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Tefrika No. 57 

Napoleon, Mütareke Müddetinin Sonunda 
Kainpederinden Bir Hanı Harp Namesi Aldı 

• • • lzmıtte Bır Yllan 
Bir Kadını 
Zehirledi 
Kadın Yılanla On Beş 
Dakika Mücadele ~tti 

'Şimdi daha iyi anlıyorum: Ben,, daha çok şeylec istemeye teşvik edi- t . ç b kl k" .. d 
bır Avusturya Arş :düşesıyle evlen - yorlar. Çünkü onlar, fırsatın tamamen hl z~ıt ~~AN) -;

0 
u u du o~u~ e 

mekle, çok buyuk bir ahmaklık yaP- kendi ellenndc bulundufundan emin- m e u unan yaım a 
1 
a ı~e 

mışım. Ben, bu izdivacı yaparak, hal d.ırler. Neticede ise Napoleon müta- geçen sabah. erkendeı_ı bahçeye nmıı 
ıle maziyi, yini, Got ık hurafelerle reke müddetinin hitamında kayın pe- ve P_?Zara götürmek üzere fasulye top 
ke dı asrımın mUer.seselerıni birbiri- derinden bır ilanı harp names: alıyor. lamaga b~$la~ıı~~· b' le 1 .. 
ne baglamak istedim. Bu hatamın bü- Şuphe yok ki o anda, Napoleon, or- Bu es~~ 1 yu ır ~ra [1 an çok 
yuklucunu bugun dah:ı iyı anlıyorum. dusunu haıırhyabilmiş değildi. Ren reklendl".~ ye_rden ?k glbı ı~lıyara 
l m 1, bu h'lt:ı, benim tal}tınıa prensleri ona, şayanı emniyet görün- kadının uzerıne hücum etmiştır, Ka
bıle mal olacaktır Fakat ben dunya-ı muyorlardı Buna rağmen Napoleon dınla yılan arasında 15 dakika devam 
y da o tahtın h~rabelc;i altına go- Ağustos so~undn harbi Dr~st clvarın:' dedendbob~uşmad' 01~.uı.bkadm ~eryat e-

t d k d - ı k b' f e e e ıtap uımuı una ra .. men yı-me e ım .. a azan ıgı par a ır za erle açı- k 1 i ' k i 
Bu muth'ı aözlerinden de belli ki, yor. Fakat bu zaferi kazanışının ü- landafnf kurtul ma a vde onb~ akc;ırma at 

N 1 t kı k b 1 Ü Ü 1.i • lik · k muva a o muesa a, ır aç saa apo con ıp , tamır a u etmez ç ne gunu, ta sız onun yıne arııı- ldıi hi 1 t ı · 1 ··ı .. 
b r hata i$lediğini bilen buyuk bir o- sına d:killyor: Çunkü tam yendifi s~nra, • ı ze r n es rıy e 0 muı-
)'Uncu gıbl partiyi her ne pahasına o- düşmanı kovalayıp da darmadağınık tur, 
lursa olsun kazanmak hususunda anut edeceği o anda, ôyle şiddetli mide san- POLiSTE: 
davranıyor. cılarma tutuluyor ki, kendisini zehir-
İmparator Meternihe huzurundan lenmiı sanıyor. Ve bu zanla o sancı

pkması içın musaade ederken, sesini lar içinde bir karar vermek mecalini 
yıne yumuşatmıı ve elini kapının tok- bulamıyor. llerliyeceiine ıeri çek:li
mağına koyarak Metcrnihe: 110'm:t e- yor. Ve bu hata neticesinde, koca bir 
der m ki tekrar goruşuruz ı., demiş, kolorduyu tamamen kaybediyor. Sa-

Meternih ona ıu cevabı vermiı: dık arkadaıı Daru'nun iddluma göre, 
"- Emir buyurursanız goruşuruz 1813 felaketini bu hata hazırlıyor! 

Sır, Fakat benim vazifemin hedef ve Moro ise, nefret ettiği lmparatora 
ıayes ne varacafıma ümidim yok!., karşı gircliii ilk harpte ölilyor. İm-

Napoleon onun omuzuna vurmuş ve parator bunu duyunca: 
t ave etmış: "- Madem k! Moro öldıi, harp ta-

"- O halde, demle, bll:yor musu
nuz varacafımız netice nedir? Siz bana 
it şı harp etmlyeceksiniz 1,. 

Üç ıun süren bu müzakerelerden 
sonra, Metemih avdet etmek istiyor. 
Fakat imparator, miızakeratı kat'i o
larak ink.itaa ufratmaktan korkuyor. 
Onu yeniden huzuruna çafırtıyor ve 
b r sabah erkenden bahçede kabul e
derek: 
"- Acaba, diyor, sir: ıücencllrecek 

bir hareket yaptım mı?., 

lii bana gülecek demektir!., diyor. 
Halbuki Napoleonun diier ordusu, 

Katzbııh üzerinde, Bliıher tarafından 
mağlllp ediliyor. O ıaman Napoleon, 
Generallığı bırakıp, yeniden diplo
matlığını takınıyor, ve düşmanlarının 
aralarını nasıl bozabileceilni diııünü
yor. Ve maksadına erişmek için Bo
hemyayı Avusturya lehine h:maye et
meye, Prusyalıları Sile:ı:yndan çekip 
çıkarmaya ve Bertin üzerine yürümeye 
karar veriyor. 

Otomobil Üç Bir 
Çocuğu Çiğnedi 

Dün saat 12 de Sirkecide Mehmet 
Murat sokağında otomobil tamirha -
nesi sahlbi Dursun Yolagelmez, tamir 
ettiği 2475 numaralı otomobili tecrü
be ederken frenleri tutmamıı ve bü
tün hn:iyle yol alarak ileride da
ran 1813 numaralı yük arabasına 

çarpmıştır. Müsademenin ıiddetinden 
araba parçalanmııtır. Otomobil ba
na rağmen durmamııı ve sokakta oy
namakta olan çocuklara da çarparak 
bunlardan bir kaçını yaralamıştır. 
Yralananlar 5 yaıında Miıolam ile 6 
yaşında Sultana ve Yako adındaki 
çocuklardır. Bunlar derhal ltfal has
tahanesine ıönderilmlılerdir. Dunun 
Yolagelmez yakalanmııtır. 

METRESİNİ VURDU - Taksim
de Valide çeşmesi clvannda oturan 
45 yaşlarmda Fatmanm dostu Emin 
dün Fatmadan para istemiı vermeyin
ce kolundan y:ıralanmıştır. 

Orada bu ıarip aekilde baılınn ko
nu ma neticeıfnde, mütarekenin tah
d t olunması kararlaıunhyor. Praıda 
bır diier içtima yapılması takarrür e
diyor, Ve butun meselel~r muallakta 
kalıyor, Napoleon ise, kansını ıormek 
u ere, kalkıp Mayans'a ıidiyor. 

Çar: "Napoleon şahsen nerede fse, 
mucizeler orada husule geliri., ciımle
slni sbylemekte haksız değildir. Çün
kü, ordunun neresinde bir bozukluk 
olursa, Napoleon derhal oraya çağın
lıyor ve böyle olduğu için de Napo
leon cephede habire mekik dokuyor. PiYASADA: 
Fakat buna rağmen netice vahimleıi
yor, Çunku kıtalar işgal altına aldık
ları dar arazi üzerinde mevcut bulu
nan mahdut membaların hepsini tüke
tiyorlar. 

Vakıa Nlpolcon, zevceıin: "hükil
met naibesi., nasbctml~tir. Fakat mu
hi mve mahrem dosyal:ınn ona gös
terilmesini de sureti katl'yyede men
etmiştir. Bu itibarla onun müzakerat
tan bihaber bulunması mümkündür 

Eger Mari Luiz vazıyetten hab~r
dar olsaydı, o müzakerata karışab'Jir, 
sulhu elde edebilirdi. Fakat o, herşey
den bıhaber bulundufu için bunu yap
mıyor ve o 11rada aldıfı muhteşem 
hedıyelerden bahıederek ailesine aza
met satmakla oyalanıyor. 
Praıda ise herkes karıııhldı aldanı

yor. Fuıe dedikodularla efen.iıdine 
zarar venyor. Bernadot, kendisine ye
ni ve faydalı dostlar peydahlamaya 
agraıf701". İmparator, bir uzlaşmaya 
kavu mak iç'n son ıayretlerini har
carken, Çar ve Prusya Kralı, Meter
nihi daha fazla müşkülat çıkarmaya, 

(Arkaa var) 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.so Program 
7.U MUdlc (PL) 
1.4$ Habuler 
8. 00 MDzlk (P1.) 
1.30 Evin saati. 

o 
ı2'.SO Program 
ı:z.u Şarkılar 
12.45 Haberler 
u .oo Sarkılar 
13.30 MUılk (Pl.J 

o 
ııı.oo Program 
ıs.Ol Caz: orkestrası 

U.30 Fasıl sazı 
19.00 Konuıma 
u.ıs Cu orlce1tra11 
ı9.30 Haberler 
19,4$ 6arlular 
20.lS Radyg caretul 
20.45 Su: ncrlrri 
21.00 Ziraat takvimi 
21. 10 Sarkılar 
21.SO konuıma 
21 .4$ Orkestra 
22..30 Haberler 
22.45 Danı milzlfl 
2::.ss Kapanıs. 

Fiyat Komisyonu 
Yeni Binaya Ta§ındı 

laae mOdOrıaııı dunden itibaren Meydancık 
taAta Atabek hanına nakeltmiıtir. Flnt MU· 
rakabe bDrosu te•kllltı da ayni hana uıınmı· 
ya baılamıınr. Fıyat MUrakabe Komisyonu 
bugün mıntak& ticaret mOdOrluğilnde ıon top. 
lanusını yapacak ve bundan sonra la!ie MQ
dCirlOf\i ulonunda toplanulınnı devam ede • 
ccktir. Yeni kadro .:elince ı., .. mOdDrlOIUnUn 
bir muavini ve bir de fiyat mOrakabe muavini 
vazife görecektir. Fiyat MCCrakabe Bürosunun 
UıkOdarda actıfı ,ube Oç memurla faaliyete 
ıı:ecmlıtlr. Oksijenli ıu. lıaıer epynirl, et, k&
mOr, muliaınba cllhı, fuulya ıı:ıbl maddeleri 
narhtan fadaya utan dört unarıa iki dilk· 
klncı hakkınca takibata baılanmıııır. 

XACilT TOPJ,UYORLARMIŞ - Buı Jıl. 
fıtçılarla kırtasiyecilerin ıcnnaye blrlill 71-
paralc muhtelif nevi klfttları topladıktan ha· 
bcr vedlı!\latlr1 .Fiyat MUrakabe Blilo1111 bta l1a 
el ko:vınuı. taııkıkaıa baı;lamııtır. 

ALTIN FIYATJ - Bir altın 2575 'ile bir 
cramı 353 kuruıtur. 

1 : 
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Halkın Dilekten· • İstanbul mcbuılan dün Şişli, Bcyotıu 
ve Şehremini Halkevlerinde halkın 

muhtelif meseleler eetrafındaki temennilerini dinlemi, ve not almışlardır. 
Memuslar buıün Adalarda, yarm da Şilede halkla temaslanna devam ede

ceklerdir. Yukarıdaki resim, Beyoflu Halkevlnde dün yapılan toplantıyı 
tesblt ediyor. 

Otobüs Tarifesi 
Hazırlandı 

Otomobillere iki Günde 15 Litre Yerine 
Her Gün 7 Litre Benzin Verilecek 

Iaıe müsteıarı Şefik Soyer dün sa
bah şehrimize ıeJmiıtlr, Viliyette va
li muavini Ahmet Kınık ile laıe iı
leri, bu arada benzin tahdidi meselesi 
etrafında ıörüşmiif, öileden sonra da 
belediye reis muavini LQtfi Akaoyla 
temas etmiştir. Şoförlere teknik ka
bı iki günde 15 fitre benzin verilmesi 
doiru görülmemi1ı benzin verme pom 
palarının bir litre benzin verebileceği 
ileri sürülerek Baıvekllet teblilinin 
aynen tatbiki lüzumu alakadarlara bil 
dirllmiştir. 

Emniyet 6 ıncı ııube müdürlüğü de 
dünden itibuen tahdit edilen otobüs
lerin hareket saatlerini teıbit etmis-
tir. Yeni hareket tarifesine göre; Ke
resteciler - Eyüp hattında seferlere sa 
bahleyin saat 6 dan 9,30 a, öğleden 
sonra saat 17 den 22 ye kadar de
vam edilecektir. Edimekapı - Cihan~ 
gir hattındaki otobüsler saat 7,30 - 10 
16 - 20 arasında çalışacaktır. Sirke
ciden Kocamustafapaşaya sabahleyin 
saat 7 de l>alhyacak seferler 9,45 de 
sona erecektir. Kocamustafapaşadan 
ise 6,30 da hareket eden otobüsler 
saat 9 za kadar çalqacaklardır. öt
leden sonra saat t7,20 de Kocamusta
fapaşaya baılınn seferler saat 20,30da 
sona erecektir, 'Mukabll seferler 18,15 
den 21,15 e kadar sürecektir. Sirkeci
den Ramiye ıeferler 8.30 da baılıya-

cak, 11 de bitecek, öfleden ıonra 17,15 
den 21,15 e kadar devam edecektir. 
Ramiden Sirkeciye seferler sabahleytn 
7,30 - 10, akıamları 17,45 - 21 ara-
11nda yapılacaktır. Taksim - Yıldız 
hattında ç&lılfacak 6 otobüs saat 7,20 -
10 ve 17,15 - 20 arasında yanmşar 
saat ara ile çal11acaklardır. Kadıköy -
lçerenköy hattındaki otobüsler sabah
lan Kadıköyünden 7,30 da, İçerenkö
yünden 6,50 de ilk seferlerini yapa
caklardır. Son seferler Kadıköyündt 
saat 12,35 de, İçerenköyünde 11,50 de 
yapılacaktır. Öğleden sonra Kadıkö
yünden 16,10 da başlıyan seferler 19,58 
de bitecek, İçerenköyden 15,30 da 
bqlıyan seferler ise 19,20 de sona e
recektir. 

Benzin tahdidi kararnamesi hiiküm
lerlne uymak için 6 hasta nakliye ara
bası servisten kaldınlmı,tır. Can kur
taran arabalan icabında hasta da nak
ledeceklerdir, 

Sıhhat Müdürü 
15 senedenbcrl ıehrimiz sıhhat işleri 
müdürlüifinü yapan Ati Rıza Baysan, 
hizmet müddetini doldurduğu için 
tekaüde ıevkedilmittir. Bu münasebet 
le Taksim belediye gazinosunda arka 
daşlan ve dostları tarafından bir zi 
yafet veritmiıtlr 

Sürpagopta 
Arsaların -
Fiyatları --
1 Metre Murabbaına 
150 Lira Kıvmet Kondu 

Belediye Sürpagop sahasındaki ar
saları metre murabbaı 150 liradan sa
tılığa çıkarmıetır, Şehircilik müte
hassı Prost burada yapılacak apar
tımanlar için bir plin hazırlamıştır, 

Bu plana göre; burada yalnız 18 a
partıman yapılacak ve bu apartıman
lar altı15ar katlı olacaktır. Apartı -
mantarın ön cepheleri portikli olacak. 
her iki apartıman arasında 16 metre 
uzunluğunda bahçe yapılacak, apartı -
man kapıları bu bahçelere açılacaktır 
Apartımanların denize bakan cepheleri 
de yeşil saha halinde bırakılacaktır. 

MısırçarfUJı 
Mı11rçarıısının ha!.ı haline ıetirll -

meıi için 250 bin liraya ihtiyaç ha
sıl olmu1tur, İn,aat bucUnlerde ihale 
edilecektir. Yeni yapılacak ta -
dilit ve tes"isat yeni belediye zabıtası 
talimatnamesi hükümlerine aydurula
caktır. 942 mali yılından sonra yapı
lacak dükkinlar nevilerine ıöre hal
dekl dükkanları nümune ittihaz ede -
ceklerdir. 

MAHKEMELERDE: 

Cinaveti Eyüp 
Davası 

• 
Bitff 

Eyüpte bir tavutu sebze bahçesine 
ııirdiii için Kudsi ilminde bir ıen
ci öldüren Velinin duruıması dün 
b!tm!ı, Veli Diyar 18 ıene alır hapse, 
Kuddusinin veresesine 1000 lira taz
minat ödemefe ve müebbeden Amme 
hizmetlerinden mahrumiyete mahkiim 
olmuıtur. Suç lteti olan bıçaiı sak
lıyan Velinin arkadaıı Mehmet de 3 
gun hapse mahkum edilmiştir. 

MUTEFERRIK: 

Köy Enstitülerine 3 
Bin Talebe Altnacak 
JıharU Veklletl bu ııene köy enstltOlerlne 

'enlden Oç bin olebe alıcıktır. Mevcut ens
tit O!ore hanıı:i villyetıen ne kadar talebe ıh· 
nacafı allkadarlara blldlrllmiıtir. Yapdıcak 
imtihanları o vftl;ı'ete lıabet eden talebe mlk· 
tarının Oc ml•ll namıet kabul edileceklerdir, 
Iınıihınlara cirecelılerin ilk okulu bitlnnlı ol
maıan liıımcelmektedlr. Alınacek kız. erkek 
cocukların yiyecek, ıı:iyecek ve yatacak rıyaaı 
enstitü tarafından temin olunacakttt, 

KADASTRO FAALtYETt - Fatih lıara• 
ıında Balattaki Hamaml 'Muhittin ve Samat-
7adaki Sancaktar Hayrettill mahallel~rinln 
kadastrosuna baıtanmııtır. 

Bir Tren Kazası 
İzmir, 10 (TAN) - Karşıyaka is

tasyonunda hareket halindeki trene 
binmek fstiyen Menemenli 55 ya$m
daki Abdullah yere yuvw.-lanarak te
kerleklerin arasına dOsmüş ve derhal 
ölmilştür. 

11 . 9 - 941 

Dert Dinlemek ! 
Yazan: Nacı ~actuUah 

Hiç şüphe yok ki, dün bu sütunda 
bahsini etti~m mektup, muha

tap kaldığım yegine vatandaş şikl -
yeti defildir. Bilakis şikayet ihtiva 
etmiyen bir mektuba muhatap olm:ık, 
bizlere pez az nasip olan bir nimet
tir, 
Eğer: "Hakimler mi daha çok şika

yete muhatap kalır, yoksa muharrir
ler mit,. sualine cevap teşkıl edecek 
bir istatistik yapılırsa, sanırım ki, 
matbaalara giren ş.ikiiyet mektupları

nın s ikleti mahkemelere gıren istida
larm sikletinden hayli Ustun çıkacak
tır. 

Yine hiç fiÜphe yok ki, bu ıikayct
lerin hepsi makul, hepsi haklı değil
dir. Fakat, haklı, veya haksız, aza
mi mikyasta şikayete muhatap olmak 
rekoruna sahip bulunm:ımızdan da 
bellidir ki, bizler, büyük bir vatan-
aş kalab:ılığı tarafından, fahri bıı·er 

dert ortağı sayılmaktayız. 
Bundan müşteki miyiz? Kendi he

sabıma, bu suale, bütiın samimiyetim
le: 
"- Asla! .. diyeceğim, Çünkü, baş

kalarını bilmem, foknt kendim, o mek 
tuplar sayesinde, zaman zaman özlu 
mevzular kazanmakta, zaman zaman 
belki, acı, fakat mutlaka kıymetli ha~ 
kikatler öfrenmekte, bu sayede, mem
leketin fikri, iktisadi, içtimai sıhhati
ni müsahede altında bulundurabıl -
mekte, ve zaman zaman da, mağdur 
vatandaşlara hizmetkir olabilmenin 
büyük keyfini tadabilmekteylm_ Bu
nan içindir ki, "dert ortağı., olmak
tan memnunum, 

Biliyorum ki, bu satırların okuyucu 
!arı içinde, dert d inlemekten boa -
nut olmıyanlar da vardır. Ve ıimdi 
onlar: 
·- Canım, diyorlardır, dert dinle .. 

mekten de zevk duyulur mu?., 
Fakat bence bu, münakaşası müm

kün olmıyan bir zevk meselesidir 
Görmüyor musunuz? Dert dinlemek 
şöyle dursun, aramızda, radyo dinlo
mekten bile zevk duyanlar yok mu? 
Kaldı ki, bu nliktcmden hoşlandı

larsa, dert dinlemekten onlar dn zevk 
duyuyorlar demektir: Çilnkil o niikte
nin içinde, mübarek radyomuzun çe
şitli parazitlerinden yaka silken bir 
çok vatandasların bir türlıi şifa bul
~ran derdi gizlidir. Zaten ben de. 
mute.1!1.adlyen dert dinlemenin, bize 
verdıgı bu koyu bctbinlikten müşte
kiyim: Görüyorsunuz ya? Nükteleri
mlz bile ... "dert,. 111 ... 

Ariliye - Akyazı - Gökreler 
Demiryolu 

Ankara, 10 (TAN) - Arifiye • 
Akyazı - Kökçeler arası demiryolu _ 
nun etüdü münakasaya konullDt\Etur. 

Parti Kongreleri 
COmhuriyet Halk Partisi ocak konnelert 

ı blrlnclteırin~en 25 blrlnclteırlne kadar, ııa. 
biye koncrelerı de 25 blrincite,rlndeıı ıo lklıı
elteırlne h~ar 'Ckva m edecektir. Bu sene vııı 
Ye t konıı:re11 yaıırl1DJyacafı fçln bu lı:onıı:reler
de yalnız yeni idare heyetleri seçilecek ve ... 
ki idare heyeti raporlan okunacaktır. 

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

GECE GELEN HABERLER 
Orta Şarkta 

lngiliz Kuvvetlerinin 
750.000 Kişiyi 

Bulduğu Bildiriliyor 
Ankara, 10 (Radyo g::ı.zetesl) 

I ndra radyosu bugünkü ne~iyatın
d Orta Ş r taki İngiliz kuvvetleri-

7 0,000 klşıye b b oldu unu, bu 
\ tE' Ame kadan ve d~er ycr

n her gun malzeme gelmekte 
lu d ı mnu b ldirmi tir 
• Palermo'da gemiler 

bombalandı 

Suriye Vaziyeti 
o 

Churchill, Sür'atle 
İstiklal Verileceğini 

Temin Ediyor 
Londrıı, 10 (A.A.) ..._ İngiliz :Baş

vekfll Churchill. dünkü nutk1.1nda 
Suriye hıidi t'lerinde.n de bahsetmiş 
ve bu harek:ıta bir Hur Frnnsız ta
buru ile 4 Brltanya tiımeninin !ştl
rak ettiginl söyllyerek dcrnl$tfr ki: 

"Suriyenln Nil ordusu tarafından 
l~gall Kıbrısı emniyet altına almamı
zı intaç etti. Şarkın bütun bu kısmı 

ıo (A.A.) - Orta Şarktn- dnhn memnuniyet verici bir vaziyete 
gelmiştir. Akdeniz!n şark münteha
sındakl deniz ve hnva kontrolümiiz 
fiili olmuştur. Türk dostlarımı:ı:ln do~ 
rudan doğruyn temas tesis ettik. Ve 
petrol borulariylc diicr kaynakları i
daremiz :ıltına nldık. 

Surlycde hiçhir emelimiz yoktur. 
Suriyenln hiçbır kısmında Fransız -
l,. rın yerini alm yı veya onların men 
ı tlc>rl yerıne İng li.ı menfaJtlcrıni 

bir getırmeyl arnştırmıyoruz. Şunu açık-

tzmirde Atatürk 
Müzesi Açdıyor 

1 

ı;a anbtmılıyım ki, Hur Fran n müt 
tefiklerlmizln de k bul ettiği siy<ı e
t mız Suriyenln Suriyelilere iadesi -
dır. Surıyelilcr mümkün mertebe kısa 

f mir, 10 (TAN) - Belediyemiz 
fmd n hazırlanmış olan Atatilrk 

i Ebedi Se!ın İzmlre ilk glrlş-
run yıl önfımü ol n y .. rın (bugün) 
t 11 de cıçıl caktır. Muzede Ata

n İzmlri zly reUcrlni canlandı
r n h tır lar ne, kona larında kul -
l ndı ları e ya ve bu arad:ı körfez
d dol tı !arı sandal da bulunm:ık
tadır. 

Oslo'da "Fevkalade 
Vaziyet,, İlan Edildi 

b ir zam nd. must kil hUkilmranlık 
haklarını ele nlacaklardır. Mıistakll 
Suriye hOkumctl veya Suriye hüku -
metleri teşkil etmek için harbin so
nunu b kliycmiyeceıtiz. Suriyenln 
memleket idaresinde aı lar. bir rolil 
olma ını derpiş ediyoruz. Fransanm 
Surlyede hnrpten cvvellti vazıyeU i
dame etmesi bahis mevzuu olamaz, 
Fransa hükümeti de Qı.ı vaziyetin so
na ermesi liııumunu !drfık etmişti. 
Buna mukabil şunu k bul ediyoruz 
}ti, bütUn Avrupa devletleri içinde 
Fransanın Suriyedekl v zlyett rüç -
hanlı bir vnzlyettlr ve Avrupa dev
letlerinin Surlycde niıfuz.ları olduğu 
milddetçe Frnnsanınki hepsine ta
kaddüm edecektir.,. 

Fransa • Almanya 
Sulh Müzakeresi 

Londra, 10 (A.AJ - "Reuter,. Os
lo'da Alm nlar tarnfmdan fevkaldde 
ahval il" n edild' mi hal-er veren Sta
v nger radyosu, O lo, asker ve veron 
ın n k 1 rındn ak mm yirmisinden 
s b hm b ine kad r ışık söndürme 
m cburiycti emrcdıldl ini ve komü -

ti le m rk !sUerin faalıyctının Londra, 10 (A.A.) ~ Fra~sız ka!-
na ebep go terıld g_ıni blldırml tir naklanndan bıldirl.ldlfı?e göre, Hıt-

, & • !er tarafından derpış edılm!ş olan Al-

ı • p· A Jd ~ man - Fnınsu. sulh şartları projesi 
ncır ıyasası çı 1 haJihezırda iki hükümet şefi tarafın-
r, 10 (TAN) - lncir p ya sı dım hcntiz imza edilmemiştir. Esas 

d r devam eden prensipler mukavelesi kal~e almmıs 
onra mut t mera- bulunmaktadır. Ana hatlarına naza -

ran Alsa lorcn Almanya tarafndan 
ilhak edilecek. Fransız milstemleke
lt'rinln tamamiy«tine riayet oluna -
caktır. 

IRAN'DA 
(Bıttırafı 1 incide) 

İran hükümetinin, Almanları 
memleketten ihraca pek müte -
mayil görünmemesi ilıtimaline 
karşı tednbir alınııp :llınmadı~ı 
sualine, Eden şu cevabı vermiş -
tir: 

"Bu tedbirler alınmadı,i!ı tak
dirde bunları kendimiz ittihaz et 
rnek lüzumunu teemmül ettik. 
Bu usulü ben şahsen iyi karsıb
yorum. Fakat, tcdabirin süratle 
tatbiki için İran hükumeti ncz
dir"P ıı;ra .. ..ı., hnlnnnıı'lt- • 

lran Parlamentosunda 
Ankara, 10 (Radyo gazetesi) - İ

ran ParHlmentosunun buı?ünkü :fev
kalılde toplanlısmd:ı hllkOmct namı
na söz alan Hariciye Nazın SQheyJi 
ezcümle demiştir ki: 
"Ateş kes .. emri verilince Rus ve 

İngiliz sefaretleriyle diğC'r memleket
ler bu hJldisedcn haberdar edllmlş
ll'rdi. Bu hlldiseden ilç gün sonra İn
giliz ve Rus sefirleri hükômete müş
terek blr nota vermişlerdir. Bu nota
da Almanların fı;gal ettiği makamlar 
tchlıke foşkil ettiğinden, İngiliz ve 
Rus askerlerinin bu tehUkeyl berta
raf etmek için harekete gE'ctlgi bll
dirilml'ktedir. Notada rıyni z:ımanda 
yeniden Alman tcba:ısınm f rnn top
raklarına girme~lnc müsaade edilme
mesi. mevcut mihver tebaasının mcm 
leketten çıkarılması. yt>niden bazı 
mmtakal:ınn işgal edilmesi gibi hu
suslar mevcut bulunmakta ve İı'anm 
petrol üzerindeki hakkının tanınaca

ğı kaydı ııave edilmektedir. 
Bu notalordaki kayıtların hepsi 

kabul olunmu tur. 
Rusya aynca irandan Kobyan pet

rol mıntakasının imtlya?.ını istemiş
tir, Bu mesele de ayrıcn nazarı dik
kate alınacak ve iki hQkıimet arasm
da bu hususta müzakereler yapıla -
cakhr . ., 

Suheyll'den sonra ayağa kalkan 
Başvekil Füruği Han ezcümle demiş
tir ki: 

"Son vaziyet franın gururunu ve 
franlılarm izzeti nefislerinl rencide 
etmistir. İranlıların kalblerinln yara
lı olduğunu biliyorum. İki senedir 
var kuvvetimizle ateşten uzak kal -
mıya çalıştık, sonunda bu vaziyetle 
karııılaştık. Kader böyle imiş. Şimdi 
fslmize devam edebilmemiz için siz
den itimat reyi istiyorum, verirseniz 
bu şekildeki mesaimize devam edece
ğim, aksi halde çekileceğiz .. , 

Parldmcnto hUktimcte ekseriyeUe 
itimat beyan etmiştir_ 

lran kıtaları çekiliyor 
Tahran, 10 (A.A.) .- İrana tahmil 

edilen şartlar mucibince İran kıtala
nnın. Rumlye göluniln cenubunda bir 
noktadan başlıyan bir hııttm cenu -
bundan itibaren Tahran ve Şay'm 
şarkında k~in Gazvln ve Semnan'dan 
ve Kanakin, Kerman~ah, Hürreına-

Japonya ile Amerika 
Arasında 

'6;:uıl't:a,.,tt • ._ ... ta•• 

Anl(lfma imza edilmi§! 
Şanghay 10 (A.A.) - Burava 

~elen ve halen teyit edilemiyen 
haberlere göre, Japonya ile Bir
leşik Amerika arasında bu sabah 
bir anlaşma imza edilmiştir, 

Bu haberlere nazaran Japonya, 
Büyük Britanya ile de ayni ma
hiyette bir anlaşma yapmağı der 
pic evl4'mektedir 
Hariciye nazırının sözleri 
Vnşington, 10 (A. A ) - Matbuat 

konfernn.smda Cordcll Hull, Ameri
ka - Japonya arasındaki müzakere
lerde herhangi bir uzlaşmaya varıl
dığı hakkında hiçbir maltJmau bu
lunmadıi!mı söylemlşitr. Ve halihazır
da Japon .. Amerikan •vaziyetinde 
yeni bir şey mevcut olmadığmı ilave 
eylemiştir. 

Şanghag'da ticaret 
Şanghay, 10 (A, A.) - BUytik bir 

liman olan Şailghaym ticareti İngil
tere \'e Amerika tarafından Japon 
matlübatınm bloke edilmesi üzerine 
ve son zamanlarda tatbik edilen muh 
telif takyidat dolayısiylc biıyilk r.a -
rarlara uğramıştır, 

Bu limıından transit yoliyle geçen 
iptidai maddelerin kıymeti umumi
yetle 12 milyon dolara baliğ olmakta 
ldi, Bu mlktar şimdi 6 milyona in
miştir, İıhal edilen madde stoklnrı 
silratle tilkenmektedir. Yünlü men
sucat, çuval ve ayakkabı fiyatları 

mühim miktnrda artmaktadır. Buh
ran borsaya da sirayet etmektedir. 
Birçok simsarlar ecnebi kıymetler fi
zcrinden muamele yapamadıkları i
çin mü,,kiil bir vaziyette kalmı~lnrdır. 

Mühim Bir Gemi Kafilesi 
İngiltereye Vardı 

Londra, 10 (A.A.) - Harbin blda
yetindenbcri şimdiye kadar mlslJ gö
rülmemiş olan büyük bir gemi kafi
lesi Atlas Okyanusunu ~eçmlş ve Bri
tanya Umanlarmdan birine vasıl ola
rak bütün hamulesinl boşalttıktan 
sonra dağılmıştır. Milrettebattan, ti
caret gemilerinden ve himaye ciizll
lamlarmdan hlçblrlnde tek zayiat 
yoktur. 

bat, Dlzful, Mescidi Süleyman, Haf
takmel ve Benderdlllm'dan geçen bir 
hatta kadar geri çekilmeleri Uzım 
gelmektedir. 

* Simla, 10 (A.A.) - Hint orduları 
başkumandanı General Sir Archlbald 
Wavel'in yakında GenM"al Quinan'm 
Iraktaki umumi kararıarunı ziyaret 
ettiği, keza Basraya, Abadana ve 
Orh'>'nz'a ziyarette bulunduju resmen 
haber verllmektedlr. 

ATLANTIK'TE Sovyet Tebliği 
(Baıtırafı 1 incide) (8qtal'8fı 1 incide) 

ve "Greer., torpido muhribine Yedi eylul günü, Sovyet tank-
karşı yapıian hücumun Amerika lan, 100 tank ve zırhlı otomo -
siyasetinde değişikliklere scbe - bil, 82 top, 300 siper havan topu , 
biyet vereceği tahmin olunmak- 560 kamyon ve otomobil, 225 
tadır. motosiklet, 16 telsiz postası, üç 

"Sessa,, hadisesi, diğer iki ha- süvari bölüğü tahrip etmişler ve 
diseden çok daha mühim adde - yedi bin kicıi telef P.tmic:lerdir. 
dilmektedir. Sessa'nın İzlandaya 'Dağıtılan Alman fırkası 
ye İzlandı_ı: ~ükumetine yiyec!k Moskova ıo (AA) _ Tass a-
ıçecek got~nnekte bul.und~g.u jansı merkez cephesinde Mareşal 
ve ham~enın İzla!1dadakı İngılız ı Timoçenko kuvvetlerinın yaptığı 
v~ Amerıkan Ş.arnızoJ?l~rının de • j ikinci mukabil taarruzlar netice
gıl İzlanda hüklımet1nın olduğu sinde inhizama uğratılan ve par-
muhakkaktır. çalnnan Alman rnotörlü tıümeni-

Roosevell'in nutku nin 29 uncu Alman tümei oldu
ğunu bildirmektedir. 

Vaıinaton 10 (A.A.) - Müteaddit * 
müıahitledn zannına göre, Roosevclt, M k 10 (A A ) Kızılyıldız 
pcrıembe günkü nutkunda Birleşik os ova, . . -
Amerikanın na:ıizme karşı olan müca- 1 g_azetesi muhabiri, ~lrnan ku~etıe: 
delede, ıimdi iktisadi ve sınai kuvve- rınln merkez cephesınde nehr~n berı 
tJnl sarfetınekte olduğunu söyliye _ tarafına atılmış olduklarını blldirmek-
cek ve Almanyanın, Amerika ıemile- tedir. . 
rine tecavüz etmek suretiyle BlrlefJc Dört bin Alman asken boğulmuş, 
Amerikaya kartı fillen askeri hareklt 238 muharebe arabası ve 50 tayyare 
yapmakta olduğu meselesinin tetkiki tahrip edilmiştir. •• •• 
zamanı gelip gelmeclifi sualini orta- M oskovaya akın teıebbusu 
ya atacaktır. 

Berlin, Roosevelt'i ithnm 
e.digor 

Berlin 10 (A.A.) - "Diplomatische 
Und Potltisches Korrespendentz,. ga
zetesi, Amerikan "Greer,. destroyer.i 
hadisesi hakkında tunları yazmakta
dır. 

"Amerikan makamları, Birleşik A
merika Devletinde bir müddettenberi 
hüküm sürmekte olan hoıınutsuzluğun 
artmıı olduiunu anlayınca, biraz za
yıflamıı olan harp hnleti ruhiyesini 
canlandırmak lüzumunu h!ssetrniı;ler
dir, 

Roosevelt, bu sefer de yine hadi
seleri tahrif etmek usuliıne sadık kal
mıııtır. Zira, Roosevelt, pek iyi bi
lir ki, Amerika milleti, bir Alman de
nizaltısının sebepsiz olarak taarruza 
uiramııı olduğunu öfrenecek olursa 
Rooıevelt, Amerikan milletini harbe 
ıürükleyemiyecektir. Hadiseleri tah
rif etmek Roosevelt için artık vaz
geçmlyeceği bir itiyat haline gelmiı
tir. Amerikan milletine, tutamıya
cnfı nice vaitlerde bulunmu, ve da
hili ıiyaset bakımından nice ası111z 
haberler yt1ymıştır. 

Roosevelt'in intihap edilmeden ev
vel ıulhü mümkün oldufu kadar ko
ruyacaiına dair vermiı olduiu söz 
ile timdi tam aksini yapmak için sar
fettiii gayretler bir tezat te~kil et
mektedir. Da.ima ekterrür emekte o
lan bu asılsız haberlerin yardımı ile 
dir ki Roosevelt, harbe biraz daha 
yaltlaımafa utraııyor. Roosevelt, ca 
ycaine eriıebUmek için, hakikati tah
rif etmek ve milletin menfaati hila
fına da olsa onun gafletinden istifa
de etmek ıibi vasıtalardan çekinme
mektedir,,, 

Londra 10 (A,A.) - Moskova rad
yosu bildiriyor: Sah ak,amı, küçük 
bir Alman tayyare grupu Moskova 
iızerlnde bir taarruz teıebbüsünde bu 
lunmuşlardır. 

Bu tayyareler, hava dafi toplarlyle 
gece avcı tayyareleri tarafından dağı
tılmışlardır. 

Bir Alman tayyaresi, ıehir civann
da düılirülmüştür. 

Merkez cepheıinde taarrııı 
deva11) ediyor 

Moskova 10 (A.A.) - Sovyet hü
kümetinin sözcüsü Lozovski, Yelnia 
muzafferiyeti üzerine, Timoçenkonun, 
merkez cephesinde taarruz hareke
tine devam ettiilni, aah ıünü akşa
mı aoylemlştir. Sözcü Sulesselburc
un zaptedildiğine dair olan Alman 
iddiası hakkında hiç bir ma16matı ol
madığını ilave etmiş, ve Almanlar, 
muvaffakıyetlerint da.ima on misli 
mübalifalı ıösterirler, maifUlbiyetle
rini o nisbette ualtırlar, demiıtir. 

Lozovsld, Smolensk'in cenubu '8r
kisindeki Rus muvaffak~tlerini an -
!atacak ıu sözleri ıöyleniıtir! 

"On Alman fırkasının ezilmesi sil
zel bir muvaffalnyettlr, Bu, mevzii 
muvaffakıyetten daha fazla bir ıey
dir, Ve cephenin dlier kıaımlannda 
akisler yapacaktır. Hiç bir tarafta ls
tiluar yoktur. Her tarafta, harp tari
hinin asla kaydetmediii bir nlsbet da
hilinde muharebeler devım ediyor.,. 

Lozovsld, ıiddetli ıofuklarm baı -
lanııcma dair olarak yabanc.ı mem
leketlerde ileri sürülen mütaleaları 
mevzuubahsederek, havanın Sovyet 
ordusunun faaliyeti kadar mühim ol
madığını söylemtı ve ıu sö:r:leri ill
ve etmietir: 

"Rusya, muazzam 1nsan ve malz.-ııe 

Alman Tebliği 
(Batta rafı 1 lnclde) 

Cenup bö1~esinde Alınan kı
taları, ayni gün bolşeviklerin şid 
detli mukavemetini kırmışlar ve 
700 esir, 14 top ve 4 kamyon al
mışlardır. 

Cenup cephesinin başka bir mın; 
takasında, Alınan kıtalan 1000 esır 
ve 14 tank ele geçirmişlerdir. 

Son gilnlcrde ,, ukua gelen çarpış .. 
malarda Alman piyade ve topçusu -
nun ateşi neticesinde Bolşevikler, CE'
nubl Dinycper üzerinde müteaddit 
topçeker, monitör, romörkör ve daha 
haşka küçiık vapurlar kaybctmlşlP-
<lir. 

Leni11gral muharebesi 
son saf hada 

Stokholm, 10 (A,A.) - Berlindeıı 
gelen haberlere göre, Nazi erkAnı Al
ınan başkumandanlığının, kış mevsi
m! ilerlemeden bitirilmesi icap eden 
başka yerlerdeki diğer işler lçln Aci
len muhtaç olduğu kıtnları ı;erbestçe 
kullanabllmek mnksadiyle, Leningrat 
muharebesini, bir an evvel bitirmek 
hususunda sabxrsızlandığını tasdlk et
mektedirler. Bcrlln erkllm, Cehlue
sselburg'un zaptı Leningradm ku atıl
masını tamamladığını ve Lenlngrat 
muharebesinin son safhası şimdi baş
ladığmı haber vermekle beraber, Le
n!ngradın sukutu tarihi Almanlar ta
rafınd:ın intihap edilen metoda bağlı 
olduğunu kabul etmektedirler. Al
manlar, şehri, sağlam olarak zaptet
meyl .tercih etmektedirler; fakat §e
hir teslim olmakta gecikirse, Varşo
va ve Roterdamda olduğu gibi bom
bardımana müracaat mecburiyetinde 
kalacaklarını söyliiyorlar. 

Finlandadan gelen haberler, Lentn
gradın cenup varoşlarının şimdi Al
man topçusunun ateşi altında bulun
duğunu \'e şehrin 25 kilometre cenu
bunda muharebeler cereyan ettiğini 
bildirmektedir. - • 

ihtiyatına sahipdlr ve yalnu: müda
faaya deiii, mukabil taarruza da 
muktedirdir . ., 

26 günlük harpten sonra 
Londra 10 (A.A.) - Alman gaze

telerinin münhasıran Rus - Alman 
ihtillhndan bahsetmiyerek Rusya 
hakkındaki haberleri ikinci derecede 
addetmeleri dikkate ıayandır. Bunuıı 
sebebi Alman propaıandasının miııı
kül bir vaziyette bulunmasıdır. Al· 
man propaıanda teşkiliu filhakika 
bir kaç haftadanberi Alman milleti· 
nin beklediği heyecanlı haberleri ver• 
memektedir. Almanlar dun Lemngra· 
dın tamamiyle çember içine alındı ı· 
nı bildirmi~lerdir, Fakat biznt Almar 
askeri muhabirleri bile, müstevi tere 
karıı, insan kuvvetinin iıstunde b ı 
malravemet cöıterildiğini teslim et· 
mektedirler. 
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Mr. Churchill'in 

Son Nutku 
Çhu 11, dun açılan Avam ka

mara ında uz:uu bır nutuk soy
ı Ye ek, as:.<erı ve sıyasi mahiyetteki 
butun muhım meselelere temas et
ınlştir 

Bu 
0

nutkun en mutebariz noktaları 
Şunlardır: 

• İngiltere ve Amerika harp ga
Ycsı ol rak Avrupada nazizmln im
hasını, sulh gayesi olarak bıitun milr 
Jetlerin mukadderatlarına bizzat hi
kım olmalan prensıbinı kabul etm"ıs
lcrdir 

e ·İngiltere ve Amerika, Japonya 
h kkmda mü&terek bır hatu hareket 
lızerınde mutabık kalmı:ılardır. 

• Dem aiti harbinde son aylarda 
İ gıltere lea.ıne buyuk bir salah mev
cuttur. Temmuz ve Agustos aylarmda 
batırılan rn hver genuler:.tıden uç de.
fa daha az İngilız ve milttefık gemi
lerı zayi olmuıatur ve İngiltere sahil
lerıne emnıyetle çıkanlan klJ'metli yi
Jccek maddeleri ve harp levazımı to
najı artmı3tır. 

• Bütün orta ıarkta İngllterenin 
9 '1%1Jeti kuvveUcnmlştır. Bu havalide 
&eçen 11ene orta prk ordusunun mev
cudu 100,000 i bulmadııı halde bu
iun mukemmel techızatlı 750,000 ki
!iılik bir ordu vardır. 
Churchıll ın nutkunda. Sovyetlere 

Yardım ve Suriye meselelerine aıt ola'l 
kııımıar bilb ssa pyanı dikkattir. 
Kızılordıınun muhteşem mukavcme

tı karşısında Almanlann iki buçuk 
ly ıçinde ıki sene içindeki zayiatla
ruıdan fazla zayıat verdiklerini söy
l 1en Churchıll, SovyeUcnn 10 - 15 
lllilyonluk muscllah ve mucehhez bir 
Orduya malık olmalarına rağmen, İn
tiltere ve Amenkanm acil yardımla
rına ihtiyacı olduğunu, buyuk mik -
1lıta harp malzemesinin Sovyet Rus-

b
Yaya cıtme~ üzere yolda bulunduğunu 
ldır lmış ve İngılterenin Amerikadan 

8ldıfı h rp malzemesındcn bir .kısmı
::' da Sovyctlerc vermek suretiyle fe-

karlıkta bulunacagını beyan etmiı
t r. 

Bu beyanat, fngniz matbuatmın, 
Sovyetlere k fı derecede ve çabuk yar 
dırn yapılmadıgı hakkındaki neıriyatı 

brıa bır cevap olarak telakki cdıle
lir. 

İk.iBu urilnasebet1e hahrlatabiliriz ki: 
ay .k dar evvel Amerika ayanm

da İng ltereyc yapılan yardımın ço
t ltıJınaaı meselesi muzakcrc edilır -
ken bazı iyan azası Amerikanın 1n
i•ltereye gondermektc olduğu harp 
;ııaızerncs nın faydalı bir &Urcttc kul
la ılınadı ından ve bır çok tayyare
:;ın sandıklar ıçındc bckledi&inden ıi 

Jet etmıılerdi 
d Bu iyan i ası~ın şildi.yellerinde ne 
r:rcceye k dar haklı olduklarını bıl
l >'aruz; ancak, Alman hava kuvvet
cer ıun belki yuzdc yetmllini prk 
b CJ>hesıne çeken Sovyct - Alınan har
d~en sonra, muttefikler in malık ol
t 

1 
an bütun harp vasıtalanmn muh-

1~ f cephelerin ehemmiyetlerine ve idi 
SU Y ç na gorc daha rasyonel bir 
la rette tevzıınin nlhaı zafen kolay -
q:racagı ve yakınlaıtıracağı muhak 

ll7ılmıktadır. 

Suriye'nin Vaziyeti: ..._____ ___________________ __ 
Çhllrch 11' n Surıye hakkındaki 

le t ıu beyanatı bılhassa ıayanı dik-
''! iorulmektedlr: 

bır nııltercnın Suriye üzerinde hiç
bın eıncli yoktur. Suıiyedc ancak har
kıın IOnuna kadar kalacağız. Muttcfi
Dın 1: hur Fransa ile beraber Suriye
edı llı'iye!ılcre ait olduiunu kabul 
liıı:~. Sunye pek yakında iıtikli.-

p vuıacaktır. 

raa{lllsanın Suriycde harpten evvelki 
d r ı~etırıe devam etmesi doğru de&ıl
ı>e 'tı ~t ııayct bu mıntakada tcs.ir 
but~ llZ ıcra edecek bır memleket 
Surı tak , bu Fran a olacaktır. ,, 

bu ~ Ye h kkı dakı bu beyanatı me
hat :tdarı baz l rının kcnd ındcn iza
thııı Cltıcl:ı ınc aebcp olmu, ve Cuhr-
ct cevabmd ; bunun İn&iliz a ya

&ı te : eaa ına uygun oldugunu, 1n.
ları11d ilin Fran ayı Suriyedeki menfaat 
bcra~11 mahrum etmek isterilemekle 
vu nı.. Sunye halkının haklarına lı:a
Ur. liaun acld ginl beyan etmiş-

ChnrcJıiıl•· larındaıı ın bundan evvelki natulı:-
tıin, llra bır nde: İngiltere hülrilmeti
tıııı ı.ııı nsanın Suriyedcki imtzyazJa,. 
bızzat 111 ~nı ıoylerneıl, mılletlerin 
ları Pre~ dderatlarma hakim olma
Yerek, ~bl ıle kabili tclıf rorulmi
ınuc p Olın tnuhalifın boıanutsuzluiwıu 

Chul'<:h 11~ştu . 
bu ho nut 111 bu 7eni beyanatınm, 
ılerec:eii t •uzJ?ftı ve ftimatsızlıir gi
• Chur hııftının olunmaktadır .. 
lirrnııtır• nutkunu ıu aözlcrle b"-

"B ır •en 
se, ÇoJr f e e.vet vaziyetimiz herke-
J'Ordu. Buena hatta iımitsiz görünli
aa Ylilr elr Run bütiin dıinya karşıaın
mu adderatıcsJe ~lin cdcb"liri» kı: Biz 
bi ın bu ınıza ve ruhlarımıza bili 

lng iter Unuyoruz " 
terıni 1ıat 1 ın z aflannı, mağltlbi7et

ni h ç b" arını ve muşkul vazıyetle
ın •vııtara"1r "Anı n saldamamq ve hal-
e kctnıenı· tehlikeli bir nıkbinlıfe 

kunda ~~ ot n Churchill, bu nut-
k d Yad 1 hakkında her zaman -
ı:nc tcdir, e unıı 1ı ve nıkbin gorun-

M.ANTEN. 

1 A L'ı 

Amer ika, Nasıl Hazırlanıyor? ( ASKERi VAZIYET) 

Şark Cephesinin 
Mühim Analı.tarı 

r 

Bugün, bütün Amerika, muazzam b ir fabrika halin -
dedir . Ve bu fabrika her l'Ün ortaya, binlerce mo

dern harp silahı !:ıkarmaktadır. Hiç ıüpbe yok ki, Ame
rika, kendisine bu harbin başında takılllllf olaa " demok
rasinin tersanesi,, sıfatma hiçbir saman bqilnktl kadar 
hak kazanmamıştır. 

Bu sayfada neşrettltimiz tablo, Amerikanın allih 
imalAtı hakkında az ! Ok b ir fikir vermektedir. B ir defa, 
bu son ayla r zarfında tayyare inpatında bily ilk bir teza
yüt kaydedilmiştir. Elim izde katı rakamlar mevcut 
değildir. Maamafih, h akikate apğı yakan yakın bir ra
kam , ·ermek lazımgeline, denile bilir ki , Amerika bugün 
ayda takriben 2000 tayyare yapmaktadır. - - - _. 

Bahri inşaata gelince, orada faaliyet, dü• u 4lelll· 
dir. 1941 yılının ilk ü ç ayı zarfında, Amerikan tersane
lerinde 126000 ton arem i inp olunmufhn'. Ameriluftıın 
ı 942 de, 6.000.000 ton semi İnfasına muktedir olacMı 
haber ~erilmektedir. Şu anda, Amerika, her yirmi l'iin· 
de bir kruvazör, ve her otuz pnde de eekiz torpil ıemiai 
yapmaktadır. 

Tanklara gelince, Amerikad a, hafif tank iqaatı iza
mi had dini bulmuştur. Bu, istihsalin büyük bir kısmı İn
giltereye gönderilmektedir. İngiltere bqüne bda r 
75.000.000 dolarlık J.arp malzemesi tesellüm etmiştir. 
Bininci "Hudson,, tayyaresi çok yakında İqiltereye var · 
mıştır. 
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J Almanların Gomel ve Odesa Cephelerinde 

Tekrar Teşebbüs Kudretini Ellerine Almaları 

Leningrat Şehrinin Düşmesine Bağlıdır 
ı Bastarafı 1 tncldel 

~aniycn Lcnlngradın sukutu Mos -
kovayı müdafaa eden Marepl Timo
çenko ordusunun sai cenahını tehlıke
ye diışiırecektir. Leningradın suku
tundan aonra burada ıerbest kalacak 

1 

Alman kuvvetler:ı doğrudan doğruya 
cenubu ıarkiye teveccüh ederek Mos
kovayı timalden tehdit edebilecekler
dir. 

Sovyetler Leninıradı kaybetmekle 
miıhlm bir harp 1anayi merkezlerini 
kaybetmi• olacaklardır ki, zaten Uk
raynada kaybettikleri sanayiden sonra 
Lenincrat ııanayiinden de mahrum ol
maları onlara hayli buyiık bır darbe 
teık.il edecektir. 

Almanlar ,ehrin prkını da kuşa
tarak Ladora &olunun kenarında bu
lunan Sulesselburı şehrine kadar var
dıklarını haber verJyorlar.Finler de yu 
karıdan eski Sovyet huduuna kadar 
ıeldıklcri için Alman ve Fin kuvvet
leri aruında Ladoıa colu boyunca 
dar bir saha kalmııtır. Lcniı'larat şim
di bu dar sahadan ve Ladora &oliın
den istifade ederek sahille muvasala
sını temin etmektedır. Fakat Lcning
rat muharebesi en çetin devresine 
rirmiştir. Şehrin etrafı iıç mudafaa 
hattı ile çevrilmİlitir. 
Mareıal Voroşilof .kuvvetleri tim

di ıehrin dıı müdafaa hatlarındadır
lar. Butiln saha mayinlerle dolu oldu
iu için Alman kuvvetleri ilerlemekte 
hayll ıüçluk çekmektedir. Onun için 
Leninırat harbinde en mühim rolu 
tanarcler oynamaktadD". 'Almanlar bu 
rada kıilliyetli miktarda pıke tayya
re kullanm.&ktadırlar. Maamafıh Sov
yetlerin burada tanarece Almanlar
dan zayıf olmadıiı antaıılıyor. İngi-

1 li:ı askeri mutchaasıılarına ıore Le
ningrat bucunkiı vaziyette daha uzun 
müddet müdafaaya devam edebilir. 

Gomd cephesinde 

C ark cephesinin ikinci anahtan 
Y merlı:e.zde Gomel mıntakasında

dır. Almanlar yimıı &un kadar evvel 
burada cepheyi nraralı: Briansk iı
tibmetlnde ilerlemlılerdi. Maksatları 
buradaki demiryollarmı ele geçirerek 
Marqal Timoçenko ordulari7le ce
nup ordularının irtiktını kesmek, 
sonra bir koldan Harkofa, diğer kol
dan Moslı:ovaya oğru ilcrlıyerek Sov
yet ordulannı peri$an etmekti, Efer 

Alman • Sovyet 
Harbinde Uç 
Büyük Amil 

bu yarma harckcU muvaffak olsayd 
Sovyct ordusu hak katen fevk 1 
müşkül bir vaz yete du ccck ve ı 

edilmek tehlıltcsıne m u kalac kt 
Evvelki gun Moskov nın verd 

bir habere core Mareşal T moçenko
nun Alman ileri hareketi ı durdur -
mak için bu cephede teşcbbus ett C1 
mukabil hücumlar uzerıne b11hyan 
kanlı muharebe 26 gun devam ettık
tcn sonra nföayet geçen perşcnbe g • 
nü Sovyetlcnn muvaffakıyctiyle net 
cclenmi&tir. Burada sckız Alman fır
kası, mevcudunun yüzde altmı ını harp 
aabasında olu ve yaralı bırakarak 
cate mecbur olmu,, ve Sovyet ordu
ları Yclına şehri ile biri kte ellı ka
dar kasaba almıı, Smolcnsk cıvann 
kadar gelmı tır. Dun Moskova 
defa olarak burada l!ovyet orduları
nın taarruza geçtiğini bıldırmi t r 
Mukabil hücumların taarruza inkt p 
etmesi bu cephede Sovyet ordula ı
nın maruz bulunduğu tchlıkcnin ta
mamen zail olduiunu gösterir. Alman
lar Jimdi bu cepheye taze kuvvet e 
ıevklnc mecbur olacaklardır, 
OdeBD. etrafında 

Ü çtincll anahtar Odesachr. Alman 
ordularının Dinyeper otesine ge

çerek ileri hareketlerine devam ede
bilmeleri için Odesanm zaptı lhımdır. 
Fakat Almanlar merkezde ve ııma 
de fazla kuvvet kullandıkları lçın <>
desanın muhasarasmı daha zıyade Ru· 
men ordularına terkctmiflerdir. Ode
sadald müdafiler, daha rıyade Rumen 
ordularma hucumlar yaparak muhasara 
kuvveUeı ını hırpalamakta ve bu sa
yede müdafaada devama muv ffak ol
maktadırlar. Son günlerde de bu cep
hede bulunan Rumen ordularmdan 
dort fırkanın imha edild g bHdırıl -
mektedır. Alman radyosu da Ode a 
taarruzunun tevakkuf de re ıne cir
difini b ldırmıştır. 

Almanlar Lenlngrat h rbini bitir
medikçe ne merkeze ve ne de Ode
saya fazla kuvvet ıondercmeı:ler. Ba 
cephelerde Almanların tekrar te eb
bıia kuvvetini ellerine almalan Lenin
ıradın duşmesıne baglıdır. O vakıt AJ 
manlar kuvvetlerin"n hır kısmını ba 
cephelere de yaymafa ımkln balacak
lardır. 

Binaenaleyh Almanlar için prk cep 
he!Anin en muhım noktası Lenfncrat .. 
tır. 

Memlekette Su ve 
Faaliyeti Hızla 

il eriyor 
Yol 

(Baı tarafı 1 incide) (Battwafı 1 incide) 
c-~ır. Binaenaleyh Sovyetler ı~ lann üzerindeki faaliyetim z dur 
giltere ve Amerikadan ancak İran madan ilerlemektedir. 
voluyla yardım görebilecekleniir. Diğer taraftan. yeni elli m~ 
İranda ise fazla yol ve şimendüer yon lialık tahsisatın avnlması 
olmadığı için bizzarure bu sevki- üzerine bir kısım havz lann tel 

1 

r~~ yavaş ve mahdut olabilecek- ~~;n~la~~!~:1~! ve ihe:t:~:ı ~ 
--~~~~--~~~~~~~~~~~~~----~~~~--~~------------------------------~------------- 1f. 1f. şebbüs olunmu~u~ 

uç~~~~ buyük amil petrol - Bundan evvelki su f aaliyetimiz 
Madam Belize, bir gece, her vaklt

ki gıbi dekolte ve mcevherler içinde, 
dr fmda beklıyen hızmetçlleri ara-
11ınrla, yemeğini yerken bridenbire 
karşısındaki duvara dıkkatle bakmı
ya başlar ve garip bir tonla: "Kimdir 
o?,. diye sorar. 
İhtiyar "Madam, kim olacak, arka

nızdaki kapıdan geçen hizmetçilerden 

bı~kf:\adın ısrar eder ve ayna711 r aza•: H. &. Dwlglıf - Çeviren : M. Al Af 
doğru gider. t 

İhtiyar ''Hiç kimse yok, Madam,, ten pek çabuk duynnıf, ıtinaamı, ta- diyor - Hep ona dikili duruyormuş, 
diye, biraz endişe ile, kadını temine bit, bir kat daha arttırır. Dakikada ilkin adam yüzilnQ bu tözler karşı-

bir mektup ve çiçek ;,olluyonnuı. ınnda tutabilecek kadar cesaret gös
çalışır. Madam iki şamdan ister ve, LAkln kadın k-d'-'nı· ~abul etme-
iki hizmetçiye, arkada durarak pm- ~ .. uu A term.iş. Kadınm aizmdan, nihayet, 
danlan başmdan yukarı iutmalarmı miş - ve, pzeblldill, boudoir'mda "Ha, galiba makbuz., kelimeleri çık-

oturablldJji müddetçe de - onunla mıı. Mlsslrl elindeki kağıtla kadma söyledikten sonra, gözlerini aynaya h . ..a - 1 ..,. _., b ,_ kl • · · 
dıker, öyle durur Bu hal hizmetçi- ıç avrutmem ı . .-on-.n u Alstnı- ya aşm11: 'Evet, azız Madam,, demış, 

1 1 · 1 na zaten onu hiç aokma&mış Likın "Makbuz. Lütfen ımza buyuruverır 
ere pek z yade dokunur, hepsi. s .m- ı bir gün gelmiş ki! Bu, artdt. 7ataia misiniz?,. 
dı kımbılır, ne yapacak dıye endışe- düşmesinden birkaç eün sonra He- Kadm: "İmza mı?., demiş, "Hem 
ye duşe~. Bıra:ıo; sonra, Madam başı- kimln hlzmetrflere papas raı"ırt•~ı o· dı"yonım, hem de im•• --"-....:ırn-, 
nı çr.vırır, ŞU sozlerl 11öyler: .. " . . "' ,.. .... .,..~,_a .... 

"Evet, yok; kimse yok. Yalnız ben .. ıun. Hekimi Mısınri bulmuş, papası demek'?,, 
Ben Öteki şamdanları da buraya da o bulmuş olacaktır, sanımn. Hız- Adam, kadınm ne demek istediğini 
geti;ln ki iyice goreyim metçıler hekimden de papastan da anlamaksızın, emin bır eda ıle "Evet .• , 

Onlar ;nmdanlan getı;İ~ken, Ma- k?r~muılar; lAkln uiradıkları felaket demiş ve "Size yardım edeyim., söz
dnm da gAh bir tarafa, gAh diler ta- yilzilnden ne yapacaklannı şaşırmış- lerıyle kadının baş ucuna kadar so
rafa donerek aynada kendini seyre- lar, ka~ma ıelen tek btr dost da yok- kulmuş. Bıışına desteklik etmek için 
der Taraveti zail olmuı saçlarına mUf. Bır tek insan ;rokmUfl Hekim kollarını uzatırken, kadm: 

· ' elinden gelebilen! yapmıs, papas va- "Durun!" diye bağırmış, "Sakm 
gözlerinin ve ağz.ınm uçlarındaki bu- zifesini yerine ıetirmit. Sıra, Missiri bana el deidirmiye kalkmayml KA
rufl.lkluklara, mücevherlerinin altm- ye gelmiş. Burada ihtiyarm feryadı- ğıtları buraya verin',, Elleriyle çekil
da çökmuş omuzlarına. ağır 7ilzilklü nı hatırlıyorum: "Yüt'efl taştan bile mesini işaret etmiş. Kendi kendine 
narin parmaklarına baku. Sonra gül- olla fnMn böyle te7 yapamaz." dofn.ılmus ve Misslrinin mürekkebe 
meye başlar, ellerlnde şamdanlarla 
arkada bekliyen hlzmetçller aapaan ffte birinci defa. !lk defa, olarak batırmış olduğu kalemi eline almış. 
kesilirler. ki, artı:k kendisini dşanda durdura- LAkin gösterdıği yere lmzaınnı ko7-

cak kimse kalmadılı itin , Missiri madan evvel ona bir daha bakını&. 
Kadın haykırır: Madamın daittslne giriyor . Perdeleri İşte o zaman, ihtiyar söylüyor, Mis
"Korkmaym!,, der .. Başka kimse lndlrilmle, karanlık yatak odasına re- ıirl'nin )'Uzu yemyeşil kesilmiş. Bu

dcğıl. Ben-im! Başka hiç kimse yok! çi)oor. Madam Bellze, galiba, kendin- nunla beraber kadın kllıitdı imzalat'. 
Hep ben, ben, ben!., Tekrar guler. Sonra eliyle kapıyı gösterir: "Git!,, 
Çınçm öten koskoca kona~ın i"in- den ıeçmlı, dalcm 7atıyormuş. LA-

• " kin b d +mı. ı.ım•• ö diye haykırır, "Haydi onlara git. On-
de bu manzaranın ne korkun" bır" ı- u a am 78-• 7a-nca 1 z- ı 

" ~,, • P , _ ba •• 1. lar verdiler. Onlar alıyorlar! ite ben olacalh belli. H!znıet,.lleri deh·_. bü- lerinl acmıı. ,,e ona 67 .. bir k._ 
&• ,, 11""• balan kil öı,on ..ı,-1 de veriyorum - Hepsini! Artık istl-

rür. 11 • 80l'IDUf: yeeekleri bir şey kalmadı! Şimdi ıtt 
İhtiyar ••Rahatsız mısmız, Madam,, "Mlalri Ba7, burada ne yapıyor-

? de rahat öleyim!,, 
diye sorar, "Biraz şarap vereyim mi?,, sunm ,, 
Kadın: "Hayır,, der, "Sadece ihti- İhti)oarın söyledilfne töre Miulrl, VI 1 

yaran. Oyunumuz pek uzun sürdil. biraz durmuş, cebinden bir kllıjıt çı- İhtiyarın hlkAyesi benim üzerimde 
Oda hizmetçimi çagırm. Ben yukarı- k&np yatap dolru 7flr0mllf. harikulAde blr tesir bıraktı. Bu tesir 
yn çıkıyorum... •Azbı Madam,, df7e cevaba başla- pek de onun anlatış tarzından plml-
Kendısini yukarıya çılı:anrlar '99 lnlfo -at&bl ~ leiD •eldtın. llalılm 70rdu, anlattıklarmm, bir maksatla, 

bır daha aşağıya inmez. İlkin huta n. bir mtıddettenberi rabatas bulu- ınralanm11 olmamaınndan da plmiyor 
denecek bir hııli yokmuş. Yalnız der-n~ ....ıe de biraz mu.ta- du. Bilmem, bu tesiri yapan, belki 
mansızmıs. Lflkin hususi dairesinden cel. Bana bir lAbzacık müsaade edi- de, geriye dojru küçülerek çolalan 
asla çıkmıyormuş. Onda birdenbire venentz - Soma bemell çıkar li· hayal akisleri ile bombot salonlardı. 
b r ayna korkusu hasıl oJmuı. Ayna- derelim... fnaan o aynalarm neler ıörmüt ot
larda ÇGk kalab·ılık var, diyormuı. Bir ada daha 90lrulmut. Kadmm dutunu düıüntlyardu. Tl uzaJtlarda, 

Mıssiri bu. hali duyar du7JJUlZ, za- P1ert - Datinr. • mitbif lllllrt. o manzaranın ıölıelerlm b&781 meyal 

Tefrika No. 43 
ıörilyordu. Bütün bunlarda esrarlı 
bir hal vardı. Buradaki her ıey o 
kö7lil kızm, parmağmı bile kaldır -
madan, bu azim servete sahip ola
bilmesi, ve sonunda biıtiln servetinin 
hıraızlama olarak elinden ahnmuı -
İnsanı ıarip bir hıs içınde bırakıyor
du. 

Uzun aüren bir sük6ttan sonra sor• 
dum, "Konajı aatmak iıtıyor, ha?,. 

Jhtıyar: "Evet, 1&1tmız mı?,. dedi, 
sonra ilAve etti: 

"Görüyorsunuz 7a, eşyayı çekip gö
türdü . ., 

Biraz durakladıktan sonra sordum: 
"Her şeyi aldı mı? Pasta salonu da 

gltU mi?,, 
''Evet pasta salonu da gitti! Neden 

gltmesın" Burada karşı koyacak, 
"hayır,, diyecek kim• var mı ki? 
Mısslrl şimdi matem elbisesi .ıYiyor, 
kadınlar da kendisini tazi)oe edıyor. 
Bekleyin; ıorilrsünilz. Kendlli bura
larda. Gelecetlnizi biliyordu. 

Biz orada dururken merdivenden 
yukarıya dolru ayak sesleri ıelmiye 
başladı. Göı.lerimlz sahanlıkta, bek -
liyorduk. Llkln meydana çıkan sima 
beklediiimlı: deiıldi. Bu M.issiri'den 
daha ak saçlı, fakat ondan daha uzun 
boylu ve yakışıklıydı. Dikkailmi en 
çok çeken cihet, bilhassa kıyafetinin 
garabetiydi: Bqında sivri tepeli blr 
ppka. ayaklarında püsküllü çizmeler 
vardı. Ben ona merakla bakarken. 
o da beni merakla ııüı:dü. Yanımda
ki ihtiyara ıelince o, ilkin, bu ada
mı hiç tam;yamam11tı. Sonra birden
bire kotumu çimdikledi, )'11z0nde a
clp bir panltı belirmişti. 
'Tqçı!. c1i7e baln"dJ. ..... ~~ 
Y ann Yedinci Hikiye 

KEMERALTI 
_.......... __ .... & 

Almanlann cı.ııırk cephesinde ahvalin müşkülatma rağmen dur 
~ madan ilerlemektedir. Bilh 

gunde 3-400 ton benzin s,arfettik- teftiş ctti~im su mıntakalan un 
leri tahmin edılmektedir. Bundan lardır: Snsığırlık, Must fakem 1 
maada A lman tayyare ve mot<r 
rize kuvvetlerı ta şımal denizin- paşa havzaları, tekm 1 Ege mın, 
den Manş sahillerine, ve Baltık- takası, cenubi Anadolu mıntaka 

sı ve Konya. 
tan Akdeniz ve §imali Afrika sa- İmarlarına başlanan, durmadan J-
hillerine kadar her tarafta harp lerlemekte olan t t nbul, Bursa, Ba-
ve faaliyet halindedir. Bütün bu lıkesir, İzmir gıbı şehirle izin ıcı 
harp faaliyeti müthış petrol stak geçtikçe modern pirer bir hal 
\.'e kaynaklarma ihtiyaç gösterir. gelmesi cidden takdıre y ndrr. B -
Almanyanuı mevcut petrol stoku hassa, Antalya şehri, şu b r fkf se 
malum değildir. Fakat bir kış ~arfmda imar hu usunda çok müh 
harbine devam edebilmek ve İlk bir hamle yapmı tır. 
hah b . Son olarak şunl rı da söylemek f -

arda yeni ır taarruza geçe - terim· Gezd ~ m bu yerlerde muhte 
bılmek içın yalnız stok petrollere rem yurtd l nm, Mm Şefimiz et 
güvenmek mümkun değildir. Hal- t'afında ağlam b r b rlik olarak top 
buki Almanyanın elinde Rumen lanmış bulunmakta, h k tin h 
petrolleri ıle sentetik petrol fab- türlf1 icraatından sur umum yed 
rikalarından başka kaynak yok· .memnun olm kt d dar. Bu husust 
tur. Karpatlardan ve Polonyadan ki lntlbalarnn, beni z y yle m 
elde edilen petrol miktarı bırkaç teha ı s etm t r. 
yüz bin tonu geçmediği için bun- Bu mınta~ l rdak m hsullln 
ı h b k tmak b"le a • ı bol, bereketlı ve ço fy oldu 
an esa a a ı c ız 0 - ayrıca kaydetmek lsterım , 

masa g7r~ktir. Romanya kuyula- İzmır tramvay, elektr k şirk 
nndan ıstıhsal edilen petrol mik- su şirketinin satm lmm husu 
tan 6 ve sentetik surette istihsal da sorduğum b r uale k r ı Ve 
edilen petrol miktan da 2 milyon dedi ki: 
tondan ibarettir. ••- Bu yabancı ş rketlerin satın •-

Buna mukabil Sovyetlerin ve- bnması için de te bb ler başla 
mütıefiklerinin elinde harp sa _ tU". Pek yakında müz kerel re b h 
hasına yakın ve gayet zengın pet- yacalımızı ümit etmekt yım.,, 
rol kaynakları mevcuttur. 

* Bütün haberler şark harbinin 
kıpn da devam edeceğini göster
mektedir. Eğer harp kıp. girer ve 
bu yıkıcı tarzda devam ederse bu 
üç büviik amilin harbin mukad -

deratı üzerinde oynıyacağı mu • 
hinı rolü hesaba katmak lazım 
lecektir. Galiba İngılız Basvekı 
lini son zamanlarda nıkb nıv 
sevkeden amiller de bunlar olsa 
gerektir. 

EylGlcle Yapraklar Dökülürken 
Servet de Birden Dökülecektir. 

J!:ylıllde 7apraklar dökülürken belki sizin cebinize de servet dö
külecektir. 

CQn1dl aervetln 4e benzi 71praklı.r gibi sandır. Pi>'anac> 15 l:J'ltl -
de İzmir Enternasyonal Fuarında çekiliyor. 

Büyük ikramiye (25.000) Liradır. 
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,_.Yatılı Yatısız Kız ve Erkek 

ŞiŞLi TERAKKİ 
1 - Yuva, İlk, Orta ve Lise Sınıflarma Her gQn yeni talebe kaydına 

d vam edilmektedir. 
2 - Eskı talebenın 5 Eylılle kadar kayıtlarını yenilemeleri lOzumu 

bıldirilir. 

Tulfname g5nderlllr. Tel: 80647 

TAN 

lngiliz Kız Orta Mektebi " BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Beyoğlu Nuriziya Sokak NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

'The English Higla Sclaool For Girla,, leabıntla gümle 8 kafe alınabUir. TAKLiTLERiNDEN SAKIN/NIZ Her yerdı 
Mektep 17/9/941 Çarşamba günü açılacaktır. İkmal imtihanları 

15 9/941 ve 18/9/941 tarihle•inde yapılacaktır. Yeni talebe Perşembe Pullu Kutulan ısrarla isteyiniz. 

' .~~~10-12"~-~~. '···-·································••t 
Pazarlıkla Yapılacak Hamam Tamirah l 

Kütahya Vakıflar Md. lüğünden 
Kütah;yadaki Balıklı hamammm esaslı tamiratı kapalı urf usull;yle 

Jllilnakua;ya konmuı ise de talip çıkmam11 oldutundan 249G sa;yılı ka
nunun 40 mcı maddesi mucibince 28.8.941 tarihinden itibaren bir 87 müd
detle ve pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

1 - Yapılacak iıin bedeli keşfi 10283 lira 24 kuruştur 
2 - Muvakkat teminat 789 lini 24 Jı:uruıtur. ' 
3 - Pazarlık 29.9.941 Pazartesi ırunn saat on bette Kütah;yada hQ

ldbnet caddesindeki Yakıtlar müdilrlQIQnde miltefe]tkil lı:omis7on huzu
nında ;yapılacaktır. 

Taliplerin: 
A - Müteahhitlik ehll;yet veslkuı. 
B - Ticaret Odası vesikası 
C - Bu libi illerden llakaİ 'on bin liralık bir fı yaJrtıtnıa dair 

oonservıs. 
C - Muvakkat teminat makbuzu ve banka mektubu ile .komiqon 

d)ouetine müracaat etmesi p.rttır. 
İhale edilecek tamirata alt evrak l\IDlardu\ 
1 - PlAn; 
2 - Xeşlfname; 
3 - Umumi, hususi, fenni prtnameler, 
4 - Mukavele proJesi. 
Talipler bu evraklan ve dos7a11 her gQn Xütah;ya Vakı:tlar ldaresln-

Cle görebilirler. (7758) -
Nakliyat işi 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
. Müessesesinden 

Mileaeııemfz lefn Bolu ve Dnzee Orman Revirlerinden mtıbayaa 
edilecek 20 flA 30 bin metre mikAbı TomnıJuıı toee lı:enarlanndaki 
orman depolanndan alınarak nfha;yet on aJ' zarfmda Adapazanna na
kil ve Adapazarmda vagona tahmil illeri; Jusmen veya tamamen; ta
liplerine ihale edilecelı:tir. 

hteklllerin metre mlldbı - 'kilometre flatı - m havi tekliflerinin 
kapalı zarfla 22 E;ylQl 941 saat 16 J'a kadar İzmltte MüeuesemJz Mü
dürlQfüne tevdii ilAn olunur. 

Taahhüt edilecek beher on bin metre mfklbı lçhı lld bin liralık 
muvakkat teminat akçesi kapah zarfla beraber mQeaeaqe teslim e
dilecektir. 

Kamyonla ııaklt7atı yapaeaklara; bedeli mtıteahb!t tarafından a.. 
denmelı: prtiJ'le, llstlk, benzin ve 1'81 mOesae111:e *-hl OltmadJdır. 

TaahhQdQQ tamamı için telı:l1tte bulunanlar tercfh olunur. 

SellQJoz SaDa7il MQewesi lhale;yt icrada aerbattlr. 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Artta ma 
Ye Eksntme Komlsyonunclcnt 

Nev'i Mlktars 

IO tem 

Mu. bedel 
Lira 

2'l 

Ekalltme 
T. G. 8 0 

22/1/Ml 
Pazartesi 

lık Te. 
U. Kt 

ıa 

f ekll 

uat 14 . , 
İstanbul M1ıe Sanat mekteblnln ihtiyacı olan 80 ton antrutt yub

ında «österildili tarihte ebiltme;ye konulacaktır. Ebiltme Calalolhın
la Yilbelı: Mektepler Muhuebecllitinde ;yapılacakbr. .htekıner Ticaret 
Odamun 1941 ,.W vesikasını ibraza mecburdur, ('1851) 

r. iş Bankası 1941 ikramiyeleri 
ICii~iilc Tasarruf 1 849' 2000 Ural* •IOOO.-Llr 

Hesapları 1941 1 • 1000 • ---- . 
1 750 •ISOI.-

1KRAMIYE PLANI 
• • . 

4 • IOO • •IOOO.- . 
1 l50 .... 

•ıdeler 4 Subat. 2 Ma)'la, 1 AtDı- • • ss • 100 • .ssoo- . 
S llı: ncitqriıı tarihlerinde p- IO • 50 • •4000.-

ltt 300 
. 

• 10 • •IOOI.- . 

f 
1 

14 EYLOL PAZAI 
İstanbul illı: olı:ullannda okuyan yoksul -------~ çocuklara yardım cemiyeti adına 

B E B E K Belediye BAHCESINDE 
GONDOZ PROGIAMI: 

Tepebaşı Belediye Bahçesinin 20 Kişilik Muhteşem Saz Heyeti 
LANTOS Macar Orkestrası - Yeni Varyete • Dans ve Eğlenceler 

GECE PIOGIAMI Saat Ü Ç E Kadar 

MONIR NUREDDiN ve Arkadaıları 
.__ Şehir Tiyatrosu 

Sanatkirlarından HAZIM Ve Arkadaştan LANTOS MACAR , 
Orkestrası, Danı ve Sürprizler. -

Zayi Anahtarlar 
8 E,.ldl alqamı Be7ollu De Or
tak6;y arasında Zincire balb bir 
kaç anahtar ka;ybedilmiştlr. Bu
lan Slıllde Halasklr Gazi cadde
sinde 319 numarada ve;ya Orta
kö;yde PaJanıa sakatında 20 
numarada Torna Nlkolora tes
lim ederse memnun edilecektir 

----Tel : 80921 

~--1--~~~----.. Uoktor Hafla Cemal 
Dahiliye MUtehaSS1S1 

Pasardan n•ka her .,en ... ı 
C! - 1) ,.. bclu fıttanhul 

Dlnft•n1u Nn. tft4. .... ,. ••'t•tt 
KAYIP: 929 - 930 senesinde Sam

sun llHıdnln blrlnct devre son lllll· 
fmdan akblnn tudllmamemi za;yi et
tim. Yeniaini alacatnndan eskisinin 
hükmü yoktur. 

12 No. lll Zihni ottu Nurettin 

l_A_s'8_rli_k _lı_la_ri_ I 
ŞJ.beye Davet 

Patllı Aa .. rlilı labealndea: 1. 1 llw. ile. 
Hilmi ot. Arif Hikmet UO (IH/7) colı acele 
taben mGrmceeh illa olwııu. 

* PatDa Hlıerllk pıbealndea: Yd. P. Tefm. 
Aptiılellı ot. Pebemettla (11121) 

Patlh Aakertlk lalıesinden: Akura,. Valde 
mektcltl lıerpanıda No. 24 de otaran Harita 
blnllapeı •aeit of. Cemal (UO·Sll) lıeıaea 
pbeıre mDracHh. 

YENi NEŞRiYAT: 

AKMELEllB OOOT - tocalı Balrseeıe 
ll:ıırama tarafından netredUen (Aanelcre O· 
fDt) melıtaplan ,.en'4en lıatılnuıtrr. Ba lll!lt 
ler 12 nıekttıptan lbtınttlr. Qteatun dotu • 
pıadan itibaren l Fatına lıairar aaaıl lıalr:ı
lacatnn 6fntlr. 

Ba -lıta.ıana adrftlalae sled•rflelınmffl 
lcln malıalıUhıde lnırama f lrunatlak lılr poeta 
.-ıa sandenrıcrıia .. urllı adnalnlal blldir
•enl• lılfldir. 

·-----~ TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
!!ı 

Btlflık maktu olarak 150 
l lnei .,,,,. eantiml 600 
J • • • 100 

' • • • 160 
' .. .. .. $0 
.ı _____ _ 

2 3.__.._..._ ..... _ 

4 
51-1-.-ı 

6 
7 
8 

SOLDAN IAOA: 1 - Bir ava lı11marıclanı 
2 - lna-lı, stlft-lı - Bir nnlı s -
Bir rillıret - lalamalı 4 - Bir lıarfi defi. 
tine: Tabir, -•ahı bir parcau - Elıailr de
lil S - Baamalrtan emir - ZorlıFeralı 6 -
Om - Bllmektn emir 7 - Bir YlllFttlmb 
ı - Slı-lı J'•pdır - Ho,. slula din >"•· 
pıbr 1 - Paula - Bir llıtısadl tabir. 

ZİRAAT BANKASI 
KurdlUf Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk LlrllSJ 
Şube ve Ajana adedi : Z65 

Zirai ve ticari ber nevi banka mu~elelerl 

~ara Biriktirenlere 28,800 Lira 
VERiYOR iKRAMiYE 

Ziraat Bankaanda ku"'barah ve lllbaf'llZ taurruf heuplarında en u so 
lira• bulunanlara unecle 4 defa tekllecek kur'a ile ... lıdakl P!llıa gl· 

r.e ikramiye daOıtılaoaktır. • 
4 Adet 1.000 1.1.ralV 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.00'I • 
4 • zso • ı.ooo • 

40 • \00 • t.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • t.800 • 
160 • - 20 • s.zoo • 

DiKKAT: H.aplanndald pualar bir .aıe teiDde S0 UradaD qatı dQfml
yenlere ilı:r~ çıktJtı takdirde " 20 fazlui;yle verilecektir. ltur'aJar 
senede ' defa, 11 E7Ull, 11 Birlnclllnun. 11 Mart n ıı llazlraD 

tarfhlertnde celdleeektir. 

Oe";let Oemiryo11arı ve limanları işletme ! ~a r es i ıij ~ !a n 
Ap&ıcıa C1D11, aukQ!lrı. mı.ınammen ~el ve ı.e:mınau yazıl ı oıan ı1U 

kalem inşaat malzemesi açık eksiltme 111Ull7le 1atın almacalı:tır. 
Eksiltme 19-9-1941 Cuma günQ saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bina

sında toplanan AE lı:omfs;yonu tarafından ;yapdacalı:tır. 
İııtelı:lilerfn teminat ve lı:anunt ftSilı:alan ile birlikte lı:omis;yona mQ

racaatlan lhımchr. 
Şartnam.ı.r paraaz olarak lı:omfs;yondan verilmektedir. (M8'7) 

Malın c:insi Mikdan Muhammen Muvakkat 
bed ili Ura Jeınlnab llrr 

ltQrtbane clnm delikli tuııa 100.000 > 
) t.500 137.~ 

ICAtıtbane ciDl1 deliksiz tutla 100.000 ) 

JI. JI. 
Muhammen bedel muvakkat teminat ve mlktarlan aşağıda yazılı iki 

liste muhtevl;yab muhtelif çelik 27.10.941 pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın almacaktD' 

Bu ile girmek isU;yenlerln her listenin hizasında ;yazılı mu~kkat te
minat ile kanunun ta;yin ettili vesikalan ve tekliflerini a;yni gün saat 14 
de kadar Komis;yon Relsliline vermeleri llzımdır 

Şartnameler 100 kurup İdarenin An.kara ve ·Haydarpaşa veznelerin
de sablmaktadır, 

Llete No. Malzemenln lıml Miktar 

1 
2 

Muhtelif hususi çelikler 25740 
Kanallı ve Kanalsız susta 84000 
çelikleri 

,Muhammen 
bedel 

L. K, 

29385 -
54600 -

(7984) 

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

2203 88 
3980 00 

YUJCAalDAM AIAOI: 1 - Bir lıaııalıa 1- --.. 
llateber lulmü - lls 1 - Dolnahıpaa 
arattıl'IBÔ 4 - Sa be,.tJı ,.ir - Dumaa er· 
lıu ,..r 1 - Teni: Tolı delil - Blr lıua 
-rkest 1 - Tuild bir dnlet - Bir Yanaa 

İnhisarlar Umum Müdürlü" ü İlanları 
dalı 7 - Bir llııarfl d•tltlne: Bir lıana _ 
Efendi, S.,. slltl blr llkap 1 - Bir •t•c -
Bir Halife t - Olaau mt1a1ı111 ohaına -
Emmelıte• emir. 

BVVSLll:I BULllACA - IOLDAlf IAOA: 
1 - ZelreriFli :1 - ~ 1 - DlrUn 4 -
Sma-Vnmel-Z..,.-11-S.1-
Jl:deıı - LlM ' - Ki - o-ıı 1 - BY -
Dal • - ııc...ır-. 

KAYIP 
llt. ....,_ AınlrHflndn aldıfna ll/141H 

Mo. Dıa..t telıenml ıı.,.ıı.ttı... Yanlabıl cı
hracafımdH Hlılelnl11 hDlnnD rolıtıu • 

._, otta C.nt Koro. 

lablp .. """"' m141r8 .. 
UZllAH, Guetedlllı " Nepi;yat 

T. L. 1. TAM matbauı 

l - Kqıt, 411nname n pllnı :ftqcıbinct ıdarenunıı Pa .. babçe mussıraı 
fabrikası kanaJlzaa,.oa Ye dablll J'Ollar intub iti kapalı sarf asalilı 
eksiltme~ konmattur. 

2 - Kqtf bedeli .'28016.ao. Ura " 7.5 anavakbt teminatı •ıosa.49" u. 
radır. 

S - Ekailtme 10.0.041 cama sflnl ... t ıo.ıo sec. lıtanbalda ltabataıtı 
lenaan eabealndclrl aJnn kcnniıaJonanda ,.P1lacaktır. 

4 - Sartname dstl s~en lensım tubesinden ve İzmir, Ankara bapnO
dilrlillı:lennden .. ıso.. lı:anqa dmabllir. 

.5 - Milnauaap ısirecekler mllbtlrl8 teklif mektuplarını. bmanl •euilı:lı 
" 7,5 ıilYenme parası malrban veya bulı:a teminat mektubana .,, 
kapalı rarf tartnamesialn "'P .. fdnuuıda vazıh Yaaild ihtiva 9dece• 
kapalı ıarflann ihale ehi eksiltme uatinden bir uat enelin• b · 
dar mezld'ır lromiıJ'()n t..UDlıfına malrbu malı:abilincle •-eıeri il· 
smıdır. Postada valrf olacak ırttt lrmeler kabaJ edllmes. 75"8 

11 - 9 - Hl 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak l(lzelliklerfnln temadisini 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine biglne kalm11lardD'. 
Kadında dikkat edilmesi pek mühim olan nokta: Cll· 
din incelik ve taravetini ebediyen muhafazadD'. 
Seneler, binblr vazife içinde çalışan ve ;yorulan genç Jra. 
dmların b!Aman düşmanıdırlar. Bedeni ve dlrnalt ;yor
gunlukların neticesi guddeler, elAstikl;yetini ka;ybederler 
ve ciltte (Leke) di;ye tavsif edilen avarızı (RüzgAr ve 
güneşin de tesiriyle) husule getirirler. t,ıe bu gibi balAtta 
ve bu gibi avarıza karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harablden kurtarır. 

ı uz blnlerce kadının tecrübe ettlQI ve nvdlklerlne tavılyeden hail 
<almadıQı KREM PERTEV ile günde yapılacak S - 5 daklkalık Dlr 
naeajın ne gibi tıartkalar yarattıQını pek klU bir zamanda 8la de 
nuterlf olacak11nız. KREM PERTEV'ln yarım aarlık beynelmıteı 
şöhreti a11leız deQlldlr. Ondan lııtlfade ediniz, 

lstanbul Macar Tebaası ' . 
Cemiyeti Hayriyesinden \ 

İstanbul Vilayetinin 364 sa;yıh 15.8.941 günlil ruhsatnamesl7le tas
dik olunan Cemiyetimizin nizamnamesi üzerine faaliyete ıeçtlji ilin olu
nur. 
1) Relı : KISvea LothAr .•• MDdDr Ayazpaşa Gilmilpuyu Kqla

aralıiı Sok. 3 
2) ikinci Reis: Gyarmathy Dem •.• Tüccar Ayazpaşa Mezarlık S. G7ar

math7 Appt . 
3) Kltlp: Gladonvuky Ferenc •.• Maran,..- Be;yojlu Yeniçarşı Ra;yriyr 

caddesi 14 Mişel aıır. 4 
4) Veznedar: Kardoa atndor ... Tüccar Osmanbey, Sakal Sok. 19 ÇI 

çek ap. 3 
5) Azalar: Kal1er Mlkloı ... Karroıörcl Bomontl, SllAhşor Salt. Bo 

monti fabrikası 
Gut lııtvan ... Umbatı Be;yojlu, Jurnal S. 11/ 2 
Gıergely Oyula •.• Marengoz Be;yollu İmam Sok. 17 
roth Jozaef, •• Uııtabatı Beyoğlu, Şimal Sok. 18 
Ormtnyhlzy Jo:aef ppkacı Sirkeci, Eie ıapka fabrika ı 

Adru: Beyollu, lııtlklll Caddeıl 108 LUkHmburg apartman No. 1 .,,. __________________ , 
Gümrük Memuru Allnacalr 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden ~ 

Müessesemiz Gümrük işlerinde. istihdam edilmek üzere 
bu gibi işleri uzun müddet hüsnü suretle üa etmiş ve 2000 li
ralık kefalet irae edebilecek bir memur almacaktır. Kendtsine 
liyakatine ve hizmet müddetlerine göre 140.- liraya kadar 
aylık verilecektir • 

Taliplerin hizmet ve tercümei hal vesikalariyle birlikte 
20 Eylul 1941 tarihine kadar lzmitte müessese müdürlqüne 
bizzat veya yazı ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

~------------------------' 
Yüksek lktısat ve Ticare,1 .. 

Mektebi Müdürlüğündel 
Talebe ka;yıt ve kabul muamelesine 111 E7bU 941 de bqimmak 5 

Birlnclte~rln 1941 de SOll verilecektir, 
Kayıt ve kabul için : 
a - Lise bitirme ve olgunluk dlplomalarmı haiz olına'h.._ 
b - Ticaret liseleri bitirme imtihanuu vermlı olmak IAzrmtflr. (lta

yıt olunmak istiyenlerin pazartesi ve perşembe ıünlerl saat 9.30 - 13,30 
arasında mektebe bizzat müracaattan.) ('189J) 

Mürebbiye Aranıyor ' 
Anadoluda bulunan sekiz yaşında bir fransız kızına fran

sızca öğretmek üzere Türk tabiiyetinde bir mürebbiye aranı
yor. Taliplerin her gün 10-12 ve 14-17 aralannda Galatada ye
ni yo~u salonu civannda Muradiye hanının 5 inci katma 

~-------- müracaatlan.••••••••ı~ 

İstanbul Belediy~si lanlar 
Temizlik işleri amelesi için almaca:c 30,000 kilo sıtır eti 2490 numa

ralı kanunun 40 ncı maddesinin son fıkrasına göre pazarlrta konulm\11-
tur. Mecmuunun tahmin bedeli 12000 lira ve ilk teminatı 900 liradır 

Şartnamesi Zabıt ve Muamellt Müdürlüğü kaleminde ıörülebillr. 
İhale 22/ 9/941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 7apılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yılma ait Ti
caret Odası vesikalariyle ihale ıünil mua;y:yen saatte Daiml EncQmende 
bulunma lan. (7927) 

Yüksek Mühendis Mektebi Miidürlüaünden 
1941 - 1942 ders senesi talebe kayıt muamelesi 1 Eyldlden ftlbaren 

30 EylQle kadar sabahları ;yapılacatır .• 
Fazla tafsilAt için mektep idaresine müracaat edilmesi. (7102) 

Kasıınpaşa Değirmeninden 

Nakliye iti Münakasası 
Kasrmpaşa iskelesine ;yanaşacak mavnal*'<lakl buğdayı tioşalbp ·ae

iirmenlmlze kadar nakil işleri bir milteahhide verileceğinden talip olan· 
lann 20.9.941 tarihine kadar değirmenimize müracaatıan illn olUDUr. 

Işık Lisesi Müdürlüğünden 
15 E;ylQl Pazartesi gününe kadar ka;ydını tecdit etme;yen talebelerln 

yerleri muhafaza edilmi;yecektir. Talebe velilerinin ehemmi;yetle nazan 
dikkati celbolunur. 

Fen Fakültesi Dekanlığından 
A Stronomi ve fsp Kimya Enstitülerine birer asistan almacafmdan 

isteklilerin 25/ 9/941 tarihinde yapılacilk olan lisan deneme imtihanına 
g!rmek üzere Dekanhta milracaatlan llln olunur. (8014) 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gaaon tlluor tı: 

''Her tacir bu kitapta g6sterdiiim usulleri tatbik 
etmek filretiyle bir iki sene gibi kua bir r.aman için
de müşterilerinin adedini bir misll arttırabilir. Ben bu ~ 
.kitabımda size bu sanatı ~tiyonım., ~ 

Fiatl 50 Kurllf-


