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: B aşv ~kilimiz 
1 
! Fransanın Yeni Büyük Elçisi 
' 

j J. Helleu'yu Kabul Etti 
İ Ankara, 12 (A.A.) - Başve· Atatürkün manevi 
ı kil Dr. Refik Saydam bugün 
11,30 da Başvekalette Fransa - huzurunda 
nın yeni Ankara büyük elçisi Ankara, 12 (A.A.) - Yeni 
Mr. Jean·Louis Helleu'yu ka· Fransız büyük elçisi Jean Hel-
bul etmiştir. leu, bugün saat 17 de Atatür-

M eclis Reisini ziyaret kün muvakkat kabrini ziyaret 
Ankara, 12 (A.A.) - Fransa- ederek kabre muhteşem bir 

nın yeni Ankara büyük elçisi çelenk koymuş ve ebedi Şef'in 
Jean Helleu bugün Büyük Mil- manevi huzurunda eğilnıiştil. 

! Jet Meclisi Reisi Abdülhalik Bu ziyaret esnasında büyük ! Rendayı Büyük Millet Mecli • elçiye elçilik erkanı refak:ıt 

' 

sinde ziyaret eylemiştir. eylemekte idi. ··-----·· ........ ·-·-··-··-............................ _ ........ -..............•.• "''''' 
Fiyatları 
Mürakabede 
Halka Ve 
Hükumete 
Düşen Vazifeler 

Fiyatları mürakabe komisyonu, 
halkı beraber çalışmağa ve ihtikar 
gördükleri yerde hükUmeti haber
dar etmeie dav<.t etmiştir. Bu da
vet, hal'km hükametle birlikte ih
tikar ve istismara karşı harp aç
ması demektir. Her şeyi hüklimet
ten beklemek doğru olmıyacağı 
için halkın da kendisine düşen va
zifeyi yapması lazımdır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Her memlekette harp zama
nında veya harp şartları -

nın hüküm sürdüğü zamanlarda, 
halkın cehaletinden, kontrol nok 
sanından, teşkilatsızlıktan istüa
de eden bir takım muhtekirlerin 
fazla para kazanmak hırsiyle eş
ya ve gıda maddeleri fiyatlarını 
arttırdıkları görülür. Bunlar y<>
rulmadan ter dökmeden, tehlike
ye girmeden bire bin kazanmak 
isterler. Cemiyetin zararına ser
vet yapmak sevdasına düşerler. 

Almanya ile işbirliğinin henüz 
meyvalarmı vermediğini söyli

yen Mareşal Petain 

Petain 'in 
Bir Nutku --

Yahut elinde para bulunanlar 
bazı eşyayı inhisarları altına alır- ' 
lar ve sonra ona istedikleri fiyat

''Müstakar 
Bir Sulh 

• • 
lstıyoruz,. ları koyarlar. 

Bu ihtikar ve istismarın önüne 
geçmek için hükumet halkın za
ruri ihtiyaçları üzerinde bir fiyat 
kontrolü yapmıya, halkın aley -
hine haksızlıklar yapılmasına 
mani olmıya çalışır. 

o 

"Yeni Nizama Karşı 

Gelenlerin Mukave-
metini Kıracağızu 

GÜNLÜK 

ALMAN TEBLiGi 

Umanda Rus 
Kuvvetleri 
Çevrildi 

iki Ordu İle 
Bir Kolordu 
jmha Edildi 

D.N.B~ Bazı Noktalardc 
Karadeniz 

Varıldığını 

Sahiline 
Bildiriyor 

Moskovaya Şiddetli 
Bir Akın Y aplldı 
Berlin, 12 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının teb -
liği: Şark cephesinde harekat mu 
vaffakıyetle devam etmektedir. 

Dün gece Alman savaş tayya
releri Moskovadaki askeri tesisa 
tı ve diğer müteaddit mühim de
miryolu münakalat merkezlerini 
bombardıman etmişlerdir. Demir 
yollarında büyük yangınlar ve 
şiddetli infilaklar müşahede edil
miştir. 

Sovyet tayyareleri Almanya -
nın şimali şarki mıntakasma ge· 
lişi güzel bombalar atmıya te -
şebbüs etmişlerse de, bütün bu 
hücumlar akim kalmıştır. 

Uman'da Sovyetlerin 
mukavemeti kırıldı 

Berlin, 12 (A.A.) - D. N. B. 
bildiryior: 

Uman mıntakasında çevrilmiş 
olan Sovyet kıtalarının mukave
metlerinin kırılmaşıyle neticcle -
nen harekatta, altıncı -ve 12-inci 
Sovyet ordulariyle 13 nücü Sov
yet nişancı kolordusu tamamen 
imha edilmiştir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) 
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Si11am 1 

i 
BirTecavüz~ 
Karşısında 

Harbedecek 

SiYASİ HALK GAZETESi 

Çocqunıua verebileceğinh eu kıyın.etli hediye 

• A L H 1 Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çiin.kil bütiln hediyeler unutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocuğun bütün hayatın· 

da izini bırakır. 
Ft\' ATl un ı,JRAnm. 

SOVYET Tf BLiGi 

Ukraynad 
Mücadele 
Şiddetlidir 

-0-

Rus Tayyareler 
Berlini Tekra 
Bombaladı 

o 

Korosten Civarınd 

Bir Alman Tank Kol 
Hezimete Uğratıld 

Şark cephesindeki harekata iştirak eden Alman tayyarecileri, hedef üzerinde u~arken Muharebe Şiddeti 

Devam Etmektedi 

U(_k~sK_~~ ;~:ıl!!J \ s;~~~:~:rne 
rag~a a man Yardımı 
1 aarruzunun 

Hedeflerı Nedir? 
Alman Kuvvetleri Uman Harbini Kazanırsa 
Nikorayef Üzerine Sarkacak Ve Bu Suretle 

Odesa'yı Çevirmiş Olacakhr 
ASKERİ MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 

-
lngiltere Hesabına 
Yapılan Tayyar el erin 
Üçte Biri Ruslara 

Verilecek 
Ankara, 12 <Radyo Gazetesn

Amerikanın Rusyaya büyük öl
çüde yardımda bulunacağı haber 
veriliyor. Vaşingtondan ııelen bir 
habere göre, Amerikada İngiltere 
için yapılan tayyarelerin üçte bi
ri Londranın da muvafakatiyle 
Ruslara verilecektir. 

Gelen haberler, yar.dırnın Vlıi
divostok :voliyle yapılaca~ını 
gösteriyor. Fakat Japon sözcüsü
nün imalı sözlerine ;!Öre Japonya 
buna razı olmıyacaktır. 

Bu takdirde Amerika - Japon. 
va münasebatı daha ziyade nazik
leşecektir. 

Süveyş' e Bir 
Hava Hücumu 

İskenderiye Üssü 
de Bombalandı 

Berlin, 12 (A.A.) - "D.N.B.": 

Sovyet Dorıanmasınm Baş 
Aminli N. Kusheb.n 

Moskova, 12 (A.A.) - Dün 
şam neşrolunan Sovyet ıtebliği 

11 Ağustos günü, Soltsi, Sm 
lensk, Bielaçerkof ve Uman is 
kametlerinde kıtalarımız düşm 
la muharebelere devam etmişle 
dir. 

Hava kuvvetlerimiz düşm 
piyade ve zırhlı kıtalarına dar 
beler indirmiye devam eylemi§ 
ler, tayyare meydanlarında ta 
yarelerine taarruz etmişler, T 
na üzerinde büyük Çemovodi 
mendifer köprüsünü ve Kösten 
cede vapurları bombalamışlar 
dır. Köprü ıtahrip edilmiştir. 

Korosten istikametinde düşm 
nın büyük bir tank kolu Sovy 

Hatıta, bütün vatandaşlardan 
:fedakarlık istendiği ve beklendi
ği böyle zamanlarda, ihtikar ve 
jstismar kasdiyle olmasa bile, va
ziyetten istifade ederek fazla kar 
teminine kalkışma}ı:, vatanper -
verlikle barışmıyan bir hareket 
olarak görülür ve nefret, hiddet, 

Askeri Salcihiyetler 
Darlan'a Verildi 

tiksinti uyandınr • Vichy, 12 (A.A.) - "Ofi": Ma. 
Binaenaleyh harp veya harbe reşal Petain, bugün Frall'S1zlara 

benzer hallerde hükfunertin vazi- hitaben radyoda bir nutuk söyli
fesi ihtikar ve istismarın, gayri yerek demiştir ki: 

Avustralya Başvekilii 

Londraya Gidiyor J' . 
• $ark cephesindeki harekat sırasında esir diişen yaralt bir Alman 

Alman tayyareleri, dün gece Sü. 
veyş limanına hücum etmis ve i
ki ticaret vapurunu tam is~betle 
hasara uğratmıştır. Süveyş civa
rında bir benzin deposu. İsmaili. 
ye civarında projektör mevzileri 
ve ayni zamanda Port - Sait lima
nı bombardıman edilmistir. 

tanklarının tayyarelerinin, topç 
piyade kuvvetlerinin müştere 
hareketleriyle hezimete uğratıl 
mıştır. 50 Alman tankı ve iki t 
yare dafi bataryası tahrip edil 
miştir. 

10 Ağustos günü 39 düşma 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Bi 

tabii .fiyat yükselişlerinin, fazla "Almanya ile münasebetlerimiz, 
kann önüne geçecek tedbirler mahiyeti ancak muvakkat olabi
almaktır. len mütareke mukavelenmesi 

Fiyat mürakabesini icabetti- ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
ren birçok sebepler daha vardır. Bilhassa iki büyük millet arasın. 

Harp ve harbe benzer hallerde 1 daki münasebetleri tayin ettiğim
h ükumetin ihtiyacı artar. Ordu - den dolayı, bu vaziyetin uzaması, 
nun ihtiyacını ıtemin için hariç - bunun iktihamı daha ziyade güç
ten yillçsek fiyatla ~rzak ve eşya leşmektedir. 
alması devletin masrafını arttı - 1940 İlkteşrininde Alman Ray. 
rır. Devlet bu masrafı karşıla - chı Şansölyesi tarafından, büyük 
rnak için vergilere zamlar yap - nezaketini takdir ettiğim şeraitte 
mıya veya yeni vergiler ihdasına teklif edilen işbirliğine gelince, 
mecbur olur • bu uzun zamanlara mütevakkıf 
·Sonra umumi istihlak madde- bir iştir ve henüz bütün meyve

lerinde fiyat yükselmeleri halkın !erini verememiştir. 
istihlak kabiliyetini azaltır. Va - (Sonu: sa: 2: su: &) 

Londra, 12 (A.A.) - Pasifikte 
vaziyet gerginliğini o kadar ziya· 
desiyle muhafaza etmektedir ki, 
Japonya tadından, Siyama, Bir
mnyaya, Singapura veya Holan
da Hindistanına karşı yapılacak 
bir hareket muhakkak surette bu 
mıntakada bir harbe sebebiyet ve 
recektir. 

Japonların Hindiçini'de 50,000 
kişilik bir kuvvetleri vardır. Si· 
yam hariçten müzaheret görme
diği takdirde böyle bir kuvvetle 
Siyama hücum etmek kafidir. 

Japonya, endüstri seferberliği 
ilan etmiş ve deniz ticaretinin 
devlet kontrolü altına alınmasına 
karar vermiştir. Bu ise Psifikte. 

ridatı muayyen ve dar olan ek -
scriyet halk. evvelce alıştığı ya -
şayış seviyesini indirmiye, birçok I 
ihtiyaçlarından kendisini mah
rum etmiye mecbur olur. Bina -
cnaleyh fevkalade vaziyetin en 
büyük yükü bu varidatı muay -
yen ve mahdut ekseriyet halk ü

1 

ki vaziyetin bir derece daha ge
rilmesine sebep olmuştur. 

~~--------------~·--~~--ı (Sonu: Sa: 2; SU: 7) 

zerine yüklenir. 
Şu halde fiyatları mürakabede 

istihdaf edilen ilk gaye, halkın 
üzerine bu gayri tabii yükün 
yüklenmesine mani olmak, harp 
şartlarının memlekete tahmil et
tiği yükü mümkü~ olduğu kadar 
adil ve müsavi bir surette halka 
dağıtmaktır. 

Bizde de koordinasyon heye-
, tinin şimdiye kadar aldığı tedbir 

ler, hep halkın ve bilhassa müs
tahsilin menfaatini korumak e:e 
gayritabii fiyat yükselişleriyl' 
halkın hayat şartlarında bir d 

{Sonu; Sa: 2; SU: 5) 
toplandığı bildirilen f ngiliz deniz kuvvetlerine men. 
.. bir muhrip filotillası açık denizde seyrederken 

tayyare<!İsi tedavi edilirken 

Alman ordusunun beş gün evvel 
Şark cephesinde başladığı üçüncü ta
arruz bilhassa cenupta, Ukrayna cep
hesinde inkişaf etm'ştir. 

Merkezde Smolensk cephesinde 
harp durmuş gibiJir. Şimalde Le-
ningrad ve Finlanda korfezi istika -
metinde başlıyan üçüncü taarruzda 
büyük bir terakki görülmemektedir. 
Burada Alman orduları 1ımen gölü 
ile Pcipus gölü uasında ayni çetin 
mukavemetle karşılaşmtştır. Narva ve 
Talin istikametinde ise hareket mer
kezden yardım gören Sovyet kuvvet
lerinin şiddetli mukavemeti karşısın
da inkişaf edememckted!r. 

Buna mukabil K~ef cephesinde Al
man motörize kuvvetlerinin Byalaya 
kadar açtıkları cep cenuba doğru 
giinden güne büyumektedir. Dinyes
ter üzerinde bulunan Sovyet kuvvet
leri de çevrilme tehlikesinden kurtul
mak için geri çekilmişler ve Uman ö
nünde yeni bir müdataa hattı kur
muşlardır. İki gündenberi Ukrayna'yı 
istilaya çalışan Alman kuvvetleri bu
rada Sovyet müdafaa kuvvetleri ile 
şiddetli muharebe:c.re tutuşmuşlardır. 

Byalaya istikam-~tinde ilerliyen Al
man kuvvetlerinin evvela Kiefi zapta 
çaiışacağı tahmin ediliyordu. Fakat 
bir iki günlük muharebıoden sonra bu
nun kolay kolay mümkün olmıyaca
ğını anlamış olan Alman ordulart ce
nuba teveccüh ederek Odesa üzerine 
iruneğe teşebbüs etmişlerdir. Bu ha
reket esnasında da Uman'da Sovyet 
kuvvetleriyle karşılaşmışlardır. 

Gerek Odesa ve kerek Klef çok 
müstahkem iki mevki olduğu için Al
manlar bu şehirleri cepheden alamı
yacaklarma kanaat getırerek çevirme 
hareketini tercih ı.-tmişl~rdir. Odeııa
ya inen kuvvet Uman harbini kazanır
sa Nikolayef üzerıne sarkacak ve bu 
suretle Odesayı çevirmiş olacaktır. 
Fakat Odesa, Tobrnk gibi, uzun müd
det müdafaaya Jevam edebilecek kud-

rettedir. Bahusus denizle irtibatı 
vardır. Sovyet dt)nanmasmm yardı
mına dayanarak Alman hücumlarına 
uzun müddet daya.:ıabilir. 

Almanlarxn uçuncu taarruzlarını 
Ukraynaya tevcih <.tmiş olmalanmn 
muhtelif sebepleri vardır: 

1 - Alman başkumandanlığı- Smo
lensk cephesini yatarak Moskovaya 
girmek ümidini kavbetmiştir Bina -
enaleyh Qurada cepheden taarruza de
vam ederek büyük ı:ayiata maruz kal
makta mana yoktuc. 

(Sonu: Sa. 3 SU. 5) 

Muhtekirleri 
Derhal 

Haber Yeriniz 
Alış veriş ederken tesbit edil. 

miş olan kar hadleri veya azami 
satış fiyatları fevkinde satış ya
panlara, mallarını gizleyerek sat. 
maktan imtina edenlere. fatura 
vermiyenlere, muhik bir sebep 
olmadan fiyat yükseltenlere te. 
sadüf ederseniz, telefon numara
ları aşağıda yazılı olan makam
lardan bilini derhal haberdar e. 
diniz. 
Telefon No. 

22233 Fiyat Mürakabe Bürosu 
209ıi2 Emniyet Kaçakçılık Bürosu 
41458 Galata Nahiyesi Beşkomi-

serliği 

21135 Eminönü Em. Amirliği 
20567 Beyazıt Em. Komiserliği .......,....... ............ 

8 Yaralı, ı.~ ölü 
Kahire, 12 (A.A.) - "Mısır 

tebliği,,: Süveyş kanalı mıntaka
sına ve İskenderiyeye 3 hava ta
arruzu yapılmıstır. Kanal mınta
kasında 8 kişi ölmüş, 13 kişi ya
ralanmış ve bazı hasar olmuştur. 

25 tayyare kaybettik. 
Geçen gün 60 ila 70 Alman 

Fin tayyaresi Murmansk mınt 
kasına kütle halinde taarruz t 
şebbüsünde bulunmuştur. Dii 
man tayyare müfrezeleri avcıl 

(Sonu; Sa: 2; 80: 3) 

~I 
Harp içinde Eqlence Lüzumu 

Yazan: REFiK HALiD 

ıst~nbul ~alkı mehtap. ~eıin~:leri, kır baloları ve açık yaz tiyatrolariy 
eglencelı ~eceler geçırıyor. Bu zamanda, dünya ateşe yanarken ve ha 

bulutları ufuklarda dolaşırken!,, Diye şaşanlara rashyoı-uz. Bunlar, tar 
~adar eski olan bir hakikati kavrayamıyanlardır. Bilme!eri lazım rellr 
ınsanlar tarafından kurulan bütün teşkilatın, dinlerin, hüldlmetlerin, pol 
tika si!>temlerinın bir tek gayesi vardır: Milletleri maddi ve manevi bakın 
dan bir nizam cenderesi içine sokmak. bunu yaparke~ de onlarm ina;. 
fıtratına uygun ve natürel olan çeşit çeşit arzu, ihtiyaç v~ hürriyetleri 

bizzarure kısmak. azaltmak, zincirlemek! Din ile devietin başka mina1 
yoktur. 

Fakat bu teşkilatı vilcude &'ctirenler o tahdidatı lt~yarlarken Bakli 
şenlikleri, yılbaşı ve karnaval eilenceleri, milli ve mezhebi bayraınlar ıi 
şetaretli toplulukları arasıra lüzwnla &'Örmüşlerdir. Bu müsaadenin hede 
ııudur: Halka hürriyet içinde bulundukları, hürriyetlerine ı;ahip oldukta 
vehmin.i, tesirini vermek .•. Zira halk ruhu, mahiyeti itibariyle dini ve si 
yasi herhangi bir nizam çerçevesinden - gürültülü ve kanh olmasa bile 
sessizce, gizlice ve daima çıkmafa çabaladıir için bu tabii istidadmı y 
lancı bir kalıpta oyalamalı:, avutmak ]1zım gelir. Zaten musiki ve edebiya 
tın hizmetlerinden başlıcası da bu "nefes ahş,, ı fikir yoJunıian temindl · 

Yukarıda bahsettiğimiz nizam cenderesi ise harp ı:amanlannda ve h 
yerde gayet hııklı sebeplerle en dar haddini bulmaktadır Binaenaleyh•~ı 
hk artınca hallan ruhi ve cismani tazyikten kurtulmak fırsatını a~anl;f:ı: 
dan, gezip tozmasmdan, eilence peşinde koşmasından daha tabii tt ~ 
hareket tasavvur edilemez. Eftenceler, ha?k nıhanan eımryet supabıdı L 
yatın fazla tazyiklni boşaJtmafa yarar. ~· 
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_NAPOLEON Yağ ~!yatları 'Ha/içvapurlorzııda 
Yağ ve Deri Borsada 

1 
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Talebe Kampı 

iki 
Tefrika No. 31 

Rusya ile Yapdacak Harbin 
Mal Olacağını Düşünüyordu 

Muamele Görecek enzılat{z 1 arife 40 Günde ve 
Bitirilecek Devrede 

~apoleon, 
eni Borçlara 

Titaret VekAleti bütün vilAyetlere 
gönderdiği bir tamimde, Urfa ve Di
yarba.kırda yağ !iyatlarmm 135 kuruş 
üzerinden •.esbit edildiğini, fiyaUarı 
mürakabe komisyonunun da bu !iyat

kleksandr. bu ·ıasıtaları sayesinde, ı detle gözetiyor. Ve onun bu dikta- hırı esns ittihaz ederek ona göre fi-
sada harp ha?:ırlr'klarının ne hale torJuiu. tebeaınna ;ı;iır a:ehyor. yal tesbit etmelerini emretmiştir. 

ld tinit kendısinin hanci tarihte ha- * * Kars ve Ardıhandan piyasaya gelen 
bQiunabileceiinin tahmin oıundu- Tevkifler, zulümler 1 haberlere göre, bu villyetıerde yağ 

na aydın aydın ve gayet rahaUıkla fiyatları 115 kuruş üzerinden tesbit 
eniyordu. edilmiştir. 

b b .. t.. b d' Hükümet hakkında en küçük bir u a. u un u muazzam te ıyat- Şehrimizdeki yağ tacirl~ri de, mın-
L-çınmayan Çar 1m at da d tenkit, en a"ır cezayla kar,ıta-- , par or n a- • taka ticaret müdürlüğüne müracaat e-
m' Zen ·ı·ndı- ı nıyor. Siyasi mahklımların sayısı her • r dcrek, bir ay evvel yağ fiyatlarının 

Or h 1 F k t b d F gün biraz daha art:yor: "Dini efkirın-ası meç u. 3 a u ara a, ran- tesbit edilmesini, yağm ticaret borsa-
m.ııye nazir N 1 • F dan dolayı,. "Şahsi mektuplannda hü-r, apo eon a, ransa- smda muamele görmesini istemişler-

]. · t• · b b ti • d kUmet aleyhinde sözler sarfettiklerin-ma ı vazıye ının er a ı.ın an dir. Mıntaka ticaret müdürlügu-·· bu 
etmeLte ~e 'h'· b .. den dolayı,. veya bunlara benzeyen se-" , • suı u ozmamasını o- teklifi tetkik etmektedir, 

kt d. M r ·· .. ·· beplerden dolayı muhakeme bile olun-
emeN e •,r. ' l tye nazırır sozunu madan hapse atılanların mikdart üç bi- Deri tacirleri, yerli sığtt, koyun ve 

apo eon un verdiği cevap ise kuzu derilerinin ticaret borsasında 
ni buluyor. "Efk.6.n umumiye bürosu .. 
cibi dürüst bir Jsim taşıyan matbuat muamele görmesini istemişlerdi. Ti

Bilikis, mali vazi7rtimiz fe- bı.irosu, çe,it çetit haksızlıklar ve taz- caret Vek&leti bu teklifi kabul et-
na olduğu için, ışte bilhassa bunun yiklar yapıyor. miştir, Borsada muamele gören deri-
çin bize harp lizımdırl., Bir Holanda cazctesi: lerin ekspertiz muamelelerinde §Üphe 
apoleon"un bu sozu yanlı, deiil- "- Papa, kralların bile hukukunu edildiği zaman, Ankara Ziraat ensti-
Zira eGneral Bcnapart, borca gb- . iSkat etmek kudretini haizdir! .. diye tüleri tarafından yeni kurulan deri 
iı$ direktOrlere, vaktiyle İtalya- j yazdığı için, tevkıf olunuyor Bittabi enstitüsüne &önderilecektir. Deri ens

pra cöndermııti. Muharebeler, a:azetesi de kapatılıyor. · titüsünün milll sanayi ve dericiler 
r~toru da. konsülü de memnun Hele bir kitapta, Inciliz kanun e- birliklerine gönderdiii bir mektupta, 
Ştı. Zengin etm.i1ti. sasisini tasvip veya terviç eden bir deri enstitüsünün bu gibi hizmetleri 

parator, her çeşit istikrazı menc
or ve bunu yapl.rken diyor ki: 

fıkra bulunsun; O kitapta. hattl ıa- meccanen ifa edeceği bildirilmektedir. 

"- Bu hareketi yapmak, ahJi.ki 
olmıyan bir fcydir. Çünkü yapıla
cak her tiırlü istikraz, gelecek nc
ıiller üzerine yiık tetkil eder.,. 
akat Napoleon, bir taarftan istik
yasak ederken, bi rtaraftan da bil

ıta vergiler çıkarıyor. Yeni yeni 
7azlar &atıyor. Ve dü,ünüyor ki, 

hibi de derhal ortadan kaldırılır 
Ekseriya, bu kabil fikri tenkit za

manlarında, emperyalizm. kendini der
hal, ve daha faıla meydana çıkanr. 
O devrin. Monj, Laplas, Geren, Jerar, 
gibi. maruf artistl~ri derhal: ''Baron,, 
ünvanını aldılar. Hamburgte, Şiller'in 
"Haydutlar,, isimli piyesinin oynanma
sı menolundu. 

yaya lı::ar$ı yapılacak bir harp, Fakat idcolojların fikirleri, Napo
nsayı yeni harçlar kazandıracak- lcon'un umurunda mı! O. kendi •cv
Fakat o harbi kazanmak da şart- ketinin azameti içinde mahpustur. Göz 

1 lcrini hedefine dikmiştir. Vaktiyle bir 
apo1con, yeni tasavvurlarını tica- J hayli kıymet vcrdiii manevi tc&irlcre, 
oda.larınJ ıöylc açıyor: 

1 
şimdi omuz silkmektcdir.Eskiden nab-

1 
;,rını sık sık ve dikkatele yokladığı 

"-: ~nciltere •.. k~ydu~u .. ~~!~k~ ile ''Efk.irı umumiye,, ye artık metelik bi
k:~ndısıne ~n buyuk kotulucu ı$le- le vermiyor. Onları idare etmek vazi
mıştlr. Biz, t>nun mahsullerinden fesini, meşhur ve mıhut Büronun eline 
a.zceçmes~ni ço1r.tan öirendik:. Bir bırakmıştır. Ve di·ıor ki: 
aç yıl Jçınde Avrupa, bizim yeni ''- Zevzek s.1lon adam1arırun fi-
nai~et. ınuhimüze ahpcaktır. Yakın kirleri ben.im umurumda değildir. 
ır ııtikbalde ben, oldukça ki.fi mik Onları dinlemek için vakit kaybe-

Jarda panc~r ıekeri istihsal ederek demem. Ben. bir tek dava tanırım: 
Jramıt •ekerınden tamamiyle vaıce- Köylü davası! 
ecelim. Kasama ıenede, yalnız ken- " 
di memJek:eUmden haıll olma tam 
900 milyon knyuyorum. Tuitöri 

enlerinde de 300 milyon ibti-
7atım var. Fransa bankasında ise, 

r ıürü 1ümü1 mevcuttur Hatbu

(Arkası var) 

kı, bunJar, taıilterede Yokiar. Ben, 
ıhıit'ten beri, FranuJa, bir mil
rdan fazla nakit para sokturdum 
vusturn daha ,imdiden müflisUr: 

n&"iltere ele iflil etmek üzeredir 

BUGUNKU PROGRAM 

Parası olan )'alnu ben varım!, ' 
abt, Napoleon'un bu sözlerine 
men, artık kimsede emniyet kal

ıttır. Napcleon, kimseye fenalık 
eden yeni kur'P aıkeri iıteyebil-

için, memlek<.:tJnin dahili nizam 
hayi,ini, her zamandan fazla ,id-

7.30 Prorrım 
7 33 MQzilı: (Pi.) 
7.45 Haberler 
ı.oo MıJzik f Pi.) 
1.30 l::vın saati 

o 
12'.JO Prosram 
12.JJ Solo S•rkılır 
ı2.45 Haberler 
J3.00 Solo Şırkılır 
J3.l.5 Müzik {Pi.) 

o 
Ul.00 Proırun 
11.03 Müzik (Pi.) 

111. IS Serbe•t 
11.2'5 Konu1ma 
11.45 Çocuk 
19-30 Kıbcrler 
19.45 Kıdın!ar faılı 
20.15 Radyo Gazeteıl 
20.4.5 Murik 
ıı.oo Ziraat ıakvimi 
21.10 Solo Sarkılır 
ll.25 Mü.ıik rPI.) 
ıı 10 Müzik 
22.30 Haberler 
2Z.4J Ca.ıbınt (Pi.) 
22.$5 Kıpanıı. 

POLİSTE: 

lc;in~e Caket Bulunan 
Boş Bir Sandal 

Geçen Paz.ar günü Kı:zkulesi açık
larında dolaşan kayıkçı Osman boş 
bir kayık görmüş, yanına yanaştığı 

zaman sandalın içinde sadece bir ce
ket bulmuş \'e vaziyetten şüphe e
derek kayığı yedeğine almış, Üsküdar 
zabıtasına teslim etmiştir. 

FUNDALIK YANGINI - Evvelki 
gün Beylerbeyi sD"tlarında bir funda
lık yangını olduğunu yazmıştık_ Ya
pılan tahkikatta yangını bir çocuf(un 
c;-ıkardığr anlaşılmıştır. ÇengeJköyde 
Hasippaşa çiftliğinde oturan Ali Çak
mağın 7 yaşındaki oğlu Hüseyin eline 
geçirdiği mısırı babasından gizli pi
şirmek için bitişik tarlaya geçmiş ve 
orada ateş yakmıştır. Hava rüz.g:irh 
olduğu için ateş etrafa sirayet etmiş 
ve civardaki fundalığın 180 dönümlük 
yerini yakmıştır. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Ankara 12 (A_A,) - icra Vekil

leri heyeti, bucün ıut 16 da Baıve
kil Dr. Refik S~vdamın riyasetinde 
toplanmıştır. 

Muğlada İki Yangın 
Mutia, ı 2 ( A.A.) ~ DOn aece •a•t d&rt 

buçukta Köyceti;ı çAr,111nda bir otelden çılran 
)'•nıın sonunda otel ile bir kahve ıekiı dülı: 
kin ve bir ev )'anmııu.r. 

* Muila, 12 (A.A.) - Dtln Karmarta'Uı Os• 
lftl niye onnanl•nnda çıkan pananı llarm•ri• 
halkı ile köylO.lar •e aılr.erin l'•rdımı Ue ıön
dllrlllmü,tilr, 

Sovyet TebDği 

Bilet Ücretleri Bir 
Dr·-lct Ocnızyoll<ırı idJ:-c~i llali<: 

vapurları ~ı;in yeni bir ÜL'ret tarifesi 
hazırl·ınH-}lrr. Bu tarifeye nazaran 
Haliç, 4 mıntakaya ayrılmıştır. 

Birinci mmtaka; Köprü ile Yemiş 
ve Hali" iskeleleri arasıdır 

İkinci mmtaka: Köprü ile. Kasonpa
şa, Cibali, Ayakapı. Fener ve Balat 
iskeleleri arasıdır, 

Üçüncü mmtaka: Köprü ile Hasköy, 
Ayvansaray, Hahcıoğlu, De!terdar, 
Sütlüce \'e Eyilp arasıdır 

Dördüncü mıntaka: Kö.prü ile KA
ğrthane arasındaki iskelelerdir. 

Birinci mmtakada bilet ücretleri 
birinci mevki 5, ikinci 3 kuruş. Gidiş 
dönüş biletleri birinci 10 ikinci 6 ku-
ruştur. • 

İkinci mıntakada; birinci mevki 6 
ikinci me"·kf 4 kuruştur. Gidiş dönilş 

PİYASADA: 

ihtikar Bürolarına 
Dün Dört Şik8ıyet 

Yapddı 
Fiyat mürakabe komisyonu dün 

fevkal.ide toplanarak mercimeğe 17,5 
kuruş loptan ve 20 kuruş perakC'nde 
fiyat tesbit etmiştir. Dün fiyat müra
kabe bürosuna ihtikArla mücadele i
cin yeni kurulan di~er üç büroya gı
da maddeleri, şeker, pirinç• ve kumaş 
ihtikiırı hakkmda dört ihbar yapılmış, 
ve tahkikata başlanmıştır. Bu ihbar
lar hakkındaki tahkikat ancak bugün 
neticelendirilebilecektir. 

IXX:RU DEc'.ilL - Almanya ile 
ticaret müzakereleri Eylül içinde ve 
Ankarada yapılacaktır. Şehrimizde as
gari mahiyette görüşmeler yapılmak
ta olduğu doğru değildir. Şehrimizde 
yapılan görüşmeler tütün mübayaası 
için bir Alman !irmasının mümessili 
ile tütüncülerimiz arasında vuku bul
muştur, Bu görüşmelerde eski 3,5 ve 
10 milyon liralık anla~malarla müba
dele edilecek malların fiyat ve tesli
matı hakkında bazı esaslar görüşül
mektedir. Yeni bir anlaşma için şeh
rimizde hiç bir müzakere yapılma

maktadır, 

SURİYE iLE TİCARET - Suriye 
tUccarlarmm Merkez bankasında blo
ke paralarına mukabil Türk malı at
mak üzere şehrimize bir mümessil 
gelmiştir. Suriyeli mümessil Ankara
ya giderek Ticaret VekAletiyle temas
larda bulunacaktır. 

KAHVE GELDİ - Dün İskende
rundan ııehrlmize 10 bin çuval kahve 
daha gelmiştir. Bu kahveler de serbest 
piyasaya satılacaktır. 

Alman Teblği 
(Ba,tarafı 1 incide) (Battırafı 1 lneldo) 

nmız tarafından önlenmiş ve şid- 12 nci Sovyet ordusu başku 

Nohut' a Azami 
Fiat Konuldu 

detti hava muharebeleri olmuş.. mandam general Pawel Pohj ilın 
i tur. Daha ilk şiddetli taarruzda ile 13 üncti nişancı kolordusu ku 
: tayyrelerimiz düşmanın harp ni- mandam general Nikolay Kiril -
j zammı bozmuş ve Alman - Fin ·ı !ov esir edilmişlerdir. 

1 
tayyarelerinin idaresi prçalanmış G~meral Pawel verdiği ifade 
tır. Düşman tayyareleri küçük de ezcümle demiştir ki: 
gruplara dağıtılmıştır. Düşmanın "Daha 6 ağustos akşamı muka 
iki bombardıman tayyaresi alev- vemet imkanının kalmadığını rad 
ler ıçinde dü.Urülmüş ve diğer yo ile Moskovaya bildirdim. Mos
ikisi de ciddi hasra uğratılmıştır. kova, bu telgrafımı alır almaz 

12 (A.A.) - Ticaret Ve-
nden teblığ edılmiştir: 

le-ket dahilinde nohudun azamı 
t yatları aşağıda gösterilm!ı; ol
veçh!le tesbit olunmuştur. 

- Başlıca istihsal ve ihrrıç mın
ları olan Tokat, Diyarbakır, Kon
Antatya, Balıkesir, Kütahya, Af
arahtsar Manisa, Kayseri, Sam
Çorum, Bursa, Elazığ, Malatya, 
ur, İsparta, .l\iardin, Seyhan, 
Dentzli ıle istihsali kendi istih
e yeten diğer vil!'ıyetlerde beşin

tıkrada cins ve evsafı yazılı no
"Yl bir kilosunun toptan fiyatı a-

13 (on Qç) kuruştur. 1941 Tem
umuı son haftasındaki fiili vazi

gör"' daha aşağı toptancı fiyatı 
olan istihsal mıntakalarında ise, 
1 fiyat, aynen cari olan fiyatlar-

- Diğer billlmum mibtehlik veyn 
ali kendi istihlAkine yetmiyen 

takalardak! vilayetlerde nohudun 
n fiyatları. mutat surette o ma-

n i tlblakiDi en çok temin eden 
1 mnıtakasmdan hakiki nakil 

alA! masraflarmm ııevesi su
le bulunur 
- Birinci fıkrada mevzuu bahis 
n azami fiyat yi.ızde 5 nisbetin-

de toplayıcı ve toptancı k~rını ihth;a 
eylemektedir, 

4 - Nohudun bütün memleket da
hilinde müstehlık fiyatı tqptan fiyat
lara azami yüzde 15 nisbetinde bir 
perakendeci k~r ila\resl ı:.uretiyle bu
lunur, Bu perakendeci hissesi azami 
nisbet olup, mutat surette daha dun 
bir kiı.r yüzdesiyle çalışan yerlerde 
yine bu eski nisbetlerln devam etti
rilmesi matlUptur. Yarı toptanctlarm 
da faal bulunduğu yerlerde, bunla
rın hissesi, toptancı ve perakendeci 
yüıdeleri meyanında teamü.le güre 
tefrik edilecektir. 

İhtiyacını kendi mıntakasmdan te
darik eden ı;ehirlerde müstehlik fi
yatları yalnız perakendeci kilr yüzde
lerinin HA.vesiyle taayyün eder, Müs
tehlik mıntakalardaki şehirlerde müs
tchlık fiyatları ayrıca toptancı his
E>esiyle ikinci fıkrnda. mezkür mas
ra!ların h'CSaba. kutılmasiyle taayyün 
eder, 

Yukatda esQ!iları \·azolunan fiyatlar 
natiırel temiz nohudun flll\'alsız aza
mi satış fiyatları olup, nohudun diğer 
nevileri birinci fıkradaki e'.ias fiyatlar 
mt.itenasıben mutat fiyat farklarına 
göre tesbit olunur. 

diyede Yeni Tayin Gestapo, Tevkifler 
Y~ Terfiler Yapıyormuı ! 

nkara, 12 (TAN) - Adliyode yeni 
dan tayin ve terfileri bildıriyorum. 

LiRAYA T&RPl KDEMLBR - Tem· 
t.ıalıfına KUtahya atır ce:ıa mahkeme•İ 

Mesut Güney. lıtanbul Ticaret Mah • 
eJ. raiılerlnden Zelr.i Perd ve Ankara Aı
Hulruk Hllrtmi Vehbi GUndll.ı. 
LiRAYA TERPJ EDENLER - KQtab 
ır ceı-a reiıllfiııe temyi.ı raportörlerinden 
Akatın, l1tan111I Ticaret Mahkemesi 

eraıden Fani Seruçbay, İstanbul Asliye 
le Hlluıni Senih Aslan ve Niide Atır 
Rcblıtine Ellzıt Hukuk Hllr.imi Emin .. 
LİRAYA TERFİ EDENLER - Tem • 
aponörlarlndıuı Semıeddln Apdemir, ı ... 
1 asliye ce.ıa hlıkinılerındt:D Necip Na 

Adlıye mtlfıtthler-inden Klıım Harslç:ı ve 
Yalım. Malatya• Alır Ceza Reisi Kl· 

Onat. Malatya Huk.ık Hile.imi Mehmet 
Aktan. kırklarell Hlkiml Rıza Balaban 

utla Hliı.lmi Kadri Tufıan. 
LiRAYA TERFİ EDENLER - Bile
oll&ık Hlıkimi Pf'hmi Epmen Siirt hl • 
tte. Cerket Hl.kimi LO.tli Tanverdi, 
ris Hile.imi Aum Gü•en, Bartın Hu· 

Rllruai Hamdi Qökay, Kalecik Ceıa Hlı~ 
"4•hmtt CUnaör, Emet hllr.iml F..dip Ber 

.oai lıladtnı hlıkiml Hıfıı Alı.ıdcı, De
• hlıkımı L11tfi l::rdem, O'•lr.tldar asliye 
tkimllflne sdhye mtıfettiıı Nuri Ak • 

lstanbul Tıcaret mahkemesi reisllxi· 
a hukuk hlkimi Nail inci, 
RAYA TERPt EDENLER - lstan· 
klıkimlifine Behrtt Bırbarosoflıı, A· 

s,ulruk hlkimlıfine Trıbıon IT.atındıı:ı 
fo..ıar, Karduı izası Remzi öı!ut. Ak· 

1 
j 

Moskova 12 (AA.) - "Afi,, T::t,, 
ajansının Bern'deu öğrendijine cöre, 
Almanyada nazi ~ıeyhtarhtı faaliye
tinin artmaıı yilzünden Geıtapo kütl,: 
halinde tevkif atta bulunmaktadır. 

Söylendijine cöre, yüzlerce lr.t'ii 
muhakeme edilmeden kurıuna dizil -
mektedir. Gazeteler, sabotaj hare -
ketlerinde bulunan veya fesat çıka
ran kimselerin idama mahlriim oldu'"'· 
tarını bildirmekted1rler, Bu habtrleı 
den anlaşıldıiına •öre, temmuz ay• 
içinde beı yüz kişi idam edilmiıtir. 

hisar müddeiumumisi Hakkı (;a'-'ranka71, T•r 
ıuı ceza hikimi Ha,;ın Onal. Parar hukuk til 
kimi Remıi Kıran, Cal hukuk hllı.imlifine Tat 
köprü hlki.mi Jıleıut Demir, Su. tebri hlkimi 
FeYıi Altıok. Salihli ceza hlklmi llya10tlu, 
Ellııf hukuk lıikimi N4rım Butr•ys, Adanı 
lıaaı J-fllanil Özerdt:m. Zile müddeiumumi•i 
Hilmi Ulucı. Jzmir Kıdastro hlkirnlifine An 
11ky;ı bilır.lmi Ha ip Ceral. l1tanbul aıliy• 
hulrvk hlkimlifine Tİılılret mahkemeıi lıa • 
11ndan Naımi Araa. sulh bitimi Ni.ıaınettin 
Özdeniz~ Anlı.•ra aıliye bukut hliimliı?ine 
Giresun hlldmi Kimli Tepeci, Balıkesir hJ • 
kimliiine lstanbul eılr.1 aalh hikimi KDıa • 
mettin Yenler ve Manısa lzılrlın;ı Anlı.ara i· 
ıasında.n Lebip Altıol.:'' 

Berline ıi.ddetli bir akın bir yarma hareketi yapmamı em
Moskova, 12 (A,A.) _ Sovyet tay- retti. Fakat bu yarma teşebbüsü, 

yareleri dün gece Berlln civanndaki Alman kıtalarının çemberi karşı 
askeri hode!lere kartı yen! bir akın sında kmlmağa mahküm oldu.,, 
yapmışlardır. Yüksek in!iliklı tahrip Sovyet generali, bu son hafta -
bombalan ile yanım bombalan atıl- !arın fasılasız ricatinin Sovyet 
mıştır. Berlinde büyük yancınlar çık- kıtalan için son derece kanlı ol
mış ve şiddetli in!ilAklar vuku buldu- duğunu ilave etmiştir. 
ğu görülmüştür. 

Harekiita iştirak eden tayyareleri- Bazı yerlerde Karadeniz 
mizin hepsi biri müstesna olmak ü- sahüine varıldı 
zere Uslerine dönmüştür. 

* Londra, 12 (A_A.) - Sovyet - Al• 
man cephesinde üçüncü Alınan taar
ruzu yeniden şiddeUenmiştir. Odesa 
ile Kief arasmdaki ileri hareketi in
kişaf etmekte ve cephenin diğer kı
sımlarındaki Atman ileri hareketle
rinden daha tehditkAr bir vaziyet al
n1aktadır. 

Ukraynada herhalde çok ~lddetli 
muharebeler devam etmektedir. Bu 
muharebeler bir gece evvel bütün şid
detiyle sürdükten 80nra dün bütün 
gün de ayni şiddetle devam eylemiş
tir. Bu sabahki Sovyet tebliği de va
ziyeti aydmlatmamaktadır. 

Ne Sovyet kaynaklarından ne de 
başka kaynaklardan teyit odilmiyen 
ve Berlinde ileri sürülen bir farazi
yeye göre Ruslar Dniester ile Dnie
per arasmdaki 15.000 kilometre mu
rabbaı araziyi müdafaa etmek fik
rinden vazgeçerek Dnieper'in şark sa
hiline aeçerek orada yeni mevziler 
tutmak istiyorlar, 

Londrada böyle bir hareketin afa
ğıdaki tesirleri yapacağı beyan olun
maktadD': 

ı - Karadeni.zıı!ekl Odesa. Nikola
yef ve Kenon limanlarının t1!rkl l· 
cap edecektir, 

2 - Muazzam Dnieperpopetrovsk 
elektrik fabrikası ciddi surette kay
~ilmek tehlikesine maruz kalacak-
tır. • 

3 - Kınrnm müdafaasını çok zayıf .. 
!atacaktır. 

Ruslarm böyle bJr mmtakayı harp
siz terketmeleri pek muhtemel değil
dir. 

* Londra, 12 (A.A.) •- "Reuter": İ-
timada lAyik bir memba va.sttasiyle 
Polonyadan alınan bir habere göre 
Almanlar 0 Hhak" ~iten eyaletlerdeki 
Polonyalılan Ruslara karşı muharebe
ye .sevketmek üzere ıUAh altına alma
ya başlamışlardır. 

B~rlin iZ (A.A.) - "D.N,B.,, nin 
buc\inkü Alman te'>liiir..e illveten as
keri kaynaklardan öfrenditine cöre, 
müttefik kııvvetlet', dütmanı enerjik 
surette takip ederek: çok arazi kazan
mı, ve bazı noktalarda Karadeniz sa
hiline varmıılardır 

Dinyeper nehrin1n Kief'in cenl!• 
bundaki kı:ımı, timdiden Alman aı~l.h
Iannm tesir daireıi içinde bulundu
iundan, bu noktada 700 lı::ilıur metı·I! 
&"enişlik arzeden Dinyeper'İn So9-
yetlerin münakale hattı olarak kı vıne
ti çok azalmııtır, Müttefik kuvvet
ler, cenubi Ukraynada bir kaç demir
yolu hattına hikim bulunduğundan, 

bu mıntakada büttın münakale felce 
uiratılmıı denebilir. Sovyetler, Din
yeper'in ıimdiye &adar ellerınde bu 
lunan küçük kavisıni artık tutamıya.
caklardır. 

Diifürülen tayyareler 
Berlin, 12 (A.A.) - "D.N.B.": 

~iman avcı tayyareleri bu sabah 
Kiyef mıntakasında yaptiklarr ke 
şif harekatı esnasında 27 Sovyet 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 

* Berlin, 12 (A.A.) - "D. N. B.,, 
Alınan savaş tayyareleri 5 ağus -
tosta Oçakof limanında ceman 
3300 tonilatoluk 4 keşif vapuru 
batırmışlardır. 

Cephenin timal kısmında 
Berlin, iZ (A.A.) - Şark cepheo!

nin ı;imal bölieslnde Alman piyade 
kuvvetleri müteaddit Sovyet batar
yalarına hücum etmiılerdir. Bu hü
cum esnasında Bolşevikler ağD" zayi
at vermişlerdir. 

Sovget müdafaa tahkimatı 
Bükreş, 12 (A,A.) - "O!i": Ge

neral Anionesco'nun Dniester'de-kl 
Stalin hattmı teftişi esnasında Rumen 
zabitlerinde hasıl olan kanaat şu oJ .. 

Ankara, 12 (A.A,) - Maarif Ve
killiğinden tebliğ olur.muştur: 

Miktar Ucuzlatıldı Bütün yük.sek tahsil mües.c:esele
rindeki talebenin tecil edilmiş olan 
kampları 20 Ağustos - 30 Eylül ta

ı·uştur. 

Ü
. . . , . . . . rihleri arasında ve yirmişer günlük 

biletler biriııt::dc 1 ı. ikinl'ide 7 ku-

çunC"iı nıınta.(rıda, bıri~cı mevki iki devrede attaiıdakı tertibe göre ya-
6, iki~~l 6. kuruşt':1r'. G~diş donuş bilet- 1 pılacakt.ır: 
ler ~ırı~l·ı~e 15, 1kı11cıde 1 ~ .ku~uştur. ı _ İstanbul Universitesi hukuk, 
_Dordu~cu. mınta~ada; bırıncı m~':"" iktisat \'e edebiyat fakülteleriyle yük

k~. 1~. i~ıncı me\·kı 8. ~ur~ştur. <? 1dış sek ticaret okulu ve güzel sanatlar 
?o.ntı~ lııletl~rde de bınncı mevkı l~, akademisinin kampa t!ibi talebeleri 
ıkı.ncı. ıı:ıevkı 15 kuruş olarak tesbıt birinci de\•reye dahil olduklarından 
edılmıştır. .. .. bunların nihayet 18 Ağustos 1941 ta-
Bunda~ başka subaylar butun mm- rihine kadar kayıt icin İstanbul ta

t:ıkalara 5, er~er d.e 1 kuruşa seya- ıım taburu komutanlığrna müracaat 
hat edeceklerdır. 7 ıle 10 yaş arasında etmeleri lfızrmdır 
hl lunan çocuklar için de birinci mev- · .. . 
kiler için 5, ikinci mevkiler için de 2 - F~n. ve tıp ~akuıte.~erlnın a~-
3 kuruşluk bilet alınacaktır ker ~e sıvıl talebesıyle yuksek ':'~-

Ayrıca t"nzilfttlı ka 1 · ·ı ge- hendıs okulu ve orman fakültesının 
< .. ' rne er l e k t b' tal b n ' 'k' . ~ 

rıe tenzilAth memurin karneleri var- a~pa. a 1 e e erı ı ~ncı ue"·reyc 
drr. T~lebe barinci me"·kide 4, ikinci d.~hıld1rlcr, ~~nların da ~ıhaye_t .s E.Y
mevkide 3 kuruşa seyahat edecektir lul 1941 t.arıhıne kadar ..:ayıt ;çın Is: 

· tanbul talım taburu komutanhgına mu 

BELEDİYEDE : 

Tramvay idaresine 
Akreditif Açddı 

Ticaret Vekfıteti belediye tramvay 
idaresine İsviçre için 500 bin, Ame
rika için 90 bin liralık akreditif aç
mıştır. Bununla İsviçreden 50 otobüs, 
Amerikadan demir malzeme ve tiln~l 
kayı~ları getirtilecektir. Tramvay i
daresi bazı Amerikan ve İsviçre fir
malariyle yeniden müzakerelere baş
lamıştır. 

FIRINLARDA KONTROL - Yeni 
"·ücude getirilen fırmtarı kontrol teş
kilAtı tefitşlerden iyi neticeler almak
tadırlar, İyi ekmek çıkarmıyan fı
rıncılara beşer çu\·al eksik un veril
mesi yolundaki tedbir tesirini göster
miitir, 

TAMiR EDiLEN CAMiLER - Va
kıflar müdürlüğü bu ~ene Beyazıt ve 
Nuruosmaniye camiJerini tamir ettir
meye karar vermiş ve hazırlıklara 

başlamıştır. Tamire bu yıl başlana

cak, ikmal edilemiycn kısımları da 
gelecek sene tamamlanacaktır. Evvel .. 
ce tamirlerine başlanan Süleymaniye, 
Yenicami, Sultanahmet, Kadırgadaki 

Sukollu \."e Azapkapıdaki Sukollu 
camileriyle Üsküdardaki Şemsipaşa 
camilerinin tamirlerine Qu sene de 
devam edilecektir. 

lSVİÇRE !LE TİCARET MÜZAKE
RESİ - İsviçre ile aramızda mevcut 
ticaret anlaşması geçen Temmuzun 31 
inci günü sona ermiştir. Ankarada 
yeni bir takas anlaşması için müza
kereler başlamıştll'. Görüşmelerin bir 
haftaya kadar sona ereceği anlaşıl

maktadır, 

racaat etmeleri Hizmıdrr. 
3 - İkinci devreye dahil okullar 

tale~sinden ikmali olanlar kamplarını 
birinci devrede yapacaklardır. 

4 - İstanbuldaki kamp yatılı de
ğildir. 

5 - Ankaradaki bütün yüksek o
kulların kampa tibl talebeleri kawıp
larını 10 - 30 Eylül arasındaki ikinci 
devrede çadırlı ·ordugahta yatılı ola
rak yapacaklardır. Bu gibilerir. niha
yet 8 Eylül 1941 tarihine kadar kuylt 
için Ankara talim taburu komutanlı
ğına müracaat etmeleri lıiznndır. 

6 - Bütün yüksek okullardaki kız 
talebe, atış vazifelerini, derslere baş
ladıktan ve nazari olarak yetiştirildik
ten sonra yapacaklardır, 

•Üniversitede askerlik 
kampları 

Üniversite kamplarının yatısız ola
rak yapılması kararlaştırtlml~tır. 

Kamp yeı;i henüz teşbit edilmemiş ol
masına rağmen Ayazağ.ada yapılması 

düşünülmektedir. 

Taşrada bulunan Üniversite1iler 
gelmiye başlamışlardtt, İkinci devre 
kamplarının ikmal imtihanları zama
nına tesadüf etmesi talebeyi müşkül 
mevkide bırakmıştır. Talebe rektör
lilğe mürataat ederek ikmal imtihan
larının tehirini istemişler.dir. 

15 Mahkum Yol İnşaatında 
Çalıştırılıyor 

V.skildar ceza evindeki mahkılmlar
dan 15 kişilik bir kafile Suadiye 
Tramvay yolunda çalıştırılmak üze
re Üsküdar kaymakamlığı emrine ve
rilmişlerdir. Mahkümlar her gün se
kiz saat çalıştırılmakta ve tam amele 
yevmiyesinin yarısı kadar ücret ;ıl

maktadırlar. Ceza evi bundan baıka 
yerlerde çalıştırmak için cez.ası mü
sait olan mahkümlar yollıyacaktn-. 

Fiyatları Mürakabe- Petain'in Bir Nutku 
de Halka ve HükOme· 
te Düşen Vazifeler 

(Baftarafı 1 incide) 
Uzlaşmış kıtanm faaliyetimi

ze açabileceği ııen~ ufuklara doğ. 
ru teveccüh etmeyi bilelim. İler-

(Ba .. arafı 1 ıncldo) !emekte olduğumuz hedef budur. 
lik vücude gelıınesine mani ol. Fakat bu bütün azmimizi ve sab
mak olmuştur. runızı sarfetmcmizi icap ettiren 

Fakat hükümetin aldığı ciddi muazzam bir eserdir. 
ve yerinde tedbirlere ve fiyat Alman hükümcti başka vazife. 
kontrolüne verdiği ehemmiyete !erle meşgul bulunuyor. Şarktaki 
rağmen gerek gıda maddelerinde bu moozzam işlerde bir medeni
ve gerek giyecek eşyasında fiyat- yetin müdafaası yapılmaktadır 
!arın haylı yükselmiş olduğuna ve bunların neticesinde dünyanın 
şüphe yoktur. Bunda derece dere- veçhesi dejtişebilecektir. 
ce harp şartlannın, tüccann, bal Temennilerimiz, bu muvakkat 
kın rolü vardır. Bu sebepledir ki, münasebetlerden kurtulmak ve 
her memleketıte hükümet fiyat Avrupa nizamının kurulması için 
yükselişlerine karşı yalnız fiyat - elzem olan daha istikrarlı bağlar 
lan kontrol ile iktifa etmiyerek kurmaktır. 
başkaca tedbirler almak mecbu- Dahili güçlükler•miz, bilhassa zihin
riyetini duyar. Halkı ve tücarı da lerdeki iitiıaıtan, cr\celı: nokoanlıcın
bu hususta kendisiyle beraber dan ve sıcla maddeleri azlıiıından doi-

lı maktadır, Zihinlerdeki iitip!J, yal ruz 
ça şmıya da"et eder. Hük.Umet, harici siyasetimi~in cüçlüklerinden 
tüccar ve halk elbirliğiyle çalışır- deiil. fakat bilha• ... yeni nizamı kur 
!arsa, harp şartlarının doğurduğu maktaki, daha doicusu icbar etmekte
gayri tabii vaziyetler bir derece- ki ataletimizden ileri gelmektedir. 
ye kadar tamir edilebilir. Nite - Milli inkılb. henüz fiiliyata ceçme
kim şimdi fiyatları mürakabe he- mittir. Bunun sebebi de millet ile 

benim aramızda eski rejime parti • 
yett halkı beraber çalışmıya ve ih zanlarından ve tröstler hizmetkirla
tikar gördükleri yerde hükümeti rından mütetekkil iki hail bulunması
baberdar etmiye davet etmiştir. dır. 
Bu davet, halkın hükumetle Yeni nizamın bütün bu aloyhtarla
birlikte ihtikir ve istismara kar· rının mukavemetini kırmak için u -
şı harp açması demektir. Her şeyi zun bir vade lizım geıecektı•. Fakat 
h ... ıimdiden bunların ıeflerini ezerek 

ükumetten beklemek doğru ol- teıkilltlarını lnrm•lıyı.. 
mıyacağı için halkın da kendisine Eter Franıa, dünkü rejmini deiiş
düşen vazifeyi yapması lazımdır. tirmek mecburiyetinde olduıiunu an

Fakat fiyat yükselişleri, her lama•sa• önünde, bpanyanın 1936 da 
memlekette olduğu gibi, bizde de içine düşerek yok olmasına ramak ka
h k lan uçurumun açıldıiını cörecektir, 
ir ta ım yeni meseleler ortaya Tecrübeye dayanarak baılanan eseri 

çıkarmıştır ki, bunların üzerinde taıhih edeceiim ve eso·st kapitali.z
durarak aynca tetkik edilmesi me karşı, Fransa bülı.ümdarlarının 
la21mgeldiği kanaatindeyiz. feodaliteye karıı açtıkları ve kaıan-

rnu~tur: 11Ruslar ihtimamla harbe ha
ZD"lanmış bulunmakta idiler . ., 

Bir Sovyet kazamatı ziyaret edilir
ken hakiki kazamatm takriben elli 
metre ilerisinde sahte bir kazamat gö
rülmüştür. Hakiki kazamat hemen 
gözle görülemiyecek derecede ince bir 
telle çevrilmişti. Bu tel bir mayin ter
tibatına bağlı bulunmakta idt. İki 
metre yük..,klilinde olan bu kazama
tın içinde bir asansör, bir su ham esi, 
muazzam bir cephane depoau ve yar
dımcı sahanlıklara giden bir çok deh
lizler vardı. Kazamat, büyük çapta 
dört topla mücehhez bulunmakta idi. 
Rume naskeri eksperleri, bu kazama
Rumen askeri e-ksperleri, bu kazama
tiplerinln en küçüğü olduğunu beyan 
etmislerdir. 

• Londra, 12 (A.A.) - •r•nsıı hududundan 
relen haberlere ıöre Bordeaur •imdi tsma -
miyle halyanlar t•rarından i11•I edllmi1ılr. 
Sona lralan Alm~nlır da Sovvet ~tnh,.•in• 
ıitmi,Jerdir• 

dıkları mücadeleye cir itJeceiim. Mem 
Ieketimizin vesayetlerin en idiıi olan 
para veaayetinden kurtulmaıımı iıti
yorum. Kazanç enditeıtri ile hare
ket ederı meı'uliyetıiz meslek te,ek
küllerine kartı da ıicldetle hareket e
deceibn. Umumi' aetalet temeli üzeri
ne ıervetler kuruımaıı bir Manda.I
dır. Bu bilha11a ıu bakımdın daha 
•inde iıyan ettirk.ıdir ki, Franıız mil 
leti bir ıenedenberı en cüç ıerait al
bnda ve her türlü yoksıızluklara raa:
men, muazzam iıler yapmııur, Ve 
ancak bu ıayedediı· ki maiH\bl1ette.1 
ıonra memleketin ha;rau idame edı
lebilmıtir.,t 

Niba7et, Marepl Peu.in, hükametın 
clerba !tatbik edeceii muı hareket 
procramım aıaiıdaki 12 nokta halin
de bldirmiıtir: 

l - Gayrimetaul mıntalrad• bütUn parti• 
lerin ve siyasi te~ekkülleriıı !aaliyctina 
bayet verilmittir. 

a - Parlimento lı:asıu verilcll 
kaldınlmıttrr. 

ı - Farmason memurl•r• kaflJ ııtcrf tıtd· 
birler •hnıcak 'le yOiııetl rütbeli maıonlar U· 
mumf hizmetlerden ç:ıka.rılacaktır. 

4 - Lejyon. cayri me~ıı:ul mıntakıda milli 
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Yine Harem • 
Sel8ımhk Meselesi 

Yazan: Naci 8adullah 
Meşlektaşım "Burhan Cahid,. in 

bir fıkrasındandan ve dostum 
doktor ''Fahri Can,, ın bir mektubun
dan alıyorum ki, Sirkeci - .Flory;;ı 
arasında işlyen trtnlerde bayanli:ira 
ayrılmı$ bulunan hususi vagonlardan 
b.ihis yazım, maal.:sef bazı vatandaş
ların yanhş tefsirine uğramı~. Bur
han Cahit: 
"- Trenlerde kJ.dınl:ıra vagon ay

rılması doğrudur: Çünkü emzikli ka
dın, hasta kadın, eebe kadın erkek
ler arasında rahatsız olur!,. Dyor. 

Acaba hasta kadınları. gebe kadın
ları, emzikli kadı~:an düşünen "Aşk 
Bahçesi., yaratıcısı, hasta eıkekleri, 
yatalak erkekleri ,..,.ya alil erkekler• 
nic;in unutuyor? Eı:er tren katitrlarını 
tertip edenler, bu .stisnaları esas sa
yarak davransalardı Sirkeciden Flor
yaya her gün yarım düzine imdadı 
51hhi treni kaldırır.ak ıaı:ımdı. 

Doktor Fahri Can ise: 
1
'- Acaba kadıı.Jara rahat bir yer 

ayırmak, onları ~Grhoşların aiız ko
kusundan, mütecaviz küstahların şer
r~nden korumak neden gayri kanuni 
oluyor? .. Diyor, ve bôyle demekle 
mevzuumuz oaln banliyö trenlerin! 
gözlerimizin önünde 3.deta, misurr: 
kuzularla, azgın kıJ.rtlar arasında ge· 
çen bir mücadelenin ıafhası şeklin
de teces~Um ettiriyor, Farzı rr.uhal o
larak, erkeklerimız arasında, sarho$· 
lann, mütecavizleı·;n, şerirlerin hü
ıasa kadınlarımızı şerlerinden an
cak zabıta marHetiyle kurtarabilece
ğimiz azılı ahliksıı.ların birer isti:sn~ 
değil de, biıyük bir kalabalık teşki 
ettiğine inansak ':>ile, onların taarru2 
sahası yalnız tren kompartimanlar: 
mıdır? 

Şu halde, kadınLırımızı plljlardan 
tramvaylardan. vaç.orlardan, sokak • 
lardan, mekteplerrien, hül.isa, heı 
yerden toparlayıp yeniden kafes ar. 
kasına tıkasak ya? Çoıt şükür ki, nr· 
tık bunun yapıJmasından korkn•u
yoruz: Çünkü kadınlarımız drtık ye
niden kafese girmivecek kadıi.l tenev· 
vür etmişlerdr. 

Şüphesiz kadınl:1ra hürmet 18.zım • 
dır. Şüphesiz onlJ.r.~ trenlerde, varc r
larda otobüslerde yer verilmesi !1-
zımdır. Şüphesiz yalnız dola)an ka
dınlara sarkınt1hk vapılmaması 13.ıtm· 
dır.Ve şüphesiz k.ıdınlar. her nevi mü
nasebetsizin, her çe~it rnünasebetsizJi
ğinden korumak ıa:ı.ımdır 

Fakat bu en basit muaŞeret ad:ıh·nı 
başarabilmenin ça: r.si, onları trrn
lerde, veya - Fahr~ Canın temenni ~t
tiği a:ihi - tramvat·larda tecrit et:ııe~ 
değildir. Eğer bu:;ün ortalıkta, böy. 
le geri ve faydası.ı bir tedbfrc ha~ 
vurulmasını elzem kılacak miktarda 
mebzul ahliksız rr.evcutsa. .. ki be11 
bu iftiraya asla inanmak iatemi)·o· 
rum -yapılacak hJ.reket. vaa:on k:ıru· 
larına yasakçılar d.kmek deiil, urnu
mi ahlik seviyesinı yükseltmenin ça .. 
resini aramaktır. 

SiYAM 
(Bastarafı 1 incide) 

Siyam müdafaaya hazır 
Londra, 12 (A.A.) - İyi haber 

alan Singapur mahfillerinde ka
tiyetle beyan edildiğine göre. Si
yam, mütecavize kaqı kendini 
müdafaa edecektir. Siyamın son 
azimkiıranc hareketi tamamiyk 
Jap0nyaya müteveccih addedil
mektedir. Çünkü Siyamlılar, A
merika ile İngilterenin Siyamda 
arazi emelleri beslemediklerin. 
den tamamiyle emin bulunmak
tadırlar. 
Menzies Londraya gidiyor 
Melburn iZ (AA_) - F=vkall -

de hal dolayisiyle topıanan Nazırlar 
Meclisinin ittifakl;.ı aldıiı karar üze
rine Avustralya Başvekili Merız:ics 
biran evvel Lond:aya hareket ede .. 
cektir. 
Saggon'da Japon gemileri 
Tokyo ı2 (A.A.) - Bildırildijino 

göre dün Japon fiı<'lsuna mensup yeni 
gemiler Saygon limanına girtniıtiri 

~· ---o- -

Bulgar Genel Kurmav 
Başkanı Değişti 

Salya 12 (A_A.) - "D,N.B.,. Kn· 
hn bir emirnamesı, kendi arzusu ilt 
tekaüde ıevkedilen General 1-lacı Pet· 
kof'un yerine Bale;ar ..,rdusu &"enel 
kurmay reislifine Gene,.al K.)mtatıtio 
Luka1'ı tayin etmı~tir. 
Şimdiye kadar Bulca .. hava kuvve•· 

Jeri kumandanı olan Gcner11 Var.il 
Bojdef, ordu kumandanlıiına ve oııut'.' 
yerine de General Ajranof tayin edı:
mişlerdir, General Miış.'.>f, Stoyçef vt 
Stefanof ordu kuıııancWııı olmuşlar -
dır, 

Şimali Garbi Hindistaru 
Çekirge İstila Etti 

Simlı, 12 (A.A,) - Kiodistanın tln:ııli 
aarblıinde ç:ekiraderin tehdidi artmııtır 
Mekron, Laıbell• ve Sind ~ahi! mıntakılarında 
şimdiye kadar beher mil murabbılnd& 24 mil· 
yon çekirae ırör\llmihtür. 

inkılJbın en iyi bir i•çid olaraıı.: kalmakta, 
fakat bükllmete tabi bulunmaktachr. 

$ - Polisin f;ıaliyet vssıtala.n llir ml•ll 
art tırılacalı.tır. 

6 - idarede kırtasiyecilik ıihnl:retlnJ lur· 
mık ve ti.ıh cemiyetlerin faaliyetinin 6nün. 
seçmek için komiserler tayin olunacalı.tır. 

7 - Prefe'lerin sallhiycderi takviye edi 
lecektir. 

1 - Pek yakında bir iı yaıası netredile • 
cektir. 

9 - Ekonomik teıkil1t muvakkat atatUıC 
tldil olunacaktır, 

I O - !ate teıklltu defittlrllecckdr. 
l ı - Ft:llketin mcıullerinin muhakemcslnı 

ı;Uratle•tirmek mıkıadiyle bir siyasi ad•let 
konseyi kurulac•k ve bu konsey, 15 Ukıeır._ 
ne kadar tekliflerini bitirecektir. 

12 - Bütün na.ıırlar Ye ylikMk de•leı 
memurları, marepl Pcııaincı ıadalı.at yemini 
edeceltth'. 

A. Darlan müdafaa nazın 
Vidıy, 12 (A.A.) - Resmen hildirildiıfirı, 

• Bıı.,eltil muavini ve H•riciye Nazırı 
al Darlan, Milll Müdafaa Nazırlıjına ••· 
edilmi,tir, Bu suretle bütün a'krrl sıll· 

hlyetler mumaileyhin phsında ıoplanmalı.t~dı.ı ... 
.Londra, 12 (~.A.) - Cirneral WeyyarıC, 

Vıchyden Cezayıre hareket ıeımistir. 

.. 
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Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Dişleri Niçin Temizlemek Lazımdır?. 

ÇÜNKÜ ; UNUTMAYINIZ Kİ : 
Bakımsızlıktan çürüyen diş 

lerin difteri, bademcik, kıza
mık, enfloenza ve hatta zatür
reeye yol açtıkları, iltihap ya
pan dış etleriyle köklerinde 
mide hümması, apandisit, nev 
rasteni, sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen anlaşılmıştır. 
remiz ağız ve sağlam dişler 

umumi vücut sağlığının en 
bırinci şartı olmuştur. Bina
enaleyh dişlerinizi her gün 
kabil olduğu kadar fazla - La
a.kal 3 defa - (SANIN) diş ma
cuniy le fırçalıyarak sıhhati -
nizi garanti edebilirsiniz ve 
etmelisiniz. Bu suretle mik -
roplan imha ederek dişlerini· 
zi korumuş olursunuz. 

OIŞ MACUNU 
Bütün Tehlikelere Karşı Sıhhatinizi Korur. 
Sabah, Öğle ve Ak§am Her Yemekten Sonra 

3 Defa Di§lerinizi Fırçalayı.nız. 

Eczanelerde, Büyük İtriyat Mağaza1annda Bulunur. 

Yjiksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
Mektebimlzln llonal lmtihanlarınm 8 Eylülde baıılıyacağı ve bundan 

evvelki ilanın hilli!ma olarak mektebimiz knmplarmın da ıo Eylilldc 
başlıyacagı ve bundan bir gün evveline kadar 'Ünlvcrsit~talim taburu ko
ıınutanhğma müracaat edilmesi lüzumu talebcmize ilan olunur. (6983) 

stanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Cinsi Mikdarı Mupammen bedel İlk. temınat 

Ekmek 88000- kilo 12- kuruı 25-st. 624 - lira 75 - kr. kapalı 
Sadeyağı 5000- ., 170- ., 837 - lira 50 - kr. kapalı 

Gureba hastahanesine 941 senesi için lüzumu olan yukarda cinsleri 
7Uılı yiyecekler hizalannda gösterilen &ekilde ayrı ayn eksiltmeye ko
nulınu~r. İhal~I 28-8-941 Salı günü saat 15 te İstanbul Vakıflar Bnıımü
'dürliltü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Şartnameler her gün Levazun kaleminde görOlebillr. 
Kapalı zarfla yapılacağı için 2490 saydı kanunun tarifleri veçhlle ha

zırJayacaklan zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde 'komisyon riyasetine verilmesi şarttır. Posta ile gönderilecek 
zarllarda yine :!h:ıle sa:ıt!nden bir saat evveline kadar gelmi§ olması ltızım-
dır. Postada olacak gecikmeler kabul «illmez. (6820) 

Joprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 

Şubesinden 

Mütercim Daktilo Aranıyor 
~n. satıe servishnizde çalıştırılmak üzere İngilizce ve Fransızca 

llsanlariyle muhabereye muktedir ve bu muhaberatı bizzat makinede sü
ratle yazabilecek bir .mütercim daktilo bayan alınacaktır. Tahsil derece
sine ve kabıli;yeUne gore 120 liraya kadar aylık ücret verilebilecektir. 
"Bu şeraiti hal% olanlann milsblt evraklarını bır cli!ekçeye raptederek 
f\lbe müdilrlyetine müracaatian. (6962) 

İnhisarlar Umum Müdürlü9ü ilanları 
1 - f da remiz ihtiyacında kull:ınılmakb olup hariçten celbi iktiza 

..den ve po.5.941 den 8.6.941 tarihine kadar fasılıı ile muhtelit gazeteler
le almacakları ilAn olunan 133 kalem malzeme meyanındaki Bergamut, 
,ınlsk artifisyel, llmon, portakal, ne roli esansları için vaki olan teklif
ler tetkike tAbi tutulmakla beraber görülen lüzum W:erine pa7.al'lığı 15 
eün müddeUe temdit ediJ.mııltlr. 

2 - Bu esanslnra alt milfrednt listesiyle birlikte şartnameleri Kaba
taşta levazım şubesindeki alım komisyonundan her gün öğleden sonra a
lınabilir. 

J - Taliplerlp % 7.5 temlnatlariyle blrlfkte bu husustaki teklifle
rini en geç 2.9.941 Salı günUne kadar mezkür komla;yona tevdi etmele
ri lilzumu llAn olunur. (6961) 

Karar Hülc2sasıdır 
c. 941/928 
M 111 Koruma Kanununa muhalefetten suçlu KOçtik bebek aralık S. 

1 1 numarada mukim Bebekte Cevatpaşa C. 89 No. kasaplık ticaretiyle 
ııneşgul Yusuf oğlu Mehmet Hulusi hakkında İstanbul Asliye 2 inci ceza 
rnahkemeslnde cereyan eden mahkemesi neticesinde suçlunun filli sabit 
olduğundan Milli Koruma Kanununun 31/2 ve 59 uncu maddeleri muci
bince (20) lira (80) kuruş para ceza ı ödemesine ve (yedi) gün, mUddetle 
dQkk'&nmın kapatılmasına ve hüküm ün kat'tleştiğlnde ücreti suçluya ait 
olmak uzere karar hilllsasınm (Tan) gazetesinde neşredilmesine 5.15. 
841 tarihinde karar verilmiştir. (6985) 

BULMACA 
ı 2 3 ~ 6 e 1 s 9 

!nkara Dikimevi 
Müdürlüğünden : 

Çamaşır kısmı ustalığı münhalAtma 
hariçten bir usta almacaktır. İstekli
lerin vesikalarlyle birlikte 20/8/941 
tarihine kadar Anknrada Cebecideki 
Dikimevi MOdürlüğilne müracaaUarı. 

(837 - 8828) 

Sabıp Ye .Nqrınt midüri &iıwı 

UZMAN, Gazetecilik •e Nqr:lyıt 

TAN 

I' isır AINl~tunı.. AIMJrn:;Il~AINI ~@lbrn:Jll [ 
K 1 Z _K 1 S M 1 : :~=~~~;. ;;~ 3~~:~ • ::b::.\',LK~~.~~ : ERKEK K 1 S M I J 

ORTA KISIM· LİSE KISMI 
İngilizce İhzari Sınıfları, Ticaret Dersleri, Almanca ve Fransızca Kurlan 

MÜHENDiS KISMI ELEKTRİK, l\IAKİNA, NAFIA MÜHENDİSLİGİ 
mezunları 3458 sayılı Mühendislik kanunu '..ıilkümler!nden isUtade ederler. 

Dersler 25 Eylul Perşembe Sabahı Başhyacaktır. 

Kayit Günleri: Yaz tatili zarfında pazartesi ve perşembe günleri saat 
9 dan 12 ye kadar, 8 eylfılden itibaren hergün. 

YEN İ L E Y L i TAL E B E İÇ İ.N YER Y O K T U R 
Arzu Edemere Prospektüs Gönderilir. 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN G.UZEL HEDİYE .. 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyel'; 

seçmekte güçlük çeker. 'Biz, sizi bu müşkülden kurtanJoruz ve (Oeuğunuza b~ 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Cünkü: Çocuk Ar.siklopedisı 
çocuğuD mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh· 

& Çünk:O : Çocuk Ansiklopedis 

t aç oUuğu en kıy- ı I 
metli eserdir. . 

1 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay
bolabilfr. veyahut u. 
nutulabilir . Fakat Ço
:uk Ansiklopedisi, ço-
~uğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü.. 
tün hayatınca iz btr'l. 
k.acak bir eserdir. 

- -

TAN Neşı·iyat Evi 
. . lstanbul 

• 
Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

~ ANAPİYOJEN 411, J 
Dr. IHSAN SAMI 

!streptokok, İsta!ilokok, pn~
mokok, koli, piyosiyanlklerln 
yaptığı çıban, yara, akıntı ve cilt 
has~lıklarına karşı çok tesirli 

-• taze asıdır. ~-

,-----·~ TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 

Bqlık maktu olarak 7 50 

1 inci 80.yf a '!.':"'timi 500 

2 ,, ,, ,, 100 

3 ,, ,, ,, 150 

' ,, ,, ,, 50 ................... 

1 

İstanbul Levazım Amirliflnden Ve
rilen: Harici Askeri Kıtaatı İlanları I 
Aşağıda yazdı mevadm açık ekstlt-

mesl 15-8-941 günil hlznlarmda yazı
lı saaUerde Çorluda askeri satın al-
ma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona gel-
meleri. ı 
Cinsl Mlkdan Tutan Temlnab İhale 

Kilo Lira Llra saatı 

------
Süt 7000 
Yoğurt 7000 

1120 
1400 

84 26 1 

105 16,30 
(766 - 6407) 

2 Bayan Memur 
Resmi daire veya müesseselerde 

çalışmış, süratle makinede yazı ya
zan, orta tahsilli, asgari beş sene ça-
lışmayı taahhilt edebilecek olan ve 1 
arap harflerine de vukufu bulunan 

, ..... ... 
••ı.t• 

~ 

T. iş Bankası 
l<ü~ülc Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
eşideler 4 Subat, 2 Mayıı, 1 Atuı-
ıs, 3 lkincltqrin tarih lerinde ya-
ırlır. -

Milli Saraylar 

bütün dünya çocukla 
rına yılbaşı ve bay· 
r am hediyesi olaralı 
en çok verilen eserdir. 

Çünkü: Ç'ocu~ A~ls;klopedisi 
çocuğUnuza faydalı ve 
bilgili bir ark)ldaş v a· 
zifesini gôrür Ona lıoş 

saatJerinde hocalık v 
arkadaşlık eder 

Çocuk Ansiklopedisi lkı 
cilttir. Mükemmel şeklldf 
teclit edilmiş olarak iki cll· 
di birden (7) liradır • 

. 
1'alebe 1'e muallimler~ 

ten'Zllatlı (6 ) lira11a "erilir. 

1941 ikramiyeleri 
l adet 2000 Llnhlı =2000.-Lln 
s • 1000 • =SOOO- • a • 750 • ıaıl500.- • 
4 • 500 • .2000.- • 
a • 2SO • ıı=2000. 

35 • 100 • m:lSOO.-
so • so • c4000.- • 

300 20 :tıonn -

Müdürlüğünden 

iki bayan memura ihtiyaç vardır. 
Şimdılik: Ayda stıfi ücret olarak ve
rilecek para (30 - otuz i!A 50 - elli) 
lira arasında olup bu mfkdarla mes
leke vuku!u nlsbeUndc çoğalttlablle
ceğlnden taliplerin kısa zamanda 
Beyoğlu altıncı noterliğine müracaat
ları. 

1 - Milli saraylardan Dolmabahçe sarayının Tramvay caddesi cihe
tindeki büyük kapısının tarafeynindcki kulelerin yağlı boya vesaire ta
miratı açık eksiltmeye konulmu§tur. 

S.ldan Saf•: ı - En lıQyQlr lravvet • fçlllr 
t - Arabıuandadtr • IDMn 1 - Peırıambe· 
ıla .. ancı11 • Harllerin ırnlerl deliııne: Mal 
tlllf 4 - ltmekten faU • Vasat 5 - 2'-kelr • 
Ulue 1 - Bir ıramlr • Su dellfi 7 - Pay. 
-•"' • Bıçaftn kllcilfil 1 - Bır vlU7ct - Bir 
_,.va t - Qörencfe ıı:tire. 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
2 - Yapılacak tamiratın tahmini bedeli "4649" lira "76" kuruştur. 
3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cetveli ile şartnamelerin bi

rer suretleri Dolmabahçede Milli saraylar müdürlüğü kaleminden alına
bilir. 

Yakandan Aııit : 1 - Term. de7i1 • Fakat 
Hanuı • Şalr S Vapur, tramva7 k1· 

ı • Fa ıla 4 - Komıumuı bır devlet • 
ır denız Uuil 5 - Bır ıuvumwı • Tersi: 

er 6 Uzaklık bı dirır • M ılüman•ara 
d r 7 - Geni deııl • Kanaat ıı:etirmiı 
Kilp•fın aldı ı vazıyet • Terıi: Bir renk 
B y k deni • Soll' 

EVVELKİ BULMACA - Soldan Safa • 
Llle devri 2 - Edas inde) • LI S -

yet 4 AA • Saman S - Zam • Nam 
lberık • Fa 1 - Maden • Tas a -

• Saka 9 - Tarih • Nal. 

Dr. Gauon tli11or ki: 
"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 

etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyo~,. 

Flatı 50 Kuruı-

4 - Eksiltme Ağustosun yirmi birinci Pergembe günü saat on beşte 
Milli saraylar müdürlilğil binasında yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat üç yüz kırk sekiz lira yetmls Qç kuruştur. 
Bu paranın malsandığına yatırılıp makbuzunun eksiltmenin yapılacağı 
saat on beşe kadar eksiltme heyetine verilmiş bulunması lfıznndır. 

8 - Eksiltmeye girecek olanlar ticaret odasına kayıtlı bulunacaklar 
ve şimdiye kadar başka yerlerde Yaptıkları tamirat ve inşaat işlerine 
dair elde ettikleri vesikalarla bu vesikaları gostermek 11Uretlyle Milll 
saraylar mimarlığından eksiltme gününden evvel ayrıca alacakları fen
ni ikUdar şahadctnamesinl ve teminat makbuzunu muayyen saate kadar 
eksiltme heyetine tevdi edeceklerdir. (6459) 

13 - 8 - 941 

Bat, Dlf, Rede, Grip, P-omattzmı 
NeYnl~ K.ınklık tıe BGtla Agnlanam Derhal l.eeer 

a.... ltlede l Dte ....... ıır. T.AE.Lm.ERINDEN SAIClıtfNlZ. 
HER YPOC PUU.lJ ICUTULARt ISllARt.A ISTrYINIZ 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden : 
Leyli Tıp Talebe Yurdu Talebelerine 

Üniversite talim taburu kampı 20.8.941 gürıQ başlamış bulunacafmdan 
kampa iştirak etmek. mecburiyetinde olup tafü milnasebctiylc elyevm 
İstanbulda ve memleketlerinde mezun .>ulunan Leyli Tıp Talebe Yur
duna mensup talebeler kampa iştirak etmek u~er0 milstacelen İstanbulıı 
avdet ve kampa kaydolunmak üzere talim t..,buru komutanlığına müra
caat edeceklerdir. Kampa kaydolmak 11.8.941 gilnünde başlayıp 15.8.941 
günil hitam bulacak ve bu tarihten sonra gelenler kampa kaydedllmiye
c1klerdlr. Kampa iştirak edecek Yurt talebelerinin aşağıda yazılı şarUara 
uygun olarak tabura müracaat etmeleri ve b · şartlara uygun olmıyan
ların kamra kabul edilm!yeceklerl fh~mmiyeUe illm olunU.P 

1 - Üniversite hilvlyet varakası,. 
2 - Askeri elbise, 

3 - Saı;lar 3 numara ile kesilml!; olacak. (6824) 

I _ ................. , 

Kızday Umumi Merkezinden : 

KARYOLA ALINACAK 
Cemiyet Müesseseleri ihtiyacı için bin adet karyola alınacaktır 

1 - Teslim müddeti bir aydır. Mallar Cemiyetin Etimesut 
istasyonunda Merkez ambarında teslim alınacaktır. 

2 - Yüz adetten fazla olmak kaydiyle parti teklifleri de ka
bul edilir. 

3 - Bir nümune ile fiyatının 15 Ağustos 1941 tarihine ka
dar Ankarada Yenişehirde Kızılay umumi merkezine ıönde
rilmesi. ' ~ 
Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 

Kabul Şartları 
Okulun ııayesl liselere öğretmen yetiştirmektir. Yatılı ve parastt o

lan ve tahsil müddeti 4 seneden ibaret bulurum okul aşağıdaki :.;ubelere 
ayrılır: T ürk Dili ve Edebiyat, felsefe, tarih, coğrafya, matematik, Fi
zik - Kımya, tabii ilimler, yabancı dil "Fransız, İngiliz, Alman dili ve 
edebiyatı . ., Okula girmek için lise olgunluk imtihanını başarmış olmak 
ve bllfıhare tarihi tesbit ve llAn edilecek olan kabul imtihanını kazan
mak şarttır. Namzet kaydı 1 Eylillde başlar ve Salı, Çarşamba ve Cuma 
günleri okul binasında yapılır. Daha fazla tafsil.At almak isteyenler oku -
la müracaat ede9ilirler. ( 6958) 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğünden: 
Tayyare Ve Otomobil Benzini Alınacal 

ı - İdaremiz için 150 bin litre tayyare ve 20 bin litre otomobil ben
zini kapalı zarf usullyle satın alınacaktır. 

2 - Tayyare benzinin muhammen kıymeti (48,000) lira olup mu
vakkat teminatı (3600) lira. Otomobil benzinin muhammen bedeli (5840) 
lira olup, muvakkat teminatı ( 438) liradır. 

3 - Eksiltme 15/8/941 tarlblne mOsad'f cuma g(lnQ saat 11 de An
karada tayyare meydanında kAin devlet hava yolları umum müdürlüğü 
binasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait fenni oartname, eksiltme şartnamesi, mukavele pro
jesi devlet hava yollarından temin edilebilir. 

5 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını alım satım komisyonu reisliğine tevdi etmeleri ilan olunur. 

(6474) (4942) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundaı 
95 No. lu i1An: Yeşil mercimeğin temiz, çuvalsız toptan azam! satış 

fiyatı 17,5 ve perakende azamı sat13 !iytı 20 kuru~tur. (6990) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuraluı Tarihi : 1888 

r.;;ermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lirn 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zlr•• t B•nkuınd• kumb•ralı ve ihbarsız taaarruf heaaptarınd• •" az !IO 
ılr•• b ulunanlara ıened• 4 det. c;•ICllece k kur'• ile •PO•d•kl pllna gö· 

re lkr • mlye daQıtı l •cıktır •• 
4 'de- l .000 Liralılı 4.000 Lin 
4 • 500 • 2.0()1'! • 
4 .. 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 .. 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 ,. 20 • S.200 • 

o 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar bir ııerıe içinde 50 llradan aşatı dQşmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde " 20 fazlaalyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa. 11 EylQl, 11 Birtnclklnwı. 11 Mart ve 11 Haziran 

tarthlerlnde çekilecektir. -


