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Su işlerimiz için 5 
Yıllık Program 

r.._.._._......... 1 . .. •• -· ... ..__. • ....................................................................... , 
ı~afıa Vekaleti, 50 Milyon Liralık Tahsisatla ~ 
~~hakkuk Ettirilecek işlerin Projelerini Hazırladı 1 

..... . • • ....... ______ - ,,1 - ........... -....... " ............... -.................. . -1 Adana Sulama Şebekesinin Tamamlanması 
Ve Orta Anadoludaki Bataklıkların Balkan 

liarbinden 
evvelki Vaziyeti 
li atı rlatan 
bedi kodular 

Kurutulması da Proieye Dahildir 
Ankara, 10 (A.A.) - Nafia Ve

kaleti yeniden yapılacak su işle
rine sarfedilmek üzere 50 milyon 

' lira daha tahsisi hakkındaki ka

r 
Çocu&unuza verebileceğini:ı en kıymetli hediye 

Y A L N 1 Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir . Çünkil bütün hediyeler unutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocuğun bütün hayatın

da izini bırakır. 
FlY AT I f6l LIRADffi. 

ingiltere 
Orta Şarkta 
da Taarruza 

Geçecek 
-

Hedef Mihveri2 
Cephede Harbe 

Sokmaktır 

Orta Şark Kuvvetleri 
Hummalı Bir Şekilde 

Hazırlanıyor 

Muhtelif kaynaklardan gelen ha
berler, yakın ve orta şaı1ı:ta bir 
takım hareketler hazırlandığını 
gösterir mahiyl"ttedlr. Fakat harbi 
bıı mıntakaya sirayet ettirmek ge
rek İngiltere, gerek Almanya için 
bir zaaf amili Olmaktan başka bir 
netice vermiyecelı.tir. Umanz ki, her 
iki. taraf da bu hakikati müdriktir
ler ve yakın ve orta şarkta böyle 
bir macera açmıya teşebbüs etmez
ler. 

nunun derhal tatbikine geçmiş 
bulunmaktadır. Beş senede ta
hakkuk ettirilecek olan bütün su 
işlerinin projeleri hazırlanmış
tır. Onümüzdekı günlerde pey
derpey ihalelerine başlanacaktır. 

Yeni bir cephede faaliyete geçeceği bildirilen orta şarktak:ı Jngiıız .ımvveuenne 
tank kolu Suriyede ilerlerken 

mensup bır naıu 
Bu Cephe Avrupanın 
Dışında Kurulacak 

Jrl. Zekeriya SERTEL 

Almanlar Romanyada yer
leşmeğe başladıkları za

l'rıan Ingiliz, Başvekili bir gün 
tadyoda Balkanların Almanlar 
tarafından istila edilmek üzere 
bulunduklarını haber vermişti. 

Ondan sonra Ingiliz matbuatı 
hu tehlikeyi dillerine doladılar. 
llalk:an milletlerini ikaz etmeğe 
Çalıştılar. Bir taraftan da bu teh
likeyi önlemek için Balkanlarda 
a·yasi ve Yunanistanda askeri ted 
birler aldılar. Nihayet zaman ile 
bu tahminler tahakkuk etti. Al
'l'nanlar Ingilizleri Balkanlarda ye 
l'ıi bir cephe açmak istemekle, 
ltıgilizler de Almanları Balkan
ları istila etmeği düşünmekle it
lıaın ettiler. Fakat, kabahat ki
l'nin olursa olsun, muhakkak olan 
§Udur ki, Almanlar Balk.anlan is
tila ettiler ve lngilizler ne bura
da bir cephe kurmağa muvaffak 
Oldular, ne de Balkanları, hatta 
l'Unanistanı istiladan kurtarabil
<liler.. 

Şimdi de Ingiliz matbuatın
da orta şarka ait ayni ma

hiyette iddiaların ve dedikodu
laİın intişara başladığı görülü
~or. 

Ingilterenin meşhur muharri~ 
lerinden Vernon Bartlet bu yeni 
tehlikeyi şöyle izah ediyor: 

"Almanlann Kiel'in cenubu n
~a yaptıkları yeni tazyik Lond
t'ada büyük bir alaka uyandır· 
lnıştır. Çünkü b u hücum yakın 

\le orta şarkta vukuuna intizar e· 
dilmesi H'ızım gibi görünen h a

diselerin ehemmiyetini bir kat 

daha arttırmaktadır. Uzakta bu· 

lunan Kafkas petrol kuyularına 
Varmak için Kicf yolundan başka 
'.l'ürkiyc ve Irandan geçen yol 
Vardır. Nazilerin Balkanlardaki 
faaliyeti bilhassa K icf nııntaka
sında devam etmekte olan taar -
tuz akim kaldığı takdirde, n azi
lerin b u jki memlekete hücum 
etmeleri muhtemel bulunduğutıu 
göstermektedir. Alman mütehas 
sısları simdi Bul~ar liman ve tay-
3'are m~ydanlarıru tahkim etmek 
tedirler. 

Londradan gelen diğer haber
ler de yakın ve orta şarkta bir ta
kını hareketler hazırlandığım 
gösterir mahiyettedir. 

Ingilizler bir kaç gündür Suri
ye ve Iraktaki kuvvetlerini son 
zamanda çok takviye ettiklerin -
dt-:n bu kuvvetlerin yakında ha
rekcı2 geçmesi ihtimalinden bah
sediyorlar. Hatta dün gelen ajans 
haberlerine göre Ingilizlerin e
meli, orta şarkta Almanlara i~in
ci bir cephe açmak, ve Surıye, 
Mısır ve Iraktaki kuvvetlerini bu 
maksat için kullanmaktır. 

Görülüyor ki dedikodular ta
mamen Balkan harbinden evvel
ki vaziyeti hatırlatmaktadır. Kor 
karız ki, Balkanlarda olduğu gi

Vekaletten aldığım malümata na s 
zaran, bu 50 milyon lira ile ya- r......... 1 rp ........... ' 
p11acak işler şu şekilde hülasa e-
dilmektedir: 

1 - Gediz ıslah ameliyatının s + ı 1 Q ç t • ı • 
ikmali ve Cenliderenin düzeltil- O vye er e e C 1 er 1 
mesi, sahilin su1anması. 

2 - Büyük Mcndiresin iki ta- B • T 
rafındaki bataklıkların kurutul- ı n ayya re F ı · tt 
ması, feyezanların önlenme ve de ı a a 1 ye e 
~~::ı~ar olan ova kısmının su- ı Kay be++ i 

3 - Adanada feyezanların ön
lenmesi ve sulama şebekesinin 
tamamlanması. 

4 - Silifke ovasında bataklık-

-0-

Nafia Vek ili General ların kurutulması ve sulama ya-
Ali F uat Ccbc:.oy pılması. 

5 - Malatyada Derme ve Sul-
---, t~!'lsuyu sulama şebekelerinin tev 

Cephelerde Harekat 
Derpiş Edilen Cere
yanı Takip Ediyor 

Bosna' da Bir 
~ Çok Köprüler 
1 Uçuruldu f 

1 

Mrl. P et a •ı n I 511

S - Iğdır ovasında ana kana] 
ile menfez tertibatının :,rapılması. 

7 - Amasya ve Erbaada SU· 
lama yapılması, Niksar ovasın
daki bataklıkların kurutulması. İki Şartla 

İşbirliğine 
Taraftar 

Fransız 

Müzakereleri 
Kabinesinin 

Dün 
Devam Etti de 

Londra 10 (A.A.) - "Ofi,, Si
yasi müşahitlere göre, dün öğle
den sonra Vichy kabinesinin ak
tettiği içtimada başlıca münaka
şa mevzuu Afrikanın müdafaası 
olmuştur. . 
·General Weygand'la Amiral 
Darlan'ın Vichy'de bulunmaları 
toplantıya hususi bir ehemmi -
yet vermiştir. 

8 - Yeşil ve Kızılırmak man
sabmdaki Bafra, Çarşanba ve Ter 
me bataklıklarının kurutulması. 

9 - Kızılırmakta lüzumlu yer 
!erde sulama yapılması. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 3) 

r .......................................... , 
KAFKASYA 
ÜZERİNE 

Bir İngiliz Müdahalesi 
Mevzuu Bahismiş ! 

Moskovaya Akın 
--o-

Bir Çok Hedefler 
Bombalandı, Şiddetli 

Yangınlar Çıkarıldı 
Berlin, 10 (A.A.) - Alman or

dulan başkumandanlığınm tebli
~i: Şark cephesinde harekat der
piş edilen cereyanını takip etmek 
tedir. Oldukça kuvvetli Alm:m ı 
bombardıman teşekkülleri gece , 
Moskovadaki silah fabrikaları, de 
miryolu ve menafii umumiye te
sisatına büyük bir muvaffakı -
yetle hücum etmişlerdir. Şehrin 
merkezinde ve şimalde büyük ve 
şiddetli yangınlar çıkmıştır. 

Alman hava kuvvetlerinin bil 
hassa son günlerde elde ettikleı:i 
parlak zaferlerin bir neticesi o
larak düşman 22 hazirandanlıeri 
Finianda harekat sahası dahil ol
duğıı halde bütün cephede 10 bin 
tayyare kaybetmiştir. 

Sovyet kıtaatına hücum 
BerEn, 10 (A.A.) - Alman sa

vaş tayyareleri ve Yunkers bom
bardıman tayyarelerinden nıürelr 
kep bir teşekkül, cumartesi ,~ünl. 

Afrikanın müdafaasına taal
hlk eden müzakere Vichy hüku
meti tarafından Amerika hüku
metine tevdi edilen muhtıranın 
çerçevesi dahilinde yapılacaktır. 

Beri in, 1 O (A.A.) - Derli -
n in siyasi m ahfe.Jlerindc A
sosyate d P res'in Londraya 
gönderdiği bir telı:raf eh em -
miyetle kaydedilmektedir. Bu 
telgr afta lngilterenin Kafkas 
yadaki pe trol mıntakasma bir 
m üdah alesi bahis mevzuu ol
maktadır. Ingiliz ordusunun 
Türkiye ve Irana dost olan 
m emlc-ketler in topraklarındnn 
yürüyeceW· sö lenm ektcdir. Ukı_:ayrıada Sovyet kıt~lar~na fev-

(Sonu; Sa: 2; S U: 7) -

l
f Her G ün Kütlevi . 

idamlar Yapılıyor 
1 Londra 10 (A.A.) - Zag

rept en alınan bir habere gö
re, Bosnada Sırp ~eteleriyle 
A lman işgal kıtaları arasında 
muntazam nnıharebeler ol -
m~ktadır. Çeteler Sırp or 
dusunun ricat ederken sakla
dığı silah ve mühimmatı kul
lanarak Bosnanın Sırp dağla
rındaki yatak ve in lerde giz
lenmekte ve gece çıkışla
r iyle baskınJar yaparak Al· 
m an devriyeler ini vurmak
ta ve sabotaj har eketleri 
yapmak ta ve hatta m ühim 
k öprüler ve demiryollarını 
berhava etmektedirler. 
Almanh~r. Ustaşilerin yar

dımı ile memleketi tethiş e
derek her gün küt le halinde 
idam, kurşuna dizm eler ve 
büyük mikyasta tevk ifat yap 
maktadırlar. Zağrepte a\'U· 
katların ve sair serbest mes
lek erbabının yüzde sekseni 
tevkif edilmiştir. 

(Son u: Sa: 2: SU: 4) .......................................... ·-···· 
Mrl. 

ile 
Goerin9 

111 _ :: __ Y •• 
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.. ı kala!le muvaffakıyetlı bır tc>.ar· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ (Sonu; Sa: 2; SU: 4) 
Muavini 

Azledilmişler ! 

G. Milch'in Tevkif 
Edildiği Söyleniyor 
Londra, 10 (A.A.) - "Reuter,, 

Mareşal Goering ile muavini Ge
neral Milch'in askeri vazifelerin
den a:ffedildiklerine dair olarak 
şayi olan haberlerin Alman baş
kumandanlığının hususi tebliğle
rinde, ne birinin, ne diğerinin i
simlerinin bu tebliğlerde zikre
dilmemekte olmasiyle teeyyüt et 
miş bulunduğunu Moskova rad
yosu bildiriyor. 

Georing'in ne olduğu hakkın
da hiç bir malômat yoktur; fakat 
Berlin civarında bir tahaşşüt kam 
pına sevkedildiği de söyleniyor. 
General Milch'in de Gestapo ta
rafından tevkif edildiği bildirili
yor. 

bi, Almanlar Ingilizleri orta şa~~ 
ta bir cephe açmak arzusu ıle, "" 
ln&ilizlcr Almanları Türkiye ve •· 

Yahudi menşeli olmasına rağmen, 
Goering'in sayesinde en yüksek askeri 
mertebeyi ihraz etmiş olan General 
Milch, Himmler ile Goebbels'in şid
detli menfuru idi, Berlinde General 
Milch'in tevkifini müteakip Himmler'in 
emriyle Gestapo tarafından idam edil
diği şayiaları dola3maktadır • (Sonu; sa: 2; su: 3) Şark .besindeki harekata iştirak e den Sovyet askerlerinde n bir grup istirahat. h al inde . . 

-ı 
SOVYET TEBLiGi 

Berline Yeni 
Ve ,Şiddetli 
Hava Akını -
Askeri Hedefler ve 
Demiryolu Merkezleri 
Tekrar Bombalandı 

KaraClaki Harekat 

' Smolensk, Korosten 
Ve Biyala Çorkof'ta 
Muharebeler Şiddetli 

Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet 
istihbarat bürosu tarafından dün 
akşam neşredilen tebliğ: 9 ağus
tosta, kıtalarımız, Kexholm, Smo 
lenks1 ~orosten ve Biyala Çer
kof istikametlerindCI düşmana 
karşı şiddetli harp etmişlerdir. 
Diğer istikametlerinde ve cephe
nin sair kısımlarında keşif ma
hiyetinde muharebeler olmuştur. 

9 ağustosta, hava kuvvetleri -
miz muharebe meydanlarına düş 
man zırhlı cüzütamlarına ve pi
yadesine karşı faaliyette bulun
muş düşman tayyare meydnnla
rına hücum etmiştir. 8 ağustosta 
14 Alman. tayyaresi tahrip edil
miştir. 12 teyyare kaybettik. 
7 ağustosta 21 düşman tayyaresi 
yerine 81 düşman tayyaresinin 

(Sonu: Sa: 2; Sil: 6) 

Hin distandaki Britanya lnıVTct 
leri başkwuandanı Geaeral 

WAVELL 

Kahire 10 (A.A.) - Rusy 
Meydan muharebesi hakkında a 
lınan mevsuk haberler orta şark 
taki müttefik ordular arasınd 
pek büyük bir alaka ile karşılan 
maktadır. Şimdiki şiddetli sıcak 
lar devresinden sonra orta şark 
ta yapılacağı tahmin edilen v 
kıtaat tarafından nikbinlikle be 
lenen muharebelerin Rusyada ce 
reyan etmekte olan muharebeler 
le sıkı bir surette münasebetta 
olduğu hususunda herkes mütt 
fiktir. Bütün demokrasi alemin 
de izhar edilen arzu, mihver dev 
!etlerini iki cephede ayni zaman 
da harbe mecbur etmek fırsatı z 
hur etmiş iken, bir daha tekerrü 
etmemesi muhtemel bulunan b 
fevkalade fırsattıın istifade etme 
ten ibarettir. 

Buradaki mahfiller, İngilizleri 
Norveçi vey;: Holandayı istilaya te 
şebbüs etmeleri ihtimali karşısmd 
Almanların duyduğu korkuyu mev 

(Sonu; Sa: 2; SU; il) 

~I 
İKi KESE ARASINDAKI FAR 

Yazan: REFiK HALiD 

Bir rivayete göre ayni evde çalışan iki hizmetçiye piyangodan on 

bin lira çıkmış, hemen bir apartıman satın alıp bir katına ta~ı
nacaklar ve öbür katların iradiyle rahatça yaşıyacaklarmış.,. Bu hı:ıber be
ni güliimsetti: zira gözümün önüne, birdenbire iki hizmrtçisinden de mah
rum kalıveren ev sahipleri geldi, Düşününüz ki daha o o;abah: "Öğleye şu
nu pişir,, diye, emir verdiiiniz aşçı kadın ve çayı zaman•nda hazırlamadı· 
ğı için çıkıştıiınız gene; hizmetc;i akşam üstü, gişeden ~önüşte sizin mi
safirinizdir: nasıl muamele edecekinizi kestiremiyorsunıız; tam hanım ve 

akran sayamazsınız; lakin eskisi gibi kurum da satamaz!;ınız. Biı· taraftan 
da düşüncelisiniz: Hem aşçı, hem de hizmetçi aramak. bulmak, yerlerini 
doldurmak lazım •.. Güç iş, hatta bu zamanda, tıpkı piya..-.go gibi, bir tı.lı 

işi 1 Maamafih düşüncenizi de pek belli edemezsiniz: İkramiye kazananlar 

bunu kıskanc;hğa ve fena yürekli oluşunuza atfedebilirler, Hülisa vaziyet 
hoş, neşeli deiildir; dudaklarınıza kondurduğunuz tebe!;SÜm de bir türlü 
tamamiyle <ı.ımimi olamaz, 

Ayrıca ahbap ve akraba -manzarayı seyir lc;in- boyuna zivaret halin
ec:dlrler: "Olur şey değil! Vallahi pek tuhaf! Sans bu.. Hanım, hizmete; 
ayırmaz r .. Kabilinden bir sürü söz. Telefonunuz varsa durmadan calıyor· 
Sayfiyedekiler. izahat, tafsilat istiyorlar... K:ıhkahahra bir mikoar dıı 

merhamet k~nşmaktadır: "Simdi ne yapacaksınız? Adam buldunuz mu? 
·Size epeyce zor olacak!,. 

Faka~, pence, ev. sahiplerinden fazla, talili hlzmetçil.-rin vaziyı"ti güç
tür: O güne kadar ne hesap, ne kitap, ne insaf, bol !>ol sarfettikleri tu. 
elektrik, kömür ve havagazının, bina verıisi ile tamir ve kiracr dcrd'nin 
parasını sayarak yaptrkları alış verişin ağırlığı sırt!arına binecek: J.!'İI 

bu yük bellerini bükecek. Şöyle düşilnecekler: "Meğerse kendi c~binden. 
kendi parasını harcamak ne mütkülmüş!,. ve eski hayatlarım aramasa1fır 
!ı:te herhalde hizmetçi ve aşçı insaisızhğının derecesini anl~mı~ olacaklar 
ve ziyankarlık eder korkusiyle evlerine bir ahretlik bile sokmryac:.ıklardır. 



Tefrika No. 29 
Prusyaya Harp Açmanın Zamanının Gelip 
Gelmediği Napoleon'u Düşündürüyordu 

Akşam Ticaret 
Okulları 
Açdacak 

-
O kufi ar ilk 
Faaliyete 

Teşrinde 

Geçecek 

'l AN· 

jKaçak Radyo 
Kullananlar 
Takip Edilivor 

Kurulan Büro 
Faaliyete Geçti Hem. zaten Aleksandr'm, bitaraflar 1 yı hakkında , etrafındakiler hakkında 

vasıt3:sıyl~ ~atılan müstemleke mah- halle hakkında, Rus köylüsü hakkınd~ 
sullerıne ıhtıyacı vardı. Bunu hesap- elçiden bir c;;ok sualler soruyor Ve 
lı!an Napole:?~· ablokanın bu deliği- nihayet onu kulağından çekerek, ·- bu 
ııı .tıka~ak ıçın, . ~iman sahilleri ü- kulak çekmek, Napoleonun hususi bir 
zerınde~ı ı;e;aretinı takviye etmek iltifat ve teveccühüne alamettir, - so
mecburıyetını duydu. Bu mecburi - ruyor: 
yetle, V~zer _ile Ebl ağızlarını, "- Sakın siz ona aşık olmıya-
Hans şehırlerl ıle, Hanovra'nın bir sınız? 
kısmını zaptctti. "- H;yır Sir ... Ben sadece sulhün * * aşıkryım. 
} htilaf başladı "- Sulhün ben de aşıkryım. Fa-

kat ben. bana ders verilmesini asla 

Napoleon, bu arada, Çarın elin
den, Oldenburg şehrini de al

dı . Ve kendini şu sözlerle haklı gös
termek istedi: 

kabul edemem. Danziği tahliye et 
mek mi? Yakında nerdeyse, Ma
yans'da bir geçit resrni yapabilmek 
için, Çardan müsaade istemem la
zım gelecek. Siz, çok safdilsiniz. 
Fakat ben. dünyasını bilir bir eski 
tilkiyim: Rus devinden, ve Rus or
dularından, cenubu istlla etmek im 
kanım bir defa daha nezetmek, e
hemmiyetle icap eder, Ben, şimale 
kadar ilerliyeceiim. Eski Avrupa
nın eski hudutlarını yine orada ku 
racağım,,, 

Maari! Vekaleti, Birinclteşrinden 
itibaren Akşam Ticaret okulları ac;
mıya karar vermiştir. Bu okulların 
gayesi, ticari hayata atılmış veya a
tılacak olanlara ticari bilgiler vermek 
veya bu bilgileri arttırmaktır, Bu o
kullarda üç kurs üzerinden tedrisat 
yapılacaktır. A kursu müdavimlerini 
kısa bir zamanda pratik bir surette 
ticarete. hayata hazırlıyacak, B kur
su müdavimlerini bulundukları tica
ret müesseseleri için daha elverişli 

bir hale getirecek, C kursu da tale
beyi bankaların, :ıirketlerin, bilyük 
ve küçük ticaret evlerinin servisle-

D ünkü at yarışlarında müsabakaları takip edenler 

Spor Hareketleri 
Yüzme Şampiyonluğunu 
Galatasaray Kazandı, · 
Beykoz İkinci Oldu 

1 Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
1 Müdürlüğü, radyo kullananlar her 
sene arttığı halde, abone tahsilAtmm 
tamamiyle yapılamadığını gözönünde 
bulundurarak kaçak r adyo kullanan
lorı meydana çıkarmak üzere bir bü
ro tes is etmişti. Bu büro faaliyete 
geçmiş ve ilk olarak geçen sene a
bone ücreti verenlerle bu sene ve
renleri incelemiye başlamıştrr. 

Geçen sene memleketimizde r adyo 
kullananların sayısı 91241 olduğu ve 
bu sene bu miktarm daha ziyade 
artmış olması icap eylediği halde, 
tahsilat bu rakamı bulmamıştır. Mev
cut radyoların 38907 si İstanbulda -
dır. Bu sebeple büronun faaliyetini 
tekslf edeceği yer İstanbul olacaktır. 
Bundan sonra 10809 radyo ile Anka
ra ikinci, 5155 radyo ile İzmir üçün
cü gelmekte, bunu 3138 radyo ile 
Bursa takip e~mektedir. Diğer şehir
lerde kaçak radyoları takip için bü
ro tesisine lüzwn görülmemekte ve 
bu iş esasen mahalli posta idarele -
rince kontrol edilmektedir 

"- Vaziyet ve şerait, İngiltere
ye karşı bu yeni teminatı istilzam 
ediyor!,, 

Bu, haddizatında makiil gibi gö
rünen hareketin Çarr rencide etmesi 
tabii idi, Çar, bu hareketi bir te
cavüz saydr. Tilsit muahedesine mu
halıf bir hareket addetti 

Petersburgta da, Pariste de harita
lar ortaya serildi. Hangi noktalar ü
zerinde hasmın zıddına basılabilir? 
Çar, Türkiye ile sulh akdetmek isti
yor. İmparator ise, Avusturyayı, Srr
bıyayı zapta, ve bu zaptı da Eflak 
ile Buğdana kadar genişletmiye teşvik 
ediyor. Kendisine gelince, uslu otu
rcağına, rahat duracağına dair söz 
\'eriyor. Vakra Meternih. bu teklifle
re muvafakat ediyor. Fakat bu kavli 
muvafakatine rağmen, yerinden bile 
oynamıyor. 

Ya Polonya? Napoleon, Galiçyayı 
zaten evvelce, Varşova Dükalrğına 
ilıive etmiş deall miydi? Polonya Kral 
lığını onun tekrar kurmıyacağınr kim 
temin edebilir? Rusyadaki Fransız 
sefiri - Çarı seven, ve sulh istiyen -
Kolenkul', Çara teminat veriyor Fa
kat İmparator, bu teminata r~smen 
iştirak etmiyor. Çünkü onun niyeti, 
Polonyayr icabında Rusyaya karşı bir 
hareket üssü olarak kullanmaktır Bir 
v,tin, bu emeline kavuşabilmek ·için 
Polonyalıları daima ellerinde tutmak' 
ve onların istikıat ümitlerini söndür~ 
rnemek ~stiyor. 
Mnssena'nın İspanyada bozulması, 

Napoleonun ruhunda Rusyaya harp 
açmanın münasip vakti gelip gelme
diğine dair şüpheler uyandırıyor. Fran 
saya döndüğü zaman. Kolenkur, o
nun bu tereddütlerini takviyeye ça
lı~ıyor. Ve onunla telaşa düşmüş bir 
tarzda konuşuyor. Hatta, Çarın mü
dafaasını intizam ile, ondaki sulhü 
idame arzusu hakkında teminat vere
cek kadar da cUret gösteriyor. İmpa
rator, Kolenkur'un sözlerini, evvela 
gayet fena kabul ediyor. Sonra yatı
şıyor. Onu Çar hakkında uzun uza
dıya, teferrüata varıncıya kadar is
tıcvap ediyor. Onun hakkında, sara-

Kötü muhakemeler, kötü sebepler, 
aldatıcı bahaneler. Kolenkur ona, Ça
rın şu tehdit edici sözlerini bildiri
yor: 
"- Onun derslerinden lazım gden 

istifadeyi temin edeceğim. Bunlar, 
üstat dersleridir. Biz, muharebe et
mek himmetini, iklimimize havale e
deriz. Ona bırakrrız. Fransızlar, bi
zim adamlarımrz kadar zahmete ve 
güçlüğe ahşık değildirler. Ve muci
zelerde yalnız İmparatorun şahsen 
hazır bulunduğu yerde husule gele
bilir. İmparator ise, ayni zamanda her 
yerde hazır ve nazır olamaz 1,, 

Napoleotı'uıı heyecanı 

rini tam bir vukuna çevirebilecek bir 
ticaret unsuru olarak yetiştirecektir. 
Akşam Ticaret okullarına 12 ya~ın

dan küçük ve 45 yakından büyük ta
lebe almmıyacaktır. 12 - 16 yaşın
da b,ulunanların ilkokulu bitirmeleri, 
16 - 45 yaşında bulunanların ise, en 
az bir ilkokulun üçüncü sınıfmı ik
mal etmeleri, yahut millet mektep -

!erinin A ve B kurslarından 
olmaları Uızrmdır. 

mezun 

Açılacak okulların bina vaziyetine 
göre derslere gündüz de devam edi
lebilecektir. 

Akşam Ticaret okullarmm A şube
si tahsiline devama imkan bulamayıp 
herhangi bir ticaret evinde iş sahibi 
olmak, umumi bilgilerini arttırmak 

ve ticaret malümab almak istiyenle
re: B şubesi, herhangi bir ticaret e
vinde iş sahibi bulunan veya Akşam 
okularına devam etmek suretiyle ti-

caret bilgileri edinmek ihtiyacında o
l u sözler, Napoleona büyük bir lan kimselere mahsus olacaktrr. C 

heyecan vermiştir. Bu mülıikat, şubesi ise tamamen müstakil olacak 
böylece, saatlerce uzuyor, ve Impa- ve ticaret bürolarmda iş sahibi bulı,ı
rator, bu hususta, değerli hiç bir se- nan veya iş sahibi olmak istiyen kim
bep gösteremiyeceği, hiç bir muhake- selerin bir veya birkaç kursu takip 
me yürütemiyeceğl içın, şu kaçamaklı 

1 

edebilmesi ve bilgisini arttn:ması 
~~abı verivor: (Arkası var) mak~'adiyle çalışacaktrr. C şubesi 

~ kurslarında muhaberat, daktilografi, 

'~ RADYO stenografi, Büro Kommersiyal, tica
ret aritmetiği ve fransızca ile İngi

lizce dersleri gösterilecektir. Bu şu -
benin daktilografi, stenografi ve mu
haberat kurslarının tahsil müddeti 
birer, diğerlerinin ikişer yıl olacaktır. 

HU<TUNKU 
7,30 Profram 
7,33 Müzik 
7,45 Haberler 
8,00 Müzik (Pl. ) 
8,30 Evin ıuti 

12,30 Program 
12,33 Saz eserleri 
12,45 Haberler 
13,00 Şarkılar 

13,15 Müzılc (Pl.) 
18,00 Program 

18,03 MU%11c (Pi. ) 
18,30 Scrbeıt 
18,40 MOzik CPJ.) 

J't{f)(;Jf 1\ ~ 
l9ı00 (Mehmcdin 

su ti) 
19,IS Köy bıvaları 

!9,30 Haberler 
19,45 Fnrl heyeti 
20. ı s Radyo gazetesi 
20,45 Muzik 
21 ,00 Zıraat 

21,10 Solo şark ılar 

21 .25 ( Hoıbeş). 
2 ı,45 Milzilc (Pi,) 
21.10 Muzik {Pi.) 
22,30 Haberler 
22.45 Cazbant ( Pi. ) 
22,H Kapanı' 

Tarifelerde Sahtekarlık 
Beyoğlunda Taşkı~la caddesinde 

Yorgancı bahçesi sahibi Mateos Teo-
nidis'in tarifelerde sahtekarlık yap -
tığı görulmı.işt!lr. 

Mateos sahtekarhk ve ihtikAr su
çundan dün adliyeye teslim edilmiş
tir. 

GECE GELEN HABERLER 
Balkan Harbinden 
Evvelki Vaziyeti Ha
tırlatan Dedikodular Gnl. Smuto 

"Avrupamn Havadan 
İstilası Şimdiden 

Başlam ıştır.. Diyor 
Germiston "Transval'', 10 (A. 

A.) Cenubi Afrika Birliği Başve
kili General Smuts büyük bir 
havacılık mitinginde 50,000 kişi 
önünde bir nutuk söyliyerek de
miştir ki: 
"Almanyayı mağlup etmek 

Tokyoya İhtar ( Başta rafı 1 incide) 
Iran üzerinden Kafkaslara yü
rümek isteği ile itha m e d e ede 
harbi bu sahaya da sirayet et
tireceklerdir. 

Ne Türkiye, ne de komşumuz 
Iranın bugünkü dünya harbini 

ı intaç eden büyük devletler ara-
1 smdaki dava ile hiç bir alakaları 

Sidney, 10 (A. A.) - Avustralya yoktur. Fakat her iki mem leket 
Hariciye nazırı Slr Steward aşağıdaki l de, nereden gelirse gelsin, her
be.~anatta bulunmu~tu~: hangi bir tecavüze karşı h u dut-

J?pony~nın ~~~ı bı~. harekete. geç- larını ve topraklarını müd afaaya 

Avustralya 
Nazırı da 
Bir Nutuk 

Hariciye 
Şiddetli 

Söyledi 

meyı derpış ettıg~ru gosteren alamet- . . . 
ler vaziyetteki gerginliğin devam ede- karar ver~ışlerdır. ~arbı bu ~ı~ 
ceğini tahmine :nüsaittir Japonya takaya sırayet ettırmek her ıkı 
Hindiçininin işgaliııi haklı. göstermek ı taraf için bir zaaf a m ili olmak
için r;ember içine cıl.ndığmdan şikbet tan başka bir netice vermiyecek
etmektedir. Şimdi de ayni sebeplerı ö- tir. Umarız ki her ik i taraf da b u 
n_e .sürerek Siya~ hakk~n~ki niyetle- hakikati müdrik tirler ve yakın 
rrnı. taha~kuk ettırmek ıstıyor. yaınız, ve orta şarkta böyle bir macera 
yegane bır çemb~ılemeden endışe et- ~ .. 
mesi tazım geldiiini Japonyarıın pek açmaga teşebbus etmezler. 

Su sporlarr ajanlığı tarafından ter
tip ed:len !stanbul yüzme şampiyon -
luk müsabakaları nihayetıenmiştir. 
102 sporcunun iştirakiyle çok mun -
tazam bir şekilde geçen müsabakalar 
neticesinde Galatasaraylı yüzücüler 
169 pm·anla İstanbul yüzme şampi -
yonluğunu kazanmışlardır. Beykoz 58 
puvanla ikinci, Haydarpaşa 34 pu
vanla üçüncü olmuşlardır. Küçükler
de de G::ılatasaray 214 puvanla bi
rinci; Beykoz ll8 ile ikincidir. Dün
kt: müsabakaların teknik neticekri 
şunlardrr: 

200 SERBEST: 1 - Mustafa (G.S.) 
2.38.2, 2 - İ smail (Beykoz) 

100 SI RTÜSTÜ: 1 - Fuat (H.P.) 
1,25.4, 2 - Necati (G.S.) 

15oıı SERBEST: l - İbrahim (İs
tiklal) 23.11.4, 2 - Osman (G.S.) 

T ÜRK BAYRAK: 1 - Galatasaray 
takımı 5,53.4, 2 - Beykoz takımı 

KULE ATLAM A: 1 - Fuat (Bey
koz) 54.46, 2 - Sabri (G.S.) 

SUTOPU: l - Galataı-aray taknm. 
Son olarak Galatasaray ve Beykoz 

karışrk takmıları arnsmda heyecanla 
takip edilen bir sutopu maçr yapıl
mış ve Galatasaray karışık takımı 

4 - 6 galip gelmiştir. Müsabakala rı 
müteakı? ajanlrk tarafından kaw 
nanlara madalya ve şildleri mera
simle verilmiştir. 

At Yaı·ışlan 
Dün Veliefendi koşu yerinde be

şinci hafta at yarışlarma devam edil
miş ve şu neticeler alınmıştrr: 

Bi R İ NCi KOŞU: (Mesafe 1400 
metre). 1 - Roi, 2 - Mis , 3 - Ko
nisary. Ganyan: 400, ikili bahis 950 
kuruş. 

İ Kİ NCİ KOŞU: (Mesafe 1600 met
te) . 1 - Meliketülhava, 2 - K oro:;;. 
3 - Süleyk. Ganyan: 100 kuruş. 

Sırp Çetecileri 
Faaliyette 

( Ba,ıarafı 1 incide) 

Yunanistanda da yeni 
t edbirler alındı 

ÜÇÜNC KOŞU: (Mesafe 1000 
metre). 1 - Buket, 2 - Saron, 3 -
Ali Şah. Gany:m 150, plase 120, 175. 
Çifte bahis 200, ikili bahis 380 kuruş. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: (Mesafe 2000 
metre). 1 - K:ıranfil, 2 - Romans, 
3 - Hu,mahatun. Ganyan: 170, pla
se 130, 100 kuruş. 
BEŞİNCi KOŞU: (Mesafe 2600 

metre). 1 - Sava, 2 - Bozkurt, 
3 - S imi, Ganyan: 300. Plase 125, 
100, 700. İkili bahis 440. Çifte bahis 
~00, üçlü bahis 525 kuruş, 

Tenis Müsabakaları 
Boğaziçi tenis müsabakalarının fi

mıl maçlarr dün Tarabyu tenis kort
kırmda yapılmıştır. 

Tek erkeklerde Ankaradan Fehmi, 
tek Bııyanlarda İstanbuldan MuallA, 
çift erkeklerde İzmirden Lohner ve 
Kristian , muhtelitte İstanbuldan Ha
san Ye Mualla şampiyon olmuşlardır. 

Edirne - Babaeski Arasında 
Otobiis Seferleri 

Edirne, (TAN) - Edirne - Baba
esk i ve Edirne - Alpullu arasındaki 
otobüs seferlerine bugün başlanmıa -
tır. Belediyenin tesbit ettiği fiyatla
ra göre Edirne - Babaeski arasında 
işliyecek otobüsler yolcu başına bir 
lira alacaklardır. Alpı'.ılluya her gün 
saat 18 de hareket elecek olan oto
büsler ise yolculardan 150 kuruş a
lacaklardır. 

Tramvay TakSi Çarpışması 
Dün öğle vakti Sultanahmette A

lemdar caddesinde şoför Basrinin i
dare etiği 3145 sayılı taksi ile Sirke
ciye giden 198 numaralı tramvay 
çarpışmış, her ikisi de ehemmiyetli 
surette hasara uğramıştır. 

INGiLTERE 

ı 

MAARİFTE : 

Askerlik Kampları 

için Kayit Muamelesi 
Bu sabahtan itibaren Üniversite ve 

yüksek mektepler talebesinin 20 A
ğustosta başlıyacak kamplara kayıt 
muamelesine başlanacaktll". Kayıtlar 
cuma günü saat 17 ye kadar devam 
edecektir. 

İLKOKULLARIN AÇILMA TARİ
Hİ - Vi!Ayet ilk tedrisat mecllsi 
bugün toplanacak, ilkokulların açrl
ma tarihini tesbit edecektir. Öğren -
diğimize göre, ilkokulların 25 Eylül
de tedrisata başlanması Meclise tek
lif edilecektir. 

Bu sene ilkokullara 933 ve 934 do
ğumlular almacaktll". Maarif Müdür
lüğü ilkokullara alınacak talebe için 
okulların bulundukları semte göra 
birer müracaat listesi hazırlamıştır, 
Bu listelere göre hangi semtlerde o
turanların hangi ilkokullara alına -
caklarr tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
RESİM SERGİSİ - Güzel Sanat

lar Birliğinin resim şubesi tarafın -
cfan bugün Galatasaray lisesinde bir 
sergi açılacaktır. Bu münasebetle Gü• 
ıel Sanatlar Birliğinin 25 inci yıldö
nümü de kutlanacaktır. Sergide öl • 
müş bulunan Birlik Azasının muhtelif 
eserleri de teşhir edilecektir. Sergide 
eserleri gösterilecek bugünkü ressam
lar arasında Ayetullah, Şevket Dağ, 

Sovyet Tebliği 
(Baıtarafı 1 incide) ( Ba9tarafı 1 incide) 

z~ubahsetmekle beraber, İngiltere düşürüldüğü tetkikat neticesinde 
$~.m.alı .. Avrupaya . k~rşı ~ir ta~rruz anlaşılmıştır. 
duşunsun veya düşunmesın, hahha - Baltık filomuza mensup harp 
zrrda Mrsırla ~.u~iye, Filistin :·e Ir~_k- gemilerimiz b ir düşman torpito· 
ta bulunan muhım kuvvetlerm, duş- • . • . . 
manın çok çekindiği ikinci h i ı botunu batrımışlar dıger ıkı tor 

• Lon~:a. 10 (A.,A.) - Hab~r ~~ındı- tesise kifayet edecek miktard~ep be;'- pitobotunu da hasara uğratmış
gına gore Yunanıstc:nda ahalı muııtev- 1 lundugu· u k d t kt d" 1 lar ve nakliye vapurlarını bom-1' k 'tfk · k' b " · t n ay e me e ır er. 
ıye arşı gı 1 çe ısyan ar ır vazıye ı Alman hezimetini temi d k - bardıman etmişlerdir. 
almaktadır. Sokaklarda toplantıhr ve 

1 
b 'k ' . . n e ece 0 

nü111ayişler menedilmia ve bazı tedbir- da~l u ~ ın~ c:p~e~ın Avrupa hu- Berlin bombardıman edildi 
!er alınmış~ı~. H~.lk bir cenazeyi takip t:~r. arı ışm a uı u ması muhtemel- Moskova 10 (A.A.) - "Ofi 
edebilmek ıc;;ın musaade almak nncbu· • T l · · 8 9 ... t " 
riyetindedir. So'!«tkalrda iki kişiden Hadiselere geniş bir zaviyeden ba- a~ya~~ erımız .- . agus os ge-
tazla bir arada dolaşmak ya<ıak edl- kıldığı zaman, Hitler ordusunun Ru~ cesı munhasıran ıstıkşafta b ulun 
miştir. topraklarına derin bir surette glrmi- mak maksad iyle yeniden A lman-
Diğer taraftan Frans:ıda da ve b•l· ye muvaffak olması takdirinde Orta ya üzerind e uçmuşlardır. Ber

h~s~~ Lyon ~e S~int .- Etienne .~i~i Şarktaki müttefik ordularm Alman- lin mıntakasma yangın ve infi· 
buyuk saı:ay~ . .. şehırlerı~de ıtaatsıılık larm cenahını tehdit edeceği harita- lak bombaları atılınıştr. Askeri 
hareket! r gor l ktedlr ye. bir •• azar atfetmekle de anlaşıla-

e 1 u me .: . ·ı~ · hedefler ve demiryolu merkez-
Geçen hafta Nprveçte orfı ıdare ı.an bilir. Bilakis Hitler kuvv~lleri Rus- l . t k b b 1 t R 

edilmiştir. yadan tardedilecek olursa, Orta Şark erı e rar . om ~ ~n~~ş ~r. a.: 
Alman işgal kuvv~tlerine, bu kuvvet- kıtaları ileri harekete geçebilecekle- sıtlarımız şıddetlı ınfilakıar mu

lerin idaresine verilen mıntakalarda- ri muhtelif istikametlerden birini ter şahede etmişlerdir. Tayyareleri • 
ki halkın mevzuubahis hareketleridn cih ctmcık mecburiyetinde kalacak - mizin h ep si üsl e r in e avd et etmiş
v~r~iği endişe~e biz~at Alı:ıanla~da !ardır. Bu hkdirdc mezkôr kuvvet- !erd ir. Bir tayyaremizin nerede 
g:?rulen kuvvcı ~anevıye kıtl~eı da ıı·~- ler, tarihin bu ikinci Rusya ricatinl kaldğı araştırılmaktadır. 
zımam etmektedır Bu kuvveı manevı- 1812 dekinden daha büyük bir fela-
ye düşkünlüğüne ~ebep Rus ı.:ephes:ıı. kete kalbetmek vazi.feslni ilzerlerine Büyük yangınlar çıktı 

için Avrupayı mutlaka kara kuv
vetleriyle istila etmek icap et
mez. Fikrimce, havadan istila şim 
cliden başlamıştır. Bu istila, im
paratorluk ve müttefik hava kuv 
vctleri, maksatlarına varmak için 
şeytan kıyafetine giren Alman
lara son ve kat'i darbeyi indirin
ceye kadar artacaktır. Büyük Brı 
tanyanın harbi kazanacağına e
minim. Cenubi Afrika Birliği 
nıhai zaferin tahakkukuna yar
dım hususunda büyük bir rol oy 
nayacaktır.,, 

iyi bilmesi lazımdır· Bu da, Japon ta
arruzlarmın tehdid i altında bulunduk
larınr his~eden milletlerin Japonyaya 
karşı ittifakıdır. Bt.i;tle bir ittifakın ta
hak'kukundan mütevellit mesuliyet 
münhasıran Japon) aya ait olacaktır. 
İngiltere ile Birleşık Amerika devlet
leri Siyamda yapılacak herhangi bir 
Japon hareketinin Birmanya, Malezya, 
ve Felemenk Hind.,.tanını tehdide ma
tuf olacağını ve binnetice İngiltere ve 
Birleşik Amerika menfaatlerini ihlal 
eder mahiyette telakki edileceğini E
den ve Cordcll Hull, beyanatlariyJe 
Japonyaya bildirmışler!Wr, Böyle bir 
hareketin akıbeti Ç.Jk ciddi ve vahim o
lacaktrr. Bu akıbetl.:rden içtinap etmek 
Japonyanın elindedir ... 

Su işlerimiz için 
Y illik Program 

5 de Alman ordularının uğradığı <tğır almış olacaklardır. 
zayiatla lngiliz hava kuvvetlerinin hil Kremlin, Rusyanın sol cenahında 
cumlarında görülen şiddet ve devamJr. dost bir Türkiyenin bulunmasını hu-

Londra, 10 (A.A.) - "B, B. C .": 
Almanlar Sovyet hava kuvvetlerınin 
Berline taarruz .:tmiş olduklarını dün 
kabul ve tasdik etmişlerdir. 

Şimali Fransada Bir 
Hava Muharebesi 
Londra, 10 (A,A ) - imparatorluk 

hava kisvvetleri K;cı, Hamburg ve di
ger Alman limanb.rını bombalamışlar
dır. 

Klic;;ük bir hava filomuz, şimali Fran-
15aya yaptığı bir hücumda 100 Alman 
tayyaresinin mukavemetiyle karşılaş
mıştır. Vukua geltn mnharebede 13 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. Bi
zim dört tayyarem:.Z kayıptır. 

Dünkü hava muharebelerinde Al
manlar 34 tayyare kaybetmişlerdir. Bi
zim zayiatrmızın yekiinu 24 tür. 

Alman tebliğine göre 
Bcrlin, 10 (A. A.) - Bombardı -

man tayyarelerimiz 6500 tonluk bir 
düşman ticaret gemisi batırmışlar -
dır. Dlgcr Alman bomba tayyareleri 
ingilterenin cenubu ~arki sahilleri a
çıklarında seyrlisefer eden bir kafi -
leye mensup cenınn 23 bin tonluk 
dort dü<ınnn gemisi ta hrip etmişler
dır. 

Trablus Garbe Hücum 
Kahı re, 1 O (AA.) - O rta ~ark ln&iliz 

luıva kuvvetleri unıuml karardhrnrn teblifi: 
Tayyarclerimız Trablusı:arbc hilc um ederek 

Vaziyet he11üz gergindir 
Londra, 10 (A.A.) - Uzak şarkta 

vaziyet gergin olmakta devam ediyor. 
Fakat ortada ani bir tehlikeden bah
settirecek hususi sebepler yolı: gibi gö
züküyor. Herhalde, Birleşık Am~rika 
ve İngiltere teyakkuzlarını gevşetme
mişlerdir. 

* Tokyo, 10 (A.A J - Nişi Nişi ga-
zetesinin Saygon muhabirinden aldığı 
bir habere göre Fr;ınsa yakında J apon 
vesayeti altında bulunan Çin hükume
tini tanryacakttr. 

Muhabire göre Hindiçini makamları 
Japon aleyhtarltğırıı ve Çungking ta
raftarlığım ortadan 'kaldırmak husu
sunda Japonlarla ışbirlifi yapmakta
dırlar. 

Rooseve1t, Balık Avında 
va..-ıon. 10 (A.A.) - Potomac 

Riya~hur y:>tından alınan son 
telsı~eniliyor ki: Yat. sis içinde 
'Ye d~üzerindedir. Buıün balık avı 
µmıtleri azdrr. Yatta h:r şey sakindir. 

(Baştarafı 1 incide) 
10 - P orsuk feyezanlarmın önlen

mesi, bataklrkların kurutulması ve su
lama yapılması, Sakaryanın mansabın
dalci bataklıklann kurutulması, Sakar
ya üzerinde Akhisar ve Adapazarı o
valarının Sakarya tuğyamndın kurta
rılması ve ovanın sulanması, Adapa
zarı ovasında Mudurnu tuiyanınm ' 
önlenmesi. 

11 - Orta Anadoluda İsparta, Kon
ya, Niğde, Aksaray, Ereğli ve Kayse
ride batakhkların kurutulması, müm
küıı. olan kış ve yaz sulamalarının ya
pılması ve yeraltı sularndan istifade 
imkanlarının araştırılması . 

12 - Cenup ve garp sahil mıntaka
sında Kumkale, Milis, Köyceiiz. A n
talya, Manavgat, Alanya, Anamur çay 
ve derelerinin husule getirdikleri ba
taklıkların kurutulmasr ve lüzumlu 
yerlerde sulaırra }'3prlmaaı. 

13 - Meriç nehri ve 'kolları üzerir:ı
de ıslah.at yapılması. 

Amerika Fabrikalarında 
Grevler Devam Ediyor 

Vaşlıııııorı 10 (A.A.) - " Ofl,. Curıls • 
Wight tayyarı pervaneleri fabrik111nda me
ut hemen hemen tamamen tevakkuf etmiı 
haldedir. Bunun sebebi amelenin yevmiyele· 
rinc saat bııına 20 sent zammedilmeılnj is
temeleridir. Şirketin ıöreUsU yarın itin tam 
oalrak durmasının ihtimal dahilinde oldufu• 
nu söylcmi_ııir. 

Kcarny "Yeni Jerscy" 10 (AA.) - Bura. 
d~ki deniz inıut tezgôhlarr işçileri endüttri 
fedenısyonu reisi John CdHD arıveilere mü· 

lıktır. zur ve memnuniyet verici bir hal te-
"V,, ordusuna hitap liikki ettiği gibi, komşu rnıntakalarda 

buluncsn kuvvetli müttefik orduları
nın, mihver küçük Asya tarikiyle bir 
taşma teşebbüsü yarattığı takdirde, 
bu teşebbüsün ümitsiz bir tehlikeye 
atılmaktan başka bir şey demek ola
mıyacagını isbat etmek için hazır bu
lunma!:> ·mı da sağlam bir teminat o

Londra, 10 (A.A.) - Bu sabah ilk 
saatlerde radyoda beyanatta bulunan 
Albay Britton, Almanyada ve. Alm:ın 
istiliB1 altındaki heryerde (V) ordusu
na hitaben önümüzdeki Cuma günü mü 
hlm talimat vereceğini söylemiştir. 

Albay Britton, işgal altında bulu
nan memleketler halkıııa demiştir ki: 

"Elinizdeki par.mm krymeti sıfıra 
inmeden sa tın alabileceğiniz kadar 
mübayaatta bulunun. Çiftçiler, yakında 
Nazi ajanları gelerek sizden ne mahsul 
idrak ettiğinizi soracaklardır. Mah,u
lünüzü gizlemenin ,,olu vardır. Bunu 
her halde siz de bilirsiniz.,, 
bdd 

Alman Tebliği 
(Battarafı 1 lnclde) 

ruzda bulunmuşladır. Düşmanın 
23 tayy!lresi düşürülmüş, 10 tank 
ve l 35 top u t ahrip edilmiştir. 

Şark cephesindeki zayiat 
Londra, 10 (A.A.) - Bir Alman 

kaynağından a lman haberlere göre, 
şark cephesinde şimdiye kadar 
500,000 Alman ölmüştür. Yaralrlarla 
harp esirlerinin miktarı bildirilme -
mektedir. 

Bir muhrip batırıldı 
Berlin, 10 (A. A.) - Kareli bo

yunda harekatta bulunan bombardı
man tayareleri 9 Ağustts günü bir 
Sovyet torpido muhribini batırmış-

larak görmektedir. 
B1ı1 arada Orta Şark kuvvetleri, çok 

uzak olmı: n muharebeler için hüın
malı bir surette hazrrlanmaktadır. 

Bir İran Gazetesinin 
Neşrettiği Makale 

Tahran. 10 ( A.A. ) - Tahranda çıkan 

lttlllat raıetcsi Irana dair yapılan ıa,.Ja 

ları mcvzuubahs ederek ıunları J'Hmaktadır: 
'Bu pylalar tekzibe dahi defmu. Fıkat 

Iranın vaziyetini turih e tmek lbımdır. I r an 
da ııba bOy\llc mlkyuta turist bulundutu 
aaılıııı!ır. Burada ikamet eden bfitiln ecnebi 
!erin muıwyen iıleri vardır. BuıUnkn lranı 

tanıyanlar, ıranın bu kabil entrika lara milaalt 
bir yer olamdıfını bilirler. 

Biltüo bu• propagandalar tnluiır; kalacak 
tır. i cap ederse lran memleketin emnl7etlni 
muhafaza için, hoıa ıiımlyecelc htdlaelere 
mini olmak Uzcre her türlü t edbirleri a lamk 
tan 'cklnmiyecektir . ., 

Almanyadaki Talebemiz 
Berlin, 10 (A.A.) - Gazeteler Al

manyadaki ecnebi talebe hakkında 
bir istafütik neşretmiştir. Bu istatis
tıkte Türkiye 197 talebe ile görül
mektedir. Türk talebe grupu, Alman
yadaki ecnebi talebe arasında ~hem
ınlyet i tibariyle ik inci gelmr..-t~ir. 

Sovyet hava kuvvetleri Alman hükıl
met merkezine birbirini müteakip iki 
kademe halinde taarruz etmişlerdir. 
Ruılar yalnız bir tayyare kaybetmiş
lerdir. Berlinde büyük yangınlar ol
muş ve şiddetli infiliklar vıJku bul
mu;ıtur. 

M oskovaya hücum 
Moskova, 10 (A.A.) - T asa ajansı 

bildiri.yor: Dün gece düıman t a yyare 
filoları Moskova üzerine bir akın yap
mıya teışebbüs etmişlerdir Yalnız 
münfer it u çan bazı tayyar eler ıehre 
lı:adar varabilmişler, diferleri ise dafi 
bataryalarımızın ateşi ve gece avcrla
rımızın müdafaası karşıında dağı tıl
mııtlardrr. Şehire y.1ttgın ve yüksek in
filaklı tahrip bombaları atılmıştrr. 
B ir kaç kişi ölmüş veya yara
lanmıştır. Henüz tamamlanmıyan ma
Himata göre 8 düşman tayyaresi dü
ıilrülmüıtür. Tayyare zayiatımız ol
mamııtır. 

Londraya göre vaziyet 
Londra, 10 (A. A .) - Almanların 

şimdi en büyük gayretleri cenupta 
General Budyeni ordusuna karşı tek
sif ettikleri anl!l!jılmaktadrr. Fakat 
bu arada ·Almanlarm ilk hedeflerinin 
Kiyef mi, yoksa Odesa mı olduğu 
hakkında h enüz bir şey söylemek ka
bil değildir. Almanlarrn K iyefi tecrit 
etmek niyetinde olmaları muhtemel
d ir. Bu takdirde Odesaya bilAhare 
hücum -?tmeleri beklenebilir. 

Alman tebliği, merkez cephesinde 
Smolensk meydan.,,ınuharebesinde bu
radaki Rus krtalarımn çember içine 
ahnmaı;iyle sona erdiğini bildirmek -
tedir. Fakat Rus tebliği mezkOr mm-

Romancdar 
Yazarı: Naci Sadullalı 

H er sayısında biraz daha. tekeın· 
mül eden "Yurt ve Dünya,. ınec· 

muasınrn son nüshasında doktor Be· 
hice S. Boran'ın: "- Kadın muharrir· 
lerimiz !" başlıklı nefis bir yazısı cık· 
tx. Yeni yetişen, daha doğrusu yerı1 

şöhret bulan, belli başlı kadın muhar· 
rirlerin romanlarım, ince, ve vakıf:ıııe 
bir dikkatle gözden geçiren Behice S 
Boran, onların boşluklarına. bizzat 
müelliflerini bile ikna edebilecek dere· 
cede dolu bir tenkit yazmış_ O kadar 
ki, bence, Behice S Boran'ın o rnaka· 
lesi kadar emek, dikkat, •e kü]tıır 
mahsulü b.ir tek tenkit ya:ıabilıtıe1'
memleket edebiyatına, o makalede ıeıı· 
kit olunanlar nevin•ıen bir di;.ıine ro· 
man yazmaktan çok daha büyük bır 
hizmettir. 

Behice S. Boran, acaip kahramaııı.r•, 
-kendi nefis tabiriyle- ''içtimai b1~ 
boşluk., içinde yaşıyan o roman isl1111 

masallal'la birlikte, onlardan zevk dıı· 
yanların kusurlarım da isabetle açıga 
vuruyor. 

O tahlil ve tenkit yazısını okuınak 
bana, merhum Turhan Tan'ın bir so• 
zünü hatırlattı. Turhan Tan: 
"- Bugün, diyor du. yeryüzünde, ta· 

rihi eser yazmanın üç usulü vardır: 
1 - Eserde tarihe çok yer, haya.IG 

az yer vermek. 
2 - Eserde tarihe az yer, hayale 

çok yer vermek, 
3 - Eserde tarihe de, hayale de aY· 

ni derecede yer vermek 
"Fakat gelin görün ki, b izim tarilf 

tefrika muharrirleri, dördüncü bir usu 
icat ettiler: Tarihe hiç yer vermiyor· 
larl" 

B umisale bakılarak denilebilir )t 
bizde de üç türlü edebi roman yazılı• 
yordu: 

1 - Hayale çok, hayata az yer ver· 
mek. 

2 - Hayale az, hayata çok yer ver· 
mek. 

3 - Hayale de. hayata da, ayn dere• 
cede yer vermek. 

Fakat gelin görün ki, bizim -baştı 
bilhassa kadın muharrirlerimiz olınal 
üzere- edebi romancılarımız da, dör· 
düncü bir usu licat ettiler: Eserleriodı 
hayata hic;; yer vermiyorlar 

Ve bence bizim edebiyatımtzın ve• 
rimli olabilmesi, ancak Behice S °B "' 
ran'ın münevverlerimiz tarafında? 
dikkatle okunmasını temenni ettiğirıı 
güzel yazrsı vesilesiyle ve bu sefeclil 
yarı latife mahiyetinde dokunduğum bt 
mevzuun layik bulunduğu ciddiyetlı 
ele alınması sayesinde mümkündur. 

--...-.- ............. 
T\irk kadınları: 
Her ay harçlığınızdan 5 Jlrı,.ı mutlak 

tuarruf bonosuna yatırmılıtıau. Ci.lnkil 
yatırabilirsiniz. 

Güzin, Bedia, Ali Karahan, Ali Ha• 
111, Ahır.et Doğruer, Feriha Siline! 
de bulunmaktadır. Kamil Sumır ıJı 
4 heykelini teşhir edecektir. 

Mrl. Petain 
( Ba9ta rafı 1 incide) 

M üzake1·e devam ediym 
Vichy, 10 (A. A.) - "D. N. B! 

Kabine müzakeratı bugün de deval1 
etmiştir. 
Başvekil muavini Amiral Darlan, sa• 

bahleyin General Weygand, General 
Huntziger ve devlet nazırı Benoit • 
Mechin ile uzun b!r görüşmede bulun
muştur. Bunu müteakip Mareşal Pe• 
tain Amiral Darl;ınr kabul etmiştir. 

Salahiyetli mahf:Jler, yapılan müka• 
lemeler ve kabine müzakeratmm inki· 
şaf safhaları hakkında sıkı bir ketu• 
miyet muhafaza ediyorlar. 

Bir I ngiliz gazetesine göre 
Londra, 10 (A.A.) - "Afi., Sun• 

day Dispatch diplomatik muharriri· 
nin yazdrğma göre, Mareşal Petnin. 
Breste kadar sahil mmtakaları hariç 
olmak üzere Fransanın işgal edilmI~ 
kısnnlarmm Alman ordusu tarafın • 
dan tahliyesi ve imzadan mukaddenı 
Alınanyadaki Fransız esirlerinin ser• 
best bırakılması şartlarım ihtiva e• 
decek bir Alman - Fransız sullı 
muahede~inin akdi suretiyle Alman• 
ya ile i~birliği yapmzya amldedir. 

Mareşal, Amerikalılarla İngilizle! 
harbi o mıntakalara teşmil teşebbil· 
sünde bulundukları takdirde, İspaı;ı· 
ya ile muvasalasını temin maksadly· 
le Almanlara na mahdut bir zamırı: 
için Fransa tarikiyle transit hakk~ 
bahşetmiye de hazrrdır. 

Ayni muhabir, muharebenin Porte• 
kize sirayeti ihtimali ile Portekiz hü· 
kumetinin Acores adalarında bir hU· 
kı'.lmet teşkili hazırlıklarına başladı· 
ğını yazdıktan sonra Alınanların Po:-· 
tekiz hükumetine mihver ile teşrik 
mesai etmek şartiyle bütün müstem· 
lekelerini muhafaza edebileceğini vı 
Avrupada teessüs edecek yeni nizam• 
da mevki sahibi olacağını, aksi tak· 
dirde Alman himayesi altında falan· 
j!st İspanya ile birleştirileceğini bil· 
dirmiş olduğunu ilave ediyor. 

takada halA liiddetli muharebeler ce
reyan ettiğinden bahsetmektedir. E· 
sasen Almanlar Smolensk bölgeslndı 
kati bir netice almış olduklarını m 
defa olarak ilan etmiyorlar. Mosko 
va yolunun açılmış olduğunu söyle 
mekten bıkmadıkları halde Almanla 
Moskavaya doğru bir türlü ilerliye 
memektedirler. 

Moskova radyosu yeni miitteU' 
Polonyalılara hitap ederek kendileri 
ni memleketlerinde düşman önlind 
bomboş bir sahadan başka bir §Cl 

bırakmamak usulünü tatbika davE 
etmiştir. Bu usulün yollan, köprliler 
demiıyollarmı berhava etmek, yiye 
cek maddelerini vesair ihtiyat mal 
zemeyi sakl~mak veya tahrip etme 
suretiyle Polonyadan gec:ecek ola 
Alman l:rtahırmı daima artan zoduk 
!arla karşı karşıya bırakmaktan ıbn 
ret olduğu malümdur 
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8 ir buçuk ay kadar evvel Hindis
tan kuvvetleri başkumandanlığı

• tayin edilen General Wavell, Sovyet 
~rbinin muhtemel netceleri hakkında 

leteciler tarafından kendine sorulan 
t l' suaıe cevaben: Bu harbin Ingilte
?e ıeniş bir nefes aldıracağını ve 
!fj~a Şarktaki Ingiliz kuvvetlerini cid-

tchditlerden kurtardığını söylemişti. 
1?. Sovyet - Alman harbinin başladığı 
~ tlazirandanberi cereyan eden aske
h· harekat ve siyasi hadiselerin aydın
~'·' ~ltında, Sovyet mukavemetinin şu 
10U~rn neticeleri doğurmuş olduğunu 

:Yhyebiliriz: 
\ l - Alman tayyarelerinin şark cep
~•ine nakledilmesi neticesi. İngilizle
ırı A.tlantikteki gemi zayiatı son iki 
~içinde oldu'kça azalmıştır. İngilizler 
t hadiseyi, son zamanlarda adayı 
c~rclcyen sularda aldıktan daha sıkı 
~lliyet tedbirleri ile izah etmektey-
k'ler de, fikrumzce bilhassa Alınan pi
~e Ve torpil tayyarelerinin mikdarları
nun azalması bunda en mtihim rolü oy
iıııaktad ır 
Bu. keyfi'yet vapur zayiatını azalt

~kla beraber İngiltereye eskisinden 
~ lıa çok mikdarda iaşe maddesi ve 
~lrp levazımı gelmesini mümkün kd-
alttadır 
ı - İ;giltere üzerindeki hava tar
~lannın eskisine nisbetle çok hafif
~llıesi, bilhassa Londra halkına biraz 
~nlenmek imkimm vermiş, ayni za-
anda harp sanayiinin çok daha az 

;anribata maruz kalarak ve yüksek 
.~tıdımanla çalışmasında, müdafaa ve 
~rruz hazırlıklarının daha büyük bir 

'.illiyet .içinde tamamlanmasına müsa
~ e etmiştir. 
~ 3 - Bu suretle İngil~z hava kuv
~ ~Uerinin Alman ııehirleri. sanayi mer
/Zleri, deniz ve hava üsleri üzerine 
•lıa ı;ok ve müessir taarnızlarda .ıu-
·~n:noıan mümkün olmuştur. 
lt İtıgiliz kaynaklarına göre, bugün bir 

ile evvelkine nisbetle, gündüz hü
~ll'ılannda İngiliz !ayyareleri üç defa 
• ha stk ve dört defa daha ağı!" ta
:rruzlat yapmaktadırlar. Gece hücum
.•tında ise üç misli daha fazla bo!'!"lb~ 
''tııa'ktadırlar Gecelet uzdıkça bu ta
'l'ruzların şiddeti artacakhr. 
~ l\frika başvekili General Smuts, A 1 
~aıı:yayı mağl\ıp etmek için Avrupaya 
~er çıkarmaya lüzum olmadığım ve 
~anya üzerinde yapılan şiddetli ha
t. hiicumlannın Almanyay1 son v 

t'i darbeyi indirinceye kadar devam 
tdcceğini söylemiştir. 
~Son günlerde Sovyet tayyarelt-rnin 
l erlin üzerine ya9tıkları iki akından· 

1.~i Almanya için hava taarruzu teh-
Csi çoğalmıştrr. 

~ liaber verildiğine göre bu Sovyet 
·a11a taarruzu Almanlar için nahoş bir 
~rpriz teşkil etmiştir. İki taraflı ha

fi;, taarruzunun halk üzerinde yapaco.
ı tesiri düşünerek evveli bıı hadseyi 

~~!emek'. istemişler, fakat ikinci taar-
ıdan sonra gayet müphem bir su· 

r'tte bundan bahsctmiye mecbur kal· 
tııışlardır 
a l.ondra· kaynakları, Goebbcls'in bir 
~ kadar evvel Sovyet hava kuvvetle
tıruı bilkuvve imha edildiğini söyleme
'ine rağmen bu hadisenin, Sovyet tay· 
)atelerinin hala, üslerinden 1200 kilo
ilıctre uzaktaki Berlini bombardıma:ı 
tdecek kadar kuvvetli olduklarım gös · 
1trdiğini söylemektedirler. 
. 4 - Sovyet mukavemetinn tevlit et
Uği diğer mühim bir netice: İşgal al
tındaki memleketlerin halkında kur
tuluş ümidini ve mukavemet azminı 
~iYadeleş ti rmesi dir. 
İşgal altındaki bütün memleketlerde V 
lltdusunun faaliyeti gittikçe mahsiis 
hir şekilde artmaktadır. Karadağda iş
~al kuvvetlerine karşı mücadele edtıı 
llvvetlerin 50,000 i bulduğu, Sırbiıı.
ı.nda, şimali Bosnada çetelerle işı;a; 
fllvvetleri arasında [liddetli çarpışma· 
ar olduğu, bu çetelerin, mümıkale va
'1talarınr ve yollarını, köprüleri, iaş~ 
'-'e mühimmat depolarım tahrip eWk
leri, ormanlarda ve dağlarda yerleşeıı 
~eteleri ele geçirmek mümkün olmadı
R"ı, bir kaç gün içinde yalnıı Belgrat
la 200 den fazla insan idam edildii:i 
'-'e buna rağmen işgal kuvvetlerirc 
karşı isyan hareketlerinin çoğaldtS:. 
haber verilmektedir. 

S - Sovyet mukavemeti, Almanyayı 
iJ.ylli zamanda iki cephede harbetmqt> 
ltıecbur kılmak maksadiyle Avruprı.y: 
asker çıkarmak imkanını da temin et
ltıiştlr. 

Ingiltere nafia nezareti parlamento 
ltıüsteşarırun dün ameleye hitaben söy
lediğl şu sözler çok şayanı dikkattir: 

"Ingiliz askerleri, Nazi tahakkiiMü 
altında ezilen topraklara çıkarrldıiı 
<ıarnan bütün İngilizlerin kalpleri S.;:· 

'-'inçle çarpacak ve bu memleketlerin 
lıalkı İngiliz askerlerini heyecan v-e 
tninnetle kar3ılayacakhr. Bu hadiserin 
~amanını biz tayin edeceğiz.,. 

6 - En nihayet, şiddetli sıcaklar 
~cçtikten sonra orta şarkta başhya
ca.ğı tahmin edilen askeri harekat ile 
Sovyet - Alınan harbi arasında :sıkı 
bir münasebet bulunduğu, ve hali ha
ıırda Mısırda, Suri:,ede, Filistinde ve 
İraktak.i miihim kuvvetlerin, Alman
l'anın çok çekindiği ikinci cepheyi te
sise kifayet edecek mikdarda olduğu 
t.ıınum~tle kabul ~dilmektedir. 

M.ANTEN 

Yurtta~alr: 

Ta.,,rru! harbini ıca .. nalım. Türke za 
fer yaraıır. Bankalardaki tasarru( bono
larını ulan edelim. 

• ""'2117~~---~-u_-r-_........ 
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Teşkilatının her safhasında olduğu gibi şehircilikte de yeni Iran büyük ilerlemeler gösteriyoı. 
Bunu iyi blı misali bu resimde gördüğümüz Tahranın yeni ''Milli Bankası,, dır 

B ir kaç gün evvel, ajans haberle-
rinden bir yandan İngilterenin, 

bir yandan Sovyetlerin İran hükume
tine birer nota vererek, İranda tekni
siyen veya turist sıfati.yle bulunan bü
tün Almanların ikametlerine hemen 
nihayet verilmesini istedi'klerir.i öğren
dik. Bu haber doğru ise bundan çı
karılabilecek en esaslı mana, Avrupa. 
harp sahalarında müşterek düşmanla
rını ezmek maksadiyle ve vakayiin 
zaruretiyle meydana gelmiş olan İngi
liz - Sovyet anlaşmasının, Avrupa iş
lerinde olduğu gibi Asyaya taalluku 
olan meselelerde de mevcut olmasıdır. 
Demek ki Orta Asyc.da ve İran yayla
sı üzerinde asırlarca devam eden İn
giliz - Rus rekabeti ortadan kalkmış, 
bunun yerine karşılıklı bir yardım si
yaseti kaim olmuştur. Şimdiki halde 
bilinmeyen bir cihet varsa o da bu 
değişmenin -vaktiyle -bir i'.ki defa Çar
lık Rusyası ile İngiltere arasındaki 
anlaşmalarda tekrarlanmış olduğu gi
bi- Asya milletleri aleyhine bazı hü· 
küm ve kararlara dayanıp dayanma
dığıdır. 

o n dokuzuncu asırda, Fransızlar 
Napoleon'un Avrupada kurduğu 

muazzam lmparatorluğu önce müdafa
aya, sonra da bu sergüzeştin yarattı
ğı belilardan sıyrılmaya uğraşıp du
rurlarken, Ingilizler Asyanın cenubun-

İngiltere 
Sovyetler 

Ve İran 
Milli kuvvetlere dayanan ve 
varlığını tamamiyle müdrik 
bulunan yeni Iran karşısında 
l ngiliz - Rus rekabeti ebedi
yete gömülmüş gib idir. Genç 
Iran, garp medeniyetinin bü -
tün yeniliklerini kabul etmiş, 
kuvvetli bir ordu kurmuş, ma
arif ve nafia işlerine büyük 
bir yer ayırmış ve İran p e trol
lerin in her sene devletin hazi
nesine akıttığı altınları israf et
mem.iştir. 

r·---- yazan: ............. , 

1 Faik Sabri Duran~ 
i : : ...... _.._..-... ..... ----.__.....: 

da hemen ayni vüsatte bir sahaya ra- R us - Japon (1904 ~ 1905) muha-
hatc;a yerleşmişlerdi. Eski müslüman rebesinden sonra Asyada alika-
saltanatlarınm ve feodal prenslikleri- sı olan Büyük Devletler boyuna bir
nin harabeleri veya bakiyeleri üzerine birleriyle uiraşmaktansa aralarında 
kurulan bu yeni devlet az zamanda ta- anlaşmayı tercihe başlamışlardı. İn
bii hudutlarını pek aşmıştı. 1823 ile gilterede Kral E d w ar d V 11 ve 
1828 arasında Lord A m her s t, Rusyada Çar N i k 0 I a I I scneler
Bra~m~putra vadisini, As~'ı, İrra- ı denberi devam eden Asyadaki Rus
v~dı .agızlanna kadar Bırmanyayı, İngiliz rekabetine ı:khayet vermek ta
Hindıstana katıyor, ve Lord Dal~ raf tarı idiler Böylece 1907 senesi 31 

sair imtiyazlar veremiyecekti: Bunun 
için evvel emirde İngiltere ve Rusya 
hükumetlerinin muvafakatlerini almı
ya mecbur tutuluyordu. İngiliz ve 
Rus nüfuz sahalarına gelince burala
rın sahibi artık İranlılar değildi. Bü
tün hakimiyet İngiltere ve Rusyaya 
geçiyordu. Bununla beraber İngiliz ve 
Rus devletleri İranın mülki tamami
yetini ve istikHl.lini ayni mukavele ile 
mütekabi.len taahhütleri altına alıyor
lardı: Maksat Iranın istikUli değ-il, o
raya kendilerinden başkasının el uzat
mamasını temin jdi. 

Birinci Cihan Harbi başladığı vakit 
Iran bitaraflığını ilan etmişti, buna 
raimen İngilizler cenuptan, Ruslar şi
malden, Osmanlıların as'keri hareket
lerine mani olmak bahanesi ile İranı 
askeri işgalleri altına almışlardı. Fakat 
Rusyada Çarlığın devrilmesi ve büyük 
inkılabın zuhuru bu eski İslam Devleti 
üzerindeki Moskof ihtirasına nihayet 
veriyordu, İstila fikirlerini tamamiylc 
reddeden Sovyetler İrandaki kuvvet
lerini geri çektiler. Bunun üzerine, 
İngilizlerin İranın §İmaline doğfu ya
yılmalarını kendi orduları için tehlikeli 
gören Osmanlı devleti 1918 de asker
lerini İranın şimali garbisine sokmıya 
ve Tebrize girerek Urmiye gölüne ka
dar bu sahayı işgale mecbur olmuııtu. 

F akat, bugünkü İran o safdil Nas-
reddin ve Muzaffereddin Şah

ların, o becerJksiz ve hain Mehmet A
h Şahın veya hayatını Paris sefahat 
evlerinde zehirleyen Kaçar Hanedanı
mn sonuncusu o Şah Ahmedin diyarı 
değildir. tnkılipçı ve gayyur Ala 
hazreti hümayun Şehinşah R ı z a 
P eh 1 ev i'nin kurduğu yeni !randcı 
artık ne Ahund'ların ve Seyitlerin, ne 
de Behailerin sözleri geçiyor. Genç t-h o u e si e 1848-1849 da Pencap va- ~ · 

disini ve Kişmir'i bunlara ilive etme- Agusi'osunda Petersburgda ~usya ~~- ran garp medeniyetinn bütün yenilik-
den evvel, 1841 de Lord A u c k ı an d rici?'~ nazırı 1 sv 01 s. k Y ıle İngılız lerini kabul etmiş, kuvvetli bir ordu 
Efganistana geçiyor ve Kabile kadar sefırı . ~ r t h 11 r N 1 C 0 l ~ 0 n ara- kurmuş, maarif ve nafia işlerine büyük 
iletJiyordu. Hint· kumpanyası denilen ~ında ıkı devlet namına hır ~~la§ma bir yer ayırmış ve İran petrollerin.in 
küçük bir hususi te~ekkülden doğan bu ımz_alamyordu: ~u anlaşm~ın uç c~p-1 her sene devletin hazinesine akıttığı 
lmparatorluk Sind vadisi ile Kafkaslar hesı v~r?ı: . Birı ~a~a, .b~ri Afgams- altınlar l:ioşuna israf edilmemiştir. 
arasını kaplryan yaylaya çıktığı vakit 1ıana, hırı Tıbete aıttı. Bıztm anhyaca- Milli kuvvetlere dayanan ve varlığım 
Wd~tli bir rakip ile, Çarlık Rusyası ğımız Rusya Çarlığı ile İngiltere bu tamamiyle müdrik olan yeni İran kar
ile karşılaşmıştı. Bu iki rakipten han- memleketleri aralarında paylaşıyorlar- :ıısında Ingiliz - Rus rekabeti ebediye
gisi, bu diyarların hakiki sahibi. olan dı. Osmanlt hududu civarında Kasrı- te gömülmüş gibi. görünüyordu. Sov
mazlum mlletleri pençesi arasına geçi- şirinde başhyarak şarka doğru Afgan yetler, Çarlık devrinin "coğrafi ihti
recekti? İşte bütün XIX uncu asrı dol- hududuna kadar giden bir hattın şi- yaçlar., ve "stratejik zaruretler,. şek
duran meraklı hikaye bu idi. mal kısmı Mos'kof nüfuzuna ayrılmış- linde gösterdikleri isteklerini "Britan-

İran da bu sellerin yolu Üzerinde idi: tı. Rusya hududuna ve Hazer kıyıları- ya emperyalizmini yrkma'k'1 ve "As
İster istemez bu rekabet hareketlerine na kadar uzanan bu sabada İramn ya milletlerini hürriyetlerine kavuş
karışıyordu. Kaçar sülales.inn ikinci Tahran Isfahan Tebriz gibi en gü- turmak" şekline çevirmekle beraber 
hükümdarı ~~an Fetha 1 iş~ h Rus- zcl şehirleri bul~nuyor ve 1.640.000 ki yeni Irana k~r~ı dost v~ müzah!r .kal
yaya karşı, once Napoleon ıle sonra lometre kareyi bulan umum mesahası- mışlardı. İngılızler de sıstemlermı de-
İngilizlerle anlaşmış, Ruslarla Kafkas- nm yarısını teşkil ediyordu. ğiştirmişlerdi: Yeni 1ranm kuru ima-
ların cenubunda harbetmiş, fakat mağ- * * smda ellerinden gelen yardımı esirge-
lô.p olarak 2 Şubat 1828 de Türkmen- miyorlardı. Hatta Anglo - !raniyen 
çay muahedesini imzaya mecbur olmuş 

1 
petrol kumpanyası ile çıkan ihtilaflar-

tu, Böylece İranda Rus kapitülasyonu ngiliz nür~z mmtakası ne bu kadar da İngiltere hükUmeti İrana zahir ol-
tesis ediliyor ve Hazar Denizi Çarla- geniş, ne bu kadar zengindi. muştu. Hazer kıyılarından Basra kör-
rm inhisarı altına giriyordu. İngilte- S00,000 kilometre kareyi bulan bu sa- fezine kadar İranı baştan başa kesip 
re, Çarlığın İranda nüfuz sahibi olma- ha cenubu şarkide Bülucistan hudutla- geçen yeni Transiraniyen demiryolu
smı ve Türkistana yerleşmesini alaka n üzerinde başlıyor ve Hürmüz boğa- nun inşasında da İngilizler çok yardım 
ile takip ediyordu. Hindistana kar;ıı ta zında Benderabbas'tan şmaU şarkiye gösterdiler. İram kuvvetli bir sanayi 
rihin kaydettiği büyük isülalar hep şi dönerek Herat'ın cenubunda Afganis- memleketi haline s,ıkmak isteyen Şe
malden akmıştı, Bu hakikati İngilizler tan sınırına varıyordu. Bu iki bölge a- hinşahm bu ilerleme gayretlerinde İn
göz önünden ayırmıyorlardı Rusların rasında kalan kısım İranın "Bitaraf giliz bankaları kasalarının ağzını İran 
Orta Asyaya doğru yayılm~ları Bri- mıntakası,. idi. Bununla beraber İran- hüklimetine açık tuttular. Bu hareket
tanya İmparatorluğu için en büyük ın bu sahada da eli kolu bailanıyoı:du. leri Sovyetler hep hoş görmüyor ve 
tehlike idi. İngilizler Rusların bu ha- Çünkü bu saha için de bir takım şart- bir nevi hululü muslihane ı;ayıyorlar
re'ketine Bülüc.i.stam ele geçirmek ve !ar, kayıtlar konmuştu. Mesela İran dı. İşte son anlaşmalarından evvel 
Afgan hanları üzerinde nüfuz tesis et~ devleti bu bölgede İngiliz ve Rustan Sqyyetlerin ve 1ngilteren.in İrana kar-
mek suretiyle mukd.bele etmiıılerdi. gayri kimseye ııimendüfer, maden v· 1 şı mütekabil vaziyetleri böyle idi. 

Sonra yaklaştı, koynuna sokup 
çıkardığı elini Paşaya uzatarak §Öyle 
dedi: "İşte anahtar .. Sümbül ağanın 
söylediği anahtar .. Pandura kutusu -
nun anahtarı. Lütfen almu, sizde 
dursun. Au revoir ... 

Eliyle uşaklara işaret ederek köşk
teıL dışarıya çrktı. 

il 1 
Paşa ilkin, fena halde şaşaladı. Bu 

sözlerin uşakların yanında söylenmesi Yazan: H. G. Dwight - Çeviren; M. ABAŞ 
o ~adar. ağırına gitti, ~yle _n~ yapa- Cevap verdi: "Teşekkür ededim, 
cagmı ~ılmez hale geld~, .lakın Av - r Sümbül a~a. Llkin ben madamanm 
rupahlıga uymaz ters bır ış yapmak- ? · t d 
•.. d k d k kt k" h' b" dadısı değılım. Aııah arı a sana ver-
ı.cın a o a ar or u ı, ıç ır ha-
rekette bulunamadı. Biraz sonra ise miyeecğim,,, 
artık çok geç idi. Fener ışıltısını, Tekrar içinden geçirdi: Ah keşke 
karanlık ağaçlar arasında kaybolun- verebilseydi! 
caya kadar gözleriyle takip etti. Ar- "Yalnız beş seaedenberi tanıdığınız 
kasma dönünce haremağasiyle göz bu frenk kadm.ma inanıyorsunuz da, 
göze geldiler. hatrrlıyamıyacağınız zamandanberi ko 
Havası daima değişen bir konak ik- nağmızda yaşzyan bana inanmıyorsu

limi içinde yetişmiş olan Sümbül ağa nuz?,, 
tekrar göze girmek için fırsat kaçır- Zenci bu sözleri o kadar acı bir 
mıyacak kadar oportünistti. Paşaya: tarzda söyledi ki Paşa, ister istemez 

"Niçin siz de birlikte gitmiyorsu- müteessir oldu, Kendisinden aşağı 
nuz?,, dedi. "Daha iyi olurdu. Anahta- mertebede insanlarla olan münasebet
rı bana veriniz, ben işin 'icabına ba- !erine şimdiye kad~ hiç ehemmiyet 
karım. Ama Şabanı da gönderiniz... vermiş değildi. L§kin şimdi böyle bir 

Niçin birlikte gitmediğini Paşa da, anda bile düşünüyordu ki - bu düşü 
içinden, kendisine sordu, böyle yapsa nüş acaba kısmen de, karar varmek 
daha iyi olmaz mıydı? Ayni zaman- için zamana muhtaç olmasından değil 
da, şimdi Helene gittikten sonra, o- miydi? - Sümbül ağayı, mesela Şa
nun ayrıln:ken aldığı tavrı düşününce bam sevdiği kadar, hiç bir vakit sev
kendi hislerinde bit· değişiklik oldu- memişti. Bununla beraber, aile ana
ğunu da seziyordu. Bu kadın hakika- nesi harem ağasına daha ziyade mev
ten harikulade idi! Fenerin ışığı de- ki verilmesini icap ettiriyordu. Bun
vam ettikçe kendisinde bir dereceye dan başka Sümbül ağanın aileye o
kadar fprahlık hissetmişti, Hl.kin ışıl- lan intisabı da daha eskiydi. Düşün
h kaybolduk.tan sonra izah edilmeden celi bir tavırla: "Sümbül ağacrğmı, 
kalmış acaip ve çapraşık bir vaziyetin dedi, "sen ~nim bu kadınla evlenişi
b:itün ağırlığı ruhuna çöktü. Zenicnin mi hiçbir \•akit hoş görmedin.,, 
:K)zleri de bu azaQ..ını şiddetlendirdi, "Paşam, kafirle evlenenlerin :ıiz ne 

!lkisiniz, ne de sonu kalacaksınız. 
Ll.k;n 'böyle bir nikah İslfunlığm şe
refine uygun olmak lazımdır, o şe -
refe zarar vermemelidir. O kadına 
kiın emniyet eder? Kendisi hala hı
ristlyan. Hem de çok genç, Dünyayı 
altüst etti. Babanız olsaydı, yüzüne 
peçe koymadan tek başına sokağa 

çrk:maktan utanmıyan; evinize ne 
kendisinin, ne sizin akrabanxzdan ol
mıyan erkekleri sokan böyle bir ge
line ne derdi? Bunlar doğru şeyler 
değil, Kadınlar yalnız bir şey bilir -
ler: Erkekleri aldatmak. Hem aldat~ 
maktan hiç de bıkmazlar.,, 
Paşa halil bir karara varmadığı i

çin, zilı.ni hep Sümbül ağa etrafmda 
dolaşıyordu. Bak.ıln:sa, hakikaten de 
epey manasızdı ya, sanki kadınların 

bu dünyadaki mevkileri ne idi, e
ninde, sonunda ne kadar ehemmiyet
leri vardı? Düşünüyordu: bakalnn 
bu zenci de başka insanları çılgına 

döndüren, bulutlardan, renklerden, 
kokulardan, garip garip sabit fikir-
lerden tamamen ari apaçık, serin ve 
ııakin bir alemde mi geziyordu? A
caba onun içinde de hala hüküm sü
ren, rıklın almıyacağı bir beşeri zaaf 
yok muydu? Yahut başka insanlara 
):>enzemeyl~ten doğan bir ıstırapla 
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ITarih Bir Tekerrüı 

Yazan: 

İngiliz Sınai Boykotunda 

Hindistanın Rolü 
1 

tık atacak mühimmat kalmamıs· 
tı. Düşman ateşi gittikçe arıttırı -
yordu. Tank dış tarafından delik 
deşik olmuş adeta çiçek bozuğu-
na dönmüştü. Tank mürettebatı 
kumandanlarının emri üzerine 
alt kompartımana indiler. Yalnız 
şoför Drozhin yukarda gözcü o
larak kaldı. 

Sarkta Ingilizlerin Japonya -
.. ya karşı bütün ticari mem 

baları kapamıya çalıştığı malUm
dur. Tabii bu arada Hindistanın 
Ingiltereyle olan ticari münase -
beti de mühimdir. 

Hindistanın J aponyadan yap 
. rtığı senevi ithalat 87,000,000 
Türk lirasını bulur. Bu Japonya
nin Britanya hükumetine yaptiğı 
ithalatın yüzde 38 ini. teşkil eder. 
En baş ihracat maddesi pamuklu 
maddelerdir ki, Japonya bundan 
30,000,000 Türk lirası bir gelir 
elde ede:r. 

Hindistan ham pamuk istihsa
latının üçte birini J aponyaya yol 
larken bundan elde ettiği kazanç 
40,000,000 ile 30,000,000 arasında 
idi. J aponyanın en mühim sana
yilerinden birini teşkil eden do -
kuma kumaşlar sanayiinin bu 
ham pamuğa çok ihtiyaci olduğu 
hartirlanırsa Ingiliz sanayi boyko 
tunun muvaffak olmasinda Hin -
distanın nasıl bir rol oynıyacağı 
kestirilebilir. 

)(.. ... 
12 Saat Tank İçinde 

Mahsur Kalanlar ! 

Binbaşı Kalinin, hiç sesinizi çı 
karmayın, düşmana hepimizin öl 
düğü hissini verelim demişti. 
Böylece uzun bir müddet hiç ses 
lerini çıkarmadan beklediler. Bir 
aralık düşmanın ıtankın kapakları 
nı açmaya uğraştıklarını bile duy 
dular. 

Gece iyice basınca düşman tan 
km başında birkaç nöbetçi bıra
karak çekildi. 

Sovyet tankının içindekiler 
yorgun ve perişan bir halde sü
kut ettiler. Birisi biraz kendin -
den geçip horlıyacak olsa binba
şı Katinin hemen onu uyandırı -
yordu. Sabaha doğru. Askerlerin 
içinde gizlendikleri alt bölme sı
caktan, havasızlıktan tahammül 
edilmez bir hale gelmişti. 

Şafak sökmek üzereyken düş
man nöbetçileri nasılsa bir ara -
lık ttankın yanından uzaklaştılar. 
Fırsaıttan istifade eden binbaşı 
derhal alt bölmenin zemin kapa-

1 ğım açtı ve mürettebat birer bi
l rer, yavaş yavaş yerde sürüne -

Bir tank birliğinin başında ı rek tankın altından dışarıya çık
giden binbaşı Kalinin'in tı. Tam bir saat pirinç tarlaları 

tankı muharebe esnasında nasılsa içinde emekliyerek yürüdüler. 
diğerlerinden ayrılmış, ve .tek Bu vaziyette 6 kilometre ka -
başına kalmıştı. Buna rağmen tetmişlerdi. Ve en nihayet cep -
düşman askerlerine hücuma de- heye varmıya, eski alaylarını bul 
vam ettiler. Tank ile askerler a- mıya muvaffak oldular. 
rasındaki müthiş döğüşme saat - Binbaşı Kalinin'i nöbetle omuz 
!erle devam __ e~~- . . . • larında taşımışlardı. Kahraman 

Derken buyuk bır ırrfılak oldu. asker ilk vasıtayla geriye hasta
Düşman tanka mayin atmıştı. neye yollandı. 
Zırhlr otomobil havaya fırladı ve ============= 
sonra yere yuvarlandı. Artık ma
kineleri işlemiyordu. Bütün gay 
retlere rağmen bu demir kaleyi 
harekete geçirmek imkan hari -
cindaydı. Binbaşı Kalinin'ın olnk 
kemiği yerinden çıkmıştı amma 
şimdi sızı duymanın sırası değil
di. Artık kıpırdayamıyan tanka 
düşman olur olmaz nişan alı -
yordu. Karşıdakiler mukabele -
den geri kalmıyorlardr. 
Akşam bastığı vakit tankın 

mitralyozları da işlemez oldu. Ar-

Bir Hah 
Tevkif 

Hırsızı 

Edildi 
Cumartesi günü Beyoğlunda Ağa -

hamamı yanında halıcılık eden Sala
monun dtikkanından bir halı çalan, 
Yenişehirde Papas kapısında 13 nu -
maralı evde oturan sabıkalı Recep 
Günün duruşması dün Beyoğlu ü
çüncü Sulh Ceza Mahkemesinde ya
pılmıştır. 

Suçlu 6 ay 10 gün hapse mahkum 
edilerek tevkif edilmiştir, 

EVLENEBiLiR MI? 
Geliboluda bir sayın okuyucumuz, 

tirşe renginde zarif bir kağıt üzerine 
makinede yazılmış, imzası da 'kağıdın 
rengiyle mütenasip ve gayet süslü 
mektubunda Bronşektayi hastalığı 
hakkında malUmat istedikten sonra, bu 
hastalığa tutulan kimse evlenebilir mi, 
diye soruyor ... Sonra da bu husustaki 
düşilncelerimi "sabırsızlıkla" bekledi
ğini ilave ediyor. 

Sardalyesi meşhur bir yerde, evlen
mek hususunda sabırsızlık göstermek 
pek haklıdır. Deniz kenarında oturan
lar evlenmek hususunda zaten aceleci 
olurlar. Sardalya balığı da iyot ve 
kükürt madenlerinin bereketiyle, ken
disine rağbet gösteren kızlara güzel
lik verir .. Sardalya balığı deniz ke
narında yenilince evlenmekte acele et
mek zaruridir. 

Onun için, sayın okuyucumuzun bu 
hastalık üzerine sorduiu malumattan 
once evlenmek meselesini söylemek is
tiyorum: 

Garip bir tesadüf: Büyük nefes bo
rularının genişlemesi demek olan bu 
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dertli değil miydi? Kimbilir, paşanın 
Şabanla daha dost olması da belki 
bundandı. Elbette paşa ile Şaban 
birbirlerine daha çok benziyol'lardı. 
"Doğrusun Sümbül ağa., dedi, 

''Dünya altüst oldu. Amma bunu ya
pan ne madamadır, ne de bizler. E
limizden gelen yalnız kendi aklımızı 
başnnızda tutmaktan ibarettir. Şimdi 
anlat bakayım bana: Sen buraya ni
çin geldin? Madama hiçbir vakit se
nin buraya gelmeni istemezdi. Pe
kala bilirsin ki, Avrupa adetleri bi
'imkilerden başkadn-; madama senin 
arka-sı sn·a dola:;;mandan hoşlannıı
yor .,, 

hastalığı ilk tarif eden büyük hekim 
onu, yetmiş iki yaşında genç kız kal
mış bir piyano hocasının hi:kiyesini 
anlatarak hastalığı tanıtmıştı. Bu, yet
miş iki yaşında genç kız hastalığa on 
altı yaşında tutulduğu halde, daima 
çelimsiz olduğundan ömründe hiç ev
lenmemeye karar vermişti... Ondan 
dolayı hekimler, bu hastalığa tutulan
ları büyük hekimin meşhur hastası gi
bi bekar kalmaya teşvik ederler. 

Fakat bu düşünce, tabii, büsbütün 
nazaridir. Bu hastahğa tutulan herkes 
hakkında ayni hüküm verilemez. Sayın 
okuyucumuzun hekimi kendisini mua
yene etmİ§ ve evlenmesine riza gös
termişse, okuyucumuzun hastalıiı pek 
hafif demektir. Evlenebilir ... Kendisi
ni muayene ettirmemişse, bu iş mek
tupla, gazete sütununda halledilemez. 
Kendisini. mutlaka muayene ettirmesi 
lazımdır. 

Bir de, bu hastalığa i:utulanın ağzı 
sabahları hiç de iyi kokmaz. Onun i
çin, evlenmeye karar vermeden, eş o
lacak bayanın düşüncesini de sormak 
pek lüzumlu bir ihtiyattır. 

söylediklerimin izahmt size gösteri -
vereyim,, dedi ve paşaya doğru yü
rüdü, 

Lakin paşa meseleyi bu kadar kes
tirme halletmiye henüz hazır değil -
di. Çeşmenin öbür tarafına doğru 
geri çekilerek, hiddetle sordu: "Ba
sit bir suale eevap veremiyor mu
sun?,, 

Yağlı boya tavanın havuzdaki aksi 
kendisin<? Helene'i ve Madam Nar'ı 
hatırlattı. Sanki orada Hclene'in yü
zünü hala görecekmiş gibi gözleri 
durgun suy~ daldı. Acaba onunkinin 
yanmda kendisiyle alay eden başka 
bir yüz de var mıydı? 

Lakin Sümbül ağa inadında devam 
ediyordu, tekrar söylemiye başladı: 

"Buraya niçin mi geldim? Buraya 
gelınek vazifem idi de onun için gel
dim. Bu sabah şehre gitmiştim. Yalı
ya dönünce sizin gittiğinizi ve ma -
damanın da yalnxz başma köşke çık
tığını söylediler. Onun üzerine, ben 
de geldim. Bir kadının tej{ başma o
turacağı yer mi, burası? - Hem de 
genç bir kadının? Hem de etrafta bir 
çok eı-kekler çalışırken, tepelerden, 
yamaçlardan içeriye, dışarıya gırıp 

çrkmak için binlerce yol varken; ko
ru içinde binlerce saklanacak yer 
varken?,. 

Değildir Amma, 
Bazan Müıabehetleı 

Olur 
Yazan: Sabiha SERTEL 

M eşhur tarihçi Bernard Pares 
Mancheter Yuardian gazetesin· 

de yazdığı makalede, Hitler ile Na· 
poleon'un Rusya seferi araıımda şı 
müşabehetleri görüyor: • 

e Napoleon Rusyanm istilkına 2: 
Haziranda başlamıştı. Hitler de aynl 
tarihi seçti. O zamanki hudut bu· 
günküne çok yakındı. 

e Nc1poleon atlarını beslemek için 
ot bulamakta idi, O batak arazide 
bugün de ata ihtiyaç vardn-. Fakat 
süvariler ot bulamıyorlar. 

e Napoleon seferini kış baıılama· 
dan bitirmek istiyordu. Fa.kat mu
vaffak olamadL Bu sefer de son.bıt· 
har yaifmurları yaklaşmak üzeredir. 

e Napoleon seferine 600,000 as
kerle girişti. Fakat Ruslar daha har· 
be başlamadan o, bu miktarın nrsfm 
kaybetmiş bulunuyordu. Napoleon'· 
un ordusu gayri mütecanis ve işgal· 
lerden yorgun bir halde idi. Geni 
ormanlarla kaplı Hinterland'm mü· 
sait olması yüzünden firariler çoktu 

• Napoleon'un yegane maksadı 
bir çevirme hareketiyle Rus ordusu 
nu imha etmekti. Napoleon Bazra. 
tion'u Dn1eper kenarında sarmak is· 
temişit, fakat fırhna ve bataklıkla 
Napoleon'u mağlüp etti. Tekrar bi 
çevirme hareketiyle Smolensk'e ta· 
arruz etti. Fakat Rus kuvvetleriniı 
delicesine müdafaası ve şehrin par· 
lak mukavemeti Napoleon'u tekra 
mağlüp etti. 

e Daha ileride Valutina'da tekraı 
bi= teşebbüste bulundu, fakat Ruslaı 
o kadar anudane mukavemet ettilcı 
ki, harbin radikal beyhudeliği kar~ı· 
smda Napoleon şa;ıırdı, kaldı. 

e Moskova önlerinde Napoleoiı'uı 
mızrak başlığı halinde ilerliyen kuv· 
vetleri 140,000 kişiye inmişti. Boro· 
ctino diğer bir çevirme hareketi ta 
surlıyordu, ga!letle bu çevirme hare· 
ketini yaptı, ihtiyatlarını kullanma· 
makta ısrar etti ve bu muharebeyi d· 
kaybetti. I 

e Moskavaya girdiği zaman Na· 
poleon, şehrin Ruslar tarafından ya· 
kıldığını, alevler içinde olduğum 
gördü. 

e Bundan sonra sulh teklif etti 
fakat hiçbir cevap alamadı. Çünki 
Alexander Sibaryaya kadar çekil.mi 
ye hazırdı. Bunu müteakıp Petro · 
grat üzerine yürümeyi düşündü, fa· 
kat generalleri açıkça muhalefet et· 
tiler Ruslar cürctıe l\foskavanm ya· 
nmd.an geçerek garba doğru ilerle. 
mek suretiyle Napoleon ordusunuı 
gerisini kapattılar. 

e Napoleon düşmanlarını ~nlemel 
üzere yürüdü. Fakat Ruslar, Napo · 
leon'un yolunu kestiler, Napoleon't 
geldiği yoldan dönmiye icbar ettiler 

e Bu yollardaki köylülerin kit 
ve husumetleri başgösterdi, çeteler. 
Napoleon ordusunu daiml surettı 
iz'aç ettiler. Kış geldi, Napoleon'uı: 
en cesur generallerinin yegAne eme· 
li, "bu me:ıüm diyardan bir ayak ev· 
\'el kaçmak., oldu. Ruslar, Napoleor 
ordularını takip ettiler. 

e Napoleon 600,000 askerle geçti· 
ği Rusyadan, 50,000 askerle döndü 
Her harp meydanında tabiyevı mu
vaffakıyetler kazandı, fakat her za. 
ferde beli büküldü, mağlup ve mün
hezim geri döndü. 

Tarih bir tekerrür değildir amma. 
bazan müşabehetler olur, 

' MÜTEFERRİK : 

Tayyare Postaları 

Rağbet Görüyor 
İstanbul ve Ankara arasında pa .. 

zardan maada her gün işliyen tay· 
yare postaları bu sene çok rağbet 
görmüştür, Bu rağbetin gün geçtikçe 
artacağı anlaş11nıaktadn:. Gidiş bilet
lerinin 22 lira, gidiş, dönüş biletleri
nin 30 lira olması bunda amil ol
maktadır. 
Diğer taraftan posta idaresi İstan

bulda Büyük Postahane ile Galata, 
Beyoğlu, 'Pan,galtı, Üsküdar ve Kadı
köy posta merkezlerinde sabaha ka
dar tayyare postaları için mektup 
kabul etmekte olduğundan, tayyare 
postalariyle sevkedilen mektuplar da 
bir hayli yekün tutmaktadır. 
KIRKÇEŞME SULARI - Kırkçe~

me suları Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekaletinin emriyle bu sabahtan 
itibaren kesilmiş olacaktır. Kırkçeş -
me suyu, Edirnekapı, İğrikapı ve E
yüp civarmdaki çeşmelere verilmek
te olduğu için Sular İdaresi bu semt
lerde oturan halltm susuz kalmaması 
için lüzumlu tedbirkri alınıştır. 

KURU KAHVE SATIŞLARI -
Bu ~:.-bahtan itibaren kurukahveci
ler 150 ıier gramlık paketler dahi
linde serbest kahve satışına başlıya
caklardır. Belediye memurin koope
ratüi de bu sabah memurlara ve 
birliklere kahve dağıtacaktır, Bu de
fa tevzi edilecek kahveler kavrul .. 
muş çekirdek halinde olacaktn-. 
EHLİ HAYVAN SERGİSİ - Bey

koz ehli hayvan sergisi, bu ayın 15 
inci gunu saat 15 de Paşabahçcdc 
Sultaniye çayırında açılacaktır. 

Yeni Ekmek Narin 

Zenci m§nah bir tebessümle cevap 
verdi: "Arkası sn:a dolaşılınaktan 
hangi kadın hoşlanır ki? Biliyorum, 
bana madamayı kendi haline bırak
mamı söylemiştiniz. Amma öyle o
lunca, benim bu konakta i§im ne? 
Sizi bir kadın zehirlemiş föye, aile- p t k t h Yeni ekmek ve francala narbı dünden ıtı· 

aşa ar I a ammfilü kalmadığını baren tatbilt edilmci!e ba~lanmış, 950 gram 
nin namusu lekelenmesine uzaktan göstere b" t 1 öb" t f d" n ır avır a, ur ara a on- ekmek 13, françul ise 22,$ kuru~• aatılmı!-
seyirci kalabilir miydim?,, dü. Ukin ne de olsa bu ihtiyar tır. 

Yangın Başlangıc~ 
Paşa kati bir lisanla şöyle dedi: Sümbüle ne yapabilirdi? Bu adam 

"Sümbül ağa, ben eski ile yeniden kendi ananesi içinde yetişmiş, böyle ı 
bahsetmiyorum, şunu, bunu da bil- kocamıştı. Paşa düşünebiln1ek için 
mem. Ben senden bu sözlerini izah bir sigara daha yaktı. 
etmeni i::tiyorum.,, 

Dün Hakimiyeti Milliye caddr•indt Uulu. 
aiyc alt 7 num•ralr köfteci dOkkAnınrla yan. 
sın ç>kmıştır. D<ikkln k11mcn yalldıktan ~On• 
ra $i;ındürülınU~tlİ' Zenci: "Anahtarı J;ıana verin de (Arka&ı v ar) 
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SUÇLU K İM ? 
Çedren B. BIRSON •• .... 

Meşhur Tenor Bill Branstonc, e-
linde sıkı sıkı tuttuğu siyah 

fötr bir ıtapk.:ı ile odada beş aşağı, 
beş yukarı dolaşıyor, kendisini is
tihfafla seyreden kansına kıvılcım 
saçan gözlerle bakıyordu. Gayet res
mi ve titreyişini zor zaptettiği bir 
sesle; 

- Fakat rica ederim, dedi. Gülle
rimi aşdarken elimi yırttıiım için be
ni karınızın aşıkı olmakla itham ede
mezsiniz, bu çok gülünç olur. 
Adamın hiddeti ve şa,ktnhit o ka

dar tabii idi ki Bili, acaba aldanıyor 
muyum diye şüpheye düşmekten ker 
dini alamadı. Ve elleri cebinde, kaş
ları çatık odada dolaşırken birdenbi
re: 

- Buldum, dedi. Benimle beraber 
gelir ve şapkayı bir kere ciyersiniz. 
Eğer ba$ınıza uymazsa mesele kal -
nıaz. Yok şayet uyacak olursa ... O 
zaman görüıürüz. 

Adam bir müddet düşündükten son
ra. kabul etti, 

* * 

- 1 

TAN ,________________________, 
Devlet Deniz Yolları işletme ldareıi ilanla rı 

11 Ağustostan 18 Ağustosa Kadar Muhtelü Hatlara 
Kalkacak Vapurların İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacak.lan Rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hatbna 

lzmlt hattına 

M w.danya hattına 

Pazartesi 17 de (Tarı), Per-s;embe 17 de (Ka
radeniz). Galata rıhtımından. 

- Çarşamba 18 de (Analarta). Sirkeci rıhtı

·mmdan. 
(NOT: Bu posta gidiş ve dönüşte ilclveten 
Akçakocaya uğrıyaC'aktır.) 

Salı 8 de (Me:-s!n), Pcrıembe 8 de (Bartın). 

TophanC' rıhtnnmd3!'l. 

Salı 9 da (Saadrt), Perşembe ve Cumarte'i 
9 da (Çanakk:ıl~). Pazar 8 de (Mar::ı.kaz). 

Postala'!' G~la•.a rıhtımından kalkarlar, 

~~--·. 
- --~--

11 - 8. 941 ____.-" 

~ ............................ .-4 

- Madam, dedi. ate$siz duman ol
mıyacağı gibi başsız da ıapka olmaz. 
Eve e-cliyorum ve ne görüyorum ?Bana 
kadınların sadakatinden, vefakirlığın
dan bahse mc. Çünkü inandıramaz -
sın. Evet acce yarısı eve gcLyorum 
ve bir erkek şapkası buluyorum. S:ı

hıbinin Don Juanhi:ı, sefilliii üstün
den akan bir şapka_ Su1, bir tek ke
lıme istemiyorum. Düşün bir kere, 
aylarca süren bir turneden dönerken. 
sırf aana bir hediye almak için Lond
rada trenimi bırakıyorum. Ve sonra 
eve &eljp de kapıyı açtığım zaman 
ilk gôrdüiüm şey ne oluyor? Port
mantoda asılı duran şu sahibi &ibi 
ıefil ve ahlaksız şapka, İçeri koşu
yor. senden izahat istiyorum, Karşım 
da alay edip gülüyorsun, 

C. apka hSli odanın ortasında yer
~ de duruyordu, Bill hakaret do

lu nazarlarla onu süzdükten sonra e
line alarak: 

Dişlere Hayal Verir.! 
r-ANCAK:~ 

Bandırma r~1tt1rıa 

(NOT: Sah, Per~embe ve Cumart~i Jtiinlerl 
C5:'ls po!!>tal.,ta tltlvf'tcn saat 10 da Ga1ata rıh

tr.nındı;,n il~ve birer vapur kaldrrrlacaktrr. İ
lave ·.-apurlar ayni gün ~'fudanyadan 16.30 da 
!stanb1ıla rlöneccklerdi r. Bu suretle Mudan
yadc:n fst.,nb!ıla her gün vapur vardır,) 
Pazartesi, Stı.lı, Çarşamba ve Cuma 8 de (!\.Ia
rakazl. Galata rıhtımından. Ayrıca Ç11rşamba ı 

v~ Cumartesi 20 de (Konya). Tophane rıhtı

mınd:ln. 

- Peki ama .. 
Bill, karısına susmasıru isaret ede-

rek birdenbire kulaklarını kabarttı. 
- Nedir o. bir gürültü oldu. 
- Kimse yok. 
Bill oda«bn fırladı. Antreye çık

tığı zaman, kapanmak üzere bulunan 
sokak kapısının aralığından. üzerin
de derin bir tırmık yarası bulunan 
bir el gördü ve hemen adamın arka
sından koştu. 

Köy, ıuraya buraya !lerpilmi$ kü
c;-\ik köşklerden, villalardan mürekkep 
ti ve bu heyecanlı tak;ip, yeni yapı
lan bu köşklerden birine doğru iler
liyordu. 

Bi.11, bir aralık nefes nefese dura
rak etrafına bakındı. Fakat şikirı. 
sanki yer yarılmış. yahut da şu kÖ$
kün kapısı açı hp da içeri girmiş a:ibi 
ortadan kaybolmuştu. 

Bill, hiç tereddüt etmeden köşkün 
kapısını çaldı. Kapıyı ufak tefek bir 
adam açarak hiddetle: 

- Sağır değiliz, dedi. Biraz daha 
yava$ çalamaz mısınız? Ne istiyorsu
nuz? 

Bi11'in gözleri adamın elinin üze -
Tindeki tırmık yara!'irnda idi. İçi vah
ıi bir zevkle titrfyerek: 

- Sizinle biraz görüşmek, dedi. 
Ev sahibi nazik bir odamdı, Hidde

tini yenerek Bill'i içeri aldı. sonra 
karıısında hürmetle eğilerek: 

- Galiba Bill Branstone ile müşer
ref oluyorum, dedi. 

Bil! gayri ihtiyari içinde bu adama 
karşı bir yakınlık duydu, Bak işte 
bu zeki bir adamdı. Başını. alkışlara 
te~ekkür eder gib? öne eierek: 

- Ta 'kendisi, dedi ve birdenbire 
c.iddile~tl: 

- Sizinle çok milhim bir mesele hak 
rnda görüşmeğe geldim, diye ilive 
etti. Kanmın beni aldatmasmdan. hem 
de sizinle aldatmasından şüpheleni
yorum. 

- Ne? Na!'ltl? Bu ne cesaret! Be
ni kendi evimde tahkir etmek! Çabuk 
r.imdi çıkı?\ dışarı 1 

Bill istifini bile bozmadan sözüne 
devam etti: 

Büyük turneden döndüğüm za -
m3n antrede bir şapka buldum.Li1let
tayin bir ıapka dejil. Hayır. Üzerin 
rlen sefahat. reralet, ahliksızlık akan 
bir şapka. Bunu görünce anladım ki 
ne zamandır korktuğum şey başım 

geldi. Karım beni aldatıyor. Şapka
yı 1ı:arıma gösterdim, izahat istedim 
inkir etti, Tam o ıırada bir gürültü 
işiterek kapıya ko,tum ve .. . ancak ü
ıerinde tırmık yarası bulunan bir el 
görebildim, 

Ev sahibi korku ile eline baktı, Me
ıııeleyi ıim.1.i anlıyordu, Yarı alaylı, 
yan hiddetli bir sesle: 

- işte, dedi, siz de görüyorsunuz. 
AhlS.ksız bir adamın şapkası olduğu 
su kenarının kıvrım1ndan belli. He
yeti umumiye!'li, sahibinin dLişük ka
rakterli bir ad<1.m olduğunu gösteri
yor. Fakat, şimdiye kadar sefil bir 
çapkının başını örtmek gibi bayağı 

bir vazifesi olan bu şapka, bugün 
bir adalet mahkemesi. vazifesini &ö
recek, hem hikirn , hem de jüri ola
cnkt!.1". Buyurunuz, giyiniz. Suçlu mu. 
&uc;su mu olduiZunııı: ~imdi anlaşıla

cak. 
Adam büyük bir tereddütle şapkayı 

eline aldı, sonra birdenbire 'kafasına 
geçirdi. 

- Suçsuz! 
Bunu, nefes gibi bir sesle Bill söy

lemişti. Çünkü şapka adamın kulak
Jarıno. kadar geçmişti Elini uzata ~ 
rak: 

- Affederıı::ini:t. dedi. affedersiniz. ı 
Arkadan bir ses: I 
- Bill, ded1. bir ker~ d~ kendir 

1 

l'iysene! 
İkisi de döndüler, Bill'in karısı ka

pıda duruyor ve kocasına tecrübe et 
diye ısrar ediyordu. Bi11 ,aşkın şaş
kın tapkayı 'kendi başına geçirdi. Hay 
ıet! Şapka BiJl'in ba~ına tıpa tıp gel-l 
mişti. Biraz evve lbüyük bir itham
dan kurtulan adam: 

- Suçlu! Diye haykırdı. 
Mrs. Branstone, bili şaşkınhiın

dan kuı:tulamıyan koca!lına dönerek: 
- O kadar çabuk hiddetleniyor, hü

kümlerini o kadar çabuk veriyorsun 
ki vaziyeti izah etme'k için bana bir 
dakika bile müsaade etmedin. Bu 
şapka, senin bir kaç sene evvel aldıiı:n 
gri şapka. Unuttun mu? Hani çok be 
ğenmiş, biçimini çok sevmi')tin. Ren
gi soldu diye ne kadar üzülüyordun. 
Ben de bir~r daha giyebilmen için si
yaha boyattım. 

Bill h3l;i şaskın. aynada. kendi
sini ıeyrediyordu: 

- Hakikaten çok aüzel 1apka, di
yordu. Biçiminde bir &!'!alet var. Şu 

kenarının krvrımındakl şiire bakın. 
Sonra birdenbire karısına dönerek: 
- Senden bu kadar bayağıcasına 

ısüphe ettiğim için özür dilerim, de
di. Fakat Londradan sana öyle bir 
hediye aldım ki kabahatimi muhak -
kak affedersin, 

Hediyeyi getirmek tçin dışarı çık
mıştı. Biraz sonra teli.şla içeri gire
rerek; 

- Eyvah dedi, çalmı,Iar. Görsen 
ne ıüzel bir bilezikti. " 

* * L ondrada, bileziği alırken kendi-
sini gözetliyen bir adam, onu 

eve 'kadar takip etmi11ti. Şimdi ıı
lık çala çala yürüyor ve bir eli ile 
cebindeki bileziği okşarken öbiir eli 
ni ağzına götürerek bir tırmık yara
sını emiyordu. 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 
Leyli Tıp Talebe Yurdu Talebelerine 

thiversite talim taburu k11l'pı 20.8.941 günü başlamış bulunocağmdan 
kampa iştirak etmek mecburiyetinde olup tatil münasebetiyle elyevm 
İstanbulda ve memlckctlf!rindc mezun 'Julunan Leyli Tıp Talebe Yur
duna mensup t:ılebeler krunpa ~tirak etmek ü~ere müstacelen İstanbula 
avdet ve kampa kaydolunmak üzere talim tnburu komutanlığına müra
caat edeceklerdi•. Kampa kaydolmak 11.8.941 gününde baılayıp 15.8.941 
günü hitam bulacak \"e bu tarihten sonra gelenler- kampa kaydedilmiye
ccklerdir. KJmpa iştirak edecek Yurt talebelerinin aşağıda yazılı şartlara 
uygun olarak tabura mOracaat etmeleri ve b·ı şartlara uygun olmıyan
ların k.3Mpa :kabul edilmiyeceklcri ehemmiyetle ilfı.u olunur 

1 - Üniversite ~ilviyet varakası, • · 
1 

2 - Askeri elbise, 
3 - Saçlar 3 nunara fle kec::ilmiş oltıc:tk. /6824 

B U L M A C A ,,_ Pençere ve İstor . , 

2
1 1 ~ 3 ~ ~ı~ı-.7 8 ~I ! A L ııütea~ht M 1 

İster tamir ve temizlenmesi de 

3F-------~ yapıyorum. Tophane - Boğazkesen caddesi 
4 -.---- -. No.140 ___ , 

~7111."• =. -1 ,! ______ _ 
~ =1 TAN Gazetesi 

8 ===·-= tj 
:oW•n ul., 1 - S•h~ - ~•m •d• I 

~ arka delil .J Asil delil bir peyııamber ! 

4 _ Sanat • dilelı:: 5 Bir DOta • terııı: 1 
kız ismi 6 - Baflama edatı • lı.aı• mer. 
ktıl 7 - Bir liman • bir harf deli ıraeı: 

ı ı\in ı - Uc bQ"\'oıı.ı:ı. • tera, aelvi 9 -

Fakat. 
Yukarıdan a,afı: 1 - Bir \'lll:ret • bir 

nehır 2 - Yarım ada • aiz 3 - Baıtlama 
edatı • b6c;elı::ten elde edilir 4 - Temeyy{l 
etmek • bir sarı 5 - Bir nehir fi Bir 

İlan Fiyatları 
iti"$ 

Başlık maktu olaı·ak 750 
1 i11ci r,ayfa santimi 500 

2 " 

3 " 
" ,, " 400 

,, 150 
renk • terı sadra.zam 'I - I.are oturuıı.aı • 4 
bir nota ı - Bir 1:.Tir 9 - SUı • bir · ' ' 

,, " 50 
harf dett1irsez lııt. ,,- -. • ••••••••••••• 

* .ne~kl bull'Qacı S:ok!~n ıafa: 1 -
Chun:'uı J - Aile • it•• .J Patt&t .. 
ar 4 - Jyi .. Nimi 5 - Leman 6 - lta 
..... ti 'f - Yetim • el 1 - Tcrı; Cicr 

.ıın .. 9 Tnme aen.t, 

Sahip • • Ne~nyat müdüril Emın 

,. UZMAN. Gazet l't" ittlr w-, Neş..ı-t . ~ - ,~v: 

"'1..._ ı;,,. ş. TAN matbaan 

Her sabah, öğle ve ak
şam, her yemekten son
ra mutlaka fıı-çalanıak 

şarttır. Bu usulü şaş. 

nıadan, mu11tazam bir 
metodla takip ederılerin 
dişleri mikroplardan, 
/ıastalıklardan mulıafa

za edilmiş olur, paslan. 
maktan ve çürümekten 
kurtulur. Her zaman 
temiz, parlak ve güzel 
olarak kalır. 

ile sabalı, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 

- günde 3 defa -
Eczanelerle büyük ıtrıyat 

mağazalarında bulunur. ..,.....,...... ............... 

Karablga lııttına 

lmroz hattına 

Ayvalık hattını 

lzmlr blrJncl ıUrat 

lzmlr llive sürat 

lzmlr ikinci ıUrat 

Srılı ve Cuma 19 da (Seyyar). TophanP. rıhtı
-nmdtıo. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtunından 
Çarşamba 12 de (Bursa), Cumartesi 12 de 
(11.iersin). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 16 da (İzmir). Galata :rıhtımından. 
Salı 13 de (Tırhan). Galata rrhtrmmdan. 
Perşembe 13 de (Kadoş). Galata rıhtımından. 

(6904) 

* * NOT: Vapur ıeferlerl hakkında her tUrlU mal Oma! aıa§ıda tele
fo n numaraları yazrh Acentelerlmbden oarenlleblllr. 

Galata B•t Acentellöl - Galata rıhtımı, Limanlar Umum MDdDrlU~U 
binası albnda. 42362 

Galata Şube • - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Rel•llöl bl· 
nam albnda. 40133 

Sirkeci " " - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

~--------------------' 
1 - Şartname ve keşif mucibince Mal'.;.epe barut deposu yol tamiri 

açık ek lltmeyc konmuştur. 
2 - Ke~if bedeli (4989.97) liradır. Muvakkat teminatı (374.25) li

radır. 

3 - Eksiltme 19/8/941 salı günü saat 9.30 da Kabataşta levazım şu
b ... mizdekl alım komisyonunda yapılacoktır. 

4 - Şartname ve ke~fi sözü gecen şubeden parasız alınabilir 
(6554) 

SİNGER KONTÖR 

No: 63 

Kontör, Zamanı Pek Dakik Surette 
Ölçmeye Yarayan Bir Alettir. 

Askerlik hayatının bütün tezahüratında 
kullanılan bu lüzumlu illet, Sporcular, 
Makinistler, Mühendisler, Fabrikalar 

tarafından da kullanılır. 

No. 63 A T ek ibreli 25 Lira 
No. 64 Çift ibreli 55 Lira 

Mevcut miktarı azdır. 

SİN GER SAAT MAGAZASI 
İstanbul Eminönü Cad. No. 8 No. 64 

Maarif Vekilliği Devlet Kitaplan Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünden ~ 

Malzemenin clnıl 

ve miktarı 
ihale gUnU ve aaatl Muhammen fiyatı 

K uruı 

Muhammen bedel 
Lira Ku ruı 

Mu vakkat teminat 
Lira ---Kaput bezi (Bakırköy 22.8.941 Cuma günü sa· 

cinsi 90 Cm.) • 7,000 at 10 da 
28 metre! 1960 00 147 00 

metre 
İnce ip 350 kilo' 

Kalın ip 300 kilo 

!3.8.941 Cumartesi 
ıü saat 10 da 
23.8.941 Cumartesi 
nü saat 10 da 

gil· 180 kilosu 

gil· 160 kilosu 

630 00 

480 00 36 00 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Ankara caddesi İkdam 
Yurdu Müdürlüğümüz satın alma komisyonunca açık eksiltme ile mübayaa edilecektir, Şartnameler Müdür
lükten almabllir, 

Tallp olanların nan edilen gün ve saatte teminat mektupları veya pey akçeleriyle birlikte mübayaa ko-
misyonuna müracaatları. (6758) 

İstanbul Levazım Amirliiinden Ve- J ~··••••••••••••••••-1••••••••••-.. 
rilen: Harici Askeri Kıtaatı İlanları Türkiye Cümhuriyeti 
Eksiltme günü talip çılmııyan 

ve hepsine tahmin edilen fiyatı z •. R A AT B A N K A s ı 
33,350 lira olan muhtelif hacim. 
de 4,250,000 adet Yena camın • 
dan mamul boş ampul 29/8/941 
Cuma günü saat 11 de Ankara
da M. M. V. Satın alına komis. 
yonunda pazarlıkla satın alınacak 
tır. Taliplerin 5002 lira 50 kuruş 
kat'i teminatlariyle belli vakit
te komisyona gelıneleri. 

(314 - 5682) 

• Hepsine tahmin edilen :fiyatı 49,475 
lira olan nümunesi gibi 1000 takım 
tabip ustuncu kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. İhalesi 12/9/941 Cu
ma günü saat 11 de Ankarada M. M, 
V. Satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin 3710 lira 63 kurJŞ
luk !lk teminaUariyle tckll! m•ktup
larmı Jhale .saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. '>nrtnnmes!. 248 
kuruşa komisyonda."l almlI'. 

(746 - 6268) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
l\iüdürlüğünden : 

T arihi : 1888. - Sermayesi: 100.000.000 T ürk L ira11, Şube ve 
Ajans adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleler i. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız taıarruf hesaplarında en 
az 50 liraıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek ku r'a ile aşağıdaki pli

• 

na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lira ı ı· 
4 • 500 • 2.000 • • 
4 • 250 • 1,000 • 1 

40 • 100 • 4,000 • ' . 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 
40 • 4.800 
20 • 3.200 

Lira 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aıatı 
düşmiyenlere ikramiye c;tktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey lı11 , 11 Birincikiinun, 11 l\lar t v~ 

11 ........ ;"':in tar'· ·~rin.ı rt>kilerekti r . 

T. İş Bankası 1941 ikramiyeleri 
Küçük Tasarruf 
Hesapları 1941 

1 adet 2000 L!ralılı: =2000.- LI" 
s .. 1000 • =3000.- • 
2 • 150 • =1500.- • 

iKRAMiYE PLANI 4 • 500 • =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

cşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, l A.tuı
>s, 3 1.kinciteşrin tarihleriade ya

35 • 100 • =3500.- • 
80 • 50 • c 4000.- • 

ıı h r. .,_ 300 • 20 • = 6000.- • J 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığından : 

337 doğumlu gedikli namzetler sevkediliyor. 
25 Temmuz 941 tarihinden itibaren hava gedikli hazırlama yuvasl'" 

na kaydolunan namzetlerden 337 doğumlular İnönü kampına sevkedile' 
ceklerdir.. Bu yaştaki namzetlerin kaydolundu.k.ları Hava Kurumu ~bC'" 
lerlne müracaat etmeleri UAn olunur. (6366) 

, - ... Leyli - Nehari Kız - Erkek 

l .ş ~!.~.i ~ ~ ~~-~~ ~!"".:~ ~_:s!, 
be kaydedilir. Tatil hariç, her giln 9 dan 12 ye ve 14 lell 18 e 
kadar Okul idaresine müracaat olunabilir. 

2 - Eski talebe 5 EylQle kadar velilerinin sahs! m!lracaatiyla kayıt· 
!arını yenilemelidirler, 

Tarifname gönderilir. Tel: 80547 

Devle~ Demiryolları ve-Umanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 28050 (Yirmi sekiz bin elli) lira olan 10.000 metr< 

dekovil rayı 5000 adet dekovil traversi, 2000 adet dekovil cebiresl çil1 

ve takribe:J 1000 Kg, cebire travers clvatasiyle 100 adet vagonet 19 EY• 
lul 1941 Cuma gilnU saat 15,30 da kapalı zar:f usulU ile Ankarada idar• 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln 2103,75 (İki bin yüz Oç lira yetmiş bel 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanununun tayin ettiği vesika).arı \'~ 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon. Reislline vermeleri 
llıznndtt. 

Şartnameler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpasa veznelerinde satıl· 
maktadır. (6588) 

FİKRİ T. KARDES 
OT O MO Bi L Ve MA KiNiST OK UL-
Talimatnamesinde bazı değişiklikler yapmı$' 

tır: Bundarl böyle devrelerimiz Eyhll, Birincika• 
nun ve Mart aylarında baslıyacaktır. 

8 Eyh1lde açılacak yeni devre için yalnız pa· 
zartesl günleri ve 15 Ağustostan itibaren her gi.ifl 
öğleye kadar müracaat kabul olunmaktadır, 

Yerimizin darlığı dolayısiyle isteklilerin gecikmemeleri lAzundır. Tat· 
silAt isti.yenlere program gönderilir. Şişli Ebekızı sokak No. 1 ... 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden : 
100 - 120 lira ücretli iki değirmen kontrol memuru ile 85 lira Uc .. 

retli iki muhasip alnacaktır. 3656 ve 3659 sayılı kanunlar şümulüne dahil 
müesseselerde çalışmış memurlardan imtihansız olarak almacağmdan ta. .. 
tiplerin bonservis vesair lüzumlu vesaikleriyle Liman hanmdaki şube-
mize müracaaUan. (6891) 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından: 

Beton Yol ve Pist Y aptırdacak 
1 - Etmcsgut hava meydanındaki binalar arasında 32674 lira 50 

kuruş keşi.t bedelli bf'ton yol ve pistler yaptırılması, kapalı zarl usuliy ... 
le eksiltmeye konulmuştur. Bu işe ait idari ve fenni şartname ile ke
şif ve proje, Ankara Merkez satın alma komisyonundan ve İstpnbul şu
besinden 25 kuruş karşılığmda verilir. 

2 - Eksiltme 27 Ağustos 941 çarşamba günü saat 15 de Genel Mer· 
kez binasında yapılacaktır. 

3 - İstekliler, 2450 lira 59 kuruşluk muvakkat teminat makbuz
larm1 havi kapatılmış tc:kli! mektuplarını, saat 14 e kadar makbuz. mu-
kabilinde komisyona vermelidirler, (6883) 

Fen Fakültesi Dekanlığından : 
94:0 - 941 senesi erkek talebe kampları ve kız talebenin atf$ları ya ... 

pıl.acağmdan 16 Ağustos 941 tarihine kadar askerlik dersi gören alAkalı 
talebenin Üniversite talim taburuna boş vurr1aları. (6817) 

Askerlik işleri 
337 Doğumlulara 

~Ankara Dikimevi 
Müdürlüğünden : 1940 - 1941 ders ytlına ait (Kamp

lar) 20/8/1941 .ııünü başlıyacaktır. 
Kampa tabi biltün talebenin mezkQr 
tarihten evvel Üniversite tallın tabu
runa müracaatlan ehemmiyetle UAn 

, F•t ib aak erll k dairaai batk.anlıfınduıı 

Fatih aalı::erlilı:: dairesine ballı ıubelere 

Çamaşır kısmı ustalığı münhalAtmı 

hariçten bir usta alınacaktır. İstekli· 
!erin voııikalarlyle birlikte 20/8/941 
tarihine kadar Ankarada Cebecideki 
Dikimevi Müdürlüğüne mUracaaUarı olunur. (6823) 

Üniversite Rektörlüğünden 
E!'kek talebenin askerlik kampla -

riyle kız talebenin atış · talimleri A
ğustosun 20 sinde başlıyacaktır. 

AIAkadarlarm 11 Ağustostan 16 A
ğustosa kadar talim taburu komutan
lığına milracaat ederek kayıtlarını 
yaptırınalan (6806) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Ünive ... ıte Rektörlüğilne beher iki yüz elli kilosu 560 kuruştan 18/ 

8/1941 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 272,000 kilo (İki yüz yet
miş iki bin) odun alınacaktır. 

İsteklilerin bu iş için 458 liralık muvakk!lt teminat mo.kbuzlarm1 ve 
bu yılki Ticaret Odası vesikalarını ha.mu kapalı zarflarını ihale saatin-
den bir saat evvel Rektörlüğe vermeleri. 

Liste ve .şartname Rektörlükte görülllr. (6524) 

mensup 337 dofumlu ve bunlarla muamele· 
ye tlbl mQ.lı:ellerlerln son yoldamaıına Atus 
toıun 29 cu sünil son verilerek aıkerlik mec· 
Ilıleri dafdacatından bütün mQlteUeflerln 
valı.tiyle ıubelerine nı.Qracaat ederek yokla· 
malarını yaptırmalarını ve illı. yolı:lamaırnı 

(837 - 6828) 

941 yılı tütün ilı:ramiyeıine müsıehalı: oluı 

da heı:ı.üa almıyanlann Sanyer Mal miJdiU 
Hlj'Uı:ı.e müracat etmeleri ikinci defa olami 
üzere Uln olunur. • 

Fatih Aıkerlilı: Şı.ıbealnd• : 

yaptırıp da aon yoklamaya ıelmiyenlerden 

aıkerlik kanununun 84 cQ Te her iki yok· 
lamaya ıelmiyenlerden IS inci madde muci 
hince para ceraıu alınacafının bUıl edlnil 
meıi ilin olunur, Yd. ditı;I ••tel. Iırail ot- Yuda {38&21( 

. • çolı:: acele "ubeye aelem~i H~n oluı:ı.ur. ı Sarıyer aıkerlik •ubealnclent •• 


