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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Cocuinınuz. verebileceğinh en kıymetli hediye 
Y A L N 1 Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çlinkil b ütün hediyeler unutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi Çocuğun bütün bayatm· 

d a izini bırakır. 
FİYATI (6l LiRADIR. 

Alman • Sovyet 
Harbinden 
Sonra Üç 
Mühim Hadise 

1 Muhabere 
Malzem·~si 

İngiltere ve Amerika dünyada hiç 
bir tahakkümün saltanat sürmesi
ne müsaade etmlyecektir. SovYet
ler ise, dahn tcşekkülündenberi 
her milletin kendi mukadderatını 1 
kendi tayin etmesini kabul etmiş 
·ve hiçbir zaman milli kurtuluş ha
reketlerinden kendi hesabına isti
fadey~ teşebbüs etmemiştir. Bu 
harpten sonra da bu hususta Sov
Yet Rusya ile Demokrasiler ara -
smda bir ihtiHif çıkacağı tahmin 
edilemez Binaenaleyh Demokra
silerin Sovyeilerle birleşerek Al
:ınanyaya karşı zafer kazanmak 
davaları, hiçbir milletin istiklali
ni zerre kadar tehdit eden bir teh
like olmamak lfızmı gelir. 

JU. Zekeriya SERTE L 

Alman - Sovyet harbinden 
sonra bütün dünyanın dik 

katini çeken üç mühim hadise 
oldu: Biri Ingilizlerin Sovyetler
le ittifakı, diğeri Amerikanın 
Sovyet Rusyaya yardıma karar 
Vermesi, üçüncüsü de geçen gün 
~olonya ile Sovyetler arasında 
lınza edilen anlaşmadır. 

Almanlann ilerlemesine mani olmak için Perut nehrindeki miihim bir köprüyü berhava ecıen ~ovyet asıı:crıerıncıen bir grup 

. Dünyanın en büyük ve en ileri 
lki kapitalist memleketi ile dün -
Yanın yegane Sosyalist memle -
~eti Sovyet Rusyanm ayni cep
hede bulunması birçoklarını hay 
l'cte diişürdü. Menfaatleri, içti -
ll'ıai bünyeleri, düşünüş ve görüş.
leri arasında hiçbir münasebet 
olrnıyan iki emperyalist devletin 
bir sosyalist devletini ölümden 
kurtarmak için yardıma koşuşu
ııu kimse izah edemedi. Hatta 
bazı memleketlerde bu hadise 
hiddet ve infiallere sebep oldu. 
İ<i.içük milletJerin kurtuluşunu 
ancak demo~asilerin zaferinde 
&örenler hayal sukutuna uğrar 
gıbi oldular. 

ALMAN TEBLiGi 

Ukraynada 
Rus Ric'at 
Hatlarına 

Girildi 

SOY.YET .TEBLiGi 

Bir Alman 
Tiimeni 
BOzguna 
Uğratıldı: 

.Kief Cenubunda Tayyarelerimiz Ayni tereddüt, ayni endişe !n -
giliz ve Amerikan efkarıumumi
Yesinde de görüldü. Onun için In
giliz ve Amerikan matbuat ve 
l'ıcali 1940 harbinin bu garip gö
liinen tecellisini izaha mecbur 
oldular. 

Alman merkez cephesi kumanda· Büyük• Meydan Düşman~· ~ğl~ Sovyet Şlmal cephesi kumandanı 
nı Mareşal Rcichenau Harb.ı Oluyor Darbe lndırdı Mareşal Voroşilof 

Bu anlaşmayı beğenmiyenler 
diyorlar ki, Sovyetler Birliğinin 
bu harpten galip çıkması bütün 
dünyanın Sosyalist inkılabını ka
huıe mecbur olması demektir. Bu 
ise, yeryüzündeki tehlikelerin en 
büyüğü, en müUıişidir. 

Uzak Sarkfal Ki~~ ~: .. ~.eni~g~at'ın Muharebe Novozhe) Küba ı da ki 
ı Duştugunu Bıldrren Nevel, Smorensk ve •• 

Son Vaziyet Tebliğler Bekleniyor Jitomir'de Oluyor Usleı 
~erlin 2 (A.A.) - Alman ar- Moskova, 2 (A.A.) - Bugün öğ 

lngiliz matbuatı bu mülahaza -
Yı varit görmüyorlar. Çünkü, di
:Yorlar, bir memlekette sosyalizm 
ancak onu icabettiren iktısadi ve 
içtimai şaI"tlar olgunlaştığı zaman 
o memleket halkının bizzat ken
di teşebbüsiyle tahakkuk edebi -
lir. Sovyetler Birliği Sosyalizmi 
dahili bir rejim telakki etmiş, ha
:ricr siyasetinde istiklalini muha
faza ederek kendi rejimini baş
ka memleketlere harp vasıtasiyle 
SOkmak yoluna girmemiştir. Po
lonya ve Çekoslovakyanın bugün 
lerde istiklallerini tanımış olma
sı da bunun en yeni misallerini 
teşkil eder. 

Bilakis Amerika ve !ngiltere -
llin Sovyetlerle anlaşmış olması, 
:Yarınki dünyada küçük millet -
lere hürriyet ve istiklal verilme
sini temin eden en büyük amil 
olacaktır. Demokrasilerle Sovyet
lerin elele verdikleri gaye, yal -
ı_:ız müşterek düşmanı imha de
gıl, ayni zamanda yarın hürriyet 
Ve istiklfil esasına müstenit bir 
dünya kurnıaktxr. 

Jf. 'f... . 

S ovyetlerle Demokrasilerin 
anlaşmasından endişeye 

düşenlerin diğer bir düşüncesi de 
şudur: Sovyetler Birliği emper -

Sovyetler 
Kuvvetlerini 
Arttırıyor 

Hindigini deki 
Üsleri işgal 

Deniz 
Edildi 

Tokyo, 2 (A.A.) - "Ofi,, Japon 
yanın Moskovadaki elçilik katibi 
Sumira Japonyaya avdetinde m ü 
şahedelerinden bahsederek demiş 
rtir ki: 

"Yolda gelirken Moskova ile 
Sverdbousk arasında cepheye gi
den birçok askeri t renlere tesad üf 
ettik. Diğer t araftan Omsk'tan iti-
baren Şark istikametinde yapı -
lan askeri nakliye trenleri bizi 
geride bıraktılar. İntibaım, Sov
yetlerin uzak şark ordularını tak 
viye etmekte olduklan merkezin 
dedir.,, 

Sumira beyanatına şunları ila
ve etmiştir: 

Yalist bir devlettir. harpten mu - "Moskovadan hareketim sıra -
Zaffcr çıktığı takdirde hudutla- smda Sovyet makamları hüku -
ı-ını genişletmek ve Avrupaya mete ait umumi mağazaları ka -
httkirn olmak scvdas~na kapılacak 1 patmakta ve eşyaları am balaj 
tır. Bundan ?a en zıyade ?rta v~ 1 yaparak d aha içerilere sevket -
cenubu şarkı Avrupa milletlerı mek üzere bulunmakta idi. ) 
zarar görecektir. ' ' 

(Sonu; Sa: 2; SU: 3) ) (Sonu; Sa: 2; S U: 7) 

Diinkii Deniz Y arısları 
1 

duları başkumandanlığının tebli- le üzeri neşredilen Sovyet askeri 
ği: tebliği; Smolensk istikametinde 

Ukraynada Alman seri teşek - cereyan eden meydan muharebe
külleri derin bir sahada düşman si esnasında Kızılordunun kıta
ricat hatlarının içerisine girmis - lan 137 inci Alman piyade tüme
k ilometr e mesafede bulunan nını bozguna uğratmışlardır. 
kilometrede mesafede bulunan Dün p;ece muharebelP.r Novoz -
mıntakada neticeleri kat'i olarak h ev, Nevel, Smolensk ve Ji.tomir 
diğer bir muazzam meydan mu- istikametinde d evam etmiştir. 
harebesi cereyan etmektedir. Cephenin diğer istikamet ve böl 

gelerinde mühim hiçbir değişik
Smolensk'in şarkında Sovvet tü-
menler ini saran çember daha zi- lik olmamıştır. 
yade daralmıştır. D ün gece Al _ K ara kuvvetleriyle işbirliği va 

pan R us tayyar f.leri düşmanın 
man savaş tayyareleri Moskova- zırhlı cüzütamları. piyade kuv-
daki iaşe tesisatına, askeri he- vetleri ve top m evziler ine darbe 
d eflere ve yukan Volp;a ile ce- ler indirmislerdir. 
nubi Ukr aynadaki mühim de • B l k't 'k" d " 
miryolu münakalat merkezlerine a tı · a ı ı uşman 
muvaffakıyetle h ücum etmişler- gemisi batırıldı 
dir. 

Anadolu Ajansının 
muhabirine göre 

Berlin 2 (A.A) - Anadolu a
jansının h ususi muhabiri bildi
r iyor: Son 24 saat için de askeri 
vaziyette hissedilir bir iyilik mü
şahede edilmiştir. L eningr at ve 
K ief'in düştüğünü bildiren fev
kalad e tebliğlere intizar edilmek
tedir. 

( Sonu; Sa: 2; S il: 5) 

Moskova 2 {Radyc) - Bu sa
bah neşredilen Sovyet tebliği: 
Ağustosun b irinci ~ünü Sovyet 
kıtaları P orkof, Nevel , Smo -
lensk , J itomir isti1'.amet1erinde 
düşmanla harp etmiştir. Vazi
yette ehemmiyetli değişiklik 
yoktur . Hava kuvvetleri, kara 
ku vvetleriyle iş birliği yaparak 
düşmanın mekanize kıtalanna, 
piyade k uvvetlerine, hava üsle
rindeki tayyarelere karşı taarru
za devam etmiştir. 

(Sonu; Sa: 2; S ü: 4) 

Amerikahlar 
Tarafından 
işgal Edildi 

Amerikada Ham İpek 
İşletmesi Yasak Edildi 

Berlin, 2 (A.A.) - Londra rad 
yosuna göre Birleşik Amerika 
dün gece Trinidattaki hava ve de 
niz üslerini resmen işgal etmiştir. 

TAN: Trlnidad Küba adasının ce
nup .:ahilindedir. Kırk bin nüiusu 
vardır. Bilhassa şekeri ve kahve
siyle meşhurdur. 
Roosevelt'in beya1ıatı 

Vaşington, 2 (A.A.) - "Ofi,, 
Matbuat mümessillerinin konfe -
ransında bir nutuk söyliyen Roo
sevelt, Sovyet Rusyamn ikraz ve 
icar kanunundan müstefit olan 
milletler arasında olmadığını ve 
bu k anunun bu memlekete tatbik 
edilip edilıniyeceğini bilmemekte 
olduğunu söylemiştir. 

Roosevelt, bu bapta izahat ve -
r erek bu suretle h areket edilmesi 
nin sebebi Sovyet Rusyanın Bir
leşik Amerikadan satın alacağı 
h arp levazımının bedelini ödiye
bilecek bfr vaziyette bulunması 
olduğunu söylemiştir. 

(Sonu; Sa: 2; S U: 6) 

Suriye'de 
Bulunan 

Vesikalar 

( 

Hükumetçe Yirmi Bir Vilayette 
Buyannameye Tabi Tutuldu 

Ankara 2 (TAN Muhabirinden) - Ba:r.ı vilayet merkezlerin
de muhaber~ malzemesi satışiyle iştigal eden hakiki ve hükmi salı 
siyetler elindeki bir kısım muhabere malzemesinin beyannameye 
tabi tutulmasına mütedair koordinasyon kararı vekillerce tasdik 

___ <•dilmiştir. Karara göre: --------- ı 1 - Milli korunma kanunu -

A 1 
nun 31 inci maddesinin ikinci fık 

manya rasma müsteniden ticarethane ve 
ya ikametgahları Af yon, An tal -
ya, A n k a r a , Bursa, Ça -

Fransadan 
Katiişbirliği 

• • 
lstıyor 

Amerika • Fransız 

Üslerinin Almanyaya 
Verirmemesini istiyor 

Londra, 2 (A.A.) "Afi,. Birle
şik Amerikanın Vichy hükumeti 
nezdindeki sefiri Amiral Le:ıhy 
nin Otto Abetz'in talimatını ha· 
mil olarak Mareşal Peiain'i ziya 
reti, bu sabahki _gazetelerin 
mütalealannı teşkil etmektedir. 
Amiral Leahy, Mareşalden ve 

nakkale, Balıkesir, Edirne, Er -
zurum, Elazığ, Eskişehir, Içel, ls· 
tanbul. Izmir, Kayseri, Konya, 
Malatya Samsun, Seyhan, Sivas, 
Trabzon vilayetleri merkezlerin
de bulunan ve ellerinde ikinci 
maddede cins ve nevileri yazılı 
muhabere malzemesi mevcut olan 
ve bunların satışiyle iştigal eden 
hakiki ve hükmi her şahıs işbu 
kararın resmi gazetede intişarı 
tarihinden itibaren on gün zarfın 
da bu malzemeyi bulunduğu vi -
!ayet valiliğine aşağıda izah e
dlıen şekilde bir beyanname ile 
bildirmiye mecburdur. 

2 - Beyanname ile bildirilme 
si mecburi tutulan muhabere 
malzemesi şunlardır: Manyatolu 
telefon, 1-4 milimetre kutrunda 
bronz veya bakır tel, 1-3 numara 
izolatör, anten teli, potas koastik, 
kuru pil, Anot bataryası, kömür 
çubuğu, tutya levha, huınzu sanii 
manganez, grafik, oksijen, kay -
nak teli. 

Amiral Darlan'dan Fransız de 3 - Beyannamelere aşağıdaki husa
niz üslerinin Hitler'in emrine sat dercolunacaktır: 
verilriıemesi hakkında teminat a - Mevcut malzemenin adedi, cin 
elde etmek arzusunda bulundu sl, miktarı. 
ğu söylenmektedir. b - Beyannamenin verildiği tarih-

Abetz'in Debrunon vasıtasiyle te nerede bulunduğu ve sahibinin kim 
Mareşal Petain'e tevdi etmiş ol olduğu, 

4 - Beyannamelerin tetkikinden 
duğu talimat, gazetelere nazaran sonra milli korunma kanununu mu-
bir taraftan mihver devletleri addel 14 üncü mnddesinin verdiği sa
ile tamamen mesai birli,ği yapma lahiycte müsteniden işbu karar hü
ğa dair olan kat'i mütalebe - kümleri dairesinde beyan edilen mai
kabul etmeğe ve bu suretle Hit- lara değer fiyatı verilerek satın alın
leri, diğer taraftan kat'i sulh pla mak üzere hükilmetçe el konmuştur: 
runı ihtiva etmektedir. ı (Sonu; sa: 2; su: 6) 

(Sonu; Sa: 2; su: 4) --·--- ------

bugunKu rransanın s~yası nanın areKettn ae munım oır roı oynı· 

yan Başvekil muavi ni Amiral Darlan 

,---......---... -·-•••&11•••N•••••••' 

lngilizler, lran' daki 
· Almanların 

Çıkarılmasını İstedii 
Tahran. 2 (A.A.) - "D . N. 

B.,, Tahrandaki l ngiliz elçisi 
Iranda bulu nan Alınanların 
memleketten çıkarıJmalarını 
t alep eden bir notayı I ran Ha
riciye Nezaretine tevdi eyle -
ıni.,tir. 

Alman~ara Göre --• 
lran'a Yapılan 

Müdahale 
Manidardır 

Müdahale Karş ı smda 

Aksülamel 

•• • 
Om er Erdal I nönü 

.,, = 
Londr:ı, 2 (A.A.) - Müttefik kr- '=-·--··-.. , .. , __ ,,.,, --=--· 

lran'da 

Vahimdir 

Starlıot Yarışında 
Birinci Oldu 

Deniz yanslarına ait tafsilat ~l~ ~u.~~~ü at yarış1arına ait malt1- \ 
. matı ve diğer spor habcrlcrını ı~çu.ı;ıcu_ sayfamızda bulacaksınız. 

~ 

Alman kuvvetlerinden bir grup 

U:!ar Suriyeyi işgal ettikleri sırada 
G<>neral Dentz'in umumi karargAhm
dı;ı bazı vesikalar bulmuşlardır. Bu 
vesikalarda denilmektedir ki: 

Norveçte Fevkalade 
Hal ilan Edildi 

"Alman mütareke komisyonu, 
Hinçinlye, müdafaa için insan ve Londra 2 (A.A.) - Stavanger rad-
malzemece takviye göndermemize yosunun bildirdiğine iÖre Norveçte 
daima itiraz etmektedir,,, Alman mümessili bütün memlekette 

Yine bu vesikalardan anla§Ildlğı- fevkalade ahval vaziyeti ilan etmiş
ııa göre, bundan bir ay sonra yani 

!'!818~:_); 15 Şubatta, Almanların, Fransanm 
_ Hindiçin1ye hiçbir surette kuvvet 

1 
göndermesine razı olmadıkları kayde

yeni harekat için hazırlık yapıyor dilmektedir, 

tir. Bu kararname ahk!lmına tevfikan 
lüzumunda memleketin bazı yerle
rinde yahut bütün Norveçte örfi ida
re kanuna tatbik edilecektir. 

Berlin 2 (A.A.> - DeustchE 
Diplomatische Und Korrespon 
dez _gazetesi. Almanların !rand. 
guya entrikalar cevirdiklerinc 
dair İngiliz propagandasının sorı 
zamanlarda bütün dünyaya vay 
dığı iddiaları cok manidar ve sa 
vanı dikkat bir hadise olarak te 
lakki e tmektedir. 

( Sonu; Sa: 2; Sü: 5) 



2 

Tefrika No. 22 

Napoleon, Polonyada Bir Erkek Çocuğu 

. Dünyaya Geldiğini öğrenmişti 

Üç Ayhk Tapu 
Muamelat, 
Yalnız Mayıs Ayında 

11700,000 

Emlak Satışı 

Liralık 

Yapıldı 
Nihayet ışte mevkiP... Gayet ıid-ı Luizi ahmh buluyor ve diyor ki: İı:ıt<ınbulda !'.fart ayında 1929 tapu 

dctli bir ya&mur altında geliyor. At- Evlcnir5eniz, bir Alman kadı - muanıelcsi yapılmıştır. Bunlardan bir 
lar değiştiriliyor. Napoleon birdenbi- niylc evlenin: Bunlar giıllcr gibi kısmı ipotek muamelesidir. Martta 
re gOrüncrck, Mar.i Luiıi şaşırtmak tatlı, iyi, maııum, ve taze oluyor- yapılan ipotek muamelesinin miktarı 
ıstıyor, Halbuki lmrahot onu tanıyor, larl,, 1,933,600 liralık bir yekün tutmak-
ve daha arabanın kapısını açıp da: Kadın, İmparatorun ailesiyle de tadrr. Ayrıca bu ay ic;indc 467,200 U-

··- Zatı şahane!,. diye haber ver- iyi geniçiyor. Ev içinde rahatlık ken- rahk ipotek muamele~i fekkedilmiş
meyc vakit kalmadan. imparator ni- disi için yeni bir şey olduğu için, tir. 
anhsının yanına geçip oturuyor. Dam Napo1eon, bu yüzden, karısına karşı Nisan 941 ayında ise, 541,408 lira

donO'r'c izin verip gönderiyor. Ve gü- minnettarlık gösteriyor. Onun tu - Jık ipotek muamelesi yapılmış ve 
Jerek karısını öpüyor. )mparator yağ- valetleri hakkında kendi fikrini ıöy- ayrıca 474,607 lira kıymetinde ipotek 
ı::ıurdan sırsıklamdır. Kadın, o utan- lüyor. Yanai:ını çimdikliyor, ve ona: terkin edilmiştir. Nisanda İstanbulda 
gaçhğı ic;lndc. ,u alımlı sözü söylüyor: .. Mahbupçuğum!,, Diyor, 2 milyon 400 bin lira kıymetinde sa-

.,_ Sir, resminiz, siz.i hiç de kendi- * * tı:1 muamelesi yapdmıştll". 
oizden daha ~el göstennemiı !., Mayıs 941 ayında 2062 muameleden 

İmparator, kendi kendine eliyor ki: 
Oğlan çocuk bir kısmı ipotek, diğer bir kısmı da 

K dn guzcl değil. yüzünde çiı;:ek bo- ipotek terkini, bir kısmı da satış mu-
zukları var. Dudaktan kalın, gözleri 
.. ı:;ık mavi, yaşına göre göi:sü çok Bir kaç hafta sonra ogreniyor ki, amelesidir. 
t.ı1kın fakat kendi genç ve taze ... ., Sonbrun"da. kendi sulbunden a- :ı.tayısta 428,500 liralık ipotek, bir 
Akşam, teşrifat müdürleri, efendi- Jınmış olan çocuk, Polonyada dün- milyon 700 bin liralık satış ve 425,739 

le~nin, haftalardanberi kıh kırk ya- yaya gelmiş: Hem de oğlanmış. O liralık da ipotek terkini muamelesi 
ra.n.:asına düşünüp hazırladıkları prog zaman, garip duygular, Napoleonun yapılmıştır. ______ _ 
ramı altüst ettiğini görünce, dehısete ruhunu altüst ediyor, Zira, eyvah ... 
duşfiyorlar. Bütün ailei imparatori Yeni zevcesi onun umduğu. bekledi
oradadır. İçlerinden her biri, istediği a:ı şeye cevap vermıyor. İmparator, 
eıbi gelip gidiyor. Nedimeler, tebrik- tereddüt ve hayrette kalarak, Kontes 
lerıni kısa kesmiye mecbur oluyorlar. Valevskayı Parise getiriyor. 
Çi.ınkü hepsi de kemiklerine kadar ıs- Bunurı1a beraber, l\.lari Luiz, bir 
lanmı:ş, titreşiyorlar. kaç zaman sonra gebe kaldığım eö-
İmparator KaroHn de beraber ol - rüyor. Meternih Viyanaya: 

mak iızere, hemen üç kişilik bir sofra "- İniparator. tasviri imkinsız bir 
hazırlatıyor. sevinç iç.indedir!,. Diye yazıyor. 

Gece yarısından bir saat sonra her- Mari Valevska, Par1se geldiği za-
kr.s yerli yerine çekiliyor. Fakat İm- man, kadının her arıu ettiğini İm
parator, dayısı Kardinale, Mari Lu- paralar bahşediyor. Çocuğu görüyor. 
iz:n, Viyanada geçen evlenme i- Ve taziz ediyor. Ona M::ıntluk veri
yini deliletiyle artık karısı sayılıp yor. Vasiliiine, vcliliğirıe de, şansöl
sayılmıyacağını önceden, gizlice sor- yeyi tayin ediyor. Fakat kadınla es
mu!f: ki münasebetlerine yeniden girişmi -
''- Medeni kanunlara göre, evet, yor: Çünkü Napolcon, burjuva bir ko-

S:r!,, Cevabını da almı:ştır. cadır. 
Sabahleyin uyanınca, İmparator kah İşte o zamandır ki, onun vaktiy1e 

vealtıyı Imaratoriçenin odasında ha- sevmiş olduğu iki kadın arasında, ha
' zırlattırıyor. Bir saat ıonra da, bü- lis bir sevgi teessüs ediyor. Birbir

tun saray, meseleden haberdar olu- !erine fevk:alide ısınıyorlar. Jozefin, 
yor. - ki vaktiyle olsa, Polonyalı kadının 

İmparator, hiç bir duygusu olmı- gözlerini oyardı, - şimdi onu Mal
yan kaynanasına ıu muzipçe mektu- mezon'a davet ediyor. Mari, ona. Na
bu gönderiyor: poleonun çocuğunu da götürüyor. İki-

••- Bütün emeIIerim yerine getl- si de, orada, taraçadadırlar: Biri ar
rilmektedir. lki günden beri de, bi- tık: kocamaya yüz tutmuştur. Birisi 
zi birbirimize baihyan tatlı duy - ise, gençliiinin en parlak çağında -
ı:uların delilini ben de ona ıöster- dır. Birisi Antillerde doğmuş, sonra 
mekten geri durmadım. O da bana hapse atılmı!f, daha sonra da Fran
göstermekten geri kalmadı, 8'.ri- sızların İmparatoriçesi olmu,, diğeri 
birimizle tamamen uzla!,iıyoruz. O- ise, Polonyanın uzak bir oatosunda 
nun ıaadetini ben yerine getirece- büyüyüp terbiye görmüş, zengin bir 
&im. Kendi saadetimi de zatı şaha- ihtiyarla evlenmi,, sonra. bir balo ak
nenize borçlu olacaıiım. Şu halde, samı, karşı karşıya gelmenin tesadifi 
zatı şahaneleri müsaade buyursun- yüzünden, tabii hayatının cereyan
lar da bana verdkleri bu güzel he- tarından sapıp ayrılmıı. Simdi iki 
diyeden dolayı kendilerine sükra- kadının yanında. her ikisini de sev
nımı arzedeyiml,, miı, ve Habsburg binedanından kü-

Dayı onları, dinen, ancak onlar Pa- ı;ücük bir budala kadın onun zaten 
rise şanlı bir sarette eirdikten son- çoktanberidir ömez hale C"irmiş bu
ra takdis ediyor. Halbuki Jozefin ile lunan ismini büsbütün ölmeıleşt.irsin 
bulundukları zaman, bu takdis, S' diye, her ikiı;ini birden terketmiş o
yıl eecikmiıti. Bu sefer ise ancak on lan adamın çocuiu oynamaktadır. 
beş gün gecikiyor. İmparator Mari (Arkası var) 

GECE. GELEN ··HABERLER· 
' . . . l . ' 

Göbbels Dedi ki: 1 Afrika Harbi 

'Zaferi Alman Bingazi'ye Yeni 
Kuvvetleri Bir Akın 

Kazanacaktır .. Y aplldı 
Yeni Nizam, Diğer 

Milletleri Teshir Eden 
Bir Mahiyet Almıştır 
Berlin, 2 (A.A.) - "D.N.B .. , Al

m n Propaganda Nazırı Doktor Göb
"els c~ma cünil Nasyonal Sosyalist 
\tımal Muavenet teşkilAtmın Al

manyadaki bütün mmtakalardan ge
lc-n murahhaslarını kabul etmiştir. 

'l münasebeUe !rade\\iği bir hita -
bede DOktor Göbels "Bugün kimse 
A'manyanm yaratmak istediği içti -
mal hareketten şüphe edemez,, de
rnı tJr. 

Alm n milletinde bugün kendili -
g, 1den tezahür eden bu içtlmat nizam 

mdidcn djfer milletleri teshir eden 
b r propaganda mahiyetini kesbet -
m • ,. 

.,Alınan millet! eimdiki harbi, ya
a hakkını tanıtmak, içtimaı ni -

ı rr. · nı \'e bu suretle bütün milletin 
cvcudiyet ve refahını müdafaa et

mek içın yapmak mecburiyetinde ol
d "'U'lU anlamaktadır. Bütün millet 
bu harbın gayesinin ne olduğunu Al
m nyanm bu harple neler kazanaca-

n ı biliyor. Ayni zamanda içinde bu-
duğumuz tehlikeyi, daha doğrusu 

,_ ç beklenmedik bir anda Bolşevizm 
d kta Almanyanm üzerine çullandı
ı takdi.rde içinde bulunacağımız teh-

likeyi biliyor. 
Nazır sözle:-lni şöyle bitirmiştir: 
'Bu muazzam harpte zafer dahi 

bır şef olan Führer Adol! Hitlerln 
emrindeki Alman kuvvetleri tarafın

.it zanılacaktır .,, 

Finlanda Hakkında 
Verilen Karar 

l.ondra. 2 (A.A.) - Ticaret ve iktııadl 

h ., oıt:zarctlerl Pinlandiyanın bundan bOyle 
d .an tarafından i~cal edilmit bir memlc -
kc olarak tetllr.ltl edileceiinl llln etmi!letdir. 

A.nıcrikadan İngiltereye 
Yeni Bir Kafile Geldi 

•cındra, 2 (AA.) ... "Afi,, Atl&ı Okyanu. 
nnu ıeçcn mDhlm kafilelerden bir ta,,ed bu .. 
.n!nlcrde ı.,ıiltereye aelmi tir. Bu kıfilt:, nıü .. 
h miktarda sıilh. mühimmat ve aıda ınad· 

de e'"inı h•mil bulunmalı:t•dır. 

--Almanlar Nil 
Nehrinin Deltasını 

Bombaladılar 
Kahi ·e, 2 (A. A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri umumt kararg~hınm teb -
liği: İngiliz bombardıman tayyareleri 
31 Temmuzu 1 Ağustosa bağlıyan ge
ce Bingazi limanına hücum etmiştir. 
Ahlan bombalar bir deniz tayyare 
ü!Sline, bir petrol ve bir kömür de
posuna düşmü~ür. Müteaddit inli -
!Aklar vuku bulmuş ve yangınlar çı -
karılmıştır. 

Dün İngiliz bombardıman tayyare
leri Sidl - Ömer civarında düşmanın 
motörlü nakliye vasıtalarına hücum 
etmiştir. Atılan boınbaların nakliye 
\·asrtaları arasında ve buolarm civa
rında 1n!ih\k ettiği gOrülmüştür. 

Donanmaya mensup tayyareler 31 
Temmuzu 1 Ağustosa bağlryan gece 
l\terkezi Akdenizde bir düşman gemi 
kafilesine hücum ctm~lerdir. • Bir 
gemiye müteaddit isabetler kaydedll
ği müşahede edilmistir. 

Nil bombalandı 
Kahire, 2 (A. A.) - Dün akşam 

Mı.-;ır Dahiliye Nezareti tarafından 

neşredilen tebliğ: Dün gece İskende
riyede ve bircok eyaletlerde alArm 
verilmiştir. Nil deltasına birkaç bom
ba atılmış ise de hasar olmamıştır. 

Bir ölü ve bir yaralı vardır. 

Büyük Britanya 
Komünist Partisinin 

Beyannamesi 
Londra, 2 (A.A.) - BQyijk Brltan,.a ko

mtınist partisi umumi merkezi dün akşam net· 
rettlfl bir beyannamede ıarpte ilı:htd bir cep. 
he teşkili, sünün en kat'f •e mübrem meııııı -
leFi oldufunu bildirmektedir. 

Komllnist partlıinin tanınmıı l•a11ndan Pol
litt, Londrada a&yledi&i bir nutukta demiıtlr 
lıl: 

"En a:r fedaklrlriı btilıam edecek olan ıeri 
ıafer. Büyük Britanyanın nihai vııı muazıam 

bir a•J'ret sarfetmetini emrediyor. Her iki ta· 
raftan indirilecek çekiç darbeleri duııuı.nı 

harp kudretini parçalamıya ve harp tabiliye. 
tlııi aza11mıya mecbur edecektir. Barı kim• 
ıelt:r, Kuılordunun vaıife ini yapmakta :r•I • 
nıs bıralıılabileceıtini dO,ünDyorlar. Hitlerin 
kuv,.etini iatihfa{ etmemek llzımdır •e Hit· 
lerin Umitıiıcc mUcadelc etmedt:n yılı:rlmıya· 
calr.tır. 

Bakerin 
Tevkif 

Müdürü 
Edildi 

Yüzde 128 kArla kundura satarak 
ihtikar yaptıkları iddiasiyle adliyeye 
verilen Baker mağazası müdürü Sa
lamon Selvero ile kundura dairesi 
şe!i Dimitri Palavidis'in duruşmasına 
dün asliye ikinci ceza mahkemesin
de başlflnmıştır. 

Suçlular kabahatlerini inkAr et
mişler, fiyatlarının harpten evvelki 
fiyatlardan farklı bulunmadığını ve 
ınağazalarının lüks mağaza olduğunu 
ileri sürmü:;lerdir. 

?.-1ahkeme, Baker mağazasmm ha
kikaten lüks olup olmadığını ve lüks 
ise, ne gibi eşyanın lüks addedilebi
leceğinin bildirilmesi için Fiyat Mü
rakabe Komisyonuna müzekkere ya
zılmasma ve sullı bAkimliğince tayin 
edilen vukuf· heyetinin de Amme şa
hidi olarak mahkemeye celplerine ve 
suçluların tevkifine karar vermiş, 
duruşmayı tAlik etmiştir. 

Kaptan lvan 
Mahkum Oldu 

Bir müddet evvel Silivri açıkların
da Uruguvay bandıralı ve Salvador 
adlı bir vapur batm14 ve 203 kişi bo
ğulnluştu. Dikkatsizliği yüzünden ha
diseye sebep olduğu iddiasiyle adliye
ye verilen gemi kaptanı Viktor iva -
no!'un duruşması dün birinci ağır 

cezada neticelenmiştir. Mahkeme, 
ıuç-lunun 1 sene hapsine ve 100 lira 
ağır para cezası ödemesine karar 
vermiştir. Kaptan Viktor İvano!, altı 
aydanberi mevkuftu, müddetini dol
duruncıya kadar hapi,ı;te kalacaktır. 

Alman - Sovyet 
Harbinden Sonra 
üç Mühim Hadise 

(Baıtarafı 1 incide) 
Londrada çıkan Times gazete-

si bu endişeye şu cevabı veriyor: 
"Hiçbir şey İngiltere ile Ameri
kanm Avrupadaki meselelerin ni
hai surette halli hususundaki ta -
ahhütlerini değiştirmiyecektir.,, 
Yani Ingiltere ve Amerika Av-

rupada hiçbir tahakkümün salta
nat sürmesine müsaade etmiye -
cektir. Zaten Sovyetler Birliğinin 
geçen harpten sonra geçirdiği im 
tihan bu endişeleri bertaraf et -
miye kafidir. Sovyet Rusya da
ha sulh zamanında müstemleke 
devletlerini imparatorluklara kar 
şı tahrik etmekle beraber, Çin gi
bi, ispanya gibi, hatta Çekoslo -
vakya gibi istiklfilleri tehlike -
ye düşen memleketlere milli kur 
!uluş mücadelelerinde yardım et
miştir. Sovyet Rusya daha teşek
külündenberi her milletin kendi 
mukadderatını kendi tayin etme
sini kabul etmiş ve hiçbir zaman 
milli kurtuluş hareketlerinden 
kendi hesabına istifadeye teşeb -
büs etmemiştir. Bu harpten son
ra da bu hususta Sovyet Rusya ile 
Demokrasiler arasında bir ihtilaf 
çıkacağı tahmin edilemez. Bina
enaleyh Demokrasilerin Sovyet
lerle birleşerek Almanyaya kar
şı zaferi kazanmak davaları, hiç
bir milletin istiklalini zerre ka
dar tehdit eden bir tehlike olma
mak lazımgelir. 

işte son günlerde Sovyet Rus
ya ile Polonya ve Çekoslovakya 
arasında imza edilen anlaşma bil
hassa bu bakımdan fevkalade mü 
himdir. Bu vesika, demokrasiler
le Sovyetler Birliğinin Avrupa -
daki milletlerin milli istiklalleri 
hakkında şimdiden anlaştıkları -
nı gösteren en kuvvetli delildir. 

Zaten Inkiltere ve Amerika da 
harp sonrası dünyasının harpten 
evvelki dünyaya benzemiyece -
ğini, cemiyetin bünyesinde siya
si ve içtimai birçok değişiklik -
!ere lüzum olduğunu kabul et -
mişlerdir. Hür milletlerin birleş
mesinden mürekkep bir Avrupa 
federasyonu, silfıhların kaldırıl -
ması, harbin önüne geçilmesi fi
kirlerinde demokrasilerle Sov -
yetler Birliği arasında bir ihtilaf 
bulunması ihtimali pek varit de
ğildir. 

Onun içindir ki, birçokları ta -
rafından garip görünen bu hadise 
940 harbinin en mühim ve en ta
bii vakıası telakki edilmektedir. 

TAN 

Ekmekler Yalnız 
Buğday Unu ile 

Yapılacak 
Salıdan itibaren Yeni 
Hastaların Francala 
Ticaret Vekaleti mevcut ekmek 

çeşnisinin değiştirilmesine karar ver
miştir. Yeni karara göre, yarından iti
baren ekmekler kepeği ahnmam1ş 

buğday unundan yapılacaktır. Yeni 
tip ekmek şimdikinden daha mugad
di, daha lezzetli ve daha pişkin ola
caktır. Undan kepek çıkarılmıyacağı 
için, yeni tip ekmek randımanı bir 
çuvala göre, 89 - 91 arasında deği
şecektir. Yeni tip ekmek köylerde 
yenilen ekmeğin ayni oJacağıııdan, 

bütün memlekette tek tip ekmek çı
karılmış olacaktır. 

Mevcut yüzde 60 buğday, yüzde 40 
arpalı un bu akşam da işlenecek, ya
rm sabahlan itibaren değirmenlere 

yalnız buğday tevziine başlanılması
na çalışıJacaktır. Değirmenler yeni 
tip un Öğütme işini yarın ikmal ede-

Tip Ekmek Satılacak, .. 
Miktarı Arttırılacak 

mezlersc, yen tip ekmek sah günü 
satışa arzedil(>Cektir. 

Ticaret Vekfılctinin yeni kararı ü
zerine dün Bl'lediye İktısat Müdür
lügü Vek:ilettcn telefonla bazı nok
taların aydmlanmas1nı isteıniştir. 

To-erak J\.1ahsulleri Ofisi de yeni ka
rara göre <-alışmalara başlamıştır. 

Francala işi 
Dün bir polis memurunun raporsuz 

olan bazı eşhasa francala sattırdığı 

tesbit ediltniş, polis hakkında takiba
ta geçilmiştir, istefo adında bir fran
calacının francalalarınm bozuk olduVu 
görülmüş, elinden ruhsatiyesi alın

mı-ltu·. 
Doktorlar lüzum görürler~e hasta

lara 250 gram yerine yarım kilo fran
cala almak müsaadesi vereceklerdir. 

MÜTEFERRİK : jPİYASADA: 

Ankara - lstanbul 
Hava Seferleri 

Ankara ile İstanbul arasında tay
yare ile yolcu ve yük nakliyatına, 

yarından iı1baren başlanacaktır. 

Pazardan başka her gün Ankara -
dan 15,25 de hareket eden tayyare 
17,25 de Yeşilköye· varacaktır. 

Yine pazardan başka her gün sa
bah saat 8,40 da Ye.şilköydcn bir tay
yare kalkarak, 10,40 da Ankaraya 
varacaktır. İstanbuldan Ankaraya gi
decek yolcular, Sirkeci garından saat 
7,40 da kalkan banliyö treniyle Ye
şilköye gideceklerdir, Hava yolları i
daresi, Yeşilköy tren isl.Jsyonu ile 
hava meydanı arasında yolcuJar için 
otobüs servisi ihdas edecektir. 

FUAR PULLARI - İzmir Fuarı i
çin yeni hatn-a pulları bastırılmak -
tadır. Bu pullar 30 paralık, 3, 6, 10, 
12 ve on yedi buçuk kuruşluk olmak 
Uzere 6 parçalık bir seriden ibaret
tir. Serisi 49 kuruş 10 paradır. Hatı
ra pulları 580 bin adet olarak bastı
rılmaktadır, Müteahhit pulları 15 A
ğustosta pastahaneye teslim edecektir. 

Barbaros pullarının tab'ı ikmal e
dilmek üzeredir. 

Ziraat Vekili Geldi 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen dün 

şehrimize gelmiştir. 

Sovyet Tebliği 
(Baıtarafı 1 incide) 

Baltık denizinde bir düşman 
devriye gemisi ve 5000 tonluk 
diğer bir gemi batırılmış. 4 ge
mi ağır hasara uğratılmıştır. 3 l 
temmuz ıı:ünü 7 Sovyet tayyare
sine mukabil 15 Alınan tayya -
resi düşürülmüştür. 

Alman iddiaları 
Londra 2 (A.A.) - Almanlar hi

diselerin kendileri için müsait bir 
tarzda cereyan ettiiini iddia etmek
tedirler. Almanların mahdut mahi
yette bir ilerleme kaydetmiş olduk
ları Londradaki iyi malUmat alan 
mahfillerde mümkin addedilmekte -
dir. 

Ruslar bir kaçı tam muvaffakıyet
le neticelenen müteaddit hücumlaı-da 
bulunmu$1arsa da, bu hücumlar bü
yük bir mukabil taarruz mahiyetinde 
olmıyan mahalli hareketler te~kil et
mektedir. 

Büyük mikyasta bir mukabil taar
ruzun yapılması için bir kaç hafta -
nın geçmesi lizım geldiği Londrada 
tebarüz ettirilmektedir. 

Almanya - Fransa 
(Baıtarafı 1 tnclde) 

Daily Telegraph, diyor ki: Bu 
yeni Alınan tazyikinin hedefi. A
miral Darlan'ı Alman sulbünü 
kabul etmeğe ve bu sureı.e Hit
ler'e Fransız filounu ve hareket 
üslerini vermeğe icbar etmektir. 

Sarfedilen gayretin hedefi. 
bütün Fransız milletini, filosunu 
ve imparatorluğunu Almanvanın 
yanı başında harbe girmeğe mec
bur etmetkedir. Berlin'de çevri
len manevralann hedefi, budur. 

Daily Telegraph gazetesine 
göre, Fransadaki son vakayi, bil
hassa aralarında Harbiye Nazırı 
General Hutzinıı:er'in dostları o
lan iki General de bulunduğu 
sağ cenaha mensup bir çok kim
selerin tevkif edilmesi Almanla
rın tazyiki eseridir. 

Paris matbuatının ve radyo -
nun Vichy aleyhindeki hücumla 
n artmıştır. Nihayet Laval'in 
Vichy'de nüfuzlu mevkiin tek -
rar ele geçirmesi iltizam edil -
mcktedir. 

Umumi Fransız 
mürahhası Viclıı/de 

Yemeklik Yağ 
Fiyatları Düşüyor 

Urfa \'e Diyarbakırda yağ !iyatla
rmın te~bit edilmesi, şehrimiz piya
sasında da ya~ fiyatlarındaki yükse
lişe mflni olmuştur. Birkaç gün ev
\0el 180 kuruşa kadar satılan Urfa 
yağlRrı bir ikl gündenberi 155 - 160 
kuruşa satılmaktadır. Urfa yağları 
piyasada n:lzrm bir rol ifa edeceği i
çin, Kars Ye Ardıhan yağlarının fi
yatları da 145 kuruşa kadar düşmüş
tür. Karstan alınan haberlere göre, 
orada da yağ fiyatları 115 kuruştan 
103 - 105 kuruşa kadar düşmüştür. 

ÇUVAL İHTİYACI - Mahsul za. 
manı olduğu için çuval ihtiyacı art
maktadır. Mersindeki ithalat W.cir
lerinin l\.1ı.'Sırdan ithale teşebbüs et
tikleri çuvalların ilk partisi Mersine 
gelmiştir. Ayrıca Ba.sra yolundan da 
10 bin çuval beklenmektedir. 

Çuval ihtiyacını temin etmek mak
sadiyle, şehrimizde pamuk bezlerden 
de çuval yapılmaktadır. 

ALTIN FİYATI - .. Dün altın 26,05 
liradan satılmıştır. Külçe altmm gra
mı 343 kuruştur. 

Bir Çoban Boğuldu 
Telılrdı.t (TAN) - Kı.raodere köyünü" 

çobanlarından ı 7 :va tında Ferhat oflu Hüıe· 
yin koyunlar otladıfı eınada dereye a:irip J'J· 
kanmak istemiş, fakat yQ:r:me bilmediiinden 
boıfulup 6lmüıtilr. 

Alman Tebliği 
( Baıtarafı 1 incide) 

11-1 acar tebliği 
Budapeşte, 2 (A.A.) - Macar or

duları Başkumandanlığmın tebliği: 
Macar orduları Temmuz ayının son 

haftası esnasında Bug nehri boyunca 
cereyan eden muharebelere muvat -
fakıyetle iştirak etmişlerdir. l\1otörlil 
cüzütamlarımız adetçe faik olan ve 
anudane bir surette dövüşen Sovyet 
kuvvetlerine ağır zayiat verdirmi:;: -
lcrdir. 

Hava kuvvetlerimiz kara kuvvet ... 
lerimizle i~birliği yaparak bombalar
la çok müessir hücumlarda bulun:.. 
muşlardır. Sovyet kıtalarmm anuda
ne bir surette dövüşmüş olmalarına 
rağmen, ziyatımız nisbeten ha!i!tir. 
Düşman tarafında çok miktarda ölU 
vardır. 

Harekat plAn mucibince devam et
mektedir. 

~1 uhtelif cephelerde 
vaziyet 

Bcrlin, 2 (A. A.) - "D.N.B... 31 
Temmuzda şark cephesindeki Alman 
ordularının hat·ek~tına iştirak eden 
Alman hava kuvvetleri yeniden düş
man tecemmülerine, yürüyü~ halinde 
bulunan kollara, top mevzilerine, de
miryolu hatlarına ve kamyonlara hü
cum etmişlerdir. 

Şimal bölgesinde, Alınan savaş tay 
yareleri bilhassa Leningrad'ın şarkın
daki düşmarı tecemmUlerini hedef 
tutmuşlardır. 

Cenup bölgesinde Dnieper mınta

k:asmdaki askeri hedefler, bilhassa 
tayynreleritnizin hücumlarına uğra -
mı~tır. 

Şimdiye kadar alman ve henüz ta
mamlanmamış bulunan r~kamlara gö
re, 31 Temmuzda Alman hava kuv
vetlerinin ş .. rk cephesindekine işti -
rak eden hava kuvvetlerimiz dUşma -
nın 40 tank, 264 kamyon, 2 zırhlı 

tren, 2 cephane treni, bir eşya tre
ni, 3 lokomotif, 35 hava dafi batar
yası ve 31 hava dafi topunu tahrip 
etmişlerdir. 

Bundan maada çok mikyasta as -
kert hedefler hasara uğratılmıştır. 

Bu muharebeler esnasında Bolşe
viklere insanca ağll" zayiat verdirjl
mi0tır. 

Muhabere 
Malzemesi 

(Bap:arafı 1 tnc1de) 
S - Dördüncü madde mucibince 

hükO.met tarafından el konan fıbu 
malzeme bu kararın neşri tarihi olan 
bugünden itibaren baıtkalarına ıatd -

Vichy, 2 (A. A,) - "Of!., Fransız mayıp me•kQr tarihten sonra hükQ
hük(lmetlnin inal altındaki Fransa - mete .. tılmıı sayılır. Ancak beyan -
da bulunan umum! murahhası Fer - namelerin tevdii için verilmiı olan 
nand de Brimon, dün sabah buraya mühletin hitamından itibaren on beş 
gelmt, ve öğleden sonra Mareşal Pe- gün zarfında mahaUin en büyük mül
tain ve Amiral Darlan tarafından ka- kiye memuru beyan edilen malzeme
bul edilmiştir. Brimon, resmt mahfil- nin satın alındığını tahriren ashabı
lcrle muhtelif müzakereler yapacak - na bildirmediği takdirde bu malze-
tır. 1 me serbest bırakılır 

Madenler için 
Seçme işçi 

Mütehassıs işçi 
Yetiştirmek için 
Faaliyete Geçildi 

İktısat VekAleti maden ve fabrika
lar için mütehassıs işçi yetiştirilmesi 
için tetkiklere başlamışlır. Bu arada 
Zonguldakta 46 talebe ile faaliyete 
geçmiş bulunan maden teknisiyen 
mektebi de genişletilecek ve talebe 
adedi arttırılacaktır. Bu melttep, mü
hendisten ~onra gelen iş un~urlarını 

yeti:jtirmiye çalışacaktır. ~laden ça -
vuşları ile poryon ve sürveyan gibi 
amele ekiplerinin işe sevk ve çalış
tırma işlerinde uğraşanları yetiştir

mek için de Zonguldaktaki maden 
tatbikat mektebi ıslah ve tevı;i edil
miş, talebe miktarı iki misline çıka

rılmıştır. 
Iktı!lilt Velı:Alctine bailı devlet aanayi nıü· 

eı-.eıelerinin itCi yetİ$lirmc faaliyetleri bir ta 
kım merkezlerde cemedilmi1 ve yeni tertibat 
alınmı1tır. Kayıeri fabrikaıında pamuklu ıa

nayi için, Buna Merinoı fabrikasında yilnlü 
sanayi için, Kanıbülıı: demir ve çelik fabrika· 
larrnda demir ıınayii için, I:r:mit kliıt fabri
luıaında ıellilı3:r: ıanıyii ic;İn u11a ve kalfa 
kurtları açılmıttır. Kurı müddeti kalfalık için 
2, u'tahk İı;:in 1 senedir. Kurslara alınacak 
çıraklar ilk okul mezunlan araıındao ıeçile· 

cekıir. 

Bir Uşak Evin Kızını 
• 
Yaraladı 

Üsküdarda Sayın sokağında 17 nu
maralı evde uşaklık eden Ahmet Ali, 
dün sabah evin sahibi Sadullahın 20 
yaşındaki kızı Saniyeyi bıçakla muh
telif terlerinden ağır surette yarala
mııjlır. Ahmet Alinin evde, kız.dan 

başka kimse bulunmamasından isti
fade ederek Saniyeye tecavüzde bu
lunmak istediği ve Saniyenin müma
naati ile karşıla~mca, kızı bıçakla ya
raladığı anlaşılmıştır. 

Ahmet Ali aldığı yaralarla baygın 
bir hale gelen kıza tecavüzü tahak
kuk ettirmiye çalışırken, kızın bayıl
madan evvel vAki !eryatlarma yeti -
şenler tarafından yakalanmıştır. Sa
niye hastaneye kaldırılmış, Ahmet Ali 
polise teslim edilmiştir. 

=~~~~~= 

'~ RA.DVO 
ISU(:UNKU 

8,30 Proaram 
8,33 Mibilı: 

8,45 Haberler 
9,00 Müzik 
9,30 Evin "aatl 

* J2,30 Procram 
12.33 Su 
t2,45Haberler 
13,00 Şarkı 

13,30 Konuşma 

13,45 Mthilı: 

• 11,00 Proıram 

PROf:Rı\M 
11,03 Orkestra 

19,00 Sarkılı.r 

19,30 Haberler 
19,45 Milıik (pi.) 

20,00 Xonu,ma 
20,1 S Şarkılar 

21,00 Ziraat takvimi 
21,10.Faııl 

2ı,40 At :varıılan 
2ı,50 :Mandolin 
22,15 Mürii: (pi.) 

22,30 Haberler 
22,45 Spor 
22,55 Xapanıı. 

Almanlara Göre 
( Baıtarafı 1 incide) 

Gazete, İnıo:iliz hükümetinin 
bu sözde Alınan propagandasının 

Jl 

Halk Nedir ?' 
Yazan: Naci Sadullah 

Günler var ki, münevver ıeçinen~ 
ilerimiz, ıavalh "halk., ı, hallo

lunması mü~kül bir bilmeceye çevir
diler. Adına ''halk,, denilen zümrenin. 
hangi vatandaşlardan müteşekkil bu
lunduğu meçhulmüş. Bereket ver511 
ki, ''halk., kelimesiyle. kimlerin kas
tolunduğunu bilmiyenler, teessüfe 
değmiyecek derecede küçük bir ekal
liyet teşkil ediyor. Maazallah, böyle 
olmasaydı, faraza belediyenin halk 
hamamlarını. halk lokantalarını, halk 
parklarını, halk plijlarını, halk otel· 
lerini, tıpkı cinler, periler gibi gözt 
görünmiyen esrarengiz mahlüklar i· 
çin açtığı sanılacak, ucu:ı halk pa
bu,larının şeytanlara giydirileceği u
mulacaktı: Ve o takdirde, şeytana ha
kikaten pabuç giydirmiş olacaktık ..• 

Bir halk hamamı açılmasından bel
lidir ki. halk, lüks banyosu olan a
partımanda oturmıyan vatandaştır. 

Bir halk lokantası açılmasından bel· 
lidir ki, halk, faraza belediyenın Tak
sim gazinosunda karnını doyuramı -
yan vatandaştır. 

Bir halk par'kı açılmasından belli
dir ki, halk, şehrin uzak me:sireler:int 
taksi ile, veya hususi arabayla gidip 
hava alamıyacak olan vatandaştır. 

Bir halk plijı açılmasından da bel
lidir ki, halk, Florya pl3jının lüks 
kabinelerine yirmi dört saatlik, - hat 
tl hazan iş pazarlığa binince - yal
nız dört saatlik keyif için, be~ lira 
veremiyecek olan vatandaştır. 

Bir halk oteli açdmasından da bel
lidir ki, halk, Parkotcldc, Perapalas
ta. veya Tokatliyanda oturmıyan va
tandaştır. 

Halk pabucu çıkarılmasından belli
dir ki, halk, bir çift kunduraya 40 li
ra ödeyemiyecek olan vatandaştır 

Onu, Florya pJijının etrafında a
çıkta denize girerken, veya, Tcpebaşı 
caddesinde. sokaktan l(onser dinler
ken görmek mümkündür. 

Onu tramvay tevakkuf mahallerin
de, yeşil bir araba beklerken, veya, 
- işi aceleyse - ucuz kunduralarını 
eskitmekten korka korka yürürken 
görmek mümkündür. 

Onu pazar günleri, mesire yolların 
da da a:örürsünüz: Mütevazi nevale
sini eski sepetine doldurmuş, gölge
sini, .insanlara bedavadan ihsan erten 
nadir aiaçlardan birini bulabilmek ı .. 
çin taban tepmekedir. 

Diyeceksiniz ki: 

•'- Nasıl oluyor da. aramızda hı'i· 
li, memleketin her tarafını doldu
ran '1halk,, ı göremiyen münevverler 
var?,, ...... - ..... 

Fakat ben buna asla hayret etmiyo~ 
rum:Çünkü bizde "münevver"., "hal:t. 
tan mümkün mertebe uzaklaştığını a· 
sariyle isbat eden vatanda1& takıııln 
sıfattır. 

Uzak 
Son 

Şarkta 

Vaziyet 
mevcudiyetini ispat için İran i (Batta rafı 1 incide) 
hükümetine ikazda bulunduğunu 

1

: Snvyet - Jnnrm ticareti 
tebarüz e_ttirerek şunları ilave Tokyo, 2 (A.A.) - "Ofi,, Mat-
e~!""ektedır: . . J buat kongresinde hükümetin söz-

İngılız Ha~ıcıye Nazırının Avam cüsü olan Kaishu Alman - Sovyet 
Kamaraıındakı beyanatı esnasında, h b" · d ' ı·ro· -· 
bu İngiliz teşebbüsünün Sovyet hü- ar ının me~ ana ge ı ıgı zaru-
kilmetiyle tam mutabık olarak ya- retler hasebıyle Sovyet - Japon 
pıldığını ıöyelmesi manidardır. in- ticaret muahedesinin tatbikini i .. 
gilizlerin İranda bulunan bir kaç Al- cabettiren bir müzakere olmadı • 
manın faaliyeti .h~kkında yanlı~ ha- ğını beyan etmiştir ve Japonya .. 
herler ya>'.~ak 1çın sarfettiklerı .cay- nın bu bapta müzakereye hazır 
ret. çok ş_uphe uya~dıracak mabıyet- bulunduğunu da ilave eylemiştir, 
tedır. Çunku lng;ıhz - Sovyet paktı A ik d · k' k 
bu gayretlerin esasını teşkil etmek- m:r a a ~~are ve .ıra anunu 
ıedir. Bu zaviyeden tetkik edildiii ahkamına gore Amerikanın Sov· 
takdırde İngili• manevrası ehemmi - yet Rusyaya yardım hususunda 
yet kesbetmektedir. Şimdiki halde icabeden tedbirlerin alınmış oldu 
bütün ~eselenin !Utan ibaret . olm~- ğu hakkında M. Hopkins tarafın· 
sına rarmen, dık1c:atle takıp edılmeli- dan vaki olan beyanata dair soru .. 

diİ~~n'ın bu siyasi müdahaleye karşı lan ~uale cevaben M. Koishu, A
aksülameli kafi derecede vazihtlr İ- merıkadan Rusyaya yapılacak 
ran diyor ki: Bu haberleri çıka;an- yardımın en yakın Rus limanı o• 
!ar ecnebilerin her hanci gayri ita- lan Vladivostok tarikiyle yapıla
nuni faaliyette bulunmalarına mini bileceğini anlamak için haritaya 
olan İran teıkilitıru bilmiyorlar. bir göz atmak kafi olduğunu söy

Küba'daki Üsler 
Amerika ReiBicUmhuru, netice ola

rak, ikraz ve icar kanununa istina
den yeni krediler talebine dair vAki 
olacak mtiracaatların halihazırda 

Moskovada bulunmakta olan Harry 
Hopkins'in avdetinden evvel bir ka
rar alınmıyacağını beyan etmiştir. 

Roosevelt, bir iktısadi müdafaa bü
rosu tesis edilmiş olduğunu haber 
vermiş ve bu yeni teskilAtm müda -
!aaya ve orduya müteallik meseleler
den ziyade iktısadl meselelerle me~
gul olacağmı söylemiştir, 

Roosevelt, Peru ile Equateur ara
sındaki ihti!Mm nihayet bulmuş ol -
duğunu öğrenmekten mütevellit se -
vincini izhar etmiştir. 

Ham ipek işletmiyecek 
Vaşington, 2 (A.A.) - İstihsal dai

resi mUdilrlüğU cuma gecesi yarısın
dan itibaren bütün Birleşik Ameri
kada ham ipek işlemesini menebnlş
tir. Dolayısiyle bütün tuhafiye ve i
pekli mensucatın imalAtı duracaktır. 
Bu yüzden 17 bin amelenin işsiz ka
lacaiı tahmin edilmektedir, 

Ordu ve bahriye salAhiyetll ma
kamları, bundan sonra iki sene için 
bütün Birleşik Amerlkada ipek stok
larına nuadil miktarda ipeğe ihti
yaçları olduğunu blldlrmişlerdtr. Bü
tün Birleşik Amerika antrepo ve i
pek fabrikalarmda bulunan ham i
pek fabrikalarının .. bolke" edilmesi 
emredilmistir. 

6 - Satın alınacak malzemenin fi
yatları Milli Müdafaa Vekll~tinin bir 
mümessilinin de bu işe hıttralrly1e ma
halli fiyat mürakabe komisyonlan ta
rafından tesbit olunur. 

lemiştir. 
Japon sözcüsü, böyle bir ihti • 

malin tahakkuku karşısında Ja -
ponyanın nasıl hareket edeceğine 
dair sorulan suale cevap vermek
ten istinkaf etmiştir. 

Deniz üslerinin işgali 
Tokyo, 2 (A.A.) - Nişi Nişi Şiın

bun gazete~inin neşrettiği bir telgra! 
haberine göre, Japon askeri heyeti 
reisi General Surnit:ı ile Hindiçintde
kl Fransız kumandanı arasında yapı
lan anlaşma üz~ine Japon harp ge
milerinden bir :filo pazar sabahı ve 
öğleden sonra Japon bayrağını çeke. 
rek Hindiçinide Camrann koyundaki 
deniz üssüne resmen girmiştir, 

* Tokyo, 2 (A.A.) - Merkezi Çin 
karasularmdakl Japon donanmasının 

başkumandanı Amiral Miimi Hindi
çint karasularındaki Japon donan -
masınm da başkumandanı sıfatile dün 
sabah, Saigon'a muvasalat etmiştir 

Saigon'a çıkan Japon kuvvetlerinlr. 
bir kısmı ismi bildirilmlyen Cenubi 
Hindlcintdeki bir $ehre müteveccihen 
hareket etmişUr. 
Siyam da harekete geçiyor 

Hanoy. 2 (A,A.) - 11 Reuter,. JR. 
pon re mı mahfillerinin teyit ettik ... 
teri gibi, Jnpon işgal kuvvetlerinin 
ihracı devam ederken Siyam hükt"ı

meti de son günlerde Fransa tarafın
dan kendisine terkedilen Kamboc 
ve Laas Arazilerinin işgaline hazır -
lanmaktadır. 

Hindlçint umum! vaHsl dOn Hana· 
ya gelen Tchung King'dekl Alman 
Büyük F.lçiliği Mü.steş~rı Dr. Bid<lcr 
ile ElçiUk erk~nından Oçtinü res -ıi 
suretle kabul etmiştir. 
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AB ON i: B E DEL 1 
lurklye Ecnebi ----1400 

Kr. 1 aene 2800 Kr. 

Mister Churchill 
Yazan: Sabiha SERTEJ::, 

7so 
4oo .. 6 Ay 1500 .. 
1So .. S Ay 800 ,. .. 1 Ay 300 ,. 

değiştirmek 25 kuruştur. 

~~1! ?3XJ:J 

Frenk Fıkraları 
Frenk tuhafhlarından, fıkra ve mi-

zah edebiyatından bizler, öz 
Türkler pek hoşlanmayız. Aradaki 
hayat, muhit. görenek, din ayrılıkla
rından başka bunun birinci ve en mü
him sebebi kendi fıkra\arımızın her 
bakımdan onlarınkine üstün bulun -
masıdır. Tıirk fıkraları insan ka
rakterlerini daha derin surette tahlil 
ettiğı gibi gülünç taraflarını da en 
canlı noktasından yakalar ve sonunu 
gayet iyi bağlar. 

:-·-....... Yazan: -··· .. ·-· : : 
: : 

e Bir adam borsada büyük bir 
servet kaybeder. Aklını oynatır. 1 
tesi gün il birisi, arkadaşına sorar: 
"- Bari borçlarını verdi mi?,. 
"- Aklını oynattı amma o derecede 
değil!,, 

!Yazan: 
Şişkino Köylüleri 

İş Başında 

1 nglliz diplomasi tarihi hJç §Üphe 
bizim mısır tarlalarını, mantar yok ki, Churchill'e büyük bir 
topladığın ormanlarımızı, sıcaklar yer v~c:ektir. Churchill'i birkaç ke
da gidip içinde yüzdüğün, balık lime ıle ıfa~e etmek icap_ eders<? sar
iuttuğun küçük ırmağı hatırla. sılmaz ~ir ır~de, u~ğı goren bır şu-

0 
·· · . . ç - t . . b ur, realıst bır politlka kelimeleriyle 

~ Refik Halid ~ 
gun en gencınden en ihtı- ocugun ve orunun ıçın u ifade etmek lazım. 
yarına kadar bütün köy topraklan müdafaa cıtmek bugün 

halkı büyük meydanda toplan - sana düşüyor. Fransd kl :ıdnml yıktl ~absiı, Avrupbir a krta-t 

t Z . ·· ş· k' k"" ·· B "zl · t k" ede · ek g- sm a ev e erın rer er esare mrş r. ıra o gun ış ıno oyu u so erı a _IP n ÇlÇ ya altma sirmesi Norveç seferin.in if -
. . : ................................................ : e Bir piyes muharririnden biri 

ransız • Alman 
~ünasebatr 

• Bir hakime riışvet teklifine ce-ı mektup!~ b_e~va ye:- ister . . '!- er ~~~ 
İen biri şöyle demiş: _ Yanımızda t~tmadıgı ıçm muharr•... gont!erdı~ı 
ki 

'ki k · 1 · bılete ~u puslayı da il&\ c eder: "Gı-
msecı er yo ; ışte, a ınız, sıze on d - . · h 1 k ld ğ d 

bin frank veriyorum. Kimseye söyle- ~cegını~ ~ a ço ıssız o u un an 

Kızılorduya gidecek gönüllüleri muru altında koy çocuklarını or- ldsı Yunanis~ destanmm acıklı !i
geçiriyordu. Altı tane iri yarı de- duya yolladı. Ve onlar gider git- kıb~ti, Yugoslav cesaretlnln ezilişi, 
likanlının aileleri ve dostları et- mez Şişkino da yine herkes iş Afrika kıtasıdakl bez.imetler ve Gi -
rafını sarmıştı. başına döndü. rit adasmm i~nli k~da hiı; sar-

a ır rnuddet evvel, Suriyeyi kA!i 
derecede müdafaa etmediği i

\'ıchy hiıkumetine karşı ııiddeUi 

Mesela, 900 büyiık sayfalık "Encyc
Jopediana,, adındaki fransızca kitabı 
ba~tan sonuna kadar okusanız zev
kinizi tamamiyle okşıyacak ve fıkra
lanmızla at başı bir gidecek sekiz, 
on güzel söze ancak raslıyabilirsiniz. 
İki ciltlik "Dictionnaire d'anectodcs,, 
de sizi kafi derecede tatmin edemez 
Bunları ve yüzlerce telifatı karıştırıp 
en seçmelerini bir araya toplıyan 
jki mizah muharririnin Biens
tock ve Gurnonskynin kitabı bile, ye
ni bir eser olmakla beraber yine hay
li yavan ve nadiren glilümseticidir. 

miyeceğime emin olunuz! ruvervennızı sakın unutmayınız!,, 
Hlikim şu cevabı vermiş: - Siz: ba

na yirmi beş bin frank veriniz de 
istediğiniz yerde söyleyiniz! 

e Açıkgözün biri panayırda bir 
baraka 'kurmuş, haykırırmış: "Be&ının 
bulunacağı yerde kuyruğu olan blr at 
görmek istiyenler içeri girsin!,, Me
raklılardan 'kuruşu alır, teker teker 
barakaya sokarmııı. Bu at nasıl ıey
dir? Sadece, yemliğe kuyruğundan bağ 
lanmış olan basbayağı, herkesin bil
diği bir at. Fakat dışarı çıkan, baş
kaaln da kendisi gibi aldansın diye 
soranlara hiç bir şey demeyip minalı 
manalı kafa salladığı için açıkgöz bir 
ı;ürü müşteri bulmuş ve bir hayli pa
ra vurmuıı. 

Daha dün bu geçenlerin bir 1a- Köy reisi Şumov: sılmadan, "vaziyet vahimdir, düşman 
· Nik 1 · B k k h 1"' B ded" h k" kavidir, muhtelif sebepler ve hatalar nesı o aı o ov ış ma su u - u sene ı, er zaman ın - - d fız f kat f bizim 

· · t - t - d f zı lı 1 H b · yuzun en zayı a za er -ıçın opragını baş an aşagıya ça- en a a ça şma ıyız. ar e gı • dir diyebilmek için muUaka bir 

b llllarda bulunan Paris gazetele
r 1rkaç giındenberi tekrar hücum
: ba&lamışlardır. 

e Bfr serseri - (Arkada:ıına hi
taben) Adli bir hataya uğradım: Be
ni beraet ettirdiler! 

palamıştı. Ivan Rozhkov dün son denlcrin yerini doldurmalı, onları Ch~rchill iradesi ıaz~ 
defa nalbant dükkanındaki vazi - cephede aç bırakmamalıyız. 
fesine gitmişti. lvan Budinov kö - Kadınlarda faaliyete geçmişti. 
yün en büyük at meraklısıydı. Eugenia Bolşakova ve arkadaş -
Bu gençler bugün cepheye, onla- tarı günlerini traktör garajında 
ra analarından babalarından ka - bu makinelerin nasıl kullanıldığı
lan toprağın müdafaasına gidiyor nı ciğrenmekle geçirmektedirler. 

~ktı gazeteler Vlchy hükumetini, 
l Almanya hezimete uğrayacak

~ &ıbı bir intizar politikası takip 
~ekle itham etmekte, devlet reisi

;ıı Clnlrlerinln yerine getirilmedi
~en. muıı Inkılfıp hareketinin kafi 
~ tce süratle inkiııaf etmediğinden 

i'et eylemekte ve vakit kaybet
izin Almanya ile sıkı bir il}bir

t Yapmak zaruri olduğunu iddia 
ektedirler 

lıaıı $(azcıc;ıer daha ileri giderek, 
1,ı!_Uııku hükllmeiln çekilerek yerine 
ı.""'1atıya ile nskcrl i~birliği yapacak 

drette yeni bir hükllmetin kurul -
ı ~ ve Fransanm kendi kuvvetle
lıı..~ rnüdafaaya muktedir olmadığı 
~~ rn!istcmlekelcrinin Almanya ile 
tııt!lereken müdafaa edilmesini iste-
~irler. 

ltJki nşiyatı, Alman makamlannm 
r ıı tıl ile, el altından idare edenle
bııı b~mda Laval'in ve neşriyatta 
b lltıanJ.arın başında da D~at, Doriot 

c 1 insanların bulunduğunu anlamak 
a değildir. 
tı nesriyat, ııark cephesinde yir -

)'~~ndenberi büyük zayiat vererek 
-·~de sayan, cephe arkalarında 

~:lenıadiyen ve tehlikeli bir surette 
·~ edilen, i~gali altındaki meınle -
~de sabotaj hareketleriyle müs

\ıaı,i~eUcre dil5en, bunlardan baş
ır ~vrupanın herhangi bir yerine 

lngiliz ihraç te~bbilsü tehdidi 
fJ?aırıda bulunan Almanyanm Fran 
a bütün emirlerini bugünkü hil -

<llletten daha az tcreddüUe ve da
( •üratıe yerine getirecek bir hü -
~ete ihtiyacı olduğunu göstermek-

) Jo~nal de Gen~ve 25 Temmuzda 
Oıısadaki bükllmet değişikliğine 

Nasrettin Hocanın tek bir fıkrasına 
yekpare frenk fıkra külliyatı fedadır, 
denilebilir. 

* * a u hususta hem bir fikir vermek. 
hem de, iyi kötü zihin oyalamı:ı 

olmak çin size frenklerce makbul hoı; 
söz, cinas, hazırcevaplık ve tuhaflık 
fı'kralanndan - sütunlarımızın müsaa
desi nisbetinde - bazı örnekler arze
deceiim. Göreceksiniz ki yabana a
tılacak derecede kıymetsiz değilseler 

e Geçen asnn en büyük inglliz 
sinir hekimine bir hasta müracaat e
der ve hiç bir şeyle gönül avutoma
dığını, can sıkıntısından patladıiım, 
buna artık tahammiılu kalmadğını söy 
lcr. Doktor düşünür: - İşte size bir 
Hiç, der,c at anbazhanesinde halkı 
kahkahadan kmp geçiren meşhur pal
yaçoyu arasıra gidip seyrediniz. bir 
şeyciğiniz kalmaz! 

Hasta der ki: - Bu ilacı kullan
mama imkan yok .. Zira bahsettiğiniz 
o palyaço benim! 

a Maruf bir tıp üstadı imtihanda 
talebesine hazmın nerede başadığını 
sorar. Genç "ağızda 1,, cevabını verin
ce doktor: "Hayır, bilemedin, der, 
hazım mutbakta başlar!,, 

de bizi lbikiyle doyuracak nisbette e Eşya üzerine faizle para veren 
olgun ve dolgun da sayılamazlar: bir mürabahacıya, ölüm döljeğinde 

B" l iken yanına gelen papas - adet olduğu 
a ır uy~a zamane adamına sormuş veçhile _ bir gümü:ı haç gösterir Mü

lar: "- Sıy~si kanaatiniz nedir?,, Şu 1 rabahacı itiyadına kapılarak· .....:. Bu-
cevabı vermı ... " G .. ·· t •···· d 1 ' · . .,. - oruş ugum a a- na fazla bir ıey veremem· ancak bec 
mınlı:ine gör d y. · ı ' v e egı!jır " 1 frank!,. der ve ruhunu teslim eder. 

• İng~terc .. Kra!larından 1 inci e Bir iş adamı oğluna dermiş ki: 
Jalı:, ne~dıne _gondenlen gayet uzun - Oğlum, para kazan, mümkünse na
boylu , bır &~fır hakkında me:ıhur musunla ... Fakat her halde kazanma
B~con un mutale.asını anlamak iste - ğa bakı 

e Bfr adam, gayet çirkin olan 
karısını bir başkasiyle yakalamış; hiç 
kızmamış, yalnız hayretle rakibini 
süzdükten sonra demi~ ki: "Siz, be
nim gibi mecbur da değildiniz... Ona 
şaşıyorum 1,, 

e Kadın - Galiba sırtımda bir 
karınca dolaşıyor, şuna baksana ... 

Erkek - Bu dalavereler evlenme
den önce hoştu şimdi sökmez! 

e - İki senedenberi karımla ko
nuşmuyorum. - Neden? - Sözünü 
kesmemek için 1 

e - Anneciğim, niçin aslanlarla 
kaplanları avlarlar? - Miı;ıimini ku
zuları parçaladıkları için... - Öyley
se neden kasabları da avlamıyorlar? 

e Misafir - Yemekler hakikaten 
pek nefisti. Çoktanberi bu kadar gü
zel karın doyurmadm. 

Evin çocuğu - Biz de öyle! 
mı.ı. Bacon demış ki: - Uzun boy
lu adamlar, ekseriya çok katlı bina- 1 =============================== 
lara benzerler, en üst kat en fena dö
şenmişidir I 

e İktidar mevkiinden çekilmeğe 
mecbur kalan bir nazırın, maiyetinde 
bulunmu:t olan bir memura sukutun
dan iki saat sonra işi düşmüş ve ııu 
mukaddeme ile ona bir mektup yaz
mış: "Aziz dostum, ııa1et beni hili 
hatırlıyorsanız, rica ederim, ilih ... ., 

ŞIŞMANLARIN DAMARLARI 

lardı. Bir Kızılhaç hastabakıcısı köy 
Köy namına en ihtiyarlan 70 kızlanna yaralılara nasıl bakacak 

yaşındaki Semyon Sidorkin onla- larını öğretmektedir. Kollektif 
ra veda etti. çiftlikte gece yansına kadar çalış 

- Evlatlar, dedi, Allah yardım maktadırlar. Kuyuların, ahırların 
cınız olsun! Hepinizin birer kah- ve samanlıkların başına nöbetçi -
raman gibi dövüşeceğinden emi- ler konmuştur. Akşam ile birlikte 
nim. köy karanlığa ve sessizliğe gömü 

Pelegeya Nikolayevna; Ivan lür. Yalnız ikide bir duyulan bir 
Rozkov'un annesi gözlerinin yaşı- ses, nöbetçinin geçen bir yolcu -
nı tutamadı, büyük bir heyecan- ya söylediği sözler bu sükutü bo-
la: zar. 

- Evladım, dedi, döğüşürken - Hey orada kim var. 

Diinkii Deniz Y arısları 
1 

• •• 
Omer Erdal I nönü 

Daha Chambcrlain zamanında, Fa
şist devletlere yapılan müsamahaları, 
uzlaşma ve yatı~ırma siyasetini ten
kit, Sovyetlerle anla~ıya knrşı Fo
ry'lcrin aslan hücumiyle püsldirttiık
lcri tezi müdafaa edebllınek, "Sov -
yelleri kaybedersek, harbi kaybede -
riz:,, diyebilmek için, Cburchill'in u
zağı gören ııuuru lft.zmıdır. Churchilt 
Avam Kamarasında "Sovyetler aley· 
hine yaptığımız propagandalar başka
lan içindir, biz vAkınları görelim v• 
ona gö:·.: hüküm verelim,, dediği gün, 
Churchill ne müthi5 bir nefret yağ
muriyle karııılanmışb.. İspanya mese
lesinde ademi müdafaaya karııı m
razlannı dinliyenler komünistlere 
mi yardım edelim,, diye bağırmışlardı. 

Churchill görü§ilnü de~edi. 
İktidar mcvkilne gelmezden evvel vo 
geldikten sonra, Demokrasilerin yc
gfıne dü~anı kim diye bir lAhza te
reddüt etmedi. Düşmanını bilen, dils
manımı kar~ı menfaatlerini seçen va 
dUsmana karşı müşterek cepheyi ya
pabilmek için gMl sağa, gft.h sola in
hinalarla cğ:lcn ve sonunda dimdik 
ayakta duran realist politikacı Chur-
chlll'dir. 

Mihvere iltihak eden küçük dev "' 
leUere baba gibi "yapma, etme, hı.
senin zarannadır deyip, vAkıa kar" 
§lSlllda "ne yapalım!,. tasvibiyle pi • 
posunu içebilmek, Almanlarm ken .. 
dilerine bulduklan yeni müttefikleriıt 
siyasetlerini ibeğenmedlği zaman, "b~ 
da mümkün,, deyip gülilmsiyebilme~ 
Hess esrarengiz bir surette İngllir;, 
topraklarına inip, Sovyetlere karlı! 
mukaddes cihadı teklif ettiği zamar• 
takyesini gözlerine indirip, "sen bu• 
nu takyeme. anlat,, diyebilmek içiıa 
Churchlll olmak l~ırn. 

Sovyct - İngiliz anla~masınm kar~ 
h ıs ettiği bir ba5makalesindc: Bu 
§•kllğin tehlikeli bir ııekil aldığı
fakat devamlı ve mütecanis fnali

l(e bulunabilecek bir hükCımet te
ıne çalışan Mareşalin her istediği

~aPtnakta serbest olmadığını söy
b, itten sonra, on gun kadar evvel 
d.'.'._hiliye Nezaretine getirilen ve eski
""ll bir !abrika mildüril olan PU
ıı.:ux•nun, Müstesar sıfatiyle son ik

e Bir katolik papası, beraber se
yahat ettikleri hahama demiı ki: 
- Dün &ece rüyamda Yahudi cenne
tine uiradım. Hak mah&erullah kay
naııyordu, her taraf fena kokuyor ve 
murdarlıktan geçilmiyordu. Haham de 
miş ki: - Ben de rüyamda kendimi hı 
ristiyan cennetinde buldul61; etraf 
misk ~bi kokuyordu, çiçeklerle, a
iaçlarla dolu idi. manzara hakikaten 
pek latifi. Fakat içinde tek adam yok
tu! 

Şişmanların damarlarındaki kan le arasında birikmiş olduğunu da in
tansiyonunun yüksek olmaması pek san kendi kendine anlıyamaz, onu an- , 
nadirdir. Çoğunda tansiyon normal cak hekiminiz söyliyebilir. Hekimi
denllen dereceden az çok yükselmiş niz bunu haber verinciye kadar ııi&
bulunur.. Şi:ıman olan kendisini teda- manlığın kalp üzerinde tehlikesini me 
vi ettirerek zayıfladıkça tansiyon dıi- rak etmeğe bir sebep yoktur. 

Starbot Yarışında 
Birinci Oldu ııısmda, elinde zafer beratı taşıyaır 

' bir kumandan gibi, radyodan bütü( 
milletlere bir kurtuluş müjdesi verc-c 
bilmek için de nef.slne ve görü~n 
itimadı olan bir Ba~ekil olmak ıA .. 

şer •... 
Şi:ımanların en büyük ııikiyetlerin

den biri de bu tansiyon fazlalığıdır. 
Halbuki tansiyon fazlalığının insana 
mutlaka zararı olmaz. Nice 1iİ5manlar 
vardır ki damarlarındaki tansiyonun 
fazlalığındart hiç bir rahatsızlık his
setmedikleri için ondan haberleri de 
olmaz ... Sonra her hangi bir sebeple 
kendilerini muayene ettirdikleri vakit 
tansiyon fazlıılığını öğrenirler. 

\' t.." 1 N ~~Ki Y A'J : 
Istanbul su sporlan ajanlıiının ter 

tip ettifi üçüncü yelken te:ıvik mü
sabakaları dün saat 15 de Moda ko
yunda çok kalabalık bir ıeyirci küt
lesi önünde ve muntazam bir §ekilde 
yapılmıştır. Yarışlara muhtelif sınıf
lara menıup 29 tekne iştirak etmiı
tir Bu arada Cümhur Reisimiz Milli 
Şef İsmet İnönünün mahdumları Ö 
mer Erdal İnönü de starbotile müsa
bakalarına girmi§tir. 

uz:un :rnesa!elidir. Üçlü bahis için 
yeni bir :ıekil tatbik edilmektedir. 

Birinci ve ikinci koıuluda. aynen 'iftc 
babiıte oldulu ıı:lbi, numaralı biletler alına • 
cak bu ıckllde lkl koıunun da birlnctlcri tayin 
olunduktan sonra bu biletler a,ıa babdn ıon 
koıusunda kaunmalı ihtimali olan atın bileti 
ile o,ıu bahis ki1Cıinden tebdil edilecektir. 

dl anlaşmalar için Almanya ile 
t Uzakerelerde bulunan ve yerine ge-
~ ~n Reviault fabrikaları müdürü Le-
1deux gibi Almanya ile tam işbirli
~ Yapmıya taraftar olan bir insan 
duınınu bildirmektedir. 

) Anlaııılıyor ki, Mareşal Petain, Sov
ı,ı~ - Alman harbinin neticesi belll 

" 11adan kaU bir karar almış ve Al
~nYaya toptan tesllm olmak iste -
il 1Yor; Alman zimamdarlan ise, bu
u Yapacak bir hUkumetl iktidar 

i'Vkiine getirmek için gayret sarfe-
1'orıar 

) Son gelen bir habere göre: Vlchy
b e ielcn De Brinon, tam ve katı i5-
~liğt hakkındaki Alman talebi ile 

raber sulh pltınmı getirmiştir. 
d l::ıiğer cihetten, Amerikanın Vichy
d eıu Sefiri Amiral Leahy,, Mareşal -
tn ve Amiral Darlan'dan, Fransız 
~!etinin Hltlcrin emrine verilmiye
ğı hakkında teminat ist_emi&tir. 

Alrnanyada : 
~ ransanm cenup sahillerinde o-

turan İngl.llzlerin bu bölgeleri 
~ltctmelcri hakkında bir hafta ka
'"<lt' evvel alınan karar, birkaç gün 
"-"'eı de Norveçin garp sahillerinde 
\~nn halkın tahliyesi ve radyo ma
ıı~~lerhlin Alman makamlarına tcs
"<llli ve Almanyada çalıSan ve inmesi 
rnUhtemel İngiliz para:ıütçülerine yar 
dl?n etmesi melhuz: olan ecnebi ame
~elere karşı müteyakkız bulunulması 

akkmdakl tedbirler, Alman z.lmam
<lartarınm, Sovyet - İngiliz Beşinci 
~olunun faaliyetinden end~eye dUş
UtUnü göstermektedir. 

Ingmz komünist mebuslarından 
~lllt'in dün, İngiltere İmparator -
1uttunun muhtelif kısı:mlnrındaki ko
llıü:nicıt te:ıkilfitlarını temsil· eden mu
ı-ahhasıarm huzurunda söylediği §U 

Sözler de, bu baknndan, çok §ayanı 
di' ~ttir: 

"Kuvveti lstih!a.t edilmemesi icap 
tden HiUer, ümit.siz hamleler ve ta
lltruzlar yapmaksızın yıkılmıyacak -
\ll". Fak..ıt Sovyetler ve İngiltere ta
tafından ayni zamanda indirilecek 
tekiç darbeleri altında muhakkak su
tette ez.!lecekilr. Bunun için Avrupa
>'a asker çıkarılması ve amelenin 
harp istihsalAtmda Azam1 gayretle 
tal.ışarak bütün engellerin ortadan 
ltaıdırılması l~znndır.,, 

M. ANTEN 

kandilli Rasathanesi 
Takviye Ediliyor 

Kandilli rasathanesinin yeni Cılet-
ı1!'rle takviyesine karar verilmi:ıtir. 
lk olarak miknat.is Aletleri alınmış 

\>e bu suretle rasathane Balkanlann 
e>n kuvvetli rAsrt Aletlerine ka~
tı'ıuştur. Yeni Aletlerle harita tanz:l
tnı, tayyarelere verılmesi icap eden 
lııthı nrzn ait mnlQmnt ve moden a
l'tıma i leri f1Z1kl esnslara gore yapı
~ccktir. 

e Günah çıkarmaia &elen bir ada 
ma papas sormus: - Zevcenize kaç 
kere ihanet ettiniz? - Aman, papas 
efendi, ben buraya günahlarımdan 
kurtulmağa geldim, erkekliiimle ö
ğünmeie değil! 

e Yılbaıında, akrabasından biri 
yaşlı papanın huzuruna çıkıp iyi bir 
hediye koparmak Umidiyle: "Allah 
aana yüz yıllık ömür versin!, diye 
dua edince papa suratını asmış; - Oğ 
lum, demiş, Cenabıhakkın kerem ve 
ihsanına had çizmenin günah olduğu
nu bilmiyor musun?,, 

e Bir hilı:im demiıı lı:i: "Bugün 
üç ki§iyi idama mahkUm ettik Lakin 
ikisi bu cezaya cidden müstah~k idil,. 

e Bir cellit, önüne getirlen br idam 
mahkumunun kulağına eğilmiş: - Ne 
kadar iyi hareket etmek mümkünse 
yapacaiım fakat peşinen haber vere
yim, daha şimdiye kadar hiç adam as
madım! 

Mahkiim da demiş ki: - Ben de 
elimden geldiği kadar senin işini ko
laylaştırmağa çalışacağım; fakat bil 
ld ben de şimdiye kadar hiç asılma
dıml 

Bu bana garip bir tesadüf gibi 
göründü, DeklAnşöre basıp tekrar ta
şa oturduğum zaman Peleng! Der
ya'nm eski mUUlzimi gözlerini, gök
yüzünün karanlıkları içinde yüzmek
te olan, küçük altın gemlxe dlkmi~. 
dalgın dalgın bakıyordu. 

Sonra sözüne devam etti: "Kaderin
den kim kurtulabllmiş ki? Altı ay 
rahat yüzü görmedik. Bkmeksiz kal
dık. Fırtmaforla pençeleştik. Karayn 
oturduk. Kavrulduk, donduk. Soyul
duk. Dilencilerden beter olduk. Hak
sızlığa uğradık. Yemediğimiz ...• kal
madı. 

"Ltıkin hamdolsun Allaha ki, hiçbir 
zarara uğramadık! O gecenin ertesi 
sabahı Adeta cennetten bir sabah idi. 
Gün parlak ve sıcaktı. Deniz mas
maviydi. Hiç rüı.gAr yoktu. Dalga 
yok gibiydi, çünkü artık adalar ara
sından geçiyorduk. Üzerlerindeki ba
dem ve fieftall ağaçlarmm çiçeklerini 
bile görüyorduk. Askerler ku:ı cıvıl
tıları işittiklerini söylüyorlardı. Ar -
tık bütün feltıketlerinl unubnu:ılar -
d1, yine güvertede toplanmışlardı, 
altmlarmı sayıyorlar, türkiller söylü
yorlar, kaval çalıyorlar, oynuyorlar
dı. Önümüzde ise Çamıkkalenin da~
lannı görüyorduk,,, 

İçini çekti, hatıralarını sıralayıp 
dökerken elindeki tesbihin tanelerini 
çekiyordu. 
"Yalnız bir şey vardı: Peleng! Der

ya suya çok gömülmilştü. Nasıl gö -
mülmcsin, gece güverteyi aşan dal -
galnrdan sonra, ambarlara az su mu 
dolmuştu? Ben buna hiç ehemmiyet 
vermiyordum. Tulumbalarla suyu n
tıyorduk, fazla aldırış etmiyorduk, 

Tansiyon fazlalığının zararr, böb
reklerde bir bozukluk neticesi olursa 
meydana çıkar. Böbreklerde bozuk
luia sebep de şişmanlık olursa o za
man şişman adamın tansiyon fazlalı
ğını düşünmeie hakkı olur... Fakat 
tansiyon fazlalığı, cildin altında yağ
ların birikerek küçük damarları sı
kıştırmaktan. hatta sadece çok ye
mekten de gelir. Tansiyon fazlalığı 
böyle sebeplerden ileri gelmişse, şiş
man adam o fazlalıkla pekalA hoş ge
çinebilir .•. 
Şişmanların bir merakı da, kalpte 

yağın fazlalaşmasıdır. Halbuki kalp
te yağın fazlalaşması da insana mut
laka zarar vermez. Meselli, kalbin üs
tündeki gömleği 'le kalbin adalesi a
rasında yağ biriktlii vakit onun za
rarı pek de ehemmiyetli olmaz. Kalp 
adalesinin üstünde biriken yaila şl:ı
man adam ho!i geçinebilir ... Şişman
lıkta fazla yağın kalp üzerine tehli
kesi yağın, adalenin üzerinde değil, 
adalenin elyafı arasında biri'kmesin
dendir. 
Yatın kalp üzerinde mi yoksa ada-

YENİ ADAM - Bu haftalık fiklı: 
gazetesinin 31/7/941 tarihli 344 üncü 
sayısı değerli yazılarla çıkm~ır. 

* PERDE ve SAHl"E - Bu Tiyatro ve Sine· 
ma Mecmuasının Afusto& nUıhuı cıkmııtır. 

Icinde Dr. M. Selim NOzhct Gcrcelc, Hikmet 
Feridun Eı, MOnil Fehim, B!lrhınettin Tcpıl. 
Muhsin Ertuğrul, J. Galip Arcın, Vasfi R. Zo· 
bu, Kemal KAmll Aktaı ve Firuıan Cemalinin 
yazıları vardır. 

• 
CEZA VE TEVKİF EVLERİ - Ce-

za ve tevkif evleri umum mUdürlüğil 
tnrafmdıı.n hazırlanmış bir eserdir. 
Mahkllmların mesailerini gösteren 
renkli resimleri havidir. Ankara ce
zaevi mntb::ıasında basılmıştır. 

... 
AYTEN - Burhan Cahidin roma

nıdır. 2 inci basılışı. İstanbulda Gay
ret Kitabevi ta~afmdan neşredilıniştr. 

* M. T. A. - Maden Tetkik ve Ara-
ma Enstitüsü tarafından üç ayda bir 
neşredilir, resimli mesleki mecmua -
dır. 3/24 sayısı Ankarada çıkmıştrr. 

Türk CocuklarJ: 
Kwrıbaralarınızı taNrruf boaolarlyle 
doldurun. Taaarnıf bonoıuz kumbara, 
tülekılz eıker slbldir. ..........__.. ........ 

Ya.zan: H. G. Dwight - Çeviren : M. ABAŞ 
çünkü artık sahile çok yakındık. 
Amma kaptanı çok dU§ilnceli gördüm. 
Çekilen telgraflardan ve para mese
lesinden dolayı mı tasalandığmı sor
dum. Sultan Hamit her vakit öyle 
:ıeyler yapardı ki, sebebi belli olmaz
dı. sonra kinciydi de ha. 

"Kaptan cevap verdi: 
"Hay Allah iyiliğini versin. Bunlor 

aklımdan bile geçmiyor. Basra'da 
sattığımız: pencereleri hatırlıyor mu
sun? İı;te beni düşündüren onlar. O 
zaman ekmeğimiz yoktu, doğrudur; 
bize kimse bir şey diyemez. Sonra 
lombozlara sımsıkı teneke de mıhla
dık. Ltıkin fırtına sırosmda bunları 
düşilnmedim. Bak geminin bası ne 
kadar alçaldı. O kör gözler :.;imdi su 
altında ... 

"Amma ne de olsa İstnnbulu gö -
rcceklerdir, tenekelerin nrknsında çok 
kömür var,, dedim. 

"Evet amma, kömür plQııç gibidir, 
dedi ve hiç farkına varmazsın, öyle 
su çeker, öyle su çeker ki',, 

"Eh, ne yapalnn, gemide de bir 
kômür piHivı olur, ne zararı var!., 

"Kaptan güldü. 
"Eğer sandalları yakmamıs olsay-

dık, o kadar tasalanmaz:dım. Aşağıya 
ın de etrafa bakıver, ne kadar su al-
mışız?., . 

"Baktnn, öyle sözüne değecek ka
dar su görmedim. Makine dairesine 
indim, amma niçin geldiğimi söyle -
medim. Yine pek az su vardı. Ora -
dakllerin asıl düşüncesi, makineler 
içindi. Tuzlu su sebebinden makine -
ler fena halde bozulmuştu, pek zor
lukla çalışabiliyordu. 

"Evimizin kapısı karşımızda açık 
duruyordu, biz oraya doğru çocuklar 
gibi koşmak istiyorduk, Pelengi Der
ya ise, ancak ihtiyar bir adam gibi 
yavaş yavaş ilerliyordu.,, 
Yanımdaki adamın kalkıp gidl5i 

heybetli oldu. Kendisinin nasıl bir 
insan ilduğunu ancak ayrılıp gitme -
sinden sonra anlar gibi oldum. Ldkin 
itiraf edeyim ki, yanyana iki taıı ü
zerinde çömelip konuşurken bana, 
Pelengi Dcrya'nın Akıbctlnl pek canlı 
tasvir etmişti. 

"Ltıfı uzntmıya ne hacet? İhtiyar 
adam evinin kapısma erişemedi, 
vesselam. Sebep de kör gözleriydi. 
Son dakikaya kadar Çanııkkaleye ye
tişeceğimizi ummuş, durmu~tuk. De-

Yarışlar neticesinde Ömer Erdal 
İnönü büyük bir muvaffakıyet gös
tererek starbot yarışında birinci ol
muştur. 

Yarışlarda alınan t eknik neticeler 
şunlardır: , 

Şarpi sınıfında: Demirspordan Ziya 
Feyyaz 1,11,44 birinci Galatasaraydan 
Nedim ikinci. 

Starbot sınıfında, öıeer Erdal İnö
nü 1,11,20 birinci, Fenerbahçeden 1,26 
ikinci. 

Kabayole sınıfında, Anadolu klübün 
den Hikmet 1,40,6 birinci, Naci Le
m{ln ikinci. 

Olimpiyayolelerde: Galatasaraydan 
Tacettin 1,27,48 birinci, Fenerbahı;e
den Tacettin ikinci, 

Yat sınıfı teknelerde: Galatasaray -
dan Avni 1,26,14 birinci. 

Musabakalardan sonra ıu sporlan 
ajanlıiı tarafından derece alanlara 
bayrak ve şilt mükafatları verilmlı

tir. 

Aa yarışları 
At yarışlarına bugün de devam e

dilecektir. Bu haftaki koşular daha 

Tefrika N o. 6 

niz gittikçe limanlasını:ıtı. O kadar 
güzeldi ki, ömrümde böylesini gör -
medim. Deniz yüzüne aralarından pı
rıl pırıl nurlar ışıldıyan mavi mü
cev'herlcr serpllmi:ıti. Yakmnnız:da 

erguvan renkli bilyilk bir ada vardı, 
üzerinde bey.az: beyaz: evler görünü
yordu. Denizin mavi yaygısı üzerin -
de yelkenliler çocuklar gibi oynaşı -
yorlardı. Hava öyle güzel, öyle sakin
di ki, askerler artık hiç korkmuyor
lardı. Geminin ba:ı tarafı denize gö
milldüğünün farkmdaydılar, lakin 
kaptan ::ınlara, bunun ehemmiyeti ol
madığını söylemi~!. Kaptan bana ne 
yapacağnnızı sordu. - Acaba kazan 
patlamasın diye istimi salıversek miy
di? Düşündük, nihayet böyle yapma
mayı münasip gördük. Ne olsa kara
ya erişebilirdik, etrafımızda gemiler 
vapurlar vB!"dL Eğer istimi salıverir 
de, imat istersek; ıemlnln içi allak 
bullak, olurdu, askerler yeniden ba
§nnıza iş açarlardı, çünkü çok saf 
çocuklardı. Kaptan "ah, şunlar bizi 
Beyruta uğratmasalardı, şlmdlye ka
daı· çoktan İstanbula varmış olacak
tık,, diyordu. Uıkin içimizi sızlatan 

lklU bahtıclr bir, Qç, bcıincl, çifte babialcr 
iki ve Oc ile dört ve beılnci u,ıa bahiı ile, 
dl!rt, bcılnci koıulardadır. 

Birinci koıu: Dört ve daha yakarı :ıraıta 

ıaf kan Arap at ye lr.nrıkları mahsustur. 
l ıtiralı edecekler Ancıe, Budak, Kıamct, Tar· 
zan, Bora. 

ikinci Çamlıca koıusu: Dllrt ·..e daha )'U• 

karı 7a1takl 7crli 7arım kan ln&lllı at ve 
kıaraklara mabıuıtur. llırambnl :S ı O lira 
mesafui 2400 metredir. Bu lıoıu:ra Olıı:a, Ce· 
aur, Cemile. Neriman iıtirak edecektir. 

UcOncil Cillbu koıusu: lld :vaıındakl ;vcrll 
aaf kan Inııllu ta7larına mahsustur. htlrak 
edecekler Karabiber, Çobankızı, Demet, BOkct. 

Dördilncil Bofuld koıuıu: Uc ve daha :ıru· 
kart yaıtalıi uf kan l~lliz at ve k11raklara 
mahıustur. lkramb'csl aso lira mesafeal 2400 
metredir. Bu toıu7a KomisarJ, Dandl, Ka • 
ranfil, Romans, Abimepur5, Konca ve lUı"in 
lıtlrak cdccckclrl bu koıu ıı:Unilo en heyecan 
lı yarııı olacaktır. ~ 

Beılncl BOyllkada koıusu: Arap at .re kıs· 
raklara mahıuıtur. Iıtirak edecekler: Bora, 
Bozkurt, Mihrican, Karakuı, Iıık, Slmrl, Sc· 
vlm, Çaflar. - -

Anlaşma tesirini gösteriyor 
Kiilpler arasında yapılan anla:ıma 

tesirini göstermiye ba§lamıştır. Bu 
arada Galatasaraydan Cemil istifa -
smı seri almıştır. Gündüz ve Billen
din de eski klüpleri Galatasnrnya 
dönecekleri söylenmektedir • 

yine onlardı.,, 
Yine birkaç saniye durdu. LAkln 

benim tersine dönmü§ edebiyat zih
nlyeUmle bile seziyordum ki, bun -
dan maksadı hiç de anlatışına me
lodramatik bir eda vermek değildi. 

"Günes battı. Gece oldu - Yaldızlı, 
sıcak bir gece. Yıldızlarm o görilnüş
lerinl, askerlerin güvertede türkü 
söyleyislerinl, derken Pelengi Derya'
nın birdenbire baş aşağı hızla, sulara 
gömillilp kaynayışını hiç unutamam.,, 

Hikayesinde merak ettiğim blrı;ok 
şeyler vardı, husiyle daha !azla bir 
şey söyleyip söylemlyeceğinl merakla 
bekliyordum. I:ııkları pırıldıyan bir 
vapurun birdenbire baş a5ağı sulara 
dalıp kaybolması gözlerimin önünde 
tecessüm ederken, ona ba5ka şey sor
mayı uygun görmedim. Biraz sonra 
kendisi bir :ıey söyledi amma, bu da 
bınlın umduğum değildl. 

"Toprak,, dedi; "Toprak! Ben a
yaklarnnm altında toprağı duymak
tan hoıılanırnn.,, 

Bunun üzerine kalktı, nezaketle 
selAm verdi. Ayrılıp gittiği zaman, 
gözlerim karanlık Yenicamiin üzerin
de asılı duran nurdan gemiye dalmııı, 
öyle kalmıstı. 

Yarın İkinci Hikaye 

~Pa§abahçesi ... ___ ... ___ ..... 

zım. 

Chuchill'i birkaç kelime ile ifad' 
etmek lflzansa, sarsılmaz bir irad~ 
uzağı gören bir :ıuur, realist bir p1>1 
litikacı kelimeleriyle ifade etmek a .. 
znn. 

Parasız, Y atdı 
Talebe At.nacak 

Kayit Müddeti 1 - 20 
Ağustosa Kadardır , 
Ankara, 2 (A.A.) - Maarif Ve• 

killiğinden tebliğ edilmi5llı": 
1 - Bu sene 915 numaralı kanuıa 

mucibince lise ve ortaokullara para .. 
sız yatılı olarak girecekler için açı
lacak müsabaka imtihanlarına girmeli 
isUyenlerin kayıt muamelesine 1 A.., 
ğustos 1941 de başlanacak, 20 Ağus
tos 19H de son verilecektir, 

2 - Talip olanların 20 Ağustos 94 l 
çarşamba ak§amma kadar bulunduk
ları yerin lise müdürlüklerine, lise 
olmıyan yerlerde ortaokul müdürlük
lerine ve ortaokul bulunmıyan yer -
lerde Maarif Müdürlüklerine müra
caat etmeleri ltızımdır. 

Müsabaka imtihanları bütün sınıf
lar için §U tarihlerde yazılı olarak 
yı:pılacaktır: 

a - Türkçe, edebiyat, 1 Eylöl 041 
pazartesi günCi saat 9 da. 

b - Matematik, 2 Eylul 1941 salı 
günü sant 9 da. 

DÜG ÜN 
ikdam ıı:aıetcal baımuharrrli n htanbuJ 

mebu•u Abidin Davcrin kızı Perizat Davcrl• 
Nusret 111'.etyanın oflu Zafir Mctya'nın dil • 
iünlcri dün ıı:Uıldc davetlilerin hw:uriJ'lc Tak· 
alm ııaılnoıunda yapılıruşur- Mesut olsunlar. 

VEFAT 
Trp PalıUlteal Dekanı Operatör Kemal At•• 

yrn •alldcal Fatma Zwa mUpıell oldui• 
hutalıktan kurtulamcyaralı: rahmeti rahman. 
1<avu~mu1tur. 

Ccnucsl dUn Nloantaıı Tcıvikl7e cadı!nln• 
dclıl Pollkar apartımanmdan k.aldınlaralı: Tc1-
vikiye caınünde ikindi namazı kılındıktan ıon
ra rinclrlllı:Ulltl muarlıfrndakl aile lı:abriM 

dcfncdllmi•tlr· 
Kcdcrdlde allcılne Ye bUcilmle ehibba .,,. 

doatlanaa beyanı tubct ederiz. 

Acı Bir Ölüm 
htanbul jaııdarma tallın t aburundan y!Uba· 

ıı lıfeclt Varıı:ın kızı 14 ;ıraıında Vedia Varıı:ın 
mllptell otdutu LOacml butalıfmdao lnıttıı • 
lam17aralı: 1/8/941 cuma ıı:UaO pelı ıı:cnç Y•ı· 
ta iken ha7ata cbcdl:vca ıı:özlulni tapamıı ve 
dOnkU cumartesi ırtınU aile kabristanına drl· 
_..ı.lıtlr. AUeıi efradına bc7aıu tul7cı cdcı 
ADalıtan aabnctmtl tenscnni eyleri•. 

•• 1 



Çil, ergenll.k, sivilce, yağ, kir ve 
lekeleri kat'iyyen iz.ale eder. Geceleri 
yatarken bir pamuğu bu losyonla ıs-

latarak yüzünüzü ve kirli mahallerı 

siliniz. Pamuğun üzerinde husule ge
len pislikleri göreceksiniz, bu sizç 
tamamiyle isbat eder ki, şedaidi ha -
vaıyeden, sıcaktan, terden, ruj ve al
lrklardan çehreniz ne kadar kirlidir?. 
Butün bunlar güzel yüzünüzde bir çil 
ve leke tabakası husule getirmiştir. 

İşte HASAN LOSYONU çehreniz
deki boya, ruj, kir, ter ve her türlii 
toz ve siyahlıklarla çirkinlikleri ve 
yanıkları izale eder. Leke ve çllleı 

yavas yavaş zail olur. Cilt üzer!ndekı 

teneffüs noktalarını açar ve bu sa
yede çehre güzellesir ve ~ef!afiyet ve 
letafet kesbeder. 

HASAN ÇiL LOSYONU 

... 

Fennin ve tekAmülün bir harikası
:lrr. Bütiln kadmlarm hayat arkadaşı 
olabilir. 
Traştan sonra erkekler için pek 

ince bir zevk teşkil eder. Şişesi 50, 
4 misli 100 Kuruştur. 

HASAN Deposu ve şubeleriyle rtri
yatçtlar ve eczanelerde arayınız, 

,. Ç i L 
LOSYONU 

, ___ ! ___ _ 

BU AKŞAM 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESİNDE 
S A F İ y E Ve Arkadaşları 

BAKİRLER AYİNİ 12 TABLO BÜYÜK REVÜ 
Büyük 
Komedi ISMAIL DÜMBÜLLÜ arkad::ıarı BEKÇi YUSUF 

ALAFRANGA KISMI: GARD EN BAHÇESİ 
~ CAZ - ORKESTRA - ZENGİN VARYETE - DANS ve SÜRPRiZLER 

Her PAZAR 18 den 20,30 a kadar VARYETE programiyle MATiNE 

"-•••••••••••••••••••••••••••••K,., Telefon : 42690 

,. Dr. İHSAN SAMİ 

BAKTERİYOLOJİ !
, ______ _ 

Nadide ve Kıvmettar Eşya Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 932/38 

, 
LABORATUARI 1 

Umumi kan tahlilAtı, frengi 
noktal nazarından (Wasserrnan Terekesine mahkemece el konulan Kara Osman zadelcrden 
ve Kahn teamülleri) kan kürey- ı ölü Zahideye ait ve Şişli (Bulgar çarşısı) Abideihürriyet cadde-
vatr sayılması. Tifo ve sıtma si 112 numaralı evde bulunan eşyalar mahkememiz tarafından 
hastalıkları teşhisi, idrar, ccra- açık arttırma suretiyle 12/ 8/ 941 salı ve 14/8/ 941 perşembe 

TAN 

-· Sabah. Öğle ve Akşam 
1 Her Yemekten Sonra Mutlaka Günde 3 Defa 

Diıleri Niçin Temizlemek Lazımdır ? 

ÇÜNKÜ; UNUTMAYINIZ 
BaknnsIZlıktan çürüyen dişle-

rin difteri, bademcik, kızamık:, 

enfloenza ve battfı zatürreeye yol 
ııçtıkları, iltihap yapan diş etla
riyle köklerinde mide humması, 
apandisit, nevrasteni, sıtma ve 
romatizma yaptığı fennen anla
şılmıştır. Temlz ağız ve sağlam 
dişler umum! vücut sağlığının en 
birinci şartı olmuştur. Biııaena-

1 
leyh dişlerinizi her gün kabil ol
duğu kadar fazla - L~akal 3 del fa • ( S A N 1 N ) diş macuniy-

1 

le fırçalıyarak sıhhatinizi garanti 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikropları imha ederek 

1 dişlerinizi korumuş olursunuz 

Ki: 

DIŞ MACUNU 
Bütün Tehlikelere Karşı Sıhhatinizi Korur. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 
Günde 3 Defa Dişlerinizi Fırçalayınız. 

Eczanelerde ve Büyük İtriyat Mağazalannda Bulunur. 

1 

Nafıa Vekaleti Su İşleri Bursa linci Şube Müdürlüğünden 
1 - Keşi! bedelleri 13345 lira 71 kuruştan ibaret bulunan Bursanm 

M. Kemalpaşa, Susığırlık, Kocaçay dereleri civarmda yapılacak olan 
ı ve beherinin keşif bedell 2224 lira 29 kuruş olan altı adet tamirııtı mü

temadiye evinin inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

hat, balgam, kazurat ve su tah- l günleri saat 14 de satrlacaktır. Isteklilerin yukarıda gösterilen 
lilAtı, ültra mikroskopi, husust gün ve saatte maha1linde hazır bulunmaları ilan olunur. (6173) 
aşılar istihzarı, kanda üre, 5e- &. -~ 
ker, Klorür, Kollesterin miktar- ,,. - ar 

2 - Bu inşaatın 8 A~ustos 941 tarihlne tesadüf eden çarşamba gü
nO saa,t 14 de Bursada Setbaşmdıı İpekçiler caddesinde Nafia su işleri 
birinci şube müdürlüğü binasmda eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltmeye mü
teallik hurus! fenni eksiltme şartnameleri, mukavelename, keşif ve pro
jeleri dairesinde mevcut olup müracaat edenler bu evrakı her gün göre
bilirler. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 1000 liradır. 

ınnnm tayini. Devlet Havayollan Umum l\lüdürlüğünden: 
"Dlvanyolu No. 113. Tel: 20981 -1 4.8.941 pazartesi gününden itibaren Ankara - İstanbul arasında yol-

Sultanahmet Ucüncü Sulh llu- cu, posta, bağaj >e gazete nakliyatına başlanacaktır. 

k ık M hk 
. d- Tayyarelerimiz a~ağıda yazılı saatlerde hareket ve muvasalat ede-

1 a emesın en: ceklerdir. 

Kosti oğlu Yorgi ve Makbule 
ve Elmas ve Hasan Nuri ve Fat
ma varisleri Meto zade Bilal ve 
Meto zade Hızır Sadık ve Hantal 
zade Ibrahim ve Hantalzade Is -
mail ve Meto zade lbrahim Necar
ti ve Feride ve Meto zade Malı -
mut ve Meto zade Hüseyin kızı 

Emine ve Meto zade Hüseyin ka
nsı Haticenin şayian ve müştere
ken mutasarrıf oldukları Istanbul l 
da Fatihte Beyceğiz ve yeni Kar 
ıtip Muslahaddin mahallesinin 

Mehmet dede sokağında eski 5 ve 
yeni 11-13 kapı numaralı iki bap 
hanenin izalei zımnında furuhtu 
:takarrür ederek ayn ayrı müzaye 
deye . vazolunmuştur. Kıymeti 

muhammeneleri (1500) bin be
şer·yüz liradır. Birinci açık art -
tırmalan 9/9/941 tarihine müsa-
dü salı günü saat on dörtten on 
altıya kadar icra olunacaktır. 
Kıymeti muhammenelerinin yüz 
de yeıtmiş beşini bulduğu takdir-
de o gün ihafesi kat'iyeleri yapıla 
caktır. Bulmadığı takdirde en son 
arttıranın teahhüdü baki kalmak 
üzere on gün müddetle temdit e
dilerek ikinci açık arttırmaları 
19/9/941 tarihine müsadif cu -

ma günü saat on dörtten on altı
ya kadar icra kılınacak ve o gün 
en çok arttırana ihale edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla di -
ğer alakadarların işbu gayri men 
kuller üzerindeki haklarını hu -
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle 
on beş gün içinde bildirmeleri la.. 
zmıdJ.r. Aksi halde haklan tapu 
sicilleriyle sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacaklardır. Müterakim bihl -

Pazardan maada her gün 
Ankaradan hareket İatanbula muvasalat 

Saat Dakllo- y"., Saat Dakika 

15 25 17 25 
lstanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika Saat 'laklka 

8 40 10 40 
Ankarada ' 
Tayyare yolcuları merkez P. T. T. binası önUnden saat 15.00 de ha

reket edecek otobüsle. 
lstanbulda : 
Sirkeci garından saat 7,40 da hareket e:1ecek trenle meydanlara gi

deceklerdir, 
Yeşilköyde istasyonla meydan arasında ayrıca otobüs servisi vardrr. 

(5004 - fı502) 
~~ .......................... illi .......... ... 

Mücevherat Satısı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 932/38 
Terekesine mahkemece el konulan ölü Zahıdeye ait pırlan

ta küpe ve elmaslı hançer vesair mücevherat mahkememiz ta
rafından açık arttırma suretiyle 11/ 8/ 941 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 de Istanbul Büyük çarşı Belediye mezat 
memurluğunda satılacaktır. Isteklilcrin yukarıda gösterilen 
gün ve saatte Belediye Mezat memurluğunda hazır bulunma -
larr ilan olunur. (6173) , ......................... ~ , 
Satıhk Bahçe Sandalye ve Masa 

1 - Şartname ve keşif mucibince Maltepe barut deposu yol tamiri 
açık ek ·iltmeye konmuştur. 

2 - Keşi! bedeli ('1989.97) liradxr. Muvakkat temlnatı (374.25) li
radır. 

3 - Eksiltme 19/8/941 sah günü saat 9,30 da Kabataşta levazım şu
b:?mlzdeki alını komisyonunda yaptlacaktrr. 

4 - Şartname ve keşfi sözü geçen şubeden parasl7. alınabilir. 
(6554) 

Bir Muhasip Aranıyor 
lyi muhasebe, ticari ve mali kanunlarla in• 

ıllizce veya Fransızca lisanlarından birine 
vakıf yazısı dilzıün daim! çahoacak bir Türk 
muhuibe ihtiyaç vardır. A~kerlikle allkur ol· 
mıyaolırın hilıntlhalleriyle Beyoğlu Poıta ku· 
tusu 302 ye ıo ıı<ın ıarfında müracaatları. 

htanbul Z ncl icra Memurluiundan: 
Bir bor,tan dolayı mahcuz ve paraya çev· 

rilmeıi mukarrer bir adet aynalı bi.ıfe, ve tu· 
mum vergiler borçları nisbetinde valet, ııardroıı, yazıhane, ve seccadeler vcsa

hissedarlara Ve dellaliye ve vakıf lre ev e~yııu 7 /8/ 94 ı peqembe &Ünü aaat ı 5 
den ı 1 ye kadar Beyoglunda Kuloğlu mahalle· 

lar kanunu mucibince verilmesi si Alyon ıokağında 18 No. lu aııarumanın 2 

}azımgelen yirmi senelik taviz No. lu dairede açrk arttırma auretiyel aatıla· 
cakur. Arttırma muhammen kıymetin % 7 S 

bedeli ve ihale pulu ve tapu mas bulmadığı takdirde 2 nei arttırması 12/8/94ı 
rafları mü..teriye aittir. Satıc:: pe- tarihine mtlsadif aalt eünO ayni Hatte icra e· 

~· 'S dilecciinden yevmi mczkOrda mahallinde ha· 
şin para ile ve tapu kaydı muci- zır bulunacak memuruna müracaat eylemeleri 

hince ve icra ve iflas kanununa iUn olunur. 
~~~~~~~~~~~~----

tevfikan icra edilir. Arttırma şart İki Bayana İş 
namesi işbu ilan tarihinden iti - Orta tahsil görmüş mantık sahibi 
haren mahkeme divanhanesine ta temiz ifadei merama muktedir iki 
lik kılınmıştır . . Talip olanların Ba':ana lüzum vardrr. . 

. . ' Sırkeci Ankara caddesı 80/1 da-
kıymeti muhammenelerinın yiız- bilinde 2 No. ya 9 - 10 ve 13 -

,~----·-.. 
Doktor Zekai Muammer 

TUNÇMAN 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Kan ve idrar muayenesiyle ge
beliğin erken teşhisi, Wasser
man teamülü, kan grupları, tifo, 
sıtma, balgam, idrar, kazurat 
muayeneleri, kanda üre, şeker 
vesair biyolojik tahliller yapılır. 

4 - tsteklilerin bu işi yapabileeeklerine dair kanun! ve eksiltme 
şartnamesinde münderiç evsafı haiz bulunmalan Uızırndrr. 

5 - Teklif mektuplarmm eksiltmenin yapılac~ saatten bir saat 
evvel komisyon reisine tevdi edilmesinin lazım geİece~i ilan olunur. 

ıf 
IRO'i7) 

Devlet Deniz Yolları işletme idares'i ilônları 'ı 
Yiirükali Plaj ve Adalar - Anadolu 

Zikzak Seferleri 
Yüri.ikıı1i plaj - Adalıır - Bostancı - Maltepe zikzak seferlerine 

2/8/ 941 Cumartesinden itibaren tarife mucibince başlanacaktır. 
(6555) 

** Gemilerimizdeki gemi doktorlukları münhaldir. Bu münhaller için 
doktor alınacaktır. 

Kendilerine verilecek azami ücret 170 liradxr. Tayin vaziyeti ba
tem kanunu çeı·çevesi dahilinde yapılacaktır. 

Talip olanların bu hususta li'ızım olan vesaiki hamil olarak idare
miz Zat İşleri Müdürlüğüne müracaatları lüzumu ilim olunur. (6585) 

* * Galata rıhtnnı üzerinde bulunan merkez ve şube acentahklarnnız 
gişelerinde vapurların hareketlerinden bir hafta evveline kadar bilet 
tedarik edilmesi mUmkündür. 

Mevsim hasebiyle yolcu nakliyatının ziyadeleşmcsinden dolayı va
purlarımızın hareket gün ve saatlerinde izdihama mahal kalmamak 
üzere sayın yolcularnnızın birkaç gün evvelinden bu gişelerden bi- 1 
Jetlerini almalarmm mümkün olduğu ilan olunur (6614) ' - . , 

Yüksek Mühendis Mektebi Alım ve 
Satım Komisyonundan : 

"Soba, boru, kağıt, saç, bakır vesaire gibi., 110 kalem ve 2809 !.ira 
5 kur: :; muhaırmen bedelli köhne eşyalar 11.8.941 tarihine rasthyan pa
zartesi günU saat 10 da açık arttırma ~suliy,p satılacaktır. 

Teminat miktarı 210 lira 5 kuruştur. Talipleri.1 mezkı1r eşyayı gör
mek üz-ere pazartesi ve perşembe günleri sacıt 10 dan 16 ya kadar mek-
tep ayniyat muhasipliğine müracaaUarı. (6249) 

Babeski Belediyesinden: 
Trakyanın keklik kokulu çayırları, yemyeşil ve geniş meraları, ter

temiz ve iyi sulariylc her yerden Ustün bollukta v.:ı güzellikte hayvan 
yetiştiren bir yer olduğunu bütün dünya bilir. 

12 Ağustos 1941 de açılacak ve dört gün sürecek olan Babaeski hay
van ve emtia pnnaym bu güzelliğin biricik meşheridir. 

Babaeski panayırında her keseye uygun fiyatta emth ve her işe ya
rar hayvan bulmak mümkündür. 

Tüccarlar:umza, celeplerimize, cambazlarımıza ve esna!ları:mıza bu 
panayıra gelmeyi ihmal etmemelerini tavsiye ederiz. (6158~ - --
Devlet .Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları . . 

Muhammen bedeli (5100) lira olan 3 dOet elektrikli seyyar kaynak 
makinesi (12.8.1941) Sah günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar bi
nası rlahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alma
caktu-. 

Bu işe girmek istiyenlerin (382) lira (50) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
ayni gün sut (14) on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri J.A
zmıdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarnk dağıtılmnktadrr. 
(6202) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Üniversite Rektörlüğüne beher iki yüz elli kilosu 560 kuruştan 18/ 

8/1941 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 272,000 kilo (İki yüz yet
miş iki bin) odun alınacaktır. 

İsteklilerin bu iş için 458 liralık muvakkat teminat makbuzlarını ve 
bu yılki Ticaret Odası vesikalarım hamil kapalı zarflarmı ihale saatin
den bir saat evvel Rektörlüğe vermeleri. 

Liste ve şartname Rektörlükte görülür, (6524) 

Dev~et Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
de yedi buçuğu nisbetinde pey 14/30 .saatlerinde müracaatları. 
akçesini hamilen o gün ve saatte met t.ıçunci.ı sulh hukuk mahke • 

Istanbulda Sultanahmette tapu rnesi baş kitabetinc 941/25 nu -
ve kadastro binasının alt katında mara ile müracaatları ilan olu • 
'dairei mahsusasında Sultanah - nur. (6162) 

Çemberlltaş karşısında GUzel 

" aparbman No. 4. Tel: 22037 , 

Atölyemiz ihtiyacı için pazarlıkla 150 me·re mikabı çu-alı çam azma
m satın alınacaktır. Boyları 4 ila 8 metre ve kalınlıkları asgari 25 X 25 
sııntim "lacaktn· Ellerinde hazır malı mevcut olmılarm pazarlığa iştirak 
etmek tizert? 4/B/941 tarihine rastlıya.1 pazartesi günü saat on beşte Ga
lata rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satın al-
ma komisyonuna müracaat etmeleri. (6503) 

3 - 8 - 941 

Baş, Di,, Nezle, ,Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınk1ak ve Büıüo Ağrılarınızı Derlnıl Keser 

lcıblndı gün~ 3 ka,e ı lınıbll1-. TAli.LITLERINDEN SARININlZ 
HF:R VF:lfDF. f'Lıf~tU ~1<l'TllLı\RI ISRı\RLı\ ISTEVl-ı17. ' 

. . " ~ . . .. . , .. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

23/7/941 tarihine kadar mektupla tekli' istemek suretiyle ihale e 
dileceği ilfın edilen 1,500 .\ let fil ve muhtelif cins ve miktarda istinat ' 
geçit izolatörü için teklif isteme müddeti 29/8/941 tarihine kadar teın 
dit edilmiştir, · 

Muvakkat teminat 2185 liradrr. 
Tekliflerin levaznndan tedarik edilecek şartnamesindeki tarı!a 

uygun ·Jlarak 29/8/941 günü saat 17 ye kadar Metro hanın 4 üncü ka 
tındaki Levazım Müdürlüğüne imza mukabilinde verilmesi rica olunur. 

(6445) 

Orta Mektep Mezunlarına 
Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant l\lektebi 

Müdürlüğünden : 
Tahsil müddeti iki ders yılından ibaret mektebimizin hayvan sağlı 

memurlan kxsmma ortamektep mezunlarının kayıt muamelesine ba~laıı 
mıştrr, Tafsilatlı kabul şartlan vilayetlerde veteriner müdürlüklerind 
kazalarda veterinerliklerde ve !stanbulda Selirniyede mektepten öğre 
nilir. ( 5924) 

Bakırköy Kazası Sicil Muhafızlığından : 
T C Ziraat Bankasmm uhteyi tasarrufunda bulunan Bakırköy ka· 

zası Yeşiiköy nahiyesine bağlı eski Amindos çiftllği yeni Avcılar kö~. 
arazisinin tahdidine başlanmış olduğundan bu arazi içinde tapulu yerler 
olanların yirmi gün zarfında tasarruf vesikalariyle birlikte Bakırköy ta 
pu sicil muhafızhğma veya mezkCır köydeki tahdit heyetine müracaat· 
ları lüzumu ilan olunur. (6613) 

, .,Bugün Öğleden Sonra 

Büyükdere Beyaz Parkda 
BUyük artlıt ALI RIZA KARA YILDIZ'ın 

iştirak ve rejlı!lrlU(iiJnde 

ÜÇ AY AKLILAR REVÜSÜ 
Hediyen 941 Dan• MUııabakaa , ....................... -................. -

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

12.8.941 Salı günü saat 15 te tstanbulda Nafia müdürlüğli eksnm:e 
komisyonu odasında (372607.24) lira keşif bedelli Yüksek mühendiS 
mektebinde yeniden yaptırılacak bina inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt'" 
meye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husus! ve fenn! şartna .. 
meleri, proje keşif hülasasiyle buna müte!crri diğer evrak (18) M:ta (63) 
kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir, 

Muvakkat teminat (18654) lira (29) kuruştur, 
İsteklllerin teklif mektuplan ve yüksek mühendis veya ymtse:ıt mı .. 

mar olduğuna veyahut bu gibilerle te5riki mesai ettiğine dair noterliktell 
musaddak belge ve en az bir teahhütte (150.000) liralık bu işe benzer iŞ 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul 
viH\yetine müracaatla eksHtme tarihinden tntil günleri hariç 3 gQn evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret Odast vesikalarını havi kap!lll 
zarflarını 12 8 941 Salı günü saat 14 e kadar Nafia müdürlüğüne verme-
leri. · · ... .. (6029) 

Talebe Askerlik Kampı 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden ; 

940 - 941 ders senesinden evvelki senelerde her ne sebeple olurs:ı. 
olsun kamp noksan olan talebenin kamplarını tamamlamak için niha~ 
yet 8.8.941 günü akşamına kadar Üniversite talim taburuna müracaatları 
mecburiyeti ehemmiyetle iUl.n olunur. (6539) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları · .. ' 
Aşağıda mıktarı yazılı odunlar kapalı zarfla eksiltmeye kon· 

muştur. !haleleri 12/ 8/ 941 günü hizalarında yazılı saattler~e B~· 
baeskide askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Talıplerır 
kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale satinden bir saai ·. 
evvel komisyona vermeler' 
Miktarı.. fiati 

ton Kr. Sa. 

2120 
1130 
440 

1225 
880 
925 
700 
180 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

50 
60 

20 
40 
50 

ilk teminatı 
lira Kr. 

2385 
1356 

660 
1837 
1275 

832 
980 

50 

50 

202 50 

iliale saati 

10 
10,30 
11 
11,30 
12 
12,30 
16,30 
17 .... . 

• • 
(380 - 598t> 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eks!ltmeleri 11/8~941 pa · 
zartesi günü hizalarında yazılı saat1~rde ~ıresun~ aske~ı satıı;ıal 
ma komisyonunda yapılacaktır. Talıp~erın kanunı vesik~larıyJı 
teklif mektuplarını iliale saatinden hır saat evvel komısyona 
vermeleri, 

CinF: 

Bulgur. 
Patates. 
Soğan.· 

Miktarı 
Kilo 

41,000 
58,800 
43,700 

Kilosu 
Kuruş 

20 
10 
10 

Teminatı 
Lira Kr. 

ihale 
Saat 

615 10 
486 lt 

327 75 lE 
(714-6165) 

* -
5000 çift gedikli dahili fotin a-1 , Yeni Çıkh ----1' 

lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi Günün en mühim eseri 
11/ 8/ 941 pazartesi günü saat 11 
de Ankarada M. M. V. Hava satı_ 
nalına komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi 215 kuruşa komis 
yondan alınır. Tahmin bedeli 
42,500 lira kat'i teminatı 6375 li-
radır. Taliplerin belli vakitte ko. 
misyona gelmeleri. 

(716-6167) 

Beher kilosu 40 kurustan 30,000 
kilo sığ•r eti pazarlıkla satm alma -
caktır. İhalesı 14/8/941 Perşembe 
günü saat 16 da Çorluda askeri satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. Tu
tan 12,000 lira, katt teminatı 1800 li
radır. Evsaf ve 5artnamesi komisyon-
da görülür, (752 ~ 6309) 

DEGIŞEN DüNY A 
A. Hamdi 8a§ar .. 

Buhran ve intikal devreleri -
Kapitalizmin doğuşu ve batışı -
Yeni nizamın ana prensipleri. 

revzi yeri: üniversite Kitabevi 

,_ Fiyah: 80 Kuruş 

Sahip ve Neşriyat müdüril Emuı 
UZMAN, Gazetecilik "tıe Neşriyat 

T. L. S. TAN matbaası 


