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1 Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 1 

Cocuk~Ansi_klopedisi 

5 K U R U Ş 
GÜNLÜK SIYASJ HALK GAZETESi Fiyatı 6 liradır. T A N 

Alınız. ÇOnkO bu Ansiklopedi 1 
ona mektep kitabı kadar ve 
bclkl ondan daha ziyade lhımdır. 

tnDeseseslnde ve kitapçılarda bulunur. 

HİTLER 
NİÇiN 
ALDANDI? 

- •-w ' 

VAZIYET) Mr •. Taylor 
11~ -·umk... ı ~ C Seyahatini 

r ASKERi 

ıYJ.er ez ve enup . Bitirdi 
Cephelerinde Herkes, Sovyet ordusunun harp 

kabiliyeti olmadığına kani bulu
nuyor ve harp başlar başlamaz 
Sovyet rejiminin inhilfıl edeceğini 
zannediyordu. Halbuki, Hitlerin 
de dedıği gibi, Sovyet vatandaşla
rının ölürken bile harbetmekten 
vaz geçmedikleri ve buyilk bir i
manla ddğüşti.ıkleri görüldil. Bizce, 
herkes gibl HiUerln de en ziyade 
aldo.ndıgı nokta bu olmuştur. 

JJl. Zekeriya S ERTEL 

Bir kaç sene evvel ~tali_11 
Sovyet Rusyada buyuk bır 

temizlik yapmağa teşebbüs e~
mişti. Partı liderlerinden bır 
çoklarını mahkemeye verdi. Or
duda bir çok generalleri kurşu
na dizdirdi. Hatta kızılordunun 
en büyük kumandanı sayılan 
Tokaçevski'yi idam ettirdi. O 
vakıt yüzlerce insanın ha~atına 
mal olan bu biıyiık temızlık ha
rekti butün dünyada gayet fena 
akisler yapmış, Sovyet hükumeti 
gaddarlıkla ve zulümle itham 
edilmiş, Sovyet ordusunun da~-~ 
kıymetli unsurlarını kaybcttıgı 
sanılmıştı. 

O vakit İstanbu1da bulunan 
ve bir gün matbaamıza uğrıyan 
Tass ajansı muhabirine sormuş-
tum: 

- Nedir bu Sovyet hükumeti-
n in yaptıgı, demiştim. Dune .ka
dar meşhur ihtilalci sayılan, bu
günkü rejimin kurulmasında hiz
metleri dokunan maruf parti li
derleri birer birer ortadan kaldı
nlıyor. Ordu kumandansız bı
rakılıyor, katliama benziyen top
yekun bir temizlik yapılıyor. Bu 
b arektin bütün dünyada bıraktı
ğı tesiri görmüyor m usunuz? 
Sovyet Rusyanın hariçte beş pa
ralık itibarı kalmadı. 

Tass muhabiri bana şu cevabı 

yermişti: hi kims b b" "lr - Bugün ç e u uyuır. 
ıtenıizlik hareketinin arkasındaki 
manayı anlamıyor, onun için 
Sovyet hükfunetini tenkit edi -
yorlar. Fakat harp başladığı 
gün, bugün bizi tenkit eden hiı
kumetler o vakit bu işi daha ev
vel yapmadıklarına pişman ola
caklar ve bu müsamahalarının 
r.Q:Qs:"Jnr a(ireceklerdir. 

*** Başta Hitler olduğu h alde, 
bütün dünyayı hayrete dü

şüren Sovyct mukavemetinin h~
kiki sırrını burada aramak la
zım gelir kanaatindeyim. 

Hıtler harp ettiği bütün mem
leketlerde kendi hesabına çalışan 
ve ona hizmet eden adamlar bul
makta güçlük çekmemiş, bu a
damlar vasıtasiyle hem o mem
leketlerin askeri sırlarını öğren
meğe, hem de onlan içinden f et
hetmege muvaffak olmuştur. Al
manyanın Avrupadaki zaferinde 
Alman ordusunun askeri kudre
ti olduğu kadar, o memleketler
deki beşinci kolların faaliyeti de 
rol oynamış, ve bütün bu mem
leketler hariçten istilnya uğra -
madan evvel dahilden zaptedilmiş 
}erdi. 

Taarruza Geçen Budyeni Ordularının Hedefi 
Rostov istikametindeki Alman ilerleyişini 

Durdurmaktır, Merkezde Vaziyet Müstakardır 

Bir Fin şehrinde ha\•a hiicuınları neticec;inde harap olan bir bina 

Şark cephesindeki harp şimdiye 1 Şimalde, Lenlngradm ş:ırkmda La
kadar daha ziyade bir hareket harbi doga gölilnlin cenubunda Şlusclberg 

halinde cereyan ettiği içın, cepheyi nehrinden başlıyarak, dil~ bir hat ha
müstakar bir şekilde göstermek milm llnde Novograt şehrine ininiz. Son:n 
kiln değildi. Onun için de gazeteler- İlmen gôlunıın cenubundan Vcliki -
de çıkan haritalarda cepheyi goster- Luki kns:ıbasınm az şarkından geçe
mek üzere çizilen hat bırblrınl tut- rek Vitcbsk'in şark tarafında pek ya
muyor ve hııkiknti ifade edemiyordu. kınından Smoleıı k'c dogru uzanınız. 

Dün Berlinln vcrdlğı malumata is- Burada şehrin etrafından geçen hat 
tinnden buglinkü cepheyi aşağı yu- Raslov ve Konotop üzerinden U'ı 
karı çizebiliriz. Bu malCımnt Sovyct- Pollnva'yn kadar duz bır hat hnlin
lerin verdigi haberlere de az çok uy- de uzanır. Sonra hat tekrar garba 
gundur. dönerek Kcrmcncug ile Dlnye?erpet-

Bu malQmatn göre, &ark cephe,,! rovsk arasında Dlnyeper nchrıne va
şöyle çiz.lleblllr. HarJtayı önilntize n- rı.r . ve n.e~rın çıkıntısından ~ak de
çmız ye far1f edeccgımıı: h ttı t ip nızı s hili,µde Genfçes • ebrıne v rır. 
ediniz: (Sonu; Sa: 2; S U: 1) 

Bir AmerikalRooseveltin 
Şilebi Daha Konoye'ye 
Torpillendi Bir Mesai• 

Bir Habere Göre: 
Japonya ile Yapılan 

"Bu Vaziyette Her Müzakerelerde Mühim 
Millet Kendini Müda- Bir İnkişaf Beklenmiyor 

Hull Diyor ki: 

Mr. Rooseveltin 
Mümessili "Çok 
Mühim Haber 
Getirdim .. Dedi 

Mr. T aylor Derhal 
Reis ile Görüşecek 

.\lyron Ta~·Ior 

Nevyork 5 (A.A.) - Reis 
Roosevelt'in Vatikan'daki şahsi 
mümessili M. Myron Taylor bu
raya gelmiştir. 

M. Taylor beyanatta buluna -
rak demiştır ki: 

"Ecnebi memleketlerde bir çok 
mühim şahıslarla yaptıgım gorüş 
meler neticesinde elde ettiğim 
çok ehemmiyetli malftmatı sürat 
le Roosevelt ve Cordell Hull 'e 
bildireceğim.,, 

Zannedildiğine göre M. Taylor 
Roosevelt ile Hyde-Park'ta gorü
şecektir. 

r·······--.............................. , 
iST ANBULUN i 

1 

KURTULUŞU 1 

f aa Hakkına Maliktir .. 
Vaşington 5 (A.A.) - 27 Ey

lulde cenup Atlantiginde bir de
nizaltısı tarafından batırılan 
"İcwhite,, petrol gem isi, harbin 
başrndanbcri batan Amerikan 
malı gemilerin sekizincisidir. Bu 
sarnıç gemisinin nerede ve nası l 
torpillenmiş olduğu hakkında_ki 
tafsilat h enüz bilinmemektedır. 
Fakat Amerikan "West Nilus,, 
şilebi tarafından kurtarılan .18 
bahriyelinin kurtarılma yenne 
bakılırsa, torpillenme yerinin 21 
mayısta Robin Motrun torpillen 
diği yere yakın bulunduğu talı -
min edilebilir. Malum olan cihet, 
İcwhite'in Curacao'dan cenup 
Afrikasma giderken batmış oldu

Şanghay 5 (A.A.) - United " 
P ress: 

Bugün Merasimle 
Kutlanıyor 

ğudur. 
Cordell Hull, gazetecilerle yap 

tığı görüşmede, beyanatının aşa
ğıdaki cümlelerin i aynen neşret
mek üzere gazetecilere fevkala

Tokyo ile daimi temas halinde 
bulunan mahfcllerde bildirildiği
ne göre, Amerikanın Tokyo bü
yük elçisi Grew, Birleşik Dev
letler Reisi Roosevelt'in Prens Ko 
noye'nin mesajına karşı yazdığı 
cevabı, J apon Hariciye Nazırı 
Amiral Toyoda'ya vermiştir. 

Zannedildiğine göre, enternas
yonal durumda ani bir değiş,ildik 
olmadığı takdirde Vaşington ıle 
Tokyo arasındaki konuşmalar e
hemmiyetli bir inkişaf göstcrmi -
yecektir. 

JJl ühim bir konferans 
Manilla 5 (A.A. Unitcd 

Press: 
Uzak Doğu İngiliz k uvvetleri 

başkumandanı hava Mareşalı 
Brooke Popham beyanatta bulu
narak demiştir ki: 

"Uzak Doğuda hüküm süren 

(Sonu; Sa: 2: SO: 6) 

Bugiin İstanbulun kahra -
man Türk ordusu tarafından 
ikind defa fethinin yıldönü -
müdür. 

Her kurtuluş yıldöniimün
de olduğu gibi , bugiin de İs
tanbullular bu mesut giinü 
coşkun tezahiiratla kutlaya -
caklar , merasime iştirak eden 
kahraman Türk subay , .e er
leri nin şahsında şanlı Türk 
ordusunu şükranla selaınhya
caklardır. 

Bu miinasebctıe bugiin e
hir baştan başa donanacaktır. 
Kıtalar, mektepliler ' 'e muh
telif te ekkiillerin mümessil
leri Sultanahrnette toplana -
caklardır. Oradan Taksime gi
dilecek ve geçit resmi yapıla· 
rak mera!>İme nihayet veril" • 
cektir. f '·---·-..... -----·-·············· ........ 

Yalnız Sovyet Rusya casusla -
ra ecnebi ajanlarına karşı hudut
la;mı kapamış, sefarethanclerin 
memleket dahilindeki istihbar 
vasıtalarını akamete uğratmış ve 
dahılde düşmana faydalı olacak 
unsurlan ortadan kaldırmakta 
hır an tereddüt etmemiştir. Bu 
sayede Sovyet askeri hazırlıkları 
tamamen gizli kalmış, hariç dün 
ya için Sovyet askeri kudreti tam 
manasiyle bir sürpriz olmu~tur. 
Sovyetler harbe girdiği zaınan 
biç kimse onun bu derecede ha
zırlandığını, bu derece şiddetle 
harbedebileceğini tahmin etme -
mişti. Sovyetlerin askeri kudret 
ve kabilıyetini herkesten iyi bil
mesi lazım gelen Hitler bile ışte 
nihayet: 

de olarak salahiyet vermiştir: L 
(Sonu; Sa: 2; SU: 7) ----------------------------------------------~ 

"Yalnız bir şeyde aldandık, di-
yor, butlin Avrupa ile beraber 
biz de duşmanın muazzam hazır
lıkları hakkında hiç bir ~ey bil
mi) orduk.,, 

Alman devlet reisinin bu itira
fı Moskovanın askeri sırlarını 
s~klamak, ve dahilde beşinci kol 
vazıfesını görebilecek unsurları 

(Sonu: Sa: 2; 60: 6) 

Şark cephesinden re simler: İleri hatlarda harbeden So\·)·et askerler i 

ALMAN TEBliGi 
ı r ................................ : ........ " 1 

Sarkta iki i 
SOVYET TEBti·Gi 

Ukr~yna'da 
12,000 Esir 
Daha Ahndı l 

Rus Münakale 
Y otları Şiddetle 
Bombalanıyor 

Fabrikalara Hücumlar 
Yapıldı, 30 Askeri 

Katar Tahrip Edildi 
Führerin umumi karargahı 5 

(A.A.) - "D.N.B.,, Alman ordu
la~ı başkumandanlığınm tebliğı: 

Taarruz harekabı muvaffakı -
yetle devam etmiştir. Cenubi Uk 
raynada şiddetle müdafaa edilen 
müstahkem Sovyct mevzılerinde 
cereyan eden muharebelerde ve 
Dinyeper mansabının cenubun -
daki yarım ada ile Karadenizde
ki bir kaç küçük adnda yapılan 
temizlik ameliyatı esnasında , pi
yade fırkaları, 12 binden fazla 
Rus askerini esiralmış, 34 zırhlı 
araba, 179 top ve 472 mitralyöz 
iğtinam etmişlerdir. Bu harekat 

( Son u: Sa: 2: 6 0: 51 

Hitler'in Nutku' 
Etrafında 

1 

Tarafın 
Kayıpları 

Ukrayna' da 
Şiddetli Bir 
Muharebe 

Ruslara Göre Alman. Rumen ve Alman 
Zayiatı 3 ~ilyonu,! Kitaafl Ağ1r 
So~yet Zayıatı ise! Zayiat Verdiler 
1 Milyonu Bulmuşturi 

-o--- • . . 
Rumenlerin Kayıpları\ Leningrat't~ Ruslarır 

3-5 Kilometre Kadar I I o,ooo Kadardır f 
Moskova 5 (A.A.) - Moskov~ İlerlediği Bildiriliyor 

radyosunun bildirdiğine gore, 
Sovyet haberler bürosu reisi Ma
gerbakof. Sovyet birliğıne karşı 
Alman taarruzunun başlangıcın 
danberi iki tarafın kayıpları hnk 
kında aşağıdaki malumatı vermış 
tir: 
Almanların kayıp miktarı, olü 

ve yaralı 3 milyondan fazladır. 
Almanlar, 11.000 tank, 13.000 top 
ve 9.000 tayyare kaybetmişler -
dir. Bu son rakamda hareket e
derken tahrip edilmış olan duş -
man tayyareleri dahil değildir. 
Aynı müddet zarfında Sovyet 

zayiat miktarı 230.000 ölü, 720 
bin yaralı ve 178.000 kayıptır. 
8900 top, 7000 tank \'e 5316 tay
yare kaybetmişlerdir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) 
=====----..,= 

Londra 5 (A.A.) - Moskov 
radyosunun neşrettiği Sovyet g -
ce yansı teblıgı: 

4 Birıncıteşrın giınu kıtaatı -
mız, bütün cephe boyunca duş -
mania çarpışmışlardır. 2 Birın -
teşrindekı hava muharebelennde 
51 düşman tayyaresi ve 2 balon 
düşiırülmi.ıştür. Bızirn kayıbı -
mız 19 tayyaredir. 3 Birıncıte -
rinde, Moskova civarında 3 A -
man tayyaresı ve 4 Bırıncite r n 
de 5 Alınan tayyaresı duşurul -
muştur. Bercns denızinde du -
manın 3 nakliye gemısi hatırı 
mıştır. 

Ukrayna'daki mulıarebeler 
Moskova (A.A.) - Gece yarı 

tebliğine zeyl · 
(Sonu; Sa: 2; Sü: 3) 

Moskova "Bu Nutuk İstanbul Bir Aslan Payı 
Aslanf' Nasip Halkı Teskine 

Matuftur .. Divor 
Berlin, Bu Tefsirleri 
Garezkarane Savıvor ı 

Herlın o (A.A.) - Yarı resmi 1 
bb kaynaktan bildiriliyor: 

Alman devlet reisinın nutku bü 
tün büyük meseleleri ızah etmiş 
ve Alman milletinin zaferden e
min olduğunu öyle bir itimatla 
ifade etmiştir ki bu hususta hiç 
bir mütaleaya llızum yoktur. 

Fakat, nutkun hariçtekı akis
leri üzerinde durmak yerinde bir 
şey olur. Alman Hariciye Neza
reti, İngilterede ve Amerikada 
akislerin garazkar olduğuna ışa
r.et etmektedir. Bunun sebebi de, 
nutkun, Alman nihai zaferinin 
söz götürmez bir delili olmasıdır. 

·Bu memleketlerdeki iddialar doğ 
rudan doğruya nutku degil asıl 

zafer i hedef tutmaktadır. 
Sa!Ahlyetli Alman kaynnklarma gö

re, düşman hakiknU hıılka bildir
mekten kaçınmakla gagasını kumn 
sokan deve kuşuna benzemiye baş
lamıstır. 

Nutukta bahsi geçen iı;timat mese
lelerin üzerinde de dikkatle duı·mnk 
gerektir. Zira Birleşik Amerika hü
kQmcti de kış yardımı için halka mü
racaatta bulunmuştl]r. 

( Sonu; Sa: 2; SD: 2) 

Yazan: REFi K HALii 
'f'ürkler tarafından zaptının beşyuzüncü senesini yakınd 
1 - yalnız 12 yıl sonra - saadetle kutlulayacağımız Istanbu 

içfo Frenkler, ağız birliği ederek, daima coşkuncasına şu tarzd 
feryat ederler: "Asyanın karşısına haşmetle kurulmuş ey u 
belde! Gelip geçmiş bütün cihangirlerın, mılletlerin, nesiller 
göz koyduğu paha bıçilmez pırlanta! Sen, ne kadar ırk ve 
varsa hepsini kendine bendettin ve hiç bir payitaht uğrun 
bugüne kadar girişilmemiş kanlı boğuşmalara sebep oldun! 
kat, istilalar ve zaferler bir met ve cezir gibi üzerinden akt 
izler silindi, kirler süpürüldü. Senin yaktığın ihtiras ateşi 1 

küllenmez ve sönmez bir halde daıma yüreklerde alevlenmek 
dir!,, 

Onların bu figana eklemekten çekındiklerı bır kaç gizlı cu 
ıe de \'ardır: "Beşyüz sene evvel gônliımi kaptırdığın kudre 
hala baglısın; hala başını onun dizine ?ayamış, himayesınde y 
tıyor, yüreginde yaşıyorsun. Elele verıp zaman zaman hazır! 
maktan vazgeçemedığimiz en müthiş suıkast tertibatı senı b 
gövdeden koparamadı ve en ziyade muvaffak olduÇUmuzu sa 
dığımız son teşebbüs hepsinden daha boş çıktı, hatta .aramızda 
mesafeyi açtı, geçitleri büsbütün kapadı.,_Bir .an. gelmıştı kı av 
cumuzun içinde parlıyordun, nurunla gozlerımız kamaşarak s 
na yakından bakıyorduk; parmaklarımızın arasında sıkıp tart 
rak nihayet bizim olduğuna inanıyorduk; kalın, hırslı du~aK 
rımızın zevkten ve iştahtan titrediğini duyuyorduk. Bu~u 
bileğimizin acısiyle bu avucun tekrar açılacağı ve elde edılen 
geriye verileceği ak la sığar mıydı?,, 

On iki yıl sonra lstanbul'un beşyüzüncü büyük kurtul 
şenliklerine yetişecek vatandaşl~r~ ne mutlu!. c:> bayram~ sehı 
mizin en güzel mevsimine, tabıatın de şenlığıne, leylnklar r 
akasyaların, mor salkımların, kestanelerin renk r~nk donanın 
ııa mayıs ayının 29 una rastlıyacak. Bize o saadetı bugunku kuı 
tuİu bayramı temin ediyor; bu bayramı kazand_ıranlara şukrar 
ve s~ygı! İstanbul bir .a~la? P9!1 idi; aslana nasıp oldugunu d 
şu tarih isbat etti: 6 Bırıncıtcşrın 1922. 
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ASKERİ 

Ayda 1914 
"ayyare 

• Taylor S.ya
halW •tr• , .... , ........ , 

lll:r ,,,,.,. ,,..., ... 

Yaralı Esirler 
Meselesi 

<• ... ' ....... , 
Sooıet görifi 

.... 1 (A.A.) - Uqited llCllkon, 1 (A.A.) - ''T .. " lcw-
• >'et ldfhberat bOrOlumm ..n "JlltJer, 

Japon Hariciye Nezaretinin or- Alman mflletinl aldat17or" bq1ıJı .ı
olan "Bevue Diplomatique,. tmda :rudJIJ bJr yaula wu.rın k•ı 

ilclııaaa111Ö7le JU17or: 7arduılmı !inat bilerek 167ledJIJ son 
AmeriQ bektkaten adUetin nutkun1111, baddl zatnda bu 7ardım1a 
lnlanıyetin müdafii i8e, Avru· hie allkuı olmachlını, hakikatte Rit
luırbine nUıe-+ Yermek '-'• 1erin llU'ktaki Alman uJ'iab dol~ 

3"'" ~ ~ halk ...... husuJe ·-- ehi-
--- etmelidir. dl •elite ve lqnut.mlulu lsa1a l· 
~mum Btrletik O..letleri, cm tıa autn ftldliinl JUJUkta " 

eok ~ ba vuifeyi nutku Wılil edenk. Httıertn Bul .... 
.... 1111ııııııı:gııa Jetine .....,,...... feriM, 8oY)'etlain Alman7a7a ıeca-

Alnerikan fel'9fi bunu icap et- vQa tdeoek1eri hakkında elde e71e
tedir. Amerika barbe gi• dlll birçok delll tızertne bqladtlı· 

harp beferiyetin 11t.·-~la- nı tebueb ettlrdltlnl balbuld l'flhre-

büt
.. d .... ..., rln Be1etka. Rotanda, Norveo, Poloa-

arttıren ve un wıyqı ,.., Yunanı.tan vt Yqa.laY)'a lclD de 
bır savq mahiyetini ala • Wftlc:e buna benıer babaueler •

'deki Abmn Eldliii 
Edirneden Geçti 
e, 5 (TAN) - Alm nya11111 
.ı lllt erklnl)'le tebtaclan ndi-
414 1rtııllJı lrafile IMasin eto• 
Babaeskıden tehrlmize selmiı 

K•pkaleden Buicanatana ıcçmiı-

..,.... .,.ıeıntt buluadutumı .ı17ı.
mflkWir. 

Mulaarı'k, daha aoara, Bitlerin Rus
larla Almanlar aruında bir ademi te
cavis paktının mncadi)'etini hic tlti
ıtinmelllnl ifacle eclerek li•ti Bertin 
miinlıerelerlae !ntıkal ettirmekte ye 
llolotofla Hitler araımda htular. 
,....., •utıarl8tan meaeleltri hak
kında bir konUfDl&llhl cereyan eyle
•eUIJnl " ba batatta Bitlerin ı.-

TAN 

Irak laıvekll 
istifa Etfl 

Kahire, 1 (A A,) - •nter: Bq
rattaa ıelea Mr habare slrt, Irak 
bafvekill Cemil lledfat lıtlfa etmlttlr 
....... caiırdall lrakm Kahire el

cial Narl latt Pa.., basün tanrare ile 
buradan hareket edecektir 

Cemil Medfai, 3 Mayısta, yani Raıit 
Ali71 lııartı ,..pılaft lns 1 • ıeferl et• 
nasında baeveldl olmaıtar 

Roosevelt'ln Konove ... 
ye• Me 

( .... , ..... , 
dk6net Japon:yanm ne 7apacatı
aı bllmemellne atfedilebtUr.,. 

6-

GiiNüN,/ ~ · 
·--~ ~--e McsiLESi 

<•• , lnold•) 
"İc:whlte'I batırmalr, kanan .ı... la

tanlann yeni bir korunlık barelretJ 
ve diln:yum fetbl pJimaclan oluü 111-
tanlan Atlutilrten kovmalı .-un1 
hareketi ile aWsaclar bir tctblt t-.eb
biiıil olıa ırerektir ,ı, 

Muhtelif ıuallere cevap Y.,.. Hull, 
anıca demittir ki: 

•1cwhlte, hansi banalı tapna ta• 
flUll •• semi kafilnt lcinde balmp 
baJanmH•n, a.. millet, dlQaalQ fet· 
bJ tqebbüall ile a1lkah o1aa - bii
cumlar kartmnda kcnditlni mildaf 
etmek tabii bakkma maliktir, Ba tart 
lar içinde, entema17onal habb htlr 
met edihnemeıl lre71l7eti, lntaam ket 
di k9ncllıini müdafaa etmHi hakin Ilı 
alüab bir tanda tefıir ol....ta Yt 
oaa ıöre muamel•7• tabi tutulmalıdır 

Biri.etik Devletlerin aı7ueti, lacil 
tere7e ihtl71cı bulunan mabeme)'i v 
mek 1'112 mflmktln olan her ee)'i 7'P 
maktır Denisaltılann. Amerikan mıı 
MllM81 tatı3'llD pmllerl ber lıetırt1ın 
la ba, İnırlltereye :vardnn ıi)'Hetlne t 
ıir etlnelltedJr Eter torpllleoen bıl 
s....U.r bitaraf bir memleket 1ııQra 
tafıe1ıil lciıı bir te>' 7apamans, de 
H1r. o saman lnıtltereye Jan11murı 
•Qari:ye dU.ecektlr.,. 

Cordell Hail, niha7et 90l'lllaa ba 
lra ..ıJeN cnap olarak da ID llılt 
li>'lemittlr: 

"Hltleria toD mıthoa obmaclt 
Çttntii mııtacbn d141nda berta..qf b 
te7 tbdva etmedlltni tahmin ettı 
Ba AmanJucla bu tanda natuklan t 
kıbe mütalt Yaktlm yoktur.., 

Son derece fena b1r duruma dOı
mU, bulunan Japonlar, bu •aal7e&ten 
auıl cıkabileceklerfnl arqtuvorlar . 
Tıs*J AlınaD7IDID ,.pblı llbl Ja- Bertin BüYük Elçimiz 

pon,a c1a Ruqanm ...-mlfbr. D 
lfanllla konferanaınm Cin busu· ÜD tAnb•ya Gitti 

IWldakl tnsllls ve Amerikan IQl'et- Evvelki sin İstanbala selen B 
terini blrleltl""'k ~ sOootü- 1 n Bli,Uk Rlcım~ till'U Gerede d 
na ıannetmekte Japon7a bakbdır, alqamlri trenle A~ sitmı,t r 

Slngapour müdafaalan ıentı oir Hlilrn Gerede Hı ı 111d 
ölçüde lyileşttrılmlltir. Slnppour ü-- Örf idare KoaautAı rseneral A 
tak barlaanli blr taarrula Urta llO- R• Artanbl Ye ftl D Ult Ku 
y b lecektlr • dar tanf nclan atai1a11111r 
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[ ~ l l r~ 11 ı po~:~ri. ~~~:~i~ ~a~:~?a~~u~:.ı;~ _ 1: ~L:J-l 115lerın1n sulh yolu ıle hallı ıçın y,
pılmakta olan müzakerelere devam e
dilmekte imiş_ Halbuki bir k~ç gün 

Hitler"in Son 
Nutku Etrafında 

Bütn Alman matbuatı, gayet tabii 
olarak, Hitlerin nutkunun ve 

bı.ı münasebetle Alman ordusunun 
şark cephesinde kazandığı zaferlerin 
ehemmiyetini tebar-uz ettirmekte, ve 
Moskova ve Londra diplomatlarının 
Almanyantn n~hai zaferi kazanmasına 
mani olamıyacaklarını yazmaktadırlar. 

İnsiliz matbuatının bu nutuk hak
kındaki mütalea ve tef&irleri jÖyle hü
ıasa edilebilir: 

evvel bunun ak~i duyulmus ve Japt.•n-
yanın Mihver devl~tlerinin yanı ,urn 
harbe gireceği günlerin pek yaklaş
tığı zannı h;ıstl olmuştu. Diğ~r ci
hetten Londra radyosu d.1 Uzak ~;:ırk 
fngiliz kuvvetleri umum kumandam 
General Brook Poph:;ım ile Amenka· 
nın FHipin ordusu kumandanı Mare~MJ 
Aiac Arthur arasında dün Manillada 
bir buluinıa olduğu haberini veriyor. 
Demek ki Pasifikte durgun.lok heni.iz 
teessüs etmiş değildir. S:ıl'ahatle rın
laliılan bir nokta varsa o da Japonya
n1n ne yapacağına bir türlü karar ve
xememesidir 

* * ... "Hitler kendini, kendi halkı önünde 
müdafaa ve Alman ordusunun raıdadı-
ğt güçlükleri itiraf etmeye mecbur kal- Japonlar Japon adalanna tarlh-
mıştır. ten evvelki devirlerde cenuptan 

Hitler!n bahsetmeksizin ehemmiyeti- gelmişler ... Maleıyadan veya Pohnez
ni tebarüz ettirdiği ,eyler vırd.ır: At- yadan, burası pek belli değil. Fakat 
lcıntik harbi ve Amerika yardımı,,, bu cenup adi:!mları Japon adalarında 

Bu gazeteler, Bitlerin Alma.n t~blii- u.yuşabilecekleri iklimi bulunca, daha 
lerinin doğruluğu hakkındaki j. liala- şımale çıkmamışlar ve aitalann eski 
rına karşı, sadece geçen 13 Temmuzda- nhalisi olan Aynoları şimalin soğuk, 
ki Alman resmi tebliğini hatırlatmak- karlı ve fırtınalı adalarına sürerek lren 
t~dırlar. Bu tebliğde şöyle deniliyor- diler! onların yerine geçmişler. Bugün 
du; "Rus ordusu ıinbilll etmiştir. Ar- JR.ponyanrn esasını teşkH eden Hon
tık Alman ordusu önünde Moskovaya dr:ı. Kiyuaiyu ve Sikok adalarında çok 
kadar hiç bir tabii ve sun'i mania kalabalık bir muhit buluyoruz. Kilo
yoktur. Kiefin, Lcniniradın zaptı cün metre kareye ortalama 189 kişi diişü
meselesidir.ı, }or, bazı yerler var ki bu mikdar ı 200 

Ayni aazeteler, Hitlerin ıeçen i~nc c kadar yükseliyor. Nüfusu mily
0

onu 
İngiltereyi mağlllp edememesini, Al- çok geçen veya milyona yaklaşan 
man hava kuvvetlerinin şark ve garp Tokyo, Osaka, Nagoya, ~obe, Kioto, 
cephelerinde ikiye ayrılmış olrnalariy- Yokohama gibi büyük şehirler hep bu
le: izahını doğru bulmamaktadırlar. rada toplanmış. Tokyo beş milyonu 

Bir K'3Zete, umumiyet !tibariyle İn- geçen nüfusu .ile, Londra ve Nevyork
Ceplıcye giden bir Japon sulıayı ailesi ile vedalaşıyor 

giliz efki.rı umumiyesinde hAkim o- tan sonra gelmek üzere dünyanın ü- J B • te hariçten giren petrol ve müştakları 
lan kanaati şu suretle ifade etmiştir: çüncii büyük şe-hri olmuş. Bu kalaba- aponya ır için verilen para 180 milyon yen iken 
''Sovyet Rusyanın geçen sene bizim hk her sene boyuna artıyor da Do- 1940 da 300 milyon yen ödenmişti, 
harbimizi benimııediğ.: düıünülebilir. iumuna ölümden fazlalığı ile h~r se- Sovyetlerle 1920 de yapılan anlaşma 
Fakat bunu hatırladıktan ·Sonra unut- ne bir milyondan çok bir nüfus art- ç 1kmaz1 n mucibince Sahal.in adasmın şimalindeki 
mahdır. Bugün Sovyet harbi bizim maliı var. Memleketin çok dağlık ol- kuyulardan alınan petrol da 250.000 
harbimizdir ve bütün Nazi boyundu- duğunu ve insanların yerleşmesine tondan ibaretti. İh,tiyaç artınca Japon-
ruğu ve tehdidi altında bulunan mil- müsait yerlerin mesahanın yüzde 15 •• ç ·, n d e m •• ? ya harice muhtaç olmamak için kö-
letlerin harbidir,,, inden ibaret olduğunu hatırlarsak bu mürden eentetik petrol çıkarmak iç.İn 

Sovyet ~stihbarat bürosu ~efi Lo- nüfus artmasın1n Japonya için ne müt- de haıırlanmıştl. Hususiyle Mançur-
zovski, bu nutuk münasebetiyle ısu be- hiş bir mesele olduğunu d"ha iyi tak- yada büyük bir fabrika kurduruyordu. 
yanatta bulunmuştur: clir ederiz; Bu kadar adamı geçindir- ru•••••••••• yazan: '. Burası ona senede 2.610 milyon litre 

nMos.kova konferansı Almanlar is;in rııeli, aksi halde göçecekler icin bir 1 1 ağır ve hafif yağ temin edecekti. Fa-
büyük bir darbe olmuıtur. Alman zi- diyar bulmalı. Su halde cenup]~ olan : F "k S b • D : kat bu tesisat 1943 den evvel hazır 
mamdarları Sovyetlerin Amerika ile Japonların bu darlık k<ırşısmda gözle- j GI G rl Uran $ olamıyacaktı. Belki de daha geç kala-
de anlaştığını halktan saklamaya ça- rini cenuba çeV'irmelerine şaşılamaz. ! !. cnktı, çünkü Amerika artık Jsmarla-
hşmaktadırlar Hitler bu nutku ilet Daha 1871 de Japonya, Çin ile yaptı- ............ •-••••-•••-•••·•-•n•-• .. •••••••• nan makinele1;i vermiyordu. Almanya-
nıa~ev.iya_tı. s_arsı]an Alman milletinin i! bir _anlaşma ile. Formoıa ada~:ınt ı kasrndan kapıları şiddetle itip kapa-1 ya l:'apılan siparlşl~_r i.se Şark cephesin
endışelerını :zaleye çahşmlttlr,,. e1c geçırmek suretıyJe cenuba doğru yarak büyük bir nümayiş içinde Mil- dekı hareketler yuzünden yola çıka-

Amerika hariciye nazırı Huıt de: il~ ad.ı~ı atmıgtı. O zamandanberi letler Cemiyetini terketmişti. Fakat rılamamıştı. 
Nutka okuyacak vakti olmadığını ve 1 a:ozlerıru. cenuptan çevirmedi. Hatta Pasifikteki adaların mandasını gerl Son senelerde Japonya petrol ihti
bunların eıaliie~ ı:nalO.m şeyler olduiu- J~po~~~ ı~~ Am~rika , nra~ınd~ buı:ün vermek aklından bile geçmiyordu... vacının % 75 ini Amerika Birleşik 
nu beyan etmı3tır. ııordugumuz geçımslzlık, Bırleşık Dev- Hoş, kimsenin de ondan böyle bir Devletlerinden, % 14 ünü Felemenk 

Avustralyada : 
Ajanslar, Avustralya hüküıneti-

nin, Travayist partisinin, bütçe 
metotları hakkmdaki tenkitleri neti
cesi istifa ettiğini ve hükO.ınet parti
lerjnin iktidarı Travayist partiye 
devretmeyi yeni intihabat yapılma

sına tercih ettiklerini bildirmektedir. 
Travayist partisi lideri Curtin de, 

yciptığı beyanatta; Müstakir olacağın
dan emin bulundubru yeni kabineyi 
teşkile tamamiylc hazır olduğunu ve 
bu kabinenin bütün gayretini harbin 
dc\·amınt ve harp yükünün camianın 
bütUn fertleri arasında adalet daire
sinde tcvziini temin etmek için sar
fcdecekint söylemiştir. 

Son aylarda Avustralyanın bir ka
bine buhranı geçirdiği ve istifaya 
ınccbur olan Menjie'nin yerine Fad
den'in geldlğl maltlmdur. 

Bu buhran mihver tarafından, A
vustralyanın İngiltere hesabına har
betmek istemediğinin bir tezahürü o
larak gösterilmekte ve kendi g:-- • ,_ 
lerine uygun bir surette istismr r .?

dilmektedir. 
Romada çıkan l\1'esacada ga?.ete

sine göre: "Avustralya harbe i:stirak 
yükUnü taşımaktün ve İngilterenin 
~ur! kendi menfaatleri için dominyon
lara tahmil ettiği .fedakBrlıklara kat
lanmaktan artık bıkm~txr. Birçok A
vustralyalılar kendi menfaatlerine 
yabancı bir dava için öhnUşlerdir. 

İngiltere de bunu biliyor, takat söy
lemekten çekiniyor.,, 

Avustralyadaki kabine değişikliği
nin, harp bütçesinin tenkidi münase
betiyle vukua geldiği halde Avustral
yanm harp gayretinin azalmasını ln
tac etmiyeceğini, bizzat Travayist li
deri ve Başvekil namzedi Curtin söy
lemiştir. Bütün Avustralyalılar, Ja
ponyanm ilk fırsatla Avustralyayı rle 
geçirmek istediğini gayet lyi bildik
leri için, harp gayretlerini gün geç
tikçe arttrrmaktadırlnr. Kabine deği
$ikli~ine sebebiyet veren Travayist 
partisinin istediği şey, diğer bir İn
giliz dominyonu olan Yeni Zelandada 
oldu.P;u gibi A vustralyada sosyalist 
bir idal'eyl tesis etmek ve geniş halk 
tabakalarının ve işçilerinin haYa.t 
şartlarını ıslah etmektir. 

Lindberg'in Nutku· 
İ nfiratçıların Amerikayı İngilter(!-

ye ve Sovyetlere yard1mdan ve 
zamanı gelince harbe girmekten me
netmek için son gayretlerini sarfet
tikleri görülilyor. Bu davanın şampi
yonu Lindberg dün söylediği yeni bir 
nutukta: Hitleri irnha için Avrupayı 
istila etmek icap ettiği, bunun için 
de tarihin en tahripkiı· harbini göze 
almak lAzun geldiğini söyledikten 
sonra, Rooflevelt'in sözlerine kanmış 
olan Amerikan milletinin aldanmış 
olduğunu artık anladıimı ilave et-
1niştir. 

Gariptir ki, Lindberg'in bu nutku 
söylediği gün, zaman zaman Amerika 
m:ıetinin nabzını yoklıyan meşhur 
G;ıllup müeıı!:iesesinin yeni bir anke
tinin neticesi neşredilıni~tir. Buncı 
~üre: Amerika halkının o/o 70 i, Al
:tnanyanın mağlüp olmasının Anıeri
kanın harp dışında kalınasJndan da
ha mühim olduitu kanaatini izhar et
ınlştir. 

'1. ANTEN 
~ ............... 

Fitremizi ıena kırtııll•rımıı idrı, ;fökltr· 
... ., vaiacık !Hime kır~ı biıi koruyacıık Kr-
911•:y İ(iıı, yurdun yarınki koruyucuları ,.,,.. 
nbrır.ıu: içiıı •·erecefiı. 

let~er~n 1898 de Filipinlere yerleşme- hesap sorduğu da yoktu ya_ • Hindistanında.n. % 3 ünü Borneodan 
lerı ıle başlamıştır dersek yalış ol- * * * geri kalanı Kanada ve Meksikadan te-
r..ıaz .. ~u tarih~e~ s~nradr: ki, bu ge- ınin ediyordu Birleşik Devletler 1941 
çımsızlık kendin1 gosterm~ş, XIX un- Ne de olsa cenupta işlerjn kol::ıy eenesi 15 Şubatmdanberi Jc:ıponyaya 
cu asrın son sen~leri hep bu iki dev- gitmiyeceği §.şik3.r idi. Japon- petrol vermiyorlar Japonyanın Fe-
let arasındaki ihtilafın Pasifikte bir yanın hasımları onun bu tasavvurla- lemenk Hindistanr~daki petrol ku:vu
harp ile neticeleneceği beklenmekle rrna mani olmak için hazırlanıyorlar- larını işleten Royal Duch Sheıt ve 
6eçmiıti. XX inci asırda bu ihtimal dı. Halbuki memlekette nüfus artma- Standard Oil kumpanyaları ile iıtih
daha kuvvetlcnmjşti. Hem Japonya sının doğurduğu zaruretlere ~imdi bir salin dörtte birinin kendisine veril
Pasifikteki emellerini artık gizlemi- de çok kuvvetli bir şekilde sanayileş- mesi hakkında yaptığı müzakereler de 
yordu. Asyan1n cenubu şarktsi, Fele- menin ortaya attığı ham madde ilıti- bir netice vermedi. Geçen aylar için
menk 1-lindistant, Filipinler hep onun yaçları karışmıştı, Japonya bir an ev- de Hindiçiniye yerleşmek suretiyle 
hayat sahaları jdi. Hem kimseden de vel harice yayılma mecburiyeti içinde Felemenk Hindistanındaki petrolün 
ç!kinmiyordu. 1934, 30 Nisanında har- kıvranıyordu. Böylece cenup olama- kokular~nı daha iyi almrya başlıyan 
bıye. nazırı Gene:aı Sadao Araki: t'A- yınca şimale dönmek icap etmişti. İş- Jaonya bu ihtiyacını kökünden kesip 
merıkaya karşı bır harp açmak Japon- te hazırlıksız, teşkilatsız koca bir Çin atmak için ileri atılacak ve Amerika 
ya Jçin milli bir borç olmustuı· J •• di- orada idi, Bundan iyi bir şikar olabi- ile birlikte İngiliz İmparatorluğu ile 
yordu. • lir mi idi? 1910 da Koraya yerleşen çatışmayı göze aldırabilecek mi? Yok-* * * Japonya, . önce hululü muslihane ile, sa Birleşik Devletlerle anlaşarak Çin

B irinci Cihan harbinden sonra Ja-
ponya bir mirasa konuyordu. 

1914 - 1918 cida!iııde İtilaf Devlet
lerinin yanında yer almn; obın Japon
yıya, Almanyanın Büyük Okyanusta
ki n:ıüstemlekelerinin hattıistivanm şi
malınde olanları: Mariyanlar, Karo
lınler ve Marı;al adaları veriliyordu. 
Japonya bu ada1arr Milletler Cemiyeti 
namına mandater olarak idare edecek
ti, Bu hibe ile Japonya cenuba doğru 
biraz daha yakl<tşıyor ve Amerika iis
ledne ve Avustralyaya birdenbire 
pek yaklaşmış oluyordu, Dahı:ı ilk 
ıünden Japonya bu adal::trda iyice 
yerleşmek ister gibi hareket etmişti 
Telsiz istasyonlnrr, petrol depoları: 
deniz ve hava üsleri kuruynr, yaban
cıları buralara sokmuyor, turistleri 
bile kabul etmiyordu. Bütün bu hıı.
ıırhkları için "Bahkçıhk ve ticaret., 
ıaruretlednden doğan ter'lbirler deni
yordu. 10 - 30. bin tonluk. görünüş
te zararsıza, huklkatte birer yardım
cı harp gemisinden başk;ı. bir şey ol
mıyan bir filo bu sularda gece gündiiz 
devriye dolaşarak Amerika Ü!'ilerinde 
olan biteni gözlüyordu. M;iJletler Ce
miyetinin Japonyaya verdiği vekale
tin müddeti dolmu&tu Japonya isı: at·-

sonra ceb.ir ve kuvvetle Mançuryayı a.- de başladığı istila hareketine bir ni
vuçları içine ahyor, bundan sonra asıl hayet mi verecek? Petrolsüz kalmaya 
Çin taflrruzu ba!}lıyordu Bu hareketler mahkGm gibi görünen Japonya iç.in ne 
olurken Japonya her ta.rafta kapıların içinden çıkılmaz bir muamma ... Harp 
yüzüne kapandığını görüyordu. Birle- yapabilmek için petrol lazım... Pet
şik Devletler ve Alaskadan sonra A- rolü ele geçirmek için de harp, .. Ha
İ'Ustralya ve cenubi Amerika devletle- sıh ne tarafa dönse pürüzlü bir i~ .• 
rinin bir çoğu Japon muhaceretine ma-
ni olacak tedbirler almışlardı. Hem 
kapıları yalnız Japon göçmenlerine de
ğil, Janon malları jçin de k:ıo::ı.nıvor
du. 

*** Avrupada büyük _bi_r cidalin başla-
ması Japonya ıçın bulunmaz OOr 

fırsat gibi görünmüştü Çin onu uğ
raştırıyordu, Milyonlarca kuvveti o
rada bağlı kalmrştı, filosu Çin sula
rından pek uzaklaşamıyordu. Bununla 
beraber Japonya cenuba doğru akma
nın sırası geldiğine hükmediyordu. 
Fakat Japonyanın büyük bir derdi var
dı: O kuvvetli endüstrisini yaşatabil
mek ve har mekani?.masını işletebil
mek için harice muhtaç olmaktan kur
tulmah idl. Bu ihtiyaçların başında 
Petrol geliyordu_ Japonya kendi hu
dutlart içinde .ihtiyacının ancak yüzde 
~O _nu bulnbiliyordu. Son senelerde bu 
ıhtıyaç pek artmıştı_ 1936 da memleke-

Tenis Müsabakası 
Ankara, 5 (A.A.) - 19 Mayıs stad

yomu kortlarında Cuma günü başhyan 
Ankara - İzmir - İstanbul tenisçileri 
araşında üç şehir birinciliği müsaba
kcıları burün ıona ermiştir. Seçkin bir 
seyirci kütlesi tarafından takip edilen 
müsabakaların teknik neticeleri şun
lardır: 

50 puvanla Istanbul birinci, 48 pu
vanla Ankara ikinci, 18 puvanla İzmir 
üçüncü. 

1 zmirdeki maçlar 
İzmir, 5 (TAN) - Lik maç:larına 

hugün Alsancak stadyomunda devam 
edildi. İlk müsabaka Altay ve Demir
spor arasında yapıldı. Altay, Demir
sporu 6-1 yendi. 

Günün en mühim müsabakası Alti
nordu - öztepe arasındaki maçtı. Al
ttnordu maçı 1-0 kazandı. 

UMAAALI ODA 
YAZAN 

" • 
Artık düşmanı gogus gbgüse kaı-~ı

laınaktan başka ç.-ıre yoktu. Peter'jn 
sesi keskinleşti sertleşti. Legge'yc 

••- Senin öldürdüğün adanı, bu 
sigaralardan bir iki tanC!ı;ini şimdi 
içebileydi, mesut olurdu,, derken, ba
zan arkadaşı bulunmuş ol<ın maktul 
hakkmda duyduğu öfke gözlerinde 
harladı. 

- İnşaallah o geberik herif cehen
nemdedir! Sana gelince keyif çatıp 

duruyorsun, güzel evl~r. bahçeler, 

yı~iylc değil, bu ao;;ırmaları, dolandıı-
ınaları hep oyun olsun diye yaptm 
galiba. İşin ciddi ve şnka götürmc-z 
tarafına nldırış etmeyip kn~mak için 
bundan ına bir yol yoktur. 

••- Seninle münaknş:ı etmiye ni
yetim yok, 

"- Zaten münnkaşa edemezsin ki, 
Mı:ıntrk bendedir. Bu ev s<ına epeyce 
paray;-ı oturmuştur, Ben pek hesapcı 
dC!ğilim. İkt yüz binin yarısı ne eder?,, 

hapishane yanlarH1dan siiratlc .'!Clip Peter ses çıkarmayınca, öteki de
,;cçen otomobiller, her h::~lde: kurn:ız vam etti. 0Beniın E>lhnde altn11ş oin 
bir adamsın! var. Demek ki, senin bana borcun 

. kırk bindir. İki yüz binin yartı::ı 
- Evet kabul ederın1. ı- dur PokayJm - yüz bin der. De-
- Malüm Rrkadaşını b::iakhl' içi~- mek borcun tastan1:ım kırk bin., de:ii. 

de bırakmak, ve guni~~'\f'tiıni sırtlayıp - Eğer vnpur işindPn bflhscdiyor
:sıvış~ak! Ne atiı! Oyl~ Yil herkes srın, ondan elimize gC(en. yüz yirmi 
keııdı hesabına ça1ışır. ~ır ı;ı;.:ıt_~ı .. çı::- hinden azdır. Senin eline altmış ~Jiıı 
kınca, çalman paranın bırkaç yuzuııu geçti ki, bu para ele geçenin ynrr
şunun bunun ağ:r.ını hkamı~a kull~- snıdan fazladır. Hem de senin payın 
nırsın, ondan sonra yane:elıp keyfı- paranın yarısı olamaz dı ya, ne ise; 
ne bak. o cihetten vaz geç_ Ben pnr<:ılarla cm 

Kane omuzlarını 15.kayriiylc silkti: niyetli bir yere varır varmaz, ilk i-
0- Valloh bu me~cleleriıı cahili- şiın, !'enin naınına bnnkı::ıya altmlş 

yim, bu şc>yleri ögrenecek kadar ıh- bin lira yrıtırınak oldu. 
tiyarlamndım galiba, Legge şl!phr'li şüphPli J?lili.imo:ndi: 

Öteki dişlerini gö:-:tererelc. 0M:;ıltiın! "Dur'.• Gaıeteler alına11 paranm bir 
~1:1lü:n! .ı\~zı siil kokan ııı. suın h<'- milyon doLır olduı:!:unu vazdtlurd.t .. 
bek~in daha! Öyle ya hc:.ba::.et doL:ı- dedi 

Tefrıka No. 12 
Gazeteler mi? Akrllarrna ne gc

lir~e atG.rlar! Onlar da tüccardan baş
ka ne? Tüccarın ise üç rub"u yal3n 
deınekti'.;. HE-m ne demek istiyorsun 
Legge. Aç1k konuş, aradığın, varmJk 
istediğin nokta nedir söyle! 

- Arkadaşhır arasın':iu nıımus de
nilen bir şey vardır. Her halde ta~{
dir edersin Peter. Ben hı:ı:kkımı isti
yorum. 

- Peter yumuşak yumuşak güldü. 
"Dooğrusu bu komik! Ne var ki, on 
beş senelik kodes pinekleyisinden hı:-

nüz taze kurtulan bir adama gülmek 
bil'az tuhaf oluyor., 

- Hayır gülemczdin, !;;linkli sen 
de bir bab<ısın! 

- Ne dcn1ek istiyorsun? 
- Yani sen de benim gibi bir ba-

basın, bir kızın var, de~il mi? Genç?\ 
Bugün evlendi değil mi1 1 

- Evet. 

- Hem bir zengine, yüksek taba-
kndan birlsine vardı değil mi? 

- Evet, kızın1 iyi bir adama varriı, 
- O adam f'enin ne olduğunu bil-

n1iyor değil mi? 
Peler'in götlerinden bir prrıltı geçti: 

'.Aı·kası var) 

PO 
Dünkü Maçlar 
Zevkli Oldu 

Altıntuğ Beyoğlunu, Fener 
da Beykqzu Galatasaray 

Süleymaniyeyi, 
Mağlup Etti 

Lig maçlarına dün Fenerbahçe ve 
Şeref stadlar1nda devam edilmiş ve 
havanın biraz kapalı olu~u oyunların 
sıkı geçmesinde biraz amil olmuştur. 
. Maçlar zevkle seyredilmiştir 

Altıntuğ 4 Beyoğlu 1 
Fenerbahçede ilk maç Altıntuğ ile 

Beyoğlu gençlik arasında idi. Alt1n
tuğlular bidayetten itibaren kurdukla
rı hakimiyetle birinci devreyi 3 - O 
galip bitirdikten sonra ikinci devrede 
bir gol daha atmışlar, fakat Beyoğlu 
i"Cnçlik buna müsavi bir oyun çıkara
rak \)jr sayı ile mukabele etmiştir. 
Altıntuğ oyunu 4 - 1 kazanmıştır. 

F. Bahçe 3 - Süleymcr11iye 1 
İkinci maçı Fenerbahçe ve Süley

maniye takımları yaptılar. Fenerbahçe 
dün zayıf bir kadro ile sahaya çıktı, 
üstelik oyuncularını asıl yerlerine i
kame etmemişti. Bu yüzden ancak bi
rjnci devre sonlarma doğru hlkimiyeti 
alabilen sarı - licivertl.iler yakaladık
l11rı bir çok fırsatı hayret edilecek şe
kilde kaçırdıktan sonra Turan vaıu

tasiyJe bir gol çıkarabildiler. 
İkinci devrede rüzgir altında bu

lunmasına rağmen Fenerbahçe, Ali 
Rızayı sa&' beke, Hayatiyi de ileriye al
dıktan sonra birinci baftayrmdaıcinden 
daha güzel bir oyun çıkardı ve Melih 
vasıtaslyle iki gol yapıp sayısız fır
satlar kaçırdıktan sonra Fethinin 
~ektiği çok güzel '6ir frikik neticesin
de bir gol yedi ve sahadan 3 - 1 galip 
olarak ayrıldı. 

Fenerbahçenin bozuk oyunu nisbe
tinde Süleymaniye de sertliğe kaç
mııtır. 

Fenerbohçe: Murat, Hayati, Muratı 
Enis, Eıat, Zihni, Turan, Naim, Mc
hh, Ali Rıza; Cemil. 

Süleymaniye: Hadi, Bürhan, Di
niş, Cezmi, Abduş, Ezrail, Mehmet, 
F.ikret; İbrahim; lbrahim: Fethi. 

Galatasaray 8 - Beykoz O 
Fenerbah,e stadında son maç Ga

latasaray ile Beykoz arasında cynan
mııijtır. Sami Aı;ıköney'in hakemliği 
altında cereyan eden oyuna takımlar 
~u kadrolarJa iştirak etmişlerdi. 

Galatasaray: Osmaı.1, Faruk, Adnan, 
Musa, Enver, İsmailj Hikmet; Mus
tafa, Salim, Eşfak, Mehmet Ali. 

Beykoz: Bahadır, Sadettin, K~rnu
ran, Aytekin, Kemal, Cahit, Sami, Tu .. 
ran; Riiıcİi Refii; Fikret. 
Rüzcirı arkasına alarak oynıyan 

landırmışhr. iki sıfır GaI.otaaarayın 
galebesiyle biten birinci devrede birin
ci golden sonr;ı Beykoı kalech:;i sa
kutlanarak oyundan çıkmış ve Kamu
ran kaleye geçmiştir . 

İkinci devrede Galatasaray rüıgl\r 
altında oynamasına rağmen rakibine 
nefes aldırtmamt~tır. İki beldni müte
nıudiyen santr çizgisi hizasında oyna
tacak kadar ta?.yik eden Galatasaray1n 
bundan aJtı gol ile istifade etmeai şa
yanı takdirdir Bu syılart sıraaiy(e Sa
l!m, Mustafa, Sılim, Hikmet, Muı;ta
fa, Eşfak yapmışlardır. Oyunun sonla
rında Galatasaraydnn Adnan iJe Bey
koıdan Aytekin arasında çıkan bir 
müxnazaa neticesinde hakem iki o
yuncuyu da oyundan çıkal'mıştır. 

Vefa 3 - Taksim O 
Şeref stadında ilk maç \T('fa ıle 

Taksim ara~ında idi. T~.k. imgc;ınclil{ 

t;.kırnı birinci devrede VC'fa karşısın
da nnut bir oyun çıl\armıya muvaf
f;ık oln1uş, [akut Vefa nihayet 3 gol 
çıkararak nlaçı 3 - O kaz.<ınmı!'itrr. 

Beşiktaş 2 - lstanbulspor 1 
Günün en mühim maçı Beşiktaş 

ile İ!'tanbul$pOr arasında idi. Ahmet 
Ademin dı:t\'f'ti üzerine taknn1ar şu 
kadrolarla sahaya çıktılar: 

Beşiktaş: Mehmet Ali, Fe}"'zi, Yani, 
Ahrnet, !\lemduh, Çiçis, Sabri, Hüse
yin, İbrahim, Şükrü, Eşref. 

lstanbulspor: Fikret, Hayri, Faruk, 
Celfil, Rüştü, Enver, Tarik, Süley
man, Mükerrem, Seyfi, Kşdlr. 

İki tal-::nnm ayni kuvvette oHnası, 
maçı baştan sona kadar heyecanlı bir 
hale sokmuştur. İstanbulsporlular da
ha hı.ikim oynamışlarsa da Beşiktaş

hlnrın fırsatlardan daha kolay isti
fade etmek kudreti ve takımın ken
dine olan güveni oyunu kazanmala
rını temin etmiştir. 

Seyrek yaptığı akınlardan birinde 
Şükrü vasrtasiyle bir gol kazanan 
Beşiktaş, ikinci devre Seyfinin bir 
gol atma.siyle tekrar İstanbulsporla 
bf'rabere ,.-aziyete girdi. Fakat oyu -
nun sonlarına doğru Şükrü hafif bir 
kafa vuruşu ile takrrnına galibiyeti 
kazandırmıştır, F. T. 

Lisans talimat11amesi 
Lisans ve sicil talimatnameleri pro

jelerini hazırlamayı üzerine alan ko
misyon mesaisini bitirmiştir. İstişare 
Heyetinin tetkik ve tasvibine arze
dilecek raporun esasları kli.ip değiş

Kurtulu~ 
Yazan: ULUNAY 

1914 harbinden sonra Çanakkale 
müdafaasında başından tonuna 

kadar bulunan münevver bir arkada
ıtıım, Türk tarihinin bu kanlı ve şanlı 
zarerinden bahsederken şöyle söylerdi: 

- Başkalaı·ını bilmem_ Fakat ben 
ekseriya süngü hücumlarına girişme
den evvel daima karşımda İstanbulu 
1"Örürdüm. Kocaman kubbeli camileri, 
ecdadımın mezarlarını hatırlatan yeşil 

servilel'i, çitişmiıt evleri ve benden me
det uman kollar g:bi uzanan minare
leriyle onu bir serap değil bir haki
kat gibi görürdüm, Ve hepimiz bilir
lik ki, düşmanın oraya harben girme
si demek, Türk tarihinin ayaklar al
tında ç:f;:ncıımesi demekti!. .. Bu düşiın
ce kalbimizi öyle Wr iman ateşi ile 
dolduı·muıı:tu ki, be, dakika evvel şa
kalaştığrmır. siJih ~rkada1larımızın ce
setlerinin üstünden atlar, göğsümüziı 
&ille güle lstanbula siper ederdik: .. 

Türkün cehennemltr karşısında sar
sılmayan metaneti önünde bir şey ya
pamıyanlar, diplomasinin aralık bı
rakuir çatlaklardan süzülerek b'.n bir 
emt:l ve ihtiras buhranları .İ(inde kıv
ranan şehre girdiler. 

İstanbul pek acı eeneler yaşadı. 
Asırlardanberi Türk zaferlerinin bu 

canlı ibidesin~n birden &:öcmesine bir~ 
şey kalmamıı;tı. 

Her şeyimizi k:ıybetmiştfl~ 
Fakat, bir anda alemleri silip sü

püren, boğup öldüren, yakıp kül eden; 
kasırgalar, ummanlar, cehennemler. 
Türkün iman çırağını söndüremedi 

Türkiye, "Tarih'' :n ihtiyar simas~a 
e-enç bir zafer destanı daha ''vcşm,~ 
etti. Rüzgirlan susturdu; ummanla
rı durdurdu; cehennemleri söndürdü 

Çanpkkalede dosta düı;mana hu
0

ı;.u 
ile kendini selimlatan i rclip ~eçen dost 
düşman gemilerine takdir naraları at
tıran; dost düşman bayraklannı şe
hametinin huzurunda eğilmeye mec .. 
bur eden "Mehmetcik., Büyük Atanın· 
arkasından, pulat kollarının arasında.. 
bir gazi sinesi ıibi delik deşik albay
rağ-r dalgalandırarak yetişti. 

latan bul kurtulmuwtu_ ..... ' 

Bir Fırının Bacası 

Tutuşt11 
Şişli Hallsklrgazi caddesindeki fı..,j 

rının bacası tutuşmu!;tur. Ate§ itfai.ytıı 
tarafmdan söndürülmüıtür. 

EL!, YÜZÜ YANDI - Rumelihisa~ 
rında yol inşaatında çalışan amele 11 ... 
ya$ın asfalt makinesinden çıkan ale:•
lerle eli, yüzü yanmıştır Yaralı has 
tahaneye kaldırılmıgtJI"~ • ,.._ \, 

TRAMVAYDAN DÜŞTtl' - Küçült\ 
mustafapaşada oturan Atıf Yalçm..ı 
Topkapı - Sirkeci tramvay arabasın ... 
dan düşmÜI} ve başından yaralanmıştır .. 
Yaralı tedavi altına alınmıştır. 

Galataıaray bidayette biraz sılcJlmış i
se de on beşinci dakikada Eşfağm 
yaptııi:ı golle daha rahat oynamıya 
başlamış ve otuz beşinci dakikada 
Mehmet Alinin fevkalide bir sağ vo
le ile yaptıit ikinci gol takımı hız-

tirenlerin birinci defa bir sene, ikin- S E S _ S E S _ S E S 
ci defa iki ve Hh .. ş~}clinde milsaba-
kaya iştirak edemeınelerl ve mües- ~ ~ 

yapılmamalan nıerkezindedir. 
sese klüplerinde ihtiyar! sporların 00 E B E D J A s K 00 , .................................... , 

Yarın Akşam SÜMER Sinemasında 
Göz Kamaştıran Bir Güzelliğe Malik Olan Yıldız 

Yeni "GARBO" Si G R i D C UR i E 
En Son Yarattığı 

UNUTULMUŞ KADIN 
CFERGOTTEN WOMANJ 
Filminde Bütün Seyircileri Gaşy Edecektir. 

Erkekler tarafından tskiP ... Ve Hapiste namusu ihlS.l e'1ilen ... Ve ni
hayet Aşk sayesinde yeniden hayata kavuşan bir kadının romanı .. 

,._ ........................ ı ........ , 
~·----·-................................ , 

TÜR.KİYENİN EN ÇOK SE:VİLEN VE 
DÜNYANIN KAHKAHA KRALLARI 
LOREL HARDi 

ACEMİ AŞIKLAR 
Kahkaha tufanı fllminde - Pek yakında tehrimlze geliyor. , _________________________ ,, 

• 1 t:Jjl [~ 14.1 

00 • 00 

: CNIÇEVO) ~ 

1 WiLLY FRIC 1 
00 Ses Halka 00 
r.< 

"'" r.rı Seyrettireceği 00! 

r.rı ıLK ŞAHESER 00 ... r.< 
SES SES SES 

•Bu Akşam 

SARK 
1 

Sinemasında 

WILL y FORST1un 
E.n son ve e.n 

mükemmel eseri 

Fatihte Kırkçeşnıe mahallesinın Nefer sokagındn 13 numaralı evin 
heditn \"C tahassü1 edecek enkazının satışr açık artlırmnya konulmu~tur. 

Tahnıin bedeli 850 lirn ve ilk teminatı 63 lira 75 kuruştur. Şartnome 1 
Zabıt ve Muaınelfıt Müdürlüğü k<ıleminde görülebilir. İhale 13/10 191"1 
Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende ya'pılacakhr. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya nıektuplariyle ihale günü. muayyen saatle Daimi 

1 
Encümende bulunmaları. (8610) 

1 - Şartnamesi mucibince paz.arlıkla (500) adet pastörizan kasası 

satın alınacaktır. 
2 '--Pazarlık 17/X/941 Cuma giinü saat 10.30 dn Kabatnşta Levazım 

şubesinde müteşekkil alon koınisy,1nunda yapılacaktır. 
3 - Şartname her gü:n öğleden sonra sözü geçen şubeden parasn 

alınabilir. (8819) • 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Zabıta memurları için azı 4000, çoğu 5000 adet bel kemeri 16. 

10.941 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla münakasaya konmus
tur. 

2 - Beherine 750 kuruş fiyat tahmin edilen bel kemerlerinin nümu
ne ye şartnamesini görmek h.tiyenlerin Umum Jl.füdürlük satın a1ma ko
misyonuna n1üracaatları. 

3 - İsteklilerin 2813 lirahk temin<ıt makbuz veya banka mektubu
nu ınuhtevi tekJif tnektuplaı·ını 2490 sayılı kanunun 4 üncü mnr\desinde 
yazılı bel.ı:relerle birlikte eksiltme günü saat 14 de koı.dar komisyona ver-
meleri. (7045 - 8620) 

OPERET 
Filmin ilk iraesi 

münasebetile 

ŞEREF GALASI 
Biletler sabahtan 

'1 'llınabilir. --·ıl' 
İSTANBUL BELEDIYllSI 
ŞEHİR TİYATROSU •u •kpm ı1••t 20,30 da 

Komedi Kısmı: Kibarlık Bu1· ı 



4 

~m ı•ıı 11• 1111•1111• r rı ı • ırr r•rrrr•rırı•ıırr• rırr•ırır•ıırı ' J 
~TASARRUF BONOSU~· 

!Af makta Acele Ediniz 1 
1 
= 
1 

İkinci 2!5 milyon liralık Tasarruf Bonolan yurdun her 
köşesinde satışa çıkarılm1$hr. Bu bonoları almakta 
acele ediniz. Çünkü satışm bugiinkO şekline nazaran 
bu Bonolnnn da evvelkiler gibi çok kısa bir zaman 
içinde satılıp biteceğine 'iÜphe yoktur. 

:ı 

1 

1 

TAN 6 - 10 - 941 .... 

İLE SABAH. öGLE ve AKSAM 
Her yemekten ıonra gUnde Uç defa muntazaman 

dl9lerlnlzl fırçalayınız. 1 
YURDUN MENFAATİ; 

ı BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
§ . IIBRJI .............................. .. 
ı NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER ~------------, 

= 
1 

1 

i 

' SiZiN MENFAATİNİZ:,. I İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları İsrarla İsteyiniz. 

= 
1 

1 = = 
1 

1 

Tasarruf Bonosu Almanızdadır. 
.tn zanırl lhltyaç maddelerinden başka hiçbir şeye pa
ra vennemek, para arttırmak ve bununla Tasarruf Bo
n~ almak vaziteslni yapmak ve !iahsl mentaaUerinizi 
korumak demektir. 

UNUTMAYIN Ki : 
Tas:ımıf Bonolon hasılatiyle Mllll 
tan fhtlyoçlorı karşılanacaktır 

Müdafaamızın ar-
• 

= 
1 

1 

1 
= 
1 

1 

En idareli· 
LAMBA 

~• 
FAİZ PEŞİNDİR. 

% 6 faizli ve blr sene vAdeli bir Tasarruf Bonosu almak 
için 94 lira ödlyeceksinlz. Buna mukabil bir sene son
ra 100 lira alacaksınrz. 

il 

n = 
1 
= i • .... Bono Fiyatları Her Keseye Eh·erişlidir., 

~' 

1 

1 

1 

Tasarruf Bonolan 5, 2!5, 100, !500, 1000 liralık par:çalar 
hallnde satışa çıkarılmıştır. Kesemizin müsaadesi nls

1 ;;:... ... _ __]._ ... 
= 'l:','t:Hı HELIOS HOESSESATI =· r.t.'f~ 
-, ..._ ____________________ _ 

Teminattır. !!-
betlnde siz de bir tane nlab!llrsinlz. 

Bonolar Arttırma ve Eksiltmelerde 
--------·---=-----· - ı_ı 
Evvelce satılan Tasarruf Bonolariyle yeniden satışa çı

karılan Bonolar arttırma ve eksiltmelerde satıı:; kıymet

leri ilzcrlnden teminat olarak kabul olunmaktadır. 1 

Arttırma ve Eksiltmeye Girenler ! ! 
Para yerine Bono yatırmakla işinizi daha kolaylık ve 
kArla yürütebilirsiniz. 1 

lstartbul Le~azım Amirliği 
Satınalma Komisyonu llanlan 

10 Ton kadar kunduralık vakete a
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7-10-
941 Sah günü saat 14 tc Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktIT. Taliplerin tek-

i• Vergi ve Merasim Yoktur. 
lif edecekleri mfkdar alınmak üzere 

1 belli vakitte komisyona gelmeleri. 
(282-8783) 

i -
= 
1 

!. 

Tasarruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve mClşkQlA.ı 

ta; faizleri hiçbir vergi ve resme ttıbl değildir. Bun
lan bütan bankalarla şube ve ajanslarından banka bu
lunmıyan yerlerde mnlsandrklanndan Milll Piyango
nun resm! satış gifelerlnden alabfliı-.s:lnlz. 

Paranız Daima Paradır. 

1 Davutpaşa kışlnsındn elektrik tesi
satı tamiri ynptırılncnktır. Pazarlıkla 

1 eksiltmesi 8/10/941 Çarşamba günU = saat 14,30 dn Tophanede Levazım A
m"rliği sntın alma komisyonunda ya

l pılncaktır, Keşif bedeli (623) lira (70) 
kuruş, ilk temınntı (46) lira (80) ku
nıştur. 1 

1 

1 

Tasarruf Bonosu aldtldan sonra paraya ihtiyacına: o-
1 

lursa btınu derhal bir bankaya vererek işllyecek faiz- I 
den yilzde yarım /edaklrlık yapmak suretiyle her za-

Keşfi komisyonda gllrOUir, istekli
lerin belli snatte komisyona gelme-
leri. (285 - 8903) 

man paraya cevlrmenh .kabildir. 
Bir yıl vftdeU bir bono % 8 1 Şekerci 
Altı ay v!deli tıtr bono % 5 H. M uıtafa ve Mahdumu 

1 Uç .,. vAdell bir bono % " 1 Çikolat Cemil 
::_ FAiZ GETiRiR. İtina Ue hazrrlndrğı nefis bay-i 1 ramlrk şekerlerlnlzın milbayaa-

§ Paranın en emin olan devlet kasasında karla ~aklayımz§ sı için teşrınnızt bekliyor. 
1 1 ,_ İstanbul • Bııhçekapı _, 

: Bir Tasarruf Bonosu Allnız. i 
'- ıııı•ıııı•ııır•rırr•111r•ıı11• 11rı•ıı11•1111•1111• 1111 •1111# 

Devlet Limanlan işletme lJmum 

Müdürlüğünden 
UO l"ra Ocreili İskenderun mesul muhasipliği milnhnldlr. 
:Mall ve ticari muhnsebe usullerine vakıf ve 3656 sayılr kanun mu

cibince intibakı müsait olanların vesaikiyle Umum Muhasebe Müdürlü-
ğüne mUracaaUarı. (8863) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
Şeh:z.adebaşı veyahut Beyazıt clvnrında 50 - 70 kişi alabilecek bil

yüklUkte yurt olmıya elverişli klrnlık bir bfna aranmaktadIT. (K~rgir 
bina tercih olunur.) Bina sahiplerinin (23268) telefon umarnsına milra-
caatları. (8884) 

Beyoğlu Kazası Tapu Sicil Muhafızllğından 

OS!\fANJ,J HA. rKASI 
-İLAN-

3 ilkte9rln 1941 tarihinde keşide 
edilen (AiLE SANDIGI) Piyan· 

goaunun netaylcl 
1 ıdcı ı.ooo llrılık ikramiye, Js11nbuldıki 

mUıterilcrlmizdcn birine, 4 adet 250 liralık 
iknııüyc Zonıtuldak, hıantal ve Samıundakı 
mütterilerımize, 5 adet 100 lıralılc ikramiye 
Mersin. Balıkc.lr, Jı:mır ve htınbuldıki 
mUıterilerimızc, ZS adet 50 llralılc llcramlyc 
htınbul ve uıradald mOıtcrllerlmlıe. 50 
adet 25 liralılc ılcramiye Ankara, Istınbul ve 
ta,radalcl müıterıltrlmirc l11bet etmlıtlr. 

Kabine: 

Fenni Sünnetçi 

EMiN FiDAN 
Beşiktaş Erip apartı
manı. Telefon: 44395 
Evi: Tesvik!ye Çmnr 
Cad. Olcay apartımnn 

Telefon: 81773 

l _A_s_ke_r_li_k _l_şl_e r_i _, 
ŞUBEYE DAVET 

UıkUJar Aıkerlik Şubesinden: Yedek 11ıııl 
8 hcaap memuru olup hılcn ıvıklbi meçhul 
kaldıfı anlatıları Yervınt oflu Obannuın 
derhal ıubeye mUrıcut ctınul lhıın celdıfi. 

Kasımpnşad:ı Kadı Mehmet mahallesinde eski Araplar kısın meyda
n yeni Hastane arkası sokağındaki eski 18 yeni 22 kapı numaralı nr
ıanm Rıfattan mahlCıl olarak tahrir komisyonunca hnzine ndma tahrir 
edlldlğlnden bahi le senede raptı İstanbul defterd:ırhğınca talep edilmiş 
)lduğundan, tapuda kaydı olmıyan bu mahnllin senetsıtdC'n muamelesi
ıin yapılması için mahallinde 4/10/941 tarihine müsadif Sah gilnQ tah
tıkat yapılacağından bu gayrimenkul hakkında tasarruf iddia edenler 
varsa bu baptaki vesalkle birlikte muayyen günde mahallinde bulunacak 
memurumuza veyahut daha evvel Sultanahmette Beyoğlu tapu sicil mu- Yeni .Neşriyat: 
lıafızlığına mürac:.stlan lUzumu ll~n olunur. (8738) 1 ~AYlNDIRLIK iSLERi DERGiSi -

---- 8 ıncı yılının 3 UııcU uyıaı bı)l'lndırlıiı alt 
yarı ve rulmlerlc cıkmııur. 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları iDEAL ICIN HA~ - Kemıl Bekata 
tarafından yaz lmıt cemıyeı ve ınuna ılt bir 
eser Ankarada cıkmııtır. 

6000 metre küp tomruktan hasıl olıc•k tahtalar Boludakl fab· MALI BULTES =--Yabancı memleketle· 
lk 1 d ki dll .. k rin mali ve ıktlndı haberlerınl toplar Mı· r ı ar an Adıpazarına na e ec., lıye Veklleıi mail tetkık heyeti tarafındın 

Cam tomrutunun beher metre küpün!ln 13, köknar tomruğunun be- cıkuılır, 19 uncu eayıaı cıkmıııır. 

her küpüne 10 lira bedel tah:rnln cdllen yuknııda yazılı nakliyat Askeri KARACADAC _ ilı';'arbakır Halkevl der· 
Fabrikalar Umum .Mudürlüğil mcrKez satın alma komisyonunca 20.10, cisidır. Afustoı 43 OncU UTll ıncıredllmlı· 
941 Pazarte i günü saat 15 de kapalr zarfia ihale edilecektir. Şartname tir. 
2 lira 25 kuruştur. Muvakkat teminat çam tomruğu oldu u takdirde lNANC - Dcnızı:H.ıkcvl dcr1:lıidlr. Ey. 
4875 lira, köknar tomruğu oldtığu takdirde 3750 liradır. Tekllt mektup- ıaı 55 inci uyıaı tıkmııtır. 
!arını mezk(ir günde saat 14 de kadar komlsyonn vermelerı. (8808) YUCEL - Aylık ~at ve fakir mecmu•· 

- 11dır. Olıun mOnderecatıylc 79 uncu sayısı 
ht1nbulda çıltmııur. 

2,1 X 1.25 X 0.012 metre eb'adında 2250 adet Kara ğaç veya beyaz 
kontropl!lk YURD - Aylık ~crsitclıler mecmuası· 

'llır. 5 inci sayı.ı htınbulda ııeıredılmiıılr, 
2.1 X 1,25 X 0.008 metre eb'adında 1250 ndet Karaağaç veya beyaz 

kontroplAk YENl ADAM - "ii':'1talık fıklr l:IZC!ICIİ• 
1 ılir, 353 Uncll uy111 htanbulda çıkmııtır, 

12 mm, ve 8 mm. ka ınlığında 'erilmedıği takdirde adeUcri iki misli 
olarak 6 veya 4 mm. kalınlığında olabılır iKTiSADi VURU~ - Ayda 2 defa c•· 

Tahmın edılen bedeli 21000 lira olan· yukarıda yazılı iki kalem kon- kar iktisadi, ucarl, unat, zıraı. mali ve le· 
tlmd mecmuadır. 44 !ineli 11yı11 bıanbulda 

troplAklar Asker! Fabrikalar Umum Mudürlüiü merkez satın alma ko- cılcınııur. 
misyonunca pazarlıkla 15.10,941 Çarlitınba günü saat 14 de ihale edile- FOTO MACAZıN"'=° Haftalık ulon ve 
cektir. Şartname parasızdır. Kati teminat 31!50 liradIT. (8807) harp mecmuuıdır. 41 iııci 11y111 1uıeı re· 
----------------------------.--· ıim ve yuılarla btanbuldı çıkınııtır. 

ToDkapı Maltepesindeki Satın 

Alma Komisyonundan: 
AOpkapt Maltepesfndekl askeri satın alma komisyonu lhnlclerl 6.10, 

~41 da Harbiye Yedek Subay okulunda yapılacaktır. Bugüne kadar llAn 
ed len ve edilecek olan munakasalar için mezktlr günden itibaren talip
lerin Harbiyedeki Yedek Subay okulunda askeri satın alma komlsyo-
ıawıa milnıcaaUan, (8813) 

-TEDAVi KLINlCI V~ LABORATUVAR! 
DERCl.St - Mulcle alt yaıı '" reıimlerle 
H lııcl 11yı11 htanbulda çıkmııur. -CORUŞLl!R - Adana Hıl~nl dcrıılsldlr, 
EylQI 37 iııcl 11y111 1:Unl yaz ıve ruımlerlc 
ncırcdılmiıtır. 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin 

UZMAN, Gazetecililı: ve Nesriyat 
T. L. Ş, TAN matbaaıı 

ı, ____________________________ , 

-Modayı takip eden her ası1 kadın içın kıymetli taşlarıyle ve nen 
işlemesiyle hakikaten na7.arı dllckati celbeden böyle bir harikuladı• 
( S 1 N G ER) saatine sahip olmak adeta bir sandettir. (SiNGERı 
saatleri on beş scµıelik bir müddet için velev mü:;;terinin mes'uliyetın
den olsun, her türlu Arızaların ınüessesem iz tarafmdnn hiçbir tlcrct 
alınmaksızın tamir olunacakları garanti edilmiştir. 

SINGER No. 27/B Elmaslı 
ve 8 pırlantalı 265 Lira 

Adreı SiNGER SAAT Mıijazuı - lıtanbul, Eminönü Cad. 8 

'~----------------------------' /TÜRI< TlCAR~T BANl(ASI A.~ 
l<UPONLU VADE:Lf M~VDUAT 

PARAM 1 BURADA i.<LET 

~A..·...-·~· rG• .... ••~• 

"SiZiN DE 
ETTIGINIZ 

TAKDiR 
ÜZERE 

Asrımız modasını" zarafet ve lnceli(jlne inzimam "' 
den Ostad terzilerin mııharetl, kadına da gençllfıe matuf 
ıayanı hayret bir bellen tenasübü arzeder. 

Fakat yOz ve onun hututu gevezedirler. Eijer bu nokta· 
yı lhım gelen ihtimam gC!sterllmezııe, ıeneler bu hatları 
baıkalarına pek çabuk farkettlrlrler. Bu, sizin bir sırn· 
nızdır ki, ufak bir dlkkııtslzllk veya ihmal netlceıl ra· 
kibelcrl"lzln dikkat nazarından uzak kalamaz. itte aenele· 
rln (bilhassa nazik ve hassaı clltlere musallat olın o tah· 
rlpktr senelerin) cildlnlze çizmekte olduğu on binlerce (bl· 
dayette gayri mahıi.is) ince çizgilere ihmalkllr kalmayınız. 

Zamanla cildinizi ıolduracak olan ve ılzl pek çok defa vakltsl:r 
harap eden bu Arızaları akşam ve aabah KREM PERTEV'le yapa· 
caljınız ufak bir maeajla refedlnlz. KREM PERTEV'ln bu muclznl· 
ne yüz binlerce hemclnılnlz gibi ılz de hayret ve memnuniyetle 
şahit olacaksınız. G!Srecekslniz ki almanız, ebedi gençlifılnl herkeıe 
mal!rurane ıöyllyecektlr. 

KREM PERTEV'ln terkibindeki faal anasır en derin çlzgllerl bile 
izalede geclkmlyeeektlr. Bugünden itibaren siz de bir tllp KREM 
PERTEV'i tuvalet masanızda l>ulundurunuz. O, ayni zamandı 
rOzgllrlann ve kuvvetli gUne,ın en iyi mulıa fı%ıdır. 

Yüksek lktısat ve Ticaret 
Müdürlüğünden 

Mektebi 

Mektebimiz knlöriferlerlnde yakılmak üzere alınacak 70 ton kriple 
maden kömilninün 24/IX/1941 tnı·ih nde yapılan eksiltmesi uygun fiyat 
bulunmadığrndan, 13/X/9H Pazartesi gilnU saat 14 e tehir edilmiştir. 

(8662) 

Nişantaşı Enstitüsü Müdürlüğünden 
1 - Okulumuzda yapılacak olan tamırat ve tadil~t açık eksilemeye 

konulrnustur. 
2 - İhalesi 1941 Birinci t('Şrlnln 7 ıncl Salı günO saat 14 te Yilksek 

mektepler muhasebeclliltl binasında toplanacak olan komisyon tarafm· 
dan yapıl:ıcaktır. 

3 - Keşif bedeli 9993 1lrn 32, muvakkat teminat 749 lira 50 kurustur 
4 - t~teklllerln en az bir taahhiltte 10000 liralık bu ise benzer is 

yaptığma dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul 
Villyetlre milrocaatla eksıltme t.arihlnden 3 gün evvel alınmıs ehllye1 
ve 1941 yılına alt Ticaret Odası veslsakalarıyle belli gün ve saatte lto
misyona ve bu bapt.ak! keşlt, şartname ve mukaveleyı (tsrmelı lsteven
lerin de okul idaresine müracaatlan 5 (8425) 

lstanbul Hava Mıntaka 

Amirliğinden: 

Depo 

I - 250 ton kok ve 50 ton kriple maden kömürll ~atın alınacaktır. 
il - KaU teminatı olan 1350 liranın Bnkırköy malmOdö.rluğüne ya

tırılarak makbuz ile bırlıkte lG/10/941 Perşembe günü saat 14 de Yeşil
klly Mv. Mnt. Dp. Amirliği satın alma komisyonuna milraenatları. 

lII - .Malümat almak iıatlyenler her gün saat 9 dan 17 ye kndnr 
Yeşllköy Hava Mmtaka Depo Amirliği satın alına komisyonuna milra-
caaUarı, (8805) 

Devlet Deniz Yolları l§letme idaresi llônları 

6 Birinciteşrinden 13 Birinc:iteşrine Kadar Muhtelif 
Hatlara Kalkacak Vapurların İsimleri, Kalkış Gün \'e 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 

Karadeniz hattı"a 

Bartın hattını 

lzmlt hattını 

"1 udanya hattını 

Bandırma hattına 

Karablga hattro-

1 mroz hattına 
Ayvalık hattın&. 

. ... 

lzmtr birinci sürat 
lzmlr ikinci sürat 

Pazartesi 17 de (Ege). Perşembe 17 de (Cum
huriyet). Galata rıhtımından. 

Cumartesi 18 de (Ana!arta), Sirkeci rıhtmıın
dan. (İş'arı ahire kadar hattada bir posta ya
pılacaktır. lneboluya kadar gidecek olan bu 
po~ta gidiş ve döııtüşte Akçakocaya uğrıya
caktı:r,) 

Perşembe 8 de (Barlın). Tophane rıhtımın
dan. 
(N O T : fş'an ahire kadar haftada bir posta 
yapılacaktır.) 

Sah, Perşembe ve Cumartesi 10 da (Çanak
kale.) Pazar 8 de (Trak). Postalar Galata 
rıhtımından kalkarlar. 
(N o T : Yukarıda yazdı günlerde yalnız bi
rer vapur kalkacaktIT. İlfı\·e postalar yapılını
yacaktır.) 

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

Sair ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı
mından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 12 de (Ülgen), Cumartesi 12 de 
(Saadet). Sirkeci rıhtım mdan, 
Pazar 16 da (Tırhan). Galata rıhtnnından. 

Perşembe 13 de (Kadeş). Galata rıhtrmmdan. 
(8804) 

N O T : Vapur ıeferleri hıkkmdı her tDrlD malOmat ıp§ıda tele· 
fon numaraları yazılı Acentelerimizden öijrenlleblllr. 

Galata Baı Acentellijl - Galata nhtımı, !_imanlar Umum MDdDrlU§U 
binası altında. 42362 

Galata Şube .. - Galata rıhtımı, Mıntaka 1-lman Relıllijl bl· 
nası altında. 40133 

Sirkeci Sirkeci; Yolcu Sılon u. 12740 

Fabrikalarımızda ve icabında seferlere iştirak ettirilmek suretiy
le gemllerimizde de çahştrrrlmak lizere 12 elektrikçi imtihanla alına
caktır, Kendilerinden istenen evsaf şudur: 

1 - Türk musllm, nskerliğinl yapmış ve hllsnil hal sahibi olmak, 
2 - Bir yeya müteaddit milesseselerde asgari beş sene elektrikçl

lJk yapmış olmak ve yedinde bonservisleri bulunmak, 
3 - Sanat mektep mezunları tercih olunacaktır. 
Bu lşçılere verilecek ücret veya yevmiye imtihanda çösterecek

forl iktidarın neticesine bağlıdrr. 
Talıplerln Fen Hey'etl MüdürlüğOne milracaoUarL (8848) '---------------------' Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Orman, Veteriner ve Ziraat Fakü1telerine bu yıl kabul edilecek tal~ 
belerin seçim imtihanlıırı fstanbulda Gultanahmette Yüksek lktısat ve '!'l
caret mektebi konfernns salonunda v~ Ankıırada Ytlksek ~lraat Enc-tftO
siinde aşağrda yazılı gfın ve santlerde vapılacağmdan namzet taleben.•._ 
imtihan komisyonuna müracaatları. (6859 - 8377) 

Ders G O n , Saa! 
~ 

Fizik 
Tilrkçc 
Klınya 
Biyoloj! 
Cebir 
Yabancı dll 

6,10,941 Pazartesl 
6,10,9.U .. 
7,10,941 Sal' .. 
7.10.941 .. 
8.10,941 Çarşamba 
9.10,941 Perşembe 

9 - 12 
14,30 - 17 

9 - 12 
14,30 - 17 

9 - 12 
9 - 12 

~,_.,,..'V""" ................... .,.~'V' .................. .,...~'V' ............... ~.,...~'V"'"'"""'~,......,... 

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanah 
~ Dr. Gasson di11or kt: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kifah1mda size.bu sanatı öğretiyorum.,~ 

Fiatı 50 Kuruş. 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
.Muhammenb edeli 14250 (On dört bin iki yüz elli) lira olan 2 ad t 

Linotip yazı dizme mnkinesi 17-11-1941 Pazartesi günQ saat 1!5,30 da ka
palı zart usulu ile Ankarııda İdare blnasmdn satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1068,75 (Bin altmış sekiz lira yetmiş beş 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalaı:.ı ve 
teklifierini ayni gün saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
Uızundrr. 

Şnrtnamelcr parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar-
paşada tesellum ve sevk Şefliğinden dağıtılncaktrr. (8631) 

Samsun Valiliğinden 

.. ŞOSE INŞAATI 
1 - Samsun - Bafra yolunun 38+140-39+580 kilometreleri ıınısm

dn 1440 metre tulünde toprak tesviyesi, şose ve sınat lmalflt inşaatı ka
palr zarf usuliyle ihale edilmek üzere e':slltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20 Birinci teşrin '941 t.nrlhine rastlıyan Pnzarteııi gilnü 
saat 16 dn Samsun Vilfıyeti Daimi EncllmeQinde yapılacaktIT. 

3 - İnşaatın keşif bedeli (27032) lira (75) kuruş ve muvakkat temi
natı (2027) lira ( 46) kuruştur. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır:Keşlf defteri, proje, sflsllel fiyat 
cetveli, hususi şartname, eksiltme ı;artnamesl, Bayındırlık i~leri genel 
şartnamesi ve mukavele projesind'!n ibaret olup Samsun, Ankara, İstan
bul Nafia Müdilrlüklerlnde ve Samsun Vil.Ayet Dalın! Encümen Kalemin
de bedelsiz olarak görülebilir. 

5 - fsteklilerirı hir mukavele Jle en az !5000 liralık bu işe benzer biı 
i~i taahhilt ve başardığına dair işi yaptıran müesseseden alacağı vesik 
ile ihale günilnden en ~~ üç filn evvel Samrun Valiliğine istida ile mü 
racaat ederek alaca~ı ehliyet veslkasmr ve carl seneye alt Ticaret Odns 
vesikasını teklit mektuplarma eklemeleri lAzımdIT. 

6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin yalnrz teklif mektuplarmı hav 
ve kopalı bir zarfı ve üçilncil maddede yazılı muvakkat teminat mak
buzunu ve beşinci mnddede yazılı vesikaları bir dış zarf içine koyup Vf 

mühiır mumu ile kapayarak ihale günü saat 15 e kadar makbuz muka
bilinde Daimi Encümen Reisliğine vermclerl veya iadeli taahhiltlil ola
rak posta ile göndcrmfj olmaları lAzımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul olunmaz (8652) 


