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~ün Yap.tan intihapta Parti 
Mamzetleri IHifak~a Seçildi 
~ 19 (A.A.) - Bo1 
~ Ain mebusluğuna e
?ıı, 

8 
Korgeneral Kemal Do

bQ ı.~~-~k mebuslutwıa Ki
Şe.L.~ elçisi Memduh 
hııs~ Esendal! Deniz.li me
İsi d~ İzmir beledıye re
~ehçet Uz, Manisa 

l111anlar Bu 
&ünkü Vaziyeti 
Ve Yarını Nasll 
&örüyorlar ? 

mebusluğuna emekli Korııe -
neral Ali Rıza Artunkal ve 
Mardin mebuslutuıul da eski 
Burdur mebusu Halit Onran, 
19 ilkteşrin lHl pazar gllnü 
yapılan intihapta, parti nam- ı 
zedi olarak ittifakla seçilmit· 
!erdir. I 

Afganistan 
Hükumeti 

Wilkie'nin 
Bir Nutku 

"Derhal Harekete 
Geçmezsek Çok Geç 1 • 

Kalmış Olacağız .. 1 

1 

"Çünkü Mihver Harbi
1 

Kazanmak Uzeredir11 / 

Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken lir. de 

Çocuk Ansiklopedisi 

.Japonyada 
Hazırlık --

Işıkları Karartma ve 
Pasif Müdafaa 

Talimlerine Başlandı 

Azimli Bir Siyaset 
Takibi lsteniyor 

~.,. ılmdililı: prk cephesinde 
dok; bittiiine kanidir. Önümüz
iıi •11ar içinde Sovyet A vrupaaım 
la tbıt:lr: için organizasyon yapmak .. 
Ilı "' Avrupa birliiini lnırmakla 
tc~ olacaktır, Bu arada lnısll· 

Mihver Tebaasının 
Çıkanlmasına Dair 
Olan lngiliz • Rus 
Notasını Kabul Etti 

Uzak prİ< vazlyetinı takip ettiği bildirilen M. Roosevelt, Atiantik mülakatında Churchille beraber 

~ •• Amerikaya harbe devamın Londra 19-(A.A.) - Reuter a-
li'• lilzumsuz olduiumı anlatma- . 

Çalı1aca1ı:tır. ıansının diplomatik muharririne Son Reisi Ciimhur seçiminde 
~---------- göre, Afganistanda bulunan Al- Roosevelt'in rakibi olan Wilkie 

a. man ve Italyan tebaası hakkın-
·~. Zekeriya SERTEL da, Afgan hükümetine, İngiliz Londra 19 (A.A.) - Nevyork-,4 Iıııaı:ı radyo ve matbuatının ve Rus hükümetleri tarafından tan bildirildiğine göre, "Hürri

alt bir müddettenberi yap- dostane bir ihtarda bulunuldu . yet için mücadele., komitesinin 
~ı, ~ 1~1du~ neşriyata baka - ğu, Londrada zannedilmektedir. himayesinde, radyo ile, bütün A-
!;'ii ·-...aruann bugünkü vazi- Kabil radyosuna göre merikan milletine hitaben Wen-
fiiıı. ~ gördüklerini, yarın ~şaver 19 (A.A.) _ Reuter: del Wilkıe tarafından söylenen 

ALMAN TEBLiGi 

Taganrog 
-Şehri de 
Zaptedildi 

:;;ıeb~~~ hazırladıklarını tabının Kagil d b"ldird" - . bir nutukta, hatip, Amerikanın 
., --~ ra yosunun ı ıgıne gö her türlü sulh ümidini terketme-

A ı-:- re, Alınan ve İtalyan ·tebaaları R A s·· .. G .. 
,,;;ıaı:ı radyo ve matbuatının Afganistanı terkedeceklerdir. Af- si lazım ~eldiğ~i kaydettikten esm 1 OZCUye Ore 
Jıll~atıııd~ üç mühim ana hat gan hükfuneti, Alınan ve İtalyan so~ra_ ~emıştır _kı:_ . k y k d 

l elttedır: tebaalarının memleketlerine Hın Bızım zaferımız herkes•n za- Mos ovanın a ın a 
pıe -. Sovyet harbi artık bu distan _ lrak • Türkiye yolu ile f~ri olacaktı~. Mihver_ devletleri - Z B ki l'd" 
ClıJ.ları~ bitmiştir. Sovyet or- serbestçe dönmeleri hakkında tn. nın _hedefı dunyaya hiıkım olmak, aptı e enmeme 1 1 

Sovyet Taarruzları 

SOVYET TEBLiGi 
r- ~ 
GeerNasıll 

Hücumlar 
Zayiatla T orpillendil 

1 

osko 
faası lcs 
Barikatl 

edildi 
nın 

okaklarda 

S. Gayda Hadiseninl 
Mes'uliyetini Ame-I 

Müda- rikaya Yüklüyor 1 
Roma 19 {A.A.) - "Voce 

K 1 d'İtalia., gazetesinde, Virginio 
UrU uyor . Gayda, Reisicümhur Roosevelt'in 

mihver devletlerine taarruz et • 
mek ve Amerikayı harbe sürük

Kalinin' de Mukabil ıemek için hileye müracaat etti

Japon İmparatoru Hiro Hita 

Tokyo 19, (A.A.) - Dün başla
yan pasif müdafaa talimleri 25 
llkteşrine kadar gittikçe genişle
yerek devam edecektir· Işıklar 
tamaıniyle kararulacak ve haki· 
ki bombalarla bombardımanlar 
yapılacaktır. 

Tokyo 19 (A.A.l - Gazeteler, 
yeni kabine hakkında uzun müta
lealar yürütmekte ve Japon mil
letinin, yeni hükıimetten, haliha
zırdaki gerginliğin emrettiği a
zimli siyaseti beklemekte kendi -
sini haklı gördüğünü müttefikan 
aöyleraektedirler. 

bırer birer imha edilmiş, giliz teklifini kabul etmiştir. Af. hurıyetı atadan kaldırmak ve ,de
Şl>V}'et lllultavemeti kırılmış, Av- gan hükümetinin bu yoldaki ka- mokra_s~yı yıkmaktır. Vapurları
-ııacı:..~- k?rkulacak bir düş- ran Alman ve İtalyan elçilikle- mız sıliilandırılmıyacak olursa, 

tııılk'uaml§tll'· Bundan sonra ~ bildirmiştir. Elçilikler bu şimdiye ~adaı:_ olduğu gibi torp~-
Ve perişan bir halde bu- mesele üzerinde mutabakatlannı lenecektır. Eger karada ve denız 

IOP~ Sovyet ktalarınn tekrar beyan etmişlerdir. dA hürriyet için mücadele eden -
Akamete Uğratlldı Taarruzlar Yapılayor 

ğini tddia eylemektedir. 
Gayda diyor ki: 

"Yomiuri Şimbun,, ıuetest 
Japon milletinin, çoktanberi b.>y 
le bir kabine bekledlğlnl söylu
yor ve diyor ki: dnnelı&?i bir cephe vücude ge • /ran'ın ehemmiyeti (Sonu; sa: 2; su: 4) 

~~ ~~~~ m~~ Vlchy, 19 {A. A.) - Londradan 
~ .... ~ . alman haberlere göre, Harbiye Ne
ıı:ephe &rkas" Cephe öniınde ve zareli Müsteşan Crort, dün beyanat
tıarpJeı.i ında yapılacak çete ta bulunarak .Almaniarm önilmüzde
Jıatıııı ise Alman ordusunu ra- ki ilkbaharda Batum ve Bakü kuyu-

Dİİ!ıke:ıııeğe kiıfi değildir. lanna dayanmalan hemen hemen 
'1tı pro,..~_Alman resmi tebliği de muhakkak olduğunu ve İran hudut
~ir. -A'f~dayı besler mahiyet- !arı İrıııiltere için hayati bir ehem-

·Jr-:;~ b k and lığı miyet kazanacağını, çünkü evvelA 
Jller.__ b aş um an Bakıl'nun müdafasma yarıyacağı, bir 
Jı!are~ 'l'' aşlıyan taarruzun, de Mısır ne Hindistan arasında irti
tınhasi:y]e ııııoçenko ordularının bat vazifesini göreceğini söylemiştir. 
dimıeltı...ı~yet bulduğunu bil 
rinde ~-. Demek ki 3 llkteş-
1ük ı. • .:'erın haber verdiği bü
J~~. hedefine varmış bu-

Afrikada Ele Geçen 
İtalyan Malzemesi 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz rad
yosu Afrika muharebelerinde ıttı
nam edilen İtalyan ınalzemesinin 
kı:rm..U 104 milyar franıa balıt ol
dutunu, İngiliz askeri mahfillerine 
aUen bildirmektedir, 

Stalin'in Emri 
Moskova, Sonuna 
Kadar Dayanacak 
Londra 19 (A.A.) - Stalin, 

millete hitaben neşrettiği bir 
günlük emirde Sovyetlerin Mos
kovayı sonuna kadar müdafaa 
etmek hususundaki azimlerini te 
yit etmiştir. Stalin "bütün halk, 
hükfunet merkezini müdafaa i· 
şinde kızılorduya yardım için e
linden· geleni yapmaktadır.,, De
miştir. 

Führerin umumi karargahı 19 
{A.A.) - Alman orduları başku
mandanlığın:n tebliği: 

Azak denizi ile Donetz arasın
da düşmanın takibine muvaffa -
yetle devam edilmektedir. Hü -
cum müfrezeleri sokak muhare -
belerinde ve evden eve yapılan 
muharebelerden sonra Taganrog 
şehrini işgal etmişlerdir. Hususi 
tebliğde de bildirildiği veçhile 
Briansk ve Viazma muharebeleri 
sona ermiştir. 
Mareşal Von Bock'un yüksek 

kumandası altındaki kıtalar, Ma 
reşal Kosselring kumandasındaki 
hava kuvvetleri ile sıkı bir iş bir 
!iği yaparak Mareşal Timoçenko
nun Sovyet orduları grupunu im 
ha etmişlerdir. Sekiz ordudan 

Moskova 19 (A.A.) - Gece ya
rısı neşredilen Sovyet tebliği: 

18 Teşrinievvel günü bütün 
cephede anudane muharebeler 
devam etmiştir. Muharebeler bil
hassa garp istikametinde şiddetli 
olmuştur. Burada kıtalarırruz fa
şist ve Alınan kuvvetlerinin ta
arruzlarını bir kaç kete geri püs 
kürtmüşlerdir. 

17 Teşrinievvelde bir kaç Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 27 
Sovyet tayyaresi kayıptır. 18 Teş 
rinievvelde Moskova civarında 16 
Alınan tayyaresi düşürülmüşt•lr. 

Alman zayiatı müthiş 
Londra, 19 {A.A.) - ''Daıly 

Telegraph., gazetesinin Stokholm 
muhabirini nbildirdiğine göre, Al 
manların şimdiye kadar kazanç-

(Bonu; sa: 2; su: &) !arı inkar edilmezse de zayiatla-

lıil~ bu neşriyatı, da
)ıariÇte de artık harbin bittiği, 
IJl:8llları artık Avrupada Al
edeceıt b~eııeceıı:. hatta meşkul 
rıaatiJıı ~yvet kalmadığı ka
lan Ye _ -·""* ve gerek Alman
ııın kııt~f!l'elt dünyayı Almanya
ın~ ıaferine inandırmak r----

Fa:kat:Yle :Yapılınaktadır 
ııe d~ll hakikat ve neşriyat 
desidir?Ye kadar hakikatin ifa-

Lig Haclarında 
rı muazzamdır ve karşılaşacak -
lan müşkülat günden güne faz
lalaşacaktır. Muhabir, Almanya

"\ dan gelen iyi malümat sahibi bir 

.l
j seyyahın 1 Teşrinievvel tarihin -

denberi Almanların Moskova mu 

. tıııııı; edil 
lllOÇenıt0 0 

dlkıerı bildirilen Ti-
ınete d~ulan h8.la mukave -
eyveı de A 1_ etmektedir. Uç ay 
~ Sı:nole~ askeri mahfelle
ıı;nhasi:y]e . te_. _ ~arbin düşmanın 
tı. Fakat bıttıgıru haber vermiş 
bildirilerı ~ \rakit imha edildigi 
duları Za.ııı areşaı Timoçenko or
cephetıiıı an ile kuvvetlenerek 
unsııru ha~~ kuvvetli müdafaa 
da ~rttlt l1le gelmişti. Bu defa 
bıldırUen ~ak en yokedildiği 
M0Jaiıı1t ' at hiil • K linl' k ·Bri a an, 
aveıııeı eıı llllsk veTula'da mu

ko Ol'dU!a en Mareşal Timoçen
ze. kuırveı~ın arkadan gelen ta
mıyeceğitıi kı.e t~krar kuvvetlen-

Sovyet 11.u un ıddıa edebilir? 
safe harb· s:ya bir zaman ve me 
çln §arkı.: 1aP~aktadır. Onun i
mak kolay darğbın. bittiğine inan-

2 e ıldır 
-A.ı . 

tının üze;{'an radyo ve matbua
pagandasın~de durduğu ve pro
Avrupa birJi~aptığı ikinci mesele 
!ara gore Sogı davasıdır. Alm•n
edild_ikten vyeı Avrupası işgal 
bırlıgi.ni k sonra artık Avrupa 
miştir. lşg~rınanın zamanı gel
raklar:ı organi edılen Sovyet top
edılecek A ze edılerek istismar 
ham m~dd:""Pa mUhtaç olduğu 
caktrr. Binae~e erzak_a kavuşa -
pada Alman aleyh. '1mdi Avru
da bir Av..J;nın hımayesi altın
aıüınkün~ür a lı#rliği kurmak 

'il ~ :ııtt~ bütün t\v
~ 't\onı.: 

1 (8onu; aa: 2; su: 8) 

Beşiktaş G. Sarayı, 1. Spor da Feneri Yendi 1 I . ı 
--~-· Napoıre 

Lig qıaçlanna dlln de devam edilmiştir. ~ik-,sılit ikinci sayfamızdadır. Yukanki resimde, Ga· 
tq Galatasarayı 3 - 2, latanbulspor Fenerbahçeyl lataaaray - Betiktııf maçından bir enstantaneyi 
ı - o, Vefa Beykosu 3 • 1 mai16p etmi§tir. Taf- görüyoruz. 

Taarruz 
lngiliz Tayyareleri 

Bir Torpil Fabrikasını 

Bombardıman Etti 
Kahire 19 (A.Al - Orta şa~k 

İngiliz hava kuvvetleri umumi 
karargahının tebliğinde, İngiliz 
bombardıman tayyarelerinin per-J 
Ş<'ffibe akşamı N apolide bazı ne
deflere muvaffakıyetle taarruz 1 

! ettikleri kaydedilmr,ktf'dir. _Bü • ! 
yük çapta bombalar tersaneoe tor' 
pil fabrikasına ait bazı biııalara, ı 
doklara. demirvoll.anna Ye loko 
motif garajları;ıa isabet etmiştir. 

(Sonu; Sa: 2i Sü: 7) 

Yarınki Nüshamızda 

ISMAIL HAKKI 
BAL TACIOGLU 

nun bir makalesini bulacaksınız 

"Alınanların taarruzuna uğra -
dığı iddia edilen "Geer., muhri
bı hadisesini aydınlatmak için 
14 ilkteşrinde Amiral Stark ta
rafından kongrede yapılan beya
nat sarihtir. Filvaki yapılan tah
kikat neticesinde, "Geer,. muhri
binin, İngiliz tayyarelerinden al
dığı işaret üzerine, Alman de
nizaltılarının takibine başlamış 
olduğu ve bu gemilerin nerede 
bulunduklarını öğrenmek için 
muhribin de İngiliz deniz ve ha
va birliklerine işaretler verdiği 
anlaşılınıştır. 

Bir Alman denizaltısı "Geer., ta
ra(ından iki buçuk saat takip edil-

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

(Sonu; Sa: 2; 10: 1) 
n 

Dr. Cladius da 
Romaya Gitti 

Roma. (A.A.l - "D.N.B ... Al• 
man orta elçisi doktor Clodlus, 
pazar günü. Bükreş'ten Romaya 
gelmiştir. Doktor Clodius, Bal
kanlarda ik.i aylık bir seyahat 
yapmıştır. 

Dr. Funk Komada 
Roma {A.A.J - Alman Ticaret 

Nazın M. Funk, müteaddit mesai 
arkadaşlariyle birlikte bu sabah 
Romava ,ıelmiştir. 

- ----~ ~- - _-;m, 

Bulan Köylü Gibi ... 
Ya:an: REFiK HALiD 

..J undan epeyce zaman evvel, bir fıkramda. gençlere şöhret 
D yolunda aceleci olmamalarını tnvsiye ederken Balıac'ın 

hayatını örnek göstermiş, beğer.mcdiği kırk cilt çıraklık eserini 
basmaktan vazgeçerek ateşe attığını sö::tlcır.iştim Buradaki, "ateşe 
atmak., tabiri "yoketmek, ortadan kaldırmak nam ve nişanını 
bırakmamak., manasına idi· Sayın bir mcslçk"taş, ı!ost bir gaze
tede, o kıratta bir muharriri ileri sürerek yeni yeti~nlere doğru 
bir öğüt verdiğimi kabul etmekle beraber kırk cilt ronanın har
canması keyfiyetine "hayal mahsulü., diyor. Meslekdaşıma göre 
Balzac hiç bir eserini - bir teki ayrılmak şart.iyle - neşr nden 
önce ortadan kaldırmamıştır; hepsini bastırmıştır; hepsi de bugün 
eldedir; tastamamdır. 

Eşeğini 

Anlaşılan, ya gurbet çilesiyle vaktinden evvel bunamış. ya
hut davamda kuvvetli görünmek için o vakayı hile yolı.;na sa
parak uydurUYermişim. Hem de yokedilen eııerlerin s~7:sını - beş, 
dokuz yirmi iki, otuz sekiz değil - dehşetli bir c',;mcrtıik ve 
israfa kapılarak yuvarlak hesap tam kırka ç:k::rmıı:ım. Ocağı 
ve kitapları gözönünde bulundurursak ıki r.ı!ınaı!a amma da a~
mışım ha! Bunca yıllık tecrübdi bir kalem adamının gerçek bır 
vesikaya başvurmadan, emniyetli bir kaynağa el uzatmadan, sağ
lam tahtaya basmadan böyle çocukcasma ve uluorta laf etme
sine imkan var mıdır? Bana bu kırk ei!di.-ı yokedilınesi hldiseslni 
oğreten zat, Fransız sanat ve estetik bilgiç!erinden ve (klll~ er
babı cem;yetil reislerinden Gaston Rageot dur. Hem o sozu yal• 
nız bir kitabında değil. dünyaca şöhretli bir konferans salonunda 
ortaya atmıştır. Bakınız ne diyor: "Vilayetlerden birine kapanıp 
altı sene romanlar yazdı, tam kırk tane ... Bu romanlardan ancak 
bir kaçının yalnız adını Saint - Beuve not edeb~iştir; Balzac 
ise hiç birini bastırmamıştır. Fırlatıp attığı kırk cılt roman, m~
hafaza ettiklerinin hemen hemen yarısını bulur-.. (La Beaute) 
Sayfa: 275. 

Rageot, lüzumsuz yere pyet vak~;yı -~ydurmu_ş olsaydı a~h 
sanlı adaınlannın bütün hayatına, her ustun milletın yaptığı gıbl 
titizlik gösteren Fransız fikir iilemin!-11, bir ilim . kürsüsünden 
fırlıyan şu yalana karşı ayak!~ ıtıbarlı bır kıtapta yer al
masının önüne geçmesi IAmndı.. •Bl!yle olınadL O halde yaııdığım 
vaka "hayal mahsulü., sayılaınaz. 

Bu yaştan sonra - argo tibiriy~ - pala~ ~~a:ıından keo
di~i k~rtardığıma, e§t?ğini ~ bulan ko7lu ailJi, bırakınız, 
sevıneyım! .:;ıJ"~.c ~ · ' 

t,.,~ "'ll •· ·~' ~ 

..... 

• 

IÇOnkO bu An 
~ep kitabı q 
an d•h• zly•de ı 

.,. kftaDcılard• b 
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isabetli Bir Karar 
VII ak!Jan'U ne kadar arzulamış olduğumu 

Aradan bir hafta geçti, Her akşam hiç bir vakit anhyamıyacaksın. Hiç Mühim İhtiyadara 
i imden çıktıktan sonra, doğru eve bir zaman -anlıyor musun?- hiç bir "l" 

1,g Hacları P alamutun Çifti 12- 30 
Kuruşa Satıldı 

Becikfac G. Sarayı, İstanbulsp· or Balıkçılara mazot verilmemesi yü-

Yazan: Naci Sadullalı 

D ünkü gazeteler birçok vatan-
u ruyor Nıhalle birlikte parka gidi- zaman ... İlk defa birbirımizi, meyha- K 1 
yor, ufak gezintiler yapıyorduk, nenin önündeki yolda görduğümüz arş 1 ıyor 

daşlarm yüreklerine, - boğu
cu sıcaklardan sonra yağan yaz yağ
muru gibi - :ferahlık serpen bir ha
ber \'erdiler: 

Bu muddet zarfında, yalnız arkadaş zaman, seni pek: zavallı bakışlarla H k T'' k h 1 -·· d .. • · ·· h 1 ava urumu ur avacı ıgının 
g b dost olmuştuk. suz ugumu atır ıyor musun? Bana b" ilk' ühim. b' t k ·ht' çl 

B'r gun gezintiden henüz dönmüş- inanmıyorsun ve inanmamakta da uy k ve 
1 
m k .. ır ~ 1rı;,~. ~ya a~ 

tuk Nihal pek heyecanlı görünüyor- haklısın. Fakat sana her ı;eyj söylemek r~nı . a.rşı aKma uzcrbe etşc bub~' erl e. gı 
d · y - · d ·· b Ik t 1 . 1 im' . . rışmıştır. ururn, u eşe us erın-u emegı yeme en once, a ona 1 ıs ırap arımı, umıt er ı ve sevgımı 1 d d ff k 1 ak f li t' • 

!t !f zünden balık mevı;iminde halkın ha-

d F bah~ • M v ı A Ett• lrkw: kaldığı ve ht'r !ieyin pahalr ol- Bu habere göre hlikfımet, hayat a ener ~eyı ag up 1 duğu biı- z<>manda bu gıdadan isti- pahalılığı önünde, memurlar gibi sa-
k. - kl'f · K b ı tt. ı tm k · · E 1 B'l' k , c e muva a o m ve aa ye ını 

çı mamagı te ı ettı. a u e ım. an a a lSt yorum vet ı ıyorum ı ı b 1 d k .. t d 1 ba 
Hafif bir rüzgar odamıza kadar gi sevgim, senın bana k rşı duyduğun ız makan ıtrmaR ıçın va ban aş ara .. ş l fade edile!Tlemekte olduğu hakkın- bit gelirli olan muayyen bir smıfm 

Lig maçlarına dün Şeref ve Fener- !iği yakalama~ i~in .. akın ~-stü.ı:e akı_rı cfoki neşriyatımızın alfıkadar makam vaziyetini, miişfik bir dikkatle göz
bahçe stadlarında başlanmrş ve sür- y:ı.pryordu. Şukrunun 33 uncu dakı- ı ı:ır~ .. 1 n:;ı.7Aırı dikk:ıte ;ılmdığmr mem- den geçirmiştir. Bu tetkikatın neti
prizli neticeler alınmıştır. Al ntuğ - kada kafa ile ikinci galü yap:ııa~ı bu rıuıı·:;,..t'c i\ğrendik. iki gündenberi cesi, çok yakın bir günde, }'iiz bin
Süleymaruye maçını Altmtuğ 5-2 ka- gayretin neticesidir. Ayni oyuncu cic ! ~aF; :~11'.,~:' rına miktarı kafi ma- !erce vatandn.;m ylizünü güldürecek 
zanmıştır. Beyoğlu takımı da Taksimi dakika sonra 1bra1ıiınin verdiği yı..ri;ı-1 zot VE'rll~iı; ·e bımu'l neticesi olnrak bir<'.'r karar şeklini alacaktır. O tak-

· h ı · d · d' • · 'd . vur a, amazan ayramı mu na-r yor ve çıçek b:ı çe enn en getır gı sevgı en çok Ustu r Bılıyorum b t· 1 r·t k•tı H a 
guzel kokuları balkonumuza taşıyor- Biliyorum Sen bana ·belki inanmak &Ke e ıy e 1 reilrnve .ze

1 
.. a arın . avt 

. . · urumuna ver esı uzumuna ışare 
du. Konuşuyorduk. O: ıstemıyorsun, f kat ben herşeyı an- 1 kt d B k tl kurum 

S · lck t' ·· ı · d'? ı t k 1 · S . hak'k o unma a ır u ma sa a , - en n mem e ın guze mıy ı a ma stiyorum enı ı aten sev- d'- 1 ·d ld - ıh· b yıl 
D. b d · elim H da· 1 . ıger sene er e o ugu g ı, u 2-0 yc.-ıımistir, de pası giir.el bir şiitle üçiırı•.·ü gole ı' 1::!1) ınn•rır 'b:ılık avıM çıkabilmiştir. dinle: ıye soruyor en e cevap verı- . ayatım ya nız sem Sl'vıyo- d 1 k t' h · d h eve 
d v bT bT l:' b" a meme e ın er yenn e er BEŞiKTAŞ 3 GALATASARAY 2 tııhvi!. edc~keıı buyük formd~ o!duf;u- r;,:v~il.:i ~n !O bin çift palamut tu- 1 - Ya memurların maaslan art-yor uom:k d - ld' ki N'h 1 Ö 1 tr~m.k dme 1 ı ıyokrulm, ı ıy~rulilm ı hu- Htre zarfları bırakmıştır. 

_ a ar guze ı ı a .. y e un a ar, ız ar, sevgı er:ıne ep K b' t k b gününde 
tatlı bir denizi, öyle doyulma:ı: bir böyle derler .• Bana inanma.makta hak b" ;:ıkrumb. ıhr e 1 k afyrba~ka~ınm te-

Şeref stadJnda son oyun Galatasaray nu gosterıy~rd~. . . ,, J b ı:r.•JŞ , ,.,; t' i'' - 30 kuruşa, diln tırılacak, 

b d k't A b k- 1 C" kr b . k ı.ıyu ır avacı ı a rı " 
gdru u kvark.~ .. kık. mmald en oyyulm- Eısın ... udn bı ir e.nıl pe az ullanıyldorğsun. ' melini atmağa imkan bulunduğunu 

ile B~iktaş armıında idi, Beşiktaşın Nedense, .ust~~t~ yapılrın b;ı go •• ~· j (;e ;;rı lı i:ı çift palamut •tutulmtı~. . 
cezalı veya gcnt".tik klübü teşkıl et- oyunun nl'tıcesı lizc:rinde lı• y ı iı· bır 1 2 - Ya onlaı :ı muayyen mfktarda • • bunl<ır clP. ır. - 15 kuruo:;a satılmış- k t · ı k 

en ço uçu en ayrı ım, a nız n zıya e ış c meşg o u um h.'di ,.. kt b'.t' :ıta da lann 
bi• al h t 1 K" 1 b'l · b' h ı. r . . c e ve u un v n ş t ı manzar arını a ır ıyorum o zaman ar ı e, senı ır an aurımdan d.. .. ,_ 1 ru b "lç'·d " 

mlş müesses-:lerde memur bulunan o- l~sir icra ederken, tempon.un değişme- ! lr:-. ll:md<1n b !ıka iki giinde tutulan erza evzı o unaca . 
yunculanndan istifade edemeyişi Ga- :ı-ne ve ya;-aşlan;ası:ıa seoep <ı!du v~ f ~O bb ;-ift torik rle çifti 110 _ 190 3 - Yahut da memurların, yiye
latasaray için, Adnan ve Meh•net AE ı~l taraf aa devrenın sonunu. ?ıcld.:::- ı k•Jı-.ıs a-:ı~rrıda ve Bulgnristana ih- ceklerini ve giyeceklerini maliyet fi
den mahrum da olsa, bir ninıettl. hır ~al. aldr . . r>ıç l"Jamrk için miiştcrl bulmuştur. yntnıa alabilmeleri mUınki.ln kılına-

k . b·ı· · d' k d d. -· k d R h . uşur,ce ve anlifyış arı u o u e .. -yum ım ı ır şım ı ne a ar egı!ij- çı aramıyor um. u um, d:.ıima sem d ,_ ....... _, Ha·•~ kurun·una . , d S . . • d d . yar e trc .ı< • ı.t.ıc ..... • 
m tır · arıyor u. enı ıstıyor u, aıma. an- yardım etmeleri İ'!ltcnıııektedir Diğer 

Başını sol omuzuma dayadı ve fl- lıyor ~usun, daima... Sen bunu biç taı-aft;n Hava k'.ln;mıı i<ıç.ilcrla mU- Nitekim oyun başlamad:ın evvel bü- İkincı devreye ıkı talmn c1a_ Y~V'li\ Lima~•,ı b:ı1•k almak üzere birçok caktır! 
sıltı hal'nde: . ko"yu··nu"n farketmıyordun? tek.isif ~ldıı!c·~n ycılct;le~ y;:ıpılan teş 

.. - ~nla~ - dedı - Bana Gayet yavaş konuşuyordu. Ağzmı.n kiHitr:u d:1 t t,!1;~let"lliııti•. İstanbulda 
tu··n tahminl•r bu merk~zde ı'di baaladı ve Galnttı<:?.ray hep lıakmı o)'f- ı B 1 t·· 1 • h "l k d' y· {' .. .. t db' . tatbik 

~ - • nadı Ancak bu h3.kimiyet ııcri .,.e a- ı, ~a; ~n o::- erı e.- eme_ te. ır: ı- Bence, ıçuncıı e ırm sa-
Fakat B~:ktat dün, müşkül vazi- t k 'ıı·· 

1 1 
d -·ı yav~a L 'r t j r;e ·kı gun z::ırfında şehrın ıhtıyaeı- hasma konulmasında karşılaşılacak 

guzel~ıklerı~den ~ ~s~t. kenarında, =a.r:ıan zaman ı~tı:aplı hır mevcut ZôJ l"lbrika ·ıc: ;:telyeden 142 
Sesınde ~ır deiış~~k vardı Konu- buruşma goruyordum; sesımı ç;kar- ~indeki işçiler kııruma aza kaydedil

şurken soguktan tımyorm'U!ij hissini mamam onun bu rsttrabını çogaltı- -'rtır Dig-erleri de ba...Unlel'de ku-

yete cüşünce rakibinin üstüne çrkma- a ucum ara c:gı • • ., 11 em- ı,·r 1 k ·ı U: d b b .. ·T d .. ·ı .. !Ur 'k' · t d 
smı bildiğin! bir cfaha gösterdi. Bil- po ile te<!ssüs edebilmiş, Be:ı<ktaş da l~~f . . a.ı ge,:ctt' -k 1 mı;:kafr la ar dunlya. ~u.şku ut uşı nul sc hve ıt• ı~chıt· e -

k k ymakta m. şku··1aAta maruz ka1- u er, rr.ezgı , ı ıç. e a , sar a ye, bırın de, memur arın aya ı ı ıyaç-

. d yordu ''-"ll • .. • 
venyor u. .. ·- ruımı. aiınacaklardır Bundan başka 

hassa Şükrü için sol içte tam yerini arşı o u 1 bulmuştur, diyebiliriz. Galatasaray da nıamıştı. Devrenin yarısından sı;nra sazan v~ izmarit t~t~l~~ştur. B~n- lar:nın ancak. ~ir kısmmı karsı. ıya~ 
birinci devrede Beşiktaştan aşaeı kal- Mustafanm çektiği voleyi direk kur- !arın 1'ıyatlarında ıkı gun e\-:relı~e cagı n.~zar.ı ıtıba~a alınırsa, bırlncı 
madı; fakat mailup vaziyette başla- tardı ve oyun bir aralık zevkli ol- nazaran derhal yarıdan fazla bır du- tedbir uzerındc bır1eşmemek mürn
dığı ik:nci baftayımda, Bcşiktaşın ilk maya başladı ise de tekrar yavaşla- şükli.ık hasıl olmuş'. .. ~er:.k .. es~a!m kün değildir. 

- Hele salkım söğütlerinin sulara Yuzume bakarak de,:am etti. mekteplerde de aza kaydına başlan -
kadar uzandığı bir yer vardı ki o- . - Bana cevap v~rmıyorsun ~ Bar.a mıştır Bunun için hazırlanan karne
T da bütün gün arkadaşlarla birlikte ınanmıyorsan' Senı . aldatacagınıdan ter d~n mekteplere gönderilmiştir 
balık tutar, şarkı söyler, ve yıkanır- korkuyorsun ~·ğil mı? ı • 
dık - Hayır Nıh 1.. Böyle şeyler asla ADLİYEDE : 

· Oh, ne güzel! düşünmüyorum. 

partide gösterdiği enerji ve azimden makta gecikmedi. Arifin boşa giden ,.e gerPkse ~.alkı'.1 yuzu gul~·rnıştur. . Fakat bilhassa kiiçlik maııırlı me
uzak kaldı. Hakem Şazi Tezcanın i- bir şütünden sonra Galatasaray biraz Balık mo1.orlcrıne bu ı;:ekıldc mnyı mtırlara sorarsanız. onlar bu tedbir
daresi gayet güzeldi. İlk devrede oy- canlanır gibi oldu; oyun heyecanlı mahrukat verilmekte devmn edildiği lerrlen herhangi birinin almmasmı, 
nadıkları güzel oyun nisbetinde ikin- bir şekil almış, fakat yedi sekiz daki- takdirrle, Bulgaristan yoliyle ihra ç bila tcreddiit ve can ve gönUlden alB şı omuzumdan göisilme kaydı. Buyük bir t hllke atlatmış gibi he-

B denbire sarsıldı. Ve bana baktı. yecan içind di. Istıraplı bir sesle: 
- Beni evıyor mu un? dedi. 

- Seni.. Gözler ı kapadım ve cevap ver-
Gozlerıni kapadı. Kendinden gec;- dim: 

m ş g bi idi. Cumleslni tamaml rken _ Evet!. 
son sözlerini söylüyormuş gıbi, hal- - Bil ki, benim seni sevdiğim ka-
s~z ve bitkindi. dar acaba hangi erkek sevilmiştir? 

- Seviyorum. Vücudünü bana çevirdi. KoJlarını 
Bu son kelime ile sarsıldım. O boynuma dolayarak: 

hata göğsümde hareketsiz du.!'uyor- - Beni daima seveceksin değil mi? 
du. Dedi ve cevap beklemeden başını 

Nihal beni hakikaten seviyor muy yüzüme doğru uzattı. 
du? Seviyorsa sevgisi kendi gibi, gü
lıişü gibi samimi miydi? Yoksa beni 
kendisine bağlamak mı istiyordu? O, 
on sekız yaşlarında, ben ise, yirmi 
sekiz. Aramızda on yaş kadar fark 
vardı. Bu vaziyete göre onun sevgisi 
samimi olabilir miydi? 
Fıkrime bir çok sualler geliyordu: 

Nihal beni ne zaman sevmişti? Onun 
sevgisine karşr nasıl mukabele etme-
1 ydim? Ona nasıl bir cevap vermem ı 
lazımdı? O güne kadar Nihale karşı 
ufak bir alaka hissetmiş miydim? O
nu layikiyle sevebilecek miydim? En 
mühimi onun beni mesut edebilmesi 
id' ?, 

Kendime htkim olmak ve ona bak
mak istedim. Heyecanına hükmetmek 
ıstiyor, fakat muvaffak olamıyordu. 
Şuphesiz benden cevap bekliyordu. 
Başım karanlığa çevirdi ve sesini 

anlaşılmaz hale getirdiği bir heye
cana kapılarak: 

- Bilsen, dedi, bugünü, bn akşa
mı, seni ne kadar özlemiştim. Ah 1 Bu 

vm 
O gündn sonra, Nihalin bütün ben

liğini saf bir sevinç ve derin bir sa
adet kapladı Bana her fırsatta c;ok 
mesut olduğunu söylüyordu. 

(Arkası var) 

'~ 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

?.30 Program 
7.33 Muzi:C (Pi.) 
7.45 Haberler 
8.00 Mibik (Pl.) 
8.15 Evin saati 
S,30 .MUzik (Pi.) 

o 
12,30 Program 
ı2,33 Şarkılar 
12,33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 S1rkılar 
13.80 Müzik (PL) 

o 
l 8,00 Program 

18.03 Dans müziği 
18.30 Fasıl 
19,30 Haberelr 
19,45 Serbe•t 
19 SS Müzik 
20, l 5 Radyo ır:aretesi 
20,45 Halk tUrkllsU 
21,00 Ziraat takvimi 
21. 1 O Şarkılar 
21,SO Tem$İI 
21,45 Orkestra 
!2,30 Haberler 
22,45 Dans muziği 
:22.ss Kapanış 

GECE GELE_N HABERLER 

Sarkıntıhk 

Tevkif 
Suçlusu 

Edildi 
Evvelki gece Beyoğlunda Mardiros 
ıinde sarhoş bir genç, Fatma is

minde b r kadına sarkıntılık etJni~

Ur. Bu y{lzden adUyeye verilen suç
lu, 31 gün hapse mahküm olmu!ij ve 
tevkif edilmiştir. • 

ODUN ÇALMIŞLAR - Yenikapt
da Velinin odun deposundan bir çeki 
odun çalan Koço ve arkadaşı Ekrem, 
dün adliyeye verilmişlerdir. Sulta
nahınet üçüncü sulh cezada muha
keme edilen suçlulardan Koço !5 
giin, Ek.rem de 10 gün hapse mah
l<iım e(lilmişlcrdir. 

POLİSTE: 

ci devrede fena ve a:ı; çok ezbeı:e oy- ka gibi çok az bir zaman k::ılmıştı. İş- edilmek İİ7ere Yunanistan. İtalya, 
myan takrmlar ıu karolarla ma a çık- te Ga1atasaray son gayretini bu an- Romanya, Cekya ve Alıııanyadan t::ı
mıslardır: da sarfetmeye kalkarken, Beşiktaş da lepler Yardır. Bundan başka gerek 

8etlktat: Mehmet An, Yarıl, f'enl. Hü. ~ağ açığr vasıtasiyle tehlikeli olmak- bu meml<:'ketler ve gerekse Suriye 
..,,,;n, Çaçl, Sabri, Kemal, Jbrahim, ~ıllcrü, tan geri kalmadı ve netice delTişmeden ve Filistin külliyetli miktarda tuzlu 
EJref. • 

Galat .. 9ray: Oamnn, Faruk, Salim, Mu!a, Beşiktaş galip geldi. Sarı - Kırmızı balık istemektedir. 
t:nver. lamail, Hlllı:nwt, Arif Muıtafa, Et- takımda en müessir oyuncu Mustafa Al5kadar1ardan ö.,i!rendig-_ imize gö-fak, Gazanfer, 
MAÇ NASIL DLDU ? idi. Eşfak aşağı kalmadıysa da her re, bu ihracatın yapılabilmesi ve 

zamankinden fena vaziy~tte idi. :nemlekete döviz girmesi için istan-
Oyun bidayette ikl tarafında canla 

başla çalışması ve lüzumsuz gayret 
sarfetmes.iyle geçti tıt on dakikadan 
sonra tempo yavaşlayacak sanıldıı fa
kat Beşiktaşın sağdan kale önüne dü
şürdüğü top Şükrünün güzel bir ka
af ile Osmanı mağlup etmesi neti
cesi Galatasaray ağlarını buldu ve.o
yun bidayettekinden daha seri bir şe
kil aldı. 

F. T. bul Belediyesinin buz işini de bir 
VEFA 3 BEYKOZ 1 düzene koyması lfızımdır. Hariçten 

Fenerbahçe stadında ilk birinci kü- balık almak üzere gelen rnotörlcr, 
me maçı Vefa ile Beykoz arasında i- evvelce buzlarını kendileri ~etirınek
di Rakibinden çok dah::ı düzgün oynr- le iken, bugünkü şartlar buna imkfin 
yan Vefa. birinci devre zarfında iki bırakmamaktadır. Belediyece ihracat 
gol çıkararak üstünlüğü temin etmiş, için günde 3 - 4 bin kalıp buz da 
ikinci devrede Beykozun bir golüne verilmesi miimkün olahilir~e. mem.
mukabil Hakkı vasıtasiyle mukabele leketin iktısadiyatma bir hizmet Cr 
ederek oyunu 3-1 kazanmıştır. dilmiş olacaktır. 

İ. SPOR 1 FENERBAHÇE O 
Hakem Necdet Gezenin idaresinde 

oyuna iki takım şu kadı·olarla iııti
rak etmiştir: Memur Maaslar: 

kışhyacaklrıı-dır. Yeter ki, bu tedbir
lerden en münasibinin seçimi, müm
kün mertebe süratle yapılması dört 
tıözle beklenen bu yardnnın gecikme
sine sebebiyet verecek uzun bir mü
nakaşaya yol açmasın: ÇUnl{Q gittik• 
çe artan pahniılığı, daima ayni rnaaş
IR yüklenen memur, hayatın dik yo
kuşunda. mecali azaldıkça hamulesi 
çoğalan bir yolcu halindedlr. Bunun 
içindir ki, onun, hükürnet tarafından, 
harlkutade mahalline mnsnıf bir şef
katte uzatılan ele snrtlmak için kay
betmek fstemiyeceği bir tek §eY vıw-
dır: ' -
"- Vakit!, 

Değişen Tren Tarifesi 

Vapur Dalgasından 

Bir Sandal Battı 

İbrahim!n güzel bir volesi Galata
saray kalesini aşarken Galatasaray da 
kendine gelmek için çabalryordu. Ni
tekim on beşinci dakikadan sonra 
Sarı - Kırmızılıları ayaklarında bir 
an dahi topu tutmıyarak hücum eder 
görüyoruz. Bu tazyik 22 inci dakikada 

latanbulapor: Fikret, Hayri, Faruk, C'.elel, 
Rüttü, Enver, Tank, Süleyman, MUkerrem. 
Kadir, Vakur. 

.tenerbahçe: Murat, f"~aruk, Murat, Ati 

T tanbul ile UzunköprO n Krrklarell ara• 
sında işlemekte olan 8 numaralr yolcu tr~nı. 
nin lstanbul ite Hadımkdy arasındaki tarıle-
6İnde değlıik\ıkler yapdmı tır. Ayın 22 alndcn 

Ramazan ve Cümhuriyet bayr - sonra bu tr<n Sirkeciden 8ı30 da kalkacak ve 
!arının birbirini takip etmesi dolayı- Hadımkôyilne IO,ı8 de varacaktır. Tren bun• 

dan ıonra eski urilcsiyel yoluna devam edc
siyle, devlet memur ve müstahdem- cektir. Şirketi Hayriyenln 71 numaralı sağ ;çin yanın metre yükseklikten ak

vapuru dün Beşiktaş iskelesine ya- tardıiı topa Mustafanın vurduğu gü
na;:;ırken, vapurun tornistan yapma- zel bir vole ile netice verdi ve bera
srndan kabaran sulnr yüzünden Re- berlik teessüs etti. Beş dakika sonra 
cebin 4127 numaralı ve eşya yüklü Hikmetin kalenin sol direği önüne 
sandalı batmıştır. Recep ve eşya düşürdüğü topu Mustafa ikinci defa 
kurtarılmıştır. Beşiktaş ağlarına attı. 

TRAMVAYDAN DÜŞTÜ Be- Galatasaray a-alip vaziyete geçme-
yoğlunda Meşrutiyet caddesi Güneş nin verdiği emniyetle temposunu ba
apartırnanmda oturan Emil Filo, dün ri:ı: bir surette yavaşlattı. Beşiktaş 
tramvaydan inerken düşüp yaralan- buna mukabil hafbek battmda Ahmet 
mıştır, ı ıle Hüseyne yer değiştirtmiş, berabe--

Rtı:a, Ea•\t, Enis, Turan, Naim Melih, Ce· 
mal, Cemil. 

Birinci devreye çok hızlr baılıyan Istan· 
bulspor blr müddet Fenerbahçeyi epey srkrş· 
trrmıı ve urr lacivert sağ hafr asrı sürat 
koşucusu olan atlet Vakurun yanında tııun 
~aslara yetiıememi~tir. Melih mütemadiyen or 
tadan atak yapmtıtSa da Istanbulspor miJ
ddaurnı yaln" başına aşamamıştır. Na;m 
çok · •üzel oynamasına rağmen takımda Mc· 
lihi besleyen yegane oyuncu olarak hemen 
ıı:örUlmüş ve bittabi marke edilmiıtir. Bİ· 
rinci devrede Fenerbıhçe buiz bir penaltı 
k•ı•nmış fakat hakem nedense bunu ver.1'\e• 
mietlr. Nctic~de iki tarafın mutcmadi KAY• 
retl~rnc rağmen ba~ka gol olmamr3 ve Is· 
tanbulspor ıöhretli rakibini 1 • O yenmi ıtir. 

lerinin maaşlarının bayramlardan 
evvel verileceği Ankaradan bildiril
mişti. Haber aldığımıza göre, maaş 
ve ücretlerin ramazan bayrammdan 
90nra ve Cümhuriyet bayramından 
evvel ayın 27 sinde verilmesi için a
lakadarlara emir verilmiştir. Di.in ta
til olduğu için İstanbul Defterdarlı
ğına maaşların itasr hakkında bir e
mir gelip gelmediğini tahkik müm
kün olamamıstır. 

'TAKVİM RAMAZAN 

111~~~ .~.:,z~~!EJ.~
8 

:.·ı;'. 
4.37 II.59 J4.59 17.23 16.54 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Almanlar Bugünkü Wilkie'nin Bir Nutku Alman -· Tebliği Sovyet Tebliği 
Vaziyeti ve yarını (Baftarafı 1 incide) (Baştarafı 1 incide) (Başta~ı:ıfı 1 incide) 

• Geer Nasd 
Torpillendi 

lere gittikçe artan miktarda sü- ibaret olan bu grup 67 avcr tü- harebesinde 500,000 kişi kaybet-

ş k C h • • Ş k H b• d Nasd Görüyorlar? ratle malzeme verm.iyecek olur - meninden, 23 süvari tümeninden, tiklerini tahmin ettiğini bildiı' -ar ep esını ar ar ın e (Ba tarafı 1 incide) , Sak, mihverin muzafferiyetl~r~ 7 zırhlı tümenden ve 6 zırhlı tu- mektedir. 
1 1 durmryacaktn"' Fakat bu da kafı gaydan mürekkepti. Öğle üzeri tebliği 

( Ba§tarafc 1 incide) 

dikten sonra muhribin taarruzuna 
uğrıyaeağmı anlıyarak, meşru müda
faa halinde bulunduğu için, Ameri
kan gemisine iki torpil atmıştır. Bu 
torpilleme hadisesi İzlandanm 175 
mil cenubu garbisinde, Almanyanın 
22 Mart 1941 tarlhinden itibaren mü
nakalat için tehlikeli olduğunu iUln 
ettlgi bir nımtaknda vukua gelmiştir. 
''G<:'er,, denizaıtrya taarruza teşebbfis 
ederek 8 su bombası atınrs ise de, 
Alıııan grmisi ile tcınası kaybetmiş 
ve iki saat süren bir devrive faali
yetinden sonra baska bir Alrnıın de
nizaltısı kasden taarruz etmlı;tir. 

Ziyarete Giden Almanların rupa milletleri bu bi~liğin tahak değildir. İki yüzlü bitaraflrk ka- H~~p sa_hasın~n t~~izlen.ı:nesi e- Moskova, 19 (A.A.) - Sovyet ha-
kukunu bcklemektedır. nunlarının cephesini ve hilesini sas ıtıbarıyle bıtmıştır. Dun ak- herler bürosunun bugün öğle üzeri Türk Heyeti K b Av d 1 Filhakika Almanyanın şimdi ortadan kaldırmalıyız. şamki hususi tebliğde zikredilen 1 ne$redilen tebliği: 18-19 tıkteşrin ge-' ayı 1 gır ır yapmak _istediği ilk iş budur. "Tekrar edlyol'Ulll: Sulh ümidini rakkamlar, aradan geçen zaman cesi, kıtalarımız, bütün cephe boyun-

-<>- ....-o- !şgal edılen Sovyet tol?.ra~l~r~I terketmeliyiz. Biz artık Japon askeri zarfında artmış ve 637.948 esir, ca düşmanla c;arpışmışlardır. Muha-

B k h ışleterek bura~an her turlu ihtı- şefleriyle ve ~linde~i . diktatörle/ 1241 tank ve 5396 topa baliğ ol- rebeler bilhassa merkez cephesinde 
Ü reşten Cep eye lngilizler 4 Milyon yaçl371~:.t-:mın etmek ~~. Avnı- ~~ akdedemeyız. Butün krtada,, muştur. Muazzam miktarda ga- şiddetli olmuştur. 

Ett
.
1 

pa bırlıgıru bozarak butun Av· butun. Okyanuslarda onun ancak şe- , nimet elimize geçmiş veya tahrip Sovyet tayyareleri, fena hava &art-
Hareket Tahm"ın Ed"ıyor rupada hükümran olmaktır Fa- riklerıni tevkif edebiliriz Onlar şim l d·ı . t· D" 'd larma rağmen şecaatle çarpışmakta ve 

. di b b' k k .. . b 1 e ı mış ır. uşmanın yenı en h k ti . . d- k t 1 na 
Bükreş, 19 ( A.A.) - Rador ajansı 

bıldiriyor: Alman başkumandanlığı 
tarafından• cepheyi ziyarete davet e
dılen Türk Generalleri Ali Fuat ve 
Erkilet Perşembe günü Bükreşe gel
mişler ve Alman Elçisi M. Von Killin
ger'i ziyaret ettikten sonra başvekalet 
b nasında Mareşal Antonesco tarafın-

Londra, 19 ( A,A.) - Nafia 
teşarı, söylediği bir nutukta 

kat buna ne dereceye kadar mu· ar ı azanma uzere u unuyor- d'V• . . t k .. ava uvve erımız uşman ı a arı 
müs- ffak l - t h . d.l lar Derhal harekete geçmiyecek o- ver ıgı ınsanca zayıa ı pe mu- ağır darbeler ind:rmektedir. 

va o acagı a mm e ı emez. 1 • k k 1 , hun' dır· . y ğ · • il tl rımız 
şöyle ç··nk" A uht lif k ursa , geç a mrş oıuruz.,, a mura ve sıse ragmen p o a 

dan kabul edilmişlerdir. -
Alman ataşemiliteri Albay Spalske 

Turk misafirler şerefine bir akşam zi
yafeti vermiştir. Başlarında Rumen 
genelkurmayı ikinci reisi General Ma
zarlni bulunduğa halde müteaddit 
yüksek rütbeli Rumen subayları, Türk 
ataşemiliteri, Alman hava ata:sesi ve 
dığer zevat da ziyafette hazır bulun
muşlardır. 

iki Türk Generali 17 Itkteşrinde 
Yarbay Braun ve Türk ataşemiliterl
n·n refakatinde cepheye hareket et
mişlerdir. 

Japonyada Hazırhk 
(Baıtarafı 1 incide) 

demiştir: 
"Alman kayıpları en aşağı 4 mil

yonluk bir yekiin tutmustur. Alman 
ordusunun en iyi kısımlarına Rus top
rakları mezar olmmıtur. Bununla be
raber Almanların bugün iyi tl'çhiz e
dilmiş 6 milyonluk bir orduya malik 
olduklarını nazarı itibara almaklığı
mız lazımdır. Amerikadan yardım 
gören Rusya ve Büyük Brhanyaya 
karşı harbi devam ettirmek ve ayni 
zamanda Avrupanın zulüm gören 250 
milyonluk bir halkım idare etmek bu 
milyonlara terettüp etmektedir Rus
ya mücadeleye devam ediyor. İşgal e
dilmiş Avrupamn sefalet yığınları ı:ı-

rasından yeni bir kuvvet çıkmak üze-
redir Bu. dinamik bir kuvvet haiinc 
gelebllecek olan bir isyaıı cereyanıdı-· 
ve dünya üzerinde hiç hlr kuvvet bunu 
durduramıyacııktır. Bu cereyanın <lrn
:ı:mr şahsi sabotaj h~reketlerindc gö
rüyoruz. Bu şahc;i harek,.11erin :ırka

smdan kütle h;ılinde isyan gen•~Hye-
cektir ... 

Aınerikadn Biı· Magnezyum 
Fabrikasında İnfilak 

u u vrupanın m e ay· Al ·· ·· ·· .. başkumandanhğm kendilerine verdiği 
naklarından gelen haberler her Şiddetli tedbirler lti.zım man SOZCU8lllle gore vazifeleri yapmaktadırlar. 
tarafta için için kaynayan bir Vaşington, 19 (A.A.) _ Washing- Londra, 19 (A.A.) - "Times., ga- Son 28 gün içinde cephenin cenup-
hoşnutsuzluk mevcut olduğunu ton Post ga7.etesi 48 sııattenberl Bir- ıetesinin Stockholm muhabiri bildi- batı istikametinde faaliyette bulunan 
bildirmektedir. Her gün bir kaç [esik Amerikanın hilkOmet mf'rke- riyor: birlikler, 56 düşman tayyaresi, 104 
yüz Çekoslovakın asıldığı, yüz _ zinde hüküm süren huzursuzluğa ter- Alman hükumetinin sözciisli, Mos- tank, 700 kamyon, 54 hafif tank, 15 
!erce Yugoslavın kurşuna dizil- cüman olmaktadır. Bu gazete, Ame- kovanın yakında zapteriilmeslnln zırhlı otomobil, 6 zırhlı sığınak, 10 

d . - · · b' k F 'd rikanm dünyayı kasrp kavuran fır- beklenmemesini matbuata bildirmiş- köprü, 40 top ve 18 tayyare karşı 
ıgını, ır ço ransızın 1 ama tir. Çünkü bundan evvel, teçhizatı koyma top mevzii tahrip etmişler ve 

hk • ld y bild. h bnaya sürüklendiğini ve Birleşik 
ma um O ugunu ıren a- hala mükemmel olan büyük Timo- 8 küsur piyade taburu ile 10 moto-
b 1 1 B • h Devletlerin, Lindbergh'in "A\-rupa 
er er a ıyoruz· U umumı oş- "enko ordularının bakiyes i tara fın- sikletli kolu imha eylemişlerdir. mücadelesi., diye tavsif ettiği mü- .., 

nutsuzluğa istinat eden bir Av· cadeleye seyirci kalmaktan ~ıkıp, dan şiddet ve ısrarla müdafaa edil- Bir Rus muvaffakıyeti 
rupa birliğinin ne kadar sağlam şimdi toprağın ayakları altında t.it- mekte olan ve ustalık1a tanzim edil-

"Şimali Amerikanın altıkadar de
niz makamları tarafından yapılan bu 
tahkikat, mesuliyetin kimde olduğu
nu açıkçcı göstermektrdir. Roosevelt, 
memleketinde bir harp havası yarat
mak istiyor ve si15hlı kuvvetlerini 
mihver devletlerine karsr. ortada hiç 
bır tahrik olmartnn, harbe silrül\:le
miye çalı ıyor. Bu gibi hfıdic;eler te
kerrür e ı.; ,i takd'rdc hunlardan ki· 
mirı ıncsul oldu>:umı tlüııvııda her
kes bilecektir.,. 

temeller üzerine kurulacağını tab rediğini hissetmiye başladığım yaz- miş bulunan derin bir mmtaka ÜZ<:'- Vicby, 19 (A,A.) - İngiliz rad-
min güç değildir. maktadır. rindeki müstahkem noktaların alın- yosu, Sovyet filosunun Baltık deni- Napoı:•y~'!\ y,..,,..rruz 

l · ması lAzımdır. Almanlar Moskovayı zinde Almanlara karşı büyük bir mu- 11 .- "1ır'W 
:i - Alman nesri.vatının bütün Amerikan ticaret gemi erinin sı- ti d ı vaffakıyet kazanmı" olduklarını h~-~ l"bl d 1m d i M b M çemberlemek niye n e ise er, sol ce- ., u 

rlünyada yaratmak. ktedig-i hava .. an m asma a r e usan ec- " ber vermektedir. Bir Alman 1ı:ruva- (Saıtarafı 1 inc!d~) 
...., !isi tar:ıfından verilen kararı mevzuu nahlarının Volga nehri üzerinde k .. -

şudıır: bahseden bu gazete, Almanyanm gi- in, Moskova demiryolu ile Kalinin zörü batmış, bir tanesi de .h~sara u_~- Cuma ~ünü İrıgilız bombnrdt -
Avrupada Almanya muzaffer- dişi k:-ırsısmda alınan bu tedbirin bir arasındaki Kimri üzerine doğru ani ramıştır. Bundan başka 1kı torpıto 

1 

mar. tavYar.,~h~ri Sır::ıkusa h:ıv::ı 
di.r.. Svvyet Rusya da artık yıkıl- kasrrganm üstüne gülsuyu dökmek olarak uzanacağı tahmin edilebilinir. muhribi batırılmıştır. • üssün~ F~;arr:ız !!tmişit>..rdir. Düş· 
ınışhr. Almanyayı Avrupada mağ kabilinden pek tesirsiz olacağını ld- Alman sözcüsü, Moskovanm hü- Sovyet mukabıl taarruzu ! manın ~i·· av tayyaresi ağır ha-

ed. G t d c:umla alınması bUyUk zayiata sebep 1 · lüı) etmek mümkün degvildir. dia eylemekt rr. aze e, son erece d 1 v Lonı~ı·a, 19 (A.A.) _ Mr)cıkov". rad- ~anı uğr-<ımış "'" üsslice elenme • 
b . ı 1 olııcağmdan, Alman kuman an ıgı- 1 " - • 

SoY~.'d /\v.ı:upasını işd'al etmekle enerjik ted ır er a mmnsı ve Ame- ı yosunun bildirdif:ine giire So\tytt ı-:ı- ı :niı::~r. 
n .k t' t g ·ı · · h nm bundan kaçınmak arzu unda o • . . ı _. . . • , 

Almanya muhtaç olduğu. gen is rı an ıcare emı ennın arp çevre- a·uuunu ilave rtmlc ve ayni zamanda ta. hırı rııeı J;_eı< ceph, es.n ıe .Kalının :<e-ı .tfı•lı.:a:r. it~. r tl" lfot' fn ..l_ ,,.._ v.ı• 
h • ]erine girmesine mfıni olan bitarnllık "' • v 1 • - t 1 ,h • ~ " u 11 ~ nfhd> ayat sah0sıt11 <la +emu' 1 etmı·ş Moskovanın aç bırakıJ~, rıık zaptı kıy- surı nne sı1..~ ı:,•ııan an.. ıır .... ııı rı.:;::ı 

n • • kanununun ilr.aı:r için ROCSl"VCil'e • " . ı ~,1.~ B "Ş ~ !'I Jc•ı' . -ı ·'K" 
tir. Binaenaleyh artık İngiltere müz.ıheret edilmesini lstenı eri:fr.t:·r mctı; bir vakit kayıbma mal olrıea- gccmış.e. ···• · c ·~ı. ' - ,,.:. - hedefleri lıomlwiadı 
ve Fransanın Avrupa islerine ka· (!ından. bu ı;ehr:n sokak muharebe- '~ıriuk ve =~r:ıta~u;ı nıı:harc.-belcı ı 

"Asker Tojo'nun, yeni kabine
yi kur.makta gösterdiği sürat, hü 
klımetin, kayde değer bir faali
yet sarfedeceği kanaatini vermek 
tedir. Harp devreleri, dai.ma, si
yasetle sevkulceyş arasında mu
tabakdi amirdir. Fakat, siyase
tin, askeri icraatla takvivesi de 
mümkündür. Her şeyden" evvel, 
yeni kabinenin ittihadı ve muta~ 
bakatini belirtmek laz!m<lır.,. 

• kA • lrri yanılıruıdım d{lşmiv~cdU ı·amıa- j ?'~1<1lmdcr .•. ~·rm•nla~ . .ı<1n ii:i :~in 1 fü.'lr•a, ~~ (A.A) - Üal.van b!\m-
rışmasına lm an kalınadı6ı gibi, • . ıçı~e 500 .::•!jı bybctn.·ı::ıerdır. ı b:ı 1:ı~-yar»!cri ter,r.J~klilleri. 1fü.n ~,.-

Sa~·~ io!:·~.ı.;<;~~ > fahrika .. ~~:ıi~~~~·,~ Almanynnın da. İngiliz İmpara.- Maliye Vekili GeMi 1 tindP. u:~\!~tınu !ıc•yr.r Nrnı,ıtr · j \'razn~ hı..ı:ninir. s"' cenahtnda 1 c<., M:ı ltaı:lıı ki ask,,,.! hc<letlen! hü -
bir lnfilik vul-ubulınu tur. 6 " " r, 12 h •!.il torluğunu yıkın::ısına lüzum kal· M - v kl\ll F • \ .... 1 ,n ., bkl 1 Kalinin'de Rus laarruzlan I' tli.ışmaıı ağ.r !~ı:yıpla" ·,ah:1'unn ".B .. rum etml 'c·rdir Akş:ımın ı:ekizi.n· yaralt Yardır. Ayrıca ha ı klm•eler de ol· 1 ·t B. • · . ıı,.e " u1.. • ,..:ı' '• ~ ;ı • •. • • • .' • , 
mu tür Hasarat c!::emmiyetlidlr Fabrika ı c mamt:; rr. ınaennıeyh lngıltere ~k~pre!)e Atık•:•d•n. .,ı.~·"'~ H!mlşt!•, i}~rlin l!I ( A. ~ ) n N B nİT' • bolgrı:ınılekı l'us mevzılermde ılerle- drrı f;abahın bC!-'Jll(' k:.ıdar tUılyan 
mnvon dolara inş• rdıtmı, v- i•tcr.ıcık ha ~· Ame .k be:·•h d h b f /ekil h•••ı!>nlc• bır inç ;riln lı.•hc•lc w 1 .. ' • • .. . . . • ı: rr.u .. 'f '· 1 t Viazma t 1 . M k 1: Jf lf Ve 
lıvıılı 2 ay otmu,tu. - . ve rı. a , :; • ~ı e yı>~e . ar e ! Cuıutıı.:rıv .. c ba,....amıoe h<lar A" ... •"'lA c!ö- ö~ı·endi/tine ~ere, cephe11in merke:ı. I ~ı"'~ . • ~ '!.•. a .~ o muş ur. nyy;ıre erı. t ·n .n, ,ı ar ve -

devam ~tm:k:ea trler. Ingılterc ıır.crknr. bölgesinde, !{nJin;n ko::s ;mindr: ;::;,,..._ 
1 
kı::_sımı"lrle, bır Sovyet birli~i iki dü~= nezia t.ıyy:ıre '1 cyıi~nl· nnı bomba-

Balıriye 11azn·mı1ı nutkrı 
l\farar Başvekili Yakında 

Sofyaya Gidecek 
Tokyo, 19 (A,A.) - D,N.B,: Bah- Sofya, 19 (A.A) - Bul•ar siyast maha· 

riyc nazın Amıral Simada, bu akşam rı.ıı Fi orun Budapeşte~:• seyah~ti~e bU~k 
radyoda memlekete hitaben verdiği bır ehemmiyet .vcnnektcdır. Ofrenıldıflne core 

• • 1 Macar Baıvekıll de yokında Sofyaya ıı:elerek 
k sa bır hıtabede, Japon donanmasının llulııor Er. vekl'inin zlo ·nretlnl i11de edeıektir. 
y lnız Çin hadisesini halletmeye de- 1 =~~---~~·~------"&! 
g l, Japonyanın goğiıs germek v,. ,..,_ 
yetinde olduğu ber türlü vaziyet de- celen ihtiyacı olabileceğini, Nevyork 
ğişikliğini de hesaba katmaya hazır vapur kumpanyalanııa ihbar etmiş ol-
bulunduğunu söylemiştir. duğunu bildirmekted!r. 

Amerikada tedbirler 1 Den:z mahfillerinde iyi istihbaratı 
olan işbu ı;:azctr, hukumet elzem gör-

Nevyork, 19 (A.A.) - Ticaret ga- r'liigu takc!.irde filonun toplanması ve 
zctesi, sıyasi m haf illerde konu!julan- ı Vlad vo•tok ,.efe·lerınin temıni için, 
lam istinaden bahrıke komisyonunun,, bahriye :Comisyonunun ticaret gemi
Fllıpırı seferleri ıçin ordunun her An lerinln va·:iyeti:ıı tetkık eı.miş oldu
elde mtvı:ut bütün vapurlara :n[,<;ta- i'(unu ilave e~::ıektcd'.r 

ve Amerıka ıçııı vapacak 3ey kav[- __ ı veUerin şideUi K!!r!lı lıtlc:uminrt nıu- 1 01"-'.,, p,yade taburunu hczımetc ug lamrşlardır. Türlü ç· pta tahrip bom-

b k - 'h- k' . tl .. ·k" ···1 . a·· ratmış, 6 tank karşı koyma batar- b l b 1 1 tıl gavı ıra ıp ,,uı. yapma t.ır. m"g~lu"biyetlerini kabul ettirmek vafrnkıye e pm ıT.u muş ve uş- 60 .ki t h. a arı Ye yaıır:ın t'rrı 1a arı a mrş-. , h . .. .. k 1 d. ·ı . t' 16 yası, ve motosı et a np etmiş. t L V letta d ni "ssil de bom 
Bu propaganoanır.. ede.fi. In- her halde kolay iş olmasa gerek- mana agrr ·ayıp ar veı· ırı mı~ ır. 30 bisikletçi asker öldürmüş ve iki ır. a a - 0 z u ' -

g1·•1tere ve Amc,.ik~-1., b--'zgun •u t· · Sovyet tankı ı-•e D Sovyet tayyaresi Al b • 1 . . t' balanmıştır. . • "'w ..., 1; • ır· t h 1 dil lstfr man ayragı e e geçırmış ır, 
bır hava y::ı.ra.tm:ık, ve bu ıkd Alman. radyo ve matbuatının a r P e m ·• Moskovamn müdafası için ~....,..'!!!!~--..... -~ ..... ~='!!!!!!il 
memlek~t efkar~ unıuro1yes1m bu neşriyatından yalnız şu neti- imha edtlen kıtalar B b h vaffak olacağına itimadımız artmak-
sulh leh•ne r.ı;ı?.il .a:-r.akt·r. CC'.'i çıkarabiliriz: · Vichy, 19 (A.A.) - 1.1 sa a tadır 

·' Berlin, 19 (A.A.) - "D.N.B ... Brı- Moskova radyosu spiker'inin "Düşman "' . - ' 
Fakat ne Ingilterı:dc \'C ne de A!mrınya şimdilik şark cephe- ansk cenubundaki çember içine alın- Moskova kapılarındadır., suretinde . Mo~kovada biltun mukavemet ted-

Amerikada bu }Jropagandaya ku· sinde harbin bittiğine kanidir. Ö· mış kesimlerin Sovyet bakiyelerin- vermiş olduğu haber, Moskova ahali- bırlerı alm:nı~tır. Amele ta~urla~ı .a
lak verecek kinı5-e bularnıyacak nümüzdeki aylar içinde Sovyet den temizlenmesi, D. N. B. ajansı- sini dehşet içinde bırakmrştır. Fakat, teş b'.lttına gıtmekte, h~lk ı'!le ıstih
gibidir. Çünkü Avrnpaya ha· Avrupasını işletmek için organi- nın salahiyetli bir kaynakta.o öğren- Pravda gazetesinin Viazma istikame-j kamların ııoksanlıırıru ıkmale çalı!ii
kim bir Almanyanm İngiltere ve zasyon yapmakla ve Avrupa bir- diğine göre, 18 İlkteşrinde bitmiştir. tinde ba§hca mevzileri tutan Sovyet mııktajır. l:ırihkam kuvvetleri ku
Arrıerika için ne büyiik bir tC?h· liği kurmakla meşgul olacaktır. Ceplerden birinde çember içine alm- cüziıtamlannın mukabil taarruza ~ec; mıında~ı general, Moskova r;-ıdycısun
like teşkil ettıb;.;inı bu memleket- Bu arada da İngiltere ve Ameri- mış Sovyct bakiyeleri kanlı telefat miş olduklarım haber vermesi ü?.eri- da, soka~ rrıuharcbel:r! i_çi? . Y<'Pıia-

vermişler ve imha edilmlı.lerdir. Şim ne yeniden ümıtler tazelenmiştir. Sta- cak tahk..!mRt prensıpıerını ızah ve 
ler anlamT§lardır. Ve zaten h:ı.r- kaya, artık harbe devamın lü- diye kadar yapılan müşahedelere gö- l:nin organı şövle yazmaktadır: teşrih etmiştir. Sokaklard;ı barikatlar 
be girmelerinin hakiki sebebi de zumsuz olduğunu anlatmağa ça· re, 5,913 esir alınmış, 9 top, birr;ok "Vaziyet ciddi olmakta devam et- bı-ılkon ve mahl'enlerde t:n<i:ıi•t :sti-
budur. İngiliz ve Amerikalılara lışacaktır. zırhlı tank iğtinam edilıni~tir. mel.de beraber mukavemetimizin mu- natgahları vücude getirilmi t 
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TAN ============================~ - 20 - 10 - !J-11 

t.1oskova Önlerinde 
8Ucün, Sovyet ... Alman harbinin 

dfh. 18 inci haftası, 120 inci günü
duı~. \Te Sovyet cephesJ, Alman or .. 
)~n ihtiyatlarını da kullanarak 
ti~ ıilndenberi Moskova istikame
r~ Yaptıkları müthiş taarruzlara 
~oto. en lnibli.l alimetleri göstermi-

ha~n matbuatmm ve resmi ma
ğl~ lisanında son günlerde de
r~ göze çb.rpmaktadır. Berlinin 
ç~be &özcüsilne göre: "Moskovanm 
rn.,,_,_r allına almdığmt söylemek 
~'"llllSizdir ve Moskovanm birkaç 
lidır itinde zaptına intizar etmeme
~ Esasen Almanlar, Moskovayı 
M' lddiasmda değildirler. Biz 
va)! a ne meşgul deliliz. 1t1~ko
Yiaı., hücumla zapt.etmek bilyük za
~ ınaı olacaktır, Bizim gayemiz; 
ediJııı. duyu imha etmekti. Bu temin 
dil ~tir. Moskova sivil halkı ken-

Panama kanalının dağlar arasından geçen ve deniz seviyesinden 26 metre yüksek olan kısmından 
bir görünüş 

~ en teslim olacaktll".,, 
tnlıb r b~ngiliz a:azetesinin St ıkholm 
ZlllftJ a. ıri de e:aZetesine §UDlan yaz

r: 
' \'a)'~hrıanlar hiçbir taraftan Mosko-

drr 80 kilometre yaklaşmamıslar
büju~lınan ordusu llerledikı;e, daha 
müııı· güçlükle karşdaşmakta ve 
l\fosıt4& zayiat vermektedir. Yalnız 
ka~ taarruzunda 500,000 kişi 

to iştir .• 
naat~~da h~kim oaln umumt ka
hl~b· ıore: 48 saatt.enberi Almanlar 
ber. 1~ terakki kaydetmemekle bera
tuJrn Oskova henüz tehditten kur
dil;ın UJ değildir. Fakat l\foskovanm 
n~ kae31, harbin mukadderatı Ozerl
harı,1~1 t.slr yapmıyacaktır, Çünkü, 
,,.~ b~Iangıcındanberi, harp le
sl.tfnlı 1rnaın.tmda c;ahsan Rus tekni
bölg~ erı ve müteha~sıs işçileri şark 
naltJ:~ki sanayi merkezlerine 
hı ıl•rdir. 

bütcı°'kova radyosu da: Ukraynadakl 
dahi tı sanayi merkezleri kaybedilse 
t'C'~t K.tıılordunun malı.eme sıkıntısı 
Ka11t Y"""finl, çünkü Ural, Volga, 
''ettnas bölgelerinde, mevcutlara HA
tcsl, Y~t harp sanayii mttkezlerl 
:Pra:'ıldiğtnl haber vermiştir. 

rıihaı da gazetesi: Almanların bugün 
btılu ;o.terden dünkü kadar uzak 

j n Uklarmı -zm~tır ngir J"" .. • 

da: So ıı ve Amerika devlet adamları 
lu4u?ıdv;yetlerin harp malzemesi yok
soyJoın~n mal!lup edileıniyeceğini 

J.Şlerdir llilh . 
cd"" .... Yirmi gündenberi devam 
kıyeu ve Almanlann büyük muvaffa
muaz (?r ternın ettiii muhakkak olan 
re gö~.aın taarnııun \'erdiği ncticele
zılordre diyebiliriz ki: Almanlar, Kı
olaın;Ylı tehlikeli bir harp unsuru 
Sovyet ac:aıt .. "~Zi!ete getirememişler, 
Brest _ r~Jtmını sarsamamışlar ve 
vaımı Lıtovsk sulhü gibi bir ~ulh 
w Mos~a rnuvaftak olamamışlardır. 
.rakı i :ra taarruzunun bundan .son-

U\c:a;d ~nan ve Moskova şehrinin 
't ''• .,..\ı hakkında katı hüküm-

O\r ~k ~ehanet olur. Ancak Mos
ku~~ duşmemesi ihtimali daha 
du11ı, b &örülmektedir. Alman or
Yllk ~~ Şehri zap\etmek için, bü
çek:~ at vermekten hemen daima 
Lli ı.~1 •. Bıı ihtimal tahakkuk et
mtrlc.tı dride, Alınan ordularının 
ZJYefo t "'Pheslnde tekrar tedafüi va
": S"=otek, lngilterenin Sovyetle
) 01u ~ ll\•iıemesin.in geldiği en kısa 
tetou;,~ ltıek için Murmansk·ı zap"". 

geç1l'llı~ bonetz sanayi merkezini ele 
Zet'll hııe Ve İran yolu ile harp mal
ma~ n gelmesine mani olmak 
irtııı.ı.:;ıe Kafkasya ile Mosko•" m 
tah~ kesmiye gayret edec .... '.eri 

01Una bilir, 

M. ANTEN 
=........_ ... ......,===== 
.. !~ "-cı Bir Kayıp 
merı... 'll.t1ıtı'°lis mtrke• memurlarından lh· 
ltıı ~ lıl lıın11 .... adliye mümeyyiılrrindrn 
&eJ'-~ ... 0:h"'ct Aai~i.n damad' ve Ni1antat 
., ... _'.Ji. 
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•111 TUri:çe ölrctmeni Bedia Te-

~I U.rk TiltUn Limited Sirk.eti teknik 

panamada geçen hafta bir hükü-
met darbasr oldu: Eski Cüm· 

hurrcisi Arias bu haberi &özlerini te
davi ettirmek için Hav'lnaya giderken 
yolda öirenmi$, Arias, Orta ve Ce
nubi Amerikanın bütün küçük. Cüm
huriyetlcri gibi Panamanın da bir ih
tilil ve hiikilmct darbeleri memleketi 
olduiunu hatırından çıkarıvererck sa- ı... 
rayından ayrılmış olduğuna kimbi.lir 

Pa·nama, 
Kanalı ve 
Cümhuriyeti 

ne teessüf etmiştir. Arias hifızasını 
f;(>yJe bir sekiz sene evveline kadar 
geri götürecek olursa. kendisinin de 
ilk iktidar mevkiinc gelişi böyle bir 
darbe üzerine olduğunu ve bu dcii
ıikJ.iğin hemen ayni sebeplerden doi
duiunu hatırhyacaktır. 1933 senesi 
Birincikinununun 2 sinde kopan ihti
Iıil hareketini kendisi hazırlamamış 
mıydı? Cümhur sarayının önünde top
lanan ihtilt.1ciler oradan püskürtül
dükten iki saat sonra sarayın arka ka
pısından içeri girmişler, C zaman1n 
cümhurreisi Ar o sem c n a'nın oda
sma kadar çıkmı1lar ve ona istifana
mesini zorla imıalatmı~lardt. Ertesi 
günü kurulan muvııkkat hükilmetin 
ba1ına A r i as geçiyordu, Fakat bu 
vaziyet bir R'Ün sürmüş, ertesi günü 
toplanan meclis, başkasını, Ricaldi 
Alfaro'yu cümhurrei.sliğinc seçmişti. 
Arias ancak yeni devrede 1934 de reis 
ıec;ilebiliyor ve dört senesini bitirdik
ten sonra, yeniden reis1iğe gelen A
rosemena'yı bu sene daha pek yeni 
istih13f etmiş bulunuyordu, Bütün bu 
gidip &etmelerin · arkasında Birleşik 
Devletlerin siyaset patmaiının izle
rini görmek mümkündür. Nitek;m bu 
sefer de öyle oldu. Arias: "Benim hü
kümet başından uıaklaşhrılmamın se
bebi, Panama bayrağını taşıyan ge
milerin ıilihlanmasına taraftar olma
yışımdır .. diyor. Arias'ın yerine Bir
le$ik Devletlerin dostu olmakla tanın
nan bir zatın getirilmiş olması ve ye
ni hükümetin ilk icraat olarak Pana
ma bayraklı gemilerin hemen sil8.hlan
dırılmasına karar vermi.~ bulunması 
vaziyeti aydınlatıyor. Pasifik işlerinin 
çok karışık bir duruma girdil"i ve 
Japonyanın Amerika Birleşik Devlet
leri ile boy ölçüşmeye nihayet karar 
vermiş gibi göründüğü ~u sırnda Pa
nama işleri aktüalitelerin birinci sa
fına geçmiş bulunuyor. Nedir bu Pa
nama Cümhuriyeti, bunun işlerine A
merika Birleşik Devletleri neden bu 
kadar müdahale ediyor? Bütün bu iş
lerde Panama kanalın1n ne dahli var? 
lşte bir çok meraklı sorgular ... Bun
ların cevaplannı bulmaya çalışalım. 

*** 
y aktn zam::ınlara g_elinceye kadar 

bir Panama hükümeti yoktu 
Buraları Kolumbiya cümhuriyetini~ 
idi Fakat bir Panama kanalı meselesi 
öte.denberi vardı. Hem bu mesele Pa· 
nama berzahının keşfi ile başlamıştı. 
Kristof Kolomb'dan sonra bu berza
hın Atlas Okyanusu kıyısına gelen 
İspanyol seyyahlarından Balboa 1513 
te berzahı geçerek ilk defa Pasifik 
kıyılarmı gören Avrupalı idi. Bu ta-

Panama eski Ciimhur 
Harmodio Arias 

Reisi 

r.. -yazan: ~ 

1 Faik Sabri Duran İ. 
i---------------~' oraların valisi Andagoya, bu işin ba
sa çıkarılabilecek bir teşebbüs olma
dığını ve buna Avrupanın bütün hü
kümdarlarmtn hazinesi yetmiyeceğl 
için bu fikirden vazgeçilmesitU krala 
yazmıştı Zamanının tarih yazıcısı 

Gomara bunu duyunca huzura çıkmış 
ve kralın ayaklarına kapanarak: '·Hin-
din nihayetsiz zenginlikleri ve Kas
tilla kralının arzusu karşısında olmaz 
olmaz, siz yalnız emredin, para bulu· 
nur," de.misti. Fakat asıl işi bozanlar, 
İncildeki ıcAllahın birleştirdiğini kul
lar ayıramazlar.,. fıkrasını tırnaklarına 
geçiren papaslar olmuştu. 

*** 

l{b rihten 16 sene sonra t~panya krnh 
"'\ <'JŞ'ET TEZEL Şarlken zamanmın büyük mühendisi 

CarJken devrinden Fransız mühen
~ disi Ferdinand de Lesseps'e 

gelinceye kadar insanlar bu hayali 
terketmediler. Hatti bunu düşünenler 
arasında Amiral Ne1son, büyük Alman 
alimi Alexandre de Humbolt, ve son
radan Üçüncü Napoleon olan Prens 
Charles - Louis Napoleon gibi tanın
mış simalar da vardı. Süveyş kanalı
nın parlak muva(fakıyetini örnek alan 
:Fransızlar bu Panama işinde hem 
servetlerini hem şereflerini kaybetti
ler. De Lesseps 1881 de işe başlamaz
dan vvel 30 Fransız mühendisi He bir 
Amerjkahdan mürekkep bir eksperler 
heyeti toplam:ş, onlara plıinını anla
tarak reylerini sormu,tu. Kanal arEt
ı:iyi iki Okyanusun seviyesine kadar 
kazıp indirmek suretiyle açılacak ve 
Süveyşte olduğu gibi iki deniz birbi
rine deniz seviyesi hizasında kavuş
muş olacaktı. Heyetteki bütün Fran
sız mühendislerinin otum da birden De 
Lessesps'in planını alkışlarla karşı
lamışlardı. Heyetten yalnız bir kiş.i 
muhalefette kalıyordu: Bu Amerikalı 

buo;~ k Ok v, i ~, "-•nıde .,.,fat etrıııittlr. Cena•eal Alvaro de Saavedra'dan i i yanusu 
kll«t,.,,~fıırtesi af.inil ıaat 2 de Niıantaıı birleştirecek bir kanalın plinlarını 

··'ti( ... ı Caddeni Kl:i~e apartrmanrndan B d 
~· hazırlamas1n1 istiyordu. unu uyan, 

mühendisti, hem itifaz etmekle de 
kalmıyor: "Ne isterseniz onun üzerine 
bahsederim ki, bu işte muvaffak ola
mıyacaksmız.,. diye işi inada bindi.
rjyordu. Fransız fen .i1emi fikrini bil
dirmişti, geri dönemezlerdi, Amerika
lıya ise işin neticesini beklemek dü
şüyordu. 

Fransızlar bu iş uğrunda 1882 den 
1902 ye kadar 20 sene içinde, Waterloo 
harp meydanındaki kayıplarından faz
la kurban ve'-diler. Yüzlerce genç mü
hendislerini, A.ntillerden cönderd\kleri 
binlerce lcireolleri ve Lejiyon Etran
jerlerinin talisiz fedakirlarını feda et
ett:ler. De Lesseps'e muvaffakıyet 
kapılarını kapıyan iki dUşmanı var
dı: O bunları hesaba katmamıştı: Bi
ri küçücük bir böcekti.. On binlerce 
insanın kanına giren ve sarı hümmayı 
her tarafa yayan bir sivrisinek., İkin
ci rakip kendi cinsindendi, şirketin ka
salarını kemiren ahlaksızlar ... 

Netice: Fransız mühendisleri ve a
melesi işi yüzüstü bırakarak etrafa 
dajıhyor ve bir Fransız mahkemesi 
taahhütlerini ifa edemiyen şirketin if-
1isına karar veriyordu. "Büyük Fran· 
sız., denilen Ferdinand De Lesseps 
Süveyş zaferinden sonra hayatının en 
acı günlerini yaşıyor, 1892 de hilekir
bk cürmünden beş sene ağır hapse 
mahkU.m oluyordu. 

*** 
Amerika Birleşik Devletleri Pana-

ma işinde Fransızların mirası
na konmak için çok uğraştı. Müflis 
şirketin tasfiye sendikaları lle ve ka
nal arazisinin bulunduğu Kolumbia 
hükU.meti ile müzakereler 10 sene sür
dü. Karşısında zengin Amerikayı bu
lunca Kolumbia burnunu yükseltmiş
t:. . Çok havadan atıp tutuyordu. Bu
nun üzerine Amerikalılar daha pra
tik bir yol buldular. Kanalm geçeceği 
yerler civarında oturan Panamalılar 
ikide birde Kolumbiyadan ayrılmak 
istiyor, fakat teşebbüslerinde bir tür
lü muvaffak olamıyorlardı. Hele ka
nal yapılırsa, iyi geçinmek ve zengin 
olmak ihtima11eri de vardı. Bu ci
hetle Amerikalıların teşviki ile 1903 
3 İkinciteşrininde Kolumbiya hükil
metine karşı isyan ettiler. Bundan 
sonra hadiseler çok çabuk ilerledi: Bir 
saat içinde ve hiç kan dökülmeksizin 
olup bitiveren bu ihtilil hareketinin 
yarattığı yeni hükilmeti Amerika Bir
leşik Devletleri 10 gün sonra tanıyor 
ve bu tarihten beş gün sonra da dün
yanın en büyük Cümhurİyf"ti daha ıs 
günlük olan bu yeni Cümhuriyet~ik i
le bir muahede imzalıyordu. Panama 
cümhuriyeti ı:ıe$in alacnğı 10 milyon 
dolar ve senelik 250.000 dolar hisse 
karşılığında kanalın açtlacafı yerde ve 
kanal hattına müvazi olarak iki tarafta 
sekizer kilometrelik arazi üzerinde
ki hükUmranhk hakkını Amerika Bir
lesik Devletlerine terdeki.yordu. Fa
kat bu akit ayni zamanda Panama 
üzerinde Birleşik Devletlerin bir ne
vi himayesini de tasdik etmi' oluyor
du. İşte, o &ün buıündür Panamalılar 
her istediklerini yapamazlar Kanalın 
açıhşı, iktısadi ve siyasi ehemmiyeti, 
bugünkü ihtiliflnr karşısında oynıya
bileceii roller hakkında tetkik edile
bilecek daha bir çok mühim noktalar 
var: Bunlan ikinci bir yazımda hü
lisa etmiye çalışacaiız. 

,. ~ş Kadınlar ... Sevecek Genç Kızlar ... .. l"Dünyanın En Meşhur Rejisörü: Cecil, B. de Mille4' 
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~erdunei Hümayun 11 

lar T opkapı Müzesinde 
"Şu Küçük Faytonu Gördünüz mü? Bu, Abdülhamid.iri 

Arabasıdır. Yıldız Bahçesinde Bununla Gezercli., 
Müzelerden bir kısmı, bu meyan- ı miş, üst taraf- burada yaptırılmıştır. 

da Topkapı saray müzesi de Pek gÜ7.el bi rar:..ıbadır. Su araba Ab
kapalı Fakat bu kapalı olus müzeci- ı' düliı:izin kend. şahsı İçin Paristen ge
lik fa~li:vetinin durmu~ oldu~unu if!.de tirttigi arabad:r R. kın karoser1 kıs
etmcz Müzeler sadece ziyaretçiler,.• mı dıngillere k yışlarla a!'lılmt tı:r. Bu 
kapan~ı!J bulunuyorlar, Yoksa iç ta- !jekli &imdi pek bahalı satılan çocuk 
rafta, açık bulunduğu :zamana nisbetle arabalarınd; da görebilirsiniz, Arab~
daha hızlı bir faaliyet, normal ıam- - ya bınen ı;allantıdan. 5ar!ıııntıdan hıç 
nm avdetine intizaren bir açılma ha- nıütcessir olmaz, 
zırlanışt var: Şu küçük faytonu gördünUz mü? 
Topkapı Saray müzesinde Baltacı- Bu Abdülhamidin arabasıdır. Her &"Ün 

tar dairesi restore edilmek suretiyle Yıldız bahçesinde bu araba ~le ceıer, 
tamir olunmuş, 10 metre eninde, 100 arabayı da bi7zat kendısi kullanırdı. 
metre boyunda kocaman, mükemmel Abdülhamidin ne kadar kork~k oldu
bir salon kat:antlmıştır. Baltacılar da- ğunu bilirsiniz, bilmeseniz de i1itmit
iresinin eski halini bilenler, bugün bu sinizdLr, Bu pad:şah, araba gezintisi 
daireyi tanıyamıyacakları kadar de- egnasında hayvanların ürküp koşma
ği~miş ve yenileşmiş bulacaklardır. ya ba$lıyacaklarını, kendisini ölüme 
Müze müdürlüiü burada eski c~rdt"ı- sürük1iyeceklerini düsünmü~. arabası
nei hümiyunları teşhir etmeye karar na da bazı hususi tertibat yaptırmış
vermiş bulunuyor. tır. Bakınız faytonun sağ tarafında iki 

*** nikel kol var. Bu kollardan biri çe
kildiği zaman ar~ba, hayvanların ko-

GerdGnei hümiyunları buıünkii ulu bulunduıiu oktan ayrılır Hay-
nesilden -Cümhuriyet neslinden van1ar !stedikleri kadar kossunlar, ar

bahsediyorum- görmüş olanlar bulu- tık arabayla alikc:ıltırı yoktur. İkinci 
nabileceiini pek tahmin etmiyorum. kol da arabayı olduğu yerde frenli
Ben üç padişah, bir halife gördüm. yebilmek için yapılmı~tır. Bu firen
Bunların o zamanki tabirlerle icine ler o kadar hassas ve o kadar kuvvet
binince "Revnekefzi" ve ''Şa'şaap3ş.. lidir ki. araba -ne kadar sllratle gi
oldukları kıhç alaylarında. Cuma ve derse gitsin ve ne kadar iniş bir yer
Bayram selimlıklarında "Şeref rükU.p,, de bulunursa bulunsun- hiç bır sar
buyurdukları adına gerdünei hümiyun sıntı olmadan durur, 
denilen cicili bicili ve dört atlı koca- Geriden gelen arabalar pek mühim 
man arabaları bilirim. Ancak bilişim, şeyler dt"ğildir. Bunlar ·alelide koço
bu acaip gerdUnelerin hususiyetlerine lar, lindolar, kupalar ve faytonlardır. 
vikıf oluş değildir Biz, o arabaları Sehzadelerin, sultanların, mabeyinci
i,.indeki adamlara · fazlaca dikkatli " lerin vesair saray menı:;.uplarının bin-
bakmaya çek.indiğimiz için bir hülya dikleri arabalardır. Ço~u da yerli 
kadar silik ve dumanh bir vaziyette yapıdır. 
görebilirdik. Bugüne kadar da YJ-
kmdan görmüş deiiliz. Şimdi yerinde Adamcağır. dJha anlatacaktı. fakat 
modern bir stat yapılmakta olan has tramvay yolu açıldı ve arabalar Top
ahırlarda itina ile aaklanan ve yapıl- kapı sarayına doğru h.areket ett.i.ler. 
dıklan devirlerin zevk, sanat incelik- Konuşufum adam -bır salta~at ar&
lerini taşıması icap eden bu arabalar j h~ıına kurulm~' olntaktan dogan boş 
şimdi Topkapı saray müzesine nak- bır gururla- ehni •apkasının kenarına 
tedilmiş bulunuyor Her biri bir ayrı götürerek temenna ediyor. fesli ı:a
hususiyeti ihtiva ~den gcrdUnei hü- manını hatırlıımış g:bi. beni !lelimlı
miyunların sayısı 14 ü geçiyor, Fil- yordu_ G~lerek ve bstımt sallıyarak 
vaki, has ahırlardan getirilen araba- onun 'Selamına mukabele ederken 
lar 50 ile 60 arasında ise de bunların "Saltanat milletindir., vecizesini ve 
çoiu -sanki insandan baska ve fev- iki 15.ger beygir tarafından cüclükle 
kelbeşer şeylermiş cibi kendilerine- sürüklenen saltanat arabasına baka
şehzadeginı civanbahtan denilen pa- rak Baidatlı Ruh.inin şu nusrarnı ha
dişah çocuk ve torunları ile her bi- hrladım: 
rine ayrı ayrı sultanı allyyetüşşan 
ünvanr verilen padişah kızlarına trıh- j "Ol saltanatın yeller eser 

şimdi yerinde,, 
SAİD KESLER 

sis edilen arabalardır. Bunlar bir kıy-
met taŞımamaktadr.r 
Padişah arabaları içinde en a:öıe 

carpanları Abdüliziz'io Paristen ge-
tirttiii araba ile şase kısmı Avrupa
dan &elmiş, karoseri kısmı da burada 
yapılmış olan. fakat hangi padiş:ıh a
nasına ait olduiu pek bilinemiyen va
lide sultan arabasıdır. Bunlardan i
kinci Abdü~amidin arabası da bu 
korkak ve müstebit padişahın vehim
lerini ifade etmesi itibariyle şayanı 
dikkattir. 

*** 
padişah arabalarınt evvelki gün 

has ahırlardan Topkapı sara
yına nakledilirken gördllm. Üzerlerin
deki armai Osmani'Jer, armai hüma
yunlar, ay yıldı.zlar ve eski rakamlar 
nazarı dikkatimi celbetti En önde 
g.iden arabalardan bir padisah araba
sına kurulmuş olan tanımadığım b'ir 
adamla konuşup şu yukarda.ki haberi 
de almak: fırsatını buldum. 

Arabalar Ayasofyaya geldiii zaman 
yolu kapayan bir tramvayın geçme
sini beklemek üzere durmuştular. Bu 
kısa zaman zarfında arabaların Top
lcapı sarayının Baltacılar dairesinde 
teşhir edileceiini öirenebildim. Padi
şah arabasına lc:urulmu1 otan adam 
müze hademelerinden yahut da has 
ahırların cmekdarlarından biri olacak
tı ki, bu malUmatı biliyordu. Araba
ların hususiyetlerine vakıftı: 

- Su araba, diyordu. Valde sulta
nın. Din&il kısmı A vrupadan ıetirtil-

Reşid Tura Ailesinin 
Teşekkürü 

Y.1rrm aır• doldur.an bir ram.an çevr,,ni· 
dil! Muhll!ndi•hanei Berri"i Hum1yı.ınd.a, top~u 

ve Harbiye mekteple. 
rinde. Daril.ı\efak;ıda, 
aıker? ve mGlkt. tll!a• 
rni ve huıuıi bir çok 
mf'•teplerde ve en 'on 
Yükall!k Mühendis mek 
tebinde muallimlik, 
Balkan 'harbinde Ka· 
radenir boları 1ahld
mıt Ytdinti pQata tu. 
mandanlıfı, Umumi 
harpti!! ihtiyat ı:ıbitle· 
fi kayrt ve kabul ko· 
miıyonu reiılifi. Har· 
biye mektebi müdCrHI 
iı..I ve aakrri melr:• 
tenler umum. mi.idtır 
vtkillifi eden ll!mekli 
piyade binba51~1 mll!r• 

hum resıam Re\id Tura aileli; tedfin me
raıminde bir ihtiram kıtali harır bulunduran 
Merkeı: Kumarıdanlıflna, meraıime selen ,.e 
tdll!nkler ılSndl'ren Yüksek MOhendiı, Nafia 
Tll!knik mektepleri müdür, muallim ve tale· 
belerine Devlet Dl'nilyolları fabrika \·e 
havutlar müdilrillıH! memurlanl'la, matbuat 
menaupalrına. taziyet edenlere ıı:ISsttrdiklerl 
a1J1ı:adan dolayı teşekkürlerini belirtirler. 

Zevef'ıl· Neemlye Tura, Ojulları; 
Sellm Tur• va Nihat Tura 

i .. -·-·······---···---i 
! İSTANBUL BELEDİYESi 1 
i ŞEHİR TİYATROSU j 
İ Akşam saat 20,30 da 1 . . 
: Komedi Kısmı Kibarlık Budalası : . . . . ··-----·- . 

Yarın Akşam SÜMER Sinemasında 

Hollywood Bülbüli.i: Yeni Deanna Durbin 

GLORİA JEAN'ı 
$arkı Kralı BI H G GROSBY. 

ıTAKYiMDEN 
~~ ... İ9YAPRAK 

Mezarhk Masalları 
Yazan: ULUNAY 

Müslümanlıkta evliyalık ölünceye 
kadardır. Din ölüden medet 

ummayı menetmiştir! 

Dün gazetelerden birinde Atlamat.ı
şında Azap babanın mezarn1a ait uy
durma bir havadis gördüm. insanlar, 
cin peri hikayelerini, mezarlık efsa
nelerini daima merakla Htkip ederler; 
masallardan en fazla hoıta &ideni, me
zarlıkta helva pişiren Keloj:lanın hel
va yemek için ellerini uzatan ölülere 
kepçe vurma11, mezarlıkta kaynattıiı 

kazana büyücüyü tepe aşağı atar .. k 
başlamasıdır, 

Azap baba hikiyesi de böyle mezar
lıia taallük etmesi itibariyle meraklı 
bir fıkradır. O kadar ... 

Azap baba bundan tam 301 5ene ev .. 
\:el göçmüş. ailesiyle beraber Atlama 
taşında bir yere gömmüşler. Bu ıefer 
mezarı oradan ba~ka bir yere götür .. 
mek istemişler Ameleden Haaan fs .. 
minde biri mezara kazmayı indirirken 
bir ses işitmiş: 

- Dokunma bana 1 
Hasan aldırış etmemiş, Taşa kaı

mtıyt ind:rir indirmez ateı çılr.mı"Ş. 
Arkadan bir ses daha: 

- Beni buradan kaldırmayın t 
Hasandan bnşka kimsenin işitmedi

ği bu feryat üzerine kazmacı oraya 
yıiıhvermiş. Mezarı açmışlar ne &ör
sünler? 

Azap baba, beyaz sakal göbekte. 
karısı, yavrusu yanında .•. Yatıyor. Ke
fenleri bile solmamış, sanki ölmemiı
ler, mışıl mı!fıl uyuyorlar .. , 

Bizde evliyahGın hususi bir şek;l 
ve üniforması vardır: Başta arasma 
misvak sokulmuş kocaman bir u.ıık, 
sırtta yeşil bir cübbe ve bilhassa süt 
&ibi bembeyaz sakal göbekte. 

Bıyıklı yahut kö!!telerin evliyalığa 
hakları olamadıiı için mezarlarında 
cenazesi çürümeyen evliyadan göbej:e 
k:.ıdar beyaz &akalsu:ını siç işitmed:m. 

Bu havadis bana rahmetli Borazan 
Tevfiğin taklitli bir monolofunu ha ... 
tırlattı: 

Bir kaç hırsız, öteberi aşırmak i .. 
çin evliyadan birinin türbesine gtrı ... 
yorlar; o aralık mahallede yangın Çl• 

kıyor. Hırsızlar, yakalanmamnk için 
!'andukanın altına sokuluyorlar; etraf .. 
taki evler tutu$uyor, sıcaktan türbe
nin camları kırıhyor; bu hay -ü- hu1' 
içinde hırsızlar biraz daha dururlarsa 
sanduka ile, türbe ile beraber yanıp 
kül olacaklarını anlayınca yakayı elo 
vermemek için oradan kaçmak çaresi• 
nl dil$ünüyorhı.r ve üzerinde koca ka
vuğu, üstünde kıymetli şalları, örtü• 
leri, binlik tesbihleriyle sandukan 
kaldırarak altından yalnız ayakl3rt 
görülmek şartiyle türbenin kaptsından 
uğruyorlar. 

Sandukanın bciyle iki tanfı sellnt 
vere vere çıkıtını gören civar evler• 
den feryatlar kopuyor: 

- Ah iki gözüm! Bizi bö7Je bıra
kıp da nerelere ci diyorsun? 

Şükrü Y aıın ' ın 
Cenaze Merasimi 

Urun mQddrHenberi 1'&hauıı buhınan \'9 
Alman haıtahanc:ıinde ıedavı edilmekte ols~ 

Eıltlşehlt valisi $uk• 
r1l Y•ıın •ın evvelki 
ıabah vefat ettifinl: 
ya,mııtık. Merhum"" 
ı.;taaı:l':ıi dün haıtaha .. 
neden kaldırılarak Tc:ı 
vlkiye camiine naklo. 
lunmuı •• nama • 
kılındık ıaa Jonta ı , .. 
aide bir çem.aatın i 
tırak ettili mrra~dm.lm 
A.rl meıarbta def
nolunnuı,tur. lılerhutr1 
1112 de IneeOlde·do'&• 
muıtur. Mu1kiye mek• 
ll'biurlen c;ıktıktan .o• 
ra muhtelif laı:a ka,. .. 
malr.amlıkllrında \.• 
muteo;.ıırrıfbklardll rrua 
vaffakı7etlı hbmetlec 
&ormQ" lkind ı1evrr .. 

dı:r Canıkkale mebu5luluna •eçilerek Büyüle. 
Milltı lıfedhine i,tirak etmhıtı. Merhumun 
ö!Qmü idare hayatımızda da bir boıluk mey• 
dana ıetirmiıtir, Aılnine, Çocuklanııa 'l'S 
batıl'latı Sayın Ora;eneral Fahrettin Altayl-. 
bGtlln doulanna taıiyetlerimiıi ıunanı:, 

Büyük bir muvaffakıyetle 

ş A R K 
Sinemasında ,, Devam ediyor. 

(Vuthering Heights) 
Bu Harikayı ÇARŞAMBA 1"1atinelerden İtibaren 

1 1 Askerlik işleri 1 ı ile beraber ilk defa beraber oynad.klan 

Bu p E R ş E M B E aktamı Büyük Gala olarak L A L E de Görmeğe Hazırlanınız. 1 y 1 L D 1 z LA R ş ARK 1 s 1 
SARAY SINEMASINDA 1"----------1, 

Melodlleı-, Modern şarkılar filminde dlnleylnlz. 

ŞUBEYE DAVET 
Fetıh ıubcıınden: Nıklb·e A u•fwa, Mehoo 

met o~. Nccatinin tubeye mLır•,eau .. 
Fatih ıubeıindetı~ Le•. A•teım, Cemal 

ot. Hakkı adrcd: Pendik Arabacılar cad. 
ıubeyc müracaatı . ....,.. .... ________________ ._, J Tamamile Tezyin Edilen 1 YILDIZLARIN BÜYÜK REVÜSÜ 

-. -- Dünya Sinemacılığının 4 Büyük Yıldızı .. ı ELHAMRA Sineması (Eski Sakarya) ı '- Varın akşam için yerlerinizi evvelden aldıronl%. Tel : 42851 _, 

1-iEDOY LAMAR-CLAUDETTE COLBERT 
1 

Veni mevsim için Türkçe ve i~~.ı~i:~on Filmleri göstermek üzere !•11111111 •1111•ıııı•ıııı•ıı11•1111•1 111 •111 1 •1111•1111•ıııı•1 

Yeni Nesrivat : 
Türklrt 'haric:t ticaret htatlstiklerhıin tıh· 

lil ve mu1r:avr&e raporu - l'lt&tiıtik Urtıuıa. 
Mildilrlüjı.i 1 !tl0-38 aeneteri rcııni iıtatistit a 

lerıne nararan ba$1ıra ihracıt maddekrimilln 
aair mcnıleketl~r hha11t \•e ihracatt 11,. tıtlb· CLARK GABLE • SPENCER TRACY Z A L O G L U R Ü S T E M = Arsanızın Önünden Bir yol Gecerse _ sal.-tımıı! bıkımnıdan mukaye-.esini ıöstcrcn 

- eserin birinci dldını ncıre:vlemiıtir. Bay Şev· 1 ket Kaya tıra(ıııdan hııırlaıunııtu1 lier Sene Ba amda En Muht B Ü y Ü k T Ü r k ç e F il m 1 yr eşem Şarkın meşhur Aşk ve Kahramanlık efsanesi, 20 BiRiNCi TEŞRiN = Arsanız Kıymetlenir 1 -Iıtatbtik •e Tatbikatı - l.tatiıtllt amum 1 müdürll.iılU. Sorbotı profe-6rlıtrindıtn ve maruf Filmini Gösteren ı '-~~~~~0_'.u~A~K_:ş:_A~M~~~~~~~I ı o riyaıt istatistikı;:ilerdrn Q, Dannot!'ı'nin bu 
_ iııimll eMrinl Bay 7.ı:ki Zeybek.otlu tll!rcOme 

ve neşrettirmıtitir, Bu kitap bi!baıs.a btıti.,. 
tik mttotlannın tatbiki bakımındın nısrus ıah 
lillerınl. ekonomik faaliyet el'ldekalerini ko . 
reıa,yonlan rekoheı:l'l'i. ekonomık :i&tidlilleri. 
mevıuu bah9etmektedir. ~ELEK S• S d __ .. i~tanoulun İhtişamlı Gecelerine Karşı .. _, ! Cebinize Bir Tasarruf Bonosu Girerse ! 

ınema ın a 1 Beyazotta M ARMA R A Sinema" Uştünde 1 1 

I< ARA SEVDA ~~~K~A~T~~RıN~i~~ı!.~! ~u~- 1 ~ Para•ız ~etlenir~ ~ ~:!.~~:?~~:j~;~v~;,~:::~~fa~~ 
KİSİNİN İNCE NAGMELERİHI HER GECE 1 1 YENI ADAM - Hafta1tk fikir ••n•tll!siıHr 

ıı 7 den 12 ye Kadar Terennüm Etmektedirler. ı~ Bir Tasaaruf . Bonosu Ahnız ='ı !!.'.nb'~:.:·::k:,,~:~:::"""" , ... olmk 
,, ... Gütıdüzleri açıktır Tiryakilere halis kahve _ı ı l 1 BURDUR- "'"''' ........ .,. 23,,. un 

, - ;ı• 11111111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•r. , .............. ımı,ıı •. 

\:lrtıinde sanat kabiliyetleri'1rn (erkine çıkarmışlardır. 

nderlrke 

isk ve 
3rında 

re bel 

Rus o 
re şal 

21. (A 
ebliği 
nde b 

1' 

.A 
redil 
de 

~ 
eh 
ase 
ırk 
c 

ıee 

~I: 

)a 

n 
a 
:ı 
r 

l 



TAN 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKSAM 1 

·.~ 

20 - 10 - 941 ,, __________ _ 
Devlet Deniz Yolları lıletme idaresi llônları 

20 Birinci teşrinden 27 Birinci teşri ne Kadar l\f uhtelif 
Hatlara Kalkacak Vapurlann İsimleri, Katkı~ Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 

Karadeniz hattına 

Barbn hattına 

Pa7.artesi 17 de (Güneysu), Perşembe 1'7 de 
(Erzurum). Galııta rıhtımından. 

,:,_~ Her ,...etten IOlll'B cinde ll'ç Mfa mantuamo·, 
·~;· • ditlertnbi ~ymız. BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 

------------! NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 1 

Nafia V ®kCiletinden: 
'zmlt hattına 

Cumartesi 18 de (Anafartıı). Sirkeci rıhtımın
dan. (İs'arı ahire kadar haftada bir posta ya
pılacaktır. İneboluya kadar gidecek olan bu 
posta gidiş ve dönUşte Akçakocııya uğrıya
caktrr.) 
Perşembe 8 de (Bartın). Tophııne rıhtunm

rJan. 

EksiJtmcye Konulan İş: 
1 - Niğde su işleri yedinci şube müdürlüğü mıntakası dahilindeki 

.:az bataklığınm kurutulması ve sarımsaklı suyu ve tevabilnin ıslah işleri 
muhammen keşi! bedeli vahidi fiyat esası üzerinden 416,967 lira 24 ku
nı~ur, 

2 - Eksiltme 6,11,941 tarihine rastlıynn Perşembe gOnU saat 15 de 
Ankarada su işleri reisliği binıısı içinde toplnnan su eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, 

3 - İsteklller, eksiltme şartnamesi, mukavele projes1, bayındırlık 
işleri genel şartnrım~si, umumi su işleri fenni şartnamesiyle hususi ve 
fenni şartnameleri ve projeleri 20 Ura 85 kuruş mukabilinde su işleri 
reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 20429 lira 69 kurusluk 
mUl>nkknt teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az Oç 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekı;ı? ile Nafia Ve
kfıletlne m~racaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttrr. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye istirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazdı saatten bir 
saat cvvcline kadar su işleri rclsliğlne makbuz mukabilinde vermeleri 
lfızımdrr. 

Postada olan gcclkmeler kabul edilmez. (7355 - 8880) 

S iZiN DE 
ETTIGINIZ 

T AKD i R 
ÜZER E 

Aırımız modasının zarafet ve lncellillne inzimam e• 
den Ostad terzllerln mahareti, kadına da gençllğe matuf 
ıayanı hayret bir beden tenasübU arzeder, 

Fakat yUz. ve onun hututu gevezedirler, Eller bu nokta
ya llzım gelen ihtimam g!Sıterllmezse, ıeneler bu hattan 
baıkalarına pek çabuk farkettlrlrler, Bu, alzln bir aırn
nızdır ki, ufak bir dlkkatslzllk veya ihmal neticesi ra
klbelerlnlzln dikkat naz.ar,ndan uzak kalamaz. itte aenele· 
rln (bllhana nazik ve haasaı ciltlere musallat olan o tıh· 
rlpkllr aenelerln) clldlnlze çizmekte olduilu on binlerce (bl· 
dayette gayri mahıüa) ince çlzgllero lhmalkAr kalmayınız, 

Zamanla clldlnlzl solduracak olan ve ılzl pek çok defa vakitsiz 
harap eden bu arızaları akpm ve sabah KREM PERTEV'le yapa· 
cailınız ufak bir masajla refedlnlz. KREM PERTEV'ln bu mucizesi· 
ne yUz binlerce hemclnılnlz gibi ılz de hayret ve memnunlyetle 
phlt olacaksınız, Glirecekılnlz ki almanız, ebedi gençllOlnl herkese 
mağrurane aliyllyecektlr, 

KREM PERTEV'ln terkibindeki faal ına11r en derin çlzgllerl bile 
izalede geclkmlyecektlr. BugDnden itibaren alz de bir tüp KREM 
PERTEV'( tuvalet maunızda bulundurunuz.. O, ayni zamanda sert 
rUz.glrların ve kuvvetll gOneıln en iyi muhafızıdır. 

61--•• Orta Okul Yardimcı lGtaplan 

ALMANCA DERS KiTABi 
y almz başına ralışma usulleri ve temrinleri 

Yasan: TAHSi N 'ABDI GÖKŞINGÖL 
Satıı Yeri : INKILAP Kitabevi, (Her kısmın fiyatı (50) 

~--•İstanbul Ankara Caddesi No. 155 
Kuruftur, 

-
Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

Uç kalem sert Maden Kalt'mleriylc beş kalem yaylik 
çelik tel alınauk 

1 

Yukarıda yazılı sekiz kalem malzeme Asker! Fabnltalar Umum Mü
dilrlUğü merkez satınalma komisyonunca 31,10,941 Cuma günü saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir, Muhammen bedeli 98500 ve kati teminatı 
12350 liradır. Şartname 493 kuruş mukabllinde komisyondan verilir, 

Taliplerin mezkiır gün ve saatte komisyona müracaatları. (9138) ,.,,,,,,,,. 
45 ton Arap sabunu alınacak 

.rahmin edlien bedell (29250) lira olan 45 ton Arap sabunu Askerl 
'Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma Komisyonunca pazar
lıkla 31.10,941 Cuma günQ saat 14 de ihale edilecektir, Şartname l li
ra 47 kuruştur. 

'Kati teminat (4387) lira (50) kuruştur. (9139) 
~ 

looo metre kUp kereste alınacak 
Eb'atları prtnameıinde yazılıdır, 

Tahmin edilen bedeli (272,000) lirn olan yukarıda yazılı 4000 metre 
.tri!p kereste Askert Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez. Satınalma 
Komisyonunca 27/10/941 Paz.artesi günü saat 10,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname (13) lira (60) kuruştur. Kati teminat (29260) li
radır, 

Çıralı çam bulunmadığı takdirde nısfı çam diğer nıs!ı köknar bun-
lar da bulunmaı.sa hepsi köknar olabilir. (9137) 

~ 

5000 Çift Erat Fotlnl alınacak 

rahmin edilen bedeli (46,500) lira olan yukarıda yazılı 5000 çift 
erat :totlni Askeıi Fabrikalar Umum MUdürlQğü Merkez. Sııtınalma Ko
misyonunca 4/11/941 Salı günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (33) kuruştur. KaU teminat (6975) liradır. (9201) 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Müdüriyctlmiz emniyet ftmlrleri için (19) takım resmt elbise ne 

(19) adet kasket ve ( 19) çift :fotln yaptırılması açık eksiltmeye konul
muştur. Bir takım elbise ve bir adet kasket ile bir çift fotlnln muham
men bedeli (49) lıradır. Muvakkat teminatı (67) liradır. Eksiltme 27/ 
10/941 Pazartcsf gOnil saat 15 de mOdiıriyetlmiz binasında yapılacaktır, 
Taliplcrin ayrıl gün ve saatte müdüriyetimlz binasında kurulu komis
yona şartnameyi ve nümuneyi gö.rmek 'çin de Ş, 3 müdürlOgüne müra-
cantlnrı. (9033} 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Müdürlyetimiz. muamel~t memurlan için (54) takım resmi elbise ile 

(54) adet kasket ve (54) çift fotln yaptırılması açık eksiltmeye konul
mu tur. Bir takım elbise ve bir adet kasket ile bir çift 1otlnln muham
men bedeli (43) liradır, 

Muvakkat teminatı (182) lirııdır, 
Eksıltme 27/10/94 ı Pazartesi günü saat 15 cte mOcıüriyetfmlz bina

..ında yııpılacaktır. Tııliplerln ayni gün ve saatte mildürlyctlmlz bina
sında kurulu komisyona şartnameyi ve nümunt>yl görmek için de Ş, 3 
mtldurlüğün~caatl~. (9032) 

Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünden 
Akyazı askeri kereste fabrikasından Adapazrı istasyonuna nakJedi

Jecek dört bin metre küp her cln.s kereste ve kütük açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 3/2 ci teşrin 941 Pauırtesf günO saat on dörtte Adapaza
rında p:ırk karşısında fabrikanm yollama dairesinde yapılacaktır. 

Nnkledılccek kerestelerin beher metre küpünün muhammen bedeli 
iki yUz doksan bir kuruş yirmi beş santimdir, Muvakkat teminatı sekiz. 
yuz otuz yedi llrıı yetmiş beş santimdir. 

İstekliler Ticııret Odasmm veslkal::ıriyle muayyen gUnde ~ant on 
~rde kııd:ır komisyona ve şartnamesini görmek lstiyenlerln :fabrika 
ınüdiirlüğüne müracaatları. (9211) 

1 

ı 

İcabında Günde 3 Kaşe AhnabiUr. Her Yerde Pullu Kutulan fsrarla İsteyiniz. 

,_, BiR HAKiKAT ! Sayın Müıterilerimizin Nazar. Dikkatine • ·~ 

Pırlıntıh ve elm11h uıt demek. bir kelime ile 1 1 N G ! R 1 A A T 1 demektir, ÇDnkD: 
Pırlantalı ve elmaslı sııatlerin bütün haklld evsafı meşhuru Alem olan ı 1 N G E R saaUerlnde top· 

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız. zaman, tereddütailı 8 1 N G ı R ıaatJ almal.wnız ve saaUn Oıe
rlndekl 8 1 N G E R markasına, milessesemlzin adresine dikkat etmeniz lAzımdır. 

Modayı takip eden her asrl kadm !cin 
kati celbeden böyle bir harikulAde 8 1 N 

SINGER SAATi 

kıymeUI taslarfyle ve netıs işlemesiyle hakikaten nauırı dlk
G E R saatine s~lp olmak Adeta bir saadettir. 

Hnşa Gidecek En HEDiYELiKTiR 
Makbul ve En Güzel 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattınr 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

.... 

lzmlr birinci sUrat 

lzmir ikinci sürat 

(N o T : İş'an ah!.re kadar haftada bir posta 
yapılnc:ıktır.) 

Sah, Perşembe ve Cumartesi 10 da (Çanak
kııle.) Pazar 8 de (Trak). Postalar Galata 
rıhtımından kalkarlar • 
(N o T : Yukarıda yazılı günlerde yalnız. bi
rer vapur kıılkacaktır, iıave postalar yapılmı
yacaktır.) 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8 de (Trak). 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba ve Cu
martesi 20 de (Konya). Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı

mından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 12 de (Ülgen), Cumartesi 12 de 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından, 

Pazar 16 da (Trrhan), Galata rıhtımından. 

Perşembe 13 de (Kades). Galata rıhtımmd:ın. 

(9290) 

No, 82 • A. Elmaslı ve 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERi GiBi 1& SENE GARANTiLiDiR. 1 
saatleri İstıınbulda yalnız. Eminönü merkezindeki mağazamı:zda ıablır. İstanbu1da subeml1 

N O T : Vapur seferleri hakkında her tUrlU malOmat aıağıda tele· 
fon numaraları yazılı Acentelerlmlzden öOrenlleblllr, 

Galata Bat AcentellOI - Galata rıhtımı, Limanlar Umum MUdUrlUğU 
yoktur. Adres: SİNGER SAAT Malaz.alan. İstanbul Eminönü, No. 8 1 binası altında, 42362 

En idareli 
LAMBA 

OSlUANLl BANKASI 
İLAN 

01111anh Dankuının Galata Merkulyle Ye· 
nlcami va Deyoflu ıubelerinln Şeker Bayra· 
ını ınQnasebeılyle, 22, 23, 24 •e 25 lllrte1rln 
ID4ı, 'H Cumhuriyet Bayramı mOnuebetlyle 
de, 28 (ilflcduı aonra), l9 Ye SO ılkteırın 
1D41 tarihlerinde tapalı bulunacatı Uln olu· 
nur. 

PA MUK 
G IRANGI 

Ç I K RIGI 
ARANIYOR 

PilM markalı yeni veya kullanıl
mış elinde bulunanın bizzat veya 
mektupla İstanbul Asmaaltında No, 
63. Burhan Eralp'a müracaatı. 

TOPLANTILAR 

Fenerbahçcnin Kongresi 
Fenerbahçe Genelik Klilbilnden: Fenerbahçe 

Gençlik KIQbQ um'llml hryeti, feYkallde ola· 
rak 26.ı0.194ı Paaar l'Unil H a t 10 da top· 
alnacafından sayın aunurnı te,riflerl rica 
olunur. 

r .. . ....... ·----... -, 
i SADAKAI FITIR . • htıuıbul MilltUlilftlnden ı 

En iyi iyi 
Kr. JCr, 

Son 
Kr. 

Bufday ı 27 24 20 
Arpa ı 40 U S7 
Udim ı 234 170 117 

Jl'rtra •• rckl t ftulyle mOkellef olan 
aıuhtenm abaıimln, milletimizin en ha· 
yat! lhtlyaçlannı kartılayan ve elde et· 
tlll teberrilan kendiılyle Kuılay n Ço
cuk Esirgeme Kunımları aro!lnda pay. 
laıaa TOrk Han K\lrumuna her Ye(hi· 
le yardımda bulunmalan IOıumu ehem· 
mlyetle arıolunur. 

B U L M ACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 _ı•= 
'l 
w 

iı=.~~=~-ı-jj 
SOLDAN SAGA: 1 - Saı1 bir hutahlı: 

2 - Buruda bir cami 3 - Bir nehir -
YOz - inmekten emir 4 - Yükaelıme~ -
Kısa deı'!il $ - Hlcsct 6 - Eıralrmızdaki • 
les - Bir nokta 7 - llhr - Bir içki a -
Umm.ltan emir - Tersi: Hicap il - Tersi: 
Kaza sle 

YUKARIDAN ASAOT: l - Y.lly - Ek· 
mek yapılır Z - Mtralımı~dıkllrr 3 - A· 
teh cetlrmelı: 4 - Bir renk - Bir renk -
Llhze 5 - hunbulda bir semt 6 - Palıo.· 
h defi! - .Anlam 7 - Bir nota - Bir çal. 
rı - Sır 8 - Duadan aonra söylenir - Bir 
harfi defiıine: Bir ehli hayna g - Hınç, 
rareık1rhk - Ayakta bulunur. 

EVVELKi BULMACA - SOLDAN SAGA: 
1 - Aralı: - Kama 2 - Tila (bit) - Umar 
a - Arar - Reca 4 - Karakulak S - Be· 
ter! 6 - Mllh - Nay 7 - Azat - Le 1-
Ravanu. (caııavar) ) - Anık - Huri 

YUKARIDA NA6AGI: l - Atalı: - Mua 
2 - Zira - b a - AHr - Lanı (ura!) 
4 - Karabatak Ş - Ket 6 - Kuruı - Van 
7 - Amelen - Nu il - Maccrulr il - A· 
ralı:lyecL 

Sahip ve Neariyat müdürü Emin 

UZMAN, Guetecilik ve Neıri:rat 

T. L. S. TAN matbaası 

Devlet Demirynı~r ve lirMOlan işletme idaresi ılanları 
Aşağıda miktar, muhammen be<lel, teminat mıktarı ile istihsal ma

halli gösterilmiş olan 1 kalem taş kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Münakasa 3,11,941 Pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme 

tllnasmda A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin teminat 
ve kanun! vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarflarını ayni gün sant 10 
na .kadar komşlyona vermele.ri lftzımdır. 

Şartnaı:neler parasız olarak komisyondıın verilmektedir, (9188) 
Ocak Miktarı Muhammen bedel Teminat 

Srrtköy 8500 23375 1753,13 r~. 

Kaıocılcr nıcıı.auru 11lınacak 
Kasımpaşadakl Deniz Hastahanesi kaloriferi için 120 lira ücretli blr 

kalorifer memuru alınacaktır. Taliplerin en kısa bir zamanda Ankarada 
MHU Müdafaa VekAleti Deniz. Milsteşarlığrna İstanbulda Deniz Komu-
tanlığına müracantları. (7733 - 9235) 

~ 

1 Adet Oksijen kazanı orta bDY komple> 
15 Metre " lfıstik boru kırmızı 
15 " Karpit borusu siyah 
1 Takım Kaynatıcı ve kesici ltımbalar komp}\. 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı dört kalem malzeme 21.10.941 Salı 

günü saat 14 de pazarlıkla ~ınacaktır. 
İsteklilerin Kasımpaşada bulunan komsiyona müracaatları, (9272) 

~ 

100 Adet Çamaşır mastalyesi 
50 " Su mancanası 

1000 " Pecete (makine için) 
200 Çilt Ateşçi eldiveni 

1000 Adet Çevalye 
5000 " Çalı süpürge 
5000 • Hasır " 
250 Kilo Kalay (Çubuk) 
100 Adet Ffütre hııvlusu • 

1000 Kilo Karpit 
2 Adet Boya süzgeç! 

Lukarıda cins ve miktarı yaz.ılı on kalem malzemenin 21.10.941 Salı 
gt1nfi saat 14 de Kasnnpaşada bulunan Deniz Levazım Satm alma ko
misyonunda pazarlığı yapılacağından isteklilerin belli gün ve saatte 
me7.klır komisyona müracaatları ilan olunur. (9276) 

İstanbul Levazım Amirliği . · ··.'. : 
Satınalma Komisyonu İlanları.::.:~"· 

20 ton lturu ıasuJye alınacakur. 
Pazarlıkla eksiltmesi 27/10/941 Pa
zartesi gOnü saat 14,15 de Tophane
de Lv. Amirliği satm alma komisyo
nunda yapılacaktır. Niimunesi komis
yonda görülür. İsteklllerin teklif e
decekleri fiyat üzerinden kaU tcml
natlariyle belli saatte komisyona gel-
meleri. (315 - 9281) -300,000 bilyük ve 300,000 küçük 
elbise kopçası alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 31/10/941 Cuma günü saat 
15 de Tophanede Lv, Amirllğ\ satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Nü
munesi komisyondır görülür. Tallplc
rln tekill edecekleri fiyat üzerinden 
katı teminatlarjyle belli vakittc ko
misyona gelmeleri. (313 - 9226) -15 ton nohut alınacaktır, . Pazar-
lıkla eksiltmesi 27/10/441 Pazartesi 
gOnQ saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satm alma · komisyonunda 
yapılacaktır. Nümunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin teklif edecekleri 
fiyat Ozerinden ka1t temlnatlarlyle 
belli vakitte komisyona gelm,.lerf. 

(314 - 9280) -Adet 

1 ooo Soba borusu 

.r..yupı.e liaharıyede bulunan ambar 
tamir ettirilecektir. Kapalı zarfia ek
siltmesi 27/10/941 Pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alına komisyonunda yapılacak
tır. Kesit bedeli 13,410 lira 79 ku
ruş, ilk teminatı 1005 lira 82 kı.ır.ıs
tur. Şartname ve keşfi komisyo'lda 
göriilUr. İsteklilerin kanuni vesaikle
riyle tekli! mektuplarmı ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri, (300 - 9122) 

CiNSi 

-
Mlktan 

Kilo 

Ispanak 73,000 
Lahana 51,000 
Prasa 52,000 
Havuç 12,500 
Kereviz 11,800 
Karnabahar 17,000 
Maydanoz demet 16,500 

Tutarı 

Lira 

10,950 
6,100 
6,200 
1,500 
1,770 
3,400 

330 

30,250 
Yukanda yazılt sebzelcr paz.arlıkla 

satın aluıacaktır. İhalesi 3/11/941 
f!iinil saat 14 de Tophanede ist. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 

Galata Şube .. - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman RelsllOI bl· 
na11 altında, 40133 

Sirkeci ,, ,. - Sirkeci; Yolcu Salonu, 23740 

'--------------ı Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 
1939 - 1940 yılı ikmal imtihanında muvaffak olamadıklarından nl'ışi 

yurttan çıkarrlıp nlhari olarak tahsillerJne devam eden talebelerden 
1940 - 1941 yılı lmtlhanlnrında muvaffak olup yurdıı gelmeleri icap e
den yurt tnlebelerinin 31.10.1941 günü Fakültede derslere başlanacağı cı.. 
hetle 20.10,941 gününden itibaren 1.11,941 gününe kadar yurda gelip ka
yıtlarını yenllcmeleri, bu tarihten sonra geleceklerin yurda kabul cdil-
miyecekleri llAn olunur, (9216) 

Üniversite A. E. Pe Komisyonundan 
Tıp FakQltesi kliniklerine (1840)llra muhammen bedelli (40) kar

yola 27.10.941 Pazartesi günü saat 16 da Rektörltikte pazarlıkla alına
caktır. İstekliler (276) lira teminat ve Ticaret Odası kAğıtlariyle gel-
meleri, Liste ve şartname Rektörlükte görüliir. (9238) 

SiNE FiLM LiMiTED ŞİRKETi 
Tasfiye :Memurluğundan ) 

Birinci lliill. 
Sine Film Limited Şidcetinin hissedarlar heyetince fesih ve 

fasfiyesine karar verilerek keyfiyet İstanbul Adliye Sicilli Ticaret 
memurluğunca tescil ve sicilli Ticaret gazetesinin 26 Eyl(U 1941 

tarihli nüshasiyle ilan olunmuştur. 
Sine Film Limited Şirketinden alacaklı olanların işbu ilanı 

müteakip iki hafta sonra intişar edecek üçüncü ilan rtarihinden 
itibaren bir sene zarfında, tatil günlerinden maada her gün saat 
14 den 18 ze kadar İstiklal caddesinde Saray Sineması dabilinde 
kain yazıhaneye müracaat ederek alacaklarını kaydettirmeleri lü
zumu ilan olunur. 

Ta~fiyc Memuru: Sıtkı Üner .. Re~lam Değil. Hakikat: •• 
Yurdumuzun her kösesinde dUrOstlağü, ucuz

lutru ve bol çesitlerlyle tanmmıs: 

Asri Mobilya Mağazan 
gezmeden ve bir fikir almadan başka yerden 
M o B i L Y A almamalannı tavsiye ve 
mutlaka salonlarunızı gez.melerini rica ederiz. 
Bilhassa İngiliz. karyolaları ve Avusturya snn
dalyaları mevcuttur. 
lstanbul Rıza Pap yokuıu No, 66 Ahmet Fevzi, 
Tel: 23407, 

Taksim Halk Gazinosu 
Bayramın ilk Günü Akşamı 

1 e 18 den itibaren Saat 

Saat 
Kadar 

Radyonun Biricik Yıldızı SES Kraliçesi 

MUKADDER SUMEN 
,. 

ve muhteşem saz heyetiyle beraber, her akşam seanslarını ya
kından görüp ve dinliyeceğinizi sayın halkımıza tebşir ederiz. 

J\1emlcketin yegane sanatkiır Kemancısı 

HAYDAR "fATLIYAY idaresinde ve 
150 Alaturka dirsek 
300 Alafranga dirsek 

yııpılncaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
30,250 lira ilk teminatı 2268 lir~ 75 
kuruştur, Şartnıımcsi komlc;yonda güzide sıınatkfır iştirakile saz heyetimiz Kcmnn MİTAT, Cüm-
göriilür. isteklilerin belli vııkitte ko- büş RAHMİ, 'fambur İHSAN, Klarnet HİKMET, Piano AN-

Yukarıda yazılı boru ve dirsekler 
pazarlıkla satın ahnncnktır. İhıılesl 
27/10/941 Pauırtesi günü saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satm al
ma komlsyonundıı yapılııcııktır. Boru 
ve dirsekler slynh veya galvanliıl l 
saçtan olabilir, isteklilerin numune 1 
ve temlnatlariyle belli saatte komis-
yona gelmeleri. (318 - 9282) -Beher kiloınınıı 400 kuruş tahmin 
edllen 30 ton kadar san sabunlu k~
sele alınacaktır. Pazıırltkla eksilt
mesi 3/11/941 Pıızartesl gQnü sant 
14,30 da Tophnnede İst. Lv Amirliği 
sııtm alma komisyonunda ynpılııcak
tır. İsteklilerin teklif edecekleri 
miktar iizerlnden kati teminaUariyle 
belll vakitte komisyona gelmeleri. 

(317 - 9283) 

misyona gelmeleri, (318 - 9284) 1 JEL, Okuyucu NUMAN ve l\lEH!\tET Okuyuc_u Bayanlar AY-
OA SÖNMEZ. SAADEE'f. ADVİYE, MUALLA, MELAHA'l'. 

1'- FATMA 
• Dr. İHSAN SAMİ 
BAKTERİYOLOJİ 

LABOAATUARI 
Umumi kan tahlilAtı. frengı 

nokta! nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve sıtma 

hastalıkları teşhisi, idrar, cera
hat, bıılgnm, kazurnt ve su tah
lllfıtı, ültra mlkroskopi, husuşl 
aşılar jstlhzarı, knnda Urt", şe

ker. Klorür, Kollesterln mlktar
larmm tayini, 
Olvarıyolu No. 113, Tel: 20981 

t;akltchlr A•liye Hukuk Hlklmllflnden: 1 Trab•o.n Sulh Hukuk Hlıkl~liflnden: 

1 

Eılcioehlr Olllllik mahallesi Alpaıı:ot ıokak 6 MOdde1 Fatma üilller Yekllı avukat Raıı:L 

S H • 1 d Es bın mllddealeyh Ankara ıandarma ıubay okı 
1ayıh evde adık oflll ayn tara ın an · )unda Fazlı ve rl!fekuı aleyhlerinde ikarrı 

1 kiıehir Gülluk mahallesi Alpacot . aokak 6 eyledlfi inleyi IUY\I dava~nın cari muha, 
No: da Tevlilı lııu Mlly~ıaer aelyhıne a,ılan kemcalnd~: MOddeialeyh Fulmın ıı:6sterileı 
boıanma davasının tahkıkau sırasında: mahalde olmayıp ikaıtıetdhı meçhul bulurı 

1 
Davalı Mlb-e11ere muameleli rıyap ıı:ara· dufu blldlrildifinden hakkındaki c{yap kar11. 

rının teblii!;lne mahkemece karar verilmit ve rırun lllnen tebllf ne ve muhakemenin <!ı 
ıimdlye kadar dava iıtlduı 111rctl ile dave· 6/11/941 per,~nbe saat 9 u btrakılmuını 
ıfye lllnen tebliğ edllmek suretiyle muamele karar •erllmlıtır. Yevmi mezkOrde mahke. 
apılmıt oldufundan davalının itirazı oldufu meye ıı:.•lmedlfl Yeyahut kanun! bir vekil ıı:öı 

Y kd' d b u !cinde yau ile bildirmesi dtrmedıll takdirde bir daha mahkemeye "8, 
ta ır e cı 1 n . hul olunmıyacafı cihetle ıı:ıyap karorının trlı. 
ve 7 /il /941 cuma ıaat 1 O da da Eıklichır llf makamına kaim olmak üıorc keyfiyet iilı 
Asliye Hukuk mahkerııealnde hazır bulun· olunur. 
maaı. ahi takdlrde hakkındaki muhakemenin --------------
ııyabınıia devam eıiecefinl bilmesi muameleli ht•11lıal C. MOddelumumlliflndrn: Tatköp, 
cıyap karan tebllll makamına lıaim olmak ril Hlklm Muaml Şah•meddın Madranıı 
Qıere illa olunur. acele mcmurlyctlmlu mOracaau. 


