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No. 41 

Enkaz Moskova Sokakları Duman 
Arasında Kaybolup 

ve 
Gitmişti 

O nu imparator un huzuruna getiri-ı gm söndü. Ve Napolcon yangından o 
rlar. Napoleon onu kendi huzurun- kadar büyuk zarar gormediği tabak

a istintıı'k ettiriyor. Kundakçı Rus- kuk eden Kremline tekrar döndü. Be-
dan birısi de odur. Amirinden emir 

drgınr ve vazifesıni yaptığını söy
yor. Bıraz sonra, mlİtehevvir Fransız 
kerlerii Napoleonun huzurıuıdan ko

ulan bu adamı; süngüleriyle parça
yodar. 

'Bu vaka, Napoleona kararını ver
rmiştı. Sarayın şimal tarafındaki 

erdıvenden siıratle indi. Ve yanın
kilere emir verdi: 
"-Bana bu şehirden çıkmak için yol 
sterınl,. 
Fakat alevler, kale içinin bütün ka
lanm sarmrştı, Yangrnın mıith!ş ab
kası gittikçe şiddetleniyordu. O ka
r 'ki. Napoleon'un, bu muhasarayı 
rmak için büyuk bir cesaretle yap-
gı ilk teşebbüs neticesiz kaldr. 
Nıhayet, bır hayli araştırmadan son
' Moskova suyuna bakan bır gizli 
'hkam kapısı keşfedildı. Ve işte bu 
racık geçit 1ayesındedir ki, Napo
on, zabitleri, ve bassa askerleri, 
remlinden kaçıp kurtulmaya muvaf
k oldular. Fakat bu kurtuluştan ne 
azanmışlardı? İleriye nasıl, nereden 
dilecek, bu atef denizinin yakıcı ve 
gucu dalgaları arasına nasrl atılı-

acaki' 
''Şehri baştan başa dolaşmış bulu
nlann kulakları fırtınadan sağırlaş-
ş, gozleri küllerden korleşmiş ol

ugundan, yollarını kaybetm!şlerdi. 
• endılerıni kaybetmelerine ramak kal

tı. Zaten sokaklar, duman ve enkaz 
asında kaybolup gitmişti, 
"Yalnız daracık, eğri biığrü, dolam
çlı ve her tarafı yanan bir tek so
k, kendısini bu cehennemin çıkış 
rı olmaktan ziyade girşi yeri gibi 
zedıyordıı. 
'İmparator yaya olarak. ve hiç te

eddLit etmeden bu tehlikeli geı;ide a-
dı. Ateşlerin çatırtılı krvılcımlan a

asından geçti. Boğucu bir hava, kı
lcımlı küller, parça parça alevler, 
a, kuru. tez ve dumandan zaten tı-
runış soluklarımızı yakıp tutuştu

harap ediyordu. 

ine sulh teşebbüsü 
Kılavuzumuz tereddütlü ve şaşkm 

bir halde durdu. Şayet, birinci 
olordunun bazr çapulcuları impara
ru tanımamış olsalardı, macerah ha
tırnız. ihtimal orada sonuna ermiş 

acaktr. Derhal koşuştular, ve kül ol
uş bir mahallenin tüten Ylkıntıları a
smda bizlere yol gösterdıler. O sı
da Davu'ya rasgeldik: Biçare, ya 
apoleon'u kurtarma'k, yahut onu kur-

mak uğrunda ölmek karariyle bize 
ogru geliyordu. Biraz sonra impa-
torun kolları arasına heyecanla atıl
İmparator onu sükilnetle karşıladı. 

'Şehrin civannda bulunan bir şa
>da dort gün beklendi. Nihayet yan-

şinci gün ise, Aleksandra bir mektup 
daha yazdı. Vakıa payitahta hakimdi. 
Fakat kararsızlık içindeydi. Mektubu 
gönderecek murahhas olarak. yine b'r 
esir seçildi. Bu seferki murahhas bir 
binbaşı idi. imparator onu, siyah ör
tülli mahut tahtın bulunduğu salon
da kabul etti. Vaziyet garipti: Meçhul 
biı· binbaşı, orada mukaddes Rusya
yr temsil ediyordu, Napoleon ona h'.tap 
ediyor, ondan sualler soruyor, onun
la mLinakaşa ediyor. hatta ona şartlar 
sürüyordu. Sanıltrdi ki, Napoleon ha
la, Tilsit'tedir ve bizzat Çarla konuş
maktadır. 

Napoleon ona: 
"- Ben, diyor, sırf siyasi bir har

bi sevk ve idare ediyorum. İstediğim 
sadece. muahedeler:ınizin icra olunma
&ından ibarettir. Eğer Londrayı zap
tetmiş olsaydım oradan bu kadar kolay 
ve bu kadar çabuk çıkmazdım. Fakat 
buradan, yakında çılup gitmek isti
yorum. $ayet Çar, sulh istiyorsa. bunu 
bann bildirsin. Size hürriyetinizi bah
ııediyorum. Fakat şu şartla ki. Sen 
Petersburga gideceks!niz. Çar, Mosko
va vakayinin bir şahidıni memnuni
yetle görmek isteyecektir. O zaman o
na, burada size söyledikler:mi de 
aynen anlatırsınız. 
"- Çar benı kabul etmez Sir! 
"- Siz oraya gjdince, büyiık. mabeyıı 

müşiri Tolstoy'a müracaat ediniz. O 
iyilik etmekten hoıılanan bir adamdrr. 
Kendinizi bir oda hademesi vasıtasiy
le de bildirebiUrsiniz. Yahut ta Çara 
gezintileı·inden biri esnasında soku
lursunuz,,, 

"Binbaşı korku içindedir. Titriyor. 
Ona oyle geliyor ki, kendisi bir su l 
kasda teşvik olunmaktadrr, Gı.iç halle, 
istenilen şeyi yapamıyacağım söylü
yor. 

Napoleon : 
''- O halde, diyor, ben sizin hüküm

darmıza bir mektup yazayrm. onu gö
türüp kendisine veriniz. Bunu da mı 
yapamazsınız?,, 

(Arkası var ) 
...-~~~~--~~~--~ 

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 ProgTam 
7.83 Muzik (Pi.) 
7.45 Halterler 
8.00 }.furik (Pi,) 
8.JO Evın Hatl 

o 
ı 3,30 Proıram 
13,33 Sarkılar 
13,H Haberler 
H,00 Şarkılar 
14,4S Sarl<dar 
15,00 Dans mllıığl • 

o 
ı 8,00 Proıram 
J8.03 Çifte !aslı 

19,00 Konuşma 
16,JO Serbest 
ı 8,40 Orkcotra 
19,ıS Orkestra 
1 g,30 Haberler 
19,45 Şarkılar 
20.l 5 Radyo Ciaıet<1i 
20.45 Şarkılar 
21,00 Zirut takvimi 
2ı,ıo Iatelr.lcr 
2 ı ,4 o Konu$JDa 
21,55 Orkestra 
22,30 Haberler 
22,45 Orkestra 
2Z,55 Kapanış 

GECE GELEN HABERLER 
Vichy • Bertin 
Müzakereleri 
Sulh Akdi ile 
Alakadar Değil 

Berlin 22 ( A.A,) - Yan resmi bir 
ynaktan bildiriliyor: Fransa ile 
ya yeni anlaşmalar yapıldı fı haber
i hakkında bugün Alman Hariciye 

ezaretinde denilm.iııtir ki: 
Mutareke şartlariyle alakadar ol

ak uzere muhtelif meselelere dair 
ereyan etmekte olan Alman - Fransız 
ıizakereleri fasılasız srra eörüşme-
dcn baş1ı:a bir ışey değildi r ... 

Pariste bir Alman askeri 
öldürüldü 

Londrn 22 (A.A.) - Müstakil Fran 
ajansı bildiriyor: Paris radyoıu

n bildirdiğine göre Pariste bir Al
an askerinin öldı.irülmesi üzerine Al
un makamları ilin etmişlerdir ki, 
gal altındaki mmtakada tevkif edi
n Fransızlar rehine telakki edile -
kler ve bir daha böyle bir cinayet 
cndiğl takdirde cinayetin ağırlığı 
sbetinde bu rehinelerden bir kısmı 
rşuna dızilecektir. 

Şimali Afrikada 
Roma, 22 (A.A.) - İtalyan tebli
İtalynn tayyareleri alçaktan uca

Maltadaki Hal!ar hava meyda -
na taarruz ve birkaç du§mnn tay -

esini tahrip etmi terdir. 
Şimali Afrikada İngiliz tayyareleri 

·den Bingaziye h~cum etmişler, 

at bir hasar olmamrştır. Bır İngi
tayyaresi düşurillmilştür. Siddi 

rrani'dc Alman tayyareleri iki düş 
n hafif kruvnzörilne bomba isa

t ,ettirmişlerdir. Ayni tayyareler 
pnığu da şiddetle bombalamışlar
. Bu muharebede üç İngiliz tay

resi dilşlu:ülmüştur. İtalyan tayya
eri Kıbrrsta Famagusta limanını 

m'bardıınan etmişlerdir. Bundan 
ka tayyarelerimiz Şarki Akdeniz
Keıth tipinde bir İngiliz muhri -
e bomba isabet ettirmişlerdir. 

Mins Şehri Tamamen 
Tahliye EdiJdi 

• • lngdtereye 
Hava Akını 

Almanlar 29 lngiliz 
Tayyaresi Düşürdü 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman tebli

ği: İngilterenin şark sahıllerinde ha
va kuvvetleriml7. bomba ile İngiliz 
~ilebini hasara uğrntmışlardır. 

İngiliz hava kuvvetlerinin dü:ı 
Manş sahili uzerine yaptığı hilcum 
teşebbüsleri akim kalm~hr. A\·cıb -
rımız ve ha\'a da!i bat·ıryıılarımız 26 
ve bahriye topçusu 3 tayyare du§İlr
müşlerdir. 

Bertin, 22 (A.A.) - "D.N,B,,, Al
man tayyareleri dun gece Cromer'in 
şarkında 300 tonilfıtoluk bir ticaret 
vapurunu ırahlm hasara uğratmışlar
dır. Great Jarmout'un şarkında diğer 
bir ticaret vapuruna taııı isabetler 
kaydedilmiştir. Şarki İngiltere sahil
lerinde muhim tesısata karşı hücum
lar yaprlmıştır. Farolr adalarrnın 300 
kilometre şimalinde bir Alman ke,ı! 
tayyaresi Sunderla.nd tipinde bir düş
mıın deniz tııyyııresini muharebeyi 
kabule mecbur ctmış ve hDsmını dli
şilrmiı~ti.ır. 

"Tırpitz.. Zırhlısının 

inşaatı Tamamlandı 
Londra 22 (A.A.) - "Reu ter .. Zan 

nedildiğine göre geçenlerde batml -
mrş olan Bismark sınıfına mensup Al
man "Tirpitz,, zırhlısının inşaatı 

bitmiştir. İsmi geçen zırhlı Baltrk 
denizinde tecrıibcler yapmaktadır. 

''Tirpitz,, in Baltıktaki Rus li
manlarının bombardımanrna iştirak et 
tıği veya hizmete alındığı hakkındaki 
haberler burada teeyyüt etmemiştir. 

Kadın ve Kızlar Beden 
Terbiyesi Mükellefiyetinden 

İstisna Edilecek 
Ankara, 22 (TAN) Beden 

Terbiyesi Genel Direktörlüğü, ev 
velce Beden Terbiyesi mükcl lc -
fiyetine tabi tutul:ı.n genç kadın 
larla kızların bu mükellefiyetler-

ıcoma 22 (A.A.) - "Ofi., Sera ga- den istisna edilmeleri hakkında
tesının hususi muhabiri M!nsk'ten 
dıriyor: bir kararname hazırlamıştır. Bu 
Yuzde krrk dördü Yahudi olmak ü- kararname Vekiller Heyetinin 
e 300,000 nüfusu olan beyaz Rus- son toplantısında tasdik edilmiş
me .. kez ni bıitiın halk terketmiş - t ir. 

. Şehir tayyare ve topların ateşiy-
1 baştanbaşa tahribedilmiştır. Ricat j Tunçtan yapılmış m uazzam Lenin 
•n Rmılar her ~eyi . yakmışlardır. fıeyke?i de devr11mİ$tİr. 

TAN ----------------------------------- 23. 8 - 941 ---

Kömürcüler 
Şikôyetlere 
Başladdar 

--o---

Toptan ve Perakende 
Farkı T esbit Edilecek 
Fiyat Mürakabe K~mis)'{lnu top

tan ve perakende kömür Iiyafüırmı 
tesbit etmiş, bundan 90nr<t""da top
tancı kömür satıcıları aradaki karr 
kazanmak için perakende kömür sa
tışma ba .. lamışlardır. 

Perakendceller bu vaziyetin kendi
lerini zarara soktuğunu ileri sürerek 
Belediyeye sikayette bulunmuşlardır. 

Belediye İktısat işleri müdiirlüjfü 
vaziyeti tetkik etmiş ve peralfendeci
lerin iddialarının yerinde olduğunu 
görerek toptancıların perakende kö -
mür satı;ıı yapaınryacaklarma karar 
vermiştir. 

Bu karara göre, harbin bıışladığı 

1939 F.yllıliinde miınhasırıın toptıın 
kömiir satışı yapanlar şimdiden son
ra ?>erakendecilık yapamıyacaklardrr. 

Ötedenberi halk toptancı depolardnn 
300 - 500 kilo olmak üzere kışlık 

yakacağını topfan nlmakt.nydı. Fiyat 
Mürakabc Komisyonu son karariyle 
bu toptan aksuatayı perakende ad
detmiştir. Bu sebepl e, Belediyenin 
aldrğı karar vaziyeti tamamen hal -
le<lememi~ bulunınııktadır, Çünkü pe
nıkendeciler depolnrın miistehllke sa
tış yapmamasını istemekte ve fRkat 
müstehlik de ehemmiyetli miktarda 
mübayaahm bu gibi yerlerden alma
yı itiyat edinmiş bulunmaktadır. A -
liıkadarlar toptan ve perakende için 
Lir had tayinini daha muvafık gör
mektedirler • 

.iUUTEFERRIK : 

Ticaret Vekili Dün 
İzmirden Geldi 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen dün 
akşam İzmirden şehrimi7.~ gelmiştir. 
Bugün öğleden evvel, Tlc:ıret Vekili 
Mümtaz Ökınen'in riyaseti altında, 
:\fıntaka Ticaret müdürlüğünde bir 
toplantı yapılacaktrr. Bu toplantrya 
Ticaret Vekaletinin şehrimizde bulu
nan teşkilatına mensup müdürler iş
tirak edecek, piyasayı alakadar eden 
muhtelif mevzular görlişülecektir. 
Vekil, toplantıdan sonra ithalat ve 
ihracat birlikleri idare heyeti azala
rını da ayrıca kabul edecektir. 

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLTGI -
Beşiktaş kaymakamlığma tayin edilen 
Sabri Sözer, yarın vazifesine başh
yacaklır 

KAHVE SATIŞLARI - Kahve sa
tıslarınm serbest bırakılmaııından 

sonra birçok kimseler kuru kahveci
leri dolaşarak kahve alınayr ve bila
hare bunlarr fazla kllrla satmayı ve
ya biriktirmeyi itiyat edinmişlerdir. 
Bunun önüne geçilmek üzere, satış -
larda nüfus kağıtlarr görülecektir. 

Alman Tebliği 
(Baştarafı 1 ı neıde) 

sinde Sovyet o rdusu fevkalade 

Benzin için 
Karneler 
Hazırlandı 

T evzia+. iaşe Yeni 
Müdürlüğü Yapacak 
N;ıkil vasıtalarına benzin tevı.iatr 

p<ızar gününden itibaren iaşe müdı.ir
lügü tarafından yapılacaktır. Bunun 

_ için iaşe müdürlı.igu emrine her gün 
yirmi ton benzin verilecektir. Dün 
Belediyenin Tak.sim - Beşiktaş oto -
büsleri ~eff'rlerini a;ı:allmışlardır. Res
mi müesseselerin otomobillerine ve 
vilfıyet hudutla:·ı içinde çalışan ara
balanı da iaşe müdürHiğü benzin ve-

' recektir. Nakil vasıLııları sahiplerine 

İstanbul vilayeti tarafından hazırlanan ehli hayvan s~rıilerinin dör-
düncüslİ dün Pendikte açılını~ ve birinci gelen hayvanların sahiplerıne 

verilecek bc-nzin karneleri haz.rrlan
mışlır. Ellerinde karneleri olmıyan -
lar pazar gününden itibaren benzin 
alamıyacaklardrr. Diin altmcr şube 
nıüdürlügünde bir toplaııtı yapılmış mükafat verilmi~tir. 

Fiyat Komisyonu 
Dünkü Toplantısında 
Fasulya Fiyatlarını 

da Tesbit Etti 

ve karneler !(Özden geçirilmiştir. Kar
nelerde. karne sahibinin alaC"ağı ben
zin miktarı ve benzini ner.,,ı,." ala
cağı da yazılıdrr. 

ADLiYEDE: 

Sürgüne 
Edilen 

Mahkum 
Suçlular 

Balatta iplik fabrikası ~ahibi Sami 
Ozana fahiş fiyatla yapağı satan fh
ı;an ve kardeşi Zeki Sarıbekirle or -
taklarr Viloblos Kabasakalın ve bun
ların lehine yalan yere şahadet yap-

Fiyat mürakabe komisyonu, dün [satılması halkrn şikayetini mucip ol- t1 ığı idd.~ia Aedl~len İİk~r~imCin duruşma-
fevkalade olarak toplanmıştır. Bu muş ve bir c;ok kımseler fiyat müra- art. un ,5 1:J'.'e. ıncı eza mahke -
fevkalade toplantıda hükllmete ait kabe komisyonuna başvurmuşlardır, meı::ınde bıtmıştır. . _ .. ..~ .. 
bazı işler neticelendirilmiş ve bazı I Komisyon da manav diıkkanlarında o- Mıı~kemece suç ~abıt gorı~ldugıın -
kararlar verllmiştir. İthalat birlik- rijinal faturalar görulmek suretiyle elen, Ihı.an ve Z~kı Sarrbekırle Ka -
!erinin çay, kalay. çuval gibi mad- kontrol yapılab:lecegi neticesine var- basakal 500 er lıra P~.ra ,;ezasına ve 
deler ic;in istedikleri azami kar had- mıştır. 12 ~er sene :ı;ozgada . surgum• ve ya -
!eri tesbit olundukan sonra kuru fa- Belediye, şehrimizde satılan meyve- pagıların musaderesıne mahküm ol
s ulye fiyatları görüşülmüştür. Ya- leri yaz sebze ve meyvesi, kıs sebze ı muşlardır. 
prlan tetkikler sonunda kuru barbun- ve meyvesi: turfanda sebze ve mey- İbrahimin suçu sabit görü1emedi
ya fasulyesine toptan 15 ve peraken- ve olarak üç grupa ayrrmıştır. Bi- ~inden bernet etmi.ş ve serbest bıra-
de 18 kuruş, horoz, tombul ve fındrk rinci grup meyveler için manav dük- kılmışhr. . 
fasulyelerine toptan 18 perakende 21 kanlarında hal fiyatına azami yüzde MALTEPF, CINAYBTf - Bir müd
kuruş fiyat tesbit olunmuştur. Der- elli zam edilerek perakende satış ya- net evvel Maltepede Süreyyapasa 
masol fasulyesi fiyatı da gelecek cel- pılmasr kabul edilmiş, seyyar satıcı- çiftliği civ;ırmda telle boğulmuş bir 
sede k:trarlaştırrlacaktır. Toptan ve lar ic;in de yüzde 35 fark kabul o- ceset bulunmuştu. Bu cinayetin faili 
perakende satışlarda yağlar hakkında lunmuştur. olduklarr anlaşılan Kartalda :Rn~rbi.i-
verilen karar gibi faturalarda kıymet İkinci grup sebT.e ve meyveler için yük köyiin(in muhtıırı Mustafa ile 
ve menşe gösterilecektir. bu fark dükkanlarda yüzde 40, sey- ayni köyün bekçisi Halil ve Saba -

yağcıların itirazları yar satıcııa.rda yüzde .3o, ~çüncü g~.up ~a~ti~ H: tbrahimin duruşmaları rltin 
meyveler ıçln de dukkanlarda yuz- !kıncı Agır Ceza mahkemesinde baş
de otuz seyyar satıcılarda yüz- lamıştır. Fakat yağ fiyatları yağ tacirlerinin 

itirazını mucip olmuştur. Asm;ıaltın
da bulunan bir kaç yağ taciri, mın
taka ticaret müdürlüğüne verdikler' 
bir istida da, Trabzon yağma 120 ku 
ruŞ toptan riyat konulmasına itiraz 
etmişlerdir. Yağ tacirlerinin iddiasına 
göre, Trabzonda yağ fiyatları 115 
kuruş olduğu halde. şehrimizde 120 
kuruşa satılmasına i.mkan görüleme -
mektedir •• • a•-

de yirmidir, Duruşmada suçlulardan Sabahat -
Her manavda sattığı malın haldeki tin, ölü Mustafanm asıl isminin Hi

fiyatını gösteren fatura bulunmakta- risto olduğunu, müslüm;ın olduktan 
dır. Müşteri istediği zaman satıcı bu sonra Mustafa ismini aldrğmı. cina -
faturayı .~öster~eğe mecburdur. Fa- yeti muhtarın teşviki ile müştereken 
turayı gostermıyen saUcı deı:hal po- yaphklarmı söylemiştir 
lise ihbar edilmelidir. • • 

Halka kolaylık 

M ey va ve sebze 
Fiyat mürakabe bürosu halka ko

laylık olmak üzere mürakabe merkez
lerinin telefon numaralarını şehrin 

Şehrimzide yaş meyve ve sebzelerin muhtelif semtlerıne levhalar asarak 
her semtte ve hatta her dükkanda bir- j bildirecektir. Dün yedi ihtikar ihbarı 
birine uymıyan yüksek fiyatlarla yapılmıştır. Bu ihbarlar makara, ma-

Amerikavı Müdafaa ' İran'a Dair Yavdan 
için Tek Yol Şayialar 

deni zincir, jar tiye; grafik kağıdr, iP
lik ve zahireye aittir. Şehremininde 
Sükrü isminde bir dükkancı kilosu 
168 kurus olan bakır 'kundura dvisi
ni sekiz liraya sattığından cürmü meş
hut yapılmış ve evrakı adliyeye ve
rilmiştir. 

Sovyet Tebliği 
( Baftarafı 1 i ncide J 

kanlı zayiat vermiştir. Seferin bi { Baştarafı 1 incide) teıı,tarafı 1 ı neldel 
d aye!indenberi 1 ,250,0~0 den faz i r .. Roosevelt, Iranın Almanlar -

20 Ağustos günü öğleden son
ra Moskova civarında avcıları -
mız. evvelce bildirildiği gibi 3 
değil, 5 Alman keşif tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

la esır alınmış ve 14 hın tank 15; Kongreye mesaı dan temizlenmesi ve lram n Sov-

ı, b~ ~op iğtinam veya tahrip edil-ı Vaşington, 22 (A.A.) _ Roose· yetler Birliğinin bir tran sit yolu 
mıştır. . velt Churchill ile p;örüşmeleri haline sokulması ve orta şark·ta

Sovyet hava kuvvetıe;ı,.ccman hakkında ıkont?reye bir mesai· ki Jngiliz kuvvetleri için bir pet 
11,250 tayyar~ kaybetmışt~r. B~n ı;sö,,n<>rmistir. Riv~si AmPrikan rol menbaı olarak kullanılması 
lardan 5,633 u yerde tahrıp edıl- mahfcllcrindc bu mesai bilhassa h ususundaki Ingiliz noktai nazarı 
miş ve diğerleri hava muharebe efkarı umumiveye hitao eden nr tamamiylc anlamıştır. 
!erinde yahut hava bataryaları bir mesaj mahiyetinde telakki e- United. Press, Inigliz mahfil -
tarafından ~.üşürülm~.şt~r. B u !'_l- dilrnektc ve Roosevclt'in Ameri lcrinin derhal bir harekete geçil
d~n başka duşman, m~ı.m ~ndus kan yarım küresini tehdit eden mek üzere bulunduğuna kani ol
trı m~n~akalarrn ı:ı .ve ıp~ıdaı ~ad h:ırici tPhlikeve k;m:ı A.,,.,"'ril{::ı- duklarrna işaret etmektedir. 
~elerının e le geçırılmes1>:1e. kul - lılarm birleşmesine çalıştığı söy- Şiddetli tedbirler alınmasuıa 
lıyetli kayıplar kaydetmıştır. lenmektedir. • • • • 

U çakof kalesi alınaı 
Berlin, 22 (A .A.) - "D. N. B . ., 

Bolşevikler tarafından deniz bir
likleri için bir üs haline konulan 
Uçakof kalesi zaptedilmiştir. Bu 
kaleyi, evvelce Yunanistanda m u 
vaffakıycller kazanmış olan bir 
Alman tümeni ele geçirmiştir. 

* Bedin, 22 {A.A.) - "D. N. B . ., 
Alman kıtaları, Narvada cereyan 
eden muhar ebelerde altı bin esir 
almışlar ve 10 Sovyet tankı, 21 
top, 24 mitralyöz, 400 bomb a . to
pu tahrip etmişlerdir. B u muha
rebelerde Sovyet kuvvetlerine 
kanlı zayiat verdirilmiştir. 

Almarı haua hücumları 

Ayni mııhfillcrdr> h:1Stl ofan kanaa
te göre, Amerikan zimamdaıtarı 

memleket dahilinde !ı;tediklerl yar -
dımı AmE'rikalı vatandaşın "psikolo
jik terbiyesi., temin edildikten sonra 
bulabileceklerdir. 

Kongre bulvarlannda me5ajın ilk 
akisleri sureti umumiyede müsaittir. 
İl.yan Meclisi azası teşrii kuvvet §e• 
finin hiikCımetin harici siyaseti hak
kında izahat vermesini memnuniyetle 
karşılamışlardrr. Çünkü kongre aza
ları bauın hiikümeti Parlamentoyu 
haberdar otıneden gizlire itilfıfiar ak-
cfotrnekle itham eylemekte idiler. A
yan azaları beynelmilel bakımdan 
mesajm en mühim kısmının Roo~e -
velt'in yapılan askeri ve bahri gdniş
rnelerin "mütecavize kıırı::ı mlicndelc 
eden milletl<'re yapılan yardrmrn te
sirini arttırmak suretiyle müsbet ne
ticelere varmak imkilnını.. verdiğini 
beyan ettigi ktSllll olduğunu söyle -
mektedirler. 

hedeflere varılmasını mümkün kılmış
tır. 

ıntızar edılıyor 
I ..ondra, 22 <A.A.) - Günün hA -

diııeleri arasmdn İran me~elesi ilk 
pl~nda gelmektedir. Zannolunduğuna 
göre, İngilizlerle Ruslarm İrandaki 
Alman tebaası hakkıncla yapmış ol
dukları teşebbüslere Tahranın vere
ceği cevap gecikmiyecektir. Fakat 
Londraya gelen ilk raporlara göre, 
bu cevııp memnuniyete şayan olmı -
yacaktır. Binaenaleyh İngiliz efkarı 
umumiyesi, İngilizlerle Rusların bil -
mukabele şiddE>tli bir hattı hareket 
ittihaz etmelerini muhtemel görmek
tedir. 

Daily Express diyor ki: 

S,abahki tebliğ 
Moskova, 22 (A.A.) - Bu sa -

hah.ki Sovyet tebliği: 21/22 ağus 
tos gecesi, kıtalarımız bütün cep
he boyunca v e bilhassa Kingisep 

Novo1?Tat ve Gomeı istikametle
rinde b üyük şiddette muharebe -
lcr vermişlerdir . 

Berlı:rw yeni bir hücum 
Moskova 22 ( A.A.) - "Ofi,, Sovyet 

resmi tebliği bildiriyor: 
Dün gece hava teşekkülleri yeniden 

Bertin mıntakasına bir hava taarruzu 
yapmıştır. Şehrin sanayi ve askeri 
hedefleri üzerine yuksek infilak ve 
yangın bombaları atrlmış yangınlar 
ve infilakların vukuu müşahede edil 
mıştır. Bütün Sovyet tayya releri üs
lerine dönmüşlerdir. 
Leningrat'ın müdafaası için 

Mo8kova 22 (A.A.) - Voroşilof'un 
hitabesinden sonra Leningrat hakiki 
bir kale halini almıştır. Eli silah tu
tan kadın erkek herkes cepheye git
miştir. 

Evleri teker teker müdafaa etmek 
üzere tah rip .aburları teşkil edilmiş
tir. 
Nikolayef' te berhava edilen 

harp gemüeri 
Moskova 22 (A.A.) - Sovyet is

tihbarat dairesi şefi muavini Lozovs
ki, Almanların Nikolayef'de inşası 
bıtmemiş bir zırhlı He ba§ka Sovyet 
harp gemileri zaptetıniş oldukları 
iddiasrnı yalanlamıatır. • 

Yazaıı : 

I 

Şımdi, - . sahipleri kızacak amma · 
küçiıklıi büyukliı bazı apart.ı· 

mantardan dert yanacağım. 
Hep biliriz ki Loudrn., Kcılin, Nev· 

york, Pari~ gibi şehıt lcr-<Je apa.rtmıan 
büyuk bfr insan kalabalığını: dar bı· 
sahaya sığdırmak zarilreunden doğ 
muş bir mliessesedir. Faraza dünya· 
nın en 'kalabalık şehri olaıı Londn.y 
kurulmasını tabli bulacag'ımız bu miı 
essese, nı.ifusu bir milyona bıle nı 
mıyan koskoca İstanbul şehrine &r.ı 
kulunca Okmeydanınm orta yenn• 
boşu boşuna d'kilmiş bir işaret me· 
murunu andrrıyor. Ve btan1>ulun mul 
telfi köşelerine serpilmiş nıüsı:aiı:il ev 
terde ferah ferah yaşayabilecekken 

faraza Talimhane meydanına istifle 
nen apartrmanlarda üstüste oturaı 

insanlar koca, bir tramvayın bütün O· 

turulacak yerlerini bomboş bırakıp 
da sahanhğına sıkışan yolculara ben
zıyorlar. 

Bunun sebebi vatandaşların yarım 
düzine arsa saun almadan, yarım dü
zine temel atmadan; hülasa yarım dü 
zine müstakil müessese kurmanın çe
şitli külfetlerine katlanmadan altı ta· 
ne ev sahibi olmanın ı;aresini, altı 
katlı bir apartrman dikmekte bulma
larındadır. 

Bu vaziyet ayni zamanda bir şeh-
rin estetiği aleyhine inkişafına da 
sebe poluyor. 
Şehir apartrman yüzünden daralı -

yor; ve üzerine betondan küllah örül
müş bıçare bir ağaç gibi serpilip ge
lişmek imkanından mahrum kalıyor. 

Şehirli apartıman yüzünden, rahatı
nı bir çok hürriyetlerini; bir çok hak
larını. hatta umumiyetle sıhhatini 
kaybedlyor. Apartrmandaki sıhhatsiz
liği doğuran amil, hava ve güneıı 
buhranıdır. Apartımandaki hürriyet
sizliği ve haksızlığı doğuran amil, 
sade; kendilerinen keten helvası ince
liğinde bir damla ve döşemeyle ay
rıldrğımz komşuları rahatsız etmek 
korkusu değil ayni zamanda, mal 
sahibi tarafından konulan sıkı disip
lindir: Diışüniınüz ki, bazan girip ç1-
kacağmız saatleri; evinize sokup ı;ı· 
karacağınız dostları, hatta odanrzrn; 
hatta suyunuzun hararet derecesini 
tayin etmek hakkı bile; mal sahibi
nin elindedir. Ve bu vaziyette apar
trmanlar, yava!j yavaş ciimlemizi; ga
fil ve günahsiz bil'er mahkum haline 
getiriyor. 

Ne yapalım? Diyeceksiniz. Bu bir 
umumi derttir ki, bir fayda ıımmadı
ğım halde tercümanr olmaktan ken
dimi alamadım. Yoksa ne yapılabilir 
ki? Gördüğünüz gibi .... . O turuyoruz 
iste! 

~---...... 
V A TANDAŞ! 
YaJamnk kudretinde hiçbir rkllldlk' •• 

•erillk kabul rtmıyeıı Tiirk milleti, dbeı. 
t e uçmak ynrr, ında da Uıt t~ bulunanlar• 
don biri olmafa ufratmo.ktan pri kal· 
mıyacaktrr. 

şı koymağa mecburdur.,, 
Lozovski harbin ilk ayının Alman 

propagandasmda üç esas noktanın 
yanlış olduğunu isbat ettiğini soyle
miştir: 

"1. - Kızılordunun ciddi bir hasım 
olmadığı, 

2. - Sovyet sanayiinin lazım ge
len gayreti idame ettiremiyeceği, 

3. - Sovyct halkının kendisine an
cak kuvvetle tahakkum edebilen bir 
hlikümetten kurtulmak.la memnun o
lacağı .. ,, 

''B itler harbi kazanamaz,, 
Moskova 22 (A.A.) - Sovyet is

tihbarat dairesi reis muavıni Lozovski 
gazeteciler toplantısında §U beyanat
la bulunmuştur : 

"Hitler harbi kazanamaz. Düşma
nın kudretini ve kabilıyetlerini bili
yoruz, fakat saflarımızda ne endiıe ne 
de bedbinlik vardır. Almanların ce
nup ve şimaldeki son muvaffa'kıyetle
rinden sonra saflarımızı daha zıyade 
sıklaştrrmamı.z ve Hltler Almanyasına 
karşı daha şiddetli döğüşmemiz el -
zemdir. Ne kadar ay veya sene mu
harebe etmemiz lazım gelirse gelsin, 
Hitler Almanyasınm harbi kazanamı
yacağına ve diışmanın mabvolacafı
na kaniiz. Fakat biz realistU Can 
çekişmekte olan faşişzmin biz°e hal5 
ağır darbeler indirebileceğini biliyo
ruz. 
Lenfograd'ın müdafaasına a elince 

Mareşal Voroşilof tarafından neşro
lunan vatanperverane beyanname gös
termiştir ki tehlike elan mevcuttur 

Alman propagandası, Alman zaf~ı 
leri hakkında dünyanın her tarafında 
hayali vakalar ve haberler yaymak 
teşebbüsünde buiunuyor. Bundan baş
ka sinirleri ve düşünceleri zayıf o
lan sözde doı;tlarımız bize karşı olan 
muhabbetlerini matbuat ve radyo va
sıtasiyle endişeli bir lisanla izhar et· 
mektedir. Allah bizi bu gibi dostlar~ 
dan korusun. 
Düşmana gelince, biz kendimiz o

nun hakkından geleceğiz,., 

O ç nakliye gemisi batırıldı 

Berlin. 22 (A.A.) - "D.N.B,., Al
man savaş tayyareleri, dün Lcningra
dın cenubunda bir hava meydanına 
cum ederek 27 Sovyet tayyaresini 
yerde tahrip etmişlerdir. Ayni mm
takadn demiryollarına ve demiryolu 
tesisatına her nevi çapta bombalar 
atılmış ve ehemmiyetli tahribata se
bebiyet verilmiştir. 

Dinyeper Opetrovsk mmtakasmda 
da Alman tayyareleri düşman yürü
yüş kollarına, garlara ve demiryolla
rına karşı harekata devam etmişler
dir. Çerkassi'rle kışlalar ayrıca mu -
vaffakıyeUi bir surette bombardıman 
edilmiştir. 

Alman askeri mahfelleri gazeteciler 
konferansında henüz kati neticenin a
lınmamış olduğunu kabul etmektedir
ler. Fakat son günlerde Alman or
dusunun tecavüz kuvveti artmış ve 

"İngiltere ve Rusya, 1000 Alman 
aj:ınmın İrandıın dişarı çıkarılması 
taleplerine "hayrr., ile C"evap veril -
mesini kabul edemezler. Eğer İranm 
tahriri cevabı şnyanı memnuniyet ol
mazsa, derhal yeni tedbirler alına
caktır. Şu cihet münakaşa kabul et
mez bir tarzda taayyün etmiştir ki, 
İran Orta Şarkta Beşinci Kol azası 
olan ve Iraktaki kargaşalıl<ları çıka -
ran sobntajcı 2000 lla 3000 Alman ca
susunun umumi karargahı gibi kul
lanılmaktadrr. Bunlar, İranm bütün 
hayati merkezlerine hücuma haz.ır 
bulunmaktadırlar ... 

"ikinci bir cephe lazım,, 
Londra, 22 (A.A.) - Londra tay

yare fabrikaları işçilerinden 2000 ki
şinin önünde nutuk söyliyen komü -
nist lideri Pollitt demiştir ki: 

Hakikat şudur ki, demiştir, Sov -
yetler; deniz tezgahları ile beraber, 
inşası bitmemiş ve makineleri kon
mamış bir zırhlıyı ve bir kruvazörü 
berhava etmişlerdir. Moskova, 22 (A.A.) - Resmen bil

\ dirildiğine nazaran Sovyet bombıı 
tayyareleri birbirini takip eden i.i~ Alman zayiatı iki 

Odesa mıntakasında 
Berlin, 22 (A.A.) - "D.N.B,,, Dlin 

Odesanın liman tesisatı, Alman harp 
tayyareleri tarafından yeniden ıiid -
detle bombalanmıştır. 

Sovyetler, rıhtımlar, antrepolnr ve 
askeri krtalar üzerine isabet eden 
müthiş daı.'belerden insanca ve mal
zemece bliyuk zayiata uğramışlardır. 

Kat'i neticenin alınmadığı 

teslim ediliyor 
Berlin 22 ( A.A.) - Alman - Rtts 

harbi başlıyalr, tam i'k1 ay oluyor. Bu 
iki ay, biıyıik ekseriyt-tin tahminleri
ni c!o~ cıhrm:ımrı f<ıb t mmrim 

Rus mukavemet kuvveti ise aıalmış
tır. Bu :ki ay zarfında elde edilen 
mevziler, Almtın ordusuna, yeni bir 
taarruz ~c;in müna'lcaşa götürmez bir 
faikiyet vermektedir. Alman l:cayıp
ları, Berlinde neşredilen Rus kayıpla
rı kadar ehemmiyetli değildir. Bun
dan dolayı, vaziyete objektif olarak 
bakılırsa, bilanço müsbett:r. 

Maamafih bu bilanço hakkınc'la har
bin heyeti umumiyesi dahilinde bir 
hüküm verebilmek için vakit heniiz 
erkendir. Çı.inkü harbin yeni safhası
nı beklemek lazımdır. 

G. Bluhe1· öldürülmüş! 
Berlin 22 (A.A.) - Bildirildiğine 

göre, Uzak Sarktaki Sovyet orduları 
başkumandanı General Bluher, G. P. 
U t~rafrnc!an kur!'luna rli1;Jmistir 

"İkinci bir cephe teşkili ve Sov
yetıer Birliğine kabil olduğu kadar 
fazla av tayyaresi, top ve tank gön
derilıneı;i lazımdır. Vakıa ikinci bir 
cephenin teşkili İngiliz kuvvetlerin
den binl~rce ki;ılnin hayatına mal o
lacaktır. Fakat bu cephe kurulmaı.sa 
gelC'Cek birkaç ay içinde milyonlar 
ölete>k1.ir.,, 

Pollitt, İnı?ifü: ve Rus milletlerinin 
dünyayı Faşizmden kurtarmak ıçın 
şan~ları olduğunu söylemiş ve demiş
tir ki: 

"Fnkat, eğer biz kendimiz maden 
oeııklnrmda, deniz tezl?iıh larmda. tay 
~·are ve cephane fabrikalarında bir 
ı;avaş cephesi teşkil etmezsek böyle 
bir a~kcri c~henin teşkilini istemiYe 
h.,!rlom!7 nlm:ı7 . 

mÜyona yakındır devriye taarruzunda Romanya sahil 
. ac;ıklarınrla bir Alman nakliye gem 

. Moskova. 22. (A:A .) - . ~ovyet ıs- kafilesini hezimete uğratmışlardır 
tıhbarat da.ıresı reıs muavını Lozovs- Ukravna'"' takviv k ta t ta 
k" . b .... b'ld' d.ğ. R 1 . ,,_ . e ı a ı şıyar 1 ruı;ı pe~şem .. e gunu 1 ır 1 1 us bu gemilerden hic; değilse ikisi batı· 
tahm.ınlerıne gore, Almanlar Sovyet- rılmıa hı'r u" · · d ·ı 
ı k h ı .. ·ık "k' .,, çuncusu e ateşe verı mı 
ere arşı arp erının ı ı ı ayı zar- ve dığel'le · d h ıt. t ı 
fında iki milyona yakın zayiat ver - n __ e_~~~ara Uı;ra 1 mıştrr 
m!şlerdir .. 

Bu iki milyonun takriben yarısı (ı .. 
lüdür. 

Lozovl'ki bu hususta demiştlr ki: 
"Bir ordunun bu kadar az zaman 

zarfında bu kadar zayiata uğraması, 
tarihte görülmüş müdür? Bu zayia
ta mukabil, Hitler, Sovyet arazisin
den bir kısım kazanmıştır. Fakat bu 
arazi ona hiç bir yiyecek maJde!'li 
vermemiştir. Bu arazi, yalnız yıkıl
mrş şehir ve köylerle, berhava f'dilmiş 
fabrikalardan ibarettir. Hund an baıs
ka Hitler, i~gal edilmi~ mrntakalarda 

Hırvatistan 
~aldırdı 

Bas 

(Basta rafı 1 incide) 
Ii bir mesele oldui!unu hildirnwk 
tedir. Balkan ~eferinden dnğan 
askeri anlasmalar mucihir.~ı.,, Hır 
vatistanda daima İUılyan kıl ainr· 
bulunmuş \>e İta1Ycın kıt--ıl:ır• 
Hırvatistan'ı hic r.i!" zaman trı· 
111amiyle terketnıemiştir. Q h.ı ·• 
de, İtalvan g:ırniznnunıııı t·~·,,\'!· 
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TOrklye Ecnebi 
1400 Kr, 1 aene 2800 Kr 
750 

" 
e Ay 1500 .. 

400 • 1 Ay 800 
160 

" 
1 Ay soo 

\dres de~lstlrmek 25 kuruştur 

lkiAyhkBilanço 
karşısında 
2.soo kilometrelik bir cephe üze

rinde muadıl kuvvetler arasında 
'ereyan eden ve dıinyanın en muazzam 

r hareket ve manevra harbi, ikincı 
tını bıtirmııı bulunuyor. 
Almanlar, oldukça geniş arazi ka· 

~çlarına rağmen istedikleri ve um
dııldarı neticeyi alamamışlardır. Bu-
llnla beraber, Alman orduları tarafın 

dtn yekdiııerinı takiben yapılan ~ c 
iıık13af halinde bulunan büyük taar
~lar şimalde Leninıtrad ve Mosko
~ ıehirlerini ve cenupta Ukrayna • 
ıı aanayi merkezlerini tehdit altın

dt bulundurduğu için vazıyetin çok 
tıddi ve nazik olduiu umumiyetle ka
lıııı edilmektedir. 
l.ondra mahafili, Alman ordulan

\ın hiç bir noktada Dinyeper'i geç
llıedikleri hatta bu nehre varıp varma 
llıtııarımn henüz bilinmedıii mütale
'-•nda bulunmakta ve Ukrayna cep
btsine kifı ta'kviye kıtaatı gönderi
ltrck Alman ilerleyişinin durduru
~taiı kanaatini beslemekted.ir. 

Simal cephesine gelince: Kinglssep 
te Gomel gibi stratejik ehc:mmıyet'. 
0Itn ııehirlerin kıztlordu tarafından 
~hliye edilmesine rağmen Leningra
llın bütün taarruzlara muvaffakıyetle 
dtranacak derecede kuvvetli bir müs
laııkem mevki olduğu söylenmekte -
d r. Son on beş gun içinde bu ıehre 
I& defa hava taarruzu yapıldığı hal
de tek bir Alman tayyaresinin bile 
"hre yaklaıamaması, bu tahmini te
) t eder mahiyette gbrülmektedir. 
~areşal Voroşilof'un Leningrad 

"11tına hitaben neşrettiği bcyanna -
ltıcnin Sovyet kumandanlarının bu 
lthr.in' 'zaptedılemıyeceii hak'ktndakl 
~naattcrini aksettirdiii iddıa edil -
ltıclttedir Bu beyannamede deniliyor 
~: . 
"Düşman, ellerinizle inıa ettiğiniz 

t-,lerinızi fabrikalarınızı tahrip etmek, 
' ı öldür,mek istiyor. Leningrada gi
den yollar kızılordu tarafından ıid
deue miıdafaa edilmektedir. Bunun
la beraber düşmanın tazyiki kırılma
llııştır Leninıradlılar ordu pre milis 
tırı c~phane ve mühimmat yetiştiri
lliz ! Duşman Leningrada ayak basa
llıtyacaJı:tır ... 

Propagandalar : 
9u muazzam hareket harbinin ay

ni zamanda muazzam propagan
da manevralarına sebebiyet verdiği 
torulmektedir 
İki gün evv~lki Alman resmi tebli

i Nıkolayef'te ınşaatı bitmek üzere 
bulunan 35 bın tonluk bir Sovyet zırh
lısı He bir kruvazorü ele geçirdikle
tırıı iddia etmişti. 

Dun de yan resmi Alman kaynak
ları kızılordunun iki ay içindeki za
~ı•tı hakkında ~u şayanı hayret ra
ltaınıarı vermiştir: 14,000 tank, 14,000 
lop, ıı.ooo tayyare, 1.5 milyon esir; 
& milyon blü. 

Alman resmi ve yarı resmi kaynak
larının iki aylık haı.ı> esnasında ken
dı zayiatları hakkında hiç maUlmat 
"crmemeleri ıayaru dıkkat ıörülmek
ledir 

So;yet istihbarat bürosu reisi Lo
~ovski, Nikolayef'e alt Alman iddiası
lıı tekzip ederek inşası tamamlanma
l'lııı ve makineleri konmamış bir zırh
lı ile bir kruvazörün şehrin tahliye
•irıden enel Sovyetler tarafından ha
'°ilYa atıldıimı söylemiştir, Yine ay
ili zat Alman zayiatı hakkında ıu 
trıaıumau nrmiıtir: 

"Almanlar iki ay içinde yansı ya
talı olmak üzere 2 mılyon zayiat ver
lrıişlerdir. Hitler, bu kadar az zaman
da harp tarihinde misli görülmemlı 
hu azim zayiata mukabil, üzerinde: 
)ıkılmıı evler ve tahrip edilmiş fabri
ltalardan baıka ne yiyecek maddeleri 
l'lc de petrol bulamadıiı bir kmm a
l'azi kazanmııtır ... 
Kızdordunun olü yaralı ve esir o

larak cem'an 7 milyon asker kaybet
tıtı hakktndalcl iddia, miıbalii;ılı gö
l'iılmektedir Bütiın cephelerde kızı.
lordunun ~ukavemeti devam ettliine 
tore, ba ordunun bu kadar zayiat 
Vcrmemiı yahut Alman ordusunun da 
buna yakın zayiat vermiı olmaıı icap 
tdeceği düıiınülmektedir. 

Alman matbuatı Voro$ilof'un Le
l'lingard halkını mukavemete davet 
tdcn beyannamesi miınasebetiyle: Bu 
hcvı mukavemet hareketlerinin Po
lonyalılara çok pahalıya mal oldu
tunu ve Leningrad halkı da bu can:
l'ane teşvikin kurbanı olacaiını yaza
rak tehditler savurmaktadırlar. 

lngiltere ve Rusya: 
lnıilterede, muhafazakirlardan ko

münistlere varıncaya kadar herke
sin, Sovyetlere acele yardım yapıl
masını ısrarla istedikleri görülmek
tedir 

Bütün Londra gazeteleri. kahra -
inanca ve muannidane muka\remetle
tinden dolayı k;zılorduya hayran
lıklarını izhar etmektedır, Fakat Ti
l'tıes gazetesi, bu sempatınin sözle de
t 1 faaliyetle gosterılmesi ve Sov
l'ctlerin muhtaç olduğu her türlü yar
dımı yapmak için butun maharet ve 
enerjinin kullanılması lazım ıteldiğini 
)azıyor. 

Komünist \id:rlerinden Pallit'de bir 
tayyare fabnkası amelesine verdiği 
b'r nutukta: Sovyetlere kabil olduiu 
ltadar av tayyaresi, top ve tank gön
derilmesi icap ettiğini aksi takdirde 
lnumüzdtkı b r kaç ay içinde milyon
"1-ca inslrun oleccfini ı;öylemiştlr. 

il. ANTEN 

TAN 

• - Fuar Güreşleri 
Neticelendi 

(Bafta,.afı 1 incide) manda yenerek formunu göster
miştir. 

Birleşik Amerika donanmasma mensup en büyük zırhlılardan biri: Nevada 

72 KiLODA: Celal Atik (An
kara) birinci, Faık Büken (Istan
bul) ikinci, Demir Yılmaz (Çan
kırı) üçüncü. 

Fuar spor programına göre, 
ikinci spor hareketi 6-7 ve 8 ey
ltılde Alsancak stadyomunda ya
pılacak Ankara - Istanbul - Izmir 
ve lçel muhtelit takımları arasın 
daki futbol müsabakalarıdır. Büyük Devletlerin 

79 KILODA: Rızzık Demir Is
tanbul) birinci, Aziz Kiper (An
kara) ikinci, Adil Yener (Sam -
sun) üçüncü. 

87 KILODA: Mustafa Çakmak Dr. Lütfi Kırdar lzmirde 

•• 
Pasifikteki Usleri 

(lstanbul) birinci, Mehmet Ali Izmir, 22 (TAN) - Istanbul 
Taş (Çoram) ikinci, Seyit Ahmet Vali ve Belediye Reisi bugün fu
(Sal'l".sun) üçüncü. an ziyaret için şehrimize gelmiş, 

AGIR SIKLETTE: M"hmet Ço vali ve belediye reisıyle parti er 
ban (lstanbul) birinci, Huseyın I- kanı tarafından karşılanmıştır. 
nam; (Ankara) ıkinci g<::lmışler ·, Vali gazetecilere kısaca beya -
dir. natta bulunarak şunları söyle -

Pasifik çok bıiyük bir deniz-! ka, Japonyanın şüphesini uyan
dir. Dünyanın üçte birinı dırır korktı5iyle burada bahri 

kaplıyan bu ummanı geçip mu- insaattan çekiniyordu. Fakat ar
lif kuvvetlerin birbirlerini bul- tık iki memleket arasındaki si -
ması bir meseledir. Amerikan do vasi vaziyet o kadar nazik bir 
nanmasından büyük bir kısmı - devreye l{irmiştir ki, bu J:?ibi 
nın yerleşmiş olduğu Hawai a- incitmelerin bir ehemmiyeti kal
dasndaki Pearl Harbor (tür.kce mamıştır. 
manasiyle (İnci limanı) Yokaha
madan 6200 kilometre, Yokoha
ma ise İngilterenin Uzak Şark 
üssü Singapurdan 5600 kilomet
re mesafededir. Bir donanma bu 
kadar uzak mesafelerden gelip 
doğrudan doğruya mücadeleye 
girişirse mahvı muhakkak gibi
dir. Onun diışman mıntakasına 
yaklaştıktan sonra mahrukat ala
bilmesi, icabında tamir l{Örmesi 
ve nihayet mürettebatının din
lenmesi lazım gelir. İşte bu ~ibi 
ihtiyaçlardır ki Pasü:ikteki kü
cük adaların birer üs olarak kul 
ıanılımısı fikrini ortaya çıkarmış 
tır. 

Bunu böylece lkabul ettikten 
sonra Uzak Şarkta birbirleri ile 
çarpışmaları ihtimali olan büyük 
devletlerin buradaki -adalarda ne 
gibi üsler kurduklarını gözden 
geçirelim: 

Amerikan ü1tleri 

Evvelce de söylediğimiz gibi, 
Amerikanın en esaslı deniz 

üssü Hawai adasındaki İnci li
manı (Pearl Harbor) dur. Hono
lulu'dan 14 kilometre mesafede 
olan Oahu adası üzerinde bulu
nan bu liman ayni zamanda as
keri bir ehemmiyeti haizdir. Ga
yet l{eniş ve uzun olduğu l{ibi A
merikanın bütün Pasifik filosu
nu tamir edebilecek vesaiti de 
havidir. Yine bu liman civarın
da. tayyare meydanları ve muaz
zam benzin depoları vardır. Fa
kat bu limana' da petrol ve sair 
malzemenin ana vatandan geti -

Bundan başka, daha sarkta Fi
lipin adalarındaki Manila lima -
nına da bir Amerikan bahri cüz'ü 
verleşmiştir. 

Cenup denizine ~elince. Sama
on adaları grupuna dahil bulu
nan Tutuila adasında PaJ(o Pallo 
limanı vardır. Pasifik denizinin 
şimal kısmında Amerikan üslerin 
den müteşekkil di~er bir zint'ir 
bulunmaktadır. Bu zincirin ilk 
kısmını te$kil eden Alaska üze
rindeki Sitka'da 1937 de bir de-
niz tayyareleri üssü kurulmuş -
tur Müteakiben Kodiak adası ve 
Un~aska limanı üzerindeki Ovtch 
Harbor (yani Holanda limanı) 
ızelir. Daha şarkta gayet !kıy-

metli bir liman olan Kıska Ja
p0nyanın en şimal noktasından 
3200 !kilometre ve J aponyanın 
Kurile adalanndan 2650 kilomet
re rnesaf ededir. 

I ngilterenin üsleri 

lngllterenin Pasifikteki en bü
yük deniz üssü Hon2']ton~'ta

dır. Ayni zamanda Sin~apuırda 
da muazzam bir müdafaa terti
batı vardır. Bunlardan sonra 
Q;elen İnjliliz üslerini şöyle sıra
lıyabiliriz.: 

$imali Awstralyada Port Dar-

rilmesi lazımdır. • I R A 
inci limanına en yakın olan Ş Ş M A N L A 

Amerikan limanları San Fran- İçmek için değil, vücude dökünmek 
sisco ve San Diago tam 3700 ki- için, banyo yapmak için •.• 
lometre mesafededir. Soiuk su vücudün içinde toplan-

İnci limanından itibaren sıra- mış olan yalın erimesini kolayla,tı
ya gelen ve şarka doğru uzanan rır, vücudün hararetinden bir Jnımı
adalar Amerikalıların "stratejik nın kaybolmasına aebep olur, kaybo-

lan harareti telifi etmek için vücut da 
köprü., dedikleri volu teşkil eder. ha fazla yai yakar .. Ondm dolayı ıo 
Bunlar sırasiyle Johnston, Mid- hk su dökünmek, ıo.uk ıuda banyo 
way ve Wake adalarıdr. Mid- yapmak fi•manların zayıflaması için 
way ve Jonston adalarında hava i:ri selir_ 

üsleri inŞa edilmiştir ve W ake Fakat ,iımanlar soluk ıaya birden 
adasında yapılmakta olan deniz bire tahammül cdemuler ... İlkin ı
üssü de bitmek üzeredir. hk su ile başlıyarak, her ıün suyu 

Büyük harbi müteakip Japon- biraz daha soğuk kultanmah... Böyle 
yaya verilen adalar grupu ara - her ıün devam edilince aoiuk suya 
sında sıkışmış kalmış diğer bir alıımak kolay olur. 
Amerikan adası da Guam'dır. Ya Soğuk ıu ile zayıflamak için iyisi 

k banyoya rirerek orada yirmi dakika 
lk~n zamana ~adar sa~eı:.e bir ta: kalmaktır. Banyoya sirmek mümkün 
vıye mahalli olarak ıstıf~de _ed~- olunca. banyonun suyu 33, 35 dere
len bu kara par~asında şımdı bır 1 ce ile baılar, banyonun içlnde)'ken 
deniz üssü inşa edilmektedir. suyun harareti yavq yava, dört de-

Yaıkın zamana kadar, Ameri- rece beş derece indirilir .. Bunu yap-

DiN GA YRETIYLE 

win, Torres boğazın~ Thursday 
(Perşembe) adalan, '!leni Zelan
dada Aucklend ve bir de Avust
ralyada Sidney. 

Sovyet Rusyanın Pasifik üssü 
Viladivostok'tur . .Cava ve Somat
ra adalarnda Holanda bayra~ı 
dalgalanır. Kanadaya ait olan 
ES<tuimalt'i de unutmamak la
zımdır. 

İşte, demokrasilerin Pasifik 
denizinde .ı:rüvenebilecekleri baş
lıca üsler bunlardır. 

Pasifikte, demokrasilerin en 
kuvvetli muhasımı rolü ergec 
Japonyaya düşecektir. Bunu bi
len Japonya da bir hayli haz1r
lanmıştır. Japon adalarındaki 
başlıca üsleri Yokosoko. Saseho 
ve Kure'dir. Bir de Mancuko'da 
Port Artur, Kora'da Raşin üs
leri de bunlara ilave edilmek la
zımdır. Aynca Fonnasa adasın
da da bir üs kurmuşlardır. 

Bu bir 'sürü isim arasında bi
rinci sınıf üs olarak ~österilehi
lecekler Singapur. Pearl Harbor 
ve bilhassa Yokusoko'dur. Bu üs
lerin eo,i?u hava üsleridir. Bir 
hap cıktığı takdirdt:' hava harbi 
için bunlar elverişli olab;lecek -
}erdir. Fa1cat, muazzam bir de
niz harbine ;1?elince. bir harp fi
losunun üssünden 3700 kilomet
re uzak bir mıntakada muvaf
fakıyetle döğüşemiyecei!ini he
sap etmek lazım gelir. Bu tak
dirde ancak hafif deniz cüzütam
larının döğüşmeleri ihtimal da
hilindedir. Bu hususta bilhassa 
denizaltılar büyük bir rol oynı
vabilirler. 

SOGUK su 
mak mümkün olamayınca biraz önce 
IÖJlediiim ıibi, ilkin ılı'k, sonraki 
ıünlerde yavaı yavaş gittikçe daha 
ıoiuk ıu dökünmek kolay olur. 

Denizde banyo daha iyi.... Fakat 
yüzmek, daima hareket etmek şartiy
le Hareket edince deniz suyu so
tıik olsa da rahatsızlık vermez... Za
ten fiıman vücudün denizde yüzmesi 
daha kolay olur, Teşbihe gücenmez
ıeniz, ıamandıraların denize batma
dıkları cibi ... 

Bir de, her gün çarşı hamamına 
ılderek göbek taııı üzerine uzanarak 
bol bol terliyerek zayıflamak vardır, 
Ter insanı hareketten daha kolay za
yıflatır. Böylece ıünde iki yüz ıram 
yai eriten •iımanlar vardır. Günde 
iki yüz sram, ayda altı lr.llo kaybet
mek, zayıflamak iıtiyen ıiımanlarm 
hoıuna ıidecek bir ıeydlr... Fakat 
hamamdan sonra cok su lşmemek ve 
-JHaJ ıJııelnq •nJS?J dmn•n npn~nA 
memek şartiyle ... 

Güreşlerde Istanbuldan Musta mi:;tir: 
fa Çakmak Ankaradan Celal A - ''lkinci bir fuar açarak Izmlre 
tik tam formlarında oldukların - rakıp olmak fıkrinde değiliz. Yal 
dan daima tuşla hasımlarına ga- nız iki senedenheri actlamıyan 
lip gelmişlerdir. yerli mallar sergisini ilerde daha 

Çoban Mehmet, ilk defa min - ıyi bir tarzda yapmıya çalışaca
derde gördüğümüz Ankaralı Hü- ğız. Bu da imkan ve zaman me
seyini 28 saniye gibi kısa bir za- selesidir.,, 

PiYASADA: 

Yeşil 

Yasak 
Limon Satışı 

Ediliyor 
Şehrimiz piyasasma Mersinden ye

şil limon gelmekteydi. Bu limonların 
yeşil iken koparılması ağaçlarına za
rarlı olduğundan, Ziraat Veklıleti li
manların yeşil iken toplanmasını me
netmiştir. Böyle yeşil iken koparılmış 
olan limonların Mersinden gerek is
tanbula, gerek başka yerlere scvket
tirilmemc l için de alakadarlara e
mir verilmiştir. 

CAY ve KAUÇUK - Çay ve kah
ve birliği tarafından Bnğdattan 650 
sandık çay daha getirilmiştir. İngiliz 
Ticaret Birliği, son hafta içinde getir
diği 200 ton ham kauçuğu lastik fab
rikalarına satmıştır. Halbuki Mınta -
kn Ticıtret Müdürlüğll toplu bir su -
r<.'ttc gelen bu gibl ithalat mallarfl\m 
tevzllnl kontrol etmekle meşguldür, 
Son kauçuk partisi Mmtakn Tkaret 
Müdürlbğilnün kontrolüne tabi tutul
mamıştır. İngiliz Ticaret Birliği ta -
rafından fabrikalara verilen ham ka
uçuk, şimdiye kadar yapılan tevziat 
csasımı göre ve her fabrikanın lhti
yneı gözönUne alınarak tekrar tevzi 
cdilecekt•r. 

YAPAGI - Yapağı randımanları
nn yanlış olarak gösterilmekte ol
ması Ticaret Vck!ileUnin nazarı dik
katini celbetmiştir. Vekalet bundan 
böyle bu me\•zuun ihracat baş kon
trolörliiğünce tetkl kcdlleceğlni ala -
kadarlara bildirmiştir. 
İAŞE MÜDÜRLÜGÜ - iaşe mü

dürlüğü bir haftaya kadar B:ıhçeka
pıda Ataatabek hanına nakledecektir. 
Bu yeni dairede iaşe ve mürakabe 
muavinllklcri büroları teşkil edilecek 
ve Fiyat Miirakabe Komisyonu da 
bu dairede toplanacaktır. Ofislerin i
daresine bırakılmış olan butün uıru
ri maddelerin tevzi işi, '.iaşe mi.1dür
Hığüne devredilecektir, 

-- Q 

Trenden Düştü, Öldü 
Zonguldak, (TAN) - Evvelki gün 

Ankara - Zonguldak treninde bir 
yoku trenden düşerek parçalanmış -
tır. Bil(ıharc bu adamın Ankarada 
bir şahsın saatini çalıp Zonguldağa 

kaçan sabıkalı bir yankesici oldu~u 
anlaşılmıştır, Yankeslclnin saati çal
dığını gören bir sivil zabıta memuru, 
da ayni trene binmiş ve suçluyu 
trende saati bir yolcuya satarken ya
kalanmıştır. Fakat yankesi~I birden -
bire memurun elinden kurtulmuş ve 
trenin içinde kaçmzya baslamıştır. Fa
kat bir vagondan diğerine ıeçerken, 
aralıkta ayağı takılarak düşmüş ve 
bu suçu hayatiyle ödemiştir. 

Zonguldakta Asfalt Yol 
Zouuld•lı ('TAN) - Vapur ialıeleılyle 

tlmendifer lıtuyonu arutındalıi ulılz yih 
metrelik 7olun Hfalt •• parke olarak lnta· 
alnı b .. lanmhıtıtr. 

SPOR: 

At Yarışları 
At yarıılarmın yedincisi 7arın Vetlefendl 

lıoıu :verinde 7apıalcılıtır. Yarınlıi :vırııtınn 
da bundan evvelkilerden daha heyecanlı olaca· 
ıb anlasılmaktadır. 

BiRiNCi KOŞU: Oç 7a~ınd•lıl Arap tayla 
nn• mahsustur. lttlralı eden h•7•anlar: Tar
ıan. Melihtjlha•ı, Gülıı:ec. Kuruı. SUleyk. 

iKiNCi KOSU: DISn ve daha 7111ıarı nı
u yerli 71nm lıan lnciliz at Yt lıısraklara 
mıhıuıtur, lıtlralı edecekler• Cnur, Neriman, 
Cemile. 

UC:ONCO KOSU: (Satıt kotuıu) liri yıtın
dılıl yerli uf kan fnıı:Ulz crkclı 'YC diıi tay
lar• mahsustur. Bu kofUJ'a Cenıı:lz. YıYW: 
Saron. Pardon. Bomba ılrecclılcrdir. 

DÖRDONCU KOŞU: Uc Ye dah• 7Uhn 
Y•ttaki ur kan incili% at ve lııırıklara aı•h· 
ıuıtur. fııiralı edecekler: Komharj, Dındi7 
Karanr.ı. Konca. Rol. 

BESiNCi KOŞU: Dört n dıh• 7111ıarı 7ar 
taki saf kın Araıı at Yt k11rakları nıabsaı· 
tar fıtlrılı: cdcee!cter: !!ora. İtık, Sevim vıtr 
Slmri, Tomurcuk, Tuna, Xı&met, Yıldırım, 
Budak, 

* Beden Terbiyesi Umum MDdilrl!liU Atle • 
tırm Feduaayonund•n: 2J, 24/l/ı94ı tırİ• 
hinde 7apılac.k Tilrlılye atletizm bırincili!cle· 
rine aıaftdı adları yanlı aentın camınesi 
ırllnil Hat 17 ve Puır ıllnti ıut 15.30 
dan evvel Fcnerbıbçe Stıd7omunı taırlf • 
teri rica olunur. 
Bııbalıcm: UnYın Tayfur, M!lnb•lı• dolıto 

nı Dr. Nurettin SaYC•. Meraalm lmlri llhımi 
Polater, Hareket lmirl Semih Tllrkdofan, Ha
reket kltlbı Sevlıet Alıtalay, Spor komi • 
ıerlerl: Adli Giray. Filruran Telıil, Jıluq 
Khım, Acopy111, Ali Rı.ıa 86reralp, Ce· 
mil Uıunoflu, Vırıı hakemleri: Fikret Ko· 
c.bekir, Salt Odkıy, Kerim BUhy, Cevat 
Kırman, Jale Taylan, Cemal Vene. Kro
nomctrecller: Numl Tilfekci, Tahir Dliı· 
cıır, Klmll Oc•k. l'ılllthat GUltelıin, Rıza 
Saray, Kemal Seçlıin, Atma lcomherleri: 
Llltri Ötglin, lamıil Dıkmen, Sudi Aıi.ı, 
Hhım Öfmen, Salih Erhan, Atlur..a hı • 
kemleri : Sadık Ce:vllo. Jbrahim ~evin, Yı
aunıl Skyindriı, Hayati Özfan. uifcr hı· 
kemler : Klopıtalı Aleks, Hal6k Sın, Şevket 
Yörük, Jıluhıin Ci1117et, Nihat Şahin. 

Haklın ve Kaymakamlar 
Arasında Yem Değişiklik 
Ankara, 22 (TAN) - DabilJye Ve-

kileti, kaymakamlarla mektupçular a
ra11nda yenlden bazı deiiıiklik ya
pılmasına karar vermiıUr. lla basus
taki projenin hazırlanmasına bailan
mıttır. 

Adliye Vekileti de hlkfmler arasm
da ayni tekilde bir liste hazırlamak
tadır. 

Tatbiki Tehir Edilen 
Kararnameler 

Ankara 22 (TAN) - Vekiller he
yeti emniyet tqkilitı memur ve müs
tahdemlerinin kıyafet ve techizatları 
hakkındaki nizamnamenin bazı mad
delerinin tadiline dair olan kararna
me ile mer'iyete konulmuş olan bel 
kemerine ait nizamname hükmünün 
30-6-1942 tarihine kadar tatbikinin 
tehir edılmesi hakkındaki kararname
yi tasdik etmiştir. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 22 A.A.) - İcra Vekil

leri heyeti buıün saat 11 de Baıve
kll Doktor Refik Saydam'ın riyase
tinde mutat toplantısını yapmıştır, 

dedi, "Çocuk deliliz ya. Siz Garplılar 
konuşurken pazarlık etmezsiniz. Söy
leyjn bana, beraber gelecek misiniz? 
Gelmiyecek misiniz?,, 

Yavaş bir sesle: "Daha evvel sızı 
görmiye çalıştım, amma ah şu polis 
yok mu?,, dedi. Sonra kocaman bir 
mendille yüzünü silerek sözilne de
vam etti: "Ben Trablusa gidiyorum, 
sizin de beraber gelmenizi istiyorum!,, 

Mr. Redding gülümsedi, İlk giln -
lerdeki titizliği, zamanla, yumuşa
mıştı. Artık Yusuf Bey onun nazarın
da hakikat arıyan bir insandan zi
yade, pitoresk bir macera adamı, bir 
sürpriz kaynağı idi. 

r aza•: H. G. Dwlgltt -- Çeviren: M. ABAŞ Tefrika No. 26 

Mr. Reddlng, garip bir hfsain tesiri 
altında kaldı, Bu esir t!clri ile bera
ber Trablusa gitmek fikri ona aya 
seyahat etmek giQJ geliyordu. Acaba 
adamın bundan maksadı ne idi? Hu
susiyle böyle ıs"an n" kadar sinire 
batıyordu, LAkln, blr 1Ah1a, onun ha
reketsiz P'öı.ler!n!n parıltısı altmda, 
misyonerde acalp bir şaşkınlık peyda 
oldu. Adeta istemiye istemiye söylü
yonmış gibi ve mutadının haricinde 
zayi! bir !ahımla cevap verdi: 

Kimbilir, karsısındaki da;tarcıktan 

şimdi d~ nasıl yeni süı.ı>rlı.ler çıka
caktı: Fakat misyoner hiilA ümidini 
muhafaza ediyordu. Belki bir iman 
mucizeci de zuhur edebilirdi. Karşı -
sındakine, yeni muvaffakıyetlerl hak
kında hafif bir tecessüs duygusu ile, 
sordu: "Mısırdaki adamlarımızı gör
dünilz mil?,. 

Trnbluslu coşkun bir ifade ile ce
vap verdi: "(} - o o o o ! Hiç görmez 
olur muyum? Mektubunuzu kendile
rine gösterir göstermez, öyle mem
nun oldular ki, hemen beni kucakla
dılar, Öpiiştük. Benim için isminizin 
açamıyacağı kapı kalmadı. Hepsi ile 
kardeş gibi olduk. Koca koca san
dıklarla, sayısını Allah bilir, Kitabı 
Mukaddes taşıdım, durdum ... 

Reverı.-nd Thomas, harareti 
bir merakla, sordu: 

arlan 

"Ya, dPmrk bu sefer Kitabı Mu
kaddesleri Sahraya kadar ıötürebil
diniz, ha?., 

Ywmf ~~ kollarmı, bütiln dünya-

yı kavrıyacakmtş gibi, açarak saymı
ya başladı: 

"Fizan, Ttbesti, Xanem, Bomu, Ba
girmi, Wnday, Darfur, Kordofan ... 
Şimdi bunlahn hepsinde Kitabı Mu
kaddes dolu!,. dedi. 

Misyoner mllkAlemede devam ede
rek: "Öyle ise dostumuzu da gördü -
nuz?., diye sordu. 

"Evet, gördüm, HAlA hurma satı -
yordu. Çok Jyl hareket etti. Kitabı 
Mukaddeslerin datıtıhfında bana 
yardımı dokundu. Tabii, kendisi bu 
iıılerl benden daha iyl biliyor,., 

Mr. Reddlng karşısındakine cesaret 
veren bir tebessümle: 

"O halde bu seferki seyahatinizde, 
zamanınızı, bundan evvelkinde yaRtı
ğımzdan daha iyi kullanmış oldunuz. 
Nasıl, bu seyahatinizden daha ziyade 
hoşnutluk duydunuz delil mi?" 

Yusuf Bey senit blr tebessümle: 
"Evet, elbette!., dedi, "Hem artık ben 
daha bilyük işler yapacaiun. Da~a 
çok, pek çok Kitabı Mukaddese ih
tlyacnn var,., Sandalyesini biraz da
ha yaklaştırarak: "Vtfl" söyledim ya, 
ı;lzin de beraber gelmeniz lazım. Ev
veJA Trablusa gideceğiz, oradan deve 
ile c,enuba yollanacaltn. Yolda Scnu:;,I 

Araplanrun şeyhlerini ziyaret edecP
Jiz. O da ıı.izin gibi bir din adamıdır. 
Görilsürseniz sizden istifade eder, siz 
de ondan isUfıtde edersıni.ı:. Sonra 
seyahate devam ederek, Scbha'ya u
zanır, de>5tumuzu gör!lrsünfiz . ., 

Mr. Redding ıülümslyerek bnşını 
salladı: 

Esir taclri eUnl karşısındakinin ko
lun:ı koy:ırnk sözüne devam etti: 

"Beni dinleyin. İşinizden babsedl
yorsur.uz. Bir de orada yapacağmız 

hı:yırlı 1'1~rl düsliniın. Aralarına gi
decrJ!im!~ o jns:ınlara şimdiye kadar 
kimse glnu' miştir. Binlerce insan, 
ı;izi gfü~ek, kitat1lıırı:ıızı alarak Is -

"Benim ıibi faklr bir misyoner lif:ıdı:: edecek. Sonra kendi adamlan
böyle seyahaUeri nasıl yapar?., dedi. ı ı:: d:ı sil,. minnettar olacaklar Bun-

"Fakir mi? Adamlarınızla dilny~yı ı dan başk~, hem sizin peyga~beri -
tutan sizler, böyle hanlar yapan sız- ı nltlr., hem !Jizim peygamberin bas -
ter, nasıl fakir olursunuz? Gelmek 
istemiyorsunuz da onun için böyle larına yemin ederim ki, üç dört aya 
söylUyorsunuz... kalmadan buraya dönersiniz.,, 

Mr. Redding tebessümünU durdur
du: "Böyle söylilyorum, çı.inkü doi -
rusu bu!,, dedi. 

Yusuf Bey ellerini yüzüne götüre
rek vücudünü geriye aldı, sonra si
temli bir eda ile: 
"Canım efendim., dedi, ''Yoksa ba

na hakaret mi ediyorsunuz? Biz kar
deş delil miyiz? Bir keşişin gidebil
diii yere iki kişi gidemez mi? Ara
mızda teklif mi var?., 

Misyoner tekrar basım salladı: 

"Öyle bile olsa buradaki işimden 
nasıl ayrılırım? Ber. gidersem yerime 
geçecek kimsf' vok .. , 

Teklif ciddiye almamıyacak dere
cede fantastik olmakla beraber, bunda 
Mr. Redding'in hayaline hoş gelen bir 
taraf da vardı. Bu sebeple bayle bir 
maceraya girişmek niyetinde olma
dığını, daveti yapanı rencide etmlye
cek şekilde, söyllyebllmek için hayli 
sıkıntı çekmişti, Fakat Trabluslu, 
karşısmdakinin kararsızlılmı sezdiği 

için, koluna sarılmııı olan parmakla
rını gevşetti, gozlerlni misyonerin 
yüzilne dikti, kelimeleri tane tane 
söyliyerek: 

"Biz ikimiz birbirimizi anlarız., 

"Teessüne söylerim kl, gidemem .. , 
Bir an için, Yusuf Bey ne gözünü, 

ne elini kıpırdattı. Sonra sabırsızlık 
alameti gösteren bir tavırla ayağa 
kalktı, odanın içinde dolaıımıya baıı
ladı. 

Sonunda şöyle dedi: "E, peki. ılı 
bnirsiniz. O halde ben de Kitabı Mu
kaddesleri «6Ulrmiyecelfm. Çünkü 
yolumu keseeckler. Halbuki siz ol
sanız istediğiniz kadar ıötnrebllfrdl
niz. Büyük bir fırsat kaçırıyorsu-
nuz.,, 

YUzünU çevirerek, sessiz duran 
misyonere baktı. Tekrar dolaştı, o
dadakl eşyayı gözden ıeclrdl. Bu da 
bitince, yazı masasınm anünde dur
du. Birdenbire sordu: "Bu koca han 
niçindir? Mektepleriniz, hastaneleri -
ntz, erkekleriniz, kadmlarmız niçin
dir? Dünyanm h!!r yerinde teşkllAtı
nız, adamlarınız var; hep bunlar M 
için?-

·~ 
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i KANUNİ BAHiSLERi 
1 : . . . ........ --··-- . 
Çocuk İslah 
Evleri 

Avukat Emcet 'Ağı§ 

G azeteler birkaç gündür yeni ha-
zırlanan Ceza ve Tevkif evleri 

nizamnameslnden bahsetmt-kte ve bıı 
nizamname hilkümlerine göre muhte
lif mmtakalarda çocuk ceza ve ıslah 
evleri kurulaç_ağmı yazmaktadırlar 
Bu münasebetle h:ıl)fd yaştaki çocuk
ların bu gibi ıslah evlerine konula
cağını emreden kanun maddelerin 
gözden geçirelim: 

Suç Jşlediği zaman on bir yasını bi
tirmemi~ olan cocuklar hakkmda ta
kibat yapılmıyaca~ı Te ceza verile -
mlyeceğl Ceza Kanunumuzun ~3 ün
cü maddesinde yaubd.ır. Ancak ço
cuğun işlediği suçun kanunda yazıl 
cezasının en yukan haddi bir sene -
den ziyade h:ıpis veya daha ağır b r 
ceza ise, müddelumumtnin talebiyk 
mahkeme reisi - istirdaiı kabil te
dabirden olmak ve on sekiz yaşı geç
miyccek müddetle mukayyet bulun -
mak üzere - çocuğun terbiye ve ıs
l:ıhı ic!n devlet idare veya muraka
besinde bulunan bir müesseseye ko
nulmasına veyahut takayyilt ve ne -
zaretinde teseyyüp ve ihmal ile bir 
cürüm işlemesine meydan verilir e, 
kendilerinden 200 liraya kadar para 
cezası alınacağı ihtarlyle - cocuğun 
rna baba veya vasiye teslimini em -
rcder. 

Fiili işlediği zaman on bir yaşını 
bıtlrmiş olup da on beş :yaşım dol -
durmamış olanlar için hAklmin şu 
hususu araştırmasına kanunen lü
zum vardır: Çocuk fiili işlerken bu
nun blr suç olduğunu fark ve tem -
yiz etmiş midir, etmemi& midir? E
ğer ctmemisse, hakkında hiçbir cez 
leı1ip olunamaz. Ancak işlenen f ıl 
bir seneden fa7la hapis veya dah 
ağır bir cezayı mllstelzim cOrilmler
den ise ya ıslahhaneye konur veya 
an:ı, baba veya vAsisine Dıtar yapı -
larak onlara teslim edilir. Eğer ço
cuk fiili işlerken bunun bir suç ol
duğunu fark ve temyiz ederek hare
ket etmlsse, kendisine ceza verilir, 
!Akln bu ceza kanunun 54 Undl mad
desine tevfikan bir hayli tiıdirilir. 
Bunun gibi filll işlediği zaman on be:s 
yaşını bltlrmlş olup da on sekiz yaşı
nı bitirmemiş olanların da 55 inci 
maddeye göre cezaları hafitletilmiştır. 

Suçu işlediği zaman on bir yaşını 
bitirmiş olup da on beş yaşmı dol
durmamış ve ceznnm infaz:ma baş

landığı sırada on sekiz yaşmı ikmal 
etmemiş küçuklcrin cezalan ıslah e
vinde çektirilir. Suçu işledllt zaman 
çocuk on beş yaşını bitlrmft, llkln 
on sekiz yasını bitirmcmiıı ise ve ce
zasının çektirilmesine başlandığı za
man on sekiz :rasıııı doldunnam~ 
cezası hususi ceza evlerinde veya ce
zanın müddet ve mahiyetine gftre hü
küm veren mahkeme nezdindekl ceza 
evinin veya mmtaka ceza evlerinin 
hususi mahallerinde infaz olunur. 
Bunlar on sekiz yaşını geçtikleri za
man, eğer mahki'lm olduktan ceza 
müddeti üç seneden ve geri kalan 
müddeti iki seneden fazla ise, büyük 
mahki'lmlann bulunduklan ceza ev• 
lerine naklolunurlar. 

Hükmiln infazına başlandrlt tarih
te on sekiz yaşını bitirmls ve mah • 
ki'lm olduklan ceza milddeti ilç se • 
neden az buluntnus olup da, mazide
ki hallerine nazaran hususi ceza e -
vlnde veya büyüklere mahsus ceza 
evlerinin husust kısımlarında bulun
durulmaları daha uygun görlllenlerin 
eczaları bu evlerde çektirilir. 

Suçlu yirmi bir yaşını bitirince, 
herlıalde büyüklere mahsus ceza ev
lerine naklolunur. 

POLiSTE: 

Otobüs Devrildi 
Bir yolcu otobüsü Bursadan Yalo

vaya giderken, Orhangaz.! clvarmdakl 
virajdan dönerken devrilmiştir. Yol
culardan birinin ayağı kırılnut. di
ğerleri hafifçe yaralanmlftlr. 

HASTANEDE ÖLDO' - Kemerbur .. 
gazda karnından yaralı olarak bulu
nan Mustafa, kaldırıldığı Cerrahpaşa 
hastanesinde ölmilştür. 

PENCEREDEN nO'ŞTULn 
Çengelköyde İskele caddeşinde 21 
numaralı evde oturan Remzinin 18 
yaşındaki kw Kadriye 5 yaemdak; 
kardeşi Derbayat ne pencereden ba
karken IJÖ%t1 karamuf ve ikisi bir
den sokAb düşmüf)erdir. Kadriye 
başından kardesl de kaşmdan yara
lanmıştır, 

YANGIN - Dün saat 11 de AkP
rayda Valde camii kar \;mda 351 
numaralı apartunanda yangın çıkmii
tır. İtfaiye yanıını çabuk eöndür
müstür. 

VEFAT 
Merhum Sami Pap Zade Seaainla IMaıtl· 

reai. BGktt• Bllyllk Bl'1ei Hamdullatı Sup 
TınrıilYer'uı baıas•, Oaı .. enlte Lelrtiir'tl S11 
miyc Ncdlm Dllha.1 •e 'D~nt Dolrtor llcbi 
Dllban'sn tc71eebi Abdurratımuı lami Pa.ıı 
km 

Bayan Melek Kocamem'i 
nfıt etmı.tlr. C.Manl 2J Afuatoa badalı 
c-anHI sbtl aaat 12 de B"tand Vull-b 
rinde lhb111at ı.:..ıım Pa11 71hauıdan hl 
dırıl.raı. namın Vanilılly camielnclll labndı 
tn aonra Kandili! Jtil,tllıauda aile kabriata • 
nına dıfnedileeelıtlı. 

Cenıre,.. (elanlı ailndcrıı-..ı rica olunur 

ACIKLI BİR KAYIP 
llıntan San'at Okula mahaMtıecla Refet 

Kutlaıo'ı'l lıırı, 1-it aalted haata...ı cfla clolı 
tona Tallt Kona• ral ... P T. • . nıOfeu•• 
!erinden ~· ı.e• l~" ""''r "' ıı -dea! 

BEDiA KUT 
Şlsll Sıhhat Y•ırdl!ftd& cıu;ıP bir 81'Mlivot 
un eenn tene ,...,1"'41 liri l-OçO~ "< ııl'. b •• 
Uralr '°"'bt "'t"'lttl• Ct"a•,.ıı1l hu1t n •• -t• • 
efe ToYl\1,-. umhM&• 1Jılc6rrluak F~rı· 
de Jrı ~rııunı O•f"""'C'Ct'l<t. r. 

lleYU rahnıct eylealn. 
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.Pasifik BOzil:a4ı 
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Büyükdere BEYAZ PARK'da 

MONIR NUREDDiN 
ve fll'lctulaflan 

Boğaziçinde son Konserleri 
Caz eğlenceleri, V argete programı 

İstanbul ve Civar Köylere otobllaler 
temin olunmu,tur. 

• t • 
1 MALI 

« t 

KADIKÖY 
Acıbatlem - Çiltehavuzlarda 

ORNEK BAGI 
Her nevi üzüm çeşitlerimiz 

gayet nefistir 
Masa, sandalya, hasir gı"bi bü

tün istirahat vasıtalan vardır. 
Muhterem müşterilerimize bağ 
her gün açıldır . - _ _.. 

İstanbul tdrom Pamuk 

KAN A -

• • "' Sanflan5isk 
PASiFiK 

lnıaat ilanı 
Sümer Bank Umumt Müdürlüğünden 

1. - Kayseride inşa ettirilecek iıçi ·pavyonlan ve evleri 
ile bunlara ait yol, kanalzuyon, harici su tesiıatı ribi in· 
ıaat görülen lüzuma binaen ikinci defa olarak kaDalı zarf 

\ . . x;r.." ... ~~"'" - .. usulile eksiltmeye konulmut tur. 
ILE-4'SABAH,~ .. ~~~~ .. -S AKSAM. işbu iıl§aatm muhammen ketif bedeli 481892,06 liradır. .., ,_.._ .__~"!'~ & ı ' Z. - Eksiltme evrakı 24 lira mukabilinde Ankarada Sil-

lıtanbul Elektn1c, Tramvay ve Tünel Fabrika1an Türk Anonim '~ 41i•lerinbl ~"Y mer Bank Muameli~ ıubeeindeın. lıtanbulda Sümer Bank 
Şirketinden: ıubeslnden alınacaktır. 

lıletmeleri Umum Müdürlüğünden .:ı:ket ..:=:=eı:w~~ 3. - Eksiltme 27/ 8/Ml tarihine müsadlf parpmılia rll· 
Ticaret Kanununun alıkAmma tevfl- Yatılı-----• Yatısız ___ ,._ nü saat 16 da AnkanuJa Sümer Bank Umumi Mtidtirli. 

Müstamel Veya Yeni Bir Kamyon ~: c.n::d::d~~~~;~ı~; Tu··rk Maar·ıf Cem·ıyet·ı lzm·ır EGE L·ıses·ı tünde yapılacaktır. 
idare meclisi reisinin muayene salon- 4. _ Muvakkat teminat 23100 liradır. 

Şasisi Allnaeaktır ~e:ı ~9:1 
.. ~~am~a:a:~ Resmi Liselerle Muadeleti Tasdik Edilmipir. 5. - istekliler teklif evrakı meyanına, 1lmtll7e iacıaı 

l - 2,5 ve 3 tonluk bir milstamel Ve)'& yeni ~ ..ısı kapalı heyeti umuml.yesinin fevkalAde ola. - ldaklan bu -'1..1 ı-ı 1..--1--- bedell•-ı-.- fh 
bıektupla teklif istemek suretiyle satm alınacaktır . rak içtimaına lüzum basıl olmuttur. Talebe kaydma 22 Alu*ıeta başlqor. yapmJI 0 aaua A9 ere ye UUllUIDll çaa..., • 

2 _ Muvakkat teminat 200 liradır. ' Afsaleten veya veklleten 25 his8eye Orta ve lise kısnnlannı havidir. Bütün sınıflarda remıl Ulan den- mamn teknik tefkfl&tımn kimlerden terekküp ettii fne ve 
3 - Gönderilecek teklif mektuplarmda, verllecek şastntn fabrika· sahip sayın hissedarlarm yevmi içti- !erinden bqka ~ca 1NGtLtZCE kurstan vardır. 

tonu, motör evsafı, Şanjman, Debreyaj Diferansiyel, Fren tertibatı tul madan en az bir hafta f!'\'Vel malik Senelik ücret lile yatılı 240 orta yatılı 220 lira hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair Velİb-
uzunıutu. makaslar ve llstllderi bakkmdaki fenni evsaf Jftuhakkak zfk- olduldan hisııelerlnl Yenlpostahane ,. .. " yatısız 85 • yatısız 80 " lar k cakl rdır 
redllmelidir. kll?"lısında Yeni Valde hanmda ze - Memur ve mütekait çocuklarmdan %10 tenzllAt 7apılır. (3292-'7209) oya a • 

4 - Teklifierin nlbQet 1/9/941 Pazartesi tclnil saat 17 ye kadar min kat 20 numarada Şirket MQdü- .._~---··----------------' 6. - Tektif mektuplannı havi zarflar ltapab olarak lha· 
Metro hanının 4 Qncll katmdaki Levazım MQdUrlütQne imza mukabilinde rl.yetine veya bankadan alacak.lan I rZ-- .. le •ünü saat 15 ... kadar makbuz mukabilinde Ankarada 
Wrilmlı olması llzımdır, C7422> maltbuzlan •etırerek mukabilinde #A---- Ana - lk - Orta w &.lf,flC , il' 'lr' 

dOhuliye varakası almalan llln olu- Yatılı ve Sümer Bank Umumi Kltiplitfne teslim ol~. · 
nur. iDARi! MICLlıl Kız ve HAYRiYE LiSESi 

BELSAMİTOL -... RUZNAM a l MO~KllRAT Erkek , , Yatısız 7. - Posta ile gönderilecek teklifler nihaYet ihale saa-
Yanam doıa)'Ufyıe ş1r11:eUn tasft- ~ Fatih : Saraçhaneı....... tinden bir saat evveline kadar gelmiı ve zarfın kanuni p-

İdrar :JO)lan iltihabı, yeni ve eski BELSOOUKLUÖU, idrar 2ı0rlutu, 
mesane ve prostat iltihabı, sistit ve koli ıdstitlere, bm>rek rahatsızlık
lanna karp en mukemmel bir illç BEL8AMITOL'dur. BEL8AMITOL 
lmJJananlar )'Ukanda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün 
eczanelerde bulunur. 8atıı deposu: Sami Akau. Bahçekapı lı Banka• 

yesine veya faali7etinin devamına •UC19& 
karar .ittihazı. Xayıt fçln her 8(ln 10 dan 17,.. kadar mektebe ml1racaat. Bil- kilde kapatılmıı olması lizımdır. Postada vaki olabDecek 

tünleme imtlhanlanna 25 Ajustosta bqlanacaktır, geçlkmeler nazan itibara alınmı--M.-. 
Şehir TIJoatron Yu Temaillerl 

HAZIM ve Arkadq lan 
~-------· Telefon: 20530 -------· ~..._ .... , 8. - Banka ihaleyi icrada serbesttir. "5770-73&4" 

arkaancla Rahvancılar aokak No. 5 

i ~ tanbul Belediyesi lanlare 
SaadiJ'e Şen,.ol Baketpark'da 1 

24 Alaıtos 941 Panr ctinll ıaat 930 da 1 
SüT KARDEŞLER 

Vodvil 3 perde 
Tiyatrodan aonra tramva,. vardır. 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Haseki, Cerrahpaşa. Beyotlu ve Zührevi hastalıklar hastaneleriyle 
Ze)'nepklmll Dolwnevlnin yıllık ihtiyacı için almacak '7491 kilo Sade
yatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kGpulmuştur. Beher kilosunun tah
min bedeli 180 kuruş ve ilk teminatı 1011 lıra 29 kuruştur. Şartnamesi 
Zabıt ve Muamellt Müdürlillü kalemınde gôrülebllir. İhale 8/9/941 Pa
zartesi 8(1nQ ıaat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları, 941 Yılma aı.t Ticaret Odası veslkalart 
ve kaııunen ibrau 1lzım •elen dltervesaik De 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde bazırlı)'acaklan teklif mektuplarını ihale S(lnQ aaat 
14 de kadar Daim1 Enc:Oınene vermeleri llzmıdır. (7429) 

SOMER 1 ANI< 

liYIPı ltadılıb llalmGclGrllllGnh 751 
lıaaa nısınara11 mHt dladannnı tatbak mtlhll· 
rihnle aayl ettim. HDlnntı kalmadıtı ilin ola· 
aısr. Emeldi Talalr Blrllam 

Sablp " NeeriYBt mldtlrl Bmbl 

UZllAH, OuetedBlı n Netıf7at 

T . & 8. TAM mattı.UI 

Cemiyetimiz tarafından getirilen 

LEO ENSOLINI 
Piyasaya arzedilmiştir. Dıtiyacı olan eczahanelerin Istanbuldaki 

'9 Kızılay Satış Depomuza müracaatlan • 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 

YERLi MALLA R PAZARLARI 
MÜ ESSES ESi M ODORLOGONDEN: 

' 1 
1 - Son akdolunan anlqma mucfbbıce Alman78dan ela ptlrtllebDe-

cell ve pazarlıkla alınacalı evvelce llln edilmit olan (133) 'kalem mal
zemeden mühim bir kmnı için henüz teklif alımnaclıimdan bu lfin pa
zarlık müddeti temdit edilmiftlr. 

1 - Bu malzemenin milfredat u.tesı De .-rtzwneleri Kabatqta le
vazım Pestndekl alan kaniqonwıda salı ve cumadan IQri b'1' lilD 

1-IAZIR ELBiSE IMALIYESI MONAKASASI 
şartnamesi mü~ .. ~ ~~~lanan asgari 20.000 azami 30.000 muhtelif cins 

ı..zır elbise ve palto ımilıyelen munakasa ya konulmuştur. 

l Şartn&Dlesine göre alakadarların teklifi erini kapalı zarOa 1 eylôl ı;ıı pazartesi 
günü saat 14 e kadar müessese merke'Ziıı de Müdürlyete tevdi etmeleri il8n olunur. 

61leden 80nra &Orilleblllr. 
1 - Taliplerin ~ 7,5 tenılnat1aJVle blrlDdıe ba ım.a.takf teklifleri 

en seç 15.9.Hl eününe kadar meqQr lır.oınilyona tevdi etmeleri, ('7858) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müc!_ürlüğiinden 
Okulumuada ıs lira uU maaılı bir Jdltnphane memurlutu milnbal

dlr, Talip olanlann 7 Ey!dlden evvel Pazarteli ~ ~ ~ O-
kula müracaatlar\ (7383~ 

Erzurum Bele•y• Riyasetinden 
1 - Fakir ailelerinin tülm lçln 30 n 1DIUI 11.8.941 tarthlnden iti-

baren 20 8(1n mQddetle ve kapalı zarf lle münakasaya konulmµPl&r. 
2 - 30 evin muhammen ~eli 81740 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 2180 Ura 50 kurıqtur. 
4 - Bu ite ait ketlf plln, prtname vesair ematlar Emııımi Bele

diye fen mildürlillünde 16rlllebillr, 
S - İhale 15 l:)'lıll Hl Cuma Silnil saat 11 da Beledi7e dalnatnde 

)'apılacaktır. • 
1 - Talipler bu stbi itleri yapabmııcıelfne dair ehll)'et vemıca. lbru 

etmeleri mecburldtr. 
7 - Taliplerin ihale uaUnden bir saat evveline kadar tekltf mek

tupdannı Beledl.yt Encllmenlne tevdi edllm•l llzmıchr. Keyfiyet IJAn o-
lunur. (728'7) 

Esklıehlr Beletlyesinclen: 
~ 

Hayvanlan tlllrmei llzere Belediye mezbahan için teferrO.atb!e be
raber alınacak aao Ura muhammen bedelli b1r adet kompruör maki· 
nesi 21.1.Ml tarihine rutlO'Ul salı eünil ıaat on bete kadar aQk ek
siltmeye konulmuftur. Muvakkat teınhıatı il lira 75 kuruftur. Taliple
rin 19raitl ölrenmek llzere Beledi.yeye ve münacllllte müracaattan ve 
mu.nen l(1D ve saatte Beled17ede buır bu1uıımalan Db olunur, 

('711'1) 

Siyasal lllgler Okulu Miiclürliiğiinden 
Okulumuz talebeefn1n tecil edllmlf bulunan kamplarma 10 ZJJOl ta

rlblnde batlanacak11r. 1 ByldJde elblle w tılcbtzat dalıtılacatuıdan'kamp 
7&pmakla mQkellel olan ~llha 1 S7Wde otuı.la buJunmılırı 11~ 
amdır. (1511) .(7214). 


