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GUNLUK SiYASi HALK GAZETESi ' Fiyatı 6 llradır. TAN müeıenılnde ve kitapçılarda bulunur. 

Harbin 
Üçüncü Kışına 
Giriyoruz 

Şark cephesindeki harp kış esnasın
da tamamen durgun bir hale ~el
mese bile şiddetini kaybedecek ve 
iki tarafa da ilkbahar için hazır
lanmak imkanını verecektir. Maa
mafih şimdiye kadar Alman baş
kumandanlı~ şark cephesi.1deki 
askerlerine dokunmamıştır. Bila
kis buraya mütemadiyen taze kuv
vetler göndermektedir. İkinci bir 
cephede harbetmek de Alman baş
kumandanlığının şimdiye kadar ta
kip ettiği prensibe muhalif görün
mektedir. 

JJJ. Zekeriya SERT.EL 

Harp başlıyalıberi Alman 
orduları daima ilkba -

!ıar ve yaz müddetince harbct
,nişlcr, kışın sıcak yerlerde dıu
lenmeyi ve hazırlanmayı tercıh 
l!tmişlerdir . 

İlk harp senesi Polonya yirmi 
günde i§gal edilmiş, yağmur ve 
kar Polonya ovalannı geçilmez 
bir çamur deryası haline getir -
meden harp bitmişti. Sonra bü
tün kış Alman ordusu garp cep
hesinde başlıyacağı büyük taar
ruz için hazırlandı. llkbaharla 
başlıyan harp yaz içinde bitti ve 
l940 kışıı:ıı da Almanlar, yalnız 
ııavadan Ingiltereye hücum ile ik 
:ifa ederek, kara ordularını Avru
?ada dinlendi;diler. 

Bu sene ilkbaharda başlıyan ve 
biten Balkan harbinden sonra 
vaz esnasında Sovyet harbi de 
~itmiş olacaktı. Almanlar eylti.l 
:>aşlangıcına kadar Sovyet seferi
ni kat'i neticeye erdireceklerini 
a.muyorlardı. Fakat geniş Sovyct 
topraklarında yıldırım harbi ya -
?Ilamadı. Alınan orduları Sovyet 
içlerine doğru hayli uzandılar, 
fakat hiçbir yerde kat'i neticeyi 
elde edemediler ve Sovyet ordu
•unu imhaya muvaffak olamadı -
!ar. 
Şimdi Berlinde inti_şar eden 

t>irçok gazeteler, Altnan genel -
kurmay azasından albay Schef -
fin'in önümüzdeki kış harbi hak
kında dikkate şayan tetkiklerini 
neşretmetcdirler. Alman askeri 
mütehassısı diyor ki: 
"Kış bir gün Almanların şark 

ı:ephesinde yapmakta oldukları 
barekatı muhakkak bir surette 
durduracaktır. Fakat bu hal hiç
bir suretle Alman ordusuna za -
rar vermiyecektir, geçen harp es
nasında Alman ordusu Rusyada 
birkaç kış geçirmişti. İki cephe 
üzerinde harbetmiyen ordusunun 
iaşesini temin hususunda elde e
dilen terakkiler ve yenilikler sa
yesinde Alman ordusu kış mevsi
mine Rus ordusundan daha iyi 
dayanacaktır.,, 

Yalruz Almanların en ıziyade or 
duyu kışın soğuğuna karşı barın
dırmak hususunda güçlük çeke -
cekleri tahmin edilebilir. Şimal 
soğuğunda ordunun açıkta kışı gc 
çirmesi mümkün değildir. Ordu 
barınacak bina ve hiç olmazsa sı
cak bir çadır arıyacaktır. Halbuki 
Kızılordu ricat ederken bütün şe
hirleri yakmış ve düşmana barı -
nacak pek az bina bırakmıştır. 
Binaenaleyh Almanlar kış karar
gahlarını yeniden inşa etmek, bu
ralarda teshin vasıtalarını bizzat 
tedarik etmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. Fakat bugünkü ha
reket harbinde sabit kararg.fıhlar 
kurmak da pek mümkün görün -
rnemektedir. 

,· 

İngiliz filosuna mensup harp gemileri Akdenizdc seyir halinde 

Pantellaria Ortaşarkta 
Deniz Üssü 1 Çok Geniş 
Bombalandı Hazırlıklar 

-o-

T rabf usgarp, Ağır Bir 
Hava Taarruzuna 
Maruz Bıraklldı 

Londra, 2 (A.A.) - Reutcr A
jansırun batı Akdenizinde bulu -
nan husus.i muhabıri bildiriyor: 

"Hafif Ingiliz deniz kuvvetle
ri pazar sabafıı İtalyanın Pantel
laria deniz üssüne hücum ederek 
beş dakika içinde hedef üzerine 
12? obüs atmışlardrı. 

Italyanlar tamamiyle şaşkın 
bir hale geldiklerinden borda a
teşlerine ancak bombardıman bit 
tikten sonra mukabele etmişler
dir. Atılan obüslerin hiçbiri ge -
milerimizin bir mil ~akinine dahi 
düşmemiştir. Limanda gemi mev 
cut olup olmadığını göremedik. 
Ancak ateşi kestiğimiz zaman bir 
çok noktalardan duman sütunla
rı yükseliyordu.,, 
Trablusgarbe çok ağır bir 

hava akuıı 
Kahire, 2 (A.A.) - "Tebliğ .. 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
ağır bombardıman tayyareleri 
29/30 eylCı.l gecesi Trablusgarp 
üzerine bir akın yapmışlardır. Bu 
akın bugüne kadar yapılanların 
en tesirlilerinden biri olmuştur. 

(Sonu; Sa: 2: SU: 7) 

Mihvere Karşı Yeni 
Cephenin Teşkilatı 

Tamamlamyor 
Londra, 2 (A.A.) - General 

Wavell ile Rus generali ve komi
serleri Bağdat ve Tahran görüş
melerinde, Suriyeden Kafkaslara 
doğru mihvere karşı kurulan cep 
henin kuvvetlendirilmesi iç~ 
müttefikler tarafından hazırlanan 
planlarnı birçok teferrüatını tes
bit etmişlerdir. 

General W avell, Hindistanın 
iaşe üssü olmak bakımından e
hemmiyetini bir kat daha arttı
racak olan bu cephenin teşkila -
tını tamtmlıyacaktır. Daima bü
yümekte olan Hint ordusu bir 
milyon kişid~n mürekkep modern 
harbin icabcttirdiği her türlü 
teçhizata malik bulunmaktadır. 

""" Amsterdam, 2 (A.A.) - Lon -
dra radyosup.un bildirdiğine göre 
Uzak Şark Ingiliz kuvvetleri baş 
kumandam Auchinleck Orta Şark 
taki İngiliz kuvvetlerini tensik 
etmektedir. Suriyenin; Filistini:iı, 
Mısırın ve garp çölünün kendi -
lerine mahsus birer ordulan ola
caktır. 

OKUL KITAPLARI 
. Almanların maruz kalacağı G •• ı ••kt 1 d k 
ikinci müşkül, münakalatm inti- 'uç u e e arı 
~amla teminidir. Kar yolları ka-
Pıyacak, şimendiferler muntazam 

işliyemiyecek, Tayyareler yazın Edı.len Kı•t ap la r 
olduğu gibi sefer yapamıyacak -
lardır. 

Bu sebeple kış esnasında şark R •t •d • ? 
cephesinde harp tamamen dur - angı er l ır 
gun bir hale gelmese bile şidde - • 
~ıni kaybedecek ve iki tarafa da 
ı:kbahar için hazırlanmak imka- Okul kitaplarından bazıları 
:nını verecektir, nın vaktinde yetiştirilmediği 

Onun için İngiliz Başvekilinin hakkındaki neşriyat üzerine, Ma
endişcsi varittir: Mister Chur - arif Vekili evvelki gün beyanat
chill Alrnanyanın kış esnasında ta bulunmuş, ikisi müstesna ol
Şarkta mudafaada kalarak ordu - mak üzere tab'ı henüz bitmemiş 
larmdan bir kısmını ya Afrikaya kitap kalmadığını söylemişti. 
Veya garbe göndermesi ihtima - Bu mesele hakkında bize veri
lınden bahsetmektedir. Filhakı - len malumata göre, filhakika o
ka Mısır - Trablus hududunda kul kitaplarından bir çoğu bu yıl 
harp mevsimi yaklaşmaktadır. vaktinde yetiştirilmiş olmakla 
Alman ve İtalyanların burada beraber diğer bazıları henüz ko-
17-18 fırka askerleri vardır. Fa- !ayca tedarik edilemem.ektedir. 
kat İngilizler bu cephede daha Basılması tamamlanmamış kitap 
kuvvetlidirler. Alman!~,~ mev mevcut olmadığına nazaran, bu 
sıminden istifade e~erek ~~li ~~l t7vzi işinin tanzim edi~ed~: 
/\frikaya daha fazli as~r ~-: g~ manası:.ıa alnım~tadır sun~~ 
denneyi ve Mısın. işgal .. ~tni~t hır kaç gundenberı oldugu gıbı 
cili§ünt'.lbilirler. "' " dün de hususi kitapçılarda aradık 
· ~Sonu; s~: 2; so: s) ~ larııu bulamıyanlar, Maarif Ve-

' "1~. • • 1 
~ . 
~ , 

• 

killiği yayın evine müracaat et
mişler ve bazı kitapların orada 
da kalmadığı, bir kısmının da 
henüz satışa çıkmadığı cevabını 
almışlardır. 

Maarif Vekaleti, okul kitapları
nın tevzii meselesi ile etraflı şe
kilde meşgul olduğu gibi bu mak
satla kurulan teşkilatın iyi işle
mesi için de şüphesiz, lüzumlu 
bütün tedbirleri almaktadır .• An
cak, aksayan noktaların tesbitine 
medar olabilir ümidiyle tedari
kinde güçlük çekilen kitapların 
hangileri olduğu hakkında alaka
darlar ıtenvir etmekte fayda gör 
mekteyiz. 

Bu kitaplar şunlardır: 
Lise birinci sınıfın biyoloji, orta o

(Sonu; Sa: 2; &U: 4) 

Uç Devlet 
Konferansının 

Kararları 
D 

Sovyetlerin istediği 
Malzeme Tamam en 
Temin Edilebif eceit 

Molotof Bir Nutuk 
Söyliyerek Dedi ki : --
"Hitlercilerin Elde! 
Etti ki eri M u va k kat 
Zafere Rağmen Nihai 
Zaferi Kazanacağız11 

Moskova, 2 (A.A.) - Aroeri - ı 
kan - İngiliz - Sovyet üçler kon
feransı netıcelenmiştir. 

Beaverbrookla Harriman tara
fından neşredilen müşterek bir 
beyannamede, Sovyet Rusyanın, 
istediklerini hemen tamamen a -
lacağı söylenmektedir. 

Stalin, Birleşik Amerika ile 
Büyük Britanyaya, verdikleri 
mebzul malzemeden dolayı Sov
yet hükiımetinin teşekkürlerini 
iblağ etmek üzere Beaverbrookla 
Harriman'a salahiyet vermiştir. 

Müşterek beyanname 
Moskova, 2 (A.A.) - Moskova 

konferansının nihayete ermesi ü
zerine Lort Beaverbrook ve Har
riman tarafından müşterek bir 
beyanname neşretmiştir. Bu be -
yannamede şöyle denilmektedir: 

"Konferans, Sovyet hüküme -
tinin elinde mevcut bütün kay
naklarını ve ayni zamanda Birle
şik devletlerin ve İngilterenin is 
tihsal kabiliyetini tetkik etmiş -
tir. Sovyet askeri ve sivil makam 
larının istedikleri hemen bütün 
malteml'!nin Sovyet hüküıneti em 
rine verilmesi şimdi ~ararlaştı -
rılmış bulunmaktadır. 

Sovyet Hariciye Komiseri 
Molotof 

fSonu: Sa: 2: SD: 5) 

Yunanistanda 
Günde A~am Başına 

Ancak 40 Gram 
Ekmek Verilebilecek 

Zürih, 2 (A.A.) - "Reuter,. 
Yunanistanda halka verilen ek -
mek miktarının bir kere daha 
tahdit edileceği Atinada resmen 
ilan olunmuştur. Bu miktar gün 
de adam başına kırk gram ola -
caktır. Atina resmi makamatı 
neşrettikleri bir beyannamede bu 
yeni tahdidi de sükunetle kabul 
etmesini halktan istemektedirler. 

Fransada Bahte iaşe 
vesikaları çoğaldı 

Vichy, 2 (A.A.) - Faris gaze -
telerinin yazdığına göre, üç mil
yon kadar sahte iaşe vesikası te
davülde bulunmaktadır. Şimdi 
kullarulmakta olan vesika model
lerinin taklit edilmeleri çok ko
laydır. Birçok gizli matbaacılar, 
bu vesikaların mükemmel şekil -
de taklidini basmışlardır. Buna 
mani olmak üzere hükumet mev 
cut modellerin deği_ştirilrnesine 
karar vermiştir. 

* Faris, 2 (A.A.) - Yemsizlik -
ten bir milyon 350 bin koyun ve 
iki milyon 670 bin domuz ölmüş
tür. 

r·---··· ... _______ .... ··-········----- "' 

Iskenderun Ve Mersin 
. . 

Limanlarında : 

1 Yeni 1 es is at Y apılıgor 
Bu İşe 1 Milyon Lira Harcanacak 
Ankara, 2 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Tür

kiye ile İngiltere arasında ticari münasebetler 
bilhassa son zamanlarda büyük bir inkişaf 
göstermektedir. İki memleket arasındaki mev
cut ticaret mukavelesi hükümlerine göre Türki
ye lngilterede h11yati ehemmiyeti haiz mamul 
madde, makine ve demiı-yolu malzemesi almak· 
ta, buna mukabil Jngiltc·reye gıda maddesi ve 
bazı toprak mahsulleri yermektedir. 

Türkiyeye gelmek üzere yolda bulunmaktadır. 

Diğer taraftan İskenderun ve Mersin liman 
te;ı;isatının tevsi ve tekamülü için yapılan mü -
zakerelere ve bu hususta mahallerinde yapılan 
tetkiklel'e de devam olunmaktadır. 

Bu tetkiklerin yakın bir zamanda sona erece
ği tahmin edilmektedir. Söylenildiğine göre bu 
tesisata bir milyon Türk lirası sarfolunacaktır. 

Bu hususta verilen miiteınmim mahimata gö· 
re, İngiltereye sipariş edilmiş olan e~yanın mü
him bir kısmı Mısıra gelmiştir. Bir kısmı da 

Bu tesisatın inşasına İngiltereden gelmesıne in- ::. 
tizar edilen malzemenin vusuliinden sonra baş-
lanacaktır. İ 

, ___________________ ....._ ............... ..__. . .... . 

Şark cephesinden resimler: Alman askerleri, en seri vasıta sayılan hususi kayıklarla ne·hri geçi7orla:ı 

ALMAN _TEBliGi 
r······--····---·--------· ..... , 

Moskovave 
Leningrada 

1 
Hava Akını i 

Bir Londra 
Haberine 

16ore 

Harekat. Plan 
Mucibince 

Devam Ediyor 
-

Fin Kıtaları Onega 
Gölünün Doğusundaki 

Petroskoi'yi Aldı 
Berlin, 2 (A.A.) - Alman or -

duları başkumandanlığmın tebli
ği: 
Doğu cephesinde harekat plan 

mucibince devam etmektedir. İ
talyan kıtaları 28 ile 30 eylül 
arasında Dnieperin doğusunda 
Sovyet kıtalarını çevirdikleri ve 
imha ettikleri zaman 8 bin esir 
almışlardır. Düşman kanlı kayıp 
lar vermiştir . 

Bul9aristanda 
İsyan Çıkmış! 
Asileri Tenkil İçin 

İtalvan Kıtaatı 
Harekete Geçirildi 

Londra 2 (A.A.) - Londra
da Sovyet harbine dair neş
redilen haberlerden öğrenil -
diğine göre, Bulgaristanı Sov 
yetlere karşı harbe sürükle -
mek isteyen Almanların bu 
teşebbüsü Bulgaristanın bazı 
mıntakalarmda ispanlar çık· 

• masma sebep olmuştur. Ay -
ni haberlere göre, isyanı bas· 
tınnak üzere bu mıntakalara 
süratle İtalyan fırkaları gön
derilmiştir. Ordunun bazı 
cüzütamlarında da isyanlar • 
olmuş, firar hadiseleri kayde
dilmiştir. 

SOVYET TEBLiGi 

Almanların 

Leningrat+a . . . .. 

Zayiatı· 

Ölü, Y arah ve 
Esir Olarak 

100000 i Buldu 

Bütün Gün Cephe 
Boyunca Şiddetli 

Muharebeler Oldu 
Moskova, 2 (A.A.) - Sovye. 

ıstihbarat bürosunun dün gece 
neşredilen tebliği: 

1 teşrinievveldc, bütün gün, 
bütün cephe boyunca şiddetli 
muharebeler devam etmiştir. Pa 
zartessi günü 25 Alman tayyare-
s: aüşürülmüştür. 

Kutzevalof kumandasındaki 

Kareli cephesinde, Finler cü -
retli bir ilerleme yaparak Onega 
gölünün doğu sahilinde bulunan 
Petroskoi "Petrozawodsk,.u zap
tetmişlerdir. Petrozawodsk doğu 
Karelisinin merkezidir . 

Bulgaristandaki bütün hu· 
bubat Almanyaya sevkedil • 
mektedir. Bulgaristanda bü
yük bir et, yağlı maddeler 1 

şeker, sabun, peynir kıtlığı 
vardır. Hayat pahalılığı yüz-

Sovyet tayyare teşekkülü, eylıil 
ayı içinde, piyade, mühimmat ve 
erzak taşıyan 864 kamyon, 78 
tank, 80 zırhlı otomobil, 61 ben
zin otomobili tahrip etmiş, 15 mü 
himrnat deposunu berhava eyle -

• miş ve 38 Alman tayyaresi düşü
şürm~tür. 

Alman savaş tayyareleri dün 
gece yeniden Moskova ve Lenin
grat askeri tesisatına hücum et -
mişlerdir. 

Cenuptaki hm·ekat 
Berlin, 2 (A.A.) - D. N. B. as

keri bir membadan aldığı şu ma
lumatı veriyor: 
Şark cephesil'lin cenup mmta

kasında bir fırka, diğer teşekkül
lerin önüne geçmek suretiyle ey
lul ayının ikinci yarısında Sov -
yet mevzilerini aşmıştır. 20 eylul 
tarihinde bu fırka, mühim bir 
mahal işgal etmış ve diğer Alman 
teşekkülleri gelinciye kadar bir 
köprübaşı vücuda getirmiştir. 
Sovyctler, Alman köpriibaşını e-

t~onu; Sa: 2; Stı: 4) 

! de kırk nisbetinde artmıştır. 

1
: Almanlar, Bulgar endiistri

sini de kontrol etmektedirler. 
Memlekette temerküz kamp-

l
i ları kurulmuştur. Siyasi ci
• nayetleT olmaktadır. 
!--·········---·-···•••••••:tı•• .... •••········ 
M. Taylor Nihayet 
Amerikaya Dönüyor 

Lizbon, 2 (A.A.) - Halen Lizt.onda 
bulunan Amerika Birleşik Devletleri
nin Vatikan hususi mümessili Myron 
Taylor dün öğleden sonra Amerika el
çisiyle birlikte hükiimet konağına ıi
öerek hususi defteri imzalamıştır. 
Myron Taylor, Clipper tayyaresinin 
hareketi tehir edildiğinden dolayı A 
merikaya ancak yarın hareket edebile
cektir. 

Lening1·at muharebesimle 
Almanlarm zayiatl 

Londra, 2 (A.A.) - Pravda ga
zetesinin çarşamba günkü nüsha 
sında albay İlyinin verdiği rakım 
lar, Moskovayı teslim olmıya 
mecbur etmek için Alman hava 
kuvvetlerince sarfedilen gayret
lerin ne kadar tesirsiz kald1ğnu 
ve kendilerine ne kadar pahalı
ya malolduğum.ı göstermektedir. 

Moskova, üzerine iki ay içinde 
yapılan 30 akında düşman 2500 
kadar uçuş yapmış ve muhtemel 
olarak 2000 ton bomba taşımış -
tır. Ancak 100 kadar tayyare 
Moskovaya kadar gelebilmiye mu 

(lonu; Sa: e; Siı: 6l 
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Musiki 
Sanatkarlarının 
İmtihanı 

Parakendeciler 
Odun SatmıgOİ-lar 

Köprüler İçin 
Almanya dan 
Malzeme Geldi 

'ı·ı;m 
• refrika No. 77 

'sdza e Ayan Toplanıyor ve imparato ru Es ki Sanatkarrarın Tamirata Birkaç Güne 
Kendi Huzuruna Davet Ediyor İstisnararı Muhtemel Mal Satmıyanlarla y anl.ş Raf?or Vermiş Kadar Başlanacak 

Du iınilyor ki o, tam 9 yılda fc:thet-ı iııdirmcye mecbur kalacağız... [ Musiki scın. tkftrlarmm imtihanına Olanlar Adliyeye Verilecek Trakyada bazı köprillerin tamire 
L g ~mpar;t~rluğu 9 gun içınde ~y- Bu ce}s~ l~de~amB ed.erkcn, Kİmpıra~ol r bugun de devam edilecektir. Bu ara- Fiyat MOrakabe Komisyonu dOn ll- mümessillerinin müddeiumumiliğe muhtaç bulunması yUzünden Edirne 
d t'ı:1ış~· .a at ona sorarsanız, en- ~:~~~t sı~r ~ ırd. b~nJamc.!1 b.onstıı: a da bugilnkil imtihana, tanınmış ses 1 zun süren bir toplantı yapmıştır Ko- \'erilmesi ViUiyetçe de muvafık gö- ı ve Avrupa ile tren milnnkalfıh yapı-

cn ne. .r c, a çc c ır aşagı ır l u arı sanatkarlarunızdlin Safiyenln gelip 1 od cl . h kk • d ki rillmüştür. Komisyon namına tetkt - lamnmoktny. dı.. . 
•Yok a canım, d"yor, daha her şey gıd:p gclmekted·r. Sınirlidır, fakat gelmı"yccnğl mnrak edılmhkledı"r Fa- m syonun un mes csı a ın a B kö rol yeniden in-

ld 't · d ··ıd· d - ld A ı· 1i k ' " ,- · son kararma perakende satış yapan kata memur edilen Belediye müra- u . P e;ı~ . e ep gı mış egı ır... yorgun cgı ır. teş 1• ateş onu- kat. kıymetli sannhk"runızm bazıla- i Sil d b b" şa ve tamırlerl ıçın malzeme tedarık 
ı usycn a canım dıyor daha her ~uyor ve şu scizlcrı söylüyor· . .. il • • • oduncuların satış yapmamak suret v- kıplormdan reyyonm a aşka ır . . 
• . •.. . • . . : rma garıp gorünen bu ımtıhana gir- 1 k bel tfkl i 1 1 şt vazifeye nakli kararlaştırılmıştır ımkilnlarını araştırmak üzere Almnn-

cy elden gıtmış de~ıldır... • "- Sıı_ndı artık mesele benıı_n .mesc- memek kararından dönmesi için ciddi Oe d mu ~ eto ~ ı 4e;5 kan aşı mlı ır. . . yaya giden heyetimiz dfinmüştür. Ha-
Lusyen ona mcchslerı dagıtrnasını lem değıl Fr:ıns:ının meselesıdır ls- . . .. .. . uncu ar, P an · uruşa a ınan Di_ğcr. taraftan, yem odun nar_!'mm ber ııldığıını~~ go··re heyet bu lnc,.at • . . . • • . • hu;;bır sebep gogrulememektedır Sn- od 1 k d 510 k ı- ..... ,,.. r r tc ~dJrcı orfıyc ılli.n . ctm~ııını, t:yorlar kı, ben tahtı bırakıp çe~lcyım. fiyeyi çalgıcı sıfatiyle imtihana Çağır- t 

1 
un arm ğpcra ·tnı e ü k~;.şa ~ - tesbıtınde.n son.rn topuı_ncılar gnea- için lüzumlu biıtlin demir malzemeyi 

rC kukmetı ele almasını t_:ıvksıyc edıyor. t>b.caba boy!e b r "sti~..ının. tevlıt. ede- makta ısrar ettiği t.:ıkdirdc.. sanatkfın- ı:ıisyam~~aca ı~ı ~l~~ıo..~ ~~d ~~tıştZ~ d~, Kandıra, Şıle ve cıvarına haber temin etmiştir. Bu malzemenin 15 
n u ona gore vatanı urtarmanın ıleceği tçtınabı gayrı kabı! avakıbı de mızm mahkemeye baş vurması da , ma ı b.. e . . gondererek, ?d~n ~evr~dutmı dur- vagonluk ilk partisi gelmiş olup geri 

y ne çare ı budur. hesapladılar mı? hte ld' imUna edecek oduncuları müddeıu- durmalarını bıldırmışlerdır. Bu habe- kalanın da bugünlerde gelmesi bck-
Napolcon onu.. D"kkatlc dinliyor. "Ordu benim etrafımda, benim adı- m~ tmc ır. tahk'k ta _ b 1 mumlUğe vermeyi kararlaştırmıştır. rin t~iri 5 gün ı;o.nrn ~iyasada göni- lenmektedir. Tamiratın birkaç güne 

L yen bu teklifi ona v:ıktıyle bir de- mın etrafında toplanıyor. Onun başın- tih ap 
1 ~~ız 1 ~ı a . go~e, ~- mk Diger taraftan toptancı odun tAclr- lecektır. Maamafıh, şımdlye kadar kadıır başlanacak ve bu iş en kısa bir 

r daha y ıpmıştı. Napolcon o zaman elan beni "çekip almak demek orduyu . ana, . yı ın :ı pıyasa a ırço lerlnin kendi imzalariyle Komisyona şehrimize 400 bin çeki odun gelmiş müddet içinde tamamlanarak. tren
Y ptıgı g,bi kardeşine yine hak vt-ri- dağıtmak demektir. Çiınku bu ordu, k~selerın okuyucu ve çalgıcı .01a.ra~ verdikleri raporda odun fiyatlarmın bulunmaktadır. Bu odunlardan ancak lcriıı i~lcmesi temin edilecektir 
vor. Fakat harekete geçeceğe benze- onların dilinden anlamaz Eğer onlar, geçınmcsl yüzunden ka_rar ve_rılmıştı, maliyetini yüksek gösterdikleri ve 180 bin çekisi satılmıştır. Mütebaki · 
m yor. Zaten o anda gelen haberler mctafiz'k mütearıfclerıyle, hukuk be- Tanııımış s~s sanatkarları ıle .sa- yüksek narh konulması için Komis- odunlar şehrin kışlık ihtiyacını kar- BELEDtYEDE : 
bu konuşmayı yarıda kesıyor Öğre- yannamelcriylc, kursu nutuklariyle bir zend~le~d~.n bır kısmı esasen emnıyct yonu iğfal ettikleri sabit olmu~tur. şılıyncak miktardadır. Bu itibarla i-
ıyorlar ki meclis dalma in'ikat halın- orduyu bozulmaktan kurtarabilecekle- müdurlul:undcn çalışma ruh~a.tnamesi Bu şekilde hareket eden Ikl odun ve lerfde odun sıkıntısı mevzuu bahis 

Taksilere Yeniden 

Zam Yapddı 
de bulunmağa karar vermiştir. Ve rini sanıyorlarsa, akıllarına şaşarım. v~ evvelce ~e\·~ut olan ı:ıusıkı sanat- kömür şirketinin raporu imzalıyan değildir. 
kend sını feshetmeğe matuf olacak bü- Eğer ben karaya ayak basar basmaz karları ~mıyetınd.en ehliye.tna~~ &1-
• n teşcbbusleri vatana hiyanct tcliik- ordu tarfmdan reddolunsaydım, aklım mış. bulundukl.arı ıçln kendılcrının de 
k ederek mukabelede bulunacaktu. ercrdı. Fakat artık i5 işten geçmiştir. lmtıhana tfıbı tutulmalar~ı doğru ADLİYEDE: 
H tta ihtiyar Lafoyct d;yor ki: Ve nruk bir kere peşime takılmış bu- bulmom'ış ve cemiyetin imtıhan yap-

• Sulh ile bizim aramızda bir tek lunan ordunun beni tcrkedeblleceğine ma kararına itiraz etmişlerdir. Bu i- iki 
c. m vardır. O, ortadan defolup git- usla aklım ermez.. tibarla imtlhona girmekten fstink~t 
ın Biz sulhc kavuşuruz.,, "Düşmanların 25 fersah yakınımıza edenler nrnsmda, Sofiye gibi, daha 

Rüşvet Suçlusu 

Yakalandı Acaba milletin fikri de boylo midir? sokulduğu bir sırada, hükumeti devir- birçok kıymeUi sanatkarlar da var
Napoleona sorarsanız: Millet asla bu rnck, cezasız kalır bir cürüm değildir. dır. Maamafih imtihan heyeti geçen 
k "' ttc değıldir. O bu kanaati şchır- Bunu yaparlarsa, cezasını mutlaka çc- cuma günii kendilerince malüm olan 
i haklim sürmekte bulunan sukiinet- kerlcr. Eğer beni bundan on beş gün üst.:ıtları imtihan etmemiş ve onlara 
t n :stıdliil ediyor. evvel dcvlrselcrdi, bu bir ccsnret eseri onar numara vermiştir. İmtihana gel-

0 sırada, asilzade ayan toplanıyor. olurdu. Fakat şimdi, ben, düşmanın miyecek olanlar için de bu yolda ka
İmparatoru, kendi huzurlarına davet üzerine saldırdığı cismin bır cüzüyüm rar verilmesi, imtihan heyetince ileri 
ed yorlar. lmparator, bu d:ıvete ica- Beni dıişmana teslim etmek, vatanın sürülmiiş, fakat Eyyübt Ali Rıza 
bet etmiyor. Fakat niçin? Orada, onun bir cüzunü diışmana teslim etmek, be- bu karıırı imza etmiyeceğini blldir
)iJzune karşı hakarete veya tccavuzc ni zayıflatmak, vatanı zayıflatmak de- miş, imtihan Azası da ka;arlarından 
• ret edecek değiller ya? mektir. Bunun içindir ki, 15 gün evvel sarfınazar etmiştir, Blitün dedikodu

Nitekim, bilahare, oraya gitmemek- cesaret sayılan bir hareket bugün bir tara rağmen SnUüıattin Pınar şunları 
lı: hatalı davrandığını kcndısi de itiraf hıyanet olur. Hem a efendim, bu söylemektedir. 
cd yor ve diyor kil meclis hangi sıfatla benden istifa edip "- Ben. Safiye, Müzeyyen, Aleko 
"- Bu davete icabet etmeliydim. çekilmemi istiyor? O bunu yapmakla gibi memlekete şöhret salmış ve 

1 akat çok bitkindim. Üsteltk, o mec- kanuni salahiyetinin dışına çıkmıyor beğenilmiş snnatklirlann imtihan e
l si de, diğerlerini de dağıtmak bile mu? Su halde, on~ dafı.tmak da benim dilmelerinln aleyhindeyim. Bir sanı.ıt
·lımdeykcn, yapmadım: Cesarette ku- hakkım, h:ıttfi vazıfemdırl,. kilrm sahneye çıkması için en aşağı 
ur gösterdim. Çünkü nihayet ben de O anda, ''Yaşasın imparator!,, nida. 15 sene çalışması lazımdır Sazı üze-

• nsanım. Gözlerimin önüne 19 Brü- hın duyuluyor. Böyle bağıranlar, rinde 15 sene uğraşmış bir. adamın da 
n:erın hatırası geldi, ve beni fena "Scntantuvan,. foburgunun ameleleri- böyle bir imtihana tlibi tutulması 
halde yıldırdı!,. dir. Bu adamlar, müsavatın kendileri- doğru değildir 

Meclis, İmparatordan sonra nazırla- ne temin ettiği hürriyetten memnun- İmtihan heyclJnin bu noktal nazn-
n da çağırıyor. Ve İmparator nazır- durlar. Bu itibarla, hürriyetin tenki- n kabul ederek gelrniyccek olan sa
l nm da bu davete icabetten mencdi- de uğramasını:J.n ıstırap duymuyorlar. natkfırlara ehliyetname göndermesi 
yor. O ~ama!' meclis imparatoru iskat (Arkası var) de beklenmektedir. 
ılı" tehdıt ediyor lmparator, bu sefer 
iicız kalıp ram oluyor. Lüsyen ve na
zırlar onun namına mebusların huzu
runa çıkıyorlar ve bildıriyorlar ki im
r rator düşmanla sulh müzakc::-esine 

' 
rışmek uzere bir komisyon tayin et

r.11ştir. Meclis İmparatorun vekilleri
r..e şu cevabı veriyor: 

BUGÜNKÜ 
7'.SO Proı:ram 
7.33 Muzik (Pi.) 
7.45 HaMrler 
8.00 ldüzki IPI.) 
!.SO llvın • aad 

o 
l 2.30 Sa tt ayan. 
12.U Eserler 
ı :s.oo Pası! JUktları 
U.30 MCi2lk (Pi.) 

PRO<;tıAl\1 
18.40 Kuartet 
t 9.00 lktısat Kaati 
19.IS Kuartet 
19.30 HaMrler 
19.45 Eski eserler 
20.15 Radyo ırazeteı;i 
20.45 Türküler 
21.00 Zirut takvlmt 
21.10 Temsil 
2.2.00 Orkutra 

Makarna Fiyatları 

Niyazi isminde bir polis memuru 
izinli bulunduğu bir gün yanında sey 
yar satıcı Klımll ile birlikte Yüksek
kaldırımda ıtrıyatçı Ayslavus'un dük 
kanma gitmiştir. Bir fırça ve bir pa
ket jilet alarak fırça için 120, oir 
paket jilet için de 35 kuru: vermiş ve 
dükkancıdan fatura .istemişlerdir. 

Ayslavus'un fatura vermekten im
tinaı üzerine, sivil elbise J!iymiş olan 
Niyazi hüviyetini gösterml5, telil,a 
dilşen dükkAn.cı da kendilerine 50 11-
ra rüşvet vermiştir, Parayı Kdmil 
almış ve dükkAndan çıktıktan sonra, 
Niyaziye vermiş, bilfıhare de paylaş

mışlardır. Dükkfmcınm ş!kliyeti üze
rine Niyazi ve Klımll yakalanarak 
diln adliyeye teslim edilmişlerdir . 
Her iki suçlu, suçu kabul etmiyerck, 
inkllr elmi.$1erse de tevkiflerinc karar 
verilmiştir. 
ADLİYEYE ~RILEN MUHTE

KiRLER - YOksek fiyatla pazen sa
tan Mahmutpaşada manifaturacı İb
rahim. fazla fiyatla krema satan yağ
cı lstavro, narhından fazlasına ek
mek satan bakkal Arif ve Ahırka
pıda bakkal Şakir ve tezgahtarı Meh 
met ile. yüksek fiyatla kömür satan 
Halil. Mustafa, Nuri Hasan adliyeye 
verilmişlerdir. 

Diin yapılan duruşmaları sônunda, 
hepsinin de dükklınlarmın birer haf
ta kapatılmasına karar verilmiş ve 
yirmi beşer lira da para cezasına mah 
kCım edilmişlerdir. 

"- Maalesef, devletler artık onunla 
mlizakeredc bulunmak istemiyor. On
lar, İmparatoru hariç ezkanun ilan 
etmişler Bu lt"b:ırla, onun için artık 
Y pılacak bir iıı kalmamıştır. İstifa 
edıp, tahttan uzaklaıısın. $ayet bunu 
reddedecek olursa, onu tahttan zorla 

o 
ıs.oo Sut uyan. 
18.0J Fasıl •uzı 

22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
23.00 Kaparuı 

Müraknbe Komisyonu, makarnala
rın Azami sııtış fiyaUarını bütan tefer
rUatiyle tesbit etmiştir. ArnbaMJsız 
makarnalar (makama hamurundan 
yapılmış herhangi şekilde ve kalın
lıkta olursa olsun) toptan 40 ve pe
rakende 44 kuru~ satılacaktır. Am
b:ıliljlı mnknmalar toptan 41 ve pe
rakende 45 kuruş, Ş('hriyclerln hepsi 
toptan 43 ve perakende 47 kuruştan 

racaaUa peynirlefin in kalit.elerine gö
do Komisyona mü re fiyatının tesbitfnl istemişlerdir. 

satılncnktır. 

Kaşar tticcarlı:ın 

POLİSTE: 

ihtiyar Bir Köylü 

Tren Altında Kaldı 

Belediye Daimi Encümeni taksilere 
şimdiye kadar muhtelif tarihlerde ya
pılan, yekOnu yüzde 33 ü bulan zam
mı, dün yüzde 50 ye çıkarm~ır. B'..1-
na sebep, benzin fiyatlarının yüko;;el
mesi, yedek malzemenin pahalıya sa

Dün sabah, saat 8,25 de Tuzla ile tılması. lilstlklerin de çok yüksek !i
Pendik arasında şimendifer hıtttımn yatla tedarik edilebilmesidir. Yeni 
26 mcı kilometresinde ihtiyar bir zam yorm tatbik edilecektir. 
köylü tren altında kalarak ölmiiştür. I İHALE EDİLE.lif İNŞAAT - Dün 
Ölen, Kartalm Yayalnr köyUnden 78 sabah Vail, Belediye Fen İşleri rnü
yaşmda Ahmet Dinçer'dir, İhtiyar dürü ile birlikte Hilrrlyetiebediyeden 
\'C kulaklan sağır olan Ahmet Din- KCığıthnneye inen yol ile Gazi bulva
çer, eşeğine binip hattın üzerinden rıntn ikmal edilmekte olan kTSmmı ve 
gitmekte iken Ankara - İstanbul ihale edilecek ikinci kısmını teftiş et
ekspresinln rnaklnisU tnrnfından gö- mlştlr. İnşa edilmekte olan kısmın hlr 
rUlmü.ştür Makinist düdük çalarak en evvel ikmali için mOteahhlde bir 
ihtiyarı fk~zn çalışmış ve bunun fay- ihtar .. gönderilmiştir. Daimi Encümen 
do vermediğini görlincc katan dur- dünku toplantısında Gazi bulvarının 
durmak istemiştir. Fakat, mesafe nz ikinci. kısmının toprak ~csviyesini 67 
olduğundan bu do mümkün olamamış \,>in liraya ihale etmiştır. Encümen 
ve ihtiyar köylil eşeği ile beraber Jo- Mısırçarşısmın tamiratını da 206 bin 
koınotifln altında kalmış ve ikiye bö- liraya ihale etmiştir. 
hinmiiştür. Yapılan tahklkl;lt netice - MnTEFERRİK : 
sinde kauınm ihtiyarın sağırlığından 
ileri geldiği anlaşılmıştır. Bu yüzden 
dünkü Ankara ekspresi bir saat geç 
kalmıştır. 

HASTANEDE ÖLDÜ' - Evelki ak
şam Galata kbprUsünün alt kısmında 
70 yaşında bir adam baygın bir hal
de bulunmuş ve Gureba hastanesine 
kııldırılmış ise de dün ölmiiştiir. Hü
viyeti tesbit edilemiycn bu adamm 
cesedi morga kaldırdmıştır. 

1 T A K V t 1\1 1 RAM~~AN 
1 CUMA 

imali& 
!. D . 

4.20 

O i le 
S . D . 

12.G4 

ikindi 
s. o. 

lS.20 

ı ltar 
S. D , 

17.SO 

Yateı 
s. o. 

19.20 

Yardım Gören 

Asker Aileleri 
Ağustos ayı içinde asker ailelerine 

227,622 liralık yardım yapdmıştır. 

Beyoğlu semtindeki muhtaç asker ai
leledne yapılmakta olan yardnn he
nüz bitmemiştir, Bu tevziat tamam
landıktan sonra Ey!Ol ııyı yardımına 
başlanacaktır. Belediye hudutları da
hilindeki kazalarda her ay yardım 
görenler 16973 kişiye bali& olmakta
dır. 
TEKNİK OKUL İMTİHANLARI -

Teknik okulunun !mtihanlarma bu
gun başlanmıştır. İmtihanm neticesi 
3 giin içinde belli olacak ve muvaf
fak olanlar bugün derslere ba!ilıya
caklardır. 

Askeri Mütehassıslar 
Yazan: Naci SaduUalı 

Aldığım imzasız bir mektupta de
niliyor ki: 

"- Siz, gerek ciddi, gerek mizahi 
yazılarınızda, gazetelerimizde sıılahi
yctli im:rnlar altında :ntişar edtn as
keri makalalarden çoğunu kıymetsiz 

bulu yor, ve öylt- göstcriyorsunu.t. A
caba kendinizde bu hükmü vermek sa
lahiyetini nereden buluyorsunuz?., 

Benim, modern askerliğe ve modern 
harbe dair hiç bir kıymetli eser o
kumadığım ve hiç bir şey bilmedlğim 
kabul olunsa bile, gazetelerimizdeki 
askeri makaleleri kıymetsiz bulmak 
hakkım elimden alınamaz: Çünkii o as
keri (!) m.-ıkalclerden (1) bazılarının 
salahiyetsiz kalemlerden çıktığı, alla
hın giınü hadiselcr:n fiıli ve kati tek
zibine uğramalarından bellıdir 
Eğer mektubuna imza atmak diirust

lüğünü gostcrememesine miıtees ~f bu
lunduğum meçhul muhatabım, benden 
bu iddiamın isbatını isterse, netice
nin o askeri mütehassıslarınuzı ( 1) 
mahçup edeceğinden emin olsun Hem 
meçhul muhatabım isterse, bu i$e, as
keri mcvzulardak1 ihtisasını yüksek 
Alman erkanı harbiyesine bile resmen 
tasdik ettirdığl, şimdi Alman cephesi
ni ziyarete davet olunuşiyle sü
but bulan ve askeri plan meselelerin
deki ustalığı erbabınca malOm bulu
nan Emekli General Hüseyin Hüsnü 
Emir Erk:Iet'in yazılarından baıılıya-
1 m: 

Erkilct, Sovyet - Alman harbinin 
altmcı giinii, yani 28 Haziran 1941 
tarihli (Cilmhuriyct) rcfıkimizdc şoy
lc buyuruyor: 

"- Bu harp, daha iki, !iç, veya d!5rt haf· 
ta sürebilir. Fakat Alm:m . Ruı huhlnin 
en lı:at't haftası önümüzdeki haftadır. Ondan 
ıonrelıi harpler, Almanlar kin, birer takip ve. 
ya imha aavaıından ibaret olaeaktrrl.,. 

Bilmem bu görüşle, hadiseler ara• 
sındaki muazzam tezadı tebarüz ettir• 
meye lüzum var mı? 

Yine ayni büyük mütehassıs, harb"n 
onuncu gününde, yani 3 Temmuz 941 
tarihli "Cumhuriyet" te BU hükmü 
veriyor: 

"- .Merkez cephc9inde l!at•ı neticelerin ııct 
yakında Alm~nlar lehine lı:endilcrlnl cli•ter .. 
mdcri pclı: tabiidir !,ı 

Alman - Sovyet harbinin bugünkü 
seyrine bııkarıık, bu görüsüne de pes 
dediğinizi sandığım Emekli General, 
4 Ağustos tarihinde şu saUrlan yazı
yor: • 
"- Alma11larm baıhca gayeleri, ın, ba,. 

tırmadan, Ruı ordularını imha etmektir. Cun 
kil buna muvaffak olamamalı:, Almanlar iı:iı 
pek bllyük felAketin baılaması demektir ı .. 
Hatırlatırım ki, ayni üstat, bir hay. 

ı: müddet sonra, yazdığı bu satırlan 
da unutmu5, ve kışın başlamasımıı 
Alman ordusu için hir nimet, bir dev· 
Jet, bir saadet olacağım kayıt buyur.. 
muştu. 

Eğer imzasız mektubun muharriri 
buna rağmen beni haksız bulursa gay. 
ri ihtiyari: 
"- Tuhaf şey, diyecefim, bu kada1 

hikir bir hakkı kım inkar edebilir?. 
Ve o zaman bittabi aklıma ilk gelen 
eual de şu olacak: 
"- Sakın o imzasız mektubun mu

harriri, bizzat Erkilet olmasın?., 

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

-~G ·ECE GELEN HABERLER 
Hava Harpleri 
Stutg a rt ' ta Bazı 
;edefler Bombalandı 
Londra, 2 (A A.) - Hava nezare

t nın tebliği: Dün gece küçük bir te-
ekkul Stutgrat1ta ve Almanyanm ba

t ında ve cenubi batısında diğer bazı 
hc.-defleri bombardıman etmiştir. Kale, 
Boulogne, Ostendo doklarına da bom 
bal r atılmıştır. Bir gece avcısı tah
r .p edılmiş diğer biri de hasara uğra
tılmı tır. 

Berlin, 2 (A.A.) - "Alman tcbli
ğı .. : Inglltereye karıı yapılan müca
ctc'edc Alman savaş tayyareleri Saro 

larmda bir limand:ı iki bin toni
.ıloluk bir ticaret gemisi batırmışlar
dı lki buyuk ticaret gemisi dun ge
ce lngılterenin doğu sahili -ıçıkla
rı d Alm n bombalariyle ağır hasara 
u ratılmıştır. 

İngıltcren.in doğu ve cenup sahille
r n:lc bulunan askeri tesisata ve miıte
ddıt tayyare meydanlarına da çok tc

s rlı hava hücumları yapılmıştır. 

İngiltere Krabnın 
Sarayındaıı Parmaklık 

De irleri S öküldü 

Londra, 2 (A,A.) - Tank ve diğer 
silahlar yapılmasında kullanılmak ü
rc.-re Kralın ikametv,nhı olan Bucking
ı ~ sarnymd:ın 20 ton kadar parmak
lık dem ri toplanmıştır. 

T hmin edildiğine göre, İngiliz mil
i t ne yapılan hitap üzerine f ngilte
r nın muhtehf yerlerinde boylece top

nacak demir parmaklık ve buna ben 
ze.- maddeler, yarım nıılyon ton dcm:r 
tem'n edecektir. 

Vekiller Heyeti 

Ank:ıra, 2 (A .A.) - icra Vekilleri 
heyeti, bugün saat 14 te Başvekll Dr. 
Hefık Saydamın riyasetınde mutat 
hart lık toplantısını yapmıştır. 

G. de Gaulle'ün Nutku 
Londra, 2 (A.A.) - Ecnebi ıtaze
ıler 5ercfine verilen bir ziyafette 

General De Gaulle şunlan söylen:iıtır: 
1
- rıieşgul ve gayri meşgul Fran
ın muhtelif mıntakularındaki vatan
' rııı du unce ve nrzulariyle Bey

u•, S m, 1 ondra ve Nevvorktııki va-
t ııd 1 ın duşuncelcri arasında bir 
f rk yoktur n ·z vakit geldıgi zaman 

lı le rasmdaki mcvkiimlzi ı.laca-
fı Bugıinkiı Hiır Fr nsız m ili mec-
1t~tnın b~ lıca vaziresı mukavemet! 
ıırttırmaktır . ., 

İran Kabinesi 
Bir Çok Islahat 
Vücude Getirdi 

Londra, 2 {A.A.) - Rcuter ajan
sının Tahrandaki hususi muhabirJ bil
diriyor: 

Bir hafta evvel kurulmuş olan İran 
kabinesi bir çok ıslahat vücudc getir
miştir. Esk: rejimın yıkılan ilk ka
leleri polis ve bnşkumand:ınlık olmus 
tur. Yüksek mevkiler işgal eden bir 
çok zabitler vazifelerinden uz klaş
tınlmışl:ırdır. Parlamentoya tevdi e
dilen yeni kanunda, kanuna .. ykırı 
hareket eden polis memurlarının sivil 
bahkcmelere sevkedılccckleri kaydcdll
mcktedir. Bu gibi polisler şimdiye ka
dar askeri mahkemelere sevk edilmek
te idiler. Evvelce ordu ve polis doğ
rudan doğruya Şahın kontroliı altın
da bulundukları için ordu mensuptan 
ve polis memurl3rı aleyhinde $P.h em
retmedikçe takibat yapılamazdı fk: 
sene olan askeri hizmet usulünü~ kal
dırılacağı zannedilmektedir 

(). . 
Churchill Kabinesi 

ittifakla i timat 

Kazandı 
Londra, 2 (A.A.) -

rası hükC'ımete itimat 
fakla kabul etmistir. 
şoyle denılmckledir: 

Avam Knma
takririnl itti
Bu takrirde 

"Miltecaviz barbarlığa karşı açıhn 
mucndeledo Rus milletıni müttefik o
brak rnemnuniyeUe kabul ctmıye vo 
mümkün olan her çareye baş vurarak 
mukavemetınl kuvvetlendirmiye ka
rar \erilmiştir . ., 

Avam Kamarasının rclsi demiştir 
ki: 

"Ruslar Marksizfm doktrini uğ
runda değil, mukaddes Rusya için 
kahramanca çarpışıyorlar. Kendi men 
faatlerimizle Sovyetle.r Birliğinin men 
faatleri bir olduğunu anlamazsak, ap
tallık etmiş oluruz.,, 

Eski İran Şahı Arjantine 
Gidiyor 

Bucnos Alres, 2 (A.A.) S,bık Trıtn ıa· 
hrı:ın "Ciudad Cabo., vapuru ıle, teırlnluni 
bidayetl..ruıdc Buenos·Aires'e r;c mc.lne ınıl· 
ur edilmcktedır. Yan nda sıl~si crklnından 
o., kl:I ilt on ıkı hızmetklr var 4rr. 

Edimcdc Pançar Zcriyatı 
F.dirn•, (TAN) - Edı•ne • UrunkllprO 

tren nııklı,.atın·n durma5ı yuzünden FAırne 
kan ve l<oylerırıdckı rancarların Alpulluyı 
ıc ki cUcl•,mıttlr, Bunu ı:l!zönünd• 1uun il<· 
tııot veklıeıi bu mıntaka rıraate drkar ba· 
' na 25 lira ta mlnaı vcrmiye ba,•,mıttır 
Şıll'dı kl!yluler pancarlarını en Y•kr"'l lsı~• • 
y Tllara tıtımaktadır' ır 

Du sene havaların mO.ılı ır!tme•lı:·'rn v•n 
car mahıulu fazla olmuıtur 

Harbin Üçüncü Alman Tebliği Üç Devlet Sovyet Tebliği 

K G
• • <sa" 1 ıncide l Konferansının cea,, 1 ıncldel 

ışına ırıyoruz le geçirmiy e b eyhude yer e çalış- vaffak olmuştur. Bombalarının 
CBa§ı 1 tncldel mışlar v e çok f aik kuvvetlerle K 1 yüzd e büyük bir nisbet i hiçbir 

Maam afih şimdiye kadar Al - İ müteaddi t d e fa l a r h ücum etmiş- arar arı h asar yapmamıştır. 
man başkumandanlığı şark cep - '1 lcrdir. cea,, , incide) İki aylık bir devre içinde Sovyet 
besindeki askerlerine dokunma - B h- la ta klar ltr 

1 6
_,.. Sovyet hiikOmeti, İngiltereye ve avcıları Moskova yakınlarında 110 

t Bil"k" b .. t 1 u ucum ra n • m a Y L.JU Birleşik devletlere, bu memleketle- Alınan tayynresi diişürmüşlerdir. 60 
mış ır. a 15 uraya mu ema - otomobiller ve tayyareler de iştirak rln acele ihtiyaçları olan büyük mik . kadar tayyare hava da fi bataryaları 
diy~n ta~e ku':'Vetler göndermek- etmiştir. Sovyellerln kütle halinde tarlarda iptidai madde verm~ktedir tarafından tahrip edilmiş ve 3 tay -
tedır. İkınci hır cephede harbet - yapmış oldukları bu hü~lara r?ğ- Nakil kolaylıkları derin surette yare de balon barajlarına çarparak 
mek de Alman başkumandanlı - men .A~anlar, bir ad ım bıle genle- tetkik edilmiş ve biltun istikametler- diişmfıştUr. 
ğının şimdiye kadar takip ettiği memıştır. Bu savaşlar esnasında Al- deki nakliyat hacmini fa:ılnlaştırmak Diğer tarnftan Albay Borisoof da 
prensibe muhalif görünmektedir. mantar, 2141 esir .. alm~lar, So~yetlr.-1 için planlar hazırlanmıştır .. , ~ranaya .. Zvezda'da Almanl11rm L~-

Onun için kışın askeri hare - ri11•38 tankını iş goremıye<:ek b~r ha!e 1 Konferans, toplantı devresini biti- nıngrat oıılerindekl kayıplarına ait 
katın alncağı şekli bugünden tah getırmlşler ve üç Rus tayyaresı dh-, rlrken iic: hükOmetln şu kararına Iş- rakamlar vermektedir. Bu Albaya 
min mümkün değildir, yalnız mu şürmüşlerdir. tırak ~tmfşUr: göre, Almanlarııı bu şehrin yalnız 
hakkak olan şudur ki, Alman or- ll/ ar kagnaklar•·"a g'"r e "Naz.i zulmünün tahribinden sonra cenup ve batı cenubunda yapılan mu 

ı r. ac ..,. O k 1 k l Ih bütü dil · harebelerdeki kayıptan ölü yaralı ve 
d b h t ilk d f 1 k 

uru aco o ıın su , n nya ı- • 
usu u arp e e a o ara Budapeşte 2 (A. A.) - Diişmon çin kendi arazileri dahilinde korku ve esir olarak 100,000 kişiyi bulmuştur. 

kışı cephede geçirmiye mecbur Dnicper ile Donctz arasında mubte - ihtiyaç gibi şartlar altında bulunma- Malzeme olarak do 700 mitralyöz, 
olacaktır. m noktalarda müttefik kıtaat tara- dan emniyet halinde yaşamayı ınüm- 300 torpil makinesi, 400 tank, 117 

!ından yapılan hücumlarla ilk hatla- 1 kün kılacaktır... Zll'hlı araba, 200 top ve 846 tayyare 
rından geri ntılm ı~tır. Blrcok esir n- M l t (' lk kaybetmişlerdir. Bu ra\rnmlııra Es-
lınmıştır. Dlnyepcr nehri boyundaki O O O Ull llU U tonyadaki ve Novograt istikametin -

G t S k• d• 1 mınlakalarm dUşmandan temizlenme- Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet Ha- deki muharebelerde uğradıkları bü -

"Atlantik Harbi 

aye a in lr11 sl ameliyesi d~vam etmektedir. riciye Halk Komiseri Molotof, üç dev- yiık kayıpları da katmak lllznndır. 
. . Dilşman bir şaşırtma hareketi He Jet konferansının kapanışı münoseb"- --------

İndıapolıs, 2 (~.A.) - _Bah.rlyc na- Macar topçulnnnın ateşi oıltmda Din- tiyle söylediği bir nutukta, hilrriy~ti L. Gord'un Raporu 
z~rı ~nox, Amenka bahrıyesı.nl~ va_- yepcri iki noktadan geçmiye teseb- seven büyük memleketlerin müşte - Londra, 2 (A.A.) - Harbiye Nezareti ı•ar· 
zıfcsındcn bahsederek demıştır kı: bils etmişse de hiçbir netice elde e- rek arzularını tebarOz ettirmiş ,.e ısmento mllsteıarı, Lortlar .camarnrnda. hO· 
"Kafile kcllmesinin artık modası ceç- dememiştir bilhassa şöyle demiştir: :~:~~it J;;:n~~rı~~n ~!l~~!~ıa:~!~r~uh!~ki~~~ 
miştir. Ben himaye kelimesini tercih · "Gasıp bir devlet olan Hitler Al_ .ıe neırttmek niyetinde oldufun•ı haber ver· 
ediyorum. Donanma, lüzum görülen Hava faaliyeti manya~ma karşı yapılan tarihi mü- mi•tlr. 
her yerde tam bir himaye temin et- cadelede jcbirıııır.1·m1·zın ne derece sıkı =========:======= Berlin: 2 a. a. - askeri b ir men- " 1> 
m:ştir... di "i · T · · olduğunu mücahede edebildı'nlz Hit-Knox, Atlantik denizinde yeni ha- badan öfranll ., ne corc l eşr:nı- l Al " · 

evvelde muharebe v e s tuka tayy~rclc- er manyası. mllletleri kanlı bir 
d:seler olduğuna dair hiç bir haber surette boyunduruğu altma almakta 
almadığını Hlive etmiş: "Atlantik har- ıinden miırekkep kuvvetli alman te· 
bi gayet sakindir,, demiştir. ;ckkiılleri şark cephcılnin kara kıs- ve ecnebi toprakları gayrimeşru bir 

Mmda ve bi lhassa Karadenizin &ahit surette ilhak etmektedir.,, 
nııntakasında askeri hedeflere taarru- Roo e\•elt ve Churchlll'e minneltar-çekyada idamlar za devam etmioıerdır. lıl?m• bildirdikten ve bun1an zamanı-

Prag, ı (A.A.) _ "D.N.B.": Himn- Tayyareler .bir. ' ? k ~lele~i, sah ra ba
ye altındaki arazide çıkan gazeteler.,. tarya mevzılcrın.:, ıı~endıfcr batları
bazı kimselerin hıyaneti vataniye, ruh 1 nı, zırhlı tren!crı, na~ıl vasıtalaı;ını ve 
satsız silah taşım.1 ve ekonomik sa- ! depolan tahrıp etmı.şlcr ~e ku.Janıl
botaj cürümlerinden dolayı idame mah ı maz bir hale ~etlr:rnışlerdır. 
ltum edildıklcrini haber v,.riyorlar. Diğer taraftıın toplu bir halde bu
Prag ve Brünn mahkemeleri tırafmdan lunan tanklar ve Sovyct kıtaları mü
verilen bu kararlar Çarş:ımb~ ıJÜnü in- essir bir surette bombardıman edil
faz e.dilmİJtir. Mahkumlar. arasında e- m:ştir Muhtelif çaplarda bir çok top
ıneklı Tuggcneral Dolccaı ve Sıvatek tar kullamlmaz: bit hale ıetirilmiştir 
vardır Bunların her ik:si de J>raglı- · 
dır MahkQmlardan bir kaçı yııhudl
dir. Maznunlardan dördü beraet ka
rarı almıslardır. 

Bir Japon Gazetesine Göre 
"Almanya ve {tusya İngi1te
rcnin Üzerine Yürümelidir,, 

Tokyo, 2 (A.A.) - "Unlted Press,. 
Hoşi Hoşt gazetcı;I başmakalesinde 
Almanya ve Rusyadan münferit bir 
sulh yapmalarını istemekte ve zama
nın buna çok musait oldugunu söy
lemekt.cdır. Gazele diyor ki: 

"Bu sulhu Moskova dlişmeden ev
vel yapmalıdır. Şimdi her iki tarar 
birbirinin kuvvetini blllyor. Almaııyıı 
ve Rusyn mO,tcrek dlişman cılıın tn
gllterenln Ottrlnc yfüümek lc;!n kuv
vetlerini birle t.rlrlerse jyi yapnrlar .• , 

Okul Kitapları 
(Batı 1 incide) 

kullann tabiat k itaptan. İlk olrollarm 
okuma 2, 3, 4 ; tarih 4, 5; t abiat 4, 
5; orta okulun matematik 2; okuma 1, 
3; tarih 1, 2, 3; Fransızca 3. İnıtillıce 
2, Almanca 2; Lise edebiyat kolunun 
cebir, son sınıfların fizik, ceometri 2, 
S; tarih 2, 3; aoayoloji, filozofiye baıs
J:>ngıç, edebiyat antolojis~ jeoloji ki
tapları. 

Bundan ba~ka Ali Can:bin edc;biyat 
antolojisi yalnız bir kütüphancdt- sa
tılmaktadır. ltçüncü ı;ınıfın fnriliıce 
kitabı difer bir kiitilpharıede mevcut 
nlmakla beraber tek olarak ~atılma
makta, orta okul kitaplarından t-n aı 
5-6 kitap alana verilmektedir. 

mızın en mühim devlet adamları o
larak tavsif ettikten sonra MolotoC. 
nutkuna şöyle devam etmiştir: 

"Şunu bilhassa tcbariız ettirmek 
lilzım gelir ki, Faşizmin ezilmesi lü
zumunu Nazi Faşist Almanyası ıle 

harpte bulunan yalnız İngiltere de -
ğil, gayri muharip olan Amerika da 
ayni derecede kavramıştır. Amerika 
Birleşik devletleri bu maksatla pek 
külliyetli maddi kaynııklarlyle Sov
yetıer Birliğine yardnnda bulunmııyı 
lüzumlu addetmiştir. 

Amerika Birleşik devletleri, İngil
tere ve Sovyetler Birliği gib1 büyUk 
devletler tarafından sar/edilen gay -
retlerin birleştirilmesi, Hitlercllerin 
cephenin bu veya şu b51geslnde elde 
ettikten muvakkat zaferlere rağmen 
nl'hal zafere ulıışaC'ağımızı kaliyen te
min eden bir amildir.,, 

İkinci zulüm yılı başlıyor. Fransa
yı , Sovyetler Birliğine karşı hazırlı
yan yeni maceralar için kullanılacak 
bir hareket üssunc tahvil edilen Bul
garlstanı, bütün Avrupayı soymak ü
zere Hitlerciler ne kadar gayret sar
federlerse etsinler, harbe devam et
mek için kafi mfktıırda kaynaklar 
hulamıyackalrdır. Mnskova konferan
sı ml11etleri boyunduruğu aıtınn alan 
Bitlerin şanh bir surette imhasına 

yardım etmiş olan bir hfıdise olarak 

tarihte yer alacaktır. Göring, HiUer, 
Ribentrop'dan nefret etmc:_k klifi gel
mez. Milletleri boyundunık allına a
lan, toprak ilhak eden ve beşeriyetin 
bir fırcU tarafından idare edilen bu 
caniler çetesini biısbütUn rnalıvetme
llyiz ... 
Mololcıf ljÖyle devanı etml~tri: 
"Hitıcr, bu kadar muazzam bir 

hükCımeUer ittifakına şimdiye kadar 
çarpmamıştır ve bu azamette bir mu
kabil darbeye maruz kalmak fırsatını 
bulmamıştır. Şüphe etmiyoruz ki. 
Bitlere knrşı açılan cephe, günden 
gilne kuvvetlenecek ve bu cepheyi 
tahrip edebilecek bir devlet bulun -
mıy:ıcaklır,,, 

HaUf ax'm sözleı·i 
Nevyork, 2 (A.A.} - DUn akşam 

Nevyorkn gelen İngiltere Bı.iyilk El
çisi Lord Halifax'm gazetecilere söy
lediğine göre, şimdiye kadar Sovyet
lcr Birliğine yapılan yardımın hacml 
efkdrı umumlyeyi hayrette bırakacak 
kadar büyüktür. Lord Halifax bu 
yardıma devam etmenin birinci de
recede ehemmiyeti haiz olduğunu ild
ve etmi,p ve şöyle demiştir: 

"Çok miktarda emtia ve bu arada 
iptidai maddeler ve harp malzemesi 
Rusyaya gönderilmiş veya gitmek ü
zere yoldadır. AşikAr olan bir şey 
varsa o da, Rusyaya sizin ve bizim e
limiı:rlen gelen her yardunı mUmkiln 
nlduğu kadnr siiratle yapmamız liızım 
gelrliğidlr . ., 

Biiyilk Elçi derhal Va~lnırtona gi
decektir. I..ord Halifax yolda Roo"e
velt'j göreceğini ümit etmektedir. 

Pantellaria Deniz 

Üssü Bombalandı 
. ( B9;;ı 1 incide) 
Ilkönce motörlü nakliye tecem " 
mülcrine hücum edilmiş ve bun
larda yangınlar çıkarılmıştır. 

Bunu takip eden bombardım:ın, 
yangının şiddet ve genisliğıni o d~ 
rece nrtlınnı tır ki, bunu 150 kilo
metre uzaktan görmek mümkün ol
muştur. Bundan başka bir tayyare· 
meydanına, garlara, binalara ""e mo-. 
törlü nakliye kollarına da tam is~ 
betler kaydedilmiştir. 

Sicilyada Gcrbin ve Comido'daki 
tayyare meydanlarına bomba ve mit
ralyözle hOcum edilmiş ve bunlarda 
yangın ve infilftklor kaydedilmiştir. 

Bu son harekette dü:;man avcılarına 
do hOcum edilmiş ve bunlardan biri 
tahrip edilmiş, diğeri de hasara uğ
ratılmıştır. 

Ayni gece Bingaziye de bir akm 
yapılmıştır. Limandaki gemiler bom
bardıman edilmiştir. 

ltalgan tebliğille ufü~e 
Roma, 2 CA.A.) - "Teblığ., Düş

man, Bıngazl üzerine akınlar yapmı:r, 
binalara ve Bingozi civarmdakl bir
kaç kasabaya hasar vermiştir. Bu 
b1ilgcde bir sabra hastane .. lne isabet 
vılki olmustur. Daha başka İngiliz 
tayyareleri Trablusu bombalamışlar
dır. Birknı;; hususi bina ve müstem
leke hastanesi hasara uğramıştır. 

Dlın gece tayyarelerimiz Kıbrısın 
Lelkosc tayyare meydanını bombala
mışlardır. Sicilya kanolındn, avcı tay 
yarelerlmizden yedisi, sekiz Hurrica
ne tnyyarelik bir teşekküle hücum e
derek, bunlardan ikisini dii~ilrmüsler
dir. 

İzlanclaya Amerikan 
Kıtaları Cıkarıldı ,.. 

Arn~ıu <'am, 2 (AA ) - D. N . H izi ı!a• 
ya oldukça !:alabalık mevcuılu Amrrıka k. ıt· 
tar nd•n mürekkep dii!er bır '.,,..•et daha cı 
knt,Jdıı:ım lngııiz istihbarat ıenl•I UfDattıba 
ı:linU al ,amı haber vc:rmİJtir. 

Kartalda Bir Muhtekir 
Mahkum Oldu 

Kartal, (TAN) - Bryaz peyniri 80 turoıa 
aattıft anlatılan bakkal Şerif, adli7eye ~·erıl· 
miıtir. llfahlı:eme Şerifin duklı:lnının yedi ııtu 
kapaulmaaına karar venniı re yirmi b ... 4r• 
para ce::ı.una mahk4m etmi§tir. 

Uzak Şarktaki Boğuşma 
Çı.ııkrni 2 ( A.A.) - Çinliler Şftl'şonın I· 

mı! doiusundaki muharebede erici bir mu · 
valfo•ıytt lı:azandıklarını ve ~O bl-t J~P<'n :ıt• 
lı:eriıd celi~ çember içine aldıkları,, "e nıtcı 
,ır ~•rrı.rdr da 2 bin Japon 6 d1:-l.t'''"' i 
llD "nlr talırlı- ettiklerini bı!dirlv,r ar. 

1 O E,, Soyan Bir Çocuk 
Balıkesir, (TAN) - htanbul zabrtuı, lor 

la para sarletmuindcn tuphelener•k HUa,yın 
Sayar adında 14 ynıındo bir çocuftı yakaı. 
mı, ve Balıkrslre •'vketmlt!lr. Huı.,yln Uu 
rinde bulun~n 235 llra ile koyın,tll bir aaaıl 
bab~11nd ın alrlıtını enyJ,diğr halde bu•ado 
vulr.ı tl•fltmlt .... nlhaY"t cocuı;un Aklıtı ır
da il, htnnbuld:ı bir ev enydugu ve u erin • 
deki paralan d tanıtlıjı bir adamın cvlnd P 
çaldıa:ı anl~tılmıttır 



Rus 
Har 
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• Alman 
iE raf nda 

Bir Havas telgrafına göre, bütün 
Berlin gazeteleri, Alman genel 

kurmayına mensup kol~nel S~herf'in ı 
Sovyet harbi hakkındakı §U mutalea-
smz nesretmişlerdir: • . 
"Kış, Alman ordularının ~ıı;ndıye 

kadar devam eden ileri hareketim mu
hakkak surette durduracaktır. Fakat 
geçen harpte bir kaç kı§ı Rusyada ge
çiren Alman ordusu kışa Rus ord~
sundan daha iyi mukavemet edecektir. 
Çıinkü ikı cephede ayni zamanda. har
betmeyen bir ordunun beslenmesi, ye
n~ keşifler ve mctodlar sayesinde bu 
~un çok daha kolaylaşmıştır.,. . 

Bu mutalcanın, Maiski ve Chu~chıll'
in kışın harekatı durdurmıyacag! hak 
kmdakı kat'i bcyanatlariylc tezat teş
kil ettıgi gozc çarpmaktadır .. 

Maiskinin İngiliz ve Amerıkan Y_ar
dnnmı suratlc temin etmek maksadıy~e 
mütaleasında kasden mübalağa etın·ş 
olması muhtemel olduğu gibi, S.:herf
in de başlangıçta kısa süreceği ve her 
halde kıştan evvel Alman ord~l~r.ım~, 
tam galibiyeti ile ncticelenecegı ıddıa 
f'dilcn bu harbin kışın da devamına 
Alman efkarı umumiyesini hazırlamak 
yahut hasım tarafı .. şaşır~a~ maksa
d "yle bu mütaleayı one surmuıı olması 
imkan dahilindedir. 

Sovyct - Alman harbine ait muhte
lif kaynaklardan gelen malüm~ta i_sti
nadcn bu harbin bugünkü vazıyetı v~ 
yakın' istikbaldeki inkiş~f - .htim:ıııe;ı 
hakkında şu muvakkat hukumler vcrı
lebiıoir: 

• Alman baskuma~dan.tığının, h:ır
bin başlangıcındanberı, bır ı;ok defa
lar inhillil ettiğini bildirdıği K':.zıto:du: 
muhtelif zamanlarda ugradıgt cıddı 
mag!Ubiyetlere rağmen bugün .ı;~ğlıım 
ciurmakta ve mukavemet kudretmı mu-
lla faza etmektedir. 

büyük • Timoc;enko ordularmm 
mukavemeti mukabil taarruzları sa
yes"nde. Moskova, hic; olmazsa yakın 
bir istikbal için, harp sahası dışında 
kalmıştır. Alman orduları, mer~cz 
cehesini şimalden ve cenuptan çevır
mcye muvaffak olamamıslardır . . 

• 'Lenirıgrat, on haftadanberı şıd
detli Alman hücumlarına muvaffakı
yetle mukavemet etmektedir. Bu böl
gede Almanların 100.000 asker, 800 

tayyare, 400 tank ve 200 sahra topu 
zayi ettikleri tahmin edilmektedir. 

f9 Ukraynadaki Sovyet miidafaası 
sarsılmamıştır. Budyerü ordu~u Har
kof - Rostof hattının 120 kılometre 
ı;arkında yeni bir müdafaa hattı te
sisine muvaffak olmuştur. 

• Almanlar, bundan evvelki bütün 
harplerde muvaffakıyetlerinin en ~a~
lıca il.millerinden biri olan hava hakı
miyetini temin edememişlerdir. Sov.~et 
hava kuvvetlerinin, gittikçe daha us
tün bir vaziyete getnikleri hissol~~
maktadır İngiliz hava h-uvvetlennm 
yardımı ile bu hava h&ki~yetini ~a
mamiyle tesis cdcbıleceklerı zannedıl
mektedir Yapılan tahminlere göre son 
günlerde. Almanlar günde -Sovyetlerin 
30 tayyare kayıplarına mukabil- 100 
tc yyare kaybetmektedirler ve en kud
retli ve tecrubcli pilotlanm kaybet
mislerdir. 

8 Almanlar da Sovyetler de mühi~ 
mikı'larda insan ve harp malzemesı 
b.aybetmişlerdir. Fakat Sovyetler bun
dın başka. harbin devamı için zaru
ı i olan zengin ham madde k::ıynnk
lıırını ihtiva eden geniş :ırazı v~ mü
h·m sanayi merkezlerini kaybetmişler
dir 

9 İngiltere hariç, hemen bütiil' Av
rupanın kömür ve demir kaynaklarına 
hakim o'an ve Avrupa memleketlerinin 
bütün fabrikalarını ve işçilerini ken
di hesaplarına çalıştıran Almanların. 
tank, tayyare ve top zayiatını telafi 
:•melcri nisbeten kolay olacaktır. Fa
kat Almanların petrol sıkıntısı ceke
:ekleri _uıuhakkak sayılmaktadır. Bu
rıa nı,atKabil Sovyetlcr bu kayıplarıoı, 
harıçten gelecek yardımlarla telafi 
edebileceklerdir ki, bunda nakil müş
külatı mühim blr engel teşkil etmek
tedir Ancak bu meselede Sovyetlerin 
b !ha~sa son bir buçuk sene içinde 
biıyitk mikdaı da harp m:llzemcsi stok
ları b.iriktirmis olmalıırr ihtimalini ve 
;;arruz ve tecaviizı'lcn masun bulunan 
Uıal sanayi merkezlerinin herhalde bir 
ll:;ıç misli ziyadeleşmiş olması J.1ıım
t:elen istihsalatını da hesaba katmak 
.dzımdır. 
Başlamak üzere bulunan kış lıarbi

ıin mnkadı'leratı, bMnci derecede, 
... eningrat, Odesa ve Kırımın mukavc
tıetine bağlıdır. 

• Churchill'in iki gün evvelki nut
tunda ilkbaharda vukua geleceğini bil-
3irdiği nihai mahiyetteki büyitk c:ar
Pışmaların mukadderatı ise, büyük 
nıkyasta, İngiliz ve Amerikan yardr
>nının mikdarlylc ve aynl Lamanda İn
:ıliz hava kuvvetlerinin Almanya üze
'indeki akınlarının müessiriyeti ile 
Hin bir surette alakadardır · 

Bir rekor sürati ile işini bitiren 
IVIoskova konferansı hakkında gelen 
ı, herler: İngilterenin ve Amerikanın 
~ovyetlere miihim nıikdarda yardım 
!trnelcrini mümkün kılacak ameli ted
.irler alındığını ve bıitiın nakil im
tanlarınd!ln ir.tifade etmek idn bir 
Planın hazırlandığı ve Sovyet askeri ve 
ıivil makamlarının istedıkleri bütün 
tıalzcmenln verilmesinin kararlaştr
rtldığım bildirmektedir. 
konferansın sona ermesi münasc

~etiylc Molotofun verdiği bir nutuk 
~u yardımın mlicssiriyetini şu suretle 
·ebarüz ettirmiştir: 
"İngiltere, Amerika ve Sovyetler 

Elirl!ği gibi büyük devletlerin gayret
erini birleştirmeleri. H itlerin, cı::phe
ain bazı kTc;ımhnnda elde ettiği mu
'<ı.kkat muv:ıffakıyetlere reğme•,, ni
~ai zafere ulaşmasım temin edect:k bir 
ltrıildir H tler, şirnıHyc kadar bu ka-
8ar muazzam bir devlctl"r ittifakına 
:arpmamıştır Harbin bütiin yükiinü 
Ezeriııc almıŞ olan Sovyetler Birliği. 
•n ııiddetli darbelere tahammül etmek
cdı • fak t mukavemete devam cde
"ckt r ve harbi kazanmak "çin ezici bir 
tuvvet olarak kalac"Mır ... 
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Memleketimizde Bir 
istihsal Seferberliği 
Yapmak Lazımdı~ 

Milletler harbi ba~lar başlamaz 

r 
~Lütfi 

Yazan: ~ 

Arif Kenber~ . . . . :_._ .......... .._ ................... -....... . 
muvazenesi bozulan cıhan piya

saları, artık bıisbıititn işsizliğe duş
müştür. Hıç bir memleket yoktur ki, 
diınya ekonomisinin geçirmekte oldu
ğu bu geniş hudutlu buhranlıırın te
sirinden kendini vikaye edebilmiş ol
sun. Gün geçtikçe vusati darala da- köylü kadınlarla işbirliği yapmıy;ı 
rala mahdut ve tehlikeli yollara miin- mecbur tutulmuştur. Şehir ve kasaba
hasır kalan nakliyecilik, memleketler !arın civarındaki bahçeler ve tarlalar
arasında her türlü irtibatlaı·ın kesil- da on saat devıım eden gunhik (tar
mesine sebep olmuş ve netice itiba- lada çalışma) programı tatbik olun
riyle de bıitün dı~ piyasaları öldür- maktadır. Fransada çiçek bahçeleri 
müştür. Bu piyasaların yeniden can- sr.bze bostanlanna tahvil olunmuştur. 
]anabilmesi için, belki senelerce bek- Merkezi Avrupada Almanyadan baş
lemek mecburiyetinde knlınacaktır. ka hiç bir meşgul memlt"kettc zahire 
Harp, ne vakit biterse bitsin, dünya e- stoku kalmamıştır. Önümüzdeki kış 1-
konomisinc yeniden hayat verebilmek, çin İtalyada makarna yapacak iyi buğ
medeni ilemin ihtiyaçlarım temin ede- day bulunamıyacağı gelen haberlerden 
bilmek çok güç olacaktır. Bu harbe öğrenilmektedir. Yugoslavya ambarla
ıştirak eden bıitün memleketlerin sa- rı boşalmıştır. Bulgaristan. ancak ken
nayii temelinden sarsılmı~, fabrikalar dine güçlükle kifayet edecek mikdar
yakılmış, veya yıkılmıştır. Yıkılmak- da zahireye maliktir. Polonya, açtır, 
tan kurtulanlar da harp sanayiin.in i- Çekya bir müddet sonra açlığa mah
caplarına uymak mecburiyetınde bı- k\ım bir vaziyete dü5ecektir. Alman
rakılmıştır. Bir taraftan ham madde yanın Ukraynadan toplıyabileceğ: mah 
tedariki için maruz kalınan güçlükler, sulün büyitk bir yeld1n tutamıyacağı 
diğer taraftan mamulat ve masnuat- da iddia edilmektedir. Bütün bu ha
tan bir kısmının olsun ham madde berlerin şayia halinden çıkmış ve az 
veya takas suretiyle diger ihtiyaç gö- çok hakikate yaklnşmış şeyler oldu
riılen mallarla mubadele lmkii.nsızlığı, ğu tezahür ediyor. 
::ulhtım sonra bile, memleketler ara- O halde Avrup;ınm ilttısadi vaziye
sı:ıdaki iktisadi münasebetlerin nor- t: ne olacaktır? Bugün için bıınu biı· 

muamma telakki etmek caiz değildir. malleşmesini geciktirecektir. Bilhassa .. . .. "'ki · 
harp malzemesi imaline tahsis ed:ten Avrupa oyle bır uçu~unıa s~ru ~nm~:ı~ 
muhtelif sanay1e mensup fabrikalardan ti~ -~i, artık onun ~.kt~~~~ı vnzıyedtıanı 
senelerce mamulat ve masnuat rantlı- diışunecek v~ on~ duştu.gu uçurum n 
rnanı beklemek :ıbes olur. Po!onya. ı kurtaracak hı_ç b.r tedbır yoktur. Ya
Çekya, Slovakya, Sovyet Rusya, Ma- 1 pılac~k tek _b~r _şe! .varsa, o _da Avbr:= 
caristan, İtalya, Almanya ve İngiltere 1 pa mıU~tlerını ıstı la~ etmek uz~re 
deki fabrjkalardan memleketımizc jthal lunan amansız açlıg~ neci~ hır çare 
edilegelen her çeşit ve her cins mamu- bulmaktır. Avr~pa mı~l~tlcr~~e. ha.yat
litm yine eskisi gibi alınabilmes:. için larmı bahş.ede~ılmek ıçın. butun ışgal 
bu fabnkalarm yenfden esas hal ve sahasındaki _mılyonlarca ınsa~ı beslc
vaziyetlerine döndıirülmüş olması kap ~~k zaruretı vardı.~ Bunu k;m yapa
eder. Bu Transformasyon için ise, ge- bılır? Bu suale musbet. cev_ap verıl_e~ 
niş bir zamana ve yeniden büyük ser- mez. Olsa olsa her. ı;nılle~ı~. kendı?ı 
mayeler:n konulmasına ihtiyaç vardır a_c;lıktan k~tarmak ıc;ın b~tu.n vesaı
.F ransanm şimal mıntakasında esase~ tıyle tc:>!'~aga sarılm~sı. ve ıstıhsal sc;
büyük sanayi miiesseseleri azdır. İş- ferberlıgı _yaparak ıhtlynç~arrnın h:ç 
gal edilmemiş Fransa ile iııgal altında olmazsa ~ır. kısmım kcndı topr.akla
kalan merkezi Fransadald müessese- rında yetıştırmeye savaşması lazım
lerin çoğu kapılarını kapamışlardır. dır. 

zumu kadar vüsatli olarak temin ede
mezsek, tam bir ziraat senemiz ziyaa 
uğramış olacaktır. Ziraat Vekaletinin 
bu bakımdan vazife ve mesuliyeti bü
yiıktiır. İstihsali yalnu: köylüye ve 
mustahsile bırakmamak ve onların 
mahsul yetiştirme kabiliyet ve imkan-
1 .. rım arttırıcı tedbirler almak iktiza 
eder. Bu tedbirler yıılnız teşvik vey~ 
tergipten ibııret değildir. Müstahsil~ 
ziraat sahasındaki faaliyetini azami bir 
randıman verebilecek dereceye yük
seltmelidir. Bunun için müstahsilin ih
tiyacı olacak her türlü vesait ve mal
zemeyi kendisine veya köyün man~ 
vl şahsiyeti namına temin etmek ve 
onları kırtasi muamelelerden kurtar
mak ilk pHinda yapılacak işlerdendir. 
Köylü ve müstahsilin geçen ziraat 
Y.ongresinde dinlenen dertleri meydan
dadrr Bu dertler birer birer gözden 
geçirÜirse, köylünün istedikleri ko
laylıkla anlaşılır. Şu halde, istihsal 
&eferberliğfoi başarmak ic;in köylünün 
:Etediklerini yapmak ön planın ilk mad 
desini teşkil etmelidir. 

Bulgar Kralı Boris'in 
Cülı1su Yıldönüınü 

İstanbul, 2 (A.A.) - Yarın Şiştid~ki 
Bulgar eksarhanesindeki kilisede Bul
gar Kralı Üçüncü Borisin cülilsunun 
yıldönümü münasebetiyle dini bir a
yin yapılacaktır. 

İsmail Dede Müsameresi 
KonııervatuV11r idareal """ .. at 18 ela Tak 

•im Be-lediye pzinotunda bir musiki müaa• 
meresi ,·erec~ktir.. Bu müsamt>rf'de Hamaml 
zade lamail Dedenin muhtelif ••erleri çalına• 
caktır. 

Haliç İdaresi 
Bu ayın t S ine kadar Haliç idareıinin tae· 

fiyrsl işi sona ermiı olacaktır. 

Necip Ali Küçüka 
Ailesinin Teşekkürü 

Hazin ölümü ile hepimizi büyiik Bu müesseselere ham madde temini l 
imkansızlığı bunun en bariz sebebi
dir. Belçika ve Holandada ne fııbr:
ka kalmıştır, ne de kendisinden fay
da umulacak imalathaneler ... 

Bütün ümitlerini Amerıkaya bağh
yanlann da hesaplarında aldanacakla
rına şüphe yoktur. Ciınkıi, Amerlka 
ı.anay.iinin, bütün o İşgal ve tahribe 
uğramış memleketlerin iht 'yacını kar
şılayabilecek bir halde bulunmadığı 
anlaşılıyor. Yıkılan yalnız köyler, 
kasabalar değildir. Yanan yalnız as
keri merkezleı· ve binalar değildir. 
Hava harbinin hatır ve hayale telmi
yen, hesap ve tahmine sığmayan müt
hiş tahribatı Avrupa kıtası gib'. en 
geniş mamureleri, milyarlar sarfiyle 
viicude getiı-ilmiş büyük şehirlerjn ka
milen birer harabe haline sokmuştur. 
Bütün bu harabelerin yeniden birer 
mamure haline getirilmesi için bir kaç 
yüz Amerikanın yardımı lazımdrr. 
Harpten çıkmış milletlerin bu yeni 
mamureleri kurabilmesi .için hic; ol
mazsa bir iki sene dinlenerek yeniden 
kudret ve şöhret kazanmış olmaları 
lazım gelir. Bugüne kadar harp saha
larından gelen haberlerin hakiki ma
hiyetini bilem!yoruz. Milyonlarca in
sanın toprak yığınları altında gömülü 
kalmış olmaları tabiidir. •• ı.;.:,. 

* * * Almanyanın İ§gali altında bulunan 
yerlerde istihsalat.ı arttırmak de

ğil de geçmiş senelerin derecesinde 
nıahsul alabilmek için yeni bir ziraat 
seferberliği :yapılmı~tır. Bu seferber
likte eli sapan tutabilen, hayvan sü
rebilen kadın, ihtiyar ve çocukl<ır bi
le hareket ve faaliyete geçirilmiştir: 

Memleketimize gelince; Tiirkiye- bir acı ic;-indc bırakan aile reisimiz 
nin bütün dünya mılletlerine Necip AU Küçüka'nm Ankarada ya

gıpta verici vaziyetınden övünerek is- pılan cenaze töreninde huzurlariylc 
tıhsal iş:ni bir gün bile gevşetmeye bizi teselli etmek lütfunda bulunan 
yeltenmemeliyiz. Bilakis, asıl memle- Muhterem Büyük Millet Mec1isi Reisi 
kc'lirıliz için istihsal seferberliği ynp- Bay Abdülhalik Renda ile muhterem 
mak lazımdır. Bütün zirai faaliyetleri Başvekilimiz ;?rofosö~ Dr. Bay Refik 
böyle umumi bir markeze bağlamak Snydam'a, Sayın Hariciye, İktısat. 
·cap eder. Bir iki sene için Vekaletin Münakalat, Maliye, Adliye, Ticaret, 
ziraat teşkilatını, ziraat enstıtülerini, Maarif, Ziraat, Sıhhat ve İçtimai Mu 
ziraat mekteplerini seferber etmeli ve avenet Vekillerine; Halk Partisi Ge
istihsal mıntakalarında bu seferber- ne! Sekreteri sayın Dr. Bay Fikri Tu
liğin tatbikatına hemen başlanmalıdır. zer·e. mı1htereın Diyanet İşleri, Şü
Yalnız köylüler arasındıı yapılacak i- rayı Devlet, Divanı Muhasebat reis
mecc teşkilatı maksat ve gayeyi tak- !erine; sayın Üniversite Rektörü Bay 
v'ye etmeye kafi değildir. Yarılacak Cemil Bilsel ve Roma BUyük El<:isi 
seferberliğe, umumi bakımdan memlc:- sayın Bay Hüseyin Ra~ıp'a, Denizli 
ketimizde makineli ziraatin f.iili olan Valisi Bay Osman Nuri'yc ve bütün 
tatbikatt ile b:ısl:ınmahdrr, Hiç i~len- muhterem Büyük Millet Meclisi azn
memiş arazi, yeni açmalarla nehir, rr- ~ı ::ırkadaşlarma ve diğer zevat, dost 
mak, çay, dere kenarlarına r;ıslıyan ve hemşerilere; İstanbuldaki törende 
scıhipl'. ve sahipsiz arazfoin ekilişe bulunan sayın Dahiliye Vekilimizle 
müsait bir vaziyete getirilmesi için İstanbul Valisi sayın Ray Lütfi Krr
yalnrrı köylü imecesinden büyitk istifa- dar'a ve Örfi İdare Komutanı sayın 
deler. temini güçtür. Umumi harpte I General Ali Rıza Artunkal ve sayın 
yapılüığı gibi, ziraat taburlar ıtcşk"li Bay Ali Çetinkaya ifo İstanbul Mer
ve butün ziraatçilerin bu istihsal se- I kez Komutanına ve diğer zevat. dost 
ferberliğinde vazifelendirilmesı cok ve hemşerHere minnet duygularımızı; 
yerinde ?ir _iş ?ı.acaktır. Varsın ziraat telgraf, mektup ve çelenk göndermek 
mektelcr~ bır ılcl ~~~~ ~a_ı>alı kalsın_.. suretiyle ve bizz.-ıt ziyaretle bizi te
Va~sı.n zı:aat ~nstıt~su .. 1k 1 sene _faalı- selliye koşan dostlarnnıza, muhterem 
~e~mı tatıl etsın. Çunku, ~~ tntb_ıkatın gaı:e'l:elerinizle, merhumun yazılariyle 
ıstıhsal sahasında verecegı netıce, o hatıra!lını tazi7. eden muharrir arka
nis?ette iyi olac~ktır. Kısı:ıcn nazariye; daşlarma teşekkiirlerimi7.İ arzeyler, 
halınde kalan z.ıraat te?ı ı~atı da .ban hi.iyük acrrnız sebe>biylc ayrı yan şük
Lu sayede amel. ıs~hay~ ıııtıkal .etmıs.ve rnnlarımızı sunamamış bulunmaktan 
t~l~b-~ }arla~a ıstıhsalın _umıımı m:ıhıye dolayı özür dileriz. 

Macaristanda bu evsafJ hniz kadınlar, 

Jolın Gray ayağa kalkarken. "ha
yır! .. dedi Vf! senin şu öteki gül ba:1-
çende bir gezinti yaparım, o menhus 
yeri bana hatrrıılııt;ırıık bir ~ey iste
miyorum,, diye ilfıvc elti. 

Johnny art bah~·eııin sıl' çıılılıkları 
arasındaki bir gf!çitten kaybolurken, 
Rurncy yeni gelen ziynrctçıyi Pcteı .. in 
yanına soktu. 

Mister Emanucl T.ıegge, orta boydan 
daha kısacıı, ince .> apılı ve pek sey

tını ogrenınış olur. Istıhsal sefcrber
lıği i.çin hazırlıklara başlamak zamıı
mdtr. Üç aylı ksonbahar devresinde 
bu işi başaramaz ve kışlık zeriyatı lii-

ru yürüdü. ''Ne güzel ev ve, ne güz!'l 
yrc maş;ıallah! Her şeyin en lüksilnfı 
ve en iyisini toplamışsın baknrıın p,._ 
ter. Hizmetçin hfıl:i ı;u hı7.im eski 
Rarney! O da !Rlahı nl'fis etli mı a
eaba? Hah işte buraya yaraşıııı ı;ı\L 

şu: - Islahı nefis Ptınck,, öyle cleı,:il 
mi?,, , 

Legge'nin sesi şikayet crli<'i, ince 
bir sesti, solgun mavi gözler.i, soğuk 
soğuk kıpırdaşıyordu, 

Annesi, eşi ve çocukları 
Pr. O. Tevfik Berkman 

Ferit Küçüka Catılt Akyar 

·ı·eın.Ka .No. ı ı 

dört sene değil, on dört asır da g~er. 
Öyle ya, akşam acaba şimdi mi ka-
pıyı çalıp beni götiirecekl<'T, diye ıtor 
ku yok. O Princetoron'un kurşu11i 
renksiz du,·arlarını senelerce seyret-
mek .. Ha, amma otuıtuın, sen oraya 
hiç kirmedin .. 
"- Evet hakkın var, orada 11iç 

kalınadrm. Yalnız otomobilimle ya
nından geçtim .. diye Peter bunu söy
lemekle karşısındakinin bamtelinc 
dokunduğunu peklilfı biliyordu. Öte
kinin dudakları kıvrıldı. Boğazından 
hmltı:ya bemer bir şeyler çıktı. 

- Ma~aallah demek ki, ynmbasın
don otomobille gec;-tin ha? Ah keşke 
bileydim. Hapishanenin içinden bay-

~~~~I, 

~ Şehir Tiyatrosu Temsilleri ~ 
~,,...." ""'~~"'""'""""""'~""'"""'1'. \ 

Ü\TAKYiMDEN 
~~iaYAPRAIC ____, 

Dram 

11HAMLET,, 
Ramazan ve 
Gece Hayat .. 

Ya.zan: ULUNAY 

Fransanın eski ve tanınmış gaze
tecilerinden Alfons Kar, muhte

lif ga1etelerde çıkan ve r.azip haslık
larla kitap şeklinde toplanan ~pheser 
makalelerinden bırinde Türklerin o 
zamankı yasayı:;ı tarzlannd;ın '>:ıhse
diyor Müellif, yeknasak binalard n 
tııkıp ·çarpık çurpuk ahşap evleri~ız~n 
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suyu ;;-ekılmiş, musluksuz ceşmelcrımı
zin karşısında hayranlık buhranları 
geçiren biıtün Garplilcı ~ibı o d ı, b~
r. m perdeleri inik kafeslı pençCTc:len
mizin arkasında h riçle, hayatla te-
ma,; etmeden geç rdigımız gecclerim"zi 
J..-ıskanıyor: 

Hamlet piyesi nden bir sahne 

Senenin tiyatro mevsimi evvelki samıt ve edebiyat c;ağlayanınm muh
akşam dram ve komedi kısım- te5em uğultusundan scrscmleşmıyor

. b lar: bılakis onun mestedici res,şesini \arında iki büyük eser temsili ıle aş-
ladr Sahnemizin d1siplin hususunda- ::evkle, lezzetle teneffüs ediyorlar. 

• d Artistler hakkında diişıincclerıırü bir ki taassubu memnuniyetle kay e şa-
yandır. Bir Teşrincvvel akşamı Şe- daha elemek isterim: 
hir Tiyatrosunun iki sahnesi birden, Hamlette muvaffakıyet itibar:yle 
bir kronometre intizamiyle sant se- Talattan sonra Mahmut Moralı ıle Av
kiz buçukta altı aylık sanat oruçlula- ni Dilligil'den bahsedeceğim. Mahmut 
rına edebi ziyafet salonunun kapıla- Moralı butiııı oynadığı rollerde oldu
rmı açtı. Dram kısmında Şcksp:r'in gu gibi Polonius'da da fevkalade idı; 
"Hamlet" i, komedi kısmında M ol- (tfrad) larındaki tabiilik hemen !ıemen 
yer'in ,.Kibarlık Budalası,, verildi. pek az artiste nas:p olmuş bir maz
Ayni zamanda bu iki "Ma'ide,, de bir- hariyettır. Mahmut Moralryı hangi pi
den bulunmak imkanı olamadıimdan yeste seyredersem rolünü anlamak ve 
evvela "Hamlet,. i. gördüm. Geçen se- k;ıvramak husuı:undaki fıtri istidadı 
neki Otello'dan g-özüm yddığı için karşısında hayran oluyorum. Mahmut 
yeniden münakaşa kapıları açacak bir Moralının bir defa fena oynadığını 
mevzu karşısında kalmaktan korku- görmek merakındayım. Avni Dilligil. 
yordum; zira Şekspir'in bu şaheseri onünde geniş bir sanat fezası açılan 
sanat bakımından bir (demir !eble- bir sanatkardır: ondan çok, pek çok 
bi) dir. Bu demir leblebiyi Şehir Ti- seyler beklemekte haklıyıı Hadl Hu
yatrosunun çarkları aşınmadan öğü- na gelince, mak'.y~jı itibariyle b~zc 
tP.bilccek mi? biraz geçen senekı Otcllonun yag'.z 

Bu suale şimdi: Evet. Diyorum. 1 !lah:iye!ini hatırlatıyor. Vaka_nı?. şı-
Hamlet, Türk sahne tarihine parlak malı bır memle~et,te geçme~ı ı_tıba

bir sayfa jlavc edecek kadar guzel r;yle Kral _cıaudıus ~n .Maure len a_k
oynandı Sanatkarlar gözümde dağlar h_mıza getıren m~kıya1ı -_zannedenm 
dev!ren 'Dev'ler gibi büyüdüler. Ta- kı- yanlıştır. Ney;:~ Ertugrulu. Kr~
litla Mamhut Moralı ile Avni Dil- !ıçe rolünde çok silık buldum. Ncyı
Jigill~. Hadi Hunla sanat~mız iftihar re: gibi bir ~rtistten Gertrud'da daha 
d bil. başka hususıyetler beklerdim; onun 

e e ır r 1 b" r· .. Bilha~sa piyeste esaslı rol olan ikinci sa ta o an ır r~ u on. ~ıraya 
· • geç"recek kudrette oldugunu bılenltr-•·Hamlet" 1 oynıyan Talat. son perde 1, . .• . 

· d"" l I'-- ı ı d ··ı denım Ophelıa rolu, Cahıdedcn fazla 
ın ıgı zaman yanız a '"'~ ar a egı , · h · tl" d 
sayhalarla selamlandı ve buna fazla- bah~ettirecek kııdar e emmıye ı . e-
. ı h k k t g~ildir Böyle olmakla beraber Cahırle 
sıy e a azanmış ı. . . 

tfyııtro mevsimıne muvaffakıyetle baıı-
Hamlet, nan.kör b!r eserdir, Bütün 

muvaffakıyet hakkı sanatkara ait
tir; eserden sanatkarı yükseltmesini 
beklememeli. Bu gibi eserlerde artist 
da~ma muvaffak olamamak hüsram 
ılc güreş etmiye mecburdur; bu iti
barla Hamlet ya güzel oynanır veya
hut berbat edilir, onda vasati bir mu
vaffakıyet yoktur. Hamlet sanatkar 
kin bir sırat köprüsüne benzer, artis: 
köprüyü geçebilirse muvaffakıyet cen
nr tine varır, geçemezse nisyan cehen
neminin dips.iz çukuruna yuvarlanır. 
Bu bakımdan bu merhale haklı olarak 
her sanatkarı düşündürecek kadar mü
h>mdir. 

(Hamlet) in edebi tarihçesini uzun 
uzadıya yazmıya lüzum g-örmüyorum. 
Mevzu şundan ibarettir: 

"Danimarka Kralı Claudius tahta v.ecmok 
için kardeşi kral Hamleli zehirlcmi~ ve k;ırı· 
•iyle evlcnmi1ılr. OldarOlen kralın oğlu Ham• 
let babuının katledildii:inilcn ,iıphe •illyor , .• 
bu ş.Uphe: babas1mn ruhunu" tcm:'9ııi1 f'tn'll& 
hayalinden öğrendiği tafsilat ile bir ~akikaı 
teklini alryor. Ondan •onra Hamlet idn ba
basının intikamım almak ••bit bir fikir halıne 
ıetmiştir. Knliçc oğlunun bu daimi fikir 
menuliyctindcn cndiıclcr içindedir. Hamlet 
kendisini eğlendirmek için satnya ııelcn ar -
ti"tlere. babasrnrn öl\im °'ahne~ini oynat11or 
ve kralın çehresindüi allinıden katilin am • 
cuı olduiuna kanaat hhıl ediyor. Kral Ham· 
itti do ortadan kaldırmak icin Hamlttın eliy· 
le öldürülen ve: yine onun yüztir:den drh ola
rak intihar eden kıl' kard!tinin intıkamrnı al· 
mak ic.:tiyen •e-ne .. Laert~s .. t- Hamlede ucu 
duimnİ• •ehirli bir meç ilt bir mübareze tek 
lif ediyor. Hamlet d<likanlı il" çarpııırlıon 
kral yeğ.,nini öldürmek için Hhiril bir şarap 
urlıyor. Lacrtu Haml<ti elinden yaralıvor. 
Milbarezedo iki hasım ellerinden dU,en kılıç· 
ları alırlarken yanlı~lıkla sillhları doıiitt"ri • 
hazırlıyor. Hamlet dt ucu düğmeli nnnettiii si 
lihla Laertc•i öldürüyor o onıda kralın se• 
bep~iz mümanaatına bir mlna vtrt-ınıvcn lc'"ltlİ 
çe zehirli ••rabr ,,\yor tt bir ~ndı bUtU!' l•u 
h•kikatl.rl öjironcn Hamlet kralı zehlrlı kr· 
lıçla yaralıyor ve onl' ,nasını ,.~hirtivcn a· 
rabr .l!orlı iı;irdtkten sonra ölUyor ... 

Esrar, bütün bu kabil mevzular g:bi 
müellifin edebi ve şahsi t~felsıifü için 
yazılmış gibidir .içindeki kuvvetli ha
reketle telifi ancak Şekspir'in dehası 
sayesindedir. 

Hamlet'tc kuvvetli (tez) Şekspir':n 

hayat hakkındaki felsefesidir. Bunlar
dan bir çoğu bütün edebiyatta vecize 
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olarak tanınmıştır. Eser o kadar aiır
dır ki, her mecliste tebarüz eden sert 
ve kat'i değişikliklere rağmen ona ha
fiflik verememiştir. Böyle olmakla 
beraber seyirdler sahneden taşan bu 

lamış demektir. 
Behzat mezarcı rolünde harikulade 

lrli Diğer aı·tistlerden ayrı ayrı bah
betmiyorum; iakat hepsinin muvaffa
ı-ıyet ahenginde müsav: hisseleri vardır 

* * * Dekor fevkalade güzeldi; hatta 
Hamlet içın fnzla denecek kadar 

ıı;üzeldi Bu gibi piyeslerin o kadar 
dekora ihtiyacı yoktur. Şekspir, eser
ler.ini oynadığı zaman duvara dekorun 
ne olması lazım geldiğıni yazmakla 
iktifa ederd!, Bunu yalnız bir kaide 
olarak kabul etmekte tereddut edece
ğim. Çünkiı Şekspir'in dehası bu lii
zumu elbette takdir ederdi. Fazla de
korun seyirci! eri piyesten uzaklastı
racağından korkarım. Kametli Fnın
sez son turnesinde sanki bu prensıhe 
nayct etmis gib; ''Aşkla oyun olmaz .. 
piyesinde dekorun sadelıği ile iktıfn 
etmişti. Hamletin sahneye konmasında 
fikrimce ufak tefek kusurlar gördiım, 
Evvela, eserde başlangıcı teşkil eden 
hayal hazfedilmişti Tiyatroya meraklı 
olanlarca malum oldugu uzerc ufak 
tertibat ile sahnede hayali teressıim 
ettirmek miımkündiır. Bu canlı (mi
zansen) i bir tarafa bırakarak salonun 
tavanından ziyayı açıp kapamak 5u
retiyle "hatıf'' dan bir ses dinletmek 
(mizansen) in lüzum gösterdiğı can
lılıiı telifi edemez Sonra. art'.stlerln 
sahnenin iki tarafından iniş ve c;ıkış
lnrı hoşa gidecek bır tarz değıldi. 
hangi artisti çukurdan çıkArken gör
sı:m, bodrumdan kömür çıkarmaya gıt
t itini düo;ünerek elinde b:r gaz tene
kesi arıyordum. 

Hamletin. Polonius'u öldıirdüğü za
man maktulün cenazesin! beraber a
larak odadan cıkması lazımdı. Bunu 
bu suretle tadile neden li.iıuın görül
düğünü anlamadım. Eserde, lisan iti
bariyle "Mel'un çıkrık", "Rahmetin 
vazifesi g-ünahı temizlemekt!r", 'To
huma kaçmııı çiçekler bahçesi" gibi e
serin ihtişamiyle mütenasip olmıyan 
bazı tabirlere ilişmek istiyorum. Fakat 
bunları metne sadık kalmak iç:n yapı
lan fedakarlıklar gibi telakki cdiyo
rum. ~--....• 

ULUNAY 

ı.ıııııı•--•• Bugün matinelerden itibaren 

TAKSİM Sİ N E MA SI 
Yıldızların en parlağı ve en dehakarı 

s A 
GUSTAV 

M 
DIESL 

BEY AZ 

R 
ile 

A N D A' vı 
beraber yarattığı 

i LA HE 
Büyük macera ve aşk ve ihtiras filmini takdim ediyor. In

sanlar ve vahşi hayvanlar arasında bir kadın ... Çılgınları ken
disine ram eden sahhar bir kadın ..• 

- Ne sukunet 1 Diyor. Tıirkler o
peıanın, tiyatronun. gece h ıyatır.ı~ e
s ri dcgild.ı ·ter. Onlıır içın gece, ıst.ra
h t anıdır. Bunun zevkın" pek çuzel 
çıkarıyorlar. 

Bu itibarla vaktiyle çöle tren ya
kışmaz dıyc develerin iistunde hacı
la rm imanını gevretmek isteyen Ce
nap gibi biz de Alfons Karın hatırı 
ıçin ilelebet kiımes hayvanatı gihi gun 
kararınca evleriMizın seı1irlerinde lu
nemeye mahkiim olacaktık. Eskiden 
gece hayatı bır senede ancak 30 gune, 
yalnız Ramazana münhasırdı. O Yaman 
bıitiın gun uyumanın acısını çıkarmak 
ıı;fo herkes gece sokaklara dokiilür ve 
memlekette Ramazanın yüziı suyu hur
metine bir gece hayatı başlardt Dı
reklerarasına, eğlence yerlerine, kah
\ e!cre, tiyatrolara ancak Ramazan ol
duğu için gidil"rdi. Bunun haricinde 
L>ir maksat uğrunda sokağa çıkılmak 
adet değıldi Buna biraz da ves ıitsiz
ligin sebep olduğunu kabul etme!: mcc 
buriyctindeylz. Çünkü o zamanlar so
k;ıfa çıkmak için çifte mumlu fenerler 
y;ıkıl:ırak, taştan ta\;a sekilerek bozuk 
l:aldırımlarda müvazene oyunu oyna
mak icap ediyordu. Rahatlarına dü'i
kün olanlar kolay kolay bu k::ıbada
yılıcı göze alamıyol'lardı. Hatta oyuıı
larına nedretle kıymet vermek iı;in 
Gedikpaşadaki Giıllıi Agop tiyatrosu, 
tcmsıllerini Ramazanda bile haftada 
ancak ıki defaya indiriyor ve teessü
sunden uç sene sonra tiyatroya ge
lenlerin hayvani rınr tems "lin nihaye
tlne kadar muhafaza etmek üzere ti
yatro binasının yanında kocaman bir 
ahır yaptınyordu 

Gece hayatı defişiklığe uyarak ya
\'U yavaş kendmi bu kayıttan kurtar
dı Artık geceleri sokağa çıkanlar 
k;ndilerini bır kaç saat meşgul ede
cek bir eğlence bulmak ihtiyacın• his
sediyodar: sinemaya, gazinoya gidi
yorlar velhasıl gecr. çıkmek ic;in bir 
··ebcp tasavvuı ediyorlar. Havai olan 
bu sebepler baıan dıı bir lüzum §ek
linc gıriyor. Mesela bir yerde \'eri
len konserde bulunmak bir aile 
ıç.ın vukuu sabırsızlıkla beklenen bır 
had sedir. Eş dostla görüşıilürl:en: 
' Falıın gün, filin sanatkarın vereceği 
konsere gidilmek,. sozü riayeti vacip 
bir karar şekline girmiştir 

Dun akşam Şehir Tiyatrosunda yer 
bulunmaması dolayısiyle bir çok hal
kın geri dondıigune şahit olduk ve: 

- Bız tiyatroya gelmek için bu zah
mete katlandık ... Vah, vah •.. 

Cümlesini bir çok ağızlardan dinle
dık Demek bir piyes grirmek için zah
met ihtiyar ed.iliyor 

-Hadi Ramazandır, sokağa çıkalrm 
da elbet bir yere gideriz! 

Denilmiyor. 
Bıı iki zihnivet arasındaki farkı 

memnuniyetle kaydedıyorum Ama bun 
dan Alfons Kar memnun olmıyac;ık
mı~ O da benim hiç umurumda değil. 

ACI BİR ÖLÜl\I 
Cilmhunyet gazete<>ı muharrm~ 

rinden Sclım Tura ıle Devlet Denız
yollan fabrika ve ha\ uzlar müdı.irl i-

U muhasebe memurlarından N"h t 
Turanın pederleri yuksek mühendi 
mektebi re lm muallimi piyade bln
başılıgrnfüın mı.il,..kail 

REŞİT TURA 
Mliptelfı oldugı.ı haı-talıktan 11:unu

l rımı:yarak rahmeti rahmana kavu -
mustllr Cımazesi bugün saııt 11.5 da 
Firuzağa Hamam crrdde i ı 7 numa -
ralı Cişnel apıırtımaıımdan kaldırıla
rak •re.\ ikiye cam ındc namazı ba
deled:ı Fı•rlköyı.indeki makberi mah
susuna dcfnedılecektir. l\lcvla rahmet 
eylesin. 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHİR TİYATROSU 

Bu akşam saat 20,30 da 
Dram Kısmı: H A 1\1 L E T 

Komedi Kısmı: Kibarhk Budala: 

S E S Sineması 
Tepebaşmcla açılacak 
Sinemanın adı kondu 

SES 
Tepebaşında pek yakında açılııea

jjını bildirdiglmiz sinemanın hıılk a
rasında açtı§ı ''İsim bulma,, anketi 
bltmi~, bu ankete iştirak eden on ıkl 

bin altı yuz yetmiş sekiz kişiden ae• 
klz bin yedi yüz: elli altı sinema se· 
ver bu güzel sinemanın adını 

rek saçlı ihtıyarın biriydi. Burnunun "- Dinle J..egge bütün bu sözle
üzerinde bağ kenarlı bir çlfi gözlük rinden sormak istedigin Barney'in e
vardı. Bir iki saniye etrafım seyre lfın hrrsnlık edip etmediğı ise, cevJ
daldı. Çenesini ekseriya havada tu- brm şudur: "Artık hırsızlık etmiyor .•• 
tar ve avurtlarını, sanki ağzında bir - Aman öyle söyleme. Ben de
şey emiyormuş gibi çökük bulundu- mek istiyorum ki,. 
rurdu. Kıyafeti o kadar yerinde de- "- Şapkanı öyle elinde tuta tuta 
ğildi. Ayaklarında çizmeler vardı. rahal~ız olma, ver bana,. 

rak çekerdim. o gün hapishanede do- LÜKS ve İHTİŞAl\f - ZENGİNLİK -
nanma yapmaları lazım gelirdi. De- S-E ~ Onların da sarı göderidcn yapılma ol- Peter elini uzattı. J.likin V.•gge şap 

duklarr, ı.izerlcrlne sııriilen siyah bo- kasını Peter'den öteye tutarak: 
yanın altından sırıtıyor ve belli o- - Teşekkür ederim. ı:;iapkıımı bı
luyordu. Düşm:ınının arazisini ve va- rak. Dostumun birisine, burayı ziyn
ziyetini siipüriicii bir bakışl;:ı teftiş relim csnasmda, hiçbir ŞPYi çaldıl'ıp 
ettikten sonrn gözlerini Petcr Kanc'e çırptırmıyacağnnı vaadetmi~tim. Kaç 
dikti. senedenberi burarlasın PC'1cr? dedi. 
Ağır sükutu evvcıa k!ran Pe•er - Asağı yukarı on clört sene olrlu. 

Kane oldu. - A! Ne gılzel! İstl'.'dığm l.ad:ır ye, 
"- Ho~ g<>ldin Emanuel, gel ba- iç, is~ediğln zaman ~ık. ı teclıgin 1..a-

kalrm. Cel otur bakalım',.. dedi. j m.~n gir. oh_ ne fıl.t, gel keyfım gel! 
Legge yavaş yav. ş ev sııhiblnc dol- Boyle gcçkilccck olduktan sonra on 

mek otomobille geçtin ha? '----• TEESSÜR ve HEYECAN •----a' - Dinle Emanuel. Şu sigaralardan 
bir tanes.ini telle>ndir. 

- Lüzum yok! Sigar,;ı migara fç -
mek adetim değil. Öyle şeye 111ışık 
değilim. Sen on beş senede alrştm, 
ben o zaman zarfmda alımşış oldu -
gum .şeyleri unuttum. 

- Ha, demek ki, bu Emanuel dü
!tUn bozanlık etmiye gelmiş ve bu dü-

Günlerdenberl ıUşfenen ve güzelletcn 

BEŞiKTAŞ GÜRE L S i NEM ASI 
4 Birlnelteırln Cumarteııl günll, ~.so dan itibaren sinema dünyasının 

bUyUk harikası olan Türkçe 

OTEL EMPE R İ AL 
Un bozanlıgım yapacak saptı ve dıı-1 '= 

kikay1 da t ... m bir iı;abetle <ıec;-mi$lı. "1111._ .. •••• 
1.ARIC.,\Sı V.AıU 

Filmi ile yeni m~vılm. başlıyaeağını müjdel~r. •ı••••' 

Koymuşlardır. 

S E S sineması müdi.1r1Ll!IU muh-
terem tıalkımızm gösterdi!ji yuksek 
allkaya teıekkür etmekte minnet ve 
şükranlarını alenen bildirmektedir. 

(S E S) ismini koyanlar lirasın-
daki kur'aya Beyo!jlunda "Yenı Şark 
Berber dükkılnınria Bay Kemal Denız 
kazanmı~ ve kendisıne bir sene mlıd· 
dctte ı kolts;k tıedıye cdılmıştir 
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PUDRALAR i 

MODASINDA. 
yeni ve fevkalade bir ' 

rEBEDDÜL 
' 

Mübalağah gayri tabii , 
"Makyaj,. kalmadı.1 ı 

- ' Cilde ;ürülecek gayri "mer~ı 
Vetıi bir pudra, tabii bi1' 

güzellik verir . .... 
• 

. 'arl~i;i° şık - kadınlan~·"'· yeni -bı;' 

TAN 3 - 10 - 941 

ıııoda icat eıbrıişlerdlr. Bütün gün 
ıabit du.ran ve hiç parlnkhk izi bı
·akroayan, bir gül teni veren yeni 
lir pudra bulmuşlardır.~ -.. ... .... . . BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK -SOGUK ALGINLIGI-ROMATİZMA - NEVRALJi 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, İsim ve Markaya Dikkat. NEVROZIN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 
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Muhammen 
kıymeti 

L. K . 

932 00 

Ka~.lk_ö·y -', Yaklfla~.··.· D.itektörlüğü ·ııanları 
' . ,--:- ' .. ~ . ·- . .. . ' .. . 

Muvakkat 
teminatı 

L, K. 

70 00 

Semti Mahalles 

Kmalıada Kınalıada 

No 
Sokağ E, C 1 N S 1 

Aksava Alsancak 54 54: Ada 61 parsel 1 numaralı ve 
932 metre murabbaı sahasın-

!Sunuıı sıtrı:-· 'İpekli elekten aÇ' dak'i. arsanın tamamı 
la geçirilmiş '.en saf ve en inoe 123 25 9 25 " " rekinay Narçiçeği 22 22 Ada 69 parsel ı numaralı ve 

ıudrayı iki defa krema köpuğu ile i?I 246 metre m.urabbaı sahasın-
carıştutlması usulü · ile izah edile.o daki arsanm tamamı 
ıilır. Fransız kimyagerlerinin se-' 343 60 26 00 " Ada 19 parsel 19 numaralı ve 
ıelerce araştırmaları neticesinde ıs4 metre 50 desimetre mu-
:lde edilen bu usul, Tokalon mües-·; rabbar arsa dahilinde iki oö! 

Çarşı Es. 100/78, 
Y. 98, 100, 100/l 

esesinin inhisarı allmdadu. Bu ye-! 
ıi Tokalon pudrası, artık parlak lüklü ahşap evin tamamı 

Üsküdar Selami Ali Karakolhane "4 Mt'"ı. 76 No 3 dalı yarım kArg· evın' ıurunlara ve yag-lı ciltlere ebedi-1 " . o .. ır 
' taj 20 t ren son vcmı ~tir. Cılctinize, sekiz, 1•

1 
amamı 

aat zarfmda ı "Mat,.' duran nefis 975 ,, Altunizade Nuhkuyusu 48 66 Takriben 1550 metre murab-
•e güzel bir renk verir. Rüzgarda · baı sahasında ve içinde kulü-
ıe yağmurda ve hatta terlemede be ve kuyusu ve mebzul mey-

741 55 58 04 

60 73 

Si N G E 

TELEMETR - KRONOGRAF 

ÇEL I KT EN en iyi model 
18 ayar ALTINDAN 
18 ayır ALTINOAN çok 

fantazi model 

55 Lira 
165 " 

200 " 

Hassas - Sağlam - Zarif 
ve 15 sene garantilidir. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKSAM 
Her yemekten sonra gü nde üç defa muntazamaı1 

dlşlerlnlzi fırçalayınız, 

Maltepesindeki Sa+•n. 

Alma Komisyonundan : 
:ildinizl parlak göstermez. "Fin! ve ağaçlarını havi bahçe 
Mat., Tokalon pudrasını kullanırsa- /ukarına mevki ve cinsleri vazrlı gayri menkullerin mülkiyeti satılmak üzere 15 ~n müddetle acık art- Topkapı Maltepesindeki askeri satın alma komisyonu ihaleleri 6.10. 

112 
simanıza bir gül yaprağının taze- tırm::ıya çıkartlını~tır. İhaleleri 10.10.941 Cuma günü saat 14 dedir. İsteklilerin müdürlük akarat k:ılemine gel- 1141 de Harbiye Yedek Subay okulunda yapılacaktır. Bugüne kadar ilan. 

SiNGER SAAT 
jğini ve güzelliğini bahşeder, sevim- meleri. (8566) Mağazaları İstanbul, Eminönü edilen \"e edilecek olan mlinakasalar için mezkur günden itibaren tallp-

üi~nlri ff~ri~ciri hlrkdd~ )--- ------------------------------- - ---------------------------- k~ Ha~i~d~i Yed~&~y ~~~~u~rlutinnlmak~~~-
ırttırusınız, On muhtelif ve yeni ca- ı nuna müracaatları. (8813) 

:ip renkte olan Tokalon pudrasından Anltara M M v Satın Almct ' - -----------------------:--
,biı ini intihap~ • • • 7 İlkteşrinde 

PARASIZ - Bu gazetenin her o-
tuyucu Bayanı, derununda (beyaz ve Komisyonundan: • ..... . 
;ıcmbe) renklerdeki T o K A L o N M 1 L L 1 P 1 Y A N G O 
tremleri ile muhtelif renklerde To- Aşağıda muhtasar vasıflan yanlı elektrojen grubu satm aJmacaktır. 
,ı;alon pudrasının nümunelerıni havi Bu hususta görüsmek ve fenni şartnamesi billlhare tekemmül ettirilmek 
lüks bir güzellik kutusunu alabilir. üzere aUkadar firmaların 10 Birincileşrin 941 gününe kadar Ankarada 
l\mbalaj ve sevk masrafı olarak 20 M. M. V. Harblye Dairesi rlyasf:'tine müracaatları. 
kuruşluk blr pul aşağıdaki adrese A - Tanmmış bir fabrikanın mamulatı olması ve yeni bulunması, 
gönderiniz. B - Dört tekerlekli, yaylı ve saatte 45 Km. süratle yürüyüşe m!15ait 

TOKA LON ıervis 3. 8. Poata Ku • C - Bir adet 65 volt 60 amper ve 3.9 kilovat takatli ve dii?er dört 
tuıu 622 lstanb ul . ndedi 120 volt 150 amper ve 18 kilovat takatli dinamolu ve tevzi tablolu 

, ______ _ 
TAN Gazetesi 

İl6n Fiyatları 

D - 4 - 6 silindirli 4 zamanlı benz.in veya Dizel motörlü grup alı
nacaktır. 

E - Grubun üzeri ve yanlan saç evli ve yanları çalışırken yukarı 
kaldırılabilir ve mail çatı halinde şekilde kapalı olacaktır, 

F - Her grubun bir komple yedek tekerldi. 4 tonluk krikosu, di
namo ve motör için yedekleri ve lüzumlu avadanlık ve takunları ola
caktır. 

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

H - Takımlar ve yedekler münasip bir sandığa yerleştirilmiş ola-
caktır. (8546) 

Yüksek Mühendis Mektebi 

Alma Komisyonundan 

Satın 

MObıyıanın 

cinsi Mikdan 
Muhammen ilkte· 

bedeli mlnatı Şekil 

Ekslltmenln 
Tarihi 

Paltoluk 

Saati 

kumaş 420 metre 596 188 Açık 9,10.1941 10, 30 
İskarpin 400 çift 830 249 ,, 9.10.1941 10, 45 
Reçel 3000 kilo 065 147 ., 9.10.1941 11. 00 

Afyonda Çekiliyor. 
Bir Milyon Liraya Yakın İkramiye Dağıtıfacak 
7. İlkteşrinde Afyonda çekilecek olan Milli Piyangoda tam 

(960,000) lira ikramiye olarak dağıtılacaktır. 
Bir Piyango bileti ile taliinizi bir defa da Afyonda tecrübe ediniz. 
Bu sefer servet maden suyu gibi Afyondan b.ir memba halinde fış

kıracaktır. 
Eğer (30,000) lirahk büyük ikramiye kazanamazsanız, dört tane 

( 10,0-00) liralık, altı tane (5,000) liralık, kırk tane iki~er bin liralık 
ikramiye sizi bekliyor. 

Bu sefer ( 1000) lirahk ikramiyelerin adedi··yüz yirmiye, (500) li
ralık ikramiyelerin adedi de yüz altmL~a crkanlmr.jtır. , ................ -................ , 

İstanbul Hava Mıntaka 

.Amirliğinden: 

Depo 

I - 250 ton kok ve 50 ton kriple maden kömürü satın alrfıacaktır. 
II - Kati teminat? olan 1350 liranın Bakırköy malmildürlüğüne ya

tırılarak makbuz ile birlikte 16/10/941 Perşembe günü :;aat 14 de Yeşil
köy Mv. Mnt. Dp, Amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

III - Malumat almak istiyenler her gün saat 9 dan 17 ye kadar 
Yeşilköy Hava Mıntaka Depo Amirliği satın alma komisyonuna müra-
caatları. (8805) 

_. _peniz · I.eva.Zım .Satmalma . K~misyoiıu __ İlanları 

l - İhtiyacumz olan 154,79 metre mikfıbı gürgen, meşe, çıralı çam, 
dışbudak, kestane, karaağaç ve köknarın 4.10.941 Cwnartesi günü saat 
11 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satınalma komisyonunda pa
zarlığı yapılncnktır. 

2 - Şa!'tnaınesi her giin iş saati dahilinde mezkur komisyondan be
delsiz alınabilir. Mezkur keresteler ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

3 - hteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle ye teklif ede
cekleri .fiyatların yiiz<le on beş nisbet:ndeki kılt'i teminatları ne bir
likte belli gün ve saatte adı geçen komisyona müracaatları olftn olu
nur. __ .. ,_. _.... , ·- • .....ı~ (8777) 

P. T. T. Umum Müdürlüğündel\ 
1 - Yapı işlerinde istihdam edilmek üzere fki yüz on lira Ucretli bir 

yüksek mimar veya mühendis ile yüz yetmiş lira ücretli üç fen memuru 
veya mühendisi alınacaktır. 

2 - Bu memuriyetler ihtisas mevkii olup taliplerine 3656 No. lt 
kanun hükümlerine göre ücret verilecektir. 

3 - Talip olanların vesikalarmı P. T. T . Umumi Müdürlüğü Mua-
mel!tt Müdürlüğüne göndermeleri. (7138) (8692) 

Belediye Sular idaresinden~ 
İdare ihtiyacı için nümunesi mucibince satın alınacak 2500 kilo yağl.J 

(sabunlu) köselenin ilk ihalesi kilosu 350 kuruş Ü7.erinden yapılmıştır. 
Bu malı daha müsait fiyatla vermek istiyenleri-n nümuneyi görmek üze
re her gün Taksimde Sıra~er.vilerdeki İdare Merkezine müracaat ve tek
liflerini 8.10.941 Çarşamba günü saat 12 ye kadar muamelat şefliğine 
tevdl eylemeleri. 

O saatten sonra getirilecek teklifler kabul edilmez. (8799) 

Knı 

Mektebimizin 1941 mail yılı ihtiyacı yukarda gösterildiği şekiller
de eksiltmelere konulmuştur. Fazla tafsilat için Gilmüşsuyunda Yilksek 
Mühendis Mektebine müracaat. (8449) IQiJ.\;f.ti!Uü!!uM:ftt!ffi!IJtftı!I ı Üsküdar c. Müddeiumu-

miliğinden : 
tstaıtbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu llônları 

Başlık maktu olarak 750 

1 inci Bayla santimi 500 

,_,,, 1942 Senesi Son Modelleri Gelmiştir. ' 

1 TAKSİTLE KÜRK MANTO 1 
JJlalımutpaşa No. 1.17 

" 
,, 

,, ,, 
400 

150 , ~-----------------------' Almanca Mütercimi Aranıyor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SOLDAN SAGA: 1 - Bir Alman ;ehri -
Jzaklık bildirir 2 - Olmakıan emir - Meş 
ıur Karıaca kumandanı 3 - Cemi edan -
Jır Yunan şehri 4 - Ekm•k yapılır - At
"' bulunur s - Elemive yarar 6 - Canlr
tk 7 - Bir padi~ah ismi - Oyula" 8 -
lllalerdm biri - Seçimde kullanılır g - Bir 
\rap ıehri 

YUKARIDAN AŞAGI: 1 - Bir villyet -
Ralis ;;ı - H!len - Iıkence, l!ıUntü 3 -
reni: Bir kız işmi 4 - Bir nota - Bir 
rılbet s - Allabtandır 6 - Nasıl ki. mi· 
ıillO 7 - Bir sayı - Vatan 8 - Gazete -
oiı - Bir Tllrk hakanı 9 - Aletler - Dadı 
EVVELKi BULMACA - SOLDA NSAGA : 

1 - Mübaşerct 2 - Ali 'laba 3 - Hıııiye 
_ Er 4 - F.dvi (iyice) - One S - Daae
!iik 6 - Omi - Leke 7. - Ni - Ka1kol 
ı - Çinıı:ene 9 - Sıırahıler. 

T A N 
AB C NE 

rOrklyt 
BE D E Li 

Ecnebt 

1400 
750 
400 
150 
\rlre., 

Kr. 1 ıene 2800 ı<r 

1500 .. 
800 • 
aoo .. 

., 8 A y 
• I A y 
., 1 Ay 
r1Pifütirmelc 2~ lturustur 

Maliye Vekaletinden 
Malt tetkik heyeti için Almancaya H'ıyikiyle v5kıf ve Türkçesi kuv

vetli bir mütercim aranmaktadır. Kadro ücreti 210 liradır. Taliplerin 
\mtihanda göS'ti!-recekleri liyakat derecesine göre bu Cicret birden veya 
tedricen verilecektir. imtihana gireceklerin en az lise mezunu olması 
ve askerlikle hiç bir alakası bulunmaması şarttır. Yüksek tahsilli olanlar 
tercih edilir. İsteyenlerin müsbit evrakı ve iyi hizmet vesikalariyle bir
likte 10 Teşrinievvel akşamına kadar Defterdarlıkta maliye müfettişliği
ne müraenalları. (6736-8428) 

Askeri Fabrikalar S"'tınalma . Komisyonu İlanları 

ihale tarihinden 31.5,:>42 taı-lhine kadar a~cığıda cins ve miktarı ya
zılı 11 kalem sebze alınacak 

4.zami miktar 
Kg. 

Aıgart miktar 
Kg. 

4000 3000 Patlıcan 
4000 3000 Taze tasu1ve 
4000 3000 Kabak 
1500 1000 Domateı 
2000 1500 Lahana 
2000 1500 Pırasa 
1500 1000 Patates 
ıooc 1500 Ispanak 

50( 300 Kereviz 
.50Cı 300 Karnı bahar 
500 300 Havuç 

Yukarıda yazılı 11 kalem sebze Askert Fabrikalar Umum Müdürlil
gıl Merkez Satınalma komisyonunc~ 6.10.94.l P~zart~si günü saat 15,30. da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Heyetı umumıye~ını bırd~n ".~rmek müm
kün olmadığı takdirde, ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. İstekliler 
tahakkuk edecek fiyat üzerinden kail teminatları ile birlikte Merkez 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. (8681) 

As. Tbb. Okulu Müdürlüğünden 
ı - Üniversite tedrisatı 31-l.Teş.-941 de başlıyacağmdan silAda 

bulunan Aıı. talebemizin sıla izni Birinci teşrJnin 28 ine kadar temdit 
edildiği, 

2 - Bu sene yeni knyıt ve kabul edilmiş olan talebelerin l!e 15 
Birinci teşrinde okula iltihak etmeleri illin olunur. (8441) 

ı - Şartnamesi muclbince pazarlıkla (500) adet pastörizan kasası 

satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 17/X/941 Cuma günü saat 10,30 da Kabataşta Levazım 

şubesinde müteşekkil alını komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname her gün öğleden sonra sözü geçen şubeden parasız 

almabilir. (8819) 

Belediye Sular idaresinden : 
İdaremiz ihtiyacı için satın alınacak olan 15 m/m lik 500 adet prız 

ve 1000 emniyet musluğu ile 60 mim lik 25 yan?ın musluğu tiji aşağıda 
hizalarında gösterilen fiyatlarla talibi uhdesindedrr 

Priz Beher' 235 Kr 
Tij " 220 " 
Em musluğu " 120 " 

Daha ~llsait fiyat teklil etmek istiyenlerln 8.10.941 günU ı;aat 12 _ye 
kadar tekliflerini Sıraservilerdeki idare binasında muamel~~ şefliğıne 
vermeleri ve nümuneleri görmek için de levazım servisine muracaat ey-

lemeleri 
Mu~yyen saatten sonra getirilecek teklifler kabul edilmez. (8800) 

Askeri Fabrikalar Ticaret Şubesinden 

Ticaret şubeııinde istihdam edilmek üzere ve müsabaka ile bir ı:nemur 
alınacaktır Aranılan şerait ve ist enilen vesaik şunlardır: 

ı - Ticaret O rta Okulu veya lisesinden mezu n olmak. 
2 - Doğrulok kiğıdı. 
3 - Devlet m emuriyetinde veya diğer yerlerde çalışanların oralardaT' 

aldıkları bonservis taııdikl i sur etleri. 
4 - iki adet vesika fotoğrafı 
s - Hüviyet cüzdanı veya musaddak suretl. . . .. . 
İmtihanda muvaffak olanlara ~656 sayılı kanun mucıbınce ucret ver:le-

ctktir. Hususi kanun mucibince Sıhhat sigor~a ve tek_aüdiye ~a~kı vardır. 
Tali polanların sarih ve okunakbadreslerı yazıtı dılekc;elerı ıle en e:eç 

ıs ıo 941 tarihine kadar Ticaret Subes ine müracaatları ilan olunur 
. . (7135) {8691) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Orman. Veteriner ve Ziraat Faki.Htelerine bu yıl kabul edilecek ta'"' · 

belerin seçim imtihanlarr t stanbulda Sultanahmette Yükse~ fktısııt ve ~~ 
caret mektebi konferans salonu.uda V"! Ankarada Yükı;ek _,traat Enstlt~
sünde aşağıda yazılı gün ve saatlerde vapılacağmdan namzet taleben·~ 
j""ti ... ~n komisyonuna müracaatları. (6859 - 8377) 

'!) erı G U n Sııt 

Fizik 
Tilrkce 
Kimya 
Biyolo}l 
Cebir · 
Yabancı dil 

6.10.941 'Pazartesi 
6.10.941 .. 
7.10.941 Salı 
7.10.941 • 
8.10.941 Çarı;amba ' 
9.10.941 Persembe 

9 - 12 
14.30 - 17 

9 - 12 
14,30 - 17 

9 - 12 
9 - 12 

Tayin edilen fiyattan fazlaya kö-1 
mür satmak suretiyle Milli Korun
ma Kanununa muhalif harekette bu
lunduğu iddia&iyle maznun Bulgurlu 
Sarıgazi caddesinde 13 No. lu evde 
oturur Nuri oğlu İstanbullu 316 D. 
lu Tahsin Dede Beyin Üsküdar asli
ye ceza mahkemesince icra kılman 
duruşmaıu sonunda yirmi beş lira a
ğır para ce7.asiyle mahkumiyetine ve 
kömürlerin müsaderesine karar veril
miş ve bu karar katileşmiştir, 

Beyoğlu ÜçU ncU Sulh Hul<uk H5 -
klm l lğinden: Ali Türk Doğan t arafm
dan İstanbul Divanyolunda 11 numa
rada sucu Dursunun dükkl'ınında mu
kim Arapgirli Vais aleyhine açılan 
alacak davasının muhakemesinde: 

Dava edilene gönderilen davetiye 
bila tebliğ iade edilmiş olduğundan 

15 gün müddetle il.inen tebligat ıc
rasmıı mahkemece karar verilmiş ve 
muhakeme ırtınü olan 17/10/941 tari
hinde mahk~meye gelmeniz veya bir 
vekil göndermeniz, aksi takdirde da
vanın gıyabınıbda görüll'<'eği daveti
ye makamınak aim olmak üzere ilan 

1 olunur. 

BeyoıJJu Üçüncü Sulh Hukuk H~
klmliğlnden: Yahya tararınd:ın Be
yoğlu Yenişehirde Hacı Elbey soka· 
ğıoda 42 numarada mukim Hidice a
leyhine açılan izalei ~üyu davasmda: 
Şüyuun izalesine 29/B/941 tarihin

de gıyabınızda karar verilmiş oldu
~ndan tarihi ilandan itibaren müd
deti kanuniyesi zarfında temyizi da
va edebileceğiniz aksi takdirde kara
rın kııtlleşeceği hüküm hüliisası ma
kamına kaim olmak üzere ilAn olu -
nur. 

Cinsi Mikdan 
Kilo 

20,000 
15,000 

Kat't 
Tutarı Teminatı 

Lira Lira 

5000 
2700 

750 
405 

Kuru 
fasulye 
Nohut 
Yeşil . 
Mercimek 15, 000 3750 562, 50 
Yukarıda yazılı mevadın pazarlıkla 

eksiltmeleri 6-10-941 Pazartesi günü 
saat 14,30 dan 15 e kadar Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Evsaf ve nüm unelerl 
komisyonda görülür. Taliplerin beli! 
vakitta l<omi~yona gelmeleri. 

(278-8744) 

Ad el 

2 Tarak 
J Makas. 
2 ystura, 
2 Havlu. 
? Peşkir. 

-

Sabunluk. 
'Sabun fırçası, 

Biley taşı. 

Biley kayışı. 
Ayna. 12X l8 boyundı.. 

:? Saç makinesi. Biri O. No . .-.... 
ı Meşin veya saraçlı bezden çanta 
Yukııı·da ya7.ılı ı.ıalzemeden elU ta· 

ltım nlmııcaktır. Pazarhk.la ek siltmes 
6-10-941 Pazartesi günü saat 15,30 dı 
Tophanede Lv. Amirliği sat m alını 
komisyonunda yapılacaktır. Tallpleriı 
verebilecekleri nümuneleriyle beU 
vakitte komisyona gelmeleri . 

(280-8746 -6000 kilo zeytin alınacaktır. Pazar 
!ıkla eksiltmesi 6-10-941 Pazarteı 
günü saat 15,15 de Tophanede Lv. 1ı 
mirliği sat m alına komisyonunda y& 
ptlacaktır. İsteklilerin tek.lif ~ecelı 

l 
leri fiyat üzerinden kat'ı temınath 

r riyle belli vakitte komisyona ..ıelmı 

1 
Cildiye ve :ı;,u h revlye M Utehaas1sı lerl. (281-874' 

Dr. Nurı Osman Eren 
Beyoğlu Elhamra Apt, No. 3 ı Sahip ve Neşriyat ınüdiJrll Rmin 

l 'n Cuma ve PazardaTI maa~.:.1i:,_1, UZMAN Gazetecilik ve Neşriyat 
1 gün 4-6, Tel: 4288::ı- T. L. S. TAN ınatbaaır 


