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Vatanı saran müdafaa zencirine 

.Siz de bir halka ilave etmiş olursunuz. 
10 AGUSTOS 1941 

PAZAR * 
Tetar•f: TAN, l8T. Telefon: 24310. 24318, 24311 

TANEVI, İstanbul Ankara Cad. No. 102 

Yurdumuza iltica! SOVYET TEBLiGi 

Eden Yabancllara Berline Bir 
Yapllacak Yardım Hava Akını 

A Yapıld Subay ve Askerı Memurlara Maaş 
Yerilecek Erler iaşe ve llbas Edilecek 

Ankara, 9 (TAN) - Harp dolayısiyle karadan, denizden ve ha
l-adan memleketimize gelmekte olan mülteciler hakkındaki ka
llun liJ-ihası meclis ruznamesine alınmı(ştır. Hükumet, kanunun 
bıucip sebepler liyihasında ezcümle şöyle demektedir: 

Hag. dolayısiyle yabancı memleketlerden memleketimize ıe -
tek kıta halinde ve gerek perakende suretiyle karadan, denizden 
-------..,,,..--------.ve havadan mülteciler gelmekte 

1 
dir. 

Ne Şekilde olursa olsun bu 
mültecilerin idare ve bakımları 

Harp, Muhtelii 
İstikametlerde 

Devam Ediyo,. 

Polonya Çeteleri 
Almanlara Karşı 

r 

5 KURUŞ 
• ALTINCI YIL 2148 

Genç Muharrir Baha Vefa KARATAY 

SON TANGO 
ROMAN 

ikiiıcr Basılış Fiyatı : 50 Kunış. 
ÇIGIR KITABEV.. ANKA RA CADDESi No. 153 

ALMAN TEBLiGi 

Ukraynada 
lo3,ooo 

Esir Alındı 
-

317 Tank ve 
838 Top 

İğtinam Edildi 
-ALMAN 

MiLLETİNiN 
SORDUGU 
SUALLEI\ 

ve bir kayıt şart altında bulundu 
rulmalarının temini, Türkiye 
Cümhuriyeti hükumetine bir va
züe teşkil eylemektedir. Mülte • 
ellerin idare ve bakımlarının ne 
tarzda temin edileceğine dair 
mevzuatımızda hükümler mev -
cut bulunmamaktadır. Mülteci -
lerin bakımına ve beraber getir
dikleri esliha, mühimmat, eşya 
ve bilumum harp vasıtalarına ait 
hizmetleri esaslı bir hükme rap
tederek rtanzim eylemek maksa
diyle bu kanun layihası takdim 
olunmuştur. 

Harekete Geçti Şark cephesinde Sovyetlere esir dü~en Almanlardan bir &ru~ 

Korosten Zaptedildi, 
Uçakof Limanına 

Hücum Edildi 

Alman - Sovyet harbinin uzaması, 
Alınan milletinin ve Avrupanın 

bcklediii sulbü de uzaklaştırıyor. 
Fazla olarak ıarkta harbin aza_ 
maaı, başka sahalarda da bir takım 
7eni ihtilatlara meydan verecek 
cibi eöriınüyor. Halbuki. şarkta 
harp devam ederken İngiltere ve 
Amerika hazırlıklarını tamamla -
malda meşguldürler. Hatta ıim_ 
di Sovyet Rusyaya da yardıma ba•
lamıı bulunuyorlar. Amerika, 1941 
71lı içinde bazırlıitmı bitirecek ve 
1942 baharında bütün kuvvetiyle 
Avrupa harp sahasına gelebilecek_ 
tir. 

M. Zekeriya SERTEL 

l sviçrede çıkan Journal de Ge
neve gazetesinin Bedin mu

habiri telefonla gazetesine şu 
nıalıimatl veriyor: 

"Alman başkumandanlığının 
neşretmekte olduğu kısa tebliğ
iler Alınan halkını ıtatmin etmi -
)or ve birçok kimseler soruyor: 
Garpte muzaffer olan Alınan or
dusu Sovyet harbini nasıl biti -
l'ecek? Sokaktaki insanlar iti -
nıatlarlnı kaybetmemişlerdir, fa
kat endişelerini de saklamıyorlar. 

"Bir senedenberi parlak ve 
kat'i zafere alışmış olan Alman 
halla bugünkü vaziyette şu sual
leri sormaktan kendini alamı -
Yor: Amerika ne ol~cak? Ya şu 
Atlantik harbi? 

"lngiliz tayyarelerinin taar -
l'Uzları da baylı münakaşa mev
zuu olmaktadıt. Resmi kaynak -
lar, bu taarruzların şarkta Sov -
Yet ordusunun yükünü hafiflet -
nıiye muvaffak olmaksızın aka -
nıete uğradığmı söylüyor, bu su
retle halkın endişesini yatıştır -
nıl:fa çalışıyorlar." 

Isviçreli gazetecinin Ber linden 
"erdiği bu haberler, Alınan hal -
kının hissiyatını anlatıyor. 

Şimdiye kadar seri ve ka1.'i za
ferlere alışmış Alman halkının 
bir türlü bitmiyen Sovyet harbi 
kar§ISmda hassas davrandığını, 
Atlantik harbinden memnun ol -
:rnachğıni, Amerikadan çekindi -
ğini izah ediyor. Bu malumat 
Führerin karargahından neşredi
len tebliğlerin manasını bir daha 
vazih olarak anlatıyor. 

Alman başkumandanlığı da 
tebliğlerin başında halkı ve ef -
kan umumiyeyi tatmin ihtiya -
ciyle bu neşriyatı yapmıya mec -
bur olduğunu tasrihe lüzum gör
:rnüş bulunuyordu. 
Alınan halkının bu alakası hak 

sız değildir. Sovyet harbi, bütün 
tahminlere rağmen, uzayacağa 
benziyor. Hatta Ispanya hülcıime
tinin Sovyet cephesine gönderi -
len Ispanyol gönüllüleri için kış
lık palto, çizme, yünlü eşya ha
zırlamıya başladığı bildiriliyor. 
Demek ki, Alman başkumandan· 
lıgı Sovyet harbinin sonbahara 
kadar biteceğinden emin görün
müyor. 

Alman - Sovyet harbinin uza
ması, Alınan milletinin ve Avru
panm beklediği sulbü de uzaklaş
tırıyor. Fazla olarak şarkta har
bin uzamnsı, başka sahalarda da 
bir takım yeni ihtilatlara mey -
dan verecek gibi görünüyor. 

Halbuki şarkta harp devam e
derken Ingiltere ve Amerika ha
zırlıklarını tamamlamakla meş -
guldürler. Hatta şimdi Sovyet 
Rusyaya da yardıma başlamış bu
lunuyorlar. Amerika 941 yılı için 
de hazırlığını bitirecek ve 942 pa 
barında butün kuvve · Avru
pa harp sahasına ~e 

Onun için Alman, 
bi yalnız Alma 
rafta derin al 
mekten hali ka 

Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 8 Ağustos günü kitaları -
miz, Kexholm, Smolensk, Koros· 
rten ve Byala - Çerkof istikamet
lerinde ve Estonya cephesi kıs -
minda düşmanla harbetmektedir. 

Kara kuvvetleriyle işbirliği ya 
pan hava kuvvetlerimiz düşman 
motörlü cüzütamlarına ve piyade 
sine ve tayyare meyqanlarında 
tayarelere darbeler indirmiştir. 

7 Ağustosta 21 Alman tayyare
si tahrip ettik. Ayni gün 14 tay
yare kaybettik. 

r········································~ 

iBogazlaı 
!meselesi . 

Layihada, mültecilerin esliha, 
mühimmat vesair harp vasıtala -
rından tecridi, beraber getirdik -
leri esliha mühimmat, eşya' ge -
mi, tayyare vesair harp vasıta -
larının muhafazası ve bunun için 
icabeden masrafların yapılması, 
kampa girecek mültecilerin dışa
rıda çalışmalarına imkan olmı • 
yacağı cihetle, bunlardan subay 
ve askeri memurlara, ordumuz
daki muadil rütbelere mahsus 
maaş verilmesine ve erlerin ordu 
muz eratı gibi iaşe, ilbas ve te -
davi edilm~leri ve zaruri ihtiyaç 
lan için maaş almaları, mülteci
lerde sivil şahısların geldikleri 
günden itibaren en yakın müha-

7 Ağustos öğleden sonra avcı 1 
tayyarelerimiz Moskova civarın-

1 

da bir Alman keşif tayyaresi dü 
ş\lrmüştür. 

Öğle tebliği 
Moskova, 9 (A.A.) - Tebliğ: 

f ngiltere ve Sovyet 
Rusya Arasmda Bir 
Anlaşma Yoktur 
Moıkova, 9 (A.A.) - THa •· 

j•naı bildiriyor: 
Stokholm Tldlngen lıveç g•· 

zetesl Ankar• muhabirinin bil· 
hıua Ku•denlz ve Ç•n•kk•le 
Boiluları üzerinde bir kontrol 

(Sonu; 8•: 2; SU: 8) 

Dün gece Sovyet kuvvetleri Hex
holm, Smolensk, Korosten, Bie
latserkov istikametlerinde ve cep 
henin Estonya bölgesinde döğüş
miye devam etmiştir. Cephenin 
diğer istikamet ve bölgelerinde 
devriye faaliyeti ve mevzii ma -
hiyette muharebeler olmuştur. 

(Sonu; S•: 2; SU: 4) 

Şimali Fransız Afri.kasmdaki deniz üslerinden Oran'ın görünUşD 

Y akınşarkta Almanyanın 
Yeni Bir Fransadan 

HavaEsiyor Bir Talebi: 
-

Sovyet Rusyanın Fransız Afrikası 
Mukavemeti Müdafaası için 

Herıeye Hakim Mesai Birliği 
D ' -

Mihvercilerin Muhtelif General Weygand Bu 
Cephelerde Hareket Meselenin Halli için 
imkansızlığı Anlaşıldı Vichy'ye Geldi 
Beyrut, 9 (A.A.) - "Afi,, Al -

manlann ümitleri hilafına olarak 
Rusların bu kadar mukavemet 
göstermeleri yakın şarka ait bü -
tün siyasi meselelere hakim ol -
maktadır. Suriyeden ayrılmak 
mecburiyetinde kalan Alman a • 
janları, ilkteşrinden evvel yine 
buralara döneceklerini 6{ururla 
ifage ediyorlardı. Vichy hükume 
· e taraftar olan bazı Fransızlar 

uzuli propagandaya inanmış 
uyordu. 

(Sonu; Sa: 3; 80: S) 

Londra, 9 (A.A.) - "B. B. C.,, 
General Weygand, Fransiz Afri
kasinın müdafaasi hakkında hü
kumet erkanı ile görüşmek üze -
re Vichy'ye gelmiş olduğu öğre
nilmiştir. 

Birkaç zamandanberi Alman -
yanın Fransız Afrikasının müda
!a.sında mesai birliği yapmasına 
müsaade etmesi için Vichy hükıl 
meti nezdinde ısrar etmekte ol • 
duğuna dair bir takım şayialar 
deveran etmektedir. 

(Sonu; 8•: 2; 80: 3) 

teala etmek huıuıund•kl Ruı 

müddely•tının t•nınmHın• mD· 
ted•lr ol•r•k Sovyetler Blrlliil ile 1 
Büyük Brlt•ny• UHınd• gizli 
bir •nlıtm• imza edlldliil h•kkın· 
d• verdlill bir haberi neıretmlıı· 

1
: 

tir. Stokholm Ttdlngen gueteıl • • 
nln verdliil bu h•berln Alm•n : 
propaa•ndaaı t•r•fınd•n tHnl e· ! 
dllmlı olduiiunu bey•na T•n •· i 
J•naı mezundur. ! ·-·---·-··--·· .. ·-·-··-···-··-··--·-··: 
••v,, Gizli 
Ordusu 

Bir Hafta Zarfmda 
Büyük Faaliyetler 
Gösterecekmiş 

Londra, 9 (A.A.) - Almanlar 
tarafından işgal edilmiş bulunan 
bütün memleketlerde Nazi aleyh 
tarlığı hareketi gitgide artmakta 
dır. B. B. C. nin esrarengiz spi · 
keri Albay Britton, bir hafta zar 
fında "V,, hareketinin gizli ordu 
sunun büyük faaliyetler göstere
ceğini ihsas etmiştir. 

Bugün radyoda söz söyliyen 
albay, "V,, ordusu hakkında ge -
lecek cuma akşamı ehemmiyetli 
talimat vereceğim., demiştir. 

Hür Fransız kuvvetleri karar
gahından alınan haberlere göre, 
Paris mıntakasındaki hava ima -
latı fabrikalarında kundakçılık 
harekatı hakim bulunmaktadır. 
Sırbistanda. Karadaida hatti Hırva -
tiıtanın yeni vilbeti ol•n Lubliana 
da kundakçılıfın geniı mikyasta ar 
mı§ bulunduiumı göstermektedir. 

Yunanistanda kin duggUBu 
Londra 9 (A.A.) - Yunanistandt' 

h•lk, elinden süne artan bir kin duy. 
ıuıa ile müstevliye karfı cephe at 
maktadır. Sokaklarda kafileler ha. 
!inde ıeçiıler ve bütün içtimalar me 
nedilmiııtlr. Yunanlılar cenazeyi takip 
için hususi müsaade almak mecburi. 
yetinde olduktan clbi sokaklarda jı
ki,iden fazla ıruplar halinde gezmek 
de yasak edilmlıtir. 

Bulgaristanın Baş 

Düşmanı lngiltere 
Sofya 9 (A.A.) - "Stefani., Ede. 

nin aon nutku hakkında mütalealar yü_ 
rüten Zor• euetesi, ,öyle yazıyor: 

''Bu nutu1ı:, İncilterenin Butıarista-
nm baı düımanı oldufunu bir kere 
daha iıbat etmektedir • ., 

Avustralya Tehlikede İmiş 
Adelalde, t (A.A.) - Avustralya Baıveklli 

lleıı.lu diln bir nutuk allyllyerclt A•uıtral· 
yanın tehlikede oldufunu beyan etmek aure• 
tiyle vahim bir lhtarha bulunmuı Ye demlı· 

tir iti: "AT\latralya. tarihinin en hayati bir 
anını büyllk bir teyalckuzla yaıamaktadır. Son 
tııfta iclnde harp. Avustralyayı tehdit eder 
bir mahiyet ılmııtır. Pakıt 193!1 tcneılne na 
uran lı.ryaa edilemboecelı. duecede mücehhez 
bulunuyoruz. AT\latrılyı ıimdiye lıadar blcblr 
uman aırtını dllpnana ıroııermemlıılr. 

( ASKERİ VAZIYET~ 

Smolensk Harbi 
Sona Erdi mi? 

Uğradıkları Müthiş insan ve Malzeme Zayiatmı 
Telafi Etmek Hususunda iki T arafm Kudret 
Ve Kabiliyeti Hakkmda Bir Mukayese 

ASKERİ MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 
7 Ağustosta Filhrer'in karargtı- ı de harbin hAHI devam eltiğinl, Mos-

hından neşredilen fevkalade kovanın yerinde durdugunu, hatt.A 
tebliğlerde Smolensk harbinin niha- Alman tayyarelerinin iki gecedcnbe
yet 'bulduğu ve Alınan ordularının rl bu şehri bombardıman bile etme
yeni bir sahada harekete geçmek il- diklerini, Stalinin ve hiikılmetin htı
zere hazır oldulu bildiriliyordu. iti. Moskovada bulunduğunu biliyo-

Blr aya yakın bir z.aman süren ruz. Binaenaleyh Alman tebll~inde 
Smolensk harbinin bitmesi demek, Smolensk cephesinde harbin biltıği 
iki tarattan birinin galip olması de- bildirilmekle ne kastedildiği haltı an
mektir. Alman ordusunun burada !aşılamamıştır. En bilyQk ihtimal, Al
harbi zaferle bitirdiğini iddia ebııek, manlarm artık bu cephede muvaffa
bu cephede bulunan Sovyet ordusu- kıyet !:azanamıyacaklarına kanaat 
nun imha edildiğini kabul etmek de- getirerek, bu noktada taarruzdan vaz 
mektir. Moskova yolunu mUdafaa e- geçrnlş olmalarıdır. Nıtekim Uç gün
den bu ordunun lmhasındap sonra ise, denberi burada taarruz hareketi kay
artık Moskova yolunun açılmış ol- dedllmemişUr 
ması ve Moskovanın tehlikeye dilş- • 
mesi lAzım gelir. Halbuki bu cephe- (Sonu: S•. 3 SO. 5) 

Francala Ve 
Ekmeğe 

Zam Yapddı 
Ekmek Fiyatı 30 Para, 
Francala da Bir Kuruş 

Arttırıldı 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman baş
kumandanlığının tebliği: Son fev 
kalade tebliğlerde bildirilen Uk • 
raynadaki yeni harekatin neti • 
celeri şu ilk büyük muvaffakiyet 
lerle tahakkuk etmiş bulunmak • 
tadır: 

Feld Mareşal Von Rundstedt'
den alınan malumata gôre, Gen@" 
ral Von Loehr'ün hava filosunun 
yardımıyla 6 nci ve 12 nci Sov • 
yet ordulariyle, 18 inci Sovyet 
ordusunun bazı kısımlan yani 
tahminen 25 piyade, dağ ve tank 
tümeni imha edilmiştir. 

Içlerinde 6 ncı ve 12 inci ordu 
başkumandanları da dahil olduğu 
halde 103.000 esir alınmıştır. 317 
tank, 838 top, külliyetli sair harp 
malzemesi ve bu meyanda 5250 
kamyon ve yüklü trenler iltinam 
edilmiştir. 
Düşman kanıt ve vahim zayiat 

vermiştir. Düşman zayiati şimdi
ye kadar 200 bin raddesinde tah 
min edilmektedir. 

Kor03ten zapteflilll 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman or • 
duları başkumandanlığinın bu • 
günkü tebliği evvela hususi teb
liğlerle bildirilen muvaffakıyet
leri tekrar ettikten sonra §U ma
llımatı vermektedir: 

"Pripet bataklıklctrınm cenu • 
bunda Alman kıtalan, geçilmesi 
imkansız orman ve bataklıklarda 
günlerce devam eden muharebe
lerden sonra mühim bir münaka 
lat merkezi olan Korosten'i zap
tetmiştir.,, 

(Sonu; S•: 2; 8U: 7) 

Roosevelt, Yatla 
Seyahatine 

Devam Ediyor 
Vaşington, 9 (A.A.) - Buıun Po-

Prens Konoye 

Japonya İle 
Amerika 

Münasebatı 

Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday tomac yatından alman bir tetaraf, 
fiyatlarına yaptığı zam dolayısiJle' Roosevelt'in seyahatlnfl devam et
hasıl olan vaziyet dün Belediye Dal- mekte olduğunu ve seyahatin hlcU
ml Encümeninde tetkik edilmiş ve sesiz geçUglni bildiriyor. Relsicüm • 
mevcut ekrr ek narhma 30 para, fran- hur , cuma gününü siyasi vesaiki o
cala narhına da 40 para zam yapd - kumak'a geçirmiştir. Potomac yatı 
ması kararlaştırılm11tır. Bu sabahten ıle refakatinde bulunan kotra bugu 
ıtlbaren 950 gramlık bir ekmek 13, karaya yanaşm~lar, su ve yiyecek 
francala aa 22,5 kuruşa satılacaktr. almışlardır. Hav.; gayet mOsaittir 

Nazikleıiyor 

Şehrimizin un ihtiyacını temin et- Telgrafta ReJsicilmhunın 1atının ne
mek için her gün değirmenlere Qç rede oldugu hakkında h içbir kayn 
yüz t.on buğday verilmektedir. Bazı yoktur. 
fırınlarda henüz yeni undan ekmek 
çıkartlmamıştır. Bunun sebebi, bu fı
rınlarda eski un mahlQtunun henUz 
ııarfedllmemiı olmasıdır. Dün de Top 
rak Mahsulleri Ofisi ve Belediye 
memurları bazı fırınları tefUs etmis
lerdir. 

• Vaşington, 9 (A.A.) - Refalcüm -
hur Mister Roosevelt'in seyahatinlr 
önümüzdeki haftanın başına kadaı 

devam "'Cleceği bildirilmekte. fakat 
seyahat esnasmds nereye ıldlleceğı 

zikrednmemektedir. 

Amiral T oyoda, Hiç rv;;ı-p;;;;;.;·-Ei;isi'''"Ç~~k;;-;;.--ı 
Bir Çevirme Hareketi 
Japonyayı Yolundan 
Ahkoyamaz, Demiş 
Tokya, 9 (A.A.) - "Ofi,, Japon 

ya • Amerika münasebatı nazik 
bir safhaya girmektedir. 
Amerikalılar tarafından kon • 

trol edilen ve Japonyada neşrolu 
nan Japon News - Week gazete
si, yazıyor: 

Bu halin ihtilafı tesri edeceğine 
hükmetmek bir hata obnaz. Her 
iki tarafın gecikmeksizin muvak 
kat bir tesviye sureti bulmalan 
zaruridir. 

Bu gazete, iki memleketin sü -
kunetle ve namuskirane bir iti
laf elde etmek ve doğruca harbe 
sevkeden tahriltita bir nihayet 
vermek imkanını tetkik etmele -
rini istemektedir. 

(Sonu; Sa: 2; 80: 8) 

~ı ! ' .... ,,, ,, : '·ı~~, • ' \: ,4 ...... C"' 

il' H 1 

Dünkü sayımızda yeni Fransız elçisinin Çankayada Milli Set 
tarafından kabul edilerek itimatnamesini takdim ettiğini yazmış
tık. Resmimiz Sefiri Çankaya kö§küne girerken göstermektedir. 



Tefrika No. 28 

~apoleonla Çarı Biribirine Yaklaştıracak 
tzdivacın Geri Kalması Tesadüfi Değildi 
;arla, ya uzl şmak, yahut ta onu ı rin maskesi altında gormek, zor de
elemek: 1811 YJlının esas davası ğıldir. 

dur. Bir kaç zaman evvel, imparator. ln
Napoleon'un hesapları ve önceden giltereye "nihai darbe,, yi indirmek 

lerı onu harbetmekten ise, Alek- için, kendisinin yapufı gibi. Çarın da 
dr ıle ittifak temenni etmek yoluna bitaraf remilere ambareo koydurması
ı ıyor. O Ruslann bozuluounu hiç nı, Çardan istemişti. Çar, kendi deniz 
u etnuyor. Bilikis, her zaman ol- menfaatlerini zarara sokmadan bu ta-
u gıbı, oyle bir harpten çekiniyor. lebi yerine retirı:mezdi. Bunun için

k t u şartla ki, Çar. muttcfilc sı- dır ki, o, sadece sahte bayraklar at
ı ile nıhai harbe iştirak etmek hu- tında seyahat eden tüccar mallarını 
unda verdıgı ıoze sadık kalsın. zapta devam etmeyi uhtesine aldı. 

Napoleon bir yandan onu tarassut 
e , ve onun daima kendi nüfuzu al-
dan b raz daha sıyrılıp kurtuldafu

u gorurken, bir yandan da, Ren 
en lennden birine, liU garip kelime

yazıyor: 

' - Ona, (İmparator Aleksandra) 
raıı:men, bana rağmen, Fransanın 
muttefiklerine raimen yıne harp 
vuku bulacaktır!" 

Halbuki, o, ne imparatorken, ne de 
rı el konsülken, bır harpten sakin

ın ımkinsız oldu~nu soylemiş 
ldı. Fakat o, bu harbi, hiç bir ma-

l sebebe Htilnat ettirmeksizin, mu
dder bır şeymiş gibi tasavvur etme
kendı kendini mecbur sanıyor. Bu 
bın ılk tohumu, daha Filsit'teki 

ul 'katlan sırasında ekilmişti. Git
kçe buyuyen bir dostluk perdesl al-

da. ve Taleyranın siyasi ihanetleri
h mmetiyle, bu tohum sinsi sinsi 

t ıp serp ldı. 
Erfrut'ta, hukümdarlar birbirleriyle 
aklaştıkları zaman ise, adavet yı
ı ar~larından kayıp ıeçmıı bulunu
du; 

* 
onları birbirlerine yaklaotırmuı 

nruri olan izdivaç tasav
rlarmın akamete uiramaaı tesadüfi 

ldı. Bunda imparatorun sui niyeti 
yoktu. Bu akametin başlıca sebebi, 

(Arka11 var) 

( ı) Haıu, baılarında Lübek ıehri bulu· 
nan ıarbl Alman1a tkarct ııehlrlcrinin birli· 
iidir. Hana teteklrOI tarıhl, 1241 dir. Ga1esi 
Alman bcldclerlntn ticaretini Baltık konan· 
larrı:a karıı korumak, Ye aemılerlıı serbttt 
H;rrDsefet hukukunu, komıu prenslere karıı 

nıQdafaa etmektir. Blr,olr aaır 7a117ın, Ye ti· 
caretıni uıaklara 1aran bu ticari •e slnı•I 
konfederasyonun. 15 inci asır ıonlarında 64 
ıehrı, lılolarr, bir ordusu ve huausl bir hD· 
kOmeti vardı. Bu ıchlrlerln bahrlyui, B•ltık 
tlcarcuı:I inhisar altına almııtı. Fakat on al 
tıncr asırdan itıbarcn inhitatı bıılayan Hans, 
ıon lımanlarııu umumi ticarete ı 723 de a'1r. 

Bükreı Elçimi~ 
Şehrimize Geldi 

Edirne, 9 (TAN) - Bugün saat 11 

de Biıkreş biıyük elçimiz Hamdullah 
Suphi Tanrıöver. petrol ofisi umum 
mudıir muavini Sedat, Bııdapeıte ko 
solosluk başkatibi Pertev olduiu hal
de Kapıkale hududumuzdan buraya 
gelmişlerdir, Buyuk clc;imiz vilayet 
adına karşılanmış ve difer zevatla 
birlkte hareket etmıştir. 

Bükreı biiyük elçimiz dün kendisiy 
le eöruıen bir muharririmize, bir kaç 
giın kalma'k üzere mezunen ve tama. 
men husust mahiyette olmak üzere 
memleketimize eeldiiıni, bir haftaya 
kadar tekrar vazifesi başına dönece
iini söylemiştir. 

Hamdullah Suphi Tanrıöver bu. 
cunlerde Anlı:araya ııdecektlr, 

Kundura 
Malzemeleri 
Çok Pahah 
Lastik Talimatnamesi 

Değiştiriliyor 
Dün kundura imalfıtçıları Fiyat 

Murakabe Buro una rnilrneaat t'dcrck 
malzeme pahaldıgından şikayet ct
mişlcrdır. İddia edildiğine göre, kun
dura çivisi satanlar kilosu 250 kuru
şa satılması ltızım gelen demir çivi
lerı 350 kuruştan aşa ı vermemekte
dirler. Dığer kundura malzemesi sa
tanlar da cllerindekı malzemeyi giz
lemekte ve müracaat edenlere (yok
tur) cevabını verınektcdırlcr. Milra
kabc memurlan vfıki ikı1yet üzeri
ne harekete geçmişlerdir. 

Laatik tevziatı 
Uistik tevziatı için mevcut talimat

namede bazı değişiklikler yapılacak
tır. Yeni tadilAtta llistlk tevziatı ge
niışletılecektır. E~elce nüfusu elli 
binden yukarı olan kazalara bir san
dık lfıstık verilirken, yeni Dekle gö
re iki sandık verılecektir. Elli bin -
den az nüfusu olan kazalara da ıh
tiyaçlarma gore er. aışağı bir sandık 
!Astık tevzi olunacaktır. 

---G 

ADLİYEDE: 

Dün 17 
Davasına 

ihtikar 
Baklldı 

Dün Cumartesi olmasına rağmen 

asliye ikinci ceza mahkemesi 17 ih
tıkfır davasına bakmıştır. Bu davala
nn duru§lllalarına saat 19 za kndar 
devam edilmiştir. 
ŞEKER İHTİKARI YAPAN BAK

KAL - Topkapıda tramvay cadde
sinde 165 numnralı dükkanda bak
kallık eden Sınan Ke iroglu, Ali is-
minde birisıne kesme şekeri 52 ku
ruştan satbgı için dün adliyeye ve
rıln1i tır. Duruşmada Amme şahitlerı 
dinlenmiş ve suç sabit gl5rülmilştür, 

Asliye ikinci ceza mahkemesi; Si
nanın 25 lira para cezası odemesine 
ve 7 gUn dUkkfınınm kapatılmasına 
karar vermiştir. 

YALAN YERE ŞAHADET - Dün 
asliye ikinci ceza mahkemesi 20 ton 

m emnıyetsizlıiiydi: Bu emniyet
lık, t! Erfrut'tan beri mütemadi
n rtmıştı. Avnıpayı aralannda bö
mek ısteyen bu iki adamdan biri-

kend sıne ayrılan parça ıle hoı
t kalması mümkim delildi. Vakıa, 
1 neıçta, onların sulh arzuları sa"" 
mı idi. Fakat ço'k geçmeden. her i

de farkına vardılar ki, aralannda 
rekli bir uzlaoma imkansızdır. 
B naenaleyh, aralarında duello mu
dderdi. Napcleon diyor iri: 

- Benım binamın üstüne çöken 
yedne alırlık odur. Rakıbim hem 
cençt!r hem de, benim kuvvetlerim 
her cun azalırken, onun kuvvetleri 
hergün artıyot'., 

1 RADYO 
BUG'()NK(} PROGRAM 

110 Proaram 
a S3 )ıl!lzık 
il 45 Haberler 
9 OD Mı1ıık (pi ) 

9.30 Evin ıaatL 

1 
ıa 03 Orkcıtrı 
ı 9.00 Sarkılar 
ısı 10 llıberlu 
19.45 ltfüzık (pi.) 
20 00 Vonuıma 

_ yapagıyı pek lAhiş fıyatla Balat iplik 
!abrıkası s:ıhibi Sami 01;ına satan 
İhsan, Zeki, Sarı Bekirle tellfıl ve 
arkadaşları Kabasakalm muhakeme
sıne devam edılmi&tır. Duruşmada 
beş ;şahit dinlenmiştir. Sarı Bekir ffr
ması lehinde ynlan unhadcttc bulu -
nan ve aleyhinde da\: a ikame edilen 
İbrahlmin duruşmasının da bu dava 
ıle bırlıkte yapılmasına karar vcril
miştır. 

BİSiKLET İHTİKAR DAV ASI -
9 bısıkleti 72 liradan satıp 50 liradan 
fatura verdiği iddiaslyle muhakeme 
edilen Arşlmedisin muhakemesine 

.Bu karanlık kanaatin se-flıciyle, Na
leon kend sini tehlıkenln içine alel
ele atacaktır. 
Bu derin sebepleri. siyasi babane1e-

l:Z SO Proaram 
12 U Oyun hanları 
12 45 Haberler 
U 00 TUrkUler 
13 JO Konuıma 
IS 4 5 Orkestra 
111 00 Proaram 

20 ı 5 .. ııl heyeti 
21.00 Zıraat takvimi 
2ı.ıo Sarkılar 
21.40 At :vırıılarr 
21.SO Danı m!lzljl 
zı ıo Haberler 
:Z2.4S Spor 
22 55 Kıpanr:ı. 

GECE GELEN HABERLER 
Yurdun Muhtelif Yerlerinde 

Yer Sarsıntlları Oldu 
Ankara, 9 (A.A.) - Aldığmıız telgraflar, bugıin bir kısım vllıiyeUe

... rııııu«ıe mute ddlt yer sarsrntıları kaydedıldiğlnl bıldirmektedır. 
Buna n zaran biri 10,0 5 ve dığerlcri 1,11, 1,17 \e 1,24 de olmak 

ere Kastnmonuda dört yrr sarsıntısı hissedilmiştir. Sinopta sa::ıt 24 de 
r yer arsmtısı olmuş ve bunu beşer saniye farkla iki zelzele daha ta
p eylem ştir. 

İneboluda da 1,20 de f 'lalllye devam eden şlddeili bir sarsıntı ol
tnu tur. Çankırıda da 3,5 dır şiddetli bir zelzele duyulmuııtur. 

Z yıat kaydolunmamıştır. 
Mugla, 9 (A.A.) - Dün akşam saat 20,20 de batıdan doğuya doğru 

ddctli bir zelzele olmuştnr. Hasar ve zayiat yoktur. 

Cordell Hull' a Göre 

Almanya Yeni 
Futuhat 

Düşünüyor 
ıton, 9 (A. A.) - Cordell 

, g zetccllcr toplantısında yaptığı 
n tta Almanyanm yeni fütuhat 
nerek batı yarı küresinin peşin-
duğunu blldirmlştır, Nazır, Ja

Y nm Pa ıfiltte çevrilmesinden 
at kendlsının mesul olduğunu i

e eylemlstir. 
ır, bu millfıhazaları Berlln ve 

yoda resmt sözcülerin beyanatı 
mda tc! lratta bulunurken ileri 

rm tur. 
Berlın sozcüsü, Roosevelt'in Uitin 
erıka mda emperyalist siyaset ta

p ettiğinden bahsetmiş, Tokyo söz
de Buyük Brıtanya ile Çin, Blr-

k Amerika ve Holandanm Japon
yı çevınnekte olduklarım bildir -

r. 
U, Berlinin ithamını "batı yarı 
nde hiçbir kimseyi alda tamı -

olan şeffaf blr propaganda,, 
li eleriyle tavsif etmiş ve bu pro
ndanın ıs Avrupa devletini kuv

te müracaatla zapteden bir hükO.-
t n sadir olduğunu kaydeylemis-

Triyeste'de Kurşuna 
Dizilenler 

Roma, ı (A A ) - "Oli.. Italyan &aaete· 
n neırctmlı oldukları resmi bir tebllfde 

uz •lılnln Trbutede lıurıuna dldlmlt ol 
arı blldır lmelrtedir. Bıı teblifde Lioub-

İngilizlere Göre 

lngiliz Kıtaatının 
ihraç Edileceği 

Topraklar 
Londra, 9 (A.A.) - Nafia Neza

reti Parlamento Mustesarı Hıcks bu
gün yapı işçilerine hitaben bir nu
tuk söyllyerek demiştir ki: "İngiliz 

kıtaları şimdi Hitlerın ayağının altın
da ezilen kahraman mi.ittefıklerlmlz

den birinin toprağına ihr ç edildik
leri giln bütün İngiliz kalbleri e-
vınçle çarpacaktır. Nazllcr tarafın -
dan ezılcn, meğlClp edilmiş bulunan 
ve aç bırakılan, fakat sulhe Alilk bü
tün bu ınsanlarm, yigitlcrımizi ne 
heyecanlı bir surette ve ne kadar 
mınneUe karşdıyacnklarmı tasavvur 
edıyor musunuz? 

inal alımda bulunan memleket -
terdeki Nazi a kerlerirün kalblerı 

korkudan titremektedir. Bu korku 
iyi teçhiz edılmlş bulunan İngiliz or
dusunun ve esaret altına aldıklarmm 
gazaba ıelmelerl korkusudur. 

Bu hldisenln ne zaman vukubula
cağını biz tayın edeceğiz.O zaman or
dunun her zamaftkinden ziyade topa 
ve obüse, inılliz hava kuvveUerlnin 
de daha zlyaCl.e tayyareye ve bomba
ya ihtiyacı olacaktır. Bundan başka 

askerlerimiz yabancı blr memlekete 
~ıkacaklarmdan onların iaıesini de 
temin etmek lAzım ıelecektlr.,, 

a eyaleti dahllınde telefon hatalrııu tah. ük" ,. ., 
et ıı olmakla itham edılen bir tıkım e1- Malatya H umet Konagı 

k a bir muhakemeyi müteakip kurıu 

1 

d olduklan ıaarıh edılmcktedlr. El Maalt;ra, (TAN) - Hilk6met ltonatınrn 
tıı/fe bombalar ve ıi!Sblar bulu • lnıaatı ikmal edılmlıtlr. Muvakkat kabul '''ıı 

ila d ter b r ta un f hu da id.t.ma ınah • Ankaradan &elmlı bulunan hevct vazUulni 
J ılıma! etmek Qzcredlı 

ı dun asliye ikinci ceza mahkemesin-
i de devam edilmişür. -ıı 1 J 7 • 

Alman yanın 
Fransadan 
Bir Talebi 

( Battarafı 1 incide) 
JVeygand Petaitı'le görüftü 

Vichy, 9 (A,A,) General 
Weygand, dün akşam Fransız Af 
rikasından tayyare ile Vichy'ye 
muvasalat etmiştir. General Wey
gıµıd, akşam yemeğini Mareşal 
Petain ile beraber yemiştir • 

* Londra 9 (A.A.) - Gerville Reache 
yazıyor: Aimanyanın henüz Vichy hü. 
kilmetinden biç bir miısaade ve imti
yaz elde etmemiı olmasına raimen 
Kazablanka ve Dakar'• bir ı;ok mü. 
tehassıs ıöndermesi Amerikada cid
diyetle teemmiıl edilmekte ve Vichy 
hiıkilmeti tam bir musaade verdiii tak 
dirde Afrika deniz üslerinin ve tahsi. 
sen Oran ve Cezayirln Almanlar ta
rafından işıali takdirinde vaziyetin ne 
ıekıl alacaiı sorulmaktadır. Bilhassa 
Amerika efkln umumlyesinden bir 
k111mı General Veygand'ın bazı ıey 

lere müsamaha ve müsaade etmiyece. 
ğ ni one slirmekte, bir kısmı da ken
di idaresi altına verilmiş araziye ya 
pılan tecavüzleri def için Jizım ı 
len enerjiyi ıösterebilecek veaaitten 
mahrum olduiunu ve salihiyetlerine 
vukubulan müdahaleyi menedebilmek
te aciz cösterdiiini sanmaktadır. Kat'i 
olarak bilinen yegiııe ıey Veyıand'ın 
Fransız _ Amerika dostluiuna mutlak 
olarak taraftar olduiu ve bu dostlu
iun bozulmamnsı için bu tehlikeli 
ıünlerde Vichy hükllmeti nezdinde 
Jsrar edeceiidir. Londra'nın bitaraf 
mahfillerinde teessiıs eden fikir, Ge. 
neral Veyıand'ın Mareıal Petain'in 
iktidar mevkiindcn muhetmcl bir mu
farakatı endııesiyle mustarip olduiu 
muhakkaktır. O takdirde General Vey_ 
ıand Vichy hükilmetine karıı her 
hanı! bir mecburiyetten kendini aza
de sayabilecektir. Londrada, Fran.. 
sız siyasetinin ~imdik! halde cerek 
bu meselede ıerek diierlerinde vara
bileceii neticenin 1neiltere ile Birle_ 
şik Amerikaya karşı vaziyetinl katiyet 
le tesbit etmekten başka bır ıey ola_ 
mıyacaiı derpiş edilmektedir. 

Nazırlar meclisinde 
Vichy, 9 (A,A.) - Bugün öğleden 

sonra toplanmiş olan Nazırlar Mecli
sinin bilhas a Fransız Afrikasınm 
müdnfnası meselesi ile iştigal etmiş 
olduğu zannedilmektedir. 

Vichy, 9 (A.A.) - "Oli,, Parlııte 
iki gün kalan Fransız Başvekil Mu
avini Amiral Darlan, dun alqam Vi
chy'ye dönmüştür. 

Vichy'de hayret ve infial 
Vichy g (A.A.) - ''Ofi _ Havas,. 

General Dentz ve maiyetinin tevkifin
den dolayı hiç bir teblii netredil. 
memiı olmakla beraber salahiyetli 
Vchy mahfılleri bu keyfi hareketten 
dolayı hem hayret hem de infial gô 
termektedlrler 

~\ --
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Sürpagopf q 1 ekra,. Kömür 
- Kalay 

ve 

Def ine Aramaya ihtikarı_. 
Yazan: Naci Sadullah 

B l d l Sudular Takip Floryadan kalkan trenin B:ıkır 

a Ş a l a r 'S köy istasyonunda mutattan ç 

Edilmiye Başlandı ~~ıam~~~a~~ı!~~o~~ı~;~:. t~~ 
SOrp..ıgop mezarlı.,ında gömulU ol

duğu iddıa edılcn bır mılyon lmılık 

dc!ıne bir müddet ev\ el Madam Hny
ganoş ve Osman Şnrli tarafından gün
lerce araştırılm!li, neticede bir hay
van başı iskeleti ile, mndenli bir 
kum tabakası meydana çıkm•:ih. De
fine bulunamayınca, meydana bir 
süru define mutchassısları çıkmlli 'e 
onlarla yapılan <mlaşmalardan son
rakı araştırmalar da birkaç sUnlük 
taUı bir heyecandan bnşka hiçbir 
tayda temin etmemişti. Jo"akat Daru -
!Acezede bulunan ve 110 yılı arkala
rında bırakan iki acezenin ileri sür
duklcri iddia yine ortalığı karıştır -
mış, işsiz birkaç amele ile mütehas
sıs geçinen bazı maden arayıcılarına 
ümit vermiışti. Hele bunlarm definc
den önce çuvala sarılı bir sl~h mey
dana çıkacağını da ifşa etmeleri eski 
define arayıcılarını yeni umitlcre 
kaptırmıştı. İzmlrde bulunan bir ma
den arayıcısı da bu iddialardan son
ra heveslenmiş, Belediyeye muracaat 
etmiş ve Belediye hesabına hafriyat 
yapmayı teklif et1"9işti. Fakat Bele
d·yc blltçesınde "ruya pcışinde ko;i
mak masrafı., diye bir fasıl bulun -
madığı için bu talep kabul edilme -

SPOR 

At Yarışlarına 

Bugün Devam 
Ediliyor 

At yarışlarına bueün öileden sonra 
devam edılecektir, Bu haftaki yarışla. 
rın da c;ok heyecanlı olacafı anlaşıl -
maktadır. İkili bahisler 1, 3 ve 5 inci 
çifte bahisler de 2 _ 3 ve 4 - 5 inci 
lcoııular üzerindedir. 

Birinci lıoıu Oc ve daha yukarı 1a1111ci sal 
kan lncıllz at ve lıınaklanna mıbıuıtur. Bu 
yarııa Komlsarj, Mis ve Rua iıılralı ede 
celıur. Mualeıl 1400 mctr~ır. 

Ilılnci koıu Qc :vaıınch ve hl, lıoıu kızan 
mamrı aal kan Arap crlıek ve dııi taylara 
mahıuıtur. Mesafesi 11100 metre, ikramiyesi 
:Z5S lırıdır. Bu lıoıu1a Kuruı, SOlc1lı, Mc· 
llketülhava lt.tiralc edccclcılr. 

U,OncO kotu: Jlıl 1a1ında hlc lıoıu lıaun· 
mamıı ;rerli aaf lıan lnalll~ erkek ve diıi tay· 
lara malıauuur. Ilıraml1csi aoo lırı, mnalc 
RI 100 metre, bu koıuya Yıvur, Hatvan, 
Allıah. Bomba, Saron, Buket, Pardon ıtirc 

celttlr. 

Dördllndl lıoıu (Bc;rkoıı koıuıu): u, ve 
daha yukarı :raıtakl yerli uf kan ln&iliz at 
ve krıraklarıııa nuıbıuıtur. lkrımlycai 470 Iİ• 
ra, muaful 2000 metre. Karanfil. Romanı• 
Konca, HQmahaıun'un aircccii bu yarıırıı 
heyecanlı ııccecefl muhakkaktır. 

Bazı kömürculerin zincirleme ihti- birine ayni suali soruyor: 
miştl. Dariilfıcczedc bulunanlar da klir yaptıkları alflkadar makamlara "- Acaba bir kaza mı, bir h dls 
gündeliği bir buçuk lıradan dort a- bildirilrrıştır. Son günlerde faz.la mik mi var?,, 
mele tutmnl:ttnn ve milzclcrdcn, me- tarda mangal kömiıriı gctirUlmekte Pencereden bakınca, baş taraflar 
zarlıklar mUdurlUgunden gonderilc - olmasına rağmen narhtan bir kurus daki vagonlardan birisinin önüne b 
cck mc nur! ra ye\ 11yc uç ılra ver- fazlasiyle 6,5 kuruştan kömür satan- riken kalabalı ı görüyorum Tabii \ 
mekten Acız bulunduk! rı içın raş- lar çoğalm~tır. DUn Fiyat 01\fürnka~e mesleki tecessüsüm beni, ç.IB:tığı an 
lırmnlara bn lıy. nıaını lnrdı. memurları Yenikapıda bır ııl.lrmil- l ıaşılan bilyiık hı1disenin membaına 
Şımdi Belcdıyc Surpngop mezarlı- meşh':1t yapmışlardır. Unkapanında 1 rüklüyor. Ve orada, şef trenle, istas 

gınııı imar planını hazır! ,-,,ıya brışla- da komürcu İbrah~m Kaptan, toptan- I yon şefiyle, konduktörler ve poli ter 
nıış ve burada yapıl caK bınalnrın cı olduğu halde. dığer toptancılardan le yolcular arasında geçen bir mü 
altıı;:aı· katlı olacaklaı mı kararla tır- mangal kömurü toplamı:ı ve pcra- naka§aya şahit oluyorum: Şef trc 
mıştır. Bu haber uzcrinc Surpagop kende olarak zincirleme suretiyle ye- polislere: 
sahasında arsa satın almak içın Be- di kuruş<ı kadar kömür satmıya baş- "- Efendim, diyor, trenin dnh 
lediycye bırçok müracaatlar -,;uku- lamı}tır. Bu hu!;usta da tahkikata ıazla tcahhur etmesine meydan ver 
bulnııya b:ı lamışhr. En ziyade dc!i- başlanmı tır. meyin: Bu vagon Bayanl ra mnh u 
ne araştırılan yerlerin yanındaki ar- Kalay ihtikarı • 'ı tur. İhtarımıza r~ğmcn burada otur 
salnra talip \ardır. Bu civarda bir Şimdilik ismi söylenmiyen bir tile- makta ısrar eden bütün crkeklerı lut 
arsaya bırkaç kl§ı bırden talıp ol- carın kalay bey, nnamesi vermiycrek fen ve derhal dışarı çıkarın !,, 
maktadır. mühım miktarda kalay sakladığı, Yolcular arnsındn bulunan bır a 
Diğer taraftan Polo.nyalı radyestezi :r:ıuhtclif kundura malzemesi ile ma- vukat, cevap veriyor: 

ıniıtehu sısı kendi hesabına araştırma 1 rüfaturo stoku do yaparak el altın- "- Yapılnn davet, gayri kanuni 
yapııcagıııı VıUlycte bıldirerek izın dan yOksck fiyatla satmak istediği dir. İdnrcnin bir vagonu münhn ır 
ı.lmış \C dun ycnıden faaliyete geç- ihbar edilmi tir. MUrakabe mufettiş- kadınlar. tahhis etme l, rejimimi 
mi tır. Dun yıfpılan hafriyatta bir leri tahkıkatn baslamıslardır. prensiplerine uygun de Ildır. De' le 
mezar ta ı çıkarılmıştır. Bu ta.ın iı- - ., • trenlerinde Hnrem - Sclfımlık ola 
zerinde Harutyan Hunkatıyen ismi Yurdumuza iltica maz. Üstelik de trende otunıl c 
okunmuştur. Mutehııssıs defınenin bu başka yer de yoktur.,, 
mezar taşının bir iki metre derinin- Ed y b 1 İstasyon m~uru tekrar söz ahyo 
de olduğu zehabına kapılmıştır. A- en a anCI atf 1 "- Efendım, kalkacaksınız. Bızı 
raştırınalnr bugun de yapılacaktır. (Bıttarafı 1 tnclde) nizamımız böyledir!!,, 

cir ve mülteci komisyonlarına Ve münakaşa böylece uzayıp gitti 
BELEDiYEDE : ği için, cümlemiz, Sirkeci garına ya 

devrüteslim edilinciye kadar ida rım santtcn uzun bir teahhurla varı 
relerinin orduca temini, mülteci 

Galatadaki kamplarında inzibatın hüsnü ida 

1 h•d Y • H . . renin tesisi vesair esaslar derpiş 
n 1 am erı enuz edilmektedir. 

• . 1 Yine layiha esaslarına göre 
T emızlenmedı yabancı memleketlerden Türki -

. ı yeye iltica eden muharip, yaban-
Galatada. Necatlbey caddesinde yı- cı ord nsuplarının Türkiye 

kılan evlerın enkazının kaldırılması- u me . • . . 
na dun de devam cdılmiştir. Dun ~opraklarına gır~ıkle~ı ianhten 
kaldırılan enkaz arasında 1500 lira ıade olunacakları tarıhe kadar, 
çıkınıs ve sahibine verilmiştir. nakil, iaşe, iskan ve tedavi hu -

Yıkılan apartımanların bitişiğinde- susları hükumetçe temin olunn
kl yan duvarları çôkmüş bir blnarun caktır. Mülteciler topraklarımıza 
d? tahliy~i dl~n t?m?.m2a~ıştır. Bu ayak bastıklarında, sularımıza gir 
bınarıın kıremıllcrı sokulmuş, yıkıl - diklerinde esliha mühimmat vc
ma ına başlanmllitır. E~clce yıkıl?.n sair harp vasıtal~rmdan tecrit c-
binalard;:ı oturnnl;:ırdan bır kısmı dun d"l kl d" M ·ı il · ·· · 
Belediyeye muracaat ederek yıktrrı _ ı e~e er !r. u tec _crın uze.rın 
lacak diğer binaların mevcut enkazı dekı eşya ıle berabermde getır -
kaldırıldıktan sonra yıkılınasmı iste - dikleri eşyadan başka, kara, de -
mişler ve enkaz arasında eşyaları niz ve hava esliha, mühimmat, 
bulunduğunu soylcmişlcrdlr. teçhizat ve nakil vasitaları, gemi 

tayyare vesair askeri eşya ve her 
Ağn Mebusunun Cenazesi çeşit harp malzemesi orduca mu

Ankarada vefat eden Ağrı Mebusu 
İhsan Tav'ın cenazesi .diın Ankara -
dan istanbula getiril~iş, Haydarpa
şa istasyonunda cenaze bir müfreze 
polis tarafından sclAmlanmıştır. Ta
but hususi bir motörle Sirkeciye ge
çirilmiş ve cenaze Beyazıt camUne 
götürülmüştür. Camide namazı kılın
dıktan sonra şehitliğe defnedllmiştir. 

hafaza altına alınacaktır. 
Bir muvakkat maddeye göre bu 

kanunun neşri rtarihine kadar Tür 
kiyeye iltica edip enterne edilen
ler için Milli Müdafaa Vekaletin
ce yapılan masraflar bu kanun 
hüki.ımlerine göre mahsup oluna
caktır. 

yoruz. 
Trenden inerken, 

nan do turna: 
yanımda bulu 

"- Cevdet Kerim İncedayı'nı 
kulakları çınlasın, dıyorum. İyi k 
bugün, bu sahneye şahit olmadı 
Çil:'ıkü bu yüzden hnyll Qzülecc 
muhakkaktı. Bence, Sırkccldekl ban 
liyö trcnlcrınde, Abdülhamit devr n 
den artma bir yasağın devam etm -
te bulunması, onun dıkkatindcn mut
laka kaçmış olacak. Çünkü o, mc 
ınurlarma konferans veren o me h 
avukatın tenkiUcrıne mil t hak ola
mıyacnk derecede aydınlık blr ba 
sahiptir. Bu itibarla, kafes ark ın 
dan mnhkenıe kürsusune, meclis kur
susüne kndnr yükselen ve }"r n ız 
Bayanlarını imrendıı ebilecek mık 
yasta geniş haklara sahip kılm n k 
dmlarımızm... Plajlarda erkckl e 
yanyann dımlze giri~lerlndcn y rmı 
saat sonra, trenlerde hareme sokul 
maları, İnccdayı'nın dev mına m 
samnha gostereccgı bir teı.a\ de 1-
dirl,, 

Ben eminim kl, bu satırlarm onu 
gözüne çarpması, tramvaylardan, va 
purlardan kaldırdıgımız kara perde
lerin: 
"- Bayanlara mahsustur!,, levh sı 

şeklinde Aşlktıt" bir tebdıll kIJafetle 
trenlere yerleşmesinden kurtarılma -
m.ıza, bol bol kftfi gelecektir, 

Sov~~!.ra! ~~~!~ J Y ak::fta~~~~~•~> 
Kara kuvvetlerfm!zle -~şbirliği' Suriyeden ayrılan Almanlar, 

Japonya He Amerika 
( Baftarafı 1 incide) 

Romaya göre 

Alman Tebliği 
( Batta,.arı 1 ıncıoe) 

U çakof limanına hücum 
yapan ~yyarelerımız ~uşmanın müfareketlerinin Şam ve Bcyru
zırhlı, pıyade kuvvetlerıne ve top tun havadan merhametsizce bom 
çulanna .darb~ler indirmiye de- bardımanını intaç edeceğini iddia 
vam etmışler~ır. •• ediyorlardı. Bugün Ingiliz ve de 

Berlıne hucum Gaul kuvvetlerine mensup avcı 

Moskova, 9 (A.A.) - '-Afi,, Sov 
yet hava kuvvetleri, bu gece Ber 
line hücum etmiş ve şehre birçok 
yangın bombaları atmıştır. Sov -
yet tayyarelerinin hepsi üslerine 
avdet etmiştir. 

Ani bir baskın 
Londra g (A.A.) - Baltık üslerin_ 

den 1200 kilometre katettikten sonra 
perıembe gecesi Berlin iızerine gelen 
kızılordunun muazzam hava kuvvet
leri hiç ıiıphe yok ki Almıı.n devlet 
merkezi halkına bilyük bir hayret tev 
lit etmiı;tir. Almanların ani bir ba• 
kına ııiradıkları hiç bir defi batar
yasının bu taarruza mukabele etme 
mi, olmasiyle sabittir. 

Denildiilne cöre, her ne kadar &e 
ce muharebesi tayyareleri havalan _ 
mıılarsa da ı;ok eeç kalmıılar, ve 
Sovyet bombardıman tayyarelerine bir 
ıey yapamamıılardır. 

Berlln mahafili perıembe cecesi 
hava hücumunu yapanların Sovyet 
tayyareleri olduiunu bildirmek iıte
memektedir. 

Odesa i.Btikametinde 
Londra g (A.A.) - "B. B. C ... 
Sallhiyettar mahafilde insanca ve 

malzemcce çolıc büyük fedakarlıklar 
yapımı Almanlann Lenlnırad, Mos. 
kova ve Kief'i istihdaf eden taar
ruzlarının akamete uiramasından son 
ra. ilimdi Alman milletinin kuvvei 
maneviyesini yükseltmek maksadiyle 
Odeaa istikametinde yeni bir hareket 
tecrübe etmekte oldukları beyan edil. 
mektedir Son aaaUerde Alman ba1-
kumandanlığı, fevkalide bir teblii neı 
rederek Ukraynada bir muvaffakıyet 
kazanılmıı olduiunıı bildirmiıtir. 
Moskova'dan ıelen haberlere göre, o. 
rada yeni Alman taarruzu evvelce 
Moııkova isti'kametinde yapılmıı c.ılan 
taarruzdan daha bati ve daha kuvvet
siz olduiu söylenınektedir 

Maamafih Londranın ;.ılhiyettar 
mahafilinde Odesa istikamatindeki i
leri hareketin mühim olduiu kabul e
dılmei:tedir. 

Nikolayef istikametin4e 
Londra 9 (A.A.) - Londranın f 

11.hiyetll mabfillerince prk cephesinde 
ki harekete dair Almanlar tarafından 
yapılan ıürilltillü iddiaları teyit eden 
hiç bir haber alınarnamııtır. 

Cephenin bu kısmında Almanlann 
bir terakki kaydetmekte devam et
tikleri zannedilmekte ve hilen Odesa 
iızerine olan yUriiyüşlerinde mahte _ 
mel olarak Nikolaycften takriben 110 
kilometrelik bir mesafede bulunduk
ları sanılmaktadır 

tayyareleri Suriye semalarinı dol 
durmakta ve Alrnanlarin Suriye
yi bombardıman edecekleri teh -
didini boşa çıkarmış bulunmak
tadır. Halk, Almanlarla ltalyan
larin muhtelif harp cephelerinde 
ayni zamanda kudretlerini göster 
mek imkansızlığında bulunduk -
larına tamamen kani olmuştur. 

Şimali Afrikaya sevkedilmele
rini bekliyen Vichy hükfunetine 
mensup Fransız kuvvetleri efka
Nnda da kayda değer bir deği -
şildik husule gelmiştir. 

Reuter muhabiri, Almanların Rus
yada karşılaıştıKları muvaffakıyetsiz

likten mOtevcllit yeni bir havanın 
Yakın Şarkta csmiye başladığını söy
lüyor. 

Suriyeyi terkedenler 
Beyrut, 9 (A.A.) - "Afi,, General 

Dentz'in tevkifini müteakıp binlerce 
Fransız askeri Suriyeyi terketmlştir. 
Mevkuf General ile refakatindeki 34 
zabit, Suriye haricine naklcdılmiş e
lan mütte!ik kuvvetler zabitlerinin 
hepsi serbest bırakıldıktan sonra tah
liye edileceklerdir. 

Timoçenko'nun beyannamesi 
Moskova, 9 ( A.A.) - "B. B. C.,, 

Merkez cephesindeki Sovyet ordusu 
başkumandanı, Mareşal Timochenko, 
dUn Almanların işgali altındaki Sov
yet arazisi halkın~ hitap eden blr be
yanname neşretmiştir. Bu beynnna -
mede ezcümle şöyle denilmektedir: 

"Bugün cephelerde Kızılordu kah
ramanca harbctmekte ve Nazileri fn
hizamlara ve ağır zayiata uğratmak
tadır, Çete muharebeleri tcşkilAtla

rına giriniz, dUşmanı hatları gerisin
de iz'aç ediniz. Erzak ve mühimmat 
... e benzin bidonlarını tahrip ediniz. 
Buğdaylarını alıp götürünüz, düşma
nın bunları ele geçirmesine müsaade 
etmeyiniz. Oğullarınızı, kardeşlerinizi 
merhametsizce öldüren dUsmandan 
intikam alınız. Nazileri işgal etmekte 
oldukları araı.lden kovunuz. Za!er, 
yakındır. Düşmanı imha etmek için 
bütün kuvvetlerinizi bir araya ge
tiriniz.,, 
Po/,onyalılar harekete geçti 

Londra, 9 (A.A.) - Polonya çete
leri Almanlara karşı harekete geçmi
ye başlamıştır. Son zamanlarda bu 
çetelerin imha ettikleri bir Alınan 
birliğinin komutanı da öldilrülmUş
tllr. Cesedin üzerinde iğnelenmiş şu 
ufak not bulunmuştur: "Rus - Polon
ya anlaşması meriyete girmiştir ... 

Tokyo, 9 (A.A.) - "Afi,, Roma 
dan alınan bir telgrafa nazaran, 
amiral Toyoda, Stefani ve D. N. 
B. Ajanslarının Tokyo muhabir -
!erine hiçbir çevirme hareketinin 
Japonyayı yolundan alıkoyamı
yacağını söylemiştir. Japonya 
kendinin yahut Şarki Asyanın 
emniyetini tehdide matuf her
hangi bir tedbir karşısında 18-
kayt kalamıyacaktır. 

Hul.l Japon elçisüe 
gÖrÜ§iÜ 

Tokyo 9 (A.A.) - ''Ofi., Vaıınc
tondan bildırHdiiine göre, Ameıika 
Hariciye Nazırı Cordell Hull Japon
ya biıyuk elçisi Amiral Namura'yı lıca 
bul etmiııtir. Millikat bir çeyrek sa
at sürmüştür. İkı edvlet adamı A. 
merika ile Japonyayı alakadar eden 
meseleleri ve beynelmilel vaziyeti ko 
nuşmuılardır. 

* Tokyo 9 (A.A.) - Jaon hiilı:Gmeti 
nimına beyanatta buiunmaia mezun 
ıahsiyet demiştir ki: 

Eden tarafından Avam Kamarasın
da yapılan beyanatın h11ifına ola. 
rak, Amerika ve lnıiltercnin, J 
ponyayı askeri, siyasi ve iktisadi bir 
abloka çemberine soktuklarını Japon 
hükilmeti beyan etmek mecburiyetin
dedir. Eden'in beyanatı Japonyada 
derin bir tetkik mevzuu olacaktır. Fa. 
kat İngilz büyük elçisinin Japon
yayı hiç bir suretle tehdit etmek ar 
zusunda olmadığı hakkında kat'i be 
yanatta bulunduiunu zannetmiyorum. 

Japonya Sovyetlerden 
taleplerde bul.unmanııf 

Tokyo, 9 (A. A.) - "B. · B. C.,, 
Japonyanm Sovyet Rusyadan bir ta
kım metalibatta bulunmuş olduğuna 
dalr ol •n haber diln burada resmen 
"guHinç,, diye tavsit cdilmiııtir. Bu 
beyanatta bulunan sözcü, ilAveten 
demiştir ki: 

edildi 
Bertin g (A.A.) - "D. N. B . ., Al. 

man tayyareleri 7 atustosta Dnieper'ın 
mansabında Uçakof limanına hucum 
etmiştir, Şımdlye kadar alınan mal~
mata nazaran 3000 tonilatoluk bir §1· 

lep yaktlmıı ve ceman 15 bin tonl_ 
litoluk diğer 4 vapur da bombalarla 
huara uğratılmı:ıtır. ' 

Macar kıtalannın 
muvaff akıyeti 

Budapeşte 9 (A.A.) - ''Afi,, Ma.. 
car ordusunun Alman kuvvetleriyle 
iı birliği yapan motörlu iki cilzüta_ 
mının ihata edilmi:ı Sovyet kuvvetleri 
nini mukabil taarruzlarını defetmiş, 
macar, zırhlı ve motosikletli alayları 
Rus süvari kıtalannı bozguna uft'at. 
mııı ve motörlii bataryaları ele geçir
mlıtir. Macar tayyareleri Rus er. 
kinı harbiyesine ait bir tanarı:nin 
hare1retini men'e muvaffak olmııı ve 
düşmanın harp malzemesini tahrır 
etmekte bıılunduiunu mUııahede eyle
miııtir. Bütün ricat yollan kesilmiş 
olduiu gibi yıfınlarla harp malzemesi 
ıle dolmuıı bulunmaktadır, 

Alman ordusunun 
ihtiyatları. 

Londra 9 (A,A,) - MoskOTa rad 
yosunun bildrdifine göre, Alman ih 
tiyatları hakkında Izvestlya ıazete 
ıinde neşredılen rakkamlar, Almanla. 
nn askeri makııatlar için 7 ~ 
kişiyi hizmete alabileceklerini gos 
termektedir. 50 va:ıına kadar bütürı 
erkekler bu rak'lcama dahildir. Al. 
manyada 18 ile 40 yaı arasında vı 

silah altına alınabilecek 4 ınil7on er 
kek bulundufu tahmin edilmektedir 
Bu hal, Hitlerin niçin harbi bir yıl. 
dırım harbiyle bitirmek istedilini vr 
niçin Sovyet harbinin ilk haftalann 
da en iyi askerlerini ve en iyi mü 
tehassıslarını ölüme aevkettiiıni.' iza 
etmektedir. 

"Japonya, Sovyetlerle aktedllmiş Yakalanan Amerikan 
olan bltarafiık muahedenamesinin 
lmzasmdnnberl Japcn - Sovyet mü- petrol gemisL 
nasebatında blr deği§iklik vukua gel- Sanıhay, 9 (A. A,) - "B. B. c., 
memiş olduğu .. uretinde Lozovskl ta- Japon memurları, Meiyo adındaki A
rafmdan yapılmış olan beyanatı te - merikan petrol gemisini yakalamıs -
yit edebilir.,, lar ve içindeki 2000 varil petrolü 

Mançuko hududunda milsadere etmişlerdir. Jnpcn memur-
tnl.aitJ t lan, bu petrollerin Yang-Tse delta-
'"'ı' a smda harektıt icra etmekte olan Çinll 

Londra, 9 (A.A.) - Reuter aJan- çetelere g5nderllmekte olduğunu be-
sının Londranm sallhiyettar blr yan etmişlerdir. 
membamdan öğrendiğine iöre, Ja- s· , ıl k 
ponlarm Mançuko hududuna gönder- ıgam a yap aca taarruz 
mi5 oldukları takviye kıtaatı, takrl- Tchooung - King, 9 (A.A.) - Çir 
ben 100 bin kişiye baliğ bulunmak- matbuatı B07Qk Britanya He Birle. 
tadır. Aırıarikanın Siyamın Japonya ta· 

Birkaç zamandanberl bu hudutı&ılli'i--~ın herhangi bir tnanı.ıza u 
bulunmakta olan Japon kıtaabnm ,... ioln mUstcre en tedbir l· 
kıinu 250 bin ki~i tahmin edi bulunddttlarmı mllttefıkan knv. 
~ ~k 
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EV EŞYASI 
MOtevcf!n Bayan Zahide tere
kesine ait olan muhtelif ev eş
yası Beyoğlu 4 üncii sulh hukuR 

hakimliği tarafından Ağustosun 1 
12 ncl Sah ve 14 iıncü Perşem
be günleri saat 14 de Şişli Bul-
gar çarşısında 112 numaralı ha
nede muzayede ile satılacaktır. .. , 

Üniversite Rektörliiğünden 
Erkek talebenin askerlik kampla -

iyle kız talebenin atış talimleri A
:u tosun 20 sinde başlıyacaktll'. 
Altıkad:ırlarm 11 Ağustostan 16 A
~ tosa kadar talim taburu komutan
~ğına müracaat ederek kayıtlarını 
mptınnaları. (6806) , ' Doktor Zekai Muammer 

TUNÇMAN 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Kan ve idrar muayenesiyle ge
beliğin erken teşhisi, Wasser
man teamülü, kan grupları, Wo, 
sıtma, balgam, idrar, kazurat 
muayeneleri, kanda üre, şeker 
vesııir biyolojik tahliller yapılır. 

Çemberllt•t k.rtııında Gllzel 
.. aputım•n No. 4, Tel: 22037 , 

Basın Birliği Azalarına 
BASIN BIRL1CI ISTANBUL MINTAKA· 

:ıl REISLICINDEN· Merkezde hazırlanmakta 
olan muvakkat bum kartlarına yapııtırılmak 
veya buna ili:ili do17alara konulmak üzere 
hamızın dörder tane vesika fotofrafı ne ıon 
i ve ev adrulerlne !Uzum vardır. G&nderile· 
cek cetveli ıı;edktlrmcınek Qzere luanbulda ve 
drtardaki luınızın nlha7et bcı ıı;Qne kadar 
bun.lan mıntakqa tevdı etmeleri rica olunur. 

~stanbul Levazım Amirlliinden veri
len: Harici Askeri Kıtaat llinlan 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 24,000 
lira olan 4 adet seyyar sterlizatör 
!/9/941 Perşembe günü saat 11 de 
An.karada M. M. V. Satın alına ko -
mıgyonunda kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İsteklilerin kanunl vesi
kalariyle tckll.t mekutplarmı ihale 
saaltnden bir saat evvel 'komigyona 
vermeleri. İlk teminatı 1800 liradır. 

(362 - 5907) 

Vüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden : 

1940 - 1941 ders yılına ait {Kamp
lar) 20/8/1941 gQnn başlıyacaktır. 
Kampa tlıbi bütün talebenin mezkılr 
tarihten evvel Üniversite talim tabu
runa müracaatları ehE'mmiyetle l.IAn 
olunur. (6823) 

Satılık Kotra 
'Motörlil güzel bir kotra satılıktır. 

lstıyenlerln Tünel meydanında Gü
ven mağazasına milracnatları. 

Jatanbııl 1 tlnc11 lcra memtırlufundan ı 
Bir borctan dolaya !140/4605 No. lu do17a· 

ılyle paraya cevrllmeılne karar •erilen ·K6-
nıı & Baver marka, ıoox&ı eb'adında 
motOrlQ bir tabı maklnau motorb'le blr!iktc 
19/1/41 tarihine mOaadif ıalı aOnO uat 12 
!en U • kadar l1tanbulda Ebussuud cadde 
ıuıdo Rulmli Ay matbauında aaulacal<tır. 

O ıı;On kıymetinin % 75 ini bulmana ikinci 
trttımıaıı 22/8/41 tarihine milaadif cuma 
ı nO a,,nl mahal •c taatte icra olunacalı:, 

Dııncl anurmaunda en cok anurana ihale 
edılecck. Tallplerln ıauı umanlannda ma • 
ulllnde bulanacak memuruna % 7,5 pc7 alı:· 

cul7le mllracaatlan ilin olunur. 

1 Askerlik işleri 
ŞUBEYE DAVET 

'Emlıı&nll Yeril Aa. Ş. den: Emekti P . On 
'Yzb. Stlt oğlu Emin 314 Bafdat (335·3) S. 
8 MI. Me. Mehmet oflu Mehmet &tıkrQ usta 
oflu (348411) Yd. Top. Tim. Abdulkadlr oflu 
Beh,et Oirıtln (46JZ9) acele ıubemi.zc mQra· 
caatlan ilin olunur. 

Kadıköyde Balo 
Kırılay Cemiyeti Kadık&7 Kara ttıbe ıner· 

lrezl tarafından bu ıece Fenerbah'e BclvO ır;a• 
ınnosunda JIDze7YCn Scnar tarahndan konser. 
Tali tecrllbclerl ve muhtelif numaralardan 
mQrckkep bir Kır balosu tertip cdılmiıtir, 

TOPLANTILAR: ·-KlzılAY ALEMDAR NAHiYESiNDEN: 
16·17 Afu1to1ta iki ıOn llu ıcce olmak Oıere 
Saraybumuoda 7apılacak ınuhteıem allnnet 
d fQnQnc cocuklannı meccanen ka7dettlnnek 
ı,ın her taraftan mllracaatlar •uk:ııbulmakta 
dır. Mmtaka haricindeki mQraeaaıların blzı 
mDtehasıiı ctmulnc rağmeıı kadro darlıfı yQ 
•ilnden ia'afına imkln olmadıfınt bildiririz. 

~t;NI NEŞRiYAT: 

FOTO MAGAZiN - Her Perıembe cılıan 
:Foto lhıı;azln'ln S5 lnd aa:nıı cılıu. Salon 
•e harp resimlcrl7le beıenmlı olarak cıkaıı 
bu mecmuanın ı,ınde 30 resim •e deterli ya· 
•ılırla beraber doktorlara röportaj nrdrr. 

BULMACA 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 

Soldan Safa: 1 - Bır BaıvckU 2 - Yuva• 
Yaymalı: J - Yazı rusamı • Sınat 4 - Pena 
defıl Erkelı: ismi S - kı.z ismi 6 - hap 
ederek • Bır nota 7 - Anasız babaau • Bir 
uzvumuz 8 - Teni: Araba 9 - Harflerin 
,.erleri defiılru: Ment. olur • Methetmek. 

Yukarıdan Atafı: 1 - Cahillilı: Z - Harf
Jerın yerleri defltlrae: Hlyanetcn olur. 3 -
Nota 4 - Geri cevirmek • Anıt S - Harile
rın yerleri defhlne: Nenn olur 6 - Harfle 
rın yerleri deliş ne: Hint olur • MQzlk tabiri 
7 Amel Bır renk • BLr deniz 8 - Tersi: 
:Mina • ilk harfi defiıir1C• Renk !I - Yana• 
n oıandad<r • Teru: Sınat. 

EVVELKI BULMACA - Soldan Safa: 
1 Mataban Z - Amerllıa 3 - Ladoıı:a 
Of 4 - Au • Alt 5 - Gol Lian 6 - Ani· 
Jıflnn 7 - A7 • Si 1 - On • Alnıi 9 -
••rh• •O 

..-. --
TAN 10 - 8 - 941 

................................ .-••• 1_.? , ................................. ... ., 
Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra FOTO MAGAZİN'İn 
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ıncı Sayısında 

Bir kızın zevki: YAHYA KEMAL. Sinirlenmemek için ne yapmalı
yız: Maruf ılnir doktorlarımızla ropörtaJ. K<ıy Enstitüsü: Kandemirin 

Senden Beklemezdim: Roman, C 1 HAT Babanın 

Nefis Resimler ve Zengin Mündcrecat vardır. 
~ .............................. ,~ ....... ~ 
1 .Leyli - Nehari Kız - Erkek 

ı I ıŞ ~!. ~k~ om~. ~ı~b~l~•~s ~ğu•t~~ ~.: ~.ı~-1 L E 

f ırçalamahsınız 

~af, Dif, K eale, Grip, BOniitiwmı 
Ncnalji. K.ınklık " Bcıtnn AAniarmm Derhal ~CM!I 

"' ....... rt9d• S ... aı...ııtıır. TUUTL!RINODf SAICININIL 
t4EI Yt~ot PULLU KUTULARt ISRARt.A ISTEYllflZ 

Çünkü:· 
Bir defa fll'çalanmakla 

dişler teml7Jenmie olın:ız .• 
Ağız guddelerinin ve da-
hili uzuvların mütemadl -
yen alman ecnebi mad -
deler mlkropl.:ır, yemelc. 
içki, sigara vesaire dişle -
re, dl& etlerine blnblr mik
rop a:ıılar, Arızalar husule 
getirir. Bunlar birike biri
ke nihayet dişlerde çürü
me, eUerde iltihaplar baş
lar. Artık feltıketl önle -
mek ve durdurmak lll.
zundır. 

Vaktinde ihtiyatı elden 

sabah. öğle 

bırakmıyarak 

ve akşam dişlerinizi 

her yemekten sonra 

s A l 
DIŞ MACUNILE FIRÇALA YINIZ. 

~czanelerde Büyük İtriyat Mağazalarında Bulunur. 

llLTJa ......................... .. 
Belediye Sular idaresinden : 

Sıhhat ve İçUmat Muavenet Vektıletinden alman kat't emre tevfikan 
Kırkçeşme sularının 11.8.941 Pazartesi gününden ve Eğrikapıdan itiba-
ren kesileceği nan olunur. (6756) 

MOBiL YA MERAKLILARINA : _, 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar vesair her nevi 

şık mobilyalar fabrika fiatına satılıyor. 

Asri Mobilya Mağazası : Ahmet Fevzi 
J11tanbuJ .Kızapaşa yoımşu .No. tiıti, Telefon: 23407 ! _________________________ , 

iŞÇi ARANIYOR 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
• İdaremiz Şişli tamirhanesi iı;in 1 kaynakçı ve 1 dökOmcll ustasına 

fiıtiyaç vardır. Taliplerin 3 fotograf, nüfus hüviyet cüzdanı, hiısnü hal 
kAğldı ve şimdiye kadar çalışmış bulundul:lan yerlerden almmış hizmet 
müddeti vesikalariyle 12.8.941 taTlhlnde Şişli tramvay deposu dahllln
deki müteharrik malzeme müdürlüğüne müracaatları bildirilir~ (6893) 

Fen Fakültesi Dekanhğından : 
'40 - 941 senesi erkek talebe kemplan ve kız talebenin atışları ya

pıl:ıcağmdan 16 Ağustos 941 tarihine kadar askerlik dersi gören a!Akalı 
talebenin Üniversite talim taburuna ba~ vurmaları. (6817) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluı Tarihi: 1888. - Serma1eai: 100.000.000 Tilrk Liraaı • . Sube ve 

Ajanı adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
~ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

~rHt Bankasında kumbaralı •e ihbarsız tasarruf hesaplarmda .,. 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile •taiıdaki pll
na cöre ikumiye daiıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 1 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık S,OOOt Lira 
40 • 4,800 • 
20 • 3,200 • 

DİKKAT: HeHplarındaki pualar bir sene içinde 50 liradan apfı 
d~Jmiyealerc ikramiye çıktıtı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey lul, 11 Birincikanun, 11 Mart ~·(' 

11 T'"'-.Tiran tar"· •orin,Jn <'ekilet'ektir. 

• Belgrat Orman İşletmesi Revir Amirliğinden : 
1 - İşletmemizin Kurtkemerl bölgesi deposunda teslim edllınek ü

zere 4,5 - 8 metre uzunluğunda 50 l\13 ve 4-8 metre uzunluğunda 100 M3 
meşe kerestesi 4,8.941 tarihinden itibaren 11 gün müddetle açık arttır
maya konulmuştur. 

2 - Arttınna 50 ve 100 metre kllplük iki parti halinde yapılacaktır. 
3 - Bir metrekOpUnUn muhammen fiatı 32 liradır. 
4 - % 7,5 hesabiyle muvakkat teminat 100 M3 için 240 ve 50 M~ 

için 120 liradır. 
5 - Muvakkat teminat arttırmadan evvel revir veznesine teslim e

dilecektir. 
6 - Arttırmalar birbirini müteakip icra edilmek Qzere 15.8.941 Cu

ma günü saat 15 de Bilyilkdere revir Amirliği binasında yapılacaktır. 
......... (6620) 

.)ahip ve Neşriyat müdürü: Emin V:uıum. Gazetecili& ve .Neşrıyaı 
T. L. Ş. fAN Matbuu 

1 
be kaydedilir. Tatil hariç, her gün 9 dan 12 ye ve 14 ten 18 c 
kadar Okul idaresine müracaat olunabilir. 

2 - Eski talebe 5 Eylüle kadar velilerinin şahsi müracnatlyle kayıt
larını yenilemelidirler. 

Tarifname gönderi llr. Tel: 8054', ' _., , 

HOLANTSE BANK - ÜNİ N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi' 

3ALATA: KARAKÖY PALA! 

A J4N~I ! MEVDANCIK.. ALALEMCI HAN 

~ÜTÜN BANKA MUAMELELERİ 
KASA iCAR~ .. 

MERKEZi• KÜRASAO 
- 9tJ8EtEAI t AMSTERDAM - AOTTEAOAM - BUENOS AIRES 

~RACAS.• MARACAIBO - HA.iFA - WILLEMSTAO • OP~ESTAO 

•• , 910 DE JANEIRO • SANTOS • SAO PAULt 

--------·---------------
Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Talebelerine 
f.tnlvcrsite talim taburu kampı 20 .8.941 günü başlamış bulunacağından 

kamp:ı iştirak etmek mecburiyetinde olup tatil münasebetiyle elyevm 
İstanbulda ve memleketlerinde mezun JUlunan Leyli Tıp Talebe Yur
duna mensup talebeler kampa iştirak etmek O .. ere müstacelen 1stanbula 
avdet ve kampa kaydolunmak üzere talim tnburu komutanlığına müra
caat edeceklerdir. Kampa kaydolmak 11.8.941 gününde başlayıp 15,8.941 
günü hitam bulacak ve bu tarihten sonra gelenler Rampa kııydedilmlye
ceklerdir. Kampa iştirak edecek Yurt talebelerinin aşağıda yazılı şartlara 
uygun olarak tabura müracaat etmeleri ve b·ı şartlara uygun olmıyan
lann kamra kabul edilmlyecekleri ehemmiyetle llfln olunur,· 

1 - Üniversite hüviyet varakası, 
2 - Askert elbise, 
3 - Saçlar 3 numara ile kesilmiş olaca~. (6824} 

BANKASI 
TÜRK ANONİM SİRKETt 
TESİS TARİHİ 186l 

ve Türkiye CQmhuriyetl ile münaklt mukavelenames 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik: edilmiştir, 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete). 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 
İhtiyat Akçesi_: ~-ı~o.ooo İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS. MARSİLYA ve NİS'dE' 

LONDRA ve MANCESTER'de 
KIBRİS, YUNANİSTAN. İRAN. mAK, FİL İS 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'd' 

Merkez ve Suheleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LttBNAJ\ 

Fflyalleri ve bütan f\Onv:ıda Ar,,n•:ı ''" ~ııhablrl~ vardır. 

Der nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler kü~dı. 
TUrkive ve Er.uPhi memleketler üzerine keside senedat 
iııkontosn. 
Horsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. nlttn ve emtaa fizerlne avans 
Sencdat tahsilatı .. n M: .. P 

~~~~~ 

En yüksek emniyet şartlarını haız kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasamn en müsait şartlarlle (kumbaral.ı ·veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır 

Bakırköy Mal Müdürlüğünden: 
Ciheti askeriyeye alt olup Safra köyünde mevcut 600 ve Yeşllk()yde 

613 ki, ceman 1213 adet boş benzin tenekesi bilmOzayede satılacaktır. 
Talip olıınlann muhammen bedeli olan 612 lira 56 kuruşun % 7,5 te· 

minat bedeli olan 45 lira 94 kuru~luk makbuz veya mektublyle ihale gil
nil olan 18/8/941 pazartesi günO saat 14 de Bakırköy malmüdilrlüğilndç 
mnteşekkil lı:omlsyona müracaatları iUın olunur. (6448) 

, 

1 

1 
1 

1 

1 

Toprak :Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesindc,ı : 
DEPO ARANIYOR 

Tercihan deniz kcnnrmda ve iskelesi bulunan kepek koymıya elve 
rlşll buyükçe bir-depo kiralanacaktır. Sirkecide Liman hanında ıub 
memuriyetine müracaat olunması. (6884) 

MiMARi TALEBESiNE 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden: 

Yüksek mimarlık şubesi bütün erkek ve kız talebesinin kamp işleri 
için 11/8/941 den 15/ 8/941 gününe kadar Üniversite talim taburu ko~ 
mutanlıgına müracaatları 've mektep dahilindeki ilfınları takip etmclerı. 

(6892) 

, ....... I~ ........................... ~ 

DEKORASYON 
Müessesesi Müdüriyeti · 

Mağazamızın zemin kartında yapılacak tadilat münasebc
tile cadde üzerindeki methalinin 10 ağustos'a kadar kapalı bu
lundurulacağı ve bu müddet zarfında muhterem müşterileri
mızın mağazanın yanındaki (Nuruzjya) sokağında mevcut 
kapıdan teşriflerini rica ederiz. 

Zenkin ve müstesna eserleri ihtiva edecek yeni tesisatımız 
l 1 A ~ stos azartesi ünü merasimle açılacaktır. 

PETROL OFiSiNDEN: 

ELEKTRiKÇi ALINACAK 
Ofisimiz için mOtehassıs bir elektrikçiye lüzum vardır. Taliplerin 

ehliyetlerini müş'ir vesaik ile 13/8/941 Çarşamba akşamına kadar 
Galatada Gümrük caddesinde Kozluca hanında Umum Müdürlük Zat 
İşleri Servisine müracaatları. 

~-----------------------' Bakırköy Mal Müdürlüğünden: 
Yeşllköy Şenlik mahallesinde köy içinde rum.lardan met.röle l15 -

117 numaralı ve 40 lira muhammen kıymetll arsn üzerine Yusuf oğlu 
Mehmet t.ırafmdan izinsiz olarak hane in5a edildiğinden bu yer bllmü
zayede s. bl:ıcaktır. 

Talip olnnların % 7,5 teminat bedeline alt makbuz veya ttektublyle 
ihale günü olan 18/8/941 pazartesi günü saat 14 de maliyede müte~k-
kll komisyona müracantlan :lltın olunur. (6449) 

T. iş Bankası 
Küçüle Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
cşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, l Atu•
s, 3 lkinciteırin tarihlerinde ,.. 
ılır 

1941 ikramiyeler. 
1 adet 2000 
s • 1000 
ı • 750 
4 • 500 
8 • 250 

55 • 100 
80 • 50 

300 20 

Liralık =2000.-Llr• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

=3000.- • 
=1500.
c:2000.- • 
=2000. • 
=3500.- .. 
=:4000.- • 
=6000.- -

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları ,- Dr. İHSAN SAMİ •-. 

ı l GONOKOK AŞISI 
Belsotukluğu ve ihtl!Atlarına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dlvanyolu 8ultanm•hmut tllr· 

~ besi No. 113 4-

İstanbul Belediyesinden : 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 

ekmekllk ve trancalnlık unun çuvn
lma yapılan zam üzerine 10/8/941 
sabahından itibaren ekmek on fiç 
kuruşa ve francalanın kilosu yirmi 
iki buçuk kurUJ olduğu ilfın olunur, 

Muh•mmen Muv•kkat 
kıymeti 

L. K, 

828 00 

1318 65 

teminatı 

L, K. 

62 10 

98 90 

Semti 
M•h•lleal Sokajiı 

adıköy Osmanağa Kırtasiyeci 
Leyllk .. Hasırcıbap 

8. CiNS( 

10/12 Üzerinde muhtelif ağaçlar bulunan 
13 207 metre murabbaı arsanın tamamı 
29/5 439 metrP 55 desimetre murabbaı ar-

sanın tamamı 

610 00 45 75 ,. Rasimpaşa Çayır 88 Ahşap dört odalı evin tamamı 
1040 00 78 00 " ,, Elmalıçeşrne 35 Üç odalı ve bahçeli evin tamamı 

Yukanda cins ve mevkileri yazılı yerlerin mülkiyetı satılınak ilzere on be:ı gün müddetle açık arttır
maya çıkarılınıııtır. İhaleleri 25.8.941 pazartesi günü saat 14 dedir. İsteklilerm müdürlük akarat kalemıne 
müracaatları. (68ı8) 


