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1 Milli Şefimiz 
! Ankara Erkek Sanat Okulunu 
l Ziyaret Ederek 3 Saaffen Fazla 
! Süren Tetkiklerde Bulundu 
j Ankara 15 (A.A.) - Milli hendis olacak genç subaylan
: Şef Reisicümhur ismet lnönü mızın işlerini ayrı ayn tetkik 
!• bugün saat 15,30 da yanlarınd~ M buyurmuşlar ve her birinin ça-
i aarif Vekili Hasan Ali Yücel, Iışmalarındaki başarı dolayisiy 

teknik tedrisat umum müdürü le memnuniyetlerini talebeye 
Rüştü Uzel ve Genelkunnay ta 
lehe müfettişi Dr. Müh. Yar- öğretmenlere ve mü.essesenin 
bay Ihsan Aksolay olduğu hal müdürüne ifade etmişlerdir. Uç 
de erkek sanat okuluna gele - saatten fazla süren bu ziyaret
rek müessesenin demircilik, ten sonra, müesseseye gelen 
marangozluk, motör, elektrik- Başvekil doktor Refik Saydam 
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I
• çil.ik, galvonaplasti, tesviyeci- ile beraber, kendilerini gör

llk ve diğer atölyelerini birer mek arzusu ile caddeye top 

ı birer ı:ezmişlerdir, Burada çah lanını~ olan büyük halk küt
• şan sanat okulu ve öğretmen lesinin içten gelen saygı ve 

Sovyet Kıtala rı Ağ ır 

Zayiata Uğratıld ı Şark cephesindeki harekata iştirak eden bir Sovyet tayyar edsi üssüne avdeti sırasında 

ile 
Fırka ve 13 Alay 
Tamam en imha Edild 

Bir Mıntakada 201 ı kısmı talebeleri ile staj yap - sevgi tezahürleri arasında mü
makta bulunan ve ileride mü- esseseden aynlınışlardııo. \, _______________ ../ Bin 

Kişi Esir Edildi İngiltere 
İle Amerikc 
Arasında 

lngiltere Ve 
Amerikanın 
Müşterek 
Deklôrasyonu 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman 
başkumandanlığının tebliği: Fev
kalade tebliğlerle bildiriJd;ğı veç 
hile Odesa Rumen ve Nikolayef 
de Alman kıtaları tarafından 
çevrilmiş ve mühim mad.,n hav
zası olan Kırivoy Rog zaptedil
miştir. Şark cephesinin diğer 
bölgelerinde harekat muvaffakı
yetle devam etmektedir. 

Takip devam ediyor 
Berlin, 15 (A.A.) - 14 Ağus

tosta Alman kıtaları ricat et-

Askeri ittifaka Benze ı 
Bir itilaf Hazırlandığ ı 

Haber Veriliyor 
-o-

:~~= ~~"v~~ü!=~er~~m~~"v~ Stalin •in iştira kile 
yetler, Alınan kuvvetlerinin mü 3 Devlet Konferansı 
teaddit hücumlarına uğramışlar-
dır. Düşman en yakın garnizon- Topl k 
!ardan gelen kıtalarla ricat edeı: anaca 
tümenlerini takviye etmişse de Nevyork, 15 (A.A.) - Şimdiy 

İngiltere ve Amerika, Naıi.zmin 
olduğu kadar komünizmin de düı
rnanıdırlar. Onlar ayakta kaldıkça 
ve sulh masa.smda hAkim mevki
de bulurıdukça, yarınki Avrupa ve 
dünya sulh eartıarmın komüniz
min prensiplerine uygun olmasına 
inıkAn yoktur. Onun için, lngilte
re ve Amerikanın müşterek dek.
l~rasyonunu, yalnız Anglo .. Sak.
son milletlerinin değil, İngiltere. 
Amerika ve Sovyetıerin mOşıerek 
suUı programı olarak kabul etmek 
icap eder. 

Bükfimet namına m ukaveleyi 
imzalıyan Münakal8t Vekili 

Cevdet Kerim lncedayı 

Alman k.rtaları mukavemetıni kadar bildirilenlerden daha ço 
kırarak ilerlemeğe devam eyle- mühim bir karar ittihaz edilmiı 
mişlerdir Çarpışmalar esnasın· tir. Mes'ul mahfillerde söylendi. 
da Sovyetlere kanlı zayiat ver· ğine göre, Roogevelt'le Churchill . . .• 

!Jl. Zekeriya SER TEL p 1 ti k dizilmiştir. askeri bir ıôlita'ırui mukaddeme- · R.oesevelt Chllfthıll Jnulabtma 

a a m U U 20 o· · l d sini teşkil edecek olan bir Jngiliz- ~ak edenl~en Inıriliz birinci 

lngiltere Başvekiliyle Ameri- L1Z esır a ın ı Amerikan itiliıfı mey~a ge- denız lordu Aınıral Dudley Pound 
ka Cümhurreisinin üç dört D • 

1 
Berlin, 15 (A.A.) - Muzaffer tirınişlerdir. 

gün süren gizli içtimaından son- em 1 ryo u ilerliyen kıtalarımız Şark bölge- 1 
ra iki memleket namına neşret- sinin bir yerinde oldukça fazla Söylendiğine göre, beynelmi-1 •y • • k • 
tıkleri müşterek deklarasyon, ilk miktarda Sovyet kıtalarını mu- Jel ~aziye~ icabetti~diği takdirde Ur ıyeye 
defa olarak lngiltere ve Amerika- 5at1 n AI n d hasara etmişler ve dar bir saha- katı hır ıttifakın inkışaf etmesi 
nın sulh gayelerini tesbit eden 1 1 ya sıkıştırarak imha eylemişler de derpiş edilmiştir. En yüksek 
mühim bir vesikadır. dir. Şimdiye kadar 20 bin esir a- ehemmiyeti haiz ve bu meyanda 

Şimdiye kadar lngiltere niçin lmınış, 32 tank, 25 kamyon, bir askeri ve bahri vaziyete ait me-
harbettiğini biliyor, fakat harp- Mukavele Ankarada . seleler hakkında kararlar alındı 
ten sonra nasıl bir sulh istedi- (Sonu; &a! 2; s a: 4) ğını zannettirecek sebepler var-
ğini bir türlü söyleyemiyordu. Dün imzalandı '"'"'" ...... __ .. , ............... ,_,_, dır. 

Verilen Notalar 
Dolayısile 

lngiliz efkarı umumiyesi zaman _ 1 Los Angelos'da çıkan "Mes,, 

zaman hükıimetten sulh gayele - B s ti T .. k" d Harp 1 o Sene ··= ı di:r,~ü~l:ırntın neticeleri hakkın- Alman H~ • . . 
rinin iJiın. ınI isted. ikç.e Jngiliz d .. eV . U ure e ur ıye e arıcıyesı 

S • • b • ı • •ı' da gizli tutulan bazı •eyler oldu Jet ricalı umumı kelimeler, mup- ' • • ure . 
hem bazı şeyler söylüyor, fakat mflyazlı Demıryolu 1 ır i ğu aşikardır. Bunları er geç da- --<>--

sarih olarak Ingilterenin sulh Ş" k ti • T i ha kuvvetli ihtimale göre pek 
gayelerini bildirmeğe cesaret e- ır e erı amamen - i yakında öğreneceğiz ... 
demi)'.or~u. Bu ihtiyatlı har~ketin Tarihe Karıcmıctır ltalyan Halkı Uzun Biri 3 Devlet konferansı 
en mühım sebebı Amerikanın :s :s 
muvafakatini almak ihtiyacı idi. Ankara, 15 (TAN) _ Balıke- Harbe Hazırlanmıya Nevyork, 15 (A.A.) - Aksam 
Amerika: sulh gayelerini ilan et- sir vilayeti içinde Edremit köde- gazetelerinde çıkan bir habere 
medikçe !ngilterenin bir emriva- zindeki Uluca iskelesinden dahil Davet Ediliyor göre, Roosevelt'le Churchill, 8ta· 
ki yapması bir hata teşkil edebi- de 28 k ilometre mesafedeki P ala !inle, Sovyet askeri şefleri ve 
lirdi. Çünkü, dünyaya sulhü dik- mutluk mevkiine kadar uzanan z urlch, 15 (A. A.) _ lta ıya yüksek İngiliz ve Amerikan me-
te edecek devlet, yalnız lngiltere Ilıca_ P alamutluk derniryolu dar Terbiye Nazırı Bottal: "Crltıca mu rlan arasında bir toplantı ya
değil, Amerika, daha doğrusu bu hattı bu.rıün Münakalat Veka!e- Socıaıe,. gazetealnde neırettıo ı pılmasını Stapn-? teklif etmi~!er-
iki devletin birleşmesinden hu- tinde Münakalit Vekiliyle bu $ir- bir maka lede "harbin on aene de· dir. 
sule gelen Anglo • Sakson dev ketin sal.Ahiyetli mümessilleri a- vam edeblleceOI kanaati telkin Nevyork Post gazetesi. büyük 
J tl d" edll m elldlr,11 demekt e ve ltalyan ı b" b lık lt d M k d ·· e er ır. rasında imza edilen bir mukavele mllletlni uzu n bir harbe haz.r- ır aş a ın a os ova 3 uç 

Roosevelt'in muhtelif zaman - ile satın alınmıştır. devlet mümessillerin'.ll iştirakiv-lanmıy• davet etmektedir. Cla· 
lardaki beyanatından Amerika • Bilıimum hukuki menkul ve no'nun gazetesi Telegrafo da bu ' le bir konferans tpolanmasımn 
nın harpten sonra nasıl bir dün- gayri menkuliyle bu hat devlete noktal nazara ı,ıırak eylemekte· derpiş edildiğini yazmaktadır. 
ya istediğini sezmek mümkün idi. intikal etmiş bulıının.,ktad•r. dlr, 1 Nevyork Sun gazetesi, Ameri-
Fakat bunun sarih ve vazih bir (Sonu; Sa: 2; su: ?) ---"--••" __ ,___ ka ile İngilterenin Stalı'1in üç 
şekilde iliını lazımdı. Bilhassa -..------'--'---'----'-------------- (Sonu; Sa: 2; su: 7 ) 
Sovyet Rusya ile birlikte hareke 
te başladıktan sonra, efkarı umu
miyenin bu noktalarda aydınla -
tılmıya ve niçin bu büyük feda
karlıklara katlanıldığını bilmeğe 
ihtiyacı vardı. 

işte evvelki gün, iki devlet 
reisinin demokrasiler namına neş 
rettikleri müşterek deklarasyon 
Anglo - Sakson milletlerinin harp 
ten sonra nasıl bir dünya iste
diklerini anlatan ilk vesikadır. ,,. ,,. 
Bu deklarasyondan öğreniyo

ruz ki, Anglo - Sakson mil 
Jetleri nazizmi yer yüzünden 
kaldırmak için harbetmektedir
ler ve nazizm yıkılmadıkça her 
hangi bir sulh müzakeresine o
turmıya taraftar değildirler. Bi
naenaleyh, Ingiltere ve Amerika, 
nazizmi yıkmak için müştereken 

• 

• 

Boosevelt - Churchill müla katına tahsis edilen "P rince of Wales,, Ingiliz k ruvazörü 

alınması ıazım gelen tedbirleri ıııaı1111110..,.a_..,. ...... ..,,,. .......... .., . .., .... ..., .......... _..,.uunn _ _.11u.,n..,.,., ............... _., .... ..,. • ...,4 •. ,._ .. ,. ... ,., ... ,., .... .,.,. ••. ,..,.,..,. .... ,. .... ,. .... ,._ ... ,...,..,. 
teşrie karar vermişlerdir. lngil
tere ve Sovyetlere yardım için 
takip edilecek pliını gözden geçi
rip bir takım yeni tedbirler al
makta mutabık kalmışlardır. U
zak Şarkta Japon emperyalizmi
ne karşı set çekmek içiıı de her 
tiç devletin müştJ?r.s)wı haı;e -

BUGÜN 4 ÜNCÜ SAYFAMIZDA 

keti kararlaşmıştıı('" . • 
Orta Şark Haritası 

(eonu; Sa: 2; su: 3) us n u • • • - -• • •• • 

Türkiye Hakkındaki 

Sovyet Emellerini 
İsbat Eden Vesaika 
Sahip Bulunduğunu 

Bildiriyor 
Berlin 15 (A.A.) - Yarı resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: Ingil
tere ve Sovyetler Birliği tarafın 
dan, Türk toprağında hiç bir 
emelleri olmadığma dair Anka
raya yapılan müşterek deklaras 
yon hakkında Alman Hariciye 
Nezaretinde şu cihet müşahede 
ediliyor ki, Alman makamlarının 
elinde, Molotof'Un son Berlin 
ziyareti esnasında çok salahiyetli 
ağızdan çıkan ve azami derecede 
sarih müsbet vesikalara dayanan 
deliller vardır. Bu vesikalar, 
Türk toprağı üzerindeki Sovyet 
emellerini reddedilmez bir tarz
da isbat etmektedir. 

Eğer Sovyetler Birliği hiç bir 
zaman böyle emeller beslemediği 
ni zannettirmeğe uğraşıyorsa, 
Alman mahfillerinin kanaatince 
bu, zamana uymak gibi en soğuk 
bir harekettir. 

Sovyetler Birliğinin Türkiye
nin bazı mıntakaları hakkındaki 
emelleri, hala ve dalına Kremlin 
in genişleme harici siyasetinin 
ayrılmaz bir parç~sını teşkil et -
mektedir. Eğer Ingiltere, Tür 
kiyeye karşı Ankaradaki Sov
yetler Birliği mümessilinin yap 
tığı tarzda bir deklarasyon ile 
tesanüt halinde ise, buna Alınan 
yada büyük bir ehemmiyet at
folunmamak ta, fakat bnuda bir 
t~biye manevrası görülmektedir. 

Polonya - Sovyet ' keri 
Anlaşması İmzafiındı 

Londra, 15 (A.A.) - Bugün öğle
den sonra Moskovada bir Sovyet -
Polonya asker! anlaşması fmza edil
diği resmen bildirilmektedir. 

l.I"" Ed•I -, Bir Alman Denizalt 
an 1 en Gemisi Batırıldı 

Yeni Sulh 
Prensipleri 
Dünya İ~in Daha iyi 

Bir istikbalin 
Baslangıcı Sayıl ıyor 

Roosevelt • Churchill 
Deklarasyonu Büyük 

Alaka Uyandırdı 
Vaşington, 15 (A.A.) - "Ofi., 

Cümhuriyet sarayından bildiril
diğine göre, Roosevelt ile Chur
chill aruındaki mülakat 35 bin 
tc:_n~uk "frincı; of Wal~1• kı;ı;_va
zorunde yapılıDıştır. ,,. 

Vaşington 15 (A.A.) - Cüın-

1 
huriyet dairesi, Churclıfll - Roose 
velt arasında vukua gelen müla 
kat esnasında lngiliz birinci de
niz lordu Sir Dudley Pound ilt' 
Ingiliz imparatorluk erkanı har 
biyesi reisi Sir Jhon Dill, Ame
rika erkanı harbiye reisi General 
Georgeges Marshall, Amerika 
deniz harekatı şefi Amiral Stark, 
Harry Hopkins, Averell Harri
man ve Amerikanın Atlas Okya
nusu donanması kumandan• A 
mira! Ernest King'in hazır bulun 
muş olduklarını bildirmiştir. 

Mü/.iikat üç güıı sürdü 
Amsterdam, 15 (AA.) - "D. 

N .B.,, Roosevelt - Churchill mü 
lakatı hakkında Attlee tarafından 
dün, radyoda yapılan beyanat 
hakkında Ingiliz istihbarat bü 
rosu tarafından verilen malu
mata göre iki devlet adamı ara 

(Son u; Sa: 2; SU: 6) 

Moskova, 15 CA.A) - Lıün ~k 
şamki Sovyet tehlii!ı: 14 Ai!U"> "' uçuş 
ııünü kıtalarımız Bevaz d<>nizdcı 1 Hava 
Kara denize kadar bütür. ceph bütün 
boyunca düşın:ınla < ddetli mu 1 kamp 
harebeler yapmı5tır. geçir 

Cenup istik;ımetinde kıtala lerim· 
rnnız KirovogratJ ve Fervcm:ı• ] lerini 
şehirlerini tahliye etmiştir • dolar. 

Kıtalarımızla işbirli~ yapaı Sev 
hava kuvvetlerimiz diişm:ın kıta İyi 
!arına darbeler :ııdırmeye dev vaJar 
etmiş ve tayyare rn~ydanlarI'd r ··~· 
tayyarelerini tahrip evlemi•.tir. &:ı • calsiz 

13 Ağustosta 74 .'\iman taYY3 Türk 
resi hava muharebe lerin:le V· kahra 
tayyare meydanlarında tahrif' e nesli 
dilmistir. Biz, 27 tayyare kayC"et kad 
tilf 

(Sonu; Sa: I; il: b 

Cenup cephesindeki Sovyet 
dularına kumanda eden 

Mareşal Budienni 
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"DiKISCI KIZ ROMANLARI i
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Yazan: REFiK HALiD 

r eni yetişme bazı kadın muharrirlerimizin kitaoçı c1me\tt:ılanr 

dolduran • ve pek çok •atılan romanlarında "hakiki h~ya~· a I! ı 
yer verilmiyormuş.. Bunu, arkada1ım Naci Sadutıah, 8< hicl" '3ora""ın h•· 
tenkidini hülisa ederek meydana vurdu, Acaba o cserle""ln ku~unı !adrtr 
hayali ve iptidai oluşlarından mı ibarettir? Hayır Hcn!'=i de Jisan n~tCp 

kültür, marifet . hülisa teknik bakımından da yavan, yıun lrat t:ı'"';!r.TT" 
suyunun ıuyu, l>!zzetsiz, cıdasız, zevksiz ya1:ılardır; ci-idi ı:1~nat.o::lr tö
ziyle bakınca ki.ğıt sepetine atrlmaya liyik, çocuksu. karalrma vf' ttyel 
kabilinden kabataslak şeylerdir. Peki, böyle oldukları h~ltf<! gö.-Cüklrrı 
rağbet ne ile izah edilebilir? 

·a 

ki sah 
•ı eri, ri.i 

drn. g« 
gitme 

Dünyanın heryerinde "Kapıcı kadm romanı .. adı V!rılen c=nai h•kive~ 
ler ve "Dikişçi kır romanı,, diye ayrı bir tasnife cirM'$ 'l:!:!Iİ mes.allır 

pek revaçtadır. Fakat bu, bir edebiyat deiildir, bir ticarettir : ,,kuvup var
ma artınca bir memlekette, o ticaretin cen.i$1emesJni , ... ek ı~bii P'Örrreolr 
li.zım &e1ir. Meselede yurdumuza a.it bir hususiyet varcı~. a,.,Jasılan. har• 
cıilem roman ticaretinin kadın muharrirler inhisarına gec:~is olması 

Bunda da sinirlenecek bir cihet cörmüyorum, •Ama. diyo':"lar kı dikısct k~ 
romanlarını bizde tahsil seviyesi oldukça ilerlemi, bir sınıf ok\,vorrnn 
Ziyanı yok: Çoiu filmlerin edebi kıymeti de zaten dahı yü'.(sek "'"lii ·•· 
sinemalar dolup dolup boşanıyor; o romanlar da. bırakrrnı e·~~ '!'le <Ja .. 
taşsın. Herkes ayni nevin daha mütekimiti olan (Z.JvalJı N"~c.:f.st) i1r 
(Calık.uşu) cibi şaheıerler vücude ıetiremez ya! rnter cihetten h'"P i!l-. 1 

virlerinde insanlar her zamankinden ziyade hissi ve hay:ıti n;r y:thnt;ı J 
lemde oyalanmaktan, avunmaktan hl:r.ederler. E!".ki Sark dıit!y;~1 ,.e 
Ortaçai, o sebepten dolayı (Binbir ıcce) tere ve (Peri mac;;~?~3rr) na k::ıp1 

açmııtı. 

unuttu· 
a Toı 

ye yaı 
araba 

lar jçjr 

il ve 1 
il a çıkn 

~yt.r, g 
I• körı 

O}!IC8~ 

ine c ~ 
kendi 

lışmışt 
· başıı 

· b~cını 
·ın yüz 
jtekrar 

Asıl edebi fellket, bahıettiiimiz romanlarm cidd'!!!n roman 1J1•ıl:.ır;tlc 

bir milletin edebiyatına ve irfanına örnek olarak l'Ö!ittct"lm""<(' c~dd've •· 
hnmas1d1r. Çok şükür ki bunlar ıanat ehH tarafından te~vik ve •ııkı .
&örmüyor, edebi eser mahiyetinde tr-liklr:i olunarak m~fi sr-n:ı rf!i1rıi .. 
yor; ayn bir llemde yarıhyorJar, basıhyortar, !L.!lhlıyorlar, \"kuf"tıYo:"J:r 
ve kısa devirlerf:ıf ikmal ediyorlar; aıd "ed~biyat" rı:ı h:ıbf'ri olmav"r· 
Bu suretle de memleketin fikri ve bcdlt baysiyet:: lmrtalaYor 
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[~ NAPOLEoN-j 
Tefrika No. 34 

Seferini Açarken 
Alacağım, Demişti 

Bir Türk 
Mühendisinin 
Mühim Keşfi 

A dliyeye intikal 
Eden Yeni 

ihtikar · Vakaları 

Belediyeye 8 
Milyon Lira 
Kazandırıhyor 

Yazan: Naci Sadullah 
Napoleon, Polonya 
Soluğu Smolensk'te 
Ona göre, kuvvetlerini bir araya 1 u_ Kovno'da epey değh:-men var 

t •rılamasnıa miısait bir vaziyetin ta- mı?,, 
• lssülü, imparatorluğun şjmalinde de, "- Hayır Sir, ~ayet az değirmen 

--o-

yeni Usı,.ılle Yapılan 

İskelenin Yarın Küşat 

Resmi Yapılacak Mücadele Büroların a Dün 15 ihbar Yapıldı 

_, __ 
Dört Kişi Dahiliye 
Vekaletine Bir istida 
ile Müracaat Ettiler 
Avukat Himit İnce, Suat Tahsin 

Bu yazıma serlevha olarak "türk 
çe,, kelimesini koymayı düşün 

düm. Fakat oonra yine düşündüm k 
cümlemiz birden bıktık bu "türk 
den diyeceksiniz. 

nubunda da sulbün hüküm sürmesi- vardır,,, 
•mütevakkıftır. Çar, ıki ust-ılıklı ma- Bu cevap üzerine Napoleon'un ben
•vra sayesinde, Sultanın bitaraflığını zi morarıyor. ve di:>nüp Bertiycyc ba-
. İsveç.in ittifakını temln ediyordu. kıyor. 
O sırada, Napoleon, Drestte -npkı En yüksek reisi.ı kendi erkinı harp 
dan dört sene evvel Erfrut?:a yapuğı reisine atfettiği bn nazarda, Niemen
b· - bütün prensieri tir aı:<1.ya top- in ötesindeki meml~ctin kendisine ha
mıştır. Onların öniinde .intalarına zırladığı ilk sukutu hayal okunuyor. 

Bir Türk mühendisi iskele İ?tş&atında 
yeni bir usul keşıeder~k tc..;rübelere 
başlamış, muvaffak olunca Ticaret Ve
ki.letinc müracaat ederek ihtiı a beratı 
almıştrr. Bundan ionra da Nafia Ve
kileti tarafından Marnıc:ra h&v:zasın
da yeni yaptırılan ,skele ve dalga kı
ranlar bu yeni usul ile yJ..pılnıaya baş
lanılmıştır. Bu us•1llc yapılan iskele
lerden Bandırmadaki i~kele ve dalga 
kıran yarın Ticaret V~kiJi Mür.ıtaz 
Ökmen tarafından merasimle açılacak 
tır Davetliler boradan Tlrhan vapuru 
ile· götürülecekle.-dir. Schrimi?deki 
yüksek mühendisleı ve ~ühendis mek
tebi talebesi davetliler mcyar.,ndaeır. 

İhtikir vakalarının takibi için alı-ı serisi kömür sat1şlar1ndar. :tiki.ye~ et- Türk, Hasip ve fabı-ik3t0r lzi:et Ke· 
nan sıkı tedbirler netices;nde son giin- mişlerdir. Kasımpaşa, Al4.sara}', ICum- sener bir müddet l"VVel Dahiliye. V~ka
lcrdc adliyeye sevkediJ .. ;r. ihtiki.r suç- kapı, Y enikapı, Beşiktaş ve Kabataş- Jetine müracaat ederek bir defaya mih 
lulan fazlalaşmıştır. Sut1ular:n evrakı ta toptan ve perakende 'atrşlırda bir- sus olmak üzere Ş<!hrimiz belı:diy'°sine 
süratle tekemmül ettiri!mekt" ve ihti- birini tutmayan {~yatlar vardır Ya- 8 milyon lira temin edete'klC"rini bil
kir işlerine bakan 2 ıncı ashyc tcza pıaln iki cürmü meşhutta ihb:ırld.rın dirmişler ve ihbaı:iyc istemişle•dir, 
mahkemesine sevkedilmt:ktcdir. doğruluğa tahakkuk etmiştir. Sult Vekilet bu ihbar istid.:ısını İstanbul 

Yalaı değil. bıktık artık 0 türkc:e 
nin bugünkü halindE>-n. Daha doğru 
su yalan değil, bıkt.Lk artık "türk 
('eu nin bugünkü balitıden şik3.yet o 
lunmasından Evet, bütün bunlar ya 
lan değil. Fakat, bütün bu "yalan ol 
mryan .. lat'dan daha udoğru., olen b. 
şey var ki, o da adına "türkçe, deni 
Jen bu mevru üzerinde çok konuş 
mamız lüzumudur. Ben beni, bu me 
zuda çok konuşmamız lüzumuna ik 
na eden sayL..;u. delillerin en sonun
cusuna dün yaptığını bir otobüs yol 
culu.ğur.da şahit oldum. Otobüste (1 
oturduğum yerin tam karşısına asıl

mış olan levhada ~ cümle (11) ya
zılıydı. 

~mi geçit yaptırmaktadır. Orada ha-
bulunmayan yegane adam. ker:di

yle harbctmiye ~ideceg-i adamdır. Bu 
t mukabil. Avusturya ımparatoru o
da hazırdır. O ı.line kada:- Napo
on onu, bir tek defa, Osterliç'in er
sı günü bir değırmen içinde gör
u*tü. O zamand~nbert onun ıssrz 
ıyitahtıoa iki def1. gırmiş, kızını da 

O, bu seferi. tam bir yıl h;inde ba
zırlamştı, Emrind'!, yedi kralhğrn bü
tün kıta1arı vardı. Malzeme muazzam
dı Baltık sahil1erırldeki sekiz müstah
ke'm mevki, ihtiyat amb"ilr hizmeti gö
rüyordu, Yüzlerce gemi, binlerce a
raba, cepheye pinr.ç :aşıyo, du. Gel 
gör ki, hu memJek~tte ileğirmen yok
tu! ... Onun değirmen y~pabileceği i
şikardı. Fakat ne kadat zaman ve in
san kaybedecekti. Acaba ona, değirmen 
yokluğu gibi. ba!f-'a umulmadtk buh
ran1ar da bekliyor muydu? Yi.iz elli 
bin at için ot ve s..ıman nakletmek im
kinsrzdı, Hazirand.ıt. ot ve saman bu
lunaPiliceğine güvcnilmışti_ İstcp on
ları, bu güvcnişlerinde de sukutu ha
yale uğTatamaz mtydı? 

Haber aldığımıza göt"e Millı korun- hamamında Sümbi.il h..-ırunda manHa- beJediyesine göndermiştir Belediy.e, 
ma kanununun meriyct tncv.klınc gir- turacı Kavafyana ait 42 numaralı ma- ihbarı ehemmiyetle tetk.k etınektedir. 
diii. tarihten Temmuz sonuna kadar ğazada depo edilmiş Japon bezleri bu- Yalnız isti-dada bu varidatın ncr("(ien 
İstanbul adliyesine 338 ihtik1ı vakası lunmuştur. Halbuki bir saat evvel bura geleceği ve kimlerden :.c1hsil edilc-ce-
intikal etmiştir. ya giden bir müşteri Jap+Jn bezı aramış ği kaydedilmemektedir 
İhtikir yaptıktan iddiasiyl<!: mabke- ve kendisine böyle bir mal olmad1ğı 1 Avukat Suat Tethsin Tiirk· bu pa

meye sevkedilen vakaların 61 i b~Ta- cevabı verilmişir. Yapılan cürn1ü meş- Iranın belediyenin bir şirtr'°tte gizli kal
atlc neticelenmiş, 164 suçlunun ihti- hut evrakı adliyeye verilmşitir. m~ a.lacaiından ibaret vl ... "Uğurıa ve bu 

Bo usulü keşif ve ta1bik etlen yük
sek mühendis Haht Köprücü, kcr.di
\iyle görüşen bir muharririmize C:ün 
şu izahatı varmiştir: 

kir yaptığı sabit olarak bunlar muh- Ba1ıkpazar1nda pahah yağ satan paranın tahsili için icap eden.e mah-
"S.ııyin yokılar otoboa durAk ye:derind 

beklemesi rica olunur ... irise getirtmişti. 
Sofrada, Mari Luiz, kocastyle ba-
1-;nın arasına oturmu$tU. Hariçten 
ıkanlar, aralarıncia taın bir uygun
k bulunduğunu ,,anıycırlard; Napo
on. kaynatasının ittifal:xnı elde etmiş, 
par;:ıtoriçeyi de hükılmct naipliğine 

telif cezalara mahkfım txlll.nişlet"dir. Kantineos kollcktif şirk~ti. Y.~şilk,yde kemede de çalışacaklarınr bildirmi!'tir. 
Bu mahkiimiyetlerin 13S i kat'iyet kes- et ihtikicı yapan kasa'- Nikuli, Be- Belediye kendileriyle t.~üz muka
betmiştir. yoğlunda yüksek fiyatla pasta satan vele yapmadtğı iç.in ihb~nn mat·i}'eti Görüyorsunuz ya, sekiz kelimelik 

bir cümle içinde tam dörl tane imla 
v~ tam iki tane lisan hatası var: "Sa
yin0 d::-ğH, ••sayın., drr. 41Yoıcılar,, 

değil, uYolcclar,, dır. "Otoboe,, d~
ğil, J'Otobüs,. tür. "Rica" değil, nRe
ca,, dır ve ÇQğumuz biliriz ki. cüm~ 

lenin doğrusu şudur: "Sayın yolcu -
lann otobüs durak yerlerinde bekle
meleri reca olunur,,, 

"- İnşa•tta kullanıLın dipsiz san
dıkların; iskele. dalga l::ıran, nhtım, 
dok gibi umumiyetle su içindeki inşa
atta mihaniki vasttalat'::ı lüzam basıl 
oJmadan mevadı mü'Ştf'ile ile yerleı ine 
oturtulup istimal ~dilır.~l~rine .ıilt yeni 
bir usul keşfettim, Bu usulün bircok 
faydaları vardır.İnşaat rrıuvak~f;;at ahı;ap 
bir iskele üzerinde yapılmakt.-ıdır. Ah
şap iskeleyi teşkil eden J!azıkların üst 
seviyesi azami dalba irtifaından yük
sek yapılabileceğinden fırt11:.alardan 
hemen hiç müteessir olmadan inşaata 
devam edilebilmektedir Muvakkat is 
ke1enin üstüne konulan dipsı:z sandık 
beton armeden yapıldığ. için dentzin 
dibine oturtulduktan son1·a deniz tesir
lerine mukavemet edcbiltcek bir ma· 
hiyet almaktadır. Inşa.;ıtm heyeti '' 
mumiyesi tamamen kar-9.!a yapıJmalrta, 
bu sayede de, inşf!at, hl: bir deni:-: iıı 
şaatında görülemiyecck ~~kilde süratlo 
vücude getirilmektedir Mevcut a.sul
Jerde açık denizlerde; liman, dalga kı
ran ve iskele in'i&atı, matuna, ''1nç, 
şalan. romorkör vesair yüzen vasıta
ların lüzumuna 'ihtiyaç g::istermekt~ir 
Halbuki yeni usulJe bu \lesaite lüzum 
kalmamaktadır. 

Istanbul adliyesi muht!'kirlerden 5 i Ankara ve Baylan 't)ast&hc.neleı:-i, ,-0300 ifşa edilmemektedir. 
hakkmda sürgün ve 12 si hak:kmd<ı ha- kirla hırdavat salan BaTdiı:banyan 
pis cezası vermiş, 118 'iuı;lu da mutte- biraderler jhtik3.r su~u il~ adhyeye ve
lif para cezalarına mabkUm edilmi~ler- rilmişlerdir. 

ısbetmişti. 
dir. Bu eczalar derhal intaz oluomu~- Karlman davası 

Fakat N apoleon, hükUmet naipliği
~ nasbettiği karJsınrn. kaynanası ile 

tu.r. 

ucevher yarışına girmrsine JZİn ver- Ya insanların mJnev.l ~uvv~tlf"ri? Ya 

A!ikadarlar. suı;lniar1n takib;nde 
gösterilen hassasiyet v~ alınan yeni 
tedbirler neticesinde ;htikarın cezri 

Bavul, Çanta ve kutu fiy1tlarında 
zincirleme iht'k3.r yapan Karlınan mü
essesesi müdür ve tezgahtarla~·ının du
ruşmasına dün de de'9am edilo:u~tir. 
Duruşmada iddia ma'kllmı su~luların 

n1ahkı1miyetlerini ~alep etmiştir. 

cm.işti. Fransız impar1.~oriçesinin ye- onlar da gevşerse? 
ı:ıe derdi, bu yasaktı. Avusturya 
nparatoriçesi de, incilerinin küçük- Korkıtııç süküt 

surette önüne geçi'.eceği kanııatini 

har etmektedirler. 
iz-

ğunden müteessiıdi. 
Yine o anda. ta:n yarım milyon a
-ım, Königsberg'Ie, Lemberg arasın-
1 beklemektedir. Napoleon, Polonya 
ferinin açıldığını, şu ı;öz-lerlt: ilin e-

'YOr: 

Burada, hudutta ilk ihtnrl_ar ba~lı-
yor: Genç askerler yürlıyiişe da

yanamıyorlar. 1Ierlde kendilerini bek
liyen müthiş sıcağ:t. katlanamıyacakla

rı da işikirdır. 

Müra, daha Dresd'd.::yken, bir izin 
koparabilmek için bO"?U boş~na uğ
raşmıştı. Bir akşam, D:--nziğ~e i:l'pa
ratorun nezdinde .,e.nek yerken. ve 
herkes gamlı bir sessizliğe ddlmışken, 
Napoleon birdcnbii:e sôzf" başlamı<;, ve 
şu suali sormuş: 

"- Danziğten Kadiks'e ne kadar 
mesafe vardır?., 
"- Sir, mesafe çok uz3ktır, 

(Arkası var) 

''- Niemcni !l:CÇer'"k seferi aça
ca[rım. Soluğu Smoiensk ı;e Mınsk 

te alacatı:m. Ôl'ada duracağım. Bu 
iki noktayı tahkim edeceğim. Ve 
gelecek kı!f esnasındıt.., umumi ka
rargihın merkezi olacak Vilna'da, 
Rus boyunduruiundan kurtulmak 
için sabırsızlıktan yanıp tutuşan 
Litvanyann teşlrilit1 ile meşgul cıla
cağım. Görürü.t, beıdiyec.eğ'im ba
kalım. evveli ikimizden hangimiz; 
yorulacak? Ben mi ordumu Rus- ı 
yanın zararına beslemekten beze- =====~==------~,. 
ceğim., yoksa Aleksandr mr b~nim 1' 

ordumu kendi memleketi zararına '~ 
Bu. şekil inşaatın ilk ttcrübesini or

tağım yUksek fnühendi., Sadık Diri ile: 
birlikte Si1ivride raptım Gö~-üldü ki; 
demir istibli.ki yeni usu.De alnda hat
ta yedide bire indırilmiştir Marmara 
iskelelclerlnc bu s.istemi tatbik say,. 
s.i.nde lizrm olan dOrt be.,, bin ton de
mire mukabil biz işimir 7-8 yüz ton 
arasında demirle ikmal f!"diyoruz Bu 
sayede tasarruf edilen demirin bugün
kü bedeli bir milyon alt, yü, bin li
radır,,, 

beslemekten usanacak?., 

·nun bütün merhal!.Ieri, bu plina göre 
nzim edilmiştir. Bu~ Rusya:un zara-

' 
KUGUNKU PROGRAM 

7.30 Proıı;ram 
na mıdır? Napoleon, Lu uzak mem- 7.3J Müzil( (Pi.) 
ketin menabiini doğr..ısu doğrusuna 7.45 1-fiıberıer 

1 
8.00 Müzik (Pi.) 

1
18.30 Serbest 
18.40 Miizık 
19.15 Konu~ma 
J9.IS Milzik 

ilİyor mu? 8.lO I!:vi~ ı;ıa.ııti 

ık k t , l 1
13.30 Prtıgraft\ 

19.30 Haberler 
19.45 Meydan fa,.h 
20.15 R;ıdyo G.al'ettai 
?0.45 Türküler 

su u u ıaya ı ..,, Pırnu 
_. . b" d bi p j 13.45 Haberler 
~um 1?1n.e e, r rusya memuru- ı4.00 M~zik <Pi.) 21.00 Zir;ıı.ıt takvimi 

21.10 Dlnleyici iııtek. 

21.40 Konulima 
Yarın Bandırmada k;l$at me:ra.;im 

yapdacak olan islct:le 65 metre uzunlu
ğ'-unda, 10 metre geni~Jiğindc ve 11 
metre yüksekliğindedir. Ve yeıri bulu
nan usulle yapılmıştır. 

nu ıstu;vap ,derk:~n. Alman li- 14.4S Pi~k.tar 
• 1.5.00 Müzık lPl.) 

anlanna topladıgı ve Kovnoya nak- 0 
t('tt'Tnek iste-diti un levazımı hakkın- 18.00 Program 
ı ona soruyor ki: 18.03 Şarkılar 

21.55 Muzik 
22.30 Haberler-
22.45 Mü.ı:ik 
22.SS Kapanıo. 

CilHlfljli:ı:tJ:li;111!1 
ingiltere ve Ameri
kanın Müşterek 

Deklarasyonu Tagayyüp Almanyaya (Başta rafı 1 incide) 
Nazizmi yıktıktan ve harbi ka

zandıktan sonra Anglo - Sakson 
milletlerinin kurmak istedikle 
ri devamlı sulhün temelleri şun
lar olacaktır: 

Eden Veznedar Büyük Ölçüde 
Yakalandı Bir Hücum 

O fisin Paralarından 

Bir Kısmı Bc:ılundu 
İzın,r, 15 (TAN) - Bundan bir 
ırtdet evYel Toprak Mahsullel·i O
; ıe ait bir mikta!" parayı bankaya 
~ ı rürken tagayyiip eden veznedar 

rıı tara Remzi bugün yakalanmıştır. 
[ 1.ıstafa, 25 gün tagayyüp etmiş ve 
:J müddet ıarrmda günlerce doğlar-

gecclemiş, kısmen de bazı tanı -
r larmın evlerinde k::llm?Ş, nihayet 

elce katil suçundan mahküm olan 
··nirin tanınmış sabıkalrlarından 

mdinin himayesine girmiş ve bir
ı .. te şehirden kaçarken tutulmuştur. 
Iustafanm Uzerinde 8150 lira bulun-
14-ltur. Veznedar geri kalan bir kı
rn parayı Hamdi ve İbrahime ver -

ıni ve bir kısmiyle de öteberi al
m1 bey::ın ebniştir. 

A kada~ı tbrahımin evinde yaptlan 
harriyat neticesinde 2700 lira bu
nnıuştu_r. Diğer paraların Han1dide 

1 ası muhtE'meldir. Mltcıtafanın 0-
'.ı;;kİ sµiist.imaller hakkında baı.ı mü 

:n ü;ıaatta bulunduğu söylenmek
dir. 

8osna'da Bir Tecrit 
Kampında isyan 

Zağrep, 15 (A.A.) - "D. N B.": 
;osnada Travnik civar .. nda b!T" tecrit 
aınpmda vuku bulan iır;yan hareJı-cti 
snaslnda mevkuflaTdan 29 kişi ölr.-.üş· 
Ur. Diier 41 mevkuf <la divanı hc:rp 
arafmdan idama mahJ.-iim edılm:~tir. 
)ivanı harp Saray Bo:or~da b~ya.r~ı•a
ne dağ-ttan iki komGni)tİ de Olüm ce-
sına mahkiım etmis ve. bunlar kur

una dizilmiştir. 

Halk Partisine Müracaat 
Eden Talebenin Vaziyeti 
Ankara, IS (A.A.) - Cumhuriyet Halk 
:ınl ccnd tıeltreterlifindtn teblif olunmut 

" Önilmüı-deki ders yılı ic;in CUmhuriyet Halk 
ot ımftft yardım iıı.tiytn talebeler- tarırtn

lan viki ol;ın müracaatlerin tetkikine ba~
nılmıt olduğundan bundan aonrıki müraca· 
• Jcr l:ıakkında m\lamelt yapılmıyacaktır. 

- 0-- -

Pariste İsyan Hareketi 
ı.on.drı, 15 (A.A,) - l•viçrt rıdyoo;unun 
dırditine KÖn:, (llr\anbı akf•mı Pıri 'te 
munı!lt io;yan hareketleri olmu.,tur. JUdi· 

eler. Sııint - La'•,.e demir-yolu istıı<ıyonu 
n nde b•'llamı~ polis, terıhurcülcrin bir 
tit resmi yapma~a te~ebbOsltri tberine 
e açmı , bir ('Ok ki i )laralımnı~tır. 16 

~ i tevki( olunmu,tur. 

Harekata 300 İ ng i liz 
Bombard ıman 

Tayyaresi İ ştirak Etti 
Londra, 15 (AA.) - Cuma ı:e

cesi Almanya üze.i.'inde v-apılan 
hava harekatına 300 )ngih bom
bardıman tayyaresi i~tira1< etmiş 
ve bunlardan 12 ;i ü"üne dönme
mistir. Büytlk olçürle vamlc\!ğı 
söylenen hücumiln bJ~lıca hedef
lerini, Hanover, Brt'nsw:ck ve 
Magdeburıı teski' eı,.,,isU: Pot
terdam doklariylc Bculogn~'" kar 
sı daha ufak mikyast::ı hücuır.:ar 
vaı:ıılmıştır. 

İngiltere ve Amerika yeni arazi 
peşinde .değildirler, Küçük büyük, 
galip veya mağlüp bütün millet
ler hürriyet ve istikl3llerine ka
\tUşacaklardır. Hi<;bir memlek~tin 
dahili rejimine müdahale edilmi
yeçektir. Cebir ve zorla hiçbir 
memleketin hudutları tadil edil
miye<:ektir. Dünya kaynaklarJndan 
bütün milletler müsavi surette is
tifade edeceklerdir. Denizler ser
best olacaktır. Bütün dünya silah
tan tecrjt edilecektir, Yarınki dün
yada artık silaha ve kuvvete da
yanan cebir ve tahakküm kalnu -
yacaktır. İktısadi münasebetler, 
milletlerin hür işbirliği dairesinde 
tanzim edilecektir. ...... 
Sovyet Rusya, Ingilterenin 

müttefiki ve Amerıkanın 
dostu olduğu için, o da Anglo -

Bir Alman Casusu Sakson d~vletlerinin bu sulh pren 

Daha l·dam Ed"ıld"ı siplerini kabul etmek mevkiin -
dedir. Sovyet Rusyanın galip 
gelmesi, Anglo - Sakson millet 
!erinin galebesi demektir. Bina
enaleyh Sovyet Rusya, Alman 
yaya karşı. galip gelirse, bu sade 
nazizmin yıkılmasını kolaylaştı
racak, fakat yarınki Avrupayı ko 
münizmin gelmesi demek olmı -
yacaktır. Bu noktanın aydınlan
masına bilhassa ihtiyaç vardır. 
Çünkü Sovyet Rusyanın Avru-

Londra, 15 (A.A.) - Alman teba
~ı:.mdan Jo. .. eph Jakobs, bu sabah 
Londrada idam edilmi~tir, Alman 
gizli servisinin ajanı olan Jakobs 1988 
de Lüksembuııt'da doğmuştur. Al
man ordusunda zabit vekili ve me-
oroloji servisine merbut ol~n .Takobs, 
İngiltereye par-a~ütle a-tlamrşhr. Ü -
zerinde sivil elbise ve bir de telsiz 
tell{raf nürsilesi bulunuyordu, 

İngiltereye inisinden on iki 
t::onra muhafız efradı tarafından 
kalanmıştır. 

saat k paya komünizmi yayma ıçın ___ .,,_ __ _ ya - harbettiği kanaati vardır .. Hal
buki, Sovyetler Birliği bu harbe 
tecavüze uğradığı için girmiye 
mecbur olmuş ve bundan dolayı-

Süveyş ve Kıbrıs'a Hava 
Hücumları Yapıldı dır ki, Ingilere ve Amerika der-

Kahire. 15 (A ,\_) - Dahiliye 'N'traretinin d k ] 
tebliii: 13/14 atusıos tectsi. Süveyş kanalı hal bunun yar tınma OŞmUŞ ar
mıntakasrna yapılan hilcum esnasında bom· d 
bal•r atılml•hr. 1khi Qlmüş, 9 kişi yara- ır. 
ralanmu;. 4 ki,i 6lmüştUr. İngiltere ve Amerika) nazizınin 

Lefkoı;ı, 15 fA.A.) - .. Kıbrıs,. Su !abah ld - k d k ·· · · d d"" 
Kıbrısa iki hava akınt yapılrnı4' 22 khi ya- O ugu a ar OIDUillZffiln C UŞ 
raıanmış. " kşii öLmü~tiir. manıdırlar. Onlar ayakta kal· 

b k F b k dıkca ve sulh masasında hakim 
Kara ü a ri alan mevkide bulundukça, yarınki 
Umum Müdürlüğü Avrupa ve dünya sulh şarUarı-

Ankııra, l 5 (TAN) - K;ırabllk dtmir ve nın komünizmin prensiplerine 
çtlik Eahrikaları umum müdürlüıHirıe Sümer 1 imk' k 
Bank tarıfınd"n viiksek mühendis Sedat uygun Omasına , an yo tur. 
Otcer nyin ~tir0 Onun için, Ingiltere ve Amerika-

Amcrikada Askerlik nın müşterek deklarasyonunu 
yalnız Anglo • Sakson millctleri

Miiddetini Uzatan Layiha nin değil Ingiltere, Amerika ve 
Vasin~tf)n. 1$ (A.A' - Ayan mec.Iİ'Iİ, Sovyetlerin müşterek sullı prog-

milmta,. oımınıra ayrr1mış kura efradtyle. • 
mlifi muh:ılır.lırın ve ihtiyatlırın a~kerlik. ramı olarak kabul etmek ıcap e-
müddetini 18 ;ıy ttmdit eden kanun liyihıo;ını 1 d 
19 reye k<ırı;ı !5 revlt ta~vio Mmiqj,. er 

Dwıkü ihbarlar 
Fiyat mürakabe bürosu dün on beş 

ihtikir ihbarı almLştıf' Bunların ek-

Suçlularm avukatları müdJf<talarm 
yapmıştır. Duruşma kaTar içın b:ı~ka 
güne bıra1ctlmıştır. 

Dün Beykozda Bir 
Açddı Sergi 

Maliye ve Ziraat 
Vekilleri Şehrimizde 

Dün Beykozda Sultan çayırında bir 
ehli hayvan sergisı açılmıştır. Davct-
1iler Köprüden kalkan vapurla Bey
koza gitmişler ve is'kcled.: kayma
kam ve diğer alikalJM tıtrafından 

karşrlanmışlardır. Sergi yerınde da
vetlHere 200 kişilik bir ka ziyufeü ve
rilmiştir. Yemeği müt~akip 5rfi jdare 
komutanı kurdeleyi kese .. ek &Cl ciyi aç
mıştır. 

Ma1ıiye Vekili Fuat A~ralı ve Ziraat 
Veklli Muhlis Erkmen diin sabah Q.30 
ekspresiyle Ankaradan "ehrimizC' e-el
mişlerdir. 

Sergide 14 Ü beygir ve 54 ü inek ve 
öküz olmak üzere 68 ht.yvan te~h:r ~
dilmiştir. Açılış raün.:ı.,ebeti}~e Eey
koz kaymakamı Nail hır nutuk ~öy
liyerek gelenlere te~ekkür etrn•ştir. 

Ticaret Vekili Mümt:ız Ökmen'in bu 
gün şehrimize geleceği hab.::ı veriıi

yor. Vekil şehrimizde Vckilet rr.üs
teşar ve umum müdürl~riyle P,"Orüş~cek 
ve yaı·ın Tırhan vapuriyie ve Ba..11d1r
ma yoliyle İzmire gidecektir Mümtaz 
Ökmen İı:minie Enternasyonal Fuarı 
açtıktan sonra bir kaç ~ İzmirde ka
larak tetkiklerde bulunat·aktır. 

Bu arada Vekil Üzüm ve inı..ir piya-
salariyle ali.kadar olıcak, t1:1.cirlerle 
görüşmelerde bulunacaktır. 

çrmacı Ahmet de deniz'.! atlaın.J ve ka
dtnı kurtarmışlardır. 

Sergiye iştirak eden hayvanlardan 
birinci, ikinci ve üçür.\.üye miikifat
lar verilmiştir. 22 Ağustosta da Pen
djkte bir hayvan sergisi açıla;:.Fiktır. 

Fazıa su yutan ve hafifçe yarala
BOÔULURKEN KURTARDILAR- nan Hasan ve Neı:aha·t tt.davi aJtına a-
Nezahat isminde bir kadın Kadıköy lınmıştır. 

iskelesi civarında dôlJ~ırkeu denize HASTAHANEDE Öl DU - Edirne
düşmüştür. Nezaha.tin d ... :- ize düştüğü- kapı - Cihang.ir arasınd:ı i~l.?:yen bir 
nü gören Kadıköy polislerinoen 12411 otobüsün sademesine :lı.aruz kalarak 
numarah Hasan Korkr.-ıaz eıbiscleri yaralanan 17 yaşında Da.vit dü.n has
ile denize atlam1ş1.ır. Bl!nu müte~kip tahanede ölmüştür. 

Alm~~şı.,!~1~!~!!ı \ Sov~~!, ... ! ~~~~!~ 
zırhlı tren iğtinam veya imha o-' Baltık denizinde deniıaltı!arı-
lunmuştur. mızdan biri bir düsnıan drnizal-

Fin tebliğine göre tısını b;ı.tırmıştır. 
Helsinki 15 (A.A. ) - "Ofi,. Öğ/,e üzeri tebliği 

Neşredilen resmi tebliğde taa,-ru- Moskova, 15 rA.A. ı - Bu~ün 
zun muvaffakıyetle inkişaf elti- öğle ilzeri neşredılen Sovyet teb
ği ve Ladoga gölünün şimali gar !iği: 14-15 Ağustos _gecesi. k.ta
bisinde ihata edilen düşman kuv !arımız Kexholm, Staravaru.>Sa, 
vetlerinin göl tarikiyle ricat e- Smolcnsk istik~mrt'erind~ ve 
debilmek için muannjdanc harp cephenin Estonya bölııesindr anu-
ettikleri bildirilmektedir. dane çarpışmışlarrut'. Gece, ha-

Ukraynadaki harekat va kuvvetlerimiz, ka:a kuvvetle
Bcrn, 15 (A.A.) - "Ofi, 
"La Suisse11 gazetesinin Berlin mu

habiri yazıyıor: 
°Cenupta harekatın büyük bir sü

ratle inkişaf etmesi Mareşal Budien
ni 'n~n muntazam bir ricat ya~nasma 
m3.ni olınuştur. Almanlar Jltomir ö
nühde Stalin hattını yararken müt
tefik fırkalar Dnieper"i geçmekteydi
ler. O esnada taarruzlar iki istika
mette yapılnnştır: Bunlardan birincisi 
Klef arkasında geniş bir çevirme ha
t eketi ile neticelenmiştir. Fırkalar 

kendilerine verilen vazifeyi hakkiyle 
yapmışlar, Rusların ricat hattmı ke
serek Dni<:!'per'in bütün geçit nokta
larını ele geçirmişlerdir. Bu kuvvet
ler şimdi Dnieper'in çizdiği büyüle 
dairenin içindeki zengin eyaleti zap
tetme-kle meşguldür. 

rimizle işbirilği haliıı:le, dusm'1na 
darbeler indirmeye d~vam etmiş
tir. 
Odesa'mn düştüğü asılsız 
Moskova, 15 (A.A. ı - M~tbuat 

konferansnda Lozovs'<i Od0s:<'nın 
alındığına dair Alman beyanatını 
yalan lam ıştır. 

Almanların bundan evvel de 
Leningradın ve Kiefin zaptını i-
lan ettiklerini ve Smolensk'in de 
16 Temmuzda alındı~ını ;ddia et
tikleri halde şeh•ın ~ncak bir i<aç 
gün evvel düştiigünü hatırlat
mıştır. Lozovski1 8'moıensk'in 
Almanlara pahalıya mal oldıı.iiu
nu ve arazinin her· n1f'tre mur~b
baı bir Alman oskeriııin hoyatiy-
1e öd 0 nciii{Jni ~nvlemic;tir 

i mha edilen fırkalar 
İkinci hücuın dalgası Bug sahi11e

rine sarknıı~ ve Ruslara Odesa ve 
Nikolayef"i kapatmıştır. 

Alman mahfillerinde söylendiğine ~·toskova, 15 (A.A.) - Alnlanların 
ıtöre, düşnıanın henüz bir han~ket ka- Rusyayı istilft ettikleri z.'.'Hl"H~ndatıberi 
bil.iyeli var ise de denize <:loğru git- ağrr zayiat V!'rdiklerini göş_tcren ra
ınekten başka çare bulamamıştır. Ve kaml:ır dün neşredilnliştir. Bu ra -
hava h3kimiyetini tamamiyle elde ct-ı kamlara g~~-e. bir .~lman tan~: kolor
ıniş olan Alman tayyareleri tarafın- dusu, 11 tutoen ve 13 alay ınlha e
dan ta.kip ediln1ektedir. dilmistir. 21 tümen mevcudunun ya-

Cereyan eden muharebeler pek ya .. rısrnd~n fazlas1n1 kaybetmiştir. 
kında bu havalide yapılacak olan Sah111iyettar mahfiller bu hususta 
ınuazzam harek3.tın daha şiındiden asağıdaki beyanatta bulunmuşlardır: 
kati tcmeHerini vazefı.mektcdir.,, Alnıanı~r inı.ha edilen kıtalaı·ının 

Kemal Bayrakçı Ankarada 
Vefat Etti 

Ankara, ıs CT .. N) - Miınakılit Ve'kl· 
Jeti denir -ve au mıhsulltri umum müdürü 
doktor Keanoıl Ba.YTakc;r bu ~abıh nümune 
hast•haneııinde verıt ctm!ştil". 

Bu program, harpten sonra 
hürriyet, istiklfıl, devamlı sulh 
vadettiği için, harpten, istiladan, 
esaretten mustarip bütün millet
leri arkasına takabilir. Bu ha -
kımdan Ingiltere ve Amerikanın 
sulh şartlarını tesbit ve ilan et
meleri kendileri hesabına fayda
lı olmuştur. 
Maamafihı sulh programı ne 

dereceye kadar tatbik kabiliyeti
ni haizdir? Bunu geçen harp
ten sonraki neticelerle mukayese 
ederek tetkik etmek meraklı bir 
etüt olabilir. 

yerine dif{er kıt~~ar getirnıek ıçın 

nıüş.külat çekeceklerdir. Hitler, geç 
kalı1lrşhr. Zira birinci Ağusto.ı.;ta ~1'a

reşal Von Kuchncr'in Leningrad'a, 
Mare$Al Von Bock'un Moskovaya ve 
Mareşal Von Rendstedt'in Kief'e gi
reeeğini tahmin etmiştir. 

Ilitlerin programı bozguna uğratıl
dığmdanberi imha edilen Alman tü
menleri şunlardır: 

39 uncu taıık kolot'dU~~', 8 18, 16, 
19 ve 20 inci tank tümenleri, 27 in
ci zırhlı tümen 5, 68, 110 ve 137 inci 
piyade tümenleri 11ölüm başı,, ismini 
taşıyan meşhuı: hücum tümeni. 

Mevcudunun yaTısından fazlasm1 
kaybetmiş olan tümenler arasında 5 
tank ve 5 hücueı tümeni v~rdır, 

Ele geçen vesikalar 
Moskô\'a, 15 (A.A.) - Sovyetıer 

tarafından ele ge<;-irilE"n vesikaltır a
rasında, Rusyanm milst~~bel taksi -
nıinc dair olan ve 16 ıncı tnnk tUme
nıne 20 Hatiranda verilmiş bulunan 

1 t-.:r t lim-ılıı~n-,n rl,.. 1•ıı111n,.,....,1-f 1rlır 

Pirinçe Azami 
Fiyat Konuldu 

Ankarat 15 (A,A.) - Ticaret Ve
k3letinden tebliğ oltınmuştur: 

Memleket dahjlinde pirincin onu
müzdeki mahsulün idr8ki.yle birlikte 
meri olarak müstahsil m1ntakalarmda 
azami satış fiyatı aşağıda gösterilmiş 
olduğu v~ile tesbit olunmuştur: 

1 - Burasada karakılçık nevi 35 
kuruş, Kastamonuda maretelli nevi 
30 kuruş, Antalyada mısır nevi 29 
kuruş, Seyhan ve Mal'aşta yerli nevi 
27 kuruştur. 

2 - Bu fiyatlar, fabrikada çeltik
lenmiş, parlatılmış unsur pırıncin 

çuvalsız olarak bir kilosunun Azami 
fiyatlarıdır. 

3 - Bu mıntakalarda istihsal olu
nan diğer nevilerin vesair başlıca 
istihsal nuntakalarmın istihsal nevi
lerinin Azami fiyatları birinci fıkrada 
gösterilen esas fiyatlara kıyasen ma
halli Fiyat Mürakabe Komisyonunca 
tesbit olunarak Ticaret Vekiletine 
teklif edilecektir. 

4 - Son mahsulden elde kalan pi
rinçlerin fiyatlarının tesbitine şinıdi
lik lüzum görülmemiştir, 

Mer'iyete Giren Yeni 
Kanun Layihaları 

Ankara, ıs (TAN) - Askerlik kanunu
nun 4 tindi maddesinin tidili ordu men!>Up• 
larrna bir tayını verilmesi muharip yabancı 
orda mensuı:ılarından Türkiyeye iltica eden
lere yardım yaprlmau, 6tfi id.ııce kanununun 
ban maddelerinin dc«i~tirilmeı;i, yedek su· 
bay vt aıkert memıır-Jar kanununund• tadila.t 
yaprJm;ıı'iI, subay ve askeri memurlara elbi
se, kaput çiııım4, veya potin verilmeııi ve a~· 

ker ai.ltlerinden muhtac; olanlara yardtm ya. 
pı1ma~ı hakkındaki kanun 11.yihalan bueün
kü. Resmf Ceride ile ncı~dilerek emr'i~te 
~irmi~tir. 

ilan Edilen Yeni Sulh 
Prensipleri 

Ev~t o cümleden karine ile ~ıkara
ca..,~ız mana, olsa olsa budur. Fakat 
'"'türkçe" konuşmak, yani hakikati 
söylemek lAırm gelirse, ıctürk~e., yi 
- hiç değilse - cümlemizin mana -
SIZ cümlelerden birer mana çıkarmak 
mecburiyetinden lrurta:racak bir ke
male kavuşturmak borcumuz, daha 
"türkçe,, si vazifenıizdir. 

(1) Otobüsün 
mahfuzdur. 

numara11 bende 

Eyüp Halkevi Te"'"a 
Kolu Bursadı:.. 

Bursa, 13 (TAN) - Eyilı: Halkevl 
temsil şubcsirıden bir k!file 'Bilecikten 
şehrimize gelmiş ve dün akş.ını "Bel ... 
kis", bu ak§am da "Hissei ş.tyia,. pi .. 
yeslerini muvaffakıyetli. tems:J etmiş ... 
lerdir. Gençler, Atatürk anıdın.a bL. ce ... 
lenk koymuşlardır. 

----o~ 

Un Tevziatında YolsuzlıılC 
Olmadığı Anlaşıldı 

Ekmek~iler- cemiyeti rt:lsi Ahmet Rıl'anrn 
yu[k•cılara ve börelı:çiltre tevzi ettiği un
hırda yolsuı:luk yıptılf:ı hoıkkında il~r-i tıüril~ 
len iddiıJar dün bir heyet tırafrndan tet
kik edilmiş, neticede un tcvriindc yohuzluk 
yapılrnad1fı anlaııılmıştır. 

ı\ncak heyet Ahmet Rı.ı:an.m lXk'ekçi, yuf· 
kacı vt simitçilere un tevzi etmeme•ine, bu 
eenafm da Vıı:ktlete müraea•t ederek ayrı 
bir «mi~t teJk11 etmelerine k•rar vermiş
tir. Veni ~yet te .. kkül edine•~ kadar 
un tevziini şikiyct eclenlerdtn vıe bl5rekçiler 
e'lnafınd,.an bh'er kiŞ:i ile cemiyet lza•ından 
iki kişiden teş:ekkül edecek bir bent idare 
crlecektir. 

Palamutluk 
Oemiryolu 

(Ba~arafı ı incide) (Baştarafı 1 incide) 
sırıd~ mülakat üç gün sürmüş ve! Bu hat, geçtiğı mıntakanm eş
mulakat esnasında ıaşe meselele-ı va ve insan nakiyatıl"tlan hilhı."sa 
rınden başka uzak şark, Dakar Balya şirketinin madenleriııi 
hadis.esi ve S_o"Y.et - Alman harbi! nakletmekteydi. B2lya marlen 
de goruşillınuştur, irketinin tatili faaliyet etmesı Ü· 

Müşterek deklaı·asy0o1ıa zerine mühim bir r;~klivat mcv-
dair ilk tefsir zuunu kaybeden bu ~irket masra

fını korumadığından iki seneden
beri faaliyetini dul'd.ıırmuştu. Londra, 15 (A. A.) - Bu sobahki 

Londra m~tbuatı. Chu.rchill ile Roo
seveJt tarafından neşredilen dekli
rasyonu rıt ethü.qena ederek, bu hAdi
s-eyi dünya iç in daha iyi bir istikba
lin mukaddemesi olarak karşılaınak
tadır. Bütün gazetelere göre, deklft
rasyon, Nazi boyunduruğu altında i.n
liyen milyonlarca in~anı Hitlerin yeni 
hiza1nına karşı mukavemete devam 
etmiye teşvik edecektir. 

Times gazetesi ezcümle §Öyle diyor: 
"D~kl<irasyonda tasrih edilen pren

sipler ile h5.k im bir ırk tarafından 
esaret altına alınmış olan milletlerin 
lstismarını deıı>iş eden Nazi Faşist 
prcn.c:ipl<'ri ara~mdaki fark A.şikA.rdır, 

Binaenaleyh medeni dünya cfkA.n U• 

mumiyesinin hangi prensipleri inti
hap ed~ğini söylenıek bile lı1zum
suzdur. Bu baknndan, dekl3.rasyonun 
pratik bir kıyn1cti vardır, 

Harp gayelerinin tasrih edilmesiyle 
ı-iddi bir ktı. ... urun bertaraf edileceği 

iitcdcnberi limit edilmekteydi. Harp 
hedeflerimiz ve düşmanın reddettiği 

pren<:.ipler hakkında dünyanm artık 
hiçbir küçücük şüphesi oln1ıyacaktır. 

Bu hu~tı3la hiç kim~e artık tafsi181 
~or!"t'l1y3caktı.r. DC!kl3.rasyonun sekiz 
maddesi oldukc-a sarihtir. Bu madde
ler dikkatle tetkik ediln1iyc l!ıyıktrr. 

Ve tetkik edilmelidir. Deklarasyonun 
en büyük faydası, aktedilecek sulh 
muahedesine riayet edilmesi için ho.
kiki na~ihatlarm ve muahedenin ih· 
ıa1 ediln1emcsi için de hakiki vasıta
ların muahededc mevcut olması lü .. 
tumunun Atlantiğin her iki tarafın
da da idr8k edilmiş olmasıdır. Bu, 
hakiki hir sulhün esaslı şarllarıdlI'. 

Berliıı, dekM.rasyonu 
güliinç buluyor 

Berlin, 15 (A.A.) - Yarı res
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Bedinin siyasi mahfillerinde 
müşterek Roosevelt - Churchill 
deklarasyonunun eski ve boş 
cümlelerin nümayişli bir tekra 
rından başka bir şey olmadığı 
müşahede edilmektedir. 

Harp müşevviki Churchill, şim 
di çok sıkıntılı bir vaziyette, 
Versailles ve Cenevrcdenberi 
çok iyi bilinen edebiyatla, dünya 
nın dikkatini nazik vaziyetten 
başka taraflara çevirmeğe çalışı
yor. Her zaman olduğu gibi Clıur 
C"hill v~ Rnnc:Pv('lt hncl:llaca ve 

Kıymet ve mahiyPt it.bariyle 
ufak bir mevzu olmakla ".leraber 
Palamutluk hattının devıete in
tikal etmesi suretıyle bu enkaı da 
ortadan kalkmış ve bu surPt.Je 
Türkiyede artık imtiyazlı demir· 
yolu şirketleri tamamen tarihe 
geçmiş bulunmaktadı=. 

---~·~ 

lngiltere ile Amerika 
Arasında 

(Baştarafı 1 i ncide) 

devlet arasında oktedilecak kon
feransa iştirak etmc~,ni talep et· 
meleri ihtimalinden bahsetmek-
tedir. . 

New York World T,,le.~ram üç 
devlet arasında bir ı;.,,nfe ·ans •k
tedilmesi husus'ındo. bir fngi,iz
Amerikıın teşebbür,ü et"afında 
tahminler yürüttükt.·!11 sonra di
yor ki: 

"Hükumet merkezi, denizde 
vuku bulan mülakal, iızerıne h1y
rete değer bir Ceşcl:>büse infüar 
etmektedir.,, 

----c---.. 
Almanların Türkiye Yolu 
İle ve Kafile Halinde İran'a 
Gittiği Haberi Asılsız 

Tahr•n. 15 (A.A.) - "Pat..,, So• z•Jnan· 
larıia Dtlbi tadyosu, Iran di1i ile 'M$rettii;i 
haberler •nHmda, bir çok dtfa İnına ait 
batı .ıı"lsıı: ş;ıyialar yaymr$tır. B• radyo, 
eı:cUmle bir c;ok Almanı hlmil bir trenin 
trına citmek üı:ere lstanbuldan hueket et
tiğini -ve bu trtnin lılilen Erzuruma varm.ıı 
oldui.unu iddia e:vlemittir. 

Y:ıbıncı kaynaklardan 'rkarak bir kaç za· 
m;ındanberi yayılan başka haberlere fnzimam 
.eden bu tıaber, ba,ındaft sonuna tadar lıa
kikı\e mu'h:ılirt!:t vt tahrik .ırayesi ile uy. 
dun.lmu,tur, 

küstahça MHi hakem rolünü oy
nayabileceklerini zannediyorlar. 
Hem de bunu artık hiç bir kuv
vetin Avrupayı kendine yeni bir 
nizam kurmasına ve kendi istik
balini k<'ndjnin tayin etmesine 
mani olamıyacağı bir anda yapı
yorlar. 

Avrup:ı. krtasının istikbalini sö7ler 
değil, Alman zaferlc1·inin ynr;;t~·-~ 

vakıalar ve hakikatler tayin e:vlive
r"ktir 



16 - 8 - 941 TAN ,. 
' ' T A N 

ABONE BEOl!L' 
Türkiye Ecneb1 

1400 Kr. 1 sene 2800 Kr. 
·ıcilil< Bahis eri a~:r mfd 

lhtik&..-ıa Mücadele 
Yazan: Sabilıa SERTEi ... 

150 • 1 Ay 1600 ., 

;.=;A~:es:;=;;ie~lsti;:::;l~;;:;25 El:-:~, Amerikanın pasifikte 
Deniz Kuvv~tiNedir? 

Yazan: 

Boksit !\ladeni vr 

Tayyareler 

Hukıimet neırettiği bır bcyınna 
me ile halkı, ihl •karla ııru ı 

'Bir tonluk aleminyum madeni- delede hukıimete yardım.ıı davet ed 
nin imali ıcin dört bes tonluk l yor . . Bu beyannamede halka ııfkayct 
b k t ıiht.- rd ltrını b ldırecdı crıuM'k be heyetler 

O sı e ıyaç va 1 nın telefon numaralarını da bıld yo 
1* * Hukümetın memlekette artan ıhtıkar 

Müttefiklerin malzeme ambarı va- y r ··- azan·. 1111ıııı.. zifesinl gormekteıı çıkarak, her , 
A janslar, eskJ 1aponya Hariciye 

Nazırı Matsuoka'nm, Hindıçini 
J&pon mumessılltğme tayin edildiğini 
bıldırmck tcdır 

Mahir bır Politikacı oldugu kadar 
kudretli ve muvaffakıyetli bır iş ada
rnı olan Matsuoka'nın böyle mühim 
bir vazifeye tayini - hcnuı. resmen 
tceyyı:ıt etmemekle beraber - hay
ret uyandıracak bir hadise değildir. 

ıün biraz daha harbe yaklaşan Ame- ı : 
rikanın en mühim vazifesi, uçlu pak- A. A '1TILAY i. 
tın en kuvvetli donanmasına nhip bu- ~ : 
lunan JaPonyaya brıı koymaktır. : 

Amerika bu maksatla bir taraftan 1 .w • • • 

dünyanın en buyuk donanmasını ha- sene dıcer ıkısi de. gelecek ı.ene hız-
zırlarkan diier taraftan da uzak ııark- ı mete gırecek olan uç tane de yapılmak 
talri üslerini t11hkım etmekte ve İn-1 tadır. 
giltere ile yaptıiı anla,ma mucibince,! * * 
İngılizlerin Avuıtı'alyadaki üsleriyle 

1 
Ağır kruvazör,ler: 

Fakir bır aılenin çocuğu olan ' e 
Arnerikada ayn! zamanda hayatını 
kazanarak tahSilinl ilanal eden Mat
suoka, on beş sene dıplomasi mesle
ğınde dünyayı dola§tıktan ve 1919 
sulh konferansında Japon heyetı mu
rahhasasmın matbuat şefliğini yap
tıktan sonra, ~ müşkülpcTest 'Ve 
boğucu bulduğu d!plomasi hayatın -
dan ayrılmış ve sulh imzalandıktan 
sonra 39 yaşında meslek değıstirerek 
Cenubi Mançun şimendifer Jtuınpan· 

Mala:radaki Singapur, (,,,.indekı Hong- 1 ----------
Kong ÜISÜnU, ayni zamanda Holanda au ımıftan 9050 ile 1000 ton ara-
Hindlıtanmm \lslenni kullanmaya ha- sında muhtelıf tonajda 18 gemi 
zırlanmaktadır. nrdır. Sıiratleri !2.7 ıle 34 6 ar11ında 

Halen, İngiltereden ıonra gelen ve deği~en bu gemileı ılen Indıanapnlis 
ccman 1,390,000 tonu mutecaviz gemi- Relslci.ımhıar Roosevelt'in seyJhatlerin 
ye sahip olan AmerHcan donanmasını de bindiii kruvasoıdıir. Aynı sınıftan 
tetkik edersek, ı;nuharebe ıemiıt ve a- Chester 1932 sene .. lnde İstanbula •el
ğır kruvazor itabanyle Japonyadan miıtir. 
faı:la olduğunu ve dunyanın en cok a- Bu gemiler, 9-20.3 lük to::ı. 8-i2.7 
dctte destroyenne malık bulundufunu lit, 2-4.7 lik, 8-4 !uk tayyare defi to
gorurüz. Bununla beraber, Amerika pu, 2 katapıilt, 4 dcnız tayyaresi ta
şarlt sahillerini ve ticaret yollarını ıırlar. Bazılannda 12.7 llk defi topu 
muhafaza etmek ve ay:ıı zamanda At- dörder tane fakat diğer sı1üılar ayni
lantik muharebesinde İngılterenin yii- dir. 

Yasında vazife almıştır, 
Merkezi Mukden'de olan bu mu

azzam kumpanya: 1,800 memur, 
300,000 i~i istihdam ediyor, l 1,000 
kilometre şimendıfer hattına, 20,000 
kilometrelık otokar yOluna, birçOk <>
tellere, hastanelere, ma11>aalara, ga -
zeteıerc, muauam çı.rtliklere, demir 
\re k6mür madenlerine maille bulu -

künıi kısmen paylaşmak ic;in, kuvvet- * * 
ıer1nin, bilhassa lıam kruvazör!erle Hafif kruvazo''r.ler: 
destroyerlerinin bir kısmını Atlas ok-

nuyordu. 
Jşte Matsuııka bu muarzam kum-

1>anyayı. Japonyanın iktısadl ve si
Yasl emellerini tahakkuk ettirecek 
tarzda büyült bir mu"·allakıyetle i
dare etmiştir. Ve iıelkıede, Mançuri, 
Matsuoka s&.JeSinde MançWto ol
tnu~r. 

yanusunda bulundurmak zıruretl:ıde
dir. 

Maamafih Atlas dcnizlnde. İngiltere
nin muharebe gemfleri d fer devletle
rinkine faile olduğundı'l.. ıAmerikalıla
rm muharebe ıcmilerini hemen tama· 
men Pasifice ıeçirmes:Oe bfr mani 
yOktar. 

* * Mulıarebe gemileri: 

Cıne, garplılara ve Japonyanm ge- A merilranm halen 15 tane muha-
rı slemeslne minı olan her kuvvete rJ!be remisl •ardır. lkısi 45000 
karşı. :rarnn asır dahi de"·am etse \•e ti ıı 35,000 tonluk olmak ur.ere 8 
:ınueadeleye ve Uzak Şa~ Japon - tane daha da yapılmaktadır. Şimdiki 
Yanm hAkimi:reti ve idaresi altında gemlteri ıecen harbin fc;lnde ve sonun
Yeni nWınm tesisine azmetmiş olan da inıa olunmu,, ve ıonradan ba7ıla
Matsuoka, Pas!fığin 800 milyon insan rmın ztrh kule ve ateş kontrol terü
beslemiye müsait bir topral't ve ik- bıtiyle kl>prU UıtU " direklerinin ta
limi olduğu kanaatini beslemektedir. biYesl modernize edilmiıtir. Bu gemi-

JapQnyaya Mançurl'yl kazandır- !er birbirlerinden cüz'i tonaj farkalrı 
rnakta mühim bir rol oynamış olan ile eslihıca ikiıer Uçer ee olar:ık yapıl
Vc diplomasınin bir kuvvet meselesi mıtlardır. Tonajları !1500 • 32500 a
olduğunu söylemekten zevk alan raamda ol11n ayni ımıFtan West Vır
Matsuoka'nın, Hlndıçini'ye Japon mil- ginia, Colorado, Maryland adındaki ile; 
messill olarak tayini, Japon emper - gemi, en yenileri olup 1920 - 1921 se
yalısUerinin bu memleketi belki de nelerinde yapılmışlardır. Bunlar 21 
Tahiland'ı da ikinci bır Mançuko mil stlratinde. 8 tane •o 6 lık ana ba
yapmak emelinde olduklarmı gbstet- ta.tya, 12 - 12,7 iik vaı:at batarya, 
mesI itibariyle ~anı dikkattir 

1

8-12,? lik ile 4-5.7 l~k. 11-4 lük dafi 
• tall'7U"e topu, 2 katapiı•t, 3 dt"niz tay-

Müf akahn AkisJerİ • yaresi ıile mücehhezdırler. 
California ile Tennessee de 32 300-

32.600 tonluk eş gemılerdir. B~nlar R oosevelt - Churc:hıll mulikatı, da ayni süratte olduğu hnldc., diğerle-
lrıgllız ve Amerikan mahafi- rindC11 küc;uk çapta, fnkat ıs t:ıne 

linde t'Olt musait akisler uyandırıruş- 35.6 lık top taşır:Pr. Dığer eslibası 
tır. Bunun, İngııtere ile Amenka a- evvelkilerin aynidir, 
r sında daha -sıkı bir i.şbırllği tesısi- Tonajları 33,400 <>larak büyüklerini 
ne hizmet edecegi, dOnya etkArı u - teılcil eden New Me:ım:o. Missisippi, 
mumıyesinde muhakkak surette bü- Idaho'nun 22 mil :ıüratleri vardır. Es
yük bir te ir yapacağı, multefıklerin lihaları Ka!ifornia r.ınıfının nynldir 
za!eri ile neticelenecek sulhün bir 1915 te yapılmış Arir.on:ı (32.600 
intıkam sulhü olmıyacatı noiktaları ton) ıile Pens)'lvania (!13100 ton) 21 
bilha a teb nn ettlrılmektedır. trıil ııüratindedir. Bun~ann da ana ve 

tngılız gazeteleri bu dekllrasyonun vasat bataryalan !Cafüomia smıfının 
Nazi boyunduruğu altında tnlıye~ ayni iıe ed, kiic;ulı: dafı toplan 4-4.7 
mıllellerin cesaretlerini ve ümıUerıni hlc, 8-4 luk olmak uzeıe daha zayıftır. 
artUracağını, ineıltere ve Amerlkanm Katapalt ve tan:ucleri aynen 'Var
harp ve sulh gayeler ni açık bır su- dır. 
rette tantımakla mühim bır boşlu- Oldahoma .ne .Nevada 29000 ton.luk 
ğun dolduruldugunu hur:rıyetl seven ve 20 nul süratındedırlıor. Bu cemıler 
butün insanlar ve ~metler tarafın- Ariı:oaa.dan 2 tane daha. eksik SS 6 lık 
dan hararetle karşılanace.l'Uu yaz- olmak uzere. o sınıfın diler aılihlarını 
m ktadır aynen taşımaktadırlar. 27,000 tonluk 

Japon "mahafill, bu ınüşterek dek- olan Texas ale. New - York'~an .birinci-
. sı 19.8 dığerı 20.2 mıl suratındedir 

lArasyunda Jap nyaya temas t?dılme- E lih 10 t 35 6 1 k 16_12 7 ilk 
rniş olmasını ş~nı dikkat bulmak- 5 ası, ane · . 1 • • • • 

t f k t Al ·1 bl 1 iP l top, 8-7.6 lık, 4-4.7 hk, 8-4 luk ccfı 
a, a a manya ı e r eım~ o an b" k t · 1 3 d · · 

ıil ı ti _,_ telmihte J topa, ır a apu t, enız tayyaresın-
mı e ere yap .... n n, apon- den ibarettir 

Bu sınıftan halen 19 gemi vardır. 
6 tane daha yapılmaktadır. 

7050 tonluk Mıı.rblehead sınıfından 
10 tane vardır. Bunlar 33.7 ıle 34 8 mil 
ıarasında sürate malık ve- ba.,ılarır.da 

10 tane, diğerlerinde 12 c;er tane !5.2 
lik top, 4 tane 7 .fı. 2-4.7 lilc, 4-4 lük 
defi tayyare tOJ*, 6 torpido kovıını, 
2 katap!ilt, 3 deniz tay~aresı mevcut 
olup 30 zar ela mayın taşıyab!lirler. 

10,000 tonluk olan Philaddphia sı
nıfından g gemi ''al'chr. Bunlar 32.7 
mil sıiratlnde ve l!ı tane IS'.? tik top 
8-12.7 lik, 2-4.7 lık, 8-4 lük, 2 kata
pült, 4 deniz tnyyaresi t.ışırlar. 

Yeni yapılmakta olan Snn Diego sı 
nıfından dör gemi 6000 tonluk, 33 mil 
süratinde ve 8 veya 91<;,2 lik top, 4 
tane 12.7 lik defi tayya•e top~ ta!jıya
caktır. Yine yeni yapılan Colombh i
le Cleveland ise 8000 tonluk •·e 12 ta
ne 15.2 lik top taşıyan gemiler olacıık· 
lardır. Bu ıcenuler bugıinlerdt hizme
te girmek uzeredirler ki, Amen"ka bu 
sınıf gemilerden JaJ)Onyaya adetçe 
yetişmiş ve topça da tefevwk etm;ş o
l2cakır. 

* Destroyerler: 

A merika Dünyanın en çok destro-
yerine sahiptir. 13 tanesi biiyuk 

215 ,ı klic;ülc ve 33 taneai de J"•Pıl· 
makta olan bu gemılerin yeknnu 761 i 
buluyor ki, Ingiltcre Ue- Japonyuım 
destroyerleri mecmuunı'lan fazla cel· 
mektedlr. 

Büyiık destroyerlerin. her bahriyede 
olducu cibi, 8 zer tane 12. 7 lik topu 
vardır. Küçiıklerd:! ise bu 4 ıle ~ a· 
rasında değişir. Fakat, yenı yap:!an 
destroyerlerin hepsı de ıcüc;uk olmasına 
ratınen. şımdiye bdar yapılır.amış o· 
!ırak, 6 :ıar tane 12,7 lik top taşıya
caklardır. Halen hizmette olanlarm 
"uratleri ltngilizlerde oldufu gibi 35 
ıle 37 arasındadır ki .Japonyaııınkiler
den 2 mil daha fazladır 

HAF!F MAYIN GEMiLERİ - Bu 
gemilerden baıka rtevletlerd~ yoktur, 
Her destroyer mayın taşıyabtlecek 
raylai'la m6cehhez olabllirse de 40 ta
neden fazla taşıyamaz Fakat bu ge
miler 1190 ton Olarak küçük destro
yer buyuklüğunde yapılmrı ve 35 mil 
sürate mal it oldak1an halde 4·10 2 lık 
top, 1-7.6 Irk defi tayyare topu ne 
80 maym taııyabilirlcr Bv snuftan A
merikanın 8 gemisi vardır. 

** Denizaltı gemileri: yır. vuıyetinin bılhassa tetkik edn - Amenkahl~nn muharebe gemilerinın 
mfş ""du~ mAnasını ~karmaktadrr. en kuçüğıi olan Arkansas 1911 de ya-

Berlin aıyast m~afıh bu dekUras- pdmıttır. Eılibası: 12-'30.5 lik 16- A · 
yonu.n, eıı_ikıdenben tıöylenen bo§ cum 12.7 lı" 8-7.6 hk, 4-4.7 lik, A_ .. ilik, mcrıka donanmasında 6 tane de-
l 1 i 11 b tt t kr .., ... .., nizaltı kruvazörcı vardır Bunla-e enn numay ır sure e c a- b"ır 1·-tapu··ıt, 3 tayyare olup bu "ını · · ..., • ~ - rm tonaJlan 200-2730 araıınd.ı oldu•u, rmdan baska bır &eY olmadığı 'kana- fın & en zayıfıdır • 
atini imar ıedet"ek: "Oratdıill ve Ro- * · * 
o cvclt'in budalaca ve kustahça hala • • 
hakem rolunil oynıyabilecekl«ini Ta.ggare gemilerı: 

A merikın filosunda &imdi fi tay-

i1ı:işer tane 'ıs.2 ilk top 'aşıyabildifi i
çin bu ismi almışlardır 6 şar torr-ıdo 
:kovanı olan Nantilus ile Narwhal en 
biıyukleridir. Bunların 18000 mil nı
sıf kutur seyri olduğuna gôr. Am~ri
kadan Avrupaya, bir defada nldrğı mah 
rukatla 2,5 defn gidip gelcbilır. 

Bliyiik denizaltılanna .gelince, 25 şi 
hizmette, 16 sı in~a halinde olan bu 
gemiler 1110 - 1475 ton arasındadır. 
17 mn suratindcdir. 

Bunlardan başka 38 1 hizmette, 2 si 
de, inşa halinde olmak üzere orta bo7 
denizaltı gemileri vardır ki 800-1000 
ton arasındadır. Birer tane 10.2 ıik to 
pu 4 veya S torpido kovanı olan bu 
gcmıler 14·15 mil süratindedir. Jkti
sadi süratle (takriben 10 mil) 5000· 
8000 mil gezebilirler. 

Amen1can donanmasında 27 tane de 
kliçiık denizaltı gemisi vardır Tonları 
480 ıle 530 arasında degiı;en bu ce-mi
ler birer 7.6 lık top ve dorder kovan 
taşrrJar. Süratlen 13-14 mildır. 
Amerikanın bunlardan başka ki bü

yük mayın gemisi, 41 mayın tarama 
gemisi, 9 karakol gemisi. 4 gambottı 
S nehir gambotu, 13 tane denizaltı 
avlayıcısı, 35 ıtane .sahil muhafaza ge
misi. 54 tane sahil 1carnkol gemısi. i
kisi 'hizmette üçü yapılmakta S des
troyer ana gemisi. ıic; denizaltı ana 
gemisi, 2 fabrıka v,cm.ioıi vardır 

PiYASALARDA : 

Yeni Mahsul Üzerinde 
Hararetli Satışlar 
9alkanlarla Orta Avrupii memle-

ketlerini Tiırkiyeye bağl,yan 
hatlardan daha bir mıid "et isı'fack e
dilemiyecektir. Bazı tu• ca ..J• i•h~lit 
ve ihracat içm Edirne - :sı.,,ılingrat 
yolundan istifadeyi dü~üruniışle.rdır. 
Hatta bu yoldan tonu yuz elli ıiıaya 
bır kaç parti mal görı:!ermek u.ı:ere 
kamyon kiralamı5lardır, Bıttabi kam
yonla nakliyatta gônc!c-·ileccır malın 
yükte ve pahada ağır mallat oln.ası 

llizımgehr. İ:ıte bunc'ları dolandır ki. 
bu yol ile ancak !larsaıt afyım, t. .. lı; 
den göndeıilebılir. Fakıı.~ nakhve mas
rafının atU"l gı dolnyrsıvıc bu ışlr. te
madisı hayli muşkuldur Aynı yoıdan 
memlelı:etimizc ehemmi): •th biı.- mal 
ıelmış değildir. Yun.an:stanla hi.,; bit 
Jş yapılmamaktadır. Yt~n tiı.:\;aııarı

nin muhtelif mallar talcb.lle daır .nek
tupları gelmekte ıse dr: talı hatır va
ııiyeti ve sevkıyatın ao. ugu 'Ji ı:ır:unden 
Turlc - Yunan ticaı eti:ıClr pmc.lik mü 
bim hfç bir hareket görulmem.tıir. 
A.menka ıçın topl:man ürklu~ df'ri
lerle bir tnl:kdar tavşan t'luisı, tngilte
re ıçin miibayaa edilmi~ blr m lrdar 
tirtık ve tavıan derıleri d~l.u da mu
balaıa edilmektedır, l~ıtre:re aa\ lan 
muhtelif malların da gonderumesi te
hir olunmu;;tur. 

iç piyasalanmızda 
Anadolu merkezlerinde ycnı mal'lsul 

üzerinde hararetli a:ı:s verişler olmak
tadır. Alivre satışlar nu.hcten ıızalmış
tır. Fiyatlar üzerinde bıı:~olunt<r dere· 
cede yüktıeklık devam etmck•:dir lh
racatçdann ellennde bu.unan arpeılaı 
toprak ofisi tarafından r .. tm a:mmak
tadır. Mısır sntıcılıtn arlmıstu Su ram 
ve keten tohumu tait.pl(ri &:v\Jerr.ış· 
tır. Pirinç fiyatı mütcnıldiye•ı yukşel· 
melctedir. Yer fıstığı, z~ytiny:.tı bıraı 
fıtlamrştrr: Kuş yeminiıı muştcrlsi faz. 
Jadır. Makineden gcçc:ı mısır:r.rın ta
ne dibı denilen ku~mlr. tavuk yem: o
larak nllınıldti naan bu rr:ıtddcnin 
ıhracı içın bazı talepler c~lmlştfr'. Tif
tik aatışJan norma1dır. lSOO to> lak bir 
parti için ihracatçıla- f.ı 1.ıyete ge~mış
Jerdir. Yapatı pivasa&ı ı;ok canlıdır 
Fiyatlar natürel yapak itin tesbı• e
dildiğinden bazı tüccarhr fazlı istıia
de maksadiyle yıkanm15 yap.tlc alma
yı tercih ennelct~lcr Bul"lil mır.ta
kasınm bu seneki lcoz~ mahsıılune colı 
l'ağbet vardır. L. A K, 

Harp sanayiinin en miıh m 
maddelerınd~n ibıri de tay 

İngilterede Ip. ek karşı al~ıiı tedbıtier, b•lha a halk 
yaptıiı ışbırl ğı şukranla k ~ılanıca 
hadıselcrden bind r. yare inşaatır:d~ es~slı bir rol Çoraplar Kalkt. 

oynıyan boksıttır. Zıra bu, ale-
minyuıı_ı im~linde kullanılaı:ı .en "Bundan sonra Ingil rede 
hemmıyetlı m~delerden bırı - • ipek kadm çoraplan sat -

dir. mak ve kullanmak yasaktır! ,, In-
Avrupadaki boksit kaynakları gil1er<'de bu kanun cıkalı bırkaç 

ile münasebatı kalmıyan lngilte- ay oluyor. Ilk zamanları kadınlar 
T~in. aıeı:ıinyum • 'stihsnlütrnda-1 biraz sarsılmışlarsa da goğı.is ger
kı düşükluk harbın ılk ayların- dikleri dığer yoklilklar arasında 
da Ingıltere tayyare tnşaatıha bu hiç mesabesinde kalmıştır. 
büyı.ik bir sekte vurmuştu. Zira ipek yasağının gclecegini 

Fakat Amerika, Ingilterenin evvelden gören mütehssıslar ıpek 
tarafına geçcliberi Ingilizler de- .:orabın yerinı tutacak o'lan mRd· 
rin bir nefes almışlardır. Zira, deyi evvelden ha-zırlamışlardır. 
Amerikada !kendi miıdafaa plfın- Bunların bir tanesi sun'i jerse -
larma kafi gelecek kadar bolcsıt dir. Bıldiğimiz jerselere hıç bcn
bulunduğu gibi, kısmen de Jn- ze~cdiği söylenen bu jerse gayet 
gılternın .ihtiyacı temin edılebil- saglamdır. Yalnız dız kapaklan-
mcktedir 'nı ıpek]ı çorabın gösterdiği kadar 

· guzel yapmamaktadır. Bu yı.iz -
Amerikada miiteaddit boksit den ya'kınôa yine uzun etekle • 

kaynakları vardır: 'Bunlardan e- rin moda olacağı sanılmaktadır. 
dilmekte olan istüade gundcn Yı.in ve pamuk çoraplara da rağ
güne artmaktadrr. Bugün senede bet artmıştır. 
200 milyon kilo boksit çıkarıl - Hükumetin çoraplara ait cı • 
maktadır. Harpten evvel bu mık- kardıiı dıger bır kanun dn şudur: 
tar 160 milyon kiloyu ıgeçmiyor- ' Çorap imalatçıları yalnız bir 
du. Hususi müesseselerin de iş- sene evvelki imalat miktannın 
tirakiyle lbu adedin 1942 senesi bu sene ancak yarts\nı im~l ede • 
başlangıcına kadar 350 'milyon bilirler. Bunun liçın de meydana 
kiloya varacağı umulmaktadır. çıkan çorapların daha dayanklı 

Harp ç1kalıberi, Amerika alc- olmasına dikkat edilmelidir.,, 
minyum kumpanyası çalışma va Hatta .gazetelerde ev kadınlarına 
srtalannı takviye edebilmek için çoraplarınl'l'l dayanması için on -
ibutçesini 180 milyon lira arttır- ları nasıl yıkama1ari ica~t.tiğini 
mıştır. ı izah eden yazılar çikmaktadir. 

Hormonlardan 
Hormonların hemen hepıl vUcudiln 

beslenme iılerine tesir ederler. Kimi
~ beslenme işine hız verir, kimisı o
nu gedktlrir. Beslenme iş!ne hız ve· 
ren hormon hizumıından az olursa vU-
cuda şişmanlık gelir, Onun alcsine, \ıcs 
lcnme işini gecıktiten bir hormon lu
zumundan a1: olursa vucut yine ıiı
manlar ..• Hiilba, bormoaların mUva
zeneslzliğl şişmanlığın en bUy\ik se-be
bıdır. 

Meseli cenç kızlardan bir çolunu 
üzen semizlik, kadınlık hormonununun 
henlİz iyice işleyememesinden i:eri 

Gelen Şiımanllk 
mine ftrmq ha.Yanların eiıtlflanlaft Hl 
vardır. O vakit, vı.icuaiin 1Iımanlama-

11na mani olan kadınlıfın hormonun 
i•lemekten durması ltt "İne şışınllnlığın 
meydana çılcmıı oımısuıd::ın şupbc e· 
dilmez ... 

Hormonların boıulmasından ıişman
hlı:: erkeklercle de "olur Bulüğ yqnıa 
yem gelmit. ıevimU şişkolan bılınıi
niz, Erkcklifin aonbahan kaartılılrta-
iki kadar de~lse de, critekler de yaı
lnndıkça ,ı,man olurlar. Hep, hormon
ların müvazetıesi bozuunasmdan •• 

Hukümet otede-ıbcri '1fkfi. a mu 
caddede hassastır Fakııt ~ımdıye ka 
d .. r alınan tedbirle arzu edılcn 
ceyı vermedi. Bu defa tı ... kunıc:t k 
hı musterek, b d de deva arıyor. 

Hayat pahalılığının arttı ı b0 r de 
v rde, bu pahalılıgn muhtekir e 
doymaz kazanç hrrsla. ı d n joğdı.. u 
tesbıt edilınce, hukuki vasıtalarla ceza
landırılması tabııaır. :Hcrgun gazete 
sutunlarına akseden mahkeme tı v -
dıslen arasnda bu ıhtıkrir suçlıılırıı a 
ı aslama'ktayız. Halkın bu hususta hu
kümete yapacağı Yordım şuphe z mu
hımdır, Eger aldığı mala malıyct fı
yatı uzerine konan l . .Onn, muıyye 
nısbetinden bir kaç m li fazlasını 
geçtıgını b lırsc halk ş <ıa <et bı.rolarını 
haberdaı ederek hukıimcte yardım e
debilir. Fakat he malın uzerıne ko
nan karın, muayye."I n sbeti a trgını 
halk bılemez. Fıya•lar, ıtugunkü hadi
sele e gore normal deuıldır. Herıu 
yuksclen fıyatın, fiyat .,,urak .. be he
yeUnin kararına uygun c,lup olm dıir
nı bılemezsc. halk l.er giın şildyet b 
rolarına beyhude yere muracaat et
mış olur. Bir malın uzcrinde ıhtikir 
yapılp yapılmadığını anlamak içın, he 
dullkina, her maguay•, cazinolarda 
01dap1ıb1yemek ve içecek hsteler n n 
fiyatlarnı ilin c.den, ve bn ılinlann al
tında fiyat mlirakıbe heyetinin ım
zasını taşıyan livhalar talık edılemez 
:mı? Bu su etle h lk aldığı malın mu
ayyen fıyatınr bilır, eğer bıı fiyatta 
taha1uf vartıa şıkiyet eder. O zama 
haltın yardrmmdu bükiimetin .ıstedi
iı netıce de ılınmış olur. 

Duklcinda hş verış eden bir müıııte
n, o malm uzenndckı ~t ketın noımal 
fıyıta uypn oldu~unu nasıl tayın e
decckt r. Malın fıyatı 1ıcr dilkklnda 
tahıluf •tmetted r. iBanun ke)'f ıyet 
farla olducunu veya mal ye: farkın
dan den geldiğ'nı coyliyen tczılhta
n, halk bunan aksını nasıl ııbat e
decektır~. 

Huklimetin giriştiii bu ha1ırh te
tebbüste daha mu~oet ne-t celcr almak 
ıçin, Standardize mal ve tek fayat u u
lu tatbıh ~ılemez mı? Malın ve fi. 
yatm tahl1ufu b•şrsında ıhtikirr vr 
thtıkirın derccesım tayin etmek gi.ç
tur. Bır ay oevvclsıne ni'<betle fi)otııı 
yulcseldi(ını ırorenı iher muııteri şika
yet buroauna muracaat eder, h fıyat 
yulcseklıi nın tabi olduğunu ött'enirse 
hem beyhude muraoaat oetmiı, hem de 
burol rı beyhude tacız e~m·ıı clıar Bu 
hususta ~a hukiimet hır çare bulab • 
lırse, o zaman b .. lkL"'I yardımı a zu 
edılen netıceyi daha musbet l>ır fe-
ktlde tem n eteni 'Jlur. ı 

gelır. Bu hormon iyı iılediii v111cıtl~11"·••••••••••••••••••ı••lıİ••••llllll.: 
beslenme işine hu verir, vücut ıişman 
layamaz ... Onun için on bir. on iki ııa• 
~ıında aeminneye başlayan bir ~nt ltız 
.sabırlı olup da ıemirme-kten lizlilmer:
se, yirmi ıki yaşında tam ılradın olan
cnya kadar vücudünün endamı yoluna 
girer ..• 

Genç kızlardan bazıları, evlcndıkten 
sonra şıjmanlamaya bacılarlar. Or.lar 
da da yine kadınlık hormonu -yeni 
hayat uzerine- muvazcnesını kaybet
miş demektır. 

Bır c!e, kadrnlıfın ıoı\bahar mevsi· 

Acı Bir Kayıp 
Trab on eırafrndan CHnal l{emloğlu'nun 

e ı Tı aret odnı Rei ı Nıtbat Nemli'nın 
halas. Amiral Sııd Hılman"ln ve !ı Bankası 
I are heye ı arsnıdn Baha önr6ttn'in ka 

nval e en Bayın Nemi oflu il n rece rab 
metı rahmana kıvu mu tUT Ce a r:aı buııiln· 
k Cumarte ı ırünQ Sa...,...-de Piyasa cadde· 
ınde ıos No. lu ırahdan uıt 11,30 dı l:al· ı 
dınlarak hıanbulı naltledı ecek ve ccruıze 
ıuımaıı Be,.azıf camıınde öilc namaıınr mil· 

1 ttalrip le 1 ndıktan sonra Edimelrapı telıttH 
fine ddnedııecelrtir. 'Mevll Rahmet eylıye. 

ece enk ıı:6ndcrilmeme 1 ncı otunwr 

KAYIPı 9SI oenesınde Cari Oatrıan Paf& 
orta mektebinden almrı oldufum diplomamı 
rayi ettım, 'J'tnis ni alacafımdan uklsınln 
b kın11 yokt•r. Mlllr~m Bnk 

SAYIN HA LK I MIZA 
Türkiye Kömür Sabş ve Te\'Zİ Müessesesinden : 
Kömür fiyatları muayyendir. Fazla bedel vermeyiniz. 
ıslak ve eksik kömiir almamağa dikkat ediniz .• 

Tozlu, 

KOK KÖMÜRÜ S~TIŞ FİYATLARIMIZ. 

Aılkarada: 

"Karaltük, sömikok, ga:ihane koku" 

Depoda müşteri vasıtasına teSlim tonu 
Vagonla - D. D. yollan hamule senedmde }azılı 
tartı üzerindeP 

İstanhulda : 

Depoda - 'mll.steri vasıtasına teslim 

İzmirde: 
Depoda - müşteri vasıtasına teslim 

DİGER ŞEHİRLER iÇİN : 

F. O. B. Zonguldak · 
Sömıkok 
Karabük kokı· 

Karabük: 

Karabük koku - D. D. yollan 
teslim 

Semt Depolarından : 

vagonlan içinde 

,, 

T.L 

26.50 

25.80 

.::tt50 

26.50 

ıe.-

24.U 

21.-

Kömur alanların belediyece musaddak fıyat 
etmeleri tavsıvc olunur. 

listesıni talep 

zannetlıltler ni, fakat Avrupanm al'tık 
kendi nizamını kendi kuracatı \'e is
tikbalinı kendı tayın edeeeği bir va
ziyete geldlğınl ve bütün bu geveze-
1 klerin hiçbir ~mmijret ve tesiri 
olnnyacağdu, ''e mlletler n lstedikle
rı devlet ve hük\imet şekillerini ken
dılerine MÇrnelerl esasının evvela İn
gıltere t&rafmdan Hındistand11, Irak
ta ve Surlyede tatbik edilmesi Jlzıın 

yare gemısi mevcuttu• 20.000 
tonlak Homet adında bir tane daha 
yapılmaktadır. Amerikalılar tayyare 
cemileri yapmaya karar verdikleri ::a
man her şeyde olduğu gıbi bund .. da 
bir rekor meralciylc, dunyanırı en bü
yiılı: iki tayyare genıısini 1925 senesin
de denize indirmişlcroır. Lcx rgtor. ve 
Saratoıa adındaki ~u iki gem: 33 ?. ve 
34,S mil siıratindedırJer ki bu da dünya 
rekorudur .. 

Yazan : H. G. Dwight - Çeviren; M. ABAŞ Tefrika N o. 19 1 

Pı>li lcrden yaşlısına: "Bu ne?,. de-1 
dlm, "Ben bu ıadamı tnnrrnn Bırakı
nız bunu. F.ğcr bir 'istcdiğın.fz varsa, 
daırcmize geliniz. B<'n kendi ·ne ke
r 1 olurum. Be,, senedenberl bizım ya
nımızdadır, ona kardeşim glbı itimat 

DİKKAT: 

Kömür alım ve satımından şikiyetiniz olursa asahdaki ad· 
resl~.o uıih·..Q~.AfJnJ7. rjruJ olunur geldilini ııöylemektedir. 

11. A.NTBN 

Yeni Posta Pull~ 
hmlr Enterna170nal harı içuı ~ 

çeııt ve beher ıeriıi 49 lo:uruı 10 p2ra
lıt 510 lıia adet pul baıdmakta idi. 
Dıin teslımi lizım reler. l:u pu!lar ba
zı nobanlınn ılıcmali i.;i,. talım f'dil
memiıttr. Bu pullar iki sün •onra 
teslim edilecektir. 

:Barbaros pallan l»OltA ıiare•ne 'tet
lim edihnıı w bunların ~r .heyet 11•
ZW"IUlda muayenesine beılanmııtır. 

Fuar Hazırhklan 
tmıtr, U (TAM) - har tıaıtrhk'la" de· 

vam ~ımtkttdlr. Vanıı akıa111 (uar sahasın· 
ıla matbuat mOmc111lcrine lur «lyafeı veri· 
lccelt, bu zıyafcti cahlen panl takip edece'lı:· 
ıir. 

lstanbal amtbuat mllmessincri buı!ln 
Ka<leı varurlyle lımanrmııa ıclmiı ve bele· 
dıye rcial tardıaolan h~tlaıut:ııtltrdır, 

Şehir lı:alabolılı:tır. Gece ft ründüz tren 'e 
•rapurlar Izmıre akın e4enluı tatımahai!ır. 

İzmit Dokumacılık Kursu 

İngilizlerin en modem tayyare ge
misi Ark Royal. halt6 en ıson hizmete 
tiren Dlustrious ve v;ı-torioıxs ıınr
f ındakl ıemileri b!le bu surati yapa
madılar. 

Saratop ve eti S-20.3 lük top, 
12-12.7 lik ve 4-5.7 ıık 8-4 ilik defi 
tayyare topu bir kataırult ile müce-h
hez olup 90 tane de tayyare t:ışımakta
dtr. Kataptiltii oldafuna batıhna, en 
modern tayyare ıtemisi oldrııu ı bi, 
l'7MC& denız tayya -esi ele taşmıattadır. 
Hahrlayacak olunıak bu cemıler de, 
Japon fılonndaki Agaki ve Kaga tay
yare gemileri gibi, ağır krnvazörler 
derecesınde top taşımaktedırlar 

14,500 tonluk Rangel· 1933 te ·yapıl
mı:t ve ayni sınıftan 39 senesinde bir 
tane hizmete glrmıştir. Bunfarın sü
rati 30 mil ve esli hası !1-12. 7 tik. S0-4 
lük defi topu ve makineli tüfek ile 50 
kara tayyaresidir. 

1936 da yapılan Enterprlse ile York 
Town 19,900 tonluk. 34 mıl şilrnttnde 
gemilerdir. Bunlar 8-12 7 tık defi topu 
ile tayyare ta§ımalctndır 

MEMiŞ 

Diışilnünüz bir kere: Zavallı adam 
klmbılir ne kadar umanda dışınden, 
tırnağından arttırdıgı parayı toptan 
kaybediyor, üste karısını kaybediyor, 
şimdi de evlenmek ugrunda yaptığı 
masrafları kapatmak ıçin tekrar di
şinden, tırnağından arttırarak para 
b rıkt recek? 'Bu hal karşısında ap
talca hır şey söyliyeb lır veya yapa
bilirdim, bereket \ers n ki, Memı : 

"Bu da alnunm yazısı imış ki, ba
şıma geldi.,. 

Dedi, odadan çıktı. 

"Yallah bilmem,, dedi. "Ru sabııh
tanberi böyle oldu. Hep oturuyor, 
k mseye laf etmiyor, hep kendi ken
nc sbyl<!nfyor.,. 

Biraz sonra dışanya çıkarken, l\rc
mişe ben de bir i söz söyled m: 

''Merhaba Mem ş, Nen var, yok a 
hasta mısm?,, --..... 

Hemen yennden fırladı, "'elam ver
dı: 

":Hayır Çelebi,. dedi "Canım sıkılı-
yor.,, 

Böyle sükiiU bir dam çın bu ks
dar cevap b le, bckled ımdcn, f zla 
ıdi. 

~d ... 
K rşımd ki p nnç tok h fılo of: 
"Oyle i e, ogrenıniz efena m 'k ., 

dcdı. "Bu d ınyada k m eye gılven 1-
mez. Çünku Memiş adam öldürdil.,, 

Guldü:n. 
"Adam mı öldilrdu? Memis bir 

, krcbi bıle öldüremez! Size söylüyo
rum, bı:rakm diyorum!,, 

Biraz durduktan sonra: Polis memuru nezakeUe omuz 

Ankarada: 

rurkiye kömür satış ve tevzı müessesesi merkezi. 
bulvarı No: 129 - 131 Yeni chir • Ankara 

(stanbulda: 

Türkiye kömür satış ve tevzi m\iessesesi lstanbul şubesi yeni 
yolcu salonu kat 3. Galata - lstanbul 

lmıirde: 
- . 

Türkiye komür satış ve tevzi müessesesi Izmir subesi Cum
huriyet bulvarı No: 104 A. lzmir 

NOT: 
"Geçmiş olsun.. dedim, yürudüm. silktı: 
o gun şeh rdc i lerım v rdı, bUroya ''T'<eessiif ederim kl, imkanı yok,, Isim ve adreslerini sarih olarak bildirmeyen 

o ~le yemeğinden sonrn avdet et- ı <lcdi, .. Sah itler var. Gidin de onlar - kate alınmaz. 

k'me rastgel cm be enirslnlz? Memiş, Bu kadar manasız bir vaziyet kar- -•••li••••••••••••ll tım. Dônustc Beyo •lu r::ıdclesindc dnn sorun.,. ı '••••••••••ıl 
iki polisin ara ındn yi.ırüyordu, elle- ı;ısında ınutk\ım tutuldu. Meml§c ~·•••••••• NİffJltilcşlfHla 
ri, bir cani gibi, kelepçeliydi. Öyle b ktım. Ve ancak o zaman Ostüntın, I H 1 G H 5 C 
ş aladım kl. yanımdan geçerken bır b ınm perişan bir halde olduğ\inu, 
l..~lıme bile soyllyemedım. Onu böyle <>lbi esinin bazı yerlerinde meşum 

H O O L 
Mektebi bır halde görmek hiı:bır vakıt ak- lekeler bulunduğunu :tarkettfm LAkln 1 lng•ııı•z Erkek 

hmdan geçemezdi. Mem s de - ke- Mcını in bana öyle bir bakŞ vardı 
i~pçe ile sellim veremed ı için - i- ki, mü terıh oldum. Bu bakıştan Kayıt muamelesi başlamıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri sa 
kı kolunu J:O üne kaldrrar k biraz onra, u ozleri iııtrniye hiç de ha- J ıo ..__ 12 arasında İdareye mtıracaat olunma51• Tel : 81078 

lzmit (TAN) - İkııaı Vtklleıl Saaayi U· 
mum mUd rl ffl tarafınilan tehrimizde acılmıı 
olan el dokumıı lık kal'Wltnun blrıncl devre· 
1Jndcn muun olanlara •ıploına vrnae lftfl'll • 
mi )'apılmıttır. Xurauın U lr.ı~ ve kadın me· 
... otmuıtur 

Amerikan donanmasında ayrıca de
niz tayyaresı taşıyan '\Vrıght ve Lar.g
ley adında iki gemileri vardır. 'Bin bu 

Mcmf n hiz.mebınızden tamamen 
ayrılması, onun k rak1ennden 
parçayı d::ıha meydana çıkaran bir 
vaka yü:rundcndır. bir abah buroya 
geldığim zaman Memiş, ne ayağa 
kalktı, ne selfım \"erdi; halbuki dai
ma ayağa kalkar, sc1An1lardı, İskem
lesinde oturmuş, ba ınr onc eğm • 
kendi kendı ıne söylenıyordu. Kula
ğnna bir "korkak" kclımesi geldı. Bu 
hal her 'akitki tavrından o k, d11r 
başka idi ki, meraka d(l-:tum. Büroya 
girince, u aklardan bırmc, Memı e 
ne oldU!,'Unu sordum. 

c lldı. Aklı b ma gcld kten son- tır dcğıldim· ı , 1 r •. arkasından ko~uın <Arkası var) ~~ ............................................... llll~ 
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ŞIŞL1 TERA~ 
Li*i Müdürlüğünde 
Bütünleme imtihanlarma (2 

ğustoeta, Orta kısun eleme im 
lanna (4), Lise bitirme imtiha 
na (2) ve Olgunluk Imtih 
<.18) Eyltllde başlanacaktır. 

Konya Nafıa 
Müdürlüğünden 

1 - Konya erkek ortaoku 
yapılacak tamirat ve tadilAta 
24960 liralık iş 12;8.941 den ı. 

pazartesiye kadar kapalı zarf u 
le eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu iş için muvakkat te 
1872 liradır. 

1 
3 - Eksiltme 1.9.941 pa 

nü saat 15 de Nafia dairesinde 
1 teşekkll komisyon tarafından ya 

1 

caktır. 
4 - Bu işe aJt keşlfname, şar1 

vesair evrak her gün Nafia Mild 
~ünde görüleb!Ur. 

5 - Talipler teklif evrakları r 
yanında inşaatın fennt cihetlerini 
ruhte eylediğine dair bir yapı fe 
damının taahhütnamesini Ticaret 
dası vesikasını ve şimdiye kadar 
m11 oldukları işleri ve bunlann 
dellerini gösterir veslkalariyle bl 
te ihale gününden en az üç gün 
vel VilAyete müracaat ve alaca 
ehliyet vesikasını teklif mektubu 
beraber zarf içine toymalan •e 
le günü saat 14 de kadar Nafia 
dilrlüjüne vermeleri veya •akr 
posta ile göndermeleri ilAn olun 

(7129) 

Askeri Tıbbiye Okulu 
Müdürlüğünden 

ı - Aıtkerl Tıbbiye me 
mensup lkmalll tabib, eczacı, kim 
ger, dişçi, askeri öğretmen ve hu 
okurlarmın kampı İstanbulda 20 
tustos 941 de başlıyacaktır. 18 

ı tos 941 de okula m!lracaatıan. 
2 - Bu zümrelerin ikmalsiz ol 

larmın kampı Ankaradald o 
da dahil olmak üzere 10 Eylt11 
de İstanbul Üniversite talim ta 
runda yapacaklardır. Sılada bulu 
talebelerin 8 Eyltll 941 de mekt 
iltihak etmeleri. 

3 - Kampı olmıyan fkmalstz ta 
belerin sda müddeti Eylül nihayet 

1 kadar temdit edilmiştir. (7147)J 

1 
Nişantaşı Akşam Kız San 

Okulu Müdürlüğünden 
1 1 - Beyollu Aksam Okulu Niş 
1 taşında "Salt paşa konağı., na na 

l letmiştlr. Kayıt ve tecdidi kaJda 
Atustosta ikmal imtihanlarına, 1 E 

1 hilden itibaren başlanacakbr. 
1 2 - 15 Eyltlle kadar kayıtla 
tecdit ettlrmlyen sipariş atölye? 
talebesfnln yerine başkaları almaca 
tır. 

Müracaat r6nlerl pazartesi • Pe 
j şembe 9 dan 12 ye, 14 den 17 ye k 
dar. (Tlll) 

1.t. lldad icra Mamarhı.fwulaaı 41/l 
Bir borçtan .dolaJlt bacb altına alınıp 

raya ,evrilmuinı karar verilen mııbtehf b 
kalbe eıya n eraakı it /l/!141 .. ıı 1\1 
aut U den 14 de kadar Tabtıkale Uı 
cartı caddcal 248 Ho: lu bakkal clllkklnı 
acılıc ınırmı ile aatılae1ktır. Mubımmen k 
metleri OL. 7 5 lerlnl bulmadıfr t1kclirde lk 
ci antırma mealıchr ı,..n 22 lncl camı ırll 
ayni ımbılcle ve tayin edilen aaatte icra 
dilecektir. latıklilerinla mahallinde ha 
bulunacak memunına mtlracaatllft llln ol 

l 'Leyli 1 N bari 
Erkek YEN KOLEJ ~ 

---·--•BU AKŞAM 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESiNDE 
s A F i y E VE ARKADAŞLARI 

BAKiRELER AYINI Ta~!1uk REVr 
Yazan: Ziya fakir, MUzlk: t•flk GUrmerlç, Rejtslr: All Rıza. 

ISMAIL DOMIOLLO ve 'Arlradaılan 
BAHAR BOLBOLLERI 

Şarkılı Komedi 3 perde. Telefon: 42690 

BU AKŞAM 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESi 
J\LAFRANGA KISMINDA : 

MUNiR NUREDDlN 
Ve Arkadaşları 

lengin Varyete, Caz, Orkestrası, Sürprizler 

İlk - Orta - Lise Taksimde Sıraserviler 86 
M DdUrD - Sabık tltll Terakki Dl rektllrD M. Ali Hal"'et Kırca 
Hususiyetleri: Yabancı Diller öğretimine ehenıntl7et vermek, Talebe
sinin Sıhhat ve inzibatiyle yakından alAkadar olmak, Derslere 25 Ey-
ltllde bqlanacaktır. Eski talebenin kll)'ltlarau Atusto. sonuna kadar 

enilemeleri lhımlır. Tel : 41159 

Balast Münakasası 
Devlet Demir Yollan 6 mcı İşletme Müdürlüğünden 

Aşağıda muahmen bedel, bulundutu yer, miktar ve muvakkat te
minat akçeleri yazdı balast ihzarat münakasa ve Dıaleleri 1 E;rlOl 941 
pazarte8i ıo.no saat 18 da a::rrı a::rrı 7apdmak üzere kapalı zarf usullyle 
Adanada 8 ıncı ifletme mQdürlQiil binuında komlQonumuzca eksiltme
si icra edilecektlr. 

Bu işe girmeok iati7enlerfn kanunun ta7in eWli veslkalan ve teklif· 
lerini muayyen ıünde eksiltme saatinden bir saat evveline bdar ko
mJa::ron reialiline vermeleri llmndır. 

Bu ite ait prtname mukavele projeleri komfs;rondan pa~ olarak 
almabWr. (7122) 

Muhammen Muvakkat 
Balaet ocaOının bulunduOu Miktar F'. M/8 bedel tutaııo teminat 

kllometre ve mevkii Mil Kuruı Lira Lira 
Düliuliye Serbesttir. Fiyatlarda Zam Yoktur. Tel: 42690 

... Mandason 78 - 82 -•••••••••••••••il• Toprakkale • İakendenın 
5000 190 712,51 

BU AKŞAM 

Büyükdere BEYAZ PARK'da 

Bayan SUZAN 
NECDET ENGiN KONSERLER/ 

P. T.T. Umum 
Müdürlüğünden 

1 - Her ay 3.500 (üç bin beş yüz) 
nüsha basılacak olan P. T. T. Dergi
sinin tab'ı ekslltme;re konulm\ııtur. 

2 - Muhammen bedeli 3.000 lira 
olup, muvakkat teminatı 225 liradır 

3 - Bu işe ait şar1name her gü~ 
M. KOSTI (Beynelmilel Repertuannda) Ankarada P. T. T. Levazım M!ldür-
Ueyecanlı kahkahab varyete programı, Dans lüfünden ve İstanbulda Depo Ayni -

etlenceleri ve müsabakalar. yat Muhaaipliğlnden alınablllr. 
1stanbula ve civar köylere otob!lıler temin olunmuştur. 4 - İhale 2/9/941 Salı günü saat 

Taaltltı: Diınkü ilAnda Necdet ismi sehven (Necati) yazdmıştır. Tashih 18 da Ankarada Evkaf apartımanı-
l _.61 nın asma katındaki ~airede Levazım 

o unur. r Müd!lrlüğünde müteşekkil komisyon 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - Kumaşı idareden verilmek suretiyle mu kaıdı:et 200 takım MY• 

ırar ve nakliye memuru elbisesinin maa malzeme dildti eksiltmeye ko
.. ılmuştur. 

2 - Muhammen bedel 2.000 lira olup, muvakkat teminatı 150 liradır. 
3 - Hususi ve idari eartnameler her gün P. T. T. Umuml MüdUr-

1 Leva:uın Mlidilrliltünden ve İstanbul Umumi Depo A::r. muhasipli· 
lfnden alınabilir. 

4 - !h le 1/9/941 Pazartesi g(lnO saat ıe da Ankarada Evkaf apar· 
lmtanm asma katındaki dairede Levazım Müdürlillünde müı..rkn ko-

jlDlayon huzurunda icra kılınacaktır. (7117) 

huzurunda icra kılmacaktır. (7115) 

Pendik İstasyon 
Veterinerliğinden 

420 (dört yüz yirmi) llra bedeli te
ılfl.i hayvanat için portatif 12 adet 
parmaklıklı ae::ryar kotranın lrıtası •· 
çık eksiltmeye konulmu~tur. 1 Eylül 
1941 tarihinde ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin keşlfname ve krokisini gör
mek için her gün için sabahlan Pen· 
dik iatu;ron veterinerliğine müraca· 
atlan llAn olunur. (7150~ 

arası 10000 HO 14000 1050 

* * Muhammen bedeli (H,545) lira olan 23 kalem muhtelif Ampuller 
1/10/1941 Carwamba günü saat 15 de kapelı zarf umUl ne Ankarada t
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek lstlyenlerln (1,840,88) liralık muvakkat teminat ile 
kaaunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni giln saat 14 de kadar 
Komisyon Reiallfine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay· 
_darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefilğinden dağıtılacaktır. (7017) 

i~tanbul Belediyesi ICnlar 
Tahml• B. lık T. 

2209,80 185,72 Kadılc6)11nde Oamanata mahallesinin Bqç&V\11 ao
kalmda 31 38/1 numaralı ve altmıda dükkinı bu· 
lwwı f!N enkazmm satıp. 

878,00 IOM Unkapanmda Yawz Sinan mahaDeatnm ~ 
llOkalmda 5 • '1 - 325 • 327 mmıaralı dükkAn enka
zının aatlp, 

Talımin bedelleri ile ilk teminat mlktarlan ::rukanda 7anlı Od par
ça enkaZ satılmak üzere ayn a::rrı açlk U'ttırma7a konulmuttur. Şart
nameleri Zabıt ve Muamellt MüdilrUllll kaleminde gör!llebilir. hıaıe 
2/9/941 Salı g(lnO saat H de Daimi Endlmende yapılacaktır. Taliple
rin ilk teminat makbuz veya mektuplarf7le ihale ıünQ saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalan. ('1154) 

Sahip ve Neşı:iyat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Nepiyat 
T. L. Ş. TAN Matbauı 

Jı .F. SABAH;·. öGLE~~YE AKSAM 
·., ,..u ... ..,. ... ~ ........... .., 

dielertaill fveala7UI& 

Mint Saraylar Müdürlüğünden 
1 - Milli saraylardan Dolmabahçe saraymın rıhtımı üzerindeki de 

mir parmaklıklarla taştan kaide ve sütunlaruun yağlı boya tamiratı a 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak tamiratın tahminl bedeli 4375 liradır. 
3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cetveli ile prtnamelerin b1-

rer suretleri Dolmabahçe mlW saraylar mildürlil#ü kaleminden alınabilir. 
4 - Eksiltme Atustosun yirmi dördüncü pazartesi günü uat on 

bette milli saraylar müdürlütü binasında yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminat üç yüz yirmi sekiz lira on Oç kun.ıJtur. Bu 

paranın malsandıima yatırılıp makbuzunun eksiltmenin yııpdanb saat 
on bete kadar eksiltme heyetine verilmiı buluıunası llzımdır. 

8 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına kayıtlı bulunacak
lar ve fimdiye kadar bqka yerlerde yaptıkları tamirat ve inşaat ifleri
ne dair elde ettikleri vesikalarla bu vesikaları göstermek suretiyle milli 
saraylar mimarından eksiltme gününden evve. ayrıca alacakları fenni 
iktidar şahadetnamesfnl ve teminat para11 ıııakbuzunu muayyen saate 
kadar eksiltme heyetine tevdi edeceklerdir. (.8461) 

Nlıantaıı Km Enstitüsii Müdürlüğünden 
Nlşantaşı Kız Enstitüsü Nipnteııında "Salt paşa konağı,, nda açd

J mı,tır. Kayıtlara 25 Atustoırta bqlanacaktır. 
Kayıt prtlannı ötrenmek Lstlyenl• pazarles1 • Pereembe ıtınleri 

Enstitüye müracaat edebilirler. Telefon: 81750 (71IO) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 
Aşatıda yazılı malzemelerin kapalı zarfla eksiltmesi 21/8/941 Per· 

tembe ıünO saat 15 de Ankarada Lv. Amirutt satın alma komlayonunda 
yapılacaktır. Tallpler1n kanuni vealkalaıVle teklif mektuplanm Dıale 
saatinden bir saat nve1 kom117ona vermelerl A7n Qn taliplere de 1· 
~·edileb~: ~ 

Tutaft Temlna\ 
Clnll ~ Mlktari Kuruı Lir. 

Şerit <olan Metre &o 
Mukavva Adet 20 
Yular sapı .. IS 
Cirif ltflo 
Sakandarak .ıft...,_. A4et 
Kecllab KOD 


