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kanunlardaki Yabancı Kelimelerin Yerlerine 
'türkçelerini Koymak Üzere Tetkiklere Baıladı 

Ankara, 17 (TAN Muhabiri bildiriyor) -
'6yük Millet Meclisinin son içtimalannda bazı 
lrabun layihalarının metinlerinde görülen "En
leme", ''kanalizasyon,, ıibi keUmeler türkçeleş
~~lmişti. Buılln mer'i olan kanunlann bir çok
-.nnda bunlara benzer kelimeler mevcut bulun
~tadır. \....Dil kurumu, başta teşkilatı esasiye kanunu 

olduğa halde, bütün kanunlardaki yabancı ke
limelerin çıkartılarak yerlerine ttirkçelerini koy 
mak için tetkiklere başlamıttır. Bu iı için muh
telif komisyonlar teşekkül edecek ve bu komis
yonlara mütehassıs dil adamlarımızla profesör
ler iştirak edeceklerdir. 

İlk iı olarak teşkilatı esasiye kanunu üzerin
de çalışmalara başlanmııtır. 

ile ·Görüştü 
Amerika Cümhurreisi 
Beyanatında Dedi ki : 

Rusyanın Kııın da 
Mukavemete Devam 
Edeceğinden Eminim 

Çocuiaua veıebUecethıta ea kıymeUi bedı.Ye 
I A L M 1 Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
Ola•Wr. Çtbaldl lttlflln hediyeler anatalabllir. Fabt 
COCUK ANSiKLOPEDiSi Çocatun bütün bayatın· 

da isim bırakır. 
F1'V ATI tftl URAOJR 

Demirağ Tayyare 
1 amir Atelgesi 

Merasimle Açıldı 

Alman 
GOrüsü Pasifikteki lngiliz Deniz 

Kuvvetleri Çekilecek ı Şark cephesindeki hareki ta iştirak eden Alman bUcum arabaJarnıaan blft 

Senç Havacılar, Bu Münasebetle Y eıilköyde 
Tayyare ile Muvaffakıyetli Uçuşlar Yaptılar 

Roosevelt - Churchill 
Dekl&rasyonu Zaaf 1 
Eseri Addediliyor 

Göbbels'e Göre Bu 
Hac&se, Aklı Selime 

' 
Karıı Suikasfflr 

Berlin 17 (A.A.) - "D.N.B.,, 

ALMAN TEBLiGi 

Almanlar 
Nikolayef'i 
iıgal Etti 

Alınan gazeteleri, muhtelif ba- K·ırvoy • Rog'ta 
kundan Roosevelt - Churchill 

neşredilen deldlrasyonun Wilson 

ırllH llll 1111 I ' 

1 lngiltere C h 1 d 
SOVYET TEBLiGi 

1 

V S t 
ep e er e 

e ovye Muharebe 
Rusya ŞiddetUdir 

lran Hükumetine 
Birer Nota Verdiler 

mülikatı ile meıgu1 olmakta ve Sovyetler Agv ır 
hokkabazlığını Ingiliz propagan- lranda Bir Suikast 
dasına da mecburı olarak ithal e-- Zayiat Verdi 

Almanlar. Altı 
Haftada 6 Bin 
Tank Kaybetti 

den Roosevelt'in eserini teşkil Atlantik konferansından sonra Hazırlıgv 1 Meydana 
eylediği müşahede olunmaktadır. Amerikanın harbe daha -ziyade 

~ı Megerl, Berliner Bö~n - yaklafmadıiuu aöyliyen Ele Gee.en Ganaı"m Çıktağı AsılsıJ Zeıtung gazetesinde fU neticeye BOOSBVELT '3" 

1 
vannaktadır: • Londra 17 (A.A.) - "Reuter,, 

"14 maddelik Wilson prensip- Rockland 17 (A.A.) _ Reis Ve Esir Adedı SaWıiyettar Londra mahfellerin 
lerinin bir taklidi olan Churchill· Roosevelt'u; yatı limana girdik- den öğrenildiğine göre, Ingiliz ve 
Rooe. eveıı dek .. liras~onu, ku~ti ten sonra, yanında derhal bir ga- KUlfiyetli Miktardadır Sovyet hilktimetlerinin Tahran 

Alman Kazançlarına 

Rağmen Ukrayna' da 
Ruslar Vaziyete Hikim 

değıl, fakat zifı gostermektedır. zeteciler konferansı toplanmış _ daki mümessilleri, Iran hüku-
Chan:bill, her halde Roueevelt tır Roosevelt konferansta de _ meti nezdinde yeril bir te!ebbüs- K .._.. lm'cla Alm 

ten, mümkün 01~uP, . takdirde mi;tir ki: • Moskovaya Kartı Bir ~e bulunmuşlar ve ıranda buıu- e&no an 
daha Sovyetler Bırliğmm yıkıl - Ch h·n il ülak t .. nan Almanların fevkalide fazla .. D duruldu 
n:ıasmdan evv.eı. Amerika . Birle: kemmu:f ~tic:1:: ver:ı~ir. ~~= Taarruz Bekleniyor miktarda olınası ~olay.isiyl~ ~i Hucumu ur 

ı inini, 7elli mGeasesenln kap1Sllldaki kcmleliyı keüyor tik Devletlerının harbe gıreceği . t• biit. .. h 1 . ··ze . hüktlmetin hissettiklen endışe u- M k 
17 

(A.A) So t 
kat•t ıı..:ıı·. ld tm k 1 . .._ zıye ın un vec eerı u rıne Be 1. 17 (AA) Al . .. .. . os ova . - vye 

.......__ Yeşilköyde inşaatı yeni bltirl- v~mı .e . e e e çın mu tamamiyle mutabık kaldık. Onü- r ın, · · - man °:: zenne Iran hükiimetınin n8:zan istihbarat bürosunun dün akpm· 
----~-----..... ı len Nuri Demirağ tayyare tam'r llkata gı~iftı. Boltevizme karp müzdeki ıtoplantılar, yeni bir fi- d~an başltumandanlığının teblı- dikkatini yeniden celbeyleml§'ler W teblil': 

atelyesi ile hangar ve UÇUf mey- Alınan mucadelesi, Aııglo - Sak- kir teatisinden bqka bir teY ol- ği: .. . . . . d ir. Iran hükiimeti. meaeleııiıı 18 ağustos günü kıtalanmız 
danı dün merUtmle açılmı§tır sonların hesaplarını bozmut ve mıy aktır Macar teşekkullerı ıle ışbırliği müstaceliyetini anlamamıştır. Bu b .. tiln h bo dÜfQlana lngiUı Hava 

Hücumları 
Davetliler, sabah saat 10 ·da bu ~tle RooleveJrt, Cburchlll'e C:':ucııfil ile benim tarafımız. halinde ha~et eden Alına~ ~ı- nun içindir ki, ~giliz ve Sov- ~P h:t, ~ımiştir. 

Be•n .. + ...... ı.· Nuri Demiraj etüt ne dahilt ne de harici bakım- 1 . deku.- talan, cenubı Ukraynada buyük yet hüldunetlerl hllen mevcut Kıtal la . b. liA' a 
~·"':'-1 

• dan kat't adımı atabilecek vazi- dan hazır anan ııyuet . ıcu-as- bir endüstri şehri ve ayni zaman vazi ete karp koymak için fili arımız • lf ır .. 15l Y pan 
atelyesini gezmifler v~ bilihare yette olmadıjuıı ve bizzat kendi yonunu meriyet mevkiıne koy- da mühim bir deniz üssü olan tedblrlerin alınması tavsiyelerini hava ~uvvetıenmız dUflDBD kuv· 
~lanan ~~~. oto~üa ve o~ (hıtu• la: ı: ıo: 7) mat için hiç bir tedbir alınmıya- Nikolayef'i işgal etmişlerdir. tekrarlamı•lardır vetlenne darbeler, indirmeğe ve 

Rhur' da Muhtelif 
Askeri Hedefler 

Bombalandı 

mobillerle Yefilkoye gıtmiflerdır. ' caktır. Bu konferans neticesinde B ,.. kmd d ah taki • r · tayyare meydanlarmda tayyare-
Burada 'stildi! marp ile !!lerU;i· Amerika Birlefik devletlerinin b. ~g unik~~etic!sin~: mağltıp T~. ~8 (A.A.) - Pars a- lerine taarruza devam etmiştir. 
me baflanmq, bunu muteakip Kazl • o·· ~arbe girmete daha ziyade yat- m azy 1 

• ıansı bildiriyor: 2s atustoata 2e Alınan tana-
tanare mühendisi Kudret Mavi· IÇeplle Un J.qm1f oldujunu sanmıyorum. (Sonu; la: 2; IU: 1) Son zamanlarda bazı yabancı resi düfiirülmii§tür. Biz, 24 tay· 
tan müessesenin çalıpna tam Gece • Fal:trlka lngi1iz Bapekili ile bulupnam gazeteler ve ajanslar, sivil ve as- yare kaybettik. 
ve havacılıjm ehemmiyeti hak • fikri, fUbatta dolmuftur Bu fi- kert phaiyetlerden mürekkep Sabalald Sovuet tebliği 

lrest Doldanna 
ela Hücum Ecllcl 

kında.bir nutuk söyl~!r· Ka- Tcnncnnen Yandı kir, müştereken benim~ Chur- Akden·ızde bir gnıp\Ul, ~yabancı ajan: Moskova 17 (A.A.) - Bu sa-
pıdakı ko~el~ Omer Inönü tara- chill'indir. Yunanistan ve Girit larm yarclımı ile! m~k~teki bahki Sovyet tebliği: Gece, kıta-
fından kesıldikten sol1!8 davetli- Yedikulede Kazlıçepnede, M. seferleri, bu fikrin tatbik mevki- Statuquo aleyhinde bır suikast larımız cephenin bütün bölgele-
ler yeni tesisatı gezmışlerdir. Kemal ve ortaklarına ait idrofil ine konmasmı üç ay kadar gecik M •• d ı hazırlamış olduğu hakkında fa· rinde ılddetli muharebeler ver-

Oğleden sonra, tayyare UÇUf- pamuk fabrikasında dün gece ... tirdL uca e e yialar yaymqlardır. miflerdir 
i..cmclra 17 (A.A.) - Hava Ne- lan yapılmıftır . . Bu uçuılara mek at 24,33 te yangm çıkmlftır. A- Cburchill ile beraber nqrettilimia Bu 1&7ialara söre, bo nilraat A~- Hava kuvvetlerimiz: kara Jmv.. 

~tinin tebli.ıw: tebin ilk yetiftirdiği gençler it- +- saat 2 30 a kadar sürmut" ve .a-L•"'-- da b""''"- ..._ d-'"' "' to• ortalanDa dolru tatbik mevkiine tl . izJe ı.ı.. . }iM halind dn• e• tirak +-ı.+ir y ... w ..... ··jretme- ._.,, , -.ıu--J'On ve .uanare .,.. ._.... konacaktı Fakat plta eon silnlerde ve enm ..,..ır 15• e, -r 
L.-Cumartesiyl pazara bağlıyan B e-,Alev~;in ......... l" toi altın itfaiyenin bütün gayretine rağ- ru7on hakkında J'&pdan tefsirlerde .,.elana · çıkanlmJf 'nikutcllerden man kıtalarını ve hava meydan-
W'!Ce zarfında havanın fena olına- ni uri nezaı:e • men fabrikanın büyült bir kımu bir .. ,. aıuıtulmQftur. Bu da, din7ada · 
~ ralmen imparatorluk bava daki bu uçuflan parafiitle erzak yanmqtır. Bina ıiogrtalıdr. Yan- Nui rejimi altında Y1lkua selen te7- (hnu; la: 2; ıo: 1) (lonu; la: 1; ao: 1) 
~tleriııe mensup müteaddit at!!18 tecrübel~ takip etmif ve guwı JlM11 çlktiii tahkik edilmek ler baklanda söriif teatiaiain Ulnmu-
~banhman tayyareleri Rhena- mükemmel netıceler ~F· tedir. (lonu; 1a: 1; aa: •> lale ve Rhur mıntakalannda muh Daha sonra davetlilere pllnor u- ____ ._ _______ ._ ________ _ 
teuı Alman atkerl hedeflerini ÇUflan gösterilmiftir. Meruimde 

~- ~~.ıo~=:r~Yeıe:.:u: aıa"ia '~ekili Da··n 
p; Dnueldoz ve Drüs- miflerdir. l Y ~ ~ ı V l 
~ febirleri üzerine teksif et- .... - - - - - - - - - --... 

~~ SOSENEEvVELKı Gece Bandırmada lban tayyarelerimizden birisi bir 1 • n 
~ uvq tanaresı diifürmii§ stanbul Gecelerı 

~=:-~ D. 6 11 1 Şelırimize Döndü 
«Soldan bombardıman etmiflerdlr. 10 ın ayre y e 
~ S: :;:;.lfür· Dördüncü lliki19 Busün Yeni Bandırma iskelesinin Beton Sütunu 

Londra. n CA.A.> - "B.B.c ... tn- tİçüncü Sayfamndadır Dün Merasimle Denize indirildi 
l1l1& Hava Nezaretinln remn1 tebllli: 1 .............-.........-..ı Bandırmada yeni yapılmüta 

(lenu; la: 1; ID: 7> -----------------,olan modern iskelenin en büyük 

~~ 1 beton sütunu dün suya indiril -
miftir. Merasime riyaset eden 
Nafia Vekili General Ali Fuat 
Cebesoy ve diğer davetliler mü
teahhit yüksek mühendis Halit 
Köprücünün Jdraladıiı Tırhan Akdenlscleld JnslDs mo.. 
vapuru ile dün sabah htanbuldan bafkamaaüm Amini 
hareket ederek 14,30 da Bandır- CUNNINGllAM 

ma~~;rtarafından bu- Kahire 17 (A.ll.) - .. B.B.C.,, 
lunan ve ilk defa tatbik edilen Son bir hatta zarfında, Akdeniz. 
bir usulle tahta iakeleler üzerin- de 3.1 bin to~luk mihver tic~t 
de inp olunan 70 metre uzunluk gemısiyle bır Italyan torpido 
ve 10 metre genişlilde bulunan muhribi ~tınlmıştır. 
beton sütun Nafia Vekilinin bir ~ .gunü lngiliz ta~arele
nutkiyle ve dinamit ateflenmek ri bır mihver vapur kafilesine 
IUl'etiyle denbe bırakılmıftır. Bu hücum etm~er, üç mihver p · 
usul Marmarada yedi iskeleye misine ve bır torpidoya torpiller 

lİllllİİllı daha tatbik edilecektir. isabet et~. Biri altı bin I 
Wr1 acat . ..... (lonu: la: 1; aa: 1) c1on.; .. 1: aa: •> 

11Aiff4#1hi;;&#kıt 
"ISTANBUL .. UN iKi KUSURU 

Yucın: RBFIK HALiD 

C ehtimiain coirafJ'& balnmmclan bfirik bir kutana Yardır: Simalinde 
_,, ,.ubek bir dat .U.Uesiain meYcat olmama•ıl Din7a kurulurken 

.. J'et lJludal, ufacık bir ,._ deliıtırme•iJ'le ıelip Tralc,.. tarafından İ•tan
bulu b .. ta, rilzdrla eotuiu 6nleee7di, baranın bava11 büabüttln detit
miı: memleket tam manuiyle ve bütün maiyetleriyle mutedil ildim cer
cev•ine slrmit bulunurdu. O saman lrara7el eemtimize utraJ'&lllU, pd 
detU a70lar olUDU, kar J'&tıP semberirler hüküm •Uremezdi. Yu, kıt 
bücelmimiscle karanfiller, J'heminler, mimosalar acar. uhillerde Porta
kallar J'etftirdi. Bu kesecetlmln mu lcnerdik 1 Konforla denen aııertı
manlardU lralorifer derdi de -bqlra bir •ilrii kq esl,..tıeriyle beraber
bllrar, JClnunlarda kıt ıuiatilerine cıbr, Tepinlerde mehtap malan 
ıtlrerdik. Ysık ki Tabiat bir dal 11raunı bir lrac 7iis kilometre pri cek
mek mertiJ'le İetanbolu, bic bir meveimine ıüven olmı:ran lrapri.U ve ti
tia bir iklime mahlr8m etti. 

ikinci kuar tabii delil, beledldir: letanbat haddinden zi,..cte J'&J'l]
mıı bir ıcbir ... Sanki ıökten bir cuvat ev -ceviz libi· bopltılmıt. bmum 
mllhhn bir kımu lrilmc halinde birbirinin flzerine J'ltılmıı, Bit tarafı J'll
varlanarak ötqe beriye darma datuuk •erpilmittir. Kavak1ardan Penclık e 
ve Yetllld51"• lradar uanan bir Abanın iman ve bu saba,.. nakil va• -
talan temini •ervet ve ntlfaaumu itibari7le halli irnklnaıs bir muadele 
tetlııil eder. lıtanbul uıl bu Hbepten nıamGr olamamııtır. Bilh .. n ,... 
dolaJ'lSf7lc cektitimfıı 701 ulmıtılan bizi manen, maddeten çakerti:ror· 
batta 6mrilınlld kıultı)'Or bile cli7ebiliria. Zaro Afa'mn aJ'l'&D ..,...ınd~ 

mi, :roba domates 111711 ic;erek ve me)'Q 7iyerek mi bir buçuk aeırdan 
fula ,....cbiı henüa 'btfedilemedi. Fakat, IUW'llll. baJ'&tını uaatmak f~in 
onun en l7i J'&ptıfı it 70hla. latlıia tapnmamaa, Tophne semtindeki 
Karabq müallesindea blc bir ,_. lannlclam••maachr. Sabit blmak la• 

retiJle "maııenc!i pcer" aAlt olfla, Y• lrenclk XaMBJ' npuriyle •eJ'll 

P10!78 treniJ'le sidip pi_,. -"•rmne"*'- ~illa• raimen- alim 
Allah, ~ ,...mı sliC ...... , 



z 

Tefrika No. 36 

İmdat Kuvvetlerini Taşıyan Arabaların 
Haber Alanmıştı Çamura Saplandıijı 

Bu vaziyet bittabi, hı:r gı.i.ı. bıra1 ı İşte ben, daha bir tPk tü. :·k bile 
daha buyüyen bir cndi~c uyaı,dııryor. patlatmadan, ve o d ı . ben dP biri-
Üstlerinden biıtun faıb yiilıde• ;ni at- bir~mizle niçin c;ı1rpışacaiımızı bil-
mış olan askerler, lu.ı:u:nundı.n faı- meden evvel, ben, onun en ıı:czel 
la süratle ilerilyoılar. CrduııJn bir eyaletlerinden biTine .ıa1tim bulu -
kısmınm dümdarlurla a'ikab.' ke· nuyorum. Size ayıp Jei:il mi? U-
s imiştir. YoJlar berballır S.uık ve tanmıyor musumız? .. 
yagmur, yapılacak hare.kltı ousbü:üıı 

guçleııtirmektedır. 
Bır aralık, haber atn~:~ or lcl. in.dat 

kuvvetlerini taşıyan aracalar camura 
saplanmıştır. Çok ta.ı:e, ve ç 11t yt:şil 
ot yiızunden 10.0JO bevfir ;atlamış. 
tır. Bu can sıkıı.:ı hal::.:-rler iizerine, 
l.rtalar, içine daldıkları Vilna şebri
nı yağma ediyorlar Ken l'lerin:tPn son 
ra oradan ıeecek oianl&r, hi,; bir ıey 
bulamıyacaklardır. 

.İmparator, boşu bo&.ınıı., ah-ı:iyi lra. 
;ı:anmıya çabalıyor. F.ıbıt L\tvanya
lıiar. Polonyalıları alrJıı•mııı Jı11 a
damla karşı karşıya oldulda:ını l\Sla 
unutmuyorlar. Bunun içı:-dir ti, vıtk
tiy!e Lombnrdya ahl'Ji .. ıni ııyalı:lan
dırmış olan va~dlcr, bn:ada "'nkmü
yor. N.ıpoleona lı:iınse "ardıın etmi
yor. H•ç kimse erzak ve miy">r. Hat
ta İmı• ratorun bir k.;ç mİIY"'~U Pa
ı ıste hasılmıı ol.ın 1r .. tp rutıelerini 

:ıorlukln kabul ediıorlar 
Ne )'llpmalı? Çarı ln":ınmdnın za

manıdır. İmparator, ı;ıu inanantle, 
ona şu satırları ya:ı:ıyor: 

.'~- Bütiın, ~mdiyc lıcadu relip 
seçmiş olan şeyler, hem zatı ş•ha

nenı'lin mizacına, hcnı de bıtl'an ba
na irar.şı göstermiş oh~uğuı-:.uz tah-
si takdir ve hıirm-'Le mı..:.halıftir, 
Ben, bunda nevHlki scferl~rdf' ta
kip etmiş olduğum adete ı;öre, 

Ncılmen'i geçme.ı:den evvtl zatı sa
haııenize bir y:ıvcr ı;:cnd~r-=,·elrtim. 
.Fakat siz kabul etıneJiniı O za
man anladım ki ,;rlıl· ok yaydan 
çıkmıştır. Bu vazlye• ku~ısmda 
bana kalan iş, hakinıı,zda l'esltdi
ğım duyguların, vehyi yüziinden 
eksilmemiş olduğuna in"lıımanızı 
rica etmekten ibarettir Bu ~.:.:Jer, 
her turlti sars11ıtrdaıı ma;ıın. ve 
mahfuzdur. $ayet, talih ~·ılhları
ma yine yaver olur~a . zatı şahane
niz, beni karşısında y.ne, vuksek 
meziyetlerinize himnet\ı:ar bir 
dost olarak bulacaksınız. Snzleri
mi. bu teminatımın ~amımiyetine 
inanmıınr.zı istirham ederde ta
mamlamak isteıimt .. 

Napoleon, bic;a,.e e!!ı: gen.:'"aii bir 
aatten fazla haşlıyor Soruyc.r: 

"- Nede nbu h.t' yı iJ.l"dıriz? 
Vilnı, müdafaa olunnıı.lı ddHl miy 
di?,. 

Bu suretle onunla, tı~kı İsp:ınyada, 
kendi ıeneraJleriyJe !I: lnUŞUr Cİbİ 
ıörüşiıyor: 

"- Size ayıp d~~il mi? 
madınız mı? .. 
Suallerini ikide bir nakant 

tekrarlıyor. 

Utan-

sibı 

Bfr aralık yemin edlvor ti, kendi
sinin Çar kıtalarından üc; mis•: faıla 
kıtalan ve ondan fazla da par tsı var. 
Tam üç sene, bili fa,.111 harbetmiye 
muktedridir. 

Napoleon böyle sôykyince, Rull 
ıenerali de ıerl kalmıyor, ve " da bir 
palavra savurarak, ldyor ki: 
"- Biz de. b.:ş .;~n· sü.-~bilecek 

uzunlukta bir hap ic;ın hazırlar.dık ! 
O zaman, Napolcon, şıı cevabı ve

riyor:. 

"- Ben, bir iıcs~p ad .. mıyım. 
Biliyorum 'ki R•ısya ile be ·vıer ol
mak. onunla münaı>eb:ttı kı• m11-.tan 
daha işime ırelir. Bu sefer de bu 
bilgiye göre d.ıvra:•rııamı ~.ic;: bir 
mani yoktu. o. mi:ı.::inin ~teme
diği blr zamanda, beııi;nle s\'lh yar 
mııtı. Simdi :s~. m: ileti :ı.ııemtdi
ği halde benimle ham yapıvor Na
sıl oluyor da , İınparc.. ' .ır Al kcıt-ndr, 
- ki şeref sahlbi, ve mü<ıt'lkim bir 
adamdır - nasıl oluyn~ da ttrıhna 
bir takım imanı.ız, bı• tak m ka
nunsuz adamlar topluyor? Hare -

katı askeriye, nasıl olur da. bir 
şüra ile sevk ve ıc!are edıltbilir?,, 

(Ark1t11 var) 

'~ R.ADVO 

{ Fuarda So., 
Hazırhklar 
Tamamlandı 

1 

Bu Sene Fuara Dört· 
Devlet İştirak Ediyor 

İzmir, (TAN) - 11 inci İzm ir En
ternasyonal Fuarınm açılma töreni 
20 Agustos çar~amba günü Tiearet 
Vekili MOmtaz Ökmen tarafından ya
pılacaktır. Fuarda bütün ha;:ırlıklar 
ikmcıl ~ilmiştir. Bu seneki Fuarda 
birçok yenilikler meyanında bilhassa 
akvaryom, ı.iyaretçilt-ri meşgul ede
ct>k kcıdar enteresandır. Fuara, bu 
sene Ticııret Odalıın daha geniş bır 
nisbctte iştirak etmektedirler. 

Bu sene Fuara İngiltere, Almanya, 
İtalyıı, Macııristan iştircık etmektedir
ler. Almanya pavyonu büyultillmüş 
ve lngiltere pavyonuna ise yeni bir 
şekil verilmiştir. 

Devlet milesseselerinin bu seneki 
Fuarda bulunan pavyonları, daha şu-

munu bir şekilde tertip edilmiştir. 
Ayni zamanda Fuarda eglence zen - ı 
ginllğl de arttırılmış. Luna Park kıs
mına bir ~yl~ın dolabı ilave edilmiş
tir. Açık hava tıyatrosu her akşam 
temsiller verecek ve Fuarm devam 
ettıği günler bir spor faaliyeti göze 
çarpacaktır. İstanbul - iz.mir - An
kara muhtelitleri maçı ve tenis mü
ı;abakaları, güreşlerde Türkiye bi
rinciligi, yQvne yar~ları da tertip e
dilmiştir, 

Şimdiden yurdun her tarafından a
kın eden halkı trenler İzmire taşı
maktadır. Harp, turizm bakrmından 
İ7.mır Fuarını sarsmamı~. bililkis yaz 
aylarını hariçte geçirenlrti de İzmi
re çekmiştir. 

POLiSTE. 

Bir Makinist Ayağını 
Makineye Kaptırdı 
Haliç Feneri iskelesinde bağlı bu

lunan ve Barlın limanında kayıtlı 

"Tayyarı Bahri,. motörü makinisti 
Mehmet dün saat 17.30 da nıotörün 
makinesini tecrübe etmekte iken ka
uıen sol ııyağını makineye kaphnnış
tır. Tehlikeli bir surette yaralanan 
Mehmet, Musevi hastanesine kaldırıl
nıı.ştır. 

TAN 

Yeşilköyde Nuri Demirağ tayyare tamir atölyesinin :ıçılışı merasiminde 
hazır bulunan daveUiler, gene; havacıların uçuşlannt takip ediyorlar. 

Spor Hareketleri 
Dünkü At Yarışları Çok 

Heyecanlı Oldu 

l Çağllyandan 
Hayli Malzeme 
Çalınmış! 

-o---

Ü<i Kişi Bu iddia 
İle Yakalandı 

Tamir edilmekte olan Çağlıyan 

kasrından bazı malzeme ve eşya ça
lındrgı Derbent jı:ındarma karakol 
kumandımlığına ihbar edilmiş ve bu 
ihbar üzerine faaliyete geçilerek Fev
zi, Arlt ve Hüseyin adında üç kişi 
y:ıkal:rnmıştır. 

Bunların tamir esnasında çıkan 
demir parmaklık. pırınç çubuklar, 
kornişler, kalas ve kiri~lerl muhtelif 
tıırihlcrdc dışarıya taşıyıp, sattıkları 

tesbit cdilmişfü, Bu arada kasrın 

merdi\'enlerlni silsliyen nadide billür 
topuzlann da bunlnr tarafından ça -
hndığı anlaşılm~tır. Hırı1rzlığı yapan
lar kasırda bekçilik yapmakta olduk
brındnn bu ilie bir hayli zaman ko
layca de\·am edebilmişlerdir. 

Eşyaların ve malzemenin nereye 
satıldıgı araşlırılmaktadır, 

MUTEFERRIK : 

Zeytinyağı 

Fiyatlarındaki 

Artış Durdu 
Diln Vcliefendi koşu yer inde at ko- ciliği .Ccykozdıın İbrnhim kazanmış, Zeytinyağ ve sabun fiyatlarmdaki 

şularının altınrı harta yarışlnrı ya- ve en fa7.la yüzücü ile i~tirak eden yükseliş durmuştur. Sabun fiyatları
pılmış \"C çok heyecanlı olmuştur. kHip de Gal t:.ısaray olmuştur. Musa- nm 6:> - 70 kuruşa kadar fırlaması, 
Diinkü koşularda ekseriyetle bekle - bakanın neticesi :;;öylediı·: geçenlerde İzmirde sabun ihracatına 
nen atlar birinri gelemed ikleri için, 1 - İbrahim (Beyk,pz) 35 dakika. müsaade edileceğine dair bir ~ayia 
bahsimi.iştcrek nisbcten !tız.la pcıra 2 - Vedat (Beykm:), 3 - Kemal çıkmasındandır. 
vermiştir, <G.S.), 4 - Bedri (Beykoz), 5 - Zi- Zeytinyağlarına gelince, ecnebi 
BİRİNCi KOŞU: "Mesafe 2800 y;ı (G.S.), 6 - Mehmet (G.S.), 7 - gruplcır piyasadan aldıkları zeytin-

metre,. ı _ sıır. 2 _ Bozkurt, 3 _ Tıwfik (Reykoz). 8 - Osman (G.S.), ycığlrı.rını. memleketlerine nakletmiye 
Iş ık. Ganyan: 120, plAse 100, 140. 9 - Annando (B.S.), 10 - Kerim imkan bulamamışlardır. Bu yüzden 
150. İkili bahis 200 kuruş, ((.,S.) , 11 - Yorgi (Burgrız), 12 - piyasadan yeniden mal almamakta

Ali ( Hurgıız) , 13 - Mithat (Sulta- dn·lar. 
İ Ki NCi KOŞU: "Mesııfc 1800 met- nuhmet) . 14 - Lütfi (G.S.). 15 BASMA TEVZiATI - Ticaret ofüi tara· 

re .. 1 - Elhan, 2 - Heves. 3 - De- fından Macaristandan ıeıirilen basmalar, Ti· 
G 12" Sadullah (G.S,). caret Vek!lcıl tarafından hazırlanan talimat 

likanh. nny:m: "· dairesinde muhtelif villyetlerc tevci edilecek· 
ÜÇÜNCÜ KOŞU: "Mesafe 1600 Yüzme Müsabakaları tir. Tevzi hakkında bugünlerde emir beklen· 

1 k t .. 1 mektedir. 
metre., 1 - Tarzan, 2 - Me i e u · Kadıköy Halkevi 23 a~usto.; rnnıar- HAM KAUÇUK GELDl - Son haha lçl11-
Ganyan: 200. plase 125, 100. İkili ve tc~ı· gu··nu·· Moda havuzunda iıiirükler de, memleketimize dıı meml~ketlerden mU· 

~ him miktarda ham kauçuk celmi1tir. Ya· 
çifte bahis 225 kuruş, ve büytikler arasında vüzm~ miisa- kında 160 ton lıauçuk daha beklenmekıetlir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: ''MesaCe 2400 bakaları tertip etmiştl!', Deri labrkiatannı11 da cenubi Amerika.lan 
bekledlıli ham clerielrden bir kısmı cehnô~tir. metre., 1 - Romans, 2 - Kuranfil, Her yarışta birindden cc;Ünc•iye ka- KAHR.-rMAN ERLERE HEDiYE - B~ 

3 - Dandi. Ganyan: 275, plase 125, dar mad11lya verileceği l"lbi :T'U3) yen 9ene de kahrıma11 erlere 1ı1,1ı1ı: ciyecelı: etY• 
hediye edilmui icin ıinıdiden buarhkl.,a 100 kuruş, derecelere erişeceklere de ayr,ı:a ~por bulanmı.ıır. Yakında hıtlka hediyelerin cinı 

BEŞi NCI KOŞU: "l\Iesafe 1200 levazımatı hediye tdiit'~ektir teri bir iuhoame ile bildirilecek ve bunlarn: 
nerelere teslim edileoU ilin olunacaktır. B11 

metre,. 1 - Buket, 2 - Cobankızı, husu•ta içtimaı muavenet tetelı:külleri de se-
3 _ Dt>met. Ganyan: 400, pla~c 175, niş raalbeı soıtereceklerdir. 

100 kuruş. ikili bahis 7,2:i l ira, çifte Malat.yada İhtikar Yapan YENt MEKTEPLER - Ciimh11ri-
bahis 20,50 lira, uçlu bahis 45,5 lira. Jd yet bayramında vil iy~t hudut:an da

Bir Bakkal Mahkum O U hilinde yeniden 35 ilk okul a(•laC"ak-

- -- -~ ... - -

18 - il - 941 

Yazan: Naci Sadıdla 

Eyüp Halkevi bir merasim haz 
lamış: Fakat, ölilmiiniln 26 nl 

yıldönümü müna~et;etıyle "Tevl 
Fikret.. in mezarında yapılac3k ol 
bu merasimin, iki mini mini 5-'l'.!f 
dan mlitesekkil da\•etiyesinde, iki k 
camnn hata \'ar. E"•·eıa, davetiye, 
cümle ile ba~lıyor: 

"- Sayın Bay, 26 yıl evvel öl 
''Tevfik Fikret., in kabrinde y;ıpıl 
cak merasime sizi de d<ıvet ecieıiz 
Eğer bu cümleyi "Ak;,ıı m., refik 

mizin meşhur "Ne Demeli, Ne Deıtl 
meli'!,. sütunu muharriri kadar 
tizce bir dikkatle tenkit edersek: 
"- Fikretin kabrinde denıınıeın 

li, "Fikretin kabri başında .. denilnl 
li!,. diyebiliriz: Çünkü pek tabiıd 
ki, merasimde bulunanlar, ~·ıkre 

kabrine girecek değildidcr. 
Fakat bu mini mini hatayı bağışl 

sak bile, merasim davetiyesinin sa 
"Baylar,, a hitap etnıe:;ine ne diye 
lim? 

Davetiyenin içine, Fikretin 5u m 
hur şiJriyl~ birlikte bır de portre 
basılmış: 

''Siı eır ııürekli, ve ulaıı yürekli insani 
"İ~imde şımdi ne hisler, nasıl temen,,il 
0 Ne nrşelcr co~u1or. bilseniz, ne vccdiiY 
"Teraneler co~uyor .. Asili! cüıin, . 
"Me>Ali ıari, sünuhıtı, ruhu, latsı siıı 
"Sbin. ne varsa a~in. hepsi. bepıi heP 

ai~ln 

Fakat şiirin dördüncü mısraı. d' 
vetiyede ;;u şekli alıntıı: 
"- Teraneler coıuyor... Bunlann baki 

ıı:ürin 

Mısram bu şekilde bırakılmasındcı 
bellidir ki, bu davetiyeyi tertip et 
mek vazifesi, "vezin,, bile bilmiye 
bir vatandaşın uhdesine verilm · 
Çünkü böyle olmasaydı, o vatanda 
asilü kelimesi yerine "bakirü., keli 
meslni koyarak, şiirin manasiyle bit 
likte veznini bozmazdı. 

Hatrrlarsınız: Vaktiyle, merhum P'İ 
lorinalı da Fikretin mezarında m 
rasimler tertip ederdi, Ve zavallı ti 
lorinalının, Fikretin temiz şöhretiyl 
mütenasip bir mahiyete kavuştura 
madtğı bu merasimler, ~ddetli ten 
kitlere maruz kalmıştı. Bunu hatır 
!ayınca, zavallı Flkretin bu bakmıda 
talihsizliğine acımamak elden gclmi 
yor. Rıza Te~k Fikrete: 
"-Diyorlar ki. ıauı kalan tllrlıende, 

Vahı! cUller açmıı ıörmiye celdiıtt, 
O balı cennetinin hllıine ben de, 
Huretle J"Üıilmll ıürmiye ıeldim !" 

Diyordu. Fakat eğer, Fikret adın 
ihtilal hazırlamanın ne dikkatsiz baş 
lara kaldıilını görseydi, o mezarın ıs 
sız kalmasına eseflenmezdi sanırım. 

İçinde yalnız, ıstırap ile k:ı.cC'rt i
nanmak kısımlarr ıoam:mi ola:ı bu u
zunca mekteptan evvel, bu mektubu 
Çara tevdi etmek!c m~I- ellef k1111.an 
esir bir generalle bir konaomı \•uku 
bulmuştu. 

7.30 Proırrım 
7.33 Milzak CPI. ) 
7 .45 Ha bcrler 
8.00 Muılk CPI,) 
8.30 Evin sa.ıti 

18,JO Serbest 
18,40 Orkutra 
ı9,00 Mehmedrn ••ati 
ı9,15 Köy havaluı 

Yüznıe Müsabakası Maıatya (TAN ı - Maaıya iuasyonuttda tır Maarif müdii ·u bıı "kulla!',n ih- Devlet Konservatuan 
KADIN KAVGASI - Dün saat 11 N dd. ıs ı. mıl . b' d' 

Eml' no'"nu·· Halke\ inin tertip ettigi bakkallık yanan ure ın uruşa . tiyaçlarını te1 ıt eım~ıtlc ır. Talebesı"nı·n Tahsı·ı Vazı"ye de Sarıyerde Boru sokağmda 13 nu- · ması ic~p eden bir ~he maden suyunu 40 

* * Esirle bir muhaı·ere 
i rrlparator, 

ki: 
esir aene• ale demişti 

"- Çar, bu harpten ne :r.kli;•or? 

o 
JZ,30 Saaı ayarı 
12, 33 l'uıl şarkıları 
12.45 Haberler 
IJ,00 Faul ıarkıları 
l 3,1.S MGrik (Pi.) 

o 
ıa.oo Proııram 
18,03 Ca.ı (Pl.) 

ı 9,30 Haberler 
19,45 Fasıl ıaıı 
20.15 Radyo ıautesi 
20,45 Halk LllrkU•ll 
21.00 Ziraat Takvimi 
ıı.ıo Saz 
21,25 Hotbeı 

1

21,45 Müzik (Pi.) 
%2.30 Haberler 
22,45 Caı (Pi,) 

Burgaı. - Heybeliadnsı arasuırla ki kuru<a sattı.ıh iç ın mahkemeye verilmiıtl. Ou- M• Kandı•ıı• Maarı't Vek ... letince ne••·edı'len bi maralr eYdc oturan Necmiye ile Ye- k dil 141 ru;ma neticuinde Nure4dinin. •ucu tah!'k~uk ırat!!. " >r 
nimahallede Mişanlık sokağında nıu- yüzme müsaba ası, n spor- ettiı'!inden 2~ lira ııara cezasıyle dukkanınır 3' tamimde Ankara Devlet konservatu 
kim balıkçı Şevket karısı Saliha a- cunun iştirakiyle pnrlakk bi~ şeklld~ bir hafta kapatılmasın• karar verilmiştir. İstanbul Müft ülüiünden : varı talebelerinin tahsil durumları t 
rasında koyun otlatmak yüzünden yapılmıştır. Yarışlar ~~c · • eyekt·~n * 20 Ai ustos 941 Çarşamba ıünü Re- bit edilmektedir. Bu tamime göre An 

ık t olmuş \'e birinciden on~ıncıye '1 ar kara Devlet konservatuvarı orta, 11 ka\'Ra ç mı.ş ır. r .• ı cep ayının yirmi altısına müaadiC ol-
., madRlyalar, müsabakaya en rı:.....a yu- Arapkir (TAN} - Koıamııda manif•!11:a· Ç ba k (n- se V'e yu··ksek derecesi de olmak üz 

Zl·1·cu" ile i~tirak eden teşekküle ve ctlık yu pnbir tüccar, kaza hududu harıcıne makta mezkur arşam a şamı .rn:r-
Saliha eline geçirdiği bir taşla Nec- v bir .kaç ıop basma ve aaire kaçırır~~" yaka· şembe ıecesi) L eylei Mi'raç olduiıı re üç tahsil devresini ihtiva ede 

22.50 Kapanıı. miycyi ağız ve burnundan yaralamıli- a· rrca yarışın birincis ine de birer lanmış, milli korunma. k~n•!nuna ıı:ore mild· mesleki bir tahsil müessesesidir. 
k.upa vcrı' lın~tir. M~abakada birin- d~iumum~lfe ~vrli e~lm_•:M~•r_.~~-~~~i-la_·n_o_ı_u_n_u_r_._ı_6_-_s_-9_4_ı_.~-------~~-------~~~~~-~--~----_:t~ır~.~S:u:ç:l:u:_::y:a:k:a:h=ın=m:=~~tı=r~.~-----~.:._---...::_· _________ ~~--~~-~-~-

Akdenizde Mücadele 

:GECE GELEN HABERLER 1 Alm~~ıar!.~~!!!!ı 
'düşmanın tam inhilali gıttıkçe 
daha ziyade yaklaşmaktadır. 
Harp malzemesi ganaimi ve esir 
adedi pek külliyetlidir. Şark cep
hesinin diğer kısımlarında da ha
rekat muvaffakıyetle devam et
mektedir. 

Roosevelt Dün 
Hull ile Görüştü 

Sovyet Tebliği 
ı Baştarafı 1 ınctaeı 

larında Alman tayyarelerini i
zaca devam eylemişlerdir. 

(Baştarafı 1 tnclde\ 
diğeri üç bin tonluk iki mih ver 

lngi6z Hava 
Hücumları 

Bulgaristan' a 
Atllan Bomba 
S. Rusya , Bulgar 
Notasını Reddetti 

Moskova, 17 (A.A.) - Bulgar ha
nciye nezareti umumi katibi Şişmanof, 
Sofyadaki Sovyet Btiyük elc;ıliğine bü 
nota tevdi etmiş, ı 1-12 Aıiustos ı:e
ccsi Sovyet tayyarelerinin Bulgar top
' aklarına hücum ettiğini bildirere'k 
protestoda bulunmuştur. Şişmanof, 
bclkı de bu bombaların, Sovyet tay
yarelerini idare eden Sırplar ve Yu
nanhlar tarafından atıldığını ili.ve et
miştir. 

Protestoya cevap veren Sovyet bü
yuk elçisi iddianın tamamen asılsı:ı: 
olduğunu, hiç bir Sovyet tayyaresinin 
Bulgar arazisi üzerinde uçmadığını ve 
Yunanlılarla Sırpların elinde Sovyet 
tayyaresi bulunmadı(ını bHdirmiş ve 
bunun bir Alman iftirası olduiunu 
soyleml§tir. 

Bir Serbest Romanya 
Hükumeti Kurulacak 

K ahire, 17 (A.A.) - "Afi,, "Bour~e 
Egyptienne,. gazetesinin yazdığına 
sore, General Antenoscu'nun rejimi
ıe taraftar olmadıkları için Roman -
,ad n Orta Şarka gelen Rumenler, 
Romanynnın istihlası ic;in miittefik
erin yanında yer almıya karar ver
:nı !erdir. 

Demokrasilerin tarafını iltizam e
len ve halen Amerikada yaşıyan altı 
ruz bin Romanyalı mucadelc edccck
erin birinci grupunu teşkil edecektir. 

Pek yakında merkezi Londrada ol
nak üzere bir serbest Romanya hü
tümeti tesis edilecektir. 

Bulgaristanda Otomobiller 
Hiikiımet Emrine Veriliyor 

Sofya, 17 (A.A.) - "Ofi., Dün Na
~ırlar heyetinin aldığı bir karar mu
·ıbınce, bütün otomobiller ve şoför
er, 1 Eylülden itibaren sivil mahi -
v tte seferber edilecek ve her türlü 
ıakliyat için devlet makamları em -
•ıne verilecektir, ___ ..,_ __ _ 

Cenubi Afrika 
Başvekili 

-0--

G. Smuts Tekrar 
Kahireye Gidiyor 

Pretoria, 17 (A.A.) - Resmen bH
dırildiiine göre, Cenubi Afrika başve
kili Mareşal Smuts. orta şat'ktaki Ce
nubi Afrika kuvvetlerini teftiş et
mek ve orta şark İngiliz ordusunun 
başkumandanı general Auchinlecck ile 
görüşmek üzere 10 Aiustosta Kahire
ye hareket etmiştir. 

Bu, Mareşal Smuts'un Şimali Afrika
daki Cenubi Afrika kuvvetlerine yap
tığı üçüncü ziyaretidir. 

Nafıa Vekili Dün· 
Gece Bandırmadan 
Şehrimize Döndü 

(Sonu; Sa: 3; Sü: 7) 

Nafıa Vekilinin beyanatı 
Tırhan vapuru ile dün gece 

şehrimize avdet eden Nafia Ve
kili General Ali Fuat Cebcsoy, 
gazetecilere beyanatında demiş -
tir ki: 

"- İstanbulda pek az kalacağım. 
Vekalete bagh nılıeı;scselerdc tetkik
lerde bulunduktcın sonra, Garbi A
nadoluda tetkik seyahatine çıkacağım. 
Bugün Bandırma limanında Türk mü 
hendislerinin oriJinnl bir eseri olan 

Aşağı Dnieper mıntakasında 
Ruslar ağır zayiat verdi 
Berlin, 17 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Krivoy - Rog endüstri ve maden 
mıntakasının temizlenmesi, 16 
ağustosta bitirilmiştir. Bu ana 
kadar yapılan müşahedelere gö· 
re bolşevikler bu bölgede pek çok 
ölü vermişlerdir. 7000 esir alın
mış ve 38 top, büyük miktarda 
tank, bir çok kamyon ve tayyare, 
ya iğtinam edilmiş veya tahrip 
olunmuştur. 

Aşağı D nieper üzerinde v u kua 
gelen çarpışmalarda. Alman te
sekkülleri, Sovyet kıtalarmı D ni
eper kıytlarmda dar bir sa
hada m u h asara etmişler ve b u 
kl'talara kanlı zayiat verdirmLr 
lerdir. Sovyetler in S allar la şeh
rin öteki kıyısına geçm ek teşeb -
büsleri, Alm an silahlannın ateşi 
altında muvaffakıyetsizliğe uğru 
yordu. 

Alman tayyarelerinin 
faaliyeti 

Berlin, 17 (A.A .) - "D.N.B ." a
jansının öirendiiine ıöre Alman hava 
kuvvetleri dün müteaddit defa lar Ode
sa liman tesisatına ve limanın açıkla
rında bulunan üç Sovyet harp ıemisi
ne muvaffakıyetle hücum etmişleridir. 
Hafif bir kruvazör hasara ııiratılmış-

Gesunu suya indirdıler. Diğer liman- tır. Fı"nlnında "'ephesuı" de 
larımızdaki yeni inşaata da süratle un .. 

devam olunarak hepsi de bu yaz i- Berlin, ı 7(A.A .) - " D.N .B .": F in-
çinde ikmal olunacaktır, landa cepheainde Sov1etler. Alman ve 

Memlekette buyı.ik su işleri projele- Fin kıtalarmm ileri hareketini, m u
ri hazırlıklarına ehemmiyetle devam kabil hücumlarla dur durmak iıtemiş
f!diyoruz. Bu yıl Millet Meclisinde ka- lerdir. Bu yüzden Sovyetler harp mey
l.ıul edilen (50) milyon liralık bir danında 1 300 ölü bırakmışlardır. 
tahsisatla bu projelere müteallik in- A lman ~skerleri, teslim olmak iste
şaat masra!1 temin olundu. Büyük su yen Sovyet askerlerinin siyasi kom;
işleriyle elektrik etüd işleri Vekiile- serleri tarafından öldürüldüklerini bir 
timizde yekdiğerine muvazi bir su - kere daha müşahede etmişlerd ir. Bu 
rette ylirütUlmektedir. Bu cümleden 1 müşahedeler bilinare Sovyet c~ir1 .!ri 
olarak inşasına karar verllen Gediz tarafından teyit edilmiştir. 

M oskovaya taarruz için 
Lonrlra. 17 (A.A.) - ''Dail,. Teleııraph,. 

gazetesinin Sıokholm muhabiri yazıyor: 

havı.asında Adııla barajı hem bu hav
zanın ihtiyat su dcopsu olacak, hem 
de bütun Ege havzasının İzmir ve 
Aydın gibi büyük şehirler de dahil 

İngiliz • Sovyet Ticaret olmak üzere elektrik enerjisi temin 
edilecektir. Dıi!er taraftan Frat ve Sa 

Hitler Iıloskovayr her ne bahasına olursa 
olıun almağa karar vermiştir. Zannedlidiii· 
ne corc Mare~al Von Bock Sovyct hUkümct 
merkerine kartı UcUncO bir bUyük taarruı 
harırlamaktadır. H.ılerin bu kararına sebep 
şudur ı M'oskova du,muıc Hitlerin ııururu 
ve proparandaıımn J'İyeceii darbe ciddô o
lacak ve bunu Aln1an milletine itah etmek 
mOmkUn otamıyacaktır. 

An1aŞl118Sl İnızalandı karya ti;:erinde de böyle müşterek 
Moskova, 17 (A.A.) - .. Rcuter.. sulama ve elektrik işlerini temin e-

3ugi.ın burada imzalanan İngiliz - decek büytlk barajlara ait projeler 
)ovyet ticaret anlaşmaşı mucibince, yapılmaktadır. Bu suretle memleke -
fngfJtere Sovyetler Birlisıne, yüı.de 

1 

tin elektrikasyonu noktai nazarından 
S faizle 

1

beş sene için 10 milyon İn- hazırlanıın projelerin tatbikına geçi-
ııliz liralık bır kredi açmaktadır, lecektir. 

Sovyet istihbarat bürosunun bildlrdiflne 
göre, Alman hatlarının çok ıerilerinde hilm· 
malı hır fullyet miişahede edilmektedir. Al· 
manyada. r·rınsa'da ve merlre7.l Avrupanrn 
her yerinde biltün •atnıt kamyonları sefer-

(Başta rafı ı tncı.de ı l ı b l 
dur Bu bahis, müzakere edildikçe v~ Lo1ıcfra11a ge eırı ııa er er 
derlnleştirild.ikc;e, bıı Nazi tesırlerinın Londra, 17 (A.A.) - Bugün 
Alman iş.:ali altında bulunan v~yahut Rusyadaki salahiyettar mahfiller 
Almımya ;ıe i~~irli.ii _yapan mılletler den Londraya gelen haberler, he 
iızcrinde işledı.:ı fıkrın dehşet• d~h.ı. eti umumiyesi ile harp vaziyc-
ziyade anbo:»maktadır. Demokrasıle- : Y. h "kb' b. flti 
rin gittikçe daha ziyade gözlerini ac;- ı ti hakkınd? da a nı ın ır ı. r 
mak lazımdır. vermektedır. Bu haberlere . ~orc, 

Roosevelt, bundan sonra Sovyetler Nege gölünün şimali garb~s~~e 
Birliğine yardım meselesine tem:ıs rt- bütün Fin hücumları gen pus
miş ve şu be>:an~tta bulunmuştur: kurti.ılmşiür. Kexholm mıntaka-
"Rusyanın ıhtıyac;larının _hal(n m_ev- sında Almanların yaptığı kuvvet 

cut programa ne suretle ıthal edıle- ı · hücumlar düşmana muazzam 
bileceii müzakere olunmuştur. Sav- 1 . ' · . d d l _ 
yeller Birliği, icar ve iare kanununun- zayıat verd1rılerek ur uru 
dan istifade etmiyecektir. Çünkü, Snv·- muştur. 
yetler, harp malzemesini ÖdC'yecek va- Smolens.k mıntakasında Almaıılar, 
ziyettedir. her tarnfta, siperleı· kazmakt~ d_ev~m 
Rusyanın bütün kış mukavemete ediyorlar. Almanların yakın bır ıstık

devam ede..:eğinden eminim. Gekcek balde Moskovaya doıiru ilerlemeye te
sene yaz seferi için Rusyaya deı hal şebbüs edeceklerini gösteren hiç bir i-
malzeme ıöndereceğiz... şaret yoktur. 

Roosevelt konferanstan sonra kara- KJev'in garbinde fevkalade dar bir 
ya c;tkmış ;e Vaşingtona hareket et- cephe üzerinde Alma~lar~n yaptığı ~-
miştir. ğır bir hucum tardedılmış ve bu hu-

R lt H ll ile görüs:tü cumu yapan Al~an kıt~ları Ruslar ta-OOBeve ' U '!il rafından tamamıyle ımha olunmuş-
Vaşington, 17 (A.A.) - Roosevelt 

Vaşingtona dönmüş ve derhal Cordel 
Hull'ü kabul ederek enternasyonal va
.dyet ile bilhassa Fransa - Almanya 
münasebetlerini ve uzak şark buhra
nını görüşmüştür. ' 
Vaşington, 17 (A.A.) - "Afi": Lord 

Beaverbroock Amerika hariciye mızı
rı Cordell Hull ile görüşmiıştiir. Ga
zetecileri kabul eden Lord Bearver
broock , Cenubi Amerika yolu ile Bir
leşik Devletler arazi~ni istila etme
run mümkiın olduğunu sı'k sık söylemiş 
olduğunu hatırlatmıştır. 

Pasif ik'te tam koTlirol 
Vaş.ington, 17 ( A.A.) - Hariciye 

nazırı Cordell Hull, Roosevelt - Chur
cihll mülakatı neticesinde Pasifiğin 
başhca muhafızlığını Birleşik Ameri
kanın yapacaiına dair Londradan ıre
len haberler hakkında .:azeteciler top
lantısında beyanatta bulunmaktan im
tina eylemiştir. 

..:.__:_-o---

Amerikan Devriye Gemileri 
Hiç Ateş Açmadı 

Raleigh, (North Caroliı;ıa) 17 (A. 
A.) - Bahriye Nazrn Albay Knox, 
Birleşik devletler ile İz.landa arasın
daki sularda devriye gezen Ameri
kan donanmasının topçu ate:.;! açmak 
mecburiyetinde kalıp kalmadığı hnk
kında gazeteciler konferansrnda ken
disine tevcih edilen bir suale cevııp 
vererek şöyle demiştir: 

"Tek bir ateş bile oc;ı1Jl1ıımış ve 
mihvere ait hi~bir gemiye tesadüf e
dilmemiştir .. , 

b" cdilmi,tir. Bunlar aleUcele cepheye mai. 
mahruk taıımaktadır. Cilnkıı R u• şimendirer
lerinin bu husu•ta Almanlar tarafından kul
lanılamadıj!ı sabit olmu~ıur. Kamyonlar Mlik 
dc&ik olmuş yollar boyunca ve kendilerini 
Sovyet ıayyarelerinden ıulemek için rcner
lerini karartarak ılerlemektedir. 

tur. 
Almanlar, Uman cephesinde bazı mu 

vaffakıyetler elde etmişlerdir. Fakat 
heyeti umumiyesi ile Ukraynada Sov
yetler, vaziyeti kontrolleri ahında tut
maktadırlar. Ukraynadaki Alman mu
vaffakıyetler.i neticesinde Ruslar, mun 
taı:am bir tarzda Dinyeper'in arkasına 
çekiliyor gibi gö:ı:ukmektedir. Marc
sal Budyenni'nin kuvvetlerini aı: çok 
tam bir halde Dinyeper nehrinin teşkil 
ettiği hattın arkasında toplıyacağını ü
mit etmek içın bütiin s:ıııslar mevcut-
tur, 

* MoskO\'a , 17 (A. A.) - "Reuter,, 
Mnoskovadaki intib::ı. Ukraynada bü
yük Alman taarruzunun, Rus kuv
vetlerinin ıırtan mukavemeti dolayı
sıyle yavaşladığı nıerkeıındedir. 

JWoskovaya akın teşebbüsü 
Londra, 17 (A .A.) - Moskova rad

yosuna ıöre, küçük bir Alman tayya
re grupu dün akşam Moskovaya akın 
teşebbüsunde bulunmuştur. Alman tay 
yareleri Moskovaya vaı-madan daiıtıl· 
mıştır. 

Alma11lar, 6 haftada 6 bin 
tank kaybetti 

Mosko\Oa, ı 7 (A.A.) - General Sukov'a 
ııörc, "Almanlar diltman batııttda bir sedilc 
açmak,. tan ibaret olan pek makbul usulleri
ni Ruılarn kar ı acııklan seferde pek az 
muvaffakıvetle tatbik edebilmôslerdir, Alı.,.n 
lar şimdi butlin kuvvetlerine daha aistemli 
bir taarruıl teskil.lt vermek- mecburiveti11de 
bulurıuvorlar. 

Pravda ııueteıinde "Alman tanklarınrn 
kullandıkları tAblvc .. buhiı ahında vndıı.b 
bir makalede Sukov. 50Yle divor: 

Alman tankları artık bal!ıbaıına harekStta 
kullanılınıvorlar. Doı'!rudan doiruva nivade 
ile isbriHEi yanmak suntivle horeklta h
tlrak ediyorlar. Bundan muda muhtdôf bil· 
vüklukttkl tankları bir ıruo halinde tooh· 
yor ve,. bunları topçu ve piyade ilr takviy~ 
erliyorlar. Bununla beraber kııılordu yenı 
Alman tfıb iyesine karsı koymak itin icap e· 
den tedbirleri almıstır. 

Sovvet isıihbarat burosuna e6re Almanlar 

vapu ru batırılmıştır. , (llaftarafı 1 incide)' 
Blenheim tipi tayyarelerimiz, Şi - l . 

mali Afrikadıı dörder bin tonluk iki : Blc~heım tayyareleri, dün Tra~sa 
düşman petrol gemisıne hücum etmiş-1 da Saınt - Omer hava meydaruyle 
lerdir Bunlardan biri infilak ederek 1 tren munakale hatlarını bombardı -
hııva;a uçmuş, digcri atd;;iler içinde man cf:111işler?ir. Zayiatımıı; ~ tayya• 

·· " l ·· r· reden ıbarettır Buna mukabıl 19 Al 
goru muş ur. ~- · · t h · edilm' tir 

İngiliz tayyarelcı-i, perşembe gece- man ı.nyyaresı a rı~. ış • 
ı;i Katanya ve Avgusta İtalyan li- Uçan Kaleleler dun sab3;11 . Bre~ 
nıanlarında gemi nakliyatını bom_ doklarım bombardıman etmıştır. !:3' 
bardınıcın etmişlerdir. Akdenizde bir Uçan Kale a~ct ederken yedi duş• 
Holanda tahtelbahiri beş bin tonluk man tayya;.esıyle muharebey~ tutu~
bir düşman vapuriyle bin tonluk bir muştur. Murettebat bazı za?"ıata. ug-
yelkenliyi batırmıştır ramakla beraber, tayyareyı salimen 

· geri getirmiye muvaifak Qlmu~lar • 
Sicilya'ya bir hücum dır. 

Kahire, 18 (A,A.) - "Tebliğ., A
~tr boınburdıman tayyarelerimiz, cu
mayı cumartesiye bağlıyan ı:ece, Ca
tania limanına muvaffakıyetle tetev
vüç eden blr taarruz yapmı~lardrr. 

Merkez mendireğine, dcmiryolu is -
tasyonuna ve gümrük binalarına bir 
çok bombalar atılmış ve bir büyük 
\'C birçok küçük yangınlar çıkart! -
mıştrr. Bir infiliıkı müteakıp 100 ki
lometre mesafeden görülen alevler 
250 metre kadar havaya çıkmıştır. 

ltalyan tebliğiııe göre 
Roma, 17 (A.A.) - "Tebliğ,. Dün 

~ece İngiliz hava kuvvetleri yeniden 
Catania ve Siragoz'a şehirlerine hü
c·um etmişlerdir. Düşman hava dafi 
bataryalarm1ızın ateşiyle karşılanmış
tır. Atılan yangın ve inflak bomba
ları evlerde hasar ika etmiştir. Mad
di hasar olmuş ise de insanca zayiat 
kaydedilmemiştir. 16 Ağustosta Ca -
tania'ya yapılan hava hlicumu netice
sinde 18 öH.i ve 25 yaralı olmv .... • --.:. 

Ve İngiltere 
Sovyet Rusya 

( Ba,ta rafı 1 incide) 
bir kısmı tevkif olunarak gizlice idam 
edilmiş ve hadisenin gİ•li tutulmasına 

c;alı1ılmıfitır. • 
"İran" caıetesi, bu~üntü başmaka

lesinde, böyle bir hayali suikastın mev 
cudiyetini kat'i surette yalan lamakta 
ve ıöyle demektedir : 
"lıanhlar arasında, hükUm.Un pren

s.ipl erine baih olmıyan ve baıkalarının 
fena niyetlerinin t atbik mevkiinc kon
ması için 'kendisini bir ilet yapacak 
bulunan bir tek k imse yoktur. Bu tah
rikler İranhların bi~iii ve w tanper 
verliii üzerinde en u fak bir tes ir bile 
ha&ıl etmemektedir .. , 

altı haftalık harp zarf111da ahı bôtt tank kay 
bttml•lerdir. Bu rakam IS tank. fatkasanı. 
muadildir. Bunlardan bir ln•mımn tamiri 
m!im•lln olsa bile Almanlartıı mühlm ınlk:· 
tarda tanlı. tank da fi t1>ru. nıit• ılyöa vr 
ıırhh vuı~aları kaybettiltlcrlni kabul ctft\c~ 
1'nmdır. Biıtün bu lı:avb<diltn mal••...,evi 1t• 
ıtri etmek kolav olmı•~eaktır. Paltat er. 
mC$lcill olan dhet •~nkb.n lı ıı llanmalıta mil· 
teh .. sıs lırtaların t~Utlsidlr ... 

Sukov, yaııyı şöyle bitirmektedir: 
"Bunlarıo tcl:lrlsi. bilhassa llitler Alman

ynının dahili vaıivetindelıi sanların karar. 
sızhi,1 ylizünden mıhkUI olacaktrr ... 

* Londra, 17 (A.A.) - Hava Ner.a
retinin tebliği: Birkaç düşman tay -
yaresi dün gece, İngilterenin ıark ve 
cenubu şarki sahilleri üzerinde hare
katta bulunmuştur. Bunlardan bir -
kaçı dahile doğru ilerlemiştir. Müte
addit noktaya bombalar atılmıştır. 
Bazı hasar vardır_ Zayiat pek azdır. 
Fakat İngilterenin cenubu prktsin
de bir şehirde birkaç kişi ölmüştür. 

Alman tebliği 
Berlin, 17 (A.A.) - "Tebllf ,, lıs

koçyada silah fabrikalarına günıiüz 
hilcumu yapılmıştır. İngiltere sahili 
açıklarında 2 ticaret gemisi batırıl -
mış, bir şilebe isabetler kaydedibni~
tir. Tuyyare meydanları ve liman te
sisatı bombalanmıştır. Almanya üze· 
rinde 11 İngiliz tayyaresi d;ı.,;;,.m. 

müşti.ir. 

Alman Görüşü 
(Baıtal"•fı 1 incide) 

silahlanması ve Çin'e, Sovyetler 
Birliğine ve lngiltereye yardım
d a bulunması gayretlerin in ken· 
d isi için geçilm e z hudutla r teşkil 
ettiğini bildirmek suretly l e ~yu· 
n u nu açığa v urmak mecburıyc· 
tinde kalmıştlr.,, 

Alman propaıanda naım Dr. Goeb
bela, " Völkischer Beobacbter .. pze
tesinde neırettiii bir mak3lede Roose
velt - Cburchill dekli ruyonana insa
niyet alı:lııelimine kar11 bir suikast o
larak tavıif ediyor ve diyor ki: 

" Böyle bir blö fle, acaba halı:ikaten 
bizi aldatacalıc\annı mı sanıyorlar? 
Bol, evizmde, İn~lizlcr için Avrupa 
!atasında henüz m ümkün olan son 
müttdiki ermflıc üzere bulumluğumaı 
bir dakilrada 1918 komed:s:nin teker
rürü için , b ir ki.(lt parçası üurinc rn:ı
nadan iri cümleler ı;.ıralamanm hakika
ten kifi ııeleceJj kauaatind~ midirleri 

Biz o derecf' ııpt:ıl d,,iilir. B:ıti si
lahsız ıörmelıc isten nler bu sil5h!arı 
gelip bizden almak )nitülıc u hmetine 
katlanmalıdrrlar. Alman milleti 1918 
Te!!rini sani!•inde bir Jrflre ~ll§hfa!'tnı 
tesİim etti. BDnıa bir ik inci dcf:ı yap
mıyacaktır .. 
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Kiradan Hisse 

Avukat Emcet Ağış 

B iz:zat akrabamdan birinin başın 
geldi: Senclerdenbcri kira r 

oturmakta olduğu evin bir sahibi d; 
hn çıkmış, elinde tapu senedi, E 
evin üçte biri benimdir.; bu kad 
z.aman anlamadan, dinlemeden ne d 
ye butün kirayı ay be ay Ahme< 
verdin? Ya hısseml güzellikle veri 
sin, veya doğru mahkemeye gldıyo 
rum,, demiş ve dedığini de yaptı~ı 
çın mahkemeden davetiyeyi alan a' 
rabam, tabı. solugu yaı.ıhanemde a 
dı. 

tlantik'teki 
ülakatın 

Akisleri 
l oose\ elt - Olurchill mülfıkatı-

nm ehemmıyetı, gun geçtikçe 
ruz. etmektedir. 

llu mülakalm Japonya ve VichY 
"lümeUcri üzerinde munddll bir te

cra ettlgi his olunuyor. 
llu multlkatı mütcnkıp iki büyük 
lct adamı tarafından Sla\ine gön
ilen mesaj. bu milltlkatın şümulü 
~mdu daha sarılı bir fikir veri -
ır 

Su mesaj, Amerikanın da İngilte
ile beraber, Sovyetlerle askeri, 
ita siyasi işblrlıgi yapmıya karar 

"l'dığini gostcrmesl itibariyle ~ayanı 
kattır 

1918 l\lartmın 3 iinde Brest - Litowsk muahedesini iım:alamağ a 

1 -. 

IJir kaç gün evvel Mr, R o o s e-
WiLSON 
Prensipleri 
Nasıl Doğmuş 

gelen Sovyet murahhnsları 

vusturya - Macaristan hariciye nazırı 
Kont C z er n in olmuştu. A iman 
murahhaslan ile eski ve yeni bütun 
zaferlerinden doğan işgal sah:ıların
dan bir karış yer bile terketmiyecek
lcrıni sert bir lisanla ifade ederek mü
zakereyi kesmişlerdi. Joffe: "lanın 
yok, adilli.ne sulh yolunda ilk büviık 
adımı atan biz olduk ya ..... diyordu. 

* * 

ta 

iyi tcsadllf, tam o srrada İstanb 
B rosu ne,rlyatından olup hfıkJ 
Ekrem Korku~'un yaı.npş oldu 
"Tatbik ttan Misaller., adlı broşiır 
Temyiz Mahkemesi Hukuk Heyet.! 1 
mumlye inin vermiş olduğu bir ta 
dık k rarmı okumakta idim. Bu k 
rnr akrabamın bu i~c ne derecem 
sul ol<luğunu tayin ettiği için ve b 
na bcn~er hadiselerin de herkesin b 
şına gelmesi ıhtimal dahilinde bulu 
du u cihetle, burada o karardan ba 
setmcyi !nydalı buldum: 

lngUte~e ve Amerikanm Alman,y3 
bir konpromi sulhil ynpmaları, ya

t SovyeUeri Almnny karşısında 
lrıız. bırakmaları, Sovyetler için bü
Jt bir tehlike teşkil ediyordu. Şim

v c 1 t ile Mr. C hu r c hı 11 
in denizde bir harp gemisinde bulu
ıarak yaptı'kları müşterek deklarasyon 
biıtlin dünyada alaka uyandırar. mu
him bir hadise oldu. Kimi bunu daha 
iyi bir dünya istikbali için ç11ilmiş 
bir program, kimi Anglo - Sakson 
milletlerinin harpten sonra kurulma
Blm istedikleri yeni sistemi r;östcrir 
bir rehber telikki etti. Bu dei<laras
yon bize W i 1 ;; o n'un 14 maddelik 
prensipleri gibi mtistakbel sulhün e
saslarını bildirmiş oluyor diyeı:ıler de 
oldu. Fakat bu güzel program•n tat
bik kabiliyeti hakkında bir !iki~ edi
nebilme~ için Birinci Cihan Ha~bindcı 
Wilson prensiplerinin ufratıldıfı 5Uİ
kastlara bir göz atmayı çok faydalı 
buluyoruz. 

Ve Nasıl 
Ölmüştü? 

Rusların bu jesti, W il s o n'u pek 
mutehassis etmişti. 1918 senesi 

S İkinciki.nununda Kongreye yaptığı 
meşhur beyanatında Wilson. Sovyet 
murahhaslarını: ''Sulh için istedikleri 
esasları bu kadar Hrih bir lisan ile 
söylemıye cesaret iÖsterd.kleri için 
tebrik ediyor, Rus mılletinin beynel
milel tesanüt hislerinde gösternikleri 
geniş fikirliliği şükran ile kaydediyor 
ve Rus demokrasisini Prusya ı:ııtıbi
yetinden doğacak blr fe!Aketten 'kur
tarmaya çahlimıe olmak için Sovyet 
Komiserlerinin ileri sürdükleri pren
siplere tamamiyle İ§tirak ettiğini bil
diriyor ve müttefik veya muhasım 1'u
tun muharıp devletlere, umumı bir 
E.Ulhun, kendi fikrince, hangi esıııılara 
dayanılmak üzere temin edileb!leceği
nl costermek maksadiyle 14 mııddelilt 
procrammı okuyordu. 

Çocuk bakım evlerimizde n birinin dahllı l(Orunusuo 

Hlldisede da\ acı devlet hazlncsld 
bir dOkkdnda hissesi var. Halbuki 
dükkıln senelerdenberl başka hisse 
dar tarafından bir 6flhsa kiralanma 
tadı.r. Hazine iljtc bu şahsı, yani l 
racıyı dava ediyor ve birkaç sene 
kira hissesini istiyor. Kiracı kend 
siyle kontrat yapan şahsm dükkôr 
yegfıne mutasarnfı olduğu kanaaü 
lo mukavele yaptığını ve her ay l 
rayı hilsnUnlyeUc o adama verdı~ 
60ylemis, bu yuzden hazinenin ker 
aleyhine hakkı davası olmadığını i 
dia etmiştir. 

bu tehlikenin kati olarak ortadan 
~tığı anla&ılmaktadır. 

krayna Cephesinde.: 
U krayna cep'hesinde askcrt hare

kfıt, Sovyetlerin aleyhinde in-
lafüı devam ediyor. Son Alman 
liği, Sovyetlerin Knrndenlzdeki 
mühim limanı ve dc.ntz üssü ol::ın 

ltolaycf'in zaptcdlldiğini bildirmtk
~ır 
~~hasara altında bulunan OdPSa

ııı kuvvetle tahkim edilmiş olduğu 
e Tobruk glbl uzun 1.arnan mukave
et edebileceği söylenmektedir. 
l'inlandada da tecrit edilmiş bir va
ette bulunan Hango Qssü hAIA Sov 

"t kuvvetlerinin elinde bulunmakta-

"· 
Saliihiyetli İngiliz mahafilinin ka-
atine göre. Budyennl ordusu, kuv

l!tli Alman tazyikına ratmen Dnie
~ müdnfaa hattında tutunmıya ve 
ltraynanın muhlm .sanayi merkez.le

~1\1 mildafaaya muktedir olacaktır. 
u takdirde Alman ordusu, kışın da 
rbe devam etmek meoburiyetinde 
' caktır. 
Roo evelt dlln gazetecilere yaptıı;ı 

beyanatta, Kızılordunun kal.Tamanca 
t.ıkavemet ettiğini ve harbin kışın 

tla devam edece~inc kanaat getlrdi
lll söylemiştir. 
likraynamn kısmen dahi olsun, Al
<ın kuvvetleri tarafından işgalinin 
~vyetler hesabına mühim bir kayıp 
~kil t'dcceği muhakkaktır. 40 mil -
>on nüfusa malik olan butday. şeker 
tiancarı ve yoğh tohumlar yetiştiren 
lltrayna, ayni zamanda zenıin kö -
llıür, demir ve manganez :ınadenlerl
~I! sahıp bulunmaktadır. Ukraynada 
lon yirmi sene içinde büyük sanayi 
llıcrkez.leri kurulmuş, kimya ve boya 

nayii çok inkişaf etmiştir. 
Dünyanın en büyiık İdro - Elektrik 

lantrah Dnieper nehri Üzerinde bu -
lunmaktadır. 

Bu kadar zengin ve müt~evvi tk
l:sadi kaynaklara malik olan Ukray
l\a, Avrupa ekonomisinin birçok nok
anlarmı tamamlıyacak ve Almanya

l'Cl karşı çok mue lr olan fnıiliz ab
lokasının tesirini azaltacak bir vaz.i
l'ettc bulunmaktadır. 

Ancak, Kızılordunun çekllıniye 

1 ! ı 7 senesi nihayetlerine dofru, 
1914 tenberi uıanıp giden hr.rbl bir 
an evvel bitirmek arzusu bütün muha
sımlarda şiddetle gôrtinmeye bacla
mııt1. Fransada yeni Baııvekil Gco"ges 
C 1 em a n c e a u 20 İlcinciteşrinde 
Mecliste hükılmetinin programır.ı o
kurken, bir müddettenberi tekra•lanan 
ıizli veya açık, samimi veya gayri sa
mimi sulh teşebbiıslerine işaret ede
rek: "Gilya sulh ister gibi gorunen bu 
tan: bozgunculann faaliyetlerine artık 
nıhayet veriyoruz. Bundan sonrn har
bi, yalnız harbi dıişünecefiz.'' divordu. 
Bu sıralarda lngilterede L l oy d 
G e o r r e s Avam Kamarasında ayni 
tarzda beyanatta bull\nuyor, Piyave 
cephesinde Caporetto r t\)aketine uğra
yan İtalyada bile O r 1 a n d o'nun ay
ni yolu tuttuiu gorulüyordu. Alman
yada iıe İmparator ikinci W f l h e 1 m 
ıarp cephesinde duı;manlarına srın bü
yük darbeyi indirebilmek için şark cep 
besini bir an evvel tasfiye etme ,fn sı
rası ;c!lmiş oldufundan bahsedıyordu. 
İşte 1lu sıralarda idi, milletlerin sene
lerdenheri katlandıkları bu ağır feda
lı:Sr:hlı:lara mesut bir nihayet haıırlaya
cak olan ilk ıulh tohumları bir~ir;ne 
zıt iki ilemde atılıyordu. Biri şarkta, 
muzaffer Alman orduları karşısınd;ı si
lihlarını aşafı indiren Sovyct!erde .•. 
Diğeri, carpte Almanyayı karşı ~d
detle silahlanmaya baılayan Amerika-
da .• , 

* * B ir hükUmet darbesi ile iktidar 

Cihan Harbinin ilk sulh kongresi, 
Brcst Litowsk'da toplandığı za
man, Sovyetler murahhası mu
hasnnlar arasında nıilcadeleye 
nihayet vermek iızere baz.ı esas
lar ileriye si.ırmilştü, Daha sonra 
Wilson kongreye yaptığı beyanat
ta, bu prensiplere tamamen l~i
rak ettiğıni bildirerek, 14 mad
delik sulh programım okumuştu. 
Almanlar bidayette bu pr nsip
lere iltıfat etmemişken, sonradan 
bunları kabule mecbur olınus-

lardı. 

r Yazan: ........ -1 
İ Faik Sabri Duran ~ 
I ...... ____ .___......... : 

** Almanlar önce bu prensiplere ilti-
fat etmediler, 3 Martta General 

H o f f m a n ın Ruslara dilı:te ı:tt.rdıği 
Brest Lıtovsk muahedesiyle maı'iluba 
kaJ"iı ne kadar nfır artlar 1':<> ula
bıleccının guzel bir misalini glıster
dıler, sonra ayni ruh içinde 5 \hrtta 
Romanya ile ve 7 Martta Fml&nla ile 

Atıkalipa~a medresesinin kapısın
da elerinde birer karne ile bekleşen 
birkaç kndın vardı. 8 senedenberi bir 
sağlık yurdu olarak çalışan bu bina
nın önilnde bekleşenleri muayene 
maksadlyle gelmiş sandmı. Mciersc, 
bunlar sabahleyin bıraktıklıın çocuk
ları almak ı.izerc gelen anneler veya 
çocukların yakınlan fmlş ve ellerin -
deki kartları göstererek cocukları 
ulıyorla:mıE. 

İçeriden neşeli çocuk cıvıltılnrı ge
liyordu. Kapıdan girince, onlan yu -
vada glydıkleri yollu gri goğusliıkleri 
ve ayaklarındaki sandalları çıkarıp 
kendi elbiselerini giymekle meşgul 
buldum: bu işi tamamlıyanlar kapının 
yanındaki odaya geçip ke,"'ldilerini al
mıya gelecek olanları beklıyorlnrdı. 

Sayılan 50 imiş ve sabahlan ha -
yatlnrını kazanmak için işe giden an
r eler henüz mektep çağında olmıyan 
yavrularını buraya bırakıyorlar ve 
gözleri arkada kalmadan çalşnıya 
!(diyorlarmış. 

birer sulh muahedesi im:ı:ntı.t\ıl r Burad çocuklara gösterilen dikkat 
Böylece garp cephesinde istediklı:ri ı:i- \ e ihtimamı gördiıktcn sonra ben de, 
bı hareket edebilmek iı;in şark cephe- annelerin gilnluk mcsall<'rine huzuru 
sini temizlemış oldular. Fakat garpte \rnlble devam edebileceklerine kani 
umdukları askeri muvaffakıycti ,.ide oldum. 'Ik gbrdi.ığilm §CY, çocukların 

edemeyince 1918 Birinci teşrininln S dosyalarıydı. Bu dosyalarda çocukla
inde 14 maddelik prensipler: dahi- r ait her malumatı bulmak ve k a 
Unde sulhu imzalamaya hazır oldukln- bir tetkik neticesinde onların saghk 
rmı Wılsona .bildirmeye. mc~b~r ol- durumları hakkında geniş malumat 
dular. İşte Wılson prensıplerm·n do- ed k · kü d -
ğuşu boyle olmu§tU, Ölüşünü de baı- 1 ınme mum n u. 
ka bir yazımızda tetkik edeccif z. Annesi, babası çalıljan, evinde ya-

DAHA BAŞKA HORMONLARDAN ••• 

1pofiz guddesi gibi, yine k..ıfatası-ı celdıği vakit oğlan olduğu da vardır. 
nın içinde, mini mini bir çam kozala- Kadınlığın son baharına yakta,mıı 
ğma benzeyen Epifiz guddesınin çı- 1 kadınlarda, böbrek üstündeki guddeler 
kardıfı hormonun müvazeneslzligl de milvazçneyi kaybedince, blrdenb·re pek 
&işmanlık verir. Şişmanlığın bu turlu-ı geniş bir şişmanlıkla birlikte, yüzde 
su hemen hemen yalnız çocukla da o- sakal ve bıyık çıkmaya ba1lar, &esi 
lur. Çocuk kı ... olsun. oğlan olsun, bu- kalmlaıır ... Bereket versin ki tuvalet 
luğ yaşından once birden b=rc büyür. vasıtaları imdada yetiri$ ... Bu vasıta
İri yarı olur •.. Çocuk, an~c yahut ba- lar olmauydı, kırk sekiz, elli yaşına 
ba olmakta acele eder ••. Bır de cok baş ~elmi:s bayanlar arasında sakallı ve 
afrısı gelir.. bıyıklı olanlar daha çok görlihirdü .. 

tacak kimsesi olmıyan, iki yaşını bi
tırmi§ ve yediyi blürmemlş olan ço
cuk, eğer kadroda milnhal varsa, yu
\•aya ;ircbilıyo:du. 

Eğer l:adrodn yer yoksa, bu fçUmat 
muavenet milessesesi de maalese! ço
cuL'U kabul edemiyordu. Bu takdirde 
çocuk hemşirelerin takayyudü altında 
kahvaltı etmek, oyun oynamak, man
z.umeler öğrenmek, elişleri yapmak, 
oğle yemeği yeyip güneş ve kum ban 
yosu almak ve diğerleriyle bir arada 
uyumak saadetinden mahrum kalı
yordu. 

Gönül isterdi ki, Çocuk Esirgeme 
Kurumu, Yardan Se-.·enler Cemiyeti, 
Halkcvleri Sosyal Yardım Kolları. 
Kızılny, Fukaraperver Cemiyetleri 
gibi içtimaı yardan müesseelerlylc 
Belediyenin ve kadm işçi çalıştıran 
rcsmı ve gayri n!6m! miles e~elerln 
mesailerini birleştirerek, çocuk ba -
kım yuvalnrmın sayılarını her bakı
ma ve barınmıya muhtaç ı;ocuğu içi
ne alacak bir miktara çıknrtmrya 
muvaffak ol""unlar. Yoksa lstnnbul 
gibi koca bir şehirde Belediyeye batı
lı bir tek çocuk yuvasfylc, inhisarla
rm tesis ettiği diğer bir tek yuvanm 
ihtiyacı karşılması ~phcslz kolay 
deılldir. 

* * Bunu KaragUmrük nahiyesinin 
22050 kişiden ibaret nil!usunu, 9 ilk 
\'e 3 ortaokul talebesini daimi bir 
kontrol al.tında bulunduran sıhhat 
merkezi için de temennı etmek z.aru
rldir. 

Çünkü bu müessesede socukla da
ha ana karnında iken m~ul olmayı 
esas olarak kabul etmi~ ananın, ba
banın ve ayni çatı altında bulunan -
!arın sa~lıklarmın da çocuk sağlığiylc 
ynkm ıılfıkası dolayısiyle onlan da 
saglık kontrolüne tabi tmayı lil
z.umlu bulmuştur. Deme oluyor ki. 
mmtakası dahilinde buluna büyük, 
lrnçuk herkesi sağlık merkezi t 
kontrolu altına almıştır. 

Anaya, bebek doğduktan sonra na-
6ıl bakılac~mı ameli ve naı.arl ola
rak öğ "tmekten baıılayıp, çocuğun 
\'e büyüklerin karşıla&abilecekleri her 
hastalrgı önleyfci ve iyi edici tedbir
leri nlan bu sağlık merkezinin çoğal-tıı<X."bur olduğu her yerde, beraberin

de gotüremediği her şeyl imha ve 
tahrip etmesi dolayısiyle, Alınanla -
tın bu zeniın memlekette fs\edikleri
tıi bulabflecekleri çok ş{lphelldir. En 
r:ok muhtaç olduklan buiday ve pet
tole kavuşamıyacaklan ise muhak
kaktır. 

mcvkiine gelişlerinin crtec;i gü
nü, Sovyet Hariciye Komiseri T rot s
k y • Enternasyonal meclisine: "Ruim 
ilk sözümüz sulh olacaktır ... diyotdu. 
Filhakika Trotsky'nin ilk hareketi l!H 7 
ıenesl İkinci teşrininin 23 iıncü gü
nü İtilif Devletlerine verdiği bir nota 
ile umumi bir mutaretıe teklif c-tmesi 
olmu$tu. Bu teklıfte •tarafların da 
miizahereti ile StokhoMlr'de bir kongre 
toplanmasını, ne galip, ne mağlQp. ne 
büyük, ne küçlik hiç bir ayrılık göze
tilmeksizin milletler.in hurriyeti esa
sına dayanan demokratik bir sulhün 
hazırlanmasını istiyordu, Bu tc:klifi, 
İtilif Devletleri, Londra, Pariı; ve Ro
ma parlimentolarmda'ki sosyali:;~ par
tilerinin şiddetli müzaheretine rağmen, 
reddetmişlerdi. Bu hiıkümetler Trots
ky'nin teklifine verdikleri cevapta 

Rusyanın 1914, 5 Eylühinde miinferit 
bir sulh yapmamak için aldığı taah
hiıdli hatırlatmakla iktifa etmişlerdi . 
O senenin 22 Birinci 'kanununda, Bi
rinci Cihan Harbinin ilk 'Sıılh kongresi 
Brcst Litovsk'ta toplandığı vakit Sov
yetler murahhası J o f f e sbz almış, 
sanki bütün dunya millctlerı namına 
idarei kelim ediyormuş gibi, bütün 
muhasımlar arasında mücadeleye niha
yet vermek üzere bazı esaslaı Heri 
siırmüştü. Harp içinde düşman tara
fından işgal edilen yerler hemen tı.h
liye ve istikliillerinden mahrum edilen 
milletlere hürriyetleri iade edılmeli, 
harpten evvel müstakil olmıya:t mil
letlere hangi devlete katılmak veya 
kendi kendilerini ne şekilde idare et
mek istedikleri h.ıkkında serbeste:(' rey 
vet'melerıni temin etmeli, hatta bu 
reylere o, memleket hudutlan iç-:rlsine 
cclmiş sığınmış olan muhaclrlert veya 
oralara sürtilmüş olanlara da iı;tirak 
hakkı verilmesi, muhtelif mill,.tlerin 
bır arada toplu olarak yaşadıkları ; ·er
lerde azlıklarm hukukunu muh3fazıı 
ed~cek 'kanunlar yapılmalı, hiç bır mu
hasımdan harp tazminatı Jstememrli, 
müstemleke meselelerinin dah mıokul 
bir şekilde halli için çahııılma~ı. Bü
yük Devletler, boykotaj, glımrük ta
rifeleri. hususi ticaret muahedeleri gi
bi t.ızyiklerle küçiık devletlerin iktısa
dlyatını boğmamalı .. , Kongrede bu be
yanata ba:ı:ı noktalarda muteri:t lıal
mak üzere iştirak eden murahhas A-

Böbrek üstündeki guddelerin bozul
masından gelen şişmanlık da buna 
benzer. Bu türlü şişmanlık ya. pek 
kiıçiık kız çocuklarda, yahut kadın
lık son bahanna pek yaklaşmış kndın
lardadır ..• Kız çocufa kız derler ama, 
kız mıdır, oğlan mıdır, pek iyi ayırt 
edilemez. Kız çocuk bülCii: yaşına 

Kara cigcrin ve pankreas ıuddcslnin tılmn ı ne kndar arzuya şayandır. 

Sovyeiler, Ukraynadaki sanayi mer 
1'eılerini muhafaza edebildikleri tak
dirde, Ukraynanın bir kı:.smını kay -
~ekten !azla müteessir olmıyacak
lıırdrr. 

Bu merkezleri muhafaza edememe
leri Sovyctfor için oldukça mühim 
bir darbe teskil edecektir. Ancak şu 
noktayı da unutmamak JAz.rmdır ki, 
So\'Yellerin en büyük sanayi merkez
leri Ural mıntakasmda bulunmakta
dır. 

İngiliz ve Amerikan yardımlan, 
Sovyetleı;.in bu zayiatını. hiç olmaz.sa 
ltısmen telafi edebilecektir. 

Her şeye rağmen harbin kışın da 
i'lcvam edeceği anlaşılıyor. 

Son gelen bir haberden, harbi kış
tan -evvel bitirmek ve he.r ne paha
sına olur.sa olsun Moskovayı zaptet
l'nek için Alman ordusuna emir ve
l"ıldii:i, cephe arkasında hfimmalı bir 
faalıyetin cereyan ettiği, işgal edilen 
bütun memleketlerdeki sarnıç kam -
Yonlariyle cepheye petrol sevkedildi
gi ve yakında Moskova istikametinde 
büyuk bir taarruzun bqlıyacaeı an
laşılınaktadır. 

Önilmüzdeki i'kl hafta içlnı!e Sov
yet - Alman harbinin mukadderatmı 
kısmen olsun tayin edecek mühim 
hadiselere fntiıar edilebilir. 

M.ANTEN 

Mektep Kitapları 
Hazırlanıyor 

--·~-------------------

MEM iŞ 
B f r 1 n J n vücudu ortadan 

kaldırılmak icap ederse, bu iş 

Yazan: H. G. Dwight - Çeviren ; M. ABAŞ 

sessiz sadasız, sukOnu fhltıl etmeden 
yapılıverirdi. Llkin bu vnka ortbas 
edilemiyecek kadar herkesin önünde 
cereyan etmişti. Memış de kurtulma
sına yarıyacak en ufak bir imkiın ve 
ihtimal bırakmamıştı, Kendis ini kur- \kanlı bir neticeye silrllkllyecek dere- ı Kendilerine mah"Us tarzla elimi 
tarmak için elimizden geleni yaptık, cede tesir icra eden, kıı.ranlık duşiln- y kal dı ve brr:ıkmadı. 
lakin güpc giınduz bir alay insanın cenin cs::ısı ne idi? "Sızı beklıyordum,. dedi. 
göıü öniinde Knsımp::ışalı kulhanbe _ _ T k imd B 1 İşte evde oturanları korkutan bu 

• Dun gece a ·s en eyog un l 1 1 · · 1 B ı · h t yini hem de ortada kendisine "kor- . . · rn ımış. tına gc ınce>, aya ınm en 
k k

' d 
1 1 d ' b. doğru gelırken, bır ınsan knla".ı::ılıgı- 0 uzcl yılları kendisinden alınmıcı o-

a ,. enm s o masın ıın baska ır k ld düıw;mlcm•~ ld " " . nın yaya n ırımını "" ~ 0 u lan ve döndui:ü zaman unutulmuş 
sebep yokken, !jişhyen bir odamın bu ı.;unu gordi.ım Ne olduğunu anlnııı::ık 
hareketi nasıl tevil edilebılirdı? l\lc- . . d d ·Sokaklarda olup bilen olduğunu gorcn bu adama karşı ne 
.ınişin söylediklerinden de hiç kimse tçın ur um. . soyllyeblleceJ::lml !jaşırmış kalmıştım. 
bundan ba§ka mann çıkaramazdı. şeyle! . karşısında hemen çocuk kesı- Birdenbire do up sönen bu histen 

Verilen hUkmil, başka her seyl na
sıl telAkki ederse, öyle telakki etti. 
"Alnmıın yazısı imiş, bu da başıma 
gelecekmiş,, dedi. Hapisten çıktığı 

zaman yine bize geleceği ic;in, yerini 
başkasına vermememi de istedi! Size 
bu hikliyeyi anlatmnmın sebebi de, 
zaten budur . .Memişi evvelfı Sınopta 
bir kaleye hapsettiler, orada ıkc~ 
kendisine tütün gönderiyordum. Son
ra yerini değiştirdiler, ben de iz.ini 
kaybettim. Ölmüs olmalıdır, diyor
dum. Bununla beraber onun işlerine 
akıl erdiremeıniye alışmıştım.O gunler 
de hacamat, kan dökme vakalarını az. 
görmUştilm, artık l\lemi!iin ukıbeti ile 

lıverırım. Kalabalığın ortasında blr sonra nklıma ilk gelen ııey hep 0 
h::ımal veya köyliınun bir polisle çe- eski ~erak oldu: ' 
J;iştiği görilluyordu. Ne olduğunu kü- "O t i neden yaptın, Meml ~ .. 
c;ük bir çocuğa sordum. Kilçtik çocuk Ukın geçirdlli on b~ yıl Memı:ıi 
cimi alnına gotilrdU, sırıtarak anlat- ezmemisti, çUnku verdıği ce\ ap şu 

tı· Bu hamal sabahtanberl oradaki o- oldu: 
vin kapısı öniıne dikilmiş duruyor- "Bnşka ne yapabilirdim ki? Bana 
muş, bu halinden evde oturanl::ır te- "korkak,. dedi. 
taşa düşmüşler, polis çagırmıslar. 
Söylediği ev, benim t'vvelce otuımus 
olduğum evdi. Kalabalı •ı geçip git-

Dördüncüo--Hikciye: 
DİN GA YRETIYLE 

işleri bozulunca yınc §iŞlllanhk eclır.. Bilyilk bir intizamla lşllyen bu mll-
Böyle, hormonların bozulmasından essescden bunlnrı düşunerek ayrılır -

gelen §işmanhklar az yemekle, c;-;,k ha- ken, Knrngi.ımrük n:ıhıyeslnln mahal
reket etmekle geçmez, Hekiminiz:n u-ı lclcrlnde o günkü sağlık )$ontrollerini 
zun uzun tetkikinden sonra mahı.us yııpmaktan dönen hemşireler içeri gi-
tedavisi lazım olur. riyorlardı. * * 

Tefrika No. 21 
bckçılik eden sırmalı ve al cepkenli 
Hırvatların eslerine de başka yerler
de kolayca rast gelınebllir. Bununla 
beraber gelip geçenlerin çoğu bu ka
pıya merakla bakmaktan kendilerini 
alamaz.lar. Ve co11ddenin kar~ı tarafın
da, açık havada g{ıneş ve yn~ur al
tında parıldıyan Anadolu tezP}lları
na gerilmiş halılara, eiltılı çakmak 
ta lariyle, yahut hunerli avuçlariyle 
son bir perdah veren halı işçileri bir
bırlerıne sorar!Rrdı: "Bız barakalarda 
ya rkcn uıaklardan gelip burnda 
boyle kocaman hanlar yaptıran bu 
glivurlar kimdir?,. Fakat sualleri ce
vapsız kalırdı. Her cuma padişahın 

elftmlığa giderken, bu yokuşun iki 
tarafındaki basamaklı yaya kaldırım-
ları arasından bir at ve al filftma çal!
layam hallnde akan mızraklı süvnri 

lendirip harekete sevkedecek ne gibi 
esrar geçtiğine merakla kafa yorduk
ları nadır vakalardan .sayılma2dı. 

İşte, Revcrend Thomas Reddlnıı 
bir gün, bu binanın üst katmda bir 
köıı ye rast gelen bir odada oturuyor-
du. (İsminin bnşmdaki Reverend, 
yani "hürmetlıi,, Unvauından da an
laşlltr ki, bu zat bir protestan varzı
dır.) Reverend Ttıomas Reddlng'in 
simasında, insana esrarengiz. veya fe
satklir görünecek bir hal yoktu. Bı
lflkis, masasına eğilmiş, parmaklarını 
kır renkli çember sakalma iömmüş 

olan bu zatın yUzil, ~şlkAr bir suret
te, cazJpU. Etrafındaki aleme baktığı 
tatlı mavi gözleri, o fılcme nur saçan 
pembe yüzü. simasmın - şarap Tan
rısı Dlyonlsos Ue dünyadan elayak 
çekmiş bir k~i ten ayni derecede u
zak g!Srilnen mutavassıt ulviyette -
guzel hatları, bütün bunlar, orta yaşlı 
kibar ve refahlı bir insanı belirten a
IAmetlerdl. 

Eğer odasındaki eS)'adan kafasının 
teohızatını istidlal edecek olursak, 6U 
neUceye varırız. ki, düşüncelerinin bu 
dünya ile allkası yoktur. 

Odanm en belli baıılı faz.Iletl neza
rotindeydi: Yukarıda bahsi geçen ha
lıcıların bulunduğu yerdeki büylik 
fıstık ııgacı arkasından Haliç ıle Bo
§nı.ın alt kısmı buradan pek güzel 
aorünUrdü. Bu hususiyeti haricinde 
ıöze çarpan diğer hali ise, çıplnklığı 

Davacı har.ine ise kirncınm ta 
ııicıl kayıtlarına bakarak hakiki h 
sedarın kim olduğunu öğreneb!leC( 
{\ine göre, hüsnüniyet iddiasının ~ 
yanı kabul olamıyacağını ileri sil 
mü~tilr. Mahkc.'lle kiradan kendi h 
sesi için hazinenin kiracıya bir i 
barda bulunup bulunmadığını sc 
mu , her iki taraf da buna "hay 
cevabını vermiıılcrdir. Bunun Uzer 
mııhkemc dava olunan kiracının m 
kavcle muclbınce \ c husnilniyetle k 
ra bedellerini kiralıyana ödedığ! i 
haz.ınenın davasını reddetmi§tır 
bu red knrnrı neticede Temyiz ma 
kem i tarafından tasdik edilınce, 1 
işte kiracı haklı çıkmış oluyor d 
mektir. 

Kiracı tutacağı yerin başka hiss 
dan olup olmadığını tahkik ılc m 
keller midir? H yı.r, mukellef değı 
dır. Kanuni bir mecburiyeti de yol 
tur. Ancak kendisine, "Tuttuğun ye 
de benim de ~u kadar hissem v. 
bınaennleyh kiradan hisseme dilş 
payı ötekine ödeme, bana öde., dı 
bir müracaat vaki olmuşsa, böyle ll: 
ihbardan sonra artık bütün kir 
kendisiyle muknvele yapana ödem 
melidir, öderse hQsnünıyet iddıası 
da bulunsa dn makbul olmaz. 

PiYASADA: 

Mal Almanlar 
Almıya Hazırlanıyo 

Sehrimizde bulunan Alman fümal 
tiftik tacirleriyle temaslarına d,va 
etmektedirler. Diier taraftar. lnri' 
ticaret birliii de tiftik almak için P 
yasa ile temaaa baılamı~tır. Bu sı 

tle Alman firmaluiylf' lnıifü ti:-.ı.r 
bir ı • rasrnda mıl alm:.k buıusum. 
rekabet mııur. 

Alman tröst ve k~tleri 7enf tic· 
ret anlaşması yapıldı ~ sonra. me 
lcketimizdcn mal almak n, bur6c 
mUesseıeler açmak üzerf' hazıılanma~ 
tadırlar. Bu müesseseler doğrudan de 
ruya müstahsilden mal alacaktır. 

BİR LiMON SAHTEKARLIGI -
Ceviz büyüklüğünde y~l. kozalak l 
ınonlar 7-8 kuruşa satılmaktadır B 
de bUyük boyda Limonlar varcltr 1 
bunların renkleri •a.rıc&, fiyaUarı c 
15-18 kuruşadır. 

Falcıt bu limonlın:ı r<nldcrinin hi 
leli olduiu ihbar edilmi,tir. Bir ko 
mi17oncunun bu llmonl•n Mersmd 
kimyevi bir madde il.: t.arartuiı. b 
lı:imycvi maddenin bazı thvalde liıno 
lan zehirledi fi idda edilmektedir. 1o 
dia Sıhhiye müdurlüiüne de bildiri 
miı. Sıhhat müdıirlüğü ~raat müdur 
lütlinli haberdar ctmiı ve her iki mü 
durluk dun derhal tabkihta. bulanm 
lardıı; 

Köylüler için Faydal 
Bir llCiç Bulundu 

lımir - Bomuva havarat v~ n"ba 
tat hastalıkları milcıidrle ittat10n 
laboratuvarı, köylünün anb ı"lncbk 
hububata musallat olan h~ıer:u:ri im 
ha, bufday ve ~uhabaon <'ft be 
yıl anbarlarda muh.Jua.-ms temin tdL 
celı: mühim bir Hiç lreıfe•~ıur 

Ziraat Veklleti, bu US, m i::ılti içi 

Bumovada yeni bir im!Jathil"I~ VÜ· 
cude getirmi,tır. İliç:, !!ı şer k Jolul 
amballjlarla memlektin her tarafın. 

ıcvkeditecektlr, Bu im!ll•hacede bit 
tahtakurusu, sivrislııeı;, p;re ve HİI 
müz'iı; haşerelerden de l:onı'lı.::ak İ· 
çin ilaçlar istihsal cıl.1 c. •kt.r 

YURDDAŞ! 
En afak ,ıellr tabibi Tilrktın bile .. a. 

Önümtizdekl ders yılı için mektep 
kıtaplarınm haıırlnrunası işlerine 
başlanmıştır. Maarif Vekileti kitap
ların süratle ve mükemmel bir suret
te haz.ırlanması için lfızım gelen ted
birleri almıştır. 

Kitaplar eylül basında hazırlanmış 
elacak ve yayınevlerı vas.ıtasiyle ders 
lllı başında satlf8 arzedılecektır. 

o kadar meşgul olamıyordum. Acaba 
bu adamı hakikaten soylcdlgi se
bepten mı öldurmuştu? Hep aynı ce
vabı vermekte inut etmesi için orta
da böyle ııövalycce hıırekcti icap et
tirecek bir mesele olamaz mıydı? O
nun Asyalı kafasında, kendisini böyle 

mek iizcreydim. Hamal beni görmüş, 
h<'men kalabalıgı yorarak uzcrlme 
doğru geldi ve hiım1etle scllım nr
dı. Ben de kısaca bir selll.rola muka
bele ettim, etrafımızı çcvirm!ye baş
lıyan yeni halkanın merkezini teşkil 
ctmiye hevesim yoktu. 

"Çelebi, beni tanımadın mı?,, 
Bunu hamal, sesinde 15yle bir nota 

ile soylemişti ki, beni durdurdu. 
Hayretle: "Vav. Mcmis .. dedim. e

limi uzattnn. 

l\tısırçarşısmın asma çardaklı yolu 
ağzından başlayıp, yukarıda Bakırcı
] r caddesiyle biri en Fincancılar 
yokuşunun hemen yan yerinde bir 
kargir bina vardır. Kohne istanbu -
hın yüzlerce yeni binaları arasındJ 
bu binanın, görünOşçe, bir hususiye
t". digerlerinden bir farkı yoktur. 
l\tethnlin iki tarafınd:ıki kara mer -
mC'r sütunlarla ounlarm arasmdıı 

askerleri de bu sualin cevabını bil
mezdi. Yağız yüzlerini bir an için, 
yarı meydan okur bir bakışla, yuka
rıyn, binaya çevirirler, sonra döner, 
baska düşiıncelerine dalarlardı. La
kin arasıra, açık faytonları içinde at-
larının nalları kaldırımları çınlatarak 
yo ... u tan geçen nAz.ırlar için ise, hal 
boylc değildi. Bunların, bu suali, o 
bin nın taş duvarları içinde, dosya-
larını yanlarındaki çantalarda tası -
dıkları, bir sefareti bu kadar sinir -

idi. MUŞamba döşcll zımtlnin ortasm
da yazı masası vardı, M. Redding bu 
masanın önünde münferit bir kaya 
Qzerfne atılmış bir insan gibi oturu
yordu. Diğer eşya duvarlara vidalan
mııı olabilirdi. 

YNI, Mr ay lıet liralık bir tasarruf ho
noau almak olmalulır. Ulelr Hl:rli hlr 
mllyop vatandat, aycla t.lr ıaurruf bo· 
noou ahr .. , l>lr -.ıe 10 mllyn" lira ta• 
aarruf oı!ıllr. Goıdı.:n mu lriu ulı b•t ıı. 
ralıklarm bir araya aelınc.cı yar•l!ıfl bJi• 
yuk lrvvvnl 7 

Uluaal l!:kononıl vı 

Arttırma Kurumu 

( Aıiı:ati var) 
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BİR KA ZA 
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onu, baıı ur111ar içinde söriince 
ıordum: 

- Ne oldu Hamdit. Geçmit ol
Am. 

- Bir kaza, d:di, carip br kaza. 
Gel ıuradan birer dondurma yiyelim, 
hem anlatırım. 

Girdik, birer d~ndurma 11marla
dık. Batladı: 

- On beı cün kadar oluyor. Dal
sın, eve dönüyordum. Yanımdan u
fak tefek, cayet ciızel bir kız ıeçti. 
Fakat sıcaktan o .kadar bıınalmııtım 
ki, donup balı:mai:ı halim yoktu. Yıi
rudüm, Tam bu .e~nada karşıdan bıi
tlin hıziyle ıclen tramvaydan dev ehi 
bir adam atla,dı. İkimiz birden yu
varlandık. Sonra ne olduiunu bilmi-
7orum. Gözlerimi açtıiım zaman, lı:en 
dimi bir hastahane odasında buldum. 
Baıımda muthiı bir aiırlılı: ve lı:ar
ıunda o iriyarı adam vardı. Mavi cöz
lerini bana dilmıiı büyük bir cndiıe 
ile bakıyordu. Ayıldıiımı corunce, 
sarip ıivcli bir türlı:çe ile. benden 
af diledi, iıtcmiycrek kazaya kendi
ainin ıebcp olduiunu anlattı, Her ne 
fdWde olursa ola-an, beni tatmin et
mcie hazır oldutunu bildirerek tek
rar tekrar af istedi. Sordum: 
•- Neredeyim?,. 
,. -Kazadan sonra ıizi hastahaneye 

setirdim. Amerikan hastahanesinde -
aıniz.,, 

••-Peki nasıl olda da? .. ,, 
Adamın yüzünd: teeaaür çizcileri 

peyda oldu, ıözümü keserek: 
.. _ Sormayın, dedi, sormayın .•. 

Kazaya ben sebep oldum amma bunda 
hiç bir kabahatim yok.,,, 

Yüzüne tuhaf tabaf ve biraz da hid 
detle baktıiımı ci:Srünce, devam etti: 

.. _ Size ıonra anlatırım.. Şimdi 
&ktora haber yollıyacaiım.. Meralı: 
edilecek bir ıey olmadıiını söyledi 
amma. kCJldiııUe ıelince çainlmaaını 
da tenbih etti,,. 
Kalkıp aile butt. Gelen ha'tabakı

aya doktoru çaiınnalJJU söyledi. Bi
ru tonra doktor seldi. Batınım tor
da. Nab&ıma ve alqimcı baktı: 

.. _ Gcçmiı olsan, dedi, bir teYinU 

)'Ulda. Cıllıklar ve yolun bir an için
de bembeyaz oluıa bunun ne oldutu
nu anlatmaia lı:ifı celmiıtl. Nişan
lım ile anası durmamı, inip bizim de 
bir yere ııiınmam•zı söylediler. Bu, 
bot bir teklif idi. Dursak ve, inıelı:, 
otomobilin düıman tarafından tahrip 
edileceii muhakkaktı Ba olmasa bi
le, artılı: cünduz olr~a,ta, yol müte
madi bir şekilde ~ombardımana ma
ruzdu, cidemezdilı:. A'lı:tama kadar da 
her tarafın istlli edilerek hududun 
kapanmalı: tehlikesi mevcuttu. Bütün 
banlar olmasa bile, çılcın bir hale 
celmiı olan firarilerden otomobili kur 
tarmak ihtimali yoktu. Bu zavallılar 
öyle delirmltlerdi ki, kaç tanesi sürat 
le cJderkcn otomobile ~tlamak teıeb
büsünde bulanmuı. yuv:ırlanarak çii
nenmiılerdi. Bundan baıka, ben tek 
baııma idim. Ne de kuvvetli ol
sam, üç, dört, kiıiye karşı ko
yamazdım ve bir ctomobil elde ede
bilmek için, böyle bir zamanda, her
hanci dört lı:iıi birleıip bir adamı 
öldurebilirlerdi. Bütün bunlar zih
nmde ıimtek clbl çaktı ve artılı: ta
mamen serbest olan yolda saza baı -
tım. Şimdi otomobil bir ok sibi iler
liyordu. Saata baktım. 130 yapıyor -
dulı:. Çok sürmedi, müthı canavann 
homurtusunu beynimde duydum ve 
makineli tüfekler, hacı leylekler sibi 
tılı:ırdıyarak ötmeie batladı. Ah bu 
ses ..• Ölıim bir ıey delil, fakat o ıt
tırat, o durmalı:, tülı:enmek bilmiyen 
muttarit ses yok mu, insanın sinirle
rini harap ediyor Çıldırmııtım, hay
kırarak caza basıyor, basıyordum, sa
at 140 .. ıso .. 180 cösteriyordul 

Otomobil ise dalcalı bir denizde 
seken bir yanı motörü cibl yolun 
hendeklerinden aııyordu. Birdenbire 
bir çatırdı oldu. Etrafımdan tahta 
parçalan açuttıı, liatiklerln hepsi 
birden patladı ve o•omobil durdu. Hu
dut mlnfalarını parçalamııtım. Dö
r.üp arkama bak:ım. Otomobilin içi 
bombottu. Ne nlpnlun. ne de an
ncsi L 

* * ~k. Yalnu bir iki bafta sarsı ile se- .& dam banlan anlatırken copn .. ta 
aecebum. Yarın da çıkabilirsiniz.,, " Alomdan terler akıyordu Bi; 

Doktor sidiace mavi ıöı:lii adam aıı- 'an darda, Hıçkırıklarını ~cmedi, 
latb: . • • • botandı. Ben yataiJmın içinde dol-
•- Kcndimı takdim edCJ_UD. tamım ralmuı büyük bir alüa ile dinliyor

Salihatun, Po!o~yalı. müıl~larda- dum. B .. ımm ainıı scçmiıtl ve müt 
IUJll. Orada küçük bır fabnlı:am var- mı bir heyecan içinde ıordam: 
dı, rahat rahat yaııyordum, Harp "- Sonra? 
cıkmadan biraz evveldi. Nipnlandım. Gözy .. lar~" kuruladı: 
~if&ll:1ı°': da Türkt~. ve tehrin. eski "- Sonra... Dedi, ao'nra çıldırmı-
bir ailamden, en ~cllcr~d~~ ve ıım. Beni alıp önce hastahaneye ora
"1zme pmpiyona ıdı. Benı ıoruyor- dan da bir mülteciler kamppına koy
aanua. ol~~ iriyim, Safiye. !•e dular. Kendimin 1'ürk olduiunu bil
afa_k 7apıb ıdi. Zıt ~lan ıeyler b_ır;- dirdim, lıtaobula r:ideceiimi söyledim. 
b~~. ç~er derler .. Bu: de onan cıbı, Bıraktılar, buraya ıeldim. O sün
birbırımızl ~ok aevıyorduk, evlenmek denbcri niıanlmn.ı alleıini anyorum 
~harbin~ an e~el bitm~ini bek- Yapılacak bir ıey oldulandan detn:: 
liyorduk. Bu:i beldıycn facıadan ha- Sadece kendilerine uzalı: akrabalann
berdar . dciil~ik. Bu bildii~niz sibi, dan ıonancuıu hakkında maltmat ve
DZWl ılirmedi. Yıldır~ harbı, Polon- rebllmek içn .. , Dün. tramvayda ıi
:yanın altiiı~ .oluıa,, ~ yav~ sibi derken, yolda bir ıenç kız ıördUm ... 
... imamız ıçın bir ikı bafta Wı &~1- Tüylerim diken di&eu olda Ba ni
di. Nitaııhm ile karar vermiıtik. ~aç taDhmdı.. Safiye... AJ~ma im
mak icap edene, 1ıtanbala sel.ecektik. kin mı vardı? Oydu Safiye! diye 
Benım kimsem yokta. On1111 bir anne- haykırarak trainvaydan atladım ve 
ili ve htanbalda uak akrabalan var- malim kaza oldu Fakat 
dl Llldn aenelerdeobcri söriiımemiı- .,_Fakat? • '"" 
ler, mektuplaımamı~lardı. AQaJPa ne Adam cüJÜ;aedi: 
de olu, akraba cleiil mil •-Biz, dedi, kavuıtak. Eier mil-* * uade e~z. drpnda bekli)'Or, be

ni affetmeniz için o da ıize ayrıca ri
cada bulanacak,,. cımar arbk bıahmdaiamu tehir 

~ bombardıman ediliyorda. Fabri
lwn yıkılmıı, iıçıler daiılmııtı. An
nainin de mavafakatiyle nipnlmım 
evinde otarayordum. Onlarm batın
da da bir erkek llnmdı. Nihayet, 
atana silıı seldi. Artık tebirde kal
mamıza imkln yokta. Yanmı•A yllkte 
Wif pahada ain' nemis vana aldık, 
SQet Mri, pael bir açık otomobi
lim vardı. O süne kadar uldarnala 
1D11vaffak olmattam. Bindik ve akt.m 
tiseri, tebirden çıktık. lılabadım en 
7akm yoldan,, Romanya badudana var 
mü ve baran selmelrtl, Otomobilde 
Hfl miktarda bcndrı vardı. Bisden 
enet atlarla, a,rabalarla, yaJ'ID oı. • 
rak kaçan btiyilk bir kalabalık!& 
dola idi. Fenerleri yakamadıfım 
!cin. bcr an birini citnemek ibtim.a!! 
nrdı. Fakat aaıl faciayı bisim otc
mobilcle sittiiimiai sören yorsan 
1ıir eok kimacniıı, kendilerini araba
mın ailmak çiıı yalvarmalan tc:ıkil 
edi7orda. Nasıl alabilirdim, kimi ve 
Jrac kltlyl alabilirdim? Mermmet ve 
~ biılerimiz imklnaulıktan o1-
dllfu kadar kendi nefaimiai lnırtarmalr 
sayretimiadeıı de uiırlqıyordu. tn
ND ne qoilt mah16kl Hele ölüm 
brtıımda, Böylece saatte ancak C\11 

bet. yirmi kilometre shratle ilerliyor
duk. Halbai yola, sabah olmadan bu
mda varacatımuı baaplıyarak çık-
11111tık. Hudat mıntakaaı, bilhassa ay
dnlkta, çok tchlllreli idi. Halkın kaç
tıimı bilen düıman tanarclerle bu
raları tara1111t ecltyordu. Şimdi iae 
ubah olmak üzere ;di. Aubllqmi,t.im, 
Opa basıyordum. otomobil ıüratıni 
artırıyor, unaıntılar da fulalaııyor
da. Galiba, yolda bir lrac kaza da 
7Aptım. Amma dönüp arkama ba
.. cak vaziyette dciildim. Nipnlım 
ile annesi bir kaç defa yavaılamamı 
781vardılaraa ela aldınn.ıcbm, Bu ıü
ntle bir aaat daha sideracm, aellme
te u•ebllcccktlm, Bır aaat... lıte r• 
oldu iıe bu bir aut içinde oldu. Or
tabk aydınlanmııtı, Yol, önümde k.~
Jabalıktan bir karınca ıcli ııibi id:. 
Korna çalarak ilerliyordum. Tam ba 
jlUl&da sökyüzünden motör aeıleri du 

"- Rica ederim ba711raan7,, 
Adam kapıya citti, açıp seslendi 

içeriye, kaza olmadan yolda sör~ 
düiüm .Uzel ku: lirdi. Ben de 
böyle bir saadet babaama kafamın bıı 
kadarcık brılmaaına memnuniyetle 
razı oldum. 

- Peki 1m1a .......ı ne obntlar? 
- Sallbattin otomobili ıilrerlren 

kızm anne8i frrlamıı, bardabaı olmaı. 
Ku baykınmı, seslenmit. Du71lrUD&
J1DC8 cıldırdıiına biikmetmt. Sonra, 
kartalma çarclerial araıtırmıı. Bir 
söliin lrenarmdan seçerken, kaldmp 
kendini 111ya atmıı. 

BULMACA 
ı 2 1 4 1 8 , • 1 

t 
2 3.__,,_.._ 

4 
5 
6 
7 

8 
9 ~1-1--1-1-

Soldan ula: t - laFlemelr • aanmak· 
taa emir :ı - ~ aetlrmiı - tilre ka· 
aun J - Ceairia aksi - .,.,.. 4 - Vıll~•t • 
lrullaaılabilme S - lla - ten: eua aFatıaa 
talııhr 6 - Bir renlı • baFTaa llarınafl 7 -
Xı)'lllet - lndlrllmlı 1 - Oi1r 1 - Xllru
naca - -vcut. 

Yulıandan a .. fr: l - Blru -• • balr· 
malıtaa -ır :ı - CiaS'9 • lcine para ltonur 
a - O.ton • .,." 4 - Bir edat - bir hartı 
delıeine: bir nı S - Ya,.malıtaa emir -
sanat, 6 - Sevalli - ı-ırtea -ir 7 -
Ada ı - 06u mtnnp 9 - Xqmeı lıl1mu • 
luıın Fatu. 

* BVVELJCJ BULMACA - loldaa ula: 
ı - Jıliltebaris :ı - Uıa • irani ı - Til· 
redl - a, 4 - bale (eıul) S - NOmaF•n 
• - Amele • Ece 7 - Si - et • Fad 1 -
ltum (muti) • Ece g - Vatan. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlônlar1 
1 - tdafemiz lhti)'acmda kullanılmakta olup bartçten celbi JkUza 

eda ve I0.5.941 den 8,11,Ml tarlhlne kadar fanla ile muhtelif ıueteıer
le pazarhkla almacalclan illD olunan ın kalem malzenı• ~ 
Berpmut, mlM artif1ayel. limon. portakal. neroll mnsJan için vlld olan 
t.ıcııv_. tetkike tlbi uttulmakla beraber ıermen 1Uzum i1zerlne pazar
blı 15 sün müddetle temdit edllmlftlr. 

2 - Bu esanslar& alt mOfredat llstesl)'lıe blrllkte prtnamelerl ltaba
tasta levaznn tubellndeki alım komisyonundan ber IÜD ölleden soora a
hna bilir. 

a - Taltplerln ~ '1 ,5 temfnatlartyle birlikte bu hmıuatald tekUfle
llBI en ıec 2.9.941 Salı ailnü.ııe kadar makQr kom1aona tevdi etmele
ri lüzumu ll4ıı olunur. '8111) 

T 18 - 8 - 941 
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BAŞ, DIŞ, GRiP, ROMATiZMA ~ -NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN A$RILARINIZI DERHAL KESER s -icabında gümle 3 kate alınabllir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ Her yerde E 
Pullu K uluları ıararla iateyüıiz. 

• 
SUMER 

YERLi MALLAR 
BANK 
PAZARLARI 

' 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

NAKLiYAT iŞLERi EKSiLTMESi 
MüeS9eSemizln muhtelif mahallerdeki mağıızalarma muhtelif mahallerden yapılacak nakliyat işleri bir 

nakliyeciye verilmek üzere kapalı zart usuliyle eksiltmeye konulmuştur. • 
Eksiltme 1.10.1941 Çarşamba günü saat 14 de Bahçekapıdaki birinci Vakıf hanmm birinci katmdaki 

müessese müdürhığunde ıcra edileceğinden, teklif zarfiarının muayyen gün ve saatten evvel müessese mü
dürlilfüne verilmesini ve şartnameyi görmek ve daha fazla izahat almak istiyenlerin müessese müdürlü
ğüne müracaatları lüzumu iUın olunur ' . ............................ ~ 11/Jm------------,, ...... Sah ilk Villa • • 

Devlet Deniz Yolları lıletme ldares'f 11.Snları 

18 Ağustostan 25 Ağustosa Kadar Muhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurlann İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacaklan Rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hatbtta 

Mudanya "attına 

Pazartesi 17 de (GOneysu), Perıemt>e 1'1 de 
(Erzurum). Galata rıhtımından. 

Carıamba 18 de (Anafarta). Sirkeci nhtı
mmdan. 
(NOT: Bu posta gidiş ve d6mı,te Oiveten 
Akçakocaya utn)'&caktır.) 
Salı 8 de (Sıiadet), Perıembe 8 de (Bartın). 
Tophane rıhtımmdan. 
Salı, Pe~ ve Cumartesi 9 da (Çanakka
le). Pazar 8 de (Marakaz). Poetalar Galata 
rıhtımından ~alkarlar. 

1 

Göztepede, İstasyon caddesidde 
Çamlar ortasında 4,5 dönüm 
sebze, meyva ve çiçek bahçesi 
bulunan f0,000 lira deterinde 
mükemmel bir vlllA. Tel: 62-232 '-----_, 

~.11111-- Dr. IH8AN IAMI ---llt.. 
Ti p·o A $1S1 

Tifo ve paratuo butalıklanna 
tutulmamak için tesiri kat't, mu
afiyeti pek emlıı taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. :ıtutusu 45 

~ ...... kuruftur. , 

lıtanbal LeYUIDI Amirutindcn veri
len: Harici Aıkeri Kıtaat İllnlan 

-----------... ------= :: ------IİIİI ----------3i --------... = ---1 
·I 
1 
$ , 
' ' • 
i 

(NOT: Salı, Perıembe ve Cumartesi cıınterl 
esas postalara llAveten saat 10 da Galata nh
tımından llAve birer vapur kaklmlacaktır, t
lAve vapurlar ayrıl gQn Mudanyadan 16,30 da 
İstanbula döneceklerdir. Bu suretle Mudan
yadan İstanbula her gtın vapur vardu-.) 
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8 de (Ma
rakaz). Galata rıhtımından. Aynca Çarpmba 
ve Cumartesi 20 de (Konya). Tophane nhtı
mmdan. 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 49,475 
lirıı olan nilmunesl libi 1000 takım 1 

1 mros hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr birinci aDrat 
lzmlr lllve .o ... t 

lzmlr lld,ncl-aUrat 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtı
mmdan • 
Pazar 9 da (Bartm). Tophane nhtlmmdan, 
Çarşamba 12 de (Bursa), Cumartesi 12 de 
(Saadet). Sirkeci nhtım mdan. 

- Pazar 16 da (İmılr). Galata rıhtımmdan. 
Pazartesi 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 
Perpmbe 13 de (Kadet). Galata nhtımmdan. 

(7176) 

* * NOT-:-Yat111r werterl "ak1cında her tOrlO malOmat atalıcla tele· 
fon numaralan yazılı Ao.ntelerlmlzden ISOrenlleblllr. 

Galata Bq AoentelJAI - Galata rıhtımı, Limanlar Umum MDdOrlDIO 
bina• altında. 41192 

Galata Şube • - Galata rıhtım1t Mıntak.,.a..Iman Relallll bi-
na• altında. 40111 

Slrbcl • • - llrkeol, Yolca a.ıonu. 12740 

* * Ahlrm•tdaremlze intikal eden Haliç vapurlan için tanzim edilen 
Jeni Ocret tarifesi 20 Aju.to. 941 tarihinden itibaren tatbik edilmiye 
baflanacakbr. 

Bu tarife mucibince ltöprll ile i8keleler arası mQnuebetler dört 
mm~ ayrılmJŞtır. Bunlar için tabit edilen Ocretler aNJda 7&
zılrdır: 

Yalnız Qldlf 
Birinci ikinci 
Mevki Mevki 
Kuruı Kuruı 

Gld1t • DISnOt 
81rlnol ikinci 
Mevki Mevki 
Kuruı Kuruı 

5 3 10 8 ~ De birinci mmta& yanl Ye
miı ve Hal iskeleleri aran. 

1 ol 11 7 Köpril ile ikinci mm~ yani ICa-
sımpqa, Clball, A,.Upt, l'ener, Ba
lat iskeleleri aruı. 

1 8 15 11 lt~ril ile Oçüncü mmtaka yani Has
köy, ~nsaray, Halıcıotlu, Def
terdar, Sütlüce, EyQp iskeleleri arası 

10 • I' 18 15 ltöprü ile dördüncll mmtaka ,.ani 
KAtıthane iskelesi aruı. 

Ayni mmtaka dahlllndeki veya k8J'llhklı 1..-tceleler arası 991ahat
ler için birinci mevki Ocretl (5), ikinci mevki ücreti (3) kuru,tur. 

Her mmtakada auba)'lardan blrlnci mevkide (5), erlerden ikinci 
mevkide (1), OOCQk1arduı blrlncl mevkide (5), iklncl mevkide (3), 
talebele?den birinci meykide (4), ikinci mevkide (2) kurul ücret a
lınır. 

Bu Ocretlerde verıDer dahildir. 
~a biltiln mmtaltalar için tenzllAtlı Gidiı - DönOt Qcretlertnln 

tutarı üzerinden onar yapraklı umuma mahsus abonman karneleri 
ile memurlara mahsus J'(lzde otuz teru:ilAtlı elllter yapraklı abonman 
karnelerinin de tarifenin tatblkma bqlanacatı tarihten itibaren aa-
tıp çıkanlacatı llAD olunur. (7007) 

Muhammen bedeli (24,545) lira olan 23 kalem muhtelif Ampuller 
1/10/1941 Car1aJnba ,ona saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 1-
dare binasında aabn alınacaktır. 

Bu ile Sfrmek lltiyenlerin (1,840,88) liralık muvakkat teminat ne 
kanunun tayin ettili veslkalan ve tekliflerini a7Di ,on saat 14 de kadar 
:ıtomis;ron Reislltfne vennelerl lAzımdır. 

Şartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme t>aıre.ınden. Ba7• 
darpqada Tesellüm ve Sevk Şefllllnden dalıblacaldır. (7017) 

1 tabip ustuncu kapab zarfla eksiltme- ' 
ye konmUftur. İhalesi 12/9/941 Cu-

1 ma ıQnü uat 11 de Ankarada M. M. 
V. Satm alma komiayonunda ;yapda- • 
caktır. Taliplerin 3710 Ura 63 kuruş- i 
luk ilk temlnatlartyle teklif mektup- ı 
larmı ihale aaatlnden bir aaat evvel t 
komisyona vermeleri. Şartnamesi 248 
kuruf8 komiS)'ondan almD', E 

('141 - nll) 

• :z 
i -:c ---

. l_A_s_ke_r_lik_l_ıle_r_i _• I 
ŞUBEYE DA.':ET 

YerH Sat.al .... : -§ 
l - 140/141 HM -sana olap Aalrerll· 

llna lrarar nriımlı FlllıMlr olıala d..,am 
etmi"celı olan lrısa bi.ametlllerle tam Hlıerl 
ehl1"taa-ıı olııp ber hancl bir MbePle 

· snlıedllm-lı oltn kısa hisemtlller ••kedi· 
lecelılerladn H/1/941 allnG aaat (9) cı. 
nQfn ebdaaalriFle ı•bede bulanmalan. 

j ı - LIM -• ohap da Hkertlllae lra· 
rar ..u--ı. olanlams 25/1/141 tarllıln· 

I den ..,.,.ı tuba" mlracaat ederek J"Oklama• 

1 
lanm paptınaalan ft M•lr isin ual tarllıte 
,ubt4e ltalanmalan Ula olaaar. 

1 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
ltl"f. 

Btıflık maktu olarak 750 

ı üari 8G1Jf a ltllltimi 600 

' • • ,, 100 

I • 

,, 
• 
,, 

150 

60 

~. Hamdi laıar 

• Buhran ve intikal devreleri -
Kapitallzmtn dol'UIU ve batıp -
Yeni nlzamm ana premlpleri. 

T e v z i Y e r i : 
Onlvenlte Kitabevi 

,_Fiyatı: 80 KWU§ 

, ' 30. Ağustos. 1941 
Zafer Bayramına 
Mahsus Fevkalade 
PIY ANGO PLANI 

ikramiye ikramiye ikramiye 
adedi miktarı tutart 

Lir• Lira 

1 40,000 40,000 
2 10,000 20,000 
4 5,000 20,000 

40 2,000 80,000 
40 1,000 40,000 
80 500 40,000 

400 100 40,000 
4,000 10 40,000 

80,000 2 160,000 

84,517 YEKUN 480,00I 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BAN KASI 
Kurulat Tarihi: 1888. - Scrma:veıl: 100.000.000 Tiirlr Lirul. .8ÜI " 

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

\>ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye nri10 

Ziraat Bankaıında lmmbaralı ve lhbarsu ta1arruf besaplarmcla eo 
u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle qatıdaki ,._ 
na 16re ikramiye daiıtılacaktırs 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 1 100 adet 50 Lfrahlı 5,000 Ura 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaptanndalri paralar bir ıene içinde 50 liradan ...ıı 

d9Jmiyenlere ikramiye ç1ktıiı takdirde % 20 fazlaaiyle ırerileccktir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey Uil, 11 Birincikinun, ıı ~ıa.rt ve 

Jl -~ ... ı.ran hır' • !rin"- cPki1ecektir. 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünden ~ 

1 

T&•r JIAl.f Bt• •ıa - Tnl ..,... 
hanını De ini lranaaa tir lremınlana ttrll •• 
uahı F•P•lmıı ,,. latlıar etmlıtir. 

lerhl Fapanlar bu me.,.uda aalllılnt sahi· 
bldlrler. 

Doktor Hafa Cemal 
Dahiliye MOtebasmm 

l»asardan ha,ka heT da ... ı 
C2 - IJ Y• kadar fchtnbal 

Dlv•" Tn1a Nn. t H. 

Ortaokul mezunlan ile lisede sınıflarmdan tudlkname ile ayrılanla' 
arasından Özel Elektrik subesine müsabaka ile parasız yatılı talebe alı
nacaktır. İstiyenlerln daha fazla malfimat almak için okula mQrcaat 
etmeleri ilan olunur, Kayıt iolerine 2/IX/1941 de son verilecektir, 

Kitap bO,,Ulr bir llıtlFae& cnap •trmelıte 
•• clddH i•tlfadtFI mucip bir lrıvmettedlr. 

..... , . .., .... Kitabı huırlıFanlar Jılaıı,.e Vtlılletl bUtse 
,,. mtU kontrol -""' mQdQrlllU ıulıa •il· ı 
dilrll Peni lhlat, .,. Zat laini ttıbe lllffO· 
rO Şefllr Menteııe ile aıhhat .,. ı,tlmal maan· .............. .. 
ııct Hlrleltl mııbaKba mlldllril ltua falıenlıtlr • 

.... .. 

(7165) 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin Uzman. o.detecilik ve Neşriyat 
T. L. Ş. TAN Matbaasl 


