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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Sovyet Teminatı 

Son İn9iliz • 
Rus Notası 

· Etrafında 
İlk Tefsirler -
Londra Gazeteleri 

~lf er iki Hükiimet, 
Karşı Tecavüzi 
Beslemediklerini 

Türkigege 
Bir Emel 

Bildirdiler 

Hadisenin Ehemmiye~ 
tini Tebarüz Ettiriyor 

"Bu Nota. Türkiyenin 
Hareket Serbestisini 
Takviyeye Hizmet 

Edecektir .. 

lngiliz Biiyiik Elçisi 
M . H . K . H ugessen 

BU NOTALARA GORE 
İngiltere ve Rusya, Üçüncü Bir 
Devletin Taarruzuna Uğrarsa 
Türkiyeye Yardım Edecekler 

İki Hükumet, Türkiyenin Arazi Tamamiyetine 
"" Riayet Taahhüdünde Bulundular 

Ankara, 13 (AA.) - İn_giltere 
büyük elçisi M. H ujith e K natc:h
bull - Hugessen ve $1)vyet:er Bir· 
iği büyük elçisi ~. vınogro.def 10 
Ağustosta Hariciye Vekalctjne 
müttehidülmeal oirer n otl tevdi 

ğüne iht imamla riay0t etmeye a. 
madedirler. 
"Krallık hük•hı.eti ve keza Sov 

yet h ükum eti, Türk hiikfunetinin 
harbe sürüklenmemek h ususun
daki arzusunu t-r:momiyle takdir 

Sovyet Büyük Elçisi 
Vinogradef 

Londra, 13 (A.A.) - Türkiy&
ye tevdi edilen İngiliz - Rus nota 
larının ehemmiyetini müdrik bu
lunan İngiliz gazeteleri, sütunla
rında buna geniş bir yer vermek 

( 

tedirler. Havadis, bütün gazete
lerde intişar etmiştir. 

Times, başlıca havadis sah i -
fesinde ve orta sütunda büyük 
ha .. -tlerle şöyle yazryor: 

''1'ürkiyeye verilen garanti,, In 
giliz - Sovyet beyanatı,, "Hücu
ma uğr~dığı takdirde Türkiyeye 
yardım,, , "Boğazlar üzerinde 
beslenilen bir emel mevcut değil
dir.,, 

Havadis hakkında tefsiratta bu
lunan Daily Telegraph, başmaka
lesinde şunlan yazıyor: 

"Haber, bu gece neşredilmiş -

-ı etmişlerdir. F . 1 1 ngiliz notası 

' tir. Haiz olduğu birinci derece -
deki ehemmiyet üzerinde derhal 
mutabık kalınacaktır. Bu garan
tinin müteaddit tesirleri olacak 
tır. Evvela, Türkiyenin bitaraf -
liğını ihlal eylemek ve onu harbe 
sürüklemek istiyen herhangi bir 
üçüncü devlet için bu, bir ihtar 
teşkil etmektedir. 

etmekle beraber Turkiyeye, bir r-=-
A vrupalı devlet tarafJndan taar- j r· .. -........ ._ ..... -··-··-·~ 

ra n 5aft1 n 1nı?iliz notası sudur: 

T v "Majeste Kralın h ar iciye na· uttu9u yol zın tarafından verılen talimata 
tevfikan müttehit krallık hüku-

K d 
meti namına ek.selarısmız3. aşağı-

Q re 1s1 n a daki beyanatı tebliğe memur hu-
~ lunuyorum: 

Amerikadaki 
Aksülamel 

Çok Şiddetli 

"Müttehit kraılık h ükumeti, 
Montreux mukavelesine sadaka-
tini teyit ede r ve B\lğazlar h ak
kında hiç bir tecavüzi niye+ ve ne 
de mutalebatı b:ı1unmadıgını 

Türk h ükumetine t emin eyler. 
Müttehit krallık .1ükfımeti ve ke
za Sovyet hükumt:ti Türkıye 
Cümhuriyetinin toprak bütünlü-

ruza uğadığı takdirde. her t'-irlü 1 T k •ı İ 
muaven et ve mtlzahe>:ette bulun- •• • ra n . 
maya amade olabiecel:lerdir.,, ur ~ 

Sovyet notası 

1 
: 

Sovyet notası da şudur; 1 Dost u g" u 5 
"Hariciye halk komiserınin ta- = 

limatına t evfikan Sovyet Sosya· 1 
list cümhuıiyetlf!ri ::ı;rli.ğl hüku- Sag"·lamdır 
meti namına ekselansınıza aşa~ı-
daki beyanatı t~bliğe memur bu-
lunu~orum: 

"Sovyet Sosya'ist cümhuriyet
leri biriği hükümeti Muntreux 
m ukavelesine <ıadakatini teyit e
der ve Boğazlar lıak({·nda hiç bir 

(Sonu; Sa: 2; S U: 1) 

-
İran Gazetelerinin 
Dostane Neşriyatı 

Amerikanın Vichy ile ı 
Münasebetlerini Der
hal Kesmesi İsteniyor YENi KARARLAR 

"Her İki Millet Her 
Zorluğa Müştereken 

G~ğüs Gerecekler., 

Saniyen, Türkiyenin Rusya ile 
şarktaki hududunun emniyeti hu
susunda evvelce mevcu t olabil -
miş olan endişeyi izale edecektir. 

Bu garanti, Büyük Britanya ile 
müttefiki Sovyetler Birliği ara -
sında orta şarkta yapılan siyasi 
ve askeri işbirliğinin sıkı mahi -

(Sonu; Sa: 2; Sü: 3) 

Almanyaya 
· Şiddetli Hava 
Hücumları 

Vaşington, 13 (A.A.) - Hari- z 
1 

h l A 
Ciye nezareti, dün Vichy'de cere- • "' t '- t 
Ya~ eden hadis~Ier hakkTda muh • l r Q l S l S Q Q l 
terız davrandıgı halde ayan ve 

Tahran, 13 (A.A.) - "D. N. B.,, 
Iran basını, birçok Türk gazete

Bir Çok Mühim Smai 
Hedefler Bombalandı 

ler i tarafından Türkiyenin Iran Londra, 13 (AA.) - Dün İn
hakkındaki dostluk hislerini ifa- giliz bombardıman t.:ıvyartleri ta
de eden makalelerin hülasalarını rafından Almanya üzerine yapı-tnebusan meclisi azasI Birleşik A k l • 

A.rnerikanın şiddetli bir tedbir rttırma çın 
a~masını açıkç~ ta':'siye etmekte-
dır. Bu aza, Bırleşık Amerikanın 

~~ğ~e~~~i~ı:~t.i~~~:~~~:;ı~~ 'T'edbı.rler Alınıyor l1nı kurresındekı dıger Fransız I, 1 

vermekte ve sıkı bir bitaraflık lan ,gündüz akmfan eosnasmd'1 av
siyaseti takip ederek Jran'ın is - CJ tayyareleri bombardıman tay
tiklalini ve sulhü idame hususun yare filolarına Anve• se kadar re
da sarfedilen gayretleri hararet- fakat etmişlerdir. İ!lgili.ı hava 
le tasvibetmektedir. Iran gazete - kuvvetleri bu harek!itta 12 bom-

( Sonu; Sa: 2; Sü: 6) betmiştir. Bomb'.U'dıman tayyare-tnüstemlekelerinin müdafaasını 
derhal deruhte etmesini istemek
tedir. Çünkii bu Fransız arazisi -
llin Nazi hududuna bir basamak 
teşkil edeceği muhakkak addedil
tnck tedir. Bu iki meclis azası ay
ni zamanda Vichy ile diplomatik 
ınünasebetlerin kesilmesini ve 
ger.eral de Gaulle'ün tanınması
nı tavsiye ediyorlar. 

\ 

bardıman ve 8 avcı tavyaresi kay-

Ankara, 13 (TAN) - Ticaret __ 
------------------------------~-----------~~ (Sonu; Sa: 2; Sü: 7) 

Vekaleti, Ziraat ve Iktısat Veka- ı • 

Bu arada Vichy'nin Vaşington 
daki büyük elçisi Henry Haye 
Birleşik Amerikanın kendi emni
yetine karşı hiçbir tehditten en -
dişe etmemesi lazımgeldiğini be
y an etmiştir. Henry Haye demiş
tir ki: 

"Mareşal Petain'in nutkunda 
ilk satırından son satırına kadar, 
Fransanın donanma veya müs -
temlekelerini Almanlara devre -
deceği zehabını veren hiçbir şey 
yoktur . ., 

{Sonu: Sa: 2: SU: 6 ) _ ....... ...-.a 

50 SENE EVVELKi 
İsta nbul G eceleri 

üçüncü Hikaye: 

M EM i Ş 
Bugiin 

!etleriyle birlikte mem leket iktı ~ 
sadiyatında fevkalade ehemmi • 
yeti haiz yeni kararlar vermekte 
dir. Bu arada mem leketin zirai 
hayatına b üyük tesirler yapacak 
olan ziraat makinelerinin çoğal -
tılması için yeni tedbirlere inti -
zar olunmaktadır. Vakıa Ameri -
k aya sipariş edilmiş olan ziraat 
m akinelerind en bir kısmı m em -
leketimize gelmiş. diğer bir kıs.
mı da gelmek üzeredir. Fakat 
mevcut makineler bugün pek 
cüz'i bir ihtıyaca cevap verecek
tir. 
Diğer tar af tan alınacak yeni 

bazı kararlarla başlıca memleket 
mahsulatının istihsalatı her tür
lü imkanlardan istifade edilerek 
en son h adde çıkarılacaktır. Bil
hassa buğday, arpa, çavdar, pa -
muk gibi toprak mahsulleri ile 
bilfunum gıda m addelerinin ziya
deleşmesi için çif tçiye devlet ta -
rafından elden gelen her yardım 
yapılacaktır. Bu arada, fevkala -
de zamanın icabettirdiği bütün 
tedbirler alınarak, ordu ve halkın 
muhtaç bulunduğu maddelerden 
geniş ölçüde stok yapılmasına de
vam olunacaktır. 

.. 

Koordinasyon kararları 
Ankara, 13 (Radyo gazetesi) -J 

Yarınki resmi gazetede k oordi .. Ingilterede m üdafaa tertibatından bir göriinüş: Demiryollannın muhafazası için münakale 
(Sonu: sa: 2: su: 1) kezlerine yerleştirilen 30,5 santimetrelik havan topları 

m er -

r 
(;ocu&'UDUq verebileceğiniz en kıymeıtı h ediye 

Y A L N 1 Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütün hediyeler o.nutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocuğun bütün bayatın· 

da izini bırakır. 
Ft'VATI ifa URAflfR 

Şark ceph esindeki h arek ata iştirak eden Sovyet tan1dan 

ALMAN TEBLiGi SOVYET TEBLiGi 

Ukrayna' da Bir Alman 
Rus Kıtaatı Fırkası 
Takip Edildi Dağıtıldı 

- ---o--, 

Ruslar, Cenup Berline Tekro: 
Limanlarıno Bir Hava 
Cekiliyor Akını Yapıldı 

Cephenin Diğer Bazı Korosten Civarında . 
Yerlerinde Muvaff akı- Bir Çok Tank Kıtaları 
yetli Hücumlar Yapıldı İmha Of unmu_ştur 

Moskovada Bir Çok Pravda "Faşizm Yere 
Tesisat Bombalandı Serilecektir .. Diyor 

Berlin, 1 3(A.A.) - Alman baş 
kumandanlığının tebliği: Cenubi 
Ukraynada Alman piyade kuv -
vetleriyle müttefik ordulara men 
sup teşekküller, Karadeniz liman 
larına çekilen düşmanı takip et -
m ektedirler. Bu teşekküller Sov 
yet dümdarlannı m uharebeye 
mecbur ederek ağır zayiat ver -
dirmişlerdir. 

Şark cephesinin diğer bölgele
rinde Alman kuvvetleri düşmana 
hücum ederek yeni muvaffakı -
yetler elde etmişlerdir. Alman sa 
vaş tayyare teşekkülleri Mosko
vanın demiryol münakalat mer -
kezlerine infilak ve yangın bom -
baları atmışlardır. 

Merkez mıntakasında 
vaziyet 

. Stokholm, 13 (A.A.) - "Afi,, 
Almanlara lehtar olanlar da da
hil olmak üzere bitaraf askeri 

(Son u; Sa: 2; SU: 2) 

Moskova, 13 (A.A.) - Sovyet 
istihbarat bürosunun 12 ağustos 
tarihli tebliği: 11/12 ağustos ke -
cesi zarfında kıtalarımız Kes -
holm, Solsti Smolensk, Korosten 
ve Uman istikametlerinde düş -
manla muharebeye devam etmiş
lerdir. Cephenin diğer istikamet 
ve mıntakalarmda mühim hare • 
kat olmamıştır. 

Kara kuvvetlerimizle müşterek 
hareket eden hava kuvvetlerimiz 
harp meydanında düşmanın zırh
lı kuvvetleriyle piyadesine ve ha
va meydanlarında da tayyareleri 
ne hücum etmiştir. 

Korosten istikametinde hava 
kuvvetlerimiz, tanklarımız, top -
çumuz ve piyade kıtalarımızın 
müşterek hareketiyle birçok fa -
şist tank kıtaları imha edilmiştir. 
Topçumuzun ateşi ve hava kuv· 
vetlerimizin mütemadi akrnlariy 

(Sonu; Sa: 3: SU: 5) 

~I 
11GÖZAL Ti EDiLMEK .. T ABiRi 

Yaza11: REFiK HALiD 

Büyük Millet Meclisi -Gittikçe haddini aşan ve sab:.mızr taşıran 

Crenk kelimelerinden nihayet usanarak- "interne" ye mukabil 
"Gözal~t edµmiş., tabirini seçmiş, İlk bakışta "Hasıraltı e•lilmiş .. lfifmı 
hatıra getirmekle heraber yine fena değil. Maamafih Tifrkc•mizde, siyasi 
ve beynelmilel manadaki "interner., nin tam karşılığı zatt'n mevcut:u: Göz 
hapsine almak ... denecek ki "hapis., kelimesi politika nezakıe:ine nek uv
muyor; fazla kuvvetli ve sert! Lakin, fikrimce. "göz,, sözü bu kuvvt't' ve 
-s.:rtliği tamamiyle hafifletiyor; ayrıca maddi şekilden "'İyadc manr.vi mıı
nadaki mahbusun vaziyetini pek beliigatla ifade ediyor. r,öz 1'-ı>psine alman 
şahıs belli ki ne zincire vurulmuştur, ne zindandadır, ne de drmir parmak
lıklar ardında ömür sürmektedir. Çoğu hareketinde scrh!'!!>ttir : açık havada 
ve başıboş gezmektedir; yalnız i~n verilenden fazlasmı yapm .. ya .ntkışm
ca önünü kesen bir kanuna tabidir. Hürriyet vehminde11 mahı um •dilme
miştir ama yine de göz denilen nurdan :ığın. lüzum görii'med'~c;e kendisini 
hissettirmeyen yumuşacık c;erc;evcs.i içindedir. 

Göz hapsi?tde şiddetten ziyade şefkat, ihtiyat ve bir tehlih.:~yi :rilriiltii
süzce önlemek gayreti var, Mesela hareketlerinde ilk cinsi temayüllerle 
taskınlıklar beliren yetişgen çocu'klarımrzı göz hapsine ~ıhnz: on!ar. vine 
eskisi gibi h:ıyatlarına devam ederler; bir kaç çift uyanık ~öz. rrfimlciin 
mertebe gizlice eteklerinden aynlmamak şartiyle ... 7.ateıı Tür'ıeçem;, "göz .. 
cihetinden pek zengindir: Gözcü, gözleme, gözbağcılık, gö1tülük etmek 
görücü. gözkulak olmak, gözde tutmak, göze almak, gör.2·öze ırelm ek; gö
zü TBırmak. göz Sşinahğr, göz göre göre, başgöz etmek. gl'lz dovLJrmak: 
göz. nuru dökmek, yiizünü, gözünü sürmek, göz süzmek. f!! ~7Ün~ diıine 

durmak göze gelmek, gözünü daldan budaktan esirgem,.mck, ıröze p,irmck 
gözünü korkutmak, yü:ı:göz olmak, göz etmek. gözü gönF: acıimak ilk r öz 
ağrısı, gözetlemek, gözüne kestirmek, gözden düşmek ... Ve bir takı.., atalıır 
sözü: göz görmeyince gönül katlanır; göz gördü . gönül ~evdi: J?özd~n uzak 
gönülden irai: ; köre bir gö:ı, iki olursa ne söz? Kaşının altında g5?iin "~r 
bile denmez Muhabbet sözleri : Gözümün nuru, iki gözüm, ErÖZÜıT'iin be
b•ği, göziind~n esirgemek.. Saka : İki gözümün hiç birisi! Şarkı: Göz göz 
oldu yüreğim gözlerinin derdinden 1 

Bütün bunlara bir de "gözaltı edilmiş,, tabirinin ilavesi -kurııbaraya 
para atmak kabilinden- bir yeni kazançtır : ihtiyat akçcsıni coğaltmııktır 

li 
a 

va 

u 
y 



NAPOLEON-3:) 
Tefrika No. 32 

lngiltere ile Döğüşmek 
Hayrete Düşürmüyordu 

A ta,arı G;bi, 
Fransızları 

Fırıncllar 
lmaliye 

Zam 
Ücretlerine 
istiyorlar 

Fırmcılar imal masrafını azaltmak 
içi l fırın adedinin tahdit edilerek 
mevcut fırınların 160 a lndlrilmcsinin 
masraflarını nisbeten azalttığını ve 
fc1kat imal masraflarının mütemadi 

A ıkirdır kı, köyfolcr, Napolcon'un 1 düşmanları, ıüphcli dostlaı •t tercih artışı karşısında bu tedbirin de klfa-
n sadık tcbeası idiler. Çunkü köylüler ederim!., vet etmemekte olduğunu iddia et-. 

lal n yarattıiı 7eni nizamın hami- Maamafih, Napolcon nedense, Habs- 1 mektedirler. . 
c nı de, muhafızlııın da, onun şah- j burglara karşı biraz daha nuik dav- Fırıncılar odun fıyatlarının 380 ku-
da ıorıiyorlardı: Fakat şimdi, -kı ranıyor, hatta onlua -hcrıcy 1. lup bit- nıştan 560 kuruşa yükselmiş ve ame
panya harbi, orduları arka arkaya 1 tııcı ve nıhaı zafc ı kaza·ııldığı takdir- le ücretlerinin yüzde 25 nisbetinde 

utup bitirmıştt- koylüler 8000 fran- de- Sılczyayı vcreccğın bile vaadedi- a-tmış vesair imal masraflarının da 
kadar bedel vcrıyorlardı. Bir çok- yor. fazlalaşmış olduğunu ileri sürerek, 

ı da askerden bul.ak bucak kaçmak- Birçok hükumctl~rdcn mür(kkcp o- şimdi beher cuval un için bırakılan 
ydılar. Vaktıylc onları sılih altına lan Almanya, mil! .. tlcl'ı bölmek ıtln, 193 kuruş imal masrafı ve kar had-

eve seve koştura'l coşkunluktan eser Napolcon'un muk:mmcl surette ıı;inc dinin kifayet etmemekte olduğunu 
le kalmamııtı. Bucıin onları askere yarıyor. O bu işe, zamanın ıcabatına bildirmektedirler. 
ab imek için, hu .. usi mufrezeler ve ıorc cirişiyor. Fırıncılar Belediyeden imnl mas

ollar ıondcrmek, ailelerine, komun- Ya Prusyanın b::ısına celccclı: ne? O- raflarına yUzde 25 nisbetinde bir zam 
erıne karıı tehditle ıiddct gôstemıek nu muhafaza etmek ne lı;c yarcır sanki? istemişlerdir. Bu talep tetkik edil-
ap cdıyordu. Napolcon 6nu sadel.c, T:Isit'te Çar A - mektedir. 
Bu tebeddul, acaba_ Napoleon Bona- leksandr'a ıosterditı savııya ııadaka- Cezalandırılan fırıncılar 

a ta hayret vcrcbılıyor muydu? Gc- ten korumuı dciil miyd ? 
eral Bonapart, mı.harcbeye baskı al- Notalar da, rapor•ar da cöstf'rmektc
ndaki mazlum m;llctlere ıhtililin ye- dir ki, Prusya, Ru:ı}a seferinden biraz 

fık rlerinı coturmck içın cirmemiıt evvel mutlaka par-alan nalıdır Sanki 
ydi? Napolcon, Prusyanın -Fcndiı.ine yar
B ine! Konsül de, natti lmpanıtor dım sôzu vcrmit olan- Çarla, ıizli bir 

da, krallar koalisyon'unun so.ldırışla- muahede nct.iccslndc bir yıldanberi an-
ına kartı koym:ı!ıtan başka bir ıey laımış olduğunu bilmiyor muı Fctkat 
pmış deiillcrdi. o, bunu bilmesine rağmen, Pı .ısya or
S yet o, kendisine zorla kabul etti- dusunu dagıtmaya, on·ı kcndı işinde 
ılcn bu muharebeler neticcsındc va- kullanmanın yollarını aramay. müıcc
anının hürriyetim kaza~maktan fazla cah buluyor. 

r şey yaptıysa, ve ~ayet Osterliç, 
Jena, Vaıram ona yen. ycnı eyalct
er kazandırdıyıa, butün bunlar, aade
e Napolcon'un kendi ad,.,mları arasın-
aki şan ve zafer aşkını muvaıfakıyet
lrnrııklcuıesi saycsınct" olmuıtu. 

* * 
ıngiltereyc karıı dovüşmck, Fran-

sızlan hayrete duııirmüyordu. 
Zaten, evvelce, ata.arı da bu asırdidc 
duşmanı ycnmemiş'cr miydi? Fakat a
c ba, bir köylünün, tapanyaya, ·•cya 
Rasyaya kartı açtlc&cak bir h.trp hak
lnndald duıtincesi ncytfi? İmparator, 
koylilyc: "Avrupa milttthlt d.,"letleri .. 

den bahıedcmezdi. o .1un içindir kı 
koylu, o acaip iıimli Endiıliıs ovala
nnda, sadece, -lhti7arlıbnda kcndisi

e desteklik edecei"ne ıı:•ivcnd.iı- oiul 
rını kaybetmek felaketinden korku-

70rdu. 
Ve bu korkuyla sövüı;. sayarak, iste
ten aiır bedeli .,eriyor, yavrulctrını 

altın bahasına satın al:p kurtanyor
du. Ya, kontenjan adiyle a:ıılan ve 
kendi kralları taraıından çaiu:llr ça
tırılmaz yabancı hır iınıaratorun pe
linde mak memleko:tler.: citmckle miı

ellef bulunan Alm:ı.n köylüleri? A;:aba 
onlar, bu işlere ne derl,.rdi? 

İmparator, prenslerden b.tinc, şu 
eatırlan yazıyor: 

"- $ayet, R'!n prensleri umumi 
müdafaaya lştir.k bur:uıunda en 11-
fak bir tereddüt go~tcrirll'r&e işte 
resmen ilin eyliy.>r11m kl, onlan 
mahvederim: Çıinkıi ben, malum 

Şamhorst, er cndısinl, !temalı ısrıı:rla 
harekete ccçmcye tctvık ediyor, Fa
kat Mctcrnih, bir ılrifait imzalamak ü
zere gelen hir PI"'ısyal: Gcn.:ruli Vi
yanada kandırıyor. V• onıı, H11bs
burglarla beraber vürilireye, Ruslarla 
beraber yı.irumcyi tcrcıh etmesini ö
ğutluyor: Zıra Pru ... yanın duı.man ol
ması lizım ki, Siler.ya onun eı;nden a
lınabilsin. 

''Hardenberc., e i,clin..:e, o berm11tat 
kararsızdır: Napoleon'u ycnl:mcz ad
dettiği için. hiç bİ! şey yapll'ı.ya rü
rct cdcmiyen Prusva knh, ruhayet o
nunla ittifak cdiy-:>r. FaJrat bu ittifak
tan, iyi neticeler elde c•mcnin zamanı 

çoktan ceçmiıtir. Çllnkı.i artık, Silcz
ya da, Polonya dl kıtaıarla doludur 
Prusya çember iı;iııe ahnmııtır. O ka~ 
dar ki, Metcrnih hükümdarını : 

(Arkaaı var) 
= = u: 

'~ RADYO 
HUGUNK L .,t<O H R AM 

7 30 Proıram 
7.33 MUzık (Pl) 
7.0 Haberler 
1 00 MUdk (J'I) 
1 30 Evin saati 

o 
12 30 Proııram 
12.U TOrkUlcr 
2.45 Haberler 

13 00 TürlıUler 
13.15 MUıık (Pi.) 

o 
11 00 Proııram 
il OJ MUzılı 
11.30 Serbest 

\ 
18 40 Saz eserleri 

9 00 Konuçma 
ı 9.15 M!lzık 
19.30 Haberler 
9.45 Mozak 

20.15 Radyo Gazetesi 
.O 45 Pasıl heyeti 
J.00 Zıraat takvimi 
tı.ıo Fuıl heyeti 
ll.25 Konu1ma 
21.40 Müzik (Pi.) 
U.05 Jlana mlblji 
22'.30 Haberin 
2) "' ~a:dıant ti'f.') 
°l2.55 Kapanıı. 

GECE GELEN HABERLER 
1 ürkigege lngiliz, 
Sovget 1 eminaiı 

(Batt•r•fı 1 i ncide) 
tecavüzt niyeti ve ne de mutale
batı bulunmadı~nı rürk hiiku
metine temin ~vler. Sovyet hü
ktimeti ve keıa mtittehit kr.ıllrk 
hükümeti Türkıve cümhuriyeti .. 
nin toprak bütünlüğune ihtimam· 
la riayet etmey~ ama~edirler. 

SovYet hükumeti ve keza kral
hk hükumeti, Tiıri:C hükC1metinin 
harbe stirüklenmem,.,k hususun
daki arzusunu ~:unamiyle takdir 
etmekle beraber 'rürkiyeye, bir 
Avrupalı devlet t:uı:ıfınd:ıo taar
ruza uğradığı tak:lirde her türlü 
muavenet ve müzahcrette bulun
maya amade ol:ıt-ileccıkleıdir., 

ikinci l ngiliz notası 
Ankara, 13 (A.A,) - İngiltere BU-

Yeni Kararlar 
(Battnafı 1 incide) 

nasyon heyetinin yeni ikj kararı 
intişar edecektirr bunlardan biri 
bazı mmtakalarda buğday, arpa, 

ulaf, çavdar vP. mısıra hükumet 
-çe el koyma ka•·annın Ağrı, Ay -
dın, Bingöl, 13ursa, Çoruh, Erzin 
can, Gaziant6p, Kastamonu, Kars 
Manisa, Muğla. Muş, Ordu, Siirt, 
Sinop, Tuncel', Van ve Zongul
dağa da teşmi: edildiğine dairdir. 
Bu karar yarından mer'i olacak
tır. 

2 nci karar değirmencileri ala
kadar ediyor. 100 kilo safi buğ -
daydan 89-91 randımanlı ekmek
lik un çıkanlması hakkındaki ka
nuni mecbtuiyet malumdur. 

Yanıı l":Smi gazetede intişar 
edecek yr.ni karara göre, değir -
menlerltı 100 kilo saf j buğday -
dan 89-91 randımandan fazla un 
çıka~.aıaları menedilmiştir. Bu 
karar da bir Ağustostan itıbaren 
muteberdir. ------
Sovyetler Birliği İle Norveç 

Ve Belçika Arasında 
Moskova, 13 (A. A.) - Yugoslav

y , Çekoslovakya ve Polonya ile si-
7 ı mun ebetlerini yenıdcn tesis e

n So" yet hükumeti, bu hafta için
de Non.eç ve Belçıka ile de müna -
lebet te ıs edecektir 

yilk Elçisi M. Hughe Knatchbull -
Hugessen 10 Ağustosta Hariciye Ve -
kfıletine yukarıdaki notayı tevdi e
derken ayni zamanda şu ikinci nota
yı da tevdi etmiştir: 

"Bugünkü nota ile müttehit Krallık 
hükıimetı ve Sovyct Sosyalist Cumhu
riyetleri Blrllgl hukCımetinin beyanatı 
metnini ekselfınsmıza tevdi ederken 
Krallık hük(ıthetine miiteallik hususta 
bu beyanatın 19 Teşrinievvel 1939 ta
rihli Türk - İngiliz muahedesılnin bi-
rinci maddesindeTurklyeye karşı mün 
derlç taahhüduniın sadece tekrarı o
larak tavsif edildığini hukümetlmin 
müsaadesiyle lzah ederek ke bi şe -
ret eylerim. Beyanat bu Jl!Uahedede 
hiçbir değişiklik yapmadığı gibi, on
dan mütevellit vecibeleri de ne tevsi, 
ne de tahdit edebilir.,, 

Alman Tebliği 
(Ba,ıarafı 1 incide) 

mahfillerde, Almanlar tarafın -
dan bir haftadanberi merkez mın 
takasındaki harekatın mevsuki
yetini kabul hususunda çekingen 
lik gösterilmektedir. 

Bu mıntakada halen çember 
içine alınmış Rus kuvvetlerine 
müteallik haber için de şüphe iz 

har edilmektedir. Almanlar b u 
mıntakadaki harbin tamamen bit 
tiğini ilan dahi etmiş olsalar yi· 
ne cephe gerisinde çok ehemmi
yetli çete harbi yapmak mecbu-

riyeti ile karşılaşacaklan da ila
ve edilmektedir. 

Almanlar lrazantlıklıın araziyi ma
hafaza için ilinihaye mücadele etmek 
zaruretindedir. Buı mıiphit:er, Al
manların hayati bır noktada ıeri ve 
kat'i bir netice -:ide edebilmclerınin 

ancak Moskova iatJkametinde taarruz 
ve burayı zaptedebilmı:lf'ri He vücııde 
ıelecciini temin ctmektf'dirler. 

Finlanda cephesinde 
Hclsinki, 13 (AA.) - ''D.N.B": 

Resmen bildırilditiuc gör~ La1oıa cö
liJ sahillerinde mu~\cllf vuplar halin
de ilerleyen Fin knaları tarafından a
çılan reniı cediklc:rin doldurulması 
harekAtına, Ladoga gölünün şimali 
garbisinde devam edilmektcdör 

Yapılan fırın teftişleri neticesinde, 
Oedikpaşada LAmbonun, Beyazıtta 
Şevkinin !ırmlarına V<'rilmekte olan 
u:ılardan beşer çuvalının kesilmesine 
kaı·ar verilmiştir. Ayvansaray, B::ılat, 

Ft>ner, Küçükpazar, Kumkapı mmta
kalarındnki !ınnlardan 348 noksan 
vezinli ekmek müsadere edilmiştir, 
Ayvan arayda Yahya Üçbaşaranm fı
rınında amelelerin un çuvallan üze
rinde yattığı tcsbit edilmlştlr. Fırının 
kafi derecede temiz olmadığı gorul -
muştur. Fırıncı hakkında zabıt tutul
muştur KadıköyiınclC' Moda cadd"'
sindeki Yorginin fırmmda da muaye
ne cuzdansız amele çalıştırılı;Jığı gö -
rulmüş, fırıncı cezaya çarpılınl,}tır. 

BELEDİYEDE : 

Mısırçarıısında Yeni 
Tesisat Yapıllyor 
Mısırçarşısırun su, elektrik, hava

landırma tesisatı ve kanalizasyon iş
lerine bu hafta başlanacaktır. 

HAVAGAZf SAATİ - Havagıl7.l 
saati olmadığı !cin istiyenlere hava -
gazı verilmemekteydi. Bugün 100 ha
vagazı saati gelecek ve istiyenlere ce
reyan verilecektir. 

DÜN KESİLEN HAYVAN MİK
TARI - Belediye İktısat Müdürlüğü 
ve Hayvan Borsası Komiseri dün 
mezbahada tetkikler yapmışlardır. 
Celeplerin llıtiyaç nisbetinde hayvan 
verdikleri görülmüştilr. Dlin mezba
hada 2628 karaman 2215 kuzu kesil
miştir. 

ÇÖP MAVNALARI - Belediye 13 
çöp mavnası ve 3 tane de orta çapta 
kayık almıya karar vermiştir. Bunlar 

~
in 10 bin lira harcanacaktır. 

Pirinç Fiyatları 
An.Jl:ara, I3 (TAN) - Tfc:ıret Ve

nletr pirince A7.aml fiyat koymak ü
zere tetkiklere baslamışhr, 

Son lngiliz • Rus 
Notası Etrafında 

ilk Tefsirler 
(B•ııt.r•fı 1 lncldel 

yetir.i ve menfaatlerin birliğini 
ifade etmek tedir . 

Naziler, bu neticeyi istemiş olma
makla beraber, Sovyetler Birliğine 

taarruz etmekle İngilizlerle Ruslar a
rasındaki husumete nihayet verdlr -
diler ve bu iki memleketi Orta Şark
ta istlkran temin edecek siyasi bir 
işbirliği üzerinde birleştirdiler. 
Müşterek notanın en yakın tesiri, 

Türkiyeyıi blr harp sahnesi olmak ih
timalinc!en daha fazla uzaklaştırmak 
ve onu yalnız bitaraflığı hakkında 

dejil, ayni zamanda istiklali hakkın
da da temin etmek olacaktır. 
Yakın ve Orta Şark meselelerinde 

Büyük Britanya ile Rusya arasında 
menfaat birliğinin tezahürüne gelin
ce bu tezahürün tabii vemiıhim bir 
netice-;! olacaktır. 

iranda vaziyet, Nazi ajanları tara
fından 'llahirane bir şekilde yapılan 
entrikalar yüzünden uzun zaman ka
rışık bir hal almış ve bunların İran
da günden güne çoğalmaları, Mosko
va ve Londranm ihtarlarına da ma
hal vermişU. 

Türkiyeyi Nazi hücumundan koru
mak ve Hitlerin &arkta açmak istlye
bileceil bir harbe karıı kuvvetli bir 
cephe kurmak için Büyük Britanya 
ile Ru~ tarafından atılan bu vazıh 
adım, dahlll işlerindeki müşkilllere 
karşı glriştill mücadelede 1raru kuv
vetıendirmlı olacaktır.,, 

"Ruaga da Türkigeye 
gardımi taahhüt etmiıtir,, 
Dally Herald'm siyasi mubabirl 

&ôyle yaz:ıyor: 
"Bu nota, Londra De Moskova a

rasında Türklere karııı bir gizli an -
laşmanm mevcut bulunduğuna Türk
leri inandırmak istlyen Alman tefeb
bi.ısUne karp son ve kaU bir cevap 
teşkil etmektedir, 

Büyük Britanyanm verdllf bu te
minat, ıeçen sene esasen verllmil o
lan garantinin takviyeslnl tazammun 
etmektedir. 

Rusların teminatı hıe ıeçen Martta 
Türkiyeye verilen ve ba merclek•tin 
bir taarruza utraması halinde bita
rafiığm muhafazası vaadini tazam
mun eden temlnatm ıümulQnQ aı
maktadır. Şimdi, Almanya tarafından 
bir taarruza ujradıtı takdirde, Tilr
klyeye yardnn etmeyi RUS7a da İn
giltere libl taahhüt etmektedir.,, 
"Nota, Türkigege lıareket 

serbeatiai verecektir,, 
Daily Expres!!'in siyasi muhabiri 

M. Guygn şunları yazıyor: 
" Ahiren imza edilmiş olan Alman

Türk paktı, Almanya tarafından ak
tcdVen paktıann birçoğunda vaki 01-
dugu gibi paktı imza eden karşı ta-

1 A N 

Valinin 1 ef tişleri 
Fatih ve Beyoğlundaki Yol 
inşaatının Mühim Bir Kısmı 
Bu Sene Mutlaka Bitirilecek 

Vull ve Belediye Reisi Doktor Liıt
fi Kırdar diln inşaat ve imar İ!jlerini 
mahallinde tetkik etmiştir. Fatih 
kaymakamı ve başmiihendis ile bera
ber Gazi köprüsilnden Aksaraya doğ
ru açılmakta olan Gazi bulvarı is
timlaklerini gözden geçirmiştir. Gazi 
köprüsünden Şehza:lebaşına kadar o
lan 1100 metrelik sahada birçok is
timlakler yapılmıştır, Tamamen is-
tlmHlki biten 500 metrelik yerdeki 
yolun yapılması ihale edilmiştir. Gazi 
bulvarının geri kalan istimlAk mua
meleleri iki ay içinde sona erecektir. 
44 metre genişliğindeki bulvarın Ga
zi köpriisündcn Saraçhaneb::ışına ka
dar olan kısmı bu sene açılacaktır. 
Bu yol İstanbulun merkezine en çok 
yakla~ıran bir yol olacaktır. 

MÜTEFERRİK : 

Kömür Satışı için 
Yeni Teşkilat 

Etibank tarafından kömür te\•zia
tının tcşki!Atlandırılınası için üç mil
yon lira sermayeli bir müessese ku
rulmuş ve komür satış tevzi müesse
sesi adiyle işe başlanmıştır. Müessese 
şehirlerde şubeler kurac~tır. Mem
leketlmi:ıde taşkömürü kullanılmasını 
umumileşürme:~ için de yeni tedbir
ler alınmaktadır. Bu arada halkımı
za üç lira mukabilinde 

1 
taşkömürü 

sobaları tevzi olunacaktır. Kömür 
tevziatı teşkUAtıandırılmış olduğun -
dan, istiyenler tonu 23,5 liradan sö-
mikok alabllecekle9dlr. •• 

EMLAK FİYATLARI - Son bir 
sene içind~ emlAk kıymetleri hayli 
yükselmişti. Fakat son günlerde em
lAkin kıymetlerinde görülen tereffü 
azalmış ve bazı semtlerde dUşüklük 
başlamıştır. Buna sebep kanunen ki
raların arttırılma imkAnsızlığı ve ver
gilere yapılan zam dolayısiyle iradın 
azalmış olmasıdır. ------

Bir Parti 
Geleli 

Büyük 
Lastik 

Ankara, 13 (TAN) - Ticaret Ve
kaletinden verilen malumata göre, 
İskenderlyede bulunan büyük blr 
parti lastik memleketimize gelmiştir. 
Bu Uistiklerln dağıtılmalarına yakın· 
da başlanacaktır. 
İskenderiye Ticaret Ataşesi Naci 

Aday da Ankarada bulunmaktadır. 
KendlsI, İskenderiyeden yapılacak it
halAtın daha süratle temin edilmesi 
için Vekaletle tcmasl::ır yapmaktadır, 

Taksim - Harbiye asfalt yolunun 
bugünlerde bitirilmesine çalışıla.cak
tır. Kasımpaşayı Şişliye bağlıyan ve 
hemen hemen Taksim - Harbiye yo
luna muvaz' olan Dolapdere yolu 
katran kaplama şose olarak yapıla
caktır. Bu yol 40 bin liraya mal ola
caktır. Kasırn}>::ışa - Halıcıoğlu yolu
nun inşası da yakında ikmal edile -
cektir. Bu yol ikmal edildikten sonra 
mezbaha ve SIIAhtarağaya mevcut 
yoldan f' kilometre kısa bir yolla gi
dilmiş olacaktır. Şişhane - Azapkapı 

arasındüki istimlıtklerin de yakında 
bitirileceği ve yolun genlşletlleceğl 

anla!jılml,}tD'. Şişhaneden Kasımpaşa
ya inen yolun tevsi edilmesine karar 
verilmiştir. 

ADLİYEDE $ 

Bir Memur Beı Sene 
Hapse Mahkum Oldu 

Falih kazasuıda maaş tevzi memu
ru iken olınüs tekailtleri sağ ıöste
rerck zimmetine bin liradan fazla 
para geçiren Hasanın muhakemesi 
dün bltmışt.ir. Hasan 5 sene 10 gün 
hapse mahktim edilınl!itlr. 

METRESİNİ YARALIYAN - Bir 
müddet evvel Kasımpaşada Tayya -
reci sokağında 22 numaralı evde otu
ran Sabri, Emin ismlnd~ birisiyle 
münasebetinden şüphelenerek metresi 
Zehranın burnunu kesml:ıti. 

Birinci AğD' Ceza mahkemesinde 
dün bu dava bitmişti, Suçlu Sabri 
1 sene g ay hap;e mahkum edfüniş
tir. 

POLİSTE: 

Dün Uzunçarşıda iki 
Dükkan Yandı 

Dün Uzunçarşıda Şark hanında 
S •rklsin ve Artinin yorgan imalat
hanesinde yangm çıkmıştır. Yangm 
imalathaneler yandıktan sonra aön
dilrUlmüştilr. 

BiR MOTÖR BATI'I - Şilell Yu
suf kaptanın idaresindeki odun yük
Hi motör Karadenizden Boğaza gir
dikten sonra Akıntıbumunda Arızaya 
uğrıyarak sulara kapılmıştır. Akmtı
nL-ı şiddetiyle motör devrilmiş ve o
dunlarla beraber kaptan ve tayfalar 
denize dökülmüşlerdir. Etraftan ye
tişen balıkçılar kaptan ve tayfaları 
kurtarmıştır. Motör batmıştır. 

lhtikCir işleri 
Mücadele Bürolarma 
Müracaatler Başladı Eski Bir Derde 
lhUkar yapanları haber vermek ü- lir 

zere teşkil olunan mücadele merkez-
Neşter Daha 

Yazan: Naci Sadullah lerine mUracaatlar artmaktadır. Bu 
usul iyi neticeler vermlye başlamış-

tır. Dün bu mrekezlere 16 ihbar ya- E rtuğrul Muhsin - kulaklarımı· 
pılmıştır. Şikayetler ,daha ziyade yi- zın senelerdenberi alıştığı bu is 
yecek ve giyim maddelerine aittir. min, soyadı kanununa uydurulup ter 
Ayrıca bir depoda külliyetli miktar- 1 6ine çevrilmis şeklini yazınca, ustad 
da tuz ruhu saklandığı haber veril- baş aşagı getirmiş gibi oluyorum. Bı 
miştir. Mürakabe memurları dün bü- itibarla, adının eski şeklini yazışını 
tün gün şikayetleri tetkik etmişler - mazur gorsiın - muvaffakıyetle çı 
dJr. Bunlardan birçoğu hakkında za- kardığı "Perde ve Sahne,, mecmuası 
b:t tutulmuştur. Bu zabıtlar Milraka- nın son nüshasında teda'ii olunma 
be Komisyonuna verilecektir. Feyru- dertlerimizden birml daha detmiş: 
zağada bakkal KAınil pirinç ve seke- "- Ben, diyor, İstanbul civarınd 
ri pahalı sııttığmdan hakkında mua- şlmdilık mutevazı, kiıçuk bir ye 
meleye başlanmıştır. Pahalıya eşya temin etmek ve burasını lhtiya 
satanlar arasında Beyoğlunda Lion sanatkarları barındıracak ufak bı 
mü~esl de bulunmaktadır. Halkı- yurt yapmak gayesiyle yanıyorum 
mızı fıyat.ıar hakkında tenvir . ı~ın Bu gaye tahakkuk ederse, tıyatr• 
bazı tedbırler alınması da dUşilnill- sanatkfırları ıhtiyarlıklarında yiye 
mektedlr.: . . . cekleri bir lokma ekmegi, içecek· 

Son gunlerde peynır fıyatları yıne lcrj bir ka ık çorbayı yatacaklaı 
yükselmektedir. Perakende olnrak . . . . ' 
beyaz peynir. 85 kurusa kadar satıl- sıcak döşeğı düşunmlyecekler.,, 
maktadır Üç sütunluk yazısında, kendisine 

• bu emeli aşılıyan sebepleri anlatan vt 
Mahk"ilm olan muhtekir ortaya, bu emeğe varmanın en pratik 

çarelerini koyan Ertugrul Muhsinln' 
yegfıne kusuru, mukale inin tepesinf 
oturttuğu şu cliınlede mündemiçtir: 

Sirkecide Araba vapuru iskelesi 
karşısında bakkal Mehmet Siivari ve 
Ahmet 5'vhan ekmeğin kllosunu 15 
kuruşa satmışlardır. Asliye İkinci Ce
za mahkemesi suçluları 50 şer lira 
para cezası ödemiye ve diikkfinları -
nın 15 giln milddetle kapatılmasına 

karar vermiştir. __ _.,,__ __ 
Beden Terbiyesi 
Mükelleflerinden 
Ahnacak Aidat 

"- Bu yazı yalnız sahne sanat
kiirlannı alAkad:ır eder ve yalnız 
onlar okusun diye yazılınlf\lı'!., 

Niçin? Sahne haricindeki sanatkAr• 
!arın, kapkaranlık bir istikbale diki
len gözlerinde de, ayni sıcak yuvanın 
hasreti tütmüyor mu? Daha eok ya· 
km giinlerde, sahne haricinde.ki sa· 
natkarlara, emin bir istikbale giden 
yol olarak, Darülfıcezeye giden §ose
vi ııağlık vermerniljler miydJ7 

Ben Ertuğrul Muhsinin: 
Beden terblyeal mUkelleflcrlnln na· "- Biz kendi derdimize bir çare 

zarı dikkatine: bulalım: Onlar da kendi dertlerinln 
1 - Beden terbiyesi teşkilatına ve çaresine baksınlar!,, diyecek derece

müesseselerce kurulan ve kurulacak de hodbin olmadığından eminim.· Ve 
olan Gençlik Klilp ve Gruplarına ben eminim ki, Ertuğrul Muhsinin. 
mensup mükellef Azadan aldat olarak bir kış gecesi, kuru tahta fherlnde 
ilk beş sene için ·alınacak asgari al- ve gazete kağıtları altında Utrlye tit• 
dat mlktan ayda beş kuruştur, riye can veren bir Süleyman NazltiD 

2 - Ayda beş kuru:; verirken ma- iıkıbeU karşısında duyduğu azap da• 
1i takati müsait olmıya~ mükellef A- ha çürümemiş olan kemiklerini' sa• 
~ mensuh P _oldu~ Klup veya ~rup 1 daka ile gömebildiğimiz Kavuklu A• 
ıdare eyetıne muracaat edecek, ıda- linin hatırası karşısında duyduğu ıs• 
re he~etl. karar~yle bu aidattan istis- tıraptan dah::ı küçük değildir. Bunun 
na edilebılecektır. içindir ki onun usta kaleminden ol• 

3 - Mükellef Azadan beş kuruştan çın çıktığ~nı tahmın edemedJllm o 
fazla istenildiği takdirde, vaziyet tet- cümleyi ben, Ertuğrul Muhsin tara· 
kik edilmek Ozer~, but.~ınduğu KlUp fmdan yazılmamış sayıyorum. Ve o
veya Grupun tfıbı oldugu kaza kay- nun yapılmasını istediği teşebbfise. 
makamına veya Beden Terbiyesi ls- ı;ahne haricindeki sanatı.kların da 
tanbul Bölgesi Direktörüne müracaat ortak olmasıru istiyorum 
edilmelldir. • 

4 - Aldat Klübün resmi hüviyet Muhsin, m n s b e t thnitıere 
varakasını hAmil tahsildarlara mak- ı;ahip olmadan beklemenin sararla• 
buz mukabilinde verilecektir. rından kurtulmanın daracık yolunu 

5 - Teşkilatın bütün kademeleri açmıştır. BeledJyenln alAkan, Basın 
Beden Terbiyesi kanununun (19) un- Birliğinin aUlkası, matbuat mensup• 
cu maddesinin (E) fıkrası mucibince larmın alAkası. bu yolu mümkün mer 
makbuz: mukabili teberril kabul eder, tebe genlııletebilfr ve içinde çareleri 
Teberruda bulunmak tamamen ihti- toplıyan o maddelcrın miktarmı bir• 
yaridlr. kaç misline çıkarabilir. 

raftan imkinsız mutal~bclcrde bulu
nulması veya ona karşı dogrudan 
dogruya bir hilcuına geçilmesi için 
bir mukaddeme olmak istidadını côı;
terirse, İngiliz - Sovyet notası Tiirki
yenin hareket serbesttsini takviyeye 
hizmet edecektir. 

Sovyet Teblği Fransanın Tuttuğu Almanyaya ŞiddetP 
Hava Hücumlan 

Londra'da nota, çok ehemmıyctli o
larak telakki edilıncktcair. Bu nota, 
l nciltcre ve Rusy1mın ~oiazlr.ra veya 
Türkiye arazlsind~n herhanci bir kıs
ma karıı tecavüzkar nıyctlcr beslcdi
iine dalr naziler tarafından yapılan 
iddialan sıfıra indirmc .. tcdir. 

R usya ile Tüı'ki:;e ar..sında dostane 
münasebetlerin teessüsü. yeni inkipf
lar ıösterebilecek ve hatti başlra saha
larda daha sıkı Dır i•birliiiııln k11-
rulmaaına yardım edecektir. 

Müttefiklerin bu mU~tcrek notası 
başlıca Eden ile Sovyet hükümetinin 
Londra büyük elçısi Maisky'nin ese
ridir ... 

Dailg Mail'e göre 
Dally Mail'iıı sıyasl mul:ı&l'rlri de 

ıunu yazıyor: 

" Bu ehemmiyetli inkitaf, Büyük 
Britanya ile Ra•yamn kuvvetlerini, 
Nazilere karıı :vapacakları mukave
mette Türkiyenin kuvvetleriyle bir 
safa ıetirmektcdir. Bu ınlriıaiın tesi
rini Balkanlarda ve yakın prlrta ve 
bllbaaaa Almanlarln uzun zamandan
beri karışıklık çıkarmaya uiraıtıkla
rı !randa derhal ııonnemiz muhtemel
dir 

Bu müşterek notada şayanı dılrlı:at 
olan nokta, ilk teıebbüsün Moskova 
tarafından alınmıı olmasıdır 

Alman taarnızcıııun mliıterek tehdi
di bl'lısında Türkiye ve R11ıya ara
ıında mevcut olan ,üphel~r nihayet ze
val bulmuıtar, Hitler, 11arka doiru ya
pacatı ileri harekette birlctmit bir 
cephe ile brplaımak mecburiyetinde 
kalacaktır. Rusya, Ber!inlıı mümkün 
cöremiyecetı kadar iler. sitmiı ve i
ki memleket arasında uzun zaman mil
cadele mevzuanıı tqkil etmiı olan 
Boiazlann kontrolüne riayet edeceCi,
ni vaadetmiıtlr. 
İqiliz carantisinın teyidi, ıana ıös

teriyor ki, hilkilmet Avrupanır. bu kıs
mı üzerinde teyaldcuana devam ett ir
mekten faril olm.uıııtır- Şimdi Tür
Jd ,.enin m11bafaza edect'fi bir badat 
vardır ve Türkiye muaczam ordusaım 
oraya teksif etmekte aerbcsttir •" 

u 

Jzmir Fuannı Ticaret 
Vekili Açacak 

Ankara, 13 (TAN) - lzmir Fuarı
nı Ticaret Veklll bir nutukla aça
caktır. Bu maksaUa Vekil, cumartesi 
ıünil lflhrlmlzden İstanbula hareket 
edecek ve orada bir giliı kaldıktan 
sonra lzmlre aldecekt.lr. 

(Battarafı 1 incide) y 1 K da 
le çok büyük zayiata uğrayan fa- o arıısın 
şist tankları kaçmıştır.. . , ( Battarafı 1 incide) 

. Şose bo~nca_ 10 ~ıl?ı:_netrelik ı Ayan azasnıdan Connally ve 
~ır T?esafe uzerınde ınfıliklar ne 

1
. George Pepper, Reisicümhura, 

tıcesınde yanan ve _ ~~rap ol~ garp yanm kürresinin muhtemel 
Alman tankları gorulmektedır. I bir tehdidi halinde Fransız müs -
15 i ağır olmak ~z~re 50 den. faz- temlekelerinin süratle işgalini 
la Alman tankı, ıkı ~av~ dafı .. b~- tavsiye ediyorlar. 
taryası 12 hava dafı 1!1ıtralyo~, Vaziyet ciddi sayılıyor 
8 kamyôn ve 15 motosiklet tahrı-
bedilmiştir. 

Bir çete, otomobili bozulduiu için 
bir köyde dıırma1a mccb11r olan bir 
Alman ceneralini uir etmiıtir. 

Harp gemilerimizle donanmaya men 
sup tayyareler Baltık denizinde l 1 A
iustosta 4 düıman muhribi ile 2 nak
liye vapurunu tahrip etmiııleıd&r. 

Bir fırka imha edildi 
Londra, 13 ( A,A.) - Mossovadakl 

Sovyet istihbarat dairesi bildiriyor: 68 
inci Alman fırkası üç ııünlük bir mu
harebeden aonra imha cdilmiıtir. Or
dularda istimali ıiddctli meuedilmiı 
bir takım münebbihlerir.. tesıri altın
da cayri ıuuri hareket eden Nazi kı
talarından 188 incı pıyade alayımn 
iki bölüiü kütle hilllnde Sovyet mev
zilerine yüriimUılerdir. Bu hareket, 
Rus kuvvetleri ÜZP-rinde hiç bir teııir 
ika etmemiıtir. Rustar Almanların 
mitralyöz ateıl hattına yakl:lımaaına 
müsaade etmiıler ve cndahtın tesir 
çerçevesi içine cirince atqe batlaımt
lardır, Yüzlarce Alman ölti v.: yaralısı 
sahayı kaplamııtır. Ba mııharcbe de
vamınca Almanlar 500 '"ölü ve yaralı 
vermiıler, 15 tank ve bir çok aslrcri 
malzeme ve teçhiz:ıl terkctmiı!erdir. 

Berlin bombardıman edildi 
Moakova, 13 (A,A.) - tı-12 Atus

tos ıecesi Sovyet taynrelerı Berlin 
mıntakaaındaki as1cerl bedellere urıı 
yeni bir alnn yapmıtlardır. Berlinde 
infillldar vuka bulduia ıörülmüıtür. 

H arekita iıtirak edea tayyareleri
mi.zin hepsi tialerine dönmüıtür. 

''Ftıflat bogunduruğu ger 
güzünden luıltlınlaeaktır,, 
Molkova, 13 ( A.A.) - P ravda ca

zetnl n~rettiii bir makalede Alman
lann Sovyetler Birlitln• kartı yap
mak iateditl 71ldımn hıarblnin tama
mi:vle akamete utradılmı tebarib et
tirerek diyor ki: 

"Bii76k Sovyet milleti halk harbi i
çin ayaklanmıı bııl11nmütadır Bütün 
IBlav dünyası da ba barı>te onunla be
raberdir. Kadretli bl176k Brltanya 
devleti Hitler Almannaı Ue mllcadele 

Nevyork, 13 (A. A.) - "Afi,, Av
rupa merl<ezlerinden gelen haberler
den bahseden Nevyork Taymls gaze
tesi, Amiral Darlan'ın Milll Müdafaa 
Nezaretine tayini keyfiyetinin onu
milzdekıi 48 saat zar!mda vaziyetin 
ciddi bir llıtilAfa sebep olacağını yaz
maktadır. 

Aftıerika matbuatı. Amiral Darlan 
ile General Weygand arasında salA
hiyete ait bir ihtilAt çıkmasının gayri 
kabili içtinap olduğu mütalAasında -
dır. 

l nglliz gazetelerinde 
Londra, 13 (A.A.) - İngiliz gaze

teleri, Mareşal Petain'ln beyanatı do
layıslyle, VJehy'nin Fransaya tahmil 
etmek istediği yeni niza.\ ı, Fransaya 
vurulan yeni zincirler olarak telAkki 
etmekte ve Amiral Darlana muazzam 
saldhiyetler verilmesini de Berline 
yeni bir mutavaat mahiyetinde gör
mektedirler. Dally Chronlcle diyor ki; 

"Dün Mareşal Petaln'in haber ver
diği nizamın temini için ciddi ted
birler tatbik edilecektir. Vichy er -
kAm, takip ettikleri siyasetin, vatan
daıslarmm bilyük bir ekseriyetinin 
menfuru olduğunu bildikleri için can 
sıkıcı hallere intizar etmektedirler.,, 

Dally Express diyor ki: 
"Fransa diln akşam tamamlyle Na

zi olmuştur, Bu yeni Fransanın Hit
leri Amiral Darlan, Hindenboura'u 
Mareşal Petain'dir,., -

Türk • lran Dostluğu 
(Battarafı 1 lncld•l 

terinin en mühimmi olan "lttila· 
at,, T ürk gazetelerind e intişar e
d en makaleleri bahis mevzuu e
derek diyor ki: 

Mer'iyete Giren Kanunlar etmektedir. Ba, milttehlt cephenin tct-
ldl ettiii mauzam kuvvet 781n•• top-

"Bu h arbin başındanberi Iranın 
ta.ldbettiği siyaset, şarkta sulh 
ve süktinun muhafazası için m u t 
lak bir bitaraflıktan başka b ir 
şey! istihdaf etmemiştir. I ran, 
Türk basınının Türk milletine sı
kı bir dostlukla bağlı I ran'm sar
fettiği gayretleri anladığım gör -
mekle bahtiyardır. Türk - I ran 
dostluğunun gittikçe daha kuv -
vetlenmesinde her iki tarafın da 
birçok müşterek menfaatleri var 
dır. Ve iki millet iyi günlerde ol
duğu gibi fena gün lere de müş
tereken göğüs gereceklerdir . 1 -
ran, her şeyden evvel Reisicüm .. 

Ankara, 13 (TAN) - Arttırma, yelriln harp nazartyelerini .1danakla 
eksiltme ve ihale kanununa mu - kalmryacak. Hitler Almannsmdaki 
vakkat bir madde eklenmesine, yeni- Hitlcrizmin de katı ve tam mai!Ubi
den yapılacak su işler! için 50 milyon yetini intaç edecektir. 8 11 maililbiyet 
lira tahsisat ver.ilmesine ve Ankara 1 o kadar ezici ve ılımullü ola.:aktır ki 
&ehri iAğunlarınm inr.ısına ait kanun Faşist boyunduruğu dünya yüzünden 
layihaları bugün meriyete girmiştir. ebediyen kaldırılmıs ohcaktır,. 

(Baft•r•fı 1 incide) 
leri Alman topraklarında 240 ki• 
lometre derinli~ine kadar nüfuz 
etmişler ve Kolonyanın baslıca 
elektrik santrallan ·olan Q uad " 
rat ile Knatsak dektrik santral• 
larına şiddetle hücum ederek i
sabetler kavdetmişlerdir 

Geceki taarruzlar 
Londra, 13 (AA.) - Diın l{ece 

Almanya üzerine yapılan akrnıar 
hakkında hava nezareti aşağıdaki 
tebliı?i neşretmiı>tir: 

Dün gece havanın fenalığına ral• 
men İngiliz tayyareleri Almanyada 
geniş bir mıntaka üzerine şiddetli 
taarruzlarda bulunmu:;ılardır. Taar
ruzlar bilhassa Bertin ile Madeburg 
ve Hanover'ln sınat mıntakalarma, 
Knıpp ve Essen milesııeselerine te
veccüh etmiştir. 

Berlinde büyük yangınlar eıkanl
mıştır, Bu yangınların vüsatf İ!lllliz 
tayyareleri dönerken bile arbnakta 
devam etmiştir. Diğer taarruzlar es
naS111da da ağır hasarlar ika edilmiıı
tir. 

Stettın, Klel, Bremen, Osnabrilck 
Duisburg ve Kolonya da dahil ol
mak üzere Almanyada daha blrçoJr 
hedefier bombardıman edilmiştir. Ho· 
landa hava meydanlarına ve Mavre'· 
da doklara da taarruz edilmiştir. Bü· 
tün bu hareketlerden 13 bombardı· 
man tayyaremiz Oslerine dönmemiştir 

Alman tebliğine göre 
Berlin. 13 (A. A.) - İngiliz fası 

gemilerine yapılan hücumlarda Al 
man tayyarelen 14 bin tonluk iki ti· 
caret gemisi ve İskoçya sahilleri a 
çıklarında beş bin tonluk bir gem 
t-· tınnı~lardır. İngiliz silAh fabrika 
larına ve liman tesisatına yapılşn bil 
cumlar tarr muvaffakıyetle netice 
lemniştlr. 

İngiliz bava kuvvetleri dQn cemaı 
11 boml-ardıman ve 30 avcı tayyare 
si kaybetmfşle:-dir. 

hur ismet Inönünün Türk millf 
tinin mukadderatını idare ediş ta 
zının hayranıdır. Türk milleti d 
şimdiye kadar sulbü ve memlek 
tin nizamını korumuştur.,, 

Tahranda çıkan gazetelerin e 
eskisi olan "Iran,. gazetesi d 
Türk - Iran dostluğuna memnı; 
niyetle işaret etmekte ve Ira 
hakkında bu kadar yanlış habeı 
lerin verildiği bu buhranlı de\ 
rede, Türk basını tarafından Ira 
hakkında neşredilen haberleri 
doğni olduklarını• ve iyi komşu! 
ğu ifade ettiğini ve yine Tür 
gazetelerinın iki memleketin mü 
tenk menfaatlerini kaydettikleı 
ni yazmaktadır. 
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Arap Saçı 

Yazan: Sabiha SERTEL 
Mareşal Petain radyoda &öylediğ 
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t'1 • ,. 1 Bugünkü Harp Makinesi, Arkddaki Harp Sanayiine Dayanır. 1 
rl. Petaın ın 1 S. Rusyanın Harp Makinesini Besliyen Sa~ayi Kudreti Nedir? ~ Yazan: NACİ 

nutukta Fra~sız hükiimetmir 
verdiği zecri karan bildiriyor. Mare· 
ıral Petain'e göre mütareke muvak 
kattir, buna devam mii~küldür, 1941 
ta Almanya tarafından tekliı edile' 
işbirliği zamana mütevakkıftı>:. Henü 

SADULLAH 
ilk meyvalarını vermemiştir, Uzlaş 
mış kıtanın Fransa;:ıın faaliyetme aça 

, . . . . bileceği ufuklara doğra yürümek la 

~lltkuna Dair \......... -·-·----........................................................... - ......... - .. - .. ) G azetelerde okumuşsunuz· 
dur: Sovyet - Fin hudu -

dunda, milyarlarca sivrisinek 
peydahlanmış, ve bu sivrisinek -
ler, Sovyetlere de, Finlere de, Al
manlara da göz açhrmıyorlarmış. 

muşsunuzdur: 'Nışı-Nışı., adında umdır Hedef budur .4ımanyıa gark 
bir Japon gazetesı, Alman ordu - 'ta meşguldür, Bu 1T.u~z:<.am işlt:rde bi 
sunun Leningradı işgal ettiğini medeniyetin miıdafa.ası vapılruaktadıı 
yazmıştı. Halbuki. bu havadi - Bunl~:ın net.icesin:ie dıl'lyanı:ı ":eçhe 
sin (!) Japonyada intişarından si de~ı~ecektır. M~reşa1 ~etaı.ııııın te 
en az on bes gün sonra, yani bu- mennısı bu muvak .o.t mu~asei>etlerde "F ransızlar! Size çok ciddi şey-

le SO ~ ler söyliyeceğim,, kelimeleriy
~r 2\ine başlıyan Mareşal Petain, 
~1ız milletine yaptığı hitabenin 

ISnııncta, millette uyanan endi
,~ hoşnut~uzluk ve hükumete karşı 
"ri ~tsızlık hislerini ve bunun sebep-
~ahı, - kendine göre - şu suretle 

'':s .etnıiştir: 
~Ok ırkaç ha ftadanberJ Fransanm bir 
ı ır !erlerinde fena bir havanın es
e 1111

, hissediyorum. Ruhları endişe 
oıo ~liı>he lstilA etmiye, hükumetimin 

rıtes· . 
lşt ı munakaşa olunmıya başlan-

-av ır .. ~alan haberler ve entrikalar 
~ası lÇınde kalkınma kuvvetlerinin 
leti retleri kırılmaktadrr. Fransız mil
tıt>t· hakikt bir sıkıntı içinde muzta
d ı .. r:. Bazıları kendilerine ihanet e-
&Qığj • 

an.ı nı, diğerleri terkolunduklarını 
~Yorlar. Bir kısım insanlar vaz.ife
lar tıin ne yapmak olduğunu soruyor
>o;1 dtgerleri de menfaatlerini arı
ll!rd ar. Muzir bir propaganda, zihin
bır1~i teşcvvilşü arttırmakta, milli 

ı.t ve disiplini bozmaktadır.,, 
~r areşalin ağzından r;ıkan bu söz
kı; Fran.sanın ne kadar derin bir fi
kaıı Ve hıs buhranı geçirdiğini ve ef
kar ~~umiyenfn Vichy hükumetine 
'an şı ıtımatsızlığmı göstermesi, Fran
doıaın ~ahiU vaziyetini aydınlatması 
Ar~ısıyle şayanı dikkattir, 

ıııu areşal, muvakkat mahiyetteki 
dol tare~te ahkamı ile tayin edilmesi 
1"raayıs1yle normal bir şekil ahımıyan 
...._ ~~ız - Alman münasebetlerinin 
~ 

11 
ır sulh ile istikrar peyda etmesi

l~ııı Avnıpa nizammm - kurulması 
~elzem olduğu kanaatindedir. 

bit ar~şal, Montoire'de esasları tes -
tın edılen Alman - Fransız işbirliği
diğ· henüz bütün meyvalarını verme
~ıı~ Ve bunun tam bir surette tahak
bııl Unun uzun zamana mütevakkcf 
~nduğu fikrindedir. 

lııüd areşal, Almanyanın medeniyeti 
\le ~:!.~ etmekle meşgul olduğunu 
~eı·"""vyet - Alman mücadelesi neti
tln~nd: dünyanın şekli değişebilece
ııı~ soylemekle, Almanların anladığı 
~nada yeni nizam taraftarlığını ve 
~ Yet aleyhtarlığını açık bir surette 

ar etmektedir. 

~ar~şal, Fransn: milletini gittikçe 
illa a ıstllAya başlıyan endişe ve iti
la ~~lık hislerinin sebeplerini izah
tas tıfa etmiycrek, milletle kendi a
le ~n.~ giren eski rejim taraftarlariy
lin· test hizmetkarlarrnm mukaveme
fiyın. henü7. kırılmadığını ve bu key 
ltı3,et.1n milli inkılabın tahakkukuna 
lıu n1 olduğunu bildirdikten sonra, 
lnı~ların şeflerinin ve teşkilatlarının 
l!d·ı a e?ilmesi için şiddetle hareket 
~ ll'le~~ lfızxm geldiğini söylemiştir. 

~ak u ~ozlerden de, bir buçuk seneye 
~ ın .~ktidar mevkiinde bulunan Vi
lıl:k hukumetinin vaziyete hflkim al
tık tan çak uzak bulunduğu manası 

ll'laktadır 
e~areşal, Fransız idealinin inhitat 
ın 1~iğini ve ölmliş olan Fransız de
'tl) 
0~asisinln Birleşik Amerika de

~kraslsi ile pek az müşterek nokta
sa Olduğunu söyledikten sonra, Fran 
"'e~~ hilrriyet insiyakının hAla kuv -
r· e yaşadığı hakkında büyük Ame
l~a Cilmhuriyetine teminat vermek 
~tnunu h~tmiştir. 

Si;e en nihayet, hilkümetinin yeni 
d ~si faaliyet programmr on iki mad
ti~·ıle formülleştiren Mareşal, sözle-

,} şu ctlmlelerle bitirmiştir: 
gu Fransızlar, ben zaferi gördüm, bu
,.1. ~ rnağl('1biyeti görüyorum. 1916 da 
• lı ·~t. ta ıg ışaşlardan ve isyanlzırdan kur-
k l'dırn. Bugün sizi kendi kendinizden 
b~rtannak istiyorum. Ayrılan mağlup 
fl~r rnnıet mahvolmıya mahkümdur. 
ti :_leşen mağlüp bir millet yeniden 
ogar, birleşiniz!,. 

1. 1'.7areşal Petain'in bu hitabesi İngi
{1. ~afilinde fena karşılanmıştrr. 
ı:ıgj]jz matbuatı ve radyoları şu mü-

~alan serdet~ktedirler: 
"F' 

111 ranıa dUn akıamdan itibaren ye-
ı.ı· nhama glrmlıtlr, Bugün Franaanın 
lf •tlerı Amlrıl Darlın, Hlndenburg'u 
a .. Mare~ Petaln'dlr, 

it Mare .. ı Petaln her ne kadar nut
b~nda Fl'anaız üalel'i hakkında ıal'ih 

"§ey el5ylememlf8e de, Darlanın çok 
9~nlı nllhlyetlerle bütün kara, de· 
~ ı: Ve hava kuvvetlerinin bapna ge
•~"lirneıı, doğrudan doğruya Alman 
"'Z:Ylkının bir neticesidir 

"Mare .. ıın 12 mıddellk Fatllt pro-
9~arnı, Fransız milletine bir hürriyet 
l'eJiml nümuneat olarak gösterilemez,,, 
l Hemen hemen ayni mütalaada bu
Unan Amerikan gazeteleri, Darlanm 
~illi Müdafaa Vekaletine getirilmesi 
liolayısiyle yirmi dört saat içinde Ge
fll!ral Weygand ile Amiral Darlan a
~asmda büyük bir ihtilaf çıkmasına 
lrıtiı:ar edilebileceği fikrindedirler. 
Mareşal Petain'in, Almanya ile iş

birliğine ait sarih malı'.ımntı ihtiva 
etmiyen bu nutku ve Amiral Darla
nm çok geniş salahiyetlerle Milli 
Müdafaa Vektıletine getirilmesi ha -
diseleri; Almanların ~ark cephesinde 
CX>k müşkül bir vaziyete düştükleri 
hakkında İngiliz ve Sovyet radyoları 
tarafından yapılan propagandalar ne
ticesi Fransız milletinde uyanan kur
tuluş ümiUerinin tevlit ettiği ve ede
~eği muhalefet ve isyan hareketlerini 
Onlemiye ve Vlchy hükumetinin sar
sılan vaziyetini takviyeye matuf ted
Grüe,r olarak telAkki edilmektedir. 

ti.ANTEN 

Bugünkü harp s:ınayi harb:dir. Bü-
yiik ve geniş bir harp >anayiine 

dayanmıyan bir c;rdunun biıyük bir 
barp kabiliyetine malik olmafır müm
kün değildir. Alman - ')ovyet harbin
de bilhassa bu noktanm büyiık bir e
hemmiyeti vardır Çüııkü ı,ephedeki 
tank, top, tayyare zayiatı, ancak arka
daki büyük sanayiin yardımiyle telafi 
edile bilir. 

Almanyanıı:ı haro sanayii hakkında 
söz söylemeye lüzum Yoktu.. Çürıkü 
bunun müthiş bir kuvve• olduğu artık 
bütün dünyaca kabul edilmiştır. Fakat 
Sovyetlerin sanayı kuJı eti hakkında 

pek az malumatımız vardır. Alman -
Sovyet harbinin mukad teratı üzerin
de bir fikir edinebılmck için Sovyet
ler B.irliğinin snayı ku.!reti hakkında 
aşağıda verdiğimi~ maliimat :aydadan 
hali olmasa gerek•.ı.r. 

* * 

haline geldi. En biı;ük inkişa! da ma
kine sanayiinde g:irüldü . Mabine sa
nayiinin bütün iktisatta.ır.i mevkii yüz
de 8 den yüzde 20 ye ~ıktı, Harpten 
evvel her işçinin nıeka•uk kuvveti 1.5 
beyg,ir kuvveti ölçüsiyl'! ölçülürken, 
1930 da bu kuvvet 2.8 e çıktı. Bu 
yükseliş İngiltere ve Fransaöan dahi 
ileri bir yükselme idi. Eleıttrik is
tihsali 1928 de saalle 5 ;nilyon kilovat 
iken, 1932 de 13.5 mily.m kilovat ol
du. 1937 de elektrik ıstihsali saatte 
40.5 milyar kilovata çıktı. B.:ş senelik 
planın nihayetind! Sovyet Rusyadaki 
sanayiin mühim şubeleri dünya istih
salinde birinci mevkü a.dı. 

Sanayiin bu yen ·den kuruıma sey
rinde sanayi amel-:sinin mikdarı art
tığı gibi, mevcut olan :ımele mikdarı 
iki misline çıktı, bu ı;.ıretle işsizlik 
de nihayet buldu. Yalıuz izabe sana
yiinde işçi mikdarı 676,000 den l mil
yon 513.800 e, makine sar:ayiinde 
330,700 den 889,000 e yÜilseldı. 

5 ovyet Rusya Çarlık Rusyasından 
gayet geri L>ır sanayi tesellüm İkinci beş senelik plan, b:ı esaslar 

etmişti, Mevcut cıanayiin cih<.n har- üzeriJlde bütün sanayi;n muhtaç ol
binden ve dahili harplc:rden gördüğü duğu teknik techiz:ıtı taınamlamak va
tahribat da bu sanayii bir kat daha ge- zifesini üzerine alciı. Ağır sanayiin, 
ri bırakmıştı. Bu &ebep:e yeni sanayi milli iktisadın muhtaç olduğu terakkiyi 
büyük müşküllerle kurulabili!i. Sana- meydana getirmesi ~c;ın. asri. teknik, 
yiin her müessesesi mü•hiş biı teşki- teçhizata sahip olması Jazımdı. Bunu 
latsızlık. ve techizrıt noksanı ic;inde da hariçten ithal e~medcn kendi mem~ 
idi. Sovyet Rusya, muvaffak olmak i- balariyle meydana getifmeliydi. lkin
çin her şeyden evvel ~anayHeşmeye ci beş senelik pla:ı.n tatbiki devresin
büyük bir ehemmiyet verdi. de milli iktisadın hizmetine verilen 

Bin ton üzerinden dökme demir ve 
çelik: 

1913 1927-8 1932 1936 
4,2ı6,l 3,282.3 6,161,1 ı4,398,0 dökme dem:r 
4,231,0 4,250,9 5,927,ı ı6,325,0 çelik 

Kimya sanayii de müh;m bit tezayüt 
gösteren şubelerden bidd.ir Sovyet 
Rusya eskiden har:~ten "thal tttiği bü
tün kimya sanayiini ~mdi kendi m~ııa
biinden, müesseselerind~n istihsal et
mektedir. Çarlık Rus yasında 191 O da 
53,639 kilogram alr.ın madenı istihsal 
edilirdi,' 1914 harb!nden evvel bir se
nelik istihsal 49,246 kilcgramdı. Çar
lık Rusyası altın madeni istihsalinde 
dünyanın dördüncü devleti ayarında i
di. Sovyet Rusya cihan harb:nde ve 
dahili harpte teşk:latsız bir hale ge
len bu altın madenlerini fenni ve tek
nik bir surette yeni baştan teşkilat
landırdıktan ve teçhiz ettikten sonra, 
Sovyet Rusyarıın altın madenı istihsa
latı, dünyan.n ikincisi me,.tebesine 
çıkmıştır. Teknik vasıtalarla Sovyet
lerin altm sanayimm istihsalatı yüz
de 70 nisbetinde artmıştır. Abn istih
salinin tezayüt nisbeti 1930 dan 1936 
ya kadar yüzde 440 nisbctinde yüksel
miştir. (1930 = 100). Altın madeni is
tihsalatı ayni zamanda yüzde 501 bir 
nisbetinde bir tezayüt gösterll3iştir. 
Bakır sanayii: 

Bakrr : 1913 
1935 

: 1913 
1936 

: 1913 
1936 

Kablo istihsalatı: 1936 

Ham bakır 

Bakır teli 

* * 

881),600 ton 
2,788,100 ,. 

31.100 .. 
100,000 " 

lti,700 " 
86,300 .. 

284,100 .. 

Daha 1920 de Goelor::> plan ismini istihsal vasıtaları, biı.tü"l memleketin 
verdikleri elektrikl··ştir.ne planını ta- istihsal kuvvetinin yüzde 50 veya 60 
kibe başladılar. Bu planı tatbik için mı teşkil ediyordu. 1936 da biıtün sı-
30 yeni elektrik istasyo.ıu tesısiyle i- nai istihsalin yüzd~ 75 i birinci ve i
şe başladılar. Bu istasycnların istih-1 kinci beş senelik planın tatbiki devre
sali 170,000 kilovattı. 3u plan 19221 sinde yeniden yaprlan fabrikaların, ve 
deki semerelerind~ıı sonra iktı~adi in- İli tesisatlarının meydanc.. getirdiği is-
k. f • ·• • İ · pıan mudbince sınai istihsalin te-ışa ta agır sanay.ın eheırımıyetini bir tihsaldi. stıhsal "asıt,.!arını yaııan 
kat daha ortaya çık.ardı 1922 de yal- sanayie dökülen &:ı;rma7e, birinci beş zayüdü yüzde 18 o; nifbetinde 
mz bu işe 20 mily•,n ruble sarfettiler, senelik planda 21.3 mılyar 1uble i- artmıştır. İkinci beş ~enelik planın 
1926 - 1939 yeni sanayıin lcurulması ken, ikinci beş se:;elik plaıada 53,5 dördüncü senesinde senelik tezayüt bu 
devridir. Bu sene ıarfıııda yapılan is- milyar rubleye çıKtı. 2 buçuk misli nisbeti geçmiş, l934 te yüzde 20.7, 
tihsal 1913 e naza,·:ın yıpılan istihsal- fazla. Makine samyiinin ilerlemesi is- 1935 te yü.zde 23.1, ı936 da yüzde 
den yüzde 106.6 fazla oldu. tihsalin makincleştirilmesini, Process'- 30.9, 1939 da senenın o;tasında yüzde 

Sov3et Rusyadakı ağır sanayi, elek- ini kolaylaştırdı. Böyle1.:e antrasit kö- 20 ye varmıştır. 
trik, kömür, peh·ol, demir, kimya, in- mür madeni sanayii. demir ve çelik Sovyet Rusya ağır sanayide göster
şaat ve makine sa11ayiini ihtıva eder sanayii, inşaat sanayii, tayyare, motör, diği terakki sayesinde harp ~anayiini 
1 Teşrinevvel 1928 den. 1 Teşrinevveİ traktör sanayii ve!:oaire görülmemiş de modem esaslar ıizerir.e ku•mu:jtur, 
1933 e kadar olan be:ı senelik planın :ıekilde makineleşthildl. Bu makine harbinın muhta.:ı olduğu 
esasını bu sanaytl-::şme faaliyeti teş- Elektrik eneı-jisı istil'ısalinııı saatte ham madde kayr.akları Sovyetierde 
kil eder: Bu plan say~sinde Sovyet milyon kilovat te:<ayüt mikdarıru şu mebzul olduğu gibi harı> sanayiini iş-

letecek makineler d .. en son teknik meµusyanın sanayil:şmesi görülmemiş istatistik göstermı:ktedtr: 
bir sürat kazanmıştır. 1928 den 1933 , todlarla kemale erdirilmiştir Sovyet 
kadar bütii~ "an.::ıyiin ıstihsal! 15 66 1913 1928 1932 1937 Rusya uzun bir harbe mukavt.met et-
milyar rul 1 4 1.9 Milyar rubl~ye mek İçin hanı m!ldde, kömüı, maden 
çıktı. 1932 istihsalı 1928 c nazadan 1945 5,007 13, 540 40, 500 sanayi~. petrol ves:ıir btitün maddele-

re sahiptir. 
yüzde 219 nisbetüııle bir tezayüt gös- * * Sovyet Rusyanm 1937 den 1940 a 
terdi, Sanayiin senelik tnayü~ nisbeti 

kadar olan devirdtki istihsal fa7.lasr 
yüzde 22 idi. Ağır sana.ıri bur.dan çok Ağır sanayiin diicr şubelerindeki da bu kabiliyetini arttmruştır. Sov-
daha süratle arttı, Ağır sanayiin is- tezayüt ikincı beş senelik plan- yet Rusyarun son sen-:ler Zddındaki 
tihsali 1928 de 3.99 milyar ruble i- dan, ve 1937 den 1941 e kadar olan istihsal fazlasını Amerika ile muka
ken, 1932 de 13.2 ınilyar rubleye çık- devrede daha mühimdir, Komür sana- yese ettiğimiz zaman şu rakamlarla 
tı. Bu suretle 1932 senesinin istihsali yünde büyük mikd:<ı da kuyular ve ma- karşılaşıyoruz: 
1928 e nazaran yüzde 331 ni~betinde den damarları işhmmiış Kuzrck kö- 1938 i 100 nisbeti olarak kabul e
bir tezayüt gösterdı. Be;i senelik ,µla- mür havzası ikinci bir l>onbas havzası dersek son üç senelik ıstihsaı nisbeti: 
nın tatbik edildiği devrt-de Amerika- haline gelmiştir. Kuznek köır.ür hav- ı 938 ı 939 1940 ~~~t~rr~ş~~~ihsali vüzde 26 bir tezayüt zasında 1939 da yapılaı1 kömür istih- sa 98 111 Müttehit Amerika devletleri 

sali 20 milyon tondur. t<"adagan'da ve 415 452 534 sovyet Rus a 
Birinci beş sendik plan 1 sene 4 Kazakistanda Sovyetler Birliğinin ü- Y 

ayda tamamlandı. Bu devrede Sovyet çüncü derecede köm~.r ~stihsal mı.nta-ı Sovyet Rusya un.um istihs:ı! nisbe
Rusya sanayi itibariyle beşirıci plan- kası olmuştur. Bu komur merkezı se- tinde Amerikaya faık bir durum almış, 
da bir devlet iken ık.inci planda gelen nede dört milyon ton kömür istihsal 1 ağır sanayi~.e de Amerikadan sonra 
bir devlet seviyesine çııctı. Dünya sı- eder. Petrol istihi:ıli de mütnış teza- gelen devlet mertcbesiı"' çıkmıştır 
nai istihsalindeki cıerecesi, vuzde 4 7 yiitler göstermiştir. Aşağıdak. istatis- · 
nisbetinden yüzde i4.9 a yükseldi s'u tik de küçük bir fikir ·ıermektedir: 
beş senelik plandan sonra Sovvet Rus- Ton üzerinden petrol istihsali: 
ya demir, traktör, maı<ine, tayyare, -. 
petrol, kömür sanayıinde büyük bit ıgı3 ı927·8 1932 1936 
terakki gösterdi. Petrol ve kömür is- 9,234,ıoo 11,794,200 22,318,700 29,139,300 
tihsalinde en son gelen devlet olduğu 
halde bir.inci bir devlet seviyesine çık
tı. 

* * 

Dekorasyon 
Evlerimizin dahili tezyinat ihtiyacını bil· 

yük bir zevkle tatmin etmekte olan deko . 
rasyon mıgazası iki haftadınberi salonların. 
da yapmakta olduğu tiidilAttan sonra bu~ün 
yep yeni bir şekilde faaliyete başlıyacaktır. 

Bu münasebetle tertip edilen merasime ı;eh 
rimizin bütün gjixidelcri ile matbuat erki.ııı 
davet edilmişlerdir. ___ ..,._ __ _ 

Görüyorsunuz ki, hayvanları -
mız bile sulhperver. Çünkü, ben
ce, her iki tarafa da göz açtırma
dıklarına göre, o gönüllü ve sulh
perver sivrisinekler, o cephede
ki kavgaya meydan vermemek 
için, bizim... Talimhaneden git -
miş olacaklar: 

Işte, müessir ve filli "Sulh ta
arruzu,, böyle olur! 

Mürettip Kekeme İmiş ! 

Bir sabah gazetesinde, şöyle 
bir cümle okudum: 

" -Kadın, gelgelmiş, ve ye
rine oooturmadan evvel, aaay
nasını düşürmüş!,, 

Belli ki, bu cümlenin doğru
su, şöyleymiş: 
''- Kadın gelmiş, ve yerine 

oturmadan evvel, aynasını dü
şürmüş!" 
Eğer bu cümlenin nasıl olup 

da, yukarki şekle girdiğini de 
merak ederseniz, söyliyeyim: 
Belli ki, o yazıyı dizen müret
tip ... Kekemeymiş! 

Cep Açmak Modası 

Sovyet istihbarat bürosu 
reis muavini Lozovski, ay

ni zamanda, çok kudretli bir mi
zah muharriridir. Zaten. onun 
mizah sanatine mensubiyeti, ec -
nebi matbuat mümessillerine 
verdiği her beyanata ince bir nük 
te katmasından da bellidir. 

Bugün Lozovski'den bahset -
mek ihtiyacını duyuşum, onun 
verdiği yeni beyanatında mev -
cut bir cümlenin lisanımıza yan
lış tercüme olunmasıdır. Ince bir 
nüktenin. bir rtercüme hatasına 
kurban gitmesine kıymak elim -
den gelmedi. Gazetelerde oku -

·· L · ~ h . hAlA S kurtulmak, ve Av upa nızam:nın ku 
gun, enıngrat şe rı a a ov - rulması iı;in daha ıs.ikra:lı ba,lar kur 
yetlerin elindedir. Tıpkı üstadı - maktır 1 
mız Hüseyin Hüsnü Emir Erkile Bu n·utuktan anladığımıza i:Ore Ma 
tin bundan iki hafta evvel, Al - reşal Petain mütar~ke devrinden çıkıı 
manlara teslim etliği Kiyef gibi.. kat'i bir sulh devdn~ girıııc:k arz~ 
fate ecnebi muhabirler de, Lo - ~uı:d~~~r. Bu da anc.~ıı: .. Aırı:anya ıl 

• k" ''N' · N' · g etesin ışbırlıgı yapmakla mumkunduı, Faka 
zov~ ı ye, . ışı- ışı,, a~ - harp halinde olan Alm.mya ıie iş bir 
dekı o havadısten bahsedıyorlar. liği yapmak, Almauyan·n istı::diği üs 
ve soruyorlar: !eri vermek, Fra.ıı;ayı sulha kavu~ 
"- Ne dersiniz?,, turacak mıdır, yoksa tel<•ar lı.ırbin i 
Bizim gazetelerde okuduğumu- çine mi sokacaktır~ Bu :ıokt-ı nutukt 

za göre, Lozovski'nin bu suale izah edilmiş değildır, Mareşa' Petai 
ciddiyetle verdiği cevap şudur: hem sul~~ k~~~~m.ık, h.-m de Al~an 

" B l h d' · · t' yanın gın:ı,tıgı uzlaşın:<:,, kıt~ muca 
- u ası s~z. a\.:a ıs:n ın ışa- delesinde rol oynamak istiyor Bu i 

rından da bellıdır kı, Alman pro- kist birbirine zıtt•I Fransıs barit 
pagandası, bu gazetenin sayfala- ı;lyaseti bir çıkmıtz ·İçindedir. 
nna da girmiştir!,, * * 

Halbuki, bu cevabın yine a- Mareşal Petain dahili siyasetten bah 
janslar tarafından verilen fran _ sedeı ken: "Dııhili müsküllerimiz bıl 

k V hassa zihinlerdeki iğtişa,:lardan, erke 
sızca şekli büsbütün baş adır. e noksanından, ve ~1da :.ıaddc=ıeri &Zh 
lisanımıza hatasız olarak cevril - ğmdan doğmaktadır. Z,hinlerdeki iğ 
seydi, Lozovski'nin ciddiyetle de- tişaş yalnız harici siyasetimiz;n gliç 
ğil, gülerek verdiği o cevap, oku- lüklerinden değil, yeni ııızamı kurmak 
yucularda bir tebessüm uyandı- taki ataletimizden ileri geliyeor. Mil 
rabilirdi. Çünkü Lozovski diyor inkılap henüz faa!ıyete geçmemiştir 
ki: Bunun sebebi de ınıllet .Je ben.m ara 

D w mızda eski rejim parti.ı:,,nlaruıdan v 
"- O havadis yalandır. ogru tröstler hizmet!diılarır.dan lıir hai 

olan bir şey varsa, o da, Alman bulunmasıdır. Ye:'li nizamın bütün a 
propagandasının "Nişi-Nişi,, ga • leyhtarlannın muk .. vemetini krmak i 
zetesinde de bir ... Cep açtığıdır!,, c;in şeflerini ezerek teşıt.latlarını ım-

mahyız,,, diyor. 
Çamhcaya Dikilen Çamlar Bu da geçen gün yaz•mrzd.:ı anlattı· 

ğımız gibi "milli in!dabı,. kurmal 
isteyen iki Fransa olduğunu, ve ik 
Fransamn da ayrı ayrı ıki "!-dlk cep· 
hesi" bulunduğunu teyit eden bir ifa
dedir. Bu da Parb.t..,ki biiyük r..ıali &er
maye grupunun, müfrit Faşist kılığı. 

dır. Mareşal Pet.ıin bunları milletlr 
kendi arasında bir hail telakki ettiğ 
için, bunların şeflt:rini ezmek ve teli· 
kilatlarını dağıtmak arı.ısundadır. 

Çamlıcaya, yeniden 600 
çam dikilmiş: Ve bu su

retle ,şimdiye kadar Çamhcaya 
dikilen çamların yekıinu 8000 i 
bulmuş. Bu havadisin verdiği 
beyhude ümide kapılan bir va
tandaş, Çamlıcanın ııüzelleşece
ğini zannediyor. Fakat ben, o 

vatandaşın da. onun gibi düşü
nenlerin de suketu hayale uğ
rayacaklarından eminim. Çün
kü oraya dikilen çamları, bizim 
meslektaşlar devireceklerdir! 

Burada Mareşal Petdin'i K,ıpitaliz· 
me düşman görüy'>ruz, Fakat nutkur 
d~ğer bir yerinde ''eğer Fransa dürıki 
rejimini değiştirm-:k n:ecbariyetindc 
olduğunu anlama:ı:sa Is,ıanyanın l 93f 
da içine diışerek yok u'masma ramal 
kalan uçurumun açtldığI;;.ı görecektir 
Tecrübeye dayanarak başlanan eser 
tashih edeceğim. Ego.3t kapitalimz< 
karşı Fransa hükümdarlarının feoda
liteye karşı açtıkları ve kazandıkları 
mücadeleye girişeceğim.,. diyor. 

NEDEN 
1936 daki İspanyanın mevkune düşG E L 1 R ? mekten korkan F~ansa komünizmdeı: 

Çok yemekten gelir, derler... Vfi- ı manladıktan sonra, hareket etmenin 
k1a, insan vücudünün sarfedebilcce- kendilerine güç gelmesinden, rahat
ginden pek fazla yerse, şişmanlama- sızlık vermesindendir. 
sı, ynni yediğinden eritemediği kıs- Bir insan, hiç hareket etmeden 
mı biriktirmesi makul görünür .. Fa- yııtakta yattığı valüt sadece yaşama
k;ıt bu zamanda, şişmanlamış olanın- sr, yani vücudünün tabii hararetini 
rm arasında, öyle yemek fazla yiyen- muhafaza ederek uzuvlarını işlete
ler pek de çok görülmez. Sonra da, bilmesi ir;in, ağırlığının her kilosu 
çok yiyen herkes mutlaka şişman ol- başına kendisine yirmi dört saat zar
ma7.. Her gün birçok yemek yedikleri fmda 27, 28 kalori verecek gıda 13-
halde yine zayıf kalanlar vardrr,. zınıdır.. Hafif işler gördüğü vakit, 

Bir de, çok oturmaktan, hareket bir günde 29, 31 kalori, biraz daha 
etmemekten, evde kapalı kalmaktan !azla iş görünce 33, 34 kalori yeti
şişmanlık gelir, derler. Bu da okla şir .. Pek ziyade yorucu iş gördügü 
müliiyim gelir. İnsan çok yemese bi-. rnldt müstesna. O \·akit günde 46, 
le, yediğini eritecek kadar hareket ı 57 kalori lazım olur. Fakat pek zi
etmczse, yine şişmanlaması 13zım ge- ı yade yorucu iş görenler de şişman 
lir ... Fakat bu zamanda, şişmanlar a- olmazlar ... 
rasmda hareketsizlikten şişmanlamış G<irülüyor ki, vücudün her gün 
olanlar da az görülür .. Gençler spor :;arfettiği kalorilerin en büyük kıs
yapmıya, çok gezmiye alıştıklarından ını, hiç hareket etmeden yalnız yaşa
bcri genç olmıyanlar da hareket et- mak için gider. Hareket için ·~r!e
menin vücuda lüzumunu anlamışlar- dilen kalorilerin sayısı ötekilerin ya-

l dır,.. Vakıa, şişmanlamış olanlar çok nmda devede kulak gibi kalır ... 

korkuyor. Kapitafüme üüşman olduğı: 
gibi komünizme de düşmandır. Eskı 
rejimi olan demokasiye de cfüşman
dır. 12 maddelik ı;rogramı yeni dün
ya nizamına uyguııdur. Fakat Fransa 
harici siyasetinde old..:ğu gibi dahili 
'ıiyasetinde de tezatlar ı,;indedtr. Hallı 
gıda noksanından ;,;ikayetçidir. hergür 
sabotajlar artmaktadır, Dahili müşkül
ler zihinlerdeki ığtiş:ı~larda.,, erke~ 
noksanından, cıda maıHeleri azhğın
dan doğmaktadır. Bu.ıı:ara rağmen 
Fransa muvakkat mütnı eke ~evrinder: 
kat'i sulh devrine gcçec~ktir. 
Fransanın vaziyeti nasıl bir araı: 

saçı gibi karmakar•şık ise, t;u nutulı 
da tezatlar içindedir, Mareş:ı: Petaiıl 
bu arap saçını na .. ıl ç\51.ecektirl 

TEŞEKKÜR Se\•gili kızıma 

Beş senelik planın muvaffakıyetle 

neticelenmesi ağır san3yii mil
li ikt~sadın başına getirdiği gibi, milli 
iktisat. da ağır san.ıyie hakim bir §ube 

20 sene zarfında maden sanayiinde 
meydana gelen büyük tt:rakki de dik
kate değer. Her ~ene fabrika tekamül 
ettiği nisbette maden istihsal:b da art~ 
maktadır. 

30 Ağustos Balosu hareket etmeyi sevmezler. Fakat O halde, insan hareketsizlikten şiş-

s Y 1 . . x • bundan dolayı onların harcketsb~lik- ınaıılar demek epeyce mübalağalı bir 

Necla Peksun'un beklenmiyen vefatı 
kar~ısmda duyduğumuz derin acı, ge
rek bizzat cenazeye iştirak ve gerek 
mektup ve telgrafla tazjye eden ya· 
kın dostlarımıza ayrı ayrı t.1!9ekkür 
etmiyc bugiınkü teessürünıliz manJ 
oldugundan gazetenizin ta\'assutunu Ton üzerinden komür istihsalatı: anyer ardımsever er cemıyetı 30 agusto• ld ki h"k .. d.. ş· 1 k .. d .. bl · t' 

akıamı için mükemmel bir balo hazırlamaktil· ten şişmaıılamış o u • arma u me- S07. ur, ışman ı - vucu un r ıs ı-
ı913 1927·8 1932 ı937 dır. Ba~o canlı balık lokantası bahçesinde ve· dilemez Şişmanların hareket etmeyi dadından, yediği gıdaları sarfedeme-

rllecektır. Kurumun çah§kan liayan Sza\ı 1 
: l . b k b• b t • · d }' 29,117,000 35,510,000 64,664,000 ıso.ı50,000 şimdiden bilyük hazırhklarda bulunmaktadırlar sevmedık erı, aş. a ır se epen şış- ınwan en ge ır ... 

MEMIŞ 

Fedor 

Umumiyetle, insanlar. kotüleri bile 
zannettiğimizden çok daha ziyad~ 
bön ve saftırlar. Biz, kendi·nız tıc 
öyleyiz. 
Dostyevski: Karamazof Kardetler 

Yazan: H. G. Dwight 
yetiştirip satan biri vardı, Memisi ona 
göndermiş, arı alacak getirecekmiş. 

Arıcmın bir çuvnl içine yPrleştirdiği 
kovanı Memiş sırtına vurmuş. Arılm· 

bu tarzda seyahatten galiba hoşlan
mamış olacaklar. Nasılsa çuvalda bir 
delik açmaya yol bulmuşlar, yahut 
kovanın sivri bir tarafı çuvalı deli-

Çeviren ; M. ABAŞ 
kaldırıp denize atacağına ona sımsıkı 
sarılacak derecede siniri kuvvetli o
lan başka herhangi bir adam bu hiz
meti için ömrünün sonuna kadnr ilti
fat beklerdi. Memiş öyle değildi. Sa
dece şöyle demişti: "Bnşıma bu da 
geleceltmiş, alnm1m yazısı imiş... Ve 
kendisini kapıcılığa terfi ettigimiz za-

Tefrika N o. 17 
kar>jı, daimi bir ıaafun bulunmasın
dan ileri geliyordu. Başıma fes gi
yip, yaptn·dığıın yerli kesimi elbise ile 
kahve kahve dolaşmaktan aldığın1 

zevki hiç bir şeyde bulamadığımı gö
rünce Perkin adeta haysiyet ve şere
fine dokunulmuş gibi kı7.ıyordu. Ben 
oralarda bir çok hoş şeyler de gördüm, 
işittim. Lakin ne yazık ki bu turli.i 

Bilmem bir adamı bir yere yerleş
tirmek için çare bulabilir misiniz? 
Kendisi evvelce bizim hizmetimizde 
idi. On be~ sene evvel kapıcılık edi
yordu. Neden ayrıldığını, on beş sene
~ nerede geçirdigini söylediğim za
man bu işten elinizi çekeceksiniz, sa
nırun. Bununla beraber, sizi temin e
debilirim ki, ondan daha iyi bir ada
mı hiç bir vakit bulamıyacaksmız. 
Kendisi halis Türktür ve sizin, daima 
cep aynasında kendini seyreden han
tal Hırvatmızın altmışına bedeldir. 
Memiş onun gibi bir ziynet unsuru 
olınıyabilir. Hatta intikalce de onun 
kadar seri değildir, zannederim, La
kin, kendi haddi dahilinde ona mut
laka -mutlak surette- daha ziyade gü
venil~bilir. İngiltere bankası kadar 
nanıuskardır, bir şeyi yapacağını söy
ledi mi, yapar, 

vermiş olacak ki meydana uğrayan man, onun yerinde hiç kimse, Memiş 
arılar Boğaziçi vapurunun güvertesin- kadar hayrete düşemez \'e minnettar şeylerle pek fazla meşgul olmak ca-

olamazdı. iz göri.ilmüyor. Yalnız ressamlarla mu-
d~ki kalabalığı, tıpkı bir Maksiın ınit

ralyözünün yapabileceği gibi, darına Sanıyorum ki bu şehirde ayni şeyi 
dağın etmiş, savuşan savuşana olmuş, yapabilecek yüzlerce insan vardır. 

herkes kaçmış, meydanda yalnız Me- Türkleri dört yüz sene evvel Viyana
miş kalmış. MemiS bir avuç azgın arr- ya götüren işte onlardaki bu haslet
dan korkup kaçar mı sanıyordunuz? tir, kendilerine daha pek çok şeyler 
Ne münasebet. Ona bir ko\•anı Ta- yaptıran da yine ayni haslettir. Per-

Bu halini bize gelmesinden pek az 
sonra öğrendik. Kendi~ini gece bekçisi rabyaya götüreceksin demediler mi? kin buna aptallık diyordu. Belki hak-

0 yalnız bunu bilir, başka şey düşün- lıdır. Ben ise, açıkça söyliyeyiın ki, 
yapmıştık, bundan başka dııhıı ne gi-
bi kötü iş olsa onu da yapıyordu. o mez. Ve kovanı Tarabyayn götürür. aptallığın bu şekline gönül verınişim
zamanki şefimiz Perkin idi. Kendi- Ama ondan sonra Jtendisini bir gör- dir. Pcrkinin kendisi nasılsa bu nevi 
sini hatırladınız mı? Şu, sonradan, meliydiniz. Yüzünde, boynunda, elle- aptallardan olamamıştı. Memişin öy
Filadelfiyalı bir sabun kralının dul rinde arıların iğnesiyle kabarmamış le olmasıdır ki bende ona karşı a
karıs1 ile evlenen adam. Bu adam tek bir milimetre murabbalık yer kal- lake uyandrrdı. Bu, yalnızca belirgen 
ciftlik -yahut bu cinsten bir şey- me- mamıştı, Adamın ne kadar wmanda bir karakter hususiyeti gösteren bir 
rakhsı idi . Tarabyadaki araT.isini baş- gözlerini açıp da etrafı görecek hale adam. Sevmenden ibaret değil -
tan başa bahçe haline sokmuştu. Gü- geldiğini bilmiyorum. Lllkin işin en di. Kısmen de Memişin sadece bir 
nün birinde aklına esti, arıcılığa kal- şaşılacak ciheti Mcınişin kendi halin- Türk olmasnıdan, ve benim de, Perki
kıştı, Boğa.ziçinin bir tarafında arı den hiç ~ik~yet etmeme.siydi. Kovam nin madun halk saydığı insanlara 

harrirlerdir ki kendilerinin mensup 
olmadıkları yerler etrafında dolaşarak 
fırsat gözetebilirler. Bizim gibiler ise 
mubarek haysiyetimizi, yani mlibarek 
makamlarnnızm haysiyetini korumak 
mecburiyetindedir. Bununla beraber 
kahve halkmda daha ziyade orijiııall!k 
bulunduğu fikrindeyim: Hiç olmazsa 
oıılı:ırm asıl kendi ayakları üzerinde 
durup durmadıklarını daha çabuk an
larsınız. Geri kalan bizim gibilerin 
varlıkları ise muhitlerinin desteklerine 
dayanarak durmaktadır. Hele bir kere 
ansızın parasız ve tavsiyesiz kendi 
başunıza çare bulmak vaziyetine dü-
şelim, acaba aramızdan kaç kişi bur
nunu suyun fü.'tünde tutabilir? Her 
halde ben, korkarım ki, bunu yapa
bilcceklerden değilim, Oldukça iyi bir 

aile içinde doğdum, iyice bir melcte
be devam ettim, iyice bir yüksek tah
sil gördüm, iyice bir mesleğe girdim 
ve onda iyice bir mevkie geçtim; par
magnnı bile oynatmadan ve hiç bir 
mlini ile karşılaşmadan. Lakin yarm 
batan bir gemiden ıssız bir adaya dü~
sem, bir haftada ölürüm, çünkü elle
rimle bir şey yapmak kabiliyetinden 
mahrumum. İşte bundan dolayıdır ki 
böyle kabiliyeti olanlara karşı derln 
bir hürmet. duyarnn ve onların i(,' 
alemlerinde olup biten şeyJeri öğren
mek için olan tecessüs arzum da pek 

1 

hi.iyüktür. 

Bununla beraber, Memisin iç nle
minde geçen ~eyler hakkında büyiık 

bir fıkir edinmiş olduğumu söyliyc
mem, Asıl kendisinin de bu hususta 
bir ı;ey bildiğim, veya bilse bile anm
tabileceğini zannetmiyorum. Ondan 
bir şey ögrenınek muhakkak çok güç
tü. Bu hal, yaptıklarının harikulade 
olmasından değildi. Lakin bence ha
yatın şevki, küçük küçük hadiselerin 
değişikliklerinde ve terkiplerinde bu
lunur, hepimizin hayatı da bunların 
yekunundan ibarettir. Ve bir çok de
fa, bir Meıni~ten öğrendiğim bir ka
rakter hususiyeti veya bir ifade tarzı 
bana bir Paşanın yanında itibar ka
zandırdı. İnsanın bir günlük hayatını 
anlatabilmesi nasıl bir sanat olduğunu 
bilmem hiç düşündünüz mü? Kadın
lar bu sanatı hazan kemal mertebe
sine çıkarırlar. Gevezelik der geçeriz, 
ama bu, edebiyatın ham maddesidir. 
ve her vakit görülen bir çok başbaş, 
geçirilmiş som:;ı.ırat .sükıltlardan da
ha iyidir. 

tAr~aaı var) 

rica ederiz. Babası: 
Bursa Vefik Paşa hastanesi serta• 

bibi doktor Cevat Tahsin Pekaun, 
Anası: Feyziye Peksun. 
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Saf, Dif. Nezle, Grip, Romatizma.., 
Nevralji. Kırıklık ve Bütün Ağnlarınııı Derhal Keae· 
'cabında iünde 3 koşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

HER YERDE Pt:LLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ.. 

Trakva Böl9esi İçin Mahrukat 
Aianı Aranıyor 

rürkive Kömür Sahs ve 
Müessesesinden 

Tevzi 

Müessesemiz namına Trakyamn muhtelif şehirlerinde halka ve res
tni dairelere toptan ve perakende muhtelif cins kömürlerin satışını yap
mak ve bu maksatltı depolar açmak üzere bir mahrukat ajanı intihap o-
lunacaktır. ;' 

Talip olanların: 
Her şehir için tesl:iit olunacak muhtelif cins kömürlere ait ihtiyaç 

.:etvellerini ve bu kömürlerden açacağı depolcrda bulunduracağı asgari 
mJ<:tarlarla her şehir için perakende 1iahş fiyatını müfredatiyle birlikte 
25 Ağustos 1941 tarihine kadar Ankarada Yeni.şehirde Atatürk Bulvarı 

129 - 131 numaralı binada b"ulunan milesses~miz merkezine bildirmele
ri ve bu hususta akdolunacak mukavelenin t..ımamit tatb i kını k3.fil ol
mak üzere 3000 Türk lirası te-minat vermel>?ri lAznndır. (5445 - 7048) 

lfl//la ............................ ı ............... ~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
KunıluJ Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoı 
= 

= 
iiraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en 

az 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa c;ekilecek kur'a ile aıatıdaki pll
na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira ~ 
4 • 500 • 2,000 • . 
4 • 2.SO • 1,000 • 1 

40 • 100 .. 4,000 .. 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 • 4,800 • 
20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesapluındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aptı 
düşmiye.nlere ikramiye çıktıtı. takdjrde 3 20 fulasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey !ili, 11 Birindkiinun, 11 Mart ve 

11 IT•ziran tar" 'erind• çekilecektir. 

~----------------------------~ 
• ıeyqır~ı;ı 

Haı:ı€'kı \'e Cerrohpaşa hA..ıtaneler _ JÇin almacak Röntgen filmi ecza 
ve alfı.tı 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkra!'ma göre 
pazarlığa konulmuotur. Tahmin bedeli 11184 lira 50 kuruş ve ilk temi
nat 838 Ura 84 kuruştur. Şartname Zabrt ve MuamelAt Müdürlüğü ka
leminde görülebilir. İhale 20/8/941 Çarşamba günü saat 14 de Daimi 
Encümende yapılacaktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmalan. (7055) 

Sipahi Ocağı idare Heyeti Riyasetinden 
Ocağımrz.ın 25 · ·i senei devriyesi münasebetiyle Yeniköydeki blna

mı:zda 15.8.941 akşamı verilecek baloya Kadıköyünden gelmek lUt!unda 
bulunacak a.zalarnnız için Moda iskelesinden saat 21 de bir motör tah
rik ettirileceği gibi, Harbiyedeki me~'kezimizden de yine saat 21 de bir 
otobüs tahrik ettirileceğini ve avdette d~bi ayni vasıtalarm istimal edi-

• leceğinı:. S3yın Azalarnnıza il3n ederiz. (7050) , ,..-.------·---
Doktor Zekfil Muammer TAN Gazetesi 

TUNÇMAN 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Kan ve idrar muayenesiyle ıe· 
belitin erken teşhisi, Wasser
man teamülü, kan ırupları, tifo, 
srbna, balgam, idrar, kazurat 
muayeneleri, kanda Qre, şeker 
ven!r biyolojik tahliller yaptlır. 
Çemberlltaı karp11nda GUzel 

' apartrman No-. 4. Tel: 22037 , 

llôn Fiyatları 
~ 

Başlık maktu olarak 750 
1 inci sayfa santimi 500 

2 ,, ,, ,, 400 
3 ,, ,, ,, 150 

L M A C A •' " 
3 4 5 6 1 8 9 ................ . 

50 B U ,, 
" 

1 2 

1 
2 - - --- .-!1== .==·-j si=·=-·-=== 
6llJI ·- --7l--=-=- -.· g • •,-1 si:- ----._..!.....ı 

Soldan S•il • 1 - Rus Jlaretalt l - Ti· 
ren iata1.1"onu S - Huy, ahllk - $;anat 4 -
Valide - Balık 5 - Bajlıma edııtı - Savat 
6 - Nota • Bir merhep ıalilr.i. 7 - GUmil• -
Horoıda bulunur 1 - Çok delil - Bir cöt 
9 - ff;ayktrıt • Bir ••YT· 

Yukandın &,afi: 1 - Yurt • Mlrum, 
tıılia 2 - Pranaıı: deniı: OıaD • Bir villyet -
Tersi: Makbcıreler 4 - Ajana • Gakte bulu· 
rıur .1 - Düstur • Bir ;,ki 6 - Bir hadi 
defi1lnıe: Seçim l1l~ri 7 - Beraber • Bil' 
erk~lr. hml ı ~ Bır ıamir - Tersi: Bir ku1 
9 - Bir bli.m liobofu - Arı, 

* EVVELKİ BULMACA - Soldan Sofa. 
1 Tabiat • Su J - Atir • Adam 3 - Bi· 
• A1m 4 - İten - Orta S - Er - An 6·-
0 • Oluk 7 - Aıa.r • Çakı 1 - Maraı • 
Nar 9 - AoanevL 

İHTiRA İLANI 
"Makineli tüfenklerden kapsül ve 

endaht için tesisat,, hakkında alınmış 
olan 14.10.934 de tescil edilen 1994 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzere ahere devrüferağ 
veya' icar edileceğinden talip olanla
rın Galatada lktısat hanında, Robert 
Ferri'ye müracaatları ilAn olunur. 

İstanbul Levazım Amirliğinden veri
len: Harici A:keri Kıtaat İHlnları 

Aşağıda miktarlan yazılı samanlar 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur 
Taliplerin kanunJ vesikalariyle teklif 
mektuplarını 18/8/941 günQ hizala· 
rmda yazılı saatlerden bir saat evveJ 
Canakkalede S!kerl satm alma ko
misyonuna vermeleri. 

Mlktan 
Kilo 

420,000 
mı.-000 
510,000 
'00,000 

Tutan Teminatı ihale 
Lir• Lira Kr. saati 

18,900 1417 50 
12,150 9112 50 
22,9~0 1720 7~ 

• 13,500 1012 50 
(762 - 8403' 

15 
15,15 
15,30 
16 

TAN 

ÇOCUGUNUZA VERECE~iNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

>tı Çünkü: Çocuk Ansiklopedisı Çünkü: Çocuk ansiklopedisı 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç oUuğU en kıy· ) 1 
metli eserdir. I · 

Çünkü: 
. 

Her hediye kırılıp kay-
bolabilir. veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğtın hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü.. 
tün hayatınca iz hırı. 
kacak bir eserdir. 

- - - - -

TAN Neşriyat E-vi 
/~tan bul 

Adres; lstanbulda TAN Matbaası 

ı • bütün dünya çocukla· 
nna yılbaşı ve bay· 

ı . Çünkü: 

ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çocu..!c A:ıs'klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür Ona tx>ş 

saatlerinde hocalık v 
arkadaşlık eder, 

Çocuk Ansiklopedisi ikı 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edllmiş olarak iki cil-
di birden (7) liradır. • \ 

Talebe ve muallimlen 
tenzilatlı (6) liraya verilir. ı 

,_ BiR HAKiKAT ! Sayın Müşterilerimizin Nazarı 
1 

Dikkatine ... , 

Pırl•ntalı ve elmaıh aaat demek. bir kellme ile 8 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. ÇUnkO: 
Pirlantalı ve elmaslı saaUerin bütün hakik.l evsafı meşhuru Alem olan 8 1 N G E R aaaUerinde top

lanmıştır. Bunun ıçin: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz 8 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üze
rindeki S 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lAzundır. 

Modayı takip eden her asrt kadın itln kıymeW taslariyle ve nefis i~lemesiyle hakikaten nazarı dik
kati celbeden böyle bir barikul!do 8 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SİNGER SAATi ~':buı~!:~~ HEDiYELiKTiR 
No. 82 • A, Elmuh ve 11 pırlantah 600 Lira, EMSALLERi GiBi 1& SENE GARANTiLiDiR. 

Dlkkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır, 1.tanbulda şubemiz 

yoktur. Adres: StNGER SAAT MaJazalan. lstanbul Eminönü. No. 8 •••••••" 

Devlet Pemiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli ( 14000) lira 4000 kl!o kaynarn~ Türk beziri ile 

4000 kilo kaynamış ince bezir (18.8.1941) Pazartesi günü saat (15,30) 
on beş otuzda Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafın
dan kapalı zarf usuliyle satın alınaekhr. 

Bu işe girmek istiyenlerln (1050) liralık muvakkat teminat, kanu
nun ta:yin ettiği vesikalarla teklifierinl muhtevi z.arflarmı ayni gün saat 
( 14,30) on dört otuza Y;,dar komtsy<>n reisliğine vermeleri lAzundır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağrtdmaktadır. 
(6481) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
MektebimJzin ikmal imtihanlarının 8 Eylülde başlıyacatı ve bundan 

evvelki i1Anm hildfma olarak mektebimiz kamplarmm da 10 Eylillde 
başlıyacağı ve bundan bir gün evveline kadar Üniversite talim taburu ko
mutanlığına müracaat edilmesi lüzumu talebemize 11An olunur. (6983) 

14 - R - 941 

, .. 1 ......................... , 

Kızllay Umumi Merkezinden : 

KARYOLA ALINACAK 
Cemiyet Müesseseleri ihtiyacı için bin adet karyola alınacaktı 

1 - Teslim müddeti bir aydır. Mallar Cemiyetin Etimesu 
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 gönde· 
rilınesi. " ....................... ..-; 

I 
Devlet Deniz Yolları işletme idaresi İlanları 

Ahiren İdaremize intikal eden Haliç vapurları için tnnzim edilen 
yeni ücret tarifesi 20 Ağustos 941 tarihinden itibaren tcı.tbık ecWıniye 
başhınacaktır. 

Bu tari!e mucibince Köprü ile iskeleler arası milna!cbetler dört 
mmtakaya ayrılmıştır. Bunlar için tesbit edilen ücretler a~aG,ıda ya .. 
ztlıdır: 

Yalnız Gldlf 
Birinci ikinci 
Mevki Mevki 

Gidi§ • 
eırıncl 

Mevki 

Dön Ut 
ikinci 
Mevki 

Kuruı Kuruf Kurut Kuruı 

5 3 10 6 Köprü ile birinci mmtaıta yani Ye
miş ve Hal iskeleleri arası. 

6 4 11 7 Köprü ile ikinci mıntaka yani Ka
sımpaşa, Cibali, Aykapı, Fener, :sa .. 
lat iskeleleri arası. 

8 6 15 11 Köprü ile üçüncü mmtaka yani JJ;as .. 
köy, Ayvansaray, Halıcıoğlu, De!
terdar, Sütlüce, Eyüp iskeleleri arası 

10 8 18 15 Köprü ile dördüncü mmtaka yani 
KAğıthane iskeles~ arasL 

Ayni mıntaka dahilindeki veya karşılıklı i~kelelcr arası seyahat
ler için birinci mevki ücreti (5), ikinci mevki ücreti (3) kuruştur. 

Her mmtakada subaylardan birinci mevkide (5), erlerden ikinC1 
mevkide (1), çocuklardan birinci mevkide (5), ikinci mevkide (3), 
talebelerden birinci mevkide (4), ikinci mevkide (2) kuruş ücrıt a .. 
lırur. 

Bu ücreUerde vergiler dahildir. 
Ayrıca biltün mmtakalar için tcnzilB.tb Gidiş - Dönüş ücretlerinin 

tutarı üzerinden onar yapraklı umuma mahsus abonman karneleri 
ile memurlara mahsus yüzde otuz tenzilAth ellişer yapraklı abonman 
karnelerinin de tarifenin tatbikına başlanacağı tarihten itibaren sa-
tışa çıkartlacağı ilan olunur, (7007) 

* .. 
Dört ton döküntü hububat 15.8.941 cuma saat 15 de pazarlıkla sa

tılacaktır. Taliplerin Denizyollan alnn satmı komisyonuna müracaat-
Ian. (7008) J 

~ ........... ~ .............. r 
J!l.m ................................ ~ 

, Satıhk Villô ~ il 

1 
Göztepede, İstasyon Caddesinde 1 o s M A N L 1 

~' 
Camlar ortasında 4,5 dönüm seb- BANKASI 
ze, meyva ve çiçek bahçesi bu-
lunan 40.000 lira değerinde mü- TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

kemmel bir villA satılıktır. 

" .. Tel : 62 - 232 .. ' 1 TESİS TARİHİ 1863 
Bilecik Vilayeti Daiıni StatOlerl ve Tnrklye cnmhurlyetı ile m!lnaklt 

Encümeninden : 1 2292 Numaralı 10/6/1933 tarlbll kanunla tasdik edilıJl!ııtlr. 
İnönü _ Kütahya yolunun o + 000 1 (24./6/1933 tar!hU 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

ve 6 + 350 kilometreleri arasmdaki ı 
şose tamiratı esasiyesi ve imnlAtı sı
naiye inşaatı 5/8/941 tarihinden iti
baren bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. Pazarlık 5/9/941 Cuma 
günü saat 15 de Vilfıyet Daimi Encü- 1 

men toplanma salonunda yapılacak- J 

tır. 
1 - Keşi.! bedeli 15371 lira 26 ku-1 

ruş olup, muvakkat teminat 1152 lira 1 

Sermayesi: 
bıtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 

ma eksiltme ve ihale kanunu muci- MISffi, 

84 
2k:.rui!1t:klilerin 2490 sayılı arttır- 11 

bin~ ibrazma mecbur oldukları tek-
KIBRİS, YUNANİSTAN. İRAN. IRAK, FİLİS 
TİN ve MAVERA Y1 ERDÜN'de 

li! mektuplarını teminat mektup ve
ya makbuzlariyle Ticaret Odası vesi
kalarını ve işin devamı müddetince 
iş başında bulunacağına dair bir mü
hendis veya fen memurundan alınmış 
taahhütname, müteahhitlik vesika -
siyle bu iş için tatil günleri hariç ol
mak üzere en az üç gün evvel mü
racaatın vilA.yetten alınmış fennt eh
liyet vesikalariyle birlikte saat 15 e 
kadar Encümen riyasetine verilmiş 
olmaları lA.zondır. 

3 - Bu işe ait keşif evrakı Nafia 
Müdürlüğünden görülebilir. 

(5235 - 6811) 

Fennt SUnnetçl 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beılkta§ Eri, 
Apartmanı, Telefon 

U395 - Evi : Sµ adiye 
İstasyon yam, 

Merkez ve Subeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LÜBNA' 

Fllyallerl ve bOtün Dünyada Acentn ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapa" 
Hesabı cari ve mevduat hesaplatı küsadı . 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Tiirki:ve ve Ecnel:ıi memleketler üzerine keşide senedaı 

' iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. alttn ve emtaa üzerine avan!. 
Senedat tahsilatı ve <aire 

~n villı:sek emnivet şartlarını haız Jdr•lılr 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır 

T. iş Bankası 
Küçüle Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
.cşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atos-
1a, S lkinciteırin tarihlerinde ya· 
ıthr. 

---.Leyli - Nehari 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 
1 - Yuva, İlk, Orta ve Lise kısımlarına 15 Atustostan itibaren tale

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

2 - Eski talebe 5 Eylfl.le kadar velilerinin §ahsi milracaatiyle kayıt
larını yenilemelidirler. 

Tarifname gönderlflr. Tel: 80547 

~ ............................... . 
Nafıa Vekôletind 

22/8/941 Cuma günü saat 16 da A'1karada Nafia Vekfileti bina~ıı i
~ inde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komlı:
vonunda (5000) beş bin lira k:eşif bedelli muzayyak hava Aleti ve te!er
rüatmın tamiri ve nevakısınm ikmali işinin pazarlıkla eksiltmesi yapı

ıacaktrr. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrilatı bedelsiz olarak malzeme müdür

ıüğünden almabilir. 
Muvakkat teminat (375) liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnameıı;inde yazılı vesatıtıe bir

likte ayni gün saat 16 da komisyonda hazır bulunmaları lftz.ımdır. 
(8998) (5441: 

>ahıp ve Ne;rıyat mudurll; Emin Uzman. Gazetecılııı. ve Neşrıyat 

T. L. Ş. fAN l\tatbuaı 


