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Atlantik mey
dan muharebesi 

Almanlarm, aon ne,reltik
leri Birincilefl'În ayma ait 
zayiat niabeti 441 bïn ton 
dur; deniz;alt1 harbïnin 
1iddetlendiji 1941 Nisa
nindan beri geçen alti ay 
içinde, gemi zayiat1, ted· 
ricen üçte bir nisbetinde 
dü1mü1tür. 

YCU411l: Abidin DAVER 

Istanbul f?ehir Meclisi, 1 Te§rini sani Cumartesi günkü içtimalllda, 
Taksimde in§a olunacak IÎni:inü gezgisine) Millî $ef lni:inünün bir 
heykelinin dikilmesini mütteiikanve alln§larla .kabul etmi§tl. Mecli
sin bu karari Vali ve Bclediye Reisi taraimdan Millî ~ef lnonüne 
bildirilmi§ ve Reisi Cümhurumuz Vali Lûtfi Klrdara a§agtdaki ce· 
vab1 géindermi§lerdir. 

Doktor Lûtfi Kmlar :Vali ve Belediye Beisi 

ISTANBUL' . 
Istanbul Belediyesinin iyi yürekli duygularIDa çok tt§ÙkÜr ed.e • 

rim. Belediy~nin kararllll sevglsinin bir i~reti olarak abyonun. 
INôNÜ 

AMERIKA'DA 

Bitarafl1k 
kanunu 

---•1---
Kanunun tadili 

~ cephesin4en resimler: lki Almaii 11.eferi Ll!l2iqrad ëinlerindeld 
bir kaaabaya gîriyor 

alperlerde, ve bir AJman kola 

1 _I Harp V azlyetl ~ 
!Alman büyük elçiligii _ . 1-
Hariciye Vekilligine Almanlar Merkez ve 
$ifahi Cenupta ilerliyorlar 

bir nota • d • Almanlann Moskova üzerine taze kuvvetlerle 
V e r 1 büyük bir taarruz haz1rlad1klari anla§1hyor 

Bu notada 
lunmakta devam ediyor. Bu cepbe. 

ye Almanlar tarafmdan yeniden 
mühim miktarda tank ve motorlü 

Almanlar BJ~lr!œk 

KIRIM A 
Feodosia 
zaptedildi 

• 
~IMALDE --

Finler Koivisto 
yu i~gâl etti 

• 
.......... -• Rus •• ....,_,.....,.. ....... 
donanm. as1nda ni 
üç harp gemisi. 
· • batt1 •~..J 
Berhn 4 (A.A.) - Alman Umu

nû karargâh1mn tcbt 61ndc cz • 
cümle kaydedildigine gore, Alman 
ve Rumen k1t'alan Kmmda <lü5 • 
mam takibe devam etrnekled1r -
Ier. Karadenizde Feodosia lirram 
i§gal edilmi§tir. 

Leningrad kesiminde Sovyetlc • 

rin i.ki ç1k!§ te§ebbüsu akim k~l .. 
ml§hr. Dü§man Alman hatlanna 
varmadan ciddi zayiata ugrat1l • 
ml§hr. 

(Sono, Sa. 3 Sû. S) 

A
lmanya, §imdi, biri tarkta 
karada, Ruslara kar11, 0 • 
teki garpta, denizdc ingi

IU!ere kar§1 olmak üzere iki llü · 
Yük mrydan mubarebesine tu~ • 
ln~tur. Bo iki meydan moharebe· 
&inden birincisinde büyük muvaf
faltiyclltr elde ettigini, harunlari 
dabi gizlemiyorlar. Alman ordu · 
lar, bir buçuk milyon murabba ki. 
lolDclreden fazla arazi i~gal ettik-

bugün reye 
konacak Ruzveltin nutkunda 

Almanyay1 istihdaf! 
eden iddialar kat'i
~etle tekzip ediliyor 

C AJlK cephes:nde son vaziyet 

V resmî tebliglcre ve muhte. 
lif kaynaklardan alman haberlere 
gore §&yle hulâ•a edilebilir: 

k:t'alar gonderildigi ve Moskova. __ .,..._,.._,....,...,.. .......................... ...,......,...,...,..,., .... 

l• kars1 yap1lac::.k büyük bir haro- H a 11-fa k 5 
t~ sonra, timdi LeningT&d, Mos- Teklifin kabul edil 
ltova, Kaîkasya kapilanndadular. 

Rusya, geçen Büyük Barpte, m 8 Si m U h t 8m81 
dort yil içinde ugrad1g1 arazi za • Verilen haberlere gore, Amerika 
Jiahndan ful&Slna bu defa dort liyan meclisi bilarafhk kanunu. 
liuçok ayda ugTBm1~hr; Alman nun tadili hakkmdaki hük1lmetin 
kayuaklanna güre üç buçok mil • tekliiine ait müzakereleri bitlr • 
Jou csir vermi§, taarruz kudretini mi§tir. Hûkûmetin bu teklüi ya. 
heoien tamamile kaybchni§, mü • rin (bugün) re~e konacakhr. Va. 
dataa lmdreti de bay li lurilm1~hr. z:yete dair verilen ha ber ve talb. 

AlwauJarm prpta, lngi.lizlerle minlerc gi3ire teklifin Ü('te iki nis
)aptJk\ari, •Atlantik meydan mu- hct'nde blr eks"i)"etle kabul ed.i
harebesit diye arulan dcniz bar • le<:egi anla~1\maktad1r. (Ankara 
bine gelince, bu barp, 1939 Eylû • radyo gazetesi). 
liinden, yâni bu barbin birinci gü- ........................................... ., ......... ...., • ....,.,. ___ .,,.,, .. 
n ü nd en beri de v am etme k ted ir; fa· 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>'!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I• 

Rusyaya 
yard1m 

Kordel Hull 

AMERIKA 

Hariciye Naz1n 

KORDEL 
HUL 

Finlandiya'ya, harbi 
durdurmas1 için son 
bir ihtarda bulunmu1 

Ankara 4 (A.A.) - Alman Bü· 
yük Elçiligi, Hariciye Vekilligine 
&§ag1daki §iiaJû notay1 tevdi et -
~tir; 

Birle§ik Devletler Reisi, 28 llk
te§rin tarihli nutlrunda §U iddia • 

larda bulurun~tur: 
1 - Birle§ik Devletler bük(l • 

metinin elinde sanki Alman hükû
meti tarafmdan Almanyada basù
ml§ gizli bir harita mevcut bulu • 
nuyordu. Bahis mevzuu olan hari
ta, bir merkez ve cenup Amerika
s1 baritas1d1r. 

2 - Amerikan hükümetin;;,. e -
!inde sanki Alman hükûmeti ta • 
rabndan Almanyamn harbi ka -
zand1ktan sonra dünyadaki bütün 
dinleri ilga edecegi hakkmdaki 
plâm ihtiva eylemektedir. 

Bu h a b e r Katolik, protestan, islàm, Bu -
dist ve Y ahudi dinleri lâgvedile -

t k 
• d •1 • cek, kiliselerin servetleri müsa • e zip e 1 zgor dere olunacak, haç ve diger bütün 

Moskova cephlsinde Alman ta. 
arrutlan durakl~m•§ vaziyette bu. 

Londraya gôre 

Japon 
tehlikesi 
bliyiiyor 

Bir Alman-Japon 
plân1 tatbike konul· 
ma k ü z e r e i mi' ! .. 

• 
Japon matbuat1 
atef pü•kürüyor 
Londra, 4 (A.A.) - Gazeteler, bil

hassa Da1ly l\!ail ve Nevs Chronicle 

büyümekte olJ.n ja9on tehlike!lne ip.
n.·t ediyorlar. Bu gazeteler, tehdit al
bnda bulunan ilk noktalardan birinin 

(SG'1U, Sa. S Sü. 5) 

(8onu, Sa. S Sil. 4) 

Al man denizalhlari 

11 gemi 
bat1rd1 
Vapurlarin 
mecmuhacmi 
53 bin ton 

• 
Amerikada teca

v ü z e ugrad1 ---T ezahüratç1lar elçiyi 
domates ve yumurta 
yagmuruna tuttular 
Detroit 4 (A.A.) - -M ,.gan· 

Roy:er: 
Lord Halifaks, Detroit baw1s -

koposunun dairesmc girerken b~. 
ru;ç1 bir cemiyete mensup kad1n -

Jar taraimdan dü§manca te2a"ü -
rata maruz kalm1~hr. Tezahürat -
ç1lar Lord Hahfaks'a )·un-urta ve 
domates atm1§lard1r. 

Dedektiiler elçiye bir tek yu • 
murta !sabet ettig! ~-e Lord Bali -
faks'm binaya girrnek için istical 
etmedigini soylem~lerdr. 

1 
Elçi, dedektiilere •teJâ§ etmc -

yiniz, birakm kendi zararlarma 
"I: .. .,. ....... ....,==-==-----=-' eglensinler • demi<tir 

Berlin 4 (A.A.) - Alman 
denizaltilanrun Atlantikte 
cem'an 53 bin tonluk 11 tica
;et vapuru batmhklar1 Al • 
man tebliginde kaydedilmek
tedir. Bundan ba§ka üç vapur 
ve bir muhrip torpillenerek 

agir hasara ugrat1lm~t1r. 

kat, miicadele, Alman De"let Re • 
lai Bitlerin de dedii':i gibi, 1941 
liaharmclan itlbaren Jiddetlenn1i~ 
tir Geçen llahardanberi §iddetini 
arth.ran Atlantik meydan moha · 
rel>esini, birinci Büyük Harbin 
1911 ~ubabnda ba§hyan •aman -
llQ denizalb barbi•ne benzetebili
riz. 0 zaman da, Alman denizalh .. 
lan, barp bOlgesi ilin edilen de • 
llÏz)erde ijn)erine ÇJkan dÜ§ID8D ''e 
liitaraf ticaret cemilerini bahrl -
Jorlardt. ~imdi de oyle olmakta, 
4merikan ticaret ve battâ harp 
lemileri de dabil o\mak üzere, În· 
ciltereye ve iugiliz lmparatorlu • 
iu limanlanna &iden bütün va · 
turlara bllcum edilmektedir. Aca· 
ha, Almanlar garpta, lngilizlerle 
IDlitteiiklerine kar§I yapbklan de
lllz meyclan muharebesinde ne ne. 
tice ahyorlar? 

Arkanjelsk'e 
Ïngiliz k1talar1l 

ç1kar1ld1 

Ayr1ca bir çok 
1tayyarede limana 
gelmi' bulunuyor 

Londra, 
4 

(A.A.) _ Bu sabahki dinî semboller menedile<:ek, din 
(Sonu, Sa. 3 Sü. l) 

gazeteler Amerika Hericiye Nazll'l 1 •. ..,. • .,.. _.,.,,.,,_.,.,,.,.. ....................................... ...-. 

Cordi!ll Hull tarafmdan finlândi-
yaya yap1lan ihtan kaydediyorlar. 
BU, FiNLANDiYYAYA YAPIL

MI:;; SON BiR TECRûBE IMil;i 

,Sov:Yëtler.·BHdlrlyor . '. 

K1r1mda 
vaziyet 
vahim 

SEHiR MECLiSi DE 

Alman resmî tebligi, Atlantik 
llleydan mnbarebesinin Birinci • 
teplne ail bilânçosunu nt§retmi§· 
tir, Buna gore, Almanlar gei;en ay 
441,300 tonluk gemi batirmi§lar • 
tltr. Bu yekûndan 255,200 tonu de. 
llizalblari, 18000 tonu denizüstü ge
lnilerl, 168,100 tonu da han km
~etleri tarafmdan bahrtlD1l§br. 

Almanlarm verdiklerl son liste· 
de italyanlarm batud1klan gemi. 
lerin dabil olduklarm1 saUDllyo -
l'Uz; fakat ëiylc olsa dabi ltalyan 

denizalhlarile tayyarelerinin tica
ret gemilerine pek oyle ehelDDli · 
Jefli zayiat verdiremedikleri mu • 
hakk.akbr. 

Bu «1,300 ton, sadece liir Al -
IDan rakuw ve idclias1dir; lngi -
li21er, Haz.irandan sonra, gemi za
):Îat listelerini nqretmeclikleri i • 
çin, aradakl fark1 giirmek ve mu
\:.ayese etmek mümkün deëildir. 
8u '1t"b 1 aria, sadece Alman rakam-
lar1 üzerinden vaziyeti tetkik ve 
IDu"n aka~a etmek mecburiyetln -
de kahyor112:. tngilizlerin, dü§ma • 
Da malûmat "ermemek için kay • 
liettikleri tonaj1 ne~retmemeleri, 
kendi aleyhlerine o!maktachr. 

Mihver listelcrine gore, 1941 Ni
•an1ndan itibaren, lngilizlerle 111üt. 
tefiklerinin ve Îngiltere emrinde 

(Sonu, S&. 1 P. fl 

• Londra, 4 (A.A.) - Gazeteler 
Londra 4 (A.A.) - Londra ve Slok-

holmda ;,ni zam~da !lân. edildigine Birle§ik Amerikamn Finlandiyaya 
gore dün Rusya.ya mabruS lngiliz tay- yaphji;1 ihtari büyük bir alâka ile 
yare malzemesi Arkanjel'e gelmiJ bu· takill etmektedir. 
lunmaktad1r. N Murahhas olarak gooder!Imi1 oldugu evs Chronicle gazetesinin dip-
Rusyadan dônen ingtliz. iiçi birllkleri lomatik muhabi: §Unlari yaz1yor: 
daim! meclis umuml !<Alibi Sir ,alter •Hull'un ihta<1. Finlandiyal1lar1 
Citrine beyanatta bulunarak rekor tes- lm la 1 

-
Dünkü toplantida Vali bir yzllik 

f aaliyet raporunu okudu 
MOSKOVADA -~-~-~-~---,~-~~~~~~~ 

kll edecek blr süratc malik ingtllz Hur- A an r a yaptigi ittifak1 boza-
:-lcanc ttavas tayyare1crinin karaya ç1- rak demokrasilerle iyi münasebet
karild1g1n1 giirdügünil soylemi;t;r. is- Ier idame ve muhafaza Etmesi hu. 
\·eç g:.z.e~elerl bir çok bUyük ingiliz l k 

Harp en nazik 
devreye girdi 

Muhtelif ,ehlr h;lerini anlatan Valinin izahat1 alku;larla 
kar,1land1 ve kendisine tetekkür edildi 

- lediye ve vilâyet faaliyetini izaba 
j ba§laml§tir. susuna i na edc bilmek ;,.in yapil-

nakliye ~cmislnln Arkonjel limanma .... 
ingili7. k1talan ~1kard1gm1 yazmakla· mi§ son biT tecrübe say1labilir.• 
d1rlar. (Sonu, Sr.: 3 Sü: 1) 

Moskova 4 (A.A.) _ Bugiinkû ~hir Meclisi, dün Vali ve Be-
Sovyet tcbligi zeyli: lediye Reisi Dr. Lfttfi Kirdann ri-

Cenup cephcsinde Goncharov yaseti altmda toplanml§tlr .. Celse 
' Valinin verdigi izahala nazaran 

--

Yüzde yedi gelirli 
Demir yollar istikrazi 

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

aç1hr aç1lmaz tnonü gezgisinde 
kumandasmdaki bir Sovyet bir!i. rekzin~ karar verilen heykelleri 
gi, Almanlarm üç taburunu imha 1;iünascbetile Lûtfi Kirdar tara. 
ve 20 tank.Jm tahrip etmi•' finJan kendilrrine çekilen bir tel-

Kareli ccphesinde dû§man ge - atafa M:llî $ef lr.onünün cevap. 
rilerine giren bir &>vyet birlig1 lnri okunmu§ ve a\~ann»itir. 
Fin ileri ku,·vetlerin1·n ik1· '-~lu"g"u"- V 1· Be "" Müteakiben siiz alan a 1 ve • 
nü imha etmi§tir. iediye Reisi Dr. Lfitfi Kirdar uzun 

Moskova 4 (A.A.) - Bu gece bir 11utuk soylemi§tir. Lütfi K1rdar 

ne§redilen Sovyet tebligi: nutkuna §i:iyle ba~lami§tir: 
3 Sonte§rinde, bütün cephe bo- •- Degerli arakada§lanm, 

yunca muharebeler devam etmi§. tçtima devrerr.izin aç1lmasi gü. , 

8 e f m ilyo n liral1k birinci tertip 
tahviller Cuma sabah1ndan 
ltibaren sat•f& ç1kart1lacak tir: Muharebeler Kmmda ve Ka- d b" el'k · t 

Ankara 4 (A.A.) - Maliye Ve-1yirmi senede itfas1 me§rut be§ nün e son ir sen • 1craa 1mizm 
kâletinden teblig edilmi§lir: milyon lirahk birinci tertibe ait linin çevresinde bilhassa §iddetli izahmt bugünkü içtimaa talrk et. 

2/6/941 tarih ve 4057 numarah t h ·u b h olmu§tur. mi§lim. Her sen~ oldu)!u gibi bu 
a Vl er satt§l 7 /11/941 sa a m • Sovvet hava kuvvelleri dü<ma . sene de sizlerle bûtûn faaliyet sa. 
an a "§amma a ar ya· a ag'1r kay1plar verdirmi<tir h ·1 · t h kk d kanun mucibince ihracma salâhi - d 151111941 k k d ·, • 1 

yet verilen ve hasilât1 tamamen , . • . • · . am1za §amt 1craa im1z a m a -
Diyarbakir ve Elâzig istasyonla - pilaca.il.r . T:hviLer hamilm~ ."'·;: Cephelerde umunû vaziyet bir konu§ma yapmak i1rsahm el- Vali, 

. -
~r Meclisinde faaliyet 

raporunu olrnyor 
rindan Irak ve iran hudutlarmà harrer c.Jup .0, 5oo ve 1000 it;ban 1 Londra 4 (A.A.) - Son alman le etmi~ bulunuyorum. Bunu yap
kadar yaptlacak demiryolunuh kiymettedir. liaberlere gore askerî vaziyet §U - ·rak1a icraatimmn hesap ve bilân-
in§8S1Da tahsis edilecek olan % 7 Tahvillerin ihraç !iati % 95 ola- dur: ·o<unu ~hrin deg~rli mümessil. Vali ve Belediye Reisi 1'11 !la~ 
gelirli 1941 dem.iry_olu. istikrazmm rak tespit edilm~tir. (Sonu, S.. 3 Sü. 3) .erme arze~mi§ olocag1m.• lang1CJDI mütukip bir &enelik be.-

MO mali senesi belediye tahs!lâti 
12,328,400 Iiradlr. ve 939 tahsilât1. 
na nazaran 500 bin Jirahk bir r.ol<. 
sanhk anetmekte Ise de gümrük 
yüroe onlarmdan 500 bin lira rad. 
desinde bir kayip olmasma gore 
bir evvelki sene tahsilât1 lamamen 
tutulmu~tur. 

V.ali ve Belediye Reisi müteak:.. 

ien belediye tarafmdan muavene. 
te muhtaç asker ailelerine yap1Ian 

yardunlara temas etmi~ ve nsker 
aileler1ne son aylarda 225 bm Ji. 

rahk nakdî yard1m yap1ld1f:!m 
tebarûz ettirrni§tlr. 

Vall ve Beledlye Reisi Dr. Lûlfi 
Kirdar bundan sonra Maarif !~le. 
rine geçmi~ ve mektcp ihh) acm1 
kar§ilamak için esash çarcler ara. 
mak mecburiyet inde buhmdugur.u 
sO.ylemi§tiT. 
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az ha m t 
• A VE---
ISLAM ORDULARININ MUHAREBELERI 

(_ ZIYA $A~ÏR_) 
Îslâm1yet aleyhin~ harp edenle-1 balannm ellerile katledilmelidir ... 

re k ~11 herke htdd Il idi. Bu Benim akrabalar1m bana tcslim 
eheple bu esirler~ de a hap tara.- et. Elimle keseyim. (Ukeyl)i, bi _ 

fmdan hak ret cd1lmcs ... Ve hatta raderi (Ali)ye ver' 0 Oldürsün 
baz.larmm Oldürülrr.csi çok muh- (Abb ) ,,ft (H . ' k tl · . 
temeldi. Nebiyyl Zica Ef di _ as 1 ......, amza) a etsm ... 

~ n en M " ikl an1 l tri b' . 
miz bu ciheti nazan dikkate ala _ U§r er asw ar - 1zun on-
rak, esirler taksim edihrken, on _ lara kari1 asla merhamet ve mu -
lar1 evlerine otügreee:, olan asha- habbetimiz yoktur ... Evet bunu 

- J 

b1 huu.truna celbetti: anlasmlar. Ve bir daha bhim a _ 
- Bunlara, e ir d1ye hakarette leyhimize silâh çekmeye ceaa.ret

bulunmaym1z. Kendilerini aç b1 - te bulunamasmlar. 
rakmay1mz. Ve h.oî tutmaya ça - Diye, bagirdl. 
ll~1mz. B. b. . 

Diye kat'i emirler verdi. ll' lnne ta.m.anille z1d olan iki 
' rey kar-1la -m1_cit V "At bu 

Ashab1 kiram, esirlere kar~1 ~ ~ ........ 1
'. _e ~w; e -

·alblerindc bir tehevvilr \•e infial lunan ashap, bu ik.i kat 1 reyd n 
oldugu halde, Resulü Ekrem E _ hangisini terdh etmek icep ede -
fendimizin bu emrine itaat ettiler. ce~I hususunda btr en §~ll'IIU§ • 

Evle!'ine gotü.rdilklen esirlere ye- lard1. 
dirdiler, içirdiler, kendi elbisele - Bu gibi ahvalde tereddüde dü -
rinden onlara birer kat elbise giy- §en ashap, daim.a gêiz ucu ile Re
dir;füer. sulü Ekrem Efendimizin o andaki 

Hattâ, (Abbas), son derecede u.. hâleti ruhiyesini tetkik ederler .. 
zun boylu ve iri "'Ücutlü bfr zat 
'dl Kendlsine, hiç kimsenin elbi _ her dii§üncesinde bir büyük hlk-
sesi uygun gelmedi. Nihayet (A~ met olduguna kanaat besledikleri 
dullah bln Übey) taraf1rtdan birkat Resulü Ekrem Efendi.mizin tem.a.. 
elbise tedarik edildi. yülâtm1 naun di.kkate alarat rey 

E11irler bOylece yerJ ·tirildikten verirlerdi. 
sonra lill'a, bunlar hakkmda tatbik $imdi de ashap, (Ehîl Bekir)in 
olunacak muameleye geldi. mütaleasma kaqt memnuniyetle 

Fakat, henüz bu bap a bir (va - gülUmseyen Resulü Ekrem E -
hiy) nazi! olmad1g1 ciheUe, Re • fendimizin, (Ômer)in reyine kar
sulü Ekrem Efendimiz a.shab1 ki- ~1 simalannda bir teessür w izt1-
1'am1 tophyarak ist~arede bulun- rap belirdi~ hissetm.41erdi. Bu. 
mak lüzumunu hissetti. na hinaen, Resulü Ekrem Efendi-

Meclis, topland1. esulü Ekrem 
Efendimlz: tnizin: - Siz, ne dersiniz? .. 

- Ey ashap! .. Cenab1hakk!n e
m1r ve inayeti ile, mu~riklere ga • Diye, umumi reye miiracaat et-
lebe çaldmtz. Büyük bir zafer ka- mesi üzerine, ashab1 kiram der • 
zandin1z ... Elinize, bir hayli gani- hal (Af ve itlâk) cihetine gitti -
m<!t mali ile bir tak1m esirler de ler. 
geçti. $imdi, bunlan n~ yapacak- - Ebîl Bekirin reyine ~tirak 
.;;m:z?. Eskidenberl teamüt olan â. ediyoruz. 
dete uyarak bunlan oldüreœk mi- Diye, cevap verdiler. 
slniz? .. Yoksa, kendilerinden rnü - Bu cevap üzerine, Resulü Elc -
r.asip miktarlarda (fidye) alarakl rem Efend.imiz, giilümsedi: 
se~b:st ri;i birakacaksm1z?. - Cenabi.hak, baztlanrun kalb -

Dtye, soze ba§lad1. lerini tereyagmdan yumup.k, ba • 
Bu suale, en evvel (Ebü Belli) ZJlanrun kalblerin.i de t.a§tan katl 

~npvttd~ yud~ 
- Yâ Resulûllah!.. Bu esir~, Dediltten soora, baflm (Ebû 

Kureyl} kabileslndendir. KureYf Bekir)e çevirdi: 
ise, • enin kavlm ve kabllendir". - Yâ Ebft Bekir! .. Sen .. (Yârap! 

Bana kahrsa, bunlan oldürmek Bana tâbi olan, bendendir, Bana 
dogru olamaz. Jhtimal ki baz1lar1, 
Kurey~ reislerinin tejfrleri altm -
da kalarak harbe zorla sürüklen • 
m J..,rdir. Baitlan da, yapti.klan -
na nedamet etmi,terdir... Dün, 
dü§man olarak ka~1miza ç1kan ve 
bugün elimizde esir \Julunan bu. a
damlarm, yarm da Müslüman ol -
malan ihtimali vud:.r. Buna hi -
naen bunlardan münasip miktar -
àa fidyeler almarak serbest bira -
kilrnahd1r. Ve alman paralar da, 
fakir Müslümanlara dag1tilmali -
d1r. 

Dedi. 
Ebû Bekirin bu teklüi kar§lsm

da, (Omer bin Hattap), birden -
bire parlad1. Sert bir lisan ile: 

- Olamaz... Bunlar, kâmllen 
katledilmelidir. Çünkü hep i de 
az çok Kurey~ kabilesinln nüfuzlu 

isyan edeni de, sana havale ediyo
rum. Sen ise, gafu.run rahimsin) 
diyen, Hazreti ibra..'1ime henziyor
sun. 

DedL 
Ve sonra, (ômer)e donerek: 

( Devmm var) 

Küçük haberler 

* ~ehrimize gelmesi beklenen 
Rumen Ticaret Heyetinin bir iki 
güne kadar ~hr1mize mu\·asalat 

edecegi ëigrenilmi§tir. Heyet dof. 
ruca Ankaraya giderek iki memle
ket ticareti üzerinde temaslarda 

bulunacaktl.l'. * Tayyare postalanna ragbet 

artmaktad1r. B1.1 cthet gëzonünde 
tutularak Ank.ara • Î5'anbul hava 
seferleri bu ayin sonuna kadar u.

r---------------
E K EK 
darl1g1 

onlendi 
F1r1 n la r1 n tefti~i 

ber tarafta 
devam ediyor 

Vilâyet ve belediye tara. 
fmdan alman tedbirler neti
ceslnde :tehrimizin bir kaç 
gü.ndenberi ck!vam etmekte o. 
lan ekmek aarhgt tamamen 
éinlenmi§tir. Dün sabahtan L 
tibaren biltün fmnlarda nor. 
mal iekilde ekmek bulunmak. 
ta idi. 

Bu vaziyete ragmen beledi. 
ye ve vilâyet firmlann teft~ 
ve kontrollerine devam ede. 
cekt.ir. Dünàen itibaren yeni 
tip ekmek piyasaya ç1kar11.. 
m1~t1r. Bu tii) ekmek eskisine 
nazaran biraz daha esmer ol
makla berabfr lezzetli ve p~ 
kindir. 

Mürakabe 
îe1kilât1 

Y eniden takvlyesi 
kararlatt1rlld1 

Thtikâr vak'alarmm azalt11man 

~n daha e ash tedbirler aluUna31 

tekarrür etmijtir. Bu cüm.leden o. 
larak Fiat Murakabe Bür09U te~ 
kilât1D.11l da yen!den takt'i~i ka

rarla~tirlhruitir. Genif bir te~kL 
lâtla ihtikâr mücadelesi gece gün. 
düz devam edecek, belediye ve za.. 
bita te~kilâh da Fiat Muraka'oe 
Bürosuna daha gen~ yarchm ya • 
pacakhr. 

Y anh~ rapor tertip 
eden bir doktorla bir 
kad1n tevkif edildi 

Bundan bir müddet evvel Bey. 
oglunda oturan Hermine .isminde 
bir kad.in suiistimalden dolay1 asli.. 
ye ce:za mahkemesine ver.llm~ti. 

Lâkin son duru:maya Hermine 

hasta oldugunu gosteren ve Var. 

tan Durduryan isminde bir dok. 
tordan alchgi raporu iuaz etmi~ 
ve kendisi mahkemeye gelmem* 
~i. Kadmm evine giden Tabibi Ad.. 
li yapttg1 muayenede, Herminede 
hiçbir hastahk àrazi gormemi§tir. 
Bunun üterine Hermine ve d.oktor 
Vartan, Sultanahmet birinci sulh 
cezaya verilinl~, her ikisi de tev. 
kif edilmi~tir. 

Bir muhtekir mah
kûm edildi 

Beyoitlunda, tstiklâl caddesinde 
gozlükçülük yapan Jozef Posb1y1k 
yedi liraya satümas1 lâz1mgelen 
bir çift gozlük cammt 11 liraya 
satttgmdan dolay1, ikmci asliye 

ceza mahkemesinde dükkânm 1 
hafta kapahlmasma ve muhtekirin 
~5 lira para cezasul4l mahktî.miye. 

l/Aml~~~~~=========-··---~~~·tz111ir e-
GÜNÜN ÎÇÎNDEN .• ~ 

lhtikâr çibaninin ba~i •• 

Îh tikârm çiban ba~1 nerede ol. 
dugu yava§ yava§ anla~1hyor. 
Asti ;plan, toptancllarm gizli tl
caret diktatorlügü alhnda ço -
reklenmiJ gibi gorünmektedir. 

Bizi bu hiilune rotiirea; son 
iünlerde bilh sa Ma udpa -
t• ve civanndaki küçilk esnafa 
musallat olan 1eni tip bir takam 
pntajcdarm aaidan sold.aa diL 
ledifimiz hikiyeleri oldu. 

Mc er bir bs1m tuhafiye top
tancdart lte1ulllarine otedenb• 
ri ba h olan küçük esnafa mal
larllll giirüaürde Mürakahe Ko. 
misyonunun tesbit ettigl. fatura 
ile, fakat hakibtte iki üç mis· 
li fiatla v riyorlanruf. i tak
ilirde vermiyorlar. 

Bu usul hemen mallarm ,ço • 
guna tatbik olunmakta bulun • 
dugu için küçük e naf mah al
masa sattail malt yerine koya -
maim1 oluyor ki; bir ktiçük es -

f içln ba bal, ticaretiraia iUü.. 
mü demektir. 

Toptaoc1Dlll kendisinden Ko· 
misyonun tayin etti(i faturadan 
iki üç misli fazla fiat istedigini 
haber vennek ise, otedeoberi 
kendislae kredi açm11 ve bu u
retle bagJ&nlDlf obn esnaf içia 
meslek balmnmdan bemen he -
men imkânsu; olmaktadt.r. 

Yazan: Hayri Muhittin 

Küçük esnafm bu zayû nok -
talann1 gayet iyi bilen bir ki -
um toptancilarm; i~i gizli bir 
ticarete dokmekte ve Komisyo
nun faturas1n1 bir m~ko gibi 
kullanmaia cür'et etmtkte ol -
duklan anla,1hyor. 

Bu hal, küçük esnahn fatura. 
dan fazla fiatla mal satmak te-
1ebbüslerinde bulwunalanrun 
miihim bir selJebini de gayet i
yi aydmlatmaktadll'. 

Nitekim, bu esnaftn i1ri rami 
arasmda bînama.i: durumunu 
sezen yeni tip haraççù.u bu va· 
Eiyeti kurnazca ve küstahça is.. 
tismara kallu~lardir. 

tl,.m makamlann bu yeni tip 
1antajc1lar1 pddetle tùip ede -
cegine fÜphemiz yoktur. 

Ancak, bu hal, bir lustm top-
tanc1larm bu 1ekil gizli ve mas
keli ticaretlerine meydan -ver • 

memek, ve ihtlkân asti ha4la -
d1it 7erde bofmtq olmak lçin 
bilhassa toptanctlar üzerine 
çok uyawk ve sJ.lu bir kontrol 
konulmas1 lüzumun isbat et -
mektedir. 

Y1lan1 claima ba,1nclaa e:nne
litlir. Daha olmazaa, iùm cen .. 
ami kabul etmeli1iz. 

( ADLIYE KORIDORLARIN~ 

$arkiyi e,itince ecin
niler ba,ina ü,ü,müJ! 
El 1nsat n1sfüddin derler 
damar1na hiç bu kadar 

hani insan1n 
baa1hr m1 ?. 

lediyesi 
Rus -Amerika 
ag1z birligi 
Yuan: Prof· ~ü!uü Bab&Jl 

_, fstanbula 35 tramvay 
arabas1 satacak 
tstanbul belediyesinin tramvay 

1htiyacm1 nazari itibare alan h
mir belediyesi, bundan bir kaç I arp ink~ ettikçe, dikkl' 
sene evvel Belçikaya kendi nam1- H:=!I te deger neticeler de bir • 
na sipari~ olunan 35 tramvay a- birini kovahyor. lm•

11 

rabasm1 Istanbul belcdiyesine sat- orduJari ~ark hududunu a tiklarl 
mak teklifin~ bulunmuilur. Î7- vakit, biltüll dünya umum1 efklÎ ' 
n.ir belediyesinin elinde kâfi mik. ri, lngilterenin takip e ecegi bare
tarda otobüs bulundugundan bu a. ket bath bakkmda yirmi dort :.11 .' 

rabalara ihtiyaç hissolunmamak.. atlik bir tereddüt devrelti ceçirtl
1
• 

tachr. Acaba !\lister Çorçil 11ermaye, inül· 
stanbul belediyesi teklifi bîiyük kiyet, din gibi mefhumlart kokûO.' 

bir memnuniyetle kabul etm~ ve den yok etmi~ olan Bol§evikJeri~ 
bu hususla derhal temaslara geçil.. tarafuu iltizam ederek bu yet1

1 

k Pek yakmda bir anlapnaya lmneti kendisine müttefik mi ta· 
vai.lacaii"\ ve tramvaylann §IChri- niyacak, yoksa bir k1S1m ingili• 
mlze getirlilece~ tahmin olun- efkarmda da yer bulan bir cerc ' 
maktadll'. ;rana kapùarak nasyo.r.;,l so:;yalit· 

Bu arabalann ~hrimi~ il'amvay 
h.atlannda ~bllecek: tekilde 
imal olundugu anla~lmaktadir. 

Millî ,Sefin Üniver• 
sitemize iltifatlan 

mi ;!hveni ter telâkki ederek J\l • 
manya ile anla~tp Na;izmi ~arkl• 
serl»est m,l.Jnrakacak? Bu ars11111 

ve sallanh ancak bir an devam el• 
ti. Ve l\tister Çi>rçil Avam Ka1u•• 
ras1nda gür bir sesle ha~k1rdJ: 

•Bir numarah dü~man daÎl''' 
t.tniver3itenin aç1hp mlinasebe. Nazizmdir ve Rusya bizi.m ati• 

tile çekilen tâzim telgrafma. Mllll müttefikimizdir .• 
~f lnonü ~ cevab1 verm~lerd1r: Battâ lngili:i; kilisesinin en biÏ' 

Universitenln temi:z duygulanna yük ruhani reisi olan Conterbur~ 
ve gençlerimizin azimli çal~a. • bqrahibi de Bolfeviklerin zafcr

1 

heve"lerine çok t~ekkür ederim. içia dualarcla bulunmaga ba~tad•· 
ÎSMET INÔNÜ Maamafih Avam Kamarast â1as1 

M 
.. . arasmda ve matbuatta Ruslarls 
U r 8 k 8 b C komtS- ittifa}u bir für]Ü hazmedemi\·C~ 

yonu bir ihtikâr ta- kimseler ~~rd1. Onlar nrnttastt. l1it 

ramas1 yapb 
Fiat Murakabe Bürosu memur. 

lari dün de iht1kârla mücadeleye 
devam etmi_lerd:r. Dün et ve za.. 
hire ile manifatura e~yas! üzerin
cie bir ihtikâr laramas1 yap1lm1?
tir. 

Rus - f ng1hz uzla~mas1m •§eyta11 ' 
la ittüak. telâkki etmektcn \·at · 
geçmiyorlard1. 0 kadar ki bu hat• 
den biraz asabile,en ba~,·ckil: 
•Kudordunun bizim danrruz içitl 
barp etmekte oJduguuu anla111ll ' 
mak için aptal olmak lâz1md1r' 
demege mecbur oldu. Yalmz JtttS 

ordusu geriJeyip geni~ , e müs111ir 
Fincanc1larda 19 numarada ma. sahalart terkl'ttikce Londrada c5 · 

nifaturac1L.k: yapan Y~ar, mal o - •·· k' L • "' e,· •n .. almamast tabiidir. /l'i' 
mad1gi01 soyliyerek sati~ yapmak ni ~e ilde Anglo _ Saksonlardad 
is'.ememi~t!r. Bunun üzerine Ya- muazzam yardunlar bekleYen ,·t 
~arm magazasma iki koylü gonde. bu 1>abda kat'î ,·âidler alm; bo · 
rilmi~ ve manifatura.c1 onlara da Iunan Rusltll'm da, en mü~kill ail' 
rr.al satmak istemeyir..ce dilkkan.da larmda, Demokrasi ceph~inded 

Yan b:çkm, yan sportmen, yan l suratlanndan dtiîCn bin parça o- arama yaptlm1~, 100 top ~ya bu- ilk ümit ediJdigi kadar fazla blr 
Bob-Stil iki genç geçen gün Fa- lacak ikisinin de.. lunmu tur. mu8\'enet olmamasmdan biret 
tihle Karagümrük arasmda, me§- Kaq1 ko~de de iki delikanh, a.. Manifaturac1 adliyeye verilinis- bayai sukutuna ugramalan mo • 
hur cSaçlanma ak dü~tü. ~ark1s~ ralarmda mütemadiyen fLSkosla~ ttr. hakkaktu. 
m ~ ~kle sokarak yüksek sesle madalar... Heyecan11 olduk.lan Vl'd' t k 
sôylemcye b!l.§lam1§1.ar: yüzlermden belli... Ka dl n berberlerinin . a !VOS 

0 
• yolile se\kiyat yi1r' maktaa Amer1ka vazgeçmistir JJll 

Saçlanma ak dii§tü Bir ara, bir tanesi elini §ôyle ikinci im tihant ba~ladi feragatin Tokyonun §iki~-c~ "' 
Gidip boya:ta.mamm cAman camm ne olursa olsun! .. • prote tolara ile ilgili oldugu ve JJ• 
Diln gece ben pireden der gibi salhyarak dogru ihtiyar . $ehrimizde fa.aliyette . ~ul_u~an ponyay1 bir derece~·e kadar tlf't • 
Rahatça yatamadim. kad111m kar§J.Slna gitt1, dikildi.. !Cadm berberlerinden. bmnci im- min l'lruek için yapdd1gt muhak . 
Tûrkünün bu uydurma ~kli ka1dn biraz hayret, biraz da kor. ~~an~~ ~~va~ak ola~1yanlarm kak~1r. Bu prtlar içinde l Iosko\·:i· 

birbirt üzerine tekrarlanmca az ku içinde yan b1çkm, yan sport. 1 ,nt im .. 1 a~.arma . d~n b~la.n. da lngilizler nndinde e iui ,ü1'· 
onder. klZl !.le beraber gitmekte o- men, yari Bob-Stil genci mütema- m~ ir. D~n yapilan imtihan ne.i: eltmi~ \•e behemehal bir ,;~Jet 
lan y~hca kar saçh blr kadmca~1z · di}'en süzüyor.. genç bir iki yut. cesmrie bir çok kadm berberlert yapdmas1n1 istemi~tir. tr.:ina Jap•· 
geriye donüp delikanlilan ha§la- kundu, . ekeledi sonra bin mil~ ·u,·~Hak olamam1stir. Bunlann lan mÜ!jterek taarruz i te boylect 

'-·· 1· t · · · d .. · - b ellerindeki vesikalar ahnacak ve R mi~ .. ëyle ya .. bu türkü kendisi ile .... u a içeris:n e sozùne ~rie a}- w;yaya yeni bir yardun yolu te• 
ll.l>\ltlp, t.astamam .. art1k _bu de .. re. lad1: L:ck.ril:le ondülasyon yapmllarma mini ga~·esini de gütmektedir. Bit· 

H b, (') A d müsaade olunm1yacaktir. t b. H' d' 
ce san~isiz ta~ ahhr m1 msana . ... •- amma 1a . .. ram1z a a 1 ayrtca m 1stan yolunu mil • 

Gençler biraz susmu~. sonradan bir anla~amamazhk oldu ... Sode. Demirle yüzünden hafaza ve Libyadan Hindi ta11~ 
nakarati daha fazla tahrif ederek digimiz o i8rk1y1 dogrudan do~ru. kadar devamh bir ingili1: cephes• 
ba~lami!?lar yine së ·lemiye: ya üstür:'"ze aldmtz .. halbuki soy. Yar a (a D d 1 tl' , kili de Londra askcri mahfil • 
S~larima. kir dii§tiL ledig>mlz türkü :iinninizle müte- Be~lkta§la otnran Mustafa ile lerinin arz?larma ,.e suf tui::iliS 
Boyac:tki5y nerdesin!- nas ip mi? Çok r •ca ededim? Siz da- üseyin b:r meseleden dolay1 kav • . m~:r:atleri baktmm.dan d~hild•f·~ 
Aramt.:?a. htr dii§tü. ha henüz çok gt?nç say1lacak ya~ta gaya tutu~mu~lar, neticede Mus- at R~:amn .dilekler1, ait• 
Boyaelkoy nierdesi~!.. , blr hamms:mz .. bu bôyle olduktan tafa Hüseyini à:?mirle yüzünden ue kadar mutevazi olur. a otsulli 
Kl:imcag1z deli dl\·ane o.mu~ .. sonra nalill dilimiz vanr da size yaralam1~. suçlu yaka'anm1~hr. bu kad~rla kalmamaktad1r .• Io ' ko\·a m1lyonlarca evlâdmt fl'da cl· 

.nsamn hiç bu kadar damanna bu ~tùilde bir §il'k.i ile hitap ede. Ag"' Ir yaraladi · 
ba 

· b'I ' ti • i bir badirede hiç olttl 7Da 111 iil-
basihr m1?.. Ecinniler ~na ù- ; •riz? ... • ~ .. .. aym ya Haskot·de Mehmet bir a:- zi an. tefikinin kendi has1mlarma kar~' 
$Ü~mÜ§, ba§lam1~ sovup s 1 ·: Kadmm rengi birdenbire degi§- ' harp halinde oJmasini da dilenlcl>' 
delikanhlar da durur mu .. hayd1 ti. .limon sansi benzi penbele§ti, la~amamazligmdan dolay1 As an tedir, 
'>irbirlerine derken, i~ büyümü~, buru~ buru~ surah hafif bir gülüm- ile kavga etmi§, Aslan eline geçir. Ç" k" t 
'Tlahkemeye yollanm1~lar... (Sonu, sa.. s su. '1) digi b:r dem:r parças1 ile Mehmedi . u.n. u ngiltere Rusyan1n mii

1
' 

h iretlendir. Sag bU'akild1kJan 
takd:rde, ehli islâm aleyhine 'yine 
husumet gostermeleri çok muhte
meldir. Bunlar, muhakkak katle -
dilmelidir. Kendi h1stm ve akra • zattlm1itir. t;ne karar verilmi tir. 

Ana k1z bir tarafta duruyor.. Fatin Fuat NARLIKAY Al agir surette yaralam1~hr, Yarah ~efikidir, fakat Rusyamn bütii~ 
---------- Müsed hastahanesine kaldmlmlf, .t~slDll.arma ?arp ilin etmi~ degil' 

-------------------- kl Aslan yakalanm1~ir. Jir. Fmlandiya, Macari tan, Ro ' 

H 1 ' 
1 

Belki de, yüzündeki b~yalan. sa-ç l g~~la_rken, s1k si.k e~lerinde be e- Fakat üç gün sonra daha ate!lli ·-· maaya K1ztlorduya darbe indirir 

ayata aplyorum rnangalm harareti ile entmek 1ste. d1gu1.1 de ilive et~ti. bir ~kilde kaleme ahnmt!? iki~c! f ] \·e Rus topraklarind .. vü2lerce 1;!· 

• 

medigi için, bu li:ahve p~innek ii. * . . . bir mektupla kaqil~mca; bu biti. L s 6 z a 1 L. , J ~ometre ilerlerken bu .üç memlt . 

§
ini bile bile büyük annesine terk Bedri Kemal bu ziyafet hadises_1.n cik k ·et te Büyük Britan"a 1'1e harP h ~ o~u k1zma ufak blr ders ver. I' "' 

e;tml:,ti. Boyle bir kiza, Bedri Ke. den tam bir hafta sonra, da a .gu.. mek mecburiyetind~ kaldi. Sekiz •i. •nde degildir. Filhakika sh"a ' 

Yazan: IRF AN DOGAN .. 

Edebî Roman: 49 -----
Bu sebeple Kemal rs1lmad1. \ler1le de kendini gülünç bir hale 
Onun metaneti, kal'§tsmdalfüer soktu. Hele kachn muharrirlr · ')al.. 

- degil acami.~e ::- _usta:a. hareket Iand1ra ballanchra anlat.1rkc. •. 1 •• m.L. 
etse er bile, gonlunun bmc1k var. sal olsun diye saymak 1sted1,1 b1r 
hgt ayesinde bir an dahi bozula. tki islmde fazlasi.le bucalad1. 
mazd1. Bedrt Kemal. bu gosteri~ delisi 

Bu dü§ünce ile, yemek sonlarina hamm k1z hakkk.nda taro bir ka
do~ru, davetlisi bulundugu bu naat elde etmcit. maksadile; (Hali
ycrdc nei?'eli blle olmaga çali§h. de EdibJ i, (Güz de Sabri) yJ sor. 
~ msi bey, onun bude i~mesini al- du ve aldi.g1 neticel rde kahkaha. 
kolun tesiri"e hamletti ve Bedri Jarla gülmemek için, bir par;;a su 
Kemalin gü.:ündl'n saklayamad1g1 içmek mecburiyctindc kald1. 
bir i~arctlc k1zm1 harekete geçir. Çünkü Muallâ hamm, verdigi 

k istedi. cevaplarda, yenileri pek :arumadt-
Muallâ hamm, babasmdan al- g1, daha ziyade eskikrle a~·kadar 

mt§ oldugu bu direktif icab1, tek- \ oldugunu soylemi§ti. 
rar fa liyete ba§lad1, hattâ b1r ara. Yemek fash tamamen sona er
hk o kadar .ileri gitti ki; edebiyata digi i.aman, evin en ya{.31 olan 
olan heve inden, okudugu roman- büyük hamm tarafmdan getirilen 
lardan, begend:gi lialrlerd n ve bi.. kahveler Bedri Kemali mabrup e
raz da musikiden bahsedip, - tu.. derken, Muallâ hamm 1hmal ettigi 
v:iletile oldugu gibi - k:1s1r fikir. vazifesinin farkmda bile degildi. 

mal gibi nisanh bir erkegin degil, lünç bir halle kar§lla~h. Pansiyo.. . Tu··rkçe kOftUf 1 li. münasebetler de normal bi; ~" • rt satin geçmiyen bu cevab1nda, Ni. k Id d ' 

ev
lenmek u"zere ec aravan her- nun biti iginde bulunan apa 1• 1.. 

1 
e egildir. Bükre~teki ingilif .. , ufor ismindeki sevdaliya, h1ç dur. G 1 f h ~ 

hang
i bir adamltt bile numara ver- mandaki bir mektepli k1z ona_ u.- d uete erde yine ayni 1ey: se aret ey'etini Alman~·amn b-ma an. derslerine çah§masm1, az y ] k • 

mesine imkân yoktu. Tecrübeli zun hir a~k mektubu gëi~den~ll~~· • l'ni kanalizasyon tami mem c ete orduyu talim \•e terbÎ' 
Renkli iantazi kâg1t üzerme buyuk .roman okumas1m, bo!? vakitlerin. ratt... ye için gonderdigi miihim ko\o' . 

kâtip babasmm bu hususta zerre bir àikkatle yazdi~l kalb duygu- de de annesine ev i~lerinde yard1m Kanalizasyon tam.irati! vetlerin girmesile çekilmek ihli • 
kadar muhakeme yürütmeyi~ine 6 etmeslni hahrlatarak h.--endisinin c k d k Id ' Iari, daha ziyade bir tahrir ,.azife. • amm, §Unu Tür çe soyleaene: yacm a a 1. Çiinkü Londrll' 
çok actd1. sini ar.dmyordu. Bedri Kemali ilk ni~anh oldugunu bildirdi. •Sokaklarm a.rdJ arasi relm.ez gore bu hükûmet artik tama111 rJ! 
Muslkid~n. ed11bi} attan, moda- Bedri Kemalin bu nasihatleri de delik de.,ik edilmes1·... barekâhnda serb t d "Id' "' 

"d gordüt.ü gündenberi sevdigini, b'.l "' • es egt 1 ' 
dan ve (Halide Edip), (Güzi e ~ fayda Yermedi. Her sabah vazifes-i DOLMA·. ~~rmen niifuzuna fazla tàbi oh1111l 
Sabri) gibi yem kadm muharrir- yüzder. uykularmm kaçtigim, ge. ne giderken ve ak~amlan pansiyo. idi. ~lacaristan için dl' muhakcll

1
t 

leri (!) tammadigmdan bahseden celerin çckilem1yecek kadar 1zt1- d" k R ay ve malzeme temin edilir a.yni olmu~ idi. Üçüzlü J>akta il , 
1 l 

~ nuna oner en, bu ba~ dumanlt edilmez ,Yeni hatbn in<:ast - h 
bu zavalb k1z, i:J.elki e bir §ehri... rap l o dugunu anlathktan sonra; hamm kmn kap1 onünde veyahut -s t1 ak1 ve ârazisini Yugo:;lan·a Ji~' 

. . kte kendi~ine kar~1 beslenilen duygu. na ba~lanacak, Maçka tramvaylan rekâhna karst iis olarak , 1·1.hl""'' 
ye çorbas1 bile p1§1rme ace. pencere kenarmda gülümse"erek Dol b h d · ecek · • Jan ogrcnmek için k1sa bir cevap · 

1 
d ~ ma a çe en ID .. terketmesi lngiliz sefaret hey'cti ' 

miydi. ke l sevgis n e teminat veren bakt§la... Â]â, fakat cdebiyat olank pek · · 
Ve <::emsi bey muhakkak ki lo.- bekled''i'n i siiylüyordu. Hare ~of?- rma hedef oldu. . nrn P~teyi terketmesini iltiz11ill 

'i rinde titiz davranmak istedigin. parlak olnuyacak: etti, Finlandiyaya gclincc bu 01 e11
1
· 

z1ndan daha toydu. Çünkü, ni~anl1 Ve bu arada bir üçüncü mektup. Dolma tramvaylar1n Dolmabah- 1 k l 
oldugunu knt'iyetl-e bildigi bir er- den, çok samimi bir arkada~mm la, çok far.la roto§lU bir resim al.. çeye dolmas1:. e ketRA manyamn •zini takip cd~ 

adreslni vcrme~e mecbur kald1g1. re us laarruzlarma karst Jiat• 
kegi, h1ç dil ünmeden kizma be§-

111 
da hami~ §eklinde aynca iiâve d1. Nilüfer han1m, ni§anhhg1 hak- AMER/KAN MERAKI kete geçince Hclsinkide ingilir .C-

k~ çekmek istemi§ti. etm§iti. h bir mazeret sayamad1gi ve bir G azetelerden: fiiinin durumu ciddcn net.ai.cl 
Gece yan ma dogru bu (Mas- ( Tilufer) imzasm1 ta~1yan bu defa için olsun gërÜ§meSi lâz1m- - Amerikada deniz kuv - ke ootti. )Iaamafih Londrada fiJI' 

kell) ~1mf geçme §erefinin mükel.. m'l'ktup, toy bir kmn günlük kap. geld1gini anlatllktan sonra; Kül- vetlerine yazilmak için büyük bir landi)·aya kar ,1 . emp:iti ,.e nll
1 

' 
lef ziyafeti sona erip te ayrilacagi rislerinden ba~ka bir ~ey olmad:.. tür Parkm (Dokuz Eylûl) kaplSl Ùlll var.. habbet çok oldugundan ,.e e a~cd 
zaman. Muallâ ban1m sokak kap~ gi için, Bedri Kemalin parmaklan onünde muhakkak bekliyecegi bir Alman denizalbsi gormek için da\'as1 da hakh roriildiibiind~JI 
sma kadar inmi~ ve te~rifinden arasmda bükülüp y1rhlmaktan bll randevu saati bildiriyordu. bu ne merak! gayritabiî olan bu bal deum c•itP 
çok memnun ~ald1~1 m' afiri u. ka bir i~e varamadl. (De11111n\ VllT' .!PIJJIZ ,Souu. Sa. s 'Il. 

1
' 
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Alma lar Merkez ve 
Cenupta ilerliyorlar 

) 
Kaymakam ve Emni-1 
yet âmirleri aras1nda 

-------1• 
Dahilige Vekâletince geni 
tâgin ve nakiller gap1.ld1 
Ankara <l (ik.dam Muhabirin .1 lerinden Kemal Çankmya, lbra 

den) _ Lica KaymakamI Cemal 1 him Akhisara, M. Ali Emniyeti i.: 
K.~an kaymakamhgma, A1kale mumiye ernniyet âmirligine nak1 
laymakam1 Mü~tak Çal'§ambaya, ve tayin edi~lerdir. 
Re1adiye kayrnakam1 Hayri A~ka- Tekirdag Emniyet âmlri Hida -
leye, Diyadm kaymakam1 Silley - yet, Çankln Emniyet âmiri Mu · 
n:an Re§adiyeye, Kar.;; mektupçu- zaffer, Adapazar1 Amiri Nail, Kü
&u Hüseyin Zonguldak zr:ektuP. • tahya ârniri M. Ali, tstanbal Em -
Ç~luguna, 1sta.n~~l.. EIIUUyet .u - ni et âmirlikl<!rine nakil ve tayi.n 
çuncl.I. §Ube mudaru Ted1k b1rm - Y 
ci §Ube müdürlügüne, istanbul olunmu§lard1r. . , 
Eœniyet àmirlcrinden Midhat Vi- Ke~an kaymakami Fahr1 Veka-
ranJ'l!hre, lstanbul Emniyet âmir. let emrine almrrn§tlr. 

$ifaht bir nota 
(Bqtaral• 1 incl -lad&) 

adamlan tahaMùd kamplari teh 
didile susturulacakttr. 

Alman hükûmet~ bu hususat 

-------
Hitler Rusya 
seferini ganli~ 

hesap etti 

Basin Birligi 
kongresi 

Dün ikinci toplanh 
yap1larak merkez 
heyeti ihra edildi 

Ankara, 4 (A.A.) - Türk Basm 
Birligi amami kJngresi bugün éig. 
. .;den once reis Hasan Re~it Tan. 
gut'un ba~kanlt&mda ikii:ci top. 
: ~ntlSlnt yapm1~t1r. Ko,,•re bu 
toplant!Slnda Birlik Merkez He
yetinin iki y1ll1k hesahahna ait he. 
sapa komisyonu raporu okunarak 
lasvip edilmi§ ve hesap kom!syonu 
tarafmdan birlik gelirin!n artml. 
mas1 hakkmdaki temennisi ile baz1 
murahhaslar tarafmdan ba~kanh. 
ga verilm~ olan takrirlerin dilek 
ve nizamname komisyonlarma 
gonderilmesine l<arar verilmi~lir. 

Gündeminde gorü:teCek ba~ka 
b!r kona bulunmamas1 dolay1Sile 
kongre gelecelt topl:mt1S1ru yarma 
b1raknu~tir. 

hakk.mda a§aJ!1daki mÜ§ahedeler -
de bulunmu§tur: Sovyetler 

1 _ Almanyada merkez ve ce • M k · K • A va m b"ld" · 
nup Amerikasm1n taksimi hak • a eDZI tng 1 lrlyOr 
"a J b. h ·t ve n de Moskova meydan muharebesi 

(834w.rat1 1 tnci sa.fada) 1 hemen hemen tamamlanm1s say1. 
için icap cden haz1rhklarm Y.a- iabilir. C,,rçi S'va3topol bâÎâ mü

,lmakta oldug,1 bildinlm<!kled1r. dafaa edilmektedir. Fakat bJras1 
loskO\·anm cenubundaki Tula Kmmm çok cüz'i b:r k1sm1n1 te~ 
·ehrine mevzii Alman taarruzlart kil etmekted:r, Almanlar:n Kmm. 
• devam etmekted<r. daki Feodosia limanm1 i~gal ettik-

Cenup cephesinde Almanlarm leri bildirilmektedir. Bu §ehir ve 
Donetz havzasmda Sovyet kuv. !imam Kerç ~ehrtn<! 75 kilometre 
,-etlerini takip ettn1!kte olduklan mesafedi!dir. Feodo>ianm d$1sun • 
. e bu mmtakada bir çok sanayi da Sovyetlerm mukavemet etmele
merkezlerini i~gal ettikleri bildi.. ri mümkün olan dar btr saha mev· 
rilmektedir. Fakat bu mmtakada cattur. Fakat Alman taarruzunun 
en ileri Alman klt'alarmm nerler. 90k •eri ink4afl kar~!Smda So\')·et 
de bulundugu mah'.im degildir. Al- lcÙ.vvetlerinin muntazam bir ricat 

manlar Rostof müdafaasin1 henüz yaparak bu dar saha<iaki mevzile. 
yarmaga muvaffak ol.amam1~lar. ri tutabilmi~ olmalarma kolayhk. 
dir. !a ihtimal verilemez. 

Kmma igelince, buranan. ~gali 

Ruben James 
muhribinde 

142 ki§ilik mürette
battan ancak 45 i 

kurtulmu~ 

1 

* 
KORDEL HUL 

(Bqlanll 1 in<I oulada) 

Berlin, 4 {A.A.) - Helsinkiden 

D. N. B. ajansma bildiriliyor: 

Ne ucuz iskarpinler ! 
Yuan: Osman Cemal KAYGILJ 

Dün bakhm, b~im arkad~J • 
lardan biri, ayaitna yepyeoi, 
simsi)·ah ve pml pml bir ilokar. 
pin geçirmi~, oturdutu yerde ;. 
kide bir anne cicim nr! der 
gibi boyuua bu lskarpinleriiae 
bak1yordu. 

Bir araltk sordum: 
- Yeni aldin galiba! 
- Evet yeni alchn1! 
- Kaç? 
- Ûç yüz dok•ana! 
- Alay ehne camm, doëra • 

sunu sOylt! 
- Vallahi üç yüz doksana ca

mm .. fakat ben bwilart üç yüz 
deksana ~imdi detil, yum son.. 
lannda alnu~, o zaman bir kaç 
gün kadar giymi,, sonra havalar 
•erioleyip yagmurlar ba layan
ca kaldirnu~hm. Amma bunla
rm yüzlcri ne biliyor mu.ua~ 

- Vidala mi? 
- Hay1r! 

- Glâse mi! 
- Hayir! 
- Ne :ra! 
- Ne olacak, halis yerli ke • 

ten! 
- Keten ml! Boyle si msiyah 

ve pml pin! keten olur 1nu! 
- Olmai amma, ben yirmi 

kuru§ verdim, ,·ernik ve boya 
ile siyaha boyathm, üzerino bir 
de cilâ vurdurup bu hale getir. 
dim \'e §Îmdi vidala yüzlü is • 
karpin yerine onlar1 giymege 
ltatlad.nn. 

Bir de eifüp dikkatle bakhm 
lti bunlar1n yüzlerj gcrçektea 
keten ve altlan ~aph küscle de
iil mi! 

Tekrar sordum: 
_ Yagmurlu, çalllurlu bau

lartla giyilmez amma bunlar? 
- Altlanna birer lâ ~ tik u;r • 

durdum 11tnydu neye giyilme • 
sin? Fena m1, pmdi on be1. yir
mi lira verip dayan1k•1z bir is
karpin almaktansa, ben yaz !IOo. 
larmda bunlardan iki çift bir -
•en almi§hm. 

- Oteki çifti nerede? 
- Onlari da kab\'e rengine 

boyathm, e\·dc duru~or. yann 
d.a ontart (Ïyeyin1, gürür iin' 

Dogrusu bu fikre bai·1ldnn. 
Bayild1m amma, yazlak keteo 
iskarpini fi.mdi neredc bulmah 
ki çiftini üç ,.Uz dok ana ahp 
1iyah1 veya kahvr rrngioe bo
yathktan sonra vidala yerine 
Ciyesin de herkese uka sata -
Slll! k1nùa Atman hü.kumcti tarafmdan kamaras1nd boy le dedil <Bat tarai• 1 i.ac1 •"'7fMla> 

~ p1 m1~ ne 1r an a e ottsva, l (A.A.) _ Kanada Baiv~ ,,_ fh . . tir 
dünyadaki dinlenn lâgv1 hakkm- . .. en naz"' sa asma girm1~ . 

kill Mackenue KJ,nj:, dun Avam Kama- K l' . . d R lar . . 
da bir \'l'Sika mevc.it degildir. Bun . a mm çevresm e, us llll • 
larm her ikisi de en âdi ve en ras.nda, Rull)'l7& 1\arb malzemesi, ia:;e siyativi ellerinde tutmaktad1rlar. 
kLtstahça sahtekàrhklard1r. m.•dddelerllt . llàçKlar, lieçd hmlta

5
t .,rvl~-•~ Moskovanm ~imal bat1S1nda, 

Al _ gon erme tÇ•n ana an ~ • V l k l k · tikam f d Al 
2 - Ccnap Amerika>mm merlka ve BirlOfi.k krali7etle ~ birliil 0 0 0 atllS 15 e m e, . • 

Va§ington, 4 (A.A.) - Amenka 
Bahriye Ne2!areli Rubin , James 
torpido muhribinin 142 müretteba. 
bndan yalmz 4$ ki§inin kurbar11. 
m1j old11klarm1 bildirm4ttr. Bun. 
lardan sekizi yaMhd!r. aln1z blr 
ceset bulunabilmi§tir. 

Finlandiya hai>erler büros11 teb. 
hg eàiyor: iyi rn.alûmat alan b'1' 

Fin ka)'?lagmdan bildirilcLgine gO.. 
re Fin • Sovy-et harbinin durdurul. 

mas1 için Birle§lk Amerikadan Fin 

tand1yaya bir nota verild ~<i hak. 
kmdaki haberle'(' tamam1yle halci. 

kate mugayirdi.r. Ne~redilmek im
kâ.nt has1l olunca Fin hükûmetinin 

~erdigi ce\•ap bi;dirilecektir. 

Atlantik mey- Rus-Amerika 
dan muharebesi ag1z birligi 

(B~makaleden drvam) (Ba1taraf1 % nci 'a~·!.ulal 

$eh1r Meclisinde 
numya tarafmdan fethi, dl.l.nyadak.i yapmakta oldutunu beyan etmJ.îtlr. manlar hucwnlanna devam edi -
dm ve kiliselertn kaldml~rak ye- Bas,-ekil sunlart Ulve eunlitlr: yorlar, çalt'an bitaraf 1cmilcrin ugradik- cidecekli. Fakat Helsinki kabinc • 

!art zayiat 1üyle olmu1tur: si t~ebbü e èinayak olarak Lon • rlne Na5}'onal Socsyallst btr k1hse. •Hitler, RuS7• se!erinl yanhJ hesap Talada, Alrnan tazyiki .artmak-
n,n ikamesi iddia!an o der.ec; bo~ etm!stir. Rualartn vatanperverlik, ma- tad1r. 
\'e rnânas1zd1r ki Alman huk.umeti h ret kabiil,.et ve uket1 kuvvet!ulnl Donetz çevresinde, Alman hü -
bu1.1lada me~gul olmagt !ûzumsuz l t:hm~de aldanmlJ\Ir. Hitler'ln RUSJ'a.. cumlart devam ediyor. 
telakki eder. bell<i de bu harbin en e- K1nmda, vaziyet vahim telâkki 

Al h"k' " b t a· 1Y• taarruzu edilmektedir. Bununla beraber Al-man u urne..., u no ay1 1p- h i -eUi va.k'ut olacak\Jr.> 
lt.>matik y~llarla bütün bitaraf hü· emm ~ manlar kendilerine Yayladag ü -

kûmetlere ve ba arada merkez ve Kral1 JorJ• A• rerinden bir geçit teminine mu -
l'enup Amerika•1 hûkûmetl<?rine Elenler . \'affak olamaml§lardrr. 
te,·di etm4tir. . . merikaya gidecekmt~ Almanlarm K<!rç ve Toodozye , 

Birle~ik Devletler Reist, 28 llk- k 
4

. (A A.) _ Ofi: Lon _ yi geçtikleri hakkmdaki haberler 
t · i.hli k d d · k Nevyor · as1ls1zd1r. l!itm tar nat un a enlZ uv. Am 'k · lanna bildi.. 
\'etleri tarafmdan bir Amerikan dradan en a a,ans Lenini::radda vaziyet miisait 

de troyerinin 4 Eylûlde ve diger ril
1
iy?r: !·'-·t !an mehafild<!n Londra 4 (A.A.) - Times gaze-

bir Amerikan d<?stroyerinin de 17 ), ma ..uua a.. tesinin Stokholm muhabir~ Al -
llktt?irinde hücwna ugramij oI • gelen haberlere gore, Elenler Kra- manlann Leningrad drimda haki
dugunu bildirmi§tir. h Jorj, bir 90k maiyetile beraber ki bir taarruz yapacak kabiliyette 

Ilakikatte u;e Alrnan denizalt1 - Birl~ik ~ri.kaya gitmck ta - olmad1klar1n1 ileri sürerek askerî 
lan kumandanlanrun verdigi ha - saVVW'undadtr. Kral!n yakmda ,·aziyetin bu ccphcde Ruslar için 
berler ve Amerikan bahriyesi ma. yola çikmasi ihtimali varsa da se- müsait sayilabilecegini siiylemek -

kamlarmrn resml beyanatlarma h t' d edece~i müddet tedir. . 
nuaran hâdiseler iOyle cereyan ya ~ m e~am 

1 
D1ger taraftan Ruslar Lenm -

etmi tir: malum degildir. gradda hücumlarma devam et -
4 Éylûl ht.di>esinde bahis mev- . mekte iseler de her iki m11has1m 

zuu olan Amerikan Greer torpido ,.1zaltlsma denizaltt bcmbalan- taraf1n dttrumlanmn degi~memi§ 
innhnbt 17 l!kte9rin hâdisesinde i- ' >-üct.m eylemi~tir. Kearny'nin oldugu samhyor. 
se Amerikan Kearny torpido muh- r.izaltt bombalan att Ili ve biraz Tim<!s'in askeri maharriri Rus -
ribld r sonra 3 torpil althp bunlardan bi.. lar;n Moskova eephes;nde fazla • 

Gre<?r torpido muhribi, 1ngiliz rinin dcstroyere isabet eyledigini la~tmlm1§ blr tazyik ile yeni Al -
bahnye kuv,·etlerile silo askerî i§- nazai Ame:ikan bahriye na=1 man taarruzlarma intizar ettikle-
birligi halinde bir Alman denizal- knoks teyid etmi§tir. rini yazmaktadtr. 
tis1n1 saatlercc takip etmi§llr. Bu Alman hü.kûmeti, binnetioe §un- Yeni Alman tanklan mii§ahede 
laklp esnasmda deniz içinde bu - !an mü;ahede eder l.i: edilmi~tir. Yerlerin donmas1 bun -
lunan Alman denizalhsma deniz- 1 _ Reis Ruzveltin Amerilum lar:n kullamlmasm1 kolayla~tira -

alti bombalarile hücum edilrni§ - torpido muhriplerinin Alman de. cnktir. 
tir, Ancak bu hücum yapildiktan niz kuvvetkri tarafmdan hücuma 
sonrad1r k1 Alman àenizaltis1 ken· Almanlar b1"ld1"r1"yor 
d1 muharebe vas1talarm1 kullan - maruz kaldigt ve bu suretle Al -

manyanm Amerikaya hüeum cttigi (BO$taraf1 1 inc. ayfada) 
1111~hr. Torpldo muhribi denizalh Moskova üzerinde bir gündüz a-
bombalarile saatlerce fa.kat neti - hakkmdaki beyanati vakialara uy- k.uii yapilmt~hr. 
cesiz olarak takibe devam etmi§ • mamaktadrr ve bizzat Amerik.an Leningradda Alman tayyareleri 
tir, Kearny destroyeri bir gemi bahriy<!Si makrunlarmm resmî be- genij yangmlar çikarml§lardtr. 
kafilesinin himaye gemisi olarak yanatlarile tekzip olunmaktadir, Helsinki 4 (A.A.) _ Sont~rinin 
.seyretmekte idi. Bu esnada Atlan - 2 _ Bilâkis ba ilù Am<!rikan biri ile üçü arasmda yap11an bir 
t!gin b~ka bir noktasmcla Alman · lt taarruz neticesinde Fin klt'alari • torpido muhribi, Alrnan denlZa ,_ 
deniz k.uvvetlerile bir sava~a tu - nm aym üçünde Koivisto'ya i§gal 
tu~mu~ olan ikinci bir gem.i kafi- larina hücum etmi§tir. Bu suret - ettikleri resml Fin tebliginde bil-
lesinin imdat i§aretleri ahnml§tir. le Almanyaya hücum eden Ame • dirilmektedir. 
Bunun üzerine Kearny yolunu de. rilcad1r. Ve bu Amerikan bahriye-1 3 Sont"§rin g.e<:esi Sovyet donan. 
fi§tirm~tir. Muharebenin cereyan si makamlan tarafmdan da teyid !n351 b~.ri büyük ikisi küçük olmak 
~ttigi ir.ahall<! gitmi§ ve bir Alman edilmi§ bulunmaktadir. uzere uç gemi kaybetmi§tir. Bun-
---------------------------- Jar "'in mayinlerine çarpmi§lar -

(Baf lanl• 1 !Ml "71•cla) ver Batur, Melih3 A'l.'?li Süzen Va. 
~ehir hastahane:trinin faaliyet1 li ve Belediye Reisine g•Jsterdigi 

hakkmda izahat veren Vaii ve Be- büyük imar faaliyetinden dolay1 
lediye Reisi bir sene içind~ Cerrah- te§ekkür etmi~lerdir. 
par;a hastahanèsinde yatakta 4967, Meclis müteaklben be0 dakika 
ve ayakta 47691, Haseki hastahane.. ) tatil olunm~ vc lk•nci celsede rüz. 
sinde yakta ve yatakta 53458, Bey. namede bulunan maddder alâkah 
oglu hastahanesinde 1!)6(> 1 hasta-. encümenlere havale olunarak da. 
nm tedavi Ôlundugunu soylemi,._ g1lm~tu. 
lr. ~~~-<>-~~-

Kalinin de Mos
kovadan ayr1ld1 

Va li ve Beled1ye Reisi itfaiye 
te§kilâhnm takviyesi için uzun 
zamandanberi faali)"et sarfolundu. 
gunu, Amerika ve Avrupadan ye. 
ni bir çok m..alzen1enin getirild1gini Sovyet De\•let Reis! Kalinln'in 
""e itfaiyenin bir sene içinde- .§ehlr Moskovayt terkederek Kuyb1~re 
dahilinde 566 yangm .siindürm~ gittigt bild:rilmektedir. Maliun ol. 
oldugunu soyleroi~tir. dugu üzere, Hanc1ye Kom:scri 

Mübeakiben Elektrik, Tramvay Molotof ile yabanc1 de\'le:ler elçi
''e Tünel l~letmeleri Umum Müdür leri daha evYel Mmkovay terke • 
liigü J>akkmda 1zahat vererek yeni derek Kuybi~f'e gitnli§le~. s:alin 
23 otobüsün AmerikaY'Q sipa~ o. ile Kalintn Moskovada kalr.11§lard1. 
lundu~unu, Rumanyadan getirti.. ~imd1 Kahninin de .Moskovadan 
lecek bandajlarla ve muhtel:f yer. arrilmas1, ~ehir için tehlikenln art
lerden etmin olunacak dmgillerle Ir.1§ olduguna delâlet edebilir. 
>eyrüse{erden hasll olan izdihamm (R. d t ') 
b f d

.1 ,. . .. .t t .• . . a vo gaze est . ertara e 1 ece5 1n1 um1 e t1g1n1, · • • _ 
e1ektri1t ~bekesinin :s1ah1 :çin Kuklareh maarif mu
~ehre 35. bin _volt lu~ bi: ~be~e~in 1 d ü r ü Ve B e y 0g1 u 
ilâve edtlmege ba~tadtgm1 soy.e. 'ih"'kA t t b"L' d ~ • t" . 

1
. · u ume a 1 1 eg1~ 1 

mi§ 1r. . 
Vali ve Belediye Reisi, müteaki.. j Ankara, 4 (Ikdam Muhabirin. 

ben $ehir Tiyatrosu, Klraa~aç mü- den) - Mu§ Maar:f Müdürû Hilmi 
essesesi, Konservatuvar hakkmda K1rklareli Maarif ~lüdürlügü.ne, 
izahat vermi§ ve son bir sene zar. Beyoglu Hükûmet Tabibi Dr. Rauf 
.f;nda !}<'hrin umran1 1çin sarfolu. Edirne Sihhat Müdürlügl.l.ne tayin 
pan faaliyeti mufassal bir surette edJmi§leràir. 
izah etmi~tir. ----o---

Dr. Lûtfi K1rdar l>elediye ban. Japon tehlikesi 
kasmdan istikraz olunan be~ mil. <Bat tarait 1 !Del a7fad.a) 
yon liradan bugû;1e kadar 4.445.000 Birmanya 701u oldo&a fikr:nded1rler. 
lira abnd1gm1 ve bunun 4 milyon Bu .iUretle Ingiltere , .• Blrle1J.1< Ame
liras1nm istimlâk 4lerine tahsis rika'èan Tohoanglc!ng'e conderilmekte 
olundugun\l soylem4tir. olan malzeme sevltl7atl kesilmls bulu-

Vali ve Belediye Reisi son bir 1 nao
5
akltr. .. •iu . 

f d h
. . t az1 m~au. er fenJ.$ milQ'asta bi.r 

sene z.ar m a §e •rde m§a oluna~ Alman - japon plânUUn tatbik mev
sokak '"" caddeler hakkmda verdi.. kilne konulmak Qzere olduju miltale
gi çolc mufassal 1zahati müteakip asmdadir. Mihver, u:nd'stan'l.n balt ve 
sozlerini §oyle tamamlamt~ltr: dog"Jsuna mütevecclh bir taarruz.a bas-

e- Son bir senelik çah§mal.an. ladtktan sonra Alman ordulan Hazer 
· h b d b' . . b denizinin htr J<l k1yismdan Hmdista-

mizm 1Za JIU Ur~ a Jltrmt~ U- O!l\ sima! bat! hudutlari 1'07unca iler-T ü t ü n ta kas ln a a 1· t \dtrDün gece Sovyet tayyareleri 
Finlandiyamn cenup sahili üzerin-

lunuyorum. Mesa1 arkada§lartmm li7erek Japon ordulart da fürman7a'71 
iktiham mecbu1ryet1nde kald1kla..14gal ederek ,.. B>ngale k~i'fezini çe
i'l umumi dünya yaziyetinin i~1das virerC'k Hindts~an'& ulazmli olacakt1r.~ 

k 1 
den uçarak Helsinkiye kadar gel-

ontenJ•an ar d l m~Jer V<! sabahm saat ikisinde bu 0 mu~ ~ehirde tehlike ijareti verilmi§tir. 

----------------- Y Hiç bir bomba ahlmam1§tir. 

Yeniden ithal müsaadesi verilmiyecek 
Mosko\•ada son vaziyet 

Ankara, 4 (A.A.) - TICaret VckAle- 1thal ed·lebilirler. Alâkadarlar1n bu 
Uncten tebUl edilmi$tir~ yolda mÜI'acaat elmeleri ta \:siye olu-

1 - TiJtun takast çerçevesi daire- nur. 

dtigi mü§külleri ve engelled de JAPON MATBUATI • 'E DiYOR' 
alâka ile gozënünde tatacagmrza Tokyo, 4 (A.A.) - Japon - Ame· 

eminim. 
rikan milnasebetler'.'!'ldtn bat-..seden 
ho!iyako gazetes1 Amerikanm .z.aman ka
zanmaktan ba ka b:r l<'Y dil~ûnmedi
&inl y&zmakta \e $0Yle demektedir: 

Fakat Japonyan1n teca-.:ilz edem~ye
ceii bir had \"&ni1r. Ç(lnkil bu haddi 
a$lnt'a sabir bir alçakhk olur. 

Nismis1 gazetesi dryor ki: 

Nis.n: 1,!18.9~5 Ion dradaki sefirini geri çagirdi. Arhk 
Jaylli: 861,460 • lngiltere de çaresiz, ur 1hk olmak 

Haziran: 876,763 • üzere, sefirini du· et etti. Bôy le ce 
Temmuz: 407,600 • siyasî münasebetler kesilmi~ ol • 
o\iu•los: SJ7,ZOO • du. Fakat daba ileri giderck bu 
Eylûl: 683,400 • küçük memlekete Büyük Britan • 
Birincite,rin: 441,300 • ya harp ilàn etmedi, Yalmz Fin • 

Bu rakamlarda bir azah1 giize landiyaya kendi topraklano1 ta • 
çarpmaktadtr, lngilii Bi~vekili M. maruen tekrar ele geçirmi~ oldu -
ÇOrçil de son defa •oyledi&i nu • pndan Rusya ile mücadeleye de. 
tukda, alman te-dbirlcr otticeain - vamdan f~ragat etmesini ta~siye 
de Atlaotik rueydan muharebe - etti. Tabmin ed.iltte~i vtthile Fin· 
sinde verilen uylatm azald1g.n1 lerin cevab1 menfi oldu ve Londra 
men1nuniyetle haber \'erm~ti. Fa. kabine>i i§i daha fazla kurcalamak 
kat, Almanlar, bu azal1~1: ,\Iman istemedi .. 
denizalblarmm saym \'C faaliyeti Rusya ~imdi bu üç memlekctc 
azalmCJ oldu,;una deill; bilakis es- de ingilterenin harp ilân etmesi • 
k.isi kadar bat1racak iagiliz cemisi ai i.stemektedi.r. A,yru:a dünkü tel
bulamad1klarioa atfediYorlar. On- irraflardan anb.1ild1 tna eüre, A. 
!ara gore, ticaret Tapurlan bata merika Cümhurreisl lister Ruz -
bata nzahm' olduldart için bun • nit de Stalin ile agn birligi ya -
lar1n zayialt da aulnu~hr; fakat parak Londraya bu üç memlekcte 
me\·cuda nbbetle bugünkü uyiat, br11 harp ilâ111n1 la\'Siye etmek -
eskisinden daha mühimdir. tedir. Anla~ih~·or ki Ru,~·ay1 mem. 

Bu birbirine z1d iki iddiadan nun etmegi Amerika, lngiltereden 
hangisinin dogru oldugunu, an • daha ziyade arzu etmektedir. 
cak, bu harbin dogru bir taribi ya- Kraldan ziyadc Kra! taraftar -
21ld1g1 zaman, bir dereceye kadar ltgi mahiyetini arzeden bu barc -
ügrcnebilecegi1. ·Bir dereceye ka- kete Londra, Dominyonlarla mü • 
dar• diyoruz; çünkü 191-l • 1U8 de. ukerc mecburiyetindc oldugunu 
ki denizalh harbinin tarihindeki soylrmrkle mukabele etmektedir, 
rakamlar da birbirinden milyon - Hakikati halde bilhaS<a Finlere 
larca farkhd1rlar. .. .. .. br~1 Londrada aliÂka çoktur, Kü. 

Bugün ortada 1rozle eorulen ha. çük milletl<!rin haklannt temin i
kikat, §Udur ki ~Iman rakamlan~ çin k1hc1m çekmil o!Rn hi r ment • 
na ;ore, 1941 Ni•anuada l.Z18,B9a l leket kendi nâriz kuvvetile hak • 
ton olan gemi zayiah alti ay on- · lar1n1 alm1~ olanlna kar.1 yapma 
ra 441,300 tona diifmü tür. Sebe bir hiddet go<te• • "'• Fa~at ilâm. 
bi ber ne olursa olsun, bu, a~ai; barbe kadat :i - gidebilir mi? 
yukar1 üçte bir auh~ demektir. Barbin htkl~aflan çok garibeler 
Geçen Büyük Harpte de boyle ol-1 dogurmakta ve si~·asi durumlar1 
mu~tu. 1917 ~ubahnda ~iddctli de. çok kan~hrmakladtr. 
nizalh ba.rbi ilin edildikten onra, Hüseyin Siik•i; B. BAN 
Nisan aymda bir milyon küsur 
tonluk bir yekûna ç1kan uyiat. A D L 1 y 'C'. 
bundan sonra, mnhtelif inip çik · 
malaria tedric•n dü mü~ \'9 ebem- koridorlar1nda 
mivetsiz denilebilecek bir yekilna (Ba1taraf1 :? ud •ay1ada) 
kadar inmi~ti. Acaba. bu. defa .. cl• seyiile gerilir gibi oldu .. Hani ço
;;~1~ mi olacak? Bekliyehm, go •

1 

cuk b'raz ~aha devam etm:~ o!.say. 

ruru%, l VER di b.r de ustehk üstünde ni>. ,·ar 
ABtD ~ OA nes yok vermiye bile raz1 <>lacak. 

Bir baf komiseri
miz vazife ba~1nda 

vefat etti 
Taksim Emniyet Ba~kom..seri 

1smail Veda! Erkan dün saat 17,20 

h belki. .. 

Nitekim §Ükür ki dehkanh ih. 
tiyar kadmm gençlik m~;hl) s ne 
fazla devam etn•ed de kad1~~a" z 
da daha çok fed•kârltk )apnc a 
mecbur olmad 

•!nde hha!Atta bul•Jnmak için vekâlete 2 - Yeni Türk - Alinan Lcaret an
rn.Urac 0ttlar tevaU etn1t>kle olduA:undan la~ma.s1 hükilmleri dalreslnde ithalâtta 
• ... a.&1da verilen malùmat ile alàkadar- buliJ.nmak ilzere llsans verilmesi ithal 
lar1n +env1r edilmcsi lilZumu gbrülm~- vcya thracat için hi!llse tefriki yolunda 
lür: müracaatlar ahnmaktad1r. Bu anla~a-

TUtOn takas1na tlt ko::,.~nl .. nlar ta- lar hak.kmda Vekâlet taraf1ndan mm
rn nen da!m~tur- Binaen3leyb yenl roka ticaret müdürliiklerlne, birliklere, 
den tthal mUsaadcsl \·erilmi~cektlr. bas11ca t!caret oda ve bonak:ma gOn
E sen bu ne\.·i ithal hn tilnt\J.n taka- derilmi$ olan sirkiUerle de al:...1tadarlar-
1illdan 1etir1lmes~ i .• fn zarurette kalma- ca bilinmesi lhlm gelen ber se,- sOy
rnt hr. Ztra 9/10/9-lt tarihinde :mza!a- lenmis, anla§lllalar hükilmleri tafsilàth 

Stokholm 4 (A.A.) - Kmmda 
temizleme hareketinin sür'atle 50• 

na ermektc oldugu §ü esnada Mos
kO\'a cephcsine yeniden mühim 
miktarda tank ve top gonderil • 
mekte ve bunlar Moskovaya kar§J 
yap1lacak ycni ve büyük taarruz 
.için lâz1m gelen yerlere yerle§ti • 
rilmektedir. Bu taarruzun ba§hca 
hangi istikamette yap1Jacagm1 an
lamak henüz kabil degildir. 

Bizzat Cümhuriyet hükûmetimL 
z·n bizi daima takviye eden yük.. 
s.:k müzaheretleri muvaffakiyet. 
icrimz1in ba~hca âmilid'r. Bu ;ti. 
barla Millî $efimiz lsmet inonüne 
kar~1 §ebrimizin minnet ve ~ük
ranlarirn tazimlerirnizle arzctmeyi 
ve istanbulumuzun degerli evlâd1 

Ba~ekilimiz Ref1k Saydam ile 
Cümhuriyet hükûm~tine ve bii.. 
l üklerimize baghhklanmlZI ve te
~ekkürlerimizi burada huzurunuz. 

?wl<iiru müdat1:111r.11.1 dü1ürunek z.a.
m.an1 çoktan gelm!st.ir. Japonya ~im
diye kadar Amerik.aya ka~1 pek mü.sa
mahakàr davranm1$hr. Amerika §3$ma
dan Japon aleyhtar1 ~tyasetlne deva·m 
euniJtir. Japonya mukabele etmeden 
bu siyasete tahammil.l etmemelidi.r. 

s1ralannda vaz1fesi ba~mda ans1-
zin vefat etmi~t'r. 24 senelik !o

demli bir memur olan merhum bii.. 
tün zab1ta mensuplarma kendini 

Ya~!1 b~1 hanim1 b1r kaç ke!. 
me i!e bu ~ekilde ovmek davadan 
vaigeçmesine kâfL ge]d,, az s~:-ra 
dordü birden canciger, kuzu sar
mas1, güle soyle~ koridordan u
zakla~p gittiler .. 

se\'dirmi~. 16 talcdimame alml§, DEVREDÎLECFJ( iHriR \ EERATI 

deger1i bir emniyet memurumuz. cT~carette rr.üstahsel so~uk çek .e 
lavh yuvarlak madent çubui'i:> h:zkk1n. 

du. d3. ihti1 a ft;in ittt~.sat Vckâ et ndcn :3L1h 
Cenazesi bugün saat 11 de Bey. sa\ edi rn~ olan 16.'11/939 t::r'h 'e 2895 

oj!lu Zü.kûr hastahanesinden kat. No. lu lhtiro boruUntn ihtka eWgl hu-

an anlairnalar mçc!btnce ithalât ya~ surette izah edilm.ijtir. Binaenaleyb bu 
lnak :nk.ànlan elde ~ilm~ bulunmak- tirkillerlerin okunmas1 surctile hem 
tad:r Bina.enaleyh tütün takasl hilkilm rr.evcut milracaaUar cebap1~:1d1nlm~, 
lerl dalresinde ithall btenen maddeler hem de yenf milracaatlara. rr.ahal kal
Yent anla1malar hUkilmlerl dalreslndo mam11 olacaktir. 

Yap1lan tahminlere gore Alman da ifade ctmeyi bir \•ecibe bili.. 
kumandanllg1 z1rhh birliklerini rim.> 
merkez kesimine sevketmeden ev- Vali ve Belediye Reisi Dr. Lût. 
vel ~ag ve sol cenahlarda bilhassa 1 fi Kirdarm bu nutku meclis tara.. 
§iddetli olan mukavemeti larmaga i:ndan hararetle alk1~lanarak tas. 
çall§acakhr, vip olunmu~ ve siiz alan Strn En-

z A y f T ., . .. lkuk bu kerre ba1ko.1na de"r \·eyahul 
l\fardin 222 fnCÎ alayln 7 !net hudut, dtr1Jarak e~tl<lye Ca?nl:nde. na. lcadl Türkiyede l C\·ka fuie koYn 31< 

taburundan aldliun terhls tezkereml mazt k1hnd1ktan sonra Fer1koy içir. salâh.yet verileb lecet1 •eklif edil. 
iayi ettim. Ytnîsinl ç1kar.icaiundan mezarhgina defredliecektir. Ke- mekte olmak!a bu husu 3. fa7.

1
R a't1-

eskisinin hQkmü yoktur. . , . . .. .. , mat edinmetc J1teyenlerlJ1 c; llat.ida 
Rl.zenin Ya&htai mahallesindeo on., ailes•ne ve butun mesle«tato Arslan ban 5 lnd kat 1-3 No.' ra m • 
323 do~"mlu Sadlk o~lu Sey!ullah lanna taziyetlenml& b'~ ~ eyi.-Iett !lin lllunur. 
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O. oemlr Yollan lsletme U. M. llânlan 
Muhanunen bcdeli 207 000 lira o~ n 10.000 ton çimento 17/ikincitesrin/ 

941 pazartesi tiinü saat 15.30 da kapal! zart usulile Ankarada idarc blnasm
da salin alznacakhr. 

Bu ~e girmek isteyenlerin 11.600 llrallk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettlgi veslkalan ve tekli!lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komlsyon 
ba~anli&i reislii:ine vermelerl lâzundlr. Sartnameler 200 kur\llja Ankara 
ye Haydarpaµ vemelerinde satùm2.ktadlr. (9475) 

Deniz Le~a:inm Sabnal.maKomiayol\4.1 llânlar1 

Marmara Üssübanrî K. Satinalma 
Komisyonundan 

Kundura ilân1 
1 -· Bir çlftlne (975) kuru:t fiat lahmln olunan 4000 çift kundura, ik.in

al defa pazarhk.la t'k~ltmeye konulmulilur. 
2 - Pazarllg1 6/ 2 ncitc~rin/941 per~embe günü sa1t 14 de hmitte ter

nne kap1smdaki koml.yon bmasmda yapliac::?ktlr. 
3 - Numunesi komLryonda mevcut olup Siirtnamesi 195 kuru:t mukabilin

cle ahnablhr. 
4 - isteklilerin belli gün ve saat c Ticarct ves1kalar1m ve 585C llradan 

ibaret temlnatlarUe b1rl.!ktc komisyona mür.i.caatlan (P492) 

* Marmara Üssü Bahrt K. Sat1nalma 

t:insi 
Nohut 

c 

Komisyonundan 
:klii olunan fiat Teminab 

Kil-Osu Kuru§ Sn. Lira 
60.000 21 50 1935 
20.000 21 50 645 

1 - Yuk:mda miktllrlan yaz1h nohudun 15/10/941 gününde yapù.an 
pazarlltJnda tekll! olunnn 21.50 kuru~ fiat yùksek gorüldüglinden ayn ayn 

fartnamede olarak ikincl defa pazarhkhlTI 7/2 Tesrln/1941 c ma günü saat 
H ve l 5 de izmitte Ters.1nc kaplSlJldnki komisyon binasmd.i yapllacaktlr. 

2 - i bu nohud btt veya ayn ayn ta plere ir..ale edlleblllr. ~artnamesi 
bedelsiz olarak komisyondan ahnir 

3 - PazarlJga ~tirak edecek isteklilerln h zalarmda yaz1h teminatlari ve 
tkaret vesikalarlle blrlikte bell1 gUn ve saatt!! komisyona müracaatla.n. 

(9561) 

TÜRKIYE CUMHURIYETl 

ZIRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk. lirasL 

• ~ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve tical'Î ber nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye Teriyor. 

Ziraat Bank.a.smda Jrumbarau ve Ihbarslz taliarruf hesap. 

lannda en az 50 lira.si bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile qaiJ.daki plâr.a gore ikram1ye dag1tùacakhr. 

' A. 1,000 linbk ,,000 L.11100 Adet 50 fuahk 5,000 L. 
4 • 500 . z,ooo • 120 • 40 • ,,800 • 
4 • Z50 lt 1,000 . 

40 • 100 • 4.0ot • 1&0 • z • 3,200 • 

DÏKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 lira. 

dàn qag. d~yenlere i.kramiye çlktigi takdirde % 20 fazla. 

lile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

Sahibi: E. i Z Z E T, Ne§riyat DirektOrü: Cevdet Karabi!Jrin 
Bastldii1 yer: .son Tel,1ti:af. Matbaas1 

Zab1ta ve deniz maccras1 romani: 53) 

SON SEFER 
-=====( Çeviren: M~FEJ!iDU~)====--
Pantalonunun cebir.den tetigi 

çckhgi zaman yaptig1 glb1 gëzleri. 

11i kapadi. 
- - Kimse anlatmad1... Kaptan 

seferin O:dayetinde oldut;;ru gib1 si

ntrli 1di ... Dümende kimse var 

m1yd1? 

- Vard1. Fakat karanltk dolayi
s1le bizi gëremiyordu ..• 

- 0 aralik Miço geldi ... 
Loklcn§ ha-reketlerine yard .n 

ets:n d.ye tavandan sark1hlan ipe 
tutunarak yi::tagm içinde dogrul. 

du. 
- Mari nerede? 

- Ote!de. Bahas1 geldi. .• 

- Abp bir an cvvcl gotürsün ... 

Da ha iyi... Mari burada durma

mah ... He le buraya hiç gelmeme. 
li. •• 

Sesi hararetli jdi. Kesik kesik ko. 

nw;uyordu. Gi:izleri parlamaga 

b~lam1~tl. 
- Size ne si:iylediklerini bilmi. 

yorum •.. Fùat hakikati ~imdi be
nim agztmdan i:igren-eccksiniz ... 

0 "ltadar telâ~h konu:?uyordu ki 
say1klad1gma hükmolunabilirdi. 

- inamlm1yacak bir ~cy... Siz 
çocugu gëirmed 'niz... Zavif bir 
§eydi •.. Babasmm e~vabmdan bo

zulma ketenden eski bir elbisesi 
1•ard1... ilk günü korkmu§, agJa_ 

Tl11§h... Fakat sonra muziplige 
c:a~ladi. .• Tam mânâsile arsiz bir 
çocuktu ... Onu iki de fa ni~anhma 

1azd1g1m mektuplan okurken ya
l-:alad1m ..• S1k1lmadan bana ne de
mi§ti biliyor musunuz? 

c- Bunlan sC;ntn klza m1 yaz1-
yorsun? 

cO ak§<Un zar.nedersem kaptan 
i;vuyarruyac:ak kadar sinirli oldu. 

· IKDAM 

lstanbul Levaz1m Âmirliginden verilcn 
haricî askerî kitaat ilânlan 1 

A~:.i:1da yazill Ende yaglan pazarhkla sa•n ahnacakllr. ihleleri 7/11/941 
cnm gura1 h1zalar11,cia yaz1h saath.'l"lie lstanbulda Aya.tai;r.àa askeri satm 
alma kom syonundJ yap1lacaktir. Talip•erin belli nikitte kon'i~vona gelmeleri. 

Ki.o ihale fna Il 
10,000 14 
14,000 14,30 
14,000 15 

B , di$, nezle, gri~, romatizma 
14,000 l!l,30 
14,000 16 

(1298 - 9473) 

* ~ag1da yaz1h mcvadm paz.arllkla eksillmeleri hiz.ala5'nda yaz1h gün ve 
saatlerde Enurumda askerl sat1nalma komisyonunda yapùacakhr. Tnl!plerin 
belli vn.kiite komlzyona gelmeleri. 
Cir,si Mill.tari Tu tan Teminati 

füa 
1102 
2114 

ihale 

Ncvra ji, K1r1khk vc Bütün Agnlann1z1 Dcrhal Kcscr 
lcabmda günde 3 ka1e alinabilir. Her yerde Pallu kutalari Ï#arla iateyin;;z, 

kilo lira Gün ve saat
1 

21/11/941 11 
24 c c 11 

(1300-9515) 

'~'\i:,·•~~.· •i!;.>a1.!lf,:•~r.~,,;,r.(.i1'=iJ,• . ; ~ .. ;;...7 ... 1.• • ....... ,,,,~ ... ·.?' •. , ,~, r--1!t·1''' -· • • ...... .. 
a .,.....1. ..... v:··.-:_.,:~~,_ .. "Af'"-. .. -,. • • .~~·-· -..·.7., .. 't·~,.~-;·_l',·"r·-i.. ..... ·t -~Il\-

,Zeytinyag1 
K. Fasulye. 

7000 '1350 
115,000 28,175 

* 12 volt 63 amperlik 36 santimetre uzunlugunc!'a 21 snnt;metre yüksekU-
f;inde 17,50 santtmelre gcni31iginde 70 adet akümilator pa7arhkla salin ah
ruicakhr. Ïhalesl 1.4/11/941 sall g\lnù saat 15 de Ankarada M. M. V. Satm 
alma komfsyonunda yapùacakttr. Beherlnin tahmin fiati !15 lira olup kat'l te
m1nat1 997 lira 50 kun1$tur. Tallplerm belli vakitte Iromisyonn gelmeleri. 

(1336 - 9625) 

* 60,000 kilo s1g1r eti kapah zarfla eksiltmeye konmu~tur. Tahmin bedell 
16,800 lira ilk terninatl 1260 Urad1r. ihalesi 21/11/941 cuma günü saat 11 
de Adanada askeri satmalma komlsyonunda yap1lacakhr. Taliplerin kanunl 
vesikaiarile tek.li! mektuplarm1 ihale saatinden blr saat evvel komisyona 
venneleri. (1338 - 9627) 

* 

5 Il nci TE$RÏN CAR$MIBA 

7.30 Prorram, saat ayar1. 7.33 Hafi! 
parçnlar. 7.45 Ajans haberlerl. 8.00 Ha.. 

fi! parçalar. 8.15 Evin saati. 8.30 Haf!f 
parçalar. 

12.30 Program, saat ayan. 12.33 Sar
k1 ve Türküler. 12.45 Ajans haberleri. 
13.00 $ark1 ve fürküler. 13.30 Karlljlk 

4025 lira ke$if bedelli dizel pompa grubunun açik eksiltmesi 10/11}941 program. 
pazartesi günü saat 14 de Ankarada M. M. V. Sahnalma komisyonunda 18.00 Prograrn, saat ayan. 18.03 Ka
yap1lzcakt1r. Tallplerin 301 lira 89 kurus ilk temlnatlarile belli vakitte lro- ri§lk §ark1lar. 18.25 Kon~ma. 18.45 
misyona gelmeleri. ( 1334 - 9623) Radyo çocuk klübü. 19.30 Saat ayan, 

Ajans haberlerl. 19.45 Serbest 10 dakl-

~a~da cins ve miktarlan y32.lll dort k.alem y~ sebze 7/ikinci T./941 
cuma günù h1zalarmda yaztl1 saaUerdc pazarhkla satm almacaklard1r. i;;art
nameleri hergün komisyonda gofilleblllr. istekl!lerin belli gUn ve saatlerde 
Fmd1kl1da satmalma komlsyQnUJUJ gelmclerl. (9525) 
Clnsi Miktan Muh. Bed Kat'! emina Pazarltk zamanl 

kilo L. Kr. Lira K. Saat dakika 
Lahana 90.000 6300 945 OO 10 da 
Prasa , 90 000 5670 850 50 10 30 
Lahana 32.000 2400 360 OO 11 de 
Prasa 32.000 2176 326 40 11 30 

* Hepsl.Ile 8730 lira 50 kurui; fiat tahm1n edilen muhtelif eb'atta 384 çift 
patinaj ' zinciri 14/11/941 günü saat 11 de pazarhkla satin allnacakttr. sart
namesi b.er gün komlsyonda gorillebilir. Kat't tcminatl 1309 lira 60 kuru~tur. 
isteklilerin belli 11ùn ve saatte Fmdikhda satmalma komisyonuna gclmeleri. 

(9639) 

* 8/11/941 cumartesl günü saat 11 de pazarhk.la 100 dôlanc soba ile 1300 
boru 300 d!rsek ve 1 OO adet boru §apkas1 allnacaktJr. 

$arlnames! her gün komlsyonda gôrülebilir. Ïsteklilerln belli gün ve 
saatte teklit edecekleri !iata gore kat'! tem1naUan ile blrlikte Flnrukhda sa-
tmalma komisyonuna. gelmeleri. (9641) 

* ~al!1da mlktar, muh.amreen fürt ve k&t"t tcmlnatlan yaz1ll üç ka.lem 
'aman 10/11/941 gUnü hiz.alarmda yauh saatlerdc· pazarllkla swtm ahnacak
lard1r. Sartnamele:I ber gün komlsyonda gôrll1cblllr. istekllle•in belli giln 
ve saatlerde Fmd1khda satmalma komisyonuna gelmeleri. (9637) 

Mlktan Muh. Bed. Karl te. Pazarhk Z. 
Cinsi ton L. K. L. K. Soat dak!ka 
Saman 1270 60325 8532 50 10 30 

c 2~ 12112 1816 88 11 
c 302 14345 2151 75 11 30 

* A~glda cins Te mildarlan yazù1 dort kalem soba maa.emesi 12/11/941 
i;arsamba günü saat 14,30 da pazarhkla satin ahnacaktlr. Boru ve dirsekler 

ka. 19.5~ Saz eserleri. 20.15 Radyo ga

zetesi. 20.45 Bir halk türki!sü ogreniyo
ruz. 21.00 Ziraat takvlm!. 21.10 Fas1l 
h.eyetl. 21.30 Konusma. 21.45 Riyaseti 
cUmhur bnndosu. 22.30 Saat ayan, A
jans haberleri. 22.45 Cazband. 22.55 

Kapam~. 

Halkcvlerinde dersler 
Beyoj!lu Halkevinden: 
Halkcvimizde Tilrkçe, Frarunzc-a, Al

manc1, ir.gi!lzce, Biçki - Dikt~, Sapka 
Çlçek deslerl bugün ba~lam1st1r. Kay

dolinnk lsteyenler:n acele Halkevimize 
mürac-aat etmcleri rlca. olunur. 

• •• 
Si&li Halkevinden: 
Türkçe, ingilizce, Almanca, FranslZ

sa, Çiçek, $apka, Dlki$ ve Biçki ders
lerlne ba~lanm1stir. Kay1th olanlarin vc 
yaz1lmak lsteyenlerin müracaatlan. 

••• 
EminOllü Halkevinden: 
Evimlzde Almanca dersleri 5/11/1141 

çar~mba günü saat (17) de ba~hya
cagmrlan kaydolmak 1stlycnlerfn ild 
vesl.ka fototrafile bilromuza müracaat
lan. 

ZAYÎ - Çanakkale l\Iüstahkem mev 
kiinden !!5/9/941 de almt~ olduf(um ter
h!s tezkercm kaybolmu§lur. Yenlsinl 
ç1karacag1mdan esk!sin.in hükmli olma
d1I;m1 ilân edcrlm. 

Kabata~ izzetpa~a Sokak No. 4 
Tegmen Mimar Muh.ittln Gürell 

kullanùmaka elver!~li müstamel saçtanda olabilir. Muhammen bedeli 10297 ZAYi MÜHÜR _ Mührümü gaip et
lira 50 kurustur. Kat't tPmlnah 1544 lira 6'3 kuru$tur. $artnamesi her gün Um. Mezkùr mühürle kimseye borç se
komisyonda gôrülebilir. isteklilerin belll gün ve saatte Fmd1khda satmalma ned;m. yoktur. Yenisini kazdiracaltim-
kom:...ryonuna gebneleri. (9638) 1 dan zayi mührün hükmü yoktur. 

Cins! 1\diktan Pangalt1 Mesruliyet mahalles!, Baytar 
'>oba borusu 5623 •"met efendi sokak No. 69 Rablhan 

c dirse~I 1337 Tepecik 
Dl.$ dirsek 25 
.:3oba kürei1 331 

* Ke~if bedel! 1630 lira 44 kurus olan bir binamn tamiri 12/11/941 ç~m-
ba günü saat 11 de pazarlJkla !hale e d.llecektir. Ke§i.1 ve sartnamcsl her gün 
komisyonda tllrülebillr. Kat't teminatJ 244 lira 50 kurustur. îstekliler!n ka
nuni veslkalarile blrlilde belli gün ve saatte F;.nd1khda sa tmalma komlsyo-
nuna gelmeleri. (9640) 

* 253 adet büyük (3) numara (185 -adet küçük) c2 numara> dokrne soba. 
12/11/941 çar§amba günli pazar1tkla saat 15 de satm allnacaktir. $a,rt.-une~! 
Jtergün komisyonda gorüleb·l~r. Muhammen bedeli 10176 lira olup kat 1 temi
nah 1526 lira 40 kuru~tur. Isteltl!lerln belli gün ve saalte Fmd1khda satin 
alma komlsyonuna gelmeleri. (9642) 

gu 1çm güvertede geziniyordu .•. 
Oldukça kuvvetli bir çalkanh var. 
d1 ... ArasU'a bir dalga küpe~teden 
a§arak güverteyi 1slat1yordu .•. Fa
kat hava f1rtmah degildi. .. 

cAram1zda on metre kadar var. 
di. •.. Ancak bir kaç kelime i~te
bildim ... Fakat ikisini de gèirüyor. 

àum, .. Çocuk horoz gibi lopuklar1. 
m kald1rm1§ gü1üyordu ... Kaplan 
boynu omuzlaronm i.çine gomül
rnÜ§, elleri cebinde kar~1smda du. 
ruyordu ... Jan _ ;\lari bana: ~Bun. 

Jan k1zma m1 yez1yorsun?• demi~ 
ti ... Fallu ile d~ ~phesiz ayni ~e. 
kilde alay ediyordu .•. Kesknj bir 

sesi vardi ... 
c- i;:;irndi bunu her~ese soyli. 

yecek olursam ... 

Dedi.gini i~ittim. •• Bu sozlerin 
mânasm1 sonradan anlad1m .. Mi. 
ço kaptamn kamarasmda bir ka
am saklad1gm1 i:igrenrni§ti. .. Bèiy. 

le bir s!rra vak1f oldugundan dola
y1 magrurdu .•. Küstah tavirlar ta. 
km1yordu ... Farkmda olrnadan fe
nahk yap1yordu .• 

•Ü zaman bakm1z ne oldu ... 
Kaplan ona bir tokat atrnak için 
di ni lald1rdi ... rakat çocuk çevik 
bir hareketle kendini kur:ararak 
bal:1ra bai!1ra vine bir tehdit sa. 

\·urdu ... Ve kaptanm eli bir dire. 
gin halatma çarptt ... Ca ni ac1m1§ 
olsa gerek ..• Hiddetinden bogulu

yordu ... 
cArslanla sinck hik.âyesi. •. Kap. 

tan vàarim ha,·siyetini unutarak 
Miçonun arkas1~dan ko§maga ba§
:ad1. .. Çocuk evvelâ gülerek ka
Ç!yordu. Fakat sonra korkuya ka. 
p1ld1. .. Miço tebdidini savururk~n 
tesadüfen oradan biri geçse idi bir. 
denbire ber ~ey1 ogrenebilirdi. .. 
Kaptan korkusundan deli gibi ol

mu§tu ... 
•Jan - Mari'yi ornuzlarmdan ya. 

kalmak için yapt1g1 hareke:i gi:i~
dürn. Fakat onu yakahyacagma o. 

ne 
0

dogru dü§ürdü... .. 
cHepsi bu kadar... Bazi bQyle 

me§'um iesadü!ler vard1r... Çocu

gun ba~1 irgadm demirine çarph. 
Korkunç bir ses Î§ittirn... Çatird1 
gibi bir §ey ... Kmlan kafatas1 ... 

* Mosmor olmu§tU. Ellerini yüzün 

den geçirdi. Alnmda ter damlalan 

vard1. 
- 0 arahk bir dalga güverteyi 

yalad1 ... o· kadar ~iddetle ki kap. 
tamn üstüne egilùigi cesct sml
s1klam o!mu~tu ... 0 esnada beni 
J!ùrdü ... Ben l!aliba saklanmav1 u... 

Baktrki;iy Sulh Hukuk lùikimlliin
den: 

Ye~ilkoyde kôy içi rnahalles1nde Li
l"~n sokagmda 60 say1ll evde mukirn 
ken K. evvel 938 tarihinde Olen Fran
" a Salaryonun terekesine mahkeme

mizce vaziyet edlld!ginden ôlüden ala-
nklt ve borçlu olanlarm kanunu me
eninin 561 cl maddeslne tevfikan 1 ay 
e mirascilarm 534 cü maddesine tev
kan 3 ay zartmda mahkemeye rnü

.;caatlan aksl takdirde terekenin ha
•ineye devrolunacagt ilân olunur. 

(7826) 

nutmu§lum ... ilui dogru bir kaç 
ad1m att1m ..• Cesedin hiç bir za. 
man unutam1yacag1m bir hareketle 
kivrarup sertle§tigini gordüm ... 

Çocuk ëilmii§tü!... Yok yere bir 
olüm... Anlamadan, bu korkunç 
vak'aya ak1l erdirmeden birbirimi. 
zin yüzün.e bak1yorduk ..• 

cKimse bir ~y gormerni~, i~it. 
memi§ti ... Fallu çocuga doknnrna. 
ga cesaret edemiyordu... Onun 
gèigsünü, ellerini, yanlan ba~m1 
ben yoklad1m ... Kan yoktu ... Yara 
yoktu ... Yaln1z kafatas1 yar1lnu§
t1 ... 

•Belki bir çeyrek saat ne yapa.. 
cag1m:z1 bilmeaen omuzlanm1z1 
aonduran soguk, esvaplar1rn1z1 1s. 
latan serpintilere ragrnen orada 
durd~k ... Kaptan ayni adam degil. 
di. .. Içinde bir ~ey knld1g1 zanne
dilebil!rdi. .. Konu§tugu zarnan se. 
si hararctsiz, ha:<in idi ... 

c- Müreh!tbahn bir §eyden ha
beri olmamas1 lâz1rn!... Disiplin 

namma! ..• 
cSonra çocugu kaldird1 ... Yap1. 

Iacak §ey bir tf>k harekefüm iba.. 
retti. .. Ba~ parmagile M!çonun al. 
nma bir haç içareti çizd:gini gürür 
gib1 oluyorum ... 

{ Devam& var) 

Harbiye Y edck Su b a y Okulundaki 
Satinalma Komisyonundan: 

Mütcahhit nam hesabma 17/10/941 de ihaesi ilân edilen 15 ton p1r1nce 
tallp ç1~macl,Jtindan syni miktar p1rtnç tekrar pazarl1kla satm almacak'1r. Be• 
her kilosunun muhammen bedeli 45 kuru~tur. Evsa! ve husi.;sl ~artlar komis
yonda gorulebfllr. Ihalesi 6/11/941 pertembe günü saat 11 de yap1lacakttr. 
Taliplerin kat 1 teminatlarilc Harbiyede Yeclek Subay oku:uncl::: a keri satm· 
alma komisyonuna mürecaatlan. (9337) 

* 20191 ton lrnru ot aç1k eluiltme ile münakasaya konrnu~tur. Otun beher 
kilosunun muhammen bef!eli 5 kurua 50 santlmdlr. Evsaf ve hususî :;arU~r 
komlsyonda gorülebillr. Ihalesi 13/11/941 per§embe gûnü saat 14 de Harbl· 
yede Yedek Subay Okulunda askerl satmalma kom!syonunda yapilacakttr. 
Otun ihalesi toptan yap1lacatt gib! 6228 ve 8û52 ve 5911 ton gib! üç k1s1111-
dan her hangi birine 1alip olanlara da ihalesi yap1l:ic&k~tr. Tal:plcrm a: .. -
caklan her hangi bir mik!ar üzernden teir.!natlarile kom~ona mliracaatlar1-

(9329) 

* Kapall zart usulile 14/10/941 günü Ulalesi yaplan 500 ton undan ma· 
karna imaline teklif olunan fiat pahah géirülc!ü.giinden yni miktar makama 
lmaliyes tekrar açlk cbiltme ile münakrl'aya konrr.u$tur. Beher kLosuni.:n 
muhamrnen bedel! im::.liyesi 10 kuruatur. Evsaf ve hususl &artlar komis
yontla gorülebilir. Ïhalesi 14/11/941 cuma günü saat 14 de komisyonda ya
pllacakhr. Taliplerin teminatlarile Harblyede Yedck Subay Okulunda <->kerl 
i3tmalma komisyonuna. müracaatlar1. (9331) 

* Kilçükçekmece :mbarmlD 6000 ton yem ve 3000 ton muhtellf clns erzakl 
1cab1 hale gore lstif, tabrnil ve tahliye müteahbide ait olmak üzere vagu1 dan 
anbara ve anbardan vagona naklinin 18/10/941 gûnü yap1lân !haleslnde tek· 
lit olunan tiaUar pahali gorüldUgün:ien tekrar aç1k eksiltme ile rr.unak.:isti· 
ya konmu§tur. Beher tonunun muhammen bedeli nnklly~sl 100 kurulitur. 
Hususl aartlan komisyonda gêirülebilir. ihalest 10/11/941 pazarte~i günü saat 
14 de komisyonda yap1lat'akhr. Talip'enn Harbiyede Yedek Subay Oku!un· 
da askert satlnalma kombyonuna müracaatlan. (9401) 

* Kapah• zart ususile 200 ton kuru incir satm ahnacakllr. B her kilosu· 
nun muhammen bedeli 30 kurustur. Evsaf ve hususl ~artlàr komisyonda 
gërul1;bilir. Ihalesi 18/11/941 sah günü saat 11 de kom.byonda ynp1lacakt1r. 
i s t e k l ! 1 e r i n muvakkat temi.nat makbuz.ile ekhf mektuplar1111 
ibale saatinden bir saat evvel Harbiye Yedek Subay Okulundnki a'kerî sa• 
tmalrna komicyonuna venne!erl. (9497) 

150 adet avc1 borusu pazarltkla satin almacakhr. Hususi 1artlar kom1s· 
tonda gorülebilir. Taliplemi tekllf edecekleri fiat üzerindcn tcminat a!Ulll 
caktir. ihalesi 8/11/941 cumartesl günü .saat 11,5 de yap1lacakhr. i tekl!lcrln 
flarbiyede Yedek Subay okulunda u~crl satmalmr1 kornisyon1<na m • t .il 
tari. (9498) 

* Samatya sulu manastir ordu anbannda toplanm~ o!uz JI çift cr ku 1dll 
ras1 tamir ettinlmek tizere pazarllkla munakasaya konmu§tur. NüinuncJcrl 
;voklama komisyonunda ve hususl §arl!an satinalma komi • onulldn gor •kbi
llr. Tallplerin teklif edccekleri fiat üzer!nàen teminat almacakttr. i11aJcs 
8/11/941 cumartesi günü saat 10 da yap1lncr.ktir istekl.Jcrin Harb yedc ye 
dek Subay okulunda askert satmalma komisyonuna rr.tirncaat!;m, (949a) 

* Eskilerin tamlrl ve kabll istifan bir hnlc konmas1 maks:idilc- San atva 
anbarmda toplanan a~ag1da c;ns ve miktarl ile durumu yaz1h melbusattl!J1 
milmkün oldugu kadar tamir edilmis hale lfra~ edilmel!. v âzami on bill 
lira içinde olmak üzere mUnakasaya konmu§lur. Hususî s;irtlar koml.yond3 
gôrüleliillr. Taliplerin teklif edec~kleri fiat üi.er!ne teminat nlinacakt1r. ihn 
les! 8/11/941 cumartesi günü saat 11 de yap!lacakttr. istekliler!n Hnrb•ycde 
Yedek Subay olrulunda satlnalrna kom!syona müracaatlari. (9500) 

K~hk ceket 
K1~hk pantalo!l 
Ki§llk §Spka 
K1Shk tozl..ik 
Yazhk caket 
Yazltk 
Yazhk sapka 

c dolak 

Kul!amlmis Kohnc 
ad et ad et 

960 1188 
306 1744 
273 1388 
265 1202 

1033 2599 
!106 2868 
604 2564 
G09 !1'>81 

* Pazarhkla 19 ton sade :rat1 ~atm almacaktlr. Evsaf ve hu!:ud $~1 Uar1 kO' 

misyonda gërüleb:hr. Beher kilosunun muhammen bcdeli (175) ki.r.i tur. Îhq 
les! 10/11/941 pazartes1 günü saat Hl da yap1laca.ktir. Taliplerin kat'î temi 
natlarile Harbiyede Yedek Subay Okulunda komisyona müracaatlan (!1558 

* Pazarlùtla 800 ton kuru ot satin almacaktir. 400 ton Ltanbul 1çincle dii;cr 
400 tonu Sirkeci lstasyonunda vagonda teslim edilecektir. Ba 1mktarlarm ,vn· 
ns:na da talip çi.kar~a ih.ale~i yapilabilir. Evsaf ve hususl ~;irtlnn komts• 
yonda •gërü!ür. Otlar balyeli olarak ahnacakt1r. Teli ciheli r· .rlyeden dO 
verilebilir. Bu takd!rde fiat t.ekliti tell müteahhide veya ciheti askeriyeye 11

11 

olmak suretile yaptlmahd1r. Kuru otun Anadoludan getirrr.ek §artlle bch<1 

kilosunun muhammen bedell 6,5 kur~tur. ihalesi 10/11/941 pazarte~i géi11L' 
saat 11 de yapllacakt1r. Tallplerin kat'I terninatlarile Harbiyede Yedek Subn1 
Okulunda komisyona müracaatlan. (9557) 

Üniversite Rektorlügünden 
Üniverslteye yazllma müddeti 6/2 nci te§rin/1941 ak$1lmi rona crecckt·r. 

(9630) 

Istanbul S1hhî Müesseseler Arthrma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

Bakirkëy Emrazi Akliye ve Asabiyc habtanc,inin 100 kllu Glukoz An•ot 
enjekslyonn aç1k eksiltmeye kc>nulmu.~tur. _ . . id 

l _ Ehsiltme 21/11/1941 cuma gu'lu .aat la.30 da Istanbul S•hh:i.t v. 
içtimaî Muavenet MüJûrlliiil binasmda kurulu komlsyonda yap1lacakt1r. 

2 _ Muhammen fiat 100 kilo Glukoz anidr enjeksiyon !çm 880 hrad1r. 
3 - Muvakkat teminat «6 lira 60:v k,1ru~tur. 
4 _ istekll!er artna nes1ni her gün komi yonda giil'Cbilirler 
5 _ isteklller 1941 y1ll ticarct odas1 \ c ikas!lc 2490 Ea:n'1 k~nm;da >"

3
: 

zih vesikafar lie bu l~e yeter muvnkkat temirat makbuz ,·eya banka rne1' 
t11h .. l'n h rLkt<> belli P.••n ve ·~atte komiryona gelmclcd. (!)~02~ 

Istanbul P.T.T. Müdürlügün~en 
utt' Ïdare ihtiyac1 1çin 50 adet büyilk boy 50 adet de küçük boy olmak 

re 100 adet müvezzl çantas1 almmast açlk ekslltmeye koruln-u~lt_r. . ci 
Ekslltme 19/11/941 ça~mba sant 15 de Bily(;k postah:me b!.nas1 b1r1~a

katta idarl muavinlik odasmda toplanacak ahm satun kom1syonunda Y•1P11'' 
cakl1r. Beher çantan111 muhammen bedcli 14 Ura hep inin 1400 lira, rru"11 
kat teminat 105 llradir, ~ ri• 

isteklller!n c-lbaptaki mühürlü tipe esa-; niim .. 11;e\erinl ve allrna esn~ ~n W 
n~mPs!n! gôrmek ··n muvakkat teminatlarm1 yat1rmak !izerP çall~'lln 111 

• 

rinde mc7.Jtflr müdiirhlk idarl kalcm :evaz.'m k1smtra eksiltme gun ve &<IJ:I 

t!nde de 941 senesi içln rnutelic r ret <daSI ve»kt.>J, no<1\ !d;: e :il 
:nakbuz:le bll"likte J,;omlsvona milr~aoUnn. (!144b l 

·. 


