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ilkbahar 
Harbi için 
~azırlanıyorlar 

lk.i gündür İngiltere Avam kam:ı
rasında cereyan eden müzakere
ler, lngtltere ve Acmrikanın So\"• 
yet Rusyaya külliyetli miktarda 
tank ve tayyare gönderdiklerini ~ 
Moskovaya yaptıkları vaadi yerine 
getirdiklcrlni göstermektedir. Bı
naenaleyh Sovyetler ve demokrasi
ler ilkbahar için hazırlanmakta
dırlar. 

bl. Zekeriya SERTEL 

Sovyet orduları kumandan -
ları arasında dikkate şa

yan bir değişiklik :.rukubuldu. 
Merkez cephesı kumandanı .Ma -
reşal Timoçenko cenup orduları 
kumandanlığına tayin edildi. Ma
reşal Budiyeni ile Leningrat mü
dafii Mareşal Voroşilof da arka· 
da yeni ordular teşkili vazifesi 
~le cepheden alınmışlardır. 

Bu değişiklik, Sovyet Rusya -
nın ilkbahar için yeni ordular ih
dasına karar verdiğini gösterir. 

Alman baş kumandanlığının 
§ark cephesinde takip ettiği ga -
ye şehir ve yer işgalinden ziya -
de Sovyet ordularını imha etmek 
Ve bu suretle Moskovayı sulhe 
ınecbur kılmaktı. 

Almanlar, hakikaten Sovyet 
ordularına büyük darbeler vurmı 
Ya muvaffak oldular. Hele cenup 
OrdUsunu müdafaadan iıciZ'bir va 
2iyete düşürdüler. Fakat Sovyet 
ordularını imhaya muvaffak ola
nıadılar. Merkezde Moskova ci -
"~I?-da Almanlar on gündenberi 
hı~bır ileri hareketi kaydedeme
ınışlerdir. Leningratta müdafaaft gemiçye mecbur olm•ışlardır. 
h .1~ ~~r:rken, Sovyet Örduları 

ala butun cephe boyunca düşma 
ka büyük zayiat verdirerek mu

avemet etmektedir. 
. Askeri mütehassıslann kanaa

~ın~ göre Alınan - Sovyet harbi 
ihtıyat kuvvetler harbi halini al
~~şttr. İki tarafın da cepheye sür 
dukleri birinci sınıf kuvvetleri 
Ya nıahvolmuş, ya yıpranmış, ve 
~?but harp harici edilmiştir. Şim 
. ı. harbe devam edebilmek için 
~~1. taraf da ihtiyat kuvvetlerine 
s ınada mecbur kalmışlardır. Al 
ınanya, Fransada, Belçikada ve 
tvrupanın diğer kısımlarında bu 
unan ordu ve teçhizatını süratle 

lepheye sevkettiği gibi, Macar -

1 a~an, Rumenlerden ve İtalyan 
1 ar ~n da mütemadiyen yardım -
..;{ ıstemektedir. Son günlerde 
R 0 skova cephesinde ibile İtalyan 
d~~en ve Macar kuvvetlerinin 
!ni..+~Şmckte elduğu haber veril-

ıi•ır. 

fa Ştı'hesiz Sovyetler de, müda -
ge~ir ~vvct.le;ini ancak ark:ıdan 
Yes· ~iklerı ihtiyat kuvvetleri sa 
fakın 

1
e devam ettirmiye muvaf 

. 0 abilmişlerdir. :a!1mdi harp kışa girmektedir. 
bin ~~nın soğuk iklimi belki har
hafifl ~ d~rcceye kadar şiddetini 
kat ·Üt{;ıye sebep olacaktır. Fa
bi k 

1 
t•• a~ara iki tarafın da har

için ~--~-~ır neticeye bağlamak 
cekler':1 un ~uvvetlerini sarfede • 
Yilk h::1e ~~ph~ !oktur. Bu bü • 
den h rp ıçın ikı taraf da şimdi
te M azırlanmıya mecburdur. 1ş
nin ca~ı Voroşilof ve Budieni
ni orJuı eden a_lı.narak arkada ye 
?neleri ~r teşkılıı:ıe memur edil -
başladık} ovyetl~rın bu hazırliğa 
ket olarJcrını .gos.teren bir hare-

Almanlar tarafından 

ALMAN TEBLiGi 

· Harkof ve 
Bel9orod 

Zaptedildi 
Moskova Üzerine 
Yapılan Tazyik 

Çok Şiddetlendi 
Berlin, 25 (A.A. - Alman or

duları başkumandanlı~ının teb
liği: Harkof 24 İlkteşrinqe alın
mıştlr. Bu suretle en mühim si
lah sanayii ve iktisat merkezle
rinden biri Alman kıtalarının e
linde bulunmaktadır. 

Ayni gün Alman kıtaları Har
kof'un 75 kilomete şimal doğu
sunda BelJO(orod münakale ilti
sak noktasını zaptetmişledir. 

Hava kuvvetlerinin gece taar
ruzları Moskovanın askeri tesi
satına tevcih .edilmiştir. 

200 Rus fırkası imha edildi 
Berlin, 25, (A.A.) - Sarih a

raştırmalar neticesinde, 22 ha
zirandan 30 eylfıle kadar 200 
den fazla Rus fırkasının imha e
dildiği anlaşılmıştır. Bu f1rkalar 
ya kamilen imha ya esir edilmiş 
veya o.kadar ağır bir inhilale uğ
ramıştır ki, da~ınık kücük bir
liklerden ibaret kalmıştır. 

Aynca, müteaddit Rus fır
kalan, harp kabiliyetlerinin yüz 
de ellisinden fazlasını kaybetmiş 
lerdir. 

(Sonu; Sa: 2; SO: 4) 

Afrikada 
Harekat 

Mo tclakkı edilebilir. 

ınanı:::tgazcteleri?in son za - Fransız Somalisi'ne 
nayünin h ralla~dakı Sovyet sa-
ıneıerl dee bemmıyeti;ıden. ?ahs:ı Taarruz Edildi 
safhasını .. u hazırlıgın dıger bır 
ler harp gostermektedir. Sovyet Londra, 25 (A.A.) - Fransız 
kısmını a~~hasındaki sanayiin bir somalisi ttmumi valisinin bildir · 
on binlerce aya n.ak~e~tikleri gibi, diği~e .göre. 300 .k~şiden mürek . 
nayi :rnerk u~ta ışpyı de Ural sa- k:p ıkı hafı! İngılız ve de Gaulle 

Bund ezıne gondennişlerdir. cu kol Dattato'dan gelerek Fran· 
zak Sar~n maada Sovyetler , u- sız somal~sinde Tajura'nın 30 ki
zırlamış ~İ J~ponlara karşı ha • lometre şımal batısında Dagenai· 
nakletm· dugu orduyu da garbe toyu zaptctmiştir . 
Vctlerın l~e ~aşlamıştır. Bu kuv- Tajura Cibutinin 30 kilometre 
Y<'tlerin J ar e getirilmesi, Sov - kadar şimal batısındadır. 
hC':tnıni cı8Ponya tehlikesine e - .. 
lilıdir YÇ vcrrnediklerinin bir de Iıl usademeler oluyor 
d · Unkü J . . . 
ığı takdırde A aponya harbe gır- Cıbutı, 25 (A.A.) - De Gaulle 

tere ve Çinin J ın~rıka, ve lngil - kıtalarının Dattatodan curaha ;ne 
rcc~de meşgul apon~~yı kafı de- r?k Senaitoyu işgal etmeleri üze
getırmiştır. lI ~d;cegıne kanaat rıne. Fransız kıtaları mukaveme
lere göre Mos~ ta ?azı tahmin - te oaşlamışlardır. 
Vaşington ova ılc Londra ve • , . .. 
bir de a 

1 
arasında bu noktada Hutzuıger ın sozleri 

n aşına .. 
Filhakika A vucude gelmiştir. 
he açmıya r:~upad.a yeni bir cep 
gıltcrenin b ktedır olamıyan İn 
yapabıleceğiu e~ır~~a _ Sovyetlere 
Uzak Şarktaki S uyuk yardım, 
serbest kalm ovyct ordusunun 
tir. asını temin tmek -

~ 

Rahat, 25 (A.A.) - General 
Hutzinger buradan hareketinden 
evvel k1saca beyanatta buluna -
rak demiştir ki: 

"Vazifemiz imparatorluğu mu
hafaza etmektir. Tehdit nereden 
gelirse gelsin bu vazifenin layi -

· ~e yapılacağını s~e temin e • 

r 
SAYIN MÜfTERIL.ERİM: 

Bayraklanmızm Ay - Yıldızlar 
natüreldir. Reisicilmhur, Milli 
Parti Bayraklarmıız bulunur. BI
lı1mum okul :filAmalan, Beder 
terbiyesi filfıması yapılır. Taşra-

ya sipariş tediyeli gönderilir. 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi Feyzullah Göç Ek Galata, Mahm iye Cad. No. 106 

UzakŞarktcr 
Harp İhtimali 

. 
Çok Arttı -

Albay Knox'a Göre 
Çarpışmanın Hemen 
Başlaması Mürnk~ndür 

"' İngiltere Harici,·e Nazın Ede 
~·· J • 

~ .Rusy~ • lra'I 
~ .Ye İngiltere 

/ 
ittifakı -. 

zaptedildiği bildirilen, Sovyct sanayi me·rkezi Harkof şehrin den bir görünüş Eden, Anlaşmam 

Yakında ilan 

ve cenup cephelerindeki harekatı ve Almanların 
muvaffakıyetlerini gösteren harita 

son 

Pap~.Amerikaya Üç Polonyab Pilotlar, 77 
Kişilik Bir Murahhas Alman Tayyaresi 
Heyeti Gönderdi Tahrip Ettiler 
Lizbon, 25 (A.A.) - Papalık 

makamı umumi müşaviri Carlo 
Pacelli ile. Vatikan fen servisle
ri umum müdürü Pietro Galo -
azzi ve Vatikan umumi vaısı 
Adolfo Galito'dan müteşekkil bir 
mürahhas heyeti. bir kac günden 
beri Lizbon'da, bulunmakta olup, 
Clipper transatlantik tayyaresi 
ile Birlesik Amerikaya hareket 
etmişlerdir. - --o---

Bir İnı?iliz Muhribi 
Batınldı 

Amsterdam, 25 (A A ) - "D N B 
"~roadwatcr .. ismind~k·I fnglliz 

0

m
0

uh~ 
rı.blnfn Şimali Atlantikte bir kafile
yı himaye etmekU> iken bntırıldığı 
İngiliz Amirallik dairesi tarafmdan 
bildirilmektedir, l 

Londra, 25 (A. A.) - Diln, öğle
den sonra, Fransa ilzerinde 77 Alman 
avcı tayyaresini tahrip eden tayyare
lerin, hepsi Polonyalı p!loilar tara
fından kullanılan bir Spltrires gru
pu oldugu, Hava Nezareti Haberler 
Servisi tarafından ifşa edilmektedir. 

Bir Spitfires hasara uğramış, fakat 
pilot, yaralı olmasına rağmen, tay -
yereyi salimen geri getirmiştir. 

On dakika süren muharebe, bir 
bulut yığını üzerinde cereyan etmiş
tir. Muhasımlar, adetçe müsavi idi
ler. Almanlar, ilk anda üstün bir va
ziyet alarak, Polonyalılar tarafından 

kullanılan tayyarelere pike hücumu 
yapmışlar ve birer birer, takriben 
dakikada bir tayyare olmak üzere, 
alevler içinde yere düşmOjlerdir. 

SOVYET TEBLiGi 

Kati ve Kanlı 
Bir' Meydan 
Muharebesi 
Moskova Önlerinde 

Çok Şiddetli Bir 
Savaş Başladı 

Albay Knok! 

Vaşington 25, (A.A.) - Uni
ted Press'in haber verdiğine gö
re, Albay Knox, Japonların. ya
vılma programından sarfınazar 
edeceklerini zannetmediğini sciy 
lem istir. 

Albay Knox. bu programn, Ja
ponya ile Birleşik Amerika ara
sında bir çarpşmayı intaç edece
ğini ve müsademenin, 24 saat 
zarfında vukuu muhtemel oldu
ğunu beyan etmistir. 
Mihver gemileri batırılacak 
Vaşington 25 (A.A.) - Bah · 

tiye Nazırı Albay Knox ''Army 
And Navy Journal .. gazetesinde 
neşrettiği bir makalede, Uzak 

Moskova, 25 (A.A.) - 25 ilk - Şarkı, bütün Okyanusta işitıle -
teşrin Sovyet sabah tebliği: cek bir gürültü ile infilaka hazır, 

Geceleyin, kıtalarımız, Doııetz büyük bir barut fıçısı diye tav
havzasında, Taganrog, Mojaısk sif etmektedir. 
ve Mojaisk, Maloyaroslavetz kesi Albay Knox. ezcümle diyor ki: 
minde düşmanla çarpışmışlar - "Mihver kıtaları, Şarki Afrika i-
dır. çin ve Afrikanın, Atlanti~in öte 

Kat'i muharebe tarafında, kendi memleketimizle 
Londra, 25 (A.A. - Gece ya - karşı karşıya olan Afrika sahili 

rısından sonra Pravda gazetesi için tehditten de büyük bir ma
tarafından cepheden alınan ve hiyet arzeder. Hindistan ile Sin 
Moskova radyosu tarafından ela ı;ı;apur'un. mihver listesinde. bun 
verilen bir habere göre, Alman - dan sonraki hedefleri tesk11 et· 
lar Moskova önünde kat'i bir meleri muhtemedir. Şimdi sula
meydan muharebesıne başlamış • nmızda devriye gezen donm\rnıı
lardır. Dün ehemmiyetli oir de- mıza mensup gemiler, göziiken 
ğişiklik olmamışsa da bütün gün her mihver gemisini batırmak 

Edileceğini Söyle 
Manchester, 25 (A.A.l -

gün Manchcster'de bir nu 
Irat eden Hariciye Nazın Eci 
demistir ki: 

''İngilizler İranda en aşağı 
kişi kaybetmişlerdir. İran h · 
meti daha şimdiden Sovy 
Biriği ve İngiltere ile bir itt 
akdi teklifini prensip itibar 
kabul etmistir. 

F..den, yakında bu havaHd4 
tik:-.ırm teminine ~enis mik 
ta yardım edecek olan bir ;t 
km a'ktedildi~ini bildirme~ 
ettiğini ilfıve etmistir ... r ıibi 
Şimdi İranda. frakta, ~u 

de. Filistinde ve Mısırdan 
re'l< garp cölüne kndar inki 
uzanan müttefik bir c~phe 
cuttur. Bu cenheve vazın 
madiyen takviye kıtalan ve 
zeme j?elmistir. Bunlar valn 
"iltereden değil. Hindista 
İmparatorlui!un dii?er kısım 
dan ve Amerikadan gönderi 
tir.,. 

r··--·--··-·--·-····----
Cümhurreisimi ~--.... 

Teşekkürleri 
inatçı muharebeler devam c-tmiş- emri almıc::l11rdır. 
tir. Almanlar yenı takviye ı:ı;ıta- Abloka isteniyor Ankal"a. 25 (A.J\..J - Rl 
ları getirir gibi görünüyorlar. Vaşington, 25 (A.A.) _ A,nndan seti Ciimhur umumi kiti 

Almanlar iki noktada SovyetlerJ Pepper bugün matbuata şu beyanat- 2-inden: 
püskürtmilşlerse de, Ruslar düıimanın ta bulunmuştur: "Japonya, Birleşik Bayram miinaseheti~·le Re 
yeni bir ilerlemesine karşı koyabll- Amerika tarafından derhal 'ablokaya isi Cümhurumuza her taral 
mişlerdir. Almanların Oka nehrı·nı 1 1 b ti J a mma ı ve u sure e aponyaya bil- tan gönderilen tehrik tel 
geçme teşebbüsleri akim kalmıştır. tan kaynaklardan gönderilen her tür- ve mektunlan kendileri 
Moskovanm şimal bölgesinde Ruslar lil harp mal es· k 11 l'd" zem 1 es me 1 ır. Pep- se\,·ahatte hu1unma1an d..L. 
mevzilerini sağlam olarak tutmakta- per, Bahriye Nazın Albay Knox'un 1 .,... 
dırlar. Bir bölgede takriben 70 Al- Pasifikteki vaziyetin son derece ger- visiyle ge~ alınmıstır. 
man tank zırhlısı otomob!li, 200 kam gin olduğu hakkındaki beyanatını Ciimhur hu ımretlf' de İID'Juıı:-

(Sonu; Sa: 2: sa: 6) tasvip etmiştir. Peppcr, Japonya Sov- olunan hai!hlık ve saylliillm...,. 

İKTiSADİ 
NİZAM 

Avrupa 
Sahasına 

iki Hayat 
Ayrılmış 

Roma, 25 (A,A.) - Giornale 
d'İtalia ~azetesinde Gayda yazı
yor: 

"Nazır Funk ve Riccardi Av
rupanın yeni iktisadi nizamının 
esas hatlarını tesbit etmişlerdir. 
İki Nazırın Romada hazırladıkla
rı itilaflar iki müttefik milletin 
ıktisadi menfaatleri arasında mü
savat temin etmektedir. İtalya 
ve Almanva mütPkabilen iktisa
di birer hayat sahasına hakları 
olduğunu tanımaktadırlar. İtal -
yanın 'iktisadi hayat sahası Ak
deniz ile Tuna ve Balkan Avru
pasının büyük bir kısmıdır .. , 

Gayda müteakiben, mihverin 
Avrnoada ticari mübadelenin in
kişafını arzu ettiğini söyledikten 
s~nra yazısına şöyle devam edi· 
yor: 

"Tediyata gelince Avrupadıı 
belli başlı iki para bulunacaktı.-: 
Mark ve liret. Klerine usulü sa
yesinde altın artık kat'i ve esaslı 
bir rol oynamıyacaktır. 

İki Nazır tarafından tahakkuk 
ettirilen itilaf ild mihver dev

~Sonu; Sa: 2; 80: 6) 

yeile: Birliği üzerinde bir tazyik icra karşı tesekkiirlerinin hey 
eden. evvel Birleşik Amerikanın ha- na Anadolu Ajansım m 
rekete geçmesi lAznn geldijtlni söy-, "trnic::lPrdir 
lem i§tir. ••••-•••••••••••••; ..... •••••••••··---... 

(Sonu; Sa: 2; Sü: S) ----------.. ....., 

Japonya ile bir harbe girmek Uz ere olduğu söylenen 
donanmasının en yeni gemilerinden Missisipi dritnı 

Zam Gören ilk Okl 
Öğretrr.enleri 

850 Öğretmen Zam Gördü 
İstanbul Hkokullarında çalı -

şan öğretm' rden 850 sinin ma 
aşlarına ıam yapılması kararlaş
tırılmış ve .am listesi maarif mü 
dürlü~iine gönderilmiştir. Zam 
gören oğretmenler listesinin ta -
mamı Cümhuriyet Bayramında 
ilan edilecektir. Biz. bugünkü sa
yımızda 70, 60, 50, 40, 35 ve 30 
liraya terfi edenlerin isimlerini 
aynen bildiriyoruz: 

10 LiRA ALAN - UıkUdar 21 in· 

el okuldan Raslm Bilir. 
60 LiRA ALAN - EyQp 

okuldan Lıltfl Oktay. 
50 LiRA ALAN - Ye$11k 

cuklan Kurtarma yurdun 
Kaseoğlu. 

40 IRA ALAN - Üsküdar 
okuldan Meliha Önen. 

36 LiRA ALANLAR -
f2 inciden Şükriye Derkut, 
uncudan A. Nazlı Evren, Be 
llDc1klen Nihat Erginba~. 

(Sonu; Sa: 2; 
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'I T r l)A.F Milli Bü!lük Hikôı!I!] 'Cümhuriyet 
Bayramı · 

l.EUUKA No. 13 YAZAN: Oiuz 

Zam Gören ilk Okul 
Öğretmenleri 

Fenerbahçe ve 
G. Saray Maçı 

GüNUNMESELESI 

Eğlence Yerlerinde 
Zehirli Gaz ! de neyi hatırladım bil yor 

? Buyuklu umu... Çok buyuk-
uklar mla bırl ktc her akş m 

e muti ka şarap ıçcrdık... Nı 
c ku uk b r kızım vardı. 

o kadar gUzelleıı r ve şi
d 

1 Ne kadar ııuldum. Ne ka-
mı... • 

O, & ldukçe, yanaklarını, 
ıeyredıyor ve benı, bcn

stunc çıkaran gozlerıne bakı-

9 a gelm"ııti Yemeye başlıya
Y rım saat olmuştu. 

i çt kten sonra, ıordum .. 
d yor mu? 
d uyor ve içimde bayıl-
hoşluk var. 
ylc c hır karak ayağa kalk 
artık gulmuyor ve gozlcrı 

perde ıonuyordu. Yan na gc-

- Gülmuyorsun l 
D ye sordum Baı;ım salladı ve uzun 

bana b ku. 
- B ra duym k için, du unmck 

m dcgıl mı? 

- ? 
B ikona çıkalım. İçerisi sıcak .• 
k do ru yururkcn: 
İ mdc hır he»ecan var.. Ken
kaybedecek gıbiyim •• 
erek başını omuzuma d yadı. 0-
a sozleri şuphesiz aa detındcn 
gelıyordu. Bır ruyada imişcesı

o un başını goksıimdc ta ıyor -

r eye b·r lac"vertllk sinrni!I gi
ı Co kunluğumuz, ısurap ve ele
yeruyor ve golgeler önumuzdcıı 

yo du. Ve Nıhal beni, aşkın gizlı 
nna kahkah dan saadete, ferah
n f ıletc sürükliiyordu. 

U un muddct sustuk. İçimde, bc
bir takım ıhtir slar dolaşıyor 

cnı ideta rahatsız ed:yordu. 
oı muyum., dıye duşundum. Az 

ı hatırlıyarak, ıhtimal verme
Öyleysc ne oluyordum? İ!:ımde, 
e ka ı duyduğum hısler, sevgi
bir n nesi mıydı i' 

yu ume dogru yaklaıtnıt
gıbı bir sesle: 

N ın du unuyorsuni' Halbuki 
gülmcnı lst yorum, dedım. 

u bana çcvirdı: 
Scvg ml duşunUyorum Amma 
e beni rahatsız ed y~r. Onun 

h klı n. Duşunmemelıyim. 
aklarını opmek arzusiyle ona e• 

m. 
Ilc"m z de sa ho,uz .. Ne tuhaf! 

cd ve kolunu boynuma dolayarak 
rıldı. 

gırclım, dedi. 
tn, bel nde odaya girdık. Nihal 
kendı ileminde yaııyordu. 
Y tak daha rahat degıl mı? 

D ycrck yurudum. İti az etmiyerek 
yatağın uzerıne oturdu. Sonra, ba mı 
genye k ldırarak yastığa koydu. Goz
lerı pek hafıf parlıyo du. S çl rı da
&ınıktı. 

Odan n k ranlığını. balkon kapısın
d n ıçerı sızan ay !§ığı aydınlatıyor
du. İ.çensı b:r z sı aku. Gıd.p pen
cerclerı açmak ıstedım. Fak t Nıhali 
hır km k ıstemlyordum. Ayrdrıµk, 
bır sanıyc ıç n bile ols , butun 
beni klcr mız b rbır ne yapışıkmış gı
bı, ımkansız gorunuyordu. 

Merasim ve Şenlik 

Hazırlıkları 850 Öğretmen Zam Gördü 
(Batta rafı 1 incide) 

BEYOGLU OKULLARINDAN -
ce Akhun. 60 mcıd n Hatice Ertlil, 

S d<'t E itmen, 6" inciden Ccmıle 
D ry l. 64 ü uden Z Ö d lek, 
Al ye B rkm n. 65 ncıd n Kemale 
Azak, 63 uncud n Adalet 'lİ el, 62 in

den E H yrlYe Uzel. 60 mcıd n L. 
Ertu rul Açıkel. 13 ilncilden Na ide 
On t. 

iki Ezeli Rakip Bugün 
Tekrar Karşılaşıyor 
Ltg maçlarına bugiln ö leden ııon

ra Fenc-rbnhçe "e Şeref tadl rında 
dev m edıl ektir. Ş piy nlu a t<'
sirl olmak b knnınd n gun n en mu
h m maçl n. G 1 ta aray ile FC'ner
bahçe "l.e Be kta:J lle Vefa ar ında 
yapılacaktır. 

Yazan: Naci Sadullah 
aelcd ye, lok nta vitrınlcrlnin gö-

Bana uzun uzun bakUktan sonra tc'< 
rar sordu: 

- Mesut musun? 

6 ıncıd n Saime Gul n, 35 ın den 
Pe ent Erman. 37 inciden Beh ye B -
ı raner "e Ü küdar 32 inciden M. 
Turh n Y ramış. Kadıköy 41 inciden 
Ayşe B şcski. BC'ykoz 39 uncudan 
izzet Atalay. Y lava Güney okulun
dan HulO 1 Koça . 

30 LiRA ALANLAR - Bilyükada
d n Süleyman Öz, Hadiye Dinmez, 
Beh ce Durudoğan, Vled n Güven. 

Ey p okull rınd n: 23 üncüden 
Rami B ysal. 36 ıncıd n Bedrıye Say 
dam, Zehr~ T ren, 37 inciden Saliha 
Çay, Sıdı a Zeren, Sabiha Ask y, 
S bri B 1 l, İbrahım Aktulg , 38 in
ciden Avni Kurtça, 

ze hoş gorunmiycn manzarasına 
bile çekiduzen verir de, umumi cg
lcnce yerler n"n s hhi bakımından 
kontrolunde, şayanı h yrct bır unut
kanlık gostenr Halbuki, mesel , 
• Maksim,. gibi, "Krıstal,. gibi, içle -
rmdc her gece, yuzlcrce vat nd ın 
avuç dolusu par harcay, rak saatlerce 
oturdukları eglencc ycrlcrındc halkın 

G. Saray - Fenerbahçe maçı sıhhat ne suik st yapılın sın1 mu a -

B kı larında saadctimin beni nasıl 
perişan ettiğim nlamıyor mu un? 

- Anlıyorum. Fak t, ş mdı senin 
ağzından "mc udum,, ı;ozunu işitmek 
ıstcd m de ... 

- Ya sen Nıhali' 
-? 
Cevap vermiyerek uzun uzun beni 

süzdu. Başım donuyor vucudumu bır 
ürperme kaplıyordu. 

Ne oluyordum? Sarhoş muydum? 
Kend mı mi kaybctmı m? 

O b tkın b r vazıyettcyd . Gozle:i 
kap 1ı butun v ud ~itrıyordu. 

XI 
Artık, Nihal ıle ni anlı değil, ikı 

hayat arkada11 olmu tuk • Ona belki 
benim ' metre m,. d yenler olacaktı. 
Ve şuphesiz bır çokllrı da alcyhımız
dc gulunç ve kaba ıftiral rda bulu
nacaklardı. 

Bir Mahkum Sustall 
Çakı ile Yaralandı 
Diln Ü k dar ceza evinde k tilden 

22 en ye mahkılm Ham t, kahve o
c mı ı !etmek mesel inden yıne 
k t iden 8 eneye mahkılm KAm 1 1-
le kavgaya tutuşmu tur. Kavga bü
yü u ve K mıl sust lı bır çakı ile 
finmıd n uz rıne bilcum ederek kal
ça ın sap! mı tır. Gardıyanlar ye
ti ınclye k dar Kdmıl çakıyı sokup 
çı r r k, H m dl üç yerlnden ağır 
urette yarnlamqtır. Hidısenin tah
kikatına Üskudar müddeıumumlllll 
el koymuıı, ır yaralı olan Hamit 
H yd rp Numune ha tanesine kal 

Heybeli dadan Münevver Kıvanç, 
F hrıye Arsunel. 

EminönO okullarından: Birinci o
kuldan Mükerrem Aron. Şukrlye öz
kür ve İ mail Erenr.el, ikinciden Na
dire Özketı, Oçilnc'Jden Husnil Ton
guç, altıneıdan Naci Çmar, Hacer 
ÖZmen, Natıka Ersun, yedınciden Mil 
nev11er Aysan, Banuscr Öztan, 8 in
c·den Burhan Bllba ar, S brl Demi
rel, Aliye Öncel, onuncudan Roh-
5C11de Pekuz, 41 inciden Malık Ilgın, 
Nuri Ertenel. Şerife Demiralp, 44 
üncüden Bedriye Tezer, Rahşan Yu
cel, 47 incfden İsmet Şakır, 48 inci
den Rahmi Seven, Leman G5ksal. 
M~re Aybar, Şilkran Karlova. 49 
uncudan ŞekOre Yarolmaz, 59 uncu
dan Tevfık Coşkun, 61 ine.iden Nuri 
Türker, Naciye Doğuerl, Süreyya 
Yücel. 

Arn vutkôyden B. Ş dl Atasoy, A
l beyden H. Nec li Pekman, Cebeci
den Mu tafn Çulpaş, Kliçukköyden 
Recep Akçay, B şoğ. 33 üncüden Nn

t üı en. 

Her lrar11laJl!lalan. vulyrtlrrl ne ıelrılde 
olursa olsun, bliTUk alllca ve dedikodu mev
zuu olan bu en eski {ki klub n b ıı:Un 
F•PUaltları m•t da havlı umanda beri nıc 
rakla beklenmekteydı Her sene da1ıa 1 bı 
dayetlnden icar ı kar, ıra gelmekteyken bu 
sene ant:alr be ıncl halta yenı,mıye erkan hu 
rki toktm hllrn b·m rindcn far'1ı vu tte· 
dir. Galatuaravın her umın.kı kuVYet ı ta· 
'1ll\Htna mukabıl Fenerbahçe ea iyi de le · 
bllecrlr birkaç oyuncusunun mu irren takım
da yer almamak kararı 6n nııt, r yıflamıı ve 
ceçrn hafta hta bul pora ufak bır aayı far
lı• ile ve crkard ı tok m sah bır oyund>n 
sonra da olsa, maflQp olmuııur. iki takımı 
normal kadrolarıylc m talca edecek ol .. k <'e 
hı GalatasarıJ' aYantaılıdır. dra Fener ıler bu 
a)'t'dık dolavrs yle beraber çalı ak ı l<lnın 
dan mahrum kalmı,lardır Buı n Feaerb~ çe 
klubll aktedccr i fevbllde koaıı:reden onra 
asıl takımını uhaya çrlıarmıya muvaffak o 
luria belkı aenenıa en mubim macı seyrec!ıl
"''' olaukırr. Şayet bunun aksi tahakkuk eder 
ae, ekaık Fener takımının renklerın n tenfını 
muhafaza' etmek itin ne lıadar çahııru ça 
hısın. nıhayct terdll bir mallGblyete \!frrva 
calı kanaati umumldır . 

Oalataurayın ıteçeo haftaki oyununa tek· 
'ar ettlll takdirde kolay kolay salıp ııelcmi 
Fecel!ı de muhakkaktır. 

BefiktQf - Vefa maçı 

maha gostcnncmck, lokanta vitrınlc
rinl süslctmektcn dah kiılfc 1i bir 
himmete muhtaç degildir. Bu miıe -
seselcr, dıllere de tan ol cak kad r 
buyuk kazançlarına mukabil, halka, 
hiç dcğıl c temiz hava tcnefhi ettir
meğe mecbur tutulamazlar mıl 

Belcdıyenin bunu temın etmek uf
runda s rfedecegi yeg ne sermaye, o 
kabil mile esclcre yolhy c gı b r s h
hat mufettış nın 1 zım gelen cmirlen 
xcrmck ıçın h rcıyaca ı nefesten 1-

barettir. Bcledıyemn boylc b r vazı
feylc oralara gondcrecegi va and lar 
göreceklerd r ki, o müe seselerin sa
hipleri, salonlarının h lk tarafınd n 
tcneffus olun:ın havasında zehirli gaz 
bulutları gibi dalg lan n o kesif ci
gara dumanlarını dışarıya boşaltmak 
içfn hiç bir tedb"r almııı degıldirlcr. 
Halbuki, gazino sahiplerinin yukse-k 
kazançları, halkın ciğerlerini o dumao 
ların zar nndan koruyacak fenni te
sisatı kurmalarına fazlasiylc mUsait-

Amm;ı ben bunların hiç b"rısine ku
lak asmadan ve Nıhalc "metres,. ıs
mini takma! rını munakaıa etmede~ 
kendi ilem mdc mesut y 1 yordum. 

Fak t ne yazık kı ıaadetımı bozan 
muhit olmadı. B ka.. Çok baııka bır 
şey. 

dınlmıştır. Yaralının sıhhi vaziyeti 
tclıllkelıdır. Fatıh okullarından: 11 inciden Na

ıide Öngen, 13 üncüden Atiye Emen, 
Edimede Çocuk Sayımı Necmiye Atalay, Sami Tav, Hıdayet 
Ed rne, (TAN) - ı lkıncııe rinde :rapıla Yaııın, Saadet Koral, Naime Erman, 

ca U kul ca ndalıl co uklarıa aa)'tıpı iç n E Hediye Cebeciler, H Oncüden Semid r Murıf m d rl il nde b t n muallhnle· 

B lkt ş okuln.rınd n: 15 inciden 
Nczıhe Mutia , M hrican Onuk. Fev
zlyc Hekimoglu, 16 ıncıd n Feyzul-
1 h Ön 1, 18 ine den Nadide Çavaş, 
Fahrilnnisa Erbek, H, yrıye Utku, 
Vehbi Betin. 19 uncud n Leman Me
riç. 20 inciden Medıha Akalın, Zcy
r:ettin Okkok. Nu bet Keskın, Ulvi
ye Atlıman. 56 ıncıdan Rcmzıye İdi
kut, 22 inciden Zclıra Bilg • Fat
ma Doğman. 23 üncllden TalAt Ko -
nur. 25 inciden Bedia Kuran, 34 ün
cüden Mustafa Zorboz n, 38 inciden 
Adalet Taktekln, 39 uncudan Zuley
ha Yurekll, 52 lncidt'n Ulv ye Gö -
rıt'llç, Servet Yıldızeli, 54 {incilden 
]'ahir At o lu, 

Llf maçları bıdayetlnde htanbulapora mağ 
IGp olmasına, rafmen cayet a ıel oyunlar tir. Biıyük bir kalab lıgın sıhhatini 
ıilaıermekten ıeri kalmryan Vefa tak mını nlakadar eden bu tesisatın mümkuo 
buı n Bcılkt•t lıarııı nda ıilrr e ı Be lkıa 
ıın ek ık lı:adroaıvle Oalaıuaray kar 1 ndı mertebe tez gilnde kurdurulmasına 

İşıme pek daldığım hır andı. Mudur 
beni odasına çagırtmq. Gıtt m. Bana 
b r kicıt uz tar k: 

Beyoğlu okullarından: 1 inciden 
Hılml Ençer. 2 iı-cıden ismet Enen, 
Z hldc Ulu oy, 3 üncUı{en F lk Bıl-

«il tudıfi oyun ve kuandıfı sılıblyet b a.ın ciddi bir engel sayılab lecek hiç b·r 
Vdaırı da 7eneceii ırehabını kolayca ver · sebep yo'ktur Bu itıb rla arhk be• 
ta sa~t ıUıel dıfer hafta saye! fena OYIU· • ' • 

rın ıııırakı le bı.r topalntı yapılmııtrr. ha Engin, 15 inciden Ay&e Altmbu-
To la uda hanrlıklar tesbh edılıniı n o lan, Nezihe Argun, 16 ıncıdan Tahsin 

g n b tllıı ölrctmealerin yazlfc almaları ita· en, Nurettın Özbek, 5 inciden Me
lek Olcay, Fıkret Su, Mehpare Te
zer. 6 mcıdan Had"ye Egitmen, Fat
ma Vurgun. 7 inciden Nnci Gür. 8 
lnc"den Mustafa Yıldız Kırall, 9 un
cudan Necmiye Aygen, Zehra Onnn, 
Feride Ertnn, 10 uncudan HUsnU 
Tunçay, Çagrıtay Knrabaytörc, 11 in
cıdcn Yaşar Knraycl, 12 inciden A
liye Tunagiray, Hanife Cnndnş. Me-
1:\hat Göneç, GDzide Tezcan, Münev., 
\er Snymer, 13 tincüden Rll~til Dik, 
Turhan Tan el, Mediha Tan el, 17 
inciden Fettah Yenen, Fethiye Argo, 
Behiye Onural, 21 inciden İsmet Tilr 
kay, Behice Tanker, 29 uncudan S -
lıha Knflı, Fnhrettln Ersan, Fatma 
Tezsezer, 31 inciden Nımetull h Vur~ 
dnkul, Lütfiye Taykut, Meliha Bilge, 
35 ine den Fevziye Koryiırck. 37 in
den Melek Altaner, 42 inciden Sıddık 
Ungun. Nakiye Gonenç, 43 üncüden 
İsmet Özkut, 44 üncüden Hatice Me
cik. Zihni Uztekin. Neyyire Yöney, 
45 ine den Nuri Dol!aner. 46 mcJdnn 
Aliye Yazar. 47 inciden Dürinnas 
Harmankaya. 48 inciden Tllrktın Gilr 
htin, Kltmil Bingöl, 49 unrudan N -
hlt Akman. Mrmduha Muti s, 53 ün
cüden Emin Kurtoğlu. 

mekttdlr Bunu la beraber Be lktaı b r hal- !celiye, fevkalade basıt oldugu halde, 
"!'' bir tak mdır. Bu itıbarla Vera ıçln 1 mıı I alabıldiginc geciktirilmiş bulunan bu 
hı; yok defildır. P T. d ·· 

- Seni b r vaz fcye gondereceğiz 
Derhal hareket etmen llzım. 

rar a ı na alınmııt r. Evren, 17 inciden Burhanettln Belge, P NBRBAHCENIN XONORRST - Fe . alakayı VC mU halcyı gosterae de, 
nerbahçe unçlık ki bO bus n aaat ıo da memleketin o saydıklarım ribi belli 
Kadık6,,Und•kl mcrkcılnde fnbl&de olarak baaJı gazinolarına gıden binlerce va ~-----------,, Yaşar Kansu, Şaziye Baysalerı, 18 

Dedi Kicıdı du1il celı aldım ve I ' incıden Hadiye Işıksal, Muhterem 
Örfi idare Culpan, Saime Biıktel, 111 uncudan 

Salfıhattin Evcimen, Rukiye Bar han, 

toplanacaktır. ., • 

pek dıkk tsız b r goz gezdirdim 
Eskisı gıbı yalnız olsam, diı$un

mcğe bılc luzum yoktu. Fakat şımdi, 
,Nıh l ne olacaktı? Onu nereye bıra
kacaktım? Onu kım bcslıycbılırdi? Ya 
saadetimiz? Onunla en mesut oldu -
,&um b r zamanda ayrılmak, beni sar
sıyordu. Butün arzul rım. gayem, hep 
onda toplanmıştı. Bu ayrılıga nasıl 
tah mmul edecektık?.. (Arkası var) 

ll;TJ•l'l·I 
RUGUNKU 

il ao P a:ram 
8 33 M k CPI) 
8 45 Haberler 
9 00 Mar !ar 
!115 B ı utl 
9 .10 M k (Pi) 

o 

Komutanının Vedi Seher İren, Kemal Konger, Ferhun
de Denkta~. 20 inciden Rana Arbak, 

Beyannames•I Müzeyyen Öncel, Cemıl Uluser, 21 
inciden Zeki Aktan, Remzi Gunay-

ORFI iDARE MlNTAXAllNDAKI dm, Behice Ünhan, 24 üncüden Bed-
VILA'l(ETLERIN SAYIN HALKINA riye Öktem, Melıha Tosun, 25 incl-

On blr ar kadar örfi idare komutanı 
olarak aranııda vazife gördüm. den Mediha Dalyan, 27 inciden Mu-

Jlk vulfeyı ele aldıfmı zaman neı • kaddes Menguer, Snbri Cemil Çı-
r«ttılll.nı bernnamcdekı temennilerim; •· 
, ı ve te T rk ırkına ve onun her aı· dam. 28 inciden Hasene Ilgaz, 30 un-
nıf ve mu ek aahlplerlne mahıuı ,.Uk!ıek cudan Hamıde Kutbay, 31 inciden 
emnıyet. duyru ve anlayışla ve kıymet- Dürlye Tongu,., !Ind ıye Onan, 34 ı·ı· n-
lı yardımlannızla tamamen J'apılrruı ol· " 
duf au g r ekten durduı.:wn zevk •• lf· c(lden Nedıme Yeğin, Sabıt Erdem, 
t har hudut dur. O d ed l P Sarsılması ihtimali olmıyan bu mnn 4 mcı an B r ye mar. Muberra 
vahdet varlıfının mütezayit ferajiat ve Bingcil, 43 i.mcuden Muzaffer Pesen, 
fcdaklrlıklarla devam cdcccllını yakinen Fehıme Erenkut, Saide Tezer, Nev
anlamıı olarak Ye buna umuma da ılln 
ederek ıu kre arzı veda ecı,r ve aanı ile reste Baysun, Mukadder Kınay, 45 
hepınl l ıellmlarrm. U/ı0/941 ine d n N met O n 50 "d Şev 

Sabık Orll idare Komutanı Korgeneral 1 e 1 na • ıncı en -
Alı Rı a Anunkal ki Yazıcıoglu, 51 incidc,n Nefi e TU-

i * . kelman, Nezihe Öncel, Ne,iet Özbek, 
l ALI RIZA ARTUNKAL 61.URlMlZDE i 52 inciden E. Pertev Topuzo lu. Le-

Komutanr Kora:eneral Alı R u Arıunlcal : ' • ~ 
d n Aakaradan cbr mı e a:elınıııir. Hay • : cıoğlu, 53 uncudcn Nnzlye Tekımılp, 

lı dan kar11lanmııttr. 1 . . ' "' 

ilkl;ahar Harbi için 
Hazırlanıyorlar 

( Baıtarafı 1 incide) 
Bütün bu hadiseler, Moskova 

ve Leningrat düşse ve Almanlar 
Kafkaslara kadar uzansalar da -
hi, Sovyetlerin harbe devama ka 
rar verdiklerini ve ilkbahar har
bine büyiik ümitler bagladıkla -
rını gösterir. 

İki gündür İngiltere Avam Ka 
marasında cereyan eden mtizake 
reler İngiltere ve Amerikanın 
Sovyet Rusyayı ktilliyetli mik -
tarda tank ve tayyare gönderdik
leri, ve ,l\foskovaya yaptıklan va
adi :yerine getirdıklcrinl goster -
mektedir. 

Binaenaleyh Sovyetler ve d<> -
mokrasiler şimdi ilkbahar ıçin 

tandaı, hır de bu şekilde •.. boğulmasa! 

Bir Boyacı A partımandan 
Düşiip Öldü 

D n Beyoflunda Sutera 1 aolı:afmda Nil 
apartımanrnın at katını boyamakta olan 41 
ya ında Te ltalyan tebaa ndın Peıro lsmln
'tlc bırl • aen ~m n 1< il a d erek a m t r. 

Tablbıadll Enver Karan taraf nda a7c,,. 
ai yapılarak defnıne m aade edılmı t r. 

Bebekte Bir Ceset Bulundu 

26 PAZAR 
llktesrin 1941 

RUMi: 1357 
Ilkteşrin: 13 

HIZIR: 174 
HİCRi: 1360 

Şevval: 5 
O n~ O le Jk ndr Ak ara 
6 24 11 58 14 5' 

(SONU YARIN) 
! 

Manıu mdıuıluiuna secılc Orfl idare • man Gilnebakan H Husnü ruiha-

• d•'Ptlıada Vatı n F.nuııJ'et MCid ru tara· : 154 uncuden Müberra Uras Kutsı"e 
: Esın, 55 incıden Beyaztt Büktel, fı6 

•· .. ----·---·-·-·--· mcJdan Hamide Emir, 58 inciden Be- ahzırlanmaktad•r. ı 

Fransız Rehinelerinin 
Öldürülmeleri 
Tehir Edildi 

1 Uzak Şarkta Harp Alman Tebliği lktısadi Nizam 1 Sovyet Tebliği 
th+· r ç k A ffl (81tytarafı 1 incide) (Battarafı 1 incide) 1 (B•ftarafı 1 incide) 

ıma I 0 r Kırkı zırhlı olmak üzere 260 leti arasında mevcut olan tam ·yon, 2 piyade lıvası, 2 darı batar-
< Batta rafı 1 incide) fırkanın ve daha bir <;ok birliğin tesanüdü teyit eylemektedir. İtal ! yası imha olunmu5tuı·. Dl er bir böl-

Jnponlar harbe hanrlcmıyor tahrip edilmiş olması, Rus kı· ya ile Alm~nya ve müttcfiklerı 1 gede de .25 tank ve 8 kamyon in ha 
• · · d k · · bl l"ğ" A g 1 S k edllmı§trı. Pravdaya gore, Mo kO\ a-

Honolulu. 25 (A. A.) - "Unlted talan i<;ın, ağır hır kısmı esır arasın a 1 l§ r 1 1 n e 0 - a - ya knr ı t arruz 23 gUndenbcrı de-
Prc .. T tutam ru vapuru ııe Ja- edilen miyonlarca askerin zıyaı son cmperyalizf!lin~ karş~ zaferin vam ediyor. H tıerln vaadcttlğı yıl-
pony. dan memleketlerine donmekte demektir. en emin garantısını teşkıl etmek dn ım harbı hareketi aklın kalmıştır. 

ı ol n Amerikalılrırm ani ttıkl rına tedir.,, Mo kova surlan önunde Almanlara 
' ore. Japon mıll ti harbe hazırlan- Ruslar geriliyor M ussolini, Clodius'u oldurucu hır darbe indirecek" ol n 

Ankara, 25 (Radyo gazetesi) - m kt dır .• Taponlarm aldıkları v zi- stoklıolm, 25 (A.A.) _ Telemon- • m<'yclan muhnrebe l b ıılam tır. 
Bordoda oldurulen bır Alman su- yet hıçbır hülyaya kapılmadıklarını dlal ajansınm hu usi muhabıri bildi- kabul ettı Cellup cep/ıesinde vaziyet 
bayının kathne kar ılık olarak ve h rpten k çtl mıyaca ını anlamış rıyor: Moskova meydan muharebe 1- Roma, 25 (A. A.) - Duçe bugün d. 
Frans daki Alman ı gal orduları olduklarını açıkça gostermektedır. nln kati safhası başlamıştır. Nisbl Venedlk sarayında Alman Orta Elçi- en lfe verici mahiyette 
kumandanlığı <tarafından 50 Fran Japonlar. hava akınlarma ve denız bir siıkunla geçen bir haftadan sonra si Doktor Clodıusu kabul etml&tlr. Nevyork 25 ( A.A. United 
sız kurşuna dızilrni tı. Yenid n hucumlarına karııı koymıya hazır bır Almanlnrµı miıthlş harp flJeti bir ke-ı MUlflkat uzun ve samimt olmuştur. Preııs'ın Kuıbıııef'den haber aldıtınJ 
50 Fransızın daha kurşuna dizil _ d/urun:d~dırlar. • • • re daha harekete geçmiş ve tabiye gore, Pravda guetesl, Maresal Tı-
mesinin gec ktırilmesmin Hitler ngüızler vazıyetı dıkkatle har.eketıeıine hiç eh;mmd !yet dv;rmez il yedi noktadan yarılmıştır. moçenko'nun kumandasındaki cenup 
ta f d 1 d h 1 l k" gıbı görünerek, do&ru an o6 ruya General Guderian, Hoppener ve cephesinde vaziyetin endiıe verici ma-

ra ın an yapı an mu a a e ı e ta ıp ediyorlar hedefe varlJn yollar boyunca, tazyl- R . h td'ın zırhlı bırhklcri Mosko- hiyette olduğunu söylemektedir Prav-
vukubulduğu bildıriliyor. Londra, 25 (A. A.) _ "Ofl,, Dün kını butün kuvvetiyle Moskova Oze- va~: :~den yollar boyunca 'ilerlerken, da. Stalino ve Dakeyaka kisımlilrınd;; 

Sırbistandan verilen bır haber ge e gelen telgraflara göre, tekrar rlne tevcih etmektedir: hava kuvvetleri Alman kıtalariyle, şiddetli muharebeler cereyan ettiği· 
de Al anların Al k rle R 1 1,.. t ö Ru 1 ~o n·ı ve her ı"kı" tara(ın a:ır zayı·at vu-' m ' man as e - hararetlenlr gıbi gorünen Uzak Şark esm ma .. ma a ı re, s ar, • eskisinden daha fazla elbirlıgı etmek 5 

rine yapılan suikastlcr dolayısıy- hôdiseleri, Londrada, azami bir dik- kilometrelik bir saha dahilinde, bu t dirler diğını illve etmektedir. 
le 200 Sırbı kurşuna dizdigı bıl - kaUe tak p ediliyor. Londrayı va- muazzam tazyik karşısında ıerile- e • ..'eni ordular hazırlanıyoı, 
dirılmc.ktcdır. Bu haber Alman ıngtona ba lryan sıkı te , mıt doln- mektedır. Şimalde harekat fOk Kub şef, 25 (A.A.) - Timoçenko-
kaynaklarından tcyıt edilmemış- yısiyll', Arncrik lılnrın duyduklnrı Alman ileri kuvvetleri, cenup yo- yavn11fadı nun cenup orduları kumandaıılr.gına 

ku u ve endişen n irnııl'zler tara(ın- lu uzerinde, Malojaroslavctz'i geçtik- "7 tayininin ılinından sonra Lozovski, 
tır: d n d ı nynen hissedildi ve Tokyo, ten sonra, Nara - Folln k kasabası- Helsinki 25 (A.A.) - Şimdi, Fin- Mareşal Budyeni ile M reşal Voro i-
ı(}ç Fransız kurşuna dizildi Çm 11 veya Sovyet Rusyanm zara- na vaPmışlar ve Aprjclcvkn istasyo- landa ccphesınde, ııcnlı m·kyastıı Jof'un, yakında harbe :ştirak edecek 

Londra, 25 (A.A.) - "Reuter,, rın ol rak haklı çıkmak Jçı.n tatsız nuna yakln!iTllıslardır. harekit beklemek zordur. ıs Ilkte-§- olan yeni orduların teşekkiilu i ini 
Vıchy'nın resmi ajansı, kanuna u ullere 'l:eyn sözlere b, :ı vurdugu 1 Garp yolu Uzerlnde, Alınan kuv- 1 rlndenberi yafmur ve kar yaimakta- nıhayete erdirmekte olduklannı soy
aykırı olarak sılah ve cephane ia- zaman, t.izaml metanet göstermlye vetlerl, çok. &l~detli çarplljlllal rdan dır. Bataklıklar aıılmaz. bir hatde~r. !emiştir. 

I..ondr nın da Vnşıngton kadar az- sonra Mojaııık den hareketle Jlerle- Geceler uzundur, guncııın mevcudıye Al nl d ·k 
ıdıklanndan dolayı uç Fransızın metm ş olduğu roylenılebıl r mlye muva(fak olmu lar ve Gelızno- tı unutulmaktadır. Cephede, ukerlc:r ma ar ge ı açmıya 

daha dun kur una dizildıklcrinı N T k , d": .. ya yaklaşmaktadırlar. çadırlarda, yahut, toprak ustUnde yal- çalışıyorlar 
haber verıyor. 1dam hukmü, amura O YO ya onuyor Nıhayet, şimal yolu ilzerlnde, ileri nız damı gözüken barakalarda oturıa-

1 · " · d Moskova, 25 (A.A.) - Resmi Sov-Fran adakı al ordu u kum n - Nevyor ·, 25 (A. A.) - Tokyoda hareket d ha ya\ aş ilerler g bı gu- yarlar. Kareli berzahında, Fınliın a-
l h 1 k yet ı tihb rat aıan ı bildırıyor: 

danı general Yon Stuelpn gel ta- h bcr ver ld •ine ore, Nomura, Ge- rUrunektedir. ılar, Lenıngrat mu asaraıına ştırıı 
1 S k bil Taı.e ıhtlyat kuvvetler gC't rmı o-

raflndan ımzaıanmıştır. ner. l Tojo ile birlikte "ah mak üze- d 
25 

ctmektedır er. ovyet mu a taaı;-
1 

İngilizlerin Tahrip Ettiği 
Mihver Gemileri 

Londra, 25 (A.A.) - A&uıtos ve 
cylfıl aylarınd batırılan ve lnııiHı: 
dcru altılar ylc Akdenı f losu t yya
relerl t rafı d n b tırılmış olması 
muhtemel olan du5man ııemılerınin 
ndedı hemen hemen, gunde vasatı ol -
rak b r gem dır. 38 gemi muhakkak 
surette b tmıştır 21 reminin batmılj 
olması ihtimalı v rdır. 12 gemıyc d 
ısabet vakı olmu tur. 

Agustos ayındaki rakamlar şunlar
dır: 5 iaşe gcmısi, denizaltı gemılerl 
tarafından batırılan ık" yclkenh, bir 
kruvazor, bir sabıh duba, b r yolcu 
gemısı, bır petrol ıemısı, bir y rdım-
cı gemı. --.. - _. 

.. Al _, M kova an b an Almanlar .Mu kova 1 tıknmc-tın-re y ında Japonyaya dönecektir. maıuar 08 ruzları durmuıtur. Kronıdadt atar-
i F I~ d hı · b b ı de bır gedık açmıya hararetle çalış-M m fih, " z·yet, El ınln hareketı- kllometre mesafede ya arının ın .. n a sa ı ıru om a a -

ne mu a de etmedi nden, Elçı tara- malan seyrckleımiştır. maktadır! ır. Dunku Cuma gunU Mo 
fından, Elçılık Mu teşarı Sndoo Ygu- Stokholm, 25 (A.A.) _ Moskova- Svlr Uzerindc, Ruslar, nisbeten da~ kovaya giden üç buylık yol uzu11lu-
ı'nln Tokyoya gldece i soylenmek- nın müdafaasına memur olan General ha faaldirler, fakat harekat mevzıi gunda muharebeler devam etmifjtrr. 

ledır. Jukof radyo ile bir beyanname neş- bir mahıyet almaktadır. MoJalsk cıvarında Almanlar birçok 
Tokyo, 25 (A.A.) _ Japonya, yn- ıederek halktan hukumet merkezini Başlıca alakayı celbeden Pctroza - ı tanklar kull,ınmaktadırl r, Akşama 

yılma pl nl rmı takibe de\aın eder- sonuna kadar mudafaa etmesını ist~- vodsk şimalındcki kesımdır. Burad .. , doğru (G) şehri l tıkamet nde t nr-
e, bılku\ ve, Uzak Şarkta bir ç, tı _ mlı Ye Alman pit<farlanmn ıehre 25 tedafoi hareketler, One&a golunıin şi- ruza geçen tankların himay ınde 

m nın tevakki i lmkfın ız bale gel- kılometrelik bir mesafede bulunduk· mnlindc, gollerle, körfezler arasında hareket eden bır duşman kolu bır 
dı mı oyl yen B rle k Amerika Bnh !arını söylemlıtir. inkişaf etmektedir. Arazı, son de- Rus birllgiııin hatları nrasına sıkı ıp 
rlye Naz.ın Knox'un beyanatının, recede sarptır. Bundan dolayı da. kalmıştır. Bu bırlık curetkdrane mu-
gani resmt, fakat iyi haber alan Ja- Müdafaa hattı yedi Finllindalılarm, Porojaervı'den ıar- kabil taarruzlar neticcsınde dUşma-
pon rnahf llerinde (gayri makOl) di- noktadan yarıldı ka doğru ilerliyen taarruz hareketi nın plfınını akım btrakmıştır. 

yalnız, Ladoııa go!Uniln ıılmaUndeki Son yirmi dört saat içınde Sovyet 
ye tav if edıld glnı, Domel ajansı ha- s k 5 A A ) "Of! Q bolgeyi i•gal etmek ımkinıru goıter- tayyareler! 25 tank, 80 kamyon tah-ber vermektedır. Ajans, iU .sbzlerl 1- to ho1m, Z • ( · · - •• e- " 
lave ediyor: neral Jukof'un tayini, Sovyetlerln, mektedır. rip etmişler ve dU5mana ağır zayıat 

hilkumet merkezini tehlikede ~ordük· Daha şimalde, ııarki Karcli'dc, gol- verdirmişlerdir. 
Knox'un, son derece ciddi gördüğü lerini anlatan gayet sarih bir delil,. ler ve ormanlar donmadıkça ve ka

vazlyetın, bkl.ttat Birleşik Amerikanın dir. Fakat bitaraf milşahltler vaziye- yak istimali mıimkun hale gelmedikçe 
Japonyaya ar§ı olan tarzı hareketin- tin kat'I surette ümitsiz oldulu ka- hiç bir hareket yapmak kabil değil
den ileri geld ği, ayni mahfillerde naatiride değıllerdir. Esaıen, Al- dır Kann, halen ııeçlt verebilen v• 
söylenmektedir. manlann, Moıkova dıı miıdafaa hat- Ruslar tarafından müdafaası kolay o

Bir mültikat 
ington, 25 (A. A.) - Kaname 

V ka ug·, Sumner Welles ile gorilş
mil tür. Bu 1toru mC'nin, Japonya ıle 
Amerika :ıra md ki müz kerel<'r·n 
devamı h kkınd::ı cereyan eitığl zan

larını ııorlamaia muvaffak oldukları, lan dört yol haricinde diier yollar 
Rus kaynakları tarahndan tekzip edı- • çılmasma imkan vermcııni bckleme-k 
liyor. lazımdır. 
Moskovayı müdafaa eden kuvvetler. Uzak şimalde, muharebeler, tama -

kısm~n Tlmoçenko ordusunun baki - men havalarda cereyan etmektedir. 

H ükümet ve elçilikler 
nakledildi 

- nolunuyor. M(ıl k it n onra ke di

yelerinden ve gelııi guzel tedarik c- Yolları, tayyare meydanlarını ve kıt 
dilmiş mudafaa vesaitlyle. ellerinden tccemmiılerinı bombalıyan her iki ta
geld ii kadar vuruşan sivil ve asker, ıaf arasında, çarpıı;malar ı• ·Jetlıdir. 
çeııit çeşit insandan mıiteşekk ldlr. Geceler ıııtgide uzamakt J«. hava 

Kubichef, 25 (A.A.) - "Reuter •· 
Moıkovada bulunan kordiplomatigi.n 
hıikümct merkezini tcrkctmeğc ani 
olarak davet edildiği ılmdi ifşa edi 
lebilir. Molotof 15 t tkte,rinde Jğlc:
den ıonra Ingiltere ve Amerıka ııef:: 
!erini &chrı tirketmege davet etmiı ve 
lngllız asken heyetinın de Moskova
dan hareket etmesi lizım gcldiginı i
lave etmiştir. "nden m IOm t ı tJyen g retecllere, 

V ku agl, Japon Elçlllğın n yeni ta
rm t alıp lm dığıoı ~yleınelden 

mıtına etmiştır. 

On giın kadar kuvvetle mudafaa e- faaliyetini kolaylaıtırmnktadır. Bu
dılen dıı kemer iıtlhklmları, sadere na mukabil, hava ıartları, kıtaların 
cenup ve batı - ceoıap kesimlerinde, faalıyctini guçlc5tirmektcdlr. 

Heyet azası olan diplomatların ve 
matbuat miımessillerinin ayni aun ak
iam hareket etmek üzere istaa)'aeda 

Rusya • 
lngiltere 

lran ve 
ittifakı 

(Bı§tarafı 1 incide) 
tın de m ederek de-

ruz.,, 

Lıulunmaları istenmiştir. 
O esnad Sovyct hukılmetinln böyle 

bır talepte bulunmak ıçln kiri ıcbep 
!er mevcut oldu una k nı bulunduı:u 
tahmin edılcbıhr. 

Amerıka, İn lız, Tilrk, Japon, ç·n, 
İran, Afgan, Polonya, Bulgar, İsveç, 
Çekoslovak, Yugoslav ve Yunan d p
lomatik tıeyctlcrl, Kuyblıef c yerle:i • 
m !ilerdir. 

Yeni miidaf aa hatları 
işgal edildi 

M kova 
boyunca 

ı ıl ız de
batı-
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1 :llieJIJ:ı 
Harkof'un işgali 
B ir :Ccvkallidc Alınan tebliği, Har-

kofun .işgalini bildirmektedir. 
Sovyet kaynaklan tarafından henüz 
teyit edılmıyen bu haber, tahakkuk 
edecek olursa, Sovyetler muhim bir 
sanayi merkezini daha kaybetmiş o
lacaklardır. Fakat Almanların bu 
ehrı de digcrlcri gibi bir harabe ha
lındc bulacakları muhakkak gibidir. 
Dıger cihetten bitaraf kaynakların 
verdlklerı haberlere göre, Harkoftakl 
sınai istihsal VDSltalarmın en mühun 
kısmı işçılcrle ve teknis.iyenlcrle bc
ı ..ıber So\•yetlerln şark bölgesindeki 
dığer sanayi merkezlerine naklcdil
mt tir. 
Dığer cihetten, bir haftalık nisbi 

suKüttan sonra, Moskova meydan mu 
harebesınin kati safhasının başlamış 
olduğu ve Almanların bilyl}k kuvvet
lerle yeniden taarruza geçtikleri ha
ber verllm!!ktcdir. 

DUn .Mareşal Timoçenkonun cenup 
cephesindeki kuvvetlerin ba . rman
danlığma tayin cdildıği bildirılınişti. 

Bu h~dise Sovyetıerin, şimal ve mer 
k<'z cephelC>rlndeki vaziyetlerinden c
mın olduklarını gösterdiği kadar ce
nup bölgesinde vaziyetin vahimleşti
gınt de anlatmaktadır. Öyle görülü
yor kl, Moskova ve Lenlngradı zap
tedeceklerinden emin bulunmıyan 

Almanlar, Ukrayna cephesinde bazı 
muvaffakıyetler kazanmak suretiyle 
HıUcrin son nutkunda Alman mille
tine yaptıgı vaatleri tekzip ettlrme
miye ve cıhan elkArı umumlyesl ü
zerinde tesir yapmak ve bilhassa Ja
ponyayı Sovyetıere karşı harbe sok
mak gayelerini tahakkuk ettirmiye 
çalışmaktadırlar. 

Tokyodan gelen bir habere göre, 
hukümct, Japonyanm içinde bulun
duğu fevkallıdc vaziyetin tetkiki mak 
s..ı.dlyle, Diet Meclisini içtimaa da
vet etmiştir. Japon siyasl mahaflli, 
bu hddisenin, huktlmetin takip ede
ceği siyaseti milletin tasvibine ikU -
ran ettirmek ve meşruU esaslara hür
met etmek hususundaki hUsnUniye
tıni gösterdiği kanaatini fıhar etmek
tedirler. Biz zannediyoruz ki, hilkü -
meün bu hareketi, Sovyetlere veya 
Amerikaya karşı bir harf>in mesuli
ycUnl üzerine almaktan çeklnmeslyle 
aUikadardtr. 

Dun U:tak Şark meselesi hakkında 
beyanatta bulunan Albay Knox: U
"Z<ık Şarkta vaziyetin, 24 saat içinde 
harbin patlamasını mllinkiln kılacak 
dC'rccede gergin olduğunu ve Japon
ya lstılA plfınmdan vaz geçmediği 
takdirde, bir çarpışmanın önüne ge
çılemiyecejlni söylemlıtır. 

Birçok Amerikan gazeteleri ve 
devlet adarnlan, Amerikanın Japon
yaya karşJ derhal abloka il~n etıne
sml \·e Japonyanın Sovyetlere karııı 
h rp açmndan evvel derhal harekete 
seçmesini istemektedirler. 

Domci ajansı ~e: Amerika ne Ja
ponyi} arasındaki müzakerelerin ne
t cesınin Amerikanın samimiyetine 
bağlı oldulunu, fakat Japonyanm bu 
samımiycttcn şüphe ettiğ.\i bildir
mektedir. 

HAdiscll'.'rin aldığı inkişaf seyrine 
gorc. onilmüzdeld haftalarda Japorı
~ nm harbe yahut Amerika ile müs
bet bir anlaşma yoluna gireceğine, 
yani nz çok kali bir vaziyet alaca
tına hükmetmek icap eder. 

M. ANTEN 

Samih Türkdoğan 
Vefat Etti 

İstanbul F"1
"-

dıyesi teftiş e-
yetl mUdün Sa

mih Tür1<doğan, 

bayramın üçüncü 
gecesi kalb sekte
sinden Hakkın 
rahmetine kavuı
muı;tur, Merhum, 
kırK seneye yak
laşan memuriyet 
hayatında fera -

gatle fazileti blrleştlnnlş, dürllstlilğil, 
hayırseverliği ve yüksek hainiyetl ile 
tanınmış ve tam mAnasiyle bir insanı 
kfl.mil olarak herkese kendini sevdir
miştir, Samih Türkdoğan, askerl ha
yattan ayrıldıktan sonra İstanbul Be
lediyesi Zat fıılerl Müdürlüğü, Dahi
liye VekfıleU Sicll ve Memurlar U
mum Mudilrliığü vazifelerinde ve en 
son olarak da Istanbul Belediyesi 
Teftiş Heyetl Reislijlnl ifa et -
inekte bulunmuı;, C. H. Partisinde ye 
Hava Kurumunda da büyük bir fe
ragatle senelerce çalışmıştır. Ölilmil, 
büyü~ bir ziyadır. 

Cenazesi, bugün saat 11 de Maçka 
Palastan alınarak J:o•atıh camlinde na
mazı kılındıktan sonra Edimekapı 
Şehitlığindeki makberesine tevdi o
lunacaktır Merhuma Cenabı Haktan 
rahmet diİer, kederli ailesine taziyet
lerimizi sunarız. (Cenazeye çelenk 
gonderilmemcsl rica edilmektedir.) ----

VEFAT 
Sckcrolllu Lıd. mrmurlarından Ahmet Ser· 

r.ınln valdni, Tıiccardın Abduı lsmıll J<or· 
rnanın. Irmir Yaıma tllecarlarıııdan Abdi Yu· 
suf Kormanın hemiirelori. Yerli Mallar Pıı • 
>:arlan muımc!it ~fi Ntzlh Uruların !<ayin 
'•idesi BAYAN AYSE SEZGiN vefat e•miı· 
tır Cenazui Parar E"Dnll uat 14 de Bomııntl 
llul&ucarıısı F:!c aokak Fırat apanımanındın 
kaldırılarak namazı Tetvlkiye camllnde eda 
edlldıktcn ıonra allo kabrlıunına defnedllc· 
celııir. . ······---· ·--- --·--··-ı 

tsTANBUL BELEDİYESİ 1 
ŞEHİR T1Y ATROSU : 

Gündüz 15,30 da, Akfam 20,30 da İ 
Oram Kısmı: B A M L E T 1 
Gündüz 15,30 da, Akşam 20,30 da 1 

• Komedi Kısmı Kibarlık Budala•ı i ............................... ·--·-···--· ,,, ______ ., 
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• 
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OOlYJ ınJ OlRı lHI& W &ll? İzmirde Goriileh 
Bazı Yenilikler 

Erkek Türkçe 
Yazan: ULUN). 

profesbr "Hallde Edib,, in Ak 

lID [gllC«Ö [Q)(g Ü~lfOC«lID&llY 
1 

Şehrin karakteri - Şehir oteli - Yarı kala11 işler -
Merkez garajı - Ahvali hazıra terkibi .. 

da c;ıkan müllikatını dıkkatt 
kudum. Bu değerli kad n, Turk " 
biyat mizan .. mm kefesinde ol 
atır basan kıymetli bir şahsiy 
Bu itibarla yirmi dört gündcnbe 
zetc sutunlarıru işgal eden gtır 
ihtılaf hakkında diışüncesinı ögre 
merak edılecek bır nokta idi. 

1. sviçre matbuatını okumak 
gittikçe zevkli ve faydalı 

bir iş oluyor: Bunların dünya ha· 
diselerini, insanlığa yakışan acı
ma duygusiyle beraber hiçbir ta
rafı tutmıyarak ve sağlam bir an 
layı§a dayanarak gozden geçir • 
meleri - sinirleri germiye veya 
gevşetmiye yer bırakmadıkları 
için - gönüle ve dimağa ferahlık 
veriyor. "Oh, diyorsunuz, lokman 
r~hu ve melisa koklamış gibi -
yım; baş ağrıtıcı ve göğüs tıka -
yıcı harp propagandasının İspan
yol nezlesi salgtniyle dünyayı 
kapladığı, ölüme değilse de her -
halde umumi bir zehirlenmeye 
sebep olduğu şu sırada elenmiş, 
ayıklanmış, durulup süzülmüş, 
~af ve berrak bir hale getirilmiş 
oyle kinsiz ve 'bitaraf görüşler -
le sezişler, bu mikropsuz hava >bir 
kır gezintisi kadar hoşa gidiyor. 
Gazeteleri bıraktıktan sonra tat
lı bir yorgunlukla karışık güzel 
bir raahtlık duyuyorum!,, 

Ben, yalnız harp ve politika 
bahislerindeki istirahatle de kal -
mıyorum, kanmıyorum. 

Zihnimi !büsbütün dinlendir -
mek, gündelik acı haberlerden 
kurtarıp eğlenceli mevzular üze
rinde dolaştırarak - bir oyuncak
çı camekanını seyreder gibi - u -
fak tefek marifetler ve tuhaflık
larla oyalamak için yine o gazete 
!erdeki (Şundan, Bundan), <Dün 
yada olup bitenler) cinsinden, 
doldurma sanılan sütunlara ba -
kıyorum; bunların lüzumlu olduk 
lannı da :fikrime pek faydalı bır 
teneffüs yaptırmalarından anlı -
yorum. 

Size bugünkü konuşmamda 
• önümde duran yeni gelmiş bir, 
iki mecmuayı karıştırarak - Bu 
"Çefl11içerez,, fıkralardan bazısını 
kendi üslUbumla ve fikirlerimi 
ekliycrek nakledivereceğim. aa -
na onlar, iştahını kaybeden bir a
damın önune konmuş, mini mini 
tabaklarda, kırmızı turp, dilim 
dilim kesilmış turfanda salata -
lık, limonla dövülmüş havyar, 
zar inceliğinde kesilmi§ balık yu 
murtası, yeşil zeytin, pancar tur 
şusu, anşuva ezmesi nevinden, 
birbirine ızıt renkleriyle, tatla -
riyle, rayihalariyle mideye yeni
den harekete gelmek istidadını 
v~ren seçme mezeler gibi gôrii -
nuyor. Bunlar, yorgun ve dolgun 
zıhn.inize, hende olduğu gibi, tek· 
rar işlemek arzusu verirse ne 
aıaı 

* * * Bulanık Suda Balık Avlama 

1921 yılında bir Çinli, 4500 
dolar vererek hususi bir 

balık avı ruhsatfyesi alır. Çok 
para ... Fakat bir günde - dalyan
la, ığnpla, voli çevirerek ve saç
ma atarak değil - tek başına. ka
mışını uzatıp avlanmak suretiyle 
100,000 dofardan fazla kazanmı
ya muvaffak olduysa ne dersi -
niz? Hem de ele geçirdiği balık _ 
larr satmadan, hatta tekrar suya 
atarak! Muvaffakıyetin hikmeti 
şudur: Bu açık göz Çinli, Pekın 
sarayının kJşlık bahçesindeki ha
vuzlarında yaşıyan sazan balık -
lannın vaktiyle imparatora çok 
nüfuzlu mandarenler, yani astığı 
astık, keıtiği kestik devlet ricali 
tarafından hediye edildiğini ve 
bu hediye edilen balıklara - kart 
dö vizit yerine - Üzerlerine isim -
leri hakkedilmiş birer altın pla
ka geçirildiğini nasılsa öğrenmiş, 
yeni rejim memurlarının gafle -
tinden istifade etmiş, tuttuğu ba· 
hkların plakalarını satmış! 

Bu sefer, Japonyalılar o 5ırrı 
keşfetmişler, sazan balığı avına 
koşmuşlar amma hepsini de pla -
kasız bulmuşlar; zaten buruşuk o 
lan suratlarını bir kat daha bu -
ruşturup Çinlinin zekasına ve be 
cedkliliğinc şaşıp kalmıslar. Yıl
dız sarayı havuzlarında· plakalı 
balıklar bulunsaydı elbette bizde 
de o zamanki hürriyet kahram:ın 
lanndan bir açıkgöz çıkar, altın 
halkaları cebe ve üstelik sazan -
lan da mideye indirirdi! 

.. * * * Oldüren Aşk: 

Cekirge, mayıs böceği vesa
ire gibi zararlı haşereleri 

yok etmek için bir mühendis ses 
li film kull.anmak suretiyle g~yet 
u~talıklı. hır usul keşfetmiş: Dişi 
boceklerm, erkeklerini yanlarrna 

. çağıran aşıkane sesini ufak bir 
' höparlöre tekrar ettiriyormuş; 
erkek böcek bu sesin geldiği yere 
can atıyormuş; o sırada içe çekici 
bir vantilatör hayvancağızı ya -

Yazan: Re/ ik Halid 
laketll bir akibetc sürüklüyor • 
muş. 

Eskiden, frenklerin yaptıkları 
şaşırtıcı bir marifeti kulaktan işit 
tiği zaman bilgısiz halk tabakası 
coşarak "bravo!,, yerine: "E bu
na pardun!,, derdi. Mühendisin 
gerçekten pek ustaca buluş kuv
vetine karşı az daha b~n de ayni 
takdir cümlesini kullanacak: "E, 
buna pardun,, diye haykıracak -
tım. Fennin son kesiflerıni o de
rece şeytancasına zi~aat işlerine 
mal eden mühendis, fikrimce kı
yak bir külhanbeyi zekası gös -
termiştir; :fen ehli bir kulhanbe
yidir. Aıpma diyeceksiniz kı: "Di
şı böceklere bir şey olmuyor; on
lar yaşıyorlar!,, Evet amma kısır 
ka~arak ve tek bır nesil! Zaten 
mühendisin haince şakacı, cap -
kın ve taşkın zekası asıl bu nok
tada kendini gösteriyor: Erkegi 
aşk türklisiyle avlayıp disiyi, go
zü yolda, sevgi hasretiyle öldü -
rüyor! 

*** Yürü, Yürü Bitmez 

renidir; sinema yıldızınmki ise 
yalnız gençlik ve güzellik devrine 
mahsustur. Yaşlılığa kadar ta
şınamıyan bir şöhret, bence, şöh
retlerin en değersizi, kötüsü, hat 
ta utandırıcı ve nedamet çektıri
cisidir. Sinema yddızlarına veri
lecek sıfat hakikatte "yıldız,, de
ğildir; olsa olsa "kıvılcım,, dır: 
Sinema kıvılcımlarını! "Metör an 
sen,, leri ben, ellerindeki kaz tü· 
yünden yelpazeleri sallıyarak,dur 
mamacasına etrafa ışıktan ômtir
süz ve okunmaz harfler serpiş -
tiren bir cins sihirbazlara benze
tirim. 

Haniya gençliğimizin ~Uyama 
yı, Pina Manikellisi, Franseska 
Bertinisi? Çitlayıp boşlukta bir 
arşın yol aldıktan sohra yok o -
lan bu ışıktan benekler? 

*** Terakki, Medeniyet ve 

Fen Asrındayız ! 

Biraz da gündelik facialara 
_ dokunmak lazım ... Ta ki, 

büsbütün başka bir aleme daldığı 

Almanyada bir ormandayız; mızdan birnz sonra hakiki hayata 
yaşını başını almış 34 nda- dönüşümıjzde dünyayı yadırga -

mm biteviye yiırudük1erini, de - mıyalım: İnsan için kumar neyse, 
reler atlayıp tepelrr aşarak, yo- devletler için de harp odur; evin 
kuşlara tırmanıp bayırlardan me deki bakır tencerelere, bahçesin
rek her tarafı karış karış arşın - deki demir parmaklıklara, par -
ladıklarrru göriıyor, soruyoruz: mağındaki nışan yüzüğüne kadar 
"Nedir istcdiklerı? Ne yapıyor - okutturan bir harcama vasıtası, 
lar? İdman mı? Tedavi mi?,, bize bir "gözu hiç bir şeyi görme -
diyorlar ki: "Her bıri, günde 28 mek,, , "masrafa bakmamak,, 
kilometre h(lsabiyle üç senede buhranı, bir yıkım yoludur. Bu -
40.000 kilometre yol yurümiış - ou düşünerek Amerikadaki bir 
lerdir!,, Niçin? Nihayet ögreni - istatistik şirketi, küre üzerinde 
yoruz ki, onlar bir "ersatz,, kö<ıe· rahatlık, huzur, konfor ve sıh -
le fabrikasının tecrübeye koşul - hatin henüz yüzlerce milyon a -
mut. aylıklı memurlarıdır; köse· dama nasip olmadığını anlatmak 
le yerine konacak çeşit çeşit fen· maksadiyle bazı rakamlar verir
ni terkiplerin dayanma kudreti - ken okuma yazma bilmiyenle -
ni meydana koyacaklardır! rin, elektriği görmiycnlerin, evle 

Nitekim son denemeler pek rinde akar su kullanmıyanların 
güzel neticeler vermiştir; y ... ni çokluğuna şaşmamanız kabil de
terkıp uydurma koselelerle an - ı ğil. Tıbbi tedaviden mahrum. 
zalı yollarda 1932 kilometre me-: hekim ytizüne rastlamamış 700 
safe aşmak imkanı hasıl olmuş - mılyon adam varmış; bir buçuk 
tur; halbuki hayvan derisınden milyar insan daha sinemaya ayak 
yapılmış bildiğimiz koseleler an- basamamış ... Asıl dehşetvericisi 
cak 728 kilometreye dayanmak- şu: Senede 5 milyon kişi gıda az
tadır. Arada 1204 kilometrelik bu lığından ölmekte imiş! Tabiidir 
yük bir fark var ... Bu icat, ay..ık- kı, bu son rakam, içinde bulun -
kabı ve taban meselesinde bir ın- duğumuz harpten evvelki yı11a
kılfıp samlabilir; lakin, nasıl las- ra aittir; yoksa 1941-42 senesin -
tik, mantar veya krep gibi ycnı- de yalnız Avrupada açlıktan ayni 
likler köselenin yerini tutama - miktarda insanın ölüp gitmesi ih 
dıysa, tabanlarımıza dayanıklıkla timali bir bedbinliğe kapılmak, 
uyuşmuş, ayak anatomısine uy - bir karamsama sayılmaz. (Bu ke
gun yumuşaklığı, her şekle gıri- lime, benim icadımdır amma Nas 
şi, egilip bükülme rahatlıgını ve- reddin hocanın aksine oldukça 
remcdiyse ormanda denemeleri begenmi~imdir!) 
yapılan ersatz malın da sürümli Şimdi yalnız Pasifik ve Atlnn-
azalacak, sulh devrı gelince, mu- tik muharebelerindeki servet 
hakkak onun da papucu dama a- kaybını ele alalım: Bununla nşa
tıla~?~~ır. . ~ ğı yukarı bütün insanlığı okutup 

Butun harıkalaıına ragmcn yazdırmak, konfora nail et • 
fennin henüz i.H'ıcını bulamadığı, mek, sıhhate kavuşturmak, bol -
mesel~ ı:ı~zl_? gıbı hastalıklnr ve luğa eriştirmek, hülasa dünyayı 
daha ıyısını ~cydana . koyamı:ı - başt:ın başa bir mamure haline 
dığı, faraza kosele nevındcn mad sokmak imkanı vardır. Himalaya 
deler vardır. Ufak bir misal cia- eteklerinden And sıra dağlarına 
ha:. Şi.şe mantarının yerini ne tu- kadar asfalt ve dcmiryollariylc 
tabildı? mektepleri, parkları ve hastane-* * * lcriylc, buz iilkclerinde kalöri -
"Yıldız,, mı? "Kıvılcım,, mı? ferleri ve ateş iklimlerjndc friji-

izmir vilayetindeki nehirlerin sey-r mal olmusı Harbin yanda bıraktırdı-
li.bi karakterde olması, nnfia hız- ğı, hatti hiç başl ttırmadıgı bir yı

metlerine büyük bir ehemmiyet ve- ğın ehemmiyetli inşaat var. Bunların 
rilmuini icap ettirmektedir. Bu yüz- bir kaçı.na işaret edeceğim: 
den, bilhassa vilayet sınırları :çinde•:: Beledıye sarayı yapılacakmış, Ar
köprülerin tamiri daimi bir zarüret sası, Ataturkün heykelinin arkasında 
halini almaktadır. 1941 mali yılı tnh· hazır, duruyor. F. kat, mani, malum: 
slsau ile şu işler yapılmıştır: Ahvali hazıra! Keza, merkez lı 1ı in-

1 - Seferihisar - Sığarcık, 2 - şası il!in edılmlş iken, münakasa te
İzmir - Turgutlu, 3 - İzmir - Me-ı Hir olunmn!>! Keza, açılacak garson ve 
nemen Y.ollarındaki menfezlerin tami :ışçtlık . mekteb! .ic;ın lsvi~rcyc talebe 
ri, 4 - Odemiş Bozdağ yolunun kaJ. r:ondenlmesı gıbı çok yerınde ve fay. 
dırım inşaatı bakiyyesi, 5 - Yaman- dalı bir teşebbüs de tahakkuk cdemc
lar yolunun toprak tesviyesi, 6 - mi! İzmirin yanmıyan bol gel erine ait 
Urla - Bademler yolund:ıkı köp- imar planının tanzimine karar veril
rülerin tamiri, 7 Boğdaz _ miş, M;ıruf bir Fransız mütehassısı 
Salihli yolunun toprak l~sv.iye~i. angaje edilmiş. Hatti, bu :ratm yol 
8 - hmir - Menemen yolunun parası gönderilmiş. Amma, talıhsizli
Çiğli rampası varyantı, 9 - Beydai( ğe bakın lcl 1939 yılının 3 EylJliı ~e 
koprüsünıin tamiriı 10 - Rahmanlar ccllp çatmış. Mutehassıs. yolıı bıle 
köprüsü inı;aatı. 11 - Odemi5 _ A- çıkamamış! Hatta. Merkez garajının 
dagide yolundaki köprülerin tamirı bile tamamlanması m:imkun olamamış. 
12 - İzmir - Mepemen yolundak; Buna rağmen, bu müessese, miıkem -
duvar inşaatı. 13 - Yeniden yapılar. mel bir surette amme hizmmetıne açıl
Çiğli köprüsü, 14 - Manisa yolunu'l mıştır Okuyucularıma, Turkiyenin 
esaslı tamiri, 15 - Tire - Çatal yolu hıç bir şehri!lde me~cut bulunmıyan 
nun ilave kısmı 16 - KUçlık Mende- Merkez garaJından hır nebze b hsedc
res uzerindeki 'Hllıeylnata koprusil· ceiim: 
nün tamiri. Izmire ıclen ve Jzmirden giden bü-

Dikkat edilecek olursa, bütün bu Uin otobiısler, ya buradan h reket e
çalışmalar arasında, köprü tamırinın dıyor, yahut yolcuları burada bırakı
milhim bir yer aldıiı aörüliır. lzmır yor. Genlş bir sahayı kaplıyan gara
Nafia müdürü Muhittin Eskut'un ve ja, belediye servisinde çalışan otobıis
iş arkadaşlar:ınm omuzlarına, tabiatin ler de çeklllyor. Yani, hem belediye 
tahripleri ile fasılasız bir surette mü- malı vasıtaların bakım ve tenllzlifi 
cadele etmek vaz.ifesl yüklenmekte _ temin olunuyor, hem de muhtelif mın
dir. takalarda servis yapan hususi şahıs

*** B ir dostuma rastladım~ 
"- İzmire, Fuar zamanı geJ. 

dim, yatacak yer bulamadım!,. Dedi. 
Ben de ilk &ittiiim akşam, bir ote

lin banyosunda aabahlamııtım 1 Bu lü
zumundan fazla yumuşak ve havası d:ı 
lüzumundan fazla sıcak yataı?ı, hiç 
bir zaman unutamıyacajım İzmir 
belediyesi, otel buhranını ğörmemi5 
mi? Görmüş, hem de çoktan! Hatti, 
J 00 yataklı, mükemmel konforlu ~ir 
otcJ inşasına geçilmiı. Beledive, ya. 
pının yalnız temel kısımlarına 70,000 
lira harcamış. :Fakat 1939 harbinın 
patlak vermesi, bu riizel teşebbüsu 
durdutmuşl Çünkü, malzeme yok! 
Şu "ahvali hazıra., terkibi, bilseniz, 

İzmi rbelediyeıine ne kadar pahalıy:ı 

lara ait otobüs ve kamyonetler daimi 
bir kontrol altında bulunduruluyoı. 
Garajın atelye kısmı, tam mlinasiy

le ve tekniğin biltün icapları ile mo
dern bir tamirhane. Bilhassa, montaj 
ve yıkama kanalları, isçilerin yerde 
sırtüstü yatarak çalışmalarına !uzum 
kalmıyacak şekilde yapılmııl MUştn.1 
maddelere ait depolar, her ha~i bir 
tehhkenin vukuuna imkin hasıl olmı· 
yacak tarzda inşa edilmiş. 

Fakat maalesef, garajın ikinci katı 
tamamlanmamış. Burası da hususi o
tomobillere alt olacak imiş, Maama
fih bu eks.iklik umumi aerviılerd~ 
hisıolunmadığı için, bariz bir noksan 
mahiyetini göstermiyor. 

Umuyoruz ki, bır ıiın ıelecek, di
ğer belediyelerimiz de böyle birer ga-
raj yaptıracak! SEMiH A<'.;LI 

Gazeteci arkadaşlarımızdan Foto Nımık Görgüç, 919 danberi tesbit etti~ 
ııayııız vesika ve hatıra arasında bulunan reportaj ve hidisat fotoğraf· 
tarından mürekkep bir ıer~ viıcude getirmiştir. Resmimiz, dun Eminöni; 
Halkevınde açılan bu sergıden bir kaşeyi gostermektedir. 

derleriyle, bolluk ve ucuzlugiy
le - hattiı şu harbin umum mas -
rafını koyarsak - kutuplarda fen
ni muz bahçeleri ve hattıüstüva 
üzerinde yapma kayak eğlence -
leriyle bambaşka bir refah, kon 
for, terakki ve sulh dünyası! 

Her batan z1rhlı bir üniversi -
tenin veya sanatoryumun eksil -
mesi, haşmetli bir opera binası
nın yahut bir müzenin noksanı 
demektir. Birinci cihan harbin -

de harcanan para ile bütun diin
ya halkının üçer odalı birer eve 
sahip olacağı hesap edilmişti. İ
kinci cihan harbındeki şu servet 
katliamı olmasa ve bu servet hay 
ra vakfedilse anlaşılıyor ki, Ho -
tantolu vahşiden ve Tibetteki di
lenciden tutunuz hepimizin his
sesine - talimhanede bir apartı -
man değil - gazinosiyle birlikte 
birer '!'aksim bahçesi düşecekti. 

Hayal? Belki de istikbal! 

Muliikat mevzuu, tenk"tle e. t 
lere, ta 'r!zlere, munakaplara; 
cumlara, mudafa:ılara, kufurlere, 
k belelere; davalara, sinirlenm 
kahkahalara, r.Uktelerc. cinaslan 
m 'htere. sebep olan ''H .mlet,. tk 

Ve zannederim ki, artık h 
Şcksp.r'dcn de, "Hamlet,. ten de 
derecede gın:ı gelm"şt r. "Gık 

Bence Halide Edıbin mulaka 
bahse "temmet,. demiştır. Buna 
men, bu meseleyi burada tek ar 
calam:ıkhğıma sebep '•Hamlet., 
sadece bir lisan meselesidır. 

Celileddin Ezine. ilk tenki 
miitercimlere: "Sız türkçeyi bibn 
sunuz. Hiç tiırkçe okum dını:ı 
Yani bizım yirmi senedir ya.ı:dı 
erkek tiırkçeyi okumadınız mı?, 

Diyor. 
Halide Edib kadar ben de 

dnsıne has bu ttirkc;eyi merak 
Geçen sene Fatih Halkevı, bir te 
haftası tertip etmişti ve bu saye 
ze Türk temaşa merh:ılelerini le 
ıanıtmıştı. Bu arada orta o 
Arnavut, taklidine çıkan Ressam 
az:ı:ezın, turkulerini "müzekker", 
ennes" ol rak ikiye ayırdığmı 

ladım. Lisan bahsindekı bu "c 
yet,. hfi.$iyesl bu ntikteyi aklıma ı 

Bu ıtibarla birinin hal ve hat 
- Nasılsın ulan? D ha gebe 

mi? 
Diye sorarsak bu - zannederim 
kek türkçc olacak. 

- İnşallah ar:yettesiniz efenli 
Denılınce de dişi türkçe ile k 

muş olacağız. Tasnife riayet 
F!rkek türkçenin, bekir, evli, ri 
nıflara; dışi turlrc;enin de kız 
kn:, kadın, dul gibi kısımlara 
ması "cap ediyor. 

Bundan sonrası artılı: muha 
hayal ıenişlığine kalmıştır. Va 
bir eserde sade üslup, musanna' 
ali usliip gıbi tahliller yaparken 
di mesela: 

"Muharririn borada kullandıfı 
dişidir. Fakat pek de kız ofla 
denemez. Olsa olsa taze bir dal 
Diyeceğiz. 

Bu bakımdan faraza: 
- Nasılsın? Afiyette misln? 

lesinin ne tam erlı:ek. ne de tam 
olması lazım geldiğine cöre 
"Hunsa,, yahut ''hadım aiaıı,, 
etmek doğru olur. Velhasıl bötı 
yepyeni oyle bir dil çıiın açı 
Juyor ki artık her kelimeyi, he 
leyi mcmelı, memesız, et yi 
yiyen; dişli dı,siz hayvanlar si 
mflara, kısımlara, cinslere' ayıra 

:Edebiyat hocalarının Allah 7• 
cısı olsun! 
Eşeğini kaybeden Nasrettin 

bir gün çarşıda guerken kendi 
kebine benzıyen bir eşek görm 
"Bu benim malımdır" diye 
yapışmış; halk toplanmıs. 

Esefin sahıbi: 
- Hoca! Demiş. Senin eıeil 

kek mi idı? Dişi mi idı? 
- Erkekti. 
- Gördün mü? Bu eşek di"-
Hoca dü$ünmliş: 
- Dotnı amma, demi5. Beni 

de pek o kad:ır erkekliği yoktur , ____ __ 
S ARK 
' SİNEMASINDA 

BALIKÇINI 
KARiS i 

Emsalsiz bir muvaffakıye 
devam ediyor. 

Ben tanımam ya. fakat her -
halde meraklılarca şöhret- 1 

lidir, sinema "metör an sen,, le-ı 
rinden Gapra, yeni çevireceği 
bir filmdeki baş kadın rolün\I, 1 
önce bir arkadaşının karısına, 1 
sonra bir fabrika dircktcirüniin 
Bayan katibine, nihayet bir ka
dın doktora teklif etmiş ... Ücü de, 
can atacaklarına, yiız cevirmis -
ler, sebebi? MegN·sc : h..ıbcrim 
yoktu - cihan yıldızı Greta Gar
bo da, kendi akrabasından Is -
veçli, gayet güzel, genç, fotoje -
nik bir iıfcte, başka bir film içL11 
ayni teklifi ileri sürmü!';; kızca -
ğrz deınis ki: "Mersi, pek nazik -
sin ... Fakat niçin şu saadetli, sü
kümetli, tatlı hayatımı, hiç de oy 
le olmadığını pek yakından bıl· 
diğim seninkine benzeteyım? Fik 
rimce sakin, mesut ve gösterişsiz 
bir ömür şöhret ve servetlisine 
üstün bir kıymettedir!,, İşte, yu
karıda bahsi geçen bayanlar da 
Gapraya o şekilde ret cevabı ver 1 
mişler, ateş böccğı olarak kal -
mayı yıldızlığa tercıh etmislcr. 1 

B U G Ü N 

MELEK 
MERLE OBERON ve LAURENCE OLiVIER' 

Bravo! 1 

SİNEMACILIK D0NVASININ 
4 BÜYÜK YILDIZI 

Sinemasında 

CLARK GABLE • HEDDV LAMAR • &PENCER TRACY • CLAU. 
DETTE COLBERT tarafından NEFiS bir 

SENENiN EN BÜYÜK 
VE ŞAH ANE 

surette 

EN GÜZEL 
Fi L Mi 

KARA SEVD A 
Büyü';: bir ask ... Büyük bir mncer:ı... Gece için numaralı kollukl. ı 

l"VVC'ld"n nldırılmnlıdır. Buglin saat 11 de ·.renzll!ıtlı matine. , .......... , ...................... ~ ! 
~._._ ................................. ,I 

Dehadan ihtişam •• Azametten hayat .. San'attan kudret alan ... 
HAKiKi BAYRAM B U G Ü N 

LALE Sinemasında 
Filmin hakiki CECIL B. DE MILLE'ln Nn'at hayatının en bUyUk 

zaferi olan TAMAMIVLE PIENKLI 

ZAFER ORDUSU 
L A L E ' yi En Büyiik Bayrama Kavuşturdu 

Emsalsiz bir tnrzdn yarattıkları v1... 

SARAY Sinemasınd 
BOyUk bir zafer IQızanmakta olduğu EM 1 LI E BRONTE'nln 

OLMIYEN AS 
(Wuttıerlng Helghta) 

. Emsnlsiz şaheseri ve en büyük nşk fılml... ROM EO 
fevkinde bir rıığbet görmC>ktc-dir. Bugun ı;aat 11 de Tenzil:tıı r , .................................... . , ............ ~~------------
BU G ÜN 

iPE K 
Sinemasındc. 

Senenin en muazzam aşk ~ 
ramanlu şaheseri gorllnil 

Turk kahramanlık ve civanmertliğini canlandıran şahan<' Fi 

SALAHADDINI EYYUBI ve BOZ AS 
~ devre 13 kısım hepsi birden 

Boz Aslan şarkılarını 
söyliyen 

Yeni şarkılan ve 
bütün musikiyi 
hazrrlıyan: O tad 

Şöhret nedir? Şöhretli frenk 
muharrlrlerinin dedikleri g;bi 
"toz tabakası üstünde bir iz!,, , 
"bir, iki asır sonra ancak mektep 
.talebesini sıkmıya yarıyacak bir 
şey!,, , "kendi hakkında birçok 
saçmalar söyletmek, ''bir sürü ah 
mağa üstat dedirtmek!., bunhr, 
daha devamlı ve esaslı olan c dc-
biyat ve sanat söhreti için soy _ Suare için numaralı yerler gUndllzden kapatılmaktadır. Tel: 43595 

M 0 N 1 R 
NUREDDİN 

SADETIIN 
KAYNAK 

kalayıp zehirli bir torbaya tıkı -
--------------~ ' vor, umduğu ile hiç uyrnıyan fe-

lenmiştir. Sinema şöhretleri şöh Bugün snat 11 de TenziHUı MaUneler. ~ 

retlerin en hızlı geçeni, en ~ sü- ,.••••••••••••••••••••••••••r ..._,. .. •••••~ Bugıln saat 11 de TeıWliUı matine ••••il\ 
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····A Y R i MENKUL ! 
ilCinı ~· Satış 

Beyoğlu 

Baı 

Sulh Mahkemeleri 
Katipffğinden: 

P. atfet ile Fatma Sabire, Arusyak, Enise, KAmiran, Maclde, Nevzat 
tıne 

TAN 26 - 10 - 941 

./ - -
HOLANTSE BANK -UNI N. V, 

~ 

ISTANBUL ŞUBES, 

GALATA: KARAKÖV PALA! 
(Milli EmlAk) Hazinenin şayian ve müştereken mutasarrıfı bu-

kliai"'iuklan Beyoğlu Feriköy Hamam eski Fransız mezarlığı yeni (Er

,at e ıekon) B'ozkurt caddesinde kiin altında 15/1 No. lu kasap dükkA
~~o~ laüştemil 15 No. ile rnurakkam haricen kArgir dahilen ahşap ve 
ırııza -4.'lıell yağlı boyalı olup bodrum katından maada dört kaUı ve ednan 
fı'Jı: _Jrt ııofa, bir taşlık, yedi oda, ilç helA, bir mutbak, dort kı1er, bir 
rl;ı;~ il~ klSmürluk ve arka tar.atında tahminen 28 metre murabbaı 
T:~ sallily~inde ve etrafı duvarla muha~ bahçeyi ve elektrik ve 
r ıurlicm suyu tesısatını havi ve ayda doksan lira kira teminine müsait 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
1 NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

& IAN!U ! MFVDANCIK. ALAL~MCI HA~ 

mama dokuz bin 9000 lira kıymeti muhammeneslnde bir hane şü
onu~un izalesi zımnında açık arttırmaya konulmu:ıtur. 
ii n 
ilıca1' Bu gayri me~liln taksimat •ıe tafsiHitı dosyasında mevcut 1te-

raporunda ve vaz'ıyed zabıtnamesinde muharrerdir. 

~~lbıaeelerln gayri menkulün kıymeti muharnmenesinin yüzde yedi bu
nisbetinde pey akçesini veya milli bir bankanın bu nisbette te

mektubunu vermeleri şarttır. Artttırma bedelinin kendisine 
olunan tarafından ihale g(inilnden itibaren verilecek mühlet i
mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. Ödenmediği takdirde 
feshedilerek kendisinden evvel en yilksek teklifte bulunan kim

anetmiı olduğu bedelle almıya razı olursa ona ihale edilecek ve 
tazı olmaz veya bulunamazsa hemen yedi giln müddetle arttır
c•antacaktır. Yapılacak ilAn alAkadarlara tebliğ edilmlyecek

llaza7ede 10n1.mda en çok arttırana ihale edilecek ve her iki 
blrlncl ihale edilen kimse iki ihale arasındaki farktan ve za

mewt tutulacaktır. İhale fa!'kı ve ıeçen gQnlerin yüzde beş 
S7r1Ca hllkme hacet kalrnakswn tahsil olunacaktır. İpotek sahJ

~larla diler allkadarlarm gayri menkul üzerindeki haklan
~le faiz ve masrafa ıvesalreye dair olan lddialannı evrakı 

telerlyle llAn gQnünün !erdasından itibaren on beş gün içinde 
memuru olan mahkeme başkAtibine bildirmeleri lAzundır. Aka1 

baklan tapu .sicilleriyle sabit olmadıkça satq belelinin pay-
lı:Yiılllllll•mn hariç bıırakılacaklardır. Müzayedeye i:ıtirak edenlerin bü-

18Biti kabul ebnlı ve evvelden öğrenmiş ve bilerek gayri men
pi talip bulunmuı oldukları addedilerek sonradan ltlrazlan mesmu 
·E-~ndan, satış gQnünden evvel gayri menkulU gezip görmele

b'"7ft ~-malQmat almak lstiyenlerin 941/22 No. ile mahkeme baş-
'ıte her gün sabahlan milracaat etmeleri il4n olunur, (7567) 

uılat 

1IO - 300 ton yerli llntel'8 pamuilu alınacak 
edilen bedeli (93000) lira olan 150 - 300 ton ;yerli llntera 

Aakerl Fabrikalar Umum Mildilrlüğü merkez satın alma ko
~~ımc 1/11/941 Cumartesi eano saat 11 de pazarlıkla ihale edlle-
~e (4) lira (85) kuruştur, 
--.ı (11800) ltndr. 

lllıN//ı/lıl 

•lı1tt revtrt cfeıtolarmdakl 6000 metN ICOp Pnlh ve k8kıtat' 
9&"' tomrutu kereste imal ettirilecek 

metre kOpQne (22) lira bedel tahmin edilen )'Ukanda 7&
llnırnlı:larm kereste haline ııratı 1şl Askeri Fabrikalar Umum Mil-

merkez satm alma komisyonunca 7/11/941 Cuma günQ saat 15 
zarfla ihale edilecektir. 

e (5) lira (50) kuruştur. Muvakkat teminat (8750) Uradır. 
mektuplarını mezkt1r günde saat (14) de kadar komisyona 

(9348) 

Cumhuriyet Bayramı 

F'evkallde Çeklllt Pllnı 

1kramlye 1kramlye lkramly 
adedi mlkbıra Tutarı 

Lira Lira 

1 50,000 50,000 
1 20,000 20,000 
2 10,000 20,000 
6 5,000 I0,000 

20 2,000 to,000 
40 1,000 to,000 
80 500 40,000 

400 100 40,000 
4,000 10 40,000 

80,000 ~ 
2 160,000 

84,550 y • k Q it 

Tam Bilet Yarım Bilet 
2 Lira 1 Lira 

mevcut vasıf ve nilmuneai 11bi 10 ton kuru fasulye 27 
ı Pazartesi ıünil saat 14,15 de pazarlıkla alınacaktır. 

belli ıün ve ... ıı. Xasmıpapda bulunan komiqonda 
.. damDala~ (Nü) 

icabında Günde 3 Kaşe AbnabiUr. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. . BÜTÜN BANKA MUAMELELERi 
~As:tA ll"AA I 

Satıhk Mamul Çam Çar Köşesi 
'Devlet Orman İşletnı~i Bolu - St'bcn Revir Aınhliğinden 

... 
MERKEZi • K0RASAO 

~llLERI • AMSTERDAM - ROTIERDAM - BUENOS AIA 

istif No. Adet M3 D3 C 1 N S f 
Beher M3 b'"llnl:ı 

rrôl!'ıam111en b'dcll 
Lira Kuruş 

% i,5 -"""Vakkat l. 
Lira Kuruı 

~ GaAACA& • MARACAIBO - .. AIFA - WILLEMSTAO - ORA~JE.SJ'AD 
8l0 DE .IANElRO • SA.NTOS - SAO PAUL~ 

-·---- ----- ........_ 
1 856 215 712 r am çar k5;ıe :6 50 -t21J 73 
2 848 212 309 .. " .. .. 4:?1 96 
3 686 212 102 .. .. " .. .. 421 55 
4 1073 311 935 • • .. .. .. 619 97 

3081 952 058 . 1892 21 VekOn 
1 - Re\irimizin Karacasu deposunda yukarıda her birinin hlzasmda miktar, cins, adet, muhammen be

del ve muvakkat teminatı yazılı çam çar köşeleri açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Satış 3.11.941 tarihine müsadlf Pazarteı;! günil saat 15 de başlar ve her istifin satışını müteakıp di

ğer istiflerin numara sırasiyle satış""" geçilir. 
3 - Car köşelere alt satı:ı şartnamesi Ankara Orman Umum MildOrlüğQ ile Bolu, İstanbul, Ankara. iz. 

mir orman çervfrge müdürlilkleri ve Adapazarı orman bölge çiftliğinde görülebilir. 
4 - İsteklilerin 3.11.941 Pazartesi gilnü saat 15 de Boludaki Revir tımlrUğine müracaatlan. (9308) 

ZAYİ ÇANTA 
Bulana Mükafat 

24/10/941 saat 7,10 postasını yapan 
Şirketi Hayriyenln 87 No. lu vapu
runda bir çanta derununda Ağustos, 
Eylul, Teşrinievvel 941 aylarına alt 
3 adet yevmiye defterlerini havi bir 
çanta derununda bir takun evrak ve 
senetler unutulmuştur. Bulan, aşağı
daki adrese ıetirdltf takdirde fazla
slyle memnun edilecektir. 

Yenlklyde TatoeaOında 10 ıtu· 

Maralı 1tanede Nuri BaloaoOlu 1 

~ Dr, lhean Sa.mi _, 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi Vapurlanna Mahsus Kış Tarifesi 

1 Sonte:ırin 1941 Cumartesi sabahından itibaren tatbik olunacak
tır. Tarifeler ıiıelerde satılmaktadr, 

~-----------------------' 6JIJ--• Orta Okul Yardımcı Kitaptan 

ALMANCA DERS KiTABi 
Yalnız btqına çalıfma ıauUerl ııe tentrlnlerl 
Yasan : T AHSIN ABDI GÖKflNGÖL 

Öksürük Şurubu J S•tıı Yeri : INKILAP Klt•bevl, (Her lnemın fiyata (50) Kuruttu•. 
öksürük ve nefeı darlığı, bol- İs d • 
maca ve kızamık öksUrilkleri ~--- tanbul Ankara Cad esi No. 155 ........ 111' 

için pek tesirli llAçtır. 

- Herkee kullanabilir. - ~------- İ Ç K İ S 1 Z S A Z 

1 llorsa Kraethanesi lstanbul Levazım J\mirliği 

Satınalma Komic,yonu llônları BAHÇEKAPI 
Her Pazar saat 14 den 18 e kadar kıymetli san•atktr Bay ft Ba

yanlardan müteşekkil (Saz Heyetini) dinlemek flrsatmı kaçırma71-tamir ettirilecektir. Kapalı zarfla ek
siltmesi 27/10/941 Pazartesi gQn(l 
uıt ıs _.. Tophanede Lv. AmlrJlli 
satm alına komisyonunda ;yapılacak
tır. Keşif bedeli 13,410 Ura 79 !w
ruı, ilk teminatı 1005 Ura 82 kur.ıı
tur. Şartname n keıft komisyo!lda 
görülilr. İsteklllerfn kanuni vesaikle
riyle teklif mektuplarmı ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver-

' nız. Kıraathanemiz içkisiz ve nezih ailelerin salonudıı" .,, . .2= 

meleri (300 - 9122) . -
Beher kDOl!IUna 48 kurut tahmin e

dilen 15 ton pirin~ alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmeli 27.10,941 Pazartesi 
günQ saat 14 te Tophanede Levazım 
Amirliği Satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Katı teminatı 1080 ll
radır. Nilmunesi komisyonda görQ-
lilr. (9315) 

BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 

2 
3 
4 
5 
6 • 7 
E • jj 9 

IOLDAK SAOA: 1 - Dlnıe- - Bir 
Yunan llmam ı - Tersi: Farıdır - Tenlı 

Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünden 
Akyazı askerl kereste fabrikasından Ada~zn ~una nakledi

lecek dört bin metre kUp her cins kereste ve kütük açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 3/2 cl teşrin 941 Pazartesi gilnü şaat on •• dörtte Adapaza
rında park karşısında fabrlkanm yollama dairesinde yapılacaktır. 

Nakledilecek kerestelerin beher metre kOpünOn muhammen bedeli 
iki yüz doksan bir kuruş yirmi beş santimdir. Muvakkat teminatı sekiz 
yüz otuz yedi lira yetmiş beş santimdir, 

İstekliler Ticaret Odasmm veslkalariyle muayyen gilnde •at on 
dörde kadar komisyona ve şartnamesini görmek isUyenlerln fabrika 
müdürlüğüne müracaatları. (9211) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo AmirRğinden 

ilan Tashihi 
Tan. Haber gazetelerinin 10 - 14 T, evvel 941 ve Ulus, Anadolu ıa- 1 

zeteierinln 14 T. evvel 941 tarihlerinde flAn olunan 10,000 metre kqhk er 
elb'"'elik kum1111nm ihale tarihi 27.10.941 Pazartesi gQnü saat 11 de yazı-

1 

lacağı yerde sehven 23.10.941 Çarşamba olarak yazıldılt görülmilştilr. 
tashih olunur. (9311) 

Devlet Demiryolları ve Liman!arı isletme idaresi ıiar:l2rı 
Muhammen bedeli (3766) lira (80) kuruş olan muhtelif ıekil ve 

eb'atta 3508 adet kuru pil (12.11.1911) Çarşamba günü saat (14) on 
dörtte Haydarpaşada Ga rbinuı dahilindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme usuliyle satm alınacakbr. 

Bu işe girmek lstiyenlerln (282) Ura (51) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiti veaaikle blrlilde eksiltme günil saaUne 
kadar komisyona müracaatları IAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(9359) 

Celı:lpne ı - Bir sili - Bir ajaııe 4 - Ha• ·························--·~ flfmetr•P - 5 - Birçolı: tren ar.balan 1 - .. 
Aslı:er Galsın 7 - ltllpelı: - Bir TOrlı: fllo
aofu 1 - Terli: Denb nalı:fl ••snau - Kat 
malı:tan faU t - Yunanlatandadır - Telı:rar. 

YUKAJUDAN AIAOI : J - Taral: Ne 
lı:adara? - Bir lı:auı.. ı - T.,nı: Bir mu· 
harririmbin eoFadı - Tapmalı:taD emri J -
Tersi: Bir lalı:ambll O)l'unu - Bir nota 4 -
Bir So•,.et lı:onıiHrl 5 - Tanmı1a ,.arar 6-
Bir ajana - Yaramaktan hil 7 - Teralı 
Bir isllm lllml - Şahat 1 - Teniı HQrrl • 
Feti olınıyan - Abanmalıtan emir !I - Bapft 
arlıasındadır - BltYtlı anae. 
EVVELKi BULMACA - BOLDAK SAOA: 

Yalı:& - Kara - Alim - Aru - Xua -
Kara - Aaa - ._lı: - sa .. alı - (tem) 
Karabet - Aaaffıl - r. - (teni) Serap -
(Tersi) l1ıi - 1- - lehlr 

1 
YUUalDAtr AIAGt: Ya'ka - Tapo -

Alaa - ..._ - Sara - (tenl) Anp -
Ama - ıcaı... - Parla - Kal:Haa -ı 

1 
(teni) JCamara - Pan .. - (tusl) 11d -
Aaalı - ~. 

, l 

1 

TAN Gazetesi 

ııa!I Fiyatları 
... 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kumlut Tar.hi: 1888 - Serma)'eth 100.000.000 Türk Llqaı. Şube •c 

Ajana adedı. 21'15 
Zfnıl ... -e Ticari her nHi banb muamele1erl. 
Pı-n birikUren1~ 28.800 lira ikramiye verlyo: 

Z"ı.raat Bnlıa,.- .kaaıbanb " lbbarm tuamaf ~ • 
BQflılt maldu olarai 7$0 as .so liram bahmanJara Hilede 4 wa celdlecek kar'• o .... Plıld p11. 

na sısre lkramt:re clatrulacaktırı 

40 • 100 • 4.000 • 

ıoo det 
120 • 
160 • 

50 lbaJık S.000 Un 
40 • 4,IOO • 
IO • S.- • 

DiKKAT; Jıeuplanndekl ııaralar bir eeae lclnde 50 lbadaa ... ,. 

,, , 
TURI< TICAR~T E?ANl(ASf A.~ 
JlUPONLU VADflf M~VDUAl 

PARAN 1 BURADA 1İtEl 
( -_ .... ~ . - ~ 

TÜRKiYE iŞ 
Küçük TaSarruf Hesaplan 1941 İkramiye Plim 

Kaideleri 4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Atuatos, 3 İkinciteJrba 
tarihlerinde yapılır. 

1941 lkran'aiyelerl 

1 adet 2000 liralık - 2000,- Lira 
3 ....... 1000 • - 3000,- • 
2 • 750 • - 1500,- • 
• • 500 • - 2000.- • 

8 adet 
u • 
80 • 

300 • 

250 llrahk - 2000.- Ura 
100 • - 3500,- • 
IO • - 4000,- • 
20 • - 6000.- • 

1
1 

• • • l
60
SO clllmi7ealer• ila'ami1• çıktılı takcltrde .. 20 fuluiJle ..O-=**• I 

Kurialar senede 4 defa 11 Ey 161, 11 Birlnciklnun. 1ı Mut ' 
• • • I 11 ... ~ı .... " tu· • ,rin"'~ ,.,. .. ;1ttektfr. ı ~a!lıp ve .Neşrıyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecılik. ve .Ne§l'ıyat ... ________ ,._ _________________ ~ T. L. Ş. TAN Matbaam 


