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Sovyetlerin 
Galip Veya 
Mağlup Oluşlarına 

Göre Vaziyet 
Ne Olabilir? 

Sovyetler, 1nı mevsiminin ilkba
harda büyük b~r taarruz İ<,İn ha
zırlık devresi olarak kullanmak ni
yetındedırler. Bu husuııta muttefık
leri İqiltere ve yardımcıları A
merika ile de mutabık kalmıılar
dır Ingiltere ve Amerika Sovyet 
Ru~yaya müessir ve sert bir surette 
yardım edebilmek için müşterek 
hududa muhtaçtırlar. İranuı işca
ı: de bu ihtiyaçtan doimuı bir za
rireun ifadesidir. 

M. Zekeriya SERTEL 

REiSiCUMHUR 
Alman Sefirini 
Dün Kabul Etti 
Milli Şefimiz, Etimesuttaki Tayyare 
Meydanını ve Tesisatı Ziyaret Etti 

Ankara 28 (A. A.) - Reisicüm 
hur ismet Inönü bugün saat 11,30 
da Çankayadaki köşklerinde Al
man Büyük Elçisı Von Papen'i 
kabul buyurmuşlardır. 

Mülakatta Hariciye Vekili Şük 
rü Saraçoğlu da bulunmuştur. 

Milli Şefin ziyaretleri 

lran'daki 
Harekat 
Sona Erdi 

Yeni Kabineyi ~ 
Fürugi Han 
Teşkil Etti 

Mukavemete Nihayet 
Verilmesi Kararmı 

Meclis Kabul Etti 

lran Muvakkaten 
Askert lıgal 

Altına Alın~~ak 
Geçen gün, Almanyanm 

Şark cephesinde galip ve
ya mağlUp oluşuna göre vaziyet
te husule gelebilecek inkişaflar 
hakkında yazdığım yazı üzerine 
araya giren hadiseler, bu bahsin 
ikinci kısmını tamamlamama ma
ni oldu. O yazımda okuyucuları
ma bir defa da Sovyetlerin galip 
veya mağlup oluşuna göre vazi
yetin muhtemel inkişaflarını ted
kik etmeği vaad etmiştim. Bahu
sus bu arada Ingiliz ve Sovyet 
ordularının Iran'ı işgale teşebbüs 
etmiş olmaları da bu sualin e -
hemmiyetini bir derece daha art
tırmış bulunuyor. 

Ankara 28 (A. A.) - Reisicüm 
bur ismet lnönü, bugün Türk 
Hava Kurumunun Etimesuttaki 
tayyare meydanını ve buradaki 
bütün tesisatı gözden geçirmiş -
ler ve alakadarlardan izahat al
mışlardll'. 

Britanya kuvvetlerinin İrandan önce harekatta bulunduğu Suri~·e de bir şehir işgal edtffrken 

Şark cephesinde görünen vazi: 
yet iki tarafın da bir kış harbı 
hazırlığına başladıklannı göster-

Milli Şef'e bu tetkikleri esna
sında Başvekil Doktor Refik Say
dam ve Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu da refakal eylemekte 

Alman Bilyük Elçisi Von Papen idiler. 

Orduda terfiler 

ALMAN~EBLiGi 
1 Amei-ikaya 

Finlanda'da · Bir Teklif 
? ! 2 Rus Fırkası HürFransızlannŞefi 

Dağıtıldı Afrikadaki Bazı 
mektedir. Almanların üç hafta L • A ' A 1 d •k 
evvel b~şlıyan üçüncü ıt~arruzl.a- ıste l as l a 
rr da nihayete ermek uzeredır. 
Dinyeper nehrinin garp sahilleri- Harekat, Plin 

Mucibince 
Devam Ediyor 

LimanlanAmerikaya 
Terketmek istiyor 

ne yerleşen Alman kuvvetlerinin lkt • Et t • 
yeni bir taarruz haı;-eketine geç- lTQn l 
nıeden evvel derlenıp toplanma-
ları, noksanlarını tamamlamalan 

Yeni Iran BafvekiU FUruci Ban 
Fakat Bu Teklif Kabul 

Edil mivecek için en az bir iki haftalık bir is
tirahat devrine ihtiyaçları vardır. 
Bir iki hafta sonra iae sonbahar 
mevsimi başlıyacağına göre bu
rada yeni bir taarruza girişme 
3amallı geçmiş olacaktır. Kış har
bine girmeden evvel Alman ordu
lannm bütün kuvvetlerini Le
ningrad'ı zabta hasretmeleri ihti
mali daha çoktur. Sonbahar mev
simi ile beraber ise askeri hare
katın müstakar ve mevzii bir ma
hiyet almasını beklemek lizım
dır. 

3 Tümgeneral Korgeneralliğe, 23 T uğgeneraf 
rümgeneraıliğe, 1 O Tuğbay da 

Tuğgeneralliğe Terfi Etti 
Ankara, 28 (TAN Muhabirin

den) - Ordu ve jandarma terfi 
lsitesi yüksek tasdike iktiran et
miştir. 

Bu füteye ~öre, Rüştü Akın. 
Muharrem Mazlum İşkora ve İs
mail Hakkı Kurtcebe korgene
ralliğe, Cavit Yalım, Yümnü Üre 
sin, Nazmi Gönenli, Muzaffer 
Tuğsavul, İzzet Aksular, Kemal 
Aşmkılıç, Feyzi Mengüç, Müm -
taz Ulusoy, Tevfik Topçu, Ekrem 
Türker, Nurettin Baransel. Mah
mut Berköz Asım Tınazepe, A-

srm Altuğ, Arif Tanyeri, Sadık 
Aldoğan, Neşet Akmanlar, Feyzi 
Akıncılar, Zeki Erkman, Şahap 
Gürler, Nuri Berköz, İsmail Hak
kı Uluğ, ve Basri Belen tümge
neralliğe terfi ettirilmişlerdir. 

Tuğgeneralliie terfi edenler 
Şükrü Kanatlı, Salih Erkuş, 
Hıslusi Alpagot, Cemal Büke, 

Rasim Sengir, Emin Cinar Os
man Akaç, doktor Abdülkadir 
Noyan, veteriner Cemal Büker. 

Tüiamiralliğe terfi edenler 
Ertuğrul. 
Albaybğa terfi eden kurmay 

Aril:ara 28 (Radyo pzetest) -
Londra radyosunuıı Iran radyosu 
na aUen bildirdiği bir habere ,ıö
re Iran hllkl\meti, lngillz ve Sov 
ye'tıere karşı mukavemete niha
yet vermeğe karar vermiştir. 

Yeni Başvekil Furugi Han'ın 
aldığı tedbir üzerine bugün Iran 
da harp Jlali sona ermiştir. 

Yeni kabine bugün Iran parla
mentosu huzuruna çıkarak müt
tefikan itimat reyi aldığına göre, 
hüktimetin bu kararını millet te 
tasvip etmiş demektir. 

Almın Kuvvetlerinin 
Cenupta Dinyeper'i 
Geçtiği Söyleniyor 

Bir Günde 109 Rus 
Tayyaresi Düıürüf dü 

Mukavemetin nasıl bir anlaşma Berlin 28 (A. A.) - Alman~~: 
ya müsteniden durdurulduğu he doları başkumandanlığınm teblıgı 
nüz belli değildir. Yalnız, muka- Bütün Şark cephesi boyunca ha
vemetten vaz geçilmesiyle Ingi- rekat dün de plin mucibince de
liz _ Rus ıstili hareketinin de vam etmiştir. 
durdurlmıyacağı yine bu iki dev- Finlanda cephesinde Alman 
!etin matbuat ve radyolannm ve Fin kuvvetleri sıkı bir işbir
neşriyatmdan anlaplmaktadır. liği ile mühim bir muvaffakiyet 

Konoye 

Roosevelte 
Bir Mesai 
Gönderdi 

Şu halde kışa kadar Alınanla
rın Sovyet harbini bitiremiye -
cekleri muhakkak gibidir. Sov -
y.etler kış mevsimini ilkbaharda 
llüyük. bir ıtaarruz için h~l~k 
devresi olarak kullanmak nıyetın 
dedirler. Bu hususta müttefikleri 
Ingiltere ve yardımcıları Ameri
ka ile de mutabık kalmışlardır. 
Uç devlet erkinı harbiyesi ilkba- Prens 
har taarnızu için Moskova'da 

yarbaylar 
Adil Peköz, Rasim Birtürk, İh

san Orj{Wl. 

Bu iki devletle Iran arasındaki elde etmişlerdir. Salla'nm şarkın 
muhasamata Iranda mütehassıs daki mıntakada çok fena hava şe 
sıfatiyle çal1§811 .~m~nlar ~be~ raiti ve büyük arazi müşkülatı 
olmuş ise de muttefikler, ıımdı altında gjinlerce cereyan eden 
Irandan Almanlann çıkanlmasını muharebelerden sonra, iki tiimen 
kiti görmemekte ve Tahran hü- den mütefekkil düşman kuvvet
kümetinden aynca ('Müsbet as-

General de Gı müşterek plinlar tesbit edecekler 
ve pllnlar dahilinde hazırlıkları
m tamamlıyaca1dardır. Bu hllZil'
lıim en mühim safhalarından bi
ri de Ingiltere ve Amerikanın 
Sovyetlere yapabilecekleri teknik 
ve malzeme yardımıdır. lngiltere 
ve Amerika Sovyet Rusyaya mü
essir ve seri bir surette yardım 
edebilmek için müşterek hududa 
muhta~lar. Iran'ın işgali bu ih 
tiyaçtan dojmuı bir zaruretin ifa 
desidir. Iran işgal edildikten son
ra Hindistan ve Basra körfezi yo
liyle Ingiltere ve Amerika Sovye 
Rusyaya külliyetli mikiarda her 
türlü malzeme gönderebilirler. 

Ilkbahara kadar lngiltere ve 
Sovyetler zaviyesinden Orta 
Şarkta yeni ihtilitlara meydan 
vermekte fayda yoktur. Bilhassa 
Sovyetler bütün kış ancak iki 
buçuk aydan beri Şark cephesin
deki insan ve malzeme kayıpları
nı tel8fi ile meşgul olacaklardır. 

Faltat ilkbahar için hazırlandı
ğı bildirilen taarruz hangi nokta
larda yapılacak~~r? Ingiltere ve 1 
Sovyetlerin muşterek taarruz 
planlan ne olaca~tır? .. Bunu .şi~
diden tahmin mumkun değıldır. 
Yalnız Ingilizlerin kış esnasında 
Mısın tehdıt eden Alınan tehli
kesini bertaraf etmek istemeleri 
ve ilkbahara biıtün Orta Şark 
kuvvetlerini yeni bir taarruza ha
zır bulundurmağa çalışmaları ih
timali çoktur 

Herhalde görünen şudur ki, 
Türkiye, Ingiltere ve Sovyetler 
tarafından hiç bir tehlike~e ~·
ruz değildir. Alınanlar Turkır.e
nin istıklal ve bitarafiığına hur
met ettıkçe, ve Türk - A~ 
dostluk muahedesıne riayet ~ 
terdikçe, Orta Şarkta yeni bir ~
tilat bahis mevzuu olmamak ıl
&ımgelir. 

Yarbaylıia terfi eden kurmay 
binbaşılan 

Nafi Erkoç, Tevfik Gürel, Sa
im Kanra, Hayri Gistel, Hiisevin 
Ataman, Sırrı Gemalmaz, Salt 
Aykut, Neşet Torun, Fuat Sar -
J(ln. Nuri Çeliköz. 

keri teminat,, da istemektedir. leri katı bir mağlubiyete uğra -
Müsbet askeri teminat da, hiç mııtır. Bu kuvvetlerden anca~ 
•üpbesiz, Iranın muvakkaten iş - küçük kısımlar hemen hemen bu 
s tün askeri teçhizatı muharebe (hnu; la: 2; ıa: S) 

Brazzaville 28 (A.A.) - Garbi 
Afr.ika Fransız limanlannın Birle 
şile Amerikaya icar mukavedesile 
kiralanması meselesi hakkında 
Fransız hattı üstüva Afrikasında 
Brazzavillede "Nevyork Pose,, ga 
zetesinin mümessiline beyanatta 
pulunan general De Gaulle şöyle 
demiştir: 

Japonya ile Amerika 
Arasında Mühim 

Müzakereler Y apıhyor 

Albaybta terfi eden piyade 
yarbay lan 

Avustralya 
Başvekili 

istifa Etti 

meydanında bıraktıktan sonra 
kaçmağa muvaffak olmuştur. Al
man hava teşekkülleri dün 109 
&vyet tayyaresi tahrip etmiştir. 
Bundan başka Macar avcıları 1 O 
Sovyet tayyaresi, Italyan avcıları 
da 8 Sovyet tayyaresi düşürmüş
tür. 

"Bu limanlan Büyük Britanya 
nın Atlas Okyanusundaki üslerini 
kira ile vermesine benzeyen u -
zun vadeli kira mukavelesiyle 
Birleşik Amerikaya bırakmağı 
teklif ettim,. Fakat bunun muka

~iddeUi hava laikumları bilinde bana muhripler verilme-
~ sini . istedim. Sadece bu üsleri 

Cemal Akıncı, Salim Güneli, 
Hamdi Berköz, Şükrü Cökmez.. 
oğlu, Nasih Eman, Cemal Tek, 
Hasan Aydoğan, Haşim Arbak, 
Şükrü Tugay, Aıti Aybozkurt, , 
Zihni Batur, KAzm Aras, Halit 
Akyürek, Ziya Demirer, Memduh 
Barlas, Haki Tugyur, Talat Tul
yur, Vasfi Demirpençe, Zeki Al
ter, Halil Yü~l, Ahmet Tansu, 
Hamdi Indisal,. Nuri Kızıltan, 
Tahsin Atak,Memduh Teker, Hil
mi Unsal Hulusi Tüzün, Avni U
çuk, Ihsan Gürdeniz, Lutfi Ger
dos. 

Ankara 28 (Radyo gazetesi) - Berlin, 21 (A.A.) - Diny~rrpetı- kullanmasını ve böylece Rus har 
Avustralya Ba§vekili de Me~zi~ rovsk'un prkmdaki sahada SovJet bini ·bitirdikten sonra elde edece
Başvekillikt~ ve h~ .kabmesı teıelddillerinin t~~~i ve bombalan - ği serbest kuvvetlerle muhak -
azalığından ıstifa etmiştır. ması carpnba ıllnu durmadan d~am "ak surette Afrikaya yürüyecek 

De Menzies Londrada iken ken ctmi,tir. Bombalar ve tayyare .~illh- olan Hitler'in bu teşebbüsünü 

Albaybia terfi eden istiltkim 
yarbay lan 

Zühtü Tetik. 
Albaybta terfi eden harita 

yarbay lan 
Rıfkı Ayerdem, Recep Çakar. 
Albaylığa terfi eden doktor 

yarbayları 

Hulösl Yürüat, Necmi Teleıerem, 
Necati Kamp. 
Albaybğa terfi eden levazım 

yarbay lan 
Mr. Roosevelt Mümtaz Erbil, İbrahim Ten, Saha-

. 28 (A A ) J bet.tin Ediye, Setik ~. Haydar Vaşıngton · · - •Pon Okta)' Hüsnil Aydemir Sabri Tere-
büyük ~lçisi Amiral Nomura. bu- man, Tevfik Abay, Rı~ Tua87. Ke
gün Beyaz sarayda Roosevelt ta- mal Soya& Hasan Kuntet'. ı 
rafından kabul edilmiştir. Müli Albaylıt~ terfi eden Veteriner ' 
katta Hariciye Nazın Cordell yarbaylar 
.Hull..~e hazır bulunmuştur. Cemal üçer, Sabri Yener, Ali Yük-

Amiral Nomura, Prens Konoye sel, Mazhar Sumer, Ziyaettin Ak• 
tarafından Roosevelt'e ~;Jnderi- bagun, Selman İlter, VEii İlgin, Ki
len hususi mesajın muhteviyatı mn Akarer, Asaf A)'Clotan. Hanı 

(&onu; 8a: 2; SD: 1) (lonu; 8a: I; lll: 1) 

d. ine vekilet eden tanınmış lan toplu bir halde bulunan. duıman ini>.,1r"ı.l at.·--~ı- mukabil taarruz 15 
• • • p · kollanna fevkalide kanlı zayıat ver- ~Ur e:pı-r:~~ • 

Avustralya sıyasılerınden epın d" . f lar yapmasım Birleşik Ametika-

Başvekil ~tır. . .. ';;;'' •;İerin maı.- "'"'"da ••·ı dan istedlın. Bu suretle Kamtrun De Menzıes parti ihüllflan yu-ı .. vye · 
.. d ,_;1-;.+ir yukdir. (8onu: 8a: 2; IU: 11\ 

zun en çe~~ · ----' . \9on••: ~·= ı; öu: 7) ----------

SOVYET TEBLiGi 

Kingisep Ye 
Smolensk 
Civarında 

Anudane Bir 
Mücadele 

Devam Ediyor 

Almanlarm Dinyeper'i 
Geçtiği Hakkındaki 

Haber Teyit Edilmiyor 

Odesa' da Sovyet 
Mukavemeti Şiddeti 

Londra 28 (A. A.) - Moskova 
radyosu tarafından verilen Sov
yet tebliği: Kıtalarımız, 27 ağus
tos günü Kingisep, Smolensk, 
Gomel Dinyeper, Petrovsk ve 
Odesa 

1

istikametlerinde düşmanla 
anudane çarpışmışlardır. 17 duş
man tayyaresi tahrip edilmiştır. 

26 ağustosta cerey~ . eden ~a
va muharebelerınde bızım zayıa
tımız 8 tayyareden ibarettir, 

Dün geceki te'blig 
Londra 28 (A. A.) - Gece Y 

rısı neşredilen Sovyet tebliği: D 
yeper Petrovsk'un tahlıye edıldı
ğini bildirmektedır. Ayrıi tebliğe 
göre Königsberg'e muvaffakiyetli 
bir hava hücumu yapılmıştır. 

Cephelerde •on vazi11e1. 
Londra 28 (A. A.) - Sovyet 

cephesinden alınan haberler, son 
(8onu: la: 2: 10: 1) 

Par isle 
1evlıiller 

Son Suikast Hadisesi 
Hoınutsuzluk Delili 

Addediliyor 

Ciddi T eAirlere Baı 
Vurulması Muhtemel 

Versailles 28 (A. A.) - Lava 
ve Deat aleyhinde yapılan suikas.. 
dı müteakip polis muhtemel şerik 
leri tevkif ve suikasd failinin üa
desinin ne dereceye kadar doğru 
olduğunu anlamak için araştır
malar yapmağa başlamıştır. Pe
tit Parisien gazetesı, silahlı u 
Lejyonerin tevkif edildığını bıl .. 
dirmektedir. 

Müstantik trafından i9tiçvap 
esnasında suikasd failı Rolette hı 
bir nedamet eserı gostermemış -
tir. Mütecaviz, General de Gaull 
taraftarı olduğunu ıtiraf etmiştir 

Alman polislerı gecenın ıler 
bir saatinde Versailles adhye da

(lonu; 8a: 2; 80: 5) 
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Napoleon, Oğluna Taç 
Elekten Adamlarını 

Tefrika No. 46 

Giydirecek ve 
Geçirecekti 

Demek ki, o, en iyi d.:>stu o-ı yaktırıyor. Maksadı bittabi, onların 
lan kachnı bu neticeyi almak i- düşman eline duşmesine imkin bırak-
c n boşamış, bunun için bir prensesle mamaktır. 
v enmış. Demek ki, Napoleon tara
mdan, olmezliğln eseri ve alimetı sa

}'ılan vdiaht, bunun için doğdu, bu
nun ıçın buyuyor, oyle mi? 

Demek ki, halkın: 
"- Cumhurıyet istenzl., diye a
klanabılmesi için, tim3rhane kaç-
ı bir zab tin ortaya çıkması, "·e: 
- İmparator olmuştur!., şeklinde 

t r palavra savurması kafidir öyle 
mı? 

Demek ki. naip, veliaht, devlet şil
r ı, manasız birer kelimeden ibaret 
vyle mi? 

Napoleon: 
"- Gorulıiyor ki. diyor, bütün bun 

!ar bırer dipsiz kile, boş ambardır. 
I ıkat ben, buna bir dip koymıık is
tcrim: 

Oglumq ~imdiden taç giydırece
ğ m. ve bütün adamlarımı, sı'kı bir 
elemeden geçireceğimi,, 

Nitekim o, dedığini yapıyor, ve ye
n tehi ke önünde iktisap ettiği yeni 
kuvvetlerle, hükumetin dizginlerine 
s ılıyor, onları daha büyiık bir a
z mle elıne alıyor. 
Yorgun ve solgundur. Fakat siması 

kındır. Yüzunün hiç bir kb:gjsi. i
c; n n ıstıraplarını if§a etmiyor 

Kötii vaziyet 

O sırada ordusu, Berczina'ya 
yaklaşmıştır. Ordunun cenah-

rınan ki:ıtü kötü haberler gelmekte
dır. Bu haberler üzerine Napoleon 
kıtal rım daha yanaşık ve sıkışık bir 
v zıyete sokuyor. Son topları için 
beygir kazanmak maksadiyle, gani -
metin muhim bir kısmını yaktın -
yo. Ve: 
"- Allah vere de, diyor, köprüyü 

ın..,lam bulsak: Çünkü düşman köprü
n n b şmı ele geçirip, onu yaktıysa, 
f aket çok büyuk olur!,, 

Ertesi gun, mevzuubahs köprüye 
" rıyorlar. Fakat Napoleon korktu

una ugramıştır. Çünkü duşman or
tada ne kôprü, ne de blr tek sandal 
1: rakmıştır. Üstelik de, öte yakad:ı, 

i du!}ltlan ordusu vardır. Acaba bu 
ı in içinden sıyrılmak hala mümkün 
muür? 

O :ıaman Napoleon, vaktiyle Ge
ne al Bonaparta muvaffakıyetler ka
zand rn11ş olan plllnlardan birini ta
sarlıyor: Ruslara bir tuzak kuracak, 
ve onlan bir yapmacıkla baska tara
fa celbcdecektir. Biıyük bir soğukkan 
lılık içinde, 1800 kişilik iki piyade ta
buru t.eşkil edıyor. Bu adamların yal
nız 1100 kişisınde tüfek vardır. Napo
lcon bir taraftan bu taburları teşkıl e 
deri en, bir taraftan da, butün kolordu 
1 rdaki kartalları, - yani İmparator
! 'Un alameti farikalarını - toplatıp, 

O, butün bu işlerı görüp çadnna 
ciondugü zaman, vakit gece yarısını 
geçmiştir. Ve Dürok ile Darü, o an~ 
da. - Napoleonu uyumuş sandıkları 
itin - yavaş sesle bir felaket ihtima
linin munakaşasını yapmaktadırlar. 
Napoleon onların, kendisinin esir ol
ması ıhtimalinden de bahsettiklerini 
duyunca, dayanamıyor. Evveli, boy
nunda asılı duran siyah zehır kese
sini yokluyor. Sonra onların yanla
rına gidef'ek: 
"- Nasıl, diyor, buna cüret ede

bileceklerlrıi de sanıyor musunuz? .. 
Evveli şaşırıp kalan Darü, kendisi

ni topluyor, ve blr düşmanııı alice
naplığına güvenllemiycccğini sSylü -
yor. Napoleon bağırıyor: 
"- Ya Fransa? Buna Fransa ne 

der?,, 
Darü, kısa bir tereddüt geç!rdikten 

sonı·a. İmparat\1ra, derhal Fransaya 
dönmesini tavsiye ediyor, ve: 
"- Sizin burada bulunmanız bizim 

hareket serbcstimizi de imkansızlaş
tırıyor. Hepimiz, gayri ihtiyari sızı 
diışünüyoruz. V: esır diııimeni:c ihti
mali. bizim, goniıl ferohhğiyle döğüş
memize meydan bırokmıyor. 
"- Demek ben sizi sıkıyorum öy

le mi? .. 
"- Evet Sirl,, 
Napoleon bir kaç lahza susuyor, 

sanra soruyor: 
"- Nazırlarımdan gclmış bütün 

raporları yaktınız mı?., 

"- Hayır Sir: Stzdcn şimdiye ka
dar böyle bir emir almamıştık ... 
"- Pekala.. Şimcfi emrediyorum: 

Onların bilaistisna hepsini yakınız 
Zıra itiraf etmek lazımdır ki, şu an~ 
da kôtü vazivetteyiz ı .. 

Bu muazzam seferde, İmparatoru ..... 
ağzından aldıgı yegane itiraf budur 
Bu kendisini mahkum bilen bir ada~ 
mm sôzüdur. Fakat yorgunluk, en
dişeye bile galebe çaldığından, İm
parator, bu itirafı yapışından pek az 
sonra, derın bir uykuya dalıyor. 

(Arkalh var) 

'~ RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7 .3 O Progra rn 
7 u Mnzik 
1.45 Haberler 
8 00 Mlizik 
8.30 Evın aaatl 

o 
IZ.30 Prorram 
12 33 Turkliler 
ı:z.4S llaberelr 
il 00 Türkuler 
13 1S Miirık PL 

o 
18.00 Procraom 

ı 
ıs. 30 Serbest 
1 S 40 Kuartet 
19.00 Konu,ma 
19 ı 5 Kuartet 
19 30 Haberler 
ı !l.45 Klasık ıarkr 

20.15 radyo cat~t 
20 45 Şarkılar 
21 00 Ziraat tak 
l?I 10 Temsil 
22.00 Orkntr,a 
22.:SO Haberler 
22.45 Orkutra 
22',55 Kapanıt 

GECE GELEN ·HABERLER 
Orduda 1 erf il er 

(Baetarafı 1 incide) 
ym:ın, T C'C'ltin Arımnn, Akif Ulu-

y, Ş bcttın Erguva'l, Şevket Ay
• C' ·, Akıt (j tel, Hakkı Gökgöz, 

r Tırak, Necatı Cankat, Lutfi Os
y, Emer Gilrscl, 

ToJ>çu albaylıi:TJna terfi eden 
yarbaylar 

Abdulkndir Arsoy, Reşat Aybers, 
Z ctt n Alp, Şevket Gı.irtilrk, Ka-

.ı Ot g. 
Stn ari ol bay lığına ıterfi eden 

yarbaylar 
Ömer Alpaslnn, Muhıttin Slialp, 
hmut Kayaalp. 
Hava yarbnylığına terfi eden 

binbnsılar 
E t Yarkmes, Osman Okan, Hult.;i 

G ı .d~nız. 
YarbnJ lığa terfi edenler 

Emin Ardıç, Salıh Uzbay. Ömer Dank· 
HulQsı Anevcr, Hamdi Tinıı:lz, Mucip 

e Hasan Tah ın Acarer, Şc rafcttln GQn 
. Rı a A ır, Recaı Akman, Rıza Tümer, 

ı Arbak. Sczaı Yalaz, 
Binbaşılığa terfi edenler 

H mı Po aı Haltı Zıya Oktay. Rln Soy 
Sabır Alkan, Zahit Demirci, Tallt Gilrer 
d r Yılm.ız. 

Yüzbasılığn terfi edenler 
Z Kı Sava Nuri Turan, CaCer Ak yek, 
ı uğur, M taz Kolankaya, Sahabettın 

• bay, ne tr Ayıut. Zıya ıııközlU, Fehmi 
r c . Va h Bayraktar, Arı! Özmen, ibra• 

O ver. Zıya Kaynak, Ccmıl Alkın, Samih 
ı bav, Yaşar Kaya, Zekı Arla, Raı;it TU· 

ı . F.mruTlah G!lrkan, Fethullah Baıaran. 

l'stlcğıııcnli~e terfi c-denlcr 
Nu ret Dcmırgilç, Scyfı Koculp. Sabit 

Aptullah lnal, Fethi Akbay, Ne~et 
1 a ba~ar, Kemal Kbl/llltn, Hulki ı:r 

Prens Konoye 
(Baftarafı 1 incide) 

hakkında malumat vermekten 
ımina etmiştir. Zannedildiğine 

or<' millakattn Amerika - Japon 
munasebatının halihazır vaziyeti 
oruşülmüş ve bilhassa Vliıdivos 

tok yoliyle Sovyetlcr Birliğine 
apılan petrol sevkiyatına Japon 
anın itirazları mevzuub" hs ol

muştur. 

Prens Konoye tarafından gönderi
n ne jın Sovyctlcr BırligınC' yapı
n malzC'mC •sevlclyatına dnir olup 

d t;ı h kkmdn sorulan suale A-
r 1 N.unura, "Zannetmiyorum" 
v bını "crml tir. 
Ha cıye nazırı Hull, Amerika ile 

J po ya ara mdn yapılacak müzake-
1 :ı ı ı devlet arasındaki noktaı 

r htıl n rma daır oİac:ağını öy 

sO, M. Seyfettin Özs!ikan, Fehmi Terzan. Ah 
ıaet Utku. Şevket Kın.u, Şinui Yamaç. Mus· 
ufa Öztirlt, Ekrem Celikkol, Enver Bayar, 
Ali Gurer. Ferruh Tamer, Halit GülOmıcr 
Hulusi Tınal. Salahattın Alpan, Rlzı Ona: 
Bahattın Yai!cı, Hüumettln Tımuçin Ethem 
Pcynircıot:ıu, Ci.hat Erhıı:an, Emın 'Saflrıa, 
Hasan Erdağ, Mehmet Dınccr, Enver G in· 
düz, HOınü Erıı:iln, Sabri Tutumel, Mahmut 
Paksoy, Mahmut Feıulan, Nazif Tüköz. llasrı 
Tuz, Necmi Özekes. Aziz Türe, Ali Ertan. Se 
liıni Karaboncuk, DQndar Kılıç, Salahııttin 
Öne,, Ömrr Kan. Klzım Topluoilıı. CeUI 
Kızılkan, Ahmet Topçu, Suphi Türün. Hamit 
Kdıçay. Muuafa Köymcn, Cemal Doıtancı, 
Salahattin Öner. HOml Errr, Kini Vardar, 
Adil Sükan. Hııumeııin Yurder, Frhmi Soy 
kan, Ziyaettin Sabuncu, Aptullah Somay, llırr 
ban Aru, Natık Kızılkaya, Hasan Taner, Ta 
bir Ttuoy. 

2 inci sınıf muamele memur
luğuna terfi edenler 

Hakkı. Yılmaz, Naıl Varan, Şefık llo1al, 
llalıl Rıfat Artun, HUınll Atamer. Hamdi 
Ozentllrk. 

3 ündi sınıf muamele memur
luğuna terfi edenler 

Fahri Övllnç, Kemal Özden, Sabri Sayın, 
alp. Aptullah S~rntr. Nuh Mehmet Çıngı, 
Yu•uf Zıya Ankan .. Jlıklnet Kamar, Tcvfık 
Kalelioilu. Emın Özkan. 1'erıev Bo:varııkva, 
Klzım Dınçer, Nurı Karaıöıoflu., :Mıinur 
Çailar. HakkL 

3 üncü sınıf hesap memur 
luğuna terfi edenler 

Yusuf Eaı:in. Salıb Ayüııvcr. Mahmut lnal, 
Abdurrahman Siler, Vencl Baykal, Mustafa 
Bülkal, Rllttll Yaı,ın. 

5 inci sınıf hesap memur
luğuna terfi edenler 

Alı Riıa Yaraa. Ertuıırul Mete, Fuat El· 
macı, Nedım On .. r. 

4 iincii sınıf Hifck~iliğe terfi 
edenler 

Cemil Plevne. 

G. Catroux Şam'da 
Şam, 28 (A.A.) - Hur Fransızla

nn baş kumandanı General Catroux 
Şama mu\•asalat etmiş ve eski Suriye 
cı.imhurrC'isl Ha5lm Bey Ata5I ile bir 
mülfıkat yapmıştır. 

Müteakiben neşredilen bir resmi 
tebliğde: Mulfıkatın, Hur Fransa ta-
rafından Suriye istiklalinin ihyası hu
susunda verilmiş olan vandin yerine 
getirilmesi çarelerini ara5tırmaya ma
tuf olduğu blldırilmlştlr. 

İngiltere Üzerinde 
Londra, 28 (A.A.) - Hava ve da

hili emniyet nezareUcrinln tebliği: 

Geceleyin az mlkdarda dUşman tay
yaresi İngılterC'nln şark s:ıhıli üzerin
de uçmuştur. Bazı yerkre bombalar 
atılmışsa da ne hasar ne de ınsanca 

Prc~ KonoyC' zayiat olınamış•ır. 26-27 Ağu tos ge-
len 
t r. 

notayu cevap j ccsi hır duşman bombardımnn tay
ynrcsı tahrıp edilmı t.r. 

Şehir Y alları 
İcin 48 Milyon 
Lira Lazım 
Bu Para İle Ancak 
Arnavut Kaldırımı 

Yapılabilecek 
Belediye $ehrjn muhtaç tamır yol

larını tetkik ettirmiş ve dört mil
yon metre mikabı toprak tesviyesine 
ve 4 milyon metre murabbaı da Ar
navut kaldırımı tamirat ve ınşaatına 

zaruret olduğu neticesine varılmış -
tır. 

TAN 

Şehirde /Jk 1 ahsil 
Sayımı Yapı 1acak 

ilk Okul Mezunlarının Bu Sene Hangi 
Orta Okullara Kabul Edileceğini 

Gösteren Liste Neşredildi 
8 lkinteşrinde İstanbulda mevcut 

ılk tahsıl çağmdaki çoc;ukartn tesbiti 
lc;in bir sayım yapımasına karar ve
rimiştir. 

Bu işle meşgul olmak üzere Maarif 
mudıirü Tevfik Kut'un reisliginde bır 
komisyon teşkil edılmiştir. Komisyon 
bugünden itibaren vilayette ç~lışma
lara başlıyacak ve Maarif memurla
nnın da iştirak edeceği bu toplantıda 
bir c;alı$ma programı tesbit edilecek-

Eyup ikıncı kız orta okuluna: 
De'tcrdar 23. 37. 38,. 46, Eyllp 36, Ra· 

mi 33. 
Emırıı:lir kız orta okuluna: 
Anadolukavaitı 42. Bliy(ikdere 30, Emirdn 

28. Rumelihısarı 27. Rumclikavaiı 4ı. Yeai· 
koy 33. Kircçburnu 36, Sarıyer 14 

Falih kız orta okuluna: 
Atikall 29, Balat 55, (;ar\amha 60, Yatih 

ı 5, 20, Fethiye 16. Karaı::ilıarük 27. 62 Sal 
maıomruk 17 

Goztcpe orta okuluna: 
Bostancı ı. Erenkoy 4, 38, Göııepe 5. le 

trenkoy ı6, Merdivcnköy 18. 
Kadıköy 2 incı kır orta okuluna: 

30 Ağustos 
Zafer Bayramı 
Pro9ramı 

Dumlupınara 

Giden Hey et Dün 
Hareket Etti 

28 . 8 • 941 

Yazan: Naci Sadullah 

1 

Günün birinde fırsat bulabilirsem. 
yukarıdaki serlevh:ı :.ltı:ı~a ~

ıunca bir seri yazmak. ve ekserıyeU· 
rr.ize mal olan belli başlı butun a 

Zafer bayramının 19 uncu yıldönü- cıetleri, - iyileri ve kötüleriyle - o se· 
mü yarın Dumlupınarda ve şehrimiz- ri içinde toplamak isti!ıc.rum Bu ar
dC' büyük merasimle kutlanacaktır. zuyu bana, müteaddit inti~alarır 
Dumlupınarda yapılacak büyiik me- mahsulu olan bir yığın not verıyor. 
raı;ıme ı;chöimiz Halk Partisi ve Hal- Bu notların en tazesi, son günlerdt 
kevleri adına doktor Ali Turhan ile · ·b 
toehir meclisi namına bir heyet Üni- ;yaptığım basit bir tetkıkin mtı aını 
versite talebelerinden 30 kişilik bh• tcshit ediyor: • • 

Biliyorsunuz: Çöpçülere Y.en! . ~lbı~e 
ı::rup iştirak etmektedir Bu grup verdiler Bu elbtselerin vcrıldig: gun 
dün hareket etmiştir. tlcn dune kadar, her gun evimin o-

Yapılan hesaplara göre bliniın lçin 
48 milyon lira paraya ihtiyaç vardır. 
Belediye bu işi başarmak üzere on 
senelik bir program hazırlmıştır. 

ıU ektepleritı kayit re 
kabul listesi 

K•zıltoprak 6. 49. Moda 8, 41 Talimhane 
35,. Yeldel:irmeni ıı, 12. 

Kandilli kız lisesi orta kısmına: 
Anadoluhisarı 34, Kanlın 36, Çubuklu 37, 

Pa\abahce 39, Beykoz 40. Kandilli 32, Çen· 
gelköıı 28. 

Diğer traftan yeni kanun mucibin- tır 
ce tramvay idaresi tramvay geçen yol 
!arın parke kaldırımlarını tamamen 
foşa mecburiyetinde bulunduğundan 

M ·f ··d · 1 ..•.. · ık k 1 Kuımpaşa 2 inci kız orta okuluna: 

Dumlupınardaki merasime saaı 11.30 nünden geçen çöpçiıyle de me§gU• 
da başlanacaktır Meçhul asker abi-
desine Büyük Millet Meclisi. Basve- lümy: . b · d·ıg-·ı "'U~n 

• c·· h 1 H ı•- p enı esva ını gıy .. . bayram kalct , Ordu ve um ur yet a r. ar- 1 • . · b. mektep çocug"u 
·- kk··ıı 1 28 ·ıa f kı ıgına gırmııı ır 

ti~.i ve ~ıge~ ~eşe u ere. k vı 1 ye kın 1 kadar neşeliydi: Yeni ve temiz elbi-
mumessıllerının çclcnklcrı onu aca - h t d ·ık ve belki de hu iki in:jaat başarıldığı takdirde 

ı;chrin yollarının büylil: bir k15mı ya
pılmış ve esaslı tamir gôrmüş olacak
tır. 

Fatih kazası yollarının tamir ve 
jnşa işi 26127 l:raya ihale cdilmiş-

tirG. . b 1 G . k"' .. .• k 
azı u avrının azı oprusune a~ 

dar inen 600 metrelik ikinci kıı;mının 
da istimlaki tamamlanmıştır Bu kı
sım Cumhuriyet bayramına kadar ta
mamlanacak ve kü5at resmi yapılacak
tır. 

Bundan sonra bulvarın Unkopanın.
dan Vatıde camiine kadar olan kıs
mının açılmasına başlanacaktıı. Bu
nun programı hazırlanmaktadır. Ve 
ilkbahara kadar tamamlanmasına ça
lışılacaktır. 

Roriazrn pliim 
Şehircilik mütehassısı Prost Boğa

zın imar planını hazırlamaktadır. Bo
ğazda apartıman inşaatına miisaadc 
cdilmiyecektir. Boğazda yapılacak 
binalar bahçe içinde olacaktır. 

Sürp Agop saluun 
Sürpagop sahasının bugünden iti

baren 800 metre murabbalık bır kıs-
mı satışa çıkarılacaktır. "' 

Belediyey~ geçe11 binalar 
Yapı ve yolar kanununun 8 inci 

maddesi mucibince Yıldız, Çağlıyan 
ve İmrahor köşkleri cmtakı mimye -
den belediyeye devredilmcktedır. 

Elektrik, Tramvay İdaresi 
Zat İşleri Müdürlüğü 

Elektrik ve tramvay ve tünel umum 
mıirlürlüğü zat işleri müdürlüğune ter
nan tayin olunan belediyenin değerli 
erkanından beledıye levazım müdürii 
İsmaH Hakkı Ceyhan, dlin yeni vazı
ıfesine b:ışlamısur. 22 sencdenberi be
lediyenin muhtelif şubelerlrıı:k çalışa
rak dürUstliığu ve liyakatiyle l:erkese 
kendini sevdirmiş olan İsmail Hakkı 
Ceyhan için dün arkadaşları tarafın
dan bir veda ziyafeti verilmiljtir. 

aarı mu ur ugu ı ve orta o u Halıcıoğlu ı. 2, Kasımnaıa J, 4. 5. 6, 9, ıo 
mezunlarının bu sene hangi ınektep- .Niıantaıı 2 ınci kız ona okuluna: 
lerc. alınacağını birer lıste ile tesbit l'eriköy 17, Şişli 43, 44. Maçka 22, Meci· 

d•yeköy 42, 46, Ni\an•oıı 15, 52, Kll;ıthanc :S 
etmişti. Diırı orta okul mezunlarının Süleymaniye k11 orta okuluna: 
hangi liselere alınacağını y,ızmıştık. llcyaııı 5, 6, ıo. 42, Sillcymaniye 7, 8. 
Bugun de hangi orta' okullara hııngi Oaklidar 2 ind kız orta okuluna: 

Ayazma 21, Harma'llık 17, Krılauğası :SO. 
ilk okul mezunlarının alınacağını bil !huniye 19, Paukapm 20. 
diriyoruı: Osklldar tv kız ona okuluna: 

Bık,dköy 2 inci kız orta okuluna: Ahuniude ı4, Atlamata'ı 22. 23, Beyler• 
Bakırköy ı, 2, 4. 5. Yc,llkoy, Kaılıçcın1', bcyı 27, Burhaniye 29. Sellmsu 48, Sultan· 

58. Samatya 52, Yedıkule 43 OncU ılkokulları tepe 24. Kısıklı lJ. Kuıcuncuk 45, Nalckaı· 
Rr1ikta$ 2 inci iru orıa okulu. tepe 25. Toptaıı 15. 
Arnavutkoy 25. Bebek 26, Beııktaı ıs. ıg, ! lJ11iversite kadrosu 

20, 24, 34, 38 Ortaköy 23, 29, Rumelıhturı 
27, Yıldız ı ine! yatı, Yıldır 50. Maarif Vekillig~i Üniversitc kadro-

Beyoflu 2 lncı kız orta okuluna: . 
Arapkapı 2. Bcyoflu 29, 45, Pirunb ı2, sunda değişiklik yapmak uzere bir 

~ı .. Fındıklı ıJ, Parmakkapı 47, Tophane 37 kanun layihası hazırlamıştır, Lli;yiha-
ıncı okulları. ·· d. ·· f ·· k d Cafaloilu 2 inci kn orıa okuluna 1 ya gore or ınaryus pro esor a ro-

Alemdar 44, 49. Cıialoflu ı, F.mınönti 48 sunda bulunan 125 lira asli maaşlı 
Davutpaıa 25. Kadlrı::a 3. 61, Samatya 29, memuriyetler 7 den altıya indlrilmck-
Sultanahmet 2. . 

Cibali kız arıa okııluna: ti' 100 lira asli maaşlı memurıyetler 
Fatih 13, 18. ~o. _56. 63, Unkapanı 12. 54. 5 ten 10 na çıkarılmakt.a. 90 lira asli 
Camlıca kız lıscsı orta kısmına: . d 
Acıbadem a. ıo. maaşlı memur~yctler de 16 an 11 re 
Caııa kız orta okulun.o: indirilmektedir Proje meclisin önü-
Aksaray ~s. Çapa 31, Huclci 24, Koeamuı ·· d k. d · · d il k d·ı 

ıafapaıa 2s, Sitivrikapı 21. Toplcapı 32,34, muz. e ı cvrcsııı e m za ere e ı c -
50. Yeııikapı Mevlevlheaneal 22. ccktır. 

Cezaevleri Hakkında 
Yeni Bir Tamim 

Adliye Vekili Hasan Menemenci 
Cümhuriyet müddeiumumiliklcrine bi
rer tamim göndererek cezaevlerinde 
iş esasına ve sıhhi durur.ıa ehemmiyet 
verilmesini bildirmiştir. Bu tamim
de şöyJe denilmektedir: 

imla Lugati 
fJ 

Hazırlanıyor 
Ankara, 28 (TAN) - Türk dıli ce

miyeti imli lügatinin hazırlıklarını 

ikmal etmiştir. Oniımüzdeki ders se
r.esine k, dar tabı işi de bitiriecektir. 
İmla lugati takriben 20 bin kelime

yi ihtiva etmektedir. Lügatin satışa 

'Bugünkü infaz sistemimiz iı; esa- erzından sonra bugün bir çok kclime
sıııa müstenittir. Cezaevlerinde1ti i- !erin nasıl yazılacağı hakkında vaki 
Ş.:n gayesi mahkuma tahliyesinden :;on o.lan fikir ihtilafları da sona crecck
ra hayatını kazanabilecek bir san'at 1 tır. 
öğretmek ve serbest hayatta muvaffok 
olabilmesi için lazım gelen b\Jgilcre 
sahip olmasını temin etmektir .•• 

Üskiidar cezaevine ilave edile.n ye
ni pavyon bitmek üzeredır. Fakat bu 
pavyonun da ihtiyacı karşılamıyaca
ieı anlaşıldığından bazı yeni pavyon
)arın ilavesi dilşünUlmüş ve bu :$ i-
çin Jlizım gelen pl5nlar hazırlanmış
tır. Yakında bu pnvyonların da inşa-
sına başlanacaktır. • 

Satın Alınan Hububata 
Verilecek ~amlar 

Ankara 28 (Tan) • Buiday, çavdar, ar· 
pa. yulaf ve mahlut olan hububat fiyatlarına 
kiloda bir kuru~ zam yarılmasına dair Koor· 
d•nasyon heyeti kararı ne,redilmi,tir. Bu ka 
rara gl)rc bıı zamlar 3 ı birınclte,rın tarıhin· 
de muteber olacaktır Yeni karar, evnlcc 
Toprak mah5ulleri ofoi tarafından mlibayu 
odilrni5 olan yeni aene mah5u1Jerinc de ••mil 
olacaktır. Bunlara ait fiyat farkları Ofis ta· 
rafından uhipelrine ödenecektir. Zaıa kararı 
8 ağuno•tan mcri olacaktır. 

. k 1 Af ,.e onu. aya ın a ı . 
tır Merasime asken ıta ar, yon, ' d f l k lind ki süpürgeden t . . .1 . 1 t b 1 A son e a o ara . e e 
Konya •.. ımkır kıza!! erı. .~ an ~ •. bn- uksindirmişti: Masum neşesini kıran 
kara yukse o u arı mumcssırrı e- • b tığı ·şe karşı ilk 
den terbiyesi mükellefleri. Istiktal vcgabnelk'sed ep, yapd fa 0

1 !arak du,ydu-
• . . k . .. h•t h lk ve e ı e son e 

harbıne ıştıra etm1ş muca ı a w • .k ht 
k 

. . . . k d kt. gu ıstı ra ı: 
utlelerı. ıştıra e ece ~r. 

1 0 gün, kinıbilir kaç yıldanbcri ve-
Mcrasım top endahtı ılc ba~.ıyacak, 1. . b·ıd··· ··p··r.,,eye 1·ık ve bel-.. H lk p 1 . H 1 ınımet ı ıgı su u • , 

ok rdu, .cu1?.khurkıyeth .al a.~~~1.b da - ki de son defa adeta düşman olmuş-
evlerı, yu se ta sı genç ı.ı. e en . B b .. ı oldu"u süpürgenin 

b
. . .. d .. 1.... ı·k tu. unun oy e .. , 

ter. ıye~ı umum ı_nu ur ugu v~. genç ı her gün adeta okşar gibi tuttuğu sa-
Jı:ltiplerı adına birer nutuk soylcnc - bi d .. cman gırtlaklar gibi sarı· kt• ııına. r u~ 
ce ır. • . • !ışından belliydi. 
Merasımde bulunma k~stıycnl~r için Yeni esvabını giyişinin ikinci gunu 

yarın Afyondan ve İzmırden .Sılkls~- yeni esvabının geterler:ndcn birinin 
ra~ lsta~yonuna halk trenlerı tahrık iki duğmesi kopmuştu: Fakat. ina-
edılecektır.. • • • nın bana, o, tamir etmeyi a'klına bi-

Şe/ırımızdekı merasım le getirmediği hu kusurundan adeta 
Şehrimizdeki merasim Taksim mey- memnundu: Çünkü, bu kusur onu, 

c1anında yapılacaktır. Merasime saat supürgesine yeniden ısındırmı"'tı, Ve 
tam onda baılanacak, meraııimden on- adeta, aralarında ehemmiyetsiz bir 
cc saat 8,30 dan 9,30 za kadar Fın- meseleden manasız bir ihtilaf c;ık
dıklıdaki komutanlık binasınd:ı kabul mış esk~ ve sevgili bir dostla yeni~ 
resmi yapılacaktır. den barışmaya başlamış kadar mem-

Taksimde yapılacak bayrak çekme, nundu. 
c;elenk koyma merasiminden ve geçit Onu, üçüncü gün, süpürgesine yeni
resminden sonra saat tam 12 de 21 den hık olmuş buldum: ÇünkU yeni 
top atılacaktır. Gece şehir ııııklarla elblsesiıı.in getcrlerindeki kopuk düğ
süsleneeek, Halkevlerinde müsamere- melerin miktan çoğalmış, ve üstelik 
!er ve konserler tertip edilecektir. yeni elbisesinın ötesinde berisinde le

İktısat Vekili Zonguldağa 
Vardı 

Filyos, 28 (TAN) - İktisat Vekili 
Sırrııı Day, yanında Eti Bank ve 
devlet demiryolları umum müdürleri 
olduğu halde bugün Zonguldağa gel
diler ve merasimle karşılandılar. 

o-

Muallimlerin Terfi Listesi 
Ankara, 28 (TAN) - Maarit Ve

kileti bu sene terfie layık olan ınu
allimlerlc, muallim vek!Ilerinin terfi 
listesini hazırlamıştır. Bu )isteler 
cylfilün ilk haftasında ilan edılecck
tir. 

Asker Ailelerine Yardım 
Ankara 28 (Tan) - Muhtaç asker ailele· 

rine yardım icin bir ey!Oldrn itıbaren blrın· 
d, ikinci mevki ırrn biletlerine y0zde Oç 
zam yapılma.. kararlaştırılmıştır. 

keler hasıl olmuştu. 
Şimdi ise. o, eski kılıfına yeniden 

kavuşmuş bulunuyor: Çünkü bir kaç 
gün evvel yeni olan esvabının, vak
tiyle alıştığı hrrpnni kılıktan hiç bir 
farkı kalmamıştır. 

Şüphesiz, hepimiz c;öpc;ü dcğiliı:. 

Fakat çoğumuzun, bizim çöpçüyle 
mıişterck birer huyumuz var: 
Çoğumuz "yeni., ye, "iyi,. de olsa 

güç alışıyoruz. Ve çoğumuz ihmalka
rıı:. Meseli Nazım Hikmetin şirHe
rinde "fikir,, in "yeni .. sini yadır
gıyoruz. Ve mesela, geterinin düğ
mesini diktirmeyi ihmal eden çöpçüye 
mukabil çoğumuz, kisvemizden. zev
kimize, baıiımızdan midemize kadar, 
her ljeyimize arız olan her ıalı:atlığı 
tamire Ü;ieniyoruz. Binaenaleyh işte 
huylarımızdan ikisi: Çoğumuz "yeni,, 
ye, "iyi .. de olsa güc; alı3ıyoruz; ve 
c;oğumuz.... ihmalkarız 1 

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

lrandaki 
Sona 

Harekat 
Erdi 

1 Bastarat• ı '"Cldel 
gal altında bulundurulmnsındnn 
başka bir şey olnmnz. H<'r halde 
Ingilizler, petrol mıntakasını bı
rakmıyacakları gibi, Sovyctlcr de 
Ingiliz - Rus irtibatını temin et
mekten vaz geçecek değil:<'rdır. 

Londra radyosunun askeri va
ziyet hakkında komantcr yapan 
sözcüsü bugün vaziyeti izah eder
ken: "Iran, harbin sonuna kadar 
emin ellerdedir • ., demiştir, ki bu 
da, Iran vaziyctıni açıkça gostcr
mektedir. 

Başvekili11 beyarıalı 
Tahran, 28 (A.A.) - ~ran parla

mentosu, başvekil Furugi Hana, Tah
ran radyosiyle neşredilmiş olnn beya
nııtından sonra müttefikan itimadını 

ru ilerlemişlerdir. Bu nehir Ahvaz'a 1 A .k a· T krf 
1--.adar seyrisefaine salimdir. merı aya ır e 1 
. Bende~şahpurun 8 mı! ş:nıaı: şarki-I ıBa,tı.rar 1 n~·oe. 

ı.ınde kaın Bendermashur da bulunan: ua Duala Gabon da Gantıl lıman 
l?giliz tebaası tevkif. edılmck tehlike- i lariyle Fransız hattı üstüva Af -
sıne maruz bulundugıından Dtndcr - ı ·k d k. s· h B me kı· 

h · · f 1 ·h _,.1 · rı asın a ı ıya urun v -
şa pura yenı mu reze er ı rnç euı mış . . k il - A ·k t kı-f 
tir ını u anmagı men aya e ıı 

Şimal mıntakasında Kanıkin'den ha cttım •• , 
reket eden kol, dun daglık n:ıntaka- Teklifi kabul etmiyor 
dan geçerek Şahabad'a g' den dar yo
lu takiben Gıban'ın ote tarafına ka
dar ılerlemışlerdır. 

Gerek bu nokta gerekse Şdhabad'a 
15 mil mesafede bulunan Alföbad ış
gal edilmiştir. 

Bu ileri hareket esnasında takrlben 
iki bin kadar İran askeri Gilan'ın şar
kındaki yaylaya kadar gen pfü;kurtül
müşlerdır. Bu yol kayalıklarla ka
palı olduğu gıbi tank dafi toplariyle 
de müdafaa edilmekte idi. Bu yoldan 
geçilmek şartiyle Hanikln ile Şaha
bad arasındaki takriben 100 millik 
mesafe üç günde katedilmiştir. 

Sovyct ileri harekeli 

Vaşıngton 28 (A.A.) - Matb,.attu 
lııtışar eden bazı haberler h.ıkkında 
mutale•ı serdeden Birleşik Ameıika Hn 
riciye Nazırı Cordell Hull, diın oğ
leden sonraki beyanatında garbi Afri
kadaki Fransız limanlarının ıear e
d1lmeleri hususunda hur Fran~ız hü
kumetinden her hangi bir teklif vu 
kubulmamış olduğunu ve kendınin de 
buna aıt haberliri matbuatta okumuş 
bulunduğunu söylemiştir. 

Sovyet Tebliği 
( Baştarafı 1 incide) 

iiç gün içinde vaziyette geçen 
haftaya nazaran daha az deği -

Alman Tebliği 
(Battaratı 1 tncıoe) 

Tallirı alevler içinde 
Stokholm, 28 (A.A.) - Buraya ge-

~iklik olduğunu göstermektedır. len fakat henüz teyyüt etmiyen ha-
Almanlar tarafından neşredi • herlere göre Tallin radyosu Baltis

len ve fakat Ruslar tarafından he hporfun Sovyct kolları tarafından 
nüz teyit cdilmiycn bir habere tahliye edilmiş bulunduğunu söyle -
göre Dinyeperpetsrovsk Alman~ miştir. , 
ların elinde bulunmnktadır. Fa- 1 Ayni radyo, Tallin şehrinin henüz 
kat Almanların Dinyeper'i geç _ işgal ~d~lmemiş oldu~unu, ~ünkü ~
t"kl · d · S t t bl.ğl . levler ıçınde yanan hır şehrın Jşgalı-

dı he!ınb<: aır ovbyel e ı erkıtn - ııin kolay olmadığını da bildirmi§tir 
c ıç ır emare u unmnmn a- • 

dır. Maamafih, Budiyeni kuvvet- Di.11yeper'i1ı şarkında da 
leri tar~fından y!1pılmasına de - harekata başlandı 
vam cdılen harekat çete muhare-
besi denilecek evsaftan çok geniş
tir. 

Sovyet hududu 28 (A.A.) - Alman 
ve miıttefikleri orduları, dün başlıca 
dört cephede miıhlm ileri hareketleri 
yapmışlardır. Bu cepheler şunlardır: 

Dinyeper dönemeç noktası, Smo -
Jensk mrntakası, Leningrad ve Ca
relie berzahı. 

beyan etmiştir. Londra, 28 (A.A.) - Moskova rad-

Vaşington mahafilinde Birleşik A
merika hükumetin.in halıhazırda Vichy 
hükumetini daima tanımakta devam 
c:tmiş olması hasebiyle hür Fransız
lara mensup memurların Birleşik 
Amerika makamladyle bu kabilden 
bil' temasta bulunamıyacağını ve böyle 
bir teklifin diplomasi taamülleı i ile bi 
Uiınel telıfl kabil olamıyacağı işaret 
edılmektcdir. 

I.eningrat bölgesindeki Alman tıız
yiki gevşememiştir. Leningrat - Mos
kova dC'm!ryolu tehdit edilmektedir. 
Fakat biltiin şehir müdafaaya hazır
dır. Sovyet hava kuvvetleri bu mın
tukada 2 glin iı;indc 101 Alman tay
yaresi düşürmilşlcrdir. Bu mıntaka
ya yağan şiddetli yağmurlar şimdilik 
Sovyet ıniidofilcrfnin davasına büyi.ık 
ynrdımcı olacak dereceyi bulmamış 
olsa gerektir. Alınan ileri hareketi ö
nünde dikilmiş olan başlıca manıa 

şehrin kuvvetli lstihkamiarına istinat 
eden yenilmez Voroşilof ordusudur, 

Dinycperpetsrosvk'un zaptından &on 
ra Almanlar, bütün Dinycper nı
ı,.ıf dairesinin işgalini tamamlamışlar
dır. Rusarın nehrin garp ıahllini 
henliz ellerinde tutmakta oldukları 
kôprü başlan birbirini müteakiben 
diışmüştiır. En son zaptedilen nokta, 
Khesson'a altmış kilometre mesafede 
bulunan Perislsa'dır. Nısıf da:renin 
münteha noktasında bulunan Zafo
rofie, henüz Sovyetlerin elindedir 
Çünkü bu nokta nehrin saf aahilind~ 
bulunmaktadır. 

Yeni başvekil beyanatında, bo5hca hilinde seksen kilometre daha ilerle-
şunları söylemiştir: miş olduklarını ve Tebriz'in seksen 

"Parlamento Şnhinşah Hazretlerinin 1 sekiz kilometre şarkında Türkmen -
tııhakkuk ettirilecek tel'akklyat ve ya- şah'a varmış bulunduklnrını, ileri ha
pılacak ıslahat hususundaki arzula- reketin devam etmekte olduğunu bil
rına esasen vakıftı. Bunlar muhtelif dirmıştir. 

kabineler tarafından müteaddit vesi- İlerleyiş devam ediyor 
lc.lerle parlamentoya arzcdılmiştl. Bi
naenaleyh hlikCımctimiz huzurunuza 
mufassal bir program ile gelmiyor. 
Yıılnız parlfımC'ntonun şunu bilmesi 
kafidir ki, ecnebı devlC'tlcrlc ve bil
hassa komşularımızla iyl munasc
betlerimizi idame ettirmek ve Şahin
şah Hazretleriyle milletimizln temen
ni ettikleri ıslahata de\ anı etmek J
çiıı elimizden geleni yapacağız. 

Parlilmentonun dikkatini lilzumu 
veçhılc bıldiği ;ıu nokt.ıyu yen.den 
cclbctınek isterim: 

İran hukümeti ve mlllC'ti, sulhiln ve 
biitun dünya ile muslıhanc mumı<:ebnt 
idame etmenin her zıım:ın taraftarı 
olmuşlardrr. Ve böyle olmaktıı devam 
edeceklerdir. 
Şahinşah Hazretlerinin muslihane 

siyasetini takip eden İran, emniyeti 
tehdit edici kargaşalıkların ve kan dö
külmesinin önüne geçmek ve sulbü 
temin etmek için memleketin bi.ıtün 
müsellfıh kuvvetlerine her türlü mu
kavemetten içtinap etmeyi emretmiş
tir. 

Ahvalin aldığı şekilden endişe du
yan ve iki büyük komşu ile dostane 
münasebatın idamesl için tedbirler n
lınacnğı ümidinde bulunan memleke
tin, bu ümidi, bugün yeni hükümctin 
iş başına geçmesiyle nrtmıs bulun
maktadır.,. 

Son askeri harekat 
Simla 28 (A.A.) - Neşredilen bir 

te'bliğde cenup mmtakasında Hurram
ı;ah'm tamamlyle temlzlcndil";ı ve 
Abadan'da sükunet hükum sürdufti 
b · ldirllmekted:r. 

İngiliz ganbotları Bender'jnhpur'a 
takriben 120 mil mesafede ki -
in Kasum nehrıııin mansabın:ı doğ-

Ncvyork. 28 (A.A.) - Amerikan 
radyosu İngıllz ve Sovyct kılal:ırınm 
İrar.da Ucrlemeye devıım ettıklerını 
bildınnekted1r. Muhnsnmatm nihayet<' 
erdiğıne dair yayılan haberler hak
kında Amerikan radyo u bu hadiseyi 
bildiren telgrafı zikretmekle iktıfa et
mekte ve şunlan rnıvc cyJcıncktedır: 

"İngılizler ve Ruslar tam emniyet 
g:ırantilerini nlmayn azınctmişlerdır. 
::;ulh ıni.iznkerntınn bnşlaııması ıçın 
harekiıtın durduguna clalr ortada hıç 
bir emare yoktur.,, 

Berlirı radyosuna göre 
Ankara, 28 (Radyo gazctesı) - Ber 

Jin radyosu bugünkü neşriyattnda 1-
randan sonra Afganistanın da İngiliz 
ve Rus kuvvetleri tarafından istila e
dileceğini bildirmiştir. Fakat bu ha
ber. henüz başka mcnbalardan teyit e
dilmemiştir. 

* Simla, 28 (A.A.) - İran hadise-
leri Efganistanda büyük bir ehemmi
yetle takip edilmektedir. Buraya ge
len raporlara göre halihazırda F.fgo
nlstandn yuz kadar Alman tebcası 

vardır. Bunlar Afgan nafia nczıırett 
emrinde yol inşantında, sulama işle

rinde, mensucat ve şeker fnbrikalarm
da çıılı~makladrrlar. 

Bu Alman tebaalarının İrnndakl gi
bi ehemmiyetli mcvkll<'r işgal etme
mekte olduğu söylenmektedir. 

Bundan başka, Atganlstandakl Al
man hululünUn İrandaki kadar geniş 
mikyasta olmadığı da ışarct edilmek
tedir. 

Alman tebaalarının Efgan!stnnı t~r
kc hazırlanlı'darma dair şımdıyc ka
dar hiç bır emare yoktur. 

Bur Fransızların mumessillerl hiç 
bir zaman Birleşik Amerika Hariciye 
Nezaretine kabul edilmemişlerdir. 

Pariste Tevkifler 
( Battarafı 1 ınclde) 

iresine giderek istintak hakimi
nin huzurunda mütecavizi sorgu
ya çckmi;lerdir. 

Fra11sada hoş11utsuzluk 

OdC'ssa hfılCi Sovyet kuvvetlerinin 
elindedir. 
F..sase.n Almanlar bile Sovyet ordu

ları karşısında bir sürprizle kar;ıılaş
tıklannı iUrat etmektedirler. Bu sür
priz Sovyet orduları için bir hürmet 
vesilesi olmaktadır. Bertin uskcri mü
şahiUcri Budienııy, Timoçenko ve Vo
roşilof ordularının bir kül halinde 
hareket ettiklerini kabul ve bunu 
Stalın'in bizzat harckCitm heyeti umu
miye.sini idare etmesi ihtimaline ai
fctmektcdirlcr. 

Le11ingrat'ı müdafaa için 

Londro, 28 (A,A.) - L11val ve 
Deat'ya yapılan suikast Fransada 
hükiını ı;uı mekte olan hoşnut.ıuzlu -
&un bır delılıdir. Geçenlerde bıı· Al
man zabitinın oldurulmesi de binler
ce kişinin mahkemeye verilmcslni in
taç etmiştır. Sebep ne olursa olsun 
Almanların Fransada c;ok ciddi ten-
kil tedbirlerine müracaat etmesi bek- Moskova, 28 (A.A.) - Rcuter a-
lcnmektedir. jansmın hususi muhabiri yaı:ıyor: 

Kontrol altında bulunan bazı yerle- Lningrad'tan gelen yolculara göre, 
re indirilmiş olan lngilı paraşütc;üle- bu şehlrde heyecan verici bir kahra -
ri Vıchy için yeni bir rahatsızlık men manide havası hüküm sürmektedir. Her 
baı olmaktadır. ev bir kale şeklini almıştır. Gece ciin 

B. B. C. dün aksam Fransızlara düz yancın gözcüleri evlerin dam
kütle halinde isyanın henüz vakti hu- lanndan ayrılmıyor, fabrikalar her 
lill etmemlıı olduğunu ihtar etmekte zamandan daha fazla randımanla ça
idi. Bôyle bir isyanın zaman1 ancak lışıyorlar. Kadınlar cepheye &iden er
Almanların başka bir kaç şiddetli dar keklerin yerini almışlardır. Sehrin bü 
beler yemelerini müteakiben hulul e- tün faaliyetini "her şey cephe ve zafer 
deccktir için .. parolası idare etmekted:r. 

J(01İıii11istlerle mücadele 1 
• Şüphesiz ~i son .g~nler?e .askeri va-

zıyet umumıyetle ıyıleşmı§tır Alman-
Parls, 28 (A.A.) - Pııris mahke- tar Leningard istikametinde ilerle-

mesinin komünist propagand:ısının mefe devam ediyorlarsa da bu ilcr
tcnkilinc memur !evll:alfıde heyeti bu leme ağır .inkişaf etmektedir, çiınkü 
glin ilk defa olarak toplanmış ve ko- Leningrad'ı sonuna kadar müı:Utaa et
münistlik faaliyetinde bulunmakla 1 mcğe azmetmiş olan Rus kıtaları düş 
maznun dört kişiyi muhakeme etmiş~ 1 mana karşı şiddetli bir mukavemet 
tir. Heyet, Abraham Çebrtik admdakı gösteriyorlar. 
Rusu öliım cezasına ve dığer maznun- 1 Leningrad müdafaasının ba~!ıca şar 
ları da 15, 10 ve 7 sene ağır hap~e tı Leningrad ile Moskova ve Şarktn 
m;ıhkum eylemiştir. Liyon'da 5 kn- Vologda arasındaki muvasala Y'>lları
münl t muhtelif ceuılnrn mahkum ol- nı açık bulundurmaktır. I,cningrad'u 
muştur. doğru daha fazla ilerlemedikçe Al -

Harekatın inkişafı hakkında büyük 
b:r sükut ihtiyar edilmekte ise de Al
manların Nicopol, Krementchhoug vl' 
Tcherkasy'dc tesis etmiş oldukları kop 
rü b:ışları sayesınde ileri hareketleri
ni Dinyepcrpctrovski'nin ötesine ka -
dar götürmüş oldukları bir çok ala
metlerden anlaşılmaktadır Bu iler 
leyişlerin bir!ncisl Nerazo~'a doğrıı 
uç vermekte ve Dinyeper nısıf dai
resi ile Perekop berzahı arasındakı 
araziyi müdafaa etmekte olan Rusla
rı tehdit eylemektedir, 

Kahire Elçimiz Emir 
Abdullahı Ziyaret 

Edecek 
Kudus, 28 (A.A.) - "Ofi": Türki

yenin Kudüs baş konsolosu Türkiye
nin Kahire elçisinin refakatinde ola
rak Erdim Emir! Abdullah'ı ı.lyare• 
etme!<: üzere Amman'a gitmişlerdir. 

manların bu şimendifer hattnı kesmc
ğe te§ebbüs etmemeleri muhtemeldir. 
Almanlar ağır teçhlz:ıtı nrıkletmek i
ç!n çok büyük r:ıüşkifüitla kuşılaş -
maktadır. Yağmurlar dcvar:t ettiği t:ık 
dirde, bu müşkülat ı;ittikçe fıı::lala15a
caktır. 

Leningr:ıd'm asla faşiıtl'r!., eline 
düşmiyeceği hakkınd3 \'ornşik•f tara
fından yapılan t:eyanatın bc5 bir te
fahür olmadıi:ı ve bu harbin C'n şanlı 
destanlarından hlrine mukaddeme tecı 
1.-..il ettifi hissi gıtgidc buyiımektcc!'r 
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T A N 
A B ON E BEDELi 

rürkıye Ecnebt 

K a lif o r n iy a d a ihtikô~lşleri 
Y "d Dört Yerde 

1400 Kr, 1 aene 2800 Kr 
760 .. 6 Ay 1500 
400 

" 1 Ay 800 .. 
160 .. 1 Ay 300 

'\dres ddistlrmek 25 kurustur 

Modern Bir Kadın. ihe~~r ~~rosu Açılıyor 
1 1 

Fiyat mürakabe komisyona dünkiı 

H • h 9 toplantısında yalnız ilç ihtikar cvra-

l
l apıs an es l :~mb!~ıt~~ ;i~~t~~· ih!:~~;ç;~c;;~~ 

halde on ton can kurt~ran marıtarr a
larak zincirleme suretiyle arkadaşı Ah-

İrandaki 

Hadiseler 

, met Yorgancıya ı;atmıştır, Ahmet da 
' Hapishaneden Ziyade Bir Mektebe Benziyen hi bu mantarları yüksek fiyatla dev-

ıet müesseselerine sattığından adliye-

f ran, son günlerde ı:ahne olduğu 
muessif harekat dolayısiyle, biı

'ı.ın naz.:ırları üzerine çekmektedir. 
Bu meselede şayanı dikkat olan ve 
anın bLitün dostlarını müteselU ve 
enmun eden nokta, askeri harekat ustaşilerin Marsilya cinayetinden s ,. N ,. A' iktisadi refahları için muhtaç oldukla-

Ort cephede bırden inkişaf ederken sonra Avrupa devletlerinin rı dünya ticaret ve ilk maddelerinden 
~vyet ve İngiliz sefirlerinin Tahranı propagandH daireleri bir ağızdan fer- seyanen faydalanmalarını temine gay-
'~rketmemiş olmalarr Ye Şehinşııh yat ettiler: ret sarfedeceklerdlr. 
liazretleriyle mılzakerelerde bulun- - Aleksandr'ı siz öldürttünüz! HA ft B ,. 5 - Herkes için daha iyi çalışma, 
tnaları keyfiyetidir. - Biz! Siz! ft iktisadi terakki ve içtimai emniyet 

Londra kaynaklarından gelen ha- - Siz! Biz! sartları temin etmek maksadiyle mil-
b rlere göre: Şehinşah Hazretlerinin, Bu dairelerin hemiz efk.irr umumiye -o-- !etler arasında iktisadi sahada en ka-
!lgiltere ve SoYyetleri bu harekete leri muhimsedikleri zamanlardı. Zihin mil işbirliği tesisini arzu ederler. 
f'Vkeden sebeplerin haklı olduğuna sarfı ile ustoca tertip oJunmuş, usta- Du··nyanın Her 6 - Nazi istipdadmın nihai suret-
e meselenin muslihane bir surette ca yayılmış iddijilar dinliyor ve şa- te tahribini müteakip sulhün takar-
alledilmesi imkAnının mevcut bu- şıyorduk: Aleksandr'ı öldürtenler Yu- rür edeceğini ümit ederler, öyle bir 
lınctuğuna kanaat gctir~eği İngiliz goslavyanın parçalanmasından istifade Tarafında sulh ki bütün milletlere kendi hu-
l.Yasi mahafılinde ümit edilmektedir edecek olanlor değil midir? Lakin, ya dutları iı;inde emniyet altında yaşa-
Bazı rivayetlere göre İrandaki Al~ bu canileı· -denildiği gibi- Bartu'- D Ed• mak imkanlarım verecek ve bütün 

l'ııanlarm ı;ekilmelerlne mukı.ıbil mu- dan kurtulmak ve bir taşla .iki kuş evam ıyot memleketlerde bütün insanların korku 
Q;,samatın kesilmesi teklif edilmiştir. vururcasına General Jorj'u da genel ve ihtiyaçtan bert olarak kendi hayat-

kurmay ba;ıkanlrğı namzetliğinden i- larını yaşamaları teminatını haiz ola-
1 Fakat Daily Herald gazetesi: İngi- zale etmek emeli besliyen Fransız po- Sinir harbinde strateji ve taktik, caktrr. 
ı - Sovyet müşterek hareketinin litikacıları ise! rollerini oynarlar. Bu harbin tay· 7 - Böyle bir sulh bütün insanla-
ayesinin sade<'e Almanlarr İrandan k d · 1 d k ı -· Hayır. Macarlar. yare ve tankla ba•layıp top ve ~ü· rın a~ı enız er en ve o yanus ar-
ıkaımak olmadığını, fakat bütün ce- · y d 11 ı k l - Kim demiş? Italyanlar. feg"in de i•e karı•maeı ile devam e· an enge ere ras ama sızın geçme e-
~ltbi Asyanm selametini temin et- Y Y • •• d t l'd· - Belki de makomına göz diken den asıl harpten farkı evvel.i ilan rıne musaa e eme ı ır. 
lııek, Almanların istikbalde de İngil- 8 ı· "lt A 'k ı yakınları! edilmesidir. Önce mevzu ortaya a· - ngı ere ve merı a sanır ar 
lereyc, Sovyetlt'.'re ve bütLin yakın k' 'h b··t·· ·ıı tl · ddt 1 - Dünya çok acaipleşti; insan ken- tılır, sonra mugalatalar yürütülür ı cı anın u un mı e erı, ma 0 -
ark memleketlerine karşı harekete dı'ndeıı bile ~u··phe edı'yor... dugu· kadar ınanev·ı sebeplerle de " ve sinirler kıyaaıya gerilir. Bu au- • ~cçmelerine mani olmak oldugu" ve l t · timaı· · t k t ı·d· l b retle ilk gedik açılmış olur ki, on- <:uvve ıs mı er eme 1 ır er. 
1 
Undan dolayı İranın, mihver devlet- Vakit geçti; İspanyol sidl harbi ve dan •onra müsaadek .. rlıklar ve ri- Madem ki tecavüz tehdidinde bulunan 
eri için yeni bir hareket üssü olmr- 0 

" 1 b'l k ı ·11 ı harple beraber propagandalar başla- catler halinde aksi.ilameller başlar, veya bu una ı ece o an mı et er ta-
~acağı hakkmdıı kat'i teminat verme- dı. Bu bir ihtilfıl mi, bir isyan mr, rafından kara, deniz ve hava kuv-
ı. liizım geldigi mütaleasmdadır. yoksa İspanyadan AHupayı ateşe vetlerinin kullanılmasma devam olun-

Amerikan kaynaklarından gelen \'ermek isteyen beynelmilel bir çete- r .. ··-·- Yazan : _......... duğu takdirde müstakbel hiç bir sul-
~iğer bir habere göre de: Anla~manm nin hazrrlamış olduğu bir sui kast mı • 1 hün idamesi kabil değildir, Büyük 
lk şartı, İranın İngiltere ve So\·yetler l ' • B ·t A 'k d ı · idi? Fikirlerdeki teşevvüş her tahmini N • B • n anya \'e men ·a zanne er er kı 
rafından askeri kontrol altına alın- doğru, her ihtimali muhakkak bula- 1 asuhı aydar= daimi ve umumi bir emniyet sistemi-

'lı.asıdır, cak kadar genişletilmiş, sinirler ü- =--··-------- i.· nin kurulmasına intizaren, bu gibi 
Almanya, fiili ve müessir bir mü- zerinde matlup tesir icra olunmuş, bo- 1 ·-- millletlerin silAhtan tecridi esastır. 1

ahale imkanını görmediği Suriye zulması lazım gelen Avrupahlık tc- ı gatle mütalealar yürütülür. Yapılmışı (İki de\"let) ayni zamanda, sulhü se-
c~l1hesi için olduğu .ı;ıibi İran mesele- ·ıı tı · · · · ·ı-hl ·· 
1 nde de şimdilik seyirci bir vaziyet saniidüne ha~ll .d~rbeler indlr~lmişti.. olan haksızlıklardan, bu haksızlıkla- v~n .?'ı e. er ıçın ezıcı sı .. a .. anma. yu-

Si\'il harbı bıtıp yeni hükumet dı- rrn tamiri lüzumundan, müstakbele kumı hafıfletecek her turlu tedbırle-
aıınakla iktifa etmiştir, ğer devletlerce tanılrrken efkarı u. ait iyi niyetlerden bahsolunur. Daha rin almmasma muavenet ve bunu teş-

Alman siyasi mahafilinin, fngilte- mumlyelerde büyük bir yıkıntıdan sonra, tempo yükseltilir ve haksız- vik edeceklerdir, deniliyordu. 
te>nin ve So\•yetlerin tecavüz vaziyet- kurtulmakla memnun olanların sinmiş lıklar hayasızlık, tamir lüzumu teczi- * * 
Qrini tebarüz ettirmekle beraber Kaf- l' d · Al · " ha ı var ı. Fakat, herkes başka bır ye zarureti, iyi niyetler hakimiyet te- manya ve Italyanm erişebildik-
~asya Alman orduı:u tarafından işgal 
1 şeyler ve daha kötü günler bekliyor, sisi emeline inkılap eder, Bu suret- leri noktalarında iki ı;eneden-

~ Undu1',u zaman İrana müessir bir d '' büyük tehlikenin atlatılmamı.ş ol u- le sinirler tambura telleri gibi krya- beri harp halinde oldukları İngiltere-
Urette yardım etmek mümkün olaca- ~ · d K ·· · t R h Ik · · b ı .. · d k gunu sezıyor u: omunıs usya, a sıya gerılır ve un ar uzerın e u- nin, Amerikanın da iştirakiyle. müs-

ı:ı mutaleasında bulundukları bı'ldı' - h f • ı· cephesi Frıınsası, mu a azakar n- lak zarını harap eden sesler çıkarı- takbel sulhün şartlarım dünyaya ilan 
tılmektedir. İt 1 N l giltere. faşist aya, asyona sosya- larak oynanrr. O zaman dikkat edi- etmesi efkarı umumiyeleri harp a-

Berline göre: İran tecavüzii, Ame- list Almanya İspanyada silahlarını niz; efk~rı umumiyelerde koşarak yo- leyhtarlığma ve harbi idame edenlf'r 
t kanın muvafakati ile, çoktanberi ka- denememişler miydi" Ya bu tecrübe- kuş çıkmış olanların solumasını du- aleyhine imale etmemek kabil değil
arlaşnıı~tır. Amerikadn hazırlanmış lcrden her biri k<.'ndi lehine bir ta- yarsınız: İlk gedik açılmış, sinir harbi di. Nitekim, beyannamenin tesiri k:;r
nlcın tankların orta şark yolu ile Sav- kıın hükümler çıkarmış iseler?... stratejisi vazifesini yapmış, işi tak- şı propagandanın tefsirlerinde görül-
~etıere sevkedileceği hakkında Lord Filvaki. propaganda daireleri her tiğe devretmiştir. Şimdi, müsaadekar- dü: 
'1eaverbroock tarafından yapılan be- devletin kendi lehine bazı hükümlere Jıklar ve ricatler halinde aksUlfımel- - Boş söı.. Zaaf eseri! denildi. 
~anat bunu teyit etmektedir. çoktan ,·annış olduklarını teyit edi- ler başlıyacaktrr. Rusyaya Amerikan ve İngiliz yar-
İranın, Kafkas pt'.'trollerini doğru- yorlardı. • r dımı başladıktan ve bu yardım için 

tlan doğruya tehdit altında bulundum- Bugünlerde sinir harbini idare e- de İran yolu seçildikten sonra ifade 
bılecek cografi \'aziyeti dolayısiyle ve Bir çok ay daha geçti ve Şu~nig den propagandaların mütekasif faali- tarzı değiştirilip taarruza geçildi. 
bugün için İngiliz ve Sovyet orduları meşhur mülakattan Viyanaya döndü: yetlerine şahit oluyoruz. Filhakika, Şimdi, sinir harbinin iki mevzuu 
<ırasında irtıbatı temin edecek yegône - Fransa ve İngiltere Anşlusa ma- harp durmamış ise de duraklamış ve- vardrr: 
llıemleket, Amerikadan Sovyetlere ge- ni olal:aklardır. ya büyiik şiddetini kaybederek he- ı - Bolşeviklerle işbirliği edilmiş 
1C'cek harp malzemesi i~-in en emin - Böyle bir teşebbüste bulunmak men hemen müzminleşmiş, buna mu- olması; 
lfol ve !senede 1 O milyon ton petrol is- bile isteıniyeceklerdir. kabil siyasi beyanat ve neşriyatı mü- 2 - Bitaraf İranın istilasına bcış-
lıhsal eden zengin bir kaynak olması - O halde bu i~in sonu ne olur? teakip orta şarkta tali cepheler iiql- lamlnıı::; bulunması. 
1tibariyle, İngiltere ve Sovyetler için . - Şüphesiz. harbe doğru gidiliyor. mıştır. Ve, şüphe yok ki bu faaliyet- * * 
..,lduğu kadcır Almanya içııı de çok - Almanyadan başka kimse harbe lerden en dikkate Iayik olanı Roose- Bolşevik veya Faşi::.t, Demokrat ve 
ılıi.ihim bir stratejik bölge teşkil et- haztr değil... velt _ Churchill beyannamesi teşkil ya Falanjist, Nasyonal sosyalist veya 
lıgi muhakkaktır. - Küçük İtilak Anşlusa muvafakat etmiştir. Bu beyannamelerde, hatır- sadece Nasyonalist olsun, her mille-

Ayda takriben iki milyon ton ben- edemez. lardad1r ki: tin bizzat intihap etmiş olduğu hükü-
~it1 sarfettiğı hesap edil~n Alman or- - Alman orduları bir kaç saat i- ı - Büyük Britanya ve Amerika ne met tarzı -başkalarına karşı tecavüz
dutarının Kafkas petrollerinden henüz çinde Avusturyayı işgal edince Kü- arazi, ne de diğer genişlemeler peşin- kar olmadıkça- muhterem sayılrnak 
Uzak bulunmaları dolayısiyle, Roman- çük İtilafın emri vakii kıtbulden baş- de değillerdir. ve tecavüz ise -sebebi ne olursa olsun-
~<ınınki ile beraber senede ceman an- ka yapacağı yoktur. 2 - Alakalı milletlerin serbestçe tasvip olunmamak icap eder, 
t k 8 milyon ton petrole sahip olan Anşlus, hakikaten emri vaki oldu ifade edilmiş arzularına mutabık ol- Bununla beraber, hadiselerin haki-
1\Imanyanm İranı kaybetmeye kolay- ve böylelikle de alnir harbinin ilk za- mıyan hiç bir arazi değişikliği gör- katini araştırmak isteyenler şu gibi 
lıkla razı olacağı tahmin edilmemek- feri kazanılmış bulundu. Bunu Mü- mek istemezler. sualleri zihinlerinden ister istemez ge-
lecıir. - nich'te ikinci zafer, üçüncü Südetler 3 - Bütün milletlerin diledikleri çirmişlerdir: 

En son gelen haberlere göre: yeni ve dördüncü Prag zaferi takip etti. hükümet şeklini intihap etmeleri hak- - Rusyaya Bolşevikliğin imhasr i-
lıukumeti te~kile memur edilen Ali * * kına hürmet ve bunların kendi ken- çin mi, harbin idamesi imkanlarının 
F'iirugi Hanı faik kuvveUer karşısın- s inir harbinde de strateji ve tak- d~le~ini idare etmelerine .dair olan ha ç.oğaltılması için mi tecavüz edilmiş-
da kan dökmenin faydasız olduğuna tik rollerini oynarlar. Bu har- kımıyet hakkından cebırle mahrum tır? . 
kanaat getirerek mukavemete nihayet bin tayyare ve tankla başlayıp top ve edilmiş olanlara bu hakkın iadesini - Iran, hem Rusyaya yardım edil-
ll<?rilmesini emretmiş ve bundan son- tüfeğin de işe karışmasiyle devam e- arzu ederler. mek, hem şark petı·olleri korunmak, 
ta meclis huzuruna çıkarak ittifak i- den asıl har.pten !arkı evvela il Sn e- 4 - Mevcut ve·c· ib_ elerini he .. sa_b. a ı H.in_d_ istan imp_ar.atorl.uğ_u t. ehlikeye dil-
le itimat aln11<tır. kl b b k k 1 k t ı~ 1 k .. dllmesidir. Ilk önce, mevzu ortaya a-

1 
kat~a a era _e:, bu~~~ veya uç~·, şutu ?meme ıçın mı ısı .. o unma ·-

Dost İranın istiklal ''e toprak bü- tılır ve sonra, buna dair azçok bela- galıp veya maglup bu tun devletlerın, tadır. 
tUnlüğünü temin eden bir anlaşmaya 
Vararak harp sahneJ!i olmaktan çık
lnasi Türkleri bilhassa memnun ede
cek bir hadisedir. 

P aris S uikastiı: 
p ariste komiiniırne karşı gönüllü 

PATRiK EFENDi 
HAZRETLERi 

il 1 • 

Yaıan: H. G. Dwight - Çeviren; M. ABAŞ 

Bu Mu··essesede Memnu Olan Şey Mahkumlara ye verilmistir. Galatada ayakkabı mal 
zemesini saklayan Mişon ve oğlu Sa-

s b b• · S k+ moel ve yine Galatada lamba şi$esini Mahkumiyetinin e e ını orma ır pahalıya satan Yunanlı İlya Solyotı 
adlıyeye verilmıslcrdir. 

H apishane mi. ıslahhane mi? .. Çok 
uzun süren bu münakaşa ve 

mücadeleyi ıslahhane kazandı, Söylece 
beşeriyet de hakiki medeniyet yolunda 
çok mühim bir adım daha atmrş bu
lundu. 

Eier eski usul cezalar ve e~ki sis
tem hapishaneler arzu edilen netice
leri verseydiler. bir kere hapi<; cezası 
yiyen bir suçlunun bir daha oraya 
dönmemesi icap ederdi. Halbuki. daha 
tahliye edildiği gün hırsıı:lık yapan ve 
hatta cinayet işHyen mücri. :f'r bu -
lunduğuna, maalesef, sık sık şahit o
luyoruz. Hapishane bayatmın acıları 
ve mahrumiyetleri ile omuzları çök
müş ve ruhu kararmış bir insanın, ken 
disine arkasrnr çeviren bir cemiyet i
oinde. alnında silinmez bir dzmga i
le, yeniden terni7. bir hayat kurması ne 
kadar güçtür! 

Mücrim ve suçluları. cemiyete bir 
daha hayırlı bir fert ,plamıyacak bir 
tarzda hapishane kö$elednde çürüt -
nektense, onları minen yükseltmek ve 
kurtarmak, ileride vatanına faydalı 
birer unsur olarak yetistirmek elbette 
daha müreccahtır. Bahusus küçük 
çocukları. 

Hapis cezasından maksat, mücrimi 
hapishane hayatr ile korkutarak ve 
el aman dedirterek bir daha orava düş 
memek için suç işJemesine mani ol -
mık değil, onu böyle bir sulu tek
rar etmeği düşünemiyecek kadar ah
laken kurtarmak olmalıdır. Bilhassa 
küçük mücrimleri 

Imrali nümunc. hapishanesi. yeni 
tecziye usulünün ınüsbet neticeler 
verdiiini isbata kafidir. Ayni usu
lün - daha müşfik .,,bir tarzda - ço
cuklara tatbiki şüphe yok ki. daha 
da İyi neticeler verecektir. Yakında 
tatbikata gcçilcceiini ve bizde de ço
cukl.ar için ıslah evleri açılacağmı 
Adlıye Vekilimiz bir kaç gün evvel 
bize müjdeledi. • Şimdi meselenin ameli 

görelim: Islah evi naııl 
dir? 

hf'defini 
bir yer-

Almanyadan verilen haberlere ba
kılırsa bunların hiç biri bahis mevzuu 
değilmiş! Bu haberlerden birind4 .ıun
ları okuyoruz: "Küstah. hain, gaddar 
Churchill: '~1esih orduları. ileri!,, 
derken mejier Mesihin en büyük dilş
ınani olan kızıllar ve yahudilerle bir
likte müsliiman İrana hücumu knsde
diyormuş.İngiltere yeni bir cinayet iş
lemiş d~ğil, sayısız cinayetleri silsi
le~ine bir halka daha ilı\ve etmiştir. 
Mesih bunlardan teberri eder Hakiki 
Mc~ih ordU!'<U insaniyet akldesi ve 
medeniyet düşman olan kızılları ve 
Mesihin öz düşmanı yahudileri hima
ye etmez: onlara karşı harekete ge
çer, yoksa mi"!.sllimanlara karşı değil .. , 

. * * La Fontaine'in "Karga !le tilki,. 
hikAyesinden iki türlü hikmet 

çıkarılabilir: Peynir yiyenler ağıl.ları
nı aı;mamahdırlar. Yahut müdahin
lere inanmıımalıdırlar. Fakat, bu as
rın kargaları da La Fontaine'J oku
muşlardır. Artık kimse kı<;sadan hisse 
çı~armaya hacet görmüyor. 

iki zat, geçen gün, vapurda hızlı 

hızlı, Amerikadaki grevleri gön.işü
yorlardı: 

- Tabii grev olur. İşçi iş başma 
otomobille gelir ve makine başında da 
eldivenle çalı:,ırsa ... 
Muhatabı bu büyük hakikati başiyle 

tasdik ediyordu, Bunlar, belli ki, La 
Fontaine'i okumamışlardı. . ... 

Lakin ne yapmalı. kime inanmalı? 
İnanılııcak olan ilim ve idraktir. i

nanrlacak olan Türk hükumetinin şu
urlu politikasıdır. Ve bilmek 187.mıdır 
ki sinir harbi bütün dUnyada devam 
etmektedir. 

Tefrika No. 31 

Bır kaç ay evvel bır Amerik .. n mec 
muasında TehaC'h3pi ismindeki luldm 
hapishanesıne, daha doirusu ıslah
hanesine da.ir bir yazı okumu:ftum. 

Mevzuumuza çok gÜ?.el bir misal ve 
örnek teşkil etmesi itibariyle k;saca 
bahse değer: 

Tehachapi ismindeki modern kadın 
hapishanesi Ka1iforniyada, temeli on 
sene evvel atılmıştır. 180 mahpustan 
40 ı cinayetle mahkiım olmuştur, Ve 
:ı-arısınd:ın fazlası 30 yaşınd:ır: aşağı
dır. 

Etrafı tel örgüleri yerine zarif tel 
parmaklıkla çevr~li büyükçe bir ara
zinin ortasındaki kü~ük kösk!erden 
mürekkep olan bu hapishıınenin hüc
releri. demir paı maklıkbn. gardiyan 
!arı yoktur. Mahpuslar üniforma giy
mezler, Onları renkli ve güzel elbi
seleriyle ellerinde ve koltuklarında 
k:taplar. bahçede grup grup dolaş
tığını görenler burasını zengin ailele-
rin cocuklarına mahsus bir mektep 
zannedeler ve hakikaten de burası 
bir hapishaneden ziyade bir n;ektep
tir. Mutbakta; çamaşırhanede veya 
devlet hesabına bayrak yapan ve sa
tan imalathanede üçer aylık staj 
devrini bitiren bir 111ahkum, ondan 
sonra istediii mesleği öğre!'lmekte 
serbesttir. Buruda yazr, resim, mü
:>:ik, lisan, ev idaresi, terzilik ve ste
noirafi dersleri vardır. İçlerir.den ba 
zılari teknik sahada çahşarak radyo
loğ ve dişci asistanı, telefon oreratö
rü ve fotoğrafçı olarak yetişiyorlar. 

Altı haftalık bir müşahededen son 
ra her mahkUm; köşklerden birinde 
kendisine tahsis edilen bir od~ya yer 
leşir. Burasını istediği gibi 5Üsler ve 
tanzim eder.. Her odadan güzel <:İ
çek tarhları gözükür. Her köşkte 
aydınlık; ferah oturma odaları; bü
yük yemek odası ve salon vardır, 
Ders ve vazife araları mahpuslar bu
ralara glrip çıkmakta tamamen ser
besttirler, Ziyaretçilerle parmaklıklar 
arkasından değil, bu salonlarda konu~ 
şulur. Memnu olan yegane mevzu 
mahpusa mahkiimiyetinin sebebıni sor 
maktır, 

Her hafta sinema vardrr. Mahpus
lardan teşekkül eden küçük bir tiyat
ro kumpanyası, kendi aralrında ;raz
d!)cları piyesle•! temsil eder. Bazı 
akşamlar toplanıp dansedilir, hazan 
konser 1 er verilir. 

Kütüphanede her yeni kitap bulu
nur. Radyo vasıtasiyle de hariçte o
lup bitenlerden daima haberdardır -
lar. Mahpusların hariçteki hayatla a
lakalarının kesilmemesine. zamanın 
mühim ıJahsiyetlerini tanımalanna ve 
mühim hadiseleri biır.elerine çok e
hemmiyet verilir. Cünkü müddeti
ni doldurup d:ı, üstünde yeni bir el
bise, başında yeni bir şapka ve kal
binde yeni ümit ve gayelerle hapis
hane kapısından çıkan bir kız, . uzun 
zamandanberi uzak kaldığı cemiyetle 
karşılaşmaia haıır olmalıdır. n:naen
aleyh her mahkum, mahkUmiyeti es
nasında mümkün olduğu kadar tecrü
be sahibi olur ve kendi kendisini ida
re etmesini öğrenir. 

* H er binaya üç mahkumden milte-
şekkil bir kom.ite nezaret eder, 

bunlar haftada bir müdireye raporları 

Fiyat mürakabc bürosuna dün de 
allı ibtikar illban yapılmıştır. Dört 
yerde daha birer tali büro açılması 
kararlaştırılmııitır. Bu bürolarda bı
ı·cr kontrolör bulunacaktır. Bütun 
büro ve tetkik merkezlerinin telefon 
numa. aian kalabalık yerlere a::.ılacak 
tır. 

Beşiktas Hayrettin iskelesine ka -
yıkla kömur getiren ve ıahi~ fıyatla 
satan köınürcii Mustafa adlly~e ve
rilmiştir. Duruşma sonunda Musta
fanm suçu sabit göriılmiiş ve Mus
tafa 25 ~ra para cezası. 7 gün r.atı~ 
yapmamağa mahkO.m edilmi5tir. 

PiYASADA: 

Macaristan ile 
Ticaret için 

Temaslar 
Macaristandan dört tüccar şehrimı

gelmıştir. Tüccarlar piyasamızdan 
stok olarak Valeks, keçi kılı. mazi, 
yün, pamuk, çorap eskisi , almak iı;in 
tuccarlarımızla temaslara başlamış -
!ardır Macarlar serbest dovi?. veya 
takas)~ mal alacaklar ve mukabilinde 
kimyevi maddeler vereceklerdir, 

Macaristandan kendi ihtiyacı olan 
malları getirtmek üzere Eti Bank na
mına yüz elli bin liralık tiftık ihracı 
müsadesi verilmiştir. 

Harpten evvel olduğu gibi ~mdi de 
yapağıları tamamiyle çıkanlmış kıl

sız koyun denlerinden meşin ve yarm1 
işlenmiş meşin yapılmasına başlan -
mıştır, Bu cins derilere Macarlar ve 
Almanlar talip olmuşlardır, 
sıvtLİNGRADDAKİ MALLAR 

Orta Avrupadan Sivilingrada getiril
miş olan ithalat mallarının yurdu -
muza nakli için Antalya anhan 150 
bin lira teminat göstererek bu işi 
üzerine almıştır. Fakat tonunun yüz 
liradan fazla nakliye ucreti tutacağı ve 
aktarma zorlukları yüzünden bu işin 
geri kalması da muhtemeldir, 
İPLİK TEVZİATI - iktisat Veki

li Sırrı Day pamuk ipliği tevziatı hak
kmd:ıki şikayetleri tetkik etmi5 bu 
hususta tevziat işlerinin ıslahı hak
kında alakadarlara emirler vermiştir. 
Şehrimizde bulunan Sümer Bank u
mum müdurü Burhan Zihni, pamuk 
ipliii tevziatı hakkında alakadar te • 
sekküllerden izahat almıştır. Diğer 
taraftan İktisat ekileti başmüfettişi 
Nahit Tahsin de, pamuk ipliği tevzi
atı hakkında, Vekalete vaki olan ih
barlar üzerine, teftişlere başlamıştır. 
Dün geç vakte kadar bir çok doku· 
macılarrn fanilecilerin malümatlarına 
müracaat edilmiştir, Dokumacrların 
şikayetlerine bakılırsa, piyasada Su
mer Bank'ın tesbit ettiği fiyatlar ha
ricinde. paketi 22 liraya kadar iplik 
satılmaktadır. tktisat Vekaleti mü -
fettişleri bu İpliklerin kimler tarafın 
dan satıldıiını tahkik ile meŞKuldür
ler . 

PEYNIR STOKU - Peynir stoku 
hakkında beyanname verilmesine de
vam olunmaktadır, Beyanname l\lÜdde 
H bugün akşam sona erecektir 

nı verirler ve yeni nizamnameleri mü- ı 
nakaııa ederler. z SPo:r 
Cezalı col'. nadirdir. Baıan kaba- -

hatli bir kaç hafta sinemaya ı;itmek
ten veya cigara almaktan mı-rıedilir 

Bahçeyi çeviren tel parmaklıklar; 
aşmak biraz çevik bir insan için çok 
kolay olmakla berabel' şimdiye kadar 

Tiirkiye Yüzm~ 
Birincilikleri 

hiç bir firar te~ebbüsü olmdrnlşhr. 
Ç Yarın ve oburıiın Buruda yapılaçak olan 

ünkü mahkumlar, hürriyete kavuş- Turkiyc yü1mc birıncllijinc iıtirak etmek 
mak için en iyi yolun, onu, kendi üzere htanbul temsil takımı dün sabah Mu
kend.ilerini idare etmeyi ve c•mı'yet• danya yoııı ile Buruya hareket etmiıtir. Sa· 

" ~ zi Tucan'm riyuet etmekte oldup kafıle 
faydah birer fert olmayı öğrenerek 1brahim. Vedaı, Mıısıafa, Yıııııf, Fııat. Fahri 
bizzat kazanılması liznn geldig'ini an- bmıil, Fıııtan mürekl<eptir Sıtkı Eryar iel 

moniıor Orhan da hakem olarak aitmi~lcrdir 
lamışlardır. Güre· müsabakaları ' 

Son iki sene zarfında rslahhaneden Zafer bayramı münasebetiyle Ankarada Ya· 
çıkanlardan yalnız yüzde altı1>1 yeni pılacak ıilreelere iştirak edecek ırüreMl1erimi% 
bir suçla tekrar hapishaneye dönmü•- d~n ofıe tr~niyıe Ankaraya hareket eımiıler· 

v dı;. Kafıleyı Salm ve Sedat ıoıürmckıedlrler. 
tür, Falcatr başka yerlerde bu nis- Gıden ıureıcller ııınıardır: Çoban Mehmet 
betin yüzde yirmi beşi bulduiu tcs- Mu~tıla, Adnan, Faik, Bekir, Hasan, Kenan, 
b' d'l · · 

1 

Halıl, Ahmet Çakır. 
ıt ~- ı mı.ş~r. . . . . . A tletizm müsabakaları 
Muddetını bıt:rıp tahlıye edılen mah Kadıkoy Halkevinin tertip ettiii atletizm 

lı:tlm kadınlardan ekserisinin dışarıda müaabakaıarı yarın oilcdcn aonra Jl'eneri>ahçe 
çok muvaffak oldukları anlaşılmış _ stady~munda yaprlacakur: ~lloabakaJu >•anla 

• . . . . ve mıl Uzerıne tanzım edılmııılr. Aırnca Halk 
trr. Mesela bunlardan bırısı terzıha- evleri takımları arasında bir de boru J'U••• 
ne açmış, hapishanede iken stonografl .vafılacaktr~. • • 
ve resim öğrenen bir diğeri hem bir 30 Agustos bısıklet garııı 
yazıhanede çalışıyor hem de boş za- Ankara za (A. A.) - so Aiuatoa Zafer 
manlarında noel kartları yapır. satı- biıiklcı .varııt bu sene Ankarada ınuulacalrt:Jr. 

gidenler için yapılan merasime 
iştirak eden resmi şahsiyetlere k:ın;ı 
:tapılnn Lavııl ve Dcat gibi Fransanın 
~azi seflerıııden sayılan \ e Sovyet 
düşmanlığı ile t.anmmış olan iki ki:jf
lıin y:ıralanmnsı ile neticelenen sui 
kast hadisesi, bir sent'.'den fazla bir za
tnandanberi büyük mahrumiyetler i
(!inde bulunan Fransanın geı;irdigi 
buhranın bir ifadesi olmak itibariyle 
§ayanı dikkattir. 

Hatta gunun değişen panoramaları 
içinde han~isini daha harikulade bul
duğu bile bilinemezdi, Bu. sabahleyin 
erkenden, her şeyin berrak olduğu 
anlard;ı karşıda yı>sil Asya tepeleri 
önündeki sarayın inciden yapılmış gi
bi görünü~ü olabilirdi. Bu, saldanmış 
bir güneşin ı:ihirli tesiriyle ayni snra
ym yakut alevleri içinde yanıyor gi
bi göı·ündügü akşam üzeri manzarası 
olabilirdi. 

insanlnl'ın, üst tarahndal ... i kanıcriyede 
bembeyaz ihtiyarın oturduğu yükseK 
set duvarına bııka baka dola~tıklan 
görülürdü. İhtiyar onlara tebessüm e
derdi, bu hal karşısında, en kara dü
şünceliler bile, ihtiyara tebessi.imlc 
mukabC!le etmekten kendilerini ala
mazlardı. Böyle olmakla beraber bu 
yol dal' ve .ıssız bir sokaktan başka 
bir şey değildi. Öyle ki. yaz sonların
da bit· sabah, burada, bembeyaz el
biseli, başına beyaz bir bone giymiş 
küçük bir kız çocukla arkasından, 5-
deta, nefes nefese. koşan dadısı gö
rününce bu hal, ihtiyar için büsbütün 
yeni bir temaşa ve tebessüm mev
ıuu oldu. Ve kendisi hatıralarını 

canlandmnaya \'akit bile bulamadan 
kız çocuk bağırdı: 

Parmaklığın kenarına gitti, aşağıya f Fakat Küçük 
baktı, :;onra şa~kın bir halde ileri ~eri bo~a gitti. 

Marinin beklemesi 1 l · d dl' Bıı yarr$a bir eylalde baıılJl'aealr: olan Ankara 
yormuş, ç erın e a ıyc:de çalışanlar - trmir biailıleı yarııına iıtirak edecek olan 
bile varmış_ hmir, htanbal, Ankarll. Eıktoebir, Buru 

Modern hapishanelerin faydasını is- ve Hatıl' böli<1leri lı:oıucuları da iıtirak ede· 
cektir. Bıınlar haridnde Anlr:ara böııı:eoi bı· 

bat için; bilmem daha fazla bir ~ey ~ikletçılcrinden arzu edenler de iıtızaltı• ıcr-

Bir kaç ay e\·vel Parirte Laval'in 
ll"ıanevi riyasetinde teşkil edilen ve 
bugüne kadar hiç bir mevcudiyet gös
teremiyen Fransız Faşist partisi şef
lı.;rinden Fontenoy, Sen nehrinde ölü 
bulunmuştu. 

Büyük hezimeti takip eden aylarda 
~üthiş bir şaşkınlık ve ümitsizlik 
clevresi geçirdikten sonra yavaş yavac: 
kendini toplamaya başlıyan Fransız 
hıllletl, bilhas~a So\'yetlerin şiddetli 
ili:! devamlı muka\·emetleri neticesi, 
hürriyet ve istiklaline tekrar kavus
tııak iımldıyle Vıchy hükümetinin Al
l'nanya ile tam işbirliği siyasetine kar
şı gittikçe kuvvetlenen bir muhalefet 
Vaziyeti abnaktadır. 

Bu hadise, muhtcllf memleketlerin 
F;iyasi mahafili tarafından, Fransada 
işgal kuv\•etlerine ve Vichy hüküme
tine kar~ı teşkilatlı mukavemetin git
tikçe arttıgına delil olarak telakki 
tdilmcktedı.r. 

" lJ-1. ANTEN 

Bu, gece manzarası da olabilirdi; 
sessizlik ıçinde Şeytan akıntısının fı

şııtr~ından ba~ka hiç bir şeyin işitil
mediği; denizin öbur tarafında belli 
belirsiz bir gölge içinde ci.onuk donu!{ 
paı·ıldayan -alaca karanhkta altın ta
neli bir tesbihe benziyen- bir ışık 
çelenginden ba~ka bir ~eyin görülme
diği zaman ki manzara da olabi
lirdi. İhtiyıır için bunların hepsi ha
riku lfıde idi. 

Fakat bir gün geldi ki, ortaya, bü
tün bunların hepsinden daha hariku
l<ide bir ~ey çıktı. Bahçenin set du
varını çerçeveleyen dar bfr yol oldu
ğunu, evvelce söylemi~tim. Sokak 
satıcıları, bir köyden ötekine gider
ken, güneşin alnında eskilerinin sü
rerek Ye en pitoresk tabirlerle, ba
ğıra bağıra mallarım övetei< bu yol
dan gec:erlerdi. Bazan, küçücük bir 
rocukla kocaman bir köpek arasında 
meeleşe meeleı,;e bır koyun sürüsü geç
tigi ulurdu: Bazan da bir takım üviire 

"A, a, a, siz ne ı.aman geldiniz?,, 
İhtiyar birden kendisini topladr: 
"Küçük Mari!,, diye bağırdı "Bura

ya gel!,, Çocuk ~akrak sesiyle cevap 
verdi: 

"Siz buraya gelin! Siz gelin! Du
\'ar pek yüksek, Ben gelemem. Siz 
atlayın!., 

Cocuk ayak parmakları üzerindt' 
yükseldi, ellerin[ ihtiyara uzath. 

İhtiy<lr, sanki, çocugun sözüne u
yarak, atlıyacakını~ gibi ayaga kalklI. 

dolaşmaya ba~ladı. Bir tar:ıftan da 
durm;ıdan "Küçük Mari! Küçük Ma
ri!,. diyordu. 

Tam bu srrada köşkün yol1Jnda A
rakel göründü. 

"Bir şey mi arıyornımuz, pederim'..' 
Size yardım edeyim mi?., 

İhtiyar "E\·et,. dedi. "Kuçük Mari!" 
Ve eliyle nşağıdaki sokağı gösterdi. 
Aşağıdan çocuk: "Buraya gelin! Bu

raya gelin!., diye bağırıyor, çırpınıp 

duruyordu. 
Arakel çocuğun sesini işitince dur

duğu yerde kaldı. Ve şimdiye kadar 
hiç yapmadığı bir hareketle sert sert 
sordu: 

"Kim, bu?,, 

İhtiyar: "Küçük Mari," dedi, "Be
ni çağırıyor,,, 

"Ha!,, Arakel adayı hatn·ladı. Son· 
ra kat'i bir eda ile: "Lutfen köşke ge
liniz, pederim,. dedi. 

İhtiyar sendeledi: "Ama... Küçük 
Mari!., 

Arakel ıtiilümsedi: "Evet, biliyorum. 
Haydi geliniz . ., İhtiyar geri döndü, 
çocuğa elini salladı: ''Bekle, geliyo
rum" dedi. 

IV 
O gece kapının zili öyle şiddetle 

calmdı ki, akisleri derin uykuda o
lan köşkün içinde saniyelerce sürdü. 
Arakel. üst katta ürkek fJrkek pen
çerelerden etrafa bakınmakta olan 
hiı.metçiyi yatağına gönderer~k ken
disi nşağıya indi. Böyle bit ziyaretin, 
kendisi için, beklenmedik bir şey ol
madığı hıılinden belli idi, Çünkü içe
riye aldığı adamıı sadece: 

"Eh,. ne haber?,, d edi. 
Gelen a dam: "Hele ölebildi!,, de· 

dikten sonra sözlerini şöyle tamamla
dı: "Bir saat evvel kendi gözlerimle 
gördüm: Resmi kıyafeti ile, çepeçevre 
yanan mumlar arasında, gUl fidanına 
serilmi5 çaput gibi, yatıyordu." 

Arakel: "Tam vaktinde öldü,, mü
taleasmı ileriye sürerek sordu: "Ne 
zaman gömülecek?,, 

Minas: "Cok geçmeden.,, dedi, 
"Malum ya yaz mevsinıindeyiz,,, 

Arakel: "0 halde yeni Patriğin ta
yini gecikmiyecek demt'ktir. Ben de 
feftali koparalım derken galib:ı eli
mize erik gecti, dlye dü~nmeye 

başlamıştım. Eger bu ihtiyar ... ., 
(Arka91 var} 

ilave etmeğe lüzum var mr? besttit. 

B 81.RS Yarııa SO Af\11101 euıaarteai ırtıail 111at eyza OıV 16 da Akki:ıprü polia karalı.olu onünden ba,. 
------------ !anacaktır. Yanı ıiherılhı, .ı\.lı:lı:llprtı polis 

l\f E V L Ü D 
Adana eşrafından H1cı Yunus A

ğazade merhum Ali Yerdele ruhuna 
ithaf edilmek üzere 29 Ağustos 941 
bugünkü Cuma günü Cuma namazın
dan sonra Beyazıt camiinde mevlCıdü 
şerif okunacaktır. Akraba ve dostla
rının \'e arzu edenlerin teşrifleri ri
ca olunur. 

karakolun.dan baılıJ'ar•k Butıja si4illp selin· 
dikten aonra Rtimcıauı yolu lllmnde 10 ancıı 
kilometreden danDlmclı •e Akkllprtl karalr:olu 
önllnden ı~ı.rar a•det edilerek .,...; ,...ı Ort· 
rinde 18 kilomeıre i'areıinden dllnillerelr: adı 
a-ceen lıarakoı önünde bitmek illere 76 lıilıı
metredir. 

Beyoilu iıçllncu sulh huk111c blkimllf;ndea: 
Ereni tarafından Beyoflunda Tarlabap Çukur 
Çakmelc ,.okaf,ndan 6 numarada -.kim Dn 
pina aleyhine aı;:ılan tabliye •• alacak dan
sının muhalrtmcsinin •onunu l ·11-tl 9 tul· 
hlnden itibaren l 4 aJ'hlı lr:inıı boıdeli ola• li 3 ...... -= ............... lira ile mecıını" tabli,.e.U.. mu muari 

V A T Jı. N D A Ş 1 11·1·941 ur;hinı!e Ji7abcn t.....- vcrilmlt •• 
Heveeılıiı ıahHırtda daha pelc çok teJ'• un1ıl Rlndın itibaren mOddetl ltanıınlyer 

ler batırmalı: %orundayn:. 30 Aiuıtoı zarfında. teml';•i davo edcbileufinlı w alrı· 
bayramında Hava Kurllmuna yardunı u- baldı lııCllc::ıün kubi lratiyet eclecetı blllr:lirr 
nutrnıyalnn. lı«rı .. :ı makamına lı:aim olııtalr 11.rere nar. 

folu-nur. ==================================::= 
~-------ZAFER BAY RAM ! Ş E R EFINE _____ ft: .. llııı.. 

LALE nin Müstesna Mevsim Prrun-amı 
Bugün 2 bllyl.il< Film birden: 

Türkçe Çahnan Taçl' DANSIN ZAFERİ 
ERROL FLYNN FRED ASTAIR 

~--------~ ..................... ı 
• 
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30 Ajjuıtos Cumartesi akşarn ı saat 20 den 3 e kadar 
Varyete numaralariyle gayet zengin programlı müstesna bir mlisa-

~ merc tertıp edilmiştir. Fiyatlara 7.am yoktur. 
.. Avdet için motör temin edilmiştir. , ...................................... ,~ 

Denizcilere • A ilan 
Vekaleti Münakalat 

Liman 

İstanbul Mıntaka 

Reisliğinden 
Arnavutköy akıntı burnu ile Vaniköy arasındaki kabloyu tamir için 

gece ve gündüz beynelmilel kablo işaretlerini taşıyan bir duba Ama
vutköy akıntı burnuna azami 204 metre mesafede bir varagel çeHk tel 
ile bağlı bulunduğundan bilumum deniz vesaitinin duba ile Arnavutköy 
nkıntı burnu arasından geçmemeleri ve dubaya çaparız vermemeleri 
il!ın olunur. (7657) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Yüksek Ziraat Entitlisü Orman, Ziraat, Veteriner Fakliltelerinde 

talebe kayıt ve kabulline 15 Ağustos 941 tarihinden itibaren başlanacak 
ve 30 Eylül 1941 günti akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yrl kabul edilecek tnlebeler biyoloji, .fizikkimya, cebir türk
çc tahrir ve yabancı dilden (fransızca, ingilizce, almanca dillerden biri) 
bir seçim imtihanına tlibi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara Vf' İstanbulda yapılacak ve tarihleriy
le yerleri gazetelerle ayrrca ilan edilecektir. 

3 - Enstitümliz Fakültelerine yazılmak isteyenler kayıt ve kabul 
şartlarını Enstitü Rektörlüğü He ViHlyet Ziraat, Orman, Veteriner mü
dürlüklerinden tedarik edilebilir. 

4 - Sıhhat raporu nümunesi Enstitü ve Viliıyetler Ziraat, Orman 
Veteriner müdürlilklerinden tedarik edılir. 

Başka rapor kabul edilemez. (6864) (526fl) , Nişantaşmda Karakol karşısında 

l ;:::ışıK. LİSESİ Ana, Ilk, Orta, Lise 
Türkiyen!n en eski husust lisesidir. Kayıt için her gün müracaat o-

Kız 

Erkek 

TAN 

İstif Na. Adet M3. D3. Cinsi 
Beher M3 banın 

Muhammen bedeli %7,5 muvakkat temlnat 
Li. Krş. Li. Krş. F 

1 

t. 
'!651 

l 
\ 585 

1 
183 
278 

Köknar 
Çam 

12 
13 

06 
36 

1433 
1 

80 
28 

2 
3 
4 

937 
1010 
L967 

4 

563 
615 

1137 
ı 

737 
839 
049 
180 

Köknaı 
Köknar 
Köknat 

Çam 

12 
12 
12 
13 

06 
06 
06 
36 

1435 
509 
557 

1028 
2 

08 
90 
03 
46 
18 

1030 64 
1 - Revirimizin Karacasu deposunda yukanda her birinin hizasında mikdar, cins, adet, muhammen 

bedel ve muvakkııt teminat yazılı Çam, köknar tomrukları açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme paylan mevcut olup h acim kabuksuz orta kutur üzerinden hesap-

lanmıştır. • \ 
3 - Satış 3-9-941 tarihine müsadit Çarşamba günü saat 16 da başlar. Ve her istifin satışmr müteakip 

diğer istiflerin numara srrasiyle satışma geçilir. 
4 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğü ile Bolu, İsUınbul, Ankara, 

İzmir Orman Çevirge Müdürllikleri ve Adapazarı Orman Bölge Şefliğinde göriilebilir. 
5 - İsteklilerin 3-9-941 Çarşamba günü saat 16 da Boludalti Revir Amirliğine müracaatları. (7431) 

----------------------------------UŞAK ÜLKÜ MODüRLOGüNDEN : --· -# ': 
LiSESi 

1 Lisemizin fizik öğretmenliği açıktır. İstekli olanların ~artları öğrenmek üzere ya lisemiz~mektupla veya İs- 1 1:: 

:1J8 - 8 - 941 
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ı• YUCA ÜLKÜ llstanbuD ve ÜLKÜ (Uşak) Liseleri .,!~ Kapalı Zar~ Usulile Eksiltme ilanı 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Giresun villiyet merkezinde yeniden 

yapılacak olan kagir 100 kişilik ceza evi inşaatıdır. 

2 - Keşif bedeli 35593 lira 37 kuruştur. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrak sunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi; 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri fenni şartna

mesi; 
D - Scridöpri cetveli yapı elektrik sıhhi tesisat keşif şartnameler, 

silsileyi fiyat cetveli ve projedir. 
4 - istekliler bu evrakı 180 kuruş bedel mukabilinde nafıa müdür

lilğünden alabilirler. 
5 - Eksiltme 26-9-941 Cuma günü Saat 16 da nafıa müdürlüğün-

de müteşekkil komisyonda kapalı zar! usuliyle yaprlacaktır. ' 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en aşağı yirmi beş bin 

liı-a değerinde yapı işinl muvaffakıyetle bitirmiş bulunma!lt 2669 lira 50 
kuruş muvakkat teminat yatmnaları bundan başka 941 mali yılına a'it 
T icaret Odasına kayı4.lı bulunduğuna dak vesika ile eksiltmeden en az 
iiç gün evvel vilayetten alınmış ehliyetname ibraz etmeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupbrı 5 inci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 5 inci maddede yazılı saate kadar gel.!. 
mlş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatrlmış bulunma~ı la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. (7655) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden 
Maari! Vekilliği köy enstitüleri erkek talebesi için kapalı zarf usu

liyle 13458 metre kumaş alınacaktır. Kumaşın muhammen bedeli 44068 
Ura 50 kuruş ve muvakkat teminatı3305 lira 14 kuruştur. İstekliler bu 
icumaşa ait şartname ve nümuneyi İstanbul Maarif müdürlüğünde göre
lbilirler. Eksiltmenin 3 Eylul 1941 Çarşamba günü saat 15 te İstanbul 
Maarif Müdürlüğü binasında yapılacağı ve kapalı zarfların en geç saat 
14 te alınacağı ilan ol unur. (6992) 
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müracaat. Eski 
yenilenmesine 8 Eylüle kadar devam edilecektir. ı : 

Telefon: 20530 , ~ ------ ----
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Kız ve 
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Derslere 25 Eylulde. başlanacaktır. İstiyenlere tarifname gönderilir -

' Harp Ok:~':·· K:~~~nlığından ·'ıl 
1 - Aşağıda yazılı sartları haiz okurlar Harp Okuluna alınacaklar

dır. 
A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp Okuluna, Anka

ra haricinde bulunanlar bulunduklan yerin askerlik şubesine müracaat 
edeceklerdir. 

B - Kayıt ve kabul muamelesi 1-9-941 den itibaren 20-10-941 ta
rihine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul 
cdilıniyecektir. 

2 - Giriş şartları: 
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Maarif Vekilliği Devlet Kitapları Mütedavil · ÇUNKU 
--· --A - Türk olmak. 

B - Lise bitirme ve olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. · 

Sermayesi Müdürlüğünden 
fdarenıb:. merkezinde ve muhtelif ~ehirlerdeki yaymevlerimiz~'ii"n-~ 

hal bulunan vezi!elere memurin kanununun 4 üncü maddesi hükümle
r ine göre ücretli memur almacaktrr. 

Bunların en az orta okul mezunu olmaları, fiilt askerlik h1ıinetini 
yapmış bulunmaları ve halen askerlikle ve her hangi bir ıiekilde tale
lbelikle bir alakalan bulunmamaları §arttır. 

Talipler arasında 5 Eylül 1941 tarihine tesadüf eden Cuma günü 
saat H te Maarif Matbaası dahilinde müdürlük binasında bir müsabaka 
imtihanı açılacaktır. 

İsteklilerin en çok 3 Eylül 1941 tarihine kadar vesikalariyle birlikte 
halen Ankara caddesi İkdam Yurdu 3 üncü katta bulunan müdürlüğe 
müracaatlarr. (7570). 

lstanbul Kız Öğretmen 

Müdürlüğünden 

Okulu 

30 A~stos 1941 Zafer Bayramı merasimine iştirak etmek tizere 
!stanbulda bulunan Kız Öğretmen Okulu talebesinin bugi\n (29 Ağustos 
1941) öğleden sonra saat 15 te siyah göğlislük ve beyaz yaka ile okulda 
bulunmalan (7628) 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii· ~ 

Müessesesinden 
Yeni veya az müstamel iyi ve derhal işler bir halde lastikli veya 

lastiksiz 3 na 4 tonluk karo - serisi 3,80 mı 4 metre uzunluğunda on 
kamyon alınacaktır. 

Hepsine veya bir kısmına talip olanların son fiyatlarım havi tahri
ri tekliflerini 2.9.941 tarihine kadar Si.imerbank İstanbul şubesi müdür
lüğüne vermeleri ilan olunur. (7623) 

.<:eşifB. İlk T . 

700, 00 52, 50 Taksimde İnönü gezi~i önnne konulmak üzere yaptırı
lacak 10 adet bayrak direği. 

1500, 00 112, 50 Karaağaç müessesatına ait 1, 2, 3 numaralı et nakliye 
motörlerine yaptırılacak madeni safralar. 

!192, 24 89, 42 Yeşilköy İytan okulu önünde yaptırılacak şose inşaatı. 
l020, 95 77, oo HadnnköYil.nde İnhisarlar idaresinin tahtı işgalinde bu

lunan binanın tamiri. 
Keşif bedelleriyle ilk teminat mikdarları yukarrda yazılı işler ayrr 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat 
uüdürlüiN kakmlııde görülebilir. İhale 15-9-941 Pazartesi günü saat 14 
e Daimi. Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
nektup\arı. madeni safralr.rla şose ın-ıaııtr için ihale hırihlnden sekiz gün 
twel belediye Fen~şlerl müdürlügüne ve Hadımköyünde bina tamiri i
rin vıl..-lyet nafıa müdürlilğüne mıl racaatla alacakları .fenni ehliyet ve 
1141 yılma ait Ticaret Odası vesikalarfyle ihale günü muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunm::ıları. · (7658) 
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Kullanıyor ! 
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Çocuklarımr.ı küçükten SA· ! 
NİN diş macunımu kullan- : 
mıya, SANİN diş macunu :i 
ile günde üç defa dişlerini • 
f1. rçalaınaya ahştırmız. Gür- ı 
büz yetişmelerini temin et
miş olursunuz. 
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Eczanelerle, büyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

BULMACA 
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Soldan sal!a: 1 - Sabvet yapan - bir 

kasaba 2 - Bir devlet - mahsul 3 - l~· 
tanbulda bir ıemt - Okuyucu 4 - Pek iyi 
- buyilk tencere S - Tabaka 6 - Ara bt 
bir ay - çift defil 7 - Bir ıol - Ya c 
detil 8 - Nazik defi] - Kemiiin içinde 
bulunur 9 - hkenc:e - Geke. 

Yukurdan aıafr: 1 - Bir itki - l ltııe 
2 - Bir ıtöl - huta11fı belirten har -
3 - Yaralama aleti - anne değil 4 - Bir 
sayı - et ıatar 5 - Akacaksa damarda 
durmaz 6 - Müslümanlara farzdır - bir 
deniz va11ta"' 1 tenblh etmek - Güneşin 
dofması - YOr. kuruş - erimekten muzari 
9 - lnlcyh - Jplik yumafı 

Evelki bulmıca. Soldan sal!a: 1 - Caya 
- teke 2 - Azar - Iran 3 - Ma la -
bala 4 - İki - Peten 5 - Kut 6 - Balot 
- pay 7 - oran - tire 8 - lapa - o
ran 9 - ural - Kepi 

C - Tam teşekküllü heyeti sıhhiyesi olan askeri hastahaneden 
(Harp Okuluna girer) kararlı sıhhat raporu almak. 

1
• D - 18: 23 yaşında olmak (24 yaşına girmiş ol .. nlar alınmaz). 

E - Diğer şartlar askerlik şubelerinden ve Harp Okulundan öğre-
nilebilir, ı (972 - 7601) 

BaşvekCilet 

Eksiltme 
istatistik 
ve ihale 

Umum Müdürlüğü 

Komisyonundan 
1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve ftıalesl yapılacak olan 33 forma 

tahmin olunan 12 nci cilt İstatistik yıllığından 2000 - 4000 ni1sha bastı
rılacaktır. 

2 - 16 saylalık beher formam lçin 65 er liradan 2145 lira bedel 
tahmin olunmuştur. % 7,5 he6abiyle 161 liralık muvakkat teminat ve
sikası verilmek lbımdır. 

3 - Eksiltme 194\ senesi Eylill ayının 10 uncu çarşamba günü saat 
ıs de umum müdürlük binasında t.oplanacak olan komisyonda yaptla
cakttr. Nilmune dairede görülür. Şartnam~ komisyon kAtipliğinden iste-
nebilir. (5605 - 7l~S) 

Müsabaka ile Memur Abnacak 
Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden : 

BankamIZm muhtelif şubelerinde çalııitırılmak ve 3659 sayılı kanun 
hükümleri dairesinde maaş verilmek üzere aşağıdaki şartlar dairesinde 
müsabaka ile memur alınacaktır: 

1 - Müsabaka imtihanları 15 Eyl'ÔI 1941 Pazartesi günü Ankara, 
İstanbul, İzmir, Samsun ve Adanada yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için: ' 
a) Laakal orta mektep mezunu olmak; 
b) 18 yaşrndan aşağı ve 30 yaşından yukarı bulunmamak; 

c) Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamış olanlar mu
vakkat memur olarak alınacaklardır.) 

3 - İmtihanda muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler ter
cih olunur. 

4 - Taliplerin en geç 13 Eylül 1941 Cumartesi gününe kadar yuka
rıda yazılr şubelerimiz müdürlerine vesikalariyle birlikte müracaatta bu
lunmaları ilan olunur. 

T. H. 
\ 1 

K. Genel Merkez Başkanhğından 

Depo · Yaptırdacak 
Etimesut hava meydanmda yaptırılacak 7801 lira 87 kuruş keşi!l.i 

bir d epo, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon\Jhnuşttır. Eksiltmesi 4.9. 
941 Per~embe günü saat 15 de yapılacaktır. Muvakkat teminatı 570 lira 
14 kuruştur. Bu işe ait vesaik 25 kurul! mukabilinde T. H. K. Genel 
Merkezinden ve İstanbul T . H . K. şubesi başkanlığından verilir. 

İstekliler ihale günü saat 14 e kadar kapalı zarnarrru komisyona 
vermelidirler. (7231) 

------ .. --
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Devlet pemiryollarrve:l.imaıLvriştetrrie1dareıT:ı1an-1arn 
Muhammen bedeli (3730) lira olan 25 M2. Be7.siz lfıstik levha, 1000 

metre Oksijen borusu ve 200 metre karpit borusu ile 3000 metre Pen
cere şasileri için lfıstik (4/9/1941) Perşembe günü saat (11) on birde 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme 
psuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti~·enler!n (279) lira (75) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birllkte eksiltme günü saatine ka
dar Komisyona müracaatları lazımdır. 

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

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
102 Na. lu ilan: 
5.8.941 tal"ihli ve 91 Na. lu ilan ile beyannameye tabi tutulınu~ olan 

bilCımum muhabere vesaiti askerlik ınmtaka komutanlığına devredile
ceğinden beyanname \·ermiş olanların fiyat tesbit ettirmek üzere evrakı 
müsbiteleriyle birlikte 2.9.941 tarihine kadAr fiyat müarnkabe bürosuna 
müracaatları milli korunma kanununun verdiğı saHlhlyete istinaden illin 
olunur. (7656) 

,------,ı 
SATILIK EŞYA 
İstanbuldan ayrılmak mecbu

riyetinde kalan bir aileye ai\ 
tamamen yeni ev eşyası satılık
trr: Yemek odası, yatak odası 

takımları, perdeler, halı, mu
samba, General elektrik markalı 

OSMA..~LI BANKASI 
- Ilan -

Zafer Bayramı müna•cbetiyle. O•manlt har 
kuırıın Galatı merkeıiylc Yenicami ve Bey 
o{:lu tubeleri 30 Afustos 1941 günü kapat 
bulunacaktır. 

KAVtP - Errincan ukulik şubesinde• 
oldığım terhis tezkerem i kaybettim. Yenisin 
alacafımdan eskisinin hükmü yoktur. Trabzoı 
Saçlı Hoca mahallesinden Bekıa, ofullarır 
dan Emin Durıun oih• S20 doiumlu Hal 

l brahim 

bir radyo, bir Fri~idaire, vesaire. KAYTP _ Çemişıezek nüruı memu•lufun 
Görmek içiD Taksimde Recep dan aldıitım hüviyet tezkerı.mi kaybettim. Ve 

Paşa caddesinde 4 numaralı Dr nisini alacağımdan uki•inin hOkmU yoktur 
Cemhııeıek kaza.ının Man•avit kl>yllnden 32! 

Uzunyan apartırnanında 4 numa- <lofi:umlu Mehmet ol!u lsıııail Kclcı 

ralı daireye öğleden sonra 6,30- KAYtP _ Eminönü yıban<ı askerlik \U 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Ne!ıriyat t 8 arasında müracaat edilmesi. besinden ıı<tııı,m ıuhi• tezkeremi kaybe~tiır 
ır ' , I y.,ni•ini ..ıaca~ımd•n ulfi•inln hilkmU voktuı 

T L Ş TAN M b - PetOrgc kaza~ının 1.ohmana knvilnden lbrahiıt 
• • • at aast oı:ıu 317 doğumlu Mehmet Fettah 


