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Kuru,tur 

Mil li Müdaf aa ve 
Yekilleri istif a 

Münakalât 
ettler 

Ali Riza Artunkal Millî Müdaf aa 
ve Amiral Fahri Münakalât 
Vekâletine tayin edildiler 

D~~~k~-~siÎ~;i.:; 1 Saffet Ar1kan ve ;-'K. lnceday1 Refah 
t a z y i k 1 vapuru hâdisesi · tahkikat1n1n selâ· 

metle cereynn1n1 temin için çekildiler 
$imdi de Amerika, Fin • 
landa siyaseti üzerinde Ankara 12 (A.A.) - Refait va • 
kat'î bir tesir yapmakla puru hâdiscsinden dolay1, Vekâ • 
mefguldür. Gaye Finlan· lctlerine mensup yüksek rütbcde 
dayi Ruaya ile aulha mec· subay ve memurlar1mn alâkah go· 
bur etmek 11e boylece Le· I riilmesi \e tahkikata bs§lanmas1 

ningradin muha1ara11m miinasebetilc l\Jilli l\liidafaa V c • 
bfr tara/tan gellfetmege kili Erzincan Mcb'usu Saffet A -
saik olmak lie diger ta • 11kan ve i\lünakalât Vekili Sinop 
ra/tan esasli olarak da l\feb·usu Cevdet Kerim fnceday1, 
So11yellere Amerika 11e tabkikahn selâmetle devanu111 te. 
ln<Jiliz yardimim temin min maksadile istifolarm1n kabu

edecek en k1sa yolu aç • Jünü Ba§vekilden rica etmi~lerdir. 
mak. Her iki istifa kabul edHerek Milli 

Müdafaa V ckâletine Mani sa Meb. 

usu Emekli Korgeneral Ali Riza• 
~ irlc§ik Devktlcrin arbk Artunkal ve Münakalât Vekâleti
~ nç1klan aç1ga harbe gir • ne Samsun Meb'usu Emckli Ami • 

mek yolunda oldugu mu • rai Fahri Engin'in tayinleri ytik • 
hakkakhr. !\lister Ruzvelt umu · sek tasvibe iktiran eylem.i§tir. 

Y 11.zan: Prof· $ükrü Daban 

"1i efkân y a va§ > ava§ harbe a • 
l 1 ~hrn11§hr. 

l•e pel,'in para ile Amerikada 
test;lll malzeme satmakla ba§hya· 
•ak, bu k fi geJ.,me)'ince ve Bii • 
l'tik Dritanyaca düv\z tt...iariki im
kân51z gürüniince Odünç verme 
kanununu kabul cttirdi. Bilâhare 
lngiliz gemi tonilâtosunda aç1lan 
&ediklerin büyüklügii kar§1smda, 
\>eresiye verdigi mallan, Amerika 
donanmasmm himayesinde, lzlan. 
daya kadar giitürmeyi kararla§ -
hrd1. !?imdi de ticaret gemilerini 
Bilâhland11mak haklun1 ve Ame -
tika ticaret gemilerinin dogrudan 
dof:ruya harp m1ntakalanna ka -
dar gitmeleri müsaadesini istibsal 
•hnck üzcredir. 

Mister Ruzvelt, harbin ba§lan -
Rlc1ndanberi, siyasl ve askeri bü -
tUn ag11hgile Büyük Britanya ke. 
••sine oturmu§lur. Fransanm iz -
lnihlâli s1ralarmda Paristen yük • A va m 

Çor~il 

kamarasinda 
!tien feryadlara alaka gostermi • ============ 
1tn va,ington; bilâbare Berline 
lnU,külât ç1karmak için ber vesi. 
ltden istifadc etmi§tir. 

. Çorçil beya
natta bulundu 

SaU~t Arikan 

AMERIKAYA 

Fin Notas• 
verildi 

• 
Fin hükûmeti tehlike 
kalk1ncaya kadar har· 

be devam edecek 
Helsinki, 12 (A.A.) - Finlandi

yamn Sovyeller Birilgine kar§• mu 
hasamata son vcnnesi ve Fin kit. 
alarm1 1939 hududna kadar geri 
çekmesi hOO<kmda Amerikan ta. 
lebine œvap veren Fin notas1 di. 
yor ki: 

1 - Amerikan muhhras1, mu
hasamata Sovyetler Birligi tara. 
fmdan da son verilmesinden hiç 
bahsetmdeigi gibi, Sovyetler Bir
liginin ken di k1 t'alar1111 1939 Fin. 
landiya hudutlan i~indeki arazi. 
den ve Sovyetlerin i§l!ali altmdalti 

Vi~i hükûmetiniu nezdine müs· 
~telen Amiral Leahy'yi sefir giin. 
der1nesi, Fransay1 vo Mare§al Pe
len; Almanya ile kat'l bir anla§ • "Ge m 1 
lliaya varmadan men için ahn · 
1111~ bir tedbirdir. Ne vakit Fran • 
•a 8edine fazla temayül etse der
hal Amerikada feryatlar yükselir, 
bakarin Amerikahlarca Î§gali lü. 
l~lllundan bal1sedilm~ge ba§lamr. 
. \'ugo•lavyada Naip Prens Pol 

t1111a1 biiyük kom§USU ile anla§ma· 
>a vard1g1 vakit bu itilâf1 en çok 
1•1'bih eden ve husulüne mâni oL 
~•!:a çah§an Beyaz Saray olmu§ 
ld: O dereeede ki Ameriknmn Yu
toslavya sefiri Belgrad1, Amerika 
Galll1na, boy Je bir ,·esika imza et. 
lliekten tahzir etmege memur e • 
dilrni• idi. Filbakika da muahede. 
~~n akdile Belgrad hülnîmetinin 
b~r •larbe ile devrilmesi bemen 

(Sonu. Sa. 3 Sü. 1) zayiatlm1z ,..,.....,.... ........... ......._.~ .. ~--· --.-.,..,. ........................... .. 

geçen hazirana SÎY AMLILAR 
nisbetleçok azd1r,, 

'<birini kovalam1§h. 

Herbe haz1r olma· 
"Hitler bizi aç birak· ga da v et e di 1 d i 
mak ÎstÎyordu fakat,, Bankok 12 (A.A.) - Bankok 
Londra, 12 (A.A.) _ Kra! nut. i·ady.osunun resmi müfessiri Pa -

kuna verilecek. cevabm müzakere. zartesi ak§ami millete mühim bir 
si esnasmda Avam Kamarasmda ihtarda bulunmu§ ve Siyamhlan 
soz alna Çorçil, pek yakmda Mee- barbe haz1r olmaga davet etmi§ • 
lise gelecek olan dahilî i§lere ait tir. 
kanunlardan bahsettikten sonra, Mumaileyh demi~tir ki: 
sozüne §éiyle devam etmi~tir: Siyam bu sene veya gelecek s~ 

•Harb.n ve sevkülcey§in fazla ne barbe girecektir. Biz ancak b;. 
s1k gozdcn gcçir!lmesindcki mah. tarafhgunm siki bir surette muha-

1 ar d'kkat' celbetmi§- faza etmekle harpten kurtulabi • 
zur ara 1~az b 

1 
h
1 

t' b k l lirsek de bu bitarafhg1 muhafaza-
tir Mec is, u U9US a ana ço J" d 
mGsamehakâr davrandJ .. Hitlenin ya hazir olmam1z aimz ir. 

• 

• 
_fl7E-1V:t.-Z 

l)ar k ccpheslnln cenup lnsm1m rosteri r harita 

Almarilè'r ·:sndi:riyor 
' , i """' 

, ·--'!!'!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!~~· 

l ~asvekil 
Istirahat • • 

IÇID 

bir ay mezu
niyet ald1lar 

Ba~vekilimizin bu· 
gün Ankaradan 
hareketi muht 1nel 
Ankara 12 (lkdam Mullabirin -

den) - Ba§vekil Dokt?r Rcfik 
Saydam istirahat etmck i4ere bir 
ayhk mezuniyet almt§hr. Kend1 • 
sine Vekillertlen biri Vekâlet c • 
decektir. Ba§vekilimizin isitraha • 

1:1- · '" 2 """' ~ tine b~lamak üzere yarm (bu -

• = 
1 

H a ~Il" ~ V a_ z 8 y e 'lt_D 1 gün> §ehrimizden ayri1arak tstan. 

L · - 11"= bula gitmesi muht.emeldir. . Bu -en 1 n g ra - nunla beraber, iki y1ldanben ud. 

dln c. a r k A.z. ak .. deniz_i bir Alman. ~~~.~;~:~·eb~rü~~ka;r~~~:%~~\~a: 
Y lunan saym Ba§Vekilin tamamile 

Va ro c:la ri nda g 0 1 u ha· lin e gel dl dinlenrne ihtiyacmdan hasil ohm 
'J:' bu mezunivet devresini cenup v .-

lâyetlerimi~de geçirrncsi ihtima • 
--------- li de vardir. 

Rus müdafaa Tula'da Almanlann giri~tikleri büyük 
1z t I l d · otçüdeki t a a r ru z in k ï ~ a f edecek mi ? 

a arl yarl l ~ ARK etphesmdc son vaziyet 1 ~v6U veya §lma1dogu ist1kametindc M 0 s k 0 V a d a 
• ~ iki tarafm tebliglerile ve htrhang1 b1r mk ~af vukuuna dair 

TULA DA muhteLf kaynaklardan alman ha- hiç bir haber . yùklur. Buna naza. • d •• 1· 
.. k"ld h !' ran haber venlen Alman muvaff.a. vaz1yet Uze IyOr berlere gore §U <e ' e u asa c. . . . . . 

Bir süvari tümeni 
maglûp edildi 

. . . ' k1yeUennm mevzu mah1yette ol. 
d1leb1l:r: duklarma hükmcdilmck .cap cdi. • 

Moskova ceph<'sindç mühim l<r yor. Volokolansk'da "S,, 
clegi~iklik vuku bulmam1~t1T. Mu- Donetz havzasmda Almanlar bü.. m U ha Sar a e d j l d j 
harebeler, hcr 1ki tarafm hücum yük olçùde yeni taarruzlara girJ('-

Svankan1n 
ne intizar 

d" • 1 ve mukab1l hücumlanna inh1sar ml§lerdir. Fa kat mùhim blr i!erl<'- Londra, 12 (A.A.) - Bugün iidle. us mes1- ~tmektedir. B~_n unla beraber, MO"- 1 me kaydethkler:ne da.r malûmat yin ne§redilen Sovyet tebJlg;. 
• 1<ova11111 170 01lometre cenubunda \yoktur. 11/12 s~nte§rin geces; k1t"~lar1. 

e d lï ' y 0 r 1 bulunan Tµla mmtakasmda büyük (Soou, Sa. 3 Sü. 3) (Sonu, Sa. 3 Sil. 4) 
o1çüd~ muharebeler cel'eyan etti- -------- ---

rada bnz1 muvaffakfyetl<r eldc et. Bcr!.n, 12 (A.A.) - Almnn or
ùulan Ba~kumandanhgmm tebli. 
gi: 

K1nmda Alman ve Rumen kit'a. 

f:i anla~ihnaktadJr. Alman1ar bu- z E z L E 
tiklerin1 bildriiyorlar. Fakat bu 
rnmtakadaki Alman taarruzlarmda 

Jan §iddetli takip muhar>ebelerin. 
àen sonra Kerç'in cenup k1y1sma 
varm1~lard1r. Alman hava kuvvet. 
leri S1vastonol, Kerç ve Anapa li. 
manlarm• çok tesirli bir surette 
bombalamaga dcvam etm'§lerdir. 

Tula'nm ccnubundaki kesmide, 
piyack ve tank te§killeri bir Sov. 
yet süvari tümerini bir sarrna hü- , 
cumu ile maglûp etml§t.r. Bir çok 
esir ahnm§l ve 91 topla diger harp 

1 Sonu, Sa. 3 Sü. 3) 

r 
Harbiye Fran sa 

1 Naz1r1 

General 
Hutzinger 

• Bir tayyare ka· 

zas1nda oldü 
Tayyaredekiler 
de parçaland1 
Vichy 12 (A.A) - Ofi: Ge-

neral Huntzinger'in tayyare-
si Nimcs'e 80 kilometre mesa. 
fedc Levimgan civar1nda 
dü§mÜ§ ve pu.rçalanm1§ttr. 

Harbiye Nann ile beraber 
dort motCirlü tayyarenm bü-
tün mürettebati da kaza ne. 
ticesinde ëmlü§lerdir. 

... ... ... ... ..... ,,, ...,.. ......... , ..... 
PARLAMENTODA 

• lngiliz 
Kral1 bir 
nutuk 

soyledi 
• 

Türkiye ile mü-

Erzincanda Be~ koy 
kâmilen yzkzldi.15 o
lü ve 64 yarali var 

1.aberlerden merk"z kaz.a;indaki 
koylerde mühim hasar oldugu, 
~imcliye kadar déirdü agJT olmak 
i.izcr~ 36 yarahnm t~davi alt1r.a a. 
hndig• ve 10 ëlü bulundugu ar,Ja. 
§llmt§br . 

YIKILAN KÔYLER 

En:incan, 12 (A.A) - Bugün sa. 
at 12-Hi da Erzincanda §imalden 
cenuba, 20 saniye devarn eden §id
detli bir yer sarsmt!Sl olmu§tur. 
Qrtamektep binas1, içine girilmi. 
yeoek kadar harap olmu§I diger 
bazi binalarcla da hafif hasarlar 

b l • • vukua gelmi§tir. Hafif bir kaç ya. Erzincan, 12 (A.A.) - Tercan nase et e r 1 m 1 z kazasnda hasar ve zayiat yoktur. 
rahdan ba§ka nüfusça zayiat yok. Kemah kazasi merkezlnde iki ev 

"tt"f k tur. ve Kemlik nahiyesi kôylerinde bir 
K1ymetli bir 1 1 a z.1zetenin mülbakattaki 1esir1e. k1s1m evier y1k11m~sa da nilfusca 

m U ah e de S Ï f e iti· 1 ri hakkmda malûmat beklenmekte. zayiat olmam1~hr. Erzmcan mer. 
w dir. kezinin Hamref,k, Kclk1t, Kurt, 

mad& Ve dO&tluga I.iERKEZ KÔYLERÎNDE MÜHÎM Goziler ve Al~apalangas1 kiiykri 

da anmakt&dlr HASAR kâmilen. bfr k?yd~ de üç e~ y1k1l. 
Y Erzincan 12, (A.A.) - Vukua 1 m1§hr. 5 k1~1 olmu§, 28 k1§1 yara. 

Londra 12 (A.A) - Kra! dün gelen yer sarsmttsma dair alman l211rn~hr . 
parlamentonun toplanb devresini 1 -·-----------------
uzatl§ nutkunda Britanya mille • ~ 

ti~.in art~.n azim ve .cesaretini i\g- ~ 1111 Ill ~~· 
mu§ ve §Dyle dem1§tir: 1~ ~~~.JI~_ 

•DÜ§man tayyarelerinin vah§i 'K',..,....,,,.., 
bücumla11na milletin nas1l bir ma. ==============:::::::====;~= 
nevî cesaret ve metanetle taham -

mül ettigine §ahit oldum.. 1 
Kra!, Yunan ve Yugoslav mu -

SuJar1m1z1n mahsulleri 
(Sono, Sa.. 3 Su. 8) 

- .. ......... .... .. ... . YAZA!lft 
SELÂMI IZZET SEDE.} 

. §imdi de Amerika - Finlanda 
11:\'asetj iizerinde kat'i bir tesir f apmakla me§guldür. Gaye Fin • 
•nda) 1 Rusya ile "'lha meebur 
~11llek ve boylcce Leningradm mu
' •snras1n1 bir taraftan gev§elme • 
Ce saik olmak ve diger tarnftan 
~•sh olarnk da So,·yetlere Ame-
tik. . . . 
d • '" lngiliz 3·ard1mm1 terum •

t k '• en k1sa yilu açmak. 

uzun süren sükûlunu s;.e mü~e. 

de ettirdigimdenberi bir ay g>eçti. 
Bu, onu, bit· nutuk soylemP.<\e sev. 
ketmi§ gibi gorünüyor ve bu nu. 

tukta da Moskovamn bir kaç gü? 
zarfmda dü~ceginden bahsetb. 
Susmasmm ne kadar akilânc b1r 
hareket olacag1m bu da gosteriyor. 

Ben bile §U tevazuumla, soz ald1. 
g1m zaman ho§uutsuzluk uyand1r. 
mak t.ehlikesine maruz bulunuyo. 
rum. Ne derseniz deyiniz, sOzleri .. 1 
nizde bir hâtâ bulunabilir. Rus- [ 
yaya yaptig1m1z yard1m taofsilât 
ile izah. ederdirn. Çok alâkay1 ca. 

ülLLü\ , ,-1VE$11L 

IK©$KÜN TDILSDM!_I 

Ankarada ticarî 
müzakereler 

isviçre ile de müza
kereye ba§lanacak 
Ankara 12 (ikdam Muhabirin -

den) - Dün ve bugün Hariciye 
Vckâletinde Türk • Rumen tica -
ret :nüzakerelerine <levarn edil -
mi~tir. 

Senede hiç degilse be§ on gün, 
be§ on meslekda§, bilbassa llü
seyin Cabid Yalçm, (Vâ.Nil), 
Burhan Felck: 

- Babk! Bahk! Balik! diye 
!eryat ederler. 

Ben de onlara kahlmm, ben 
de bahk yiyemedi[.rimizden, ba
hkç1hg1mmn te§kilâtlandml • 
mas1 lüzumundan babseder, de
nize dokülen bahklara acir du • 
rurum. 

çe§it bahk vard11: Palamut, to. 
rik, uskumru, kalkan, lüfcr, bar 
bunya. 

Sonra? Sonras1 ·~te bu ka -
dard1r. Belki be' on ki§i be§ on 
isim daha sayabilir, fnkat yûz • 
lerce hattâ binler«c ki~i de var
d1r ki, bizin1 bt• sn~thklar1n11z1 
da sayamazlar. •O mahiler ki 

derya içredirler der)a3·1 bil • 
mezlcr!. deriz a1n1na, kcndimiz 
de sularmnzdaki bahklari bil • 
n1eyiz. 

r lll'lsinki noktai nazarm1 miida. a • 
1/ cderek, Amerika3 a mufassal 
) •r ••vap nrmek üzeredir. Riva -
d tllere gore b" mtlhabelc bir müd
,;,1. •vveJ lngiliz kabinesinin ayni 
«g•Jdek' · t • • ·1 b ., . l u; eg1nc ver1 en ce,-a 1u 
l.tti olacaktir. 

(Souu, Sa. 3 Sil. fl (Sonu, Sa. 3 Sii. 5) 

Esrar dolu 
bir zab1t 

Pek Y ak1nda IKD 

heyecanh • a romani 

AM sütunlannda J isviçre ile aram1zda mrvcllt ti -

~ari i§lerin halli için ay111 yirmi -
;inde müzakerelere ba§lanrnas1 
.nuhtemeldir. 

Çogumuzun agzmda bahk sii
zii vard11, fakat sularnn1zda Y•· 
ti§en bahklan bilir mi-,iz? Ôg · 
nndigimiz, bildi&im~ bot • 

:Münakalât Vekàleti baM:ri • 
\lk mwtabuslSI ismail ô,kul de. 

(Sollll. Sa. 3 Sù. 7) 
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_ !!.PYUKTARIHlTF.FRIKA:14S Gu··Nu··N Et fiatlari Ir oünya--. 
Hazr ti Muhammet Taci rler ÎÇÎNDEN.~~ ~ -·- •==rt.oseleler•j 

-- VE -- b i r b i r Ji k ••a.:;~-... ~:.,.-!:xa~ ... A'~"":'jdl-ll•-rKC1A"'r.illla1========21121z.cr:•r~mrlR'lll~~Vlil'.l!l""~"'-€' Fiatlardaki yükseli~e 
fSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI ihtiqar/ik goktur.f t t k 1 Harp, Îngiltere için 

(__ Yazan: Z 1 Y A !j A K 1 R ) kU fUYOf - 2 - ~~k;;,;!,~.ii.:~.~j' en t~~~=~t:;::aya 
D.!rhal "ilàhlarm1 ku§anarak mi~ olalf §erlerden, senin üzerin. 

hcr 'a1afa cla(::11m1~lar .. hiddet ve de yaratllm1§ olan rnahlûkatm 
§iddelle ara~t.rmaya ba§lanu~lar .. §Crlerinden (Allah)a s1gm1yo -
ve 'lihayet magaranlJl kap sma rum ... Allah, bütün o §Crlerden, 
dayanm1~lardi. a landan, kaplandan, y1lar..fan, 

Ml.i~riklerin hayalleri majara akrepten, ~ehirlerin ve koyl rin 
kapismda beli.r<ligi zam<>n, vaziye- .:;akinlerinden, dogmu§ ve dog&cak 
tin vahan. t1nden ko:ku ve heye - 1 ,planlarm ~erleri.nden, bizlen ve 
cana kapilan Ebû & 1:-, Resulùl - cümle müminleri muhafaza bu • • 
Iah Efendimizi.n kulag.na cgil • yursun .. âmin ... 
m.§: Derdi. 

- Yâ Resulûllah! .. Dü~manlar, Bir koy ve kasabaya girerken 
pek yakla§tt. KDrkuy<i-rum ki, dik- de ~oyiece dua ede.rdi: 
katli bakarlarsa biz1 bulacaklar. ..,.. R b' Yed' k t "kl · .1. a, a ... 1 a go erm .. 
Dem~ti. ve o gôk.lerin gèilgelendir<ligi ye -
Fakat Resuiü Ekrem Efendimiz, dikat yerlerin .. ve 0 yerleril1 ta§l-

tE;hlikenin o kadar yakla§mi§ oldu. digi her §eyin .. §eytanlar.n, rüz . 
gu ')ir anda bile, zerre ka0ar me • gârlarm, ve onlarm husule getir • 
t::netine halle! getirrnedi: d'li' h.d. 1 · 1 · 1·k • .. • 1

0
1 a 1sc enn 111 1 - ve san11 sen-

- Korkma .. mahzun olma, ya . B b lded b beld · 

lhtikârla mücadele Y~n: Hayri Maltittin mas1 takarrür eden kontrollerinc y...,.1 Hâmit Nuri /rnaola 
ba§Ianmi~tir. Fiat Murakabe Te§ • --· 

ye yard1m edilecek Vâk1a Para - psikolojik bir hâ. insanlar, bunun ihtiyarlamak kilâti memurlar1 dün baz1 kasap - Harbin agtrhk merkczi11;o 
. dise olarak bir 40 ya~ buhra • oldu<1.u11a inan1~orlar ,.e, en larm defterieri üzerincle esash tet.. Asyaya geçmi~ oldug"u at• 
Iktikârla mücadele etrnek 

5 
" -nmdan bahsedilir. Baz1 insan • ba~ta Amerikab ntj)tologlann kikier yapm1~lard.r. Perakended · hk tereddüt üz so"vlcae · 

için namuskâr Türk tacirle - I d h l •---' 1 d ...- 1 ~ ar a, ce JUn11D ar a bu ruhi iddias1 gibi, bu bcyhude kenC:i- erin etleri nereden 1•e ne fiat1s bilir. Don havzasmm Harkof ~e 
:inden büyük bir zümr~ a • f 'dd t Id kl buhran çok de a §1 etli olu • ni telkinle zehirletip çoküyor • sa in a i · an tetkik edilmi~ vr Rostof sahalarmda bulunan Al • 
ralarmda millî bll' birlik te§- t f' tl da yor. Bizde de, halk arasmda, lar. Muhakkak ki erken çok - e ia ann yükselmelere yine manva ordusu, K1rim ''ar1m ada 
kiline karar verm~lerdir. to t k 1 " J 

1 
boyle bir hâdise sezilnù§ ve müc insanlann ... ·üzde sekseni P anci asap arin sebep oldugu s1nm faühi haline gelmi.:ûr. 

Bir ik, -bilhassa fâhi.§ fiat. ., " I ùm t " 
l 

mc~hur (k1rlundan sonra aza111 bu kcndini telkinle zehirletmi« an a§ 1§ ir. Kll'mula Yenikale boaazUI • 
arla mal sahp ihtikâr ya • .. .. tcne~ir paklar) sozü kalm1:i. insanlardll'. B J d• dan Taman yarim adasma, ileride> 

pan, bu suretle Türk taciri. e e Jye memur Bu buhran tamamile cinsî e. Bugu"n 40 ya« devresine ge • ki hareka•tta geririle~eg"in1· talutti• 
nin haysiyet ve §erefini de ., ' ' 
rencide eden muhtekirlerle nerjik çokü§ünden mi ileri ge- çi:i ik!nci gençlige geçi11 olarak larJnda 

1
• ntJ• zam- edebilecegimiz Almanya ordusd 

müca<lelede hükumet ve halk liyor? Bunu zannetmiyorum. gorülüyor ki hakikat burada - cüzütamlan, iki istikametten 1'•f. 
ile i§birligi yapacakhr. Btt Bence daha ziyade ruhîdir, gay. dtr. Bu ikinci gençlik birinci } k kasyaya dogru ilerlemek hareki 
birligi te~kil edecek tacirler ri ~uurumuzdan ziyade §UUru • gençlige, bilhassa (insanm olu!i) SIZ 1 varmI§ tma ba~hyabilirlcr. 1 

b 
muzun sarsmhs1d1r. bakmundan son derece üstün • Bo"ylc b1'r hareket k1~ta11 e,·11C 

ugün bir toplanh vapacak - " ve faaliyet prograrnlanm Bir çok büyük çapta cdipler dlir. insan kendi içindcki hay- • • m~ sonra mt olabilir? ingiltere • 
tesbit ederek Ticarct Vekâ - V{' urtistler bu buhramn sarsm.. vanla çok dela ruhumuza hük. Vaz1felenne mazerel- nin, Hindistanm Simla ';lehrindc : 
letine arzedeceklerdir. hsilc ya intihara davranm1~lar1 meden 0 müthi~ miicadelcdcn 1 • • l t ' ki Orta Asya askerî kun•etlct

1 

ya §ahsiyet ve meslcklcrini de- kurtulur; o vakit kendi ruhu - . SIZ, ge m1yen er eC• ba!lkuniandanhgi ile Rusyanrn et• 

gi~tirmi§lerdir. Hattâ Ziya muzda tam, dipdinç.' gc~ gen:;, zÎye edilecek kâmharbiye hcy'eti vc ba~ku1n:itl 
Gokalp'm bile beynine bir ta • !jUUrlU ve kudrctlcri bdcnm1§ danhgi, yahut cenup cephe. i ko • 
banea kur~unu s1kmak suretin- bir insan pranga zincirlerindcn Son günlerde. bazi. belediye ~e- rnutanhg1 dahi bu husu~la yn1J111' 

. . , . . . j sui... u e en, u enm sa. 
Ebu. Bekir ... (Allah)'. o!Zlmledir. kinlerinden bize iyilik gctirmeni 

Diye _m~kabele 1 et.~1. .. .. diler .. onlarm §Crlerinden masun KAHRAMAN 
Bu buyuk teveKkul.. bu buyuk 1 bulundurmaru rica ederim. 

iman. bu harikulâde cesaret ve so- j B d · 1 k 1 1 · u ua ve myaz arm ·e ime e -
gukkanhhk, Resulû Ekrem Efen • ri bazan farkh ilursa da e.saslari 
d~m~zin yüksck .has'.etini~ n;ümta. kat'iy". degi§mezdi. ' 
z1ye.me en banz bir dellld!I. R 1 .. Ek Ef di.m' bil • 

B 
_ . b'lh h esu u rem en iz u mumtaz1yet, 1 assa arp hassa cihad ve gazadan avdet et. 

meydanlarmda daha parlak bir 
surette tecelli ediyordu. tigi zaman, hiç b1r yere ugrama -

Ev\·elâ, Resulü Ekrem Efendi • dan dogruca (Mescidi ~eril) e gi • 
der. lki rekât narnaz kildùttan son

mizin, sefere ç1karken ihtiyar bu. ra, ç1karak (Hânei Saadet) lerine 
yurcluklar; hareketten bahsede • 
lim girerdi. 

Harbe hazirlamp da yola çiki • Ayni zamand~, maiyyetinde bu.. 
1aear,1 zaman, Resulü Ekrem E _ lunan ashab1 k·ramm da, §Chre 

6 1 . . l . •t I . 
fendimiz zevceieri arasmda ku.r'a j gir.er girmez ev ~:-me gi me erme 
çeker .. bu ku.r'a kime isabet eder. musaade etmezdi. Yanm saat ka • 
se ,kendi.sine 0 refakat ederdi. dar bir tarafta vak1t geçirdikten 

Peqembe günü yola ç1kmay1 sonra, evlerine girmelerini tavsiye 
severdi. Ve daima, s:ibahlan er - eylerdi. 
kenden hareket eclerdi. Resulü Ekrem Efendimizin ge • 

Atma veyahu~ devesine binece. rek bizzat ihtiyar puyurduklan 
gi zaman, evvelâ (Besmele) çe • hareketin ve gerek a hab:na yap • 
kerdi. Ve Besmeleleri mütcakip tigi bu tavsiyenin çok büyük bir e. 
üç kere tekbir getirdikten sonra, / hemmiyet ve nezaketi vard1. Bun-

- Yâ Rab! .. Bu yoaculugumuz dan ba§hca maksatlan, -Cenab1. 
c nasmda, bizi bayir ve fazJete.. hakka kisa bir §Ükran ibadetinde 
s~ni hJ§nut edecek !~lere .. tekva bulunmakla beraber- gcrek Ilâ -
\'e ibadete sevk ve ir.:ad et... Yâ nei Saadette bulunan kadmlann 
Rab! .. Yolculugumuzu kola;-la§hr. ve gerek ashabi kiramm kadmla. 
\!esafelerimizi kisalt... Ç1kacagi.. \ rmm, derhal evlerini barklanm 
in1z yolda dostumuz, ancak sen - derleyip toparlamalarma ve temiz 
sin ... Evlât ve ayalimiz, sana ema- 1 elbiselec giyerek kendllerini zev • 
m ltir. Bizi, yolculuk me~akkatle • ceierini kar~Ilayacak bir hale koy. 
rir.den .. mahzun ve müteessir bir maianna meydan birakmakti. 
halde avdet etmekten.. ve avdet 1 (Devaau var) 
cttigimiz zaman da evlât, ayal Ye 1 
mallannuz1 fena bir §ekilde gor -
mekten masun ve muhafaza ey. Küç~k haberler 
le, Yârabb~! ... 

Diye, dua ederdi. 

As kerleri mize 
Y AR DIM 

d1>ki buhram bundan ilcri gel. kurtulmu" bir pevaamber ihti murlarml,l'l vaztfelen ba§tna ekse- t h .• h 1 . t' d l;tl-·. . ,., • . . ca a mm1 ~ap ara 1s ma en . 
se gerektir. lâlile dogar. · n

1
ya kgeçl .ve bazand.kdla . maz:.r:.t

1
siz rarlanm verebilirler, tcdbirleri11' 

Evet, muhakkak ki insanda l§te bütiin büyük §Ultrlu, yâ- 0 ara uç ~e~me 1 · en. goru . : ahrlar. Muhakkak olan cihd. i11 

kaba bir gençligin hm sonüp ni çok kültürle antrene olmu' mektedir .. ~~li ve Bc!ediye Reisi gilteenin Sovyct Rusya ile b1rli1'" 
bioloJïk hayatmuztn bu ikinci bir dimag" 111 kontrolü altmdaki Doktor Lulf1 Kirdar memurlann · t K fk d k " 11>'' ' • • . . k 'i b" .h t 1 e a asya a ·uracag1 geçen 
devresine geçi«, 40 yac etraf1n· insanlarin ha ... ·atlari isbat <'i - bu lakaydisme at t.r ni aye d be · .. ·1 h .· · di•e 

B 
Y ., J k ks d 1 d . .. d- 1 1 an n so~ en en cep e~ 1 ~1111 , 

ayan• da, az çok hissolunuyor. mi~tir ki bu ikinci g<'nçlikte v_ermc _ ma . a 1 ~ aire _mu ur e- kadar haz1rlam1~ buhrnmasultr. 
lar cemiyeti kif yard1- t§te daha çok tabiî sevkleri. yeniden dogan insnn için ihti - nnetb•ir ta] m1mk dgo~del rr:il§ velma. I Kafkasya, Iraka, Basra korfeii· 

---·---
Yardimseven 

1 b l 
nin h1z1 ve kuvvctile ya,.ayan yarhk yoktur zere siz a ara· aire erme ge me- s · F"I' t' Akd \·iitl 

t 
y • ne uuye ve 1 1s me en 

m1 op am1ya a§ 1yor yen memurlarm derhal cezalan . , • ' ·11 ri 

~;-) d 1 k 
·· B 

1 
d' R' Araplarla meskun ~ark sah• e I 

f r 1r1 ma - uzere e e :ye iyase - . " 
Yard1m Seven Bayanlar Cerni • I I t· b'ld.i 'lm ... t . r ne, sonra da lranm ortalarmda 

yeti Istanbul ~ubesi 15 ikincite§- l AD L YE K 0 R D 0RlAR1 IJlDe .. i rbi heVsm1
1
. ibs -~t~i~ bt.r.l d' düz araziden Bülucistana, ECg11 '. un sa a a i 11 un e e 1ye . . d. . 11rt 

ri..nden itibaren kahraman Meh • . .. b' t ft ' t - ntStana, Hm istana, TanJ ne 
---------------------·----- da1relenm izzat e l§ e ml§ ve h li. 'd k · 11ar111 

metçiklere elbise \·e giyecpk e~ • vazifesi ba§ma gelmeyen bazi me. ~~a. 5~~- g~ e~ ~s en yo 
Y~SI toplamaga ba.,Iiyacakh.r. Ce- Eminin ceketine Bagramrn bor- murlan cezalandmmi;llr. Res1 a mKe fku unu;·or:k1 111. 
m1yet bu sene halkm bu hayrrli • ; usya ve a asya ar1 ·1 c 

k ' 
S F tl mamakla berabcr, eski as1r1Pf1~ 

i~e. daha_ fazla aJâ~a gostermeie • cana mukab1•1 hacz•z onmu C 1nema ta ar1 umumî \'C hal'p tarihi hâd;scJcfl 
nm temm maksad!le esaslan ka- r • r~rla§trrùmt§ bulunan çok esasll • ÇOk yÜkseldi gosteriyor ki, Büyiik iskendcr .;e 
bir programla harekete geçecek • • • emsali Fatihler Hindistanm zuV

11 

tir. Bu sene askerlerimiz için el • Mahkemede, Turgut on be, hram1 1ste- için iranm ortalnrmdan. BLillfC;". 

b
. · k d b k f" l } t } tan istikametine uzanan geçih11c•' 
!SC ;e g1yece C§yasm. ~n a_§ a rim Emin de ille ceketim diye tutturdu 1at arin ucuz a 1 mas1 

nakd1 yard1m \'e §eker g1bi hediye. ' kolay yollan scçmi§lerdi. 
Ier de kabul olunacakh.r. iki arkada§ imi§ler .. ikisi de ter. l sm diyerek cizlâm1 çekrni~.. .?ir için tetkika t yap1hyor ingiltere Ba§vekili Mis ter Çôt 

Zi .. b;pm' i.n is· mi Bavram, obürü - daha koydunsa bul Bayram1 .. Ote c:: h f" l çil geçen ay yaphg1 beyanatta f!ISr• 

B
• b b" OJ ... J ..,e. rimizde sinema iat an, as -
Jr ara a, If ÇOCUga nu"n Turg•1t .. Bavram fakir bir a.. tararta Turgut ta hakh olarak · l d hi Avrupa sahillcrine askcrî kLW • J ker aileleri içm yapi an zam an ,_ 

k 
.. l d •• d - damm1,;.. tnr·zi· de,·1nce ëyle goz· küplere binmede.... k 1 · B Jed' ve1ler ihracile o sahalarda Alnt• 

Ç
arpara 0 u r u . ' ~ J sonra çok yü se IIÛ§hr. e iye .. leriniz~n onüne §alafath bir atoL Aradan bir kaç zaman geçmi§, fiatlarda tenzilât yapmak için tet.. ya ile karada harp yap1ln1ast• 

Beyaz1ttta, Kirazhvu§ne sokagi ve, içerde çecit çe~i.t cinsten kiz • bir gün tesadüfen Bavram, <lük - k d kâfi miktarda kuvvctlerin bulull . J ' ., J ki.kler yapma ·ta ir. • . .,, 
50 nurnarada oturan 4 y&§mda is.. Iar filân geti.rmeyfoi7:, sakln .. Bay. kâmn onünden geçerken Turgut mamas1 hasebile dil§Ünmcdil!' 
mail, ayni caddede -oynamakta i.. ram çat burada çat kap~ arasmda &eslcnmi§: Tram V a y dan atla- -latmqb. ljlmdikl harptc ditn•

11
' 

ken meçhul bir arabanm sadme. medlûlünce gündelikçi bir terzi • •- Gel yahu .. nerelerdesin, hiç yayim der ken ma kuvvetlerinin tayyareler 1111rj 
sme ugram1~ ve eve gotürül~n ço.. cik .. Turguda gelince eh 0 biraz gëründügün yok!... ljISmda ihraç hareketlerini, ik"~ 

k 24 aat r da lmu 
.. ~tu" r Ce Fatihte, Re.s<:.adiye otelinde ika. ku tl · · d 1 t d '"1 • 

eu s son a . .. . • nisbeten hali vakti yerinde soy.un. Bayrû.IIl afallaml§, kaÇ!Tak is • " vve ertn1 evam t arz a '' 
sedi muayene eden adliye tabibî r k b' d"kk. · met eden Bahaettin, hareket ha. maye edcmiyeceg"i 11nla"tlm1~t1t· 

. .. dan, u a 1r u am var, geçi- tem~, kaçamamt§, kekeliyerek ~ 
Hikmet Turner .morga kaldmlma.. nip gidiyor i~te... ~ëyle demi~: t:nde -0lan tramvaym ters tarafm. Bilhassa bu sebeple tngiltere et 
:;ma karar vermt~tir. Bundan bir müddet e1rvel Tur. «- Çok isim var biraz sonra dan .rere atlamak isterken, aksi is. kâa1h11rbiyesinin, garbî AvritP' 

1 k d < ' ' tikametten süra~le gelmtkte olan ahi'lle · k • k etl 1"btll' 

Adl
• •1 gut oo§ta gezen ar a a~1 üayra- gelirim de gërü§ürüZ.• s rme as eri uvv cr 

lyeye Ven en b
. · ·i·k 1 diger bir taramvay arabasmm sad.. c1 ... ·erine, ingiltere adalarma Al.' 

.m_a acim1~ Ye ona. 1r iyi i 0 sun •- Amàn Bayrarr:c;inrn, ne o • " 
1 

- k lkm b" re.esine ma.ruz kalmI§ ve agar su. manya tarafmdan .van1lmas1 ih'" • h • k"' } } diye yanma a maga. ~ . 1 ~· . .. lur içeri gel de bi.r ceket var pw. 
1

• l tl ar SUÇ U arJ •- Ba,yram, demi§, i~m gücun va yapacagun .. tam senin bede • rette yaraianrak Cerrahpa~ has.. rnali bulunan i~gal ve istilâ ha~, 
yok evde çolugun çocugun senden . . tahanesine kldmlrm§bl'. ketlerini defeylemek csas1aa If • Seferden dënü§lerinde de: * Dün Esnaf Cemi~c.tlerinde, 

- Yârab! .. ~iikürlcr olsun, sa· bundan evvel yapllan imtihana 
na .. seferden, hayirl!si ile avdet giremiyen ses ban'atkârlarmm Beyoglunda, S.mitç1 sokagmda, 
ettik ... $ayet ibadette vesair dün. mazeret imtihanlan yapilnu~tir. 15 numarada Vartuhi istanbulyan 

ek~ek bekler .. vâk1a bende de oy., n:niel bir ddakikalls:ïr~~z ... Kimse. Ô 1 Ü me sebcbiyetten plânlar1n1 haurJad1gi, hazirhkl• 

I 
. k h ah m deg" il am ma yi u ama im va ah1, ~ de ace - nn gayesini bu cihetin teltkil e'/ • 

e i pe a lm, ~ i • }et "k" k" • hk"' d"ld" I' 
ya iilerinde bir kusurumuz old11 i.. Diger taraftan Esnaf Cemiyeti. isminde bir nafour, bir buçuk kilo 
se, sen bizi affet... Merhamet gôs. nin musiki bilgisi noksan san'at • ç!viyi yedi buçuk liraya satmak.. 
ter. kàrlaruun yetiitirilebamesi içiD 1 tan. 

Diye, akide ve irnarunm salâ • bir ku.rs açmaga karar verm4tir. Galatada Ter«an~ caddesinde 
betini izhar eylerdi. * ~ehird.e hissedilen ekmek 117 numarada kunàura ;.:visi satan 

Evvelce de naklettigimiz vec • darllgi dün ~lediye ve Vilâyet Bayram Tiftik, 800 gramhk 81 pa. 
hile, bir tepeye çikarken (tekbir) t d 1 db' 1 kel çiyisi oldugu halde sah§a ar. _ arafm an ahnan esas l te :r er 7 ,.tmemekten. 
getirip, ini!i i.nerken (tesbih) et - neticesinde izale edilmi§ ve finn- Çakmakçilarda Fincancilar yo-
tig1 gibi, bir mahalde konak ve • lar nor l lar k k k · l' ma o a e me ima me ku-?unda, Mustafapa!ia hanmd 
rildigi zaman da yere hitaben §U ba~lanu~lardu. Vahram Berberyan, külliyetli mik.. 
sôzleri sôylerdi: * Istanbul Tramvay, Elektrik tarda manifatura stoku bulundugu 

- Ey arz! .. Beni de, seni de halk I ve Tünel idarsei ald1gi çok yerin. halde sah~a arzetroemekten. 
eden, (Allah)dll'. Ve 0, benim de, J de bi.r kararla dünden itbaren a- istiklâl caddesinde, tuha-fiyeci 
senin de (Rab)b1m1zd1r... Senin meleye s1cak yemek tevzüne ba§- Motula kravat ihtikârmdan müd. 
§errinden, senin sinende gizlen • lam:§lir. ci-eiumumilige verilmi§lerdir. 

seni yan.ma alayim da Allah ne -~• l 1 1§1 ma um e l l ledigi belli olmm1tur, denilebi ,,. 
verdiyse, geçinip gideriz, Cenabi· Bayram dükkâna girmi§ prova Bundan bir müddet evvel kudu.z * 
hak gafurürrahimdir, elbet . sana için ceketini ç1kartm1§.. fakat... hastahanesinde etüv makinisti ~ark cephesinin ~imal ve nier• 
verecek kadar bir haftal!k ihsan Bayram s1rtrndan ceketini ç1kar • Sayda ne Hakki, kazamn patlama.. kez kisunlarinda Busya muk•"' 

hr ik t f • b f tt metinin devam '"ylem....,i, ce11
119 

ç ar maz, irsa, u irsa il' sma sebcp olarllk bu yüzden ayni , """ j• 
diyerek, Turgut ceketi kaphg1 gi- sed 1 mintakasmdaki kuvvetlerin nt• 
b

. , müesse e ça l§an iki çaroqtrci JAb1"yet'"er1°n1'n hezun' et halm' d· Jiii' 
1 çeKrneye kilitlemi§... k d l · .. s da H kkl u " ~ 

0 
·a Ill 0 mü§tu. ay ve a • lunmamas1, Almanyn ordus11"'1 

•- n be§ lirayi ver, ceketi nm birinci agir ceza mahkemes:n. t aL. yak1n zamanlarda, k1,tan e'lf. 
de yapilaq_ duru§Illalan dün ne?- st• 

Aksi gibi ceket te Ba'-'ranun 1 . h 'k' . d Kafkasva istikametinden Bt1 
J ce enm1~ \"e er i 1s1 e ayr1 ayn k" f . · 1 k t rt 1 J1ll • 

deg•1·1 E · · · d b' · · . • • or ezi, ra ve ran1n o a 11 .. min isrnm e irmm ema. 1k1§er_.o;ene agir hapse mahkum ol. . . 1111 

eyler.• 
Turgutun bu iyiligine Bavrarn 

da §èivle mukabele etmi§: 

net.. ba§laml§ yalvanr.aya: mu la~d1r. 1 dan. H1nd1stana geçmek .. P.lâP eP 
larun.• •- Gèizünü seveyim Turg.ut a _ ~. tatb1ka f1rsat vermeyeb1hr ve 

Turgut ta ç1kartm:~ on be~ lira- gabey, yapma bana hunu .. valla - Bir yaralama vak'as1 fazla muhtemel olan da bttd!1'.:.., 

•-·Hay Allah senden razi ol • 
sun .. kabul ediyorum.. ediyorum 
amma benim on be? lira kadllf 
borcum var, bana pe~iA on be~ li· 
ra ve.rirsen derhal çah§maya ba~-

ui vermi~ .. Bayram paray1 cebin<' (Sonu, sa. 4 Sü. 3) ' d E . 1 Ne de olsa onümwdeki aylP"' 
J ..,, Unkapanm a, mir er hanmda cfl 
k<>r komaz. Allahm1 ~ven tutrna. Fatin Fuai NARLIKAYAI oturan Niyazi ile Ibrahim bir me. lusmen, ilkbaharda ~ütftn cid jjl 

~---------------------~------~------~--------------~------~----------------
------------ yet ve ~iddetile tamamen; harlf 11 seleden dolay1 kavga etm~er ve i;lklet merlceZinin Kafkasyadt 

1 
fakat ëyle zannediyorum ki, Ha. N:yazi, Îbrahimi kammdan agir bqhyarak Orta§ark ve Orta fld, 
yat o kuvvetli mazisini hiç bir za. surette yaralami~llr. :tbrahim Cer. istik&metlerine geçeceji sa:vlell' 
man y.nutamiyacak ve ba§ka bir rahpa~ hastahanesine kaldmlmi~, bi•ir. Bu sebepledir ki harp i.1rf' ,. Hayata Tap1yorum ! 

Yazan: IRF AN DOGAN 
"--••-• Edebî Roman: 57 

l 
le~mes!nden saadet degil kfelâket 
d.ogar. Buna ise, ne sen, ne de ben 
raz1 oiamay1z. 

Binz dü~ündü ve derin bir iç 
geçirdikten sonra devam ctti: 

- Ben bu i~in olmasma daha 
ba§tan taraftar degildim amma, 
gel gelelim senin teminatlarm be. 
ni bir an için tatmin etmi§ti. Fakat 

Çünkü Nad1re hamm kmna f1kri. - Yüzügü iade etmiye imkân bugün neticeyi gorüyorsun. Y~rmi 
ni bildirdikten sonra, s1ki tedbir. yok atla. Çürtkü parmagmdt1'1 çi... altl ya§mda bir crkek, günden gü. 
Ier alm1§ ve mahallenin posta mü. karm1yor. Yalmz. bu i§in be . ..1ldu. ne sevgisinde ÇO!'!Ukla~m1ya yol a. 
vezziine icabeden talimat1 vermi§. gunu sëyl-cmek lçin dün ugradim, ltyor. Onun bu haller; toy bir k1za 
t; Bedri Kemalin telgraf1 ile mek. evde yoktular. Bugün de buraya sevinç verebilir, fakat bize ne ve. 
tubunu gizli olarak ahp okuyunca, gelmek mccbunveti vardi. Yann rir? 
k171nm, kendinden habersizce bu ilk i~m onlara gitmek olacak. Am. Bir an karde§inin yüzüne bakh 
i~1 1z 1irn bildlrd'gini anlad!. Ve ma bilmem ki... ve bekledigi cevab1 y.ine kendisi 
o cuma giinü Hayatm tdefonla ko- Nairne hamrn, karde~inm bu verdi: 
nu§masma da mani olmak için, k1. mütereddit vaziyetindeki sebebi - Ümitsizlik verir Nadire ümit. 
2:1m alarak Harbiycdeki ablasma anlamakta. geeikmedi ve ona kuv-1 sizlik. Biz kmmm ilâhi a§k rolü. 
g tti. vet verdi: ne ç1km1§ bir orta zaman artisti. 

• Taime hamm tHayatm teyzesi, - Çe ·inccek bir §CY yok NadL nin kollanna degll, Hayati anla. 
yâni Nad1re hammm ablasi) Bedri re. Nt;tice itibar.ie evvelâ klllm m1~ bir ierkege verccegiz. Aym za. 
Kemalin n!ianmm bozulm:isma koruman lânm. Kemalin anne ', manda dfü~ün ki, bu erkek hem 
ye âne sebepti ve bu I: ·rim kar. oglu namma belki müteessir ola.. bir samimî ahb~p çocugu ve hem 
cie ine o ~1lam1~t1. cak. Fakat dü~ün k,i buna m~ebu. c!-e çok parlak bir ist;kbale dogru 

O gece Hayat yattlktan sonra, ruz. Bir tarafta makul ve k1yrreth yürüyén iyi bir mimard1r. 
gcç vakit Nadirc hanim1 kar§isma bir mimar, diger tarafta da hasta Karde§inin konu~mad1gm1 go. 
alrn tli \'e konuinuya ba~lam1~ti; bir adam mevcut. Neticeyi bcnden rünce, yine kendisi anlatm1ya ba§

- Ne yaptm Nadire, dedi. Yü. daha iyi hesap etmen Iâzungelm~ lad1: 
zügü gôtürüp iade ettin mi? mi? 0 hasta adamla Hayatm bir. - Daha bunlara benzer bir sürü 

!yi taraflan var. Hayri bey serbest 
i~ gèiren ve çok tutunabilen !'ir a.. 
àam. Bu sayede her vakit Istan. 
bulda kalacak ve Hayati diyar di. 
ya rgczdirmiyectktir. Bëylelikle 
sen de kmmn pe~inde ko~up du~
miyacaksm. Hem bunlan soylemi. 
ve ne hacet camm. En evvelâ onun 
~es'ut olmas1 lâz1m degil mi? Bu. 
nu da Bedri Kemalde degil, ancak 
Hayri beyde bulacakt1r. Biz bu 
d.ünyamn daimî hâkimi mi kalaca. 
g1z? ilende Hayatm bize b-eddua 

etmemcsini istersen yap1lacak ba§ 
ka i~ yoktur. Ben yann Sabriyc 
hammlara gidip müsbet eevab1m\ 

veriyorum. Bu i~n fazla mualla .c.. 

ta kalmasi dogru degil· San de he
men Kemallere git ve her §CYÎ bi. 

tir. 
Nadire hamm uzun bir iç gcçir. 

di: 
- Ya Hayat ne olacak? K1zcagiz 

bir haftadanberi sarar1p çoktü. 
- Sen onu bana b1rak. Üç be§! 

gün üzülecek amma, neitcede bize 
fazlasil.e hak verecek. Ben yann. 
àan 1tibaren kendisini iknaa çah
~1Xlm. 

- Bu ~i belki bozabiliriz abla, 

erkegi kabulde kat'iyen nza gèis.. suçlu yakalanm• kâti tngiltere için ea tehlikeli .,il 
termiyecektir [ J aafhaya cirmi§tir, 

Naime ha mm gürültüsüz bir 8 0 Z 11L111 ------·-----_.../ 
kahkaha ile knrde§inin yüzüne ltalyan firmalar1n10 
bakh: --..~--- ---

- Neler dü§iinüyorsun al ah a~ p a l 1 a y I C I sipari~leri 
kma? Geçenlerd-c sana anlathg1m 1talyan firmalarmm son günle'' 

maddeler.. ·"" ~eyl-eri ne çab<.1k unutmu§Sun? ~e memleket.mize. yaptiklan 51~9, 
Hepsini bir larata, btrakahm, yal. Gnzcteler, ilk ve orta okulla- l1i§ler artm~tir. llalyanlar bU r 

rmnzda, onümiizdeki haf • dan anibilEcekleri baz1 mafü1ele 
rm kendi k1zhk :ramamm1z1 düsü. et• • tadan itibaren müteha s1slarumz için her nevi smai mam. ulât \' ._ 
nelim, yine sen!P bu sëzlerine gül. ~ · k b ltll" tarafmdan patlay1c1 maddclcr mC'g1 a ul etmekctechrl r. t 
mek kâfi gelir. On yedi ya§mda hakkmda seri halindc konferans • yanlarm teklif ett k!eri madcicJey 
bir k1za ne verirsen ver kabul et. dfr lar "crilccegini yaz1yorbr. meyamnda her nevi mak ne ye • 
mekt etcreddüt etmcz. Hayat bel. Biz mcrak ediyoruz: aksam1 ve radyo da huiun111.>.K'

9 

ki bir an içln üzülecektir. Çünkü Acaba 100 liranm bir çeyre • 01r. 
ne de oisa ~u zaman zarfmda elin. !i <'> gibi ucuz tiat1ar1a satiian a- B 1- r ç 0 #0 u k du·· ctl' 
à.e bulunam alrmya çah~iyoruz. yakkabdar bu lis.teye dahil mi? "" T 

F k iHrtKÂRI HABER VEREN r e k ;; 1 d u·· a at daha iyis;ne kavu§unca hiç ...._, 
bir k1ymeti kalm1yacakhr. DEFTERLER.. Be~ikta§ta, Kë.v.çincle, J(oP,:~ 

- Fakat dü.,;..in ki abla, baz1 ço- p k d .. ,.. ' e. ra. ~n c e. t sah~armdaki ba~1, 34 numarad:;. Salih og1u ,.. ... 
cuklar, ellerinden ahnan en k1y. _ ,.p..-1hhkan kesm surette onle • 5inan pa~a camï ônllnde 0

-1 ri• 
metsiz bir oyuncak parçasma mu- mek için kasaplarm defterlerini makta ikcn. dü§m~. ag-ir yar:.i ;o'' 
kabil, onun yüz misli iyisine kr. daimi kontrole tâhi tutmak karar1 rm~, Beyoglu hastahanes:ne lt!! ri• 
vu~salar bil-e yine durmadan ag. verilmq. r1lan yarah çocuk biraz ~.,flr!l ;det1 
larlar ve birincisini isterler. Bi..- DemeJt; . • 1 da ?lmü~t~r .. Ce~c·di mu~:"""'e del• 
nun ondan ne farki var? Keçi g1b1 bngiran defterler val''. adhye tab1bl H!kmet Tui 1er, 

(Devami 'Vat) CIMBIZ n!ne ruhsat vermi!?tir. 
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Meclise verilen yeni ' lsovyetÎhtilâli-Î 
lâyiha ve· tezkereler 1nin y1ldonümii'

1 

1 MiUi ~ef, ea,
vekil ve Harici
ye Vekilim·izle 

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

Maarif 
iddias1 

cemiyetind ek i yo lsuzluk 
uzerine bir mebusun tetrii 

masuniyetinin kald1rllma•1 istendi 
Ankara 12 (ikdam l\tuhabirin -

den) - Ata§lilllililer maiyyetle • 
rinde istihdam edilecek eratm ma
a§ ve i.a:jesi hak.kmdaki lâyiha ile 
D1yanet ï,<tleri kadro I ve te§kilât 
"•nununda baz1 dei':i§iklikler ya -
P1lmas1 lâyihas1. Yozgad Meb'usu 
S rnnm agtllar kanununun birin • 
ci mad<lesindeki rr.üd<letin uzatil -

maS1 hakkmdaki teklifi, Maari1 
Cemiyetindeki yo!Si.lzluk \'e suiis. 
timal iddialan dolay1sile Urfa 
Meb'usu Refet Ülkenin tc§rii ma
suniyetinin kaldmlrr.ast hakkm • 
da ki tezkere ve lâyihalar Ra§ve -
kâletten Büyük Millet Meclisine 
verilm~ ve ait olduklan encü • 
mcnlere havale edilmi§tir. 

Kalinin, S talin ve 
Molotof aras1nda 
tebrik ve te~ekkür 
telgraflan çekildi 
Ankara 12 {A.A.) - Îl' e§Iin 

ihtilâlinin y1ldèinümü mün~. ebe • 
tile, Cümhurreisi ismet lnùnü ile ,. 

1 
Cibut i 
a ç l 1 k 
içinde 

1 

1 

Bugdag gük lü 
ikinci vu.pur 
yunanistana 

vasil oldu 

· Sovyetler Birligi yüksek Sovyet 
meclisi riyaset divam reisi M. Ka
linin arasmda tebrik \'e te§ekkür 
telgraflan taati edilmi~tir. 

Ankara 12 (A.A.) - l!kte§rin 

Halk yiyecekten 
ilâçtan her ~eyden 
mahrum vaziyette 

Roma 12 (A.A.) - Stefani: 
?<kdenî Dünya, Re6icümhur 
Ruz\·eltin tasvibile lngiltere
renin aç!Jgoa mahkûm ettigi 
Cibuti ve Frans1z Somalisi. a
hal1Slnin ac1kh halini heye • 
can Ye deh§etle takip ediyor. 

C1buti ahalisi yiyecekten. 
'...açtan ''e ya~amak iç:n za
rurî olan bütün maJdeler 
den 11iahrumdur. 

Fin notas• v~rildi 

Alina 12 (A.A.) - 1500 ton bug
day yüklü bir vapur Sah günü Pi. 
re Iimanma gelm~fü. Bugday en
ternasyonal Kmlhaçm Yunan mil. 
letine hedi)'esidir. Bu, gelen ikin
ci vapurdur. Pek yakmda bir va -
pur daha geleceklir. Yiyecekler 
halka paras;'l dagili\maktadtr. 

lzmirin pamuk 
rekoltesi 

izmir 12 (A.A.) - Verilen ma -
lümata gore bu scneki pamuk re. 
koltesi 80 ilâ 90 bin balya aras1 
tahmin edilmektedir. Cins gayet 
iyidir. Tiplerin standardize edil _-

. mesine ba§lann11§ ve tlk olarak b1. 
rinci nevi Akala pamugunun stan
dard• yap1lm1~!tr. 

('11.af t:1~f1 l inci sa7fada) 

d, cr oraziden çekccegmi de bil-
0 ~ r.rnahedesi müzakercler:nc ba~la. 

d1rmemekted'1'. ~ Sov ma"'a haZJr bulundugu hakkmda 
?.hisko,·a sulhuna ra&men, • 6 d ·i 

Yetler B.rligi, me ·e1â Fin dcmiryol- bir notan'n Fin:and1yaya gèin er
1 

ihtilâlinin y1ldi.inümü münasebe • 
tile, Ba§\'ekil Doktor Refik Say -
dam ile So,-yeller Birligi H · l'.< Ko. 
miserleri Hey'eti Re1si M. ftalin 
arasmda tebrik ve te~ekkür tel -
graflan taati edilrr.i•tir. 

Ankara 12 (A.A.) - ir·,e§rin 
ihtilâlinin y1ldonümü mün~,c·be • 
tile, Hariciye Vckili ~ükrü Saraç
ogb ile Sovyetler Birligi II~rici • 
ve Halk Komiesri 1!. Molotof ara
~mda tebrik ve te~e'.<kür tcigraf -
Jan taati edilm~tir. 

Çin'in Ruslara 
asker gard1m1 
tekzip edildi 
Moskov~ 12 (A.A.) - Çinin Av

rupa cephesinde kullarulmak ü • 
zerc Sovyetler llir\igine 100.000 a
mele ve asker gDnderdigi hakkm
daki Japon haberini, Rus cczcüsü 
Lozovski, •beceriksizce ve nkils1z
ca bir tasnh diye tarif etmi§ Ye 
•bu haber, ba5tanba§a uydurma • 
d1r. dem~tir. !ars ,·asitasile Hangifye transit mesini Amer:kan hükür.•etinden 

• .tnakalesi gibt haksiz taleplerde talep edip etmed!~i. sual'n eWalles 
iluh.aunakl de>am eylemi§lir. haytr cevab1 vnmi~tir. Btrle~ik 

roskova sulhu, So•·yetler B irli- d<'vletler hükûmeti.muhtemel bir Almanlarbifdiriyor 
lb , m Finlandiyanm kat'i fcthme sulhun !lk ~arllari h.ak~mda bun. 
\. ' ' - . . k bir müta. d n ··nnra \'ap11on goru~meler es-

Qz:rlanmaga y~ri) aca . y· 
rekeden ba<ka bir sev olamam•§· J '~asmda vaztyet almam1stir~.. m. 
•Ir N.tekim bu safha·, So,·yetler lar.d;ya ile So\•\·etl~r Birhg1 ~r~
B. · .,nin v~ni IJir askcrî hücumu smda yeni bir su.hun de,·amt .'çm 
'"sema e~~ ve bu vaziyette Fin. Finlandiyava garanL bile tckhf o. 

la-,a.ya, s:>.ïhla .kendsini müdafa. lunmam1§1ir. 
aya devam mecburiyet:nde kalm1jj- Fin hükûmetin1n .bcya~ahna ~a. 

( Bat tar:Lf1 1 Incl n7f~da) 

malzemesi ele geçirilmi§liT. 
Moskova gündüz ve gece infilâk 

,.e yangm bombalarile bombalan. 

m1~1r. Demiryollan teS:Satma ya. 
ptlan tam isabetler ciddî hasarlara 
sebep olmu§tnr. 
CEPHELERDE UMUMÎ VAZÏYET tir zaran Welles''n F1n elç1sme soy. 

Finland.va no.asi. bundan sonra, ledigi sôzler, ne S~vyetle~ Birli.. Stokholm, 12 (A.A.) - Ofi: 

Dcmokrasilerin 
tazyik1 

(Ba~makaleden devam) 
Finler politikalartnda hür \C 

hâkim olmak istemektcdirler. E . 
sasen Amerikanm harp gayelerin· 
den biri de, ingiltere ile beraber 
Î§tc bu ncticeyi elde ctmek vc ldi. 
çiik milletlerc iç w di~ politikala
ri01 dilediklcri gibi çevirmek hak. 
km1 bah§ehnek dcgil midir? 

Bu dü§ünii§ tarzm1 Fin hükû · 
meti müdafaa edeccktir. Fakat A. 
u1erika notas1, talcb'e muvafakat 
edilmedigi takdlrde, Finlanda için 
bir tehdidi de ihtiva otinektcdir 
ki o da An1erika teveccüh ve dos!· 
lugunun Jiu ufak millet için kay • 
bedilecegi keyfiyetidir. 

Helsinki Anglo . Sakson âlemi. 
ni ktrmak istemiyec~k kadar uz11-
g1 goren bir merkezdir. Yalmz gc· 
çen kt~ Sovyetlerin J1iicu1nuna ug. 
rad1g. ve mcmleketin en hayati 
kisuularm1 elinden alan solh mu . 
aheedsinin altma imza koymak 
izttranr.da kald1g1 ,·akit Londra 
ve Nevyorktan mcrhamct se•le • 
rindcn ba§ka bir sada yükscl ne 
digini de unutmak in1kân1na n1:l -

lik degildir. 
Ayriea Rusyanm herhangi bir 

hamlesinin kat'î surette yok oldu· 
guna da en1in de{::ild\r. Binacna -
lcyh Finlcr mcnfaat ;;ayclerini Bol 
§Cvizmi tamamile maglûp géi•Ün -
ceyc kador barbe devam etmekte 
bulmaktad1rlar. Bonn, Finh r.da • 
n1n Almanyayn ynpacag1 nâ~iz bir 
hizmct gibi telâkki otmektedirler. 
Maamafih §U cibet te aç1klir ki 
lngiliz Amerikan teiobbüs ve taz· 
yikleri bu ufak memleket eCkâri. 
n1 bulandirm•' ve sarsmhlar pey · 
da elmi5tir, 

Stalin Yolda,a Mister Runeltin 
bu ilk hizmeti sayilabilir. 

Prof: ~krü BABAN 

SovyeUe1 
bildiriyor 

(Bqt&raf1 1 tncl sarra1:1> 
mtz bütün cephelerde dü~•11Jnla 
ciôgü~mü~lerdir. 

,s, NOKTASI MUHASARA 
ED1LDÎ 

Kubi§ef, 12 (A.A.) - Reuil r: 
Sovvet kst'alan cVolokolan-.sk• 

bêilge;inde ·S• c1vannda .'.'-Iman 
kuvvetlerini ezmege te§ebbus et.. 
likten sonra •imdi de bu noktay1 
muhasara etm1$lerdir. Burasml 
wptetmek ;çm ~iddetle çarp~rn~k

tadirlar. 
LOZOVSK1 NE D!YOR? 

Londra, 12 (A.A.) - Moskova 
radyosuna gèier, Rus sèizcüsü Lo. 
zovski ecnebi basm loplan!t.>mda ' . . 
konu§urken, MoJskova c1varmdak1 

vaziyetin, geçen hafta düzeldigini 
soylemi:;tir. Sozcü, Alman iler1 ha. 
rek-etinin yaln;z durdurulmakla 

·a: ·,z 1939 dan cv\•el Fin hududu. ~ir.i b:r sulh teklif•, ne bir suTh Vol~O\' bolgPsinde, Alman kit. ~ d h tt' Bi kalmad1gim, Rus kit'alarmm her 
r.un oblir tarafU1da bu.unan araz1. ta,·assutu teklifi. ne e a a r . dari S\•ankaya süratle yaklajj-b' t · · d gün mukabil taarruzlar yaparak 
Oe dcgil fakat 3\"'11 zamanda Mos. le~ik de\•letlerin ir avs1yes: ~- maktadirlar. Svankanm bugün ya. dü<mana az m zayiat verdirdikle. 
ko, a sulhu •le terkolunan arazide g"ildi. Bu si:izl.cr. yaln;z,. Fmland1- rm dü~mesine intizar ediliyor. ' 1 · · · b r:ni ilâve elmi§lir. Sôzcü, devam a, 
ùahi htiküm su en sofalet'. belirt. \'anm sulh talrp elmesi içtn ir Moskova kesiminde, bilhassa 

k f 1 t H 1 · kd k. t blii!at te<kil e·;Fvordu demi§lir ki: 
nie te \'e hu se a e e, e sm ' e t • o ' • .'· , .h· 1. A . Tula bolgesinde §iddetli muhare. Moi·a[sk, Volo'<0lamsk, Maloya. 
A.merikan elçll1g1 âzasuun ve bir 4 - 30 !lktc~r:n .an 1 mer1- . ' bo··t. .. . F. h k't B' oeler cereyan etmekte ve bu roslavetz ve Tula bôlgeler_ind~ Al. 
<'<>k Amerikan basm1 mumess1Ile. kan muhtsras1, in a.re a ~n.1. ir. • .. 
. h.t 'd k · 'k d letlerin cmmyet1 1çm çok 1 !(•dP, Almanlar, hucumlarm1 art. manlar ilerlemiy.:irlar ve agir zay: . 

l n.n b1zza ms.hait.....,,. P l O• u te~. ev • kt d J 
l 

· b. t hl.k larak vas1fla .irma a tr ar. t ug"ru)·orlar Rostov biilgesmde 
ar1nt kaydetmektedir. va:km ir e 1 e 0 0 - . . . . a a · • 

kt d tk· Okvanusun hima. Lemngrad kesimmde vazcyette Rostovla Taganrog arasmda çar. 
Mcm:Cketimlzln içinde bulun. di.r~a a ir. b '

1 
· . emniyeti dej!:§iklik Yoktur .. Maamafih, Stok. pi~malar, ~iddelle ve fas1las1Z de-

ciugu vauyet hakkmda Birle§ik yes1 alhnda u unan 'e · l · ·. · · ·· 1 k f·k t Al J . kt ·i konnan no m T1dnmgen m muhabmne go.. vam etme \'e, " a man ar, a. 
d<'vletlerin çok güç b;r fikir edme- b'r çok destcic nr, as• 1 e · t • 1 ~ ~ lccegi ,,.,k tabiidir Bilhassa §11 D.; les;k Devl.ctkr F:n ordu~u ta. rc, Helsinkide, Alman kun·etleri, g1r zay1a a ugrama. anna ra n 

b 
...- .r ' hd. d·.

1 
l\evanm kiviSim takip ettik'.rn hiç ilerlcmemcktedirler. 

ak1mdan k1 Birle§ik de•·letler, •afindan te tl e 1 emez , • 
Bo' ""lk'."'tn garp mem eketleri i. · . 1 'd .k. Id n daha az sonra, Leningra<J:n ~ark varo§larm MOSKOVANIN CENUP 

,.. •o Fm am ya, '·1 y: a d ·· , BATISINDA 

Ço rçil beyanatta 
bulundu 
(B1,1araf1 1 lncl saYfad&l 

l p olurdu. Fakat hem Rusyaya, 
hem !ngiltereye ait olan s1rlar1 
dil§mana fâ§ederdik» 

ÇDrçil, dü§man tarafmdan ball. 
lllan gemilere ait rakamlarm her 
ay n~den do1ay1 ne§r~dilmed1gini 
hat1rlatt1ktan sonra §Dyle demi§
tir: 

.Daha uzun devrelere ait olan 
tam rakamlar z1kretmekle hic bir 
mahzur y / ur. 11kle§rin sc>n~nda 
biten diirt ay zarf1ndaki rakam. 
lar, Haziran sonnnda biten dôrt 
ayhk devreye ait rakamlarla mu. 
J<ayese edilince, hakikaten zikre. 
dilmege deger. Haziran sonunda 
biten clôrt ay zarfmda taro iki mil. 
yon !ondan biraz fazla ticaret ge. 
m[si kaybettik ki, vasaî olarak ay. 
cJa yanm milyon tondur .. ilkte>rin 
sonunda biten son diirt ay zarf1r. 
cia tam üç çeyrek milyon ton kay. 
bettik ki, bu da vasatî olarak ay. 
da 180.000 tondur. Bu rakam yar1m 
mllyon tonla mukayese edildigi 
takdirde gayet \ehimizdedir. 

Bu arada dil~man tjcaret gemi. 
lerinin tahribi eskisindcn daha 
§:ddetli devam etmektedir. • 

ÇDrçil sèizlerine §èiyle dcvam et. 
mi§tir: 

<Bütün bunlar, bana üm;t ~tL 
riyor ki, Almanya ''e ttalyanm s•
çen May1s aymdn Süveni ala .k. 
lanm sèivlcmekle ogünmeleri • (il.. 
de dahi tahakknlt etmem~i buh.:na. 
cakl;r. 

Muvaffakiyellrrimiz ~'imdiyc ka 
dar boklemekte hakh olduklar· ".'IL

z1 çoktan geçmistir.• 
ia~e vazlyetinden bahseden Çor. 

çil ~unlan sDykmi§tir: 
.Halk1mmn ia~esinin çok daral. 

d1gi ve tenevvü :tibarile de çok ek
sildig1 muhakkaktir. i~çilere çok 
muhtaç olduklan et g1dasm1 daha 
büyük bir payla vereb[lecegimizi 
ümit ediyorum. Büyük hac;rr:de 
g:da maddelerimizin kâfi me,·ou
c!u toplanm1§ttr. Bu stoklar 1939 
dakilerin iki mislidir. Bugday, 
mahsulü, Atlantik toplan\isma git. 

mede r.evvel tahmin ettigim kadar 
i;-i olmad1, fakat 1939 dak1nden 
yüzde e!U nisbetin<lc bir fazlahk 
verdi. 

Neticeler ne kadar memnun:yete 
~ayan olursa olsun, gayretlerim:z. 
ae kat'iyen eksiklik olmamast Iâ
z1mdu 

Bir kaç ay evvel maden kü?nürü 
ist1hsal ,~aziyetimizden endi~e du

yuyoràuk Maden kèimürü vaziyeti 

halen de endi~\erimizln mevzuu. 
nu te~kil etmeklè ise de ticaret ùa. 

iresi reisi ile, maden umumî kali. 
binin gayretleri sayesinde madcn 
kèimürü vaziy~ti bir kaç ay e\'\'el 
oldugundan çok daha fazla iyi bir 

durum alm1~ bulunmaktadtr. 

] = '5 L QIU .., [ DAGARCIK ••• l 
7 z Wft --- . .... ~1 
Falihin Hegkeli 

Yazan: Osman Cemal KAYGILI 

Once T.opkap1 d!§tnda aç,J • 
11akla olan yeni meydana diki
lecegi soylenen bu heykclm, 
gazetelerdeki baz: mün~a -
lardan sonra Fatih meydanu.a 
dikilmesine karar \'erildigini ;-i
ne gazetelel'den ogrenyoruz. Fa. 
kat bu heykelin nereye dikilme
si daha uygun dü§cegine dair 
olan mübahasa ve münaka§a. 
lar henüz bitmi~ degildir, Ga . 
zeteler, hàlâ a\ d meseleden 
bahsettikleri gibi ag12dan ag1za 
da Topkap1 d~tna, Fatih mev
danma, Sultanahmede, Emini>
nüne dikilmelidir diyenli;r var. 
d1r. Dünkti vakit gazetPsinde i
se Hihmet Münir, boyle bir 
heykelin, me§hur bir meydana 
dikilmesi, on un, o me.) damn 
§Ohretinc baglarunas1 dcmek o. 

la~ag1n1 ileri sürerek heykel i 
çin yepyeni bir me;·dan aç1lma. 
sm1 soylüyordu. Geçcnlerde ay
ni mesele için, fikrini sormu~ 
oldugum me§hur tarihçimi• 
Mükrimin Halil, heykel iç:n en 
uygun yer olarak Ayascfya 1 a. 
mammm yanm1 gosier') ortl u. 

Halbuki Fatihin rc~ .<eL için 
en uygun sô:<ü vaklil<> Abdul -
hak Hâmid sèiylem1stir-
Her kol!1l5inde derin nân11baka 

n1edar1n 
i}ayestedir denibe âlem senin 

f )fezàrin 
Mezar ta~lari, kilâbekr eski 

zamanlarm bir nc\'Î heykelleri 
oldugu için Hâmidm bu beyti, 
Fatihin heykeli 1çm seç1lecck 
yeri en kestirme, fa1<at en §Ü • 
mullü olarak ifade et r.i{tir. 

lngiliz Krah bir 
natuk soyledi 

Günün tenkitleri 
(Ba> tara!1 1 inci sayfad•) 

har1plerini ogmil§ ve §êi.1 Ie devam 
etmbjllr: 

·Büyük Sovyetler Birligini mLl
tefik s1fatile samimivetle selân:..i.. 
rim. Sovyetler Birhg1 ordularu •. n 
kahr::rr.::inca J'!'._ 0Jkavemct1 en d~ -
rin hayranlig1rr.1 kazanm1ihr .• 

Moskova konieransm:n çok te:.. 
min ~d;ci ne~icelcrindcn bah", . 
den kral ~ôyle demi~tlr: 

.Britanya irr.paratorlugu, Arre • 
rika Birle§ik Devlettcrile i§birh~i 
hatnde, mü~terek dü~::rana k~~1 
So\'yctler Bir:igine her mumktin 
olan ,·ard1m1 yapmaktadtr.• 

Kr;!, bu münasebetlerin s1k •. · 
g;ni belirtmek için Çôrçil • Ruz -
yeJt mülâkatm1 ve At~antik be -
yannan1esinin imzasn11 m~sal ge -
tirmi~ ve §Û~•le devan: etmi~tir: 

•Kendisi ile luyrr.etli bir ittifak 
muahedem olan Türkiye ile mü - , 
nasebetlerim, saglam suret!<> iti • 
mada ,.e dq.;tulga dayarunakta 
berdevamdir. 

Orta§arktaki kuvvetlerin vazi -
yeti pek çok takviye edilmi§tir. 

Dogu Afrikada dü~manm, say1ca 
üstünlügüne ragmen, Eritre ve 
Habe~istandakf dag ~ihkâmlarlr.
dan sokülüp at1lmas1, imba <!di! -
mesi \•eya esir almrr.ast, kuman • 
danlarm meharetini \'e Büyük 
Britanvanm bir çok k1s1mlarm 

(Bastarlt1 1 inc ssyfad.l) 
rin ve geni§ bir bo~htgamuzu 

doldurdu: •Sular1mmn mab • 
sulleri adh giizcl ve fa)·dah bir 
e>er ne§retti. •Bahk, bahkç1ltk, 
sünger, süogercilik ve bunlarm 
gidaî ve iktisadî k1ymctleri•ni 
anlatan bu eseri oku1nak ve o -
kutm•yi va!ife felâkki etmeli. 
)'ÎZ. 

Türkiyenin su nlahsulleri \'B 

bunlar1n ikt1sadi 1ne,·kiini, ha
l1klar1n tennsü1ünü, gOllerin1iz 
ve tatlt sulanmm, bahk avla • 
ma tarzi »e \'as1florm1, bahk -
lar1n muhaCaza ve inlalât1111, 
bahk yumurtalarm1. bahklar • 
dan istibsal edilen digre mliltim 
maddeleri, bahklarm tihbi ha • 
k1n1dan hususiyetlcrini, ,.ita .. 
n1inlcrini, süngerc;1ig1 c.;afâhi . 
yctle tath tath anfatan ve us • 
telik lialtk yemeklcrini tarife -
den bu eser ruuhakknk ki, res • 
mi ve hususî ber kütûphnnedc 
bulunmast ~art de~rrli bir e . 
serdir. 

Gerek l\Iaarif Vekilli~i, gerck 
Parti bu degerli csc 17 müellifi. 
ni tc~\·ik \'e takdir için ne yap -

rnak lâz1m•a elbdlc yapacal:. 
tir. t smail Ô2kuln takd ir hu ' •I
d a }"iirüyecek l<'ri de tt .. ,·ik ola _ 
cakhr ki, bu çok ~·erindo n ) a
rarlt bir te§\·iktir. 

I 

dan gelen kuvvet!erin m~taneti • bolgelerdeki toprakla1.:m rr.üd,1 

ni isbat eder.. faa ~den kun·etleri art:rn lK _ 

Kra!, Britanya hava kuvvetle - rek.mi§tir. Kanada ve Avustral) a 
rinin dü§man topraklarma yapt1. ve Yeni Zelanda bas,·ek1lleri' n 
g1 akmlarm çoklu/tundan ve dü§· ingiltereyi ziynretletindcn \'C Bli· 
mam tayyare te~killerinin çogunu 1 le§ik Kralhk naztrlaril<' gi:irli~me . 
babda birakrr.aii,a mecbur eden lerinden büvûk meCl""!Uniret du\ • 
Britanya hava kU\-vel<rinin cür • mll§'ur. M1~1rda cencp Afrikasr 
etli hücumlarmdan bahsetmi~tir. \)a~vekili ile mühim müzaker : 

Hitlerin hiç h~una gitmiyecek 
bir §ey varsa o da bu haklkatler:n 
izah1d1r. Hitler ve rejiminin en 
büyük cndi~i. bizim uzun bir 
muharebe)"Î kar~11tyabilecek vaz:. 
eyette oldugumuzun isba! edilmi§ 

olmas1 ve bizi açliga mahkûm e. 
cierek maglüp edebilmesi ümidinin 

akamete ugramas1d1r. Hess'in, ua. -
m1zda bulundugu günlerde aman 

zaman agzmdan ;.oaçird1g1 muhtelif 
d~nceler vard1r. Hitlerin, bizi 
:stilâdan ziyade açhga mahkùmi. 

yetle teslime mecbur etmek istedi. 

Kra! §Dyle dernCI" etr•i t.r: yap1lm1§tir. Bu ~ahsî tem3 :..ir 
•Uzaksark \"aziyetindeki inki - harb'n idamesi bah,.:inde nazmJr 

§af hükûmetin stk1 ve devamh rFk- için çok büyük bir kn•rr.et1 ha1 . 
katini üzerinde tutmaktadir Bu dir 

Bütiin Tiirkre filmlerin has1làt rekoru kmld1 ... 

T- A K S i M Si nemas1~da 
Ciban~ümul sinema romanlarmm serefraz1 •DElllRHA :-OE 

MÜDÜRÜ• ndc n adapte edileu 

cin nastl bir tehlike teskil ettigini bir zamanda ku,-vetli Bol~Yik re.. a, cur eth b·r h'.icum sayesinde, ' 
hi bir zaman kend1 uzerlerinde jimi tarafmdan haksiz yere iki de. Sovyet müdafaa hatlarmdan ba21. Londra, 12 (A.P •. ) - Moskovanm 
:~crübe etmem~Ierdir. fa silâhlt tecavüze u~ami§ ye ne lanm yarmt§lardir takriben 100 kilometre cenup bah. 

gi kadar açik bir vakla olamaz. Bu 
bapta, 1941 senesine ait ümitlerin 
kmld1gi si:iylenebilir. Bu ha!, Hit. 
lerin cesaretini elde edinœ ba§3-

§3gi olarak derhal bizi doÇudan 
dogruya istilâ etmek için taarruza 

geçmesi lüzumuna artbrmaktadir. 

KADIN KALBi 
(Türkçe sozlü - Arapça f&rk1h) 

Fin notas1, bundan sonra. Fin. Amerika ne de ba~ka herhang. bir • M~b~birin bu haberden ç1kard1. S•nda Moloyaro!avets kesiminde 
lanàiyanm 1939/1940 Fin harbi memleket, ne bèiyle bir tecavüze g1 hu,kum, Lent~~rad için ya~1\a~ P.us hatlanm yarmak üziere Al. 
~snasinda Amer:kadan ald1g1 mü- mâni olabilm~ r.e de bir d.aha te- ~~rp1,man~n ka: 1 safhasma g;rd1. manlar taralmdan yap1lan yeni 
!1im maddi yardim1 ve Amerikan kerrür etmemesi için garantiler gt merkezmded1r. bir te~ebbüsü piiskürtmü§lerd'r. 

ll1illelinin dostlugu ve manevî yar. verebilmi§tiT. 
ci,n11 kar§1smda Fin milletinm Flnlandiya, biiyük Amerikan mil 
liikra~ n1 brlirlniekte ve ~oyle de. 
1·am etmektedtr: 

letinin anlay1§ zihniyeti gosterece. 
gi ve küçük bir millete de ya§amak 

Fin hükûmeti, Sovyctler Birligi ve kendisini müdafaa etmek hak
:Je h~!anan harbe, tehlike orta. kim verecegi üm'dindtdir. 
oa. k:ildmld1~1 ve devamlt bir 

d 
Fin no!a.:;1, son k1smmda, Flin 

emn yct için gar~ntiler ,·ücu e g, . • 
t r1ldi~1 zaman n has-ct vermek ar. hareket serbestis1nin ve hatlà Fin 
<usurdadir. · !st:klâlinin Almanlar tarafmdan 

2 _ Fin !n.kûmet. su citi.ct: ha. .chdit edi.ldigi hakkmda 27 ilkteji
t1rlatriak iskr k; 193911940 harbl r·~ tanhh Amerikan .muh!Iras1 11.e 
•sn b'\ fi 1 f d a· Ner raporlarda blldmlen Ameri. as1rc1 i ara ar ara in an f ·o ..... b h. 
Sl)·;yctler Birliiii'e ya.P'llan sulh kan gèiril§unu a 1s mevzuu et. 
t vas:utlan, Sovy.etler BirHginin mekte ve §i:iyle demektedir: 
l:'tn.• ndivaya Kar; hücumlarrno Finlandiya, Almanya tarafmdan 
d•,·a. e!mesine mâni te~kil eyle. Lüyle bir tehlikc tehdid.i altmda 
lllemi§ti. bulundugunu zannettirecek hiç bir 

Fin notas1, 3 !"Umaralt f1krasm.. sebebe malik delfildir. Finlandiya, 
~a, Fmtandiyam~ Va§ington elçi. :rk birligi alhnda ve as1rhk halk
. Amerikan Haricive Naz1r et, ~imal demokrasisi csast çinde 
~Uav• ni Summer Welle~ arasmda kendi i~lerini bizzat kendi.•i rallet
b A.g_ >los ta yap1!an gôrü~meyi mck azusundad:r ve Fin la 1diya. 

1 
ah1s tnV'!!zuu etmekte ve ~oyle nm 1rk birligi ve demokras:si, son 
•mek•et11r: y1llarin mücadelelerinde 'l'e vata. 
Su .. -s[ . goru§me ema»mda, Fin elçi. n:n müdafaasmda devamlt kuvvet 

~ nin •Sovyetler Birligi hükûmeti olarak muva!Cakiyetle imlih~ndan 
o:i, Fin!andtva ile yeni bir sulh geçmijlir. 

~ Harp vazüyetl 1 

Azak denizi hir Alman 
golü h a li ne g el d i 

(Bq tarait 1 incl aayfada) l larm cline gcçmesi beklenebilir. 
Kirtmdaki vaz!yete gelince Al. l Kerç bogazmm Kmmdaki sahil 

man ve Rumen k1t'alarmm §idl. 
1 
kisimlari Almar.larm eline geçti. 

ci.etli taktp muharebelerindcn son. 'gine gürc, Arlik Sovyet donanma. 
ra Kerç §ehrinin cenup k1y1S1na • smm Azak doniz'nde faaliyet 
vard1klan Alman tebliginde bil. gostermesine imkân kalmamt~lir. 
Clirildiginc gore,! 'vastopol ve Kerç Azak nenizinin b;r Alman golü ha. 
~ehirleri müstesna olmak üzere i ne .qdd1~' kabul edilebilir. 
·t't.ün Kmmm '§gal edildigi anla. Lenmgradda Sovyetlerin Alman 
§llmaktadir. Sivastopol eV\'elden 1 muhasarn'tm yarmak için ycm te. 
tahkim edilm.§ b1r ~ehir ve bir de- sebbüslerde bulunduklan haber ve 
niz üssü olduguna gore Odcsa gi. riliyor. S1k s1k tekrarlanan bu te. 
bi bir müddet mukavemel etmesi ~ebbüslerin hedPfi ,daha ziyade, 
heklenebilir. Fakat Kerç, c;\·velden Almanlarm buradan diger cephe. 
tahkim edilmi§ olmad1gmden iere kU\'Vet ayirmalarina mâni. ol. 
i;.zun müddet miidafaa edilebilme- mak maksad1 oidugu sezilmekte. 
si imkâns1z gibidir. Bu itibarla dir. 
.Kerç fthrinin bugünlerdc Alman. * 

Bundan altt ay veyahut bir sene 
cvveline nisbetle daha kuvvetli ol. 

mam1za ragmen. tlkbah.rda \iava-
lar düzeldigi va.kit 1'ize kar§t yapr. 
lacak her türlii taarruza kar§I koy 

Büyük hayat roman i, a~k Ye izhrap destao 1~. 

Ïk1 gündenberi istabulun ber tara(10dan kO:tliiP aeh·n bic1tri;:e sinema 
me.rakhlannm ço,kun tezahüra•ina, surekli alk.Iilal'1na ma:ihar ohlll. 
Îki gilndenberi istanbulun her \aramemul içln !Qtren tam seans 

aaatlerlnde teorif olunm3sl rlca olunur. 

KU~ TÜY Ü NDEN -
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize v• b•m de 

mak <çin hcr tedbiri §imdiden tat. sihhatinize Bir Ku,11,a ya1hk 1 Llrad1r 
bik mevkiine koymahyiz. ~unu da faydahdlr. 
iyi bilmeliyiz ki, dü§man, hazirlik. Yashk, yoraanlan da pelt ucuzdur. Adres: Ï.lanbul ÇaJunakç1lar, Omer 

lanm yapmak için çok geni~ za. •'••••amlliBaiilioilgiîlîîuilKli111iïillÎTÎÎu~ylîll.irïiaîibÎÎrikaâi11ÎÎlllTileJlîeiîr~oÎÎn·il. ii23moii2i:1m•mm•1.I 
n'an bulmu~tur. Bu memlekde kar 
§1 bir taarruz yap1lacaksa, bunun, 

ctu•mamn mutat merhametsizce u. 11 arbiye Y edek Su b a y Okulundaki 
<uilerne ve aerin tetkikler mah- Sabnalma Komisyonundan: 
1ulü olarak en küçük teferrüatma ll••••••••••••i:::m•••••••a••••••.I 
tadar hesaplam1~ oldugunu da u. 
r.utmamahy1z.> 

Hükûmeti tenkit meselesine 
'emas eden Basvekil sunlan sov. 
lemi~tir: • · · · 

Parlâmel)>to ti?rakkilerimlze hiz 
vermek isterse Avam kamarasJ, 
Avrupada ba~ goskren yeni zu. 
lüm devrinin yik:lmas1 için mazide 
oldugu gibi sabir ve sükûnla ken. 
dine mevdu vazifeyi yapacak ve 
ehemmiyetli rolü oynayacakt.ir .. 

Paznrlikla 20 ton sadc yagt ahnacaktir. Evsat ve husu~l ~artJar1 komis
yonda gôrülebillr. Asidin ~zaml derecesi seltlzdir. Beher kilorunun muharn
meo bedeli 175 kuru>tur, Ihlllesi 17/2 nell.,nn/941 pazartesl gilnil saat a 
de yaptlacakttr. 'l'aliplern kat'! tem1oatlarile Harbiyede Yed•k Subay Oku. 
lunda komisyona müracaallan. (9854) 

15/11/941 cumartesl günü saat 11 de pazarW<la 3 tX>n Dl7arbalm sade 19• 
itt satin aboacalttlr. istekliler!n tekllf edecekleri flata g6re kal'l temlnatlarU. 
birlikte belli IÜJl vo natte FlDdlkltda utmalma "'°"1Îll'Dnuna gelmeierl. 

(9892) 
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Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlügünden Umum ·Müdürlügünden 

Degirmenler için 
kontrolor al1nacak 

Topkap1 Maltepe sahnalma komisyonundan 
1 - Îhaesi 10/11/941 pazartesi günti saat 9 da yap1lacak olan 2225000 

kilo oduna taliplerin verd'gi fiat komi~yonca yüksek gorùlmü~tür. Mezkûr 
odunun ikinci defa pazarhkla 1halesi 21/11/941 &ilh günü saat 9 a b1ralul

rroi~tir. 
2 - isteklilerin teminatlari1e mezkilr saatle Topkap1 :Mullcpesincleki 350 

nskeri posta satmalma komisyonuna mUraCflat etmeleri. (91191) 

[nhisarlar Umum Müdür!ügünden 

l - Fiat !ark: mutcahhide ait olmak uiere nümt..nesi 
adet i. S. F. 21 ûncir pazarh.k.ia ahnacakbr. 

mi.ci blnce ( 20) 

1 - Pazarhk 25 / XI1941 sali gunil saat 9,40 dn Kabata~ta 
tilnde mûte~ekkil allm krom1 yonunda yap1lacakt1r. 

Levaz1m ~ube. 

III - Nûmunc her gün ad1 geçen ~ubede giirülebilir. (9911) 

Emlâk ve Eytam Bankas1ndan 
1-

Esas No. Mcvki vc cinsl . ·- Mukadder k1ymetl 

507 

1140 

1745 

1998 

2332 

2467 

3191 

3194 

3927 

3933 

3993 

4008 

4063 

41811 

4333 

3186 

4244 

4248 

4255 

4273 

4285 

4287 

4289 

Çengelkoy, Kaldmmyolu sokajtl cski 43 yeni 43 numa 
rah 8477 mctrc mur<1bba1 tarla. 

339.- Lira 

&>y.c1kiiy - Emirgân csk! maslak, yeni Baglar toka_ 
g1 esld yeni 2 numarah tah.mlnen 9190 metre murab-
ba1 tarlanui 1/2 hlssesl. 

567.-

Sanyer - Düyükdcre, BUlbül sokag1 eski 2 yeni 2/ I 7829.
numarah 696 metre murabba1 üç tonoz oday1 mti~tc-
temil arsa. 
Kuzguncuk, D~re!mn1 ve icadiye caddeslnde esk! 1114 -
43, 45, 47, yeni 30, 47 n.1marali tahm!nen 110 metre 
murabba1 altmda dükktiru olan evin· 6/16 hisses!. 
Cengclkoy Ktùeli mahal!es!, Kuleli caddesi eski 51 
yeni 76, taj 40 numarah 195.35 l!lctre murabba1 ma_ 
~azanm 21/40 hissesi. 

614.-

529.-Ycnikiiy - Ayanikola mahallesi, bcrber Yanko soka
ii eski 9, yeni 15 numarah 58 metre murabbal evln 
8/12 hisses!. 
Yenikoy Panalye mahallesl eski Kakavya, yen! Ka- 1134.-
kule sokag1 eski 13, yeni 31 numarah tahmlncn 378 
metre murabba1 arsa. 
Yenlkoy, Ayan!kola mahallesi, Keresteci sokai:1 e.ski 
17, yenl 25 numarah tahmlnen 70 mctre murabba1 ar 

aa. 
Beykoz Pa§abahçe, Ayazma SOkag1 ~imdi Îskele cad_ 
desi eskl 25, yeni 5 numarah 258.50 metre murab
ba1 dükkân ve arsamn 4/5 hisses!. 
Büyükdere, cski Bay1r, yeni Gülmez sokag1 e·ki l 
mükerrer, yeni 31 numarah tahminen 34.50 metre 
murabba1 ev. 
Îstlnye, Mahmutçavu~ maha11esi, istinye caddesi eski 
19, 21 yeni 17 - 19 numarall tahm1nen 189 50 metre 
murabbu ev. 
Büyükdere, Ort.lk~u sokag1 eski 24 numarah tah
minen 137 mette murabba1 arsa. 
Yenikiiy, Pnnaiye mahallesl, K::kavya sokag1 eskl 
yeni 18 numarah Uihminen 245 metre murabba1 arsa. 
Tarabya, Dereiç1 sokag1 eski 41,43 numarah tahmi_ 
nen 312 metre murabbaI arsa. 
Beylerbeyi, eskl istavroz, yeni BUThaniye mahallesi 
Hal!t da sokag1 eski 2 mükerrer, yeni 8 numarali 
372.31 metre murabba1 babçeli harap ey. 

- 2 -
Beyotlunda Kalyoncu Kullugu mahallesi, Akkfi:az 
sokagmda esk1 43, yeni 45, patta 18, ada 447, parsel 
28 numarah 25 metre murabba1 ev. 
Heybeliada, Cig.t ve Komürcü ç1kmaZ1 sokaklarinda 
13, 15, 17 ve 3 mükerrer, pafta 12, ada 59, parsel 16 
numarah 581.50 metre murabba1 arsa. 
Heybeliada, Dag arkast sokag1 eski 6, yeni 28, tai 28, 
pa!ta 16, ada 7:i, parscl 4 numarall 67 metre murab
ba1 araltkJ. olan ah0ap ev. 
Heybel!ada, ismet Înêinù ve Bahdye hamam soknk
larmda eski 77, yen1 31, taj 31, patta 15 ada 69 par_ 
sel 4 numaral1 347 metre murabba1 bahçcli ah~ap 
evln 4/48 h~esl. · 

210.-

2068.-

311.-

948.-

137.-

245.-

150.-

137.-

1650.-

201.-

570.-

244.-

Bùyükada, Maden mahalles!, Salt:anc sokag1 eski 1219.-
51, yeni 8, pafta 32, ada 222, pan;~! 41 numarall 
1741 metre murabba1 arsa. 
Büyükad.i, K .. ran!ll mahal!esi, Fi~ekh;;ne sokag1 es
ki 4, mükerrer, yeni 9, ada 204, parscl 8 numaral.J 160 
metre murabba1 arsamn 1/2 hisscsi. 
Bilyükada, Nizam mahallesi, Nizam Eokag1 eskl 50, 
pafta 51, ada 165, panel 20 numarall 1858 metre 
murabba1 arsan1n 46/96 hlsse i. 
Büyükada, l\Iaden mahallesl, Yücetepe soka~1 cski 
1, pa!ta 56, aùa 206, parsel 5 numar::ll 2093.75 met. 

240.-

623.-

673.-

• 

c 

c 

c 

• 

c 

c 

• 

c 

c 

• 

.c 

• 

• 
c 

• 
c 

c 

• 
re murabba1 bahçeli harap kahve. 

Yukanùa adrcsi ve tafsl!âtlan yazih gayrlmenkullerden (l) numara al
tind.i gustetilenlerin lt-al!'si umum müdür 'iigün tasvibine arzeallccek (2) nu_ 
mara altmda gëtter1!enler 1sc §ube sat~ kornyonu tara!mdan pe~in para ile 
Vl' :u:ik arthrma usullle sati!acaktir. 

ihale 24/11/941 pazartesi g!inü saai ondr.d1r, .l\1üznyedcye 1§tirak cdccek
lt'rin mükadder klyr etin yUzde onu nlsbetindc t m nat yattrrralar1 lâzim
drr. Sct11 esnasrnda \"erilen hedel mulrndder k1ymeti geçt!gi takdlrde temi-

11at ;ikçesl derhal arttmlm1yarak ihnle kim!n l; c!esine icra edilirse teminat 
akçesi ana lkmal ettirilecektlr. 

isteklilerln pty akçesi, nüfus tezkeresi ve üç Jota !otogn1!la birlikte 
§ubemiz eir..lliJ< scrvlsme mun1c;1< tlan. (906 • 9899) 

~ef 

Ba$, di$, nezle, grip, romatizma 

ve ~ef muavini 
Al1nacak 

Merkez. te§kilàtumzda açllt (170) vc (140) lira ayhklt fel vc ~d 
muavinliklerine yüksek mektep mezunlarmdan 3656 ve 3659 sn;-11! ba
rem kanunlanna tabi idarc ve müesseselerde (3) y1I vc daha ziy•><IC hlz
metl olup haklarmda iyi referans nlabilecekler imtihans1z tayin edi
lecel<lerdir. 

Ne v ralji, K1r1khk ve Bütün Agrilar1n1z1 D cr ha 1 Kescr 
lcabinda günde 3 kQfe almabilir. He: yerde Pullu hutulara iarrula iateyiniz. 

Ba vazifelere ahnacaklann ücreUeri yukandaki hr.dle1·i geçmcmek 
$artile 3659 say1h barem knnunu hükümlerine g0re hesap edilecektir. 
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Müracaat edeceklerin: 

1 - Filî askerlik hizmctin! yr.pn~ olmalan veya halen askerliklc 
ll!$igi bulunmamalar1. AD L I YE 

kuridorlar1nda 

Zayi: Üsküdar nüfusundan ald1-
g1m nüfus cüzdanim1, askerlik ter
his tezkeremi ve arabac1hk ehliye
timi zayi cttim. Yenisini alacag1m
dan cskisinin hükmü yoktur. 
Üsküdar Tckkckuyu Hamam so. 

No. 4 Hasan oglu Ahmet 324 

ZAYÎ ÏKA~ET VESÏKASI 
Emniyet müdürlügünden ald1g1m i

kamet veslkam1 8/11/941 tarihinde 
Taksim sinemasmda kaybettim. Yeni. 
sini ç1kartacag1mdan zaylin hükmü 
yoktur. 

Yugoslavya tabaasmdan 
Janet Skufi 

R ALCO 

lsvlçrenln PRESiZYON sa~t1 

Oakik Zarif 

HER VERDE ARA YINIZ} 

ZAYÎ - 3828 sicil numarah araba
rJhk ehl!yetnamemi kaybettim. Yenjsi_ 
ni ç1karaca;ltrr.dan zayiin hükmü yok
tur. 

ibrahim Süleyman 

13 SQ, 'TE!)RÎN PER!jEMBE 
7.30 Program, saat ayan. 7.33 Hafi! 

program. 7.45 Ajans haberleri. 8.00 Ha
fi! program. 8.15 F.vin 5aatl. 8.30 Hafil 
program. 

12.30 Program :;aat ayan. 12.33 Pcs
rev ve eaz sema!Jeri. 12.45 Ajans ha_ 

berlerl. 13.00 Sark1 ve türküler. 13.30 
Kar~1k program. 

18.00 Program, tant ayar1 . 18.30 Dans 
müzigi. 18.30 Geçit program1. 10.00 Ko

nu~ma. 19.15 D:ins müzi~i. 19.30 Saat 
ayan, Ajans haoerleri. 19.45 Yurttan 
tesler. 20.15 Raclyo gazctesi. 20.45 Rast 
m11kammdun 1ïark1lar. 21.00 ZirRat tak
~·iml, ll.1.10 Tü~çe film §~rk1lar. 21.30 
Kon~ma 21.45 Hadyo senronl orkes
tras1. 22.30 Saat :iyan, Ajans habcrlerl. 
22.45 Dans mû~. 22.!i5 Knpan1§. 

Sahibi: E. 1 Z Z 'E T. Ne~riyat 
~ ,rektèirü: Cevdet Karabilgin. 
Bas1lù1g1 yer: ·Son Telgraf. 

Katbaas1 

haricî askerî kitaah ilânlar1 

'Iaban \'e dingil demirleri verilmek suretlle 2000 adet çüt ath nakliye a-
1 

"abas1 Eabn almacaktlr. 250 arabadan a.~a~1 ohnamak ûzerc ayn ayn talip-1 
1ercdc ihale edillr. Beherinln tahmin fiah 150 lirad1r. ihalesi 21/11/941 l 
euma günü snat 15 de Ank~rada M. M. V. Satmalma komisyonunda pazar
llkla ynp1focakbr. 5artname ve nümunesi komisyonda gorülüF. Taliplerin 
tekliI cùccekkri nraba miktarma gore kanuni kat'i teminallaiite eblli vakit_ 
te komisyonn gelmeleri. (1384 - 9886) • Ank.arada Be$ .idet baraka pazarhk.la in$a ettirilecektir. Hepsinin ke~I! be
deli 15,190 lira 30 kuru$tur. Kc~it eVTak1 76 kurù~a komisyoudan ahmr. Ta
llplerin 17/11/941 pazartesi günü saat 16 da Ankarada M. M. V. Satmalma 
komisyonuna 2278 !lm 55 kuru§ kat'i temlnatlarile mürecaatl:m. 

(1380 _ 9e882) 

* A$atJda yazih on üç kalem kuru sogan pazarllkla s;ibn almacakhr Ta-
liplerin 27/11/941 per9embe gùnü saat 15 de K1rklareh mel'kez K. binasmda
ki askerl ~atmalma komisyonuna % 15 1emlnatlarile gelmeleri. 
Miktan Miktan Miktan 

kilo 
15,420 
24,800 

3,820 
10,3-10 

9,320 

ÎSTANBUL 

Ke;f Bedeli 
3S58,50 

3234,16 

ilk •remi. 
266,88 

243,00 

kilo 
15,000 

11,420 
18,720 
26,060 

ç 

BELEDIYESI 

(1392 - 9921) 

kilo 
9,320 

10,340 
16,620 

7,940 

ILÂNLARt] 

Büyükderede Sanyer belediye tahakkuk ~ubcsi b1-
nas1n1n tantiri. 
Fatihte K1rmastl rnahalleslndc tabhane medresesi-
nin tam;ri. 

Ke~i! bede1leri ile Uk teminat miktarlan yukanda y;1z1h i~ler ayn ayrl 
aç1k eksiltmeye konulmu$tur. Sartnameleri Zab1t vc Muamelât Müdürlügü 
kalcmlnde gtirülebilir. ihale 20/ll/9Hper~embe günü saat 14 de Daim!. En_ 
cümende yap1lncakt1r. Taliplerin llk temlnat makbuz veya mektuplari, ihale 
tarihinden üç gün evveJ (tabhane medresesini11 tamiri !çin Vllàyet Na!ia ve 
diger i§ için belediyc Fen i§leri Müdürltigline) miiracaatla _ alacaklan fenni 1 
ehliyct ve 941 y1hna ait ticaret odas1 vesikalarile !hale gtinti muayyen saat-
te Dahnî Encümende bulunmalar1. (9633) 

2 - Mezun olduldan yüksek mektep §ahadetname as1l vcya tasdikli su
retini lbraz etmelerl. 

3 - Çall~malanna mânl fena halleri bulun.mad1gm1 tevsik eyle
melerl. 

4 - S1hhi durumlarimn mü.•::it oldui,'Una dair Ofis doktorundan rll
por almalari. 

5 - Ya§larmm (40) dan yukarl bulunmamas1 lâ21md1r. 
•Hububat ve un i$lerinin teknigi.ne vakif olarlarla ecncbi dilini hak

kile bilenler tercih. olunur.> 
isteklilerin aran1lan veslkalarla Thine! te§rin on sekinnc kadar An

karada umum müdürlük z.at l§lcri müdürlügline bizzat vcya y;1z1 ile 
müracaat etmel.eri. (8239) (9816} 

Istanbul Defterdar llg1ndan : 
Be~ikta~ Kaymakamhk binasmln çatl k1smlnda yaptmlaC3k (22.053,18) 

lirn ke~lfli tadllàt ve tamirat i~l; kapah zarl usulile eksiltmeye ç1ka11lrni~t1r· 
ihalc 3/12/941 çar§ambt\ günü saat 15 de Millî Emlâk Müdürlüt,iind6 

toplanacak olan komlsyonda yap1lacaklir. Muvakkat temlnat (1653) lira (99) 
kuru~tur. 

Mukavele, elœlltme, baymd1rhk i~leri genel, h;isusi vc rem,! ~rtnarne• 

leri prnjc ke~ir hulâi,asile buna müteferri diger evrak Mill! Emlllk ictare
sinde gürûlebillr. 

Îstcklilerin tckll! mcktuplanm ve en az bir taahhütte l:u i~e ben;i;ec 
(15000) lirallk i~ yaptiklarma dair ldarelerinden alm1~ c.lduklar vesaikS 
müstcnlden Îstanbul Vilâyct:ne müracaatla eksiltme ta1·ihinrlcn - rc~m1 tnt>l 
gùnlrri hariç - üç i;ün evw: ahn'lll~ ehliyet ve 941 y1fJn1 ~:t t!1•JrCt otl,1S1 

veslkasm1 ve mU1mkku: tem;nat m&.kouzunu 2490 No. lu J,a11unun t.lnf11U 
daircsrnde hazirlanm1~ kapah zarr denmunda ihale gü1,u saot H e kad«1 

komisyon reisligine makbuz mukabllindc tevdi etmeleri muktczidir. (9710) 

Biletçi ve Vatman Al1nacak 
Tramvay ve Tünel 

müdürlügünden 
Istanbul Elektrik, 

Î§letmeleri umum 
Îdaremize biletçi ve vatman ahnacakt1r. Kabul ~eraiti: 
1 - Tamuss1hha olup askerlikle alâkasl bulunmiyacak. 
- Boyu 1,65 den a§ag1 ve ya'I 35 den yukar1 olm:iyacak, 

3 - Okur, yazar oiacak ve hesap b!lecektir. istekliler!n Galalada, Til 
nelin nrkasmda kâin Tramvay hareket dairesfoe müracaatlan. (9926) 

iSTANBUL BELEDÏ Y ESÎN·DEN: 
:Mahallesl Sokag1 K. No. Cinsi 

Arpaemini . Kürkçüba~J 
Beyaz1t ag. Topkap1 
Fatmasultan. Çayir Mey. 
Merkcz efen. Bey. bey· 

27 Kulübe 
205 Arsa 
51 
14 

« 
c 

M.MU 

20 
200 

25 

Kiymeti 

80.00 
400.00 
12.50 

irad1 Nisbet 
27.00 %12 

%5 
%5 
%5 

Vcrgisi 
2.59 

40 
200 

06 

itibar senesi 
939 Ziya 
941 Lllt1i 
941 
941 

ismi 
Ziya 
Lût!l 
Recep 
Dlmitt. 

Ïhbarnamc No. 
4/39 
4/16 
4/18 
4/45 

ara yolu 
c Takkeci camii 14 c 120 120 OO %5 60 940/2 Nobar 4/?.5 
c Îlyazzade camli 29 • 110 110.00 %5 55 940/2 Mahmut Cemal 4/S2 
c Mevlevihane Tek 8 c 70 70.00 35 35 941 izmari 4/29 
c c 3 • 80 80.00 %5 40 941 Tutirati 4/30 

Nevbahar Münû!pa§a 39 « 50 50.00 %5 25 941 Haklme 4/28 
• Samipa§a 9 c 120 360.00 %5 1.80 941 Fatma 4/8 

Scyit. Omer Ha1ndul. supi 69 c 45 45.00 %5 23 941 Mühibe 5/6 
« « 6/1 « 75 75.00 %5 38 941 Arif 5/5 
c Emrullah cfend! 54 « 70 52.50 %5 26 941 Seyide 4/42 

Uzun Yusuf Yayla 71-73 .Al'sa 150 75.00 %5 17 941 M;ikbule 4/33 
Deniz abdal Zlya Giikalp 40 « 100 100.00 %5 50 941 Eyüp 4/44 
Ordck Kasap Llitftipa~a 1 « 351-48 702.96 %5 3.51 936 Bahaddin. 2/45 
Mcrkez e!cndi Tekkeclca 12 « 100 50.00 %5 25 940/2 Osman 2/40 

Fatih kazas1 dah.ilinde $ehremini bdediye tahakkuk $Ubesi çevresinde 940 senesinde y apllan yoklamada yap1ld1i:I ve y1k1ld1b giirülen yuka• 
rida mahalle ~okak ve kop1 numaral~n yaz1h bina ve arsalara tâdilât komisyonunca konulan irat ve k1ymetlerl gosterlr ihbamameler sahipler!nin lka. 
metlerJ. meçhul bulundu~ndan t.eblig edilcmedigi c!hetle 3692 numarall kanunun 10 uncu maddesi hükmüne tev1ikan teblig makamlna ka!m olmak ilzere 
ilàn olunur. Îtiraz müdàeti ilâni tnkip eden giinden itlbaren otuz gùndür. (9931) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankos18ikincite,rin1941 Vaziyeti 

A k t 1 f p •• 1 t 

Kasa: 
LÏRA 

Altm: Safi Kilogram 72.60-l.628 102.124.217.77 
Banknot .. . . . . ... . . . • ... · · 12.060.674.-

Ufakhk ..•...............•.. ··· 545.305.33 

Dabildeki Muhabirlcr: 
Ttirk Liran ............ ··· ··· 

Hariçteki Muhabir ler: 
• Alhn: Safi Kilogram 8.026,794 

Altma tahvili kabil serbest dovlzler • 
Diger doviûer ve Borçlu kliring 
bakiyeleri ............... ··· · ·· ··· 

Razine Tahvilleri: 

375.038.06 

11.290.314.39 

51.433.957.45 

Deruhte ed1lcn evr:ik1 nakdiyc 
kaqµl1g1 ... ... . .. ... ... ... ... ·: ··· 158.748.563.
Kanui.un 6 - 8 !nci inaddelennc 
tevfikan ha;iJnc tara!mdan vâki 
ted!yat ... . .. . .. . .• . .........• ··· 21.764.266.-

Scnedot Cüzdam: 
Tic:iri Senctlcr .....• · ;· ...... •·· •·• 287 822.891.39 

Esham vc tahvilât cüzdam: 
(Deruhte edi!C'n cvi-ak1 nak-

A - (diyenin kn1·~ 1J:g1 esbain ve 
tahvllât (itibarl k1ymt!tle) ... ··· ··· 
B - Serbest esham ve tahvilàt · ·· ••• 

Avnnslàr: 

45.725.541.93 
8.928.943.46 

Alhn vr· diiviz üzcrlne avans ··· ··· ··• 3.414.17 
T::h\'ilf1t iiz<:rinc avans ...... ··· ··· 7.319.562.93 
Haz1neyc klsa vadcli a vans ........ . 
Jlaz:neyc ~850 No. ln Kenuna gore 
a\•1bn altUJ kar~11l~1 a vans ... • .. 167 .500.000.-

Hisscdnrhlr 
Muhtclif .. 

YEKÛN 

Li"RA 

114.730.197.10 

375 038.06 

62.724.271.84 

136.984.297.-

287.822.891.39 

54 654.485.39 

174.822.977 10 

4.500.000.-
11.186.464 .56 

,_ 
847.800 622.44 

Sermaye: 
lhtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkalâde .. , ... 
Hususî ................. . .. . ........ . 

Tcdavüldeki Banknotlar1: 
Deruhte edilen evrak1 nakdiye ....•• 
Kanunun 6 - 8 lnci maddelerlne 
tevflkan b.azine tara!mdan vâkl 
tediyat ........................... "' 
Deruhte edilen evraln nakdiye 
bakiye~i ......................... .. 
Kal"!jlhg1 tamamen altm olarak 
ilâveten tedavüle vazed!len ........ • 
Reeskont mukabili 1lâveten teda-
vüle \'azedilen .............. · ··· ··· 
Hazlncye yaphan altm kar~1hkh 
avans mulrnblli 3!:02 No. ll kanun 
mucibmce ilâveten t.cdavüle vaze-
dilen ....................... . 

MEVDUA T 
Türk Liras! .................... • ··• 
Altm: Sa!! Kilogram 
3850 No. lu kanuna gore na:dneyc 
aç1alr avans mukabill tevd' olu
nan altmlar: 
sati K!logram 55.541,930 

Diiviz Taabbüdah: 
Altrna tahvill kabil dov;zler ........ . 
Diger düvizler ve afocakh Kliring 
bakiy<'leri .. . ... ..• . ....•••. 

Muhteilf • • 

Lir& 

7.822.019.15 
6.000.000.--

158.748.563.-

21.764.266.-

136.984.297 .-

17.000.000.-

250.000.000.-

107.500.000.-

73.311 .9&8.98 
I.233.782.03 

78.124.167 .90 

28 09f544.57 

1 '.l'cmmuz 1938 tarihinden itibaren iskonto h addi % 4 Alta ü.tv.h.< anar f[f 3 

LlllA 

15.000.000.-

13.822.019.15 

511484.297.-

74.545.751 01 

78.124.167.90 

28.0~3.544 57 

126.730.842.81 

: .... ---
847.800.6~~'.~ __ ._,,,,, 


