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Fiyat mürakabe komisyonunun tesbit ettiği esaslar dahilinde. utış 
yapmakta ve her isteyen müşteriye resmi fatura vermektedır. 

AGUSTOS 
1 9 4 1 5 K U R U Ş 

GÜNLÜK S iYASİ HALK GAZETESi 

İngiltere Ve 
• 

Sovyetler lr ana 
1 

için Girdiler? 
Sovyet ve İngiliz kuvvelermın .frar. 
opraklarına girmeleri beynelmild 
hak ve adnlet mefhumları ile telif 
edilemez. Küçük milletleri•• hür- ı 
riyet ve istiklallerine dokunmayı 
kendi prensiplerine münafi telakki 
eden İngilizler, bu hattı hareketin 1 
kendilerin ! pasif mevlrie düşürdü- j 
ğünü, Almanlara ise bilakis zaman 1 
ve imkan kazandırdığım görünce 
ilk defa Suriyede teşebbüsü elle
rine almışlar. şimd i de Sovyetlerle / 
İrana karşı taarruza geçmişlerdir. 

M. Zekeriya SERTEL 

. İngilizlerin 
Almanyaya , 
Hava Akını 

• • 
ırana Daır 

Times'in 
Bir Yazısı 

(Sonu; Sa: 2; SU: 2 ) 

"lngiltere Menfaatleri 
Tecavüze 
Derhal 

Uğrayınca ! 
ve Şiddetle 

Harekete Geçmiştir .. 
Kahire 26 (A.A.) - Reuter: 

Irana karşı müşterek İngiliz -
Sovyet askeri hareketinin habe
rinin yayılması üzerine Kahire 
de büyük bir heyecan hüküm 
sürmüştür. .. 

Kral Faruk'un kızkardeşi , Iran 
veliahdi ile evlidir. Fakat Iran 
ile Mısır arasında h iç bir kültür 
münasebeti yoktur. Zira, birbiri
ne zıt müslüman mezheplerine 
tabidirler. Ve din sahasında bir
birlerine şiddetle muhalif bulun 
maktadırlar. 

Times'in bir makalesi 
Londra 26 <A.A.) - Times ga

zetesi Iran hakkında neşrettiği 
bir makalede diyor ki: 

"Iran hükumetinin Iranda ec
nebilerin mevcudiyetine dair ola
rak müphem telmihlerde bulunan 
cevabı, bu mevcudiyetin bir teh
like teşkil etmekte olduğunu ta
nımaktan anudane ımtinaı, Ingi
lizlerle Ruslara harekete geçmek 
ten başka bir çare bırakmıyordu. 

(8orıu; Sa: 2; Sil: 1) 

iran'da -
Rus Kıtaatı 

Tebriz'e 
Yaklaşıyor 

Britanya Kuvvetleri de 
Kasrışirin Kasabasım 

İşgal Etti 

Bir Habere Göre 

Japonyayı 
Mihverden 
Ayırmak için 

Amerika Hükumetinin 
Teşebbüste Bulunduğu 

Bildiriliyor 

Bu Haber, Çin'de 
Heyecan Uyand.1rdı 

Mareşal Çan - .Kay - Şek 

Ankara, 26 (Radyo gazetesi) -
Japonyanın Uzak Şarkta tatmin 
edilerek Üçler paktından ayrıl
ması için Japonya nezdinde te-
şebbüsler yapılmaktadır. Hatta 
-'!elen bazı haberlere j?Öre, bu 
maksatla Vaşington ile Tokyo 
arasında müzakereler dahi cere
yan etmektedir. Çin, Japonya
nın kendi sırtndan tatmin edile
ceğini düşünerek heyecanlanmış 
tır. 

Bu yoldaki Amerikan - Japon, 
müzakerelerinin ne şekil alacağı 
belli değilse de İngiliz - Rus - A
merikan müttehit cephesi karşı
sırufa Japonya biraz ıtevşemiştir. 

Japon 3Özcüsüne göre 
Tokyo 26 (A.A.) - "D. N. B . ., 

Japon hi.ikmeti namına beyanat
ta bulurunaj!a mezun şahsiyet, 
Japonyanm Churchill'in son nut
kuna cevap vermekten imtina et 
tiğini ,söylemiştir. · 

( Sonu: Sa: 2; SU: 5) 

Almanlar tarafından işgal edildiği bildirilen Dinyeper santralinin muazzam su bendL 

AtMAN.TEBLiGi 
r·····-................... _ ....... -...... , 

SOVYET TEBLiGi 1Tahran'da1 .. 
Baltık'ta 6 i M.. k , 1Gunde46 
R G •• 1 - uza ere i, Tayyare us emısı B I d .... 
Ba+.rddı j a!! 1 Düş~ldü 

Büyük Dinyeper ı· lnCJiliz • Rus Talebi 
Santrah da 1 Kabu! 'Edilirse 
işgal Edildi Harekat Duracak 

Çok Şiddetli 
Muharebeler 

Devam Ediyor 
-

Santralm Bulunduğu 

. Şehir Şiddetli Bir 
Hücumla Zaptedildi 

Bu Mıntakada 83 
Bin Esir Alındı 

Berlin 26 (A. A.) - Alman or
duları başkumandanlığı aşağıda
ki fevkalade tebliği neşretmek • 
tedir: 

Von Kleist zırhlı ordusunun 
seri teşekkülleri dün Dinyeper 
Petrovsk köprübaşını ve bu şeh
ri çetin muharebelerden sonra 
hücumla zaptetmiştir. Bu suretle 
düşman K.ief'in cenubunda Pin
yeper nehrinin garp sahilindeki 
son istinat noktasıru da kaybet
miştir. 

Von Kleist ordusu, Dinyeper 
nehri dirseğinde yaptığı muhare 
belerde, Uman meydan muhare
besinden sonra, ceman 83,596 e
sir almış ve 465 top, 190 tank ve 
sayxsız ganaim elde etmiştir. 

* Bt=>.rlin 26 (A. A.) - Alman 
başkumandanlığının tebliği: 

Şark cephesinde harekata me
totlu ve mu-;-e.ffakiyetli bir suret 
te devam edilmektedir. 

(Sonu: Sa: 2; S U: 7) 

MiLLİ ŞEFLE 

ŞEHİNŞAH 

ARASINDA 

Ölümü Sefirimizin 
Dolayısile Telgraflar 

Teati Edildi 
Ankara 26 (A.A.) - Tahran 

büyük elçimiz Suad Davas'ı.n ir
ıtihali dolayisiyle Ala Hazreti 
Şehinşahı Iran Rıza Pehlevi ta
rafından gönderilmiş olan taziye 
telgrafma Reisicümhur Ismet I
nönü teşekkürlerini bilmukabele 
telgrafla bildirmişlerdir. 

Macar bayramı dolayısile 
Ankara 26 (A.A.) - Macarla -

rın milli St. Etienne bayramları 
m ünasebetiyle Reisicümhur Inö
nü tarabndan çekilen tebrik telg 
rafına macar Kral Naibi Amiral 
Horty tarafından telgrafla ve 
.teşekkürle mukabele edilmiştir. 

Başvekil ve Hariciye 
Vekiline gelen telgraflar 
Anakra 26 (A.A.) - üyük elçi 

Suad Davas'm vefatı dolayisiyle 
Iran Başveziri Ekselans Mansur 
tarafından Başvekil Refik Say
dam' a ve Hariciye Vezir Vekili 
amiri tarafından Hariciye Veki· 
li Şükrü Saraçoğluna gönderilen 
taziyet telgraflarına Başvekilimiz 
ve Hariciye Vekilimiz tarafından 
teşekkür telgraflariy le mukabele 
edilmiştir. 

' 

Şehinşah, Sefirlerle 
Bizzat Görüştü 

Ala Hazreti Hftmayun Şehinşah 
Iran Riza Şah Pehlevi 

Londra 26 (A. A.) - Reuter: 
Iran Şehinşahr, Irandaki vaziyet 
hakkında İngiltere ve Sovyet hü
kumetleri nezdinde bir müdahale 
de bulunmuş ise de, bu müdaha~ 
lenin mahiyeti henüz malum de
ğildir. 
Londranın salahiyetli mahiille 

rinden öğrenildiğine göre, Ingiliz 
ve Sovyet büyük elçileri dün sa
bah şafak sökerken Iran Harici
ye Nazırına iki hükumetin Alman 
beşinci koluna karşı harekete geç 
mek niyetinde olduklarını bildir
dilcten sonra Şahinşah büyük el-

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) 

Bir Denizaltı Gemisi 
Batırıldı, 

Tahliye 
\ 

Novograt 
Olundu 

---
Cephedeki Slovaklar 

Geri Ahnıyor 
Moskova 26 (A.A.) - Dün rze· 

r.e neşredilen Sovyet tebliği: 
Dün bütün gün Sovyet kıtalan 

bütün cephe boyunca anudane 
döğüşmüştür. Şiddetli muharebe 
lerden sonra Sovyet kuvvetleri. 
Novograd'ı tahliye etmiştir. 

24 ağustosta hava muharebele· 
rinde ve yerde 46 düşm!n tayyn· 
resi tahrip edilmiştir. 

6 Sovyet tayyaresi zayi olmuş 
tur. 

Karadenizde bir Sovyet harp 
~em.isi, düşmanın bir denizaltısı
nı batırmıştır. 

Le.ningrat'a bir akın 
Londra 26 (A.A.) - Moskova 

radyosunun bildirdiğine göre. 
Alman tayyareleri, dün, Lenin· 
grad'a hücum etmişlerse de da· 
ğıtılınışlardır. 

Almanlar, Slovak ordusunlJ 
cepheden geri çekiyor 

Ankara, 26 (Radyo Gazetesi) -
Sovyetlere göre, Almanlar, Slovak or
dularmı cepheden geri çekmeye ba~
lamışlardD'. Bunun tek sebebi de, 
Slovalc ordularmın Ruslara teslim ol
malarıdır. 

(Sonu: Sa: 2: 8 0: 5) 

~I 
' BALZAC'IN KIRK ROMANI 

Yazan: REFiK HALiD 

Eskiden büyük adamların hayatını iyice tedkik etmek Vl 

şöhrete nasıl eriştiklerini dikkatle göz önünde tutara), 
elden geldiği kadar bunlara benzemeğe çabalamak adetti. Hattı 
gençlere, meşhurların meşhur oluncaya kadar uğradıklan güç· 
lükleri kasden büyülterek anlatırlar, hep zahmetli, çileli tarafla· 
rını kabartarak isim yapmanın ve eser bırakmanın kolay olmadı· 
ğını öğretmek isterlerdi. Şimdi bu usul tamamiyle terkedilmiş( 
benziyor: Sanki şöhret ve sanat, artı emek sarfiyle, zorluklar3 
göğüs gerip fedakarlıklara katlanılarak elde edilmez. Kafa tası 
nııın içinde bir "deha,, tohumu saklıdır; bir gün o, size hiç zah 
met vermeden, ansızın kabuğunu atar, birdenbire fışkırır, ilk ese 

rinizle, bir tek hikaye, bir tek mısra, bir tek levha, derhal büyük 
ve mşhur bir adam oluverirsiniz. Asıl hoşu, sanatta çıraklık ve 
teknik diye bir kısım yoktur; si2'İn ÇQr.ukca, çömezce ortaya koy· 
duğunuz sarsak teknik, arbk o sanatın yeni ve temelli tekniği 
dir! Halbuki sanatta esas kaide şudur: "Dehanın yüksekliği ne 
olursa olsun, bu mazhariyet o dahiyi sanatın teknik cihetini öğ 
renmek mecburiyetinden kurtaramaz . ., 

Bunları bana hatırlatan bazı yeni hikayecilerimizle romancı 
larımızm eserlerinde kendini şiddetli belli eden teknik kusurlar 
dır. Balzack'ın hayatından bir vaka anlatacağım: O b üyk hikn 
yeci, ilk devirlerinde, vilayetlerden birine çekilerek altı sene 
durmamacasına çalışmış ve tam kırk adet roman yazmıştı. Bl. 
romanlar hangileridir? Nafile aramayınız; bugün bir satırı bil< 
mevcu t değildir. Zira ~alzack, kırk romanı da bitirdikten sonn 
önüne dizmiş, incelemiş, düşünmüş, en ziyade teknik bakımındar 
kusurlu bularak - irade ve nefse itimat kudretıne bakınız - hep 
sini birden ocağa atıvermişti. Bu suretle Fransız edebiyatı kır1 
tane, şöyle böyle roman kaybetmiştir; !ikin Fransa ile berabeı 

.dünya edebiyatı bir Balzack'ı kazannu~tır! 



z 

Tefrika No. 44 

Birdenbire Ölüm, Napoleon'la Karşdaşmış 
Düşmanla Arasında 40 Metre Kalmıştı 

DükkCinlara 
Fiyat Listeleri 
Dağıtıhyor 

"- Bu bır aslanın tavsiye ve nasi- ı yen imparatorun atının dizginine ya-
tıdır Fakat Paris buna ne der? O- pışıyor ve ona siper olarnk: 
dan ~ltı ay daha uzak kalmanın tev- "- Boyle ıcap ediyor: Sizın yaşa-
edebıleceğı had;sau sımdiden kım manız lazım' .. dıyor. 
ureb lır? Fransa, benım gaybube- Derhal, Ropp, Bertiye, ve Kolenkur 

ne alı ab lır mi? Prusya ve Avus- da İmpa atorun etrafını alıyorlar. Na
rya bcn.ım yokluğumdan istifadeye 1 polcon da mecburen kılıcını çek yor, 
lkışnmaz mı? ve beklıyor. O and duşmanla arala-
Olmaz cfend ler. olmaz Yapıla-ı rmdak mesafe 40 metreden ıbaretur. 

c k bir tek ey vard r . Oerı donmekl .. Ve ol m, Napoleonun kırk metre ya
Ve Napoleon boyle soy! ye ek, Mos- kınına k dar sokulmuştur. Bereket kı. 

ova ııaraymın kubbesi üzer ne d·- hassa alayının ce sur ve atık suvarı
lmış olan kocaman ve alt n "Saınt le ı tam zam n nda yet ş yorlar da 

van,. putunu sokturüyor. Nıyeti o- Kazakları dgıt ak, İmparatora bir 
u Panse goturup, Envallt klımbeti- daha Par sı gorememekten kurtarıyor-
n ustune d kbrmektır. lar. 
F kat onun Çardan alacağı intikam Fakat bu ma era onun içinde yeni 
mdan ibaret mi kalacaktır. Hayır. bir end 0

şe yaratıyor: Acaba bir gün, 
O ayrıca, ııu emrı de veriyor: Çar onu, zafer arabasının ardından 
"- Krcmlm sarayı berhava edil- bir esir gıbı siırukliyehıhr mi? Sa
ni" kın ha! Bunu duşunerek iırperen Na
Bu emri verdikten sonra, Mosko- poleon, doktorundan zehir ıstiyor. Ve 

v dan uc; saatlik bir mesafeye çekile- o günden itıbaren sıyah ıpek bir çıkı
ek, ınfaz haberfn.ın viırudunu bekli- nın içine doldurduğu o zehiri, boy

yor. O sırada, ordusu da onun ôniındcn nunda bir muska gıbi taşıyor: Nıye
eçmektedir. Gerçi askerler 'lı:ih dere- ti bittabi tahmin etti inız gibi, Çn
ede dınlenmişlerdır. Fakat esvapları rn esir düştugu takdırde. uğrıyabıle

pe şan b r haldedir. İçlermde hasta- cegi zilletlcrdcn o zehır sayesınde 
1 , ve yaralılar boldur. Napoleon, lrortulmaktır. 

ızlemeye çalıştığı bir hüzünle onları Bir tevkif kararı 
eyrederken, Moskovadan haber ge-

l yor: İnfılik vuku bulmamış, Krcm-
Bıitun Rus çeteleri İmparatoru yal n atılamamış, •• 

İmparator bir tek kellme söylemi- kalamak gayretindedır. Rus er-
)Or ve 0 ıtrada kendisine endiselerlni kanı harbıyesi, Napoleon hakkında tcv 
.zhar eden Rapp'a şu cevabı veriyor: kif kararı vermiştir. Butun kolordu 
"- Soğuktan mı korkuyorsunuz? kumand.ınları, btıtiın kısa boylu esir

Bugun, Birınci Teşrin ayının on do- !eri huzurlarına c;ağırtmakta, ve 1m
kuzuncu gunudur. Fakat gorüyorsu- parator olmalan ihtimalmı duşunerek, 
nuı ki, bir bahar havası içindeyiz. Siz, onları dik'katle gozden geç rmektc -
ben.im tali yıldızımın parlaklığından dir. 
lıala şuphe mi ediyorsunuz?,, Mısırda sıcak n. sıl yüzlerce adamı 

Halbuki o, uun zamandanberl, tali oldiırduyse, Rusyada soguk, binlerce 
)lıld zmdan bahsetmemişti. Bundan da askeri oldurmcktedır. Kar. ve don, at
an sılıyor ki, daıma zayıf zamanla- ları devırmektedır, Toplar karlara go
rınd.ı yaptığı gıbi. maneviyata sanla- ~ulup kalmaktadır. Ceph:ıne ve mu
cak derecede bedbin ve tasalıdır hımmat ltatarlarını ımha etmek mec-

Yolda mutemadlyen Rus kıtal~rma buriy~~ hasıl ~!maktadır. Suvari >:a
rasthyorlar, taarruza uğruyorlar. Fa- ı ya yurume~edır:. Yollar, d~nmuş ın
k.ıt Moskovaya gelirken her köşede san cesetlerıyle ortulmektedır. Ve .. N.~
harp arayan Napoleon şimdi avdetle poleo~,, Krem.lın sarayından, sokup 
harpten alabUdiflne korkuyor ve: Envaht ~ goturdu~u altın Putu, çok 

·- Sakın, &yor, muharebe kabul pahalı odcmektedır. 
etmeyin ha 1 Dogru Smolensk'e inelim, (ArkaSI var ) 

-o-

Şehirdeki Peynir Stoku 
T esbit Edilecek 

Fiyat mürakab· bürosu tarafından 
muhtelif eşya ve yiyecek maddeleri -
nin perakende fiyatlarını gösteren lis
teler hazırlanmıştr. Bu listeler es
naf ve tiıccarlarn tevzi ed lccekfr. 
Ayrıca halktan arzu edenler bu lls
telcri Halkevler nde, resmi daireler
de, karakollarda goreb leceklerdir. 
Mağaza ve dukk·nı rdan alış venş e
denler fiyat mur kabe burosunun res
mi muhurlu lıştelerini isteyip gônne
lıd0 rler. 

Peynir stoku 
Fiyat mürakabe komisyonu kara -

riyle peynir stoklan tesbit edilecek
tir Ellerinde kaşer ve beyaz peynir 
buİunduranlar bugünden itibaren iiç 
gün içinde mevcut mallarını bırer be
yanname !le fiyat miırakııbe bürosuna 
bildirmeğe mecburdurlar. 

i lıtikar vakalar1 
Dün fiyat mürakabe bü osuna yedi 

ihtiklir vak:ısı ihbar edılmıştır. Bır 
seyyar satıcı 90 kuru"luk jilet traş 
makinesinı 325 kuruşa satarken cür
mu meşhut yapılmıştır. 

HeybeHadada umumi bir kontröl 
yapılmış ba'kkallard ı muhtelif yıye -
cek maddelerinin pahalı satıldığı tes
bit edilerek zabıt tutulmuştur. Fo
toğraf hlmini yuzde elli karla satan 
bir mağaza sahibi hakkında da tahki
kat yapılmaktadır. 
Unkapanının Tekirdağ iskelesine 

bir mavna komür getiren Mehmet 
Emin; getirdigi komurleri narhtan 
fazla fiyatla satarken yakalanmış ve 
adliyeye verilerek tevkıf ed"lmiştir. 

o------
Pamuklu Mensucata 
Dair Verilen KC1rar 

İyi Karşdandı 
Kapu• ~zi, ambalaıltlr bez ve luzum ııil· 

r lürse dıfer pamuklu menıucatm hukllmetın 
"' rakabnl altına alınma ı piyasada pek ı-c• 
rinde b·r ıedbır olarak kabul cdılmekt<dir. 
HukQmeun kararı ya•nız otomaıılı: le slhla 
ra ıamıldir. El tuıılhıarı bundan harııçıır 
iktisat Velı:fıleti pamuklu yapan her fabnka· 
ya lı:ap3sitesinc ıı:öre bır ımal6t proaramı 
:vaptrraeak, ı e gore lplııı temın edılecek ve k hk kışlalarıml%ı kuralım!,, 1 

'~ RADYO 
Bu seferde de, Upkı Mısır sefer:nde 1 

oldugu gibi, ordu, kendi eşyasının et
rafında bir çerçeve teşkil etmiş bir va
zıyette yurumektedir. Binaenaleyh, 
kend•sini her tarafından gelebilecek BUGÜNKÜ PROGRA.1\1 
taat'lıtZlara karşı korumak mecburi- 7. JO Proıı:ram ıa ıs Ser!ıe•t 
yetınıtedlr. Taarruzlıır da o kadar sık ; ·:: /:.°ı;.'~er :: !~ Kçonu:ma . 
\ e ani oluyor ki .•• HattS bir gün, İm- s oo Mılnk 19 ıo ıf::Crı:rsatı 
paratorun hayatı, ancak adamlanrun S.JO Evın uatl 19 45 Fasıl heyeti 

- bu s.ıretle imalôtın hem hacmi arttırılacak 
hem de liyat yUkael ınesinln Ö!lllne ıı:eçılecek 
tir. Ancak ambalaı malzemesı olabilccelı: pa• 
muklu mensucatın nelerden ıbarct olncaiının 
tnvzıhi bcklcnmektedır. I'abrlkaların arıacalı 
olan imalitı piyas•da malın bollaımasını tc 
mln edeceği için tuccar bu karardao mem• 
nundur. Hu izlerle mcu:ul en bOyllk fabrika · 
fardan lı:aput bezi yapanların altıtı Adanada 
ikisi İ•mirde. bırı Tarsus ve bıri de Mcrsi,... 
dedir. Bu fabrikalar mılyoıtlaru meıre kaput 
bcıi yapmaktadır ar. Şehrimizde daha riyade 

klıf · O lO 15 Radyo auetesl 
ayanı ı ve ~cvıkiiği sayesinde kur- ı2. Proıı:raaı '20 45 Halk tDrkGsG 
tutuyor: Rapp, bir dıken va Ç<ılı yığı- 12.u T.ırkOlcr 21 ao Zırut ıahıml 
n nı gostererek baıc.ırıyor· 12.45 Habtrdr 21 ıo S.rkılar 

6 • ll 00 T rk ler 21 ıs Vlolen•d 
"- Kazaklar ... Arkamızda Kazaklar u.ıs Mıırlk PL 21 4S M~ık P1. 

varf ı o 22 ıo Şarkılar 
" U 00 ProıtTam 22 10 Haberler 

O zaman ya•eri, s:ı1t1anmak istemi- ıs.03 Dans Mllıiii 21 ss Ka:>anrı 

. GECE .GELEN HABERLER 

çuvallık bez, yelken bezi. bır milıur da ka· 
put beıi yapan on kadar fabrika vardır. Dun 
ların en bUytıfıl S mcr Bankın na \ırklSv bea 
ve pamuklu mensucat fabrikasıdır. Di erleri 
ikıncı derecede fabrıkabrdan sayılmaktadır, 

EOtrinde kıput bez ı bulunduranlar mevcut 
mallarının mıktarını ve h;ınrl fabTltıı malr 
olduiunu glisttrerek bu cuma ııilnO aksamına 
kadar lasc m d rl f no birer ~:yannaaıe nr 
mele mecbur tutulmuııardır 

iRAN'DA 
( Bastıırnto \ '"r-lıfe) 

Beyannameler atıldı 
Kahire, 26 (A,A,) - "Tebliğ,, lngf-

liz bombardıman tayyareleri, dün Harp Maliilleri 
Günü Kutlandı 

, Tahran ve diğer İran şehirlerine be-

l 
Yannamcler atmışlardır. Ayni g-ün, 
av tayyarelerimiz ilerlemekte olan 
kıtİtlarımıza muzaherette bulunmuşlar 
ve kıtalarımıza taarruz etmek üzere 

rn, 28 (A.A.) - 26 Ağustos 
•.ıııu aynı z.ımand::ı kendi gunlerl 

ol rak kabul etmiş bulunnn ordu harp 
rr hıllerı bugün Ulus mcydanmaa 
At..:ıturk anrtı ömınde yaptıkları tc-

hı r. • il" es iz bir zaferle neticek • 
n n bOyUk taarruzun başladığı ilk gti
n ı kutlamı l::ırdır. 

MerMlme şehrimizde bulunmakta o
l n harp mnlCıllerı ile başta bando 
olduğu halde bir kıtn esker iştirnk 
eyl<'miş, harp nkademi<ıi, mevki ve 
merkez komutanlıkları n\Umessilleri 
h ır bulunmuşlardır. 

İ tıkUıl marşını mUteııklp ordu harp 
M lulleri Atatürk Anıtına bir çelenk 
Qymuşlar ve Tilrk ulusu ile MilU 

Şef ıçın uç defa "sağ ol., diye bağır
mak suret yle şeref tez.ahiıründe bu
lunmu !ardır, Bu miına cbetle ordu 
m lıllier birllğı umumi katibi soyledı-

lrana Dair Times'in 
Bir Yazısı 

ği bir hitabede, Tilrk milletinin bü
yuk zaCcrc ulaşmak için sarfettıgi bü
yuk gayretleri bılhassa tebaruz ettir
miştir. Ulus meydanındaki bu tcza
hurotı müteakip harp nı&lülleri şchit
llgc g derek bir. çelc>nk koymu lor 
ve aziz şch tlerimizin hatırasını taziz 
eylemişlerdir. 

Akşehirde 26 ağustos 

Akşehir, 26 J.A,A.)- Akşehir hal
kı büyük tııarruzun ba~l:ıdıt:ı 26 A
gustos gunfınil içten tezahüratla kut
lamıştır. Bu mlina ebetlc Milli Şef 
ismet İnönu'nun garp cephesi kuman 
danlıgı c ıınsındn kararglıhı olan ve 
taarruz. plı'inının hazırlanmış olduğu 
bclcdıye d iresi onunde bir geç t 
resmi yapılmış ve soylenen nutuklar
la bu buyuk günün hatırası anılmıştır. 

lngilizlerin Almanya· 
ya Hava Akını 

(Ba$Urafı 1 lnelde\ ( Bastarat• ' tneldel 
j le .. fnc kar5ı hl etmekte oltf1Jkları mürekkep bir le ekkul, bugiın ôğlc
sc'T'pat den, Almanlnra karşı mukn- den sonra Almnn koyunda bır gemi 
ve et g? teı mek_tcn "eynhuı bu mu- gafılc~lnc c Holigoland'l ncticesi:ı: ka
kavemet n nctayıcınden korkmaktan lan bır hücum t<'~ebbü ünde bulun
rr ulhem o_lmnbrının ehcmmıycU yok-ı muştur. Bu teşckkülde!d tııyyar<>lerln 
tur, Ingilızl<'rlc Ru ların yapmrş ol- hepsi duşurülmUştur. 
dukları mtidahnlcnın c. bnp _ve sı;ny~- Bu tayyarekrdcn ikisini donanma 

komsu mcmlckeUerı en~ışeye du~ topçumuz digcr üçuniı keşif tayya-
rmfyC<.'ek dC'recede 'azıhUr. Na-ıı . 
hı •• i t k kAr· d _.1 t relerımlz duşurmuştilr. te ı ... e ın or a şar ı erec ... ..,S! a-

n maktadır. Bu tehllkc, orta şarka kA
f derecede yaklaşmıştır, BinaeMleyh 
il' hlyeti hakkında şuphe \'e tcredd•1-
de ptlmaya mahal yoktur. 

Son senelerde İngiltercnin Mıı;ua, 
Turkiyeye ve Arap alemine olan dost
luğu, blr çok makGs tes:ıdüflere bir 
c;ok tehditlere mukavemet etmiştir ve 
bugun her zamandan ziyade kuvvet 
Jıd ·r. lngılterenın nüfuzu bir zaman 
Orta Şarkta müteessir olmuşsa bunnn 
sebebi, Bıiyuk Britanyanın kendisini 
mud1faadu gôstermltJ olduğu zaaftır. 
~ımdi Ingilterc, menfaatleri h:ıyati 
b r noktada tecavüze uğramış oldu -
~ndan ,ıddet ve suratle harekete ceç 
m $tir. 

Nazi mesuliyetlerine karşı anud'lne 
mukavemet kabilıyetleri başka iıl'lı:e
le deki menfaatlerini de mudafaa et
n ek a:r.mıni eltsiltmemhi bulunan yeni 
m ttefık yle İng !tere ilk defa olarak 
•ü,terek bir , skeri harekete girişmiş 
bulunuyor. Bu muş~rrek hareket 
memnun yetle selimlanacaktır ... 

Alman resmi tebliği 
Bcrlin, 26 (A.A.) - "Tcbiig": Dün 

giınduz, İngılterenın şa k sahilindeki 
askeri tesisat bombardıman edilmiş
tir. Savaş tayyareleri diln gl'CC, Saint 
Georgc kanalında bir vapur kafıle
siyle birlikte ilerlemekle olan 6000 
toni~toluk blr ı;.llebl batırmışlardır. 

Stoyadinoviç Bir Adada 
Gözaltında Tutuluyor 

Bclgrnt, 26 (A.A.) - ''D N.B." Do
ran Zeltung gazetesinin bilçlirdiğine 

göre, 16 Mart 1041 de s:ıbık Yugos
lav hUkıimeli tarn!mdlln İnglltereye 
teslim edılen sabık YU"O"lavya baş
vekıli Dr. Stoyadinovlç, Hınt Okya
nuıtundıı Mnurı<'e adasm/ja göz altında 
tutulmaktadır. Bu \•az.lyet, son giln
ler~ Dr. Stoyadiqo\ lç'den Bclı::ratta
ki aile ine gelen mektuplardan anla
şılmaktadır. 

cenupta bir duşman iniş meydanından 
kalkmak istiyen yç tayyareyi ateşe 

tutmuşlarır. Ordu ile iş birliği yapı
larak nakliye tayyareleri muvaffakı
yetle kullnnılmıştır. 
Blücista1ıda11 İra11a giren 

i ngiliz kuvvetleri 
İran hududu, 26 (A,A.) - İranda 

harekatta bulunan İngiliz ordusu üç 
gruptan müteşekkildir. Bağdat or
dusu, Basra ordusu, Hint ordusu. 

Hint ordusu, İmparatorluğun diğer 
aksamından almıı olduğu ihtiyat kuv
vetleri dolayisiyle hepsinin en mühim
midir. Diğer taraftan ilk taarruz ha
reketini yapan Hindistandır. Hint 
ordusunun kıtaları Blucistan daf ta
rının gerisinde çizilmiş olan ve mün
teha noktasını Dıizdap"teşkil eden de
miryolu şebekesi üzerinde iltisakla
rını temin etmişlerdir. 
Diğer taraftan sahilde Hint ordu

sunun pişt3rları faaliyette bulunmak 
tadır. Bu piştarlar bir c;ok tanklar, 
tayyareler ve Amiral Arbuthnol'un 
filoları tarafından hımaye edilmekte
dir. Maverayı Iran dem ryolunun 
başı ile Hindistan hududu arasında 
takriben 700 kilometrelik bır mesafe 
vardır. General Wavell'in motorlii 
kıtaları Benderşapur tahkimatını !ki 
üç giınde aşabnir. 
l/er taraf la mukavemet var 

Ankara, 26 (Radyo gazetesi) - 1-
randa Sovyet ve İngiliz kıtaatı tara
fından yapılan harekata dair muhte
lif kaynaklardn alınan malumata na
zaran vaziyet şu merkezdedir: 

Sovyetler Hazer denizinin garbin -
den ve iki istikamette İrana girmiş
lerdir. Biri Tcbriz d ğerl Erdebil 
yollarını istihdaf ctmektcdır Erdebil 
şehrini istihdaf eden harekltta Sov
yetler kayda defer terakkiler elde 
edememişler ise de Tebriz kısmında 
bu şehrin önlerine kadar ilerlemeğe 
muvaffak olmuşlardır. Fakat bu iler
leme, İranlıların bu bölgede muka
vemet etmemelerinden ileri 6:elmekte
dir ,,..-

İ~gilizlere gelince, İngirzler şu beş 
istikamette harekat yapmaktadırlar: 

1 - Şimalde Musul hududundan 
Sadubllak isUkametlnde. 

2 - Slilcymaniyeden Hemedan:ı 
dol:nı. 

3 - fraktan Hankın - Kermanşah
Hcmednn i!'itikametindc. 

4 - Şattuli'ırap üzerinde Abadan 
limanından. 

5 - Basra korte.zinden Bender Şa
purd n tren yolu lmtiıfadme.. 

Bunlar ara'ill'.'d Uç noktadan, Ban
kın şehriyle Bend<'r Ş pur ve Abadan 

TAN 

Benzin 1 asarruf u 0 rta Okul . 
Mezunlarının 

lçin1 edhirAlınzyor 
Deniz Nakil Vasıtalarmın Benzin ve Motörin 
İ stih lak Miktarı da Tetkik ve T esbit Ediliyor 
İstanbul belediyesi benzin sarfiya

tında tasarrufa karar verm ş ve bu 
kararın tntbikme geçılmiştir. 

İlk olarak hasta nakliye otomobıl
leriyle tathirhanenın nakliye otomo
bıllcri kaldırılmış ve bunların yerme 
atlı arabalar ıkame edılmıştir. Yal
nız bur.dan can kurtaran otomobilleri 
istisna ed imiştir. Şehirde altı can 
kurtaran otomobili çalışmağa devam 
edecektır. Fen işleri, mezarlıklar mü
durlükleri motôrlil vasıtalarında da 
tasarruflar temin edılmiştir. Bu su
rete şimdıye kadar 15 otomobil ser-
visten kaldırılmıştır. Yalnız temizlik 
işleri motörlü vasıtaları kaldırılmamış 
ve fakat gerek bunların ve gerekse 
işlemesinde zariıret görülen diğer be
ledıye motörlil vasıtalarının en kısa 
yollardan hizmete devam etmeleri ve 

MUTEFERRIK : 

Üniversiteye Kitap 
Teberrü Eden 

Profesörler 
Üniverslte profesörlerinden bir kac;ı 

zengin kütüphanelerini Üniversiteye 
teı'ketmişlerdir. Üniversite kütilpha -
nesi, bu kitapları teberru edenlerin 
isimlerini gösterir birer levhayı kü
tüphane camekanlarında teşh.ir ede -
eektir. Üniversite kütüphanesine şah
si kütüphanelerini hediye eden profe
sörler şunlardır: Profesor doktor Ali 
Fuat Baırnil. profesör Ali Muzaffer, 
profesör Hamit Ongunsu, profesör 
Tevfik Remzl Kazancıgil, 

İŞ BANKASININ YILDÖNÜMÜ -
Dün İş Bankasının 17 inci yıldonli
mü olduğu için banka şubeleri kapalı 
kalmıştır. 

Basra Transit 
Yolundan istifade 

Edilemiyor 

bu suretle onların da benzin sarfiyatın 
<lan tasarruf yapmaları kararlaşmış
tır. 

Diğer taraftan şoförler belediyece 
tesbit edilen benzin miktarlarının 
kifı gclmediğınl ileri surerek müra
caatte bulunmuşlardır. Bugünlerde 
şoforlerın de iştirakiyle belediyede 
bir toplantı yapılacak ve vaziyet göz
den geçırılecektir. 

* Mıntaka liman reisi ği petrol , ben-
un ve motörin ile çalışan motörlü 
vasıtaların makinelerini tetkike baş

lamıştır. Bu motörlerin cinslerin ve 
yaktıkları mahrukat miktarı tesbit e
dilmektedir Tesbit edilen miktar ü
zerinden m~tör sah.ipleri İa§e müdür
liıgiıne müracaatle ihtiyaçları olan 
moyi m:ıhrukatı alacaklardır. 

BELEDiYEDE: 

Sinemaclların Zam 
Talebi Kabul 

Edilmedi 
Sehrimizdeki sinema sahipleri bir 

müddet evvel belediyeye müracaat e
derek sinema ücretlerinin arttırılmasını 
istemişlerdi. Belediye vaziyeti t et
kik etmiş ve bu talebi kabul etme
miştir. 

TÜNEL MEMURLARI - Tüneı:n 
faaliyetini tatil etmesi üzerine işleri 
kalmıyan tünel memurlarının açıkta 
kalmaması için bunlar tramvay ida
resine alınmışlardır. 

PiYASADA: 

Kahve Satışı Serbest 
Bıraktlacak 

Ticaret ofisinin elinde bir senelik 

1 
ihtiyacı karşılayacak altmış bin c;uval 
kahve bulunmaktadır. Bu itibarla kah

ı ve satısının büsbütün serbest bırakıl
ması düşünülmektedir. 

PERAKENDE SATIŞLAR - Odun 
ve kömürcülerden 1939 senesi ağus
tosunda toptancı olarak kömür ve o
dun satanlar bu hakkı muhafaza e
derek toptancı ve perakende satııs 
yapmış olduklarını da isbat ederlerse 
perakende satı ş yapabileceklerdir. Bu 
esas dahilinde diğer zariıri maddeler
le giyim eşyası ic;in toptancı ve pera
kendecinin kimler olacağı t etkik e -
dilmektedir -·~ ... -

Bir iki haftndanberi, İngiliz firma
ları, Basra limanından sif oarak mal 
teslim etmek hususunda müı;kulpesrnt 
davranmakta9ırlar. Dündcnberi İn

gilizler, BaRra limanından mal teslim 
eıdemiyeceklerini alikııdarlnra bildır
ı:ı;ıişlerdir. Son günlerde Basra lima
nı vasıtasiyle yapılan aekeri harekat 
)ıizündcn, Basrada ticari işlerin dur
dpğu anlaşılmaktadır. B ra limanı
nın bu suretle kapanması üzerine, ALTIN FİYATI - Dün bir altın 
Basra transit yolu da bir müddet için j 2590 kuruştu, bir gram :a4 lyarlık 
faaliyetini tatil etmiş olaca~ır. altın 350 kuruştan satılmıştır. 

Tahran'daMüzakere Japonyayı Mihver • 
Başladı de' A ytrmak için 
( Bastıı,Rf 1 incide \ 

çilerin bizat kendisini zıyaret et
melerini istemiştir. Büyük elçiler 
dün sabah saat 10 da Şahinşahla 
gôrüşmüşler ve bu konuşmayı 
müzakereler takip etmiştir. Gö
rüşmelerin cereyanı hakkında laf 
silfıt alınamamıştır. 

Londra radyosuna göre 
Ankara, 26 (Radyo Gazetesi) -

Londra radyosu, İrıındnkt hadıselcr
den bahsederken, hıırekf.ıtın cenuptan 
ve şimalden ilerleyen İngiliz. ve Rus 
kuvveUerinin bırleşmelerine kndar 
devam etmesine mahal olmad ığmı, İ
ran hükümeti memleketten Almanlan 
çıkardığı takdirde harckfttın derhal 
durdurulabileceğini, esasen Tahran, 
Londra ve Moskovada müteknbile:ı 
sefirlerin hiıl!ı vazifeleri başında bu
lunmalarmın da buna bir delil oldu
'runu ileri sünnü&tür. 

lran b<ı§veküinin 
parlamentoda izahatı 

Tahran 26 (A. A.) - D. N. B. Iran par 
Umenıosunun fevkallde toplantısında Iran 
Baıv.,kili Ali Mansur. lran mUletinin mllmeı 
•illerine aıaftdaki mesajı okumuıtur: 

"Hcpinbce maııım oldııfu vrçhıle. Iran bil 
kOmetı harbin bidayetinde Srhlnphın arzu· 
suna mutabık ol1rak sıkı bltaraflıfını llln et 
mııtır. Bu siyuet en scnlı manaıl7lc ve 
kendi h!isnG rin•iyle takıp edilaılıtlr. İrıınla 
temasta bulunan blitDn memloketler ve bılhas 
sa komsularımızla dostane ve samimi mlln'ase 
betler ldanwı etmekten ibaret olan bir aiyuet 
ıakıp edıyorur. 

Buna rafmrn lneillı bükQmetl, Sovıret hU· 
k!lmetl ile mutabık olarak !randa bulunan 
Almanların en bii7ük k11mının memleketten 
çıkarılmasını talep eden bir Oltlmatomu bize 
tevdi cyloonittir. 

İran hllkllmeti, memlekette ikamet eden cc· 
ııebielrin nezatct altında olduklarını ve lran 
da bulunan u miktarda Almanların bir teh· 
likc te,kll edcml~cekluinl tnıı:ıhz ve Sovyct 
hOkllmrtlerinc temin cımiııır. 

İran hülı:ı'.lmeti Jnıı:lltae ve Sovytt Rusya· 
yı teskin etmek Oıerc İr&ndakl Alman mikta 
rının azaltılmHı için lhım r:clen ttdbırıcri 
almııtır. Sulhll muhafan cımck için nrfcttl· 
iimir ııayreılerc rai!mcn lnıı:iltere ve So•:vet 
mlimenlllerlinln bu meseleleri dostane bir su 
rette müukere edecelı:lerl yerde paranesl ttü 
nll ıaat dortıe tehdiıHr bir Oltlmatomla evı 
me e:elmiı olmaları çok tuullf edilecek bir 
hadiıedir 

Aldığım m~lumata ıt5re bu de•letltrin .ı. 
yul mOmcs11Uerlnln zb'aretindcn evnl ln&i· 
hı ve Sov7et kuvvetleri hudud.ı ııecmiı bu· 
lunuyarlardı. l nı:iliz kuvvetleri tran lnnanla· 
rında bul.ının ıı:emllere uarruı ve lnııiliz 
tayyareleri de lran ıehirlcriai bombardıman 
ctmiılerdir. , 

lnu makamları nzlyttl kauılamak için 
bDtDn tedbirleri almıı bulunuyorlar.,. 

rmanlarından yapılan istilfı hareketi 
diğer ikisine nıızaran dııha ehemmi
yetlidir. Çünkil, A'badan limnııı pet rol 
tesisatının merkezidir. Bender Şapur 
limanı da İranı şimalden ccnub;ı ka
lf'den demiryolunun münteha nokt.ı
sıdır. Hankm ise İranın mühim bir 
merkezidir. 

Gelen ha'berlcrc göre, İran kuman
d:ınlığı huduUardan ziyade milçtemi 
hnlde gerilerde muharebeyi kabul et
meye karar vermiştir. Maama!ih f
rftnlılar muk11.venet etmedt>n ~kll
memC'kte ve her tarana mukavemet 
devam etmektedir. 

( Baıtarafı 1 incide) 

J aponya ile, Amerik a ve fnj:!il
lcrc aras ında bir uzlaşmaya va
rılmak üzere ~örüşm<'ler yapılıp 
yapılmadığı sualine sözcü. böyle 
bir şeyden malı'.'ımatı olmadığını 
bevan etmiş ve demiştir ki: 

"Bu kabil görüşmeler yalnız mu
\ affakıyctle neticelenebildıklcri tak
dirde bir kıymeti hııiz olabilir. Bu 
muvaffakıyet ise ancak, Japonyanın 
diledıgi gibi tesis edeceği müşterek 
refahın hüküm süreceği bir şarki As
ya mıntakasnun tanınmasiyle temin 
edilebilir.,, 

Amerikanm bir kararı 
Nevyork, 26 (A.A.) -Nevyork He

rald T ribune gazetesinin Vaşington 
muhabirine göre Japon lisanını öğ
renmek için Japonyaya gönderilmiş 

olan Amerikan ordu ve deniz ~ubay
lnrı, Birleşik .Amerika hükumetinden 
memleketlerine dönmek emrini al
mı.,lardır. 

Sovyet Tebliği 
( Bat ta rafı 1 incide) 

Sovyetlcrin bu iddiasını tevsik ede
cek bir malümat yoksa da 1914 teki 
umumi harpte Avusturya ordusunun 
içinde Ruslarn knrşı harbederken de 
Slovaklar kütle halinde Ruslara tes
lim olmuşlardı. 

Reuler'e göre vaziyet 
Londra, 26 (A.A.) - Reutcr'in as

keri muharriri yazıyor: 
J<:hemmlycUI yeni bir değişiklik ol

mamakla beraber Rus cephesinde va
ziyet ciddi plmakta dev:ım etmektedir. 

Taarruz. halinde bul unnn Oç Alman 
ordusu bir çok mıntakada oldukça a
razi kazandılar. Fakat ilk taarruzların 
da da olduğu gibi, So\•yet ku\'Vetleri
nin imhasından ve uç mühim şehrm 
Kief, Leningrat ve Moskovanın zap
tından ibaret bulunan hııkikl hedef
lerine ulaşmadan bu taarruzlardald 
terakkilcrinin de kırılmış olduğu gö
rülüyor. 

Şimdiden Timiçenko ordusunun cid
di bir mukabil taarruzu, bazı mühim 
muvarrnkl)'etler t(!lllin etmlşllr. Bu 
muka'bil taarruzun şilmulil hakkın
da tam bir mülalea yüriltmck henüz 
mümklin değildir. Bu mevzii bir ha
reket veya bUyük bir umumt muka
bil taarruzun ilk işareti olabilir. Bu
nunla beraber bu mukabil taarruz her 
nokta! nazardan ehemmlyetlldlr. Zira 
Alman propagandasının tekrar edip 
durduğu iddiaları tekzip ediyor ve 
Sovyet ordusunun herhangi bir guret
te ne manen ve ne de maddeten boz
guna uğramamış veya imha edilmemiş 
oldugunu meydana çıkarıyor. 

Gireceği Liseler Prensiplerimize 
· · · · 1 · Aykırı Bir Hareket 

Maarıf ldaresı Lıste erı Y.aza11 : Naci Sadullah 

Neşre Başladı 
Maarif müdürlüğü hangi liselere 

hangi orta okul mezunlarının alına
cağını gösteren bir liste hazırlamış -
tır Bu listeye göre: Cıbıli, Eyüp Iİ 
Fatih kız orta okullarından mezun o
lanlar Cumhuriyet kız lisesine Kadıköy 
ikinci kız orta okulundan mezun olan' 
lar Çamlıca kız lısesine. Qöztepe kız 
orta, Pendik, Kartal muhtelit orta o
kullarından mezun olanlar Erenköv 
kız lisesine, Beşiktaş il. Beyoğlu ıt, 
Nişantaş I t, Üsküdar ti kız orta o
kullarından mezun olanlar İnömi kıs 
lisesine. Bakırköy JI, Cağnloğlu II. 
Kasımpaşa ıt, Süleymaniye. Çapa kız 
orta ve Heybeliada muhtelit orta o
kullarından mezun olanlar İstanbul 
kız lisesine, Beykoz, Emirgan kız orta 
okullarından mezun olanlar Kandıllı 
kız lisesine, Kadıköy I lll. Üsküdar 
I ve ttt erkek ve orta ile Kartal, 
Pendik muhtelit orta okull:ırındım 
mezun olanlar Haydarpaşa erkek lise
sine, Cağaloğlu I, Kumkapı erkek or
ta, Eyüp I, Heybeliada muhtelit orta 
okullarından mezun olanlar İstanbul 
erkek lisesine, Beşiktaş l, Gazi Os
man Paşa, Emirgan, Sarıyer ve Bey
koz muhtelit orta okullarından me
zun olanlar Kabataş erkek lisesine, 
Bakırköy I. Şehremini, Davutp:ışa, 
Yenikapı erkek orta okullarından me
zun olanlar Pertevniyal erkek lisesi
ne: Beyoğlu I , Kastmpaşa l, Niı;antaş 
I erkek orta okullarından mezun o
lanlar T aksim erkek lisesine, Qelen
bevl, Karagümrük, Edirnekapı, Zey
rek okullarından mezun olanlar Vefa 
erkek lisesine gireceklerd ir. 

POLiSTE: ____ .. 
Kendisini Peygamber 

Sanan Bir Genç 
Beyoğlunda İstiklal caddesinden geç 

mekte olan Eteni isminde bir kadı
nın göğsünde bulunan 500 - 601) faa 
kıymetindeki pırlanta kakmalı istav
rozu kapıp yere atan ve çiğniyen Ah
met isminde bir genç yakalanmış ve 
cürmiı meşhut mahkemesine veril -
miştir. Ahmet mahkemede: 
"- Bana iki aydanberi risalet gel

d i, peygamber olduğum anlaşıldı. Ha
diseden -evvel cennet bahçes~nde o
tururken iradeyi ilahiye sadır oldu. 
Artık istavrozl arı imha edeceğim,, de 
miştir, 

Mahkeme, aklından zoru olduğu 
anlaşılan Ahmedi tabibi adliye sev
ketmiştir. 

TRAMVAY K AZASI - Kadıkö -
yünde Iskele sokağında oturan Ayla 
isminde S yaşında blr çocuk, Y~lde
ğirmenl önünde bir tramvayın sade
mesine maruz kalmış, muhtelif yer
ler.inden yaralandığı için tedavi altı
na alınmıştır. 

Tapu işlerinde 

Kolayhklar 

İımlr belediye reisi, Fuar'm açı-
lışına, İstanbul mıtbuat mUntt'

siplcrinden blr kısmını davet etme.< 
nezakc>tiııi gö!lterdi. Fakat sergiy" 
gösterilen muazzam rağbet, otellerde 
yatak bulunmarını çok tabii olar k 
ı:ıuçlcslirdiği lç'ndir ki, Bt'hÇt't Uz'ul'I 
istanbul matbuatına yolhyabild •I d -

\
0 C"liyeler mahduttu. Nitekim, daveti

yelerin 1 im tasrJh olunarak gonde
rılmc>sinden de belliydi k•, İzmir Be· 
lediyt' reısi. davetiye mıkd<ınnın k -
bıtlndc çok muktesit davranmak mec 
burıyetinde kalmıştı. 

Faknt sergıyi zivarete gidip dön"n 
mc lckdn !ardan öğreniyoruz ki, da
vete icabet eden nrkad:ışlard:ın ba:ı:ı

ları, f s:ınbuldan, İzmir belediyesinin 
hazırlık hesaplarına dahil bulunmıı

yan birer malyetle hareket ederek, 
Behçet Uz'u mUşkUl mevkie sokmuş
lardır. 

Unutulmasın ki, bu hareketi yapıın 
mcslekdaşlar, matbuatın en mümtaz 
sayılan simalarıdır. 

Unutulmasın ki, bu hareketi yapan 
meslekdaşlar, matbu:ıtı temsil vazi
fesi gormekte, meslE'ğin birçok men
suplanna nümune olabi!ecek tarzda 
hareket edecek mevkidedirler. 

Ve unutulmasın ki, bu hareketi ya
pan m<'Slekdaşlar, zaman 1.aman, mes
leki temsil etmiş arkadaşların en u 
f k kusurlarına karşı, titizce ve hiç 
müsamahasız bir tenkitkarlık göster· 
mişlerdir. 

Bu zevatın -şu sırada misafirlere 
ayrılabilecek yataktan mahdut olan• 
İzmir şehrinin rıhtrrnında, farnza on 
kişi bekliyen bir belediye reisinin 
karşısına, kadınlı, çocuklu, iki düz.ine 
insandan müteşekkil kocaman bir ka
file çıkmasına sebebiyet vermeleri, 
zaman zaman etrafa telkin ettikleri 
prensiplere uygun mudur? Onlann 
hareketleriyle prensipleri arasındaki 
acı tezadı tebarilz ettirdikten sonra. 
ikide birde, matbuat müntesiplerinin 
kati derecede itibar, ve hürmet gör· 
memeforinden şikayete hakkımız olu! 
olamıyacai:mı sorabilir miyim? 

Acaba, İzmir belediye reisi, f:ı:mirc 
fazladan giden misafirlere birer ya• 
tak bulamasaydı, o meslekdaşlanmrı 
bunu, mesleki haysiyetimize itibar o
lunmamasından mütevellit bir isti& 
!:al s:ıymak haksızlığını gösterebillrlCJ 
miydi? 

Bu suale, makul hiç bir bas: "-Ha
yır!" kelimesinden başka bir cevn1 
verem!yeccği içindir ki, bjr defa da· 
ha temenni edelim: Bize gösterilmesi· 
nl beklediğimiz itibara llyakatsizlil 
etmiyellml 

TOPLANTILAR : 

Bıkırk8y JrOlrsul çocukları koruma cemiyc 
tinden: Yıllık koncrrmiz 3ı.B.V41 par ar cunı 
saat 10 da Bakırkliy Halkevi aalomında J'&~ 
lacaktır. Anıınzııı tcırincrl 

Alman Tebliği 
(Baştarafı 1 incide! 

Luga şehri alındı 
(Ba,tarafı 1 incide) Berlin 26 (A,A.) - "D. N, B,,. nin 

olnrak viicude ı?etiritmi!'t ir. bi l dirdiğine göre, Alman kıtaları 24 
Hnlen, Ankara, Eskişehir, İstanbul, ağustos ıı:ünü İlmen göliı ile P elpus 

Balıkesir, İ zmir, Adana, Bolu, Edirne, gölü ~rasında. bulunan ve müh!m bir 
Kırklareli Ktrsehir, Elfrnğ viliıyet ve sanayı merkezı olan Luga ıebrıni al-

, " h . mışlardır. 
Ayvalık, Manyas, Edre~lt, Bür anıye, ı Günlerce devam etmiş muharebe-
Çubuk. Çankaya, Beşıktnş, Beyoğlu, lerden sonra Alman te&ekkulleri Lu
Kartal kaza merkezlerinde çalışıl- ga öniındeki tahkimat sistemini yar
ma~~'ldır. • mışlardır. Muharebelerde 6,600 tor• 
Dıger taraftan Hatay vılı'iyetlnde pil toplanmış ve 1,125 beton sıfınak 

Fransızlar tarafından yapılmış olnn muharebe harici edilmiştir. Bu sıfı• 
kadaslral planlar umumi mildlirlükçe na'ldardan bir kısmı beton uvarlarlıı 
tetkik edilmektedir. Fransız sistemi- ve zırhlı tavanlarla sureti mahıusacı.. 
ne göre tanzim edilmiş bulunan ta- takviye edilmiş bulunuyordu. 
pu kütüklerinin sistemimiz olan İs- L uga yakınında yapılan muhare\>e. 
viçrc formiillerine göre yeniden tesl- }erde şimdiye kadar 23 bin u ir alın~ 
sine çalışılmaktadır. mııtır. 

13 gnıpa ayrılmış bulunan tapu tes
kilfıtma gelince bu gruplara bağlı vi
lfıyeUerde teşkilfıt kanununa göre ih
das edilen muhafızlıklar da ayni su
reti<! verimli çalışmalarına devam et
mektedirler. Bunlardon kadastrosu 
ikmal edilmiş bulunan merkezlere ait 
tapu muameleleri İsviçre usulüne gö
re tanzim edilmekte, tapu sicilleri ve 
kadastrosu henüz ikmal cdilmeh1iş 
bulunan vilayetlerde de eski zabıt 
defterleri üzerinde muamele yapıl
maktadır. 

Tapu işlerinin daha kolay ve dah::ı 
seri bir suretle yapılabllmctilni te
min için muhtelif kanunlar üzerin
de tetkiklere devam olunmnkta, tadll 
veya yeniden tanzim edilmesini fca;> 
ettiren kanunlara ait proje tamamla
narak Biiyük Millet Meclisine tevdi 
edilecektir. Bu arada bütan tıı sahip
lerinin şikayet mevzuu olan ihtlynr 
heytlerinde ve belediye)frden alın
ması mecburi bulunan ilmUhdbcrlerin 
kaldırılmasıııa ve gayri menkule mü
teallik olan vergi borçlarından dola
yı muamelenin tehir edilmiyerek der
hal yapılmasına dair hazırlanmış ka
nun liıyihası, Başvekdlete takdim edil
miş bulunmaktadır, 

Ceza; Kanununda 
Y apllacak Tadilcit 
Ankara 26 (Tan} - Adliye Vdtltetl Tilrk 

cua kanununda :yapılacak udilitın <Hıları 
Ourindekı çalı,malanna devam etmektedir. 
Tetklkltr biltOa maddeler iirerlnde yapılmal<o 
tadır Komisyonun faaliyeti bir sene ıUrccek 
tir. ltalya ceza kanunu !le btrabcr diler baıı 
memleketlerin de ceza kanunları tedkik edil· 
mektcdir. 

İktısat Vekili Diin 
Zonguldağa Gitti 

Ankara, 26 (TAN) - İktisat Ve
Reşit Gencer ve müdürlerden Cemal 
kili yanmda Etibank umum müdUrD 
Hidayet olduğu halde bugiin Zongul
dn~a hareket ett i. Vekil, maden ocak
larını tetkik ve rlyar f!t edecek, bu se
yahati bir hafta kadnr sürecektir. 

Berlin 26 (A. A.) - Alınan or
duları tarafından Budienni ordu. 
ları bakiyesinden şimdi temizlen 
miş bulunan mıntakada, işleti1 
mesinc 1932 senesinde başlanaıı 
büyük Dinycper elektrik santra. 
lı da vardır. Fabrika Zaporojy• 
şehri ve suların baskınına uğrı 
yan Kichas k öyünün civarmdı 
Dinyeper'in şelaleleri üzerindı 
bulunuyor. 

Dinyeper elekt rik santrahnrn çol 
büyıik bir ehemmiyeti vardır. Çünki 
bir çok mühim sanayi müessesel erin 
elektrik cereyanını temin etmektedir 
Bu elektrik santralı için inp edileı 
bent yolu ile, gemiler Dinyeper'iı 
mansabından Kief'e kadar gidebilir· 
ter, Dinyeperpetrovsk ile Kortizı 
adası arasında bulunan kayalar, Din· 
yeper'in sulan altmda kalm"trr . 
:IJI iinakale yollarma hücum 

Berlin, 26 (A,A.) - "D.N.B.,, 2• 
ağustosta Alman hava kuvvetleri hü· 
cumlarrnı Şark cephesinin merkez bö 
gesinde bulunan Sovyet demiryolu te· 
sisatına ve iaşe yollarına tevcih et· 
mıştır. Alman bombaları m üteaddi 
demiryolu istasyonlarında çok büyüt.. 
tahribat yaprnı§tır. Bir çok hatlar, 
kesilmiı;tir. 

Gomel bölgesinde Stuka tipinde t ay 
yareler yere süriinürcesine Sovyet 
zırhlı trenlerine hücum etmişlerdir, 
Bombalar, zırhlı trenlere o kada.r Gid 
detle isabet ettirilmiştir ki, taarruz 
mahallinde trenlerden eser o larak an 
cak enkazı görülyordu, ... 

Helsinki 26 ( A.A .) - Resmen bll
dirildiğine &'Öre, Sovyet deniz kuvvet
leri son günlerde büyük zayiat ver
miştir. Finlinda körfezinde bir muh
rip, iki mayin tarama gemisi ve fkl 
petrol gemisi dahil olduğu halde 6 
duşman nakliye gemisinin tahrip edil 
diii bildirilmektedir. Bir ticaret ge
misiyle bir mayin t arama &'emisl de 
aflr lttısara uframıştır. 

Finlanda körfezindeki Viranlahtl a
dası işgal edilmiştir 
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Fenerbahçe 
Ve lngiltere 

Sovyetler irana 
Niçin Girdiler ? 

400 • 8 Ay 800 1 •• -· ·--

Plajı 
(Saıtarafı 1 incide) 

manya için Avrupada Rumen pel 
rolleri ile sentetik petrolden bas· 
ka kaynak kalmıyacaktır. Halbt 
ki bu harp her şeyden evvel pet· 
rol harbidir ve uzun bir harbe 
dayanabilmek için büyük petroı 
stok ve kaynaklarına ihtiyaç var 
dır. Almenyanın Şark harbind< 
ayda 1,500,000 ton petrol sarfet· 
tiği tahmin edilmektedir. 

150 ., 1 Ay 800 

f;\fffüı:~ Amerikan-Japon Deniz1'"·-···--~~~~n = 

4vustraıya'da Kuvvetleri Arasında 
FİKRET 

........................ J 

ADİL 

· .. '"""" ·~K'l' 

l<abine Buhranı Et f J B • M k 
A vustralyanm son günlerde bir ra ) ır U ay ese 

kabine buhranı geçireceği his

' 

Ingilizleri Iran'ı işgale sevk 
eden üçüncü sebep te, Almanla 
rın "Drobt Nah Osten,, Şarka dop 
ru siyasetlerine son darbeyi vur· 
maktır. lran'ın işgaliyle Bağdaı 
ve Iran yolları kapanmış olacak 
ve Almanyanın artık bu istika· 
mette yeni maceralar araması 
güçleşecektir. 

gedilmektedir. 
Bir knı; gün evvel Avustralya baş

i'ekilinin Londrada toplanacc\k olan 
ln-ıparatorluk konferansına iştirakine 
Avustralya amele parıt.isi itiraz et .. 
trıisti, 

Haber verildiğine göre Avustralya 
başvekili Menzies, milli bir kabi
lle teşkilini teklif etmişse de amele 
llartisi bunu kabul etmemiştir. Bir 
<.Amele - Travayist) kabinesi teşki
~nde ısrar etmiştir, 
İngiliz siyasi mahalili bu vaziyet

le .ciddi surette alftkadar olmaktadır . 
Ingiliz radyosu bu mesele hakkın

da şu ::ıayanı dikkat sözleri söyl~ 
lııişlir: 

Avustralya meselesi, İngiliz komün
\teJti için çok mühim bir mesele ha
lini almıştır. Avustralya kabinesinın 
lle suretle teşekkül edeceği sırf da
hili bir meseledir. Bi:ıl alakadar et
lttez. Fakat Avustralyanın İngiliz 
}{om linvelti içinde ~henkle çalışması 
lçin zaruri olan bağın eksik •olduğu 
hissedilmektedir, Bizi şiddetle alAka
~ar eden budur, Zannediyoruz ki, bu 
ahengi temin için yapılacak ilk iş, 

bir l:ştihbarat servisi tesis ederek A
\tustralyayı tenvir etmek suretiyle 
tnevcut anla§mamazbğı ortadan kal
dırmakbr." 

Avustralyaya ait en son gelen bir 
habere göre: Bugün kabine beş saat
lik bir toplantı yaparak amele par
tisinin teklifini müzakere ettikten 
llonra istifa etmeye karar vermiştir. 

Fransada Vaziyet .: 
M uhtelif kaynaklardan gelen ve 

Paris radyosu tarafından teyit 
edilen haberlere göre: Fransanm bir 
Çok şehirlerinde bilhassa Pariste he
l'nen hergiln işçiler, geneler, talebe ve 
hatk tarafından Vichy hükUmetinin iş 
birliği siyasetine karşı nümayişler, 
Almanya hesabına çalışan fabrikalar
Qa sabotaj hareketleri yapılmakta, 
Almanyaya harp malzemesi ve iaşe 
ltıaddeleri taşıyan trenler yoldan çı
karılmakta, gizli neşredilen gazeteler 
"e risaleler bütün ellerde dolaşmak
tadır. 

Gittikçe t•hlikeli bir şekli alan bu 
hareketlere karşı Alman işgal kuv
\retlerinin Vichy hükümeti ile işbirliği 
)raparak, ve şiddetli ve cezrl tedbir
ler aldıkları haber verilmektedir, 

Vichy hüktimetinin, iki gün evve1 
listUste iki defa toplanarak bu vazi
Yeti müzakere ettiği bildiriliyor. 

Vichy hükUmeti tarafından yeni cı
karılan bir kanun, Anti - Faşist ha
reketlerde bulunanları ölüm cezası
tıa mahkfrm etmektedir, Bu rne.hiyet
İeki cürümler hakkında yeni teşkil 
~dilen hususi mahk.eın~ler ta.rafından 
48 saat içinde karar verilecek ve ka
tarlar derhal infaz olunacaktır. 

16.000 polis bu iş için tavzif edil
iniştir. 21-22 Ağustosta, içinde mebu
san ve ~yAn azaları, belediye reisle
ri bulunan 1000 kişi tevkif edilmiştir, 

Bir hafta kadar evvel bir treni yol
dan çıkaranları bulup haber veren .. 
lere mükMat vaadedilmistir, 

Bilhassa Sovyetlerin1 Almanyaya 
karşı mncadele eden İngiliz - Am~
l'ikan blokuna iltihakından sonra hür
riyet ve istiklfı.llerine kavuşmak ü
tnidiyle Franıı:ada menfi mukavemetin 
arttığı hissedilmektedir . 

Birleşik Amerikada. 
A merlka harbe yaklaşbkça, infi

ratçılar da Roosevelt siyaseti a
leyhindeki propagandalarını şiddet
lend lrmektedir. 

Albay Lindberg bir gazeteye yap
tığı beyanatta şunları sö1lemiştir: 

"Tarihinin en vehim buhranını ge
~iren Amerika harekete geçmeden ev
Vel çok düşünmek mecburiyetindedir. 
Al.manyanın galibiyeti mümkündür, 
fakat İngilterenin. Amerikanın yar
dımı ile dahi galip gelrr- ı :i imk.§.n
sızdır. Harbin Amerikanın yardımı i
le devamı, Amerika için ~Jmdiye k~
dar görmediği müthiş bir buhran do
ğuracaktır. Bugünkü vaziyete müs
tenit bir sulh İngiltere için harbe de
vamdan daha faydalı olacaktır. Ame
rikada teslibat programı, Amerika 
tnilleti birleşmemiş olduğu için t;ok a .. 
ğcr bir su<ette tahakkuk etmektedir. 
Amerika. gözlerini. Avrupadan ayrre
rak kendi anavatarunm istikbali ile 
rneşgul olma1ıdır.11 
Amerikanın sabık Brükse1 ve Mos

kova sefiri J. Davies, bir eski muha
ripler toplantısında söylediği bir nu
tukta, inlirat.çıların noktai nazarları
na göre hareket ~tmenin Amerika i
çin müthiş bir tehlike teşkil edeceği
ni ve bugün Mitler ile yapılacak bir 
sulhün onun mevkiini daha ziyade 
takviye edeceğini beyan etmiştir. 

M. ANTEN 
NlŞAN 

SokuJlu ahfadından emekli binba'ı ~vket 
Süloftu'nun kttimesl Cavidan Süloğlu ile Pre 
veıe e,ra(ından merhum De.rviı be9in mah~ 
dumu Muzaffer Toraman niıanlanmıılardır. 

Acı Bir Kayıp 
TDccarllrdan Bay Max Brod'un revcesi 

't"e Bay Simon Brod'un yenceai Bayan 

MARİ BROD 

5 on ~ad~s~ler . ü~erine Uzak Şark 
vazıyetının g.ttıkçe ne derece mü 

him bir 5afhaya girmekte olduğu a
ı,ıikardır, 

Uzak Şarkta .!n ziyade Amerika, In
giltere ve Japonyanın menfaatleri çar 
pışmaktadır. Bu itibarla, Amerika ile 
Paponyanın deniz kuvvetleri arasında 
bir mukayese yapmağı faydalı bul
duk: 
Amerikalıların, Japon tehdidine 

maruz bulunan en ileri üssü, Filipin 
adalarıdır. Amerika, bu adalara ya
kında istiklal vereceği için harp baş
lay1ncıya kadar bu adalarda tahkimat 
yapmamıştı. Fakat şimdi, bir çok tay
yare meydaniyle beraber Mamila de 
nit üssünü de takviye etmektedir 

FiJipjnleri ana vatana bağlıyan ).ol
lann emniyeti tamamen Japonların 
kontrolü altındadır. Çünkü. bu ada
ların şar'k:ında Palau adalariyle Ka
relin adaları ve şimali şarki cihetin
de Maryan adaları bulunmaktadır, ki 
hepsi Japonlara ait olan bu adaların 
mühim noktlan tahkim ed:lmiştir, 
Halbuki, bunların arasında bulunan 
ve Amerikaya ait olan Guam ada
larında tahkikmat yapabilmek için A
ınedkada ayJarca müzakere ve mü
cadele olmuştur. Amerika şimdi de 
japonyanın cenuba doğru genişle
meğe devam t:deceğini ve Balanda 
Hindistanına tecavüz edeceğini nazarı 
itibara alarak müştereken kullana
bileceği İngiliz ve Hatanda Hindista
ru üslerine süratlc kuvvetler gön.

cavüze kalkışabilecek olan Japonyanın 
teşebbüsü ile mümkün görünmekte .. 
dir. Bu f1rsat zuhur ettiği takdirde, 
çarpışacak kuvvetler arasında şöyle 

bir mukayese yapılabilir: 
"Karşılaşacak muharebe gemilerinin 

adedi, iki tarafın ağır toplarının ça
pı ve adedi, filonun umumi, vasati SÜ· 

rati, muavin vazife alacak olan kru
vazörlerle destroyerlerin miktarı dü
şünülmelidri." 

Bütün bu tekn'.k unsurlardan sonra 
heyeti umumiycsi, he-ı: iki taratın da 
kendilerinde tecelli etmesini temenni 
edecC"ği, talih harp keyfiyetini temin 
edecek olan taı:m terbiye keyHyeti, 
tecrübenin ve niçin harbettiğini bil
menin verdiği kuvvei maneviye ve bir 
de coğrafi !;artların uygun olması, 

esaslı noktaları teşkil eder. 

* * 

yatih, harp üzerinde müessir olan 
unsurları düşünecek olursak; ta

lim terbiye cihetinden Amerikahlar, 
sık sık büyük manevralar yapmakta
dır. Japonlar da, Çin harbinin de
vam ettiğ"i beş senedenberi harp nö
beti kesiyorlar. 

Tecrübe meselesine gelince; Japon
lar yirminci asır içinde deniz har
bi görmüş ve halen harp içinde bir 
rııillettir. Buna nazaran tecrübeli ku
mandanlara ma1iktirler. Amerikalılar 

ise, geçen asrın son senelerinde Küba 
isyanındanberi deniz harekatında bu- VI tarını tatmin için cevap verdi: 
lunmamış gibidirler.. Büyük harpte F enerbahçeye ne vakit gitsem bir - Nasıl? Tanımadın mı, meJhU!" 
Avrupaya asker nakleden gemi kafile- çocukluk hatıram canlanır. O Borazan Tevfik. Geçen gün bizdeydi. 
lerine refakatinden başka bir den'z mu zamanlar Fenerbahçe henüz mesirey- * * 
harebesi görmemişlerdir. Sulhtt'ki ta- di, faytonlar, kupa arabalariyle gidi- l Evet. ne vakit Fenerbahçeye gitsem 
lim terbiye ne kadar yüksek olsJ., harp Er, tur yapılırdı. Bir cuma günü ! bu h3tıranın nidaisiyle gözler·m ora
heyecanı bu kifayeti düşürmektedir. .. o zamanların pazar günleri cuma ; da tezatlar arar. Belki bu sebeple 

Niçin harbettiğin: bilmenin kuvvei idi - dayım ile biz de gitmiştik. Ben 'ı diyeceğim ki, Fenerbafıçt plijı, mü
maneviye üzerinde. talim terbiye üs- pek küçüktüm ve galiba, genç bir davimleri, müşterileriyle tez:ıt teş
tünlüğünden kendine güvenmek ka- bahriye zabiti olan dayım da aşıktı, ı kil etmektedir. İçerl girer girmez, 
dar ehemmiyeti vardır. Japonlar A- Fen.erbahçeye, "mişukai dil,, ini gö- kendin:zi kulll ismi verilen komti1" to
merikalılara nazaran çok daha müte- rüp iç çekmek, önünden geçerken ba .. , ziyle karışık bir yerde bulursunuz. 
canis ve o nisbette de ateşli milEyct- na hitaben remizli sözler söylemek i- Sol tarafta teneke kaplı kadınla r 1 

perverdirler. çin beni yanına almış. Bir iki tur mahsus bir deniz hamamı vardır. Sağ. 
Tarih bize gösteriyor ki, her büyük yaptıktan sonra dayını mahirar.e bir 1 da, pliljı ikiye ayıran parmaklıklı bir 

deniz muharebesi yeni bir deni.t tabi- manevra ile "Enisei ruh., unun civa-1 gazinomsu yerin önünde T şekhnde 
Muharebenin yalnız Amerikan ve yesin~n tatbikine imkan vermiştir. Bi- rında bana: J bir iskele vardır. Soyunma yerleri, 

Japon kuvvetleri arasında cere- naenaleyh, personali kifayetli ve k-:ı- - Yoruldun mu? .. Yoruldunsa otu-
1 

yıkrçıların fakirlere okka ile sartckiarı 
yan edeceğini nazarı itibara alsak, mandanı hasletli ve tecrübeH olan fi- ralım.. ' kınlı;: tahta perdelerden yapılnuştı.r. 
Japonların 9 muharebe gemisir~e mu- lodan, diğer teknik ve mevzii uygun- Dedi ve oturduk, susamıştım, ga- Bunların kapdarı yüksekçe olan1arına 
kabil Amerikalıların 15 gemisi var- suzlukları unutturan bir tabiye üs.- zoz ısmarladı, O esnada karşıdan bir "Kabin,. ismi veriliyor, Denizde, is
dır, Amerika, süraaeri nisbeten az tünlüğü ile iyi vazifeler göreb]me- garip fayton sükUn etti. Yanlarında, keleden biraz ileride bir kaç kotra 
ve topları da küçükçe olan üç gemi- sini beklemek daha doğru olur Don Kişot'un Rosinant'ı bir top çeker demirli. Ufukta Adalar, yelkenleri 
sini Atlasta veya Panama civarında Macar beygiri gibi kalacak derecede 1 şiş bir kaç mavuna ile klisik manza ... 

Gerek İngilterenin ve gerek Ameri- alıkoysa bile, on iki gemının ceman SPOR sıska iki at, her tarafı zangır zangır• ra. Fakat bunalrı pl.ij sahibi yapmış 
kanın Uzak Şarkta mühim kara kuv yirmi dört tane 40,6 lr'k ve 104 tane titriyen, toz toprak içinde bir ata -ı değildir, kendiliğinden var.. Nasıl ki 

dermektedir. 

vetleri olmadığına &"Öre, Holanda 35.6 ltk topu vardır ki, nisbet üçe l• bayı çekmeğe uğraşıyordu. Çe!ıes·n- deniz de kendiliğinden mevcuttur. Plij 
Hinclistanı ile Avuıtralyanın anah - karşı ikidir. İki filo karşılaştığı za- cg Maçları Fikstürü den üç tel sarkan; düğümlerle dolu 1 sahibinin her halde hüsnü niyeti olsa 
tarı demek olan s;ngapur'un emni- man prova hattnda muharebeye tutu- dizginleri sallamağa hali kalmanııs bir gerek, buraya güzel bir pl3j yapacak 
yeti, deniz kuvvetlerinin iş birl.ig~i- 'Sunca ateş taksimi yapıltr. ıBundan . 21 Eylulde başhyacak olan lig maçlarınaı Tatar arabacı, kamçısını beyhude ye· amma .. Malüm ya, harp var ... Avru-

maksat, her geminin düşman filosun- !ıkstürü çekllm.i$tir. tık h"fta Fenerbahçt' re şa'klatmag"a ug"raşıyordu, Fakat bu , padan plij gelmiyor ki .. 
ne daha ziyade İhtiyaç göstermektedir. ı~e Kaıumpaşa, Galatasaray ile Taksim Gen,. 
Zira, Japonya Siyamı aldıktan sonra dan kendine düşen hasmı seçmesidir. lık (Eski. Gtineş ). Be~iktal i.le Beyoıtruspor, Hazreti Nuhtan kalma arabanın için.- Buna mukabil Fcnerbahçeye gayet 

Gemi adedi fazla olan filoda top ade- snıcymanıye ile Beykoz, Vıefa ile lsıanbul· de pırıl pırıl sırmalar içinde, n .um zarif, fevkalıidc nezib bir sınıf halk 
Ma1aka yarım adaslndan aşağı ine- spor karşılı•,•caklardır. rek Malaya'dan geçmek suretiyle di de fazla olacağından taksim top- gibi ütülü, lekesiz, bembeyaz ke- devam etmektedir. Pl<ijın kapısında 
Singapuru tehdit edebilecektir. lara nazaran yapılır. Bazan bir gemi, ATLETiZM KONGRESi ten üniformasiyle bir bahriye zabtı hususi otomobiller, müşterilerini bek 

Bütün bu .ihtimallere nazaran, her baş toplariyle öndeki düşman gemisi- At .. ı~ti~m _fe~erıuyonunun davet ettiği ze· dimdik ve gayet vakur oturmuŞtu. liyen arabalar, bir çok da kadm ve 
iki tarafın güvendiği deniz kuvvetle- ne atarken vasat ve kıç toplariyle de vatın ıştırakl ıle Bölge binasında aktoh,ınan Onun ciddiyetiyle bu manzaranın te- erkek bisikletleri sıralanmıştır. Bu

onun arkasındakine atar. Böylece, yu- .ıleti.zm koncresi diln ak,aın mesai,ini bitir· zadı, Fenerbahçede herkesin dikkatini rast tam m6.naısiyle bir aile pli.ı"ıdn·. 
rinin geniş mikyastak! harekatına ce- mi~tir. Bu toplantılarda Bölge ajanları mü-
nubi Çin denizinin sahne olabileceği karıdaki nifibetten iki Japon topuna sabaka, merker. ve bölge hakem komiteleri çekmişti. Dayıma sordum: Vakıa, jçeride bir kaç saçı buçak de .. 

üç Amerikan topu ateş açacak demek talimatname grojeleri hakkında görü şmele• - Kim bu? likanh yok değil. Tabii bunların eş-
anlaşılmaktadır. Japon donanması ya pılmı ş ve aoikadarlardan bu husuıtaki mi.ı · d 1 · d k 1 · dötüşü kaybettiği takdirde Japonya- tir, ki, bu da isabet yüzdes1ru art- tal:laıarının tırtıriren rederasyona bildirmeleri Benden ziya e bizim tarafa çevri- erı e var. 15 e enın üzerinde bir 
nın ablokası pek şiddetli ve müessir tırır. rica edilmi5ti.r. len sürmeli gözlerin istifhamh bakış- miktar da afacan mevcut. Bunlar iti 

* * H arp zaruretleri ile yapılan 
Iran işgaline Ingilizler ve 

Sovyeller bir istila nazariyle ba· 
kılmamak lazım geldiğini, lngil· 
tere ve Sovyetlerın Iran'ın toprak 
larında gözü olmadığını, bu işgaL 
icap ettiren sebepler zail olunca 
Iran'a hüriyet ve istiklalinin iad< 
edileceğini temin etmektedirler 
Umarız ki Ingiltere ve Sovyet 
Rusya yukarıda izah ettiğimiz 
sebepl~rle jşgale lüzum gördükte. 
ri Iran'ın tamamiyetine ve istik
laline hürmetkar kalacak ve kom 
şumuz Iran'ın sebepsiz muzta -
rip olmasına sebebiyet venniye
ceklerdir. Çünkü hakikatte ne 
Ingilterenin ve ne de Sovyetlerin 
Iran topraklarına ihtiyaçları yok
tur. 

Erceyiş Tepesine 
Bayrak Dikildi 

Kayı;~ri 26 (A. A.) Ercı:yiı;te Nıf 
ıporları yapmak ve tetkiklerde bulunmak u
ıere buradan hareket etmi5' olan 20 kişillk 
dağ k;ı.li\esi, karar&ih kurdukları Şe)'t•ndı:re· 
sinden pazar Kiinu kıalkar.ık dcin la•t .1iiren. 
(etin bir mucadeledcn ırıonra Erceyiı tepe~i· 
ne çıkmışlar ve b•yrağımıu dai"ın zirvesine 
ı:nera5imle dikmişlerdir. 

İsviçre Tebaasının 
Alacakları Hakkında 

Bir Karar 
Ankar• 26 (Tanl - Vekiller Hıeyeti ııa

i;ıdalti karın vermi;tir: 
''İ•viçrcdc muld.m hakik1 ve hükmi ıalıuı • 

)arla İSYt(re tabuyetinde bulu~n lıaklkt ve 
hükmi ıahnların Turkiyedeki her nevi ucari 
ve cayri ticari alacaklariyle menkul kıymet· 
terinin ıstimali ve tranı;iıleri Maliye Velr:ili. 
nin me7Uniyetiııe t bidir. Tt:ı1dye tıaricindı:ki 
hakiki ve hUkmi ,ah.ıslar tarafından Tllrkiyedc 
bulunan Jıviı;re tibılvetindeki eı,baaı 't•kikiyc 
ve ht:kmiyerıin TU.rkiye haricindeki memleket 

ı'rc yapııcaklırı va~ıtalr ve vasıtasız her u.·. 
vi para tran. ferleri ve Turkiyedcki h•kiki ve 
h ıkmi ,aıus1ann İ:svii;;rede bulunin e,hası ha 
kikiye vı: hükmiye lehine yapacakları herncvi 
transferler Maliye Vckilinni müsaadesine baf 
Jıdıt ... 

HALKEVLERlNDE: 
olacak, arkasından koca Çin de üze- Filoların sürati mevzuubahs olunca, --- - şip kakışarak, birbirlerini denize ite-

rine yıkılacaktır, Amerikan filosunun 20 ile 21 arasın- J ] i1 ~ ' ':ı~~ 'l;iff ~H1-~~~ rek oldukça rahatsızlık veriyorlar E-d ki ·· · k b.l J 
1 

· ~ il ; 9: ğer ayaklarınıza taşların batmaı'n.ası Beyoftu Halkevinden: 30 Aırruıttıı Zafet 
İngiliz deniz kuvvetleri Atlantik a suratıne mu a ı apon ar 22.5 i 1 ' ~. bayramı münaıebetiyle Halkevimizin tertip 

ile 26 arasında daha faik bir sürate D 
1 

• ? . ---: için kenardan değ-il de iskeleden de ı:ylediii tören 30 Atusıoı 941 cumarıeıi ıtt· 
muharebesini idame ve Avrupanm maliktir. Süratin ise, ricat eden jüş- nize girmek istiyorsanız, bunların nil saat J 1.30 da Tepebaıııı belediye bahçesin

4 

ablukasını temine çalışırken Pasifik- de yapılacalı:ur. Bahçeye 1iri11 Krbetttir. TO. mana yetişmek veya icap ederse ko- çekilip gitmesini beklemekten ba!;ika reııe herkes ıctebilir. 
in emniyetini de Amerika u"zc•ı'ne a!- B E D A V A H E K i M L 1 K d p . . ~ Jay ricat etmek ve bir de (T) ye al- çare yoktur. 0 1 ukça l3übali davra.- rogram: ı. Istık1ll .,...r,r, 2. Zafer h•k· 
mıştır. Ancak, Japonyaya karşı ya- mak denilen, düşmanın önünü kese- • • • nıyorlar. Nitekim, sinema yıldızları- :~~~· 4~irK!:; k~~'ıcJri. ~~n~~~"sil~e kiıar korı· 
pılaca'k deniz harekatı ne geçen harp- k k d' b l d .. ı d • h · re en ısi ütün toplarlyle ateş e- Hekimier;n kazancı, bir bakımdan, etmiş, şehir ha1ktna küç'Uk bir vergı' nın mecmua ar a goril en eniz kıya wc remıni Halkevindcn: Şehrc:rnini Ha!kc•i 
teki Skajerak muh<irebesine ne de d b"!' k d · h [ ti · k"id • • · b' ailzel ••Datlar ıubeıi müzik kolunun •L'n 
bu harpteki Otranto ve Mataban mu e ı ır en, i.ışman hattındaki gemi- ekimlerin kendilerine bile çirkin ge- kesilmiş. Onunla hekimlerin her biri- e er1ne uygun şe ı e gıyınmış ır konRrlerinden o,üncüıü Vals cecesi 27·8·941 

!erin yalnız baş toplarını ateşe mec.- lir. Bir insanın hastahimda, yini yar- ne, kendilerini geçindirebilecek ka- bayan ifte bana sesleniyor: 'arıamba .-etea1 ••• zı de Evimir ıalonun-
harebelerine benzer, bur bn·akmak gibi mühim faydaları dnna en ziyade mqhtaç olduğuı para dar aylık bağlanmış, şehir halkına da, - Fikret.. Fiknret .. Gelirken bi-- !~n~t~ri.lccektir. Davetiyeler Ev kitipllğindc• 

Çünkü, Japon donanması Çı"n denı· - dı k d • b' d d sı'kletı' al da g 1 var r. azanama ıgı ır zaman a on an pa,- bundan böyle istcdiiiniz hekime ke.n- e ... Emin6na Halkevtnden: şo Afustotı Z•fet 
zine esasen yayılmış bir vaziyettedir. Amerika gemilerinin sürat azlığına ra almak hastanın kendisi iç:n ağır diniz~ bedava olarak tedavi ettirebi- DOnüp bakıyorum. Beni nereden ta bayramının 19 t1ncu yıldönümü 3D.8.941 cu. 
J apon deniz kuvvetlerinin büyük bir k b·ı hl d h ku d' b . . k ld 'b' 1 o 1 A ab h h 1 nıarteıi eünfl aut 21 de Evimizin Cafı.ılof· mu a ı zır arı a a vvetli ır. rı yli o uğu gı ı, kendisinin ve a- lirsiniz, demişler ... Hastalar için de, 1 ıy r c a meı; ur ayran arım-- !undaki. aalonunda te•id edilı:c:ekıir. Mer~aime 
kısmı şimdiden, cenubi Çin denizinde Ağır kruvazörlerin süratlcri fazla ol Hesinin maişetini, hemcinsinin 15tıra- hekimler için de ne kadar rahat! dan !I da gazetelerde mecmualarda çı- •it &iri• kartlarının Evlmlı: b\lro•undan •lrn· 
dolaşmaktadır Ancak Japon donan d • · · b 1 d d" j b d b ki k h k" kan resı'mlerı'mden mı· benı· tanıdı ve _m='="='="='=.0 '="="="'=·==========-. - ugu ıçın, un ar a uşmana çevir- tn an e eme , e ım için de ağır Fakat ... Dünyanın her tarafında he~ -
ması Filipin ile Hong - Kong ara- me yapmak ve hat ricatini kesmek 

1 
bir şeydir... Onun için, hekimler kimlerden bazlları halktan

1 
başka böyle pliijın ortasında haykırıyor? akşam bize a-elir, nei çalar. 

sındaki boğazdan cenubi Çin denizine gibi vazifeler alabilir. Hafif kruva- - rt'smi bir işte olmasa da - fakir hekimlere nisbetle, daha ziyade rağ- Fakat hangi bisiklet? Tevekkeli değil, Mevzuubahs olan kimse o d('iildi. 
geçtikten sonra, bu donanmanın ri- zörler ise, keşif hizmetinde vt? düş- hastalardan tedavi ücret~ almazlar ... bet görürler. Sebebi nedir bilinmez: bana değilmiş, Biraz ileride, denite Suyu bardakta dahi sevmiyen Neyzen 
catini destroyer ve denizaltılarla mania muvasalanın temininde işe ya- Aç kalmış bir ~nsana biraz ekmek ya- Belki fazla bilgili olduklarından, bel- inen merdivenin başında yer almış denize hiç girmezdi. Fakat bayanın 
kontrol etmek şartiyle, Singapur ve- rar. Destroyerler, İskajerakta oldu- but peynlr vermek bakkallarca 3.det ki tatlı dilli odukarından, belki elle ... dimdik duran, elleri cebinde üzerin- temeddühüne memnun oldum. Demek 
ya Saravak'tan çıkacak Amerikan ve ğu gibi, gündüz torpido hücumü ya- olmadrğı halde, fakir olan hastaları rinin uğurundan... de t'ŞOfmana benzer bir elbise, uzunca Neyzen de tanımasından c~ref du ... 
İngiliz muhteliti bir filo ile muhare- a·· h tt b k b b d da · boylu u n .. l" · d k • pıp u~man a ını ozma ve u es- e ava te Vl etmek, ınrasına göre i- Zürih şehri he1kı da, diledjğj he- · zu. yuz u, ensesın en YU arı yulan yıldızlar arasına girmiştir. 
beye mecbur edilebilir. Fakat, bu da, r.ada kendi filosuna nizam değiştir - ıacını sütünü bile göndermek, he- kime gitmekte, yahut onu evine ça- ve alnından geriye kıvırcık: saçlı, bı Bu vesile ile şunu da müşahede et-
Japonyanın cenuba doğru teocavüze mek fırsatı vermek, bilhassa sis per- kimlerce daima Sdet olmuştur... ğırmakta, serbest kalınca, tabii, şeh- yıkh bir genı;; vaı\ ona sesleniyormuş. tim: 
kalkışmasına bağlıdır. desi arkasına gizlemek,_ keşif şer.idi İçtimai işlerde pek ziyade ilerlemiş rin en meşhur hekimlerini tercih et.- Ben, nahvetimden olacak, kendime Borazan Tevfik'in hitırası ite açı-

Büyük deniz muharebesi, şüphesiz kurmak ve muharebe f lo d ld ahnmıcım ı sunu enız ... o uğunu, şüphesiz bildiğiniz Isviçre mişler .. , O meşhur hekimlerin işleri Fakaİ bütün bunların lan Fenerbahçe plijını ziyaret günüm. 
ki, ağır cüzütamlar ylni muha- a~1tı emni.~e-~ine almak gibi müh·m va- de Zürih ~ehrindekİ hekimler, maişet- baışlarından aştığı bir şey deg .. '.l, 0 _ zarart yok! toktandır kendisini göremediğim 
rebe gemileri, agı· r ve hafı'! kruva- zı eler go Bu Fenerbahçcde hem h k · b' rur. terini hemşeri1erinin ıstırabından çı- kuyup yazmıya hiç vakit bulamamış- ' en er esın ır Neyzen Tevfik'in tath yi.dı ile ka.-
zörlerle bunların arkasında frrsat ve Ameri'kanın 18 ağ1r kruvazörüne karmaktaki çirkinliği, düşünerek bu- lar. Bir hekim için okumağa vak.it birini tanımasından ileri geliyor ni- paruyordu. 
işaret bekliyen destroyerlerden mürek karşı Japo~J~rın. 12 kruva:1:örü vardır. na bir çare bulmak istemişler. Bu bulamamak 3..deta felikettir.. tekim, i~te yanımda duran iki b~yan Jt1.. J1.. 
bilır.. Hadiselerin böyle bir fırsat bil 

83 1 
J Bü güzel tecrübe rl~ ancak hir yıl Tanıdın mı' · opruye c:ı ıgım zaman ilk rasla-kep bir filo arasında cereyan ede- D_estroyer ıt. •b.arıyle de 229 za muka- yirminci asrın başında, 1901 yılında, btrisini göstererek konuıuyorlar· 'ı x·· .. kt • 

b ·ı gemı ı eA ~ponya_ hem adetçe tedavi ücretini, büsbütün ortadan kal sürmü"' ... O vakitt•nberı· kırk yıl geç- _ Hayır · dığmı. tanıdık, Neyzen Tevfik oldu. 
ya rata ı me•i, cenubi Çin denizinde az hem de vasat ti 36 37 ·ı ı d ' hakimiyeti tesisten sonra, rahatça te- . _ı sura erı ~ .mı e !rmı_ya karar vermişler. Şehrin bele- tiği halde bu tedavi ücreti derdine A Nasıl ta N Bu şayanı hayret tesadüften kendisine 

mukabil 34 mıl ola.raşk gerıded.r. dıyesı de bu hayırlı düşünceye yardım başka çare de bulunamamııtır. .. nımazsın e:yzen b h d a· p d·~ "di d ~:---;~~~:-;;,;;:-;------------·--------_:. _____ ..:_ __ _:::.::.:.:.::.:.::.....:.:=.=::..:..:.:::::.::..::.:_::__:::::::::~::::__ ___ T~ev:f~i~k':.. ağabeyimin arkadaşıdır, her ı v:p:;.u e;;ıa~k:.;~k üz:~e 
1
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6 TAN 

Ağrdarı Dindirir! 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SINffi ve BEL ağnlan ile Soğuk 

algınlığından ileri gelen viicut KIRIKLIGI, NEZLE ve GRiP 
hastalıklan D E R 1\1 A N ka,elerile derhal geçer, icabında 
günde 1 - 3 kaşe alınır, her eczahanede bulunur. 

T. H. K. Genel Merkez Başkanhğ11tdan 

Muhtelif Erzak Ahoacak 
Parti Cinsi 

1 Pirinç "Nallıhan fabri, 
K. fasulye "Keradenir 
Nohut "Karablga,. 
Mercimeü "Sultani,. 
İnce tuz 
Barbunya 
Sofra tuzu 
Kutu bezelye 
Karabiber 

2 Tiz şeker 
Kesme ~ekeı 

3 İrmik 

Mikdan Kr. Sn. Tutarı . • Eksiltme 

4000Kg, 50 
2000 .. 28 
1000 .. 24 
300 .. 25 

1000 .. 10 
400 .. 25 

70 " 15 
200 .. 70 
35 " 200 

6000 " 48 
1500" 52 

500 " 
100 .. 

Lira Kr. gQnO saati 

'OOO 8.9. 941 
560 
240 

75 
100 
100 
10 05 

140 
70 

3295 05 Yek\1~ 

2880 8,9,941 
780 

Yekıln 

8. 9. 941 

10 

10, 30 

11 

M. teminatı 
I.ira Kr. 

247 13 

274 50 

1()4 62 

Karaağaç milessesatı işçileri için alınacak 414 çift lAstik çizme tem
öiden açık eksilmeye konulmuştur. Mccmuunun tahmin bedeli 4140 li
ra ve ilk teminatı 310 lira 50 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamellıt 
müdürlüğü kaleminde g5rülebilir. İhale 8-9-941 Paı:artesi günü saat 14 
te Dalml Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya ı 
mektupları ve 941 yılına alt Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü mu-
ayyen saatte Daim! Encümende bulunmaları, ~7567} 

·"rahmin B. İlk T. * * . 

Buğday "aşurelik" 
Şehriye "muhtelif. 
Nişasta 
Pirinç unu "torba,. 
Makarna "muhtelif 

A Zeytin "blrlncin 
Tereyağı 

Beyaz. peynir 
Kaşar 

Sirlre 

75 " 
200 " 
200 .. 
!500 .. 

800 •• 
200 " 

1200 .. 
600 .. 

1000 .. 

50 
24 
48 
50 
80 
55 

45 
200 

65 
130 
20 
35 

3~60 

250 
24 
36 

100 
160 
825 

,395 

360 
400 
780 
780 
200 
175 

Yekun 

8.9 9'1 11. 30 202 12 

)0440, 00 783, 00 Şefür çöplerinin denfze dökülmesi fşindc kullnntl
mak ilzere üç ay müddetle kiralanacak mavuna ve 
orta kayıklar. 

1658. 88 274, 42 Belediye daire, şube ve mevkner!yle sıhhi teşekkill
' u ve sair müessesat için alınacak kok kömürllnün nakli 

işi, 

Tahmin bedelleri ile ilk teminatmikdnrlan :yukarda yaz.ılı işler ayn 
ayn pazarlığa konulmuştur. ŞaI>tnamelerl Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. İhale 2-9-941 Salı gilnü saat 14 te Dalmt Encü
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 
kok kömürü nakli fşi için 941 yılına ait Ticaret Odası vesikolnrlyle 
ihale günü muayyen ııaatte Dahnt Encümende bulunmaları. (7426) 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 

'\Cabul Şartları 

Okulun rai~i liselere ölretmen yetistirmektir. Yatılı ve 1"3ra!ız «>
Ian ve tahsil milddeti 4 senroen ibaret bulunan okul aşa~ıdakl şubelere 
ayrılır: Tilrk Dili ve Edebiyat, felsefe, tarih, coğrafya, matematik, Fi
zik - Kimya, ta:bll illm.ler, yabancı dil "Fransız, İngiliz, Alman dili ve 

· edebiyatı . ., Okula glnnek: için lise olgunluk imtihanını başarmış olmak 
· ve bilAhare tarihi tesblt ve llAn edilecek olan kabul imtihanını kazan
mak şarttır. Namzet kaydı 1 Eylülde başlar ve Salı, Çarşamba ve Cuma 
günleri okul binasında yapılır, Daha fazla Wsilüt almak isteyenler oku -
la müracaat edebilirler, (6958) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 
1 - Son akdolunan anlaşma mucibince Almnnyadan da getirtilebile

• eetı ve pazarlıkla alınacağı e\'Velce ilfın edilmlş olan (133) kalem rnal
~ z.emeden mühim bir kısmı için hcnlh tckill alınmadığından bu J~ln pa
zarlık milddetl ıtemdit edUmlşUr. 

2 - Bu n1'ılzemenln müfredat llstest ile §:ırtnamelerl Kabataşta le-
• vazım şubesindeki almı komisyonunda salı ve cumadan gayri her gün 
6Jleden sonra görüleblllr. 

t 3 - Tallplerin % 7,5 temlnatlariyle birlikte bu husustaki tekllfieri 
en geç 15,9.941 gününe kadar mezkı'.'ır komisyona tevdi etmeleri. (7356) 

Gümrükler Muhafaza Genel K. Sahn 

Alma Komisyonundan 
~5.280 metre çamaşırlık bez 12 Eylül 941 Cuma günü saat 11 de 

kapalı zart usullyle alınacaktır. Muhammen bedell 6952 lira ilk teminat 
521 lira 40 kuruştur. Şartname ve numunesi komisyonda her r.ün görü
lebilir. İsteklilerin eksiltme saatinden nihayet bir saat evvel kapalı zarf
larını Galata Mumhane caddesi 52 D.\lmaralı dairede satın alma komisyo-

nuna vermeleri. (7527) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
99 No. 1ı mm: 
Elinde. ambar veya banka ardiyesinde veya merhun olarak kaput 

beziyle ambalaj ve çuval imaline elverişli kaput bezleri bulundurnnlar 
bunları cinsi, mikdarı, nerede bulundurduklnrı ve kendi adreslerini goste
rlr birer. beyanname ile en geç 29,8.941 Cuma gilnü saat 12 ye kadar Sir
ltecl Liman Han Zemin katmd:ı Js tanbul iaşe müdürlüğüne bildirmele
ri Milli Korunma Kanununun verdiği salAhiyete istinaden ilAn olunur. 

(7534) 

lstanbul Sular idaresinden 
.f - Sular İdaresinin Fcriköy '!telyesl için imtihanla tesviyeci alı-

nacaktır. . 
2 - İstekliler her gün Taksimde Sıraservilerdekl idare merkezin

de muameltıt şe!llğlne bir istida ile müracaat etmelidir, 
3 - İmtihanda muvaffak olanlara, ehliyetlerine göre gilndellk ve-

rllccektlr, (7537) 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe Kabul Şartları 
Okulun gayesi Liselere öğretmen yeUştlrmektlr, Yatılı, ve parasız o

lan ve tahsil müddeti 4 seneden ibaret bulunan Okul aşağıdaki Şubelere 
ayrılır: Türk D1li ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fi
zik - Kimya, Tabıt İllmler, Yabancı Dil, "Fransız, İngiliz, Alman Dili 
ve Edebiyatı., Okula girmek icin Lise olgunluk imtihanını başarmış ol
mak ve bilahare tarihi tesblt ve illin edilecek olan kabul imtihanını 
kazanmak şarttır. Namzet kaydı 1 Eylülde ba11lar ve Sah, Çarşamba ve 
Cuma günleri Okul blnasmda yapılır. Daha fazla tafsflAt almak isteyen
ler Okula müracaat edebilirler. • (6958) 

Türk Hava Kurumu Genel 
Baıkanllğından: 

.nkara havacılık okulu talebelerinin senelik ihtiyacı olan 1!1302 11-
ra 05 kuruş muh::ımmcn bedelli 33 kalem erzak partiler halinde açık 
eksiltmeye konulmustur. 

Her par~inin eks itmesine girecek talip, o p:ırtiye alt teminatı vere
eekt r. 

Bu lşC' aft şartnııme Türk Hava Kurumu Genel merkeı.inden ve İs
tanbul şubesinden parasız verilir. İstekliler eksiltme günU komisyonda 
bulunmolnrı. (7306) 

i 
} 
~ 

' 

Salça 

5 Recel "muhtelif. 
Ceviz içi 
Kuru üzüm 
Fıstık "Çam,,. 
Badem içi 
Kuı üzümü 

6 Çay "Halis., 

7 Patate. 
Kuru ı;ofap 
Sar~ 

500 " 

15CO .. 
300 .. 
15(l .. 
70" 
75 ,, 

'iO " 

80 
70 
58 

140 
180 

48 

10.. 850 

JOOO, 
QOO, 

~o .. 

15 
15 
60 

,e95 

1200 
210 
870 
98 

135 
24 

2537 

340 

· Yekıln 

Yekun 

&40 Yekıln 
•. 

750 
600 
30 

., 

1360 Yekun 

8 9.941 

8.9.941 

8,9.941 

.16302 05 Umumi ,yekıln 

13. 30 190 37 

15 25 50 .. 

15, 30 103 50 

Ankara Havacılık Okulu talebelerinin senelik ihtiyacı olan 16302 lira 05 kunıı muhammen bedelli 33 
kalem erzak partiler halinde açık eksiltmeye konulmuştur. 

Her partinin eksiltıpeslne girecek talip, o partiye ait teminatı verecektir. 
Bu işe alt şartname Türk Hava Kurumu Genel merkezinden ve istaooul şubesinden parasız verilir. İs-

tekliler eksiltme günil komisyonda bulunmaları. (7306) 

J L A N 

D evlet 
Satıhk Çam 

Orman isletmesi 
ve Köknar Tomruğu 
Bolu • _Seben Revir Amirliğinden . 

.. 
. 

İstif No. 

1 

2 
3 

' 

Adet 

2651 

937 
1010 
1987 

• 

M3. 

'---
1585 

ı 

563 
615 

tl37 
2 

D3. 

183 
278 

737 
839 
049 
180 

Köknar 
Çam 

Cöknar 
C:ölmar 
ICöknar 
Çam 

Beher M3 banın 
Muhammen bedeli 

Li, Krş, 

ır--

12 oe 
13 36 

12 
12 
12 
13 

08 
oe 
08 
38 

%7,5 muvakkat teminat 
IJ, Krş, 

1433 
ı 

1435 
509 
557 

1028 
2 

80 
28 

08 
90 
03 
41!1 
18 

1030 M 

b 
1 - Revlrimlzin Karacasu dept'lsunda yukarıda her birinin hlzasmda mikdar, cins. adet, muhammen 

edel ve muvakkat teminat ya:ı:.ılı Çam, köknar tomruktan a~ık ıırttmnıı ile satılacaktır 
2 - Tomruklann ayrıca baş kesme paylan mevcut olup hacim kabuksuz orta ktitur üzerinden heııap-

1 anmıştır. • 

d 
3 - Satış 3-9-941 tarihine mü~adlt Çarşamba l{lnü saat 18 da baılar. Ve her Istlfin ııatıımı milteak!p 

lğer istiflerin numara sıraslyle satışma geçlllr, 

İ 
4 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum M<ldürlüf(l ne Bolu İstanbul Ankara, 

zmir Orman Çevlrge Müdürlükleri ve Adapazarı Orman B51ge Şenltfnde görülebilir. ' ' 
5 - İsteklilerin 3-9-941 Çarşamba gQnfi ııaat 18 da Boludakl Revir Amlrliiine milracaatlan. c1431) 

,- Satıllk Çiftlik .. 1 Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
1 İstanbula bir saat ve Bakır

köyüne yarım saat mesafede bu
lunan eski Papasköy yeni Gil
neşli namlle maruf büyük bir 
çiftlik satılıktır. Taliplerin Şeh
remininde Saray meydanında 49 
numaralı dükkflnda sahibi Bay 
Numana müracaatlan, 

- , 
lst anbul Levazım Amirliğinden veri

n: Harici Askeri Kıtaat İlinları le 

ve 
Eksiltme günü talip çıkmıyan 

hepsine tahmin edilen fiyatı 
350 lira olan muhtelif hacim. 
4,250,000 adet Yena camın -

n mamul boş ampul 29/8/941 
ma günü saat 11 de Ankara
M. M. V. Satın alma komis. 

nunda pazarlıkla satın alınacak 
Taliplerin 5002 lira 50 kuruş 

t'i teminatlariyle belli vakit
komisyona gelınel~ri. 

33, 
de 
da 
Cu 
da 
yo 
tır. 

ka 
te 

(314 - 5682) 

it 
ıldı 
lr:ere 
kisi 

AYIP - Iaıanbul edebiyat hlıDltealnden 
fım 1134 numaralı muvakkıı armın ter· 
mi \iaybettlın. Yenlıinl alacalımdın ta· 

nln hOlı:ıuD ,.oktur. 
Edebiyat fakGltesl Almanca Lelıtllr11 

Hein~ Anatoclı 

Sahip •• Netnyat mGdilrG ltmiD 
UZMAN, Gazetecilik •e Netrfyat 

T. L. $ . TAN mathuın 

.. 

1941 - 1942 ders senesi talebe kayıt muamelesi 1/ EylCHden itibaren 
30/ Eylllle kadar ısabahları yapılacaktır, • 

Fazla tafsilat için mektep idareııine müracaat ecl!lmeıi. 7502 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden : 
KEPEK ALICILARINA: 
Değirmen ve depolarımız:dalri mlkaet ve kepek satışları her rUn 11 ile 

12,30 arasında harır bulundurulan memurlanmu: tarafından ticaret ve 
zahire borsasında icra edlldiiinden almak iıtiyenlerln mez:kOr mahaldeki 
memurlanmıza müracaatları. 7490 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
101 numaralı ilin: 
Elinde kaşar ve beyaz peynir bulunduranlar bunların miktarım clnııini 

nerede bulunduklarını ve kendJ adreslerini rösteren birer beyanname ile 
en reç 29/8/941 cuma cünü !laat 17 ye kadar İstanbul fiyat mürakabe 
bürosuna bildirmeleri milli korunma kanununun verdiği salahiyete iatina,,-
den ilin olunur. (7557) 

Şiı& Terakki Lisesi Müdürlüğünden : 
30 Ağustos Zafer bayramına lftink edecek talebelerimizin 29 

Ağustos cuma günü sut 10 da Okulda bulunmaları lüzumu bil
dirilir. 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
100 numaralı ilin: 
ilin tarihinden itibaren perakendeci kasaplarda ka.ıa eti aıamt 65 ve 

kıvırcık da 60 kuruıtan ııatılacaktır. (7556) 

27 • 8 • 941 

J 6mK_ı .. z"'iLA Y CEMİYETİ 
.1 UMUMİ MERKEZiNDEN 
ı Cemiyetimiz tarafwdarı getirilen. 

1 Piyasaya ~z~il~ir. Ih~a~la~ec~ha~lc!in~ta~bu~aki 
Kızılay Satış Depomuza mtiracaatları . 

~ - 1 ~ 
Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körleri H~maye Vf 

inkişaf Cemiyeti Ana Nizamnames:djr 
1 - KURUMUN ADI VE MERKEZi: İ~"l'lirde İnönü cr.c:!desl No 

180 de kain Türkiye Sağı r, dilsiz ve körleri him::ıye ve inki
şaf cemiyeti. 

2 - CEMiYETiN MEVZU VE GAYESi: Cümhuriyet yurdunda bu· 
lunıın sağır , dilsiz ve körleri fik ren. bedenen ve ahlAken in· 
kişaf \'e h imaye ederek ha l ve gidişlerini ıslah, hayatların , 
ka,.anmnlarmı tf'l'hil elmrk. 

3 - Cl!MIYET M0ı::~~ISLERININ VE AZALARININ iSiM , ADRES 
MESLEK. SAN'AT. iKAMETGAH VE TABIİYETLE~ I : (İlişik 
listı:'de ıınsterilmMir.) 

4 - CS:MiYETE GİRME VE CI KMA SARTLARI: 
A - 18 yaşını ikm ııl eden ve h içbir su i hal ve şöhret sah ib 
olmıynn her sağır, dilsl7. ve kör, cem iyete fıza olabllir. 
B - Havır ı:~ver vurtdnşlar da. bu cemiyete yardımda bulw 
mak Q.,,r;e vukarırl~kl fıkraya göre fahrt l'ıza olabilir . 
C - Gerek a~li fızalar \'C gerek~e fahri l'ızal ar, Kurum 
n a fiine ııykrrı bir hareket lkmnda, ana nizamnamen in ahk ı 
h ilafında bulunnnlıır ve bllhassa devletin mevzuatına mugay. 
suç işlivt'nler cr.mivetten ihraç olunurlar. 
Ç - :'aahhüt ettikleri ald ntlarmm tamnmını (3) ay bllA ma· 
zcret vermektf'n imtina edenler de cemiyetten çıkarılır 
D - Akıl hastalıklarlyle malôl olanlar. 
E - ~emivetten cıkarılıınlann bfıtiln haklan zayi olur, 

ı; - cı:::MiY~T VE suı:ı~•.eRININ NAKLi TEslsl, ioARE VE 
TEMSİL EDILECEGİ VE SAHSIVETLERİNIN DERECESi: 
A - Cemiyetin merkezi ( İ Z M İ R) dir. 
B - Sağır, dilsiz ve körlerin kalabalık oldukları vilayet mer· 
kezlerlndc lüzum gör\lldilitn takdirde her tür lü muamelAtlarm· 
dan merke7.e merbut olmak üzere .şube açılır. 

6 - u Mu M 1 HEYET: A - Merkez ve §Uabatta, cemiyet mensuplar 
umumi heyeti teskfl eder. 
B - Umum! heyet, her ~ene <MA YlS) ayında Y111ık kongresi· 
n l yapar. Fevkalade hallerde de umumi heyet adi toplantı ya· 
parak cemiyetin inkişafı hakkında milzakerede bulunur. 
C - Umumi heyet; mahallin en bfiytik mülkiye Amirinden a· 
lmacıık ruhsatla ve en az iki gazete ile illin edilmek suretlylf 
toplanır, Toplantıda alınacak kararlar; cemiyette hazır bulu· 
n anlara, şifahen, hariçte olanlara da, yazı ile blldirlllr. 
ç - Umumt heyet. cemivetin bllılmum hesabatmı, geçen se
neye alt muameltıtını teftiş ve ana nizamnamenin kısmen ve· 
ya tamamen tadlllne salfıh iyettardır. 

7 - CEMiYET İDARE HEYETi VAZiFE VE SALAHIV.ETLERI: 
A - İdare hevetl, (Merkezde) bir umumi reis, bir ikinci reis, 
bir umumi kfttıp, bir veznedar, bir murakıp ve iki ftza olmnk 
üzere (7), (şubelerde), bir rels, bir veznedar ve iki Aza ol
mak üzere (4) kişiden te~ekkül eder. 
B - İdııre heyeti; umumi heyet topl~ntısmda. cemiyet men-

, supları arasından rı;yle seç il lr. İdare heyetinde, beyinlerinde 
sıhri karabet olan iki kişi seçilemez. 
C - Umumt Tels; cemiyetın birinci derecede Amiri ve her mu
ameleden birinci derecede mesuliidllr. 
İkinci reis; umumt reisin bulunmadıf:ı zamanda vekaleten! de
ruhte \•e vazife esnasında umumi reisin sıfat ve salAhiyetinl 
haizdir. 
Umumt kfttip; <'em!yetin her tfirlü hesap ve yazı islerinden 
mesut, cemiyetin nizamı momessilldlr, Ayni zamanda imzaya 
sahiptir. 
Veznedar, cemiyetin parasının hOmO muhafazasından mesul
dUr. (Cem iyet parası milli bankalardan birine yatırılır.) MO
rakıp; cemiyetin ve şubelerin aylık ve senelik hesabatmı mü
rakabe ederek doğruluğu halinde (esasa uygundur) Jbares!nl 
yazarak ll"!'za eder. Yanlış ve uygun bulmadığı hesnbat hak
da cemiyet reisine hitaben bir müzekkere ile vaziyeti etraflı· 
ca izah eder. 
Azalar; cemiyet işlerinin mOzııkeresinde, bulunarak idare he
yeti kararlarını tasvip ve imza ederler. Her Azanm bir reyi 
vardır. 

8 - CEMiYETiN VARiDAT MENBAI: 
A - Senede yüz yirmi lirayı geçmemek ~artiyle ll.zaların ve
r~ekleri aldat. 
B - Cemiyete ilk duhalet eden Azanın vereceği (100) kuruş 
kayıt ücreti, 
C - İdare heyetinin tertip ve hükılmetln müsaadesi alınarak 
yapacağı balo, müsamere, konser ve kitap, takvim ve muhtıra 
geliri . 
C - Keza ruhsatı mahsusa ile kır ve deniz gezintileri, piyango 
D - Ashabı hayır tarafından cemiyete verilecek herha112i bir 
teberrüiln, hükômetin milsaadesiyle kabulü. 
E - Resmi ve hususi milessesattan verilecek aidat. 

1 - CEMiYET HESABATININ TEFTiŞ VE MÜRAKABESI: Cemi
yet hesabatı, hüktlmetin alAkalı memurları tarafından her zn· 
man teftiş ve mürakabe edilir. 

10 - ANA NiZAMNAMENiN NE YOLDA DEGIŞTIRILECEGI: (6) 
mcı maddenin (Ç) fıkrasında gösterilmiştir. 

11 - CEMiYETiN FESHi: Cemiyetin feshi, umumi heyetin ekseriye
tinin verecekleri karar ve hükômet komiserinin tasvibiyle ic
ra olunur. Fesih hallnde, cemiyetin demirbaş defterindeki ka
yıtlı eşyaları mahallin mU lkfye Amirinin emredeceği ;:tere blr 
makbuz mukabnlnde tesll m olunur. 

12 - CEM IVETTE TUTULACAK DEFTERLER: Aza kayıt &!fterl, va
ridat ve sarfiyat, karar defteri. gelen ve giden evnkın kaydı
na mahsus defterle bllftnç o ve hesabı kaU usulüne te-vtikar 
tutulur. ( Devamı yarınki ıayımızda) 

Köprü Betonarme Döıeme ve Parke 

Kaldırım lnıaatı 

Nafıa Vekaletinden 
l - Seyhan vilayetinde Ceyhan köprüsünün betonarme döşeme tecri 

• .: parke kaldırım inşaatı 26,800 lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf u 
ıulile eksiltmeye ı;ıkarılmııtır, 

2 --; Eksiltme 10,9,941 tarihine müsadif çarşanba günü ıaat 15 d 
Nafia Vekaleti şose ve kôprüleı reisliği eksiltme ve arttırma komisyonun 
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ııartnameıi ve buna mUteferri difer evrak Nafia Vekilet 
,ose ve köprüler reiıliğinden 134 kuruş mukabilinde alınabi lecektir. 

4 - Eksiltmeye cirebHmek için isteklilerin eksUtme tarihinden en a 
3 cün evvel bir istida ile Nafia Vekiletine müracaat ederek bu cibi iııleı 
yapabileceklerine dair r'.hliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - lsetklilerin ticaret odatıı veıikaııilc. 2010 liralık muvakkat teminat 
lannı havi olarak 2490 ıayılı arttırma ve eksfltme kanununun tarifaı 
dairesinde hazırlayacakları kapalı zarftan ikinci maddede yazılı saatte• 
bir saat evveline kadar komiıyon relsllfine makbuz mukabilinde verme 
leri mukteıidir. 5878 - 7481 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan , 
Galenik enstitüsilnde yaptırılacak 489,76 lira keşifli gaz dolabı ve 

tesisatı 4.9.941 Perşembe günü saat 11 de rektörlilkte pazarlıkla ihale e· 
dlle<:ektir. Şartname rektörlUkte görülilr, (7535) 

iHTiRA ILANI 
"Hayvani ham derilerin mu -

hafazası için usul., hakkında alın 
mış olan 28.8.1937 günlü ve 
2337 savılı ihtira beratı bu defa 
me\rkii ·rnıe konmak üzere ahe· 
re devrüferağ veya icar edilece
ğinden talip olanların Galatada 
iktisat hanında Rober Ferri'ye 
müracaatlan ilan olunur. 

KAYTP - gsı ""ulnde htınbul erk 
llıeti dokuzuncu unıfındın ıldıifım tudikr 
memi kıyb<ttim Yeniılni alacdımdan h!J 
mü kılmamı•tır. 

1 numorab M. Re•• 

KA VtP - Sent Ofcnl cnstltil~l!nden alm 
oldufum diplomomı l:a•bcııi .... Vcı dıinl ıl. 
caifımdın caklslnin hOkmD ,.oktı:r. 

Kristln Yhtlld Erbilıı:il 

KA YtP - Kadıkllv ınılmOdDrlOlu ıdcn U 
kora arrı numJr .. tı ile Plmakıı cliufum mı 
oıma alt rO"h"' k~vl<"•• ı,..., \ :r.lainl al. 
clfımdan cıllılnfn h~k"'lO ye• tur. 

" · ··- ıelcrof mDmcyyizli~irden mDtckolt 
:Mehmet lluio • ı :J ·~c v Ahıd 

f"' 

r···· 

1 


