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Doğu VilCiyetleri İle Hatay' ı 
? iyaret Eden Cümhur reisimiz 
Ankar·aya Avdet Buyurdular 

"tara 23 (A.A.) - Cümhur Reisi İsmet Milli Şefin Hataydaki 11utku 
' U&ün şehrimize dönmüşlerdir. 
ef A~'-
Ahd .'""a~a gannda büyük Millet meclisi 
nı ~alık Kenda Başvekil Dr. Refik 

' V •n~l Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
• i~•killer, Cümhuriyet Halk Partisi u
ile ıın~eyeti azalan, mebuslar, genol kur
er k" ı hlüdafaa Vekaleti ve diğer Ve
ez k abl Ankara vali ve belediye reisi, 
karşJ111Uta·nı ve emniyet müdürü tarafın-

... aı:ınu~,hr. 

Ankara, 22 (A.A. - Doğu vilayetlerinde bir 
tetkik gezisine çıkan Reisi Cümhurumuz İsm~t 
İnönü, dönüşlerinde Hatayı da ziyaret etmiş ,·e 
ayrılırken kendilerini uğurlıyan binlerce Ha
taylıya hitaben şu nutku söylemişlerdir: 

"Antakyalılar, 
Şimdi sizinle konuşurken bütün memlekette 

Hatay hakkında duyduklarımı söylemek istiyo
rum. Bir iki gündür Hatayın her bueağmı gör-

(Sonu; Sa: 2i Sü: 5) 
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nnYa, 
bü ~istı erek veya istemi

ri ta tu~ Avrupa milletlerini ı 
A. 2~'1kı l altmda bulunduru
~•nı n teşkilatlanması i-

J"tt nkü anormal vaz iyete 
etın Vereı 1ek bir sulh havası 

kts eıt lA;. ımıdrr. Onun için 
Alma pyanın, A vrupada 

,;;' faali tetine ehemmiyet 
la!unlıı olunabilir. 

Jt ı ., 
· ekerı , ·iya SERTEL 

Gene Sulh 
Teşebbüsü 
Şayiaları 

Hitler Başvekillikten 

Çekilecek ve Bir Sulh 
Te klifi Yapaca km ış ! 

i 
i 

lına M ~ 
F'u~ ~if,,ye Nazırı doktor 
vru bır • hafta içinde iki 
ırı~anın1 \ iktisaden teşki

İngiliz Ba~vekôJi Mr. Churchill 

Ankara, 24 (Radyo gazetesi) -
Amerikadan gelen haberlere gö
re, Almanya bir sulh teşebbüsiin
de bulunacaktır. Yine bu haber
lere göre, Hitler Başvekillikt<>ıı 
çekilerek devlet reisi kalınağı dü 
şünmektedir. 

Amerikadan sulh teşebbüsleri
ne dair o kadar çok haber gelmiş 
tir ki bunu da ihtiyatla karşıla
mak lazımdır. akt, ""ı olduğundan bab 

~r· . e 
gşll\ l.'tııld,di en büyük he -
oe~~iı'Şark cephesinde kı
dllttı, ı müstakar bir hale 
lanın: sonra Avrupanın te:ı

sı ile meşgul olmak -
ınan 
reıt Ya_, isteyerek veya iste-
as~Utün Avrupa milletle-

Harbin Sevk 
Ve İdaresi 

lngiliz Parlamentosun
da Bir Çok Tenkit 

Ve itirazlara Yol Açtı 

Sırbistanda 200 Kişi 
Kurşuna Dizildi 

Budapeşte, 24 (A.A.) - Yarı res
ml "Novo Vreme,. Srrp gazetesi 18 
İlkteşrin akşamı bir Alınan askeri
ne yapılan suikast üzerine Alınan 
makamlarının emriyle rehine olarak 
alıkonulan 200 komünistin kursuna 
dizilmiş olduklarını bildirmektedir. 

FransadC" 1 

Suikastler 
Çoğalıyor 

İki Alman Subayının 
Katli Üzerine 100 Kişi 
Kurşuna Dizildi, 50 Kişi 
Daha İdam Edilecek 

Alman Hariciye Nazırı ile görüş
tüğü bildirilen Fransız elçisi 

de Brinon 

Paris 24 (A.A.) - Bugünkü 
Par is gr zeteleri, Alman işg3l kııv 
vetleri kumandanının bir tebli -
ğini neşretmişlerdir. Bu tebliğde 
şunlar yazılıdır : 

Nantes'deki cinayetin ertesi 
günü, Alman ordusuna mensup 
bir subay Bardeaux'da haince 
öldürülmüşti:r. Katiller kaçmış -
tır. Nanest'deki cinayetin faille
ri de ele geçmemiştir. Bu yeni 
cinayetin cezası olmak üzere 50 
rehinenin daha kurşuna dizilme
si yeniden emredilmiştir. Müc
rimler ilk teşrinin 26 sına kadar 
tevkif cdilıncdiği takd~rde. 50 
rehine daha kurşuna dizilecektir. 
Katillerin keşfi için 15 milyon 
franklık bir mükafat tahsis edi
lecektir. 

Hüküm infaz edildi 
Londra 24 (A.A.) - Fransada-

(Sonu; S•: 2; SU: 6) 
uy0r tazyiki altında bubn
ilta · F'ransa, Yugoslavya, 

ı., d ~llnanistan gibi memle
. dadı~ı rudan doğruya işgal 
Yeti ar. Norveçte Alınan 

l'rıevcualtında mahalli bir ida
r gfıy ttur. Çekler, Bohemya

ifade ea muhtar bir idareden 
b%ltl'rıektedirler. Fakat bü-

l'ıııaı tı ar! harpten doğmuş a
Y•tte etıce!erdir. Bu anormal 
p iç~ A.vrupa fevkalade ıs
abı11ı edır. Zaman zaman bu 

Londra 24 (A.A. - Telemon
dial: Harbin sevk ve idaresine 
ait müzakereler esnasında işçi 
partisi mebuslarından Noel Ba
ker "Büyük Britanyanın hududu 
şimdi Volga üzerindedir,, dedik
ten sonra sözlerine şu suretle de· 
vam etmiştir: 

"Burada Rusya harbi hakkın
da büyük bir huzursuzluk hü
küm sürüyor. İngiliz kuvvetleri 
Rusyaya yardım için ne yapmış
tır? 

~ ASKERi YAZiYET_j 

Cenupta 1 azyik 
ta~adeden de geri dur

P D?iste : 
_ta bir hır ay kadar evvel so

rın;11 0~Ç _Alman zabit ve as
~ hır ~c u:uımesi bu ıstı_rabın 
g.'ldir. el!ısınden başka bır şey 

1tı fidtlıııanya bu isyanı, taz-
yle ha etıni arttırmak sure

en bi~acağını umdu. Öldü-
! teınerk Alınan neferine muka
kkİ§tyi kz kampından masum 

a ela ur_şuna dizdi. Masum 
sfık(ı •dıldi. Fakat bu taz

oşııuts~f ~ade edecek yerde 
eı l'i'a Ugu arttırdı. Bir hafta 

aı .. ku~ Şehrindeki ı\lman iş
lduruıd .. danı General Holtz 
" diğer\-Onu. Bordeau şehrin-
~tıya b ır SUikast takip etti. 
N İıltilı; u defa Alman genera-
~nt "hr; atnını alınak üzere 
masuııı, be halkından tamamen 
beri <laJı.i iki de bu vakadan ha
":; karar ,;'~tıuyan on kişiyi idat ça bu .rdı. J!'akat tazyik art-

11 "Yadetnullf_erıt hô.disclerin da 
uç değild. Çog~laeağını tahmin 
uhunu sıı :<ı;1 Çunkü bir milletin 
e bokıtıak a a. ve füüm tehdidiy
. Yugosıa Inunıkun değildir. 
ıstan hu "Yada, bilhassa Hırva
ndıran 1ı!u~larında dahili harbi 

d ır. bağı ısyan manzarası var· 
er Yoltar~rk~ çekilen yerli çete
zıllerıni bas srnekte, Alman men 
rada kadar lllakta, hazan Belg-

SOkuimaktadır. Mus-

Rusları takviye için yakın 
şarktaki İngiliz kuvvetlerinden 
bir kısmı gönderilecek olursa İn
giliz milletinin çok memnun o
lacağını sanıyorum. İngiliz hüku
metinin en büyük hatası, İngil
tere ile müttefikleri arasında 
mevcut tam menfaat benzerliği
ni idrak edememiş olmasında 
mündemiçtir.,, 

(Sonu; Sa: 2; SU: 2) 

,. . . 
iaşe lşlerinı 
Tanzim İçin 
Şehrimizde Bir Umum 
Müdürlük Kurulacak 
İhtiki\rla_ mücadeleye hız ver

mek ve iaşe işlerini düzene koy
mak maksadiy le şehrimizde bir 
"iaşe ve mürakabe umum mü -
dürlüğü,, ihdası kararlaşmıştn·. 
Şehrimizdeki iaşe müdürlüğü, fi
yat mürakabe komisyonu, işçi ve 
fiyat tcsbiti işleriyle alakadar 
bütün daireler bu umum müdlir
lüğe bağlanacaktır. 

Ticaret Vekaleti bu hususta bir :::::::::::~(s:
0:•~u~; ~s~·:: ~2:·· ~s~u:: ~3~ .. I 

- proje hazırlamış kadro ve iş prog 

Ziya G .:k•••A--I- ~~'::ıi::.~ı:~~ı~;~r~r Veki\letler-

Bugıın, bü . O p _Bu arada Fiya_~ mürakabe ko-
sosyoıoğ ZYilk Türk ınUte!ekkl e mısyonunun bugune kadar ver -
on yedıncı 'Ya .. Gökalp'ın ölüınln~n diği kararlarla beledıye iktisat 
sebetıe üçü:ıl.donuınudür. Bu ınUn•- ı müdürlüğünün yaptığı işleri gos
mı.;;ı 'Vatan:'." iıı:ffamı_zda merbu- terir faaliyet raporları da tet~ik 
H ı. Necınett· 1 ılırlyle, Refık edilmış bu komısyon ve mudur· 
Kadri Knra o":.n Sadak ve Yakup lükleri~ karşılaştıkları güçlük • 
lac .. ı.. - Kınd.lki ihtıs· 1. ' b ler incelenmış ır. aşe ve mııra· 

Doneh'de 
Vaziyette 

Rusların Müşkül Bir 
Olduğu Anlaşıhyor 

Moskova harp meydanı derin bir 
kar tabaka~iyle örtülmüştür, Bilhassa 
geceleri sert ve keskin bir rüzgar es
mektedir. Yollar ve tayyare meydan
ları kar ve tamurla kullantlamaz hale 
gelmiştir. Tayyare meydanlarına inen 
Alman tayyarelerinin çoğu çamura 
saplanıp kalmakta ve düşman hava 
kuvvetlerine iyi bir hedef teşkil et
mektedir. 

?ı.'loskova cephesinde başlıyan bu 
şiddetli kışa rağmen, harp şiddetini 

kaybebnemiştir. Almanlar Katinin, 

Majaisk, Kaluga hattı Uzerinde taar
ruzlarına devam edjyorlar. Cephede 
dövüşen motörize \•e piyade kuvvet· 
lerinin levazımtnI tayyare ile nakle
diyorlar. Hatta ihtiyat kuvvetlerini 
tayyare ile getiriyorlar. Fakat bir 
haftadanbcri bu hat üzerinde hiçbir 
Heri hareketi yapmrya muvaffak ola
mamışlardır. 

Sovyetler bu hat üzerinde Alman 
taarruzunu durdurduklarını iddia edJ 
yorlar. Bir taraftan da arkadan mü

(Sonu; Sa: 2j SU: 5) 

Kareli cephesinde harp eden Fin kuvvetleri, ileri hareketini kolaylaştırmak İçin Sovyetler tara-
• fındaıı uçurulan bir köprüyü tamir edi )'orlar 

ALMAN TEBliGi 

Taarruz ve 
Takip Devam 

Etmektedir 

ı r··········-····--······ .. ··-········, ı 
SOVYET TE.BLiGi . R 'd . l usya al 

~ 1 Cenupta da. 
Kumanda NaziTazyiki 
Değişikliği Fazlalaştı 

--
Moskova Müdafaası .Timoçenko Cenuba, 
Ya rıldı, Alman Kıta atı i Voroşilof ta Baska 
Harkof Ö nündedir l Vazifeye Getirildi 

T aganrog Tahliye 
Edildi, Almanlar 
Kırım' ı Zorluyor 

Führerin umumi karargiıhı 24 
(A.A.) - Alman orduları başku
mandanlığının tebliği: Şarkta ta
arruz ve tak ip hareketleri devam 
etmektedir. 

Şark cephesinin sima! kesimin 
de Sovyet mukabil taarruzunu 
tardeden İspanyol "Mavi Tüme
ni., Ruslara büyük zayiat ver
dirmiş ve yüzlerce esir almıştır. 
Kırım deniz bölgesinde Alman 

hava kuvvetleri 6.000 tonluk bü
yük bir Sovyet gemisini batır -
mışlardır. Alman tayyareleri 

(Sonu; Sa: 2i Sü: 7) 

----o-----
Odesa'da Müthiş 

Bir infilak Oldu 
Bükreş 24 (A.A.) - "Ofi. . 0-

desada şiddetli bir infilak olmıış, 
Odesa mevki kumandanı Gene -
ral Glugosianu ile elli kadar su
bay ve er bu infilak neticesinde 
ölmüştür. Ölenler arasında şeh -
rin idari kısmsında yüksek bir 
vazife işgal edecek olan yarbay 
Davila ile iki Alman subayı ;,rar
olır( 

İnfilak evvelce Gepeou tarafın 
dan işgal edilen bir binada vu
kua gelmişti'. Bati infilıiklı bom
ba t"eli musluğa takılmış bulunu
yordu. Musluk açılınca fevkala
de yüksek infilak kudretinde o
lan bomba patlamış ve muazzam 
binayı tamamen harap bir ankaz 
yığını haline getirmiştir. 

I 

Cenup ordusu kumandanhğınd.ın 
ayrıldığı anlaşılan Mareşal 

Budienni 

(Yazısı iki11ci sayfamızda) 

Moskova 24 (A.A.) - Sovyı,. 
gece yarısr tebliği: 

23 Ilkteşrin günü muharebeler 
bütün cephe imtidadınca devam 
etrr.iş ve bilhassa Mojaisk ve 
Maloyaroslavets istikametlerin • 
de çok anudane olmuştur. 

Almanların hatlarımıza kar ı 
yaptıkları müteaddit şiddetli ta
arruzlar tardedilmiştir. 

Taga11rog tahliye edildi 
Londra 23 (A.A.) - Dün gece 

yarısı neşredilen Sovyet tebli
ğinde Taganrog şehrinin şiddetli 
muharebelerden sonra boşaldıgı 
bildirilmeketdir. 
Kırım'a Alman hücumu 
Moskova 24 (A.A.) - Sovyet 

resmi haberler ajansı bildiriyor: 
Almanların Kırıma karşı yap 

tıkları yeni taarruzlar püskürtül
müştür. Düşman iki binden faz
la ölü ve yaralı zayiatı vermiş
tir. Son üç gün zarfında Kırım 
cephesinde cereyan eden muha
rebelerde Mihver kuvvetlerind~n 

(Sonu: Sa: 2; SU: 4) 

l=GüNLE~ GECE~KEN= I 
"Şimdi Yaya Kalf'.lın Tatarağasl!" 

Yazan: REFIIl. HALiD 

Her zaman lüzumundan bahsederim: Lakırdı arasında kul
lanmasını adet haline getirdiğimiz, dıl pelesengi bir çok 

sözlerımız vardır ki lisanımızın en orijinal ve pek zengin bir tn
ralı sayılabileceğinden bunların dayandıkları hoş fıkraları kay
bolmaktan kurtarmak, yine o sebepten, ayrıca. fıkraları da sıiı
leriyle yanyana yarınki ansiklopediye de geçirmek çok lüzum
ludur. Mesela: "Cemaziyel evvelini bilirim", "şimdi yayan kal
dın tatar ağası" gibi.. Bir müddet daha geçerse - yani bizım ua-
5il, yahut o görenekleyetişmiş olan biraz daha gencecesi orta
dan kalkarsa - tut kelin perçeminden! Kime soracak, hangi ki
tapta bulacaksın? Nitekim şimdiden güçlük çekmeğe başladık. 

Hatta ben o fikirdeyim ki Inönü ansiklopedisinde osman
lıca, arapça ve irancadan ayni şekilde dilimize yamanmış olup 
da manasını bilir bilmez kullandığımız sözlere dahi • küçük 
Larotısse'ün penbe renkli sayfalarındaki gibi - tercüme va izah
lariy le yer vermek faydalıdır. "Elbadi azlam", zehi tasavvura ba
tıl, zehi hayali muhal", "suphane men tahayycrc fi sun'i hil 
Ukul" cinsinden ... Geçenlerde bir gazetede o "'zc!'ıi,, söz;J "zehey,, 
şeklinde dizilmiş, doğrusunu bilenleri bllmiycnlcre acındır
ıruştı. 

Yukarıda sözü geçen "yaya kaldın tatar ağası,, cümlesinin 
işaret ettiği fıkrayı, bu gibi işlerden anlıyan, meclis görmüş, soh
loet ehli, yaşlı başlı adamlardan sorup soruşturmakt.ı idim; çcğu: 

Gökalp hak •noğlu'nun Zoya J . t· İ ·· 
-1nız. as arını u- kabe umum müdürlüğünün va-

: s onu; sa: 2; su: 7) 

Geçenlerde İngiliz tayyarelerinin sı rtsırta siddetli hücumlarına maruz k alan 
bombardımanları müteakip Jıavadan alınan bir fotografı 

Rotterdam limanının 

"Bıliyordum amma, diyorlardı, hay kör şeytan hay, aklıma bir 
türlü gelmiyor! .. Nihayet, dilimizin zevkine ermiş, eskinin gu
zel taraflarını sezmiş orta yaşlı bir dostum, epeyce düşünduktcm 
sonra - vebali boynuna - buldu, anlattı: "Bir tatar ağası, uzak 
bir yere gayet acele ferman götürürken yolda atını çatlatmış; 
ilk köye koşmuş ve bu yoksul köyün ağasına: "Atını getir, de
!niş, eyerini de sırtına vurmağı unutma! .. Köylü angaryayı at
ıatmak isteyip: "Atım yok!,, deyince tatar öfkelenmiş: "Çıkar 
atı, diye haykırmış, çıkarmazsan at yerine senin dinine biner, 
imanını sürerim!,, Köylü dinsiz imansız, yaman ve yılmaz heri
fin biri imiş, gülmüş ve demiş ki: "Işte şimdi yaya kaldın, tatar 
ağası!., Gelecek nesillere ansiklopedi şeklinde bir irfan fermanı 
götürürken yarı yolda tatar ağası gibi yaya kalmıyacağımıza 
gerçekten emin olduğum içindir k i aklıma geleni not etmek rn
retiyle bu bahse arasıra kanşmağı zevkli bulu'yorum. 
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'.IEFIUKA No. 12 1:: AZAN: O~uz 

Paılak yıldızlar şeklini alan güzel Güldü. Mesut yüzünde hafif bir 
a !arı yuLuntl kaplamıştı ... Bu yıldı~ pembelik vardı. 
emeti b n..ı sankı yem bir ruh veri- - Ne tuhafsın, dedi. 

)O u. Bır rüya görüyor mu'jum gıbi, Sonra elimdeki şişe ve paketleri a-
t b;at aydmlık, içı ç.çeklerle suslu tarak masanın ustüne koydu. 

r b hçe kadar guzel gorunüyordu. - Bugün öyle canım sıkıldı ki 1 
Kuşlar şen şen ötuşuyor, uzaklarda - Niçin Nihal? 

toplanan sesler, kulaklarımı tatlı tatlı - Bilmem kil Belki de havanın te-
tı malıyordu. Ruzgfi.r, henuz uyumuş siridirl 
b hçeler üzerinden estikten sonra bana - Ne yemek var bu akşam? .. 
dogru geliyordu. Sanki blitun dünya - Senin pek sevdiğin bir şey., 
evınç ışıklan saçıyor, toprak ~e gök - Yani sen varsın. "Bir içim su!,. 

kendıs ni neşeye garkediyor ve burun O kadar güldü ki, kendini tutamı-
\ 1 k sevgı i.çındc çalkanıyordu, yarak sandalyeye oturdu. 
Hayatımın yıldızı olan saadetim, - Bazan, o kadar tuhaf sözler söy-

yu selen ruhumla beraber, ayn! ufuk- lüyorsun ki ı 
!arda batacak mıyd ? Ve biz bugünleri Oturduğu sandalyeden kalktı ve: 
h ç unutmıyacak mıydtk? Bundan son- - Artık biraz sus da, yemeği ha-
r bu parlak rıiya hep boyle mi devam 1 zırlıyayım, dedi. 
criecekti? Yoksa bu rıiya kısa mı sıi- - Peki, susuyorum. 
r cek veya biz çabuk mu uyanacaktık? O mutfakta yemegı hazrrlnmakla 
Tabıat hep boyle, kendini neşeye ter- meşgulken, ben de sofrayı kuruyor
kedecek miydi? Rüzgar gene, uyumuş dum 
bahçelerde estikten sonra mı bana Y~meği yerken, ona alaylı şeyler 
dogru gelecekti? Çok kere yatağımda anlntıyordum. O, bu sözlerime gülü
d lgın veya kederli dinlenirken hep yor ve güldükçe bana büyük b:r zevk 
benden çok uzaklarda olan saadeti dü- veriyordu. 
şumird~m. İlk kadehi içerken ona bakarak: 

Yıldı3:1ar gökte kand!l gibi şuraya, - Saadetimize dedim 
buraya serpilmişti. Bu kandiller git- Ayni samimiyetle muk~bele etti 
tıkçe kızıllaşıyor ve kırmızı gülleri - Saadetimize!.. ' 
andırıyordu. Nihal başını göğsümden Ve içtik .. 
çekere kbana baktı: Pek neşeliydim. Ona baktıkça, ben-

- Kuş~ar saadetimizi kıskanıyorlar. deki bu tuhaf neşe çoşuyordu. !)üphe-
Onlara bır ceza verelim. sız mesuttııın. Ve saadeti d•şarda, 

- Nıçin? Onlar kendi saadetleri- gecede veya gündüzde değil, kendim
n.n bile farkında değillirler. Ve zan- de arıyor ve buluyordum. 
nettiğin gibi onlar asla bizden az me- Onun gözleri, zaten neşenin ken
sut değiller ki bizi kıskansınlar Nihal.. disi değil miydi? O evvelce, saadeti 

- Hayır! Hayır! Diınyada bizden kendisinde, daha doğrusu sevgisinde 
mesut başka bir canlı mahlQk asla ta- aramamış mıydı? Ve o, kendisini ben
savvur etmiyorum, den çok önce mesut hissetmemiş miy. 

Cevap vermiyerek, onun içinde bulun di? 
dugu saadeti, hırpalamamak istedim İkinci şişeyi açarken Nihnl: 
ve onun daldığı hulyasına hürmet et- - Oh! .. Ne tuhaf. Sarhoş gibiyim! 
tim. Biraz geçince: Diyordu. Gözleri m\lhmurla3mış, ya-

- Bu saadet beni tuhaflaştınyor. nakları pembeleşmişti. 
Dedi ve ilave etti: - Şimdi neyi hatırladım biliyor 

- Mesut olduğum anlarda, her ne- musun? 
dense ağlamak isterim. Dedi ve cevap vermeme fırsat bı-
Parmaklarımı avuçlarının arasında rakmad:ın: 

sıkıyor ve sonra gbğsüne gotürerek - Çocukluğumu, diye ilave etti. 
s kı sıkı bastırıyordu. Başını bana 1 Küçükken ağabeyim, hemen her akşam 
dogru iyerek fısıldadı: alır, arkadaşlariyle içerdi. Ve içtik-

- Beni öp! ten sonra da o kadar tatlı konuşur, 
Onu sıkı sıkı göğsümün üstüne bas- güler ve bir takım tuhaf hareketler 

tırdım. Hafif rıizgarın c;ic;ek bahçele- j yapardı ki, onun içmesine kızan an
rınden getirdiği güzel koku1ar saçan nem bile, gülmekten k\tılırdı İste sen 
kanatlnrı, yüzümüzü okşuyor ve bizi de öylesin ... Ağabeyim gibi, $en ve 
boguyordu. tatlı.. (Arkası var) 

x 
Ertesi akşam eve gelirken, çarşıya 1 

u rayarak biraz içki ve meze aldım. 
Oı unla saadetimize içmek ve nişan
ı ndığımız için, kendi aramızda bir [ 
eglence yapmak istiyordum. '~ AADVO· 

N hali pek sevinçli buldum. Beni 
go unce her zamanki tebessümiyle 
boynuma sarıldı. 

- Bunlar da ne? 
- Şarap.,, Saadetimizi daha yakın-

dan duyabilmek, bu gece kendimizi 
anlamak için, içeceğiz, eğleneceğiz. 

- Saadet, aşk içimizde. Zaten her 
v kit duymuyor muyuz? 

- Duyuyoruz ama, bugün bir çıl
gınlık yapmak istiyorum. 

BUGUNKU 
7.30 Proı:ram 
7,33 MUıik (Pi.) 
7,45 Haberler 
8,00 MLlzki (l'J.) 
8,15 Evın saati 
8,30 Müzik (Pi.) 

o 
13,30 Proıı:ram 
13,33 Şarkılar 
13,45 Haberler 
24,00 Şarkıarl 
ı4,40 Bando 
14,30 At yarı§ları 

o 
18,00 Proııram 

18,03 J,'asıı 

PltOC;ftAM 
ı 8,40 Cu orkestrası 
ı9,00 Konu ma 
19, l 5 Caz orkestrası 
l 9,JO Hıbcrlcr 
ı 9,45 Serhest 
ıQ ,55 Müzik 
20, ı S Raayo gazetesi 
20,45 Türkulcr 
2ı,oo Ziraat takvimi 
21,ıo istekler 
21,45 Konu~ma 
22.30 Haberclr 
22,00 Orkestra 
22.45 Orkestra 
23,55 Kapanıı 

TAN 

Günün Resimleri ~ Ramazan Bayramı şehri~izclc 
umumiyetle neşe ve eğlence içinde geçmiştir. Bilhassa, havanın 
açık oluşu çocukların şehrin meydanlarında kurulan eğlence yer· 
leri.."ıde gülüp eğlenmelerini temin etmiştir. Bu yalnız çocuklara 

• 

münhasır kalmamıştır. Genç, ihtiyar bütün şehrin muhtelif eğlen
ce yerlerini doldurmuştur. Bayramda alış verişe devam edilmiş, 

bilhassa şe!{Uci dükkanları dolup boşalmış, hatta ban şekercilerde 

halk, arife g;ı.1u h(-::psi satıldığı için aradığını bulamamıştır. 

üç Mahkum 
Kaçlı { 

-- l Suçlular Her Tarafta 

Atatiirk'iin 3 uncu 
Ölum Yıldönumii 

• 
Kurtuluş 
VapuTu Geldi 

--o--
Pazartesi Günü Tekrar 

Aramyor 
Son bir hafta içinde Üsküdar ceza 

evinde bulunan mahkümlardan üç 
kişi kaçmıştır. İlk !irar hfıdlscsi, a
ym 18 inde vukubulmuştur ve ka
çan katil suçundan 19 seneye mah
kfım İpsiz Receptir. 

Büyük Bir ihtifal Programı Hazırlandı 

İkinci firıır, ayın 20 sinde olmuş
tur. Kaçan, sirkat ve !irar suçların
dan yedi seneye mahkum İbrahim 
Gencol'dur İbrahim Gencol, Bu;sa 
ceza evinde mahkQmiyetini ikmal 
etmekte iken oradan kaçmış ve Üs
küdarda dolıışırkcn görülerek, yaka
lanrp Üskiiclar ceza evine k<9ııulmuş
tur. İbrııhim, tekrar Bursa ceza evi
ne nakledileceği günün akpmı has
talandıgını blldirıniş ve tedavi edil
mek üzere ıki jandarma refakatinde 
İstanbul ceza evi hastanesine sevke
dilmişUr, İbrahim yolda jandarmala
ra ölü.m halinde bulunduğunu ve son 
bir de!a dııhn çoluk çocuğunu gör
mek üzere evine götürülmesini rica 
ederek onları ikna etmiştir. 

Jandarmalar İbrahimi Balatta Mol
la A~ki mahnllesindeki evine götür
müşler ve a~ağıda beklerken mah
küm evin arka pencerelerinden sa
vuşınuştur. Bu iki jandarma tevkif 
edilmiştir. 

Üçüncü firar hAdisesi de, ayın 22 
inci günii olmuştur. Kaçan bir sene
ye mahküm Salih adında biridir. Sa
lih de Bostancıda yol in~aatmda ça
lışırken kaçmıştır. Kaçanlarm her 
üçü de henüz yakalanmamıştır. 

o 

Bir Genç Öldü 

Ebedi Şef Atatürkün ölüm yıldö
nümü münascbeUyle büyük bir ihti
fal programı hazırlanmıştır. Bu pro
grama göre, 10 İkinciteşrin pazarte
si günü memleketin her yerinde bU
tün Halkevi ve Halkodalarmda ihti
fal toplantıları yapılacakhr. İhtifale 
A tatürkün ebediyete intikal saatle!'i 
olan dokuzu beş geçe beş dakik:ı 
saygı susması ile başlanacak, bundan 
sonra Ebedi Şeiin memleket ve mil
let için yaptığı büyiik hizmetleri ve 
kahramanlıklarını tebarüz ettiren bir 
hitabede bulunulacaktır. Bundan son 
ra Milli Şefin Atatürk hakkındııki 

beyannamesi okunacaktrr. Dnha 
sonra Atatlırkün heykel ve büstü bu
lunan meydanlara veya Cümhuı-iyet 

meydanlarına giderek çelenkler ko
nacaktır. 

Yeniden Yerli Mallar 
Pazarları Açdacak 
Sümerbnnk, halkın ihtiyaçlarının 

temin edilmesinde Yerli Mallar Pa
zarlarının büyUk faydaları olduğunu 
nazarı dikkate olarak bu Pazarların 
arttırtlm:ısma karar vermiştir. 

Bu maksatla henüz Yerli Mııllar 
Pazarı açılmamı;;; vihi.yet ve mühim 
kaza merkezlerinde on beş şube a
çılacaktır. Bu işe yeni seneden ev
vel başlanılması için hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

Ethem Uyulmaz adında bir şofô- --o--

rün kullandığı kamyon Da".'utpaşada Şehir Meclisi Toplanıyor 
18 yaşında Nusret adında bır çocuğa J Şehir mecli•i ıkinche~rinin birinci cumar· 
çarpmıştır Nusret aldığı yaraların tcsi ııUnU ıaat 10 da içtimalarına bavlıya-

. ~ .: .. ' .. caktır. V411inin nutkundan sonra daimt tn· 
tesırıyle olmuş ve şofor yakalanarak cümcn ile ihtisas encümenleri seçimi yapıla· 
adliyeye teslim edilmiştir. caktıı. n 

Ayni giin, mekteplerde de yukarı
daki esaslar dahilinde ihtifaller tertip 
edilecektir. Ti.irkiye radyosunda da 
o giin sabah neşriyatında ajans ha
berlerini verdikten sonra, Milli Şe

Cin beyannamesi okunacak ve mille
letin büyük elemine uyularak neş
riyatına nihayet verecektir. 

Radyo, öğle ve akşam neşriyatın
da da yıolmz ajans haberlerini vere
cektir. 

O gün Ankarada yapılacak mera
simi müteakıp Atatiirkün muvakkat 
kabirlerinin bulunduğu bina umumun 
ziynretine açık buluuı'lurulacakhr. 

Yabnncı memleketlerde bulunan yurt 
daşlar da bulıınduklan yerlerdeki 
Elçilik \•eya Konsolosluk binalarında 
toplanarak ayni merasimi yaoacak
lardır. 

iki Mebusumuzu 
Daha Kaybettik 

Bir müddettenberi rahatsız bulu
nan İstanbul Mebusu Emekli Tuğa
miral Doktor Hakkı Şinasi. bayra
mın birinci giinü Moda caddesindeki 
evinde vefat etmiştir. Merhumun ce
nazesi evvelki gün saat 11 de askeri 
merasimle ve şehı-in ileri gelenleri ve 
merhumun mebus arkııdaşlarınm iş
tirakiyle evinden kaldırılıp namazı 

Kadıköyünde Osmanaga camiinde kı
lındıktan sonra Karacaahmctteki ai
le kabrine defnedilmiştir, 

Tokat mebusu da vefat etti 
Tokat Mebusu Emekli General Sıt

kı Üke bayramın birinci günü vefat 
etmiştir. Merhumun cenazesi evvelki 

Yola Çıkıyor 
K1?.1lııyın Yunan halkına yardımını 

göturmek üzere ayın 13 ünde İstan
buldan hareket eden Kurtuluş v:ıpu
ru, on günlük bir seyahatten sonra 
evvelki gün sabahleyin saat 3 de 
İstanbu1a dönmüştür. Vapur Pireye 
49 saatte gitmiş \'P dönüş seferini 48 
saatte tamamlamıştır. 

Kurtuluş. ilk parti olarak ,götürdü
ğü 1,600 ton gıda maddeleriyle Yu
nan, Amerikan ve İngiliz Konsolos
hanelcrinin binlerce kolisini Pire
ye boşaltmıştır. Seyahat müsait ha
va şartları dahilinde arızasız devam 
etmiştir. 

Kızılay mümessilleri limana çıka
r;ık alakadarlarla temas etmişlerdir. 
Kurtuluşun bordasındaki ''Kızılay., 

işareti geceleri elektrikle aydınlatıl
mıştır. 
Kurtuluş vapuru ikinci parti iki 

bin ton gıda maddesini 27 İlkteşrin 
p:ızartesi günü Yunanistana götür
mek üzere şehrlmizden hareket ede
cektir. Vapura dündenberi bu eşya
nın yüklenmesine başlanmıştır. 

Vali, Ankaradan Döndü 
Bir kaç ıı:ün evvel Ankaraya ıitmiş olan 

vali ve belediye reisi L(ltfi Kırdar, evvelki 
ı:ün ~ehrimiıc dönmüıtUr. 

L. 

gün Gümüşsuyu askeri hastanesin
den merasimle kaldırılmış ve Teşvi
kiye camiinde namıızı kılındıkt:m 
sonra askeri mezarbga defnedilmiştir. 

Merhum 1877 de Setanikte doğ
muştur. Milli mücadelede muhtelif 
fırka kumandanlıklarmda bulunmuş 

ve son intihapta Tokat Mebusu se
çilmiştir, 

TAN: Fier iki Mebusumuzun ke
derli ail~ine taziyetlerimizi sunarız. 

25 - 10 - 941 ---
Baki, Pes! 

Yazan: Naci Sadull 
İ stanbul liselerinden birisınde 

kuyan bir talebeye Ank ra 
bulunan pederinden şöyle bir tclgr 
geliyor: 
"- Mektup gönderme: Hareketini 

zi telle bildiriniz! .. 
Bu telgrafın meraka diişilı-dii 

talebe, okuduğu bu kelimeler i.izeri 
de uzun uzun dü~ündtikten sonra, 
hükmü veriyor: 

··- Herhalde fevknlfıdc bir hfıdi 
v:ır: Çunkü ben, babanım İst:ıı.bU 
gelmesini bekliyordum. Halbuki, 
te!grafınclaıı belli ki, o beni a1ela 
yanma ~·agırıyor! .. 

Ve pek haklı olcırak bu hiikmii 
ren talebe, ilk vasıt::ıya atlıyarnk 
kaı·aya hareket ediyor. 

Fakat Ankaraya \'arınca öğre 
yor ki, babası kendisinin oraya 
vasalatındıın birkaç saat evvel İst 
bula hareket etmiştir. 

Bu vaziyet kar:;.ı~ında, 

da İstanbula dönüyor ve 
basına kavuştuğu zaman hayretle 
reniyor ki, kendisine çekilmiş 
telgrafın as.\ı şudur: 

"- Mektup gônderme: 
mizi telle bıldiririz!,, 

Talebenin eline geçen 
babası tarafından po;;tahaneye 
olunan telgraf arasında bir miln 
bet bulmak mümkün degildir, 

Bundan birkaç gün evvel, Sili 
den İstanbula iki haftnda gelen 
mektuptan bahset niştim. Fakat, 
telgrafın manasını tam tersine ç 
ren bu sunturlu d kkatsizlik, bir 
tubun seyahatini Uı:atan o ihmali 
detn ehemmiyel<>L\ bırakacak k 
heybetli bir gaflet değildir, 

Valandaşların tcrıennilerini, bu 
kıanın böylece ya:. ılmasmdan 
beHıgatle tebarüz et,lirm~ mü 
olmadıgı içindir ki: 
"- Baki, Pes!,. dım1ekle iktifa 

liyorum!,. 

iaşe İ~iler~ 
(Başt~ırafı 1 lnctd 

zile ve salfıhlyetleı ·ini göste 
proje, bu hafta iç inde tama 
nacaktır. 

Umum müdüdüğün 
verilecek memur katlrosu, ş 
her tarafındaki i htikar had' 
rını dakikası d< ıkikasma 
edecek, mahkerr ıeye sevked 
fiyat temevvüçlf !rini en esa 
doğru şekilde .ö ğrenecektir. 
nu temin maksat iiyle umuill 
dürlüğün kadros ·u ihtisas s 
elemanlardan teş ekkül edCC 
Umum müdürlük : en gf!'f 
citeşrin sonlanna doğru lst 
da faaliyete geçe. ~ek ve b 
sonra muhtelif da irelerde, 
telif adlarla iaşe v~ 0 fjv~t 
kabe işlerine bakan komıs 
rın vazifeleri nihayet bulacakt 

G.ECE GELEN HABERLER 
Almanya Bir Volkanın 
üstünde Oturuyor 

Sovyet Tebliği MilU Şefimiz 
.................. ·--···-····--------· Fransada Suikastler ! Çıkmachğunız Günlerde 
1 •••••••••••••••••• - ...... ·········---·-·· 

l (Başta:-ölfı 1 incide) 

' 
l •k K ı solini, İtalyaya ilhak edilen kt-

JJ l ararn am es l sımda isyan hareketine teşebbii' 
edeceklerin idam edileceklerini 
bildiren bir beyanname neşrine 

ithalat Tamam en Serbest Bırakılacak 
mecbur oldu. 

Çckya ve Bohemyada vaziyet 
daha parlak değildir. Burada 
yeni ve eski nazırlar da dahil ol
duğu halde bir çok mühim şah
siyetler tevkif edilmiş. yü . .derce 
insan kurşuna dizilmüjtir. 

Ankara, :?4 (TAN Muhabirin -
d n) - İktr:at Vekfıleti Ticaret Ve-

.ılctı;> le mu tereken yaptıgı uzun 
t tkıklcr neticesi, iplık sıkıntısını ber 
taıaf etmek maks:ıdiyle, hıll'lçten ip
lı getirtilmesini serbest bırakım ye-

b r kararname projesi hazırlamış 
B vekalete takdım ctmiştır.. Bu 
... rname ile iplık tev:tlatında görü-

ırn her turlu muşkilller bertara! e-

Rusyada Kumanda 
Değişikli9i· 

ı{ubichev 24 (A.A.) - Lozovs
ki, Mareşal Timoçenkonun ce -
nup cephesindeki kuvvetlerin ku 
mandasını ele aldığını bildirmi~
tır. 

• 
Londra 23 'A.A. General 

Zukof, Moskova da dahil olmak 
uzcre Sovyet garp kesimi kuman 
danlıgına tayin edilmiştir. 

Voroşilof'un vazifesi 
Londra, 24 {A.A.) - Times ga

zetesi diyor ki: 
"Timoçcnkonun yerine Zukof 

tayin edilmiştir. Bunun manası, 
bır kumandanlık tebdili değildir. 
Cephe, iki kesime taksim edil -
mıstir. Bu iki kesimden biri Mos
ko~a da dahil olmak üzere şimal 
cephesidir. Halbuki evvelce cep
he üç kesime taksim edilmiş uu
lunuyordu. 

İki kesim, Zuhkof'un kuman -
dası altındadır. Cenup kesimi ise 
Mareşal Timoçenkonun kuman -
dası altındadır. Mareşal Voroşi -
lof ile Mareşal Boudieny cephe 
a kasında başka vazüelere tayin 

mı lerdir. Bu iki Mareşal, ora 
ldr an yeni müdafaa hatlarını 
teftiş ve ihtiyat kuvvetlerini ten
sık edeceklerdir. 

idama mahkum edilenler 
Londra, 24 (A,A.) - Moskovada 

orfi ıdarenın ilaııındanberi, askeri mah 
keme, beş kişiyi idama mahkum et
mıştir. Bunlar, ya Sovyet aleyhtarı 
beyanname dağttm ktan, ya ı;ehirden 
kaçmaya teşebbüs etmekten veyahut 
ekmek çalmış olmaktan suçludurlar. 

dilmiş olacak, istiyen, istedigi yerden 
ıstecligi kadar iplik getirtmek sala
hiyctıni haiz olacaktır. Knr,ırnanıe
mıı tatbık nım·kiinc komılınnsından 

wnl'n, iplik fiyrıtmd;ı blı- telwddi.il o
lacagı zannedılmektedir, 
K.ıranıame Baş\'ek,.ıletteıı Koordi

nasyon Heyetine sevkcdilınişlir. Ö
numiızdekı gün erde tatbik ve ilanı 
beklenmektedir. 

Harbin Sevk ve 
idaresi 

(Başta rafı 1 l nclde) 
. Avam Kan:ıarasınm diger azası da, 
Inglltcrenin Italyaya taarruz etmesi
ni. Avrupa karaoına gec~leyin bir 
ihraç hareketi yapmasını ve Uk
raynnya İngıliz kuvvetlel'i gönı.ler
mcslni i temi lerdır 

İ r;i paı tisi mebu.slarıııdan Albay 
Clcmcnt Wedgwood, İngiliz kuvvet
lerinin Avrupa sahillerinin en az yüz 
noktasına gece akınları yapmasmı 
teklif etmiş ve şunları ilave etmiştir: 

''Bu hareket nskerlerımıze mükem 
mel bır harp talimi yapmak !ırs.ıtı
nı \ erecekt r. Eger Rusya teslimi si
lah cdcrsc, mu a\'emet etmek hu
susundaki kararımızın, Ru yanın 
mag!Cıbiyetinden wnrn çok yaşıyabi
leceğinden şUpheliyim. Bitlerin sulh 
teklifleri çok cazıp olacaktır. Rusya 
muharebcyı durdurursa, Amerika mu 
harebeye gı.rmezsc. bize tekli! edlle
cek barış şartlariyle Buyuk Britan
ya İmp;ıratorluga el sürıiİıneclen ol
duğu gibi kalocaktu·. Fukııt aziınkfır 

olmalıyız. Bizim için galip gelmeden 
başku hiı;b~ı· ümit yoktur. Şimd' bu
nu meydana getirebılmek için bir 
daha ele geçmez bir fırsatnnız var-
drr,,, 

Hülasa Avrupanın her tarafın
da anormal vaziyetin devamın -
dan doğan huzursuzluk ve isya
na benzer hareketler görülmek
tedir. 

*** A lmanya şark ceph~sinde 
kazandıkları muzafferiyct

lere rağmen bir kış harbine gir
meğe mecbur kalmıştır. Lening
rat ve Moskovayı alamamış, ce
nupta harbi bitirememiş, Sovyet 
ordusunu imha edememiştir. Şim 
di bu cephede kış müddetince de 
vam edecek müstakar bir va
ziyet tesis ettikten sonra uzun 
bir harbe dayanabilmek ıçin 
hem Rusyada işgal ettiği sahayı 
hem de Avrupayı organize etmek 
mecburiyetindedir. Avrupanın 
teşkilatlanması tazyik ve şiddetle 
olmaz. Bu teşkilatı yapabilmek 
için Avrupadn bugünkü anor -
mal vaziyete nihayet vererek bir 
-;ulh havası tesis etmek lazımdır. 
Bugünkü puzursuzluldarı gider
mek, Avrupa milletlerinin iş bir 
ligini temin edebilmek için on
ları bugünkü geçici fakat anor
mal vaziyetten kurtarmak şart
tır. Onun için bu kış Almnnya
nın Avrupada diplomasi faaliye
tine ehemmiyet vereceği tahm~n 
olunabilir. 

Hatta denilebilir ki, Almanya 
şimdiden bu faaliyete başlamış 
bulunuyor. Filhakika Berlin bir 
müddettenberi Vichy hükumeti 

MünakalCit Vekili 1 ile bir sulh anlaşması yapmak i
l çin müzakere halinddeir. Nante 

bmır, 24 (TAN Muhabirinden) - .Mıına· ve Bordeau şehirlerinde Alman 
allt Veklli Cevdet Kerım ıncedayı buıotın 
Aydından achrimize ıctmiıtir. Geçen ~ya- kumandanlarına karşı yapılan 
ba.ındc Aydın isLasyonunda yapılması için ik tl · d'lik b " k 
direktif verdi.:i buı ıslahat ve inşaatı eti•· su as er şım ı u muza ere-
den ııcçirmi§tir. Aıiıiye tuneli civarındaki leri durdurmuştur 
yeni inıa edilen 8 kiıometrdık demlryoıunu . • , 
tetkik ctmİlitıf. Cumt.urıyct bayramında bu Belçıka Kralı Albert e Alman-
hat işletmeye açıla~aktır. . . ya ile anlaşabilecek ve iş birligw i MUnakalllt Vckıh ~chrımızd: atkilıler 
yapmak•ıdır. yapacak bir hükumet kurması 

Enınivet U~ ~tİzmirdc teklif edilmiş, fakat Kral bu tek-
" lifi reddetmiştir. 

1 mır, .l4 (TAN ı -·. f:.mnıyet umum n il· • 1 1 t. 
duru O•man Sabri Adal lzmir emniyet uş- Norveç hükumeti i e an aşmııl\. 
kilcunı tetkık c:tmek !izere bııı n buraya için yapılan teşebbüs de akim 
ııeıdı ve Izmır emniyet müclurıilfündc zabıta 
&mirlerini kabııı ederek ıı:arı.ı~tu. kalmış, ve evvela Alınanların 

(Baştarafı 1 incide) rB:ıştarafı 1 incide) (Ba§tarafı 1 tncidel 
s b Er olarak takriben mlye calı,tı:n. Her yerde vatandaş- ki işgal orduları kumandanı Ge-

u ay ve va~dıı·. ıarımı ana vatana kavuştuklarından- 1 neral Von Stüpangcl, Bordeaux-10,000 ölü veya yaralı • 
Düşmanın elli topu ve büyük beri geçen iki sene zarfında. çok i- da bir Alman subayının katline 
miktarda mitralyöz ve havan to- ~e:lemiş bulcl.um. ~ümhuriyetin halk karşılık olarak 50 rehineyi kur-

ı~:ın çalışan ıdaresı ve ana vatanın şuna dizdirmiştir. 
pu tahrip edilmiştir. Muharebe- Hataya gösterdiği şefkat ve sevgi N teB'tekı· 'd l 
ler durmaksızın şiddetle devam l'nemleketin bünyesinde yaratıcı tc- aın l am ar 
etmektedir. Naziler harbe taze: sirlni derhal göstermiye başlamıştır. Paris 23 (A.A.) - Nantes :>eh-
tümenler sürmüşlerse de kızıl-,1 Hataylıların va~aıı~erverlik duyıı~- rinde bir Alman subayının katli 
ordu azim ile bütün taarruzlara !arından çok sevındıın. Hatayın bu- üzerine Alman makamatı bugün 
mukavemet etmektedir tiin Türk vatanında kahramanhk, re- 50 rehinenin kurşuna dizildiğini 

C t . t . /ı • dakarlık misalleriyle adını and!l'acnk haber vermektedirler. Bunlard:ın enup a vazıye va ıun bir durumda okluguııu bütün mcın-
Londrn. 24 (A. A.) - Rus _ Al- lekele bildirebilirim. otuzu komünist idi. 

nıan cephesinde, faaliyet meı·kezinin Sevgili Antakyalılar, Bir şehir halkı llakti 
cenuba doğru sarih bir surette k<ıy- IlHyük Atatürk, Ilrıby için çok k f l t "d k 
mış olduğu bildirilmektedir. Moskova hasret ve rzlırap ÇPkıniştir, Şimdi bir e a e o eyece 
tam bir sükün içinde. en fena vazi- l:ıayram sevinci içinde Yl','iarl<en. A- Bordo, 24 (A.A.) - 21 İlkteşrinde 
yeti karşılnmıyıı hazırlanır ve şehrin tatürkün kahraman ve kutsal admı Bordoda yüksek rütbeli bir Alma!ı 
biitün mühim noktalarına kııra ma- ta yüreklerimizin içinden gelen aziz subayının katlinden dolayı Bordo 
yinlcri koyarken. Alman orduları da duygularla nnıyoruz. Vicdani ı:;ııygr- ~ehri ve civarındaki 15 nahiye bu 
Ruslar tarafmdan 35 bin kişi tahmin !arımız ve derin ı:;cvgilerimiz onunla nkşaın ı:;aat 18 e kadar 10 milyon 
edilen ağır kııyrplar vererek Tagan- beraberdir. frank nakdi kefalet ödiyeeektir. Tah 
rogu almışlardrr, Moskova bu kesim- Antakyalılar, kikat neticesine göre, başka hasma-
deki vaziyetin vahim olduğunu giz- Cümhuriyet hlikiımetinin tatbik e- ne hareketler vukubulı:Iuğu takdirde, 
lemiyor. DiğPr taraftan Almanlar d1lmckte olan programları, her sene bu kefalet parası Alınan devleti he
Kırıma girmek için gayretlerini bir deniz kıyısından uzak köşelere ka- sabma irat kaydedilecektir. 
misli daha arttırmışlardır. Ve Pcre- dar :feyizli tesirlerini gösterecekler- De Gaulle'ün taıısiyesi 
kop ve Armiynnsk'ı aldıklarını bil- dir. Bu eserleri, ben de yakından gö
dirmişlerdir. Fakat bu şehirlerin düş rlıp takip edccegim. Şimdilik size 
ti.igünü Ruslar teyit etmemektediı'ler. veda ediyorum. Sizden de vatanın ö-

Rorlov civarında teki bölgelerine selfım ve sevgiler 
gotUrUyorum ... 

Londra, 24 (A. A.) - Moskova ---b,---
rndyosu, dün Alman kuvvetlerinin 
Rostof civarındaki sanat ccvhcrlerıni 
~lde etmiyc teşebbüs ettiklerini, :fa
kat yalnız blr yer mi.istesna olmak 
üzere muhtelif yerlerde teşebbüsle
rinin akim kaldığını bildirmektedir. 

Alman kuvvetleri adet iistlinliıgü 
itibariyle bu harp kesimlerinden bi
rinde, ağır zayiat pahasına, mevzile
rini sağlmnlnstmnıya muvaffak ol
muşlar ve Sı\,.vct kuvvetleri de yeni 
müdafaa hatlarına çekilmişlerdir. 

Norveçten çıkmaları lüzumu ile
ri sürülmüştür. 

Fakat Almanya, yeni bir Av
rupa kurmak ve harbe devam i· 
çin Avrupa milletlerinin iş bir
liğini temin etmek ihtiyacında 
olduğu için, şimdiye kadar müs
bet netice vermiyen bu teşebbiis
ler yerine yeni anlaşma yolları 
aramaktan geri durnuyacaktır. 

* Avrupa bugünkü haliyle, bir 
volkana benzetilebilir. Almanya 
bu volkan üzerinde oturan bir 
adam gibidir. Her tarafından 
patlamak istidadını gösteren bu 
volkanı, elektrik istihsal eden bir 
kuvvet haline koyabilmek hayli 
güç bir iştir. Onun için Avrupa
yı organize etmenin, ve harp de
vam ederken Avrupada sulh te
sis etmenin kolay bir iş olmadı
ğım zannediyoruz. 

Askeri Vaziyet 
(Baştarafı 1 incide) 

temadiyen ihtiyat kuvvetleri getiri
yorlar. Sovyet hava kuv\·etleri de 
son günlerde faaliyetlerini arttırmış 

bulunuyorlar. Tayyare meydanların

da çamura saplanan A iman tayya
relerini tahribe ınıyret ediyor ve yal
nız bir hafta içinde bu meydanlarda 
500 Alman tayyaresi tahrip ettikle
rini iddia ediyorlar. 

Merkez ordula:-ı kumandanı Mare
şal Timoçenkonun cenup cephesi ku
mandanlığına geçirilerek yerine Ge
nel'al Zukov'un getirilmesi. Sovyet!P
rin Moskova cephesinde tehlikenin 
geçtiğine kani olduklnnnı gösterir. 

Buna mukabil cenupta Doneç hav
zasında Sovyet ordusunun milşkül 
vaziyette olduğu anlaşılıyor. Alman
lar, Azak sahillerinde Budiyeni or
dularını mağlOp ettikten sonra. Ros
tov'un 60 kilometre yakınında Ta
gonrag şehrine kadar varmışlardır, 

Buradan ayrılarl diğer bir kol da, 
büyük bir sanayi merkezi olan Stali
no şehrine doğru llerlem!ştir. Alman
lar bu şehri de aldıklarını iddia et
mektedirler. 

.Ru cephede Sovyet orduları zayıt 
gorunuyor. Halbuki Donetz havzası, 
Sovyet Rusyn için büyük bir cllem
miyeti haizdir. Ciinki.i harp san:ıyi!
nin bir kısmı bu sahada olduğu gibi, 
zengin kömiir ocaklarr ve madenler 
de bu mmtakada bulunmaktadır. O-· 
nun için olacak ki, Sovyet hükümeti 

Lonclra, 24 (A.A.) - H[ır Fransız 

kuvvetleri kumandam General de 
Gnıılle, Fransız millet.ine dün r<ldyo
da bir hitabede bulunnrnıı ve deıniş
tır ki: 

"Şimdiki vaziyetle, Alınıın askcr
le>rini öldürmekten vaz geçiniz. Çlin
kU onların ellerinde intikam \·asrta
ları vardır. Talimatımızı bekleyiniz. 
Düşmıınn içeriden veya dışarıdan hü
cum etmek zamanı gelince, o zaman 
faaliyete geçersiniz ... 

De Brirwn'un temasları 
Doğuda bir mahal, 24 ( A,A.) -

"D.N.B,,, Alınan Hariciye Nazırı Von 
Ribbentrop, perşembe giinil Alman
yada bulunmakta olan Ji,·:ınsız Bü
yiik Elçisi de Brinon'u kabul etmiş
tir. 

cenup ordularını toplıvarrık Alman
lara korşı ciddi bit· muka• emet te
mini için Marepl Tiıno<;enkoyu bu 
ceııheyc naklctnıi~lir. Anlaşılan l\'la
reşııl Budiycni ordularını vaktinde 
toplıyamamış ve ordusunun zayiatını 
teli\fiyc muktedir olamamışbr. 

Fakat Almanl::ır, bir taraftan Do
netz havzasına girerken, diğer taraf
tan da Odesadan serbest kalan kuv
vetleriyle Kırmı üzerine yeni bir ta
arruza geçmişlerdir. Bu taarruz he
nüz mi.isbet netice vermemiştir. Fa
kat Almanlarm Odcsadan mühim 
kuvvetler tasarruf ettiklerine şüphe 
yoktur. Evvelce Kırıma ya,ptıkları ta
arruzlarm akim kalması kultandık
dıkları kuvvetlerin azlığından miitc
,·el!itti. Şimdi büyük kuvvetlerlt: bu 
teşebbıi~li tckı ar ctmı·ldedirlcr'. Fa
kat So\•yctler rlc bu miirtd!'t 7_,.,rfmda 
Kınındaki hıızıri•klarını bnınmfam!~
lal'dır. Hu s~beple burada şiddetli 
muhaı·cbelere intizar lAzan gelir. 

DAHİLDE: 

* lsıanbul mebusu GI. Hakkı Şinasi E 
ıle Tokat mebusu Gl. Sııkı Ulke vc!:ıt 
mi tir. * Kurtuluş vapuru ayın 23 Unde Yu 
nisıandan dôıımil}tür. * Uşklidır cezaevinden üç mıhküm 1 
mııur. 

HARiÇTE: 
-* Alman umumi kuarıı:ihınıa tebliğin 

Mo•kovanın dış müdafaa hattının ııcniş m 
yasta yanldığı bildirilmıştır. Bır Sovyct t 
liği de, cenup <Cphcsinin Taıı:anray chrı 
tahliye edilmış oldugunu bildirmektedir. * Amerikadan ııecln haberlere ıı:are, 
Am<rıkan petrol acnusi lngiltereye ııidcr 
torpılrnmişıir. ILcfııgh aı!ınr taşıyan ylik 
misi Cenubi Aııantıktc batırılmıı ve Pa 
ma bayra"ını ta;ıyan diger bar vapur da 
landa yakııılarırırla torpıllcnmi lir. * Inııiltcrenin ııizli bir silaha malik 
lundugu ifşa cdilmi:ıtir, .l:lu silah otoma 
bıt toptur. * Bcrlmden bildirildiiHne ıı:öre, Alm 
krtalanmn ~arkta dön ay ıarfmda urıtett 
leri arazi l,S00,000 kilometre murabbaıd 
Buradaki nüfu• 65 milyondur. Simdıye a 
Sovyetlerin ı 7 bUy!ik ~ehri işgal cdllmışti 

---o ---

Alman Tebliği . 
( Ba§tarafı 1 incide)' 

Moskova üzerine infilak ve ya 
gın bombaları atmışlardır. 

Berlin 24 (A.A.) - Alman o 
duları başkumandanlığınm teb 
ği: Sovyet hükumet merkezin 
dış müdafaa hatları geniş birce 
he üzerinden yarılmıştır. Alm 
öncüleri bazı noktalarda Mosk 
vaya 60 kilometre mesafeye k 
dar yaklaşmışlardır. 

Rostov kapılannda 
Roma, 24 (A.A.) - M rcşal 

Rundstedt, Don ve Donetz \'adil 
istikametinde siir<>tle ilerlcmckted 
Gcııerrıl Stuelpmıgcl ve Von R 
C'henııu, lhıl'kofun pek y:ıkmın:ı g 
ınişlcrdir. 

General Von Kleist ~ırhlr ordusi 
le, General Dimitresco idaresinde 
Rumen liçiincü c-rdusunun ve İtaly 
kuv\•ellerinin d.ıhıl bulur.du'hı Gen 
ral Von Mon kin orclu u Donetz ın 
den bölge inin işgalini t m mlaın 
Ü7.ere ve rtostov kapıları!'lda bulu 
ıııaktnclır. Bu f:ehir işg::ıl edilin 
Husya ile Kaflqı.syayı b:ı ~lıyan t 
hatlı dcnıiryolunıın kesilmesiyle m 
vasal5 imk!lnı ortadan kalkmış ol 
cak ve Kııfkasynnın muazzam pe 
borularının sevkiyatı felrc ugrıv 
caktır. 

Japon Diet Meclisi 
Toplantıya Çağırıldı 

Tokyo 24 (A.A.) - HllkOmet Japon 
et meclisinin hususi bir i1;tima yaınua 
talep etmiştir. 

• Tokyo 24 1 A.A.) - Japon hllkO:neti 
••hcüsü. 15 •on te •inde toplanm fa ratr 
Di~t mecli•inin hilen Japonyanın bulun 
lcvkaıöilc \'aziyctin lctkiklyle meşı:ııl <• 
fını bildirmi•tir. 

Atlce Amerkaya Gitti 
Lizbon 24 ( A.A.) - Mllhruhas Lo 

Aılee buı:!ın bır Clipper tayyarcaıylc l.ı' 
şik Aıncrikaya ahıeket ctıtıı~tir. 
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Avrupaya Bir ihraç 
Niçin Y apllamıyor ? ''17 
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ıncı 

Hitlcr:n 1>0n nutkunda iti~ ettiği 
buyük ımha taarruzunun ılk gun 

letuıde, Alman başkwnandanlıiının ve 
propaganda ıervislerinin kızdordunun 
... · YLik kısmının imha ve ihata edildi
' hakkındaki heyecanlı haberlerin te
ıiri:vle Londra mahafilinde bi.iyük bir 
iiaf:knı!ık ve bedbinlik havası esm.iye 
başlamıştı, Bir çok gazeteler, bütün 
Alnıa.n ordusunun tazyiki altında kalan 
Sovyctlere d.1ha müessir bir !:urcttc 

yaliin, tramvayda -hem de pen-

Yıldönümü Münasebetiyle'' ''Seyr·i İstanbulu Sen Bir 
v at ©ı n ·

11 
Kerre id Olsun da Gör! .. 

·-J:ını edilmesini. Avrupaya bir ih
rır h:ırekeh y:lpılmasını, İng:ltereni:ı. 
I!: · ·adatı son müttefikinin ezilmesi
Or; mUsaade edilmemesini istemişlerdi. 
Almilllyanm, harbın başındanberi, dlili 
manıar::nı ayırarak birer birer czd~ği 
malünıdu K ızılordunun muannidane 
mukavem.eti neticesinde, taarruz bas-
11Yah 7İrnıi günden fazla oldu&-u hal
de Alman kuvvetlerinin henüz Jl.~osko
vadan doksan, yüz kilometr,.. uzakta 
~ulan.rn.aları keyfiyeti, Lond~a ~ı.ıha{~-
nı bıraz sak:nteştirdı, bedbınllk yerı

ne ·t· 
1 

1 ınıat havası tekrar csmiye, Alman-
karın bir kı, harbi yapmıya mecbur 
h~~acaJUarı kanaati kuvvet bulmaya 
.,..Jadz 

Mesı:ı hükQmet adamlarının Avru
~a bir ihraç hareketi .yapmıya taraf
t r 01llladıkları hiısedilıyordu Bir c;ok 
b~n~nrruş şahsiyetler, böyle b!r teşeb-

sım, Sovyetlere faydası dokunmıya
~~k. O~an ti mitsiz bir sergüzeşt olacaiı 

1 
_ rını müdafaa etmişlerdır, Bunlara 

gore buıünkU vaZ'iyet ile 1918 vaziyeti 
hı·asında büyük farklar vardır. Geçen 

1 a:rpte lngHiz ve Amer.i.kalılar Alman
ara hrıı harbe devam eden dost bir 
~Crtılekete aıker çıkarmı1lardır. '.lngjl
ktreden ve Amerikadan Fransaya as
t~r .naıcn bucünkü kadar tehlikeli de
gU dı. Çunkü o zaman Almanlaı m bu
l nkn k:ıdar çok mikdarda derıizaltı
Y rı Yoktu ve mikdarı çok az olan tay
raareı_er bu&ünkü kadar tekemmül et
g~~tıti. Bundan başka A1man1ar •. iş
ba ert altında bulunan btitiın sahiller 
Iarl'Unta. muazzam tahkimat Y<'PmJ!f
le ~·Ye en nihayet İngilteren;n b~y
ve -it Ylilı: bir teşebbüs için kemmıyet 
Ced eyfıyet bakımlarından ki.fi dere-
~ hazırlanmı1 bir ordusu yoktur. 

be 1aCuı gibi &örünen bütün bu se
S~·ete, 1ngilter~ adasının, Mısırın, 
11 

17e ve İrakın iıtilisr ihtimali kar
rrı:da. kuvvetlerini israf etmek i.ste
lıir ;il. ve nıhai darbeyi indirebilecek 
li.v aıısrette k.almaıı nrzusunu da i
ru.~ edecek olursak. İne-ilterenin Av
bı.ı.ı Ya •ıker ~ıkarmaya neden teşeb
rt h~:ediğ.ini anlarız. Filkat İngilte
YttJ . nıetınin bu hattı hareketi, Sov
rnı ~rın, İrıgiliz ve Amerikan yardı
k-aıv e, Almanlara sonuna kadar mu
He 'k:~t. ~debileceğinc kani olması 

.Ed Uı lZahttr, 
tıltc eıa.. di.in Avam Kamarasında, İn
Sov;erun elindeki bütün vasıtalarla 
Crrıı ~~e."c her türlü yardımı yapaca-

S ıden beyan etmiştir. 
ta ~:>'~lcrın vaziyetinin ciddi olmak.
teren rı er bir ç:ok bakıml:.ırdan 1ngil
zctjj.,.1ı.n• Ceçen ıeneki vaziyetine ben-

• n.i ıo l' L b lng;lt Y ıyen ord Bcaver roock. 
c n Sere: ve: A.mertkanın Eylül ayı i
ltva..zıOVye~lere vaadcttiii butün harp 
d~n e ınınrn lı:endiıi Londraya dönme
diı Trı·~vvt. el Yola çıkmı1 olduğunu bil-.,, ır 

R.ooıc; 1 , nın •tir le tin sekreteri de, Amerika
l'eticre lt c: ve müt'saır blr surette Sov-

'i 1la Yilrdıtn ed~cej:ini söylcmiıtir. 
ıirıd, . ruı Uzunluğundan ve teh1ike
Jiiin<Jcn nakil .vaııt~ılannın kifayets.iz
ltnıının ve bıra;r. da demokratik sis
ArncriL aı};ırbimdan dolay· lngiliz ve •an d . 
tlltktc b Yar unlarının cereyar t-
bir tes.irulıın-ln harp üzerinde r ıük 
Bu l'ardı~3 P:.tcafı tahmin ed' •. nez. 
tında h\ilh ın a;ıcak ilkbtıhaı- hareka .. 
kuncıur B·un. bır rol oynaması müm
lte:z: '9e ·ce:ırıaena!eyh bugün 15imaı. mer :"1 tiddct.~P bOlıı:clcrinde cereyan e ... 

0 h'tldal\ d1 ~arptcrin mukadderatr, 
ve t?tatıenı 0 &ruya Sovyetlerin inıan 
~ lt1fa)'ct~ce tna~k olukları vasrtala .. 

ne baıı!ıdır ANTEN }{ . . 
AZIN BiR. -· 1ııı.1ıı ile TEŞEKKUR 

Yara •tan kalblerinılzde derin bir 
~eı,craı Sıtkbab::ırnız Tokat l\1ebusu 
,,.

0
cr <::fttıiflde 1

b lİk(!'nin gerek cenaze 

1 dosttaı·lltı Ulunan arkadaşlarına 
~rck ııa ve k · ·c 11eya te gere bızz.at ge-

~l' tk! butuna0lır~f .~e mektupla tazi-

k ·ll~ ayrı buyukierimize, doştla-
ed(lorll " ayrı teı•kk. 1 d h ,. ıııınıınlZd . ...- ur er e er, 

b - ek.ctıcr~ıı."' ka bt:z:ı teselli eden bu 
cy-..uı, cde~ız ar~ı minnettarlığımızı 

· Merhumun Ailesi 

Bugün, büyÜk Türk mütefekkir~ ve 
sosyoloğu Ziya GOkalp'ın Clümü- .,. 

nün 17 nci yıldönümüdür. Ziya Gök.alp . 
Henü;.ı: memlekete bir tok h:zmetlerct,. 
bulunabilecek. :deahnde yaşctttıiı 1 

çok yenilik ve ileri hareketlerini l 
zat görmenin hazzın[ tadabileceği bir 
yaşta ve 17 sene evvel ebediyete inti
kal etm:şti. F.ıkat hliyiikleı :ni !'iayma
sını hilen Türk m;ııeti Ziya Gökalp'ı 

1 

da unutmamış ve unutmıyacaktır ı 1 

Ziya Gökalp, ideallerinin bir ı:'oğu- · 
nu Hayatında gördükten sonra, mesut ' ! 
ve mutmain ölen hir ide"t!;sttir. Çıinkü, 
Ebedi Serin büyük e~eriyle kurulan 
milli rejim, onun tı:ıhayyüllcrinden bir 
çoğunu, daha saihfında hakikatlaş
tırmıştı. 

Ziya Gökalp"ın ilmi ve siyilsİ faali
yeti hakkında yazactık ve söyliyecek 
~ey pek çoktur Fakat buna. hacmimiz 
müsait olmadığmd<1n sö.ıü, onunla yıl
larca birlikte çalışmış olanlarn terke-

Bir ülke ki, cnnıiindc türkçe ezan okunur, ı 
ICö)"·lii anlar nuinasını namazdaki duanın, 
Bir ülke ki, nıektebinde tiirkçe kuran okunur, 
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu llüdanın, 
Ey Türk oğlu, i:st.c ~enin orasıdır vatanın. 

Bir ülkC' ki, topraiında ba~ka elin gözü yok, 
llcr ferdinde nıefkôre bir. lisan, idet, din birdir. 
-:\Tcb'usanı teıniz, orda Boşo'lann ~·eri yok, 
Ey Türk o{:lu, işte senin orasıdır vatanın. 

Bir ülke ki, carşmda dönen bütün ermaye, 
San'ahna )oı" g(;!,teren iliın1c fen, Tiirkiindür. 
Hirfetleri birbirini daim eder himaye; 
Ey Türk oğlu, jşte senin orasıdır vatanın. 

Ziya Gök Alp 

d;yoru,; Merhumun tercümeihali 
Refik llalid'e göre ziya Gökalp, 1875 te Diyorbakırda 

Ziya Gök Alp doğdu. Babası vilayetin resmi 
Kıvmttli tdıp Rtfilc: H•lid, 7.iya Gö'kaılp ,azetesi müdürü Tevfik efendidir. 

hakkındak' ıb~iıııslannı ıöyle hiUJııı1. rdi~ Ziya Gökalp, ilk, orta ve lise tah-

Sayın misafirlerimiz - Sokaklar ve eğlence yerleri -
Nedim'i11 bir şiiri-Doludan kaçarke11 yağmura tutuluş 

Bayram ye·rlerindeki e~ lenrelerden bir sahne yor: silini Thyarbakırda yaptı, Babasının 
Ziya Gö.ka~p mesut bir inkılipçıdır: vefatından sonra Ziya Gökalp'ın tahsil sayın ve aiır misafir.imiz (Bay 1 Herkes 29 o:u5 cununü m~pı:ı:sa~~-

Terkıpsız ve sade bir Türkce ve terbiyesiyle amcası Has!p efendi Ramazan), bizi 29 cün aç su- de ceçtr~ış gı~ı sokaklara wdok~1mu~-
isterd.i: o çJiırda yazılanları gözie- me~gul oJdu ve yeienine arapc;a ve suz bır<ıktıktan, bir hayli de masrafa tu. Sehrın en tenha aokacı bıle bır 
riyle gördü, okudu. Tedrisatın birleli- farsçayı öğretti. Ayni zamanda yeieni soktuktan sonra yerini (Bay Bayram)a kalabah_k arzedı~or'. bu kalab _ lıkta 
tirilmesini isterdi; medrese kapılarına nin islim felsefesine ait bütün klis.ik bıraktı, kalkh, gitti. Birbırını takip ~t,omo~Her .k~ndılerıne y_ol açabıtrn~k 
kilit vurııhi~ıiunu seyretti. Seriatin eserleri okumasını temin etti. ederek K'el.ip eiden bu iki ıayılı mısa· 1 çın suratlerını kaplumbas:alard n gen 
hüküm ete kq,rışmasın.:ı kızardı; tiyik Bu sırada a-enç mütefekkirin içinde fir.in &cılişleri eskiden pek '\:clveleli kalacak kadar azaltmı1 ve kısmı, bu-
teşkil.itın lşlemesine şahit oldu. Ana- bulunduğu ruhi ht.let onu, intihara olurdu Fakat bu sene (Bay Rama- lunuyorlardı. Tramvaylar, yollu t:ı(l-
dolunun ke1.f~dilmemiş bir yer gibi sev ketti, Fakat kurşun beyninde kaldı zan) ~ &'elişi 'de, gidişi de ıesıfz sa- yan bir nakil vasıtası olmaktan çık-
kalmasma gönlü razı olmazdı: ıöbe- v~ ölmedi. Ziya Gökalp bu hadiseyi dasız oldu. Biz onun miaafirliCin.i, mıtlar, ~anlar~ndJn, kapılarından, 
iinde bir hükUmet mrrkt'ziyle ana §Ö~le anlatır: . masraf kapılarının haddinden [azla pençerelerınden ınsan hevenkler,J ıar-
yurdun işlek ve yollr\r uğrağı b:r hale . .' ~u ~ır~.da .b~hran benı çok zayıf açılmış olmasından anladık, Halbuki, kıtan acaip birer nesne haline gelmiş-
girdiğini gördü Kadınla erkek rırasın- d.uş~r~uştu, butu.n ı~hra~larım, fels~- (Bayram) ın .,.elişi öyle olmadı. O, lerdi, 
daki ayrılı,.;.ın,. a•yrı!ı .. ın kalkmasını f d I d ! ! du Hak • y · ! 1 A il h 

• •" "' ı _uşun.ce ~; en ı erı g~ ı~or , ı- \yine eski debdebesiyle celdi. Onu kar- a sıncma ar man a a ım, ne 
dilerdi; bunu da idrak etti. 1-Ier keli- katı Kubra yı bulab:lmış ohıaydım şılamak için günlerce hazırlandık. id.i onlar?.,. İçeri.girmek. deiil ya, ka-
rnenin Üstiinde bir kelimeye kıymet kurt~~caktım,,,. . Çocuklar, yeni elbiseler.ini giyerek, pılaıına yııklaşmak bile sulha ulaımak 
verirdi: Millet ..• Ona da yet:,ti, mil- Buyu~ k~rd~şı Nı~.at bey onu İstan- süslenip püslenerek, el öpmeye, ka- kadar güçtü. Baloya hazırlanır gibi, 
Jet ve milliyet hamlelcrile gönlü dol- bula getırdı,. Zıy? ~okalp burada bay- dmlar, süslenmek bahsinde çocukları büyük külfetlere katlanıp bayramlık 
du, eözü şenlendi ' tar me~tebın~ g~rd.i v~ çok zeçmeden da gölgede bırakan bir cayretle ken- rop, manto yaptıran, avuç dolusu pa-

Hülisa, Cümhu;iyet rejimi .istekleri- de Abdulhanut ıdaresıne karışı hazır- dilerini cöstermek Jçin &:ezip to aya rı verip yepyeni iskarpinler, Bakırköy 
nin c;oiunu yerine cetirmiye muvaffak A-lerhum Ziya Gökalp lan.an Itti~at ve. Terakki komitesi.ne hazırlandılar. Hazırlıklar, bütünz~Cır- şif;.1hanesi sakinlerini hayrette bıraka-
oldu; ona, daha fazlasını getireceği ıı:ıtısap e~tı. T~tıl~e, Dıyarbakıra ~ıt- lığı ile ev babalarının sırtına yük- cak a1elacaip ıapkalar alan kenar dil-
kanaatini de verdi. lnkdip hocasının k tı, o~alaki raalıyetınden d. olayı takıba- Ienmı··tı·. Ev babaları da bu ı'k'ı a•ı.. berlerinin bu ıüslerjni cöstermek için baş b · 1 b d" .. ,_.. d' "Tan'' gazetesi, ben.den Ziya Gö - - d l 1 l 1 • •' k. ı k ı, u ıman a e e ı suatune er ; ta u.gra ı, stan~u ~ g~ ır ge mez .de, miı;ı:ııf.iri uıTurladıktan sonra şöyle: katlandıkları feda ar ık acınaca şey-
Dirisine hürmet ettiğ-.im Ziya Gökalp'~ .. .. .. al~.'ın ôlün;ünı.in ı 1 inci yıl- tevkif ve hapsedıldı. Bır sene hapıste _:: Ohhhh. Deyip rahat bir nefeı di doirusu. O kalabalığın içinde çoıiu 
ın ölüsüne karşı duyduğum !aygı es- do.numu munasebetıylc büyük Türk kaldıktan sonra memleketine ıiırüldü 

1 
h ·

1 
d sun'i ıpekten yapılmı.ı. ropların ve ço-

k · · f kk' · d · b. · amaya azır an ılar ~ isınden çok derin ve kuvvetlidir. Zira mute e ırıne aır ır yazı yazm:ımı Bu sırada akrabasınd;ın Huriye ha- , · . . . . rapların ilmik kaçırmaktan, peıtenke-
Ziya Go"ka!p, o"tu·mu"nden sonr• fı'kı'r- :stedi'" vakit yüre°'im hülünle karı•ık 1 1 d. 8 . k l 'b .. . Bay Bayram, yıne eskısı ıııbı hudut- • k . 

1 
. b 

1 
k .. k ... · •· • • · · _ ~ ı nım a ev en ı. 190 ın ta ı uzerıne 1 ita 1 d -1 • ranı is arpın erın ası mJ. tan, tuy J-

Jeri ve eserleri gittikçe kök salan ve bir hayretle doldu. Ziya Gökalp öleli, I ltt:hat ve Terakki komitesinde faal rol ~uz d neşey e_ .
1 
rşı "n hı, s:ycı, \ e a~ır- bası 1apkaların ezilmekten bir kere 

yer kaphyan nadir mürşitlerden biri- bu kadar çok zaman geçti nli? Ondan. aldt, 1909 da 1tt.ihat ve Terakki cemi- b~n 1
' dsev:~ .1. e ~e ~tt kayr! ış;n ~n daha giyilecek hali kalmıyordu. Ezile, 

dir. daha dün ayrılmış gibiydim Onu bir t' ahha la k S !" ... y ıraz a uzun uyu ara ugur an ı. sıkıla, morara, kızara yassılar::ık, kıv4' . . . . .. '.. .. ye ı mur sı o ra e anıge çagı- Hepimiz· 
Necıııeifİıl Sad :ak'a göre sedyenın ıçınde hastahaneye goturu- rıldı Ziya Grika1p'rn styasl ve ilmi · . . rılarak, eciş bücüş bir halde dışarı 

li.ırken son defa olar.ık gördüCtim ve haya·tı bund::tn sonra ba11lamı1tır, de- d - B.~rl_~ .. say~ayrz, elı;~ltah ~o~a fırlayıp kendilerini can havliyle tram-
Ziya Gök Alp yanına yaklaşınca hasta döşeğinde son nilebilir oya goruşup onuşama ı , mut a .ı vay yolunun ortasına atabilenlere ne 

Alcşam G~.·etet.i b1.~muh1.rriri Necmeddin sayfalarmı bitirmiş olduiu "Türk me- yine bekleriz! . Gibilerden ısrarlar.d~ 
1 S1.dak diyor kf: deniyet tarihi., eserinin bir an evvel 1915 te Darülfünunun ıslahı ı:ırrasın- bulunduk, eksık olmasın, o da b1z1 mut u ... 

G da edebiyat fakültesini tanıim ve "i'"- k d ·•· a t k ı -· · - Oh ... Kurtulduk çok tükür. A-Tantd·ı·ğım Ziya. ökalp, evv.eli b.astırılm. ası için benden Maarif. Vek. ı.··. ., ırma ı.' ı ı y sonra e rar ce ecelil;ını 
t:maiyat., kürsüsi:nü tesis ederek vaadett man, ne oluyoruz ayol. ıınema deli· mukemmel bır insandı Nefsın- lıne muracaatta bulunm.~mı ıstedıgı 1919 k d b k·- .. .. f .. 1.. ı ,

1
. olduk çıktık Go"rmesek yumurcak 

.. . d ki d h 2 a a ar u ursunun pro eıor u- Bayramın üç günü de ilkbaharı 
de feragatin, m.1hviyetin vr fazi1~tin 1 günun ~zerın en san a a 4 saat iünü yapmıştır. 1919 d:t İstanbulun ~ş- çıkarmayız ya •• : Yerinde kalsın, .• 
timsal: olan bir insnndt, En büyük geçmemış sanıyorum gali sırasında Maltay:ı götürülmüş ve kıskandıran bir ılık ve açıklık- Daha söylenecek ama, bu ıefer ikin .. 
hasleti idealist odmastnda id;. Dt$ i- l Ziya Gökalp hitıraııının bende bu 1922 ye kadar orada kalmıştı,.. Malta- la ıeçti, Çocukların, bilhassa kadın- ci bir tazyik altmda kalıyor, uzaktan 
lemle hiç alikası olmıyan saf bir ide- derece taze ve canlı kalışının sebepleri ların neşesi görülecek şeydi. Sokaklar 

!. N d ~ lk .. d O k d. h lk dan kurtulunca doiru Diyarbakıra git- renk renk, çe"-it çeşit oüıeJl~kler vt: gelen tramvaya atlıyabilmck :çin at-
a ıstti. ere e bulunsa, h:ıngi işle ut- aş ar ır. nun, en 1 ayatta en miş ve lstiklil harbinin kazanılmasını ,. • letik pozl3r al3nların hazırlanı11. &e-
ra!?sa kendisine hikim olan en biiyük yaydığı fikirler, söyledigi ıih-ler, ilk her biri ayrı ayrı ııöz c;cken cuzellerle 

d k · di d f 1 k il d f müteakip Ankaraya gelerek tet:f ve dolmuştu, İnsanın, Nedimin: rilip gerilip atılışları kadıncaj:ızı ril.z-kuvvet i eal uvvetı i • F.sasen mef- e a o ara mi ıyet avamı:r: etra ın- t .. h 1. . 1.•. 1 .. 1 1 . ga·ra tutulmu• y•pı·ag"a çevı·rı'yor Do-
kiire diye Tiirkçeye tercüme ettiği da kurdu&u ilmi &istem ve nihayet o- ercume eye 1 reıs ı~ıne ge ırı m ştır, "Seyr-i Sadabadı sen bir kerre idol- ~ "" 
ideal mefhumunu ilk önce o yay- nun manevi havaıt bugün hi!i, o ka- Büyük Millet Meclisinde Diyarbakır .iUn da gör,, ludan kaçarken yağmura tutuluyor, 
mıstır. dar her idraki sarmakta, o kadar içi- mebusu o]arak yer alan Ziya Cökalp, "Seyr-i İstabulu sen bir kerre idol- ağlamakh oluyor ve: 

Ziya Gökalp büvük bir vatanperver- mizde yaşamakta, -bir kelime ile- 0 1924 senesinin airiııcite1rininin 25 in- sun da gör., - Ah .• Kendimi bir eve atabilsem! 
kadar "actuel" olmakta devam ediyor ci günü 49 yaşında olduğu h.1lde ls- Şeklinde okuyacag~ı oeliyordu. İnleyişıyle sokağa çıkışına piımanh-

di. Vatanperverliği ideal, y:ıni fikri ve tanbulda Fransız hastah:ınesinde ve- • 1 ğını ıizleyemiyor. ruhi. sah•ya .,.,..· .. ,.h'lmı·ş bı·r insandı ki, ona çoktan ölmüş, toprag~a karış-
·• ... · f:ıt etti. Ölümünün, ıençliğindeki in- b h { Ziya Gökalp;·n milliyetc;iliii ve mit.. mış ve get;miş,c mal olmu1 bir tarihi ,_ eu ayramm e.n azin tara ı; bay-

tihara teşebbüs neticesinde beyninde liyet cereyanı.,a ettiği hizmetler ar- ~ima manası vermiye imk<in bulamıyo- ram yerler:, 
kalan kurşund<ın ileri geldiği o zaman Ç EN 8 E R L İTA Ş tık maliimdu,. l\.lfilliyet prensi pini de ruz. Zira biz, ıimdi onun, tahayyül Bayram denilince nedense çocuklu-
baıı kimseler tarahndan iddia edilmiş 7...iya Gökalp ba!Jit bir duygu h~linden ettiği, bütün hayatında h.ı!lretiyle ğuma ait hatıralar canlanıyor, eski 

~ . ise de bu, tahakkuk etmemiştir. ~lme dayan:'ln bir fikir haline sok- yanıp kavrulduğu bir alemın içinde günlerin hayali bir sinema vuzuhiyle 
muştu. yaııyoruz. Cemiyette olsun. Siyasette Esedleri ve yazıları SİNEMASINDA gözlerimm önünden geç;yor. Bizim 

Ziya Gökalp büyük bir mütefekkir- olsun, kültür ve dil sJhasında olsun, çocukluğumua:da neydi 
0 

bayram yer-
di. Memlekette tanıdığım en büyük geçirmekte bulunduiumuı: büyük in- Merhumun intişar etmiş e~erleri 29 İlktcşrin Çarşamba günti terindeki neşe, çocuk cıvıltısı, çocuk 
nıütefekkir. Sark ve garp felsefeleriyle kılflplarm hepsinde ondan bir nefha şunlardır: tfuhteşcm zenginliği... Göz sev:nci? ... Ne kalabahktı o? Şimdi. 
beslenen dehası, yalnız nakleden bir lieımekteyiz. l - Türkletmek, isJHmlaşmak, mu- Bayram yeri yok a:aliba .•. Yolum tesa-
dımağ dej:it, düşünen ve yaratan bir Gerçi, bazı müneklcitler', bu inkılip- asrrlaşmak_ 2 - Yeni hayat. 3 - Kı- Kamaştıncı... güzelliği \'C düfen Cinci ve Kadirga meydanlarına 
dımag haline gelmişti. Bu h .kıman larda Ziya Gökalp'ın yazıp söyledigi zılelma. 4 - Altın ışık. 5 - Tiırkc;ü- san'atın tam mfınasile ya.. düştU. İki köhne beşik sohncak, bir 
Zı'ya Go··kalp, noksanıotz bir filozof ti- fikirleri oldukça geride bır.lktın, bir lügwün esasları. 6 - Malta m~ktupları. tt • h 'k lh kaç karada merkep, bir iki hurda a4' 

ra ıgı arı ayı ve asıl bu pi idi. hız bu1maktadır. Ben de bunlarla be- 7 - Türk medeniyeti tarihi (1 Cilt). rtı:badan baska çocuk eğlendirebilecek 
Sosyoloji sahasında bu ~tn1i memle- raberim, Fak.1t, şunu it raf etmemiz 8 - ttrrU içtima (taş basması) g _ sene Avrupada birinciliği bir şey görmedim. Dtlnkü c;ocuklutum 

ketimize ilk sokan ilk adam olmak sı .. lazım a:elir ki. bu biıyük Türk müte- İlmi içtima dini. ıo - Küı;iık Türk kazanan ve her yerde isrJr- hatırıma geldi, bucünkü çocukluCa a-
fatiylc yaptığı hizmetleri izaha ha- fekkiri yaşadığı muhit ve zamanda, o medeniyeti tarihi. cıdım. 
cet yoktur. muhitle o zamanın şartları içinde ha- Bundan başka Ziya Gökalp'ın genç la aylarca devam ettirilen Fakat, akşam arkadaşlarla matbaa-

Ziya Gökr\lp"ın bütün bu duygu ve yalindeki ileri Türk dünyasının bü- kalemler, Türk yurdu, ha1k:t doğru, emsalsiz şaheseri. da otururken öğrendim k:., bu tenha-
düşi.incc kaynaiındao ilhom alan b;r tün plinını ifşa edemezdi Ve bir mu- isi.im mecmuası, yeni mecmua, ede- !ık eski Bayram yerlerindeymi'i. Sim-

çcre yanında- yer bulmuş lü
tufdidclcri.ndenim. Tesadüfün ba zev
kini doya doya. çıkarmak için, Bayram
da atlı karıncaya binmiş bir çocuk 
gururiyle etrafımı seyrediyorum. Ar
kamda &"CDÇ sesler konuşuyorlar: 

- Avalim sosdi ! Enayi gibi baka.
caiına, moruiun yerini başkuına kap
tı:rmayaydın. 

- Bende kabWt yok, YeLıinceye 
kad~r dine:alli sekti. 

Bu derece mükemmel 11argo,, konu
ıanlar kim? kürekçilerdc Hut'fİt re 
isin tulumba tak:ımmdan mr mezu. t 
Yoksa Tophanede Zehir Alinin racon 
kahvesini! mi mensup? 
Ba,ımı çevirdim: Bobstil dediklerl 

kıyafette iki ecnç! Benim hayretle 
bakışımdan ahnmad:lar bile. Sankı 
ana dillerin' konuşuyorlarmıo gibi de
vam ettiler. 

Ziyaretine gittiiim dostuma, tram
vayda •·ıisan bilgiç., liğine ıah~t ol
duğum ~ki genci anl;lthm: 

- inzivada mısın? Dedi. Habc-in 
yok tnu? Şimdi böyle konu~mak mo
da oldu, 

- Bunda ne güzellik var? 
- Orasını bilmem. Avrupalılar bu-

na "nıaniytr". "janr' 'diyorlarmış, ıı
nemalarda cörmiiyor musun? 

Arkadaşım, beni odada biraz yalnız 
bıraktı. Vakit geçirmek için elime bir 
caıete aldım, Kapı açıldı. Bacaklarm
da baldıı-larındıın apğrya inmiı, eskl 
zuhaf plvarları şeklinde bir pr:ınta1or 
sırtında cOderlden, kollu bi- yelek; 
ıaç. b:ıt karmakarışık biri cird.i, 

- Hellol N;ısıl gidiyor? 
- Kim? 
- Sız •• 
- Şimdilik bir yere gittiiim yok .• 
Bana ''Ne acaip adam! •• der gibi 

baktı. Ondan sonra bir koltuğ:ı yer
le1tij altları demirli, kalın Jı'.öselcli 
papuçlarını, tabanlarmdaki nasırları 

.. pedikür'' e eösteren bir müşteri cibi1 

maıarun üzerine koyarak burnuma u
zatu. Başını koltuğun arkasına day·1..ı 
dı, iki elini pantalonunun ceplerine 
soktu, ıshia ba11ladr ... 

Ben, btit"un insanların hocasız, meık
aiz öğrendikleri bu tabii musiki !Je
tinden çok aı"lirlenlrim. Idıiı kestir"' 
mck itin:' 

- Zatı fi..liniz beyin akrabastndarı
mııınz? DedUn. 

Caldriı havayı bozmıyacak tekllde 
bir durak yerinden istifade ederek :ki 
nefes arasına cevap verdi: 

- Oğlu ... 
- Mn, .altah 1 Tebrik ederim. 
- Neden? 
Bu makul suale cevap vermeye va ... 

kit kalmadı. Dostum salona cirdi. 
- Nasıl? Oğlumu tanıyam'ldın de.ı 

iil mi?,, Kocaman herif oldu. 
- Hakikaten öyle ... Hem de kosko

camann bir herif olmu~ 1 
Beraber çıktık. Yolda kolun.."\ gir ... 

dim: "Sana ufak bir hikiye anlata
yım! .• Dedim. J 

''Bir adamın iki oğlu varını,, B.i.r CÜ!l 
büyüğüne: 

- Oilum 1 Demiş, bir bardak ıa ver. 
Çocuk babasını t~rslemiş: 
- Bent rahatsız etme! 
Küı;ilk kardeşi babasına dönmüş: 
- Babacığ:ım, demiş:. Ağaheyimirı 

ne l!net olduiunu evveLdenbcri bildi
ğin halde yine ondan ~u istersin. Kalk. 
liem kendin jç; hem bir bardak da 
bana verJ 

alcl::ıcaip oyun aletleri, çocuk muhay4' 
yilesini doldurabilecek ne garip oyun4' 
cakl;ır varmış. Hatta bizim foto ra
portörü Hılmi, resim almaya gittigi 
zaman, ocuklufunu hatırlamış, kendini 
tutamamış. bunlardan bir tanesine bi
nip fotoğrafını aldırmak &:L-abetinı 
bile cöıtermiş, 

Hant, Hi.lminin bu çocukllşma!ın:ı 
özenmedjm de&:il. Doğrusu Ba.yramr1.a 
yasını batını almıf, alıtlaşınıt olm.ık 
insana hiç de iyi a;elnUyor •. Çoluk ('·)~ 
cuk maku1.it hudutlannr aşıp atıbildi
iine eylertirken, biz hazin h:ız:n ba
kıyor: 

- Sağ olana her giin Bayram ... 
Te!eliisı ile kcnd!mi~i avutuyoru:ı. de kuvvetli şair tarafı vardı. Yazdığı V<tzaa rejimi olan Osmanlı saltanatı biyat fakültesi mecmuası, milli teteb- o p E R E T dı yeni Bayram yerleri peyd:Jhlanmış 

şiirler hcil.i bir çoklarımızın ezberin- devrinde kendi .ideol_oJisi~in iza~tnı bi~ ı· büler mecmuası, '.~~r mecmua!Jt, ilim, ve oralarda bizim görmediğimiz ne 

edir, Hül.isa, Ziya Gökalp kendisini muvazaalı tefsır sıstemıne•baglamal. fen, felsefe tetebbuatı mecmuası, kü- :;=================;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;: tanıyanların, sihirli tesirinden kurtula- 12tırar1nda kalmıştı. Memleketimiz i- çük mecmua isimli mecmualarda bir VİLLY FORST ve 1\IARlA 
madıkları nadir yetişen milli bir in- çin, m:lli irfanımız için en büyük bet- çok yaııları; Peyman, Dicle, ŞUrayı 
sandı. bnhtlık, o emsal!'fz 11visionnalre" in Ümmet, Rumeli, Akşam, Yenigün Hl

SAiD KESLER 

emsalsiz bir ''icra"' ve ''tatbik., adamt kiıniyeti milliye. Tanin, Turan' Do-
Y akzıp Kadri'ye göre olan Atatürk dtvrine erişememesi ve nanma, Yeni Türkiye, Cümhuriyet ve 

Tıı.n1nmıt tdip Y1.kup K1.dri liy1. G61ulp'i b~ rı;ıuht,eşemddevrin eşiğinde &Onüp 
1 

La PensCe Turque gazetelerinde mü 

HOLST'un emsalsiz muaz

zam şaheserini görmeğe 
hazır olunuz 

~-----' 

Önümüzdeki Salı Akşamından İtibaren 

SÜMER ve TAKSİM 
sinemalarında birden: 

töyle •nlat•:vor~ gıtm.ş 0 ması. ır... 

1 

teaddit mak3leleri çıkmıştır. 

=,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~='*' Bütün 

N UMARA L 1 ODA , M U J D E Geçen Sene Rağbet Rekorla:~ ı 
İstanbul halkının sabtrsıtlıkl,ı bekled · 
Mifyonlara mal olmuş, Dunyanın 

en muazzam filmı 

::ı YAZAN €.d '.Clr W.allace Kıran Arabacının Kızı Filminin Unutulmaz Yıldızı \'İCTOR HÜGO'nun meshur \'C Ölmez Romanı . -
:rerr Logge b· 

8.11 ben Jc;Jn hu u- ISl:'{ çaldı "D0ğru-
nuzn B ta1 .1rın h. · . . • 1 u Pek nev· ı ıç bılmıyor-

b~ -n ste böyl.. ıcat bi :- mantar 
o,ş·· 'Y.p · 

site uruz, Yarısı ;:;; ~CaCıı:. Parahırı 
AsıJ. rs~n hepsini aı "~· Y<.rı~ı benim. 

cnırn isted .. "• ana vız gelir 
§lıu Yer ı .. ırn " . K . 

d, e tarpa'ak ı.·U. rzın ba-
ye ır B ·... srn rı . 
dan • llrrı;unu '.V'e- • • na plc;lık 

O!lldiğlııı bu~ · 0 Sürt. Anasm
ceyc kart<ı!" Unut~ nundan ıa-1.ir, ölün
cm ıc~ını tıl:ara a ~n. İçimdeki hın
zcmborek lçJ:receti~trn. Petere zehir 

- Aına baba -
de'ffin1!e, Vaat nı:ı ~n1;1la'ya vaadet-

Simdi "aad· · Ne halt \'aa
mı? Seı büyUk bl ~· ~aadin srrası 
tı.yorsun, Yoksa bt; A ınl görmek is
mıyeU açnııya lnı ka~z kadınlar ce-

- E Gray~ ış.ıyorsun? 
- DcdLt a. 

Onu bana bırak! 
vn 

Fmanucıı lldip fkJ 
İri yarı ıeyJerdi lJ· Bd<'lrnmı buldu 
1 d . ırisi G · 
ı · ne en tanıyordu. 

0 
rayı hapis

nlara· 
- Üı""ay fltnrti evded· · 

rlcn yava olarak Yr.ı ır. Cok gec,-ıe
llat"111 Rr" mda l'l"~ Yoldan Ytıhut tar-
k k • ço •kt r o ma ımın iç rı k 1 · . nu ya-
ıuruz ya., Ol"u geb 0 :.Ydır. ı\nhyor
bertcn.:c cnı ;..He ~orteeeksiı: ı. Ge--

hU ·acak, dü -o-

necek hali kalmaması ltızım. Onu ~
~ıkta başknlarınııı önünde vurmak 
lflzım gelirföe bile vurunuz! YClnnıda 
birisi varsa bile. tepesine iı11niz. He
rifi burada tepeliycmC'ZSrniz arkasın
dan varınız, Nerede yakalarsanız, o
rada beceriniz. ı\nlıyorsunuz ya'? 

A7.rr çencH iri kıyımların iki!l de: 
"H:ı.y hay!,. diy€' has snlladılar. Ema
nuel evden tıkacak otonıobHlcri gö
rebilmek için, en nıüsait tel!ıkki et
tiği noktaya döndO. Aradan <:ok geç
meden evden bir otomobil c;oıkh. İ
çinde de gelinle a:üvey vnrdı, Peter 
kapıda duruyor ve otomobilin uzak
laşmasını ı:eyrediyordu. Emanuel oto
mobilin penr:eresınde görünen Jlı.1ar
nt>yin yüzüne dikkatle baktı. Kızın 
gö.derlndc korku okunuyordu. Ema
nuel sevincinden az kalsın küçük di
lini yutacaktı, elini uğuşturuyorctu. 
İlk otomobili takiben bir ikinci o
tomobil de fırladı, İçindekiler misa
firlerdendi. Biraz SQnra yalnt7. ola
rak Johnny kapıdan çıktı. Emanu
elin iri kıynnlıları hemen pc-şine 
diJşttiler. T·1rl;ıların tt!'nha bir yerine 
gelince!' ndımlnrmı sıkla~hrarak ardın
o:i..ırı )·eti~tilcr. Onu ı~apl!haııcde tanı
yan· 

'flapi lıanrnin icinc tötiln kaı;-ırdı
gıı ıı g dip s ıyoı hyan sc:ı değil mi-

• 

Tefrika No. 23 H i L D E K R A H L 'ın NOTR DAM' ın KANBURU 

sin ılcak~.. diye bagır ra elinrteki ikinci ve en yeni Ş A H E S E R t (l'fotrc • Dame de Paris) 
koca sopayı havaya k<ılrhrdı . .ı\.rkad;ı- I Senenin Şaheserini takdlm 0deccktlr. 

şı da Kendi sopnsiyle yardıma ko.;tu.J ı• s A B E L Baş Rolde CHARLES LAUGHTO~ 
John'un p];nde baston vardı. Bu bas- s u·. M E R 1 de T A K s 1 M 1 de tonun içinden, akşam g{ineşinde ışıl ı 

ışıl ışıldayan bir kılıc;- tı ... tı_ ~ki herif 1 1 
· ı 1 F '· t b ı · · ı Süperfilm;nde Pazartesi akşamından itibaren Orijinal Kopyası ,.e Türk~e Kopyası 

qf'rı at dı ar. n;>.l ır an,.., ını!l ya-
1 '••••n•••••••••••••••••••••••-

"'~~h~~~:~:şti.Ey f;ı~ır. bu-•"' 'VUr- [ S E S Sinemasında ı,·------l·--------------dutun• damgadır. ülunccye kadar tn- , 
şı~" diyoıdu. ohn y.ılu~a devam !'~- "11-lı.•••••••- g (i r c l e k s i n i z ı ş A R K 
ti Heriner artık c.nu kov •lrır:ııyorlor- -:••••••••••••••••••••••••••'1ıo. dı°. İstcu.yona varan .T oL.n, tre:ıe d:ıha 
epeyce vakit olduğunu anladı. Telefon Yeni DEANNA DURBİN, Holivood Bülbülü S 1 N E M A S 1 

Bu hafta 
Gorenleri h~yecan ıçiııde yaşatan .•• 
Gözlerden yaşlar taşırtan, heyecı::tlı 
bir Dram ... Bir kadın Kalbinin Hailesı. odalarının birine glrrH. İçcrdc- ttzun 1 • 

boylu konuşuyordu, Neden s •nr:l çılt- G L O R 1 A J E A N 
tığı zaman yüzi'.lnd('n asai;ıya terler 
akıyordu. Yakalığı tctdcn sırsıtdam
dı. ohn istasyonun kalrlırımnda ileri 
geri yürüdü. Emanuel'in e\rin civa
rnda bahçede veya sokakta olduj:u
nu tahmin ediyordu. İçinden -eğer 
bundan evvelki trenle gitmediyse 
mutlak bu trene gelir. Oğlu fitti ya, 
o da arkasınd<Jn gider bittabi Anca 
nerc<l~y:;e, k<ıııca d oradnıiır, itele 
işin bu kadar civcivli ı ir s<ıfhasm-

Şarkı Kralı BING GROSBY İle Beraber 

Yarattığı ve S Ü M E R Si n emasının 
Büyük bir muvaffakıyetle göstermekte olduğu 

YILDIZLAR ŞARKiSi 

Biitün Beşer İhtiraslarını Gösteren Film .... 

BALIKÇININ KARİSİ 
(Die Reise Nach Tilsitt) 

ni göstermektcdiJ 

Oynayanlar : 
Christine Sönderbaum ve Fritz Von Dongen 

d:ıy~en, oğlunu yal ız b•r:ık ı1lz o!- filminde gördiiğünüzde siz de onunla beraber Dans cdec!:'k, cınsal-·.İz ,.c Y<'J.:Ünr hir filnı 
yerleri suare İç.n günd ... .ztin tcdar1k cdınız. dıyc dıJşlınüyordl! T'ıhmlni dı tnı şarkı söyliyccck ve eğleneceksiniz... l ı H. Numaralı 

çıktı. Eman•.1elin u;ı:;.ı ·tan g lmektu ol 1 Tel: 40380 
duğımu soı·ctü. a...ı••••••B•t•ıg•i•h•ı-sa•o•t•l•<•l~-T-c•n•z•i l•ii•tl•ı -mat1i•n•e••••••' ı ..... ... _ _ _________________________ Ilı .r. 

(Devan11 var) • ,,. ~• • 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
NEVRALJi, KtRIKLn< VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESE 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuhn İsrarla ıs· t · · eyınız. 

Güzel Sanatlar Akademisi 
NeŞriyatından 

Sanat Saheserleri 
"Burhan Toprak" 

Bir.inci cildi evvelce neşredilen bu 
eı.erin ikinci cildi iki kısnn olarak 

AJ!Em ____ f Ç K t S t Z S A Z ••~mı.:ıı----~· 
• Borsa Kraetha esı 

BAHÇEKAPI 
Her Pauır saat 14 den 18 e kadar kıymetli san'atkAr Bay ve Ba

yanlardan müte~kkll (Saz Heyetini) dinlemek fırsatını kaçırmayı
nız. Kıraathanemiz içkisiz ve nezih ailelerin salonudur Tel: 22308 

tntişar etmiştir. O Ok 
Bmnci cildhı tıyatı 310 _, • rta ul Yardımcı Kitapları 
tkinci cilt birinci kısmın tlyııtı 260 1 ALMANCA DERS Ki.TABI 
tltinci cilt ikinci kısmın fiyatı 200 · 
lr.•ruştllr. Sabf Verlerl : 

eeyoi!funda Ha,et. ısıanbufda lk· Y almz başma çalışma usulleri ve temrinleri 
.. 1 1 

bal ve Unlvenılte KütOphaneferlyle 1 Yasan : T. AHSIH ABDI 
Memduh AygUn Ticarethanesi. GöKŞINGÖL 

(9253) Satrf Yeri : INKILAP Kitabevi. (Her kısmın flyab (50) Kuruıtur. 

25 - 10 - 941 

Meşhur bir clld mütchass'i'Sj':' 
nın şayanı hayret keşfi olan \\'C 

•BİOCEL'> tabir edilen kıymetli ve 
gençleştirici cild unsuru t şimdi 
(pembe renkteki) 

0

Tokalon kremi
nin . terkibinde. bulunuyor .• Onu 
her akşam yatmazda.n evvel,YSü
rünüz ve her sabah dahe. genç 

1 
uyanınız. Gündüzleri de eyaz 
renkte • <yağsız> Tokalon !kremini 
kullanınız. Clldl beyazlatır. <taze_; 
leştlrlr ve kadife gibi yumuaatır.' 

KA T?P: - Balmunoeıs Dumlupınar tehir 
J'Mf -kteblndcn 1929 ııencsindc aldrlım ıa• 
badctnamcmi lı.a7bdtim. Yenialnl alatafrm· 
da11 eall<iıüola hllnDO ~tar. 

44.Z -* Be""et ofhl Mtıı-. Mekld 

.._ ___ İstanbul Ankara . Caddesi No. 155 # 

Oksürenle.::: ~ATRAN HAKKI EKREM ! lsfaıtbul L'e~azı·m· Amirliğl 
Satı~alma K~mi~yôiniÜi·a~tclrı 
' • . ' -' .. : .• ..,,.ı--c .. ,.. :·6: .. " ;: .. 

• • . • , .... • ·" • • . • ., • !" "· .• ·.... • ': 

lstanbul Orman Müdürlüğünden 
.ı - Eskişehir orman fidanlığı Jçin asgnrl 35 metre ytlksekll~e ıı:ı

atte 40 ton su çıkarabilecek mazot ile işler saatte 10 kilovat takaUi 1 
elektrik jeneratörü ile birlikte bir tane Dizlyel tipi motör açık eksilt
me suretiyle satm alınacaktır. 

2 - Fenni. idari şartnameleri w mukavele lSmcj;>i İstanbul Or
man Müdüriyetinde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 800 liradır. 
4 - Eksiltme 8.11.941 Cumartesi günü saat ro da İstanbul Orman 

Müdüriyetinde yapılacaktır. (9342) 

, KUŞ TÜYÜND ~ 

1 
Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak hem kesenize ve hem de 1 

~::~:·":~!~.~~~!~XQ. ~~~~l~.~.~!~~~~~ ı 
,_ Ömer Balı ofilu Kuı TüyO Fabrikası. Telefon : 23027 _, 1 

Askeri . Fabrik~lar Sf!tmalnia Komisyoı:ıu İlanları 
. . . 

85 santimetre genltliiilnde ve IAclvert renkte 62000 metre bez ahnacak 
Tahmin edilen bedeli 39990 lira olan yukanda yazılı bez Askeri 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez Satınalma komisyonunca 3.11.941 
Pazartesi gOnü saat 15 de kopalı zarfln ihale edilecckUr. Şartname 2 li
radır. KaU teminat 5998 lira 50 kuruştur. Teklif mektuplarını mezkOr 
günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri. (9270) 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 
1939 - 1940 yılı ikmal imtihanında muvaffak olamadıklarından nAş! 

yurttan çıkarılıp nihart olarak tahsillerine devam eden talebelerden 
1940 - 1941 yılı imtihanlarında muvnffak olup yurda gelmeleri icap e
den yurt tolebelerlnln 31.10.1941 günü Fakültede derslere başlanacnğı ci
heile 20.10.941 gtinilnden itibaren 1,11 .941 günQne kadar yurda gelip ka
yrtlannr yenilemeleri, bu tarihten sonra geleceklerin yurda kabul edil-
miyccekleri llfın olunur. (9216) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
ı - 250 ton kok, 50 ton kriple maden körnQrO Sirkecide vagonda 

teslim edilmek ilzercsatm alınacaktır. 
2 - Evvelce yapılan iüınn talip çıkmadığından kat'! teminatı olan 

1320 lira ile 27-10-941 Pazartesi günil saat 11,30 da Yeşllk6y bava mın
taka depo Amirliği satın alma komisyonuna müracaatlan. 

3 - Evsaf almak isteyenler tatil fıiinlerl hariç her giln saat 9 dan 
17 ye kadar komisyonumuza mOracaatlan. (9295) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
1 - 5000 ı;ırt er fotini almacaktır. 
2 - Daha evvel yapılan iltına talip çikinadığından kati teminatı o

lan 6975 llrn ile beraber 27.10.941 Pazartesi günü saat 11 de Yeşllköy 
Hava Mıntnka Depo Amirliği satınalma komisyonunda bulunmaları. 

3 - Şartnamesini almak istiycnler tatil gUnlerl hariç her gün sabah 
aut 9 druı 17 ye kadar komisyonumuza mürncaa.tlıırı. (9265) 

1 

• 1 G.cw 

ltA YIP: - tanit on. obt tkinci 1Tnıf 
talebesi 105 Mo: ta kının NcTl11 Oıl!"n'ln 

mnltilr olı:ul mGdllrH!ıfllnden Z • I. TcJ. • 94ı 
ırün ve SU Mo: ile Uelı:Gdar 4 llnci.I orıa 

oluol mltdlir\l:fikıe pderilen 941 «Dnlne 
alt nalıil ilm«hllberi "" tawdlknarceal kay· 
~ buland\lf1uı4- hlitanl olauy•c•· 
t- ve 7ani..ı alm-=afıru illın ..derim. 
.,,.._, lıl-w ulıerl,...._ N...ı.l 0Q'ell 

1 ~rftk ~i 1 ---
SARIYER ASK:ERLIK 5UBE.SINDEN: 

U7 •e bu dofvmluları. muam~le7e tlbi 
baa lıimıetliler basnhlt lııtaıarma &l!nderil· 
melt tınre dofum c1bdanlarl:vıe beraber 

:Z7 I. rcfrin 941 de ıube:re müracuılan. 

enkul Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri 
~aşkatipliğinden : 

Ülllt ile smlire, Ali Nurl, Eaibe Ne!isl', Arusyak ve (Millt Emltık) 
Hazinenin şayian ve müetereken mutasarrıfı bulundukları Beyoğlu 

Pangaltı Hamam eski Fransız mezarlığı yeni (Ergenekon) Bozkurt cad
desinde~in. altında 19 No. ıu sütçil dOkkanmı müştemil 17 No ile mu

rakkam haricen kArgir c!ııhllcn ah~np olup bodrum katında~ maada 
dört kallı ve ccman Oç auta, iki koridor, !lekiz oda, her katta 'birerden 
dört heli).. her katta birerden dört mutbak bir alaturka kumalı hamam, 
lkt k&nfırlUk, bir tarasa ve etrafı duvarla muhat tahminen 28 metre 
murabbaı rnesnhal sathlycsindc blr bahçeyi ~ elektrik ve terkos ıruyu 
tesisatım havi kısmen yai'tlı boyalı olup altındaki mezkôr dUkkAnla 
blrlıltte ayda 89 lira lt:ira bedcll ı•tirmekte olan ve tamamı 9000 dokuz 
bin lira kıymeti muha:mmencslnde btr hane sQyuunun 17.alesi zımnında 
açık arttırmaya konulmuştur. 

Btı gayrl menkuliln taksimat -.e tafsnAtı dosyasmda mevcut keşif 

raporunda ve vaz'ıyed zabıt varakasında muhar;erdir. 

Birinci açık arttımuısı 18/11/941 tarihtne tesadüf eden Salı günü 
saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mahkemeleri kalem odasında 

başkı'lüp nezdinde icra olunacakttr. Arttırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde yetmiş ~ bulmadığı takdirde en son arttnıınm taahhüdil 
baki kalmak üzere on gün tem<Jit edilerek ikinci açık arttırması 28/ 
11/941 tarihine milsadlf Cuma g{lnO saat 14 den 16 ya kadar icra edi
lerek en çok arttırana kati olarnk !hale edilecektir. Birikmiş ve ihale 
gUnüne k:ıdar birikecek belediye bina vergileriyle evkaf icaresl hlsse
.:farlara, delHiliye rüsumu ile 20 senelik taviz bedeli, ihale pulu ve t.n

pu kadastro harçlnn milşteriye alt olacaktır. Arttırmaya iştirak e<lecek 
kimselerin gnyrl menkulün kıymeti muhammenesJnin yüzde yedi bu
çuğu nisbctinde pey akçesini veya milll bir bankanın bu ıılsbette te

minat mektubunu vermeleri şarttır. Arttırma bedellnln kendisine !hole 
olunan :tarafından ihale gününden itibaren verilecek mOhlet içinde 
mahkeme knsasnıa ödenmesi mccburld.ir. Ödenmediği takdirde ihale 
feshedilerek kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse ar
zctmiş olduğu bedelle nlmrya rnzı olursa ona ihale edilecek ve o da 
razı olmaz veya bulunmazsa, hemen yedi giln müddetle 11rttırmoya çı

kanlacaktır. Yapılacak ilfın alAkadarlara tebliğ edilmlyccekUr. Miıuı

yede sonunda en çok arttırnna ihale edilecek ve her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale arasındaki farktan ve zarardan mcsul tutu
lacaktır. ihale farkı ve geçen günlerin yüzde beş,Jaizi ayrra hükme ha
cet kalmaksızın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer a
ifıkadarlarııı gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle Cnlz ve mas
rafa vesaireye daiı olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle ilfın gi.ınlınün 

terdasmdan itibaren on beş gQn iı;inde satlŞ memuru olan mahkeme 

D.e~f~t'Qern,iryolJ~t -ve"li~~n!ah ~işletme ·idaresi 'ı lan ıarl 
Aşağıda miktar, muhammen bedel, teminat miktarı ile istihsal ma

halli gösterilmiş olan 1 kalem taş kapalı zarf usuliyle satın ahnacaktır, 
Münakasa 3.11.941 Pazartesi giinil saat 11 de Sirkecide 9 işletme 

binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin teminat 
ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarflarını ayni gün saat 10 
na kadar komslyona vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak komısyondan verilmektedir. (9188) 
Ocak Miktarı Muhammen bedel Teminat 

Sırt köy 8500 23375 

Devlet Limanları işletme 

Umum Müdürlüğünden 

1753,13 L. 

Atölye ihtiyacı için dört metre boyunda 20 ilfı 30 santim genişljği 
ve 5 santim kalınlığında 340 metre mikabı birinci mal beyaz fabrika 
kala.<ıı kapalı zart usu!lyle satm ulınacnktır. 

Muhammen bedeli yirmi iki bin dört yilz kırk lira ve muvakkat te
minatı 1683 liradır. 

İhale 31.10.9H tarihine rastlıyan Cnmn günü saat on beşte Galata 
rıhtımındaki Umum Mildiirlilk binasında t<>plıı.nacak Satmalma komis
yonunda yapılacaktır. Teklif mektuplnrmm bildirilen vakitten · en geç 
bir saat evveline kadar komisyon reL<Uiğine tevdi olunması ltızımdır. 
Şartname her gün sözü geten komisyonda gorülcbillr. (9175) 

Tramvay ve Tünel 

Müdürlüğünden 

lstanbul Elektrik, 

işletmeleri Umum 
1 - Keşif bedeli 14848,54 lira tutan Büyiikderede, Aksarayda ve 

Kadıköy Bahariyede 3 adet muhavvile merkezi i~ası işi açık eksilt
me usuliı ile ihale edilec-cktir. 

2 - Eksiltme 1/11/1941 Cumartesi günü, saat 10 da Metro hanı
nın 5 inci katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1113,64 liradır . 
4 - İ!lteklilerin parasız olarak verilmekte olan şartnameleri Leva

zımdan almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilfın 
edilen giln ve saatte komisyond:ı hazır bulunmaları. (9323) 

Gaziantepte 

Pehlivan Güreşleri 
29 Teşrinievvel Cümhurlyet Bayramında Gazlantepte BüyQk Penn

van güreşleri yapılacaktır. Kazannaczıkl.ıra 100 - 150 - 225 lira milkfı
rat verilecektir. Ayrıca baş ve ortaya çıkıp da galip gelemiyen iki pehli
vana da ellişer liraya kadar tazminotverilecektır. 

,, 

Mersin Liman 
inhisarı Türk Anonim 

İşleri 
Şirketi 

Umum Müdürlüğünden 
Şirketimiz romorkörlerlnde maaşlı iki çarhçılık münhaldlr. Talip o

lanlıınn her türlü vesika ve bon servisleriyle Ş!r.ketimiz Umum Mü
'l\rliH!llııP mOr:ır:ıııtl:ır• il!m olunur 

~De'iiiz~ 'Levazim Satınahna Komisyonu İlanları · 
• ~ .. ·--;_ " • • p • ' • ,, • ' 

l - 'l'ahmın edllen mt:cmuu bedeli (11650) lira olan (50) ton kurıJ 

rasulyenin 27/1. Teşrin/941 Pazartesi günü saat 14 de kapalı zarfla ek· 
slltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (873) lira (7ô) kuruş olup şartnamesi her gün pa-
rasız olarak komisyondan alınabilir. 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kan 
una uygun olarak hazırlryacakları kapalı tekl+f mektuplarını hnvi kapalı 
zar!larmı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımp:ı
şada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8949) 

""""""' Kalorifer memuru alınacak .. 
Kosnnpasad<>kl Deniz Hastahanesi knloriCcr! için 120 Ura ücretli bir 

kalorifer memuru alınacaktır. Taliplerin en kısa bir z .. manda Ankaradn 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Miıstcşarlığma fstanbulda Deniz Komu-

ı tanlığın:ı müracaatları. (7733 - 0235) 

başkfıtiblne bildirmeleri lAzımdır, Aksi takdirde hakları tapu !ılcillc

riyle sabit olmadıkça satış bedelinin pa;rlaşmasmdan hariç bırakıla

caldardır. MOzayedeye iştirak edenlerin bUtfüı 6era!U kabul etmiı; ve 

evvelden öğrenmiş ve bilerek gayri menkule talip bulunmus oldukları 

addedllerek sonradan itlrazlnn mes:nu olamryacağından, sat~ gilnUn
den evvel gayri menkulü gezip görmeleri ve fazla mal!ımat almak ls
tiycnlcrin 941/23 No. ile mahkeme bıışkAtipliğine müracaat etmeleri i-

•·l-fın_o_lun-ur_. -----------<7-56-6)---• ı fYenİ Mü~!.e!!.o~~;~~~ı~ Sanala ~ 
Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünden · 

AkyaZl a.skerl kereste fabrikasmdan Adapazrı istasyonuna nakledi
lecek dört bin metre küp her cins kereste ve kütük açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 3/2 el teşrin 941 Pazartesi günü saat on dörtte Adapaza
nnda park karşısında fabrikanın yollama dairesinde yapılacaktır. 

Nakledilecek kerestelerin beher metre kilpilnfin muhammen bedeli 
iki yilz doksan bir kuruş yirmi beş santimdir. Muvakkat teminatı sekiz 
yüz otuz yedi lira yetmiş beş santimdir. 

İstekliler Ticaret Odasının vcslkalariyle muayyen günde saat on 
dörde kadar komisyona ve şar\ılamesini görmek istiyenlerin fabrika 
müdürlüğüne müracaatlnn. (9211) 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum ... 

Fi atı 50 Kuruş-

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Nesrt"lat 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

İki milyon adet buz mıhı alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 27-10-941 
Pazartesi güni.1 sa::t 14 tc Tophanede 
tst. Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Nümtmesi komis
yonda görillür. İsteklilerin teklif e
decekleri fiyat fizerindcn ilk tcminat
larlyle belli saatte komisyona gelme
leri. (301-9150) -300,000 büyük ve 300,000 küçük 
elbise kopçası alınacaktır. Pazarlıkla 

'eksiltmesi 31/10/941 Cuma günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. Nü
munesi komisyonda görülür. Taliple
rin teklif edecekleri fiyat üzerinden 
kaU tcminatlariyle belli vakitte ko
misyona gelmeleri. (313 - 9226) -15 ton nohut alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 27/10/441 Pazartesi 
gUnü saat 14.30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nilmunesi koml~ondıı 
görillOr. İsteklilerin teklif ~ecekl ri 
fiyat üzerinden kati teminntlariyle 
belli vakitte komfsvona gelme ert. 

(314 - 9280) -Adet 

1000 Soba borusu 
150 Alaturka dirse1 
300 Alafranga dlrseı.. 
Yukarıda yazılı boru ve dirsekler 

pa1.arlıkla satın almacaktır. İhnlesi 
27 /10194 ı Pazartesi günü saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği s:ıtm al
ma komtsyonunda yapılacakttr. Boru 
ve dirsekler siy:ıh veya galvanizli 
saçtan olabilir. İsteklilerin nilmune 
ve temlnatlariyle belli saatte komis-
yona gelmeleri. <316 - 9282) -20 ton kuru fasulye alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 27 /10/941 Pa
zartesi ı:rlinO saat 14,15 de Tophane
de Lv, Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. NOmunesi komis
yonda g6rlililr. İsteklilerin teklif e
decekleri fiyat üzerinden katı tcml
natıariyle belll saatte komisyona gel-
meleri. (315 - 9281) -Beher kilosuna 400 kuruş tahmin 
edilen 30 ton kadar sarı ı:abunlu kö
sele alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 3/11/941 Pazartesi g{lnft sant 
14,30 da Tophanede İst. Lv Amirliği 
!latın alma komisyonunda yapılacak
tır. İsteklilerin teklif edecekleri 
miktar Uz.erinden kati temlnatlariyle 
belli vakJtte komisyona gelmeleri. 

(317 9283) -Miktarı Tutan 
CINsl Kilo Lira 

---
Ispanak 73,000 0,950 
Lahana 61,00C 6,100 
Prasa ·" 

62,000 6,200 
Havuç 12,500 1,500 
Kereviz. ıı.soc 1,770 
Kornabah:ı.r 17.000 "3,400 
Maydanoz demet 16,500 330 

30,250 
Yukarıda yaz.ılı sı>lizeleı pazarlıkla 

ııatın nlmacaktır. İhalesi 3/11/941 
ıt{inil saat 14 ele Tophanede tst. Lv. 
Am!rliff satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
30,250 llra ilk teminatı 2268 lira 75 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görfllfir. İsteklilerin belli vakitte ko• 
misyona gelmeleri. (318 - 9284) -Beher kilosuna 48 kuruş tahmin ~ 
dilen 15 ton plrlnı; alınacaktır. Parcır• 
lıkla eksiltmesi 27 .10.941 Pazartesi 
ı?ünil saat 14 te Tophanede Levazııtı 
Amirliği Satmalma komisyonundıı 
yapılacaktır. Kat'i teminatı 1080 U• 
radır. Nümunesi komisyonda gör0" 
lür. (9315) ,,,,.. 

Beher kilosuna 168 kuruş 80 san" 
tim fiyat tahmin edilen 12,000 JdlO 
pamuk çorap ipliği alınacaktır. pıı• 
zarlıkla eksiltmesi 3/11/941 Pazar• 
tesi günil saat 15 de Tophanede tst. 
1'..v. Amirliği satın alma komjsyonull" 
da yapılacaktır, İlk teminatı 1519 Ji• 
ra 20 kuruştur. Nümuncsi komisyo~· 
dn gör010r. İsteklilerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (321 - 9356) 


