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Berlin Büyük Eıc·miz 

Hüsrev Gerede 
_____ ehrimize Geldi 

Berlin Büyük Elçimiz Hüsrev 
Gerede ve Stokholm sefirimiz A· 
gab Akse! dün sabah kara yoluy
la şehrimize gelmişlerdir. Bcr -
lin büyük elçimize refikası da re
fakat etmektedir. 

Hüsrev Gerede, ynnn akşal'11 
Ankaraya hareket edecek ve me 
zuniyetindcn istüado ederek An
karada hükumet erkaniylc te -
maslarda bulunacaktır. 

bip Osman Tan, Selanik konso -
losluğu kançiları Kazım Akman 
dereceleriyle merkeze nakledil -
mişlerdir. 

Hitlerin 
nutku 

Q 

Şu Anda Şarkta 
Çok Muazzam 
Bir Taarruza 
Başlanmıştır 

Daha Şimdiden Ezilmiş 
Bufunan Düşman Artık 

Kendisini Kat'iyen 
Kurtaramıyacaktır 

~-----.................. _.. ..... , 

~------------------------ıı::mm--·~ç-------------' 1 Çocuğunuzu llekfebe GöncJerirlcen Bir de M 

Cocuk~Ansiklopedisi 

J Flyoti 1 ""'''- TAN 

Atınız. ÇOnkO bu Anıfklopedl 1 
onı mektep kitabı kıdır ve 
belkl ondan daha ziyade ISzımdır. 

müeıeseslnde ve kitapçılarda bulunur. 

Hariciye memurları arasında 
Ankara, 3 (TAN Muhabirin -

den) - Hariciye memurları ara
smda aşağıdaki tayin ve nakiller 
yapılmıştır: 

Roma büyük elçiliği başkatipli
ğine merkezden Nurettin Vergin, 
Peşte elçiliği başkatipliğine mer 
kezden Sait, Bağdat elçiliği baş
katipliğine merkezden Celal Zi -
yal, Paris büyük elçiliği ikinci 
katipliğine merkezden Kenan Go 
kart, Berlin büyük elçiliği ikinci 
katipliğine merkezden Necdet 
Bebez, Kahire elçiliği ikinci ka
tipliğine konsolosluk işlerini de 
tedvir etmek üzere merkezden 
Nihat Refik Pasin, Berlin büyük 
elçiliği üçüncü katipliğine mer -
kezden Mustafa Yağıl, münhal o
lan Midilli konsolosluğuna' mer
kezden Tahir .Mayatepek, Sela -
nik konsolosluğu muavin konso -
losluğuna merkezden Mucip Pa
per, Basra konsolosluğu muavin 
konsolosluğuna merkezden Faik 
Yüce, Cenevre b:ışkonso1osluğu 
kançi1arlığına merkezden Nedim 
Erincer tayin edilmişlerdir. 

Şarkta alınan esir miktan 2,5 
milyon, tahrip edilen tayyare 
sayısı 14,500 de nfazladır. Ar
tık bugiin mağliıp edemiyccc
ğimiz tek bir dii~man bulun-

ŞRrk cephesinde :Macar köpriiciileri tahrip edileıı hir köprüyü tamir ediyorlar 

Roma büyük elçiliği müsteşarı 
Nurettin Pınar, Peşte elçiliği baş 
katibi Mahmut Omeri, Kahire el
çiliği başkatibi Ragıp Berkay, 
Bağdat elçiliği ikinci katibi Saip 
İlgin, Paris büyük elçiliği ikinci 
katibi Şevket Utkuman, Berlin 
büyük elçiliği üçüncü katibi Ha
lit Cemal Güneyden, Berlin bü· 
yük elçiliği evrak memuru Or -
han Güney, Cenevre başkom;o -
losluğu maiyetinde konsolos Ha-

Hüsrev Gerede 

Manş'ta Bir 
Kaç Saatlik 
Mütareke 

1500 YARALI 
MÜBADELE 
EDİLECEK 

Bu Müddet Zarfında 
Harp Harekatının Tatil 
Edileceği Bildiriliyor 
Londra, 3 (A.A.) - Önümüz -

deki hafta sonu Manş denizinde 
birkaç saatlik bir sükiınet hüküm 

Jngiltere sahillerinin müdafaasına memur bahriye kuvvetlerine sürecektir O gün Almanyadan 
mensup bir tayyare miida faa topu dolduruluyor memleketlerine iade edilecek o -

lan yaralı 1500 İngiliz askerine 
=--ı mukabil İngiltereden ayni za -

Diş 'llllem 1eketlere l::ı~~;?::~ar;;eik:t:::clat::t~ l J' 1. ~ t ~ menzıllı toplar susacaktır. Man -
şın iki kıyısındaki bütün tayyare 

S • • Ed •ı ler yerde kalacaktır. Denizaltı ge
ıpar lŞ l en rnileri iki düşman arazisi arasın -

da yaralılan nakledecek olan 

I h l 
A M l l hastane gemilerinin güzergahın -

t a a t a ar l dan uzaklaş.acaklardır. Bu gemi-
ler kuvvetlı ışıklarla aydınlatı -
lacak ve varacaklan yerlere ge -
ce karanlığı bastıktan sonra vasıl 

Bazı Tacirlerin Bu Mallard~n Bir Kısmmı 

Çıkmaz · Mahallinde 
Sattıklarİ Anlaşıldı 

Fabrikadan Çıkar 
Daha Fazla Karla 

İthalat tacirlerinin evvelce tn-ı bu siparişlerin memleket dışında 
Riltereye sipariş ettikleri muh- satılması iç ticaret ve sanayie de 
telü mallardan bazılarının şim- tesir edece~inden, bu vaziyetin 
diye kadar memleketimize ithal önüne ge('Tllek için esaslı tedbir
edilememiş olmasının sebebi an- ler alınacaktır. 
laşılmıştır. Sipariş olunan mal- ---~----

olduklan takdirde limanlar har-
(Sonu: Sa: 2; 80: 7) 

Pariste 
Bombalar 
Patladı --lar fabrikalardan henüz çıkar O f Ş k G 1 

~ıkma7. fiyatıarının yerinde yüz- r a ar a e en Altı Sinag .. on 
de otuz nisbetinde yükscldi~ini A •k M 1 • 
öğrenen tacirler. siparişlerini ma merı an a zemesı Berhava Edildi 
hallinde satmayı daha karlı bul- K h" 3 <AA) o t k •.. . 1 k a ıre, . . - r a sar .a Lo d 3 (A A ) v· h A 
nıuslar ve parasının cıovız o ara h - --k ikd 1 d A · n ra - ıc Y -. 'l . . . uyu m ar ar a mrrıkaıı . b."ld" d:v.' -· d"" 
cari hesaolanna geçırı mesını ıs- harp mal?emec:i f!elmP.ktrdir A-\Jansınm ı ır ıgıne gore, un 
tcmislerdir. !3U suretle birkaç merikan 1iıııa~lar;nd:ın ort:ı ·<':\r- ı g~re Pari:ıte ~ltı sinağo': .hof!lb.a
Par•i mal v_c>rınde ~a.tılm1ştır. ka gitmek üzere iistü<;tf' hrr :tiin larla ha.ra.p bır hale getmlnuştır. 

~!ısır volıyle getırılmekte olan hir vnn\lr h;ırı>kPt pt 1 t J" ' 1 Yalnız ıkı yaralı vardır. 
bazı mnllrırm yüzde kırk nisb<: ~~ . Yedinci sinn~onun berh~wa e
tinde vüksE>ldiğini hnber alan sı- y•• k M • • • 1 dilmesi teşebbüsii, buraya konu -
Paric:c;i tÜcC'ar. o ma1'arın da Mı- ur usıkısı ve lan bombanın vaktinde keşfedil • 
sır piv:ısalarııı::t satılmasını te- mesi neticesi akim kalmıştır. 
nıin etmiştir. Bu suretle vamlan Dede Efendi Yeni i.dam kararlan 
satıc:ların arttı.ib alfıkadarların Londra, 3 (A.A.) - Lyon rad -
naz~rı dikkatini celbetmistir. Bıı İstanbul Konıçervatuvan hngiin 
sipnric:ler hiikumet"e arılan ak- Hamami Zade İsmail Dedenin en yosu Oran'da (Cezayir) casusluk 
red,'tı·~ı1~re ı'stı'nat eder"k \•erı'l - .ı • l cürmünden sekiz ki~inin idama, .... " nefis eserlerini ihtiva euen gtize d .. t k · · · d · b t h -·ıc; oldu,..,ına ,.n··re. vapılı:ın sa - k or ışının e mile be apis ce 
... :ı<' " hir programla klaır;ik Tiir musi- zası hk. dild·-· · h b 
t) .. 1::-orın ..... lnız tu"'ccnrı ~. ı :.. ıcndnr k 1 k d . na ma um e ıgıru a er "~ '" isi kom•erlerine ha" ama ·tn tr. · t 

1 
~ w h " vermış . 

eden bir rouamel" o m:ı.l.•H!l. ıı Rn musiki ihtifali miinasche - "1 p 
l'tı'b"r1 .. '-t""ı 1-ı·1rnetce bu vazı_·y,,t ı " r. etain affetti .., .. ı• " tiyle "Tiirk mu~ikisi ve Der c E-
Üzerinde durulacağı anlaşılm~ endinin hayat ,.e a~an,, hakkın- Vichy, 3 (A.A.) - Mareşal Pe-

madığını biliyorum. \...__..._. __ . __________ .... ,./ 

Ado!~ Hitlcı 

Berlin, 3 ( A.A.) - Aman dev
let reisi Hitler, bugün kış yardı
mının açılması münasebetivle u
zun bir nutuk söylemiştir. Hitler 
bu nutkunda demiştir ki: 

"Nutkumun hedefi, uzun sü
kutuma ~çenlerde havret etmiş 
olan devlet adamlarından birine 
cevap vermek değildir. Gün t?ele
ce·k, bütün dünya bu son aylarda 
Churchill'in nutukları mı yoksa 
Führer'in icraatı mı daha ehem
miyetli olduğunu görecektir. 

Bugün burada tertip edilen bu 
tezahürde hazır bulunabilmek be
nim için çok külfetli olmuştur. 
Cünkü tam şu anda doğu cephe-

( Sonu: Sa: 2; SD: 3) 

Tiirk Basın 
Kongresi 
3 Son Teşrinde 

Toplanıyor 

Ağır Hava 
Hücumları 
Yapılıyor --

Leningrat Civarındaki 
Mukavemet Yuvaları 
Ortadan Kaldırırdı 

Harekat, inkişaf 
Halinde Bulunuyor 
F,iihr('rin umum karargahın

dan, 3 <A.A.) - Alman orduları 
baskumandanlı,ğ-ının tebli~i: Do
~udaki harekat muvaffakıvetle 
devam etmektedir. Alman savaş 
tayyarelerinin 2/3 Birinciteşrin 
gecesi l\foskovadaki askeri tesi
sat ile Kharkov'un şimal doE!:u
sunda ehemmivetli bir eslih:ı 
fabrikasını mü~ssir surette bom 
bardıman ettikleri miişahede e
ciilmic:Hr 

Leningrat önünde 
Berlin, 3 (A.A.) - Kıtalarımız 

Leningrat şehrinin cenubu ,(!arbi
sinde bulunan tarihi Car ~tola
nru ele geçirmişlerdir. Kron
stattaki Sovyet bataryaları bu 
bölgede bulunan Sovyet kıtaJarı
nı çember altrna alınmasına mani 
olamamıstır. Sovyet topcucm Al
man piyadesinin hücumunu dur
duramamıştır. Sovyetlerin bu
radaki son mukavemet yuvalan 
ortan.,,., ka!drrrlmı<;tJr. 

Hava faa~iyeti arttı 
Berlin, 3 (A.A.) - "D. N. B.": As-

1'eri harekata ait bugünkü tebliğde de 
bildirildiği veçhi!~ şark cephesinin 
cenup mmtakasında Alman hava kuv
vetleri kesif bir faaliyet sarfetrru~
lcrdir. 

Tahanüt eden dü~man kuvvetleri, 
Ankara, 3 (A.A.) - Türk Basın kamyon ve :zırhlı araba kolları, batar

Birliği birinci umumi kon~esi 3 7aıar, piyade mevzileri, nakliye kolla
Sonteşrin Pazartesi Ji6inü Anka- n, demiryolu mcvl9Jeri ve saire ile 
rada toplanacaktır. Ruznamede her nevi demiryolu tesisatı tahrip edil-
şu mütalealar vardır: ıniştir. 

ı _ Reislik divanı seçimi. 2 _ Sark cephesinin cenup bölresinde 
Merkez idare heyeti raporu. 3 _ Sovyet kollarmın elinde artık pek az 
Encümenler serimi. 4 _Birlik nı' demiryolu münakata vasıtası kalmıştır 

~ Bu mmtakadaki yol ,ebekcleri de gay-
7amnamesi projesi. 5 - Dilek, r1 kafidir. Rusları bu nakliyatı mah
hesap ve nizamname komisyon!a- aut bir kaç yol üzerinde teksif etmek 
rmm raporc. 6 - İdare merkezi mecburiyetinde kalmışlardır. 
heyeti seçimi. 7 - Yüksek emni- ~arl~rla demir yol.~annı"r, tah:.ibi 
yet divanı seçimi. \ netıce~ı ?!arak_ Rus munnknlatı gun-

fSo"u: S•: 2: SO: 7) !erce ınkıtaa ugramaktadır. Artık bu 
--------- (Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

\aclır. !igi~~cü sayfamızda miihim bir tain, geçenlerde Laval'in ve De -
Ayni znmımdı:ı memlekc a~ bulacaksınız at'ya suikast yapan Colette'in ce- 1 

\:cını karsılam.;ık kin {i ~ ?:asını affetmiştir. Şark ~ephesinde Sovyet paraşüt~ülcri 

• 

Roosevelt 

İnfiratçalara 
Siddetle 
.;., 

Hücum Etti --
"Bu G ·upu Kışkırtan 
Bozgr . ıcular, Alman 
Zaferinden Menfaat 

Umanlardır11 

Mr. Rooıçevelt 

Nevyork, 3 (A.A.) - CoJliers 
Magazine "Madenciler gazetesi., 
Rooscvelt'in yeni bir makalesi 
ni neşretmektedir. Cümhurreisi 
bu makalede Amerikan sil81ılan

'?0l'iiilii~B 
İlmen• de 4 

Kasa 
Geri lı e 

Fransadaki Ağır Alman 
Topları Şarl 

Cephesine Getirifivor 

binyeper'de Şiddetli 
Muharebeler OBuyor 

Moskova, 3 (A.A.)- Sovyet ıs 
tihbarat bürosunun dün akşarnkı 
tebliğt: 

2 Teşrinievvelde, kıttı larlmız 
bütün cephe hoyunca diışmanl~ 
anudane çarpışmışlardır. 30 düş -
man tayyaresi düşfirülmüştur. 
Bizim kaybımız 9 tayyarcdir. 

Cephenin cenubu garbi istika
metinde bir bölgede jki gün sü -
ren anudane bir çarpı~mada, bır
liklerimiz düşmana ciddi bir dar
be indirmişlerdir. Muharebe mey 
danı düşman ölüleri ve tank ve 
top enkazı ile doludur. 1ki günde 
düşman ölü olarak 2700 subay ve 
er ve esir olarak da 500 kişi kay
betmiştir. Birliklerimiz muhtclıf 
çapta 41 top, 16 tank savıcı topu, 
17 mayn topu, 98 ağır makineli 
tüfenk, birç:ok tank ve büyük 
miktarda miihimmnt almıslardır. 

limen gölü civarında 
Moskova, 3 (A.A.) - lıvestia ga

zeteslne gönderilen ve Moskova rad
' so,,u: s.: ~= sa· 6 ı (Sonu; Sa: 2: SD: 2) 

========'"-=-~=-=:-.:-=='===~~~---..,:---~:.:.:..:.::_: 

L?lü~ 
Yumurta Kapıya Geldikten Sonra 

Yazan: REFiK HAI~llJ 
9azılarına dikkat ederim: Tramvaya girince, biletçi semt

lerine uğramıyacakmış gibi başlarını caddeye çevirirler, 
kay.ıtsızca dı~arıyı seyre dalarlar. Sanırsınız ki, yapacak artık ba-?
~a .ışleri kalmamıştır. ~akat bir müddet geçer, bir ses duyulur: 
Bılet alalım!,, onlar yıne aldırmarlar; tekrar bir ihtar: "Bilet al
mıyan kalmasın!,, cevap yok. Nihayet omuzlarını bir el dürtüş • 
ı:r: "Bilet aldınız mı?,, Ancak o zaman, rahatsız edilmiş veya ıs
tısnai bir muameleye. bir haksızlığa uğramış gibi suratlı suratlı 
çantalannı karıştırmıya başlarlar. Vapurlarda, trenlerde de bilct
çı karşılarına dikilmeden biletini hazırlamış olan azdır; zımba ma
kinesinin vagonda biteviye öten sesine, makas şakırtısını kanık -
samış berber gibi aldırış etmezler. Takside gidilecek yere yakla
şıldığı halde, inmeden parayı ayırıp avucuna alan kaç kişi vardır'! 
Güya parayı ona şoför verecektir! 

Bunlar ferdi kayıtsızlık ve ihmalciliğimizdir. Ayni ruhi hfıle
tin resmisine de şahit oluruz; velev ki. esas sebebi teşkilat ak -
sakl\ğı ve kırtasiyecilik teşkil ct.-;in. Mesela sıcaklar bastıktan 
sonra gazinoların yaz tarifesini tetkike bıışiam:;k, birkaç adam bo
ğulduktan sonra plajlarda tahlisiye tertibatı almak kabilind~n .. 
Sanki o yıl böyle bir mevsimin gelmesi ihtimali pek zayıf, hatt a 
imkansızmış; yaz, nasılsa. şaz olarak patiuk vermiş gibi! Odunla 
kömüre narh konması, hademeye k1şlık elbise tedariki de böyle -
dir; ayazlar baş göstermeli ki, "ha sahi, diyelim, kışı unuttu.ktu~. 
O meselelerde idrak ve takvim rol oynJ\maz. 

Mekteplerin açılmasından önce kitap işi de simdiye kadar 
öyleydi; bu yıl tedbirli davranıldığı ilan edildi. Liıkin keyfiyet 
tam bir intizama girememiş ki, hangi kitapçıya uğradım ve: "Ma
şallah, ne güzel kitaplar çıkarıyorsunuz; bir gün size de belki hır 
escrımi bastırtırım!,, gibi diller döktüm, ağızlara birer parmak 
bal çaldımsa da çocuğuma 2 numaralı okuma kitabını temin ede
medim. Daha tuhafını öğrendim: Ders saatinde sokakta dolaşan 
tamdık bir talebeye niçin mektebe gitmediğini sordum; "tatil!,, 
cevabını verdi. "Ne tatili ayol? Beş aydır tatildeydiniz, yetmed· 
mı?,, Sebebi varmış : mektep binasına, tam tedris devresi başlar 
ken tamir konmuş! İnanmadım, Cağaloğlu erkek orta okulun ö
nünden geçtim. Çocuklar o binanın içinde değil, dışında dönüp 
dolaşarak kapıya asılmış şu levhayı okuyorlar: (Tamir dolnyısiyle 
iiç gün kapalıdır)' 
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Adam Vardır, 

K1lvuşuruz11 

Anadoludan 
Kitap 
Getirtiliyor 

Oduncular Yeni 
N arhaltirazEtti 

Gece Sanat 
Kursları 
Açıhyor 

-0--

"Snd ille Aramızda Tek 
Gitsin, Sul~e 

Bayilere Dün Yeniden Narhın indirilmesinde lsrar Edilirse Odun 
Bazı Kitaplar Verildi Getirtmek Mümkün Olamıyacakmış 

Bahçenin duvarlarına tırmamycrlar; ı gitti. Vatanda,tar, siz, buna daha faz
P maklıkların üstlerine c;ıkıyorlar ve la tahammlil edebilir misiniz? Biçare 

Maarif Veklilcti Yaymevinde yal- Odun toptancıları diln VılAyete ml\-
nız ilkokuların 2 inci ve 3 üncü sı- racaat ederek, narhın indirilmesine 
nıflarına mahsus okuma kitapları ile ıtiraz etmışlerdır. Toptancılar, 560 
5 inci sınıfın tarih kitabı, Usenln son kuruşun bıle satışta zarar tevlit et
sınıfmm mantık kitabı bulunmamak- tiğını ve narhın ındırılmesinde ısrar 
ta, diğer kitaplar istlyenlerc pera - edılırse, odun getirtmenın ımk5nsız
kende olarak satılmaktadır. Dün hu- !aşacağım irldıa etmi"lerdir Vılfıvct 
sust kütiıphanelere, fılozofiye başlan- istida ıle yapılan bu 'mura~aatı Mil~ 
gıç, fransızca ve Hkokuhırın 4 Uncu rakabe ı:comisyor~una havale etmiş -
sınıfına mahsus tarih kitabı verıl- tır. Komısyonun ılk toplantısında top 

tekrar tekrar b ğınyorlar: hır mıllet namına bu tehlikeli t~ham-
"- Yaşasın İmparator!, uıiıhi gostermeye hakkınız var mı? 
İmparator onları görünce, f,.ryat- Münakaşalı celse, böylece ti sab~-

1 r·ru duyunca bil bütün coşuyor: hm liçiıne kadar ıızuyor Neticede 
Goriıyorsunuz ya? Diyor. Ben meclis imparatorun istifa ~dip c;ekil~ 

bu ad:ıml rı gırtlııklarına kadar şere- mesini istemek kararında musir kalı
f• ve paraya boğmuş değilim. Bunlar yor. 
b na nelerini borçludurlar sanki? Ben Imparator ise mütereddittir Sabah
onl n yoksul buldum, yoksul bırak- leyin büyük bir heyecan lc;md~ odasın
tım_ Fakat bun~ rağmen benim ş~h- cıa .gezinerek mebuslarla alay ediyor, 
sımda mcmleketı sevmelerinden dogan yeru bir direktuar kurmayı dı.iuür.iıyor 
h yecanlarmı gorilyorsunuz. Ve gö- ve tam o sırada, Burbon sarayının ku

miştir. ı tancılar ve odun fiyatlarını t~tkik e-
AnadoludakJ Yayınevl depolarına denler yü:ıleştirllecek ve Komisyon 

rı yorsunuz ki, ben istesem, bir tek sa- mandanı gelip: 
a in içinde, o isi meclisin yerind~ yel- "- Sir, dıyor, iııtıfa etmeniz talep 
l"r estircbilirim. F kat hlr tek adamm olunuyor. Eğer bu tnlebi kabu! bu
h yatı~ için, biitün bunları göze alma- yurmazsanız, meclis sızi Jıaricezkanun 
ya degcr mi? Ben, kanlı bir halk is- ilan edecek!,, 
y, "ının. başınJ. geçmlı bir kral olmak Biraz sonra da saray, Kolenkur, 
ı t~r mıyım? Ben El~e. adasından, Pa- hatta kardeşi t.usyen onu mücadeleden 
rı"ı kana boyam k ı~ın knçmnd1m!,, vazgeçmeye teşvık ediyorlar O :ıaman 

Bu ddctten vazgeçiı. tıpkı 18 BrU- Napoleon, hepsine birden diyor iri: 
men iı tırlatıyor .• ı:ııt:at o zaman Na- "- Ben onları. öyle muazzam mu-

telgraf gönderilerek, fazla miktarda hakemlik vazıfesı yapacaktır. Toptan
olan kitaplardan istenmiştir. Hususi cılar arasında yilk~ek tahsil gbrmliş 
kıtapçJlarda h~lıi llkokullnrm 4 Uncu ve nilfuzlu kimselerın bulunduğu ha
vc 5 incı sınıflarının tabiat bllgiın, ber verilmektedır. Toptancılar Fiy;ıt 
2 inci, 3 ünciı, 4 Ondl, 5 inci smıf- Murakabe Bürosuna da mı.hac:ıal\a, 
laı1n okuma ldtabı, ortaokulların ta- Büroya verdikleri odun mukavelelc
rih kitapları birinci ve üçüncU sımr- rini geriye almak istemişlerdir. Sc
larmm okuma kitabı ve 2 inci sınıfın bebf sorulunca; koylu ile mukavele
matcmatik kitabı Ue jeoloji, mantık, mbd bozacağız, çunku bu fiyatlarla 
sosyoloji, üc;üncı.i smı!ın jeomctri ld- odun alıp sevketmek mümkün olamı
taplnrı bulunmamaktadır. yacaktır, demi§lerdlr. Bunun bir blöf 

Venlen malümata göre, kitaplar hareketi olması da muhtemeldir. Ma
bayilere satış nisbetlerine göre dağı- amafıh Komigyonun bu işi tamik ede 
tılmıımış, bazı kitaplar Anadoluya bol ceğı ve narhın devamında ısrar cyli
mlktarda gbnderildiği icin bunların 1eceği tabii gôrulmektedir. Toptancı
şehrimizde kMı miktarda mevcutları Larm Komisyona verdikleri imzalı fi
kalmamıştır, yat vesikası kaybolmuş değildir. Bu 

roleonda, meslcfının t>a:ılangıcmı le- zafferiyetlere alıştırdım ki şimd' b' 
kelemck k~y,psı?dnki bir devlet reisi- günlük fell'ıkete bile kııtlan~asını1 bi;~ 
n n .~edbirı mahıyetlnde olan hııreket, miyorlar Su zavallı Fransanın hali 
b:ıgnn ~~e~um bir itidalden başka b!r ne olacak? Ben şahsen onu~ uğrunda, 
şey degıldir • elimden gelen her şeyi yaptım. Bun-

0 srrad~ Lüsyen hafi celsede, meclis ean sonra da her fedakarlığı yapma
~zala~a ımparatorun tekliflerini teb- ya hazırım!., 
l etmış bulunuyor Bu teklifler mü- N ı b ı .. nakaşa olunuyor. Mebusb.rd"n bazı- ~ apo .~on_ ~n arı soyled·~~en ı;~nra, 
ı rr onun istifJ. elmes ı··z b' oglunu İkıncı Napoleoıı., ılan '=dıyor • ı u.umunu ır Me 1 · b' . b h . 
1"'. i fedakarlık şeklinde b:ah ediyor ve ~ ı~ı:ı ?na, ıı- n~ya :t eyetı seç-
N poleona bu işin iç.inden izzeti nef- mes.ı":1. ılstı?'~rd. Vek sıdvas~ hayatdı"ltn bu 

ADLİYEDE: 

Bes ih+ik6r ~ ... ~wusu 
Tevkif Edildi ı ·ı k rmadan çıkmak f t b son saz erını e, aı esıne yaz ırıyor • ırsa ını a.ı:ır- N 1 , 1 d • · ]Iyor apo eon un e ın en hulrnmct kud- Fmdıklıda Nalbur Bohor. fazla 1'i-

O ~am;ın Ka o k" .. k retini Fuşe alıyor. O zaman mecll3 yatla çivi sattığından, Be~iktıışta ma-

Katno V
'ak't.yl mh k u:suNye C:

1
1 ıy,or ya.ttşıyor. Hatta d::ıha bir g'tı·n evvel ı e er esın • mfatur:ıcı Sara '70 kuruı:.a Ameriknn 

huzurunda 
.k. b' kl ~·aıdP.~_eon un Tmparatorun kellesini istemiş olonlar · ı ı u um egJ ıgı sıra- q· di t ht k d' . • bezı sattığından, Hasrrcıl::ır ç11r~ısm-

l ... rda, lmparatorla mücadele etmiş olan .m onat : 1 • en 1 rızasıylc ter- da şekerci Sabri kahve ihtikı'ırınrinn, 
yegane adam9ır Fakat o bu sefer Na- ketmek f~dakarlıgını (I) ııöı;terişinden !lifomçarşısmda Yorgi Pahlas ve Hücıı
poleonu müdaf~a ediyor Onun hara- do~aYl. mmnet duyuyorlar. Ve sec;tik- nü de naftalin ıhtikarmdnn adliye
retli müdafaasını müt~akip cesarete lerı ~ır n:ıurahb<ıs heyetı v:ısıtMiyle ye verılmişler ve tevlc'.f Ptiilmi.şlerdir. 
gelen Sieyes de Napoleon'dan 

7
ana bu mınnetı Napol~ona arzediyvrlar_ Fazla fiyatla pazen :<atan Kalpakçı-

ç kıyar Ve diyor ki· Na?01.eo~ bu heyetın azahrına şu soz- lar cadde.sinde manifaturacr İbrahim 
, · · lerı soyluyor· ' - Napoleon harbi kaybetmiştir ., · . • Tamblçcr de 25 lira p::ırn cezasına 

B1ze her zamandan fazla :htiyacı var~ - - Çok arzu edıyorum_k! benim çe- m::ıhküm edilmiş ve dükkanınm bir 
<lır. Biz onunla birlikte yürüy lim kılmem Fransanın sa:ıdetını mucıp ol- hafta kanatılmasına kıırıır vcnlmiştir. 
Kendimizi kurtarabilmemi:ı:in ye~an~ sun Fakat maalesef bunu ümit etmi- BİR KADINI Y/\RALAMIS - Bır 
yola ve çaresi budur. Tehlike geç- yorum. muddet evvel Vasfiye isminde oir 
tikten sonra o, yine mıistebıt olmaya (Arka~n var) kadın, Ali Dur adında bir adamla 
kalkışırsa, kendisin! asmak ic;in birleş- yasamakta iken ayrılmıştır. 
mek yine elımi:ı:dedir. Fakat bugun Vasfıye bır gün. Ali Dur•,, tesadut 
kendimizi kurtarmamızın çaresi, evve~ I~' i§ \iNJ"!~ etmiş ve kendisind<'n yuz görmeyin-
ıa onu kurtarmaktır!,. ' 1.11 ~!-~ ce kLıı:retmiye başlamL~tır. Bundan 

O zaman Lafayet tekrar kütsiiye - .. ___ mujl;ber olnn Ali Dur• V ısfiyeyi ilç 
geliyor ve şu sozleri soyliyerek Na- RUGÜNKO PROGRAM yerınden yaralıım•ştır. Alinin duruş-
poleon lehıne ısınır gibi gôrunen 1 30 Progranı ı 8 40 Caz orkestrası ması dun Sultanahmet bırınci sulh 
meclis havasını yeniden bulandırıp 7.33 Muzik (Pl.) \Q oo Konu~ma cezada yapılınııı ve tevki' edılmı$tir. 
soğutuyor: 7.45 Haberler ıo.ıs Cu orkestruı :r-.'IEVKUFLAR ARASINDA _ Ü:-
"- Unutuyor musunuz? Mısır kum- 8 45 Milzik (Pi.) il> 30 Haberler o 19.45 Ioıe saati tanbul tevkifhanesınde mevkuf bu-

larında, Ebre, Taj, Vistür kıyılarında, 13 30 Saat ayarı l9,H Fuıl ıarkılfrı lunan Raif, Mustafa Knr, Be<ıim, bah-
Rusyanın buzlu côllerinde, tam cm yıl 13 33 Türkçe plSklar 20.1 s Radyo ıı:aıetesi ~,, 13 45 Jiaberlcr 20 45 Tl1rkU1tr rlycli Salim adlarında dort kişi, mev-
müddetle üç milyon Fr::nsı7, bugiın ı4 oo TOrkçe pl&klar 21.00 Ziraat takvi:ni kutlardan Hüsnü ile alacak yUzün-
hala ~vrupa kuvvetlerinin muazzam ve 14.30 At yanaları zı.ıo Iatekler .. h' k 15.30 Bando. 21,45 Konuıma den kavga etmişler ve HÜ"71Üyü ınuh 
mutte ıt ütlesine karşı mücadele et- o 22.00 Orkestra t l'f · d b kl 

ek 
• s e ı yerın en ıça a yaralamışlar· 

m ısteyen bir tek adamın gururu 18 oo aat. ayan 22 30 Haberler 

vesika Murakabe Biırosunda mahfuz-
dur. 

lktısa:t müdürüne göre 
Belediye İktısat İşleri Mildurü dun 

bir muharririmiıe ;,u izahatı vcrmış
tir: 

"- Mürakabe Komisyonu bu ı:cne 

BELEDİYEDE : 

Yerebatanda 
Belediye Binası 

Yerebatan sarayı civarında yRptlan 
istimlAklere devam edilmektedir. Bu 
mmtakada blr belediye binası yapıl
maı:ına karar verilmi;tr. Şehircilik 
miıtehassm Prost bu husıısta tetk\k
ler yapmaktadır. 

SÜRPAGOP İFRAZLARI - SOr
pagopta yapılacak !fra:tlar hakkında
ki rapor tasdike iktiran etmek üzere 
Ankaraya gönderilmiştir. 

Bir Batında 3 Çocuk 
Adapaıan. 3 (AA.) - Ka~abamııda llllk

ril karl<ı Hafiıe, bir batında ilç erkek ~ocuk 
nnii'urmu,tur. Çocuklann aıhhatleri yerinde 
dlr. 

şahitlerin celbi için mahkeme başka 
bir güne kalmıştır, 

de oduna narh koymıya karnr verin
ce mahallinde tetkikat y:ıptıı mıya 
karı:ır verdi ve geçen se·ıe Koınısyona 
rapor veren Sureyya bu işe memur 
edıldi. 

Oduna bu rapora istinaden 560 ku
ruş naı h konuldu. F<ık:ıt, bilfıh;ıre, 
Tıcaret Vekaleti odun narhının ye
niden tetkıkini emretti ve yeniden 
Komısyonun mahallinde iki memura 
yaptırdığı tetkikat uzerine odun nar
hı !'iO kuruş indirıldi ... 

Vali muavinin;.n beyanatı 
Fiyat Murakabe Komisyonu Reıııi 

ve Valı Muavını Ahmet Kınık odıın 
meselesı içın dcmıstir kı: 

"- Toptancılar da, pcr,ıkendcciler 
de bize muracaııt ederek yenı odun 
narhının aleyhlerinde oldu~unu ıdd[a 
ediyorlar. Pazartes1 güni.ı bunları Ko. 
mısyona davet ettık. O gün, odun 
meselesini son bır kere daha tetkik 
edeccğız. Perakendeciler yeni narhla 
satış yaparlarsa, zara.r edeceklerini 
söylilyorlar. Fakat bugün yeni narh 
tatbik edilmektedir. Bunlar yenı nar 
ha göre satış yapmak mecburıyetin
dedirler. Satış yapmıyanlar hakkın
da zabıt tutulacak ve adliyeye teslim 
edıleceklerdir ... 

Vıltıyet ve Belediye İktı~at Mudı.ir
luğU bir oduncunun Koını:-;yon emrı
ne muh!m mıktarda odun verme!< is
tcdıği şeklindeki beyanatını tetk'İk 
ctmıyc baş!Rmıştır. 

PİYASADA: 

Motörcüler Nakliye 
Ücretini ArttRrmışlar 

Yalovadan İstanbula motörlerle 
nakledılen sebze ve meyvalarm beher 
küfec:ıne nakliye ücretı olarak evvel
ce 35 - 40 kuruş alınırken, son gün
lerde motörculer bu flyatı ytlk"elt
mişlerdır. Birkaç giln Pvvcl beher 
kufeden 60 kuru~ almıya ba~lıyan 
motörculcr. şımdı de bunu 100 kuru
şa çıkarmak ıstemektedırler. 

Bu vaziyet karşısında zaten ell"
rine cuzi bir kazanc geçen sı>bzeri
l<'r, mtiı:.kul vazıye-te duşmuşleı· ve 
keyfıyeti Fiyat Mürıılrnbe Komi!;yo
nuna bıldirmlşlerdır İstanbuhın şebu• 
ıhtiyacınm muhim bir kı~nıım temın 
eden bu mıntakanm nakliye işi ııu
rııtle halledilmedi~i takdırrie. ııebLe 

fi;v11tlarında da bir yt1kse1me bn~lıya
eaktır. 

NAVLUN TARtırEi.ERt - Vapıır 
ve kömür navlun tarifeleri İkinciteş
rınin birınci .. gtlnü t:ıtbiK mevkıine 
gırecektir. Bu işe ait hazırlıklar ta

~ 

Kursları Bitirenrere 
Ehliyetname Verilecek 
Sultanahmettekı sanat okulunda 15 

Biı·ınciteşrlndım itibaren "gece sanat 
kur:::ları,, açrlacaktır Bu kurı:lnra de
vam etmek içın, herhangi b1r mües
l'ese veya atölyede' marangozluk, tes
\'ıyecilık ve elektrikçilikte çalısmak
ta olm:ı~ı lilıımdır. Mc>ktı>p ıdare"i 
yacıı hrıddi tesbit etmemekte. fakat 40 
yaşını ikm:ıl etmemiş olıınlar tercıh 
edılnıektedır Bu kur~lar. haft..,da ile; 
~ece olacak ve iic; sene s11recPktir Uc; 
sene ~onrn kurs mf'7Unlarnw Nafia 
Vekfılctinm 3 undı sınıf u~t:ılık eh
lıyetn::ııne<:i veri1eccktır. Her şubeye 
bu sene yalnız dörder yüz talebe kay
df'<lilı>cektir. Bu~üne kadar kurslar:ı 
dev:ım etmek ir.in muracnııt edenler
le karlro 1:ımamlanmıs bulı.mm::ıktn -
dır Tramvay ve elektrık ıdareslndc 
çalışrın marangoz, tesvıyeci ve elek
trıkçıler de bu kurslara devam edc
cekler<'lır. 

M:ıarif Vekdletin!n açmıya kar;:ır 
verdığı Akgam Ticaret mekteplerinin 
progı amı hımrlanmışbr. Yakında bu 
mekteplerde faaliyete geçilecektir. 

-----o 
Mii'T~FERRtK : 

Tiirk Musikisi 
Mektebi Ac;ılacak 

O# 

DUn musıki sanatkarlarının imti
h:ınl!'lrına devam eclilmıstir. Fakat 
ımtıhan olmak fo;n müracant edenle
rin ı-oklıığu yilzUnden g~lecek hafta 
ela imtihana devam edilecektir, 

Srsleri güt.el olduğu halde, nota 
bılmivenler içın cemiyet bir ay son
ra hir kıırs ;ıçacaktrr. 

Diğr.r t:mıftan, sanatkılr Safıyenin 
imtihan~ i&tlrak etmemis olmasmıı 
rağmen kom:ervatuara müracaat ecle
rek. konservi.st vesikası alarağı bil
dirılmcktedir 
Mıısiki s:ınııtkarları cemiyeti idare 

hC'vcti kendilerinin de esnaf telakkı 
edilerek esnaf cemiyetleri' binnsında 
bu1ıı".lmal:'ırını doğru bu1mamışlrır, 
Beledıveve müracaat ederek ayrı bir 
binada· toplanmalarını ve yıne B"le
diveden ve Partıden hımaye cdılme
le;ini ıstemıye karar vermişlerdir. 
Cemıvet bir "Turk musikiı:l mckte
bı,, n'ın açılması iı:;in Maarif VekAlet! 
nezdinde teşebbüslerde bulunacak ve 
TL1rk musıkisinln lnkışa!ı ıçln bir 
proııram hıızıclıyaca.ktır. 

1-; A K V t M 1 RAM;;ZAN 

ı~ ~~M~r~~~- ::~: 

4 - 10 - 941 

Sulh Bayramı! 
Yazan: Naci Sadullah 

Genzimize daima defae yaprağı 

kokusu ve damağımıza daım4 
~kide şekeri lezzeti veren bu ikı gu 
ler yüzltl ve scvımli kellme, ık1 giır 
evvel hepimize, dayak yemiş ikı ok 
siı.ı: çocuğu kı:ıdar zavallı gorl'ndıı 
Çıinkü bu iki kelime, gazete sav~:.ıla 
rında, bı r facia havadisinin seıla\ 
hası haline gırm:ljti 

Belçikada cereyan eden o kansı?. fa 
danın, kanlı cinayetlerden daha uı. 

rertıci bir manası vardı 
Asılsızlığı çok kısa bir· zamanda an

laşılan sahte bir sulh mujdesi, butiın 
Belçikayı bir bayram çanı gibi co5-
turmuştu. Fakat o mujdenın keyfiyl~ 
caddelerde göbek atan ak sakallı ihtı
)'.arlar, meydanlarda hora tepen süz
gun yü.ı:liı gene; kızlar ve mektepli c;o
tuklar gibı zıpzıp sıçrayan yaslı a
rıalıır, elinde yılan seslı hır polis dudü
f,iyle karşılarına dikılen hakikatin kan
lı sıiratını göı ünce. ruhlarım bi.isbu
tun mecalsız du~uren acı bir hayal au
h.utun<1 uğnımışlardı 

Bellı ki, sef.1letten. ve esaretten kur
tulmak ihtlyadyle kıvranan ınsanfara 
o s<ıhtc sulh müjdesi. vaha arayan bi~ 
ll\P bir çi:ıl yolcusuna gösterilen bir 
lı?rdak buzlu su gıbi uzatılLıış, fakat 
bırer damla icmelerine bile meydan 
verilmemişti. Bu insafsızca al:izlik, ha~ 
yal sukutuna uğrayan o biçarelerin sü
kunet ve hürriyet susuzluklarını .lcim
bilır ne yaman bir şiddetle tahrik et
ti? Harbin yarattığı boğucu havasızhk 
İcine mini mini oksijen damlacrklan 
g;bi serpılen o sahte ve kısa ornürlü 
mujde, kızgın çollere seri.nlik verme• 
den dinen kazip bir rahmete benze
mıyor mu? 
Duşuııun ki, gazeteler, bize btı fa

ci,ıyı anlatan satırların tepesine scr
l!\v.ha olarak "Snlh bayramt., kelime
leı ıni seı;miıılerdl. Ve o yürek burku
cu havadısin uzerinde bu munis ke
hr.eler. bir katil başına geçirilmi~ bir 
gelin duvağını andtnyordu 

Biz, Avrupada türlü tiırIÜ kıtlıkla
rın, t?m .so~o ce.şit Erzatz doğurduğu. 
nu lşıtmıştık. Sımdi anlıyoruz ki Av
;~palının bu 8000 çeşit sahte gıdası 
ıçınde, sulhün.. Erzatz'ı da var 

Fakat Belçikalıların o hayaİ su-
kutundan sonra içine ııomüldükleıinl 
duy?u~mu.ı: matemın kesafetinden 
bellı kı. bu sonuncu Erzatz, midesine 
lt;ın oturmuş olan biçare Avrupa ic;in 
dığerlerl gibi yenilir, yutulur nesn~ 
dcflldirl 

Kuru Kahvecilere 
Kahve Dağıtılıyor 
İgtnnbul villlyeti duhılinde tevzi e

dilmek lızcl'e 1200 çuval kahvenin 
tevzi emri gelmiştir. İaşe MüdilrlU
ğU, tevzi listesini hazırlamıştır. BUtiln 
kuru kahvecilere istedikleri kadar 
kahve verılecektir. Kahvenin 250 
gram olarak serbestçe satılması 'e 
her !stlyene verHmesi kararla§tırıl
mıştır, 

k k dr 
. ~ ' ıs 03 Yenı ıesler "2 45 Ork tr dır. Dun Sultanahmet sulh cezada 

• ev et ve u etı ugrunda mahvolup. • · 
0 

a ----------------------------------.:.:m:.:.a:::zn=u=nla=::r~ın:.:_d:u:r:..:::uşmalarr yaprlmış ve ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~-
mam lanmıştır. 

HÜVİYET! MEÇHUL CESET -
Kerestecilerde tuğla sol'•'k Tahtaboş 
iskelesi sahılinde 65 yaşında ve bir 
gözü mıılül hüviyeti me:hul bir ce
set bulunmuş, tahkikata ba~lanmı§tır. 

Manş'ta Bir Kaç 
Saatlik Mütareke 

Hitler'in Nutku o zaman verdiğı söze köriı.körune sa
dık kalan General Ar.tonescu'nun 
şahsında şerefli bir adam buldum. 

yul bile edemezlerdi ve bugiın bile ta- ı 
savvur edilemez, İkinc.ı bir Cengiz 
Han ıstil.isı karşısında bulunacaktık. 

Alman Tebliği 
( Baıı 1 incide) 

Adliyede Yeni 
Yapılacak Tayin 

Ve Terfiler 

Tokyo, lran 
Hükumetini 

Protesto Etti 

( Ba§ı 1 Jnelde) 
sinde 48 saattenberi hazırlanan 
dehşetli yeni bir hadise başlamış 
bulunuyor. Yeni bir muazzam ha
reket başlamıştır. Bu hareket, 
duşmamn doğuda ezilmesini mu
cıp olacaktır. 

Ba tehlıke ortadan kaldırılmıljttr. ' 

1'1 ücadele11in azameti 
3 - Molotof, Bulgaristana garanti 

vermek üzere orada gernitonlar bu
lundurmak istedi. Estonya, Leton,ya 
ve Litvanya bi;ı;e bunun ne demek ! . . 

ld 
· .- t t' a· l b , Bu mucadelcn.n azamcıını, ~•ucn şu bırkaç 

oo ugunu ogı-e rnış ı. oy e ır f{a· ı rakam da ıoıtcrır: 
raniınin garanti cdılmek i~tenilen r.aır mıktart, ı•mdı ikı buçuk mılyona ,ık-

mrntakada Ruı kuvvetlerinin munta
Tam iaıesf im kim lı:almamııtır. Ruı 
kuvvetlerınin cepheye doğru muntaıl'm 
yurliyil• yapmaları da imkansız bir 
hale rıelmiştir. 

Ankara, 3 (TAN Muhabirinden) - Adliye 
Ve ileti yeni bir tayin ve terfı Jlstn• ba -
;ı:ırlamı tır. Aynen blldıriyorum: 

70 hn muılı Odcmlı hlkimlifine Siirt 
Ukımi LGtfi Erkan, .SO lıra maaşlı temyıı 
raportörJOfüne Yozı;:at hlkimi Halıt KomUr
c oğlu, Suudiye haklmliflnc Zonguldak h5.k..i -
mı Şevket Alkantürlr., 40 lıra maa§lı Kara 
r.•ım h .. kimliiine Artova hlkimı Avni Tatay, 
Tmı hGklmlfıine Nevochır hikım1 Kemal Dı
rık, Nığde balıı'!ına Ne•othir mllddeıumunu 
muavini ZilhtO Saka. lstanbul ıorııu hikımli· 
e• c ordu mUddclumumt muavini Kimil Bo
ran, Ordu mllddeiumunıi muavinlığıne Sandık· 
lı müddeiumumi muavını Kemal '-kulkc, 35 
lıra maaşlı Ankara hlkım muavlnlllıne Zon
ı:uldaktarı Feyıl Alpren, Ankara hlkim mu• 
avinllğıne Gebzeden Ekrem Edıru, Gebze m.ıd 
ıleıumumi muavınlıiine Derekten Munır RLu
fer, Rize hakim muavinlifıne Karadeniz Erey· 
Jı inden Cııvıt, Ma,lr.a müddeiumumi mu.ı.vın
lıı:nc Vartadan Sabahattin Kitapçı, Zonırul
da hilr.ım muavınlifine Reıadıyeden Semıı 
hat Nalçalı, lalr.ılip müddeiumumi muavınlıline 
Yayladafından Şeref Erdoi!Jın, Ke1an mUd
dcıumuınt muavııılıı'!ıne MUstacap Ulkilsal, 
Ç'çekdaıı:ı müddeiumumi muavlnlığine Tarık 
Onan. Ele~klrt hilr.im muninliiine Hil~eyın 
6oltlevcnt, Plumer hakim mu:ıvinliğine Ra -
ıırp Seniz, Kaderli müddelumumt muavinli • 

ne Suleyman Gcnccrı Mihahccllı: milddei • 
urnumt muavinliğine Hayat lcılık~ı. Ardahan 
m ddcıuınumt muavinlğline Saffet Emre, Hak· 
kiri mUddeıumumt muavinlığıne Muıa Oıel, 
Tıuluca hlkim muavlnllfine Şerafcttn Aytu • 
Jun Haran hlklm muavınllflne Ekrem Va•ft 
Alko, Tortum mOddeiu:nu"nl muavınli~ıne Ga· 
lıp Tarhan, lpsala Ukim muavlnlıjınc Alı 
Turlı:mcn. Rc~adiyo muddcıumumi muavinlı -
fınc E ııt Cıtrrojjlu, Sitrt mllddeiumumı mu
avinliclne Mehmet Duyar, Pınarbaşı blkım 
ınuavınlıfiue Sıtkı F.Jcı, Tavas hllkim mu•· 
vinli ine Tevfık Kucucu, Adıyaman mücldeı· 
umumi muavınlif.ine LQtfı Tbesal, l~dır mlld
delumııml muavınlı ine Erıul!rtıl Alıca, Serik 
müddeiumumi muavlnhıline Nihal Oofu, El· 
malı hik•m muavınhgıne llhan Jlatur, Er:ru· 
rum lılkim muavinıl ine Edıbe Suclvi, Geb·e 
bakım muavlnllflnc Mucurdan Celftlrtt!n, Gur· 
des mildddumuml muavinlı •ıne Denizlırlen 
Ali Alan. Denizli aza mua•inlığıne Sirtten Mu 
ıı:affer TUmer tayın cdılm•ıtır. 

iki Tacir 
Oldu 

lzmirde 
Mahkum 

!zmlr, 1 (TAN) - Manifaturacı 
Şamlı Nafiz, ihtlktır suçundan bir ay 
hapse, mağazasınm kapanmasma, 500 
lira para cezasına ve mağaza muduriı 
Hayri de on gi.ın hapse mahküm. ol
"nUşlardır. 

Bundan başl<a Sarıcaznde SUleyman 
adında başka bir tilccar da 1000 !ıra 
para cezasına ve ıkl sene Çoruma 
surgilne mohküm edilmıştır, 

Tokyo, 3 (A.A ) - Japon hiıkQmeti, Tah
randa Japon sıyui imuyazlannın JSğvedilmiş 
olmasından dolayı Iran hQkQmetı nezdınde 
protestoda bulunmuştur. 

Domc1 Aıansına ı:ore Tokyonun aalihiyet
tar mah!illerı lramn bu hareketini, Inaıltere 
ile Rusyanın Japanya aleyhinde haamıne his
lennın bir dehli olarak tcllkki etmektedir. 
Domei Aıanu, Inıilterenln. Tahrandakı Ja
pon elçilıfıni Alman ka,aklırı ıııılcmekle ve 
oohırı teolim etmemekle ittiham cttij!ini ha· 
fırlatmaktadır. ... 

Tahran. 3 (A.A.) - Unıted PreS!, Başve
kıl dun Tran parlamento•unda beyanatta bulu 
na.rak dtmİftlr ki: 

''Sabık Şah Rır.a Pehlcvlnln, 680 milyon Jı
ra kıymetinde t~hnıln ed•len mcnl•ul ve ıayri 
menkul servetine hayır mUcuoclcri menfaa· 
tine olarak el konulmu~tu~,, 

Sovyet Tebliği 
yostı tarafından neşredılen bir h:ıbere 
gcire, Sovyet kıtaları Leningradın 200 
l:'lometre cenubunda limen gölü ci
çarında yaptıkları büyiık bir mukabil 
'taarruz neticesinde Staraya Russa 
mıntakasında dört kasabayı ve tabiye 
oakımmdan ehemmiyeti büyük olan bir 
•nrtı istirdat etmişlerdir 
Konsomolsk<ıya Pr~vda ga:ı:etesi 

D·nyeper uzerinde anudane ve şiddet
li muharebelerin ceı eyan ettığini bıl
dirmekte ve A lmanlnı ın nehrin sol 
sahilini ele gcdrmck için bir ı;ok te
~ebbiıslerde bulunduklanııı ilave ey
lemektedir. 

Ruslar bu teşebbüslere karşı koyar
ken düşmana büyiık zayiat verdirmek
tedirler. 

F1·ansadaki ağır toplar 
şark cephesine gi>nderiliyor 

Moskova, 3 (AA) - Sovyet tebli 
&i zeylinde kıtaatla beraber, Fransa
cian Rus cephesine ağır Alman top
larının da nakledildiii söylenmektedir. 
Bu zeyilde deniliyor ki: 

"Son günler zarfında, Fransadan 
şuk cephesine nakledllen Alman su
bay ve erlerinden mtlrekkep bir grup, 
cephenin şimalı garbi istikametinde bir 
bolgede esir edılmiştir. Bunlardan 
Ernst Lieber, sorıruya çekildıii zaman 
demiştir ki: 

] k t b 1 ld 
1 

mıştır. Zaptedılcn veya tahrip olunan, fal.at 
mem e e ın arzu&una ag ı o uııunu clımızde bulunan top adedı ıımdıılcn yuvar· 
ihtar ettim. lak hesap 2l bin, tonk adcdı 11 hınden f;ıda, 

22 Haziranda başlıyan savas 'Dördüncü mesele Boğazlara aitti tahrıp cdılen _,. duıürillcn lllY)'UC adcdı 
1.."t" d" · · • . . . · 14.500 il ı:ctkındir Işcal edılen ,aha, 1~3J de 
•ıU un unya ıçın kat'i olan bir F.ger !;!Ind.İ Molotof bunu tekzıp et· •da.rcsını ele aldıtrm okı Alm•nlRnın ıltı ıni&-
savaştrr. Yeni bir devre açan bu mek i ·orsa, buna hayret edilmez. hdır ve Ingıl~ereden dort defa daha. buyukıilr. . . . .. . M Bol~eviklıfın ınaanı ne hale ııetıroblleceğı• 
hadısenın butun p;enışliğini bıi- uha»•·"" olan şey bu meseleyı onun oı gordük. Bır taraftan kana 5u.anıı1 oana
tiın şiımuünü ancak bizden • onr 1 ortaya koyduiu ve benim de reddet- var gıbı ve dlfer taraftan da alçakça ve s a 1 ti"' d'r lr.omı.erlennın korkusu ıel ,arpı an bir dilı· 
~elecek nesiller RÖrebilecektir. gım 1 • man, daıma tasvır. ettı~ım ıtt• ve koyhl ccn· 

H
·u d h b h • · " 1 B . .. netınl bu harp bıttıkten sonra mılyonlarca 
ı er a a sonra, u aıbı ken- undan sonra Rusyayı dıkkatle &'OZ uker ıeyıt cdecektır, Onlar bu cennetin yol-

disinin istemediğinh sulh ve silfıhsız- altında tuttum. Daha Mayıs ayında lan ü%erinde yurllyorlar. Bu cennet halkın 
la~a ~klill.ermin dnima reddedıl- durum öyle idi ki, Rusyanın ilk fır- ~!!~~1 k~~~~r•:.~ ~:~I~k f:b~~~a::br~~~~'de1~~ 
dıgmı soylemış, İtalya ve Japonyanm satta uzerimize atılmak nıyetınde ol- I§te aekcrlcrımi.! böyle mtıthiı •ilihlı ıallm 
dostluğundan bahsettikten sonra in- dug"una aruk hiç .,üpbe kalmamı~t vo vahel blr du,mana ,k,arşıdrr ki, zaferler 

• • • • • • 11 ., 1, kazanmı~tır. Askerlcrımızı ovnıek ı~in kchme 
gılız mıl1et1 ıle anlaşmamış olduğu- O devrede suıımak zorunda idim. Bu, bulaı:rııyarum A~kerlerimiıin cc•aretle, yfgit. 
nu kaydederek demiştır ki· benim için çok gu'çtu Fakat vatana ilkle, kıyas &'Ötürme~ ıı~yretlcrle ba,nrdık -• 1 • larını tasavvur etı:rıek bıle lınkln~ızdır. Her 

karşı susmak daha az giıçtü. Çiınku sınıf a.ker ayni derecedcd•r. Yalnıs Alman Pi· 
nıhayet vatan anlar ki bütün milletı yadcoı hp$ını.n ustune çıkmı,ıır. Oralarda "Bunun mcsulıyetini taşıyan, heye

tı umumiyesiyle Inıdlıı mılletl ddıl
dır. Bunun mesuliyeti, vahşi ve bu
dalaca kınleri ile bu tarzda bir yak
laşma bahsindeki bütün teşcbbiısleri 
bozgunluk.la yıkan birknç adnmdır ve 
bu birkaç adama, bu işte, bu diınya 
düşmanı. hepimizin bildiğimiz bu 
enternaı;yonal dlinya düşmanı, enter
nasyonal yahudilik yardım etmiştir ... 

Hıtler eski ve yeni dunyanın bu 
harpçilerinin nihayet Polonyayı kul
lanmıya muvaffak olduklarını hatır
latarak demiştir ki: 

"O zamandanberi hakikatle yalanın 
karşı karşıya çarpıştığı bir mücadele 
oluyor ve her zaman olduğu gibi, bu 
mücadele de hakikatin zn feri ılc so
na erecektır. Entermısyoı~al yahudi
liğın ve onun demokrat suç ortaklı:ı
rının yalanlaı ı ne olursa olsun. bun
lar. tarıhi vakıaları hiç dcğıştimıı
yeceklerdir. Tarihi vak:a ise, ikı yıl
danberi, Almanyanm, birbıri ardına 
hasımlarını ezdlğidlr,,, 

Rusya ile anlaŞma 
Hitler daha sonra, Rusya ile na

~ıı anlaştığını anlatmış, Almanyanın 
bu anlaşmaya sadık kalmıya çahstı
ğım. fakat Rusyanın kUçUk devletle
re taarruza giri~Utini "e Almanyaya 
karşı harbe hazırlandığını, fakat me
seleyi bir kere daha aydmlatmak !~in 
Molotofu Berline davet ettiğini söy
liyerek demiştir ki: 

"Molotof bana bildlğin1z :tu dort 
~artı koştu: 

ı - Finlandanm Rusya tal'afından 
tasfiye edilmesine Almanyanın mu
vafakati istenildi. İstenilen bu mu
vafakati reddetmekten başka blr sey 
yapamzdnn. 

t l
'k d ·· . öyle tUmenlerımı:r: vardır kı, ılkbah"rclınberi , 

c ı eye uı:ıurmemek ıçın konuşmanın yaya olarak 2.soo.J.000 kilomotrc yol yuril· 
ımkansız olduğu zamanlar vardır An- muştur 
cak askerime karşı susmakta . daha Bu cephenın ııerısındc yapılan ıı;ayretlu de 
fazla güçluk çelı:tim. Almanyamn do- ayni derecede muuzamdır. 25.000 kılometre
"' h d d den lada Rus dcmıryolu tekrar ıtlctllrneye 
~u u u una tıimen, ti.ımen dizilmiş ba~lanmıştır, Raylar arasındaki genı;llk ıs 
olan askerlerim ne olduğunu bilmi- bın kilometreden fazla uıunlukta Alman ray· 
yordu. Ben ıse asıl onlar irin konuşa- !arının ııenı~lığıne uydurulmu§tur. Ve bu " cephenin gerıslnde daha ıundıden yenı ıdare 
muyordum. Eğer bir soz fısddnmış lıurulmaktadır. l3u idare, efcr harp uzarsa, 
olsaydmı, bu, Stalini her halde kara- bu muazzam topraklardan Alman halkının \e 

muttcfıklcrımızin faydalanması ıçin ıcabedcnı 
undan vazgeçırecek değildi. Fakat e- yapacaktır. Bu topraklardan cdılecelr. ••tıfade 
limde son silah olarak kalan baskın pek buYilk olacakur. Bu çevreleri nasıl te~
taarruzu imkanlannı kaybehnİ" olur- kılhlandıracağımrzdan kımee eUphe tdemez ., Artık buııün, elımızdeki cephane ıle ma~ -
dum. İlk adımı kendim atmaya kat'iy- lôp edemıyecetımı:r: tek bir duıman bulun -
yen karar vermiş olmama rağmen, iş- madııiını bılıyorum. Diier devletler.n mu -auam pllnları, neler yapmayı tasarladıkları 
te bunun içındir ki yine sustum. Bu hakkında •llylenenleri bazın gazetelerde okur 
gün eoyliyebillrim ki, btt karar bil- sanız, mılyulara varan paraalrdan bah<eder
tun hayatıının en çetı'n kararı olmu~- lcrse, aıız vaıanda,larım, S"C ı;u •öııliııecck ., lcrimı hatırlayınız: 

tur. Çiınkü böyle bir adım arkası es- 1 - Bu sava,a bUlUn bır kıtanın ~ uvvet • 
r.ırla dolu bir kapıyı açacaktı. lerıni tah-.s ettık 

22 Haziran sabahr, tarihin en biıyük 
mücadclesı baıiladı. O zamandanberi 
üç buçuk ay geçmiştir ve ben şunu söy
liyebilirim kı, her oey, tesbit edılen 
pro&"ram mucibince cereyan etml:ıtir. 
'Sutün bu müddet zarfında, askeri 
başlar ,bir tek saniye bile teşebbi.ısu 
ellerinden bırakmamışlardır. Burada 
bir şey kaydetmek iır;terim: Planların 
'doiruluğunda aldanmadık:. Alman as
i.erinin emııalsiz tarihi kahramanlığın
da da aldanmadık, ıilihlarımızın va
sıflarında aldanmadık, cephe teşkila
tımızın, muazzam &'eri hizmetlerinin ve 
Alman milletinin vaıııflannda ve ku
sursuz çalıoma1mda aldanmadık. Fa
kat yalnız bir eeyde aldandık: Al
ınanyanın ve Avrupanın bu dlişmanı
mn muazzam hazırhklarından hiç bir 
ııo:Y bilmiyorduk, tehlikenin bu kadar 
büyük olduğunu ve yalnız Almanya
mn değil, fakat Avrupanm imhası teh
likesini bu kadar yakından eavuştur
duğumuzu bilmiyorduk. Bunu, burıün 
soyliyebiliri m. 

2 - Bız sermayeden dcjiıl, ı•,ten bahscdiyo 
ruz ve bu ışi yur.dc yUz başarıyorut. 

3 - Eğer bundan bah,Nnıiyorsak bu, hır 
ıey yapmıyoruı demek değıldır. 

Dııicrlerınin de bıı:ım kad~r iyi yaıımaeırıı 
bıld•klerı belh Onlar mukavemet edilmez 
tanklar yapıyorlar. Bu tanklar bıdmkılerden 
daha 1üratliclir, daha ıyi aırhlnnn11ştır, dl\lıh 
iyi silAhlandırılmıştır ve bcnıın'1z de yhrur
ler fakat sava~a geldi nıi onları dcvırd1k ve 
i~tc kat'i olan da budur. Ve gelerek sene 
yürüyecek, ateş edecek. uçacak makınclarlmız 
bu sene yüruyen, ate; eden ve uçan makınclcr 
olmıyacaktır. 

Bu harp bıttiiH vakit, bunu Alman askeri, 
mıllctımiun tamamını temsil eden asi.eri ka
unmış olacaktır. Ve Alman a.kerlyle bırliku 
'atan Ye onun milyonlarca ,,çisı ıareri elde 
etm!1 olacaktır • Bu harp bıttıııi vakit ev -
velce oldutumdan daha mutaU••P bir Nu· 
yona! • Soıyaliat olarak donecefım. Bu harp 
ten eski parti proırramimla döneceıım ve bu 
proıramın l'trçekıettirilmesi bana ilk gUn • 
Jcrdekinden btlkı de daba ehcmm•yctlı ııbi ge
lıyor . ., 

"Belçika Harbi Fransada 
Kaybedilmiştir,, 

Londra, 3 (A.A.) - Belçika mılll müdaraa 
nazın M Gutt, dun 13clçıka lıa~blnin, Bel • 
tıka ordu•u tarafından kaybedılmec!ifıni ooy
lemiştir. Nazıra gorc bu harp Franuda kay· 
bcdılmi~tır Nazır demi-ştir kı: 

'Polonyada Her Gün 100 
Kişi İdam Ediliyormuş! 
!o va 3 ( A A ) Mowkova radyo.u 

h r ı n ulıriben tOO Polonyalın·n idam edil 
d nı • D ·enik Polskl., isimli Polonya ga
seıes ne atfen haber vermektedir. 

"1940 yazrndanberi, Manş sahilin
de, Trepart'da. bir ağır top bataryası 
vardı. Eylül içinde, bataryamızın bü
tün ağu tophrı otomobillere konul
du. Bir gece. bu topların yerine, Bel
c-'kadan ve Holland:ıdan iitinam ettı
{:imlz topların :ı;e yaramaz olanların
dan seçılenler yerleştirildı Yolda daha 
baska bir çok batarynlarla karşılaş
tık. Bunlar da Rus cephesine gönde
rilıyordu. 

2 - Molotof, Rı:ımanyaya verilen 
J!:arantinln bu memleketi Rusyaya 
karşı da koruyup korumadığrnı sor
du. Verdiğim söze burada dıı sadık 
kalınıya mecbur idim. Bunu böyle 
yapını:j oldugumdan dolayı esef duy
muvonım. Clinkıı brn rlr Romrıııv ıda 

Bunu bugün söylüyorum, c;Unkıi bu 
i"Ün bu dıi~man şimdiden eritmiştir ve 
artık kat'ıyyen kendısini kurtaramt
yacaktn:. Orada, Avı:upaya karşı hır 
kuvvet seferber edilm!şti. Öyle bir 
1'ııvvl.'t ki ,..ı,.,,.,. kinı.,,.J,.r h11n11 t:ılıııv-

'"Bcıçıka ordu$U ıle müttefik yük•ek ku 
mand11 heyetı arasındaki temas netke•lrıde 
Alman yarma bareketı başlayınrııya kanar heı 
~tY bir ıaat ııbi ıtlcmı~tir. General Camt . 
lin, Bulonya üzerındckı ıehdıdın çok ceç lar· 
ı rna ••rmrş ve: rıcat cmrım vt'rtrıf tır. 1 le 
bu anda Rcl~ıka harbi kıı.ybcdılmı~ı.r Fak•t 
bu harp :Brldk•da deiıl. Fransa<ln kavhedıl 
'!T'; tf .. 

.. 
Vı hy 3 (AA ) Borlindcn r:eten bir tel· 

ıır a ı: e Pra e 1 Bdcdiyc reı i otokar 
Klapta o m ceza ına mahkQm cdılmi~tır. 

Alman hava lmvvetlerl. ;ıyni zaman
cıa biltlin taarrutlannı Moskova üzc
r;ne telı:ıif etmiştir, Sovyet birlikle
ri araziııin\n bütün demiryolla.rının 
h:ışlangıç noktası Moskovadır Mos
kovanın geniş demiryolu mevkifleri 
Alman bombaları ıc;in mukemmcl birer 
hedcftır. 

Buralarda on beş yol t.amamen ke
~ilmiş, altı istasyon, yedi askeı·i katar, 
bazırlanmakta bulunan 11 tren, tahrip 
edilmiş ve dığer on altı istasyonda 
ciddi hasara uğratılmıştır Sovyet or
dusunun iaşesi bu suretle ehemmlyet
lı surette sekteye uğramış bulunmak
trıdır. 

Roosevelt 
(Başı 1 tne!de) 

masının ve Buyiık Britanyaya 
yardımı arttırmak için yaptığı 
Ş!ayretlerın mufassal bir tarıhçc
~ini yazmaktadır. Roosevelt bun
c!an sonra muhalefet eden infırat-
c. lar aleyhinde bulunmaktadır 

Roosevelt'e göre bu muhalefet çok 
l·uvvetli bir grup teşkil etmektedır_ 
Çünkiı propaganda iç.in çok fazla pa
rası vardır. Çıinkü bir çok buyuk ga
zı:tenın muzaheretine naıl bulunmak
tadır. Çünlı:u huk:Umet projelerinin 
muvaffnkıyetine engel olmak ıçin o
f•Üstriıksıyon usulunu mükemmel bilen 
bır avuc; ayan azasını da elınde bulun
durmaktadır. 

Cumhurreısi, bu &rupa Hitle:-m na
mağlup olduğunu söyliyen "bozguncu-
1~.r", Alman ordularının zaferınden 
sonra menfaatJ.cr temin edeceklerini u
man ış ad;ımları ve "yatıştıııcılar., da-
hil bulunduğunu soylıyeı-ek ~öyle de
vam edıyor: 

''Bu grupta namuskar Amerikalılar 
da vardır, fakat bunlar hataya dlişiı
rulrnilstlİr ve ımlhli muhafaza etmek 
.. ;ıresinin başlarını kuma sokup fır
tınayı gôrmemekten ibaret olduğunu 
~ı>nmaktadırlar Bu muhalefet saflann
da Faşistler de vardır ve Almanya ıle 
Rusya arasındaki harpten evel fesatc;1 
butun komünistler de bulunuyordu. Bu 
saflarda ırk ve din bakımından mil
&amahasızhk güden bi.ıti.ın unsurlar da 
mevcuttur.,, 

Roosevelt şu noktaları belirterek 
makalesine nihayet veriyor: 

"Bu azlık sulh müzakeresi yapılma
s için Birle$İk Amerikanın ı!!'rar et
nıesi llizumunn kani idı Sonra ticare· 
te devam edilecek ve diplomasi yardı
mı ile yaşanacaktı Fakat Amerikan 
milletinın ek!;eriyeti bu na,.ariyelerin 
,. ınlıoı;lıi°'rn~ k:ıri bulnnuvoı dıı .. 

(Bat• 1 incide) 
bin başındanbel'i ilk defa olmak 
iızcre aydınlatılacaktır. Manşın 
her ikı tarafında yaralıları nak -
leden trenler bu muvakkat mü
tarekeden istifade edeceklerdir. 

I ngiltereye hava akı~m 
Bcrlın, 3 (A.A.) - "Alman teb 

liği., - Sa~aş tayyarelerındcn 
mürekkep hava teşekküllerimız 
dün gece İngilterenin deniz in -
şaat merkezi olan Nevveastle'i 
devamlı surette ve müessir bir 
şekilde bombalamışlardır. 

İngilterenin doğu ve cenup do
ğusunda bulunan ehemmiyetli as 
keri tesisat ile müteaddit hava 
meydanlarına da hava akınları ya 
pılm1ştır. Avcı tayarelerimiz diın 
düşman donanmasına mensup do 
kuz ve Manş denizi üzerinde de 
uç düşman tayyaresi düşürmüş -
lerdir. 
Almatı zırhlılarına hücum 
Londra, 3 (A.A.) - Hava nezareti

nin tebliği: 2-3 Birinci Teşri.n gecesi 
kuçük bir airr bombardıman teşekkill 
ir:jnde h!ll6. Alman zırhlıları bulunan 
Brest doklarına hucum etmıştir 

Tayyarelerimiz Saint Nazaire dok 
ı.ı: tezgahlarını bombalamıştır. Ta
ıırruzu devriye harekatı yapan av
ulanmız düı,ımAn iş&'ali altındakl arıı
zide hava meydanlarına hücum ctmış
[t"rdir. Hıç bir tayyaremi.ı: kayıp dı • 
ğıldir. 

--~--o--~--

Türk las!n Kongresi 
rB;ı:ıı ı incide' 

Tı·e11lerde l e11zilfit 
Ankara, 3 (A,A.) - Devlet dcnı r

yolları, Tiırk Basın Birliği asıl n:ı:aı:;ı 
.c;·n LlS numaralı t, rifeler ihdas etmiş
tır. Bu tarıfcdcıı ıstifade için birlik 
hüviyet varakasmı gişelerde ve tren· 
!erde alakalı memurlara göstermek li
ıımdır 15 günlük bırinci mevkt 100!' 
kuruş,· 15 günlük ıkinci mevki 750 ku· 
ruş. 15 gürılük uçüncli mevki 450 ku 
ruş, bir ayhk bırincı mevki 1500 ku 
ruş, bir ayhk ikinci mevki 1000 kıı 
ruş, bir aylık üçuncü mevki 700 kıı 
r,ıştur Bu ücretlerin ıc;inde nakl • 
ve asker ailelerine yardım vergist d 
itil bulunmaktadır Ayrıca ekspres faı 
kı da ödcnmiyecektir. 

Ankara, 3 (A.A.) - Türk Basıı 
Bırliğinden: Turk Basın Biı:lı!i a:ı:a 
EİYlc matbuatın birlik dtt'ında kalmı 
olan uzuvları arasında ölüm vukuun 
da geriye bıraktıklanna yardrm ic 
ımzalanan 16-5-1941 tarihli muka~· 
leye gbre birinci yardım devresi N.-ı.: 
Ali Kuçük;ının olümıyle kapanmış•ı 
IJrincl yardım devresine iııtirak ıc: 
:?5-to-Hl41 trdı'ne l: cinr ·~•;rak hı 

c-sinin r,ondcı l'T!esi lfi:ı:ıMn•r 
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Sovyetlere 
Yardım 

Dün çalışmalarını bitiren Moı::ko-

va konferansından sonra neş- ıstanbul Belediyesinin c;ok seneler 
red len resmt tebliğlerden ve bu kon- evvel Darülllhan namiyle müte~ek-

TAN 

• • Ve ı 

endi 
Sada ve Gıda 

Yaza.n: ULUNAY 
N e zaman belediyeden şikayet "dil

ııe, sokak aralanrıda meyva ve 
zerzevat satan en!afm feryatları ileri 
sürülür: 

"Su mesele hakkmda şöyle yapı
lııcaima, sokak aralarında halkı ra
hatsız eden ııatıc::ıların feryatları sus
turulsa daha iyl olurdu,,, 

Ben. şahsen hiç böyle düşün ııiyo. 

',----• BU PAZARTESİ GECENİZİ 41.-..-•aıl!lıııı. 

Ş A R K SİNEMASI 
Gitmeğe talısis ediniz. Gösterilecek olan 

o p E R E l 
Şaheserinde: Bütün Viyana Operetini, STıRAUSS'un 

En Güzel Valslarını Göreceksiniz. 
Rejisör : W İ L L Y F O R S T 

feransta Sovyetleri, İngiltereyi ve A· kil heyeti kon~ervatuvara kalbetme
merikny1 temsil eden şahsiyetlerin rıe- ı.iyle sessiz sadası:ı senelerce süren 
yanatından anlaşılmaktadır ki: İngil- mesaiyi bu defa ııözle görülür, kulak
tere ve Amerika, Kızılordunun muka- la işitilir hale i'etirmck arzusiy!e ter
\'emetini devam ettirmek ve ona ilk- l'P etliii birinci muısiki ihtıfali bugün 

rum Evveli bizim sokak satıcıları " 
mallarını "senayı -ı- edebiye., dahi- I ~--•••••1121!!.1&•111az•m&m&•••••••ı•••E•m•••.ıfl' 
lınde satarlar. Hiç biriı;f 1:attıkları ma· ~ .. •••••••••••••••••••••••111m11:mı-. 

Baş Rollerde: WİLLY FORST - MARİA HOLST'ım 
PAUL HÖRBİGER ve Viyananm FilarmonikOrkestrası 

Paza,.ıesi Galası için biletler evvelden almabilir. 

bahara kadar taarruz knbiliyetinl 'ita- yapılactıktır. 
zandırmnk gayesiyle, ellerindeki bü- Altı bin scnclık ta Sumerlerden 
tün vasıtalarla Sovyetıcre istediği başlryan Türk musikisi, zaman zaman 
yardunı yapmıya karar vermişlerdir. büyuk inkişaflar gösterdiği devirler 
Hatta İngiltere, kendi müdafaası için ~eçirmiştir. Gönül ister ki bu ihtifal 
Amerikadan almakta olduğu ve biz- de Türk musikisinin Ciımhuriyet dev
:7.at kendi fabrikalarında im:ıl ettiği rinde gereceği büyük inkışafa bir mu
harp vasıtalarının bir kısmını Sovyet- kaddime olsun. 
lcre vermlye razı olmuoŞtur. Bu vesile ile beyan edelim ki Türk 

Bu kon!ernnsta, halli bilha" mriş- musikisi ne bazılarının dediği gibi 

lı, meyvayı, seb?.eyi adlı adiyi" ba 
iırmazlar: 

Meseli, sokaktan bir (<!ryat iş- tir-
siniz: 

- Haydi. Bal akıyor, b:ıl akıvor! 
Bu davet, masallarda işittiğimb! klu 

mitleri akide şekerinden, kaldırımları 
mücevherden bir te.hri h:ıtırlatrı:.ıyor 1 
mu? f nsanm hemen çanağı alıp kÖ!'lt' 
b'lşında ısenelerdenbcri suyu aknıyan 
çeşmenin şlmdi ııu yerine bal clkan 
musluğuna koşacağı geliyor 

Halkubi "Bal akıyorl" feryadı incir• 
sat1.nın tath reklamından ibarett r. ' 

Arkadan bir çığlık daha: 

dugiln Be~iktaş en biıyük Ze\•k bııyramma kavu;ıuyor. 
Çunkü Haftalard:ınberl binlerce lira snrfiyle stlslcnen 

~ugün GÜ REL Sineması 
Saat 2,30 da 

İSA MİRANDA - RAY MİLLAND'ın Yarattığı 
Harpten ates. Aşktan ilham, Maceradan heyecan alan TÜRKÇE 

OTEL EMPER İAL 

kiıl olan nakil meselesinin de esaslı (Şark musikısi) dir; ne de acemlerden, 
bir surette tetkik edilerek ptiinla.;tı- araplardan, Bizanslılardan, Yunanh
rıldıgı, Viladivostoktan, Atkanjel ve !ardan alınma bir musikıdir. Tıirk 
BaSl'a körfezi yollarmdan istlfnde e- musikisi Sumerler 7ıamanında kendi
dileceği ve bütün yolların tecrübe o- dıııe mahsus (nota) sı bile olan halis 
lunacağı, birkaç gün evvel Arkanjel'c muhlis Tiırk malı bir musikıdir. 
harp malzemesi götürmüş olan bir ge- Istanbul Beledıyesinin bu kadar bü
minin oradoın ayrıldı!h. kereste ha- yük mazisi olan Tlirk musikisine ait 
mulesi fle döndüğQ bildirilmektedir. iik ihtifali (Dede Efendi) ye hasret-

- Kaymak! (Bunun son teUffuzu Yeni sezona b~lıyor. 

ga . . . mok sekline glrmıttir. Fakat l 'llllllln&•••••ı Bu eplz harikayı alkıılamıya koşunuz. ••••••ll'P 
Bir dünya haı:ltasma baktığmıız za- m~si, .Ded~ni? bu musikide,. ı::ıesela 

tnan İngiltere ve Amerikanın - bu- mımarıdekı bır (Tek Sinan) gıbı mu
günku iartlar i(,'inde - So\7etlere s'kinin tek üstadı olması iddiası olma-

ehemmiyeti yok.) •••••••._ Sakın aldanmayın. Kaymak diyt' -

satılan Yoiurttan ibarettir. Beyazıdda M A ıR i\ıl A R A Sineması Üstünde 
Derken kıvrak bir sual daha çın-

yardım için şu Uç bUyllk yoldan isti-' mak lazımdır . . . . . 
fade edeblleeeklerJ görUJttr: Dede Ef~n~i !ürk mus!kı:ıme (Sı· 

ı _ San Fransisko - Viladivostok- n;ın) la.r gıbı hı~m~t etmı:;;tır. Fakat 
(Trnnsiberyen vasrtasiy1e) Moskova, (Te~ Sınan>. ?~iiı.ldir, . . 

2 _ San Fransisko - Honolulu - Turk musıkısının hakıkaten iletadı 
Brisbane _ Singapur • Seylan - A- olan büyük bc!tekarların best.eleri ~a
badan • Tahran _ Benderşnpur - a!esef z~y~~ ~~amıstır. Bug~rı_ ~alum 
Astrakan _ Mosko\'a, c.la~ musıkı a.sannın en eskısın!n ta-

3 _ Nevyork _ Rckiavik (İzlanda) ııhı 400 s~neyı geçm~. Asıl yekun tu-
S • b • Murtnansk y:.hut Arkan- tan isi~ ıse. 200 acn.elı~tlr. .. 

İsmail Decıe 

lar: 
- Kuzu musun mübarek? 
Aman! Cinıi ve ıekli taayyün et

meyen bu acip hayvan acaba nedir? 
Ne olacak? Bildifiıniz palamut, 

- Kesmece pazar! 
Kavuna alem olmuştur. 
- E n ufaiı kan kırmızı .. 
Karpuz demektir. 
- BuuuvvT.! Kelimeıini işitirıeniıı 

Marmara Kazinosu 
Sayın İstanbul halkmdan görmüş olduğu rağbetten cesaret a1arak kış
lık salonunda her akşam: Kemani ISMAI L OKAY, cilmbuş bestekar 
ZEKi DUYGULU ve NİHAT, piyanist \e tnmburl Bayan FAİZE, ha
nende ARTAKİ KEMERLi, hanende NAFiZ iBRAHİM TU8ERK, Ba
yan NEZİHE UYAR, Bayan MELEK. Bayan MELAHAT MARDiN'· 

den milt~ckkil 

BİR SAZ HEYETi pıç erg Mesela Turk musıkısındc ustat olan Sultan Azizin müezzin başısı Hamami 
jel, 11 d ... 1 ... lkı"!:f hem"n Abdülkadir Meragi'nin hemen her ma-

Bu yo ar an "' e .. •e . .. lr d k' • • ı f 1 . ft · l ktad Fakat bi- am a ı asarı maa ese ya nız gu e 
hemen aynı uzun u ı:r, olarak mevcuttur Besteleri ziyaa uğ-

(Ismail Dede) işte böyle t ekke, sa
ray arasında musikideki eserlerini ya
rattıktan sonra ömrünün sonuna doi
ru her müslümanm auuıu olan h ac 
farıznsını ifa için aklr tlerinden (Del
ıalzade) ve (Mutafzade) ile beraber 
Hicaza aitmiş ve orada hastala narak 
71 ya§ında (Mina) §ehrinde vefat et
miştir. 

bunun seyyar şerbetçiye :.ıit oldufunu 
taaavvur etmek hatadır, Kasap, uttığı 
eti böyle tavsiye eder. Saat 7 den 12 ye kadar lcrayl cıhenk etmektedir, Kazinomuz gUndOz· 

Zaten ıerbetçi: lerl açıktır. Tlryaktler için halla kahve her vakit bulunur, ı-------------------·----ı 

1 Yazan : S. S. i - Diıleri donduruyor! Buzlu ıyran a. ,, 
satın da: "Hayat veriyor!" d[yı ba- ~•••••••••••••••••••••••••••• 

rincisl Japon tehdidi altındadır ve an- t · 
Ü d tt... üddet ramış ır, 

eak Japonya m sıın e .e. ıg~ .mh. 
1
- Tiırk musikisi asarından bir çokla-

çe kullıınıla?~lecektir. J~ıncı.sı ıç 0 
• ıının bestek!rı meçhul olduğundan 

mazsa şipıdılık çok emın. bır yoldur. ~Bestei kadim) ismiyle besteleri ma
Üçüncns!1 fse. iki evvelkine nazaran !Um olanlardan maada bu nesilce bi- duğu görülmektedir. Sarayda (Huzur 
h h men Yan Yaı1ya kısadrr Fa- fasılları) musiki bestekarlarının çalı!i-emen e : . l:nen musiki asarının ancak 200 se-
kat az çok tehlikeli ve kış ınevsımın- nelik bir ömrü vardır malarına ve (eser) yaratmalarına ve-

iırır. 
Sokak satıcılarından edı ve n'l~m,. 

itibariyle kalaycılan sevmem. Bıı ha
zin feryat ıokalı:ta birinin can ve"mek 
üzer e oldufunu zannettirerek kaç defa 
beni pençereye koşturdu. 

*** 1 Bir de sabuncu sinirime dokun.ıyor. 
Batını evlere doğru kaldırarak: 

de kullanılması güç bir yoldur. Bu- * * ·* sile olmuştur. (Marifet iltifata tabi-
nunla beraber, lngutereye ve tabia- dir) atalar soT.Ünc uyarak (İsmail 
tiyle Sovyetlere harp malzemesi ve a u defa namına ihtifal yapılan Dede) de Selim Salisin takdir ve ih- D ede Efendinin hayatında musl-
iaşe maddclcri ta~ıyan gemilerin İz- (Dede Efendi) 1191 senesinde dol: sanlarından şek alarak bugün dinle- kişinaslarca pek maruf ba'tl 
landaya kadar Amerika harp gemi- muştur ki, 166 sene kadar evveldir. yecegimi:ı: büyük eserlcıini ibda et- Hitit hikayeler de vardır, Bunlardan 
]erinin himayesi altında sefer yap- Dede Efendi İstanbulda doğmuljtur: mlstir birkaçını da zikredelim: 
malarr, ayni zamanda bu yolun Aı. Babası _Istanbulda Sehzad~b~şındakı (1so"-ıai1 Dede) kah Padişaha takdim Sultan Mahmut kendisi musiki in as 
man denizaltılarının faaliyet sahala- (Acemoglu) hamamının sahıbı olma- <.ttigi (nakşi) ler, şarkılar ve kSh olduğundan, tarayda teravi namazları 
rından nlsbetcn uzak bulunması bu ı ı.ından dolayı kendisi (Hamami zade mensup olduğu tekkede okunan (Ayi- hakikaten musikili bir ibadet haline 
t l likeyi mahsüs derecede azaltmalt- İsmail Dede) ünvanlyle tanınmıştır, •ti Şerif) !erden ve hayatında uğr::ıdı- gclnıi:;;ti. Çl.ıııkü imam Zeynelabidin 
tedı Eskidenberi dofumlarda zemin ve za- ğı nimet ve ihsanlara mukabeleten ı-:rendi gibi musikiye aşina bir zat 
aiırl. d G o-land'dan ı;:onra t- ınana münasip isim vermek mutat m- bestelediği nazımlardan maada duydu- arkasında Dede Efendi gibi bir mü-

z an a \'e r "" d • d b' K b B d d iiu bazı istırapları da musiki ile :z- ezzı'nb:ıcı, Telliıl Zade ve.~air gibi ru-ranın ve Spiçbcrg'ın l~gallerinln, Sov ~ ııgun an ırb bur an (İayra'?l)ın .a .o-i .. ...,.. 
yetlere yardım işinl kolaylaştırması gan ?i~una a ası smaı ısının lıar eylemi~tir. Mesela oğlunun ve- feka ile padi~ah huzurunda kılınan 
bakımından ehemmiyetleri şimdi da- ver~ıştır. - • . . . • fatı uzerine bestelediği: namazlarda başka bir ulviyet teceUI 
h . 1 nl ılınaktadır Sule•rnan Aganın oglu 1smaıl ıptıdaı Bir gonce femin yaresi vardır ci- etmekteymiş, Ancak her nedense De-

a ıy a aş · mektepte iken, o zamanın musiki ih- ğer.imne. de Efendiyi çekemiyenler oldugu gi-
JJJ. ANTEıV tiyacını karşılayan mekteplerde ilahi Ateşi dökülürse yeridir ah serimde. bi, ona (azizlik:) etmek istiyenler de 

okumııla'rında İlahici Başı'lık edecek Her lahıa hnyaE duruyor didelerimde. bulunmuş. Teravi namazının son dört 
kadar aüzel sese malik olduğundan Takdire nedir çare, bu varmış kade- rekfıtmda (Acem Aşiran) makamı ic-
t Uncuzade) namındaki b!r musiki mün riınde. ra ve 0 makamdan il5.Mler okunur -
tesibinden musiki me:;ketmeye basla- Murabbaı, bir babanın evlat acısını, ken, imam Zeynelabidin Efendi, hila-
mıştır. Bilahare Türk mu!>ikisinde çok güfte ve bcıte ile ne gi.ızcl tezahUr et- !ı adet 

0 
gün kuranıkerimi (Ferah-

C:eğerti hizmeti olan (Mevlevi) tekke- t!ımektedir. feza) makaınmda okumuş. Halbuki 

İş l\f ükellefiyeti 
Hükümlerine Aykırı 

Hareket Edenler sine intisap ederc-k, Seh Ali Nutki De- İsmail Dedenin Selim SaJjs zamanın- d 
o tarihte (Ferahfeza) makamm an 

deden ders alan (İsmail), biraz za- ôaki ikbali bir aralık Selim Sal:sin şa- ilahi olmadığmdıın (Dede) müşkül 
Ankara, 3 (TAN Muhabirinden) - man sonra kendisine bir (mevhibeı hadeti ile sekteye uğramış ise de bu 

1 1 kl mevkide bırakılmak i~enilmiş. Hal-Zonguldak komilr maden er oca a- iJahiye) olan musikide tek§.mül göster- (mevhibei Uahıyeye) mazhar musik.i-
1 k 1 i ·· buki musikide (Me\·hibei ilıihiyeyo) rmda tatbık cdl me te o an ş mu- meye başlamıştır. ı.:ina!'I zamanın o ihtilal ve şürlş de-

ci! l t. h kilml · k h ~ mazhar olan Dede Efendi namazını k e ıyc ı u erınc ay ırı are- Bir yandan mevJevi tekkesinde der- 11:rlerinde kendisini musikiye ve (Ney) 
" b ı h k varıda bırnkarak hemen ('Ferahfeza) ket ed nler ı;önılmuş ve un ar n ·- "ic, rfleke& olan İsmail (Ztilfundcdır c vermi" ve unutulmaz !s~r bırak- • 

1 ~ "' ~ m~knmmdan bir ilahi besteliyel'ek sı-kında knmıni takibat yapı mıştır. Ve- oahtı siyahım) giifteli buselik makamın mıştır. " 
rılen malümata nazaran binden fP •la dan bir ıarkı bestelediğinden Selim Selim Sa listen sonra Sultan Mah- rası geldigi, yani son dört rekAtta bu 
i,çl vaktinde vazifeleri başma el- Salisin huzuruna kadar çıkmış ve mudu Sani yenic;erlleri ilga ile biraz ilahisini okuyunca yapılan azizlik pa-
ınedlkleri için ellifer lira para .!3- (1001) giin devam eden (çile) den 6ukfın bulduğu zaman kendisinin de dişahın takdirine vesile olmuştur. 
sına mahkOm edilmişlerdir. İKbı:ıat srmra (Dede) olmu!itur. musikiye merakı bulunmasına binaen Bundan bıışka bir de Sultan Mah
Vekfıleti kamında daha şiddetli ceza! Selim Saliııin musikiye alaka ve mu- sarayına erbabı musikiyi toplamaya nlUt zamanında meşhur musikişimıs
tedblrlere !Uzum hasıl olup olmadı- habbeti olduiundan dcvrınde İstan- başlamış ve (İsma:ı Dedeyi) de kcn- !ardan (Şakir Ağa) ile bir muarızası 
ğı hakkında tetkikler yaptınnaktııdı:-. bulda bir musiki hayatı canlanmıı ol- dfoine musahip yapmıştır vardır . 

- L!! :.:.ı• ııııaıııım ıııı• ıı ıı•ıııı•ıııı•mı•ııııc::1111 1 •rırı•ıırıu11•1111•1111mıırr•ıııımıııı• ıı ıı•ıı ıı• ıııı •ı111•ntı•1111•ıııı•ıııı I 
! = 

- Kuru aabunJarr Kurusa bunları 
Diye baftrması, bana ha:n bir bed
dua rihi gelir, 
Eıkiden Beyazıt meydanmda (lrus

kua) pilavı satan uabm: 
- Kus, ku;; yel Kus, kuı yel 
Daveti herkesi öiürtüp kaçıraC"•ğınıı 

bilakis tencerenin baırna koıtıırurdu 

* Bir de satıcıların baiırmadığ; bir 
sokak tasavvur edelim. Bu ölüm süku
tuna tahammül edilir mi? Satıcılar 
bizim refahımızın, bolluğumuzun fü
zuli tellilrdır. İnşallah k1,"Amete ka
car sesleri ke~ilmesin B"n en J-uv
vetli yazr ilhamımı onlann valnız 
ı;adalarından değil, gıd:ılarından d:ı 
alıyorum. 

Şakir Ağa iyi bir bestekar oldu
ğundan, Dede Efendiyi malüm ma
kamlarda alt edemediğinden, yeni bir 
makam icat ederM: bu hevesine nail 
olmak istemiş. Şimdi ferahnak na
miyle mevsiım olan makamdan bazı 
<!serler besteliyerek ve bunları padi
şahın huzurunda birdenbire okuya -
rak, ve bu esnada (Dede Efendiyi) 
ıük(ıta mecbur ederek, mahçup bir 
hale sokmak istemiştir. Fakat (Dede 
Efendi) her nasılsa Şakir ağanın bu 
planını haber almış ve tesadüfen işit
miye de muvaffak olarak (yeni ma
kam) ın seyir ve reftarı neden iba
ret olduğunu anlamış, 

Bunun üzerine Dede Efendi ayni 
makamdan bir takım e1;erler hazırla
mış ve Şakir Ağanın bazrrhiı tamam 
olmadan padişah huzurunda onu (te

fi rasarruf: Bo Al ta cele Ediniz! 
l rahnak) makammdan okumıya mec-

bur edecek imkAn bulmuş. Kendi 
faslı tamam olmadığından, Şakir A

l ğa itizar etmiş ise de, padişah irade 
~ ettiğinden Şakir Ağa okumıya başla-

-
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Iklnci 25 milyon liraltk Tasarruf Bonoları yurdun her 

köşesinde satışa çıkarılmıştır. Bu 

acele ediniz. Cünki.l aatısm bugünkü 

bonoları 

şekline 

almakta 

nazaran 

bu Bonoların da evvelkiler gibi çok kısa 

lçlnde satılıp biteceğine &üphe yoktur. 

bir zaman 

YURDUN MENFAATi; 
SiZİN MENFAATiNİZ: 

Tasarruf Bonosu Almanızdadır. 

CI 

• Bonolar Arttırma ve Eksiltmelerde Teminattır . 

Evvelce satılan Tasacruf Bonolariyle yeniden satışa çı. 

karılan Bonolar arttırma ve eksiltmelerde satış 1uym.et
leri üzerinden teminat olarak kabul olunmaktndrr 

Art arma ve Eksiltmeye Girenler ! 
Para yerine Bono yatırmakla isinizi daha kolaylık 

karla yı.irütebilirsiniz. 

' 
Vergi ve Merasim Yoktur. 

' .. 
-

• 
mış. Fakat bir de ne gör.;ün kendi~i 
(Bir murabba) okur okumaz. D d 
Efendi de derhal bilmukabele bir 

1 m urabba okumaz mı? Bu suretle Şa-
kir Ağanm okuduğu ber parçaya ay= nt makamdan karşılık okuyan Dede 

' Efendi, Şakir Ağayı kendi kazdıf:ı 
kuyuya dü§ilrmfye muvaffak olur, 

1 padişah: 
- Şakir.. Şnkir.. (Dede) musiki-

de bir canavardrr, sen onunla gürc-
1 şemeı.sln, demistlr. 

1 

1 

..... JI. 
D ede Efendi, zamanınd• Padi9ah-

lardan takdir ve ihsanlara nail 
olmuş olmakla beraber, bi.ıtün nıu
hııbbct \'C merbutiyeti, mensup oldu
iu mevle\•I taı ikntine ve feyiz aldıgı 

ı -
T11~arruf Bonosu alınıık; hiçbir mera im ve mhşkuliı.· 

1 şeyhlerine mUnhnsırdır. 
:::: 

Rekorları Kıran Günün Muzafferi ·--•ll!ıı. 
Dorothy Lamouı Bing Grosoy 

nln yarathğı 

Eşsiz SINGAPUR YOLU Şali eseri 

LA L E SiNEMASI nı 
Hnkik! bir bayram yerine sonsuı: bir ncş'e kaynagma çe\lirdi Günler
denbcri İstanbul halkı bu harikayı ı::ormck içın bır sel halinde LALE 
ye akıyor. Siz de bu ne,ş'e seline katılınız, Akşamları gerı donmemek 
için numaralı yerlerinizi lütfen ev\•elden kapatınız. (Telefon: 43~95) 

Bugün Saat 1 de Tenzilatlı Matine 
..__~ ........ -.............................. ~ , ...................................... ~ 

"Markooolonun maeeralan., :filminde göz kamaştıran . .., 

"ALCER" Filminde Trajik Olan ..• 

SIGR i D G U R I S 

UNUTULMUŞ KADIN 
Filminde hem göz 

( Forgoten Woman )' 
kamaştıracak hem de ihtiraslı olacaktrr, önümüz
deki Sah nlc~ammdon itibaren 

SÜMER SiNEMASINDA 
~ ............................... ,_ ....... .., ,-........................................ , 

SES SiNEM A S I 
Tepebaşında Seyredileceği İlan Edilen S E S in Ne 
Olabileceğini Merak Edenler l\'leraktan Kurtuldular. 

SES - SES • SES 
Duyulur Amma Seyredilir mi? Diye Artık Kimse 
Şaşmıyacaktır, Çünkü Bu SES Sinemadır, Pek 

Yakında Tepebaşında Açılacaktır, 

SES SiNEMASI 
'------------------------~ , . ı· 

KING - KONG den Daha Haya ı .... 
Şimdiye Kadar Görülen Filmlerden palia Mütlıiş ... 

DOKTOR SiKLOP 
(Tamame11 Renkli Bii11iik Film) 

Önümüzdeki Perşembe Akşamından İtibaren 

L A L E SiNEMASIN 1 
u 

En zaruri ihityaç maddelerinden ba~ka hiçbir şeye pa
ra vermemek, para arttırmak ve bununla Tasarruf Bo
nosu nlmak vazifesini yapmak ve ahsi menCaaUcrınizi 

korumak demektir, 

UTMAYIN Ki : 

l 
( 

tn; f.ıizlcri hiçbir vergi vo re me tiıbi dcgıldir. Bun· 

hırı bıılim ban kahırla :,;ube 'c ajanslarından banka bu

lunmıyan yerlerde mal andıklarından l\Iı111 Pıyıınso
nun resn 1 satış ı;i <'krindcn alabilirsiniz 

Tiirk nıusikistne unııtulınaz eserler 
bırakan (D~de) yetiştJrdıgi üçüncü 

1 padlşnhl:ırdnn Abdülhamidin garp 

musikisine r:ıgbeti üzerıne, münkesir l ''•••••-ı•••••••••••••••~ olarak ~araydon ayrılmıyo bir vesıle 

1 ararken Hac farizıı~ını ifa içln padi- B U G U N -• I Satılık E~ya = sahtnn müsııade h;tlhsoline mu,·affıı't - ..,., 

----
~ 

' • ::: 
------:::: 
-a -------~ -:::: 

Tasarruf Bonoları hasılatiyle Milli 

tan ihtiyaçları karşılanacaktır, 

FAİZ PEŞİNDİR . 

Mi.ıdafaamııın ur· 

% 6 faizli ve bir sene \•Meli bir Tasarnıf Bonosu almak 
için 94 lira ödiyeceksiniz. Buna mukabil bır sene ::.on
ra 100 lira alacaksına 

Bono Fiyatları Her Keseye Elverişlidir. 

Tas:ırruf Bonolan 5, 25, 100, 500, 1000 liralık parçal11r 

halinde satışa çıkarılmıştır. Kesenizin miısaadesi nis
betinde siz de bir tan~ alabilirsiniz. 

'1a11ıım1111• ııı ını ıı ı •ı ıı ı • ı ııı •ıı ıı • 1111•1111m 1111m 1ı11 
l 

Paranız Daima Paradır. 

Tasarruf Bonosu aldıktan sonra p .. rnya ihtiyacınız o

ltırsa bunu derhal bir bankaya vererek işllyecek !aiz

ıien yiizde yarım fedakiirlrk yapmak suretiyle her za

man parnya çevirmeniz kabildir. 

Rir yıl vadeli bir bono % 6 

Altı ay v11deli bir bono % e. 
Üç ay vadeli bir bono 3 

FAiZ GETiRİR. 

1 olınu~ ve Hicazda Haki<m ruhınetine Mulg:ı Gümrük Muhaf zn lokanta-
kavu!.t?nuştur. Dede Hic<1zda da bnı.ı M E L E K 1 f e ının her eşya lyle (Markoni) ma • 

_ eserler bes1elemi~ \ e şakirtlerine 5ğ- , Kalı Radyo, Knsa, Celi, do ya dol 

1 retmi§tir. l\levsimln ilk Fransız filmi Sandal Bede teninde te hır cdilmı ' * 9/ 10/941 Perşembe gunu müı.nyed 
Ömrü Türk muskis!nin verimli bir ! D u· . N YA y 1 ıle satılığa ilAnrüŞcmfö crnföyp c 

1 devrine rastlıyan Dede'nin ihtifali ıle satılacağı iHln olunur. 

de Cümhuriyet de\-rinde yeni bir mu- TiTRETEN KESiF 1 ıiki faaliyetinin mebdei olsun, 

Merhum flluaf Yektanın uerferin· 1 
1 den, H üııeyln Sadetttoın TürklOk mec 1 

mua11nd•kl mıkaltlerlnden veaalr A • 
j 11rda n latlfade ve iktıbaa ettim, 

BAŞ ROLLERDE ~ 

ZA YI: 1 DU 50noıinde Hayriye ti cslnıtr 
almıı oldufum 1 O cu sınıf 43S No lı ta dı 
na.,,oyı uyi enim yenıoini alac.ıtmıd•n e 1' 
11nm Mllı:mQ yoktur. 

Molla Alı oğlu Cevd:t Eritir 

Paranızı en emin olan devlet kasasında karla saklayınızl Bulgurun Azami Satış 
Fiyatı Tayin Edilecek 

ROGER DUCHENE 
CLAUDE DAUPMİN 
ERİC VON STROHEİM 
Ayrıca JJlatbuatlı. M. 
~lemleket Jur11alı 

iTiZAR - Yazrmızm coklu~ından 
(13 Numaralı Oda) adlı tefrıkam•z 
bugün koyamadık, özür dilerjz 

= 
Bir Tas Plıre, bızl yılda bır defa, tahı 

Bugün saat 1 de tenzil~tlt matine b••kalarını d ınnmlıre çafıran hn t ı• 

1111•1111•ııııaıı11 11 il il il 

rruf Bonosu Ahnız. I 
1 

1111 1111nııı11111 ııı ı • ıı ıı •ı ıı ı• ııııı ıı ı•rı 

Ankara, s (TAN Muhabirinden) - 'rica· 
ret Vekiletı buı istihsal mıntakalırında da· 
ha ,.ııı...eı. fl111 urdlkltrl ı,ı., bufda71n but. 
c:ura tahvil edilerek ıatıldttını, el koyma hli· 
~(imlerinden iıtifadc tarafıııa ridlldiı'!ini ha· 
btr almtı ve bu maksatlı hull'urun lıımf sa· 
tı; fiyatını tayin itin vıl1yctlcrc tcbhıı:atıa 
bulunmuıtur. 

,..lıll•lll .. ••••••llll ... ~J ... d~a-v•-tlllllllea-•m~i~m~l~b-irıdt'all•lk-•-=s'&~6tc~rm~el~ıyrl'tt 
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Bu m8bimsenmiyecek bir haber değildir ••• 

Bu haber. meşhur RCA radyolarının teknik kıymetini 

ve. ses vermekteki mfikemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. --:-:-. ~~--- =-- --. -
--:--= =.:· ~:.---- .. : ----- -----· ... ---... 
=- ._ --~:- =· 

BURLA ©@© 

BİRADERLER 
ISTANBUL •ANKARA.- IZMIR 

--= -- ---- . - -=-- ---=-- -- - ----- -_..: -

---------------·------------- ---------·-· -- . -----· --·- -
~--BEL SAMI TOL 4--. 

İdrar :rollan iltihabı, yeni ve eski BELSOGUKLUGU, İdrar zorluğu,. 
Mesane ve Prostat iltihııbı, Sis•it ve Koli Sistitlere. Bobrek rahntsız
lıklanna kın-şı en mükemmel !Vıç BELSAMITOL'dur BELSAMITOL 
kullananlar :rukarıda sayılı hastalıklardan çabuk ku;tulurlar Ecza
neleroe bulunur. Satıt Depolu: Samı Aksu Bahçekapı iş Ba,;kası ar· ' , - kı1tnda Rahvıneılar sokak No. F ••••••• 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
.({Ağıt ve knrtonu İdare tarafındnn verilmek ,artlyle ( 18000) adet te

lefon rehberi tab'ı eksiltmesi 16/10/ 941 Perföembe gunü saat 15 de kapalı 
urfla İstanbul Telefon Mildilrlüğü binasında satın alma komısyonunda 
yapılacaktır. 

Muhammen bedel (~000) muvakkat teminat (450) Ura olup şartna
mesi her gün Levaum Amlrliğınde gorulebılir. 

İstekliler mezk(ır günde saat 14 e kadar kanun[ vesikalariyle teklif 
mektup ve muvakkat teminatı rmı ihtiva eden kapalı zarflarını komis-
yona tevdi etmiş bulunmalıdır. (8725) 

l~tanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - SO ndet prlmer termik röle mektupla teklif istemek suretiyle 
satın alınacaktır. 

, • DT. fBSAN SAMİ 

BAKTERİYOLOJİ 
ı~ABORATUARI 

Umumi kan tah111Atı. frengi 
nokta! nazarmdan (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kQrey
vatı Sflyılması. Tifo ve sıtma 
haıotalıkları teşhisi, ıdrar, cera· 
hat. balgam, kazurat ve su tah
li!Atı, illtra mlkroskopi, hususi 
aşılar Wıhzart, kanda Qre, fe
ker, Klorür, ttollesterin miktar
larının tayini. 
oıvanyolıı No. 11s. Tel: 20981 

lstan.bul L:vaiı~ · .. ·Amirliği 
S~tınalma Komisyonu ilanları 

ı~ SOMER BANK 
Sellüloz Sanayü Müessesesinden 

Müeıısesemiz imalAtmdan kullanılmak ü:ı:ere, 

lılenmemiı Yerli Ham Reçine Ahnacakhr. 
Venniye talip olanlarm, İzmitte müessesemiz 

caaUan i!An olunur. 
müdürlüğilne müra-

14 UCQS & UPCUl&SU O CW $SA GP51Cl$ k 00 S 4.1 S * ..................................... .. 
Devlet Deniz Yolları fıletme idaresi ilanları 

Ayvalık Postası 
Bir sefere mahsus olmak Uzere Bugünkü Ayvalık postası yapılmı-

\ıı=ktır. (8881) , 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
119 No. lu 11An : 
Ofis tarafından bakkallara tevzi edilen unun çuvalı 1087 kuruştan 

1235 kurusa çıkarılmış oldufundan, badema bakkallarda unun kilosu A-
zami 24 kuru~n satılacaktır. (8876) 

4 - 10 - 941 

Üsküdar Kay. ve B. Ş. Müdürlüğünden: 

Adet Cf,,.f lfKALI 
llulunduOu MOll· 

arttı ltarat 

1 
1 
1 

Merkep 
Kuzu 
Kuzu 

4/8/941 
6/8/941 

Düz siyah, bumu ve karnı beyaz erkek 
Dişi beyaz ayaklan ve kulakları siyah 
Dişi beyaz ayaklan ve bafı açık kahve 
rengi 13/51941 

1 X:oyun Dişi beyaz baeaklan ve başı siyah 6/8/ 941 
1 Boğa Açık san renkte karın altı ve burnu beyaz 

ikl aylık 8/9/941 
1 Ördek Erkek göfüıı beyaz diğeor kısmı !l!yah 7/4/941 
1 Ördek Dişi gtiğüıı beyaz di!ter kısmı siyah 7/4/ 941 

Başı bo~ olarak 2 kuzu, 1 merkep, 1 koyun, 1 boğa, 2 ördek bulua.
muş ve temizlik ahrrında muhııfıı:ıa altına alınmıştır. Sahiplı!rinin temiz-
lik işleri memurluğuna müracaatı. (8867) 

Mersin Liman lıleri inhisarı Türk Anonim 
Şirketi Umum Müdürlüğünden 

1 - 15 - 30 beYJ:lr kuvvetinde otwulabllecek mahfuz yeri olan v · 
limanda servis motörlü(til yapabilecek evsafta bir hazır motOr satm alı 
nacaktır. 

2 - 15 - 30 bey~r kuvvetinde yeni bir Dbıel deniz motörll alma 
caktır. 

AIAkadarlann Şirket Umum MildQrlüğüne mOracaat etmeleri ric, 
olunur. 

Yapı ve imar işleri lkinı 

Nafıa VekCiletinden 
1 - Ekı:iltmeye konulan iş: Ankarada jandarma subay okulu giriş 

kaptSınm hedmi ile buraya yeniden kamcı odası ve m~toı;iklet -.ı-aJı 
yaptırılması işidir. 

Keşif bedeli: 5410.61 liradır. 
2 - Eksiltme 20,10.1941 Pazartesi günü saat 15 te Nafia VekAleti Ya

pı ve imar İıileri Eksiltme Komisyonu odasmda açık eksilbne usuliyle 
yapılaeakhr. 

3 - Eksiltme evrakı ve buna muktaı:i evrak Yapı ve İmar İşleri Re. 
isliğinde görülebilir. 

4 - Eks!ltmeye airebilmek için isteklilerin usulil .iaireslnde (405.80) 
dört yüz beş lira seksen kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lAzımdır. 

(7214) (8772) 

Ask_~'TLFabri}mlar Satınalma · Komisyonu İlanları 

Muhammen KatT fartnamf 
M•lzemenln cins 

ve miktarı 

200 - 400 ton 
kurşun 

5000 çift Erat 
fotini 
12 ton semer 

1 halenlft ;Ort 
ve .. atı 

8/10/9.U Çarşamba 

8/ 10/941 • 

beedll temlntıt 

Lira Lira 

14 "60,000 28300 

14,!0 48,500 8975 

kılı 8/10/911 • 15 18,000 2700 

lledell 
Kurı.rt 

1300 

233 

Yukanda yazılı !1l1ll:zeme hizalarrnda ıösterilen gü.n ve saaıaıe'l"de As
ker! Fabrikalar Umum Müdürlül!U merkez satın alma komisyonunca pa
zarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedelelriyle kati teminatlan ve 
şartname paralan hizalannda göstP.rilmiştir. (8682} 

5000 metre küp tomruktan hasıl olac•k tahtalU' Boludakl fab· 
rlkalardan Adapazırı na nakledlleeek 

Çıım tomruğunun beher metre küpünün 13. köknar tomruğunun be
her küpüne 10 lira bedel tahmin edilen ;rukraıda yazılı nakliyat Askeri 
Fabrikalar Umum Müdurlüğü merKez satın alma komisyonunca 20.10. 
941 Par.artesi günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
2 lira 25 kuruştur. Muvakkat temınat ~am tomrutu oldugu takdirde 
•1175 lira, köknar tomruğu oldutu takdirde 3750 liradır. Teklif mektuı>
larmı mezkur g\inde saat a de kadar komisyona vermeleri. (8808) 

Topkapı Maltepesindeki Satın 

Alma Komisyonundan~ 
Topkapı Maltepeslndeki askeri satm alma komisyonu ihalelerl 8.10. 

941 de Harbiye Yedek Subay okulunda yapılacaktır. Bugüne kadar ilin 
edilen ve edilecek olan münakasalar için mezkılr günden itibaren talip
lerin HarbiyNleki Yedek Subay okulunda asker! satın alma komisyo-
nuna müraC'aatıan. (8813) 

Gümrükler Muhafaza Genel K. Sahn 
Alma Komisyonundar 

T /1. Teşrln/941 Salı giinti saat 11 de 800 Un muhammen bedene 80 
adet kaptan yazlık elbisesi müteahhit nam ft hf!llAbma puarlıkla alma
caktır. İlk teminatı 45 liradır. Şartname ft nOmunest ber gün komı.
yonda görülebilir. isteklilerin belli IÜJl ve saat.inde Galatada Mumha-
ne caddetıindekl 54 numaralı daireye ıelmelerl. (8365) 

Devlet Oemiryo\ları ve Limanları isletme idaresi ı l a nları 
Muhammenb edeli 14250 (On dört bin iki yüz elli) lira olan 2 adet 

Linotip yazı dizme ma1dnesl 17-11-19U Paı.ariesi ıfinil saat 15,30 da ka· 
palı zarf usulü ile Ankarada İdare blnasmda satın alınacaktır. 

Bu İıie girmek isteyenlerin 1068,75 (Bin altmıt ııekiz lira yetmlt bet 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettlfi vesikalan ve 
teklifierinl ayni gün saat 14,30 za kadar Komls)'on Reisliğine vermeleri 
lAznndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Ha7dar-
paşada tesellüm ve sevk Şefiifinden datıtıiacaktır. (1831) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amir6ğinclen 
1 - 5000 çift • fotinl aabn alınacaktır. 
2 - 8975 llralı1t kat't tıemlnatm Bakırköy MalmDdllrlOl(lne yatırna

uk makbuzlarlyle beraber 14.10.941Salı g(lnil saat H te Yeşilk&y Hava 
Mıntaka Depo Amirliği Satınalma Komisyonunda bulunmalan. 

3 - Şartname almak isteyenler Bakırk&y Malmüdilrlüfünden ala-
caktan 233 kuruşluk makbuz mukabilinde verilir. (8730) 

İstanbu1 Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
ı 18 No. lu ilin : 
Makama ve şehriyeler badema aaallı!a teııbit edilen fiyatlar dahi-

'ınde sattlacaklardır: 
Her nevi mskarfta ve .. hrlyeler: 
Toptan amba\Ajlı kilosu Azami 41 kuruş. 
Toptan ambalajsız kilosu Azamt 40 lcunıs. 
Perakende ambalAJlı kilosu Auunl 45 kunı~. 
Perakende ambalilj<ıız kilosu 44 kuruş. (Azam!) 
Tel Şehriye 
Toptan ambaUjlı kilosu Azami 43 kur.ıf. 
Toptan ambalAjsız kiloıru Azami 42 kuruş. 
Perakende ambalAjlı kilosu Azamt 47 kurus. 
Perakende ambaliljsız kilosu izamt 46 kur~. 

Üçüncü Mıntaka Etibba Odasından: 

' 

(im) 

1 İkinc!teşrin 941 cumartesi yünü saat 14 den 17 ye kadar Cnh
loğlunda Etıbba Odası idare heyeti intihabatı yapılacağından 'N,Jlerin 
kullanmak üzere Azanm Odaya te$rlflerl rica olunur. (8862) 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığından 
l'akfilteye almacak bunılu talebenin yuıh imtihanları 15 ve 18 İlli 

teşrin 1941 f{inlerinde yapılacaktır. 
Ayda kırk lira harçlık alarak talebe olmak tstf~ertn ııfha79t B 

2 - Teklif ınektuplarınm, Levazımdan parasıı: tednrik edilocck şart 
namedeki tarlfat dairesinde h ıo;ırl.:ınar k 18/12/ 941 gilnü saat 17 ye ka
dar 4 üncü kattaki komisyon kCıtlpliğine ima mukabUinde verllmc~i IA-

Bir No. lu dikimevinde yangm sön
dürme tesisatı yaptırılacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 6/10/941 Pazartesi 
gOnü saat 14 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Keşif bedeli 263 lira 10 
kuruş, kati teminatı 39 lira 46 kuruş
tur. Keşif komlsyonda görülür. Talip
lerin belli vakitte komisyona ıelme-

10 Ton kadar kundurahk vakete a
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7-10-
94 t S lı günQ ıraat 14 te Tophanede 
İst. Lv. Aıiılrllll satın alma komis-

rinclte$Tinln 13 dl pazartesi aksamma kadar !'akülte;re kaydedilmiş ol 
vonunda yapılacaktır. Taliplerin tek- maları l!:ı:ımdır. (6803) (8329) 
lif edecPklı-rl mikdar alınmak üzere ...,.-------------~-..... ------------
belli vakitte komisyona gelmeleri. Sahıp ve Ne§riyat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşrı' 

(282-8713) T. L. Ş. TAN Matbulr amdlr, ''1893) lerl, (275 - 8674) 


