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Sulhe Yanaşmıyor, Koalisyon 
fletler de Harbe Hazırlanıyordu 
te ntiıteya'kkızdır, ı Graç'a mektuplar yazıyor, Zorlukları 

le Rus Prenslerine gidermek için, elinden gelen her ıeyi 
İhtilalle~.as La- yapıyor. Lü,yen'dcn cevap ahyo:-. Ve 

Jim dcğişı~ ~YdP- Lüsyen, on yıl süren b ir darıtnhktnn 
uzahlr olmı armı sonra, kendisini lmparntorun eınrlne 

. C r yet bu fıkir alet limadc kılıy,..r. Fakat kendisini kar-
11: de, ~ •kctlerinın ba, bu- dcşlcrinc muhtaç görmek, Napolconun 
nızde ha celecegini ı;oyl gururuna d?kunuyor. Bu ihtiyacını 
uğu için, ecnebilerden bir türlü izh .. r etmek istemiyor, Bu 
ve sami Rus sefennd~ ıtıbarla, emrini' girmıye talip olan k .. r-
1 Ti.ırk f ve med.ği Al deşine, yine ı.naııı vasıtasiyle, gayet 
ındadır rda olduğu gl soğuk bir cevap yazdırıyor, 

• ya başlıyor. Al Dığer kıırdeıtınc de bizzat 811 aa-
ınların !Amerikaları, deni· ve tırları yazıy.->r: 
radeniz)~vkılerı olmadığı "- Vaziyetim hakkmdaki malOma-

k 'i}orkulacak bir ta tınız tam:ımıyle yanlıştır, Bcnım, 

el
anc.al 'bu f~kirlcrlnde silah altınc\ıı tam bir milyon adamım, 
erı e ~ lnıyor, o, Alm h:rm hazinelerimde de 200 milyon nnkdlm 

Karadenı • romantik bir &alc- var. Buna rafmen, sizi bana yardmı ,_ 
:ı hasımla klcrıni duşunmUyor. desiniz diye dcğll, fakat bcsle~p ye
ıtmiyecelg ve prenslerine gayet tiştirdiğim bir cvllt gıbi yanıma a
iUıassa ~ nslerini tutmakla işi Jabillriml., 
ido m~hr .ıediyor. "Alman mil- İmparator, bu mektubunu, anasına 

1f geçinemez, birleşip da okuyor. Kadıncağız, bu mektuba 
. asımları13 topraklarından kovsa- muhatap olnn oğluna , bir başka mck
letmcler .sonra yine birbirleri- tup yazarak, Napoleonun yarattığı 
e kuvvet anların müteşekkil bir kırgınlıiı hılfiflctmlyc çabalıyor. Lui
erin Kar mcsi için en aıtatı ya- yi Parise d:ıvct cdlyor ve ona, gön-
derebil zamana ihtiyaç var- !ünü almak icln: 
ıni e iht "- 1mpaı;ı(or, bana güzel ulirleıi-
f ybir h ıanlardaki milli duygu~ nizi vermeyi unuttu. Fakat ben on la

l 
1 

. ~ gafil bulunuyor ve n kendisinden iıterim, ve size bun
ncdı.kç.e, daki ihtilafı buti.ın mil- dan sonraki mektubumda bcndo yap-
den ıstü :>rdu. tığı tesirleri anlatırım!., Dıyor. 
~ildir. azan makils bir istika- imparator !ae 11klndlr. O, hldiaatın, 
alde, Sa itckim vaktiyle N:ıpo- sadece . siyası olanlarl,ylc allkalanı
~1 kurm~ •mına milletleri zalim- yor. Mür.a 

1 
il~, Karo11n in haince ha-: 

ie görd\ııı ayald<:12dırdı ise §İm- ~~ket cttık.er;nden . ~aberdardır. Bu 
e bir ıı:r ona karııı ayaklanmak ıtı.barla, kendı kcndıaınc dalına ıu su-

~\fılletlcr Napolcona kar alı tekrarlıyor: 
•a! ı:e ~~cnıılcıi Napoleon'a kar: "- N~ yapayım da, MUranm kıta-
. ıstıkla ar edebiliyorlar lannı elımdc tutaymı?,, 
::ak 1av 1 arada en fazl~ sulha ~arotinc, ok§ayıcı bir mektup götı-
,t etme haldo 1813 senesinde denyor, ve: 

<Arkası var> ile dahtakım kabul edilemez 
ar saka k suretiyle aulhü rcd
d Türhuki koalisyon yapmıı o- Berat Gecesi 
~üna her yanda harbe hazıtla-

. lltere hem Prusya, hem İstanbul Miıftülüğünden: Ey!Ulün 7 
ır. Ing bır ittifak aktcdiyor, Çar inci Pazar f,ünü Şaban ayının on be
·• Dost tdımmı temin edebilmek şine miısadif olmakla önümüzdeki 
•ttiğim ıyadan vazgeçiyor. Prus- cumartesi günJ akşamı (pazar gecesi) 
kimiz Almanlan kıyama kışkır- Lcylei Berat olduğu ilan olunur. 
işürec cya Rusya ile bir müta-
ıesi b r. Saksonya ve B:ıvye- 1 
ar müt1ru Krakovi'ye kadar ge-

.ekctler 
italiıaytf ~asında 
ıesu11 ı\ıuna heyecanla bakı.,or 
Ç omi; "' ı1 )'ardım odcbllccr.jini 
akkın l-lapoleonun etrafına p
llgünkt adamlar toplamıya karar 

7.30 
7. 33 
7.45 
B.00 
8 30 

RADYO · 
BUGÜNKÜ PROGRAM 
Procram 
M üzik (pl) 
Haberler 
Mliıık (pi) 
Evin aaati 

19.00 Konusmı 
1!1.15 Caz orkestraaı 
l 9 ao Haberler 
U.45 Konuıma 
ı9.55 Milzik (pi) 

ıu müt taraftan ihanete uirıyan ı:z.30 
ıs ed k kardeşlerine olan ihti- :i·!~ 
.ünd .. l . o. nlar Napaleona, %e- u.oo 

" tl ni 18.3 o borçla: erı arzctmcscler bıle, 

o 
Procram 
Kemence 
Haberler 
Turküler 
MGzik ( pl) 

70. ı 5 Rndyo ı::aze 
20,45 Koırnalar 
21.00 Ziraat talı: 
21 .10 TürkGler 
21.30 Konu;ma 
2ı ,45 Orkestra 

, buluııni •c_:ir!er yal ıa oo 
' , bu umıtle, Londraya ve 18•30 

o 
Proıtrım 
Fısıl aaıtı 

22. SO Haberler 
22.45 Dans mUziği 
2Z.5$ Kapantı 

( CE ~ELEN HABERLER 
l9c de Uçler 

·pferansına 
sacmek istiyor 
" ti 

rec "k 
2 (A •• '"I an 
:renilesbit 
-9 d 

Heyeti 
Edildi 

ıi~ı') (A.A.) - Basler Nnck-
s zctcsinpı Londra muhabiri 

rlar;ı verdlfi bir haberde Çini~ 
barındaki diplomasi mUmcssUleri 
dcrJ:. Moskovadaki uçler konfe
rıl,d rak arzusunu izhar ctti-
0 l.i e' tedır 
te k , daha 

0

başka taarl'U7lartı 
t~hn2J ya mntuf bir devletler 
iır . .,sinin Çınln iştiraki olmaym
sfi ~ kalac ğı, Cinliler tarafından 
~ır Ydıldı •ini soylUyor ve diyor 
n g• 

t ~ mla b~aber devletler bu 
:" ~lnra iştirak eder gorünmO
. • Evve'l:'ı konferans Rusyayn 
: e vcrılnıc i işini tesri edecek-

'yen Vaşingtonda Japonya ile 
Amcrıka arnsında muzakcre

'\r yan ettiği bir sırnd:ı Çınin 
~ nsa i t.raki Tokyoda gnyri mu 
L.ır tesir uyandmıcakhr . ., 

usyaya gidecek heyet 
ngton, 3 (A.A.) - Sovyetler 

- e malzeme scvkiyatı mescle
t -neşgul olmnk üzere Moskova

'ecek ve orada Lord Beaver-
l 'un rlyasetlndekl İngiliz he-

le birlikte çalışacak olan beş 
~ Amerikan heyetine Hnrrhnan'

t't edeceğin! bildirmiştir. 
hevctlnln dığ(!l" aııası, 

ve iare işleri icra bUrosundan 
1 Burns, ordu ve hava kuvvet

ılen General Brett. sabık deniz 
at d::ıiresi şefi Amiral Stancllcy 

.t h 15t servisi direktör muavini 
r, Heyete, 9 teknisyen de re!a
dc-cc ,tir, 

~Iiz Denizaltı Gemileri 
Akdenizde Faaliyette 
nrtrn, 3 (A,A.) - Amirnllik da
~ Akdeni.ı:de bir İngiliz dcnizaıtı-

b!r dil man kafilesine muvaf
Ul' t arnız ettiğini blldlrmek
Knfıle, Bingaziye doğru yol 

Jcta idi. Kafileye refakat eden lkl 
nl b. brılmıştır. 

.c- r c 'hcttcn S cllyanm şi ttnll gar 
z ınd dil manın iki iaşe gemi
:!,.ı rruz ed lml~ir. Bu iki geml
nu n n battığı zanncr!lmektedir. 
• açığınrb da f nglllz 

tcba 
n gem terine taar-

Japonyada 
İktısadi 

Seferberlik 
-o--

Konoye 
Nutuk 

Mühim Bir 
Söyledi 

Tokyo, 3 (A,A.) - HilkOmet ve 
harp cndustrileri mümeslllerlnin iş
tirnkıyle :toplanan bir konferansta bir 
nutuk söyliycıı başvekil Prens Kono
ye, ezcümle dcmiştır ki: 

"Japonya, tarihin en vahim buh
ranı karşısında bulunmaktadır Bu 
buhranı yenmek için ycg!'ıne care, 
milletin bUttin ekonomik kudretini se
ferber etmektır. Bu kon!crıınsın he
defi, Japonyamn ekonomik kaynakla
nnı, miımkün olnn en yüksek merte
beye çıkartmak suretiyle inkişaf et
tirmektir . ., 

~~~~-o-~~~-

Hırvatistan da Neşredilen 
Bazı Vesikalar 

Zağrep, 3 (A.A.) - "D. N. B.": 
Hırvat gazctcJcri, Zağrepte>kl Ame
rikan baş konsolosluğu kap:ıtıldıj;rı 
uıman ele geçen yeni vesiknlan neş
rediyorlar, Bu vesllcalar yalnız Bel
grattaki Amerikan elçisinin Yugoslav 
siyasetini Mıhver aleyhine sevketmek 
icin yaptığı tesirleri ve Zağreptcki 
Amerikan baskonsolosunun caniyane 
faaliyetini değil ayni zamanda Ame
rikan başkonsolosunun Yugoslav ko
mUnlst pnrtlslyle münasebette oldu
ğunu da göstermektcdır. 

Hitler - Mussolini :Mülakatı 
Etrafında Tahminler 

Moskova, 3 (A.A.) Moskova 
radyosu Stokholm'dan alınan şu ha
beri vermektedir: 

1Mussolini ile yaptığı m!llAkatta 
Hfilcr. Llbyaya daha lazl:ı itolyan 
kıtnlan gönderilmesin!, Yugoslavya 
ve Yunnnistnndnki garnizonların art
tırılmasını ve Frans:ıdıı işgal nltmda 
bulunan topraklardaki polis vnz'ilcsi
nin ifasma müzaheret roilmesini is
temiştir. Buna mukabil Hitler, baska 
yerlere gönderilecek İtalyanların ye
rine Nazi muhafız kıta.lan ikamesini 
teklif etmiştir." 

İrlandada Tahkimat 
Nevyork 3 (A.A.) - Press As~o

~jted gazetcsınin Belfast'tan habeı 
aldığına göre şimali İrlanlla tahkim1-
tında çalı~mak Üzere yeniden 1 ~P 
Amerikan frncısi Belfast'a ıctmiııtlr. 
!)~~~dada ıimdi 9511 Ame:i-

i-21 • t<1 r~lrctm,.ı.ttr'1 

TAN 4 - 9 - 941 

Otobüs 
Seferleri Tahdit 
Edilecek 

r·----.................... ._ ....................... ._ ... " .... ---, Münakalat 
Vekili Tayyare 
İle Gitti 

Taksiler Hakkındaki 
Şikayetler de Tetkik 
Edilmiye Başlandı 

·Makine Yedek 
Parç :ıları Dalı ilde 

Yapılacak ' ı 
! 

Vali, Tayyareye Bir 
Telgraf Çekti ve 
Cevabım Aldı 

Zafer 
Zafer 

Bayramı 

Abidesi 
ve 

Yazan: Naci Sadullalı 

Bir kaç gnn evvel, Hacca gıa~r: 

Süm~r Bank umum mi.idil- Sümer Bank fahrikaJarı için i birer mümin heyecaniyle, - ev· 
\felce de yaı:dıi:ım gibi - Türlı: fatı'K · 
lillnin mihrabı sayılan "Zafcrtepl' 
nin Türk ddıkanlılarının kani:vle yo 
ğurulmuş topraklarına ,yüz sürdük. 

Benzin taaurufunu temin maksa rü Bilrhan Zihni SanOfl An• yedek parçalar getirtmek güç- i MUnakalit Vl'kill Cevdet Kerim İn-
karaya dönmiiştür. Umum le,şıniştir. ihtiyaç oldukça bu ! ccdayı dün ı;abah Ankaraya giden ycl-dlyle alınan tedbırlere ilivcten tren, 

tramvay ve vapur işllycn mmtakalar
da otobüs seferlerinin tahdidi için 
tetkikler yapılmaktadır. Bu mıntı>ka
lara tren ve vapur seferleri bittik
ten sonra otohüslerin iıılemesine mil
saadc edilccekur. 

j müdürün bir arkadaşımıza cu tayyaresi ile şehrimizden ayrılmıs-
y edck parralar yerli olarak i- v k'l y ' Jk" l d V verdiği malümata göre, Sii - :ı ur. e ı eşı oy stasyonun s t- Bu arada, b!r noktaya dokunroad.11 

geçemiycceğım: mal edilecektir. Brı hıısıısta a- k~l t k' d ti t f d mer Bank fabrikalarının aza- " e er anı ve os an ara ın an u-
Jfıkadarlarla tamamen muta • ğurlanmıştır. "Zafer bayramı", "30 Ağustoe zafer 

bayramı., deyip duruyoruz. mi faaliyetle iş hacmini ge • Vekilin Ankaraya gidcceiini geç 
nişlctmesi için icap eden di· bık kalınmıştır. Yiinlii, panrnk haber alan Vali Lutfl Kııdar, Yc!iil-
rcktiflcr verilmi!;itir. Yerli ateş lu mensucat ve bilhassa ba • köye gittiği zaman tayyaresinin hP--

Halbuki, "30 Atuıtor;,, bir zafer bay 
ramı deiil, en bilyük Türk zafedcrı 
nin, yani en büyük Türk ba7t"amları
nın başladığı tarihtir. 

Diğer taraftan taksilerin yakın me
safelere müıtcrj taıımamakta o!duk
ları goriılmekte ve bu huıusta bir ı;ok 
ıikbetlcr yapılmaktadır. Villyet, btı 
husuııta hall>.ın karıılaıtıfı mliıklil
leri ônleyici tedbirler almata !:arar 
vcrmiıtir. 

tuğlası yapan iki fabrikanın ma istihsalatmın arttırılması valanmış bulunduğunu , ve o ecınada 
fazla istı'hsalde bulunmaları da 1 Bolu üzcrhıdeıı geçmekte olduğunu için icap eden biitün tedbirler i öğrenmiş, bunun üzer:ne Vekile a-
temin edilmiştir, alınmıştır. ! şağıdaki, telgrafı telsizle göndcrmi&-\. ........ __________________________ J tir: 

Bunun içindir ki "Zafertepcsl,, nı!e
k'. Abide~, her sene, her ay, her hafta 
hatta her gün, ayni heyecanla ziyarttt 
koşmamız cok tabiidir. POLiSTE: BELEDİYE MUFE'M'İSLERt -

Belediye müfcttlılcrlnin vazife ve aa
lihlyctlcrinl gösteren bir tallmatnaıne 
hazırlanmıatıl', Bu tallmatnnmeye cö
re, belediye milfcttiıleri beheıuahal , 
yliksck okul mezunu olacaklardır, El
yevm bclcdtyede vazife gören mlifct
tiılcrin bu va:ı:ifede en az Uç Yıllık 
bir müddeti ıkmal etmiı olmalan ll
zımdır, Şimdiden sonra tayin oluM
caklar da ıki sene staj göreceklerdır, 

Bir Doktor Akıl 
Hastanesine 
Gönderildi 

Tıbbı adli milesse!lest tarafmdan 
Bakırköy akıl hutahanesine gönde· 
rilmeslne lüzum görQlen "K .... " is
minde bir doktor dün hastahaneye 
nakledlllrken üzerine buhran retmiş: 

FRANCALA SATIŞLARI - Fıım· 
hırdan rapnr\a francala alanlar y(iı:dr 
60 nlsbetlndc azalmııtır, Fırını.:ıbı 
kalan francnlalarını serbest olarak sa
tacaklardır. 

--~~~-o-~----~ 

Üniversitede 
Derslere 31 Birinci 
T eırinde Başlanacak 
Univerııite profesörler meclisi, ted

risata 31 bırinci teşrin cuma günü 
ba5lanmasma karar vermiştir. 22 ey
luldo başlıyacak ikmal imtihanları 19 
birinci teşrin: kadar bitmiş olaca\: ve 
bir hafta ııonra neticeler talebeye bil
dirilecektir. Edebiyat fakültesin.in bi
rinci disiplin imtihanlarına girecekler 
ikmal imtihanları başlamadan ön.:e 
tezlerini üç nüsha olarak dekaıılıfra 
vermiş olacaklardır. Hukuk ve İktisat 
fakültelerinln eleme imtihanlarında ~o 
rulacak derıler 1 '1 cylul çarşamba gü
nıi kura ile tesbit edilecektir. 

Yaz devresinde lise devlet olgun
luk imtihanlarında muvaffak olanlar 
üniversıtcnin muhtelif fakültelerine 
müracaatc d,.vam etmektedirler. Mii• 
racaatler 29 bidnci teorine kadar h-

- Sizin beni tutmaya hakkınız 
yoktur. Ben müddeiumumiliğe gidip 
şikayet edeceğim demiı ve adliyeye 
koşmuıstur. Hasta mUddelumumtlikte 
teskin edilmlf, mü!Ayim bir ~urette 

polis mildilrlUğ{lne, oradan da can 
kurtaran otomobili ile Bakırkö7 a
kd hastahanesine ~nderilmt....ıır. 

BİR İNEÔİN CAMBAZLIÖI 
Şişli, Abidei hürriyet caddesinde süt
çülük yapan Mehmede alt bir inek 
tramvaydan ürkmUw ve cAdde üzerin
de bulunan Rngıba aft kulUbenln üs
tüne atlamı$hr. Urken ve blr türlO 
aşağı lnd!rilemlyen hayvan kulObenin 
damından Jtfalye ve•atti ne indiril
miştir, 

OTOMOBlL ALTINDA - Dün Al-
tınbakkıılda bir apartıman kapıcısının 
10 yaşındaki kızı, yukardan gelen bir 
taksinin önünden kacamamış ve al
tında kalara'k yaralanmıetır. Yaralı, 
biraz sonra ölmüştür. 

YANGIN - Be7lerbeylnde Bilrha
nlye mahalleııinde 17 numaralı Hüse
ylnln evinden dün saat 18 de bir 
yangın çıkmış, ev kamllen yanmıştır. 

bul edilecekti~ Rektör Cemil Bilse! de leyli mecc.ıni talebe alınacalı:tır, 
muracaat erten talebenin üniversiteye Fakat bu seno kız talebe öiretmen o
kabulünü yakında kendilerine bildir'!- kulunun y:ılm~ edcıbiyat, mateınatilt, 
eektir. RelCtôr haftanın muayyen ııün- füik - kimy:l ,ubeleri ile yabancı dil
lerinde kabul edeceği yeni üniversite- ler mektebinin üç ziimreslne kabul e
lilerc ün.ivC!,;İte ailesine dahil oldulr- dilecektir, Rrıtek talebe y{lltııek /(g • 
tan sonra takip edecekleri yolu bil- retmen ,okulunun her t\lbeılne n Y•
direcek, tnvsiyc·lcrdc bulunacaktır, ı bancı diller mektcbiniıı btltliıı kollart-

Yüksek öğr~tmen okuluna bu sene 1 na alınablleceklcırdir. 

Alman Tebliği 
IB:ıst:ırat• 1 ınclıle) 

Gomel'deki taarruz 
Stokholm 3 (A. A.) - Lemn

gradın ihatasına sürntlc devnm 
eden Alınan kuvvetleri söylen -
diğine göre, Leningrad'ın 25 ki
lometre cenubu şarkisinde kain 
Krasnoye - Şelo'ya kadar öncü
ler göndermişlerdir. 

Alman kuvvetleri, Luga'dan 
hareketle Leningrad'ın 50 A:Uo -
metre cenubunda bir noktaya 
kadar gelmişlerdir. Söylendiği -
ne göre, Moskova - Gomel yolu 
boyunda yapılan bir mukabil ta 
arruz neticesinde Alman kuvvet
leri cephenin cenup mıntakasın
da kain Briansk önlerine gelmiş
lerdir. 

Odesanın Alman ve Rumen kı 
taları tarafından muhasarası iler 
letilmiştir. 

Şehir mütemadiyen Alman topla
rının ateşi altındadır. Şehrin civarın
da bulunan hidrollk fabrikalarından 
biri Alman ve Rumen kuvvetlerinin 
eline geçml~lr. 

Haber alındığına göre, merkez cep
hesinde ht'ılcn glddetll muharebeler 
cereyan etmektedir. Burada gerek 
Sovyetler, gerekse Almanlar takviye 
kıtnları getlrml§lcrdlr ve bir yandan 
da getirmeye devam etmektedirler. 

Alman hava faaliyeti 
Berlln, 8 (A.A.) - D. N. B. nin 

bildirdiğine göre Alman hava kuv
vetlerine mensup teşekQllcr diln Din
yepcr ile Kmm arasındaki mıntaka
da Sovyct takviye kollarını ve toplıı 
bir halde bulunan kıtalan lmha et
rn islerdir, 

Prcmentsk, Krementşuğ ve Dlnye= 
propetrovsk arasındaki ınıntakada 
Bolşeviklerin takviye kolları, hareket 
hallpde bulunan nakliye kollan her 
capta bombalarla muvaUakıyetle bom 
bardıman edilmlstlr. 

Tamamlyle yüklU bulunan dört tren 
tam isabetlerle tahrip olunmuş, dört 
batarya lsktıt edilmlstir. Bundan baı
ka bfr çok kamyon tahrip edilmiştir. 

Alman tayyare teşekkülleri dUn 
birbiri ardından gelen dalgalar halin
de, İlmen gölUn!ln şimali garb!sinde 
ihata eclllm!ıı olan Sovyet kıtalarma 
hücum etmişlerdir, Sovyet askerler! 
arasında ölil ve yaralılar varda", KUl
ilyetli harp malzemesi tahrip edllmiı
t!r. t.l'ç tayyare dafi bataryası muha
rebe harici kılmmı,tır, 28 nakliye 
treni vahlm hasara u#radıldarmdan 
demiryollan üzerinde hareketsiz kal
mışlaran-, 

Odesa' da muh'crrebeler 
Berlin, 3 (A,A.) - Odesa için ce

reyan eden muharebeler esna~mda 
Rumen teşc;kkiılleri, şimdiye ka(iar 
~n'\.'Vl'\f nivnrln 1r1n"ra.fl.ııı-.. ı .......... ,.-~-..-

KUNDAKÇI 
GA:lETECILER 

(lhı tll'afı 1 incide) 
Fakat "Washington Star., da 

çıkan bu yazı gayri ih.tiyari bana 
bu vakayı hatırlattı. Çünkü bu 
gazete de, Hearst gibi elinde kun 
dıUt harbi yeni sahalara sirayet 
ettirmeğe çalışıyor. lstanbul'un 
beynelmilelleştirilmesi lazım gel
diğini ileri sürerek Rusların Bo 
ğazlar üzerine hırslarını tahrike 
gayret ediyor. Bu suretle de Sov 
yetlerle Türkler arasına bir ku -
dak sokmağa uğraşıyor. 

Bu gazeteci Boğazların geçir
diği istihaleden, bugünkü harbin 
inkişafı karşısında Istanbulun ve 
Boğazların iktisap ettiği yeni e
hcmm iyetten bihaber görünüyor. 
Bilhassa Boğazların Türkiyenin 
hakimiyetinde bulunması sayesin 
de yakın şarkın harp tehlikesin
den masun bulunduğundan gafil 
bulunuyor. Binaenaleyh bu Ame 
rikalı gazeteciye Hearst'a olduğu 
gibi bir sut kast atfetmek doğru 
olmiyabilir. Fakat Amerikada ba 
zı gazetecilerin cehaletieri yü -
zünden yaptıklan hatalı ne§riya· 
tın zararları üzerinde durmaja 
mecburuz. Filvaki bu neıriyat 
!'Üphesiz vaziyette bir değişikliği 
icap ettirecek değildir.Amerikalı 
gazetecinin sokmak istediği kun
dak, vazifesini görmeden sönme -
ğe mahkıimdur. Çünkü Türkiye 
hakkında dostluk, ve her tarafta 

sulh hislerile meşbu olan Ameri
kada bu falso sesin akıl tada hu
sule getinniyecellne eminiz. Bu 
kundağı söndürmek için Sovyet
lerin de hiç olınazaa bizim kadar 
meşgul olacaklarına fÜphe yok -
tur. 

Fakaıt ne de olsa ölçilıüz za
rarlar tevlid edebilecek olan bu 
netriyatın üzerinde dutufUIDU • 
zun sebebi, demokrasi ve hürriyet 
fikirlerine hayran olduğumuz A
merikada bazı khnselerin kendi 
Cümhurreialerinin ana prensip
lerini dahi inkAr edecek derece
de gaflet içinde bulunduklarını 
tebarüz ettirmek ihtlyaeıdJr. 

mQdafaa edDmekte ol&1l bu mOatah
kem fehrin bqlıca tu teni merkestm 
fNal etm1ı1erdtr. 

Yiyecek noknm ,.ıızande ftmdl· 
den ,Oçlilklerle kaffllqm• hulunan 
Odesa'daki mahsur Sov7et kuvvet
leri içeeek suyun da kesilmesi üzeri
ne daha büyük müşkülata maruz kal-
-- _, ... ,. ... 1.1 .... _.,a_ 

MUTEFERRIK : 
"9. Cem tayyaresinde Cevdet Kerim 

İncedayı,, 
"Simdi meydana ııcldim. BolucJan 

Sebze geçmekte olduğunuzu haber aldım. 
Gilzcl acyyanatler temenni edcrlm.,. Meyva ve 

Fiyatları ilan 
Ediliyor, 

• 

Fi1at murakıbı btlroau. haftada iki ıDn 
uıeıelerle 7at ıeb11 •• meyve fİJ.'atlannı 
halkımııa blldlreclttlr. Bu fiyatlar hlldckl 
t~tan satıı fiyatı tbcrine nakliyesi, aıaml 
klrı, ,arllk payı illve edilerek tandm edil • 
mittir. Mannlar bu fiyat a~erlndon sebze 
"" meyve utmala mecburdurlar. Akıl ha· 
reltct edacekltrln flrat murakıbı bUrosunı 
isim vı adreslerinin blldlrllmul balkımmn 
menfaati lcJbıdır. 

DO"dtn itibaren ııda maddeleri Htan bU· 
tün mafau dlllrkln <re mlle1111eler de bu 
maddelerin 111tıı llyatlerlnl ıliıteren levhalaı 
asıımuına baılanınıeıır. Her maddenin eraml 
utıı fiyatını ııtıteren bu llıteler fiyat mu· 
ralıabe kamlıyonu tarafından taadlk edllmlı· 
tir. Btledlye lktlut leleri mbdtlrltllU blltOn 
mOene"lerı bu l1Yhalan tevzle devam et· 
mtlıtedlr. 

Kömür ve odun fiyattan 
Plyat muralıabı bOroıu, kontroUlrlerlnden 

lklılni kllmOr mıııtalıllarını teftlıe ırlinder· 
mhtir. Konırollirler llntlıll ve Cerkea lıtıyle· 
rine ıritmlıltrdlr. Orada mevcut klln:Ur atolıu 
ile yapılmakta olan kllmOrlerln mllttarını, ma 
ll1et fiyatlarını, etki ltlSmDrdn kaca satıldı· 
lını u pahalıya kllmtlr aldıfını iddia eden 
bir lcömbr ıirlretinin jddiasrnın da ğru olup 
oımadıfrnt tubit ve tahkik edeceklerdir. O· 
dun mıntalıAlanna da kontrol mem\lrlan ıı:Bn 
derilmtkttdir. Bu ıureılt Odun fiyat ları da 
Yerinde tedklk olunacaktır. 

MAARiFTE: 

Vekil de valiye tayyareden aııaiıd:ı
kl cevabı yollamıştır: 

"Scllmlarnııza teşekkür ederim. An 
karaya yakla~tık, Ankaranın temiz 
semasından selim,., 

PiYASADA: 

iaşe Müsteşarı 

Şehrimize Geldi 
taıe müsteısarı Şefik Soyer dün ıtıeh

rimize ııclmlştir. MUstcıar fiyat mU
rakabc biırosü:'lc temasta bulunduk -
tan sonra ofıalere giderek tetkıkler 
yapmıı ve ~chrimlz iaıe mUdUrU Hik
metle ıörürınıtlatilr, Müstcaar iki gün 
kadar kalıı.ı-ok tetklklerlne devam 
edecek vo ynpılmakta olan muhte
lif maddele:-ın tevziatı ve kahve 
iılylc de meşgul olacakur, 

BULGARISTANLA TİCARRT -
Bulgaristanh aramızdaki ticari mü
nasebetler artmaktadır. Dem:ryolu 
vasıtaslylc nakliyat mümkün olmadı
ğından Slvillng-rada kadar kamyon
larla sevki1at yapılmaktadır. Son 
günlerde bu yoldan demir vo madem 
eşya birliği tarafından çivi, ticaret <'

fisi tarafından da 40 ton naftalin ge
tirilmişti r. 

TERZİLERİN SIKA YETİ - Ter-

Fakat, orasını daima ziyaret o!un
maia liyik bir mahal aaydıiımıza g(i. 
re, ihmallerimize nihayet vennlye clt 
mcburuz, 

Bu ihrnallcrln en baıınc!ıı ise, "Zıı
fcrtcpe., siı:ıdclr.. Abideye yUz sUrme• 
ie koıan kndlr!iinaa vatandaııları~ 
- gerek trc!1dc, ııcrck yolda. ıerc.k 
mcraelm yerinde rabatlanru yerlnf 
getirememek 1;elir. Bu itibarla, ıönUI 
ister ki, gelecek yıl yeniden rlyareti· 
ne glttii!miz zaman, "Zafcrtepe., l 
bideslnln Uzerlndc bulundutu aahay 
ve civarını atnçlnnmıı ııörctim: Ak· 
BJ takdirde, 1;ölgeslz bir tozlukta l· 
bldcyi ziyaret eden fraklı vatandnı· 
ların bile flrcklı bir bale rlrdlklerlni 
görmenin azabından hiı: bir sanw 
kurtulamayız 1 

lran'da SükOnef 
(Battarafı 1 incide) 

Tahran 3 (A.A.) =- Tahtım 
gazeteleri, hükö.met merkezinde 
normal hayatın yeniden lr.lşla.dt· 
~mı bildirmektedir. Şehri ter
ketmiş olan halkın büyük ekte· 
riyetl dlirunüştür. Kapanmı~ 
dükkanlar, yeniden nçılnnş ve e· 
konomik hayat, yeniden normal 
seyrini almıştır. 

Tekzip edilen 1iaberler 
Orta Mekteplerde 

Sanat Dersleri 
ziler cemiyeti mıntaka ticaret müdiir- Tahran, 3 (A.A.) - İran gazeteleri, 

Murir Veklleti orta tedrisat milesseselerl· ıu· g~Üne mUıacaat ederek, terzlli&e ait Tnhran'ın hava hUcumuna nıaruz kal• ni mahallt \le na•art sanat bllı::ileri de ''eren • 
mektepler haline ıetirmeie karar vermiıtir. malzeme ilzerinde ihtikir yapıldığını dığı, yüzlerce ki:ılnin öldüiü ve Şe• 
Maarif Velrlletinin fevkaıAde tahsisatından ileri sürm~tilr, Mıntaka ticaret mü- hinşahm Tahtanı tcrkcderek Esfeha• 
bıa 1tne bıa iı icln mllhim pıilrtarı!ı parn 
ayrııaulı, tlmdillk yalnıa ne dart Ylllyettc dürlüfU, ihtiklrı yapan mUe11oseler na glttffi hakkında Bcrlln radyosu ta• 
)'ıni usuıan ıatbikina seçilecektir. Orta o· hakkında tatıkikata ba,lamıştır, rafından veıilcn haberleri yalanlamak• 
kullara devam edon talebe yeni programla 
hım orta tahsilini ikmal eııecck, hem de bit tadırlar, B11 meyanda "Jo1&mal de 
~nat llfrenecektlr. 941 • 942 derı yılı ~onun okullarn litretmen kadrolarının huırlanmaaı Teheran., diynr ki: 
da alınacak netitaler ll'İilıbet olursa ~ifcr na baılanmııtır. Yapılan ıedltlkler neticesin "Almanlar 1ran hakkında rad.,oi!I 
vllbetlerin de orta tedrisnt müesseseler! bu de 300 öilretmenln ıehlr içinde nakil l1te· ' 
hal• ifrait edilerekir. dikleri rarulmUıtUr. ilk okullarda bu aene neşriyat yapmak istiyorlarsa hak!kata 

DEVLET IMTJHANLARI - Devlet orta yc~I 111beler a;ılmıyacalı için bu nakil lııek uyıun havadisler vermek suretiyle d.ı• 
oltul eleme imtihanını buıı:dn baıl ıyacak 1 ı crı ancak beraylJ_ halinde kahul edilecektir. . . • . 
.-ıımartol ıona saat 13 te ıona crecc'ctlr. İLK TEDJtlSAT MUPRTTIŞLERl - llk ha ıyl hareket etmıı olurlar. Şcnın• 
&~h ı:tınil ıle devlet orta nkul ıılizlü imtihar. l tetlrl•at mUfettlşlerlndtn l2 lı:l911lk .bir ırup h !j&b Tahrandadır ve her zaman oldıı• 
brı yapılacaktır. Ona ~kul son sınıf imtl. mire, hareket etmlılr . Heye klly enıhOlerındc ğu gibi memleketin menfaaUerini ~ 
lıanlın 19 eylillde bltmıı olacaktır. tedkıkler yapacak. on aUn ıonrı ıehrl:ııl.ıe 1 iLK OKUL KADROLAR! - Rumi ilk d!lneceklerdlr, rumaktadrr .• , 

G. Wavellin Yeni 
Harp Y tlı Mesajı 

(Ba.ıarafı ı incide! 
"Umumi neticeden memnun 

olmak lazımdır. Düşman her ne 

kadar henüz münhezim olrnnmıs 
ise de onun istikbalde mağllıp ol
ması için sağlam temeller attık.,, 

Wavell, 100 binden fazla Hint 
askerinin Hindistan haricinde hiz 
rnet gördüklerini ve Hidistanın 
muharip kuvvetlerinin mevcudu 
bir milyona yaklaştığını ifşa et -
rniştir. General netice olarak de
miştir ki: 

",Uzak şarkta cenup istikame -
tindeki Japon tazyiki dikkatle ta 
kip edilmektedir. Malczyada ve 
Birmanyadaki Hintli askerler 
Hindistanın şark kalelerinin mü 
dafaasında kendilerine düşen ro
lü oynamağa hazırdırlar . ., 

Atlee'nin sözleri 
Edimburg, 3 (A.A.) - Dün Tnıdt>

Union konıreıinin toplantısında s?z 
söyliyen Attl~r-. ezcümle demiştir !d: 

"Bir scıne evvelk.ine nazaran daha 
kuvvetliyiz, daha iyi techizata mali
kiz ve buılin artık yalnız- deilliz, 

Amerikan halkının nokta! nnzarmda 
çok güzel bir dciitiklik olmuştur. 

İyi silahlarla mücehhez bulunan ve 
iyi ia$e ed•lcn Ruslar şayanı takdır 
surette,.Iöğil~ıiyorlar. MUttcflkleri -
rnlze m'!mkün olduğu derecede yardrm 
etmcğc çalıjjacağrz. Büyilk mcyd~n 
muharebesi henüz kaz-anılmamıstır, 
fakat çok büyük gayretlerimizin tarn 
saferle neticeleneceiinden hiç .ıtimse 
ılipbo edemu, 

Blitiln in;-ills ımıftan araaın&ı, ı
çlnde yatadıfımıı: bu devrenin tchlı
knlni •• döıtUıtUfUmUz düımanın 
kudretini henUıı ldrlk etmemlı ol'n 
buı ldmaelet .ardır, Amerlkııdan 
rlttlkçı artan bir nlıbette yardım gı;. 
rUyoruıı, fakat ıüpheılz kl harp tmS.
lltına intibak büyük bir sanayi 
memleketi ı~ln aiır inkiıaf eden bir 
uıuldür,., 

* LoncSra, S (A.A.) - Harbin 4 klncl 
Hnetlnln bitmeai dolayiıiyle Rcuter 
ılyaal muhıbirJnı beyanatta buluna 
lnrlllz dovıet nazırlarından -Orcen
wood demlttir ki: 

"Harbin ~çiJııcU aeneıine aailam ve 
biç tuelııme utramamıı bir fngilil 
cephesi ile ıirlyoruz. Taarruz kablli
)'etlml& bar hafta, her ay bir kat da
ha siyadeleıl,or, Nul zulmünil or•a
dan kaldırmaliL için aaraıJmaz emniye
timi• tamdır. Hltler'in menabli az,. 
lıJ'or, Halba1a kudretimizin en yUk
Hk noktUtna henilz solmeden b\zi:n 
kaJD&klannna clttikçe ziyadcleslyor. 
Askeri bcSretln sfrveıine durmadan 
)'Ölaııyoru. Mlittef!klerin menn'b'l, 
esaret altına alınmıu milletlerin ycıfi 
ne ümidi olan zaferi temin cdebllec~k 
kabiliyettedir. Harp henüz kazanılır.:ı 
_ ___ ._ __ ..... _L_ t....f_ - - • •. --" ' 1 . 

Berline Hava 
Taarruzu 

( Baı tarafı 1 incide} 
'~Uçan kaleler,, hizmette 
Londra 3 (A. A.) - Hava ne

zareti istihbarat servisinin bildir 
diğine göre, pazaııtesi ö3lcden 
sonra Bremcn limanı bombardı
man servisine mensup bir uçan 
kale trafından çok yüksek bir 
irtifadan bombalanmıştır. Hiçbir 
düşman tayyaresine rastlanma -
mıştır. '.Kara müdafaası faaliyete 
geçmiştir. 

Alman tebliğine göre 
Bertin, 3 (A.A.) Alman tebl:ği: 

Alman sava'i tayyareleri dün gece 1n
giltercnin !}ark sahlllcdnde bulunan 
liman tcsiı;atına ve merkezi İnciltere
dek! tayyare meydanlarına hücum et
mişlerdir. Dün Manş, Holanda ve 
Norveç sahilleri üzerinde 12 düşm3n 
tayyareııi dıi&ürülmüştür, Şimali Afri
kada Italyan ve Stuka tayyareleri 1 
cyliıldc To\m.;k'a hilcum ederek ağır 
ı;apta bombaıarla lnır!llz topçu mevzi
lerine ve asker tccemmülcrinc tam i
sabetler cld: et111işlerdir. Düşman ta;7 
yareleri dU.ı gece Afmanyanın ılmali
ne ve Bcrliııc hücum etmişlerdir. 

Bir İngiliz bombardıman teşckkiilü 
Alman merkezine hücum teşebbüsünde 
bulunmuşsa da bu taarruz Alman bah 
riyc toplarının ~iddctli ate~ yüzün
den inkişaf edememiştir. Ancak bir 
kaç düşman tayyaresi şehrin merkc:ı:i
nc kadar gelebllrniıttir. 

İkametııah mahallelerine bombalar 
atılmışsa da sıviller arasında az rm'!r
tarda ölü ve yaralı olmuştur. Hava 
dafi topları 8 İngiliz bombard:man 
tayyaresi düşürmüştür. 

iki senelik bilanço 
Londra, 3 (AA.) - İyi haber ılıı.n 

mcnbalardan öğrenildiğine . göre, In
giliz avcı tayyareleri iki harp -senes\ 
içinde 4,000 den fazla auşman tayya
resi tahrip etmi31erdlr, İnglllz zayiııı.tı 
1,400 tayyareden ibarettir. Fakat 450 
tnyyarenin pılotu kurtulmuştur. 

Fransanın Yeni 
Bir Teşebbüsü 

(Baş tarafı 1 incide} 
Fransanrn yeni hududlarmı çiz.. 
menin muvafık olamiyacağını 
söylemektedirler. 

Alman hariciyesinde 
Madrit, 3 ( A.A.> - Berlinden öğ

renildiğine göre, hariciye nezareti söz
cüsü, Fransa ile yapılması muhtemel 
olan blr sulh hnkkmda fikir beyan 
etmekten imtina etmlstir. 

cciiz. Fakat kat'i olan nokta ıuıiur: 
Harp ancalı: Hitlcrizmin kudreti tah
rip cdildiii ve fenalık yapmak kudreti 
ortadan kalktıeı zaman bltmiıı olacak-

Sovyet Tebliği 
(Baştırafı 1 incide) 

Rusyadan alınan haberlere g& 
re, bu mukabil taarruz harekat 
henüz devam etmektedir, 

Lenlngradı müdafaa etmekte 
olan mareşal VoroşllofJ bugilJI 
Lcnigrad müdafilerine hitabeJI 
neşrettiği bir emri yevmide Le
ningrad'ın son nefere kadar ınil' 
dafaa edilmesini bildirmiştir. 

Bükreşte 70' bin yaralı 
tedavi altında 

Moskova 3 (A.A.) - "Pravda~ 
gazetesi dünkü nüshasında di • 
yor ki: 

"Rumen petrol kuyularına ~ 
tasfiyehanelerine karşı yapılall 
Sovyet hava akınları neticesin· 
de bir milyon tondan ziyade pe1 
rol yakılmıştır. 

Romanyadaki hastahaneler yB' 
ralılarla doludur. Yalnız Bükre; 
te 70,000 yaralı tedavi altına ş· 
lınmıştır. " 

Dün sabahki tebliğ 
Moskova 3 (A.A.) - Bu sabaJı 

neşredilen Sovyet tebliği: 
Muharebeler dün gece bütiiJl 

cephe boyunca devam etmiştir 
Hava · kuvvetlerimiz dü~anır 
makineli birliklerine topçu ve P 
yadesine, tayyare meydanlarındE 
bulunan tayyarelerine hücum et· 
mişfü. 

Cephelerde son vaziyet 
Londra, 3 (A,A,)- "Annallst,, mtc• 

munsının asker! mütaleast: •xııaıs
rımız bUtün cephe boyunca mubS" 
rebeler yapmlstır ... Diyen dün sabab· 
ki Sovyet tebliğinin bu son günlerde· 
kinden biraz farklı olusu kaydedil• 
meye değer. 

Anlaşıldığına gl5re, Y'! So\78l y0ıc· 
sek kumandası taarruza gcÇinekte -ve• 
ya son 11 haftanın kuvvetli muıcıı· 
vemeti yer yer mukabil hncwnl:ır 
~eklini alm::ıktadır Manmaffh Lotı' 
dranm s::ılflhtyetll 'mahfilleri bu mu· 
kabil hücum haberlerini doğnıdııll 
doğruya teyit eden malümat a.ünll" 
mıştır, 

Muhtemel olarak yakında fld ta· 
raftan bir!, ya bir arazi kazancı bU· 
d!recek yahut da vaziyetin bir billa· 
sasmı yapncaktır. O zaman ya :r..enııı· 
grada k:ır~ı Allnan tehdidi veya p;i· 
pet bataklığının şimal hududunda JJ
manların Smolensk ceph_eslni ıutıın 
Von Boch ordusunun iki ceıahıtııı 
karşı Mareşal Tlrnoçenko'nun tesıcll 
ettiği Sovyet tehdidi hakkında bir 
f ikir edinmek kabil olacaktır Alrrıan 
sağ cenahı üzerinde Rusları~ Rog::ı· 
çef - Bobruis yolu boyunca bir tsz
ylk yapması muhtemeldir. Fakat Al
mnnlarm da Bobrulsk'de muh::ırebrlcr 
-1..J __ ,. _____ ~!1..'lt ___ ., _ _ , • - .. 
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Şiire Ve Şaire Dair T A N 
ABONE ll!Dl!LI 

rUrklte Ecnebt 
1400 Kr, 1 ıene 2800 Kr 
750 • 8 Ay 1500 
400 • 1 Ay 800 • 
150 .. 1 Ay 800 • \dres deiHsttrmelı: 2!5 ırunıstur 

A mcrikanm sabık deniz genel-
kurmay başkanının İngiliz do

nanmasmın Türkiyeye rağmen Boğaz
lardan geçirilmesi hakkındaki müta
leaJı ve Star razetesinin hemen he
men ayni mahiyetteki yıızmı, ciddi bir 
tetkik ve tenkide ve hatta cevaba ta
hammül etmiyecek kadar her bakım
dan çürük olmakla kalmıyarak bizzat 
Aı11erikanm mOdafaa ettiği yüksek 
prensiplerle bQy\lk bi,r t.ezat teşkil et
mektedir, 

Fena papıız en dindar insanı dind~n 
cıkarablldiğl ve fena avukabn en 
haklı bir davayı kaybedebileceği gi
b·. akılsız bir diplomat da kendi mem 
ırıtctini mtıııkm vaziyetlere sokabile
ceiti bir kere daha sabit olmuştur, 

f stiklAlinl ve bitarafiığmı müdafa
aY8 azınetnıı, ve herhangi bir taar
f\IUl sllAhla karşı koymak karumı 
vermiş olan ve dost İngiltere ve Sov• 
yetler birli#! hükCımetleri tarafından 
}(etıdilert için de zararlı olacak böy
ıe bir hareketin tasavvur edileblle
cdf ne inanınıyan Türk milleti ftze
ritlde salAhiyettar olmı:ran altzlaroan 
çılcan bu gibi abuk ıabuk .ınlerln te
slJ"İ ola ın az. 

Zannediyoruz ki, bu neıJrlyattan 
herkesten tiyade tıinlrlenet'ek olan 
50vyet, İngiltere ve Amerika h{ik(lmet 
adamları Jazun gelen cevabi vermek
tt gccfkrniyeceklerdir. 

Fin Sulhü Meselesi : --------------
finlAndanm Sovyetlerle münferit 

bir sulh yapmak arzusunda ol
dııtllnc'lan tekrar bahseylemeye ba,
ıaıımıfhr. 

}3azı tnahame göre: Xnılordunun 
c-c!Ci Sovyet - Fin hududuna çekilme
si, askert oMutu kadar siyaııt mahi
yette '\>e sulh imkAnlariyle alakadar 
b r ha~ket olarak telAkkt edilmekte
dir. FinlAnda, FinlAnda 1939 har
blndıcn evvelki hudutıan lııde edll
nıek ve bu vaziyet Sovyetler Birliği, 
iııgiltere ve ATnerilcı hükQmetleri 
tıırııfmdan ıı::ır:ınti edUmek şartiyle 
5ıılh 11 tal'll ttıırdır 

! stokhotmden ~len bir habere gö-
re· Almanlar Finliindadakl yiyecek 
msddelertnln mOhim bir kısmını &l· 
oa1<ları, harbin bOtOn yükQnO Fin as
kerlerinin omuzlarına yükledikleri, 
h:ıvn ~etleriyle Fin kttalarmı kA
fi derecede himaye etmedikleri için 
bıı«fin FinlAnda 1939 hıırblnden daha 
bil~lc bir sıkıntı ic:lndedlr. 
ruılandanm başlıca servet kaynalh 

nı ormanıan ve kalıt Hnayil teşkil 
ettıll ve harp dolııyıslyle hariçle ti
caret Yat>amıyacak bir vaziyette bu
lunduiu, diğer cihetten muhtaç ol
duğ\l butdayın Sovyet Ruıyadan ve 

Bir anket münasebetile 

Hangi nesneye şiir ve hangi mah
luka şalr dediğini bilsem an

ketini bir kaç yerinden bölen suallere 
daha kısa cev~plar verebilirdim 

Muhtelli zamanlarda muhtelif İklim
lerde yetişen sanatk!rlardan benim 
şair dediğiıne senin peygamber diyf'
miyeceğinl, eenin şair dediğine benim 
romancı de::uyeceğimi ve ikimi;z;in de 
şair olduğuna inandığımız bi.r baş
kasına dost:arımızm başka bir isim 
vermiyecekltrini bilsem suallerini hiç 
yadrrgamadan kendi kendimle konu
şuyormuş l:adar rahat düşünebilec~k
tim. Madem ki şu anda anketin sual
lerini sana tevcih ederek: 

- ~iirden muradın nedir? 
- San'attan muradın nedir? 
- San'atkaı·dan kastin nedir? 
Diye sormama imkan yok. Sana s<t

dcce şiir, şai• ve bugünkü şairlerimiz 
hakkında neler düşündüiümü söyl:ye
ceğim. 

Bence şalı-, insan oğutıarının duy
dukları, tasadadıkları tahayyül ede -
bildikleri, fakat bir türlü kelime!erle 
ifade edemiy<'rck halleri, hareketleri 
ve hazan bütü 1 ömürleri He anlatma
ğa ı;alıştrkları şeyleri müthiş bir vuzuh 
ile bir kaç Y.ellmenin çatısına sığdıra
bilen adamdır. Masallara, hikayelere 
makalelere, romanlara değil, çırılçıp
lak dört beş kelimeye. Müthiş bir \'U

zuh dedim. Vuzuhdan maksadım ıu: 
- Karnım ac;! Yahut: 
- Bana bir bardak su ver 
Dedi~miz znman kaı:şımızd~ki kim

se bu kelimelerden bizim ne kasdd
tilimi.ıi nasıl bir şlm,ek süratiyl~ 
kavrıyorsa şiirde şairin en ele avuca 
11fmaz zan'tettiğimiz bir türlü keEm!"
lerle anlatılacağını tasarlıyamadtğımız 
niyetlerini b!ze ayni ıilrat ve berrak
hkla anlatmalıdır 
~iirde .zamn:ı v~· mekan yoktur. ~i

lrın baı.ı, ortası, sonu yoktur. O, öyle 
bir a~ ıc;inde dolar ki, bu anı yaka
lıyabılmek ve onu ~mşek süratıvle 
bize aşılayabilmek için şair deniİ~n 
mahHikun k•Jımelerle çok yakrn bir 
alrrabalıiı c•lması: onların her biriııin: 
ayrı ayrı ışığa tutup içerisinde olup 
bitenleri &Örmüş ve &ezmiıı olması li
e:rmdrr. Bir tek kelime belki bizi şiir 
dünyasına go•iıtecek kudrete mılik 
deiild:r. Fakat bir çift kelime ekre
riya önümüze §İİrin kapılarını açmış
tır. 
Bilenler haber versinler. 
Canan elleri kandcdir ... 

Romanda şiir imkinları vardır Fa
kat romancı şair delildir. Re~imde 
hesapsız şiir tomurcukları vardır, fa
kat ressaın ııalr değildir. Hikayede 
sıcak şiir niyetleri gizlenebilir; fakat 
hikaye şiir dl"fildlr. Şiir: romanından; 
biklyeslnder..; zaman ve mekinınrian 
soyunabilerelı: bir kaç kelimenin mah 
rumiyetlne gjrebilen bir andır 

B!r kaç kelime diye milt~adiyen 
tekrar ediyorum . Çünkü bir kac; ke
limeden öte'Jı bir tek anı anlatmakran 
daha öteye &İder. O an tamıımlyle ya
bancı: ba,ka duygulara kapılarını a•; 
mafa baıılarlar. Bu yilzden şiir daima 
bir kaç kelimeye, bir kaç mısraa ka
panrnağa m:ıhkı1mdur, Ol kimse ki bir 
anun mahremJyetinde u.ıun uzadr)'a 
kalmaktan h:ı·ap eyler. Bıkar, sıkılır 
ve bir çok anların yanyana gelişinde 
rilzeli bular. Ol klmıe şiirden vazgeç
ıin hikbe 1'&ı11ın, makale yusm. ro

r· yazan: ---~ 

1 BEDRİ RAHMi ~ 
-- - -·· ··-· - _ı 

Evet en bıiyük ve en bahtiyar ıi!r 
mümkün oldu~u kadar büyük bir kilt
leye hitap edendir. 
Eğer dil hudutları olmasaydı, büyük 

şiirler kendi vatanlnrından daha ne 

larm arkasında pir yoktur. İşte bir 
kaç misal: 

Kıza oyna demişler 
Yenim dar, demi§. 
Bol yenli giyin demişleT 
Yerim dar demiş. 
Geniş yer bulalım demişler 
içim dar demiş. 

Sonra türkıllerimize, bllrnecelerlmin 
serpilen şiir dolu damlalar, 
Şu dağın başında bi.r top gtilUm 

kadar öteye gidebileceklerdi? var En güzel şiir hiç bir zaman bllşka 
bir dile tercüme edilemiyen şiirdir. Ferman padişahın~a dağlar bi-

Şi.irin befai de en güzel taralı bu- zimdir 
dur. Yer değilem karış kanş yanlam 

Bir roman tercüme edilebilir. Bir Su değilem akam akam durulam 
hikaye terciime edilir. Fakat ıiir hiç Daha buna benzer yüzlerce mis'.\! 
bir zaman tercüme edilememiştir ik d b''· · ... nla h 

D t ki' • . .. ·.k \ z re <' h•ns .ou rın eı.-
. os oyevs. ~ esen gun. ge.;t: _r;e inde şiir var, fakat hiç birisinin aı-
b~~~ce yem karı b!':lluy~r, J?ıl~en d~!e kaımda ııair yoktur. 
ç .. yor.. 01!un ~ohr~~ı .. gıtg~.de bu- Ana dilimiz, ıair meşrepli binlerce 
yuyecek ve hır gun butun dunyanın kişinin dilimize hediye ettiği ufak te-
malı olacak . . 

· felr şiir tonııırcuklariyle ze~nletm.ş, 
Fakat onun kadar kudretli ve ona..-ı keaifleıımiı, kendine mahsus bir tat, 

kadar muhtC"~em ve sonsuz bir ~nsıın bir çeşni iktisap eylemiıtlr: 
olan Yunus, her zaman bizim d;H- Fakat dilimize baıan haberleri bile 
mizin hudutları içerisinde katacak. olmadan bu küçük, fakat kıymetli ıır• 
$ekspiri bütün dünyaya mal eden Oflun matanlan bırakıp gidenler hiç bir a
ııiiri değlldir. Tercüme edilen Şekspir- man, "şair,. clarak ortaya çıkmamııı 
den bize kaian şiir değildir. Tereü- ve biz de hi; bir zaman bu üzümlerin 
me edilen bir Bodler'den bize gelen bağını sormayı aklımıza getirmemişiz 
şiir değildir. Nedir bilmiyorum, fakat dir. 
muhakkak ki ş1ir değildir. 

Şiir üzerinde konuşurken her zaman 
şairi kastetmiş olmuyoruz. Şiiri ta-it 
etmekle şairi anlattığımızı zanned:-r
sek yanılırız. Dilimizin en umulma
dık köşelerinde şiir vardır Bazı u
fak frkralarda. sözlin gell$1 söyleni
veren çelimsiz. sakat beyitlerde, ma
nilerde, türkıilerde bile Velhasıl her 
gün dilimizin muhtelif ··köşelerine si
nen kırık dökük kel.imeler hazan ağız
larına kadar şiir doludur. Fakat bun-

Asd şair, dilinin bütün imklrılar.m, 
zenginliklerini bilen, bütün yaratıcı 
&an'atkarlar gibi hudutsuz bir ıevııi, 
sonsuz bir hırı; ve ıehvetle mahnıill 
olan kimsedir, iyi bfr şair, iyi bir 
ressam kad1r harici alemle senli b.:n
li olabilen ışr~ııı dlinyaya getlrdl!fnl 
'Ve ıiderken neler götürdüğünü onun 
kadar iyi bilendir, İyi şair, iyi bir 
mimar, iyi bir heykeltraş kadar ciıdm
lerin ağırlıklarına, şehvetine ve h~n
desesine var:\bilendfr, 

NASIL BULAŞIR? 
Kuduz hastalığı insana baııka bir in.-ı beşi, nihayet ona kuduza tutalur ... 

sandan gelmez, kuduza tutulmuş bir Üst tarafında ya, tabii bir istidat nr 
hayvanın ısırmasmdan gelir... Kuduz dır, kuduza tutulmasına mini olur 
hastalığı iıtatlıtiklerine göre inıana yahut hayvanın sal19s1 elbiaoye bllla~ 
bu hastalığı veren en ziyade köpek- şır, cildden içeri glınıu ... 
lerdir: Yüzde 85, go nisbetlnde.,. Son
ra kediler: Yüzde 5 n!ıbetlnde ... Uıt 
tarafı da otlayan hayvanlardan ya
hut yabani hayvanlardan gelir ... 
Hastalık, 111ran hayvanm aalyaıi7Je 

geçer. Onun için, kuduz hayvan ısır
madan in11nın cildi üzerinde açık bir 
yeri - meseı:ı. bir yarayı - yalasa bile 
kuduz yine ııelebllir., Kuduz hayvanm 
- meseli ineğin sütü - hastalı -
iı bulaştırmaz. Kuduz hayva.nm 
etinden de htıstalrk gelmez... Kuduz 
hastalığına tutulmuş bir kadm enu:Htl; 
olursa çocuğuna kuduz geçmt!z ... 
İnsanı ısınn h~r havvan kuduıılu 

olmıyacr;;.ı • '•ı olan hayva
nın her ısır.nası da mutlaka kuduz 
hastalığı vermez... Kuduz bir hayva
nın 11ırdığı insanlardan yüzde ancak 

Hayvanın ısırdığı yere rl5re, :rara
nın satht yahut derin olmasına. ııöre 
de, kuduz hastahitrun tehlikesi dell
şir. En tehlikeli ısır:ık yaraları ylizde 
olanlardır. Sayısı ne kadar çok olur 
1a tehlike o kadar artar, Yaranm de
rin olll"'ası tehlikeyi iki defa arttrrır ... 
Ellerde ve kollarda, ayaklarda Ye ba
caklarda yahut gövdede ısırıkların teb 
likeırl udır. 

Karnında c;ocuju bulunan b1.r kadın 
kuduz hastalıtırla tutulursa hastalık 
çocııiuna da geçer. Pakat 'babasının 
kudııza tatulmuı bulunduğu zamanda 
hasıl olan çocuk - annesi kuduaa tu
tulmadıkça M o bastalıia tutulmu. Yi
ni kuduz hastalıiı ini delildir, Bu
laııktır •.• 

Bir Muallim Şarbon Kalifornlyada Büyük 
Hastalığınc.lan Oldü Bir Yangın Petsıııno \tairıtaslyle Amerlkadan gel· 

diği \fe bOgUn tablatlyle bu 9@Vkl
y3tıii durdutu gözönünde tutulacak 
o1urSll buıron FjnlAndanm müşkül 
bir 11zl7ette bulundulunu kabul et-

man yuım, resim Yapsın, ut çalsın Istanbul füesi fizik muallimi Naime 
11nfoniler bcstelesn. ' İlter iki aiin evvel Haseki haatahn-

Çıktı 
Nevyork, 3 (A.A.) - Kalifomiya

da Portcoıta limanında müthiş bir 
yangın çıkmıştır. Zararlar şimdiye 
kadar bir buçuk milyar tahmin edil
mektedir, 

hıel< tcap eder. . 
s~t. lttlhbarat dairesi tefi Lo-

2ovsıci= FınlAndada büvük bir yiyecek 
sıkıntıSl m

1 
t"lcut oldufunu ve bu yüz

den tın enin sunıo arzu ettiklerlr4l 
söy1,ı11ekle beraber münferit sulh şa
Yiası:ıtl tehıp etmiıtir, 

BerJin Yarı resmi mahfilleri de bu 
8ayja1' tekzip ederek, nihai zafere 
kadat macadeleye azmetmif olan 
P'inıertı' bhu ıanayı kendileri için bü
Yük bir akaret saydıklanm söyle
ttıe~irle:r. 

l!:n sen Pıelen btr habere gere: Hel
ainlci'6• çıkan bir gazete: Milll top
rakıat istirdat edildikten sonra Sov
~etlet1' muhareb~e devam etmenin 
lıi~ bit snanası ltalmadtltnı yazmıştır. 

l!u .,-ıe hakkmda ıelen haberler 
~~~ eltlend!tı takdirde Myle 
bf? -·• IUlhilıı Dıtimalden uzak 
Oltrıadıl' kan9athıe vanlabllir 

f..ta"a T aarruzlan.,: 

* * ı nesinde şarbı•n hastalığından ölmü'j-

r 
tür, Gerek mektebinde, ıerck oiltGn 

En güzel ve en bahtiyar ,1iir mü'.11- maarif muhitinde pek büyüt bit HYıtt 
kiln olduiu kadar geniş bir in-ı ve sevgi kuanmıı olan bu tertemiz 

san kalaba!tğuıa h!tap eden tilrdlr. ahllklı hocanın böyle ant ölümü bü· 
ln~. oiulları, her zaman ve her Yer- 1 yük bir teeıısiir uyandırmı,tır. Naime 
d~ şııre susam~~l~rdı~. İnsan oğuJ'a- lltlr, hastalığa 29 ağustosta Paşabah
nyle beraber çurumege mahkilm cılan çede tutulmututr Evveli yüıiinde b:r 
günahlar, ıehvetler, arzular, mnh- · ·ı ık d · h l b .. ·· b ıli 
rumiyetler, renkler, tekiller ve koku- sı.vı ce ı; mıı, er a uyuyen u -
la b . ·· b . . v d vilce yılancık sanılmış ve hasta 30 r ır gun ır şa.ırın agzın a tomur- v • 

cuklandıit .saman onlar 0 ıairi derhal agustosta Haseki baatahanesıne k~t
baiırlarma basmııılar ve onu l~yik dırılmıştır. _ Hastahanede, hastalı.~ın 
olmadıit mertebelere yükseJm· ııler- şarbon oldugu anlaııılmııı, fakat nıud
dir. det geçmiş olduğu için npılan serom 

Bence yer y{lz!inde ne kadar iyi Ş<\ir tesir etmem!ş ve Naime İlter ayın 
varsa bir o kadar da iyi demirci, ivi 31 inci günü ölmüf, bu ayın birinci 
marangoz, iyi bakkal, vardır. Fakat günü de mııallım arkadaşlarının göz
niçin diierleri i~ şairler kadar ınoıhur yaşları arasında defnedilmiştir, 
ve merpp deiıllerdir~ Sen bir an- Vaka üzerine ıehrimiz ııhhat ve ve
lı:et daha nparsan bir de buna sora- teriner işleri müdürlükleri harekete 
•el', geçmiıı, hastalığın merhum muallim 

Aynalı Konak ··-··-· ~-:--------~~~___, 

I~ h•"Va ~etlerl i1d gQnden- Mhayet ağzımdan ıu sözleri kaçır-
~ garp cephe.inde rece ve dlln: 

Bundan başkıı Untt.ed Pre9S'in bll
dirdl!lne göre, yangın 850 bin dolar 
kıymetinde buğday stoklarmı tahrip 
etmiştir. Limanda çalı§an iki amele 
kayıptır, 

~~-~-6-~--..--~ 

Samsun İstasyonu Açıldı 
Samsun, 3 (A.A.) - Sammn de

miryolu istasyonunun inşaatı tamam
lanm11 ve MünakalAt VekAleti adına 
valimizin riyaseti altında bir törenle 
açılış resmi yapılarak istasyon işleme
ye baı,;lam?ftır. 

tarafmdaD kaJlantlan bir .. ,.. vasıt:ı 
siyle mi, 7okN. Pqababçede herhangi 
bir ba,vaıı v:ıataıi:rle mi &ectifitıi tet 
kike batlamıılarcbr. 

~-~ tfddetU n knif bava ta- "Eee, bu a;rnalar, klmbilir, neler 
~~dırlar, Diln ıiindnz görmilitılr? İnaanm aklma hep çi
~ ~ Ye liınanlan, gece de çekler, ipekler, mücevherler, ünifor
~Jıo. şremen, 'Manheim gfüi sana- malar filin geliyor . ., 
)t 111,erl, 119an kalelerin de itti- İhtiyar etrafa bakmdıkta.n 110nra 
l'ııltt tı• bO!llbardıınan edilmif ve bü- başmı ;:ravaşça l&lladı, ~ 

Y aıaa: H. &. Dwlghf - Çevire•: M. AIAŞ 
>llıt b~ fka edflnıt~ "Çok şeyler gtirdü, bu aynalar; a-
l.on~ ka:vnaklarından eelen ha- rna sizin zannettiğiniz gibi değil. Ma

~ere f6re bu hna taarnızıan, ,.,. daın Bellıe .. .,, derken birdenbire lA-
~...,. Almanlanıı İngUtel'e7e kar- kutl 
it >ap~ btly(lk hGewnıar kadar fmıCelaretİendim: "Madam hasta m17-
~iş ~ ~~ c:~e_:ı~nde meşgul o- dı?,, 
~q ~ e ~· .... 7ent bir prp İhtiyar, sanki bu ııözümle madamı 'esi ,çacak kadar rnühimdir bir itham altında bulundurmuşum gi-
~ca1t bir başlangıç mahiyetlnde bl, derhal cevap verdi: "Madam dün

as; ~ g{ln g;çtlkçe ve geceler u- yanm en güzel kadmı idi, Daiına yal
Sça ctaha ııddetl"Mecetı tahmin ıuzdı. Yani a;rnalardan sonra .• , İşte 
~ 1'I' taarruzlar, Atlantlkte aon 
~~a temin edilen nisbt hAld- B711alan bunun için koydurou. Ayna-
b\i~ ıı•tıcesi kafilelere refakat eden lar bana arkadqlık ediyor, derdi,,, 
t.~eıerden bir kısmının serbest Bu .c>zler kal'llsmda alzun açık 
k~ ,atesinde. mümkün olmakta- kaldı. Benim gibi, burada, boylan 
dıt kısala kı.s&la, her taraftan, sonsuz de-
1~.ıerln bu taarnıztan· Sovyet rinllklere kadar yayılan ihtiyarlarla 
~~ ıJeki Alman hava hÜcuınıan- ev anyanlar izdihammı kim görse, tek 
111 hıl ı:iıetınek. Alınan aana71 iner- batma bir inaanm da kendiıine bü
kS: ıanar• nıe7daJııanm '9e li 71ilc bir arkadaıı kalabalıiı bulacağını 
~ tahrip etınek ve ayn\ za: tuavur edebilirdil Şimdi, artık sefa
nıS ~an halkının Dı&nev17atuu rethane aramak meselesini bir tara
R~ıc ,nıt neticeler abnak maksa- fa b:ı:raktı.lmu 116ylemeye hacet yok 
cii~ as>tıldan tahmin edilmektedir zannederim. Karşımdaki ihtiyarla 
~ ~larm İnıllizlert.n Avru~ Madam Belize beninı için o meseleden 

t>a>, sı.er çıkarmak tesebbüslerine çok daha interessant idi. Site ihti
ta~~ eden bir hazırlık hareketi nrm ne çeşit insan oldu#Unu anlat
elııt~ t.ılkki edilebllece~iıU sanını- m878 da lüzum görrnüyanım. Öyle 
~ para ile kandırılacak cinsten değildi, 

il. 'ANf'EN Sadece &67liyece1l pek çok şey oldu
ğu halde söylemek fırsatı bulamamş 

insanlardandı. İşte bu halinden isti
fade ettim. Öğrendiğim şeyler hay
li garipti. LAk.in bu diyarda her sey 
biraz gariptir, 

"' Bütün hikAye hep Bellze'le baelı-
yor, İlkin ortada Bellze adında bir 
adam varmış. Bu da levanten: kan 
bakımından belkJ Miuirl derecesinde 
karışık ası11r değil, ilkin mevkice de 
-hatta işlerinin en parlak devrlııde 
bile- onun mettebellnden COk qalı• 
da, Üstelik kambur da, Bu adam 
Galatada Fransız Pallta Salonu deni
len küçük bir pastacı dUkklm ltletl
yor ve hayli kazanıyormuş. Günün 
birinde bu kazancından anrdıtı para 
ile Budapeşte':ve ıitmiıı. Levantenler 
Budapeşteye niçin giderler, bilirsiniz. 
ÇQn.ldl onlar için o oehir medeni1et 
Aleminin ilk merhalesidir. 

Bizim. kambur Belli.e Budapeştede 
epeyce güzel vakit geçirir. Tuna ü
zerinde Margltszipt denilen ıirin a
daya da gider, Yalnız IWla inanmak 
icap edlyar k1 kendhıl bazı hU1Ullar
da her halde pek tecrübeli bir adarn
mıt. İlk girdiği kahve bahçesinde bi
rinci defa olarak gördtılti bir Keli· 
nerln'e (1) gönül vermek, kendisi 
için öyle pek bUytık bir marifet sa-

yılmazmış. Hepimizin bir Kellnerln'e 
g!Snül verdiğimiz olnıuştur. L!kin biz
lerin ki -nasıl söyllyeyim?- hafif ge
çer ve hayatımızın cereyanı üzerin
deki teılrl de as olur, 

Ama Kellnerin'den Kellnerln'e fark 
var. Bellze işte ilk defa gördüğü bu 
Kellneriıte, sanki ikinci bir bira ıs
llarlıyormuı gibi: 

"Yann benimle tstanbula gider mi
siniz?" damlf, 

Tua\o'f1ıf ~I Oraya daha yeni 
ıeımıı ve maksadı da şG:vle bir kaç 
IJ(hılük tatil ıeçlrm~k. Bu Belize ha
kikaten yaman bir adam olacak. U
outma,mız k1 kendlıl sadece bir pas
tacıdan ibaret bile delildi, üste kam
burdu da. Kadın ise •.. Tabii, ben ken
disin! htç gömıedim, llldn ihtiyar o
nu anlattrken tamamfyle telldiııdmı 
ıeçiyol'du. İb t.tyar ilk puta 11alonunun, 
kendlstnden htç blr m giılmmlyen, 
en emnfyeıtll adamı aldu.tu için olup 
bitene tl baııından Ylkıf. Kadın u
zun boylu ve Macarlarda nadir 16-
roıecek derecede 1Uı1ın imli -:rahut 
belki de Avusturyalı imlt- hele 6'
le bir endamı nrmıe kil Benim ta
savvunıma göre ise, bu, hani, sade
ce güzel ve donuk olduklan için, siz
de kendilerine kar$1, lAytk oldukla-

Televizyon 
Gittikc;e Tekemmül Etmekte Olan Bu Alet 
Sayesinde Harp Sonunda Evimizde Eğlence 
Yerlerinin Programlarını, Tiyatro Temsillerini 
Ve Maçları Seyretmek Mümkün Olacakhr 

lngiltrede bir aile televizyond a Londrada tertip edilmiş olan 
bil' eilenceyi seyir ve takip ediyorlar 

B
üyijk Brıtanya, halk tçin telcvlz- dahiline gireb!lecek derecede dU5Ur -
yon neşriyatı yapan ilk menıle- mek 13.zımd.r. Fen ve teknik adam

kettir. Telev~ır;yon Britanyada icat e- !arının bu meseleyi de halledecekleri 
dilmiştir ve diier biç bir memlekette beklenebilir. Diler memleketl~rdcn 
orada olduğıı kadar mkiıaf ettirilme- bazıları, bir şeyi büyük mikyasta ;s
miştlr. Ha:bin devamınca televızıon tihsal etmek usullerinde Britanyadan 
neıd:ratı dıımnııtur, fakat bu uhada daha ileri iHler de, bir puıun mil
ilıni araştırmalar devam etmektedir. yon da ~iri dcr.ecesinde. ölçme~. .c::va 

Harpten C\-vel Britanyada televiz - bir sanıyede bınlerce ışaret gonder
yon ahizele:inln miktarı, dilnyıının 

1 

mek imkanını icap ettire1! d.akık lf
dlier yerlerındeki ahizelerin ycknnun hazların imalinde diğer hıç bır mem
dan daha fula idi. Televiz1on bu- lelcet Inı:ıtercıden daha ileri gid!.me-
gilnkü fennin yeni bir ıubesidir, U- miştir. v ~ "1. - - -

zan, yorucu bir tecrübe devreıf.rıden - ,. 
sonra tckemmill ettirilmiş bir ıekil- Büyük harpten ıonra J. L. Balrd 
de ortaya çıkarılmı§tır. Tclcviz1onun iıminde genç bir İıkoçyalt lıa-
inkişafı, büyük inkisarlara ve aşıla- yatını televizyona hasretti. Baird'i 
mu manilere rağmen İngHiz ilim a- televizyonun yC'&ane mucidi add<!trr.ck 
damlarının ı;österdiği yorulmaz me-, doğru deiilsc: de, ilk lrullanııh c'bılz
sa:nin neticesidir. ların imali ancak onun mesaisi ne-

Televizyon neşriyatı istikamet ta- ticesinde r;?Ümkün oldu ... Bi~ -~~s~, ga
yininde çok iıe :rarayabilir;; bunun zete f'!t~r~fltırında .• &~r-~u&unuz n'lk 
için binlere~ televizyon ahizesi, aa- t~lar &ıbı b:nlerce kuçucuk n~kta h~
hipleri tarahndan harbin devamınca lıne koymaıt, b~ noktaları bır sar.ı
kullantlmamak tirere kapatılmt,tır yenin 1/25 i n.ıbetinde fasılala.la 
Televiıyon, bir harp silihı olarak b:I~ ne§ret~ek, ve sonr_~ bunları tek~ar 
yük bir ehemmiyet kazanabilir; ışim- muhtelıf ışı~ ve g~lge derecelerıne 
ditt halde, harbin bqlanau:rndanheri ç.evir.mek. az~~ teknik meı~lcl~rln ~:ı~M 
bu sahada kaydedilen ilerlemeler hak- lıni ıcap ett~nyordu. Bu ışe ılk gırı
kında pek fazla bir şey söylenemez şenler, resmı makamlardan gayet az 

. . . · teşvik gördii!er; henüz tamam!yle in-
1914 harbınden evv~l tel11:ıle '!••rJ- kifaf etmeml:J yetti bir icat için hal

yat, halk nazan?da bır kaç te~nık a- kın parasını israf etmekten çeklnili
damının şahsı bır merakından b~~.et,- )'Ordu, 
ti. Radyo neırintı nıev~ut dt!ıı.~t. Bütün ba :ıorlulı:lar o kadar muvaf· 
Harp seneleri zarfında Brıtanyad:ı ı- fakıyetle bertaraf edildi ki. nihayet 
lim adamları • tarafından başanl~n muntuam televizyon ne,riyatı ~ çın 
muazzam tekni~ il~rlemeler, sulhun tahıliaat verildiii samaıı elde edilen 
akdindeı;t kısı bi~ m~ddet sonra ~a~- neticenin miikemmellyeti bütün dün· 
yo neşnyatmı m?m~°:. kı,~~~: Bu ılım :raJ'J hayrete düşürdü. Televi17cınla 
adamlarının telmık Ustunlugu, bıı ye- verilen resimler bir sinema filmin'n 
ni sahada Br'.tanyaya en ön mevkii reıimleri kadar' berrak ve vazih~i 
temi~ etti ve o za.m~nda~beri de ~bu Gayet dakik ve mudil bir çihaıı ola~ 
~~vkı muhafaza edıldı. Dık~ate de&l'!r ahizenin nac;ıl kullanılacağını, bir kaç 
dıger bir nokta. da, eld_e edilen baıa- düğme çevirnıes:.ni becerebilen htr 
rı~~rdan he:kesı~ . lsttfade etnıcııne hanıi bir kimseye bir datikada (;f
musaade edılmesıdir. retmek kabildi. Tiyatro temsilleri:ıi, 
Halkı tenvir buıııaıında televizyon, sinema filmlerini, kabarelerde •e &

radyodan da daha fazla imkanlar ve- fer eilence yer)erindeki programları 
rir; çünkü .işitmcie bir de ııörmek olduğu kadar Kralın taç giyme mt
ilive olwıunc:\ sözün tesiri çok ı1ııha rasimini ve spor hadiselerini de ya
kuvvetli olu!. Bugünkü harpten evvel kından görebiimek için yapılması icap 
yapılan terekki büyük olmakla bera- eden iı bu kadar basitti 1 Koltuktll o
ber, televizyonun bili bazı mahzur- turarak tenis final maçlarını, aahada 
lan vardı; meseli, mürsile fula a- en pahalı mevki:n bile temin ed1.1:ne
itrdı. Studyo haricinde cereyan edı-n diği derecede yakından seyir, "oya 
hadiselerin televizyonla neşri, ayn! bir futbol maçını (teleskop naıtaaiy
mihver üzerine içiçe ıeçmiş .iki oıl~il le) tribünlerde değil de oyuncuların 
hattan müteşekkil bir kablo vasıtaaiy- yanında imişsiniz &ibi bütün tefernı
le münileye rakled!lird:. Televi:r.,.on atiyle takip edebilmek mümkündür: 
sinyallerinin mııdil olması dolayiıble Harbin başlangıcıoa kadar televi•
bu nevi bir kablonun bir mili J<IOO yonun 'karş:laştıiı en büyi,ik müşkUl, 
İngiliz lirasına mal olıırdıı. Harpten neşredilen prognmlann ancak kıaa 
sonra, ikl veya üç bavul içinde tqr- mesafılerdeki ahizeler tarafından Dlı
nabilecek mürl!Jleler kullanmak nre- na bilmesi idi; bu vaziyette, ancak her 
tiyle bir tayyareden neşriyat yapmak birinde bir mürsile mevcut olan bü
mümkün olaeaktır; bu neşriyatı yerde- yük şehirler dabillnde ne:ıriyat yap
ki bir mür,;ile alıp tekrar neşredebi- mak mümkün oluyordu, 
lec:ektir. Bu, televi:ıyon sahasnıı:la Maamafih sulh olunca zencin bit' ne
beklenilen yeniliklerden bir misaldir. tice elde edecek mertebede ılmdi de 
Ahizelerin ımali meaeleıi, ilerlemtsl 1nrltterede bıı şube ile meıaul enı
icap eden en mühim ı,tir; abizelerin titülerde çalışmalara devam edilmek
srıal!yet fiyatını, her ailenin bflt(esi tedir, 

SPOR: 

Ankara • 
Bisiklet Ye 
Şeref May 

Şimdilik Eskiş 

Osman Pak T, 
Kütahya 3 (A.A.) - A· 

mir bisiklet yarııımı takip ______ .j 

si muhabirimiz bildirlyor:. ~~İiiiiiii~ 
Bisikletçılcr bügün saat 11.4~ 

rış yerind:: toplanan kes f b 
kütlesinin a k ~lan arasında ~ 
İzmir yarıljrun Esk:şehir - Is 
arası olan f çüncü merhale9ll\e 
dılar. Bısikletç•ler, fazla yo 
seri ıöstermeaen büyük bır 
ladıklnrı yarışın bu üçiıncü 
da muvaffakıyetle bitirmlıler 

Eskişehir'i arkamızda bırak 
raır; sonra miıı;ab~ar derhal 
ayrıldılar. Bu arada rakipl 
dıkları yegane koşucu sarı 
ref mayosunu taşıyan Eski 
tnan Pak o!ı;yordu. Kendı 
det itibariyle yakm buluna 
çiler Osman Pakı geride bk 
dolayisiyle şeref mayosunu 
den almak ıçin büyük bir e 
fediyorlardı. Bu hal, lno 
laııldıiı zaman en son had 
1stanbulda çıkan 'Kırmız 
spor mecmuası lnönünden b 
c;ecek için bir hediye koy 
şeref mayosu. rekabetine bu j 
mam etmiı bll!unuyordu. T~, 
tere büyijk lıir heyecan vereı 
tin mücadeleyi lehine çevırml.J 
tak olan E::ılı.tıehirlt Kemal A 
nünden birmcı geçerek Kırını 
ı;por mecmuasının mev'ud m 
kazandı, 

Bundan sonra en ön trtıpta 
ter araıında srk sık dcğiııikl 
makta devara ederek şeref may 
'inde koşan bisikletçiler yavq , 
Klitııhyaya yak.laşmağa baıladtıderin hi 
'uretle yarı~, Eskitebirden l'"'9<---.ı 
çetin bir miıcadele içinde dev. 
den blsikletçıler, binlerce Kutal! 
nın tezahürleri arasından bittt 
sinden baıta Buraadan Hikmet l 
tat olarak &ettiler. Bu merbalı 
kinci olarak İltanbuldan Halit 

Ed 
uçüncü olarak da Eslriliehirli C!o v 
Pak bitirdi. 

Ollll&n Pak bugünkü yarqta d 
ıiizel koşmuş ve §eref mayosunıı 
ha faza etmıştir. Osman Pak, C c 
ıadanberi umumi taınifto yanıı fi" 
müddette katetmle olmak ıuc__ 
başta ııelmektedir, 

Bisikletçiler, Yarmki günü !fi Pa • 
da istirahatle geçirecekler ' 1 

gilnü dördüncli merhale ol~_ ~'!~&.ı 
ya - Afyon 1olunu katedecelClaGU"f'lfftf 

IBkrim mllstrbakaaı Etti 
Ankara, 3 (A.A.) - Beden _ 

yesi umum müdürlQğünün 841 
yet programına dahil olan mfllal l • ~ J 
lardan, bölgeler arası eskrim il iYi a z 
bakaları S-7 E,yl<U tarihinde ili. , 
hirde yapılacaktır, Müsabaltaladyece 
liç sllAh üzerine olacaktır. , 

Bu milsabakalara bilhassa~) :C. •ı 
ti§en gençler iştirak edecektir, -tesfne 
sabakalarda derece kazana~ak: ola 
rincllere birer sil~. ikinci ve üçO'an kon 
lere eskrim teçhizatına ait mtUye n 
hediyeler verilecektir, esi pek 

Roosevelt 
Gaze 

( Baı tarafı 1 lnalb •ta af 
Yeni sipari§ler veriU11u.ı:ı1n~ak 
Vaşıngton 3 (A. A) - Rebe milt 

sevelt pazartesi günü söylenilerin 
nutukta kullandığı "Amerik& 
Hitleri ezmek için iktidarıııann y 
bulunan her şeyi yapacağı,. Cftitaraf 
!esindeki "her şey,. tabiri hak\ davr 
da daha geniş izahat vermel:ksat, R 
bugün imtina etmiş ve bu ci olmakt 
üzerinde mutaıaa yürütmfn sa: 7) 
vareste bulunduğunu soy.16.ı=::::::::=" 
tir 

Rooseve1t. bdünç verme ve lıdr~ .._ 
proııranunm tatbikiıae cem'aD '!C 
milyar dolarlık bir kredi tabl1a ect-;,llli .. 
dipnl, aynç'I be,.an etmiı Ye eo "' 
90 eünı kadar ba mebliia mudil ... 

kat bu ikisi öyle yapmazlar, Bellze, parişler t>ırilmıı olacatım ve ~ar 
kadını, işi bitinceye kadar, bekler; istihlak iı;ln imalltta balmwı bit co 
sonra onunla birlikte ta~ıya gider- fabrikalann bu kabii nuıddelerin iım 
ler, Anlaşılan bunlar orada, işl, taın llnt nlha7et vereceklerini Ye blltlla 

;' Tefrika No. 37 
nndan OOk daha ziyade, bir ihtiraz 
hini U7811dtran donuk mizaçlı ıüzel 
kadınlardan biri olacaktır. 

Her ne 1'e, Kellner1n, t&~ bir 
dakika kadar Bellze'e bakar. tiya
nn dediği gibi, onda kuvveW lr ıö
rüş vannq, bu ıne1eltde Belllt de 
kendisinden asalı değllnıil. Kadın şu 
cevabı verir: 

bir snkönetle, bir alış veriş meselesi nerJUerlnl mladafaa iatihAlltma ~ N 
gibi etrafiyle konuşurlar, Hiç birinin ı:s edeceklerini ilive etmiştir, _' in 
kendisini boş, lÜZWilsuz sôzlere kap- Al118rikadan Sovgetla-. !ha 
tırmamış olduğuna hilkmedeceğim. 
Taşçı. Adeta büyük ikram17e kazan- Birliğine yapılacak aevkiuJahhl r: 
mış gibi olmuş. Bütün istedili kan- ,., _._ :::J. Z 

Tokyo, a (A,A.) - -iy-o paet..:!Sele 
sınm kendisine getireblldlfl kazançtan ıi Vaşington muhabirinden aldıiı bir.. 
fazla bİI' paradan ibaret kalmış, ve habere atfen Amerika hiikllmeti..-1r h 
Bellze de derhal kabul ederek ilk Vlidivoatok'a ıevketmck iıtediil hq üç 
taksiti bile hemen orada vermıı. malzemesinin bir lı:ımıını tran you,ıe!Jık a 

Böylece, Dilber'le Kambur hemen röndermetc karar verd:tını bildir • ura tı 
J.lla cıkarlar ve ook pçmeden, taşçı ınelı:tedir, Bu, Japon ~ Amerikan m&-: biz 
ile aralarına Balkan dağlarını duvar ıakerelerinlıı ilerlemesine :rardım ede- obf 
tdarler, Taı~ muhakkak kendisini cek olan te~kin edici bir hareket o:ı:...ı U 
pek talili bir adam aa:vm11 olacak ki lacaktır, '"-'ı r. 
artık sanatına, eskisinde daha az ala- ÜSkii 
ka g8ııterir ve günlerini Tuna rıh- bi haber alan mahfellerde a8yten-

diğlne göre Vaıingtondan &etmekte~ Ya 
"Teşekkür ederim. LAkln gelemem. tunı tlzerinde kaldırmı a~ındıratak olan bedblnane haberlerin arkam Jre- :d irıı 

Kocam var,., ıeçirmeye hatlar. Ukln benim hall- .1 . J b tı A _,._ 
2 "0 halde, burada iılniz neT" ne en çok ıaıbjun, Madam Belize ıı m:ıı ve ap<ın ına t ııa meuaaıa tr · 

"Ekmeğimi kazanıyorum . ., dedikleri, Kellnerin'dir, Acaba sahi- kar,ı daha mutedil bir lisan kıillı&u • ka.ı: 
"Nedeıı? Kocamz kötürilm mü?,, d'"" kambura l•nk m.vdıT Yoksa, mata başla!llqbr. 

-. ,.. .., Hlaıl olan ıntiba, .taponn tle A· 
"Hayır, Kocam taşçılık ediyor.,. taşçı olmasın da kim olursa olsun merlka araıcıdaki sinir harbinde b'.r ~l'OSı 
"Ara ıu-a, çekicinl sırtınızda dene-- mu? di,yordu? Her halde, Belize'in bu mlitareke vutua &eldiii merkezinde • li 111a 

diği de mi oluyor, yoksa?., maceradan pİiJDan olması için hiç bir dir. -tnije, 
''Eh, bazaıı, Sarbot oldutu lllUJl&n- nbep zuhur etmemiş, 

lar . ., Madam, Monsleur'nün yanmda çar- •-------------( lişin 
"Aııl•pldı, Çocıuklannuı var mır., vabuk mükemmel bir pastacı olur, ' y E f A T hasıl 
Kellnerin başmı ..nar, hem bu kadarla da kalmaz. çUnkü husu 
Bel1ze: ''Bler ıcıuı.eıer bu olhetm kendilbıbı de -BudaJ)9fteden getiroi-
ehem~ :yoktur., dmıif, 611Dil li- bul fikirleri V&mlll. Daha mil
fGyle biUrmiısz "Beni IU lbiıı tafgo'a him olan cihet ise Madamın, en tatlı 
ıötüriinilz,.. ~ en ince likörlerden, zi-

Slz hio bC5yle bir 197 ip\thıia mi? ;:rade mütteri celbetmesi olmuş. 
Onun ;yerinde bafka biri ola7dı, 18 (Arka• var) 
bu itten vv.geçer, yahut da Kellne
rin'i kaçırmaya kalkııırdı, Bafk• bir 
kadm olsaydı o da 7a llftmı d(;ner, 
yahut da derhal savuşur liderol, Fa-

(1) Kellnerln: Almancadır, loka•• 
ta ve birahanede hizmet eden las ve• 
ya kact111, dellteldlr. 

Kerhıım ka~ıı.kam Ihaan Bey lıın If•laıe tnayı 
TQl•n'ua sevci, tllccardan Edip TQl'len ,.. b 
:p(llıaelı mllhendla ve J'cdelı aııbay teAm r a: 
\rellip. Tayla~'nı babalan ve merhum eıl>a• ll'lUc 
Hll~n B9ın otlu C?.ık b 
Emekli binbaşı BEHÇET "l oşluğı 
rahmeti rahmana lı:avuımubtur. Ceııaz ıde l'ayet l 
101 U4ı lıu&llnlıO r>erıtınbe ailt.ll O büyia. 
maırmı mlltaaldp TeıYilıi:ıra camıinder. Sa ~ hı 
rtlarak Mecidt,.eke,. aari menrbı'!a d • niyen 
ı:ektlr. •al- ' 

• Ulll§, öbı: 

- vaıatıı>erve "m~deıı ilJ 
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Kmpus ..,... ~..,.,.. • • • • X..,...ta il n.ı • S1 
Kmııas afak 11 14 1U 11 
Kawaa "Kut ite 1Mıl9 n.1 il il.il n.ı 
K'*elaıo ltmma .ta 21 n,ı • 11 
bbltc bftml ak .,a 14 u.ı u 

(Tl10) 

K z..f Ua lbltRle U.. 
Giresun Nafia Müdürlüğünden 

ı - J:blltme'9 --- Is atr..... ..oa,.t ~ ,..... 
1'Çdecalr o1an klP' ıoo ldtDllr ce1a m m,utu11r. 

J - Xellf bedeli 11111 lira iT lalruıtur. 
1 - Bu ... elt ,.nname ft .,,.. --.... 

A - Zbiltme prtnam..t; 
B - lluJraftlenmıe 
c - BQmdırhlr lfled pne1 flrtnmne8, ,... 1118'1 feanl ..,...._ 

mml; 
D - a.rtdBpll e9hell 7aPI e1ektrlJr dibi tlllld bllf ......._, 

.o.o.,i fl7at ceheU .. projedir. 
' - lft.ekJn.. ba eıwala 180 -- ..... -lreNJlnde ufa mlııllll'

JQGnden eJabtUrler. 
1 - Dslltme 11-t-Ml Oma dnll IUt 11 da Baba mtkltlrlll8a

de mfH&IJMrfJ lrolnJqcında a.,.ıa zarf UIU1J7Je 7apdacütlr. 
• - DallbM79 llNbDmö lclD WstMJctD - ..... J1nDt .... lıılD 

Un delstnde )'&p& ftlnl ~ bltlnnlt lıqhmm- .. Un 50 
kurut lll1lftkbt temJnat ~ baadu ı.,ta Hl mell ~ elt 
TtcaNt OdwN ~ bdhmduluna dair "9lka De eblltmedea m n °' ton ft'ft1 ~ elnmui ehli7etmme ibra ebnelerl ..,u.r. 

' - Tetllf mektuplan 1 lnd maddede :raıb .... bir .. t nftUne 
bd8I' amtQan nl&Ullae malrbm mubblllDde ftrlleceldlr. ~ O. 
......... -*tup1arm nlbq.t l lncl maddede 7aadı mte kadar 111-
mli ..... - ...... •lhlr - .... bpab1mJf .......... Jl. 

•ı••... _........ ('191\ 

TAN C • 1 • Nl 

~ ............................. ~ , ................... ~ .............. , 
Devlet h•lz rolları lılet•• idaresi ll•aıarı 11 7 inci Te1 tip 2 inci çams Phtm 

Yürikal Pkli Seferleri 
TtlrOkell PllJ llkeleslne bu ,anden ltlbe.ren vapur utnmı;,acek-

·' 
tır. (7'770) 

is tanbul Belediyesi lanl,;ır 
TehMln a. ilk T. 

w. 00 41, n Jeomervatuvar 7•tı okulunun )'ll1ık Dıti)'acı ~ elı-
nacak Zeytin 7al • Sabun ve Soda • 

209, ZI 15, 70 Konservatuvar 7•b okulunun 71llık Dıtl7acı için alı-
nacek Makarna, nlşuta, un, plrinçunu ve irmik. 

111, 'il '5, il Komervatuvar 7ab okulunun )'lllık ihti)'acı için alı
nacak muhtelif clna 78f sebze. 

190, 00 14, ZI Komervatuvar :ratı okulunun )'lllık Dıtl7ecı için alı-
mcıak 500 kilo ıilt ve 300 kilo ;roturt. 

1111, 00 111, il Konaervatuvar 7•tı okulunun 7ıllık ihtl)'aeı için eh-
nacak aadeJ'al. te~et. be7az ve kqar 1)e)'ll.lr. 

4320, 00 124. 00 Beledl7e daire, IUbe ve mevkllerl7le sıhhi teoekkQl- • 
ler ve mQ..-atı için alınacak 57 .100 kilo manpl 
k&nOril. 

Tehmln bedelleri ile ilk temlnet mfkdarlan yukande 78zıh muhtelif 
mevat utın allnmak ilzıere am Q"n temdid~ eçık ekaDtme;re konul
mu,tur. Şertnemeleri Z.brt ve Muamelit MildürUllü kaleminde ı6rille
bWr. tbaJe 15-1-Ml Pazartesi .ana ıaat H te Daimi Encllmende 78-
pılecalrtır. Tallpierin ilk teminat makbuz VeJ'a mektuplan ve 141 )'l1ına 
alt Ticaret Oduı v•lkalarb'le ihale S(ln(l mu.nen ... tte Delml En
cilmmde bulumnalan. ('1808) 

* * BeJ<ıllunde ISectNttin mahallesinin ltaptımpqe çıplalı BOblmde 'I 
numaralı evin bedim ve tahusül edecek enkazının Atıp a~ erttırma-
78 konulmu,tur, Tahmin bedeli 959 Ura 90 kurut ve Dk temlnetı 71 
lira 99 kuruftur. Şartnunesi Z.bıt ve Muamellt llOdOrlQO ltalemlnde 
s&1llebillr. İhale 19-9-141 Cuma ,Onil ... t 14 &e Dalml EncOınende 78-
pıleeaktır. Taliplerin ilk temlnet makbuz Ve)'& mektup1ari7Je ihale lfl
nQ mu.nen autte Dalnı1 Encümende bulunmaları. ('1805) 

lstanbul Ziraat Mektebi Mücliirliiğünclen 
llekteblmlzde bu 711 tedrlaata 15,9.141 Puartea1 dnG betl•eAlm

dan bütan telebenln mezld\r l(lnde behemehal mektepte bulunmalan. 
(7124) 

Bapekalet lıtatlstll Uınmn Mlclirliiiü 
Ebltıne ve ihale Komisyonundan 
ı - Ac* puarhkle eblltme " lbalest 7*Jll)acü olan a torma 

tebmfn ohmaD U ncl dit htau.ttk 711JJlmdan IOOO - 4000 DG&be bMb
rWıeaktlr. 

2 - 11 &Qfabk biber fıannaa için a er ıtraden IHI Ura bedel 
talmıbı olunmut&ur. 1' 7,1 bmebJ7le 111 Ural* muvübt tem1Dat ,.._ 
slba YSUmek llzunchr. 

1 - Dslltme il.il ..- Z7l81 87aml 10 anca eupmba aGntl aut 
11 de umum mOdQrlQlı: blmı..,.... toplaneeak olAD Jaımll7onda 7SPl1a
caktır. NQmum dairede ı&'fllOr. llUtaeme kCllllJQGD dUpH,Jnd• lste-
neblllr. (llOI - '1191) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlônlar1 
ı - Kellf, .... ı .. ..._ nıaı- Wiwım'ra Pata'wllır ,. H..a 

fabdlrw JrauUsaQOa •• clablll 10Dar lntutı iti a,.ıa art -1Ue 
a.ntm.re .., _, •• 

1 _ ~ "4111 • -... ... 11111 s t.ı •••• t • " -ııse.e. a. 
radır. 

a - Kkalltme lt.t.Mt cama stını 1&•t ıo.ıo ıec- ı.t.balck Küatqta 
leYanm ttalJeeladelrl alam koodsJODBCla "~· 

4 - lartume ehi peım ı..._ tubetdnde ft badr, Anbn .,....._ 
41lrtftlennde "lSO" braea alınabilir. 

5 - llllaab8Q& slrecekler mllalrUl teklU m*'1lplarmı, ..._. YI Drle 
" 7,5 &tlftnme panu mUban ~ baka teminat melmahama " 
bpü aırf tute•ııneeiala •p. fdırumda ,.m ...od a.dwa edecek 
lrapah nrf1erm ihale stlal ekalltme aaatiadea bir aut ..-.ellDe b
dar mesktr komlalroD bqlıaa)ıfıaa makbu 1m1bbiliacle ......&eri Jl-
.-dır. Poatada ftld olacü ıedlaneler lra1Md edihnes. 7551 

41• mamra1ı Alker de1erlnda mahtlıc olmıı.ra 7Udllll haldan
dül bmma tnfibD BeJedb'9 Umum! JlerJWnce motteluı& karv 
madbJnce 1 JQplal lNl tarib1nden ltibarm birinci mnld bilet Ocret
ledndım ll1TICa bJnr lı:mat tebal1 eclllectll 87ID JQlculara llln 0-
hmur • 

• 

Mieueıeler Aı 11• ına ve 

lle7darP&11a nmane beatahwlhdn a kalem ..,ı *>'7ed •cık 
.amme,. komdmuttur • 

1 - Bblltme 10.t.MI CerPımba ,ana aut 11 t. c.ıaJolhmda .Jlh• 
bat .. ~ .......... b1numda kmula ~ 79pdaeaktar. 

2 - Jılnb..,.... fl7at a aı.m ıcm 4Mf lira ot kmuttar • 
1 - Jılunkbt tıım1nat Sll Ura M kuraitar • 
.. - ı.t.kın. ~ - sOn koaılQanda &lnblJ!rler • 
1 - ı,t+ın. lNl ~ 'ftımw& OdMI ftllJrul1'e M10 ~ b

mmda 7allı ...a.Jar ft ba ite ,..._. mankkat tmılnat mafrıbuzu ve
" baka ...... 171e belli • .,. ..... ~ ..,..... ('itti) 

Tlrldye CD *•lptf 
ZiRAAT BANKASI 

K ...... Taradı ım. - ......_, 100.000.000 Tlrls Ltn& lllbe 9t ...... , .. 
Zlnl. 'llaml ........... __ ...... 

Pua .............. ıa .... Ura 1D.-,. .... ,., 

Anat • t -· 2 hnll .......... twmd ,.......... • 
u IO ._ ...,_..hra _.. 4 dala~ an U. ........ ., pll-
•tire..._.. .............. 

4 ... • .. Llralds 4,000 Un .......... 
4 • ISO • ı.• • 

4' • .. • ... • 

•• .... .. Unl* ·- Ura .. . .. . .... . 
180 . ..... . 

DIKKATc R.....,_.. panlar 1*,.. lclDde il..._ ..... ........... nır-r -- ~Ar 1' .... ,..,. ......... 
K.... ..... .... 11 BJ&al. ll lllrbacUEb-. ıı Mart Yf' 

11 .... ..,.. .. -·· .......... ~ln1eeeldb • 

•• amıye lkramıye 

•dedi 111lktlln 

\..... 
Lire 

1 25.000 25.000 
3 10.000 30.000 
5 5.000 25.000 

40 2.000 80.000 
80 1.000 80.000 

120 500 60.000 
800 100 80.000 

1.200 50 60.000 
4.000 10 40.000 

80.000 3 240.000 

Yek<bl 720.000 

Tna Yetler ı. nnm Mletıer 1,1 Dn4br. lblllatm ,... ı 
lbaml7'Mftr Çeldllt ı.. ..,.,. ....._ obuk tlsıere lS ""61 
Nl det.lmir ~ .......... ;rapaı.eütu. 

JdLrrLEldNtZt 10 EYLULI! KADAa DBGIŞTlabdz 

Harp Okulu Komutmhğlllclcar 

100.000 ) 
) f.IOO ... 

100.000 ) 

M1ll Saraylar Mücliirlüğiinclen 

Müsabaka ile Memur Almaca 
Türkiye İt Bankam Anonim Şirketinden : 

Benlremızm muhteHf 1Qbellrlnde eahfbrdm•k ft 1851 ..,..ıı ....
bllkOmlerl dalreslnd9 IDaaf nr1lmek ben aptı"akl prilar ~ 
mOaabake De ftlelnur almeeaktr. 

1 - llOaabaka lmtlhualan 11 S7J61 1141 PnarteG sthltl ~ 
tırtanbul. tıı:mtr, Samsun ve Adenada 79palecaktar, 

2 - lmtllıana llrebllmek tein: 
•> Llüa1 ona mektep mezunu olma~ 
b) 11 JaflD(laa iPii ve IO '8flndan JUbn baluntnamak; 

C) AakerJll1al 78PDUf olmek (Aalrerlillnl benQs )'&PJIWDll o1anJlr tma
vekkat memur olarak alm•caklardlr ) 

ı - tmtlhallda mun&Jr o1aDlar ~ ecnebi u.m bDenW llt
cth olanlar. 

4 - Taliplerin • 19C 11 E)'ld1 lMl Cmnarte.t ıtınGne bdlll' ~· 
nda J'8zW tubelerimla mQdOrlertne ftlSlkalul71e birlikte mcır.cad' _.. 
banmalan llln olunur. 
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Y A L N 1 ı 

Çocuk Ansiklopedisi 
EYLÜL 
1 9 4 1 5 K U R U Ş 

G ÜN LÜK SiYASi HALK G AZ ET ES i 

Olabilir. Çfhıktl bitin hecJl,.eler anutulabllir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocutun bUtiln bayatm· 

da idili bırakır. 
FtV ATI (8) l.TRA om. 

Milli efimiz 
Balık esirde 

Halkın Coşkun Tezahüratı ile istikbal Edilen 
C ümhur Reisimiz, Bahkesiri Milli Birliğin 

Güzel Bir Örneği Olarak Tasvir Etti 

Milli Sefimiz İsmet İnönii, Manisayı ziyaret etmek fizere tnn irden h:.u~ketleri srra!'iınd'.l 
J Balıkesh·, 4 (A.A.) - Milli Şefi bulunara-c ezcümle dediler ki: Sovyetler İsmet İnön~, dün ~aat yirm!Ee "VilayeOnizin her tarafında va
Ayvalık yol:yJe İzm.ırden Balııce- tandaşlan c<ılışkan ve neşeli bul. • G 1• I sire gelmişlerdir. Milli Şef, cadde dum. Balıkesir milli birliğin ~üzel .Gahp e ırse • ve sokaklarda toplanan o~. binler. bir örneği olarak takdir ederim 

Bugünkü harpte d6VÜ~en iki taraf 
'Vardır. İki taraf da harp ve sulh 
$AYclerinin ana prensiplerini ilfın 
ııetml§lerdir, Almanyanm galip gel
mesi demek, onun ilan ettiği ye
m nizamın kurulması, SovyeUerin 
galip gelmesi demek, dcmokrasıle
r.in sulh plfınları dahilinde dUnyaya 
yeni nizam verilmesi demektir. 
Yoksa. münferit bir Sovyet zaferi 
ve bir Sovyet sulhü dü~ünmek va
rit değıldir. 

M. Zekeriya SERTEL 
·A lman - Sovyet harbi Sov

yetlerin galibiyetile neti
celenirse ne olabilir? 

ce halkın coşkun tezahuratı n- Buradan çok neşeli olarak avrı
rasında d1>ğruca hususi tren1er1· Iacağım ve di~er gittiğim v!la· 
ne giderek geceyi orada gc;ir- yetlere Balıkesirin selamını gö-
mişlerdir. türeceğim., 

Cümhurreisimiz, bugün saat .. - 11 ' f hl k • ı b 
dokuzda şehrin ~örülecek vcr!e- .. Gonu ere era ı verıc .u 
rini ve bu arada kız sanat ~kutu- sozJer, meydanlarda top!_nnan. bın 
nu, hastahaneyi, Halkevini, Atrı- lerce halk tarafından sureklı aı
fürk park•nı, ziraat bahçesini kışlarla karşılrunıştır. 
gezmişlerdir. Reisicümhur İnönü, bugün sa-

İnönü, Hjlkevinin oparlörU De at 12.20 de hususi trenleriyle Ba
Balıkesir halkına bir hitabede lıkesirden &yrılmışlardır. 

( ASKERi VAZIY!!_~ 

Leningrattal<i 
Muharebeler 

Ofi'yeGöre 
Türkiye'nin 
Parolası Şu: 

"Kahramanhk 
Ve ihtiyat .. 

Ofi Aiansı, Ankaranın 

SulAü Korumak İçin 
Sarf Ettiği Gayreti 

Tebarüz Ettiriyor 

"Türk Milleti, Şefinin 
Etraflnda Sımsıkı 

Toplanmıştır,; 
Vichy, 4 fA.A.) - "Ofi - Ha

vas" ajansı Türkiycnin Zafer 
Bayramı münasebetiyle diyor ki· 

"Ank:ırada Zafer Bayramı u
mumiyetle her vakitkinden rlıaha 
parlak olmuştur. Asker .(!eçidi 
bilhassa heybetli olmakla kalma
mış, Za!er türkülerinden ve coş
kun alkı ~taTifan memleketle hli
kümet arasında tam bir birlik o!
duğu da a('ık'Xl görülmüştür. 

Türk milleit, tehlikeler ;ç\nde 
memleketini daima idare etm'!:'si. 
ni bilmiş olan Milli Şefine mut
lu bir itimat besliyebilece~ini bu
günkü vahim anlarda tamam!vle 
müdrijktıir. Harbin bütün Ttirk 
hudutlann:ı yaklaşmış oldu~ı bu 
p:ünlerde, :vıldönümünün kutlan
dığı kahramanlık menkibelerinin 
e;erek resrni tezahürlerde, gerek 
~azetelerdı~ tebarüz ettirilmesi 
kadar tabü bir şey olamaz. 

(Sonu; Sa: 2: SD: 6) 

Sobranya 
Fevkalade 
Bir Toplantı 

Yaptı 
Bulgar Nazırları 

izahat V ~rdiler 
-o-

Bazıları bir Sovyet zaferinin 
bütün Avrupaya kommünizmi 
yaym.ağa kifi geleceğini zanne -
diyor ve böyle bir ihtimalden en
dişeye düşüyorlar. Bunlara göre 
SovyErtler Almanları mağlup et
tikleri takdirde Avrupada derhal 
büyük bir kommünist ihtilalini 
tahrik edecekler ve dünyayı kor
kunç bir tehlike ile karşı karşıya 
bırakacaklardır. 

Diğer bazılarına göre Sovyetle
rin muzaffer olmaSI Türkiyenin 
de aleyhindedir. Çünkü bunlara 
göre muzaffer bir Rusyanın ilk 
işi Boğazlan almağa teşebbüs et
nıek ve binaenaleyh Türkiyeye ta 
arruz etmek olacaktır. diyor. 

Milleti İçin 
Edilecek 

"Bulgar 
Endişe 

Şark Cephesinde Harbin Siklet Merkezi Hiç Bir Şey Y oktur
11 

Tamamen Leningrada intikal Etmiş Bulunuyor . 
Sark ceph-:slndekl askeri hareldt 1 man kuvvetlf'rı adım adım ilerleyerek 

kıım eıiiine basmıı bulunuyor. Al- Lenincrat ıehrinin 50 kilometre ~e
manlar kıı başlamadan bu cephf'deki aafesine kadar sokulmaya muvafraıı: 
llk hedefle:inc varmalı: için son ;ıay- olmuşlardrc. Yalnız buradakal harp 
retlerini sarfediyorlar. Şimdi hareki- ıayet müşkiıl ıartlar içinde cereyan 
tın sıklet merkezi Leningrada intikıl ettiği için Almanlann bu muharebf'ler
etmiştlr. Havaların bozulmasına, ııM- de büyük zayıatı c6ze aldıkları an!a
detli mukav~met görmelerine ve t.ar- 3ılıyor. 
bedilen sahrııım baştan baıa müsrah- Sovyetler de ne pahasına olursa ot
kem olmasına rağmen Alman başku • ıun, Leningrc,dı duımana vermemeye 
mandanhiı kıe gelmeden Leninıradr karar verm!, görünüyorlar. Blltiin 
zapta karar vermis corünüyor. Or.a"l müdafaa kuvv~tleri ıehrin iç mudafaa 
için on beş gündenberi buradaki Al- hatlarına çekılmiştir. Tallin'den tahli-

Orta ~:ırka harp malzemt>si nakleden gemilerin himayesine nıc nıur bir ır.uhripte faaliyet 

ALMAN TEBLiGi 
r ........... ·--·--·-- - " ı 

SOVYET TEBLiGi ! Mr. Eden 11 
•
5 

.. 
Leningrat =M k : Yenı ovye1 
Muharebesi os ovaya Mukabil 

Şiddetli Gidecek Hücumları 
Harekat Plan 

Dairesinde 
inkişaf Ediyor 

Fin Kıtaları Her 
Tarafta 

Hudutlara 
Eski 
Vardı 

Briansk'ın Muhasara 
Edildiği Söyleniyor 

Bir Alman Grupuna Kumanda 
Eden Mareşal Von Reichenau 

Berlin, 4 (A.A.) - Şark cep
hesinde muharebe, plan dairesin 
de inkişaf etmektedir. 

Finler, her tarafta eski 
hudutlar a vardı 

Hel.sinki, 4 (A.A.) - Mar-eş-:ı.1 
Mannerht-ım Fin askerlerine hi· 
taben" bir emriyevmi neşrederek 
harekat ~snasında gösterdil:led 

Japonya, Pasifikte 

Bitaraf Bir Mıntaka 
Tesis Etti 

Sovyetf ere Malzeme. 
1 Geçirilmiyecek J 

Nevyorit, 4 (A.A.) - 11Nr!w -
York Times" gazetesine ~bre 
Moskovaı:ia başlıyacak olan İn
giliz - Rus • Ameikan konuş>na
larına İng:liz hariciye nazırı E
denin de istirak etmesi pek muh· 
temeldir. 

Merkezde de 
Taarruzlar 

Devam Ediyor 
Londra Kro nş f at 
Üssünün Tehlikede 
Olduaunu·· oil-diriy~r 

B r i a n s k' ı n ltCJal 
Haberi Tekzip Edil• 

Pasifikle bitaraf mıntaka Moskova, · 4 (A.A.) - Sovyet 
Ankara, 4 (Radyo Gazetesil...- resmi tebJıği: 3.,Eyllılde kıta~a· 

rımız bütün ceplie boyunca dus
Japonya, .Pasifikte bitaraf bir mnnlıı ~nıJdane muharebeler yap 
mıntaka ~zmiş, bu mıntnkav3 

1 
Le · t 

h .1 . 1 h be . t 1 mıştır. Sovyet l>i otları nıngr:ı 
_arp gemı erıy e ar . ~ıı e~ - civan,ndn düşman tayyare~rini 
lık ?:?~.zeme taşıya.n ~~mılerm .gır ... muvffakıyetıe tahrip etmeye de-
mesını yasak etmı~tır. vam etmi~lerdir. l 

Jaı;>on~:ır, Aı:ıerı~a_lıl~nn yaf?·· S v et mukabU hücumlan I 
tıklan gıbı sahıllerını bıtaraf b:r 0 Y 
mıntaka ile, korur gibi dnvran· Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet. I 
mak istiy.::ırlarsa da maksat, Rus. lerin mahalli mukabil hücum! • 
yınya yardımn mani olmaktır. n merkez mıntakası ceph,.si 

(Sonu: Sa: 2; Sil: 7) (Sonu; S•: 2; 10: 4) 

mJ 
( Kaniie Muhasarası) Münasebetiyle 

Yazan: REFiK HALiD 

Sayın "hakkı tank us,, , N amık Kemal'in (Kanije) sini, lı
sanımızın şimdiki şivesine muvaffakiyetle naklederek bas 

tırmş; pek isabet etmi§. Bilhassa şu sırada maneviyat yükseltı 
cesaret kamçılayıcı o _kabil kahramanlık eserlerine gençliğı 
dikkatini çekmesi büyük bir hizmeftir; tebrik ederiz. Bunu, bö~ 
lece baydcyledikten sonra meselenin esasilc alakalı olmiyan hı 

Bu endişelerin ne dereceye ka 
dar varit olduğunu tesbit için 
evvela şu hakikati göz önünde 
bulundurmamız lazımdır: Sovyet 
Rusyanın bu defaki harpte tek 
başına muzaffer olmnsma imkan 
kalmamıştır. Şark cephesinde Kı
zıl Ordu Alman taarruzuna karşı 
ancak pek büyük zayiata muka
bil muka'IJ'emct edebilmektedir. 
Almanların iddiası mübalagalı 
olarak telakki edilebilse bile Sov 
yetlerin Şark cephesinde hlç ol
ma~a bI; iki milyon insan kay
bettiklerıni kabule mecburuz. Bu 
yıkıcı V«:_ Yıpraiıcı harp, Alman
lan oldugll gibi ve belki de ondan 
roz~a s~yYetıcrf zayıf düşürmek
lt>dır. Çunkü Sovyetler fazla ola
rak ~azi kaybetmekte, bir çok 
ze1?g~n zıraat ve sanayi merkez -

Bir Amerikan 
Gazetesinin 

Makalesi 

ye edilen kuvvetler donanmanın hıma
yeıılnde Lenlngrada nakledilmişlerdir. 
Baltık donanması da şehrin sol kıs
mının müdafaasına iıirak etmektedir. 
Sovyet hava .. uvvetleri de buradaki 
müdafaaya bütün kuvvetleri ile y:ırdı-n 
etmektedir. ~talin ıon bir tedbır ol
mak üzere l~~nlncradın müdafaası için 
Mareşal Voro~ilofun riyasetinde al'tr 
kişilik bir mudafaa heyeti vücude ce

' parlak cesaretten dolayı Fin kı· 
talarını tebrik ettikten sonra bıl· 
hassa şöylP. demektedir: 

noktaya - noktadan ziyade bir harf şekline - ilişeceğim: Sayı 
muharrir, ismıni te.şkil eden üç kelimeden majiıskülleri kaldır 
mtş. Neden? Bir mahviyetkarlık alameti mi, yoksa uğura inanma 
ug-ur deneme mi, yahut da kravatı atmak nevinden bir sadel 
merakı mı? Bilmiyorum. Snobizm diyemeyiz, zira matbuatımızı 
bu cidden değerli !'Üknü ne snob luk yapacak yaştadır, ne de e 

derını tahribe mecbur knlmakta
ır. 

. Binaenaleyh Sovyet Rusya har 
~ı ka~~na?ılmck için Ingilterc ve 
1merı a ıle anlaşmağa mecbur 
~ muş~u!,· lngiltere ve Amerika 
::>ovye ıı.tısyanm harpteki zayia
ını ye harp sanayiinin uğradığı 

bahf ıtalat YUriinden husule gelen 
oş u ~ telilfi ile kalmıyacak, 

1~ .~ev11ektın bütün kaynakları ve 
.s 1 sa Udreti ıtevhit edilerek 
nuşterek hedefe karşı bir plan 
fahılınde kullanılacaktır. Mosk0-
.rad~ akdi kararlaştırılan lJçler 
=ansırıın en mühim mevzu-

an biri de bu*'1r. 

"Amerika Artık Bitaraf 
Değir , Muharebe 
Vaziyetindedir11 

Nevyork, 4 (A.A.) - "New -
York Time~" gzetesi yazıyo!': 

"Mihver namına söz söyliyen 
bir zat "iş günü' ' münasebetiyle 
söylediği nutukta Roosevelt'!n 
harp halinde bulunan bir devle
tin şefi gibi konuştu~nu bevan 
etmiştir. Bu zat, Roosevelt'in 
hangi tar~ftan oJdu~nu tesbit p. 
den ve bıı harpte daha simdiden 
intihap ettiği tarafa müz:ı.hcret
te bulunan J:>ir milJetin sefl Ri
bi konuştuğunu söylemek istiyor • 
sa, haklıdır. Amerika artık bit:ı
:·af değildir. Amerika artık iki 
taraftan bırini tercih etmiştir. 

(Sonu: I•: 2: ID: 1) 

tirmi§tlr. 
Leningrat nten çok müstahkem hir 

yer oldufu :çın . bütün bu müdafa" ter
tibatının dı ilavesi ile zaptı ıüç biı" 
hale ıetirilmiştir. Bitaraf askeri mü
tehassıslarm fikrine göre Lenlngrat 
bu şartlar içinde uzun müddet muka
vemet edebilir. Almanların Lenin~dı 
zapt için hiç olmazsa bir milyon in. 
1an feda etnı"!Yl göze almaları li?:ım
dır. 

Merkez cephesinrle: 

Merkezde vııziyet biraz müphem 
cöriinüyor. Mareşal T imoçenko t.q 
cephede on gUn kadar evvel mukAl.il 
hücumlar y.ıp:ıralr cerek Lenin~at. 
cerek cenupta Gomel üzerine yapılan 
tazyiki azaltmıya teııebbüs etmiıti. Eu 
te,ebbüs mavaffak olmuş, Alman ltuv
vetleri bir miltdar rlcate mecbur bl
mıı ve ark:ıdan yeni kuvvetler cörı
dermek mecb11riyeti hasıl olmuştu. Bu 
arada Sovye•lcrin de merkez cephe•İ· 
ne taze kuvve:ler cönderdikl~ri ve dört 
beo rün evvel tekrar mukabil hücum-

Bulgar Başvekili Filof 

Soyfa, 4 (A.A.} - Bulgar a· 
iansı bildiriyor: 

D ün Bulgar parlamentos!.l ü
çüncü fevka18de içtima devresi
nin birinci celsesini akdetmiştir. 

Sabahleyin hükumet azaları da 
ı.azır oldufıu halde meclis eks~
riyet partisi toplanmıştır. 
BaşvekU Filof söz alarak. cel

senin ru:mamesini bildirmiş ve 
memleketin umuınl vaziyeti hak
kında izahat vermiştir. 

Hariciye nazın da Bul~arista
nın harici siyasetini etraflyı~ 
:ınlatmış ve harici vaziyetin fvi 
olduğunu söyledikten sonra milli 
hirliğini isbat ettiği takdirde, 
Bulgar mi!leti için endişe cdilc
celt hiç bir şey olmadığını !eba
rüz ettirıniştir. 

"Metin olmaya devam etmeh
viz, silah: bırakarak sapan:ı sa
nlmanm zamanı henüz gelmeT.iS
tir .. , 
Diğer taraftan Fin tebliğınde: 

şunlar kaydedilmektedir: 
"Kareli berzahında düşmaıı e· 

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) r ......................................... , 
Dil<l<at! 
Bugün, İdarei Örfiye 

Komutanlığının bütün 
vatandaşlann hüviyet 
cüzdanlarını Üzerlerinde 
bulundurmalan lazım 
geldiğini tebliğ ettiji 
gündür. 
Sokağa çıkmadan ev

vel hüviyet cüzdanınızı 
cebinize koymayı unut
mayınız. 

genç yaşındarıberi hoppa başlıdır. 
Zaten kendi adından majüskillleri hazfettmesine karışma 

bize düşmez. Yalnız, (Kanije) ye yazdığı başlanıçta biitün ha 
isimleri de küçük harflerle dizdirmiş olmasına, bir okuyucu sı i 
fatne, itiraz etmek hakkımızdır. Zira o alJşıJmamış şekil gözle ıki 
ri yorduğu gibi zihni de çeliyor, karileri zorluğa sokuyor. İşte bır " 
misal: 

"nam ık kemal, kanijeyi ma gosa zindanında yazmış ve o 1' 
mecburiyet altında ahmed nafiz ınüstaar adıyla bastırmıştı.,, :ı 

Buradaki Namık Kemal, Kanije, Mngosa, Ahmet Nafiz isim ıaç1 
lerinin majüskülden mahrum edilişinde ne fayda veya ne türl 
zevk var?' Bilakis bir yadırgama hasıl etmıyor mu? Ortada henu 
yeni harfleri sokme müşkultıtı, hususile h5d devrinde bir iml 
kargaşalığı hüküm sürerken okumayı ve anlamağı kolaylaştıı 
mağa yarayan has isimler ve satır başı majuskullerini kaldırm 
suretile zorluğu arttırmak doğru mudur? Yine muharririn "ba 
langıç,, da bıraktığı iki ufacık boşluğa dokunacağım: Şerefli (K 
nije) vakası (Naima) tarihinde gayet uzun ve tafsilatlı bir suret 
nakledilmiştir; binaenaleyh o büyük nasir ve tarihçinin de hızın 
tini zikretmek fena olmazdı. Saniyen, otuz şukadar sene evve• 
bugün biri nasılsa hayatta kalmış, öbiirü vefat etmiş olan -
genç muharrir. Naima ile Kemalden ilham alarak (Kanije) 
dört perdelik vatanperverane bir piyes çıkarmışlardı. Bu Pb 
larca oynanmış, halkı heyecana getirmiş, o muharrir)" 
yo~afilerinde de yer almıştı. Haydi diri kalanından 'f 6_,"' 
fakat Hakkın rahmetine ka 11 •• • • • 


