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lzmir Fuarı Bugün 
Merasimle Açılıyor 
LFuar Münasebetile İzmire Gidenlerin 

~S~yJsı ~imdiden 10 Bini Buldu 

Du sene daha mükemmel bir §ekilde hazırlanan lzmir Enternasyonal Fuarının dı, görünü~ü 

=-ı Izmir, 19 (TAN Muhabiri bil 

(,---·--..-------------------~ 1 diriyor) - lzmir fuan yarın (bu· 

1 k Mı h il 
.ı 1 gün) saat 18 de merasimle açıla-

! Oı nra : caktrr. Fuarı hükfunet namına 

i r a su erıı ;~::\:ı;:u~r.::::;:?:J:enn~~ 
J Ol/ • • B • M •ı Behçet Uz'un bir nutku takip e-ls l ne lr l Yon decelclir.Akşamsaat21,30dabe-

. lediye tarafından Vekil şerefine 
bir ziyafet verilece.kıtir. 

T?, d • A l Yann şehir baştan başa bay -n re l Çl l ''o r r~kl~rla donanacak ve lzmirin jk '.:I tisadı bayramı başlıyacaktır. Fu-

l 
ar münasebetiyle Izmire gelen • 

• Qf" F 1 p· • M"•b Ed k ler bugüne kadar 10 bin kişiyi 
: IS, aSU ya Ve JrJnÇ U ayaa ece bulmuştur. Bazı otellerde şimdi· 
i V 1 b d B 1 S k den hiç yer kalmamıştır. Fuar ! e ca ın a un arı atışa Çı aracak danışma bürosu, fuar ziyaret\ile-
i Ankara, 19 (TAN) - Toprak yatlar üzerinden olacaktır. Bu rinin emrinde faaliyete geçm•ş 
·: h il · r· · T' v -•---'-2 fi b' 1 bulur.maktadır. ma su erı o ısı, ıcaret e- ml&AOUl!ua O 'se ır mi yon li • y k k h · 
ı k'let' . J" .. ... h -·• -ya karar kredi tahsı's edil - 1 arm a şam ao ava tıyat -a ının uzum gorttegı a Vw .... d ik · · d -..:ı k h ıı rd k f ın . . rosun a l gece evam t:U~ce y

1
c ID;8 • a e .. eb urutm~u ya mıştır. ı oJan Türkiye ~irincilikleri .ser -

ı e pırınç mu ayaa e ıye ve • b t ,,. ·· l:ı k 1 , 
bu suretle nıübayaa ottiği bu Zeytinyağı ihraç ' 1 es k~ure1§ musa ka a ar3ına ~a,ıa-nı dd 1 · Vek.:.ı t' tesb't naca . 1 mınt.l anın 8 gure~ -

a e en tue ın ı e - dü · k · · b · · · kt" K 
dec ği h 11-...ıı e mıyece cısı u gur<>~ıeıc gırece ?...". a -

e zaman ve ma a oç.nıe - lr ·· ·• T '" k ' -·· 
satmıya memur edilmiştir. Ankara, 19 (TAN) - Tica- ztaknac e;ır<'k~'çlıedtr, kut~ ıye mıhı 

Of. T" et v k"l · t V k" l a ımını ~eş ı ece ır. ıs, ıcar e a etı ara - ret e a etı', y-ı ._Jısuıu··n T . t y kil" M"' t Ok 
fından tayin edilecek olan fi - idrakine bdar ;;;tinjlii ibra· 1 ıca~e .. e ;. be~~· az . : 
yatlar üzerinde mübayaatım cmm d rdurul ı~,~ ~et~' etugun va 1• "'d"' :.ye frekısı, 

kt Of
. . ğı k u masını a --.a - ı ıç ıcar umum mu uru re a a· 

yapaca ır. ısın yapaca u· darlara bildirmiştir. Bu sebep- : ı· d ld .. h ld f ah 
f ul · · .ı J 1 1 ın e o ugu a e uar s asın-ru as ya ve pırınç satı~an, e isans hususunda vuku bu· d t tkik .... 1 .. . · 

mahalli fiyat mürakabe komis- lacak talepler , yeni bir iş'ara ! a
1
. e . yal?.mf ış,_ ~g e yemegJ ınıl 

yonla tesb't ed .. · fi k d . , f 1 ak : va 1 ,partı mu ettışı, mebus ,r 
nnın 1 ecegı - a ar 18 8 0 unmıyac tır. 1 ve belediye ve parti erkanı ile ····-··-····--· 

Diri diri Mezara 
hırlikte merkez gazinosunda ye-
mişt;r, Vekil öğleden sonra muh
telif tetkiklerde bulunmuştur. 

G •• •• ı Ad Mihverin 23 omu en am Ayhk Gemi 
Şehrimizde Tedavi Altına Allnan Ali 
Küçüker, Mezarda 24 Saatinin Nasll 
Geçtiğini Bir Muharririmize Anlafft 

Şehrimiz.deki hastanelerden bi. 
tiıle, şimdiye kadar eşine rastlan 
lllh ıyan bir hasta yatırılmıştır. Bu 

asta, öldü zanniyle mezara ko • 
llulan ve kendine gelip imdat fer 
Yatlarını yolculara duyuruncıya 
kah dar mezarda gömülü kalan ve 
u yüzden nefes darlığına uğra· 

Yan Akçaabatlı Ali Küçüker adın 
d~ bir gençıtir. Ali Küçükerin 
dun bir muharririmize naklettiği 
bu hadise şöyle olmuştur: 

Ali Küçüker 

Zayiatı . 

lngilizlere Göre, Bu 
Zayiat 4 Milyon 

T onilatoyu Gec;iyor 
Londra, 19 (A.A.) - 16 ağus -

tos 1941 tarihine kadar düşmanın 
uğradığı zayiat ve batırılan gemi 
lerin mecmuu 4,007,000 tondur. 
Bunun 2,321,000 tonu Alman ge
misi, 1,533,000 tonu ltalyan ge -
misi. 34,000 tonu Finlanda gemi-ı 
si, 119,000 tonu da düşmana fay
dalı olan diğer gemilerdir. 

I ngiliz hava hücumları 
Londra, 19 (A.A.) - Ingiliz tay 

yareleri yeniden Kolonya ve Dis
burg şehirlerini bombardıman 
etmiştir. Dunkerque'deki doklar 
da bombalanmıştır. Holanda sa·, 
hilleri açıklarında 3 Alman ka
rakol gemisi batırılmıştır. Şimali 
Fransada da bazı hedeflere hü -

, curn edilmiştir. 

Akdenizde bir gemi 
kafilesi.ne hücum 

ALMAN TEBLiGi 
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Ja,,onJ1a 
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· Sovyetlere 
Amerikan 
Yardımını 
•• • 
Onlıyecek 

Resmi Japon 
Sözcüsü Dedi ki 
Japon Denizlerinden 
Rusya lc;in Hiç Bir 
Gemi Gecirilmiyecek 

Ingiltere hükumeti namına Uzak 
Şarka &önderilen Duff Cooper 

Tokyo, 19 (A.A.) - "Ofi,, Vla· 
divostok'a bir Amerikan petrol 
gemisinin gönderilmiş olduğu su 
retindeki habere müteallik ola
rak gazeteciler tarafından 80ru • 
lan bir suale cevap veren Kohis
hii, diplomasinin nezaket e.eri ıb 
raz etmesi lil%umunu kaydettik • 
ten sonra şöyle demiştir: 

"Japonya, büyük Okyanusda 
ve Japon dt?nizinde sulhu muha-l ' '"·--· ________ .... ,... faza ve idame etmek tasavvurun 

' dadır, fakat Vladivostok tarikiy· 
j ı D • • le Sovyet Rusyaya harp malze -
1 u n ya n 1 n mesi gönderilmesine karşı likayıt 

Ukrayna'da · Berı·ıne a·ır .. .. kalamaz. Japonya, vaziyeti ciddi bir endişe ile takip etmektedir. 

E B k Çember içine alma siyaseti 

l 60 Bin Esir Hava Akını n uyu ;:~!~~ı~~aoı~~~n;~:~in~:t~kh= 
ale cevaben Kohishii, Japonya • 

Alındı Yapıldı Tayyares•I nın tedafüi bir hattı hareket ka· 
bul etmiş olduğunu beyan etmiş 
ve Amerika Hariciye Nazın Cor
dell Hu\l'un da kendi hükumeti· 
nin ittihaz etmiş olduğu hare -
ketin tedafüi olduğunu söylemış 
bulunduğunu hatırlatmıştır. 

Dinyeper'in 
Garp Kısmı 
işgal Edildi 

Odesa'ya ve Diğer Bir 
Kaç Köprü Başına 

Karşı Hücum Başladı 
Berlin, 19 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının teb -
liği: 

Cenubi Ukraynada Alman, Ru 
men, Macar ve ltalyan teşekkül -
!erinin, misal teşkil eden bir si -
lah arkadaşlığı havası içinde iş -
birliği yaparak fevkalade müca -
dele ve yürüyüş muvaffakıyetleri 
gösterdiği çarpışmalar neticesin· 
de, Dinyeper'in garbindeki bü • 
tün mıntaka işgal edilmiştir. 0-
desa şehrine ve Dinyeper'in aşa
ğı kısm~nda Sovyet kuvvetleri -
nin hala bulunduklan birkaç kü 
çük köprü başına karşı hücum 
başlamıştır. 

(Sonu; 8a: 2; SU: S) 

Kingisep'in 
Tahliye Edildiği 

Bildiriliyor 
Reuter' e Göre Lenin
grat' a Doğru Alman 

Tazyiki Artmıştır 
Moskova, 19 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, Sovyet tayya 
releri dün gece Berlin mıntakası 
üzerine muvaffakıyetli yeni bir 
akın yapmışlar ve yüksek infilik 
lı tahrip bombalarıyla yangın 
bombaları atmışlardır. Atılan 
bombalar neticesinde büyük infi
laklar vukubulmuştur. 

Harekata iştirak eden Sovyet 
tayyarelerinin hepsi üslerine dön 
müştür. 

Sovget resmi tebliği 
Moskova, 19 (Radyo) - Sov -

yet kuvvetleri bütün cephe 00. 
yunca düşmana şiddetle karşı 

(Sonu; Sa: 2; S U: 3) 

lngiltereden Berline· 
Bir Uçuıta 8 

Sefer Yapabilecek 
Üçlü konferansa Çin de 

i§tirak edecek 
Londra, 19 (A.A.) - "Afi., A

Londra, 19 (A.A.) - Kalüor- finin uzak şarktaki muhabiriıı
na'da inşa edilen ve dünyanın en den: 
büyük tayyaresi olan Douglas B Londradaki diplomasi mahafı-
6/19 tipi 83 ton ağırlağında o- linde Moskovada Ingiltere, i\ -
lup, Büyük Britanyadan Berline merika ve Sovyet Rusya arasında 
20 ton bomba taşıyıcak ve hiç aktedilecek üçüzlu konferansa Çı 
benzin almadan sekiz sefer yapa- nin de iştirak etmesi imkanının 
bilecektir. Aynca tam techizatiy me~cut olduğu kabul ed~lmek -
le 200 asker de nakledebil-1 tedır. Uzak Şark meselesıne te -
mektedir. (Sonu; Sa: 2; 80: 7) 

~eni 
BÜYÜK ( FiKRET J HAKKINDA 

Yazan: REFiK HALiD 

ipevfik Fikret'e öyle bir dünya lazımdı ki, kendi şiirleri ka
l dar itina ile, intizam ile kurulmuş olsun ; h içbir mısraı 

aksamasın, hiçbir kelimesinde bozukluk gôze çarpmasın. lstıf 
ahenk, renk hususunda manzumeleriY.le el yazısı derecesinde pü 
rüzsüz, marifetli bir dünya ve kafiyeleri gıbı mükemmel, ölçülu 
tertemiz insanlar! Şüphe yok ki, onun bu tıtizlfk ile vucut vere
ceği dünya, imkan bulunsaydı, pek güzel, pek sanatlı olurdu; şiıı 
mecmuasına dönerdi; mesut yaşar, mest ölürduk. Şairin tiryakıli
ği, kavgacılığı, heccA•rlığı, münzeviliği hep bu sebepten, güzelliğ 
delicesine meftuniye~ ~ ... 11 ve çirkine hastalık derecesinde taham 
mülsüzlüğünden ileri gc .-ıu. Bir dünya ki, üzerinde ne politika. 
ne servet ihtirasına; ne h.... cinayete, rüşvete, ihtikara; ne 
dalkavukluğa, kabalığa ve yavcn ·<>r veriliyor ... işte müşkül· 
pesentliğin son haddi! 

Fikret'in ruh yüksekliği, insancılığı, inkılapçılığı, kudreti 
sanatı, hepsi bu noktada, güzelliğe ve ' 'iyi,, ye herkesten fazl 
bağlılığındadır. Hakiki hayata, realizme hiç tahammülu, cesaretı 
yoktu. Bundan dolayıdır ki, çirkin görünenin yakından tahlil edıl· 
diği zaman güzel derecesinde ruhu kavradığını, hususi bir neşe 
verdiğini bilemedi; bedbin ve ümitsiz bldü. 

Onun hayatta daha faal bir rolü, Namık Kemal gibi birkaç 

Bundan bir müddet önce bir 
gün, henüz 19 yaşında olan Ali, 
'l'ermede bir çiftlikte çalışırken 
Pis su içerek hastalanmış, dokuz 
ay çiftlikte yatmış, fakat bir tür 
lü iyileşmediğini görünce ona ka· 
sabaya inip kendisine baktırma· 
s!nı söylemişler, onun üzerine A
li, bir ata binip kasabaya gider -
ken yolda at ürkmüş, esasen has 
ta_ ve halsiz olan Ali yere düş -
ınuş ve düşmesiyle bayılması bir 
olmuş. Yanında bulunanlar Ali. 
ilin bir türlü kendisine gelmedi· 
ğini görünce öldüğüne hükmet
mişler, civardaki imama haber 
vermişler. Hep bir olup Aliye ha 
kiki bir ölüye yapılan her şeyi 
sırasiyle yaptıktan sonra onu ke>. 
yiın mez~!la g?türmüşler ve ~i 

yi ebedi (!) istirahatgithına ter • 
kedip gitmişler. 

Aradan on, on iki saat geçtik • 
ten nra şiddetli soğuğun da te
siriyle yavaş yavaş kendine ge
len Ali, baygınlığı tamamiyle 

Kahire, 19 (A.A,) - Orta şark İn· sergüzeşti ve büyük realistler gibi de kütlelerle teması olsaydı en 
glli ı: hava kuvvetleri umumi karar- ulvi sesle dertlerinden yaka silktiği çirkin dünyanın muhakkak 
gAhının tebliği: Donnnmaya mensup teselli verecek bir cihetini bulur, biraz olsun avunur, oyalanırdı. 
tayyareler 17-18 Ağustos gecesi orta Hayat bir zehirdir, fakat panzehiri de yine kendisindedir : insana 
Akdenlıde 8 torpido muhribinin hl- kar~mak, halk ile aşılanmak! Dünyada en büyük teselli aldanmak 

q,;, sa: a; au: 7) (Sonu; aa: 2; aa: 1) Karadeolzde faaDyet gösteren Sovyet harp gemilerinden biri dejil, Cilmhw- ile kaynqmaJdır. 
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Tefrika No. 38 
Napoleon, Her Şeyden Önce Rus Çarile 
Bir Sulh Yapmanın Yolunu Arıyordu 

Evet, harp nerede açılacak? ... Na-ı ni düşmana terkedip gitmeye, lYakma
poleon'un orduııu, neredeyse Vitebsk'e yı tercıh eden bu milletin maneviyatı 
v rmak üzeredir Ve ortalıkta hala karşısında, biraz daha endişeye dıi
duşmandan eser yoktur, Napoleon so- şüyor. Çıinku dermanı tukenmiş Na
ruyor: poleon ordusunun önünde. çölde"l baş-
"- Buradan Parise ne kadar mesafe ka bir şey kalm:ı:mştır. O andı o, u-

var? ı::ıklardan, Avr11panm tiz kahkah\larını 
Cevap veriyorlar: dJyar gıbi oluyc.r, Bu vaziyete bi• ni-
,._ Çok mesafe var, çok!,. 1'ayct vermek J;izımdır. O zam tn, bir 

rsir Rus gener.ı.lı daha bulduruyor ve 
Nihayet Mura, Barkley'i durduruyor. ona diyor ki: 

Vakıt, saat gclnüştır. Fakat bu sder "- Sız. Çara doğrudan doğruya bir 
de Napoleon hastadır. Kararsızdır. A- mektup yazamazı.ınız. Fakat Çarl:ı te
damlarına kartı, hiç alışmadıkları bir mas edebilecek bir yakınınız yok mu?,, 
itıbar ve saygı gösteriyor ve yorucu General: 
uzun yürüyuşler yüzünden dermansız "- Biraderim varı .. cevabını verin-
duşmuı olan lntalarını , o hallerinde ce, Napoleon lişı'ltar bir sevinçle· 
derhal atete sokmak ilitemiyor. Düş- t•_ Ala, dıyor, o halde, lütfen bi
mana yeni bir Osterlic; hazırlamak İ· raderinıze bır mektup yazınız. Ona dc
çin. butün kuvvetlerini toplamak lü: 

1 

ylniz ki, Çara veya Granduk'e ı;ıtııin 
zumunu duyuyor. Ve gunlerdenberı ve onlardan birini, benim sulh .ırzu
sabırsızlıkla beklediği dövüımek fırsa- )arımın tiddetine ikna etsin, '8ıınu 
tını kullanmıyor. yaptıfı takdirde, bana buyuk bir hır.-

Fakat Rusalr, bundan istifade edi- ~~t~.e bul~n~uş olacaktır. Henüz l~an 
yorlar. Yeniden ricate başlıyorlar. Us- doku.lmemıştır. Bu tavassut. ~ınlerce 
tehk ortalığı saran kesif bir sis, on- gencın hayatını .da. kurtarabilır. Ben 
ların bu ricat hareketlerini büsbütün ç~~dan ~o~ak. ı~tırorum: • . ... 
kolaylaştırıyor. Siıl tabakası dağılın- . - Bı~, bırbı.rımızle .?ıçın dovu~e
ca Napoleon bakıyor ki ortalıkta yi- lım? İngılterenın c.kmegme yat sur-
n~ duşmandan eser kal~mış. ~~k için mi? .Ruslar,. l<'rn~say~ bir 

.. . • ..• duşmanlık etmış değıller kı? Sızler, 
.Napoleon, o gun bu hakıkat~ ogre- kahve ile şekeri daha ucuz almak mı 

nınce, kılıcını çıkarıp masanın uzerin~ istiyorsunuz? Pe'.klla. Bununla me:;
fı~!atıyor ve: . • • . gul oluyor. Fakat siz zanneder misiniz 

-Artı'k, dıyor, 1812 scferımız bıt- ki beni yenmek kolay bir iştir? 
miştir. Bu davanın neticesini, 1813 se- ' 

İsterseniz, bir askeri şura, vaziyeti ferinde alacağız. Anla,ılıyor ki, Rus- k"k . E. b tk"k t 
ya harbi, üç senelik bir harptir!,, t~t ı. etsm; ger o, u .te ! a ne-

Hakikaten, tertibi bozulmuş olan or- tı_cesın~e. bır Rus zaferme .ınanırsa, 
duyu yeniden teşkil etmenin zamanı gostersın harp meydanını. Eger boy. 

okta 1 imi tir 1 le olmazsa, ben mecburen Moskovayll 
ç n e 11 • ! da gireceğim. O takdirde, o güzelim 

O sırada yeni haberler de celiyor: 1 şehir de mahvolacak, Hem, duıımanın 
İngıltere Çara, İspanya naibi ile bir işgal ettiği bir payitaht, namusu bo
muahede imzalatmaya muvaffak olmuıı. zulmuş bir kadına benzer. Tıpkı öyle
Bu, yeni bir koalisyon'un ba:Jlancıcı- dir. Buna nic;ın meydan venlsin? Siz 
dır, Bunun doiurablleceii vahim ne- zanneder misiniz ki, Çar sulh isterse, 
tayıcl, atalet içinde beklemek tehlike- birisi çıkıp ona karşı koyacaktır?,. 
lidır Yürümek ve netice almak zaru- Napoleon ne Generalken, ne de hatta 
ridir". İmparator, Generallerinin rey- mülflzimken, hiç kimseden, hiç bir ta
Jerıni soruyor. Hiç birisi, ona bu ha- lepte bulunmamıştı. Çünkü o, kumanda 
reketten sakınmasını tavsiye etmiyor. etmekten başka bir §CY tanımazdı. 
Fakat Napoleon: 

"- Daha, diyor, kan d~lilmüş de
iildir. Halbuki Rusya, dövüımeden tes 
lım olmıyacak kadar buyuk, c;ok b!iyük 
bır millettir. Aleksandr, ancak bir kaç 
buyük muharebeden sonra sulha yana
şabilir. Ben, icap ederse, bu muhare
beleri aramak için, ta "mukaddes ıe
hir" e kadar cideceiim. Muzaffer ola
cağımdan da eminim ı .. 

Sulh arzuBu 
N apoleon bu kararla, nehrin öte 

yanına geçiyor. Nihayet Smo
Jenık de Napoleon'un eline düşüyor. 
Fakat Napoleon, orada da dumanları 
tuten korkunç bir virane ile karşıla
şıyor. Ve o zamnn Napoleorı, azizleri-

(Arkası var) 

'~ RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRA~l 

7 30 Proı:ram 
7.U MO•ık (Pi.) 
7.45 Haberler 
ı.oo MüıUc (Pi.) 
1.30 Evin saati 

o 
J2 30 Proııram 
12,33 6arkılar 
12.45 Haberler 
13,00 TUrklller 
U,15 Muzlk (Pi.) 

o 
18,00 Proıram 
ıs,os Danı ınllılll 

ıs.ıs Serbest 
18,25 Konuıma 
18,45 Cocuk ıutl 
ı 9.30 Haberler 
19,45 Fasıl 
20,IS Rad70 Oareteal 
20,45 Halk t rkOıü 
2ı,oo Ziraat ukviml 
21,1 O Şarkılar 
2ı.zs MGdk (Pi.) 
22',IO Şarkılar 
22',JO Haberler 
22'.45 Carbant /Pi.) 
22,55 Kapanıı 

GECE GELEN HABERLER 
Berlin iddialara 
Cevap Yeriyor 
Almanların lrana Akın 

Ettikleri Asılsız 

Nevyork • taki 
Büyük Y an91n 
Zarar 
Doları 

1,5 Milyon 
Buluyor 

Berlln, 19 (A.A.) - Yarı resmi bir 1 Nevyork 19 (A,A,) - ''Ofi" Nev
k ynaktan bildiriliyor: İngllız ve Sov- j york şehrinin aşağı kısmını sarsan 
yet kaynakları, Iranda g{lnden gUne infilaklar neticesınde dun "Cuba Mail 
rtan Almnnlarm bır ihtil41 çıkarması Llne,. kumpanyasının rıhtımlarında 
htımallnın çoğaldığını bildirmişler- buyuk bir yangın çıkmıştır. 
dır. Bu iddıaya cevap veren Alman Maden yuklıi ''Panuco,. ismindeki 
har clye nezareti Almanyadan lrıına Amerikan ıilebi ateş alarak ve halat
gıdcn yolun Türkiyeden geçtiğini, şim ları yanmak suretiyle rıhtımdan ay
dıye kadar da bu yoldan 2 kadın, 4 1 rılarak körfezde tamamiyle yanmış -
erkek ve 4 te dıplomatik pasaportlu tır.Ayni rıhtımda bulunan diğer bir 
Almandan başka kimsenin 1:ctmedi- vapur yanmaktan kurtulmuştur. fngl-
gıni blldlrmişltlr liz vapurlarının lngıltere ve Uzak · * Şark için erzak yüklemek üzere ya-

Berlln, 19 {A.A.) _ Yarı resmi bir naş~ıkları. d.okların muha!azas! mak
kaynaktan bildiriliyor : İngiltere ve ~adıyle h~dıse .yerın~ muhim mıktarda 
So\yeUerin İran hukümetı nezdınde ıtfaıye gonderılml~r. 
yaptıkları yeni teşbbwı, Berlın siyasi . 
n ahfcllerinde, İran hUkumetl Uzerin- Nevyork 19 (A.A.) - Dun Eastri-
deki Uı.ı:yik teşebbüslerinin devamı 0 _ v~r rıhtımında çık:ın yanımın ıon 
1 rok telakki edılmektcdir bılinı;osu ııudur: 

Butun tafsıliıt henüz malum olma- 1 ölü, 55 yaralı, 40 kayıp, Bunlar 
m ~la beraber, bu teşcbbUsün de Al- arasın~a baştanbaşa yanan Panuco 

l 1 ı d . 1. , 1 t Vamerıkan vapurunda çalışan aktar-n n ıı an arının ran a gız ı .an ıye - · b 1 ı d b l d ki idd' U d ma amelesı de u unmaktadır. Ame-
er e u un u • arı ıası zcrıne a- lenin dıri dırı yanmış olması muhte-

Y n~ığı tahmin .. cdılmektedlr .. İran meldir. Zarar ve zıyan bır buçuk mil
h kumetı bu gıbı fıkır ve ıddıaları, yon dolar tahmin edilmektedır 
Ir nm vahdetini sarsmıyacak bir tah- H . 'd · f ·ı ~'·( · 
rık olarak telakki ettiğıni bildtrmiş- aı;ana a 111 l DA ar 
tir. Havana, 19 {A.A.) - Dun burada 

Iran hükı1meti ayrıca hük(ımct ve miıteaddit infilaklar vukua gelerek 
milletin memleketin hükuınranlığını halkı telha duşurmiıııtür Ceman 19 
\C mülki truruımiyelinl mudaraa et- yaralı sayılmı:ıtır. 
meye ve bltara! kalmaya azmeylemiş 
bulunduğunu da tebaruz ettirmlşttr. 

SalAhıyettar Alman mah!ıllcri, şu 

ciheti müşahede etmek isterler ki, 
Almanya içın İran'ın kendi blı.ara!
J.ıgını ve hükümranlığını idame niye
tınden i\iphe etmek için hiç bir ııebep 
mevcut değlldır. -------
Eksiltmeye 

Sulama 
Konulan 
işleri 

Ankara, 19 (TAN) - Aydın su it
leri mıntakası dahilinde bulunan Na
:ıılli ovası son sahil sulama kanalı
nın noksanlarının ikmali ile bu kanal 
u:ıerinde yeniden yaptırılacak priz 
ve imalatı sınaiye inşaatı e'kslltmeye 
konulmuştur. İnşaat 530 bin küsur li
raya çıkacaktır. 
Dıier taraftan Bursa ıu işleri mın

takası dahilındeki Foça çayı üzerin
de bir regiılitör ile Foça çayı saf 
sahil sulama kanalları hafriyat ve in--
1 atı ve Murvetler deresinin ıslahı 
ışleri de eksiltmeye konulmuıtur. 

Bu inşaat da 268 bın kusur liraya 
pkacaktır, 

ChurchiJI, Kral Tarafından 
Kabul Edildi 

Londra, 19 (A.A.) - Churchill Lon
draya vlisıl olmuş. istasyonda zev
cesi ve kabine erkanının buyUk bir 
kıımı tarafından karıılanmıştır. 

Churchill, öğle yemetini Kral ile 
birlıkte yemiı ve Krala Roosevelfin 
bir mektubunu takdim etmiştir. ... 

Londra, 19 (A.A.) - Öğrenildiği
ne göre, Churchıll, önümuzleki Pazar 
gUnü saat 20 d~ -Greenwich saati
millcte hitap edecektir. 

Tenczziih Motörlcri 
Hakkmcla Bir Karar 

Ankara, 19 (TAN) - Vekiller he
yeti. elij gros tonilitodan yukarı yel
kenli ve motörlü tenezzüh nakil va
sıtalarının yanaşma ve demirleme 
yerlerine girip c;ikışlarma munhasır 
olmak üzere motörlerini i§letmeleri
ne müsaade edilmesine dair olan Ko
ordınasyon kararını tasdik etmiştir. 

Dumlupınar 
Merasimi 
Programı 

-o-

30 Ağustosta Bütün 
Halkevlerinde 

Toplantılar Yapılacak 
30 Ağustosta Dumlupın:ırda yapı

lacak merar;imde şebrimiz Halk par
tisi ve Halkevlcrini Sarıyer kaz.ası 

parti idare heyeti rc.>isi Dr. Ali Tur
han temsil edecektir. Şehir Meclisi 
Üniversite ve diğer teşekküller adı· 
mı merasime iştirak edecek olanlar 
bir kaç güne kadar belli olacaktır. 
Dumlupınarda yapılacak merasim 

saat 11.30 bnşlıyacaktır. Merasim baş
lamazdan önce mc~ilul asker abide
sine Büvuk Millet Meclisinin, Veka
letlerin,· Partinin ve dii:er tcşckkulle
tin çelenkleri konacaktır. Merasime 
nskcri kıtalar, Afyon, Konya, İzmir 
izcıleriylc şehrimiz ve Ankararlaki 
yüksek okullar adına birer talebe 
grupu, beden terbiyesi mükellefleri 
kıtası, Kütahya ve Afyon vilAyetlerl
nln İstiklal harbine iştirak eden halk 
kıtaları işUrak edecektir. Saat tam 
11,30 da ntıl:ıeak toplarla merasime 
başlahacak ordu, parti, Halkevlcri, 
yGksck okul talebesi ve gençlik klüp
lcri adına birer nutuk söylenecektir. 
O gece radyoda söylenecek bir nutuk
la Dumlupınar znferinln mahiyeti te
barüz etUrllecektir. O gece bütün 
Halkcvlerinde, halk odalarında kon
ferans ve konuşmalar tertip edile
cek istiklal harbinde milletçe göster
diğimiz kahramanlık ve fedakarlık ve 
30 Ağustos meydan mubarebcslnln 
ehemmiyet ve kıymeti tebarüz etti
rilecektir. 

Merasime iştirak edenlere Afyon
da büyük bir ziyafet verilecektir. 
Halkımızın bu merasime kolaylıkla 

iştirak edebilmesini temin etmek i
çin 30 Ağustos günü Afyon ve fz:
mirden ucuz tarifeli gidiş - dönü$ 
trenleri tertip edilecektir. Hazırl~
lnra ba§lıınmıştır. 

SPOR 

Lig Maçları 
Lif mıclırını 7lrcnl bir c7141dc bı~lanı• 

caktır. On dört eylOldc iki hunbul muhtcliti 
karııtaıarak futbol menimin! acıcaklardır. Bu 
lene liğ macalriyle birlikte ••lnönU., kupasının 
da 07nanmuı ihtimali vardır. 

Atletizm Haftası 
23 ve 24 afusıoata yapılacak Turki)'e at • 

ltıiım birincilııH vcsiluiyle tertip edilen at• 
leıiım haftuı baılımıttır. Puarıui ıı!lnU 
Fencrbıhce kl!lbOnde Bürhan Felek alın ve 
efitmenlere bir konferan• vermiı dün de P't· 
ner atadıııda caJı,ma Jtkillcri ııilıtcrllmiıtir. 
Buılln ı 7 de bölııe merkezinde Adil Oıro 
tarafından bir konfcrına verilecektir. 

Hadım Hükumet Konağı 
Hadım (TANl - Darıda yeni bir hukumet 

binası in111ını batlınmrıtır. Binanın proJtıini 
Konyadı •(!lan mU11bıkada blrinclliiı lıau• 
nan Fılih Ulkll ;rapmı•tır, 

Sovyet Tebffği 
(Battarafı ı ınetde) 

koymaktadır. Sovyet kuvvetleri 
şiddetle döğüştıikten sonra Kin
gisep şehrini 'tahliye etmişlerdir. 

P<\zar günü vukubulan hava 
muharebelerinde 22 düşman tay
yaresi düşürdük. Zayiatımız 18 
tayyaredir. Yeni alınan maliıma 
ta göre cumartesi günkü hava 
muharebelerınde düşürülen düş
man tayyareleri 19 değil, 25 tane
dir. Baltık denizinde Rus torpid() 
botları ve donanmaya mensup 
tayyareler, bir Alman denizaltı -
siyle iki düşman nakliye gemisi
ni batırmışlardır • 

1l1oskovaya taarruz 
Moskova, 19 (A.A.) - 18/19 

ağustos gecesi müteaddit Alman 
tayyareleri Moskova üzerine bom 
ba atmıya teşebbüs etmişse de 
şehre varmadan püskürtülm!jş -
tür. Yalnız bir tayyare geçebil -
miş ve şehrin üzerine infilak ve 
yangın bombaları atmıştır. Bü • 
yük hasar olmamıştır. 

Le11ingrat mıntakasıncla 
Londra, 19 (A.A.) - "Reuter": Ma

reşal Voroşilot'un kumandası altında 
Leningradı ınildafııa eden Sovyet or
dusu Almrınların Estonyadan yaptık
ları yeni hamle ka~ısında harbcde
rek çekilmektedir. 

Dun geceki Sovyet tebliği Kingisep 
şehrinin tahliye edıldiginı bildirmek
tedır. Bu şehir Lugo nehrinin garp 
ımhilinde ve Lcnlngradın yüz kilo
metre kadar cenubu garblslndedlr, 

Sovyet tebliği, cenup cephesinde 
Pazar günil tahliyesi bildirilen Niko
layef ve Krivoirrog'un z.iyaından be· 
ri yeni bir ıcy kaydctmemekt~li.ll. 
Dün akşam haber alındığına gore 
Mareşal Budyeni ordusunun dümdar
lan, zengin don havzasının yolunu 
kapayan geniş Dinyeper nehrine doğ
ru Alman kıl.alarmın kuvvetli ham
lesine mukavemet için şiddetle çar
p~maktadır. Umumiyet itibariyle va
tlyette bir değiaiklik yoktur. 

Kingisep'in tahliyesi Mareşal Vo
roşılof'un dUmdarlarınm Leningradın 
dış mUdafaa hatlarına t'(!klldiğlni ıos 
termektedir. Bu müdafaa hattı eski 
hududun hemen berislndedir ve Al
manlar ancak sekiz haftalık bir mu
harebeden sonra bu hududu geçebıl
mışlerdir. 

Kingisep Estonyanın hlikOmet mer
kezi olan Talin demiryolu !"• 'rinde ve 
Narva'nın 24 kilometre şaı ıeındadır. 

Stoktıolm'dan gelen bir haberde, 
Peipuıı ıölünün iki tarafından ilerle
yen Alman kuvvetlerinin bu gölü 
Baltıktan ayıran 50 kilometre genlıı
Jigindekl Narva dihnde birle5emeye 
muvaffak olduklarını b"ldirmiştir. 

lJ kray11adaki mulıarebclcr 
Moskova 19 (A.A.) - "Reuter., 

Nikolayef ve Kirivoirof'un Sovyetler 

TAN 

T. Fikret lhtif ali 
Büyük Şairin Eyüpteki Mezarı Başında 

Dün Hazin Bir lhtif al Yapıldı 

Karlman'ın 

Müdürü 
Mahkum Oldu ---iki Su<i 

Hapse 
Ortağı ile 
Girecek 

20-8-9-11 

Yazall: Naci Sadullalı 

1 
Zincirle!me suretiyle ihtikar yap

maktan suçlu Karlman müessesesi 
müdürü Arjantin tabalı Snntlyago 
Buholz tezgfıhtarı KostanUn Mnrko

yaksilere, kafi derecede benzin da· 
ğıtıldığı ınalümdur. Zaten, ben· 

zin az olsaydı , hukUmet, butiın tak· 
silerin işletilmesine yeniden musaade
kir davranmazdı. Fakat müteaddıı 
taksilere sahip olan bazı vatandaşlaı 
tarafından icat edilen çeşitli hi
leler, benzin so.tışını. tek araba sahibı 
şoförler aleyhıne guçleştirmektedir. 
Bu yüzden de, ortalıkta, insana sözde 
şiddetli bir benzin fıkdanı bulundu
ğu hissini ver.:n garip bir manzara 
tahaddıis etmektedir. Bu manzaranın 
tahaddiısünu de ganimet bilen bazı 
şoföı ler, amiyane tabiriyle, arabala
rının dört tekerleğini de kendı he
saplanna, ve halk aelyhine işlcbnek
tedirler. Bu yüzden, bir çok vatan
daşlar, bnzı taksilere pazarlıksız bine
memektedir. 

.. 

Büyük Şair Tevfik Fikret'in 26 ncı ölüm yıldönnmn mnnasebetlyle 
dün saat 18 de merhumun Eyüpteki kabri başında bir ihtl!al yapılmıştır. 
Bu haı.in merasime, Eyüp HalkC\•i mensupları, genç &airlerimizdcn bazı
la~ı. gazeteciler ve meriıumun takdirkltrlıınndan bir kaç kllii iştirak et-
miştir. ı 

Halk Partisi Eyüp ka1.a reisi Hilmi Katoğlunun hitabesini takEben 
Ankara Tarih, Oığrafya, Dil fakültesi edebiyat profesörü Bak! Gökpınar, 
Fikrctin edc.>biyatıınıza yaptığı hizmetleri anlatmış ve "Gökten yere,, a
dındaki şiirini okumuştur. Daha sonra edebiyat :!aküll.csi asistanlarından 
Mehmet Kaptan da Fikretin "İzler., ismindeki !iiirinl okumuş ve merasi
me nihayet vcrilmişUr. 

Eylip Halkevi tarafrndan meuırn ıbir çelenk konulmuştur. Yukarki 
resimde ihtifalde bulunanlan göri.iyonız. 

MUTEFERIK: 

Memurların Yaş 

Haddi Tesbit Edildi 
Dahiliye Vekfıletl mülkiye memur

larının ya:ı haddini tcsbit etmiştir. 
Nahiye müdürleri 55 yaşından sonra 
istihdam edilmiyccektir. Millkiye mü
fcttlı$leri, kaymakamlar ve ıemnlyet 
miıdürlerinin birinci dereceli olanla
rı 56, bir derece yukarı olanları 58, 
umumiyet itibariyle de 60 yaşından 
6('1nra çalı:ıamıyac;ıklardır. l\rüfcttiş

ler ve Vek(ılet herhangi bir memur 
yaş haddini aştıktan sonra, "beş se
ne daha kutlanmaya müsait,. tir 
şeklinde bir rapor verirlerse o me
mur bu rapordan istifade edebilecektir 

YARQIM SEVENLER - Yardım 
Sevenler Cemiyeti bir kışlık faaliyet 
programı hazırlamıştır . .Ru programa 
gore; cemiyet askerlere kışlık hediye 
işini organize edecek, muhtaç asker 
ailelerine iş bulmak, çocuklarını o
kullara yerl~irmek gibi vazifeleri
ni yapacaktır. Bu işlerde Kızılay ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunun da yar
dımı istenecektir. Hasta bakıcılık 
kursları için evvelce Hıılkevlerine 
knydedilmiş kızlardan da istifade ~
dilecek, yeni kurslar nçılacaktır. 

DEDE EFENDİ GÖNÜ - Konser-

tarafından ziyaı muhakkak ki mühim 
bir hldisedir. 

Baılıca hububat ticaret limanı o
lan Nikolayef'de muhim deniz tez
cahları da vardır. Jo'akat ''Almanlara 
hıç bir ıey bırakmamak .. siyaseti mu
cibince tezgAhlar Sovyetler tarafın
dan tahrip edilmiştir. Mutat olarak 
Nikolayef'de depo edilen hububat 
stoklarının da ayni siyaset mucibin
ce imha edildiiini tahmin edebiliriz. 

K irivoirog'un zaptiyle Rusların U
ral havzaaı harıç olmnk üzere en mü
him demir kaynaklanndan mahrum 
kaldıkları yolundaki Alman iddiası 
çok mubalağalıdır. Çunkiı denür hav
zası yalnız Dinyeper nehrine kadar 
değil, bu nehirden de öteye imtidat 
eylemektedir. Sovyetlerln uğradıkları 
demir kaynafı ziyaı Alman iddiasının 
dörtte birini gec;ınez, 

Her ne olursa olsun Kirivoirog'un 
sukutundan sonra Ruslar hatlarını 
takviye etmcii ve Dinyeper dirse -
cinden istifade ederek daha sağlam 
bir müdafaa hattı tesıs etmeil ka
rarla~tırmışlardır ki bunun böyle ol
ması muhtemeldir. Nikolayef'in terki 
.zaruri idi. Fakat şuna emin olmak 
lazımdır ki, Sovyetler henüz ellerinde 
bulunan .zengin endustri mintakası 
kısmını karış karış ııiddetle müdafaa 
edeceklerdir. 

Moskovada bir mıtıng 
Moskova, 19 (A.A.) - "Tass": 17 

Ağustosta hükümet merkezinin Fa
şistlere karşı müdafaası azmini gös
termek için yapılan bir mitingde Mos
kovada 15.000 kısi toplanmıştır. 

Moskova şehri So\•yet icra komi
tesi reisi Pronine, mitingı açarken 
Faşist hava akınlarının hilkumct mer
kezi hayatının normal §eynni bir an 
için bile inkıtaa ugratmadığını teba
rlıı ettirmiştir. 

Dinyeper üzerindeki 
elektrik santralı 

Bern 19 (A,A,) - Donnetz havau 
üzerindeki Alman tehdidi, Ukrayna 
sınai havzasının elektrik enerjisini te
min eden Dnipyestroy elektrik istih
sal fabrikaları üzerine dıkkati çek
mektedir, 

1 J..İl\IANDA: 

HaHçte Yeni Tarife 
Bugün Başllyor 

Devlet Dcnizyolları tarafından idare 
edilmekte olan Haliç vapurlarının ye
ni bilet tarifesi bugünden itibaren 
tatbik edilmeye başlanacaktır. Haliç 
idaresinden 30 ile 50 lira arasında ma
~ alan az ücretli memurların maaş
ları da asgari 50 liraya çıkarılmıştır. 

GEMİCİT.-İK MESLEGİ - Müna
kaltit Vektıleti, Gemiciliğin esaslı bir 
meslek haline getirilmesine karar 
verm~Ur. Bu itibarla gemilerde ça
lışacak ol:ınların daimi surette gemlcJ 
kalmaları temin edilec<'ktlr. Bu mak
satla birlikler kurulacak, gemilerde 
meslek halinde ve her biri hayat si
gortasına k'yrtlı olarak gemiciler ça
lıştırılacaktrr. 

vatuvar icra heyeti kltısik Türk mu
sikisi sanatkarları için .,.apacağı kon
serlerin provasına başlamıetır. Teşri
nin ilk haCtasmda verilecek "Dede e
fendi gı.inO,. hazrrlıklan sona ermlştır. 
İAŞE MÜDÜRÜ - İstanbul iaşe 

müdurluğlme mülkiye baş mtırcttişle
rindcn Hikmet Soyman tayJn edil
miştir. Yeni ia~e müdüril diln işe baş
lamıştır. 

Mihverin 23 A yhk 
Gemi Zayiatı 

{Bastarafı 1 incide) 
ma)·esi a1tmda scyrerlen 5 ticaret va
puru ile bir petrol gemisinden mürek
kep bir düşman kafilesine bllyuk bir 
muvnffakıyctlc hücum etmişlerdir. 

6.000 tonilatoluk bir vapura bir tor
pıl isabet etmis ve vapur iki saat 
sonra batmıştır. Petrol gemisine de 
bir torpil isabet etmiş \'e gemide bü
yük bir infilak vuku bulduğu görtil
m üştur. Müteakiben ikincı tkaret va
puruna dn bir torpil isabet ettiril
miştir. Ertesi gı.inü yapılan istikşaf 

esnasında bu vapurun Lampedusa a
dıısında karaya oturdugu gtırulmı.i§

tur. 

Y unanistanda İaşe 
Va~iyeti Düzeliyor 

Roma, 19 (A.A.) - Stcfani ajan.sı
nın haber verdigine göre, İtalyan ma
kamlarının müdahalesi sayesinde Yu
nanistanm iaşe vaziyeti son zaman
larda düzelmiş ve ağır sanayi ile yapı 
inşa:ıtında çal~an amelenin gUndelik 
ekmek tayinini 320 gramn çıkarmaya 
!mkfın hasıl olmuştur. PaUıtes zer'i
yatının genişletilmesi suretiyle \"azi
yetin dnha ziyade dilzelecegi ümit c
dllmekteclir. 

Lord Beavcrbrook'un 
Londra Temasları 

Nevyoı'k 19 (A.A,) - Tass: United 
Press ajansının bildirdiğine göre, 
Lord Beaverbrook, Hopkıns tarafın
dan verilen bir öfle yemeQ:inde ha
zır bulunmuştur. 

Salahiyettar mahfillerde tahmin e
dildi&ine göre. Hopkins Sovyetlere 
ıondcrilecek olan harp malzemesinin 
teslimini tesri etmek vazifesini de
ruhte edecektir. 

A. Darlan Vichy'de 
Viooy, 19 (A.A.) - "Ofl": Amiral 

Darlan, Parise yapmış olduğu kı a bir 
seyahatten dun gec-e geç vakit Vlchy
ye avdet etmiştir. 

Fransız Somalisinde . 

İstihsal ettifi enerji yekunu 558,000 
kilovat tutan Dnieprostroy idrolik te
sisatı Avrupadaki mümasil tesisatın 
en buyuklerinden biri olup Dn!eper' -
den istihsal edilen elektnlt kudre -
tinden istifade etmektedir. Tribuna Roma, 19 (A.A.) - ''Ofi,. İngiliz
de Launnne'da çıkan bir yazıda ıöy- !erin Fransız somallılnin etrafındaki 
le deniliyor: ablokalarını §iddetlendirdikleri bildi-

"19 uncu asrın sonundan itibaren rilmektedir, Fransız somalisi valisi
bu ldrolik enerjiden iıtifade için tec- nin de Gaulle'culere iltihak etmek is
rübeler yapılmakta idi. Fakat bunun temedlği malümdur. Sivil halka lazım 
baprılabilmeıi için Sovyetler tara - olan gıda maddeleri ile illic;ların niha
fından teşebbüs edilen mesaiyi bekle- Yet 5 eylulde tiıkeneceii tahmin edil
mek lizım ıeldi. Sovyetler 1933 de mektedir. 
bu nehirde muazzam bentler in5a et.- İngiliz makamları valiye Cibuti ile 

viç ve lmaliıtçı olmamasına rağmen 
son satış fiyatı ile toptan bavul, çan
ta ve kutu satan fstemat Caminin du-
ruşmalnn di.in bitmiştir. 

Asliye ikinC"i ceza mahkemesi her 
üç suçluyu birer hafta hapse 50 şer 

lira para cezasına mahkum etmiş ve 
15 şer gün dükk:inlarmın kapatılma
sına karnr vermiştir . * Nunıosmaniyedc B:ıkkal Kudre
tullah 47 kuruşa satılması icap eden 
toz şekerini 48 kuruşa satarak ihti
kar yapmıştır. 

Adliyeye verilen Kudretullah 25 U
ra pnrn cezasına ve 7 gün dlikklınının 
kapatılmasına mahkı1m cdilmiştır. 

BELEDiYEDE: 

Floryada Y apllan 
Teftişin Neticesi 

Belediye mü!ettlşlerl Floryadn tcl
tişler yapmışlar, Büyilk plllj gazino
su mutfağının temiz olmadığını, bu
rada sıhhi muayene cilzdanı olmıyan
larm çalıştırıldığını görmilşlcrdir. Duş 
yerlerindeki teslsaln da bakımsızlık 
yüzilnden harap olduğu müşahede e
dilmiştir. Belediye tahkikata bnıila
mıştır. 

TÜNEL İŞLEMİYOR - Tramvay, 
elektrik ve tünel mühendisleri bu sa
bahtan itibaren tünel seferlerinin ya
pılmasının tehlikeli olacağını bildir
mişlerdir. Tramvny idaresi bu sabah
tan itibaren muvakkat bir zaman i
çin tilncl seferlerini tatile karar ver
mi&tir. Amerikadan, yahut İsviçre,. 
den tUnel kayışı gelir gelmez sefer
lere tekrar başlanacaktır. 

TAMİR EDİLECEK YOLLAR -
Kadıköyünde Ku~ill. Hüseylnbey, i
leri, Bademağa, Yurttaş, Ece, Yeşil
ay, Celiil Muhtar sokaktan tamir e
dilecektir. Bu yollar 26,913 liraya i 
hale edilmiştir. 

TAPUSUZ EMLAK - Belediyenin 
tapuya kııydedilmemlş 3400 kıta cm
liıkiııln mevcut olduğu lesbit edil
miştir. 

Milli Şefin Büstü 
fzmit, (Hususi) - Gcbzcnin Tav

şanlı köylınde Milll Şefımiz İsmet 
İnöniinUn Blistlerinin açılış töreni 
ÇQk: candan tczahUratla yapılmıştır. 
.Su miınasebetlc izmıtten, Gebze ve 
C"ivarmdan bir çok davetli Tavı;anlı 
köyüne gelmiştir. 

Alman Tebliği ) 
(Battarafı 1 lneıde) 

ıBu muharebeler esnasında, diiş 
mana çok kanlı zayiat vcrdirH -
miştir. Uman muharebesi sonun
da verilen rakamlar haricinde. 
60,000 esir alınmış, 84 tank, 530 
top ve mühim miktarda harp mal 
zernesi iğtinam edilmiştir. 

Nikolayef hatp limanında, tez
gahta bulunan aşağıdnkı harp gc· 
milcri elimize geçmiştir. 

35,000 tonilatoluk bir snffıhnrp 
gemisi, 10,000 tonilatoluk bir 
kruvazör, 4 torpido muhribi, 2 
denizaltı gemisi .. 
Başkaca bir top çeker batırıl -

mış, diğer bir topçeker ciddi ha
sara uğratılmış ve lokomotifle 
dolu bir sahih dok iğtinam edil
miştir. 

Alman hava kuvvetleri, Odesa lima
nına yapılan b.ir hüçumde, büyük çap 
ta bombaların tam isabetleri ile 9 bü
yiık nakliye gemisini ve aralarında 
birinci sınıf bir kruvazör de olduiu 
halde 3 harp gemisini ·kullanılmaz bir 
hale sokmuştur. 

Kicf ve Korosten bölgesindeki mu
harebelerde de Sovyct ordusuna af ır 
kayıplar verdirilmiştir. Burada 8 a
ğustostanberi, 17. 750 esir alınmış ve 
142 tan'k, 123 top bir zırhlı tren ve 
büyük mlkdarda muhtelif harp mal
zemesi iğtinam olunmuııtur. 

Odcsaya lıava hücumu 

Çevlrdijöniz taksinin şoförU soru· 
yor: 
"- Nereye gıdeceksiniz?._ 
Fakat bu sual, arabasına ıacuı:ame\ 

verebilmek için müşterisinin cmrinı 
tebliğ etmek istiyen bir şoför edasiy
le sorulmuyor: Çünkü bu sual, bir 
pazarlığın başlangıcıdır. Eğer gide
ceğinizi bildirdiğiniz mahal. muhtelif 
bakımlardan şoförün işine ıelmczse, 
alacağınız cevap şudur: 
"- Benzınim yok bayım!,. 
Sorunuz: 
"- Benzinin nereye kadar idare 

eder??., 
"- (Faraza) Maçkadan başka bir 

yere gidemem bayım: Garajımız ora
da ancak oraya varacak kadar ben
zinim kaldığı için dönliyorum. Eğer 
o tarafa gidecek olsaydınız, ıevabma, 
sizi de btrakacaktıml,. 

Fakat bu vakıanın günün hemen her 
saatinde böyle olduğunu söylersem, 
inanırsınız ki, biten şey, o şoförlerin 
benzinleri deiil.. İnsaflarıdır. Emin 
olunsun ki. en insafsız bir hususi a
raba sahibi bile, otomobiline bedava 
bindird iği bir vatandaşın gideceği is
tikameti kendi arzusuna, kendi hesap
larına uydurmakta, o taksi şoförleri 
kadar hodbin davranmaz: Ve sanırım 
ki, buzlu bira şişesini fiyatından bir 
kuruı; pahalıya satan vatandaum duk
kinıJU tam bir hafta kapamak isabe
tini gösterdiğimiz bir sırada. ıoför
lerin bu hareketine de: "İhtikar., adı
nı vermemiz çok göriilmiyecektlr: 

Evet, bu hem bir ihtikardır, hem de 
muhtelif bakımlardan ı;uiistimaldir. 

Ve bunun önUne geı;ilmediii tak
dirde, vatandaşlnr, en uzak menzili 
maksuda yaya gitmenin yorgunluğunu 
bıle, bu ihtikarı yapan şoförlerle mü
nakaşaya tutuşmanın haklı hiddeti• 
ne kat kat mureccah bulacaklardır! 
Çünkü taksiler tarafından bu şekilde 
ezilmek, - listelik arkalarından alay 
da edilen - vatandaşlan, taksilerin 
altlarında ezilmekten daha az yarala
mıyor! 

JAPONYA 
(Battarafı 1 incide) 

mas edildiği takdirde Çinliler mü 
zakcrelere iştirak etmiye davet 
olunacaktır. Malum olduğu veç· 
hile üçlizlı.i konferans, diger bir 
takım hususat arasında, Japon • 
ya tarafmdan Sovyet Rusyanın 
deniz eyaletlerine veyahut hari· 
ci i\fogolistana karşı yapılacak 
bir taarruz neticesınde hüdıs o • 
lacak vaıiycti de müzakere ede • 
cektir. 

Amerika sefirinin ziyareti 
Tokyo 19 (A.A.) - Amerikanın Ja 

ponyadaki büyük elçisi Grewe dun 
ôileden sonra Japon Hariciye Nazın 
Amiral Toyoda ile uzun muddet gö
riışmüştür Amerikan büyük elçilik 
müsteşarı Dooman da Japon Harici
ye Nazır muavini ile uzun bir müli· 
kat yapmıştır, Bu mülakatlar esnasın
da gôı·ü11ülen mevzular hakkında be· 
yanatta bulunulmamıştır. 

Hirıdiçiııi'ye yeni Japon 
kuvvetleri çıkarılıyor 

Saygon, 19 (A. A.) - "Reuter" 
Bir tayfun sebebiyle 24 saatlik bir tc
ahhura uğrayan ve birinci kafileye 
nisbetle daha az olan ikinc1 Japon ka· 
filesinin Saygona ihracına dün sabal" 
başlanmıştır. Şimdilik insandan fazlı 

malzeme çıknrılını~tır. Mühim mik· 
dard:ı demir çubuk ihraç edllmlş ol· 
masınm Cambodge'de Japon kıtalnrı. 
nın ikametine tahsıs edılccek bin:ıla· 
ra ilılveten kışlalar inşa edileceği zan
nedilmektedir. Saygon'dan başka b ı 

yerin rıhtım ve vınç tesisatı ağır toı: 

çıkal'llmasına müsait olmamakla he· 
rabcr şimdiye kadur ağır topçu kuv· 
\'etleri ihraç cdıldigi görülmeml~Ur. 

* 

Berlin, 19 (A,A,} - "D. N. B,,. 
18 Ağustos günü Alman savaıı tayya
releri birbirini takibeden dalgalar 
halınde Odesa limanına hucum etnüş
ler ve Alman kuvvetleri tarafından 0 -
desrı civarında çevrilmiş bulunan Sov 
yet kıtalarını nakletmek üzere bu li
manda toplanmış olan Sovyet gemi
lerini bombalamışlardır Evvelce ha
sara uğramıı olan ıemilerden baı;kn Şa~gba?" 19 5A.A,) -: Bazı Japor 
1500:, 6,000 ve 1,000 tonluk üç ticaret mahfıllerıne .g.ore, Nankıll; hükumet 
gemisinde ve bir torpido muhribin- yakında, İngılı~ ve ~"!er!ka~ konso· 
de yangınlar çıkarılmış ve bunlar bir ı Joslarına Nankin hakımıyeb ı:ıtm~, 
daha açık denize çıkmalarına imkAn bulunan toprakları terketmelerı lçır 
vermiyecek derecede hasara uğratıl _ emir verecektir, Bunun sebebi Wang 
mıştır. singweyin Britanya ve Amerika ta· 
Alınan hava kuvvetleri pazartesi rafmd'11 tanınmamış olmasıdır. 

&"ilniı Odesa limanmda birinci sınıf 
bir harp kruvazörü, iki torpido muh- doiru bir şimendifer hattı vardır. 
ribi ve cem'an 45,000 ton hacminde 9 Pskov önıindeki Alman kollan d 
Sovyet nakliye ıemisini hasara uğrat- ilerlemededirler. Bu sayede ııimaldı 
mışlnrdır. bulunan kuvvetler Leningrat - Talliıı 

Sovyetlerin Alman hava hücumla- hattına karşı taarruza geçmek :l?nk&
rı neticesinde uğradıkları bu eeml ka- nım bulabllmc:ktedirler. 
yıpları Odesa'da çevrilmiş olan ve 1 Finlinrlada Ladoga gölünün şimal 
tam muhasara altına alınm15 bulu- garbi sahilinde mahsur bulunan Ruı 
nan Sovyet kıtalarınııı ııakliru hemen teşekküllerinin temizlenmesi için ya. 
hemen imkansız bırakacaktır. pılan hareket devam etmektedir. 

Lenillgrat mıntakasında Ruslar şimdiye kadar La.d?~a gb~iı 
b • d 1 şimendifer hattında vuku bulaca'k her tiler ve u meyanda ınıa e i en ve Stokholm 19 (A.A.) - "Ofi'': Şid-

bü "'k b" ,. ··ı k'l d türlu sabotaj hareketinden bizzat ken yu ır sun ı co teı ı e en 760 detli muharabelerden sonra Lening-

sahılinden takriben 30,000 kııııyı ıemı· 
lere bindırmeğe muvaffak olınuşlaı 
ise de geri kalan takriben 50,000 kişı 
imha edilmek tehlikesine maruz bu-
1 unmaktadı r. 

mctre uzun'lufundaki bir bent saye- disinin mes'ul tutulacağını bildirmiş- radın 4000 kilometre cenubunda kain 
sinde nehri seyrise(ere yarar bir hale !erdir. Solity'de bulunan Alman kuvvetleri 
koydular. Bundan maada nehirde bir Ruslan İlmen gölunün garbine atma-
kanal, ve vapurlar için kademeli ve elektrojen grupları tesis olundu. Flu ğa muvaffıık olarak Novograd'ın ile
üç gözlü bir bent de inşa edildi. suretle bu enerji menbaının etrııfında 1 risine, gölün şimal sahil!ne kadar i-

Ayrıca 62,111 IUlovatlık muazzam bir sanayi merkezi teşekkül etti,,, lcrlemiıılcrdir. Buradan Leningrada 

Bu mıntakada §İddetli hava muha .. 
rebeleri cereyan etmektedır. Ruslar 
mıılıeme lrk5.bına muvaffak olama -
mışlardır 
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Dahile Doğru Ricat 
Tabiyesi Nedir? 

edilen 11 Tarihli SoV)'et teb
lltl bQUhı ceplle1...se tlddetll 

~:=:~.velt~: Sovyetlerin En Kuvvetli Müdafaa Telakki 
eehrinln tabliye edlldiiini bil-

u$:ıc ·ı::.~!~ı:a~r: Edilen Bu Tabiyeyi Takip Effikleri Görülüyor 
Alman ordulannm Q'D1 zaman- Bitaraf eketl fimalde Lenlngrad istikametinde meml erdeki mütahitle-

taarruza ıeçmelerl, Almanyarnn re buyuk dun7a hid11elerini an-
gelmed• evvel ~ orduları- lamak ve hakikati bitaraf bir cözle 
kuvayi killlf7elerini imha etmek, ıörmek vazifem düıer. Birbirine mey 

dan okuyan, birbırini tekzip eden 
ınümkiln olmadılı takdirde, Mos- haberler cürültüsü, insanı sersemleı
, Leııınırat ılbi askeri ve siyasl tiren propqanda patırdısı kaqısın

lllPlleaııtn:IYe'tl bG,,Ok olan fehlrleri zap- da sairin, soluk kanlı kalmak cayet 
C;21111Dek ft lap dlıba ~ fU'Üar içiD- detir. 8-mm tela dnlü bldiaeıer. 

EmkırdwıuJı mukabil taarruzla- dair ~ dn1ü malraleleri bir ta
karp daha z17ade masun bir va- rafa bırakacak, bize bu hidıselerin 

---·- ıÇımek endişeabole üçila- aaslarmı aydınlatacak bir menba arı
ve belki ısomınmı nnazam tunu- mak llnmchr, itte bu maksatla mew
ıeçtlll anlaplmaldadlr. laur Pnas,.h General Carı Von Claa-

.\lmanlarm, bir buçuk llY daha ha- seWitzin butlin dünyaca tanınmıı olan 
ta ınilsait oldula 8Ö)'lenen Uk· "Harbe dair,, ismindekı kitabını elimi 

··- ,-...,.da muvakkatm ı.dafül vaziyete ae alabiliru, Miibaliia etmeksiain de
et. bQtQn Jaıvvetlerini ancak on nebilir ki seçen &U'Ul ilk ,.rıaında 

7trml l(la daha hareUtuı yapı- ,.IQllD Y. Clauewits harp ilminin 
llecell limal w merkez cephele- belli batlı "kllsilı' idir. Onan eaeri 

tekaif etmeleri de muhtemel her memlekette erkim harp .zabiUeri
ektedtr. ne mfitalea ettirilir. B11 kjtaptı Pnıı

IJmmlara till tütlllne mukabil ,.Jı General harp ilaUai feheft " 
•~'ellıııriııı:• Orduları için çok tehli- siyasi fikirlerine, tarihi maUlmatına 

olabDeeek vul7fll:1en dilpnebi- " o •9!1ki barpierdeki tecıiibele
düpnaaa bQyQlc ZQiat ftl"CIJıwek dile istinaf ettirir. 
ta.zaman rtcat etmek ve çok ha- Ba eserin, ıeniş Rus diizlüfündeki 
eh~etl o~n mevJıdlm mabarebe hareketi bakımmdan ehem
--.Ir Alman kuvvetlerini o.- miyetli olan fasıllan tetkik edilirse, 

den lfttlkçe uzaklqtırmak ve bu ~~eket dahiline doi~ ricat tabi7e-
._..ır.tıı. ~ kead1ü için her ba- sının General Clausewıtz'in etraflı a

çok te1lketll olacatmı .zan- ra.ıırmalnaa mnn olc1ala sirilllr 
P!Wllderi bir laf bari>ine mecbur et- Böyle bir rfcatin mtnau ve ehemmi~ 

p1bım takip llW1derl bflledlli- "ti nedir 

~ ft AmerDwa devlet adam
_...,._ SovJellerln ba pllnlanm tat-

muvaffak olacaklarından emin 
unduklan a~r: Cilnldl Mos
a konferanauun cm IOn IOnr& 
nacalı oDdirllmektedir. 

Son bir habere ı&'e, aıuntım harp 
nesinde Roolevett'Je yaptıtı mü
t hakkmdı izllıat verdikten son-

Moakova konferamuıa lfdecek tn
beyetl aza1anm tayin etmiştir. 
a matbuatı bu heyete riJ'aset 

- ~ olan :&atın Eden oı
JUlllütadlrlar. 

!>iter bir habere &6re de, Sovyet
Blrlill hOkGmetlnden. fft8iliz -

~.harp 1&79lerine btiraki la-

1' hm1n edildllfne l8re 1 maddelik 
~ SoV79&lerin kabul et

eceklert bir nokta bulunmadılı i
pek yakında ~ btt,,ok devletin 

iterek bir deklAraayonuna intizar 

lJ
lebWr. 

zak Şarkta: 

V. Clauewits'ln esaa fikri, mllda
faanın, "muhasımı muhakkak surette 
7enaaek iGia sewkilcen telrillerin 
daha bvvetJiıf" olduludur. MUtear
n.za karıı mukavemet ıekilleri dort 
tıanedir ki General onlardan en so
mnıcuaa cıılank memleket dahiline 
clojra ricati sostermektedir. 

.,Ba7Je blr rfcatfn hedeff ıadar: MU.
tcaarruı son derecede .zayıflatmak 
öyle ki bunan neticeıi ya kendiai ller
leyiıini durdurmak mecburiyetinde 
kalır, yahut da kendisine yolunun so
nwıda aöıtecdiiimiz mukavemetı kı
ımms.,. Generale core ._ tabl7eniii 
en lıfklr fa7dası, müdafi arkannda 
bir ve,. bir ka, mustah'Jıem mevzi 
bırakabılclili zaman temin edilir zi
ra mütearrız bıanlan :ııaptetmete' ve
yahut lnıtatmaia ıcbar edılir Fakat 
müstahkem mevziler bulunmacİıiı tak 
dirde dahi memleket dabilıne dotru 
llti71e bir ricat memltlıeti müdafaa e
den orduya yavaı yavaş hudutta ma
lik olmadılı mUvueneJ'i ve )'abat fai
ld7eti temın edebilir, çiinlril sevldlk97-
lf taarra.zda her flerleme cerelr mat
lak surette, cerek ıittfkça Jiaım o• 
lan bYfttlerinin ııarcalanmaaı sebe
biyle mütearrızı zayıflatmaktadır 
Tarifi ıeçea ricat &lbİyeaihde bıl-.; 
n1rit kuanm&71 m6hiın bir fayda .. .,. 
mak zaruridir. 

nunla beraber mukabil taarnuun bv- ı tarti71e, ve iki tarafın harp lnwvetı 
veti artmaktadır." ,ok aayri mi&savi olmamak ıartıyle 

• dafaa eden orduya hudutta oldujun-
Jf. JI. f bayle bir tlbiyenin, memleketını mü-

Tabit, bununla V. Clausewltz Paa- dan pek çok daha buyuk bir muvaf
siv, mukavemetsiz bir müdafaa fdıyet ihtimalini verdifi ıupheden 

en iyi müdafaadır demek istemu. iridir. Fakat yalnız muvaffakıyet ih-
"Mukavemet her basamakta z&7Jf)a- timall buyumez, ayni zamanda calıbin 

mu,. mukavemet hareketi ancak da- vaaiyeti de büsbütilıı detiılr "'endi 
~ müaait bir :rere nakledilir. Bö7le memlekti hududunda bir meyd~ mu
bır ricate fnkıtasıa lılr lbalravemet harebesmde yenHmek ile. duşman mem 
refakat etmelidir. Bu muharebeler- leketinin ortasında 7eftılmek arasın
de, muhakkaktır ki, mlltearru en azı ek ne çok fark vardır: Mutearrızın, 
müdafi kadar zayiat verecektir. elin- 7olunun sonundaki hali hazan öyle
~ miidafiin ricat ederken 6nilne ge- dir ki lruandılı bır me7dan muhare
cı~mez surette Ötede beride Yerdlti beei bile ODU ricate teıvılc edebi(ır, 
esı.rlere mu~, • nazf bakımından 'ibıldl plebesini tamamJamata, on
da_ıma 1•7fı milsaıt mevki41e kalan daa istifade etmeie kuvvetlen yetit
mütearrız nndaarebelerde daha fasla mez, kaybettili kuvvetlerın yerine ye
s~)'iat •erir. h devamlı temaan ne- nJaini de koyamaz. Banun i'in kat'i 
tıcesl ber iki ordunun al&iı ,.Un muharebenin baılancıçta ve yahut 
miiaavl derecede lıir birine ~iat ver sonunda olması kat'i surette farke-
dirmesidir, der.,, 

Bunula beraber ller&,.n tarafın e
heauni)tetli •urette SQlflamaını he
saba btmematı anutmamab. Her ta
amu zaman ve melıtne .._... oJuaJt 
aynl ~. fıa.ı.sıs ....... -
nez; muneıa bir mlddet._ eocıra 
taamaa .-. tanf llU'elrttula fuıla 
vermelr w 1laınal1a beraber kendJsır.i 
müdafaa etmek aanaretincle lralacalı:
tır. Bu nevi müdafaa daima msbeten 
zayıf otur. M&tearru mlldafaanıo 
faydalrmı delil, nbm en ıa:vri mll
sait cihetlerini sörilr. Ba pyrl mü
Ait müdafaa taarru için ihmal edll
mıyccek kadar ırı~ bir .sqıllatıcı 
anaartıllldl..ı.r. ~ ••· 
yıf D9kta1anadıa ... .., .. ,. müabil 
taarrw .. un•.-..~ itinin ı
tır zahmetlerini takip eden iıtırabatte 
balanan iki ordanan bbiılrlne beme
mi7en vaziyetlerini diiıiinilnU.. 

Mldafl h-netler henüz harp aah· 
nesinin seriıinde bulanan; iJ'i ha
zırlannut ve kendilerince miikemrrıel 
aqr~tte bilinen mevzilerine ı;ekilmit
ler; mahumları ise tama111111 ıabuı
cı bir mahitte kör köstebekler ıribi 
acele huulaqmıt açık bir 1'iriiJ'IİI 
yampına ainmitlerdlr. Yahut da da
ha a.zun bir iıtirabat devresi ema
sında müstahkem mn.Uarine •e ihtl
,.uarma yakın bulunan müdafi kuv
vetlere karp, taze kuvvetleri. leva
zımatı ve saireJ'i bekleyen müteamz 
dal iistunde oturan bir kata beuer 
''Bütdn bunlar duıuniilüne taarruz~ 
fiddet.inin ııttllrçe azalması zaruri ol
duia meydana çıkar. 

•• General Yon Clauewitz'in kita-
bından ılmmıı olan bu parçanın 

son cümlelerinden anlaıılır ki, böyle 
bir harbin dönum noktası mudafaa-
1& mdsait lmillerin ıona erdiii, mu
dafaa kuvvetlerinin büyük ve kat'i 
b~r mukabil taarruza ceçtiil, veya 
bıç olmana muannidane mukaveme. 
tiyle duımanı rlcate mecbur ettiii an
dır. 

Rical tlbiyeainin biiyülı: fa7dalarına 
mukabil iki buyük zararı da vardır 
Birincisi arazinin terkediJmesidir ki 
bıunua tesıri müdafaa içın ancak bil
vasıta •e azan bir müddet Mnıar hls-
1edilar. Memleket dabilıne doinı ri
cat.in ik ncl buYilk zararı manevıdir: 
Böyle bır ricatin intibaı, hukUmet ta
rafmdan iyi banrlanmıı. halkın ve 
ordunun mlnevıyatını bozabılir. 

Fa,dalar ve zararlar mukayese ... 
diline, muayyen IU'tlar altında rıcat 
tiblycsinin faydalrı zararlarından da
~ büyük olducu anlaşılır, Eıı. ınU
hım Ye esas .. rt seniı bir saha ve:pa 
biç olmazaa uzun bir ricat hattıdır 
Bwıun i~n böyle bır tibıyeye bilhaı~ 
aa müsaıt olan memleket Rusyadır. 
Bundan batka General V. Clauscwitz 
rıcat tibiyesine muaait ıu ıartları sa
yıyor: 

"1) Az mesldln ve arızalı arazi 
(dajlar, çoller, bataklıklar); 

2) Cephe cerllennde çeteler teıkil 
eden ve duıınanla mucadeleye devam 
eden, harpçı ve kendi vatanına ve hu
lrilmetine sadık kalan bir halk; 

3) Gam müaaıt ıklım ve mevsım 
(Rus7ada kı,): 

4) lki mubasınun birbirinden pek 
farklı olmı7an maddi kuvveti ... 

r - 1 Diri Diri Mezara 
1 K •• •• k V Gömülen Adam ı UÇD SU e [ ,_ ..... ._, 
i g~tikten ve aklını bam?a t<'ph • : p 1 A e yab~ldiktcn sonra, kemik.ı.l'riniı> \.. a J 1 .1 ti iliklerine kadar soğuktan sız. 

···-· .. ··- ladığının ve nefesinin darc.ldıjı-
nm förkına varmış \'C hfili attan 

•• • düştuğ:.i yerde y:attığu--1 z.ınne • 
Koıelenncle Kaybolmıya MahkOm derck ayağa kaık~p sıcnkça bır 1" 

• • .,. • • re gitm:ye ve tıcak bir §e1 iÇ • 
Güıellıkler, Şımcli, Pkii V e11le11yle miye niyc:tknmiJ 

Ali bu müthiş üşümenin tem • 
ihya Eclileceje Benziyor riyıe kencilnde hau hareket ve 

. mukavemet imkinları olup olma 
YAZAN : FiKRET ADIL dığını araştırmak ve kabilse • 

men kalkıp gitmek istemiş, bu 
maksatla derha 1 el ve ayaklarım 

Göbunu.n nefi8 bir görüniifü 

oyn&tmıya teşebbüs etmif, 
Fakat ne gezer, vücut hareket 

ediyor amma, el ve ayaklarım 
kurtarmıya imkan yok. Yavac 
yavaş şuruna daha ziyade sahip 

· olnuya başlıyan canh ölil, bıraz 
daha çabaladıktan sonra dap da· 
racık, kap karanlık bir yerde yat 
tıiznı anlam!§ ve hele bu çabala
ma esnumda ba§mı tahtaya vu 
runca kendisinin mezara konul • 
dulunu ancak o zaman hillletmif. 
Bunun iızerine çiftlikten ayrıldık 
tan sonra geçen hldiseleri bir al· 
nema ,eridi gibl gözünün önun • 
den geçiren Ali Kuçüker, mezara 
gbmülmiış olduğuna. kat1 olarak 
hükmetmif ve ilk if olarak ken
disine nefes alacak bir delik bu
lup yardımına koıuluncıya b • 
dar hayatım kurtaracak tedbir• 
1eri almıya 1&V8fllllf. 

İlk hamlede ellerl.nl ı.tenden kur
tardıktan sonra onlan tahtalann ara-m 1 Plljın daimi müıterilerfnJn btiyük nıctan da dıprıya çıkarma7a muvaf-

eberi)'etini B8'J'Ollu cibetfnd: oturan fak olmut ve bu suretle 7avq YBVll 

Yahya Kemal ın "Sea manzume· yabancılar ve cayri Turk unsur tet- o.tündeki topralı oymaya ~ 
ıinde· " kıl ediyor. Bir kısmı da civar Boiaz Bu OzüntülQ ve hqacanh uhrıı ooll 

· bala ve talebedir. Plajda umumi bir uzun sürmemiş. tali hiç olmana bu. 
Sak a koyu. tea cepheli kuriple KliçUkeu ıamim et ha a 11 l t Arclıada Yatu -tlala ormaalan INl'bl ıy vası v r' mese e opu rada kendiaine 7ar olmut ve Ali me-

Diye andıtı Bofazicfnin ba semtın
de sun't bir pllj vardır. 

Kuçuksu, Botazda en ıtızeli olarak 
ırosterilmeie insanm tereddüt ettiiı 
musteına 7erlerden biridir. Evvelce 
dereııı, çeşmeal, çayırı, mısın ile met 
burdu. 

Kiiçillcsıı kasn 1273 seneıinde Ab
dülmecit tara8'dan 7aptırılıp Abdü
lbız tarafmdan tamir ~ılmiıti. Da
ha oncelerı burada abpp kasırlar vu 
mıt ve Sultan llahmudun ora,. aık 
mıı ve Sultan Mahmudun oraya sık ıık 
ıreldicıru &'Oren eadruamı Mehmet Pa 
ıa harap olaaler yerine ylae alltaP fa
kat buyuk bır kaır yaptırmıı ve o za.
man tairlerınden Mehmet Rasim B
fendı de apııdaki mısralarla iki tarih 
duıürm~tu: 

Çuıı ıbyaaı olup Sultan Mahmud Huı Ceınca. 
1165 hı, 

K"'ilbu Wr ..,_k ~ aıiflr'MıM 
ııu 

Çeeme 1221 de inta edihntıtır. D:Srt 
cepheai vardır. Boiazicinin en fada 
fotojrafı alılUDlf ve blr çok tablola
ra mevzu olmuı eserlerındendı 

Kiıçiıkau denilen derenın u.ı~nlutu 
2500 metre kadardır. içine sandal 
cirebilirae de dere dolmut bulundu
iandan ce.zılemıyor. Pllj dere ıle 
Kıbrıabların di7e anılan 7alımn arasın 
dadır. Gazlnoıu, atlama yeti \ar
dır. 

Boiazıçinl ihya için çok çahıan 
Şırketi Ha)orıye ıle pllj ıdar~ıi ara
sında yapılmış zeki bır anlaıma ne
ticnuıde, vapur parası clahi1, pllJa 
35 kuruı ile cıd lıp dönuluyor Hak -
katen ucuz. Bu •ebepten plija nıi
bet fuladır. Yalnız ekseriya ve &a
yet tabiı cumarteıi. pazarları v: ha
vanm çok •ICÜ oldafa diter ııriinler· 
de ao)'UllDlak iı;in yer buJanamı70r. 

oynanacak olaa, hemen herkes, diteı zarın üstQndeki bQ:J'(lk otıarm kate-
plljlarda sörWen 'Sll'Datıklıklara ma- nO eline ıeçlrerek var ımvv~ 
ra.z kalmadan iftirak edebilir. ı~ 

Atlama yeri, Moda ve BU7iikdere· bunlan çekmlı. Hafif bir mtlclü-
deo soma kefenin üstOndeki topnlr.. 

nin atlama :rerJeri ile kıyas edilemi- lan kısmen olsun do,llnne,e muvaf
yecek aıbi ise de, etrafına bir bayi. 
kalabalrlc topla7or. Bilhaaaa, sut- fak olmUf. Bu auret1e soluk ceben
noaun hoparlörlü muiii bqlaymca nemden kurtularak biraz daha ,..... 
derhal bir nevi canbuhane ha~ 1abilecellni mQJdele)'en Dk ha~ 
peyda oluyor ve en iJ'f athyanlar mil- cflerleriııe luıclar teneffOa eda AU. 
sabakaya aıriıi7orlar kenllafni bir mOddet iatinıhate koJU-

Ak .. - .• da verdikten eoma, bfltOn kuvvtıtt7le: 
tama ... ocra cıvar n, kartı ta- _ fmdat, can kurtaran Jok mat 

raftan lalldallar, klilp fıtalan plmek Ofye durmadan balıl'IU18 blslarml. 
tedir. Bu bal ıle de ~scnya, eski- Bu feryatlar ..._ 80luktan donmak 
den revacta olan her ıe:pı red ıdnuı- ve havasızlıktan bunalmak Qzere °' 
na alınan moclenıllk :rürindeıı artık lan AlJ7f bQlbtltOn kendJndln ,.._ 
koıclermde ka7bolmaja mahktm ırU- melde iken ,.ıne taU tmd cima ~ 
zellikler, •imdl, pllj •eaileai71e ihya mı, ve ku1alma bir araba leSl ille 
edileceie benziyor. Pakat plljın ıa- . B r ikl dak ka daha ıeese W. 
zınosunda, tehrin inerkeaınclen biraz kl hakikaten lSteld d0n7871 ~)aya.; 
uza~laıınca, bu cibi ~erlerde 16rll- cak olan Ali, araba lllrilluıaantm ..._ 
meıı artık ldet hukmune ıelmıı ih- dili OmWe yeoiden biru mnllJIDUI, 
mal, JllraJ'di, ttöbaJillk var. llUit bu .,_. estf11n1 nlll>etle Ma b.
bır meslek alikau, biraz zevkiselim ru ve boluk olmakla berlber,m.: 
b r para da menfaat lllui lle ba sui- _imdat can kurtaran JOk mu? 
no llha mtikemmel it yapalıilir, hem Diye bafınnalanna tekrar bafbJa. 
de Küçflbu nan birer blbra ohmat bflmlfth'. Ptlha1dka U'lba ~ 
mehtap safalannı canlandırabilir. Pllj 7anından ıeçm arabacı mezard 
dan cıktılrtan 10nra, yuıa bolacu 1eıen ...ıerı dunıua, fakat tek lNIP• 
havasmdan kurtulmak, cuzel bir man- na mearaı b&pU lfcllp bu ne oJda
aara lrarpıında, Bolu Mlrilincle, maktl ta bellnlz 1dmN ne kCllll\lllftQa ..,. 
bir fiyatla bir aktam yemeli 7emek •e allqdar olman kendinde 1mnllt Y.t 
buJiik bır külfete slrmeden cMhuDeJı kudret &8remelldl Ancak acılle lıı:l1't 
arzu eden 7iizlerce aile •• kfmae ftr· lidiP meeelql mıdıtara anJatmqı cif 
dır. "Bu ~lan ~ Kilçilrau'daa baı ihmal etmemls. ÇOnkil, Ali, bir Qçtm. 
ka nercsı vari' Salacak., di:recekai- 0 d f h ta _.....,_ ~._ ...__ 

· f-L- bu ... _ L- bi c e a aya m~ ..........., .... •-
nı.z, --t , ,_, __ r hıkbedir, o- terini 1UJIUD&k Oler'I iken pet 111 a-
radan da babseclece&im.. nllhlı muhtarla arbdq1anma .-... 

Bltırmeden bir n~aya da~ ftuet rtnl dU1!ftay& bqlannı. Artık Qcaa. 
etmek stenm: PliJın b!tılijinde o- dl defa 98 ~ olmaza maarda ta
lan Kıbrıs!ıl•nn yalısı se~ek mimari ll1n kendisine l(lldtılOne tnanan Alt, 
ıerelr e~ebı baknndan tarihi addedilebl "~dık canda Qmlt vardır" d1" .. 
lecek bır bm,drr:. Yalı.~ ilbalr taıaı.ndan duJdulu sözQ hatırlanuf ft 
~ek. tamir edilir •• bir iatil'Uat muhtarla arkada 1anrun lel1m1m: 

General V. CJauıewitr, mukavemet 
tarzlannın sonuncusu olarak izah et
tiii memleket dahılinde dofnl ricati 
•J'Di zamanda en kuvvetli mtidlfaa te
lildd eder. Mesela uerinde tö71e n.z
maktadır: 

İaıe balnmından çekilen ile ilerliyetJ 
ara!ında büyük bir fark var. Ekseriya 
çekilen bolluk içinde 7qar, ilerli7•n 
ise fıkdan içinde aüriinür. Çekilen 
orda evvelce tedarik ettiii stoklarına 
doira yürür. Takip eden ordu iH 
ilerlemesine devam ettik,• her te71 
serıden 7eti1tırmete mecbur kahr ki 
bö7le bir tqebbiia en luaa mnafeİu
de bile aayım muıkül&ta maraz ka
lır. Harp mıntabsınm iatibsal ettik
lerini ı;ektten taraf toplar ve i\,itlnr · 
ilerliyen taraf ,.ım. ıc lm&yter v~ 
tehirler, mahsulü lraldınlmq ve )'ahut 
tahrip edilmit tarlalar, aya icilemi
yccek hale cetirilmiı ka7Ular bulur 
Muteaamz 'ok defa ilk siindenberİ 
en iptidai zaruretlerle mlcadele et
mek mecbari:petinde katır. Dileawu1I 
tedariklerine 'iimit baibnmu. onlar· 
dan ancak tesadüfen ve )'ahut düı
mamn aiıı' bir bataeı aeticeeiade e

General Yon Clauıewıtz ın burada 
hiilbasnu okuchaianuz rica't tibiyeıi
ne dair nuanycsi bilhasaa - fakat 
munhaaıran detıl - Napoleonun 1812 
deki Rusya ıeferfnin tecrubelerine is
tinat eder. Meseli eacrinin bir yerın-
de f(lyle yazmaktadır: -=------------- evı,, halıne sokulm'A: bir botluk dol _ Aman, beni buradan ~ 

dunalmuı olur kanaatmcleyim. dlye mukabelede bulunmaya ba.ıar. 

"Tarif ettilbniz dört IQl'ctte mem
lektini mudafaa edenin, arazinin mii
saıtlıiinden, mi&ıtahkem mevkilerin
den ve hallan milzaheretinden istJfa
de ettiji aııklrdır. Bu faal amilin te
ıirl mtidafaanın her kademesinde ar
tar •e bunlar lıilba11a dördibıcii lra
clemede, yani memleket dahillne dof
ra ricatta dütman kavveUerinin zayıf
lamasına sebebiyet verir Demek 1n 
W bir mlWaa lrad•t.ınde mııka
"ftlftet, daha dolnısa faildyet, ve bu-

line bir teY seçebilir. 
Böyle, biiJiik YBziyetlercle, ylıü 

kuvvetler ve mesafeler birik olmak 

•1112 seferi rlcat stratejisinin bu-
tla tekillerini, tutlarını ve tesirleri
ni bir dev aynasında buYiitulmuı ıı
bi aoateri70r. Rus ordusu kendi ar
:ıusiyle çekilmedi7se de. ricatini ti
biyevi bir ricat J&J'Makta haklıyız. 
Eter Ruslar o zamanki muvaffakıye
tin verdiii maltrnatla bir daha a7-
Di tartlar altmda böyle bir ricati 
yapınata mecbur olurlana, ıuphe yok 
ld 1112 de çotunu istemıyerek ve 
bihnf:perek yaptıklarını o zaman 
analariyle •e bir plin mucıbince :ra
sıacaldanbr ... 

Buyük erkim harp nazarl7ec11l Ge
neral V. Clauaewitz'in zamanındaberi 
Rusyada ne kadar takdır edlldltl dll
ıunulurse ve ı;ok tanmmı, olan &o.
yet tarıhçısi Terle'mn Napoleon'an 
hayatı hakkındaki eserinde oldnla 
cıbı 1812 seferinin ne lradar çok tet
kık edildici cöa önunde tataJana, 
Sovyetler n ıımdild ricati iyi düıun!ıl
milı ve itina ile buırlanmıı bir plla 
mucibince yapddıtı belki akıl ve man
qk daıreainden hariç sörflmniyeceJıc. 
tir. •• 

TOalt ICANUN\J MEDENiSi - Bir Ka· 
nuaw en IFI, lıol•J' •• da ru analnıalı h 1ı •· 
leriııin HtbUıattalıi tualıarlarini aallhlJ'ettar 
••rcllerlıı lıararalmu serme le lıabıldlr ı t• 
"'TUaK KANUNU llEDEHJSI, HAlıbn H 
Halla Sunpr tar•f ndan ba 11 ili ıti.ıı llnUııde 
.. tularalı teni• Hilmltdı Her madde hatiJ'e. 
ildir •• her HHlı hGk nı )'erıne alire temJ'l.ıı 
malılıemaN. Devlat tira" ,,. lawicft ..... 1 
aablıamal lıuarlan. MU,.. Valıllati tamim· 
lerl va -r ltlnmat belalarla .,..,.uı.,, ,,. wııaa- temırb .. hlı-.laia .._..,. lıa 
~ tati .. r at.,..me. 111, 140, 141 J'!hami~ 
... .. ,..a1 •• •• - iftilaatlanlla bbtlt 
,. ""1mittlr .... Mbtlı ..,.,. .ı.raıı .... w• lıa•lmııtır. 

m11. l'akat bu l5zJer muhtarla .._ 
fındıkllert bOsbOton Orldltmtlt w li.• 
linin bortlacblma hOlmıetmlf!s, .,.. 
Iarmda Alinin duyam.,acalı .-0. 
de llkırdılara baflamlllar. Bu fırMtl 
da ka~ artık ~ir daha bnlllll• 
Din dOnJa J'(lzilne çıkmasına lmlclQ 
olmadılma ve benOz ecaHnta de ..ı
mediline kanaat ıetlren Ali, 7enldeD 
bOtOıl kuvvetini toplamak luretf7)e: 

- Aman muhtar, korkma. 
kurtar, ben ISlmeclim, baydcbm, IJclQ 
zaımiyle buraya koJmtlllar ... 

Diye yalvarmaya bqlamlf. 

Yeıdllen hagato dol1ll 



6 

Pırl•nt•lı ve elmHlı eHt demek. bir kellme ile 8 1 N G E R 8 A A T 1 deınektlr, Ç OnkO: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin biltün hakiki evsafı meşhuru Alem olan 8 1 N G E R saatlerinde top

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız. zaman. tereddiltsüz 8 1 N G E R saati almalıaınız ve saatin o.ze
rindeki 8 1 N G E R markasına, milessesemizln adresine dikkat etmeniz l!zımdır. 

Modayı takip eden her asri .kadın itin kıy:ıneW ~lariyle ve netıs 1$leme&yle hakikaten nazan dik
kati celbeden böyle blr harikulAde 8 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadetUr, 

SINGER SAATi ::bu~!~:~u!~ HEDiYELiKTiR 
No, 82 · • A. ElmHlı ve 11 pırlant•lı 600 Lir•, EMSALLERi GiBi 15 8ENE G A RANTi L i Di R. 

Dikkat: Slnger saatleri İstanbulda yalnız. Eminönü merkez.indeki mataz.amızda satılır. İstanbulda subemiı 
yoktur. Adres: SİNGER SAAT Matazaları. İstanbul EminönQ. No. 8 ______ ,, 

P. T.T. Umum 
Müdürlüğünden 

1 - Her ay 3.500 (ilç bin beş yüz.) 
nüııha basılacak olan P. T. T. Dergi
sinin tab'ı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3.000 Ura 
olup, muvakkat teminatı 225 liradır. 

3 - Bu işe ait şartname her g{ln 
'.Ankarada P. T. T. Levazım Müdilr
lilğündcn ve İstanbulda Depo Ayni -
yat Muhaslpllğinden alınabllir. 

4 - İhale 2/9/9H Salı gilnO saat 
16 da Ankarada Evkaf apartrmnnı
Illn asma katındaki dairede Levaz.ım 
MudUrlilğilnde müteşekkil komisyon 
huzurunda icra kılınacaktır, (7115) 

,. Dr. İHSAN SAMİ 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlllAtı, frengi 
noktal naz.armdan (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kilrey
vatı sayılması, Tifo ve sıtma 
hastalıkları teşhai, idrar, ceT"a
hat, balgam, kazurat ve su tah
lilAtı, ültra mlkroskopl, husust 
aşılar lstihz.arı, kanda Ore, şe
ker, Klorür, Kollesterln mlktar
lannm tayini, 
Dlvanyolu No. 111, Tel: 20981 

KAYIP : Vire nllfuıundan aldıftm hhiTet 
ell•danıını lıaybettlın. Y enlalai alacafımdan 
caklılnin h!ikmll 7Qktur. 

133& dofwnha ~ 1ıru Hllımet Çiftçi 

l_A_s_ke_r_lik_lı_le_ri_ I 
ŞUBEYE DAVET 

PATIH .UKERLIK SUBESINDEN: 
Yd. Ecz. Tam. Ahmet JUmll ot. Ahmet 

Hamdi BaJ'er (4.17U) 
S. 6 Demircı uııaaı HllaeJ'fn oi. Haun 

(UZ·l) llOk acale ıubeye ••lmelcrl ailn ohınlll' 

* BESllCTAS M ICERLllC SUBUINDE~: 
1 - lnbembde kayıtlı her yıl tllt lln ik ra· 

1nı.1e1i almakta olan malCll ıııbay, tt ve ıchit 
7etiınlerlnden 5'41 yılına alt lkramlyeelrinl 
almıyaaların tııbe:ıre mllracaatlan. 

2 - Taırada bulunanlar bir dllek'e bulun· 
duklan aakcrlık ıüeai nııtaab-le ıubemize 
mDracaatbn. 

a - Jhı -- bıincl Mfa ilb 'Qlunar. 

l ,,. 
l 
BESllCTAŞ ASICERLllt SUBUINDEN : 
lubembde lıa:ırıth Botadci Yınlmahalle 145 

numaralı epannnan kat S de oturan htanbul 
S07 dofumlu Yedek Jandarma )'ilıba1111 Ziya 
oj. İbrahim (2417) nln pek acele olarpk tU• 
beaıbt aıUracaatL llllrıcaat etıudlli takılır· 
de ı0711 aayıh kanunun madde! mahıuıuna 
alre hakkında muamele 71pılacıt1 llia olunlll', 

r BESllCTAŞ ASICERLllC SUBE!TNDENı 
Liae •• muadili mektepelrdın mcau• olaa

Jardaa tam ıblb,ctli olupta Yil'H'E mektep 
tahslllne denm etm17ecekler l/EylQl/1941 
tarihinde Yedek Subay Okulu buırlık kıtall• 
aa aevkedilec:eklerlnden 21/Atusıoı/'41 tarl
lılnde rtdlerlndelıi veallıalarla ıube merkealne 
mllracaat etmeleri •• selmiyenler haklıında 
1ı11 ıayıh ukcrlik kanununun 19 maddesi 
muclbiııce atkerl mahlıemıya .arllecelıltri e• 
he-iyatle U&n olunur. 

• BESllCTAS "'-'KERLllC SUBE!!NDEN: 
ı - U7 dofumlu ve bu doiumlularla mu· 

amele cllrmekte olan erlerin yoklamaalrı bit· 
aıek Dzeredir. Simdlye kadar ıubeye mOracaat 
ederek ıon yokbmaaıaı yapıırmıyanlann he· 
men baltanın aalı •e perıembe ve cuma cDn· 
leri ıaat 9 dan ız ye lıadar ıubcde kurulan 
Aı. meclisine mllracaatla yoklamaalrını yap· 
tırmaları mllracaat edeceklerin ntl!uı tezlıcre· 
teri ve mekteple a\Jlıaaı olanların mektep ve· 
sikalariyle mllracaat cı.,elerL 

2 - Yoklamaya celmlyenlerln t ı ı ı sayılı 
As Kanunnnun 14 maddeli mucıblnce 15 lira 
para ceıaaı ile cczalandırılacaklan ehemmi· 
7etel ilin olunur. 

İdrofil Pamuk Fabrikaları 
T. A. Ş. 

Yazıhanesini muvakkaten Yeni 
Postane Karşısında Yeni Valide 
Hanında "20" numaraya naklet
miştir. Telefon: 22926 

Şirket Müdürlilğü 

BULMACA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ı 2 a 4 5 s 1 a e 

s-==ı--• 
9 1-.&.....:..-

SOLDAN SAÔA : l - Bir ,ı,elı: 2 - Sev· 
dalı - Saba s - Rıza siiıttren - Diirdllncıı 
4 - Tersi : Bir rrnıak - Yemek S - Sa· 
nat - Dört yanı ıu e - P'illncannı adamı 
olnıak 7 - Teni: AUmetler 1 - Teni: Ka· 
rında bulunur t - Bir nehir - Çıkııın alıai. 

YUKARIDAN ASAGJ: l - Jtıkl blr Afrika 
devleti 2 - A11retler - Ballama edatı 3 -
Yayccek - Mamul hale ko,.mak 4 - Zekl
Bır Franıı• ıehri 5 - F istan 6 - Ayırt -
Neır~tmelı 7 - Ylllııeltmelr - Sinirli 1 -
Bır ot ll - Iranda bir ıebir. 

EVVELKi BULMACA - SOLDAN SACA: 
ı Yenı Adam 2 - Edeıı - Azot 3 
:Recai - Ali 4 Ebat O rta 5 - Biı 
(Beı) - Er - Et 6 - Ayin - Tok 7 -
Ta - Aaalet 1 - .t.ı - Kokıı il - Kin -..... 

Sandalya, Masa, Dolap 
Vesaire Yaptırllacak 

Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
Güz.el SanaUar Akademisi kUtOnhanesi için evsafı şartnamede yaz.ılı 

ll masa ve etajerle 100 sandalya ve 1 dolabın yaptırılması açık eksilt
meye konulm~. İşin keşif bedeli 1875 liradır. 

Muvakkat teminatı 140 lira 63 kur~tur. Eksiltme 3.9,941 Çarşam
ba gilnü saat 14 de Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebeciliğinde 
yapılacakrl.r. 

Şartname ve resimler Fındıklıda Akademi idaresinden · bedelsiz. ola-
rak alınabilir. / 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 941 Ticaret Odası vesikalarmı, ruhsat 
ünvan tezkerelerini ve marangoz. fabrikası sahibi olduklarına dair vesi
kalarını sözU geçen günde saat H de kadar komisyona tevdi eylemeleri 
lazımdır. (7121) 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 

Kabul Şartları 

Okulun gayesi liselere 6fretmen yetiştirmektir. Yatılı ve parasız o
lan ve tahsil müddeti 4 seneden ibaret bulutl'1n okul aşağıdaki şubelere 
ayrılır: Türk Dili ve Edebiyat, felsefe, tarih, coğrafya, matematik, Fi
zik - Kimya, tablt ilimler, yabancı dil "Fransız, İngiliz, Alman dili ve 
edebiyatı ... Okula girmek için lise olgunluk imtihanını başarm11 olmak 
ve bilAhare tarihi tesbit ve ilAn edilecek olan kabul imtihanını kazan
mak şarttır. Namzet kaydı 1 Eylillde başlar ve Salı, Çarşamba ve Cuma 
günleri okul binasında yapılır. Daha fazla tafsilfıt almak isteyenler oku -
la müracaat edebilirler. (6958) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

lıletmeleri Umum Müdürlüğünden 
24,7,941 Salı gQnQ saat 10 da pazarlığı yapılacağı evvelce ilAn edil

miş olan muhammen bedeli 4526.60 ve muvakkat teminatı 340 Ura tutan 
4600 kilo çelik yaya alt pazarlık idarece görülen lüz.um üzerine 1,9,941 
gilnü saat 10 a talik edilmiştir, 

İsteklllerln mezkur güq ve saatte knnunt vesikaları ve muvakkat teml
natlarlyle :Metro Hım 5 inci katta toplanacak komisyonda hazır bulun
malan. (6444) 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
Kunduraclların Nazarı Dikkatine 

BilOmum ayakkabı satış fiyntlnnnm fiyat mQraknbe komisyonunun 
2-8-941 tarihinde neşrolunan 89 No. lu fü\nmda yazılı kAr hadlerri da
iresinde yeniden tesbit edilmesi ve etiketlerde yazılı fiyatlarının da buna 
göre indirilmesi Hlzımdır. Yapılacak kontrol neticesinde buna riayet etme
diği anlaşılanlar hakkında derhal takibatı kanuniyede bulunulacağı e
hemmiyetle il.An olunur. (7296) 

- KIYMETLI PIRLANTA SATIŞI _, 
21 kıratlık beyaz, lekesiz., fevkalade nadir bir tekta:ı pırlanta 

21-8-941 yarınki Perşembe gilnil Sandal Bedesteni müzayede salo
nunda satılacaktır. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASJ 

Kuraluı Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticar i her nevi banka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 LirP Para 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat B•nkHınd• kumb•r •lr v e 1hb8rsız taH rruf tı ... pl•rınd• en u H 
ı lrHı bulun•nlmr• Hnede 4 def• çek llecek kur'• ile . .. Oıd•kl pll nm ga. 

1 re lkr•mlye d•Oıtıl•caktır. • 
4 Adt 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.00'l • 
4 • zso • ı.ooo • 

40 • ıoo • 4.ooo • 
100 ,,. 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.IOO • 
160 11 20 • S.200 • 

DiK K A T: HesaplarmdakJ paralar bir 9el'le içinde 50 lfradan qağı dOşmt
yenlere ikramiye, çıktığı takdirde 3 20 tazlaslyle verilecektir. Kur'alar 
ıenede t defa, 11 Eyldl, 11 BirlnclkAnun, 11 Mart ve 11 Baz.lran 

tarihlerinde çekilecektir. 
eanmmnmnneeen~~~=•r 

TAN 20 - 8 - 90 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında günde 3 kQe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ Her yerde 

Pullu Kutulan ısrarla isteyüıiz. 

Dişlere Hayat Verir. N::=:n~aı !' T .. k 
~ A N C A K : ~ ıa:mda ~~~1~a~'::aC:.~1~aN!!akn= Ur 

Yatısız----~ Yatılı 

Maarif Cemiyeti lzmir EGE Lisesi 
•• ,. 1 !etmiştir. Kayıt ve tecdidi kayda 25 

Her sabah, ogle ve ak- 1 Ağustosta ikmal imtihRnlarına, l Ey
•am her yemekten ıon- lCılden itibaren başlanacaktır. 
Y ' 2 - 15 Eyltlle kadar kayıtlarını 
ra mutlaka fırçalamak tecdit ettirmlyen alpariş atölyeleri 

ttı B ul .. talebesinin yerine baııkalan almacak-
f"T T • U IU U fllf- tır. 

madan, muntazam bir 1 Müracaat günleri pazartesi - Per-

todl t k • d--•- . şembe 9 dan 12 ye, 14 den 17 ye ka-me a a ıp e uu.c:rın dar. (7131) • 

dil}leri mikroplardan, 
hastalıklardan muhafa. 
za edilmif olur, paslan
maktan ve çürümekten 
kurtulur. Her zaman 
temiz, parlak ve güzel 
olarak kalır. 

ile sabah, öğle ve akıam 
her yemekten sonra 

- gü.rule 3 defa _ _, 
Eczanelerle büyük ıtrıyat 

mağazalarında bulunur. 
Sahip " Netri)'at mttdflrll Emin 
UZMAN, Guetecitilı " Netn~ı 

T. L. $. TAN 1118fMUI 

Devlet Oemiryolları ve limanlar: işletme idaresi ılanlarr 

Balast Münakasası .. 
Devlet Demir Yollan 6 ıncı İşletme Müdürlüğünden 

Aşağıda muahmen bedel, bulunduğu yer, miktar ve muvakkat te
minat akçeleri yazılı balast ihzarat mOnakasa ve ihaleleri 1 Eylul 941 
pezFrte-sl günU saat 16 da ayrı ayrı yaprlmak az.ere kapalı zarf usııllyle 
Adanada 8 ıncı işletme müdurıatn binasında komisyonumuzca ek.Slltme
si icra edil~ktir. 

Bu işe girmek istiyenler!n kanunun tayin etti#i vesikalan ve teklif
lerini muayyen günde eksiltme saat inden bir saat evveline kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lhnndır. 

Bu işe ait şartname mukavele projeleri komisyondan parasız olarak 
alma bilir. (7122) 

Muha mmen Muv•kk•t 
B•laat oeaOınrn bulunduOu 

kllometre ve mev kii 
Mlkt•r F. M/1 bedel t ut•n temln•t 

M/ S Kurur L ira L ir• 

Mandason 78 - 82 
Toprakkale - Lı:kenderun 

5000 190 9500 712,59 

arası 10000 140 14000 1050 

* * Muhammen bedeli (24,545) Ura olan 23 kalem muhtelif Ampuller 
1/10/1941 Çarşamba g(lnU saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İ
dare binasında satm alınacaktır, 

Bu ife girmek lstiyenlerin (1,840,88) liralık muvakkat teminat ne 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri llzmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank arada Mal:zetne Dal.resinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır, ('1017) 

Kütahya Vilayeti V akıOar Müdürlüğünden: 
Kiltahyadaki balrkh hamamınm esa'1ı tamiratı kapalı zart usuliyle 

eksiltmeye konulmuttur, 
1 - Yapılacak işin bedeli kelfi 10283 lira 24 kuruştur, 
2 - Muvakkat teminat 789 lira '14 kuruştur. 
3 - Münakasa 28 Ağustos 941 perşembe günQ saat 15 de Kütahya

da hükumet caddesindeki vakıflar ida resinde müteşekkil komisyon hu
zurunda yaprlacaktır, 

4 - Bu işe talip olanlarm 249Q sa7J).ı lhal!t kanununun kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye mllteallik 32 inci maddesi ahkl.mma teıvfikan tanılın 
edecekleri teklif mektuplarmm dfl ıarflan içine: 

a - Muvakkat teminat makbuz Ve)'& banka mektubu, 
b - MüteahhlUik ehliyet vesikası, 
c - Ticaret Odası vesikası, 
ç - Bu fş gibi işlerden llakal 10.000 liralık bir lnpatı yapmIJ ol

duğuna dair bonservisi koyarak atımı iyice kapatıldıktan sonra ihale 
gilnü saat 14 de kadar vakıflar idaresine makbuz mukabilinde teslim et
mesi şarttır. Bu saatten aonra teklif mektubu kabul edilm17e«.li libl, 
postada vAki gecikmelere de itibar edilmlyecektir1 

İhal.? edilecek tamirata ait evrak fUD}ardır: 
1 - PlAn, 
2 - Keşl.fname, 
3 - Umuml, hususi, fenni prlnameler, 
4 - Mukavele projesi, 
Talipler bu evrakı ve dosyayı her S(ln ltOtahya vakıflar idaresin-

de ıörebilirler. 11An olunur, (8'7'12) 

İnhisarlar Umum Müdürlü9ü ilanları 
1 - Paşabahçe fabrikamızın yeni lnea olunan binaya nakli dolayı- ~ 

siyle tedarikine lüz.um hasıl olup kapeh zarfla yapılan eksilbnesine ta
libi zuhur etmiyen t esisat levazımı pazarlıkla alınacaktır, 

2 - Muhammen bedeli 10.930,54 lira, 3 7,5 muvakkat teminatı 820 
liradır, 

3 - Pazarlık 29.8,941 günü saat 10,30 da Kabataıta levaz.un tube
mlzdeki alnn komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve milfredat listesi aözQ geçen fllbeden almablllr. 
(7158) 

P. Te T. Umum Müdürlüğünden 
1 - ltumap idareden verilmek suretb'Je maa bsket 200 takım se:r

yar ve nakliye memuru elbia•inin maa malzeme dlldfl ekliltmeye ko-
nulmuştur. \ 

2 - Muhammen bedel 2,000 Ura olup, muvakkat teminatı 150 liradır. 
3 - Husust ve idari ıartnameler her ıün P. T. T , Umumi Müdür

lük Levazun Mildürliltünden ve İstanbul Umuml Depo M. muhuipll
tinden ahnablllr, 

4 - İhale 1/ 9/941 P azartesi ,OnO saat 18 da Ankarada Evjtaf apar
tımanm asma katındaki dairede Levazan Müdürllllilnde mUte,ekkil ko-
m1a7on huzwı.uıda lcra kılmacaktır. (7117) 

Resmi Liselerle Muadeleti Tasdik Edilmiştir. 
Talebe kaydına 22 Ağustosta başlıyor, 

1 
Orta ve lise kısmılarını havidir, Bütün sınıflarda resml lisan ders

lerinden başka ayrıca İNGİLİZCE kurslan vardır. 
Senelik ilcret lise yatılı 240 orta yatılı 220 lira 

,. ,. ,, yatısız 85 , yatısız 60 ,, 
Memur ve mütekait çocuklarından %10 tenz.ilAt yapılır, (3292- 7209) , ____ ,._. __________________ _ .. ............................... _, 
Leyli 

Erkek Yeni Kolei Nehari 
Kız 

tık - Orta - Lise - Taksimde Sıraserviler 86 
MOdD r D • Sabık Şltll T er•kkl Dlre kt lSrU M. All H•ımet Kırca 
HueusiyeUeri: Yabancı Diller ötreUmine ehemmiyet vermek, talebe
sinin sıhhat ve inz.ibatlle yakından alAkadar olmaktır. Derslere 25 Ey
lülde başlanacaktır. Eski talebenin kayıtlarını Atustoıs sonuna kadar 

' yenilemeleri lhrmlır. Tel : 4111111 

# Ana - ilk - Orta ve Liıe 
ı Kız ve HAYRiYE LiSESi Yatılı ve 

, Yatısız Erkek 
Fatih : Saraçhanebaşı 

Kayıt için her giln 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. Bü
tünleme imtihanlarına ~ Ağustosta başlanacaktır. 

•••••••••- Telefon: 20530 •••••••••ı~ 

' 

Ankara Dil ve Tarih· Coğrafya Fakültesine 

imtihanla Burslu Talebe Alınacakr 

Kayit Şartları 
1 - Faknlteye kayıt ıartlarmı halı olanlar içinden imtihanla bO

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

2 - Buna talip olanlar 1 Eyltıl tarihinden itibaren Fakülte Dekan
bima istida ile müracaat etmeleri lAzımdır. 

3 - İmtihan gilnü namzetlere bildirilecektir. (332) (6918) 

Nlıantaıı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 
Nişantaşı Kız EnstltüsO Nlşantaşmda "Salt paşa konağı,. nda açıl

mışbr. K•yrtlara 25 Atustosta başlanacaktır. 
Kayıt p.rtlarını ötrenmek istiyenler pazartesi - Perşembe ıtlnleri 

Enstltüyl" müracaat edebilirler. Telefon: 81750 ('1130) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Topçu ve süvari kamplan nehart olarak Selimlye kışlasında rapıla-

caktır, AlAkadar talebenin oraya müracaatları. (7268) 

Ankara DO ve Tann ·Coğrafya, Edebiyat 

Ye Felsefe Fakültesine Kayit Şartlan 
Ankara Dil ve Tarih - Cojrafya Fakültesinde okunan. den IOmre• 

lerl şunlardır: 
Türk Dil ve Edebiyatı Tarl1' 
Alman • • • Felsefe 
tnam.z • .. • Cotraf:va 
Fransız ,. • • Hindolojf 
Arap ,. .. • Hititoloji 
Fan; • • Huncarrolojk 
Rllll : " ,. Kllsik fllolail 11Atfııce • Yunancal 
Antropoloji ve etnoloji Sumeroloji 
Arkeoloji Sinoloji 
Kayıt muamelesine 1 Eyltll tarihinde ba:ılanacaktır. Kayıt feln ne 

S{bi evrak lAıım oldutu Ankarada Dil ve Tarih • Cojratya Fakültesi 
DekanlJiına vllAyetlerde Maarif ve lise müdürlOklerlne müracaat ede-
rek öjrenilebillr, (5325) (891') 

Üniversite Rektörlüğündel\, 
Edebiyat fakültesinde Türk edeb !yatı tarihi, Türkiye tarlht ..-e tıp 

fakültesinde sinir ve üroloji doçenUikleri açıktır. Namzetlerin 24 Birinci 
Teşrin Cuma gilnü yabancı dil lmtihanı ve 1'1 inci İkinci Teşrin Sah gü
nü esas :imtihanları yapılacaktır. Doçentlik imtihanı talimatnamesi hük
münce tezlerin 14 İkinci Teşrinde verilmfl olması lAzımdır. İsteklilerin. 
sıhhat raporu, beş fotojraf, nüfua tezkeresi ve Dm1 hilviyetlerlni föste
ren flşlerlle "fiıler tedria iıleri kaleminden istenecektir,,. 18 Birinci 
Tepin 941 tarihine kadar Rektlirlllle müracaatları, (7267) 

Devlet Deniz Yolları lılefme ldored llSnlorı 

Umum müdürlülümüz tehir hatlarında mOnhal bulunan 50 ft 80 
Ura kadro ücretli bpı, mevki ve ıife memurluklarlle 30 Ura ilcreW 
hademe ve bekçlliklere memur ve mOstahdem alınacaktır, 

Talip elanlarm filll askerlik lıizmetini yapmıı ve otuz 7BIDll dol
durmamış olmaları şarttır. 

Bu evsafı haiz olanların şeraiti 
rlyle birlikte Umum Müdilrlüğümüz 
i!An olunr. 

anlamak üzere tekmil vesalkle
Zat İııleri 1Ubesine müdacaatlan 

('1283) 

~------------!~----------~ YENi EVLENECEKLERE \ 
Sandalyalar , Karyolalar, Portmantolar vesair her nevi 

şık mobilyalar fabrika fiatma satılıyor. 

Asri Mobilya Mağazası : Ahmet Fevzi 
nıtaabuJ Kısapap yollUfu ~o. til, Telefon: Z3407 

Tünel Seferlerinin Tatili 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden 
~rOlen fenn1 lQzum Ozerine tilnel ıeterleriniD bu sabahtan fUbaren 

tatil edildiil aa7111 7ok:ulanml&a 1lAn olwıur, (7284) 


