
umartesi T A N E y 1. 
TANBUL, Ankara Caddesi 102 

ELGRAF: TAN, IST.AS8UL 
TELEFON: 24310, 24318, 24319 

r 
NİŞANTAŞINDA KARAKOL KARSISINDA 

:a~IŞIK LİSESİ Kız 

Erkek 

Ana, İlk, Orta, Lisb 

1 
ALTINCI YIL - No. 2190 

5 K U R U Ş 
GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Türkiyenin en eski husus! lisesidir. Kı:ıyıt için her gün mQracaat 
olunabilir. Tarifname isteyiniz. Telefon : 80879 

r·· ......... ··-··-· ---·-..... ·--·-----·········-··-----------------····· ............... , 
Boğazlara 
Dair Y ayllan ı M·ıı; Müdafaa icin 1 

1
83,000,000 Liralık 
IF evkalade Tahsisat 
1 Ankara, 19 (TAN Muhabiri bildiriyor) -ı Kızılay için gelecek eşya 

Milli Müdafna Vekaletinin 1941 mali yılı büt-
çesine 83,000,000 lira fevkalade tahsisat ve Ankara, 19 (TAN Muhabirinden) - Kızı· 

lay cemiyeti ile harp afeti vıikuunda onunla 
rilmesi haklandnki kanun layihası meclise gel- birlikte çalışmak üzere hükumetin müsaadesiy
nıiş \'c alakadar cnciimcnlere sevkoJunınuştur. Je gelecek bu türlü sıhhi ve insani yardım Jıc

I Bu ltiyihanın önümiizdcki ı!iinlcrdc Millet l\lcc- yetleri namına vürut edecek olan eşyanıp güm· 
1 lisi umumi heyetinde müzakere edilmesi muh- rük resminden muafiyetine dair kanun layihası 

Şayialar 

Berlin Kat'i 
Olarak 

Tekzip Etti 

Dr. Claudius'un Y alnrz 
Ticari Müzakerelerde 
Bulunduğu Bildiriliyor 

\_temeldir. medis umumi heyetine scvkoJunmuştur. 
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ı:lıdeAmerika Meclise verilen 
1941 de Amerika y İ 

24 sene sonra bugün de ayni ha- en 
diaelerin tekerrür ettiğini, Ameri-

Liiyihalar 
kan istihsaliitınm henüz baılangıç-
ta bulunduğunu, Amerikanın y:ne 
:nvaı hareket ettiğini görüyoruz. 
:Yalnız arada ~u büyük fark var ki, 
i>u defa Amerikan Cümhurreisi 
Rooıevelt, realist bir politikacıdır. 
Hadiseleri vaktinden evvel gören 
"Ye tedbirlerini ona göre alan bi.r 
lahsiyettir. Amerikayı, harbin baş
ladıiı gündenberl hazırlamaya ba§
llanuşt:ır ve saati gelmedikçe Ame
nkayı harbe ııokmarmya çalı!jmak
tadır. Fakat hadiseler ayni seyri 
takip etmekte ve ayni akıbete doğ
ra yürümektedir. 

M. Zekeriya SERTEL 
l!lkı defaki cihan harbinde 
D 914 - 18 cihan harbini ha

brlatan bir çok tekerrürlcre şa
hit oluyoruz. 

O vakit de bir tarafta Alman· 
~ d"ğ,_.,.. t"'l7'ft tnew ... ~ Ft'i'\11-
sa ve Rusya vardı. O zaman da 
harbin başlangıcında Almıınya 
g:Uip gelmiş, Alman ordulan Pa
r1:8 civarına kadar sokulmuş, İn
giltere ancak iki sene sonra cep-

Yüksek 
Okulu 

Mühendis Mektebi ile Teknik 
Maarif Vekaletine Devredilecek 

Ankara, 19 (TAN) - lstanbul
da bulunan Yüksek Mühendis 
Mektebi ile Teknik Okulunun 
Maarife devri kararlaştırılmış ve 
buna ait layiha Millet Meclisine 
verilmiştir. 

Meclisin bugünkü ictimaında 
söz alan Maarif Vekili, hiikCıme
tin teknik ö~retmen meselesini 
f'.saslı bir programa ba~lıyarak 
gerçekleştirmek karnnnda bulun 
duğunu ve asıl proırramm taal
luk ettiği maddelerin bir kanun 
ile bilahare Meclise getirileceği
ni. fakat hazırlığa taalluk eden 
kımun ar.-ı teşkil edilecek mn
vakkat bir encümende hemen 
müzakeresine imkan verilmesini 
temenni etmiştir. 

Meclis bu diJE'ği kabul ederek 
Yüksek Mühendis ve Teknik 0-
kullannın Maarif Vekaletine 
devrine ait layihanın da muvak-

~e asker gönderebilmişti. O ıta
:ribte de harp ağustosta başlamış 
Ve çabuk bitecek sanılmıştı. 

Fn1. Maarif Vekili Basan Ali Yücel /\. <U'i.at bu tekerrürü en ziyade (Sonu; Sa: 2; sa: 2) 

tnerikanın o vakit ve bugün 
Avrupa harbine karşı aldığı vazi
Yetizı müşabehetinde görürüz. 

O vakit de Amerika harbin 
baJlangıcında bitaraf kalmak te
ı:naYiilünü gösterdi. Sonra hadi
i=ler tedricen onu harbe sürüklc-

1· 'Ve Amerika harbe girdikten 
Sonra Avrupa harbinin mukadde
ratı değişti. 
~Bu benzeyişi o vakit Londrada 
to an Times gazetesinin Vaşing-

( ASKERi VAZIYET j 
Don Havzası Ciddi 
Bir 1 elıdit Altında 

n nıuhabirliğini yapan Sir 
~Ur Willert şöyle anlatıyor: 
ha Aınerika Almanyaya karşı 
d rbe l'eSmen 6 nisan 917 tarihm-
~ .ghdt Fakat o vakit benim 
~ V' aşingtonda hadiseleri ya- , 

an takip edenlerce Amerika
~ harbe girişi Cümhur Reisi 
ku so

1 
n'un kongredeki maruf nut-

Kief'in Zaptı, Bu Mühim Sanayi Merkezini 
Ta Harkof' a Kadar. Alman Ordularmm 

.~ a başlar. 
ha A~anya 1914 ağustosunda 
gıç? ilan etmişti. Fakat başlan
tai-atı ~vrupa harbi Amerikan bi
ra 

19 
ıguu ibliıl etmiyordu. Son-1 

Qj~ 15 ınayısında bir Alman de
t altısı haber vermeksizin Lusi-
1~Ya vapurunu batırdı. Batan 
teb O Yolcudan 100 ü Amerikan 

aası id" "V· ı. 
kılı ılso~ bu hadise karşısında 
ene cb nıuracaat edeceğine kale
dctı · ~rdu ve Almanyaya şid
A.J.n: hır protestoname gönderdi. 
·inc·anya bu notaya cevap ve
r:na./Ye kadar vapurların batırıl
artıkna .~evam ediliyordu. Harp 
ıdi '6oşc başında bekliyor gıbı 1 
:le ·b .. ~ ay sonra Arabik ismin
;ı b ~Yuk bir İngiliz yolcu gemi
!\nı:r/rıldı. Bu vapurda bir çok 

lstilasma Maruz Bırakacaktır 

"O kalı yolcular vardı . 
:tıuhagun.l,?.rdc Tımes gazetesinin Günlcrdcnberi şiddetli muharcbeJe~in cereyan etmekte 
::ıu h" ırlıgıni yapıyordum. Ve Smolensk ve civarını gösterir harita 
!>irlik~dısc olduğu gün karımla 
•1 ı.. e . Arnerıka Hariciye Nazır 
ıeva:nsıng. ve Harbiye Nezareti 
~ erneft reısi ile yemek y iyorduk. 
"ikaı en sonra ıki mes'ul Ame-

ı d" tC'n l aralarında konuşur-
dığı anın harbe hazır ol-

oldıığu 

Türkiye'nin Azimkar 
Vaziyetini Bilhassa 

Tebarüz Ettirmektedir 
Berlin, 19 (A.A.) - Yan res

mi bir membadaın bildiriliyor: 
Bir kac gilndenberi ecnebi mem
leketlerde dolaşan ve Bojtazlar 
meselesine temas eden şayialar 1 
gittikçe fazlalaşmaktadır. 

Dr. Claudius'un Ankarada Rll
ya Boğazların açılması icin mü-ı 
zakerelerde bulunduğu rivayetle
ri de cıkanldı. 

Bu rivayetler hakkındn Almanı 
hariciye nezaretinde Dr. Klau.. 
dius'un münhasıran Almanya ile 
Türkiye arasındaki ticari müba
dele işlerini mUzakereye me.p:ıur 
wldii?i bildirJlmistir, 

Başvekil 

Alman Tıcaret Heyeti 
Reisi Dr. Cfaudius'u 

Dün Kabul Etti 
Ankara, 19 (A.A. - Başvekil 

Do1dor Refik Saydam, bugün sa· 
r.ıt 11 de Başvekalette Alman ti
caret heyeti reisi orta elçi dok
tor Claudius'u Ti.irkiye murah
has heyeti reisi Numan Mene
mencioğluyla birlikte kabul et -
miştir. 

Atatürkün muvakkat 
kabrinde 

Ankara, 19 (A.A.) - Alman ti· 
carct heyeti rejsi orta elçi dok
tor CJaudius'u bugün saat 16 Cyı 
refakatinde elçilik müsteşarı 
Klaiber olduğu halde Atatürk'ün 
muvakkat kabrini ziyaret ederek 
muhteşem bir çelenk koymuş ve 
Ebedi Şefin manevi huzurunda 
eğilmiştir. 

"Japonya ileri 
Atllmahdır !" 

Harbiye Nezaretinin 
Mesul Bir Memuru 

1 Sürat Tavsiye Ediyor 
Tokyo, 19 (A.A.) - Harbiye 

nezareti matbuat bürosu mensup· 
lanndan binbaşı Tominaji "şark
ta tehlike canı çalıyor .. başlığı 
altında neşrettiRi bir yazıda, U· 

zak şarkın bütün mazlum millet
lerine hitap ederek. kendileri(J'li 

1 Asyada yaşıyan bütün milletlerin 
hnk ve menfaatlerini müdafaaya 
ve bjr milyar yüz milyon şark
lın1ın kurtarılm-:ısına vakfetmele
rini istiyor ve şöyle diyor: 

"Uzak şarktaki harpler. şark 
millt.>tlerinin beyazların bovun· 
duruğ'undan kurtulmak ve istik
lallerini temin etmek için yap· 
tıkları bir teşebbüstür. Japon dış 
ticaretinin içinde buunduğu müs-

tSonu: Sa: 2: SU: Sl 

u~ 

" 

Kirovo şehrinde Alman tay ya releri tarafından tahrip edilen bir cephane fabrikası 

r·--···· .... -····-·---------·, 
G. Wavell . ALMAN TEBLiGi SOVYET TEBLiGi 

Poltava Ve O d I Lenıngratta 
K• f o·· r u arı M k t ~ ıe un 1 u aveme ~· 

Zaptedildi Kafkasya Yolul Şiddetlidir !

1

: 

. • 1 ile Rusyaya 
1 

ti 
Çember lçıne Sevk Edilecek Alman Kıtaatı 
Alınan 4 Ordu Kief'te Müdafaa 
imha Ediliyor Bu ihtimal G'ttikçe Hattını Yardı 

Kuvvet Buluyor 
1 

Alman Zayiatı Yaralı, 
Ölü ve Kayıp Olarak 

392,865 Kit1dir 

Sovyet Zayiatı ise 
iki Milyonu Geçiyor 

Berlin, 19 (A.A.) - Alman 
başkumandanlığının fevkalade 
tebliği 

Mareşal Von Rostent ve Mare
şal Boch ordu gruplarının müte
merkiz taarruz hareketleri yeni 
bir muazzam ihata muharebesine 

Muharebe Devam 
E.9iyor, Köstence 

Tekrar Bombalandı 
Moskova 19 (A.A.) - Sovyeı 

kumandanlığının 18 eylul akşan 
tebliği: 

18 eyllılde kıtaatımız; bütiiı: 
cephe boyunca düşmana karş 
harbe devam etmişlerdir. 

Tayyarelerimiz, düşmanın ztrl 
lı cüzütamlarını, piyade ve topçı 
kuvvetlerini ve yerde bulunaı: 
tayyarelerini izaç etmiştir. 18 ey 
lülde l 12 .düşman tayyaresi dı.t 
şürülmüştür. 

müncer olmuştur. Gomel mu.ha- ' General Wavell 
rebcsindcn sonra mühim kuvvet 
ler Desta nehrinin yukarı ve a[n· Nevyork ~9 (~.A.) - Ameri
ğı mecralarına doğru ilerliyerek k~ı_ı muharrırlerınden Steel, İn
şiddetli muharebelerle bu nehri gılı7. kıtalarının yakında Ruslar
zorlamışl::ır ve sonra da ta.:ır:u- la yanyana döğüşeceklerini yazı
za cenup istikametinde devam e· yor. Bu mevzuda hassatan selahi· 
derek Dmyeper nehrini Kremen- yeti olan bir şahsiyet muharrıre 
cug'un iki tarafından 120 kilo- deil!iştir ki: 

Son günlerde Kief etrafınd& 
şiddetli muharebeler olmuştur: 
lJiışman muharebeye yeni cüziı • 
tamlar sokmuş ve şehrin kapıla· 
rıııa kadar dayanan bir mmta • 
kada hatlarımızı yarmağa mu
vaffak o1muştur. Muharebeler 
devam ediyor. 

mete genişliğinde bir cephe üze. "Ingfüz yardu~ıın~n sadece ~~a: 
rinde fevkalade müşkül şartlar- vacılık ~ahasına.ınh~ar edecegını 
la geçerek şimal istikametinde za:ınettu ccek hıc; bır sebep yok
taarruza hazır bulunan diğer tur.,, 
grupla birleşmişlerdir. Bu ıki 
grupun irtibatı 13 eylUlde Kief

Sabahki tebliğ 
Moskova 19 (A.A.) - Sovyet 

istihbarat bürosunun bu sabahki 
tebliği: 

in 200 kilometre şarkında vuku
bulmuştur. Çenber dört Sovyet 
ordusunun etrafında kapanmış -
tır. 

Bu dört ordu, imha edilmek
tedir. Mareşal Kesselring ve Ge
neral Lehr'un hava filoları bu 
parlak harekatın inkişafına bü-

(Sonu; Sa: 2; SU: 5) 

Merkez cephesindeki Alman 
ordusuna kumanda eden 

General BCKk 

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) (Sonu: Sa: 2; 80: 7)" , 

~· 
BA$KALARINA iŞ BUYURMAI 

Yazan: REFiK HALiD 

Mektep damı altından bugüne kadar birbirimizden hiç 
yüksünmiyerek karşılıklı daima dost kaldığımız lzzet 

Melih, bir sırayazısında, memleketimize üç kere gelmiş olan müs
teşrik Antoine Galland'in hayatını ve eserlerini tatlı tatlı anlatı
yor. Frenk aliminin seyahatleri XIV üncü Louis ve IV uncu 
Mehmet zamanlarına tesadüf etmektedir; yazdığı "ruzname,, 
dahi - o devirde Türkiyenin siyasi ve içtimai cephelerini aydın
latan teferrüat ile dolu bulunmasından ötürü - büyük bir ehem
miyeti haizdir. Ayrıca şu cihet de dikkate layıktır: Muharrir do5-
tumun, kıymetinde şüphe etmediğim takdirine göre Galland, yal
nız kitaplar, eski eserler, sikkeler ve madalyalar alimi değil, ayni 
zamanda etrafı iyi gören ve müşahedelerini pek güzel anlatan bir 
sanatkardır; üslubu selis, tasvirleri canlıdır; muasırları olan XVII 
inci asır edipleriyle boy ölçüşecek kudrettedir. 

t nı üyorlardı. 
:ıudu 1'llÜdd~t son.r Almanya 

Kış ya~laştı~ça ıork cephesindeki ı pışma hücum ve mukabil hiicumlarla, 
harp de şıddetıni arttınyor. Almanlar iki taraf için de insan, malıemece, ga
la3 basmadan kendi harp planlarını yet aiır zayiatla devam etmİ§tİr Ni
tahakkuk ettirmeye karar vermiş ıö- hayet İlmen gölünün cenubunda Voro
rünüyorlar. Onun için Leningrada ıilof kuvvetlerinin mukabil hücumiyle 
hücumla kalmıyarak cephenin cenup ba,Iıyan ve Alman nakliye kollannı 
kısmında da şiddetli taarruzlara ba!i- imha etmeyi istihdaf eden hareket, se
lamış bulunuyorlar. kiz cünlük çetin bir harpten sonra, ikl 

Sovyet cephesinde ıeceleri her elin tarafa d~ n:ıühin:ı za!iat verdirerek ne
biraz daha hava soğuyor. Lenlngradın Ucelenmı:ıtır. Sımdı Alman muhasara 
şimaline i11c kar dlişmüştür. Lenincrat ~~etleri do~dan doğruya ıchrin 
etrafında da yağmurlu havalar devam muıtahkem mudafaa hatlarını yarma
etmektedir. ya çalıııyorlnr. Fakat burada kullan-

Bugün 4 •• •• Sayfamızda 

Hepsi ala! Fakat ilişmek istediğim nokta şu: Izzet Melih bü
tün bunlan yazdıktan, esere merakımızı çekip naklettiği bazı 
parçalarla iştahımızı açtıktan sonra neden "ruznamenin bir gün 
aynen dilimize çevrilmesi temenniye şayandır,, deyip işin içinden 
sıyrılıyor? Allah kendisine, bir çok meziyetlerden gayri iki mti
kemmcJ dil kabiliyeti de ihsan elmiş. Edebiyatla candan aiakası 
ve çoğumuza nasip olmıyan müsait zamanı da var. Tecrübesı ve 
irfanı artık onu "Sermed" lerle meşgul olmaktan alıkoyuyor ,.e 
hayatını "Tazat,, lara hasretmekten uzak bulunduruyor. Geçsın 
zarif yazı masasının başına, çeksin besmeleyi, başlasın ter
cümeye! İyi tercüme, kütliphanelerimizin başlıca eksiğidir ve 
güçlüğü nisbetinde şerefli bir iştir. Fransızcayı onun kadar iyi 
bilen ve türkçeleştiren müdekkik bir edebiyat adamını ner·~cn 
bulacağız? Eserin lüzumlu ve faydalı oluşu da, basılması husu
sunda Maarif Vekaletini elbette yardıma koşturur. 

:i .Anl z denıuıltı i ilan et-
n~ eriknya da, u gorü-

renklere boya şartiy-
lftada bir ~ gcmısi-

ngntereye git;'ı1 mi.isa-
t\nı(!:ceğinı bildirdi. u ihtar 

a~ altüst etti. 
, (Sonu; Sa: 2; sa: 3) 

Leningradı zapt için yapılan harp dıkları taktik şehri bombardıman ede
son safhasına girmit gibidir. İki haf- r~k .halkı pan_ife uğratmak ve müda
tadanberi Almanlar şehrin muhasara fılerın manevıyatını kırmaktır. Anla
hatlarının dışında Mareşal Voroıilof ııldığına göre, Leningrat iızerinde Al-
kuvvetlerl He çarpışıyorlar. Bu çar- (Sonu; Sa: 2; SU: 1) 

uncu 

Dünya llaritası Birbirimize "Siz yapınız! Siz buyurunuz!,, diye diye ne kıy
metli zamanlar kaybediyor, ne mühim fırsatlar kaçırıyoruz. 
Bilhassa, kendi payımıza dü_şen yükü, yol üstünde bıra~ıp bir, ıkı 
tavsiyeden sonra, karşı kaldınma tıpış tıpış, ne l]oş geçıyoruz' 
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a ASKER 1 VAZiY ET ı ·~a~ba~~ • 
'- - .. -. -···-~·---· .. _ .. __ ,1 lhtıfalı lçın 

~Don Havzası CıddiProgram 
-o-

27 Büyük Bir 1 ehdit Altında Eylulde 
(Bıt51 1 incide) 1 bir kaç noktarları geçerek bir taraftan Meras:m yapılacak l 

1 r n'h:ıyet hava ilstünhiğünü te- Kırını berzahına. bir ti1raftarı da Pol- 27 Eylul Cumartesı gi.ınu yapılııtak 
1 

e muv Hak olmu !ardır. Lenını:: a- tava'ya doğru ılerlemeyc başlamışlar- 1 Barbaros lhtifalt ıçin bcledıye tara· ı 
faa eden Voroşilof kuvvetleri-! dır. Bu harekatın stratejı bakımından fından bir proı;r.ım hıızırlanmıştır. Bıı 

00 b n olduğu tahmin ed lmekte- ı biıyuk ehemm yeti vardır, Çü'lkü Bud- programa gore; merasıme deııız ban
Bu a mukabil Almanlar Lenıngrat yen.ı ordularının s.agd1n ve .~oldan _çe~- dosu, denız tahm alayından miırettep 
ın lkl mılyona yakın asker yıg- 1 nlmclerı tehlıkesı b, ş gostermıştır. b" t bur ile okullar mıiessescler vı: 

lardır. Bu suretle karada da ustun- 1 Bu tehlikeyi bertaraf :..tmek için Ma- h 
1 ~k ~eşekkiılleı ınden' ayrılacak ~· up

gu te~in etmıı;,lerdir. Fılva~ şehir-1 ı eşal Budyeninın ord.ularmı gerilere ı:r iştıı ak edecektır o gun ;ıehir do-
, /J clı sılah tutan halk ela tc hh cdll-

1 
çekmesi lizım gelccektır. B ·ı takdırde, t 1 ·ak gece nydınlatıhıcaktır Bar. 

11/ tır İcabrnçla bunlar da miidafaaya biitün Don havzası Almanhrm eline nıı 1 aı: . ' . .. . d 
1
• , k t' rt 

l 
ı k edeceklerdir. Fakat Voroşllo- geçmiş olac ktıı Fakat şimd"ki halde haros turbesı ~n~n ~ y~pıbacad 0 ı;r 

ki btiyUk tistünluğu vardır B:rı Mareşal Budyenı ordularında bfr ço- ne tam saat 1 a cn.t bani osun i. 
dafaa ettiği şehrin gayet m~stah- zülme eseri gbrulmemektedir. çalacag~ İ~tıklfil marşı \e ~~:ı~:~d v~ 

m oluşu, ıkincisi donanmanın yar- Kırım istikam tinde şimdıl;k buyük tır. İstıkl~l rr;,arşını, r eş~ ayrıl da
mından istifade edebllmesidır. Le- bir tehlike yoktur, Kırırn berzahı çok h~lk hef. er~ e~ ~oy ıye~\tln vapur

gratta üç müstahkem hattın hari- ı dardır ve burada uzun müddet mu- k Kad~d ~:an ~ \~na~l u Ru sırada 
nde ayrıca yere gömülmüı büyük ı kavemet mumkiındiır. Bu mukavemeti lar du u ça. aca .ar ır. . 

klarla mudafaa hatları vücude ge- kırmak ıçin Almanların Bulgaristan- Barbaros devrıı;dekı. k.ıyafet.1• t~şıya~ 
nlmiştir, Butün harp sahası yuz bin- ı dan Kırıma denizden ve havadan ye- taşıyan iki denız en turbe onundekı 
rce mayinle örtülmÜ!itÜr. Onun için ni kuvvetler göndermeleri ihtimali di~eğe .bayrak ~ekecc~lerdir. Ma.ı·şı 
vada ve karadaki iıstünlüiüne rağ- vardır, Aylard nberi Bulgar limanla- muteakıp sırası ılc vilayet, Istanbul 
en Alınan kuvvetleri bir türlü bu nnda yapılan hazırlıkların ilk hedefi komutanlıgı, dona.nma komutanlığı, 

tahkcm hatları yarmaya muvaf- bu olsa gerektır. belediye, parti ve laman tarafından ba-
k ol mamaktadır. Dun Alman kuv- Alman nskeıi mütehassıslarının fik- zırlanan çelenkler turbeye konulacak-

erı kumandanlığr şehre attığı be- rine gore, Sovyetlcrde hak:ki k:r.; Teş- tır. Bundan sonra türbe bahçesinde 
n melerle halka teslim olmalarını, rinlerdc ba lar O vakte kadar Alman- deniz talim alayından ayrılan ikı 
· takdirde ıehri yakacaklarını bil- lar ılk hedeflerini elde etmiş buluna- manga er tarafından havaya ıiçer el 

rmiııtir, Fakat Mareşal Voroşilof son cak ve kış harhıne kendileri irin çok fişek atılacak ve miıtcakıben Barbaro
eferine ve son insana kadar müdafaa- daha müsait şaı·tlnr iı;inde gırmek Jm- eun ruhunu taziz için bir dakika su-

1 karar vermietir. Almanlar belki kim hasıl olacaktır. kut edilecektir, J 
\j' enıngradı al~caklardır, Fakat bu, --o--- Gece türbe projektörlerle tenvir e-

ovyetlere oldugu kadar, Almanlara da Meclise Verilen dilccektir, $irketı Hayr~ye vapurları 1 
h hya mal olacaktır. da Barbaros ihtifalı şerefine elcktrik-
enuptaki muharebeler yeni Layihalar )erle donatılacak, Beşikta.~ önünden 

f A N 

.....• -..... -. ................................................ _.. ................ _. __ ..... -·: 
Alibey Kövünde 

E>-...ıvte Atibey köyünde dün bir 
tıayvar. s.,.,glı;i açılmıştır, Sergiyi E-

yiıp kaymakamı Sait Ali Yücel kısa bir 
nutukla açmıştır, Kurdela, vali mua
vin'. Ahmet Kınık tarafından kesilmiş
tir, Sergide teşhir edilen 54 hayvan a-

Hayvan Sergisi : 
: 
: 

rasrnda derece alanlara mükafiıtlar 
verilmiştir. 

Bu sergiden sonra. Çatalca ve Silıv
ride birer sergi daha açılacaktır. Re
simde, dünkii sergide iyi hayvan ye
tiştirdiği için mükafat alan bir ihti
yar görülmektedir, 

Bu Gece Saatler 
Altmış Dakika 

Geri Alınacak 

Otomobilleri 
Devamh 
Kontröl • • 

lçın 

Emniyet Dairesinde 
Yeni Teşkilat Yapıldı 
Şoförlerin halka c;ıkardıkla~ miış.

kıilfıtı gozöni.ıne alan zabıta bir ınvıl 
teskilat vucude getirmiştir Bu ünden 
itibaren bu teşkilat bu mevzu ile va
kından alakadar olacak, h kın maruz 
kaldıgı muşkulatı ortadan kaldııaı.:ak
tır 

Bu hususta h;ılkın da zabıtaya yar"\ 
dım ve karşılaştıkları herhangı bır ha-: 
diseden alakndarları h·tberd,ıı eLmesı 
zabıtannı vazıfes:nı kalaylasurı'4Cdk
tır Bu ıtıbarla halkın vaziyetJ lk ras
geİdiklerl polis memurlarına vey· en 
yakın polis merkezlerine bildirmesi la
zımgclmektedi r Gtindüzleri 42154 ve 
42170 telefon numaralarına veya bız
zat İstanbul emniyet müdür muavın ne, 
41828 numaraya, gecelen de 22418 nu
mara He nöbetçi polis müdiirliığune 
müracaat etmek lhımdır. İhbarlar 
derhnl nazarı dikkate alınacak ve şo
förler yıldınm cezasına çarptırılacak
tır. 

Diın sab:ıh belediyede toplanan kay
makamlar son şeklini alan otobus ta
rifeleri uıerinde görüşmi.ışlerdir. Kay
makoınl;ır, yaklaşan ders yılını na
zarı itibara alarak deniz ve kara nak
liye vasıtalarının umumi bir ahenk i
cinde c;Jışması ve ızdihamm i:ımine ge
ÇiJmesi ic;in bazı yeni kararlar ver
mişlerdir. 

Petral 
imiş 

Yazan: Naci Sadullah 
"SES., mecmuasının son nusha-

sında gözüme çarpan, daha doğ
rusu gözume batım bir tezat var ki, 
bize, sanat ve fikır organı olmak id
diasiyle ortaya çıkan mecmuaların la
yık bulundukları nisbettc rağbet gö
remcmclcrınırı hır sebebini daha ifşa 
ediyor, 

Ayııi mecmuanın bundan evvelki 
nushalannı hic; kusursuz bulmuş degil
dim Fakat esk; ntish:ılarındaki kusur
ları, rnliRam;ıhayla karşılanması fıı.rz 
sayılabilecek derecere ehemmiyetsız 
bıılcluğum ıc;indlr ki "SES" meanaa
smııı her yeni sayısını güler yuzle 
ıstikbal edenler arasıııdaydım. Nite
kim. son n'i.ıshasmı da elime, bir dost 
eli sıkar gibı, hiısnü niyet dolu bir 
memnunıyetle aldım. Hatta Abıdin 
D no'nun ''Emperyalizm nedir?,. baş
lıklı güzel yazısını, L. Erişc;i'nin 
·•Namık Kemal., serllivhalı vlikıfane 
etüduni.ı, Arıf Dınonun, H. t. D.ina
mo'nun, Supht Taşhanın. hele A. Ka
d ri.n ş"irlerini "SES .. mecmuası hak· 
kmdaki husnu niyetimi takviye eden 
derin bir zev'kle okudum, 

11~ Merkezde Mareşal Timoçeoko, ta- geçişlerinde projektörlerini tı.irbcyc 
uo.; k d · • ti d b l d a_._ (Ba"ı 1 incide) !;evirmek suretiyle tazim ve ihtm:ımda iz• rruz u retını e n e ıı un urma...... .,, 

evam ediyor. Burada Sovyet kuvvet- kat bir encümene sevkini tasvip bulunacaklardır. 
ri Smolensk'in şimali şarkislnde etmiştir. 

BELEDİYEDE ; 

~~!:~~.k:.~~ı.~:,~e .~ :~s~!~h~•~:~.~ ~~ ~,~,ş~~.~:.~~.~ Veliefendi Çayırında 

Mecmuanın beni en fazla tatmin ede 
ceğ m umdugum baıı yazısını en SODI'a 

okumaya kaı ar vermiştim, Kiflce 
ısabetsızlıcfol tatbik ohınuşundan aon
ra anladığım bu kararı verme~i
şim ! Mecmuanın diğer yazılan arası
na, nefis bır Koro konserin\ bozan 
falsolu bir ses gibi kanşan o baş ya
zıyı okumak, tattığnn btit~ zevkleri 
burnumdan getirdi, O yaz~nm hadi
sata koyduğu teşhi~ doldııran heybet• 
li sakatlıkla, "SES,. in ı.llğer yazıla
rındaki göriış sağlamlığı, bir hasta ba
şında diplomalı bir o~atörle çarıkk 
kırıkc;mm yanyana gelmesini andıran 
bir tezat teııkil cdiyoıtdu. r arevski şehrini almııı.Mır ve Smo- Diğer taraftan bu iki mektepten 

k'ın muhasarasnu darlaıtırmışlar- başka Zir:ıat Vekfılctine bağlı bulu- POLİSTE : 
r. Şımdi Timoçenko kuvvetlerinin nan Ziraat, Baytar, Orman Fakı.iltc
r harabeden ıbaret olan bu şehre 1erini ihtln eden Yilks,.k Ziraat Ens
cum etmesi. beklcDmektediı- Bu tftüsünun dt:> Maarıf Vekaletine dev
phede ayni .zamanda Velilri ~ Luki n etrafında tetkik yapılmaktadır. 

ati sona_ erecek, saatler tam 24 ~.e .b.ir kanır verilmiştir, Bu mekteplerde te~- Define Aranacak 
saat gerı alınacaktır, Pazartesi gunun- risata 15,40 da son verilecektir. Çıft 
den iubaren bütün resmi daireler nor- tedrisat yapan müesseseler de bulun-

Çimkii, "Emperyı.lizm nedir1,. aaa-

v rında gayet şiddetli muharebeler Maarif merkez teşkilatı ve vazıfe-
aktadır. Sovyet kuvvetleri Gomel leri hakkındaki kıuıunun tadiline ait 

kametinde cenuba . doirıı sarkarak kanun 1Aylhm11nın da Encümende mü 
Çernigov'da cepheyi :raran Alman zakeresine başlanmıştır. Bu UiyihA ile 

~vvetlerinin iler1emesine mani ola- de bilhassa, teknik tedrisat kadmsu 
namış, Kief üzerindeki tar:rikin azal- tevsi rttirilmekte ve Vekalette yeni 

e1 uun temin edememiftir. Yalnız bir müsteşarlık ıhdas edilmektedir, 
lıloakovaya doiru bir Alman ileri ha-
ketınin tamamen önüne geçmiştir. 
Fakat Alman kuvvetleri Kief taca
daki müdafaa hattım J"Warak şeh-

at kapılanıaa kadar soblma,.e ma-

Bir Yumrukta Bir 
Gözü Kör Etti 

ma! saatle mesailerine ba~hyacaklar- dukları semt vaziyetine göre saat 8 de 
d_ır, Ma~rif müdü~l~ğü '.Ik ve o:ta ted- ve 8,15 te derse başlıyacakl ır, 15,30 
rısat muesseselerı ıle çıft tedrısat ya- da dersleri keseceklerdir. 
pan okulların derslere başlama ve son . .. . 

Şehreminde Melek hatun mahalle- verme saatlerini tesbit etmiştir Mü- llk tedrısat muesseselerı 8.40 da 
sinde oturan Şaıiye sokakta giderken diirlerden mürekkep bir komisyon ye- tedrisata başlıyacaktır, Bu mekteple
İbrahim adınd:ı hır gencin ~e.ndine 1 ni saate göre ders programlarını ha- rin ders programı, P<ızartesi günü 
dikkatli dıkkatll bakmas:na . stnırlen-: 

1

. zırlayacaklardır. Te!k tedrisat yapan toplanacak vilayet ilk tedrisat mecli
miş ve eve gıderek vazıyetı karde~ biiliın orta tedrisat müesseselerinin sinde tesbit edilecektir. 
Zekiye anlatmıştır. Bunun üzerine Ze-
ki derhal sokağa fırlayıp İbrııhimi ta
kıbe başlamış ve ona yetişerek kız 
kardeşine neden "yan baktığını .. sor
muştur Bu yiızden ikı genç arasında 

Futbol Maçları 

Hakkındaki Karar 
lzmir Fuarı Bu Gece 

Kapanıyor 

Bir miıddet evvel Sürpagop sahasın- imin cevabını verirken, bugünkü bar .. 
da define bulacağım iddia ederek . be- bi doğuran sebepleri de isabetle bQ
ledıyedcn define arama ruhsatıycsı a- IS.Sa eden Abidin Dlno'nun yanı ba
lan ve neticede b_ir şey bul~mıyan .'?s-

1 
şında, "SES , mecmuasının baş muha~ 

man Sarlt bekdıyeye yenıden mura- rin Suphi Nuri İleri: "- Bugünk:ii 
caat ederek, bu defa Veliefendıde de- , harbi doguran sebep petroldıirlı, di
fine arryacağını bildirmiştir. Bunun yordu, 
için pcdozito olarak vezneye yüz li'.·~ Evet, d"Yduk, duymadık demeyjn: 
yatırması icap ettiği kendisine tcblıg Dünya, ~trol için dövüşüyormuş, Bit
cdilmiştir tabi, bu hesapça, Emperyalizmin, Ka-

ASANSÖRLERE KAFES - Bele- pitalizmin, ~?şizmin, Komü";iz~in. ~
diye fen şubesi apartımanların asan- nası, pctrol~u~: V.e ?eşc;_riyet~ bı~bın
~örlerinJ kontrol ettirmektedir. Apar- ne 1..atan butun ıçtımaı, iktisadi te
t n asansörlerinin kafesli telle ocv- zatların nıenıbaları, petrol kuyularıdır. 
~ma . . 11 kt d" Yapılan teb- Ve insanlar, sadece petrol bulamadrk-

18 fak olmatlarckr. 
Kief'in zaptı, ta Harkofa lı:adar Don 
v.zasını Alman ordularmuı iatiliım:ıa 

ı: n nıs bırakacaktır. Don hal!'Zast Sov-

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Pro&r•nı.. 18.40 l{uartet 

münaka&a başlamış ve İbrah"min: "Kız 
kardeşine bakarsam ne olur?., tarzın -
daki cevabı üzerfoe Zeki İbrahimin su
ratına bir yumruk savurmuş ve sol gô

lleden t<rhıyesı ı:eneldirekıarlujunclen l 81 aıı· 
bul bôlgesiııe gelen bir emirde futbol maçla" 
uhmatnamc projeı;i taR<lik tdilindyc kanar, 
sporcuların hiçbir suretle tazminat ve 1an1ri 
mosr•f alınıyac•kl•rı, liıı maçlarına f.ırmrk 
icin. mu\ra:tıaf ordu mensubu. ta1~be vr. idn 
ile bir ıı:ençlik klübu lrurulmııf bir mue,Se· 
ıede bulunmamak ıcap ettıği. klilp del!ıştir· 
menın beş. b6lıre değf,ncmenin 1 ••ne l>oy 
kota tevakkuf olduğu, tekrar böltıes!ne rlö· 
nen ruıbokunün e.ski klübllne &irdiği talcdir· 
de bir şene, ba~ka k!Ubt İntiaap ettiği uk
dırdc be$ •ene bekliyeceği lfiktiril~kte ve 
maçların huılatuıın taluıioıi hakkında vem ve 
m~essir hükümler bıahannılllrtadtr. Safi hası 
tatın % 45 i stat hieshi. 3 3il zu bölıı:r 
hl•!Csi, hakem tamrinatı Çllctrktatı soıwa ba-

rılmesı ısten me e ır 1 · b" b' ı · · k · k 
· ·· h ft · · d ·bu noksan ta- an ıçın ır ır erının anını ıçme te-

lzmir, 19 (TAN) - 11 inci İzmir lıgat~a uç a a ıçın .. e
1 

r çahştırılmı- dirler. jermen ordusu Maginot hat-
EnttrnasyonAI Fuarı yarın ht"lediye mamkanmaAzsa tasansorh~pleri de piya- tına Sen Dömil'dekf petrol depolarım 
reisinin bir nutku ile kapanııcaktır. yaca tır, pa~ man ı;a 1 

_ ele geçirmek için hücum etti. Faoist 
Fuarı dıin geceye kadar 780,315 kiş.i sada kafes telın bulunmdtgmı fen şu - orduları, Habe istan çöllerinde petrol 'etlerin mühim senayi merkczlıerindea 

rl oldof,s için, K~fin sfttıtti Sov
~Jer için büytlk bir zipa tcşkn ede
:ektir. 

Cenupta Mareşal Budyeni ordulan-
• un meru boJanduia tehlike bundan 

baret değ'ıJdir. Almaa kuvvetleri ay
zamanda sahil bo,rwndan Dinyepcri 

1.83 Mllzik (PL) 19 00 Konuıma 
7.45 Haberler 19 15 Kuartet 
8.00 Mlizık (PL) ı9 :SO Haı,.,rıer 

O 19 45 Konu3ma 
!3.JO Proırram ıg 5$ Şarkılar 
1 S.341 Şark dar 20 15 Radyo cueteıi 
13.45 Haberler 20 45 Şarkılar 
14 00 Sukıelr 21.00 Zirut takvimi 
ı 4.30 Bando 21.1 O istekler 
1 S.15 Dans nıOriğ! 21 45 Kol\111ma 

O 22.00 Ork ura 
18.00 Proıı:ram 22.30 Haberler 
ı s.oe Şarkılar 22.i5 Orkestra 

zunü kör etmiştır. 

Yakalanan Zeki dun adliyeye teslim 
edilmiş ve !brahımın de muayene ne
ticesinde sol gozi.ınıin görmek has
sasını tamamen kayhettiıP ve hır ay 
hllll' ahanede yatac< k k ıdar yaralandı
ğı anlşılmıştıı. Zeki sorgu hakiml.ığın
ce tevkif edilmi;itir, 

1917 

ziyaret etmİ§tir. hesine hatırlatmaktadırlar, aramaktadrrlar Danimarka, Holanda, 
- Belçika, Norveç, Avusturya, Yunanis-
kiypesi lı:lilpl6rin 11iases' ol.caktır. . • • • " •. • 1 tan, birer prtrol madeni aanlldıklan 

Bu eıni.r büyük klüpler.de temiir uyan- lzmırde Ihtıkar Mucadelcsı İçin alındılar. 
dırmı~tır. Bunun iizerıne birinci küme kl!ip f ' O hal 1 d ? El 11..L.ff&' murıhhuhln dün alrtam &lr toplanır yap· ı ı_-mfr, 19 (TAN) Ş<hrlml<de !iç ırın ( e ne uruyoruz otT 6 1 e-
mıılor ve çarşanba Kiinli bir karnr vermek sahıbı un ve ha!"ur sattıklarrndan, bır m~ derek petrol kuyularının kökiinü ku-
üzere bir tophtntı daha yapmağı karnlaştır· •evi de yilkeek fıyatla basma şattıgından • • t k ? 
mı~lardır. !iyeye verilmişlerdir. ru sa ya 

-----------------------
G. Wavell Orduları 1 Alman Tebliği Sovyet Tebliği 

GECE GELEN HABERLER 
de Amerika 

Ve (Batı 1 incide) 1 
!yük 

Ayni şahsiyet, Wavell'in ku· ! dir. 

( Bagı 1 incide) 
mikyasta iştirak etmişler -

( Baıı 1 inc;lda 

18/19 ey!Cıl gecesi kıtalanmız 
butun cephe boyunca dUşmanla 
çarpışmakta devam etmiş bilhas 
sa Kıef istikametinde fiddeUi 
muharebe olmuştur. 

~Boğazlara Dair Bul9aristan111 1941 de Amerika 

Şayialcır Yeni Protestosu 
( Ba~ı 1 incide) 

"Büt.i.m Amerika artık sabrın 
da bir haddi oldugunu göstermek 
zamanının geldıginc kanaat ge-

'o tirmişti ve bunun Almanlara da 

B -1" B l Dob ı S t bildirilmesini ıstiyordu. entn, U.ft ar1 ruca ya ovye "Vilson Alman sefirini memle-

Tekzt"p Etfı" p .. t ··ı · · ketine göndermege ve Almanya 
araşu c;u ermm ile diplomasi münasebetlerıni 

t&.rıtı 1 kaclde} 1 d" ... · B"f d' ·r· kesmeğe mecbur oldu. O vakte n 191 1 iri ıyor kadar Amerikanın bitaraflığını 
Boğazlar meseleehıiı:ı Soeye, 19 (A.A.) _ Sofya radyo- müdafaa ede~ler art.ık ~~r an ev-

'iyyen bahis mevztN olmadı- ın.ınwı bildirdiğine göre. Bulgar hu- vel. har~~ gırılmesı luzumunu 
da ılave edilmektedir. kümeti bugün Sovyet hilkiımet·ne bır ılerı suruyorlardı. Fakat Vılson 
Almanların Bulı:?ar hududuna nota tevdi ederek Dobrucada Dobrlt ı bu adımı attıktan sonra bir müd
ker tahşit ettikleri ve Bulga- civarına Sovyet paraşütçülerinin in- det durakladı. Berlindeki Ameri-

istanda seri askeri hazırlıkları mesini protS(>to etmi tir. , kan sefiri tahkir edildi. Atlan-
~ ulunduğu hakkındaki haberler . ~otnda .tasrih e~ildiğ'n~ g7re, r:y- tikte gemiler birbiri ardınca ba

ie bir hayal mahsulü olarak tav- lulün 15 ınde haf_ıf m·ıkııı~l lor . ta- tırılıyordu. Meksikayı Aınerika-
df edilmektedir. bancalar ve verıcı. telsız alet1erıyle ya harp ilanına teşvik için Alman 

Al ı ~ h' tl hf"ll • mücehhez ve iı tlermde Bulgar para- . . . 
man sa u ıye i ma ı erın- sı bulunan para iltçüler Bulgar top- J~~rıcıye. _Nazırının Meks_ıkaya 

!le beyan edildiğine göre, dola· raklarina ınm ye te ebbiıs etmı lcr- gonderdığı mektup elde edıler.e~ 
n bu şayialardan bir netice çı- diT. Bulgar ordusuna mensup bir ııeşrolundu. Artık harp zarurı 
rtlabilir. Bunun icin de bu ıribı miıfrc>ze ıle yapılan bir çarpı ma es- görlinüyordu. Fakat haftalar ge
berlerin kimler tarafından çı· nasında bir znbıtle b rk ı; nefer ol - ciyor, Vilsonda bir hareket gö
rıldı~ını nazarı dikkate almak müştür. Blıtiin pnrm;:itçiiler öldürül- ;immüvordu. Kabine azasından 
er. müş veya esır edilmi,,tir. biri on°un içın "vaktinde kımıı.. 
İran hadiselerinden sonra Tür- dadı, fakat sonra bir buz kaya· 

· ede hasıl olan dikkat ve en- İzmirde Bir Polisle Bir sından daha bati bir ilerleyiş 
leri başka cihetlere çevirmek k . . V 'f . yaptı,, diyordu. 

edefini ı!üdenlerin bu haberleri Be çının azı esme "Nihayet Vılson birdenbire ha-

ı~andası altında İranda bulunan 
Ingiliz kı~alarının umumiyetle 
zannı cJıldiğinden daha kuvve!.!i 
olduğuna işaret etmiştir. 

Muharririn zannettiğine gbr. , 
İngiliz başkumandanlıgı. bu kıta 
hırı taarruzi maksatla kullan -
mak niyetindedir ve İran - Sovf 
yet hududundan Tiflis'e veya 
Kafkasyadan doğrudan doğruya 
geçerek Don üzerinde Rostoi is
tıPrnınetine göndermeği derpiş et
mektedir. 

/ ngiliz gazetelerinde 
Londra 19 (A.A.) - Rusyada 

vaziyetin vahametine rağmen bu 
sabahki Londra gazeteleri hiç bir 
mütalea serdetmemektedir.Y.ılnız 
Daily Herald gazetesi dün News 
Chronicle gazetesinin mevzuu ba 
his ettiği noktaya temas ile neş
rettiği fevkalade şiddetli bir ma 
kalede şöyle diyor: 

"İngilterede Rusyaya yapılan 
yardım meselesinden dolayı her 
gun ziyadeleşen memnuniyetsız
lik vardır. Bu memnuniyetsizliği 
ya yardımın yapıldığım isbat et

mek veyahut neden mahdut bir 
sahaya hasredildiğini izah ederek 
gidermek lazımdır.,, 

ıkarmakta tabiidir ki büyük Nihayet Verildi rekete geçti. 11 martta ticaret 
menfaatleri vardır. . . (TAN) K it d gemilerinin silahlanmasını emret- dımı olmasa idi mütareke çok da· 

B . t•· bu . l k k Izımır, 19 - cmera ın a j' ti 19 t b" . d 3 A . 
u un $aYıa ar va ın şar - t . Ah t Etiman'ın dükkinmda iiç . mar ta ır gun e men- ha geç gelecek ve belki de hiç 

herhalde f ngilizlerin is+edikle- ı a~J~nberTe2500 liralık kumıış çalan kan gemisinin batırıldığı bildiriL gelmiyecekti.,, 
kadar çabuk unutulmıyıın has~ hrrsızlar yakalanmış, bu hırsızlık isin- di. Vilson nisan başında kongre- 24 sene sonra bugün de ayni 

s bazı noktalardan naz:ırı dik- den malilmatları olduğu halde polis- yi fevkalade toplantıya davet etti. hadiselerin, ayni sahnelerin te
ti ha ka cihetlere çevirmek he- lik şeref ve haysiyetine mugayir h~- "2 nisanda Vilson hıncahınç dolu kerrür ettiğini, Amerikanın yine 
fini ı:tüden basit bir hileye da- rekette bulundu'kları anlaşılan pohs oaln kongrede harp ilanına benzi yavaş hareket ettiğini, Amerikan 
pı kt rhr. memurlarından Söley~an ~le Bekç• yen bir nutuk söyledi:YeniAlman t•h 1. h"l" h ·· b 1 
ı d t l '-..1 Mchmedln vıliyetçe vazıfelerıne nıha- denizaltı harbi bi.ıtün milletlere is ı sa ınin a a enuz aş angıç-

Oll ra gaze e erınue ·ı · ı· H ·t b' d 50 t b lund g- n Roosevelt'ı'n 
Y.ondr. , 19 ( A.A.) - Cenubi Uk

n da yakın bir Alm.ın ilcrlt:>meslnl 
m('vzuu eden bu sabı>hki Lon
azetekrinin çoğu Türkiyenin 

ı h r ' eti hakkına da mUtalllı
NeU/ ChroniclC'"n 

unu yazıyor: 

göre, mihver dev-

yot ven mış ır ırsıza aı ır ~v e yapılan bir ihtardır Amerika bu a u u u u, ve ' 
elbiselik kttmat ve mnhim mıkdarda t hd"d bo - · B Al trpkı Vilson gibi bir nutukla kong 

da . ,__ 1 e ı e yun egcmez. u, -
para naey na çı...,rı mıştır. .1 b' h h 1. d kt· reyi harp halinden haberdar etti-

Tirede Bir Cinayet 
lamlr 19 (TAN) Tfrenın Akçe koyUn· 

dem Jbroh"m bir ku meseluınden Alı Yıl· 
dınmı öld rmüt Hüseyin ve Cıhat 11minde 
iti arlcad 11nı da bıcakla yaral:ımıftır. 

nm hhakkukuna bir hail olacaktır. 
Türkiye, şimdiye kadar, Montreux 
mukavelen ınseinin muharip devlet
lere ait harp gemilerini boğazlardan 
geçirmemek hakkındaki hükümlerine 
büyük bir itina lle riayet etmiştir. 

Berlinde öyle zannedıliyor ki, Tür
k"ycye ta\ rı hareket ni değı tlrtmek 
maksadını güden Alman gayrC'tlC'rine 
Türkiye mukavemet etmiycccktir, 

Mihverin Kafkasya istikametinde 
harekfı t ta -

manya ı e ır arp a ı eme ır. 

Kongre müşterek bir kararla bu- ğini görüyoruz. 
nu ilan etmelidir.. Yalnız arada şu büyük fark 

"Amerika bu nutuktan sonra vardır ki,. o vakit Ame.rikan Cü~-
Almanyaya karşı harbe girdi. hu~ R~isı .bulunan Vıl~s.on. tecru-

"Görülüyor ki Amerika 24 sc- j belı bır dıplomat degıldı. Sulh 
ne evvel de bugunkü gibi tedri- arkasında koşuyordu. Amerıkay! 
cen ve bati bir yürüyüşle harbe harbe hazırlamamıştı. Halbukı 
gitti. Başlangıçta yava~ hareket bu defa Rooseve}t realist bir po
ettiği için o vakit betaetle yürü- litikacıdır. Hadiseleri vaktinden 
düğü zannediliyorqu. 1918 de mü- evvel gör_en ve t~dbi~lerini on~ gö 
tareke ilan edildiği zaman Ame- re alan hır şahsıyettır. Amerika
rikan harp sanayii henüz tam yı, harbin_ başladığı gündenberi 
randımanla çalışmağa başlama - ha.zırlamag~ başlamış~ır. Ve sa
mıştı. Harp cephelerinde Amerı- atı gelme~ıkçe Amerıkayı harbe 
kan tayyareleri henüz görünür sokmamaga çalışmaktadır. 
olmuştu. ordusu henüz bütün Fakat hadiseler ayni seyri ta
kuvveti ile harbe girmiş değildi. kip etmekte ve ayni akıbete doğ
Fakat Amerikanın müessir yar- ru yürümektedir. 

Kief i~gal eclildi 
Bcrlin, 19 (A.A.) - Alman or· 

luları başkumandanlığıııın bu 
tkşamki ikınci fevkalade tebligi: 
Bugün bildirilen muhasara hare
katı Ukraynanın merkezi Kief'e 
karşı hücumu da ihtiva etmekte 
idi. 

Dinyeperin garp kıyısında kuv 
vetli surette tanzim cdilmis is.
tihkamları cüretkar bir tn~zda 
yaran kıtalarımız Kief 

/ şehrine 
girmişlerdir. Bu sabahtanberi Al 
man harp bayrağı Kief kalesi Ü· 
-zerinde dalgalanmaktadır. 

Poltava zaptedildi 
Berlin, 19 (A.A.) - Alınan başku

mımdanlığınm fevkarnde tebliği: 
Kremcnçuy civıınnda Dinyeperi 

geçtikten sonra şimali §arki istika
metinde ileri harckfıtlArına devam e
den Alman kıtaları Harkotun 120 ki
lometre cenubu garbisinde Poltava'yı 
zaptetmi:ılerdlr, 

Sovyet ve Alma1ı zayiatı 
Bertin, 19 (A.A.) - Bugünkü Al

man tebliği: 18 - 19 gecesi Alman sa
vaş tayyareleri Moskovaya ve Odesa 
şehriyle limanına muvaffakıyetli bir 
taarruzda bulunmuşlardır, Bir çok 
yangın çıkmıştır. 

Sovyet ordusunun şimdiye kadar 
esir olarak kayıbı 1,000,800 dir. Tec
rübe bize göstermişt:r ki Sovyet ordu
sunun ölü kayıbr da hiç değilse bu ka
dardır Ve muhtemel olarak daha faz
ladır. ·Buna mukabil düşman propa
gandası artık inkar edemiyec~ği Al
man muvaffakıyetlcrinin tesirini azalt
mak için Alman zayiatı hakkında uy
durma rakamlar vererek yalnız ölü 
mikdarımn 1.500.000 veya 2 000.000 
olduğunu idd:a etmcktedır, 

22 Haziran 1941 ile 31 Ağustos 1941 
arasındaki müddete alt yapılım kat'i 
mü,ahedelere göre hakikatte zayiatı~ 
mız şudur: 

Orduda silah altındaki Nasyonal sos
yalist milisleri de dahil olmak üzere 
ölü: 84.354, yaralı: 292,690 ve kayıp: 
18,921 dir. 

Hava kuvvetlerinde ölü: 1,542, ya
ralı: 3,980 ve kayıp 1,378 dir, 

Rusya harbinde Alman hava kuvvet
ler: 31 Ağustosa kadar bir aylık tay
yare istihsalatımızın ancak b.ir kısmı
nı yani 725 tayyare kaybetmiştir. 

Cenuptaki muharebeler 
Bertin, 19 (A.A.) - Rus cephesi

nin cenup mıntakasmda harekat, mu 
\•affakıyetle devam etmektedir. 17 
Eylülde cereyan eden muharebelerde 
bir Alman piyade tümenine mensup 
teşekküller mühim bir mevkii zap
tetıniş ve bir demiryolu hattmda mü
nakal:ltı durdurmuşlardrr, Cenupta 
hareklitta bulunan bir tümen bir neh-

(Başı 1 incide) 

kül vaziyete ra.ğmen Japon ordu
su, bir cok cephelerde avni za· 
m;ında ve muvaffakıyetle harbet
meye kafi gelebilecek kadar ipti
dai maddelere maliktir. 

Ccnuptnki gerginliğe gelince, şu 

cihet bilinmelidir ki, Holaı~da Hindis
t.anınd, n ,Jnponyaya ynpılneak sevki
ynta m:'ini olmak istiyen hcrhnn"I bir 
devlet bu gibi manevraların boşlııgu
mı nnlıyn('aktıı-. Kendisini iktı aden 
boğmnktıı devıım ederlerse Japonya, 
şere[ini kurtarmak için ileriye do"
ru bir adım atmıya mecbur olacak
tır. On scncdcnberi §arkta tehlike i
şareti çalıyor ve dünyanın yeni niza
mını h:ıbcr veriyor ve Ş"lrkta Japon
ya gibi, garpta da Almanya ve İtalya 
eskimiş rejimlere karsı mücadele e
diyor. 

Japonya için ileriye doğru atılmak 
ve volunun i.izerlndeki bUtiin mfın!a
larr· kırmak zamanı gelmiştir ... 

Hazine Avukatları Başka 
İş te yapabilecek 

Ankara, 19 (TAN) - Arfüyc ve avu
kathk kanununda tadilat yapan yeni bir 
kanun projesi hazırlanmaktadır. Ha
zine avukatlarının başka bir vazife a
labilmeleri ha'kkındaki müddet Birin
cikanunun nihay~tinde sona ermelrte
dir. Bu layiha il~ bu müfü!et de uza
tılmaktadır. ----o----

Hırvatistanda İt!.amlar 
Rudape\te 19 rA.A.) ~,.._, c N r:ızcı 

gaıt-tesınin hildirdii(İne flİ5r• Sarah f.:rtitch 
ismindt' bir kız tolebe ile •nM•İ ve bir P. 

mele komtlnist propagandası yaptıklarınclan 
dolayı Hınaıiuanda Hin O.lek mahkc nesi 
tarafındnn idama mahküm trlilm!ş!crdir idam 
hukmU derhal infaz edilmiştir. 

rl geçmiye muvaffak olmustur, 
Sovyctler, mUkerrer hücumlar ya

parak Almm1 kıtalarınrn kurdukları 
köprü b:ışlnrım tahrip etmek teşeb

büsünde bulunmuşlarsa da, Sovyetlc
rin bütiin tümenleri püskiirtülmiiş-
1Ur. Düşmana ağır zayiat verdirilmiş 
\'e köprfi başlan genişletilmiştir, Baş 
ka Alman teşekkülleri de kamyon
larla getirilmiş olan Sovyet kıtnları
na taarruz ederek bunları imha et
mişlerdir. 

IJeni11grat etraf mda 
Bertin, 19 (A.A.) - Alm:.ın kıta

ları 18 Eyh'.ılde Lcningrat lstihkfım
larma karşı hücumlarına tam muvaf
fakıyetle devam etmişlerdir, Bir Al
man piyade tümeninin harekat saha
n olan bölgede mlihım bir no'{ta 
zapted ilmislir. Alman piyade kıtala

rı civarda harekatta bulunan teşe't
kiillcrle irtibatı temin edebilmişler
dir. Sovyctlcrin hücumları tardedll
miş ve düşmana kanlı zayiat verdi
rilmiştir. 

Son üç gün zarfında merkez 
cephesinde faaliyette bulunaıı 
Bınbası Gorodonskı kumandasın 
dakı C'üzutam, 34 Alman tankım 
tahrip etmiş, 13 sahra topu iğ
tinam eylemiş ve 605 esir almıt
tır. 

Cephenin şimali garbi iatika-e 
metinde hır Alman piyade tüıne
ninin 6 cı alayının 3 üncü tabu.
ru 260 subay ve asker kaybet;. 
miştir. 

Köstence bombaland-.. 
Moskova 19 lA.A.) - Sovyet 

tebliğinde kaydedildiğine göre, 
Şark cephesinde bir Sovyet cü
zutamı 33 tank, 6 mitralyöztii o
tomobil, 20 motörlü araba ve 4 
top tahrip etmiştir. 

Sovyet tayyareleri, Soulina ile 
Köstenceyi bombardıman etmiş
lerdir. Karadenizde bir Sovyet 
tahtelbahirı iki Rumen nakliye 
gemisini batırmıştır. 

Ceplıelerde so1ı vaziget 
Moskova, 19 (A,A.) - Almanların 

büyuk gayretlerine rağmen Leningrat 
hala muk:ıvemet etmektedir, Sebre 
karşı yapılan hücumlara baflamlah 
iki h:ıfta olduğu halde halkın kavvei 
maneviy~si peir mükemmeldir. 

Bundan fi gün evvel Alman kuman
clam Von lıceb. kıtaatma her ne pa
hasına olursa olsun, şehri zaptetme
lcrini emretmişti. Şimdi bunun .ıayri 
mümkün olduğunu gören Von Leeb, 
Leningrada bir takrm risaleler attıra
rak teslim olmadrğı takdirde şehri ate
şe ve kana boğacağı tehdidini aavar
maktadır. 

Sovyetlerin bir mukab!l taarrBSU ü
zerine dıişman, Leningrattan lıilomet
relerce geri çekilmiştir. 
Dığer taraftan Leningrada kartı de

niz yoliyle yapılmıı olan bir taarru 
te:ıcbbüsü, düşmana ağır zayiat "1"
dirilmek suretiyle tc:ı:rde&im.~Jıtİf To
najları yekunu ((! bieı tona :.Hl ebıı 
37 gemi batırılmıstır. 

Merkez mmtıık,.nır.ı:b Sovy~ler .Ai-1-
manları Smolcn~k ı-;tikaM~thMlıe ;Kis
kürtmeyc devar.ı tt1':1ektriı'lw 

Maamafih Ukrııvnr.da vuiyet ciddi
dir. Kief tebJ ktye :n<:l't1ıı:dur Jhtna 
rağmen Ruslar <;ı;k ~Metli Cıı!r lllNka
vemet göatermckıe ';)c.röe1ta~ 

2 Başlır 4 Elli ve 4 
· Ayaklı Bir Çocuk 

Bükreı 19 LA.A.) Tarı:ovl•tı cıvarınrla 
kain Vizurcsli'dc bir lıedın bışlı, dört elll 
ve dört ayaklı bir çocuk ıloiurmuştur. Co· 

cak anc:alt bir kı.ç Mat ya,amıttır. 
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6tdret dettııttnneaı ti lnlnJltin 

~iman - Ru.c 
Cephesinde 
A lm n ordumnun te~ebbüm aı .. 

tı d başlıyan Sovyet - Alman 
rb n n, Kızılordunun aleyhınde ola

ltiı f etmekte olduğu muh.ık
ktır. Fakat 22 Haz.İran tarihine ka
r buton cepheleri bir yıldıran sü

r tiyle vıkıp yaran, Fransız ordusu-
nu on b~ yirmi gün içinde teslim a
l n ve bu harikulnde muvaffakıyet
le nden dolayı "yenilmez,, vasfmı 
k zanan Alman O'l'dusunun. Sovyet -
Alman harbinin Qçüncü ayı sonunda 
da insanca ve materyelce verdill 
b y{lk zay ata rafmetı. Kwlordunun 
mukavenetini el!Bslı bir IU1'ette 'kır
mıya muvaffak olamadıJı da bir ha
k katt r. 

Ha1'1' başladıtı :r;aman. altı hafta 
iç nde Kızılordunun imha ve Sovyet 
rc1ımlnln tasfiye edileceti iddia o
lunmuştu. !'akat Kmlordunun, Al -
manlarla berabel' bQtiln dilnyayı şa
şırtan mukavemeti k~da Sovyet 
Rusya7a ait harp geyelerl daha mil
tevazı nisbeilere irca edildi. EvvelA, 
butiln Kızılorduyu imha7a lilzum ol
madığı ve onu Ural'in öte tarafına 
atmak kAfi geleceği; sonra Alman or
dusunun kıştan evvel Arkanjel - As
traıan hattını tutmakla metelenln 
h lledileceği; en son olarak da Le
nın~at - Moskova - Harkof hatt"u 
tutmakla gayeye erljilmis olacağı i
ı · n olundu, Dikkat edilecek olursa, 
bu son hatta Almanyanm Eyh"ıl baş
ı rmda eline geçirmek istediği Kaf
kaıı petrollerinin dahil olmadığı görü
lur. 
ZannedOd'ğine göre Stalin Roo~e

velt'in milmesslll olarak geçenlerde 
Mo kovayı ziyaret etmiş olan Hop
k ns'e bu hattı. Alınan ilerleyiıinln 
Azami hıddi olarak (Öatermistlr, 

Mıitehassısların mlitaltıalarrna göre, 
·mal bölgesinde ha~k!'ıt Teşrinievvel 

ortalarına doğru de\•am edebilecektir. 
T..cningradın bu müddet içinde Lıpte
d lmesl llztmdır. l'akat çok kuvvetli 
h r surette ve en modern harp teknl-

e aslanna g!Sre tahkim edilmif ol
duğu ~ylenen Lenlnerat mukavemet 
etmektedir. 'Bundan yirmi sene ka
d r evvel bu ıehri muhasara eden 
Bevaı. Rus orduları da mağlQp edl
lert"k gerı çekılmıye mecbur kalmış
\ rdr. 

Buna rnğmen Leningrat önünde i
kı hafta !(inde 500,000 inamı ka7bet
tıklerl tahmin edilen Almanlarm, bu 
ehrf. her ne pabaııma olursa olsun, 

z ptetmıye karar verdikleri anlaşılı

yor. 
Fakat, "'Qhlnf bir harp sanayii 

merkezi olan Leningradm zaptının 
ns kolojık ve stratejik ehemmiyeti ne 
kadar bilyilk olursa olsun, Ukrayna 
cephesindeki hareklit, harbin milstak
bel lnklf&f .. bakımından daha ziyade 
ehemmiyetli sayılmaktadır. Cünkil bu 
cephedeki taarruz, muvaffakıyetle in
k af ett ıi takdirde, Kafkas petrol
ler ne müntehl olacaktır, 

Alman ordusu bu uç aylık çetin 
h rpler esnasında insanca ve mater
yelce verdıii buyük zayiata rafmen, 
bu kadar geniş bir taarruzu inkişaf 
ett n:bilecek midir? 

.l A ı'.lıı 

Muvaff al< ' Biı 
Hali Muamele 

50,000,000 Liralık 
Tasarruf Bonosu 

Hemen gunu günune ikı ay evvel 
bu ıutunlarda neşrettlgimiz bir 

71aıda, ıayet yanılmıyorsak, o sabah 
piyanya arzedılmiş olan Tasarruf Bo
nolarmın halktan çok rağbet görece
flni kuvvetle umduğumuzu -sebepler:
ni sayarak- söylemiştik. Hadıseler, 
ümitlerimızin boş olmadığını isbat et
ti: Yirmi l>et mılyonluk Taııarruf Bo
nosunun, denilebilir kL hepsini teker 
teker millet fertleri satın almııtır. 

Maliye Vekilimiz, bır hafta kadar 
evvel, satışın kapandığından bahseder
ken :ıoyle demlıti: "Vatanda5ların 
bu hususta goıterdıkleri emsalsiz 
rağbet ve allkayr ıultranla kaydetmek 
iıterim. Satııın ~ 90 mdan fazlası bir 
ıene vadelilerden olmuştur. Dunya 
buhranının dofurduğu mali ve ikt sadı 
ıartlar karşısında halkımı m -Üç ve 
altı ay vadeli bonolar da mevcut bu
luııdufu halde- en uzun vadelilere 
raibet ıostermesl Cumhurıyet mali
yesine olan emniyet ve itimadının bır 
teaahürı.idiır,., Hakikaten, bu mesut 
badiıenin tekevvünunde tesirleri ara
nabilecek maddi ve manevi am'llerden 
Tanrruf Bonolarının; 

a - Faız rılsbeti (3 ay vadeli Ta
sarruf Bonoları senede ~ 4, 6 ay va
deliler 35. 12 ay vadeliler "'6); 

b - Faizin peşin odcnmes'; 
c - fstenıldıci anda herhnngi bır 

banka gişesinde, küçuk bir cyo mu
kabilinde paraya tahvil olunab lmesi; 

d - Alım ve satımının hiç bır vergı 
ve resime tabi bulunmaması: 
Para sah:pterini ne derece celbetmişse, 

e - Amortisman sandığınca ihraç 
olunan bu Bonoların hazinenin ke
faleti altında olması; 

l - Ve hazınerıln de taahhutlerine 
ldeta taassupla sadakat göstermesi bu 
alakayı büsbutun ıaglamlaştırmış, 
ı - lıtikbalin meçhullerle dolu ol

masına rağmen milli polıtikanın bizı 
her türlü maceradan koruyacafı hak
kında Kiinler geçtikçe zihinlerde kok
le:ıen kanaat ise raıbct:n bır sene va
deli bonolara teveccuhunı.i temın et
miıttir 

Mallye Vekılı: ''Elde edılen bu ne
tice bır taraftan tasarruf fıkrının 
memlekette esaslı hır surette yerleş
mekte olduğunu gostermckle beraber 
d:ier taraftan vatandaşların Mılh 
Müdafaa mevzuundaki alaka ve hassa
ı~etlerine kuvvetlı bir aeuı teıkıl et
mesi itibariyle de takd re şayandır,' 
demekle rağbet amilleri arasında; 

h - Bankala,ra para yatırmak, it·
barı yerinde olduğu sınanmış mües
seseler hisse senctlerıyle Ergani -
Dıyarbakır ve Sivas - Erzurum istık
raz tahvilleri nevınden menkul kıy
metlerden portföy teşkıl etmek sure
tinde tecellisine şahit olduğumuz Ta
aarruf fikrine de; 

i - Türk milletinin butun tarihi 
boyunca en büyuk ehemmıpetı atfet
miı olduiu Mılli Mudafaaya canla ve 
mallı yardım luzumuna da pek haklı 
ve pek yerinde olarak işaret etm 'ştır, 

......... 
yaına. bu raibette -peşin odendiil 

r-· .. ··-y .. ' 
1 

azan: . 

i Nasuhi Baydarl 
........ •••••• • 1 El ..... • 

sıfların mevcut vasıflara lnzimamının 
arzu edıld:iıni de dikkate almak ikti
za eder. Nıtekim, bir çok yerler, Ta
sarruf Bonolarının, isti1ı:raz tahvilleri 
ııbi muzayede ve münakasalarda te
minat olarak kabul edilmeıini iıtemiı
lerdir. 

* * * Ajanslarla muhabirler tarafından 

verilıp gazetelerde neşı olunan 
habeı lerden oğrerıHmiıı oldufu rıibl, 
Tasarruf Bonolarına halkça gôsterılen 
ragbet mukabelesız bırakılmamış ol
mak ve hasılatı, yine Milli Müdafaa
nın fevkalAde ihtiyaçlarına karşılık tu
tulmak lızere bu bonoların yirmı beş 
milyon liralık haddınin etı: milyona 
çıkarılmasını hukumet Buyük Millet 
Meclisine tevdi ettıği bir layiha ile 
teklıf etmıştir. Bu satırlar okunduğu 
sırada bel'kl Meclisten geı;mış bulu
nacak olan bu layıhada bır hususiyet 
varsa o da bahsettiğimız bonoların 
yukarda işaret ettiğimiz arzu goz o
nunde tutul rıık. mu. nyede ve muna
kas, tarda teminat olarak kabulune 
daır kayıtlar bulunmasıdır. Ve şup

he yok kı arTettıgi faydalarına ilave 
olunan bu mkan, Tasarruf Bonolarına 
karşı alakayı -aleyhteki bazı fikirlere 
rağmen- uyadeleşecektir. 
Aleyhtekı bazı fıkırler, dedik, Bunu 

da ıznh edelim: 

Tasarruf Bonolan hılukatte m 6,38 
faiz temin ediyor. Bu faiz nisbeti 
kısa vıddi tevdiata bankalarca verilen 
faız nlsbetlerinden çok yliksek ve bi
naenaleyh bunların aleyhine iken bir 
de Taııarruf Bonolarının mliıayede ve 
munakaııalara teminat mukabilinde ka
bulü bunlarla uzun vadeli tahviller a
rasında rakabet tesisine doiru atrlmq 
bır adım telakki edilemez mi? 

Bu fikri isabetli bulma'k için mliza
yede ve munakasalarda ıösterilen te
minatın doğrudan doiruya nakıt ola
blleceiini ve Tasarruf Bonolarının da 
tstenildiii anda paraya tahvili kabı! 

bulundugunu bı r an için unutmak li
zımdır, Bu muzayede ve munakasala
ra girenlerın elinde Tasarruf Bonoları 
bulunur ve teminat mukabilinde bun
ları vermek isterler de kabul olunmaz
sa yapacakları ıey, küçucıik bir ıikon
toya katlanıp bankalara satarak elde 
edecekten parayı teminat diye alaka
lı daire kasasına yatırmaktan ibaret 
deiıl midir' $u hale gbre, uzun vadeli 
tahvillerle Tasarruf Bonolarının reka
bet marjı bu küçücük iskonto tuta
rından lbarett'r, kı bu da hiç bir su
retle aleyhte bir delil dıye kullanıla
maz, 

Tasarruf Bonolarının halktan gör
dugu rağbet karşısında bize duşen son 
soz -Avrupa ve Amerıkadaki benTer
le inden de bahsetmek vaadıyle- pıya-

saya çıkarılacak olan ikinci yırmi bee 
mılyonlu'k bonoya birinci yirmı be, 
milyonun mukadderıni temenni etmek
tir. 

ÖZÜR DiLERiM 
Kısa bir yolculuktan donı.işumde ı gunun işine yarıyacak tıbbi bllgilerı 

sayın okuyucularımdan bir kaç mek- anlatmak, sağlık ve hastalık hakkında 
tup aldım .. Bir tesadıif eseri olarak umumi ieyler ogretmeye çalışmaktır. 
hepaı de bu butun liahsi dertlerlnı an- Okuyuculardan bir·nın sorduğu b r 
!atarak benden derman soruyorlar.. şey başka okuyuculara da alaka ve-

Burada daha once de yazmıştım. rccek g bi olursa o zaman sayın o
Şımdikı hekimlikte, bir hastayı gorup kuyucunun sordugu şeye cevap, hem 
muayene etmeden, hastalığını tctkık de uzun 1.evaplar yazarım. Mesela ge
etmeden ona ılaç, sailık vermek ya- çende ba,Jadıiım sıtma hastalıiı bah
saktır. ÇUnku hastanın kendisi ıçın sın!, bır okuyucunun mektubu uzerine 
tchl:kelidır.. Hastanın, kendısin'n ha- ve baıka hır çoklarına alaka vereceii 
!ini anlatan mektubu ne kadar uzun, içın açtım ... 
ne kadar tafsıiatlı olsa yıne yetişmez. Bu sozleri tekrar etmeye mecbur ol
Hastayı mutlaka ıorup muayene et- duğumdan dolayı butun okuyucula
mek lazımdır. Öyle olmadan, tavsiye 
edilecek ilaçtan tehlike gelmek iht'-

rımdan ozUr dilerim .. 

mali çok olur ... 
Hastayı görmeden, uzaktan iyi et- , 

mek kudreti ancak eski zamanlardaki 
ıifurukçu hekimlerde varmış... Mese ' SARAY la Anadoluda, eskıden Tiyana denilen, 
şımd' Bor şehri taraflarında ve Ke
mer Hısarda Apoloniyus adında meş
hur bır ıifurukçu orada oturur ve ne 
kadLır uzaktan olursa olsun kendisine 
bir haber yollıyan hastalara bir mus
ka yazar, yahut bir ilaç aaılık verir, 
onları iyı edermi;i, diye r vayet eder-

SİNEMASINDA 
Bııyılk bir alaka ıle seyredilen 

Neş'clı. Eğlenceli ve Guzel 

EGLENCE KADINI 
Film nin Kahramnnl11rı 

Musil<i imtihanı 
Dün Basladı 

PİYASADA: 

Ticaret 
Yeni 

Ofisi lçi11 
Kararlaı 

Ticaret V ekileti, petrol ve ticaret 
ofis umum mudurleriru Ankarayı da 
Yet etmittir. Toprak ımhsullerı o 
umum mı.idı.irünun itıt'r kıyle yapıl c k 
olan bır toplantıda, Vek Jet, bug -
kU ihtiyaçlara ıöre of !erin ne ıu et
le çalıısac:ıfma dair dırektıf verecektı 
Bunlardan petrol ofıs umum mudu 
Ankaradan donduktcn ıonra Roman
yaya ıidecektir Ticaret Vek !et , t 
caret ofisinın daha vcrımli b r ha e 
ıelmesıni temın içın, of slerın emn • 
yeniden para tahs ıı edecektir S mdiye 
kadar ticaret ofısıne be m iyon 

Bazı Sanatkarlar, 
Çalışanların Önünde 

Kendilerile 
imtihan 

Meselesi Telakki 

Beraber 
Vermeyi 

Ediyorlar izzeti Nefis 

o 

ve im ştı Genış olçudc ıthali :11'Pm& 
için, daha fazla paraya ıhtiyaç go 
rulmektedır. Of s bu par yla otomo 
b 1 lastiğ , kauçuk k lay pamıık p
lıgi ıthal edecektir 

Bir okuyucu bayan imtihaJı ııeriyor 

İHTİKAR İŞLERİ - Fiyat mtiraka
be burosun dun yedi ıhbar yep 1-
mıştır. İhtıkir yapan ba ı esnaf ve 
maiaza sahiplerı, fıyat murakabe me
murlannın veya polisin geleceğ'nı hı 
sedınce dukkinlarını kapayarak uvu 
tuklan ıorulmuştur. Bu suretle maıa 
zalar bir ikı ıun kapalı tutulm kt -
dır. Murakabe burosu. bu gıb hal 
lvde mağazaların polıs tarafından 
muhurlenmesıni ve sahıplerın n buro
yn muracaata mecbur hır kılmaıı 
mura'kabe komısyonuna tek f edecek 
tir. 

Heybeliadada müskirat satan Celi 
)ettin Yardımcı da b r ş şe b'rayı 21 
kuruşa sattııından 20 lira para ceza ı 
na mahkum olmuı; ve dukklnının 5 
gun kapatılmasına kar r verılmı t r. 

Dun sabahtan ıtıbaren esnaf cemı
yeti bınasında tiyatro. konser, ve ga
?ıno gıbı umuma mahsuı yerleıde 
çalgıcılık edenlerin ve .şarkı soylıyen
lerın ımtihanlarına başlanmı,tır. Be
ledıye zabıtası talımatnamesıne gore 
yalnız "umuma mahsus yerlerde çalgı
cılık edenlerin,, ehliyetname almak için 
cemiyete muracaat ederek imtihan 
vermeleri lizımgeJmektedir. Fakat ce
miyet bu kararı okuyucuları da teı
mil etmiş ve dunden itibaren de im
tıhanlara başlamıştır. 1mtihan heyetın
de Kemani Sadi lşılay, Tamburı Dur
ru, Kemenc;eci Artaki ve Eyyubi Ali 
Rı:ı:a bulunmaktadır 

Dun imtıhan olm~k için müracaat 
tdenlerden ancak iki tanesi ehliyetna
me alacak derecede corulmemıştlr. 
Maamafıh bunların imtihanlar sona 
erdikten ııonra tekrar imtihana tabı 
tutulması duşunulmektedır. 

SADIKZADE 
HÜSNiYE' nin 

MEVLÜDU 
Pek genç yaşında 'efat 

eden ve Hatırası kendisi
ni tanı~ an '\"C se\'enlerin 
kalbinden hir bir zaın:uı 
silinmi)ecek olan Sadık
zade Hii nüye'nin 'efatı-
111n kırkıncı giinU miin.ı· 
sebetile ZZ.9.941 Pazute
si gunu öile namazını 
müteakip Yeni Camiindc 
MevlUdu okunarak mer
humenin aziz ruhuna it· 
haf edilecek ve hatırası 
taziz olunacaktır. 
Babası: Fehmi Sadıkuule 

Muııkı ıanatkirlarının mtıhana ta
bi tutulması dedikodulara sebep ol
muştur. Senelerdenberı halk onunde 
~ar'kı soylıyen ve çalgı çalan tanınmış 
sanatkarlar daha bir kaç ay evvel 
sahnede kendi yanlarında oturup çal
gı çalan zevatın şımdi lrendılerıni im
tihan etmeler nı izzeti nef s meselesi 
telikki etmektedirler. 

Konservatuvardan ihtısas vesikası 
almış olan Münir Nurettin ile Suat 
Gunun imtıhan edilemiyeceıi bıldıril
mekte. ve senelerdenberi h !kın ıev
glsinl kazanmış, tanınmış Uç beı ıeı 
sanatkarı ıle uç beş çalgı 11natklrının 
imtihana davet edılmeden kendılerine 
' ehliyetname,. ve ılmesi duşunulmek
tedır. 

Imtıhanlar iıç hafta muldetle ve yal
nız Cuma gunb saat 10 ıle 16 arasında 
yapılacaktır. 

DÜGÜN 

ı 1• tsta11bulun en muazzam Si11eması bugiin açılıyor.' 

Ç,EMBERLIT AŞ SINEMASI 
Tel: 22513 

1941 - 1942 Mevsimine Bugünden itibaren Başlıyor. 
ÇEMBERLİTAŞ SİNEMASI Mudirıy tı h r z m n oldu u 
gıbi bu shema mevsımi ıçın de hıç b r fedakarlıktan k -
mıyerck Sayın Muşterılerıne buyuk sı.irprızler ve fcvkaliıd 

zcngın bır fılm serı ı hazırlamı tır. 

8ugiiı1 JJI ati11elerden itibaren 

l • PAPRİKA Fransızca Sözlü 
İRENE de ZILAHY 

. 
RENE LEFEVRE 

tarafından yaratılmış kahkahalı mükemmel bir şaheserdir. 

2 -ZiNDAN FiRARiLERi 
VİCTOR Mc. LEGLEN ve JACKİE COOPER'in 

Yarattığı Aık, Heyecan ve Sergüzeıt Filmi. ,, .............................. ~ ,.---------.... ,! ________________________ _ 
Bugün MELEK'te Bugün s Ü M E R 

Kahkahalarla göreceğ nlz 
Nefıs bır Komedi 

KARIMLA 
EVLENiYORUM 

Gidiniz ve yeni mevsimin 

KARIM ve PATRONUM Joumal de Gen~ve'ln başmuhani
ri bu mesele hakkmda &tJ mOtalAa
da bulunmaktadır: 

cıhetle senevi ~6,36 nısbetini 
balan Tanrruf Bonoları faızının baı
Jıca rolu oynamış olduiunu llerı ıu
rcnler bulunduğu g bi zamanımızın 
iktisadi p.rtlarıııın sevk"yle para hac
minin çoialıp iş hacminin azalmış ol
masından dolayı tüccarın işleteme
difı parasını bunlara vermesin n te
ılrden hili kalmamış olduiunu muta
lea edenler de vardır. Bu fık rlcrden 
birincisi tamamiyle doğru sayılabilmek 
için bankalardaki mevduatın -Tasarruf 
Bonoları çıktığındanberi- bunlar ha
liiince olmasa bile buna yakın m'k
darda azalmıs olması lazımdır. Hal
buki, iki aydanberi mevduat mikda
rında dikkate çarpacak bir değişiklik 
görblmcmektedir. ikinci fikre gelince· 
bu da, Tasarruf Bonoları ihracıyle is
tihdaf olunan "para emisyonunu ön
leme,. makndrnm, ve şu halde, Ta
sarruf Bonolarının aleyhınde değil 
ancak lehmde kullanılabilecek bir de
lildir. 

leri büyük kudret, şimdiki hekimlerde TYRQNE PQWER 
maalesef. yoktur. Şımdikı hekimler, bir LİNDA DARNELL 
hastayı iyl edeb'lmek için uzun uza- JQEL MAC CREA 
dıya muayeneye, ço kdefa tekrar tek- Takdır alkışları toplarnak- Fransızca Sözlü Güzel Filmini Görünüz ve 
rar muayene etmeye mecbur olurlar... tadırlar. iLAVETEN: NANCY KELLY 
Onun için mektup yazarak mektupla RENKLi MIKI MAVS 
ilaç reçetesi iıteyen okuyucularımdan I ve memleket JURNALi ROLAND YQUNG 
özur dilerım. Ben bu işi yapamam.. Bugün saat 1 de tenzllAth matine İllve olarak: 

Hoş İki Saat Geçiriniz. . 
Bu filmde meıhur "DUO CHIC YOUNG" lerl geni 

Swing dansında göreceksiniz. 

•-Uç a71ık harp Alman ordusunun 
- en l7i ünitelerini kaybetmekle be
raber - zayıflatmamış ve onun dina
mizmini kaybettirmemiştir. Almanla
nn harp 11ha11nda mevcut 180 :fır
k lanndan başka, ihtiyat olarak 60 
ve lııal altmdakl memlekeUerde de 
tO fırkalan vardır, Fakat, daima ye
nılenmcsl lcap eden materyellerl ve 
ı»etrolQ de hesaba katmak icap eder. 
Almanyanm henüz kAfi derecede 
ltoklan mevcuttur. Fakat d\.ınya ls
tıhsalAtmın % 10 unu teşkil eden 
!kıvyet petrolelrlne de ihtiyacı var
aır. t..ıat altında bulunan. memleket
lerde Alman wbaylarının son za
ınanlarda otomobile az binmeleri şa
ranı dikkattir. Meaafenln uzunluğu 
ve yoilann vaziyeti dolayısiyle Uk
r&Ynadan Kafkasyaya gitmek çok 
lnllşkQldQr. Ukrayna harekAtmm in
it şatı Libyadakl vaziyet üzerine de 
rtileulr olacaktır. İngiltere Orta Şar
lta askf!'r Ye harp levaznnı getirmek 

Onlara tekrar söy!iyeceğım şey, ken- "•••••••••••-' 1 _ MATBUAT u. MÜDÜRLÜ· 

dilerıne en yakın yerde bulunan he- GÜ MEMLEKET JURNALi "•••••-'••••••••••••••••••••••~ k'me kendilerini muayene ettırmektir. KAYIP· - Oelııe ukcrlılr 1ubulnden al· 2 _ RENKLi MİKI MAVS '• r 
Burada yapma~ istediiım iı, iııte- ınıı oldufum terhıs teıtJeremı kaylıettım. • ....... . 

Venıııni alaufımd•n ukılının hUkmil yoktur Bugun saat 1 de tenzılath matıne A.-
yen her okuyucuya ayrı ayrı bekım- Geb.e MuuafaP•t• maahllulnd• Rıu oııu '3 A , - Böyle Olacağı Belli ldi ..... 

_ıı_k_e_t_m_e_k_d_e_ı_ıı_. •o•lt•u•yu•c•u•l•ar_da_n_b.ir•ç•o---T.•i_i_t •Gö-ıp_'".·.·.3•1'4••d•o•ıu_m.,ı_u. ----------------------' ş A R K SiNEMASI 

NUMAAALI ODA 
Bu böyle olmakla beraber, yaptığı

mız tetkiklere ıöre Tasarruf Bonoları 
ntı,ı ıımdiye kadar ıu hasılaları ver
miıtır: 

necburlyet!nde kaldığı takdirde Lib- Satıı 3 aylılr •aylık 12 aylık YekQn 
~ada J"llpacağı taarruz suya dU,ecek- "rlerl lira lıra lıra lıra 

tir," Ankara 77.540 sii"9İZ5 7.77!1.950 11.417.315 
Alm- ordusunun dı"namiZ?nlnl kay ht.. ı45.•4 0 nıı 210 ıo uo 500 ıı 1105.•ıo .... Jrınır uı 755 .u ıso 730 350 ı.ı ıo şs 

betmedllt ve kAfi ihtiyat kuvvetleri- Jıleraln t sso ı4 ı4o 16 uo 1011610 
ııe malik bulundu:..• hakkındaki bu ı ..... .., ı.oo5 11.ıı;o 14ı.ıl5 154 uo 

ili"" Adana 5 4 715 8!1 700 94 490 

"- Bu paU k gözlil herif, bir tu#
layı bır kalorıfer obasmdan ayırde
demez, Bu herıfı Legıe burada iken 
adam etm 5tı, para ıle, pulla yola ge
tırmı ti. Legge'ye dışarıd n gizli gızli 
mektup get ıı rdi. Ne var ki, bız ya
pamayız. Bizde para nerede. Legge'
nin talihi yerindeydi. Tıım kümeyi ırıUtalAanm :isabeti halt'kmda bir le7 :auroa 4 !165 28 IOO 11 615 111 950 

IÖylemek vaziyetinde deiıliz. En bü- 13 eylQlde 20 2 soo 73.165 75 ı65 kaparo(! etti, Peter Kane şu Orson c 
l'Ük bir sanayi memleketi olan Al- YelrQn 761.260 ı.42I 630 111 736 500 21.1133 390 vapuru yok mu, onun k :ı oda ını 
rıanya De beraber biU.ün Avrupa Geri kalan villyet. kauıorda ••tılın 3 066 610 parçalayınca, bir mılyon doları lup, 
nemteketlerlnin fabrikalarınm Alman YelrGa 25•000 000 dıye cebe lndirdıler. Peter yakal n-
~rdusu için tank, ta17are ve diğer madı, Le11e'yi kodese tıktılar,, dedi. 
lıarp levıwnu imal ettill ve Alınan- Bu cetvelde ıörüldüğü üzere satış - Bu Legge ma alını Johnny bel-
Panm harp sanayii için ]Azım olan en çok Ankara ve lstanbulda tekbuf ki bin kere dinlemi i. Çunku Mor
ılemir ve kömüre ve diler ham mad- ederek bu iki vıliyet umumi yekilnun gon, bir kere anlattıklarını unutup 
lelerin birçoğuna mebzulen malik ol- ~. 81 kusurun~, diier be~ vl}iye~ ""6 yine baştan anlatanlardındı. Nitekim 
ıluğu da bir hakikattir, Ancak, bu küs!runu,. ıerı kala~ eli~ ~1 • 1 vılayet sbzunc devam etU: "Leıgc Peter'yl 
tıu z.zam çaptaki mekanize harp için de 12 'kusurunu bel etmıştır. l hiç evmczdi, O, karde i kuçuk 
tl em olan petrol stoklarmm hayli a- Bu cetvele bakılarak sadece Ankara, Le .1 b' 1 . p t , 
•almıı olması ve Almanyıuun, miıs- ile tsta~bulun büyük merkezler ol- ı d ıge ı: . ır eJ;:' f tı e~ ~nl ~nnc ın= 

kbel taarnızlarm ıbtlyaçlarma klfl duiu içlın Tabuaalrruduf Bonodila:ını bolal botl de~ ~~ar~ıy~ uir~ş~ca~ ı Se~rn~~-
Jelec k ikta d trol kaynakla l 11tın a m11 un gu. ..er vı ye - U . ıı e m r a pe - !erin iktisaden bunlardan ıerı olduiu rurs n. Hem ıaka deııl, o genç Legge 

na malık olmadıtı da muhılı:kalı:tır. cibi hükümler çıkarılamaz. Zira, ma- yok mu, dehşetli adam. Otuz ya la
Bu vaziyettir 'ki AlmanJ"llJ"I, her 097e biyet ve ıümulıi iki ay ııibi kısa bir rmda, genç! Dinç! Dünyanın en usta 
:af~en Ka~asyayaK= sevkede- 'aamında tamamiyle anlaşılmak kabil kalpazanı. Onun yaptığı kalp paranın 
ke r vtie Yl~ -ed 

1 
_._ unlaun m~- olmıyan bu bonolar hakkında uzak b'r'nden şüphelenip de ele geçırdller 

aveme ne ııave 1 ec- 0 " - u villyetlerin uzalı: kaza ve hatta nahi- miydi, o p ra eksperlere bas belAııı 
•a~~~ Alman orduuhı":n ~~yük yeterinde henüz sahih bir fikir edinil- keslloyor, hemen birleşip kafa tokuı
au 11 ulratmaaıum ,. ıuT• g~il memiş olduiunu da, buralarda bu çeşit turuyorlar. Kalp mı, halis mi, dl7e 

n. An lT menkul kıymetlerde aranılan bazı va- bir turlU karar veremiyorlar. Yaman 

€dgar W.allace 

adam do rusu. Polısi, taharrisi, ha
fıyeı;l, apaşıkarı, senelerdır herıfin 
pe ınde... Gelgelelım herif, yakalan
mıyor. Ha maşa ıle kar nlıkta bir pi
reyi kıstn·mak, ha o herifi yakala
mak!., 

}la\ a o gun ıncakcanaydı, Morgon 
ma~ i. beyaz yollu :fanllAsını sırtmdan 
çıkardı. HAkl pantalon, hAkl getr, 
bir de ma\ 1, beyaz çlzgiıi gömlek gi
yiyordu. Başındaki şapkada alfabeL 
nln bazı harfleri \'ardı. Bu harfler
den mahkümun muddetl mahküml -
yeti anlaşılırdı. 

Morgon bir tutam h:ırcı mala ile 
tu lanın üzerine ba tırırken• "Sen 
Je!C'ı hiç gordun mu?,, diye sordu. 
"- E\ et gördüm, bizi.n mahut atı 

boyayan o idi. Beni kandıran da o 
idı. Ben kaldırıp atı yarı:ı yerine ge
tirdim. atın boyanmış olduğunu da 
onradan o !!An etti. H ttA o bağır
mamış olaydı, Spider Kını'in, Boy 
Saunders oldujunu ben bile fark et
miyecektim! 
"- ilAn mı etti? Gidip bağırdı ve 

seni yakalattı ha? işte bu tuhaf doğ
ru u. •Kulaklarıma inan mıyacaion 
gelı.yor. Emanuel Legıe'nin ojlu ıi
dip böyle kahbelik etsin ha? Ne 
gUnlere kaldık? Sakm o para işiyle 

'J'ettlka No. 2 

ugra ırken' gormüıısündur, diye ilrküp 
b ğırınış olmasın? 

Johnny ba ını salladı~ 

"- Nıçin böyle yaptığını vallah 
anlıyamadım, dedi, hAIA dil Unür du
ıilnilr bulamam. Belki Peter Kane'yi 
sevdılim için bana bu oyunu ettı. 
Doğrusu Peter Kane'i severim. Adam 
bana geldi: (Dikkat et ıözünil a~. a
ralarma karıştığın insanlar, pek bel- ı 
bağlanacak şeyler delll. Sen çok fe
na insanların arasına dUşmu !ln, on-
lardan ayrıl!} dedi, 1 

O anda gardiyanın sesi: "Lfıfı ke
sin!., diye yine gürledi. 

İki mahpus başlarını eğerek, bir 
müddet ses çıkarmadan çabuk çabuk 
i lediler, 
Gardıyan epeyce uzakla5bktan son

ra, Lae Morgon: 
"- Bu cenabet herif bir gün belA

ımı bulacak, dedi, ıardiyan olmı~Jda 
adam oldujunu sanıyor. Biliyor mu
sun, bu hanılsl? Hanlya demirci dilk 
kanında Lew Morse'un v&ryozla ka
fasını yardıfı herif yok mu? t~e o. 
Talihi yardım etti de. kurtuldu, ya
şıyor. Eier Lews sarhnş olmasaydı 
görilrdil bu herif. Fakat İews sarhoş 
oldutu için vaeyozu IJ'f yerleştireme- ! 
dl. (Arka11 var) 

ilk Parlak Filmi ile Muzaffer Olmaktadır. 

HILDA SCHNEIDER - MARTA TERNU 
ve De hakir HEiNZ RUHMANN 

M Ü§tereken Yarattıkları 

BEKARLAR CENNETİ 
Gayet Neşeli, Son Derece Modern ve Güzel Filmde , __ _ 

Hararetle Alkışlanmaktadır. 

Sanat Bah~esinin En Güzel LALESi 
25 Eylül Perşembe Akşamı Açılıyor 

Dorothy Lamour-Bing Grosby'nin Yarattığı 

SiNGAPUR YOLU 
L A L E Sinemasının 

"----•tik Zaferi Olacaktır. _____ , 

Üsküdar Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 
Usküdar Kız Enstitüsü pansiyonu senelık et. sadeyal, zcyttnyat. t 

reyaf, yaş ve kuru sebze ihtıyacı açık eksiltme ıle ihale olun c tı 
isteklilerin 24.IX,941 Carpmba ıünil .. at 10 da C lojlu d Y 
mektepler muhasebecillll satın alma komiqonwıda bulun.malan ll1 o u-
nur. (au) 
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Deniz Le,·azım Satınalma Komisyonu İlanları 
' . 

1 - Tahınin olunan bedeli (11500) lira olan 1 adet Dizel dınamo 
grubunun 23 Eyl(U 941 Salı günü saat 15 de pazarlıkla eksiltmesi yapı-
lacaktır. 1 

2 - İlk teminatı (862) Ura (~O) kuruş olup şartnamesi her gün ko· 
misyondan almabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasmıpaşad" bulunan komis-
yonda hazır bulunmaları.. (8313) 

. skeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları . , . 

'looo - 2600 Tüp Oksiien Alınacak 
Tahmin edilen hedeli (16900) lira olan yuka ·ıda yazılı 2200 - 2600 

tOp f'JksiJen Askeri Fabrikalar Uınurn ~1üdurlü,ıtü merkez sutın alma ko
mlsyonunca 29.19/941 pazartesi günü saat 15 te pazar~ıkla ihale edile-
cektir. Şartname parasudır. Kati teminat (2535) liradır. (8276) 

Malzemenln cl nı 
ve miktarı 

3517 takım ,-az. 
lık elbiııe 
1000- 1500 M3 

. ... 
ihalenin 

gUn ve uatl 

29.9.941 Pazartesi H 

Muhammen 
bedel 
Lira 

30773,50 

Katt Şartname 

teminatı bedeli 
Lira Kurut 

4616,07 154 

ceviz tomruğu 29.9.941 " 14,30 62500 10750 413 
Yukarıda cins ve miktan yaz.tlı malzeme hizalannda gösterilen gün 

ve saatlerde Asker! Fabrikalar Umum l\lüdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedelleriyle kati te
minatları ve şartname paraları hizalarında gösterilmiştir. Taliplerin mez; 
kür gün ve aaatte komisyona mUracaaUarı. (8267) 

• • 60 Ton San Sabunlu Kösele 
1 O Ton San Vaketa 

Tahmin tdnen bedeli (346.000) )ıra olan yukarda yazılı 60 ton sarı 
sabunlu kösele ile 10 ton sarı vaketa askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 26-9-941 Cuma günü saat 14,30 da Pa
zarlıkla ;hale edilocektir. Şartname (17) lira (30) kuruştur. Kat'! temi
nat (35180) liradır. (8124) 

T. H. K. Genel Merkez Başkanhğından 

Depo Y aptırllacak 
Ettmesgut H ıva meydanmda yaptırılacak depanun eksilt'"mesine ihale 

gilnL. talip çıkmadığından keşif bedeli 8531 lira 58 kuruşa çıkarılarak 
kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme, 6/10/941 
pazartesi günü saat 15 de T. H. K. Genelmerkez bina51nda yapılacaktır. 
Bu işe ait vesaik 25 kuruş mukabilinde T H K Genelmerkez.inden ve 
İstanbul T. H, K. şubesi başkanlığından ~eriiir. · 

istekliler, ihale ·ıUnü ıaat 14 e kadar kapalı zarflarını komisyona 
\"etmelidirler. (8299) 

Gümrükler Muhafaza Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan 
111. TC'şrin1941 Salı günü saat 11 de 600 lira muhammen bedelle 60 

adet kaptan yazlık elbisesi müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla alma
caktır. ilk teminatı 45 liradır. Sartname ve nümunesl her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatinde Galatada l\tumha-
ne caddesindeki 54 numaralı daireye gelmeleri. (8365) 

Bir Veznedar Aranıyor 
istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlü9ünden 
Elektrik işletmeleri mUşt•riler da !resi Kadıköy 1Ubes! !cin 2,5 lira 

yevmiyeli muvakkat bir veznedar alınacaktır. Taliplerin Bin lira nakit 
veya iki bin liralık şah~t kefalet vermek şartlyle ve evrakı mü~biteleriy
le birlikte 22/9/941 tarihinde saat 9 da ldart-nln IVIetro hanınrlaki zat 
~ettrl mildUrlüğUne milracaatlan \Uz.umu bildirilir. (8370) 

Sahıp ve ,Neşrıyat mudunı Em n Uzmah. Gazetecilik ve .Neşriyat 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

lstanbul Gümrükleri Başmlidürlüğünder 
23/9/941 dıale gOnD 

M.K.N. Marka No. Mlkta n o eaerl 
Kilo Gr .. LI. Kr. EŞYAN I N C i NSi A mbar 

2265 

26 

27 

28 

DMG 4174B 

AINO 17/18 
İhale günü : 24 / 9/941 

4257'\. 
ART 

AHT 

AHT 

90 
42373 

89 
42356 

71 

437 

2914 

2864 

2731 

000 

000 

500 

\ 
500 

17140 78 

47496 21 

46702 95 

44559 33 

1285 60 

S562 45 

1502 75 

3342 00 

% 20 den faz.la 50 den az 
ipekli pamuk mensucat 

% 1 den tazla % 20 den az 
ipekli pamuk mensucat 

3 1 den fazla % 20 den. az 
ipekli pamuk mensucat 

~ 1 deh fı".la % 20 den az r 
.. ipekli pamuk mensucat 

3 

3 

3 

3 

Yukarıdaki eşya 1549 sayılı kanun mucibince 23 ve 24/9/941 de kapalı ıarf usuliyle satılacaktır. Satışın 
üç gün evveline kadar eşya 9 - 12 arasmda görülebilir. Satı~ Reşadiye cadesindeki satış müdürlüğünde saat 
13.30 dadır. Şartnameler anı.lan gümrükten paraı:;ız verilir. İsteklilerin pey akc:elerini ihale günü öğleye kadar 
vezneye -yatırmaları ve teklif mektuplariyle birlikte pey akçelerinin makbuzlarını ve 2490 ~ay1lı kanunda ya-
zılı vesikalarını saat 12 ye kadar satış müdürlüğüne vermeleri lAz.rmdır. (7886) 

tstanbul Gümrükleri Başmlidürlü9ünden 

Marka 

ABB 

ABB 

H 

No. 

1101919 

24 
1103901 

5 
13 

M lktırı 

K i. G r . 

545 500 

509 000 

o eaerl 
L t. Kr, 

5449 71 

5147 13 

Tem inatı 

LI, K, 

f09 00 

368 00 

EŞYA C i NSi 

Sun'! ipek !pliii (Bobinde) 

Sun1 ipek ipliği (Bobinde) 

w 
13 400 000 8691 38 501 90 .K asarlı pamuk mensucat 

K A 15 ipek miktarı % 1 den az 
6/9/941 filnlil Vakit gazetesiyle ilAn edildiği Ozere yukarıdaki eşya 1549 sayılı kanun mucibince 22 ve 

23/9/941 de kapalı zart usuliyle satılacaktır. Satıştan üç gün evveline kadar eşya 9 - 12 arasmdl görülebi1ir. 
~atış Reşadiye caddesindeki Satl6 Müdürlüğünde saat 13,30 dadır. Şartnameler anılan gümrükten parasız. verilir. 
Isteklilerin pey akçelerini ihale günU öğleye kadar vezneye yatırmaları ve tekllt mektuplariyle birlikte pey 
akcelerinin makbuzlarını ve 2490 sayılı kanunda yaztlı vesikalarmı saat 12 ye kadar Satış MüdilrlüğUne ver-
meleri lazımdır. (7900) 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

Adet 

5 Zımba makin.esi. 
50 Peksimet tepsisi. 

2 Silindir makinesi. 
Yukarıda yazılı mevadm pazarlıkla 

eksiltmeleri 23/9/941 Salı g\lnil saat 
14,30 da Tophanede Lv. Am!rllitl sa
tın alma komisyonunda yapılacaktrr. 
Hepsinin tahmin bedeli 572 lira 50 
kuruştur. Taliplerin k•tl teminatla· 
riyle belli vakitte komisyona gelme-
ler!. (257) (8352) 

• 
25,000 ton tahmil ve tahliye işi yap 

tırılacaktır. Paıarlıkla eksiltmesi 22/ 
9/9tl Pazartesi günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Tahmin bedeli 12,250 lira, ilk temi· 
natı 916 lira 75 kuruştur, (254-8240) 

• 
Beherine hir kuruş fiyat tahmin e

dilen on ik.J milyon beş yüz. bin adet 
aliiminyum çadır düğmesi müteahhit 
nam ve hesabına alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 2/10/941 Perşembe 
günü saat 15 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satm alma k:omsiyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 7500 liradrr , 
Nümune ve şartnamesi komisyonda 
görülür. lsteklllerin belli saatte ko
mü;vona ıtrlmeleri. (260) (83!;!;) 

1 Adet 

2 Hamur makinesi, 
l Peksimet için silindh. 

10 Peksimet ve hamur keskisi. 
2 Asma ter.az!. 
1 Hassas terazi 50 kilo tarlar ma .. 

sa baskülü. 
2 BUyilk un eleği. 
Yukanda yazılı altı kalem eşya pa

zarlıkla satın alınacaktır İhalesi 24/ 
9/941 Çarşamba günU s~at 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
kor.ıisyonunda yapılacaktır Tahmin 
bedell 1265 liradır. lstekİi!erin kaU 
teminatlariyle belli vakitte komisyo-
na gelmeleri. (259) (8354) 

• 
Sirkecide Demlrkapıda Lv. Anba-

rınm su ve yangm tesisatı yaptırıla

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22/9/941 
Pazartesi günü saat 14,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alına komis
yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
3670 lira 70 kuruş, ilk teminatı 275 
Ura 32 kurUştur. Keşfi koınlsyonda 
görülür. fsteklllerln beli! saatte ko-
misyona ıelmelerl. (252 - 8238) 

• 
Beher ldlosuna 90 kuruş tah n11n e

dilen 2500 kllo yataklı'< pamuk alı
nacaktır. Pazarlıkla ekslltm•sl 22/9/ 
941 Pazartesi gün!! saat 15 de Top· 
hanede Lv. Amirliği satın alma koı 

I1tanbu l ı ü ncü lc-r• Memurlufundan: Bir 
borçtan dol ayı 5140/4605 No: hı doayamı:da 
pa raya ccvrılmeıin• lıı:ırar verilen • Kdina 
Baver • mırlı:ı, ıoOa6S ebadında. motör111 bir 
tıbı malıı:ineıi motörile birlikte 24/9/941 
çartamba ıilnil •••t 10 .tın 11 re kadar 
lıtanbuld• Ebbilııilud cıddeıinde Reıimll Ap 
matbaaıındı açılı; artt.ırm• ıuretile ıatılacalıı: 
ur. Sıtıl•cak makine ve motör m•ıfca hhel 
cdihnit mal olmaıını binaen lıı:ınunn lhircı 
söre tlbJ. old.up 100 lıı:ilodı 45 lturuı 111ik 
Reami1e Belediye ve ıaire ruıumunun ı:ııil1· 
terlpc ait olacafı ve birinci m06ayedtıiı:ıdc 
m~ltadder kıymetinin % 75 ıinl bulmlu:JI 
ilıı:ınd arttırma1rnın 27 /9/941 tarihine müı•· 
dı( cumarte ıi ıllnQ a:yni mahal ve ıaatte 
icra olunacatı, ikin arttırmad• an çok art
tırını lhıle edilecell ve tılipelrln ıatıt ıı
manlannda meılı.flır 1 40/4605 No: lu dOIY•· 
aile amhıllinde bulunacak memurun• % 7,5 
pey ılıı:ç•ıile mOrıeaatlan ilin olunur. 

Şekerci Pastacı Dükkanı 
Devren Satılıktır 

Salonlu işlek b ir mevkide 
tramvay caddesi üzerinde devren 
acele satılıktır. 
Beyoğlu Tepebaşı Yeniçeri Aga•I 

Sokak 11 veyahut Beyoğlu Turan 
Bar Nedime müracaat. 

misyonda yapılacaktır. Nümunesi ko
misyonda görülür. Talipler ayrıca ya
taklık pamuk nümuesi de teklif ede
bilirler. KaU teminatı 225 liradır. 

(253 - 8239) 
• 

Muhtelif n umaralarda elekllk i-
pek ve makine kayıştan paz.a.rbkla 
sa\l.n alınacaktır. İhalesi 22/9/941 
Pazartesi günü saat 15.30 da Topha
nede Lv. Amirliği satm alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli 
vakitte koınlsyona gelmeleri. Listesi 
komisyonda görOlür. (256) (8353) 

ıı-- BU AKŞAM 3 E KADAR 

Suadiye Plai Gazinosunda 
MÜNiR NUREDDiN ve Arkadaşları 

BUt U• Komik San'atkl rla l"' ı n 1,ttrakfyle 

Komikler Müsabakası 
POGANY MACAR ORKESTRASI 

Varyete, Dans ve Muhtelif Eğlenceler 
~ ........................................ , 
--.. Yatı Mekteplerine .. _...,, 
Çocuk verecekseniz. : Yatak, Yorgan ve Çarşaflariyle Yatak Örtüsü, 
Battaniye, Havlu ve Bornoz.larını ucuzca mağazamızdan alrrsınız. İs-

tanbul Sultanhamam caddesi No. 4. Tel : 20625 

BURSA PAZARI: SiPAHi oğlu HASAN HÜSNÜ " ..................................... ... 
Devlet Pemiryolları ve limanları işletme idaresi ılanlan 

Muhammen bedeli (4000) lira olan 500 adet Kondoktörlere mahsus 
Servis Çantası (6.10.1941) Pazartesi günü saat (11,15) On biri on beste 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan açık eksilt
me usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyerJerin (SOO) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin etliği vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları 13.z.ımdrr. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8350) 

Karabük demir ve çelik fabrikalarının tesis ve inşasında kullanıl
mak tiz.ere celbcdilmiş olan montaj ilAt ve edevatından 31.12,941 tari
hine kadar mahrecine iade edilenlere tarifesindeki şartlarla ~ 50 tenzil~t 
yapılacaktır. (6607 - 8331) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlü9ünden 
ı - Keşif bedeli 13.533,05 lira tutan Büyükdcrede, Altsarayda ve 

Kadıköy Bahariyede inşa edilecek 3 adet mubavvBe merkezi inş:uı işl 
ac;ık eksiltme usulU ile ihale edilecektir. 

2 - Eksiltme 2/10/1941 Perşembe gün!! saat 10 da Metro hanının 
5 inci katında yapılacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 1014,69 liradır. 
4 - İsteklilerin parasız. olarak verilmekte olan ~drtnameleri Leva

z.mı.dan almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat teminaUarı tle UA.n 
edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (8220) 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığından 
Fakülteye alınacak burslu talebenin yaz.ılı imtihanları 15 ve 16 İllt

teşrin 1941 günlerinde yapılacaktır. 
Ayda kırk lira harçhk alarak talebe olmak f!=:tlyenlerin nihayet Bi· 

rinciteşrinin 13 cü pazartesi akşamına kadar FakUlteye kaydedilmiş ol· 
maları liizımdır. (6803) (8329) , Ana - ilk Orta ve Lise 

HAYRiYE LiSESi Yanlı vı 

Yatısı2 

1 
~e; 

Fatih : Saraçhanebaşı 
Kayıt için her ırUn 10 dan 17 ye kadar mel<~ .mı-ut. A..iu e<leo l 
Talebe Mektebin husus! vesaiti1le Sabah eTlerindeD alınır. Ak~ r~ 

' ~vlerine bırakılır. T elefon: 20530.2.5 EylOlde De1"'Jlf:ftı- Ba3larıacakt1r.llllt' 

Iıtanbul AıliJ'• ıo nc:u Hulıı:uk HIJı.im l\f"l• · ı ıw .... dıCınd aa helıı:kın4• çılıı: •nl• • Dıı.vetİ'l'I 
den: &ivin Kam hl velıı:il\eri AT•lıı:at J._ .. MU:- ı i11t1H t eblik .dihr.ıil J.. d• lrt.,diM Jtlnıtı 
rahi ve J•lıı: Mitranl t•ralından Hcinrldt 1..,-h rhfi ribl W, '"-'U • ,6-H~ifuw~• ""'' 
aleyhine •çtılıı:lan Emniyet Sandıtın• P•Un· "' •k~ldm 2tfll/f l. l u.rih;""1,. ıoa • \ ıc ti 
lan bir Pırlanta Ckrdanlılıı::. bir Panta ndf ,.., 1 bn-ak-ı hııta•- .,. lııol~lnrd t CTY•• \ • r• tı t•· 4 

bir pO..cüf(ln l•ıllı.ruı~ olunma t ol •ı:tı 111 4 H· ~ tk ,,.. ttıblltiM ve •drt-' ..... ıeı'" .. h .. u~·t .,, 
r•nın t«llyeıd ııurettJ'le rehiade• lırana nlrn-aı 1 . . · 
halırktndakl d• • •J'• a lt nıo •ha\-ıuıııı~• MDdd.t· I ı&a• ....,,,, .._ iM~ .,...,...,_ .,.._ .,... lJl 11 •J 
aleyh Hıdoriclıı SJ'lt itıametılhnıdı "uhını· 1 brol u .ıGddcı ....... ---~ U r•_r .,..,..u 
mıdııfındaıı •e bulundufu peri de bhen bu-1 dlfi i11n olanar. 
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TELGRAF: TAN, ISTASBUL 
TELfil'ON: 24310, 24318, :!4319 

ALTINCI YIL - No. 2191 
5 K U R U Ş 

Moskova 
f(onferansı 

Toplanıyor 

fngiliz Heyeti Reisi 
Dün Moskova'ya 

Hareket Etti 
--o-

ıtalyanlar, Yardım 1 

r eşebbüsleri Fayda 
Vermiyecek, Diyor 

t}~lcr konfcrasındn Sovyet heyeti Londra, 20 (A.A.) - (B. B.C.) 
fızasmdan Mnre al VOROŞI LOF Moskova konfcronsına iştirak e-

--, decek İngiliz heyeti reisi Levazım 
• Nazırı Lord Beoverbrook Mosko-

1 nn ·ııtere Ve vaya ~areket etmiştir. Lord, ha -
~ reketmden evvel tank yapan fob 

A • k rikalar amelesine gönderdıği bir m e r 1 a mesajda Moskovaya İngiltercde 
Ruslar için azami miktarda tank 

Sovyetlere yapılacağı va~di.ni ~ot_ürmekte bu 
lundugunu bıldırmıştır. 

d 
Lord Beaverbrook harck·~tinNasd Yar ım den evvel Rusyada teşk~l .ed!len 

Polonya Ndusunun tcçhızı ıçL.., 

GONLUIC SiYASI HALK GAZETESf 

YENİ 
CASUS! •• 

.ÇIKTI 
Fi. 1 O Kuruş 

Meşhur polis roman serisinin 7 inci kltnbı. Her kltnp b şlı başlına 
bir kitnptır. Muthi maceralarln dolu olan bu polıs romanları siz
leri heyecandan heyecana sürükliyeccktır. 80 ı;ayln, renkli kapa 
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Fransada 
Tethiş 

Hareketi 
-o-

12 Rehinenin idamı 
Vichy'de Heyecan 

Uvandırd· 
I --

Komünistler Aıman 
Askerlerine Karsı 

...> 

Ateş Açtdaı 
Londra, 20 (A.A.ı - "Rcut<>r 

16 eyluldc bır Alman ask rı 
yapılan t.ecavuze mukabele bıhru 
sıl olmak uzere, ışgal ordusu b 
kumandanının, 12 rehınenın d 
ıdam edıldıgını bıld ren bır 
y anname ncşrcttıgını, Par ıs ı 
yosu haber vermektedır : 

Beyanname şoyle nıhayctlcn • 
mekıcdır: 

Eger Alman askerlerıne k r ı 
ycnı tecavuzlcr yapılacak olur , 
daha !azla mıktan.ta rehıne 
cdılecek tır. 

idam edilenle,. Ed b•ı• 1 ? Polünya Başvekili ve başku:nan-e 1 lr er • dam General Sikorski ile de gô- lngiltcrcnin Amcrikadan aldığı Glenn Martin tipindeki tayyıuclcrdcn biri, düşman arazisi iizerinde yaptığı bir haskuıd::??. ııra Vichy, 20 \A.A., - Bu sab h 
Pariste yem 12 rchınenın ıdamı 
Vichyde buyuk bır heyecan uyan 
dırmıştır. 

İngiliz ve Amerikan heyetleri dün 
Moskovaya hareket etmlşl~rdir Bu 
heyetler Moskovaya varır varmaz 
ba5lıyacak olan konferansta yar
dan Gelrillerinin tetk!k · cdiler~k 
Sovyetlere daha ı;eri, daha ~rat:k 
ve daha ge-niş ı;urette yardım 
yolları bulunacağına ııuphe yok
tur İngiltere ve Amerika bu defa 
da· yavaş hareket eder, vaziyetin 
vahameti ile mütenasip enerjık bir 
tarzda faaliyete geçmezlerse harbi 
kaybetmeler! ihtimali de v:ırdll'. 

rüşmi.iştiır. 

Anıerikarı yardımı 
Londra, 20 (A.A.) - (B.B.C.) 

Am'!rıka Hariciye Nazın Hun ga 
zetccilere beyanatında Rusyaya 
yardımı arttırmak ve malumc 
teslimatını hızlandırmak için 
mumkıın olnn her gayretin s3rfe
dılmckte bu.unduğunu soylc.niş· 
tfr. 

Londra 20 (A.A.} - Mosk1'vaya 
gidecek olan Bııle~k Amerika neycti 
rc!sı Harriman, bugun gazl'tl' .ilerc 
göruşurkcn, Ru,yada bir kac; yıu: A-

ALMAN ·lEBliGi 

Kırım'da 
Dankoya 

M. Zekeriya SERTEL merikn tayyaresı ve tankı bul~ 1ması 
icap ettiğini ı;öyıemiştir: 

Zaptedildi 
Sark cephesinde harbin bir

denbire aldığı inkişaf tar
zı İngiltere ve Amerikanın Sov -
Yet Rusyaya yapabılecekleri yal'" 
dım mcselesmi on plana çıkar -
:rnıştır • 

Sovyet Rusya Odesa ve Lenin
gratla Smolenskte bulunan mü -
hımmat ve tayyare fabrikaların • 
dan ıstüade edemiyecek bir vazi
yettedir. Şimdi de Alınan ordu -
lan Don havzasına girerse, Har
kof mmtakasındaki harp sanayi
lnden mahrum kalmak tehlikesi -
tıe maruzdur. Halbuki, şark cep
hesindeki harp günden güne şid· 
detini arttırmakta ve aç bir dev 
gıbi insan ve malzeme yutmakta 
dır. Bu boşluğu doldurmak içm 
Sovyet Rusya şimdi Orta Asya
daki bı.iyük, zengin ve modern 
harp sanayiine dayanacaktır. Bu
nun haricinde İngiltere ve Ame
rıkadan gelecek yardımın büytlk 
ehemmiyeti vardır. 

İngıltere ve Amerika şimdiye 
kad•r geçen iıç ay zarfında Sov
Yet Rusyaya büyiik bir yardım -
ela bulunmamışlardır. Çünkü In· 
gilterc ve Amerika şimdiye ka -
aar, ancak mevcut istihsaliıtın bir 
kısmını göndermek suretiyle yar
dım yapmayı düşünüyorlardı. Or
ta Şarka yığılan harp malzeruP-sj 
ne dokunmak istemiyor, İngıliz 
il.dalarında bekliyen 4,000,000 rnu 
anem askerden istifade etmeyi 
dtJ~unmüyorlardı. 

lialbuki harbin bütün yükünü 
Şizndi Sovyet Rusya Y.liklenmiş 
~ulunuyor. İngıliz Başvekıli Bit-

tin harp plfınını hır cumle ile 
hulasa etmişti: Birer birer.. Al
nıanya Sovyet Rusyayı m:ıglup 
~ttıktcn sonra şuphe yok ki, bu-
ı.ın kuvvetıyle İngiltcreye dône
Cektır. Sovyct Rusyanın mnğl(ıp 
k lnasına mfıni olmak lngiltereyı 
1 Urtarmak dernektir. Onun ıçın 
rı1 ltere ve Amerika Almanya • 

l·r Sovyet topraklannda maglup 
Criecek şekılde müessir ve serı 
v tdımlarda bulunmak mecburı
~·etındedırlcr. 

1 lr,gıltere ve Amerıka Sovyct-

1 re uç şekıide yardım edebtlır
er: 

t 1 - İngiliz adalarında ve Or
tıa Sarkta ellerınde mevcut bulu
d nn fazla tank, top ve tayyareyi 
erhaı suratle Sovyet Rusyaya 
~0ndermek. Aynı zamanda bun -
han sonra İngılız ve Amerıkan 
t arp sanayıinın bütun ıstıhsaliı • 
1 ~ Şark cephesıne tahsıs etmek. 
~ - Mısır cephesınde serı bir 

1 aferıe Alınan ve İtalyan kuvvct
s r ni mağlup edecek, buradan 
~ rb t kalacak kuvvetlen Sov • 
le t Ru yaya göndermek. Ingilız -
b r Orta Şarkta 750 bın kışılık 
1

11 kuvvetll'l'l olduğu tahmin o-
Unuyor. Bu kuvvetin 'j"aııı.sıDı 

• 
(Sonu; Sa: 3; SD: 7) 

Hamman, reıı;i bulunduğu hPyetin 
tamamiyle hır ıcnni heyet olduğunu 
ve İngilizlerle, Rusyaya malzeme gon
derilmesi meselesini esasından tahlil 
eden .ıllikayı c:ılıp mıizakereler yap
tığını, bu sevkiy tın da muazzar:. bir 
te~cbbtis olduğunu ilave etmlş•ır. 

ltalyan gazetelerine göre 
Roma 20 (A.A.) - "Stefanl .. "Fo

polo dı Roma" gazetesi diyor ı.': 
$:ırktaki harbin neticesi üzerinde 

kat'i tesir yapal>ılecek olan mu'.ı.':2am 
hadiseler karşısında, İngiliz - Ş'mali 
Amerikalı - Sovyet müttefiklerinı bol 
§evik askeri he;:ımetine mini olacak 
en munasip çareıeri aramak iı:ı:ere ak
dedecekleri Mor.kova konferansın. &Ü· 
lunç bulmamak mümkün değ!lai ... ,. 

Bu gazete şu $OZleri ilave edi)nr: 
"Londra ve Vnş:ngton milteha!.sıs

lannın iş işten geçtikten sonra gel
meleri tehlikesi bertaraf, bizzat !ngi
lizlerin ve Amerikalıların da tıudık 
ettıklc"i veçh!le, Blrleııik Amerikanın 
harp malzemesi ıstıhsalatı henüz o ka
dar mahduttur kı, halen Rusyayı ve
rilecek olan silahların pek cüz'j bir 
ehemmıyeti olabilecektir. 
Kaldı ki, nak:iyat bahsinde de son 

derece büyü1c gılçlükleri yenm•ls: kap 
edecekt1r Bu t-erait dahilind~. müte
hassıslan0, ne zaman toplanacaklan ve 
faydalı bir toplantı yapıp yap:.mı

yacaklan meselesini tetkik vazifesıyle 
mükellef kılmaktan ba3ka yapacak İIJ 
yoktur. 

Kief ' teki Rus 
Kıtaatı Silahını 

Bıraktı 

Ruşyaya yardım işini hızlandırnn Tngiliz Başvekili Mister Churchlll, g5n
dcrilccek malzemeyi te!tlş ediyor. 

Biiyiik Britanya hava üslerinden birine dönerken 

izmir Fuarı 
Kapandı 

SOVYET TEBLiGi 

Çarpışma 
Siddetle , 

Berdevam 
D 

Leningrat'ta 
Mukabil 

Taarruz Yaplldı 

ı 

Komi.ınist propagandası faalı -
yetınde bulunup curmume hut 
halinde yakalanan herhangı k m 
senın idamla cczalandırılacag nı 
bildıren 18 ağustos tarıhli <>mır 
nameden bugüne kadar 7 sı ) a -
hudi olmak uzcre 32 kışı ıd m 
edilmiştir. 

Vahim hlidiseler 
Londra, 20 (A.A.) - Corunna 

İspanyol radyosu Pariste siviller
(Sonu; Sa: 2; il: 1) 

Vlr.hy knbınesınde Başvf!kfl Mu ' 
\ c Milli Müdafıın N ZU'J Am 

DARLAN 

Almanlar T arafmdan Kief'ten Kırım' a Kadar 
Uzanan Budyeni Ordularına Kar'' Başlanan 
Taarruzun Dört Mühim Hedefi Vardır 

Kiefin sukutu, :ıark cephes ndr bu
tun dikkati cenuba çevırmıştir Al· 
m;ınl:ırın iddı:ısına gore, Alm:ınlaı ev
velki sabah Kıef'e gunıJşlerd•r Kıcf
ın ~malındc C.:rnıgov ve cenubı:mda 
Kermençug'dan Dınyeperi ıe erek 
ılerliyen Alma-ı motorıze kunttlen 
Kief'in 150 - 200 kilometre şarkında 
btrleşerek Kicf etrafında bulun n 
dort Sovyct ordusunu ıhata rtmı•ler
d r Sımdl bu kuwetlerın ımhaıına ç 
11$ılacaktır. 
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Tefrika N o. 65 

Taleyran, Çarı Evinde Kucakladığı Gün 
'i Gayre lerinin M .. k6ifa+.nı Tatmış Oluyor 

"- Atınızın karnını ycı c detdire-ı Bu itibarin, Napoleon'un bu hale dil•
k derecede ko tura k Par. e ye- mesiıı n h kıki mUscbblbl, milleti ve 
n ve bakın bakalım, halii, mu, hede duımanlorr de ıt, kendıs ne blr çok 

mkanı mevı:ut mu? Beni du:şmana sat- ihanetleı de hulun::ın doıltltırıydı. 
1 r, teslim ettiler. Neyse, gidın. he- O sırada, m zlsl kirli, ve krok1 blı 
en gıdin, sıze salahiyeti kim~le ve- ıab t olan Mobrby, Fonlcnblö yolu ll

iyorum, mesafe uzun ve vakit az de- zerinde Nupoleonu öldUrmckle tavı:H 
~ ld.ir: Heınen g din!,, olunuyor. l•akat kork k bir herif o· 

Yuz metre kadar ötede, İmparator lan Mobröy, ıı 3kıntıkl , N rıoleonun 
Sen" ı goruyor. Bir de ne corsün? araba ın değil, Jcron'un katııının 

Onun sul ırına akseden şeyler ncdid 1 araba ınıı hUcum ediyor ve 1mparalo· 
K r ı sah le, duşman oı dusunuıı ka- run canını nlacrıtına uvııllı bir ka· 
rargah kurmuş p darlan, yaktıkları 1 dının mUcevherıtını ıoyuyor 
ateşlerin etrafında şarkılar sciylcmi- o sırada, Bluher de, bir ~Ufrczcyl, 
yorlar mı? ayni cınayetl lıılcmek vnılfeslyle mU-

Napoleon, iki posta arabası ıle. bir kelle! kılarak 1 ontcnblö yoluna ıön-
kaç hizmetkarının ortasında ayakta deriyor, 
d ruyor, gozlerinı geceye dikrruş ba- Yine o 11ır da Çar, Franııanın bıeınıı 
ltıyor. geçıreccii adamı aııyor ve soruyor: 

Sonra, etrafındakilere emredıyor: •·- l"ranııı kimi ıevcrl .. 
' - Beni Fontenbloye goturiın!,. Ve Taleyrana ~u suali tevcih cdıyor: 
Fakat. bu emri veren seste: "- Goı:- "- Bernadot u n:ı111l blUrslnlz?., 

!er.im gormcsinl,, diyen aglamaklı bir Kurnaz Tıılcyrıın ııUIUmıUyor ve: 
n:ına va dırl 

TAN • 1 

Y edikule. Bebek MU S i k i 
Tramvayları D .k 

/ m t i h o n z ithalatı 
. Arttırmak için 

,._ 
K~ldmlacak e dl odu/arz Yeni Tedbirler Kim Kimi 

imtihan Ediyor i -o--· 

Romanyadan Bandai 
Getirtilecek 

Tramvay ldnre&l vapur ve tren ser
viııler'nc mUv.ııl h tlarda çnlıçan 
ırnmvay ıeferlcrinl knldırmaia rllter 
hntlıırda çalı!Jtın ııı ıı.bıdarı ıla n:ıaltmı 
lıa karar vcrmlıttlr, Umum mildUrtu
tUn llğvını dUııUndUiil seferler Yedi
ku1c ve Brlıek h tlnrıdır, 1161cn bU
tUn hııtlarda 140 motı'ls ve 80 roını>ı k 
çnlıtmAktndır. İk ay ıonrn yttmı, 
motrJıı c: ılreRmryaı· k vnl'!lyt'te ııele
ccktlr, Bu ıebeple Tramvay 'dareııi. 
ılnemn ve tiyatroların kapındıiı ıaat 
lerde fazla ıırah ı c;ıılıııtırmağ kerar 
vermi' bulunmakta lee de fakat bu 
ıefcrlerl Hat bire kadar uutamnmak
trıdır, 

Belediye de imtihan Şeklini Yanlış Buldu, 4,000 
Esnaf Cemiyetlerine Konsevatuara ve 

Yeni Talimat Gönderd: 
için 

Sandık Teneke Yazan: Naci Sadullah 

Liste Hazırlandı evet, kim kimi imtihan edıyor: 
Belediyenin musiki sanativlı- a· 

İthait birliklerinde ithalat imkanla- lakası, musiki aahuında ıallhtyetı ne. 
rmı araştırmak ve artırmak m3 ksa - dır ki, filSnca vatandaşın imtlhandaı 

Muııikl ıanatkirlArtnın imtihana ti• ndlara ayırmı:ıfJ y~rayııcıık, bunl~ra 1 dlyle bir toplantı yapıla.ca~tır '. B.u top 1 istisna olunmaınna, ve falanr.a vata? 
hl tutulmnlar1 ıtol11ylılyle c;ıkan dedi· ça1ıımn ehlıyetnınuı vcrllmul teklın- ı ıaııtı:a !z~ir _itiıalil.t .bu lıklermrn ~- clıışın imtihana tiıbı tutulmasına karaı 
kodular dcVlm etmektedir, Bu im- cıe olmıyacaktır. . mumı katıplerı de ~ştırak ~decektır. veriyor? 
tıhıı.nın konııervııtuvarda yapılm•yıp Bu milnacebetle SııHet Sezen bir mu ı Demir ve madenı malzeme eşya Musiki sanııtlnin esnaflıkla alakası 
eınd c:cmlyc:tlırl blna1ında yr&pılm1111 hıırrlrlmlıe demi&tir ki: 1 birliği ve manHatuı a blrlii(i bu toplan- nedir ki ses ve saz sanatkarının ım
ve muıılki ıanııtklrlarının fırıncılar, "- lmtlhan heyetinin. imtihana tıihi 1 tı için hazırlıklar yapr:ıaktadırlıır. E- tıhanı, e

0

ınıallar cemiyetinde yıpıl•yori 
manavlıır, garıonlar ve balıkc;ılır ıı;I- tutııcakları ııanatkArlardan d hıı mnk- sasen demir ve m.ıdenı malzeme eşya Alaturka musiki tedrııatımız. var 
bi esnaftan 111y1lmalırı haysiyetılken tıdlr ııanatkAr olması lhımdı . Bu- I birlıginde iki haftadanberi !:ıu m.ıhı- mıdır ki. onu fl11ebilıillah ya11ııtanları 
bir muıımele addedilmekte ve ıUıel ıUn Mlinlr Nurettin ve Sıyflveyı iın- yette toplantılar yapılmaktadır Top- ahret sorgusuna c;ekiyorur.? 
ııanatlcrı menıup klmııeler nra .. ında tlhına c;ekecek heyet her halde her lantılarda Bulgaristan yolu ıle Mrı- Sonr a ıl sualimizi tekrarlıyalım: 
hayret ve hlddrtl mucip olmıktıdır, hanı! bir çal~ıc.ıyı lmtihın edec~k carsıt~~· Slovakya v~ ~ekyadan ge : .,_ K,lm kimi imtihan ediyor?,, 
BllhatH imtihan heyetinde bulunan- ?lan heyet deiıldır, Bu hercllmercın len çıvı, d~rı:.lr._,tel .. g~~· eş?"ah~ıı tevzı Musiki ıl!lnatlnde, farnza bir bay 
lntdan mUh'm bir kıımının ııahnede cnUne ıeçmek. l~zımdır. • i tsasla.-ı goruşuımuştur Sımdıye k_a: Eyiıplu All Rızanın, bir Sallh.tttin 
çalııan mut.iki ııanatklrları arı11ndı Kendlılyle ıötU,en bır arkııda~.ımı- , dar Bulgari&taııdatı 200 ton. k~dar çıvı 

1 

Fınardan fazla vukufa sahip bulutıdu
bulunmaları1 buarUn de beraber ,.,ıı,. ıa 11~11tlc&r Safiye de •unları ıoyle-1100 to~ k~dar da. te·l-·gclmıştır ğuna, faraım bir. ~adi ı,ıtnv'ı~, bir 
tı'lcları ıırkadaıtlarını lmtlhıM tlbl ml,!tlr.. , İngllız tıcarct bıriıgı t~rafından g~- Necati Tokvayı ımtıhıına ı;ekebılcce-
tutmıları ıarlp ıörUlmıktedlr, - Ben on ıene~en berı her akııam j tirilen 36 ton kakao, çıkolata fıbrı- 1 ğine. ve faraza renelerdenbc:ri ~an1t1e-

Diln bn:ı:ı ıaıeteler tanınmıı ıeı halkın önünrie imtihan vermekteylm kalarına. 80 ton ham kauçuk da lb- rine ehliyetlerinı bıitiln millete tı.edik 

aı İhtı15.l devrinin nazırı Taleyran, ha
i On beşlnc.l Luı zamanında iınlş gi

pe uka takındıgından, bir sabah 

"- l ranııa, diyor, artık kendlıine 
asker lılr efendi lıtemlyor. 1.fer 11-

ker lıteuy<lık, tılmdl ba,ırnt7.dll bu
lunanı lıkoymaınıza na mani vardı? 

Tromvay umum mUdilrlUiU Rortıetı· 
yada hııı:ır bulunan 800 band:ıjın Var
nıı yollylc ıtl'hrlınlzc gcirtllmc:!lf için, 
kendi memurlırındı:ın bl'!lıı'n Ronıan
yayn ıöndcrltmcııinl dUııllnm~ktedir 
Romanyadıı hulunmakt:ı olan ve Dev· 
let Dcmiryollaı-ına alt bulurıaıı mılııe· 
meyi memleketitnb:c g<Sndernıcı;e olı
ıııın memurun b .ndaHarlı meuuı olup 
olmadıiı bılinmcmcktedir, 

aanıtkArlsrımıı1n Bariye, MUzeyyen Çahıabllmek için d.e v.H}kam var~ır, tik fabrikalarına tevzi edilmiştir. Ya~ ettirmiş oan s. flye ılbi, Müıeyyen 
Scnar ve Hamiyet Yilceıuln !mtlhnn- Bu lmtlhınm ~ohıyetını bllmedlgım kında tıcaret ofisi tıırarından da pi- Senar gibi kıymetlerin milcrimlcı 
dın muaf tutulmaları Jçln belediyeye ı,ın lmtJhana ıırmyeceoim,., . yasaya 4000 sandık levh~ halinde te- gibi, polıs vasııasıyle c;alyaka ctti
mUrıcaat ettiklerini ve red cevııbı ıl- Salihııttln Pınar dn •unları ıoyle - neke teni erlilcu:ktir, Tıcıı.ret mırıta- rllerek mektep talebeleri gihi esnaf 
dıklarınr yazmışlıına da bu haberin mi,!~: . ka müdtidugii. tenekelerin tevzH hak- cemiye,tlerinde ımtihana ~okulabi!ecc-
atlı yoktur, Ne b8yle bir mUracaat 

11 1 
Me~lekette herku tar:~~n1an 1 kında bir liste hazırlamaktarlır, Bu ğine kim, ve nuıl karıır veriyor? 

• 

oda hizmetçisine tuvaletini yaptırırken 
lı rdenbırc kapı ac;ılıyor, ve içeriye 
Neselord giriyor Eski dostunu büyük 

r neşeyle seliimlıyor Taleyran, ha· 
tıratmda, delice lıir neşe ile kendisini 
kucaklıyan dostunun, ustUnü başım, 
pudra içinde bıraktığını yazıyor, Fa
kat Taleyrana dostunun getirdiği 
müjde hakikaten mühimdır. Nitekim, 
bu hadiseden iki saat sonra, Çar, Ta
l yıanın evJne iniyor. Çunkü, bomba
lanmak korkusiyle, Eliza sarayında o
·urmak istememiş. 

İşte, Taleyranın on senedir hazırla
dığı ve gelmesini lıekledıği an lıuciur. 
O, Çarı kendi evinde kucakladığı glin, 

v bl.ltun gayretlerinın mükafatım tatmış 
oluyor, 

Tam yirmi iki yıl süren beyhude 
te ebbüıı ve gayretlerden sonra. nıha
yet, Parisin kapıları o uç meşru hti
kumdara açılmıştır. 
Burbonların bır çok taraftarlan, on

hırı bir halasHr diye karşılıyor. 
Sen Jermen foburgundakilcr sevfoc;le 

o uşuyorlar. :Fakat Parlslıler, yerle
ınden bıle kımıldanmıyorlar ve bir 
muşahidin yazdığına göre. Napoleon'
t n mu, yoksa J,uinin mi hliklm olaca
gına ıntızaren luakayt kalıyorlar, 

Joz.ef alc;akçasına kaçtıfı ve hane
d nının en korkunç düşmanı Taley
ranı Pariııte yalnıı bıraktığı için, bu 
meşum akıbet bir an önce vaki oluyor 

Hakikatte Fran11z milleti, maıınıı 
efendisinin tahttan lndlrılmesinJ asla 
istemi• delildi Oıtelik, dört müttefik 
ve muzaffer hUkilmdar da, Napoleon'a 
yapılacak muameleyi teeblt ve tayin 
hususunda anlııabJlmiı ııayılamaılardı. 

Çimentolara 
Yeni Fiyat 

Konuldu 
Ankara, 20 (A A ) Kcordlnu1on Jocye 

t" n yeni karırl1lc, teJlimu kltıt torbılula 
ılmak veya cııvall.rı iade edilmek 1 ere 

to fiyatları ZO 70 Ye çabuk ıcrtl ıcn 
r anet c m~nıoıu ı,ııı 23 70 lira o arak 

t cdı mi tir. Flyntl~r yarından ltobaren 
r ıdır. A .gart toptnn au haddı bır tondur 

Ç 9 1 veya torbalar ı:crı iade •dıld•ı:ı ıakdır 
b fıy ardan ,er Jıra tenrıl olunaraktır 

Tı a et mıık adlylo cınıcnto alan ar nakıl mas 
r arının ı vcsayle hl ıl olacak yekQna. aza 

ylı de ekiı ıllive edebi cceklcrdir. iade c· 
ek ola ı torba ve 'ııval ara iter defuında 
kılar YUrulacak ve slparı vereni r altı 

r dcı>0zno vereceklerdir. Karara ııore tor
a 'c çuvalların mUturlrlit i tlnıal erden do • 
Yf eskiyip dellnmelerı fabrlkalarca flyanı 
bul ııörlılecekttr. Yalnız, bunların artık kul 

lan m1ya ak hale ıelmemlt olmaları lhım • 
rl r Torba! r, 'ılayetlerın uzaklık ve yakın • 

ın3 ıröre bır buçuk aydaııt ııltı aya kad r 
fabrı ıı ara ııdt edalc ek, rf! mi dairelerce ~a
l' la ak ıl ır ler ı n bu mU detler uz t•labı 

aktır Ki ·t torbalarla yapılacak sev ıyat 
ın dcpot to alınamıyaeaktır Tüccar, depo • 
ııo ücr ıinı ıru,tcrıdcıı alabılccektir. 

1 t veya pamuk ıorbaların (abrı alara ia· 
t crı ç 'llcn o b d 1 rl e ti.ive dıl c 

vo ma au ma raflar nıı il• ve tdl lmcz• 

Arianthıde Alman 
Sefareti Taşlandı 
Buenos Ayreı;. 20 (A.A.) - Dutl 

.alk buradaki Alman sefareti h ll"sı
na taşlar atmışlardır Bir mu1ip tara
ından atılan b r hava fışeng: t. ada 
ulunan ıeyiı tile( sefarethı.neyi 

nuhafazaya memur suvarı polı l r a
a ında kargaşalık tevlıt etınıştir Sa
"h yettar makamlar Alnı:tn sehn:tin-

:!e b r yangın bo:nbası ile kalııl ı tıal 
» r mayi ı ıhtiv l eden bır şışe l·ul
'?luşlardır, Bira.ı sonra bazı te\·lüfat 
yapılmıştır. 

, 

Fransuda Tethiş 

Hareketi 

ÇilnkU, lnkAr oluııamnz kı, dünyanın 
birlnd 11kerl odLır. O &ittikten ıon
ra, arkaıından ıelecek biri, etrafını 
yiız kiti bile toplıyamaz 1,, 

SPOR: 

vakJ olmuıtur, ne de red cevabı ve- HVdm 'Bo ıln H~ vteih ıu teaneAm kr al.rı ı huusta mllli sıınayi birliği fabrikala- San:.ıtkbları imtihana çekmekle ta• 
rl1mittlr Fakat, bu hldiaenin muılkl var ır un nrı Jm aıı e m '- a- 'h · ı d · . . • . . • 
eanatlıcirlarını rencide ettlll belediye• ıı:ımdı~ ÇUnkU bu ıanatkirlar. memle- rın tenek~ye olaı~_dı' ~~~.?.çarın:. aıı zir kılınan heyct·n salahıyetı, hangı 
"in de nnz.r1 dikkatini celb~tml,tır. lr.etırı ÖvUnel:ılleceklerl iııtatlardır Ve, mıntaka t11:aret mu ur ugune ır ra- makamın( 1) tasdikine iktiran etmiş ... 

Lig Maçları 
Bugün Başhyor 

• 1 poı- verecektir. Ticaret miıdJrlügit de tir? 
Belediye •ktlut mUdUrU Saffet 8eıen, bu Uıtatlar elbett~ ehliyetname .111 - ı bu müdürliığü de bu rapor.ı istina-

Bu konuemııdın bir ıUn ıonra, Ta
leyran, Senatoyu topluyor, Sı:nnto, 
İmparatorun çe'kilıp gitmesi lüzumunu 
tasdik ediyor, Kimse N ıpoleonu tut
maya te,ebbUı etmiyor, Yalnız Kolcn. 
kur, onun lehinde çalı1ı1or ve Çarı, 
onun dav ıına kazanmıyıı çabalıyor, 

dUn konıervatuvar idarıılne ve mu- malı:tan mUıtalrıldırler, Ben bu hklr- den teneke tevzı edecektir. Ne bileyim? Hataları o kadar milte• 
ıılki eanatklrlırı cemiyetine ıönder- deyım,,. addit bir hareket ki, faraza, bele-
dlti bir tezkerede yapılacak l:ntlhanın Kemnnl Necat.! Tokyay da cleıriştir diyenin şairleri imtihanı çekmiye kal 
ınnat'lı&rları 11nıflara ayırmak ıayı- ki: kışmasmı andırma!lı bakımından akıla 

Lig maçlıırın11 buıUn Fcnerbohc;e ve 
$erer ıladlımndn baelınıcaktır B!Sl
ıeyc ıon ıelen emirde lc;lnde bll' genç. 
ilk klUbU kuı ulmut olan mi.leneııc 
menıuplarıııın l.ıı:uşka klUplerıle ınac; 
yapamıyacaklurı bildlı ılnılı oldı.ıiun -
dan, bugiınku maçlara bazı ta'kımlar 
oldukça kuvl'ets"z ı;ıknıok mecburiye
tindedirler. Klüplerin mevcudlyctinı 
ortadan kaldırmak yolunu ıtC.steren 

böyle bir karar, lig maçlarının daha 
bidayette caılbe!l!nl kıracak ve rnuhak 
kak ki futbol işlerimiz karmakarı'iık 

ıini ıUtmulnl ve 11natklr Saftyı ile "- Ben imtihanı ııırimek fllcr'ndc PİYASADA: bitmek tükenmez sual getirivor. 
bfr muılkl hevoııklrının ayni ııartlar drjlllm. Halk huıurundı her :ııaınaıı a· E lh+·k A Hele gazetelerden birınde, bu aca-
ıltında imtihan edllmımulnl hlldlr - imtihan verenleri bir de ycmldcn im- tr ezacı 1 ar yip musiki imtihıınına müteatılk taf-
mhtlr, Bu te.:ııkereyı ıöre yapılacak tlhana c;elcmek her haldı doiru olma- silatı okuyunca, notaya sığrtı:ız b"r: 

Hatti. bir an Jç n!Çıırın densiz yU. 
reilnde Napoleonla eski doıtluklarını 
diriltmeye bile muvaffak oluyor. Ko
lenkur, bu gayreti gösteı e dursun, Ta-

lmtlhıın 11hneye çıkacak art:~ıleri 11• ... ıerrk... yaparken yakalandı 1 h~yret nidası koyuvermekten kendi 
mı alamadım: 

MAHKEMELERDE : BELEDİYEDE : l<'lyat mürakabe bürosuna Un'knpa- İmtihan heyetinden tanburi hilme111 
nında eczacı Hulfısinln fiyatı H5 ku- l<lm, imtihnna çekilen vatandafia: 

leyran da, ayni gunde, Marmon'un ge
tırtlyor, Çünkll dilşman kıtalarının 
kuvayi külliyesi hcniiz Parise girme
miş olduğu içın, Marmon'un elinde 

Metresini 
Mahkum 

Öldüren Basın Klu .. bünün Yeri nış_~_1an bir ilan _uç _ıir.ayo saı~ak is- .. _ Şimdi. diyôr. ben bır şar'kı o .. 
tedıgı haber verılmışt~r. Murakabe kuyacnğım, siz, okuduğum ,arkmıo 

Ord T b•+ Ed.'d" l ltontrolörleri numarala~ı alınmış para- uotasını yazacaksınız!., 
u es 1 il J 1 J~rı eczacıya V<!l"t~e~ ıUlrı a!:'rıı$1Clrsa Suali görıiyorsunuz ya? Bıı hesapça, 

.. .. . ca ec:zact kalfaıı ışı anlıyarak para- müstesna sesini, ve 0 sesi kull:ıntnak-
Beyıu:rttaki evinde bir müddet evvel 1nonu gezgı!llııln arkasında yarılıı- ları yırtıp atm1~tır Hadiseye polis k' f • k d · • b" il 'il 1 

bulunan 12000 kişi, hatrrını saydıra
bilecek bir kuvvettir. 

bir hale gı:lccektir. metre~\ Fcrlh::ıy• öldüren ve Feriha- lak binaların portikli olma~ı ıu\t' r d ' · ta 1 rtrı u retını ut tt mı ete a -
]. l İl 'd 1 .k n - ' rrıüdnhale e erek yırtılan paraları mey lcışlatmış olan sahnede her klme ımtl-

Şimdiye koclar her fikstur çekil işin
de en cazip maçlar ılk h, ftay' ıiıişer
dı Bu sefer (.azibe itib:ui~le orta 
cle~·ecede oyunlıır dıı~mıişt!ır, fo'ener
bahçe stadındıı sırasiyle Al~mdar ıle 
Demırspor, Feııerbahçe ıle Altınıug. 

nm dostu Aliyi ı.gırca yaı-alıyırn Hr- aştırı mıştır. en e yapı ac:ı. mat- dana çıkarmış, eczacı ve kalfası k b 
dirin duruııma•ı diln iklncı' .,ıc.ır ceza buat klilbünün İr:önü gezgisinin Tak · · h hk ı ·ı · han veren, ve n'..)tunu hal tan ıılan lr 

.. aı; · · ' - cıirmumeş ut ma emes ııe verı nıı:ı - ka b'I d'ğl ı 
nı•hkemesinde bitmiştir. sim kıclasına bakan kö .. eııincle yapıl- 1 . sanat r nota yazmasını ı me ı • ıç n, 

" · ~ " · erdır h d ·· ··ı r k V b h 

1 (Devamı var) 

I~ 
Hıdır 17 sene 4 ay hapse mahkum maRI uygun gô• llmiiıshir. Şehir tiyat- sa ne en suru<: .e • e ~ esap.c;a~ 

edilml!itil', ıosu da Ayaspaşa Jnndnrma k;ırakolu Sişlide bir kasap da kuzu elini ytt~ hır .vntan?a!}ın, - bir muslkı ınuallınu 

~~ Galatasaray He Taksiın ve 1stııııb11l- J_URSTZ ÇOCUKLAR - Altı muAhl~ı 
~ahasında inşa edilecektir. mlıı kurU!1B sattığından hakkında za- ~eğıl, - bır s~natkAr olup olına,dığı.aa. 

HAVAOAZI SAATLERİ - Hava bıt tutulmuştur. eşna. lertııyctınde kur~lan acrıyıp ıtıı~-
spor ile Vefa karşılaııacakl.1rdır Bun- ı~tıf ~ı~ıııv.lrk Y .pan 12 yaıı:!ıdA . . . ~ • sa ba~ınria kar..ır verılecek ... 

gazı. ~ırketı .>00 _kadar eskı hav<•g.ızı Al.TIN FİYATI - AJtrn "'~!iO ku- Fok:ıt eger by1e olacakııa, be!IJC~ ilk 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

tarın içinde tstaııbuls!)or _ Vefa maçı 1 d~n bı.rıncı _sulh mahkemesınde tev• 
muh.ıkkak ki epey !akı cerey!\ıı ede· kı! edıl~ıstır, 

6aatını ta mır. ettı~meg~ başlamıştır. ruştur, Bu gram altın 3!:2 kuruştan sıfırı, henüz: 
Sirkel Kadıköy ~ırketınden ele 500 l satılmı&tır. " • • 

Feriolun Vdaioglu 
8 30 Program 

IS OJ Car orkestrası 
il 40 MUzlk 

ce'kUr. Fenerbııhçenin de amatör kal Muhteı.ır yerlerde hır117;lık y11pım 16 
makta azmederek çıkaracağı takımın yaşıttdakı. İs_m~t de aynı mankeınede 

saat almıştır, Bu11ünlerde 'Peşteden - Sanatkar ~lıtıe ~ .. rler!., _fJttafı-
de havagazl saati teminine çalı ılıT!ak- MAKİNE TİRKSI - İki glindcn- ne cevap vermek ~n b.ıte lc!z ouıun,. 8 33 Uüuk (Pi.) 

8.H Haberler 
~.on Muıık lPI) 
9.30 Evın uati 

ıg 30 Hıbcrlcr 
19 4 5 Serheat 

kuvveti bus:iın Altuntuğ k r<;ısında tevkif edılmıştır · 
anlaşılacuktır. Fenerin bir m:ıı::lubi- ADLİYEYE VERiLEN SOFÖ~
yeti feryadı koparmak İçin fır!lat bek· L~R - 2572 numarııh taksinin •dörU 
!iyen bir çok ağızlnı ın açılm:ı~ıoa ve- Fıınl ve ·2102 numaralı taksi $c>lörü 

tadır. berı pıyasamı.ı:a beyaz ve s[yah ma- duklar! anlaşılan o mumeyyızlere bu 
kine tlresi ınakııralıu gelınisıir Bu nıak lazım. 

o 
ı 2 JO Prot•am 
1 •. 3~ MUzılı 
ı 2 45 Habrrler 
13 00 TUrkuler 
13 30 Orkestralı 

19 55 Kuartet (Pl.) 
20 1 S Konuı;ma 
ıo 30 Fasıl Hzı 
2ı 00 .?.'lraaı ıııhıml 
2i 1 O Şarkılar 
21 45 Mıı ık (Pl,) 

1 

~ıle elnbileceksc de, eaıı lacivertli- Fuııt kerırlilerinf! müracaat ecl"n yol
lerin=galibiyet ve mağ!Obiyett,.n ev· ı cuları taşımak istemcdiklerlnden ya-

1 vel tam spon:uluğu ve aınatorl!.iğlı dıi- kalanmışlnrdır. 

· makaralıı.r tamamen yc:rli lpliktlr, Ma- Belerliye mutlaka kulaklarımıza da 
iktisat Vekili Şehriınizde karaların şimdilik yalnız beyaz ve si- bir hizmette bulunmak istiyorsa. mu· 
İktisat Vekili Sİrn Day dün Şt'ht i- yahı yapılınakt«dıl' ve dil:ı:in~~i top- ı ıı.iki sanatkllrJarını bıraksın da, h •roz• 

mize ıelmiştir, Vekil bir kac tlln tan kırk •~ per:ıkeııde 48 kuruştnn !ardan evvel fery<ıda ba,lıyan sehrf 
şehrlmııde kalarak Vekalete alt eler, ratılmaktadır. Tek makara be~ kuru!Ja ! uykuyu haram eden satıcıların ııtmı ıız.ao Haberler 

o 
18.00 Pro rım 

22 45 Spor ıervisi 
.Z2.30 ICapanıJ. şiındiıklerı ıtılaşılmalctadır. Suclular adil yeye verilml5Jerd!r. <:tı-afında tetk.iklef'de bulunJcaktır, alınmal:tadır. aörmemiş seslerini akort etsini 

~ dia edilen lngili.ı; oriluııu çemberi ya- Alman Tebliği Sovyet Tebl·1n·ı Askerf y azlyet çikada böyle bir çembere dti ·iitıi id-ı 

(Başı 1 incide) (b.ışı 1 incide) rarak Dunkerque:'ten kaçmağa muvaf- (Başı 1 incide) 
.. . .. . fak olmuııtur. Şııtk cephesinde dA Al- efin ve Dınyeper nehrinin gıırp 

duşlırmuşttır. Bızim kayıplarımız devam edebılir. Fakat cen\lptıı ikUm manlar kaç def ı Sovyet ordusun'.1 çe kıyısında kuvvetli surette tah'-ım 

D b 1 23 tayyaredir. ı daha mute~lldır ve bur~da ka~unla.~·· v~rdikledni iddia ~lm~ıılerse de hıç edilmi-= çemberini yarmağa ~u-
0 ruca Ya J kinci Soııyet tebliği hdar haı-bı devam ettrııııek murnkun bır defasında ou ıddıa tah:ıl.:kuk et- '$ 

, " dUr. Almanlar oa, ııımalde ve merkez-1 memiştir. Çünki.i, ilerliyen motorize vaffak olmuşt~_r. . .. • 

P 
•• . Moskova. 20 (A.A.) - S::ıbah 

1 

de, krşın kesif tayyare hücumla··ı ve kuvvetlerin ranlardıın yapılan taar - Bu Alman tumcnlerı. curet.kar aracuft!Ü tebliği,,: rnotörıze kuvvetler taarruzu yapmak ruzlarla arka ile irtibatları keo::ilrrekte 1 bir lüicumla. dün. geri çclulcn 
~ '3' 19·20 cylul gecesi, kıtalarımı:t.:1 • mumkuıı olmıyacağmı gör. ö•ıiınde ve çember kırılmaktadır. Burnd:t da düşmanla beraber şehre ve kale-

1• nd•ır•ııd•ı bütün cephe boyunca carpışm:ıya 1 _bulun_d~raıak buralarda. m~dalaada !~ata ed!ldiğl iddia edilen kuvvetın ye Alman harp bayragını dikmi!) 
devam etmıslerclir Kıefde bilhas Kalabılırler, Buna mukabıl bUt.uıı l:uv- ı büyUldllııı.lne balulıru bu imha tt$eb- lir. 

(Bıı"ı 1 incide) s sıdd tli ç~r ışrr:alar olmuştur. vtlcriyle ~enupıa ilerlemiye -.;alı~ııcak, bıisünu ~a~armanın gııçlüiu ko'ııyca Buradaki Sovyct krtalannın 
., a • . _P . • . !ardır. Kıeften Kırıma kadır ı.za- ımla?tılabılır. · ··k k 

Bulgar hiiviyfi'1 varakaları ve scı Cephcnın şımalı garbı bolge . tıan ve Mar,."al Budyeniııln kunı··n -ı 11 k f . k S ti. . . en bııyu umandanının kaçma-. . • . · t ~ ~ ar o mıııca ası ovye ı:r ıı:ın d -r.•. • . 
ıre bulunmaktadır. ~ındc, bır Sovyct Bı~lıgı, 16 op daı;ı altında bulunan Sovyet ordusu- ~engin lıir sanayi merke7.i olr:luğ'.I cı- 'Hn an sonra, o. ıefı 1şgal 0den 
Buıun btuı.al'm Sovyef menı:t'- 20 otomobıl ve 1 O mıtralyoz ;ıl - na karsı ba,Iıyıın tıuırru.r. bu bakını-, hctle burasını cı..ı tahkım ettikleri t:ıh- kıtalar mukavemete devamdan 

li oldugu k<ıt'J surette tcsbı' edil mışlır. dan buyük ehemmiyeti haiı:dir, 1 m.;n olunabilir. Bir nıüddcl e"ve! Al- vaz geçerek sıliıhlarıııı bırukınış-
ıııi .. tır • Karadcnız hava kuvvetleri, O- Almanların buradaki taaruııııı :akip J ınan askeri miitehatısısları c;ark ı:ep- !ardır. 

Gecen ay Bulgı:ır polısı Sovyet dcsa cıvarında 15 duşman tayya- ettıklerl ba,tıca dort hedef vıırd:r: hesinde arazı iogalinin fayd:ısı olnıa- Yine bır fevkııl5de t!'.'bllğlc blldırıl-
lt>r Bir liginden bır denizaltı ıle resi d üsürıniistlir. J - Don havzası ve bilha-;ı::ı Har-ı dı(ını bilikis Sc.vyet ordusunu cephe- ınış oldugu veçhile, Hııııku\ 'un 120 
gdmis ve sabotaj harcketlcr!ndc Iıİukabil taarruzlar kof mmlakası Sovyetlerin cenupta en Y~ _ç~ke~·ck. imh1 .etme~ için :ıdı:ırbr•d.1- klloıııdre ct'nubu gıırbisincic Polt<tva 

o,; 1 • zengin harp sanayii meı·kezilir Har- ı dığını ıddıa et!lıışlerdi. Bu efa Al· !1Chd 18 Ey!Cılde zrıptcd1lnıl~tir. 
buludnm;ı~ vazıfesıyle kaı:-cun: lıır Londnı, 20 (A.A.) - Hus - Alı'ri<ın bin günden gilne bir malzem.' harbi man ordularınnı Sovyet ıçerleı·ine Kara ordusuna mensup kıtalar do-
san al ıcınde Bulgar sahılıne ı;1_k cephe ıııden gelen hı.ıberler, Rusların şeklini aldıima göre Sovyell~rin bu 1 doiru uzanmal~rr .. ~enzil teııkil~tr ba nanma ve hava kuvvetleri teşekkiil· 
mrş olan birçok şahsı Karadenız ı Lcnlngrııt önle.rinde Almnnlnrm bu sanayiden mahrum etmek kımından kendılerı ıçın de hayl. teh- !eriyle işbirliği halinde 15 Eylülde Ri
sahlli civarında tevkif etmtşt!r. sehre kar;ıı tatbik cttikl"ri tazyikı hn- 2 _ Karadeniz sahille~ini tııh·ben like~.i oı~.ıı ger~ktir. Bahus'.ls Odesa ga koyunun ağzında Wormes ve Macın 

Şahısların ısticvabı ve musa - fıflellen ve muvn!fı:ıkıyeUc nelicele- Kafkaslara kadar vararak bu denize henu.z. du~memı~ ve merkezde ~are- adalarını i~gııl etmişlerdir. 16 Eyl(ılde 
dere edilen vesıkalar ve malzPmc nen muk.:ıbıl taarruzlar yapmış ol- hakim olmak şal Tımoçc.nko. ordkulabn mukıab!I ta- :.c.ati tcşebbüsu ile hııreket eden yiiz-

b h l J 
• duklııı ını l:>ildırmektcdir · arruz kabılıyetınl ay etmem suı b D k k dl bölU"l" 1 l\f u şu ı::. nrııı Bu garıstana mem- ' • . • • 3 - Bak(t ve Batumu lşg'tl ederek Kırım l•tikan"t'ndekl hıırclc5.ta ge- aeı an ov. en .., ı ı e nıın 

lekettokı normal hayatı bo~m ık /Judyı•ıtı azledılmış fıovyetleri petrol kaynaklarınrlan mah lince: nu yarım adayı Sovyet Rı:ııya- Adflf\l11cian ıilişmıının kısmen tahrip 
ma.ksadıylc sabota.ı harcketlcrın Budapeşte 20 (A,A.) - O(ı Buda- ı um etmek )'a baitıyan Pı:rekop berııhı ıayet ettiği mendirek yolu ile Ö t'.'I adasmııı 
de bulunmak, yıyecek ve di~er p~lenn. gayri ıesmi mahfıllerin• ~o- 4 - İngiltere ıle Sovyet Ruayı ara- nardır Bu bakımdan mlidıfııaı. ko r~:kÖ::~~:~:aı~lı~l:~~ıtl~ol~~rl:a ı:l~ı~ 
malzeme depolarını yakmak \'<' re, Mareşal Budyeni Dinyep~r r attı- sında irtıbııt "temm eden İran ycı!unu !aydır, Kırım ovaları da ııenin tayya vocrııkıycllc de\ oıtı eden hııreklıl i1:iıı 
köylerı ateşe vermek için gclmış nın kcsılmesl iızı:rine vazifesinrlen az- kapatmak, re meydanları bulundurmaltı milHit• lfızım "elen vıı:ı:iyct yaratılmıtitır, 
ıd kı .• 1 b t l 1;· 1 1 ledilmiııtir. Mareşal Budyeninın ...... ıeıi Kief düştükten sonra Mıre,al tir. Svaatopol Sovyetlerln Karııdeni:ı:· "' " o u uı nı ıs a e mıs ır . a·ıı . k d ıl 1 d " t hk d . 1 Hnvn kuvvetleri dün gece de, 0-. • .. • tayın e ı ncıye a ar cenup oı- ıı arı Budyeni kuvvetleri, Almıınların iddia e en mu• a em enı.z f.iıılrr rıden 
B~ munasebe~le Bulgar h ~ıku- g!'upu kumandanlığına Mareş .. I 1 lmo- ettiği ihata ve imha hareketinden kur- biddlr, Bu itibarin bu yarım ııd.ııııın desıı \'O Moskovııyı bombtırdımon et-

mctı, Sovyctlcrın Sofya elçılıi:(ı I c;enko getıı1lmiştJr, tulmak için Harkof üzerine çekil _ ışgali kolay olmıyacaktır. Fllvakı, mişlerdır. 
\ asıtasiylc Sovyet hi.ıkümetinııı Alma1l tehdidi m·tlı meğe mecburdur. Dinyesterden Dmye- Almanlar buraya Bulıar lim11nların- Rusları.rı yarma letebbüsü 
nazarı dikkatlnı celbetmtştlr. • pere kadar ordularını bozguna uğ - dan da deniz yollyle oıker nakline ha- Berlln 20 (A.A..) - 19 cyUll ıtccsi 

Tass'ın /ck-..ibi Londra, ~O (A,A.) ~ Rcutcr aJıın- ratmadan ve bıiyUk zayiat vermeden zırlanmıılctadır Bir taraCtan da Klef'ln eark1ndı ku~atılan Rus kı-
• ... sının a~kcı-ı muhablrı ynıyor: Son ~ekilmeie muvaffak olan Ma eşal yarım adaya paraııüt taburlart, indir- taatı :nüteaddit defalar yarma ~ııre-

Moskova 20 (A.A.) - 'Ta'ls .. hal- haftiılıır zarfında Ru ~·arla ı·ercyan <'- Budyeninin buıada da bu rırl!t ha- nıeğe le•ebbilı edeceklerini ıöı•eren ketlerlne teşebbı.is etmhı1erdir. Lakin 
yan ra :lyosu, cenubi Dobıica ıızcPnde den muharcbcl~r, _ukrı:ıynaya. kııtljı 

1 
reketini muvaffakıyetle yapabileı:eği emareler. vardır. Fakat, Karaoenl.ı: Alman kıtaatının tııyakkuzu bu teşeb

u~an Sovyet tayy..ırelcrı h kkıntla yem Alnıaıı tehdıdıııın nyııdcl<' ıne~ıylc en tahmın olunabilir, Almanların Cer- artık kUçük ıemilerler nnkllyııta mu- bUsleri ikim bıraktırmııtır, Avnı bol 
bır balon uçurmuşutur Italy ın racl- ciddi ve en yUkscı~ inkı f zirvn i•ıc tılgov ve Krenıencug'daıı lJerlıyen saade etmiyecek derecede serıleşmı,. ıede yapılan diğer te:sebbüıılerde Al
yosuna gore bu defa; Sovyet ta·.ya- \asıl alıntı tur, Ccnubı U trrıynadn kuvvetlerı cephenin 150 kilôm"!lre ge- tıı-. Sovyet dontınması da Uı ilnlUğü- man kıtııları ıilratli bir !Jerl-:yı,.Jı- 9 
ıelerı sozde Bulgar aratısın'. yu- Alnı n kuvvctlerı .ı agı Diııycpcr'ı risinde birle,ip bir ihata çemberi vti- nü muhafaza etmekted1r Ve ıııha- Sovyet tayyareııı ve müh 'm mik•arda 
varlak rakkam ·•ltı par11.,Utçu •ır::rmiş ge . 1 1 kt .,·nıdi rle P'k d t' d'kl I t K G' 't d k d U 1 f .. çınış nı unrnıı • n ve ,,ı c cu e ııc ır ı er doğru olsa bile. tim ye ınm ırı a 111 a ar m la ıa malzeme ele ıeçirmişlerdir, 
ve kısa ıuren 11ıddetll bır mlic dele- muhtemel olarak l\lclltıpol l't-ntıbuııda diye kadar bu şekilde ihata ed:'diıi vasıtalarından mahrum deiilrllr. O- Ali'ye göre vaziyet 
den ııonra Öldhı iilınli:stJr, ftıı 'an Kırım ile Harkof nr:ısındakı deınır- blldirılen ordulardan hiçbiri ımh;ı e- ııun için Kırımın zaptı o kııdar ko-
ı adyoları Bulgat kıtoları ile ıltı Sov yolunu kc~111C!k m.ıks dtyle Pcrckop dilememiştir, Fransız harbinde Bel- lay olmıyacaktır. 
yet pa aııütçUsU rasında kuşı\tıl .. 1agı ber1. hına blr an l'\ vel y!'l miyc ça- Fakat unutmamak lhımdır ki. ce-
mutenldp tılddctlı bir mtlcadelc \ u- )UjınJ tadır, Dnıt•p!'l·opt'trovsk e+rufın nupta daha iki ay harbetmek imkılnı 

i.lç nısbetinde alumınyum ve: yarı ya. 
r'ıya safiha hnlıııdc mudcn ıstıh&al cy
ll"nıılitır. 

Bu nı(ılal!l.alarn Löııclrada bİt'çok 
şahsıyetleı• iştirak etmekte ve Rusya
mn harp imal~tının tehlikede bulun-
dugu neticesine vunlmnktııdır. -· 

Gayda'mn makaleal 
Roma 20 (A.A.) - "Stefani., Gay. 

da Glornal' d'Italla, gazetesinde, şark 
l!ephesindeki vıu:iyeti tetkik ederek 
diyor ki 

"Klet'in teslimi askeri, siyui ve 
manevi bakımlaı dan, Sovyetler ıı;ın 
11011 derece vahım bir kayıptır. Kief, 
850,000 nusııs:ylc, Sovyet Rus:;.ının 
iıçuncu derecede bir şehıi, ayni za • 
ınarıda Ukr::ıynrıııııı eıı büyuk ıtınayi 
meı·kezidiı•. 

Harkol yolu üzerinde klin Polta• 
vanın İHoli, bu ıon mıntakanm, kati 
bir harekete sahne olacağınr gÖbter • 
mektelir, Kırımda, yeni mühim mıı .. 
vaffakıyetltr sezilmektedir, 

1 sveç' e göre vaziyet 
Stokholm 20 (A,A.) - İsveç askeri 

miitehassısları cenup cephesinde Ma
reşal Budyeni ordularının vaı:yerın111 
<;ok mÜ$'kÜI olduğu miltaleaeındadır. 
tar. 

Stokholm'da Budyenlnin datıa 1ılmdi 
den Don ve Donetz iııtikametindo ye• 
ni bir ricat hareketi yapmış bıılw:ı • 
duf u zannedilmektedir, 

Leniagradda vaziyet g.lttikce 11aha .... 
met kesbetmekted:r. Alman kuv\ etle .. 
rinin mUtemadiytn ziyadelefen ta7.yik.
leri karıtııındrı Leningrat Sovyet ku. 
mandanlığı muntazam fasılalarla rad 
yoda neşnyat yapnrak Sovyet bn11ku
mandaıılıiından takviye kuvvetleri 
gönderilmesini ıstemektedlr. 

Leningradda bilyük binaların he. bi 
r! ayrı ayn birtr istihkSm haline gc .. 
tirilmiştir. 

Fi11leı- eski hudud11 
flertileı· 

Hclsiııkl, 20 (A.A.) - Kareli ber• 
zııhında Fın kuvvetleri eski Ruı • 
Finlanda hududunu biraz geçrriıler 
ve Lenıngrat önlerinde Rus miıdafaa 
hatlıırı karsısın:ı gelmişlerdir. 

lrua getlrmeie ı:ıuvaffak olmu,ı~ı·dır · claki Dınyepcr dirseği elycvm Rustı- kınrla mutal:ia serdeden Tiınes'in as- vardır, Almanlar ne mal.zeme, ne dG 
(Batı 1 incide) Sovyetler blrll•lnln Dulıaristaıa tay rın elındedir. Hiı: şüphe yok ki. Al- kerl muhabiri ıunlırı yazıyor: tnsan bakımından henüz zavı/Jama-

yarcler ve parnı;ütı:Uler gönde~m"r:Jti- mnnlor Aztık denizi ile Mclltlpoln vnr Almanlar askeri harekAt yaptıkları mı.,lardır, z ... !ıttları bUyUktİlı Fa-

ı .. ondra, 20 (A.A.) - "Afi., Popolo 
d'Ilollo lı(azctesi, Kırım berzohınn 

doğru llerllyen Alman kuvvetlerinin 
Auık denizi iizerlnde Genlçşesk'I 1$
ıol ettlklerlı1I yazmaktadır, Bu tak
dirde Donetz havzası cidden bir teh
like iCinde bulunuyor demektir • 

Svir nehrınln alınması Finllndah
lar için muhim ı;evkülcey,i iıtih<1eler 
arzeylemektedir Filhalcika Mıırmansk 
aemiryolu kesilmiş bulunuyor, Ltn'in
ırada elektrik cereyanı vereu ik· e
lektrik santralı şimdi tecrit edilmi:t 
vaziyettedir. 

ıe Alman askerleri arasındn cid· · " d ~ı ı ı • h' h·t· h ·· • ı v '' r.. ve gun erem yeca 11 18 ıa.:ı mı 1 dıklıırı veyahut Alman ileri hareketi mu 1 1 enuz tam manasiy e takviye kat bütün cephe boyunca h11ıl olan 
dı hadısclcr çıkt ğını Lildırıyor. ihtiyaç yoktur Roma radyoAuıı•ır· bu Harkov ve Poıtnvnya doğru yeni ıe- edememiş oldukları gibi, bu c;evre i- boşlukları doldurmata muvaffak ol
Du radyo spikerının dcdiğ ne go-, td~rlfi an ~ık, bu tahrıfı icat eden- rokkilt!r kayclcttığl tnkdlrde, burada· çlnde kalan Rus kuv-vetleı-ini de im- muşlardır. Binaenaleyh tark ce>.>he
rc, Fransız komi.mıstlerındcn nıti lerı iUlUnç ve m&.nası.z bir vazıyete ki Rus kuvvetlcrinın vaziyeti çok ha edememişlerdir. Poltava'nm mev- sinde daha uzun mildclet taarruz Jrud-
rekkep bır kutle bir manga Al - sokar. • • mOşt<iıllc cccktir, zuu bahiıı çemberleme hareketinden retini ellerinde bulundurabillrlrr. Bu 
m n askerıne ate açmış ve sıliıh ı:Jl em urlardan ne ıstenıyor İlmen gölu mıntakasmda Staraya - evvel i~gal edilmiş olması Almanların kudretlerine ıilvenerek iki I)' idnde 
l mukabele gornıü tür. Fransız- Sofya, 20 (A.A,) - DUn hlik.ımet Rutsa ıle Kholm arnsmda halen mu- harckAt bitmeden evvel diğer birçok Ural ve Kafkaslara kadar uzanabil'r 
l rdan beş kişı olmuş birkaç Al- tarafından neıredllen bir tamim bıltun harebcJer devanı et111ektedlr. şehirleri de hllcum ile almak mecbu- ve hedeflerine varabilirler, 
man C'Skerı yarnlanmıştır. memurların ddd yet ve 11ılalcatine Cephenin en şimal noktasında Al- riyctinde kalacaklarını göstermekte - Onun i~n. lnılti% ve Amer'k.ı.lılı-

B k h.tap ederek karıaıatıklnr c;ıkarmağa manların Murmıınsk'R yaptıkları ta- dır. rm Sovyetlere 311pabileeekleri yardım 
ıraz sonra 1 7 ışl tovkıf edil· rnııstenit unsurların biran evvel or- ::ırnıı: LlzA {ı·magı i~tiknml'!tınrlc ın - Rumen zayiatı şimdi birinci dl!ıecede ehemmiyet kH 
t r. M vkuflnrrn ıkamctgah • t. dan kaldırılmasına azami ..::ıyı etle kışar eden bir hücıımıı inkıl;;p eyle- betmefe ba11lamı11tır, Bu yardım yııl-

r ncl. prop, g.ınd. rıs:ılCINı \ C ç, lı!imalarını teıemektedır, mt$lır. I.ondra 20 (A.A.) - "B.B.C ... Mos nız malıemeye mi lnhlear erlec~lrtlr. 
lcık ın ddc.crı bulundugu ı.oy Çevirilen rlus kıla/an. kova radyMıın...a riire Alm:ı.nlotr har- yoksa İngilizler . OTta şarktak· oıdu-
ılmı tır. vetlerıvle halk arasında vukubu bin bldayetlndeııberi 140.000 ?ayiat !arının miihiırı bir kısmılll Sııvyet 

Bu haber teeyyi.ıt ettiği takdir lan h(ıdıselerln en vahımını teş • Londra, 20 (A,A.) - Kıyef ının- veren Rumenler. takviye için Odesa ~us;yaya mı &ö.ıdeı·eceklerdir? nunu 
c!e Frallsatlakı Alman ısgal kuv· kil clmis bulttnncaktır. laka 11\da di~rt Sn\iyCt ?rd_ll!'llnUTl cev 1 mıntakaaını kuvvetler ıondernıitlcr- Moskovada top! rnacak olan üçler J.:on-

~ ~ rılclı~ıne d.ur Alımın ıddıalı:ın lıal( - clir. leransı kararlaştıracaktır. 

Yarı resmt muhitlerde Rusl11rm 
Ukraynada Dlnyeper'in iarblnde ol
duju kadar bu nehrin ıorkında da 
kaybettikleri kaynakları\ btıyük bir 
ehemmiyet atredllmektedir, Senede 
doksan mılyon kengal buğday mah
ıulil çıkaran dünyanın zahire itlba
rlylo en verimlilerinden biri olan bu 
fevka!Adıı ıenlş ovaların yalnız ı;atıh
ları değil toprak ııltmdn dn fevJsıı1a

de zengin nıadenkl'le doludur. Bura
da milteadrlit sannyi teslıuıtı vlırdır. 

Tıme!<"in diploınatık muharl'irinin 
fikil'lt•riııe h::ıkılırsa hu verıııı li mu
hit geçen sene Rusyoya ltmumi ist h
srılMmın beste lıçii ni.,betinde dökme. 
ayni nisbctle demir ve könıür, dörtte 

Daha şimalde şarki Kareli'ı'le Pet
rosavodsk istikametlnde muha,.ebe
ler devam etmekte ve Finl!ndahlar 
düşmanın ~iddetli mukavemetine rai
men ilerlemektedirler. 

Yine şarki Karelide merkezde Mur
mansk dcmiryoluna bir şube hattı ile 
bağlı bulunan 35 kilometre menfede 
Rukajaeri'yi Finlindalılar işral et 11 

mişlerdir. 

Kükürt lşi Halledildi 
Arıkara, 20 ( R~dlfo Guettsı) HUktlınet, 

hariçten ıth•I edıltC•k kük•iftler ıçın Eıihanka 
500 bin lıralık bir kredi tah•l•lne kırar v~r
mıştir. Banka bu kredi ile kııkurı saıın ala • 
caktır. Ilu ıllrttle ıUkılrlettı ehven fiyatlı 
kukilrt saulabılcccktır. 
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.... ___ -, r ln9Utere ve Amerika 
~ ~SA~AIBE~~) iktisadi Hafta .J Sovyetl re Nasıl 

E k • z ı d Yardım Edebilirler? s 1 aman ar a I t h alat Eşyasının r.ı;~~T:t!~~r~r~:l~::i'.~ 

R H ı 
....... p1·yatları A ·tıyor ve Italyanların 17 fırka, yanı a _ ._.. ı şağı yukarı 250 bın kışılık kuv -

amazan azır lgı ~:!:rıv::~~r.b~~ım~:;:~1etn~~;~ 
' . ' 1 Buna Sebep, Son Zamanlarda istihlakin Hayli ordusundan zayıftır. Şımalı Afrı-

kada havalar serınlemıye ba la -

HAIFlFANDN 

Ya Zan ... e ,· a ,· büs zamanı yaklaşmıstır. lngıl z-• • 1 h lat mııllarının stoklarında go- tırm k ve onları rızıkodıın mumklın R 1 k H l d 
Artmasına Rağmen Mal Gelmemesidir mı ve harp harek Herine te b· 

rülen a lnıa piyasalarda her tUrlu mertebe korumakla kabı! olabılır E- ler Mısırdaki kuvvetlerıyle bu • A lntan ordulıırınm Klef'l ve Har- mamul ıtın h solunuı· deı ecede fıyat sascn ticaret petrol, hubuh:ıt ofis- rada mu\'affakıyetlı bir taarruz 
kofun 130 kilometre cenubu 9 cnim çocukluğumun raınn • ı un Odesadan. kuvvetli yemeklik Ramazandan ev\ el listesi ya- yukselmcı; ne ı>ebe olmakt.ıd•r ltha- knnın kurulu larınd k• cayc t-u idl. gcçcbilır ve Orta Şarkta bulu n 

ı: rbisınde bulunan Poltava'yı işgal zanları karakısa raslnrmştı. yağ det Sibiryadrın gelirdı, adına pılan bir de reçel \'e şurup lit eşyasınıı ıstihlalci de artmı tır Ofisler ı:elcıı malları toplayıp tt\ZJ e- mütebaki kuvvetlerının muhım 
«'tmelerı netıce.91 Sovyetlerln mühim Onun içindir kı, kulngımda ka- Petrovki derlerdi, Sıbir yagımn çe idı vardı. Yazın, ev hnnımln· Rir taraftan ıstıhhıklit nrtarken dıfer dc:rkc . bu mallardan ıstifad .. temın 1 bır kısmını Sovyetlere gonder • 
anayl merkezlerinden biri olan Do- lan ilk davul sesi oldukça kof \'el alfısı! rının itina ıle kaynattıkları re - taraftan da ıtha15tın azlığı öze c;aı p- etmek yolumı tutmamalıdır H .. ttl tı- bT l B h G W 

nctz havzasının tehlikeye düşmesi, haylı neşesizdir. Zira deri, rutu - BC'n de söze karı ırdım: Mut - çeler le şurupların kıymet bilip maktadır İthalat birlikler! lle ithalat caret ofisı ıthalatçıları teşvık etmefı ı ır er. a usus encral \ c-
l.ondrnda derin akisler uynndırmıe- betten pörsiımiış bulunurdu; ay. ı bak crznkı arasında, "elmnsıyc,, bılmedikleri malum olrnı~·c:ın tüccarlan cenı ölçUde mal g,tlrtmek ve mumkun mertebe fazla mll ceur- lin kumandası altında bır de ay • 
tırs. azı Londr" mahafı·11· , bu bö'lgede rıca kapalı cnmlar ve kaf esl1:r ar- vapılmasınn ) ar!yan elvan "jela- kimselere - harran gürra - yedi - tc:şc:bbusUnde bulunmamaktadırlar Bu tcbılmck ic;rn ıth;ıllitçıya ba7.ı menafi rıca 500,000 kı ıllk bir Hıntlı kuv 

... d d . . b kl 1 .1 . nun da iki sebebi vardır Biri, sıpa- temin edilmelıdiı. _ veti mevcut oİdu,,.., sovlenm"k • 
Alnıanlıır tartı!mdan 1$t?al edilen ve ın an ses, ıçerıye 0 u •~arat tın,, yaprakları unutulmnma!lı rılip ıçırı mesıne kıyılamadıgın - rlşlerin ııecıkmeslnden tevellliı ede- Perakende satışlarda mat;'ilza ve tedi B k ty• " "' 
edilme ine intl1.ar olunan arazinin, girerdi. içın! Ust. L şcıla, bunu hır ına~al dan, yine en meşhur dükkandan bilecek zarardan endişe, diğcn de ıt- dıikkan s hıple n:n yenı bır l:urnazlı- r. u ·uvvet er de der 1 

SovyeUerin harp ietlh~tılütJ üzerinde Fakat annemin kı rı nı z ıll • köskiı ~ibi renk renk kurarlardı; alınmak şartiylc, bunlar hariçten halit için yapılacak her turlu feda- ğı goze çarpmaktadır Her hangı bır Sovyet Rusynya gondcrılebılır. 
çok !cntı tes r yapacağı matnHlasm- nı yazınkilcre tcı·cih ettigıni lyi- sutlusunu, cıkolatalısını, portakal tcdarık olunurdu. karlığa raimen temın edilecek men- mal beğenılıp a1ınacagı zaman fiyatı 3 _ İngıllz ndalarındakı doı t 
d dırlar. Senede 90 milyon kental ce hatırlıyorum. Kısın gunler l.ı- \'e mandaJinalısını kat kat don . Ben, yeşilimtrak kabuğu için - faatin azlığıdır Geçenlerde ırahve it- r.JUtlaka .kesı lidir Mesela 403,ı;, 204 30 milyon kı ılik buyuk kuvvet~ ın
bugday h sıl eden geniş Ul<ttıynn o- sadır; insan, bir de bakar, top durarak ve ust kubbelerinı yakut den yiııe yeşılcc etı ve beyazımsı hallt tuccarlan böyle bir vaziyet kar- kuruş tıbl Kuıouratm tenzılı ıstcnı· k h ı 

larındtı ~ok zengin madenler ve vakti yaklnşıvermış. Halbuki Ya 1 kırmızısına boyayarak ... Tabakta çekırdeği sezılen hunnap rcçc!ini şısında kıılmışlar ve neticede elle- ııncc: Fıyat budur Hukumetın koy- dı l a de serbest bır hald iır. 
nayi mües cselerı' vardır Ukrayn~ h l d d · rlndekı kahveleı·ı· ticaret of.lsı·ne dev- dugu fıyattır. Bir ı;aııtım b:ıc indi- Sark cephcsınde harp bıtm d,k • 

• u zın, araretlen buna ınnıuzı, u- tirtir titrerdı ve kaşık sokulunca tercih e erdım; frenk üziimi.i ile 
l{eçcn sene demirin 3/ 5 ini, komuriln kl luk b' h reylemeı?e mecbur olmuşlardır Kah- remeyiz... Deme,!<tedirler. çe bu kuvvetlere ı du mıy cek· 
1/5 ini. alimiııyumun 3/ 4 ünU tc- da armızın SU:>UZ • tan ocek her tarafından şahrem şahrem çilek de oşuma giderdi. Ayrıca venin kilosuna vazedilen kar nısbetı Ba~~alıyc ma~azalarında r ıı;ulye tır. u holde bu kuV\ etlerın de 

n ctmi tır. zengin manganez sa- kabuğu gibi kaskatı kesılmesıni ayıı11r, yumuşacık côkerdi. Her - Bursadan salep reçeli de getirtti- kılo başına dort kuruştur. Kiloda doı1 38, pırınç p:'1rçalı 56 kuruş y.ıf~aslyle bır kısmını ya Şark cephes.ne 
'laları, Nikolay f ve Ke.rııon bnhrt in- bir tarafa bırakınız, bır tiırlü ak· ke "aman, yenılir şeymidır o? rırdık. Evet ... salebin de, dorder kuruş kazanmak için hiç bir t•halitc;ı dunıyor Bıraz ucuza almak fc;ın ko-

at merkezleri artık So\lyetlerln e- am olmak bilmez ki ... Allah ış, İnsanın dudakları birbirine yapı- köşe kesilmiş tanelerden rel·eli sermayesın! baflamak istemiyordu. nuşuyorsunuz: Olamnz, hukümetin gondcrmek, ve yahut A\rrupının 
1 nde deliildir. Bu bölgenin hemen güç sahibi olanların yardımcısı şıyor" derdi· evet amma ben yapılırdı amma nasıl? Ve şimdi, Bu suretle kahve ithalitçıları vak - koyduğu fiyattıı daha a ağı vereme- bazı kısımlarında ihraç hnreketı-
büti.ın :!abrikıılarına elektrık enerjisi olsun! tadın;"degil, ~anzarasına, hay. - hal:ı var mıdır? Bilmiyorum. Tu tln~e ve ihtiyaç arttıiı zamanlarda Y z. Evet. fiyat mu akabenın koyduğu ne te cbbus ederek şarktakı Al -

rnl -'" Dl b ııt '•h ı y l d · h f 'd kahve ıtetirtmek cesııretini tcisten~ - bir fıyat v.ırdır, vardır amma, ne man kuvvetlerinin bır kısmını ı-n eal!It nyeper ıır JI ... r P az rşmazanını seven er e soy !imi oks.avıp perı satayltııını, a ıma gı en reçellerden biri rle f 1 3 d k kl · 1 .. 6 edilm•stir Bu vazivet neticesı· ve dl l d l d' G'· d' h t J f'l l d memiclerdi. Her hangı bir malın art- asu yeye ne e ırı 1 pı ııce "' kinci bir cepheye "ekmek mum• .... . "' - e er er ı: un uzun za me ce Hint, Çın ve Jnpon mabetler1·nı' zence ı rcçe ıy i. Gıılibn, artık o- ,. k d - 1 B h kO k d ,. ~ l'r mUhlm blr sanayi mt!rk zl olan 1 tığı ve pJy 1&da aatııta arzedilcme- .uruş eıµ · u. u metın oy ıı.u kundiır 
l.ent d d t bl j t 1 1 ki ir amma kırda, bahçelerde ku- dlişundurmesine bayılırdım; mi • nu da bulmak zor ... Hoş, pek de mesi her vakit müstehlik: zarara so- lizami fıynttır Ylnı bu fiyattan faz- · 

ngra ın 11 am r mn ye 9 • rulan sofr lorda oı·uç a('mak p•··k · .. k bı'r şey deg·ldi ı ı t ı d kt H ı Ingı'lı'z matbuatı d bı'r ay.lan ında bulunmııma!t dolayüılyle Sov- İ x " nıminı bir şovaliye kıyafetınde, oz e ı • kar. Kıymetın bir kaç misli artması asına ma sa 1 amaz eme ır a - .ı • 
l'et harp ıs' UhsalAtı tehlikededir. h.oştur. ftar masası da çeşıt çe - bclımde ıner•, ba"ımda tl.ıylü ı:ap- Bizim evde şurup sevılmezdı; bl d buki bu fiyattan ucuza Batmak ne bir berı hUkumetı So~ et Ru y.ıya 

1 t 1 1 k d t :r -.: ~ • • rnz n malın nedretındcn olduaıına curümdur, ne de bır ahlaksızlıktır k d h · d h 
Fakat dığer bir mütal!ıaya gbre şıt sa a a ara, cacı ve oma es- ka, kadife clbısemle burc ve bo- kuvvetı, güç olmakla beraber, şuphe yoktur, Bu ltJbarla lthalitın Fiyat mürakabe kontrolorlcrmı her arşı a a serı ve a a muc r 

'icı\y(!t kömürünün takriben yaruın: le, eftnlil r, karpuzlar, kavun - rCılarında dolaşarnadıgıma, bu şc.- şerbete, yani kaynamnmış m"yva arttmlmasmı ve piyasaya çok mal 1 .. ten evvel zaruri maddeler Uzerınde bır surette yardıma ve AvrUtJa -
eren Donbas maden mınuıkııın ya• hırla daha renkli, daha i:;;tah çe• kerden, şuruptan yapılmış ato- suyuna ve şekerine nane süı tLiş- çıkarılmasını teıvlk etmek zarureti çahşmağa scvketmelıdır. da ikıncı bir cephe tesısıne tcs • 
n bir tchdıdc maruz. değildir. kici ve keyifli olur! nun sarışın sahıbesıyle muaşaka- türülmuş lımonatayn verirdık. vardır. İthalatın teşviki ise, ithalat- l A /{ vik etmektedir. 
Bu mUt&lllııtarıa ıu mühim noktııyı Kısmetimde iki mevsirn rama- !ar tasavvur ederdım! Turşulardan da makbul tutulnnı çılara bırakılacık karın nisbetini ar- "'" • L l 

'la ıla\'e etmek, ''az.iyetin aydınlan- zanını da go·rmek varmı..;· hatta 1 l k k ngilız ve Amerıkan heye leri ,.. do ına ı ırmızı biberdi; aınma d' l\" k h k t ı 
il 1 bnknnmdan faydalı olur: Sov· işte tekrar kışınkine de g' irıyo ~ .Jf .Jf .Jf l un ıOS ovaya are e etm , r 
etlerin en mOhlm sanayi merkezi, ' L. . . içı rende enrniş lahana ve kere • dır. Sovyet Rusya da Mosko da 

'>titan kara ve havn ttarrutlarm- rum. akın ikımizdı:. • .Ramaıan Eyı evler mahalle bakk lla - vizlc doldurulmus olanı... Kızıl SA D 1 K ZADE 8 u G u N toplanacak uçler konferansına 
1 n mıısun bir vaziyette ol n Ural ve ben - ne kadar dcgıştık ... O ra· rından alış vcrış etnıeyı derısine bıçagı vurdunuz mu ta- ı• p E K murahhaslarını c mı tır. Ingı • 
;)()lge inde bulunmaktadır. mazanlar beni tanıyamazlar; kcn· haysiyete muvafık bulmazlardı. bagnızda bir bahç-e açılırdı. O, Hu·· SNl.YE ı • ı A k h ti i M 

Sovyet Ruı7adaki son Alman mu- dileri ise benden daha tnnılmaz Zaten eskı zamanda her semtte daımn hazır duran nefis bir sa • n lft Sınem ındı ız ve merı an ey er o .. 
uffnkıyctlcrı'ııin f ngtltcrede bl'ı<>u'k halde.' ı t h · d ı ,. kovaya varır 'armaz ba hy l: k 

,, bakkııliye n1agazaları yoktu,· ma - a a azınesıy ı. M E y L U D U M o o 1 k fe st b t( b d' eler uyandırdıgı gelen haberler- Jf .Jf Jf M T 0 an on ran n u ın u m 
<'n anl şılıyor, Londr matbuatı haf- halle bakkalları ise her şcym il· G * * *. lelt.·rln ~tkık edilerek, Sovy · Je-
l rdnnbcrl, Sovyetlcrc k!ıfi dorcco- 9 erat kandilı geçınce evde disıni, ucuzunu, bayat, bozuk, ~:~yorsunuz kı, ~oh~ .. gıt- Pek genç yaşında , erat • re yardım ıcin daha serı d ha 

'l ve ilratlc yardım cdllmedililnden ramazan hazırbgma bLış - mahlut, böcekli ve sincklisıni sn-
1 

çc yemeğe doku .uyo~. eden ve Hatırası kendisi- Canile r Adasında pratık ve daha g nı :yardım ) 1· 

yet etmektedirler. En son olıırak lanırdı; iki hafta suren bu hazır- tnrlardı. Halleri, vakıtlerı ycrhı- Snyet RamazuR yemeklcrfnı Sil)· ni tanıyan ve e' enlerin lan bulunacagına uphe yok•ur. 
D ly Hcrald ı:az.ctesi. halktıı aittik- lık csnusında evler, bnştan ba:;ıa j de olanlar erzakı. karabibcrindcn 1 mıyn, h~tırlatmıytı ve bllmiycn • kalbinden hiç bir zııın:m H yccanlı \'c muau m film 

z yndcleşen memnuniyestıllılin ı?i- yıkanır, gı..inlerce tahta gıcırtı - pırlnç ununa, havyarından mal - lerc tarıfc kal~ışsnm dör~ say ı;ilinmİ)'Ccck olan ~ adık· Ayrıc : ı - TÜRKÇE sbzı.u lngılterc ve Amer ka bu defı 
l'rılme i idn, mııhdut bfr sııhnya ları, Istanbul şehrine, sokakların tız sardalycsinc, pnstımnsındun !alık hn~p devrı gazetc.sı~ın yarı.- zade Hii nü)e'nin vefatı· MATBUAT UMUM Mudürıucıu da yavaş hareket eder, \aZıyc n 
rcdılen bu ynrdımm stlratle ı:enlş- dan kngnılnr geçen bır Anadolu kuru cevizınc kadar, mevsimlere sını bu ışc _hnsretmı:.klığım lazım uın kırkıncı günii münıı· MEMLEKET JURNALi vahametı ıle mutenas p en 'rJik 

t lm~sinl şiddetli bir lisanla i te- kasabası ahengı verirdi. göre, hep bırden, iıçer aylık, As- gelır. Hatta, mubalagn olmasın sehetile 22•9.941 Pazarte- bır tarzda faalıyetc gecmezl r c 

Yı:-atcrddir.1m A 1 h . t .1 maaltından alırlar yük arabaln amma, yalnız pastırmalı yuınur - ı;i gunıı öğlt'! namazını 2-RENKLi MIKI MAVS harbı kaybetmelerı ıhtımali ac 
Meselesi : Sbl ke e~"lıyed' ~;eorı e~. yer, rıyle getlrtıp kile~lerine doldu : tanın nasll hazırlandığına ve piş- miitcakip Yeni Cnmiinclc BugUıı aat il de tenzilfltlı matine l vardır. 

mut a ve ı er 1· n 1 ı ayın . tikten sonra ıtepsisinin mük.-llef ...__ ı -:---=::::=:=:=:::...:..:: 
İ ngılız ve Amerikan heyetlerinin 

bugUn ~oskovadan I..ondrııya 
rekct ettıkl~rı blldlrillyot, lngıliz 
~et· reis' Lord Beoverbrook hnre
t nden ev,•el tank fabrlkıılarında 
lı n amelcve g5nderdlll mc n)da: 
ııııtercnın Sovyet Rusya için lizami 
ı t rda tank imııl edeceii hakkın

Mo kovndn temln:ıt t•ereceğlnl 
ldırm ştlr. 
Amerıkan knynııklarından gelen 
r habere göre de: trnndn Generol 

'la el'in idaresinde bulunan ve zan
l'dildiğlnden dııha kuvvetli o1an f n-

1! l z Ot"dusu Tiflis yolu il<: Rastof'a 
t :!erek Kızılorduyu takviye. edecek-

Son Alman muvaffakıyetlerinln A
rıkayı da t hrlk ettiği g6rtılmckte

d r. AmC'rlka hOkOmeti blrkııc glin 
~ el So\'yet Ruı:yaya 100 milyon do• 

lık bir krcdı açtı Dlın de Hull ga-
~ . 

tec-ılere· Amerlkıının So\'yetl('rC 
)' Prnakta oldulu y rdımı co{taltmak 
h n bOtOn goyretlerinl ııariettı •ini 

ld rmı Ur 

Uzak ·şarkta · 
S on haft.ılıır zarfında Uzak Şark

ta hemen hiçbir mühim nfıdi-
enın vukubulmanıa!!t, Japon matbu
atının ve siyası şahsiyetlerinin teca• 
~ıızf mahiyetteki bey natlarına ni
lı Yet vermeleri, bu cepheyi hemen 

Chlen unullunnUJtu. 
Fııkat Jkl gün evvel, Jc.pon Hnrbi

)t> Ncuıretl matbuat mildllrlü üne 
l'ıt-n up bir zatın: "Şarkla tehlike çn
~1 ~lıyor,, ba hğı ııltmdakl hltabcsl, 
l kaU rl yJne Uznk Şarka çevlrmlş
ı,r· Bu zııtm hitabesindeki şu kı ım-
~ bılho a sayanı dlkkııttlr: 

t f •Pon harici ticaretinin kar,ılısııfı bllı!i11 
.,, ç klert raime11 Japon orduııı ayni u · 
tt'"'•da muhtelit cephelerde hırbumlrt l:UI 
tıd'<tk lıadar ham maddeye malik bulunmak 
dit •r. Japonya lktıaaden bofıılmıya devam •· 
•d • tlc olursa, ıerellnl kurıarmalı lcln ht11 
1 r ını ıtnııya mecbur hlacalıtır. Sarkta •• t.: ttınıı rejimlere lıarıı mQeadele etmek • 
ı,d11lt Japcınya, Almanya •• ltılya, blikmDnll 
)o •r. J ıponya lcln ileriye dofru ,.UrUmtk ve 
Rı Uı:ıun Ortrlndtkl bllıbn mlnlaılrı kırmak 

"'•nı ıelml1tlr .. 
.\Bu beyan3t, Sovyct cephcıılhdekl 
il 1rı:ıan muvaffakıyetlcrlyle, Japonya
t rı on haftalar zarfında Uzak Şark
~ C nln ve İngllterenin zararına o-

rak Amerika ile yapmakta olduğu 
~uzakt'relerin mUııbet bir netice ver
i\ ı:>rı:ıcaı ile ve belki de Alınnnyanın 
!l l?ıcrJk ya lWn harbcdccclil hakkm-
1 vaatlerde bulunması ne n~ıu go-
unrnektcdlr 

r ş rk eephe!lndeki Almcn muv f
i kryetlcri, Amerikadaki !nfırnt~ı
lkrı da ccsareUcndinniştir. Wheclcr 
l'ı gun evvel verdiği bir nutukta, 
11~0seveıt•ı Hıtler ve Mussolinlyi tak-

0tnıekle itham etmlıtJr, 
n 1'ırnes Herald ıaı.etesi de: Amerika
d ~ bugün bir diktatörlükle idare e
h d tını, fakat 1942 intihabatında 
l alkın Mıllet Meclisinden harpçi par
) nın mebuslarını kovıılıy•cağınr 
•l?nışt.ır 

il\ Buna ~ukabll; eski muharlplerden 
1 ıteşekkıl olan Amer\ka Ujyonu, 
t gün evvel yaptığı toıSl::ınttda· Bı-

anı1ı.: 'kanununun nıasmı, Hltlerl 
t e liltlerınnı matlılp etmek için ıu
ıt rn görUl<'n butün <'ephelcre Ameri
lll~ askerlcrmın gönderilmesini iete-

çt:r M, ANTEN 

sultanı imvaniylc anı~an Rama- rurl rdı. Ka ar peynırı kellelerı, t 1 • k • b' "t . )levliıdu okunarak mer· -. -• 1 A k l' l. 
7.an, h~~ eyden evvel, bogrız ve bJozud lınhafsml dıycrd, p~rınçb anl1barfo- ı~~n~ı~~ ~~:de~~ ys~;:~k a{;[~ıpbı: h u menin aziz ruhuıın il· T;ŞEKKUR Zcv cm Prensu Nev ıvanıe s er IK 
mide ile altikadardı; bu ayda, ıs- r n 1 l zo unu u, sa un ur ev- 1 ' . ' . . . haf cdilc-cck \'e hatırası cenaze mcruımJne lstanl>ul" kOmcı Ye belcdı 

f d 'l bll k b' b 11 k h . de kcsilır kurutulurdu O za - arı. Heı muharrırın, roman gtbı, tn·,.ı' '· olıınac"'ktır. nal, Halk Paru ı ve Hava Kurumu mcrku ~• Ackc J'k Daı'rc 'ın Da • t fa COl e ece ır O U U - ' ' . t' • t k 'k f l ·• t .. .. •· " ubelerı namlarına birer tem•ıl heyul lr•m ı:ı r 1 • S C \ C 
k 1 t b 1 f manlarda şekerler kelle d ha lÇ ımaı et ·ı \'eya e seiı c ut Baha ı: ı~ehmi Snd ıkzarll e ~efenk lraall aure117k Yakı lttiraktetl ... 

':ınkl sulrerh, s .~nM uh, ebn nedıs ye· do<1rusu mahrutı şekılde 'satıldı- gıbi bir gayesi vardır; can atıp • ı ıa bul Vah •• ncıcdıvc Re ı mııhıerem Dr 
m.., er n er ~ er a a ıyl.!ne b d bl l' 1 . b r. Hay LOırı Xırd1rla dlfcr rnııde do t ve 111. 

ld b ". t gından yine boy boy evlerde kı- a r ur u aşaramadıtJı sevgi- 1 alarımııın blruı huıuralrından ve ı~unbııl 
shunu ugduö m~dazzam ır ımare - rılır, O'- le saklanırdı. ' li. gayes. i... Benimki de - söyleme- maıbuuıoca merhume hakkında yapılan kadar 

nneye ncl l J b lk b fi,, B' N' ınuane ne,rlyatıan ve dal:ıl Vt: hart~ıen mek 
. E 1 d 1 J b 1 ' sı e ı ayıp - ir yemek kitabı- n esut ır .l l un tup, telıı:raf ve ıeldonla vukubulan timeler• 

Büyük konakların iftar sofra - v c~ e te ı c sa un kesı ışı dır. • Emınönu EoledıY••i mı.hendıslerındon Nec den mDtevelliı ,ntırUmlıınet borı:umun sr.vın 
sında yer almak tanıdık olmıya ve çcKıcle şeker .~ırılışı eğlenceH Bır yemek kıtabı kı, asırlarca !~;, s~İ~~le ,:,r;:~;~ ~~~m;:C."~!~c;f,~r~ıA:.':ı';,n ~l~~l~~ann" ::r;,::ı~ d~· "~~!'ıııı.~~~:~~·ı·~ 
lüzum yoktu ki. .. Gozune kestır- oldugu~1dan ~ug~nlerı knçırınrız, sofralarımızda saltanat sürmüş do ıı:üzıdc doııları arasında nııanlrn kuıt~n . lutufkir Yesatcunl -anılarla dılerlm. 
diğine girerdin. Kimse kım oldu· genç hızmetçılerm s~çlnrına ?ı - ve bizi hayatın dört tadından en mııtır Tarafeyne saadetler dılerıı Feridun Vefaloflu 
gunuzu, nerede, ne mlİnasebet - rık?n sabun zerrelerını ve yüz - mühimmine kandırıms olan haş -
le tanışıldığını, ismınizı ve ışıni- lcrıne toplanan şeker tozl~rını metli yemeklerımizin ·bir "Şch -
zı sormazdı. Sadece, kapıda duran scylretmekbten, bılhasksn (Gırjıdı name., sini teşkil etsin! 

Acıklı Bir Ölüm 

ağ , kılı&1Jnıza, kyafetınize ba • ZH e) 5a ununun okusun· an 
karak, sıze yer gosterırdı: Yn bu- çok hoslanırdım. ======= 
yük sofrada, ya orta sofrada, va- Kahveyi tane halindi." selıimlı- TEŞEKKÜR 

Kavalı etraf ndan merhum m enın Mu•ta 
fi efendınln kıı,uk kerımeao llayın Hurıye 
pek ııenc Y•$ındı iken Yt kt!a bir luuulı tan 
kurıulımıyarık rahmeti rahnıana kanır.nu~. 
cenuuı öfte namaıından ıonra Malteı odc 
Baj!daı caddeslnde kendı aparıımırundan l ıf 
dırılarak Mılı•Ptdelıl elle kabrlııaııındakl c· 
bedi ı~ıırahaıdhına ddnedılecekılr Rcderdı· 
M ıcarcıeılerlnt ve ılırabılınna Allı!' 11bırlar 

hutta alt katta, kahve ocağı ;of- ga verırlerdı; onu uşaklar, alevli 
ı asında... nteşte ve ,kalın saçtnn yapılmıs 

Otur masnnın bır kenarına; 15• doner tavada kavururltır ve S'.ipl
tcrscn ne kon,u., no dınle; yaran· nın uzerıne tcsbıt edılcn kocn -
mıya çalışma; sekiz on turlu ye- man degirmendc okkalarcasını 
mekten, tıka basa karnını doyur; çekerlerdi. Mahlut olmasından 
kahveni iç; usulcacık sıvış, git... korkuldugu cihetle toz kahve a· 
Kimse farkında olmaz, olanlar da lıın yok gibiydi; kahveler, benim 
hl işl ncayip bulmazdı. Otuz gün çocukluğumda, her tarafından dı
Raınazanı, böylece, yabancı ko - kili, ufacık kazevilerde satılırdı; 
naklarda ütar etmek suretiyle Mısır pirinçleri de buyuklerın -
Lort gibi yiyip içerek geçiı·cn de ... •ruz da evlerde dovülur, mce 
binlerce adam vardı! ve beyaz sofra tuzları yalnız Be

Şurusını da unutmamalı: Bu - yoğlu bakkallarında bulunurdu. 
gün, şayet iyi bir lokantada uy• Bunun içindir ki, bazı konaklarda 
ni yemeği, ayni bollukla yemek çıftc taşlı ve ortası oluklu tuz 
icabetsc - hususıylc ·o yemeklerin değirmenlerrne de rnııgelmck 
bulunması knbıl olsa - her ovun- muınkundu. 

* * * de altı lira ile on lira arasında 
bir masraf ihtiyar etmeniz lazım

1. stc, bi.ıyuk konaklarda Şabcın 
ayının sun haftaları, bütun 

bu hazırlıkların ıkmali ıçin telaş 
B izim iftarımız da herkese a· la, alış verışle geçerdı. 

gclir! 

çıktı. üç tarafı ambarlı buyuk kılc -
Ramazandan bır, ıkı hafta ev- rin tavanına kancalı iri çivıler ha 

vel, babam, bir sabah "evrad"ı- kılmıstı; bu çivilerden do uçl rı 
m okuduktan ve namazını kılıp kancalı demirler sarknrdı: H"m 
zikrini bitirdıkten, ''Sabah şerıf- hnva alması, hem de Iarc dokun
lcr hayrola, hnyırlar fctholn, •er- maması icabcden otcbcriyi nsm::ık 
ler dcfola!,, diye duasını da tıı - ıçin ... Bu kılerc pek glrmezdun; 
mamladıktan sonra - başında ke· benım zcvkımi ok:sıyan orta kat
ten tnkke, sırtında nnfe kurk, taki ince kilerdı. Rı flarına re _ 
burnunda altın gozhik - Koşe:;ınc çel ka,·anozlarının dizlldigi, çöm
hususi bir chemmıyetle oturur, leklcrın boy boy sırnlandıgı bu 
~vin erkanını nezdin çağırırdi. ferah. havadar verdc henuz tenc
Önünde hokka, kalem ve elincie ke dedigımız ve buglin en fazla 
bir defter hazır ... İçtımadan mak- kulJandıgımız mndenı knba Yf:l 
.sat, Ram~zan e~·z?kmı tesbıt et- verılmemişti. Konserve ıse PVl~ 
mck, .~anı lfstesını ya~ıp Asm~ - re sokulmazdı Nev..ıle, ya top -
altı tuc.?arlarından yagcı tbrahım rak, ya cam, yahut fıçı ve kutu 
Beye gondc~mek ..• sornrdı: gıbi tahta kaplarda saklanırdı. 

- Ruganı sade. kaç teneke? Meraklıları taze vaprak ort·füi 
Bu, malUm olduğu ü~erc. s::ı -ı teneke kut;ıda sat;n ııldıklan ho.v 

deyağ, yemeklik y~ğ m~nasına - yarı da hemen çomleğe nakledcr
dır. A11ı teneke mı, sekız mı, ne !erdi. Haklı idiler; zira teneke her 
kadarsa soylerler, babam bunu şeye, hattfr kuru olanlara t>ilo o 
yazar, yeni bir suale gecerdı: acayip, çeşnisinı kokusunu sindi-

- Un ne kadar olmalı? ren bir madendir. Tenckecılerin 
ölçü ve miktarı tanyyün edin- kızgın havyayı nısadıra surtüştur 

cc kamış kalem yeniden cızırrlar- dukleri zaman duyduğumuz hPm 
dı; lfıkin kağıda "un,, yazmak u· buruşturucu, hC'm tuzlu kokunun 
sulden değildi; ''dakık,, demek bir derece hafı:flemışi, fakat da -
icabederdi, O devirde böreklik ha yavanlaşmışı ... 

19.9.941 Uırihlnd<' nbnha k. rsı fııb
r k mızdn çıkan yangının BndurUl
nıesındc 'c dlğC't nıallnrımızın vlkıı
Y<' nd(' gö tcrdı lerl bilyUk gııyret, 
ttına ve \ nzife ırıaslıklard n sayın 
1'" ıtıh İtfaiye komutıınınL kahraman 
Ça\"UŞ \C erlerıne son uz mınnet ve 
te okkUrlorimizin blldirllme ini muh
terem gazetenizden rica ederiz. 

HllAr ve Tan Çll<ofata ve Şekerleme 
Fabrikuı uhfplerl Klzım ve Melı• 

met Sezer Kardefler. 

AÇIK TEŞEKKÜR 

Vfr1tn 

NiKAH - Avukıt llUSAMETTIN GIRlı.
YlN kııı NP.RMIN OIRAYLA Kıbıu, lı• .. 
frınaııca muallımlerlnden NAiL MUTLUOı· 
LI N Boyoilu Beledıye dairesınde evlenme 
meruımı icra edılmı1tır. Mesut ol.unlar. 

Yeni Ne riyat : 
YURT VE DUNYA Aylık fıkır •debi 

yat ve tcnkıt mecmuuıdır. 9 uncu uyı ı An 
karadı cıkmıııır. 

MF.YVALARDAN MARMALAT - 15 da 
klkada mcyyaJardan marmalaı, jllle, mcyva ~u 
!arı '" ıurupların nuıl yapıldtfını r .. ımlerıyle 
bfldıren kUçGk bit eser ne,redılmıttır. Ya. an 
Tamir ıiraaı mektebi ötretmtnlerınden P. fet 
Onc.ı. 

VARLIK - IS ıllnlllk mı Jfyetçı •c rncm· 
•etıcıçi fakir mecmu .. ıdır 19 lncı uyı&ı An • 
karada tıkmııur 7 

Ye enıın ve damadım Sahıl Ku~uk 
Kel ın olumü dol .. yısıylc mel:tup \ c 
tclgı na taz.lyede bulunan \ e b11e ı-
11 lk go teren muhtcre n kardc~ V<' 
do tl. rıma kar ı mınn tlcrı e n C' e-l nızın h ıt olın. mı aygıl rı•nl di
lerim. (Kor.yada Nurı KıiçUk Kehıt 

HA'{ AT - Haftalılr bıl&ı, kllllUr, HMI 
ve aıle ıuetoıdır 3 llncıı acneslnın 11 ıncı 
uy151 hıa.,buldı çıkmııtır. 

ADLiYE CERiDESi Adhyr V•klllı ı • 

SITMA 

urafondan h•r •V neırolun•n bu mecmıı nm 
2 ncı unrılnln '· 8 vo 9 uncu sayıları mu· 

1 ah yaıılarb Ankarıda çıkmııur. 

HASTALIGININ SEBEBi 
1 

1 
Sıtma hastalıtı dunyad~ pek eskı-ı mr hur Nobel mükafatı da Hıiım ! r ! 

dir. Bazıları. sıtma dunya kadar es- Onun l:eşfett fı ve sıtn1a ha.,tolı!';ına 1 
kıdir derler... Öyle olduğu halde, bu sebep olan Ol"Y, mıkrop cinsinden dl"· ı 
hastnhg n ilacı bılc buhınduı;u h:ıldc ğıl, en kuçlfk ha}'vanlar c nsinden :: .. ıı
sebebi. yakn: denilecek bır zam:ına Jı bir cisiındır. lnsanrn kanında 
kadar, bılınmczdl.. B:ıtaklıklara yakın yaşadıcı ic;in aöına hcma•ozoer der
yerlerdc daha c;ok olduf-u ic;inı ona ler ... Bu h:ıyvoncık insanın hnmda 
batnklık humması derler ve h:ıtaklık- 1 bir de a• ofcl dnsinc1en t:!\'rb'ı:er;::ı 
laı daıı c;ıkan ve miya11mıılard~n his•l ı l:armndo y.ı,.ıı. O sıvriı; tu::lıt;;n b:ıs
olur, dıye :ı:l\nnedclercli . ka, ııısanı sokan boccklerdcn hıc; bir• 
Ha~talıklaıa sebep ol n mıl;ropl:ır ın andan ıatma hııııtalıl!mın ııcbebın' 

ı~e fcd:ldıktcn !>Onrn. sıttn n•n da bir ı nlmaz!ar, abzl, r ôa onların vucudi.ın
nıikroptan ileri geleblleceeinc hiılmıc- de sıtın~n:n sebebi yaşamaz. 
dilmi:; ve or:a scbe olorıtk tılrlü tur- Sıtmalı lnsıının kanında bu hlly\ an
llı rnlkropl:lr gostetilmiııti, fakat gös- cıgm erkekleri de, dişileri de btılıı
terllen mil:ı oplann hiç biri kabul e- nur Fakat erkekleri, galiba, insan 
dilemem:.,u... kan;ndan hoşlanmadıkları lc;in sıtma 

N hayet I,averan adında, Cczayirde hastalığını yalnız dişisi kendı başına 
b'r Franııız asker hekimi sıtma huta- meydana getirir.. Anofel cinsinden 
lığının asıl sebebini buldu. Onun bu ıivrislneğın kanında hem erkeil. hem 
onemli keşfini Paristeki hekimler ;:ı. diılsi birleşerek yavru çıkarırlar,., De
kademisinde bıld!rdiği gUn, 30 ikincı mek ki hematozoerlerin asıl vatanı 
teşrin 1880. yalnız hekimlik tarihinde o sivris!nefın vücııdüdür. 
def il, bütıin /insanlık tarihinde ıayılı Bu hayvancıfın Uç türhisii vardır. 
gunlerden biridir. Çunkil sıtma butıin Sıtma nobetlerinin iki günde bir, iıç 
dunyacla en çok yayılmış, verem has- ıtıinde bir gelnıesiı kandaki hayvan
talıE!ından d:ıha ziyade yayılmı3 has- ··ıcın ııeklinden ileri gelir ... Daha zı
t lıktır Laveran bu bUyDk keşfinden yade hekimlere: alika veren bu ayrı 
sonra İ>ar!stekı Pastor ensti•ü unc ayrı şekillerin tıır!fıne elbette luzum 
profesör olmuş, daha onrn kcndısine görmezsiniz .. 

TAKSIM SiNEMASINDA 
BOR İS KARLOFF ve BELA LUGOSi 
Şimdiye Kadar Gördüğüniiz Deh et. Korku 
ve Heyecan Filmlerinin En Kuvvetlisi Olan 

İKİ YÜZLÜ CANA YA 
Filminin Kahramanları. Gicliniz, Göı-ünüz ve 

Deh etten Titrcyiniz. .... _ .................................. , 

1 -

Önümüzdeki 
Ak amı 

SALI 

ÜM E • ) 

Sinemasında 
Yıldızlar yıldızı Sarı 111 

; INGER ROGERS 
ÖEL MAC CREA 

ile ber bcr en on y rattıf:ı 

GÜLLER ve DİKENLER 
M" &fmb 'lk SllJlcr fllrrln fo blıtOn seyircileri pa yed~cıo.ktlr. .... _ ........................... _ .. 

~-----------------·---------, Senenin ilk Türkç~ Filmi~ 

D E N i Z 
KAHRAMANLARI 

W ALLACE BEERY - CHESTER MORRiS 
VIRGINIA GREY 

, __________ ! .... ___________ , 
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, SÜMER BANK , , __ _. .......... .-ı_ı __ .. _____ .. _ ... 

,SELLULOZ SANA Yii 
M üess1esesinden: 

Müessesemiz memur, işçi lokantasmın yedi ayhk ihtiyacı olan a
şağıda miktar ve evısafı yazılı et ve ekmek, açık eksiltmeye konul
muştur. İsteklilerin muvakkat teminatlariyle birlikte 25 EylUI 1941 
Per~embe g{inü saat 16 da Müessesemiz Müdürlüğüne mliracaatları 
il~n olunur . 
Muvakkat 
teminat 

T.L. 

Asgari 
miktarı 

Kg. 

Azami 
miktarı Cinsi 

Ktto 
EVSAFI BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 

378.-
204.-
819.-

8400 
2400 

63000 

11,200 Sığır eti 
4,200 Koyun eti 

B4,000 Ekmek 

Erkek ve tam yağlı 
Erkek ve tam yağlı NEVRALJİ, KIRIKLIK VE BÜTÜN AbRILARINIZf DERHAL KESER 
Beheri 960 gram Belediye 
talimatına tam:ımen mu- İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 
vafık ve Belediye narhı 

esas olmak ilzere. _· 1 • .'!- •J '• 6. •• • "l t··· , ............................... -' 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 

,---•-. Fırınlarda Kullanılıan 4 
' 

En idareli 
LAM BA 

1 Motörle işler ve 50 Kilodan Fazla Mal Alan 
Giriş mil!ıabaka imtihanları ŞU tarihlerde 

1 - Teırlnlevvel Çıarpmba gDn U 
Saat dokuzda Cebir ve (Trigonometri 
Saat on dörtte Jeometri 

2 Teıırt n leV'Yel 1941 f Pe rııembe g!ln U 
Saat dokuzda Eizik 

yapılacaktır: Hamur Karıştırma Makinesi 
( Melanjör) 

,, on dörtte Kimya 
3 Teıırlnlevvel 1941 Cum a gil n ü 

Saat dokuzda ecnebi dil 

Aranıyor. Elinde olup satmak isteyenler Yeni Postane karşı
sında Kızılay Hanı yanında 26 numaraya müracaat. Tel. 22615 

.~-- , 
Vaktinde imtihan yerinde hazır bulunmıyan, kavrt karııestnı vanm

aa bulundurmıyan taılebe imtihanlara kabul edilmez.· İmtihanlar ·yazılı
dır. Yazı için ancak kopya kalemi, yahut mavi mürekk,.pli kalem kul-

J Yüksek Mühendis Mektebi Mildürlüğünden 
1941 - 1942 ders senesi talebe kayıt muamelesi 1 Eylıllden itibaren 

lanılmasına mfü:aade edilir. (8228) 

Yüksek Mühendis Mektebi 

Alma Komisyonundan 

Satın 

Mektebimiz okurlan için şartnamesi mu cibince 1530 rfıetre kapalı zarf 
usuliyle elbiselik kumaş alınacaktır. Beher metresi (7) ve ilk teminatı 
804 liradır. Eksiltmesi 2-10-941 saat 11 de yapılacaktır. Fazla mah1mat 
icin mektebe müucaat. (8194) , 

Talebe Allnacak 
Maden Tetkik 

Genel 
ve Arama Enstitüsü 

Direktörlüğünden 
Longuldak'ta leyli ve meccani ola1:3k açılmış bulunan maden tek

nisyen mektebinin Birinci teşrin 1941 de ba~lıyacak ikinci devresi i
çin namzet kaydedilmektedir. 

Mektebin biri nazari diğeri amell olmak üzere iki sümestre ay
rılmış d5rt senelik tahsili vardrr. 

•••"l """" HELIOS 
1 ~· .... 

MOESSESATI ~·'!!", f:•~·~ 

• 1vıuteahhit nam ve hesabına Hı! a
det tımar fırçası alınacaktır, Pazar
lıkla eksiltmesi 21-9-94 ı Çarşamba 

günü saat 15 te Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Numunesi koms;yonda gö
rülür. Taliplerin 74 lırn B kuruş kat'i 
teminatlariyle belli saatfe komisyona 
I gelmelerı. .. (250 - 8204) 

30 Eylüle kadar sabahları yapdacatır. 
Fazla tafsiHit için mektep idaresine müracaat edilmesi. 

lst anbul Macar Tebaas' 
Cemiyeti Hayriyesi 

(7502) 

Ytllık Kongresi 23 Ey!Cıl 1941, akşam saat 21 de Cemiyet Merkezi 
olan Beyoğlu İstiklal Cad. 108 Lüksemburg Ap. ı No. da toplanacak. 
Rey vermiye saliihiyetli olanların mutlaka gelmeleri rica olunur. 

RÜZNAI\IEİ MÜZAKERAT 
Sabrk Hungaria Cemiyetinin geçen yıllık 

tasdiki, Meclisi İdarenin Raporları, 
Yeni Nizamnamenin okunmaıır ve kabulü, 
Yeni Meclis! İdarenın intih;ıbı, Teklifler . 

ranorunun okunması ve 

i LAN 
_________ , 

ÇADIR ALI NACAK 
Kızllay Cemiyeti Umumi Merkezinden 

Mektebe en az orta okul tahsilini bitırml!ı olanlar almdığına ve 
tahsil müddeti dört yıl olduğuna göre, mezunları 3656 -ıayılı kanunun 
3 üncü maddesinin D fıkrası. hükmünden istifade edebilecek derece
de trıhsil görmü, sayılacaklar ve lise mezunlarından bir sene fazla 
okuyanların hukukuna sahip bulunacaklardır. 

Aşağıdaki şartlan haiz olan isteklilerin Zonguldakta m~ktlr mek
tep mUdUrlOtüne vesikalariyle bizzat müracaatları lürumu llAn olu
nur. ( 

Beher kilisuna 5R kuruş fiyat tah- 1 
min edilen 20,000 kilo karam;ın kô
yun eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 23/9/941 Salı günii saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 870 liradır. Evsaf ve şart

namesi komisyonda görülür. Taliple
rin belli vakitte komisyona gelme -

Tek direkli ve çift direkli beşer yüz adet çadır alınacaktır. Talip
lerin kısım kısım ve her kısımdan elliden aşağı olmamak üzere teklifi 
kabul edilir. Teslim müddetleri ve fiyatlarını ve mallarmm evsafı

nı bir mektupla 18 Bfrinciteşrin 1941 tarihine kadar Ankara'da U
mumi l\ıı:erkezimize bildirmeleri ' - . , 

Sayın Üsküdar Halkının Nazarı Dikkatine 
1 - Türk vatandB$1 olmak, 
2 - İyi hal ve abl&k sahibi olduğunu tevsik etmek, 
3 - Bulaşıcı harlalıklarla malül olmamak, bünyesi maden ocak

larında amell çalışmaya müsait bulunmak (Sıhhi muayene Zongul
ta yapılacaktır.) 

!eri (255 - 8315) 
1 . -1'. 

Adet 

Sömikok ve Karabük kokları 22 eyliil pazartesi gününden· 
itibaren Üsküdarda Balaban iskelesinde kain İbrahim 

4 - En az orta mektep yahut orta derecede sanat mektebi dip- 5 zımba makinesi. 
loma ._eya vesikalarını ibraz etmek, 50 Peksimet tepsisi. 

5 - Asgari 16 ve azami 25 yaşını bitirmiş bulunmak, 2 Silindir makinesi. 
6 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. Yukaı;ıda yazılı mevadın pazarlıkla 

· Yolal'ın mahr ukat depos unda perakende suretile ve müş

terinin vasıtasına teslim şartile tonu 23,5 liradan satıla
caktır. 

24 EylQl 1941 akşa.mın11 kadar müracaat eden namzet1erin 25 eksiltmeleri 23/91941 Salı_ giinü saa! 
Eylı11 1941 de Zonguldakta h esap, hendese, cebir ve Türkçeden yazı- , 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa-
h imtihanları yapılacak ve m uvaffak olanlar mektebe kayıt ve ka- tın alma komisyonunda yapılacaktrr. 
bul edllecelderdlr. (6535 - 8100) Hepsinin tahmin bedeli 572 lira 50 

•••••••••••••••••••••••- ,J l kuruştur. Taliplerin kati teminatla-
1•••••~• riyle belli vakitte komisyona gelme-

, ANA - iLK ORTA - Li SE "" _,,. leri. (257) (8352) 

BOGAZIÇI LiSELERİ J 
Erkek 

Kız ve 

.6.rınvutklSy • T r amvay caddesi: Çifteıaraylar 

Yatılı ve 

Yatısız 

~ .ı:{ayrt için her gün mektebe mfıracaat edilebilir. 
1 İlk kısım 29 EylCllde, Orta ve Lise kısımları 25 Eylı'.ılde dE:rslere baş-
'-• lıyacaktır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 41/ 
... ,---••İLK ORTA LİSE 4

---... 

Kız 
Erkek iSTiKLAL LİSESİ Yatılı 

Yatısız 

T ALEBE KAYD I iÇi N H!'.RG0 N M Ü~CAAT EDiLEBiLiR. 

ŞIHZADEBAŞ I, POLiS KARAKOLU ARKASI 

--•••••••• T e 1 e fo n : 22534 ____ , 

1

, ~:: HAvRIYE 0'lıS~iSı-Ya·;~~-:J:-,: ~ 
Fatih : Saraçhanebaşı 

Kayıt için ber g{in 10 dan 17 ye kadar mektebe milracaııt. Arzu eden 
Talebe Mektebin hususi vesaltlyle Sabah evlerinden alınır. Akşam 

.. evlerine bırakılır. Telefo n: 2<>&30.25 Eylı11de Derslere Başlanacaktır '1 

(-ŞiŞLi ~~!!!~!: L~SESl~I Orta ve L ise Kısnnlanmız 25 Eylulde, İlk K1Stnımız 29 EylUl'de ted-

risata başlıyacaktır. , 

8 U L M ACA 

* Muhtelif numaralarda elektik i
pek ve makine kayışları pazarlıkla 
satt.n alma('nktır. İhalesi 22/9/!.l41 
Pazartesi ~nü saat 15,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satm alma komis
yonunda yapılacaktır Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. Ll<::tesi 
komisyonda görülür. (258) (8353) 

SiNGER 
KONTÖR 

No. 64 Çift ibreli 55 Lira 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

r 
1 

Şekerci Pastacı Diikkanı 

Devren Satılıktır 
Salonlu işlek bir mevkide MEVCU D MiKTAR! AZ OI R. 

t ramvay cad desi üzerinde devren SINGER Saat Ma(jazası 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ıı--ı--ı 

s -·-ı--ı--t e• 
SOLDAN SACA: 1 - Puta cinsinden bir 

yiyecek 2 - Allkuı ol•n 3 - Bir millet -
Mıntaka ~ - Oeynek, ıopa - Teni: Bir çal
ıı:ı ! - Teniı Cok defi! - Kuranda. bulu -
~ur 6 - Teni Yuıo,ıavyada. çete meneubu
Çılı:ıntı 1 - ~ce defi! - Llh•e - Bir nota 
ı - Hava - Teni: Kurandadır 9 - Bir dai 

YUKARIDAN AŞAGl: 1 - Bir kaaaba 2-
Millet - Arz, yuvarlak 3 - Oruç ayı 4 -
Piı renk - Bir hayun - "Ecdat .. ın bir he· 
cesl S - Kıymet - Sirayet eden 6 - Tersi: 
Bir batmuharrir 1 - Küçük, çocuk - Sıırt 
edatı S - Bir vll4yetlmi• 9 - Azero~ycanlr. 

.EVVELKI BULMA CA - SOLDAN SACA: 
ı - Manisa - At ı - Otomobil 3 - Ta· 
-'"t 4 - On - Ladnu (Sandal) ! - Ta· 
,,. - Alta 6 - O - Ad - Tatk 7 - Fi· 
şelı: - Ri 8 - Kin - füııc 9 - Bit - Roc 

acele setılııttır. 
Beyoğlu Tepebaşı Yeniçeri 

Solr~k 11 veyahut Beyoğlu 
Bar Nedime miıracaat. 

Agasi 
Turan 

Adapazarı Demir ve Tahta 
Fabrikaları Türk Anonim 

Şirketinden : 
Makine inşaat şubesinde çalıştırıl

mak üzere birinci sınıf otuz tes,·iye
cl,on tornacı, on dökmeci, bir !irezeci 
ve iki modelciye ihtiyaç vardır. Talip 
olanlıırm ~artları öğrenmek üzere A
dapazarmda fabrika müdüriyetine 
müracaat etmeleri. 

BKA YT P - lstanbul eofilrler cemlyetind"n 
aldıfım 152 numaralı benzin vesikasınr kay· 
btttlm. Yenisini alacajiımdan eskisinin hükmü 
yoktur. H ilse7in 

Sah ip ve Neşriyat müdürü Emin 
UZM AN. Gazetecilik ve Neşriyat 

T . L. Ş. TAN matbaası 

lst anbu l Emlnönli Cad. No. 8 

# Avukat .,. 
1 SUAT ZİYA KAND 1 
1 Yazıhaı:esini, Galata Bankalar 1 

Caddesı Bozkurt Han 2 nci kat 
19 numaraya mıkletmlştir. 

' Tel : 49033 , 

OSMANLI BANKASI 
i LAN 

"AİLE SANDIGI" PİYANGOSU 
O•manlı Bankasınca •hdas edilen "AlLE 

SAN DlGl,. Pıyanı:oıunun kcşldcıi 25 ey!Ql 
194ı tarihinde icra edilip ttideki ikramiyeler 
tcvzı edilecektir: 

ı adet T. L. 1.000 Irk 
4 adet T. L. 250 ilk 
5 adet T. L. 100 IUk 

25 adet T. L. SO lik 
50 adet T. L. 25 ilk 

8$ adet ikramiye için: 

T. L. ı.ooo.
T. L. ı.ooo.
T. L. SDO.
T. L. t 250.
T. L. 1.250.-
------, 

T. L. s.ooo.-

Iıbu ke1ideyc, Niıan • EvlQI 1941 altı al'lık 
mQddet zarfında "AH.E SAND!Gl,. (Taaar· 
ruf Cüzdanı) hesabında matlObu T. L. SD den 
aşağı olmıyan her mudi iıtirak edecektir. 

. 

Kömürlerin satış ve tevziine müteallik hususat hakkında vaki olacak 
şikayetlerin GalatadR yeni yolcu :ıalonunun üçüncü ,katında Türkiye Kö
mür satış ve tevzi müessesesine bildirilmesi rica olunur. Tel,,fon: 44786 

(8398) 

Hayvan Saijllk 

Mektebi 

Memurları ve 

Müdürlüğünden 

N.albant 1 

Malın 

cinsi 
Tahmin 

bede il 
Tuta n 
Ll Kr, 

İlk T. Ekılltme 

Mlktan L l , Kr. G U n ve Sa.ıt 

Ekmek 10,000 - 12.000 13 narh 1560 00 117 15/10/941 14 
Çarşamba 

Mektebin 941 malt yılı ekmek ihtiyacı yukarıda yazılı olduğu üzere 
açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme Cağaloğlunda f5tanbul Yüksek 
Mektepler Muhasebecilil(i blnasmda toplanan komisyonda yapılacaktır. 
İstekliler şartnameyi Selimlyedeki mektep muhasebesinde görürler. 
Vericilerin belli günde teminat makcuzlariyle ve diğer aranılan vesika-
larla komisyona gelmeleri, (8373) 

İstanbul Defterdarhğından 
Pendikte İskele ada namı diğer Pavli adası karşısında 45/125 hissesi 

hazineye ait bulunan Tuğla ve kiremit fabrikasının 12 kalemden ibaret 
ve halen sökük ve dağınık bir vaziyette bulunan !Jatı açık arttnına ile 
satılacaktrr. Hazlne hissesinin muhammen bedeli (2700) Ura, muvakkat 
teminatı (202,nO) liradır. A rttırmR 29/9/941 pazartesi günO saat 15 de 
Milli EmHik Müdürli.lğlinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
Fazla izahat için Milli Emlflk 4 üncü kalemine, görmek için mahalline 
müracaat. (8019) 

lstanbul Defterdarllğından:· 

'· 
Muham men 

Dosya No. NE V' 1 bedel ı Tem lnab 

1/1329 Karagümrfik Avcıbey Mah. E. Kuyu, Y. 100 
Kuyulu So. E. ve Y. 19 No. lı arsa 

1/6167 Yenikapıda Ki'ıtipkasım Mah. E. Sepetçi, 1800 
Y. Zindandelen So. E. 49, Y. 11 No. lı 
hane 

2/4971 Üsküdarda Yenimahallede E. Vangınbağı, 60 
Y. Şetaret So. E. 42, Y. 48 No. lı 69 M2 
arsa 

71/1059'8 Süleymaniyedt> Devoğlu yokuşu Kebapçı 2700 
hanı So. E. ve Y. 4 No. lı 606 M2 arsa. 

2/39 Kadıköy Hıısanpaşa Mah, Kızlarağası So. 69 
E. 4/2 Mü. Y. 42 No. lı 92 M2 arsa 

55100/1752 Samatyada İmrahor İlYasbey Mah. E. 504 
Hacnnanol, Y. Manav So. E. 151, Y. 157 
No. 1ı hanenin 5/2 hissesi 

52301/2443 Fatihte Miiratpaşa Mah. Kazgant Sadi Cıı- 100 
mii çıkmazında 15 No. 1ı 36 M2 kuyulu..,":-
arsa 

7,50 

135 

5 

202,5a 

5,50 

38 

7,50 

52301/2465 Aksaray Gureba Hüseyina~a Mah. Şekerci 225 17 
So. E. 10. Y. 17 No. lı ah_şap hanenin 
4/2 hissesi 

63/7491 Beyoğlunda Bülbül Mah . Serdar Ömerpa- 660 49,5C 
~a caddesi E. 145, 147, Y. 125, 127, 127 / 1 
No. lı 174,50 M2 arsanın 96/120 hissesi 

3/5784 Beyqğlu Kamerhatun - Kalyoncu kullu- 675 51 
~ Mah. Kömürcü Zeynel ve Turunç So. 
E. 10, Y. 9, 10 No. lı evin 1/4 hissesi 

1/3553 Mercanağa Mah, Çakmakçılarda Sün - . 375 29 
bülH.ı han alt katta 11, 12, 13 No. lı oda 
arsalcırmın 24/48 hissesi 

311431 BeyoJUu BüJblil M~h. Serdar Ömer Çal- !Ol 8 
gıeı So. B. S3, 85, 28, Y. 75 No. lı 67,50 
M2 arsa 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 22/9/941 Pazartesi saat 1!5 de Milli 
Emlak Müdürlilğilnde müteşekkil komi~onda ayrı ayrı ve açık arttırma 
ile satılacaktır. İcare ve tavizleri yoktur. Vergi borcu hazineye aittir. 
F<ızla izahat için MilU Emlô.k 4 üncü kalemine müracn:ıt. (7914) 

21 . 9 - 941 

_iLE SABAH, öGLE YE' !JtsAM.J 
·~ .. •..-elmın sonra rfinde ü'ç del.8 , ~,,_ . ... 

diıslerinlzl hrça)aymız. 

, • ~~. ~ •. . . • ~ • • . , ı . ~ • "" .., , r , 1 ::r ~ .. ;.~~ · , t ·. 

Bursa Naha Müdürlüğünden : 
1 -·Eksiltmeye konan iş: (Bursa - Yalova hudut yolunun 1 +300 -

56 + 700) kilometreleri arasındaki bozuk şosenin sandoviç sisteminde in
şası, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur, Keşif bedeli (555033) 
lira (59) kuruştur. 

2 - Ekşiltmesi 10,10.941 Cuma günü saat on birde Bursa Vilayeti 
Daimi Encitmeninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait hillAsai keşif, silsilei fiyat cetveli, malzeme ocakları 
grafiği, fenni ve hususi, kapalı zarf usuliyle eksiltme, bayındırlık işleri 
şartnameleriyle mali şartname ve mukavele projesi Nafia Dairesinde gö
rülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (26451 lira 34 kuruş) muvakkat te
minat vermeleri, üçüncü maddede yazıll evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inşaatı yapabileceklerine dair ihale gününden en az beş gün evvel 
Bursa Vilayetine müracaat ederek alacakları ehliyet vesikası, Ticaret 0-
dasma kayıtlı bulunduğuna dair 941 yılı vesikası ile birlikte teklif mek
tuplarını 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde hazrrlayıp 10.10,941 
Cuma günü saat ona kadar Vilayet Daimi Encümenine makbuz mukabi
linde vermeleri ilan olunur. 

Po~tadıo vukubulı.ıcak gecikmeler kabul edilmez. (8158) 

. Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanla~ı 
. . 1: 

3.000 Kilo Yataklık Yün Alınacak 
25 EylCll 941 Perşembe günü saat 14 de pazarlıkla 3000 kilo yataklık 

yün alınacaktır. 
Taliplerln birer miktar nümuneleriyle teklif edecekleri fiyatlara gö

re % 15 nisbetindeki k:ıti teminat makbuz veya banka mektubu ile bir
likte belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyonda hazır bulun-
maları. (8382) 

' ...... 
1 - Tahmin edilen mecmu bedeli 15200 lira olan 4000 trı etre erat 

kaputluk kumaşının, 25 Eyl\11 941 perşembe günü saat 15' de pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1140 lira olup şartnamesi her gün komisyondan a"' 
lınabilir 

3 _.:_ İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komis· 
yonda hazır bulunmaları. (.8266) 

Ankarada Harp Okulu Komutanlağından 
1 - Askeri liselere askerl öğretmen yetiştirilmek üzere ilti Tabiiye, 

üç Fizik, dört Kimya, altı Riyaziye, bir Fransızca, iki İngilizce, iki Al
manca olma)t üzere ceman 20 talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebelerden lisan öğretmeni yetiştirilecekler Ankara Dit, 
Tarih ve Coğrafya Fakültesine ve diğerleri İstanbul lıakültelerinde Harp 
Okulu talebesi olarak yetişeceklerdir. • 

3 - Ka bul ,art la n: 
A - Harp Okulu kayıt ve k abul şartlarını aynen haiz <>lmak, 
B - isteklilerin branşlarına göre yabancı dil ve fen b ilgileri iyi 

der ecede olmak. 
4 - İsteklilerden seçilmek suretiyle alınacak talebeler J'akültelerin 

941/942 tedrisatına iştirak edeceklerdir. 
5 - Kayıt ve kabul müddl!ti 1 Teşrinievvel 941 de sona erecektir. 

Bu tarihten sonraki müracaaUar kabul edilmez, 
6 - İsteklilerin evrak ve vesaiki ile Ankarada Harp Okulu Komu4 

tanlığına derbııl müracaatları. (1047) (8269) 

Sanatlar Akadf!lllisi Güzel 

Kabul lmtihanlan· 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 

1 - Kayıt ve kabul muamelesi 29.9,941 akşamı kapanacaktır. 
2 - Akademinin muhtelif şubelerine girecek talebelerin kabul im

tihanları aşağıda gösternen tarihlerde yapılacaktır. Namzetlerin imtihana 
girerken yanlarında bu[unduracaldarı tersim malzemesi için şube idare 
memurlukl~ırcna ~imdiqen lllilracaat ederek lüzumlu malfunau llaalan 
icap eder1 (8346) 

Mimari şubesi 

Tezyinat ıubele ri 

Re.im ve heykel 
ıubelerl 

( T il rkçe kompozlıyon 
( Reıolm 

( Riyazi-,. 
( T ür'<çe kompozisyon 
( Resim 
( 
{ Realm 

" 4/10/941 CUmar'~ 
7 / 10/941 Salı 
8/ 10/941 Çarşa."llba 
3/10/941 Cuma 
3/10/941 Cuma 

9/ 10/ 941 Per~mbe 

laaı 

9 
14 
14 

9 
14 

9 
~ ....................... ........._..... .......... 
TÜRKiYE CÜMHURIYET , 

ZİRAAT BANKA S 1' 
Kmaluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,0001 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve tical'i hel' nevi banka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kuml:ıa rah ve lhbıu-sız t aearruf hesaplarında en az 50 
llraaı bu lunanlara senede 4 defa çe kilecek kur'a ile agağıdaki pllna gö-

., r e ikramiye dalj ıtıl acaktır. 

4 Adf 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 .. 2,000 .. 
4 .. 250 " 1,000 .. 

40 .. 100 " 4,000 " 
l 0-0 " 50 " 5,000 
120 n 40 • 4,800 
16Q " 20 • 3,200 • 

ol K KAT: Hesaplarrnda kl para lar bir Hhe iç inde ım liradan aşagı dOşml• 
yenlere ikramiye çıktrlj ı takdirde % 20 fazlaalyle verlleeektlr. 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnelklnun, 11 Mart ve 11 

tarihlerinde çekilecektir. .......... .......-~_...._.....~..-...~ 


