir. 

D1yerek, dogruca (Be:ytullah)a 
gitti. Onu parçalam;:;ya karar ve -

renlenn gèizleri ônünde, ziya. t ve 
ibadetini bitirdikten sonra, ~. vdet 
etti... R sulü Ekrem Efenèimiz 
gèistcrd1gi §ecaalle, dü~rr:anl:mn; 
rr.ânen Ye maddete!l mag;up ey • 
lcmi li. 

Birkaç el degÎ§tirme 
mesi ïçin mühürlcn
m es i kararla§br1ld1 

Onümde eski bir ingiliz me.: 
muas1 duruyor. Bu mecmua da 
Pari:; - 'uar'dan ahnm~, Beni ii
tcdcnbcd cpey ilgilendiren çok 
entercsan bir meseleden bah -
sediyor: 

Umumî Mecli·s · Bouse'de diin ~i;yJcd 
Y aan: Hayri Muhittin Imar nutukla büsbütiin vcni bir {1• 

pJân1n1 kabuf etfÎ açm1~hr. Ate~li ha!ibin sozlcri 
m~m:~ti. Ancak, il.k rlefa, 53 ya. 
§llldaykcu kabineye girebildi. 

Me§hur Sezar ellisindeyl;en 
tan:nnu§ bir Roma generali, yol 
fatihi ve ispanya valisiydi. Fa
kat henüz Roma üzerine yüril -
memi§ ve diktatiir olmami§h. 

· t1k, çok tckranna ah~hgunit. i 
Istanbul Umumi Meclisi dün sa- müllerden miitcsekldl dcg• . 

at 15 de birinci Reis Vekili B. Fa- · ~ 1 !Ualûm oldugu Ü7ftr<> müsnr11° 
dan indi: rukî Derenin riyaseti altmda top- Jeyh i ba~ma geldigi gün.drn) 

- Evet, yararn, pek ehemmiyet
siz .. fakat o yaray1, bizzat (Mu • 
hammed) açt1. 

Diye cevap verdi. 
Resulûllah Efendimizin en bariz 

faziletlerinden biri de, (Allaha 
gù-venmek)di... En makûs §artlar 
kar§tsmda, bütun bC"ïeri gay1 etini 
sarfederken, dain.a neticcy1 Alla -
hm lûtuf ve inayetine havale e • 
der .. muvaffakiyetini, o cihetten 
beklerdi... i~te bunun içmdir ki, 
(füsalet)inin ilk zamanlarmda, u
zun seneler, en biaman felâket . 
ler, dü§manlan taraf.ndan gëi;.te -
rilen en çctin vc anùdane muka -
vemetler kar§isu:do. kald1g1 halde, 
bi.r an bile, en küçûk bir korku 
hissetmeden, en hafif bir yeis ve 
fütura dü~meden bûtün bunlara 
gôgüs germi~ .. hattâ bu vaziyet • 
ten ne Allah)a vs ne de muhitin. 
de bulunan kullara, bir defa bile 
§Ikûyetc li.izum gôrmcmi~ti. 

Piyasada zincirleme usuli. 
le elden ele sati~ yaparak it. 
halât mallannm mali~tler:. 
ni yüksel:m1ye çal1!fan bazi 
kimsaeJerm faaliyette bulun
dugunu yaz1nt§bk. Alâkadar 
maJcamlo: bu surette mua. 
mele gèircn mühim miktarda 
itha1at mali mevcut oldugu. 
nu tesbit. .e lmi§tir. 

Ellisinden sonra muvaffak o. 
lan hüyük adamlan ele alm1~ 

Muharrir, ellisine ha an bir 
H. l\fohammed cllisindey -

ken henüz Mekkeyi zaptetme 
mi§ ve islâm muzaffer olma -
m1 tL 

lanm1~t1r:, Geçen celsenin zapti o. gerek Avam Kamarasmda, gc. 
kunarak kabul olunduktan sonra d 1 , 1 1~ar1 arda hep kotü durumJar il 
Anadolu Marmara sanili plâni hak zah etmi!j, ric'at, maglûbiyetlt 
kmdaki Nafia ve Muhtelif Encü. sebepler_ini bulup saymaga ç~I~ 
men mazbatasmm müzakeresinL mi!jhr. Ingiliz miJleti gibi cfiiP 
geçilmi~tir. hâkimiyetinin as1rlardanberi ,fi Bir mi.sal daha ... 

Ncbiyyi Zi§an Efendirr. '.z, hic . 
ret gecesi, dü§manlanru bir müd
det oyalayabilmek içUl, scvgili 
3·egeni (Hazreti Ali)ye, yatag.na 
girip yatmasm1 emretmi~L .. Bu 
yatak <> gece, (Hazreti Ali) nin 
makteli olabilirdi. F abt, be~eri 

• c :a& l \'e ::,;ehametin timsali olan 
l:a,1ratr.nn (Ali), boy le bir tehli -

Bu itibar.a badema ithal e. 
dilecek mal~arm bir kaç el 
degi~irmemesi için faturala.. 
nn mühürlenmesi kararla§tt. 
r1lm1~t1r. Mallarm bu suretle 
hakiki maliyet fiatlan üze. 
rinden müstehlike arzedil. 
mesi temin Bdilmis olacaktir. 

adam orta )8§lll ikinci yarts1 -
na girmi:i olur, vc, kaide ola • 
rak, etrafmdaki insanlara kar. 
~ bir ~efkat ve biiyük bir iyi • 
Iik istemc duygusu ba§lar, di • 

Modern tarihin ilk diktatiirü 
olan mC§hur Cromvel ellisin -
deyken henüz ingiltcre hâm: 
lordu olmanu§, parlman1 dagit
manu~, ne iskoçya, ne Irlanda. 
ne Holanda zaferlerini kazan -
mam1~b. Bugünkü Amerikayi 
yaratan me~hur Va§ington elli. 
sinde, Amcrika lstiklâl sava§l 
ordularmm ba§kumandam idi. 
Henüz Birle§ik Devlctler Cüm
hurreisi olmam1§tt. 

Bu plâna nazaran Anadolu Mar- d"" h" · ..,tf g1 gurur 1ssmi ta~1yan bir "".J 
mara sahili m:ntakasmda iki e - I k · iY e ette zincirlcmc hl'zimetler1 ; 
sash yeni yol vücude getirilecek • kolay degildi. • 'arvik, DuP~;, 
tir. ric'atlcri, Yunani>tan ve Giril rJ'.. 

yor. 
Misaller çok güzel: 

kc) c zerre kadar chemmiyet ver. 
medig1 gib1, onu goz bebegi gibi 

Se\·en Resulü Ekrem Efendirniz de 

(Allaha) güvenmi31: 

Kristof Kolomp ellisinde dün. 
ya ile henüz bari~mam1§t1. Hiç 
kimse onun Hindistana bah ~·o
lu hülyasma inanmryordu. 51 
ya§mda Amerikay1 ke§fetti. 

Yollardan birisi Bagdat cadde - lûbiyeti, Libyada bir murnffa~ 
si ile deniz arasmda aç1lacak vc yetten sonra tc-krar ric'at Roll'l 
~u ~olun _ga~~si Bagdat c~d~esi 

1 
ya ve Bulgaristanda siya~î w•i 

uzenndekt munakale_ k_es~fetim a- lûbiyetlcr, Fransa -1 elden k,ç~ 
zaltmak olacaktir. !kmc1 yol do hep Çorçil J·abi11 esin u pasif 11 

tren hatti ile Bagdat caddesi üze- losuna gccen vâk1alar idi Bit 11 
rindc in~a olunacakhr. s1z haberl~ri r.1ü .• !emirre1~ mc<1 

a Ali'. .. Sana, hiç kimse do
kunam1yacaktlf. 

Diyerek Cenab1hakka kar§l bes
ledigi tevek.kül ve imamn büyük-

" 

VAI .. ÏNÎN 
ÎZAHATI 

Ïa~e miJdürlügünün 
lagvina karar verildi 

MC§hur Pastiir ellisinde he • 
nüz bir okul ogretmcni, 1i;r â -
lim profesiir ve Fransa ilim a • 
kademisi üyesiydi. Ne <loktor • 
luktaki büyük kC§iflerini, ne 
me!!hur kuduz a~s1111 vlicude 
getirmemi§ti. 

Büyük Frederik taro ellisin -
de yeni Prusyantn temel ta 1111 

ath. Fakat henüz Prusya ordu. 
sunu dünyamn en parlak do\'ii~ 
ordusu haline getiren Polonya
ntn taksimini ve ùiitiin Pome -
ranyanm i~galini tahakkuk et -
tirmemi.ljti. 

Tren yolunun her iki tarafm • ula~hrmak bahts11!Jgi, jJilÎ'. 

da 15 cr rr.e re bo~ saha b1rak:la- ba~vekilin omuzhtrmn ·ïklc111t 
cak ve aynca Çamhcay1 Fener _ ti. Zaruretile hitabelerindc JIJC!ll 

bahçeye va::;lcden cadde yeniden leketi d~ima daha hüJ iik {ellÎ~ 
32 metre gcn:sliginde tanzim o - haberlerme ah!jhrma 11; i 1eycll 
lunacakhr. Bu. cadde üzerindc at.1 eda varch. :Sihaî zaforden bir dl 
h spor ve b1siklctçiler için ayn ,. kika iimidini I'. s ; ~"-iriinmcfl'r 

Amcas1 Ebû Talip, onun bir sui· lügünü güstermi§ti. 
ka~de kurban g1dcceginclen kor • Sonra ... 
karak bir gün kcnd:s:m bir kena- - Resulü Ekrcm Efendlmiz, 
ra çekti: (Yâsin) surei §enfe.sini.n: Bir müddettenberi Ankarada 

Yâ (Muhammed) ! Çok gûç bir ( 'ecea:nâ min byene eydihim bulunan Vali ve Belediye Rcisi 
i~ ile ugra~tigm: giirüyorum. Ve sedden ve min halfihim seddâ. D oktor Lûtfi Kirdar dün §ehri -

Geçen harbin muzaffer ha§ • 
kumandam m~hur marc!ial 
Foch ellisindeyken henüi. hic; 
kimsenin tantmad1g1 bir albay
dt. Ancak 1914 de, yâni 63 ya • 
11mda, ad1 dünyalara yayildt. 

Sovyet ihtilâlinin onderi Le -
nin 47 ya§md11,·ken Petersburg 
ihtilâlini vücudc getirdi. Elli · 
sinde Komünist Rusyamn licle. 
ri olmu§tu. 

ayn kJS1mlar bulunacaktir. le beraber hala1 li. t · yak111 f. 

imar plânm da ayn ca izah olun-1· cegi~ ~en~. ~arbc1<:t1ll• istinas :' 
dug" ·· b t k d k" 1.. rdenm du. unml'l-· ie mc~guld 

u uzere u mm a a a 1 p !!J 1 H lb k" • · 1 ù .. • b' e 
. • • 

1 
a u l a1an• aun un 1:1. 

Jar c1varmda otel ve gazmo Jn§a- 1 tirdigi nutuk, hüsh1W11 bask' 
s1 ' -'~ -~ 11 i: s.al:::.lar. <la b~raki'.a zemin üzerine i~h ·mi§lir .. ,!\f 
cakt1r. Umum1 Mecl!s venlcn 1za 1942 yahut 19.JJ scnr!crindc ~·• 
hattan sonra plâm kabul etmÏ!j y o lacak islerdcn hait , u!unrnalfl•~~ 
~mr.a gü:1ü saat 15 te toplanmak d1r. FiiÎcn !ju dakikada clde ~1 

kalbleri ta~ kesilrni§ clan Kurey§- Feag; cynahüm fehûm là yüb • mize avdet etmi§ ve Haydarpa~a 
lilcrin, sana bir fena.likta bulun - sirun.) gannda kar§Ilanml§br. B. Lûtfi 
malarmdan cndis_c ediyorum. K ·rdar bir arkada~un1za An'---

A. yeti· k · · · k k • "$ ....u·.a . enmcsm1 <> uyara 
Gel, bu davadan vazgeç ... lhtimal (Mekke) temaslan hakkmda ~u izahah ver §ehrini lc'rketm~ti .. , Bu 

Bu harbin me§hur ingiliz ha~ 
vekili Çemberlayn ellisindey • 
ken henüz parlman âzaltgmm 
ilk y1h idi, daha kabineye gir • 

Mussolini 40 ya§mdayken Ro
maya yürüdü ve diktaor oldu. uzere dagilnll§hr. len ncticeler ingiliz vc cihan ~ 

ki bir gün gelecek .. bu davada , .mi§tir: 
ln ka! àyetin rnânayi mübini; •- Ankarada 1·stanbuuln )'a IZ 3C3KS!ll. Ïll§e 
Dedi. (Onlarm -yâni dü~manlarm- vaziyeti. hakkmda bükûmetle te -

esu u cm en 1m1z, en d k 0 1 ·· 1 · · b ·1 d k 
k .. ··k b" k k 1 l u · n arm goz ermi aga 1 · alm2n baz1 kararlardan ha'"·rdar 

r l ADLIYE 
""\ 

KORIDORLARINDA J 
I• k • h k • kârma bildirilmc1·tedir. lla,·a ~~ 

} ffi U te } 1 reti bahsindc Çorçil ~ •le diY~1 

mahku" m edi•ldi• «~imdi bir hava l;m·vetitnÎZ '/ 
ki en az Alman hava kuv,·etfef 

1 
gerck biiyiikliik, r,cnk 11det fi' 

R 1. Ekr Ef d " . 1 èinlerinc ve arkalarma sedler koy- m aslarda bulundum. Ve bu arada 

uçu 1r or u ve 1a ecan e:,en " = 
.. t d d h 1 b Art1k, or.Iar goremczler.) <>dildim. gos erme en, er a su ceva 1 D k . 

d" eme h. Malûm oldugu üzere istanbul i. 
v~ i~â ammî!.. Benim, yalniz ka· Cenab1hakkm bu vâdinden e - a§e müdürlügünün lâgvedilmesi 
lacag1m1, aklmdan bi le gcçirme... min o!arak :iehn terkedcn Resulü kararlastmlmt§t:r. Müdürlük ye _ 
Beni herkes terketsc bile, (Allah) Ekrem Efendimiz, refakatindc (E- rine kurulacak yeni te~kilât 3 bü
daima benimle beraberdir... Ben, bü Bekirl oldugu halde (Sür) da. ro halinde faaliyette bulunacak -
(Hak) kt (halk.)a kabul cttirmek gmdaki rr.agaraya çekilmi!;ti ... Fa- tir. Bu hususta hazirlanan kadro 
tçin ugra~iyorum. ~una emmun kat, kendisini Oldürmeyi sureti 1 tasdik <>lunmak üzere hükûmete 
ti, (Allah) m inayeti ile, yakm za- kat'1yede kararl~tirm1~ olan Ku- te\·di olunmu~tur. Yakmda tatbi
~nda hem (Araplar) ve hem de rey Reislcri, onun §ehri terlilet. • k.atma geçilecegi ümit cdilmekte -

Sokaklarda çirilçip
lak dola§an bir adam 

Pazar yerlerindc_ scyyar manifa-1 evsaf bak11111ndan muadildir.• 
turac1hk yapan Ktrkcr Çerkesog. Zay1f taraflarua iki y1ld1r 11<'~ 
iu,kaput bczinin mctrcsini 28 ku. ça itiraf ctmckten çckinmcJ"11 , 

ru~a satmas1 lâ7•mgelirken, Naci. de·det adam1111n bu ii:derinc ï11' 

ye ismind-e bir kadma 70 kuru§a mamak itin scbep ynktur. 1 
sathg1 sabit gëirüldügünden ikinci Dcnizlcrde hâk~m! •ctin A•~~r, 
asliye cezada 25 lira agir para ce. kanm yardunile 1ckrar .ffil

1 

------- zasma çarptmlm1~hr. Britanyanm eline gcçtigi t,c 

dir. Ayrica Fiat Mu~akabe Komis.. 
(Arap olm1yanlar), hak ve haki • tig1ni h1sscder etmcz, büyük bir 

yonlarmm faaliyetlerine de yeni 
kati kabul edecekler .. onun etra- tehevvüre kapùnu~lar .. bit §Ckli verilecektir. Fakat Ko -

lhtiyar kaci1nlar T ovbe ve iatigfar geti· 
rerek kaçu;m19, genç k1zlar da istik
rah yapmac1g1 ile ba,1ar1n1 çevirmitler 

Diger taraflari Kapahçar§tda surctle if?de ed.il1_:ic~dc-dir:. . 
Nesim Bahar Iahi§ fiatla basma »Akden1zdc hakun:yct hizj!' A 

Bu.oi:in cl h "I • "d "!' · 1· suttigmdan ikinci asllye cezada 25 ", a. a ' er1 gi • 1r111 • '° 
r . . . l lanhktc Brrlr~ilc Ame.::ikarl;i.11 r 
ira para cezas1 ile mahkunuvet. d····· .. .. . d d 19fl 

.. .. .. • • ugunrnz ruuess1r yar m1 !I • 1 
fmda birle§eceklercHr. (Dev11im var) misyonlarm lâ,gv1 mevzuubahs <le-

Diye, cevap verdi. {l) gildir. istanbulda bir kaç günden -
Bir gün Mekkeliler çar§ida top- j ncri yeniden bir ekmek darli.ga 

lanm1~lard1; hlsseàildigini ëigrendim. Bu hu -
- (Muhammed)i Kâbeye sok - Küç··k haberler susta lâz1m g len bütùn tedbirler 

m1yahm. $ayet girccek olursa, alm:icak ve bu i~n mes'ullcri der-
pa:rçahyalun. - •• " hal cezalaridmlacakt.r. Baz1 ft • 

Diye, müzakerede bulunuyor • * Fiat Mürakabe te§kilâti pe-
lard1. rakende et sat1~larmda !htlkânn 

Tcsadüfen oraàan geçen {Raz. ê.'nüne ket'î bir surette geçcbilmek 
rett Fatma), bu sCizleri i itti, Ko- Î\'Ïn kasa!Jlann <l-efter~er1n i daimî 
~ ko§a eve gelerek duydugu si:iz· ol ra k konlrolc tâbi tutrr.ay1 ka. 
leri Resulü Ekrem Efendimize ha.. 

rmc!lann kendilerine verilen un -
!2n d1~arrya satt1klar1 hakkmdaki 
ihbarlar ilzerine derhal tahkikata 
b~ladk. Darhk hissedilen mmta 
kalardaki fmnlar en 111k1 bir tan. 
da kontrol edilecektir. rarla~l!rnu~t1r. 

ber verdi, Masum bir lisan ile; 
- Yâ, baba!.. Rica ederim. sa • * Lkrn run hmanmdaki faa. Bahkçdarm buz derdi 

km Kâbe tarafma gitme... l1yet son zamanlarda mühi_m mik. n-· Be 1 M''d'" 
tarda ar tm1~ o ldugundan Izmirde un lediye ktlsat u urlü · 

Diye rica etti. gi.indc Bahkçllar Cemiyeti Reisi • 
Resulü Ekrem Efendimiz, gü - 1~li3 edilmekte olan mavnalar~an nin de hazir bulundugu bir top • 

lümsedi: b1r. k1sm1. daha lskenderuna gon. lantJd buz meselesi gürü~ülmü~-
- Çabuk, bana biraz su getir. 1 der1u:ceklir. . . / tü~'. 
DedL Ve, Fatmanm getirdi.gi * Istanbul beled.iyesi yent mali !.;lanbul E hiiycsi, Romanyaya 

&u ile abdest a.ldiktan sonra; sene büt~-e haztrhklarma ba§la- sipari~ olan mayi amonyaklar ge· 
- Yâ, Fatma!.. $imdi, d<>gruca m1~t1r. Her daire müdürüne bele. tirtilebild!gi takdirde balikç;larm 

Kâbeye gidiy<>ru:m. Gorecelc;in k~ diyie rlyaseti tamfmdan giinderi. bütün ibtiyaçlanm ka~1layacak 
len bir tamirnle yeni sene bütçele kadar buz imal olunabilecegin" 

(1) ibni H~mden riVtlyet. rinin haurlanmas1 bildirilmi~ti.r. 1 '!endilerine temin etmi~tir. 

-------------------

Avrupada §Îmdiye kadar hangi 
moda ç1kh da biz ona tebaiyet et. 
medik .. iyisinden kèitüsünc, §Ü -

mullü, §Ümulsüz zümreler halin • 
de .. 

Senelerdenberi i§itir dururuz .. 
Frenklerde bir ç1plaklar klübü 
türem1~ .. hattâ bunlar kendileri -
ne bir adac1k ta i.§tira ederek ora
da bildikleri gibi ya§1yorlannl§, 
anatlan do"'ma dola§mak s1hhate 
nâfi imi~ falan filân .. 

Gecende de §ehrimizde adam • 
cag1z~n biri, güpegündüz caddcde 
ufa::1k bir bez parçasindan bile â
ri olarak h~rkesin hayret nazar -
lan èinünde dola§IP duruyormu§. 
ihtiyar kadmcag1zlar bu vaziyet -
te zemheri zürafas1 gibi dola~an 
adam1 gèirünce kaç1~m1§lar, genç 
J.:tzlar da hafifçe gülümseyip ba~. 
larnu bir istikrah ) apmac1g1 ile 
obür tarafa çevirmekle iktifa et -
mi§ler, nihayet polisler. yeli§erek 
adam1 yakalaml§lar .. dogru kara -
kola., 

Hayata Tap rom! 
Bir k1z anasmm en büyük arzu- ki haksizd1, fakat küçük ya§rndan 

su. çocagnnun iyi bir erkek tara. beri hürmet ettigi ablasim kuma. 
f.indan sevilm~si vc mes'ut cdilme. mak için, bir gün Hayah kar~isma 
!.id:r. Fakal o c~·kek normalli.kten ahp konu~m1ya ba~lad1: 
Ç!k1p la a~kta 'frata varirsa, ara. - Dinle yavrum, dcdi. B:n scni 
mlan saadet, bir sabun kèipügü gi. pek yakm bir zamanda nu~an_hn.. 
bi bir varm1§ bir yokmu§ olur. A- dan aymyorum. Arzularuna it~raz 
ile saadetini hic bir zaman kalb degil. bu i~i sev seve kabul ede'.:e. 
veremcz. Kurula~ yuvada erkegin gini bildigim için, fazh sebep go:'-

Yazan: i FAN DOGAN 
Edebî Roman: 56 ~rall!Rn-"' 

Bedri Kemal, tahsili ve ya§1mn vercmez. Çünkü ce\ ab1 kelp degil kafas1 hükmünü gëisteremezse. da. termiye hi.ç lüzum gorroeden bir 
yirmi alti olu~u yuzünden a§km .. kafa Yerir. Bu sebepledir 1-: Ha. ha ilk günden sonbahar rüzgârlari tek ~ey siiyliyey1m: Bedri ~cmal 
da anormaldi, ifrata vamu h. Çün yat ta sevcù, hem çok sevàt, cfakat amans1z tahribat1an içni haz1rlan.. seni ilelebet mes'ut ederotyecek 
kü Hayah tamd1kkn sonra, içinde neden s vdigini kendisi de hiç bir m1ya ba~arlar. çocugum. 
d • ·1 i.._. b' .. k.af r· N d' h (d h . Havat hic beklemedig"i bu sèiz. oga~ sev!? ~· ·~ ll' gun a-~ 1 zaman an iyamaè:. V-e cger onu , !ile. a ire .ammin a a , 
P.~. 1radc:s1nm.. çizdigi yolda yu. i Bedr1 Kemalin )'l'rine ba~ka b!ns i dog.:-usu ablasmm) bu §ekil dü~ü- lcr k~q1smtla birdenbire bir lisan 
ruyememt§, mutemad1yen o yum- sevseydi ve kalb 'nin arzulari aym n~leri icab1dir ki, kmm ni!janh- felcine ugrad1 ve iki kelimelik: 

lb ·1 h k b l - Neden- anne? ruk büyüklügündeki ka 1 e are- mu a e cde bulnnsayd1 netice hiç smadn tam yedi ay sonra ilk ne. 
ket etmi§ti. Kalpte, §UUr, dÜ§Ünce, degl§:n-ezdi. Çünkü birinci tasnife ciamet hislerini duym1ya ba§lad1. Sualini güçlük:e sorai>ildi. Fa. 

d . . k l k kat bu sualdcn sonra, oturduklan ira e, muvazene olrruyacag1 1çm. g iren 1z ar, anc:a sevildiklcri i. Bcdri Kemal on:.i iyi bir damat 0 • 1 
k .. ·· k h'dis 1 d ùd d d 1· · I oda sanki bir anda ba~ma y1k1 d1 en uçu · e.er e Ç 1r 1, e 1 cm scver er. lam1~·acakti. Yirmi alti yas_mda bir 

· h 1 J ve annesm:n saatlerce anlatt1g1 
oldu ve hattâ m:men éilüverd1. Nad.re anim, 0 gun ya§imn bü- erkei?.in izmirden yollad1gi o mu.. 

··bel · d · d ~ mühim sebepler, onun hkanan ku.. 
Hayat ise, Bedn Kemal g1bi a. yük tccru er1e en z1ya e, ay. azzam kalb teraneleri, son günlcr. laklarmdan içeri giremedi. Kemal. 

normal sayilamazdi. Çünkù, i:im- lardanberi abla51nm verdigi tel. de ümitlerini tamamen baltalam1. · t kt 
· d ilk d f kinler neticesirdc gëinül hlerini den aynlacagmi i§It i en sonra 

run e e a b3§ma gel en sevg!. .- ya sebebiyet vermi§ti. Bedri Ke. geri t arafm ne k1ymeti olabilirdi? 
s nde, elbette ki Ï..:.iia!He hareket bu §ekilde dü~ünebiliyor ve biri. mal, gèinül i~lerinde hastahga dog- Netice yine aym §ekild-e bitccek 
etmesine imkân )ol..tu. Ve he1ki ae cik kmm hiç bi: zam&n ba~1 bo§ ru yol ahyordu. Belki <le geri don. ve nisanhsmi elinden alacaklard1. 
kalbinden kurtu1arak kafasile d_ü. b1rak:p ha:> 5.1 ufJklarma dald1rmi. rnesine imkân yoktu. Nad.ire ha.. t§te, Hayahn hiç beklemedigi 
§Ünmü~ bulnsayù1, 
b1r i.sim ialabilirdi. 

anormal diye yordu. Bedri Kemalden gelen her mm ise, cam kadar sevdigi kmru i'i'klif kar~1smda yikill.§1; Bedri 

On yed1 ya~mtla b•r k1za ncden 
sevdigini sora<:at:. obrsaruz cevap 

mektubu sonra bu: kere de bndisi bir hast.a erkegin kollanna terkeL 1 Kcmaiin izmirde o k1sa mektubu 
ckuyor ve verilecek cevaplarda mek istemiyordu. j ah§mm üç gün evveliydi. 
Hay11ta yard.lmda bulunuyordu. O bu dü~ünü~lerinde muhakkak Genç kiz, o gece sabahlara ka-

Evvelki gün üryan cLoal§ma suç- ne vc 7 gun muddetle dukkanmm silc Hind denizin<le v Pasifi 
lusu adliyeye g~:~rildi.. herkesin seddine, ayr1ca usulünde fatura ki zarurî hizmet i in b~ ·ük ~I 
meczup zannettig1 bu a<lam, ko - vermediginden âolay1 da 7 günlük lerimize muhtrac oMuklan k.,"1r 
DU§masmdan, hâdiseyi etrafüca c'ükkânmm sedd: kar;mna 3 gün · 

1 t d k kl b d l 
, ti verecek kadar kuvvetliyi:i:.• 

1
. 

an a l§iil an pc a 1 a§lll a o - d h .1• - 1 k 10 ·· k H bit 
kl b b d 

. d 1 a a 1 ave ea1 P.re gun apa- avad::i has11n ile kuvvet 
marna a era er eh e o mad1- t 1 k -1 · 1. Id i' • 

1 1 
d 1 masma arar veri mts 1r. e e edilmis, dc-nizlerde hâ1'.il11 

g1 an a§l 1yor u. • -
Efendtm Tahsin i mindeki ce - Arkadé\~lnl Üç yerin- ia~e olunm•·~tur. -if 

sareti mede11iye (!) sahibi §ahsm . lngiliz kara ordularmm ,~11 JI' 
den ag"' 1r yaralad1 f1kler ordul::in sc,·iyesinde bir 

anlathgma gèire hâdise §iiyle ol • · - J' 
mu§: receye yüksdmC!>i e~asen 111 11

•• 

Tahsin kundurac1 imi§ .. çoktan -
beri piyasada kesathk hüküm sür-

mede oldugundan l§SlZ, güç;süz 
kalm1~ .. eh insanm hiç bir ha§ -
ka §eye ihtiyac1 olmasa bile bogaz 
durmuyor ki. hirs1zhk ta elin<len 
gelmiyor .. Geçen gün kahvede bir 
kii§eye oturmu§, arpac1 kumrusu 
gibi dü§ünüp dururken yan:na bir 
kaç ki~i gelmi§ .. Tahsinin safhgm. 
dan istifade ederek ilkèince onun -
la alaya ba§lam!§lar .. §U karanl!k 
sonbahar gününde kal:ve kô~csin-

(Sona, Sa: S Sli: 5) 

Fatin Fuat NARLIKAYA1 

Büykadada Altinordu cadd-esm. savvcr degildir. nu cihcti 'ff 
de 7 numarada Bahkç1 Enver Gül. Çiirçil bir ay e'l:vc·l '.lZih r1• 

len ile, Büyükadada arabac1 $ef. ifade e!mi§ idi. Karada helll't, 

kati Dcmir ev\·,clce aralarmda cc. yegâ1:c ~ey Ru m11kavc111'. ! 

1 
devanu ve Alina d11l11r1 

reyan eden bir kavgay1 yemden n or ·' 
tazelemi§ler, nct:ccde $efkali b•-1 Kafkasyay~ v~ s:nka ar~1; 1 

• . .. muva~ala 1mkanl11rm1n zor•~ 
cagm1 çekerek Enven uç yer:nden 1 s b" d · t"I' If d k' ",r - 1 ve ir c )S 1 a a m a 1 ,.. 

agir surette yaralam1~t1r. $cfkati pa meml<'ketlerindc zam;inl, t 
yakalanm1~. Enver hastahaneye nutsuzluklarm fiili harekctJcre 
kaldmlm1~hr. 1 kilâb1d1r. lngilterenin bu w11il ~ • r ) 1 programmda bir dcgi~iklik ~·Df. s ô z a 1L.,1 : tur. Uzak§ark mesekkrir.e 1c

1 

1 eden :\lister Çiirçil orada da ft;{ 
rika ile birlikte harp hu1rh~ ~ • 

y e n i ' e k i 1 d e nm bitmi!'.' oldugunu tekrarf•~.r 
h tan sonra Japonyaya ka~ 1 

d . . . . .. d ""k .. a y r e t i yddtr besledigi hayranh!. vt t > 
ar içm içm goz Y8 §1 0 mU§ ve Û k d dir bislerini !!oylemi~ ve foie' / 

h1çk1riklarrn1 gzliyebilmel{ maksa-1 u unuz mu.?. . . ' 1 t 
M b 1 merika ile Tokyo uzla~am11i ~ .i~ 

d;te, darma dagm olan ba§IDI yas. . e . met A 1 ISl:'u~de bir a· , " 
tiklar arasrnda bogmu~tu. Bu bü- rabac1 '§SIZ kalm1§, ~l§hde bir a - aralarmda barp ç1kacak olutS, J 

yük Britanya harp ili>n n1n .b~i&•' 
yük felâket onun y1k1h~1 demekti. part1marun havaga7.1 borularia - atten fazla gecikmiyecei'in' I"~ 
Aylardan beri hayallerini besliyen dan tirmanarak 180 lira çaln11~. etmi§tir. Sulh halinde buluJl~JI ! 
bir erke, hangi maksatla ondan u. Mehmet Ali tvekif cdilmi~, fakat d I t k b.. 1 k t'" b•1 · · ., . ev e e aq1 oy e a 1 ,J' 
zakla§hnhyordu? A§kla do lu kal. 180 füay1 da bir gecede sadettigi lngiliz tarihinde . 1k ~esadiif, .r' 
binin, mazeret, sebep gibi sëizlerle l b" h'd' d · ttll~ anla~dnu§? en 1r a ise eg1ldir. Hn 
iknama imkàn y-0ktu. çen Büyük Harbin patla111•5 .,i' 

O güne kadar almi~ oldug·u ter. Bir gecedc 180 liray1 da 1ru sar- 11 ~ f t · ? evvel o zamanki ingiliz hS I 
biye icab1, annesme kar~1 daim a e Dll§ • nazm Sür Edvard Grey Ahll_,.I ,1 • 

hürmetkâr kalmi!jh. Bu son teklif Vay aç tavuk vay, kendini (es. firine Belçikaya Alman ordll 'l 
onu isyankâr yap1yordu. Kendi kiden arpa derlerdi) stok anba - n1n girmesi takdirinde ingiltet' 1 
varhgma ait bèiyle mühim bir §eye rmda mt zannetmi~?.. behemehal silâha ~r1lacn~1111 • 
boyun egip itaat gèistermesi, èilü. ç1kca soylemi~ ol~ayd1 ihfiJJI' l 
mü kabul etmesi demel~ti. On yedi NE YAPSIN? Kayzer i

0

kinci VilheÎm son i"'Ji 
!,!tnda bir k1z is~ Olümü, yâni bu M uhtercm L-Okman Uekim mak hususunda bir tereddiil 
l-eklifi nas1l dÜ§Ünebilirdf? (K1zlarmmm zay1flamak kikas1 geçirirdi. . 1;1 

Bu sebeple, ertesi gün ilk defa modas1) ismile genç ki:dar1mua Mi~ter Çiiri;il Tukyo r1c'
1 
~ 

annEsinden giz1i bir i~ yapti ve yaz1yor: 1 hilhassa yeni b:t§\·ckil genet~ J~' 
Bedri Kemale k;sa bir mektup ya. «Nal"ir. ince belli, kibar güriine- jo ve veni lmric'"e naz1r111M ,l 
zarak derhal gclmcsini bildridi. rek delikanhlar1 ve hattâ ihtiyar -1· manh .ve sisli hiç hir noktP ~j~ 
Bu mühim hâdiseyi yazt ile anlat- tari kafeslemek... mak istemiyor. Japon : J\'_eJIÎl , 
masma imkân olmad1g1 için, me. •Adamakill dl k . . j müsademesi otomatik b1r ~ J' 
rak etmemesini sèiyledi v-e kendi- k 1 zay ama içm ye- mücadeleyi ingiliz, Amcrilc0•;;-11;' 

sini hiç bir zaman unutmam1~ bu. me ve ekmek yemiyen bu zaval - pon Rus Cin Felemenk 110" 
lù b il ' . - . _, 

lundugunu Hâve etti. ar, u enay er .... » mas1 haline soka1.:akhr. t1'1·JY 
Fakat ne yaz1k ki, ni~anhsinm Muhterem doktoru tuhaf giir • ingili~ Ba~vekilinin, 1111 4c r 

!zmirden yollad1g1 telgrafla mck. memeli: Tam asrî geaç kiz lis311i-1 son verirken so~·ledigi !io7 ler 
tup eline geçm-emillti. le hitap ediyor! dik.kate pyan degildir. ,;;il· f' 

rT .. DT'î (o-, 8•• S • (Devaau var) _.._ .,_ 
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Türkiye ve Su;h 
(Ra$ tanf1 t tncl $ayfada) 

tanbul ve Doim!'bah\e sarayin1n 
bir sulh konfcrn ns1 için çok ya-

Alrnan - .A.me
rikau harbi 

Büyük Millet Meclisi 
encümenlerindesecim 

--~~~....,___=--=--~-~~'"'\ 
k1~r bir rnahal te~kil cdecegi anla- (Ba~makalcdtn dcrnn:) 

Rimi uzun digor, kimi kLsa! 
iptidai 

hlmak ostenrnek!cdir. Ve büiün hui etmi~lerdir. Ilô)·lece Amcrika 
'ounlar lüzumu takdirinde hepsini mn lngiltcreyo denizdcki ~-ardm1' 
:·alanl;yabilccek b:r tarzda çok in. tam bir §ekil alm1§ oluyor. Yazan. Osman Cernai KAYGILl 

madde!er ten
z i lâ t cetveli 

-~ likle yapilmt§ bulunmaktadir. Bu rnziyct kar§tsmda Alrnan~·a 

, 
Bir k1s1m encüme=rïn Reis, mazbata ! 
muhar iri ve kâtip seçimleri yapll d11 ' Baz1lann1n ten zil&. 

nisbetlerinde tadi-
1 â t yapilacnk 

Fakat Türk hükûmcti, kendisir.i ne yapacak? Alman~·amn ne yapa 
boyle bir propagandanm nüfuzuna cag1111, Alman Dcdct ~di r· · •cr . 
kapl1r1namak aci1r. Cümhurreisi son nu!kunda, aç1kça '°'üylc1ni§th .. 
!smet inoPÜ, ancak, rnuhasamata •Harp rnalzemesi, yânt adam ol
oir nihayct \'erilmesi ihlimalincn dt:!·mcge mahsus rnaizeme getiren 
:ok uzak gibi oldugunu siiyledik. herhangi bir gemi torpillenecek. 
Lll sonrad1r ki wlhtan bahsetrni§ tir_ 

Harbm ve pclitikamn bubun _ 
ku ve yar1nki durntru J~in Lon
dra bir türlü si>yluyor.. Ber rn 
b:r türlü soylüyor .. Arr.erika bir 
türlü si>ylüyor .. Vi~i bir türlü 
siiylüyor.. Moskova bir türlü 
soylüyor .. Sofya bir türlü soy -
lüyor .. Roma bir türlü siiylü -
yor .. Kanada bir turlu sôylü -

leycn dinleyene! .. 
Fak~t gelin de siz birbinni 

tutrr.1yan, birbirine h1ç benze -
myen, birbirini tam kôkü. den 
ballalarnak i.;tcyen bu kadar 
sôzlerden h~rbin ve politikanm 
bugünkü ve yar,nki durumuna 
date bir mâna çlkarm bakahm! Ankara 11 (ikdam Muhabirin - '/ Hariciyc Encümeni Reishgine_ 

d<>n) _ Büyük Millet Meclisi En - Muzaffer (Konya), mazbataya Ah 
cümcnlerinde yapllan seçimlere met l}ükrü Esmer, kâtipLge Nazm 
gôre, Adhye Encümeni Reisligine (Tokat); Ankara, li (ikdam Muha

birinden) - Muamele v · gisi 
mr.>c:bince v;•ptlmakta olan 
ip'.idaî maJdeler ler.-<ilàt 
cedvelinde gazoz, zeyti!1 :·ag1. 
pamuk .. susam, sarg1 bezi, 
deri ve kose'c tenz:tât r. i bet
lerlnde tadilât yap1.mas1 
Heyeti Vekllece kararla~tmL 
F .. :r. 

:e bu surc~le anla mak istemi§tir •Arn<n"oka Birle§ik Devleller. 
ki Türk hükûmeti sulhun yen!drn Reisi, §imdi Alma11~·ay1 bir •ale§ 
·esisini arzu etmekle beraber, bu, aç. emrile korkutacaAm1 zanne · yor __ Japonya bir türlü sôylü -

yor .. Çin bir türlü soylu,-or .. 
hattà Çin Hina1Stan1 bir turlù 
siiylüyor .. Avustnlya bir tùr -
Ili süylüyo-r .. ve hattâ herhan • 
gi bir diyardaki bir gazete bi.r 
türlü soylliyor.. ayni yerdeld 
bir ba~ka gazete b.r t ri i . , } . 
lüyor .. 

Bu birbirini tutm?yan sôzlere 
kar~: -getireccgun lemsll ma -
zur gorülsün- ~unu diyecegim 
geliyor: 

ugiln1;;;ü §":lrtlarda mümkün d·:;~ila diyo:-sa, Führer kèndisine ar. _::i.1. 

Mümr (Çorurn), -rr..azbata rr.uhar - ikt:sat Encümeni Reisligine is- :!'r. §U kelimelerle ceva,> verebilir: Re-

nrhgme $ma.si (Zonguldak), ka Sirmen. kâtiplige K's1m (Bilecik) 
. mail (Giresun), rnazbatay e_ Su a 1 BERLiN TEKZÎP EDIYOR is Ruzvelt, kendi harp gemilerinc Kalabahkta e§egm kuyrugu 

kesilince buna ktm1 uzun der, 
kimi k1sa! 

tipl~e Gallp (Konya); _ 
Berl".,, Viyanada b'r suit kan. tesadüf edecekle:i lier Aln:an ge. 

. 1 Maarif Encümeni Reis_ ligine Rld. I 
Bùt'e Encùmeni Reisligme s 

' van Nafiz, mazbataya Ibrahim A. 
met (Çcm1m), eR15 Vekillig .ne lâettin, kâliplige $ehime (Îzmir) 
Tahs:u (Mara~), rnazbata muhar- Millî Müdafaa Encümeni Reisli 
nrltg .ne Hu;i:ü K1ta;-i•;" kâl•plige 1 gine General Kàz1m Subuktekin 
F'akihe; rnazbata"a Amira-1 Fahri, hâtipli 

'----===--~ 

'0ran~1 toplanacag1 hakkmdaki ha- misine ale§ aç1lmas1 ernrini ver · 
• rien kal'i olarak tekzip etmek- mi§tir. Ben Alman gernilerine A· 

. -dtr. Avrupa nizam ve mukadde- merihn gerrilerinc tesadüf cttik
rat,nm masa b.i~inda de.i{'l, harp !cri zaman ale§ açmarralanm, fa • 
meydanlannda tayip edikcegini 1 kat hücuma ugrarlarsa kc'.d1lerini 
soylemekted'r. mŒdafaa etmeleri emrini verdim_ 

Çorçil de bir rn:h 1aarruzu kar- / R<>isin ~-·; üzerine oir Amerikan 
~·:inde !ng:Lten..:ntn bugûrkü nazi g_emi~i, eger at~ açarsa, bunu teh· 

Hulâsa soyleyen soyleyene vc 
birbirini tutmaz sozleri de din -

Hani onun gibi ~imdi de 1:~
günkü ve y~nnk1 harp durumu 
1çm kimi uzun, kimi k:sa .. gelin 
de bunun orlasm1 bukn bak -
lim' 

Da..•iltyc Encümeni Rc ;sligine ge vekili (Konya); 
met (Çorum), Rets Vekilligine TC'ikilâ\t Esasiyc Encürr.cni Re. 
Atir (Ç-Oruh), mazbata muharrir - isligine Recep Peker, rr.azbttay" 
ligin Edip Kemal, kâtiphge Halid Tevfik Fik':t, kàbplige I' (To-

1 

Çor çi 1 in nutkunun 

uyandird1g1 akisler 

,daresile :v i.ôz~ke rcye g'. rem:yece- likes1 kendisine ait ~lmak üzere, Sovyet'er 
>;:ni siiyledigine r,ore sulh mcselesi yapacakhr .• A manlar bildiriyor 

(Ma•d.n); kat) seçilm1~lerd1r. rnvialannin as1lsiz oldugu ~ .-üa§L- Vaziyet aydmlanim§ demcktir. "i ildiriyor 
Îl):or. (Ankara, rad.1 G) ingiliz limanlarUta harp walzeme· (81$larafi 1 in<I ,..yfad&) 

(Ba~tanh 1 inrl S.:.ff~da) 

rekât bak1m:r.d ar1lalr 11r.n rar,
tnen. bir dU~mtln tumei"' 0111 muh~m 

i-:1~nmlar1=.t tahrip ctrr. _rdtr. lngilterege 
gitmekte of an 
iki posfa kuri
yesi kayboldu 

RUZVELT Berlin 1 s i l irecck olau Amerikan va pur- harebelere devam etrr. ,!erd,r 10 

Amerikan1n not as1 lurnu ~man horp gen'.il~ri '" tay· Sontejfin günù dort :\!rr.an lay-
(814 tar:lfa 1 10<.I sayfada) 

mege deger oldugnu, ancak zalimle.rin j • r • , (Bt.11 W~1 1 ln~i ~Y1fada) taha.kkümü a1tind1 bulunan~ar:n b11'.'_, de fi"IU'il y Or r 1f I : tev:,-ati matbuat ile bt!dir .ecek. 
ccg! ~ckildc ogre.u :icektlk. E zkat h.a1 P ~ U 1 1 ~ ~ Ltr. 
kozamld4i• için arl<!llizdaki b1r kaç kG;1 • Helsinki, 11 (AA.) _:__ Ofi: 
harbln knybedilebilccek oldugunu u- Finlanda'nm Va~inglon L<ikû-
nuttular Bundan birkaç sene veya b1r ''1 ' J ' t 1 ' · 1 k · l b"ld · - b-l ~; n g 1 l Z ayyarc èrI rr .• • r:otasma ven ece cc,-. 1 kaç ay evve 1 ~g11n1z \"Cya l 1n~- . . . . • . . . . 

g:mizi sand1g1m1z feyler ne olur ·a ol- Almanlannkine mu- gun yann tevdt ed1leceg1 •Yl bir 
--- • !:iL;.ll ~imdi biliyoruz ki, hürr:yi!: i sev .. >n ~ aynaktan ha ber verilmektedi.rf 

B. tanesinin içinde rr.illetle~ için hu~unct, zulum. VC cs.:re\ aè.il.!:e nf çin s ta Une Parlâmento hnriciye encüm-eni, 
Ir tehlikesi muth.,; bir hak1ka. ol<lbiltr. d' • ? hükûmel tarafJndan al.man cevap 

T .. k' M r ve Su- o •d•mlarm hu.myetimiz: rnuhafaz• yardim e ilm1yor ,, . . _ . ur 1ye, lSl 'c'•n<k ;._ 4 ni•rlen rlolayi harp etlikle. lay1hasm1 tetk1k etm1§ ve pa.· , 
• d •• de f j le n lrin1, tr.11letlcr1n hürriyetlertn1 kurtaran • rr.entonun muhteEf gruplar1 no .a 

r1ye en go n muha;;-eu•l•rln r.eden dol•y· Y•P•lm•ii• Amer 
1
• ka kendi· mündericati hakkmda malùmat 

ektuplar vardt ,·e kazanilmaga ve r.er ne baham-.a_o- E:dilmi§tir. Bununla beraber, ce -m 'lursa o6·un kaz:anilmaga deger oldugu- . . .. . tm --
11 (AA) D N B . vap metnm1 mul•:<ere e ek uze. Stokholm, . . - · · _.. nu biUyorui..> . . . . 

T - gaze\-c5!uin verdigi btr Rets Ruzvelt, cbu, sitt ne kazandtr- pay1na memnun zc mechsm heyd1 umum1ye ha. 
llnes k d - t· ki- iht' l' d b L h b gore Bü·-ük Britanya Pos- di?• sualine avdel edere en11~ •r - I:nde toplanmast tma m er au-

a ere ' J k .. c?Vlaliycciler bu sualin ce1:ab1n1 bil.. d"l" 
ta Nezarett ingiltereve gelme u - . se 1 1yor. 

" ~eler gt!rcktlr. Hurr.yelin zulme ka1"'§1 Bcrlrn, l 1 (A.A.) - Yar1 re.;;mî blJ' ~ hf Il d be 
zerc bulunan Kurye'nin kaybol - kazand1g1 bundan cvvclki zoferin k•y- kaynaktan bildlrihyor. _ _ Nüf-~zlu siJ.as1 ma i er. en • 
augunu bild1rmi§lir. n·et.ini onlar ~imdi biliyorb.r. Bu ce- ÇOrçil'in dUn sOyled1gl nutul.., Berhn Iirtdd1g1ne go.~, F1nlanda n1n _du .. 

Bu teblige naiaran, 25 Agust.os .. .,..-;:ib1. Çckler'de b:l1yurla.r. Pûlonyahlar, ,b:yasi 1nahflllerin.de bir 'b_ezgil •• :k, ta!- rumunda 1ng1l1z ~otas1~a. v~ rllen 
l 4 E -1·1 aras1nda Mts1r, Sunye Oan:.rr.ar'Aahlar, Hol~ndahlar, Sirplar, ,·.t:;r~luk vc h~det haht:isi• olarak cevaptanberi hicb1r dcg1~i.kl~k ol
a .· .}k~ d i îltereye gOnde .. Belçik.tl1L..1r, Norve';lth:r,. \'ur.<ir'...l1_lar da 1 ta~·su. t:cillnie~tedll'. . . . . .. mam1sl1r. Hükûmet ve matbuat, 

VC T:Jr iye en ng - biliyoriar. ~imdl bur.u blL dC b;liyoruz. \ Ingtllz ha\-a kuvvetleruun ~1md1 Al 
riren ncatbua ve mc~luplar, du~- Biliyoruz ki, 1917 de sitâha sanlmami. man hava kuvvetlerine müsav_i oldugu so~ haftalar zar'.mda ~u n?klalar'. 
rnan ûaliyeit neltces1 olarak kay- èln sebebi, yer yü?Ünde d'1Tiokrasinin iddiasma gelilice, _Berlin asken mahf1l - u .eaddtt defal.r behrtmt§lerd1r. 
bolm~lardir. l"""'iyet!ni temin etmek\L Hatiralar1nt l le<i, bu lakàirde Ingiltercnin Stahn ta.- 1 _ Finlandamn yapttg1 harp, 

9/1'1 ~layu ve 12/23 A.ijustos a.. tazi:o: c-LCA1m1z 1n.iBn!ar. dunyn~. hay- ra1'1ndan ya.p1I01.n ln1dat talcplern:e. ce. bir tedafûî harptir. 
d N ln>ll'r:a La Pa}e \"e Altun ruyet '\ e ~eretin~ bilen n.amu.skoilr ldm- vup ver1ncu~l \'C lut· yük h:ff.ltln~ 

ras1n a t>- • . , 1 ,- k - - la • b:.r 2 - Fin1anda bir dünya harbine . . i ·'t . "nderilen ttler lç:n otuni!abil.<.r h::i e ge.1rmc u ... taarru~a ge\'111c1r.<> i. an ~· .. iunz 
sahihrdien ng .. a. ere~ e g-0. ht . zere hayaUaruu !eda ettiler. Siindi bir ~cydir, demeklfdir. sürülkenmek istemez. 
matbua ve melduplan r_nu evi t'<'Y""k asir sonr1l Avrupanm bir ucun- Berlin askeri mahh!lerinde bu bu- 3 _ Finlanda hiçb;r devlete kar 
oosta da ayn1 ~111etle kaytJOlmu§- dan üteki ucuna Kadar zuhura geleo susta ileri sürü!cn f1k1r '1Udur lu harp. ~l hiçbir siyasî :eahhüde girme. 
tur. §Cye 0 z.a1nan màni ohna.k. i.çm ëldUler. te bulunuldugu ve insanm -ehuje bu 

J B. man- Dünyay1 emniycte K•vu;isun diye oldü- rlereC'! kUv'"Ui bir silâh mevcut o_ldu- mi~tir 
aponya Ir Ier. Ve c!ler harp\e1. uuik Y'4•yan biz.. gu zaman, bu silâhl k•,llanmak lazun Nota, Helsinit1de soylendigine 

YBY8 yüriyccekmia leri her hangi bir_ ba~IZ yüzilnden gelir. Eger _b" silah kull.arulm1yorsa, bu gore, büyük B:itanyaya verilen 
T Jdünyantn emn1yetL yen1den tehd1de ;u keyf1yetl i:sbat eder kt ya harp yap- notadan d3ha etrafhdir. 

(Ba.t1&nf1 1 itt.ci S3.Yf.a.da~ • maruz: kahrsa o zaman ayni vecibe ve m.asini bilmiyorlar veyahut da bu si· 
bulun..,,Ui ve J.!.ponlar1n H1nd1çt. vazife bizc tereltüp celer. Maz.idt:ki da- 1âb hakikatte mevcttt degildir. Amerika nola~1n1n me-Lni, ~im.... 
r,.de l~0.000 asker •~olad1klar1l\,I, hlli harpten soura 

0

Ame_rika)a lerettüp KUTl:K JA1'0NYADA NASIL diye kadar ne~rcdilmcm[~lir ve sa.. 
yaktnda Birrr.an1a yolunu kesrnek ~c-n vazifcde old,gu g1b1, bu adamla- KARSILANDI __ . dece devletin yüksek rical-inden i. 

; .. -- zerini• ·Urûyecek- rin h:ly•tlanni 003 ,..c~c f~da_ etm~~ Tokyo, 11 (A.A.). - Japon hu~~tne".' baret mahdut bir zümrece malûm .. 
lç.n "i u.nnan .u ~ olmalarnu tem.in vaz1fes1 y:ne §tmdt tinin sOzçil.sü Koh lJ}ii, ÇOI'çil'in soz:~:t 
lerm.1 bildJm~tir. bize dü-?Uyor.> _ k~""'-LSmda japon hukûmeUnin ne dü- dur. 

!K ' JAPON" A -k ·ttet· h -· Basm tarafmd~n ileri sürülen AMER ,, • t i <Amer! an mt 1, urr;yetm, ug_ iündüiiü kendlsine ooruldugü zaman, 
i1üNASEBAT1 runda c:irpi~~aia dPi"rlt o~ugun:i i- ihtiyath davrann~i$ \'e yaln.a gUlerelt mütalealara gëre, Amerika, her 

V . t a 11 (A.A.) - Va~ing- nan1yor ve eger Çti1!1.ll~1T1aga rr.ecbur ~ cümlc He cavap vcrmistJ; ,eyden evvel, Rusyan1n hariçle o-
a~1gk o ' T. es l!erald• aaze. olursa. onu muhafaza etme:k için ebedi. ÇOrç:l gôrü~ler1ni bu dcrece açttt J.ir Ïan muvasala yoflar1n1n cmniyette 

tord.a ÇI an c ur. ,_ J 0 
... yen çarp1~acakttr. B .1nu yaln12 k:endi .. tarda bildirniif olmekla herhaJde bù-

tes,ne bcya~alta ~u.'Jnan apon .. miz d~.îl, hu~~llll'~izi temin ':~ dün~ yü: bir rocinnuniyct hissetmi~Ur. bulunmas1n1 istedigini aç1kça bli
yan1n Am-er1ka Eeftr1 Nomura'. A_ yay1, iç1nde hil":~y~hn . ya5~!do.1lereg1 Di!cr taratdan iyi haber n.lan ~o~o dirtni:?tir. Sui Suomi gazetresi, bu
tner'.kl tle Japonya arasrnda ihti- ve edebiyen büyuyebilecegi bir Y"r niahfillerinin bellrttlglne gore, lng•I- gün bu ciheti belirtmekte ve ~oyle 
lâf1n }t(nüz hal~edilmesi imkâru trall~ getirmek i~:n can vere,.. ôlillcre tere, japonya ile Birle!Jik De\'let •r ara_ yazmaktad1r: 
mevcut oldufrunu sOylemi§tir. ka~1 da borçlu.yuz.• smda muhasamahn ba.~la.mas1n!a Jni.l- Îngiltere ile Amerikan1n, ~arkî 

J • ~ 1· • tedil un- ne_ geçmek maluadiyle son xamanl.al'da ' 
apon s1ya~e min mu b.i 1 . 1· ç--'- -u K 1·c1e h sa t t t·1· h 
la t .1 tt'.. so"ylenen S<fir, yegâne arzusunun r an a;;. buyük gayreller sart:•tm•~ ir. u~ are 1 mu a ma m a 1 t usu-

sur nm ems? e 1gi 1 "'~! b- ~--- at b··•·rsa bunllll -· d"k' - . - ,. 1 • ma zem•ni bulunmas1 için mem e- ~, • " mu~em .._. • - sunda gosler 1 .er1 haral'eth arzu, 
N omcrra, Tokyoya gen ça5n ~cag': rd t Jll>t\cesinde inglltereye yapilan Amen- • ' - . .. 
na veya vazifesinden affed1lm<?S1 ketine ve Amerikaya ya •m e - tan ,.ardimi anla<:oJ• gibi uzak :iark 1Urmansk yolile yapaan munaka-
için müracaatta bulun_duguna _d~ir mek üzere Va~ngtonda kalncJk oL ~~iz. )"O!larm1n emniJ<>t• de sars1lacak- latin idamesindè kendileri için 
do•--·~ 1ayialan telaiip etrntftir. dugunu ilâve etm~tir. •u. mevcut istifadeden dolay1d1r. 
~· Ntsi Nisi NE D!YOR? 

Tokyo, Il (A.A.) - o. N. B: Articton blad<tt gazetesi de Fin. 
NiJiniii aazete.i, COr>il'in nutkunu landanm sulh arzu•unu belirt.erek 

l1, ..... ~-H--'-=a ...... r=p==v-=--a=z==-n=v=e_t __ 1 ="--"""! 
Harekât h1z1n1n bii
yük k1sm1111 ka.ybetti 

(Bai unl1 1 iaci MTf•d•) l 'dugL. soylenebilir. Çünkü Alman. 
Sovyctkr Mo;kovamn c<'nup b•- l"r 2 - 3 h:rftadanberi Rostnf ônü

lmndaki kesimde Alman kuvvet- 'ne geld:kleri ha Ide henüz Fhri Î§

lcnn. B kilometn: gerilemege mec.. gate muvaf!ak olamam1~lard1r. 
bur cltikkrmi vc buracla bir kt- Kafkaslarm kap1s1 addedilen bu 
Stm Alman kuv\•etlerinin çember ~ehre Sovydlerin de Jâytk oldugu 
içme almd1g1m bîldirmektedirler. stratej'k chemmiyC'ti nrdikleri ve 
Bunlarm gerilemege imkân bula - âzamî ~iddelle mukavemet eyle. 
nuyan cüz'i bir bs1m Alman klt'a-1 diklen anla§ihyor 
lari olmas1 mu_htemeldfr. Çünkü Ku::mda ise harekât Sivastopol 
Çevrilcn kuvve1trrm m1ktar1 hak- 1 onlermde cereyan ctmeklcd1r. 
ktnda malûmat yoktur. $imalde Almanlar Tikvin rnna-

tel.sir ederek. cÎngilter-en:n maskes1ru. . ki. 
otm~ ve Ruzvelt'in dünya hâkimiyeti diyor · . . . . 
hül"yalar1n~- istis~a: arza3Unda bulun... l ~arp d~~l~tler1n1n .~1tg1~e artan 
dugunu costermlilU-.> Dediklen 50nl'll mudahalec1hk temayullen dolayt-
~yle devnm ediyor: sile vaziyet bizim için çok gliçtür. 

fDiier taraftan C'Orçll, kuvvetinin 1 .. .. 1 ~.._ . .. . 
btlhassa Amerikan bahdyesinc dayan- bashc1 mu§Uk a-, kendt hurnyet 
d1gin1 itirnf clmi5tir. Bu da isb:it eder 1 arzumuzla garp demokrasilerinin 
lti, ingiltere baoka bir memleketin hi-j' m•nf.lallerini b:rbirine uydurmak.. 
m-aycs1 ~ltma glrme-k me:vk1indedir.> l3.dlr. 

AMERIKA.'I MATBUATINA GÜRE 1 FÎN CÜMHlJRREiSININ 
Nevyork, 11 (A.A.) - Amenk.:m ga-

zeteleri ÇOrtil'in dünkü nutkunda ja .. i BEY ANA TI 

ponyay& yop1Lan 1httn bellrtmektedir- Stokholm, 11 (A.A.) - Baz! A-

ter. merikan gazetelt-ri tarafmJan so-
Nevyork Times, bu nuluk japonya. 

yi muhlemel olarak .politika:1n1 de~
tirmege sevltedecekt1r, rnut .. tca~rnda 

bulunuyor. 
V~ington Posl'3 gOre, bu nutuk 

Amerika1a gltmekte olan husus! mu
cahhas Kurusu'nun saii;lam blr Ingiliz 
• Amerikan oephesiyLe kar~1Ia$lig1n1 
gôstermektedir. 

rulan suallere ccvap vercn Fin 
Cürnhurreisi Rayki ezciimle Fin
landamn haklar1m müdafaa elmek 
için Sovyet!er Birligin-e kar§t mü
cadeleye i~lirak elmemi~ olsayd1 
36 Rus türneni ltin topraklarm1 is. 
tilâ etmege hazt·r olacagmt siiyle. 
rr.i§tir. 

yarelert bahrmak <'lllmu aln ;lar_ 1 _ h _ •. 
1 

. - B ' k 't 
d B 1 d k d'I . : . yar<s1 ta np ea1 m1:;t:r. 1z : 
"· u gemi •·rd c, k-cln .1 ~rb'-'" •'- tayvare ! bc: t -k li Sonte, rm-

Bu araàa 700 .shhkAm1 zorlamt'
lar. 1200 csir almt~lar, 4 tank, 30 top 
100 den fazla mt.ralyiiz ve el bom
bas1 tllfegi ve külliydli m:ktarda 
sair harp malZC'mes• taltr•p ve •g
•ram etmlslerd.: r . Di.isman1n ugra_ 

lâhla müdafaa e ccc. cri g1 •, rc - -· ·-- M · k - d d-- t A' 
· . 'k h gunu os -o,·a t . varm a or •• 

fakatler1ndek1 Amcri ·an arp ge_ 
1 

. d" .. -- 1 -· t " 
. . . , man ayyares1 u~uru.mu~ ur. 

m1len de, ahm~ olduklart < ur ·• TEBLiÙE EK 
em1-;ni tatbikte devam ederd Al · Mvskova, 11 (A.A.) _ So· / 
"- ••ra ate~ nçacaklardtr. Bq·le tebligi ekinde ~üyle deniliyo1 

Gig1 kanl1 ;a,·iat ahnln esirier1n 
ko.t kat fe\'km1Ldir 

ce iki taraf birbirine at~ etmekte Moskova ccpnesinde es.r al.nan 
dcvam edec ' !cri için, bir müddel- Alman :i.skerltrinin ifadelc :•ine 
teuberi drnizde bn~lam1~ olan A - gore. Almanlann üniformalan, vu. 
meriltan - Alman deni, harbi. git- cütlerini son günlerdeki sogu' ' ar
tikçc §iddetini arhrnr:.k devam e - cian muhafaza edem·yece k k. ' a" 
d"<:<>ktir. Diplomatlara ve hükü - inced:r. 

LENiNGRAD'DA 
Berlin, 11 (A,,\.) - D. N B-: 

metlere harp ilâm için nota yaz - DONETZDE ALMA!\LAR D l.JR-

T1kvin yak1mr.daki Aiman mu
~affak . yeti, gcn--iligi mütemad1ycn 
2rtan ·~gal edilmi- bir toprak par

~ "e Sovyet hln\erfandmdan ay. 
rilan Leningrarl'm kat'î surette 
gomülmesi demeklir. mak ve vermek zahmeti dahi kal· MADAN HÜCUM r:DiYOR 

ABIDÎN DA VER ---
(Baf tara/1 2 ncl aayfad) 

•Rus müttcfiklerimiz: vc Birle -
§ik Amerika millet ve hükûmeti 
kar'i'smda ~urasmt beyana mec _ 
burum ki vazifemiz ne kadar agtr 
vc yorucu olursa olsun yalmz da 
kalsak, yard1m d• gorsek Büyük 
Britanya millcti ve bu milletin ba
~tndaki kraJiyct bükûmeti büyük 
dominyonlar hükilmctlerile tam 

bir i'tirak halinde olarak H:tler 
ile veya Almanyada Nazi rejimini 
temsil eden hiç bir parti ile bt -
iyycn müzakercye giri~miyerr k _ 
tir.• 

~lister Çor.çil hcr türlü sulh ka· 
ptlarm1, kcndi hesab1na, sunSÙ<1 
kapam1~hr. Bir Avrupn sulhü ih -
timalleri ufnklarda belirdigi iddi. 
alar1 >·erli veya ycrsiz dillerde di
ia~hg1 srralarda bu ~iddelli ifade 
ba~v~kilin ruhi halini pek güzel 
gii --rltledir. 

!- '•aau)-a için bütün Avrupa l:â-

Moskova, 11 (A_A_) - izvestia- ingilltrenin, Finla:>day1 sulh 
r.m harp muhabiri bi!diriyor; yapmak için ~azvik etn:es. Sw. 

Donetz havzasmda ~iddetli mU- yetlerm L•nin~raddak. vaz1ye~·1ni 
harebeler cereyan ctmektedir- Dü~ bafifletmege ve Ruslara mevzil 
man durmadan 'e u;'!rad1gi agir ) ardlm1 gondermek üzere Mur
zayiati nazan ifbara a·Jmadan hii- tl'ansk demiryolt:nu t.krar ele rre
cum ediyor. Dü,man. ha\'zanm i. rirrncge matuftur Zira, Arkanj•lsk 
çine girmek icin. son hafta zarfm. Em3nt, senenin alti ay1 buzlarla 
da, müteaddit dofa hûcumlar yaP- ortülûdür. Alman ordularmm mu
m1~. hiç birmden mühim netice al. \affakivetlerinden sonra bu ümc _ 
mam~t1r. . \1er arhk kalmam1~1!r 

TULADA VAZIYET - . --_----
Moskova, 11 (A.A.) - Tass ajan

~1n1n harp muhabirjne güre, Scv. 
yet k1"alar1, Moskova cepbesinde 
Tula !:>"'ges'nde Almanlann birbi. 
rini takpi eden iki tank hücumunu 
geri püskürtm~lerd!r. Bu bôlge. 
de §iddetli hücumlar hâlâ devam 
etrnektedir. 

inadç1 bJ-r mukavemet gOren 
dii§man. Tula üurUll! cenahlardan 
ve ger;den yen[ hücumlarda bu
lunmak 1çin kuvvetlermi yenidC'n 
toplamt§ltr. Tuh'mn cenup banli
yôsünde ~iddetli çarp1~alar de. 
vam ~tmekte '"' Sovyet k1t'alan 
saglam durmaktad1r. 

AFRÏKANIN ATE;>Li ÇOLLER1NDE.. KAN MÜCADELE 
1sYAN .. HARB.. ARKAD~LIK ve FEDAKÂRLIK .. 

A VRUPANIN LÜKS SALO~ LARI, "DA IHTiRASLI BIR ASK .. 
HEYECAN ... KISKA1'"ÇLIK VE DÜ!5MA!'JLIK... , 

BEYAZ TABUR kintiJclini cline al<!11<tan s1>ma, 
sulh pe§inde ko~mak için fazla bir 1 

lüzum \'C ihtipç oldugu muhak.. 
kak degildir. Binaenaleyb uzun 

bir yipranma harbi A\•rupanm ve 
hattâ be§eriyetin mnkadderaltna 
dahil dcmektir. 

Yar 1 n 

TÜRKÇE SÔZLÜ 
nüshast 

Akfam 
F rans1zca nüshas1 

SARA Y Prof; ~ükrü DABAN i PEK'te Sinemas1nda 

1<oridorlar1nda 
ADLIYE 1~ ................... ~----------~ '~--~~~~--~~~~~~~~~-~~~--~~~-

r 
Ilk defa olarak mnhl"Jftll Fransiz filmi 

{BR§taral1 :l uci say.ada) 

0 de neyle eglenilir? Ya oyun oym· H ·• c R A N y L u 
yacaksm .. ya da biiyle saf, rohfe 
bir itimseyi araya alarak k1sk:.sc: • PtRANDELLO'nun meP.ur eserinden 

hk yapacaksm .. Lâfl evirmi~ler. , Isa Miranda - Pierre Blanchar 
çevirmi§ler nihayet ~u §ekilde bir 

iddia ç~rçevesine dokmü§l~r.. Yartn akf&m EL HAM RA'da 
_ Tahs1n, çmlçrplak rnkaga ç kar 
mt, çtkamaz m1? Kirnisi ç1kar de - • .,6 

... 
Bu PER~EMBE Çok Heyecanl1 

a k ~ a m 1 bir film ... 
CARK A~KVE 
V VAZl!E aras1nda 
Sinemas1nda MUCADELE 

ALAYIN_~ §EREFl için 
~KININ Fevk1no YUKSELEN ADAl\1 

VVÏLLY BIRGEL ve BRIGITTE HORNEY 
Merkezde Tu.a bolgesinde çar. vi •ehrini bir baskmla i§ga1 ~tmi§

!H~malarm deva .. 1 ettigi ve Sov)-et- Îordir. Fabt bu ~ehrin Kalinin ta. 
ler:n mukavemet ettikleri anla~1l- 2rruzundan son!a geni§lem:§ olan 
n,aktnd1r. Bu mmtakada Alman cephenin daralt1lmas1 marl:sadile 
harekâtmda yen: bir inki§Sf kay. SoVlyetler tarafmdan terkcdilmi§ 
CedJJmernÏJtir. olmas1 kuvvelle muhtemeldir. 

Donetz bolgesinde de harekât Boylece Sovyet!erin daha dar bir 
mevziî olarak devam etmke'.edir. cephe üz-erinde muharebcyi kabul 
liostorta ise ha•ekâtin hemen he. için çekilmi~ olmalan variddir. 
lnen mevzi hari>ine intikal elml§ * 

Aemrikan radyo spikerleri de nutku 
Amerlka ile Büyük Br1tanya aras1nda. 
ki tesanüdün heyecan verici blr delili 
olarak telâkki etmekte ve Kurusu ile 
yap1lacak gôrü$melerde Amerikayi tak
viye edccegine i;;1aret ctmektedirler. 

Almanlar taraf1ndan yap1lmas1 muh
temel olan bütün sulh tekliflerinln red 
dediJecegi hakkmdakl beyanrr\ta gaze
teler taraf1ndan iyi kar1ùanm13tir. 
bhmy<>,dh.nokln 

Reîsicümhur bundan ba~ka Fin
landa ile Amerjkanm birbirine dü~ 

man saf!arda bulunrnalarmm yâni 
birinin Sovyetler Birliginin lehin

de digerinin aleyhinde olmasma 
Finlandanm hatas1 yüzünden ile1 
gelmcdigini ihsas etm~nr. 

:n~, kimisi ç1kamaz demi~, niha -
yet münak&§a klZI~~-- Tahsin 
llir baba hindi gibi kabararak ç1 • 
kanm demi§, ç1karnazsm demi~ler .. 
Nihayet ortaya be§ lira konmu~ .. 
Eh az para da dcgil dogrusu. Kali:.. 
m1~ ceket, gomlek, !anilâ, panta · 
'. m, der ken hamam k1yafetile f1r
lam1§ sokaga Tahsin efendi.. Bu 
zamanda para aslan ag1zmda, be~ 

lira kolay kazamhr m1 hiç? .. Ni • 
'1ayet yukar1da anlattigumz gib1 

;o-kak sokak dola§ml§ ve az sonra 
da yakalaruni§ .. 

Suçlu mahkemede bunu oldugu 
~ibi anlatti .. muayyen bir ika -
:netgâh1 bulunrnad1g1 için de mah
keme tevkifine karar vererek, id -
1iay1 ilk olarak ortaya atan arka
a~larmm celbi için du~ma ba§-

...a güne birak1ldi. 

GÔNÜL ESRARI 
BÜYûK BIR FiLM 

LÜKS BIR ÇERÇEVE ÎÇINDE MUAZZAM 
PER~EMBE AK~AMI IÇÎN yerlerinizi 
evvelden tedarik edina. Tele (on: 40380 

BÎR l\IEVZU 

1<' -------· 
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SAYPA _:.... 4 

Haydarpafa Lisesi Satan Alma 
Komisyonundan 

llaydarpa~a Jlsesi pansiyonu yahll talcbesinin MA YIS 19-42 gayesine ka. 
dw 178000 muhtelif parça çama~lflnlll y1kalt1r1lmas1 kapah zart usullle t'k
ailtmeye konulmu$tur. 

Eksiltme 27/Jl/941 peqembe günü saat 15 de Beyo~u Îstiklâl caddesi 
Karlman !tar,1smda liseler alim sallm kom!syonu binas1 lçinde toplanacak 
komisyonda yap1lacaktir. 

Tahmin beàeli 7370 lira ve llk temlnat 553 lirad1r. isteklller .,artnameyi 
ekulda gorebllirler. 

lkDAM 

~ istan~ut · ~omutan~1g1 · -~Satmllnfa .~Jorilîsyo·n.~ .~J~rr.~r1 
~ ,. .~ . .. • • .. . • ...-> ..... 

Tekerlek tnban demiri ile dlneillik demlri verilmek ~art'le 2100 adet ' 
çlft ath nakliyc arabas1nm 17/11/941 pazartesi günü saat Il de pazarllkla 
satm ahnacaktir. $artnamesi her gü.n komlsyonda géiriilebilir. Bu araba. 
Jar 500 arabadan ·a~a·g, olmamak üzere ayn ayr1 taliplere de ihale edilebilir. 
Muhammen bedeli 296100 lira olup kal'i leminah 211~8 lirad1r. isteklile
rin belli gün ve saatte Fmd1khda Satmalrn~ komi~yonuaa gelmeleri. 

(11789) 

Ek'lltmeyc 11irmek istlyenlerin ~artnamesinde yazil1 vesaik, llk teminat 
makl>ozu \'cya banka mektubu ile b'rl1kte tekli! mcktuplarm1 eksiltme saa
llnricn en son bir ,;:iat evvel:ne kadar makbuz mukabiUnde komisyon reis
lifJOe \'Cr!T eleri. 

• 
Be~1 kilosuna 22 kuru' 50 santim iiat tahmin edilen 5 ton bül 19/11/ 

941 çar§amba günu s:iat 11 de pazarhkla satJ11 ahna<':.<ktir. Muhammc::
bedeli 1125 lira olup katï temlnat1 168 lirc. 75 kuru~tur. $artname~l her gür. 
komii:yonda glirü!ebillr. 

Ba!), dit, nezle, grip, romatizma 
ZMl:mn kan~nl ~e.kilde kapat hm~ olmasl ye posta i1e géinderilecek tek. 

li: m<'ktuplarinm iamanmda gelmi~ olmalan lâzimdlr. (9692) istekl:Jerln belli i:un ve 5aatte Fmd1kllda satmnlrna :wmhyonuna gelme. 
!cri. (9868 

* 

Nevralji, K1r1khk ve Bütün Agr1Iar1n1z1 Dcrhal Keser 
lcabmda günde 3 ka1e almabil1r. He· yerde Pullu kutulari inarla iateyini:. 

Çanakkale Belediyesinden ~ag1da yaz1h :ki binada yap1lacak tam.irat i§leri 21/11/941 cuma gun 

1 - Elektrik santirah ihtlyac1 için pazarl;kla 17 metre t<illinde bir kay13 
eatm ~bnacaktir. 

2 - Beher metreslnln muhammen bedeli 75 lira olup pazarhk 20/11/941 
pe~mbe gimü saat H de Çanakkale belediye encümemnde yap1lac;,khr. 

3 _ Fazla tafsllftt almak isteyenlerin beledlye riya.:;ctine müracaaUan 

hizalarmda yaz1h saaUerde pazarhkla thnle edilecektir. Ke~if evraklan her 
gün komisyonda gürülcbilir. ish!klilerin belli i;ün ve i ... ~tlcrde kanuni wsi-
kalan ile b.lrllkte Flnd1khda sa1.lnalma komisyonuna gelmclcn. (9869) 
Yap1lacak i~ Ke~?f B. Kat'l te. Paznrhk 

h K. L. K. saat D. 
Kuleli lisesi su 

ÎS''anbul Asliye 3 ii.ncii. Ticaret 'il 
Mahkemesinden: l Jar biye Y edek Su b a y Okulundaki 

Avukat Mehmet Behram imza. Sahnalma Komisyonundan: 
sile mahkemeyc ve1ilen ve 41/179 •••••••••••••••••••••••••••" 

füin olunur. (9675) 

TÜRKIYE 

ZIRAAT 
CUMHURIYET] 

BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 'fürk. liras1. 

~ube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticuî her nevi banka muamele1eri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye •eriyor. 

Ziraat Br.nkrunnda kumbarah ve lhbam.z tasarruf hesap. 

Jannda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile a~g1daki plâna gore ikramiye dagittlacakt1r. 

4 A. 1,000 lirahk 4,000 L.11100 Adet 50 lirahk 5,000 L 
4 > 500 • Z,CIOO • 120 • olO > 4,800 > 
4 • zso • 1,000 > 

(0 > 100 > 4,01)0 • 160 > 20 > 3,200 • 

DÏKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lira. 

dan a§ag1 dü§llliyenlere ikramiye ç1kh~1 takdirde % 20 fazla. 

li.le verilecektir. 

Kur'a1ar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

•• - • ••• • • ' •• 'j.- ·.: _ ... _.. ....... • • ~ • 

Maliye Vekâletinden 
GùmÜ§ "100 kuru~luklarin tedaviilden 

kaldirilmas1 hakk1nda 
Gümü$ bir lirahklarm darp ve piyasaya kâfi miktarda ç11tanlmasi üze. 

rlnc l/:l/1941 tarihinden itibaren teda vüldrr kaldlnlm1~ olan Gümü~ yüz 
kurush:.klarm 1/2/941 tarihindenberl yalo1z malsnnd1klarile Türkiye CUm· 
burlyet Merke'.c Bankasmca ve Merkez Bar.kasi bulunm1yan yerlerde Z!raat 
llan'kas1 §Ubelerin~e yapllmakta olan tebd!l muamelâl1na 31/1/1942 ak~ml 
n!hayet vcrllecektir. Bu tnrihlen soma mezk(1r paralar nakit olarak hiç bir 
veçhile kabul ed1lmiyccektir. 

Elinde gümü~ ;vüz kurusluk bulunanlann 31/1/942 ak$llmma kadar bun
lan Malsandlldarile Türklye Climhurlyet Merkez. Dankns1nd~ ve Merkez 
Bankas1 bulurumyan yerlerde Zlraat Bankas1 subelerinde tcbdil ettlrmeleri 
llfin olunur. (8262) - (9836) 

Toprak mahsulleri ofisi Umum 
Müdürlügünden 

Memur al1nacak 
Merkez ve ta{lra te~kilâ1.lmuda münhal bulunan (85) (100) (120) 

lira tahs.s:ltla memurluklara en a§'lg1 lise veya buna muacill tah~1li o. 
lanlardan 3656 •:e 365!1 say1h kanunlar hükümlerine tabi daire ve 
müesseselerde üç yJI ve dalia ziyade hizmetl bulunanlar imtihans1z, me
muriyettc bulunm1yanlar imtlhanla alinacaktir. 

Bu vazi!elere almacaklann ücrctleri yukandaki adleri geçmcmek 
§artile 3659 say1h barem JQ.nunu hükümlerine gëre hesap edllecektlr. 

Müracaat edeceklerin, !lili askcrlik hizmetinl yapm1s olmalan veya 
halen askerlikle ili§ii!i bulun.mnma!ll, 

Mektep sahadetname veya tasdlkna~in asù veya tasdikli suret. 
lerlni ibraz etmeleri, 

Çal~maJ.anna mânl halleri bulunmad!gm1 tevsik et.Teleri, 
S1hh1 durumlarmm mUsait oldu~na daJr Ofis doktorundan rapor 

almQlari !ll:l.lmri.Jr, 
Îmtihan 15/11/941 cum.'lrtesi günü saat 14 de Ankarada umum Mü

dürlük binasmda yap11acakl1r. 
isteklllerin aramlan veslkalanm nihayet 14 cuma günil ogleye ka. 

dar zat i~leri müdürltigüne géindermeleri. (8238-9815 

-......................................~ 

(Zabita vc 
2

deniz maceras1 romani: 57°' - ,,) 

SON SEFER 

!e9i~ab tamlri 158 50 
Yildizda mutbah tamlri 233 70 

23 78 11 de r.umaraya kayd0lunan arzuhalde; 
35 06 11,30 da müvEkkillerinden Yakup Y1ld1r. * amn malik ve Mehmet Kaptanm 

Beher kilosuna is'lasy<*l veya. iskelede teslim 5 kuru$ 'i5 santim fiat rcisi bulundugu $ile hmanma ka. 
tah:nin edil:m 600 ton kuru ot 14/11/941 cuma günü saat 15 de pazarl1kh y1th 145 tonilâtoluk (Kaynakdcre) 
satln ahnacal<tir. Sartnamesi hcr gUn komisyonda gërüle:bihr. Muhanur.en isimli yelkenli motèire Galata Çen
lwdeli 34500 lira olup kat'l teminat1 5175 Jirad1r. isteklllerin belli gün ve 
.saaitte FmdlklJda satmalma :komisyonuna gelmeleri. (!1761) ker umumî nakliyat idaresinin * yükledigi OO baiya bah ve 370 bal. 

Gümii§suyu hastahancsinln 3610 lira 54 kur~ kc~lr bedelli kalëri!<>r ya pamuk yükünü Varna limanma 
tamirat1 17/11/941 pazartesi günü saat 10,30 da pazarhkla !hale edilecektir. gotürmek üzcre müvckkili Meh. 
Ke:;if ve ~artnamesl her gün komisyonda gorülebilir. Kat'i temln:il1 331 lira. met kaptan 2/11/941 tarihinde sa.. 
58 kuru~tur. isteklilerin belli gün ve saatte kanunî vesikalar1 Ile birlikte at 12 de istanbul limanmdan ha.. 
Fmd1khda Satlnalma. komisyonuna gelmeleri. (9870) reket ederek Türk kara sulari da. 

* hilinde S€yir etmekte iken bir de. 
Gümüssuyu hastahanesinln 5360 )jra 46 Jruru~ ke§Ü bedelli tamirah 28/ nizalh gcmisi tarafmdan motèir ve 

11/941 cuma günü saat Il de açlk eksilme ile !hale cdilecektir. Ke~i! ve 
l>llrtnamesi ber gUn komisyonda gërülebilir. Ïlk temi.nah 402 lira 03 kurus- ramuJei,ii top ate;iiJe yak1lm1'? ve 
tur. isteklilerin belli gün ve saatte kanunt veslkalart ve dërt bin llrahk eh. batinlm1§ oldugundan bahisle 
liyet ve!likas1 ile beraber Flndlk!Jda Eatm;ihna komL•.yonuna gelmcleri. kaptamn tanzim ettig; raporun 

(98G7) tascHki is1enilmi ve mahkemeœ * de; mübrez listcdc isimlcri yazrh 
Yap1lan eksiltmesine istekli ç1kmayan a~g1da miklan ile muh.•mmen be- gemi adamlannm 14/11/941 cuma 

deli ve teminatlan yaz1h iki kalem pra~a 19/11/941 ~a~amba {;Ür.ü hlzalarm- günü saat 10,30 da dinlenmesine 
da yazrh saatlerde pazarhkal satin ahnacaklard1r. l;;artnameleri her gün ko-
mlryonda géirülebilir. istcklilerin belli gün ve saatlcrde r~md1khda satmalma J.:arar verildigindcn gemi veya 
komiryonuna gE>lmeleri. (9866) yükle alâkah ve kazadan zararh 

Miktari Muh. Bed. I>ct'i te. Pnwrl1k za. olan larm mczkûr gün \·e saatte 
kilo Llra. kurwJ lira K. Snat dakika j rapor ahmrken mahkemede bu. 

" 
90000 5670 850 so 15 lunmalan veya bir vck!l gonder. 
32000 2176 326 4Q 5 30 da 1 · h .1• 1 ) 

o. Demir Yollan lsletrne U. M. llânlan 
3/11/1941 tarihinde eksilmesi yaptlmt~ iken tekrnrlna liJzum gorülen \'c 

mubammen bedeli ( 180.000) lira olan 20.000 adct kaym koprü traversi 27 / 
11/941 per§cmbe gtinü saat 15.30 da kapall zarJ usuli.i ile Ankarnda Ïdare bina
smda. satm ahnacaktir. 

Bu l~e i;u1r.~k isteyenleri"l (10.250) lirahk muvakkat temi~;,t ile kanun11·1 
tayin cttll:i vcsika1an ve lekli!lerini ayni gün saat 14.30 a l<ada. 1<oml~""" 

reisli~lne vermelerl lâz1md1r. 
l;;artnameler paras1z olarak Ankara'da Malzeme Daires!nden, Haydar-

pa§a'da Tesellüm ve Sevk Se!llginden dagllilacalthr. (0842) 

* Muhaminen bedcli (3750) lira olan 1250 k!lo mnt aa 1 ln slyah knrbon 
mürekkebl (2/12/1'.!41) sali günü saat (Il) on birde Haydarpa~da Gar bi
nas! dahilli1deki komlsyon tarafmdan aç1k cla:iltme usulile satm ahnacaktir. 

Bu i§e girmek istcyenlerin (281) lira (25) kuru~luk muvakkat teminat ve 
kanunun tay1n ettl!"!i vcsaikle birlikte eksiltme günü saat.ne kndar komsi
yona müracaatlar1 lâZ1md1r .. 

Bu ~ ait ~rtnameler komisyondan parasiz olarak da~1tilmaktadrr. 
(9388) 

Eski,ehir Tayyare Fabrikas1 
Direktorlügünden 

Fabrika için blrinci ve JJdnci smi! tesviycci, tornéc1, firezeci, elektrikçl 
lastik tamirclsi santçi ve makina ressam1 ahnacakllr. Vcrilccek gündelik 
ücret isleklilerin iltihanda géislerecekleri muvaffakiyet ve kabiliycti11c gëre 
500 kuru§a kadar yükselebilecektlr. 

isteklilerin imtihandu muvaffak olmall!n, gclmc, gitme yol masraflarile 
b!lûmum zarurî masraflarmm kendllerine ait oldugunun bilinmesi gereklidir. 
istcklilerin a~ag1da yazil1 vesaikl ha milen dilekçe ile Iabrika genle direk-
lorlügüne mür!lcaat et.rneleri. (9568) 

1 - Nü!us hüviyet cüzdam 
2 - Askerlik veslkas1. 
3 - Emniyet müdürlügünden tasdikli hüsnilhal kâg1d1. 
4 - Okul §ahadetnamesi 
5 - Varan bonservis. 

1 L Â N 
10/ts cild ve 1813 say1h ve 17500 kilo kuru ot içln ?.32 Al;iyca 28/9/941 

günü · Ata ôv namma taru:lm edilen ayniyat makbuzu zayi olmu~tur. 
Bayr 1 ... ma yenisi tanzim edileceÈlinden zayi olan aynlyatm hillanünün 
olmad1gt. (1378 • 9880) 

remedirn ... Yammda d;.iran Mari'yi l ni kaci1mn etraimda donmü§ ol. 

dü;iünüyordum ... ~imcti ise!... 1 mamza ragmen yine onu kurtar-

H1çkrnyordu. mak istiyordunuz de~il mi? 
- Benim ôlmem lâzun!... Diy'Q Gcminin düdügü geç kalanlan 

me 'CI"! ususu i an o unur. (7!J71 
--------

VeniPUDRA 
RENKLERi 

oniiride 

KADINLARIN HAYRETi 

s\\\R~t1\I s\~ _ 

ttOl~~\~~1~\~E l~M\~ ~~l:~. 
tl~~t\l\~~::1\.lH l~~\=~11\R\ft. 

~ 
Teninize en uygun gelecek pudra· 
nin tam reng1nl veren yeni bir Kolo

rimetr1k makina icadedtlmi$lir. 

Bu sayede ~lmdiye kadar gii
rülmemi~ cmsalslz blr güzelllkte 
orijinal pudra renklerlnln lstlhza
nna lmkàn verllml~tlr . Bunlan 
yalmz Tokalon pudralarmda bu· 
lablllrslnlz. Bu pudra rüzgâr!J ve 
ya~murJu · havalarda bile bütün 
gün sablt kahr. Burnun parlamas1-
na manl olur. Hususi ve berath bir 
usul daireslnde lstibzar edilml§tlr. 
Bu yem Tokalon pudrasmm en 
son yenl ve ca~p renklerini bu
günden tecrübe ediniz. Daha genç 
ve güzel gorünûnÜZ. 

Zuhrevî ve clU basi&ltklan 

Dr. Hayri Ômer bagird1. Hal~uki ben olmek iste. ~agmyordu. Rihtimda birbirlerini 
m1yorum... Ôlmekten korkuyo. kucakhyanlar artik ayrihyorlard1. 

.. =====,( ___ --- . ·-~·· .•. ·-· . " tl l·um ... Korkuyorum.... - Arhk bundan bahsetmiyelim 
Ç e vire n : ~· FER DU N J==== Vücudü o kadar sars1hyordu ki 

olmaz m1? ... Çocnk olccek .• 

Ôgbden sonra Beyoglu ah
cam.U k&!'!j1Smda Hasanbe:r Ap& • 

No. 33 Telefon: 43586 
,.. ... us .............. .,, 

- Art1k onu istemiyorum ... 
Diye tekrar edlyordu. 

Megœ bir hasta balucr çag1rm1ya - Belki de kurtulur ... Vasiyet-
na: •Koca bebek!> dendigini isti. I mecbur oldu. Kadm telâ~ etmeden 
yordum, buna muhtaçtim .. Ne t~zun bir tcc:rübc neticesinde ah~i. nameyi nerede buldunuz? 

Paza~llkla 50 bin lirahk .gaz yag1 satin almacakbr. EvsaI ve hususi farl
lan kom1syonda géirülebilir. Iliale'i 14/11/941 cuma günü saat 15 de Yl\,Pila. 
caktir. Kal'i temin:ih 7500 lirad1r. Taliplerjr. Harbiyede Yedek Subay oku-
lunda askerî satmaima komisyonuna müracaatlan. (0707) 

* Pazarhkltt 25 ton pirinç ahnacakt1r. Ev~af ye hususi §artlar korr.i&yonda 
gôrülebilir. Beher kilosunun muham men bedeli 45 kuru~tur. Talipkrin i;c
tirecekleri nümuneler komisyonca begcnlldigi takdirde ayni nümunelcr il. 
zcrindcn de pazarhg1 yap1lacakhr. Îhalesi 12/11/941 çar~amba günü sn~t 
1!1.5 de yap1lacagmdan laliplerin kat'i teminatlarile Harbiyede Yedek Sùb~Y 
Okulunda komisyona müracaatlari. (9852) 

* Pazarhkla on bin lirahk kuru üzüm satin almacaktn·. Evsaf ve husu!I 
~arUa11 komisyonda gërülebilir. Ta-liplerin getirecekleri nümuneler komi~

yonca bcgenildlgi takdirde bu nümuneler üzerinden pazarhk yap1lacakt1r. 
ihalesi 17/Ïkincite§rin/941 pa:tarlesi giinü faat 15 cle yap1lucakt1r, Tahp· 

lerin 1500 llrahk kat"i teminatlarile Harblyede Yedck Subay Oku!unda )~<'. 
101syona müracaatlan. (9853) 

* Yerli hayvanfor için 30000 adet yem torbas1 ve 30000 adct gcbrc kap;:-.11 
zar! usulile münakasaya konmu~tur. Evsa! ye hususi §artlan komisyonda 
gôrülebilir. 

Yem torbalanmn behcrinin muhammen bedell 135 kuru§ \e gcbrenin mu· 
ham1l'en bedell 34 kuru~tur. Bu mi.k tar bir talibe ihale edilebllecciii gibi 
dôrtte bir miktanndan a~aID olmamak üzere ayn ayrl t-.liplere de 1hale edi· 
tecek ~ir Ïhalesi 49/Ïkinclte~rin/941 cumarte~: günü saat 11 de yap1lac:.k· 
t.Ir. Tal:plerln teklif mektuplarile ihale saatinden bir saJt CV\"el HarbiyedC 
Yedek Subay Okulunda komisyona rr.üraca~tlar1. (085n) 

* Mütrohhit nam ve hcsabma 50 ton pirlnc sabunu aç1k eksiltme lie mii. 
nakasaya konmu§tur. Evsaf "e hususi §artlar1 komisyonda gërülcbilir. Dehl'r 
kilosunun muhammen bcdcli 43 kuru~tur. Îhalc~l 29/Te§rinl~ni/941 cun10l" 
tcsi günü saat 12 de yap1lacak1.lr. Taliple1·in temimitlnrile llarbiverle Y d k 
Sub~y okulunda ;;.omisyora müracaatlan. (,0851) 

* 6/ 11/941 günü ihalesi ilân cdilen 40 ton ye!lil merclmegc tallp ç1kmvd:· 
gmdar. ayni e\'sar vc hususi ~nrtlar dahil.nde tekrar pazarlkla münakas~· 
ya komnu§lur. Beher kilosunun muhammen tcdeli 25 kuru~tur. ihalesi 17/ll/ 
!141 p.'za.t1esi günü saat 11 de yap1l<:cakhr. Taliplerin teminatlarile H .. r!Ji 
yedc Yedek Subay Okulunda komisyona miiracaallar1. (9838) 

* Pazarhkla 25 ton pir inç almacnkt1r. Evs:.f vc hususî §artlar komlsy1J11dll 
gürilkbilir. Tahplerin gelirecckleri nUmunder begenlldlgi takuirdc ayni ni.· 
munclcr liezr!ndcn de pazarhi(l yap1lacakhr. Debcr kiloaunun muhanun 11 
bedeb 45 kuru~tur. Îhalesi 17/11/941 pazartesi günü saat 10 da yap1lacakt1r. 
Taliplrrin kat'î teminatiarilc Harbiye.Je Yeàek Subay Okulunda arkerî s:i· 
t.naln ;~ komlsyonuna müracaatlan. (983!1) 

• P::!zarllkla 100 ton kuru fasulyc satin almacakllr. Evsaf ve hususî ~artlar1 
komisyonda géirülebilir. Tallplerin getJrecekleri nümunclcr bcgcnildigi takclir• 
de mezkùr nümuneler üzerinden de pazarhg1 yap1lac:iktir. Beher kllosunull 
muhammen bcdeli 25 kuru<tur. Îhalesi 14/lkinci te~rin/941 cuma günü Eaat 
10 da yap1lcakhr. 'raliplerin ka l'i tuni natlarile Harbiyede Yt'<lek Subay oku, 
lunda komisyona müracaallar1. (9767) 

* Bt•her kilosu JO kuru~ tahmln edilcn cll2§er bin lirahk 14 parti ayakta" 
s1i:1r veya géisterilecek yerde teslim ~:irlile ,.e pazarhkla ve ayn ayrl 111• 
mak üzere s1g1r eti ahnacaktir. Bunlardan bir kaç partiye veya teminatalfl 
yatmlmak suret11e hcpsine birden talip ç1kabilir. Ïhalesi 13/Jkinciterrin/NI 
per~embe günü saat 11 cie yap1lacakt1r. Kan teminatlan 7500 llrad1r. Evsiif 
ve huwsî §artlari komL<;yonda gërülebillr. Taliplerin Harbiyede Yedek Sub:IY 
Okulw:da komisyo-ia müracaatlarJ. (!1768) 

* Evvelce ihales1 ilân edllen 150 ton samr..na talip ç1km;.d1?j.nd~n ayni m!!f. 
tar saman tekrar paz<irhkla n:ünkasaya konmu~tur. Evsaf vc hususi ~arUnt 
komi~yonda gërülebillr. Samanm doküm hallnde beher ll:ilosmnm muhammerl 
bedell 4 kuru~ balyah 4 kuru~ 75 saniim teli cih.eti askeriyeden verilmel< 
$artlle beher kilosunun muhammen bcdeli 4 kuru~ 35 santin-.dlr. Îb;,lesi 14/ 
11/941 cuma günü s~at 11 de yap1lacakt1r. T11liplerin teminatlari!e Harbiyede 
Yederl: Sub::.t/ okuhind:i asker! · satlllal:i>a kcmisyonuna muracaatlan. (9770) 

* E\velce ilân edUen ve tallp ç1krnacl•l!mdan ihalesi yap11om1yan 225 toll 
kuru o• tekrar pazarl1kla mürakasaya )onmu§tur. Evsaf ve hu~11s! §artrat 
korni~yonda gorCleb Pr. Balyc!l lruru otun beher kilos1.1n•m n:uhammen be• 
deli 6,5 Jrurus ve teli ciheh askeriyeden vtrl:mek suretili: 6 kuru.; 15 ~an· 
Lirncllr. Dôküm halinde beher kilosunun muhammen bedeli 4 kurus 75 ~;;in· 
fündlr. Îhalesi 14/11/94! cuma günü saat 11 de yap1lacakt1r. Taliplerin te .. 
minatlarile Harbiycde Yedek Subay Okulunda komffyona müraacatari. 

(9771) 

* tilll/941 de ihalesi ilân edilen 35 ton nohuda talip c1kmad1gmdan aynl 
mikl:J1· nohut pazarhkla tekrar münakasaya konmu~tur. E1·sar ve husu•I 
§artlar komisyonda gërillebillr. Beher kiilosu11un muhammcn bcdeli 22 kuru~· 
tur. :ihalesci 17/2 11cit1:~rin/n4l pazartesi günü saat 10 c!:i yap1lnc<:kt1r. T"1• 

liplerin tem1natlarile Harbiyede Ycdek Subay Okulunda komisyona miirs• 
caatlar1. (9793) 

Istanbul Levazim Âmirliginden verilen 
haricî askerî kitaab i!ânlan 

- Fekat f§ i~ten geçmi11ti ... 

Yine sustuwr. Sonra Loklenlï'in 

s~si ~i tild.i. 

yaptig1m1 ben dl! pek iy. bil~iyo. ! Jan barcketlule onu tcskin etti. ' - Kaptanm kâg1tlan arasmda .. 
rum ... Kap1y1 açt1m ... Adel gitt.... 0 , . . 1 k - 0 kâg1tlan ne maksatla ka. 2,619,900 k1lo '· dun pazarhkla nak'.cttidlec-ektlr. Pazarhk'a eks•ll""r<I 
Sa · k 1· b '-hk .t:yanus> lk:nc! defa 0 ara · 25/11/941 •al1 g1·1nu·· saat 16 d • Gellboluda aske1i satmalma ko.:ni"'-·or undlJ 

- Hc.lbuki ~imdi ya~amay1 o ka. 

dar ..• 

Dudaklarmm ucundaki kellme
y1 telàffuza cesaret edemiyordu. 

- ... o kadar :~tiyor~un ki .. IX:. 
gil mi? 

- Anlanuyor musunuz?... Ben 

kendime mali:~ degihm... Bunu 
~imdi ben de anhyam1yorum ... Bü. 
tùn bunlar ba!;!!<a b1r yerde, ba§ka 

hir âlemde cereyan e:t... Buraya 
dënüncc kendimc geld"m, o kâbus 
gcçti... Oradn o s:yah kamara var. 

à1... Biz eb·afmda dola!11yorduk ... 

B!zim için ondan ba~k:i hiç bir ~ey 
yoktu . Bnna bt1'ün hayahm bun-

an ibi:rctm. f, o: d:yordu· .. Ba. 

n 1s arpm i 1r adam onu = ·- k k b d"'d"' ··tt•· d .. K d n~tmyordunuz? 12 iKINCÎ n;~RiN çAR~AMnA - ~ -~ i 
liyordu ... fühtimda ku~akla~tiiar .. :es inh'l 1rk u u.< Io dur u. a m- l\"ak1"n1"st ba~1n1 eg-crek itiraf et. " yap1l:icaktlr. Tahmin bcô.eli 49,778 lira 10 kuru~ kat'i teminatl 7466 lira 7 

. - " iar sa l c o~uyor ar 1. 1 " '·
30 

Program, saat ayo.n. 7·33 Hari! kuru~tu1·. Talir.olerln belli vllkille komisyona gelmeleri. (1344 - 9701) 
cBir ru~adan uyamyordum. E- XI ti: .. parçalar. 7.45 AJans haberleri. 8.0-0 Ha- * 

vct, en dogru tt§hih bu ..• 0 zaman. - - . - Bir fotogra! anyordum ... Mu- tif par~alar. 8.15 Evin saatl. 8 30 Haf1f 
OKYANUS UN HAREKETI Beher çiftine 45 kurus tahmln cdilen 200,000 çi!t yûn çorap pazarhklJ 

èanberi éilm~rn€-:~ istiyorum ... M.a. • • saad!z eder misiniz? ... GEÇ kald1m·.: 1 parça!ar. sa lm ahnacaktll". 50,000 çJtten a~al1 olmamak iartile ayn ayr1 tekllfle' ~: 
l: Leonek sizmie beraber ~eldi... Megre nhhma tam yeni kaptan 1 Ut.lat suya dii~mü~tü. iskeley1 12 30 Program, saat ayari. l2.33 Hi- kabul edilir. ih:ile i 14/11/941 cuma günil saat 11 de Ankaradn M. 1\1. v• 

Adel de O :idal")la beraberd1. .. Ne palamarlan lâçka etmek emrmi k Id kl d k. · t g caz makamindan ;ark1lar. 12.45 Ajans Salmalrr.a komi~yonunda yap1Iacaktir. Evsaf ve ~artnamcsi ~O Jruru~ k<>'
1 • • .1 ki· a iraca ar 1. Bai? ma mis e. h be 1 . 13 11 1 . 1 k"' 

d1yey1m bl mem ... . . •. vcrdigi zaman geldi. Ba!i makinis. d a r eri. .60 Fas1l beyeti. 13.30 Ka. misyondan ahn1r. "i'a P erin teklif edecckler1 miktar üzerinden kanun • 
•Halbuki i~ isten geçmi!?li deg1l t' k .•. . .. miye atlad1. Kal'Jsma son bir ve a r~lk program. , teminafü:rile belli vùitte komisyona gelmelt>rl. (1374 - 11834) 

• , in arrsma veda ethgm1 gorerek I§areti yapll. Mcgreye bakt1. 18.00 Prograo, Sil<lt ayan. 18.03 Rad- .w. 
mi? •.• Beni serbcst biraktm:r ... Ge. yakla~ti. Onu b:r kenara çekti. 'T' 

1 

G · · d' - g" 1• limanm yo caz orkei.tras1. 18.45 Radyo çocuk 
miye gid;p tabar.cam1 .aldrm ... M~- - Size bir ~y sormak istiyo. emi ~m 1 agir a, 

1 
klübü. 10.30 Saat ayan, Ajans hsber-

r. bcm r1htimda bck!Jyordu.·. H1ç rum... Kaptamn vas1yetnam::sini mahrecine dogru gid!yordu. Gemi. leri. 19.45 Se1be;t 10 dakika. 12 55 Ke

b:r ~j den haberi yoktu ... Ôg'cdcn bulan ve komiserhgin posta kutu. ci1erdcn bir~ hrnüz on be~ ya~Inl mer.çe vc kanun lie saz eserleri. 20.15 
sonra mütemad,yen konu§an bu suna alan sizsiniz dcgil mi? doldunruyan mii:oyu omuzuna al. Radyo gozeiesi. 20.45 Bir halk türkùsü 

ogreniynruz. 21.CiO Ziraat lakvim1. 21.10 
kadm... Sonra yanmdaki sari is- Ba<: makini~t tdâ~a bp1ld1 te. 'm1~t1. Çocuk g'('mic.nin piposunu 

BerJbt>r ~a•kiiar. 21.30 Kanu~ma. 21.45 
karpinli adam... Bnv]e seyler <'n- rcddüt c~ti. alm1c mag"rur b;r tav·ria di,,krm:n ' ·• ~ ,. Riyascticümhnr b:indosu. 22.30 Saat 
lq1lmaz, anlablnmaz ki... Tctigi - Mernk etmt>y.n.z... Lüklen~- aiasmda tutuyurdu. ayar1, Ajans haberleri. 22.45 Dans .mü. 

ktim .. · Dakikalarca bil' karar vc. tcn §ûphelcniyordunuz ..• Fakat ay. (D€va.mi va.r) zijti, 22.55 Kapam~. 

,. 
50,009 kilo •nde yagl almacaktir Kapah zarna eksiltll'csi 1/12/941 P 

1
• 

zarlesl günü saat 16 da Bahkesirde a~keri satmalma komi•yonunda yM' 1 
lacakt:r. Beher :Cilosu 170 kuru~ llk temlnal1 5500 liracl1r. T:ùlp!crm l<flr. ,~9 
vesikalarile teklif mektuplarm1 ihale saatlnden bir snat ev\•lc J{<'P1 1•' ~o. 
venneleri. Evsaf ve §artnamcsL Ankara Izmit Lv. Amlri1kleri sa\111.1lrP 
misyonlarmda da gërülü1. (13i6 .::._:~·~~ 

Sahïbè E. i Z z E 'l', Nti§ri)al Direktorü: Ccvdct Karallili a 
BMlldljt yea •ii>o ~S. Jla41Jaa&1 


