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Yurdun her tarafında 

Tasarruf sandıklan 
M. Hitlerin 

müh"m nutku 

M Hitler Rusyaya ta-.ı ruı ba,. 
daaındanben auımakta idi. 

Zaten Almaıı Ucviet ne ı; nın 1 

açılacak 
• para gerıne Bu sandıklar 

malda kabul edecekler 

MÜSTAKİL YEVMİ GAZE'fE 

i 
Rusyaveı 
lngiltere 
Afganistana 
nota verdiler 

Almanların 
çıkarılm .. ını 
istiyorlarmıı 

ideti, yenı bir harbe giri~tigi va· Anka a , tttadyo gaz teııı) in-
kit o. ~ubi tam bir z~ferle nl:. ice- Ankara 4 (Huııuııi) -· 1 ica-1 Sandıklarda yalnız. para ile d~- gllı:>: ve ltus hilkuml.'tl~rı, lıırna yrı -
lendırınce>:e kadar hı~ teY ııoyle· ,~fAalh,. ve Adliye Vckaletle- l ~il, mesela iki yumurta "C~a hıı ıı tıl • ı; ı giL1, Jı;fganMnıı hükun.ctıııc 
memektedır. E" vclkı sene Al· i ~ 'li•~rnetı'lillerindcıı mıitesekkil j kilo mahııul vermek suretıle de de b ı nota vermı~lcıclır. Bu ık a I \-

~lar hir 9~.ah ka::"''f~ın:la ~ir k~ınis} on 1 ;ıııarruf "rtııdıkla·ı hesap açılabilecektir'.. Bu •~retle !~~ '~~~~~;ı:ael~fdg:~11;;:~;~k~~~~:;1 
:; 

Lehıstana tecavu:ıle o ~., ın lyo:· kanuııuııun ıalhık ı,;ı:klırıı ~oslerır '\f"rilecek malın bugun~u pıyaııa lıunh ı ııı hudut hariclae çı"anlmala. 
luk koskoca mc-mlEketı üç haft - bir nİ7.amnamc lıazırlam ıı-tır Bu fiyatı para olarak sandıga yRtırıl . Tını i tentelctedlrler. 
da ortadan kaldırıncaya ka:la~ .. 1 d. D•vlrt ,..(ı 1t 0 ,, sc\ k • mı-;; addedilecektır . l n· 1 • b" k .. .. 1 d - ı gun er e .. y 1 . randa 
. ~·. ıt e~. ır te soz ~oy e g dılecek olan bu ııizanmunıc -< dık Sandıklar memleket şümu bır Tahıan 4 (AA) - Zannedılı.lıgL 
lfll~memlfh. Fakat Ldustan za· tasttrruf erbabının oldıı • ı gibi mikyasta çoğaltılacak ve. para ye. ııe ı.:ore, \ ıeh) · S~farellnln meınur. 
f~ ta~m .~1.~p ~~ .. o harpte~ çocukların bile bu ııırndıklcuda rine ~ldıkları malı. 1atabılecek te- , laı 1 _ FuınEnya donmelerl lçln Iran 
m~teve.~ıd bütun puruzl~r de te he,,ap açmaııına iıııkin \ erf"cclt tıekkullere de malık kılınacalıdar. hiıkıııııı> tl taı .tfından yapılan tebll -
nıı:.ı.Jenchkten sonra M. Hıtler 939 k'll I 'Lt' tıııeLtedit dır. (Dt11.'flmt salıifı 1 tt(tuıt ı tlı) 
T • • 1 .. 23 ,,_ .... (D fC ı er ırı ıva e ııı. • ============='===--tlfl'Mle.,,e mın unue an· ı ~==-==:...:================== 21s ı de lRKihere ve FranHya lıai- - N f . ~- weM• "" __ ,._, ___ ,_,._, ______ , 

ıaben ço11 mühim bir nutuk irac1 ı B ı 1 g a r ı ı ı r 
el mi, ti. Alman Devlet R isinin 1 j Vı t 
o ~utkundaki tek!in~ asab~ı edil- Nazırının beyanatı ~ Q 
""' bulunsaydı, ihtımal ~· h•'!'• i 
ıimdiki gibi, biitün milletlerm s ov y et ı er 1 
harat n mevcudiyetlerini tehdit • 
eden müthİf bır ifet halini alma· J_ l 
m" oturdu. Bulgaristan tari"i e 

M. Hitler iaini ancak bitft-dik· ) 
ten aonra •Ö~. söylemek usulünü, b o gv az ara 
oDclan aonraki bütün h-..lerde 
tatbik eyledi. Bu defa da Alma• ı· D m e k 
ordulanna Rw budutlanm ıeç· ı 
mek emrini vermekle beraber e • 1 d 
uzun bir beyanname n.ed~k ıstıyor ar 1 
laarbe niçin giritl~ini izah erl~-
18İf, fakat ondan aonra, denn 
lair ıiikite dalmat, arada sarada 
nutuk söylemek ,öyle dunun, 
l.atti kendisinden laahaedildiii 
~ :,;i;;mez oimuttu. 

M. Hitlerin böyle dilini tut· 
...._.. mukabil fU ~ buçuk ay 
.. rflncla demokrat devlet adam
'-" "ft mamkün olttup kadar 
fazla nutuk irad ettiler. Hele 
muhterem Amerika Reisicümhu· 
ru M. Rooaevelt fırsat difürclük
çe uzan aöaler söyleyip Mihver 
devletlerini mümkün olduğu ka-

i 

aya 
-·----

Cıııyet, ıyliliı ~iriıdeı 
ka~ar vaıaı~t$1ara 
liralık yar~ııda ~ı 

haftası 

\-.._. ______ tp, ............. Pl __ _ 

t;..~ri:.~~~~~yi kendisine S U 1 a r Bir Amerikan 
Alman Devlet Reisi kendisile 

• 1 1 muharip olmadığı bir k e s ,. 1 d ,. gemisi daha ••leti. ftiai tarafmdaa 7a,..lan 
... Iİlaa tecavüzlerine tu 3,5 ay b t } d 
...... Wr defa bile mukabele a 1 r 1 1 
•?'leınemek sabrını ıösterdi. Nite- S 6 /a • • • 
irim .... defaki nutkunda da eli- • • p '. r. • a RooNHlt R····"" "'" Mİse ıeçen huliaaya nazaran -A- a.tıu Nafia Nazan V ual•• -ea ... 6oratlııii 
~- İma tarikile bile ı..ıu. .,... lairri.-fiıala iatle•i l~İll 
yoktur. Hatti M. Hi:ler bu defa Sofya, 4 (A.A.) - Bana: 6ır• •a/uıtlılctır S t • Iİ n il•• d İ il ti• 
tnsilt..ye kal'fı da tecaviizkir Nafia Nazırı Vaailev, Dobrucanın 
1air r kı.ırtuluıunu teıılt münasebetHe Za~a ,.,.,,,..,. 6ala11alm"1 

aaan kullanmıyor bilikia İn- da ıöyledıi'i bir nutukta demııtir kı: • • -
ıiltere ile doat olmak.için eltnden cBulgarlıı• ı~ln bir tek yol vardır, Terkoaun tere,.ah havuzlann- d G 
ıel• la. teri rapmlf bulundu· 0 da çoktan! eı i tuttuklan milli men dan tehre au veren ana borudıs Ankara (Ra yo az~teaı) -
S- aöylii~. faatleri yolu l ıı ı-. Heı· geçen gün,. ~u bir ıakathk olduğu için dün her Bir gazeteciler toplant~11nda be-

M. Hitler ba defald nutkunu kadderatıınızı mihver devletlennın 1 ft I k .1 . f De hal yanatta bulunan Amenk1tn Dev-
Weti lııillfma :~ · L--L~ mukad<ll'ıatın~ biraı daha fıWa bat- tar•. ~ ·~~:. eaı mb lf ır . b '.. let Rei&i Hooaevelt, Ruayada dın il-~· :penı am-gı tamınne IHlt' anan orunun u~un . . . S . 
'5itü eden oevnl aöylemif bulu- lamaktadır.• 1 'h 1 itti- kullanıl1T hale getlrilebilecl':ii u· 1 hürriyetinin iad~ ıc;ın talın nez. 
n117W. Bu, evvela Rmya harlH- Vasih•v, Bulcar atı, ·~~ .,hert~ikte ı 'd ..ı:ı kted' (D•v•m• •yf• 1, ıt;tun 4 de) 
• laer ...u.-1·· h faka sevkeden aebeplerl Uia ~ n mı ea.a me ır. • ............................ . 

•• '""" eaap ve tehmiaden 1 ı. 1 n Büyük Bntan)pa ... ---···---·--··· .. -·••••••••••••••••••••••••••••••••• f--'- b lun sonra, Bu gaı arı , . 
~ U:&amlf U maıınclan İleri nın tazyikine boyun cğrniyeceklcrinı e I ..- ' l 

....... olabilir. Oç huçuk •:JD ııöylemit, Bul~r - Sovyet müna~ebet l!lrdf ar ' 

....... Alma. Devlet Reiainin, !erinden bahııederken de, Bulgar11ta-

Pazar 5 Biriaciteşrrn ı 941 

r ' Muallim, cemigetin gÖıt! gö· 
• rimftİ,fen b•ni•idi,.. Medenigetı 
İl•rİ 1ölür•11 kohraınan odur/ 

Willi•m Bryan 

(~ 2 
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o 
D•11Jıi 
lcon•ri• 
çela• N 
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o 
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Yalag• 
Ke111al 

(Itri) gi 
elcugor 

o 

(Dede Efendi) konseri 

Hakiki bir musiki 
feti oldu • 

zıya 

Yahya Kemal de konserden sonra cc Itri » sini 
okudu ve bu da ikinci bir bedii ziyafet oldu 
Hamami ude İsmail Dede lı::iıinden farklı elduğunu ve mf'y-

Efendi merhumun altı eeerinı ıh- Y U.11 l hane muıiki11nden kur ulmalı,; Y•-
tiva eden musiki müıamereai dün KAN DEM 1 R lun~daki .h~~len~n mU\affakı e e 
Taksım Belediye gazinoııunda ve. dogru gıhıgıne ıpret ederek bıa 
rildı Kalabalık ve hakikaten J itlerde sösterdiği alakadan dol~ 
mümtaz bir davetli kütleıinin .bu. bütün. profesöı:_ler, u~atk&rlar, 'Yl Valiyi ve ~onsc~a.lu'\iarda ça. 
luııduğu bu müsamereye Valı ve Beledıye ve VJlayet erkanı, ıaze. lı{lanlıın tebrılı: etmıştır. 
Belediye Reisi Lütfi Kırl!ar, örfi te<:iler de gelmitlerdi. Büyük bir vukufla idare- edilen 
idare komutanı Genetal Artıın- Büyük bir ıabırsızlıkla beklenen ve dinleyenleri gaşyeden lı:onse 
kal, Berlin B~yük Elçimiz Hü~- bu muıiki ziyafetini Konıervatu· de Dede Efendinin Ferahfez._ 
rev Gerede, Bükret Elçırııız var müdürü Yuıuf Ziya bir hita- ı petrcvi, ferahfeza beııteaı, Yünill 
Hamdullah Suphi Tanrıöver , lıı- be ıle açm19t1r. Yueuf Ziya, hi· aemaiıi, Tahir puıelik ağır aemai 
tanhııl mebuslarından ~ener~! tabeıi~de Dede Efe~diden .. ~e ı•İ. (Zülfündedir) .. ~•İmli ağar ~k
Refet Fethi Okyar, biiyiık taır eserlerınden bahaetmıt. kluık eak tark.111 ve Gulız.ar akHk ılı:ı 
ve m~bus Yahya Kemal. hemen. Türk muajkiıinin meyhane musi- (DıLPamı Hlife :, rihoı tlı) .................................................................................. .._ .................................. .. 
~................... . 1 Hitleria aatka l 

Şuıhulü büyük 1 ngi liz /er 
bir savaş bunu bir aciz 

cereyan ediyor eseri sagıgor 
lı L 1. •ı Londra, 4 (A.A.) - Dally 

Rus arın mıı"aaı Tclegraf gaıeteai, Hftlerln nut.. 

lıiJcam 'arı -iır kunu, eninler ve itiurlarla dolu 
lj • olarak tavsif eMa baımakaluin. 

• t' ıt.-Llrflltll dı: aiyor ki: 

. -
Sovyet tebliği 

- - - .. - -- -

Harp en 
buhranlı 
safhasında 

harbin buıinlıü aafhalan haJdna. nın, Moııko•a tekliflerine mukavemet 
da Alman millet.ine artlk heeap edeblldltini .,, bundan aonra da et
v-..ek mecburiretiai w...

7
tecli- mlye muYaffak olacatını tasrih ct- iki nutuk 

Ztıgıa &fi paalf,. Nazizmin ve yaklatan fırtınayı 

Batlienni kllf1fletleri 
cenapla nuıluı6il 
taarruza geçtiler 

111ıi pbu kendi kmad-.. gören ,eflerinln hakiki mahiyet.. 
medet mnu millet1-in l>u ı..- Berlin. 4 (A.A.) - Alman ordu. Jeri anlaşılmıya baılıyor. llo.koYa, 4 (.A.A.) - 8o'l)'et .... 

a.: .. -ı .... ı mit "' demiıtir ki: 
•• ~IJOI'. cSoyYet Ruııya • Bulgariıtan yolu 
• Saniyea, M. Hitlerin •erdiii ile Boğat:lara uıa,mak istiyordu. 
lNlaa!tan, kendisinin R97a har- Moııkova hukumetinln, Sofya hükü
l»İ•i simdiden kati surette kaza- metine, 1940 tkinciteırininde tevdi 
•hnlf addettiii minu& da tık· ettiği notanın hedefi bu idi.> 
..Utadll'. Şu halele ba natlra da, Bulpristan .. Yunan çeteleri 

lua-- 1: eld _ _.i1m. b" Sof ya, -4 ( A .A.) - Ofi: 
eV"Ye • .,... llıınr; e euı it fit 28 evlül receııi Trakyada, Dıl'ama 
..ı-c1 .. IODl'a irad eclilmit na• ; d• silihlı Yunan -.ruplarile 
--..!il hakn.k ıi 11ı:11-.1• çevresın .. , .. 
.-noe • '' 1111u • munta:um Bu'gar kuvvetleı1 araııın-

Filhakilra Alman Devlet Reisi, da yapılan kanlı çaıpışmnları izah 
A.ıupaya hitaben Rm teblileıini 

1 

eden bir tPhlığ neşı·edilınlştir. 
luıti surette ortadan kalclıracajı Bu tebliğe göre, Yunan toprakla. 
Yuıclinde bulunuror. M. Hitler rından gelerek Bulgal' Trakyasına 
laemea d • bafaracağından hicret etmit olan Yunanlılar, tüfek 

• auna . .. 1 d'-· • ve mıtralyozleıle ııilihlı olaıak bir 
em• olduiu ,eylerı '?Y e ııp cı· çok yerlel'de binaları ele geçirdıye 1 
hetle bu defaki tem nalının da teşebbiis etmişlerdir. 
keneli kanaati mahsulü oldujunu CD•v•mı •)'f• 3. autu" 1 ••l j 
kabul etmek lizan ıelir. 1 

Eaasen, dün7anın içinde bu
lunduğu mahuf buhranın muh 
temel ilubett.i haldımda INr fi· 
kir edinmek içia Itt. Hitlerin ara 
sıra aöylediti nutukları rehber 
ittihaz etmekten b .. ka çare rok
hw. Çünkü bu harp onun teteb-
llliiai ile bafladı, iki senedir cere
... eden badiaelerin hepsinde de 
.._yak olan rine M. Hitlerdir, 
llMllaaaun olan de-yletlerin yaptık. 
lan iae Abnan Dnlet Reisi yeni 
IMr ite lirittict• eoma o ite kar
ii k-.di tırau .e kanaatleri bili· 

T ASVlRt EFKAR 
(DtH-mı llOltıtf• 1, ftıt"" l dt) 

Geçen tiyatro mevsiminde kıymetli 
tenkitlerini okuduğunuz güzide nr . 
k daşımtz Celaleddin EZl~F. bu 1evainı de Şehir Tiynt1·0 u temeli
m leri hakkındaki düşünrclcrinl 

cazetemize yazacnkt ıı·. 

Celiletltlin Ezine'nin 

HAMLET 
Haklundakl yazısını 
buıan ikinci ••hilede 

bulacakaınız 

H tnfJUN aatlna, Wr eor
sur• cevap sibi, cı.... 

c:lüll'in nutkuna takip etti. 
Churcbill'in nutku teclaffii, 

Mitlerin nutku taamni. 
Cburcbill, 1..Piz ordusunu. 

Avrupa lntuına çlkacak bir 
kudrette olmaclıjuu aörliiyor; 
H:tler, Alman ıilüalannın ye• 
nemiyece;i bir ordu olmadaiı-
nı. 

CburchıJJ lnıiliz parlamento
suna istikbalin .,_rlak vey• ko· 
lay olacaima dair hiçbir temi· 
aat veremİyecei'ini söylüyor; 
Hitler, Alman zaferinden emin 
olduiunu. 

Churcbill, Rusr•Y• yardı· 
mm zor olclupnu, tnciliz mil· 
letinin yeni fedakarlıklar.- kat· 
lanma11 ve Amerikan fabrika· 
lannın tadilata uğramuı linım 
seldiiini söylüyor; Hitler, hü· 
tün Avrupa fabrikalarınm, 
Mihverin zaferi için çalıthi1m. 

Churchill, Sovyetler Birliği
nin -lnciltere ıibi 1. yarduna 
muhtaç oldutunda kimsenin 
tereddüt etmediiini söylüyor; 
Hitler adeta methur «ümidin 
kesen, zaferden, sayriden im
d;..t lazımsa,. mısraını tekrarlar 

iti k........tınL lan Baıkumandanlı(ının t.bliil: Alman milletinin hoınutauzhı. yansı tebUi'i : 
ıki nutvk yanrana ıetiline, 1 Doğuda ıüınulü muazzam blr aa. tunu teskin etmek n mllletln bu Bütün gün, cepbe boyunca aa'i:. 
• la delilef ltak •at ceıeyaıı etmektedır. hotnutauzlutuna karoı harekete rebeler devam etmiıtir. Şılllal R• 

mana nnm 
1 ımm· \ ;Alman tayyaıc teıekkulleri Kara. seçmek içi• ppılan nevmidane filosu bir Alman denizaltı seıaial ..._ 

dan, Alman ~~et Reisinin denizde 20 bin tonluk bır asker nak. 1 (Deva1111 •1f• 1, ııttun ı ti•) l brwuıt:ır. TttrinienıUn birinci 
lnıilis Bafvekilmı k*'fllma li71 cemiıinl batırmıılardır. -------,,_..----~ tDıOOMtt .a1ıf/• ı, rihnt 4 d•) 
alarak, ona teker tek• c:eyap Almaa W.71arılırl M0tko.,. •• 
Yermek iatediii zanna peyda Leninıırad askeri tesisatını muvaf
oluyor. Böyle olrnu. bile Iakıyetle bombalaıaıılardır. Büyük 
Ch hill'in bir miic:lafu Hit- yangınlar göriılnıilıtür. 
~c . ...,,. nutlr ~- Alman deniz birlikleri Fin harp 

lenn bD' _t _ _._ u gemlll'rlle i1liirl1ii yaparak Flnlan-
ti meyd- dıya körfezinde Soryet mayin tarla. 

lki nutuk hadiaelerin tifahl larını taramışlardır. 
l»irer tercümeeidir: Alman u- Mukabil lııic:uml. 
keri mekanizması taarruz in- Berlin, 4 (A.A.) - Rus cephesinin 
..:ıiz ve Rva aıkeri mekanizma· cenup bölgesinde Bolş~kler tankla. 
... "d f balind 1 T rın yıırdımıle mukabıl hücumlarda 
•• da mu • aa • e. ~ıı !z bulunmıva te•ebbüs etmıılcrdir. 80-
donanmasuun bıle taarruza bw tiln bu Letebbüııler akim kalrnıe •• 
hareketi ıöriilmİİ)'or ve lnsilia düım&n blr çok tank kaybetmlftir. 
ordusu bürük bir kara laarbi Cephenin ıimal bölceııınde So'l)'et 
,..,mıror. 

Şüphe.is yann bu ltörle Ol. 
calrdeiil H arhk -lngiltere ,,e 
dostlan heaabma- bunun böyle 
olmamuı liaım; artlk İnsilte
renia dCNtlan bu yarını dört 
ıözle bekliyorlar ve onun, biç 
de;ibe havada olduiv kadar 
denizde •e karada da tetebbü· 
•Ü ele ıeçinneaini istiyorlar. 

lnsiltere buaa lllMWaffak ola· 
cak m17 NaMI n • uman 7 
Bu sorplann cnalM falcddı. 
br. 

tank teşkilleri Alman piyade mev
zılertne hücum etmiılene de, Alman 
piyadesi büt11n bllcumları püakurt. 
ınüe ve düımannı 13 tankını tahrip 
tnnttir. 

Hua hartM 
Beı lln. 4 ( A.A.) - Savyetler dün 

85 tayyare kaybetmiılerdir. Hu tay
varelerden -41 i Alnıaa a•cılan, 8 t 
• lı> tu~ \'a l'e df'fi topçuanuı tarafın .. 
dan duttlriUmtlıtilr. 31 dlıman ta7. 
\&tl'lll yrrde t.a hrip edilmııtir. 

Şimalde 
Stokholm 4 (A.A.) - Al

manlar dün LeninsTadın 20 kilo
( D~ .alı.ile 1, ıiUı"' J ._ ı 

( Askeri Vaziyet ) 

Alman-Rus harbi 
Yazan: General Ali hı.an SA.BIS 

•Hl OIU>V ~UllANDANURINDAN 

A iman ve Fin lutalan 28 Ey- Murmanak gam.izonu, Kandalak. 
lülde Murmanık"in cenu- fa ve Arkanıelık va11taıile Sov• 

bunda ve Beyaz denizın kena- y t R d'W k c usyanın ıger 13ımlarile ve 
rındaki Kandalak .... yı zapteltiler ·, k l 1 

r- mer ez e muvasa aıını temin edi-
bu ıuretle Murmanık bölgesi tek- d ş· d Yor u. ım i artık bu imkin• 
mil Rusya ile irtibatını kaybede_ lar kalmamışbr. 
rek tecrid olundu. 

Diier taraftan Fin orcluıunua 
Almanlar timdi Murmr.nkı mühim kuvvetlerle Ladoııa ve 

tehrıne kartı taarruzlarını şiddet- Onega 1ıölleri araaından Svir 
lendhdiler. Murmanık df" nir- nehrine doiru Y•PllUf oldukları 
yolu birçok defalar hava taarruz- taarruzlarla Ve Onega solu kena. 
lanna uğyıyarak 11k ıılıc tahrip o- nndaki Petrozavodık tchrinin 
lunuyordu: fakat iyi kötü bir Jt- aaptın~an aonra l...eningraddan 
leme1i de vardı. Bundan batka j (DıvcıM n.lı.ıfe ı, ır11t11 ı de:) 
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f~~l l lsıanbulun 1 iW~1k.P'I~Z.0ifNDA :• 

Kurtuluş Danimarka prensi HAMLET 
SİYASİ \JAZİYET 

Afgaaidaa 
Gazetelerin Sek&apeli -Det1ler maçı -

Nere d e o günler ... - Talc•im 
gazino&anda Dedee/endi 

Dev ter maçw I dtı 'hem boyanın ne a.vıııtar kapattı. 
Alman • Rwı harbini Oir ı.ot1a ııın. ,Oruyor. Aman! Wıa 9ISlll p.. 

ı~ na ~ıet.enler var4b; sete Mkaapellnl b1bet.1Detıan 1 Erba~ı 
ar mit dı;ı.orlardı k, ıkl ı.a- btlır kı onun )'ert.ı .hicblr .., tuta-
n b rı ot k n n J.uv. ma&.> 

Bayramı 
Yarın ıehrimizde 
büyük merasimle 

kutlanacak 

BEDi 
Guet.iere Wle 6 Birinci tetria l.tanbulun Kuı. 

Server ppkın erkek s6. tulut bayramıdır. Bu mutlu gün 
aile bakan bu eh Jana fehrimizde büyük törenle 

recek. Sanıyt!ler, _ ___ ____ ..., ____ _ yana• brpauı kutlanacakbr. Hazırlanan prog. 

kalar, ıuı.ıler, cun.er. hdtalar 1 ela, bbde baJul>datua sanneUJti rama ıöre pdüz ve ıece ıeaml 
Boıı umanlara bd r ıkı bok.-1 aebapelt•tuwn boflaamak aı atan •• huuai bütün binalar bayrak 

de dımdJk, ayakta duruvordu. --L ' • 
' Alınan _ Jlııa bar. - mı llzım eldi11nJ ,..ırdfk. Pu. Ye elektriklerle. donanacakbr. 

bı bir boka ma(ına la kırıtıp cıJ )'apmamıt olm k ifjn Meruime Aat 1 O da Sultan
benser mi, beoaensez bu bahal kapatnıa;va terdb edıyoru. abmet meydanından atılacak 21 
mU Nerede o gUnler pare topla batlanacak, geçit res-

Beaaemeldne IMn. .. , mine .,tirak edecek kıtalarla 
z ama, d6v8fenler cTen:ilme b wı olmaa> INtf] kla bir muhtelif tetekküller Ye mektep. 
SchmeJıng ve Joe mable :vazmııtım. Okuyucularım ler Sultanahmet meydanından 
IAaia cıı.t ild ...... f al6ka ve iltifat ,16sterdller. Bu d k L - T k ...... 

1 
.ı.a.11 i"'' ..,_..,,_, k tramvay ca desini ta ıucn a si-

- -aut ıw _...U&I" anın ftaretlerı ara ında cB r 
Bele kalardan blri. kat maalı cüz b 1 mek up da- me çıkacaklardır. 

bq.t .lloskova, pvdeal ele bltlln a vard1. Onun da, cıdcb7etl u af • T k ım meydananda bando ta-
aıı n al ela bin lı.adard r ti e mia olml)'aıı ııon parcumı bu.. rafından İstiklal mar~ı çalınacak 

:o.lertn ha1a nı em1f olanlar a~a alıroruaa: ve bu esnada meydandaki direğe 
rler ld •lar .umanı hlsımlrtu cAhl Ne olurdu, bayrak çekilecektir. Müteakiben 

lama~ :.,~~:. "!:ı~ k Atatürkiln hey Cümhuriyet abidesine ~elenkler 
W Mikada ~mla su bil l - kaba aaba da konacak ve Şehir Meclisi a.ıaam-
UftMa lcftler. Tabii lç k 1 da oJu - bir Tfirk MY- dan bir zatla gençtik naıuana vük. 

a ...._ 11...ıl brıı bir bardtıjln =n:1 
• ~I~ 1c Mıl.. eek tahıil talebesinden bir İenc; 

ıMrt:tıe 1c1 aJktanllda •• P ura. proJeaanl .çarp k nın nutuk aöyliycekelerdir. Nutuk-
l'etml llledtlıılrlfl; fakat A&maa pak ta olu. ıi~ lardan sonra Taksimde «eçit Tea. 
4eYbda U.. Jcaaa • lciP te laara. Tiirk mimarı; Tilık mi Japdacaktır. 
ndal ~ irin btltOn medeni kanununa Ojleden sonra saat 16 da Be· 
DaiJefa' mrtai micleaJae sicfirmeaı mit olu tlınmdır; :rahat da llwı 4"inln Ebe • ti - bir Tlrk hukukçusu lediye ve Parti reialerile Belediye 

aJd Alman nebr ni ıcmeai iup 1apu1dı ... • azasından mürekkep bir heyet la. 
-eder. Bu da bir da1ukahlı fı, detfl- Elbettıl, o •111a11 111DH t!M!rlerlmlz tanlMıl komutanını ziyaret ederek 
d r. bıra:a: kuıurlu olsa bile mJIJi hedef. halkın orduya tükranını arzede-

Bu devlerden birinin yumruf;mıu lerimlae lııatlılığımız kuııar•u:a: ohu- cektiT. 
s kıp kcıılııruı .kaW&rrna&1 içJa bıA. •- ... Gece Tak- meydanında Şe-
san )ıaftalaT', Mtti a)'lar seç-ı T k8I hir banc:Jo.. tuafındaıa ınilli par-
prt olduğunu göıdıik; fakat bir ke- • m ıazlnosund• çalar çalmacak. aaat 20,30 da 
re pmnak laan~a kalkıp ta~ Dede Elaadl Vali OTcfu fHefine Beıecliye ga
apfı Jnerse, o zam n, daılıeyi yı.ı:en 
aratın bir d• kalkmamak uzere D ün Taksim cazinoaaııda Jla. :zina.'* :zjyafet verecek, S.,.
ıkahlıMt tıehllbıli M vardır. mand ude laatall Dedella tam bii&in Halkevleriııde de ff· 
.. d maçııu11 neUeftW Wr eaeıleri çalıadı. Cumartıetıiler • pdacak toplanblarla kutlanaeak-

k Matte almak mllmküa ohaadatı JIMWUI günlerim elduju 1'1n gidi. 111'. 
" •1'arca ~klemek lbtmge1at, medlm, dostlardan ogrendim ki, te. ========-=====
ha da kimbilır ne kadar beldene. ııebbilıı kadar tatbıkı da ıaüemmel AclJIJedeı 
t r. Sabır zlıkla ti çırpmanm ve olmuı. Konseria baıka bir pıee tek- e• ka 7 

ak vurmanın biç fa, ... yoktur; ftrını Utmenniclen ıı.,u sozlaı ycık. ır til ay hapise 
ku bu bob maçının ringi bızlm t11r. bk "' Jd 
n z Tıvatro. ırnn uhM ı bd81' Yalnız. cTakııt..a ma UJD 0 U 
1 du ı n n altıda blrı k r!:ııdır: gazıno unda Dede 

K vamet koparılsa kim e duynı zl Efendi> tuadt :lftH-

8 azelelerfn Sekeapell na biraz hayret, bir 
ha:ıll de Defe vaı i. 
yor. Nluyet, L6tfl 
Kııdarımızın hımme 
tile Dede Eferıdıyj 
da urıl tlirdlk ha? •• 
Acaba üstadın Tahir 
Bı1 elilı atır ve lııtlf semai i caz

,_ b nılla mı çalındı! C llzar aksak ve 
ap 

oynal lclitekceleri eahnırken, "'çları 
p n nanth ve aj}artıman pabucJu 
bal ıılar dan mı etttler? 

Her ne hal i e, D de Efendinin 
T k im .ıı-nz no llllJl gelme j bile Va. 
t mlzın bu:ı ük muvaffakıyetlerinden 

b rıdlr. Me hum ag ol A)dı, konser 
bltınce, kocaman külahlle, Doktor 
Lu 1 Kırdaı ın kula1rına e,iılir: 

Haırl'l! A ıl killlhı Hn bau 
~iydırdın ! derdi. 

SERVER BEDi 

Gk-=e=r=i=V=a=z~i_g_e_ı_J 

Alı an -Rus harbi 
Şimalde Murmansk'ın Rusya ile irtibati 
kuildi. Arkanzelsk yolu da tehlikeye girdı 

Yazan : General Ali Ihsan SAbl• 
6Slll O•DU IIUJIAND~LA~INDAN 

(1 iaei •kif«Wıa UHtlt) 
Munnanak'a aiden ..demiTyolu ar-
ak Sovyetler ıçın istifade edıl

mez bar hale geimııtti. Finler bu 
iki ıol ara ındakı taarruzi hare
k~leri netteeainde dokuz Rus 
f1Ykaaan1 imha etmişleTdır. Sov· 
y ferin bu tarafa S.baryadan ge
tirdılderi takviye kuvvetleri va 
zl)'eta duzeltmiye kafJ gelmem~ 
tar 

M•rmanak ın tecrid ed lmeıi. 

düf(lnülen fayda da Kandalaıka. 
nın Almanlar ve Finler tarafın
dan zaptıle kaybolmuştur: çunkü 
şamali Norveçten kutba dojru 
çok uzakta bulunan ve timdi kar. 
la örtülia olan bu adalann Mur· 
mantık yof•nu emnıye•te l,ulun. 
durmak ve buraya doğru gelen 
lnpaz Ye Amerikan cemiterini 
muhafaza edecek olan lngili:z 
harp gemileriae l:»ir kömür üaaü 
olmak üzue iflaJ ~ afiklr
dtr. 

Finler L.doea sölünde de 
ehemmiyetli muvaffakiyetler el. 
de etmışler Ye bu pide l.eaü:z 
Sovyet kıtalarının ellerinde bulu
nan baza ad.lan :zaptedereJı: gÖ· 
lün tekmil eethını temi:zlemişler
dar Şimdi bu gölden istifade 
t"derek Svir nehri gerisjndeki son 
Boltevık mukavemetini karmak. 
bir yandan Valdai tepelerindf'ki 
~t me•zılerinin aai yanına 
teair yapmak. diier taraftan Vo
logcla istikametinde ilerliyerek 
Arkanselalc ile Moalcova arasın
daki demiryolu irtihatma kesmek 
de mumkundur. 

Sovyet1ere yardım meaeJeajnde 
de yenı zorluklar ihdas etmiştir. 
Bu lnnaa. ılık au cereyaru uze
rmde bulunduiunclan kıtın dahi 
donmuyordu. Bundan sonra A· 
me ka ve lng•ltereden şimali 
Atlaatik yol.ile aelecck yardam 
gemilerı Arkaııaelak l~nııua ~İt
miye mecburdurlar. Halbukı bu 
1 mlln yd:ında buz tu acaktar. 
Kandalakşanın zaptile M•Jrmanak 
yolunun kati olarak kesilmesin
den baıka timdılik itliyen Ar
kangela1c yolu da tehlikeye 1ıir
rniftir. Çunkü Almanlar ve Fin. 
ler Kandalakşada tesıa ve tanz.ım 
edecekleri hava ve denızaln Ua
lerine dayanarak Arkangelık' e 
yaklllfll-=-k eemilere kolaylıkla Bu suretle, Leningraclın ıuku-
taarruz ...... ljn. tundan sonraki ankulcen vazi. 

Geçenle $mal Buz deni- yetini hazarlamıya 'Ye Moakova 
Uııdeki Spitl~rg adalarının in- civaj"'claki Sovyet ordulannan 
_.ıwer aa igalile ai flrDa den •e cenuptan ukaamı 

,......tr, te,.bbtielerine bqlanmıt 

Geç• •ene Arapcamiinde bir fı -
nada ~lflrbıı, bir gece kendııine 
zoıla tecavuz eden pişirJci Ahınedi 
oldilreµ 15 ya9uıda S dı.ıllah aciııı
dald btl.110 uullakemetı dün BMncı 
Agırceza malıkenıeai tarafından bı
udlnuıtıı. 
Mabkeıne. 8edullalwı aaçuou kati 

lc~.sdına makrun olmıyan ceıhten m!J 
&e•ıellıt ölüm ıeldhade kabul etmlf ve 

dd<'tlJ tahı'lk ile yaşının kilçilkll
ıınü g-ozonüne alarak kcndj ıni 7 

a:r müddetle hapse mablı:um l'tml.ıj-
dr. 
+ BONO SitHTEKARl.101 QA-

1 ASI BiTTI, .'WÇLl LAR MAH. 
Kl il OLDULAR - Bır müddl't e,,. 
·el, İ:a:mlrde ölen Himnıet adında bı. 
rısınin oelu Arife mır.as buaktrgı 
üç adet gayriınubadll bonosunu• 
muhteviyatını Ö&"reneı ek bunların 
ahtelerlni tanziın etmek suı etlle 

bonoların bedelt o1an 31•8 lira !8 
kunııo tahıil edip ı>a1lapn Terlık, 
Ethem ve Mehmet Ue arkadqlan 
Cavit, Oanıan, Nuri, Rlsnü, Cenı&J 
ve Mustafanın İkinci Ajırcezad&kı 
muhakemeleri hitırilmiı, dün sabah 
ta ~ ........ bıv ..... 
ohı11 aıuttur. 

Karara ........ t -· 1 ar. 
lö gön, Mehmet ile Ethem de ikloer 
sene müddetle atır U,.1e ..Ulul• 
etlll111 .. lerdlr. Dığır 111atıum1anw .. 
çu gorulınl'tntş, haklaı ında bvaeı 
kaı an vnlhn"ür. * }Ş IS'l'ERKllN PARA ÇAL . 
M/Ş - Oıunan adında bırisı. ı;eçen
lerde Raaklydeki ••tamba fabrlbsı 
nıtldDrü !upbı ile lcendıainl ııe al. 
ı ıası içın got"ifiirkıtn, nıud!ir tele • 
fonlA Jwnu11nak üzere ıeerıkı oda a 
l('ltınıt, Otuua ltulldan iatifade Ue 
masanın üzerindeki 200 !ıraya çalıp 
kaçmı~tıı. 

Bu para 1Je kendıslne elbıseler 
alan, atrabalanna bedıyeler .dağıtan 
Osman, evvPlkı gece B yoğlunda bol 
para sarfe<lerken yakalanmıı, dlill 
de Adllye;ve sevkolunaı ak soreuaunu 
rnuteak p tevklt olunmuştur. 

..&. Mt Hrt!KIR KÖMÜRCÜ -
Tophanede Tulumba sokağında, 3 
numarada k!lmtırcUllik yapan Ah • 
met, faz1a fıyatla k5mllr satmıo, 
cua mümeehnt baflnde yakalanarak" 
A 1~ lklnr.I Ceza mahkemesince 
tevk·f olunvıuştur. * BiR f<IZ ZERIRLENlı:RP:K 
ÖLDiJ - Beyotlunda, Me rutlyet 
caddeetnde, Santral aputımanında 
oturan Ali adında birisinin kızı IS 
yaŞtnda Metihat, dDn k nln yerine 
&ehirlt biı· komprime Jçmiı, uncıla. 
naı ak kaldtnldtft Be,otfu hastane. 
aınde 6lnaftotnT'. 

\'akaya m6ddelumumtllk el koy • 
ınuı, ıren~ kızın cesedini muayene 
t<J.n Adltye doktoru Hıkmet TDmer, 
morga 1taldırılmaaına ltızum g!lrnıDı 
tilr. İl&e ta tahlıltıan~e eönc!erflmlı 
tir. 

su 
olur. Fialerin bu tazyıklerinden 
Sovyet R ueya71 kurtarmak için 
lnsiltere ve Amerikanın Finlan
diya nezdinde.ki aiyaai ve hususi 
tefebbüılerinden bir fayda iltih
sali mümkün olmacLjı kanaatin
deyiz. Çünkü ,aeçen Mne hayti 
kanla yaralar aJmlf olan Finlln
dip~ı .. rk hududunu senit
letmek al'ZUMlftdan vazıeçirmek 
hayli hafif bir ihtimaldir. 

BMI Otııdlt ·~ ....,. o...... 

~-"· 

D animarka Prensi Hamh:t, Sha. 
~·"'ww;...-. ......... 

ı ı araauula, trajik lpklıafınw Ü(ıin. 
eli devresinin mahsulü olsa bile ilk 
yaz.ıhı felcli 1598 de oldı.ıiuaa Fre 

•• llarp 
l zrtwa.a.., • ..v..•11-

· - · 5 eti m•&' .W ._ 
fa Jair '11·Y.irte • ' erk ba karaktermın nıudafii bır kahraman ' meden katledilmlfti. 81T tlit 9871'8- m hlnlimı , \ & I 1 • A' 

•nıiı ..... Be7f'tlft17ft. H~e tnımu dilemerılti. Al•-
katıl Claudiuıı;'un ve mAnası:ı namu. Sırası gelını.tken tekrar edi1orum: larla iki mütteflE devletçe ......,. 
sun muhasibi I.aertıes'in karşı~mda huclaınabıt yetışmie lstıdıatlar devri telikki ol- diler kim-lerin 
bize c~eni bir zaman> ın ~t .. arı r;ıtd ço1'tall Rmlotlr. L1Jıe ve ko....-va. ~ ...._l.mi talep etmİfler• 

- )'tae ı.tylk treeedta ,..-ı. 
sinin baıılangıcı Ye en mil
himmidlr. Hamlet 'llzerine 
~119 kadar 7uıla111 

1
-- tuar meZ111111, yani oynadılı er.... Bu talep ekserisi Afa an hü-

C elil ed dtn EZ NE ·~ ............. .-. u • ..... •· 1nını1an m1es-
ıç dunyayı kavrıyacak d~ aese1erde ve fabrik ........ p l ... n 

olan Mr ~ tahlil ve tetkik blb. 
llografyaları bize bu piyesın hl
IA cbüyük traccdla> örAJeği ola
rak PflMititna delildir. Sbakespeare 
filolog ve estetleri Hanalet'i ayn ay. 
rı ade elerden gordüler. Bu visi blb
llcısrefya'ıııa içinde Hamlet pıfkol~ 
cıasının tam biı· mutabakattnl ara
mak abe tiı·. <O Nitekim; Jlamlet 
gibi aynı dante k çerçev de ebjektıf 
dehlyı ve o clehinın ha•a!!ını <yara
tan Goethe'nin .Fııust'u vtı Bycon'un 
l'ılanfredl mihıeklritlf'rln başka başka 
goruşlerine yol açm11ur. Yin Fnu 
ve Manfr d'de o\dutu glbl Hamlet. 
Le de cbıiyfik fıkır ve f•kıın etıaf n
daki alem> bir efsaneye baglıdıı. 
Danimarkalı mQveJrıb Saks • Gıea
nınıaticuı, on ikinci aaıı· ortalal'ında 
bize kardel katili bir anıca ve intı
kam hırsile çııınnan bir yeğenin hl 
üyealnJ anlatıyor. Ondan sonra ~o. 
rap aökuiü 1rıbı birtok Hıtmlet ef a. 
nelerine rastlıyorua. (Hist.oira ua
glque!; 156•) Belleforest'ln ve Tho. 
ma Kyd' n Ok Han1let faciasında 
oldnğu gtbt. Binat !hakeı;pM\ı~'ın 
yaşadı ı tratiçe Elizabeth devrinde, 
11576 da kocası Leicester'i katleden 
Lat'ly Letttee Eıısex •e kraliçe Mnr'e 
Stnart hldlsetertnden Hamlet 1nuel. 
lttıntn mnlhem oldutunu idili~ eden 
Jıtr de var. Herhalde bazı mDnekk t
lerin ı·omantilt ~nya göı·üşünU• ör
neği diye andıkları Hamlet; efsane. 
J&hut hakiki hayat h!dMelttine bak. 
b o] un, cdış tefeı.lh teldi ....,_ 
feri en romantik taru ...tırsm; biz. 
ee en rrel jç dünya ını ı.a, \'.. A11eak 
flsm1et'i ft ~ dii9t' ... ..tan 
hakikat dittıy .. nıds Ye ..el IN!Cİye~ • 
rlle anlıyabild tim.Is u.muı kabrama 
aının ve atra6ndaldler'n hakıki ma-
9aıımı da -... eiairh. 

Ha Mlet'l )191 na, mi ll>et ~ı r fi1tft' 
aaıı1an-., IQllN m6cerret bir c!avn. 
nın kı..._ ... lın-nlan: ~rük bir 
remlyete yml ahllkın ntzamını aşı. 
lamak lııü~ Wr iahraman olaTak 
t.a~avvur ar.ek dırtzu ohnaz. Şilphtp 
aız ki Hıımlet ır(izf! n ve ivinlıı ıv•m
bolüdür. Hatti o trtlı.cl ve iyi, uj!ru
na kati ~- ilcMor ~nin ve 
vicdanın eelrldir. Ona kuvveti ve zıı. 
f11e in anlık haıle~rini lı nli'•'ndr 
tl:ıolıvan Ye ıkına W ~holfln delıi 
• dıı da d yebillm B haffl9 0ç MI 
pl'l't!e11fn ıfördencü salın ndt! ann 
ı le mOkalemeleriacı. hıMctJci 1ıtUnhk 

(1 J K. Fuclter; Htımld (l i) .n. 
F'ııntH : VıınM"IUft editıo11 ~ 
ıu d Pltiı.delplaic (1871) H. fım:k: 
Tlte Matı of Gniıu. Sdtielc EıtUle. 
Jı11 g deı Hamlet H. Robtrtemı · The 
Problem of Han let (191!1) G ıllan z. 
The •oıırces of Ha 1 t Goethe; 
Kıııılt od Alt.rt.ıt• (ti 7 ) , 

ıccede bilgili -.ıat~i.r ya. A lmanla rla Afpnist- iltica 
iyınin q paelia tekemmillln9 mlj. oe-edea. Hamlet ayanllda pt,...teri eta.Jn fltliliz w R• memur
delıyea b1r nCYI peypmaerdir • .Muti .ı.mllk Miıınemize vazet.acımeli7ız. .._ t E • -ta.ar 
bir evllt alaaktan batb <Wirai ol. Dekor pzeWt. Yalrua c1ııaraleb 1 1 • 
mıyan Ophclia'nın yanında H:ımlet, konuştuğu zaman ihtiyar Resi tüyle. Çünkü Af•aniatanan bütün hu-
olgun taha euı'Üll renksız genç kız ri•ızı Grpertece~ıne, bıllüri ve dine dvtlan lngili:ı ve Ruı memleket· 
güzellığlne kar§ı duyulan mazı ur bir bir delıkanlı ad:ı ı içimize inşirah 
istihfaf ve betki evet be(k d bıraz ve feıalllık 11wwlu. ReJısor cbayaletb 1eri veyahut ........ ..,. 
n kın °ahne~ı . Çunkii lahi Ham- •alın ·~e çıkarın 4ı Bcı me ele hak- altında bulunan ilılml•le '9YrİI• 
ll't garıp oldugu k.~dnı, aşık llomlet kında goı utleı muhtelıft r. En mu. mittir. 
de g ıı·ıptir. Heı fevkala~ insan -gı~ k m ne1 Hamlet sahne vıızılaı ından 
onun da hı !erinde yekne ak temer •. sanıl • m Ze sner, Reinhardt, Glı- inı..:la bakla we Fii.Unli lngi
wfl aramatUai ınız. Han t'in fn. naier -.e Lupe.Poe, .ııeJıneye çıkarıı. liz dütmanı mülteciler vardı. 
sııtı olarak 1nk ~rı hayal! ve fıkır !ardı. Shakespeare'ln metninde d S..larm ....... Kudıia biiyik 
olarak ıfl 11 vine iMan ve fıkıln dıayaleh sahneye çıkar. IBırlncl .Müftibii Emin EUaü.yni t.ulunw
fılle. plebe.ılı n deri ge(lyoı. Onun perde, döıdundi tablo) . Fakat son or Af anİltanc:laki mülteeil• 
l arakt ı nde mevcut bütDn kahı . ııeyahatlm l'"nasında Relnbardt'ın ~ ._!.1 komıt memleketleır--
m nlık ı omlarını ıııkAı edem H& H llıw'da açtı ı T '\latro mektt>bi- :ıı;ır-e , u 
Fakat bu gıbl yaraclıJıcılal' i teı ha n zı:;aıet cdeıkeu, u ad ahne va. elen seleniera". 8-ılana ...., 
J:a1ın sembolrlnde, ister hayatın ha ı ıle bu me le~i knnuşmUi tık. O da •nda ..ki Hayfa ltülcüm41an •e 
~ıkat nde olııun itaima şuurıı:uı. ııırlı "On tem ıll rinde chıı~ a1etb sahne < Yomllt Türkmenleri .reisi C-.)'41 
~e biz en U7.ak b ı ilemded rlf'ı. On- 1:ıl:aıınadığını f!oylem61e berab r, H .. ile elıki ..._.a Emiri .,.
ların psikoloj k tahhlkırini yapmalı benim metne udakııt fikrimi tasvıp clw. 
ıtuç lttır. Sent in küJlurıde tf'barüı etmieti. 
edeıler. Çunku t Umulun ha retını ll mlet'ın dllımize teıcümealne il - Y"me Hindistanm fimalİ s..W 
çeken, fakat t kamu!P. u a mıya 1 r; ı tc burası ı~ler acı ıdır. Ede. eyatetinde birçok se-'er ftlÜelı. 
aclamlardıl' VP dıihı Hamlet. ıııuııte. b yatı ( edlde devı ınden kalma, :fa- delede bahrnan lpi falriri ele Af
k m Rami t, kahı aman Hıını arul kat Jo~debı)atı C didenin hiç o'mnz- ganis1ana iltica etm~. fntrikere 
zamıınıla iıade 17.. zayıf .,e çürtilc hı . a. kuvvetlı .osmanlıcasmdan da 1n-

1
ite Rusya A•rnan1ardaa lt-.lca 

~ıı•~n ful n~ namu 'mÜnt haber bir dılle kaı~1a tık. Yer ~eı k _ __.elıetferd 'ltiea 
Hanaletttr. Onan .cbt•eti blle fok terkibi izalilerie keuHyen bu tirit.. om~ ~ en 1 

.

yapmacık, fakat biraz da hakıkattir. ~e'\'e z&manıw, aıu.harrıre Baödc den 11~•1 f8h191an. dil ta~ et· 

Eııa,.!'n norma1 bir lnııan ol!!avtlı, 
'btıyOk fitti ıtllı<tinemez. dınıınılk lıılı
ı<'kete geçemezdi. Han.._., aAia emel 
leı·I, fakat t-vvur, fl"r, ftıl ..,. 
hartlret eyarsmıih yi.lzün4ea tabia
t• WUlA cerniyetı ı im edPefflnc, (1 

eem!yettn atına du,en bir katııaman 
lalı Wearawıtr. 

İf!tafth\j Şehi Twatı-..ıııda Hana
hıt'J ten!ltl MCft uw-*k, butün blı 
yııkarıda saydıgım Hamlet seciye -
ıuni h'~ ıı.ıılıımıınıış olacak ki, bizde 
yaşı1an, ı t Mr t.ip yerıM ııh •e 
.. h eden roıuntik bir fada aktôrii. 
nfi canlaııdııdı. Anlamadı ki. Ha• 
let et e ır...nlk lrı.uaın• •e fıldr 
semt.olln6n tevaztntdar. lla tevazil. 
ııü )aratam. dı llamlet'i !R'aru n nıö 
ta.ddit •hnele Gfie 'bir cok defa.. 
lat "'"'ı ettim. Fn\cat bende en canlı 
intıbaı bınık1'n yırnıi beş ene evvel 
B"rJincle ı du ıın A Mc ıfl r 1 
t 'rıin renısıli.at... MttteM büyuk 
•&hfte wiızıı fü ı~ı dt'ın yetı~tn dıtı 

1 ma nla drr "e onuıı, G zaman 
gaıetel J.d ç .lı:an br mülaluıtJnı ha. 

B r sahne sanatkiırını 

nde imtihan edın · • ,Mu 
art k a 1 

1 u t i en J lı nz 
uki birim ~hır -Ti atromur.. 

dıı Hamlet mümeufll Hna kir wı 
t vabiı. .. Ra r. fnla Yaza a
ll m. ltlabadlnı ııız dütunünüz ! Her 
halde ben ti} atı } u çuncu p ı d nın 
doı düncu tablosunda teı kettım. Çun 
kü Haalet .dalıa ~d J>ft'dere gel. 

il'.4it> Haıumefe8Gialıı rOIUl!JarıDda ınektedmer. Afwanistan ... _._ 
tll tladığunı hatırlıyol'Ulll. tinin ateni1en kİmse1eri lngiiz 99 

Pı ıuam&a eı1eı'i tatanbıd Öniver. Rua memurlan• tee1im eclp et
slt~si l~Uiı -.&ehiy&t.ı tuı.uinin ter mi_yeceii bentb mal6m deiilclir. 
ıme ettıfı ,.zıh. lapllz eclehİYatı 
ubl"<iııc tunu soylemek i ter1z. tn. Af.-niliaa diinyaam a yiis. 

g 1 zcc.>yı ~ok iyi bllebnirler; biz de ..tc ...... Nil Wuntbıiu lıir ül
bı.uuıola lft.ıllar ederi&. Fakat B.unlet e__z.. TalNi A±IM ... ....1...-...1 
terdiıt4" •deki t(ıı'tr(e ~ı ııU lae.t !il'- _.. ra ' .-.-
ne ~••el bıle zayıf ve .mecal!ıiı n ,_ Mr •ilen h111'91ceti ~ «lıçlıı• 
bıwh. Be\e d& ünhib ı.udn! ~ recek bir vaziyettedir. 
biz en kuvvetti, tok v erk k tü kç • t d ·L· A.'-·-1.~ • i 
yi :ra•J'<>,.. Anlııa İllfJ'lla Mtıi - »"an -• -ıuar•a Sl)'a• 
yRt1 -ı1ultetıı 11Mı vi""' ıııerıecHr ~kan naühec:iler meadesi zorluklar ,,. 
In ilizce cJı ~ 1, f ı ka Tuı kçe kit p. de~mJer .çıkannıttı. Bur 11-

lnrı ve aıecmulnı olmm~oı mu' na.; 1nınTıs we Rus kuvvetleri h
Tivat'l'Od • . yammtftt o!an unR kiır rafandan İfıali üzerine m esele 

dosh11r1 Necıp Fazıl, bir ualJk yıv:u. e1u iti1>ari1e sona erm~. fa\:at 
nii ellttndn • a na Mı •e· cH ı .meli • b' ' _._ • .._ 
I<'• bu ı M ı -Y ' ti um, deri ' ı JeDI ır mese e .,_ .... .,. .... 
nihayet milli bir kavıp de~ıldlr. Fa 1 hn ip ecliJdi,ii ZamM Ku· 
k T it( uza u ı • dia Müftiıai tevkif ed:laııek iiıu• 

Dostum halcıkl unatlc.ir •e bq .. • 1 ·=•--
nun en te ı t k 1 yazan) ı arew rıa H .._. 

N eclp Faııla hak " JMk e d Bunun tberine bu siyasi fllhtiTe-
g im '1 r. t in Tahrandaki Japonya Mfaret• 

Ha Jet'in Şeh'ı Ti atro und banuine iftic:a eylediti 70Nnda 
silinden bır kJ haf a VY 
ri tumla udded lar.la ı bir f8Jİ• çıkınlftır. 
n a Yeni kan huki U 'aponya 
but k b r t nkit aef.-etbar 11iain diplomui ~ 

ar r, decUat: T ai,.uai ve Mfar.U. mırltıbu• 
Rhak pea n oi ı. -•--=-kıı WURUftur!• o ey ....... ,.,, ........ ,_ aer• 
s yled m bu &et İIİllİ nıffdmiftir. Japonya 
sızltyank ı ıaf üku.ad lr- lııu Uıeblini 
ki Wr ha1' at od a..iw..!n teairiae atleyledip 

CeMWdia Esine den Tokyodal&; !asiliz .lira 
pro eel.o etmiftn. 

(Dede Efendi) konseri 
AI.....,.. Devw ş.liılin ...-. 

diii eulllk et.ili.._ ..... 
Ş.ldıaki vasi,et it:~•ie A v ,. 
1ı..ı. 4idıati aellum İfbr. Qiılllii 
Fİİllrerill Ruapdaki ........_ .._ 

(J iaof .w/Hn cı.,,..) ' - Talll>ııd Dini, k~ed X.- , ıanat işıklarını hayran eden bir ti ltir ~ •ı Hım w 
köçekçesi ~luınut ye okunıQllf- mal Nıyazı, ılne1te1Hn Nar1, santur tarzda da da mııv ffak olmuıtur. aeıfı..,.. . . ollw ...... 
tur ZJ7a, *anwıJ ,Art,UJ. 1'emul .&ıU. ftu"anf rınatıMntlftl I~"· t iM. • ..... • p 

· • d büy(ik · udf NW1'1, hanende lfeeml IR1D -"'• lerı. durakları. DedenJn za p k W...,_ Am.... • Cl-
Konaerın sonun a --'!...:-: ptn- Cemal Ki1*1 •. Bir- de Zekii Dede- eenç ya,ında tlbi ve dahıl oldu,tu ._ ' u .. milla R•• .. .... ut 

miz Vahya Kemal k...........,a ( it. nln oitu Ballı Aa...t. Doidııll' fiup. ned ve ııtttrek llenunın th•mlamıı ılr·'s 1 rizl-.e Alnı• fft 
ri ) .ilimli fiiriıa; okwnuftaar. Koa- hl Eyyubi Ali &.tadan muteoekkıl kemli tıaHndt! f6stertr. K1l~t mu- .. T............ ._ 8İr19Ui,.I 
serin dinleyenlere verdiğr haz bu eskJ muııki eaerlerını tasnif •e teabıt P'lkt ..,idısıtıde4d (kir> Jar (111urah- 'fıft _ ... _ Amı•.... ... 
auretle ik.i kat olmu9~ur ı he7etıads vardır. Banlar wriert tet ") lar, (ıtatt~) h~r (eemaf) • ı1 de t_..inle A ' ... .,. ,.._.. ,,. 

Öniimüzcleki salı günu akfamı kik Ye a.sı il ederler, i-ıler a ca- kt)'111et •e ııatıat tı b rıle çok ytilt~k bü ün y akınsarlu iMili İC'- p.lı 
• n· h""'et tarahndan Şehir Ti. laı ve .oyle.Wı. BöylNe aer ,.f ha-ı n ıftara han bıdu.nmaktadır Şarttı • .&.!!s!!.L. .__ ı •- ..- _.1..1~--1. 

Y 1 -ı • ı zar olanca Vali 11e Beled .}e M w lar lnsmtnda da Dede yükııek n v1ctt vaır- -••• _. , .. a-.-n 
Y~troaunun komedı kısmında ay- Doktoı Lutfı Kıı claı, ılk kor.ı ı iıı n a•il .,.e kftıa" thı <ib le ~in en ha. ~ ~......-r. lılnı • ı 
nı konser umuma mahsus olmak dıı e ı ııo "eıi1mesıni rnu' ık k nı şekilde muhafaza etm~ktedir ihw lnsiiial.ri. 1tem ~ Am..
iazere tekrar ed;lecektır. Her haf. g rdlUer. EHsen bta tan Avruıı da Dede kemm 1et Ye keyfiyet itiba e llaWann l.öyle llir ihtimali ... 
ta salı günleri venlecck olan bu d tdcttır. Bundaft 9Gllr. her ayın o bdaT ttnJtindtr kı, halk ti.irku1en &!ti .. ............. ..-..wl 
konserlerde me,hur T urk beste- tik ısatı g1.lntı akşamı unımna e h T u~ertnde biti' e!erlerl vardır. tedllıfrler ... oW.kı... la .. 
karlanndan Zekla Dede. Itri ai. T yatroiWıwı .komedi kısmında bir - Bu rece en ,on ban~ parrala.. .......:.t.:... c:.:..ı L· *-"' 1 ..... 

- .. _ _-ı, • ..,~ _ • ...__.,,or. VVF • a a, .... .-. -
bi • t.amemlf m...ikifuı..Wıo:u- -111eJ' ver- •••••• -vam e - ı ının b genilocc.>tıru zann d yorsa. y k .... ~ _.ı_..! 

~ nuz' ... .,. • •• ·-".....,, _,_ 
zan eserleri hal!!.dınletilecektu. y ;ı kaç konser verılecek! _: lfpp inin... Evet blü.lat.ı na ne .... lcwr<retJ.: ••-''· •lf.'- ':'• 

- ŞımdW ha1cıle, ı-e~ lwn er ıhep inin F kat bilhassa .köçek' ler n 4-eilralıhr d9i ldilli,,.di adı4 
Dlln akıam Taksim Beledıye ıazi. ~ n etınd yız. Fakat benı ol- halk tarafından çok evileco ı;, nl talı ....... ltMp ıwıeıl ı • .-••it 

no.,unda ilk defa ola ak verilen ki • 
(Tarıhı kon eı) ın ne derin bir •ecd maı ... mln ediyorum. ÇünkU ~k popilJcr lerdir. 

Hakluı oı&, yıUardanberı ccdad olan bu köç k.çelerde halkın - kendı Mut. F · TOCAY 
çındı dtnlenildlfi1ai. nud alk~an - yadıprı aefJ.a muııüd1e aaa&mlf • - kokwıUe, sesıle, renJrıle. bızzat kef\p anem eyzı 
dızına kayda Hızum yok. Bunu Oöy'e lanlaı ı bu kadarcıkla nasıl doyura. dııl vardır. 
olacagı, daha bir hafta evvel, Tuı'k bılır"'ınlz?. fktncı konser kimin eıer. 
oıu ıkı ine gonul vermtJ olaman• lerıne haınıdU1111ttlrf - Bildjjinaia iJk Türk beıtekirı 
aabırsızlıklaruıdan, ve bu işe teııeb. ._ ..... n....ı- Ondan '""'Dr: khnd rr 

- - _...... - • ııra De&erlı' -ulaatabun hu••• "'r btiıı eden•ertn bu sanat zlyafe:tınl or. 1 ı · s d··'lah .ı;. ı::ı .. ı. .ı~ g •• -·.. ..._ .,. 1 e tı 1• 
8 

.., ..,a, _.ır -.• •• nokt.a<11.na doku11u1-Uf oldujunu au-taya lı:oymalt tçm bazırlayıo tanla- ılh 
rınclan belliydi. ::.: Jlk konser lçtn neden Dede;vı latan b r Jç çe)cj,Ue UV•P verdi: 

Bu ae"""'-l· daha kon.er b.tfa,... 1 1 , - B cı1 8 incı a ırda y:ı d tı 
..._ ıeçt n z. bUınen Hoca Abd!l1kadir Muı ı .• 

dan enal. koneervatuarımıaıft kı1. - Dffe ~k urı~nmr de ondan. 
metli dırektoı ü Yusuf Ziya ı!e aorl- KOMeı vataanwuz Dedeftllt eMl'Mrfn Fakat vaz k k', çok yaı k lci elısılzde 
terek, sukunet içinde tarıht konııer. dl'n llnlea JR"94U :rakın nı 90t 'Ye lıu büyük i\st da ılaJr sahih ııre kat'! 
ler ha1drıııdakt fiktr1erinı ~renmek mekanık vasıtalarla milkemmeltA hır şekllde k nd oldutu şOphesh 
.. tecüaı. o.terli mabatabun toyte te b L tmıt buluıım&ktadır. Ba ak. muılld eseri he•nen yok glbıdır. 
anlattı: ıamkl kon ıde bunlardan Dııruuı. Bundan onra Bubuıcuoglı.ı (Itri 

- Bla 16, l'1 UIM!ıdeoherı buc.k h n ve koı eı vatuar klaııık eserler N uatafa Efendi l geliyor kJ, ıki blae 
bucak dolaıı•rak tarıbi eaerlerı top. kilnıyatmdan e tanesi bulunmakta • yakın oldutu rivayet edilen eserle. 
lamaktayız. Bu eserler okunu§ların. dır. ı ınden aneak 20 taneel uınaaurııza 
dakt tavır ve tarzların tamameo _ Evet... lllraa da J>Meden bah. kad&r ~jteb11nuf.Ur. Mu~ ki 
aıubafaıası için aıınmaı yüzlerce ı-et ek?.. mıuııkl .... tnıda su., .. uull,.,t b 
kro"' •e,a ltaktr pllldarla arşl•• - Ul inci Ul'ln aonu ve 19 uncu ran koca <Muıt.a{a JtrJ) 4.iôltt ndo, 
alındı . aıırm iptidalarıDda iftihu edeJ'l eteklerinden vukııalilcJ.eri giril l ~n 

Bwılar, yalnız kendJ killtiirüınllz Dl'de, devr ni tamaaıen doldunnuı h bl't ı dajiaı- tribi, uananı muver
ooktasındau detn, dünya llını ve aa- ve doyurmuı bir üstaddır. Dedenın rlhlerinJn il r ile ~arpmanıı tır. 
nat lleml tein blytı\ bır kı;vmett devri btraz d kadan b1r c!evtrdır. Ben " verum td; 1 tanhul 
halı olan ba ._ıka1ar, gelecek ne. Dede, zaman1nda gatı' musilr!stnln konserva annan yıllardanberi s ~ iz 
ııillerin tetkik wa iatifadftlne konul- temul ll•r n ve ffatrlerinl görm6' s el z dev m ~ ı bllcill v 111Ullü 
maltla, tanb, icU..ıyat, etnoğraf}oa ve men up oldutu muelldye ~ o tema m ıı ı olnı ydı, biz bugfin e1de 
ve ruhıyat ilbalerJ .. sea•ı ve aL y ıll re ee.ap verecek tekilde. bası bulnunları da ltula1111yacal. vt ,.. 
blm h.iımetler ita edllwı olacaktır. 1enilıkler pdrmııtir. Fakat asıl r n. 1 rl ka\boln ut nau6J hu1aıe

DedJi'jm elbi, oa yedi ııenedenberl ICl.i llıl'ı de. bunları yaparkım klwk l'rim!z1n arkasından kımblltr nasıl 
devam eden muaımızln artık sema.. musıkı üı.lubuna tamamen sadık kııl- •ilıraeaktık. 
reaini vermek zamanı retdltlni an- masıd r kı, itte dehl ı bu nok ada- Bııı ·samOd kabarta11 ve ruhu 
!aynıca, lııe ta\OIM .....a.ri 1ıa1ka dan. dır. Dlter bfr nokta se; ekı1erlvetle mU1!tt hettliyen ba sanat ftThtma 
letıatk W.WS. Bunu lcin alta a~ bır bestekar •uılldft n b r tekit kavuşturaııla"1l llat1ntlald kıymetli 
""il ltir (TarJJal Ko...,._ BtFet.l) 1 üzenade tdceımniU ett.lti, bqka .... V ur Ziyaya itte ba du)'p.. 
wtkil ettik. kill•rff &ay f ~rinclüğü bide Dede ..... aellmladua. 

- Klmlena mirekkıp hansa ı kJe elınl autmıtaa bütün lf.ANDBJll R 

JTJZAll- cEııver Pqa Ku yadt9 
"' c~ ı.imlı Wr kalaruaıa ,.._ 
Zlmt:t:ın toklM'uıadaa ~ı lrıoıaama. 

nı tttr. Ö&ir dll r &. 

M11ollim, nmı,etin .~ae 
•öraltlftİJl#I bwıüüliı. M.
tM,.q.ıi ilMi IÖISelt icJa 
,.,...od•! Wil._Br,.. 

Mualhm, ~klar mm, ıelecek 
HAii yetift.ırl1or. Gelecek neella 
kaf•ını, rllhaau .eeı 1 o 
te b ye •ıror. JatfkW OllUD O-

d d r. ÇoaaklarıDU& t,1 reüJlı 
kafaları, rulalar' ve aedJr d ıyı 
be enır e b atta mııvaffak ve 
apı ayn btrer yı t8tlltbale Dam. 
ttt ol rtar. 

Ayrı ayn iyi bırer lııtikba!e 
ııahlp o1a11 neslln umumt heyeti 
bet6ll .-nlebtı, ~. bi
tin ,..aM Dl Dert aitarür .. Bi. 
tün bu iatiklt&laD lıbW İN ....ı. 
Jimdir. 

Willlam Brru'ua clediii laald. 
katen doğruciur. lluallım böyle 
prillmell •e bayle prillenk .. Y

ltd r. 

-~!."!fll~ ... ""~~'tf!{1~~·; 



- .6 Biılneltep'ia 

Motörlü nakil vasıtalarının 
tahdidi bir ay daha uzatıldı 

----------
Ankara. 4 (A.A.) _Başvekaletten 

teblig cdllmişt İl': . 
1 - 9 e7lül 1941 tarihinden itı

llaren tatbik edilnıekte olan benzin 
'> eı alr petrol mfiştakla rile mfitehıır. 
ı fk bilüırıum knra ve deniz nakıl va: 
ıta nrın n ~ rfisefer tahd datı aynı 

9 bı · c t •rın 1941 
cııa lar dah ı .. de r 11 1 

'" 

tat:lhınden itibaren bJr •Y daha de-
vam edece tıı. 

2 _ brnir. Buru, Eskişehir ve 
Adanada 9 eylül 1941 taı hlı <le~ (•\. 
vel lflemekte bulunan ve hu uoıı şn 
hıslara ait olan otobüslcı el n hrngl 
istlkametıere işli yenlerin :r ruıwfe~ 
yapabllecekleı 1 bizzat Val1lcr ta.·a. 
ftndan tayin olanacak Vl' Başvekil. 
.ıen müsaadel('ı i alınacal<tır. 

3 - Devlete kar.'1 nn ka~clc ıl(' 
ııo~ta ve\:a saiı nakliyat ifa~ını •a
ahhüt etml veya edecek olan ~c 
nafia inşaatını hl'ılen taahlıut eyle. 
miş bulunan cşhaıı Ye şirketlere ait 

nnkil ı.·a ıtalarııın ve~l1acek _ be~ztn 
.mılıtaı ı, goı ülecck luzum uzcrıne, 
Ticnıct \'ı'kıılctlnln t~kllfl Ye Baııve. 
kılln ta•'iıl·Ue arttırılabillr. 

4 Sumcrbank, F.tibank, Toprak 
Mnl. ull.:ı ı Ofi~i ve .l\ladcıı Tetkik ve 
Aırıma Eı ıu ti ile bu müesseselere 
bnglı tı ekkullerc veya bo mücs cac 
'e) a lt:~ckkull<'rln yaptırncnklnl'ı 
n .. kıi~ t mukavele ile taahhüt etıniş 

haı; \e ş
0

ıketlcre aıt nnkil 
rı•ıın ıstyr !!• f ti rlne ~e 

h nlara verilr, ek benzin mikt.nrının 
Tıca ı-et V ckillelınln 
kilın tensibile mu a-

o - Şchıı·ler arasında 1~1iyen o
tob c k:ım\onct ve deniz nakil va. 
cıtnlarına veı ilebfiecek ben!in mik
•:ın, ~oı ulccek lüzum ilzulne, Tica. 
ret. Vehlctlniıı teklifi ve Başvekilin 
tenl!ıbne arttı ı ılabllir. 
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M. Hitlerin 
mühim nutku 

(1 hret •ıılııftde-n dfltıcamJ 

Kız.daym 25 günlük 
yardım listesi 

AnkBl'a 4 ( A A.) - Öğren· 
diğımıze gör(', 1-2 S Eylul 941 
tarihleri arasında Kızı ay v•mı} e. 
tinin yaptığı nakdi ve ayni yar
dımlar yekünu 106,063 lır.ıdır. 

Bu miıddet zarfında cemiyet 
Hitlerin geçen 22 Haz."r n.d:ı h11;t· 0 imdat ve muavenet he!!abından 
fomıs olduğ~ Ruıya barbı,. ingıl· J 2. 371 ,89 liralık bir yardımda 
terenin ve bılhassa. ~merıkanın, 1 bulunmuştur. Bu paranın 296 
;geçen ıene ~u v~ıt hı!f ~e hatır. lirası muhtelif yardımlara sarfe 
lanndan ıreçırmedıklen bır t~m di mııı, Borçka ve prki Karaağaç 
yeni maceralara süriiklenmelt'.n~ ıeylipzcd,.lerine 900 askeri ha. 
<aebe~et Yenniftir. B~ !Ure~e rikzedelere 175, Erz~rum ve Er
h~bıa her sa~~ _ılk tete • cişte ıon zelzelede zarar gören 
bu~ hep M. Hı.lerın elı~e b~- yurttatlara .3000, lıtanbuld&ki 
luoouğundan do.lay~n:• kı hal'bin Fener yangını dolayısıle evleri 
bunda sonraki mk19.Elan ye yanıp açıkta kalanlara 6000 lira. 
muhtemel netiulP-ri .hakkında da lık yardım yapılmı,tn. 
bi1' fikir sahibi olabıh~elr, on~ BuAdan başka yine bu devre 
sözlerini dikkatle tetkık ve tablı· içinde Erzincan valiliğine, haata· 
le vabeste bulunmaktadır. ne ve memur evlerinin ikmali için 

( llafmakol.Urt fi•11MK) 

fına da olsa, tedbir almak için 
uğr&Jmak mecburiye•inde kal· 
mz.ktan ib·r~tfr. Meseli M. 

S.. noktai nazardan M. Hit~- 10,000 ve yeni Erzincan ~ehrinın 
rin 7eni lııiiyülı nutkunda tebann yer iatimlaki için de 30.000 Jira
eden esaılar üçe inhisar etmekte· ılık olmak üzere ceman 40,000 
dir, ki onlar da Ruıya har~inin liralık yardımda bulunulmuştur. 
kati aarette Ahnan1a lehmde Eylul ayının bu yirmi bef gijn. 
neticeleneceti, saniyen, 'biitü~ lük devresi içinde Kmlayın yap· 
Awupa lntasıntn Almanyaya ıı- mış olduğu ayni yardımlar iıe 
lfth yetistinnelde me"'1I old..P, şudur: 
aalisen de artık M. Hitlerin bun- iz.mirde Kızılçullu köy -ınstiıü. 
dan sonra yeni bir aulh teklifinde ıüne ve Erzincan haıtaneıine 91 
balunnuyacağıdar. liralık ilaç gönderilmitt. bir zelzele 

Alman Devlet Reisinin bilbaı- felaketzedeaine 30 liralık melbu. 
sa artık ıulh teJebbüsünde bulun· sat yardımı yapılmış ve zelzele 
rmyacağı sözü carbi dikkattir. felaketzedeleri ic;in de Ercişe ça
Halbuki biz de, M. Mitlerin Rus dır, giyecek eşyası, kazma, küıek 
harbinden sonra, Lebİ$lan har. sigara, pansıman malzemeııi ve 
bini mütealc:ip yaptığl aibi, yeni ilaçtan mürekkep olmak iizere 
bir ıulb teklifinde bulunacağı 36.676 liralılı:. Van vılayetine 50 
ümidinde idik. Fakat aon u· çadır bedeli olarak 2500 lırnlılc. 
aıanlarda gerek M. Churchill'in. )1Jtanbulda Fener harikzedelerine 
gerek M. Roosevelt'in her ne ba. de battaniye, Plbise, c;amaşır ve 
hasına olursa olıun ( Hitlcrizm) i yatak takımın~an ibare! olmak 
ezmeden sulh yapmıya-cakları üz.ere J 4.400 lıralık aynı yardım-. 

hakkındaki kati sözl~~ ~kartıs1ınh· ~.~.~~~~.~~~!'?.~!~~!: ...................... . 
da Alman Devlet Reısının ıu • J 
tan bahsetmeyi artık fayda11a ad- Rusya ve ngiltere 
dt'tmi, olduğu anlafdıyor. J f istana nota 

Hul~sa bu yeni nutuk, her teY· · gan 
den evvel ve ziyada Almanyanın V e 1 d İ J e r 
h&rpte sonuna kadar devama ka- (l mei ıahıfulnı d~r:a,m) 
ti ııuret•e azmetrni, olduğunu ve gat ilzerine bavullarını hazırlamıya 
neticeden de emin bulundujunu başlamışlardır. Şimdiye kadal' bolu. 
bir defa daha iJiB makaa:lile irad namıyan Kndüs l\f!lftfsf hliliı •ruh -
9lunmut ıibi görünmektedir. ı·andadır. Japon Elçiliğine dönmlye 

J\SV1 t !:FK.A.R teşebbüs etmiyecefl talimin edllmek. 
T R tedir. MüfU bundan bır kaç gün et'

ALMAN 
tebliği 
(lltrlnot Mlti/•d.M ÜVCM) 

metre kadar uzakta bulunan 
Carskoye Selo"yu alnutlardır. 
Rusların Leningrad ile Moııko\•a 
arasında münakaleyi yeniden kur 
dukları haberini Almanlar 1f'kzip 
etmektedirler. Maamafih Ruslar 
•iddetle müdafaaya devam edi. 
yor1ar. 

Marepl Von Leeb yeniden 
takviyeler almıt ve bunlara şehir. 
den 2) kiTometre mesafede bu· 
lunan Ko}pino çevresine gönder. 
nU.,tir. Bu çevrede birkaç günden 
beri fiddetli muharebrcr olmak· 
tadrr. Leainaradın 1ıaıbinde Al. 
man tOJ>Su.unun Kronftad koyun 
daki Oranenburgu bombardıma. 
na devam etmeltted". 

Merkez cephesinde Timoçcnko 
ordulan karşısında Almanlar mü. 
dafaada ve Ruslar taarruzda bu. 
lunmaktadırlar. 

Şimalde Fın kuvvetleri Saama 
jaroi yakınlarında bazı terakkiler 
elde etmişler ve Rusların tiddetÜ 
mukavemetine rağmen altı küc;iik 
köyü almışlardır. Murmanılc üze. 
rindeki Kontupohja istasyonunu 
fjnler tehdit etmektedirler. RU9. 
lrır halkı botahtılctan ve c1lerin. 
den geldiği kadar her şeyi ahrip 
ettikten sonra ajır asıı ~male 
çci:ilınektedirler. 

1 
Daha fimalde Buz denizi kıyı. 

cınnda muharebeler devam edi
Y~r. Hclsinltidcn alınan haberlere 
gorc Alman kıtalan büyük mu. 
'\'affaki ı k. R F· Yet er kazanarak es ı us 
~ ın hududunun 75 kilometre ka. 

ar farkında bulunan Liestn neh. 
rdınj geçmiye muvaffak olmu,lar
ır. 

vel İran hfikümetinin kendisinin tes. 
ıtmlnl tnlep etmesi Ozcrlne ortadan 
kaybolmuştur. 

tçJcrinde ast Jrak Uderleri Raşid 
Ali hOküınctlne mensup dört, beş 
Nazırın da bulunduğu Almanyanın 
İraklı ııjanlarınitan mftrek~p bir 
grup sannedildiğine göre busfinkll 

~-~• -r.nu" Tahı·andau a:ırrılınıı 
eıımaru:o..o .... 
lardır. 

İran zabıtası bir kaç şüpheli m.e. 
muru aramıya devam etme~e~~İ 
Bunlarııı araaında Irakta R8"d 
isyanını hazırhyanlarda.n Gan>?tta 
isminde bir Alnıan bahrıye ıabltı de 
vardı~ . d 

General Wavell Hindıstan a 
Slmla 4 ( A.A.) Hint orduları 

'.Başkum~ndıını Generııl Wavell, t,on. 
draya Ortaşarka •e İrana yapt1tı 
ıeyah~tten sonra buıaya dönmü,ttlr. 

Bulgar Nafia 
Nazırının 
beyanatı 

(J itlıri ıcaJn/ednı üıu.J 
Bulgarlal'dan 19 kişi ölmüştür. 

Yunanlılardan kaç kt ı olduğü belli 
degılee de kayıpları pek b yflkt!lr. 

Taarruz eden Yunanlılar, beş ytiı 
lıişl kadar vnrdı. Hepsı de iyi siliıh
lanınıştı. Bunlar Sclô.nlk çevresinden 
ve Stı ounıanın batıcından gelmişler. 
dir ve başlıca hedefleri Kımt, Adous. 
ta, Prochen ve Plcvna köyleri ol -
muştur. 

Yunanlılar YU koylerde halkı Bul. 
gar idare ine karşı aynklnndınnak 
lsteml~lerse de muvaffak olamamış. 

lardır. •••••••••••••••••••••••••••••• "'E:"rCiö'n'" E mirinin bir 
kararnamesi 

Berlln, 4 (A.A.) - D.N.B.: 
Mneral Erdün Emiri Abd•llah 

tarafından imza edllen bir karama~ 
me mucibince cArap lejyonu> 1 m~ 
verllcn maverai Eı dün k_uvvetlerı 
memleket haricinde bile Ingllaler 
tarafından hizmete alınabilecekler. 
dir. 

Bu suretle Emtr Abdullah, Arap 
lfjyonunu İnrilizJerln emrıne wrmlı 
olınaktadır 

:ı: TASVbLI UKAB 

~SON:~~; HABERLER~ 
Dünya harbi j 

76hıea ırhl ı 
I iNGti..tz TEBLİGİ 

KAHİRE 4 {A.A.) 
Orlatark İngiliz kuv\'etleri u. 

mumi karargahının tebliği: 
Tobrukta keşif kollarımız top

çunun himayesi altında muvaffa. 
kiyetlı birkaç baskın yapmı,lar. 
dır. 

Şark mıotakasında düşman bir 
kaç kuvvetli noktayı tahliye et
mek mecburiyetinde kalmış'ır. 
Merkez mıntakasmda ke,ıf kol
larımız düşmanın cephane depo. 
!arını tahrip etmi lerdir. 

Diğer mıntakalarda büyük 7a· 
yiala uğnyan düşman sonradan 
bir mitralyöz ateııile muk ıh 1 
e ınişae de toplarımız ve havan 
!arımız düşman mitralyözlerinı 
derhal ııusturmuşlardır. 

Hudut mıntakasındıı düşman 

keşif kollarına taarruz edilerek 
geri püskürtulmiıştür. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlln, 4 (A.A.) Alman tcbligl: 
Atlantlkte Alman denizaltıları ce. 

man ~ b n tonnat 1uk dört dü~ınan 
tica et f:'Pmi inı baurnıışlaıdır. Bu 
gem'lerın arasında bfivuk petrol ge
mileri de vardır. 

İngilt nıye kartı yapılan sava tn 
Alman av tayyareleri Greatyarmouth 
un dogu unda ceınan 28 bin t.onıla
loluk üç dutınan ticaret gemislru 
batırmışlar ve bundan b:ıcka dort 
btiyük ticaret gemisi de o kadar 
atır hasnl'a uiratılmııtır ki düşman 
gemi knyıplaı ının yukarıdaki mlk. 
tarı qmaıı beklenebilir. 

Afrlkanııı şil}lalinde, Alnıan tay
yareleri 1'obı·uk oehri ve limanına 
tesirli bir bticam yapmıelardır. 

8/4 teırin gecesi Rotterdamda iki 
kiliae ineli~ bomba tayyareleri ta. 
rafmdan tahrip edilmiıı ve Umanda 
bir Holanda hastahane gemisi ha -
vaya 'Qfurulmuıtur. Siviller aruın. 
da insanca :uyiat vardır. 
Duşman tayyareleri ne gündüz, ne 

de gece Alman topl'aklarma hüeunı 
etmemlolerdtr. 

SOVYET 
tebliği 
(1 ia.ı •o.lllflfln dctHta) 

26 düşman t&JYareıf tabrlp cdilmlt
Ur. 8 Sov) et tanareal kaybedılmit
tlr. 

Öile tebliii 
MI kou, ' (A.A.) _. Ötle üzeri 

neşı edilen Sovyet tebliginiıı bir ili. 
vesinde Sovyet cephesinin bir mııı
taka ında İngilız n tayyarelerinin 
zıt) lııta uğramadan 4 l\lesseı. 
schmıdts 109 düıfirdilklerl bildil'il
mektedlr. 

Cl'phenin şimalı gaı·bi mıntakasın. 
da Sovyet bombardıman tayyarele -
rlnclen ınurekkep bir filo blı- günd 
du.şmanın 33 arabasını, ikı lıenz n 
deposunu ve üt sabra bntaryaaını 
ta hı ip etmiştir. 

So\letı kıtaları Odei;ayıı gıdım yol. 
ı, ra karşı ) aptıklaı ı az.imkarnnc ui r 
t:ıııı ruı. netiecslnde -'6 sahra topu ve 
uzuı ınenzılU toplardan mıirekkep 

u- batıırya) 1 t.nhrıp etmıı cı, mü -
lnı mıktnrda alltth ve cephane al -
l laıdır. 

Cephenin cenubu garbi kısmındıı 
.ıu man kıtaları h r mayin sahasına 
ıdrntlşlı:rdir. Zubıt, küçuk zabit ve 
nefc!' o'mak üzere 660 kişi telef ol
muştuı·. 

Marmana1ı ciYanncla 
:\loııkorn, 4 (A.A. ı - Rc,uler: 
Ruslnr, .:'d urmansk ti mal lımanının 

ıtarbında kiln bir nehrin !!ahilmde 
ee-rcyan cdeıı lıır muhar bede Alınan 
kıtalıınııı ezici bir hezimete uğı at -
mı~lnıdır. 

İki Alman alayı lllurmıınsk'a 66 
kılometrehk bir mesafede Lulunnn 
Titza nehrini geçmfye muvıtffak ola 
rak nehı in şark sahilinde tahkimat 
vucuda &"etirml~lerdir. 

:Rıı haberi vcrt>n resmt Tas.s ajan11 
Almanlıınn firar ederken nehri tek. 
rar geçtikleri eanadı yüucrce zabit 
ve neferin nehfrde bofuldu,•ımu bil
dirmektedir. 

Bu muharebede Alman ıayiatı bin 
ısın ve binle~ yaralı olarak tahmin 
edilmektedir. 

Buclienai onlalan taarnna 
ıcsmİf 

]..ondra, 4 (A.A.) - Annallst ga. 
zetetıtnde çıltan alkeı1 'bir makale
den: 

J..ondl'aya gelen bir habere göre 
Genel'al Rudiennl, St.aline fstlkame. 
tinden büyük bir mukabil taııl'rnıa 
geçmiştir. Maksadı Kırımı karoı 
) aptıkları taarruzda Almanları .) an
dan \'tlrmaktır. 

1 .. Lll'll Halifaı'ı gilre 

Muzafferi yet 
için kılanın 
istilası lazım 

2L 

Tefrllleı 78 

Sahife: 3 z:ı:c=:ı 

Vaşington, 4 (A.A.) - İngU. 
terenin Amenka Sefiri Lord Ha. 
llfax, gazetecilere beyanatta bo. 
lunarak demiştir ki: 

Tam bır muzafferiyet elde et.. 
mek fçln Avı upnnın istUdsı la. 
zıındır. 

Belken Harbi Hin ettlrllmı,11.. Bu hareket, 
Cemiyetin mahirane bir manevraaı idi. 

Jngiltere)e ~aptıtı bir kaç haf 
talık bir seyahatten avdet eden 
Sefir şunlan flave etmlet.ir: 

lngllterenln ağır bomb. rdıman 
tnyyurclrrinc şiddetle jhtiyacı 
vard r. Amerikan matbuatının 
pnıola ı şu olmalıdır. 1941 de bıı 
boınbaıdıman tanaresi 1942 de 
ik: ~e)ıı üç bombndıman tnyya. 
rf':o:ine muadildir. 

Ve tuna emin C1lmak llzımdır 
ki bu gurur, onun talil ıize.. 

rinde büyük bır kıskanı:lık buıiUlt 

ıetırdi •.• Enver, berteY olabılı.."ekU. 

Hıtt1, tatsız n tahtsız bir htiküm
dar derecerine yükselecektı. Fakııfll .. 
tallınln ( h:ırp) cıhetı dnimll nıakiis 
gidecek. hıçb r harp mcydanı'lda, 

'ir 
1 yilzft gul mı~ cce'lcti. 

Tasarruf bonosu 
almakta 

acele ediniz! 
ikinci 25 milyon liralık Tasarruf Bonoları yur
dun her koş~inde satışa çıkarılmıttır. Bu bo· 
no'an almakta acele ediniz. Çünkü eatışın bugün
kü fekline nazaran bu Bonoların da evvelkıler gi. 
bi çok kısa bir zaman içinde ıahlrp biteceğine 
fiıphe yoktur. 

YURDUN MENF AA Ti; 
SIZIN MENF AATINIZ; 

Tasarruf bonosu ılmanazdadır. 
En zaruri ihtiyaç madde ]erinden batka hiç bir 
feye para vermemek, para artnmak ve bununla 
T aııarruf Bonosu almak vazifeni~i yapmak ve 
fllMİ menfaatlerinizi korumak demtkth. 

UNUTMAYIN Ki: 
---------------------

Çöller kahramam, kendisinden bek 
)enen bütün fedakarlıkları yapmalı. 
la berabet, hiçbir muvaffakıyet ka
zanamadı. Diğer kahramanlar gibi 
o da, meyus ve nıütee s1r lıir h de 
,\ frıka topraklarını terke mecb11r 
kaldı. 

Ne kendisi ve ne de Cemiyet, bu 
muvaffakfyetsizliğe tahammfil ede. 
nıedı. ( 18 temmuz) günil Sellnik ı -
Uısyonund:ı yapılmış olan 'öhret., t • 

1 
mehı:lz bir bina gıbi yıkılıp decek
tl Bu binayı inhld mdan kurtarn ak 

' 1 r m grldl .• Zan•nnııı vaz > ti, L • 
na çok musaıtti. 

1 tnnbulda "" ManaRtırda bulu an 
( :ıyrlnı mnun) lar, mahirane b r 
m neHa ile ( Cernl:ı; et) i nıatl •ıı e -
mı~ler .. (Tnnnr\ lcımlnde bir Ar. 
navudu Mana tın! dağa çık r k 
ur ı f' _ ( R rı kahramanı Nıyaaı 

BC)) ın vaktlıe o:ı; nad ğı oyunu t k. 
rar ederek - ( Mnhnrnt Şevket l>ap) 

ı i t!faya mecbur eylernlşlerdı. 
Mahmut Şevket Pa•a, (Cem' ti 

f.:n skerh idı. Onun • b ç um l 
', bir ziıf göstererek • Harbiye Ne. 
zaı-etfndeıı tek lmcsJ, (Cemhrt) in 
ım zzııın heyetim de sırtü"tcı devlı1. 
' ı ı Fakat. Cemiyetin korlamanla ı, 
_ ~llal tnkslratmı affetsin • (Al 
K m il Jn tubirı vcçhıle (Hin ğlo 
HJn) k mselerdl. Kolayca düşm kle 
beraber, dlletukleri yerde uzun za
man yatacak kadar kudretsiz ve ka. 
bill~·etsiz değillerdi. Bilhu uı, Salta.. 
natııı f vkinde saltanat şürnıelc ı v
ki. b"Uı ülUile papuç bırakılarak fed 
edllemeıdt. 

Cetrıfyl!t, Arnavut Taynr ile arka. 
da~lıırının kabal.'a entrikalarına da 
ba mahirane hır manevra fle muka
bele sı-asterdl. Birtakım çoluk çoeu.,. 
tahrik ederek Babıallye gönderdı. 
0ı'1ldn kopanları ya.1 ara arasında, 

24 ağtı~oe ile 30 eyhll arasında 
476 dUJ111an tayyarai tahrip e.dll -
mlştJr. Bunlardan 318 i Alman tay· 
yareleri ve 68 1 de Alman denız bir
likleri tarafından düşfırülm!l, tfir. 

Bu milddet t{'fnde 40 Alman tay. 

Almanlar Prekop kl5rfezintn ernup ı 
ucuna kadar ilerlemif olmalarınıı 
ı n.iimcn şimdiye kadar Kı!'ıına ı'('lcı. ı 
ııırnıişkı dir. 

Tasarruf Bonolan hasılatile Milli Mudafaamizin 
artan ihtiyaçları karfllanacak tır. 

.. 

1 

sancak dlreklerllc hlrknç cam kırıldı. 
Bu kOçClk t<'hditt0 n ııonn. (Bl :>Ük 
Kabinn) nanu vcıl n (muhal f r 
hilkumet.i) ne, B lknn Harbini ılan 
ettirdi . Bu h r ket, Cemiyet.in ma. 
hirano bir manevrası idi. 

yare11i kaybolmuştur. 

İTALYAN TEBLiGi 
Roma, 4 tA.A.) - ltnlyan orda. 

lnrı umumi karaıgahının 489 numa. 
ı alı tebliği: 

Dünkü giın l:atunzaro - Marina 
mevkii İngiliz tayyarelerinin taar -
ruzuna uğramıştır. Şimendifer ga. 
rına ve bir kaç hususı Utametgiiha 
bombalal' düfftl6,t0r. Bnlk arasında 
lkl aıo ve 12 )'aı·alı vardır. Haylar 
bir kaç noktada haun uğ'raınr,tır. 

Sov) ct mukabil taarruzunun ne -
tıc lcrJ hakkındn şimdiye kndnr bfr 
haber almamamı tır. Fukııt bu tn. 
aı ruz muvaffak oluraa birinci dere
cede bit· aakeı t manevra mahiyetim 
alacaktır. 

Harp en buhranlı devrinde 
Londra 4 ( A.A.) - Röyter 

ajansının asken muharriri diyor 
ki: 

Ruıyadaki durum ,imdi fcv
kfllfıde buhranlı safhaya gırmit 
bulunuyor. Bunu anlamak için 
bütiin cepheyi tek bir muauam 
meydan muharebesi halinde aL 
mak lazımdır. Kati netice bu 
büyük meydan muhareb~,.inde 
henüz alınmı~ değildir. Alman 
taarruzu Sovyct hattının iki ce· 

.~.~~~~.~ .. t~.~~~~ .. ~.~ll!!!~t!!!; ..........•. 

Balaı Bıerika ıemisi 

Şimali Afı ikada Bıngıızt fizedn. 
deki hava tıkınındn bir mıkt.ar n ad
di hasar oluuşsa da ın anca zayiat 
yqktur. Hava defl topçu u bir duş. 
~n tay)•aresı dQşüı·mil,tfır. Alman 
Stuka Uıyyn ı el eri fk ı teşrfııl<'\VCI 
g('Cf!ı Tobı ıık bcilgeslnde m!luafa11 
tertibatını VI!' llfal'sn '!it ıuhun li. 
ınan tesisatına nmv11tt kı) <'ti tner. 
ruz f'tmlsff'rdlr. Yan ınlaı mu ahe. 
de edılmiftlr. Tobruk ınü~tnhkem 
mevkiindeki dO~man mtıdafaa tertl. 
batına kar:ı topçumuz faaliyette 
buhnımuştur. Rn tertıbat •e tahki
mat bizim lıavıı kuvı:etlerimlz tara. 
fından cfa mftesıdr l!Url"tte bombalan. (ı İ1IC:İ HJııfrdtn IÜ-lltJ 
m1ttır. dinde te~bbüıte bulunmak üzere 

Dtter 1talyan tayyareleri Marsa Moakova konferansına gönderıl. 
}latrulı ıimendlfer garını ve demir. miş olan Amerika mümessili Har. 
yolu te!dsıtını mliteaddit bombalarla riman' a talimat \'erdiğini söyle. 

~d!!!!·"'"'~~tı"~l~er~d!!!!i!!!!ı~~!!!!!!!!!!!!!!~! I m iştir. 

Hitlerin nutku 
(1 fıtd HIH/Mn d.-...,.J 

saynt arasında yine Hltlen mö
racaat edildi. 

Gazete, Hitlerin cbu hubi beıı 
istemedlnl> tar~nda t~krarladıgı 
sözü hundan eY\'Clki harp esna _ 
sındn Alman ~eflerınin soyledık. 
!erile l:ıyaı; ederek Nazı tef nin, 
sabık KaJ; er gibı konuştuğunu 
söylemektedlı. 

Roma, 4 (A.A.) - Giornale 
d'ltalfa gazetesinde Gayda, Fuh. 
reı· tarafıııdan söylenen nutkun 
meraklı bazı nıiişnhedeleı·e yol 
açtığını kaydederek şöyle demek. 
tedır: 

Führerın be~anntı her !JC~deıı 
ev\•el. müthıı Sovyct sllahlaı ınııı 
ve bir dünya lhtlliili çıkar•ııya 
matuf Moskova pliınıııın Avrupa 
içlıı teşkil ettikleri tehlikeyi teyit 
ctmektedır. 

:ı; iihrenn rıutlnınun Londrada. 
ki akislerinden bahseden Gayda, 
İngil,ı!erln bu nutkun satll'ları 
aıasında bir ıu:iz eaerl sezdikleri. 
ni kaydederek diyor ki: 

Bu aciz. Reutere ve Dally Te. 
legraph'a gore Alman mılletinin 
ruanevı~ atımn düşuk olmasından 
ileri gelıJ;ot. Fakat İn'1:Uiz mebu. 
su l\fall.'om Robertsoııun heyanatı 
bu iddiala11n saçmalığını meyda. 
na vurmaktadır. 

Hakikati tamamile müdrik bu
Jundutu anlaşılan bu mebus fil. 
hakflra Alman millethıln manevi. 
yatı bozuk oldatu rnuaJına inan. 
nıamak lilzımgeldığtnl soylcml~ _ 
tir. Bitün Almanlar, Filhrerl<" 
beraberdirler. Dahtlt Alman cep. 
hesinin 7ılulınaaı ibir haya.Jclir. Al 
manyayı askeri sahada 1natl p 
etmek lbımdır. Yegllne hal ça. 
resi bııduı·. Fakat İngilizler, A. 
merikan ve Sovyet orduları böyle 
bir teşebbüsü. bapracak kudrette 
midirler 

u.n..r.'"mnutb 
fort Wayne 4 (A.A.) 

«Her şc}·den evvel AmC'rıkn:t 
iıimli lnfiradçılar cemi) elinin hi
maye .. ·nde, Goıpel Tcmple'de 
söylediği bir nutul:ta, Lindbcrg 
demi tir ki: 

cHitleri C2mek İçin Avrupayı 
istıla etmek, Avrupayı jstila et
mek içın de tarihin en tilhripkar 
harbini göze almak lazım geldi
ğini, müdahale taraftarları bize 
ıöylemiye ceıaret edemiyorlar.> 

Lindbcrg, hükumeti ve müda
faa taraftarlarını, yalan vaidlerlc 
Amerikan mirıuıını tahrip etmekle 
Amerikan milletini aldatmakla 
itham etmiş. milletin, ltükfırnet 
tarafından alınan tedbilerı tasvip 
etmediğini, lakin bu tedbirlerin 
Birleşik Amerika emniyetini ar
tırmaya ve harp ihtimallerini a
zahmıya matuf gibi gösterildiğini 
söylemiştir: 

Lindbcrıı fU aözleri ilave et
miftir: 

«Amerikalılar, Cüınhurreisile 
hükumetin ıözlerine inanmışlar. 
dır. inanmışlar, fakat şimdi, 
aldandıklarını ııörmüflcrdir. Mü. 
dahale taraftarı şefler bilirler ki, 
bu tedbirler millete harbi iıtihdaf 
eder mabiyeterile arzedilmek dü. 
rüstlüğü göaterilıeydi, bunlardan 
hiçbirisi tatbik edilemezdi.> 

Lindberg. Roosevelt ile hiiku. 
metini, hadiselere mani olacakta. 
rı yerde, hadiıeler ika etmiş 0 ). 

makla da itham eylemiftir. 
Batanlaa pmi 

Nevyork 4 (A.A.) - 27 Ey. 
lulde Atlantiiin timeli farkiıinde 
batırılmıf olan lcwhite iımindeki 
Amerilı:an petrol gemisi harbin 
başlUtgıcındanberi batın1an A
merikalılara ait MkizlDci aernidİT. 

• Faiz peşindir . 
c.; 6 faizli Vf' bir sene vadeli bir Tasanuf Donoau 
almak için 94 lira ödiyeceksiniz. Buna mukabil 
bir ııcne sonra 100 lira alacaksınız. 

• l:ono fiyaUarı her keseye ılveriflidir • 

• 
-

Tasarruf Bonoları 5, 25. 100, 500, 1000 liralık 
parçalar fıalinde satışa çıkarılmıştır. Keaenizin 
ınüıaadesi niıbetinde ıiz de bir tane alabilirainiz. 

Bonolar arllrma ve eksiltmelerde 
teminattır. 

fa \'elce ıatılan Tasarruf Bonolarile yeniden sat;şa· 
çıkarılan Bonorar artımı a ve ebiltmderde aatlf 
k1ynıctlcri üzerinden tem inat olarak kabul olun
m.ık ladır. 

Artırma ve eksiltmeye girenler 1 --
Para yerine Bono yatırmakla i~nizi daha kolaylık 
ve kirla yürütebilirsiniz.. 

• 

• 

Vergi ve merasim yoktur. 
Taaarruf Bonoıu almak; hiçbir meraıim ve mÜf· 
külata: faizleri hiçbir vergi ve Tesme tabi değil· 
dır. Bunları Lütün bankalarla fUbe ve ajanıla
rından, ban!<a bulunmıyan yerlerde Maleandılı:la
nndan Milli Piyangonun reami ıatıf gı,elerinden 
alabilirsiniz. 

Paramz daima paradır. 
Tasarruf Bonosu aldıktan ıoma paraya ifıtiyacİ· 
nız olursa bunu derhal bir bankaya vererek işliye
cek faizden yüzde yanm fedakarhk yapmak ıu
retile her zaman paraya çevirmenb kabildiT. 

• 

Bir Jıl •ideli bir Boao o/o 6 
Altı •J vadeli bir Bono o/o 5 
Oç •Y vadeli bir Bono % 4 

FAiZ G ET 1R1 R • 
Paranızı en emin olan devlet 
kaıasınd• karla saklayınız. 

Bir tasarruf bonosu alınız. 

llı-?1 ~~~~======~ 
fJ B11gazıtt• MARMARA Sinema•ı ii.tii11de '\ 

MARMARA GAZiNOSU 
Sayın İstanbul lıalkından görm Oş olduğu rağbetten cesaret alarak 
kışlık ııalo~anda her akşam: K emant 1S.MA1L OKAY, Cünbüe bes. 
tekfir ZEKi DUYGULU ve N IHAD, Plyani t ve Tnnburi Bayan 
FJ.-İZE, hanende ARTAK1 ~E MERLİ, hanende NAFİZ İBUA. 
HIM TUBERK, Bayan NEZJH E UYAR, Baran .MF.LEK B 
MELAHAT JılARDİ.N'den mütaıekkll : ' ayan 

BiR SAZ HEYETi 
Saat ? den 12 1• 'hdaı icra) ı ihenk etmektedir 

Guinomm sG•dibleri açılıtlF, Tfryaktler tçla baJJı • kahTe her 
'Takh. vardır. 

dl... Ct ni) et.. bır ta la ki kuş vur. 
mnk ıstıyordu .. Bu ku la lan blrıu. 
et i, muharip 011h :ı; u kolayr.a cl 1. 
ınaktı. lkın l i de, parlak bir 7. er 
kazanmaktı. 

(l\luhalıfler), harbi mn\·afr ki t. 
1 Je da re cd<'c k •• biltOn Rumeli) 1° t • 

tilii ettikten sonra, Bizans surlar 
da~·anan duşman kuvv Uerlnl 
p k rt<'<"ek hal v <' kabil \ette d 

le dl. Bunlardan, h ıkiimetın ('n v k. 
sek nıakıımını hıgal rd nlcr lı 1 • 

- Rlz, (lttıhatçılar) ın zorı1e bu 
harbi kabule mecbur olduk •• Onlar, 
mademki harbi ı•te 111er. Gıüılnll'r de 
duşmanı geri çr' ır lnl ı·. 

Dı)lcek kadar kOçükHlkif'r ıröate 

1 

mektclerdi. 
Halbuki (İttihatçılar) çoktan, mu. 

harıp oıdunun he.r kıtasınn okuımut 
lardı. Bir taraftan ol'du un k ıkfı n.. 
den ar ılınış olnn manevi) at ııı ku • 
vetlenrl ı m k ftlıı elleı lnd n g en 
herşe~·i yapı'l:ııılnr .. dl <'ı t11r f n 
dn (dk'1n umumiye) yt, (Yataaıw 
hallskln olan Ce.miyet) tn lelı H 

\'evlrmıye çalıtl}orlardı. 

( Dt.vamı ·a.r) 

Mee'ut bir evlenme 
Şehrimiz.in muteber tuccorla. 

nndan Bny Huan Erkanın oglu 
Kemal Erkanla Konya koyun tüc
carlanndan H111an Onerin kızı. 
Ay~ Onerin nikah meraaimlen 
dün güzide bir davetli huzurunda 
Kaclıköydeki evlerinde akdedil. 
mişlir. Genç evlilere saadetler te
menni ederiz. . ....... _._ .............. _._ ........... _ 

Taavlrl Eflrlr 

Na.h .. (S) Ka"'ft"r 

f Abone Şeraiti f re;:• ~";" 
Senelfk .•.•.....•.• 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 750 > 1450 > 
Üç aylık ...••. ....•• 400 > 800 > 
Bir aylık •. .. .••••••. HO > yoktur. 

D1KKAT: 

Dercoluumıyan evrak iade olunmaz. 

SES=SES::SES 
E E 

i l~~~~~: A:~~ i 
s ( NIÇEVO) ! 
E E 

SES=SES=SES 
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Odun 
meselesi 
Fiyat Murakabe 

Komisyonunun yarın 
verecejil karar 

bekleniyor 
Odun ınc rleııı yarın tekr.ır Fı. 

) at Murakube Kornısyorıunda 

ürü~ülecckt.ir. Şehrimizdekı o
duncular henüz yeni narh üzerin. 
den odun s tışınıı başluıııaınışl.ır
dır. Paz.artesı gi.ınü Fi> ut Mııra. 
lnbe Komisyonunun vcr~eği k -
rarlar hf'klenmektedir. 

Bef ediyedeı 

Otobü~çüler de 
zam istıyorlar 

Otobu;;ç\.11 ı B tediyeye mfırııc at 
derck bu ııık ı olobu bılet ücret

i ı ıle otobu ı l'tıne'\;e ırnkiin ohna
dığmı, taksllcll olılutu gfüı otobus-

r( de 7. ıın ııılma ını ist.cnıışlcr. 
dıı Bel 1 ı; u talebi tetkik etmek. 

d r Otol.ı h lct ucı l'tlt:ı ıııc yn • 
kındo bi mi ı zam yapılması muh 
t m du· 

+ J:l:J il.Dil f,, /MRAIJOR c 
(,A(,f.Al A\ l>o ... KL'f,'JllLf: l'IL
f)JZ BA]J('f. /\ l İSTll 01 Yapı 
ve yollar k nııı unun lı el ma ı lr ı 

mudb nce n 1"<11.sc, inırabor 'ile Ç ~ 
layan ko ki ıilc Yıldıı. bat ç nin 
kcndiııınc dc•vı i ıçin Ankarayıı mu. 
.ıcnat ctmı tir. 

Poliate t 

Üç kişi sağ ayakla ... 
rnıdan ağİr surette 

yaralandılar 
· ı::,,,velkl g ın ı:ehrlnıiule, dikkat~iz.. 
1 k yüıuıııf n u kışi u • avnklnrın

t yaralnnmı !ardır. 

hı Akaretleıdc 29 
20 ) aş ııdıı 

Sivasta Maarif 
faaliyeti 

SıvaJ l (Hu uııi) - Vilayeti
mizde son yıllar z rfındııki maa• 
rif çalifmııları fevkalade artmış
tır. 

Buglinkü halde \iliiyetc bağlı 
r. ·htrlif kö\ '\.C n hiyclcrd~ tam 
1 C)6 okul b ""••nın in a lı ikmal 
edıimiştir. Vıl"yetimi:r.ın K'7,!:.. 
nndc eır lnn.ın bu okullar öğret· 
menli ve eğitmenli olmak üzere 
ıkı kunmd n ibarettir. 

YENi NEŞRIY AT 
l E'N \.'b' TEKNJK lECMIJASI 

12 ııci aııyı ı intl..şuı· etmigth. Bu 
• rıda: 17.afıyet teorileri, çıılı~mada 
or niza yon, ııtomlnı ın l tlhalc i, 
Olı:Jit poptulıısı, madde ve enerji, 
~ ektrık kaz lurı, kauçuk, Mııdame 
Curıe, havada uç n kiitfik tayyare 
etodcllcr1 na ıl yapılır, pratik bilgi. 
ler, ye-rıl net1rly11t, 1 uncu sayıJald 
ın L:itaUı meı elenin halli mevzula. 
rınıı dair kıymetli etudlor vardır. O. 
uyucularunı ıı h ı retle ta\·sıye e. 
erız. 

l.t.nbul Asliye lıWaci Ticaret 
Mahkemainden: 

S.rrı dede vekili avukat Öm~r 
Cemli Tan ı tarafından T akıtim 
imren •P rtımnnınd Mithat Ö· 
met aleyhine bir kıta emre mu
harrer senetle alacağı olin iki 
yüz yetmiş beş liranın faiz, ma· 
.. rifi muhakeme ve avukatlık üc. 
retile birlıkte tahsili ve ademi te
diyesi bnlinde dava olunanın if· 
liı!ına ve müddeabirun ma ma
aarifi muhakeme uhdesine lahmi. 
Üne mütedair 1kame olunan do
., da dava olunanın ikametgahına 
~ônderilen tebligatın mumailey. 
hin ikametgahının meçhuliyetine 
bınacn bilatebliğ iade kılınması 
lizerine hakkında ilanen tebligat 
:rapılara1t icra kılınan muhake
mesınde: 

Müddeabib ilci yüz yetmiş beş 
liranın yedi gün zarfında maha
k.im vezneıine depo edilmesine 
karar verilıni~tir. 

1 bu kar r dairesinde müddc
abıh ilci yüz yetmış beş lirayı ye
dj gun zarfında mahakim vezne· 
ııı e depo etmesi aksi takdirde 
d.ıva olunanın ifl&sına karar 'e
rı ceV.ı tebliğ rn kamına kaim ol-
111 k uz.ere ıl n olunur. 

Kitaplarınızı 
ARiF BOLAT 

KIT ABEVINDEN 
alınız. Bütün kitapları bulnbi· 
lc~ğiniz gibi Ankar ne riy • 
tının, Avrup nan model ve ir 
mecmualarının Babıilide ye
gane satı, yeridir. 

f r;;;a====ı:-------=--=;..__~--------~~ 
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7 nci tertip J iJncil 
çekiliı pliinı 

Bu ply ngo 7/10/1941 de Af~ondıı 
çekUecektiı. 

ikramiye İkramiye 
Adedi Miktan 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Gaz.etelere ilin da kabul eder. 

Ankara caddesi 89- lıtanbul 
1 
4 
6 

Lira 

30.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

ikramiye 
Tutarı 
Lira 

30.000 
0.000 

30.000 
80.000 

120.000 
80.000 

120.000 
60.000 
80.000 

320.000 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
Klrahk bo' oda 

aranıyor 40 
120 
wo 
ı.200 
l.200 
8.000 

icabında cünde 3 kate alınabilir. Her yerde pUllu kutulan ısrarla · teyinis. Calataaaray, Taksim ve cıva• 
tında güneş görür boş bir oda 
aranıyor. idaremizde M. M. ru
muzuna mektupla bildirilmesi 

500 
100 
50 
10 

2 

• . :;~ - -- 1 . 

J tanbul Arkeoloji Müzeleri Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Sedad Kumbaracılar 1 
l>OKl'OR 1 16-0.000 

ı 70.731 Yekun 960.000 ----
Re..•/ btıdeU MuvakkRt U1.1!i1«1ot Ek1tiltmenin 2ıewede, haııgi oım ve Yarım bilet 

Yapılacıık ıştn coıs vı: ın.ahiyeti Lıra Kr. mfkta.rı 1taatt" ıaınü.ıeaüı ÜROLOG· OPERATÖR 4 Lira 2 Lira 
Aya ofyıı Mtiı:csi gadırvıını zemini. 
wn Kefeke tn~larile t vıye ve wmfrl 

246" 07 190 78 Eksiltme G/10/941 pazartesi günö 
sant 1G de Yüksek Mektepler Mu 
hnsebeciliğlndc yapılacaktır. 

ları muteha•m1 
• idrar 110/u 'ile teı aril l•aııtal ~ 

1 

\üz bılcttc 42.tlö bilet k zıınacnk
tır. Hıı ılatın c: ı;o ı ıkramiye ola. 
Tak dııl:ıtılnc .. ı.t r. 

Ay sofya Müzcsındc bermucibi keşif yaptınlacak ol n zemin tesviyesi ve buna ait t mir itleri yuknrı. 
da yazılı giııı ve ımııttc açık ckeıttm eye koıııııu~tur. Olb:ıptakl ke~if ve ıınrtııameyi giirmelc ıstiyenlerin ,\ r. 
keolojı MCızclerl t mum ?ılüdürlugfi ne, tnmiı· yerınl mtlhallen gormek arzusunda bulunanların Ayasofya 
Muzeı;i Başmemuıluğuna evsafı }izim.eyi hııiz ohnak talip olanların da ınütcahhıtlik ve Ticaıet Odası Vlliiİ· 

Ademi iktidar ve bclge\•ııcklıgı, 

cccc işeyen çocuklanıı wdavlsl. 1 1 
Sırkeci. Ankara Cad. Senııh 
I,ütfi aparttmanı. ( 'I an .MııL-

ban ı knrşı ı). ® knlıırilc nıuvnkluıt teminat mnkbuzlıınnı hamilen ihale cUnü Komil!yona nmracaatları. (8371) .... .... 
Yü sek Ziraat En~titüsü J' 

Rektörlüğünden: 1 Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

ltletme 
ilanları Oı1naıı, Veteriner \'e Zıraııt P kül telerine bu yıl kabul cdılecck taleb • 

lcrln St.'Çim imtıh nlan İstanbulda Sultıınahmctte Yüksek İktısat ve Ti
caret Mektebi konferans alonunda ve Ankarada Yuksck 1'Jrant En ti-
t siiı de a ağıda yazılı gün ve saatlerde yapılacağından nıımzet talebe. 
nin imtıhıın komi yoııunıı müracaatları. (8377> 

DERS Guıı Saat 
1',lZik 6/10/941 Pazartesi 9 -1% 
Tüıkçe 6/ 10/941 Pazartcıti 14,!IO 17 
Kim)a 7 10/041 Salı 9 -12 
Jliyolıji 7/10190 Salı 14,:l0-17 
Cebiı 8/10/941 Çnr,ııınba 11 - 12 
Yabancı dll 9/10/941 Pe cmbe 9 -12 

Fotoğrafla alınarak, gayet nefia bir suretl 

İıtanbul MAARiF Kitephaneai tarafından baıılmıthr. 

20 aantim boyundadır. Yaldızla, bez ciltlisi 

100 kl ·• hn-. Tatra için bediyeıi 120 kurutfur. 

AYRICA: Yine Hafız Osmanın aecaventlerini havi 

KL'P..':' N? ~f:RIM. Türk harflerile ba ılmıtbr· 20 santim 

eb'adında.lır. Yaldıdı bez ciltlisi 60, t-.raya 80 kuruftur. 

D"'kk t Bu KUR'ANI KERiMLER yerine bazı 
1 a : aatıcılann bez taklidi kag-,tlarla ciltli 
Kur•anJarı sattıkları anlafılmıfhr Aldanmamak için 

Kur'anlarda MAARİF Kitapbanesi adına dikkat edilmelidir 

ı c ıııı:. ık amelcsııılıı ıu e için altnacıık 1600 kilo sadeyağ açık ek. 
stltmeye k ııulmuıtur. Tı&bmın bedclı 1612 lirn 50 kuru~ ve llk temlııulı 
120 lira {)4 kuru&tur. Ş::ıı tname Zabıt \'e MuamP1i\t .MüclürlüğU kıılc -
mınde goı ulcbtlir. ihnlc 13110/941 pazıırtesı günfı sant 14 de Dalma 
Encümende y pılıırnktır. Tallplcrın ilk teminat maklıuı \'cyıı mektupları 
ve 911 yılına a1t Ticaret Oduı ves kıılarıle ihııle günu nıuoyyen ııantte 
Daimi EncUmendo bulunmıılıırı. (8638) 

• 4' 

Zinctrlikuyucl ki A rt feuırlı1<ta yeni yapılıın kapı öniıııdeld saha. 
nın tesviye ve tanzimi loi çık cknl tmeyc konulmuştuı. Ke~if bedeli 
1964 lira 90 kuruş ve ilk teminatı 147 llrtı 38 kuruştur. Keşif ve eıırt
name Z bıt ve :Muamelat 1ud0rlı ~ü kaleminde görüleblliı. ihale 13/lll/ 
941 cumıı gilnO saat 14 de Dvimt Encümende yapılncııktır. Taliplerin 
ilk teminat mııkbuz \•eya mektup an, ihale talihinden sekiz gün evvel Be 
lediye Fen İglerl M Qdüı liijHinc mü. racnatla alacnkları fenni ehliyet ve 

941 yıirG .. ::.1• 'l'ı,arct Odnsı vesi- kalarile lbııle J:{lnfi muayyen sııntte 
Daimi Encümende bulunmnları. (8670) 

"' .. 
fıtanbulun Kurıulu ) ıldönümu nu kutlu lama mcrn imine 

edecek olan kıtant ve hlrlıklcr bıı ın ·lt~ı lııın 6 ncı gUnü snnt 9,30 da 
Sultanahmed meydanında toplanııc:u '· sanı 10 da hareket ederek Tak im 
m ydanına gidecektir. 

Bu ti•rcnde bulunmıık üzere Cü nıhul'!rct Ilulk Partisı Jtcisf Vl' (ıı. 
tnnbuldıı bulunan l\lchıısl r, Şehir l'ıfrcllııl 5zaları, CTcneraller ve tiet. 
ubaylar, Adliye ve l\Hılki:J,e rüC!lası, ne•edi)'C erkanı, tinlv rslt ve l\la • 

ııı1f erkllnı, Matbu t m!lmcssillcri, Cun huı ırct Halk Parti i, kıw.n ve 
ffnlkevlcn Reisleri, ha) ır ve meslek rcınl\'ı'llı ri başkıınlrııı Bankalar 
Dlrcktorle.rl Vll imtiyazlı elrkeUer, T e 1 o 1 1 heyct.lerl ve C?Snaf cc
mn·etlerl reıslerlnin Tak imde hnzı rlnnmış olıın tribfinü teşrifleri rlca 
olunur. 

ı-;1b1 e: Jaket Atay, Silindir fa pkıı. {8 91) 

, .. Belıotoldata ::drar ıorhıtu • ' 

Fabrlkalann111d ve icabında seferi r fftırak cttınlo ek ııurc. 
üle gemtlerlnıizde de çal11t.ıı ılm ak uzere 12 elektl'ikçı ımtılınnln ıılı-
11ucaktu. Kendilerinden ı»tenen evsaf ıudur: 

1 - Türk, 111Cislım, ukcrliğlııı yapmış Vc husnUh•l abıhJ ol. 
muk. 

2 - Dir veya müteaddit n\ (ıesse dcrd asgarı ~ enC' eJelc-
trikçilik yapmış olnıak ve )'cdID de bon ervlslerı bulunmak 

3 - Sanat mcklerı mezun! arı tercih olunacaktır. 
Bu iııçilcrfl verilecek ücret veya ~e"limıyc lmtıhıında gö tereccı.:. 

!eri iktidarın nclicealne b •lıdı r 
Taltpleı in 1•'('11 Hryetı l\fud üı :Ogiınc murıu;antları (884fl) 

ı- - - ---
1 lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
1 

8/10/941 çar~ınbıı guııu ant lG de I Uınbulc.la Nafıa ?ıluduılıı •u 
F.ksıltmc Koreıs cınu odıısındn (5ıi76 ı !ıra k sif bedclli (Cı la\'et) marka 
(fiOO) çıft lııstık çizme ııçık cksıltmcyc konulmuştu1. 

Aşkale Malmüdürlüğiinden: 
1 

Muknvel<ı, ,.kslllmc, bal ındıılık ıoleı i genci, bu•ıısi \."C fcıını ~•• tn -
ınclcı1lc bunıı muteferrı dığ r evrak daıresındcı gor(llceektir. 

MuvııLıl.nt !."mınat (441) lırodır. 
İsı.cklıleı ın bu ışe benz r iş ~· ptığınn dair 

dugu ~c lkıılarlıı 941 yılına alt Ticaret Odn ı v 
id ıre'l"rınden almıe ol. 
kalıınuı bamılcn gel

(83241 
Yenjden in a et inlmış olan Aşkala kazruıı 

ğının ( 17852) lır 24 kuruş bedelı keşıflı ikmalı 
:zarf usulilc ek.siltmıyc çıkıırılmıştır 

huk\ınıct kon • 1 
ın atı kapalı 

1 - Eksiltme 24 1 O 941 Cuma guniı ııaat ond Aşkale 
nıalıye daıresindc toplanacak olan komısyo:ı trafından yapılacaktır 

2 - Bu itıe aıt kcşıf evrakı. silsıleı Fıat cctve!ı, ve tartnııme· 
Jer Erzurum Nafia Mudürlüğiinclen ve A~k. le !\1alrni.ırhirlii~iindc 11 
bedelııiz alınabilir. 1 

3 - Muvakkat teınınat ( 1 3 38) lir .. r13 kııru,ıur. 

4 - Taliplnın 7/ 'l 937 tarih ve 3297 sayılı R nıi Gou
tc ile neşredıl~n tnliınl\tnnm~ye göre vet1ikalnrını hazırlayıp ıhr ı 
etmeleri ve tayın edilen miiddet zarfında t .. klıf mektuplarını ko· 
misyon riyasetine vermeleri liızı mdır. 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 
Gençliklcrıııc m •rtıı olı ıık g(lzellıkJerinin temndlı!.nı 
rniinıkiın kılacıık o.ıı.n )'ÜZ tuvaleune blgine kalma. 
mışllll'dır. Kadında dı kkııt edilmesi p ·k mühim olnıı 
nokta: Cildın tncelik vo taravetini ebediyen ınuha
fazadır. 
Seneler, bhıbır vaıif lçmdo calıoan •• yorulan genç 
k dınlurm bı mnn dil emanıdırlar. Bedeni •e dimaği 
yorgunluklaı ın ıı tice sı guddeler, eliisukıyettnl kay. 
bedcrler ,;e ciltte (Leke) dı:Ye tav ıf edilen a•arızı 
( Rilzgi"-.r ,.c gilneşlıı d c tesirıyle ı tıwıule gcWrtrler. 
işti? bu gibi hulatt& ve bu gıbı avııırıza kareı KRE t 

PERTEV; tcrklbhıın 1 uvvet ve kudreU aaye~nndc ctldı 
besler ve hıırnbıutn k ınııı 

Yüz blnlctcc kadının tecrubc etti~ı v se•dıklerine tavsiyeden 
hilt kalmadı •ı KREM PER 11· \1 ılc ~ünd,. yapılacak 3-6 dn. 
kıkalık b r mnsajıı ne ~bl l rıkalar \'ar:ıttıitını pek kısa bit· 
zamanda ız dr muteııf ol caksıım KltEM PEHTEV'ın ya. 

beynclmılcl ııohrct.ı nsı ır. d · ıldıı. Ondan latıfathı 

meleri. 

RADYONUZUN 
tam rı ve ııılııhı için 

Nüzhet 
Mukemmel bır surette 1 

Radyo 
Mue:1~c c ıııc müıı cıı ı• ed t ıY. HADYO N ÜZH~:'I son sı tem 

·ııctl rlr n ile hhcz atcly ıı ıni <'rnT"ln ze amade bulutıdı rul'. 

RADYO NÜZHET 
Galata \ <>} v 47 Vovvoda Hnııı. Telefon: 

kutu u 1026 ••••••••llii~ 

Orman Umum Müdürlüğiinden : 
Ormıın Umum Mudurlugüue hag ı l>cvl t Ornı n 1,letmclerı ıevı. 

rlı de çalı tırılm:ık uzerc imtıhanl 6 muh be ı, 4 muahCRbecl m 
v ııi ve 2 muh:ı ebe memuru alınacakur. 

1 - Taliplerin mcmurın kıınun nun 4 ün. madd iiind kı e" f u 
ecraıtı hRlz olma tarı ve aııkerllklcdn ı ~ ıpmış bulunm lan şıırtt ı. 

2 - r.1uhaııcl:ı dlı tulıp olanların il" \e)u )Uk ek nıe.tcp H mu-
b scbccı nıua\ ınlıglle n u il ete nıc muı ıuğu la talııı olnl)laı ın d il e 
oıtıın ,.kt p mc"uııu olmalau ve bu l lıplcrın yuk ek mektebe ka) t b ı. 

• ıı,nma ıın liıııındır. 
3 Mu abnkn ııct.ıc si nıfisn'w; not alan! r ıııa ında Yuk ek İkt ııt 

ve Ticıı ret Mektebi Lı C3l mezunu ol ııılııı· tercih cdileceklcı diı. 
4 imtihanda muvııffnk ohın ltır herhangi hır işletmede tnuvuk -

katım ıuj goı ecekleıdır. 
5 - Kazananlara ~Gri6 ııayılı k unun lıllkümleı i dııiresinde nınlıa e. 

bccllere 170 ve muhıı cbccl muavin l ·ı1nc 100 ve nıııhııı;ebe memurlarına 
da 75 lna) kadııı ucrct verllcccl:tir. 

6 - İmtihnn 14/10/941 salı f:(l nü 5Ul H d" Aııkaı ada Om1an U
mum ludurluğündc ve lat.anbulda Oıınan Ç v rgc l\Hiduılut..'lıı d )a • 
pı!acn kt ıı . 

7 - Tnlınlcrin ıı c.gıdıı yazılı ~ lkler'nl d ı t det !otoğıııfla lıe-
rabcr istidnlnr.ı n cklcıncleıi laz ınd ır 

A Nufu cuzdnnı \e a kerlık ı bıı kılına kaliıdı. 
B Hı nühnl kiıgıdı ve aıhhııt rapoıu, 
C Mektep diploması, 
n - Şımclı)·e kndıır çalı~tıf'ı y rlcrdtı almı~ olduklnrı hüsnü hiı-

met varııkıı ı. (7:::ıs, ~!!7i ,--
ZAYİ - Beşikta Ortnköv 

Doğum ve kadın 
hastalıklan 
müteha sı 1 

~r<ttör Dr. Slı.İP ALI 
DÖLBAK 

Beyoğlu Tünelbsşı Tuncl 
apıırtmınn No. 2 

Ptt%llrdafl maada her guıı 6ğle
dtn sotıı·a lıa.sfcılar-ıı ı kabııl 

Dr. Hafız Cemal 

(TiYATROLAR 1 lliD•l:E ŞEHİR TiYATROSU 

BUGONKO PROGRAM 

8.80 Program 19.4G Serbest 1 O 
8.3~ l\tfııtk D ıkıka 
8.4ri Haberler 1 .6fi Hiıık 
D.00 Müzik l!O.lG Konuşma 
9.30 f,viıı ııuQtı 20.30 Ş rkılar 

+ 21.00 Ziraat t k-
12.30 Procı uın vimı 
12.33 Sıız e erleri 21.10 Şaı kı, turku 
12.45 Hnbcrleı 21.35 Ankara at 

Tııpcrbcışı Dramı k-ı8'1m: 

Pazar, gllndllz snnt 16,30 da 
Pıızar gcct'SI sııat 20,30 d 

/Ilı ~11.ET, 5 Perde 

t tıkliH caddesi Komedı kııımı 
Pazar, gündüz. saııt 16,30 d 

Pazar gece 1 saat 20,30 dn 

KİBARI.lK BUDALASI 

23 üncü ilkokulun dördüncü sını. 
fında 648 numaralı oğlum H.rnı
nun nnkıl kf,ğıdını zayi ettiın. 

Y ~nisıni lacıığınıdan eski'!inin 
hükmü yoktur. Behçet Sanyıldız 
Orteköy Onuncu sokak •No. 18. 

BORSA1 

4 - 10 • 9.U muaıJJol ui 

Londra 1 Steril• S. 22 
Nevyork 100 Dolar 132. 2ll 
':enevrc 100 in Er. -. -
Matrlt lOOPeu:ta 12.89 13.00 Şarkı, türkü yarışlarının 

rn.30 Orkestra ııcttcelcri 
+ ll.45 Müzik 

18.00 l'ı oıcram 22.:ıo Hnlıerlcr Sahihi : z. T. EBÜZZll' A 
18.03 Orkestra 22ACi Ajans spor Neşrlynt. Miıdurü : c. Biİ.B.1lN 
18.40 Fasıl heyetl scrvı~ı 
111 ... 10 Haberler 22.56 Kııpanıe. BHıldığı rcr: Matbaa! EBÜZZ}YA 1 

Yokoha. 100 Yen 
Stoklıo • 100 lı •cç kr S ! 

Komedi 5 perdıı 

---
'ESHAM VE TAHVİL.Ar 

1 BEL SA ii"fT'OL kon...... 1 
Belsamitol idrar yollarını t emızlıyerek hast lığın ilerlemesine 

1 
ve kana karıaınaaın mani olur. Bılumunı idrar yolları hııııuılıkla. , LOKMAN BEKİM 
rının tedaviııın<lc tcslrı kat'i ve cmsalsnı bır milstahzıudır. ı-:cza. Dahiliye MiltehA!5111 
nelerden arayınııı. Dlvanyolu 10' 

Satış deposu: Sanıı Akııu, Bahçeknpı İ Bankası rka ında Muayene saatleri: Paıar bari~ 
Rahvancılnr ııoknk No. 6. • her ırun 2,5. Tel: 28898 

...................................... lllllİİ 1 İİlllıiiıııiiıiiiilıııiiiııi ........... 

Büyük zabıta romanı ~--so-y-lc_n_1l-ş-tl-. _B_u_y-ak-ı"!'la_n_k_n_ğ_ıt_d_e_t _·n-ın-, -C-o-n-ıl-c-hıı-c-·1-.ın goıetlcdigı kapıdan 1 - Demek onları da dü ündunilz 1 
Oııtündc ve kutlanmış ol n 1 ağıttır. ba~kn dışarıyıı çıkacak yer d(? yok... ha!. 

'*!Sif 2!!1 

lkPaınlyell yilıde S 1918 19.6S 
YOıde S ., 1933 ErıanlA..B.C. -.

" 7 934 Sıvu·Enuru al -.
" 7 •• 2 Ol 7 -.
" 7,S 9JS Tilrk bercu 1 -.-

Yllnl bunu yaparken in i nıkları ke!l ı zaman yakılmıştı. Yazı nıa sının u. 
disıne blik1mdir. V ktiı bunda duru- zerindeki destede yalnız iki uıbaka 
şun da tesiri olnbıllı. 1• nkrıt mı- eksıkti. Faw~ett'ln yıırnsındnn yazı 
nenin önündeki vaziyet banıbn,kadır. masasının üzerindeki kııı utma küğı. 
Hıılının üzerinde bulunan ıol ayak dına kadar kan fışkırmış.tı. .Bu Jc. 
izinin vaziyeti bu adamın duruşunun kcııfn üzerinde de küğıt destesi vnl'
lki ayağını da atabtlecek vıızlyette dı ve üstünde hiçbir l ke yoktu. Hal_ 
olduğunu gö teriyor. D mck oluyor buki mantıkan bu küğıtlaı ıu Qzcrın. 
ki bu adam en çok kullandığı nynğf. de de kan lekeı i olması Jôr:ımdır. 
le küllere baıımııtır. Şimdi de ted n kaybolnıuv bulunan 

_ DiltQn bunlar ıizı n netıceye iki kağıdı bulabiliriz. 
götürüyor!. Bunlardan birisi, Fa cett'ln idil-

- Bu adam, Fawcett'ı sol elile rülmeden evvel Fanny Kaıser'e yaz. 
öldf!rmue, kullerc de ag ayai;ile b s. dığı mektuptur. Oblri 1 de y kılmı 
mıştır. O zamıın bu ~t iki ld9t ol- olanıdır. 'Yakılan ki dın d t.t..>deki
roa81 lazım. Şomlned kı kıa tlar ne 1 rln ayni oldu unu o gun babam da 

Bu kağıt cinayetten onn:ı koparıl-ı Bu vaziyete göre vakuda iki kışı ol- Bu sırada babam d koııu~mıya 
mıv, ykkılmı~ ve uzerine basılnııştn. mamıısı lezım. Şu halde cinayet oda. b tladı: 

1 Ac bn bu kıığtdı katıl mı yakmıştır? ıııııda bulunan ııdam hem katıl, hem _ Patty, ou ı;ualime cevap ver: 
Egcr bunu :yapan • katil. c, dcınl?kl de mektubu, ~ a~ut kilğıdı yakan a. Odadaki ayak izinin, küllere bruınn 
nazurıyeleııınlzc ıstlnudcn Dow un dıımdır. Ayıık lıı, Aaron Do'R'un ol. adamın aynk izi olduğunu nereden 
katli .olmadığı neUccaıne vaı ırıı. madı •ın göre kendisi katıl de de. bılıyonun. Bunların ayni Jz olduğu. 

İhtıy r Lııne: . glldlr. nu hn knbul ediyorum; :ftıkat fabat 
- Uur, dur, dcdı. Bu kadar ça. Aıtık anlatmaktan yorulmuştum. etmen lllzıın. 

buk gitme. Sen katilin \C killlcre ba. l'rlısteı Lane'dc biraz sıkıntılı görü- 0 b ,.., bl 1 
1 • r.. f d' . - nıı :ıcıt;.m, raz şaşırmış o a. 

annııı ayni adam o ougunu arze ı. nuyordu. Bırnı su tuktnn sonra: k D 1 b ı t l bl 
vorsun. Bunu Loınbut ı:dcbılır ııılsın? Pııttence dedi Aı tık bııo ı;k ea ın.ld em n öu 1 ıı ~}.a nızl ıC il· 
· T b • ..• ·i ı şı il k till - • · · • dAm o ıııt ıııu 11 y cm""ım ın : or-

-
11 11 l-'UCı m mc • 0 n vı;o mek kalmadı. Anl11ttıklarının hep i nlchael'e şomlncnln onünc basıp bns. 

küllcı e ba anın ~yı 1 ayrı adımlar ol. fcvkallııtc ve çok doğru. mııdı'-ını 11ordu>r.Üın zaman cha ır> 
duğunıı fıu ı:.edelını . Doktorun 1111vle. . . ı;. • ı;. Y • 
d 1 t 1 . - Bundan şu neticeyı çıkar11bıll. demcıdı mı? Hume>'den bu lzlctın 
. lit

1 
ınelgoıeC c ~a~e cl on; Y r~ıı g~c l'lz : Hakiki katil Dow'un 11ıkıısındn Fawcett'e alt olmad;~ını öğrenme. 

ıe cnmk k. 
1 

dornıc ııb ~V911 ı d ona! 

1 

nkln11ı~or ve bu adam hakikatte so. din mi? Bu izi buıuya kim bıraka-
çeyre a 11 an on uçuı; m u ev ı k 1 dı:r... h ld ü h 1 1 D • b 11 ' ölü b -dd t f d bi n o mn b' a c O p cer ow uıı ı r .. 
gtekı ydor; ~_,mu c ~r ın 1 .cvel r il Hlno yığmak için cinayeti &ol P!ılt>, - Peki, peki. Şimdi ne yııpnca. 

a am <ırıyor ve yınc aynı ıc ııın 1 1 T 
ılı n rı çıkı~r. Sonı n d ev poliıı tıı ş ı) or. ~ııL lilf , t 
rafından aranıyor ve lem ıdc kınıse Bu arada unuttuğunuz lıuı ane • .:arış 1 : 

bulunamıyor. Dütun kapılar ve pr~- ııoktnlıır vnr ki, çok chcnımıye Ildır - Y pııc ğ.mı şey ga:yct bnait: 
rereler içcıld<ın kapalı o1du u ı~ln. llnyır, onutmadıml. (De cıı ı ıar) 

" " ,, " " 2 -.-
A.nm. Demlrrotu ı •• 2 -.-

_!ı Bankası ı ama -.-
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