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Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr. GASSON DiYOR Ki : 

AGUSTOS 
1 9 4 1 

GUN LOK SiYASi HALK GAZ ETESi 

"Her tacir bll kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etmek 
'IUretlle bir iki sene gibi kı~a bir uman içinde müşterile
rinin adedini bir misli arttıl't\hilir. Ben bu kitalıımda size 
ı.11 cınnnti öP-rPtivon1m .• • Fh·nh !;O knrus. 

Si 

Almanya 
Sovyetlere 
Karşı Niçin 
Harbe Girdi? 

r ······-· 1 k ti sat ----""\ 
Vekili Değişti 

Bazı miltehassular, Alınnnyayı 
Sovyetlere karşı harekete sevkeden 
lirnillerden birinin makine yağı ih
tiyacı olduğunu söylüyorlar. Diğer 
bir lddlaya göre ise, Sovyet Rus
Yanın kolayca zaptedilebileceği 
hakkındaki Alman istihbaratı bu 
taarruzda başlıca imil olmuştur. 
Almanlann bu hesaplannda alda
nıp aldanmadıklarını hadiseler gös
terecektir. 

Sıhhi Vaziyeti Dolayısiyle İstifa 
Eden Hüsnü 

Sırrı Day 
Çakırın Yerine 
Tayin Edildi 

! 
i 
i 
i 

JJ1. Zekeriya SERTEL 

Alman - Sovyet harbi başla
madan birkaç gün evvel 

Yazdığımız bir yazıda Almanya -
llın Sovyctlere taarruz etmesinin 
lllakul olmadığını izaha çalışmış 
ve şimdiye kadar çok hesaplı ha
tekct ettiği görülen Alman erkfı
tııharbiyesinin Ingiltereyi mağ -
lup etmedikçe şarkta yeni bir 
harbe sürüklenmek istcmiyeceği
Jli tahmin etmiştim. Beni bu 
tarzda düşünmiyc sevkeden se -
bepler şunlardı: ! 
l -Alınanyanm en büyük dil$mam 

İngilteredir. Ingilterenin en ziya
de muhtaç olduğu şey de zaman
dır. Almanya, Sovyet R•sya ile 
harbe girerse İngiltere ve Amc
rikaya hazırlanmak için muhtaç 
oldukları bu vakti kazandırmı$ o-
lacaktır. Dün yeni ''azifesine b!!lıyan 

it - Almanya, Sovyet Rusyada harp İk 
sahası olacak yerlerden iktisadcn tısat Vekili Sırrı Day 
istifade edebilmek için en aşağı 
bir sene beklemek mecburiyetinde 
kalacaktır Halbuki Almanya bu 
sene harbi bitirmeye mecburdur. 

B - Sovyet Rusya scnclerdenbcri or
dusunu, donanmasını ve hava kuv
vetlerini en modern sillihlarla teç
hiz etmiştır. Bu ordu kolay kolay 
Yenilemez 

Daha bunlara benzer birçok 
lllakul görünen sebeplere binaen 
biz Almanların Sovyetlerc karşı 
bir harp açacaklarını tahmin et -
llıiyorduk. 

Fakat hfıdiseler bu tahmini sü
:tatıe tekzip etti ve bu yazı çık
tıktan birkaç gtin sonra Alman 
Ordulan Sovyct topraklanna gir
diler. 
Almanları Sovyetlerle harbe 

sevkeden daha mühim sebepler 
olmak lazımdı, ve bu sebeplerin 
Zlleydana çıkması için zamana ih
tiyaç vardı. 
Şimdi peyderpey sızan maltı -

Zllat Almanlan bu harbe sürük -
liyen sebepleri az çok ifşa etmiye 

- ---~----~----. 

Ankara, 1 (A.A.} - Sıhhi du· 
rumunun müsait olmamasından 
dolayı lktısat VekiJJiğinden 31 
temmuz 1941 tarihinde istifa e· 
den Samsun mebusu Hüsnü Çakı
nn istifasının kahuliyle Iktısat 
Vekilliğine Trabzon mebusu Sırrı 
Day'ın tayini 1 Ağustos 1941 ta -
rihinde Reisiciinıhurun yüksek 
tasdiklerine iktiran eylemiştir. 

* Yeni lktısat Vekili Sırrı Day, 
Mülkiyeden mezundur.Uzun müd 
det maliye teşkilatında çalışmış, 
tuz inhisarı müdürlüğünü ifa et
miş, bilahara Maliye Vekaleti na
kit işleri umum müdürlüğüne ta
yin edilmiştir. Sırrı Day, mali 
meselelerde vukuf ve salahiyeti 
üzerine, Paris ve Londradaki ma
li müzakerelere iştirak etmiş, ge-
· çen devrede de Trabzon mebuslu
ğuna intihap edilmiştir. Büyük 
Millet Meclisi bütçe encümeni 
mazbata muharrirliğini yaptığı gi 
bi Nafıa Vekaleti siyasi müsteşar 
lığında da bulunmuştur. 

başlamıştır. 
Verilen malfunata göre Alman- Filipinin müdafaasını t ak\'iye maksadiyle son zamanlarda Ameri-

l'a, Sovyet harbi başlamadan ev- kadan Uzak Şarka gönderi len tayyarelerden bir gru p 
\1el makine yağı sıkıntısına düş -
llıüştür. Makine yağı büyük sa -
llayiin en mühim gıdasıdır. Bu 
Yağ olmazsa makineler çabuk aşı- · 
nır, randımanı azalır ve zamanla 
fabrikalar kötürüm olabilir. Al -
lllanyarun tayyare, tank ve meka- • 
llize nakil vasıtaları için muhtaç 
Olduğu benzin stokunun miktarı 
hakkında kimse bir şey bilmiyor. 
Yalnız şark cephesinde ayda bir 
buçuk milyon ton benzin sarfetti
ği hakkmda mütehassıslar ittüak 

Japonların 1 Almanyaya 
Siyam'a İngiliz Hava 

Teklifleri Hücumları 

etmektedir. Sovyet tayyareleri 
llıüteınadiyen Rumen petrol ku

Arazi Terki Mukabili 
Deniz ve Hava Üsleri 

Ylllariyle Ploesti'deki tasfiyeha - Verilmesi İsteniyor 

Heligoland Koyunda 
Birçok Vapurlar 

Hasara Uğratıldı 

Sınai Hedefler de 
Bombardıman Edildi 

neleri bombardıman ederek Al -
lllanların Rumen petrollerinden 
istüade etmelerine mani olmıya 
Çalışmaktadır. Almanyanm mev
cut stok benziniyle ne kadar müd 
det şark harbi gibi müthiş surette 
benzin istihliık eden bir harbe Londra, ı (A.A.) - Japonyalı- Londra, 1 (A. A.) - İngiliz 
dayanacağı bilinemez. ların kauçuk, kalay ve pirinç mah Hava Nezaretinin tebliği: Dün 

Orta Çinden Japon 
Kuvvetleri Çekiliyor 

Fakat makine yağı ihtiyacını suliıtı ve Siyamın bazı hava ve gündüz bombardımım servısıne 
karşılamak için Almanyanın elin deniz üslerini istimal etmek hak- mensup Blenheim tayyareleri 
de hiçbir kaynak kalmamıştır. kı mukabilinde Siyam hükumeti Alman karasularında düsman 
Rumen petrollerinden çıkarılan ne Laos vilayeti ile Aakar şehri- vapurlarını aramışlar ve Heligo
:rnakine yağı fenadır. En iyi ma - ni teklif etmiş oldukları söylen - land koyunda küçük vapurlardan 
kine yağı Amerika ve Sovyet mektedir. Bu itilaf, Hindiçini ile mürekkep bir kafileye tesadüf 
Rusyadan gelir. Bu kaynaklar da mün'akit itilafa hemen hemen ederek düşman vapurlarına hü -
kapalıdır. müşabih olacaktır. Fakat mu - cum etmişlerdir. 1200 tonilato-

Işte bazı mütehassıslar Alman hayyel müşterek müdafaa vesi - Juk bir vapur batırılmıştır. İsa -
yayı Sovyetlerc karşı harekete lesi altında hiç şüphesiz Fele - bet alan diğer bir vapurun ya
scvkedcn amillerden birinin ma - menk Hindistanı, şarki Hindistan na battığı ve batmakta olduğu 
kine yağı ihtiyacı oldu&tunu söy - ve işgal altındaki Çin He sıkı bir bilahare görülmüştür. Ayrıca bi
hiyorlar. Almanya birkaç hafta mesai birliğine sevkedecektir. ri 1500, diğeri 500 tonilatoluk 
ıçinde Sovyet ordusunu imha e- S iyam Mançuko iki vapura da tam isabet olduğu 
deceğini, ve az zamanda Kafkas, .. .. • : ve bu vapurlarda infilaklar vu-
Iran ve Irak petrollerini eline ge- hukumetını resmen tanıdı kubulduğu müşahede edilmiştir. 
çlrcceğini umuyordu. Eğer bu Tokya, 1 (A.A.) - ''Ofi,, Si - Gündüz harekatına istirak eden 
plim muvaffak olsaydı Almanya, yam hükumeti, bugünden itiba- tayVarclerimi;ı:dcn yedisi üsleri
uzun bir harp için muhtaç olduğu ren Mançuko'yu resmen tanıma- ne dönmemişlerdir. 
benzin ve makine yağını temin ğa karar vermiştir. Chu nk King Evvelki gece, bombardıman 
etmiş olacaktı. ı deki Japon sefareti, keyfiyeti Ja tayyarelerimız şiddetli fırtınalı 

(Sonu: Sa: 2; SD: 5) (Sonu; Sa: 2; S U: 6) (Sonu; Sa: 2: SU: 6) 

Bugün 4 •• •• uncu Sayfamızda 

Cenubu Şt;t.r_ki Asya Haritası 
~·~ ~ .... .zxa 

Alman - Sovyet cephcsin<İen resimler: Ateş hattının gerisinde ,·azife gören Sovyet hemşirelerinden 1>ir grup istirahat halinde 

ALMAN TEBliGi ~ ASKERİ VAZİYET ~ SOVYET TEBLiGi 

Jitomir ve ALMAN-SOVYET HARBİ Smolenskte 
Smolensk Almanlar 

Smolensk'de Almanların Sovyet Ordusunu • A ld 
Civarında imha Edemediği , Bilakis Burada Harbin Gerı tı 1 

Muharebe Çok 
Şiddetli Bir 

Safhaya Girdi 
...,._ 

Smolensk C enubunda 
ihata Edilen Sovyet 
Kıtaatı İmha Edildi 

-o---

Bu Mıntakada 35 
Bin Esir Ahndı 

Berlin, 1 (A.A.) - Alman teb
liği: Şark cephesinde muharebe
ler Alman ıteşekkiilleri için mu -
vaffakıyctlc devam etmektedir. 
Dün gece Almnn savaş tayyarcle 
ri Moskovadaki askeri tesisatı 
bombardıman etmişlerdir. 

Diişiirülen tayyareler 
Berlin, 1 (A.A.) - Alman hava 

kuvetleri şark cephesinde 30 tem 
muzda cereyan eden gündüz ve 
gece muharebelerinde 57 Sovyet 
tayaresi tahrip etmiştir. Ayrıca 
55 Sovyet tayyaresi de yerde tah 
rip edilmiştir. Sovyctler son :>.4 
saat zarfında ceman 112 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

lmlıa edilen kıtaat 1 

Berlin, 1 (A.A.) - Smolensk'in ce
nubundaki sahada ihata edilmiş olan 
Sovyct kıtalarını 31 Temmuz günü Al 
man kuvvetleri çetin muharebelerden 
sonra imha etmişlerdir. 

Muharebe meydanı ı;ayısız cesetle 
doludur ve yanmııı arabalar, tahrip e
dilmiş toplar üstüste yıfılmışbir halde 
dir. Burada 35 bin csiı alınmıştır. 

Smolensk'in şimnli ııarkisinde ihata 
edilmiş bulunan Sovyct kıtaları 31 
Temmuzda da çemberden kurtulmaya 

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

r···-·----··-·········-··········, t 
Moskovadaki i 
Müzakereler ----

Amerikan Yardımı 

1EtrafmdaGörüşmeler: 
1 Devam Ediyor · 
1 Londra, 1 (A.A.) - Hop -

kins'in l\foskova seyahati, ay
n i gnycJeri tak ip eden ve müş
terek diişınanı ezmiye ka ra r 
vermiş olan memleketler ara
sındaki sıkı mesai birliğinin 
yen i b ir nişanesidir. Bu seya -
hatin h edefi, Ruslara miicade
lelerinde yardım olmak üzere 
Rusyaya gelmesi gecikmiye -
cek olan Amerikan malzeme • 
sinin teferrüatını t esbit et
mektir. 

• Ankara, 1 ~Radyo gazete -
si) - Rooseveıtin m ümessili 1 
llarry Hopkins, bugün Stalin 1 
He ikinci defa görüşmiiştiir. i 
Bu göriişme sonunda St alin , ! 
Roose,•elte verilmek üzere i 

1 
llarr~: ~opkinı'e bir ınesnj ı 
vermıştrr . ... ---··--·-------------

Sovyetler Lehine i nkişafa Başladığ ı Görülüyor 
Rus Mukabil 
Hücumları 

Şiddetli Oldu 

ASKERİ l\lÜTEIµSSISll\'.IIZ YAZIYOR 
Alman - Sovyet harbi yeni bir saf

haya girmek üzeredir. Almanların .Le
ningrat, Moskovıı ve Kiefi zapt için 
üç haftadanberl sarfcttiklcri gayretler 
akim kalmış, Alman taarruzu her ta
rafta yorulmuş, ve Sovyet orduları 
bilhassa merkezde mukabil taarruza 
geçmişlerdir. 

Leningrat cephesinde Alman ordula
rının nihayetsiz müşkiillerlc karşılaş
tıkları haber veriliyor. Bu mmtakadaki 
muharebeyi Ber!inden bir ecnebi mu
habiri şt>yle anlatıyor: 

"Alman orduları bu mıntakada mo
törıze kuvvetlerin arkasında anca'k a
dım adım ilerliyebiliyorlar. Çünkü 
her ağacı. her hendeği, her gölgeyi 
ayrı ayrı zapta mecbur oluyor
lar, Her ağacın arkasında, her hende-

İngiliz Hariciye Nazırı Eden 

Harpten 
Sonraki 
Avrupa 

• 

Tim es 
Makale 

Gazetesi Bir 
Neşretti 

"istikbalde Harp ve 
Sulh Almanyanın 

Avrupadaki Mevkiini 
Tayine Bağladır .. 

Londra, 1 (A. A.) - Times 
~azetesinin bu sabnhki başmaka
lesinin mevzuunu harpten son
raki Avrupa ve Rusya ile Ame
rikanın oynıyacakları rol teşkil 
etmektedir. 

"Sulh ve devletler,, ünvanını 
taşıyan bu makale, nihai bir tes
viye sureti iltizam fltmektedir. 
Bu tesviye sureti, kendt<>ini ka
bul ettirecek olan kuvvetlere 
malik olacaktır. Bu gazete. Mer
kezi Avrupada organizasvon vü
cudc getirecek bir millel in mev
cudivetini zaruri görmektedir. 

(Softu; Sa: 2; SD: 4) 

ğin içinde gördüğü her canlı mahluka 
ateş açmaya hazır bir askerin gizli bu
lunduğunu biliyorlar. Yollardan ve 
tarlalardan yükselen toz gözleri yakı
yor, cildi tahrip ediyor ve cehennemi 
sıcak askeri yoruyor. Saat on birden 
ikiye kadar süren kısa geceler askeri 
dinlendirmeye kafi gelmiyor. 

'·Sovyct fırkaları Alman ileri hare
ketini durdurmak için neler icat et
miyorlar: Şurada yollara atılmış n{!aç 
yığınları, ötede orman yangınları, her 
tarafta bozulmuıı yollnr, yıkılmış köp
riıler. yanmış mahsuller, Alman ordu
su ancak adım adım ve buyuk zayıat 
pahasına ılerilyeblliyir ,,, 

* * Smole11sk ceplıesi11de : 

Smolensk cephesindeki muharebe 
bundan d:ıha miihlm. Burada Dinyeper 
nehrl ile Dona nehri arasındaki boş
luktan içeri sızarak Moskova yolunu 
açacaklarını uman Alman kuvvetleri 
Smolensk'tc çelikten bir müdafaa ile 
kıırşılaştılar. On beş gün içinde bu 
şehri zaptetmek için tam 42 hücum 
yaptılar. $chri sağdan ve soldan i
lerliycn motörize kuvvetlerle çevirme
ye çalıştılar. Fa'kat bütün bu teşeb
büsler ııkim kaldı. Şimdi bu cephede 
Sovyetlerfo mukabl hücumlara geçtik
leri ve Almanları ilk mevzilerinden 
tardettiklcri anlaşılıyor. 

(Sonu; Sa: 3; Sü: 6) 
" ---

Yugoslavyadaki 
Alman işgal 

Kıtaatı Arttırıldı 
Montreal, l (A.A.) - Yugos

lavya Başkonsolosu Vukmiro
viç'in aldığı bir habere göre, Al
manya Yugoslavyada işgal kuv
vetlerini 10 tümenden 15 e çı
karmıştır. Işgal kuvvetlerinin 
arttırılması, geçen hafta zarfın
da Belgra1ta Alman üniforması 

giyen Sırp çetelerinin Alman 
askerini katletmeleri üzerine 
vukubulmuştur. 
Başkonsolosun söylediğine gö

re, Sırp çetelerinin mevcudu 70 
bin raddesindedir . 

Smo1ensk Civarmda 
Şiddetl i Muharebeler 

Vuku Bulmaktadır 

Mareşal Budyenrnin 
Halka Beyannamesi 

Moskova, 1 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: Kıt:ıatımız, sabahki teb -
Jiğde gösterilmiş olan istikame~ -
}erde dü'şmanla harp etmektedır. 
Bilhassa Smolcnsk istikametinde 
şiddetli bir muharebe yapılmak
tadır. Buralarda kıtaatımız, yap
tıkları mukabil taarruzlarla düş -
ınanı geri sürmüşler ve zayiata 
uğratmak suretiyle mevzilerin -
den çıkarmışlardır. Bir miktar e
sir ve ganaim aldık. Tayyareleri
miz, müessir suretle kıtaatımızla 
mesai birliği yapmaktadır. Evvel 
ki gün otuz Alman tayyaresi ~ü
şürdük. Sekiz tayyare kaybettik. 
Bombardıman pike tayyarele

rimiz, Baltık denizinde iki Alınan 
karnkol gemisine hucum etmiş -
!erdir. Bunlardan birisi bomba 
isabeti ile batmıştır. Diğeri de a
ğır hasara uğramış, bir duman 
tabakası arkasına gizlenerek kaç
mıştır. 

Dokuz Yunkers ve üç Messer
schmith tayyaresi, düşman hattı
nın gerisinde kain bir tayyarc 
meydanında yerde tahrip edil -
miştir. 

~loskovaya hücum. 
teşebbüsü 

Moskova, ı (A.A.) - "Ofi,, Sov 
yet tebliğinde dün gece dalgalar 

(Sonu; Sa: 2; 80: 3) 

~ 
Haydarpaşadan istanbula Bakış 

}'azan: REFiK HALiD 

Akşam gazetesinde dikkate değer bir resim ıördüm: İyi kıyafetlı 
üç adam, y:ınyana durmuş, başları hep bir cihete ve gözleri ayni 

noktaya diklll, ağızları yan açık, derin bir hayret veya hayranlıkla, ken
dilerinden geçmiş, bir şey seyrediyor, Bunlar kimlerdir ve öyle, nereye 
bakıyorlar? Baktıklıın yerde ne var? Meğerse Fransanın Moskova Büyük 
Elçisi ile elçihk erkanından iki zat, uzun ve karışık bir seferden sonra 
Haydarpaşaya varmışlar; gardan çıkmıslar, merdivene ayak basmışlar, fa
kat inememişler ve (Binbir gece) masallarındaki büyülenmiş adamlar gi
bi ilk basamakta mıhlanıp kalmışlar! 

Harp dolayısiyle çok iyi veya çok fena bir haber almışlar da heyeca
na mı uğramışlar? Hayır; sadece. karşılarına birdenbire serilen tstanbu
lun, dünyaları dolaşsanız yine eıine rashyamıyacağınız lurikullldc man
zarasına kapılmışlar; vect ve lstlirak llemine dalmışlar: "sırat" ı geçip 
"cennet" c ulaşmıslann 'keyfini sürüyorlar; Tabiat sihirbazmın en şasır

tıcı bir hünerl)"le kareıla~mışlar, su, ışık ve gölge oyununa ırctmie, güzel
lik sarhoşudurlar. 

Haydarpaşa merdiveninden İstnnbula batnı... Yarabbi! Bunu seyre 
abşmışlan baıka ülkelere salıp sakın o kereminden uzun müddet ciıda 
düşilrme ve mükUat vermek istediğin iyi kullarını da hayatlarında bu ya
lancı cennetin zevkine eriştirmeden hakiki cennetine, alelacele sakın tıla

verme l 

m 
k 
~-
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Tefrika No: 21 

Napoleon Habsburglardan Alacağı Kız 
Vaziyetlere Giriyordu İçin Çok Gülünç 

• - Ben, Eminim ki, iki yıla varmaz,! yazmııı mıdır? Kendisi de çok iyi bi
ımparat~r, kızını almadığı iki devlet- liyor ki, kadın bu işe, sadece, bir kı
tcn bınne harp açar. Eier bu harp, zın babasına karııı olan itaatinden do
Avusturyaya karısı açılırsa ben mcm- layı rıza gösterecektir Babasını mü
lckct hesabına hiç bir endişe duymam. temadiyen, bütiın eyal~tlerinden mah
F kat Rusyaya karısı açılacak bir harp, nım bırakan, ve daha adını duyar 
bcnı tırtir titretir!,. duymaz, haç çıkarıp şerrinden koruna-
İmparator, Petersburıa, uzun zaman geldiği bir adama, elbette ki hiç bir 

cevapsız bırakılmaktan muiber bulun- meyıl besliyemez, Napoleon, şunu da 
dugunu bıldiriyor, Esasen, sarayın da ço'k iyi bilıyor ki, kadın, güzel de, 
muhalif kaldıiını ilave ediyor. Zaten zeki de değildir. Üstelik, ne caserete, 
N poleon'un Petersburı'dan ıizleme- ne de ihtirna kudret ve kabiliyeti bu
dıgı istihbaratına nazaran, Prenses iunmıyan ve Habsburıların kanından, 
Anna, daha hlli idetlerfai muntazam Habsburgların sulbünden gelmekten 
ıorememektedir, Tababete göre, ba- başka hiç bir meziyeti olmıyan o kı
zan, kızlar, ilk büluğ iıaretlerl ile ke- za hoş görünmek, Napoleon'un yap
male erme müddeti arasında iki yıldan mayı düııünebileceği iıslerin en 11onun
f zla bocalarlar, Halbuki, daha üç yıl cusudur. Fakat, vaziyetin fevkalade 
umitsiz, çocuksuz kalmak, imparatorun meş'kukiyetidir ki, her türlü yalvarış
nıyet ve arzusuna uyıun delildir. Ve tan, yakanıtan iğrenen Napoleonu, 
şte, o, bu tıbbi miillhazaları ileri sü- böyle bir mektup yazacak derecede 
erek, vaktiyle Erfurtta bir yem ılbi tezellülde bulunmaya mecbur bırakı

ortaya attıiı evlenme tasavvurlarını yor. 
kı a kesip, o bahsi kapatıyor, Daimi idetl olan o şerefli elvan-

mertliiiyle, niıanlısına yolladıfı mu
rassa çerçeveli resmini, ve bir bu~k 
milyon değerindeki bir mücevheri, 
kendisini Viyanada temsıl edecek olan 
Bertiye'ye veriyor, 

Habsburılara ıclince, onların kadın
ı ı veHidiyetlerl ile meşhurdular. Ya
n onların doğuruculukları tayanı 
emniyetti, Napc;>leon'un göz koyduğu 
prensesin annesi, tam 13 çoçuk, ni

esi ıse 17 çocuk doğurmuıtu. Napo
Jeon bunu öğrenince: 
"- fııte bana lazım olan kadın!,. 

d ye bağırıyor. 
Nepoleon aynca, bu husustaki tale

b nın Avusturya imparatoru tarafından 
husnü kabul göreceğinden de, 18 ya

mdaki ıenç arşldüşesln babasına mu
teriz davranmıyacafından da emindi 

Bu kanaaUe, Napoleon kıza, kendi 
elıyle yazdığı ıu mektubu yolladı: 

* ; 
Evlenme merasimi 

Habsburgların sarayındaki kilise
cikte icra edilecek izdivaç me

rasiminde, onun vekili, kızın amcası 

"Gran Dük Şarl,, olacak .. 
O ıran dük Şarl ki, Napoleon o 

güne kadar onu, tam on iki muharebe
de mağlfip etmi5tir. Napoleon, buna 
intizaren, develet işlerinden ziyade sa-

"- Kuzinim, ıahsınızı temayüz et- rayın döşenmesi ile uğraşıyor, Mobil
tıren parlak hasletler bize, o şahsa yalar seçiyor, kumaşalr seçiyor, Mari 
b zmet ve tazimde bulunmak arzusunu Luiz için, 1\eı milyonluk bir çeyiz sl
lham etmiştir, Zatı ismetpenahli hat- pariş ediyor, Kadın ise, çeyiz olarak 

metanenizln saadetini bize tevdi ve e- ancak yarım milyon getiryoı:. Habs
m net buyurmasını, pederiniz impara- burgların alay edebileceği herhangi bir 
tor hazretlerine müracaat ederek rica- merasim ve teşrifat yanllışlığından sa
da bulunurken, bizi bu harekete se' kmmak için, Mari Luizin seyahatine 
keden duyguları, zatı ismetpenahileri- ait bütün teferruatı inceden inceye 

n de husnü kabule mazhar kılacağı- tetkık ediyor. Kendisine modaya göre 
ı umlt edebilir miyirz? Kendilerinin redingotler, tokalı ayakkabılar yaptı

bu iıe, sırf ebcveyinlerine karşı olan nyor, Ava ıtdiyor, zayıflamak icin a-
t at vazifesinden dolayı, ve yalnız ta biniyor, Hatta dans dersleri bile 

ondan dolayı karar venniı olmamaları alıyor, 
e iftihar edebilir miyiz? Zatı ismet- Mari Luiz, yolda, gayet tatlı, f 

penahii haımetanelerinin duyguları kat okunaksız bir mektup alıyor ki. 
b zlere karıı biraz tarafgirlik izhar yalnız sonundaki "N" harfini okuya
buyurdutu takdirde, biz onlara o de- biliyor. Kendisini her tarafta çiçekler 

ece dıkkat ve itina ile batlı kalmak bekliyor, Yarın Kompiyeny'dedir ki, 
ve her ıeyde onları miıtemadlycn hoş kendi$ni butün aılesi ile birlikte bek
utmayı vazife edinmek istiyoruz ki, ]emekte bulunan kor'kunç adamı, ilk 
unun birinde, kendi botlarına gitme- defa olarak ıorecek. 

)'e muvaffak olacaiımız kanaatiyle if- Fakat birdenbire imparator, bir de
har duyuyoruz. Vasıl olmak istediği- likanlı tez canlılıiı ıle, merasim ve 
z ıaye budur, Ve bunun iindir ı teşrifatın yıllanmış kaideletini bir ya

atı ismetpenahinizin bize karşı te- na bırakarak, Müra ile birlikte, ar
eccuhkar olmHını rica ediyoruz,,, masız bir arabacıia atlıyor, sırmalı 
Acaba yeryüzünde büyiık bir dlmaf, esvabını çıkarıp eski redingot unu gi-

u mektuptan daha gülünç bir sey 1 yiyor.. ' 

Et Hakkında 
Bir Rapor 
Hazırlanıyor 

TAN 

Mektep Levazımı 
için Tedbirler 

Pamuk yağı Satışı Defter, Kalem, M.. kk G ibi Talebe 
Etrafında da . ure ep . 

T tk
'k t y I ve Tedrıs Levazımının Uzerınde ihtikar 

e ı a a pı ıyor y I M d .1 . k 
Mezbahada toptan et narhının on apı masına ey an Verı mıyece 

k~ı:uş kadar indirilmesi üzerine, dun 1 Fiyatları Mürakabe BUrosu mektep l lcır hakıtnda, Fiyatları Müraknbe Ko
dirı hayvan satıştan durmuştur. Mez- defteri, kurşun kalem., mürekkep gibi mi yonuna bır rnpor te\dl edecektir 
bahadan yapılan mUraca~t Uzerıne. mektep leva7.lJTlınm fiyatları hakkm- Kur un k, ı 'l'li'lc .r.E.'lineC', yerli kur
Mfirakabe Burosu kontrolorlcrf me~- da tetkiklere başlamıştır. Mektepler un kalem f br k ı memleket ihti -
bah~ya gitmişler ve vaziyeti tetkık açıldıgı zaman, bu gibi eşya ilzerln- ya~ını tem rı etrıekt dır. Kur ,ın ka
etmışlerd.ır. ~azırlanaeak ra?Or Ve - de ihtikfır yapılmaSllli.I meydan veril- lem fıy tl rınc.a h rptcn evvelkine 
::r::u~?nt:_~~lcccktlr. Beledıye İktı- miyecekt'r. ı nisbctle buyu · ı,ır «ırk yo' t.ıı· M J -

d ur u~ de yaptığı tetkikler Kağıt lthalAt birliği mektep def - rckkep l!ıtıvacı yerli mur kkep lma-
~oinunh. ablet lf{ıyatlarma zam yapılması terlerine ait kağıt çeşİtlcri hakkınd· l luthanclerı . tnrafınd~n trmin olun -
ıç n ıç r ızum ve sebep olmadığı 
neticesine varmıştır tetkikler yaprna.)ctadır. Mektep def- ınaktadı.. Y lnız yerlı mıırek .ep fab-

. teri yapan tacirlerin de fikirleri so- ı rikal .. rı, P.ı ;.ıb. hçc • e f lırHrnsının 
Pamuk yağı işi rulrnaktadır, Klığıt ithalat birli"'· kt?ndılcrinc iht:yaç rılsbetlııde i,.c 

-.... mektep defterlerine konulaı·ak fiyat- vermcdiginden k ~·et et"Tiek1 dlrler, 
L..eytinyağlarmın pamuk yağı ne 

karıştırılmakta olmasl, bazı şlkftyet
lere yol açmıştır. Her gün Borsada 
65 - 66 kuruştan pamuk yağı satış
ları olduğu halde, perakende olarak 
pamuk yağı bulunamamaktadır Söy
lendiğine göre, piyasamızda 'bütün 
zeytinyağlarına pamuk yağı karıııtı -
rılmakta ve bu sureUe hf'm yüksek 
asitli yağların asit derecesi indiril
mekte, hem de 65 kuruşluk pamuk 
yağmm doksan kuruşa satılması im
kanı bulunmaktadır. Alil kadarlar pa
muk ya,:ı vaziyetmi tetkik etmekte
dirler, 

POLİSTE~ 

BirŞebeke Bakkalları 

Dolandırıyormuı 
Kendilerine bakkallar cemiyetinin 

memuru süs'.! veren birkaç açıkgözün 
Üsküdar ve Kadıköy cihetindeki b:ık
!calları dolandırmakla oldukları mey
dana çıkmıştır, 

Bu adamlar, bu semtlerdeki bak -
kallara giderek cemiyetin kendileri
ne un vereceğini soylcmekte ve sah
te makbuzlnla para almakta imişler, 
Keyfiyetten zabıta haberdar edilmlş
tır. Dolandırıcllar aranmaktadır, 

fKt Kişi BoGULDU - Kazlıçeş -
mede iplik fabrikası akareUerinde o
turan Anastasın 20 yaşındaki kızı 

Jöni diln denizde boğulmuş olarak 
bulunmuştur. Sarayburnunda da Mev 
ınt isminde, henüz işi ve gücü tesblt 
edilemiyen bir adam yüzmek için de
nize girmiş, :fakat yiı.zmek bilmedi -
ğinden boğulmuştur. 

DÖRT OTOMOBİL YANDI - A
yazpaşada kamarot sokağında İstefo
ya ait ııaraJda dün saat ,.edide yan
gm çıkmıştır. Garajda bulunan iki 
taksi otomobili ile bir husus! otomo
bil, bir de kamyon yandıktan sonra 
ateş söndürülmüştür. Yangının ne -
den çıktığı tahkik edilmektedir. 

MAARİFTE: 

Mesleki Tedrisat 
Kitapları Değişiyor 
Mesleki tedrisat mekteplerinde o

kutulacak kitapların yeni baştan ya
zılması için pazartesi günü Ankarad:ı 
bir toplantı yapılacaktır. Şehrimizde
ki Ticaret mektebi direktör ve öğret
menleri dün Ankaraya gitmiştir. Ve
kalet mesleki kitapların degiştiril -
mesi lşlni ikmal edecektir. Verilen 
bir kararla Ticaret mektebi orta kıs
mı üç eneye indirilmiş, lise• kısmı 

da iki seneden üç seneye çıkarılmış
tır. Yeni kitaplar bu degişikllklerden 
sonra ha~ıl olan tedris vaziyetine gö
re yazılacaktır, 

ÜNİVERSİTE KAMPI - Ağus -
tosun 11 inde Üniversite bahçesinde 
askerlik kampı açılacaktır, Hu kam
pa evvelce yapılan kamplara iştirak 
eden, fakat muayyen müddeti dol -
durmıyanlar da devam edecektir. Ye
ni kamp nizamnamesi bugunlcrde i
lAn edilecektir. 

Dahiliye Vekilinin 
Tetkikleri 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün 
sabah vilayete giderek Vali ile bir 
saat kadar konuşmuştur. Vekil asker 
ailelerine yardım ve istimlfık işleriy
le meşgul olmuştur. 

Kahve İçin Bir Teklif 
Kahve satışının devlet inhisarına 

tabi maddeler meyanına alınması i
çin hükumete bir teklif yapılmıştır. 

Teklifte kahvenin tütünde olduğu 
gibi paketler içinde ve muayyen fi
yatla çiğ, kavrulmuş veya cekllmiş 
olarak muayyen evsafta !jatılması lü
zumuna da işaret edilmektedir. 

IPIYASADA : 

ı Piyasa yaNaftalin ve 
Kau~uk Getiriliyor 
ougünkrd<' Bulgari tandan 100 ton 

nnfüı.l n ithal edıl('('cktir. Buııd n baş 
ka, ithalfıt tiıcirlcrl de Bulgaristan -
d:m naftalin getirm!:'ktedırler. Bu su
reti!:' piyasadıı naftalin bolla makta 
ve fiyutl:ır duşmektedir, 
Uıst:k fabrikalıırı Portsaltten 30 

ton ham kauçuk getirmişler yeniden 
de.100 to"l kauçuk sipariş etmişlerdir. 

YAPAGI İHRACATI - Uzunluğu 
sekiz s:ıntimetreyi geçen yapağıyı 
havi derilerin ihracına müsaade edil
memesi hakkındaki kararname dün -
den itibaren meriyete geçmiştir. Kon
trolörli.ık bu gibi derilerin muayene
den geçirilmeden sevklerine mUsaadc 
etmiyeccktir. 

ROM.ı\NYAYA MAL SATAN -
LAR - Romanynya satış taahhüdün
de bulunarak mallarını te lım etmiş 
olanlann mal bedellerinin tevzilne 
başlanmıştır. 

NAKLİYAT KOMİSYONU - İç 
ve dış denizlerde işliyecek vapurları 

idare için kurula ndeniz nakliyat ko
misyonunun fızaları arasında bazı te
bcddüller yapılmışbr. Eski fenerler 
müdürü Necmettin fızalıklardan biri
nE;_ tayin edilmiştir, 

ALTIN FİYATI - Dün altın 26 li
radan muamele görmüztür, 

Bir Ticarethaneye Ceza 
Sirkecide .Mimar Vedat caddesin

de Felek fotografhanesi sahibi Hüse
yin Hüsnü yilksek fiyatla fotograf 
malzemesi sattığından adliyeye veril
miştir. Suçlunun as.tiye ikinci ceza 
mahkemesinde duruşması yapılmış ve 
dükkanının 7 gün kapatılmasına ka
rar verilmiştir, 

Yeni .Tipteki 
Ambalailar 
Rağbet Gördü 

Bu Sayede Tarsus 
Mıntakası da lstanbu1a 

Üzüm Gönderebildi 
Yaş meyva ve sebze kooperatifinin 

mey\•alıırın bozulmaması ve daha ko
l ylıkla satışını temin maksadiyle ha
zırladığı yeni tip ambalfıjlar bu sene 
genış bir rağbet bulmuştur. Geçen 
sene bir, iki. beş ve yirmi kiloluk 
modern ambala3larla satılan meyva
ların kiloda dört, beş kuruş ve bazan 
on kuruşa kadar fazla fiyatla satıl -
m:ısı müstahsili meyvalarını kilfc ile 
ı;evketmekten vııı geçirmiştir. Alfıka
d. rl r "cle~e!\ sene satışların yüzde 
yetmiş be~iııin bu şekilde yapılaca

ğını ve bır iki sene sonra da meyva
liırı oozan küfenin tarihe karı.~acağı
nı tahmin c·tmcktcdirler. 

Bu ambalajlar sayesinde, bu sene 
ilk defa olarak şehrimize Tarsus mm 
t .. kasmd'.ln üzüm getirilmiş ve müs
tahsil lehine müsait fiyaUarla satıl

mıştır. Bu mmtaka üzümleri yurdun 
butun mıntakalarmdan evvel yetiş -
mckte olduğundan, günde beş vago
nu bulan mevrudat tamamen mUş
tcrı b~lmuştur, 

.Bu sureUe Tarsus ötedenberi f s
tahbula turfanda üzüm veren, Boz -
caada ve İzimirin yerini almıştır, 

BELEDİYEDE : 

in. Emine Naciyenin 
Vasiyetnamesi 

Emlakini İzmir ve İstanbul beledi
yesi hastanelerine terkeden merhum 
Emine Naciye Halimoğlunun vasiyet
namesinin sureti alftkadarlara gönde
rilmi~tir, İzmir belediyesi namına bir 
memur bugünlerde şehrimize gelecek 
ve İstanbul belediyesi ile temas ede
cektir. Merhum Emine Naciye Har -
biyedki 50 bin liralık apartımanını 

Cerrahpaşa hastanesine teberrü et
miştir. 

RADYO 
HUtillN K U t'KO( •H 1\ "1 

7,SD Proıram 11,SO Serbest 
7,13 MUzlk (Pi. ) tl,4D Cubant 
7,45 Haberler 19,DO Xonuıma 
11,00 MUzik <Pi.) ıu 5 Cazbant 
S,SO Evin saati 19ıSO Haberler 

• 111,45 Puıl 

13,SO Proıram 20,IS Radyo ıuetcsi 
ıs,n Şarkılar l0,45 Su 
IS,45 Haberler 21,00 Ziraat takYlmi 
14,00 KUzik (pi) 21,10 Dilekler 
14,45 Şarkılar 21,40 Xonutma 
IS,00 Caz (pi) 21,55 Orkutra 

* 22,SO Haberler 
18,00 Profram 22,45 Orkutra 
18,03 Şarkılar 21,55 Xapanıı 

H 

Yazan: Naci Sadullah 
F in - Sovyet harbinin koptuğu gün-

lerde, Sovyet ordusu hakkındıf 
yapılan acaip neşriyatı hatırlarsınız 
O günlerde, Sovyet Rusyanm Finlan· 
daya ancak üç ayda pes dcdirtebılme• 
sinde, Sovyet ordusunun zaafınd n 
başka hiç bir sebep görtılmemiş, gos
terilmemişti. O harbin uzayışına, yuz 
milyonlara mal olduğu söylenllen Fın 
istihkamlarının mükemmeliyetini, sı
fırın altında kırk üç dereceyi bulan 
fırtınalı bir şimal soğuğunun dehşeti
ni, ve üzerinde dövüışülen arazinin te
dafui harekatı alabildığine kolaylaştı
ran harikulade hususiyetlerini sebep 
gösterenler, istihzayla kar:ıılanıyordu 
Ve but ün bunları müstehzi bir tebes
sümle dinleyenlerin, ajanslardan nak
len verdikleri cevaplar şunlardı: • 
"- Bunların hepsi lif: Bu harp, se

nelerdenberi şişirilen Sovyet beyulli
sının, bir korkuluktan ibaret olduğunu 
ortaya koydu. Dinleyip duruyoruz: İ
mansız, dinsiz, vatansız, ınilliyetaız 
Sovyet askerleri, her cephede çil yav
ruları gibi dağılıyonnuıı. Zavallı Fın
ler, kendilerine teslim olan yüz binler
ce Sovyet askerini beslemekte zorluk 
çekiyorm11ş, Sovyet tüfekleri patlamı· 
yormuş. Sovyet neferleri bit içindey
miı. Sovyet tankları tenekedenmi:ı. 
Sovyetler. askerlerini, kaçmamaları i
çin, tankların içne kilitliyorlarmııı. 
Hülisa, bir sürü, mıli, mış, hatti, dır 
dır dırl .. 

Halbuki, Sovyet ordusunun haftalar
danberi, başka milleilerin de iııtirak 
ettif i dünyanın en kuvvetli kara ordu
su karıısında gösterdiği şiddetli mu
kavemetten de anlıyoruz ki, Fin har
bi sıralarında, bütün dünyaya aylarca 
dinletilen o hükümlerin, hakikatle hlt 
bir münasebetleri mevcut değildir, 

Ve So~et ordusu, o tarihte söyle
nildiği gfbi, bir top sesiyle paniğe uğ
rayaca'k, iki manga askerle teslim alı
nacak başsız ve yüreksiz bir kurı 
kalabalık değildir. 

Ben bugün. o zaman yapılan ale:vh· 
te propagandaların gizli gayeleri üze
rinde duracak değilim, Çıinkü, o tel· 
kinlerin ve o tahriflerin hedefini, er
babı çoktan kavramıştır. Fakat bere
ket ki tahrik olunan milletlerin basi
reti, o propagandaların beklenilen fi .. 
ili semereleri vermesine meydan bı. 
rakmamıııtır. 

Bence asıl mühim olan nokta, o gün. 
!erin propagandalariyle, bugün mey .. 
dana çıkan hakikatler arasındaki ma
azzam tezattan bütün beşeriyetin al· 
dığı faydalı derstir, Bu itibarla, b:ızaıı 
hakikatlerin meydana çıkmasına dı 
yarayan yalanlara, biHlistisna her za. 
man düşman olmıyahm. 

XAYJP: Suıehrl askerlik aubeslnden aldı· 
fım Te Beıiktaı yabancı askerlık ıubea ~ 

kayıtlı askeri terhis tezkeremi kaybett~ 
Yeniılni alaeafımdan bfikmQ kalmamııur. 

Su ,.hrl kazaaınm Ezblder nalılyeıl'Ule 

Hatip 02ullanndan Yakup oflu Süleymaıı 
Plıkln 3ııı dofumla 

GECE GELEN HABERLER 1 Sovyet Tebliği 
1 ( Baftarafı 1 incide) 

Harpten Sonraki 
Avrupa 

Almanya Sovyetlere Japonların Siyam'a Alman Tebliği 

Japon Hükumeti 
Tarziye Yerdi 

Amerikan Gemisinin 
Bombalanması 

Hadisesi Kapandı 
V ıngton, 1 (A. A.) - "D.N.B.,, 

c ye Nazır Vekili Sumner Welles, 
le ik Amerika hilkOmetinin, Tu
l Amerika topçekerlnln bom.bar-

rrnam dolayıslyle Japon hilkümeü
n resmen vermiş olduğu tarziyeyi 
bul ettiğim blldlrmiştlr, Bu suretle 
dı e kapanmıştır, 
V ingtondaki Japon Bilyiık Elçisi 
mura, hükOmetinin taziyeleriyle 
aber, bir de tazminat teklifinde 
unmuş \ e fsUkbalde bu gibi hlı
eler n tekerrur etmesine mlini ol

ıçin tedbırler almacağmı temin 
tır. 

ocıated Press., e göre, Japon 
yuk Elçısi, Nomura, Sumner Wel
ı z yaret ettikten sonra, iki. mem
et arasındaki iyi munasebetleri l-

e ettırmek için elinden gelen her 
yı yapacağını söylemiştır. 

Paris Gazeteleri 
~ichy'ye Çatıyor 

Ankara, 1 (Radyo Gazetesi) - Pa
rıs gazetelerinin Vichy'ye hücum et
meleri devam ediyor. Bu sa.zetelere 
aore, Rus - Alman mücadelesi ba:ılı
yalıdanbeıi san ki Almanya mailllp o
lacakmış gibi Vichy hükumeti, tekrar 
ntizar siyaseti takip etmiye baılamış
ı ~i bu, Fransanın zararınadır. Yi
e bu gazetelere ıore, Fransız müs-
emlekelerınin korunması için, Hindi
ru'de Japonya ile oduiu sibl, Alman

ya ıle Vichy iıbirliii yapılmalıdır. E
l sen devlet reisinin vcrdifi emirler, 
memleketin zararına olarak bazı ha
nler tarafından tatbik edılmemektedir. 

Banat'ta 90 Komünist 
Kurşuna Dizildi 

llclırat, ı (A.A.) - Sallhlyettar mahfil· 
rdcn bıldırlldıfine ıllre, hDkOmet makamları 
a attalu komüniıtlcre karıı tenkil tedbir • 
ı almak mecburiyetinde kalmııtır. KomU -
tler, son umanlarda bu mıntaltadı bir ta· 

m aabotaj hareketleri yapmıılardır. 9D ko
ı t elcbaım kurıuna dı.ıılaıııtır. Bunların 

p Banatlıdır. - -

: h alindeki A lman tayyarelerin in 
! Mosk ovaya yen i bir akın yapmak 

lzmir Fuarının 
Hazırllkları 

Fuar 
Yeni 

de 

Münasebetivle 
Tren Servisleri 
ihdas Edildi 

Ankara, 1 (TAN) - İzmir Enter
nasyonel Fuarının hazırlıkları bitmek 
üzeredir, İngiltere, Almanya, İtalya, 
Romanya ve İrıın devletlenyle yerli 
ve yabancı birçok ticaret §irketleri -
nln pavyonlarının inşaatı ikmal o
lunmuli, dnhlll tefrişata b::ışlanmıştır. 

Dünya ahvnlinin bugünku fevka -
lMe şartları içerisinde dahi İzmir 
Fuarının geçen s!:'nelere nazaran da
ha mükemmel bir halde hazırlanaca
gı anlasılmıaktndır. 

Yeni tren seferleri 
Ankara, ı (AA.) - lımır Fuarı mDnase· 

betiyle Devlet Demlryolları idaresi aıalıdakl 
tren aervlılcrıni ihdas ctmlıur. ı S afustoı 
tarıhindca 24 eylOI tarıblne kadar Haydar • 
paıadan ıaat 7,15 de har•kcılc Jımlre aut 
14,Sll de varacak ve 17 Af\11101 tarihinden 
26 eylCıl tarıhıne kadar Jzmırden saat ı 1,23 
de hareketle Haydarpaıaya saat 11,52 de va· 
racak dofru bir yolcu katarı lılctıltcektir. ı 5 
afustoı tarıhınden 30 cyliıl urıhi araaındakl 
salı &Ynleri bmlr • Bandırma • Jımlr aruın· 
dıkl Adi yo!Cll katarı yerine sDrat katarları 

lıcltılccek, bu katarlar Denizyolları idaresı • 
nın htanbul - Bandırma araaında lıelteceii 
sDrat postalarıylc buluıacaktır. ı.s afuıtos tı 

rlhinden 25 eylQI tarihine kadar 40 ılln mfid 
detle Ankara, Afyon, Uıak, lzmir, Basmaha· 
ne ve Ankara, Afyon, KarakU)'ll, Aydm - tz. 
mir Alsancak ve Adana arasında mlltekabllen 
her ılin ve her aınıf yolcular ıçln tren lıhye· 

cektir. Bu mDddet zarfında haftada ıkl defa 
Dıyarbakır • Jzmlr arasında da her ıınıf yol· 
cular ı,in mOtekabılcn arabalar l1lctılccektir. 

Mısır Kabinesi Dün 
Teıekkül Etti 

Kahire, 1 (A,A.) - Yeni kabine 
dün öğleden sonra yine başvekil Hü
seyin Sırrı Paıarun riyasetinde teıek
kül etmiştir, 

Yeni tayinler, kabine lle Saadi fır
kası arasında içtimai lııler hakkında 
geçen Teşrinlsanlde zuhur etmiı olan 
ihtilifa nihayet vermektedir. O tarih
te Saadi fırkası mensupları kabineyi 
terketmiılerdl, Yeni pasif korunma 
nezareti, havaya karıı müdafaa terti
batı ile ittiıal edecektir. HiıkUmet bu 
hususa biıtun dıkkat.ni tevcih etmek
tedir. 

Sovyetlerin Talebi 

teşebbüsünde oldukları bild ıril -
m ektedir. 

Tayyare dafii b ataryalarla av 
cı tayyareleri, düşman tayyar e le
rini payitaht !_akınlarında püs -
kürtmiışlerdir. Yalnız bir iki tay 
yare, mania ateşini geçerek payi 
taht üzerind e uçabilmişlerdir. 

Atılan birkaç yangın ÇJkaran 
bomba derhal tesirsiz hale geti
rilmiştir. Evler de çıkmış o lan ba 
zı yangınlar, çarçabuk bastını -
mıştır , • 

Cephelerde son vaziyet 
Londra, 1 (A.A.) - Alman ve Rus 

tebliğlerinde sarahat yoktur, Muhak
kak olan bir şey varsa o da, bir haf
ta devam eden muazzam muharebe
lerden sonra Rusların Almanların i
leri hareketlerine meydan verme
mekte olduklarıdır, Londrada serde
dilen mutalAalara göre şimdıki sükün, 
Almanların yeni bir taarruza hazır -
larunakta olduklarının bir nişanesi
dir. Almanlar, vahameti gittikçe art
makta olan bir takım milşkülAta te
sadüf etmektedirler. 

Almanlar, en az.ı zırhlı fırkalarmın 
yarısını kullanmışlar ve gerek insan
ca, gerek malzemece vahim zayiata 
uğramışlardır. Fazk\ olarak hareket 
üslerinden uzakta bulunmaktadırlar, 
bu ıebepten dolayı yapacakları bü
tiın yeni hücumlar, eskileri kadar 
şiddetli olmıyacaktır ki, btı da pek 
tabiidir. 
Kızılorduda yeni generaller 

Moskova, 1 (A.A.) - "Ofi,, Sta -
linin bu sabah Komiserler Meclisi ta
rafından ne~redllen bir kararnamesi 
ile Kızılorduya beş yeni General ta
yin edilml§tir ki, şunlardır: 

General Leonidc Petrovskl, VassiU 
Rakovski, Jacop Strabarov, İlla Tres
choba, Hava Generali Gregoirc Vo
rojeikln, 

''Her şeyi tahrip ediniz,, 
Moskova, 1 (A. A.) - Tasıı ajansı, 

cepheden gelen ıu telırafı neşretmek
tedir: 

Cenubu ıarbi cephesi baıkumanda
nı Mareısal Budyeni ve Ukrayna ko
münist partisi merkez komitesi ltiti
bi Krutçocv, Alman i11allndeki Sovyet 
arazisi halkına h itaben aıaiıdaki be
yannameyi neıretmişlerdir: 
"Silahlarını kullanabilenlere hitap 

ediyorum, 
Çetelere iltihak ediniz, Nefret etti

ğimiz Alman kıtalarını 70Jı: etmek i
çin yeni hatlar vücude ıetfriniz, Fa
eistleri, kuduz 'köpekler gibi imha e-

( Baftarafı 1 incide) 
T im es gazetesi, Amerikanın 

ll(İtli!ide eh e mmiyeti artm akta o
lan r o lünün ve Hitlerizme karşı 
Rusyanın doğrudan doğruya mü
cadeleye atılmasının hedefi, harp 
ten son raki Avrupa üzerinde nü
fuz kazanmıya matuf olduğunu 
yazmaktadır. 

Bu gazete, kuvvet realitelerine is
tinat etmiyen hiçbir sulhiln devamlı 
olamıyacağmı ve matlüp olan ilk şar
tın Almanyanm fenalıklarına yeni
den başlamasına mfmi olmak için i
cap eden askeri tedbirlerin lttihazın
dan ibaret bulunduğunu 'Kaydetmek
tedir, İşte Amerikanın istikbaldeki 
rolüne ehemmiyet izafe eden, bu şart
tır, 

Hiçbir şey, Avrupaya alt meselele
rin nihai surette halline müteallik 
siyasetlerini tayin etmeleri hususun
daki taahhütlerini değl§tlrmlyecektlr, 
Amerika ile İngiltere, mer'i nizamı 
ifa etmek için ellerinden geleni yapa
caklardır, 

Küçük memleketlerin muhafazası i
çin merkezi Avrupada idare edici blr 
faaliyetin esaslı ıart olduğunu beyan 
eden T imes gazetesi, bu idare edici 
faaliyeti ıarfetmek vazifesinin ya Al
manyaya veyahut Rusyaya terettüp 
edcceiini, zira I ngiltere ile Amerika
nın bu mıntakalarda nüfuz sarfetmek 
emelinde olmadıklarını, diier taraftan 
İogiliz, Rus ve Amerikan menafiinin 
merkezi Avrupada Rus nufuzunun Al
man nüfuzu karıısında küsuf etmesi
ne nail olamıyacaklarını beyan etmek
tedir, 

Bu gazete, istikbalde harp ve sulh 
meselesinin Avrupada Almanyanın 
mevkiini tayin etmek meselesi oldu
tunu yazmaktadır. Alman satveti, in
hizam ile muvakkaten infisah a uira
yacak olan bir imildir, fakat büyük 
bir tehlikeye maruz kalmadan tasfiye 
edilmesi veya tanınmaması mümkün 
deiildir. Bununla beraber, Amanyanın 
zorla inkaama afratılmasının devam 
edebilmesi muhtemel deiildir. Emni
yet ilcaatını E den'in iltizam etmiş ol
duğu tekilde tatmin etmek O.ha ziya
de ihtimal dairesi dahilindedir. Bu ıe
Jı:ilde tahlis edilmiı olan Almanyayı 
daha ziyade ııeııiılemiı ve Jı:uvvetlen
miı olan cihan çerçevesi içine ithal et
mektir, 

Naziler, Arjantin de Bir 
İsyan Hazırlamış! 

Parana, ı (A.A.) - Nu~ler tarafından Ar· 
jantinln Entrerios eyaletinde bir 111111 hazır· 
landıtı pcllı tarafından meydana cıkarılmıı Ye 

yedi kiıi tevkif edilmqtlr. byan hareketinin 
baıında mntekait bir ıeneral bulunmaktadır. 

Karşı Niçin Teklifleri (Ba§tarafı 1 incide) 
çalıımııılardır.Bütün bu tcşebbuslcr a-. 

Harbe Girdi ? 
( Ba;tarafı 1 incide) 

Almanyayı Sovyct Rusya 
ile harbe scvkeden sebep

lerden birinin de şu olduğu iddia 
ediliyor: 

Birkaç sene evvel, yani 1936 
da Sovyet Rusyadaki Alman as -
keri istihbarat teşkilatı, Sovyct
lere Avrupa tarafından bir cep -
he hücumu yapmanın tehlikele -
rini bildirmişti. Bu rapora göre 
Sovyet Rusyayı mağlUp etmenin 
en kısa yolu, evvela Romanyayı 
zaptcderek burasını cenubu şarki 
Rusya ve Kafkasyaya taarruz 
için bir üs olarak kullanmaktı . A l 
manya Bakuyu zaptetmcklc bir 
darbede Sovyet hava kuvvetleri
ni, mekanize kuvvctlerıni traktör 
lerini hareketten alıkoyabilirdi. 
Bu maksatla Almanlar Roman -
yayı işgal ettiler, Karadenizdc üs 
ler vücude getirdiler ve buradan 
taarruza hazırlandılar. 

Fakat sonradan Alman erkanı
harbiyesinin aldığı raporlar, Uk -
rayna ve Beyaz Rusyada halkın 
Sovyetlere karşı isyan ederek Al
manlara iltihaka hazır olduğunu, 
ille taarruzda bütün Sovyet mü -
dafaa vasıtalarının bu asiler ta -
rafından imha edileceğini, Kief 
ve cenubi Rusya yolunun Alman 
o rdu suna açılacağını bildiriyor -
d u . 

Yine Alman istihbaratına göre, 
Sovyet ordusu kumanda heye -
tinden ve asker disiplininden 
mahrumdu . Bu orduyu bir darbe
de parçalamak mümkündü. Or
du parçalanınca dahilde de mer
keze karşı isyanlar ve kıyamlar 
başlıyacak, Sovyet rejimi içi çü
rük bir bina gibi derhal çöküvc
recekti. 

Sovyet Rusya b u kadar kolay 
zap tedilecek bir hayat sahası ol -
duldan sonra Alman ordusu için 
bu fırsatı kaçırmak doğru ola -
mazdı. Bahusus Sovyet Rusya 
yıkıldıktan sonra Almanya Av -
rupa ve Asyaya hakim olacak, In
giltere ve Amerikaya da daha 
kuvvetle karşı koyabilecekti. 

işte Almanyayı Sovyetlere kar 
şı h arbe sevkeden amillerin bun
lar olduğu söyleniyor. 

caa.ıarafı ~ lncl~e) . kim kalmış ve diışman için kanlı za-
pon hariciye nezaretıne bıldır - yiatla tardedilmiştir. 
miştir. Harp şiddetli bir safhada 

Ankar.a, 1 (Radyo Gazetesi) .-. ~i'!' Alman hududu 1 (A.A.) - "O 
Mareşalı Çan - Kay - Şek, Hındıçını . ' 
hudut bölgesinden 30 kilometr e derin - fı,~. Alman - Rus hududundak! 
liğlne kadar olan saha dahilinde bu- mucadele, geçen hafta sonunda cı 
lunan bilumum köprü, demlryolu ve kadar şiddetlenmiştir ki, bunuıı 
emsali vesaitin berhava edilmesini em bu minval üzere birkaç günde:ıı 
retmiştir: . • fazla devam etmesi mümkün gö • 
. o~~ Cinden Japon kuvvetlennın çe- rülmemektedir. Muharebenin e:ıı 

kıldığı de anlaıılma~tadı~. Bu kıtala- ziyade şiddetle devam etmekte o 
rın oradan çekllmesı netıcesinde Çin- . . 
lilere karşı yapılan harekat, eıki hı- duğu ikı mıntaka ~ard.ır •. Bun~aı 
zını kaybetmiştir, Burada harekat,, da Smolensk ve Jıtomır ıle KıeJ 
ıimdi daha ziyade hava haı:blne mün- arasındaki Ukrayna mmtakalan 
hasırdır. dır. 

B u mıntakalarda ihtiyat kuv • 
Almanyaya Hücum vetıeri ceıbetmiş oıan iki taraı 

karşısındakini taınamiyle iınhay~ . 
(Bı,tarafı 1 incide) 

bir havad a uçarak ve yaı?mur 
bulutlarının arasından jleçerek 
Garbi Almanya üzerine l{itmiş -
ler ve Aix la Chapell'de ve Co -
lolltle'da endüst ri hed efler ine h ü
cum etmişlerdir. 

Boulolltle'd a havuzlar da bom-

matuf bir mücadele yapmakta • 
dırlar. 

Alman payitahtında, Sovyet baiku· 
mandanlıfınm garpte yapılan tecrübe· 
lerden alırunış derslerden istifade e· 
derek Wchomacht'ın sev'kulcen pllnı· 
na karıı koyabilmiş olduğu kabul vı 
teslim edilmektedir. Bu ıcv'kulcey• 
planı, uçlar ileri sürmek., çıkıntılar vil· 

balanmıştır. cude ıeUnnek ve müteakiben bıı çı· 
Gece harekatına iştirak eden 

1 

kıntıları ele geçirmekten ibaret idi, E
tayyarelerimizden üçü üslerine fer. ile~i sürülen uç pek ziya~e makta. 
dönmemişlerdir. ra ımtıdat edecek olur ve duıman çı· 

Elazığ - Van - İran Hattı 
Münakasaya Konuldu 

Ankara, 1 (TAN) - ElAzığ - Van
İran hududu hattının altıncı kısmı
nın inşaatı ile Bingöl, Muı arası hiz
met yolu münakasaya konulmuştur. 
Bu iş tahminen 2,500,000 liraya çıka
caktır. insaata önümüzdeki ay içinde 
başlanacaktır, 

Finlinda İngiltere İle 
Münasebatım Kesti 

Londra, ı (A.A.) - ln&iliz Hariciye Ne· 
zaretl aıalıdaki teblifl neıretmlıtir: 

Pinlandanın Londra elcisi (iıipenburo bu 
alııam Hariciye Nezaretine ıelerek Eden ta• 
rafınilan kabul edilmiıtlr. Pinlandı elclıl, bll· 
kOmetlnin talimatı fizerlne, Finlanda ile lnıll· 
tere arasındaki ılyasl mllnuebetlerl keamlıtlr. 

Binaenaleyh Helılnkl'dekl lnılllz elciıine 
pasaportlarını iıteıneai emredllmiıtlr. 

Jı:ıntıda bulunan kıtaatı süratle gcrl a· 
lamazsa bu çıkıntımn derhal etraf i1ı 
alakası kesilmiş ve çember içine air
miı olur.O zaman teslim olmaktan ve· 
yahut tamamiyle mahvolmaktan baı· 
ka çare kalmaz, 

Haber alındığına göre, Smolens1ı: dı 
mevzuu bahis çıkıntılardan bir kaç ta· 
ne teıekkül etmJı ve bunlarda bu· 
lunan ve mikdarları malCtm olmıyaı 
Sovyet askerleri çember içine alın· 
mı ıtır, 

Berinde beyan edildiğine g<Sre, nor
mal olarak bu kıtaatın lilmdiye Jı:ada 
teslim olmuş olmalan icap ederdi. Bu· 
na miimasil bir vaziyette Bel;ika kral 
Leopold, bu veçhile hareket etmiştir 
Fakat Sovyet baş'kumandanlıtı insaı 
hayatına ayni ehemmiyeti vermemek 
te ve efradını son kurşununa kada 
ümitsiz bir mücadeleye atılmaya icba 
etmektedir. Hezimeti kabul etmekten· 
se binlerce insanın katliam edilmesin. 
müsaade olunması tercih ediliyor 
Herhalde mücadelenin uzaması, onuı 
neticesini defiıtirecek değildir, Şimdi 
ye kadar Ruslar, ordularını kurtar 

Sovyet kumanda heyet i, ve S o v - malı: için mücadele meydanına mUhin 
yet rejimi hakkındaki istihb ara- takviye kıtaatı scvketmişlerdlr, Bı 
tı teeyyüt etmemiştir. A z zaman kuvvetler, harbin şiddetini arttırmış 
da alacağını umduğu petrol ve tır. Kat'i neticenin bu harpten çıkma· 
makine yağını ise ebediyen kay- aı muhteme_ıd_i-'r''-o---
betmiş gibid ir. ır· d ki Al ) 

Maamafih Almanyanın Sovyet an a man ar 
Rusyaya taarru zla n e dereceye Ankara, 1 (Radyo Gazete ) - t Bir Becayiş 

An•ıra 1 (TAN) - Posta ve Tclcuf ad· 
cb ırat ıılcıi m d rQ Cafer Tayyar ile b· 

p ta m dur muavını Numı Bcrkmen 
ıyl c ıl ı tir, 

Vaşington, 1 (A. A.) - Dahiliye 
nazırı lckes ıazetecilere, Sovyetler 
Birlıiinin Birleıik Amerikadan iki 
petrol semisi istedigıni bildırmi5tir. 

diniz, Trenleri yoldan çıkarınız, İrti
batlarını kesiniz, Dütmana bir tek 
buğday tanesi kalmaması için depola
rını uçurunuz, Çok yakın bir istikbal
de size lazım oabılccek mahsulü top
layınız, Geri kalanını tahrip ediniz, 

Pancar. keten vesaire gibi ıınat mah
sulleri de tahrip ediniz. 

Zafer saati yakındır. Düşmanla dö
vüşmek ve onu imha etmek için her 
tı.irlı.i ıayreti ıösteriniz,,. 

Almanların bu hesaplarında al 
danıp aldanmadtklarını hadiseler 
isbat edecektir. Şimdilik muhak
kak olan şudur ki, Alman erka
nıharbiyesinin Sovyet ordusu, 

kadar hesaplı bır h areket yaptı -ıranda bu~unıı~ Almanhr be bin ka 
~ ~ . .. . dar tahmın edılmekte e dl ba ı m:ı. 
gını , hadıseler ve tarıh soylıyc - hafi! bu mikdarm 2500 oldu !llnu k bu 
cektır. etmektedir. 
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,;...;.... __ A_M_E_R_iK_Ji._~_ jAPON Bu harp gemileri 5000 kilometrelik biri 

saha dahilinde dövüşecek kabiliyette
dirler, 

Bugüne kadar Japonyayı, emperya
listik planları dahilinde olan Hindiçi
ni ve Felemenk şark Hindistanını is
tiladan alıkoyan en mühim sebepler
den biri de Sovyet Rusyaydı. Gayet 
kuvvetli olduğu söylenen Sovyetlerin 
uzak şark ordusu bütün Mançurya hu
dudu boyunca yerleşmişti. Buna mu
kabil Japonya da 500,000 kişilik Ku
vangtung ordusunu hudut boyuna diz
mişti. Bir istila hareketine geçmek ic;in 
bu orduyu oradan çekmek istemiyor
du. 

ABONE 

fürkiye 

BEDELi 

Ecnebi 

1400 Kr. 1 sene 2800 Kr. 
750 .. 6 Ay 1500 

" 400 .. 3 Ay 800 
150 

" 1 Ay 300 .. 
A.dres değiştirmek 25 kuruştur 

ve Amerika 
S taline Roosevelt'in tebrik ve tak-

ı:; dir mcsajmı gotüren Hopkins, 
talin ile ynptıgı mulaJs;attan sonra 

gilZ.etecilere verdigi beyanatta: Sov
:ctı.erin Hitlcrizme karşı mücadele
r C!kı mühim rolü gözöni.ınde tutula -
ak kendisine derhal harp malzemesi 
~on~erileceğiııi, bu malzemenin öden
Ci{~ı hususunda hiçbir zorluk ve ge
""Ile olmıyacağını, Sovyetlerin meş
~ ~üdafaaları için yaptıkları bu 
\ <ırbı Amerikanın btiyük bir takdir 
\ e hayranlıkla takip ettiğini, Mosko
f a~a geldikten sonra Sovyetledn zn
erıne itimadı arttığını ve yardım 
~eseıesi hakkında Sovyet rkali ile 
le0nuşınalarına devam edeceğini söy-
llıiştir. 

ltı Staun de Rooseveıt'e gönderdiği 
d esajda, Amerikanın yardımından 
0layı teşekkürlerini bildirmiş ve ,Ro

~evelt'in Sovyetlerin nlip geleceği 
llkkmdaki itimadında yanılmıyaca -

tını söylemiştir. 
b llopkins'in Moskova ziyaretinin e
~ eınnıryeti, Amerikaum Sovyetlere 

1 11Dacağı yardımdan ziyade, Bolşeviktf! ~a~ sempatisi olmıyan bir mem
~ltetın Sovyetlerle sıkı işbirligi yap-

IYa karar vermesindedir. Bu çok 
iUhim siyasi hAdise ile, Almanyanm 

0vyetlere karşı açtıkları harbe Bol
Gevizme kar6ı bir Cihadımukaddes 
~ahiyeti vermek ve bu suretle Sov
b C!tlere karşı İngiltere ve Amerika ile 
lrıe§mek plfı.nı akim kalmış oluyor, 
l.ondra kaynaklarına göre, Chur -

~hill'in nikbin olmamak tavsiyesine 
b g?nen, şark cephesinden gelen ha
berlere nazaran, nikbin olmamak ka-
ıı olmadıgnu; Almanların Moskova, 

'<ıef ve Leningrat harplerini kazan
~· d.ıklannı ve buğday harbini kay -
ettıklerini, çünkü beş haftalık Sov

~f!t mukaıreme'tinln, Ukrayna buğ-
ayıarının kemale ermesini, toplan

llıasını ve emin yerlere nakledilmesi
tıi ınumkün kıldığını; Almanyanın 
~Y~i zamanda petrol ve sanayi har -
ını de kaybettiklerini; petrol stok -
rı azaldığını ve Romanya petrolle

tının hiç olmazsa kısmen harap ol
Clugunu ve İngiliz tayyarelerinin ta
a.~zıarı neticesi Alman harp sana
~ıı müesseselerinin istihsal kabiliye-
1ı 3 30 azaldıgını iddia etmektedir
er. 

~distanda: 
Dün Avam Kamarasında Hindis-

t tan Nazırı şu mühim beyanat-
a . bulunmu§tur: 

Önumüzdeki aylar içinde Hindis -
~anın vaziyetinin çok nezaket kesbe-
eceğine bınaen, hükılmet burada, u

tnurnı valinin saiahlyetin! tevsie ka
rar vermiştir. Harp meselesinde İn -
~-ıltere ile Hindistan arasında sıkı bir 
~~irliği tesisi için harp sanayii ge -
~şletilecek, Hindistandaki mılllyet -
er arasında bir anlaşma zemini bu -
l~nacak, ilk fırsatta Hindlstanın hür
rıyet ve müsavat dairesinde İngiltere 
ile !~birliği yapabilecek bir vaziyete 
ietirilecektir 
. .Bazı mcb~ların; yakında Başveki

lıı:ı. Hindistana verilmesi düşünülen 
6latünün mahiyeti hakkında izahat 
~ermesinin ve Londrada bir "Hint 

ongresl,, toplanmasmm Hindistan -
<iaki hoşnutsuzluğu izale edeceği hak 
ltınctaki mütalAalarma karşı Hindis
tan Nazırı: Böyle bir kongrenin top
laıunasmı hukt1metin de arzu ettiğini 
Ve belki de toplanacağı cevabını ver
bı!ştir. 

.Bu habere, İngiltere hükümetinin 

p 

• 
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Birleşik Amerika ve Japonyanm Passifikteki deniz kuvvetlerini 

gösterir miikayeseli tablo 

uzun bir müddettenberi sesi pek 
çıkmayan mihverin üçüncü or

tağı Japonya, birdenbire canlandı ve 
tekrar sahnede göründü, Şimdi bütün 
gözler uzak şarka döndü. Japonyanm 
Vichy hükiimeti ile anlaşarak Fransız 
Hindiçinisini işgale teşebbüs etmesi 
Alman - Sovyet harbiyle meşgul olan 
dünyanın nazarlarını uzak şarka çe
virmiştir. 

Japonyamn bu hareketiyle çok ya-
kından alakadar olan memleketlerden 
bir tanesi de Birleşik Amerikadır. Bu 
iki memleket arasındaki siyasi gergin
likler bir hayli geriye gider. Japon
yamn bir asırdan beri takip etmekte 
olduğu siyaset daima Amerikan men
faat ve idealleriyle çarpışmaktadır, 

Japonya Mançuryayı istila edip bu
rasını Japon iş adamlannm inhisarı 
altına koyduğu, Amerikan sermayesi
ne yol verdiği gün iki devlet arasın
da hoşnutsuzluğun ilk tohumu atıl

mıştır. 

B. Amerika 
ve Japonya 
Münasebatı 

Japonya ile Amerika arasın
da münasebetlerin gergin bir 
safhaya girmesi tarihi hayli es
kidir. Çünkü Japonya bir asır
danberi Uzak Şarkta daima A
merikan menfaatine ve ideal -
)erine tc-zat teşkil eden bir si
yaset takip etmektedir. Man -
çuryanın Japonya tarafından 
i~gali iki memleket arasındaki 
hoşnutsuzluğun artmasında mü 
hiın bir amil olmuştur. Bunu müteakip Amerikaldarın en 

çok yayıldıkları Çine hücum etmderi 
Mister Roosevelt'in Amerikalılarını i-
ki cihetten sarsmıştır. Zira Çinin Ja- yazan: Sevim Sertel 
ponlar tarafından idare edilmesi demek 1 
beyaz ırkın ve Amerikan sermayesi- boğazından geçilerek gidilir. Japonya
nin buradan atılması demektir. Ja- nm bu boğazı gece gündüz bombalı
ponlar ilk günündenberi bu maksat- yacak bir vaziyette bulunması Ameri
larını gizlememişlerdir.$arktaki Ameri kanın Filipin ile olan münasebetini 
kan sermayelerini hudut harici etmek muhakkak ki sekteye uğratacaktır, Bu 
için Japonya büyük bir mücadele aç- sebeple bugünkü vaziyetin, Japon -
mıştır. Amerikan münasebetlerini tamamen 

Halbuki Amerikanın şarkta yatırı!- koparmamakla beraber bu gerginliği 
mış müthi~ bir sermayesi vardır. 300 büsbütün arttırdığı görülüyor. 
milyon doları aşan bu mali sermaye- Müteaddit vesilelerle Japon salihi
den başka ayrıca burada açılmış mek- yettar makamları bir "Büyük şarki 
tepleri, kiliseleri, hastahane ve bu tarz Asya., kurmak istediklerini ihsas et
müeı:seseleri mevcuttur. mişlerdir. Buna mukabil Washington 

Bu maddi alakadan maada Ameri- da uzak şarktaki menfaatlerini mutlak 
kahlar daima Çinlilere karşı bir sem- surette müdafaa etmek niyetinde ol
pati duymuşlar, bu çalışkan, asırdide duğunu açıkça ve bir çok defalar ilan 
ve sevimli millete hürmet ve saygı etmiştir. Onun ~çin şimdi Japonyanın 
ile bakmayı öğrenmişlerdir. bu ani hareketi kar§ısında Amerikanın 

Bugün, Japonyanm, Sovyet Rusya-

nın garpte Alman ordulariyle 
meşgul olmasından istifade etmekte 
olduğu pek tahmin r>1 ı"amaz Zira 
gar9teki harp Sovyetlı::ı. ı şark ordu
sunu yerinden bile kıpırdatmamıştır 
Viladivostok'tan takriben 1100 kilo~ 
metre mesafede Japonyanın en mühim 
sanayi şehlrleri, Tokio, Yokohama 
Osaka ve Nagoya vardır. Sovyetler~ 
Viladivostok'taki tayyareleri bu şehir
leri gece gündüz bombalayıp daimi bir 
cehenneme döndürebilir. Sonra unu
tulmamalıdır ki, 6.500.000 nüfusu o
lan Tokio şehrindeki evlerin bir çoğu 
tahta .ve mukavvadan yapılmıştır, 

Ben yanda Japonyanın böyle bir 
harpte diğer bir zararı da Amerika 
ile olan ticaretinin bozulması olacak
tır. Bugün lnglliz pazarları Japon 
eşyasına kapanalıberi Japonyanın en 
iyi müşterisi Amerikadır İthalatının 
üçte biri Amerikadan geldiği gibi bü
tün ambargolara rağmen halen ihraca
tının üçte biri de Ameri'kaya gider. 
Japonyanın Amerika ile senelik tica
reti 400,000,000 dolardır 
Japonyanın en mühi~ ihracat mad

desi olan ham ipeğin yüzde doksanı 
Amerikaya gitmektedir. Buradan elde 
ettiği 100,000,000 dolar bugün Japon
yanın elde edebildiği en büyük ecnebi 
parasıdır. Görülüyor ki Amerika ile 
bir harp Japonyanın iktisadi vaziye
ti üzerinde müessir olacaktır 

İşte bütün bunlara rağmen japonya
nın en nihayet Hindiçinide harekete 
g~çmesi uzak şarkta derhal değilse 
bıle pek yakın bir istikbalde mühim 
vakalar doğuracak demektir. · 

Askerlik işleri l 
Şubeye Davet 

Eminönü Yerli Askerlik Şubesinden: 
Yd. P. Yzb. Mehmet Ali Rüıtü 312 (333 • 

228) Fatih Hasanbey mahallesi Haydarbey 
sokak. No: 2. 

Yd. Jandarma Yzb. Cemal oğlu Salihattin 
SOS Ist. 2147 Beılktaş lhlamur Deresi cad. 
desi No: ııo. 

Ace1e şubeye mUracaatla.rı illn olunur. 

.. .. alacağı vaziyet gayet mühimdir. 
Japonya ve Amerika hükiimetleri a

rasında bu her gün biraz daha gergin
leşen ip koptuğu gün bu iki devletin 
harp sahasını 9000 kilometrelik bir 1 
Okyanus teşkil edecektir. Bu sebeple 
bu harp bir donanma harbi olacak, 
ordular bu işte nisbeten seyirci kala
caklardır, 

Amerikayı titizlendirmek için bu 

sebepler kifi değilmiş gibi Ja
ponyanın son zamanlardaki planı için
de Felemenk şark Hindistanının ve 
Fransız Hindiçinisinin işgali de bu
lunmaktadır, Felemenk şark Hindista
nınm işgali, Amerikayı doğrudan doğ
ruya buradan ithal etmekte olduğu 
büyük mikyastaki lastik ve tenekeden 
mahrum edecektir. Fransız Hindiçini
sine gelince, burasının en mühim kıy
meti stratejik ehemmiyetindedir. Zi
ra buraya yerleşmiş bir Japon hava 
kuvveti Singapur boğaziyle Filipin a
dalarını kontrolü altına almış olur. 
Amerikanın en mühim müstemleke

lerinden biri olan Filipine Singapur 

İran ve Efgan hükumetlerinin, bu 
memleketlerde çok miktarda Alman 
teknisiyenlerinin bulunması hususu
na nazarı dikkatlerini celbetiği de 
ilfıve edilecek ve Rusyayı ve rusçayı 
iyi bilen General Wavell'in bir müd
det evvel Hindistan kuvvetleri baş
kumandanlığma tayin edilmiş olduğu 
hatırlanacak olursa, bu bölgede ya -
km zamanda çok mühim hareketle
rin vukuuna intizar edilebilir. 

M.ANTEN 

.,. 
Japon ~onanması Amerikan donan-

masıyle dövüşmek üzere hazır
lanmıştır. Zira Japonlar daima müs
takbel düşmanları olarak Sovyet Rus
yadan ziyade Amerikaya bakmışlardır. 
Japonyanın Pasifik denizindeki de

niz kuvveti l O zırhlı, 44 kruvazör 6 
tayyare gemisi, 126 destroyer ve '69 
denizaltı gemisi olarak tahmin edil
mektedir. 

Japon kara sulaıı:ında kullanılmak 
maksadiyle yapılan harp gemileri 3000 
kilometrelik bir saha dahilinde dövü
şebilirler. 
Yalnız Amerikayı değil, fakat ayni 

zamanda Hawai ve FiJipin adalarını 
da müdafaa maksad!yle hazırlanan A
merikan donanması ise bilhassa uzak 
mesafede harekete geçecek tarzda vü
cude getirilmiştir. Amerikanın Pasifik 
donanması 12 harp gemisi, 33 kruva
zör, 4 tayyare gemisi. 113 destroyer, 
72 denizatlı gemisinden mürekkeptir . 

. Yazan: H. G. Dwight - Çeviren; M. ABAŞ Tefrika N o. 5 
"'Vall, askerleri nezaketle kabul et

tn~, onlara kahve, sigara dağıttırmış, 
tıe istediklerini sormuş. Dertlerini 
anıatmışlar: Çektikleri çileleri, arala
l'indan bir çoğunun öldüğünü, beş pa
ra aylık almadıklarını, gönülleri kı
rıldığını söylemişler, paralarını iste
tıı.işler. Vali askerlere hak vermiş, in
sanın yedi sene parasız kalınası çok 
ıor olacağmı kabul etmiş. Ama ne 
:Yapabilirmiş, kendisi onların kuman
danı değilmiş ki, Onlara, nereden pa
ra verebilirmiş? Askerler: "Sultan 
lramide telgraf çekersiniz,, demişler, 
"o size para yollar. Cevap gelindye 
kadar biz burada bekliyeceğiz.,, Bu 
altı yüz ki~ dedikleri gibi yapmışlar, 
orada beklemişler. 

"Hiç gürültü etmiyorlar, kimseyi de 
korkutmuyorlarınış, yere çömelmişler, 
tüfeklerini dizleri arasına almışlar, 
\'alinin askerleri ile birlik.te sigara i
tiyorlarmış. Valinin askerleri kendi
lerine acımış, onları hükümet kona
ihndan dışarı çıkarmaya razı olmamış, 
Cok geçmeden vali tekrar gelmiş; 
Suttan Hamıttm cevap almı.ş oldugu
llU söylemış.Padişah, asker evlatlarma 
böyle muamele yapılmasma çok i.!zül
lrıil • hemen paralarının verilme ini 

hesap yapılmış Ye askerler de para
larını almışlar, Aldıkları sekiz on bin 
lira kadar tutuyormuş. KAtip bir yan
lışlık yapmış, bazı askerler istihkak
larından az almışlar, vali onların da 
haklarını verdirmiş, Şimdi askerler 
yedi sene aylık almamış olduklarına 
seviniyorlardı. Ellerine birdenbire çok 
para geçmişti. 

"Kaptan bu !:;;ten memnun olma
mıştı. Çünkü bu, bizi günlerce yolu
muzdan alıkoymuştu, sonra Sultan 
Hamidln para için üstüste telgraf 
çekilmesine kızmış olmasından da ta
salanıyordu. Ama daha ziyade sıkın
tıya düşmeden bu kadarla kurtulup 
Beyruttan ayrıldığnnıza memnundu, 
bundan heplmiz memnunduk, Asıl en 
çok memnun olanlar askerlerdi: Yedi 
sene hasretten sonra artık memleket
lerinin havasını kokluyOTlardı, niha
yet paralarına da kavuşmuşlardı. Bü
tün gün güvertede oturuyorlar, para
larını sayıyorlar, türküler söyli.!yor
lardı; bazılarmm kavalları vardı, bun
lar çalmay:ı baslaymca bir kısım as
kerler ayaklanıyorlar, memleket o
yunları oynuyorlardı. Lllkin bu keyif 
çok sürmedi, rüzgar öyle sert esmiye 
başladı ki, artık güvertede duramı-

a dı ise kulak asmıyorduk, 

denize alışmıştık artık; rüzgar da kıb
leden estiği için geminin seyrine yar
dım ediyordu. Ama onlar alışık değil
diler, hepsini fena halde deniz tuttu. 
Gemi o kadar küçüktü, asker o ka
dar çoktu ki, aşağıya inince hasta ya
tan askerlerden ayak basacak yer 
kalmıyordu. Güverteden aşan sular 
ambarı basıyor, yerlerde yatan asker
leri sırsıklam ediyordu. Basra deniz
lerinde iken bütün masa, sandalya
ları yakmış olmasaydık bile, bu kadar 
askere yatak bulamıyacaktık. Uzat -
mıyalım, nihayet bir gece kaptan da, 
ben de dilşünmiye başladık, Gemi 
gah bir tarata, gah öbür tarafa yatı
yor, dalgalar baştan kıça, kıçtan ba~ 
aşıp duruyordu; teknenin her tarafı 
o kadar çatırdıyordu ki, Pelengi Der
ya ikiye bölünecek sanıyorduk. Hü
da hakkı için öyle korkulu bir gece 
geçirdik ki. Lllkin kısmetten fazlası 

olmuyor. Ne ise o geceyi geçirmek 
de kısmetimiz imiş.,, 

Fotografm adesesini açmak zama
nı gelmişti, çünkü Yenlcamiin mina
releri arasındaki nur taneleri topla
na toplana bir gemi şeklini almıflar
di, 
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ALMAN • SOVYET HARBİ 
(Ba9tarafı 1 incide) ) olduğu gibi, ne de 1812 de Napoleon 

. ordularına karııı takip edilen rlcat 
~o~kovada bulunan .Amer.ıkan mu- taktiği tatbik etmemi3tir. O vakitki 

hab~rı .~molensk cephesındekı muhare- Çar kumandanları hndutta zayıf bir 
beyı şoyle anlatıyorlar: setir knvveti bırakarak mütemadiyen 

"Smolensk etrafındaki müdafaa is- gerilere çekilmek ve Napoleon ordula
tihkamları yer altına gizlenmiştir. rım içerilere çekerek imha etmek pli
Harp sahasına baktığınız zaman düz mnı tatbik etmişlerdi. Napcleon Nie
bir ovadan başka bir şey görmezsi- nen nehri ile Moslı:ova arasında an
niz. Bütiin bir Rus fırkası topu ile, cak iki muharebe yaptı: Birini 16 A
tankı ile; tayyaresi ile yer altına giz- ğustosta Smolensk'te, ötekini 7 Eylül
lenmi,tir. Ormanlarda gizlenen rasıt- de Moskova civarında. Bu iki muha
lar düşman motörize kuvvetlerinin i- rebeyi de kazandı ve Moskova yolunu 
lerleyişini takip ederler. Düşman kav- açtı. Harbe başladıktan iki ay sonra 
vetleri müdafaa sistemine 200 metre yani 14 Eylülde de! Moskovaya girdi. 
kadar sokulduğu zaman birdenbire o Jf. + 
düz arazinin kabarıp canlandığını, a-
çılan kapakalardan otomatik top, mit- 6 haf talık harpten sonra 
ralyöz, tank ve tayyarelerin çıktığını 
görürsünüz. O vakit düşman bekleme
diği bir yaylım ateşine tutulur, dalga 
dalga ilerleyen düşman kuvvetleri bi
rer birer imha edilir. İşte on beş gün
denberi Smolensk civarında cereyan 
eden muharebe bu şartlar içinde cere
yan etmektedir,,, . ... 
iki tarafın zayiatı 

On beş yirmi gündür bu şartlar i
çinde devam eden çetin muharebe şüp
hesiz i'lı:i tarafa da pahalıya mal olmuş
tur. Moskova bu zayiatın üç milyonu 
bulduğunu tahmin etmektedir. Biik
reşten verilen bir ajans haberine görr 
Romanyadaki hastahanelerde 60,000 
yaralı vardır. Cephedeki seyyar has
tahanelerle Alman ordusuna ait yara
lılar bunların haricindedir. Su halde 
harbin en hafif sahası olan Besarab
ya cephesindeki yaralı mikdarını l 00 
bin saymakla bir hata işlemiş olmayız. 
Bu nisbeti bütün cepheye teşmil e
derseniz bu harpte iki tarafın uğradıiı 
zayiatın azametini tayinde güçlük çek
mezsiniz. 

Bu mühim zayiatı ancak şark cep
hesinde takip edilen harp taktiği ile 
izah mümkündür, 

Alman başkumandanlığı burada da, 
diğer cephelerde olduğu gibi, yrldmm 
harbi taktiği takip etmiştir. Yıldırım 
harbinde zayiata bakılmaz, kat'i neti
ceyi bir yıldırım süratiyle temin için 
her türlü fedakirhğa katlanılır. Fakat 
kısa bir zamanda düşman ordusu imha 
edilirse bu zayiatın ehemmiyeti yok
tur. Çünkü harp kazanılmıştır, 

Fakat burada Almanlar kat'i neti
ceyi süratle elde edemediler. Çünlrü 
Sovyet başkumandanlığı ne Fransada 

Sovyet orduları başkumandanlığı bu 
ricat planını takip etmedi. Hudut civa
rında tahşit edilmiş bulunan mümta7 
kuvvetlerle ilk müdafaa harbini kabul 
ettiler. O vakit Sovyet kumandanlığı
nın hata ettiğini söyliyenler oldu, Çün
kü büyük bir itina ile hazırlanmış 
Alman taarruzunun ilk müdafaa hat
tında durdurulamıyacağı muhakkaktı. 
Fakat Sovyet başkumandanlığınm p' 
nı, düşmanı adım adım yorup yıprat-

mak, büyük mikdarda malzeme sarfına 
mecbur etmekti. Sovyet toprakları ge
niş olduğu için rkate müsaittir. Fakat 
bugünkü seri mQ.törize kuvvetler kar
şısında ricat bir ordu için birçok feli
ketler doiurur. Tayyareler, ricat hatla
rını keserek düşman ordusunda panik 
vücude getirebilir .Fransada olduğu gi
bi bir defa da ricat ve panik başladımı, 
kaçan orduyu durdurmak mümkün o
lamaz. Sovyet kumandanları bu hataya 
düşmediler. Ricat planı yerine muka
vemet taktiği takip ettiler ve her;ı 
düşmana &'erek insanca ve gerek mal
zemece büyük zayiat verdirdiler, hem 
de cepheyi muhafazaya muvaffak ol
dular. 

İşte iki tarafın da müthiş zayiata 
uğramasının en mühim sebebi budur. 

Simdi altı haftalık çetin muharebe
den sonra Alman ordularının yavaş 
yavaş yorulmaya, ve bazı noktalarda 
taarruz 'kabiliyetini kaybetmiye başla
dığı görülüyor. Sovyet orduları mer
kezde bu vaziyetten istifade ederek 
mukabil hücumlara geçmiş bulunuyor
lar. Bu hücumlar günden güne şiddet
leniyor ve Almanların hergün tebliğ
lerinde haber verdikleri çevirme, imha 
planlarını tatbika imkan bırakmıyor. 
Yalnız görünen şudur ki, on beş gün
denberi devam eden Sll'!olensk har
binde Almanlar Sovyet ordusunu çe-

vırıp imha etmeye ve Moskova yolu
nu açmaya muvaffak olamamışlardır. 
Bilakis buradaki harbin Sovyetler 
bine bir inkişaf göstermeye başladığı 
görülmektedir, Önümüzdeki günler 
şark cephesinin mukadderatım tayin 
edecek mühim hadiselere gebedir. 

ÖLÜM 
BrQkıcl aefirliğinden mütekait Mısrt sade 

Bay Seyfeddin Derman bir müddcttenberi te· 
davi edilmekte bulundutıı hastalıktan kurtulal 
mıyarak evvelki ı:ece Itab-an hastanesinde ıah 
meti rahmana kavuşınuıtur. 

Cenaze namuı bugilnldl cumaneel llfleden 
ı;onra saat birde Nişanta§ında Teavikiye ca • 
milnde kılmdıktan sonra Ferikôydeld mezar· 
hğa defnedilecektir. Çi,ek ıretirllmemeıi rica 
olunur. 

~t.Nl NE~Rl'.YAT: 

BAHAR ŞARKISI 
Kıymetli muharrir arkadaıımız Feridun Os· 

man, ne§redilmiı ve nearedilınemlı kU;Wı: hi· 
kiyelerini bir ciltte toplıyarak "'Bahar Şarkı· 
aı,, namı altında neıretnıigtlr. Semih LıltU Ki· 
tabevl tarafından basılan bu eseri okuyuculıa
rımıza tavsiye ederiz. ... 

iNSANiN HAYVANI PARAZiT· 
LERİ - Yüksek tahsil talebesine 
ders ve müracaat kitabı olarak Üni
versite tercümelerinden olan bu ki· 
tap Üniversite Tıp Fakültesi profe
sörü doktor Z. Ökten tarafından lisa
nımıza çevrilmiş ve Maarif Veklleti 
tarafından neşredilmiştir. 

* GÖRÜŞLER - Adana Halkevi ta-
rafından çıkarılır, aylık kültilr dergi. 
sidir. 36 mcı sayısı deger!f yazılarla 
neşredilmi§tir. ... 

ADANA TiCARET REHBERi -
Adana Ticaret ve Sanayi Odası ne,şri.
yatındandır. Adanayı ücari ve iktısa
di sahada tanımıya yarar resimli bil 
eserdir. Yazan: Taha Toros. 

~ 

KÖY ve BÜRO KATIPLERIN!t 
KURSLAR - Köy davası ve köycü .. 
lilkten bahseden bir eserdir. Dahiliy4 
Vekaletince takdir edilıniş ve nüfusq 
500 den yukarı köylerimize tavsly!i 
edilerek demirba§a kaydedilmiştir, 
Eserin 2 inci tab'ı Bursa vi!Ayeti ta1 
rafından TAN matbaasında ikmal e, 
dilmiştir. Yazan: Bursa vilAyeti kö~ 
bürosu şefi ve yedek harita Teğmen( 
Rıdvan Kipural. 
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CENUBU SAAKI ASYA HAAiTASI • 

Devlet De•fı r olları lıletme ldored IMnlorı 

Bartin Yolu Cumartesi Postası 
ı.tanbuld•n CUmarted ıGnlerl kalkan Butm :roha poeta1an 2 A· 

lutGlltan ltl'luen muvakkaten ıatvedDmiltir. Çarpmba l(1n1erl kal
kan postalar lkUI ft d6Do,te DlveteD AkçakOCQa utnY•caklardır. 

(lif'l) 

Muratlı 1atuJoDuna 4,11 Klm, meufede Sırtk67deld ~ alt o
taklarda c*uWp Muratlı ~ kadu nakli De diler bWbnum 
ill8r her teh'JO rüsum ve verıt tamamb'le mtltellhhide alt olmak Ozere 
... llJUbamm• bedeli (24200) Ura olan (11000) M3 infaat tap c-ııam 
dm) kapalı arf uulb'le ubn almac.-ktır, Ebiltme 13 Atust09 llHl 
Cartamba ıGnQ uat 11 de Sirkecide 9 İfletme binasmda A, E. kom19· 
J'ODUDCa ,..pdacakbr, lııteldilerin 1815 Ura muvükat teminat ile kanu
~vel!kalan Dıttva edecek kapalı zartıanm ~ sım saat 10 na kadu 
Jaımi1:rona vermeleri lhmıdJr. Sartnameler Nl'U1Z olarak korn.lqondan 
verOmelı:tedlr. 8224) 

Devlet Bavayollan Umum Müdürlüjünden: 
4,1.IHl paurtıed l(ln(lnden ttfbaren Ankara - İatanbul arumda yol

cu, pmta, balaJ ve psete nakll7atma baflan•caktır. 
TanarelerimJz qalıda 7azı1J uatlerde ~t ve muvualat ede

celderdlr. 
• Pu.rdan maada • "' ıan 

A11karaclan hareket latanbuıa muv ... ıat 
laat Dakikti la•t D•klka -
ıs ıs 1'1 21f 
letanbuldH hareket 

.. , Dakika 
Anıca ... ya JnUYfUlllt 

... , ~•klka -• 10 40 
AnkaNda ı 
Tanue ;,oleulan m•ba P. T, T. btnuı 6nllnden saat 15.00 de ba

nket edecek~. 
letanbulda : 
Sirkeel pnncln aat 7,40 da barebt ~ trenle mqdanlara ıt

deceklerdJr. 
Yetilk67de fstu1onla mqdan arumda 87"C& otobOa ....W vardJr. 

(50CK - 8502) 

DENiZC i LERE iLAN 
Münakalat V ekileti İstanbul Mıntaka 

..:.iman lleisliğinden: 
• fstanbul Elektrik. TramV&7 ve Tllnel ltletmelerl Umum MOdGrla

lünün (Tarab>'a. Naletburnu ile Be)-koz Servi burnu) aıumda konul
muı olan denJzaltı kablolunun tamir edilmek Ozere kaldınlaClllı all
k~darlara bildirir. 

4 Atusto- llHl de bqla~cü veve ıs sım k•dU' drecek olan tamir 
Sil için Jaıllmd•c•k dubada be)'ne1m1lel lpretler ıece ve l(lnfSGz bulu
ucaımr. 

Bu mmtakalardan ıeçece1t pmllerln dubanm ya)onmdan ~e
tneleri ve bu hizada .ara~ u.meı.n dmizdlere llAn olunur. (Ulll) 

İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
Ellerind• eski ııeneler mahlulOnden fuu17e stoku bu1unanlann ma

im miktar ve c:1nal ve nerede depo edilm.lf bulundutunu bllc:Uren bir 
be7annaım:re ballı olarü ma1m depo edUdll1 depo YeJa ~enin u
IUlfl vechllc almm11 depo Hnedi;rle birlUde 4 ~ evvel madtır-
IDlümüı.e milracaaUan lUıwnu ebe1Dm17etle teblil ohmur. (8583) 

" Yübek Mühendis Mektebi Ahın ve 
Satım Komisyonundan : 

"Soba, boru. Jtllıt, ue, bakır vesaire lfbl" 110 kalem ve 2809 Hra 
IS kur.ıc; mubaır.men bedelli k6hne etYalar 11.8.IHl tarihine rut1ı;yan pa
zarteal IOntl aut 10 da açık uttınna usullyae satılacaktır. 

Teminat miktarı 210 Ura a kur\lftur. Taliplerin mezldlr evayı 16r
mek tızere pazartesi ve perwembe "1nlerl saat 10 dan uı ya tt.dar mek-
tep QDl7at muhuiplJJlne mtlracaatlan. (6249) 

Devlet Orman İşletmesi Çonıh Revir Amirliğinden : 
1 - Devlet orman işletmesi Çoruh revir üçQncG blSJıesinln karan

ldı: mete orm•nının muhtelif maldalarda mevcut ( 4'143.903) metre küp 
tıomruıun (3883JM2) metre kilpü Mekedis rampaıma, (990.383) metre
kilp(l CeVrlninhanl rampuma, (399.'18'1) metrekilp(i'kutuı açıklılt ram
pasına. (190,818) metrekilp(l Faizin çayın rampasına, ve (330.055) met
rekilpQ hartvia nehir maha1ll rampaama nakil ve istifi •çık eksiltmeye 
komılmuttur. 

2 - Ekli11me 11.8.IHl tarihine mOsadif Pazartesi sıma ••t 14 de 
Çoruh devlet orman illetmesi revir binasında ;rapılacaktD', 

3 - Ebiltme;re konulan (4'143.903) metrekQp tomrutun birinci 
maddede ka)'dedilen rampalılra nakil ve lstWnin muhammen bedeli be
her metreküpQ (220) kurultan (10438) lira (59) kuruftur. 

t - Muvakkat teminat '182 lira '14 ~ uU teminat 1585 lira 49 
kuruftur. 

a - Şartname orman umum mildtlrlOlllnde, İstanbul, Trabzon ve 
Kan Cll"lll&D çevtrp mGdtlrlükleri7le Çoruh devlet orman lfletmesi revir 
lmlrlillnile 16rGlilr. 

e - hteklllerln muanen llln n saatte Corub devlet orman iflet-
mea revir Amirllllne mOracaat etmeleri ilb olunur. (8330) 

tıtmbal Lennm Amırlilinden Ve- I' • 1 U A 1 f A M 
n1en: Harid Aıkert Kıtaatı tllnları 

1 

lüyükdere Beyaz Parkcla 
5000 çift er fotlni alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 4/8/941 Pa- ., BAYANLAR aAZ HIYITI ı 
zartesi günü saat 11 de Ankara- HMIHA ARllVIR KONllRI 
da M. M. v. Hava satın alma ko 80y0k artist ALI RIZA KARA YILDIZ'ın 
misyonunda yapılacaktı.r. Şartna lftlrak ve NjlelrlDIDnde 
mesi iki liraya komisyondan a
lınır. Tahmin bedeli 40,000 li
ra kat't teminatı 6000 liradır. Ta 
liplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. 

ÜÇ AY AKLILAR REVÜSÜ 
Hediyeli M1 Dana MO•bak .. 

İstanbul ve civu k6)-lere olobQa BerVialeri temin olunmuftm'. (370 - 5939) , _________________ ,, 

AÇIK ARTTIRMA iLE 
EMSALSİZ SATIŞ 

AniaUirlere, Kolleblonerlere ve 
Etki Stil Vf! Epok Eşya meraklılarma 
fevkalAde ;yeglne fırsat llHl Atus· 
tosunun 3 üncQ Pazar Günü sabah 
nat 10 da. Be7ollunda. Sipahi Ocatı 
kBr1111mdıa 269 numaralı EL İRAK a
partımanm 3 No. h dairesinde. Şeh
rimizde çok maruf bir alle;re ait çok 
k?7Metli stil evala:r ve nadide Bib
lolar açık arttırma ile satdac:aktın 

Mükemmel bir ;yemek odan akaju 
kaplamalı v > 2 ;yandan ırave kristal-

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
1 - Bet bin kilo Sudan zamkı kapalı zarf ve bin bet ;rGz kilo tut

kal •çık eksiltme ile satm alınacaktlr. 
2 - Zamkın muhammen bedeli IS'l50 ve muvükat teminatı -131,25 

liradır. 
8 - Tutkalm muhmmım bedeli 900 ve muvükat teminatı 8'1,110 

llr•dır. 
4 - Zamkın Dıalesl 14 t\IUstOa llHl Peqembe sımD saat 11 da t

daremizdeki kom!S)'onda ,..pdacalmdan tallplerin kanunun tarif ettill 
vesalk ve muvakkat teminat ve teklif mektuplannı havi kapalı ıarfla
rmı ta)in olunan uatten bir 88&t evveline kadU' kom197on ıVuetlne 
vermeleri. 

------------------------ ler ile alBlt kadar vitrinli büfe, dre

IS - Tutkalın Dıal..t 111 Atustoe lMl Cuma sıma saat 111 de ,..pı
Jaeatmdan lsteklflerln i:anunl vesaik ,ve muvakkat teminat makbuzlaıV
le birlikte mezkill' sım ve u•tte mezldlr komiqonda hazır bulu.amalan 
lhımdD'. Divanı Muhasebat Reisliğinden: 

50 lira ull m•qlı QçOnc:1l ıınıf milrakipllk için 8 EJl\\1 IHl açılıp 
15 E;yUll IHl •kpmma kadar devam etmek üzere meslek imtihanı 7BP•
lacaktır, 21114 numaralı Divanı Muhasebat kanununun 8 inci maddesi mu
cibince bu imtihana Jirecek olanlann Divanı M·.ıhuebet mürakip mu
avirılillnde ve;yalıut muhasebecilik, muhasebe mümenlzllti libi mali7e 
memurlliklannda bulunmut olmalan meşrut oldutu -1bl, 40 Ura maaı 
a1mıf olma1an da llzımdD'. Meslek lmtihanma 8frebilmek için bu vazi
fede muntazaman çalıpbllecek derecede ıııhhatl dQzcOn oldutuna dair 
remıl tabip raporu ibrazı da muktazidir. 

bıtDıana AnkU'Bda Divanı Muhuebat blnumda 61leden evvel uat 
UO da bqlamcaktır, ı.teıdUerin anuhalletine raptedecekleri memuri
J'8t veaikalan ve birer fo~aflari71e E;yl(ll IHl akpmma kadar Dt
vuıı Muhuebat ~uetlne müracaat e;ylemeleri V.J imtihan l(lna saat 9 
da Divanı Muhasebat blnumda hazır bulunmalan ve tmUhanm taliplerin 
bulundutu mahallerde icruına lmkln olmadılmdan, Ankara;ra geleml
;recek olanlaruı tmtlhanlarmın mahallerinde icraaı bakkmda talepte bu-
hınm•lan llAn olunur. 

1 
• (-1811) (8154) 

suar, otom•Uk ;remek maıuı ve 8 

e - Zamk ve tutkal mObGrla nGmwıeleri lclanm17.ce her ıDn 16ate-
rlllr. Ve prtnameler verilli'. (8338) 

BU AKIAM: Yazhk Aak Ballgeelnde 

fellremlnl Çecuk ...... eme Kurumu Menfaatine 
Saat 8 e kmdar mGIUde almnutbr. 

MUNIR NUREDDiN KONSERl 
Bahçeye mikrofon teçhizatı konulmuttur AyrJCa Sinemada : 

deri aandal7alar ile, 7atak odası asri 
ve eski mal dolap tifollierll tuvalet 
ve iki komodin ile, 3 parça deri ta
kıını mükemmel halde, bir nadide 
vitrin Parla mam\\litı venıi Martin, 
tekru bir vitrin cevi& Louis XV bom
be kristalli ve Paris mamdl&tı, em -
salaiz ifil atacı nadide ça;y muası, 
ıalon muası, keza ifil atacmdan 
bronz ıarnilerle marketeri O)'UD ma-
sası ve salon maaa1an, b~ ve kü- KltlP' ALAYI TOrkge elalD - BOyOk \.U Alloe P'•ye Tyrone Power 

çük mar~teri, bulunmaz bir salon ' Biletler: 71 ve 40 Kurupur. ------~ 
takımı, 8 parça mat 7a1dız stil Loull _ 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
1 - Hlrlnm 7J)1ık k&ntlr lhu,..eJ olan ,.az eW tan laiple w eW 

ton llSmikok madm k&rıtlrG kapalı sarf uuli7le elulltmqe konul· 
mQftur. 

XV hakiki Fransız mam01Ab imzalı 
ve Ozerl hakiki Goblen Kaple massif 
maon İngiliz koltuklar ve pllan ma
lalar, Fransız mam014tı mini.ter 7a
zıhane i40 parça mauif lilmtlf ça
Urt bıça't takımı Parla mam014tı mas-

Buna Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: ııt lilmüt bir tepst birçok lilmÜI ek-
mekllkıer, vazo1ar, ,ekerlikler ve ça;r 

2 - ftslltme t.1.141 Puartes1 ıono aat on bette Blra mtlkezln
de ;rapılacakbr. 

3 - Krlple mada k6mo.rtın0n tonuna ~ bet n 9Gm.lkok maden 
k6mllrünlln tonuna otuz bet Ura tahmin olunmupur. 

t - Bu lfln muvakkat temlnab d6rt JGz cm bet Uracbr. 
IS - Sartnameslnl SOrmek ~ lllra mubuebesine mtıraca-

Buna ceza ve tevkif eviııln 8.8,Ml sımOnden M87ll 1H2 P:restne tabaklan, 82 parça rotenthal tabak 
k..s&r 2'12.'100 iki 1'la 7etmte iki bin ;yedi 1ÜZ kilo (beled.lyenin çıkarta- takımı, 'J2 parça duzlneler tamam ha
catı halk tipi) ihti7acı l'l.'l.IHl sımanden 8.8.Ml l(lnilne kadar kapalı kiki BekU'a krtatal kesme a.Y&klı u-
zarf uaull.ylt- ekailtme;ye konulnnqtur. deh takamı, Napoleon ve Jozefln ha- atlan ft lsteklilerbı ekalöme l(ln8 Hlnda buJumn•ı.n lLAn olunr.(11'1&3) 

lbaJe 8.8.Ml Cuma lllnO aut llS de Buna C. MOddelumumllillnıW ldkl "-'- •-ı.ı-ıe a ça;y .... mu __ ... ..,. • parça ..._ realmler Kaftol bir kadın JCA YIPı taı .. _..... oa birilıd ~adı 
icra olunacmlmdaD talip olanların muhammc bedeli olan 18,41Sl llranm keza Sevr vuo ve jardlnler, birçok Nhman•..::":_,.,. ,.,.,: '-' blr •ı-- dl- ar.... 11.nı ... t•bbm doınan.a 11op1ı 
" 'l,& 70z,de ;red1 buçuk' b..abl.yle 21108 Ura 82 kurufluk temınat ve alle b"-",.. _""",.. 1ar k - ---- ..... ,...,.. ~- -L.1• .......... --'"· ı ':"-ve,.__ vazo , ııe er- ı..ı. ,.1 _ __. _,.._1u kolonlar ftllıa- talllırmıa ........ ıı ...... bOlt.-a aldı 
teklif mektuplarmı mezkar ıOn .. at 14 de C. MGddeiunnımDllinde te- Ukler, ılmbalar ....ıre lelru vazo- - ma;:-- ........, k im uıı.uıı..,.... turı-1 ~Ye 
~ edecek olan komil1on rl.yuetlne vsmelert ve prtname;rt 16r- lar, Bohem klleler ve mGcevber ku- 111 p~aı P1ri mOmkGD b1rço allbll aıaee..., .. eakAabıla tıtkıııt ,oktılr. 
mek 1at17en1min ;revmı mezkQrdaıı evvel C. Mf!ddelumumDillne mtlra- N1an, ff1dlfl mın,..torıer brom du- eald Epok evalar. 
caatlan llAn olunur. (15812) VU' ... tıan 99 "-kell~, -ıa.. Nad.: le Kepn. Baban. Kirman. ......... ,... .. ,..._ .., .,_. 

- - -------- -------------- __,, _...., a.ı. ..__ M • IW ......... Kl11••...,• Çin, Vlena, Saka, Sevr bir- Hareke, Slru n Tebrlz - ft --
Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliiinden : çok'k;;etıi biblolar ve vuo1ar ve cmd'!ler. 

ı - ----------- JCAYIPı llütelıla rnml ıdlıtlt8lll _... Gazhntep ve EllZJi balkevlertnln bando ııeflill 7Bpacmk mGzik 61Nt- gruplar, ampir 81'D&. stanbul ifle - .._ y....._. ... ,..,..... mlala!a ııen. 
m,..utl mOnbaldlr. Talip olan1ann 19raiti ölrenmek Gaere bill1 ve tec- melc .. ı. fllllram zarflar ve On7b lablp " Mepıp& mtlcllrl ...., .,.. ,.., ...._ ..._ ....... lıat _......_ 
rGbelerl hakkında 1lzım •elen taflilltı ihtiva eteeet bir mektupla C. he;ykeller Gzer1 bronz. tanmm11 res- UZllAN. OueteclD ft lfetrl7&• 
B. P . Geae1 Sekreterlillne mOracaatlan illn olunur. (4895) (1418) sam1arm imzalJDJ havi çok kQ'meW T. L. S. TAM matara• c:.... ı.--


