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Bu aylık sinema ve t i 
sayfa olarak 3ellgin resı ,e yazılarla çıktı. 

"" Sinema ve tiyafroyla alakadarsanız muhakkak 
okuyunuz. 

r-.................... Zelzele , .................... , 
Mıntakasında 
Yeni inşaat 

. Proielerin Tatbikine Başlandı 
! Ankara, 30 (TAN Muhabi· yan binaların tamiri yapıla -
1 rinden) - Nafıa Vekaleti, zcl- caktır. Bundan başka hususi 
! zclc mmtakasmda yapılacak idarelerle belediyelere yardım 
! imar ve inşa faaliyeti etrafın- edilmek üıere 270 bin lira .ıy -

daki hazır1ıklarını bitirmek ti- rılımştır. 
! zeredir. Vekiller Heyeti kara - İnşa edilecek olan bu bina -

~ 1 

: 

ÇARŞAMBA 
1 İlk Teşrin 1941 

Telgraf: TAN, IST. Telefon: 24310, 24318, 2431!1 
TANEV I, İstanbul Ankara C:ıd. No 102 

C h urchill 
Ha rbe Dair 
Beyanatta 

Bulundu 
"ilk Baharda Çok 

Şiddetli Muharebeler 
Vukua Gelecektir .. 

1 

S KURUŞ 
• AL TiNCi YIL 2..3j)O 

lr an'la 
it t ifak 

Yeni Bir 
Yapıbvor Son zamanlarda İngilteredcn 

--o-

'A T A B =E K' 
MÜESSESESİNİN 

PERAKENDE KISM f 
Bugün Açdmıştır. 

hazır 
riyle sarfolunacak 5,000,000 li- lardan bir kısmının ihalesi :va

! radan 2,082,000 liranm ilk pılmış, bu arada 19 ceza cvi~in 
planda sarfı için hazırlanmış inşasına başlanmıştır. Diğer ta
olan projelerin tatbikine de raftan Erzurumda doğu yapt 

! başlanmıştır. Bu para ile zel - kooperatifi adiyle bir tctclc . 
1 zele mınta.kasma dahil vilayet- kül faaliyete geçmiştir. ilk iş 
1 lerde 19 ceza evi, Erzincanda olarak 150 ev yapılacaktu. B u 
! bir belediye binası, bir hasta - ayın sonuna doğru Nafıa Ve . 

"Sovyetlere Devaml ı 

Yardım İçin Ciddi 
Fedakarlık Lazımdır .. 

___ ,.. -·---, 
~ ASKERi V~~i!_!!) .. SOVYEJ TEBLiGi 

1 
ne, bir iebhirhanc, bir vilayet kaleti mütehassıslarından nıü
ve hükı'imet konağı, 12 adet rekkcp bir heyet Erzincana gi-

1 kaza hükumet konağı, mütead- derek Yapılacak binaların Y•!r -

Dinyeper'i~ Rus-Alman Harbi Uç Alma~ 
Şarkındakı k d Destroyerı 

1 dit ilkokullarla hasara uğn • lerini tesbit edecektir. • 

'-. .......... _ .................................. ···-.. · .. ····-·································J 
Harekat ı Hak ın a Batırlldı 

1.1 1 -0-ı< 1 1 Bazı Düşüncel er a yan ı aa ı Esrarengiz 1 Çekya'daki 
Bir Seyahatin 1 Hôdiseler Rus Kuvvetlerini Yeni Bir ile rl eme Kaydedilmemiş Olmakla 

İmha Etti Beraber Harkof 

iki Gün İçindE 
263 Tayyare 

Tahrip Edildi iç yüzü 
.. 
Roosevelt'in Vatikan nezdindeki 
mümessili Myron Taylor, Lond
rada bir takım görüşmeler yap
makta ve bu seyahatin bir sulh 
projesi ile alakalı olduğu tahmini 
öne sürülmektedir. Fııkat biz bu
gün için dıinya vaziyet[ni bir sul
he müsait görmüyoruz. Dava o ka
dar büyiımüş ve genişlemiştir ki, 
artık bu harbi pamuk ipliğine bağ
hyarak mıitareke mahiyetini haiz 
olacak muvakkat bir sulhle bitir
mek imkanı kalmamıştır, 

Al. Zekeriya SERTEL 

-
İkisi General Olmak 

Üzere 
~urşuna 

24 Kişi 

Dizildi 

-o--

Harkof Mmtakasındaki 
Demiryolu T esisatma 

Berlin, 30 (A.A.) - Bohemya H.. 1 Y J d 
ve Moravya himaye idaresi gaze- f UCUm ar apı 1 
teleri, Prağ askeri mahkemesinin 1 Berlin, 30 (A.A.) - Alman or-
Çek ordusu sabık generallerinden Mister Churchill duları başkumandanlığının tebli-
Joseph Bili ile Çek tümgenerali ği: 
Hügo Vojda'yı ölüm cez.ts•na Londra, 30 (A.A.} - Churçhill, Dinycpcrin:::doğusupdald hare-
mahkum ettiğini yazıyorlar. Bu Avam Kamarastnda harp vaziye- katta, İtalyan kıtaları, mühim 
iki general, bir şiddet idaresi tat tine dair mufassal beyanatta bu- düşman kuvvetlerini imha etmış
biki suretiyle Bohemya ile Mo · lunmuştur. İngiliz Ba~vekili, ev- lerdir. Ve binlerce esir alınmış -
ravyayı Almanyadan ayırmayı ve vela Atlantik muharebesinden tır. 

Taarruzları 
,...--.;.:-- --

ve 
Devam 

Kırım' a Alman 
Etmektedh ---0-

l Sovyetlerin Leningrat 
Civarında Bir Şehri 

Geri Aldığı Söyleniyor 
Moskova, 30 (A.A.) - Sovyct 

tebliği: 
Dün, muharebeler bütün cep

he boyunca devam etmiştir. Cu • 
ma güniı, evvelce bildirlldt~i g bi 
98 değil, 113 Alman tayyaresı du 
şürülmüştür. Cumartesi guııu, 
150 Alman tayyaresi düşürülmuş 
tür. 28 Sovyet tayyaresi kayıp -
tır. Baltık ta evvelce bildirı ld · gi 
gibi bir değil üç destroyer botırıl 
mıştır ... 

Oğle üzeri tebliği 

Amer!kanın Vatikan nez • 
dındekı sefirı Myron Tay

ıor'un son giınlerde bir takım 
esrarengiz seyahat ve ziyaretler~ 
:le bulunduğuna dair haberler 
gelmektedir. Bu zat Lizbondarı 
ı\merikaya dönerken Londraya 
Uğrayıp orada İngiliz ricali ıle 
görüşmekte fayda görmüştür. Bu 
llıünasebetle Ingiliz gazeteleri 
l.ondrada bulunan dört Ameri -
kan diplomatı ile Büyük Britan
Ya nazxrlan arasında mühim mü
Zakereler cereyan ettiğini bildir
tnektedir. Mister Taylor Londra
Ya varır varmaz Londradaki A
merikan elçisi, İngiliz Hariciye 
t{azırı v e diğer Amerikan r ica
l i ile temas etmiştir. Perşembe 
giinü de Mister Churchill ile gö
tüşecektir. 

müstakil bir Çekoslovak devleti bahsetmiş, Hitlerin, Büyük Bri- Doğu cephesinin şimal bölge -
kurmayı istihdaf eden "Çek mu- tanyayx tehdit ettiği denizaltı ta- sinde, bir piyade tümeni, 28 ve 
kavemcti teşekkülünün,, idareci- arruzunun tahakkuk etmcm.~sin- 29 "Cylıilde şiddetle müdafaa cdi
leri arasında bulunuyorlardı. Bun den mütevellit hayretini ifade e- len bir düşn:ı:an mevziine, muv~f
dan maada derpiş edilen ryıddet derek, TeID:muz, ağustos ve eylUl fakıy~tle h~.cum. eylemı~.lerdır. 
hareketinin tatbik sahasına çı - aylarında, Ingiliz, müttefik ve bi Bu pıyade tu~:nı, 210 duşma.n 
karılması için lüzumlu her nevi taraf memleketler ticaret gt!ınile blokhauzunu hucumla zaptetmı~
silahı satın alarak bu suikasde rinin zayiatı, geçen üç ay y'lni ni lerdir. 
iştirak etmekten suçlu Ladislaus san, mayıs ve haziran ayları za - Hava teşekkülleri, Harkof böl
Konzak ve Venzel F ranc'da ida- yiatının üçte birinden ibaret ol- gesinde demiryolu nakliyatına 

Şark cephesindeki harekat esnasında t ahr ip edilen askeri bir depo 

Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet •ş

tihbarat d;ıiresinin bugün öğle iiıeri 
nesredılen tebliği: 29 - 30 Eylı"ıl ge
cesi, krtalarımız, bıltün cephe boyuıı 
ca düşmanla çarpışm1şlardır. 

ma mahklım edilmişlerdir. duğunu söylemiştir. müessir surette hücumlar yap -
Askeri mahkeme komünist par Avrupayı istila mış ve Leningradın doğusunda-

Journal de Geneve gazetesinin as
keri muhabiri yazıyor: 

Bugünlerde Napoleonun 25 terr. 
muzda Nlemen nehrini aşarak 14 
eylfilde Moskovaya girdiği, halbuki 
iki giın evvel yola çıkan Alman or
dusunun Moskovadan hala 300 kilo
metre uzakta bulunduğu hatırlatılı
yor Bu mukayeseden harbin mukad
deratına ait bir netice çıkarmak ha
tadır. Napoleon biri Smolensk, di
ğeri Borod.ino'da olmak iızere iki yer 
de harp etmiştir. Bu muharebeler o
nun yürüyüşünü durdurmamış, bila -
kls ele geçmiyen bir düşmanı aramak 
için yapılan bir gezinti şeklini al -
mıştır. Napoleon ancak Moskovay;ı 
vardıktan sonra güçlüklerle kaı-şılaş
tığr halde, Alman ordusu daha başlan 
gıçta bu müşkülleri yenmeğe mec
bur kalmıştır. Stalin, birinci Alek
sandr'ın düşmanın memleket içinde 
boğulmasını intaç eden taktiğini ta-

tisine mensup olup vatan ~haoeti . .. .. .. ki demiryolu şebekesi ile l\Ittr -
cürmü ile suçlu bulunan iht:yat C~u~c~ıll, Rusyanın yu~u~':!' mansk demiryolu şebekesi üze -
Çek Tuğ generallerinden Prağh 1 tahfif ıc:n Avr1:1pa kıtası~~. tstıla rinde tahrip faaliyetine devam et 
F ranz Horacek ile Franz Vins etmek lazımgelıp gelmedt~r me- miştir. 
Johonn Pestuka, Jaromir Sadla~ selesine temas ederek şöyle de -
cek ve Dusan Subcr t'ide idam miştir: (Sonu: Sa: 2; SO: 7) 

t ıstır Bu 1 _ Düşmanın ne yapacağını kat'iyycn 
cezasına çarp ırm -s • • : n ar . bilmiyoruz. Dü;;man, geni~ Sovyet top- r ........................................... , 
dan ~aşka on ?eş kışı. da~a a~ı raklarmda hangi noktaya kadar llcr- ' 
ceza ıle mahkum edılmtşlerdır. liyecektir Alman milleti kcndisiıun 
Mahkumların hepsi kurşuna di - uğradığı ~7Jm zayiata daha ne kadar 
zilınişlerdir. müddet tahammül edecektil', müdafaa 

111f Ed ~n mesaı·ı vaziyetin.de kalarak büyük bir kıy-,,, r. en,ı meti olan araziyi istismar edecek. mi-

Bu esrarengiz seyahat V'.? :ziya
tetıerin manası nedir? Kulakları 
kirişte olan sulh taraf tarbrı bu 
seyahat ve ziyaretlerin b ir sulh 
l>rojesi ile alakadar olduğunu tah
!Qin etmekte ve birkaç gün evvel 
ltalya Kralının Papa vasıtasiyle 
~~ptığı bildirilen sulh teklifine 
dikkatimizi çekmektedirler. 

Londra, 30 (A.A.) - Hariciye na- dir, bilmjyoruz. Bu son hattı hareketi 
zın M. Eden, Mü.nih anlaşmasıııın ü- intihap etliği takdirde büyük ordunun 
çüncü yıldönümil münasebetiyle, dün bir kısmını cenubu şarkiye, Nil va
akşam Çekoı;lovakyaya bir mesaj gön disine doğru mu tevcih edecektir, yok
dermiştir. Eden bu mesajında diyor sa Şimali Afrikaya doğru kendisine 
ki: bir yol açmak için İspanya tarikini 

Mister Taylor Amerika Cüm • 
hu rreisinin şahsi dostu ve \'ati -
kan nezdinde şahsi müm.essiliöir. 
~ister R oosevelt'in bu zatx P apa 
~ezdine göndermesinin muhtelü 
~hepleri vardır. Bir defa Mister 
c.yıor k oyu bir katoliktir ve A

:;ıerikanın en zengin adamların-
1.tan biridir. Amerikada katolik 
~iliselerine geniş ölçüde yardımr 
1 okunmuştur. Bu itibarla Papa 
•arafmdan hüsnü kabul edilen bir 
tattır. 

=>Mister Taylor'un ilk vazifesi 
· apayı Nazilerin aleyhine kazan
llak ve Ame.rikan siyasetini tas
~ıµ etmesini temin etmektir. Bu 
layede gerek Avrupa ve gerek 
~ınerikada bulunan katolik!erın 
-eveccüh ve muhabbetini kazan
~ak mümkündür. Papa za~en ki
~se-:re karşı cephe almış bull:1n~n 
aşızm ve Nazizme muhadtır. 

Bu ınuhalcfcti daha fiili bır su
~tte göstermesi Amerika içih hır 
azançtır. Hatta Mister Roose -

~elt Papanın teveccühünü kazan· 
~i'lk için son günlerde lıarpten 
'
0 nra dlinyada dinin serbes~isini 
.eınin ıcin Amerikanın çalışac;ıf},i 
1akkında teminat da vermriıfır;"' 
t Sonra Papanın Avrupa~~ 
arafındakı katolik kilisele!"l. 'tl
~tasıyle Almanya v e İtal~&nı'\ 

atta bütün Avru pamh :dahili 
• tziyeti hakkında geniş mallıma1 

CSonu: Sa: 3: SD: 7l 

(Sonu; Sa: 2; S O: 2) ( S onu; Sa: 2 ; S il: 6 ) 

Odun Narhı 50 
K.uruş indirildi 

Mürakabe Komisyonu Dün Toplandı 

Dr. Lô.tfi Kırdar, k<tmisyonua izahat alıyor (yazısı 3 iincü sa yfada) 

Akdenizi 
Geçen Gemi 

Kafilesi --
Hasara Uğrıyan ~ 
Zırhfının Nelson 
Olduğu Anlaşıldı 

= i 

Al+. İtalyan Şehri~ 

kip etmemiş, bilakis onlnrı tutmağa 

çaltşmrştır. Çünkü motörhe kuvvet-

Rusyaya 
Yardım 

Bombardıman Edildi! Üçler Konferanslnda 
Londra, 30 (A.A.) - Akdeniz S t ı· ht• 1 

de, bir tüccar gemisi kaybettik - ovye ıyaç arı 
ten sonra gideceği yere varan In- T b•t Ed•ı• 
giliz gemi kafilesine kar~ı yapı· es 1 1 ıyor 
lan taarruz esnasında 13 füılya:ı Moskova, 30 (A.A.) - Üçler 
tayyaresinin tahrip edildiği sa · konferansı dün hariciye komise
l~iyetli ~ir kay.n~ktan h_aoer ~c ri Molotofun riyasctind~ toplan
rılmekte~ır. İngılız zayıatı uç mıştır. Leningrat müdafii mare· 
tay)'.aredır.. . . .. . şal Voroşilof da konferansta ha· 

Bır torpıl .ısabetıyle suratı ha- zır bulunmustur. 6 kom;syon teş 
fifçe azalan Ingiliz gemısinm Nel kil edilmistir. Bunlar harp, de· 
son zırhlısı olduğu bildirılıyor. niz, hava, Jnakliyat, iptidai mad• 
Nelsonda ölen olmamıştır. deler ve sıhhiye malzeme komis-

İngiltere iizerirıde yonlarrdır. Bu komisyonl::ı.r c.u
ına gününe kadar Sovyetkr bır
liğinin ihtiyaçlarını tesbit ede -
ceklerdir. 

u mdra, 30 (A.A.l - Daıly Te
lP~raph gazetesi başmaka lesin -
de şöyle yazıyor: 

"Ön iki kadar İtalyan ş~hr:nin 
bombardıman edilmesi ve Slcil
va boğazından ehE;mmiyetsiz za
}"atla mühim bir Ingiliz k·ıfilc -
ş'nin geçmesi birçok kim~e!ere 
Italyanın gerek havada gerekse 
denizde İngiltereye kar§ı acız 

(Sonu; Sa: 2: Sil: 4) 

İngiliz heyeti reisi Lord Bea
verbrook dün beyan:ıtta buluna
rak demiştir ki: 

"Biz Rusların şerikiyiz. Biz bu 
rada vardımda bulunmak V'2 müş 
terek. düşmana kar~ zafed ka -
zanmak için bütün fedakarlıkla
rı vaomıva hazır bulunduğumu

csonu: Sa: 3; SU: 7) 

lerle Sovyet Rusya işgal edildikten 
sonra Sovyet ordusu bir kaç gün i
çinde harp harici edilebilirdi. 

Alman erkanı harbiyesinin Sovyet 
harbini kolay bir şey zannettiğini dü
şünmek de yanlıştır. Almanlar, ne
hirlerle dolu Sovyet topraklarının mü 
dafaaya elverişli olduğunu, kızılordu
nun adetçe zengin bulunduğunu bi
liyorlardı. Yalnız belki de harp 
malzemesinin evsafı ile, ihtiyat kuvvet 

(Sonu; Sa: 2; SU: 3) 

Lellingrat Jıavalisinde 
Moskova, 30 (A.A.) - Cepheden, 

Kızılyıldız gazetesine gelen bir tel
grafta Sovyctlcrin, Leningrat civarın .. 
da bir küçük şehri istirdat ettiklrri 
söylenmektedir. Sovyetler bir Uı,!h i 
aşmaya muvaffak olarak nehrin ota 
kryısmda ktiin bulunan bu şehri al
mıslar, düşmanı uzak bir mesafeye 
sürmüşler ve bütün bir alayı tahrıp 
~unnüşlerdir. 

''Olmaya Devlet Cihanda ••• " . 
Yazan: REl t'JK H AL i D 

Noksan ekmek çıkaran fırınlar çoğalmış: Ani bir baskrn 
yapan memurlar, bir günde ve yalnız üç semtte dokuz 

yüzden fazla ekmek müsadere etmişler. Ayrıca, ltazı fırınların 
hamur ve bozuk ekmek çıkardıklarını da daima görüyor; hatta gnr 
mek~e kalmıyor, bunları hem hakiki, hem mecazi manasiylc yu· 
tuyoruz da! Sulh, asayiş, refah, bolluk zamanlarmda bile savsak
lıkla karşılanması caız olmıytu1 bu ihtikar, apaçıkçası bu hırsızlık 
ve dolandırıcılık vakasr - Avrupa bir dilim ekmeğin peşinde altın 
arayıcısı gibi, bin çileye katlanarak midesi boş, dizler mecalsiz. 
beti benzi uçmuş, fakat gözle~inde hırs at.eşi., koşar, didinir:. h.~ı
yasiyle geçinirken - Velevkı, mcmlekctımızde bolluk lmbım 
sürsün. yine belediye nizamnamelerinde yazılı alelade maddeler
le cezalandırılacak cürümlerden değildir. Şeni bir cinayettir. 

Eskı zamanlardanberi ekmeğin tartısı, nev'i. şekli ve bunlara 
riavet etmiyenlerin idama kadar varan cezası hakkında çıkarılan 
kanunlar toplanılsa Beyzıt kütüphanesinin kubbe boyu dola:ağın~ 
şüphe yoktur. Tarihte ekmek meselesi belli başlı ve çok onemlı 
bir mevki tutar· o kadar ki, devletlerin ve milletlerin mukadde • 
ratı üzerinde bile rol oynadığı görülür. Büyük bir müverrih tara
fından henüz (ekmek ve dünya) ünvanlı mufassal bir eser yazıl -

F d "h .. . t ' k k 1 maması hayrete şayandır. ransızca a ~rrıye . \'e s~caK ~ !?€ .,, 
suretinde tercüme edece&im bir ~Liberte et paın cuıt,. sozu var
dır kı, bununla dünya nhnetleri ve saadetleri iki kelimede ç_ok 
güzel hülasa olunmuştur. Her ikisind.en de m~hr~m _kal?:r_ı bugun· 
ki.i Avrupa, bilhassa Fransa, onun manasını şımdı kımbılır ne ka· 
dar derinden anlamakta ve hatırasını yana yakıla anmaktad!r. 

Bizde de "Ekmeğini yedim .. sözü ebedi minnettarlığı ve tek 
basına bir "ekmek,, kelimesi nimet ve yemeğin envaın: ifade eder. 
Bil ti.in bu sebeplerledir ki,. bü~ük şehirlerd7ki b~lt;clıyl~r,. ~~tık 
mseleye lazımgelen ehemmıyetı vererek genış saJfilııyet.lı bır. e~
mek müdürlüğü,, ihdas etmelidirler. Şu sırada ne ku!.sı .. vazıfı.,."'dı~ 
o ... ve ne mutludur bu işi muvaffakıyetle baş.aran ~uyük adam . 
Hem "su idaresi,, oluyor da niçin ?ir ·:e~m~k ıdaresı.,. ~ulunma • 

ı Her iki hayati unsur dahi asrıleştırılmıye ve teşkılatlandırıl· 
:

1

~~ muhtaç bir halde değil mi? K an.uni ~üleymaıı "O~.mıy:ı dev
let' cihanda bir nefes sıhhat gibi,, demış_; a~a! ~8:1tat bugun Avrupa 
bakımından mısraı değiştirerek şöyle soylıyebilıriz: 

Olmava Devlet Cihanda Bir Dilim Ekmekr Gibi! 



NAPOLEON ~-ı'if 
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ı; 

Kızllay 
Haftasının 
Programı 

Yunanistana Gidecek 
:'cfrika No. 

'Askerler, 
Asla 

Benim Askerlerim, 
75 

Biz 
Yenilmiş Değiliz .. Heyet Gelivor 

uıtcllk, gördUğU çoşkun istikbal 1 denizler a tun, Siıln de haklarınız o
neraıı mı, çok (enn Akıbetlere utra- lan h.ıklnrımı istirdat için, l$te nlha

m s.nı azaltmaktadır, yet burada artıruza yen~den karı,mıe 
K lın ılk taburu, onu Grönobel el- bulunuyorum, 

Ayın beşinci gUnU Kızıtay haftası 
başlnmnktadır, Bu mUnaııebetle bir 
program hazırlanmııtır. Bu proıra
ma göre, Kızılay haftııı lehinde ne•
riyat yapılacak, ılnemalarde halkın Kı 
ıılaya üye kydedllmelerl bkkmda 
projekılyonla yazılar göıterllecektir, 
Kmlay eubelerinde ve halkevlerinde 
Kmay haftnıı mUnasebetiyle mUH• 
mere ve konferanslar tertip edilecek, 
ı;ehrin muhtelif yerlerine Kızılay hıık
kında vecizeler y zıh au,ıer a11la
cnktır, BUyıik ticari müeıısuatttı Kı
zılay vitrinleri tertip edilecek, Kızı
lay mUesseıeleri ıündıiz bayraklarla 
donatılacak, ıece tenvirat yapılcak· 
tır, 

v nnda karşılıyor, O aakerler, v k- "Askerler ... Benim nskerlerlm .. Biz, 
tıple kendiıltte ı;ıdık kalacaklarına ye- uta yenllmlı de!iliz Bizim safları -
m n etmişlerdi. Fakat kendisinin or- mu: içinden tUremlt olan iki adnm, 
tadan çekıllıinden ıonrn, onlar yeni iki alc;ak ndıım, blz1m zaferlerlmlze 
k il s dık kalacaklarına da yemin ihanet ettller, Fakat nihayet, halkın 
tm tlerd r intihabı ile tahta çıkmış olnn Gene-
N l kim, ınbltler, derh 1: "Hilcaml., ralinlz, size dönmUı bulunuyor. Oe-

cmn venyorlar, lln, siz de ona d6nUn. Ulm'dn iken, 
Napoleon hır an irkiliyor, Ne ola- Osterllc;deyken', Yenada iken, Ey-

• k? En korktu •u hadise basına gele- land'da iken Wneram'da iken, Frld
ek ve memlekette mUthiı bir dahili lnnd'da iken, Eııllns'de iken, Smo
ıarp mi kopacak? lensk'de, şerefle taııdığınız kartallara 

Bunu önlemek için, atından lnlvor. sarılın, Mallarınızın da. payelerinl
Askcrlere on adımlık bir mesafeye zln de, enn ve şereflnlzln de, evl&.tla
.ı:adar sokuluyor, ve 16ytç hııykırıyor: rınııın m narının da, payelerlnln de, 

Evlere, mUusese ve dükklnlara be
yannameler daltıtılacak ve halkın bu 
ıefkat mUeaııescmh:e alikuını arttıra
cak tedbirler alınacaktır, 

"- Beıılııcl tabur askerleri... Ben, şan ve tereflerinin de, - bizlere cc
iizin lmpnratorunuzum, Beni tanıyın, nebiler tarafından rorla knbul ettir!• 
~ayet içinizden, lmparotoru öldilrmek ten - bu prenslerden daha bUyUk dilt 
steyecek bir asker çıkacak oluran, i&- manı yoktur, Mutafferiyetlml~, bU
e ben buradayım!,. cum adıml&,.lyle y[lrUyecektlr. Milli 

YUNANİSTANA YARDIM HE
YETİ - Kızılay tarafından Yunanlıı
tana yapılacak yardım huırlıkları ta
mmlnmk ilzeredlr. Buıiln Yunniıta
na gidecek heyet Ankaradan şehrimi
ze gelecektir. Heyet, Yunanistana 
sevkedilecek eşyanın orada teslim ve 
dağıtılma işiyle meşgul olacaktır. 

O boylc ıöyllyerek bot renkli ka- renklerimize ıarıh kartnlımız, yine. 
'lutunun dllgmelerinl ç_özüyor, ıöğ- çan kulelerinden çan kulelerine uça
.unu açıyor cak, ve maülüp ba,ıar ür:crinde aza
Kısa bir ~üddet müthiş bir sessiz- metle dalgalanacnktırl ... 

k oluyor, O ıarada bır nida yüklie- Bittabi. feryatlar yükseliyor: 
•yor: "- Yaşasın lmparatorl .... 

' - İşte kardeşler .. Işte bizim Ge-
1eralimlz,. Onu biz, bunca muharebe
erde, açık orduglihta, ateşin yanıba
ıında görtnUıUı 1., 

Ve böylece, eıkl h3tıralann aıcnklı
iı, onlara yeni yeminlerini unutturu
~or Tabur: 
"- Yaşasın imparator!,. diye hay

Dnyor. Muhafız kıtaatı: 
"- Yaşasın lmparatirl., diye cevap 

rerıyor. Nihayet, zabitler de ayni ni
iayı kopanyorJar: 

•·- Yasasın imparator!,. 
Uzun bir karışıklık oluyor Ve ne

icede, imparatorun pevinden giden as
~erlerln yekunu, bin iken, iki bin olu
for, 

Gronobl'Un bUyUk caddesi üzerin -
'iC'lci bu karıılaşış, meseleT- kat'i su
·ette hal ve fa:ıleden bir şey oldu, 
~apoleon, kendi değeri sayesinde bir 
;ı:ere daha galebe çalmıt oldu. Kranta 
aşmış asker, bakııtının ve söziınıin 

ı hri ile hukUmet makamını yeniden 
:lıne geçirdi, Şimdi nruk: 
"- Grönobl'e doğru ileri! .... 
Şu tebliğname, onun maksat ve ni-

1etlnl halka bildirdi: 
"- Fransızlar ... Parls de sukut et• 

ikten sonra, yüreğim parça parça ol· 
iu Fakat ruhu~ sarııılmadı, Hayatım 
1°.ı:lndi. Size hizmetkar olmaya mec
'urdum. ••trunuzda ölmiye mccbur
ium Menıamdaylcen dalma, sizin şi
siiyetlerinizi duydum, dertlerinizi din 
edim Siz benim uzun uykumu suç 
:>uluyordunuz, Vatal)ın büyUk menfa
ıtlerini, kend: istirahatime feda et
· ~imden dolayı, beni ayıplıyordanuz, 

Ben, her nevi tehlikeleri göze alarak, 

Grönobl alayı, eski kartalları ile MAARİFTE : 
birlikte Napoleon tarafına geçiyor. 
7000 kiti ile, Lyon üzerine yükleni
liyor, Lyon'da on:ı iltihak ediyor, 
Hatta, Kralın hizmet:ne girmlıı olan 
Massena. bile, Marsllyad:ın gelip İm
paratorun hizmetine giriyor. 

Napoleon soruyor: 

Lise imtihanlarında 
Muvaffakıyet 

Nisbetleri 
"- General Ney nerede?,. 
Bu suale, evveıa uzun bir slikQt ce- EylQl devresinde lise bitirmt- ve 

vap veriyor. Napoleon, tekrar soru- sözlü imtihanlarına giren talebcn'n 
yor: muvaffakıyet nisbetleri dün Maarif mU 
"- Yoksa Kral tarafından mı1,, dıirlüğünde tesb:t edilmlgtlr Mcktep-
Sükfıtun devamı İmparatoru teyit terden ahnan listelere göre: CUmhu-

ediyor. riyet kız lisesinden imtihanlara giren 
O z:ımana kadar. Nopoleonun ha- 8 talebeden 2 ıi Çamlıca kız l'sesınin 

rekatı Pariste çoktan duyulmuştur. 21 talebesinden 6 sı, Erenköy kız li
Bu korkunç haberin, Parls ıehrin:n oeıinln 66 talebesinden il l, İstanbul 
ortasında bir bomba gibi pat1ayışm- kız llsesinin 3.t tnl~besinden 4 ~· 11-
danheri, koskoca Kralla, küçük saray tan~ul erkek. lısesl~ın .140 talebesınden 
erkanı korkudan tirtlr titremektedir 141 ı, Kandlllı kız 1 sesınln 9 talebeoıln-

• · den 7 ai, Kabataıı erkek liııe11inin 142 
(Arkası \"ar) talebesinden 14 ti. Galat ıaray lise

f.inin 13 talebesindt'n 3 ü. İnönü kı7 
l11csinln 70 tılebeainden 33 U, Vefa 
erkek llse11inln 311 talebeılnden 12 si. 
Pertevnlvııl liııuinln 27 talebesirden 
18 1, Havdarpaşa llaeslnln 369 tolcbe
ılnden 87 ıl on ıınıf eleme lmtlhn
larında muvllffak olıımımı,lardır, Bu 
lmtlhıınlaro <::ıımht'• kız füealnd~n ıs, 
lıtanbul kız llıeslnden 2. tıtanbul er
kek llıeslnden 4, lnönU kır liıeslnden 
9 talebe de t'leme imtihanlarını ltt;•ak 
etmemlelerdir, 

'~ RADYO 
8UGUNKU PIUJGllAM 

'1.30 Proıraın 
'1.33 MUtllı (Pi,) 
f.45 Haberler 
8.00 MUuk CPL) 
8.30 Evin ua: 1 

o 
12.30 Suı a,.arı 
12 33 o,,un hnalan 
12.45 Jhbetl•r 
U.00 TUrlcJtcr 
U.30 ..Sıhlk (Pi.) 

o 
11.00 6111 o·arı 
18.CIJ Fanıl hnetl 

U.25 Polhllca 
18.41 ~ocuk klllbD 
U.10 Haberler 
19.0 Serbut 
19.U l<arııık ıarlıı1ar 
20. U Radyo ıı:aıttnt 
20 45 Hallı tlırlıh•ll 
21.00 Ziraat ıat.lmJ 
21,lO Sımalte: 
21.10 Sıhhat ıutl 
21,45 Bıntl:ı 
22.10 Habırlar 
2ı.•1 D'"' ınuııtı 
21.00 Kaııanıı 

Silivri Hayvan Sergisi 
Burun Silivrlde bir hayvan serıisl 

açılacaktır. 

G·ECE GELEN HABERLER 
Askerf Vaziyet 

( Bıoı ı lnctde) 
!erinin miktar ve kıymeti hakkında 
daha az malllmnt aahlbl idiler, Mueli 
son gllnlerdc Sovyetler Lenlngratta 
Klim Voroıilof denilen bir takım ye
ni tankhır kııllanmııfa başlamışlar -
dır ki, bunların zırhlarını delmek he
men de lmkAnsızdır. Keza Sovyet
lerin fevkalade mükemmel topçusu 
olduğu, hassas Amerikan radyolariyle 
milcehhe.z paraııüt toburları bulun
dutu muhakkaktır. Kızılordu mo
dccrn bir hnrp için tniıkenunel bir su
rette techiz edilınlştlr. Sovyet or-

lmerikada 
~itaraflık Kanununun 

ilgası Etrafında 
İstişareler İlerliyor 
Nevyork, 30 (A.A.) - Ayan mec

. i harlct mOnnı:cbetlcr ent'llmenl re
. Connally Pclztıı1f!SI akşnmı radyo

da bir nutuk slSyliyerck demiştir ki: 
"Bıtarnfük kanunu d<.'nllen konu

nun ilgası, b!tnrafiığa muhalif olmı
~·ncaktır . ., 
Amcrıkan :y~rdımınm mües.c:ir ol

n ı için Amerikanın derhnl kullanı
l)ıleceklcr! noktalarda mühimmat ve 

ha vcrm('<ıf Jıi1ım oldul!unu iddia 
dPn Connally, ilave etmiştir: 
"Amar. an gemilerinin harp mm
, 1 rına girmelerini ve harp hnlin-

1 1 mıllctıerin limanlannda mesru 
•ıfelC'r l{örmelerinl meneden mnd

! n " Iı: ı tnraftanyırn, Hukuku dil
el altk mma göre bunlnr bltlm hnk

dır .• , 

G. Wavell 
Tahran'dan Tayyare 
ile Bağdat' a Hareket 

Ettiği Bildiriliyor 
Tnhran 30 (A.A.) - Wavell, tay- dusunda bir zaaf aranırsa, ancak ki 

yare ile, Tahrandan Bafdada hare - fi derecede mütehassıs teknisyen mcv
ket etmiştir, Sovyetlerle daha başka cut olmaması, ve umumi idarenin bir 
mlizakereler yapmk icap ettiği tak- dereceye k::ıdar noksan gösterllebllir, 
dirde tekrar Tahrıına donecektrJ. Kızılordu şefleri hareketleri iyi ida-

... re etmişlerdir. Mareşal Budyeni'nin 
Ankara, 30 (Radyo gazetesi) ordularını Dlnycper'in ıark sahlli-

Geııc.ral Wavell, Tahranda gazete- ne çekişi muvaffakıyetle yapılmıı -
cilere beyanutta bulunarak "İngiliz tir, Fakat kifi derecede kuvvetli 
ordularının Kafkaslara gitmesi, 1tal- bir erklnı harbiye bulunmaması 
yan donanmasının Bofazlardan Ka- yüzUnden, kül halinde harekatın İda
radeniıee geçmesine bailıdır. Halbuki resi kusursuz olmamııtır, Sovyetler 
ne Italyan donanması Boğnzlardan mahalli muvaffakıyetler kazanmışlar
geçıniıtir ve ne de buna Türk hükU- dır, Fakat bir Mareşal Foch, bir 
met! razı olur., demiştir, General Weyıı:and, yahut Mareşal Lu-

o -- dendorf olsa idi, cü:ıılcri kahramanca 

italyada Elb·ıse harbeden büyük Sovyet ordusunu da 
ha Jnce bir sanat ve daha büyük bir 

S t 1 d V •k ilimle idare ederdi. Alman ordusu bu a iŞ arı a esı a bakımdan daha müsait vaziyettedir. 

TAN 

Birbuçuk Milyon 
Liralık Bir Dava 

Ekmek Narhı 
Tekrar Tetkik 
Ediliyor 

1-10-941 

Esrarengiz Bir 
Seyahatin lçyüzü 

(B.ıııı ı incide) 
elde etmesi muhtemeldir. Mister 
Taylor Papa ile olan dostluğun -
elan istifade ederek bu mahim;ıtı 
elde edebilir. 

Hindistandan Macaristana Giden 
Jutların Geçirdiği Macera 

Bir buçuk milyon liralık bir lhll
lAfın mevzuunu teekll eden mUhlm bir 
davanın mahkemeye 1ntlkal ettliirıi 
öirenlyoruz, Davanın esuı ,udur: 

Belgrıtta zengin ve bUyUk bir Jut 
fabrlkım vardır.. Bu fabrika Balkan 
harbi baelamndan evvel Hlndlıtandan 
bln ton jut ıtın almıttır, Bu mallar 
aylarca yollarda ve denizlerde ıUriln
dUkten, bir çok maceralar grçlrdik
ten ıonra nihayet eehrimlzc ıelmlş ve 
buradan da Kaza lamlndekl Macar va
purlyle ve Tuna tarikiyle Belgrada 
ıevkedllmlttlr. Fakat vapur yolda i
ken Almanların Balkan taarruzu baş
lamı, Yuıoılavya Jıtllba uiramış, 
npur yollarda kalmııtır, Nihayet 
Balkan harbi bitip Tun yolu açıldık
tan sonra vııpur Belıratta durmadın 
Peıteye ıltmlı ve malları orada çı
kırmııtır, 

Yuıoılav fabrikasının btanbul mU
me11tıl bulunnn Stnıer iımlnde bir 
Yahudi, Macarlıtandaki malları kur
tarmak için ötedenberi Belgrat ve 
tstenbulda komisyonculuk iııleri ile 
meşgul olan Cııfer ve Mahmut ismin
de iki Azerbeycanlı lle bir anlaşma 

PİYASADA: 

Macaristandan Bir 
Heyet Geldi 

Macaristana mal tedarik etmek ti
zere şehrimize dört , Macar iktisatçı
sından mürekkep bir heyet gelmiştir. 
Heyet arasında Macar bankıılarından 
birinin müdürü doktor Hallas da bu
lunmaktadır. Ankarada bulunan Ma
caristan ticnret ataşesi Çeki, heyetle 
g_örUfimek Uıere şehrJmlıe ıelml,tir. 
Macar heyeti Türk malları hnkkında 
malümat toplamaktodır. 

GÜ'MRÜKLERDEKt MALLAR -
İstanbul, Mersin, İskenderun güm
rüklerinde toplanmıı olan muhtelif 
malların sahipleri tarafından gümrük 
lenmiyerek bekletikdiil nazarı dik -
kati celbetmiştir. Ticaret mm taka mu 
dilrlüiil alakadar tacirlere tebllıatta 
bulunarak bu malların en kısa bir 
zamanda çekilmesini blldirmiştir. Bir 
hafta içinde tilccarlar mallarını ıüm
rükten c;ıkarmadıkları takdirde bu mal 
lıır hUkQmet n'mına çıkarılarak pi
yasaya tevzi edilecektir, 

Necip Ali Küçükanın 
Cenazesi Götürüldü 

Uc ıon .,,v•I ••fıt eden Necip Ah KOçOka• 
nın cenuul dGtı lllleyln BDyUlcad~hn tıa,. • 
darpauya ıetlrllmi• 't't U trenlM baflınan 
veı:onla Ankarapa r;öıürUlnıO,tOr. C~nue va · 
ırona lıonulurhn btaı,.oııda meradm yanılmıt 
askeri ve mDlkt birçok eritin ile r.~hrlrr.ir~ekl 
mobuslar da haıır bulunmu,ıardır. 

Akdenlzi Geçen 
Gemi Kafilesi 

yapmıştır. Bay Cafer ve Mahmut Bu
dapeşteye giderek malları kurtarma
yı ve buna mukabil muayyen bir ko
misyon almayı kabul ctmişlerdır. Bir 
müddet sonra da hakikaten Macaris
tana gitmişler, sahipsiz mal olarak 
Macar hilkiimetlnin elinde- bulunan 
malları kurtarmışlar ve derhal orada 
ylıksek fiyatı miişteri bularak bir bu
çuk milyon liraya satmışlardır, 

İşte ihtilaf bundan sonra çıkmıştır. 
Çünkü bu arada fabrikanın müdiir ve 
mümessilleri İstanbula ıelip malları 
aramışlnr, Sirıger'in Filiıttine gittiğini 
ve jutların Macaristanda, Cafer ve 
Mahmut tarafından satıldığını öf
renerek bu zatlara müracaat etmiı
lerdir Fakat Bay Cafer ve Mahmut 
parayı vermekten evveHi imtina et
mişler, sonra da iki yüz bin lira ka
dar bir para vererek sulh olmak iıı-
temiıılerdir. Fabrika müdürleri ise 
bütün parayı istemekte ve kendilerine 
bolca komisyon vermeğl teklif et -
mektedirler. Anlaşma mümkün ol -
madığı ıçın dava mahkemeye inti
kal etmiştir .. 

ADLİYEDE: 

Adliyeye Verilen 
iki Muhtekir 
Tevkif Edildi 

Çakmakçılarda manifaturacı İhsan 
Mutlu adındıı biri, Amerikan bezini 
Yedikulede tramvay caddesinde 70 
numaralı dUkkind:ı kömürclllUk ya
pan Osman Yakup da mangal kömUrU
nü fazla fiyatla ıattıklarından dllyeyc 
verllmlııterdlr DUn sliye ikinci ce
zada yapılan duru,maları ıonunda 
her ikisi de tevkif edilml !erdir 

BilyUkodnda keresteci Lbarl Yor
giyadlı de resmen teeblt edilen fi
yattan fazluına çimento 11ttıiı ic;!n 
adliyeye verilmiş ve 20 lira alır parn 
ceuı<ıına mııhkOm edilmiştir. 

NÜFUS KAOlDtNI TAHRİF ET
MİS - Sivulı lzzct adında bir,' ar
kadaşına alt fotoirarıız nilfuı c!iz
dıınınr alarak kendiılne alt cUzdan
ı'!aki foto~rah c:ılcarıp yapıııtırmış ve 
mahirane bir ıurette yaptıiı bu tahrif 
saye~inde de slmdiy,. kndnr askerlik
ten kurtulmuştur Yakalanarak adli
veve verilen h::ı:d diin t~vlt:if ed:ı -
mistlr ----o--

Taksi Zammı İsteniyor 
Soförler cemiyeti beledlveye mlirn

cııat ederek mevcut yüzde 33 niıbetin
deki zammın arttırılmasını istemiş -
tir, 

Curchill Harbe Dair 
Beyanatta Bulundu 

( aa,ı l incide l ( Baoı 1 incide> 
bir vaziyette bulunduğunu hntır mi ihtiyar edecektir, yoksa blıyUk 
!atacaktır. Düşmanları tar;ıfın • Avrupa demlryollarını ve elindeki bll
dan ezilen Cermen müttefiki ta- yuk tayyare meydanlarını kullanmak 
rafından ezilen Cermen miittcfikl suretiyle kuvvetinin sikletlni sarbe 
tarafından istlhdaf ve tstlsmnr C'- naklederek bil!il.k bir ~rdu .. ile İngi-

. . . . ı tiz adalarının ıstıHisı lçın vucude ı;c-
dılen Italyıı, ıttihadı tcmın cd.l • lirmiş olduğu hususi merııklbl mi ce
meden evvelki devirden daha fe- rnedecektir, bilmiyoruz. Hiç fllphcslz 
na bir. vaziyette bulunmaktııdır. ~arkta tednfiıo gcçtigi takdirde ııynl 
Harp Italyayı işte böyle bir çık- t.amanda üç noktada geniş bir mikyas 
maza sürüklemiştir .. ı dahilinde hnrbe girişebilecek halde bu 

lunacaktır. 
italyaya lıava akını Dilşmanın kifayetsizliği yalnız ha

--Narhın 10 Para 
* * * ·Arttınlması Muhtemel Fakat bütün bunlar '\Hst.cr 

'l'uylor'un esrarcn5ıı. se -
Bazı semtlerdeki fırınlarda saat 18 yahatinl izaha kafJ dcgildir. Bu 

elen sonra ekmek bulunmnd•i• eö .. ill- , seyahat ve ziyaretlerin bir Sl) a -
mektedir, Belediye iktisat mU~ıırlUğü si manası olmak gerektir. Bu si
bu vaziyetin neden ileri geldığınl t~~- yası mfınayı anlamak için hiıdı -
kik ettirmektedir Diğer. ta~af!aıı. rl~n sc1crin yardımına müracaat mcc
&ibah Toprn~ M~h~ullen Oıı~ı mı.du- burıyetindcviz. 
rilnün de lştırakı ıle beledıyedr: bir l J d d 
t 1 t a ımıııtır Toplantıdo ekmek tnlyn bu harbin evamın an 
opan 1 Y 1 

• d ~·ıa · D h.ld k tlı1 içi ile alakadar memurlar h:ahat ver- memnun egı ır. a ı e ·ı .~ 
mlşlerdir Neticede, bazı semtlere nor- haf,llamıştır ve bu kış İtalyan 
maiden fazla mikdarda un verilmesi milletinin büyük sıkıntılar çekc
kararlaljtırılnııştır.. • ceği anlaşılmaktadır. Sovyet har· 

Yaptığımız talıkık.ata cöı e~ bllhMsa bi İta lyn için büyük bir kıymeti 
Dlvıınyolu, Çe~berlı:aş. Gedıkpaşa ve hrıiz değildir. Libvadaki vaziyet 
Beyazıt semtleı·ındekı fırınC'ılar akşam · • l 
ilterleri ekmek çıkarmamakta, gec; d~ It~l:ynnlnr~n helrha de mcmkt~u 
vakit de sıcak ekmek satarak ııayri n·yetını mucıp o masa gere ır. 
meşru eeldlde para kazanmııktıdn tar. Şimdiye kadar harbi idare eden 
Belediye iktisat müdürlüğü, bir müd- Mussollni İtalyada ycgtına soz 
dettenberi ekmek fiyatlarına zam ya- .sahibidir. Böyle olduğu halde 1-
pı~~a~ın~ is~~y~n !ırıncıJa.r cem~fe.ti tnlyan Kralının Papa vasıtasıyle 
reısının ısteıtını yer:ne getım1edı~. ı- :ıulh telkinleri yatJmlyd tcşcbbus 
c;in fırıncılar ekmek çıkarmamakta ve c.l k 
mevzii ekmek yokluğu ihdas etmek- ctml!Sl de herhal C dik le §il • 
ledirler Belediyenin yaptığı tnhklkata yandır. 
söre: odun. pli.sa bezi, iı:ıçi Ucreti tuz Diğer bir ihtimnl de Alman • 
ve diğer maddclerfo fiyatları yükı1el- yanın bir sulh akdi icin delaleti• 
diği .için ekme~ narhını en ~z ıo pa- ni istemiş olmasıdır: Çünkü Al • 
r~ yilkı;eltmek ı~ap et.mektedır. Bu va- manya ötedcnberi Ingiltcro ile 
zıy~t h~kkındakı tetkıkler.blter bitmez bir sulh tıkdi için zaman zammı 
kııt 1 hır karar verilecektir. bazı bitaraf devletlerin tavussu• 

BELEDİYEDE : 
tunu istemekten hali kalmamış • 
tır. Bu d~fa da Sovyet Rusyadn 
kazanılan muvaffnkıyetleri kiıfi 

Tünel görerek tekrar bir sulh taarru .. 
zuna teşebbüs edebilir. Sovyct 
cephesinde elde edilen büyük za• 
ferlere rağmen harpin uzayaca • 
ğı anlaşılmaktadır. Alman mme .. 
ti ısc uzun bir harbe hazır Clc • 
ğildir. Bugünkü şartlar içinde bır 
sulh temin etmek Almanya icın 
zaferlerin en büyüği\ olacaktır, 
Bu sebeple Almnnyanm Vatilrnn 
vasıtasiyle zemini bir dc!n dene • 
mek istemiş olması uzak bir ih .. 
timal değildir. 

Tramvay ve 
Malzemesi 

Getirtilecek 
Ankarada bulunan tramvay, elekt

rik ve tünel işletmesi umum mildü
rU Tulki Eren, diın telefonla be
lediyeye bildirdiğine göre, tramvay ve 
tiınele ait bütün demir malzemenin 
temini için vekliletlerle mutabık kn
lmmıştır. BugUnlerde bUtün ihtiyaç
ları karşılıyacak sipari!jler yapılacak
tır. 

ÜSKÜDAR TRAM VA VLARI 
Başvekilettcn gelen bir emir üzerine 
vakıflar idnresinin Üsküdar halk tram 
vayları ııirketinden alacağı 368 bin 
lira müsavf vadelerle 15 tak11itte ve 
faizsi7 olarak alınacaktır. Bugünler
de Üıkıidar tramvayları belediyeye 
devredileceii iç:n belediye evkafn borc; 
lu olacaktır. 

Barharosun Heykeli 

Fakat biz bugün için dünya va• 
ziyetini bir sulhe müsait görmH· 
yoruz, dava o kadar bilyilmüş ve 
genişlemiştir ki, artık bu harbi 
pamuk ipliğine ba~layarnk mu -
tnreke mahiyetini haiz olacak mu 
vakkat bir sulhlc bitirmek imk!i· 
nı kalmamıştır. 

' T A K V l M i RAMA:AN 

V.all ve Btltdl,.e Rehl, dan ı•hlrclllk r11n. 
ttahuıu Prou ile imar ve ftn itl-:rl mlldlır· ÇARŞAMBA 
lerlyle birlikte Barbaros tOrbesinio tanzimi 
ı,i ile meuuı olmu1tur. Bırbaroı bo·ktllnln lmalllı Ofle ikindi ıltar Yata1 
kot ulıcafı yerin tubit edılmuıne çalı1tlmr1t;r. 5, D, &. D, s. o. s. D. &. D. 
Vali Barbaros tllrbulnden sonra fl#yerı~ mey• 
danının asfaltlanması iı;ini tetkik etmlıtlr. 1 4.11 12.04 u.23 17.$4 l9.2f 
Modan 29 blrlncltt$tlne lıadar ttmamlanmıı 
olacaktır. 

avcı tayyarelerimizi Fransııya yardım 1 
için ~öndermck teklifini reddettiğimiz, 
kalplerimizi yırtan geçen seneki hn
dlsclerc biiyilk bir mU~abehct nrzet
ıncktedlr. 

Bu ıııe eleler, Her Bitlerin 19~0 
yazında Hüyük Brllanyııyı lstUCı için 
haklı olnrıık hıızırlıksız bulunması ile 
tavı;i! edebileceğim fmı:ıtı biı.e ihzar 
eylemiş ve muallem kıt.alarrmız.la tıınk 
larımızın bir çoğunu Habcşistanda ve 
Libyada ltnlynn ordularını iınhn \ c 
tahrip için Kop tarikiyle Nil vôdislne 
st?vketınemlı tchllkcslnl deruhte cy
liyebılmenıiz lmkflnını bnhoelmlııUr, 

Şimdi bütun bu sRbıktn geçen me
seleleri kntiret ve ozimle baııardıgımız 
dUsünülecek olı .. "sa bundan sonra vü
cut bulacak olanların da emniyetle 
bnşarılııcağmı ilmit etmekte haklı ol
du{lumuz teslim edilir ... 

İra11'la aıılaşma 

Alman Tebliği 
( 81101 ı tncldel 

Romadan verilen laf silftı 
Ronıa, SO (A.A.) - Italynn kuv

vetleri, son gunlcrdc Dlnycper'le bu 
nehrin bır ııyağı nrasındn, bir muha
rebeye lutuıımuştur, Muharebe, bir 
kaç gun surmüıtur. İtalyan fırknsı 
bliyUk bir enerji ile çnrpııımıştır. Bu 
fırkalardnn birinin bulunduğu bölge
de, muharebe sahası, Rus cesetleriyle 
baştan bnşa dolnıu;ıtur. İtalyan kuv
\'etlcrl, halen dört So\yet fırkaliı ba
kiyesine knrııı "temizlik,. amellyeslylc 
meıguldilrler. Şimdiye kadar alınan 
esirlerin eayısı beş bino vurmaktadır. 
Gonııim gayet boldur ve mUfredJU 
tcsblt edilmektedir, italyen teyynrel~ri 
on beş dü!iman tayyaresi dllşürmUş· 
!erdir. 

Londro, 80,. (A.A.} - Pouır gecı!si vndndır. Bu klfııyetsidlk çok ciddidir. 
lngillz tayyareleri ltalya il:ıt'rlne en Fnkat bunun haricinde lnslotlvl mu
bllyilk akını yapmışlardır. Akına iş- hnfazn etmektedir. Bu lnıılyativi elln
tirak eden tayyarelerin mlkdnrındıın den alııbllecek kudreti elde ecleıned ık. 
ve tanrruz milddetlnln uzunluğundan Fırkalcll'I, oı•dulnrı ve Avrupıı kıtn- "Bir de lran meselesi var. iranda 
yapılan tahribatın vüsati anlaşılmak- sında bir çok nnkll vnsıtolıırı var çekingenlik ve zafiyetle hııreket etti· 
tadır, Bir çok yangınlar çıkarılını" ve Mademki dülfllltın bize pllinlarını söy~ glmizc dair şikayetler mevcuttur. Ben 
büyük fnfilAklar husule getlrllmlellr, !emiyor, neden dolayı biz ona pltınln- bundan çok' cüret duyuyorum. Şim-

İngiliz tnyyarelerlnln Almanyayı rnnızı bildirelim. Faknt bunları let• diye kııdar bu kadar eilrat ve kolay
bombalamak suretiyle nusyaya yar- kik etmekte olduğumuzu ve buHln kh lıkla ve tek insan ve malzeme ıa 
dım etmekle meşgul bulundukların- likelerl ve bu tchlik<'lere karşı koy- yiatına mal olmaksızın en lyl &ckllde 
don bombardımandan kurtulduğuna mnk için ellmlzde'l<I vesaiti ne suret- bntarılabllmiş başka bir hareket bll
hUkmeden İtalya, İngiliz hrıva kuvvet- le istimal edeceğimiz.! ölçmekt~ bu- mediiimi ııöyllyebllirlm Bu hareket, 
terinin kabiliyeti hakkında bir hukiin lunduEtumuıu Kamaroya temin edebi- Rus müttefiklerlm:Zle sıkı temas ha· 
verebilecek bir vaziyete ielmiş ve nn- lirim. Her günümüz bir çalışma gli- linde olarak süratle vıicude getirilmiş 
vn harbinde günlük hissesinin ne ota- nlldiir. fecirden gece yarısınn kadar... ve Tahrandakl fesatc:ı unsurun temi:z 

Fin kztalan, iki Sovyet 
alayrnı imha etti 

Hclslnkl, 30 (A.A.) - Fin kıta:ıtı, 
iki hofta devam eden şiddetli muhıı
rcbolorden sonr:ı Sovyctlerln iki ala
yını tomamlylo imha etmişlerdir. Bu 
iki alny, düumımın en tehlikeli Uıbl
yclerl kullnnmnsınn müsait olun bl
kir ormanlı ,.c bataklık bir mıntokada 
~'mlerin Pctroıskoyc'ye doğru ilerle
melerine mnnl olmuştu. 

R lenmesine muvaffakıyet elverml!!tlr. -----o--~-
CO'lll lly, 1umdisfnl dinleyenlerin 

n rı dikkatini Nazilerin Ameriknda-
kı fa liyctlerlno celbctmlellr, 

• Uç Alman ordueunun şefleri, Von ile Y apllacak Rundstedt, Von Bock, ve Von Hoeb 
zengin tecrübeleri olan büyük kıy-

Roma, 30 (A,A,) - Elbiselerin şııh- mette kumandanlardır ve onların üs
sa mahsus kartlnrln tcvzilne lntizuren tUnde umumi kumanda Prusya askeri 
elbise satışlarının tatıl edilmesi bun· ananesini muhafaza ve idame etmiştir . 
d:ın evvelki miimasil tedbirler gibi Oç aylık harpten sonrıı Alman or
bUtiln memlekette bliyOk bir anlayış J dusunun teşebbüe kudretini hala mu
vc dlslpllnle kıırşılannıı tır. Bu ted- ı lıafaza edebilmesi ve bir iki nokta is
bir, bu gibi eşyanın blıtOn vatandaş- tiıına, bütün cephede ileri hareektine 
tar nrnsındn ni~bet d<ılrcsinde tevzllnl devam etmesi şaşılacak bir şey değil 
ganınU eden ve herhangi bir ckalll- midir? Maamaflh müdafııadıı bulunan 
Y<'tln mi.ıstchllklcrln bil.tuk kütlesi Sovyetlcre guçlüklc galebe çaldığına 
1.ararınn fayda temin ctrrP.:!Sinl mene da şüphe yoktur, 

bileceğini anlamıştır. usyaya yardznı meselesi Buradaki diktatörü menfaya gönde-

Londra, 30 (A.!.) _ f ngiliz tay- Churehlll, dahn sonra, Moskova mU- rerek yerine çok geç kalmıo fevkala-
takercl"'rin · ı· k d t ıı· de lu'zumlu inkıllplara ait "eniıı b'r ( Baıı 1 incide) ynrelerlnin ııltı büyük şehre karşı " e ış ıra e en ng ız ve .. 

yaptığı bombardıman taarruzları i- Amerikan murahhııslorının her ay pl'ogramı tatbik etmcil taahhüt eden zu isbat etmek için bulunuyo -

Rusyaya Yardım 

Roosevclt'in temasları 
.Hydo Park, 30 'A,A.) - Roosevı-lt

"1 bugun Hyde Park'dnn Vaşinıtlona 
iun cğl habt'ri vc-rilmektedir. Ro:ı
('\ C'lt, bttarnfitk knnunu ticaret ge-
'llılC'rlnln lltıhlnndırılmasınn şimdiki 

ldc milııait olmudıl?ından bu geml
i lltıhlandırabllmek lc;ln kabul e

i 1 k en iyi hnttı hare \ hnkkmrla 
Hull ile bir görü§mede l;ulunmuştur. 

~----o·~~~~ 

Amerikan .. Japon 
Müzakereleri Bir 
Çıkmaza Giriyor 

Çaslngton, 30 (A.A,) - lyj maın
mat alnn mahefllh:rde bildirildifine 
ı;ore, Amerikan Japon müıakerelerl 
bir çıkmazn girmek üzercıdir. Zıra Ja• 
ponya istikbaldeki hareketler! hak -
kında teminat vermek istememekte 
v ya buna muktedır bulıınm:ımaktn -
ıtır Bununla beraber diplomatlar ne-

ce hakkıncb Umitsh:lli:e diuımemckte 
ve fakat Japonyanın Çindekl Amerl
itnn menfaatlerıne riayet edeceğine 
dalr teminat vermeııi lizırn geldJğlnl 
ve müzakerelerin kesilmesinin önüne 
ancak bu suretle cec:iteccflni söyle -
rT'C'ktedirler ,Ayal mahfiller bu müza
k !erir Uzal< Dotı,ıd'l hükiJm sU
ren ve tcmntuı ortuınd~ c:o'k 'ıd~-t
J,..., n grrgı" hı v d,ıgıtacagını te
b uz rtt•rtrektrd r'e, 

matuf olan bir tedbir teltıkki edilmek- Almanlann Sovyet topraklarına gir 
tcdir. dikçe Almanların ordunun erıak ve ----o-

Çekya'daki 
HCidiseler 

(Başı 1 fncldel 
"Hlller, Cokoslovakyıının gittikçe 

nrtan mukavemetini urfi kanunlnrla 
kırmak için. uımdl Cekoslovııky:ıyo 
Gestapoya mensup zıılim adıımlarını 
ıtöndC'rmlştlr. Fakııt Munlh anlnşm:ı
ı;ınd:ın Uç yıl sonrn bugllıı. Çek milleti 
her zamanklııdc-n dalın ı..--uvvcUI ve 
dııhn blrlıktir. 

Neurath'uı lncelıkll tazyiki knrşı
ıımdn•nnsıl hnreket icap ettlflnl bil
dıglniz gibi, Hcynelch'ın açık zulmü 
karşısında nasıl hareket edllcceğinl 
bileceksiniz. 
Düşmanla hiç bir zaman anlaşmrya

c:!ak olan Avrupanm kahraman ve 
S!lr ılm z milletleri de f nglltt'Tentn 

malzemesini sevkte müşkülat çeke
ceklerini tahml nedenler olmu,tu, Al
manların bu müşkülil yendiklerine i
nanmak lbım gelir. Çünkü Alman 
ordularının taarruz kabiliyeti azalma
mıştır. Almnntıır, kendisine ordusu
nun dörtte üçilnil kaybettiren Napo
leonun hatasına düşmemişlerdir Na
poleon ordunun arkısmı hakiki bir it
gal orduıiyle muhafnza etmeii ihmııl 
etmiş ve ricate mecbur olduiu zııman 
hiç bir şey bulam:ımıştı, Almanla
rın münakale teşkiliu muntazam lş
lemi3, Ve huduttan cepheye kadar 
~imendifer nakliyatı temin edilnıi11tir, 
Maamnfih kışın münakalltın gevee -
mesi ve miışküllerle karşılatmaaı muh 
temeldir. 
Cephelerde son ı·aziget 

YOz günlilk harpten sonr. bugünkil 
va7.IYet sudur. 

muttdıklerldlr. 

c,.ı.:ıc . m" 1:ı 
b 1 yoıu.ı: .• 

$imalde ''f' ern\ıp • n~tıhuan edl
ııarsıl!T'I}"• c.ığl"lızı lt'n ''f' iki tıırııfa dR mfihim uyiata 

1 mal ol n L<'n n:: t ve Orlr ~ı>h r-

talyan hükümetinceı resmen bildirıl- Sovyet Rusyııya ne vermek k::ıbil ol- meşruti bir hükümdarı ikame ettık, 
ınl ... tı·r. Bu haber menılcketln her tıı - ı duğu hakkında tnm mııllırnıı.t.n sııhip Pek yakında Rusya ve İngiltere ile 

ruz.,, 
Amerikan murahhas heyeti rei 

sı Harriman da şunları :::oyl~ -
miştir: 

" l.ıul d kl ıs 1 ı etki İran milleti arasında ciddi, ııa· 
rafında endişe uyıındırnıışt_ır ~Hilhııno un u ıı~ını s Yem ş vo şoylc de- mimi ve yeni bir 'tlifak muahedesini 
::vlllıino, Cenova, Torlno ve Palerm:ı va,ı.n etmlştır: mecllse arzetmeği ümit ediyoruz, A-
gı'bl bUyUk şehirlerin ıennln hnllu, • &vyct ordularını Avrupnd. a bl-" ı r bl k t ı vam kamarası, lrıında blru şiddetle 
dnha büyük taarruzların başlıyacağı'1ı rınc ~ını r uvve 0 arnk ılcnııl- tatbike m~bur kaldığımız tedbirleri 
tohmln ederek hicret etmiye başla- ?~ye· ıd~me \'C ~ulınf:ıza cdcbılmek ıudik edecektir, Bu muahede İran 

"Biz ve İngiliz miltkfiklcrlmiz H t
lcro karşı gll"lstl •ımll Ct',tır ınl' ın l ı
cndclede siıe yurdı~ clm<'YC' gold.'c, 
SovyaUcr BırllCI torıı1ından lrnz:ınıl -
cnk muzerterıyctin Amcrık<ı için bLı
yuk bir ehemmiyeti 'uı dır. Hiikılın -
tim beni buraya, nlh 1 z fer<' kad r. 
hııı·be devnm ettiği mUddetı;-e ellmı1.
den gelen yardımı yapacağımıza d ı 
size teminat vermek için gönderdi. 

1 rdır ıcııı Ingıllz mllletı tarafından muaı-
mış a • zam fedakarlıklıır ihtiyar etmek iı:ııp millet.ini yalnız kurtulma yolunda 

lcrl vardır. Bu iki şehrin de yakın•la 
düşeceklerini gösteren bir ııltunet yo~
tur, Leningrat kuvvetli surette tnn
l<lm edllmiıtir ve içinde muazzam bir 
ordu vnrdır. Odesayı ise denizden 
takviye mümkilndilr ve t:lmdiyc kndar 
milslahkcm haUarındao hiç biri dü:t
memiştlr. 

Bu iki ıehir orasında 1500 kilomet
relik c<'phe uzaıımııktndır. Bu cephe
nin merkezinde Mereşnl Timo~enko 
orduları tııorruzda ve Almnıılor mil
dafnadadırlar. 

Cenuptıı Almanlar Harkof latiknıne
tlndc l\erlcmcktedlrlcr. lt'nknt girdik• 
!eri saha yağmurlıtrdnn bır çamur 
deryası hııline celdlği için tanklnr, 
toplar \'O rnotörizc kuvvetler çamurıı 
saplanıp kalmışlardır. Onun için bu 
sahada seri bir hareket müşahede 
edilımemektedll"', 
Kaıma yapılan taarruz fse henUz hiç 

bir terakki kııydetmemlsUr. 
Fakat Almanlar taanuııannı dur

durmamı~l:ırdır. Dil~ana toplıınm-. 
ımklını hıra'kmıımak ıetn harbe bti
liin ,.,ddetl..,.le de\ am etmekt~d ı·lrı· 

edeceğini ve Birleşik Amerikada ha- değll, harbin mil\tııkbel inkleaflerın
llhazırda mevcut bilyük fabrikalarda da da bizimle birleştirmiş olacaktır,,, 
tebcddi.ılAt ve yeni tesisat )'apılmnsı Churchill, netice olarak iUnları söy 
llızım geleccğlnl ıılmdlden ıöyliyeblll- lemı,tır: 
rlm. Buroda remzi bir mahiyette ku- "Şimdilik Avam kamarasına ltJye 
rulan Rusya lcln tank hnftnsının er- nlt memnuniyet baht haberler ve Is
kek ve kadın biltUn İngiliz amelesinin ılkbelln parlak veya kotay olacniına 

alt teminat vermlyeceilnl tekrar et-
c;ıı lışmn ıcvk ve hevesini ehemmiyetli meklliime rnUsaade ediniz, BJl&kis $ettin 
ıllsbcttc yUkselttlğlnl takdir ediyor, ynklaeon kıt -mevsiminin, Sovyet 
daha duğl'usu iyi biliyorum. bUyük elçlalnln sarahatle ve vukuf ile 

ve 

Bombardıman 

Hamburg 
Edildi Ruıynya ynlnıı tank göndermlyecc- ıöyledlil ılbl, Ruıya Uzerindeki taz

itiz, kudretli tayyareler, nlUmlnyum, )'iki tahfif edcceiine dair hlc; bir cm- Londrn .so (A.A.) - Hava Ncza
kauçuk, bnkır, petrol ve bUyilk bir r.lyetll del!I ıöı;tcrmedlilnl ıöyliye- reti tcbliil: Diln gece, Iııgilız hn
kısnıı yola çıkarılmış bulunun ve mo- celim, Ayni zamanda kıs mevsimi, ı va kuvvetleri bombardıman tayynre -
dcrn bir muharebe tein lllzumlu olun bu adolardnn istilG tehlikesinin ta- ledııden mürekkep kuvvetli bir te'iek
bir çok muhtelif diğer hııynıt ınııd- mamen izale edilmiş olduiu garanlf ı- kul, Baltıktaki cu mühim Alman u&ııu 
deleri de göndermeye mecburuı:. Bu nl de verememektedlr, olan Stettin'e taarruz etmiştir, Bu 
maddelerin wvklycıtı ve tcsellUmleri Kıı mevsiminin sisleri ve kıea malı- bombardıman. büyük yan~mlar çı-
iöi de tcşkillıtlnndır1lmnlıdır. ıuı tehlikelere ratmen diltman gec;en karmıştır Diğer bUyiik bir tcsekkUI 

Bütiln bu meseleler ılmdl Moıko- senenin alulne olarak teknik hazır- j Hamburg
0 

doklarını bombalamıotır. 
veda Stalln ve baehca Sovyet kuman- lılclarını yapmak lc;ln ıenlt bir ıa- 1 Cherburg ve Havre doltlerı, daha 
danlan ile heyetlerimiz arasmda tam man kazanmışttl', Ne olur11 olsun az mi.ıhim diier taarruzlara hedef ol
bir bllıl \re isabetli bir otorite ne ilkbaharda f!mdlye kadar kar.ılımak 1 mu,tur 
mün.ıkua edtlml ve plAnlaıtırtlmte meebur!yetfnde kaldıtrmu: muhare- c::::======-======~ 
bulunm;;k1adır. belerden daha ağır muhareneler yap-

Bır çok bakımdl\n bu.ııun kıırfıun- mak ır.ır.ırındıı kAlııcatlmııı, bıı mu
d bulunduıtuımız m<.'~l'İP. mh~tııkbtıl lıar~belerin Sarktıı d ıha ı:enis biı 
m~ıkA\ t"J"'l"!Pfl'''n' 'tn h~"'ı "'111h ıriuc.u "'' 1 ~l(jq~f 111:-h 1c:,. 'hul .. r"'Jı~ '" v~ ~rı l,"" 

mıza kar$ı {stili tehlikesinin daha 
haı:ka ıbh cıınlı •,. r1nh-. v~h·m btr 
'ek ldl' tethür eıf~b leceı: ., .,,. ba 

' "t•"'1-ı1t••t 



l - 10 - 941 

Akdenizdeki 

Deniz ve Hava 

Muharebesi 
Son haftanın en muhim harp h~

disesi, bugiınku Italyan ve ~ngi
r z teblıglerinde birbmne zıt şekıller
de bıldırılen Akdenizdeki deniz ve 
hava muhaıebesidır. 

lt Jyan tcblıginc gorc: Bu çarpış
ma neticesinde iki dır ve bir hafif 
kru\'azorle iki n:ıkllye gemisı batırıl
mış ve diğer bir c;ok harp gemileri 
h sara ugramıştır. 
İngiliz tebliği ise: MUhım bir kafi

leyi merkezi Akdcnizden muvaffakı
yetle geçirmek gayesine matuf hare
ketlerin muvaffakıyetle net• lendl
ğinl, kafilenin • batırılan b gemi 
müstesnn - gideceği yere ııallmen va
rıldıfını, yalnız Nelson zırhlısının 
harp kabiliyetine tesir ctmlyecck de
recede küçük bir hasara uğradığını 
bıldirmcktedJr. 

lnglllz kaynaklan. İtalyan iddiala
rını gulunç bulmakta, İnııılizlerin 
son hava taarruzları ve iaşe sıkıntısı 
dolayisıyle maneviyatı bozulan İtal -
)'an halkının maneviyatını yükı;eltmek 
gayesıyle bu yalan haberler!n veril -: 
dıgını soylcmcktedirler. Yıne aynı 
kaynaklara göre bu kafile, Yakın Şark 
ıçin hayati ehemmyieti haiz olan ~arp 
malzemesinin fcap eden yerlere gıt -
mesıni mlimklin kılmıştır. Ve bu mal 
zeme önümuzdeki haftalarda cereyıın 
edecek hldlselerde milhim bir rol oy
nryacaktır. 

Nevyork Timcs gazeteıi: Akde
!li.zden çok mUhlm bir kahlenin geç
mış olmasının Libya harbinde ilk 
darbeyi lnglllzlerin indirecegıni gÖs
terdiginl yazmnktadır. 

Bizzat İtalyan teblif inde dahi yal
'ltz ıki nakliye gemisinin batınldığı -
nın blldirllmesi bu mlihlm kafilenin 
ıidecegi lımanlara sallmen vardıkla
rını teyit etmektedir. 

Bu kafileyi teşkıl edtn gemilerin 
miktan hakkında malumat verılm\
;rorsa da, çok miktarda İngiliz harp 
~emileri tarafından himaye edilmiş ol 
nası, binlerce tank, tayyare, top. vr. 
mire harp malzemesi naklettiğini gös 
ermektedir. 

Kap yolu ile lngiltereden ve Ame
·ıkadan Ortn Şarka harp malzemesi
ıin ıo:elmeııi bir iki ava miıtevakkı ftır. 
Halbuki gemilerin Akdeniz yolu ile 
lngiltereden O rta Şarka iki haftada 
'elmeleri mUmkündıir. Hamulesinin 
usmen Ingiliz Orta Şark ordusuna 
ıit oldufu, kısmen de Sovyetlere gön 
lerileceii tahmin edilen bu kafilenin, 
)ovyet - Alman harbinin mukadderatı 
1e yakında başlıyacağı zannedilen 
Jıbya taarruzunun muvaffakıyet! üze
-inde muhim tesirler yapacaiı tabii 
:ortilmektedir. 

Haftanın diğer mühim hadisesi de: 
\'1.ussolinının (İtalyanın bahrt tencf
us borusu) dediği Cenevrenin ve dl
:er sekı.z ltalyan şehrinin lngiliz ha
ra kuvvetleri tarafınd:ın şiddetle bom 
ıardıman edilmesidir. ltalyan tebliği, 
ng rz tayyarclermin bundan baş
ta çok miktarda propaganda beyan
ıamelerı attıklarını bildirmektedir. 

Bu taarruzların, ltalyada vesika u
'lllıinün ıhdaiını dıırhal takip etmesi, 
·sasen sıkıntısı artan İtalya halkının 
nanevlyatını büsbiıtıin bozmak ga -
1e11yle yapıldıiı tahmin cdılmekt,. • r. 
İtalyanın dahili vaziyeti hak' da 

•eni gelen haberlere gore: Elbir• sa
ışı durdurulmuştur. Şimali ltalyada
cı zengınler, bulundukları şehirleri 
c ... ketmege hazırlanmaktadırlar. BU
un gazeteler, hükfimeti, ihtikara, spe 
culiııyona karşı şiddetli tedbirler al
nağa davet etmekle ve bir çok kim
ıelerin paralarını bınaya ve mıicev -
ıere yatırmalarından şikayet etmek -
edidcr, 

Churchill'in Nutku : 
c hurchlll bugiın Avam Kamara-

sında verdıği nutukta Atlantik 
narbi, Sovyetlere yardun ve lnglJte
tenın istilası meseleleri üzerinde dur
muş ve ıu izahatı vermiştir: 

' Almanlar daha çok miktarda de
nizaltısı ve uzun menzilli tayyareler 
kullanmalarına rağmen temmuz, ağu&
los ve eylUl aylarında batırabildik
crı ıı:emller evvelki üç aylık zayiatın 
l/3 unu geçmemektedir ve bunlann 
ckserısl muhimmat yiıklu vapurlar 
~ctlldlr. Buna mukabil bızlm batır
'lıgımı.z mihver remileri gilnden &ilne 
rtmaktaır. Kafilelerin muntazaman 

lelmesl sayesinde gıda meselesi ta-
1!amen halledilmıı;tlr, Ve bugün fn
'1lterede, harp bnışladığı gUnden fazla 
trda maddesi vardır. Bu cihette 1n
'1lterc sıkıntı çckmlyecektir. 

Alman harp makinesini Sıırktıı tıı
llbılnıck için Sovyct mUtteflklerimize 
ı.: mi nlsbette yardımda ve fedakar
~1kta bulunmak mccburlyetJndcyh:. 

Osko\·a heyeti Sovyetlerc her ay 
nııntızaman verilebilecek olan harp 
n lzemesı ve ham madde 1 iste sini be-
berınde gotiırmiıştür Tank ve tay 

'aredcn başka alıimınyor:ı, bakır ve 
•ıııre gibi ham maddeler de bu lis;;c dah ldlr. Bu sevkiyat başlamı$-

ve Sovyetlerfo istediklerinin çoğu 
•tvkedılml•tlr Q ... 
, örUnuşe gore harp kışın da durmı-
ı caktır: binaenaleyh Sovyctlerl har
~"' devam edecek ı;urette techız etmek 
ı:~mdır. İngiltere ve mllttefikleri 
ıh aharda vukuıı celecek olan ta
tıa~' en muazzam hıırbl için hazırlan
ır tudırlar. Ve ılkhaharda 1.ıuna lıa-

olacklıırdır 

111Aııkcri kuvvetlerimiz ııııyını mcm
rınıyet bır derecede tekemmul et -

Ştır 2 ·ı h r •aşk • rnı yon mu a ız askerden 
ııuş ~ h<'.rbe hazır ve iyi talım gör
n&ılt ınıl.Y?n!u.k bir .ord~muz vardır. 

t r ereyı ıstıla tehlıkeı;ı henüz her
• a dil • a 1 e mış defıldir. İlkbaharda Al-
C'r 

11 rırı boyle bir tcııcbbiııc ııe~e
~ muh "meoldir, fakat bı;ı:ı ha.zır 

•ilkl.ırdır., 
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ŞEH iRDEN RÖPORTAJLAR "J Odun Narhı 50 
. . Kuruş İndirildi 

Odunµ Od Vali, Bu Hususta,. 
\.. _____ . -~-·-------------- .,/ 

''Bu Gidişle 

Ticaret Tahsili ,, 
Mılli Şefimiz, millet bUtıinlUgünu seler, daha sonraları, işlerinde ilerlc-

saglayacak imkinl.ırı hazırla - r"···-···- yazan: ' yebılmck için mesleki tahııil yapmak 

Sürme izahat Verd~ Ağacı, Kömürü 
Kıymetinde Alacağız,, 

Fiyat murakabe komisyonu valin:n 
reisliflnde toplanarak odun meselesi 
etrafında gbrilşmeler yapmış ve yeni 
narhı tesbit etmi$tİr. Komis)'Ona da
vet edilenler dinlendikten sonra yeni 
rıarh hakkındJ oktor Lutf! Kırdar ıı: -
ıetecllere şu beoyanattn bulunmu tuı: 

mak için ı~oznn'da saı111yi memleket- • • ıhtiyacı duyuyorlar Bundan başka, 
!erinin menfaatlerini korumaga caba- f.I NGSUhİ BAYDAR ! mali vaziyetlerinin miısaadcsizlitii yil-
lıyanlarla savaşırken istedıklerinin • ründen evvelce tahsillerini tamnmln-
öz menfaatlerimıze bile aykırı oldu- : mıyarak ticarethanelerde tezçfıhtarlık, 

& ... -....... "" ... ,_............ ....... hesap memurıuı:.u ve dl.t.er ic;\erde ra-gu bahanesiyle sağdan ııoldnn yük- r ti " .. ... 

seltilmış olan itiraz sesleri hala ku- Yüksek ikfı sat l 'C lışmağa mecbur olmuş bulunanlar tn-
lnklarımızdadır: Türkler yalnız bas- _ ' sarruf ederek para binktlrdikten son-

Bir Odun Deposunun Sahibi Odun ve Kömür 
İşin i n ·İçyüzünü An latı rken Böyle Söyledi 

"- Odun meselesini tetkik ve yeni 
narhı terıb!t 1c;in toplandık. Belediye 
iktisat ınıirakibl tarafından ya -
pılan tetklklcre esas teakll eden 
bu;linkU narhın vnılyeti, fıyatların el
li kuruıt afzln olduiunu söı;termı tir. 
Bu fazlalık şu noktalardan lleri gel• 
mektedir: Mhalllndekl odun toptncı
larının köyhiden fira farkı olarak 
ı;eklde otur.: kilo fazla almış olmaları 
çeki başına 20 kuruş farkı icap et• 
tirmektedır. Tahmil sırasında da odun 
!arı tartan memurun licret olrak Çe• 
ki başına 20 kuruş alması fazla gci
rülmüştür. Nakliye ücretinin de yiık
ıekliii göz öniıne alınmış oldugun
daıı netice itibariyle eski narhtan ten
ıillt yapılmasına karar vcrilmiıtir. 
Bu karara gore, bugunkü fıyatlar top
tan 430 ve perakende 560 ıkcn, ya
rınilan itibaren odunun çekisi toptan 
385 ve perakende 510 kuruııa satıla· 
caktır... ı 

lanna kalırlarsa, dıŞarıdan kim mal ticaret okulu ra ed"ndıklerı küçük scrm:ıye ıle ken-
getirtecek, dışarıya kim mal gondere- dı başlarına ticaret yaparken bılgi 

"Tuhaftır hah fılem, bılen uylcr 'yn veririz, dı oudı:.ğı mobilyucıltır a-
bılmeycm t!Oyler', lırlıır, k \ak aradıı knymır. 

cck, hatta kım bakkallık, kim terzi- noksanıylc kar ılaştıkları guçliıkleri 
lik, k"m kunduracılık edecek? F akat, mevcut ticaret okulları me- akşam ticaret okullarına devnm cde-

O gunlerdenberi geçen yirmi yıla zun verdikçe bu vazıyetlen ~a- rck gideriyorlar. Akşam ticaret okul-
yakın zamanda n"t:: nç, ne çıplak kal- vali yavaı kurtulmak kııbil olmakta- )arının programları mahalli ihtiyaç
dık. Hatta, sözele dostlarımızın dil- dır. Mevcut okullara gelince; bunlar- tara göre esnekliği haiz şekilde tcr
şünceleıi tersine, daha İyi ı:iylndik, dan İstanbuldaki yüksek iktisat ve tiplenildiği için de arzularını tatmin 

ticaret okulu şimdiden mali ve ti- imkanları buluyorlar. (Jaha iyi yedik, butün dünyaya mal 
sattık, bütün rlünyadan mal aldık. cari müesseselerimize kıymetli me- Bu okulhırdan ancak ikisi Mersinle 
Büyük ticaret evleri ve bankalar kur- mur ve amirler yeti,lirmlştlr. Bu o- lzmirde açılmıştır. Bundan sonrn, JU
duk. Bu sırada, nz çok acemilik c;ek- kula umumi kültür liseleriyle ticaret zum hissedildikçe, orta ticaret okul
tiğimizi, sıkıldığımuı, sinirlendiğimi- liselerinden mezun olıınlar alınmakta- !arının bulundukları yerlerde akşam 
zl Hk önce kendimizden clzlemey!.z. dır. Tahsil müddeti cıimdıki halde üç ticaret okulları da açılac:ık ve bunlar 

senedir. Son sınıfı üç ihtisaı şubesine ötekilerin binalariyle ders fıletlerın -
Fakat, alış verişin de bilgi işi oldu- 1 den faydalanacaklardır. 
funu bir dakika unutmıyarak ticaret ayrı mıştır: 
tahsiline ehemmiyet verdik, yıiksek 1 - İç ticaret ve maliye, 1r * * 
ticaret okulları, tic:ıret liseleri, orta 2 - Dış ticaret ve konsolosluk. 90 üç yazıda bahsettiğimiz btitun 
ticaret okulları, akşam ticaret okul- 3 - Banka ve muhasebe. teknık ve meslek okulları için 
]arı açtık. Bugun de bunları teknik Bu okulun 1000 kadar talebesi var- sarfedilecek olan paraya gehnce; yük-
öğretim proı:rammın icaplarına göre dır. Yılda, ortalama hesapla, 100 me- ı.ek ve yüksekçe dereceli teknik okul
çoğaltmak kararındayız. zun vermektedir. Bunlardan yarısı lara 24.800.000, orta derecelı teknik 

"Teknik öğretim hakkında rapor,. tüccar ailesinden olduğu için okulu ve meslek okullarına 31.200.000, us
un buna mahsus pnrc;asında deniliyor- bitirince kendi iı;Jerlrıln başına geç- ta ve yapı okullarına Z,500.000, tica
ki: mekte ve ~eri kalanlar da şirketlerde, ret liseleriyle ticaret orta okullarına 

" •..• Bu mUesseseler ticaret hayatı
mızın istediği unsurları miktar itiba
riyle tatmine bugün bi le kafi gelme
mektedir; kaldı ki yakın bir istik
balde jktfsadi faaliyet sahasının bu 
ihtiyacının &eniş mikyasta artacağına 
şüphe yoktur. Bilhassa son senelerde 
ziyadeleşen bu ıhtiyaç dolayisiyle ti
caret okullarına vaki olan rağbet de 
artmı§ bulunmaktadrr. Okullarımızın 
istiap kabiliyetinin mUsait bulunma
ması ve tedris elemanlarının adet iti
bariyle kafi miktarda olmaması vaki 
taleplerin ancak kısmen is'afını müm
kun kılabilmektedir. Memleketimi;ı:de 
çeşitli meslek okulları mebzul ol
madığı için umumi liselerle okullar 
lüzumundan fazla mahmCıl bulunmak
tadır. Bu sebeple, ticaret okulları 
çoğaltıldığı takdirde bir taraftan u
ml\llli tahsil miıeııseselerln in normal 
bir duruma gelmeler! temin edilmi'.! 
olacaAı gibi, diğer taraftan da, ihti
ı;as iıtiyen müesseıelerirnlz için liızum 
lu elemanlar hazırlınmış olacaktır.,, 

* * * a u sattrlardnn, ticaret okulları aç
maktaki asıl maksatla ilgili ol-

mıyarak, çıkarılabilecek iki mana 
vard ır ki bunlar da: 

1 - Ticaret okulları çoğalınca şim
di kııpılırına kadar dolu olan umumi 
okulların biraz nefes alarak muallim
lerin talebe ile art ı k teker teker me~
gul olmağa vakit bulabilecekleri, 

2 - Devlet d:ılrelerinitı, sınai mü
esseselerin, serbest ticaretin muhtaç 
olduğu mütehassıs memurlardan pek 
coğunun, bugün, umumi okullardan 
çıktıktan sonradır ki iş başında tat
bikat görerek, vakit kaybederek, ken
dilerini kullananlara uzun zamnn yıik 
olarak yetiıştlkleridir. 

Bunlar nazari bilgi sahibi olmadık
ları için bu bilgiyi - iyi niyetli iseler 
uiraeı didine - cdini;ror, yahut eski 
orduların alaylıları gibi, yalnız öğ
rendıklerini tekrarlıyan Jnıanlar olup 
kalıyorlar. 

"Teknık ofretim hakkında rapor,, 
da bu görll5lin doğru olduğunu bild:ri
yor: 

bankalarda, devlet lk'tlsatli te5ekkülle- 5.900,000. kız enstitülerine 4.100.100. 
rinde derhal iş bulmaktadır. akşam erkek sanat okullarına G mıl-
İstanbu l yilksck iktisat ve ticaret yon 625.000 akşam kız sanat okulla

okulu talebe kadrosunu 1500 olarak rma 3.870.000, köy gezici kurslarına 
tesbit etmek ve bu nisbete göre yeni 103,000, köy kadın geozici kurslarına 
bir bina yaptırmak düşünülüyor. Bu 77.500 yani hepsine 79.173.000 lmı 
arzu başnnlırsn okulun işgal etmekte harcanacaktır. 
olduğu bina ticaret lisesine bırakıla- Bu paradan 21.751.500 lirasının 
caktır. Bundan baıska, Ankaradn bir 1941, 1942, ve 1943 senelerinde tah
yiiksek iktisat ve ticaret okulu ve ti- sis edileceği hesap olunmuşsa da Is
caret liııcleriyle orta okullarının öf- tanbul yüksek mühendis okulu, An
retmenleriıü yetiştirmek üzere istan- knra yiıksck tekn:k okulu, lstanbul 
bulda okulun burılye talebeleri oku- ve Ankara yilksck iktisat ve ticaret 
tulmak suretiyle bir "m""'"k oi:ret- okulları, İstanbul ve Ankıtra ırknik 
men okulu,, açılac.aktır. okullan, erkek ve kız meslek öğret

Ticaret liseleri 

Ticaret liseleri, bir taraft:ın yüksek 
iktisat ve t icaret okuluna talebe ha
zırlamakla beraber, diğer taraftan 
mali ve ticari müesseselere lüzumlu 
elemanları yetiştirmektedir. Bu lise
lere orta ticaret okullarının me.zun
lariyle - hususi smıflorına - umumi 
orta okul me.ı:un ları alınmaktadır. 

Bugün, Ankara ve İstanbul, İzm!r, 
Adana, Samsun ve Trabzonda olmak 
üzere altı ticaret llscı;i vardır. Bun
ların talebe sayısı - orta kısımlarda
kiler de dahil olarak - ı784 tür İle
ride açılması dUtıilnUlen orta kunm
ları da havi İıtanbul, Buru, Konya, 
Kayseri ve Eskişehir ticaret liseleri
d;r Bıı liselerin kadroları tamnmlan
dığ~ zaman 3300 talebe okutulacak
tır. 

Orta ticaret okulları 

o rta ticaret okullarına ilk okul-
ları bitirmiş olanlar alınmakta

dır. Tahsil müddeti üç yıldır. Bun
larpan c;ıkanlardan bir kısmı tlcaret 
liselerine, bir kısmı da ticarethanele
re, bankalara, ,irketlere girdikleri gi
bi devlet müesseselerinin muhasebe 
servislerine de prmektedirler. 

men okulları, tayyare motor usta o
kuluna ait tahsisat bu miktarın dı
şında bırakılmıştır. Bunlnr için ilk üç 
yılda verilecek paralar daha sonra he
sap edılecektir, 

"Teknik öğretim hakkında rapor., 
un ana çizg:lerini, gölge halinde olsa 
ela, nakletmiş bulunuyoruz, Bu rapo
ra dair düşüncelerimizi bir başka ya
zıya bıraktığım ızı tekrara lüzum var 
mı? 

İ'fİZAR: Yazımızın çokluğundan 
"13 Numaralı Oda" adlı tcf
rikamızı koyamadık okuyu
cularımızdan özür dileriz. ,... .............. .........._ 

'ÖL Ü M 
Topçu üsteğmen Muzaffer Vural 

ve süvari üsteğmen Mazhar Vuralın 
babaları emekli süvari albay Cemal 
Vural vefat etmi$tir. Cenazesi bugiin 
deniz hastahanesinden kaldırılarak 
Kasımpaşa camiinde ikindi namazı kı
lındıktan sonra Feriköy aile kabrista
nına defnedilecektir. Allah rahmet 
eyliye. 

MEVLÜD 
Tahrandn vcfııt eden Tahran Blı

yük Elçısl Su:ıd Davıızın ruhuna 3 
Bırinci Teşrin Cuma gunü Cuma na
mazından sonra Aksarnyda Valde cn
mlindc Mcl-lidi Nebevi kıraat cdilc
cekti,r. Arzu cdenlerm te riflerini 
merhumun ailesi rica etmektedir. 

"Odunun çckısınc JSO lrnrue fuzl 
nnı h koymuşlarmış, 1 omur beş bu
çuk kuruş::ı satılırsa ıdnı·c ('dcı mı~. 
LOC. Bunl.ırl' söylıycnlcr bir ay son
ra kömurü sürme gibi gozforinc çe
kecekler, odunu öd ngacı gibi buhur
danda yakaeakl.ır do hııbcrleı J olını
yacıık. İskeleye gelsinler de kcpa· 
zellği görsUnler, kuru Rumeli mtıııcsf· 
ni alabilmek için bir ayak öpınedığf. 
mız kalıyor. Ne o .. Çoluğun çocuğun 
ekmek parasını çıkaracngız. Bır lo <
mn ekmek için çekmedıg.mlz kal.nı
yor,,, 

Kul.ıı<hırım dcstcre gıcırtısın:inn 
ıonklaya zonklaya odun yığınları c
rıısmda dola§ıyor, ıınlıyabıldığlııı ka
d,ır odunların iyı cinslerini sermeye 
çalışıyorum. Odun depo unun snhıbl, 
elinde UY.('am gnzetelennin bırı, soy
lenc soylcne dolaşıyor. 

Ben gazeteci olduğum hulde o gun
kü ııkşaın gazetelerini görmemiş, o
dun nıırhının değlsccdıni farketme
nıı.ıtlm. 

Oduncunun sôylenisi dikkatimi çek
ti. Elindeki gazeteye göz gezdirince 
odun almak için hiç dcgilse bir ı:;un 
daha beklcmcdiğime hayıflandun. 

- Acaba dedim, narh yonn dU oı 
nıi? 

- Sen bakma beyim bu hezeyan
lara. Makııat gazete doldurmak değil 
mi? Uydur uydur y:ız. Düşmek ~öyle 
dursun, bu gidi le odunu öd ağacı 
kömUrü sürme kıymetinde nlacntız. 
Yine talılisln ki, bugun alıyorsun. Dlr 
ay sonrn şu dağ glbı yıgınlımn ye.rin-
de yeller ecek. 

- Neden o? 

- Neden olur a beyım. Senin odun 
dcdigiıı dört beş kalantorun elinde. 
KISmuru de bir . tek şirket getirjyor 
htnnbuln. Herifçi ogullnrı getirnıc
ı1ılcr mi, odun yerine Jstıınbullulor 
yandı gitti. Gazeteciler billr bilmez 
yazıyor hır. 

- Elbet bır şey blliyorlar ki yazı
yorlar. 

- Ne bılirler beyim, Bu işi biz bl
llriz. Dedim ya, Kamburoglu, ignea
dalı Hayd:ır, Sadullahlar, Nlynzllcr, 
.Mahmut Bl•ylcr İstanbula odun getlı·
mezlcrse vallnhl bir yonca odunu on 
Uraya blle bulamayız. 

- Neden getım1csjnler. 

- Getirmezler işte. Odun işi bu n· 
di.ımlarm elinde. Rumeli oduııuQU 
Kambı.ıroglu ile Igneadalı Hııydnr, 
Anadolu odununu d:ı öbur saydıkla
rım getirirler İstnnbula. Piy:ısa buri
lorm elindedir. Fiyatı onlar tcsbit e• 
derler. İşte bak .faturalara. Ben Kam. 
l>uroglu ortaklarından aç kayık odun 
ııldım. İkisi meşe, birisi mahlüt. Mah
ICltuıı da c:ekisine 435 kuruş verdim, 
meşenin de. Faknt bir kayık mahlül 
almadıkça bana halis meşe vermediler. 
Şimdi sana 560 kuruıa mahlüt odun 
versem ahr mısın? Almazsın. Bnk hep 
halis kuru meşe seçiyorsun. Ben '35 
kuruşa aldıgım odunu sanrı 560 kuruş
tan aşngı nasıl sntayım? Bunun iircsi 
\'ar, amele ücreti var, nnkliycsl vnr, 
motör parası var, elektriği vnr, lrn-"Halen devlet müe1&eselerinde veya 

hususi müesseselerde mevcut olan ve 
az çok ihtisas istiyen i§lcrde umumi 
tahsil veren okullardan mezun olanlar 
istihdam edilmektedir ... Mesela, hesap 
işlerinde çalışanlar muhasebe Uijulle
rine vakıf ohırak yetişmış olsalardı, 
bürolarda çalışanlar dosya ve muame-
15.t işleri için bilgi sahibi olarak ye
tişmiş bulunsalardı elbette lci Jalet
tayin bir memurdan daha fazla mü
Ht olurlardr. Bu İhtiyacın teslriyle
dir ki bazı vekAletler - mesela Maliye 
meslek okulu gibi - kendi ihtiyaçları 
için okullar açmak zaruretinde kal
mışlardır ... 

Şlmdikl halde mevcut orta ticaret 
okulları yukarıda bahsettiglmiz altı 
ticaret lisesinin birmci devrelerini 
teşkil etmektedriler, Yalnız Kuln'da 
müstakil bir ticaret ortn okulu var
dır. Bulundukları yerlerdeki mUcsse
sclerle serbest ticaret hayatına lüzu
mu kadar ihtisas sahibi memur ve ci
vardaki liselerle yuksek ticaret okul
larına talebe yetiştirmek maksadiyle 
Balıkesir. Mersin, Antakya, Gaziantep, 
Edirne, Malatya, Adapazarı, Erzurum, 
Giresun, Ordu, Aydın ve Zonguldak
ta da birer orta ticaret okulu açıla
caktır. Bu okulların talebe kadrosu 
3500 o l ac:aiına iÖre, eııki ve yeni or
ta okullarla liselerin talebe yekiınu 
9.100 ü bulmuı olacaktır, 

İSTANBUL BEI,EDİYESİ zancı var, depo kirası vnr istır uc-

1 retl vıır, var oğlu var. 

= 

Akşam ticaret okulları 

M untazam hır meslek tahsili gör
meden hayata ntılmıı olan kim-

J(•Jii~~!BiiB~ 
MÜZMiN SITMA 

Umumiyetle vaziyeti olduğundan da müzmln olarnk devam eler, gider. Da
ha fena gören vcı bunu uçıkaç ıöy- ha doğrusu sıtma hastalığının biri 
!emekten çekinmiyen Churchill'in bun bitmeden, sıtmalı ıivı;sinek yenisini 
dan evvelki nutkunda olduğu ıibi bu ı.etirir. 

Müzmin sıtmanın iki büyiik alime-
Sıtma nöbetleri~!n ,haslaması zateon 1 tini. kansızlıkla dılnııın buyumesinı 

bu hııstıılığın mUzmınl~15mcs! . de • herkes bilir... Uzun muddettenberl 
mektır. Sıtı_ı:ıa hastalıgı, nobetler sıtmaya tutulmuş insan yuziine ba
ba~la~adın once anlaşılarak te~~vl kınca belli olur: 
edılebılseydı, hastalığın busbiıtıin 
geçmesi de mümkün olurdu Fakat bu 
hastalıfı ti başında anlaın"ak ve te
davi etmek gilç delilse de pek nadiı 
olduğundan aıtma hemen daima milz
mln olur. 

Miızmııı olduktan, nöbetler başla
yıp devam ettikten sonra da, sıtmalı 
iklimden çıkarak sıtmalı olmıyan biı 
iklime gidenler arasında ha&talıktan 
bilsbütlin kurtulanlar vardır. Fakat 
sıtmalı memlekette kolanlar, sıtma ge
tiren sivrisineklere daima maruz ol
duklaı·ındaıı onlar için sıtma lıa!ıtalı~ı 

nutkunda da bir nikbinlik ve istikbale 
itimat &ezilmektedir Sovyetlere yar
dım meseleı;ine daır verdiği müsbet ma 
lumat, IngHterenin bu yardımı kafi 
oerecede ciddiyetle benimsemediği hık 
kmdaki eüpheleri giderecek mahiyet
te gorülmektedir, 

IJ-1 . ANTEN 

Toprak rengine benzer renkte bir 
heniz ... Cildin üzerinde, çok defa, r.ıl 
gibi karı kara lekeler • ., Yuz biraz 15 
kin, gözlerin akı ı;arırmıı.. Dudakları 
cözkapakların içeri tarafları kırmı -
zılığını, penbeliğ:ni kaybetmiş ... 

Bu kanıu:lıkl ıa birlikte yemekler de 
i&tııhıızlık, mide boluikuzm cmfönn 
ııtahsızlık, mide bozukluğu, hı1111zilk, 
nefes darlığı ... Vücudun her tarafın
da şiş... Cildin üzerine, bilhassa ayak 
bileğinde, basılırsa parmağın izle : 
klır. 

Knnrla kırmızı kilreclkler' sayılırsa 
beş milyon olacafı yerde, dört mil
yona, Uç milyona, iki milyona kaıbr 
indifl gfüUlür... Bazılarında bir mil
yona kadar indll? bile vardır. 

Kanda albümin nlıbetı azalır, ıııt
mah yedlji yemeklerden lıtifade e
demez demektir. Buna karşılık kan
daki eeker niıbetl, ııtmı nöbetler' 
geldigi vakit artar. O vakit sıtmalı l 
kıınındakı şekerı de yakamaz 

ŞEHiR T YATROSU - Peki öyledir de ne yapncaksın 
Bu akşam sırat 20,30 da bu dııı budnkları, knvakları, kcstıınc-

Draın Kısmı: il A :M J,, E T teri? 
K omedi Kısmı: Kibarlık Uudnln..;1 Kcsl•ıne gUrg~ne gider, !ırıncı-
~·ı.......................... ~ 

BU AKŞAM Senenin ilk \ e mUkemınel 

M E L E K ' te FRANSIZ FİLMİ · 

DÜNYAYI TiTRETEN KEŞİF 
Bütün seyircileri merak \•e heyecanın titretecek bUyük 

Aşk ve İhtiras }i"ilmi : Baş Rollerde : 

ROG ER DUCHENE CLAUDE 
DAUPHiN - ERİC Yon STROHAIM 

Ayn ca: Matbuat U. l\fiicfürliiğii .Memleket Jurnalı No. 3 
Numaralı koltuklar <'rkenden nldırılmıılıdır. Tel: 40868 
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- Hem fırroen bahsediyor un. O
dun ılk i'<M.:lede bre \erlr. buı·eyn 
kuru gelır. hem sız: yuğınurdan dıı 
kazanırsınız. 

- llıllıı'1!1 ynııınur ruh gibidir. Ya
gar yağmaz uçar. Fıl'C'ye gelince o
dun ılk iskelede fıre vermez. Orndıı 
odunu "kuma dikerler .• , Odun nsıl 
bizde fire 'erir. Ben geçen sene llOO 
çeki fıre verdım. 

- Hi<' bcnzemıyorsun ına11 llııh. 
- Al:ıyı bırak beyim, bu boylptf•r. 
- Kbnıuru kaça verecek ın' 
- Komur yok beyım. 
- Ne y:ıpwcagıı;? ~ 
- Vı.ıllahı bılme:n. Ba ' blllun dc>po-

ulnn gez, bulursan ol. Ecn c\·e sön
deı dım. 

- Kon.ür niye yok?. 
- Yok bcyl.ı>l. Bu fiyııta ne alını, 

no snt..ıı·ız, Kömllrll Çcrkcs köyUnden, 
Sinekliden SUll"ymo!ı Ffüri ıle ortak
ları getirtir. 'Eskldcn Ali Rıza, Çolak 
oğlu, Gulıp Efendi jfüın d:ı. vnrdı, 

Şimdi şirket oldular. Ben SUleymnn 
~'ikrideıı bir vagon kömllr istedim. 

- "550 ye fatura veririm, farkını 
vcl'irsen kömilrU alırsm!,, dedi. 

- Farkı ne kndar? 
- 75 lıra. Yani k6mllı·On kiloı;u 6 

kuruş on p:ıraya gelir, Orııdan, ya
ni Smeklldcn burnya kadar da kilo 
l>nşına 25 kuruş şimendifer navlunu, 
haınmnliye, knnlnrlye, fııltınlye, m~
niye biner üstlıne, kömilr benim de
poy:ı 6 kuruş 35 paraya gelir. Ben ye 
dl kuru§a nıısıl satarnn? Onun için rıc 
alırım, ne veririm. Herkes de benim 
gibi yapıyor. Gidip Slnekllden nlnlım 
dedik, orada dn 6,25 den veriyorlar. 
Nıırh diyoruz. Narh İstonbulda, burası 
Sinekli, burnya istanbul beledtyı?sl 
f(arısmaz diyorlar. - ..... 

- MUrnkabc komisyonu oraya n-
dıım göndcrmlD, Süleyman Fikri Ho 
ortaklarının beli buçuk kuruşa köylU
dcn kömür cıldıklormı görmü~ler. Ta
bil nkan sulnr durmuş. Fakııt iç yU
zilnu bilmezler ki.. 

- J~;yilzU ne': 
- Beyim, bunlar büyük tUccnrlnr, 

bi:ı:lın gibi kıtıplyoz depoculıır de •il. 
Ellerinde para vnr. Dahn kıştan köy
luyc borç pnra vcrJyorlar. O yıl yn
kııcıığı kömUrU de baJ;lıyorlar. Diyor
lar ki: "Sen bu yıl ne kadar kömür 
yııkarsan yak. İstasyon ıcsliml ben 
senden kilosunu 8 kuruşa alınm Kö
mür yüz paraya da Jnsc, üç kiıruş
tan parasını alırsın, be5 kuruşa da 
çıksa 3 kuruşlnn parasını nlırsm.,, 

Köylü, bu pazarlığa rn:ı:ı oluyor, ba 
lanıyor. Şirket kömürü 3 kuruştan rı
lıyor. Murnkip gittiği :ı:nman kendisi
ne bor~lu olmryan serbest köylüden 
hııklkaten beş buçuk kuruşa bir 1ki 
vagon alıyor amıı, asıl malı Uç kuruş
tan almıı,ı bulunuyor, fakat beş bu
çuktan almış gibi satış y:ıpıyor, 

- Ne olacnk şlmdl? 
- Dedim ya beyim. Kömür kimya 

oldu. İş yok. Hani odun b<'S yilz alt-

mrş kuruşa satılıyor, biz çekisindc 55 
kuruş kıır ed yoruz da n;ıra mı ka
zanıyoruz? Vallııhı ınaıuna. Kc ke o· 
dunu 300 kurusa sııtsıık, çekis.nde on 
kuru ktır etsek de devırdcn kazan
sak. Eskiden on çeki alan bu sene 3 
çeki olıyor. Bizim masrafımız arttı, 
lmznncıırıız, azaldı. Fakat gel de sen 
bu işi gazetecilere anlat. Onlar bizim 
bu odun yıftınlnrı kodnr para kazan• 
dı ımızı sanıyorlar, çnln kıılem yau• 
yorlar. Halk da ııldanıyor, geliyor hl• 
zlmle puzarhğu kalkısryor, 

* * ~ 
odunlarını kesilmiş, yüklcnmic;ti. 

Ben matbaaya doflruldum, odun 
kamyonu eve yollandı. 

Matbaaya döner dönmez, gazetelo
rin neşriyatından kimin aldandığını 
blr kere dnha nnladun. Arkadaşlar .. 
dan öğrendim ki komisyon, gazcteıt-.. 
ıin n~riyntını g6z8nilno almış, gaze .. 
tccllcrln tetkikatını dinlemiş ve ne • 
riyatın haklı olduğunu görmtl5, narhl 
GO kuruş lndlrrnlf. 

Bir gün dnha beklemediğim için 
tam 550 kuruı fazla para verdiğime 
hnyıflanıp dururken oduncunun ooz• 
lcrl kulııklorımda uğuldıyordu: 

- Grızetccller ne bilir bc)'im. Halk 
onlara aldanıvor. bizimle pazarlı.,a 
knlkıvor 

Salt Kesler, ,------.. 
Bugün l\taUnelerden itiw en 

KADIKÖY 

OPERA 
Sinemasında 

Yeni mevsimin en güzel ettri 

G Ü L L E R 
ve 

DiKENLER 
A§k - Heyecan dolu bir film 
GUNGAD İ N devam etmektedir. 

~ .............. , 
~ .................................. .... 

Birinci filınl ile mu\•affakıyet rekorunu kazanan 

SARAY SINEMASI 
İkinci Program için yeni bir muvaUakıycl eseri intihap clt' 

PRESTON FOSTER. 
RANDOLPH SOOTT 

, .c MARGARET LİNDSAY Tarafından Yaratılan 

20.000 KAHRAMAN 
Nasıl 

Cesaret, Ka/ırama11l1k ve A §k Filmidir. 

SeYerler? ... Niçin Yaşadar? ... Nasıl Ölürler? .... 
, ................. ._ .......... r , .................................. , 

Cazip ve emsalsiz güzcllilti ile biltUn dünyayı teshir etmiş olan 

Yıldızlar Yddızı i SA Mi RANDA 
Önümüzdeki Cuma Matinelerinden İtibaren 

T A K S 1 M SINEMASINDA 

~ü~k ~okAgiize~k filıniı~de~zi ~y !:!.hl~. I 
~ . ~ , 

llfllm ............ __ ... ___________ , 

CEMBERLIT AŞ SiNEMASI 
Tel: 22513 

Bugün Matinelerden İtioaren 
2 M uıuım tıheaer birden. 

Hilcle Schneider - Marta Tcrny - ve Dchakar 
',Han Hcinz Ruhmann 'rn l\lii~tcrck Yarattıkları 

1 • BEKARLAR CENNETİ 
Gayet ne§ell ve son dere~ modern olan bir filmdir 

2 - Sinemacılığın Yeni Bir Harika~ 

Görünmeyen Adamın intikamı 
Korku ... H~ecan, .• Dehşet ve etrar.nrtz filmler yaratan "3El.A 

' LUUGOSI nln en son şa'he!~r! , 



P07arhk UsulHe Eksiltme ilanı 
Antalya ibcıpcjından 

........... ı.. ·~·~··"' - . 

l - Poz"lığa lııonulan ı.: -Anhılyade meltlep !nııaatı olup keşi! J 
•d<ll (25.485) lira (34) klıru,tur 

2 - Bu işe art ~truım4! ft ..,.ak. p•=h d9ı.. 
A - Pro4e 
B - Sllsilcl fiyat cetveli 
C - ~t cetveli 
D - K f bllliıoa M'IYell 
ıı: - Kaplama nnlleriııi ~ ~tvel 
F - H.......ı. r ..... ı seriname 
G - Baymdu:>ık tşlm gen<>! şortn•m..,.f 
H - Y;rpı 1'lerl UÇlumt fennt şart.nafilesi 
İ - Eksiltme Ş-'!rtnamesl 
J - Makavele projesi 
$A.r1a~meler ve evrak AntaJy,.ı. N~fia müdilr}üğl\nde görülebilir. 

, 3 - Ihale 16.10.941 Cuma g(lnO saat 15 te hususi muhasebe binasın-
• '•l.Y,-et encilmenince yapdacaktr. 

4 - D:ciltme pazarlıkla ve vahidi fiyat Ozerind,..n yapıl;;ıcaktrr. 
lllıkı.tfter :Z499 •yılı kanunun hlikümlerlne göre yapılmalıdrr. 

5 - Pazarlık ekstltm~ine girebilmek için isteklilerin 3822 Ura 88 
~lu.lt !tat"t tf>min;ıt yntmnalan ve bundan başka aşatıdakı vesikaları 
_, etrnele<'i ıınrttır. 

l - Bu ~ giıoebileeei!lne datr ehliyet veslkaır 

BA~, Ot~, • ınr, 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde ~ Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

1 Dı-. Nuı-i Osman Eı-en 
; Askeri Fabrikalar ·tsatıiıabna Komisyonu İlanları : 

2 - carı seneye ait Ticaret Odası vesikası. 
a - .9ttıOırrNm resmi ma$?'a!Jar istekliye aittir. 

'ı" Cildiye ve ZUhrevlye MUteha&ıısl 
1 

(R336) Beyoğlu Elhamra Apt, No. 3 !hale tarihinden :il.5.~4:l tarıhıne kadar aı;ağıda cıns ve nuK.tarı ya
Ltlı 11 kalem sebze alınacak ~ .. •••••••••••••••------------•• 'zCuma ve Pazardan maada heı, 

,. glin 4-6, Tel: 42885- ) 

TURKiYE iŞ BANKASI 
Küçiik Tasarruf Hesaplan 1941 İkramiye Planı 

Kqldeler: 4 Subet, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 tk.ncitesrln 
tarihlerinde y.:.ıpılır. 

1.941 ikramiyeleri 

1 ~ 200-0 lln>hk- 2000,- TJra 
3 .. 1')00 ., - 3000,-. ,, 
2 • T50 " - 1500,- " 
4 "' 500 " - 2000- ti ,__ . 

8 aııet 
35 
80 

300 

.. .. .. 
250 liralık- 2000,- Lira 
100 ,, - 3500,- .. 
50 - 4000,- .. 
20 " - 6000,-- " 

Veteriner Fakültesine 

, 
Talebe Ahnacak 

nstitüsünden Yüksek Ziraat 
1 - Görtilecn lüzum üzerine V'ete:-lner F k lteslnc yenlrtcn bir mikdar 

daha talebe- almm k üzere yeni bi~ mf1!abrıku. imtihanı atıl· caktır. 
2 - Bu imtihana gireceklerin kayıtlarına 1 TeşrL..,levvel ~41 de baş

lal'lı3f'ıt:lt ve 13 Teşrin e\"Vtl tarihin1e nihayet verilecc''tir. 
3 - Lise mf"zunu oJa,, ve olgun 1uk rrt hanı-ı veıır. .ş l::ulunan taltp

lerin a&ağıdak.i tarihlerde. imti.. a 1ları yapı ac<ı ttır. 
S:ıat 

9 - 17 
Saat 

14 - !'. 

14 Birinei Teşrin S'Iı Fizik Türk<;<' 
l;,5 Birinci Teşrin Çarşamba Kt.nya Biyolr.-, 
.6 Bir1 ....... i Teşrin Pc~cn1öe C' ~ır "Y bancı dH 
İmtihan Ankarada Yfiksck Zirnnt r::nstit1-ı;ürde ve İstanbuld~ 

~sek Ticaret ~'ft:!ktebi konferans saltınunda yapılacaktır. 
5 - Tal!plerin re'ttörlüğe mfir::ıcaatları. 
6 - Biri net müsabek.r.y.ıı 1 t ·:ık it n Eylül ı::onuna kadar kaydedilmiş 

wlcbe'n:tn l:m.tlb3nlan evvelce ilan edilen tarlhlttde yapılacak!!-r· {8702) 

Yüksek Öğretmen Okuluna Tnlehe 

Kabul Şartları 
.kvlun g!lyesl Llselere öğrt.·tmen retlştlrmPktlr Yatılı, "7~ parac:tz o

lan ve tahsil müddeti 4 ıencde-n ibaret bulunan Okul a.sağrdaki Şubelere 
ayrılır: Türk Di1J ıe Edebiyatı, Felsefe. Tarih, Coğrafya, Matematik, Fi
zik - Kimya7 Tabi! İlimler, Y:ıb :ıcı Dil, "Fransız. İngiliz., Alman Dili 
vf" F..deobiyatı ... Okula g~ı;mek ıctn !be lgunluk iıntihan1111 bo.şarmış ol
mak ve 7 Bj .. lnciteşrinı1e ba$hyacak olan kabul imtihanını kazanmak 
şarttır. Namzet kaydı 1 Eylül Ue 6 Birincitf"şrin arıısınçla Sah, Çarşamba 
ve Cuma gilnieri Okul binasında yapılır, Daha fıu.•.a tafsilAt almak isti-
yenler Okula mOracaat edebilir er. (6958) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - Yapı işlerinde istihrlam edilmek Uzere iki yÜ;ı: on lira ücretli bir 

J'ttk1ek mimar veya mühendis ile yüı yetm ş lin ücretli üç fen memuru 
v-eya mühendisi almace trr. 

2 - Bu memuriyetler ihtisas mevk.l olup ta.llp~erme :.t56 No. lu 
kanun hükümlerine göre ücret verilE"Cektir. 

3 - Talip olanların vesikalarını P, T, T. Umumi Müdilrlilğü Mua-
ıoelAt Müdilrlnğilne gl5ndermeler!, (7138) (8692' 

- . 
lstaııbul levazım . 'Amirliği 
Satı'nal~a ' Komisyonu . ilanla;, 

... . ,. . . . . ' 

1 

Kurrıısyeırı~a mevcu~ _nlimunesı 1'İOi 
16 adet defcer tabettırilecektir Pa-

l
, zar1ıkla eksiltmesi 3/10/941 ·Cuma 
~iinü saat 14,45 de Tophanede Lv, 
Amirliği satın a1ma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin takarrtir ~
decek bedel Uzerinden kati tem!nat
lariyle belli saatte komisyona gel-
meleri. (276 - 8657) -6000 kilo zeytin almacaktır. Pazar-

. lıkla e~''.tmesl 6-10-9tl Pazarteıll 
: günü saat 15,15 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. fsteklHerin teklif edecek
leri fiyat üzerindf"n kat'i teminatla
riyle belli vakitte komisyona g-elmn
leri. (281-87H) 

Kilo 

20. 000 Krrnıı7.ı domates. 
25, 000 Patlıcan. 

2, 500 Demet maydanoz. 
Yukarda yazılı sebzeler pazarlıkla 

satın almacaktlr, İhalesi 3-10-941 (.'u
l J!lB gilnU saat 11 de Tophanede Lv. 

1 

Amirli.iti satm alma komL~onunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 5525 lira, 
kat'i teminatı 828 lira 7!i kuruştur. 

1 

Evsaf ve şartnamesi komisyonda ı::ö
rülür. Taliplerin belli vakitte komis-
yona gelmeleri. (279 - 8745) 

1 -

1 

Cin~ Mi~~~n ~~;;• 

ıKuru 

1

1 /arulye 
Nohut 

20,000 
15,000 

5000 
2700 

Kat't 
Temin~tı 

Lira 

750 
405 

I Yeşil 
Mercimek 15, 0-00 3750 562, 50 
Yukarıda yaz.ılı mevactın paı.arlııcla 

· eksiltmeleri 6-10-941 Pazartesi günü 
aat 14,30 dan 15 e kadar Toph:ınede 

Lv, .Amirliği ~atın alına komisyonun
da yapılfıcaktır. Evsat ve numuneleri 
komisyonda görülür. Talf"plertn belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

Ade 

2 Tarak. 
l 1\-Iakas 
2 Ustura. 
2 Havlu, 
2 Peşkir. 

1 Sabunlu?\.. 

-

1 Sabun ftrçası. 
1 Bitey taşı. 

1 Bi1ey kftyışı. 

(278-8744) 

1 Ayna. 12Xl8 boyund>, 
2 Saç makinesi. Biri O. No. ra. 
1 ME>ŞJn veya saraçlı be7.den çanttı. 
Yukarda yazılı nıalıemeden elli ta-

kım almacaktır. Paz.:ırhk:la eksiltmesi 
6-10-941 Pazart~si günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirliff satm almn: 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
verebilecekleri nümuneleriyle belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(280-8746) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk h~
klmliğinden: İsmail A1cmdar tarafın
dan Galatada Billür hanında 9 numa-

1 r;ıda mukim mühendis Htıyri Erçin a
lt"yhlne açılan 250 lira alacak dava
~mm muhakeme!llnde: 

Dava edilene ilAnen yapılan tebli
gata rakmen mahkemeye gelmediğin
den berayt istiktnp mnhkemeye gel
tnPsi için gryap k;:ırarınm 20 gün müd
dcUe il<İnl!n teb1liUne karar verilmiş 
\•e muhakeme günü olan 27-10-:-141 
saat 9 da mahkemeye bizzat gelmeniz 
veya bir vekil göndermeniz aksi tak
cUrde davanın gıyabınızda görülec~ği 
gzyap kararı makamına kaim olmak 
üzere nan olunur. 

KAY 1 t': Rir.e nüfu• rnenıurlufurıd.a" aldı
fun hilviyet cUı:danımı kaybet1im. Yenııini 
alacaiımd~n hllkmU yoktur, Rize Fıçıcılar 
köytlnclen Kerim oıilu Nınm Çakır 325 do. 

1 Askerlik işl eri 1 ---SUBEYE DAVET 
Beyoıl,lu Yerli A'll. Sube,indtn! Yedelı: l'I· 

vade aıue:tmen ,S!Uırıl oflu ııs doiumhı Ah· 
dullah Seıai (143415) nin hemen ıubeye m•ı· 
rıraatı il.in olunur. , -TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
.trs 

Başlık maktu olarak 750 
1 inci sayfa aaııtiml 500 
2 ,, ,, ,. dOO 
3 .. ,, ,, 150 

' ,, ,, " 50 .. _____ _. 
Sahip ve Nqnyat mü.dürü Eınin 
UZMAN. Gazetecililı 9e Neıri,..t 

T. L. S. TAN matbaası 

Azıımf miktar 
Kg. 

Aıgart miktar 
Kg. 

4000 3000 Patlıcan 
40006 3000 Taze fasuJv"" 
40QO 30QO Kabak 
1500 1000 Domat~s 
200Q 1500 Lahana 
2000 ı~o PıraM 
1500 1-000 Patates 
?000 1500 Iı:ıpnnak 
500 300 Kereviz 
500 300 Kernıbahar 
500 300 Havuç 

Yukarrda yazılı 11 kal~ııı "'ebze Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 
llü Merkez Satınalma komisyr.nunca 6.10.941 Pazartesi günü saat 15.30 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Heyeti umumiye!!ini birden vermek müm
kün olmadıtı takdirde, ayn ayrı taliplere de ihale ed.HebiUr. İstekliler 
tahakkuk edecek fiyat ü1..erinden kaU teminatları ile birliktP Merkez 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. (8681' -20 ton 0,8 - 1 mm. Galvanizli demir saç levha 

4 " 2.~ mm O galvanizli demir tel 
2.5 ton 2 mm. O " " 
alınacak 

Tahmin edilen bedell (28,500) Ura olan yukarıda yazılı 3 kalem de
mir malzemenin Askert Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkM utınalma 
komisyonunca 6/JQ/941 Pa.zart.esi gün saat 14 de pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname ~l) lira (33) kuruştur 

KaU teminat (3975) liradır. [842&, -1000 - 1500 metre mfklbı Ceviz Tomrwau ahnııeak 

Keılm mevılmfnden evvel kt'lyata mUeaade ahnmıftır. 
Tahmin edilen bedeli (82500) Ura olan yukarıda yanlı lOQD - 1500 

metre mikAbı ceviz tomruğu Askert Fabrikalar Umum MüdO.rlü&ü Mer
kf"z 1'atınalma komi!ey·onunca 3.lQ,941 Cuma silnil saat 14,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname (4) lira (13) kuruştur. KaU teminat (10750) 
liradrr, 

Hey'eti umumlyesinl birden vermek mtitnkQn olmed'lğt takdtrde kı-
sım kısım da ihale edilebilir. (84lt -8200 Kilo A rpn 

,, 

7000 ,. Kuru °'" 
4700 ., Saman 
Tahmin edilen bedeli 1662 lira olan yukarda yazılr Oc ka1f"m hayvan 

)"('mı 16,10.941 Perşembe günü saat 14.30 da Salıpazarında Askeri Fab
rikalar yollama~ındaki Sntınalma itomisyonunca pazarlıkla ihale edile
ef'ktir. İlk teminatı "124,65" Jiradır. Şerait her gün komisyondan ötre
nilir, t~teklilerin o gün ve saatte teminat makbuztı lle komisyonda bu
lunmahrı. ~8764) 

400 Kilo Soğan 

800 ,. Ayşekı::ıdr 

800 ,. Patates 
300 ,, Lfı.hana 
400 ., Bamya 

1500 Adet Patlırarı 

500 Kilo Ispanak 
300 ,. PırRRa 

500 " Dom ata. 

-

Birinc:-i vr İkinci teşrin aylan ir:in y1ıkarda mikdar ve cln..tj yazılı 
dokuz kalem seb1.e 16-10-941 Per~e·nbe giıniı saat 14 te Sah pazarın
da a.skeri fabrikalar yollama.sındaki ıatm alma komisyonunca pazarlı~la 
ihale edilecektir. Şerait her gün komi.syondan öğrenilebilir, İsteklilerin 
o gün ve saatte koıniı;yonda bulunın;"11art. (8763) 

Devlet Demiryolları , ve limanları işletme idaresi ılanlarr 
M-.haırunea oed.ck 2187!:1 hca oaan 27 kaJem Ankara bastabanesı ma

deni eşya ve mobUyası 10.10,941 Cuma &\inü saat lS.30 da kapalı ~arf 
usuliyle Ank:arada idare binasında ıatın alınacakt1-r 

Bu işe 1"'.rmek isteyenlerin 2090.63 liralık mu..-ak:kat teminat ite kanu
nrın tayin ettii1 ..-e1tblfln ve tekJi(Jerini ı,,,.U gün taat 14.30 a kadar 
komisyon reisliline vermeleri llltmdır, 

Sartname.ler 139 kun:tfl8 Ankara Ye Haydarpa .. ~}erinde sab1ma.k-
tadır (8S62) 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden 
30 İkinciteşrln 1330 tarihli "Ecnebi Anonim ve sermayesi Eshama 

munkasim Şirketler kanunu" hükümlerine tevfikan Tilrkiyede çahşmas1-
na izin verilmiş olan Ecnebt Şirketlerden İmperial Kemikal İndustris 
(Turkey) Limited - İmperial Chemlcal İndu$itries (Turkey) Limited 
Şirketinin Türkiye Umumt Vekili Kenan Abdi Şeşbeş bu defa müracaatla 
halz olduğu salAhiyete binaen, İstanbul, Beyoğlu Dördtincü noterliğinde 
tanıim ettirmiş olduğu 15,9.941 tarih ve 9872 sayılı vekfıletnamedeki bü
tün ~tahiyetlf"ri kullanmak üzere, Ş.rketin Türkiye 1'1üdür ~fuavinliği
ne Suriye Tabaasmdan Ezra Totah'ı tayin ettiğini bildirmiş ve !Azım ge
len vesaiki vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hüki,imlere uygun görülmüş olmakla 
il.in olunur. 

Ticaret 
Umum 

VekCileti iç Ticaret 
Müdürlüğünde11 

JO İklnciteşrin 1330 tarihli "Ecnebt Anonim ve sermaye~! eshama 
munkasim Şirketler Kanunu .. hükümlerine tevfikan Türkiye-de çalışması
na jzin verilmiş olan ecnebt şirketlerinden "fmperial Kemikal İndustrıs 
(Levant Limited - İmperial Chemlcal İndustires (Levant) Limited,, 
Şirk.etinin Türkiye Umumi Vekili bu defa müracaatla, Şirket mPrkezin
den almış olduğu 9 Haziran 1941 tarihli emir üzerine, Şirketin Türkiyedeki 
faaliyetinin 1 Teşrinievvel 1941 tarihinden itibar('Tl tatil edileceğini ve 
mezki\r şirketin bilcümle dilyun, matlubat ve mevcudatının İmperial Ke
mikal İndustris (Turkey) Limited - İmperila Chemical İndus:trieg (Tur
key) Limited·, şirkf"tine devir ve tPstim olunacağını bildirmiş ve bu 
hususta llh:ım gelen vesaiki vermiştir. 

AHlkadarlat:.,.m 1stanbulda Galatada Sigorta hanında, 6 ıncı katta 1 
Teısrinievvel 1941 tarihinden itibaren faaliyete başlıyacak olan ''İmperil'll 
Kemikal İndustris (Turkey) Lim!ted - İmperial Chemical İndustries 
(Turkey) Limited- şirketine müracaatları ilAn olunur, 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum l\iüdürlüğünden 
30 İkfnciteşrln 1330 tarihli '1Ecnebt Anonim ve sermayesi eshama 

munkasim şirketler kanunu" hükilmlrine tevfikan Türkiyede ça"hşmasına 
izin verilmiş olan ecnebt Şirketlerinden "'İmperial Kemikal İndustns 
(Turkey) imited - İmperial Chemlcal İndustries (Turkey) Limited" Şir
ketinin Türk.iye umumi vekili Ken:ın Abdi Şeşbeş bu defa müracaatla 
haiz olduğu salAhiyete binaen, Şirketin Ankara Şubesini küşat ile Mü
dürlüğüne Suzi. Osman Bleda'yı tayin ettiğini bildirmiş ve !Azım gelen ve
saiki vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanunt hükümlere uygun görillmil~ olmak
la !lAn olunur 

1-10-!141 

Tahmın B, İtle Tem. 

1484, 7~ 111, 36 Haııekı ha.taııa llellyle Zeynep Kllmll ""C. e..ı "" 
sıhhi muayene komisyonu, ~P disp..-i, O.ııııı
dar: Be:roğlu, l nanbul sari hastalıklar -..We 
merkede.ri için alınacak .oba ve soba mal ~l 

1400, 00 !Ol, lJ!> llldlrnekapı sıhhat merkezi ile Üsküdar çocuk belcmı 
evinln yıllık ihtiyaoı ~n alınacak 2000 ldlo ı.e,.., 

karaman eti. 
Tahmin bedelleri_ile ilk teminat m.ik:darları )"Ukarda yu:ılı .... aı:rn 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabit ve Muameltıt M&
dürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 16-10-941 Perşembe ..O.ntt •at 14 
te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teıuJnat makba?l ~ 
mektupları ve 941 yılına alt TicarPt Odası vesikalariyle ihale güne mu
ayyen saatte Daimi Encümende bu1u nmaları (3'?80) 

Tahmin B, İlk 'l;'em. • 

13105, 00 982, 88 DarülAceze müessesesi lçm almacak plr1De, -
fasulye, mercimek, kuru 5.ı;üm, salça, nohut, ~ 
bamya ve bulgur. 

5514, 50 413, 59 Beyoğlu ve ~übrevi hMtalıklar hastahatıeıµi)"' 31ır-
nep KAmit doğum evinin yıllık ibtlyacı içjn .-... 

, cak muhteUf cins yaş sebze. 
Tahminb edelleri ile ilk temirtQt mikdarlan yukarda )"Q:Zılı ...ach 

gıdalye satın al,runak üzere ayrı cyn kapalı zarf usuliyle eksflkDlıye 

konulmuştur. Şartnamt>leri Zabrt ve ı\1uame1At MüdilTlilğil kaleminde lfl1ır§.. 
lebilir. İhale 16-10-941 Perşembe günü saat 15 te Daimi Encümende ,.._ 
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 941 ~ 
ait Tical"'('t Odası vesıkaları ve kanunen .ibrazı lA.zan ~ diğer- "9&

saik ile 2490 numaralı kanunun tanf~tı çevresinde haztt"lı:yacak:tarı ~ 

mektuplarını ihale günil saat 14 e itadar Daiml Encümene vennel•i •
zrmdır. f8!Plll) 

7. l•cl Tertip 1, a-a. .,wtıf Pllno 

Bu .Pt,,...., ·7.10:1 .... ~ ........... . 

İk,..mtye 
adedi 

l 
1 
6 

40 
120 
180 

1,200 
1,200 
8,0QO 

160,000 

170,731 

~--kcno ... tye · ı-1ye 
miktarı 

Lk'a 

30,fOO 

ı•.-
5,000 
2,000 
\000 

500 
100 
50 
10 
2 

Yeklı 

-Lira 

30,000 
40,0-00 
3-0,000 
80,000 

120,000 
80,-00Q 

120,0-00 
60,000 
80,000 

3ıo,ooo 

eeo,ooo 

l"•m bllet rarım blle 
lira 2 llrıı 

Yüz blleöe 42,N bilet kazanacak 
r. Haalıaba "' IO ı Skramiye olera 1 

ğrtdacalrtlr, 

Anlıtıra M. M. V. Scmn Almc 

Komisyonundan: 

I~ 

l'\$al1da muhtasar vaııı:flan yazılı elek...._. ı:ruba •"tin a'm Mr. 
Bu hususta görüşmek ve tennt şartnamesi bllAhare tekemmül t 7 °k 
ü~re a18kadar firmalann 10 Birtnclteşrin Ml ıünQne kadar A 2 ada. 
M, M. V. Karbiye Dairesi riyasetine mElraceatlan, 

A - Tanınmış blr fabrlkanm m amtlllb olması ve yeni bbuli. >ıı.ıı:u--. 
B - Dört tekerlekli, yaylı ve sanlte 45 Km. oüratle Yllrtbilte miloBlt 
C - Bir adet 65 volt 80 amper Ye 3.ll ltilovat takaUI ""' dlllw dlirt 

adedi 120 volt 150 amper ve 18 kilovat ı.ı..m dinamolu ff kıYzf W.lolu. 
D - 4 - 8 sillndirll 4 zamanlı benı:tıı v07a Dizel motörltı - alı

nacaktır. 
E - Grubun Qzert 9e yanlan saç evli ft yaıılan çallfırken ,..-.ı 

kaldO"ılabllir ve mail çat1 baUnde ıpekllde kapalı olac~~ 
F - Her grubun bir komple yedek telı:erlell, 4 tolllulc lrr!kOlll, eli· 

namo ve motör için yedekleri ve lüzumlu avadanlık ve taluml:an ola
caktır. 

G - Grup Miti renkte bir kat _,. ft a:1 kat yallı boya • IMplı 
olacaktır. 

H - Takımlar ve yedekler milnaa!p hlr sandığa y.,.-leştlrl!mlt &la-
caktır. (85<18) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 

Alma Komisyonundar 
Mektebimiz okurları için şartnamesi mucibince 1530 metre kapah zarl 

usuliyle elbi!!elik kumaş alınacaktır. Beher metresi (7) ve ilk ten:tinab 
804 liradır. Eksiltmesi 2-10-941 saat il de yapılacaktır, Fazla ma!Omat 
itin mektebe müracaat. (1194) 

istanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 

1 - 5000 çift er fotini satın ahnacak.trr, 
2 - 6975 liralık kat'i teminatın Bakırköy Malmüdilr1Uğüne yatırıla

rak makbu7.lariyle beraber 14.10,941Salı günü saat 14 te Yeşilk.Oy Hava 
Mıntaka Depo Amirliği Satınalma Komisyonunda bulunmalan. 

3 - Şartname almak. isteyenler Bakırköy Malmüdürlilğiınden ala-
cakları 233 kuruşluk makbuz mukabilinde verilir. (8730) 

Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 
ı - Okulumuzda Y8Qllacak olan tamlral ft tadfiAt •o* elmllemeye 

lc.onulmuştur. 
2 - İhalesi 1941 B!rlncl teşrinin 7 inci Sah gtınO saat H te YOkoek 

mektepler muhasebeciliği binasında toplanacak olan komilyon taratm• 
dan yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 9993 Ura 32, muvakkat teminat 749 lira !IO Jrunıııtur, 
f - İsteklilerin en az bir taııhhOtte 1000-0 llralık bu ite - iş 

yaptığına dair ıdareler!nderı alınış oldutu vesikalara lstlnadeo lııtıınbul 
Vi!Jyetlr• milracaaUa eksiltme tarihinden 3 gQn ene! alınnlıt e!ıliyet 
v• 1941 yllına alt Ticaret Odası veılaakalarlyle belli gQn ..e saatte ko
misyona ve bu bapbkl kellf, prtname ve mukavelql 16rmol< isteyen
lerin de okul idaresine mflracaatıan, ~. -


