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! Demiryolu inşaatı lı 

~ ı Devam Ediyor 

ingillere 
Uzak Şarka 

Takviye 
Gönderiyor 

. Irak ve lran Hudut Hatları İle Zonguldak •. 
j Kozlu HattındGki Çahşmalar Hayli ilerlemiştir . 
i . ~ara, 14 (A.A.) - Yurdumuzda muhtelif hattının, Siirt civarında Kurtalan mevkiine : 
! ~tikametıerde yapılmakta olan demiryolları kadar olan 159 kilometrelik kısmının inşaatı : 
: ıl~ demiryolu inşaatına ait etütler etrafında tamamiyle bitmiş ve Bismil kazasına kadar 1 
1 hıze verilen n:ıaliimata göre, demiryolu inşaa- olan kısmı işletmeye açılmıştır. Bu noktadan, ı 
E tınıız halen Dıyarbakır • Cizre - Irak, Elazığ - Kurtalan mevkiine kadar olan kısnu da ray i 
! Van - İran hudut hatları ile Zonguldak - Koz- feşriyatı ile bazı köprü noksanlarının tamam- ! 
! hı hattı üzerinde olmak üzere üç istikamette lanınasından sonra bu sene sonuna doğru iş- 1 

Son Günlerde Bir 
Çok Gemi Kafileleri 

Singaour' a Vardı 

Birlesik Amerika 

i devam eylcmek.tedir. . !etmeye açılacaktır. : 

\. Bun0l0:::.~:~~~-~~ .. ~-~~~:.-.. ~:.::~:: ........... - .... • ....... ... _ _ ~~:~u; :~~~::J 
Uzak Şark'ta Bütün 
Japon Hareketlerine 
KarşıKoymakAzminde 

Efkarı ? 
Umum iyeyi 
Meşgul Eden 
Bazı Sualler 

$ark cephesinde Sovyct mııkavemeti 
devam ettikçe ve Sovyet ordusu 
imha olunmadıkça A!manların bu
radan kuvvet a:11np başka cephe
lere sevketmclerlne ihtim..tl verile
mez. Mısırda h;ı.rekat zamanı yak
laştığı için Almanlar orada da i
kinci bir harp ı.:ephe'Ji açmaya mcc~ 
bur olacakalrdır. Bu itib.ırla Al
man erkan harbiyesinin herhangi 
bir yerde üçüncü bir cephe açmak 
isteyeceği tahmin edilemez. 

M. Zekeriya SERTEL 

Londra, 14 (A.A.) - Hava Ne
zareti istihbarat servisi, Uzak şar 
ka takviye olarak gönderilen bin 
ıerce tayyareciyi hamil kafile ha
lindeki vapurların, zayiatsız men 
ziline varmış olduğunu bildir -
mektedir. 

Bu gemi kafilelerini on bin mil 
lik bir seyahat esnasında himaye 
eden Ingiliz harp gemilerinin ve 
tayyarelerinin müessirliğini gös
teren büyük bir muvaffakıyettir. 

Birçok tayyareci subay ve eri 
hamil ikinci bir gemi kafilesi de. 
on beş gün zarfında Ingiltereden 
Sing~pura varmıştır . 

Japon elçisine göre 
Londra, 14 (A.A.) - Son gün

lerde Uzak Şarktaki vaziyette bir 
değişiklik olmamıştır. Vaşington 
daki Japon hüyük elçiliğinde elçi 
sıfatiyle vazife gören M. Kanama 
Wakisugi, Nişi Nişi gazetesine 
verdiği bir mülakat esnasında de 
miştir ki: G azeteci olduğunuzu bilen 

herkes bugünlerde size 
hircok sualler sorar. Burada bu 
suallerin bazılarına cevap vermi
l'e çalışacağım: Fransız Devlet Reisi Mareşal Pet ain Marsilyayı ziyareti esnasında 

"Amerika, Japonya ile dostane 
nıünaseöetler iciame etmek arzu
sunda olmakla beraber Uzak şark 
taki bütün Japon hareketlerine 
karşı mukabelede bulunmak az -
mindedir.,, 

S - Alman • Sovyet harbini 
kiın kazanacak? Almanlar mı, 
Sovyctler mi? 

C - Bu sualin cevabını ver -
hıek için şu noktaları gözönünde 
bulundurmak lazımdır: Alman -
Sovyet harbinde iki taraf da kuv 
\ıetlidir. !ki tarafın da gerek in
sanca, gerek malzemece nihayet
siz kaynakları vardır. Bundan 
tnaada birinin arkasında bütün 
A. vrupa, diğerinin arkasında 
dünyanın en büyük devleti olan 
lngiltere ve Amerika vardır. O -
:tıun için Alman - Sovyet harbi, 
A.lman - Fransız harbine benze
l'nez. Şark cephesinde Alınanlar, 
garp cephesinde olduğu gibi, yıl
dırım harbi yapmıya muvaffak o
lamamışlardır. Az zamanda çok 
~er işgal etmiş, düşmana baylı 

A. Darlan'ın in g i 1iz1 er 
Hazırladığı Trablus'u 
Yeni Proie Bombaladı 

Londramn siyası mahfillerinde 
kaydedildiğine göre, Birleşik Ameri
kanın hattı hareketi Japonyanınkine 
bağlıdır. Japonyamn alacağı tedbir
lere karşı ne gibi mukabil tedbirler 

(Son u; Sa: 2; S U: 4) 

Times'e Göre: 

İspanya ve Portekiz'in 
İştirakiyle Amerikaya 
Karşı Müşterek Bir 
Cephe Kurulacakmış] 

mühim darbeler indirmişlerdir. Londra, 14 (A.A.) - "Afi,, Ti
F'akat Alman askeri mütehassıs- mes gazetesi, Fransanın vaziyeti
larrnın da kanaatine göre, bu ni umumi surette gözden geçir -
harpte arazi işgali ehemmiyeti mekte ve Fransızların bu vaziye
haiz değildir. Çünkü Sovyetlerin te uzun müddet tahammül ede
arkalarmda hudutsuz toprakları miyeceklerini söylemekle iktifa 
Vardır. Asıl maksat düşmana ri - etmektedir. 
cat imkanı vermeksizin orduları- Tiınes gazetesinin Fransa hu -
tıı imhadır. Bugüne kadar elde dudundaki muhabiri Fransada 
edilen neticeye göre ise Sovyet baş göstermiş olan ~ndişelerden 
ordU}-arı ha~lı hırpala_nnuş, f.ak.at I bahsetmekte ve Abetz ile Darla
~hrW ve mıha edılememıştır. nm Fransa, Ispanya, Portekiz, 
Şımdı AI.n:an o~dularının Ukray- garp ve şimali Afrika sahilleri 
l'la cephesındeki muvaffakıyetle- b A ·k k b' h' 

· k d d h' M 1 B d' oyunca merı aya arşı ır ı-n arşısın a a ı areşa u ı~ .. d t· · tuf b' · d b' sar vucu e ge ırmıye ma ır enı or usunun muntazam ır su- . h 1 Jdukl b 
t · ·v 1 1 kt d proJe azır amış o arı ve u re tc rıcat ettıgı an aşı ma a ır. h k t· p t k' · · l' 

Onun için şark cephesinde seri are ~ ın w or c ızın ışga m.~ ve 

, ..... ~···-···· .... ·······················, 
Bir Ha~e Göre Ayaksız Bir 
Kahire, Beyrut ve lngiliz 

_Şam Bombalanırsa Tayyarecisi 
lngilizler de Romayı 

b 20 Hava Muharebe-Bom ardıman Edecek i 
Kahire, 14 (A.A.) - orta Şark 1 sine iştirakten Sonra 

Ingiliz hava kuvvetleri umumi / ' 1 E . o·· .. 
karargahının tebliği: A man ara sır uştu 

lngiliz bombardıman tayyarele 
ri, 12/ 13 ağustos gecesi Bardiya
ya hücum etmişlerdir. Dolane'de 
motörlü nakliye vasıtalarına ve 
atelyelere bombalar isabet etmiş 
tir. Harekat esnasında gece avcı 
tayyareleri görülmüşse de düş -
man, tayyarelerimizin yolunu kes 
memiştir. Derne'ye de bombalar 
atılmıştır. Ingiliz ağır bombardı- : 
man tayyareleri ayni gece Tral:>
lusgarpteki askeri hedeflere de 
hücum etmişlerdir. 

Londra, 14 (A.A,) - impara
torluk hava k uvvetlerlnln Hlı 

gUnU Almanyaya yaptıkları t aar· 
ru~dan avdetlerlnde dönmedlijl 
gllrü len hava müfrezelerinden bi
ri nin kumandanı olup on sene 
evvel bir hava kaza1ında iki aya
ğı birden kesilen maruf pllotlar· 
dan Douglaa Bader, aaij ve salim 
fakat es ir olduğu Londrada haber 
alı nmıştır. Oouglaa Bader, 30 ya-
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TASAR RUF 
ASKER iÇİN ÇELİK ZIRHTIR\ 

Bir TASARRUF BONOSU Alını~! 

Amerika ve 
İn9iltereni 
Harp· Sul 

Gayeleri 
r ........................................... , 
Roosevelt, Churchill 
Mülakatından Sonra 
Bir Teb liğ Neşredildi 

'\. .............................. _ . ._ ...... .,; 
Her Millet istediği 

Reiimi Seçmekte 
Serbest Olacaktır 

Hudut 
Kabul 

Değişiklikleri 

Edilmivecek 
Q---. 

Mütecaviz Milletler 
de SilCihtan Tecrit 

Olunacaktır 

Amerika Cümhurreisi Roosevelt' in bir seyahatte alınmış bir resmi 

.ALMAN TEBLiGi 

Nikolayef 
ve Odesa 
Çevrildi 

Alman Kıtaatı 
Karadeniz· 

Sahiline Vardı 
--o-

Garbi Ukrayna'nm 
Müdafaası Tamam en 
Yıkılmak Üzeredir 

SOVYEf TEBLiGi 
1 

Ukrayna' da 
Muharebe 
Şiddetlidir 

-
Cephede Rus 
Tayyarelerinin 
Faaliyeti Arttı 

Ba ltı k 'ta 4 Motörbot 
ile Müteaddit Nakliye 

Gemileri Batırıldı 

Mühim Rus Kıtaatı Smolensk Bir Müddet 
imha Edilmek Üzere Evvel Tahliye Edildi 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman or
dulan başkumandanlığının tebli
ği: Ukraynada Alman ve Rumen 
kıtalarr düşmanı takip ederek O· 
desa ile Bug nehrinin mansabı a
rasında Karadeniz sahiline var -
ıruşlardır. 

Cephenin geri kalan kısmında 
askeri harekat plan mucibince 
devam etmektedir. 

Moskova, 14 (A.A.) - "Ofi,, 
Kızılordular umumi karargahının 
13 ağustos akşam tebliği: 

Kuvvetlerimiz 13 Ağustos günü 
Texholm, Starayaroussa, Smo -
lensk, Biala - Tserkov mıntaka -
larında harbe devam etmişler • 
d•:. Smolensk bundan birçok gün 
ler evvel kıtaatımız tarafından 
tahliye edilmiştir. 

Hava teşekküllerimiz düşma -
nın makinalı birliklerini ve pi -
yadesini tahribe devam etmiştir. 
12 ağustos günü düşmanın 43 tay 
yaresi düşürülınüştür. Hava kuv
vetlerimz 33 tayyare kaybetmiş • 
tir. 

Roosevelt - Churchill mfllakntı 
hakkında beyanatta bulunan In

giliz Başvekil muavini Attlee 

Londra, 14 (A.A.) - Başvekil 
muavini Attlee, bugün öğleden 
sonra radyolarla neşredilen bir 
beyanatta bulunarak Churchill 
ve Roosevelt'in denizde bir ge -
mide buluşmuş ve müttefiklerin, 
uğurunda çarpıştıkları hedefleri 
bildiren ve istikbalde daimi bir 
dünya sulhü planlarının temelini 
teşkil edecek esas prensipleri gos 
teren bir müşterek Ingiliz - Ame 
rika deklarasyonu hazırlamış ol
duklannı ifşa eylemıştir. 

Attlee'nin beyanatının metni 
şudur: 

(Sonu;" Sa: 2; Sü: 3) 

·Amerikanın 
Ati antik 

Filosu İcin -
Porto • Rico'da 2 

bir kat'i netice alınması mümkün C~belı:~ıgm ~aptına tcşebbus e
görülmcmekte ve harbin uzaya- dilccegıne del.alet etmekt~ bulun 
cağ1 tahmin edilmektedir. duğunu tahmın etmektcdır. Bor~ 

Beyrut, 14 (A.A.) - "Afi,, ga
zetelerde neşredilen bir habere 
göre, şam, Beyrut ve Kahire bom 
bardıman edildiği taktirde mu -
kabele olarak Romanın da derhal 
bombardrman edileceği müttefik 
ler tarafından mihver devletleri
ne bildirilmiştir. 

tındadır. imparatorluk hava kuv· 
vet ler lne müracaat ederek bi r de· 
fa daha tayyareciliği tecrübe et· 
meslne müsaade edllmeslnl rica 
etmıı ve kumandanlığı lknaa 
muvaffak ormuıtur. Alman tay
yareleriyle yaptıijı yirmi mUaa de · 
menin hepsinde m uzaffer olmuı- man nakliye gemisi de ciddi su -

Alman hava kuvvetleri, kaç -
makta olan Sovyet kıtalarının tah 
liyesi için Odesa ve Nikolayef' te 
hazır bulunan nakliye gemilerine 
şiddetle hücumlarda bulunmuş -
lardır. Bu taarruzlar esnasında 
14,000 tonluk bir nakliye gemisi 
batırılmış ve diğer beş büyük düş Bir Sovyet denizaltısı, Baltık 

denizinde 15 bin tonluk bir petrol 
gemisi batırmıştır. Baltık denizin 

Milyon Dolara Deni1! 
Üssü Tesis Edilıyor 
Vaşington, 14 (A.A.) - "Ofi, 

Ayan meclisinin bütçe encümenı 
Birleşik Amerikanın Atlantik fı. 
losu için Porto - Ricoda bir de · 
niz üssü tesisi maksadiyle lüzum 
lu olan 21 milyon dolarlık kredi 
nin açılmasını kabul ve tasvip et 
miştir. Diğer taraftan bütçe en · 
cümeni bu deniz üssüne ait inşa 
atın Terre Neuve ve Trinidad'd, 
hemen başlamasını Ayan mecli 
sine ehemmiyetle tavsiye etmiş 
tir. 

S - Alman - Sovyet harbi u
zadığı takdirde bir takım ihtilat· 
lar doğurması ihtimali yok mu· 
dur? 

C - Almanlar şark cephesine 
hemen bütün kuvvetlerini yığ -
ınışlardır. Avrupadaki kuvetle -
rini birer birer çekerek yerini 
jandarmalık vazifesi yapmak üze
re ltalyan ordusuna terketmekte
dir. Bulgaristan, Romanya, Ma
caristan ve Fransadan da yardım 
er kuvvetler istemiştir. Şark cep
hesinde Sovyet mukavemeti de
vam ettikçe ve Sovyet ordusu im
ha edilmedikçe Almanlar bura -
dan kuvvet ayırıp başka cephe
lere sevkedemezler. Zaten sonba
har gelmek üzeredir. Mısırda da 
hareket zamanı yaklaşmaktadır. 
Almanlar orada da ikinci bir harp 
cephesi açmıya mecb~~lacak -
lardır. Iki cephede meşgiı1wlan 
Alman erkanıharbiyesinin yakın .. 

deaux nuntakasında Alman kıta
atırun tahşit edilmiş olduğu riva· 
yet edilmekedir . 

Bu muhabir, Tagwacht adında
ki Isviçre gazetesinin işgal altın
da bulunmayan Fransadaki mu
habirinin bir makalesinden hah -
setmektedir. Isviçrcli muhabir, 
halkın hemen hemen müttefikan 
Ingiliz taraftarı bulunduğunu ve 
de Gaulle taraftarı olan 15,000 
nüsha çıkaran La Liberation ga
zetesinin 100,000 kişi tarafından 
okunmakta olduğunu yazmakta
dır. 

Times gazetesinin Vaşington 
muhabiri, Da.kar'ın pek yakında 
Almanlara terkedileceğini tah -
min etmektedir. 

A dalet meclisi kuruluyor 
Vichy, 14 (A.A.) - '"Ofi": Bir ada

let meclisin.in teşkiline dair kanan 
metni pek yakında ıcııci gazete ile i
lin edilecektir, 

l talyan tebliğine göre 
Roma, 14 (A.A.) - İtalyan tebliği: 

Hava teşekküllerimiz 14 Ağustos ge
cesi M:ıltayı bombardnnan etmişler-

dir. Şimall Afrlkada mihver devlet -
leri hava kuvvetleri müteaddit defa
lar Tobruk müstahkem mevzilerine 
taarruz ederek yangınlar çıkarmışlar 
ve şiddetli infilaklara sebep olmuş
lardır. Marmarique sahilleri boyun
ca seyir eden iki düşman torpido 
muhribi muvaffakıyetle bombalan
mıştır. 

Bir denizaltımız, Atlantikte iki 
büyük gemiyi torpillemiştir. Bunlar
dan 8500 tonilAto hacminde planı bat
mıştır. 

Dokuz Bulgar Casusluk 
Suçundan İdam Edildi 

t ur . 1 rette hasara uğratılmıştır. ... 
~~~~---~---~~~~ (Sonu; Sa: 2; Sü: 6 (Sonu; Sa: 2; Sü: 5} 

Y eni bir harp gemisi 
Vaşington, 14 (A.A.J - "Ofi, 

Altı bin tonluk yeni "Reno., krt.ı 
vazörü, dün tezgaha konulmuş 
tur. Bu harp ge:rnisinin inşası ık 
senede bitecektir. Geminin inşa 
atı Birleşik Amerika fnosunuı 
büyütülmesi ve her iki Bahrimu 
bitte birer filo vücude getirilme 
sine ait program cümlesinden 
bulunmaktadır. "Reno., 15 mil -
yon dolara mal olacaktır. 

(Sonu; Sa: 2; SO: 7) (Sonu: Sa: 2; SU: 2) 

Sofya, 14 (A.A.) - D. N. B . Ecnıbt bir 
devletin hesabına casu•luk yapmıı olmakla 
suçlu 9 kişi Bulaar askeri mahkemesi tarafın· 
dan idama mahkOm edilmi~lerdir. Bu mab • 
ldlmların hcp&İ diln asılmıttır. Alman ve Rumen kuvvetleri tarafından inuhasa-ra edildiği bildirilen Odesadan bir görünüf (Sonu; Sa: 2: Sil: 7) _ 
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Tefrika No. 33 

Napoleonu, Kendisini iktidar Mevkiine 
Getiren Vekayiin Teselsülü Sürüklüyordu 

mık, e ,._ Prusyanın artık devleı;Jcr ara- ı 
reeye ında sayılabilccc't tarafı kalmanıış
pan d ır!,. cümlesini y1zabill,,or: Vaziyetin 
mide vahamctiru mudriııt bulunan NapolC'on ! 
aste c, Kont dô Legüı c: 

ön karakollard1 yem~k yemeye bile 
davet edeceğim, 

Umidim var kı. hcilıi anlaşmak, ve 
biz, bir kurdel~nin rengi. iizerinde 
uılaşamadık di ve. yU.7 bin•erce yi
gıtın kanını do'kme.ıı::ten sarfınazar 
etmek mümkün olur1, 

yaptı{ "- Bu harp U.; yıl .e:ecik~:nımcli• 
Temi2 ',. d1yor, 

Fakat ne yazık kı, makin: durma-
makta, dOnm~ir:tedır Ve artık o

u durdurabilmek hiç k:mscn~'l cllnde 
cgildir: Napolcon, yc;ıılmez lir k.uv
ct tarafından yanı k·ndisin: iktıd;ır 
evluinc ıctirmiş uian .. akaynn tc~cl

ülu tarafıodan ati:ükll"nıp g;tmcktc
ır. Maıinın gola:t1eri, onu t!lütemı

!iycn öne doiru ıtmcktt"dır. Bır hr
na koptuiu takdı1 de, sıiınrp barın

k için bi.r çok l ma.,ıar kutmuı o
n ımparator da, .ıı.end'a:ni. g-3.yet ge
$ bir dcnıze açılmış buluyor. O a

a kadar, bir devlc:l reıJi usluluğu, ve 
akimıyetl ile ld.- .. <. ettifl dumcne, o 
mandan itibaren, ı.>üy•ik sercüzeıtpe

estlere yarap.n eııcrjik bir hamleyle 
ı-ılıyor. Kardeşit!.ın ônlinde i'iyor ki: 

•·- Canım, ;ıOı-mnyor musunuz 
ki ben kendimi bu tahtın Uzerinde 
ancak, bu tahtı oana kazandırmış o
lan zaferler sayesinde tutunabili
yorum, Ve anla!tnyor musunuz ki, 
huktimdarlık rohine kadar yük~el
miı hususi bir adam artık durup 
dinlenemez? V: artık onun; "Mah
volurum!,. korkusiy.te yü1.selişine 
devam etmesi ~aruridirl,. 

Belli ki o, hum.malı faaliyeti içiı.ıde 
hai çarpışmayı özlüyor. Fakat bu

unla beraber, yıne ondan s.:.kınmak 
tiyor, 
Her vakit olduiu gibi, muhuamat a
fesınde Çara gOr.derdıii mektup yi
e samimidir. Yine .kalbidtr. Hatt.i, 
arıste casu5luk etmekte: olan bir Rus 

kumandanına -Çaım blaima gidece
bildiii için- ta söz:Jeri aoylüyc.r: 
"- Çar Aleksandr ırenç olduğu 

ve benim de u..n.n miıddet )'ltamak
lıcım lUzumlu bulanduiu ıtin. ben, 
Avruparun raJutı teminatını. her 
ikimuin brtılıklı danuıa:1~ ema 
net ettim. Rahatı bö7ıe davranmak
ta ıön:lum.Benim ona ka.r,ı besledi 
iım Ye ıoıterd•&im du:rcuıar ney
dı7ac:ler, yine öyle kaldıl.,r. Bunu 
au benim tarahmda.n kendısine te• 
min edebilir ve diyebilirsiniz ki, 
P7et. mukadderat. Jr:uçUk hanımla· 
ra 1llflfU bafü lı:uıurlar v• kaba
hatler :ruzünden. :rer yüziindeJri en 
bu)'iik devletlerın ç.arpıtmaaınr is
tlyoru, ben ba harbi, hiç bir kin
&iz, hiç bir dü.şmanlılcaız, nazik bir 
oval:receıinc y,pacllfım ve ahvali 

şerait müuade cttiii takdırde onu, 

Sırf, Aleksandrın kad1nla1mı1 fıtra
tı i.ızerinde tesir icra etmek kasdi i
le söylenmiş ol.ln bu 11özlerın altın
dan onun kendi ö.ı: endişesi ı,asıl be
linyor? 

Bu sevimli ve ZJrif t.-,v.ikin icınde, 
pervasız ve şecaatli harp ada.anını kim 
keşfedebilir? Mesele h:ikikatı::n, küf\ük 
hanımlar arasında bir kurdelenin ren
gi yüzünden çıkan kave-adan mı iba
rettir, yoksa. dtinyaya hiiki;n olmak 
davasından mı? 

Çarı11 fikri11den geçenler 

Acaba, bu arada, Çar Aleksandr'
ın fikrinden reler ceçiyor? 

O, asilzadel~rle ihtıl.if halindedir. 
Annesi kendis.ı.ni bıktırı:o usaı1dırmış

tır. Ayasofyayı elde ermek iımidinde 
aldanmıştır, Du$manını.un. hürriyete 
kavuşturmak vaadiyle aldattıiı Po
lonya hakkında da:ma endişelidir. Ve 
imparatora kar$ı 'laziyelinin, hareke
tinin deiiştiiini kendi r.azarnda hak
lı gösterebilecek ne vart;a, onları ne
dimlerinden, ve sıyasi yakınlarından 
toplayıp durmaktadır. 

Meternih, Çarın duyııularında b~ te
beddülün hastl ola:atını c:;ok evvelden 
görmÜ$tÜ. Bu devrt, ıonuna varmak 
üzereydi, Gerci bu sihirli adam in
dinde her şey, o ;.ndaki tesire baih 
idiyse de, bu çar~ışmanın h:-ı.kiki ve 
yüksek manasını. Napoll"on eıbi, Çar
da görmüş olabilitc;i, F:ekat Alekıan
dr'da eksik olan ~c-y caye idi. Doiu
rucu fikirdi. Ona oıöre, bir Çar, hür
r.iyet içın çarpışam.ııdı. Düny~ hikim
liği uğrunda boğu,ama.ıdı. Hatti. hi.
kim bir adamı yenmek şerefini ka
?.anmak uirunda d".lvuşınek bile. Çara 
mtiloiyjim ve makul gelmiyordu. 

(Arkası var) 
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7.30 Prorram 
7 Jl Müıık (Pi.) 
7.4S Habc-rler 
8 00 MUa-ık fPL) 
8.JG Evın uati 
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12.30 Procranı 
2.33 Şarkı:ar 
2.4S Habcrl«r 
ı J.00 $.arkılar 
il.IS Mllıik JPl.) 

o 
ı ı.oo Proıram 
il.Ol P'a11I he,-•ıl 

11.lO S'rb,tt 
11.40 M~ıik 
19.00 Konu~ma 
19.IS MıJ.a-ılr: 
19.10 Hab'rl'r 
19.45 $arkılır 
20.1 S Radyo Ga~eteıd 
•0.4 S Solo 11arkılar 
ll.00 Zlr•at takvlı>I 
:ı.ıo Temsil 
22.00 Müzik 
21.10 Ha!K-rlc-r 
ıl2,4S 45 Mi11ik 
21.SS Kapanıt. 

GECE GELEN HABERLER 
Demiryolu inşaatı 

Devam Ed]yor 
(Baıtarlfı 1 incide) 

Elizıi - Van - İran hattının cec:;n 
e ihalesi yapılmam($ olan Elizt~ -

alu arasındaki 70 kılometrelik cok 
ııah ve birçok bUyıik lr.oprJ. ve tü

cllc.ri ıhtiva eden l!11mı üıerinde ça
m lara devam edılmek:tedir. 
?2lu ıle Çapakcur arasındaki bu se

e ıhalesi yapılan 64 kilometrelik k:
mda da inşaata r...ıjlanmak ü-:,redir 
Boylcce Çapakçuı "kar~ısındıki Bııı

ol ıstasyonuna kadar, 134 kil "metre· 
k olan bu krsım büyıik bir tJ.aliy.:t 
ha5t olacaktır, 
1942 yılı başında Çapakçur knışıs. 

e Mut arasındaki 101) kilon"ıl"trt-1.k 
mın da he rtü· ıü etU~leri it:mal ,._ 

lmiş olac3iından önlionüzdeki jJ' 1: -
da bu kısımlar Uzerinde de infd3.t.ı 

1lan:ıcakt1r. 

Muş ile Van hudııdu arasınJakl kıs
ın etudü bitirilmış ve zemint- tathik 
dılmiıt bulunduğuodan vaziyetiı~ m'..ı

desi halınde bu kıım1da da y:ıkın -
a faaliyete seçilecek ve bu suretle 
lizığ - Van - tran °!attı I<otorrla 

Su Nizamnamesi 
Hazırlandı 

Ankara, 14 (TAN) - Narıa VekSl«ti ,e. 
r ve kasabalarda abonelere 6U tevıii ve sıı

haklı:ında bir nia-amname haurlamııtır. 

'dıy,ye air bulunan ve abonelere ııu tevıi 
en maeaıt•«lcrin 5\1 tevil "' sau,ına ait lş

r b11 nizamnamede ya:ıııh uıul ve esaılar da· 
nde 'evrilecektir. 

Mi amnam,dc hl,nm,sl m'mnu bulunan is
U7dmakta ve bunların hillfına harek•t 

enlerin bu yüıden doıjaeak :ııararlara tazmin 
ec,k! ri ve son o, ay ıarfındatu aarrlyaun 

n mıılini taıminat olarak ver,cclte\ri t~tbit 

mcktedır. Bu harelı:erler uk,rrür edene 
v tamaını,.ıe .lı.cıileecktir. 

Bulgaristan ÜzerindP 
Uçan Tayyareler 

So!ya, 14 (A,A.) - "Ofi., Bir ta
m yahancı t:ı.yyareler 12 Aıtustos 

ecesi Şumnu vilayetinin mUteaddit 
öylerl üzerinde uçmuşlardır. Birçok 

rruzlar yapılmıştır. Silistre ,11Ayc-
tfahılinde Razrad yRkınlarına bom
lar duımO~lür. İki kişi ölm(iitür. 

* (A.A.) - Ta« ajansı, 
yet tayyarelerınln Dobnıca 07.e

rt de U<"tu darı hak~mdaki haberi 
tek p •tmektcdır 

Iran hatJariyle birleşmiş olacaktır. 
Diier taraftan bir buc;uk senc:denhe

ri inşaatı devam et:nekte olan Zonııul · 
dak - Kozlu hattı, do:t buc;ılk kilC'
metrelik gibi kLsa. bir hat olma:s•na 
rağmen. büytik tünelleri ihtiva ctnıl" I 
ve bir cok sınai imalitı icap rttirmesi 
hasebiyle bu kııml ıizerinde inşaat 
hili devam eyJemektediı. Pek yakında 
ikmal edilmesine iııti:zar ediln.ekt: o
lan bu hat ile Kotlu kOmür havzala
rına varılmış olacaktır. 

İçinde bulunulan nıüşkül şartıara 
rağmen yapttrılmasma karar verilmi~ 
olan bütün demiryollaı ımtz Jzerinde 
inşaat normal zamanlarda oldı.ığu &ibi 
faaliyetle devam ederken N.ı.fia Ve
kileti. dlfer taraft.ın dı- in$a:.-ıı mı.:.ta
savver hatlarm etü~leriri yaptırmakla 
metgul olmaktadır. Burada Bozöylık
Burıa hattının etü;.:eri bitiri!miı ve 
gUzerı2h te bit edılmiştir. B:ırsa ile 
Balıkesir - B;:ındırma hattmın -Ok
çugöl- arasındaki Kısmının etlıtleri de 
yapılmaktadır. Ad::\oazatı - Bolu - 11-
metpaşa hattının etütled de b!.I yıl ik
mal edilecektir, 

j Darlan'ın Hazıriadıijı 
1 Yeni Proie 

(Bış;tarafı 1 incide) 

Mareşal Petain'in beyanahndaıı bu te
ıekkülün isti,ari b.r rolü ola .aiı •!\
t ~lıil edilmektedir Ad<"'let m•·clisi:-in 
ı 'ı İlkteşrinden evvel Mareşala ya9a
cağı teklifler Rion divanı iJicl tahki
kat! neticelerine istinat etmiş olacalt'· 
l~I. 

Darlan'ın emriyevmisi 
Vichy, 14 (A.A.) - Milli '11Üdafıa 

nazırı Amiral Darlan, hava. deniz v., 
Y.ra ordularına hitaben ııaiıd...ki en"" .. 
ı i yevmiyi neşretm.ıştiı: 

"Devlet reiıi Mareı.al tara(ın"a'ı 
milli müdafaa nazırhiı vazifeıılnl if .1-

ya davet edildiiim'1en, I·ara. deniz ve 
hava ordularının ııtubay, erba' ve el"
lerine bana verilen bu oüyük teref~en 
dolayı duyduium cururu ifıd~ etmek 
istiyorum. Hepiniz, bcnım te,k.ilitll.r. .. 
dırma azmime, bltaraı!ıfıma ad.t1et 
hissime ve ıevaime .tim._t edeb:lirıİt'iz. 
Her üc ordunun dJ aa=-ıcıklarını h;lr
metle sellmlarım. Marctal ta:-afında'1 
asil bir surette mUdafaıt edilron F~-tn
ıız davaıı uirunda h~pinlzdt;n fedt
kArlık beklerim. Her üç ord:.ınun d:. 
parolası aynidir: Scref, vatan., liyakao:: 
ve di.siplin. 

ihtikarla 
Mücadeleye 
Hız Verildi 
Her Dükkana Bir Fiyat 
Levhası Astırılacak 
Fiyat mürakabe koml!yonu dün Va

lı ·e belediye reisi Lütfi Kırdaı ın reis
liğinde toplanmıştır. Beyker şirketi
nin yaptırdıiını ve çifti 19,10 liraya 
mal olduiunu idd! \ ettıii kur.duralar, 
komisyon tarafınd3n 1etkik ve ona 
&öre azami kir t~ısbit edilmisti. Bu 
kunduralar bili.har~ ku?ıduracılar ce
miyetine muayene etttr!ierek malze
mesine göre bunların 12 liraya mal bl
duiu anlaşılmış, komis}on bu işe ye
nıden vazı'Yed etmiı ve Beyker şirke
tini komisyonu aldatmak suciyle adli
yeye vermiştir. M.ı ... ıfaturacılar, evvel
ce tesbit edilen toptan ve peraker..de 
fiyat listesinin Vek.iletten tenı.ilith o
larak iade edilmert:ne ıtiraz etmitler
se de komisyon bu itırazı reddetmiş
tir. Listik fabrik.::..iarı perakc:ndecilik 
yapamıyacakları için keudi adamlarına 
acentelik vererek kendi he~aplar,na 
perakende listik sattırdıkları tesbit 
edildia:inden bu acentelC'r faaliyetten 
menedilrmşlerdir. Devlete lüzun1lu mu 
habere levazımı ıle nohudun azami 
fiyatJarı Pazartesi •esbit edik:t:ektir. 

Fiyat levhaları 
Ticaret Vekileti tiyat mürakabe bü

rolarına bir titmim göndesmiştir. Ta
mime ıöre her malın kir n~sbetleri 
ile azami fiyatlarını gÇsteren livha
lar yaptırılacaktır. Bu i3vhalar alika
dar maiazaların -:n iyi a:örilrıtcek bir 
yerine astırılacaktır. 

1 htikiir vakaları 
Fiyat mürakabe büroıu ile diire mü

cadele merkezlerin~ dün ihtikir hak
kında 28 ıikiyet yapılmııtır. Fiyat 
mtirakabe komisyonu da Y c.şillr.öyde 
kasap Nikotinin kuzu e•ini 80 kuru!la 
sattıtını, Komitess şirketinir. mahJO.t 
makine yailarını ve Be)·oiluuda Bay
lan pastahaneıiyle :;eni Ankara maia
zasınrn bisküvileri raha'ıya sattıkları
nı tesbit ettifinden hepsi adliyeye ve
rilmişlerdir, Galatada hırdevat tüccarı 
Bardizbanyan'tn deiterleri tetkik edil
miştir. Bu defterlerde muhtelif za
manlarda ytiz kuruşluk bir nıalın 328 
kuruşa satıldıiı "örülmüş ve suçlu 
adliyeye verilmiştir. 

* Biga. (TAN) - lhtır...irla mücadele 
memurları 'kilosu 1000 kuruşa cay sa
tan bir bakkal ile "ine kilosu 10 lira
dan Jıalay satan hir demir tüccarını 
yakalamşlar ve mahkemeye vermişler
dir, 

DumlupınarMerasimi 
için Hazırlık 

Dumlupınarda yapılacak 30 Aiustos 
Zafer Bayramı m~rasimine bir pro
fesörün riyasetinde her fakülteden 5 
er talebenin işt.iraluyle 30 Üniversite
li iştirak edecektir. 

Amerika, lngilterenin 
Harp· Sulh Gayeleri 

( Bastarafı 1 incide) 

"Amerika Birlt'şik Devletleri 
reisiyle Birleşik Krallık hüku
metini temsil eden Başvekil Chur 
ehil!. denizde bir gemide hulus -
muşlardır. Kendilerine, kara, d~ 
niz ve hava yüksek subayları da 
dahil olmak üzere dev!Pt memur
ları refakat etmekte idi 

İcar ve iare kanunu ile Amerika 
Birle ik devletleri ordularına ve te
ca\-iize mukavemet icın faal bir su
rette çarpışan metnleketler orduları
na harp levazımı teslimatı meı-;elesi

nin heyetl umumiyesi yeniden tetkik 
olunmuştur~ İngiltere Levazım Nazrrı 
Lord Benverbrook bu konferanslara 
i"tirak etmi~tir. Lord Beaverbrook, 
Amerlka Birlesik devletlerinin salA
hiyettar mernurlariyle en geniş te
ferrüatı müzakere için Vaşlngtona gi
decektir. Bu konfercınslarda, ayni za
manda, So\.'yl'tler Birli~ine levazım 
teslimatı meselesi de bahis mevzuu 
olacaktır. 

Amerika Birleşik devletleri Reisi 
ve İngiliz Baş\·C'kili, aralarındA mü -
tC'addit göl'ü meler yapmı.ş1ardtr. Al· 
manyada Hitler hükümetin.in ve bu 
hilkümetle tierlk diğer hükUmetlerin 
yolunu tuttukları fi.ituhatla askeri ta
hnkküm sfyasetlndE'n dUnya medC'ni
yetl için doıan ve bunları karşılar
ken. Amerika Biri lk devletleri v~ 

İngiıterenin kendi emıli~Uerl için 
ııldrkları tedbirleri hi:r.umlu kılan teh
lıkcleri tetkik etmislerdir, 

~lüşterek deklarasyon 
Roosevelt ve Churchi11, 3$3fıdaki 

müşterek dcklA.rasyon üzerinde mu -
tabık kalmt.')lardrr: 
Aralarında buluşmuş olan Amerika 

Birleşık devletleri Rc-lst ve Birle.')ik 
Krallık hükümetini tC'msil eden Baş
vekil Churchill, memleketlerini milli 
siyasetinde, daha iyi bir dünya istik
bali için Umitlerin üzerine istinat et
tirdikleri bazı müşterek prensipleri 
birdirm~yi münasip ıörmektedirler. 

1 - iki memleket, hiçbir arazi ge
nişlemesi veya başka bir ıentşleme 
aramamaktadır. 

2 - iki memleket, alAkadar mil
letlerin serbestçe ifade edeceği arzu· 
larma tetabuk etmiyen hiçbir arazi 
değişmesini görmek arzu etmemek -
tedir. 

3 - iki memleket, bütün mllletle
rin, idaresi altına ııireceklerl hükQ -
met şeklini seçmek hakkına hilrınet 
etmekte ve cebirle hükümranlık ve 
kendi kendini idare hakları nez edil
miş bulunan mllletlere bu hakların 
iade edildilinl görmek arzu eylemek
tedir, 

4 - İki memleket, mevcut taah
hütlerini na?..ırı dikkatte tutmakl::ı be
raber. bliyiik veya küçti~. galip veyR 
maı;:lüp bütün devletlerin, ekonomik 

Un 1 evziatında 
Yolsuzluk iddiası 

•• • • 
Unıversıte ve 
Mekteplerde 
ikmal İmtihanı 

• 

--
Alakadar Makamlar Derhal Tahkikata Başladı Kamplar Hakkında 

Börekçi ve sim it.çiler Vilı1yete mü
racaat ederek, ekmekçiler cemiyeti 
rei~i Ahmet Rızanın un tevziindc 
yolsuzluk yaplr,gını, keyfi hareket e~ 
derek b<ı1.ı ~snafa un vermedilıni1 
hatta bir çuval unu on üç lira yedi 
kuruş yer:ine on beş liraya sattığını 
iddia etmişlerdir. Vali, İktLsat Mü
dilrlüa;ünil bu işi tahkike memur et
miştir. 

İktısat 11.'lildürlilğü, üç aydanbcri 
devan' eden bu un tevzi i~nde ken
dilerine hiçbir şikAyeot yapılmadıgını. 

Ofis Müdürünün direktifi üzerine 
Ahmet Rızanın tevzi işini deruhte et
tiğini bildirmekte ve günde 7 çuval 
unun mevcut börekçi ve simitcilere 
kılti gelmediği için, bazı kimselerin 
faıda ktır etmemelerinden mütevellit 
bir memnuniyetsizlik göNtermelcrinin 
mümkün olduğunu na.ve etmektedir. 

Ekmekçiler cemiyeti reisi Ahmet 
Ru..a Togay bu hususta şu iuıhatr ver
miştir: 

0
- Şimdiye kadar fstanbuldaki 

simltç-i ve börekQ.i fırmcı1arı cemiye
timize dahil değildiler ve bunlar iş
ledikleri unu serbest piya~adan teda
rik ederlerdi. Un tevziatınm Ofiı::c:'e 
yapılmıya başlaması üzerine, Oris 
bunlara perakende tevziat yapomıyrı
cağını v' aralarında blr teşekkill vü
cuda getirMeleri lüzumunu bildirdi. 

Bunun üzerine simitçi ve börekci
lcr cemiyetimize dahil oldular ve bi
ze de aralarından dört kişilik bir he-

yet seçere:t Qrjsten un almak ve si
mitçi ve börekçilere tevzl etmek i Yeni Kararlar Alındı 
şine mC'mur ettik. Fakat bir müddl"t 'üniversite ikmal imtihanlarına bü
ı;onra Şik~yetlC'r b;ışlndı VC' bu arada tün fakültelerde 22 Eylül Pazartesi 
Yedikulede börekçi !\.'lehmet kendisi- günü başlanacaktı.·. Huicuk V:! iktisat 
ne Ofi~;jn verdiği unun un değil, ar- rakülteleri eleme '."Titih~r.ları 23 ve 25 
pa karı.:,;rk blr unun vcrildigini bil - Eylülde yapılacaktır. Elemelerde soru
dirdi; tevziat& memur edilen BcyoA:- lacak dersler 15 Eylül Pazartesi günü 
lu mmtakac:.ından İbrahiın ve Kücük- talebeye bildirilecektir. lkmal imti
pazarda $ükrilnün kendi fırınları hanlarına yalnız hukuk fakültesınden 
mevcut olınadığı ve fırınlnrm kar- 1300, birinii sınıftan da 420 talebe gi
deşlerinin olduğu da ö,ğrenildi ve rf'cektir, 
tevziat işi ite a13kalarr kesildi. Bö- Kamplar 20 Ağllstosta Yedek subay 
rekcilerin ve s.imitcilerin un tevziatı okulunda yatısız olarak ba5l:yacakhr. 
işi ile ne cemiyetin V<' ne de şahsan İkinci devre kamplarına mürettep 
benim bir fllcikam yoktur.,, ikmalli talebe biri11ci devre kamnla-

Mmtaka Ticaret Müdürlüitü iddia rına iştirak edecektir 
edilen un te\·zii yolsuzluğu ile alii -1 
kadar olınu ~ ve tahkik:-ıta başlamıştır. 1 

Topr<:ık Mahsulleri Ofisi börekçile
re ve simitçilere vermekte olduğu 30 
çuval unu 50 çuvala çıkarmtŞtır, 

Belediye İktısat işleri müdürlüğü, 
mürakıpları, ı;ehrin bütün semtlerin
deki frrıntarı gezerek, frrınlnrm ne 
kadar un işlediklerini ve ne kadar 
ekmek c;"ıkardıklarmı tesbit etmı~ıer
dir. Üe gün devam eden bu kontrol
ler dün Uıma·nlanmı:->tır. 

Yufka unları 
Yurk~ v" ·c:ındviç imal eden esnafa 

rkıncklik bu~day unu verilCCC'k, yuf
ka ve .. andvic fiyatları indirilecektir. 
F,kmeğin yalnız buğday unu ile ima
lindenberi şehrimizde ekmek sarfi· 
yatı hi~solunur derecede artmıştır. 

Diğer mekteplerde 
Dün toplanan viliyt"t ilk tedrisat 

meclisi, köy ve ,~hir ilk okullarının 

ikmal imtihanları ve açılma günlerini 
kararlaştırmıştır. llk okullarda tale
be kaydına 15 Eylülde başlanacaktır. 
Köy ilk okullarında ikmal imtihanı 
24 Eylülde. şehir ilk okullarnda ise 
::ı, 23 ve 24 Eylülde )"~pılac<tktır 

Bu sene anormal çocuklar Ye,ilköy
deki çocukları 'kurtarma yurdur.da top
lanacaklardır. Malül ve hasta cocuklar 
da bu sene ilk defa o1arak ayrı bir 
mektepte toplanacak, hususi bir tedris 
rejimnie tabi tutulttcaklardır, 

PİYASADA: 

Şeker lstihlcikinde j Bir Hastahanemize Almanlarla! apılaca~ 
Arhş Kaydedildi Yapdan Teberrü Ticaret Muzakeresı 

Seker sarfiyatında yilzde ıs - 20 Osmanlı tmparatorluiu Ziraat Ne- VSke~lrit~izd~. b
1
ulunmaHkh

1
.
1
°1aNn Ti~~r.et 

·· · f · h t" .. d .. r· e • e ı mus eşarı a ı azmı nın 
nisbetinde bir tereffu kaydedilmekte- z~retı orr~an ~e tış eye ı mu uru- reislitinde bir tol')lantı yapılm1ştır. 
di.r. Mersinden Istanbula gönderilen iunden mutekaıt 'Talil Bayrıakh me'"'.- . . ..... 
$ekerler her ıün piyasava arzedHmek- cut emli.kini Cerrıhpa$~ bastaha~~~~- To~lantıda iç .tıcaret umum m~d~r~ 
te ve tamamen ah..:ı bulmaktıdır. ne terketmiştir. Talit Bayrak.h, ol~- Cel~I ve ~ı$ tıcar~t ~'!'um muduru 

Ticaret ofisi tar.tfndan ~imdiye ka- mü He meşrut olan bu teberrüünü bır C~hıt. teftış heyet: reı~ı Hak~ı Ki.
dar şeker şirketine 5000 ton şeker noter senediyle tesçil ettirmiş, cm- mıl bulunmu$lardır, Hal,t Nazmı; top
tevzi edilmiştir. llu çrlcerlerin 3000 vat ve emli.kinin tutariv~e hastah~ne- Jantının Vekilete eit bazı i~ler etra
tonu kesme, 2000 tonu da toz ~ekerdir. de namına bir ptl\·yon ınşas\nt ıs!e- fında görüşmek mılıı:sadiyle yapıldıfını 

Üç güne kadar Alpallu şeker f~b- miştir. söylemiştir. Almanya ilt yapıl~cak ti-
rikasının yeni ytl şekeri de piya'!laya Simdi yetmiş yaşında bulanan bu caret anlaşmasına eelince, müsteşar 
arzedilece'k ve bunu diıier fabrikala- hayırsever zat, bir müdctet evvel has- demİ!itİr ki: 
rın istihsa13.tı takip ed~cektir. t~tih- talanarak Cerrahp.ı.şa hastahanesinde "Almanlarla burada ihzart mahiyet
sal mıntakalarındtın .ıhnan mııl\imat yatmı, ve burada b~r bôbrek ameliya- te de olsa hic bir müzakere cereyan 
bu sene pancar istilısal6.tının iyi ol- ti geçirmiştir. Ta!it Bayraklı hasta- etmiyecektir. İstanbula da htnüz hiç 
duğunu ve şelrer .. ekol~csinin yüksek hanede kaldığı muddet zarfında ı:ör- bir mümessil gelmemiştir. Müıakere
olacaiını ıösterm~ktedir düğü intizam ve te"ayyiitten fevkalide ter Eylülün ortalarnda Ankarada ya

mütehassis olmuş ve bunun neticesi pılacaktır ... 

Yağ Fiyatları Tesbit Edildi 
l5tihsal merkezlerinde yai:ı kor.u

lan azami satış fiyatından sonra şeh
rimizdeki perakende ve toptan satış 
fiyatları da tesbit edilecektir. Fiyat 
mürakabe komisyonu yağlara i~tih~al 
merkezlerinden ,ehrimıze eelinceye 
kadar ne mikdard1 masraf yapıldıiını 
tesbit ettirmektedir. Tesbit edilecek 

ref.1hları için ihtiyaçları bulunan 
dünya iptidai mnddell'rine ve ticare-

olarak bu şayanı tebrik karar ver
mi!)tİr. 

Tali.t Bayraklı ıuymf'tli eserlerden 
mürekkep ktitifphanesini de "eh.ir kü
tüphanesi ve inktlJ.p·'miizesine teber
rü etmiştir. 

masrarıara toptancı için yüı-de beş, 
perakendeci için yüzde on kiir kabul 
edilecektir. 

Sovyet Tebliiji 
te, müsa\.'İ şeraitte iştiraklerini t~' - CBattarafı 1 tnclde) 
hile ıayret edecektir. · l 'l 

ÇAY GELDi - Çay ve kahve bir
liii tarafından piyasaya dün 160 ıan
dtk çay tevzi edil~ştir. Bağdatta 
bulunan 11 bin sandık cay ptyderpey 
celmektedir. Bir kac &üne k .. dar 650 
sandık, daha sonra da 250 sandık çay 
beklenmektedir. Bu suretle piyasaya 
900 sandık. daha çay tevzi edilmiş o
lacaktır. 

Alman TebRiji 
fBaotarafı 1 incide) 

"Garbi Ukraynamn müda. 

Türk Antikaları 
ıstiklil caddesinde t;ameıt5nı 

antıkalan le herkesin &O 
ceken bir maiaıa vardıı- Bir ınü 
tenberi kapalı olan bu :nağaza dü 
at beşte ufak bir kuşat resmi.. ile 
rar açıldı. Salonlar, her taraft .. n 
antika meraklıları :ıe dolu id. 
iirlerjnİ aiırlan1akla mcş&ul elan 
iaza sahibi Salibattin Refik ile 
kaldığı bir anda c1ramızda ı,Oyle 
muhavere ıeçiyor: 

- Müşter.ilerin ekseriyetini l:im 
kil eder? 

- Ecnebiler. M :ıaiesef bizim ze 
ler arasında antik1.nm lc.ıym...:tini 
hyanlar pek azdır, Fak .. t &unden 
meraklılar artıyor Bu 1ıeb"p1e bu 
ne dükkinın üst ka.unı cta açıyoru 

- Bu malları na.iri butabiliy<."rsu 
- Magazamızd<ıİ<İ eşyaların mi.i 

ekseriyetini Paris ve Londr.ıdan 
tirtmiş bulunuyoruz., Fcııkat t.a e 
dekiler son partidir. 

- Şu halde bun.ar !:>ittikten s 
sadece Türk antikal.ı. ına &alac 
sınız, 

- Ne diyorsunut. Türk antikala 
bulmanın en güc oldugu yer 1 ürk 
dir dersem inanır rr.ısın•z? Türk 
!arının çoğunu Parıs ve Londrada b 
muşumdur. Meseli sercınin eu na 
~ki parç '• 16 ıncı ve 17 fnı.:l ası 
Burıada dokunmuş ipeidi kumaş 
çalarıdır. Bunların ikistni de Mııı 
buldum. 

- Şu ha1de yolların kapanması T' 
mallarının Tıidrkiyeye &elmes;ıı.c m 
oluyor .. 
Gülüşüyoruz. 

Seeim Ser 

ADLİYEDE: 

iki Muhtekir 
Mahkum 

Dah 
Edildi 

Kumkapıda. kömürcü Şerif 7 kur 
tan satış yaptıiı :;in ddliyeyf> ver 
miş ve tevkif olunmuştur. Gene fa 
fiyatla kömür satt1ından muhakem= 
d.i.lmekte olan Ahmet ısminde bir k 
mürcü de 25 lira para c.ezası ödem 
si, deposunun 7 g:tin kapatılması, 
vagon kömürünün nıüsaderesi dı&reti 
tecziye edilmiştir. 

Sirkecide Hüdav~ndiıS.r sc..kaiın 
Hüseyin isminde bir lokeı.ntacı ile ga 
sonu Ali bir müşteriye dörtte bir t 
meği 4 kuruşa sattıkları icin 30 lı 
para cezasına mahkUm olmıı,lardı 
Dükkanın ıs &iın müddıı:tle lr.apattlm 
sı da karar altına ahnm15tır. 
Çakmakçı1arda 2 nunı.ırah i!Jkki.'1 

manifaturacılık yapan Cem.ı.1. eh:ı 
mal olduiu halde muşte.-ıye kd.put oe· 
satmadıj:ı için adhyeye verilmiı 
tevkif edilmiştir. 

MAHKÜM OLDU - Eline geçirdi 
bir talebe tramvay past-ıunun resn·i 
değiştirertk kendis.ne anmiş tı":bi Yul 
lanan Ahmet Basri isminde lir ge 
üc a:ün hapse mahkUm olmuştur 

~--

Araba İle Dükkana Gireli 
Fındıklıda 9 numilrada oturan Cehi 

sebze taşıdığı arabayı idare edeme 
c:Mii için camcı Yasefin Jükklnına ıir 
miştir. Dükkinın t;amlilrı kırılmış v 
Cahit yaralanmıştı~. 

Amerikanın Atlanti 
Fılosu için 

5 _ İki memleket, herke~e d.ıha 1 dekı Sovyf't denız cu~utam arı ı e 
iyi çalışma şeraiti, ekonomik terak .. hava tesckkulleri ahıre'l duşma -
ki ,.e sosyal emniyet temini i<;in e- nın torPil atıcı dört motörbotunu 
kvnoınlk ıcıhada milletler ara:>ınrta ve miıteaddit nakliye gemilerini 
tam i.şbirligi vücudc getirmek arzu- batırmı~lardır. 

faası yakında yıkılacaktır,, (Baştarafı 1 incide) 

sundadır Sabahki Soı•yet tebliği 
6 - İki meml<'ket, Nazi tahakki.ı

münün nihai tahribinden :ı:onr~ı . bü
tün milletlere kendi hudutları dahi
linde emniyette yaşamak vasıtal;:ırını 
verec:C'k ve bi..ıtün memJekPtlerde bü
tün insanlara kendi hayatlarını kor
ku ve ihtiyaçtan ari ya .. ıyabilecekleri 
teminatını getirec~k olcın bir sulhün 
teessüsi.inü gormek arzusundndır. 

7 - Böyle bir fıUlh, bütiln in!'nn -
lara, açlk denizleri ve Okyflnusları 

hailsiz g~mek imkAnını vC'rmelidir. 
8 - İki memleket, btitlln dünya 

milletlerinin, gerek maddi, gerek ma
nevi ıebepler dolayısiyle1 kuv\'et ts
timalini terketmeleri lcizım geldiği 
kanaatindedirler. Kara, deniz ve hH
va ~ıIAhları, kendi hudutları dısında 

yaşıyan milletleri tecavüzle tehdit C'· 
den veya tehdit edebilecek olan mil
letler tarafından lstimalde devam e
dildikçe, hlçıbir müstakbel sulh idame 
olunamıyacaılından, iki rnelJlleket, da
ha geni!I ve daimi bir umumt emni
yet slsteminln teessüsüne inti7.al"f'n, 
bu gibi milletlerin sil~htan tecridinın 
esas şartı teşkil etti.ti kanaatindedir. 
Keza, iki memleket, sulhü seven mil
letler üzerinde ezici sllAhlanma yükü
nü ha!i!Ietici bütün diğer mümkün 
tedbirlere yardun e<lecek ve_ bu ted
birleri teşvik eyliyecektir, .. 

Nevyork, 14 (A,A.) - Ilrrald Tri
bün gazetesine JörC', Roosevelt, Chur
chill mülilk.atının İzlandada vukubul
dutu zannedilmektedir, .. 

Vaşington, 14 (A,A,) - Devlet Na
zırı Lord Beaverbrook bugün Vaşing
tona gelmtşUr, 

Mülakat, Roosevelt'in 
teklifi üzerine yapıldı 

Londra, 14 (A.A.) - Jteuter Ajan11na ılSre, 
Jtooıev•lt • Cburchlll mQllkau ıtooıeveltin 
tekilli Uıerlne vulnıbu1mutt61r. tncilb pırll· 
m•ntosu, mUıttrelı: deltllr•ıyonu mUıakere
lcln lçtlmaa davet edilmemlttir. Harp v•zi~ 
yeti, ancak parllm•nto topl•nacalı vakit ıö
rlltültcektlr, 

---<>---

INGILTERE 
<••tt•rafı 1 lnoldo) 

alınacağı şimdiden kararlaştırılmışbr, 
Uzak Şarktaki ııorıtn vaziyet kar

şısında Siam büyük bir metanet gös
teriyor, D[ler taraftan, Menzies A
vustralyanın son zamanlarda milda
fa• kablllyetinl pek çok arttırlı4ma 
ve Avustralyahlarm her nereden ge
ll<'e gelsin. fırtınaya korşı koyabile
cek vaziyette olduklarına işaret cyle
ml~tir 

Moskova, 14 (A.A.l - Bu sa -
bahki neşredilen Sovyet tebliği: 
13 14 ağustos gecesi, cephenin 
hiçbir bölgesinde mühim bir ha
dise olmamıştır. Kara kuvvetleri 
mizle i~birliği yapan Sovyet hava 
kuvvetleri, düşman zırhlı cüzü -
tamları, piyade kuvvetleri ve tay 
yare meydanlarına darbeler in -
dirmişlerdir. 

Cenuptaki muharebeler 
Londra, H (A.A.) - Alm•n - Rus 

harp C<'phc~inin bilhasssı cenup ktS
mn1da mııhar<:'beler hzcımt şiddet:e 
devHm etmektedir. Alman tankları
nın Karadeniz sahillrrine y<lklaşmak 
ta olduğu, fcıkat dil.}JT\an piycıdesinin 
bunlnrı ta'klp edecek kabiliyette ol
madığı tahmin ediliyor. 

Sovyet tebliği yeni hiçbir hfldi~e 

kaydelmemekle beı·aber bu asker1 
harekfıtın en şayanı dikkat veçhesi 
Odeı;a'ya ınüte\·eccih tehrlidin hfl.15 
devam etmekte bulunınnsıdır. Garp 
cepheslnd<', İmparatorluk hava kuv
vetleri dunnedan hamlelerini ziyade
leştirlyorlar, İngiliz hava teşekl<.l.llle
rinln bu yaz Aln1c:ınya üzerindeki fa
aliyeti di.h;manın gec:en kıs e~na~ında 
İngiltere üzerine yaptığı akınlar de
recesinde eheııımiyetlidir, 

Smol.ensk'de son vaziyet 
Stokholm, 14 (A.A.) - "Afi., Mo•

kovaya doğru şiddetli hücuma kalk
madan önce Almanların Smolen~k 
müsellesinin kaidesini genişlebne~i 
ve bu şehrin şarkında almdiden el
lerinde bulunan mevzileri takviye et
mesi icap eder. Bu hafta zarrında 
Almanların büyUk güçlüklerle Smo
lensk'in ötesine bazı cüzütamlar ge
çirmiye muvaffak oldukları muhak
kak gibi görülmektedir. Bu kuvvet
ler halen Alman hazrrhklarıru, zayıf 
Sovyct mukabil hücumlarına karşı 
himaye etmektedir. Fakat Alınanla
rın temizleme harekAhnt bildirmeden 
içtinap etmelerine rağmen, Smolensk 
rnıntakasının anrbında ıarilla har· 
bl devarıı. eylemektedir. Bütün mü· 
nakalfltın yeniden tees.<>üs ve demir
yollarınm derhal Alman scbekesine 
bağlandığı hakkındaki teminata inan
mak çok güçtür. 

Eski Japon Başvekiline 
Suikast Yapıldı 

Tokyo. 14 CA A.) - "Ôfi., eski Japon Ba1 
vekili ve hleln 1•s>onya kıhlne11inde devlet 
Naı:ırı bulunan Baron 11iranuma, bu ıabah 
ikamttılhındı bir ,ahıı tarahndan ttcavUtt 
mırıır kalmı' Yt atılan tJo• .. nra 'nırıHınu He 
ensesinden yatalanmı1ur. 

BPrlin, 14 IA.A.) - Alman or- Bir mebusun beyanatı 
duları başkumandanlığının fevka w hi 14 (A A ) D 1 • d t bl.... as ngton, - emokraı 
a e .. C ıgı: . . . mebuslardan Cox. ~ebusan :necli'fın• 
Duşman kuvvetlcrını takıbede de söz alarak demiştir ki: 

rek inkıtasız bir surette ilerlemek f "Mecburi askerli&: hizmetinin u7a· 
te olan Alman, Rumen Macar tılmasına dair kanunun bir tek reJ 
ve Italyan teşekküllerinin taz- ekseriyetiyle kabul edilmesi, Am"~ 
yiki altında garbi Ukrayna _ ~a hükUmetinin ilna.m etti.~i e~niyeo 
müdafasının tamamen yıkılma - tın ne k.adar a~ ol~agunu g~o~t~rı:.'" 

, . Amerıkan mılletı, umumı ı,ıenn A· 
sı gecıkmiyece~tır. Odesa Rumen 'T.er~kan hislerinin tama.miyle yab~n
kıtaları, ve Nıkolayef şark ve cı eruplar tarafından idare rdileb'f. 
garpten Alman ve Macar teşek- mui için hakiki milliy<tçl bir hük(I. 
külleri tarafından sarılmıştır. n e~ten mahrum edildii•ni acı ile h.t~ 

Bug'un garbinde mühim mik - ••diyor. 
tarda düşman kuvvetlerinin im - Fabrikalardaki grevler 
hası muhakkak bulunmaktadır. va,inston, 14 (A.A.) - "O!t~ 

Zengin bir maden mınta- Resmi mahfiller mill1 miidafn lhti)BÇ• 
larının imalitma ..;ahşan fabrı1r.alardl 

kası işgal edildi zuhur eden srevler hakkında tazı en· 

Bcrlin, 14 (A,A.) - Alman ordu -
ları Başkumand;:ınlığınm fevkalade 
tebli~i: Aş:ı.ğı Dnieper'e doğru ilerle
mekte olan seri Alman lı:ıtaları ma
denleri ZC'n~in olan Krivoy - Rog 
mmtaknsını işgal etmişlerdir. 

Bu mıntakada her SC'nc en yüksek 
evsafta 19 milyon tondan !azla de -
nlir istihsal edilmektedir. 

Bu suretle Sovyetler Birlill demir 
istihl-lalBtınrn yi.i:r.de 61 ini kaybetmiş 
ve harp malzemesi imalatı bakımm

d:tn eok Phemmiyetli bir darbeye ma
ruz k:ılmış bulunmaktadır. 

Bir alay imha edildi 
Berlin, 14 (A.A.) - "D.N.B ... f!

ınen gölil cenubunda cereyan eden 
muharebelerde 103 i1nc·ü Sovyet avcı 
alayı Alman kıtal<ırı tarafından ceı.·
rilmiş ve elimize esir düşen pek az 
)-aralı müstesna olmak üzere tama -
miyle imha edilmiştir. 

* Berlin. 14 (A. A.l - Alman avcı 
ve torpil b:ıyyalcriyle Sovyet hava 
kuvvetleri ara~ında cereyan eden ha
,.a muhareb~lerinde tayyarelerimiz 
110 Sovyet tayyaresi tahrip ebnişler
dir, Bunlardan 71 i düşürülmüş, 39 
u da yerde tahrip edilmiştir. 

Karargiih Ukraynada 
Londra, 14 ( A.A.) - Roma rad -

yosunun bildirdiline röre Hitler, u
mumt karargflhını lJkraynaya naklet
miştir. Bu radyo, Alman devlet a
damlarının Ukraynada tophınrnış ol
malarını Ukrayna muha.rebesi hak
kında mühim beyanatın yapılmasına 
bir alAmet teUkki etmektedi~ 

Amerikadan S. Rusyaya 
Petrol Sevkiyatı 

dişeler jzhar etmek.cdir. FilhaEika buı 
dan bir hafta evvel yalnız 14 bit 
grevci mevcut iken buıdn 23 400 ame· 
le ~stihdam eden 30 fabrikada .cı e9-
ler.. ilin edilmiş bulunmaktacbr. 

Efkcirı Umumiyeyi 
Meşgul Eden Bazı 

Sualle• 
(Battırafı 1 lncldeJ 

ve orta sarkta veya herhangi biı 
noktada uçı.incü bir cephe açma! 
istiyccegi tahmin edilemez. 

S - Ingilizler ve Amerikalılaı 
Sovyetlere nasıl ve nereden yal' 
dım ede~eklerdir? 

C - İngiliz ve Amerilı:alılaı 
Sovyetlere üç yerden yardım e 
debilirler: Şimalde beyaz deniz 
de Murmansk Sovyetlerin elin 
dedir. Ingiliz ve Amerikalılaı 
Atlantiğin şimalinden vapur · 
tarla bu limana sevkiyat ya . 
pabilirler ve hatta bu anda yap 
maktadırlar. Amerikalılar Sov 
yetlerin uzak şarktaki Vliıdivos 
tok limanından istifade edebilir 
!er. Eğer bu jki yol kapanırsa ı 
vakit Basra - Bağdat ve Iran yo 
!undan istifade etmeyi düşünebi 
lirler. 

İzmitte PIBj 
!amit. (TAN) - Şimdly• kadar bir ıılt 

buhınmamau yO.rUnden deni•den faydal•n• 
mıy•n lrmitliler nihayet bir pllja kavu mu 
lardrr. Pllj kif'!t f.abritaılyle 1 ta J'Otı araun 
da ısoo metrelik bir sahayı kıpl.~ı•krıdır 

Vıııinaton, J4 (A.A.) - Rusyaya petrol Plljın 7000 metrelik yüım• yeri. 180 mette 
ıtöturen ilk Anıerik;ın bandır111ı peırol ıı:emisi 1 hk kum banyo.ıu maha.llı, 600 nırırellk oturm 
Vluli'llOltoka maıevecdhen Lo ·Anıreloııtan mahalli ve S6 kabintı;i vardır: ~lııl bir Ilı 
buıün ayrılmııtır. Bu birinci , .. -~.& -"•-'oı trftnt ~aıtır ~'ılacalı: ve halllın ıhtı,ya1.ına tah 
dlı:er eemiler takip edecektir, sis edıleccktır 



A 
ABONli 

.!.!!rklye 
1400 Kr. 
7So ,. f 

400 .. 
150 

Adres 

1 
6 
s 

f 

N 'ı Ajanslardan bin, geçen gün, bir 
haber verdi: "Amerika otuz gü

ne kadar harbe girmezse İngiltere Al
manya ile sulh miızakcrclerine başlı-BEDELi 

EenebJ 
2800 Kr. 
1500 .. 

800 il 

300 .. 
25 kuruştur. 

1 yacakmış !,. Bu haber nesredilirken bir 
1 İngiliz nazırı He Amerıka ayanından 

birinin isimleri de zikredildı Haber 
bir taraftan tekzip, diğer tar,,.'ftan te
yit olundu, Sonra; bu ceşit havadis-
den çoğu gibi, uyandırd•ğı ilru1tlc bir
likte sönüp unutuldu. 

Acaba, yakında, mesı:la kı'Jtan ev· 
vel, sulh beklenebilir mi? 

1 Yazan : 

1 Sovyet Doktorlannın 
1 Yeni Bir Metodu 

SPOR 

Ankara • lznlir 
Bisiklet Yarışı 

Bisiklet federasyonu ta?'afııı.cfan ter 
tip edilmiş olan ~irinci Ankaı a - t.z 
mir bisiklet yarışı 1 Eylül sabahı An 
karada Ulus meyı:lanında Atatürk a 

ralanan vatandaşlarının ıstırap - nıtı önünden başlayıp İımir•Je 9 Ey 
larını azalt.mak için _çalışmakta- lül sabahı Atatür~ anıtı önünde Nte 
dırlar. cektir. Koşu 882 kilo.netre mesafe * * olup sekiz konak!Tdıt. Bu sekiz kona 

Moskovalı Profesör Dr. Vis
henusky senelerdenberi Ukrayna Ovalanndc. 

hiç ıstırap duyurmadan ameliyatı 

Rl'asmı en az vaki'.le aı.ı.n ko~ucu bi 
rinci addedilecektir 

yapabilmek için tecrübeler yap - Çiftçi Seferber ! 
makta, birçok yeni metotlar ii - . .. " 

Görüşme~eri 

V5.kıa, kıştan evvel sulha kavuşula
cağmı umanlar, ve daha doğıusu, bu 
ihtimalin tahakkukunu arzu edenler, 
aksi tahmin vcyıı temennide bulunan
lar çoktur. Bunlar..ı naz:wan Alman or
duları Sovyet ordularını (tı.ümüzdeki 
bir iki ay içinde imha ve bu işi -bir 
rivayete göre 17 l\.ğustoııta Rusyaya 
harp ilin edecek olan- Japonya tacil 
edecektir. Esasen Almanya ve halya harp mnyaçıan için sererber hal de 
İngiltere ve Rus1a ile harp halinde 
bulunduklarından muvafiakıye. imkan- · 
!arının hangi tarafta daha ziyade mev
cut olduğu kat'iyetle iddia C'dilemese 
bile Avrupa harbi karşısınd:ı şimdiye 
kadar temkinli bir politika takip etmiş 
olan Japonyanın /\merikan tazyikine 
rağmen işe karışm~sı bu devletin harp 

~aıışan bir ·tayyare fabrikası 
zerinde çalışmakta idi. Rus - Fin 15 t:azıran. g1:1n~ Ukrayna 
harbi esnasında profesörün ocrlu Cumhurıyetı zıraat komi-
genç doktor Aleksandr Vishe~vs seri Butenko gazetecilere şöyle 

Bir konağa kad~r birfoci ~elen d 
ier konağa kadar ananr.vi sarı mayo 
yu taşıyacaktır. İlk defa Fransa tu 
runda yapılan bu adet bisikl~tciler a 
rasında büyük bir rekabet vesilesidiı 
Çağrılanlardan başka her isteyen mat 
rafını ödemek şarti}·le bu müubakay 
ietirak edebilecektir. • 

Q n gün kadar evvel Vaşington'dan 
,, şöyle bir haber gelmişti: 

~. Arncr.ika ayanı, silah altında bulu
ıa: askerler.in hizmet müddetltrinin u
'll ılrnası meselesinin münakaşası esna 
h~~ demokratlardan Jam..!S Mead, 
~ U~urnetin bu teklifini müdafaa et
~ le beraber İngiltere hükümetinin 
le tp. faaliyetinde gösterdiği ağırlığı 
ıı 11ltit etmiş ve ye11i mlidafaa kanuııu
ai~tı. !atbikinin, İngliterenin harp fa
)?etı. şayanr memnuni.yet ~ir derece
~ rgelınceye kadar tehır edılmesi mu
ı: ık olacağını !:ıeyan etmiştir. Ve 
ıı 0Pkins'in Amerika ha.cp maizemesi
~ıı en ziyade fötivaç hissedilen mın
b katara gönderilmesine karar verecek 
ır komisyon teşki:.ni t~klif etmiştir.,, 

b ı\:vni kaynaklardan gelen diğer ha-
~:lcre gôre de: 

fı Amerika mah:ıfili son haftalar zar
f.rı.~. :lngiltere hüıciımetinin Avrupayı 
llıtıt~ teşebbüsünde bulunmayı reddet
lıijesı dolayısiyle hoşnutsuzluk teza
t tleri göstermektedirler. Ve Ingilte
.,C-ıc son zamanlarda teslim ed;ıen tay-

t•rcıerin mühim bır kıs.nınm İngilte
e I' Ilı ınıanJarınd'a parça ba1ind~ bekle-

! el erinden şikbet edt rek bunların 
İtaYdaJı bir surette kullanılması müm
,,Urı oldu&u mütal-::asmt serdetmekte
'«tler 
b. 13 t;rihi ile Londradari gelen diğer 
~r habere göre de: Amerika 30 güne 
g' dar harbe girmediği takdırde İn-
11tcrenin Almanya ile sulh müzakere
bCrıne girişeceğinin Lord Beevcr
rı roock tarafından Amerika hükı'.imeti
~h bildirildiği hakkırıda iyandan 
Ilı ~ffer'e atfedilen beynnata dair A
c~rtkadan gelen hr.ıber resmen tekzip 

lrııektedir 
t bun de aj~nslar, Amerikada Ingilte
~c hesabına imal edilen tayyarelerin 
~tc birinJn Sovyetlere verilmesi ka-
tlaştırıJdığını bildirmiljtir. 

~ ltıgilterenin harp faaliyeti, Ameri
t anın İngiltereye yardımı işlerinde 
~!\kit edilecek cihetlerin bulunması 
tıı Uhtemeldir. Fakat İngiltere ile A
Q C~ika arasında bir anlaumamazllk ol-

llll'tı iddia edilemez 
d <'\tıee'nin beyanatı~a ll'evzu teşk;l e-
1~ıı. Churchill - Rooscvelt mülakatı bu 
'dıayı hilen tekzip etmektedir 

Sulh Şartları: 
......___-~~"'-~"'--~~j 

İngiltere baivekil muavini Atlee. 
a Churchill ile Roosevelt arasmda 
~ '>1k denizde yapılan konuşmalar h:ık
~ 11lda dün radyoda, bu lıarbin en mü
d ıın siyasi hadiselerindeıı biri hakkın
~ beyanatta bulunmu11 ve bu içti
rıı~larda Sovyctlere yardımı ve: umu
aı:Yetle harp istihsali.tının tczyidini 
d akadar ederı biit~n me.,eleleı ;n ytni
.:ıı Ve esaslı bir surette tetkilt edildi
~1ni ve milzakerele1c iştırak eden Lord 
:~erbrock'un, daha geniş mikyasta 

:uıakerclerde bulunmak üzere Va
ıngtona gittiğini bıldirmiştir. 
. Bu içtimalarda ikı devlet adJ.mt. ban 

tı gayelerin tahakkuku içln mücadele 
~ttiklerini ve dünyanın emniyeti ve 
cvamıı sulhün tesisini mümkün kı-

7c.ak esaslan tesbit t:derek dünyc.ya 
ı aıı etmielerdir. 
İki büyük devlelin en salahiyetli 

llıutnessillerinin dünyann müstakbel 
~lhü ve nizamı hakkında tebbit et-

b
1.kleri esaslar iU suretle hülasa edile
ılir: 

• İngiltere ve Amerikanı'l hiç bir 
il.ra:ı:i talepleri yoktur. 

• Milletlerin iradelerine iktiran et
ltıiyen hudut deilşikliklcri tanmmaya
~ak ve her millet kendi isted:ği dev
ıet 3eklini seçecektir. 

• Dünyanın iktisadi kaynaklan her 
lrıillete açılacak, ticaretin ve deıtizlt.rin 
8erbestist temin edllecektlr. 

Yakında 
SULH 

taliini hangi tarafta gormekte oldu- Bekleneb·ıı·ır m·ı ?. 
ğı.ınun sarih ifadesi olacaktır Bugüne 
kadar sözle vakit geçi•miş ve bütün 
gayretini harbe hazrlanınak grıyesiyle 
cihanın servetini kendi kasalarında 
toplamaya hasretmiş olan Amerika 
ise binlerce mil uzaktaki har1J sahne
sine ordular gönderemiyeceğiııden İn
giltereyi üçüzlü pakt devletleriyle bir 
uzlaşma sulhüne iınale edecektir İn
giltereye gelince: hakıkatleri d~rhal 
görüp menfantlerinın n<!rede olduğunu 
süratle tayfa etmeyi bilen bu millet 
de, nihayet, bu teklife razı olacaktır 
Zaten. Sovyet memleketleri istila olu~ 
nup onun hudutsnz gıda ve ilk mad
de membaları Almanyanın eline geç
tikten sonra harbi uzatmakta kim fo.y
da tasavvur edebilir? 

* * s ulhü yakın gören veya onu ~id-
detle özleyenler, işte, boyle dü

şünüyor ve düşün•.eler:ne hır takım 
ideolojik tehlikeleri de i:5.ve ediyorlar 
Faraza Mareşal Petain i bunlar ara~ 
sında saymak kabildir: "Uzlaşmış kı
tanm faaliyetimiıe aç.ıl::ileceği 'geni:;; 
ufaklara doğru teveccüh etmeyi bile
lim ... Alman hükumeti başka vazife
lerle meşgul bulunuyor. Sarktak.i bu 
muazzam işlerde IJir mecieniyı;tin mü
dafaası yapılmaktadır v;: bunların ne
ticesinde dünyanın gidişi defrişebile
cektir.,, Bu sözleri söyliyen ihtiyar 
kumandan da pek yakında c;ulha ka
vuşmak isteyenlertlcn biridir ve bu 
arzuyu besliyen Avrupalıların, şüphe
siz, ekseriyetine mensuptur. Çünkü. 
Avrupa herhangi bir sulhün ta
raftandır, ve çünkü Avrupa Laş-
tan başa işgali altında, gıda-
sız, gıyımsiz, •şsız, mu.,tariptir. 
Norveç, Danimark.ı, Hotanda, Belçika, 
Fransanrn bir kısmı, Polonya, Yugos
lavya, Yunanistan harb~tmiş ve mağ
lüp olmuşlardır. Avusmrya ve Çe
koslovakya bu nevi mağlil.pların çoktan 
unutulmuş olanlarıdır. 1talycı. M9ca
ristan. Romanya ve Bulı;raristan üçüzlü 
pakt ile Almanyaııın müttefikleridir 
ispanya hali dabi:i harbin '\'araların; 
sarmakta ve mihvı:ı le İrıgiltere ve A
nıerika arasmda bocalamaktadır Fın
landa Almanya ile ayni safta Rtısya 
ile dövüşüyor. Biitiin !.unlar Cermen 
sulbünü yakın görmek veya on ı hemen 
rıza göstermek isteyen milletlerdir 
O sulh, bunlardan bir kısmına haşmet 
ve refah temin edecek. bir kısmına 
da bugünkünden kötii olaınıyacak olan 
hay;ıt şartları getireceletir. Bunlar: 
"Her ne pahasına olursa olsun sulh!, 
diyorlar. Sulhü kim istemez? 

... 11- . 
L a'k.in ıki sene ~vve1. iyi veya kötü 

fakat sulh içindeydik. Çin - Ja
pon, Italya - Habe~istan. İsp:ınya mu
harebelerinden önce ioıe diınyamıza 
mukadder olabilen tam sulh halinde 
pekila yaşayıp gidiyorduk Bu kamil 
veya noksan sulh niçin "e ~asıl bozul
du? Avrupa harbi yavas yavaş neden 
bir Y e n i C i h ~ n l-1 a r b i ne in
kılap etti? Bu harbe sebebiyet vermiş 
olan clns cins amiller bir takım askeri 
hareketlerle ortadan kalktı mı ki Yakın 
bir sulh beklenebi!ı.in? 

Dünyanın beklediği sulh ne 
büyiik devlet1cr arasında bir 
uzlaşma sulhii, ne kıtaları bfri
birinden ayıran bir devlet 
grupları sulbü, ne Avrupa sul
hüdiir; az veya çok nüfuslu 
milletlere ayni yaşama ve ge-liş
me imkanlarını veren bir cihan 
sulhüdür. Ve bu sulhe gitme -
nin de elbet bir yolu vardır. 

r ·· .. --:· Yazan: ........ - ., 

1 Nasuhi Baydarl ····-·--. ......... ._.-........ _. ..: 
b - Japonyanın Sovyetlerle harbe 

girmesi; 
c - Amrelkanın bunlara seyirci 

kalarak sulhe delalet etmesi; 
d - 1 ngllterenin bu t•v•ssutu ka

bulde muztar kalması, 

Bu ihtimaller. ln~met1eri ne olı.ırsa 
olsun, tamamiyle t n u ı mütalealara 
istinat etmekte ve bütün bunların hi
lafı ise şimdilik hakikate daha uygun 
görünmektedir: 

a - Rus orduları Alman muvaffa-
kıyetlerlne rağmen ayaktadır; 

b - Japonya Rusya ile harp yeri· 
ne müzakere yolunu tercih etmlt bu· 
lunmaktadır; 

e - Amerika, bir taraftan ul<eri 
hazırlıklarına devam ederken, diğer 

taraftan da lktl darındakl her türlü. 
tazyik va91taları ile Japonyayı Sov
yetlere karşr hareketten uzaklaştır: 

mak hususunda kullanmaktadır; 
d - inglltere bUtUn cehdini uzlaş

ma sulhünü de{ıll, ba,ııca muarızının 

harp içinde bir kışa daha gJrmeıJnl 

tem ine sarfetmektedir. 
Bu vakıalar dikkate alınınca yakın 

bir sulh beklememek lazım gelir; kal
dı ki harbi tevlit etmiş olan sebeplerin 
hıçbiri zail olmuş da değildir Bu se
l::epler ise her şeyden evvel iktisadi ve 
ondan sonra, içtimO!ı, fikri. ahlaki, mil
li, askeri. ırki ve ilaah!rihi'dir. Buniar
dan bir kısmına bu sütunlarda temas 
etmiştik (1). Mevzuumuzun içinde 
kalmaya çalışarak bu sder şunu kay
dile iktifa edelim ki Avrupa memle
ketleri arasında Almanya, nlifusunun 
kesafeti ve sanayiinin kuvvet ve vüaat.i 
yüzünden hudutlarına sığamıyarak 
taşma temayülleri gösterdikçe Avru
panın ve dolayısiyie dünyanın huzu 
ru kaçmıştır. 1914 - 1918 harbi bu ııu
retle, 1939 harbi bu suretle çıkmıştır. 
Bu, elbette zevahirden ibaret ve yu
karda işaret ettiğimiz gibi. ihtılifın a
sıl sebepleri sayısız ve çok Hedndir. 
Fakat, anlaşmazlığı ha!liçin 1914 Al
manyasının bulmuş olr\uğu vasrtaya 
ayni vasıta ile mukabele edilmiş, 

Versailles'da bir gal.iplcr sulhü akdo
lunarak müthiş facianın asıl sebepleri 
üzerinde durulmamıştır. Ayni sebep
ler ayni neticeleri meydana getirmek 
tabii değil miydi? ' 

Hadiselere, sulbü ist&yenforle her- Jtf Jtf 
han.gi ~ir sulha razı olanlann riiyet ye filvaki, ayni sebepler, ayni ne-
zavıyesınden bak<.c.ak olursak, bir ticeleri doğurmuş, harp ateşi ya-
uz.~a:rna sulhiine ~arabl!mek ic;in bazı 1 kılır~en a>:ni vasrt .. ıa~· . kullanrlmış.~ır: 
mulahazaların tahakkuku Uzımdır: Henuz yenı oldukları ıçın Anşlus ıun-

a - Rus ordularının mahvedilmesi; lcrini, Siidetler ihtilafı hıcftalarınr, Çe-

• Nazizm tahakkümll kmldıktan 
~nra mütecaviz milletler ailahların- " 
-n tecrit edilecek ve milletlerin ken-
ı:Ji hudutları içinde emn:yet f~nde ya
ianıaıanm temin eoc<:ek bir av.Ih t C'sis 
Cdılecektir,,. ~ 

MEM I~ 

Beklenen Neticeler.: 

koslovakya işg-ali ile nihayeth:nen 
korkunç ayları, Danzig ve Koridor 
müzakereleri arasında başlııyıveren 
Polonya harb.inin ilk sa{halaı·ını her
kes hatırlayabilir. O zamanla'rda bu
gün istenilen sulhtan bahsediiiyor ve 
hatta bütün bu vakıala~ sulbü tarsicı 
maksadiyle meydana getiriliyordu. 
Fakat bir taraf: "Sulhü koruyalım!,. 
diye Münih anlaşmasın• yapar, diğl'!r 
taraf: "Sulh ihlal ediliyor!., dh·e me.n
leketler işgal ederken ı:ıulh lıakikater 
evvela Polonyadan, sonra Fransadaı, 
daha sonra Afrikadan, Balk:ı.nlard<.r 
ve dünyadan kQvulmuşLur. 

Şimdi. hiç şüph~ etmiyelim, hert:cı; 
sulhun peşindedir; ancak kend.ne göre 
bir sulh ün .. Polonyayı işgale Laşlıyan 
Almanya Sinyor MussC"Uni vasıtasiy
le sulh teklif etti. Fran~a ve İngi'.t~· 
re: "Geri dönmek şartiyle!, cevabt"I 
verdiler. Fran:;anın yıkıhşndan ~oı
ra yalnz kalan lnsiltereye yine sulJ'ı 
teklif olundu; "olmaz!,, cev.ıbı alın
dı, O tarihtenberi geçen on dört ay 
içinde, kim iddia l'!Uebilir ki, daha bir 
çok sulh teşebbüsıerinde bulunulma
mıştır? Lakin, sulha bir türlü avdl'!• 
edilememiştir. Çünkü -bir d.ı.ha tek
rarlayalım- onıı ihlal etmiş olan se
bepler baki kalmıştır. Bu bir 

* * 1 yaımda sulh beklenemiyeceği mü-

ky orduya tabip olarak alınmış bet,anatta bulundu: . 
ve babasının metotlarını ilk defa Ukraynalılar bu senekı hasa
olarak orada tatbik etmişti. Bu dı son süratle ortadan kaldıracak 
usul şimdi orduda çok rağbet bul lardır. Meydanda biçilmemiş bir 
muştur • tek başak kalmıyacaktır. Kollek-

Sovyet doktorlarına göre en tif çiftliklere mensup köyliiler 
müreccah usul mahalli anastezi- bu işi başarmak. için seferber ol
dir. Bu 'h"z anastezi hastayı kuv muşturlar. Zira onlar duşman eli
vetten kesmez, mühim uzuvların ne geçmesine mani olunacak her 
iltihaplanmasına mani olur ve bir buğday tanesinin, ona indiri
sinirlerinin sarsılmasına bazi va- lecek diğer bir darbe olduğunu 
kalarda. ise iyiden iyiye bozulma- biliyorlar .. , 
sına mani olur. Sovyet hekimleri Işte bu şuur ve azimle Ukrayna 
sadece ameliyat yapılacak mahal- ovalarında köylü ve çiftçi el ele 
le anastezi yapmaktadırlar • bütün varlığiyle çalışmaktadır. 

Bunun için cilde hafif Novo- Cenubi Ukraynada hasat daha 21 
caine mahlütu şırınga etmekte - haziranda bitmek üzereydi. Me -
dirler. Hastanın yegane hissettiği sela Zaporozhye mıntakasmda 
şey vücudüne yapılan ilk iğnedir. hasadın 7o 40 ı daha 15 haziran
Zira ikinci iğne birincinin tama- da kaldırılmış bulunuyordu. 
miyle uyuşturduğu mahalle, ü - Kombinalar, traktörler, hatta 
çüncü ikincinin tamamiyle uyut öküz arabalan ne vasıta varsa 
tuğu kısma ilfilı yapılmaktadır. hepsi bu uğurda kullanılmakta -

Bu tarz sayesinde en mühim a- dır. Ukraynalılar ay ışığının kuv 
meliyatlarda bile hastalar şuur- vetli olduğu zamanlarda geceleri 
larına tamamen sahiptirler, hiç bıle faaliyetlerine devam etmck
ıstırap çekmemektedirler ve dok tedirler. Meydanda boş gezen bir 
torun suallerine bile cevap vere- tek insan kalmamıştır. Binlerle 
bilmektedirler. kadm; traktör ve kombinolarda 

Yaraların tedavisinde yeni usul şoförlük ederke-n şimdi cepheye 
lerden biri de zedelenmiş uzuv - koşan erkeklerinaı yerini almt~
ların, yaraların yağ ve balsamic tır. Yalnız Kharkov mıntakasında 
mürekkebatınm kullanılmasıdır. bı1 ;~ı yapabilmeleri ıçın t.ım 
Hemen bütün harp yaralarına toz :!,000 kadın yetiştirilmiştir. Uk -
toprak karışır ve bunların cera- raynada her seneden daha bere -
hatlen.mesine mani olmak lazım- kctli olan mahsulü ortadan kal
dır. dırrnak için çalışanlar yalnız köy 

Her ne vakit yaraları sarmak- lüler değildir. Yalnız Kharkov 
ta mutat olan alelade bandajlar şehrinden gelip ovalara köylüfo
çıkarılırsa yaralılar oon derece rin arasına dağılan ziraat enstitü 
işkence çekmektedirler. Fakat, sil talebesinin ve kısmen şehir 
yaralar üzerine konacak bandaj halkının adedi 12 bini bulmu~ur. 
hususi surette yapılırsa mesele Diniepro Petrovsk mmtakasında 
kalmaz. Bunlar katran, balık ya~ çiftçi, köylü, mühendis, talebe 
ğma müşabih bir yağ ve Xero - ve halk omuz omuza hep birlikte 
formdan müteşekkil bir mahllıta çalışmaktadır. Ukraynanın zen -
batırılmış bandajlar olursa o va- gin mahsulünün düşman elir.ıe 
kit yaraya yapışmamakta fakat g~çmesine mani olmak laz•mdır 
acı. ufunet ve mikropları imha ve bütün Ukrayna halkı bu uğur 
etmektedir. da seferber olmuş görünüyor. Iş 

Ve işte doktor Vishenvsky has te General Budieny'nin müdafaa 
tanede, oğlu yine orduda memle- ettiği cephenin arkasında böyle 
ketlerini müdafaa uğurunda ya- bir haleti ruhiye vardır. 

Atletizm birinciliği 
23 ve 24 Ağustosta ııehrimızde ya 

pı!acak olan Türk:>e atletizm birinci 
liğJ münasebetiyle bir atletum haf 
tası erip edilmişir. 125 seçgin müsabıl 
19 ajan ve 14 eğitmenh iştirı:ık ede 
ceği bu toplantıla~da f-::deras,on tek 
nik müşavere heyeti tatbikat yaptıra 
cak ve konferanslar verecektlr Saha 
da tatbikatı Naili, Semih ve · Tevfi 
yaptıracaklar, Bürhan Fdek, Adil Gi 
ray, Naili Moran ve Füruzan Tekil d 
konferanslar vereceklerdir. Musaba 
kalardan sonra iki gün sürmek üzer 
bir kongre aktedile::ekt\~ 

Fenerbahçe futbolcülerl ilk idman 
larını Pazar sabahı yap .. cakh:.tdır. B 
idmanlara takımdı yer alacak olan E 
sat ve eı;ki bek Yaşar da ~tirak e· 
deceklerdir. 4' 

Beşiklaşa verüecek ceza 
Dolaşan bir riva vete göre Beşiktaş· 

tan Halil, Hakkı, Rifat ve Hüsn5y 
müebbet boykot ve ta.kıma da bir se
ne müsabakadan men cezast ~rile
cektir. Bunu kaydı ihtiyatla telakk 
etmekle beraber btz dert oytıncudaı 
üc;üne verilen cezayr fazla ağu ve ma 
sum elemanlardan teşekkül etmes• 
mümkün bulunan bir takımın tec~iy .. 
edilmesini de yanh3 buluyorw-

lzmire Giden 
Gazetecilerimiz 

İzmir belediyesi, 20 Ağustosta ıw;:ı
laeak olan Enternasyonal Fuar mü - • 
nasebctiyle bütün gazeteler başmu -
harrirlerini eşleriyle birlikte İzmir< 
davet etmiştir. Gazetemiz başmuhar
riri M, Zekeriya Sertel ile diğer ga
zetelerin başmuharrirleri dün izm:rc 
hareket etmişlerdir. 

taleasını takviye eden bir ci'ftet 
daha vardır ki o d.ı. on ôört a)I evvel -
kine nisbetle İngilterenın hayli silah
lanmış, Amerikan sanayiinin narp m;ı -
mulatını hayli arttırmış, bu sıı ada Al
manyanıı Balkanlara ve onu müteakip 
Sovyetlere hücum etmekle hayli yrp
rannnş olmasıdır. Fransa ile birlikt .. 
mağliibiyeti, Fran~adan sonr~ anla~
mayı kabul etmemiş <'lan İngilt:re, 
Amerika ile Sovyeller gibi iki büyük 
müttefik bulduktan sonra mı Alman
ya ile uzlaşacaktır? Halbuki İngil•·!
renin müttefikleri bunlardan da ibaret 
clC'ğildir. İngiliz imparatorluğunun do· 
rnnyonlariyle müstemlekelerinden baş 
k:ı bütün mağlup Avrupa milletleri ve 
hepsinden kuvvetli olan zaman o· 
nun lehine çalışmaktadır. İngilte-e, 
harbin en karanlık gün1erinde d.ıhi 
1942 de hazır olacağını ilandcln c;ekiı1-
memiştir. Anglo - Sakson sabnnrn 
hudutsuzluğuna bir misal daha la.zım~a 
geçen harbin üçüncü senesi sonundd 
Almanyaya harp ilin etmiş olan A
merikalıların Fransaya milyonlarca 
asker nakledip mahallinde iyice hatır
lanarak ancak 1918 taaıruzlarma iş~
rak etmiş olmaları gösterilebilir. 

~ff.fi:~~~~;,~::;i~~k:~~i;~ r~ •l 3 ~ fii~RiiB~ 
ki, Ukraynanm buğday ambarlar.nı, 

İzmir belediyesi tarafından hazırla
r.an programa göre, 15 AğusUls cuma 
günü misafir gazeteciler, otelde isti
rahat edecekler ve gece şehfto gazi -
nosunda belediye reisi tarafından şe
reflerine bir ziyafet verilecelctir. 16 
Ağustos cumarte..tj sabahı, belediye 
müessesaUyle Fuarda tetkikler yapı
lacak ve akşam üzeri bir garden parti 
tertip edilecektir. 17 Ağustoe pazar 
günü İnclrnltı p1115ında öğle yemeği 
yenecek, körfezde bir gezinti yapıla
cak ve Yamanlar tepesi çamlığında 
bir .akşam ziyafeti verilecektir. 18 
Ağustos pazartesi gilnü Bergamadaki 
tarihi arkeolojik eserler ve Aklepiyon 
ziyaret edilecektir. 19 Ağustos salı 
gilnü Çeşme plilj ve ılıcalan ziyaret 
edilecektir. 20 Ağustos çarşamba gü
nü Fuarın açılması töreninde bulu· 
nacak olan gazetecilere bir veda zi
yafeti verilerek program tamamlana
caktır. 

Kafkasyanın pı:trollefini, Rıısyanın Ş 1 Ş M A N L A M 1 Y A 1 S T 1 D AT • • • 
bütün ilk madde membalarını ele ge-
ı;' rmek üzere büyük maceraya auı . . . • . . 
mıştır. Demek ki iki taraf da bir Şıemanlama?'a ıs~ıdat ınsa~a, ılkın, 
Galip 1 er Su 1 h ü daha tesis et- soyundan gelır. S•şman soyaan olan, 
mek niyetindedir; öyle bir sulh ki ci- 1 şişmanların zayıflamalar çok defa teb
hanşümul ihtilafın sebepleri yine ol- likeli olur. Bazan, böyle soydan ge
dukları gibi kalsn v<. beş, on, yirmi vo:- len _istidat pek ganp olur. Meı;el~ ~~r 
ya otuz sene sonra buı;iınkürıden feci famılyadan olanların hemen hepsı. u
bir haı:bin atesi dünyayı tekrar s,ı.\'.- zerine oturdukları yerden şişman olur
sınl ' lar... Onlar, ne yapsalar zayıflaya-

mazlar. 
Böyle bir sulha kims.: taraftar ola- Ateşli ve uzun süren hastalrklardan 

sonra gişman olanlar vardır. Onların 
şişman olması, tabinıin kendilerini 
başka bir hastalıktan, bilhassa verem 
hastalığından koruduğu içindirh 

maz ... 
Dlinyarun bekled:fi sulh ne büyük 

devletler arasında bir uzlaşma sullıü 
ne kıtaları birbirinden ayıran hir 
devlet grupları sulhü, ne Avrupa sul
hudur; az veya çok nüfuslu milletl~ı e 
ayni yaşama ve gelişme imkanlarır.: 
veren bir cihan sulhudur. Ve, bu sul
ha &'İtmenin de elbet bir yolu vardır. 

Verem hastalığı, musallat olduğu 
insanların çoğunu zayıfhtır, takat şl3-
manlattığı da olur. Bu türlü şişman
lık yine vücudü korumak idndir. Böy 
le şişmanlar :ı:ayıfl-ımaya kalkı:,rrlarsa, 
içerde uyumakta olan verem hastalığı 

(1) Yarınını dUıilnen dünyay• dair; birdenbire alev alır .. 
Tan, 29 Temmuz: 1941, Vücudün zehirlenmesi de bazan in-

sana şişmanlık verir. Mesela çok i~
ıet edenler şişman olurlar. Bunun gibi, 
sanatları .icabı olarak, bır :ı:ehlrli mad
deye ı;ok temas edc:nler de şişman o
lurlar ..• Böyle :ıişmanların zayıflaması 
için, ilkin, zehirli madd~den. bilhassa 
alkolden kurtulmaları lazımdır. 

Mideleri yahut barsaklan devamlı 
surette bozuk ol.mlarrn da baz!ları 
-yediklerini iyi hazmedemedikleri hal
de- ş.iıman olurlar. Bu türlü :;"~manhk ı 

Hazin Bir Kayı'() 
Memleketimizin tanmm~ armatör

lerinden Fehmi Sadıkoğlu kerimesi, 

HUSNİYE SADIKOGLU, 
belki de bahtiyarlıktır. möpteli olduğu hastalıktan kurtula· 
Göğüslerinde veremden baııka, bir mıyarak daha çok: genç yaşında iken 

hastalık bulunanlar, kanları az olan- 14 Ağustos Perşembe günU hayata 
!arın da bazıları 5i~man olurl:.r. I3öy- gö7Jerini kapamıştır. Şirketi Hayriye-
lelerinin de zayıflaması iyi olmaz.. nin 51 numaralı vapuru bugün saat 

Sinir h;:ıstahklaru;a tutulanların da d e · lm k "zere k.K...ru"den b 1 • 1 I B r· . on a cenaz yı a a u "., 
azr arı ~ışma~ 0 ~.r ar. u tur.~ şı~- Bostancıya hareket ederek Bostan -

manlrk yıne vucudu muhafaza ıçındır . . v·· d" · 1 · tld dı · cıda 11,30 da cenazeyı alıp Beşıktaı 
. ucu un şısman amaya ıs a. en camiinde öğle namabı kılınarak Me-

zıyade. hormonların muvazenesız ol- "d' k"yü A . ıı- d-'-edi 
masından gelir cı ıye o srı mezar gma _,1 ... 

· lecektir. 

Bu apaçık haberi, güya başka tar
silit bulmak ümidiyle, tekrar gözden 
geçirir gibi yaptım. Fazla malumat 
olmadığmı, beceriksizce mırıldandım: 

O kendiliğinden gelen ağır bir eda 
ile: 

TEŞEKKÜR - Aramızdan ebedi -
yen ayrılmasiyle bizleri dilhun eden 
mülga Darlilfünun Edebiyat ve İlfı -
hlyat Fakülteleri müdürü ve Mat
banidmire mı.idürlilğünden mütekait 

"Yola çıktığonda ailem hastaydı,, sevgili babamız Mahmut Zarif Sel-
dedi. çuk'un gerek cenaze merasiminde bu

~ büyük devletin kara, deniz ve 
hava kuvvetlerinin mümessilleri

l'lin de ifitİrak ettiği bu lçtimaların si
~~si olduğu kadar aı;keri bakımdan da 
Uyijk bir ehemmiyeti olduğu aşikar

<hr. 

Meffiisin hali ise bende, adeta bir 
merak uyandırm~tı, çlinkü sükuti 
karakterinin ne kadarı şahsına, ne 
kadarı ırkma alt olduğunu hi<,-bir va
ktt: öğrenemedim. Fakat aramızda 
mükemmel bir ahbaplık mevcut ol
duğu için, onun ~Uk(ıtiliğinin, Şarkın 
sormryan ve cevap vel'miyen sliküti
liği olduğu kanaatine vardım. Memiş 
kendisini, ancak bir vesile zuhur et-

Yazan: H. G. Dwight - Çeviren; M. :48AŞ · Tefrika No. 18 
Hayretle mukabele eltim: "Peki 

Memimş, mademki o kadar hasta i
mi~. ııe diye yola çıktın? Mazeretini 
bize bildirirdin.,, 

lunmak ve gerekse yazı ile beyanı ta
ziyet etmek suretiyle acımıza iııi.irak 
eyliyen akraba ve dostlarımıza ayrı 

ayrı teşekküre teessüı-ümüz mani ol
duğundan te~ekkür ve rninnettarlı~ı-

Bıı milltkattan sonr.a, fngilterenin 
hazr mahfiller tarafından tenk:t ed ilen 
astı:ed faaliyetinin giddetlenmesine, 
.A.nıerfkanm istihsal faaliyetinin arttı
J-ılınasına, bu iki devletle Sovyetle" a
tasında daha sıkı bir işbirliiinın tees
süsüne intizar edilebilir. 

Bu müzakerelerde -Atlee'nin beya. 
rıatmda temas etmemesine rağmen
llzak pek vaziyetinin de mühim bir 
Yer işgal ettiği kuvvetle tahmin edil
l:llektedir. 

Bu mülakatın ve alınan kararların 
siyasi ehemmiyet! de lşiklirdır. Çün
kü, İngiltere ve Amerika hüidlmetle
ri. Almanyadnn daha evvel, harp ve 
sulh gayelerini cihc.na ılan etmis bu
lunuyorlar. -

M. ANTEN 

Asker Ailelerine Yardım 
Ankara, 14 (TAN) - Aıker •ilelerine yar. 

ılım kanttnu liyihası ;varın resmi ıı:ucte ile 
ııcıredılcrck merl;veıe ııirecekt!r. Dahiliye Ve· 
kllctl tarafından bu makaaıal hazırlanan bir 
nizamname llnUmlbdeki Ei!nlerdc belediyelere 
ı:onderilccckıir. 

Belediyeler o zısıan• kac!ar mevrut hükllt9· 
ı..,. •ll!P uhsll6.t ve yardı& ~Pml6ı devam 
'4cc~klcrdir. 

tiği zaman, hem ı;öı.1e değil, daha zi
yade işle gösterirdi. "Memleket., ine 
gittiği zamanı hatırlıyorum. Köyü 
Karadeniz tarafiarrnda bir yerdi. Ma
lum ya, bu cins insanlar hep vilfiyet
lerden gelirler, Burada kartlarından 
uzak yaşarlar, hizmet ettikleri bina
ların bir köşesinde yatarlar, yahut da 
hemşerileriyle birlikte hanlarda top
lu yaşarlar; dojdukhırı yerlerle olan 
rabıtalarını hiçbir vakit kesmedikleri 
pöi, yaşadı'kları yerlere de pek bağ -
J.anmarl<rr. TabiT içlerinde bağlanan
lar da bulunur, !aket asıl kütleyi teş
kil eden bliyiık kısım bumda tıpkı 
yabancı bir memlekette yaşıyan ya
bancrlnr gibi kalırlar; kendi lehçele
riyle konuşu!', mahalli ,krynfotler!yle 
gezerler ve uzv.n !asılnlarln da kendi 
tabireriyle "sıla,, ya yani memleket
lerine giderler - ya evlenmek için, 
Ya para götünnelt moksadiyle, ya
hut da orada ölmek emeliyle. Amma 
herhalde hepsi glder. Bu hal hastaltk 
gibidir, hastanın nobetleri başlayın
ca, yapacak başka hiçbir şey yoktur. 
hemen bırakmalı, memlekete yolla
malıdır, Bu hale hayret edebilir mi-

siniz? Yerlerine bir nrkndaşlıırmı bı
nıkn-laı· ve sizden, döndüklerinde yi
ne yanınıza, eski yerlerine alınmala
rını beklerler. 

Burada dört sene kadar kaldıktan 
sonra, Memişin sıla hastalığı başladı. 
Bu srrada ise, ortaya Yusufu anlrya
mryan bir Firavun çıktı. Memle -
kete gideceğini şefe haber vereyim 
diye Memiş bana rica etmişti. Lakin 
şef aksilenlyirdu, b6yle yapman için 
bir sebep de yoktu. Onun nazarında 
Memlş, ta~radan gelen mavıi elbiseli, 
gümüş ziynetli herhangi bir ~ahıstan 
farklı değildi ki. Şefin itirazı, Memi
şin kendiliğinden karar vermiş olma
smd:ıydı. Görllyorsumız ki, reisimiz 
iliklerine kadar disiplinci bir adam 
olarak yaratılm~tı. Kendisine an hi
k~yesini söyledim, memleketin Adet
lerini anlattım da, nihayet izin• ko
parabildim. Ve Meml~ sılaya gitti. O 
gittikten sonra yerine bıraktığı adam 
dan öğrendim: Meğer evlenmek için 
gidiyormuş. Tabit, Memiş bunu bana, 
imkanı yok, söyliyemezdl. Bu hale gö 
re onun, söz verdiği gibi, altı ay so
nund~ işine dönebileceği şüpheliydi. 
Her oakımdan güvenilir bir adam o
lan Memi:;e inanıyordum amma, As
lada iruanlarm tarilıll i~lerde, 

vaadini wmanrndn yerine ~etirmek 
gibi hususlarda biraz romantik ol
duklarmı biliyordum. Memiş günil 
gününe işinin başına döndü. 

Onu sabahleyin kapının önünde gö
rünce: 

"Vay, Memlş! Demek geldin ha?,, 
dedim. 
Eğilerek selamladı, cevap verdi: 

"Nah işte!., 

Kendisini tekrar gördüğüme sahi
den çok sevindim, bir taraftan da 
için için merak ediyordlun: Memle
kette ne yapm~tr? 

"E, ne haber bakalım?, 
Gülümsedi, omuzlarını silkerek: 
"Sağlık, Allaha ~l\kür!,, dedi. 
Türk köylülerinin hayatı hakkrn -

daki tetkiklerime Memiııln yardımı 
topyekun bu cevaptlln ibaret kalabi
lirdi; bereket versin ki, epeyce za
man sonra bir mektup geldi. Mek
tubu, postacı başka mektuplarla bir
likte bana getirmişti. Onu Memişe 
uzattığon zaman, benden okumamı 
rica etmez mi? Özür diledi, memle
ketten ayrtlalıberl aldığı ilk mektup
muş, daha birkaç saat işi varmt;i, o
kutmak için dışarıya çıknmıyacak
mış. Öyle sevindim ki. Sokakla gör
düğünüz arzuhalcilerlc yanlarında cö-

melip onlara mektup yazdıranların 

anısında neler geçtiğini hep merak 
eder, dururdum. 

Bu mektupta n<\ bir belfığat çiçeği 
vardı, ne de Türklerle yaplığımrz 

resmi muhaberelerin hususiyetini 
teşk.il eden sayfa boyunda uzun cüm
leler. "Bu mektubu sana. baban Ha
san yı-ızıyor,, ifadesiyle başlıyan mek
tup, her birine ayrı ayrı se15m gön
derilen İstanbuldaki hemşcrilerin ka
taloğunu ihtiva ediyordu. Bundan 
sonra ikinci bir kataloğ geliyordu: 
Köyden Meml~e ı;eUım gönderenlerin 
isimleri. En sonda kısacık bir haber: 

"Söz verdiğim zamanda buraya mızın iblilğr.ıa muhterem gazetenizin 
dönebilmem için o gün mutlaka yola tavasustw1u rica ederiz. 
çıkmalıydnn. Sonra paraya da lhtıya- Zevcesi Oğulları Damadı 

cımız vardı. Köye giderken paramı Seniye Selçuk Ömer Savni, M uazze:r 
çaldılar,,, Saim ve ve Tev· 

"Vah Mcmiş vah, inşaallah çok bir 
şey değlldl? .. 

"Elimde ne varsa hepsi, efendim. 
Bilet alırken kemerden para çıkardı-

Necil Selçuk flk Kut 

Taziye Edenlere Teşekkür 
Sc•ıı:ili oi:lumuz ve kardejimb Ali Namık 

Billkatln vefatı dolayniyle cenaze mcraaimln· 
de bulunarak veya telrraf ve mektup röndc
rerek elcmltrlmiıe l(lılen itıirak eden Akr.ba 
ve chibbaya &&Jllllarımııla te~ckkllr ederi~, 

ğunı görmüşler, vapurda. uyurken a
şırmışlar. Gemiden indikten sonra 
!arkına vardım. Babamla anam bana 
önceden bir kız bulmu~lardı, rezil Memiıı köyden ayrıldığı gün "aile,. si 

ölmilş. ~fomlşin başma gelen felfıket 
zannettiğiniz kadar ııümumı değildi; 
Çünkü köy mektuplarrnda "aile,, sa
dece "ıevce,. demektir. Lakin bu ha- • 

olmamak için tarlayı sattık. Şimdi o
nu yeniden satın alacağız,,, 

(Arkası var) 

Valldeılt ikbal Bülkat 
Teın:eai: Fatma Aklan 
Enltt•l•rl: Ahmet Durmut Evrı'1ıdilek, F•l· 
tah Akdoiao 
Kardetler i; Zahide Evren.dilek, Neaimo 
Akdofan, Şehri Namık Bi.ılkat, 
Yenceoi: Güzin Silikat 

berden ben yine hayret ve teessür i- ıı:::======================::::ıı..-.:====:::::ıı::== 

çinde kaldım - Şimdiye kadar neye 
yazmamışlardı, buna şaştm1; haberin 
uzun uzadıya selamlardan sonra te
peden inme gelişi de bana çak do
kundu. Eyvah, şim:li bu adam, kim
bilir neler yapacaktı? Lakin Memlş 
öyle adamlardan de~!ldi. 
Ağır bir eda ile: 
"Allah büyük., dedi, beni de bu 

üzüntudcn kurtardı. 

,. En büyük yıldızların yarattığı iki şalıane füm 4, 
Bugün LAL E Sinemasında 
1 - BAKIR ADAM 12 -ARKA SOKAK 
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EN BÜYÜK iSPAT' 
HASAN- · 
OZLU 
Unlarının 
Müstahzırı Eczacı 

HASAN HASSAN'ın 

Torurıu Turgut H<I8san 

ve 
Oğlu Nevin Hauan 

Terki'Jlndeki bol miktarda vltaınlni ve kalorisinin zenginliği, kuv
vei gıdaiyesinin yüksekliği, tazelik ve tabiiliği sebebıyle dünyanın en 
mükemmel çocuk maması olduğu kabul olunmu~ ve bu hususta en 
büyük rrevkii kazanmış ve diploma donorla tasdik olunmuştur. Muk
tedir çocuk mütehassısları doktorlar tarafından hararet ve takdirle 
tavsiye olunan Yula!, Mercimek, Pirinç, İrmik, Patates, Bezelye, Tür
lü, Nişasta, Mısa, Çavdar ve Buğday Özlü Unları yavruların tombul 
tombul, sıhhatli, neş'eli, gürbüz yaşamalarına, çabuk yürümeslerine, 
çabuk diş çıkarmalarma ve çok ömürlü olmalarına ve hiç hasta ol
mamalarma sebep olur. 

H A S A N marka&Ina ve lım lne dikkat ediniz, 

~------ ,, 
Ankara Dil ve Tarih· Coğrafya Fakültesine 

imtihanla Burslu Talebe Alınacak 

Kayit Şartları 
1 - Fakülteye kayıt şartlarını haiz olanlar içinden imtihanla bü

tün tahsil müddetince ayda kırk liraya kadar yardım görmek üzere ta
lebe alınacaktır. 

2 - Buna talip olanlar 1 Eylül tarihinden itibaren Fakülte Dekan
Irğma istida ile müracaat etmeleri ltızundır. 

3 - İmtihan günü namzetlere bildirilecektir. (332) (6916) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Üniversite Rektörlüğüne beher iki yüz elli kilosu 560 kuruştan 18/ 

8/1941 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 272,000 kllo (İki yüz yet
ıniş iki bin) odun almacaktır. 

İsteklilerin bu iıı için 458 liralık muvakkat teminat makbuzlarmı ve 
bu yılki Ticaret Odası vesikalarım hAmil kapalı zarflarını ihale saatin
:len bir saat evvel Rektörlüıoe vermeleri, 

5 ".Zt"' 
Liste ve şartname Rektörlükte görülür, ·-il'! (6524) 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (3000) lira olan 500 ade~ deriden mamul vagon 

taUıirat hademesi çant.ısı (25,8.1941) Pazartesi gO.nü saat (11,10) on biri 
onda Haydarpa~da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek
siltme usuliyle satın almacaktır. 

Bu iı:;e girmek isteyenlerin (225) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
O'iüracaatları !Azımdır. 

Bu Iııe ait ~artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
l5"f (6697) 

f üksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
Mektebimizin ikmal imtihanlarımn 8 Eylülde başlıyacağı ve bundan 

evvelki ilfınm hilafına olarak mektebimiz kamplermm da 10 Eylülde 
başlıyaceğı ve bundan bir gili\ evveline kadar Üniversite talim taburu ko
mutanlığına müracaat edilmesi lüzumu talebemize ilAn olunur. (6983) 

Sipahi Ocağı idare Heyeti Riyasetinden 
Ocağımızın 25 inci senei devriyesi münasebetiyle Yeniköydekl bina

mrzda 15,8,941 akşamı verilecek baloya Kadıköyünden gelmek h1tfunda 
bulunacak azalarunız için Moda iskelesinden saat 21 de bir motör tah
rik ettirileceği gibi, Harbiyedeki merkezimizden de yine saat 21 de bir 
otobüs tahrik ettirileceğini ve avdetle dahi ayni vasıtaların istimal edi-
leceğini sayın auuarunıza ilAn ederiz. (7050) 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden 
Okulumuz namzet kayıt zamanı ve seçme smavmm başlıyacağr ta

rih aııağıdaki şekilde değiştirilmi~tir: 
29/IX/941 pazartesi saat 8,30 Türkçe kompozisyon ve edebiyat.' 
29/IX/941 • ,. 14,30 Türkiye, komşu memleketler ye büyClk 

devletler coğrafyası. 

30/IX/941 salı 

30/IX/941 • 

• 8,30 Hayvan ve nebat Fizyolojisi. 

...... 
,. 14,30 Riyaziye (Lise edebiyat kolu mezunlan

nm bilmesi J.azmı gelen bahislerden) 

1/X/1941 çar:ıamba ,. 8,30 Türkiye tarihi ve Rönesans'dan sonra 
~ Avrupa tarihi 

l/X/1941 ., ,. 14,30 Felsefe ve İçtimaiyat (Lise fen kolu me-
l zunlarmın bilmesi ıaznngelen bahislerden) 

2/X/1941 perşembe ,, 8,30 Yabancı dil 
Namzet kaydı 20 Ağustos ~ 27 EylUl tarihleri arasında yapılacak-

ta, (6863) (5265) 

C A / 
., 8 9 

Soldan Safa: 1 - ltal:van Bıeveıcm Z -:
laıaktıa fiil • Znıclnlik acmbolil 3 - Bır 

• İltanbıılda bir ıemt 4 - Yunıniıt&nda 
ıl • Kaya S - Bir ıııa_deıı ti - Eıki bir ıi· 
b • Talarri 1 - Terli. Bildilr a - Kırı • 
n!.ıdedir • Erkek 9 - B ir bufl deiltlrae: 
anı olur • Emil ZolaDJn bir eıeri. 

Yukandın Aııfr: 1 - Bir Ruı ılyaafll • 
ir zamir z - BuyDlclllk • Bir nota ~ - Er· 
ek ismi • Tersi: lle 4 - Bir maden S -
ayla atılır • Fran•ız şehri 6 - Cemi ed•tt • 
teye ırecen 7 - Gelir· O•manlı~ı: Su a -
ıyı • GcDİ$1İk t - Çıkt$ın aksi • Bir renk 

E VVELKi BULMACA - Soldan Safa: 
- Voro,ilol Z - Arifiye 3 - Tabiat • Ar 
- Ana • Rinııa 5 - Ki • Harp 6 - Re • 
ahıl 7 - Sim • lbilt a - Az • Arat ll -
cryat • On 

..,._ -· 

ANTIMAGNETIK 

SAAT 1 
Sahip n Nq riyat mildürll Emin 

UZMAN, Gazetecilik n Ne,riyat 
T . ~ S. TAN matb aar 

TAN 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
NEVRALJİ, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINJZI DERHAL KESER 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiN DEN SAKININ IZ Her yerde 

Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 
. • . ·,• ... -;• ~ 1 1 • • . 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden 
Miktarı Muvakka t 

CINsf Çoğu Azı Muhammen fiyatı Çojju Tutarı 

Lira K r. 
teminatı ~KSILTME 

Fldekoz fanile 
Atlet fanile 

Firenk gömleği 
Kıra vat 

Spor pantalon 
Don 
Mendil 
Yüz havlusu 
Hamam havlusu 
Çorap 

Lacivert yün fanlle 

Fotin 
Terlik 

Adet Adet 

700 
140 

700 
. 280 

140 
700 
840 
175 
35 

840 

600 
100 

600 
240 

120 
600 
700 
150 
30 

750 

35 30 
280 Çift 260 
35 • 30 

Lira Kr, S, 

1 
1 

2 

1 
o 
o 
o 
2 

5 
9 
2 

40 .. -.,~ 

00 

50 
'15 

00 
80 
18 
75 
60 
70 

00 

50 
50 . 

980 
140 

1120 
1750 

238 

1988 
140 
560 
151 
131 

91 
588 

20 
25 

1661 45 

175 
2660 

87 

2747 

50 

50 

Lira Kr. ihale §ekil gUn ve saat 

84 00 Açık 29/8/941 saat 14 

, ... 10 A<tl< 29/8/9'1 .... 14,30 

124 61 Açık 29/8/941 saat 15 

1 13 12 Açık 29/8/941 saat 15,30 

\ 20.6 06 Acık 29/8/941 saat 16 

1 - Mektebimizin talebelerine ltizumu olan cins ve miktan ve fiatları yukarıda yazılı eşyalar ayrı ayrı 
bes şartname ile eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ortaköyde Yüksek ~niz Ticaret mektebi mOdilrlüğün
de toplanacak satmalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Bunlara ait numuneleri ve şartnameleri görmeyi arzu edenler Mektep muhasebesine müracaat et
melidirler. 

4 - Eksiltmelere iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 5artlan haiz ol
maları lAzmıdı:r. 

5 - Taliplerin yukarıda yazılı muvııkkat teminatlarmı İst 
larmı gösterir makbuzlarını veya banka mektuplarını ve Ticaret 
raz etmeleri lazmıdır. 

Yüksek Mektep1°r Muha~ebeciliğine yatırdık
Odasm.m 1941 yılı belgelerini komisvona ib

(6862) 

Giizel 
Sağlam 

Ve İştahh ! 

YARIN AKŞAM 

Büyükdere BEY AZ PARK'da 
Bayan SUZAN 

NECATI ENGiN KON.SERLERi 
\1. KOSTI (Beynelmilel Repertuarında) 
Ieyecanlı kahkahalı varyete programı, Dans 

eğlenceleri ve m üsabakalar. 
Istanbula ve civar köylere otobUsler temin olunmuştur. ,~ _______ ... __________________ ,, 

ÇÜNKÜ 

Kullanıyor! 
r---··· .... --··-···--~ 
! Çocuklan nm küçük ten SA- i 
i NİN diş m acununu kullan· i 
! mıya, SANİN diş m acunu i 
i ile günde ü ç defa d işlerini ! 
i fırçalamaya alıştırınız. Güt- i 
i büz yetişmelerini temin et · ! 
i miş olursunuz. i 

'--·-- .. J 
Eczanelerle, büyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

Ankara Dikimevi 
Müdürlüğünden : 

Çamaşır kxsmı ustalığı münhalAtma 
hariçten bir usta almacalttll'. istekli
ler in vesikalariyle birlikte 20/8/941 
tarihine kadar Ankarada Cebecideki 
Dikimevi Müdürlüğüne müracaatları. 

(837 - 6828) , ................. , 
FOTO MAGAZiN ı 

36 ıncı Sayısı 
Zengin münderecatıa ve 40 

resimlıı çıktı 

YAHYA KEMAL, 
KANDEMIR,in 

Roman, h lkAyelerl. AktUa llte 
resimler, 28 aayfa. Her yerde 10 
kurut. Karllerlmfze hararetle 

t avs iye ederiz, 

---~---" 

1 

- . . 

s~anbul Vakıflar Direktörlüğ~ Hanları 
. . "" . . 

KİRALİK KASALAR 
Yeni Postahane karş:ısmda yeni Valde hanı altmda yaptırılan Küçük 

Kasalar kiraya verilmiye başlanmı;şta. Talip olanların ve !azla malumat 
almak istiyenlerin meı.kılr mahalde kiralık Kasalar Memurluğuna mü-
racaat etmeleri. (6981) 

lstanbul Defterdahğından: 
Muham . 

Doaya No, st Nev'l me n B. Tenı l natı 

3/122 Kasunpaşada Süruri Mehmet Ma. Mevle
vihane Ca. E. 90, Y. 82 No. lı 44,81 M2 ar-

90 

sa. 
3/3803 Beyoğlu Evliya Çelebi mahallesinin Kıble 2500' 

Sok. E. 22, Y. 16 sayılı 189 M2 arsa 
124/10391 Bakırköyünde Kartaltepe Ma. Bağlarciheti 600 

So. Y. 48, 49 No. lı 14933,75 M2 arsa 
52301/2038 Fenerde Tevkiicafer mahallesinin Kireç- 150 

hane sokağında E. 10, Y. 12 kargir dükkA-
nm 4/12 hissesi. 

52301/730 Beyoğlu eski Kamerhatun yeni Çukur Ma. 156 
E. Eleni yeni Çakmak So. E. ve Y. 3 No. 
h evin 4/64 hissesi. 

51151/4810 Üsküdar Altunizade Ma. E. Koşuyolu Ye. 222 
Tophanclioğlu So, E . 48, Y. 10 No. 1ı 22 
Ar. 12 M2 tarla 

55100/3372 Karagümrük Atikalipaşa Ma, Yeşilcedirek 100 
So. 50 No. lı 50 M2 arsa 

1/5857 Büyükçarşıda Karamanlıoğlu So, 40 No. lı 270 
kargir dükkan. 

1/1182 Büyükçarşıda Yağlıkçılar So. E . 85, Y. 55 1620 
No. lı kargir arsa 

75/6321. Edimekapı Avcıbey mahalesinln Türbe So. 240 
E. 5, Y. 7 No. lı 160 M2 arsa. 

52301/2463 Aksarayda Gureba Hüseyinağa Ma. İmam 100 
Murat So. E. 29 taj 23 kapı No. lı 126 M2 
arsa. 

'l -

188 

45 

12 

12 

17 

'l,50 

21 

122 

18 

8 

51151/2526 Beyoğlunda Bülbül Ma. Vişne So. 6 No. h 260 20 
26,25 M2 arsa. 

3/5328 Galatada CamUcedit Ma, Sinin ömeraita 4389 330 
So. E . ve Y. 17, 19 No. 1ı ma~m 1/2 
hlcısesi. 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 1/ 9/ 941 pazartesi saat 15 de Milll 
Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ayn ayrı ve açık arttırma 
ile satılacakta. F azla izahat için Milli Emlak 4 üncü kalemine m!ira-
caat . (7100) 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden: 
Bütünleme imtihanlarına 25 Ağustosta, Orta k:ısım Eleme imtihanla

rına 4, Lise bitirme imtihanlarına 2 ve Olgunluk imtihanlarına 18 Ey
lülde başlanacaktır. 

Alakadarlara tebliğ olunur. 

lstanbul Limanı 

Satın Alma 
Sahil Sıhhiye Merkezi 

Komisyonundan: 
1 - Merk ezimiz ihtiyacı içil} (10) t.on cubuk veyahut toz kükürt 

satm aımacaktır. Toz kil.kürtün beher kilosunun tahmin bedeli 30 Ituruıı
tan olmak üzere umumunun tutan (3000) liradır. 

2 - Bu işe ait !jartnameler merkezimiz levazımından parasız almu. 
3 - Eksiltme 22 Ağustos 1941 cuma günü saat 14,5 da Galatada Ka

r:ımu~tafapaşa sokağında mezki'lr ,merkez satmalma komisyonunda yapı-
lacaktır. ~ 

4 - Ek!:Utme açık olacakta. 
5 - Muvakkat t eminat parası 225 llradn . 
8 - Eksiltmeye gireccklerln 1941 senesi Ticaret Odası vesikalaruu 

göstermeleri !iarttır (7098) 

15 - 8 - 94 ,., ......................... __ .. 
Güzel Bahtım Bir T ecrüb lzmirin 

ZAFER 
IZMIR 

PIYANG 
FUARINDA ÇEKiLi 

lzmirde yangın yerleri vir aneler üzerin de bugiin 
hayatlı bir K ültürpark bir Fuar yükscliyr. Eğer tal 
kayet ediyorsanız belki de sizin-vir ane zannettiğiniz 
üzerinde yarın koca bir saadet k uru labilir . Bunun i 
çare vardır. Faka t en emin ve en kolay çare bir pi 
almaktır. Milli P iyango 30 Ağustos için fevkalade 
tertip etmiştir. Bu zafer piyangosu o gün Izrnir F 
kilecektir. Bu keşidede bir tane (40.000) lira, iki ta 
lira, dört tane (5.000) lira, kırk tane (2,000) lira, 
(1,000) lira vardır. Şimdiden biletinizi cebinize ko 
tali ülkesindeki büyük seyahate hazırlanınız. 

.., ----· 
Trakya Böl9esi için Ma 

Aianı Ar.anıyoı 
Türkiye Kömür Satış ve 

Müessesesinden 
MilP.ssesemiz namına Trakyanın muhtelif şehirlcnnae n 

mi dairelere toptan ve perakende muhtelif cins kömürlerin 
mak ve bu maksatla depolar açmak üzere bir mahrukat aıa 
lunacaktır. 

Talip olanların: 
Her şehir için tesbit olunacak muhtelif cin; kömürlere 

cetvellerini ve bu kömürlerden açacağı depolarda bulundur 
miktarlarla her şehir için perakende satrş fiyatını müfredat 
25 Ağustos 1941 tarihine kadar Ankarada Yenişehirde Atat 
12!.ı - 131 numaralı binada bulunan müessesemiz merkezin 
rl ve bu hususta akdolunacak mukavelenin tamamii tatbik 
mak üzere 3000 Türk lirası teminat vermel..?rl Iazundır. (5 

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya, E 
Ve Felsefe Fakültesine Kayit 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinrle okunan 
teri şunlardır: 

Tilrk Dil ve Edebiyatı Tarih 
Alman ., ., ,, Felsefe ·._, 
İngiliz ,, ,. " Coğrafya 
Fransız ,, ,, ,. Hindoloji 
Arap ,. ,, ,. Hititoloji 
Far:: ,. ., " Hungarroloji 
Rus ,, ., ., Klasik filoloji (Latinc 
Antropoloji ve etnoloji Sumeroloj; 
Arkeoloji Sinoloji 
Kayıt muamelesine 1 EylQl tarihinde başlanacaktır. Ka 

gibi evrak lazım olduğu Ankarada Dil ve Tarih - Coğrafy 
Dekanlığına vilayetlerde Maarif ve lise müdürlüklerine mil 
rek öğrenilebilir. (5325) 

Maliye VekCiletinden · 
Eski Nikel 5, 1 O ve 20 Parah 

Tedavülden Kaldırdması Hakkınd 
Eski nikel 5, 10 ve 20 parahkların yerine dantelli bir 

bronz on paralıklar darp ve piyasaya kafi miktarda çıkarılnı 
dan eskJ nikel 5, ıo. ve 20 paralıkların 30/6/942 tarihinden 
vülden kııldmlması kararlastırtlmrştxr. 

Mezkur ufak paralar 1 Temmuz 942 tarihinden itibaren 
vül etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müdd 
mal sandıklariyle Cumhuriyet Merkez Bankas1 şubelerine ve 
yet Merkez Bankası Şubesi olmıyan yerlerde Ziraat Bankası 
tarafından kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunduranların bunları m 
lariyle Cumhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubel 
dil ettirmeleri ilan olunur. (4129 - 56 

l - İdaremiz ihtiyacmda kullanılmakta olup hariçten c 
eden ve 30.5.941 den 8.6.941 tarihine kadar fasıla ile muhtellf 
le pazarlıkla alınacakları ilan olunan 133 kalem malzeme m 
Bergamut, misk artilisyel, limon, portakal, nero!i esansları için 
teklifler tetkike W.bi tutulmakla beraber görülen lüzum üzer' 
lığı 15 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - Bu esanslara ait müfredat listesiyle birliktP !jartnamel 
taşta levazım şubesindeki alnn komisyonundan her gün öğlede 
lınabilir, 

3 - Taliplerin % 7,5 tem!natlarlyle birlikte bu husustak 
rini en gec 2.9.941 Salı gününe kadar mezkılr komisyona tev 
ri lüzumu ilan olunur 

.\_ ..... 
1 - Teklif edilen fiyat pahalı gorilldüğünden 1/8/941 

yapılan eksiltme 19/8/941 Salı gtinü saat 11 de Kabataşta Lev 
besindeki alun komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Nümunesi mucibince pazarlıkla alınacak olan mezkd~ 
büyük ve (10.000) küçük boy ağaç fıçı tapası nümuneleri ba 
Şubede her gün öğlederl sonra görülebilir. (7068) 

Darülaceze müessesesi ıçin de!aten teslim edilmek şartiyle 
nacak 8000 kilo sadeyağ, 900 kilo tereyağı ve 2500 kilo beya 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştu Mecmuunun tahm 
16695 lira ve ilk teminatı 1252 lira 13 kuruştur. Şartname Zab 
amelAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İbnle 22.8.941 Cuma 
15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
veya mektuplan, 941 ytlına ait TicarC't Odası vesikaları ve kan 
razı lAznn geler. diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifa 
sinde baz1l'lıyacaklan teklif mektuplarım ihale günü saat 14 
Daiml Encümene vermeleri lazundır. (6579) 

* * Haseki, Cerrahpaşa ve Zührevi hastalıklar hastahanelerlyle 
kamil Doğumevinde 942 senesi Mayıs sonuna kadar veiat edece 
hastalara ait cenazelerin defni lşl temd.iden açık eksiltmeye konu 
Tahmin bedeli 2042 lira 50 kuru~ ve ilk teminatı 153 lira 19 
Şartname Zaurt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir 
25/8/941 Pa1.artesl günü saat 14 de Daim! Encümendı> yapılaca 
liplerln ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılma ait 
Odası vesikalariyle ihale giln!i muayyen saatte Daimi Encümend 
maları. (7107) 

1 

l 'UPLANT1LAR: 

1 Askerlik işleri 1 MUsAMERE - c.1aıotıu çu 
babçeelnde 16 Aiuıtow 1941 cuma 

------------- 'ktımı fakir çocuklar için hma 

Şubeye Davet 
F ATiH ASK ERL iK SU BES I NDEN: Yd 

Pfyıde Tem. Riht ol. Tallt (21919) Deniz 
Aptal Mh. Dilek So. No. ( 3 ) t e eok ıcel• 
,uben aıllracaatı illıı oıunıır. 

* KADIKÖY ASKERLİK SUBESt NDEN: 
Gar.r:an •ubeal rnrnt1ka11nd1tn Kıdık!ly şubesi 
çevresine celdiıfi anla1ılan yedek 8 el aınıl 
hesap memuru (934·24) Abdlllkadir o~lu Cc· 
vat Erknıenin en kua bir mDıldct ıır(ında 
Kadık!ly $Ubealne müracaatı IUn olunur. 

KA YTP: htanbul ihracat ırilmrilfllnden al· 
mı• oldufum SU6 nyr 8/S/940 ırOnltı ilıracıt 
be71nnamulnln suretini zayi ettim. Yenisini 
ftlaoovımd•n eskisinin hükmi! yolctur. 

Bah~kapr Anadolu Han Aleka. K. P ia.aDI 

Suzan Sahin, Necdet Revi ve Az 
Çin heyeti tarafından bir aıUsam 
cekti.r. 

'' Yeıilıy Ceııçltk ŞubHlııde.ıı: 
Evvele~ y&pılıcıfı ilin edilip, b 

•aadealzliii y0%tln~co ceri bırakıla 
mlz, 24 Aiuetoa 1941 ouar ıc!lııü 
va J'apılıcıkw. 

KAYIP: Şırketiaıı.zc aıt 138141 
numaralı kamyonetlerin iki adet 
cQzdanı Ue iki adet hme •e lp 
Hasana alt 0428 numaralı wfllrl 
namesi •e muayene cıl&danı ka 
venileri alınacıltrndın hDkUmlerl v 

Men•ucat 5antrnl Limit! 

KA YtP: 4560 numaralı bıaıkle 
kasını zayi ettim. Ycnl•ini çıka 
eslthiniu hUkmO ıroktur. 

"e,Uköy l atasvn. 
Mı..,rcltç o 


