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Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr. GASSON DiYOR Ki: 
''11.er taelr bu kitapta glsterditlm usulleri tatbik etmek 
•un:tll" bir iki sene ribi kaa bir uman içinde mtişterlle
rinlD Mledlnl bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda siz~ 

AGUSTOS 
1 9 4 1 5 IC. U R U Ş 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
9'n .... ot; ;;X-.-.f;Tft~Yftlt p;..,._,+, !\ft .. fTT11"• 

Almanyanın 
Şarkta .Galip 
~eya Mağlup 
Oluşuna Göre 
~aziyet 
Ne Olabilir ? 

Sark cephesinde Almanlarm harbi 
eonbahara kadar bitirmeleri ihti
mali artık zail olmuş gibidir. Ge
rek Berlin, gerek Moskova kış 
ha?t>i haurlıklanna baılamış ve 
Almanlar harbin şark cephesinde 
kısuı da devam edecellni kabul 
etmıı bulunuyorlar. Almanların, 
"'Drab. naoh Osten,, politikasına 
avdetler! ıarktaki zaferlerine bal
lı be bu ihtimalden ş'tı-ndilik bah
.tmek bile caiz delildir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Bu sırada kariin dimağında 
çöreklenen ağır istifhamı 

~zmek ihtiyaciyle gazeteciye 
torduğu en mühim .suallerden 
biri de şudur: 

Churchill'in 
Dün Geceki 

Nutku 

Başvekil, Son 
Mülakata Dair 
izahat Verdi 

Milyonlarca insanın 
"Yeni Nizam 11 Denilen 

tnriliz Baıvekili Bu Kafeste Kalmasına 
Vinston Churchill M .. d Et . .., . 

--.-------- usaa e mıyecegız 

L O N D R A ı'ıt;itle~~~ .. ~~todu -~~:::m ~~~I 
rer bırer vurmaktır. Ameri -

G t 1 • kaya harp ilin etmeyişinin aze e e rı sebebi de budur. Fakat Ame
rika ve lngiltere Sovyetlere 

· ellerinden ~elen yardımı ya -

Rusyaya yardım ll!in pacaklardır. Hi~ bir mini bu 
3 birliği kıramayacaktır. 

- Alınan - Sovyet harbinde 
~anya aglip ıelirse ne olur, 
8ovyetıer galip gelirse ne 0>lur? 

•••••••• • •• w l'e iki. taraftan birinin :ıalihiyeti ikinci Bir Cephe 
tlıtima1ine göre bunun Türkiye . 
~deki. tesiri ne olabilir? • Al!llmasını istiyorlar "iki Devlet Adamı 

Bu sualin cevabını vermeden 3 
t\1ve1 iki taratın bu harpten ne Nazizmi imha için 
tartlar içinde muzaffer çıkabile- "B H b 1 "it teğini göz önünde bulundurmak u ar e ngı ere And lçmiılerclir11 
~:~·Almanya ve gerek Sov- de Girmelidir.. Londra, 24 (Radyo) - Ingiliz 
" 1 · Başvekili Churchill, bu akşam 
~t Rusya arka armda zengın sa- Londra, 24 {A.A.) - Ingiliz ga- radyoda uzun beyanatta bulundu 

yie, nihayetsiz insan kaynak- zeteleri ikiıuci Alman taarruzu- ve Atlantik müliıkatmdan bahse 
!arına, hudutsuz ıtopraklara sa-hıptirler. Alınanya icabında hi- na karşı pek ~iyade dayanmış ve derek dedi ki: 

fakat çok kıymetli arazi ve çok "Se h t' h kk d ı • ltıaye veya işgal altında bulunan ya a un a ın a ma umaıt 
dığer Avrupa milletlerinden de kıymetli sanayi fabrikaları ter- vermemi istediğinizi tahmin ed~ 

ketmek mecburiyetinde kalmış yoru M" 1~k t vuk b 1 Ordular çıkarabileceg~ i gibi, Sov- m. u.us • ımızın u u olan Ruslara yapılması Iazım d ğu e b" rd Fak t b )'et Rusya da kendi insan ve mad u Y r ır sı ır. a u-
de kaynaklarından maada lngil.iz gelen yardımdan bahsetmekte - nun Atlantikte her hangi bir yer 
lrnparatorluğiyle Amerikanın dirler. Gazeteler şöyle diyorlar: de vuku bulduğunu söylemek bu 
~ngin vasıtalanndan istifade e- "Biz Ingilizler, bu harbin içi- sırn ifşa sayılamaz. Tayyareleri
debilir. Japonya techizatça .fakir, ne girmeliyiz. Dışında kalmama- miz, ve büyük deniz kuvvetleri
~şkilatça ger.i Çini bile dört se- lıyız. Rusyaya yardım edilmesini miz tarafından himay, edilen 
ede mağlup etmeğe muvaffak istiyoruz. Her ne bahasına olursa bir zahlıeü buluft.Uk. mz- ının& -

Olamamıştır. Avrupa kıtası ~e- olsun Sovyetlere avcı tayyaresi kat mahalline "Prince of Vals,, 
rıışligınde arazi işgal etmiş, fa- göndermeliyiz. Her şeyden evvel zırhlısı ile vardık. Orada 3 gün 
kat harbi bitirememiştir. Bu mi- "büyük stratejimizi,. yeniden göz 3 gece tam bir dostluk havası i
lal karşısında Alınanyanın Sov- den geçirmeli ve <tadil etmeliyiz çinde Amerika Cümhur Reisinin 
tetleri ve yahut Sovyetlerin Al- yeni bir cephe vücU<ie getirme- refakatinde kaldık. 
l'nanları bir kaç ay içinde nakavt liyiz.,, Deniz ve kara erkanı harbiye
edebileceğini düşünmek hakikat- Garwin• "Observer,, gazetesin- lerimiz de mütemaqi surette i• 
le kabıli telif gorünmüyor. Sov- de ayni lisanı kullanarak Rus· tişare ve müzakerelerde bulun • 
~et orduları şurada burada mağ- yaya yapılan yardımın arttınl - dular. Roosevelt, Amerikanın se
lup ve ricate mecbur edilebilir- masını talep etmektedir. Mumai- çilmiş reisidir. Ben, Kral ve ıpar-
ler. Almanlar Leningrad, Kief leyh diyor ki: lim.entonun hadimiyim. Söy-
\re hatta Moskovaya girebilirler. (Sonu: sa: 2: so: 2) ra Sa 
>akat bu, harbi bitinneğe kifi onu: : 2; 80: 11) 

telemez. Araya girecek kış iki ta-

~~~~~ J1 Spor Hareketk~iJ 
Fakat bir an için Alman ordu-

larının kış basmadan evvel lu
tılorduyu imha ederek Sovyetle
ti sulhe mecbur edeceğini, ve ya
hut bir kış hazırlığından sonra 
lunerikan - lngiltere ve Sovyet
leriıı ·mii§terek bir taarruziyle 
&manıaniı mağlup olabileceğini 
kabul edelim ve yukarıdaki sual
lerin cevaplannı araştırmağa ça
lıpıım 

lsviçrede Jntişar eden "Journal 
ele Geneve" gazetecinin 8 ağustos 
tarihli niıshasında çıkan bir yazı
da Sovyet ordusunu sonbahara 
ltadar imhaya muvaffak olduğu 
takdirde Almanyanın bu defa 
eski "Drach N ach Osten - Şarka 
~ .. plinmJ tahakkuk ettirm~ 
ie bllnşacağı, ve Iran ile Irak 
Petrollerini almak için Türkiye 
\izerinden ve eski Bağdat yolunu 
takiben lraka inmek istiyeceği 
tahmin edihnekıtedir. 

Filhakika Almanyanm Mısır 
hududunda da bir ordusu vardır, 
\re Sovyet Rusyanm meselesini 
bitirir bitirmez ilk halletmek a. 
tiyeceji ,ey şüphesiz Orta Şark 
\re Akdeniz meselesi olacaktır. 
l'ransa ile yapmakta olduğu bil
dirilen ve Afrika müsternlekele -
linin müdafaasında Almanyaya 
iş birliği yapmak imkilnmı vere
ceği söylenen anlaşma da şüphe
siz bu maksatla hazırlanmaktadır. 
Almanyanın Orta Şarka inmek i
çin bir de Türkiye üzerinden bir 
Yol arayacağını zannetmek pek 
Varit görünmüyor. Nitekim Bal
kan harbi esnasında da bu tah
lninler yapılmış, fakat teeyyüt ve 
tahakkuk etmemittir. 

Ayni lsviçre gazetesi, Alman -
Yanın Balkan harbi esnasında 
Türkiye yolunu terketmesini, Sov 
Yet Rusyayı ortadan çıkarmak 
ihtiyacına atfetmekte ve bu me
ıele halledildikten sonra artık 
Almanyanın Şarka doğru siyase-

• I 

TQrkJye atletizm birinciliği dan Fener stadında yapılmış ve fyl derecele:
almmıştır. Yukımki resim, bu müsabakalardan bir intibaı t.esblt ediyor. 
Yıirek sampiyonluk müsabakası ile at yanşlarına alt tafsilılt ve ıilniln 

spor haberleri ikinci say!aınızdadır. 

Baltıkta Sovyetlerin en mühim deniz üslerinden biri olan Lenin grad limanından bir gGrilnüş 

ALMAN TEBLiGi 

Şimalde de 
10 Bin Rus 
·Esir Edildi --

llmende Sövyet 
Kuvvetleri 

Mağlup Edildi 

Dinyeper Oı..erinde Bir 
Köprübaşı Almanlar 
Tarafından Zaptedildi 

Estonyadaki Kıtaat 

( ASKERi VAZIYET) 

Şarkta Bir Kış 
Harbine Hazırlık 

Gomel' den Yapılan Alman Taarruzu Kief'ten 
Ziyade Moskovayı istihdaf Ettiğine 
Göre Burada Şiddetli Muharebelere 

intizar Etmek Lazım Gelir . 
ASKERi M'VTEHASSISIMIZ YAZIYOR 

:Askeri vaziyette mühim bir deği- en müstahkem şehri telAkkl edilir. 
şiklik yok. Son yirmi dört saat zar - Burasını, istihkAm haUannı yararak 
fmdaki vaı.iyet ıu sureUe hillasa e- _ıaptetmelt h_mwı de l.m1'ıDm &ibi
dllebillr: dir. Onun içindir ki, Almanlarm bu 

LENlf<IGRAD CEPHIESINDE: Bu hatları yarmaktan ziyade İlmen gö
cephede muharebe MlA Lenlngrad'ın lUnUn şarkına doğru llerliyerek Le -
cenubunda Novograd ve Kingisep şe- ningrad'm hariçle muvasalasını kes
hlrleri civannda cereya!l etmektedir. mlye ve bu suretle eehrl gıdasız ve 
Almanlar bu iki noktada Heri hare- mı.ihlmmatsız bu-akmıya çalıştıkları 
ketlerine devam edememişlerdir. Le- görülüyor. Bu çevirme hareketiyle 
nlngrad, Slngapurdan sonra dünyanm Leningrad'ı bir nevi muhasara altına 

SOVYET TEBLiGi 

İki Rumen 
Fırkası 

İmha Edildi 

Rumenlerin 
Malzeme Kayıbı 

da Ağırdır 

Odesa ve Smolenskte 
Fevkalade Şiddetli 

Muharebeler Oluyor 

Talin'e Yür~yor -C=o===r===d=====e==l l=-H====u====-
11 Berlin, 24 (A.A.) - Alınan 

bafkumandanlığınm tebliği: Al-

almak istedikleri anlaşılıyor. Mareşal 
Voroşilof ikinci bir beyanname ile 
vaziyetin ciddiyetine bütün Lenin
gr°ad halkmm nazarı dikkatini çek -
miş ve onları her türlü vasıta ne şeh
ri müdafaaya hazırlanmalarını bil
dirmiştir, Şehirde mı.idafaaya hazn
lanmış eli silAhlı 2,000,000 insan var
dı:r. Bunların da, diğer cephelerde
ki Sovyet vatandaşları gibi, sonun:ı 

kadar dövüşecekleri ve bu y(jzde'l 
Leningrad harbinin uzun silreceli 

Merkez Cephesinde 
9 Köy istirdat Edildi 

Moskova, 24 (A.A.) - Dün ge
ce neşredilen Sovyet tebliği: 

man .krtalan Ukraynada, düşman J E 1 • • 
tarafından şimdiye kadar muan- a p on ç 1s1 
nidane müdafaa edilen Dinyeper 
üzerindeki Çerkesi köprübaşını 1-1 e G 0 •• ru·. ş+u·. 
ele geçitmişlerdir. Kiyef şimali 
garbisinde kıtalarımız Dinyeper 
istikametinde ve Dinyeperin ö- tahmin edilmektedir. 

23 ağustos günü, çarpıpnalar 
bütün cephe boyunca devam et. 
miş ve bilhassa Kingisep, Novog 
rad, Smolensk ve Odesa istika -
metlerinde şiddetli olmuştur. 

tesinde mağlup hasmın takibine 
devam etmektedirler. Fak t B M••ı-" k tt MERKEZ CEPHESiNDE: Alman-a U U a a an lar Dlnyeper'i yalnız Gomel istika-

21 ağustosta hava muharebeW
rinde 19 Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. Bizim kayıplarımız 17 
iayyaredir. 

Dmen gölünün cenubunda çok 
büyük Sovyet kuvvetleri mağlup 
edilmiş ve Lovat nehrinin ötesin
ne atıfulıtt.ır. 10,000 den fazla 
esir alulnUş ve külliyetli mik· 
tarda harp malzemesi iğtinaır. e- ' 
dilıniştir. 

da Mu .. sbet Bı"r Net"ıce metinde geçmişlerdir, Hattl Alman 
tebliil, Alman motörize kuvvetleri -

Odesa etrafındaki muharebe -
lerde Rumenler ağır zayiat ver -

Estonya'da harbeden kıular 
ıemerküzi bir hücuı, yaparak 
Talin üzerine ilerlt:mektedirler. 
Ladoga gölünün iki sahilinde, 
müttefik Fin kuvvetleri, güzide 
bir kahramanlık göstererek mem 
nuniyet veren terakkiler kaydet
meğe devam etmektedirler. 

(Sonu: 8a: 2; 80: 1) 

Müttefiklerin 
Harp Filosu --

1418 Ticaret Gemisi 
ile 90 Harp Gemisi 
lngilizlerle . işbirliği 

Yapmaktadır 
Londra 23 (A.A.) - Bahriye 

Nazırı Alexander dün akşam rad 
yoda şu beyanatta bulunmuştur: 

"!çerisinde 1200 subay ve 15 
bin de;ıiz eri bulunan 90 müt· 
tt!lik gemisi Britanya bahrıyesi 
ile yanyana harbetmektedir. Bu 
gemilerin çoğu muhripler, de
nizaltıları ve Ingiliz filosunun o 
kadar maille olmadığı küçük to
najdaki harp gemilerinden i
barettir. Bütün bu gemiler ka
fileleri himaye, mayin toplama 
ve denizaltılarına karşı mü -
cadele gibi tehlikeli vazifelerde 
çalışıyorlar.,, 

(Sonu; aa: 2; 80: 2) 

Amerika Hariciye Nan 
Cordell Hull 

Vaşington, 24 (A.A.). - Japon
yanm Amerikadaki büyük elçisi 
Amiral Namura, Cordelle Hull'le 
görüştükten sonra, gazetecilere 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

"Amerikan ve Japon siyasetle 
rini Uzak Şarkta ayıran hendek 
dolmalıdır. Bunun nasıl olacağı
nı bilmemekle beriiber kabil ol
duğuna kat'i surette kaniim. 
Hull'le vazifeye ait meseleler hak 
kında umumi ve açık bir surette 
görüştük. Fakat hiç anlaşmaya 
varmadık. Kendisi ile iki diplo
mat gibi değil anlaşamadığımız 
başlıca meselelerde bizi karşılıklı 
memnun edecek hal suretleri bul 
mağa gayret eden iki insan gibi 
konuştuk.,, 

(Sonu; Sa: 2; 80: 1) {Sonu: Sa: 2: 80: 4) 

~· 
Kavuklu Hamdinin Nezaheti 

l'azan: REFl« BALIJJ 

T iyatroya dair sıramakale yazan bir mütehassıs muharr 
. kıymetli artist Kavuklu Hamdi için diyor ki: "Kene.. 
sınden ayrı bahsedeceğimiz Hamdı, ortada, ulu orta hayli hav 
sızca konuştuğu için unutulmağa mahkumdur.,, Merhumun §ö 
ret ve tabiatine taban tabana zıt bu yersiz hücuma ve hüknı 
bakınca o cümleye giren isimde bir yanlıtlık olması ihtimalini d 
şündüm. Belki, başka birinden bahsedilecek iken nezahat ve mal 
cubiyetiyle, bilhassa kabalıktan nefretiyle tanılmış, takdir goı
müş güzel ahliıklı ve temiz sohbetli bir ınce san'at ehlinin ad 
sehven konuvermiş. Kendisini yüzlerce defa hem sahnede heı 
zuhuri kolunda seyretmiş, aynca hususi meclıste de gorm'üş o 
maklığım itibariyle bildiğimi söylemek ve çok terbiyeli bir san 
atkarın namını hayasızlık damgasından kurtarmak vazifemdır . 
Hamdi hesabına, hamdolsun, bizler hayattayız. 

Hatta. Hamdi o derec~ nezahate dıişkiındü ki "peşekar,, vey 
"zenne,, nın bılhassa taklıde çıkan meddah Aşkı gıbi sözıinü he
sap edemiyenlerin kaba bir cevap icap ettiren tarizlerini kendı 
ne mahsus h~ş .bir çehre hareketi, bir "mımik,, le geçiştırir; pe. 
kızarsa ~yırcılere duyurmadan hataya düşen oyuncuyu a 
zarlardı bile... Oyunda lifzen, hazır cevap, lakırdı yetişmez o 
lan Hamdi - bir çok büyük komikler gibi - hususi yerlerde su 
kü.ti, durgun, mahcup, adeta melankolikti. Zaten lisan ve hare 
ket nezahatinden dolayıdır ki aile reisleri ve babalar, kadınların 
ve çocuklarını Hamdiye gönderirler, Kel Hasandan menederler 
di. Gençliğimdenberi nüktenin, cinasın ve türkçedeki incelikle 
rin cahili sayılamıyacağım cihetle her halde lehindeki şehadeti 
min bir kıymeti olsa gerektir. Hamdiden yarın Ahrette şefaat 
beklediğim ve bu maksatla müdafaasına kalkıştığım da elbette 
iddia edilemez! 

Şayet yukarıdaki cümlede bir isim yanlışlJğı yoksa ve orta 
oyuncu Hamdinin hayasızlığı, ortaya, ulu orta atılıyorsa yakın 
tarihe ait meselelerde işlenilen bu hataya bakarak insanın eskı 
tarihe müteallik yazılardan sıtkının büsbütün sıyrılmaması müm
kün değildir. San'at tarihine geçecek olanlar da §U hale bakıp 
şimdiden dertlerine yansınlar! 



Şarkta Bir Kış 
Harbine Hazırlık 

Toprak Ofisi 
Namına Mahsul 
Mübayaatı 

Somel' den Yapılan Alman Taarruzu Kief'ten Mutavassıtlar için Bir 
Ziyade Moskovayı istihdaf Ettiğine T afimatname Yapıldı 

TAN 

Spor Hareketleri 
Atletizm Müsabakaları Çok 
Güzel Oldu ve Muvaffakıyetli 

Dereceler Elde Edildi 

Kurs Gören 
Musiki 
Sanatkarları 

Eylulde İmtihana Tabi 
Tutulacaklar 
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--Apartıman 
Yazan: Naci Sadıdlah 

III 
B ir vatanda : 

"- Y ni ne demek lstiyorsu• 
nuz? dıyor, "Apartıman,, ba lıklı ya 

Göre Burada Şiddetli Muharebelere Ankara, 24 (TAN Muhabirin- Turkıyer ferdi atletizm birJnciliği BiRiNCi KOŞU: (H,ndikap) Me- . . 
safe 1200 metre: Koşuya beı af ıştırak Tıvatro, gazıno ve buna benzC'r u-

zıl rını la anlattığınız dertlerd 
kuı tulmamızın çaresi, apartıman uı• 

a tının ya ak olunma ı mıdır?,, intizar Etmek Lazım Gelir 
den) - Toprak Mahsullerı O!ısi na- dun 6 binden fazla büyük bır seyırci 
mma mahsul alnnma tavassut edebi- kalabalığı onunde Fenerbahc;e stadın
lecek mutavassıt mübayaacılar hak- da yapılmıştır. Muaabakalarda çoktan 

1 
hazll"hklarını ona göre ;yapmaktadır. kında bir talımatname hazırlanmış _ beri hasretim c;ektiiimız ıuzel derece
Alman - So\'Yet harbi kışa eırerse. tır. Bu talimatname esaslarma göre, ler elde edılmıt ve 4 X 200 yarışında 

.ı n burada 100 k lometre kadar ile- bu harbin d ha ne kadar sQreceğini 1 el konma mmtakalarına dahil olusı bır de Turkiye rekoru kırılmıştır. 

(88fblnft t hlc:ld•) 

etmiştır 1 - Tarzan 2 - Melike. ı mumi yerlerde çalı an musiki san t-
3 - K~ruş .•. Ganyan· 200, plise 125, kflrlnrına ehliyetname verilmesi h k-
100 İkili bahıs 250 kuruş kınd ki Beled"ye k r rı ü erın<', mu-

iKINCI KOŞU: Mesafe. 1600 metre. ıki san tkArl rı için cemiyeUl'ri t -
Üç atın ıştirak ettiiı bu ko,uda, ı - r fınd n bir kurs açılmıstı Kon er
Neriman, 2 - Cesur, 3 - Cemile. ' tuar ol!retmenlerl tar fmd n Vf'ri
Ganyan 125 kuruş. len ve illi buçu'· ay devam eden d .. 

H!t !'t Boyle bir ;asagın konulma 
ın , ne mkan, ne de lüzum vardır 
İmk n yoktur: Çilnku, şehirler 

mnr olunma ını i tiyen devlet, apar
tım n yaptıranlardan, b zı vergıl 

mu yy n bir zaman için almaz 
r ve ıttt klerlni bildirmektedir. Bu tahmin artık hıç kımsenin kudretı 1 da Toprak Mahsulleri Of inin şube, İçlerinde, yeni yetı,en, Huseyın, lb-
unetlenn Kle!'den zly de ıimale dahıllnde değildır. ajans veya ekipi 8ulunmıyan mmta- rahim, Remzi, Sabahattın. Selim gıbi 

e üh ettikleri ve Mos ava yolu- ka ve iatasyonlard Of s namma m lı çok genç ve istidatlı elemanlar da bu- ÜÇÜNCÜ KOŞU (Satış kosusu): lere. ehr mizın muht 1 f umumı mU bu ure le, partıman in aatmı teşvl 
eder. Şımdı devletten, bugünkfi hattl 
h re etın n t m tersine davranması• 
nı b lıyemeyiz ya? Luzum yoktur: 

nu tere h ettikleri anlaııbnaktadlJ". su1 mübayaa ederek, bunl rı · Ofı e lunan atletlerimiz dun, ıeçen st'neki 
F t burada da Sov;ret kuvvetle ı Müffefiklerİn devretmek stıyen h k ki ve hükmi muvaf(aluyeti tekrarlıyacak bır varlık 

Mesafe 1100 metre. Koşuya beş at iş- <' e eler"nd<' ç 1ı an P<'k çok 

u b l hücumlara ıe mi ler, hatt.t tlcirlerın bu talimatname hükümle i olduklarını isbat etmı,ıerdlr. 
S oleruık. c:ephes nde dokuz kada• H Filo Gunun en ıuzel derecesinı, Muzaf-arp 1 Su dahilinde viliyet ve kaymakamlar -
koyu de istirdat etmişlerdir. BI - dan milsaade istihsal etmeleri şart ferin 22.6 sına mukabıl bin beı yüzde 
n enaleyh burada ılddetll muharebe- (Ba,Urafı 1 incide) ı k()fUlmaktadır. Mutava ıt mübayaa- 4.10 yapan Rıza Maksut ihraz etmi' ve 

tira'k etmiştir. 1 - Pardon. 2 - Sa- iir t r k etmi tir. Ku ta s n tk r
ron. 3 - Bomba. Ganyan 16.50 hra. ı ra Solfejden a ır k :ı"n k d r o
Plise 500, 100 kuruş. Çıfte bahis 22.50 1 n kısıml r 0 retilm tir. Kur a de
lıra. ikili bah"& 42 lıra. , am edenler Ey1iılun dokuzunda İ -

DÖRDÜNCÜ KOŞU: (Centilmen t nbul kon ervatuarı o retmrnlerin -
koşusu): Mesafe 2400 metre. Koşuya den Durru Turan, s di y ılay. E
üç at iştirak etmlştlr. l - Dandi. 2 -

Çunku, npartıman inşaatını 7a11ak et• 
mek, f raz!ı: "Badema, h"ç kim e sıt• 
mnya, tifoya yakalanmıyac ktır!., ka• 
bllinden bir yasak koymaktan fark• 1 e intizar etmek lA:urn ıelir. Alexander, beyanatında hür ,.,1,.rm mübayaat yapabilecekleri mın madalyasını almqtır. En c;ok çalışan 

UKRAYNA CEPHESİNDE: Cenu - F b r-:- atlet madalyasını da Eıref almııtır. 
bi ransız ahriyesinin ehemmiyet;... takalar, müstahsllın Ofis teşkllAtmıı Kazananlara mUklfatları o"mpı"yat u-

Ukraynada Almanlar işgal ettik- 1" b" d --..:ı b l bl t k ı 1 ki li · 11 

1 ı sahada 7erleşmekle meşguldür - ı ır er~~e üyüdüğünü ve ma ını zza o ayı a tes m edıp suJU verılmiıtir. 

ızdır, 
Ben diyorum ki: Komisai. 3 _ Konca. Ganyan 200 ku- yüplO Ali Rıza ile idare heyeti az ~ı 

ve BelPdiye tarafından gönderilecek 

1 r. Yalnız Odesada harp ıfddetıe de- 50 ye yakın gemisi bulunduğunu edemiyeceklerl nazarı dikkate alma- 100 Metre: Birinci Cezmi 11.2, 1-
m etmektedir. Sov;retler Odesay1 tasrih etmiştir rak ve hudutları Toprak Ofısinin teş- ldnci Sabahattin, üçüncü Vakur. 

ruş. 

BEŞiNCİ KOŞU: (Handikap) Me
safe 1800 metre. Ko,uya dokuz at iş
tirak etmiştir. l - Tomurcuk. 2 -
Sevım. 3 - Işık. Ganyan 22,5, plise 
120, 250. 125 kuruş. Çifte bahis 4,74, 
ikill bahis 9, uçlu bahis 74 lira. 

rnud faa.,.a karar vermiş ..>trünüvor- 59 gemide ~orveçll mQretteb-ıt kilAtı olan merkezlerden en az 30 ki- 200 Metre: - Birinci Muzaffer 22.6, 
,, av ,, lometre daha uz ktan başlamak ü - İkinci Cezmi, üçüncü Sabahattin 

1 r. Yukarıdan Odfsa7a iltica eden v~rdır. _Holandaldara aıt 50 gemi i- zere vılfıyet ia:te heyetlerınce tesblt 400 Metre: Birinci Huse-'- Sl, i-
U\ vetleri vapurlarla cephenin diğPr çınde bır de kruvazor mevcuttur. Po- ohınac.ktır · ıu• 
ımlanna nakletmişler, febrin mu- lonyalılar ıemllerınl Büyük Brltan - · kinci Remzi, üçüncü İbrahim. 

d t sma tahsis edılen kuvveti ..... e- ;raya getirmekte çok m~külAt çe't - . Muta\ as ıt mubayaacılık milsaad:- 800 Metre: Birinci Rıza 2.1.8, ikin-
,, mı·terd B nl be aber la d s1 anrak :ıu vasfı haiz olanlara ven- ci Kemal, üçüncü Ahmet. Kürek Yarışlan r nde ahko;rmutlardır. Moskovaya ~ ır. unu a r on r a lecektir .M B . 

re, Odesa ne bir Dunkerque'di~. şimdi 12 gemıye ~alık tulunuyorlır. A _· Mmtakasına dah 1 oldukları ki!~oısm:~~e~çu~n~di~:" 4.lO, i- lstanbul su •porlırı aıanl fı tarafından 
tertıp cdılcn bölııc kurek şampıyonluk 
m sabıkaları dUn Samatya • Yenıkapı ara• 
ııncla 2000 mcıre duz hat uıerıncle yapılmıı· 
tır. Yarı,ıara. Galata aröQ', Beykoz, Fener· 
bahçe, l!eylerbeyı, DemınPor ve ınOsabaka 
harıcı Kiı;ıupor klilplerı ııtlrak etmı ler, ııe 
ccn scncnao ,ampıyonu "Guncı , a e mil a.ba 
kalara aelmemlıtır. Bu yüzden yarı,ıar Ü• 
ııtlı cdıldı ı kadar heyecanlı olamamııtır. 

n de b r Tobrouck olacaktll". Odesa, d Yunanla~~l sı ht· kk.nda Alexan- Tıcaret Odalarına 1941 yılından ön~ 5000 .Metre: Bırinci Eıref 17.31.S, 
Od olacak ve belki de Madrlt gibi er şun n ""'I em11 .r: h •A i k · la "Y b h 1 1 Alm la f za ıre ... c r veya omısyoncusu o - ikinci Behzat, iıçtincü Mustafa 

n lAhma 'Ye son lokma ekmetıne unan a r yes ' an ra ve - rak kayıtlı bulunmak ı 10 Manialı: Bırinci Süha İ6.8, J-
d r mQdafaasma devam edecektir. talyanlara karşı yaptılı k hra:nanarıe B - Muameleler nde doğruluk ve kinci Yavru. üçuncil Klmıl. 

Kıı harbine hazırlık m~adeleden sonra. elınd" ka an ıe- taahhütlerine sadakat gosterdıkleri 400 Manialı: Birinci Raıı"t 59, ı"L•n-
mıleri tamir etmıye cal ş>naktad.r . ... 

A kert harekAtm bugünlük inki -
fı yanında iki tarafın kış seferi i

( n hazırlıklara başladı~mı bildiren 
h herler selmlye başlam11tır. 

Almanlar artık şark cephesindek: 
h n k111n da devam edecelini ka-

l etmi terdir. Cephedeki askeriıı 
n barmm mı temin için işgal e-

len sahal rda ikamet edecek bina 
im dığınd n, buralarda ahşap b-a-

1 r i k rarlaştırılm11t.ır. Hat-
bu inşaatı tanzım ve idare etme1t 
re Z gfrid hattmm me hur mub -

d Todt Polonyaya gönderilmiştir 
Alman erkAnıharbiyesi, kıİın şark 

c phesuıde motöri7.e kuvvetlerin 'ş 
em yeceğini nazan dıkkate alarak, 
d den bu cephe için suvar! flrka-

1 ı teşkıline ve suvar! ordu subay
ları yeti tirmiye bqlamJJbr. 

D ger t raftan Sov;retler de Ame
r ya 1942 ilk:baharmda teslim edll

ek Qzere bir mil.Yar dolarlık tank 
'ile tayyare siparı et.mi terdir. İngi-
1 a kert mahfillerinin kanaatine gö

e Sovyetler bu kış da müdafaa il 
k t kazanmıya çalışacak, ilkbahar

bilytlk bir taarruza geçeceklerdir. 
A er ka7a 7aptıklan siparişlerle. da

ldeki harp sana)'iinl bu noktai na. 
a glke tanzim etmekted'rler. 
Şu halde lld taraf da harbin bu kll 

d vam edecellne kanidırler ve bütım 

Fakat vakti gelince rnCk:ıdeleye tek: ağır suçlardan ve bllhaua Mılll Ko- ci Klmil, üçüncü Ziya, 
b 1 ktır runma K nununun tatbıkatından Yiıksek Atlama: Birinci Jerfi 1.80, 

Tcknık netıı:elcr ıunlardır: 

ra~l aş ~aca ·şte" k " d mahkümlyetlerl bulunmadıgı sabit ikinci Selim, üçüncü Jeba. MUPTEDILER: 
exan er, mu re "nye ue;run a olmak Uzun Atlama: Birinci Ömer 6.75, 1- TEK ÇlFTE: ı - Satı (G S.) 16.19, 

(al~n müttefik ticaret ~emilertr.in C __'._ Hukmt şahsiyetli mi.iesseselc- kinci Muzaffer. üçuncü Melih iaı:ııs~:;ııa~u~~b:ı:-:·~ar~cı lk~nec'::ıh (F.B.). 
ton~~lan hakkında §U malumatı ver- rin bu lıte ayni evsafı h z eleman- Üç admı atlama: Binnci Yav°rıı 13,89, JKI ÇiFTE. ı - Etem, Ha an, Ra ıı. 
m ;,~~~.ooo tonluk 480 Holıında ge _ l~n bulun.dul(U Ticnret Odası vesika- ikinci Ömer, üçuncu Vakur. <BD~~;.> ~~~6• 1 ZekAi, Sezaı, Kemal. 
mı ı. 3,250,000 tonluk 720 Norveç ge- sıyle te\sık edılmek. _ Sırıkla yüksek atlan;ıa: Birinci Mu- Yorııo, Barbaro <F B ı u.26 _ Ne mı 

Müsaade a el k t k hittın 3.50, ikinci Halit, uçuncu Suha. ~ehmcı. Mustala. Sadettın, Ke al (Re ı.oıı 
misi, t.f00,000 tonluk 92 Fransız r-- n m er, anca mu ea ıp • Rept, Tcvfık, Petro, Mehmet, Sıra (G. 
m 200 000 to hık 54 B 1 

"k • Mayıs ayı nıhayetıne kadar muteber Gulle atma: Birinci Atet 13.17, ikin-' s.) 
ısı, • n e çı a gemı~ l kt V l" t k k 1 ci Jeba, üçüncu ATat. -

· l 000 000 t l k 240 Y · 0 aca lr 1 .. ye ve yma am arca KIDEMLiLER sı, . , on u un n gem•- · · Disk atma: Birınci Yavru 37 67 • : 
sl 100 000 tonluk 32 Polonya gemi l musaadename verllmeden evvel, mu- k · H · · · · ' ı- TEK çtFTE. ı Petro CG s) 14,41, 

' ' · tavassıt mubay acıdnn bu talimatna- ıncı ayrı, uçuncu Arat. 2 lbrahım (RC'ykoı), 3 Seyfı (F.H.) 

NAPOLEON TEFRiKAMIZ 

me hukumlerını temin ve mua;yyen . Ç~kiç atma: Bırinci AB81;cı 40.45, i- KlfıtsPor m aabaka harı ı üçOn . 

1 
kıncı llyas uçuncu Alaatt iKi ÇiFTE ı Re at, .Fethı. Reha <G bir tazminatı ıhtıva edetı bir taah- • . . ın, S ) 12 2s, ı Etem. Ha an, Re ıt (Heykoı). 

hutname istrhsal olunacaktır. 4)(200. Bayrak: Birınct Mu;ı:affer, 3 Salihatun. Nıhat. Sallhattlrı (D. s) 
Yaıılarrmııın ,oklufu dolayısıylc buııün Mutavassıt mübayaacıların mahsu- Sabah.attın, Sami, Turan 1.33.4 (yeni DÖRT TEK: ı - .Re at, Tevfık, Ke· 

koyamadık. Öıllr dılerıı. T k k ) ki i b aıın. Cevat Avni. Petro (G S) 11.30. ı 
liJ, mustahsılden peşın bedclle satın . ~~ ı~e re _oru • 1 ne eyaz takım, 1brahım, İbrahim, Safı. Mehmtt, Yuaul 

D;ll•W•I 
BUGtlNKV PROGRAM 

'30 
7 3S 
7 4S 
1 00 
1 30 

Proııram 
Müzik 
Haberler 
MUıık 
Evin nıtl 

o 
J2 IO Prcıfrıun 
12 usu uerleri 
J2 45 Haberelr 
il H larkılar 
u.u llıuôk PL 

o 
il 00 Pro•ra• 
11 JO lerbeat 

1140 Mandolin 
1f 00 Sarkılar 

19 30 Hılberler 
19 45 Pasıl aaıı 
20 15 Radyo ııaıeıeal 
20 45 Halk tGrkuıu 

21 00 Zıraat talt 
21 ı O Sarkılar 
11 JS Konu-
21 45 MOzllt PL 
22 30 Haberler 
21 45 Dan• llGdfi 
22 55 Kapınft 

almalan şart koıulmaktad,ır. uçuncu ?.1avı .~akım. (Beykoz). 3 Zeklı, Seyfı, Vecıhı, Semıh, 
D k At Y 1 ErcQment (F.B.). 

Mal ıle mübadele veya faiuni ka- Un U 8MŞ an 
bul etmiş olsalar dahi, veresiye alım Yedinci hafta at koşuları diın Ve-
ve satım memnu olocoktır. liefendi koşu yerinde çok kalabalık 

2 
TEK ÇIFT!t: 1 

M h l . i t Nermin (F.8.). 
a su um mu avassıt mlıbay:ıacı- bir seyirci önünde yapılmıştır. Yarıs- fKI ÇiFTE: ı Punet, Nazlı. SUıan 

!ara satan mustahslller, en geç bir ııy )ar çok heyecanlı ceçmıı ve fevkalade <G.S.) t.43. 2 - llekel Jale, Sebahat (F. 

d il.). 
zarfın a bizzat veya bılva ıta veya sürprizler olmuştur. DÖRT TEK: ı - Nazlı, Punet, Cabıde, 
köy ihtıyar heyetıerı marifctıyle mu. _ Emıne Suıan (G.S) 9,sı. 2 Melek, Fıt· 
tarn ıt mubaya, cının mnkbu ıylE> Mahsulleri Ofı ı te ellun1 httıgı m h- nat, Ne ıhc, N<rmln, Jıluıeyycn <F 8 ). ··• "' Puvan vazıyetı ıudur: 
birlıkte beyannamesinin koçanmı en sul mukabılınde ne şekılde tedıyatta Kıdem ılerdc: ı Galatuaray ıs, :ı 
Yakın Toprak Mahsulleri Ofı ine 1·b- bulun cağ h 1 h f Beyko& 9, Fcnerbahce 2 ve Dcmır por ı 

raz ederek, beyanname kaydını ka- saıt d:poı~'r.:"~tı uç~ :::.~u~enza;:n m:~ pu~au':;tedılerde: ı - Beykoz ıı, Fcnerbahcc 
Pattırınadıklan takd r-•- beyanname- -kı"lde cıns ve nev lerf it banvle ne ve Gaaltaaar 6 tar puvan. 

uo:, v-- " Raya arda. l Galataaara,. 15, 2 -
lerı muhtc\ ıyntını teslıme mecbur şckıldc ayrılacagı ile avan vazıyl't - Fenerbahçe 9 puvan. 
tutulacaklardır. • Jeri hakkında muhtelif bükumler Yarı,ıır sonunda her ıkl kaıeııorf t•mplyo 
Talımatnamenin sonunda Toprak vardır. T ~1~:;.~,t~~.palar, ücOncüye kadar madalyalar ve· 

BAYANLAR: 
Nuh (G S) 11 52, 

----------------------------------------~-----------------------------

GECE GELEN HABERLER 
lran Gazeteleri 25 Fırka Daha 

• 
Türkiye Hakkında 
Dostane Neıriyata 

Devam Ediyor 
Tahran, 24 (A. A.) - Pars ajansı 

b ld rf7or: İran gazeteleri, basmak3-
l terini ' Türk matbuatı,, hakıkatl i
f de edi7or,, başlılı altmda, Türk ga

telerınln lrana alt neşriyatına tah
ederek ayni zaman1a minnettar

lı l rını izhar etmektedir. "lran,. ga
zete i diyor ki: 

' Turk spiker ve sazetecllerlnln dü
ncelerl, Tilrk meslekdaşlarnnızın 

b ze kartı olan samiml ve dostane 
h yatmm bir ifadesidir. İran mi!
let n n kalbinde de Türk kardef)erl

e karıı ayni amımt hısler mevcut
tur. İranlılar Türk mılletinin terak
k 1 rlnl daima derin bir memnuni-
7etle takıp eylem lerdır. 

Kastamonide Atatürk 
Günü Kutlandı 

Kastamonl, 24 (TAN) - F.bedi Şef 
At turk'Qn ppka lnkılAbı münasebe
t yle Kastamonı'de söyledlll tarihi 
nutkun yrldönilmü, bugun tüyQk me-

mle kutlanmlftır. Halkevi mey
d nmda toplanan onblnlerce halk, 
Atatürk'ün azız hatırasını minnetle 
anmıştır. 

Sümer Bank Umum 
Müdürünün İstifası 

Haberi Asılsız 
Ankarı 24 (A.A.' - llmer Bırılr -'"" 

11'1 n n latıfa ettlii ... ,..rlne dıfer bl· 
r tayin edıldlfi hakkında bus nkQ Tıun 
b 1 ııaaetelerarıln baatlanndı lrıtı .. r eden ha· 
ber erin tamamen uılııa oldufu. ıallhiyettır 

a amlardan .l'•Ptı~ tahkikatı lıtlnaden be· 
Yan etmele Anadol• Aıanu mc.ı•adıar. 

Pariste 1000 Kişi Daha 
Tevkil Edildi 

l.ondra. 24 CA.A.) - lncllıere leWM te· 
ı bllratı •• ealıot•ı hareketlenne mini ol· 
m k için Vıchy tarafından ılınan tedbırlerl 
il tiln cueteler .a.. ı•"ll•calt bir welıildc 

e retrnektedlrler Bu tedbirlere dre Vlchlr 
aleyhinde faalbette bulunınlu '" aalıotaı 
a eketclrfne te .. bbQı edenler ıdama mıbo 

lı ola aklardır 
C marınl c nG "Etolle,. rnc,.danınd.a Al 

ar aleyh nde nUmayıı yapan bın ııiıi 
if edılmı tır. 

G. Antenesco Mareşalı 
il kret. 24 (AA ) Romanya Kralı Jll· 

ee wıuında ettlfı ord•lırın kuandıkları H· 
re m lıılfaten General Antenoıco',l'a Ro 

a ya mareıal ltl rOtbe•ıru tevc lı eJ'lemlt
tir Mare a A tene o'ya a nl umanda Mı 
tlıel le Brave nııaa nın bırıncl rütbeei de 
ft mı t r. 

Macaristan, Şark 

Cephesine Yeniden 
Kıtaat Gönderiyor 

Moskova, 24 (A,A ) - Cenevrede 
i)'ı bir membadan oirenild" iine ıöre, 
Almanlar '8rk cephesi ıçin Macarlar
dan 25 fırka daha iıtemiılerdir. 

Macaristanda yeni bır seferberlik 
vardır. Almanların Macar kıtaatının 
iyi dôvutmemekte olduiunu protesto 
ettikleri soylenme'ktedir. 

Atet hattma ıonderilmemı, olan a
laylarda bir çok asker kaçakhiı hadi
seleri ıörülmüıtur, 

Macar kıtaatının kuvvei maneviye
sini yükseltmek için hareklt mıntı
kalarında bu kıtaatın ıenlerine birçok 
Alman müfrezeleri ıonderilmiıtır. 

İspanyanın Emperyalist 
Bir Politika Takip 
Etmesi İsteniyor 

Escorlal, 24 (A.A.) - H ılıhazırdcı 
Escorial'de içtlmalarını akdebnekte 
olan FalanJist gençler kongreı;;nde 
bır nutuk iradeden milli müşavir Ju
lian Peumartın şöyle dıa'l' tir: 

"İspanya her zaman~ n zlyad ... 
şimdi emperyah t polıturnsını takıp 
etmek mecburıyetl~dedır. Böyle y'.lp
n.- dığı takdırde ort dan kalkmıya 
ınahktimdur. Ya !'ı'l:tim ~malı, yahut 
olmelıdır. Ya Cenlbıhak tarafından 
tayin edılmlş ol n rlUk.,dder vazıf<?-

ınl tarihe kendı .ıur zı.ınu haketmel< 
suretiyle fa etmeli, \ey hut milli b"r 
kemıyet olarak ortad ıı kalkmalıdır., 

Londra Gazeteleri 
(Bqtarafı 1 lnolde) 

"Bazı tehlikeleri göze alarak 
Rusyaya azami miktarda tayyare 
ve bilhassa avcı tayyareleri gön
dermeliyiz.,, 

Sunday Choniele gazetesinin 
baş makalesinde diğer gazetele -
rin mütaleatına iştirak edilerek 
şöyle denilmektedir: 

"Rusların yüzlerce avcı tayya· 
resme ıhtiyacı vardır. Ruslar 
harbinın mı.idaf aası ve bizim mü· 
dafaamız içın kanlarını döktük· 
çe onlara cıvanmerdane yardım 
etmek mecburıyetinde.,iz., 

Alman Teblği 
(Ballarafı 1 incide) 

Gomel muharebesinin 
i talslltitı 

1 
Berlin, 24 (A. A.) - Askeıi kaynak-

1 
lardan öirenlldiiine ıore, Sovyetler i
çın aiır bir maılübıyetle netıcelenen 
Gomel muharebesinde ikı Sovyet or
duıu tamamiyle imha edilmiıt r. 

Gomel muharebesı, Smolensk'in tak 
riben 110 kilonlftre cenubunda kiin 
Knçev'in cenubu p.rkisfnde mühim 
Sovyet kıtalarının çember içıne alın
ması ve imha edilmes! ıle baılamıştır. 
Bu bölıede muteaddıt Sovyet fırkası 
muhasara edılmiıti. Bu fırkalar, bır 
çok defa çemberi )'armaya teıebbus 
etmiı, fakat tiddeUı bır mucadeleden 
sonra çember içinde sıkllJP kalmı,tıı-. 
Burada muhasara edilen Sovyet kıta
ları, imha olunmuı, 20 000 eııır alııı
m15 ve 32 tank. 85 top ve b:r zırhlı 
tren Almanların eline düşmiıı;tur. 

İkinci hücum, Dinyeper üzerinde, 
Moplev in 80 kilometre cenubunda ve 
Krıçev'in 110 kilometre cenubu ıar
bisincle lrlin Roıaçev'in cenubunda 
baılamıttır. Bu noktada Alınan piya
de fırkaları, Dlnyeper ıeçid:ni ve ay
ni aamaada pddetli müdafaa &dilen 
Dinyeper battmı zorlamqlardır. Bu 
esnada batb kuvvetler de Sot'ıın sar
bmde, ~ana Din7eper ıle Sot arasındaki 
bölsede cenuba doiru ikrli;rorlardı. 
Alınan fırkaları bu suretle Roeaçev'in 
cenuba 1Uldsindekı bölıede baıka 
dupnan tetekkilller:ni çember içine 
alını• ve imha e;rlemiıtır. Burada 
20.000 e 7ÜIJl Bolıevık nır edilmiı
t.ir. 

SOV)'etler Ropcev'ln cenuba pr
kiımdeki cepte imha edilirken, Alman 
piyadesinin motörlil tetekülleri ve 
zırhlı tqekküller, Sot'wı tarlana, ;ya
ni Kricev'ln cenuba tarldaine bırbıri
ni takip eden hücumlara bqlamqlar
dır. Mühmı bır münakale merkezi ve 
ayni zamanda Mareşal Tımoçenko
nun umumi kararıihı olan Gomel, 19 
Aıustosta işıal edilmııtir. 

Berlm, harekatın kıpn. 
devam edeceğini aöylüyor 
Londra, 24 (A.A.) DallJ' ;E,ıpre11 ııa· 

wetHınln Stokholm muhabınnın verdıfi bir 
habere cilre Alman askeri ıilıcUıQ Almanla· 
rın Lcııinıırad'ta cepheden bQcum etmek ııi· 
J'Ctlnde olmadıklarını evvell Lcnınıırad'la ır 
tibat l'Ollarını kıunek l11edlklerlni ai11'1e· 
mittir. Bu beJ'&nat kaydedılmel• dejer çUn 
kil Almanlar lllı defa olarak Lenlaıırad'ın v· 
zun bU' muhaHra,l'a da,l'anıcajı lrnklrunı kı· 
bul etmektedirler. 

Sovyet Tebliği 
1 Baıurah 1 1ncıae ı 

Churchill'in Dün 
Geceki Nutku mişlerdir. Bir çok Rumen fır· 

k l b k 1 k fBattarafı 1 incide) 
a arının su ay ve as er 0 ara ledigim her sozün bütün Ingi11z 

halen mevcutları yuzde 20 ıla Common Weolth'i tarafından ta:s 
25 ten fazla değildir. Malzeme vip edileccgıne kanıim. 
kayıpları ise daha bı.iyuktür. Bu sebeple mulakatımız fevka-

Ezcümlc gerı piıskurtulen 15 liıde ehemmıyetlidir. Bu müla _ 
inci Rumen pıyade fırkasına men kat, ehemmiyeti nısbetindc sem
sup 103 iıncu ;llayın kayıpları, e- bolıktı. Çunkiı, ingılızce konu
sırlerin ifadelerıne gore, şoyle • şan iki memleketi tehlıkeli za
dir: 

Bu alayın 3,700 kişilik efradın- manlarda tahrik eden müşterek 
dan yalnız 350 asker ve 485 su· hisleri sembolize ediyordu. Bu 

mülakat, tarihe kaydedılecek mu 
bayından yalnız 20 subay kalmış hım bir hadisedir. Ingılızce ko-
tır. Rumenler, 108 ağır mitral· nuşan milletlerin digerkam arzu
yozden 98 ıni, 68 hafif mitral • 1 h'· · t d 1 t ı dakı" 

d 59 h b 
arı urrıye ve a a e yo un 

yoz en unu v~ emen utun hizmet ve fedakarlıklannın bır 
toplarını kaybetmışlerdır. f d 'd" B · 1 k ıt duny 
B . f ka d h . h -..1 'ld. ı a esı ır. u mu a a a, a

ır ır a a ım a t:tıl 1 yı kasıp kavuran muhım hadıse-
Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet ı ler karşısında, neticesini ş1mdi 

istihbarat dairesinin tebliği: tahmin mumkün olmıyan teh-
Odesa ve Smolensk mıntakala likeler karşısında vazifelerimi

rında muharebeler devam etmek zi yapmak imkanını bulduk. Bar
tedir. Odesa istıkametinde çok bar nazizmın en korkunç silah -
şideUi muharebeler vuku bulmak ları ve en vahşıyane ve gadda -
tadır. Bu mıntakada askeri hare- rane tecavlizlerı karşısında Nor
kata iştirak eden Rumen kıtaları veç, Danımarka, Holanda gıbi 
azim zayıata ugramaktadır. Şımal memleketleri harıtadan 
Dım akıam istihbarat dairesi tara- sılındiler, dost Fransız mılleti 

fmdan bozguna uiradıiı bıldirılen on esarete sürüklendı. Aynca kapla
beıınci Rumen piyade fırkasından nın çakallan olarak çalışan Ital
&o~a üçiıncu Rumen piyade fırkası ya Bulgaristan gibi memleketler 
da ımha edılmış bulunmaktadır. Bu ' • 
fırkadan yalnız sekız yuz asker mu- boş hayallerle felaketlere maruz 
harebe meydanından kaçarak kurtul- kaldılar. Zulum altında inlıyen 
muşlardır. biitun milletlerin feryat ve fıga-

Muharebeler esnasında bu fırka ölıi nını susturmak ve onlara hur
v~ yaralı olarak on bin kııi zayicıı ver- riyet ve istiklallerini iade etmek 
mıştır. • , • • için lazım gelen tedbirleri .düşun-

V oroşılof un emırnamesı mek üzere buluştuk. Miılikatımı 
Moskova, 24 (A.A.) - "Leningrat 

miıthiı bir tehlikeye maruz bulunmak
tadır. Kat'i an hulül etmıştir. Duş
man ıehre yaklaşmaktadır. Mukaddes 
vazifemiz Lenıngradm etrafını muda
faa ıçin kendimizi feda etmektir.,, 

Bu scSzler Sovyetlerin ıimalı ıarbi 
ordusuna hitaben Mareşal Voroşılof 
un neşrettiii emirnamede miınderlc;tir. 

Bu emirname ıu suretle hitam bul
maktadır: 
"Leninırat büyük Teırinievvel in

lalibının beldesıdir. Ve ebediyyen oy
le kalacaktır.,, 

Merkez cephesinde 9 köy 
istirdat edildi 

zın ikinci smebolik manası da bu 
idi. • 

Diler taraftan Bcrlln, harekltın kıt cana· 
sındı da devam edecıfinden acıkca oah1ey· Moskova, 24 (A.A.) - Reuter a-
lernektedır. jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

"Bitlerin geni tecavüzü,, 
Hitler, Turkiye ile olduiu ı bl Sov

yetlerle de bitaraflık muahedesi im
zalamııtı. Sonra ortada hic; bir sebep 
yokken imzasını unutarak Sovyetleri 
mahvetmek uınidiyle bu memlekete 
karşı taarruza ıec;ti. Bu korkunc fa
cia şimdi ıôzlerimizin onünde herıün 
yaprak yaprak açılıyor. Burada ~. 
üç milyon, belki daha fazla insan ol
müş bulunuyor. Atlantlkten Karade
nize kadar 2 bin kilometrelik bir saha 
üzerinde milyonlarca insan çarpıııyor. 
Fakat bu defa vazi)'et bambatkadır. 
Sovyet ordulan mukavemet ıöıteri
yorlar. Naziler bir buçuk milyon ve 
belki daha fazla insan kaybettiler. Fa
kat Sovyetleriı. mukavemet.ini kıra-Oftonblandet •netealnln Bırlln muhabiri Son 48 saat içinde cephenin merkez •lyor ki: 

Berlin ••kerl mahfıllerl $arkta ınllblm kısmında Koniyef'in emrindeki kuv-
bırckltın kı,tan enel bltecctlnl temin et· vetler tarafından yapılan ma'lı:abil hü-
mekle beraber kıt barekltının da Alman kur• l d k · • • d mayının pllnlarına ithal edllmıı olduiunu cum ar esnasın a 9 oy lstır at edll-
ılive cdl:rorlar. mı,tir. Almanlar her ne kadar mın-

Dllır taraftan bir Alrnaa ca.ıetul •unlan takaya alelacele faık topçu ve ihtiyat 
:vaz9:k:::!r:Urak ıllılleslne nnnak ••hl bir kuvvetleri ~evke~mıılerse de tqebbiıs 
hGlyaya hıç bır zaman kattlmıt dejıh.ı. Ruslarm elındedır. 

Batkı ltir Alman ııueteı el de ı11,.... lıl: Mukabil hucum devam etmekte ve 
Alman ita umandan! ıtı crrec bir ıenkk•f 

1 
. 

devrol ııecirileceiınl her zaman rnOdrlk bu· merkez bölıesınden ıelen son haber-
h-uııur lere ıore, muharebe son derece ,ıddet-

le cere)'an etmektedir. 
Son bir kaç ıun içinde 161 inci Al

man piyade frrkası çok biıyuk zayiata 
utramıştır. Cuma ıunune kadar son 
48 saat içinde General Koniyef'in em
ri altındalı.i kıtalar 14 acır, 7 hafıf top, 
3 tank, 6 otomobil ve daha hafıf si
Jihlarla küllivetli mühimmat lırtinAm 
etmişlerdir. 

bir mUtehass1stan mürekkep heyet 
t r fından imtihan ed leceklerd r. 
İmt handa ka7.ananlara ehliyetna -

me verılecek ve pıyasada yalnız bun
lnrın ç lı malarına mus adc edılecc'·
tlr MU\ aff k olamıv nlar umumi 
ye;lcrde çalı maktan m ned lecekler
d'r. Ayni zamanda Beledıye \e cemi
yet tar fından ayrıl cak mürakıpl r 
umumi yerleri dola ar k, gerek ehlı
yeU:iz ve gerek cem yete k ydı olmı
yanlan kontrol edecekl rdir. 

Dığer taraftan cemiyet önümiizde
ki mev im için geni b"r program ha
zırlamış, jubileler tertibine, al fran
ga \ e alaturka heyetler te kUine ka
rar \"ermiştir. Bu heyetlC'r dü un, 
balo ve mil amere gıbi yerlere cemı
yet tarafından se\ kedileceklerdir. 

MUTEFERRIK : 

Münakalat Vekili Dün 
Şehrimize Geldi 

Vekili Cevdet Kerim 
İnced yı dun abahki Ank ra ek -
me iyle hr mize gelmi tir. Vckıl, 
1 tanbulda birkaç gun kalacak ve 
V<'kfılete ait bazı müesseselerde tet
kiklerde bulunacaktır. 

Birkaç gundenb<'ri şehrimizd<' 
lunmakta olan Ticaret Vekili Mum
tıız Ökmen de dun ak amki trenl 
Ank raya gitmiştır. 

"- İ tanbul şehri muazzam bir çı .. 
nar gibi dört bucağa dal budak sala• 
r k bUylıyup, yayılacaktı. Nüfusunurı 
y<'k!lnu, yedi, sekiz milyona yQksele
cektl. Ve belki yarnn asır sonra ta• 
h kkuk edecek olan bu netice karşı• 
sınd , az sahaya çok insan sıtdırmalS 
zarureti doğacaktı. Ve l:ıte adma "a• 
p rtıman,. denilen müessese, bu za .. 
ruretln tabii mahsulil olarak, İstan .. 
bul ehrlne o zaman girecekti. Hal• 
bu i adına apartunan denilen mües• 
sese, 1 tanbul şehrine bugünden, bat• 
tA dündenberi girmiş bulundulu l• 
çlndir ki, onu, saati ilAn edilrnlı bit 
randevuya vaktinden çok erken ıeı .. 
mis bir misafir gibi yadırgr;yo~ 
Zaten, onlar da Meta yadırganddık• 
1 rını hissetmiş de, evlerin, yalıların. 
konakların tezyifinden, hattA taamı• 
zundan korunmak- lstlyormuı sfbl, 
içine hep birlikte yerleştikleri mey• 
d nlarda, birbirlerine yap~. miltı: 
tehlt ya ıyorlar, • 

Fakat ben, kovultnalan 
'e faydalı olmayan bu erkenci ve te
melli misafirlerin kendilerinden ziya
de, içlerınde kurulan hayatın mııh-' 
telif eraitinden mil tekiyim. Şimdi 
bu derdi kökunden halledecek çare
ye başvurmanın ne zamanıdır, ne d• 
mekanı .. Çiınkü sırtlda, ona takad• 
dum eden pek çok işler var. Fakat 
şu muhakkak ki, o şeraitin dilzelm~ 
ını, t mamiyle mal sahibinin fnsa"" 

rına havale etmek de müştekileri Q• 
mıde du üremez. Mal sahipleri kira .. 
cılarınm yaşayış hUrriyetlerlne kati 
surette hürmete mecbur kılınmadık .. 

BERBERLER İÇİN KURS - Ber- ç , c;o umuz gönüllü birer esir ömrO 
herler cemiyet·, permanant makine - urmekten kurtulamayız. 1'akat bU 
lcrı kullanan berberler ic;ın bir ku temenniyi yapmaktan kazanacatım1' 
açmıya k. r r verm· tir. Bu kur ta, rı li net"ce olsa olsa, içimizi dökmilf 
2 Eyhılden ·tibaren berberlere p r - bulunmanın muvakkat' ferahlığınd ıı 
sız ders \ erıleçektır. Bunu mü e kıp ib rettir: Bu !erahlıgı olsun kaybet• 
yapdac k olan imtıhanda muv ff k e ko ku Jyle apartan nlara hü u .. 
olınıy n kadın berberleri perman nt 1 m on verıyor ve uç gün silren bıl 
makinesi kullanmaktan mcnedılecek- ne\mıdane DongişoUuğa paydos diyo-
lerdir. ruml 

madılar. Hatta cepheyi ziyaret eden 
heyetimiz Sovyet ordularının teçhizat 
ve teşkılatını. kahramanca dovuşme
lerıni takdirle muşahede etmışlerdır. 

Ilk defa olarak katliam fayda verme
miştir. HergUn vat@nlarmı mudafaa e
den on binlerce Sovyet amelesi Al
manlar tarafından katledilmekted·r. 
Şimdı atsız bir rınayetın karşısında
yız. Fakat t~cavüz ve istilaya ugr ıyan 
kıta yalnız Avrupa deııldLr. Hitler ve 
Muaaolinınin eserıne ıttiba eden Ja
ponya beş yuz ın:Jyon Çinliyı esir e
derek ıenlş.Çin topraklannı ist la et
meye çalı,ıyor. Bununla da kalımya
rak Fransadan Hındiçiniyi aldıktan 
ıonra Siyam ve Singapuru, Amerikan 
himayesinde bulunan Filipin adaları
nı da tehdit etmek niyet:nde bulunu
yor. Bu tecavüzler artık durmalıdır. 
Bu işleri sıılhan bal için her ıey ya
pılmııtır. Amerıka, Japonyaya mqru 
haltları hakkında teminat vermittır. 
Fakat bütun teşcbbusler akim kalır
" İnciltere Amerıkannı yanında yer 
alacaktır. 

Deklarasyonun ehemmiyeti 

yecektir. . 
Yugoslavya ve kahraman Yunanıı• 

tan! Nevmıt olmayımz. ıfuyük ordu• 
Iar arkanızdadır. Halas mukadderdir. 
İşte Atlantikten denizler aıın dunya .. 

ya verdiiimız iıaret budur. Biıtun bll 
mılletlere iştiraklerinin, gayretlerinı.n 
beyhude olmadığı isbat edilecektir. 

Atlantik mülikatında Amerika cillll 
hurreisiyle İngiliz baıvekili, Nazi is• 
tlbdadının yer yıizunden lraldırılmall 
fçın ikı memleket namma and icmit
lerdir Bunun için de pratik bir taknD 
tedbi;ler duşunulmuı, alınımı ve tat.., 
bıkata da ıeçilmiıtir. 
''Bitlerin metodu, diifmanı 

birer birer vurmaktır,, 
Amerika harbe girecek midir1 Her..ı 

kesın sorduğu sual budur. 
Hitltt henüz Amerikaya harp i1lıı 

etmemiıtir, Harp etmeyiti 1ebep ol• 
mad11ından dolayı mıdır? Korkuıun.
d n mıdır? Hayır. Harp llln etmeJ'i• 
şinin sebebı sadece bir metot mesele• 
sıdir Hitlerin metodu, düıınam bi
rer birer vurmaktır. Bir sene evvel 
butun vatandaşlarıma birbirlerine ao

Atlantik mulakatına ıel nce, Ameri- kalarak birleşmelerini, bütün millet
ka Cumhurreisiyle buluıtutwnıız za- ere de elele vererek Nazizme kartı tek 
man kat'i ve nıl].ai sıılh ve harp saye- cephe teşkil etmelerini teklıf etmiıtim. 
lerıni tetkık etmeden evvel her mıl- Fakat küçuk milletler bu söztimil din
lete basıt ve sade bır tarzda lncıliz Jemedıler Hıtler Fransa)'J tek batma 
ve Amerikan mılletlerinın mçin Nazız- vurmak iÇın Sovyetleri bitaraflılda al
me kartı cephe aldıklanaı anlatmak dattı Fransa harbe cirdiii saman 1s
Jizmı celdiginı duıundük. Miltterek lı:and;nav milletleri de birlikte hare 
beyanname ıle bunu verme7e calııtık. ket etmiı olsalardı, buıünlrii lkıbetine 
1ıııiltere ve Amerika bundan sonra uııramıyacaklardı. Balkanlılar birlqme 
harp olmıyacatına kanı deiildırler. Bi- davetine icabet etmiı olsalardı, bu
lllı.iı, mücrim mılletleri sıllhsızlandır- gıinku feci ikıbetten kurtulmaı ola
mak suretıyle bunun onune ıeçmek is- caklardı. 
tiyorlar. Bu dekllruyonun 1917 de Birer. birer. 
nqredilen Amerikan dekllras)'onun-
dan birinci farkı budur. İkinci farkı Sovyetlere de bu maksatla hllcum 
da denız sanayiı ve buyük ticaretiyle ettı. Maksadı evveli Sovyet Rusyayı 
mesut ve mureffeh yaşamak itiyadında ımha etmek, sonra donilp Inıiltereyi 
bulunan bUyiık mılletlerin ham madde vurmak, sonra Amerikayı istill et
kaynaklarından mahrum edllmemeleri mektı Fakat Sovyet Rusyaya salclınr
luzumunıın kabuludür, 'ken buyuk demokrasilerin onun yar· 

dımına koşacaklarını hesap etmedi, 
Nazi boyundııruiu altında hayat v' Amerika ve İngiltere derhal Sovyet

hurrıyet bekliyen mılyonlarca ınaanm leı,n y rdımına koştular. Bu yardımı 
Almanyanın yeni nizam admı verdıi yapmak içın ellerınden gelen h-r ,ey· 
demir kafesın içinde kalmasına musaa- yapacaklardır. Hıç bir mani bu birllii 
de etmiyecefiz,, Yeni nızam ne demek- krramıyacakhr. Amerika Ciımhurreısi 
tirl Yenı nizam hikım ırkın salta- Amerılı:anm ve tncilız milletinJn ma
natı, demokrası, hiırrıyet ve istikliliıı ruz bulunduiu büyük tehlıke:Pi vak 
imhası, calıpn sınıflar iızerinde si- tinde gorerek tnıilterenin yardımına 
yaai polisin istibdadı demektir. Napo- koşmakla Nazizme karıı en büyiık 
leon da ceniı bir imparatorluk hulya- darbeyi indırdi ve insanlıia nihayet
sma duımilıtu. Fakat Napoleon or- siz hizmet ifa etmiş oldu.,, 
dusunun ıembolü vardı. Onlar Fran- Mıster Churchill bundan sonra ıe· 
aız ihtılilinin uhuvvet, müsavat, ve a- minin kilisesinde yapılan ve İngiliz 
dalet prensiplerini dünyaya yaydıkla- ve Amerikan bahriyelilerinin de iıtırak 
rmı ilin ediyorlardı. Hitlerin böyle bır ettiii dini mtrasiınl anlatarak orada 
prensip! ve sembolü yoktur. Fakat es- allahın huzurunda ayni dili konupn, 
liha ve makinesi vardır. Fethettiii ve kalpleri ayni gaye için çarpan, ayni 
edeceii milletlerin akıbeti facia o- menfaatle birleşen bu küçük ve sem
lacaktır. Onlara yardım etmek, çek- bolik toplantıyı diınyayı ve medeni
tikleri ıstırabm. verdikleri olulerin yeti feliketten kurtaracak olan birll
)'aptı1dan fedakirlıklarm beyhude ol~ gin bir ifadesi teklinde tefsir etti 
madıiını ıostermek mecburiyetınde- s 
yiz. İıte mulikatımızın asıl sembolik ~ onra dönüşte yolda rasıeldlti 70-80 

vapurluk bır cemi lı:afıleslni taıvır et-
manası budur. tı. Bu manzaranın ha,rbin azamet ve 

Norveçlıler, Danimar~~ılar. Holan- dehşetini costerdiiini anlattı. Ve k:
dalıla~, Polonyalılar! Sızın kahraman lısedeki birlıkle, yoldaki bu muhte em 
fedakarlıgınız unutulmı)'acakur. 1 manzaranın, harbin amalan neticeye 
. Fransız.la~kl 

1
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"zak Şark Yolu 
ile Sovyellere 
ardım 

Amerikanın, gittikçe büyüyen Ja-
pon tehlikesi karşısında Sovyet

ltrin uzak pılı: ordularım takviye i
~n müessir yardımlarda bulunmaya 
haş1adıiı gelen haberlerden anlaşd
ltıaktadır. 

B!zzat Roosevelt, Staline gönderdi
ll mesajda mühimmat dolu vapurla
l'ın yola çıkmış bulunduğunu söyle
lrıişti, 
AmeriJı:adan Sovyet Rusyaya giden 

temilerin bamulelerini çıkaracakları 
liman ıüphesiz Vlidivostoktur. Fakat 
~apon siyasi mahafili, Amerikayı bu 
teşebbüsten vugeçirmelı: maJı:sad!yle, 
\rladivostolı:'un böyle bir iş için kul
lanılmasının ve Amerika için bir üs 
teı;kil etmesinin tehlikeli vaziyetler 
doğurab!leceğini bir çok defalar be
hn etmişlerdir, Japon gazetel~l u
ırtumiyetle 111 mtitaleada bulunmakta
dırlar: Vlidivostok'a ihraç olunacak 
lrlühimmatm :palnu Almanyaya kartı 
~llanılacaiına kimse inanamaz. Bi
llealeyb, ilerUemeye yüz tutan Japon.-
8ovyet münasebetleri gerginleşecek o
lıırsa, bunun mesulli Sovyetlerdir. 

Ba mesele hakkında gelen son ha
berler, Amerikanın, Sovyetlerin Ja
Ponyaya karşı ezici bir hikimiyet te
ırtın etmelerini mümkün kılacak yar
dımları almad&n evvel uzak şarkta 
l!ıubaaamatıa batlamaıımı istcmedilı:le.
tlni ıöıtermektedir. 

Bir habere göre: Sovyetlere harp 
levazmu taııyan vapurlar, Japon dc
llizinden, bofulanndan geçm!yccelı:
ler, bamulelerini timali Sibiryada bir 
limana çıkaracaklardır. Amerika avcı 
tayyareleri AlasJı:a 7ola ile cönderil
tne'ktedir. 

Şimali Slbirya4a mevzuu bahsolan 
limanın, Sahalin adasının karşısında ve 
Amur nehrinin mansabındakf Nikola
)evsk olduiu tahmin edilebilir, Bu li
trıanla Vlidivostok arasında, hava yo
lıı ile, takriben 1,300 kilometrelik bir 
IJıesafe vardır. 

Fakat Amerikadan gel-en gemilerin 
bu limana varabilmeler: için Sovyet
lere ait olan Kamçatka yarım adası 
ile Japonlara ait olan Kuril adaları 
lrasındki boizdan geçmeleri icap et
ıtıektedır, Diğer cihetten, kış mevsi
ıtıinde bu denizlerde seyrisefer müş
ltuıatı başk& bir mahzur teşkil et
trıektedir. 

Fakat Amerikanın bu güçlüklere 
tagmcn, hiç olmazsa bir kısım harp 
\>asıtalarmı göndermek için bu şimal 
)olundan yani Alaska - Kamc;atka -
Sahalin yolundan istifade edeceği his
•edilmektedir. 
Amerikanın ,imali garbisindeki 

Aleutian adalariyle Kamçatka arasın
da hava yolu ile takr.iben 1,300, Kam
Çatka ile Sahalin adası arasında 900 
kılometrelik mesafe vardır. Bombar
dıman tayyarelerinin ve hatta uzun 
mesafeli bazı avcı tayyarelerinin, şı

mali Atlantikte (Kanada - Groenlan
da - İzlanda) olduğu gibi, bu kade
melerden iıtifade ederek kendi vasıta
lariyle ve Japon tehdidine maruz kal
maksızm Sovyet topraklarına gelme
leri imlı:im vardır. 

Hırvatistanda : 

TAN 

Kızıltoprak, sahil ile Kalamış ara-
sında, oldukça uzun bir iskele ·l

le gidilen bu hamamda da 'kadınlarla 
erkeklere ayrı yerler vardır. Ve tıpkı 
Modada olduiu cibi, burada da erkek
lerin havuzunda kadına tesadüf edil
mez. Kalamış hamamının müdavimle
rini o civar aileleri teıkil etmekte
dir. Suyu, Modaya nazaran o kadar i
y.i değ!ldir, oldukça bulanıktır, ekse
riya denizin üzerinde çöpler görülür. 
Kurbağahderenın bu kova dökülüşü 
Modadan ziyade bu taraftan mütees
sir etmektedir, 
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Almanyanın Şarkta 

GaHp Veya Mağlup 
Oluşuna Göre 

ADLiYEDE: 

ihtilas 
Tevkif 

iddiası ile 
Edildi 

Pendik pastahanesi nakliye memu .. 
ru Hüseyin F.rkoy, uydurma havale· 
ler tanzım etmek ve bunları çekmek 
ısuretiyle ihtilas yaptığı iddıaslyle ad
liyeye verilmi tir. Hüseyin, 1000 li• 
rahk bir havaleyi Bursa postahane
sinden alırken yakalanmıştır. Suçlu, 
ilk sorgusunu mi\teakıp tevkif edil· 
mi:Jtlr. 
İKİ GÜN HAPİS - Remzi ismin

de biri, bir suçtan dolayı adliyeye 
verilmiş, muhakemf(Si neticesinde be
raet Ptmlştlr. Ancai t>Olisin kendi ı
ne adliyeye sevki sırasında umumun 
istirahatini bozacak §ekilde sarhoş 

olduğu için, 2 gün hapse mahkfun ol
muştur. 

Bisikletle Po&s 
Klübesine Çarptı 
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.................................... 
KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZiNDEN: 

Cerµiyetimiz tarafmdan getirile.rı 

t~iyasaya ~rz~il~ir. lh~a~ln~ ec~ha~ı!ın ~ta!buldnki Kızılay Satış Depomuza müracaatları . 
. ,,_ __ ......................... , 
Devlet DemiryoJfarı ve Limanfan işletme idaresi ılanlan 

Balast Münakasası 
Devlet Demir Yollan 6 ıncı İşletme 1\lüdürlüğiinden 

Aşağıda muahmen bedel, bulunduğu yer, miktar ve muvakkat te
ıninat akçeleri yazılı balııst lhzarat münakasa ve ihaleleri 1 Eylıil 941 
pazartesi günü saat 16 da ayn ayrı yapılmak üzere kapalı zart usullyle 
A.danada 6 ıncı işletme müdurliığu binasında komisyonumuzca eksiltme
ıı icr:ı edılecekt r. 

Bu Jsc girmek lstlyenlerln kanunun tayin ettiği vcs kalan ve tekUf
lerinl muayyen gilnde eksıltme saatinden bir saat evvelıne kadar ko
ınisyon reisi ğine vcnnt:!leri lfızmıdır. 

Bu se ait :;:artnrune mukavele pr-0jeleri komisyondan parasız olıırak 
alınabilir. (7122) 

Muhammen Muvakkat 
Balast ocaljının bulundulju 

kilometre ve mevkii 
Miktar F, M/3 bedel tut· 

Lira 
teminat 

Lira M/3 Kurut 

t.tandason 78 - 82 
roprakkale - İskenderun 

5000 190 9500 712,şP 

uası 10000 140 14000 1050 

* * Muhammen bedeli (3730) lira olan 25 M2. Bezsiz H'tstlk levha, 1000 
hetre Oksijen borusu ve 200 metre karpit borusu ile 3000 metre Pen
tcre şasileri için 14st k (4/9/1941) Perşembe günü saat (11) on birde 
B'.aydarpaşada Gar bın sı dahilındeki Komisyon tarafından açık eksiltme 
asuliyle satın alınacakbr. 

Bu işe girmek istiyenlerln (279) lira (75) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayın ettiği vesaikle birlıkte eksiltme gilnü saatine ka
iar Komisyona mUracaaUan lazımdır. 

Bu işe alt şartnameler Komisyondan parasız olara kdağrtılmaktadır. 
(7169) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRA.AT BANKASI .. 
Jı:u.cıln.t Tanlıi: 1888. - Sermayesi: ıoo.000.000 Tiirlı: Lirası. ııbe ve 

A;uıa adedi: 265 
Zirai ve Tlcarif)tıer nevi banka\mumeleleri. 

Para birild~re 28.800'1ira~ı&amiye"veriyoı 

IOO"'adet 50 Liralık 5,000 Lira 
.. 4,800 • 
• 3.200 • 

Erzurum 
l - Fakir ailelerinin fskAnı için 30 ev inşası 16.8.941 tnrlhlnden itl-

liaren 20 gün :müddetle ve kapalı zarf ile münakasıı.va konulmustur. 
2 - 30 evin muhammen bedeli 31740 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 2380 lira 50 kuru~ur. 
4 - Bu işe ait ke$tt plAn, şartname vesair evraklar Erzurum Bele

diye 1en müdürlilğ{lnde görulebllir. 
5 - İhale 5 EylCll 941 Cuma giln!l s;ıat 16 da Belediye dairesinde 

74pılııeaktır. • 
6 - TallpleUbu g[bl ~eri yapabileceğine dair ehliyet vcslkası ibraz 

.etmeleri mecburidir. 
7 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mck

tupdannı Belediye Encümenine tevsii edilmesi lAz.ımdır. Key1iyct ilan 
lunur. (7287) 

I 

941 Elmash ve Pırlantalı SINGER 

Fevkalade güzel, zarif ve goz kamaştıran bir harika olan bu 
saatler, en müşkülpesentlcri dahi tatmin edebilir. Gavet :mak-

i 
bul ve ayni zamanda faydalı olması itıbarile en iyi hed:yedır. 

No. 27/B ELMASLI Ye 8 PIRLANTALI 265 lira 
- EM ALLERI GJBJ ON BEŞ SENE EGARA TILlDffi. -
Adres. SINGER Saat Magazalan - lstanbul Fminönii Cad. :J 

................................... uumsı:uzm•-'ı 
Eskişehir Belediyesinden : 

Hayvanları şişirmek Ozere Belediye m~bahası l(;'in tcfcrı·!latlyle be
raber alınacak 850 lira muhammen bcde1li bir adet komprasör makı
nesl 26.8,941 tarihine rnstızyan salı günü saat on beşe kadar açtk ek
stltmeye konulmuştur, Muvakkat teminatı 63 lira 75 kuruştur Taliple
rin ıern\U oftrenm k Uz.ere Belcd\ycy" ve m nadillğe mOra<'a

0

ntları ve 
muayy4!n gUn ve sıı tl.c Belediyede hnz.ır bulunma lan \Uın olunur. 

(7317) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
Okulumuzda 15 lira 11 ma::ı lı blr kOtüphane memurluğu milnh!!l-

d r. Talıp olanların 7 Eyluld n evvel P zartcsi ve Perşembe giinlcı ı O· 
kula mür c U rı. (7383) 

l'azardan hR ka her ın1n saat 
<2 - 6) ya kadar f dnnbul 

Oivanvolu No. 1 M. 
T,.ı. "'""q 

Hep ine t.:ıhmln edilen fıy tı 49,475 
1r:ı. olan numun 1 gibi 1000 t kım 
abip ustuncu kapalı zarfla eksiltme
re kon.ınuştur, İh lesi 12/9/941 CÜ
na gunü saat 11 de Ankarada M. M. 
; Satm nlma komisyonunda yapıla- •·•••••••••••• .. 
·~ktır. Tallplerhı 3710 lira 63 kuruş
uk ilk tcminııU riyle tel,lıf mekt p-

k'..t:Nl Nt.:~KJYAl': 

mı ihale saatind n bır saat evvel 
• misyon verm rl. ş rtnam 248 
turu n kom yond n alınır, 

(746 - 6268) 

DEVLF.T DF.NIZYOLLA.RI VE LiMANLA. 
RI MEC.MUASI Bıı muıcı..t mccmuının 
12 ın ı ıyıaı ö lil ,._ ılar n rlbel rnlcnlcr· 
le cıkmı,t r, 

DENiZ - T rlı: ti arct •c kaptan Ye nıa· 
lı:lnı t er cemiyetinin mnlclı: mccmınsıdır. 74 

TAN 

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

Pullu Kııtuları ısrarla isteyilliz. 
• -;: ,. • ' .. . ..... 1 i ı ; , _____ _ 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 

Başlık maktu olarak 7 50 
1 inci sayfa santimi 500 

2 " " " dOO 
3 " 

,, ,, 150 
4 " 

,, ,, 50 

• • Fenni SOnnetçl 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beşlktas Erit 
Apartmanı, Telefon 

44395 - EvJ : Suadiye 
İstasyon yanı. 

Buhran ve intikal devreleri -
Kapltalimıln doğuşu ve batıaı -
Yenl nlzamm ana prensipleri. 

Tev~I Yeri: 
Onlverılte Kitabevi 

'--- Fiyatı: 80 Kuruş 

B U L MAC A 
1 2 ~ 4 ~ ö 7 ~ w 

OncO HYm nc,r l n ~~lr. 
iKTiSADi YOROYUŞ - l.mtr Enıcr• 

rıa yo al fuarı 19~ 1 frvltallde n •huı no~· 
dı mi tıı iki r•nk.ı bır kapak lçı~c S6 bQ 
ytıl: sayfa olaot ç lra bu mc ua ı m "'" 
anoa ve ı tısadl yuıl ra b ;oUk yer "rmlııır, 

Emniyet Sandığı İlanları 

Taksitle 
Senede 

Emlak Satışı Sekiz 
o/" 8.5 Faizle Ödenir 

S E M T c ' ,.. s ~, 
~uhammen 

l<ıymetl 

Usküdar Tavaşihasanağa mahalle
sinde eski Bakkal Ballçavuş, yeni 1-
n:ıdiyemescidi sokağında eski 31, yenı 
17 No, h 
Beyoğlunda Çukur mahalled~ Sakı
zağacı Halepli sokağında eski 75,22 
yeni 73 No. Jı 

Balat Kasımgünanl yeni Haeıkasım
gOnanl mahallesi eski yeni Sultançeş
mesl sokağında en eski 37 eski SJ 
yeni 51 No. lı 

Ev 

Evin 1/2 
hisser 

Ev 

400 

1800 

1 - Arttırma 28/8/941 tarihine düŞffi perşembe cfuıt1 yapılacak ve 
14 den 16 ya kadar devam edecektir 

İhale arttırma sonunda en yük~ek bedel verene yapılır, 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 1 ~

de pey akçesi yatırmak llzımdtr. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin gerl kalanı llf!kiz senede .e

kiz. müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 1aize tAbldir. 
4 - Taksltler ödeninclye kadar gayrimenkul Sandıita birinci dere

cede ipotekli kalır. 
5 - Binaların totogranan Sandık dahfilndeld sah$ ulonunda teshir 

..Jıtnaeaktır. Faz.la tafsillt almak için salona müracaat edilir, 

Emlak Almak ve Satmak 
tstiyenlere 

tstanbulun her semtinde her çe~tt emlAk almak -.e -;t;"ak fçtn en 
kısa yol satış salonumuzu zJyarettlr. 

İstenildiği takdirde satılıta konan em14k mukabilinde ne miktar borç 
verileceği tayin edilerek alllkadarlara. bildirilir. Bunun için iki lira ücret 
alınır, 

Tethlr Ocretl: Bir llrad11n aşağı olmamak• O.Zere ilç ay ~n bfn lira
da on iki buçuk kuru~tur, Ne satı.:ıdan, ne de alıcıdan başka bir ücret 
alınmaz. (7075) 

"' Nadide Eşya Satışı 
Beykoz, Bohem, Çin ve kristal tabak ve kaseler. Sevahi, Ustu 

fa ve bürümcük kumaşlar, gümüş, sırma ve hesap iişlemeli sec
cadeler, yorgan yüzü, bohça, çevre ve uçkurlar, Mercanlı ba
ğa kaşıklar gibi nadide eşyalar Sandal Bedesteninde Belediye 
mezat memurluğunda teşhir edilmektedir. 25 Ağustos 1941 
pazartesi günü saat 14 de Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk mah
kemesi tarafından açık artırma ile sattırılacaktır. 

Sandalya, Masa, Dolap. 
Vesaire Yaptırllacak 

Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ye 

Eksiltme Komisyonundan ~ 
GQzel Sanatlar Akademisi kQtüphanesl için evsafı şartnamede yuılı 

11 masa ve etajerle 100 ıandalya ve 1 dolabın yaptıtılması açık eksilt
meye konulmUŞtur, İşin keşif bedeli 1875 liradır, 

Muvakkat teminatı HO lira 63 ku~tur, Eksilbne 3.9.941 Çarşam
ba günü saat 14 de Cağaloğlunda yük.sek mektepler muhasebeciliğinde 
yapılacakıtr. 

Şartname ve reslınler Fındıklıda Akademi idaresinden bedelsiz ola
rak alımıblUr. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 941 Ticaret Odası vesikalarmı, ruhsat 
ünvan tezkerelerini ve marangoz fabrikası sahibi olduklarına dair vesi
kalarını söı.iı geçen günde saat 14 de kadar ~oınisyona tevdi eylemeleri 
lfıznndır. (7121) 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Bursa su işleri birine! şube müdür10ğ{l mıntakası dnhl1indekl 

Kocaçay üzerinde bir regillAtör ile Kocaçay sağ sahil sulama kanalları 
hafriyat ve inşaatı ve Milrüvvetler deresi !!lah isleri muhammen ke:iif 
bedeli vahidi fiyat esası üzerinden (268907) lira (87) kuı;uştur 

2 - Eksiltme 12.9.1941 tarlhlne rastlıyan cuma aiinü saat 15 ~e An
karada su işleri reisliği binası !;inde toplanan su eksiltme komisyonu o
dasında kapıılı z.ırl usuliyle yapılacaktır. 

3 - · 1.:tekliler eksiltme Gartnamesl, mukavele nrojesi. ba.rın~hrlık iş
leri genel şartnamı-ı=ı, umumi su işleri fennt ş.-ı• h:ımesiyl'! hususi ve 
fenni prtn:ımeleri ve proJelerl (13) lira (44) kuruş mukauilindft 1JU iş
leri relsliğinder. alabilirler. 

4 - Ekslllınere girebilmek fçin Mekl!lerin ( 14506) Jlr:ı (31) kunı~
luk muvakkat teminat vcnnesl ve eksiltmenin yaptlııcağmdan ton az {lç 
gUn e\•vel elerınde bnlunan veslkalariyle birlikte bir ciilekçe ile N&fi:ı 
Vekllct!ne müracaat ederek bu iı,e mahru.s olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibra::. etmeleri fi&rltır. 

B·ı müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ektıiltmeY'! istfrak 
edemP7.ler. 

5 - İstekll1erin teklif mektupları ı ikinci madded~ yazılı saa•tcn 
bir saat evveline kadar su işlcrı reisliğinı· makbuz mukabilinde ver:ne
lerl lhımdır, 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (5591) (71G3) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Yüksek ve Meslek Mektepleri 

Mezunlarından Memur Alınacak 
l - İdaremizin merkez kadrosunda ve f.abrika ve tuzlalarmda mün

hal bulunan Yilltsek makine, elektrik ve ~aat mühendislikleriyle yük
sek mimarlıklara mnk!ne, elektrik, ve inşaat mühendisliklerine ve fen 
memurluklarına talip olanların, 

2 - İd~re~iz merkez ve mlllhakııtmdn münhal memuriyetlere yük
se~ tahsil görmuş olanlar alınacağından Universitenin Hukuk ve iktısat 
F~tulteler~ veya Yuksek Ticaret mektebi mezunlarından talio olanların 
Umum Mudürıu·umuze müracaatları. (7172) 

25 - 8 • 941 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 
1. - Kayseride inşa ettirilecek işçi pavyonları ve eyleri 

ile bunlara ait yol, kanalzasyon, harici su tesisatı ıibi in 
~aat görülen lüzuma binaen ikinci defa olarak kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 481892,06 liradır . 
2. - Eksiltme evrakı 24 lira mukabilinde Ankarada Sü 

mer Bank Muamelat şubAAinden. lstanbulda Sümer Banl 
şubesinden alınacaktır. 

3. - Eksiltme 27 /8/941 tarihine müsadif çarşamba gü 
nü saat 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi 1'1üdiirlü· 
ğünde yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 23100 liradır. 
5. - istekliler teklif e\Takı meyanına, şim<Iiye b<Iaı 

yapmış oldukları bu gibi işlere ve bunların bedellerine, fir 
ma.mn teknik teşkilatının kimlerden terekküp ettiğine ve 
hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika 
tar koyacaldardır. 

6. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarali ilia 
le günü saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde Ankaradf 
Sümer Bank Umumi Katipliğine teslim olunacaktır. 

7. - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet i1iale eaa 
tinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şe 
kilde kapatılmış olması lizımdır. Postada vaki olabilecel 
geçikmeler nazan itibara alınmıyacaktır. 

8. - Banka ihaleyi icrada serbesttir. "'5770-7354" 

Ana - ilk - Orta ve Lise -----•• 
Kız ve 
ErkeJ> HAYRiYE LiSESi Yatılı ve 

-~ 

Fatih : Saraçlianeliaşı 
:Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe 

tünleme imtihanlarma 25 Ağustosta başlanacaktır. 
tnilracaat. Bil-

~---------Telefon: 20530 •••••••••ıllll 

inhisarlar Umum Müdürlüijü ilanları 
l - Son akdolunan anlaşma mucibince Almanyadan da getirtileblle

celi ve pazarlıkla alınacağı evvelce illn edilmiş olan (183) kalem mal
zemeden mühim bir kısmı fç!n henüz teklit alınmadığından bu Jıin pa
zarlık müddeti temdit edilml~lr. 

2 - Bu malzemenin mUfredat listesi ne sartnamelerl Kabatasta le
vazım şubesindeki ahm komisyonunda salı ve cumadan gayri her gOn 
öğleden sonra görülebilir. 

3 - Taliplerin % 7,5 temlnatlnriyle birlikte bu husustaki teklifleri 
en geç 15.9.94~ gününe kadar mezkür komis.Yona tevdi etmeleri. (7356) 

* -} 
Muhammen Muvakkat 

C 1 N 8 I bedeli teminatı Ekılltme GUnO 
L. K. L,K. tekil 

Ka!mıpaşa tu:ı: 
anbarının tamiri 1053,80 79,G3 Pazarlık 12/IX/941 t.30 
.Maltepe t il t ün 
enstitüsü memur 
evi t a m f r 1 625,60 46,92 " " " " t ,45 

1 - Şartnamesi mucibince idaremizin Maltepe ve Kasunpaşada yap
tıracağı tamir işi pazarlığa konmuştur, 

2 - Keşi! bedelleriyle % 7,5 teminatları yukarıda yazılıdır. 
3 - Pazarlık 12.IX.941 Cuma gUnü Kabata~ta levazım ~bemizdeki 

alını komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Faz.arlığa girecekler % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte yuka

rıya yazılı yün ve saatte adı yeçen §Ubeye müracaatları. 
'5 - Şartnameler söz.il geçen şubeden alınabilir. (7442) 

, • Yatı Mekteplerine " 
Çocuk verecekseniz : Yatak, Yorgan ve Çarşatlarlyle Yatak Örlüsü, 1 
Battanıye, Havlu ve Bornozlarmı ucuzca mağazamızdan alırsınız. İs

tanbul Sultanhamam caddesi No. 4. Tel : 20625 

BURSA PAZAR/: SiPAHi oğlu HASAN HÜSNÜ 

~-----·----------------~ Bursa ve Bolu Orman Mekteplerine 
Alınacak Talebenin Kayit ve Kabul Şartları 

1941 - 1942 tah~n dC'Vl'esi içln Bur.sa ve Bolu orman mekteplerine 
parasız yatılı 60 talebe almacaktrr, Mekteplerin tahsil müddetleri Qç 
senedir. Mezunlan "Orman Mühendis muavini fuı.l:,ıınivle meslekte kul
lanılır. İsteklilerden aııağıda yazılı ıartlar aranll 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmaI\ 
2 - Yaşı 20 den yukarı olmamak, 
3 - Sağlık durumu normal derecede yani dil, göz, kulak ve ..tıcu

dunda Arıza noksanlık bulunmamak, Arızalı ve dağlık yerlerde y{lrüyüp 
gezmiye, hayvana binmiye bünye teşkilAtı müsait ve dayanıkh ohnak. 
"Bu hususun bilhassa raporda tebarO.Z ettirilmesi lAznndır." 

4 - İyi ahaklı hüsnühal sahibi olmak, geçmiş mahkCunlyetf bulun
mamak, 

5 - Ortamektebi pek iyi veya fyi derecede bitirmiş bulunmak, 
6 - Bu şarUan haiz olanlar Bursa Orman Mr..,lcWll Müdürlütilnc 

hitaben yazıp gönderecekleri dilekçeye: 
A - Nüfus cüzdanı asıl veya tasdikli sureti, 
B -- 3 üncü maddede yazılı saithk durumlannı blldirlr tam teşek

küllü hastanelerden veya bu hastanelerin bulunmadığı yerlerde hQkömet 
doktorlarından alacaktan tasd >..U raporu "hım teşekküllQ hastane olmı
yan yerlerden kabul edilecek istckUlerin kaytıları mektepçe yaptırıla
cak muayene neticeı;iııe k11dor esaslandırılnmaz. Ve bu muayenede yazılı 
ev~l kendisinde bulunmıyanlar mektebe almmaz, f 

C - Çiçek a~l!ı vesikası, 

D - Dördüncü maddedeki yazıya göre milrııcaat edenin fkMfte~
hınciald belediye ve polis merkezlerJ tarafından tanzim ve tasdik edile
cek hQsnühal mubatası, 

E - Ortamektep şahadetnam'5inln asıl veya tasdikli ömelti ve. 
F - 8 X 9 eb'admda 6 fotogra1. 

bağlamalıdırlar. 
Noksnn evrak getiren ve gönderenlere müracaat etm:emtş naıaıı:rıe 

bakılır. 

7 - :Mekteplere gireceklerin kayıtlan l Ey11i1 1941 tarlhlndm 15 
Eylôl 1941 akşamına kadar yalnız Bursa orman mektebinde yapılacaktır 

isteklllc-r evraklarını d<ığruca bu mektep müdUrlüğUne ya biz.zat ve· 
ya taahhütlü olarak postaya tevdi etmelidirler. 

Kayıt ve kabulde mQracaat sırası nazarı itibara alınır. Şu kadar ki 
isteklilerin miktarı bir günde altnu51 tecavüz ettiği takdirde kurra yapı
lacaktır. 

8 - Beşinci maddede yazılı şartlan haiz talebe, kadroyu doldurma
dığı takdirde orta dereceli istekliler arasında blr müsabaka imtihanı açı
lacaktır. 

9 - Kayıt ve kabul edilen talebeler Bursa ve Bolu Orman mek
teplerine kurra ile ayrılacaktır, 

10 - Mekteplere alman talebeler kendilerine verilecek 
göre Noterl!kten tasdikli birer taahhüt senedi vereceklerdir 
getirmlyenlerin mektebe devamlarına müsaade edilmez. · , 

nOmuneye 
Bu senedi 

(7218) 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 
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