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Alman Ticaret Heyeti 
Dün sehrimiZe geldi 

Berlin Elçimiz Hüsrev Gerede ve Dr. 
Glodius ihtisaslarım Anlatıvorlar 

TÜRK-ALMAN 

TiCARET 
ANLAŞMASI 

Muahedeyi müzakere etmek için 
doktor Klodiuı bir ay enel An
karaya ıelmiş, müzakereler bir ay 
kadar sürmüş, fakat iki tarafın da 
sösterdiii hüsnüniyet ve dostluk 
aa:yeainde nihayet iki ıenelik ıeniı 
bir anlaımaya varmak mümkün ol
muıtur. 

Sovyetler tarafından terkedilmek üzere olduğu bildirilen Moskovada geçen sene, ihtilalin yıldönümünde yapılan merasim 

il. Zekeriya SERTEL 1 

Biribirini takibeden iki va
kıa. 'l'ürkiye ile Almanya 

arasındaki siyasi ve ticari müna
sebetlerin kuvvetlenmesine ve 
aydınlanmasına hizmet etmiştir. 
Bunlardan biri birkaç gün evvel 
neşredilen mii§terek beyanname, 
ikincisi Ankarada Almanya ile 
akdedilen 100 milyon liralık ti -
caret muahedesidir. 

Bu muahedeyi müzakere et -

Uiisrev Gerede Haydarpaşada gazetecilerle konuşuyor 

Dr. Glodius kendisini karşıbyanlar arasında 

• mek için Dr. Klodius bir ay ev
vel Ankaraya gelmiş, müzakere -
1er bir ay kadar sürmüş, faıtat 
iki tarafın da gösterdiği hüsnüni
yet ve dostluk sayesinde niha -
yet iki se.nelik geniş bir anlaş -
maya vannak mümkün olmuş -
&ur. 

Harpten evvel, lüzumlu ticari Anlaşma. 
münasebetlerin mevcut olduğu 

Millet Meclisinde 

·-_AIMAN TEBLiGi 

AzakDenizi 
Harbi 

Sona Erdi 
Almanlar 64325 

Esir Aldllar 

Sovyetferin Yarma· 
Teşebbüsü Kırıldı 

G8a birçok hain m&dde ve gıda -~'11 .. ~m•t~DiNd~:,~iar!Jti, '1?1 fA;A.ı' ........ ~lhi 
maddeli alıyordu. Hatti bir ara dular.ı başkumindanhğııun husu 
bu mübayaat Türkiye ithalit ve Türk - Alman ticaret anlapna-ı arkadatlanna bir öJle ziyafetj si tebliği: 
ihracatının yüzde ellisine yakın sını Almanya hüktimeti namına verilmiştir. ~ denizi muharebesi sona er 
bir yekilna baliğ olmuştu. Fakat imzalayan doktor Klodius ve Al- Doktor KlodiUB'ıuı beyanatı miştir. Orgeneral Löhr kuman -
harp ba. şladik.tan sonra fevkal.A .• man ticaret ıı:ıü~virl~ri d.~n An- Doktor Klodius gazetecilere oaya- dasmdaki ha'Ya filosunun işbirli-
de yetle hud b karadan w-hrimız donmuşler ği ile hareket eden general Von 

•azı nn usu u mu - Y" e - natta bulunarak demiştir ki• 
nasebetleri bizzarur azaltmıştı, dir. Ayni trenle ticaret anlapna- "İki hükümetin mütekabil itimat Manstein kumandasındaki ordu, 

( AS K ~-R_i __ Y·_A_Z_ I Y_ E_T_) 

A lm·a n 1 aarruzu 
inkişaf ~diyor 

Harbin Siklet Merkezi Moskova Üzerindedir • 

Almanlar Bu Mıntakayı Çevirmiye Çahşıyor 
Şark cep&eısinde Alman ordulannm J huruç hareketleri yapmakta ve Ma

on siin evvel baıladıiı dördüncü bü- repl Timoçenko ordulariyle birleı -
:vük taarnız süratle inkioaf etmekte- meie ça}Jl!Daktadır 
dir. Harbin en büyük siklet merkezi 

Bugün ıark cephesindeki vaziyetin şimdi Moskova üzerindedir, Dördiln-
wnumi tablosu ıöyle çizilebilir: cü Alman taarruzu en ziyade Marep) 

Cephe beı altı parçaya ayrdmıı gi- Timoçenkonun bulunduğu mfrkez cep 
...... , , ... ,d .. ~ . . ....._ 

ba parc-lum lı:eai.f noktalar::~ c - e man kuvvetleri ıimalde Valda 
reyan etmektedir. Şimalde Murmansk vadisinden baılıyarak Smolemk ve 
cephesi tamamen müstakil bir hald~- .Briansk'a doiru bir kaviı halinde ta
dir ve burada bii)'tit bir hareket ıö- arnıza seçmitler ve Marepl Timo -
rülmemektedir çenko ordulannı bir kıskaç içine al-

Leninirat muhasarası ıevıemiştir, mağa teşebbüs etmitlerdir, Bu çevir
Almanlar burada bilibare kat'i taar- me manevrası, ıimdiye kadar tarih!n 
ıuzu yapmak üzere şimdilik müdafa- kaydetmediği en büyük tepbbtiıtür. 
•da kalarak muhasarayı idame ile ik- Çünkü kavisin ieniıliii 600 alometre
tifa etmektedirler Mareşal Voroşilof dir. Alınan kuvvetler: bir taraftan Bri-
bu fırsattan istifade ederek kuvvetli (Sonu; S•: 2; SU: 6) 

SOVYET TEBLiGi 

Viazma'da 
Taarruz 

Puskurti.ild .. 
Çok Şiddetli 
Harp Oluvor 

800 Alman Subay 
Ve Eri Öldürüldü 

Nihayet Balkan harbi başladık - sı müzaker:elerine iştirak için An- \'e dostluğu takviye eden samimi bir Korgeneral Dumitescu kumanda
tan sonra yollar kapanmış ve iki karaya davet edilen Berlin büyük bava içinde görüşmelerimizi sona er- smdaki Rumen odusu ve Orge -
memleket arasındaki ticari mü • elçimiz Hüsrev Gerede de şehri - dirdik. Aldığnnız milsbet netice her neral Von Kleist kumandasmd~ki 
nuebetler hemen de sıfıra in. mize gelmiştir. Doktor Klodius lkl memleket için çok :faydalı ,,\a- zırhlı ordu, 9 zuncu 18 inci Sov- Viazmtida Alman 
mi§ti. ve müşavir heyeti 8zaları eşyala- cakbr. Türkiyede . gördü~ h~s?Q- yet ordularının külli kuvvetleri - Ilı t •k A l M •• d l taarruzu piiakiirtiiltlil 

. . . . nnı Parkotele göndermişler ve kabul beni _çok mütehassıs etmışti~ ... ni mağlll.p ve imha etmiştir. Pek l ar a uca e e Moskova, 11 (A.A.) _ Sov~ 
Harbın arifesinde İngiltere Ya ke d"l . Alman sef th . . Alman heyeti birkaç gün ~hrimız- ağır kanlı zayiata uğrıyan düş _ ~s• 

bn ŞarŞta Alman ticari inkişafı n .. 1 ~ril~ d,.;ın.,,• are anesmın de kalacak'. ve Berlinden gelmesi bek man, bundan başka, 64.325 esir tebliği: Viazma kesiminde dÜf 
ile rekabete karar vererek 1939 ~o~ru ~ va ..... ca T8:1'abyaya lenen tayyare ile Almanyaya döne- G l k mana ağır kayıplar verdirllerel 
ela büyük bir sermaye ile. M. K. :ıtmışl~rdır.~ra~ya~?~·Alman cektir. ;:::!~ir·u!:~~· ~t:~: enı•ş etı•lece geri püskürtülmüştür. 800 Al 
C. C. rumzunu taşıyan birleşik are anes e r. ıus ve (Sonu; sa: 2: su: 4) başka harp malzemesi elde edil- man subayı ve askeri ölmtlftür 
'--allık iktı--..:ı~ k · M · Briansk kesiminde Sovyet kiti 
AA" DQ\U orporasyonu a- • mı'j'.ır. bil = ı::~:~.'t~tzterı&:~ Japonya ile Japonyanın so=~~~~e:~:ıı:,~~~n~;;! de!)nkar~ıJ:~~~:ı;:bö~~: !~~ır~ör~!=~~ tem~:~ ~S:Ptı!~e~:.:h: eı. 
metinin de yarduniyle, Yakın cesedi bulunmuştur. mek için mücadele teşkilatını ye bilhassa vatandaşların memurlar miştir. Briansk istikametinde cli-
prkta ve Balkanlarda İngiltere - Amer·ıka Vaz·ıye+·ınde Briansk ve Viazrna bölges.ind.e t;em niden takviye etmiye karar ver - la sıkı bir iş birliği yapmasmdaki ğer bir kesimde, 23 düşman tazı. 
nin iktisadi ve ticari münasebet- her altJ!la allllDUI kuvvetlerın ımhası miştir. faydalar üzerinde ısrarla durmak lu ve asker tapyan 80 otomobi: 
lerini inkipf ettirmiye çalışacak- da terakkller kaydetmektedir. Düş- Pazartesi günü neşredilecek ko tadırlar. Halkın, tesbit edilen fi- tahrip edilmiştir. 
ıtı. Fakat bu şirket Balkanlarda A ı · D v • •kı•k manm yaptığı ümitsiz yarma teşeb- prdinasyon heyetinin bir karan- yatlardan fazlaya mal almamak <Sonu; 8a: 2: ao: I) 

çalıpnıyba .. ~an bulamadı. He - n a Ş 1 y 0 r eg 1Ş1 1 ~~=u.h~~ı:. ~:~a:ı::~:::;,_~ na göre henüz fiyat mürakabe teş ve bu fiyatlardan fazlaya mal sat ==-----_....,. ___ ._. 
men de u un mesaisini Türkiye- filde neticelenmiştir. Alman esir ve kilitı kuruln)aımş 9lan bazı vila- mak istiyenleri mürakabe teşek - , .. "-
ye hasretti. Türkiyenin Avrupa • --o • malzeme, durmad&11 fazlalqmaktadır. yetlerde mürakabe komisyonları küllerine ve hatta doğrudan s 

0
. v y e t 1 e r 

ile olan ticari münasebeUerinin A k M Al z f d Leningrat önOnde, cflln düşmanm ı'le- teşkil edilecektir. Diğer taraf - doğru Ticaret Vek&letiue. 
azalmasından istifade ederek bu- mer·ı a ~uko man ,. en·n en fes almak için :rapblı bü.tiln teJ'!b- tan fiyat mürakabe teşkilatı bu- bildirmek suretiyle ihtikirla mü-
radan külliyetli miktarda mal al r UI '\. U büsler, mu'1atfa)Q;yetsizllte. u!ramıı- lu.nan vilılyetlerde kadrolar geniş cadelede hüktimete müessif yar-
mıya, ve buna mukabil memle- H .. k" .. T lök M (Sonu; a.: 2: au: 1) 

1 
letilecek ve ko:ı:ıisyonlarm sürat dımda bulunması istenmektedir. Moskovayı 

!:~~:~e ~1:11;ı~~~u~~ u umetinı anıyor yo emnun 
1 

........ • _ 
vaffak oldu. Filviki bu şırketm . Ankara, 11 (Radyo gazetesi)- ı 1 Terkediyo 
de faaliyeti mahdut olnuya mah T0k1<!· ~ı. (A.A.). - . Unıted Bir müddeteııberi sinmiş olan Tayyare Mot örü Okulunun Temel Atma Merasimi 1 
)dllndu. Çünkü İngiltere ile Tür- Press. bıldınyor: t~ haber alan Japon gazeteleri İngiliz ve Ame- ' 
kiye arasındaki yollar da kapalı mahfıllerde Amerika - Japonya rikalılan Japonyanın düşmanı o
idi. Sevkiyat ancak Mısır ve Bas- krındonuşmalıka~,ı Alm~lmenbal!l - larak vasıflandırmaktadırlar. Ja 

k ··n · ta ik" 1 ıl bil" an ç IU"uan şayıa ara muna- durum dak" b d - · ,..;lrl"k ra o ezı r ıy e yap a ı - lif 1 k k .1 mi ld .ıı... bil pon un ı u egı~ 1 
yor bu sebeple de uzun zamana . ~ara ' .esı me ' 0

. ue;... Rus durumunun ağır olduğunu 
ihtiyaç gösteriyordu. Buna rağ - dırilmektedır. Bu mahfiller ko_ • belki de herşeyden ziyade belirt~ 
men bu şirket Türk - İngiliz ti. nupalann muvaffakıyetle netı - mekteclir. 
careti anla§ID~ hükümleri da • cele~esi iç~ ümitler ın:evcut bu Tokyo 11 (A.A.) _ United 
bilinde 940 senesi içinde 22 mil - lundu~nu ~yl~ektedir!er. J!'.1- Press: Bütün mahafillerin dikkat 
yon 1941 senesinde de 40 milyon d! ~imek ıstenilen n~tıc~lerın gözler! Moskova cephesiıideki na 
liradan fazla kıymette mal aldı bu~ ha!lan, bu mahfı~lerm ~a diseler üzerinde toplanmıştır. 
ve o miktarda da Türkiye piya - naatme .gore ıun~n ıbarettır: Almanya .büyük e~çili~in b.a-
sasma mal sevketmiye muvaffak Amerika Birleşik Devletlerı sın ataşesı gazetelerm mumessil-
oldu. Mançuko hükiımetini zımnen ta- lerini kabul ederek şu beyanat-

ın ed 
. nıyacak. ve şimali Çinde Japon ta bulunmuştur: 

gilizler t rıcen ticari mü - menfaatlerinin üstünlüğünü tas- (Sonu; s.: 2; au: 2) 
nasebetleri arttaarak Türkiye - dik edecektir. Amerika Birleşik 
nın ithalit ye ihracatında mühim Devletleri eski dostluk ve seyrü-
bir rol oynıimıya karar vermiı gö f hed · · k rünüyorlardı. Fakat harp şart - se er mua esmın yerine aim 
lan. yolların intizamsızlığı bu olmak üzere yeni bfr muahede ak 
münasebetlerin arzu ettikleri te- tetmek! J aponyaya . şarki Al'?a- BugUn 
kild 

:-ı.· af imkA- bırakma nın iptıdai maddelennden istifa-
e ıµAış ma ısu - de imklnmı temin edecektir. 8 üneiüle 

dL F~at son .. ~~. !d15ır Japonya Çindeki muhare~ye, 
tarikiyle Turkıyeye külliyetli Nankin ile Şuking arasında yapı 
sevkiyat yapmıya başla~lan, lacak bir iijW mucibince, kabil 
hatta birkaç hafta evvel Türki - olduğu derecede süratle nihayet 
yeye yapılacak sevkiYatı o~gani- verecektir. 
ze etmek uze.. re ~msıfnde bır kp r u.ıD~ ponya Oçlfl paktın imzuı oıett-

ferans aktedildiji haber girifmlı oldutu taahhü -
mek.tedir. a ve İta.lyaya kartı if-

(lonu; 8al t; 81: 7) 

GörOp Görmedilim Padl4ahlar, 
Sadrazamlar ve Meşhurlar 

Refik Halid 
İnaanlar Geliyor 

Ulun•)' 
Öç Almanın Zevki 

S.lt Kealer BWdlmet Ankarada 1tir tayyare motör okulu ineasına karar vermiş ve tftnel atma merasimi ev· 
velki cila yapdmqtır. Merasimd e Maarif Vekili Hasan Ali Yüce 1 ve diler zevat lndunmuttm . 

AmerikaJılara Göre, 
tngiltere Müessir Bir 
Yardım Yapamıyaca 

Ankara, 11 (Radyo gazeteli) -
Bugün gelen haberlere r.• Sov 
yet lıükWneti Moskav ,...., 
nlnııştır veya ayrılmak üaere ~ 
dir. Yabancı mümessiller de bite 
ket için gerekli hazırlıkları yapı-: 
maktadırlar. 

Y azi11et ciddiyet • 
valıamP.tini mıüıaf aztı,...,.. 
Moskov~ 11 (A.A.) - "Unlted 

Press., ordunun neşir vasıtası -o. 
lan "Kramaya Zvesda., gazetes 
İngiliz ve Rus kuvvetlerinin der 
hal hareket birliği yaparak Al · 
man kuvvetlerine bir darbe in 
dirmiye çalışmalarını ısrarla s 
mektedir. 

Cepheden gelen hususi tel 
lar Kızılordunun her üç harp 
cephesinde de çok güç bir vaıi -
yete karp koymala çalıştıım. 
bildirmektedir. Rusların l'UDUUlll 
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ballı yor. 

YAZAN: Oğuz 
yor ve etrafında, kalabahgın hilli mev 
cut olduğunu za nnederek, yuzıiniı bır 
turlü, kolları arasından ayırmıyordu. 

Onun bıçkmiının d rrmuinın epey 
zamana muhtaç olducunu bildiaım 
halde, usanmadım, bekledım. Bir a
r ilk - atı maktan usa~ olacak lı:i -
ba nıı k mıldatarak cöz aıc yle bana 
baktı. Tekrar gızlendı. Xesık ltelnk 
olrıiurduJrten sonra, hıçkırır ı bl oldu, 
Ve bırdenbıre sustu, Teknır yan gozle 
benı ııuzdu. Etrafını dın1~dı HAçbır 
aeı gelmedıgını anlayınca, kolunu 
yuzunden çekerek etrafına baktı. 

J Hava k lık olduğu lçın, yuzU-
u nun ıf de ett cı minayı ıöremüyor 
e ve bu sebeple - ıtıraf edeyım ki - ca-

de m kı: 1 nım ı kılıyorda Madem kı, bu k 
yıll k b dar zamanımı .;rf b11 kızı beklemekle 

ne k dar ııevı- sarfetm ştım; b raz da bamın müka-
. G el koyum.. Da- f tı ı almak, hıç olmaz11& guzellıiiru 

d • na hail - aormelr hakkım defli mıydı1 
unun Jllr çarpın- 1 Ona doint bir kaç ad m attım O 

Y b tl b amaz., kend sıne doğru geldığ.imı gor~nc~ 
······-··-,a ça ş r un P k t çok sak ndı •e tekrar b şını kollarının a

e u u b r yol açıl- 1 rasma s led. Yol pek tenha idı. Yal
da yu uy rum nız, ırar,ılrı SCJkak n ar sıra karal
ın e ba nıçın ya- tılar belirıyo , b r z sdl\ra oıılar da 

eıı·"oı•du? Neden Jr yüm n a- lrayboluy01'du 
ı e mın önunde en tıır 1Öziiri1 pek acayıp olchi: 

a parlıyordu? N çın Jrö- - Geçrin, olsun kaçlik hanım 
diyorum 1.. Halbulri an- O, be tözü ışıtirtce, kork k ve· pek 

ak ıs nm baılra .-yıer. ıavalh belrııl rla benı so2dü 
et 1 M Y ıtJ. Cevap vermediıını ıorUnce "aozüme 

Ak eve do llyordum. Meydan- devam ettım: 
ı p, aokaia ı den arahıı n- - Epey tehlılte atlıttmız Patro

m sırada ıJlr önce pelr acı bir nanaz da pelr azılı b r k dı~· 
ıon a yolan ken rında bınlr- Hep bana b kıyor •e k ra~İ~kta ha 

h k be ı kettd llemıınden a- fıf hafıf parıld yan gozler , ben ade-

B
o a k

1 
~Yb dı.:. • ta lrend111ne çelrıyordu. Jstemi)'erek 

u çıı ıa aadm sesi ıd. Ve ık- gulümsed m: 
n ınsana g zel duyıular veren _ Benden niçin bu kadar korka-

! i yle ideta bi tezat t"kıl e- yorsunaz? Her halde. patronanaz ka-
rdu. dar ınsafsız ve huysuz degılım .. Son-

l te yerek yolumu deiiıfrdlm ve ra, beft aala hayatımda b'r insan dov-
bal ca dogru yurudum. medim de Onun ıçin benden korkma 

H lr yı Y P iç tarafa ıeçtiiim u- yınız. ·•· 
n tuhaf hır had se ile karıda,- Cevap vermiyordu. Yalnız, ıKizle-

Yakupta birlıkte gittiiimiz meyha
de &' dugum genç kızı, patron ye-
yatı mış, dovüyordu. Söylerken 

dan tukrulı:ler ıaçdıyor ve göz
evler nden dışarı uirayordu. Genç 
se, ba,ı kollarının arasında, yu

koyun yere yatnnı. için içın Jih-
ve her c1Arbede b r çıclık kopan

dır. 
Hayretim yava' ya•aı zaıl olmaya 

a ııı zaman, gördugiim h diıe
ho !anmak gıbı garip bir duygu 
ettım. 

H llııtan bır lııacı: 
- Bır k çocutu... Yazıktır, .• Gü

t r •. 
D ye alaylı sözler soylüyorlar fa
t h bırııi ıenç lttzı ba azılı pat

un elınden kurtaramıyordu. 
B r ralık, kalabalık (ekllmiye baş 
dı. Patron da, artık dovmekten yo

a olacalı:tı Jet, &>iru\dta Kendi 
dıne soylenerek yurudu ,;e hemeu 

ötedekı meylianeye airdı 
a le rarm th. P tron gufınce, 

k da d iılmata baıl mıı ve beş 
dak kı sonra kimse kalmamıştı 
t, ııenç k z hill içın içın a8tı-

rim onu bıraz fer hlatmış olacaktı ili, 
kollarını yanına çekti: 

- Cevap vermiyorsunuz? Kimbilir! 
Belki de şu pek güzel göke bakmıık 
arzusuna daydunuz. Fakat, yolun iize
rınde yatuınuzı unutuyorsunuz. 

Hila bir şey soylemıyor ve buyiık 

bir dikkatle sozlcrimi dinliyordu 
Artık tahammulüm kaim mııtı. Eii 

Jerek ellerınden tuttum ve yukarı çek 
tım. turaz etmiyerek doğruldu ve 
kollarıma yapısarak ayağa kalktı. 

(Devamı var) 

1 RADYO 
BUGUNKO PROGRAM 

8 30 Prosram 
1.33 M ılı (Pi) 
ı 45 Jhberlu 
9 00 Mil ık (Pl ) 
9 .30 Evın ıaati. 

o 
12 30 Proııram 
2J U Şarlıılor 
ıllO HalMrltr 
U 00 Oyun hanları 
U 30 Radyo orkestra 

o 
ı ı OD Procram 

IS.03 Caır 
1 IJ 40 Sarkıl ar 
19.30 Hıberler 
19.45 Serbest 
19 H Sololar 
20.1 S Konuınta 
20 30 P'a11l 
21 00 Zırut takvimi 
21.10 Sarkılar 
21 J5 At yan' ıln 
21 45 Dans m ıll 
22 30 Haberler 
22 4$ S or ıcrvlsl 
2lJ 00 Kapam .. 

GECE GELEN HABERLER 
apanın Tesebbüsü Avam Kamarasında 
Muharlplere Yeni 
Tekllfler Yaptlacak 

Bertin 11 (A.A.) - "D N.B ... A
er kan Assoclated Press ajana, Al

ya t alından lmyetler s:rlifine 
ya bır mutareke telııhf edildıii hak-
da tayı lar dola,tıiını bıld.irmekte-

S. Rusya Harbi için 
Görüşme Y apdacal'c 

Londra. l 1 (A. A.) - "Reu :!'!', 
Parl · mentonun önumOzdeki topl .,_ 
tı md Rusy dai<i \azıyet h kk 'l:la 
muuıkereler açılması stcnec .t r. 
HattA b tı ceph ındo: askeri b r ha
rekete geçilme ı t raftarlarmm fık r
Jeri dl' dınlenecektir. 
Umumı k naate gorc, if a edılnıi

yc e b rçok ŞC'yler yapılnıı tır. rıu 
b r h rekct hattıdır. K r r vcrm k 
h kumete a tfır. Celsenin gizlı o nı sı 
d muhte eld r. --Bulgarya, ltalyadan 
Harp Gemisi Almadı 

Sofya, 11 (A.A.) - "D.N.B.1ı Bi.1!
garı tantn bazı İtalyan harp gernllc
rıni s tın ldrğına d lr hancte s yl 
olan h bcrler hıl fma ol r k Bulğ -
rıtanın hiçbir ltalyatı gemi ı sı!tm 
alm dı mı Bulgar ist hb r t :ıjansı 

mu hede;re mezundur. 

Japonyanın Vaziye
tinde Değlflldlk 

(B•" 1 ltteldel 
Almanya ve Rusya arasındaki 

muharebe Rusyanın askert bir 
amıl olarak tamamiyle ezılmesi 
neticesinde bilfiil bitmiştir. .\r
tık ortada bir Sovyet Rusya mev 
cut değildir. 

NI 1 NI 1 g ıetesl diyor ki· "SOvye! 
Ru yanm Avrup Juımıında vulı:•Ja 

gelen hAd ııeler U:ı:ak Şarkta tonlan
mış olan Rus kUvvetletl {)zerinde bJ
vuk t rler 1'ltpacakhr. Japonyanın 
Cm me ele ini ort d n kaldırmak ı
çin k ti tedb rler atması zamanı eolr 
tan gelml Ur ... 

Ho ı Şlmbun ı zeteıl diyor ki: 
"Rus mallObl7etl biltUn diln7aya 

şamil bir ehmım yeti haizdir. İngil
tere ile Birle k Amerıkanm ıtmdıkl 
halde Atl nt kte meMUl olduklarım 
unutma ahyız, •• 

A hl Şl bun ıazetesl diyor kt: 
"Bır,., k AmeT ka hatbe 7ı1kl11t

maktadıt. Bunun h[ın Japonya bOtUn 
tedbirleri ittihaz mecburiyetindedir. 
Rus ordu unun fect mafllıbiyetl bir 
klbu g b Roo evelt'in kat sını ışr,at 
etmektedir .. 

relte iateyecelitıi f Hetmek ıerçelt
tasavvur edılnuyecck 

Odlın 
Tesllit 

Stoku 
Ediliyor 

Şehirde 57 Bin Çeki 
O dun Varmış 

Odun narhn indıriiirken toptancı ta
cirler ban ":1raz etmiıt ve narh in-
4irildicı taltdinh: İstanbula odun mev
radatımn azal.:agını Herı sUrmüsler
dir, Halrılraten, yeni narh konulduk
tan sonra fstanhula az odun gelmeie 
başlannıtır. Bunam, fiyatları yeniden 
arttırmaia imkan vermek için odun 
toptaJJCJlarmm ali'lıJrları tedbırlerden 
ılerı aeld ii anı-.t.ımaktadır. 

Alakadarlar her şc•yden evvel ıehırile 
mevcut odaft stoklarının bilinmesine 
lii.ıam ıormi1ler ·~ iptıdal mahiyette 
bir kontrol yapmıılardır, Bu kont
rolden alının netıceye göre, hllen 
ıehirde yalnız 57 bırtttçeki odun mev
twttar, 

Sehr n kıthk odan Ustihllkini kar
ıılay bilmek i in en a 200 bin çekı 
odana iht yaç nrchr, 

Vazıyetin ba tek ide teıbltlnden 
llOlll'a odan ı11ni b 1ıbo1 bırakmak 
doir11 olaımyacaiı anıa,amıı •e luş 
rneYsımlnde hallırn sılrıntr çekmemeıl 
ıçın mevradat itinin ele e•ash bir ıı
kılde tanzımı zarureti hissedllml,tir. 
Bu maksatla fıyat murakabe komlı -
yona bütiin odun tacirlerini ellerinde 
ba1anan odtın stoklarını ayın 15 ine 
kadar bir bey nname ile bildirmeie 
davet etmiştir Bundan ııonra orm n
larda tıeYke hazır odriların mıktan 
da tesbit edılecetı ve hanların ıehre 
nakli temJn edılecelııtir, 

Bize bildırildfiine rore bir odan bah 
ranma meydan vermemek için Ul%um
la butiın tedbirler alınacak, la•am ıö
rulurse bu iş beledıye tarafından ya
pılacaktır. 

Nakledilen 

Kaymakamlar 
Arkara il (TAN) - Dıhlliyede mahaııt 

kfarcler umlltft m6d ırUliU birincı daire reisi 
Rru Una! ıabe mOd~I i ne, tnısu•I lra • 
lem m d!irll C.111 Onen mabalK idareler umara 
m11r'urluğ{i bırincı daıre rc15lıgınt". umum mQ 
dilı muavlnı Saim Hazar vckilet huku. mO 

vır iı muavınhıUtte, hulıak mllıa•lr muavıni 
Zekı O ener mlllkıpe rııüfettlthiınc, ıubr mıl· 
dürlerınden Ke an Una Avanos ka}'lllakam • 
hf na, Van rnektupcuıa Jl'aık Tombako lu 
Curuh melıtupçuluiuna, Muradiye k~ymaka'll 
Eedr• Uhan Van mektupçuluii;una, Avanos 
ııa,..,..lı•mr Rahmı Onaran F.rzıncan mektup • 
çııluğuna, hkılip kaymakamlı(:ından vckSleı 
emrmde HulQ11 Akal n Gercüs kaymak2mlı· 
tına, •a ırrlt Jıaymakamı Hılmi Tuncer Kur 
talana, Erclıreı lı.,li!alıamı Şakir Canal, 
Hazan kaymakamhirna. Feyıl Conger Erci • 
ycşe, Korayuı kapmalıamı Avnı Kocyiiiı 
Jluaırte, Paurcı1ı lıaymalıramlarından ve • 
lıllet emrınde Nutettlfı Aydm Olndolmuı 
lıaymakamhiına, Patnos lıaymakamı Feyzi Tu 
ııayin Enaha, Kara mektupçusu Sadi Seven· 
can •anın mektuı>ca1uı;:un•. Afrı mektup • 
c;119U Scfllr Erol Nıfde ıınelıtupçuluiuna. Ke 
sıuiıye k•ymakamı AHf Yalcınkaya Cideye. 
GDlnar kaymakamı Rahi Çetlrier'in MHuiı7t 
ye, Cide kaymakamı Kemal Rrdem G,Ulnara 
Alan lıa7makanıı J'ehmi Altın Erııanıye. Yo 
lıuy lıaırmakamı CelJI SGmer Ezlneye. Kutlu 
hamam ka)'nl•lıamı F.dtp Yavus, Kadrköp kaJ' 
malılnlhfma, Cen•lf Nuh Akd Bclremna • .7.on 
ııuklak -ktupçu u H ..,,.,n Ulut Kar• lft•lı 
tup,ulu unı, lsıılr kaymakamı Se7Eetfln Kat 
K tılcahamam lıl'1ft•lıamhfıııa naklen t•yln 
edılmıtlerdor. 

Türk-Alman Tlcaretl 
Anlaıması 1 

1 
( B•ttarafı 1 incide) ' 

Türkiye ıle İngiltere arasın:ia· 
ki ticarı munasebctlerin gostcr -
diği bu inkışaf karşısında, Alman 
ya ile de harp şartlıtrının bızza
rure tahdit ettigı ticari mun·ıse
betleri arttırmak maksadıyle An
karada Almanya ile 100 mılycm
luk yeni bir ticaret anlaşması 
aktedilmiştir. Bu anlaşma ile Al
manya Tiırkiyenin muhtaç oldu
ıtu sanayi maddelerini \'ermeyi, 
Türkiye de Almanyanın şiddetle 
ihtiyacı olan bazı ırtaddelerl gon
dermeyi taahhut etıni,Ierdir. 

Yalnız Almanya ile Türkiye a
rasındaki münakale yolları hali 
açılmış degildir. Almanya ile yap 
tığımız tıcari anlaşmanın işliye -
bilmesi içın bu yolların açılmaaı 
lazımdır. Almanya ile Türkiye a
rasında bugiın ıçin yegane yol 
Bulgaristan üzerinden geçen 
tek hatlı deırıiryoludur. Bu hat 
iki memleket ticaretini taf)mı -
ya mutehammil değildir. Bu mak 
sııtla Almanların Vatna ve Bur -
ga7.la İstanbul arasında munia -
zam ~erler tanzimine ıe'8bbüa 
eWkleri haber verilmektedir. Fa 
kat Karadenizd~ Sô'Vyet donan .. 
ması 'e hava kuvvetleri mevcut 
oldukça bu yolun da ne dereceye 
kndar salim oldugu bilinemez. 
Onun ıçin Almanların bızden a -
lacakları maddelerı Almanyaya 
nasıl sevkedecekleri ve Alınan -
yadan getırecekleri eşyayı hangi 
)oklan buraya nakledecekleri he· 
nuz belli değıldır. Onun için ttn· 
!aşmanın genitliğine rağrnen bu· 
nun tatbikatta bazı milşkülletle 
kartı'•ŞJDUJ mumkündur. 

( •9fürafı 1 IJletfe) 
Atman cephu:nın batr1tnda faalJ • 

•ette bu1•nan lrir ~ cetnl, UO 
Alman askerinden ftllrekkeıt bir mUf
rueye htitum etmlttlr. U Almuı a .. 
ıreri öldürtllmlit •e ıeri kalanlar, bil 
ftilı milıtarcla techint bıraltata• ı..c
mııtır. Dilet bir ,.erde, loY,.et ce
tedteri lrir )'Ol ıso,.nca kara •J'fo
ları dinn:t1er •• civarda PMtl hr• 
anqlardır lillh •• mtlbimrnat tatrran 
bir dtitman aatıliye lro1• ba lrara ma .. 
)'in tartaımın ıcıne dltmOt •• tta
•aya acmatt•r Alman ••kerten, çe
tecıler tarafından imha edıfmi3tlr. t'!:r 
test ıün. bu çete b:r Alman birbtine 
hticum ederek ıs Alman 61dürmüıtflr 
Bünclan Mnr'a da bu çete, A1manlum 
umumi karardhlan ile münakale 
hatlarım keamiıtir, 

Maarif Vekili 
Şehrimize Geldi 

Ayakkabı 
F§yatları 

-~. . Mübalata Yarııı 
G un Bır Mıktar Yazan : Naci Sadullah Her 

Daha 

Vekil istasyonda 
• 

Ma1rif Vekili Haun Ali Yiice1, dün 
sabahki Ankara ekıpreai1le ıehrımize 
ıelmiıtır, 

Vekil, dün öfleden enel Yüksek 
Müheııdiı mektebine ılderek tetkikler 
yapmr, •e but direktifler vermittir. 
Vekil 1alanbu1dıi bir hafta kadar k3-
lacak ve maarif miieneaelerinde tet
ldkler yapacaktır, 

Vekilin Yükaelı Mtihendiı meMebin 
deki tetlııikatını tesbft etmek iıtiyen 

ADLİYEDE: 

Benzin Saklıyan 

Garaf Sahibi 
Ayaspatada :Moc!em garaj sahihi 

Sehanın şoförlere benzin vermeyip 
sakladıtı iddia ıdltmiı ve ,.ptlan a
ramada huıast tanılar içinde 2 ton 
benzin n çok miktarda Jal b111an
muştu. Bu suç ile adliyeye verilen 
Sehanm dün 2 inci aaliye cezada dd
raşmasma dnam edilmit ve iddia 
makamı tnrahnan suçlunun silrrün 
cezasiyle tecziyeai istenmiştir, Mah
keme karar içln bıl•lt• ıttne k:ılmış
tır. 
BİR İHTiKAR SUÇLUSU - Ye

mişte Hasır iılııelesinde 15 sayılı duk
klnda madeni yağ ticareti yapan Yani 
Cıco, 440 kuruşa satılması llzım gc 
len yağı 2400 kur11p aattığından ad
liyeye verilmiştir. 

TEHDiTLE PARA lSTEMfi -
Eski Dahiliye Vekili $ilkti Ka1ays 
bir mektup yolhyarak kendisinden 
tehdit suretiyle 2500 lıira iatıyen eski 
nahlye müdlfrtmnden Mehmet Ali, pa
rayı alırken yakalanmıştır. Suçlu, tev
kif edilmiştir. 

BlR OTOMOBiLİ SÖKMÜŞ -
Oskltdarda oturan Nihat i8fdinde bir 
toför, şoför }\alilin evinin bahçeein
deki Jnirda bir oaomobilln Jllll'calarmı 
aokmüş ve aatmııtır. 

.Adliyeye nıuracllat eden HıHJ, ıos 
liralık htttcJa malzemenin lfihat ta-

Ahnan Ticaret 
Heyeti Dün 

Şehrimize Geldl 
(pi•flar1h 1 incide) 

Ayni trenle ıeıen Ber1in Buyuk 
Elçımiz Hu re• Gerede bır muharrl
rlmlze ihtı aıatını kısaca anlatmış ve 
demıstir ki: 

'
1Ankarada baş1anan ve iyi bir ne

tice ile sona f!t'~n ticaret attlaşrnası, 
Almanya ile dostluk rnOnasebetlerl
mlzı takviy~ edecdfnden dolayı be
ni ziyadesiyle memnun etmiştir. İki 
senederıberi normal ,ekikle devam 
eden ve bundan böyle daha sıklapn 
münasebetlel"le doaüujumu~ artacak
tır. Bir iki güne kadar Berline dö
necegim. Cumhuriyet Bayramanızı o
radaki vatandaşlarım arasında ge;:ir
mek arzusundayım • ., 

Haber aldı~mıı:ta g&te tfor11n Bii
yuk Elçimiz de! Almanyadan gelecek 
hu ust tayyare fl,. ve doktor Klodfu$ 
ile birlıkte Berllne d6necektlt. 

Anüıtma Meclhin Uk 
toplantısında mlJzaure 

edilecell 
1'ürlt - Alman ticaret aııtaşmasmm 

meri7ete ıirmeııl için iki hukümetin 
Mecltaleri tarafından kabul ve kanu
niyet kesbetmesi icaı;> ebnektedir. Bu 
itibarla anlaşmanın tkinciteşrinln bl
rinct gürlü açılacak olan Millet Mec
IL<ıl rtı:ınamesine alınması muhtemel
dir. Anla§ma Mecliste tasdık edil
dikten sonra, resmi gazete ile füın 
edilecektir, Hnber aldığımıza (!Ôr", 
yeni an1a"'1ada klertnı usulü cııri o
la<:ak ve buna alt kontenjan llsteleri 
Ozttlnden ihracat 7apılaeakt1f'. Bazı 
maddelerin Etibank, bazılannın Sıi -
merlnrnk ve bazdannm da Zira:ıt 
8anka11 tarafından Mtdaca)I. bir kı
nm madde1erJn de Oflıler1e piyasa -
dan milba1aa edil«eli anlaşılmakta
dır. Almart)'adan ithal tdllecek mal
lar da Ticaret Oflli ve ttha1At Bir
i klm)'le Alman111 ıte &tectenberl ı 
)'apan tınmılar taratmdan ıettrtile
celctlr. Almaıı784an ahnariJI: mallar 
Jçtn ele nve'tee h ıırlınmıt lffteler -
Hn baıka ttrıl Jftteler hamlinmak
tadrr, Muht.llt 11Ae1at, eeu Ye kim
ynt maddeler, .. naıos, dmft sana-
111 mam01Atı, 1tıdek patC*lat, boya
tar, muhteUt •na71de 1cullitu1an is
pnt1alttf madMm 11.Wltte dahil
dir. ıti7ı1tada f~atedı1t Malzeme
llntn COk uahntt 611'nMr da nann 
dikkati Hlbetmlft.lr. pu j'fbl ıtıaize
mentn de ~llft'letl tehı Mınbka 
Tlearet M040tlQUM moneaatlarda 
buluılultnu;tut. 

llıttlf nıollarıtnı• 
Ytıt milyon 1fra1ık 1eni Alman ti

caret anı şması Qzerlne İngilızler de 
oıum ve incirden bıitlCa, ba,ta tottln 
olmak ilzere birçok ihracat maddele
rini satın atmak için piyasalarımıza 

allka &öatermiye baılamıılardır. 

Yükseliyor 
Ayakkabı fiyatlan gün geçtikçe 

yükselmekte, kundura satışı )'apan 
dukkinlarda sık sık etiket d•flşinl -
mektedir. Satıcılar bu vaziyetin lr.ın
dura yapıcıların her dcfaı:ında d~ha 
ynkı.ek fiyat istemcl~rinden, onlar eh 
malzeme fiyatlarının d:!vamh sdrette 
nrttnasından ileri g:idığini ileri stir 
mcl:•cdir1er. 

Yapıl:ın tc•ki'dere göre, ayakkab· 
fiyatlırının dcvı::,-;ı!ı yi:ko;c1ışi deri 
ve kôsele imalathaneleraıin ıpckülil~
yon mahiyetinde ma: ıe·,.ki yapmala
ı ından ve piyasaya ihtıt:ıçtan az 
mal vermelerinden itf'r! gclmelttedir. 

Hatırlarsmız: Bu hRrbin - artık 

So~7et - Alman harbinden hah 
ıettiıimi tasrihe lüzum yoktur sanı~ 
rım - İlk ayı nlhnyetinde, Alman 
tebliflerinde şöyle bir cumle vardı: 
"- Sovyetler, ıs y:ııında çocukları 

da cepheye sürdüler!,, 
Bu telıı:aıın ıntişanndan dôrt, beş 

giin so!1ra ol~uclu,i;umuı Sovyet teb
liulerınue rastladıfımı.z ciınıle de ıuy
du: 
"- Almanlar, 16 yal!mda çocukları 

da cephr,ye •urdule:-!,, 
Gr.lıba miıb:ı!iia. bu işte de ber

mutat inada binm:ı olacak iri şimdı 
bır :Pin tebliğ! bize şu cumle71 ilerı 
sürüyor: 
"- Sovyet ordusur.da 14 )'aşınd 

İspanyol çocukları döğüşiıyorl., 

r.azetecller arasında 

Me.zbahalıır<la kesilen ~eriler! alan 
dibağhanler, bunları uzun müddet 
havuzlarda bekletmellte, kösele ve de 
n haline gelen mallar da gizlenmek
tdir. 

insan bunu okuyunca, tarafeyne: 
"- Ha ıı;ayret ı.. Den:ekten kendim 

alamıyor, 

I 

muharrir ve foto muh .. birimize mek
tep direktörü tarefmdan mllsaade e
dilmemittir. Okul nya muesseseler 
tarafmdan her Vekil veya yuksek $11h 
siyetlerin tetkikleri flırasrnda böyle 
bir tedbire baş,'l:rulc!uiu takdirde ga
zetelerin a!llaml efkarı alakadar eclen 
şeyler için malOm.ıt vermesine imkan 
kalmıyacatı da şUrhe::izd:r. Keyfıye
ti Hasan Ali Yüc.elln ineeliyecdlin: 
ümit ederiz. 

MtiTEFERRtK : 

Tramvaylarda 

Yeni Tarife 

Ayni zamanda harpten evvel kilos:ı 
170 - 180 kanıta olan köseleler 500 
kunıea vidala n ılise yapmaia ya
rayan keçi ve koyan derileri de 50 -
60 1ntr11ttan 145 ıe; 45 • 50 lrar'tlı
tan 100 - 105 kurup yükıe1tllmlıtır. 
Bir av evveline nazaran kösele fi1at
larında lrıloa 15 - 20, tuzla kanı ko
yan derllerinde kiloda 10, hava kara 
su derilerde 15 lıanıı farJc •ardır. Di
ser taraftan fiyat yllkseldlklerinde ih
racat için hiç bir tahdide tlbl t~tat
mıyan küçük bat hayvan derilerinin 
ihraç kıymetlerinin arttırıhımtn da 
muhlm tesirleri olmaktadır, 

Gerçi ihracatçdar buna iç ticaret 
hesabma bir ~ir ılbl ıhtmrıelı:te iu
Jer de, dıı pıyaaa ıibcılarr her J'tik
ıeHıe ithalit et,.•ıtıı J'tikMlterek ma 
kabele etmektedirler. •un neticea: 
olarak ftha1it eıyaaı fl)"ltlan da art
maktadır. 

...;.~ __ ...... -o..-...-------
SPOR: 

Evet.. Ha gayret babacanlar... Go 
relım siii: Efer yakında bu müball
ğa yarışından, ıu biçim cümleler doi
ınazu, l:e,criyetin hatırı kalır: 
"- Yedi yaşmda çocuklardan mü

teşekkil bulunan 2114 üncü düşman 
hrkaı:ı tanıami7le imha olundu!,, 

Yahut: "- Filanca cephede, cltiş
manın mctörize kıtalan arasında ço
cuk bcpkleri de peydıthlandı 1,. 

Yahut: "- Düşman, bUlün ham:le
leri, orduya ihtiyat erat yetiştirmek 
üzere, cephe gerlı.Jne sevkettll ... 

Ba arıda, bir Sovyet tebllıinde 
okudu~um ,u ciımleyi de batırlama
malıı elımden ıelmiyor: 

"- Almanlar, harbi kazanmak için, 
akla gelinellk hilelere başvaru1orlar: 
MHelQ, bir cıp'ıede, Alman lntaları 
öne siirdU!deri inek ıür1i1erinin arka
sına gizlenerek hücuma kalktılar!,, 
Çonkların; •• ha)'Yanlarm da har

be ıokalmaları; bu harbın en pyanı 
dikkat vakıasıdır: Bir de döititen or
dulardan birinin sevk ve idaresinin 

1stanbal tramvay idaresi bu ayın 
15 inden itibaren tatbik edilmek ü
zere kışlık bir tarife hazıtlamıttır. 
Pazardan başka günler için olan bu 
tarifede ilk seferler 6,10 ile 7 ,30 ara
smda batlamakta •e seferlere en ıeç 
23.30 da nihayet verilmektedir, 

YABANCI DİL ö0RETMENLER1 
Yabancı dil öğretmeni yetiıtirmek il 
zere açılan kanlara alınacak talebe
nin imtihanları ayın 27 ve 28 inci 
&tinli Univeraitede yapılacaktır. Ted
rısat bir yıl devam edecek ve ıiy111 
vaziyet normallettiii takdırde talebe 
öirendılılerl dilin konuıtulduia mem
leketlere gönderilerek bir yıl da ora
da tahsile devam edeceklerdir. 

Kupa Matları 

Bugün laılıyor 

, zaafından bahsotunuyordu: Halbdkl 
okudutamuz tebliller dofru1u: bu 
harpte iki taraf, ıevk ve idare uı
tahiını, çocuklara, ve . ., hayvanlatı 

YAPAK STOKLARI - Koordinas
yon heyeti lrararlyle yapaklarda-; ,:
iman beyannameler üzerine Sümer 
Bank tarafından yapak ıtoklannı be
delıni vererek tnellfime baılamtthr, 
Mcnaacat fabrikalarının da meYcat 
yapak ve yün stokları beyannameye 
tibi tutulmuştur. 

rafından haberi olmadan ıatıldığın1 
ve para11nuı kendisine verilmediiini 
ııôyleıtlittir, 

Suela, 9ultanahmet birinci sulh ce
za mahkemesince tevkif edilmiştir. 

Jl'atlıol ajaftlıfr tardritdan ttttlp edilen •u 
ııa maclarına Jnııtın Jl'enerhhte n 9ereı 
atatlarında lıa•1•nacalıtır. Matlar•• ltlrlncl ve 
llıincı lı8nte talıHitları lıartt lıar.,,.a celehilc· 
ulılttındtn ltU&'lln•S t11aılar •• telı ralıl!flcr 
ara.ında cereııan etflılptHlıtlr, Panerllahçe 
ttıdında Talıtlmlt1 •1H1MllhlNr1111, Altınt11ı-n 
ffıllcl, GalataHr&Ytn 41a Atoa .. lahlürırıı pen 
mel~rl tıhll olau•tıt ... ref •"••nda ••nll 
Dantııı,a ile Ulilıapaıtt brttla .. ulıtır. Ban
dan ıonra pa!fıalcalı ı111aclarda .. ı.trınaıtf • 
petıln Ramiye. BtJıolhttıııenn Oalatapa, Be -
tılıtatt• da Hlllle lıolapu ••1111 tflffelıltri 
amaınl !tir tahmin -•ıttnMlar. 

Xapa macları pettltftit~• bclar •lltılaedao. 
oYVtt WrallMrlllı hılla4e ,..,.. taıt tıaltıla -
calıtıt. 
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bile kumanda edecek dereceye var· 
dırmı' demektir: Gayretleri meıldh 
olsun! 

Tahran Büyük Elçisi 

Suat Davaz'ın 
Cenaze Merasimi 
Tahran'da vefat eden Tahran Bü

yük ~çimiz Suat Davazttı eenaze 1 
dün akşamki Toros ekspre!yle eeh
ritnlze muvasal!lt etml~tlr. Metf\umun 
cenazesi Sirkeci rıhtımına nakledlle-
rek bu sabah saat 11 de buradan 
nıerasımte kaldırılacak, Be7aııt ~a
miinde namazı kılındıktan 1anra Jl!
dımckaprsı Şehıtliğindeki aile l(ab· 
rine defnediJecektir, 

-----------------------------------------~---=-~=-----...... ----,. 

Sovyetler Mosko- Aıkerf Vaziyet 
vayı Terkecliyor (Baş tarafı ı Jncfc1e) 

anıktan Soqet cepheaini yararak evve 
CB•'1 1 incide} li Or9l'e kadar yürümütler, sonra b11 

lar tarafından Orel'in şimalinde ıehd alarak Tula şehrine kadar so
yapılan ileri hareketını durdurma lıulmu1Jlardır. Bu iki şehir de Mos
dıkları kabul edılmektedir. Bri - kova ile Harlı:of arasındaki demlryola 
ansk'da vaziyet ciddidir. Azak üzer.inde ılD triiyfi~ ıııünaluı1e merlle:ıı 
denizi çevresinde ise Kızılordu, teıkıl ettıkl~rı lçın stra~Jı bliılrımm-
k -1 · b" h t · ı·· dan btiJ'iik ehernmJyetletı •ardır 
uvv~,. erı ır aya veya o u~ Smolenık iiaetinden yapılan taar~ıaz-

savaşına atılmışlardır. Sanayı ıa da Almanlar Vlazmanın ılerislne 
nıerkezlerimizin en mühimle • kadar varmıılarcİır, Bu suretle ihah 
rinden bir çoğtı ani bir tehlike - çemberi her ıiltı biraz daha c!ıırat • 
nin tehdidi altındadır . ., makta, Alman kavYetleri her ıUn bl-

Londranın kanaati raz daha Mosk"!aya )'~~latmaWI .. 
dırlar. Alman planına ıore Bnnık-

Londra, 11 (A.A.) - Bütün mu
tıaverelerin munhasuan ycgAne mev
zuunu teşkil eden Rusya vaziyeti, 
tekmil gazete idarelerinde, klüpl"'r
de, sokaklarda, nezaretler ve c'<.:i
lıklerdc ve her t rafta buhran ke -
mesl ile ifade cdılmektedlr. 

Mevzuun fevkalAde geniş olması 
buhranın neticesi hakkmda mütalaa 
ve tahminler yapmıya müsait olm-ı
makla beraber vazıyetin vahametine 
rağmen Londrada ht!'nilz fazla lıir 
berlbinlik görülmemektedir. 

ln,,Ulere Aurupaga aıker 
rtkaramıyacak 

Nevyork, 11 (A. A.) - "Unitcd 
Press,, Amerlka!l basını Moskovanın 
dil mesini hır ıhtimal olarak kabul 
etmıye başlamıştır. 

Jfln'yctt'k Her Jj Trlbune ga:ı:Pteıı·, 
Almanyanın bir mütareke akd~tmek 
iızere Sovyet Ru yaya ba:ıı teklıfler
de bulunacaihn:ı dair dol an ş y ia
ları c ddi tcl.ı k ı Pime tcd r, Bu :::ı.ı
rette Almanya kerıdı ıne k r ı c•l n 
Ru t<:hlıkcı;inl kı men ol uıt ıtateye 
muv lfak olabilir. 

Muhalefetin ~azctc i olan D<ıfly 
News dıyor ki: "inglltcrc tarafmd n 
Garbi Avrupada 1aptlııcak herhangi 
hareket, hatta yalnız bır kôprUb, ı 

tutmaktan ibaret kalsa bile, Rusya ' -
c;in buyuk bir yardım te kil eder ve 
bu memleketi bclk de knldırır. Du
na rağmen İngiliilerln bu büyük: a
dırru atmıyacakl n mııhakk:ık ginl
dir. Bunun sebebi dahn gec;enlerde 
Avrupayı mili etmek üzere bir rır
du gönderilmesini Anıerlkaya tek1ıf 
etmiı olmaları ve Amerika tanıtın -
dan buna şimdiye kadar mil bet ce
vap vf'ri1me"11!i olmasıdır.,, 

Mühim bir nuJMVTa 
Londra, 11 (A.A.) - Kral Alttııcı 

George, belki bir giln duflTlı!ın teali 
altındaki sahillere hucum edecek o-
1bn Britanya hucum kıtalarınm ~
nevrasında ham bulunmuştur. 

Amerikada Ödüriç Verme 
Kredisi Kabul Edildi 

da ilerliyen kuvvetler Moskovanıo 
ıarkında şimalden selen Alman 1ıı-.
vet1er'iyle lrirleıecek •• koskcna ile 
bırlikte Mareşal Timoçenko orduları 
da tamamen cevrilmiş olacaktır Son 
ra bu muazzam lfrsbctft içinde kalan 
Sovyet ordufan ımha edltecelrlerdır. 

Mareşal Timoçenko bu ihata çem
berltıin içine dtişftteriltll içın dumdı:: 
muharebeleri yaparak' tedricen ~kil
mektedır. Viazma ve Brianıık'da Al
manların çevirdiklerini iddia ett:kleı:i 
cüzütamlar, bu dümdar harbi yapan 
kıtalardır. Hakllııatte Sovyet ordıaları 
henüz çevrihnlt deiildftler, 

Bu cepbede Almantar 2,000,000 il·· 

ker, 5,000 tank \re 5,000 tayfare hl• 
!anıyor ve ııcradılrtan biyült zıJlatm 
vacude getlrdiii ıredıltlerl kapatmak 
içın mütemadiyen arkadan taze kuv
vetler «etirlyorlar. Onutı için lo•1et 
küniandanlttı her tarafta adetçe Bt
tiln ııuvvetlerle ııar1tlaştılm1 b!ldır
mektedır, Moskovatıın verdiii l>i:: 
habere gore IOYyetler de Mo.lılOYa 
ıtıudafaa hattına en ıyı ordularından 

yeni kuvvetler yetittirmektedir, Ma
reşal Tımoçenkonun Moskova muda
faa hattına kadar cekıteceii ve "sıl 
harbi harada kabul ıd~eiı tahmin 4-
ctilebilli'. ÇiinlriJ Mos1rovanın ftrahn· 
da da, Lettingratta olclui• rıbı lıu•~ 
vetl.i müdafaa hatlariyle çırvrilmh;tir. 
Ve Moellovayı almak 41a pelıı kolııy ol 
mıyacakur. Nitekim Alman aslııcri 
!lozcliıu de miltetnadi1en Alınan er
kanı harbiyesinin takip ettilt h.defln 
ıehır almak obh:ıyıp ditfftanı imha 
oldditlitti bilclintıekte •e Moalle
"'•nın ıaptedllip edilmtfftninht hiç 
bir ebenıntiyeti h.ııiz olmadıimr SÖ1~ 
lemelltedlr. Zaten ıımdiye kadar Al
ınan ordıaıa hiç 'bir miiıtahkem 
fiebri cepheden taarruzla almala te-
te"bü• etmemiıtir, Kief müstesna 
olmak iizere, bütün diler miatahkem 
şehirlere karşı takip ettfff ~tın. ~e
virme hareketi ne bunları ıraptetmek
tir. Şimdi de talilp edilen plAn, Mf • 
dan ve soldan M6sk6Yilyı cevtnnek 
•• ihata çembırl iti1'de alacak SO.· 
yet orduaunu imha etmektir. Bası ec
nebi askeri mütehascııılar Mareşal 

Vatınıton ıı (A.A.) - Mümessill-r 
meclisi, ödünç verme ve klralamıı ka- eticl bfr eberiyetle tatvip ..-a. 
nunanun tatb k1 için lllzumlu kredile- kanan liyibauoı ayin medillDe SÖG• 
rl 67 muhtelif reye karıı 328 rey gibi dcrmiştır. 

Jaoonya ile Amerika 
Anlaşıyor 

<••flarafı 1 lnalde) 

birhii nokta ında tahdit edecektir. 
Japonya, Çıtıdekı kuvvetlerini ted

ric1 bir surette ('ekecek ve Japonya 
ne Çın arasmda fşöirllğinl temin et• 
meıc Ozere samimi bit ı~et 11rfe• 
deccktir. 

Japonya, kendi ordusunda bulun n 
müfrit '.Masyonal~tıerJn Amerika Jle 
yapılac:ık bu ltllaft kabul edecıelü~I· 
he dair teminat veree?ektir. 

i lk anlafmo 
Tokyo, 11 (A.AJ - ''Unlted P!'!!Ss,, 

Japon7ada •e .Tapon konttölQ altm
da bulunan rnmnleketıerde 1a117an 
Amerikalıların nakli için Japonya ile 
Amerıka arasında bir itillf aktettn
miştir, Buna mukabil Amerıkada ya
şıyan bin kadar Japonyalı dıt kcnd 
memlekcilerıne cfonecekl~rdlr. Bun
ları almak iç n Oc Japon vapuTU ıo
la çtkanlmıştrr. 

Timoçenlııonan ordusunu imha edllmeiı 
ten kurtarmak 1cınVolr-a 111 .. faıa 
hattına celtilmni ihtimallndett bah· 
setmelttetltkr. Fakat bisce 80.,Yet
ler Moakovayı kolay JıolaY terketmi
yecekler ve harada vücude ııtirdikler 
müdafaa hattında tutunmaiia cahta -
caklardır. 

Merkezde ceteyan eden ita Myii\ 
ve ltan1ı mdharebeYe rajmen cfmlpt'J 
da Alman t•arran dıu•manı"tıt Har 
kof istikametinde yirllyen Alınan ku~ 
vetleri de taarruzlarına devam etmek 
tedirler Fakat burada buy\lk terak
kiler yapamamışlardır. 

Buna mtı1tabıl cenupta Aı!alr detı"zı 
boyunca iler1ı:tıetı Alman lıanetle 
1!ariopöl ve Malitopol'ti aldıktan e<ın· 
ra Rostow'a dolra ileri hareketlerin• 
devam atmiı;lerdir. 

Atman ordusunun buradaki Uetf h1· 
l"eketi, KırU1'1a karşı nınlan taıirru ı 
durcturmata t:ılt!lfltt 1'ud:tenl kıt•· 
Yetler!ru tehllkeH bir v3ı:iyete clUıfi'· 
mil•tiir. Bir tllilddat :nnbbil taarru • 
lirla Almanları oyalıyan b9 kı• 
1retler filr.ıdi tam:ımen mahsur bir ._ 
de bulunmaktadır. 

fıte ıar1t cephestnln burftn1ıo ı'ltll· 
mi mınıarası budar. Bd lra<> • Jli• 
tatle inkııı.f eden b11 dardllneil A14 

mart taarrtız• "'" cephesin& lrat'i 
netlceJi -"te lı:ifi ıı•leceı. nidiri 
Y ... Atmanbır kı1Jtan evvel yaptık· 
ı.n ba IOD taarruzun temin eftfi 
müsait vaziyette kalarak ntı buratt 
ıeçirmefi ntl tercih edeeelrlerdirP lh 
namı cenbrm hettllz trerecelt nııi· 
yette deliliz.Yahın lov1et otdulamm 
anık harP edemiyecek bale setirilc'lı· 
iini .a,.liyen Alman astıert apik~r 
dahi, bu büyiık m:ıvaffakıyet1ere rıı" 
men harbin lteni:z b:tmedii!r.ı ı. 
fteticerıtn daha eok uzak ötdeıtunı. 
clallll tllun !tıır,ler olacalıtn ıtb)'I 
mektedir, Onun için şark c~hni 
kal, neti~ec!en he-ıiiz ı:zakt:ı !>uln 
yortll dedt!ttftr 
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Bir Sulh Teklifi 
Muhtemel 

Hitler, dün Alman ordusuna gön
derdiği bir gündelik emirde, 

son nutkunda söylediklerini şu suret
le tekrar etmiştir: 

"En büyük korkuları bile aşacak 
derecede sUahlanmış olan Sovyetleı· 
on binlerce tankı ile Alman orduların 
dan evvel harekete geçmiş olsalardı 
hem Almanya hem blitün Avrupa me 
den.iyeli mahvolacaktı; Almanyada mu 
azzam miktarda yiyecek, benzin ve 
cephane stokları vardır; 3,5 aydanbe
ri düşmanı kış basmadan evvel imha 
edecek son darbeyi indirmenin şart

ları hazırlanmıştır; bu senenin son 
imha meydan muharebesi başlamıştır; 
İngilterenin kıtada son müttefiki imha 
edilmek suretiyle ona altından kalka
mıyacağı bir darbe indirilecektir; 
gelecek müşkül günlerde biıtün Al
man milleti ordu ile beraberdir; ordu 
Allahm gayreti ile yalnız zaferi de
ğil sulhün en esaslı şartını da temin 
edecektir ... 

Bu hitabede en ziyade nazarı dikka
te çarpan noktalar; Hltlerin hep is
tikbal siygasını kullanmış olması, ge
lecek müşkül günlı:rden ve sulhden 
bahsetmesidir. 

Hitlerin bu hitabesini ve Şark cep
hesindeki vaziyet hakkında Alman mat 
buat bürosu şefinin beyanatını neş· 

reden gazetelerin ilk sayfalarında bü
yük harflerle yazmışlardır. 

Hocki Skimboum gazetesine göre: 
Dunya vaziyetinde yeni bir inkişaf 
hasıl olmak üzeredir; Sovyet Rusya 
inhilal arifesinde bulunmaktadır; ar
tık İngiltere ve Amerika yardınıı da
hi Almanya için bir tehlike teşkil e
demez; bu vaziyet dolayisiyle İngil
terede bir buhrana ve Amerikanın ye
ni tedb:rler almasına intizar edill!
bilir; bu vaziyet Uzak Şarktn da te
sirlerini gösterecektir; Japonya, Sov
yet - Alman harbinin neticesiyle ha
yati bir surette alakadardır. 

Japon Kroniki gazetesi ise: Bu hi
tabeden Hitlerin Sovyetlere bir uz
laşma teklif etmeği düşündüğünü fa
kat ayni teklifi İngiltereye yapmak 
istemediği intibaı hasıl olduğunu: Sov
~ etlerin artık Almanya için bir teh
like teşkil etmediğini; Almanyanr.1 
Avrupayı istediği gibi organize ede
rek garp demokrasileriyle mücadele 
edebileceğini yazm::ıktadır. 

Fikrimize göre, Almanvanın h;r 
sulh teklifi ynpması ihtimali vardır. 
Fakat hu teklifin Sovyet Rusyaya de
ğil, belki Sovyet Rusyanın zararını 

olnrak fngiltereye yııpılması daha zi
yade varit görünmek!edir. 

Almanyanın bu taarruzla istihd:ı( 
ettiğ: askeri gayelerden başka, Ame
rika, İngiltere, Japonya. Fransa, İs
panya üzerine tesir yapıbak istedikle
ri de muhakkaktır. 

Alman askeri muvaffakıyetleriniı1 
ve bunun etrafında yapılan propag:ın
claların şimdiden Japonya üzerinde t: 
sir yaptığı göriilmektedir. Fllhaklka 
oldukça uzun zamandanberi sinmiş bir 
vaziyette duran Jııponyn, birden se
sini yükseltmeğe başlamıştır. 

Alman tebllğlerindeki mübalağa his 
sesini çıkardıktan sonra vaziyetin cid
dı olduğu "ve Moskovantn tehdit ııl
tmda bulunduğu kabul cdilebifü. 
Bütün Londra gazetelerı ve siyasi m~ 
hnfilinın bugünlerde hemen münba
sırıın bu mesele ile meşgul oldukla
rı ve Sovyetlere daha çabuk ve 
müessir yardım yapabilmek için ted
blrler aradıklıırı haber verilmektedir 

Vaziyetin vahameti aşikar olmakla 
beraber, Alman muvııffakıyetlerinh 
genişliğini ve neticelerini şimdiden 
kestirmek guçtür. 

Alman başkumandanlığmm gayesi
nin şehir zaptetmekten ziyade Sov
yet ordularını imha etmek olduğu id
dia ediliyor. 

Moskova ise: Almanların btı son 
taarruzda da şimdiye kadar kaybet -
tikleri 3 milyon askere ve sayısız harp 
vasıtalarına ilaveten milyonlarca ıııı
keri ve harp vasıtalarını daha kaybe
deceklerini, şehirlerin geri alınabile -
ceğinl fakat ölen askerlerin tl!krar 
harp edemiyeceklerini söylemektedir. 
Sovyet orduları başkumandanlığmrn 
da, bugiine kadar şehirleri kurtarma!< 
kin büyük kuvvetleri imha ettirmek
ten ziyade. düşmana aı:ami zayiatı ver 
direrek mümkün olduğu kadar mun
tazam surette ricat etmek taktiğini 
takiı> etmiştir. 
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Görüo Görmedigim 
Padişah ve Sadrazamlar 

ile Diger Meşhurlar 
Yazan: Refik Halid 1 

1 

A z çok üç rejime de yetişmiş yaldız, avize ve aynayla şıkır şı - it paşa kimseye atta bulunduğu 
lerdenim: Mutlakiyet, Meş kır ve çıngıl mmgıl... O ne ka - hissini vermiyordu. Sanki, bizim 

rutiyet ve Cümhuriyet... Faknt, labalık ve ayrıca o nişanlar, sır - gözlerimizle göremediğimiz sihiı' 
düşündüm ki, her ücünün de en malar, kordonlar, apoletler, lüs- li bir koltuğa gömülmüştü; elin -
mühim ve seçkin simalarını ya - trin fotinler nasıl da parlıyor, ya- de de kahve fincanı vardı, sada • 
kından tanımak, seslerini işitip lazlanıyor, camlarda, aynalarda, ret odasındaki makamında otu - f 
jestlerini görmek, hatta bazıla • tavanlarda akisler, yakamozlar ruyordu! 
rını uzaktan bile sevretmek bana yapıyordu! Ben, hem boyum, hem Onu da tek görüşüm bundan i·] 
müyesser olamamış! de altı tane sarı düğmesine rağ - barettir. Hüseyin Hilmi, Mahmut 

Size bu konuşmamda ilk iki men sim siyah setremle ortada Şevket, Sait Halim paşaları hiç 
devre bağlı devlet adamlarından kara bir nokta, ayaklar altında bilmem. En garibi, Kamil paşa 
ve zamane meşhurlarından kim - bir karınca gibi kald1m. Asıl bol- ile de rı'.lberıi gelmişlerden deği -
leri, nasıl tanıdığımı anlatmak luk, bereket, feyiz, sakal ve bı- lim. Ben, meğ~rse, muharrir ol
i~tiyorum. Sermayem kıttır; hat yıktaydı; sakal bıyık şekillerin - mama rağmen ne derece merak -
ta, yazıma hususiyeti verecek o- -de ve kınalısından tutun da ras- sız ve politikaya karışmakla bera
lan belki de tanıdıklarımdan zı- tıkhsına kadar sakal bıyık boya- her ne derece isteksiz bir adam 
yade tanımadıklarımın çokluğu - sında göze çarpıyordu. Orada gör ·İmişim. Size daha şaşılacak bir 
d?r. Fakat, eski devirlerin durup düğüm sakal ile bıyık, bugi.in beş şey haber vereceğim: Talat pa5a
dınlenmedcn anıldığı, hastalık kıtanın ahalisi önümde geçit res- yı da tanımadığımı iddia edebi -
halinde bir hatıracılık modası hi.i mi yapsa ve sakallıları bir araya lirim. Ona ait hatıram su kadar
ki.im sürdi.iğl.i şu muharrirlerin toplansa ayni yekimu bulamaz. cıktır: İlk mebusan meclisi acıl -
müflis bazirgan günlerinde söy - Sakalsız büyük rütbeliler parmak rruştı. Bir gün, Müfit Ratıp ' ve 
liyeceklerim hem aktüaliteye uy- la gösterilecek kadar azdı ve pa - Ya.kup Kadri ile beraber - köprü 
gun düşmek, hem de bazı acayıp dişah sakallı olduğu, kendi saka- yü yürümemek için - Sirkeciden 
likleri göstermek itibariyle fay • lım boyadığı ve aksakalhdan haz bir sandala binmiş, Galata tua -
dalı ve birazıcık da eğlencell o- zetmediği, hatta bunu şahsına bir fına geçecektik; sırtında "bon -
lacaktır. taş atma sanabileceği için herke- jur,, denilen jaket, yeleğinde ka-* * * 1 sin çenesi yapağı kümesi ve kü- lın bir altın köstek, yağız ve to -
il. inci Abdülhamit meler boyacı mostrası!,, parlak çehreli bir iri adam zu -

Bugün, öyle bir cemaatin or - htft etti, iskeleden bize sesl(!ndi: 
tasına düşsem kendimi rüyada "Durun çocuklaı•, beni de alın!,, 
sanabilirim; belki de kabus bas- Sandalı geriye sürdük; içine at -
t1ğı kuşkusiyle bağıra çırpına u- ladı, baş köşeye oturdu, laübali 
yanmak, kurtulmak isterim. bir tavırla "nereye böyle, dedi, 

On dört yaşındaydım, II nci 
Abdülhamidi Dolmabahçe 

sarayında gördüm. 
Böyle dediğime baltarak sakın 

beni o devrin komik usullerince, 
arkamdan kaputumu, mukaddes 
bir emanet, bir beylik fermanı 
gibi taşıyan redingotlu lalamın 
önüne düşmüş, sırtımda kordo'llu 
Hünkar yaveri üniforması, belde 
kılıç, beyaz glase eldivenlerimle 
ve bir karış boyumla teşrifata da 
hil rical arasında, davetli obrak 
kuzura girecek, saçak öpecek .'>an 
mayınız. 

Gerçekten, (Mektebi Sultani) 
de bu oyuncak rlıtbeye eren ve 
ikide bir, büyüyüp de küçülmüş 
kıyafetine giren arkadaşlarımız 
vardı; cuma günleri öğleden ev -
vel, lalaları atlas bohçalarla ge -
lirler, paşazadelerin sırtına "zer
duz,. libaslar vururlar, alıp - tin 
tin - selamlık resmine gotürür -
lerdi. Ben onlardan değildim. Fil
vaki benim de arkamda bir üni
forma vardı amma o, sadece mck 
tebin san di.l.ğmcli resmi elbise -
sinden ibaretti. 

Peki. yine nasıl oluyordu da sa 
raya gidiyordum'? 

Günlerden bayramdı; babam 
rütbesi icabı "rnuaycdc,, ye. yani 
binlerce eşhas ile beraber padi -
şahı tebrike gidiyordu. O gün 
bana: ''Haydi, dedi, seni de go • 
türeyim, sarayı ve alayı gör!,. ca
nım hiç istememekle beraber -
babaya karşı koymak ne haddi -
mize bizim! - Gönülsüzce giyin
dim, köskös merdivenlerden inip 
asık suratla arabaya bindim . 

İşte saray! Saray bir şey değil. 
içinde padişah var; benim içim -
de de saygt değil, korku var. 

Sokak hamamlarında. hani yaşı 
aşkın erkek çocukları: "A. oğlum 
babanı da getirseydin!., diye geri 
çevirirlermiş: onun gibi kapıdaki 
hademelerin de beni: "ananı, da
dını da beraber alıp yiyecek se
petleriyle gelsencydin!,, kinaye • 
siyle içeri sokmamalarından, u -
sul ve teşrifata uymıyan bir ha -
rekette bulunmuş olmamız ihti
malinden çekiniyordum. 

Bir şey diyen, aldırış eden yok. 
Salonlar, koridorlar geçtik; o

dalara girdik çıktık. Her taraf 

Derken babam, omuzlarımdan Beyoğluna, gezmiye mi ,, Susu -
iterek ve ayak altında ezilmeme yorduk; o: "Şükredin ki, hürrl. -
me dikkat ederek sürükledi; ko- yete kavuştunuz, hürriyet genç
ridorları geçtikçe kulağıma bir lerisiniz, gezin, eğlenin amma ça
bando müzika sesi geliyordu. lışmalısınız da ha! İstikbal sizin
Baktım, ucu bucağı bulunmaz bir dir!., gibi beylik birkaç söz söy
salondayım; daha ufalmış, şaşır- ledi; gülüyordu; babacan tavırlı 
mış, "Yedicücele~,, deki kel oğ- idi; lakin bizi ne kadar da küçük, 
hına dönmüşüm. Iri bir sütun ya- mektep çocuğu görüyordu; adeta 
nındayız; babam belimden kav - haysiyetimizi kırmıştı, çatık kaş
radı, bir başka&ı da bacaklarım - la dinliyorduk. 
dan yukarıya doğru kaldırdı: Yanaşırken başka bir pot daha 
"Bak orta yere. dedi1er, işte taht kırdı: "Durun, dedi, babalarınız 
üzerinde oturan, zatı şahanedir!,. size az para verir. Al kayıkçı, bun 

Bir lahze görebildim: Muaye - larınki de benden!,, döşemeye bir 
deye gelen devlet adamlarıııın yüz paralık attı, fırladı, yürüyü -
çoğuna benziyen sakallı, iri bu • verdi. Dona kaldık, sandalcı bize 
runlu, çelimsiz, hatta oldukça baktı, bir mazeretmiş gibi dedi 
şansız bir ihtiyar ... Bize gelip gi- ki: "Talat Bey budur, işte ... E
den Meclis-i-Maliye azasından bir dirne mebusu! .. 
zat vardı; sanki tahtta oturan o- ?-1.erhumu ilk ve son görüşüm 
dur, yahut kardeşidir! imiş. Hatta bir müddet, ayni dam 

Demek, Hünkar bu? Yere indi altında, Merkeziumumi binası al
ğim zaman artık kendimi eskisi tındaki Ziya Gökalp'ın (Yeni 
kadar küçük bulmadım. Mecmua) sında bulunduğumuz * * * halde ... 
V. inci ve VI. ıncı Mehmed 

Kılıç alayında, yayan bir ge
ziciyim. Bilmiyenlere bu 

alayı, tarih ve an'ane meraklısı 
meslektaşlardan biri pek yakında 
ve herhalde anlatacağı için ben 
geçiyorum. Sıcak bir bahar gü -
nündeyiz; 31 mart isyanının ve 
Hareket ordusu sokak muhare -
helerinin henüz tesiri altındayız; 
yirmi yaşındayım, "Fecri ati,, de
yim; ilk hikayelerim çık.inış; ken 
dimi realist bir muharrir saydı· 
ğım cihetle şehirde dönüp dola
şarak aklımca "etüt., ler yapıyo
rum. Caddeler mahaşarallah ... Sa 
rık, fes, kalpak, çar~af, yeldirme, 
şemsiye ile; bardaklarını ve tas
larını şıkırdatan testili veya kır
balı sucularla; camekanlı seyyar 
börekçileri ve köşe başlarına tez 
gah kurmuş su muhallebicileri ile 
tam bir şark kalabalığı! 

* * * Gelelim Enver Paşaya ' 

Bir toz kasırgası arasında u
çup giden belli belirsiz bir 

hayalet! Hürriyet kahramanını 
ancak bu kadarcık, bir göz açıp 
kapayıncaya kadar, hayal meyal 
görebildim: Bir yaylı arabada Ço 
rumdan Ankaraya geliyordum; 
yolda bazı hazırlıklar gözümüze 
çarptı; şuraya buraya kurulmuş 
bayraklı çadırlar, aşağı yukarı 
dolaşan devriyeler, at üstünde, 
pantalonlarmın içinden beyaz ve 
~eritli donları fırlamış redingot -
lu kaymakamlar, filan... Soruş -
turduk: ''Enver paşa geçecek!,, 
dediler. 

KIN A KINA KABUGU 

Alay geliyor, geldi, işte yeni 
padişah ... Lakin henüz uzamıya 
vakit bulamamış kır sakalı, !iar • 
kık ve şiş yüz adaleleriyle ne lta 
dar eski ve çökük! Arabasında 
etrafa selam verirken eli ne güç, 
ne cansız kalkıyor ... Adeta ın -
meli bir kola, elektrik tedavisin
den sonra zorla idman yaptırı -
yorlarmış gibi! Kendimi büyük 
buluyorum; hem büyük, hem de 
dipdiri, cevherli ve yalnız ona 
değil, bütün dünyadaki hüküm -

.Kızılırmak kenarında, bir köp
rü başında idik; uzaktan bir o -
tomobil kafilesi, tozu dumana ka 
tarak söltün etti. Arabayı, kor -
kumuzdan, hendeğe düşecek dere 
cede kenara çektik; arabacı atla 
rın başına geçti; ben büzüldüm· ... 
Ne olur, ne olmaz, gözüne çarp
mak istemiyordum. İşte birinci 
otômobil... Pişdarmış; rüzgarını 
yedik, geçti. Kendisi herhalde ar 
kadakilerden birinde amma han
gisinde? İkincisinde de başkaları 
var; üçüncüsünde de o yok ... Dör 
düncüde gozüme biran ilişti, Sa -
nkamışı ve akibeti düşündüm, 
titredim. 

Enveri görüp göreceğim, olanı 
biteni meğerse bu kadarcıkmış! ...... ~ıtmah diyarların - bu eski tabiri 

affediniz - velinimeti olan kinin ila 
cını veren kına kına ağacını ve onun 
kabuğunu biraz tanımak istersiniz, 
zannederim. 

Kma kına ağacının ilkin Peru mem 
leketinde tanınmış olduğunu yazmış 
tım O memleketten başka, yine cenu 
bi Amerikanın pek sıcak memleketle 
rinde, fakat daima yüksek iklimlerde 
tabii olarak bulunur. Oralarda kınakı 
na ağacının otuz. kırk kadar cinsleri 
ayırtedilir. Bunlar lı:imisi kocaman 
ağac olurlar, on iki metreye kadar yiik 
selirler, kimisi de küçük küçiık kalır 
lar. 

KmaJnna kabuğunun sıtma ilacı ola 
rak değeri anlaşıldıktan sonra, kına 
kına acacını, asıl •atanı olan cenup 
Amerikasından başka yerlerde de yetiş 
tirmeğe çalışanlar çok olmuştur. Fakat 
şimdiye kadar ancak Hindistanda, Sey 
Hin adasında ve Cava adasmda yetişti 
rilebilmİştir. 

Avrupalıların, onlarla birllkte bi
sim de kull, ndığımız kinin ilacının 
Jaepsi ı;imdi H:ndistandan. Seylan ve 
C..Va adalarından gelir. 

Kına kına ;ıiacmın zarif ve gilzel darlara meydan okumıya hazır! 
kokulu öeyaz çiçekleri de varsa da ilaç Tahaf olan cihet var: Bu, Sul
olark kullanılan tarafı onun kabukla tan Reşadı ilk ve son görüşüm _ 
rıdır.y Bir kınakı.nn a~acı~ı~ ~ıymeti dür'; bir dah~ karşılaşmak m;im
ka.buıunun ~erebılec~gı kı~ı.n ı!A~mı~ 1 kün olamadı. VI ncı Mehmed'e 
~ıkt~rma go~e takdır ed:lır. Kımlsı gelince bir kerecik, uzaktan bile 
bır kı\o .k~bugundn.n ?y~cak on, o~ b.e~ yüzyüze gelmedik· ne yanına gir 
gram kinın verebıldıgı halde, kımısı d" ' . • 
bir kilo kabuğundan yüz elli gram ki ım, ne de yanımdan geçtı. Pır 
nin verir. aşkına arabasına ko~uldum. 

Kinin il§eı bulununcaya kadar, kı
na kına kabuiu, ondan yapılan toz
lar ve kma kına suyu, kına kına hü
lbaları sıtmaya il&ç olarak kullanılır-
dı ... Şimdi sıtma hastahğma karşı kı
na kına kabuğu kullanmak -kinin bu
lunan yerlerde- kimsenin hatırına gel
mez:. Fakat kına kına kabuğundan c;ı-

karılan hülasalar, onlarla yapılan şa-' 
raplar kuvvet ilacı olarak heryerde 
kullanılır. En meşhur kuvvet ~arap
ları kına kma ile yapılır. Kına kına 
bir çok diş tozlarının terkibine de gi
rer. Yakın zamanlara kadar, kına kına 
babuğumın tozunu kolay kolay onul
mıyan yarnlııra eken hekimler de var
dı._ 

*** Sadrazamlar Arasında 

Küçük Sait paşayı, hürriye -
tin ilanından biraz evvel, 

sadaret alayında, görmüştüm; es
ki usule göre müzika önde, ken • 
disi at üstünde, Sirkeciden Ba -
bıali yokuşunu çıkarken! Sırtına 
yerleştiği at, iri, fakat uslu bir 
kadana beygiriydi; talimli olsa ge 
rckti ki, üzerindeki ufak tefek, 
halle tabiriyle bastibacak veziri 
ssrıımıyor, yalnız devede imiş gi
bi öne, arkaya rahatça, uyııtucu 
bir ahenkle sallıyordu. Hayır, Sa-

Seriyi tamamlıyamadığım i
çin geriye kalanlardan 

başka bir gün bahsedeceğim. Sa -
nıyorum ki, yaşadığı devirlerde 
gelip geçmiş, göçüp gitmiş dev -
let ricalini - kendi müsait mev
kiine rağm.en - en az tanıyanlar 
arasında reur kırmak bana mü 
yesser olmuştur. A, huysuz ço -
cuk! Sarayda, salonda, Babıiılide, 
karada ve denizde kimi görsen 
eteklesene! 

!VLENME MERASIMl - Bay lluhar 
Oztuf'un kerimesi Bayaıı Necdetle, Bay Mit· 
hat Gilndofdunun mahdumu piyade !lıttef -
meni Bay Necdet Gilndofdunun dlfllnlcrl, 
l'VVtllil ıeee Har~iye4e, ordue .. ınıte Jıapıl • 
mrıtır. Mesut oLıınlar • 

ISTANBUL BELEDiYESi 
ŞEHİR TİYATROSU 

Gündüz 15,30 da, Akşam 20,30 da 
Oram Kısmı: H A M L E T 
Gündüz 15.:lO da, Akşam 20,30 da 

Komedi Kısnu: Kibarlık Budalası 
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0,TAKYiMDIN 
~ ~~!!l-.~APRAIC 

Öç Almanın Zevkini llnııanıa~c'~~ı;!:v~Y 
T d A b 1 Pqtcd"n gel n bir tclvale • . 

a a n r a a C 1 a r ~~rayı!" ınulntebeoind•n eonrıı b . 
'\'\Jk nııklerda .C)'J ve kurt &ur1ıl 

• • rransllvafıya a kaçnııtlardır. 

Köhne Bir Faytunun İ~in<le - Bulursr.n OtomohiHe 
Git! - 20 - 25 Yıl Önce - Ve Nihayet. Bngüıı 

'' 

Şehrimizde yolcu taşunı;va başlı~·an Ada arabalıırıtıdan hir •rrup 
Galata rıhtımında mü~teri beklerken 

- D eeeh, deeeh, hadi demirim. 
Bir kırbaç s'si, bir "deh .. 

daha.. Arkasından da kaba bir kuli.ir 
ve: 

- Kör nalet seni, Arpaya &"elince 
öğüdiıyor, yokuşa &elince soluyor&un,. 
Deeeh, deh ulan. .......... 

K imbilir hangi devirden kalmış 

Asmalımesdt var. "I'.ırlaba~ı var; 
GAiatasaray var; Parmakk<: ... 

- Calatasaıaya. 
- 150 kuruş. 
- Yııhu, otomobil yUzrle elli :rar.ımı 

ıle 80 kuı-uşa g rnyor 
- Bulur:;an otomobille git. 
Dogru. Razı olduk. İki aı·kada11 ara

baya atladık, Kôprüyii; iki tar ıfımız
daki yayalara b1Y•k altından giılerek, 
etrafımızı seyrettiğimiz için biraz da 
keyiflice geçtik. Fakat Banknlara ge
lfoce iş ve manzara değişti. Kuledibi 
haylazları d<ı bizi alaya aldılar. 

ve kimbilir hangi müşiri, hangi 
feriki, hangi mfrimiranı, yahut da 
bila ricalinden kimbilir han&"isini ta
şıdıktan sonra tekaüde sevkedilmiş, 
köhneliğinden derileri şahrem şahrem 
ayrılmış, ispitleri 80 lik kocakarıların 
dişleri haline gelmiş, basamakları çar-
pılmış, körüğü i~lemez olmuş, köhne T aksi ı;ölô !eri burunlarını Ka(-
bir faytonun içinde, her harekette bir dağının en yüksek tepesjne yer-
başka yanımıza yaslanarak Şişhane leştirdikten, tramvay arabaları da 25 -
yokuşunu çıkmıya uiraşıyoruz, Hay- 30 yıllık hizmetlerinden sonr,1 paten
vanl.ar ~ kady~r s~s~a ve o kadar me- ! leriııi yapıştırıp depolarda oldukl:ırı 
calsız kı, degıl hızı, boş ıırlıbayı bile yerden kırnıldamamağa ba~ladıktan 
yokuştan çıkarmıya takııtleri yok. sonra İstanbuld<ı bir fayton bıricka, ve 
Arkamızda içinde mübalağasız yüz hasır adaba bollugu başladı. 
ki~i bulunan bir tramny yolundan Otomobil ve taksi modası çıkma
çekilmemiz için "dan .. dan., !ayıp du- dan evvel t~tanbulun yegane binek 
ruyor, daha arkada nasılsa ele gcc;- vasıtasmı teşkil eden, 20 _ 25 yıl ön
miş bir taksi bir solukta Tepebaşına ce de başka sehirlere giden bu vası
fırlıyabilmek için durmadan klakson talar yine Istanbula getırilmi~ bu
öttürüyor, arabacının kamçısı müte - Junuyorlar. Sanki, uzun yılların ay
madiyen şaklıyor ve ağzı durmadan rılığmdan sonra sıla yapıyorlar. Am 
hayvanları ıayretlendirmeie çalışıyor: ma gittikleri hal i1e geldik1eri hal 

- Deh meret ... DeheYY .. Deeh oğ- ar:ısında, gittikled zaman ile gel-
lum deeh,. dikleri ıaman arosınd:ıki fark kadar 

Fakat arabaya koşulu dı.ildullerin buyük bir fark var. 
hıı teşvike kul&k astıkları yok. 

Sanki geçt~ğ'i yollara para serpen 
Imparatorluk devri, miras yedıletin
den biri ıeı;iyormıış gibi, arabamızın 
iki tarafına yanımız sıra yürüyen in
sanlar sıralanmış, fakat bunlar biz
den ihsan ve ilt:fat beklemiyor, bili 
kis bizimle alay ediyorlar, gülüyor
lar. 

- Beylerimc maşallah.. Diye alay 
ediyorlar. Bu heyamola ic;inde araba
dan da inemiyor, tuhaf bir utanıaç
lık duyuyoruz. 

*** M atbaadan çıkınca blıi Beyoglu-
na ıötürecek bir taksi aradık 

Gelen geçen her şoförü daha 10 - ıs 
adım ileriden şapkamızı çıkarıp, l'e
verans yaparak ııelimladık, fakat on
lar bir partilik satışta binlerce lira 
vurmuş bir mühtekir ihtişamiyle önü
müzden geçip gittiler, bize göz uciy
le bakmak tenu.zülilnde bile bulunma 
!fılar. 

O zamanki halleri ile içindeki yol
cul:ıra gurur veriyorlardı Şimdi bir 
sefalet manzar.ısı arzeruyorlar. O 
zaman pırıl pırıl san demirleri, kris
tal fenerleri, bin bir itina ile işlen
miıı koşumlar ve pek güzel döşemeleri 
ile ıevkımizi okş1yan bu şık binekler, 
şimdi bir yük arabasından dııha çir
kin. O zamanlnr parlak rugan çizme
leri, parlak dügmeleri, iliklı setreleri 
ile oturdukları yerlerde edeplice se
lam verip ambalarımı binmemiz için 
yalvaran arabacılıtı·m yerinde şimdi 
yüzümüze bakm:ığa tenezzül etmiyen 
ve sanki kendisini bu hale biz getir
miş.iz gıbl isyankir bir hnl alan pej
mürde ve perişan seyısler var. 

Sişh:ıne yoku~unu çıkarken hay -
vanlarını yürütmek İçin uğraşan bu 
seyisin bize de kinli kinli bakmakta ol· 
duğunu hissettim. Bu bakışt:ı b!r öç 
almış olmanın zevki de vardı ve o, 
bu bakışiyle sanki bize: 

- Oh olsun, yine bize muhtaç ol
dunuz ya ... Diyordu. 

Said KESLER 

(dl harikulade tasvir kuvvetiyle 
bakır ormunlar.:l esrarını deşe

liyerelr en v.ıh ı camıvarları bize sev
<lirme.,:ni bıle Rudy r Kepling'i ha
tıriataıı bit nıcvzu: 

( 06klcre ula -.ı ba't:ı Rırmtmış 
ormanlarının ortuınd ıhtırarlıktan 
rnyup de\ nlr kut ik ıc:rrlc 1 ınnın 
r!rdc boı tih•l . ıı bır ayı agaçların 
ra .. ndan aklc<len kıı•llıklna bı ,3 
homurdanır:) 

- Bunca senelik yıyım. Hiç bo~ -
le harp gôrmedım; elı-1fımızı ate· 
sardı, Ne yap, cağlnıız ne eye gıdc
ceğ,mızi bılmiyoruz. Geçen gun ah
lat koparm, k lcın b1r ağacı tırmar.
-lım. Tepemden o acay p ku lıırrlah b'I 
uçtu. O kad.ı yakıntınd \-1 geı;ti k 
ağacı ela beni de sılip supure ... ck s 
d:nı. Bu sartlıır içirde artık bur!!! .ı -
dcı yaşamak k.llıil dl'ğıl (Ag çkakan) 
l.ı but ün orm •ndakilere hnber gon
dcrdim. B..'r,lİn buı ada toplanacugız. 
(Ormnı.ııı loşluğuncll boncuk gıbı 
gôzleı' p~rıldnr) Hah "ı;ı geliyorl Ti 
(Evvela c.rt;ıya hır tilkı çıkaı, ihtı

yaten <.yıuı n uzakta durur} Gel 1 Til
ki kardeşi Y ktış. 

Tilkı - (Arkasınd..ıkılere işaret e
der): Gelin, gelin, Kocaoğlan bur, -
da ... 

(Kurt, çakal. tavş::m, yılan k"rpı, 
geyik ve bütiin orman h.ıy\•anlıtrı tr
reddıitlü adımlarla sokulur! r Hep
si ayının bulunduğu kutliğuıı ettafııı~ 
dizilirler.) 

Ayr - Arkadaşiatl Agaçkakanl ı 
gönderdiğim haberi hemen kabul e
dip geldiğinizden dolayı hepınize oy
rı ayrı teşekkür ec'lerlm. IJugiln s·zi 
buraya toplamaktan maksadım artık 
bu ormanların blıi barındıramadığı

nı söylemek 'ıc;imlfr. lnsanlar fen 
halde azdılar Eskiden bırbırimizd•n 
korkardık. Şimdi gdzc görünmlyen 
acayip şekilli bir takım canavarlar.ı 
kıır&ı canımızı korum ğt düsünuyq
ru.ı:. Açlıktan bir derı bir kemik kal
dık. Ben kend:mi duşıirımuyorum. Ni
hayet bir şehre girer: burnuma bır 
hnlka taktırır, gôbek ata ata na rl 
olsa bir lokma ekmek bulurum. 

Tilki - (Bir kahkaha at.ırak) A• 
vucunu yala, Nerede o günler? O ek
meği insanlar bulsa senden evvel on
lar göbek atncıık! 
Ayı - İyi söyledin ya Demek o 

umut da kalm?dı. O halde ne yap -
cağız? 

Çakal - (Ha1in b r ulumac'l::ııı son
ra) Il.ıyvanat bahçelerıne ilt ca etsek 
nasıl olur? 

Kurt - H ıberin yok mu? Besle
melt!.ek için aslanları bile oldurdüler. 
Seni yalnız öldiırmczler ustclik yer
ler de ... 
Tavşan - Ah! Nerede avcıların ö

nünden taklak atar. k 1--..açtıgımız gun 
!er! Şımdi her delığınd ıı ateş püsku
ren simsiyah lendürhaların 6htinde 
kaÇtn. k değil l<orkud:ın oluyoruz. 

TıJkl - Acaba bir nıU6det dış:mlzi 
sıksak insani. ı· belki kana doyarlar 
da dururlar .. 

Geyik - (Hiddetle başını sallıya~ 
rak) Sen şimdiye kadar kuı nazlıga 
doydunsa onlar da kana doyar. 

Müzakereye devam edllırken mllt
hiş b.ir tarraka işitiı:r, orm:mın hl. 
tarafı tutuşur. lla:Yvnnlar knrmakarı
şık bağrışarak kaça !ar· 

- İnsanlar gelı} oı-! İnsanlar geli
yor! .. 

S!J'1EMALARDA 

Bu Haftaki Filmler Tramvaya blnmeie çalıştık, kundu
rala~ın 24 !ıradan ••at• aatılınadıiı, 
80 lıradan aşağı bir pardesü yaptır- -ilmmmmmlİlmlİlmll-iiill*-.. Okııyucularınıııa birincı vızyon s•~ 
mak imkinı bulunmadıjı düşünce1!yle ~ nemalarda goı;terilen filmlerin Jı:ı~l 
bu cehdimiz de tükendi M E L E K ı f birer hiilasasını veriyorıu. 

- Yürüyelim, dedik, Y.olu, bİJhaa!la e 1 ALKAGAIUJA -- "G<ırUnmıyen Adamın ı 
Yültsekkaldırım yokuşunu göıümüz ıil.aını., ~ok heyecanlı ve lınyalı bir cscrdı .. llırçok maceralar ve çok drla korkunç al 
kesmedi. Bu aralık Sirkeci iııtiayonu S U G U N terle doludur. Scnaf)'oya ı;orc do tor z r 
önünde duran fayton ve ııda arııbal.ı- NORMA SHEARER birtakım csraren ız teuubeltr ya.ıımrş ve bı 1 ordııyıı iaıedıiı ılbı harekete ıctırmek ım 
rına gözümüz ilişti. Ayaiımızın uii- !:anlarını bulmu ıur. F;ıkat bır ze ıele dokı 
rumu diyelim, kara bahtımızın tecel- JOAN CRAWFQRD run butUn tasavvurluıı ı alıüst etmektcJır 
liıi nıi addedelim, nedir; saatlerd.,n- • iPEKTE - 'Lorc H r ı Aırk, büy " 
beri boı; duran arabalar birdenbire RQZALIND ROUSSELL ku~ıık hcpimiıin ııeK ho un ı ıdtn rcvka de 
doldu. Ortada patlak körüklü bir fay- l i evımlı ı!irkçc konuşmaları ve bırlnln ıyıd 

IJ'IYC •Df IOrtinup kcskın zeki 1 l>bUril 1 

ton kaldı. Gibi :l biıyuk yıldızın yarattığı aptallık kalıbının i,inc ı• ledıtı bulu •::na 
- Arabacı, Beyofluna ~idcceği:ı:. eşsiz Ye nefis bir film : acık toz!Ofilyle bu haftada lstanbu ıın bıı ik 
O müstagyni, yüıilmüzl! bakmı•a lii· aeveilı~i b~y .. ptrdede karımıza ııkmakta 

ı dır. Film ba tan a .1ğı çok g\ıldJrilcOdur. 

zum ıörmeden ve bir başka tarafa 1 K A D 1 N L A R • bakarak konu,uyor: • LALBDE "Doktor Cyclop•.. tamamen reokli ve fotoiiral bakımından fcvlıalide ola 
- Girun. bu film ha~tan •~ılı lıcyccalı dolu bir Amc 
- Kaça gl5türeceksln? A R A s ı N D A rıkan filmıdir Meuu ba ıaralıa fa h ıyl 
- Nereye ıiderekııı"nı·~? karışık ı:ıbı ıı:orünur laku &eans ileri dk, 

~ ~ ltlltlin dtıı:Omlerdc! birer buer çö Ulmckte ir 
- Dedik ya Beyojluna. 1 • Herkesin be~enecegyi, takdirlerle MI'LEKTE "K d ı Ar• d No Lahnle der &ibi başını iki yana ııı • - a '" ar p•m ı, rm• all<ışlıyaeagı taheser, Shcıtcr, Joaıı Grnlord ve Roıaılna Rou sc 

salladı: ıtlbl u~ ıan·nmıı artı tın ltirlı tc çt,irdıkler 
- An1adtk amma Beyoğlunun ne- Bugün saat 11 de tcnzilfıtlı matine bu lılm ıok hı .... ve c ıcncclidır. 

resine? Beyoğlu çok. Tepebaşr var, '- , SARAYDA - '"Sn: Yarış., vaıter füe 

, ................... _. ..... llliil ... lllliimi ..... , 

Teknikte ... San'atta Eşsiz Bir Mucize Yaratıldı 

Bugün LA LE Sineması 

Heyecandan Titreten Taınumcn Renkli 

Dr. SIKLOPS 
Bu muolsenln f!n kudretli bir mıuıı .. Dehanın en büyük §erefi •. 

nemanın en parlak zaferidir. 
Si-

Numaralı yerler ka~ılıyor, geri donınemek için 
lütfen yerlerinizi evvelden kapatınız. 

BUGÜN saat 11 de tenzilatlı halk matlne~i 
T e 1 e f o n : 43595 

nin. Brenda J y~c, Muıorı Vavu Con Pay 
nın çcvırdl 1 bu filmın m vıuu ba(tan ha 
at yarı lan ve he "'' 'a ı oltldur. Tamarr. 
rcnklı ve çok cıılcncdı.lir. 

• ŞARK - "Optret,. (Bltmtmı' ıcn! i 
filmiyle bızt ktndini çok ıcvdırmı ~lan m• 
ruf Alnıan artı ıı Vıtlv Forst bu !ılmrlc 1 a 
rolCI oynamakuı6tr. Marıa llol ı dı pnte 

1 

ridır. Pılm b• tan ba"; m ıiklı. .rkılı r 

SUMERDE - "Unutulmuş Karlın., bu A 
m ri;,dn ı• '•"lsı!\I, GrcU OarJ;ou ralıip a 

1 yılan S. ı · 1 G tıe çok ~ el oynamaı.ta6rt 

1 

~ 'u ~ c macrr tarla doludur 

- i P EK-, 
Sin<'m.ı ınd,ı 1 

-layatınızda gülmedlğ nlz kad:1r 
gülmek isterseniz dünya 
KOMİKLER KRALI 

,. 
,. TÜRK MUSİKİSİNİN EN BÜYÜK 3 İSMİ •'\ 

MÜNiR SADEpDtN MÜZEYYEN 

lOREL HARDI 
AŞ 1 K 

Türkçe SözlU 

NUREDDiN KAYNAK SENAR 
LEYLA ve M!CNUN'dan sonra Slnemaerlıfc 

Ve daJ"8nılm :ız derececle eğlen
celi sahncll'rh> dolu filmı gör

ellslniz. AYRICA : MATBU· 
AT U. M, Memleket jurn:ılı 

Alemini ,ehamet ve azametiyle yeniden ıilrac•k rnlıuzım ve yeni bir •• r-enkli Seyahat filmi 
Filmde tekrar buluftulır. Dugiln saat J1 de tenzillıt ı n{at. 
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Gayri Menkul Satış İlônı i 
Beyoğlu Sulh Mahkemeler; · · · 

KôtipUğinden : Baş 
Hüseyin Avni oğlu Mehmet Cemil ve Necip Akar ile Kemal Sait, 

~lehbl Sait, Münip Sait, Atai Sait, Osman Salt, Aliye Sait, Kerime Salt, 
Halide Sait ve Mehmet Muradın şayian ve müştereken mutasarrıfı bu
lundukları Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahallesinde Galata!larayda İstik-
1~1 caddesi ve Tiyatro sokağında kAin Hristaki Pasajı (Site dö Pera) 
namiyle maruf, tamamı 1345 metre murabbaı mesaha! sathiyesinde ve 
(337500) ltç yüz otuz yedi bin beş yüz lira kıymeti muhnmmenesinde 
olan İstiklAI Caddesindeki umumi cephesi 26,60 metre uzunluğunda ve 
170, 172, 174, 176 No. larla murakkam dükkanlar ile Tiyatro sokağında 
ve umumt cephesi 47,90 metre bulunan 2, 4, 8. ı : 12, 14, 16 ve pasaj 
dahilinde l, 1-1, 3, 5, 7; 9; 11: 13 ve 2, 6, 8, 10, 12; 16; 18: 20 No. tarla 
murakkam dükkAnlar ve Tiyatro sokağmda 6 ve pasaj dahilinde 4 ve 
14 No. larla murakkam olup her katında ikişer daireyi havi dörtder 
katlı Uç apartıman hükmen şüyuun izal~i zxmnmda açık arttırmaya 
konulmuştur. Ayda takriben 1500 - 2000 lira kiraya mütehammil o
lan ve taksimatı vaz'iyed zabıt varakasında yazrlı mezkur gayri men
kulün hey'eti umumiyesi birden satılacaktrr. 

TAN 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AbRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları İsrarla İsteyiniz. 

'.. . -.,/_ . ' . 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel isletmeleri 

Umum Müdürlüğünden 
1941Yıhnın15 Birinciteşrinden Yeni UCina Kadar Pazardan Başka 

Birinci açtk arttırmaın 10111/941 tarihine müsadif Pazartesi gunu 
saat 14,30 dan 16,30 a kadar Beyoğlu Sulh Mahkemeleri kAlem odasın
da Başkatip nezdinde icra olunacaktrr. Arttırma bedeli muhammen kıy
metin 3 75 şini bulmadığı takdirde en son arttıranm taahhüdü baki 
kalmak üzere ikinci açık arttırması 20111/941 tarih ine tesadüf eden 
Perşembe gün{i saat 14,30 dan 16,30 a kadar icra edilerek en çok arttı
ranıı katı olarak ihale edilecektir. Birikmiş ve ihale tarihine kadar bi
rikecek bina ve belediye vergileri ve Evkaf İdaresiyle hissedarlar a
rasmda tahaddüs edip derdest bulunan dava neticesinde tahakkuk et
tiği takdirde Evkaf İdaresince talep olunacak alacaklar hissedarlara ve 
dellAliye rilrumu ile ihale pulu ve tapu harçlan müşteriye ait olacaktır 

, Günler İçin ilk ve Son Hareketleri Gösterir Kışhk Evkat Tarifesi 

• 
Arttırmaya iştirak edecek ldmselerin gayri menkulün krymeti mu-

hammenesinin % de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli 1.ıir 
bankanın bu nlsbette teminat mektubunu vermeleri şarttrr. Arttırma 

bedelinin kendisine ihale olunan tarafından, ihale gününden itibaren 
verilecek mühlet içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir Öden
mediği takdirde ihale feshediler-~k kendisinden evvel en yüksek teklif
te bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almrya r:ızı olursa ona ihale 
edilecek ve o da razı olmaz veya bulunmaz,,a hemen yedi gün müd
detle arttırmaya çıkınılacaktrr. Yapılacak ilan alakadarlarn tebliğ edil
miyecektir. Müzayede sonunda en çok arttrrana ihale edilecek ve her 
~ki halde birinci ihale edilen kimse iki ihale arasındaki !:ırktan ve 7a
rardan mesul tutulacaktır. İhale farkı ve geçen günlePin 3 5 faizi ay
rıca hükme hacet kalmaksızın tahsil olunacaktır. İk:ımetgfıh veya tica
retgah adresleri ve isimleri maltim olmadığmdan ve öğrenilmediğinden 
kendilerine tebligat yapılamıyan (İstanbul 4 üncü icra dairesinin 933-
2524 ve 937 - 4531 ve 5 inci icra dairesinin 934 - 4828 ve 3 üncü icra
nm -37-1148 No. lu dosyaları alacaklılarının (Ayşe ~dıka, Hamdi Kon
rat, Ondon ktzr Yuvanna, ölü asker Osman varislerinin) ipotek sahip
lerinin ve diğer alc\kadarlılar ve alacaklılar vesairenin gayri menkul ü
zerindeki haklarını, hususiyle miktar, kıymet, faiz, masraf vesaireye 
dair olan iddia ve itira:ılarmı evrakı müsbitelerlyle ilan gününün fer
dasından itibaren on beş gün içinde satış memuru olan mahkeme baş-
1<:lıtibine bildirmeleri lılzmıdrr. Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle 
tesbit olunmadıkça sabş bedelinin paylaşmasmdan hariç kalarak müs
tefit olamryacaklardır. Miizayedeye iştirak edenlerin bütün şeraiti ka
bul etmiş ve evvelden öğrenmiş ve bilerek gayri menkule talip bulun
muş oldukları addedilerek sonradan itirazları mesmu olamıyacağından 
o;atrş gününden evel gayri menkulü gezil' görmeleri ve fazla malumat 
~lmak istlyenlerin 940-11 No. ile Mahkeme Başkll.tipliğine müracaat et-
meleri ilan olunur, (7374) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyof!U İlanları . 

1 - Tahmin edilen bedeli 5720 lira olan 5200 Kilo 750 metre çelik 
kazan borusunun 15.10.941 Çarşamba günü saat 14 de Kasımpaşada bu
lunan Deniz Levazım satm alma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Katı teminatı 858 lira olup şartnamesi her gün iş saati dahi
linde mezkO.r komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte belil 
gün ve saatte adı geçen komisyona müracaatlan ll!n olunur. (9020) 

~ 

1 - Tahmin olunan muhammen bedeli (31230) lira olan (6000) kilo 
sabunlu köselenın 16/1. Teşrinl941 Perşembe günü saat 14 de pazarlık
la eksiltmesi yapılacaktrr. 

2 - İlk teminatı (2342) lira (25) kuruş olup şartnamesi her gün 
meşai saatleri dahilinde. komisyondan (156) kuruş bedel mukabılinde a
lınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte icap eden vesaik ile Kasımpa-
~ada bulunan komisyona müracaatları. (9007) 

,.,,,,,,,,. 
4000 Kilo Siyah sabit solisyon 

200 Adet Çıralı cam tahta (250 X 30 X 1) 
25 .. Uıta (5 x 10) 

250 " Adi kiremit 
20 " Beton civatası 
6 " Meşe ağacı 

480 Metre Bez hortum 70 mim rusd muhit 
1 Adet Galvanometre 

18 Kilo Pirinç çubuk 40 mim kutur 700 m/m boy 
12 " Pirinç !Ama 10 mim slhan 50 " " 
17 " Pirinç levha 10 mim " 
8 " " " 5 mim " 

10 " " " 6 mim " 
200 " " " 1 mim genişlik 12 mim kalınlık 

18 " Dört köşe pirinç 17 X 17 murabbaında 
3 " Aleminyom Iehva 5 mim sihan 1 m/m boy 

275 Adet Kestane veya meşe 4.20 X 0.15 X 0.06 
52 " .. " .. 6.50 x 1.15 x 0.06 
25 " ,, " " 4.44 x 0.15 x o.ıo 
56 " .. " " 2.00 x 0,15 x 0.08 

5 " .. .. .. 4.20 x 0.17 x 0.14 
42 " " ,, " 4.oo x o.ıo x o.ıo 

No. Y o l 1 • I" 

,--.- Şişli - Tünel 
10 Tünel - Şişli 

11 $işli - Beyazıt 
Beyazıt - Şişli 

Fatih - Harbiye 
12 Harb!ye - Fatih 

12/a Aksaray - Harbiye 
Harbiye - Aksaray 

14 Maçka - Tünel 
Tünel - Maçka 

16 Maçka - Beyazıt 
Beyazıt - Maçka 

16/a Şişli (dep'>) Eminönü 
Eminönü - Maçka 
Maçka - Eminönü 

17 Şişli - Sirkeci 
Sirkeci - Şişli 

l 11< 
kalkı§ 

6,10 
6,30 

6.25 
7,08 

6.15 
7,00 

6.20 
7,03 

19,53 
20,14 

6,20 
7,05 

6,30 
7.03 
7,20 

6,55 
7,28 

Son 
kalkııı 

23,3_0_1 

23,50 1 

22.07 
22,50 

22.30 
23,30 

22.27 
23,10 

23,24 
23,45 

23,23 
23,05 

7,07 
20,08 

• 19,36 

c/J 
-ı.ı.ı 
.J ~ 
U>oııı 
c;;. l!l 

lıJ 
tJ)<o 

>·-

19,35 
20,08 

c( :3 
a: ıı:: 
c( lıJ 

~ "' l!l ıı:: lıJ 

19.20 
19,53 

c( ~ 

No. 

118/a 

Y o 1 l a .. 

Taksim - Beyazıt 

Beyazıt - Taksim 

19 Kurtuluş - Beyazıt 
Beyazıt - Kurtuluş 

19/a Şişli (depo) Eminönü 
Eminönü - Kurtuluş 
Kurtuluş - Eminönü 

22 Bebek - Eminönü 
Eminönü - Bebek 
Bebek - Beşiktaş 

23 Ortaköy - Aksaray 
Aksara~ - Ortaköy 

Beşiktaş - Fatih 
34 Fatih - Beşiktaş 

32 Topkapı - Sirkeci 
Sirkeci - Topkapr 

33 Yedikule - Sirkeci 
Sirkeci - Yedikule 

37 Edirnckapı - Sirkeci 
Sirkeci - Edirnekapı 

lık 
katkı§ 

7,30 
8.03 

6.15 
7,00 

6,12 
6.4fi 
7,05 

6,30 
6,40 

6,20 
7,04 

6,30 
7,12 

6,20 
6,52 

6,15 
6,47 

6,15 
6,45 

Son 
kalkıı 

-:;;-1 
20,05 

22.15 
23,00 

7,00 
20.05 
19,33 

22,50 
23,30 
24,10 

19,35 
20,20 

19.48 
20,30 

22,33 
23,05 

22,38 
23,10 

22,42 
23,12 l 

17la Mecidiyeköy - Eminönü 6,20 
Eminönü - Mecidiyeköy 6.53 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~_;_~--'--~~~~~~-

111' 4 kap yemek ve ekmek 

Tablidot: 45 Kuruş 
Bu ucuzluk, Beyoğlunda Asmalı 

Mescit, Löbon Pastahanesi 
karşısındaki sokokta 

1 ....-~---· Orta Okul Yardımcı Kitapları '\ 

ALMANCA DERS KİTABI 
Yalnız başına çalışma usulleri ve temrinleri 
Yasan : T AHSIN ABDI GöKŞINGÜL 

Satış Yeri: İNKILAP Kitabevi. 
JÇAYIP: Süleymaniye yabancı askerlik ıu· ,"111 ....... 

b_esınden • •.ld.'fım terhis ttıkeremi kaybet 1 
İstanbul Ankara Caddesi No . .. 155 , 

tım. Yenısını alacafımdan eskisinin hükmü , ----·····------------------yoktur. lnebolu Catalıeyıin nahiyuinden Hll 

seyin oflu Talip Celiltkol 3ı6 dofumlu. IZMIR TRAMVA y ·VE EL;El(JRIK 
KAYIP: lstanbul Gelenbevt orta okulu 

ikinci aınıftan 8.8.939 tarihinde ıldıi!ım tu
diknameyi kaybettim. Yenisini. alıcıiımdar 
eoki•inin hükmü yoktur. Ali Rıza Tatur 

KAYIP: Istanbul limanı fen heyetinde" 
almıt olduium 744 numatalr reia şehadetna 
me!<ııini kaybettim. Yenis ni ı1a:cairmdın elli • 
kisinin hükmü yoktur. Mehmet oflu Mehmeı 
Akın 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN : 
Şirketimizin ihtiyacı bulunduğu, plan tab'etmeğe mahsus 

OZALİT KAGIDI SATIN ALİNACAGINDAN 
Ellerinde bulunup ta bunları satnnya talip olanları.o 
şifahen veya tahriren fiyat teklifinde bulunmaları 

ilan olunur. 

~-.------------------'p lstanb~I _ levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu İlanlara ! TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
BANKASI Eyupte Baharıyede bulunan ambar 1 

tamir ettirilecektir. Kapalı zarfla ek
siltmesi 27110/941 Pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satm alma komisyonunda yapılac;ık

tır. Keşif bedeli 13,410 lira 79 '<u
ruş, ilk teminatı 1005 lira 82 kuruş

tur. Şartname ve keşfi komisyorıda 

gön.Hür. İsteklllerin kanunt vesaikle
riyle teklif mektuplarını ihale saa-

1 

tinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (300 - 9122) 

ZİRAAT 
KurtJluş Tarihi : 1888 

1 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zit'Mi ve ticari her nevi banka muameleleri 

3 " Demir malzeme 2.70 tul " " N 12 , D O K T O R _ ... 
10 " " " 3,25 " M. P. o. ...,. 
4 .. " " 3.5o " .. Emin Şükrü KUNT 1 

100 Kg. Çivi 0.20 
200 Kg. " 0.15 iç Ha.tahkluı Mütehaaaısı 
60 Adet Bulan 0.36 tul 2.5 s/m O 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malıeme 14. Teşriniev~el 941 Salı Yeni muayenehane ve evi: Os-
,.dnÜ saat 14 den itibaren saat 16 ya kadar pazarltkla alınacaktır. İstek- ı manbey, Bomonti tramvay du-
lilerln belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda hazır bu- rağı No. 287. Telefon: 8178

4
· 

lunmalan. (9109) ' "-' HER GÜN 2 DEN SONRA J 
Üniversite Rektörlüijünd_e_n_ l 

1 Askerlik iŞteri 1 
Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirilmek 

üzere Açılmış Olan Fransızca, lngilizce ve 

Almanca Kurslarına Talebe Allnacaktır 
Alınacak talebe bir yıl t.tniversitedeki yabancı dil kurslarına devam 

edecekler ve siyasi. vaz.iyet normalleştiği takdirde tahsilelrini _takviye ~t
mek üzere bir yıl da dilini öğrendikleri memlekete gönderıleceklerdı: . 
Her birine burada ayda 30 lira verilecektir. Seçme smavları 27 ve 28 Bı
rinciteşrin 941 Pazartesi ve Salı günleri İstanbul Üniversitesinde yapıla-
caktır. 

Sınava girmek için: 
Türk olmak ve yerli veya yabancı bir kollej veya liseden veyahut 

bir öğretmen okulundan mezun olmak lazımdır. 
"Olgunluk şart değildir ... 
Namzetlerin 21.X.1941 de Üniversitede muayeneleri yapılacaktrr. 

.tvliler alınamaz. • 
Sınavda muvaffak olanlar ~il müddeUerin.in iki misli Maari! V~ 

klıleti emrinde çdxşacaklarını taahhüt edeecklerdir. Kurs talebesinin hıç 
bir işle meşgul olmaması şarttır. , 

Talip olanlann 20.10,941 akşamına kadar RektörlUğe tahsil vesika
ları nüfus hüviyet varakaları ve 6 adet !otogra! ile m\.lracaat etmeleri. 

· c9112L-...-----

Universite Rektörlüğünden 
/ÜRK INKILABI TARTHI ikmal imtihanları aym 27 inci pazartMl 

f(lnu saat dokuzda konfeı;ans salonunda yapılacaktır. Alakadarlarm ha-
m bulunması. (9Ü5) 

ŞUBEYE DAVET 

Fatih Askerlik Şubesinden: Yd. P. Aı. Tam. 
Ahmet ol'!. Haydar Iat. 315 

Fati hAıkerlilt Şubesinden: Yd. Deniz Mk. 
Tcıı:m. Seyfettin of. Naci 

Fatih A•kerlilt ıubesinden: Beyazıt Camcı 
Ali .Mh. Hacı uıta ıok. No. 2 de oturan !'· 
Tel'bl. Kemal Erainin çok aceel ıubeye mil· 
racaau. 

.,-----~ 
TAN Gazetesi 1 

ilan Fiyatları 
ıtn 

Başlık maktu olarak 750 
ı inci sagf a santimi 500 

1
2 ., ... " 100 
3 ,, " il 150 
4 ,, ,, ,, 50 

• • Yeni Neşri.yat : 
Y!:Nl ICL1H1K1 

- Uc ayda blr çık~; tıbbi 
bir mecmuadır. 7 • 1 lncl a&YW lataahlda 
neıredilmiıtir. 

~iiıiııımı--ırıiiiİıtf~ •• '~~~, ... ~,'..:;>~"""'"""' '··""'""'*""~:!'·, 

Para Biriktirenlere 28,800 Lir" 

VERiYOR IKRAMIY.E 
Ziraat Bankasında kuml:ıarah ve ihbarsız ta~arl"uf hesaplarında en u 50 
ıırası bulunanlara ıenede 4 defa çekllecek ·kul"'a ile aşallıdakl pllna g8· 

re lkl"amlye dal!ıtılacaktıl", 
4 Ade1 ı,ono Liralık, 4,00Q Ura 
4 .. 500 .. . 'Z,000 .. 
4 .. 250 .. 1,000 .. 

40 l,()'O • i,000 .. 
100 50 il 5,000 • 
120 • 40 • 1,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

ol KKAT: HenpTınndıkt p8'ılar bir tene içinde !10 ltrıd•n ıt•Oı dU9ml· 
yenlere lkramlytı '9ıktıOı takd•,.de % lZO fazlHlyle ve!"llecektlr. Kur'•lar 
senede 4 defa. 11 EytOI, '1 eı .. ınclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerlnde çekilecektir. , 
~_..._......, 

• J 

Sahip ve Ne§riyat Müdürü: Emiıı Uzman. Gazetecilik -ve Neşriyat 
T. L. Ş. Tfili Matbaası 

12 - 10 - 911 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Ka.dınlar 

Gençliklerine mağrur olarak gilzellı"ltlerln:l.n tenadı~ı 
mümkün kılacak olan yü~ tuvaletine! bigane ltalmışları·lı 
Kadında dikkat edilmeı:i pek mühim olan nokta: C 
din incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binblr vazife içinde çalışan ve yorulan genç k; 
dmların bUıman düşmanıdırlar. Bedeni ve dimaği Y'" 
gunluklarm neticesi guddeler, elllstlkiyetini kaybederı 
ve ciltte (Leke) diye tavsif edilen avarızı (Rü7g~ ı 
güneşin de tesiriyle) husule getirirler. !şt~ bu ~ibi hai.:ı11 
ve bu gibi avarrza karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvP 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harabldeo k.urtarıı 

Yüz binlerce kadının tecrUbe ettlOI ve cevdlklerlne tavılyeden "" 
<almadıOı KREM PERTEV ile rıUnde yıpılu~lo; 3 - 5 dakikalık ol• 
Tıasajın ne gibi harikalar ya1"1ttıl1ını pek kıoa bir zamanda alz de 
.,uterlf olacaksıncz. KREM PERTEV'ln yarım aeırlık beynelmltel 
1öhretl asılsız del\lldlr. Ondan istifade ediniz. 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 

1 - Beş adet Best - Fork şasisi üzerine Pil.. - Up tipi karuseri bır 
adet de cenaze kamyoneti yaptırılacaktır. • 

2 - Kati teminatı olıın 1020 lirayı Bakırköy malmüdüdüğüne yat. 
rılarak 21.10.941 Salı günü saat 14 de Yeşilköy Hava Mıntaka depo :\
mirliği satın alma komısyonunda bulunmaları. 

3 - Şartnameyi ,;örmek ve izahat almak lstiyenlerin her g{l.n sa • 
9 dan 17 ye kadar Yeşil:ı:öy Hava ~Imtaka depo amirliğine müracaa!-
ları. ( 8983) 

SATILIK BÜYÜK ARSA 
Kadıköyünde Çamhcaya Giden 
Koşu Yolu Üzerinde, Valde Pre· 
vantoryomu Karşısında Hava· 
dar, Deniz Görür, Müteaddi• 

Parçalara İfraza Müsait· 
Büyük Bir Arsa Satıhktır 

Emlak ve Eytam Bankasından ~ 
Esas No. Yeri Kıymeti 

Lira 

181 Kadıköy Osmaniye 12510 
mahallesi Koşuyolu 

sokağı eski numa-
rası 13, 15 yeni 33, 

Cinsi 

Samanlık 

ahır ve 
tarla 

Mesahaaı 

152,620 M2 

Tem inatı 

Lira 

IZ51.-

35, 35/1, 31, 33 
Yukarıda adresi ve tafsilatı yazılı gayri menkul peşin para fle ve 

açık arttmna usuliyle sattlacaktır. 
İhale 3.11.941 Pazartesi günü saat ondadır. 
Satış esnasında verilen bedel mukadder krymeti geçtiği takdirde te

minat akçesi derhal arttrrılmıyarak ihale kimin uhdesine icra edilirse 
teminat akçesi ona ikmal ettirilecektir. 

İsteklilerin ;:ıey akçesi, nüfus tezkeresi ve üç krta fotografla 'birlikte 
bildirilen gün ve saate kadar şubemiz Eml!lk Servisine rlıürııcaatları. 

(9097) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
u D / 101 No ıu tarı1e mucıbınc e talebelere Mayıs, Hazıran, Tem

muz ~e Ağustos 
0

aylarmda satılacak gidiş - dönüş biletleri Birinclteşrln 
ayının sonu olan gece yarısına k.a dar muteberdir. Mer'iyet müddeti 
içinde gidiş - dönüş ücreti yekununun 310 u ayrıca tediye ediL'llek 
şartiyle bu müddet bir ay daha uzattlabilir. Bu husustaki tarife zeyli 
15.10.941 tarihinden muteberdir. (7594) (9089) 

~ 

Tarrm işleri bağcılık ve yerli sanayide kullanılacak kükürt, göztası, 
potas, sulfat dö sut, her nevi madeni ve kimyevi gübreler ve ambar biti 
ilacr maddelerine mahsus olmak ve 15.10.941 tarihinden itibaren tatbik 
edilmek üzere D. D /204 No. lu tarife yeniden tertip edilmiştir. Ücretler
de esaslı değişiklikler yoktur. İstasyonlardan fazla tafsilat alınabilir. 

(7595) (9095) ----
A~keri Fabrikalar Satınalma Komi~yo~~ İlanları 

'I Kalem Tel Allnacak 
Tahmin edilen bedeli (31225) lira olan yukarıda yazılı 4 kalem 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~ü Merkez Satmalma Komisyon• 
15.10.941 Çarşamba günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edil~cektir. 

Şartname (1) lira (57) kuruşt~ır. Katı teminat .(4683) lira (75) 
ruştur. (S389) 

~ 

Malzemenin cin, Muhammen Kati Şartnr 

ve miktal"ı ihaleni., gUn ve uatl bedeli teminat bed 

Dosyasına bağlı 
iki listede ya-
·zıh e l e k t r i k 
malzemesi 
Dosyasına bağlı 

üç kıt'a listede 

Lll"a - - -

11;110/941 Çarşamoa 15 

yıızılı elektrik 
mFlzemesi 15/10/941 Çarşaml:>a 15,30 38245 
2000 - 2600 tüp 

Lira Ku r 

7876,20 2· 

5736,7~ - 1 

oksijen 15/101941 Çarşamba 16 16900 2535 
Yukıırrda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen gün ve sa11tleı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~ü Merkez Satı.nalına Komisyonu• 
pazarlıkla ih:ıle edilecektir. Muhammen bedelleriyle kati temineUar 
şartname bedeli hizal<>rmda gösterilmiştri. (8914) 

lstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünd! 

Müsabaka l!e Memur Ahnaca! 
ı - Orman Umum Müdül"Jiiğü teşkilAtındaki 10 lira maaşlı veya 

lira aylrk ücretli vazi:felere müsabaka ile memur alınacaktır. 
2 _ Yazılı müsabaka imtilta!lı 17.10.941 Cuma günü saat anda 

tanbul Vilayet konağında yapılacaktır. 
3 - Taliplerin imtihan ğününden evver nüfus k~ğtdı, tah!lfl dcı 

celerini ve askerlik durumlarını gösteren vcsikalan, sıhhat raporu, hı 
nilhal mazbatası ve dört krta !otogranarmı bir arzuhale ekl!ye::-ek İsti><• 

· bul Orman Müdüriyetine müracaatlan (9098) 


