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za an Anlaşma 

asile 3 Milyonluk İr 
Napo eC'na 1 e Benzin Tevziatında 
t emin Ediyo u Yolsuzluk Göze Çarptı 

N poleon, onları, vekar ile dinliyor.! "Mutterik devletler. İmparator Na
; n a onlırd n, kendisiyle birlikte Ö- poleon'u Avrupada sulhun tecssusU ve 

ne ıltıhalt etmek uzere, Luı:ır'll veya takarrurune yeglne mani telakki ct
lyaya kadar yilrümcye hazır olup t kleri içın, ahdine sadık kalan 1m

•lm dıklarını bıridane soruyor Fa- parator Nıpoleon, hem kendl, hem de 
r t karşısındaki m'.lrcş:ıllar, dah' li vıırisleı i nnmma, Frıınsa ve İtalya tah
rplerın hazırlıy bileceğı faciaları tılarındın feragat ettiğini ve Frnnsn

ı ıtırlatarak, ona istifa tavsiyesinde nın menafii ugrunda, ıahsi her tilrlu 
. lunuyorlar: tcdakirlıfa hatti ölume hazır bulun

- B z. diyorlar, sizin F.lbe adasın- duftınu beynn eder,,, 
1 oturmanız için izin aldık Hiç va- Maksat hasıl olmuıtur, Herkes ra-

Dün sabahtan itibaren tııksilere ya
pılan yuzdı: ~tuz üç nisbctindekl zam 
t .. tblk edılmeye başlanmıştır. Dün ba
zı gazeteler yeniden taksi ücretlerine 
7um yııpı13cağını yazmı,t:ırsa da bu 
haberin doğru olmadıeı oUikad:ırlar 
tarafmdan bildirilmiştir Taksinin yn
acağı flatın yUz c otuz wç zamlo ne 
kndarı bulduğunu gôsterir listeler tak
r;ilere nılmıştır. 

Kamı'lorı ücı·ctlc,-i 
geçirmedrn bunu kabul edin!,. hat bir nef~ alıyor, Generaller, der-

Onlar dı$ar1 çıktıktan sonra. Napo- bal Fontenbfoden ayrılıyorlar Yalnız Kok kömiıril n::ıkleden kamyonlnrın 
con dıvor ki: fı.Tazır Mare mustesna olmak iizere, semtlere p,dre aldıkları ücrete ıı:am ya-
"- Bu ed1mlarda, ne kalp var, ne hepsi de Parise gidiyorlar Hı:ıttli Ber- pılması için tetkıklere devapı olun

! rahım ve 6cfkat., Beni tali ve te- tiye bıJe gidip başındn Fuşe ile Ta- mııktndır, Beledıye İktisat mü&ürlüğü 
1 den zıyade, ıılih kardeıle imin bu leyran'm bulunduğu muvakkat hu~ü- Eti Banktnn bu husustaki mıitaleasmı 

n b nliğı, ve nankbrliıı:u yenmiştir, mete ar:ı:ı hizmet ediyor. sormuştur, Kamyon sahipleri geçen 
k çırkindır bu, Fakat maalesef, ar- lmparatcıru, Fontenblo'de, 25.()00 ki- Feneki fı}'iltlara en a:ı: yuzde on beş 

her şey çıfrından çıkmıı bulunu- G:den rniite ekkll olan sad k muhııfız- nısbetınde bır zam yapılmasını illte-
•o r, tarı beklıyor . mişlerdlr Geçen sene Kuruçeşmeden 

O anda, 'lert gelenler, sarayın sa- imparator, nrkalarından kuryeler Bcyoğluna bir ton kok komıirü 150, 
nla ında toplanmıı bulunuyor Hep- goııderme ine ragmen, ne karısından, Bcyazıtn 200, Ed rnekapı, Samntya ve 
de tıpkı bir ölu evindeymlııler gi- ne de oğlundan hiç bir haber alamı- Fatihe 250 Kadıkoyünden Bostancıya 

• konu uyorlar, Hepsi de, istifa be- yor o 11rada. Taleyranın da imza.ııı- ,00, Anadoluyak sına 180, Adalara 250, 
, nn:ımesinln imzalnnmasınt bekliyor- nr taeryan bir cmırle, Tuilöı'i'deki Bakırko:rune 450 kuru~a nnklcdilmck-

r Fakat İmparator, yanını hiç kim- hnzinel şahane zaptolunuyor, Ve im- teydi. • ,.,. -
rvi kabul etmiyor ve biıtün iılerl er- paratorun -markalı mendillerine va- Be.11zi11 tevziatı 
c ı gune talik ediyor, rıncaya kadar- nesi var, nesi yoksa Bazı şoforlerin aldıkları benzini a-

F.rtesi ı,abah, muzakereye memur nusadere edıliyor Ve bu suretle, daha çıktan pahalıya satarak arabal:ııını 
el lcnler onu. gecelik kıyafeti ile, o- bir gun evvel, Av up~nın en zengin a- garaja çektlklerl anla~ılmııtır. Bir 
ngın yanı başında bir koltuğa otur- c! ı~ı .olan Napoleon a .. Elbe. ada~ına 4 kısım şoforlerfn de benzln tevzi yer
nu buluyorlar. Y.n ~ınlığınd1n, so- (!O~urule~ek -muahede ıle t~yın .ed:len krinden aynı karne il,c ıki defa bcn
uk:uğundıın, geceyi tamamen uyku- o uç mılyondım başka- hıç bır şe:r zin aldıkları tesbit edılmıştir Bundan 
uz ;;eçirdıği itlkardır, Onaı gece ya- l:almıyor, .. .. başka benzın tevzi merkezlerindeki 
lan konusmaların neticesini blldiri- Fakat. butun bunlara rafmen, NJpo- tulumbalaı ın şışe hacmine göre i-

, rlar: lcon sakındı~. Fon~enbl'!'deki son ~un- yar edilmiş olduğu halde, şi'lldl litre 
lmzalan1n nnlnşmı:ı, kendisine Elbe ler, hazın bır sessulık ıçınde. geçıyor, hesabiyle benzın verild 'gi ve her tev

daıılyle birlıkte uç milyonluk bir irat O k. du. kı saray avlusuna bır tek a- zide bir mıkdar benzinın sarnıçta kal
emin ediyormuıt. Napoleon, lmpara. raba girme~, h~r~e.ı kulak kabartıror, dığı, aradaki farkın da açıktan sııul" 
o unvanını muhafaza etmıye, ve mu- Bunlar da ışlerı ıçın gelenlerden ıba- dığı alakndıırlara ihbar edllmlştlr. Bu 
r fızlarınd n 400 kişiyi Elbc adasına retytlr

1
. vı:.ziyet uzerine benz.inlerin tevziatını 

n<ıısıyle bırllkte cöturmeye mezun- a nız imparatorun yo13 çıkmasın- kontrol ve mürakabe 'çin bir mürakip 
lur. oan bir kaç gun evvel, ı:araya, yüziı tayin edilmış ve tetkiklere başlanıl· 

Butun bunlar, İmparatoru lakayt bı- peçeyle örtiılü bir kadın gir:yor: Bu mıştır, 
kıyor. O blisbıitu!'l balika, bambaş- kadın Kontes Vnlevskndır Fakat onun 

a şeylerle meşguldur: "Mak Donnlrl.. geldif ni de imparatora 
0

bildirmiyor
•ı tarzı hareketıni öteki zabitlennin lar. Kad.ncağız bır gece boşu boşuna 
• rzı hareketiyle mukayese ederek, o- bekledikten sonra bir mektup bırakn
•c tam değerince takdir edememiş bu- uık çıkıp gidiyor. Onun gelip gittiğini 
l•nmasına eseilenlyor. Ve bu neda- tesadüfen öğrenince, Napoleon deı hal 

etle ona diyir ki: adamlar çıkararak kadını aratıyor. 
' - Ben. maalesef, sizin iffet \•e Is- (Arkası var) 

kametinlzl pek geç takdir ediyorum. 
I e maalesef, o istikameti, d,ledıgim 
ekı'de mukafııtlandıramıyacak bir va
ıvetteyım Bund3n dolayı meyusum. 
• ku minnet ve ı;ukranımı ancak ku
u ket:melerle odiyebiliyorum Sızc, 
ıay tımda en fazla kıymet verdiğim 
eyi, yani Murat Beyin kılıcını hedıye 
1 yorum, Bunu lütfen. benim ve dost-

u umun yadıg5.rı olarak muhafaza 
ıuyurun!., 

Herkes onan lstifanam~slni imzala
r sını beklerken, o, içeriye gidip mu
as a bir kılıç getiriyor ve Mak Do
ı ldı kucaklayıp öperek, hed'yesini ve-

vor Sonra şu yeni istifanameyi ya-
ıyor: 

UUGU1'KU PROGRAl\I 
7.30 Proıı:ram 
7 33 Müıik (Pi) 
7 45 Haberler 
8 00 Muzık (Pi) 
8 30 n.. ıaati 

o 
1% 30 Saat ayarı 
12.33 Fasıl san 
ız.45 Haberler 
IŞ .00 Fı 11I ıuı 
U .30 Muzilt (Pi. ) 

o 
l8 00 Proıı:ram 
18 03 Cu orkutrası 

18 30 Pa .. ı cazı 
19 00 Konuıma 
ıo. ıs Caz orkesınsı 
19 30 Jbberlcr 
19 45 Müzilt 
20 15 Radyo ıare 
20 45 Saı uerlcrı 
2ı 00 Zıraat takvımi 
JI 10 Ş .. kıl .. 
21.30 Şıir ıuıl 
21 45 Orkestra 
22.SO Haberler 
2:.45 Mıulk ı Pi ) 
23.00 Kapanıt 

;GECE GELEN. HABERLER 

Lastik tevziatı 
Otomobil lastiği tevziatı için t:ınzim 

olunan sıra listesi dı&ında kalanlara 
lastik verilmiyecektir. Liste sırnının 
haricinde kim olursa olsun istısnai mu 
amele ynpılm,.ıyacaktır. Liste sırası 
doğrudan doğruya vilayet tıırafından 
verilen emirle tesbit edilmektedir ---- . 
İzmirdc Kadın Yüzünden 

Bir Cinayet 
İzmir, 24 (TAN) - Çeşmenin O

vacık koyunrlen uç çocuklu Vecihe 17 
ya&mdaki A5ıkı ile evlenmek üzere 
beraberce kocası 32 yaşında İbrah.imi 
boğmuşlar ve cesedini, yıktıkları bir 
ahırın duvarı .altına bırakmışlardır, 

* İzmir, 24 (TAN) - Turgutludan 
l:mran, Buldanlı İzzeti b<ığ kulesinde 
öldürerek, yavrusunu emzirmekte olan 
genç karı ına tecavuz etm'ş ve yaka
lanmıştır. 

Sovyet Tebliği 
(Baı;ı 1 incide) 

berler gelmiştir. Fena bir hava-

TAN 25 - 9 • !)41 

Pr. Herbert Me zig,,in il in ·1abın111 

"Cumhuriye+u Gazetes· ~~ku u -~ ·· Kanlı Haberler 

Aleyhinç Açtığı Dav Y~rın s:~rım~urtta M.:.::~:,.:a:!,~a~:ı::. 
İstanbul Üniversitesi Edeblynt Fa-,mişti, Fakat ertesi ı;Un. nedensc yap- Meras"ımle Kutlanacak hasretiyle açık kalmış'yüz bin-

kultesi profesörlerinden Herbert Mel- tığına pişman olmuş ve bu e erin yn lcrin ölumıinü bıldiren resmi harp 
zing'in Cilmhurfyet muharrirlerinden bir ticaret kasdlylc veynhut hcrhıın- Yarın bı.itün yurtta dil inkilabının tebliğleri yctm:yormuş g[bi, gazcte-
Nadlr Nadi aleyhine nçtığı davaya gi bir ideoloji propngnııdnsı ynpmak 9 uncu donum yılı biıyuk merasimle lerde, oısılanlardan, kesilenler<lcn, 
di.ın ikinci ceza mahkemesinde devam suretiyle yazıldı ını ıdrlıı:ı edcrck, 1- kutlanacaktır. Saat 18 de Ankara rad- kurşuna dızllıp, kıızıga saplananl:ı.rdal\ 
edilmiştir. Davıınm esaSJ şudur: kinci bir yazı ya7.IT'I tır. Bu birbirini , yos ylc neşredilecek bir sdylev!c bay-, bihıs haberler de var. 

Profesor doktor Herbert Mclzig, tutmıyan yazılar U7.C'rinc müellif N.ı- ramın ehcmmiyC'ti tebaruz ettirileı.ek- Mesela, u, a agıdaki cunıleler, ·:al-
Atalurkün hayatı hakkında bir eser dlr Nadinın suınıyctınc hukmederck, tır. Yarın bıitün Halkevleri top!.m- ııız dıinku eazetelerden topladığım 
neşretmiştir. Matbuat mildilriyeU umu aleyhinde mahkemeye ınurac at et- t~lnr tertip edec_ek ve Ebedi Scf Ata- sertavhala_rdır: . . . . . 
mlyesince dııhf mnkhule gecen bu e- mi~ ve kendisini bir propngınıd::ı {ıle- turk'ün yarattıcı ve esaslarını kur- "- Zagreptc 5~ .kışı ı~am ~d1ıldı!,, 
serde Ebedi Şefin bütan karaktC'rıs- ti olarak göslcrdıgi lçııı Nadir Nr.dl- cluğu Türk Dil lnkılibının geçi,diğı "-:- Belçıkad3 ıkı Nazı polıs. ol-

. hesap ·stcmi..+ır safhalan b•ldırecek 'T'urk d li :ıe y:ızıl- duruldu!,, 
tik vasıflan ilzcrlnde durulmakta ve ocn . 1 ;ı• • . • mış şiirlC'r okunmak suret yle halkı "- Ecer katiller teslım olmazsa. 52 
yaptığı inkılfıplar ilmi bir surette 1- Dbn bu d~va?'ıı devıı n .cdılmış ve dil inkılabının mahiyeti hakkında ay- Belçikalı kurşuna dızılecekl,, 
zah edilmektedir. Nııdir Nadi bu e- yaz!"m mahıyetı tetkık edılmek üze- dınlatacaktır. $ehr:mizdeki bütün lial- "- Pariste asılan on bir kişi için• 
ser hakkında yedi Haziranda yazdığı re Üniversite Rektörlüglinden bir eh- l:evleri Dıl Bayramı mıiıuı!'ıebetıyle bi- de, dört tane de kadın varl.,,. 
ilk yazıda. gnyct mctkfır bir lisan livukuf intihabı ıımnıııda beş lsım rer program hazırlamışlal'dır Masum gör.led gıizcl bir dünya 
kulinnmış ve bu eserin beynelmilel verilmesinin istenilmesine karar ve- Verilen malmata gôre: D' İ Kurumu hasretiyle açık kalmış yüz binlerin 
bir mahiyeti haiz olduğunu iddia et- rilmiştlr. ilk ve orta tedrisat kitaplarındaki ti- olumunu bildired resmi harp t~Niğ

birleri Turkçeleştirme yolundaki ça- lcriyle ynnyana gelen .. lt, gazetelerin 
lı··maları ilerletmiı;, yuksck tedrisat zaten azalmış bulunan butiın ısutunla· 
miıesseselerinde okutulıın. hukuk ki- rını istila eden bu kanlı havadisler, 
taplarrnd:ı ve kanunlarda geçen tabır- yağışlı, karanlık, ve socıık bir hava 
Jcrin Tıirkre karşılıklarını tesbite baş- gibi, her salıah yurcklerımizc acı dol
lamıştır Hazrrlanmaktn olan "Türk duruyor. Ve o kanlı havadıaler ara.
sözlüğü,; de biıtün canlı sözleri ve sına serpilen sinema, tiyatro, radyo, 
tarıfleri ornekleriyle kaydetmektedir. vey!' gazete ilinlan taze mezarlar Ü· 
Ayrıca bir de "Lehçe grameri. ba- ?~rınde gaz~I okuyan saygısızlar gi .. 
r.ırlanmnkta ve "lmla kılavuzu,, ba- bı, gozlerımıze aykırı geliyor, 
sılmaktadır Söz derleme derg'sinin Bu haliyle dünya,, her tarafı harh 
ikinci cildi.' Divanı LQgat -üt- Türki ateş üzerinde fıkır fıkır kaynıyan m~ 
tercumesinin üçüncü cildi, Eski Türk azzam bir tencereye benziyor. 

Mf \'TEFERRİK : 

Kı z ı l ayı n Komşu 

Yunanis+ana Yardımı 

Lise Ve Orta Okullar 
Bugün Açıhyor 

Bu sabahtan itibaren butün t)rta 
tedrisat milesseseleri ile mesleki okul-

Yunanistana Kızılay tarafından gön- l::.rdn tedrisata başlanacaktır Bu sa
derilccek yardım eşyaşını tapyacak bah saat 8,SO da bütün mekteplerde 
olan Kurtuluı vapuru hazırlıklarını t:ılebenln yoklaması yapılacak ve İs
tnmamlamıştır Dün cönderllmesine tiklal marşı okunduktan sonrn smıf
karar verilen gıda maddeleri vapurun tara girile.:ektir. Her sınıfın ilk d~rsi
ıımbar:ına yerleştirilmiştir. Yunan kon- ni işgal edecek öğretmen, Maarif Ve
soloshanesi de bu vapurla Yunanista- kilinin talebeye hitabesini okuyacak, 
na beşer kiloluk bin kuli gör.de- onlara fazla çahımanın, sistemli ça-
ı·ccektir. lışmanın faydalarını anlntacaktır. 
Kızılay komiseri Saiml~ muavini 

Feridun da bu vapurla gideceklrrdir, Bazı talebe velileri banliyö trenle-

yıızılarının dördüncu cildi, eski Uy
gur metinlerinden Prens Kalyanam
kı:ra ve Papamkara hikayes'nin Uy
curcası He Huasluani ft du::ı kitabı, 
Odise tercümesinin bir:nci cildi cı .. ba
sılmı5tır, ___ _,,_ ___ _ 

Beş gün evvel Haliç Fenerinde ev- riyle, vapur seferlerinin birbirine uy
leri yananlara Kızılay tarafından 759 madığı ve Yeşilköyden kalkan tren- POLİSTE : 
parça eşya verilmiştir, Bu eşya me- lerln de talebeyi normal zam:ında 
yanında battaniye, çamaşır, ve kap mektebe yetiı>tirecek saatte 1stanbula 
kaçak vardır Mezbaha !daresi de yan varamadığını al&.kadarlara bildirmişler, 
gından çıkanlara beş yüz kilo et te- Ye,ilköydcn kalkacak trenlerin saat 
bc-rrü etmi5tir. 7,45 veya 7,50 de hnreket etmesini 

Ustası 
Yaraladı 

Bir Lokanta 
Çırağını 

HALK HAMAMLARI - Balat ve bildirmiılerdir, Alikadar memurlar bu Beyoğlunda Sakızağacında Hüsnü 
Kasımpaşadakl halk hamamlarmın ka- talebi tetkik edecek ve ona göre h::ı- Tabiat lokantasında çalışan Mahmut 
zanları yenilenmiş ve halkın dahı i- reket saatlerinde değişmeler yapacak Atakan, çırafı Ahmet Zengini et kcs
yi bir şekilde yıkanmalan için de ter- lardır, · tifi bıçakla kasığından yaralamıştır. 
tibat olınmıştır, Her vatandas 7,5 ku- Ilk okullarda 29 Eylülde derslere Ha&tahaneye kaldırılan yaralının sih-
ruş mukabilinde hem yıkanacak, hem başlanacaktır, hi vaziyeti tehlikelidir, Mahmut Tev-
de elbisesini iıtüden ıreç:rtecektir. ldf edilm:5tir 
SİNEMALAR - Belediye makine Yananlara Yardım .öLUsü BÜLU!:mu.- Nuruosma-

!ı'Ubesi müdürü doktor Ertuğrul, İtfa- Ani ara, 24 (A.A) _ Fenerde cıkan ha _ n.yede Ahbaba .t~rbesı sokafıncfa o-
iyc müdürü İhsan ve belediye müfet- yük 7:ı.,rında 94 evin yanması ile acıkta ka· turan Kasap Alının karısı 35 yaşıı.da 
tişlerinden iki kiışilik bir heyet bu sa- lan H6 nıandaı ıamamlyte lskln cdi•:niı bu ı Münevver evinde ölü olarnk bulunmuş 

. lunmııkıadır. Kızılay Fatih şubui feUk·ı~e · ,... hk'k 1 k d 
bahtan it:baren sıncma binalarını kon- .ı.ıerlo derhal meoul olarak Pariluaf•k• ı tur. ı a ı at y:ıpı ma ta ır, 
trole ba~hyacaklardır, İki ay önce ya- m•nhaf;ında 11cak yemek yapıırmı' ve 317 ı.U <>--- -

11ııan tefti,ıere göre sinemasında ta- fııs bu ıur•11• i•~· ed~ımı,ıır. Sıhhat Vekili Şehrimizde 
Yaııcında 47 aıle hıcbtr etYa&tnt kurıaı• . ı . . 

d:lat ve tamirat yapmıyan sinemalar mamııırr. Bu ailelerin buyUk n!lfus adedi ı Z9 Sı~h~t Ve~llı Hul011 A~au, dun ;ehrlmlzc 
derhal kapatılacak ve istenilen tadillt k!içQk nCluı adedi 48 dir. Bunlardan beti de, celmııtır. ye.cıl . burada bır haf~a ka~ar ka 

. hd·nd r la~ak H vıllyetın sıhhat ltlerlnı ıetlıık ede· 
ve tamiratı yapıncaya kadar işlC'tr 1- · ' ' cek, veklleıe bafh mnesu~clerin ıcfıiı;lc•ini 

. ktJ Yını:rn felaketine uirıyanlardan icab•1en· yapacakıır. 
nııyece r, !ere bir ~ylılı iaıelerl 1 ..... 15 tr lira, l<U,lık· 

KABZIMALLARA CEZA - Sebze lrre 10 ar lira ve ayrıca lıkAnları için ic kar =_=_:=.=============:t 
hedell •·crilecekılr. Kendılerinc birer va takı f 

ve meyva halinde bazı madrab:ııların takımı ile yemek tevzi olunmaktadır T A K V f l\I 
meyva ve sebze fiyatlarını yüksdten 

RAMAZAN 

bazı müdahalelerde bulundukları ve lc-n kabzımallar dinlenılmiş. nett<.ede ı--------- 3 
kı.bzımallara da diıkkinlannın önünü on üç knbzunalm hareketleri cezayı 1 PERCEMBE 
:!ietıl etmek için ücret vcrıfüdcrf gö- mliııtel:ı:im görülmtt , bunlardan dokuz ı ~ 
rulmüştür Dün halde belediye iktisaı kabıuruıla 50 şer lira, 3 kabzımala 1 lmaftk Ofle ikindi jfıar Yaıaı 

1 

. , . d S. O, 5. D. S. D. S. D. S. D. 
ı~leri müdürü Saffet Sezenin reİ!<Iİ(i 2!ı er lira ceza kesilmış, bırısinin e 1 
altında bir toplantı yapılmı§tır. Bu belediye ile olan mukavelesi feshcdll- m 12,06 ıs,29 18.03 ıo,u 
toplantıda ikflyetçilerle, şiklyet edi- mlştir. 

Cebelitarık'ın 

Müdafaası İşi 
Alman Tebliği 

• (Başı 1 incide) 

Kıs Harbine 
Girerken .• 

Bulgar Dahiliye 
Nazırına Göre: 

( Baır 1 incide) 
tedbirler almakla iktifa etmişti~ 

Bulgar ordusunun ihtiyat efradı anı. 
cnk uç hafta sürecek olan bir t:ılihı 
devresine çnfmlmııtır. 

Gabrosk;. Bulgaristanın hiç bh 
memlekete karşı tecavüz emelleri bes-. 
Jemediğıni ilave etmiljtir, 
Bulgaristanın ark cephesine seferj 

bİJ kuvvet göndereceğine dair verileıı 
haberlere gelince, nazır, bu haberlerlıJ 
hk bir esasa müsten:t olmadığını söy.. 
lemişt.ir, 

Gabroski, netice olarak, Bulgarl9o0 
t;.nın Kırımda bir himaye idaresi tesi1 
e•mek ve Kafkas petrollerini işletmels 
ıstediğ!ne dair bazı Amerikan gazete.. 
leri tarafından ileri sürülen iddiaları" 
culunç olduğunu söylemi~tir. 

Berlin Belediye Reisi 
Sof yada 

Sofya, 24 (A,A.) - Berlin belediye 
reisi Stecır, dun Sofyaya gelmiştir. 
Mumniley!ıin ~eçen Temmuz ayında 
Berlin! ziyaret etmiş olan Sofya be
lediye reisi Svanovitch'in bu ziyaretini 
iade maksadiyle geldiği malQmdur 

Boris JJ! acar heyetilli 
kabul etti 

Sofya, 24 (A, A.) - Kral Boris, 
Bulgarist.ındn bu,Junmakta olan Maclll 
Liearet heyeti reisini dün akşam ka
bul etmiştir. 

A lan ik ~lukavelesi 
(Başı 1 incide) 

4\: • . • . . • • , . ~-- . r - • • 

da birçok keşifler yn}?ılmış olup Londra, 24 (A.A.) - İspanyadan 

İran Kabinesi 
Parlamentodan 

timat Aldı 

I• nn•ııteren•ın duşmanla muvaffakıy tle netice- ı;ı:lecek b:r Alman taarruzuna karşı 

Kronstat körfezinde Alman 
muharebe Stuka tayyareleri düş
manın harp gemilerine ve bir 
.estroyerinc tam isabetler kayuet 
mi~lerdir. Beyaz deniz sahilk .. rin 
de, bir Alman av tayyaresi teşek 
külü bliyük bir clektrok fabrika
sını tahribetmişlir. Leningr.:ıt ve 
Moskova askeri tesisatına c.!:ı mµ 
vaffokıyetli gece hucumlnrı ya
pılmıştır. 

(B:Jşı 1 incide) 
ramakta da Almanyanın iaydası 
yoktur. Olsa olsa Almanya, ~ov -
yet Rusy~daki muvaffakıyctlerı -
ne dayanarak bir sulh tnaı'l"uz.u 
yapabılir. İtalya Kralına .ıtfedı
len sulh teklif ve şartlarının bu 
bakımdan ehemmıyetı vardır. 1-
tnlya Kralına atfedilen sulh şatt 
ları ile, ötcdcnbcri Almanyrmın 
sulh taarruzu hakkında dolaşan 
rıvayetler bırbirinı teyit etmek
tedir. Bu rivayetlere göre Ingıl
tereye Avrupa işlerine karışmn
mak şaııtıyle İmparatorluğunu 
muhafaza etmesi teklif edilcı.:ck
tır. 

So\·yet hiikCımeU ve vatanda lar 
dünyanın takdirini mucip olan bir i· 
nat ve ccs retle kendılerini mudafaıı 
<'tmekted irlcr 

Bir Mebus Eski 
Tenkit Etti 

Şahı 

Ankara, 24 (Radyo Gazetesi) - Ye
n İran kabinesi parl1mentoda itimat 
re yı almıı;tır, Bu münasebetle ecre
> n eden müzakereler esnasında De&
t d nda bir mebus demiştir ki: 

• Memleket dıtmda kendı adına ya
tırdığı paralarla mucevherlerıyle ya

mak llure eski $ahın yurdun dışına 
(ıkma•n doğru deiıldi.,, 

Mebus Deşti bu v6.dide hük(ı ........ n 
t:azı suall~r sormuştur 

lrana yardım 
Londra, 24 (A A.) - Ing!llz ve Rus 

iktısadi teşekkülleri !randa azalmı& 
tutunan yıyecek m.addelel'inl çoğalt
maya çalışıyorlar. Ruslar 1rnna glr
cl:klerindcnberi 1770 ton şeker, 9t:80 
ton buğday ve bir milyon metre ku
l'." ş göndermişlerdir. 
Tahranın dışına yerleşen İngiliz kı

taları halk tarafından çok iyi karşı
' "''ll:ık•adır. 

Eski Şah Arjmıtine 
Gidiyor 

Tahran, 24 (AA.) - ''Reuter": P,ıra 
jansı, sabık $ahın Arjantinc gitmek 

Jzere Kerınandnn ayrıldı ını h:ıber 
•rmektedır, 

--0 

lmerika Ticaret 
Gemilerini 

SUa landıracak 
(Ba,ı 1 incide) 

Bu beyanat siyasi Amerika ma 
l'lfıllerınde büyuk bir alakn ile 
rnrşılanmı~tır. Bu mahafillerde 
caydedildiğıne göre, bııgiınkli 
r ziyet tıpkı 1917 deki v:ız'yet 
~ bıdir. 

F e Roo e\ e't de Amerika tica-
r ller nln l~hlandırılmıı ından 
erken Amer kanın 1017 de hrır 

g ım nden birkaç h~fta evvel, 
nltl devlct reısl "Wılson'un d ... 

r b r tedb r olmı:ı oldu-

~ !enen çarpışmalar yapılm!ş oldu~, Cebelltarıiın m~dafaasını mühim ı:u-

F
• 1 A d gu haber verilmektedir. Tlk çar-ı rette .~rttırn_cak ıııtlhklmtar tam:ımlen-
1 n an aya pışmada filolarımızdan biri üç n•ak uzeredır Kaleye kıırndan gelr.ıe-

• Messcrschmitt 109 tnhrip v~ kcn ye teşeb~U& e.deccklere yalnı.z yerdeki 

B• lhf d" d b' t . k b ı;ok genış müdafaa şebekıosıyle değil 
ır arı ısı e ır avcı ayyaresı ay et- ayni zamanda yüksekte kayalar nnsı-

1 

mJştır. Biraz sonra aynı filo, dört n:ı yerleştirilmiıı toplann ateş'.yle de 
• • 

0 Mcsserschmitt 109 tahrip etmiş mukabele edilecektir. Bundan bıeka 
Fınler, 939 Hududuna ve kendısi zayiata uğramamı~trr. t:iiyiık Akdeniz filosu da bu müstııh-

! 
kem mevkide bulunmaktadır. 

Çekilmezlerse Düşman TebJiğe zeyil tebliğ 
Moskova, 24 (A,A,) - Tebliğe zey1 Odesanın müdafaası 

Addedilecekler c.lıırnk neşredılen bir tebliğde ş~yle Mosko\•n, 24 (A. AJ - Odesadan 
denilmektedir: Baltık filosunun h:ıvn ŞC'hrin kahramanca müdafıııısı hak -
kuvvetleri, Pazartesi gUnU 18 dilşman kında Tass ajansına gelen bir rapor
tayyaresi düşiırmlışler ve hava mey- da Rumenlerin mükerrer hilcumlaı:ı
danlarında 10 tayyare. daha tahrip et- nm kendılerlnc ağır :uıylat verdirlle-

Londra, 24 (A.A.) - 1ngilterenin 
F:nUindaya, tıımamiyle Rus olan top
rııkları istilaya devam ettiği takd;,de 
1ngılterenin Finllnd::ıyı gerek şimdı, 
eerekse sulh aktc(lilcccfi zaman açık 
ı :r duşman telakki edeceğim bildi•di
g:ne dair verilen haber bugiln Londı a
d:ı teyit edilmcktcdır. 

rr ışlerdir. rek tnrdedlldiğl bildirilmektedir. 
Lenıngratta donanmaya mensup tay- B · S t h " 

yareler Almanların iki tayyar(' dafi lr ovye UCUmU 
batary:ısını, 11 tayyare d:ıfi mitralyöz Ankara, 24 (Radyo gazetesi) 

Bu hususta şunlar !lave edılmekte
dlr: Fınlinda mucadeleye nıhayet ve
rip kuvvet'erinı 1939 hudutlarına c;,.k
tifi tııkdirde Inııiltere. iki memleket 
r.rasındaki münasebetlerini veni•len 
tesis etmek :mkl'inı olup olmadıv -· a
ıa5tırmay.t hazırdır. 

mevziini ve 14 zırhlı otomobil i'e 8 Moskovadnn V<'rllen bir habere ı:5re, 
ıop tahrip etmışlerdir, Lcningradın bir ceph~intle bir Sov

Karadenizde donanmaya mensup tay yet taburu snngo hücumu neticesi on 
yareler hava meydanlarında 11 tayyue kilometre kadıır ilerlemiştir, 
tahrıp etmi1lerdir Leni11gral cephesinde 

Odesa n{ıntak::ısında çeteler Alman
lara cesurane taarruzlarda bulunmu'ij

General Wavell 
Tf flise Gitti 

( Ba ı 1 incide) 

İki ba~kumaudcm arasm
cltı bfr göriişmc 

Londrn, 24 (A .A) - (B B,C) Ka
hlrede ııeşred.;Jcn re mı bır tebliğe 
r;ore, Hnldlstan ln lız kuvvetleri ba -
kumandanı General Wavell ile Oı tn 
~ıırk İngıl z kuvvetleri başkumandanı 
general Artchinlcck bir l!onferans ak
detmişler, Rusyanın vaziyetini ve: Hin 
dıstanla Orta şarkm mUd:ıfa:ısı me
!eleleıini göruımuşlerdır 

Jardır, 

Lozoı·ski'ni11 sözleri 
Mo 'covo, 24 (A.A.) - Sovyet söz

clisü Lozovski, 4 Sovy,..t ordusunun 
muha r edilmiş oldu u hakkındaki 
Alman ideli !arını tekı:lp l'ylcmiştir. 
Mumaileyh unları oylcmiştir: 

"Almanlıır e\·velll be , ı;onra dn 
dort ordunun arılmı olduğunu id
dia eylem lerdır. Doı t ordu bilytik 
bir in • n kııtle ı tc kıl cder. Bund. n 
ev.,,(."] g rp cephe' rıdC' ordularımızı 
ev rınC'' tc ,.bı l! u.,d bulundular 

F. k t ıru , ol n ad&l r <:rnub~ 
R bıdr d ou hareketi yapmıya mu

\ ! • k t>l mıy ra'dardır,,. 

Lm:ovskl, Inglltcrede teşkil edilen 
"Hu ya lçın t[ n•, haftası .. nı hararet
le tnsv p ettikten sonra Klef hnvali
"inde hava faıkıyetıne aıt bir suale 
cevaben, Alm::ınların bu föikiyetı 
muktesep olmadıklarını, fakat bu nıın 
tnkndn tank OstünlOğunc IT'alik ol
duklarını •öylemlşUr. 

General Wnvell, Hindıstanın sl:na
li garbisinde 7 Teşrin evvelde ba'5'aya 
cek olan misli görtilme:niş ukeri 
r.ınnevralnrda hazır bulunm:ık ic;in 
Hındistanıı ddnmuitür. 

Mumaileyh, Mareşal Budlcnnl'nin 
azil ve yerine General Koniev'in ı;:e
t rılmi oldu/;u ve So\yl"t Beltık !ılo

ticaret gemilerini test h istikametinde suna men up 28 harp gemisinın İs\'CÇ 
yol almakta olduğunu ve Amrrikan makamlarına le Hm ol;_ırak orada ı:oz 
gemilerinin himayesi için her şeyin altı edildikleri ı\akkında yııbaneı mem 
yapılacaemı soylemlştir, leketlerde intişar eden şayiaları hııyal 

Bir gazeteci, Amerikan gemılcrinden mah ulu olarak t:ıv~if ve Alman ba,. 
b.r çoiunun tarruza uğramış old• ıru kumandanlığı tıırllfmdaır ark cephe
bır sırada bu gemilerin kend'lt" ini .;ındekl Alman ı.ay atını • it olarak 
rrıudafaa vasıta'nrına m.ılik olmaları blldırılrn rnkamlı:ırm gulunç olduau· 

Moskovn, 24 (A. A.) - Lcningrat 
cephesinin bir bölg~inde süngü hü
cumu ynpan bir Sovyct kıtası 10 ki
lometre ilerlemiştir, Odesa cephesin
de 9 tümenden milrekkep Alman -
Rumen kuvvetleri Sovy.!t müdafaası
nı yaramamışlıırdır, Burada iki düş
men taburu lmho edilmistir. 

K 11ox' a göre 
Qulncy (Massac:husseltJı) 24 (A, 

A.) - "Massııchussctts., zırhlısının de 
ni1.c indirilmesi münasebetiyle bir nu 
tul< iradeden Amerika Dthrlye Nazı
rı Albı:ıy Knox, Rus cephe!'>lnde rere
yan eden son h1\diselerln "Sovyct za
'erinln uzak bir ihtimalini. gösterdi 
ğlni soylemiştir Knox demiştir ki· 

Rusyadakl zayiat tarihte hiç bir 
hnrpte misline tcsadü! ectllmemiş bir 
rtıkkama Prlşmlstlr. 

Londraya göre 
Londra, 24 (A.A,) - Ruslar cep

hemin merkez mıntakasında yeni bir 
yerde muva!!akıyelU \'e mevzii mu
kııbil h!irumlnrda bulunmuşlardır. 
Bu mukabil taarruz Smolen!ik'ln 125 
kilometre slmall şarktsinde Glukof 
mmtakasmdan yapılmıştrr, 

J..ondranın a kert mahfil1erlnde şu 
c."fhet de tıı~rih ed!11yor ki: Ru~ıar Lc
nlngrııt mıntnknııında çok lyl tutunu-
yorlnr. • ,._..._ ..,., • • • 

~oo evelt, hUkiımetin t caret gemi- hususunu duşunup duşunmemckte ot. nu bey.m ılc Rus - Alman harbinin 
" ııu test h etmek tns:ıvvurunda ol- dutunu sorması uzerined r k', Roose- ilk 70 günü z. rfınd:ı Almanların in
tugıınu bıld rm ştlr '"elt ticaret gemllerının teı;lıhıne bU-ı • nr telef tmı 2 mılyon 300 bin ki-

Reis. mnbuat mumess llerıne beyıı- 1uk hır ehemmıyet atfetmekte oldugu- şi k d r t hm n cylcdl~lnl !Ul\•e cy-
r.atta buluna ak Bırleşık Aınerık .. nın 1 nu beyan etmiştir. lcnıı t r, 

Kicf mıntakasında şiddetli muha
rebeler devam etmektedir, Or;ıdıı c;ev 
rllmiş olan nudicnnl ordu u tıskcr

lerınln c:emberl kırmak iı:ln yaptık

lıırı tesebbi.ısler hakkmda malümat 
yoktur. Bununla beraber K!ef'i mü
dafaa eden kıtııhırdan bir kısmının 
rieat edebildikleri m~hakkııkttr • .Mıı
nmafıh hu mıntakada vaziyet karan
lıktır 

Alnıarılar llarkof önünde 
Mılano, 24 (A.A. - Stamım ga 

zetesi Alman ileri kollarının Har 
kofun önlerine geldiklerini bildir 
mektedir _ 

/m/ıa ha,-bi11c dair 
tef sirfer 

Bertin, 24 (A.A,) - Süratle so:ıuna 
:,r;ıklaşmakla olan Kiefin şarkıııdakı 
Alman imha harbini Alman askeri 
münekkitleri, ehemmiyet itibraıyle 
Polonyadaki Kutno, İngilizlerle. Fran
sızlara ve Belc;Jkalılara karşı yapılmış 
olan Flandres muharebelerinin ve Sov 
yellerin ilk muazznm hezimetleri olan 
Biılystock - Minsk hezimetinin fev
kinde addctmekted'.rler 

Bu harpte şimdiye kadar elli Sov
yet fırkası imha edilmiş 380.000 esır 
alınmı!j, 570 tank 2.100 topun zapte
dilmiş olduğu tlidat neticesinde aııla
!i•lmıııtır. 
Şimdiye kadar bildirilen esirler nı'k

d~rına alt rakam ile zaptolunım harp 
malzemesi rakımı arasındaki nısbet
slzlık, Berlinin salllhiyettar mahfille
rine gôre, artık Sovyet askeri depo
J;trı !le harp fabrıkalarının pc-k naıılı 
hır vaziyette bulunmnkta olduklarına 
atfedilmek icap eder. 

:Filvaki Sovyct Rusyanın harp mal
zemesi imallitı, a5kcri mıntakaların İi
gali, ıimendiferlerin tahribi ve bılh ı
sa Ukraynadakl fabrikaların v'yaı 
neticesinden mliteessir olmakt!ıclır, 
Böyle hlr vaziyet karııısında Moskovn 
konferansının !nallyetlnl, bUylik bir 
ııtphe ile derpiı etmemek mümkün 
değildir, 

Baltıktaki Rus filosu 
Helılnki, 24 (A,A.) - Hlr mlk<1ar 

Sovyet haı-p gemisinin enterne edilmek 
üzere t veç sularına aelmlı oldukları 
hakkmda ayialar mUnaııebetiyle rınlli
hlyettar bir memba, Baltık deni:ı:lnde
ki Ruı filosu bakiyesinin yani iki ııaf
fı harp gemisi ile, iki kruvazör, on 
muhrip ve diier cilzıitamlardan l'!IÜ
rekkep olan 40 parça geminin Krtıış
tadt ile Lcnlngrat arasında tahnnüt 
etmiı olduğunu ve hattl Finlinda 
mevzilerinden görillmekte olduklannı 
turih etmektedir, 

• Berlln, 24 (A,A. \ - "D N.B ... Al-
man kıtalarınm L<'nlng ·:ıt onilnde!<I 
hnrckl'!leri 23 Eylülde <le mu..aff ı
yctle devam etmistır Sıddetli 'l1uha-

Fakat şimdiye kadar bu saha•
da uçurulan balonlar müsbet ~e
tice vermemiş, İngıltere devlet 
adamları daıma nihai zafere ka -
dar harbe devam edeceklerini tek 
rar edip durmuşlardır. Binaena
leyh Almanyanın böyle bir sulh 
taarruzunda muvaffak olması ilı
timali de pek azdır. 

B usebeple İtalyan gazetesinin 
bahscttigı siyasi taarruzun mahı
yetini tahmin güçtur. 

Şimdilik anlaşılan şudur iti, Al 
manların Sovyet cephesinde ka
zandıkları muvaffakıyete :agınen 
şarkta harp bitmemiştir. Kışın da 
harp devam edecektir. Kışın harp 
şarkta atalet devresine girse bıle 
başka sahalarda inkişaf edecektir. 
Bu arada Almanyanın bazı siyasi 
tesebbtislerdc bulunması ihtima
li de vardır. 

Fransada 34 Bin Kişi 
Tevkif Edildi 

Londra, 24 (A.A.) - Moskova rnd
yoı;u, işgal altında ve serbeııt Fransndıı 
bugüne kadar 34 bin klainin tevkii ve 
hıtpsedilmlş olduklarını bildiriyor. 

rebelerdcn sonra, Alman kıtaları ls
llhkfımlnrdan bir kısmını daha ele 
geçirmlslerdlr. Bir Alman tUmenl ls
tihklımlorla takviye edilmiş sahra 
mev~llerlne ı;:irerck ilerlemiş ve ıld
detli sokak muharebelerinden sonra 
Lenlngrat clvannda mllhım bir mev
kii znptctmlştlr, 

Dıfcr bir Alman tilmenl de 23 Ey
IUide bir Sovyct tiımenlnl pilskilrt
müa ve şiddetli muharebelerden sonra 
dlfer bir mevkii zaptctmfşlcr ve gll
ğus g6fil c muharebeler netle(' ınde 
birçok Sovyet 1 tihkAmlarını muha
rC'be h::ırlci etmişll'rdir. Alman kıtn
ları Bolşeviklerin şıddetle mlid;ıf ıJ 
ettikleri kuvvetli bir sahra mevzlinı 
de nlmı lardır. 

Butun bu muharebcl •rdP ıifıcmın 

rııi T z, J. nta u ,ramı lır 

Bu frrsattn;1 -istifade ederek milt
teikler arası kon{eransına lştlrnk c
dn1 SovyeUcr Bırliğı mume ilini se
lfiml::ın . Ayni zamnnda içtimaları~ 
mıza ilk d<'fıı Urnk eden Yunan Ba -
\ekilin! ve Mıı1ıye Nazırını da scl~m
lonm. Kahraman Yunan millı:,tınin 
milmc!':slllerinl orıımızda glSrmckl" 
muftehiriz, 

Atlanik mukavelesi 
Londra, 24 (A, A.) - MOttefikle:ı: 

arası konlcransı, Rooscveıt ve Chur
chill tarııfından tasdik edilmiş olan 
"Atlantfk mukavelesi,, ndc muhte\•I 
prensipleri tasvip eden karar suretini 
ittifakla tasdik etmiştir. 

Rus mümessilinin beuanatı 
Londra, 24 (A. A.) - Müttefikler 

nrr.<ıı konfcrnnsındı:ı Sovyet hilkt"tmeU 
namımı beyanatta bulunan Malski de
mi Ur ld: 

''Nazi sfirill rl Sovyetler Birliğine 
haince taarruz edeli üç ay oluyor, itç 
ny Sovyet ordusu, donanması ve ha
vıı kuvveUerl dilşmnno karGJ knhra
monca miicndele etmililer ve hilrrl· 
yete bağlı milletleri tehdit eden, me
deniyet killturil için bır tehlike olan 
m iltccaı, ize karşı mficadelenin en a • ır 
yilkünU omuzlarına almı lardrr, Hit
Jer ve Faşizm tarafından DC?mokrntik 
memleketlere tahmil edilen bu mu
harebede A vrupanın, hatUi insanlığın 
mukadderatı uz.un seneler kin taay
yun edecektır Hitler Alm. ny sına ve 
onun menfaatlerine karşı hnrbetm"k 
mccburiyelmde bulunan butUn mil
letlerin \'(' ele\ Jetlerin 'lk \:il ifc i mu 
tecavizi kati hir hezlrrı,,.ıe uğratmak

tır. Bu vazifenin tnmamlyle ifa edl
lebilrııesi iç n bu 'ITlilletlerin ve dev
letlerin bbtun kuvvetlerini ve mcm
b. !arını birle tlrerek h defe vasıl ol
mak. için takip edilecek )"ollan ve en 
müessir ç.ırclerl eramal:ırı Ulzımdır. 
Sovyetler Birliği. bunun tam bir mu
vatrakıyetle neticclenece •inden ve tam 
olarak h;tıh~l edilecek nihat zı:ıfer
den sonra hürrly(ti seven mUlctlcrin 
nrzulnrına ve ideallerine uygun bir 
işbirliğinin ve dostluğun temelleri a
tılacağmdan katiycn emtncllr, 

Sovyet hukumcti, Churchil'-Roo e
velt dcklArasyonunun esaslı prensip
lerini kabul etti ıni il~n eder, Bu 
pren lplt>rin h,lıh zrrdakl beynelmi
~1 olıvnl ve ştrt1it lçin1c bfiyilk bir 
chl'mmfyC'll vnrdır Bu pren iplerin 
mUnıısip bir ek ide t tblkına hüku
met vc So\•y tlcr Birliği mfll tl!'rl 
gmili mikyn tı yardım ed 1 rkl .. rdir, 
Sovyctler B rl ği lC'Cavfıı: u~rıy ın \ c 
toproklarının 1 tıklMı içın mü adclc 
eden milf.'tll'rc eli'1d<'11 grlcl 1 k. rl r 
yardım etmek ı temekted r 
IC'r B rli"' dnim urıııınıl 
1 ı nı'l it ı ı d b ı 1 n ı t 

L on 
t 

M ky 
Yayı tc 
t"ı tir. 

Eden 
tıkb l 

.,,imi 
lan d 
t:.><tigi 
~i 

h 
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Dair 
İhtikôra Karşı 
Zecri Tedbir 
Ahnıyor Müttefikler 

Konferans o 
L ondr:ıd~ mDttcfık~er konferansı 

toplanmış ve bu kQnferansa 
l\I , ky Ik defa ol ·~ık Sovyet Ru.ıs
}"ayı temsil etmek üzere i tirak et
tıı • : ·• 

1'.cicn tilI'afından husu"t bir surette 
• · ·b l edilen 1\.1 ı <y, şu mealde bir 

rıutuk s, y.cmi tir: 
"T ms·ı etti ım Sovyet Rusya na
m , AU:ınL;· tc kararlastrrılan 8 

l\ ddeyi 1. rrıamıyle kabul ettii:ınt be
y n der: m. S11vyet Ru ya öteden beri 

ıll tlcrı':l mukadderatlarını. hüklı-

ıza Tevfık Ne 
Anlatıyor? 

( ASKERİ VAZIYET ) 

Kief 'in Almanlar 
1 arafından 

f şRalinden Sonra. 

(Batı 1 l11elde) 

tır. Her üç vilayette de gerek ıa· 
şe ve gerekse fıyat murakabesıne 
ait olmak üzere vilayetle veya <lı· 
ğer devair ve müessesatla cere
yan edecek olan muhaberat iaşe 

• müdürü tarafından ıdare edı!e • 

C••ıı 1 incide) 1 <Uvvelleri mevcuttur, Donanma da cektır. Diğer vilayetlerde teşk l 

1 
Sıvastopol'da bulunmaktadır. Bura- t!d11miş olan iaşe hcyetlcrintn bı

rada bulunan kuvvetlerin muhasara dakl Sovyet hava kuvvetleri Rostov lümum büro işlerı fıyat müıaka· 
edılınesıne sebtp o~muşlard .. ır. . ve Harkov'a doğru ilcrliyecek olan t:e büroları tarafından gOrule • 

Moskovanm tekz~bine ragmen Kıef Alman kuvvetlerini arkadan vurmak cektir .Bu viliıyetlere tayin edi -
fn müdaf~a~ına ~stırak eden k:u~et .. iktidarına maliktir. Arkasmı böyle len fiyat mürakabe şefi kon:ro -
terden mühım b~r k~m.ınm ya ım~a, kuvvetli düşman hava kuvvetlerinin lörü veya memuru fiyat müraka
''eya esir edlldl~ı teeyyüt etmektedır. hücumuna maruz bir halde bırakarak be bürosunun şefliğını yapacak • 
Mareşal BudlennJ buradaki kuvvetle- Alman. ordusunun ilerlemiye t.e.!'ebblis tır. VilB.yetlerdeki roürakabe \~ 

'tıet s1 ·t ml rlni ve sosyal rcjimleri-
1 · end lcrı in tayin etme i C"Sasla

tını k bul ctmıştir. l\Iilletlenn h 11r
, Y"'tlert c m dayanan bu pren~lp
' r uğrundad1r ki. So\'y t Rusya har
b~tmektedir. So\:~·e Ruı.yanm teri 
A..vnıpa milletlerine hürriyet ve 1 t k
·ı gct re<'~· tir, Bu zaferi kolayl şlır

a1c. bGtil::ı mllletlf>r;n mı\ terek rne
ı ile k bıldir., 

So ... yet Rusyanın büyük d okrA-
·crle yalnız harp mt.ıd~etince ve har 

\.azanmak için d~ıl lıal"p sonı a.c:ı 
durıya mın tnnzlmt için de sıkı bir 
ı b ı !. g: yapmıya 'kat'ar vermiş oldu-

ilnu rl"STnen teyit eden bu nutuk, in
g ltererın bil!Jn memleketlere Bol e
'1.zm · bulaştrrmak '\t> bu ıuretle on
ları dahıli harplere sürüklemek je;
ted,·ği hakkındaki iddiaları tPkzip et
rne. ı it bartvle hu usı bir ehemmiyet 

z nmu'-tadll". 
Iaı ky'nin rl.ün Londrada söylemi~ 

oı Tuğu nutukta: Kışın askeri harekfı.
, n dunnıyacağı ve Almanlarm Rus

da muhim sanayi merkezlerini ele 
e rd kleri Alman harp n1akinesi
.. bu.yük tahrip kudretini hentlz 

"nuh::ıfaza ettiği ve bundan dolnyı 

~o~yetlerın bütGn milletlerin yardım
larına muhtaç olduğu ve buna hak 
kazandı~ı hakkındaki beyanatı, bir 
hedbinLk iJı';baı btrilk'lbilir. Fakat 
l<ınnediyoruz ki, '*'faisky de, vaziyeti 
her zaman oldutundan daha fena 
ı , !ermek itiyadında olan Chureh 11 
R b 1'areket ederek, lngil re:ıı1 ve 
l\nıerıkayı tahrik etmek ve daha bü
tük yardımf r temin etmek maks..ı~ 
<l yle fazla re ' t bir nutuk •Ovleml3-
i ·r. 

Finlandada: 
j nailterc hüki'ımeti Finlandaya bir 

nf\ta \ererek: Fin ordu.su eski
de beri Sovyetlere ait olan araziye 
R :iıg 'e burad n çckilmc-dlği tok
d e, Finl ndayı harbin devamı müd 
de:t n('(' muh rip tel&\k.ti edeC'eğıni ve 
h pten sonra da buna g5re vaziyet 
~l ı~ f· • t bu csa a rla~·et ede
Cp oLırsa F nlandanın bu harpteki 
hu .ısi \ :ıZJy tin tanı.yaca mı bildir-

lu-
Londrada Mklm olan kanaate gô-

1' askcrleruun girdikleri Sov-
et o r k rmrl !l çekilmelerine mod 

d arı y ktur. 
tıı ıa dadır ki, iki hafta kad r 

~ el F nland Ticaret N .. zrrı verrlıği 
utu t • F; ılandanm büyük dev-

tl('re k r ı hasmane nlyt'tleri olm:ı.

rj ırıı. ye bu d&\.'lı'tlcrlc mür:ıasebatın 

L i.ıbnanda geçirdığim son günlerdi!', 
doktor Rıza Tevfikle muhtelif 

defalar ıemaslarda bulunmak f1raahnı 
buldum. Onunla uzun uzun, bi.ıyi.ık 
Tuı·k ,aırı 'Icvfık Fıkretten de b'lfı ... 
scttik. On::.. bugtinklı. Türk muhardr· 
lerinı.n. Tevfik Fikrctin sanatına, ,ah
siyetıne, Türk edebiyat tar.ihindcki 
mevkıine, şair ve muhaı rir şahstye
tine mutcallik hüklimlerde tamamiyle 
miitabık bulurunadık1arını söyledım. 
Ve sordum: 
"- Sız:in, çok iyi tanıdığınız bu zat 

hakkındaki kanaatiniz nedir?., 
O bana, agır agır cevap verdi'. 
"Tevf.ı'.k Fik ·et, benim, en iyi dost

larımdan biriyıii Eier Türk edebiyat 
3.leminın sözde munckkitleri onun ,ah 
siyctine te,his koymakta mutabık 
davr:ı.nmıyorlarsa, bunda hiç bir fcv
kalci.delik. yoktur: Çünkü onlar, sade 
bu mc.7.uda dcgıl, bundan çok daha 
ba!'>it meselelerde b'le mutabık kala
yorlar. Bunun ~ebebi de, bir hüküm 
verirken kendilerini muayyen his1er
den kurtaramam1ları, ve dolayı$;yle 
bitaraf olamamalarıdır 

Onlar her münakaşa· neticesinde, bir 
tek noktal nazara sahip, d.tha dağı usu 
sadık kalıyorlar: O noktai naıar ise 
kendilerine ait, yani ı&h!ii ve indi o
landır. 

Bittabi, ben, on dokuz senedir rr.em
lt>ketimden uzak yaşadığım için, ora
daki vukuatı liyikiyle takip edeme
dim. Orada cari olan edebiyat mlinek
kitliiinin, ancak bazı misallerini ve 
bu arada, Fıkretin Turk edebiyat~n
daki mevkii ~bi oldukça bariz birer: 
ş<ıhsıyet yaratmış olan muharrirlerin 
nasıl tenkit edildiğini görebildim. 

Bu arada birisi var ki tanıdr!iım 
insanların en dürüstü olan Tevfik Fık
retin, vatan hislerinden tamam;yte 
mahrum bulunduğunu iddia ediyordu. 
Halbuki, ben, demin de sôylr-diğim 
gibi, Fikreti çok iyi tanırım. Bu iti
barla salahiyetle söylıyebilirim ki, 
.F·kretin J~rik heyecanının en zengin 
membaı, vatani hisleriydi. Onun bu 
tarafını benden daha kuvvetle iıbat 
eden "Sıs., ve "Doksan beşe doğru., 
ı:ibi bir çok eserleri, bır çok kimsele
rin hifızalarında menku~tur. Hdtti, 
bıızat Atati.ırk'un, bu şiirleri ezber 
bildir =liımdur Atotlirk'tin, Fikre
tin ıu nefts mısralarını daima tekrar
lamaktan :r.evk duyduğuna da vakıfım· 

Rıza Tevfik 

(--Yazan: ~ 

! Emile Bouery ı 
i ........ --·-···--······· .. ·-·= 
Milyonla barındrrdığm ecsat nra

sındnn 
Kac ııasiye vardır çıkacak pakıi 

direhjan 

* * * Bir şair.i, şiir ve edebiyatla ali.kası 
olmıyan bakımlardan tahlil et

mek isteyenlere söylenecek fazla sö
züm yoktur. 

Fakat hem kendi kendime, hem de 
onlara şu suali &ormak isterim: 
"- Sair olmak keyfiyetiyle, vatan

perverlik arasında ne münasebet var
dır?., 

1Iiç çekinmeden söyliyebilirim ki, 
vatanperverlikle hiç ati.kası bulunmı
yan bı.r Jo&an, pekil.i, dahi bir •air 
olabilir. 

Yine sorabilirm: Jean Jacques 
Rousseau veya Elisee Reclus gibi in
silnlar, kelimenin tamamen dar ve 
1»ekter ma swda bir r vatanpcrver 
miydiler? 

Yine sorabilirim: Acaba. vatanper-

SITMA NASIL BAŞLAR? 
al b hale gelmest ftln Fın hu- Bu!aoı.ık. ~astaltkların bir c;oğunda 1 c:anlar da bilir, Fakat sıtma hasta-

elınden gelen lıer şeyi ya- oldue:u gıbı, sıtma hastalığının da u- lıgı daima nObetlerie ba!}lamaz ... Onun 
ylcm ti. zunca hır kuluçka de:vri vardır. Sıt- ıçın, sıtmaya tutulmamış olanların 
ın \'aşın~ton Sefir de· mayı getiren bir sivrisinek. sıtm::ı~ız bu hastalığın nasıl başladığını bilme

m tcca,.:u1c Ugr"l.dığmı. - bir insanı sokunca hastalık hemen baş Jeri -vaktinde hastalığı anlayıp kendi
h rhetmediğ n, ve t:nU kı..1 lamaz ... Sivrisıneğın sokmas:ylc has- lerini tedavi ett:rmelerl ıçın- fayda-1 

t rı t kdir olunac:ağın1 ümit talıgın başlama~ı arasında. ekseriya hdır 
Cttı n beyan ctmi~tı. &ekiz gün, on gı.in, orı iki glin vakıt Ki~ıinde, artma hastalığı bir mide 
Razı F :n ga:retelcri de: Fınlandaya &ec;er ... Bazılarında kuluçka devri beıt hastahğı şeklinde başlar, ilkin bir kaç 
1 olan topr k geri alındıktan ve altı cüne Jner. bazılarında da yirmi titreme., 38 39 derecede ateş, ktrık-

l' r n t prak 1-ütilnlüiffi '\'C is- iki güne, yirmi beş gune: kadar sürer ... ltk. baş ağrısı, bel ağrısı, mide üze-
li ilyük devletler tarafmdan g::ı- Onun iç"n sıtmah bir yerden çıktık- rinde şiddetli sancı, kay, lştahsu:lık, 

r n·ı edil ıkten sonra harbe devam tan sonra da insan uzun bir müddet d:l paslı ... Dört beş gün bu hal de
enin ııAna ır kalmıyacağmı yaz-1 kendisıni sıtmadan kurtulmuş sa}a- vam eder sonra ateş geçe:r ... Bir kaç 
la. .. 1 maz,. . &ün sonra sıtma nöbetleri meydana 

Ayni k:ın ttc olan b 7.J Fin siyast Bır de, sıtmanın bu ku1uçk:1 devrı a- çıkar ... 
h iyC'tlerinin tevktr edildiği haber damına göre deiişir. Kendilerine ay- Sivrisineiin getirdiği sıtma pek şid
rılmişti Jı:1ukadcratınt Almanyaya n günde tiltma hastalığı ıuınga edil- detli olursa hastalık, kuluçka devrin
g amış olduğu nnlaşılan 1\.1anner- miş olan iki kiş" de, sıtmarıın meydana den sonra kara hümma hastalığı gibi 

f':·m ve taraftarı rının fngıltercnin çıkmasında günlerce fark olur, •. Sıt- yUksek ateşli olarak meydana çık~r. 
d i şekilde hareket ede<:cğ.i tah- mayı getiren sivrisinek, kinin almış, Sıtma hastalığı hafif olursa, ateş 
edılemczse de, Finlandanrn yıyc- f&kat hastalıiı büsbiıtı.in kayb~l~ı>a- pek hafif olur ve ancak ik:. üç, dört 

t-c maı deler baknnmdan buy k htr rak. Y~lnız ~aY'.flamı, olan bı:ınden gün sürer. Ateı;ten başka biraz yor
r ık ç- nde bulunmrı ıntn \cı ~nn ba5talıe:ı aetırmıf olursa o vakıt, ye- aunluk, dermansızlık, iştahsızlık, gün-

1 z htar ıe tchdldinin, Finlanda- niden ısırdı~.ı kiınsed~ h ıstah~ da~a duz uyku bastırır, gece de aksine uy
d ulh + r tt -ı olanları kuvvetlen- uzun bır muddct kuluçka devr geçı- kusuzluk gelir. 
tlirj ğ muhakkak görUln1ektedır. rir . Bu Uç tiirlu başlangıçtan sonra yine 

Jl ANTEN . Snma hastahi:ının nöbetler~ni. bı .. bir kaç gun geçer, sıtma nöbetleri o 
• ı :zım yurdumuzda sıtmaya tutulmamı1 vakit meydana çıkar. 

verlik telikkisinin, herkesin bu hu
ıu!;taki telikkisinden büsbı.itiın başka 
oldu&unu söylemek cesaret ve dürüıt
lüiünii cösteren hakiki bir 1airin sa
natkarllk kıymetini inkira kalkışmak 
dcıı?ru mudur? 

rinden ancak bir kısmını kurtarabil- b k d k d 
mh:t!r. Cephenin diğer kısımlarında etmesı, bu a ım an en ısı ıcın ia ~e işlerinin·hacmıne göre valı ... 
~ hayli tehlikelidir. Binaen•l•yh A.1-' ler maıyetlerın' dekı· memurlar'' an 

Kaldı ki Fikreti, sanatkir tarafım 
bırakarak, inun olarak ele alsak da, 
ona hayran kalmamamız mümkün de-

bulunan Budlenni ktJ,·ı•etleri ya yer- b d ı · Do h ~ 
t man aşk uman an ı~ı. n ne rıne iht. · b t' d b b ·· ı 

terinde tutunmakta veya mun azaınan doğru uzanmadan e,·ı·ct Kn·ım mese- ıyaç nıs e ın .e u uro arın 
rieat etmketedir. Son gelen haberle!'<' le.ini halletmiye mecburdur. Halbu- l:adı'olarını takvıye edecekler 

fıldir. Fikret, ahlii.ki prensiplerine 
mutaassıbane sadakati bakımından, 
miistesna bir insandı. O, bir çok kim
selere kolaylıkla boyun ei:diren ha
yat zevklerini, serveti istihkar etti, 
Ve buna rağmen de, bütün hareki tın
da sevimli, ve samimi olmak bassa
larmı kaybetmedi. 

göre, Azak df'nlı.ine dotru uzanan ki Kırnn karadan '\"e denl:ıden mü- dir.,, 
Alman kuvvetleri imha edlhnlstır. da!ası kolay bir yarnnadadır. Kara 
Perekop'a ilerliyerek Kırnnın Sovyet kuvvetleri anC'ak Perekop berzahm
topraklariyle alftka '\"e irtibatını ke~- dan geçerek Kırıma girebilirler. Hal· 

JJfilli korunma kanununda 

mpk ic;ln v5:ki olan teşebbüs de akim buki bu berzah çok dan1ır '\'e iyi tah
kalmışhr. kim edilmiştir. Denfzde:ı de yardun 

yapılacak tadilat 

* * * 
Cenupta iki taraf kuvv~tlerl ..hôlA görebilecek olan müdafiler burada 

Dinyeper deltasında bulunan Ke\son Alman kU'\'\"etlerini UZU'l müddı;ıot dur 
civannda harbebnektedirler. durmıya muvaffak olabiJırler. Kırnna 

La Fontaine'in dediği gibi, açık ko-
nuşmak llzımsa, Fikretin iki 

kusuru vardı: 

Binaenaleyh cenijp cephesinin yal- paraşütle asker !ndtrmPk: kol:ı.y de
nrz Kief etrafındaki k&Smı yarılmış ğildir. Bunun tc;in, Giri!te oldu~u ai
ve burada Almanlar Poltava'ya doğ- bi. evveJA Almanların ı-.ava U!>tilnlü
ru uzannuya muvaffak olmu.şlardır. ğünü temin etmeleri şarttır. Halbuki 

Birincisi, o, klisik tipte bir insani-· Fakat burada da Almanlar Sovyet bugün h~lA bu üstünlUğünü temine 
yetçi idi. Cemiyetin akışını, çekildiği ordusunun şiddetli mukavemeti, hat- muvaffak oıamamıştır. Saniyen Kı
inziva kalesinin içinden ve tamamen t5. mukabil taarruzlariyle karşılaş· rımda kil11iyetli Sovyet kuvveti var
§ahsi bir zaviyeden tahlil etti: mışlardır. Binaenaleyh uğradıit bil- dır. ParaşüUe inecek Alman kuvvct-

Mesel.i o kendisinde bulunmryan yük zayiata rağmen Budienni ordusu leri burada si\ratle ve kolaylıkla im-
be~eri zaafların, başkalarında olmasını bozulmamJŞ, parçalanmamıştır, Yalnı:ı ha edilebilir, Bu müşkül&ta binaen
asla mazur görmezdi: Kendisi bir de- mukavemC't dejil, mukabil taarruz dir ki, Almanlar K11'ımı bir taraftan 
fa kumar oynamamış, bir damla ~çki kabiliyetini dahi kaybetmemiştir. deniz tarikiyle işgal için Bulgar sa-
içmemiş, hiç yalan söylememiş oldu- Almanlar cenup cephesindeki bu hillerinde ha:ıırlıklar yapmışlardır. 
ı;.u için, bunları yapanlan affetrrez- ı · k d •tti ek 1 .. 2aferler nı nereye a ar gu rec - Bu da gösteriyor ki, Kırnnın işga i 
di. Hatti.. çocukluk arkadaşı Ek.tem terdir? İtalyan gazetelerine göre, Al- uıun bir zamana müt.evakkıfta". Kı-
Beye -Namık Kemal zade- icki iç- · d' hed ı· H k mantarın sım ı e ı :ır ov ve run fp:al edtlmedik~ i!'>e, Alman or-
tiğinden dolayı, ağır bir de şiir yaz· 'd F k t K ı ı edil Rostov ur. a a rrmı şga - dularmm Azak denizinin ve don hav-
mıştı. medikçe Almanların daha ilerilere za~anın ötelerine geçmeleri tehlikeli-

Halbuki bu hareketi doiru deiildi. gitmeleri ihtimali pek &7.dtt', Çünkü dir. 
Bunu kendisine de söyledim. Çünkü Kırım ysrnnada.~ını arkada bırakıp i· 
bir insanın fazJa mazbut yaşaması, lerliyen bir ordu blıyük tehlikeye 
ona bir çok büyük adamlar tarafından maruzdur. Kırnn hayli ıeniş bir sa
yapıhın bir hareketi taklit etmiş bir hadır. 'Burada kuvvetli SOvyet hava 
kimseyi, hele bir dostu hırpalamak 
hakkını vermez. Kaldı ki, içki içmek, 
bugün hemen bütün dünyaya yayılmı1 
bir tabii zevk mesabesini almıştır. 

Fikret ,maalesef, ferdin ahlikmt, 
daima bu insafsız ölçüyle tahlil edi
yordu. Halbuki o çok iyi biliyordu 
ki, içtimai ahlak, bir takım alçakça 
miınaıebetler üzerine mücsıeatl, Nite
kim Molier de, insanların ahlikmın, 
ık' ayrı bakımdan mütalea olunması 
luzumunu isbat etmişti: 

Bunlardan birisi ferdi, diieri fçti
maiydi, 

Fikret böyle yapmadıiı için, ken
disini, müsamahası, şefkati olmıyan bir 
peygamber. haline getirdi ve biraz da 
bu yüzden, bir çok di.ıtmanlar kazan
dı, 

Bir çok dostlarını da bu yUıden lı::ay
betti~ini ıöyliyeblllrm. Onun ö!UmU
ne belki en fazla aflamıı blr dost 
sallhiyetiyle, kendisinde e-ördüiüm 
kusurlar bunlardan ibaretti, 

Ona bunliirdan baıke kuıurlar izafe 
edecekleri, müfteri .. ymayı da bir va
zife blllrlm Hele, ölilmilnden yirmi 
aene sonra, ırtık bi•&at kapatamıya
c.aiı bazı atıı:Jarın onun sıcak vaUtn
perverliiinden tüpheltnmelerini, in-
1oo.fs1zhklann en acısı aa1arım. 

Fikretin ,air tarafına relince, o. 
Abdülhak Himlt cibi dlhl bir air 
değildi. 'Fakat stil temizliii balı::Jmm
dan, onun kib1na varmış başka blr 
Türk şair: de yoktur. 

* * * Onun .ilhamını ekseriya içtimai a
onun diğer kusuru da, herkesin daletsiz1iklerden alan Lirisme'i ı;ae, 

kusurlarını, bili tereddüt ve a- fevkalide mües!lirdi. 
çıkça yüzlerine karşı söylemesiydi: ı lşte, bence, Fikret budur!,, 

l//flll ................ I ................ ~ 

Merkez~ Alman kuvvetlerinin si
per kazmakla meşgul oldu.,, haber 
veriliyor. Şimalde '\"e merkezde so
ğuklar başlamıştır. Almanlar burada 
müdafaada kalnnya karar vermiş a:i
bidirler. Görünüıe eöre, yapacakları 
mevzii tahkimat ile kışı burada ge
çirmiye c:alıttacaklardrr. Buradaki har 
bin geçen harpteki me~hur Verdun 
harbine dönmesi ihtimali ~oktur. 

Lentnaratta harp bütün ıiddetiyle 
devam ediyor. Fakat Almanların tay 
yıre hücumları a~Imııtır ve son bir 
hafta içinde hiçbir ileri hareketi kay
dedememişlerdir, 

Hülilsa şark cephesindo, büyük Al· 
man zaferine rağmen henüt kati ne
tice ufukta görünmemiştir. 

Kumaşını Saklıyan Bir 
Muhtekir 

Jz-fllit, 24 (TAN) - Meıbur manifaturacı 
Ala,ehirli S•fırıade SUlermın mevcut kumaı 
lannı &atmadıtından ihtiklr &Uçuyla yakala· 
aarall adllJ'tpC vtrilmiıtir. 

Milli Konınma Kanununun bazı rnad 
deleri, ihtiyaca ve zamanın hususı
yetlerıne cöre tadil veya tef&ir ed:le .. 
cektir Bu hususta alikad:ırların flkit 
ve mÜtaleaları ıorulmuı ve tetkiklere 
başlanılmıştır. İstanbul un bazı bu5u
~iyetlenne &öre kanunun her içaba 
nazaran tatbikatının tesrii ile :hti.kir 
i,Ierinin d~ha çabuk neticelendirilmes.J 
bu tadili.ta lüzum göstcrmiıtir_ Bu hu· 
suıta ticaret ve u.nayi erbabmın da 
mütaJealan sorulacaktır. 

Sehrimiz iaşe mtidi.ırlüiü teşkili:tı .. 
nın kadroliiU geniıletilecektir, Mü.raka .. 
be tetkilitı da iaşe mı.i.dıiriüğüne me-r 
t.ut kalacaiı lçin iaşe kadrosuna da
ha beş altı memur alınacaktır. Bu gu .. 
retle i~terin daha verimli olmaıına ve 
her meselenin acele tnhkik ve netıce• 
lendirUmesine imkin hasıl olacaktır. 

JJfe.?bahada konrol 
Fiyat mürakabe komisyonunun ka

r.ariyle bugünden itibaren mezb3.hada 
bir kontrolör bulunacaktır. Canlı hay 
van satıştan ile toptan satışlar btı Eu
retle kontrol edilecek vo günü CÜ• 
r.iınc raporu mürakabe şefliiine veri ... 
Jecektir Kadıköyde yedi mağaıad.ı ih
tikir yapıldıiı tesbit ediJmiştir. Bun~ 
Jarın evrakı adliyeye verilmek üzere
dir Kadıköyde Kanarya mafazası 
nu.İr:ara sakladrl:1ndan1 Koço çorap 
!akladığından. Sötütıü çesmede Petro 
çoraba fazla fiiat aldıfından, Kadıköy 
de Fesci kırtasiye maiazası kalem u .. 
cunu pahalıya snttıimdan haklarında.. 
zabıt tutulmuştur. 

Kumaş vaziyeti 
Paltoluk ve pardöslilülı: kumaşların 

piyasada azaldığı nazın dikkati cet .. 
b~tmelrtedir. Kuma çılar bunu kaıket 
imalitınrn artbrılmıı oldufuna atfe
diyorlar, Şapka lthalitr, çok azaldı'1 
jçin Anadolu fazla mikdarda kasket 
çekmeye başla.mıştrr. Ka!iket 73t:an
lır, bu ite yarıyac.ak her türlü ku
mı1lerı toplamışlardır, Bu yüzden 
b;sket fiyatları da yüzde altmış art
mıŞtır. 

Yarın Akşam : SARK Sineması 
GUnlardan •• H•ftalardanberı bUtUn latanbulun 

heyecanla bekledJOI BUyUk GUn Geldl. 

Bütün ,ehlr halkını n aeb ırMzlıklı 

bekledlğl ve H•hr•• unutulmıya. 
cak olan &an'a t ve ••k Süoer filmi 

SON 
}; AYRILIŞ 
~ Emaalılz fi iminin ilk lrae.t ıerefine 

ı~ Gala Müsameresi 
BAŞ RO LLE RD E : 

MARiAN NE HOPPE - HANS SÖNKER 
Gala müsameresi için biletler evvelden alınabilir 

Tel: 40380 , ________________________ , 
, ...................................... , 

BU AKŞAl\f: SAAT 9 da 

L A L E 
SİNEM'.ASI 

Güzelli~! bir efıane, seıl eplz bir na6me otan 

DOROTHY LAM O UR 
Kudreti teref deatanları hazırhyan 

Bing Grossby'nin Yarattığı 

SiNG APUR 
YO LU 

Hırlkaı1yle yeni sezona ba,lıyor. DiKKAT : 
Çok az kalan numaralı yerlerden istifade edlnl:r. 

Telefon : 43595 .. 

~NUMAAALI ODA ı Bu Akşam İ P E K ' te Türk~e Sözlü SARAY SiNEMASININ' 
ilk güzel fllml, Emıılılz bir dıkor kız.andı. BUtDn lst•nbul halkı; 

YAZAN: €.d9.cır JY..allc:ıce Deniz Kahramanları 
, Joh.,ny rnc-ktubu raf kovdu ve on 

k ıc.:a m ddetle clerı kw.sma k.ı
tu ılrru lı.Oc:,.csin1e ileri gP i 

' rudu. Ma ney C'vleniyordu ha., '\:~u
l. dr bet beniz yoktu. Gôzler1 kara 
b "ı:ı c;ukurhn·n rokmüıt•u. Titreyen 
b r 11~ b r bardağa ıu doldurdu. Ve 

rd lı doğuya b kan demir parmak 
• h pencere hız ına kaldıi·arak, çt•t-
1' lll' n ı;eiiyJe: ''Sana bol bol s ;ı
~ 1 r J\larncy!,. dedi, Barrl.agı on 

oıı ı adar ç• \·e rafa b aktı. 

il 

\rtık o giı u 1 rt t ı apı ha 
ncnın c;ıle gunu d , kc dı ı>crb t 
gUnt idi li pi h.ıru.•dl", gl"ı-ek .ori· 
dorda, g~rck avluda, i tcdı~i gibı ge
zıp dolaşabl1ırdl, tmtlyazl· ldı, Buıı
C'a zamandır kul gına boş f;ozler fı
sıldam olan ött•ki ll""thpusların kıs
kanç bekıi!ar·yıc lt:ıkip edik·n bir 
iıntiyazlı. 

Korldr,run bir uc·unda dururken 
kopının bır t ne ı klıt dıyc ardına 
kndAr çarpıldı. Alla saldırmıı bir sürU 
tazı gıbı mahpu un birine yapış n on 

İk gün sonra Johnny GrAy'yi p:ı- on bcs g rdiyan scndc>leye sendeleye 
la p dı mildUrün odasınn götur- i('crl devrildiler. 1\1:. hpu. ktip<?k gibi 
ti ıt . \ludur· hnvlıyor, hnykırıyordu. Kun rı;ıovan i-

.. Gray s:ına mH;d1..'! Smı l-ıemt>n <:indeydi. YUzu, ne in n yilzilne ne 
cst ıır ık nak çın şımdi errı r de bilintn hayvanların birıne benzı-

•e di., dedı. yordu, Vahş! harcl·etıerlc:s. eline g~en 
T' nny beımı eğdi. g rdiyanı kavrayıp sarsıyordu. 
T kkilr ederim efcncHm',, dedi, Bu grup tişe kakışa, bağrrn çağıra 

') u bır &ardıyan kılaAuzladı. Ban- guç bclA hüc:reyc doğru su~ iıklendi. 
~ ı gotUrrluler. Orada c;rrc;ı;ı- Yanıbae;ınd ı .i. hüt re!C' rlcn bırJndC'n 

dı. Bır battanıyeye sarı~ k, birisı "Bu Fcnner y;ıhu! Ga.ı diy:ı.nın 

t l ufak bı .. odaya konuldu. birlnf patakladı. ama on•ı bugün mu-
r ia g vm ş nldulu ~·ıvı1 dunyuhk h.ıkeme edt'm ltr!,, d di 

1 orada hnz1ı ulrlu. Ace- Johnnv· 1'Bu ı Pnne 13u on iki se-
n 1 v ıe hUr-- n ye m lı, U <>lan ad m değil ıni'> •. 

r ~ e ''v ..-orrlu 

ıetrı.Ka .No. 5 

T m ' Y ııt ön ikJ lr: bl · 
yor İşin içınd<!tı dokuz ~nl''.\'I~ kur
dfp habrr '\'C'rd. Bugün yarın muh • 
ltE'me yok, hikın1 an .ık bir hafta 
ısnnra buruya gele"l'k, O zarrınna ka
dar beklemeli ... drdi. 

Johnny vakayı hntırl:ıdı "Gaddar 
gArdiyanın biri dur>Jp FC"nnere sebep
sız olar:ık fena bir darbe vurmuş 
aklı ba Inrlnn fırlnyan Fcnrıer de, gnr
diynna darbeyi iade etını lı. G<.ırd.iya .. 
ııı kovınu,.;lardı. Fennerln muhakeme .. 
sinde, ya gardiyanla ortak, veya gar
dıyanın dostu oldu u için Leı;:e. 

Fenncr'ın aleyhinde 5:1.hadct etmiş, 

herifin tepcs !'le bır Uı: sene dara yık
riırtmı.~tı. 

Johnny h;ıpisanl'de ge<-lrrli~i bu son 
~rce esnasmd~ rahat hır uyku uyuyA
:nadı. ·"-kh Marnf'y'dcyd,, Dönekliği 
:tin kttı mf'~uı tuttuğu yoktu. Ona 

Vazife - Aşk • arkadaşlık • Kahramanlık filmi -
Muazzam ve Müthiş Sahneler 

Ayrıca: MATBUAT U. Müdürlüğü MEl\ILEKET 
' JURNALİ No: 2 I 

,,------------------------·~ TU RA N Sinema - Tiyatrosunda lu Atıam 
TiY ATRO .. SiNEMA .. 
Sanatkar NAŞİT ve 

TAVŞAN PALAZ Kome.di 

VARYETE 
Arkadaşları 

3 Perde 
Bilyük Varyete numaraları sinemada iki büyük Film : 

1 .. AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
2-ÖROMCEK ADAM - VV ARTEN HOLL 

karşı Ofkclenmlyor kin de duymu .. : Her Akşam: Sinema 19,15 te başlar, Sinema ve Tiyatroya bir biletle 
:voniu. Ri1tabi acrınım! Kv.ı tc:tn en '-m girilir. Her gün gündüzleri ilden ıtibaren devamlı matineler. 
ınuvnf!k '\ e en iyi tl'lAkk ettigi ne 
v rsa o şeyi y pmakta Pcter Khne 
b ba ıf tiyle haklı fdı. 1htıyare ız 
ınan kıı:1m1n i fi b.ıll m.-rut olmnr: 

dıye ~undiiz dn fine dfl Grıt" akl k~
r:ı'"1 <ı::rçlJ•or, ge ·cley n d~ .. aou ge

v el 1 

Üniversite Rektörlüğünden: 
\T harıcr diller okulu ikm!ıl imtihanları 2.10.941 perşembe günü ~aat 

9 dn b.t 1 ) 1 7 10.P-l 1 s 1ı ızün l bite>C't".kt ,. imtih:ın giinii \"(' vt"rini öt:!-

Arkası keıllmeden her gün 

EGLENCE KADINI 
Şen, N eı'ell ve Eftlencell fllmlnde 

TYRONE 
PO W ER 

VE 
L i N D A 
DAR NE LL'i 

Görmek Uzere ılnemayı mutıaıara ediyorlar, Slnemı MUdürlyetl, 
fevkallde rağbet kartıaında bu ftlml 

BİR HAFTA DAHA GÖSTERMEGE KARAR 

bu 

I
,,_ ......... VERMİŞTİR __ ...... _, 
,~ ................................... 1' 

YARİN MATİNELERDEN İTİBAREN 

T A K S I M SiNEMASINDA 
Senenin ilk Macera Süper Filmi olan 

ÖLÜM G EMİSİ 
Mtraklı ıer9Uıe,t: filmini gi:lrmlye tıazırl•nını:r. BAŞ ROLLERDE 

DiCK ARLEN ANDY YİVİNE 
Kol"9anlar ... Deniz M uharebelerl .· Modern ealrler Eıirler 

ilaveten. • • • BÜYÜK BiR SÜRPRiZ .. . ..... , _______ _ 



TÜRKİYE KIZILAY 
C EM I YE'TI U. MıERKEZINDEN: 

LCistik Levha Münakasası 
Cemiyetimiz Gaz maske Fabrika.51 ihtiyacı i.çin yaptrrtlacak 

(150,000) adet !Astık levha veya top halinde lAstik kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 - 30.000 den 8.$ağı olmamak Ozere yapılacak teklifler kabul 
edilir. 

2 - Bu levhaların imali için iktiza edecek ham kauçuk bedeli 
mukabilinde Cemiyetimizce verilecektir. 

3 - İhale Birinci Teşrin ayınm 20 inci Pazartesi günü Ankıı:rada 
yapılacaktır. 

4 - Teklif veren Müesseseler numunelerini 15 Birinci Teşrinde 
teslim edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Cemlyetimlz İstanbul Deposundan ve Ankara
da Umumt -P..terkezimizden bedelsiz olarak alınır 

6 - Muhammen bedel bir le\,.ha için bir liradır Muvakkat te
~inat mektubu teicllt edecekleri mikdar üzerinden·% 7,5 hesablle
dtr. 

~-----------------·---' Bursa Naha Müdürlüğünden : 
1 - Eltsiltmeye konan iş: (Bursa - Yalova hudut yolunun ı+aoo-

56 + 700) kilometreleri arasındaki boı:uk şosenin sandoviç sisteminde in
ş~ı, kapalı zart usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke~it bedeli (555033) 
lira (59) kuruştur, 

2 - Eksiltmesi 10.10,941 cuma günü saat on birde Bursa Vilayeti 
Daılml Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait hUlAıııai keşif, silsile! fiyat cetveli, malzeme ocakları 
grafiği, fennt ve hususi, kapalı zarf usuliyle eksiltme, bayındırlık işleri 
,artnameleriyle mail şartname ve mukavele projesi Nafia Dairesinde ıö
rülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (26451 lira 34 kuruş) muvakkat te
minat vermeleri, üçüncü maddede YB7Jlı evrakı kabul ve imza etmeleri 
bu inşaatı yapabileceklerine dair ihale gününden en az beş gün evveİ 
Bursa \~ilAyetine müracaat ederek alacakları ehUyet vesikası, Ticaret O
dasına kayıtlı bulunduğuna dair 941 yılı vesikası ile birlikte teklif mek
tuplarını 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde hazırlayıp 10,10.{Ml 
Cuma gUnü saat ona kadar V.iliyet Daim! Encümenine makbuz mukabi
Unde vermeleri ilAn olunur. 

Postada vukubulacak gecikmeler kabul edllınez. (8156) 

füksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
1941 - 1942 ders senesi talebe kayıt muamelesi 1 EylCllden itibaren 

30 EylOle kadar sabahları yaptlacatır. 
Fazla ta!slllt için mektep idareıdne müracaat edilmesi, (7502) ,. YÜKSEK MÜHENDiS MEKTEBi ve TEKNiK OKULU 

Glrlı denemeleri yardımcıaı -
Cözülmüs Geometri Problemleri 

Fi. 125 Krş, 

Y. M. M. ve Tek, Ok, glrlı denemelerlnde aorulmuı ve 
bazı mUhlm problemlerin hallerf 

İstiyenlerin sarih adresleriyle: Posta kutu 2322 İstanbul 
(Geometri Prob.) adresine 135 Krş, göndermeleri 

Ayrıca satış yerleri : 
H A Ş E T (Beyollu). Serglyadi.! (Tünel başı). 

i KBAL KiTABEVi ( A nka~_ca ddeal latanb ul) 
__ , 

Ankarada Harp Okulu Komutanhğından 
1 - Askeri liselere askerl ııtretmen yetiştirilmek Ozere iki Tabl!ye 

Oç Fizik:, dört Kimya, altı Riyaziye, bir Fransızca, iki İngilizce, iki Al~ 
manca olmak üzere ceman 20 talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebelerden lisan öğretmeni yetiştirilecekler Ankara Dil, 
Tarih ve Coğrafya FakOlte!'.ine ve diğerleri Jstanbul Fakültelerinde Harp 
Okulu talebesi olarak yeUıeceklerdir. 

3 - Kabul ,.rtta rı: ~ 
A - Harp Okulu kayıt VC! kıbul sartlarmı aynen haiz olmak, 
B - İsteklilerin branşlarına göre yabancı dil ve fen bilgileri iyi 

derecede olınak. 
4 - İsteklilerden .eçllmek suretiyle alınacak talebeler Fakültelerin 

l»l/942 tedrlsatma iştirak edeceklerdir. 
5 - Kayıt ve kabul müddeti 1 Teşrinievvel 941 de sona erecektir. 

Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilmez 
8 - İsteklilerin evrak ve vesaiki ile Anka~ada Harp Okulu Komu-

tanlığına derhal milracaatıan. (1047) (8269) 

i LAN 

ÇADIR ALI NACAK 
Krzday Cemiyeti Umumi Merkezinden 

Tek direkli ve çttt direkli tteser yüz adet çadcr alınacaktır. Talip
lerin kısmı kılım ve her kıımıdan 'elliden aşağı olmamak üzere teklili 
kabul edilir. Teslim müddetleri ve fiyatlannı ve mallarmm evsafı
nı bir rııektupla 18 Blrlociteırin 1941 tarihine kadar Ankara'da U
mum1 Merkezimize bildirmeleri " . 

, 
T. H. K. Genel Merkez Başkanhaından 

Depo Y aptırllacak 
Etimesgut Hava meydanmda yaptırılacak deponun ek~iltme!llne ihale 

f(ilnü talip çıkmadıtmdan keşif bedeli 8531 lira 58 kuruşa çıkarılarak 
kapah zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme. 6fl0/941 
pazartesi günü saat 15 de T. H. K, Genelmerkez bina!tında yapılacaktır 
Bu Jşe ait veııalk 25 kuruş mukabilinde T. H. K. Genelmerkezinden ve 
!stanbul T. H, K, şubesi baıkan!ığından verilir. 

istekliler, ihale günü !laat 1( e kadar kapalı zarflarmı komisyona 
vermelidirler, (8299) 

Askeri Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden 
Eczacı mektebinin reni taUmatnamesi mucibince eczacı talebesinin 

hasta.hanelerde staj görmelerine lüzum görüldüğünden mezun bulunan 
bilUmum askeri eczacı okurlarının acele mektebe iltihak etmeleri ilAn o-
lunur ( 8507) 

(üksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
GiriJ müsabaka imtihanları şu tarihlerde yapılacaktır. 

1 - Teırlnlevvel Çarpmba gU nU 
Saat dokuzda Cebir ve Trigonometri 
Saat on dörtte Jeometri 

2 TeırJnlevvel 1941 Perıembe gUnQ 
Saat dokuzda Fizik 

.. on dörtte Kimya 
3 Teırlnlevve ı 1941 Cuma gll na 

Saat dok\ızda ecnebi dil 
Vaktinde imtihan yerinde hazır bulunmıyan, kayrt karnesfn1 yanın

da bulundurmıyan talebe imtihanl3:ra kabul edilmez. İmtihanlar yazılı
dır. Yazı tçin ancak kopya k.alemı, yahut mavi mUrekkepU kalem kul-
lanılmaıııına müsaade edilir. (8228) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
ı. - Mühendis kısmı &'iri$ imtihanı 3 Teırinievvel 941 Cuma ıünü ,.._ 

pılacaktır, ~o. Eyi~ •.kıa~~ .~adar m ilracaat edip kaYlt olunanların Kar
neleriyle bırl.kte ımtihan gunu ıaat 9 da Okulda bulunmalan, 

Dühul imtihanında riayet edilmesi istenilen eıaıları havi talimatname 
Okulda ilin edilmektedir. İmtihan rününden evvel dikkatle okunması. 

2 - Fen memurluiu kısmı giı;i1 ~mtihanı, Mühendis kıımı imtihanı 
neticelerinln Binı tarihinden en az ilı; &ün sonra yapılacak ve cünü ay
nca ilin edilecektir, 

3 - Okulun her ıubcılodo tedrisata 13 Tcsrinievnl 
baılanacaktır 

941 l&n1ımde 
(8538} 

TAN 

,.-------------------------------, BU AKŞAM M A K S İ M 
PEK BOYOK SORPRIZLERLE 

SALONU 
AÇILIYOR 

Tepebaşı Bahçesinin Güzide SAZ Heyeti .••• •• • • , 
Bayanlar: Süzan Güven -Nevzat. Semiha - Birsen. Süeda. Güzin . Saniye. /lı8an 

BiR MEHTAP GECESi 40 Kişilik BÜYÜK REVÜ 
Yazan: Ziya Şakir • Beste: Şefik Gürmeriç • Rejisör: S. Atilla 1 

lşbu Gala Gecesinde Yer Temini için Telefonla masalarmııı temin edebilirsiniz. (Telefon : 42633) 

IJO(U!?ll nuoAS!WO)I owıouııos 

!!°?!IJ!WV WIZOAöl ınquoısı 
ı ,. ŞiRKETİ HAYRIYEDEN: ~ 

1 
Bugünden itibaren mekteplerin açılması münase- ı 

betiyle Hali hazır tarifeye yapılan ilave seferleri gös
terir cetvellerin iskelelerle Vapurlara asıldığını sa-

.l:.Jeherıne bır kuru~ tıyaı tarımın ~

dilen on iki milyon beş yüz bin adet 

1 
alüminyum çadır düğmeSi müteahhit 
nam ve he!abma alınacaktır Pazar
lıkla ekslltmesi 2/10/941 Perşembe 
~ünü saat 15 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliil satın alma komsiyonunda 
yapılacaktll'. İlk teminatı 7~00 liradır. 
Nümune ve şartnamesi komtsyc:inda 
görillilr. İsteklilerin be!ll saatte ko
misyona gelmeleri. (280) (8355) -Kamyon ve motosiklet- yedek par-
çaları satın alınacaktır Pazarlıkla 
eksiltmesi 29/9 1 941 Pazartesi günü 
saat 14,30 da Tophanede Lv Amir
lit;'i saf!n alma komisyonunda· yapıla
caktır. Listeleri komisyt"nda görülilr. 
Taliplerin yüzde on beş teminatlariy
le belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(261 - 8388) -2050 adet bir numara, l 025 adet iki 
numara ve 1025 adet üç numara 
demir soba alınacaktır. Pazarlıkla 
ek~lltmesi 30-9-941 Sah günü saat 
14,30 da Tophanede İst. Lv, Amirli
ği sabn alma komisyonunda yapıla

caktll', Talipler ihaleden bir gOn ev
vel verecekleri sobalarm numunele
rinden birer adedini koml~yona tetı
recekler ve işbu nOmunelerden be
ğenilmek suretiyle pazarlığı yapıla
caktır. Takarrür edecek fiyat Uı:l!rln
den yüzde yedi buçuk teminat ahnl:'
caktır. (262-8435) -15 ton san sabunlu kö~ele alma-
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28-9-941 
Cuma gOnil saat 15 te Tophanede 
fst. Lv. Amirliti satm alma komis
yonunda yapılacaktır. Beher kilO.u
na 390 kuru$ fiat tahmin edilmi!J;tir. 
Taliplerin teklif edecekleri mikdar 11-
zerlnden kanunt kat't temfnatlariyle 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(263-8438) -Demiri ciheti askeriyeden verilmek 
Uzere muhtelif boyda kundura çivisi 
ve nalça yaptırılacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 28/9/941 Cuma günU saat 
15,30 da Tophanede Lv, Amirliği sa
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedl!U 11,184 Hra 95 kuruş 
ilk teminatı 838 lira 87 kuruştur. Ta
liplerin belli vakitte komisyona gel-
meleri. (285 - 8497) -Kilo 

25,000 Patlıcan 
20,000 Kırmızı domates 

2,500 Deml!t maydanoz. 
Yukarıda · yazılı ile: kalem sebze pa

ıarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 26/ 
9/941 Cuma l{ÜnÜ saat 14,30 da Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 6043 lira 75 kuruş, katt 
teminatı 906 lira 56 kur.:.ıştur. Ş<trtna
mesi komiı:ıyonda görülür. isteklilerin 
belli vakitte komiı:ıyona gelmeleri. 

(267 - 84)9) 

Adapazarı Demir ve Tahta 
Fabrikaları Türk Anonim 

Şirketinden : 
Makine inşaat şubesinde çalıştırd

mak üzere birinci smtf otuz teıtviye
ci, on tornacı, on dökmeci, bir firezeci 
ve iki modelclye ihtiyaç vardır. Talip 
olanlarm şartlan öğrenmek:: üzeri! A
dapazannda fabrika müdüriyetine 
müracaat etmeleri, 

- Dr. IHSAN SAMI -

T 1 FO AŞ 1S1 
Tifo ve paratlfo ha.stalıklanna 
tuhılmamak için t~trt kat'1, mu
afiyeti pek emin taze a:sıdır. Her 
f"CıanPde bulunur. Kutumı 45 

' $ kuruştur , 

Edirne Sulh Hukuk M ahkemeıln· 
d en: Edirnr hazine avukatı Cevdet 
Öner tarafından t~t:ınbul Fatih Ter -
cüman Yusuf mahallesi h.'lehmet ağa 
!toka~ında 85 numarada mukim ve 
müseccel l!!lkl gümrük memurlarm -
dan AH oğlu Halim Türkmen aleyhi
ne açılan maaşmdan fazla ald1ğı 33 
lira 65 kuru$ alacak davasından do
layı M. aleyh namma çıkarılan dave
tiyenin tebliğ mazbata!"itnın altma 
tebliğ memuru tarafmdan yazılan 
meşrubatta M. aleyhin göı-terflen ad
reste bu namda kim!re olmadıtından 
bahhıı:le bilA tebliğ iade kllmmı., ve 
bu ruretle fk.amet#!rıhı me(hul kaldı
ğından ilAnen U-b1igat ifası için mu
hakeme 6-10-941 günü ~aat 9 za tA.
lik k::ılınml$ olduğunda!l M. alryh 
Halim Türkmenin yevmi me7.kô.rda 
bizzat mahkemede hazır bulunmeıı11 
veya bir vekil göndermesi icin teb
ligat makamına kaim olmak Ozere 
keyfiyet iltı.n olunur. 

' yın Yolculara ilan olunur. , 

Güzel Sanatlar 

Kabul 

Akademisi 

lmtihanlan 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 

1 - Kayıt VI! kabul muamell!si 29.9.941 akşamı kapanacaktır. 
2 - Akadl!mfnin muhtelif §Ubelerlne a:irecek talebelerin kabul un

tihanları aşağıda gösterilen tarihlerde yapılacakttt. Namzetlerin imtihana 
girerken yanlarında bulunduracaıtları tersim malzl!ml!si için JUbe idare 
memurluklarına simdiden müracaat ederek lüzum1u mıılılmatr almaları 
icap eder, (83'18lı. 

Mlmart ıubeıt 

Te:ıyln •t ıu bele rt 

Reılm ve heykel 
ıubel e rl 

( T Qrkçe l<ompozlsyo" 
( Resim 
( Riyaziye 
( T Ur'<çe komooı.lıvon 

( M.eılrY 
( 
( Realm 

4/10/941 cumartesi 
7/10/941 Salı 
8/10/941 Çarşa:nb• 
3/10/941 Cuma 
V!0/941 cuma 

9/10/941 Per~embe 

9 
14 
14 
9 

14 

9 

Akçadağ Köy Enstitüsü Müdürlüğünden 
Cinsi Mlkdarı 

azamı asgari 
Beherinin fiyatı 

Lira kurul 
Tutan 
L, K, 

Teminat 
L, K. 

A<ker postalı (700) (550) 9 50 8650 498 75 
1 - Yukarda cinsi, mikdan tutan ve teminatı yaztlı bulun:an azamt 

(700), asgarl (550) çift asker postalı kapalı zarf usu tiyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Münakasa 30-9-941 Salı gfinü saat 15 te Malatya Maaril 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - lı:ıtekliler 2490 numarah kanunun hükümlerine göre getirtilme
si icap eden belgelerle birlikte yukardak:i mektuplarım en geç ~aat 
14 e kadar ~laarlf mildürlUğilndeki alım satım komisyonuna vermeleri 
IAzmıdll'. 

4 - Bu alan satıma ait şartnameler İstanbul maarlt müdürlilğün-
de görülebilir. (8422) 

Devlet Deniz Yolları fıletme idaresi ilanları 

İst•nbul Şehir hatları için ""rllmlı olan 1940 - 1941 senesine 
mahsw talebe hüviyet varakaları 1 Birinciteşrin 941 tarihinden iti
baren tebdil edilmlye ba:şlanacaiı ve geçen sene yerilmiş olan taleb~ 
hüviyet varekalarınm da 10 Birinciteşrln 941 den sonra hükmU kal-

mı:racıtı llAn olunur. (8Sl8) 
_____________________ , 
Gümrükler Muhafaza Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan 
7/l. Teşrin/941 Salı günü saat 11 de 600 lira muhammen bedelle 60 

adet kaptan yazlık elbisesi müteahhit nam ve hesabına ppzarhkla alına

caktır. llk teminatı 45 liradır. Şartname ve numunesi her gün komis
yonda görülebilir. isteklilerin belli ·gün ve ~aatinde Galatada Mumha-
ne caddesindeki 54 numaralı dairl!ye gelmeleri. (8365} 

Deniz Lc\'azım Satınalma Komisyonu İlanları 

10 paket pirinç agaca vida havşa 
25" " """ 
20" il"" u 

8 .. " " "" " 
10 .. ,, " " " 
25 metre bakır çubuk 8 mim 
20 • " " " 10 " 
35 " " " 12 " 
35 Kilo " çivi 3 S/m 
15 " " .. 5 

baş 6 S/m 
" 5 il 

il 4 " 
.. 8 

• 

boy 6 
.. 5 

" 4 
.. 8 
" . 

m:m .. 
" .. .. 

45 adet Karaalaç 150- 400 x 35 -45 x 10 -14 gayet temiz olacak 
8 " Ihlamur 350 -400 x 35 - 45 X 10- 14 " " " 

12 " Çıralı çam kütük 800 x 35 X 30 budak~ız "" " 
25 " Dişbudak ~50 - 400 }( 35 -45 x 12 gayet temiz olacak 
3 " Meşe 12 ~f. X 25 x 22 Düı:~ün ve tt-m!z omurgahk olacak 
4 " 10 M. x 20 x 20 gayet düıgi.in ve temiz olaca"' 

10 Gürgen 10 l\f. x 25 X 25 " " 
40 Fabrika tahtası 400 x 25 Y 2.5 
30 Çıralı fabrika 400 x 28 < 3 
25 " KontrpUk 200 x 120 Sim X 5 m/rr 
10 Roda Katranh gırıdln haladt 1 burgata 

700 Kilo Tuz ruhu 
Yukanda yazılı 22 kalem muhtelit malz~enin 26/9/94! Cuma gu

nü saat 11 de Ka~mıasada bulunan Deniz Levazım Satın alma komis
yonunda pazarlığı· yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve sa'ltt<' mezkılr 
komisyona milracaaUan i13n olunur. • (8461) -1 - İhtiyacmır.: olan 154,79 ml!tre mik3:bt gürıen, meşe, çırah çam, 
dı!J:budak, kestane, Karaağaç köknarın 29,9.941 Pazartesi gönü saat 15 de 
Kasunpa$ada bulunan Deniz Levazım satınalma koml!iyonunda pazarlığı 
yapılacakbr. 

2 - Şartnamesi her gün i$ saati dahilinde mezkör koml!lyondan be
delsiz almabilir. Me~kôr keresteler ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir, 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hrtl!dii!i vHaikle ve teklif ede
cekleri fiyatların yüzde on beş katı teminatları ile birlikte belJi giln VI! 

saatte adı geçen komisyona müracaatları ilO.n olunur. (8460) -10 adet tam tak1m gaz !Ambası 
4 adet e:emici feneri 

2500 kilo yataklık kuru ot 
Yukarıda cins ve miktarları yaz ılı üç kalem eşya 29 EylOl 941 pa

zartesi günU saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Kasmıpaşada bulunan komisyonda ha-

zır bulunmalan. (8539) 

lstanbul Deniz Komutanbğından: 
Deniz Gedikli orta okulu ~çlıı her ild müsabaka imtihanına s iren o

kurların lı:abul 1.iateleri celmiıtlr, Altkad.ar okurların acele latanbul De
rı!z Komutanlıflııa milracaaUan. (8468) t 

Usta .başı Aranıyor " \ 
akarlı havlu mıkinelerlnde Us- ı 

tab"fllrk yapab ilecek bir Usta
başı aranıyor. 

Beyo~lu Parmakkapı Telgraf --------------------------------

- Sokak No. t - 1S ••' 

Sahip •e Mqriyat mUdllrO Emin 
UZMAN, Gazetedlilı •• NqrlJ"8t 

T. L. S. TAN matbaw 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığından 
Fakillteye alınacak bunlu talebenin yazılı imtihanlıın 15 ve 18 İlk

teırin 1941 günlerinde yapılacaktır. 
Ayda kırk lira harçlık alarak talebe olınak lstı yenlerln n ihayet Bi

rlncl teşrlnin 11 c6 pazartesi alqamma kadar F akillle1"' ı.. • ....ı..ı ıım ı.. nl· 
ınaları IAzımdır, (8803) (8329) 

25 • 9 • 941 

Ankara M. M. V. Satın Alma 

Komisyonundan~ 
Aşaf1da muhtasar vaStllan yazılı elektrojen grubu satm almaeakltr. 

Bu hususta görü~l!k ve fl!nn1 ıartn amest bilAhare tekemmül ettirilmek 
üzere alAkadar !irmalann 10 Birinci teşrin 941 gününe kadar Ankarada 
M, M. V. Harbiye Dairl!Sl riya!letine mUracaatla.n. 

A - Tanınmış bir fabrikanın m amO.JAtı olma!lı ve yeni b)llunması, 
B - Dört tekerlekli, yaylı ve safttte 45 Km. süratle yürüyüşe mü!lait 
C - Bir adet 65 volt 60 amper ve 3,9 kilovat takatli ve diğer dört 

qdedi 120 volt 150 amper ve 18 kilovat takatli dinamolu ve tevzi tablolu. 
1' - 4 - 6 silindirli 4 zamanlı benzin veya Dizel motörlU grup alı

nacaktır. 
E - Grubun üzeri ve yanları saç evli ve yanları çalışırken yukarı 

kaldırılabilir ve mail c:atı halinde şekildi! kapalı olacaktır. 
F - Her grubun bir komple yedek tekerlelf, 4 tonluk krikosu, di

namo ve molör için yedekleri ve lüzumlu avadanlık VI! takan.lan ola
caktır. 

G - Grup Mkl renkte bir kat astar ve iki kat yağlı boya ile boyalı 
olacaktır. 

H - Takımlar ve yedekler münasip bir sandığa yerleştiril.mit ola-
caktır, (8546) 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 27875 lira oian 27 kalem Ankara hastarıaneıi ma

deni eıya ve mobilya&ı 10.10,941 Ctına eünü saat 15.30 da kapalı sarf 
usuliyle Ankarada idare binaımda ıab.n alınacaktır. 

B u iıe ı:rmek isteyenlerin 2090,53 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini ayni cün aaat 14.30 a kadar 
komisyon reisliiine vermeleri llı:ım dır. 

Sartnameler 139 kuruoa Ankara v e Haydarpqa ve,pıelerinde aatılm.ak:-
tadlt' (8562) 

Belediye Sular idaresinden: 
Aşal:ıda yazılı beş nevi malzeme kapalı zarfia ve karşıl1u·tnti.A Pös .. 

t.Prilen tarihlerde ayrı ayn eksiltmeye konmuştur, 
1 - Kızıl ve san madenden dök Cilecek sayaç aksa~ 

13.10.941 pazartesi saat onda 
2 - Satın almacak yuvarlak, altı köşe. ve boru $eklinde san ~buk 

lar ile demir crvata ve somun 
13.10.941 pazarlC!Si saat 11 de 

3 - Yumuşak madendm dökülecek kapMdar 
14.10,941 sair saat 10 da 

4 - İm.11 olunacak kauçuk k? ... •lr l"m"ltAları ne disk ve Ôiston lAJ .... 
tikleri. 
14,10,941 sair saat 11 de 

5 - !m81 olunacak emaye sayaç kadranlar 
15,10.941 Çarşamba saat 10 da 

Eksiltmeleri gösterilen tarihlerde Taksimdeki İdare llttkerl bina
smda yapılacaktır. Şartname almak ve nümuneleri tetkik etmek l!'itiyen
Ier her (Ün mesai saati içinde İdare Merkezinde Lf'vaı:ım servisine mü-
racaat ~ebilirler. (8551) - -----
Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

29-9-941 Pazartes; cünti saat 14,30 da Pazarlıkla ihale edileceii 20 
ve 22-9-941 tarihlerinde neırcdilen 1000 - 1500 metre mik.ibı ceviz tom
ruğu ili.n1 hükümsüzdür. (8459) 

Belediye Sular idaresinden: 
1 - İdaremizin KAğrthanl!dek:i {izininde bulunan saçtan mamtll 100 

kadar boş klorür dö şo fıçısı açık art hTma ile satılacaktır. 
2 - Arttırma 6/10/941 pazartesi günü saat (10) da Taksimde SIMl

servilerdeki idare merkezinde yapılacaktır. 
3 - Fıçıları görmek istiyenler KAğrthanedeki 

edebilirler. 
tlziniml:ıe 

(8552) 

Karar Hülasascdl ı 

müracaat 

941 Ccza/1082 Milli Koruma kamınuna muhalefetten suçtu Nunıos
maniye Vezirhan caddesl No, 69 bakkal ticaretiyle meşeul İbrahim oğlu 
Kudretull.ıh hakkında İstanbul A!li1e 2.ci ceza mahkemes.inde cereyan eden 

mahkemesi neticesinde suçlunun fiili sabit olduiundan Milli Korama 
kanununun 31 ve 59 maddeleri mucibince 25 lira para cezası Bd~esine 
ve yedi gün müldetle dükk&nının kapauhnuına ve hüküm kat'ileştiii.nden 
ücreti suçluya ait olmak üzere Urar hiillsasırun Tan cazetesind« neşre
dilmesine 19-8-941 tarihJıade karat verildi. (8531) 

Tıp Fakültesi Dekanhğından: 
Fakültemizin "Cerrahi İç, Kulak - Boğa! - Burun, Deri, Firengl, 

Göz, Üroloji hasta1ıkları klinikleri asistan1ıklariyle Fakültemize bağlı Diş 
Tababeti mektebinde asi!'tanhk münhal olduğundan tarihi flA.ndan itiba
ren talip olanların yirnıi gün zarfm da Fakültemiz Dekanlığına müraca-
at etmeleri bildiritlr, (8529) 

1 Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 Orman, VetPriner ve Zlraat Fakültelerine bu yıl kabul fflilecek tale

belerin seçim imtihanları tı::tanbulda Sultanahmette Yüksek İkbsat ve Ti
caret mektebi konferanı. salonunda ve Ankarada Yük«~k Ziraat Enstitü
sünde aıı:ağıda yazılı gün • e saatlerde yapılacağından namzet talebenin 
imtihan komisyonuna müracaatıan. ( 6859 - 8377) 

Oerı G O n _ Sa~ 

Fizik 
Ttirkçt 
Kimya 
Biyoloj'. 
Cebir 
Yabancı dtl 

Ordu icra Me111urlufundan: 

8,10,941 
6,10,941 
7,10,941 
7.10.941 
8,10,941 
9,10.941 

Açık arttırma ile paraye çevrilecek canJ ' 
menkulı.ın ne olduj'\ı: 

Fındık bahçeaının 16 hlaaede S hhaeai 
(layri menkuHin bulundutu mevki. mahalle 

ai, aokat., numarası: 
C•vu1lu kl$7iınün Gllccli. -.e.•kilade 40 dö

nüm fındık bahced 
Takdir olunan kıymet: Borçlu hleaeel elll 

liradır. 
Arttırmanın y&l) ı lacafı :rer, aUn, aaaL: 

9.10.141 per,emba sü.nU. •••t ıo da icra dai· 
realnde 

l - ı,bıı cayri menkulün arttırma tert· 
rı ameai ll.9.941 ıarihınden itibaıen 9 4 ı/ı 4 1 
numara ile Ordu icra daıreaiıun muayyen nu• 
maraıında htrkcain corebilmcai için açıktır. 
J.llnda yaıılı olanlardan feı:la mahlmat almak 
iets1enler itbu .. ruu.mc:re ve 941 /99 do•ya 
numaraei.yle memuri.yetimiıe milrac••t eta:ı.c· 
licllr. 

l -- Arturmaya l1tirek lçio yukarıda )la&ıh 
kıymetin yUıdc 1 ,S rıbbetinde pey a kçeai \-&· 

1• milli bir bankarun teminat mektubu tevdi 
edllecektir. (124) 

ı - 1Potek ıahibi alaeekhlarla diler ala· 
ca klılarla ve ittifak haJıı:kı aahiplerinln c ayri 
menkul therindekı haklarını huaueiyle (alı: ,. 
maaıırife dair olan iddialarını iıbu Uln cari· 
binden itibaren yirmi cün iı;inde evrakı mıl•· 
blteleriyle birlikte memuriyetimiJ:a b ildirme· 
l ıı: rl iıı:abeder. Aksi takdirde hakları ıapu eitilı 
ile olmedıkca aatıı bedelinin pa:rlaımaaıntfan 
hariç kalır. 

4 - Gönerilen ~nde arttırma'& ı,cirak 
edea • rttırma ıartnameıinl oku.mu t ve bun· 
ları umamcn kabul ctmlı ad ve ıtibıı.r olu· 
nurllr. 

Pazartesi 
" 

Salı 
n 

Çarşamba 

Perşembe 

9 - il 
14,30 - 17 

9 - il 
' 4,30 - ıı 

9 - il 
9 - 12 

OSANLI BANKASI 
t LAN 

"A1LE SA NDIGJ,, PiYANGOSU: 
"Alle Sandll:i., Pi1anıoıunun 15 ayJOl 1941 

tar ihinde icra edileceti bildirilmiı olan ketide· 
ıinin, 5 ilkteıriı:ı. 1!l4ı tarihine müıadiJ C.uma 
stı.ntıne talik cdilditi illa olunur, 

KAYIP: Hayderpap liıeainden Sl 41 YJhndı 
almıı olduium l7Jı 1111ılı olc:unluk diploma• 
rN aa71 ettun. Yenisini alacatımdan bükmU 
ltalmadılı ilin olunur. 

Bisall Jılebmet ŞO.luil Unlll 

KAY IP: lıtanbul Marke• l!tomut&.rılııfından 
929 Knellnde eldılım aalterlik terhis ıeıltere• 
ınl kaybettim 7e nııinl alıcatımdan eıkiaınirı 
bilkmll yoktur. Sehremini AkcUn alnemaaında 
makinUt 12ı dolumhı Ali Rua otlu. Mahmut 
Nedim Karımanofhı. 

KAYIP: SQmerbank BeJ'kOI' deri•• kundu• 
ra fabrikası anemurin ve ifı;i.ler kooperatifin· 
den almıı oldutum hiaıe ttbdıı.nımı l'&J'İ et • 
tim bu defa yeni•ini cıkaracafımdan eılı:itınln 
hQkmQ )'Oktur. Kundura febrlkas..ı elektrik ıı
,i 124 2 numaralı Şevk.l Pekcan 

KAY IP: 1atanbul toförlu cemiy•tinden al• 
dılım 197 nur.1ar& ben.in karneaini k aybettim 
,.enleiftl alac•iımdan ceklainin hOJı:mQ. yoktur. 
2JJJ numaralı otomobil aabibi TeodOT. 

S - T ayin edilen s amanda sa1rl. menkul 
ile defa batırıldıktan aonra en çok arttıran& 
ihale edilir. Arttırma bedell muha::nmıı:n ltı1· Yeni Neşriyat : 
metin yll.ıde :yetmlt be•ini bulma.ı ••:Y• aatıı 
iateyenh, alecalırıe rUçhani olan :!iler alacak· 
mit alacalılıtarırun mecrnuundan fazlaya çık· 
mıııa en çok arttıranın t•ehhildO baki kal· 
hl ı r bulunup t a o ca7ri menkul lla umln edil 
m ak Oıere a rttrrma 10 uncu ,.Un a7ni aa•tta 
J'&pıl ııcak a rttırmada bedeli aatıt ineyeıdn &• 
tacafıııa rUcbanl olan. diler a lıcalılıların o 
cayri menkulle temin edilmtı elaca klar mec· 
muundan faıl&J'& çıkmııaa e ıı. çok antn•ın.a 
ihale: edilir. B6:rle bir bedel elde edUmt:•N 
ihale yapılımaı •e aatıı bedeli dOıer. 

1 - Gayri menkulün. lhale olundufu itim! 
M derhal ••J'& • erilen ıınilblet içinde p&ra..)'t 
,-ern.eııe ihal• k e rırı feehotunarak kendlain· 
de.n evvel en ,.oıı:u:k teklUte bulunan kimse 
ın:etınlı olduiu bedelle almafa ra.ııı olursa o
na, rısı olma1: veya arttıran bulunmazı& he· 
men 10 aOn mOddetle arttınrıa11 çıkarılır. 

AiLEDE COCUK TERBJYESI - Gızl 
Terbiye EnnitilaU PedaıoH muallimi Dr. Pik• 
ret Kanat tara(ından 1a11lmıı ıetlUld "e ııh· 
lill bir eaerdir. Anlı:ereda neıredilmlıtlr. 

• KO PUX:L&R - Şıir thabıdır. J, Hilmi 
Soylı:ut tarafınduı )'aıılımt ve latarıbulda nea-
redilmiıdr. • 

t LIC OG•BTJJI - Heftabt ISfretmeo •• 
e jltmen sacetealdir. Maarif VetlletJ t&Tafrrı-
dan neıredUir 19 uneu aayıs..ı çıltmııtır. 

• B ltL BDI Y BLER DEROISI - Anlı:arada 
BaledJyelcr Ban.lta11 tarefındao çıkanlır 72nci 
ea1ıa ı 11e,Tedilrn lıtlr. 

Jlı.ln.d arttırma 20.10.Sl 41 pıızıırteıi .ıllnO en 
cok arttıran& ihal• edilir. iki lhel• ara eındeki Yukarıda c&aterilen parça seyri menkul 
fark va seçe n ,rünler için -;:; S dan heal\p • · t.10.141 t arihinde O rdu icra memurlatu eda• 
dilerek a1 rıca hllkme ha cet \aJmalı aHıft RM • ttnda lıbu llln •• ı6ıtsrllen arttıTma li&f'L • 
mur i.Jctlml.a:cc &lıcıdın tıhıU ohınut. X. ( l S:S) 1 namesi 4aircalndı ııtdacalı Uln olunur. 

r 


