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Türk Havacılığında 1;::;1:~a 
inkişaf Hamlesi ~::.:e~! =~ 

• • • • Cevap Bekliyor 
HavaKurumuReısıDıgorkı: Aksi Halde Derhal 

''Havacdık Sahasında Mesaimize Daha Buyük 
Bir Hız ve Kuvvet Verebilmek için Büyük ve 

Devamh · lş~irliğine İhtiyaç Vardır 11 ~ 
;, .. D 

Büyük Türk 
Havacllığına 

Doğru . 

Şükrü Koc;ak, Hava 
Kurumunun Faaliyetine e 

Dair izahat Verdi ,....... .._.. ........... , 
i Tayyare ve motör endüstri- ı 
i mize kuvvet ve istiklal ver
i mek için milli malzemeyi kıy
i metlcndirmek, · bu mesainin 
! istediği personeli yetiştirmek, 
! bir sıra yeni tesisler meydana 
: getirmek mecburiyetind eyiz. 

\..: ••••....._ ..... , aw a• ... ••••..J 

Harekete Geçilmesi 
Zaruri Addediliyor 

Şehinşah Mühim Bir 
Nutuk Söyledi : 

"Ordumuz Lüzumunda 
Her Fedakarlığa 

Hazır Bulunmalıdır .. 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. GASSON DiYOR Ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etmek 
c;uretile bir iki sene gib i kıu bir zaman içinde mü~terile
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda size 
l>tt 'Qlnıtti i\hpfi vnt>tım.. F ivtth !iO k ura$. 

181'1"Ut · isfiqmf!ll~ti .. 

Sfe!i'" helfı• ' ' ' ' ' 
JI& ~ &. "'l''ıa_ 
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İstanbul, 21 (A. A.) - Türk 
.li.ava Kurumu Umumi reisi ve 
Erzurum mebusu Şükrü Koçak, 
bugün Hava Kurumu vilayet şu
besi binasında kabul e:t1ği matbu~ 
.ı.t erk:anına aşağıdaki beyanatta 

Ala hazreti Hümayun ŞeWn
şahı Iran Riza Şah Pehlevi Son tebliğlere göre, cephelerdeki vaziyeti gösterir harita 

oulunmuştur: 
· ııava Kurumunun üzerine al

tiığı büyük milli davarun başta Hava kurumunun yetiştirdiği genç 'l'iık tayyarecilerinden birkaçı 
Relen sahipleri saydığım gazete-
ci arkadaşlarla zaman zaman bir --- ---------------------

ataya gelerek Hava Kurumunun F b f k l 
ınesaisi ve umumi vaziyetı h3k- a r l a. arım ızın 
kında kendilerini tenvir etmek . 
ben:m için daima hususi bir kıy-

ınet verdiğim bir vazife olmuş· l 7erı·mı·nı arttırmak tur. Bugün bu vazifemi bir daha V ~ 
Yerine getirmek için sizleri davet 

etmiş bultm.uyorum. l • 1 db • l 
Bu toplantı vesilesiyle ve her çın e ır er 

şeyden evvel Hava Kurumuna 
Yaptığı kıymetli yardımlardan 
dolayı muhterem İstanbul halkı
na Hava Kurumunun minnet ve 
şükranının arzına tavassutunuzu 
:rica etmek istiyorwn. 

İstanbullular son on bir bu~uk 
ay zarfında Hava Kurumuna bir 
nill.yon lira hdar yardımda bu
lumnuş, böylece büyük havacı
lık davamıza karşı şayanı takdir 
Yüksek bir anlayış göstermiştir. 

Ankarada iktisat 
Mühim Bir 

Vekilinin 
Toplantı 

de İştirakiyle 
Yapıldı 

Hadiseler milletimizin civan
ırnertliğini tahrik etmekte. milli 
aneseleleri takdirde eşsiz olan bü
yük milletimizi, Hava Kurumu
nun yardımına koşmak ihtiyacını, 
artan bir şiddetle, kuvvetle duy
maktadır. 

Türk Hava Kurumunun başka
lht olarak benim, İstanbul halkı· 
:na teşekkür vazüemi yerine ıı:e· 
tirdikten sonra söyliyebileceği.m 
söz, kurumun, halkın gösterdiği 
anlayışa layik bir surette, çalış
makta olduğuna itimada devam 
etmesi dile,t!inden ibarettir. Ha· 

Ankara, 21 (TAN Muhabiri bil
.diriyor) - Hükumet , Türkiyede
ki bilfunum fabrikaların ve bu 
fabrikalarda <;alışmakta olan işçi
lerin vaziyeti meselesi ile son 
günlerde bilhassa meşgul olmaya 
başlamıştır. 

Bundan bir müddet evvel Cüm-

Vichy Sulh 
Müzakeresine 
Girişmiş! 

va Kurumu teşki1atı, en kücük Bütün Mu''stemlekeler 
bir menfaat dahi beklemeksizin 
v_azife g?ren ve bizzat. ha~_kı te~- Almanya İle 
sıl eden ıdare heyetlerı, Turk mil-
letinin "Büyük bir havacılığa ma- Müştereken işletilecek 
lik olmak,, idealini tahakkuk et-
tirmek icin feragatle ve tam bir -
fedakarlık ruhu ile çalışm3kta
dırlar. 

Hava Kurumuımn mesaisi 
Hava Kurumunun mesaisi ve 

bu mesainin havncılık bakımın
dan arzetti,ği umumi vaziyet hak
kında maliımat vermeden önce su 
noktayı bilh::ıssa tebarüz ettirmek 
isterim. Düne kadar yalnz hava 
ordumuzun bir harp esnasında 
nıuhtaç olaca~ı ihtivat hava ordu
SPnU mevdana ı;retirmek yolun
da tecelli eden hizmetimiz, ~rtık 
hava ordusunun eshas ihtivacmı 
ikarsılamak rıavcsi ile de birlese
rek daha büyiik bir kıymet ve in
kicı:ıf kaz:mmıs hıılnnm<ıktaorr 

Hava orduc;n kaclrosur.da derhal 
\7;.ızife nlmak lstirenler 1çln Kurumu
ınuzun tesis ettiği "He.va Gedikli Ha

(Sonu; Sa; s; SIJ: 7) 

Fransa Bütün Üsleri 
Terke Hazırlanıyor 

Londra, 21 (A.A.) - Vichy 
resm1 kaynaklarından alman ma
lfunata istinaden, Fransız hudu
dunda bir mahalden, müstakil 
Fransız ajansına verilen b ir ha
bere göre, Vichy hükumeti Al
man makamlariyle halen bir sulh 
muahedesi müzakere etmektedir. 

Bu muahed mucibince Alman
ya, Fransa ve Fr3.Ilsız Afrikasın
daki kara ve deniz üslerini kul
lanacaktır. 

Bu muahede mucibince Alman
bir an evvel bir sulh mukadde
mesi etrafında bir anlaşma akte
deceklerini ümit etmektedirler. 

( Sonu; Sı: 2; SU: 7) 

h ur reisimiz İsmet İnönü'nün e
mir ve irşatları üzer ine mütehas
sıs zevattan mürekkep bir heyet, 
Türkiyedeki fabrikaları gezmiş, 
bu fabrikaların randımanının art
tırılması esasında tetkiklerde bu-
1 unmuşlardı. 

Yine ayni maksatla bu~ün öğ
leden sonra Kızılay binasında 
Parti grupu reis vekillerinden 
Seyhan mebusu Hilmi Oran'ın 
reisliğinde bir toplantı yapılmış
tır. Bu toplantıya İktisat Vekili 
Sırrı Day, İktisat Vekaleti erka
m, Sümer ve Etibank umu m mü
dürleri ve şehrimizde b ulunan 
fabrika müdürleriyle daha birçok 
mütehassıs alakadar zevat iştirak 
etmiştir. 

Bu toplantıda yerli mamulla
rımızın kemmiyet ve keyfiyet ba
kımlarından daha mükemmel ol
malarını temin etmek icin ne gi
bi tedbirler alınması lazım gele
ceği, Türle işcisinin maddi ve ma
nevi bakımlardan yükselmesi ve 
çalıştığı fabrikaya daha sıkı bir 
sekilde ba,ğlı bulunması icin ne 
yapmak icap edeceği konusu.fan 
meselelerin başında ı:relrnektedir. 
İctimalara devam olunacaktır. 

Şimali Fransada Bir 
Hava Muharebesi 
Londra, 21 (A.A.) - Reu ter'in 

bildirdiğine göre, İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından bu~n şi
mali Fransa üzerine yapılan akın
lar esnasında bir çok münferit 
muharebeler olmuştur. Bu muha-_ 
rebelerde bir Alman avcısı tahrip 
edilmiş ve iki hücum botu hasaa
ra uğratılmıştır. 14 İn.e;iliz avcısı 
kayıptır. 

Londra, 21 (A.A.) - Radyoda 
ALMAN TEBLiGi 

r-··-----···--·-" 
SOVYET TEBLiGi verilen bir habere nazaran, sala

hiyetli mahfiller, İran hükfuneti
nin yakında İngiliz - Sovyet müş
terek notasına vereceği cevaba 
intizar etmektedirler. 

1 Japonlarla • • 
Gomelde. 25 i , Berlıne Bır 
Rus Fırkası 1 Uzlaşma Hava Akını 1 ngiliz gazetelerinde 

Londra, 21 (A.A.) - "Daily 
.felegraph,, gazetesi İran hakkın
da başmakalesinde şöyle yazıyor: 

"Vakit kalmamıştır. Teşebbüs
lerimize memnuniyet verici bir 
cevabın verilmesi için ısrar etme
miz lazım gelir.Gerek İranın men 
faati, gerek kendi menfaatimiz 
bakımından harekete geçmek za
ruridir. Halihazırda İranda vuku 
bulan hadise, Bulgaristan. Ro
manya, Norveç, Holanda ve Da
nimarkada şahit oldu~umuz ha
diselerin bir tekerrürüdür. Suri
ye ve İrakta karşılaştığımız k<>r
gaşalıkların İranda tekerrürüne 
müsaade edemeyiz. İranın istikla
line tevcih edilen tehdidin orta
dan kalkması lüzumu hususun
da ısrar edebilmemiz için yakın 
şarktaki vaziyetimiz kafi derece
de kuvvetlidir. 

İmha Edildi Teşebbüsü , Yaplldı 

(Sonu: Sa: 2: SU: 6) 

iki Aylık 
Bilanço 

Almanlara Göre Rus 
Zayiatı 5 Milyon, 
Ahnan Esir Sayısı 

1 se 1.200.000 dir 

--
Buradaki Esir 
Miktarı 84 
Bini Buldu 

Şimalde Kingisep ve· 
Narva, Cenupta da 
Kerson Zaotedildi 

Odesaya Şiddetli 

Hücumlar Yapıldı 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının tebli
ği: Cenubi Ukraynada S. s. te
şekkülleri Dinyeper'in mansabın
da Kerson limanını ve endüstri 
şehrini almışlardır. 

Goel bölgesinde ve Gomel'in şi
malinde vukua Relen muharebe, 
hususi bir tebli~Ie bildirilmiş ol
duğu gibi Sovyet ordusunun ağır 
bir mağlubiyetiyle neticelenmiş
tir. Piyade tümenleri, motörlü ve 
zırhlı tümenler, hava kuvvetleri 
ile işbirli~i halinde, 17 piyade tü
meninin, 5 süvari tümeninin, 2 
zırhlı tümenin. 1 rnotörlü tüme
nin ve tayvare ile nakil icin hazır-Berlin, 21 (A.A.) - Alman başku-

mandanhğının bugünkü tebliği hak- lanmıs. fakat kara yoliyle ı?etiril-
kında D, N. B. ajansına askeri kay- mis 2 livanın aksamını ma~lUp 
naklardan aşağıdaki tafsilat verilmiş- etmisler. imha eylemişler veya e-
tir: sir almışhrdır. 

Sovyetlere karşı ac;ılan seferin ik!n- Düsmanın kanlı zaviatı yeni<ien 
ci ayı bugtin bitmektedir. Bu iki ay cok ağır olmustur. Esir rnikdarı 
zarfında, Alman kuvvetleri, insa;. ka- takriben 84.000 e iifünam edilen 
~iliyetini aşan yararlıklar göstermiş-' topların mikdarı S48 e cık:mıştn-. 
tır Almanlar hareket noktalarından 
600 ili soo kilometre uzakta bulun- Bundan baska 144 tank ve 2 ztrh-
makta ve Sovyet lntalarma karşı tam 1 ı tren elimize P"ecmistir. 
muvaffakıyetle harp etmektedir. İlmen gölü ile Peipus ı?ölii ;ı-
Şlmdiye kadar malum rakamlara gö- rasında kııvvetel bıhkim edilmi~ 

re, 14,000 tank, 14.000 top "tank dafi rıJan ve düc;man tarafından sid
veya bava dafi top da dahildir", 11000 detle müdafaa edilmis bulı:nan 
den fazla tayyare imha veya iğtinam bir mevzi f?Ünlerce süren fevka
edilmiştir., ~tınan esir ınikdan 1 mil- lade siddetli harekattan sonra ya-
yon 200 bın1 aşmıştır. · . . · 

Tebliğlerde daima işaret ed:Idiği gi- rılmıştır. r:ıovo.~ad, Kın~ıse? ye 
bi Sovyetlere vMdlrilen kanlı zayiat N arva şehırlerı ısızal edılmıstır 
esir mikdarmdan pek fazladır. Sovyet Kıtalarımız muzafferane ilerle
zayiatmm 5 milyon olduğu tahmin edi- me:ve devam ediyorlar. 
lebilir. (Sonu; Sa: 2; SD: 4)" 

~ · -0--

11 Amerikanın Sarf i Muharebe Bütün 
Ettiği ·Gayretler 1 

1 Akamete Uğradı 1 Cephe Boyunca 
· - = Devam Ediyor 

J apon Başvekili P rens Konoye 

Şanghay, 21 (A.A.) - "Ofi": 
İyi malumat alan mahfillerden 
öğrenildiğine ıı;öre, Uzak şarktaki 
ger2inli_ğe nihayet verecek olan 
sureti hal çarelerini araştırmaı.. 
üzere Tokyo ile Vaşington arasın· 
da cereyan eden konuşmalar a
kim kalmıştır. Bu konuşmalar es
masında her iki taraf kendi nok
tai nazarını muhafaza eylemiştir. 

Birleşik Amerika hükumeti, 17 
A_ğustostaTokyodaki büyük elçisi 
Grew vasıtasiyle, Japon siyase
tinde Birleşik Amerikanın da ar
zu ettiği değişiklik yapılmadıkça 
müzakerelerin ameli bir neticeye 
varamıyacağını Japonya hükılme~ 
tine bildirmistir. 
Sovyetlere 1r1alzeme nakli 

için bir yol 
Şan_ghay, 21 (A.A.) - "Ofi": 

Salahiyettar mahfiller Namon
ham rnmtakasında Rus - J ap0n 
hudut tahdidi işinin i i netice-

(Sonuı Sa: 2; Sü: S) 

--Kingisep, Odesa ve 
Gomel'de AnudanE 
Çarpışmalar Oldu · 

-0--

Leningrad Şiddetle 

Müdafaa Edilecek 
Moskova, 21 (A.A.) - Dür 

!:!ece neşredilen Sovyet tebliğ1: 2r 
Ağustos günü, bütün gün Sovye 
kıtaları, Kingisep, Novoe;rad 
Starayarussa, Gomel ve Odes 
istikametlerinde anudane çarpış 
maya devam etmişlerdir. 

Pazartesi ıı;ünü 38 Alman tay 
yaresi düsürülmüştür. Alman ha 
va kuvvetlerinin salı künkü za 
yiatı, 27 tayyaredir. Kızıl haw 
kuvvetlerinin kayıpları yalnız 2 
tayyaredir. 

Beı·liııe hava akını 
.Moskova 21 (A. A.) - Resmen 

bildirildiğine göre dün gece Sov
yet tayyareleri Berlin mıntakas 
üzerine yeni bir akın yapmışlar· 
dır. Şehrin askeri ve sınai hedef 
leri üzerine yangın ve infilfIB 
bombaları atılmıştır. Yangınla• 
çı.ktıj.!ı ve infilaklar vukubulduğu 
müşahede edilmiştir. 

Bütün Sovyet tayyareleri ÜS· 
!erine dönmüşlerdir. 

Cep/relerdeki vaziyet 
Londra 21 (A. A.) - Reutcr 

"Annalist,. askeri makalesindt 
diyor ki: 

Almanlar buı;?Ün Narva. Novo· 
ıv-ad ve Kerson'u aldıkların 
iddia ediyorlar. Sovyet tebliği ise 
ancak Odesa ve Gomel ve Dovgo· 
rod'da muannidane muharebeler· 
den bahsetmektedir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 6) 



2 TAN 

f' ~= NAPOLEON~ J~ 
Tefrika No. 40 

Moskovada Yan91n Çıkmış, Ateş Birden 
Bire Şehrin Dört Köşesini Sarmıştı 

Şehir Meclisi 
Bir Eylulde 
Toplanacak 

Asker Ailelerine 
Yardım işi Konuşulacak 

Halk ihlikirf a 
Mücadele icin 
Teşvik Edilecek 

Fransız ordusu, Moskovayı da bom-ı girdiği bu şehirden bir mahalle c;ocu
boş buluyor. Sehrin tenha sokakların- ğu gibi kaçıracaklar mı? Kaçmayıp da 
da yuruyen bıtkin Fransız askerleri, ne yapacak? Diri diri yanarak hata
bı birlerine, bomboş evleri göstererek: !arının eczasını mı çekecek? 

··- Ah, dıyorlar, şunlara girip de O anda. İmparatorun huzurunda bu-
bır kac; saat uyusak, ve kilerlerinde bi- Junan Scgur, intibalarını şöyle anla-

Şehir Meclisi Eylôllln birinci pa -
zaı-tcsl gOnü fevkaUıde bir içtima ya
pncak ve bu içUmnda asker allelerl
ne ynrdım miikcllc!iyeli hakkında 
knrnrlar verecektir • 

Bir Çok Gıda Maddelerinde Ucuzluk 
Başladı, Yağ Fiyatları da Dün T esbit Edildi 

.ız ekmek bulsak da yesek!,. tıyor: 
harhıyesiyle birlikte Napolcon da gi- ' .. z dT d" k' r 
r~yor: İşte, Napolcon'un rüyaları.na - anne ı ır ı ı, etra mı saran a-
g ren tarihi ve ihtiyıu Kremlın l levler,. onu da_ yalayıp yutacaktır. ~-

. . ·•• kide bırde ayaga kalkıyor Orlada bıı' 
Fransızlar, onun ganp duvarlarını • b' k .. ı ' ·d· r 

h:ıyret içinde seyred:yorlar. Sarayın aşagı ır yu ~rı ve surat e gı ıp ge ı-
hcr kapısı açık. Fakat ortalıkta onla- Y?r· Sonra yıne. otu~uyordu. Gaddar 
ra yol gosteren kimse yok b_ır heyeca~, zalım hır can sıkıntısı ~-
Sarayın muhteşem odalar~ da, Mos- çınde oldugu ~u~akkaktı. Bnz~n da 

kova sok ki "b" b h M t t\k pençerelerden bırıne sokularak, gıttlk-
. 8 .a~ı gı 1 0~ os. e ~. çe büyüyen yangını seyrediyordu 

t ~htın uzerı ıse, kara hır atlasla or- S 1 - k ır ·w 1 • - · d k · 
tulu. Bir tahta örtiılen bu matem renk- 0 ugu e~ ı~ ~ı 0 :n g~gsun en ı
lı ortunıin manzarası ve manası, 0 sa ve ser sor. er c;ı ıyor u: 
tenha sarayın içinde Napoleon'a evham "- Ne korkunç manzara ... Bu muaz 
\eı ıyor. zam saraylar, bu muazzam şehir .. Ya-

0 anda, Napoleon'un elinde hala ek- zık deiil mi? Fakat mesuliyet onların, 
sık olan şey sulhtur. o sulhü kazan- kendı elleriyle yakıyorlar. Yazık dei;il 
m.ı.k ic;in eksik olan şey ise muzaf- mi? Ne harikuliide karar bu Bunlar 
fcrıyettir. Acaba Napoleon onu, bu barbar, bunlar korkunç adamİar .. Ca
uçsuz bucaksız memleketin neresin- navar, canavar hunlar!.,, 
de bulacak? " .• O anda ateşin Kremlıni sardığı-
Orıu on iıç sene evvel çöl yenmiş- na dair bir rivayet yayılıyor. Hizmet-

tı. Bugıin ise, Step'e yeniliyor. karlardan bir kaçı. korkudan akılla-
Gece ilerliyor. Fakat İmparator uyu- rını oynatıyorlar. Askerler, dehşet fa-

muyor. Uyuyamıyor. Kolenkur'e: kat itidal içinde ne olacaklarnı bek-
"- Haydi. diyor, zihınlerimlzi oya- liyorlar. İmparatorun heyecanı aşikAr-

hımak için b!raz çalışalım bari 1,. dır. Her camın önünde duruyor. Ak-
Polonya haritasını önıine açıyor. Ve si gibi, gün donümü ruzgiirı da bir

onun uzerinde kendi kendisine ishat e- denhlre şiddetıni bfr kaç misli nrturı
d yor ki orada kalamazdı. Ve yine yor. Artık. dumandan, kiılden başka 
kendi kendısine ısbat edıyor k:, altı bir şey teneffüs etmiyoruz. O anda, 
h ıfta içinde Petcrsburg'a da varacak- Napolı Kralı ile Öjeıı geliyorlar. İm-
tır. paratorun ta yanına kadar sokuluyor-

Kıtalarının, bir kitabı mukaddes !ar ve onu, bu yeisli, bu tehlikeli sa-
gıbı daima yanında ta$ıdığı listesini lonclnn çıkarmak istiyorlar. Fakat na

Bu hususa dair olan yeni knnuıı 
asker nilelcrine yardım maksadiyle 
50 kadar mntrah tesblt etmekte, bun
ların hangilerinden iftifade eri llmesi 
münasip olacağının tayinini Beledi
yelere bırakmaktadır. İstanbul Bele
diyesi Daimt Encümeni bu husustaki 
tı•tklkatı neticesinde bu işe dair bir 
l~aror lttihaı.mı kendi sal~hlyetl ha
ricinde görmüş ve keyfiyeti Şehir 
l\Tccllslnln kararına bırakmıştır. Şe

hir Meclisi 1 Eylülde bu işi tetkik 
edecektir. 

Belediye o zamana kadar asker ai
lelerine istihknklarını aksatmadan 
verecektir. Bunun lc;ln tramvay ida
resinden yeniden 125 bin lira avans 
ıılınmıştır. Asker ailelerinin Ağustos 

istihkaklarının tevzilne bugün başln
ııncaktır. 

Kararrıame tasdik edildi 
Ankara, 21 (TAN) - Asker aile -

!erinden muhtaç olanlara yar<lım e-
dilmesi hakkındaki kanuna istinaden 
gümrük resmine munzam belediye 
hissesine yüzde elli ve §ehir hudut -
ları dahilindeki muayyen ta~i!eli bl
lômum nnkll va!lıtalarınm birinci ve 
ikinci mevki bllet bedellerine yilzdc 

l"iynt 1\ltirnkııhc Komlsy<>nu diln 
toplanarak muhtelif meseleleri tetkik 
etmiştir. Bu arnda fnsulye fiyatlarını 
tesbit için davet edilen tilccarlarln 
konuşulmu_ş ve muhabere ma!zeme;:;i 
hnkkıııda toplanan beyannameler ü -
zerinde tetkik ynpılınışttr. Muhabere 
ınalzeme,,inlıı azami ktlr nisbetlerl ka
bul olunmuştur. I..llstik toptancıları, 
\"e çuvalcılarm dilekleri gelecek top
lantıya bırakılmıştır. Bugiin Kom is -
yon fovknlfıde olarak toplanacak ve 
muhtelit meselelcd neticclendirece:-
tir. 

Sadeyağ f iyalları 
Fiyat Mürakabe Komisyonu sadc

yıığ fiyatlarmı da tesbit ve iliın C't
ıniştlr. Vekaletçe yağ mıntakalarıncla 
tesbil edilen fiyatlar esas tutularak 
piyasnmıza kadar bunlarm nakliyesi 
ve kar nisbctl kararlaştırılmıştır. Ur
fa yağları toptan 160, perakende 178, 
Diyarbakır ynğlnrı toptan 152,!5, pe
rakende 170, erimiş Kars ve Ardahan 
toptan 145, perakencle 162, eı-imeıniş 
Kars, Ardahnn ve Tra}non toptan 120 
pernkE'nde 134 kuruştan satılacaktır. 
Toptancılar faturalarında yağların 
kalite mense ve fiyatlarını, peraken
deciler ise etiketlerinde yağın menşe 
ve fiyatlarmı yazmıya \'e iliin etmiye 

Uç zam yapılması hakkındaki karnr-
name Vekiller Heyetince tasdik edil- POLiSTE: 

mecbur tutulnıu~lardır. Kapalı bir 
teneke ya/!. almak toptan satış adde
dilmektedir. 

Pirillç fiyatları 
Pirinç fiyatları Vekfıletçe tesh!t e

dildikten sonra stokçular fiyatları ln
dirmiye başlamışlardır. Tosya maki
neli cinsi 49 dan 43 kuruşa Viole 
cinsi 52 kuruştan 42 kuruşa düşmüş
tiir. Kırıklı ve tozlu pirinçler de kilo 
başma 4 - 5 kuruş ucuzlamıştır. 

Zeytinyağı fiyatları 
Bu sene zeytin mahsulünün bere

ketli olması, zeytinyağı fiyatlarına 

derhal tesir etmiştir. Zeytinyağını" 
bollarsacaiını, ihracınm dıı yasak e · 
dildiğini diişünen stokçular fiyatlarr 
ı;lmclidrn indinnlye başlamışlardır. 

Yemeklik ve sabunluk yağlar toptıın 
cinslerine göre 3 - 4 kuruş ucuzla
mıştır. 

llıtikarla mücadele 
Hnlkımızı ihtikara karşı mücadele

ye sevketmek için yeni bazı tedbirler 
düşünillmektedir. Halka ihtikArm 
mahiyetini izah edici tavsiyelerde bu
lunıılmnsı da hatıra gelmlıtır. Bu tav
siyelerin miktarı yirmi kadardır. 
Hunlar ga7.etelerle ve diler suretler
le halka blldirlleccl<tlr. 

gozden geçiriyor. Bu hareketi k:mbl- file, 
1 r kaçıncı defa tekrarlamak, ona iyj Napoleon, Çarların elinden nice 

fedakarlıklarla aldıiı bu saraydan bu 
kadar çabuk ve bu şekilde çıkmaya 
bir türliı razı olamıyor. Hatta onu 
buna, saray pençerelerlni yalamaya 
başlıyan yangının amansız tehditleri 
bile razı edemiyor. Napoleon, tehlike
nin hududunu anlnmak için teftişe çı
kıyor. Muhimmat deposunun ocağında 
bir polis neferi yakalanmış. 

geliyor: 
•·- Hesap ettim, diyor, ben hesap a

damıyım. Üç gun zarfında benim bu
rada 250,000 "kişim bulunacak. Onlar, 
nasıl olsa barınacak bireı· çatı altı bu
lurlar. Fakat onlara yiyecek temin et
mek lazım. Halbuki ortalıkta ruç bir 

miştir. 

Rarazit Yapıyor Diye 
Arkadaşını Öldürdü 

' PiYASADA: 

Yangın K u 1 esinin Avrupaya Takasla 
Kurşunlarını Çalmış ihracat Y apdacak 

eyler yok. Çöl.. Her köşes: kıtlıkla 
dolu bir c;cil!,, 

Uoskova yanıyor 
B irdenbire, pençerede bir ışık be

lıriyor: Yangın .. 
Napoleon, evveli buna hiç aldırış 

etmiyor. Fakat birdeııbıre, salona ge
neraller, buryeler, cmirberler, dolu
yorlar. Ve haber veriyorlar ki, bu yan
gın şehrin dort köşesini birden sar
mıştır. Usteı:ıc de Ruslar, çekilirken, 
şehrin blitün tulumbalarını bozmuş
lar. k.rmışlar, kurulmuşlardır. 

Bu müteassıplar, bu en mukaddes 
ı;chirlerini de mi yakıyorlar? Napoleon 
n,. vapacak? Onu bu şehirden, iı;;ine, 
Y• !>inlerce Fransız delikanlısının ka
nı bahasına ve muazzam zahmetler, 
fedakArlıklar pahaşına muzafferane 

(Arkası va r) 

Feriköyündc Türkoğlu sokağında 
oturan Fuat isminde bir genç, ayni 
katln oturan Mazharı tabanca ile öl
dürmuştür. Hıidisenin sebebi, Mıızha
rın elektrik telleriyle parazit yapma-

'~ 
- 1 sı ve Fuadin radyosunu dinlenmez 

1 bir hale getirmesidir. Dün birinci R.ADVO · 
o 

BUG ÜNKÜ PROGRAM 
'130 ProRram 
7.33 MUıık (Pi,) 
7 .45 11 abcrlcr 
8.00 MOdk CPI.) 
8.SO Evın ıutl 

o 
12,30 Procram 
12,U Şarkılar 
ı 2,45 Haberler 
13,00 Şarkılar 
13.15 Sarkılar 

o 
18,00 Proırram 
ıS,03 Fuıl heyeti 

18.30 Serbe<t 
ı8,40 Kuartet 
ı 9,00 Konu,ma 
19,IS Kuartet 
1 !),JO Haberler 
19,45 Koro 
20, ı 5 Radyo Gazetesi 
20,45 Sarkılar 
21,00 7.irut takvimi 
21,10 Temıil 
22.00 Ork .. tra 
22,U Kapantı 
22,45 Orlcesıra 
2Z,55 Kapanıı 

aslliyc ceza mahkemesinde muhake-
mesine başlanan Fuat, tabancasını 

muska gibi yanından ayırmadıgını. 

sinirli oldugu için rlaha evvel memu-
riyetinden çıkarıldıgıııı söylemiş \'e 
"bir kurşunla öleceği.Pi" tahınln et
memiştim., demiştir. 

Tramvay Yoldan Çıktı 
Torkapr • Sirkeci hattında iıliyen bir tram 

v•Y ar•bısr dün Sirkeci virAjınr dönerktn 
bır kamyonla çarpı•m•t· tramvay yoldan çık· 
mıftır. l!u :vuıden yol ııarım uaı kadar lra
pıh kalmııtır. 

Beyazıt yangın kulesini geunlye çı
kan Saim isminde birisi dün kulenin 
kurşunlarından iki kilo keserek cC' -
bine doldurmuş giderken kule bekçi
leri tnrafmdan yakalanmıştır. Suçlu, 
mahkeme tarafından 20 gün hapse 
mahkum edilerek derhal tevkif o
lunmuştur. 

KENDİ ARABASI ALTINDA ÖL
DÜ - Sırmakeşte arabacılık yepan 
Memlş yüklil arabası ile yokuştan i
nerken beygirlerin kayışı kopmuştur. 
Arabacı atları zapkdemediğl için 
dCişmiiş ve araba Memişin üstünden 
geçmilitir, Memi15in kaburga kemikle
ri kırılmış ve ölmii~iır. 

YARALAMA - Fındıklıda otur<ın 
Bahattin isminde bir genç, Nurettin 
isminde biri ile evvelki gün Beyoğ
lundıı saat 20 de bir kadm yiizünden 
kavga etmiştir, Kavgada Nurettin bı
çağını çekerek Bahattini ağırca yara
lamıştır. 

GECE GELEN. HABERLER lzmir Güreşleri 
--o--

Müsabaka Esnasmda 
Bir1 Hadise Oldu 

Alman 
ı Başta rafı 1 incide) 

Hava teşekküllerimiz. Odesadan ve 
Oçakofdan deniz yoliyle kaçan Sov
yet kıtaların::ı ve Dinyeper kavsinin 
şarkındaki düşman kollarına bir k~
rc daha ağır zayiat verdirmiı;tir, Ha 

lımir 21 (Tan) - }o'uar cürrs mUsabalca· k ti i · K !arın• dün ctce de Kültür Pırkta açı'k hava va uvvc er mız, aradcnizde 6000 
tfyatroıunda devam edllmi,tlr. Teknik netice tonilatoluk bir nakliye ı:emisi bahr-

Kömür Fiyatları 
Arttırılmıgacak i lers:U~lr::!rı • Ahmet Çakır (lııanbuıı ı •. mışlar ve başka 3 biiyük ticaret ge

maiı Seıı:in (Ankara) arasındaki maı;ta Is· misini hasara uğratmışlardır. 
mail, Ahmede ittifakla, Kenın Ulçayh <l•b1

1
•n

1
• Birkaç münferit Sovyet tayyahesi-

Muhtelif Yerlerde Yeni Depolar A~ıtacak 
Ankara, 21 (TAN) - Vekiller He

yeti, kok kcimurünün tek elden ve tek 
fıyatla satışından hasıl olan farklann 
ziraat bankası nezdinde hususi b!r fon 
hesabına alınmasına ve Etibank emri
ne tahsis olunan iki yüz elli bin lira
lık mutedav!I sermayenin ikraz ~ekline 
tahvil olunarak Türkiye kömür satış 
ve tevzi muessesinc tahsis edtlmesine 
da r olan koordinasyon heyeti kararı
nı tasdık etmiştir, 

Diger taraftan kömür fiyatlarının 

.. rttırılacafı hakkında bazı rivayetler 

dola15makta id:. Sallihiyettar makamlar 
dan aldığım kat'i malumata göre. bu 
rivayetler her türlü asıl ve esastan u
zaktır. 

Kbmür müessesesi herkesin kolay
lıkla komür alabilmesi için yeni ted
bırler almaktadır. Muhtelif istihlak 
mıntakalarmda depo vasıtalarının art
tırılacağı ve yeni depolar teıia olu
nacağı haber verilmektedir Bu suretle 
kömür satışını tam bir di~iplin içinde 
ve hiı; bir buhran emaresi göstermeden 
tanzJm etmek milmkün olacaktır, 

Ticaret Vekili r, M .. ·~·l·l·:··ş•H•HfH:•Uoo~··:· .... F ........ , 
ı ı e ımızın uar 

lzmirde Müstahsillerle ·Komitesine Cevap 
Görüşmeler Yaptı Telgrafları 

1 mır :ıı (Tan) - Ticaret Vekili Mllmtaz 
Ö en bu~n ölilcden evvel lbracaıcılar Bir 
1 ınde Izmır mebusları ve ibracatçıalarla 
ıı; ru meler yapmı$tır Öiledcn sonra da mi· 
s •fir <bulunduiu Demırkonakıa muhtelif ısı ıh 

1 ..-ıntakalarından ııelcn deleaeleri kabul ede 
r k pıyau, fıyaılar ve mıhıullcrimizin ih· 
raç ımkinları Qzcrınde konuımuııur. 

VekU ~erc!ine öilc üst.ı Tıcaret Oda51, ık· 
m da Parıi tarafından Fuar ı:azinoıunda 

:nyafctlcr vcrilrniııir. Mumtu Ökmen yarın 
I and rma trcnlle htanbula hareket edecek 
hır ııun kaldıktan sonra Ankaraııa cidecektir. 

Vekil. cazetccilere yaptığı beyanatta demiş 
ur ki: 

"0z m, incir, reytlnya~. pamuk ve difeı 
i rac maddelırı llzerlndc Eııe mlhıahıillerl ve 
kooperaufçllrri ve ucirlerilc konuıtum. MQs 
tah•illn emin olmalıdırlar. Hllkllmet mahıul· 
lcrm ihracını temin icln bütün tedbirleri al 
mı ur. Tcabit edilecek fiyatlarla mllstahsll 
korunacaktır. HCkllmet icabında mlirlahale mO· 
baıraaları yapatakt.r. Billıenaleyh mOatabsıl 
sa uş ;,ın a.ıa acele etmemeUdir. 

İzmir, 21 (TAN) - Fuarm n
çılmnsı m{ınasebetlyle çekilen 
telgraflara ce\ aöen l\ltlli Şefimiz. 
İnönü tarofından 1'"uar komıtcsi 
başkanlıgına gönderılcn cevabi • 
telgraf :;udur: 

"izmlr Fuarının vatandaşları 
memnun edecek bir güzellikte a· 
çılmasından çok sevindik. Bu se· 
beple toplanmıı olan milletimizin 
C!lmhurlyet Hükumeti etrafınd.ıı 

gösterdikleri beraberlikten bah· 
tiyarhk duyuyoruz. 

Selam ve sevgilerle ~t't~.kk.~r 
derim.,, İSMET 1 NONU 

bulJ Selik Handemlr (l ımir) aayı en Ye · . ı· Al · · . 
ı:alip cetmhıir. nın ışıma ı manya sahılıııe hucum 

61 kiloda · Hamdi Topsakal (Sivas) .M'u! 1 için diin gece yaptıgı tc-ebbüs aka-
tafı Bes"e (Ankara) dört dakika 45 saniye·! ğ • 
de tuşla, Halil Yücel (htanbull Huın l'a· ı mete U ranıı~tır. 
lay~ Oıtanb~ll bir dakika u 11nlyede tıısıa Cenubi. Ukra11.rıa'da 
ııahp ı:emh,ur. 

1 
~· 

66 kiloda - Bekir Taı (Sllleyman) Rıııbı Berlin 21 (AA) _ ••o N B Ce-
(Çoruml tuıla Huan Karaden[ı (htanbul) • ' · • • • .,, 
Mahmut S6nmc.ı:e (Izınir) aayı hesabiyle it nubı Ukraynada, h~la Sovyet kuv -
tifakla ı:ahp gelml,ıir. Nureddin ~ı. ehlr (An vctlerinin elinde bulunan Dinyeper 
kara) Bekır Yolcuya (İatanbul) ıttıfakla &a· {l· . d k" d d" d ·· · 
lip ı;elmi,tir. zerın e ı a e ı mah ut koprü baş-

11 kiloda :- Ihsan Vılmt;• CCaruml .Zin larına karşı kıtalarımı7. hücuma de-
EldUıt ( lzmır) sayı ile ı:alıp ıı:ılmlttlr, . . 

87 kiloda - Mustafa Çakmak (htanbul) vam etmektedir. Tııhrıp edılen Sov -
Mrhmct Aliv.e (Cım~m~ 6 dakika 30 sanlııc· ı yet tnnklarınm adedi 6!5 ten 80 ııl bul 
d• 6Ju~i~o~:hP 's1:::l:tı~olcu <huııbull Ha· I muştur. Bunlarm nraıı:ında en nğır 
1an Karadenlzc ( lıtanbul) ı O dakika 15 •a· tıınklar da varchı- Kaçmaktn olan 
niyrde tuıla .. Nureddin rAnkara) Mahmut IBol•cviklt'ri takip. ede Al t -
S<,.ımcu flzmırl 12 dakıkada tu,ıa ıı:allp ., .. . n man e 
1.ımi 5tir . şekkullerı aşaıı Dinyeper Ü7.erinde 
. 72 kiloda - Faik ~!iken (Y.t~nbul) Ziya l6 top tnhrip etmiclerdir Esir mlk -

Özclilerl {lımlr) ı daıka ıs unıyrde ıu,ıa, .. . w • 
Celil Atik (Ankara) Cemil Yllmuı (Çankı· tarı mutemadıyen artmaktadıı·. 
n) 4 dakikada tuola yenmitıir Ş:ırk cephesinin merke7. kısmında 

61 kiloda - Hamcli Topoakal (Samıun) Alman te·ekk "il ·· 2"0 A" t t S 
Farlr Arinceyi (Jımlr) ekurlyetle, Halit VU· :i U eı ı ~US OS a • OV-
eel Clstanbul) Talau (lzmir) s dakika 45 yet tankları ve piyadesi tarafmdan 
uniytde tuııa. Mustafa Beton 1 Ank~ra) Ha· yapılıın bir mukabil hücumu tardet-
san Palayı (hunbul) uyı heubıyle yen• . 
mhıir. mışlcr ve Sovyetlcre kanlı zayiat ver-
~6 .kiloda - llrklr Ta1 (Seyhanl Tahs!n dirmişlerdir. Sovyet kuvvetleri mu-

Fılıbeılye (İzmir) il dakikada tuıla salıp hareb d d t h 1 ed"I · 29 
ıı:emliıtlr. e mC'y anın a a r p ı mış 

79 kllodı - Rrruk {htanbul) Muhlis lrınk bırakmıslardır 
T~yr.ura ( lzmir) 5 dakikada ıutla calip ael· ' *' 
~1$11t. 

87 kiloda Mehmet Ali Demirkaya CCo· Berlin. 21 (A.A) _ "D N B 18 
rum) Seyit Ahmet Yavuzu (Samsun! l da · A, t b : .. · · "' 
lıika 25 aaniyrde tuşla ycnmiııir. ı,.us os sa :ıhı Dınyepcr 111 garp sa-

Afır ıiklct - Coban Mehmet rlııanbull hilindc birl;'Ok Sovyet ııubavı esir a-
lluseyin 1nança (Ankan) 58 sanivcde tu~la lııınıı~tır Bunlar a d. S t 
calip ı:rlmhtlr. .. . rnsın a ovyc 

Gtırc,ıer esnasında Beden ıerbiırui ıllret zıriıh kolordusunun kumandanı Ge
lederasyonu reisi ve haktm Tayyar ilt ha.ık ııcral Sokolo{ ağır yaralı olarak bu _ 
arasınd• bur mOnakaıalar olmut. halk lr.mır· 1 kt• d 
li .-Ureıçllere haksıalık yapıldıimr söylemhtir unma il ır. 
Hıkem. (Vazilom• m!ldaha!e •tmcyiniz) de· Od d • t 
nıi• \'C bfru sonra Ourlne lenalık ıırlerrk C8Q Q VQZtye 
sahadan 'tkilmiııir Hutahaneyı kaldırılan 
Tayııar, tedavi altına ahnmııtır. Gure,Jer bu 
ııece neticelenecektir. 

Japonlarla Uzlaşma 
Te!ebbüsü 

( Bawtarafı 1 incide) 

Bcrlln, 21 (A.A.) - Odcsada çev
rilen Bolşevik teşekküllerinin. Alman 
\'C Rumen kuvvetleri tarafından ya
pılan kesif hücumlar neticesinde top
çunun ve Alman savaş tayyarelerinin 
hakiki bir demir yağmuru altında t:ı
mamen imha edilml§ bulunduğu Al
man ke~lf tayyareleri tarafından te
min edilmektedir. 

Or· :ıı ve incir plyuau ı O • ıs cün sonra 
a~ılacaktır. Doaha evvel yapılacak sanılır fi 
yatları dOıOrebiltr. lki llç ay ıonra acıtacak 
t tUn piyuuı ı,ın de timdiden tedbirler alın 

Pariste 6 Bin Yahudi 
Tevkif Edildi 

Başvkilimizi11 telgrafı 
Başvekilimiz Refik Saydam da 

komite reisliğine su cevabı gön
dermiştir: 

"İzmir 11 inci Enternasyonal 
Fuarının elinizle açıldığı hakkı n· 
daki tclinlzl aldım. Teşekkür e· 
derim, Milli sanayilmizln inkiıa · 
fında büyük hlzmetlerlne §ahit 
oldu(jumuz bu güzeı,,eseri hazı r
lıyanlara muvaffakıyetler dller, 
lzmlrlllerin hakkımriakl asil duy· 
gularına gükranlartm ı arzcderim, 

• lenmiş olmasını Japonyanın Sov
vet Rusy.a ile iyi münasebetler i
dame etmek arzusunda bulundu
~unun bir delili sayılmaktadır. 

Talin'de çember daralıyor 
Berlln, 21 (A.A.) - "D.N.B.,, Al

man kumandanlığı, Sovyetlerl üç 
yerdP. Dunkerque vaziyeti kar§ısında 
bırakmtştır: Talin'dc, Ladoga gölün
de ve Odesada. 

Paris. 21 (A.A.) - Bu sabah Fran
sız zabıtası ile mesai birliği yapan Al
man polisi, on birinci belediye mın
takasında geniş mıkyasta bir harekete 
gırışmi tir. Metropoliten istasyonları
na gıden butun yolların ai:ızları zabı
ta memurlarının zaruri tahkikatı yapa
bılmelerıne medar olmak üzere ahla
ka altına alınmıştır. Neticede bu be
ledıye mıntakasmda oturıın 6 bin ya
lsuclı sorguya c;ekılmek üıere tevkif e
d.lmişlerdir 

................................................. 
Süvcy~e Hava Hücumu 
Kahire, 21 (A,A.) - Mısır dahiliye 

nezaretinin tebliği: 
Diln rece, Siıvcyş kanalı mıntakaıı 

hir hava akınına daha uiramıstır, İki 
ölu ve 28 yaralı ve hafif hasar vardır. 

Ayni mahafil, Rusynya mnlzcmc 
nakledecek Amerikan gemilerinin Ja
pon denizi ve Japon adaları boğaz
larından geçmeden Komsoınolsk'a se
fer edeceklerini tahmin etmektedir, 
Bu liman, Amour nehri manımhmın 
300 kilometre civanndarlır ve İrkulsk 
tarikiyle Maverayi "'Sıbcrya demiryo-
1una da bağlanmı§ bulunmaktadır. 

Fuan Ziyaret Edenler 
İzmir. 21 (TAN) - Fuarm ilk gü

nü Fuarı 29,125 kişl ziyaret etmiştir. 

Tolin etrafındaki Alman çemberi 
gitgide daralmnktndır. Öyle ki, Sov
yetler, ancak Alman ve Fin donan -
tnası tarafından karşılanacakları Fin
landa korfezine kaçabilirler. 

Ladoga gölü civarında, Sovyetler, 
fiİmal kıyısından, cenup kıyısma kaç
tnıya t,..~ehbüs etmişler, fakat kllç!lk 
ııandallarmı o kadar yiıklemişlerdir 
ki, binlerce aııkl'r boğulmu tur. G3-
Jun cenup kıyııımdakl tren hattına 
doğnı fırıır muvaffak olmamıştır. 

Orta Avrupa memlekeUedne husu
:;I 1nkasla ihracat yapılacaktır. An -
cak Türklyeye ithal edilecek malların 
memleketimize geldilU Merkez Ban -
kaı;ınca verlfie edilmesi şarttır. Bu 
şart tahakkuk ettikten sonra muka
bil inde ihracı yasak olmıyan mallar 
gönderilecektir, Bundan böyle bütün 
ihracatın bu eııas dahilinde yapılması 
takarrür etmiştir. 

MAZI BOL - Mazl yetiştiren mın
taknlnrdan gelen malumata göre, bu 
sene mazı mahsulü geçen seneden 
yüzde altmış fazladır .............. t# 
İSVİÇRE İLE TİCA:RF.T MÜZA -

KERELERİ - İsviçre ile başlamış o
lan ticaret ırörilşmelerl devam etmek
tedir. İsviçre hükümetı dolar üzeri
ne alış veri§e yanaşmamaktadır. Hü
kümetimiz ise tııvlçre tranıı ne mu
ameleyi muvafık ııörmemektedlr Mü 
zakcrat bu bakımdan henUr. l)etİ~ele
nememiştir. 

Tahrana Verilen 
Notalar 

( Baotarafı 1 tneldel 
Tahranın cevabı derhal t!elmedi 

_iti veya bu cevap memnuniv~t ve
rici addedilmediği takdirde. 1n
~ili7 hükumeti, vaziyeti avdın· 
latmcık üzere lazım gelen tedbir
leri almalıdır. Sabrımızın sonuna 
gnlmis bulunuyoruz. 
''/ran ordusu her fedakar. 

lığa lıazır olmalıdır,, 
Tahran, 21 (A.A.) - Dün yükı1ek 

Harbiyr okulunun ders kesimi mera
simi Şehinşah ve Veliaht hazretleri
nin huzuru ile icra edilmiştir, Hali -
hazır vaziyet dolayıslyl e tatiller kıı.1-
dırılmıştır. Yeni mezunlar kıtalarına 
iltihak edeceklerdir. Okuldan 1073 
ısubay mez.un olmustur. 

Şehin§ah hazretleri bir nutuk ira
declerek demiştir ki: 

"Bu sene talebeye senelik izinleri 
verilmemiştir. Sebebini billıhare an
Jıyacııklerdır. Bu sebeplerin onlarda
ki Cedakfırlık hislerini takviye edece
ği fikrindeyiz. Vnz.ifemiz ve yaşalı -
ğımız saatin hususiyeti llzerine dik -
knt nawrınızı çekmlye lüzum gör -
müyoruz. Ordu ve subaylar halihazır 
yıızlyete pek bilyilk bir dikkat ve a
laka göstermelidirler. Ve llizumu 
takdirinde her fedakarl ığa hazır bu
lunrnıılıdırlar,,, 

Bu merasimde Na?.ırlar ve yüksek 
riitbeli subaylar hazır bulunmuştur. 

Alman merıbalarırıa göre 
Berlin. 21 (A.A.) - "D,N.B . ., Yarı 

resmi bir membadan bildiriliyor: 
Yakm bir zamana ait hakiki ba7.ı 

vesikalara n:ızaran !randa 2590 1nııi
liz, 300 Sovyet, 690 Alman ve 310 
1talvan vardır. Almanlar arasında er
kek~ kadın ve çocuklar da vardır. 
İranda iki lla 3000 Alınan olduğu

na dair Büyük Britanyanın iddiaları 
ve bu husustaki telmihleri Alman 
Hardyesincc yalanla tavsif edilmek
tedir. 

Avustralya Başvekili 
Londraya Gidemiyor 

Melburn 21 (A, A.l - Reutar aian11nrl an: 
Amele fırkasının muhalefeti dolay,.iyle Men. 
Jienı'in Ba,vekll sıfatiyle Londraya &İtmui 
ihtimıli bertaraf edlmlotlr. Amele frrkaırnrn 
bu kararı bu sabah fırka reisi B. Curtln 
tarafından ilin edilmiotir. 

Odesadaki fı!et, en büyük nisbctle
ri bulmujjlur. Alman hava kuvvetleri 
170.000 tonll!\todan fa7.la hacimde 30 
kadar gemi batırmı~tır. 

Tahrip edilen tayyareler 
Bertin. 21 (A.A.) - "D, N. B.": Son 

bei gün zarfında şark cephesinde ha
va muharebelerinde veya yerde ce
man 529 Sovyet tayyuesl tahrip edil
miııtir. Almanlar ayni müddet zarfın
da ancak 14 tayyare kaybetmişlerdir. 

Otomobillere 
Benzin Karne 
İle Verilecek , 

Karneler Bugün 
Tevzi Ediliyor 

İstanbulda işliyen benzinle müte
harrik nakil vasıtalarına pa7.ar gü -
nilnden itibaren benzinin kame ile 
Vl'rilmeı;ine karar verilmiştir. Bunun 
sebebi otoınobll sahibi olmıyanl:ırın 
ihtikar maksadiyle, otomobil sahiple
rinin de ihtlyaçtrın fazfa benzin al -
marnalannı temin etmektir Yarın 
taksi otomobilleri sahipleri dlizdaııla
riyle birlikte şoförler ceıniyetlne mO
racaat edecekler ve benzin karnesi 
alacaklardır. Kamyon ve otobüs sa
hiplerinin karneleri de cumartesi sü
nU tevzi edilecektir. 

Bu karnelerle taksi otomobili sa
hiplerine giincle 4 şişe hen:.dn verile
cektir. Kamyonlar için ''erilecek gün
li.ik benzin miktarı 6 şişe olarak tcs
bit cdilmi§itr. 

Otobüslerin benzin nıiktarları işle
dik leri hatlara &öre tayin edllmiJtlr. 
Bunlardan Mecidiyeköy - Çarşamba 

hattına i§llyenler gUnde 12 şişe, Bıi
yükdere hattına iıliyenler 9 şişe, Ci
hangir hattına işliyenlcr 8 şişe, E
yüp - Keresteciler, Kocamustafapaşa 
ve Bakırköy hatlarınA işliyen otobüs
lere de gundc 5 şişe benzin verile
cektir. 

MUTEFERRIK: 

Bu Y il ilk Tahsil 
Çağına Girenler 

İlk tedrisat sınrt ve şubelerinin va
ziyetini tesbit etmek için Maarif me
murları dün Maarif Mlldürlıiğündc 
bir toplantı yapmışlardır, 
Toplantıda smıf ve şubeler tetkik 

edllmlş ve ihtiyaca kAfi geleceği an
laşılmıştır. Bunun için bu yıl 1933 ve 
1934 doğumluların mektebe alınması 
kararlaotrrılmıştır. 

Bu toplantıda ilkokul öğretmenle
rinin kadrosu da tetkik edilmiştir. 
Kadroda öğretmenlerin k~fi olduğu 
anlaşılmıştır. Diğer taraftan kendi 
arzuları ile nakilleri istenen öğret -
menlerin dilekçelerinin de tetkikine 
başlanmıştır. 

YENİ TAYİNLER - Emlllk Ban
kası Umum Müdür Muavini Kemal 
Türk Ömer ile yine EmlAk Bankası -
nın lstanı:ıuı şubesi mUdürü Ferit 
Rende Etibank Umum Müdür mua
vinllklerine tayin edilmişlerdir. 

Beled iye Levazım Müdürü İsmail 
Hakkı Ceyhan tramvay, elektrik ve 
tünel işletmeler! umum mildilrliiğü 
7.at i~lerl müdürlüğüne tayin cdllmi;;ı
tir. 

Sovyet Tebliiji 
( Ba~araf• 1 incide) 

Kerson'un kaybedilmesi, aşağı Din
yeperin ~arp mıntakasmın Almanlar 
tarafından işgali üzerine mukadder 
bulunuyordu, Buna mukabil, Odesa
da bırakılan Sovyct kılaları muanııi
dane harbetmekte ve şimdiye kadar 
mücadelelerini muvaffakıyetle idare 
eylemektedir, Odesaııın zaptr kolay 
olmıyacaktrr. Hususiyle ki, Almanlar 
şehri muhtemel olarak Rumen kıta
larmın yardımı He elde etmiye çalı
şacaklardır. 

Yeni Alman hamlesi Smolcnsk ile 
Kiye! arasında Gomel merkez mm -
takasında da inkişaf etmektedir. Bu 
taarruz mevzii muvaffakıyetler elde 
etmişse de, Almanların taarruza sar
ka doğru Moskova Jstikanıetinde •mi, 
yoksa Klyef'in geri mıntakasını teh
dit için cenubu şarki istikametinde 
mi devam edecekleri belli değildir. 
Bu Devıısa meydan muharebelerinde 
kullanılan asker mevcudu o kadar 
muazzamdır ki, Almanlıır bile cep -
hf'nin her tarafına birden bütün ağır
l ıldariyle basamazlar. Mııamafih Al
manların bu mıntakaya pek büyük bir 
ehemmiyet verdikleri ~~ik~rdır. 

Leniııgrad şehri sonuna 
kadar müdafaa edilecek 

Mosko,·a, 21 (A. A.) - "Reuter .. 
Şimaldeki Sovyet orduları ba~ku
mandanı Mareşal Voroşilof ile Lc
ningrad mıntakıııı vali.si ve şehrin 
belediye reisi tarafındım Lcningrad 
mıntııkaı;mdaki bütün SO\''Yet vatan
daşlarını sonuna kadar Lcninırad'ı 
nıiidnraaya da\"et rden hcyecnnlı bir 
beyanname neşredilmiştir. Beyanna
menin m<'tni şudur: 

"Yoldnşlar, işçiler! Düşman. Lenln
grad'a girmiye çalışıyor. f,\•lerimizi, 
fııbrikalarımızı. atölyeleı·iınlzi tahrip 
etmek istiyor. Düşman, insanları soy
mak, mıısumlarm kanmı dökmek, 
kendi halindeki halkı öldürmek ve 
memleketimizin hiirriyetini tahrip et
mek istiyor. 

Bu ıs olmıyacaktır. he! lnkıl~bı 
esnasında memleketimizjn sanayi ve 
kültür merkezi olmuş olan Lenlnırad 
asla dilıman eline düşemez ve düş
miyecektir. Dilşman gilzel eehrlmize 
ayak basamıyacaktır. Biı kendi elle
rimizle Leningrad'da kuvvetli fabri
kalar, atölyeler, dikkate şayan ~bide
ler, bahçeler vücude getirdik. Bunlar 
düşmanın eline gcçmlyecektlr. Bu iş 

tı«:la olmıyacaktır. Leningrad halkı 
llerliyen diişmaııı ilk defa olarak pUs 
kiirtecek değidir. Ru serer de dlişrna
nın alçakçasına projeleri mu\•artak 
olamıyacaktır. 

Ku:ılordu şehrin yakmlarını kah
ramancasına müdafaa etmektedir. 
Donanmamız ve tayyarelcrimlı düş -
n1ana darbeler indiriyor. Fakat dü~
manm !l<;wletl henüz kırılmış clt>fil -
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Münasebetiyle 
Yazall : Naci Sadullah 

Dun, yazı işleri müdürü bnnn, bu 
sütunda neşrolunması ricao;iyle ken -
disine gönderilen şu mektubu verdi 

""lll(Vlll / 1041 tarihli ı;Hctcniıin "'GünOı 
Mcaclul,. köıuinde N ıcl Sadullah lmzuiyh 
'"Dikkatıizlik" baıhı'!l altında ı-:ynp Halkev 
tarafından tenlp edilen 6alr Tevfik Fikret 
lhtifallnc ait davetiyedeki yanlı,Jardan hah 
S<dilmekıedlr. Mrzkllr davetiyede ha kikate~ 
Tevfik Pilcret•in "Rücu., t«imh manı:u,-,,esin 
den alınan altı mıualrk şiir parçasının dor 
duncu mısraınrl• bir yanlıılık olmut ve ' •1'a 
kir'" ke1irneai "bakir" olar•k çrlcmış: be inct 
mısroda '•meali"' kclimesinrlcn •onra virııUI 
unutulmuş \'e ondan sonraki kelim• "şı'rı" 
olacakken "~arl" olmu'lo Ayni zam•nda dave
tiyenin ba,ına lilıumsuı bir "Sayın IJay'• 
hitabı konmuş. 
Kuıuru itiraf bir meziyettir. Ancak bhlm 

takılratımızı ııayıp doker vr yanlrşımızı tas· 
hih oderkcn Naci Sadullah da ismi ı:eçcn 
ellr parcasınrn dördüncü mısraında r8huı ne• 
tle .. ı bir hata yapmı$. 

Simdi biz de vezin hildifi~e rmln bulun• 
tluifumuz bir vaıandasa '"vezin bilmiyor,. mu 
diyelim? 

Maalcıer mernleketimirde . henliz • isten· 
nlldi'H ı:ibi ve tamamiyle h11a11ı bir c:v 
ba•tırmak imklnı voktur Şu h•lı!c beyhude 
11crc ııonül kırmasak daha iyi olmu mı? 

"Davetiyeleri bnstıran Bay Kadri 
Ziyıı .. imzasını ta&ıyıın bu mektubu 
neşretmekle sahibinin arzusunu yeri
ne ı!P.tinniş bulunuyorum. 

Mektup sahibiyle birleetifimfz nok
tıılar da var; ayrıldığmm; noktalar da. 

Bay Kadri Ziya ile birleşiyoruz: 

"Maalesef, memleketimizde - hc
nliz. - istE'nlldlğl gibi ve taınamiyle 
hatasız bir şey bastırmak., Bay Kndri 
Ziyanın dediği gibi tamamen "im -
kiınsız,, değilse bile, çok güçtür, 

Bay Kadri Ziya ile ayrılıyoruz: O, 
benim yazımda bulduğu bir tenkit 
hatasını, kendi kusurlarını affettire
cek bir mazeret olarak kullanmak fs• 
tiyor: Bunda haksızdır: Çünkü için
de yalnız otuz kırk kelime bulunan 
mini mini bir davetiyeyi tertip hata
larından kurtarmak, koskoca bir ga
zeteyi hiç yanlışsız çıkarmak kadar 
giiç değildir. Kaldı ki ben, o dave
llyed~ki tertip hatalarmdan ziyade, 
o mini mini davetiyede o derece mcb 
zul hata bulunuşunun bize ifsa etli
ği dikkntsizllğe dokunmuştum. Ve 
naçi7. maksadım, yilzde yilz. hOsnünt
yet dolu maksadım, gönül kırmak de
ğil, olsa olsa ... Göz açmaktı! 

Bu maksadıma kavuşmaktan ~ok 
uzak kaldığım da, hem Bay Kadri 
Ziyanın mektubundan, hem de, Fik
relln kabri ba~ında yapılan son me• 
rasimcle bulunanlann ncıklı intiba .. 
farından belliydi, Acaba, o gQn Fik• 
retin mezarındaki merasimi hazırlı .. 
yanlar, bize, merhum Filorlnalının 
nyni yerde yaptığı pejmürde lhtif:ıl
leri arafmasalar ve bu suretle de he
ni mektupla değil, fiilen tekzip etse• 
ler olmaz mıydı? 

Evet, böyle yapsalar, böyle yapa
bilselerdi, emin olsunlar ki, tcnkicli 
teyit edilmemiş bir vatandaım hod• 
bin csefini duymıyacak, bildkls 
--0 ilk yazıyı yazdıgım ve yanıldı• 
ğım için - ömrümün en Je:ızetli hl• 
cabını tadacaktım! 

Partide Gençlere 
Yer Verilecek 

Ankara, 21 (TAN) - Halk Partlsı 
ocak, nahiye ve kaza kongrelC'rinin 
yıllık toplantıfarmn Eyllılün başın-
da başlanacaktır. Bu kongrelerin 
toplanma listeleri, her vllnycttP. o ma
hallin icııplarınn göre Parti başkan
hırr tarafından tanzim edilerek Parti 
Genel Sekreterliğine blldlrilecektir. 

Bu seneki kongreler hakkında Par
ti Genel Sekreterliği tarafmdan yeni 
lbazı kararlar ittihaz edilmiş ve bu 
husustaki tnllmatnnme VllAyet Parti 
başkanltklarınn gönderilmiştir, 

Bu tallmotlara göre, bu seneki kon
grelere Partililerin geniş ölçüde i5ti· 
rak etmeleri ve kongrede halkın ve 
Partililerin bütün dert v~ tiİkfıyetle
rlnln açık olarak konuşulması karar
la§tırılmı~tır, 

Aundan başka idare heyetlerine ve 
diğer !nal vazifelere olgunluk, fktl -
dar ve kabiliyetleriyle muhltln sev
gisiıtl kazanmış, vaziyetleri Parti !ş
leriylıı fazlaca meşgul olmıya miisalt 
olan gençlerin seçilmesi cihetine .Si· 
dilecek lir. 

Vichv Sulh 
Müzakeresine 

Girismis! 
(Baotarafı 1 incide)· 

Fransız Oslerlnln ödunç verllmeslno 
mukabil Alman lşsal kıtaları kısmen 
grrl alı nacaklar ve Fransada bırakı
lacak kıtalar ise dost bir memlekette 
gibi ve halen İtalyada tntblk edilen 
şekilde kaloca.klarclır, Harpten sonra, 
Afrikndakl Ingiliz mUstemlekclerl, 
e7..cümle Nijer, SlcıTo Leone, altın sa
hilleri Fransız müstemleke İmpara
torluğuna ilhıık edilecek ve bütün 
Fransız müstemleke İmparatorluğu 
Fransa ve Almanya tarafından n1üş
tereken işletilecektir. 

Fransa Alsace, Lorralne'I Almanya
ya terkedecektir. Buna mukabil harp 
ten sonra Fransaya Belçikanm bir 
kısmı verilecektir. Fransadan İtalya. 
ya arazi tavizatı yapması i!rtenilmi
yecPk ve Vichy Tunusu muhafaza e
dt!cektlr. Tunus üzerindeki emelleri
ne mukabil Mısır İtalyaya verilecek· 
tir. 

İşaret edildiğine göre Almanya 
Fransaya karşı bu kadar müsamahıı· 
kar metalibatta bıılunulmasmın sc· 
bebl, Fransız İmparatorlu~unu oldu· 
ğu gibi muhafaza ederek bu tmparıı 
torluğun bütün askerleri ve bahri Us
lerlyle birlikte Alman tahakkUmü al
tına sokulmak fstenllmes!dir 

MüstakU Fransı?. ajansına ğare, h~ 
ne kadar b;m noktalr.ır henüz müuı
kere halinde ise de. görüşmeler haylı 
llerlemls bulunmaktadır. 

dlr. Gam avlnnmnmamız ltlzımdır. Lenlngr11rl 
Lenlngrad'ı h!lrrlyetlmlr.l ve ~lt • ı meltte olan 
larımm müdafaaya hazır olmalıyız. 1 melidirler •• 

halkı cephede harbet
yoldaşlorı•a imtlSRl et -
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~ Almanya Sovyetlere karliı harbe 
başlarken, kendi askeri kudretl

~c dayanmakla beraber, İngihere ve 
Amerikanın Bolşeviklere karşı sempa
:1k olmıyan hislerinden dolayı Sovyet
Crf yalnız bırakacaklarını ümit etmiş 
~~ bu harbe Bolşevizme kar~ı bir ci
"<ldı mukaddes mahiyeti vermişti. 

l'akat Almanyanın Sovyetlere ani 
~ııtumu akabinde Church.ill 'in Sovyet
tte karşı takdir ve sempati ıle da u 
0Iıın meşhur nutku bu ümidi kırdı vı 
~~~Yet - İngiliz tesanildünü ve iıbir-
1ilni tesis etti 

TAN 
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Balıkesir, Sonsuz 
Hareket Kaynağı 
Olan Bir Vilô.gettir 

lll 

okuyucularıma, Balıkesir vilayeti 

Şoför İrfan. bir ecnebi mütehanıs 
edasiyle raporunu verdi: 
"- Karıncalara gıin doldu .•• Yılanın 

berelenen yerine üşüşüp, yiye ylye te
mizleyecekler melünu !,. 
Kısmete bakın: Susıiırlıia, yaimur 

duaaiyle değil amma, karınca duaııiyle 
girmiı idik! 

* * 5usığrrlıktan., leylekleri, sorıuçlu, 

Türk Havacıllğındc 
lnkitaf Hamlesi 

(8aftarafı 1 tneldo) 

zırlama Yuvası.. havactlığımrza bü
yük hizmetler ifa etmek yolundadır 

Temin edflecek uçucu porsoncl sa
yısmda had ve hudut kabul etmlyen 
bir arkadaşmız olar11k. bu vesile ile 
şunu do söylemek isterim ki, Hava 
R'.uru!T'u, her şeyin başı ve başlangıcı 

olan planörciiliikte olduğu kadar m o
törHi tayyarecilik sahasında da, ayni 
derecede büyük miktarlar ilzer inde 
çalıımak için •~eken tedbirleri 1-
maktan geri kıılmıımaktadır. 

Etimesutta, devamlr surette çalış
makta olan motörlil tayyare- mektc
binı izin bugünkil randm1anı bile e
sasen hepimizin memnuniyetini ka -
zanacak kndar ileri ve yükselt hır 
derecededir. 

Yine bu mUnaşebetten istifade e
derek ve bir sırrı faşetmekslzin şunu 
da tebarUz ettirmeliyim ki, Ha\•a 
Kurumunun para~Utcülük bakımın -
dan mesaisf, kendisinden istenmiş o
landan cok üstün bir derecede inki
şaf etmektedir. 

d Fakat bizzat· İngiltereye yardım e
l en __ Ameri'lı:anm .iştiraki olmaksızıı:ı 
btııılız - Sovyet anla!jmaaının büyük 
ır ameli kıymeti olamazdı. 
Roosevelt - Cburcblll mulikatını mü 

1~kip Staline gönderilen mesaj, Ame
t_ıkanın da Sovyetlere tam müzahere
lınf n temin edildiğini eöstermektedir. 

.~u hadise, Ineiltere ve Amerikanın, 
hutün Bolşevizm aleyhtarlıklarına rai
lııcn muazzam bir asken kudrete ma
~ık olduğu iki senelik tecrübelerle an
aırıan Nazi Almanyaııını, kızılordunun 
lııliessir yardımı olmaksızın mağlup 
'imek mümkün olmadığına kanaat ge
tırrniı olduklarını anlatmaktadır 

Salacak Plijı 

yollarının muntazam olduğunu 
anlatmış ıdım. Bu meı;ut mıiıahede, 
bana, Bandırma ile Balıkesir arasın
daki kazcı ve köylerde bir ceve!An yap
mak fırsatını verdi, Günün ilk ışıkla
rı ile beraber. yanı başımızda akan 
Hanife dereıinden gelen ıürültüler i
le uyandım. Meter, regiılatör inşaat 
amele6i, iı; başı yapmli. Şahmerdan
ların faaliyeti, motörlenn çalışması ve 
bunlara inzimam eden insan ıesleri; 
evvelce yalnız sükun ve inzivaya a
lışık olan bu toprakları, ıimdi, ııonıu:z: 
bir hareket kaynağı haline eet!rmie. 
Hedef şu: Hanife deresinin sal &ahi· 
lınde kalan 10.000 hektarlık tarlaları 
~ulamak. 

Esas kanal. göz alabildiğine uzuyor. 
Meier, 15 kilometre imiı. Allkadarla
rına sordum: 

- Regülatör ne zaman bitecek? 
"-Kışa kadar,., 
- O zaman? 

dongaylı kuşlarını vo açık mavi 
kanatlı gok kar~aları seyrede ede ge
ri döndük. Okçugöl istasyonunu gec;
tik, Büyilk Karadere ilzerlndekı kl:Sp
rilye vardık, Araziyi, yine bir regüla
törden çıkan kanallar bliyük büyilk 
araellere ayırıyor. Geçen kLş, bunlara 
batlı tahliye şebekesi çalışmış: sulta
niye, Akhisar kôylcrinin tarlaları su 
baskısından kurtarılmış . 

Yolumuza devam ettik: Aksakal ko
yu, arkamızda kaldı. Öğl~yin Erıili'de 
idik. Köyün, milad öncesi dev:rterde, 
adı Heraldis imiı. Civarda eaki eaer
ler var. Hatti, u ileride bulunan Man
YO gölü kenarmda sun'i bir tepe gö
rülüyor: Müdafaa için yapılmış ki ü
zerinde kale bakiyeleri mevcut. 

Yetiştirdiğimiz para5ütçülerin ~yrı 
ı:ıyn fertler halinde veya toplu olarnk 
hiçbir nıemlekctinkinden geri olma
dıklarım, bllAkis bltçok noktalarda 
onlardan yükselt kıymette olduklarını 
kuvvetle iddia edecek vaziyette bu -
lunuyoruz. 

Hava Kurumunun. istikbalin bizde~ 
istiyeceği on binlerce hatta yüz bin
lirce hnvacılık personelini hazrrlamak 
için ortaokullarda kendini gösteren 
mes!llsl malı1munuzdur. Çocuklara 
havacılık bilgisi ve okumak heve.si 
vermt!k için em,ı saatlerinde model 
tayyareleri yaptırılmaktadır. Kuru
mun bu maksatla ellşi öğretmenle -
rine Maarif Vek~letlnln de tensibiyle, 
lüzumlu olan malllmatı vermek üze
re zaman zaman kurslar açtırmakta. 
kursların ve mektepler deki derslerin 
malzeme lhtfyacmı kar~ılıımaktııdrr. 
Başlı ba;ıına bUyük bir mevzu olan 
bu işfn a1Akanızı celbedecek kadar 
mühim olduğuna kaniim. 

"- Bu mmtaka, susuzluktan k,.~•u-
iV 

Franıtzların bir ıôzü: "Zaten, mu-
, "·-----Yazan •.-·--·1111ııııı.. niıe ıirdi. Siz de o denize girebilir 

' misiniz? "Kavait,, dersimlzdeki ma'ı 

I
• : cari faslını hatırlamama rağmen o gun 

lacak.,, 
Ameleden biri ile konuştum: 
- Evvelce ne iş yapardın? 
"- Rençberlik.,, vakkat olan ııey devam eder,, 

der. Bizim de galiba onlarla bu hu
ııusta mutabakatımız var Esaslı bir 
lşe girlşmekten daima k~c;ınırız. Ki
racı olanlarımızdan beş veya on sene 
ayni yerde oturanlar pek azdır. Bir 
iş yapacak olsak aklımıza derhal "voli,, 
c;evirınek eelir. elli senelik maziye sa
hip servetlerimiz sayılıdır. Buna mu
kabil, meseli, seksen senelik de ol
sa her taraftan kadro harici edılmiş, 
Moyd'larm listelerinden çıkarılmış 

köhne tekneleri kullanmakta, ne diyo
rum, satın almakta tereddüt etmeyiz. 
HUiasa, "yevmün cedit, rızkın cedit,. 
felsefesini kendimize düstur edinmi
şizdir. 

Fikrek Ad~~ i ciremedim. Zate~ so~:namamıştım da. 

• --·--··--..-...... • .. ·-· .i 
- Geçinemiyor muydun? 
"-Hayır ... 
- O halde tarlayı neden bıraktın? 
"- Karılarımız, mahsulü kaldırıyor . lişmese. kendinizi bir avize ~ ~ehirde 

sanırsınız, 

5aıacak plajı hafta aralarında ve 
sabahları gidilebilir ve zahmete 

değer ise de, tatil günleri cidden zevki 
ni kaybediyor. ÇüııkU buranın müda
vimleri gürültü yapmayı, liübali hare

Biz erkekler, hep buraya ıeldik.,. 
- Niçin? 

. Üç büyük devletin murahhasİarının 
1Uiraki ile yakında Moıkovada top
lanacak olan konferansta, bu harbi ka
ıanmak i'in bu memleketler.in maddi 
Ve manevi kaynaklarının ve kuvvetle
tınin azami istifadeli ıekilde müştere
~cn kullanılması için esaslı tedbirler 

Fakat im'kan mı var? Köprüden on ketleri, yüzermiş gibi yaparak, kenarda 
beş dakikada geldiğiniz bu yer- güneşlenenleri ıslatm"ayı bir "medeni

de gazinodasınızdır, carsonu çatırı- yet,, eseri telikki ediyorlar. Ayni zih
yorsunuz, s~rin bir şey istiyorsunuz. niyet olsa gerek, yiyinti faslı da var. 
O, marka alıp almadığınızı sorar. Ne· Sandal - dükkanlar, pHij etrafında ek
markası? Nereden alınır? Kapıdan a- sik deiil. Kavun, karpuz, üzüm. be
hnırmış, Ya bir ikinci "mecrubat,. i- yaz peynir. zeylin bol. Plajın içindeki 
çecekseniz? Yine gidip almak 19.zım. büfenin mase.ları da ayni vaziyette, 

'''- Hem yevmiye alıyoruz, hem de 
i~I üretiyoruz. Çalışmayalım da aval 
aval yaimur duasına mı çıkalım? Gay
ri, o devfr gec;ti .... ilınacağı tahmin edilmektedir. 

Roo:;evelt'in dün gazeteciler toplan
lısında yaptığı beyanatta, harbin icap 
'<leı-se 1943 e kadar devam edeceğini 
Ve bu seneye ait imallt pllnının şim
dıden tetkik edildiğini söylemesi, Sov
~ct mukavemetinin devam edeceğine 
kani olduğunu ve harbin tahminlerden 
lııun surmesi ihtimalini hesaba kat
lıı:ını ve her şeye rağmen Almanya
l'ı mağlup etmek için icap eden bütün 
\'asıtulara müracaat edeceiini göııter
llıcktedir 
Mosko~ada toplanacak olan konfe

ransta yalnız Sovyetlere yardım mese
ıt'sinin deiil, uzak şarkta Japonyaya 
arşı müşterek bir cephe almak me

lclesınin de ciddi bir surette müzake
te ve tetkik edileceği ve bu hususta 
ltıiisbet kararlar alınacacı zannediL
llıcktedir 
lı Japony~ya karıı cephe almak ve der~ 
al harekete ırec;mek lüzumu hakkın

~'~ tanınmış Amerika muharrirlerinden 
• 1Pmaıın'ın bir' makalesinden c;ıkardr
~1rrıız ııu satırlar çok ıayanı dikkattir: 

1 
''Siberya büyük bir tehlikede olmak

ha herab~r. Ja~~1:!aya_ karşı m~şterek 
~reket ıçın buyuk bır k ıymeh haiz

~ır. Biz Si.~iry~da Ruslarla beraber 
k areket ettııımız takdırde onun deniz 

1
·Uvvetlerini felce uğratabiliriz. Rus
~r _Japonyaya çok yakındırlar. Bugün 
Çıııın, İngilterenin, Felemenk H:ndis
t<ınının. bizim dahil olduğumuz büyük 
~e muttehit Pasifik cephesine Sovyet
er de girirlerse, Japonyayı da İtalya 
~ıbı iciı.: bir vaziyete sokabil:riz. Fa
"<lt bu fırsat kaçırılmamalıdır ve Al
llıanya Atlantikte darbe indirebilecek 
\"~ziyete gelmeden evvel, Japonya he
lluz mi.ıtecerrit bir vaziyette iken ha
l'ckete geçmelidir,,, 

. Mütterek deklarasyonda ve Stal!ne 
lıtinderilen mesajda Rooıevelt'in Ame
tıkayı harp dı§ında bir devlet olarak 
~elakki etmediğini gösterecek ıekilde 
ır lisan kullanm&111 Amerika efkin 
lıınumiyesinde 1939 danberi harbe gir
ınb.e· lehinde vukua ıclen inkişafla ka
ılı izahtır 
'l'ahminl~ri hemen daima dofru çı

kan Gallup müessesesinin anketlerine 
!!tire 1939 Eylülünde Amerikanın har
h_c girmesi lehinde bulunanlar, reye iı
lırak edenlerin ancak % 3 ünü teşkil 
~ttiii halde 1941 Temmuzunda %24 
Unu bulmuştur. 

1stanbulun en güzel yerleri nereleri
dir diye bir suale maruz kalırsanız, 
fazla düşünmeye lüzum yoktur. Met
rük veya bakımsız neresi varsa te
reddüt etmeden gösterebilirsiniz Bu 
olçüyü eüzel eııerlerimiz için de ·kul
lanabiliriz. 

Bana bütün bu düşünceleri telkin 
eden hadise "Salacak,, plajına ııidişim 
oldu. 

Faal bir müte5ebbıs tarafından bah
Geli gazinosu, muntazam hizmeti ile a..
ı;ılan bu plajın şimdi gerek gazino
sunda, gerek plajında bir tedenni var. 
Bütün idare yukarda söylediğim fel
sefeye uydurulmuş. Ve esasen küçüdük 
olan plajın yanında bir "Yeni plaj,, 
daha peydahlanmrş, birisinde tanzim 
edilecek bir çok işler varken, şimdi 
ayrı ayrı iki plaj olmuş, 
Manzarası, yakınlığı, havasının ıü-

7elliği, ucuzluğu ile Salacak bir ideal
dir. 

Küçük bir koruyu andıran gazino.
nun bahçesinden veya bıızat plajdan 
karıı tarafa goz attınız mı, birinci 
planda Kızkulesini görürsünüz Fakat 
Kızkulesinin bu görünen ciheti. en gü
zel tarafıdır ve derhal içinizde ahşap 
sütunlu o binada oturmak, hele dün
yanm bu gaileli günlerinde, ömrünü
zün sonunu, durmadan değişerek akan, 
daima ayni fakat her zaman başka de
nize baka baka, bir tatlı dalgınlık için
de gec;irmek arzusu peyda olur Son
ra Saray burnunun bütün haşme.ti, ye. 
şilliği, mazisi ile bütün bir tarih ya
~anınız ve surlarla daha gerilere gi
dersiniz. Eier vakit akşam iııe artık 
Istanbu!un o harikulade silueti belirir, 
Süleymaniye, Yenicami, Ayasofya, 
Sultanahmet, Beyazıt kulesi birer de
kor ıibidir ve bulundııkları sırtların 
kuliılerlnden. kromo renkleri tebahhür 
eder. Görünmeyen cüneş denize pırıl
tılarım btra'lcmu;tır, alelade bulduğu
nuz tabiat şairlerinin mısralarının sır
rına erer ve ıayet vapurlar, çatana
lar olmasa, gözleriniz biraz sağa ka
yıp Beyoilunun taı mezar - evleriyle 
Nevyorku taklit eden manzarasına i· 

Yine ayni müessesenin yenJ bir an-
~etine göre Sovyetlerin muvaffakıye- DiN GAYRETl.YLE 
~ı.ni i.steyenler ~72, Almanyanm rali-
ıyetıni temennı edenler %4 nisbetin- --

~edir. Bu vaziyet, Bolşevik düşmanlııtı O r a d a bana bütün yap -
llc tanınmış bir memleket için cidden tıklarnnı • s ö y 1 e d i 1 e r: - kıı~ 
~ayanı hayrettir. Sebebi ise, umumi- defA buraya gelmişim, kaç defa başka 
htle Amerikalıların Sovyet - Alman yerlere gitmi~im, neler söylcıniiim, 
harbinde totaliter rejimlerin zayıfla- neler düşi.ım.iyor muşum! Ondan son
~~caiı ümidi ve dolayııılyle kendi va- ra bir daha buraya gelirsem hap~e 
~1Yetlerinin ve rejimlerinin takviye e- atacaklarını bildirdiler \'e yanıma bir 
c:!ilec ~· · h' 1 1 Id. ;~ın~ ıssey ~me er ır. polis katarak beni vapura gönderdi-

Hülasa acı bir hakikat ile karşılaşı-
yorsun uz. 

Yahut plaja inmiş, elinizde çanta, 
soyunacak yer arıyorsunuz. Değil yer, 
gfrerken karşınıza çıkıp biletinizi a
rayan adamdan izahat bile isteye
mezsiniz. Sadece: 

- YUrUylinliz, Uerde 3apkalı birJ 
var ona sorunuz 

Diye size arkasını döner. Bacakla
nnızda takat olsa bu arkaya verile
cek cevap baaittir. Fakat hem sıcak
tan bunalmışsınııdır, hem de maksa
dınız mesele çıkarmadan yıkanmaktır. 
Şapkalı zatı arıyorsunuz. lıte karıı
nızda. Başında koloniyal ıapka, aizın
da pipo, ellerinde ördek ayağı gibi 
kepçelerle şişman, bir zat. Her şişman 
gibi neşeli olan bu şahsiyet, Salacak 
plajının yıldızıdır, oranın eaıibeaini 
teşkil eder. Büyük bir cazibe. Uzaktan 
tanıdık bir sima görürse koşar. yanı
na gider, ve derhal kucaklaşırlar. Li
kin, bu ıişman yıldız birdenbire kücü
lüverdi. Neden? Basit bir nisbet ha
'disesi. Yanında kendisinin iki, üç mis
U bir hayan peyda oldu. Bir bayan 
ıtnı? Haşa 1 Bir mefret. Bu da kim? 
Tanıdım. Dünyanm en şişman kadını, 
300 kilosiyle denize cirmeye haıll"
lanıyor. 

Herhalde mayosunu merak etmişsi
nizdir. Lakin mayosu yok. Nasıl o
labilir ki, bu vücuda mayo örebilmek 
için lazım olan yün ile Yardım Seven
ler Cemiyeti tarahndan bir tabura 
kışlık eldiven, çorap ve fanila örüle
bilir. O halde c;ıplak mı? Hayır. Pem
be bir iç ıömleii ile girecek. Merdi
venlere dojru yürüyor. Bereket verıin 
basamaklar beton. Yürüyor.. Adım .. 
Adım .. Yürüyor •. Lakin ne bacaklar? .. 
Zavallı kadın! Daha doğrusu zavallı 
plaj seyircileri 1 Onu gördükten ıonra 
eminim ki bu amatörler bir kaç mev
sim kadın vücudü gormek üzere plija 
ıı.yak basamazlar. Bacak .. Evet ne ba
cak! Onun bacakları yanında filinki
ler Kayser çoraplarına reklim olabile
c.ek derecede mevzun bir manzara ar
zedebilir. İ§te kahkahalar içinde de-

Yazan: H. G. Dwlght 
! Sag ı~fıratçılar ı~e, SovY_etlerle müş.- ler. Ne yapabilirdim?., 
erek bir harbe, Hıtlerle bır kompromi . . bin l ira yerdi. E. kız da değerdi doi-

llulhünı.i tercih ettiklerini söylemekte- ı Mr. Reddıng Yuı;uf Bryı ıııuva- rusu. Oraların ahalisi baııtan ba~a 
dırler heze etmek istemiş olsaydı bile onun zencidir.,, Bir an için durdu göılerin-
Garİptir ki ıon aylara kadar Roo- bu anla:tı~la~mdan sonra. Y_umuşaya- de hatıraları bulutlandı. 

lievelt'in harp siyasetine kar,ı prot~s- caktı. ~kıı:~ ~man kuv\'etının b~ ap- Misyoner sesini yükseltmek icln 
to ntimaylşleri yapmakta olan A- açık gorunu~u karşısında kendıs!nde fırsattan istifade etti. Açık ve tam 
?tıerlcan Peace Mobiliaation teşkilitı zaten h iç bir kı;ı;gınlık kalmamıııtı. yerinde bir ifade ile şöyle söyledi: 
da, komUnistlerle beraber, Almanyaya Hatta şimdi için için biraz telaş he- .. • _ 
karşı harbedilmeılnl fltemektedlr yecanı bile duyuyordu. Onu hidayete Bana. :ıencller.ı, mecb_ur ol~uııu -

4-S Temmuzda Filadelfiyada ·toP- davet için söylenmesi liizını olan şe- nuz~a~, pa~a. yerme aldıgınızı soyl~ -
l~nmrş olan ve milyonlarca renci tem- Yi hemen söyleyivermek istiyordu. [ mıştınız. Bızım _buı:.da .p~ra ~~m~e 
ıııı eden Amerika genclifi konıreıi, A- Fakat Yusuf Beydeki, insanın !lkrini Çerkes kızı verıldigı vakı degıl?ır. 
?tıerikanm Almanyaya karşı İngiltere, bulandıran, kararsızlık unsuru, biraz Sonra bu kızlar o çırçıplak vahşıler 
"e Sovyetlerle işb!rliii yapmasını talep diplomatça hareket etmeyi icap etti- arasında dnha mı ı:ıcsut . ol~c~kl::ı::~·~. 
ctmlıtir. rlyordu. Trabluslu vazJyetındekı ıulunçlugu 

Buna mukabil sağ sosyalistler, Stalin "Kitapları sizin için bir tarafa sak- biliyormuş gibi tebessüm ettikten 
h\ikümetine karşı itimatsızhklarım iz- !adım,., dedi "Flzandakl dostum ki- sonra, müsamahakar bir eda ile ba-
h~r etmekte ve milletleri, Sovyetlerin, tapları alnmayınca ilzüldil mil?., şım eıtdl ve elini yatıştırıcı bir ta -
demokrasilerin düriıst bir müttefiki o- Yusuf Bey tebessüm etti. Vll'la misyonerin kolu üzerine koydu. 
labileceii vehmine karıı ikaz etmekte,.. "Ben bu sefer Fizana 1ıitmedim.,, "An-la-rnı-yor-su-nuz!,. dedi, "Na-
dirler. Dedi "Hik(ıyesi uzun sürer. Burndan file anlumıya uğraşmaymız. A cıı-

Salacak plajı, sun"i bir p!Rj, Yani ba
kım ister ve istiyor. Dünyanın en şiş
man kadınına havuz teşkil etmeden 
girdiğim denizde bir hayli tas var. 
Bunlar temizlenebilir sanıyorum. La
kin, ne zahmet? Bu öliımlii dünyada 
değer mi? Bugün var isek, yarın yo
ğuz .... 

VATA N D A S: 
Vıtamn mukaddcretınr venllm•• ka· 

naılara emanet erten mıllctlu. ancak m'l•• 
terih yaşıyabıllrıer. 

VATA N D AŞ: 
Göklerde 111ı'!lam ve kuvvetli olabilmtk 

icin, mi lli hıyacılrnımız•n temel ni atan 
Türk Hava Kurumuna yatdımlarımızı ço 
faltmahyız. 

1tıraf ederim ki muhatabımın son 
cümlesine hayret etmiştim. Basit bir 
iki kelime ile biıyük bir davanın htili
sumı yapıvermişti. 

* * otomobilimiz, Susığrrlığa doğru 
yol alıyor, Bir aralık, ,osenin ü

zerinde upuzwı ve simsiyah bir nesne 
gordum: Hareketsiz, sakin duruyor. 
Şofor Jı fana sordum: 

- Bu n e? 
Dikkatle baktı. Motöre hız verirken: 
' '- Boğa yılanı!,, 
Dedi. Cehennemi bir süratle ilerli

yorduk. Merakla, tekrar ıordıım: 
- Ne yapacaksın? 
Bizım ahbap. yeldegirmenlerine hü· 

cama kalkan bir Don Ki§ot azameti i
le cevap verdi: 

"- Çjğneyeceğim !,, 
Yılana yaklaşıyorduk. O, başına ge

lecek felaketi anlamıı olacak ki ıüzül
ıneye başladı: 

v A T A N o A Ş: - Kaçıracakıın İrfan dedim. 
TUrk co,uklarının kanaılanına ihtira<ı-
nı karşılamak ıçın ne t'5İsledmiz. ne rle Fakat kelimeler ağzımda kaldı Yr-
clemanlarımtı artık kili ı:clmiyor. Ocnç lana yetişmiş, kuyru(unun üzerinden 
nesilde uyanan havacılık a\kı. Tilrk mıl· · 
leılnln mihtcrck allka ve müıahcrctin· geçmııtik! Az Herde durduk. Hayvan, 
den dojmu~ıur. hır müddet topralanamadı. Sonra hı-
........-~ reketsiz kalan gerisini bin bir zahmet 
=========~.--..,..,-,,.-...,.......,,,........-ile çalıla~n arasına c;ektbildil==..., 

J~·J3~ıı:aii~D 
ŞiŞMANLARA ISTIRAHA T ve MASAJ ? 
Zayıflamak için en rahat usul, ken- ı mek yemeı; olurlar. o vakit açlıktan 

dini yormadan, bir ,ezlong üzerine zayıf düşerler.. Fakat ayni zamanda 
yatarak mauj yaptırmak ola cak g ibi halsiz, dermansız kalırl\.r. . Şişman.
görünür ... Bir :ıaman bu usul pek de ı lıktan zayıflamaktan mıkut, her ne 
moda olmuştu. Hatta zayıflatacak po- pahasına olursa olsun, yaiları eritmek 
matalar icat edilmiş ve onlarla masaj olunca bu suretle zayıflamak müm
yapmak adet olmuştu .kündtir. Ancak, vücut inceldikten son-
Vakıa masaj, damadar içinde kanın ra k.ı lan halsizliğ i n, dermansızlıiın ne 

deveranını kolaylaştırır. adalelere türlü zarar veı·eceği önceden kestiri-
kuvvet verir, şişmanlıktan zayıflayan lemez 
vücudün üzerinde peyda olan buru
şuklukları kaybettlrir. Fakat zayıflat
mak cihetint: gelince, şişmanlıktan za
yıflamak isteyen klm~cye, masaj yn -
pan kimseyi zayıflatır . .. 
Zayıflamak için istirahate gelince .• 

Çok yemekten şişmanlayanlar. işlerini 
güçler.ini bırakıp gilnlerce ııezlong ü
zerinde kalınca ııtihaları keı;ilir, ye-

Çeviren; M. ABAŞ 
le:riyle, taklit edilemez surette, can -
landmyordu. "İ~te ben de Hindi~ta 
na gittim. Raca ikisini birdı:-n fa tııı 
aldı, Ke§ke evvt!lden bilseydim, me 
ğer üçüncüyü de alacakm l.$. Fakat 
böyle alış verişler hep kısmet i~id ir, 
Bilemezsiniz k l. Raca iyi para verd ". 
Bütün alış verişlerden ik bin llra 
kndar kar ettim. Ynni elime aeçen 
ile bin lira kadar oldu. Böyle scfcı·
ler çok masraflı olur, Yanımdaki )uz
ları sultanlar gibi donatmam lazım
dı,,. Başını sandalyenin arJrnsıpa gö
tUrerek, tebessilınle ııöğüs gerdi, ~
deta karşısındakinden tebrik bekli -
yordu. Amerikalı ise, derin bir süku-

Zaten uzun mliddet istihatle zayrf
Jayan insan, istirahati bırakıp gezme
ye, yurumeye başlayınca. kaybettiği 
yağ yeniden toplanır ve tekrar şl~man 
olur. 

Şiımanlı'kta iı;tirahat, yalnız yürek
leri yorgun, yahut böbrekleri hasta 
[-.işmanlara iyi gelir. 

Tefrika N o. 25 
gelebilen iyiliği yaptım, Burada kal· 
Ealardı ne olacaklardı~ tstanbulda 
Çerkes km yaprak kadar boldur. Her 
hangi bir yüz.ba~r onları satın alabi
lirdi. Halbuki şimdi sultanlar gibi 
ya~ıyorlar. Gıdcılan bal, yatakları 
gül yapraklarıdır, Altın dp~emeler ü
zcı·inde yürüyorlar. Onları bu hale 
kovuşturan benim. Bunun için üç bin 
lira kazanmak hakkrm ddil mi?,, 

Mr, Redding, seı·t bir tııvırla, cevap 
verdi: 

"Hayır! O kızlrır insandı, siz on. 
ları hayvanmış ~ibi sattınız,,. 
Kar~ısındaki hafif bir hayret ala

meti gösterdi. Sonra omuzlarını sil
kerek tekrar gülüm&edi. 

"E!,. dedi "Söyledim ya, narailele
rimiz ayrı. Siz bir nargileden çeki
yorsunuz, ben başka birinden. Amma 
zararı yok, ikimiz de kardc§iz. Pey -

Manyas gölü, bir deniz kadar dalga
lı , Suları da aşkın ve taşkın. Kışın, 
her tarafı istila ediyormuş. Lakin. alt 
11ahil boydan boya sedde ile yüksel
tilmiş. Bu suretle, Kızıksa köyü civa
rına, geçen ziraat mevsiminin kış mah
sulli atılabilmiş. Simdi. sazlıkların ye
rinde iri iri buğday baialdarı ağır aiJr 
dalgalanıyor. 

Esa1en, bütün o hinterlandı, ceniı 
bir sulama ve tahliye ıebekesi çevre
liyor. Toprak ve ufuklar arasında dört 
lieY var: Dere, regulatôr, kanal, mah
sul, 

Köylerin tam ortuında da, yiikıek
çe bir tepeye kurulan yeni bir kasaba 
görünüyor: Manyas. 
Burası, evvelce nahiye imiı. Yol ü

zerinde de tek bir "1e:rar mevcut: Öl
mütı bir nahiye müdürü ki adı rahmet 
ve minnetle anılıyor. Zira, köylere ıi
den yolları hep o adamcaiız 1nıa et
tirmiı. 

Manyasrn önündeki vadi Mürvesler 
ki ayni lamı ta,ıyan dere de oradan 
J"eçiyor. Yer yer toplanan mahsul de
metleri ve ot yığınları o 1cadar çok ki, 
bunlar uzaktan, reıimleıini rl:Srdülü
mi.i7 Habeşistan köylerindeki kulübe
leri hatırlatıyor; Sanki, Ra1'ların 
memleketindeyiz ve karıı tepedeki 
Yeniköy de hayali bir Aduvadırl 

Amma. oralardaki timaahların yeri
ne, buralarda beyaz, narin ve ıüzel 
bshkc;ıl ku,ları görünilyor: Dere ke
narına sıralanmış ve akıamın meliline 
dalmışlar .•. 

Semih AGLI 

SPOR: 

Kürek Şampiyonası 
htanbul kurek blrlncllifl puar rUnO Ye· 

nikaın tlnlcrindc YU•ılacaktır. Mllubakalara 
1 111 ıJ te ba&lınıcaktır, lıtanbul kClrek 
,ampiyonluıtunun bu sene Oalıtuaraya mil• 
YPncr olacag:ı .anlıtılmıku he de Günef ve 
Beykoıun sarı kırmızıhlın yakından sıkıt· 
tıracakları muhakkaktır. 

Yüzme müsabakaları 
Kadıköy Halkevinin tertip ettlii yUımc ve 

atalma müsabakaları yırı11 Clileden ıonra Mo 
dı havuıunda yapılacaktır. KUçUklar ve bil· 
yükler arasında icra edilecek bu yarıtlara 
ıampiyonarla büyüklerde yüımUı olanlar kü· 
cükler kateeorisine ı-fremiyeeeklerdlr. 

Muayyen dereceleri yapan y(lıUclllere mı· 
dalyalardan baıka apor lcvazıamtı da hediye 
edllecci(indcn yOıücüler ır111nda bUYilk bir 
allka uyanmıııır. 

Milsabakalar. evvelce nat on dörtte ilin e
dilmis olmasına rağmen ıaat ı 7 de Boiazı 
ıı:ccmc müsabakası yapılacalından. ıs t~ bn 
ltnacaktır. lotazı &"t,mt mUubılt111 uaı 17 
de /..nadoluhiurırıdan ba~hyacak ve Bebekte 
lıltam bulacaktır. 

Ereğlide Bir Maç 
Er~ıili · Kcınyada · CTAN) - Kuamı•a 

ıeltn Kıyaeri D~mirspor talcımr, k•zamı' 
Sümer Bank takrmiyle iki maç yaııarak bi· 
ri"cı maçı ' • 2 ikinci maçı da 4 • ı kay· 
betmi,!trdir. Takımımız yakında Sümer Spor 
takımını da davet edecektir. 

gamberinize eskidenberi hayrandnn; 
lakin bu sefer Hlndlatana gidip de 
orada İsa ümmetinin yap~klarmr gö
zumle görünce, kendi~ine hürmetim 
kat kat arttı. Peygamberiniz hakkın
~a daha öjrımecetim cok ııeyler var. 
işte hep bunun için Kitabı Mukad
desleri istiyorum. LAkin onları bura
da almaktan korkuyorum. Biliyorsu
nuz ya, pol!ı! Amma Mısırda ıılzin a
damlarınız var öyle değil mi? 

lVlisyoner taı;dlk etti: "Evet.,, 
Esir tO.clri. gözünü kırpnrak, bilgiç 

bir tanrla: "Tabii olacakl Nerede yok 
ki!., dedi,, "Peki, şimdi Riz baı1a bir 
mektup veriniz. Bununla kitapları 

Mısırda alırım, böylesi daha emin o
lur. Burada ise Türkler çok vesve -
seli.,, 

Mr. Reddlnı göz kırpıştan hoşlan
madı. lfitin mektubu yazdı. 

ıv 

Aradan lkl seneden ziyade bir za
man geçmi§ti ki, adam Uçilnttti defa 
olarak geldi. L~kln haline, tavrına 
bakılırsa geçen uman sadece bir 
günden ibaretmiş sanılablllrdi, yine 
yan odaya göz atarak yabancı klrnııe 
bulunmadığına emniyet hasıl ettikten 
sonra, ya7.J masasına yakıc oturdu. 
Tel~ş içinde olduğu belllydl. 

<Arka11 var) 
Inı:iltereye de yardıma taraftar ol- üç Çerkes kızı ıılmı3tmı, iskenderiye- nım! Ben bir nargileden çekiyorum, 

tnryan, Amerikayı tehlikede görmeyen yeı vardığımda bu kızları çalını;ıım ı;iz başka bir nargileden. Amma zıı
ve Avrupa işlerine Amerikanın karış- diye beni tevkif ettiler. Lakin, ben rarr yok, yine dostluğumuz bakidir. 
n:~asını i~teyen infiratçılarla sağ ce- bunl;r benim karımdır, dedim; kanın Şimdi siz öteki iki kızı ne yaptığımı 

ta dalmı~. kalmıştı. Uğradığı hayal 
inkisarı yalnıı ruhunu sarsmakla kal
mamış, hemep hemen vücudünü bılc 
zedelemişti. Vıikın bu halini yilı.fi o 
kadar belli etmiyordu nınnıa, karşı -
smdakinin anlattıklarını beğenmediği 
de dşikardı. Bunu sezen Yusuf Bt!y. 
tekrar öne eğilerek, vakur bir eda 
lle şöyle dedi: 

~,ı.-iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilil~--------iiiiii-., 
musikisinin en gUzel şarkıları, 

nın aonsuz neı'ulyle bezenen 
guelterJyle ılJılınen, Amerika· 

2 büyük film birden : n'UJ sosyalıstler bir tarafa bırakılır- olmadıklarını kimse isbat edemedı" !!i d" l 1 Z lb d b l 
sa bugün Amerika efkarı umumiyesi- . . ~ ın ey n. cng ar a iken ir l-1 nt 
nın buyük ekseriyetinin hem 1nı(ltere· ıçın hepimizi ı;erbe:ıt bıraktılar. Bu raca~ının adıım!yle görüştüm, Bilir_ 
:Ye, hem de Sovyetlere tam manasiyle kızlar yüzünden zengin oldum. Allııh sinlz ya, bu btiytik fldanılnr böyle a
:Ynrdım edilmesine taraftar oldukları gölgelerini k1s.ıl1ına;;ın! Mzsırdan Zen- 1ıı; veri~leri _gözellcrler ... Konuşur:<en 
Cörlilmektedir. gibara indim. Kız:lann biı'iııi orıının ~esine, Şarklıları.ı mahsus olan IAtif 

JJJ. ANTEN .sultanımı s:ıttım. ÜçUnü de :ılmak Is- bir ne\"! drmmıtlk teganni edası \"e
l tiyordu amma, parası yf'tmedi. Bana riyor ve !'ÖzlPrini el ve ı!llz harC'ket-

"Galiba, bu kızlnrr satacak yerde 
kenrlilerinc Kitaı :vrukaddC's versey -
dim daha iyi olacaktı, diye dilşunii
yorsunuz. Böyle yapsaydrm, hiçbir 
f:ıyd:ısı olmazdı. Çüııkü oııl:ır k<t -
rlııı ınalrnlesid i r . Ben onla ra elinırlc:ı 

Türk 

Bugün LALE 
1 - Hurmalar 'Altında 

CEMiLE 1. 

Sinemasında 
2 AŞK MAÇI 

KATHEllllNE HEIURNE 
TÜRKCE _____ _ 

GARV GFIANT mi 

H aı·a erıdüstrimiz için 
Muhterem Başvekilfmh:in yüksek 

tas\·iplerlyle hava endüstrimizin ih· 
tlyaç gl:lstr.rdlğl mühendisleri yetis -
tlrmck Qzcre yüksek mühendis mek
tebinde \'e teknik okulda havacılık 
şubeleri açılmasının kararlaştığı ma
lümdur. Hava Kurumu, btiyilk Ba~
vekilimizin "Hava Endüstrimizi her 
bakımdan müstakil bir hale ulaş .. 
tmnak,. gayesinin tahakkuku yolun
da vazife alrnl§ olmakla en büy.ük 
fahr \•e gururu duymaktadrr. Büyük
lerimizin Hava Kurumuna karşı ı;ös
terd lklerl bu itimat ve alflkaya JAyık 
olmak bizim için kaU bir borçtur. 

Bu itibarla Hava Kurumu hilkıl· 
metlmlzln verdiği vazifeleri, diln'Y' 
şartlarının smllğine rağmen başar ... 
mak için hiçbir gayret ve fedakAr' 
lıktan çekinmemek azmiyle, haklı o
lnrak övilnmektedlr. 

(Olamaz) denenleri tahakkuk et .. 
tirmek kararlyle çalı5tllaktayız. Tay .. 
yare ve motör endüstrim!1e kuv-vct 
ve istlklfll vermek için mili! malze• 
meyi krymetlendirmek, bu m~sainin 
istedlii personeli yetiştirmek, bir sı
ra yeni tesisler meydana getırmck 

yolundayız. 

Büyilk MIUf Sc!imiz, "Uı;mak, ya• 
"amak eartlarmdan biri olmuştur . ., 
Buyurdukları zaman, dünya, ılık bir 
sulh hayatı yaşamamakta idi. Bugun 
dünyayı kana boyamakta olduğunu 
gördi.lğilmüz hAdiseler Btiyük MiHt 
Şefimizin bu kanaatini isbat ve teyi1 
etti. 

"Tayyarecilik dendiği zaman pJlot 
kadar Türk mühendisinin ve sanat• 
kAnnm mllll malzeme ile kendi fab
rikamızda yaptığı tayyareyi ve mo .. 
Wrü de kastediyoruz., diyen Milli Şe
tln bu emirlerini yerine getirmek, bu 
doğru görüşlerinin icaplarını tabak -
kuk ettirmek hepimiz için milli bir 
va:ı:ifedir. 

başaracağımız işler 
Biltün dünyayı tamamen sarma'lc 

ist idadı ile her gün biraz daha şid
detini arttıran bu harpte dar dün -
ya şartlarma rağmen btlyilk bir halk 
hareketi halinde bu işleri neye mal 
olurs;ı olsun, mutlaka tahakkuk mec· 
buriyetlmiz açıktır. Havacılık saha -
ıımdaki mesalmlıe daha bUy{lk bir 
hız ve kuvvet verebilmek için anlı .. 
yanlarmı daha ıeniş bir ölçüde tecelli 
edecek bUyiik ve devamlı i~blrllline 
ihtiyaç vardır. 

Bu mevzuu daha iyi ve daha geni~ 
tarzlarda işleyerek istlklilimizin, top
rak bütUnlüğümüzünı can ve mal ma
sunluğunun daha çok kuvvetli bir tay
yarociliie malikiyet şartına bağlı bu· 
lımduğunu tebarüz ettirmek mecburi
yetJ ~nUndeylı sanıyorum. 

Hadiselerin ortaya attığı açık haki
katleri uzun uzadıya tetki'lı:e c;alışmalı 
boştur, tayyarecilik her teY olmu1itur. 
Ve bu, bu memleketin halkmt, gaıe
teciliğinl. ileriyi ıörenlerini daha hız
lı ve hareketli olmaya zorlamaktadır. 

İşte gazeteci arkadaşlanmdan ricam, 
bütün bu hakikatleri ve yapmaya mec
bur bulundujumuz büyük . havacılık 
davasını hakkiyle i~lemek ve bize olan 
yardımlarını, bugüne kadar olduğı. gi
bi. kuvvetle devam ettirmekten ibaret· 
tir, Dıha çok iş baıarmak !c;ln nor• 
malin c;ok üstünde alaka temin etmek 
mecburiyetini takdir etmemiz lazım· 
dır.,. 

Merhum Kenan Hotin'ir 
dostlarına 

Eski İstanbul istinaf mOddeiumumlıl •• 
Tokat mutasarrıfı merhum Abdullltlf beyin 
oilu etki Mecliıi mebııHn mıroıurlnlndcn "' 
mülıa Villy•t Mrcli•i uılarrndan çolr •nıı:llı 
babamrı Mehmet Kclı'in Hoıiıı'ln f1azln bır 
,e!ıilde ufulil dot~yıslyle acılarımızı dindirme 
ic uhşan blıi her ıuretlo teselllyo kotan ve 
,enueslnde hızır bulunan •lır4ba ve do•tlın 
yaralı lralıılnimltl• l:tlltiln ml11netıarhtlYI• ıe 
tckl<Or cılerl•. 

Damadı: İhaan Arif Gökpı••r 
Kızı: Iffeı Gökpınar 

VEFAT 
Maclra tCHftHi sahibi F'yıi Cin ıle F kr 

Cinlft baltalan ltıbrıah M•hmet Vehbi Cin, dı• 
kalp •••teeınd•n veru eımi§ıir Ötlc namı 
buıı:ün Teşvlkiyc camiinde kılınd ıktan aon 
J.Periköyfındt aile k~bristanına ddnedilerrl" 
TRnrırbn rıh,,,rt rlftr-ri:r. 
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BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. TAKLITLERINDE'N SAKININIZ Her yerde 
Pullu Kıduları ısrarla isteyiniz. 

~ :-· .... ~·· • .. ' • j, 

'KIZILAY CEMiYETi'ISA~ 
. _ UMUMİ MERKEZ[NDE~.: . . Dİc MACUNU 
Istanbul Kızılay Satış deposunda çalışmak uzcre ımtı- ~ .. 

hanla 75 lira ücretle 3 Sitajiyer memur alınacaktır. r.l 
ŞERAiT: l l 

1 - Ticnrct ve diğer lise mezunu veyahut en az üç sene 
bankada çalışmış olmnk. 

2 - 35 yaşını tecavüz etmemiş olmak. 
3 - Ahvali sıhhiyesi müsait olmak. . 
4 - Niifus tezkeresi, sıhhat raporu, mektep diploma \'Cya 

tasdiknamesi, hUsnühal varakası ,.e varsa Bonservisleri
nin asıl \'Cya suretleri. 

TAN %2 • 8 • 941 

YAR I N A K Ş A JI ~ ı 
~- Büyükdere BEYAZ PARK'da --------":---.--;;;;;::::::::::;;;;;;;----, 

MÜNiR NUREDDiN 
ve arkadQfları 

Boğaziçinde son Konserleri 
Caz eğlenceleri, Varyete programı 

İstanbul ve Civar Köylere Otobüsler 
temin olunmu:ıtur. 

Devlet Oemiryolları ve Umanları işletme idaresi ılanlan 
Mi.l!lammcrı ı:ıcdclı t ::.4,545) lıru olz.n 23 kalem muhtelit Ampuller 

1/10/1941 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zart usulü ile Ankarada 1-
dare binasında satın alınacaktır 

Bu işe girmek lsUyenlerln (ı,8'10,88) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ~ saat 14 de kadar 
Komfayon ReJsllğlne vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktıı:. (7017) 

Yüksek :Mühendis Mektebi Satın Alma Komisyonundan 
Mektebin 1941 malf yılı la~ ihtiyacı aşağıda gösterildiği şekilde ek

siltmelere konulmu:ıtur. Fazla tafslllt için Gümüşsuyunda Yüksek Mü-
hendis mektebine müracaat. (6740) 
Erzakın cinsi İlk teminat EkslltmenJn 

Zeytin yağı vesaire 
Peynir • • 
Pirinç 
Silivri yoğurdu• 
Şeker 
Reçel 
Un ve saire 
Kuru en.ak 

4fa Şekli Günil Saall 

394 Kapalı 25.8,941 ll.4F 
273 Açık .. 10.3(, 
323 .. .. 10,4.> 

66 .. .. 11,00 
486 Kapalı • 14,30 
142 Açık • 11,15 

.218 .. .. 14,0(l 
221 14,15 

-l 2 
4 

40 
40 

80 
4oo 

4,ooo 
Bo,ooo --84,537 --

5 Kendisini tanıyanlar~n üç kişinin isim l'C adresleri. 

11\ITlHAN MEVZUU: Dişlere Hayat Verir. ' 
.. 

~ 

lngiliz Kız Orta Mektebi 1 - Ticari muhasebe, 
2 - Ticari hesap, 
3 - Türkiye iktisadi coğrafyası; 

5 - Muhnherat ve Kaligrafi _ 

1

4 - Nazari iktisad, 

imtihan lstanbul Sirkeci Kızılay hanmda Kı7.ılay ıııatış 
deposu Dircktörlüğiinde 5/9/941 tarihine müsadif Cuma gü
nü saat 10 da icra edileceğinden taliplerin vesaikle birlkite 

. meiklır güne kadar miiracaatları. " - , 

'IULMACA 
,,123-i5 ,6 789 

SOLDAN SAGA: ı - Bir oyıın - Aıı· 
ı.m .:ı - Bir veıın - İdam eden 3 - Tersi: 
Eserler - Bir viUvet 4 - Mııaanın deyne· 
gı - Dir Fransız oehri S - Deniz va11t11ı 

(i - AhrettedLr - Cenubi Afr,kadadır 7 -
Bır lıomıu de'vlct - Dır mlıab mecmuuı 8-

• )!cıbıır bir romın Dıvara aulır 9 - Ce-
reyan eden - Çocuk yiyecefi. 

YUKARIDAN ASAôI: ı - Eılrl bir tran 
hülılimdan - Bir dal - Blr cill - Uzalı 
3 - Bir pe:vıımbcr - MUıtnııa 4 - Uyc -
Yanmaktan fail S - Elr aıanı 6 - Elir Pran. 
aız ihulllchl - Bir Suriye ıehrl 7 - Ar•· 
biıtandadır - Bu il - Nasyonal Soıy•liat -
Alr•metc ufr•mıı 9 - Teni: Metbetmclı -

General 

* 
EVVELKİ BUL !ACA - SOLDAN SACA: 

1 
' D•ra - Mora .:ı - Aıor • Anuı (Su· 

Nln - Raci 4 - Ata -· Barut 
na) 3ş.;-ıı _ Kinin S•m 7 - Aıum (Mu· 
!ı _'zııc 1 _ Lıra - Elim 9 - .EmU -
Meme. 

s • 
2 • 
4 • 8 • 35 • 80 • 300 • 

-~ 

1000 • c3000.-
750 • cl500.-
500 • c2000.-
250 • c:2000 • 
100 • cSSOO.-

50 • c:4000-
20 • ı::::6000.-

Konya Nafıa 
:Mü.dürlüğündcn 

• .. 
• 
• 
• . 

1 - Konya erkek ortaokulunda 
yapılacak tamirat ve tadilAta alt 
24960 liralık iş 12,8.941 den 1,9,941 
pazartesiye kadar kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye r;ıkanlmıştır. 

2 - Bu iş lr;ln muvakkat teminat 
1872 liradır. 

3 - Eksiltme 1.9.941 pazartt:!si gO
nQ saat 15 de Nafia dairesinde mü -
teşekkil komisyon tarafından yapıla
caktır. 

4 - Bu ise alt keşlfnnme, şartname 
VC'sair evrak her gün Nafia MildUrlü
ğUnde görUlebllir. 

5 - Talipler teklif evrakları me -
yıınındıı inşaatın fenni cihetlerini de
ruhte eylediğine dnlr bir yapı fen n
damınm taahhütnıımeslnl Ticaret O
dası vesikasını ve şimdiye kadar yap
mış oldukları işleri ve bunların be -
dellcrini gösterir vcslkalarlyle birlik
te ihale gününden en az Oı; glln ev
vel Viltıyete müracaat ve alacakları 
ehliyet vesikasını teklif mektubu ile 
beraber zarf içine koymalım ve iha
le günü saat 14 de kadar Nafia Mü
dürlüğüne vermeleri veya vakUnde 
posta ile göndermeleri illn olunur. 

(7129) 

Sahip ve Nc1rl1at mlldllril Emin 

UZMAN, Guctccnilı: •e Ncırl111t 

T. L:. 8. TAN matbUI' 

Her sabalı, öğle ve ak. 
şam, her yemekten son. 
ra mutlaka fırçalamak 
§arttır. Bu usulü şaş. 
madan, muntazam bir 
metodla takip edenlerin 
di§leri mikroplardan, 
lıa8talıklardan muhaf a-
za edilmiş olur, pa8lan
maktan ve çürümekten 
kurtulur. Her zaman 
temiz, parlak ve güzel 
olarak kalır. 

~

ile tJabah, öğle ve ak§am 
her yemekten sonra 

- günde J defa -
Eczanelerde ve büyük ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

ZAYJ - ?1t•nbul murll mOdllrlilfDnden 
almıt oldufum J9 • 1 - 1941 tulhlnde almıı 
oldufwn B kurau ıalıadetnamcml uyl ettim. 
Yenisini •lacaiımdan cakiıinln lıllkmU yoktur. 

lbrabim Öıkaplan 

Beyoğlu Nuriziya Sokak 
"The Eınglish High School .F.or Girla,, 

Mektep 17/9/941 Çarpmba günü açılacaktır. İkmal imtihanları 
16/9/941 ve 16/9/941 tarihlerinde yapılacaktır, Yeni talebe Perıembe 

ı ' ,. günleri saat 10 - 12 ye kadar kaydedilir. 4 . , 

Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanhğından: 

Ankara havacılık okulu talebelerinin senelik ihtiyacı olan 16302 li
ra 05 kuruş muhammen bedelli 33 kalem erzak parUler halinde açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Her partinin ekslltmesine girecek talip, o partiye ait teminatı vere-
cektir. ' 

Bu işe alt şartname Tilrk Hava Kurumu Genel merkezinden ve İs
tanbul şubesinden parasız verilir. İstekliler eksiltme günü komisyonda 
bulunmaları. (730!1) 

Eskişehir Belediye~ind~n .: . 
Hayvanlan şlşinnek üzere Belediye- mezbah~sı için te.ferrüatıyle be

raber alınacak 850 lira muhammen bedelll bir adet komprasör maki· 
nesi 26.8.941 tarihine rastlryıın salı günü saat on beşe kadar açık ek
siltmeye konulmuştur, Muvakkat ten;ıinatı 63 llra 75 kuruştur. Taliple· 
rln şeraiU öğrenmek üzere Belediyeye ve münadiliğe mürncaaUan ve 
muayyen gün ve saatte Belediyede htwr bulunmaları ilAn olunur-. 

(7317) 

Bu ÇekiHş 30 Ağustosta lzmir 
Enternasyonal Fuarında Yapdacaktır. 

Üniversite Rektörlüğünde"-
Edebiyat faknltesinde Türk edebiyatı tarihi, Türkiye tarihi Ye tıp 

fakUltesinde sinir ve üroloji doçentlikleri açıktır. Namzetlerin 24 Birinci 
Teşrin Cuma günü yabancı dil imtihanı ve 17 inci İkinci Te:ırin Salı gü
nü e~as imtihanları yapJlacaktır. Doı;entlik imtihanı talimatnamesi hük
münce tezlerin 14 İkinci Teşrinde verilmiş olması lAzımdır. İsteklilerin 
s:hhat raporu, beş fotoğraf, nüfus tezkeresi ve ilmi hüviyeUerini göste
ren fişlerile "fişler tedris l:ılerl kaleminden istenecektir,., 18 Birinci 
Teşrin 941 tarihine kadar Rektörlüğe müraca!!tlan. (7267) 

F 1KR1 T. KARDEŞ 
Otom obll ve M ıklnlıt Ok ulu 

ŞOFÖRLERE: Yeni devremiz 8 Eylıllde açılacaktrr. 
,Müddeti 3 aydır. Pratik motör dersleri direksiyon ta· 
limlerl. Kabul şartları hakkında tafsilat istiycnlerE 
program gönderilir. Kaydolacaklar her gün 9 dan 12 
ye kadar kabul olunur. Mektup veya telgrııfla ycı 

temin edilebilir, ŞİŞLl: Ebekız sokak No. l 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
Tatil milnaııebetlyle memleketine gitmiş bulunan talebelerimizden lk-'tt4: g!~3 M'11 mal imtihanı olanlarm 22 Ağustostan itibaren okula dönebilecekleri i-

~~;~ 1-~_n _~-~~~~~~~~~~~~'n-21_>~~~ 
1 

----------~--·---·------------~---

' 
t b 1 F• t M •• k b K • d • DarülAceze müessesesi için alınacak 75000 kilo gürgen odunu ve 

5 an U ıya Ura a e OmlSyOnUn an 5000 kilo mangal kömürü temdlden açık eksiltmeye konulmuptur, Mec-
muunun tahmin bedeli 2025 lira ve ilk teminatı 151 lira 88 kuruştur. 

96 No. lu ıı:ın: Sadeyağı fiyatları şu şekilde tesblt edilmiştir: 

ZA Yt - E,,Qpıultan mal miJdürlUj!Unden 
almakta oldufıım kocam binb•ıı lıhhmuttaıı 
m!lntakn muı beratımı kobettim. Yenisini 
alacafrmdan nklılnln hOkmU kalm•mııtır. 

Silthıca Hamam ıokaiı 87 No. Zobra f. 
Memduha Solıullu 

C 1 N S 1 Toptan Perakende 
Şartnaıneı;I Zabıt ve MuamelU Mildilrlüğü kaleminde görülebilir. İhale 
2/9/941 Salı günü saat 14 . de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası ve• 
sikalarlyle ihale günü muayyen saatte Dalın1 Encümende bulunmalan. 

YENl NE~KU'.A'l': 

ClGIR - İlim. fikir, uııat mecnıuuıdır. 
ıOJ lincO aayıaı Anlruada neıredilmiıtir 

YOCEL - Aylık unat ve fikir mecmuası• 
dır. Dctcrll yazılarla 71 nd 117m 11taııbulda 
cıkmııur. 

* 
Dc:voflu yerli ukerlik ıubcılndeıı: 
U7 dofumlular ve bu dofumlularl• mua· 

meleye t•bl olup u lııH hizmete &J'rılan tam 
ebliyetlilerle ılmdiyc lıadar muhtelif cıbap do 
layuiyle sevkleri ı:crlye lı•lmıı tam ehliyet• 
nameliler 25·8·941 tar.hinde ycdelı ıubay oku· 
luna ıcvkolunm•k Dıcrc dcrh•I ıubcyo aıilrı.· 
taatları !Un olun\lr, 

* Be:vofla yerli ulrerlik ıubuindtn: 
337 dojumlalar .,. ba dof:umlularla mua

meleye tabi olanların :yoklamılırı 2D·l·94 I de 
hlt•mı ereceflndcıı nahiyeler ı,in Uyin edilen 
rOnler nazarı dikkate altnmrTarak yoklamab· 
nDJ yaptırmı:vanların hemen •Tın tek ııDnle· 
rinde 1\lbeye nıOracutlan llln olunur. , _______ , 

TAN Gazetesi 

itan Fiyatları 
!!:!: 

BQflık maktu olarak 750 
1 inci ıayf a santimi 500 
2 ,, ,, ,, 100 
3 n 

J ,, ,, 
,, 
,, 

150 
50 

Birinci nevi Urfa 
" .. 
• 

.. .. 
" 

Diyarbakır 
Erimiş Kars ve 
Ardahan 
Erimemiş Kanı 

160 
152,5 

145 

178 
170 

162 

Ardahan 120 134 
" " Trabzon 120 ... 134 
Toptancılar verecekler! fııturalara yağın men~ını ve perakendeciler 

de yağın üzerine koyacakları etiketlere .faturadaki menşei ve perakende 
sat~ .fiyatını yazacaklardır. (7381) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluo Tarihi: 1888. - Sermayeıi: 100.000.000 Türk Liruı. Sııbe Ye 

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

P ara biriktirenlere 28.800 füa ikramiye vcriyoi: 

Ziraat Bankasında trıımbarah •• ihbanı:ı: t asarruf hesaplarmdı cıı 
a:ı: so lirası bulunanlara ıcnede 4 defa çekilecek kur'a ile aeatıdaki pll
na ıöre ikramiye daiıtılacaktır: 

4 adet l.ooo Liralık 4,000 Lira I' 
4 .. 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 .. 1 

40 .. 100 • 4,000 .. 1 

100 adet 
120 • 
160 • 

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

DİKKAT: Hesaptanndakl paralar bir 1ene içinde 50 liradan apfl 
dii1nıiyenlere ikramiye çıktılı takdirde ~ 20 fa.zlasiyle nrilecekUr. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey Jul, 11 Birinciki.nun, ıı Murt "<' 

11 ··~ .ı .. sın tar •· · • r in ·'- \'P.!< ilccf"ktir . • 
~ .............................. -..... ., 

(7370) 

* * Usküdar - Beykoz yolu üzerinde Beyl!!rbeyl, ~engelköy, Vanlköy, 
Kandilli, Küçüksu, Anadoluhlsarı ve Beykoz Abarahampa:ıa duvarı arası 
yollarının tek ve çift katlı % 20 bitilmlü katran kaplanması işi açık ek
siltmeye ~onulmu~tur. Keşif bedeli 7354 lira ve ilk teminatı 551 Ura 55 
kuruetur. K~lf ve eartname Zabıt ve :MuamelAt Müdürlüğü kaleminde 
görülebilir, İhale 29/8/941 Cuma ıünü saat 14 de Dalnıl Encümende ya
pılacaktır, Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihin
den sekiz gün evvel VllA.yet Nafia Müdürlüğüne n:ıüracaaila ,alacakları 
fenl'll ehliyet ve 941 yılma alt Ticaret Od!isı vesikalarlyle ihale günü 
muayyen saatte Dalnıl Encümende bulunmaları. (7054) 

Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 
1 - Okul binasında keşfi mucibince yapto:ılacak olan tamirat nçık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 5,9.1941 Cuma ,ann saat 18 da Yüksek Mektepler Mu

hasipliği binasında toplanacak komisyon tara!mdan yapılacaktır. Keşif 
bedeli 2499 lira 84, teminatı 187 lira 49 kuruştur, 

İsteklilerin en az bir taahhütte 2000 liralık bu ise benzer iş yaptığı
na dair ı diarelerliıdeıi almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul VllAye
Une müracaaUa eksiltme tarihinden üç gün evvel alınmış ehliyet ve 941 
yılına ait Ticaret Odası veslkalariyle muayyen gün ve saatte komisyona 
ve bu baptaki keşif ve ~rtname ve mukavele"münderecatına ıttılA hasıl 
etmek için de okul idaresine müracaaUarı. (7375) 

· Karar HülGSG91 
41 Ceza 994 

Milli Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Aksaray Yenikanı, Tül
bentçi Mah. Mercimek Sok. No. 2 dokuma ticaretiyle meşgul Hilseyln 
oğlu Muharrem hakkında İstanbul Asliye 2, el ceza mahkemesinde cere
yan eden muhakemesi neticesinde suclunun fiil! sabit olduğundan Milli 
Korunma Kanununun 32/2 maddeleri mucibince 25 lira ağır para ce
zası ödemesine ve yedi gün müddetle dükkAnımn kapatılmasına ve hük
mün kat'ileşUğinde ücreti suçluya alt olmak üzere karnr hültısasının Tan 
gazetesinde n~edilmesine 18/7/941 tarltıinde karar verilmiştir. ( 7361) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
97 No. lu UAn: Muhabere malzeme ve vasıtaları lçln beyanname 

vermiş olanlar bu malzemelerin maliyet hesaplarını gösterir evrakı müs
bite ile beraber en geç 25.8,941 saat 12 ye kadar Fiyat Müraknbe Büro-
suna mllracaaUarı ehemmiyetle ilttn olunur. (7382) , 

Devlet Deniz Yolları lıletme /dareSi llônları , Nadide Eşya Satışı , 
Beykoz, Bohem, Çin ve krist al t abak ve kaseler. Sevahi, Ustu Umum müd ürlütümilz şehir hatlarmda münhal bulunan ııo ve 60 

f a ve bürümcük kumaşlar, gümüş, sırma ve hesap iişlemeli sec- lira kadro ücretli kapı, mevki ve gl§e memurluklarile 30 Ura ücretll 
cadeler, yorgan yüzü, bohça, çevre ve uçkurlar, Mercanlı ba- hademe ve bekçiliklere memur ve müstahdem alınacaktır 
ğa kaşıklar gibi nadide eşyalar Sandal Bedesteninde Belediye Talip olanların filll askerlik hizmetini yapmış ve otu~ yaşmı dol-

t 1 ğ d t h · d ·1 k 2 durmamış olmaları şarttır. 
meza memur u un a eş ır e 1 me tedir. 5 Ağmıtos 1941 Bu evsafı haiz olanların :ıeraiti anlamak üzere tekmil vesalkle-
pazartesi günü saat 14 de Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk mah- riy1e birlikte Umum MüdilrHiğümUz Zat İııleri ı;ubeslne mUracaatları 
kemesi tarafından açık artırma ile sattırılacaktrr. i16n oıunr. c7283) ,,... ................................. .,,:, ~ 
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