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5 K U R U Ş 
GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi FtV ATl tRl LTRAOIR. 

lngilizler Niçin 
4 'lrupaya Asker 

Çıkarmıyorlar? 
İııgiliz erklnr harbiyesinin böyle 
bir harekete hazırlandığına delalet 
cdeıı bazı emareler vardır. Fakat 
askeri mütehassıslara göre, bir ih
raç hareketi için en münasip za· 
tnan EylUl ayıdır. O vakte kadar 
da şark cephesindeki vaziyet az çok 
taayY\in etıni~ olacaktır. Onun için, 
bizce İngilizlerin Avrupaya asker 
Çıkarmaları için daha bir ay bek
lemek lizımgelecektir, 

Millet Meclisi 
Toplanıyor 

Bir Hafta Kadar Sürecek Olan 
Toplantlları Müteakip Tekrar 

Bir Ayhk Tatil Kararı Verilecek 
Ankara, 3 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Bir aylık ıtatil devre· 

M. Zekeriya SERTEL sini bitiren Büyük Millet Meclisi, yarın (bugün) saat 15 te topla-

Alman • Sovyet harbi baş· nacaktır. Meclisin bu defaKi içtimaları bir hafta kadar sürecek ve 
laclıktan sonra ilk akla çok muhtemel olarak bunu takiben tekrar bir aylık tatil kararı 

g~len sual şu olmuştu: verilccekt":. .. .. 
Şlltıdi lngilizler acaba garpten \ .:1'~~arte~ı ~nku. . ruznaı:,ıede 
.t\vrupaya asker çıkarmağa teşeb Buyuk Mıllet Meclısı ve muşte-
büs ederler mi milatı ile milli saraylar ve köşk· 

.. Filhakika Almanya hemen de lerdcki eşya h8;k~ında ~eclis he· 
butün kuvvetlerini şark cephesi· saplarının tetkık~, Enc~men ~az 
be sevketmiştir. Fransadaki kuv· batası, fe:ıerler ıdar~sıne verıl~· 
\.'etlerinin bile mühim bir kısmı· cek tazmınat karşı1ıgının temın 
llı şarka nakletmiştir. Garpte sureti ~ Hazineni? o~taklığı bu-
.t\Jnıanyamn en zayıf bulunduğu luz:an şırketlere aıt hısse senet -
Z~anda bulunuyoruz. Şimdi In- l~rmin satın _a1.ım!1ası hak~ın~a-
gi}izlerin bu fırsattan istifade e· kı kanunun ıkıncı maddesı ıl: 
derek garpte Avrupaya ihraç ha- bütce k~n~nlarn:~ı~ bu _baotkı 
l'eketine teşebbüs etmeleri ve bu maddelerırun tefsırıne daır B~-

k·ı t · t zk . b .. t En u 81lretle Almanyayı arkadan vur- ve a e ) e eresı ve u ce c • 
ll'ıağa çalışmaları en basit mantık meni mazbatası, dev~et memu~. -
icabıdır ları aylıklarının tevhlt ve tweadu· 
l!alb~i Sovyet harbi yedinci lüne dair olan _kanun~ baı;ı;lı Al 

haft ·ro·-· h ld r u· ı numaralr cetvelın Adlıye Veka· 
asına gı ıgı a e ng ız er ı· k d d w• 'klik ıl a 

garpte hava hücumlarını a:rıttır • le ı ısmın a egışı • . yap 11?. -
ll'ıakl iktif t · le d · T sı hakkında kanun layıhası, but-
re b a b rda e mlış r .1ır. Alayya- ce ve Adliy:~ Encümenleri maz· 

om a ıman arı ı e man- b t ı 
''a wı• t ek d -·ı a a ;ın var ır. 
" yı mag up em egı, sars - D h 'l' V k 'l ' D"n 
ll'ıak bile mümkün değildir. Ingi- a ı ıye . e ı ı u 
liılerin şimdiki hava hücumları, Ankaraya Gitti 
olsa olsa ,Almanların Ingiltere
Yi istila için yaptıkları hazırlıkla- Vichy hiı"kümetinin Yar1steki. 

mümessili De Brinon . ~ bozmağa, garp cephesindeki 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak. dün akşam Ankaraya ha· 
reket etmiştir. 

lıınanları ve tayyare meydanları· 
l'lı tahribe yarayabilir. Halbuki 
kat'i bir netice alabilmek için in 
gilizlerin karaya asker çıkarma
ları ve Almanları karada mağ -
lüp etmeleri 18.zrmdır. 

Onun içindir ki şimdi gerek 
lngilterede ve gerek dünyanın 
<iıger kısımlarında herkes Avru· 
}laya bir ihraç hareketini bekle
ltıektedir. 

Batta Londradan gelen haber· 
lerc göre Ingilterede bu mesele 
cıddi surette tetkik edilmekte ve 
hu fikir etrafında geniş mikyas
ta neşriyat yapılmaktadır. Bu 
:neşriyattan Ingiliz erkanı harbi· 
Yesinin de böyle bir ihraç hare
ketine hazırlandığına hükmedi.le
bilir. Ingiltcrede geçen hafta baş· 
lıyan manevralar, Kanadadan ge· 
tirilen yeni kuvvetler, Amerika· 
elan getirileıı uçan kalelerin gün· 
den güne çoğalması, Ingilterenin 
her halde Avrupaya asker çıkar· 
l.tlak için hazırlandığını gösterir 
enıarelerdir. 
Yalnız Ingiltere bu harp içinde 

aldığı acı derslerden her halde 
istifade etmek istediği için gö
rünüşe göre azami derecede ih
tiyatlı hareket etmek ihtiyacını 
duymaktadır. Norveç ve Yuna
llistanda yaptığı hatayı tekrar et
:rnemek için bu defa en münasip 
2amaru gözetlemekte ve teşebbü 
sün tam bir muvaffakıyetle ne
ticelenmesi için hazırlıklarını ta· 
tnamlamaktadır. 

!hraç teşebbüsü için zaman ta
Yininde şarktaki harbin inkişaf 
tarzı mühim tesirler icra edecek 
tir. Almanlar şimdiye kadar bu 
cephede bir buçuk milyon insan, 
külliyetli miktarda tayyare ve 
tank kaybetmişlerdir. Harp şim-

(8onu: Sa: 2; SU: 4) 

Millet Meclisinin buRünkü 
toplantısı dolayısiyle şehrimizde 

FRANSA 
bulunan Mebuslar da müzakere· 

H • d e A • ı • lere iştirak etmek üzere Ankara· 
1 n l l! 1n 1 yı va ı:ritmişlerdir. 

J apo:yaya rs~;~~ d~ 
Terketmiş! 8. C h 

ır ep e 
Welles, Ameri kamn T • • ·ı • 
Bu Hususta Malumat eSISI Çin 
Elde Ettiğini Söyredi 

lngilizlerin Kıtava 
Vichy, Son Alman i Bir ihraç Hareketi 
Talebini Redde~miş! t Yapması isteniyor 
Vaşington 3 (A.A.) - Birleşik 

Amerika devletleri Vichy hüku
metine bir nota vererek bundan 
böyle Mareşal Petain hükumeti
ne karşı ittihaz edilecek hattı ha· 
reketin, Fransanın, topraklarım 
mihver devletlerinin tecavüzüne 
karşı fiilen ne dereceye kadar 
müdafaa edebildiği gözönünde 
tuıtularak tayin edileceğini bildi~ 
recektir. 

Amerika Hariciye Nazır mua· 
vini Sumner Welles, mihver dev· 
!etleri ile işbirliği yapılması a
leyhinde vaki beyanatında Fran
sanın Hindiçinide Japon tecavü· 
züne mukavemet edememesinin 
Amerikanın emniyeti için tehli
keli bir vaziyet doğurmuş oldu
ğunu söylemiştir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 5) 

• Londra 3 (A.A.) - Almanlar 
bu dakikada, Rusların en zayıf 
noktalarını bulmağa çalışmakta 
ve buradan kat'i zaferi temin e
debilecek kuvvetli taarruz yap • 
mağa hazırlanmaktadır. Fakat 
Sovye torduları 1914 deki Rus 
ordusundan çok üstündür. Diğer 
taraftan Ruslar yalnız kendileri 
için değil, ayni zamanda Büyük 
Britanya ve Alınan istila ve iaz· 
yiki altında bulunan Avrupa 
memleketleri için de harp etmek 
te olduklarını biliyorlar. Rus • 
yada Büyük Britanya ve Birleşik 
Amerika ile iş birliği yapmak i· 
çin büyük bir arzu vardır. 

Sovyet Rusyada, Büyük Bri -
tanya ve Rusya hava kuvvetleri
nin geniş faaliyetlerine ve Alınan 

(Son u; Sa: 2; Sü: 4 ) 
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Dün Velie!endlde yapd:ın at yanşlarr 
da yapıtını;, Galatasarıey: 

Şiddetli muharebelere sahne olduğu bildirilen şark cephesinde harekata iştirak eden Alman askerleri 

ALMAN TEBliGi 

Smolenskte 
Harp Sona 
Yaklaşıyor 

Moskovada Bir 
Çok Hedefler 
Bombalandı 

Cephedeki Harekat 
Dün Muvaffakıyetle 

Devam Etmiştir 
Londra 3 (A.A.) - Hitlerin U· 

muıni karargahı tebliğinin biı 
ilavesi: Şark cephesinde bugün· 
kil pazar gtinü harekat, muvaffa. 
kıyetle devam etmiştir. Bombaı 
dıman tayyareleri, dün gece Mo: 
kovanın askeri tesisatını bom · 
bardıman etmişlerdir. 

Smolensk muharebesi 
smıa ermek üzeredir 

Berlin 3 (A.A.) - Askeri biı 
membadan "D. N. B.,, ajansım 
bildirilmiştir : 
Şarkta geçirilen son haftanın 

bir evvelki haftaya nazaran far· 
kı muharebe meydanlarının da· 
ha ziyade şarka doğru genişlemiş 
olınasıdır. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 3) 

Japonyanın 
Hindi çinide 
Tahşidatı 

Siyam Hududuna da 
Kıtaat Yığılıyor 

SOVYET TEBLiGi 

Almanların 
Zayiatı 1,5 
Milyonu Geçti 

Baltık'ta Bir 
Vapur Kafilesi 
Bombalandı 

Smolensk ve Porkof ile 
Estonyada Muharebe 

Devam Ediyor 
Moskova 3 (A.A.) - Dün ak· 

şam neşredilen Sovyet tebliği: 2 
ağustosta krtalarımız, Porkof 
Smolcnsk, Korostien, Byelya ve 
Çerkof istikametlerinde ve Eston 
ya cephesinde düşmanla muhara. 
beye devam etmişlerdir. Diğeı 
bölgelerde mevzii çarpışmalar o 
muştur. 

Sovyet deniz ve hava kuvvetleri 
Baltık denizinde Alınan vapuı 
kafilelerine muvaffakıyetle hü · 
cum etmişlerdir. Harp gemile. 
rimiz ve 'tayyarelerimiz, 5 muh 
ribin himayesinde seyreden ~ 
Alınan yük gemisine hücum~ 
geçmişlerdir. Alınan ilk rapor-
lara göre r bir muhriple bir şi· 

Alman • Sovyet harbinin ba!?lamasını miiteakıp Moskovada gö· lep batırılmış ve 2 muhriple ıbir 
nüllii kaydediliyor nakliye gemisi de hasara uğratıl 

--------------------mıştır. Düşman kendisine veril 

H k• D"• 1 miş olan vazifeyi ifa edemiyerel 

Bir İtalyan 
Kruvazörü 
Torpillendi 

iki İaşe Gemisi 
de Baftrı l dı 

Hanry op ıns un geriye dönmek mecburiyetindı 
k d A ld ı kalmıştır. Biz hiç bir zayiata Uf 

Mos ova an yrı 1 ramadık. Kıtaatımızla işbirliği Y• 
pan hava kuvvetlerimiz, dÜşma 
nın zırhlı kuvvetlerine, piyade vı 
topçu kıtalarma müteaddit dar 
beler indirmiştir. Tayyarelerirtıi' 
1 ağustosta 41 Alman tayyares 
tahrip etmiştir. Biz yalnız 19 1a: 
yare kaybettik. 

Moskova, 3 (A.A.) - Reisicümhur 
Roosevelt'in şahsi mümessili Hopkins, 
dün Moskovadan ayrılmıştır. 

Hopkins, Amerikadan Rusyaya gön 
derilecek harp malzemesi meselesini 
görüşmek üzere birk~ç gün e vvel gel
miş ve Stalin ve Molotofla müllikat -
tarda bulunmuştu. (Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

Mançu koya Yenf den lngilizler Girit't e ~I 
İÇKİ, KUMAR ve KÜFÜR Takviye 

Geldiği 

Kuvvetleri Hava Meydanlarını 

Bildiriliyor Bombardıman Etti 
Londra 3 (A.A.) - Reuter a· 

iansmm Singapurdaki hususi 
'muhabiri, Siyamda vaziyetin son 
derece vahim addedilmekte ol· 
duğunu bildirmektedir. Bangkok 
dan gelen haberlerin ifade et • 
mekte olduğu manayı gizlemeğe 
lüzum görülmemektedir. Hudu
da yığılmış olan Japon kuvvetle
ri o kadar azimkarane hareket 
etmektedirler ki, lngiltere ile 
Amerika Siyamın istiklalini ga· 
ranti etmedikleri takdirde işin 
nihayet bulınasr gecikmiyecek • 
tir. 

Londramn resmi ınebafilinde 
bu kadar vahim bir meselede In
gilterenin hattı hareketini tayi· 
ne ancak harp kabinesinin sala
hiyettar olduğu söylenilınekle ik 
tifa edilmektedir. 

Mançukodaki tahşidat 
Lond:a, 3 (A.A.) - "O!i,. Japon

lar Hindlçintyi işgal ve Slyam üze
rine de tazyik yapmıya ba~dıktan 

(Sonu; Sa: 2; Sil: 7) 

Londra 3 (A.A.) - Bahriye 
Nezareti tarafından bu akşam 
neşredilen bir tebliğe göre, bir 
İngiliz denizaltısı Akdenizde 6 
pusluk toplarla mücehhez ve 
Eugenis Diesavi veya Emanuella 
Fili Berto buca Aosta olduğu 
tahmin, edilen bir Italyan kruva
zörüne hücum ederek gemiyi tor 
pillemiştir. Bu Italyan kruvazö
rüne yine 6 pusluk toplarla mü
cehhez Garibaldi sınıfından diğer 
bir kruvazör refakat etmekte i
di.Her iki gemi de duman per
desi arkasında gizlenerek ilerli -
yorlarclı. Kruvazöre iki torpil i· 
sabet etmiştir. Torpillerin kru • 
vazöre isabetini müteakip müt~ 
addit düşman torpido muhriple· 
rinin vaka mahalli etrafında do
laşarak duman perdesi yaptıkla· 
n ve kruvazörü setretmek iste. 
dikleri görülmüştür. Düşman 
kruvazörünün batıp batmadığı 
malum değildir. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 2)' 

Yazan: REFiK HALiD 

Küfürb:ız, hiç bir devirde sevilmemiştir ; fakat, bir zamanlar "y;.
kası açılmamış,. tabir edilen marifetli küfürlerden -kendisine 

tevcih edilmemek şarciyle- haz edenler, hatta bunun meraklıları bile var
dı. Övünme vesilesi çıkaranlara da rasgelirdik: "- Şu bizim İstanbul 
lehçesi yok mu, derlerdi, küfretmek için dünyada emsali yoktur. Dikkat 
ediniz, dilimizi li.yıkiyle bilmeyen arap, rum vesaire gibi unsurlar, söv· 
mek istediler mi, kendininkileri bırakıp bizmikine baş vururlar!,, Küİüt 
kolleksjyonu yapanları da görmüştüm: Bir cep defterine kulaklanna ça
lınanı kaydederler ve bir yenisini işitince antika mal bulmuş kadar se
vinirlerdi. Ayrıca, 5öhretli küfürbazları, durup dururken kızdırıp sövüı: 
saymaya başlatmak da bir eğlence addedilirdi! Gençliğimizde sokaklard< 
küfür dinle~eden yürümeye imkan bulamazdık. Bilhassa arabacı, kayık· 
çı, denizci küfürleri pek meşhur, yani pek çirkin ve mebzuldü. 

Şimdi bu fena görenek yavaş yavaş kıymet ve kudretini kaybetmiyr 
yüz tuttu; fakat ölmedi, can çekişiyor. Hila şurada, burada, bilhassa top· 
luca iş görülen yerlerde, gidiş geliş, çıkış iniş, alış veriş arasında küfüı 
tamamiyle kalkmamıştır. Tramvaylarda, otobüslerde de yumuşamış, ru· 
muzlaşmış, makiyaj yapmış neviyle karşılaşmaktan kurtulamadık; benin 
henüz iyice kavrıyamadığım bir moderni bile zuhur etmiş, Küfürü büs
bütün yok etmek, kökünü kazımak için mücadele l!zım. 

. Zira küfür -çirkinlikten başka- bir hayli zabıta vakı;larrnrn da sebc· 
bi, saikidir; adeta içki ve kumar cinsinden bir "ümm-ül-habis" dir. Cina. 
yetlere, felaketlere sebep olmuş sövüntülere çok tesadüf edilir. Hem bt 
itibarla, hem de terbiye ve dil estetiği bakımından memleket havasını kii· 
fürden temizlenmiş görmek isteriz. Velevki meşhur Derviş Mehmet fık· 
rasındaki gibi baklayı afızdan çıkartacak çok haklı vesHeler zuhur etsı 

dahil 
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Tefrika N o. 23 

Napoleon, Kurduğu Yap1nın Birdenbire 

Sarsıllp Y ıkllmak Üzere Olduğunu Görüyor 

l~ratoriçenin kurtulma 1aatl ıe-\Müttehit Avrupa 
cei zaman, Napoleon, mUthlı bir 
arar verec~ktir. ;t>ariı de, blltUn Evet Napoleon'un ruhunda rakam-
ransa da bilı:10r in, Mari Luiz do- ' ' 

sarmak üzeredir. Herkea veUahdi larla hayal araamda açdmıı .~-
klemektedir Dliımanlan daha 0 hman çarpııma, onu encamına ıotli
cmadan ~el bıle onda~ korkmak recek,. ve onun bu tün. dünya üzerinde 
dır o zamanlar daha hlll hane- hlklmıyet davaaıru kokünden hal ve 
nhİı: duyplan il~ meıbu olan halk f~ı~edecektir. ~~eke de ıöylediiimlz 

e, h m yet ve ıuzlıle dua etmek- ııbı, onun zahın davaaı, Franaanın 
ed r. Napoleon, bütün ıece kanıırun himayeaindc bir Avrupa müttehit mcm 

ucunda bekledikten ıonra ken- leketlerl yaratmaktı. Fakat onun ken
d ıreaıne çekildiii vakit, doktor dı ic;inde Yaııyan ıcniı hayal, Ia'ken
yor, ve titrek bır ıeale ona bil- derin muazzam imparatorluiu kadar 

r yo ki, çocuk rahimde tera vazl- azameUiydi, 
t almııtır: Binaenaleyh, hem a
nın, hem de ~ulun ölmeleri ib
malı vardır. 

N poleon, kurduia yapmm birden
re sarsılıp yıkılmak üzere olduiu

go uyor, 
Doktorun, bir müdahaleye ıirlıme

cvvel ıellp fıkrini aorduiu de
r adam, her ıeyden evvel çocuiun, 
tun tebaamın Uk nefeaini ıozledı

c;ocuiun kurtarılma11nı emretme-
n mi? 

Mari Luiz de ne demlı? Ona ıai
m bır çocuk vcrdıkten sonra, zaten 
un bu dunyadakl vazifesi bitmiş o
ktır. F kat bununla beraber İm
ator cevabında: 

"- Anayı kurtarın. bu onun bak
ır Sen Dönı sokaiındaki bir bur 
arun k nama karıı ne biçim ha

ket edersenız, ona da o yolda mu
ele ed ni.z:!,, 

D yor. Bu konuımadan iki ıaat ıon 
ıse, ana da kurtuluyor, c;ocuk da 
keakin bir sabırsızhıa tutulmuı o
butun Pariı, top ıeslerinin ade 

ı ıayıyor, 

19, 20, 21, bu, blr prenses içindir 
kat vakta ld topun 22 inci defa cür-

Yll duyuluyor, bliun ıehri bir se
c;t r kaplıyor. Coşkunluk yayga
arı, topun ıurlemekte devam ettl
Burbonların sarayı etrafında ayu
çıkarken, pencerenin önünde du
kuçilk topçu zab tı de mihaniki 
ıu ette toplann çapını tahmın e

yor. Ve ıeniı zamanlan. uzak itiyi 
une duıune ıozleri alacalı kalaba
n wıtunde avare dolaııyor. 

Boz çelikten gözlerinin içinde, o za
n ikı yaşın parıldadıiı ıorulmüş-

1 
Ycnı baılıyacaftmu ba faalın Goe
e tarafından yazılmıı olan mukad

eı tudur: 
~nsan, nail olsa, don p a eme 
c decektır Fakat ~•J: t,Çii 

adlardan sldır olduiu ıçın, if
r tler ona tuz* üıflliıe.~ 
kurmayı vazife edinirler. Napo
Jeon da böyle, zeban olup cit
mittirl, 

Yalnız ıu vardı ki, Napoleon 
artık ihtiyarladıftnı hisaetmekteydi. 
Onda :reni bir du11u doğmakta idi: 
İkbal, ve mukadderat duypsu ... Nite
kim ıimdl o, meramını, vaktiyle keo
diıine yabancı kalan bir üıl(ipla ifa
de ediyor, ve dıyor ki: 

"Ben kendimin, tarumadıiım, bil
mediiim bir gayeye doiru itilip 
cıttiiini hi11ediyorum, Belki o ga
yeye eriıtıiim vakit, biraz daha 
yılnlmıı. çokmtıı olacatım. Fakat 
o zamana kadar, hiç bir beteri 
kuvvet, bana karıı biç bir ıey yap
maya kadir olamıyacaktır, Benim 
gunlerim sayılıdır!., 

Hakikaten de öyledir. Ve ıu pey
gamberce kelimelerde. kcndisının he
nu.z: bilmedıii bir encamı, bır sonu 
evvelden ıezlıin izleri ıbrtinüyor. 

Denılebilir ki, faciavt Akıbeti yakla•
tıkça, Napoleon'un fıkirleri de kara
rıp kanııyor. Biz onun ıençliilndeki 
melilll ıekvayı, yeni makamlarda ve 
yeni perdelerde iıitfyoruz. O, Nil kı
yılarında: "Ben her ıeyl tükettim!,, 
Dıye yazmııtı. Simdi ise, -yani 43 ya
şında- devlet ıGrumda: 

"- Bu hal benim varlıftmca ın
recektir. Oilum 40 bin franklık bir 
irat edineblline, kendlnl bahtiyar 
sayacaktır l" 

Diyor. 

Kendiıine artık ''her ıeyin tüken
mlş,, ııbi ıeldıii gündenberi, tabiatı
nın ihtıraab tarafı, daha fazla meyda
na çıkmııtı. Iakenderin ıeferlerl ken
dısınde dalma en aziz ideal olarak kal
mıı, buıiın de, ilk defa olarak, o ide
ali tahakkuk ettirecek vaııtalara ta
mamiyle ıahip bulunduiu halde, dün
yayı .zapt için hülyadan daha fazla 
kudreti haiz sayılmayan ameli ıebep
lerle bundan vazceçecektl. Arıitan
sol:re yeni yılını kbrik edip, ona ha
yırlı Jir ıene dllediii vakl , birde -
bıre ıençleıiveren imparator diyor ki: 

"- Siz.ın bana bu temennıyi, otuz 
dl!fl daha tekraf edebılmeniı: iç 
benim uılu ve blkim olmaklıftm 
iktiza eder!,, 

CArkuı var) 

G·EEE GELEN HABERLER 
Türkiyenin 

Siyaseti -Bir lngiliz Gazetesi, 
emleketimize Dair 

Makale Nefretti 
Londra, 3 (A. A.) - Daily Tele
ph aazete ı bugun Mister Arthur 
rton un Turkiye hakkında bir rö

j ı n retmişt r, 
Gazeteci, Türkiyeyi Orta Şarkta, 

ışık! rmı öndilrmıyen yegA
memleket ve etrafını saran ka -

ortasında bir kıvılcım olarak 
it etmektedir. Türklerin haleU ru

den b eden muharrir, Tilri<-
• ıeret ve namusla kabıli telif 
k prtivle, harbe ainnemek için 

An dah lınde bulunan her :ıeyl 
ıy h zır olduklarını söylemek

. M ter Merton yazısını IU su-
b tinnektedir: 

Türkiyenın İ~iltere hakkında 
edil itımadm zayıfiadıtma dell
eder hiç emare ıo terllemez. Ka-

me göre z mam gelince, Türki
İnclltereye karsı taahbildatma sa
kaldılını gösterecek ve toprak

ma veya mUll ıstlklAlıne yapıl cak 
tıanaı bir tecavüz tefebbüsüne 
fi muk v emet edecektir. -İnhisarlar Vekili 

Erzurum da 
GOmüthane, 3 (A. A.) - Gilmrilk 
İnh rl r Vekılı buradaki tetkik

bitirmiş ve dün Erzuruma gıt-

Arjantin'in Bir Talebi 
•aenoa • A rea 3 (A.A.) - Arjantin Ha 

lfaun, Ahna117a •• BO)'llk Brlt&aJ'a 
anne tevdı ettiii bir nota ile propapnda 

at na derbal aıha;ret •erllmcalai talep 

Sovyet Hüklimetl de 
İran'a Bir Nota Verdi 

t'ahran, a (AA.) - "D. N. B" ltlrııat e 
a bır membadan blldirıldllıae ıllrc Tab· 
alıl So•J'et alçıal de Iranda bulundufu 

edılcn çok mllıdarda Alman haklnada, 
Har ye Neaantl aeırd adı tetcbbBue 

anarak bu Alamnlarnı hudut harici edil 
lari lçıa ı nanbler tarafuıdaa )'apılaa ta• 

ltt rak ettıflai .ıldlmılıtlr. 

Talaran'dan ayrılanlar 

Berline Ağır 
Bir Hücum 

Hamburg ve Kiel'de 
de Bir Çok Hedefler 
Bombardıman Edildi 
Londra, 3 (A,A.) - Hava nezare

tinın tebliii: Bombardıman tayyarele
rimiz dün ıece Berlindeki hedeflere 
hucum ctmiılerdir. Bu hucum, mezldlr 
ıehre karısı şimdiye kadar yapılan hü
cumlann en aiırlanndan biri ol
muıtur. -

Tayyarelerimiz hedefleri üzerinden 
ayrıldıklan zaman bir çok yanıınlar 
bili devam edıyordu, 

Hamburg ve Kici limanlanna da bii
cum edilmiıtir. Buralarda da büyük 
haurlara sebebiyet verilmi,tir. Kiic;ük 
bir hava fılosu da Cherbourg'dalri 
doklar mahallesine hücum etmi,tir. 
Franaada birçok tayyare meydanlan, 

aıkeri kıtaat ve mevzıler bombardıman 
edilmiıtlr. 2000 tonluk tam hamuleli 
bir petrol ıemisi batınlmııtır, 

D. N. B. ajansına göre 
Bertin, 3 (A.A.) - 2-3 Aiuıtoı ıe

cesi İncıliz tayyareleri ıarbi ve şimalt 
Almanya iızerinde uçmuşlar ve askeri 
netice iıtihsal etmeksizin taciz akm
ları yapmıılardır. Münferiden uc;an 
bazı dütman tayyarelerı Berline kadar 
ilerleyerek Bedin civarında hemen h 
men münhasıran evler iızerine az mik
darda bomba atmışlardır. Halk araaın 
da bir >(!likdar olu ve yaralı vardır, 

lir ltalyan 

Kruvazörü Batırıldı 
(Baftarafı 1 incide} 

iki iafe gemiai batırıldı 
Londrıı, 3 (A,A.) - Bahriye Ne

zareti tarafından neşredilen bir teb
Ute nazaran Akdenızde dolqmakta 
olan denizaltılarmıız dilşmana karşı 
yeni muvaffakıyetler kazandıklarını 
ve biri 6.000 diğeri 1600 tonilltoluk 
iki dil man iaşe gem sınl torpilliye -
rek batırdıklarını bildirmlJlerdir. Bir 
sahih doka da en aşajı bir torpil 1-
sabet ettirilmiltir. 

Girit'e hava hiieumu 
Jtahlre, 3 (A.A.) - "Tebllt,. lnıt

llz ta,yareleri, dün pce Girit ada
sında tayyare meydanlarma hücum 
etmı terdir. Atılan bombaların petrol 
depolanna i bet ettığı ani ılmakta
dır. Suda koyu da i tic ret vapuru 
b tırıl hr. Sıcıly daki Horızuo tay-
7are meydanına da hucum edılm ıtr, 

TAN 4 - 8 - 941 

lstanbul-Ankara 
Hava Seferleri 
Bugün _!laşllyor 

Bir Günde 150 
Bin Kişi Mesire 
Yerlerine Gitti 

r·---·-··-- ........... . 
Şehirdeki 
Abideler 

Posta ve Bağai da 
Nakladilecek 

Ankara - İstanbul arasındaki tay
yare ile yolcu nakliyatına bugünden 
ıtibaren baıılanacaktır. 

Ankaradan, bugün 15,25 de hare
ket edec .. k olan bir tayyare Ye&ilkö
ye 17,25 de varacak, keza İstanbul
dan da bu sabah 8,40 da kalkacak o
lan tayyare Ankaraya 10,40 da vasıl 
olacaktır. Hava seferlerinin yeniden 
bşlaması Ankara ile İstanbul arasın
daki rr.esafP.yı 2 saat gibi çok kısa 

bir zamana indirmekte olduğundan, 
bu bilhassa Jş adamları arasmda 
memnuniyetle karııılanmıttır. Tay
yare ile tstanbuldan Ankaraya giden 
b· yolcu ayni gün beı saate yakm 
bir müddet Ankarada kalarak lşleri

r:l görüp tekrar avdet imklnmı bu
la bılecektir. 
Dığer taraftan hava yollyle iki şe

hir arasında posta, baıaj ve gazete 
nakliyatı da baıılamış olduğundan, 
hava seferleri muhaberatta da bilyük 
bir silrat temin edecektir. 

MÜTEFERRİK : 

Yeni Tip Ekmek 

imaline Hazırllk 
Toprak Mahsulleri Ofisi, yenr tip 

U'l imalı için değirmenlerde Iuzumlu 
hazırlıklarını tamamlamı~tır. Yalnız 
fırınların bazılarında bir veya iki 
gilnlük eski tıp ekmek unu mevcut 
olduğundan, butady unundan ekmek 
imalıne ancak salı veyahut kati ola
rak çars<>mba günü baıılanacaktır, 
Ekmeğin ununun kepeği alınmıyaca 

tından, renk itibariyle biraz esmer 
ve fakat buna mukabil lezzeUl ola
caktır. 

YA$ MEYVA İHRACATI - Bu 
sene hariçe yaş meyva gönderileme
miııtir. Buna ratmen son aünlerde 
Almanyadan ıeniş mikyasta teklifler 
yapılmaktadır. Elma istihsal mevsi
mine kadar ihraç imkAnlan bulunur
sa, Almanyaya fazla miktarda elma 
ıonderllecektir, 
ZAHİRE ve HUBUBAT FİYATLA

RI - Zahire ve hububat birliğinde 
iki gündenberl umumi toplantılar ya
pılmaktadır, Toplantılarda hububat 
ve zahire ihracat fiyatlarının blrdil
ziye dellşmemesine karar verllmiftlr. 

TALEBE PASOLARI - Maarif 
VekAletl mekteplerdeki ikmal kurs -
larma devam eden talebelerin puo

rla sv~ "tmelerlnl lüzumlu gör
mü~. bu maksaUa MünakalAt VekA
leil nezdinde teıebbüsler yapmıttır. 
Kurslara devam eden talebe, mektep 

eya ılaarif müdürlüklerinden bir 
vesika alacak, bu vesikalara müste
niden aylık talebe karneleri verile -
cektlr. 

Alman Teblğl 
(Baftlırafı 1 lnold•) 

Cephenin cenup kısmında Al
manlar ve müttefikler havaların 
daha müsait olmasından istifade 
ederek Kief civannda cereyan e
den kanlı muharebelerden son
ra ricat etmekte olan düşmanı 
takip etmişlerdir. 

Iki hafltadanberi bütün şidde -
tiyle cereyan eden Smolensk mu
harebesi nihayet bulmak üzere
dir. Sovyet kuvvetleri, muhasa
ra altında bulunan ordulan kur
tarmak üzere yaptıklan netice -
siz teşebbüslerine devam etmiş
lerdir. Bu muazzam muharebe es 
nasında ihata edilen Sovyet te
şekküllerinin büyük kısmı imha 
edılmiştir. Alman kıtalannın Mos 
kovanın garbinde ilerlemesine 
mani olmak hususunda Sovyet 
kumandanlığımn sarf ettiği mu
annidane gayretler, neticesi Mos 
kova yolunun açılmasını intaç e
decek olan bu büyük meydan 
muharebesinin vukuuna sebebi
yet vermişlerdir. Bu yol, yakın
da Alman kıtalanna açılacağa 
benziyor. 

Cephenin şimal kısmmda Pelpous 
gölünün ıarbmda toplanm11 bulunan 
Sovyet teıekkOlleri de sardm11 ve 
imha edllmilUr. Buradaki Sovyet 
kuvvetlerinin bakiyeleri şimal isti -
kametinde sahile doğru çekilmekte
dir. 

Alman hava kuvvetleri, geçen haf
ta, Sovyet hava kuvvetlerine karıı 
harekAtma devam etmiı ve ZD'hh is
tlhkamlara, ,.Uril)'ÜI kollarına ve 
cephe gerisindeki Sovyet nakli)'atma 
muvaUakı,Yetle hücum etmişlerdir, 
DUşmanm zayiatı alırdır. 

Moskovadakl münakale harp sana
yii merkezlttlne de böyOk muvaffa
kıyetle hücum edllmlıtlr, 

Dünkü resmi tebliğde Moskova ü
zerine yapıldılı bildirilen hava akı
nı bu ıehir Uzerlne yapılan akınların 
onuncusudur. Atılan bombalardan bir 

ı, cephe aerisinde müteaddit de-
riyolu merkezlerine isabet etmiftlr. 

Dilşman propaıandası, bilhaısa İnıi
liz propagandası prkta ıimdlden bir 
siper muharebesinin baııladıtı zannı
m vermek istemektedir. Alman baı
kumandanlıiı, İngilizlerin harbi u
zatmak hususundaki arzulannı çok 
iyi anlamaktadır. Fakat Alman bq -
kumandanlıtı kararını tahakkuk et -
tirebilecek vasıtalara ve kuvveUere 
malik bulunmaktadır, Bu karar ln
glltereye karıı yapılacak hücuma ta
kaddüm edecektir. 

İo«illzler halen, doatlan Bolşevik
lerin nasıl sel gibi kan akıttıklannı 
seyretmekte ve onlara mile sir bir 
mUzaherette bulunmayı hatırlarına 
getirmemektedirler 

İktısat Vekllllline Trabzon Mebusu Srrrı Day'm tayin edildiğini yazm~
tık. Yukarıki resimde, Sırrı Day'• vazıfesi ba mda görüyoruz 

Spor Hareketleri 
Kürek Yarışlarında Galatasaray 

Birinci, Güneı ikinci Oldu 
İıtanbul kürek ajanlıft tarafından 

tertip edilen üçüncü teıvik kürek ya
rııı dün buyuk bir intizam içinde Bey
ko.z:la Paıabahçe arasında 2000 met
relik duz ha& üzerinde yapılmıııtır. Bu 
müsabakalar ayni zamanda Bandırma 
da yapılacak Marmara kupasında lı
tanbulu temsi lcdecelı: takımın birinci 
ve ikincisinı tayin eden seçme müu
bakası oldugu için çok heyecanlı ol
muıtur. Neticede Galatasaray ve Gü
nq birinci ve ıkinci celerek bu hak
kı kazanmışlardır. Teknik netictler 
şunlardır: 

Müptediler: 
Tek çifte: 1 - Pctro (Galaasaray) 

9,42, 2 - Kemal (Beykoz). 
İki çifte: 1 - Yahya, Mehmet, Hüs

nü (Galatasaray) 9.9. 2 - Mazhar, 
Hasan, Sabahattin (Beykoz), 

Dört tek: 1 - Zekli, Barbaros. Ke
mal, Yorgo. Sezai (Fener) 8,48, 2 -
Sati, Tevfik, Petro, Hasan Enver (Ga 
latasaray). 

Kıdemliler-
Tek çifte: 1 - Petro (Galatasaray) 

9, 2 - Celil (Güneıı). 
İki çifte: 1 - Rept, Ali, Reha (Ga

latasaray) 9,2, 2 - Ferit, Apil, hma
il (Güneş). 

Dört tek: 1 - Reıat, Tevfık. Kesim, 
Turıut. Sati 7,57 (Galatasaray), 2 -
Ferit, Kenan, Celil, Zeki, Emın (Gu
neı). 

Bayanlar 
Tek c;ifte: ı - NqJı (Galatasaray) 

6.6, 2 - Nimet (Güneıı). 
tkı çifte: 1 - Nazlı, Nervtn, Sil%1111. 

(Galatasaray) 5,45, 2 - Melek, Mü
zehher, Nezihe (Fener). 

Dört tek: 1 - Nazlı, Güner, Emine, 

Zahide, Süzan (Galatasaray) 5,16, 2-
Melek, Ceylin, Asiye, Sabahat, Çi1'
dem (Fener). 

At Yanşlan 
Dördüncü hafta at ko,uları, dün 

Veliefendi ko,u yerinde yapılmııtır. 
1 inci koşu: Mesafe 2000 metre: 1-

Kısmet (Muzaffer), 2 - Basra (M. 
Çelebi), 3 - Budak (A. Aptulkerim). 
Ganyan 350, plise 150 ve 300 kuruıı, 
ikili bahis 17,80 lıra. 

İkinci koşu: Mesafe 2400 metre: 1-
Nerlman (M. Koru), 2 - Olga (M. 
Çelebi), 3 - Cesur (T. Atcan), Gan
yan 600, plise200, 100, 100 kuruı. 

Üçüncü koşu: Mesafe 1200 metre: 
1 - Çol>Jnkızı (Salih Temel), :Z -
Demet (F. Simsaroilu), 3 - Buket 
(F. Simsaroilu), Ganyan 175, plise 
100, 150, ikili bahis 52~kuruıı. Çifte 
bahis 29 lira. 

Dörduncü koııu: Mesafe 2400 metre: 
1 - Karanfil (A. Atman), 2 - Ro
mans (P. Halim), 3 - Dandy (H. A
lakuş). Ganyan 200, plise 100, 100 ve 
125 kuruş. 
Beşinci koıu: mesafesi 2400 metre: 

1 - Mıhrican (Sait Aksun), 2 - Boz
kurt (Niyazi Kartay), 3 - Sevim VIlI 
(M. Turgut). Ganyan 225. plise 100, 
150, 460, çifte bahis 600, ikıli bahis 
625, üc;liı bahis M50 kuruı. 

Çocuğunu Öldürdü 
Xızılcahamam (TAN) - Yenice mahalleal 

balinadan Arap Aluıaa lıanaı ... ,... dofurdu· 
fu çocufu ırırtlağını 11kmak aurctiyle bola· 
rak llld mıOı ve ceaedıııl bir torbaya lıOJ'11p 

ırchnmO~tllt. 
Ane yakalanmıı n adliJ'CCC tevkif edil· 

ml\tir. 

Dün Bilhassa Plailar 1 Mimari Kıymetlerin 
Çok Kalabalık+. Göre Tasnif Ediliy 

Havaların sıcak aitmekte olması Belediye imar ve istımIAk işler 
İstanbul halkını mesire ve eğlence de kolaylıkllU' temın etmek için 
yerlerine akın etmiye mecbur bırak- rln muhtelif semtlerinde mevcut 
mıştır. Dün pazar oldQiu için tatil - bldeleri kıymetleri derecesine ı 
den istifade eden halk, tı:en ve va- tasnif ve tesbit~ karar vermlıtir. 
purlarla Florya, Boğaziçi, Adalar, arıf Vekaleti d· bu i;ıi org nı.ze et 
Yalova, Anadolu banliyöslne gitmiş ti için, Belediye hu usl bir teş ı 
ve bu vesaitte büyuk bir kalabalık vilcude getirmiye lilzum görme 
göze çarpın~hr. VekAletin ıehrimlzdekı Rölöve 

Bir gün zarfında Devlet Demiryol- rosiyle teşriki mesai etmııUr. B 
ları vasıtalarlyle Şirketi Hayriye va- ilk olarak Süleymaniye emtind 
purlarmın taşıdıtı yolcu miktarı yüz tarihi eserleri kıymet dereceler 
elli binden fazladır. Bunun 50 bini ıöre tcsblt etmi§tlr. Bundan so 
Denlzyollan vapurlariyle, 35 bini Şlr- diler semtlerdeki tarihi eserler 
keti Hayriye vapurlariyle, 12 bini rinde çalışmalara ba;ılanacak ve 
Haydarpaşa - Pendik trenleriyle ve marl kıymeUeri takdir edilecektir. 
çok mühim bir kısmı da Sirkeci • Süleymaniye semllndekl tarihi 
Çekmece trenleriyle seyahat etmiş - serler arasında "şaheser., telAkkl ed 
lerdir, len binalar 35 tanedir, Bu binal 

Bundan başka tramvay, otobüs ve- ııunlardır: 
sair husual vasıtalarla binlerce halk Beyazıt hamamı, Sinan türbesi, 5 
da ııehrln mesire ve eğlence yerleri- leymanlye c:ımli, Taphane, Süleym 
ne akın etmlılerdir. AlAkadarlarm niye imveti, Darüıışafaka, tıp m 
bildirdiğine göre, bu sene tatil gün- resesi, Silleymaniye ülA, saniye, 
!erinde eğlence yerlerine rağbet her lise, rabla medreseler!, clyan mekt 
yıldan fazladır. Dün bilhassa plAjlar bl, Darülhadis medresesi, Süleyma 
pek çok tehfrllyi buralara çekmiııtir. niye türbesi, Hurrem Sultan türbe 

ADLİYEDE: 

Kontrol Memuruna 

Dökmeciler hamamı, Muhittin Çele 
türbesi, Ahmet paşa türbesi, Ekm 

Hakaret 

çi zade Ahmet paıa medresesi, 
zade Mehmet camii, Şehzade Mehm 
imareti, Tavuk hanı, Şehzade clya 

Eden Km mektebi, Şehzade Mehmet 
Rüstem ,>Br medresesi, Şehzade M 
mut türbesi, İbrahim paşa türbes 
Destarl Mustafa paııa turbesi, Şehza 
de medresesi, Şehit Ali paşa kitapha 
nesi, Beya:ı.ıi kitaphanesi, Beyazıt ca 
mU, Beyazıt imareti. Beyazıt clya 
mektebi, İbrahim paşa medresesi. 

DQn !'loryaya ilden trende QçQncü 
mevki bileti ile birinci mevkide otu
ran 25 yaımdaki Araııot Keçlyan is
minde bir kz, biletleri kontrol eden 
Yumfla kaV1a etmı,tir, Bu J'(lzden 
hakkmda zabq tutulan Aranot cnr
mümqtıut mahkemesine teVkolun
muı ve 1 ay hapisle 30 lira para ce
zasma mahk1lm edibnt,ur, • 

BEYOOLU UCUNCU NOTER.t -
Beyotlu üçüncü Noteri tekaOt edil
miştir. Müddelumuml muavinlerinden 
Necati Kütilkç(lollu eski Noterin ev
rakını tayin edilen veklle teelim e
decekUr, 

7,!0 
7,U 
7,45 
8.00 
8130 

12,10 
ı2,U 

u:,45 
U,00 
U,15 

ll,00 
11,0S 

= 

RADYO 
UUGUNKU 
Procram 
lllbilı (PL) 
HaberlH 
Mlluk 
Evin aaall 

* Proın• 
Şarkılar 

Haberler 
Şarkılar 

lllbilı (PL) 

• Proıram 

Cubaat 

PROGRAM 
11,11 
11,40 
U,00 
19,15 
19,SO 
19,45 
20,tS 
20,45 
21,00 
21,10 
21,25 
21,45 
22,SO 
ZZ,45 
u,ss 

Jlııhtelif. 

Rumbalar 
Xoaıı~a 
KllJ' havalan 
Haberler 
Faaıı 

Rad. Gu. 
Hallı tilrlıOıl 

Zir Talınmi 
Sanılar 

Xomupna 
lllbllı (PL) 
Ha ilerler 
Da• mllaıtl 
KaP1nı• 

Fenerbahçelilerin Kongres 
Fenerbahçe klüıbllnün umumi he 

yeti, dün klüp merkezinde fevkalld 
kongresinin üçüncü ve son celsesin 
akdetmiştir. DilnkQ toplantıda 1 
klüp arasında mutabık kalman oyun 
cu deilştirllmemesl karan memnuni· 
yetle kabul edılmiş ve ayrıca · 
profesyonelUğin• Fenerbahçe klilbün· 
de hüküm surmiyeceği ve oyuncular 
ancak zaruri masraf verileceği hu • 
s.ı.ıda mutabık kalınarak celseye n • 
hayet verilmiştir. 

Bedeni Yol Mükelleflerinin 
Listesi Hazırlandı 

1941 mail yılı içinde bedent 
mUkellefiyeUerlnde çalıştırılac 
lanların Jllesai gün ve yerlerin o • 
teren c!efterler hazırlanarak k yn 
kamlıkl ~a gönderilmiştir. Bedeni 
kellefiyetle alAkası olanlar, bulund 
lan mahalle mümessillerine w 
yar heyetlerine müracaat ed•e 

, rede ve ne S(ln çalıştırılacaldarmı 
ı n.nebil ıceklerdir, 

lngilizler Niçin F R A N S A Sovyet Teblği Japonyanın 

Tah§idatı A A k 
(Battarafı 1 incide) (Bettarafı 1 incide) 

Yrupaya S er Welles, beyanatında czclimlc Dün sabahki tebliğ 

Ç.L 1 '7 şöyle demiştir: Moskova, 3 (A. A.) - Sovyet ıs-
UlGrmıyor ar • "Vichy Fransız hükumeti, A- tihbarat dairesi tarafmdan bu şabah 

(B•ftarafı 1 incide) merika hükumetine 'teminat ve - neşredılen tebliğ: 2 Atust.os gecesi 
diye kadar görtinen şiddetini rerek, Fransanın mütareke şart-ı Sovyet kı~aları Smolensk, Korozten, 
muhafaza etmekte devam eder- lannın tahmil etmiş olduğu hiı.d- Bolaya is~kametinde ve Estonya böl
se, Almanlar şark cephesinde ler haricinde mihver devletleri geslnde dütmanla muharebeye devam 
h&yli zayıf dföıeceklerdir. Alman ile işbirligi yapmıyacağını mü - etmişlerdir, Cephenin diğer kısmıla-

:r • • • 1 nnda krtalarımızın vaziyetinde mn-
ların Sovyetlere karşı taarruz ka ke~~e:en .~ıl~ırmış v~ toprak .. aı:~- hlm hiçbir değiflkllk olmam11tır. Kı
biliyetlerini kaybettikleri gün, nı uçuncu ~ır devletın t~avuz';'- talarmıızla işbirliği yapan bava ıruv
Ingılızlerin de garpte harekete ne karşı mudafaa edeceğıne ,daır vetlerimiz düımanın motörlO birllk
geçmeleri zamanı gelmiş olacak- söz vermiştir. teriyle piyade ve topçu kuvvetlerine 
tır. Binaenaleyh her şeyden ev- Bıi anlaımayı meıru göıtermek için hilcum etmi~Ur, 
vel şark cephesindeki harbin a- Fransız Hindıçiniıinin arazi bütunlü- Moıkovaya akın te,ebbüaü 
Iacağı şekli görmek lazımdır. · iiıne başka .dc~let.ler~n t~ca~üz e~ecell Moskova, 3 (A,A.) _ Alman tay-

Ingiliz askeri mutehassıslannın hakkında bır ıddı~ ılen aurulmü,tür. yare filoları 2/3 Atustos eecesi Mos-
fik · .. b" ih h ket" . Amerika huk\lmeti, bu tarzda bir i- k Ü • b" 

. rıne g?,re . ır raç areA ı ı- zahı kabul edemez. '24 Haziranda da ova zerıne ır akm tetebbilinlnde 
çın en munasıp zaman eylul ayı- aöyleditim clbi Franıız Hindiçinisi bulunmuıılardır, Ancak pek yüksek
dır. Zaten eylule kadar prk cep- için baıka herhan1ti bir devlet tarafın- lerde uçan birkaç tayyare ııehre ka
hesindeki vaziyet de az çok ta- dan tehdide maruz bulunmak gibi bir dar gelmiye muvaffak olmu§iur. Dafi 
ayyün etmit olacaktır. O zama- vui~et mevzubahis bile ?lamaz. Bb>:- bataryalarımızla avcı tayyarelerimiz 
na kadar Ingiliz hava kuvvetleri le bır tehdit ancak, genıılemek poh- tarafından dalıtılan diğer dilıman 
de Almanların garpteki müdafaa tikası taki pede!1 Japon hükilmetl ta: tayyareler! &ehre varamamıflardır. 
te 

· t t h · .
1 1 1 

rafından celebilır. Bu mıntakada1u Evlerde çıkan bazı yanımlar süratle 
sısa ını a rıp ı e meşgu o a- arazı emelleri lııkir olan bir devlete söndilrtilmuııtür, Askeri hiçbir hedefte 

caktır. aakeri harekit için üsler ve topraklar basar yoktur, 
Onun için bizce Ingilizlerin terketmek ve bunu "milıterek müda- Alman zayiatı bir buçuk 

Avrupaya asker çıkarmaları için faa,, bahanesiyle yapmak, Amerikanın 
daha bir ay beklemek lazım ge- emnyeu bakımından hayati bir meaele mi.iyonu 11e'tl 
lecektir. doi'!1'an mtihiın bir vaziyet tcıkil et- Moskova, 3 (A.A,) _ Sovyet iltih-

mlıtır. barat dairesi reis muavini Lozovskl 

Garpta da lir Cephe 

Tesisi için 

Amerika hiıldlmetl, Fransa ile Ja- gazetecilere beyanatta bulunarak, Al
ponya arasındaki anla,marun hükiim- man zayiatının §imdlfe kadar bir bu
lerine dair sarih malQmat elde etmiı çuk milyon kişiyi ıeçmlıı bulundu -
bulunmaktadır. Müıterek müdafaa ğunu ve Alman ordusundan firar c
perdesi altında, b11 anlaşma, Fransız denlerin her gün artmakta olduğunu 

(Baftarafı 1 incide) imparatorluiunun bir 1nımmı Japon- tıöylemi§ ve şunları llAve etmiştir: 
larm muhtelif hava kuvvetleri- yaya bırakmaktadır,,, "Almanlar ıimdl uzun sürecek bir 
nin dehşetli surette hasara uğ- • .. • harbi düsilnmek me&t>urlyetinde bu-
radıklarına dair yapılan neşriya- Bır Alman uUımatomu ıunuyorlar . ., 
ta rağmen Rusların Büyük Bri- ı reddedllmif / 137 inci Alman lırlcaaı 
tanyanın Avrupa karası üs~ündej Berne, 3 (A.A.) _ "Ofi": Marepl naaıl imha edildi 
ve Alınanların Rus cephesınden 1 Petain'ln Bitlerin ültimatomunu red
kuvvetlerini çekmeğe mecbur e- dettiiine dair allmetler vardır. Bu 
decek bir hareket yapabilmesinin ültimatom diier bazı metahbat me
Sovyet - Alman mücadelesine yanında Fransız deniz üılerinin ve bu 
yapılacak en esaslı yardım oldu- arada Dakar'ın Almanlar tarafından 
ğunu düşündüklerini de inkar himaye ve. muhafazaııru ve Laval'in 
etmek :;_,_.. d ğild" tekrar kabıneyc ahnmaaıaı iıtemekte 

muıUAUn e ır. idi Franıız ıazetelerinin bu mevzua 

Moılı:ova, 3 (A,A.) - Smolenak'de 
137 inci Alman piyade fırlraıınm ui
radıft hezimet hakkında dünkü Sov
yet tebliiine ıı:eyl olarak mütemmim 
bir teblii neıredllmlıtir. Bu tebllide 
ıöyle denilmektedir: 

Safakla beraber 8ov1'et latalan dilt
man üıı:erine aftr bir tazyik yapmaya 
batlamıtlardır, Rlcat etmekte olan Al
man birliklerine mfllaheret etaıell 1-
cin. Alman kamandanhlı, 137 lnd 

(Baftar•fı 1 incide) 
sonra şimdi de yarımad daki İmpa • 
ratorluk kuvvetlerini takip için M • 
lezyayı tehdide yeltendikleri g b 
Portekiz hukllmetine de falan J po 
adası ile Fılipm adaları ve orad n da 
Porteklze ait kısmm merkezi olan T • 
mor adası ıtrasmda bir hava nak y 
servisi ihdasını teklife başlamışlar • 
dır. Bu teklif kabul edlldiğı takdirde 
J aponlarm ayni zamanda Felemenlı 
Hindistanma alt olan Timor adasının 
ikinci kısmını ve Avustr lyayı tehdıl 
edebilmeleri imkanını verecektır, 

Bugün Mançukoda milhim Japot 
kuvvetlerinin bir taraftan Kore'der 
ve dlter taraftan Japon denizindeıı 
hareket etmekte oldukları haberi ve
rilmektedir. Gelen malümata göre 
Cinin muhtelıf mıntakalarındakl Ja· 
pon kuvvetleri buralardan çekilmi 
ve Mıınçukoya nakledilmlıtir, Bütan 
bu malômat, Mançukodakl Japor 
kuvveUerimn halen takviye edilm • 
olduğunu göstermektedir, Bu mınt • 
kadakl Japon tehdidi gayet AllkArdır 
Vılodivostok etrafındaki Rus toprak· 
ları tehlikelidir. 

Bahriye ihtigatlan 
çağırılJı 

Tokyo, 3 (A. A.) - "Ofi., Japon 
Bahriye Ne::aretı bugun merlyet mev
kiine giren bfr lmp ratorluk ırad 
nl neşretml:ıtir. Bu iradeye aöre, ya. 
rmı maaşla lhtlyat sınıfında bulun 
birçok bahriye zabıt, kUçilk zabit Vl 

mühendislerin hepsi fiili hizmete a· 
lmmq bulunacaklardır, İmparatorur 
bu iradesi Cenubi Pasıfıkte oldu 
kadar Alman - Sovyet ihtılafınd 
mutevellit dunya buhranmm gen 1 -
meal karşısında izhar edilen milli 
zuya bir mukabele teskil etmekted 

Birmanya'ga gelen yeni 
/ngUiz kuvvetleri 

Amıterdam, 3 (A. A,) - "D.N.B." 
Londra radyoıu ölleden ıonraki neş 
riyatında Maleıryadan ıelmekte iker 
Ranıona uiramıı bulunan Insilis v 
Avustralyalı latal:ınn talim devreleri· 
ni tamamlamak Uıı:ere Binnanyaya ıel· 
diklerini blldirmlıtir. 

Garwin Observer aazetesl de Rus- ait· neıriyatı, Vlcbyde ıanıUre tabi tu
ların altı hattadanberl Alman ordu- tulmaktadır Ultimatom'un reddedil
sunun hücumlarına anudane muka - diii i11al ~tındaki Franıa'da Vlcby
vemet etmekte olduklarını yazıyor ve nin murabba11 olan de Brinon'a bil
diyor ki: dirilmiıUr. Alman ültimatomu Vichy 

"Rusya kendi basma HIUerl mal- 'ye sah giinü tevdi edilmlıtir Al"' 
blp edebilir, fakat bizim ıılmdıki va- ültimatomunun metalebat seriıi. bun
zifemlz Rusyaya yardım etmekUr. lardan herhanıl birinin reddedilmeai
Rus milleti ile ordusunun muvaf- nin Almanya ile Vichy araaındaki mil
fakıyetli mukavemeti karşısında şap- naııcbatı iıbirliil yapan ild devlet mil 
kamm hurmeUe çıkarıyoruz.,, nasebetinden ziyade calip ile mall6p 

Yunanistan Moskovaya 
Bir Heyet Gönderiyor 

araımdalri miinaaebetlere benzeteceil 
tehdidini de ihtiva etmekte idi. 

fırkayı alelacele ba mmtakaya ı&ıder btlstlnde bulunmuıaa da bir Sovyeı 
mittir. Meıı:k6r fırka, harp Ahapna tank blrliii harekete seçerek duıman 
ıelir ıelmeır derhal muharebeye sir- tardetmiıtir. Müteaddit kanlı çarpı 
mittir. Fakat bir Sovyet müfreseal malardan ıonra düıman mukavemet e 
Alman fırkaıma, J'ayılmak için lrlfl demiyeceiini anlamıı ve daftlmı tır 
bir zaman bırakmadan derhal hücuma Düıman aillblarını, otomobillerini 
ıeçmiıtlr. Diier Sovyet mllfruelerl mühimmatını ve bir çok ölü ve yara! 
de 137 inci Alman fırbamı ellratle yı muharebe meydanında bırakaralı 
,ember i,ine almıtlardır. Sovyet top. ,ekllmiıtlr. 

Londra a (AA ) - Jtcuter ajanaının la· 
tlhltanaa ıı:llre, Ta....,._ hOlıQemti Yuna 
niaıan ile SovJ'ct JtuıJ'a aruında diplomasi 
mOnaaebctlerınl tola etmek !here Rusyaya 
bir heJ'ct ırllndencektir. He,,.ı, J'•kında Is· 
...a..J•aa .RuıJ'•J'a hareket edecektir. 

Sir Campball Amerikada 
Ncvyork, 3 (A.A.) - Str Jtonald Campbell 

dOn Cllpper tayyaresi ile Ncvyorlıa ıı:elmiı· 

tir. Sır R Campbell Va inırıona ıridecck Ye 
h kQmctial elçi aıfatiylc Amcnlıada tcmıll e· 
decelıtlr • 

çuıu da bu ıırada kaif bir atct aç- Almanlar mahfuz bir yere ııiınmd 
mııtır. Topçuınuzun banrhk ateıin- tstemitlerıe de ricat hatlarının kcsıl· 
den ıonra latalaamıı dııtzmna biicam mit olduiuma ıormuılerdir, Duım r 
etmitlerdir. rada da mermi yatmaru altınd b. 

Topumuz yiizlerce Alman il cilmiıtir. Yalnız bu noktada 400 der 
tilr. Bir topçu eri tek ba..- faıı:la Alman eri ve subayı old ul 
yere ıermiıtir, nya yaralanmı,tır, Bur da 1 O e 11 

Dlitman bir malrabft hllc:mn tetel»- alınmııtır. 
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1 Bir Jı:aç haftadır Alman orduları 

A.eoN~ BEDELi 

daha şimalde ve daha cenupta 
olduğu gibi Ukrayna arazisi içinde 
de Sovyet orduları ile bofazlaşıp du
ruyorlar. Şark cebesi uzerınde Sovyet 
ordusunu Polonyadan çıkararak ıleri 
doğru suratli bir harekete geçen Al
manyanın gayesi bır an evvel Ukray
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Kr. nanın zcngınliklcrine kavuşmaktı. Bi
rinci Cıhan Harbinde de oyle olmuş
tu, Alman ordularının imdadına bu 
verimli topraklann hesapsız mahı;ul
leri yetiştimti. Çı.inkü Ukrayna Sov-

25 kunıstur. yetler Birlıginin iktisat bakımından en 
______________ _. ehemmiyetli bir uzvudur. Karadenlzin 

TAN 

ansa dan 

§İmalinde 445.300 kilometre kare bir 
yer kaplar, Dniyepr'den Donetz'e ka
dar bır sıra buyuk nehirler tarafından 
sulanan bu arazı dunyanın en mümbit 
bir kara topraiı ile kaplıdır. Bu 
memleket bugun Sovyetlerde yetlşti
rilcn butun hububatın hemen yansını 
ve şeker pancarının beşte dordunu ve
rir. Vaktiyle Çarlar devnnde de oyle 
idi. Rusyanın buğday ihracatının onda 
dokuzunu Ukrayna temın ederdi . Fa
kat Ukrayna yalnız bir ziraat memle
keti olarak kalmamı$tır. Sovyetler 
sanayıinde de muhım bir yeri vardır: 

Ukraynanın merkezi Kief'ten bir görunuş 

Talepleri 
paris gazetelerinin Vichy hükQme

tini, 1ngiltereye ve Sovyetlere 
ı Almanya ile askeri işbirliği yap

)a davet eden tehditkir neşriyatını 
e I>e Bnnon'un Alman taleplerini 
lr~ale bildirdiğini dı.inkü yazımız
hlevzuu bahsetmiştik. 

811gun alınan bir habere göre, Ma
tıaı Petain, Dakar ve diğer Fransız 
tfinin Alman kontrolü altına veril
i ve Laval'in tekrar kabineye a

ıı taleplerini ihtiva eden Alman 
t ltlatomunu reddetmiııtir. 
licnuz teeyyüt etmiyen bu habere, 
tlıy hükumetinin bugı.ine kadar ta
D cttığı &lyaset gözonune getirilirse, 

k güçtiır. Bununla beraber, 
oluncaya kadar Fransayı harbe 
mak içın iki tarafı da -muhtelif 

tcelerde- memnun etmiye çalışan 
c bir intizar politikası takip eden 

cııal Petain'in Almanların ııark 
esinde sıkışık bir vaziyete girmiş 

lıııa1arından ve Fransadaki işgal kuv-
ttlcrini azaltmaya mecbur kalmala

n istifade ederek Almanyaya 
rıı biraz daha müstakil bir siyaset 
tip etmek istemesi de mümkündür. 
-'ınerikanın, Vichy, Alman taleple-
ıu kabul ettiii takdirde Fransaya 
Ilı siyasetini dciiştireceğini a
Ça bildirmesi, Mareıalin tamamiyle 
anyanın kucafma düşmekten me

en sebeplerden birisi olmu,tur. 
Objektif olarak tetkik edildiği za
n gorulur ki: Fransa bugün, Al-
lrıyaya karşı her zamandan ziyade 
ltavemet edebilecek bir durumda

r. Mareşal Petaın'in daha ziyade 
ıyik edıldiği takdırde, hükQmet mer 
tılni Afrıkaya nakil ve Fransa ile 
lııparatorlugunu İngıltere ile beraber 

dafaa edecegın.i ciddi olarak söyle
csı, Vichy hukQmeti uzerindeki Al
•n tazyfkıni vurmaya kifi gelecek 
dır buyuk bir tehdittir. 
Fı!hakika Fransanm bugünkü halin

bile İn&iltere ile tekrar askeri iı;
rı rı yapması, bugilnkli ıartlar için

Almanya YC İtalya için büylik bir 
et olacaktır: Ingiliz donanması 

hy hilkQmetinin emri altında olan 
t kısmen de İngilız limanlarında bu

ve oldukça muhim bir kuvvet 

1 
lı:ıl eden Fransız harp gemilerinin 
hakı ile Akdcnizde tam hikim bir 

lııyete gelecek; Cezair ve Tunustaki 
ransız kuvvetleriyle i3bfrliii yapa
k olan lngıliz kuvvetlen Afrıkadaki 

talyan ve Alman kuvvetlerini daha 
buk mağlup edebileceklcr, Cebclita

tehlikeden kurtulacak ve bunlara 
Yeten Fransaya bir ihraç hareketi 
h ziyade kolaylasmış olaca'ktır. 
Boyle bir karar ayni zamanda, iki 
ayrılmış olan Fransız milletini dı 

tlt bir milli mudafaa ve istiklal ide
~ etrafında birleştirecek ve Fransada 
d ordusunun mukavemetini §İddetlen-

reccktlr 
Bu Al~an a1tsül&mcli, Almanyada 

tearet hayatı yaııyan bir buçuk mil
>"on Fransız askerinin ve bugiln açlık 
"c diler bir çok mahrumiyetler için
de kıvranan Fransız mılletinln esasen 
feci olan vaziyetlerinde mahsüs dere
cede bir deflşıklik hasıl edeceği tah
rtıin olunamaz. 

Fakat siyasi kanantleri ve içtimai 
tcllkldlcrl safa mütemayil olan ihti
>ar Mareşalin, İnrili:r: düşmanlıfı ile 
lııcşhur olan ve bu istikamette çok ile
ti gitmi, olan Amiral Darlanın böy
le bir yol tutmaları ihtimali pek az
~( . 

M. ANTEN 

Donetz kömür havzası İngılterenın 
bıitiın komiır havzalarının yek\ınuna 
muadil bir vüıl'.lttedır. Sovyctlerin el
de ettikleri kömuriın beşte dördü bu
ardan alınıyor. K r iv o i R o g da 
çıkarılan demır ise Sovyct ham demi
rinin üçte ikisini bulur. Ukrayna man
ganez, cıva, bakır, itıbariyle de zen
gin, Hydro - Elektrik kuvvet kaynak
lan bakımından da ehemmıyetli. Hu
susiyle Dniyepr şelalelerinden istifade 
edılerek işletilen D n ı e p e r o s t o i 
santrali için Avrupada bu cins tesi
satın en büyüğu derler, Memleketin 
zenginliii ve sanayiin bu terakkisi ta
biidir ki nı.ifusun da çok artmasına se
bep olmuştur. Ukraynada nufus 32 
mılyona yaklaeır ve Moskova civarı 
hariç tutuldu~ halde SovyeUer Bir
lığinın en kalabalık yerlcrıni teljkıl e
der, 

* * Kimdir bu Ukraynalılar? Ruslarla 
alakaları ne? Neden Ukraynalı

lara "Küçük Ruslar,, ismi de verıH
yor? Çok zengin bir memlc'ket olan bu 
sahada pek eski devirlerde birçok İs-
lav kavimleri yerleşmişlerdi. IX uncu 

Ukrayna Sovyet 
Sosyalist 
Cümhuriyeti 
Ve Almanlar 
Ukrayna, Sovyetler Birliği

nin iktisat bakımından en e
hemmiyetli uzvudur. Bu 
memleket, bugün Sovyetlerde 
yetiştirilen bütün hububatın 
hemen yarısını ve şeker pan
carının beşte dördünü ''erir. 
Ayrıca Sovyctlcr sanayiinde de 
mühim bir yeri Yardır. Nüfu
su 32 milyona yaklaşır. Ve 
Moskova civarı hariç tutulur
sa Sovyetlcr Birliğinin en ka
labalık yerlerini te15kil eder. 

asır XII nci asırlar arasında Ukray- Yazan: 
na Şarki Avrupa tarihinde mühim b.ir , ....... _ 
rolü olan büyiık ve kuvvetli bir devlet 
haline gelmişti, İşin doğrusu bu dev- ı· F • k s b • 
Jetin bizim bildiğimiz Rusyadan başka aı a rı 
b.ir ıey olmadığıdır. Kiev, Rus devle- 1 
ti için bir be:iik olmu:ıtu. Rusya ge- 1 DURAN 
lişip kuvvetlenince merkezi şimale : 
doğru yer değiştirmiş, Tatar hucum- ! ............................................... . 
tarından uzağa, önce Sus d a l'a son-ı 
ra M o s kov a'ya geçrıuşti. Bunun ü- bulunuyorlardı. Butiın bu ~raynah-
zerine §lmdıki Ukraynayı teşkil eden lan bir devlet . _ha~ınd~ bırlqtı~ek 
araziye "Küçük Rusya" ve halkına fırsatı daha Bırıncı Cıhan Harbınde 
•"Küçük Ruslar" demek adet olmtı§tu zuhur etmiş iken bundan layiki ıle is
Y cni kolonize edilen sahalara ise Bil: tifade edilememi§ti. 
yük Rusya ve buraların ahalisine de 1917 de Rusyada Çarlığın ı;ukutu ve 
Büyük Ruslar deniyordu. Sonralan Cihan Harbinden sonra Habsburg im
Kiıçük Rusya ile beraber Galiçya, paratorluğunun dağılması Ukraynalı
Volhiniya gibi yerler Lltuanya - Po- ları ideallerine kavu turabilirdi. 1917 
lonya b:rlesik krallığının eline geçtiği Nisanında Kiev'de toplanan bir miics
:r:aman kırallıfın bu uzak köşesinde sesan meclisi R a d a denilen millet 
hudutlar üzerindeki araziye "hudut meclisini tesıs ediyor ve o senenin 20 
memleketi" manasına gelen ''Ukray- İklnci teşrininde Petrograd'da Bolıe
na., ismi verilmiı, böylece Kiıçük vik ihtilali koparken Rada da Ukrayna 
Ruslar da Ukraynalı olmuştu. Bunun- için bir Halk Cümhuriyeti kuruyordu, 
la beraber Ukraynalılar Rusluklannı Bu hukQmetin istikllilini Bolışevikler 
kaybetmedıler: Çarların buyuk impa- tanımışllr, hattS Merkezi Devletler, 
ratorluğu ayni familyanın bu iki esaslı yani Almanya ile Avusturya ve Ma
kolunun mü3terek gayretleriyle ku- caristan, Ukrayna delegelerini de 
ruldu. Çarlık Rusyasında Ukraynalılar Brest - Litovsk konferansına davet e
en bı.iyiık memur•yetlere geçtiler, ilim- derek onlarla aynca sulh müzakerele
de, edebiyatta, güzel sanatlarda mü- rine girişmek ıstedikleri vakit BolDe
him şahsıyetler yetiştirdiler. Rusların vikler buna ses çıkarmamışlardı. Bu
teşebbusu ile Ukrayna, daha Çarlık rıunln beraber 19ı8 İkincikfl.nununda 
devrinde bile Avrupamn miıhim sanı!- Harkov'da bir Bolşevik hiıkQmetl ku
yi merkezlerinden biri halıne gelmiştı, rulması ve bunların Kiev'e karşı va

ziyet almaları üzerine Brest - Utovsk 
daki Bolşevik sulh heyetinin de a~zı 
değişmişti: Trotsky Almanlara: "Uk
rayna ile ayrı sulh yapmak isterseniz 
müzckereleri yan yerde bırakır gide
riz,, demek istemişti. Fakat Almanya 
zaten Ruslarla müzakere etmek niye
tinde def ildi, onları Brest - Litovsk'a 
hazır olan muahedeyi imzalamak içın 
çağırmışlardı. Bu muahede bir ülti
matom mahıyetinde idi. Ya evet ya 
hayır denecekti. Bu cihetle Trotsky'
nin itirazları bo§a &İtmişti. Bu sırada 
Ulı:raynadan gden haberler orada va

* * on dokuzuncu asrın ortalarına 

dotru Ukraynada Ruslardan 
aynlma hareketleri &örünmeye baş
ladı. Bu hareketin başında K o s t o
m a r ov isminde bir il.im ile S h e v
e h en k o isminde bir şair vardı. 
Bunlar kendilerine Rutenler denilen 
Galiçyalıları da içerilerine almak ü
zere büyuk bir Ukrayna kurmak isti
yorlar ve bizim dilimız bile Ruslann
kinden ayrıdır dıyorlardı. Bu hareket 
zaman ile bi.ıyildukçe büyilmüş ve Şa\> 
ki Avrupa siyasetinde hatırı sayılır 
bir imil olmu;ıtu. Mikdarları 40 mil
yona yaklaşan Ukraynalılar Ukrayna
dan başka Polonyanın cenubu şarki 
eyaletlerinde, Birinci Cihan Harbin
den sonra Çekoslovakyaya verilen 
Karpatlar bölgesinde ve Romanyanın 
el.ine geçen Besarabya ve Bukovina da 

iyetin çok karışık olduğunu bildiri
yordu. Bol3evikler tarafından sıkıştı
rılan Kiev hiı1dlmeti Almanları yardı
ma çağırıyordu. Alman ordusunun yi
yecek ihtiyacı ise daha ziyade beklen
miyecek bir devreye girmisti. Böylece 
Almanya sözde müstakil bir Ukrayna 
devletini tanıyor ve onunla sulh im
:r:alarkcn mamul eaya mukab.ilinde gı-

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

ıYazan: H. G. Dwight - Çeviren; M. ABAŞ Tefrika No. 7 

Paşabahçesinde 
Ihtiyar utın J'anına ıı:enç bir kadın o· 

turda ki, nar çiçeklerinden daha aiiul, 
:rakkumlar arasından ıeyredUea bir bafta· 
Jık aydaa daha dılberdt 
- O, Heary; TH& TRJMMED LAMP 

ı 

Kayık bahçe kapısma doğru kayıp 
g derken, uc hamlacı yerlerinden 
k lktılar, rıhtun mermerlerınln de -
rnır kenarlarını tuttular. Merdivenin 
ti t başında el pençe divan duran kı-

1-anta kapıcı Sab n, kayıktan çıkma
sına yardım için, scl~m vererek, e
fendisini k ıladı. 

H mlacı başı sordu "Bekllyellm 
rnl, p am?,. 

Pa a b r ey soracakmıs glbl Şa -
b ı donrl . Ş b n da a!,lki ona cc
\ p 1 

"l\f d ma, yuk rıda, korudaki köşk 
tc. Oray buyuımamz içın haber yol
lad • d dl. 

P a, h mlacılara: "Öyleyse, bekle
meyin , dedı, bahçeye doğru yurur ~ 
ken odu· 

Ko te mad ma yalnız mı? 
nmd 

Siy hlı 
tn 

"Yalnızdır sanırım, yanında Süm
bül ağadan başka kimse yok . ., 

Pa3a sert blr sesle: "Silmbül ağa!,, 
dedi, lflkin sözünü bitirecek yerde, 
başka bir §eY söylemek istiyormuş 
gibi bir tavırla cğıldl, bir gül kon
cnsını kokladı. Sonra sordu: "Yemeği 
yukarıda yiyeceğiz, biliyor musun, 
ya?,, 

"Bilmiyordum, p~am; takat icabına 
bakarım.,, 
"Yemeği yukarıya göndersinler. Ne 

gilzel bir akşam' Mustafaya da söyle
yiver: Bana, havuz baııma bir kahve 
getirsin, anladın mı? Yokuşu tırman
madan eV\ el biraz dınleneceğlm ... 

Arnavut "başUstune,, dedi, y hya 
döndu. 

Pnşa yolun sonuna k dar yilrüdü. 
Ornda bir ter ın kenarında, uz rlc
rındeki fenerler bu N n ak amını 
henüz tenvire ba lamış olan iki bü
yük ke tane ağacının altında, sarma
şıklarla kaplı bir duvara gömwlmilş 
mermer bir çeşme vardı. Bunun ı.ıst 
tarafından esrarlı bir su icimi fışkı
r r , kuçuk bir mermer kum yı 

duruyor ond n t. n sul r da, 
pi ın olukt n, altt i daha ku

Y do luyordu. Bun-

naya indikten sonra, kabartma mey
va ve çiçek arabeskleri arasından 
yavaş ym·aş süziılerek, çeşmenin kai
de indeki yarım ay şeklinde havuza 
iniyordu, 

Pasa kestane ağaçlarının altındaki 
hasır koltuklardan birine oturdu; iı
çilncü Ahmet devrinden kalma çeş
mesi, her tarafından Nisan taraveti 
taşan bahç i, Boğazın pırıl pırıl man 
zarası ve öbür taraftaki Rumeli sa
hili ile alevler içinde parlıyan batı 
ufku karşısmda duyduğu saadetten 
ne bahtiyar bir insan olduğunu diı -
;siındü. Ltıkln bu haline tam bir dü-
urunc dcnebl1lr mi, bilmem. Çünkü 

pa anın dü ünmekle başı o kadar hoş 
değildir. Neden olsun ki, başkaları -
nın kafa yorarak kazanabilecekleri 
!:Cylere, hiç zahmet çekmeden, bol 
bol, sahip olmuştu. Vdkıa hep rahat 
\ e huzur iç nde geçirdiği senelerin 
yekQnu hayli buyilktil, amma geçen 
yılların onun üzerinde brraktığı tesir 
hafıf olmuştu. Yası arttıkça güzel 
şahsiyetinin nüfuz ve itibarı da art
mı tı; bunn mukabil, dört duvar için
de kendi Aleminde hayattan istediği 
•lbı g ım im k t d rmdan hiçbir 
ey ek ılınemı ti. 

(Arkası Yar) 

da maddeleri verileceğini bu muahe
deye zeyl olarak tesblti unutmuyordu. 
Böylece Alman ve Avusturya orduları 
Ukraynayı işgnl ettiler. Fakat ura dan 
r;ok geçmeden i;ıgal orduları kuman
dnnı General E i c h o r n ile Rada'nın 
arası açılmıştı. Nihayet Almanlar mec 
lisi dağıtmışlar ve Ukraynamn baı:ına 
kendi adamları olan S k o r o p a do s
k i'yi batman olarak getirmişlerdi. ...... 

1918 de Merkezi Devletlerin hezi-
zimeti üzerine Rada azasından 

P e t 1 i u r a halkın baıına reçmis ve 
Ukraynayı Galiçya Rütenleri tarafın
dan Lwov'da kurulan Garbt Ukrayna
Cı.imhuriyeti ile birlestirmek istemişti 
J:."akat Muttefik Devletler buraları Po~ 
lonyaya bırakmışlardı. Bu cihetle 
Petliura önce Polonyalılarla harbe tu
tuşmaya mecbur olmuştu. Bu urada 
Ukraynada ikınci cefa olarak bir Sov
yet hukQmeti kuruluyordu. Bu hukO.
metin de ömrü kısa oldu 1919 Mar
tından Haziranına kadar· siırdü Ge
neral D e n i k i n orduları Ha

0

rkova 
girmiıti. Bu da çok sürmemi15ti: Ayni 
senenin Birinci kanununda Sovyet kuv 
vetleri Harkovu geri alıyor, Kiev'i e
le geçiriyor ve 1920 Şubatında Ode
saya varıyordu. 1920 de Polonyalıla
rın. Petliura'nın Ukraynalı askerleri 
ile birlikte Sovyetlere kar3ı yaptıkları 
harpler de bir netice vermemişti. Bu
nunla beraber Polonya ile Sovyetler 
arasında 1920 B.irlnciteDrininde Riga
da imzalanan muahede ile her iki dev
let Ukraynanın istiklalini tanımışlar
dı. Ukrayna artık müstakil bir Sovyet 
hükılmeti oluyor ve 1923, 6 Temmu
zunda Sovyet Sosyalist Cümhuriyetle
ri Birliği kuruldufu vakit, Ukrayna 
bu birliğe br miıessis aza olarak gi
riyordu. 

tı"':w;at; 
Halkı Arıyorlar 

Yazan: Sabiha SERTEL 
G nzetelerlmlzde halk kelimesinin 

izahı etrafında dönen münaka
şada, halk kelimesi muhtelit tefsir
lerden geçti, Bu tefsirlere göre, so
kaklarda toplanan kalabalık halle, bir 
evde toplanan aile efradı halk, bll
ı,gisiz tabaka halk, Turk balleım içine 
alan millet, halktır, 

Halk kelimesinin tiırkçede muhte
lif m!inalarda ve yerlerde kullanıl -
ması, h<tlkı izaha kdfi değildir. Muh
telif lisanlarda, bılhassa içtlmaiyatta 
soknjtta toplanan kalabalığın, muay -
yen \opluluklarm, grupların, dini ce
mnnUerin, kiıltı.ir bağlaı;yıe birlelien 
cinslerin, iktısadi ve siyasi bağlarla 
birleşip millet tesmU'e edilen toplu
lukların izahı tamamıyle ayrıdır. 

Nazari olarak muhtelit devletlerde, 
muhtelif teşkiltıtlar bakmımdnn hal -
kın izahı ne olursa olsun, mutlak ve 
muhakk:ık olan şey, devlet ve millet 
denen varlıkların da dayandıkları te
mel, bu izah edllemlyen halk kUUe
lerıdlr. Muhtcllf coğrafi hudutlarla 
ayrılan toprak unite'leri 'Üzerinde ek
seriyeti te;ikll eden, işçi, köylü, za
naatkar, eıntellektüel, memur biltun 
kuUclcr halktır. Bunların ayni din, 
ayni mllliyet, ayni kültilr, bajlariyle 
birbirlerine bağlı olmaları şart de
ğildir. Halktan ayrı tepede hfıklm ve 
imtiyazlı bir sınıf varsa, bu da ken
dini halktan ayn sayıyorsa, ona da 
halktan ayrı bır isim vermek icap e
der. Aristokrasi gibi, asilzadeler gi
bi, burjuvazi gibi, vesaire. 

Demokrasi, halkın, halk tarafından, 
halk için idaresi düsturunu ileri sür
duğü zaman, ırk, milliyet, din, mez
hep farklarını &Ozetmemiştit. Beşeri
yeti kemal ve huzura kavu§turacak 
yegAne prensip de budur. Fakat Av
rupa medeniyetinde, Demokrasi bu 
mahıyctten uz.aklaşmış, bir smıf di
ğer sınıf •zerinde otorite tesis eda.
rek, hall:ın menfaaUerini ikinci pHi
mı indirmişse, kusur ne Demokrasi
de, ne de halktadır. 

Bugünkü harbin seyri içinde, hal -
km rıı.:ısı ve arzusu hilafına yapılan 
hııreketler, harpler, halle kelimesinin 
izahına bile li.ızum bırakmamıştrr, 
Bugünkü şartlar içinde halkı aramak 
beyhude bir zahmettir. 
Halkın reyi, te:ikıltıh, hürriyeti, i

rade i, kudret ve kuvveti olrnıyan 
yerlerde, cebir ve zor ile, tahakküm 
ile hayat şartları dıkte edilen yerler
de, halk yok, devleUn kahir bir o-

Yazan: 
Orduya Gönüllü Yazılan 

İlk Sinema Artisti 

Amerikanın son iki sene zar 
f ında en sevilen artistle -

rinden biri olan J ames Steward 
bir çok filmlerinde üniforma kiy 
miştir. Fakat 4 aydanberi genç 
artist hakiki bir üniforma gıy -
mektedir. 

1940 senesinde sinema artistleri 
akademisinin birinci mükafatını 
kazanan James henüz 32 yaşın
dadır ve haftada tam 1,500 dolar 
kazanmaktaydı. Fakat Roosevelt 
in orduyu büyütmek için dört 
bir yandan asker topladığını gö
rünce James Steward da göniıllü 
olarak Los Anjelos askerlik şube
sine müracaat etmiştir. 

O vakitler yapılan sıkı mua
yene esnasında Jaınes takriben 
68 kilo gelmiştir. Halbuki aske
re yazılabilmek için 75 kilo ol
ması lazımdı. Bunun üzerine mcş 
hur artist bir yemek kürüne gir 
miş ve kilosunu artırmağa baş
lamıştır. Az zamanda buna mu
vaffak olmuş ve askere yazılmış 
tır. Şimdi sinema diyarının 2 
metre boyu olan bu sevimli ar
tisti Amerikan ordusun<ia 21 do-

torltesi vardır. Fransa, gilnden güne 
müthiş Alubetlere sürüklenirken, hallı: 
nerede diye soruyorlar? Halkın ira
desini, reyini temsil eden kuvveUer 
hapishanelerde yatarken, halk tazyik 
altmda susturulurken, halkı aramıya 
ne lüzum var? 

"Millet yııımaz, maıerl mtllet 
boauıurken.,, 

Fakat §Unu da unutmamak lAzım 
ki, cebrin otoritesi ne kadar kuvveill 
olursa olsun, halkın uzun tazyikler -
den sonra uyanan mukavemet §UUru 
karşısında bir gün yıkılınıya rnah -
kQmdur. Muharrilrer, Alimler, müte
fekkirler, halk kelimesini istedikleri 
gibi izah etsinler, Hallı: yaratan ek
serfyettır, ve en buyilk realitedir. 
Geçlrdılımiz buhranlar, hallı: haki -
miyetınin önune geçmek için sarfe -
dılen son kuvvetlerdir, 
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lar aylıkla hizmet eden bir askc 
olarak buluyoruz. Iyi bir tayya 
reci olan Steward yakında bir ha 
va zabiti olmayı ummaktadır. 

James Steward orduya gonul 
lü olarak yazılan ilk sinema ar 
tistidir. Sinema diyarından as 
kere alınan meşhur bir şahsiye 
daha vardır. Bu da 26 yaşında o 
lan Jackic Coogan'dır. Bir za 
manlar çocuk artistlerin içerisin 
de en çok sevilen Jackie, şim 
kaliforniyada askerlıgini yapma 
tadır. 

Müessif Bir Ölüm 
Antalya Nafıa M11ametlt Şefi Ncv at 

;imin, bkcndcr11a ıı:UmrUk m11hafara mcmu 
tarından Eud Ycıtimiıı, muharrir arkada ım 
Raıı:ıb Şevkinin .ve Oıman!ı Baakuı muh 
acbc memurlarından Sakıb YeJimla babala 
ealı:i poıta ve tclcraf milfettl;lerindc 
ŞEVK! YEŞiM vefat ctmlıtlr. Ccnueai b 
ıUn Ccrrabpaoa butıhınuınden h!dm!ar 
ölle namazı Fatih camiıade lııhndılıtaa ıon 
Edlrnekapı mczar!ıfıııdaki ebedi htirahat 
hına tevdi edilecektir. Merhuma Cenabı a 
kıa rahmetini dıler, kedcrdıdc ailnlne t 
ı'7ctlcrımlzl 111aırız. 

ÖLÜM 
Dntct Dcnııyollan lıılavw:lulc ecrviıl ae 

emckU bahriye yarbaylarından Ah Rıza Y 
roı milptcll old11iu butalıktan kurtulam 
yarak rahmeti rahmana kav111muıtur. Ce 
n aamuı b111nn atıcyin Mackada Teıvıkı 
cımlinde kıhadıktaa aonra Ferıköy mezar 
fına defnedılcccktir. Allah rabm.ı eylcaııı.. 

( Askerlik işleri 
Şubeye Davet 

Fatih Aıkerlık Subeıinden: Yd. Tbb 
Tını. Ahmet ol. Edip Calııkan (45039~ 
çok acele ıube;ye m racutı ılln olunur 

Betlktat Aıkerlik tUbe•lııılen: 
U 7 dolumhıların .... bunlarla auamele 

tlbl olan!ann aon J'Olılamaları dn- ctm 
tedir. Bu yoklamalana aluıtoı nıba:retl 
lıadar J'apılacafı evTelce vcrılen 111 dan 
linlyor ile de bil doluml11ların ener de 
nUfuı hUviyet cQıdanlan ile b r an ev.el 
bemlzı müracaat etmeleri ve yolılamaya 
mıyealerın yoklama ka,alı addcdUerclı 
kında lı:an11al muamele tatbik cllılccclı t 

rar ılla oluaur, 
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SANiN 
Dl$ MACUNU 

~ 

Dislere Hayat Verir. 
,-ANCAK:~ 

Her sabah, öğle ve ak-
şam, her yemekten son
ra mutlaka fırçalamak 
şarttır. Bu usulü şaş. 

madun, muntazam bir 
metodla takip edenlerin 
dişleri mikroplardan, 
hastalıklardan muhafa
za edilmiş olur, paslan
maktan ve çürümekten 
kurtulur. Her zaman 
temiz, parlak ve güzel 
olarak kalır. 

ile ııabah, öğle ve akşam 
her yemekler. a()nra 

'--günde 3 defa _, 
Eczanelerle büyük ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 
~ 

#'J .................. - ........... , 

MAKSİM SALONLARI 
Müessesemi yaşatan ve yaşattıran Muhterem halkı

mızın geçen sene pek yüksek taktir ve teveccühüne 
mazhar olan (SALONUMUZ) gördüğü rağbet ve 
teveccühe bir mukabelei minnettari olmak üzere 
memleketimizde çok sükse kazanmış okuyuculan ve 
en güzide sazendelerin iştirakile cidden görülme
ye layik müteaddit yeniliklere heyecanlı sürprizlere 
şahit olacağını şimdiden müjdelerim. , ............................... _, 
~------------------------, Devlef Deniz Yolları lıtefme ldares'i llônları 

GemllerfmizdekJ gemJ dc_>ktorlukları münhaldir. Bu münhaller için 
doktor alınacaktır. 

Kendilerine verilecek azam! ücret 170 liradır. Tayin vaziyeti ba
rem kanunu çerçevesi dahilinde yapılacaktır. 

Talip olanların bu hususta lfızım olan vesaiki hAmil olarak idare
miz Zat İşleri Müdürlüğüne müracaatları lüZumu l!An olunur. (6585) 

* * Galata rıhtımı üzerinde bulunan merkez ve ~be acentalıklarmnz 
gi:ıelerinde vapurların harekeUerinden bir hafta evveline kadar bilet 
tedarik edilmesi mümkündür. 

Mevs!m hasebiyle yolcu nakliyatmm ziyadeleşmesinden dolayı va
purlarunızın h3reket gün ve saatlerinde izdihama mahal kalmamak 
üzere sayın yolcularnnızm birkaç gün evvelinden bu gişelerden bi-
letlerini almalarının mümkün olduğu il.An olunur. (6614) 
~ .................. _ .. _____________ , 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliğinden : 
1 - Devlet orman işletmesi Çoruh revir üçüncü bölgesinin karan

lık meşe ormanının muhtelif maktalarda mevcut (4743.903) metre küp 
tomruğun (3833,042) metre küpü Meked!s rampasına, (990.363) metre
küpü Cevrinlnhanl rampasına, (399.767) metreküpü kutu! açıklığı ram
pasına, (190.676) metreküpü Faizin çayırı rampasına, ve (330.055) met
reküpü hartvis nehir mahalli rampasına nakil ve istifi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Ek.Utme 11.8.941 tarihine müsadlf Pazartesi günü saat 14 de 
Çoruh devlet orman işletmesi revir binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye konulan (4743.903) metreküp tomruğun birinci 
maddede kaydedilen rampalara nakil ve istifinin muhammen bedeli be
her metreküpü (220) kuruştan (10436) lira (~9) kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 782 lira 74 kuruş, katı teminat 1565 lira 49 
kuruştur. 

5 - Sartname orman umum müdürlüğünde, İstanbul, Trabzon ve 
Kars orman c:evirge müdürlükleriyle Çoruh devlet orman i~letmesi revir 
ftmirllğinde görülür. 

6 - isteklilerin muayyen gün .-e saatte Çoruh devlet orman işlet-. 
mesi rev.i= Amirliğine müracaat etmeleri ilA.ı olunur. (6330} 

TAN 

-. . - . - . ~ 

RAov:oLiN 
İLE SABAH, . ÖGLE ~-VE Al<ŞAM 

' 
Her yemekten aon.n (iinde ü'ç defa muntazamaıN 

disleriniı:i fırçalayınız. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Merkez!ıniz Uıtiyacı için (10) ton çubuk veyahut toz kükürt 

alınacaktır. Toz kükürtün beher kilosunun tahmin bedeli (30) kurustan 
olmak üzere umumunun tutarı (3000) liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler merkezimiz levazımından parasız. alınır. 

3 - Eksiltme 12 Ağustos 1941 Salı günü saat 16 da Galatada Kara 
l\.fustafa Paşa sokağmdcı mezkı.lr merkez satmt.lma komsiyonunda yapı
lacaktır. 

4 - Ekc!ltme açık ol·\•aktır. 
5 - Muvakkat teminat parası (225) lirndxr: 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 194i senesi Th .. aret Odası vesikalarını 

gösterm· ler· şarttır. (6235) 

Bakırköy Mal Müdürlüğünden: 
Ciheti askeriyeye ait olup Safra köyünde mevcut 600 ve YeşUköyde 

613 ki, ceman 1213 adet boş benzin tenekesi bilmüzayede satılacaktır. 

Tali) ol~nların muhammen bedeli olan 612 lira 56 kuruŞUn % 7,5 te
minat bedeH olan 45 lira 94 kuruşluk makbuz veya mektubiyle ihale gil
nü olan 18/8/941 pazartesi günü saat 14 de BakirkÖy malmüdürlüğünde 
müteşekkil komisyona müracaaUarı ilAn olunur. (6448) 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinden : 
Gazi'lntep ve Elazığ halkevlerinin bando şeiliği yapacak müzik öğret

menliği milnhaldir. Talip olanlar-m şeraiti öğrenmek üzere bilgi ve tec
rübeleri hakkında lfızım gelen tafsi!Atı Uıtiva e<!ecek bir mektupla C. 
H. P. Gene'. Sekreterliğine müracaattan \!An olunur. (4895) (6418) 

Gümrük l\fuhaiaza Satın Alma Komisyonundan : 
9 Ağustos 941 cumartesi günü saat 11 del 46.000 lira muhammen be

delle 5000 çift er kundurası kapalı :ıarf usuliyle alınacaktır. 
İlk temioab 3450 liradır. Şartname ve nürnunesi komisyonda her 

gün görülebilir. İsteklilerin kapalı zarfianru eksiltme saatinden niha
yet bir saat evveline kadar İstanbulda Galatada Mumhane caddesinde 
52 numaralı binadaki salın alına komisyonuna vermeleri (5859) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : ı ,- BiR HAKiKAT ! Sayın Müıterilerimizin Nazarı Dikkatine ... , 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 
Aşafıda yazıh mevadm pazarlıkla eksilbneleri hizalarında yazılı 

gün, saatlerde Adapazarmda askert satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin belll vakitte komisyona gelmeler!. 

Miktarı ... ',Tutan Teminatı ihale 
Clnıl Kilo Lira • Lira., 1:,.: gUn ve saati 

Saman 
S-ı.man 

Saman 
Kuru ot 

960.000 
l,000.000 
2.500,000 
1,366,000 

33,600 
35.000 
87.500 

• 88,970 

2520 
2625 
4375 
4440 

14/8/941 15 
16 " ,, 11 
18 ,, " 15 
15 il " 15 

(768 - 6427) 

~ ...-~ 

lşağıda yazılı malzemelerin kapalı zarfla eksiltmesi 21/8/941 Per
şembe günü saat 15 de Ankarada Lv. Amirliği satın alma komlsyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanun! vesikalariyle teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Ayrı ayrı taliplere de i
hale edilebil.4' 

Clnıl -..... Mlktorı 

Tutan Teminatı 
Kuruı Lira 

~-
. ~•palıvuıyelfe. =· ... .--. 
~-

Pu·lant•lı ve elma•lı saat demek. bir kellme ile S 1 N G E R S A A T 1 demektir. ÇOnkD: 
.Pırlantalı ve elmaslı saatlerin biltün hakiki evsafı meşhuru ~lem olan S 1 N G E R saatlerinde top

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz S 1 N G E R saati almalısınız ve saatin Uze
rindcki S 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lAzundır . 

Modayı takip eden ber asrt kadm icin kıymetli taşlarlyle ve nefis işlemesiyle hakikaten 
kat! celbeden böyle bir barikulAde S 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

nazan dik-

StNGER SAATİ Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel HEDiYELİKTİR 

No. 82 • A. Elmaoh ve 11 pırlantah 600 Lira. EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 
Dikkat: 51.nger saaileri tstanbulda yalnız Eminönü merkez.indeki mağazamızda satılır. İstanbulda ŞUbemlz 

yoktur. Adres: SİNGER SAAT Malazaları. lstanbUl Eminönü. No. 8 ••••••• 

~ .. - - _ _... .. .. , __ 
---~ -

4 • 8 • 941 

,,,------------------·--~ 
EN BÜYÜK İSPAT 

HASAN 
O Z L U 
Unlarının 
Müstahzırı Eczacı 

HASAN HASSAN'ın 

Torunu Turgut Hassan 

ve 
Oğlu Nevin Hassan 

Terki"Jfndeki bol miktarda vitamini ve kalorisinin zenginliği, kuv .. 
vei gıdaiyesin!n yüksekliği, tazelik ve tabllliiti sebebiyle dünyarun en 
mükemmel çocuk maması olduğu kabul olunmu~ ve bu hususta en 
büyük mevkii kazanmış ve diploma donorla tasdik olunmuştur. Muk
tedir çocuk mütehassısları doktorlar tarafmdan hararet ve takdirle 
tavsiye olunan Yulaf, Mercime~ Pirinç, İrmik, Patates, Bezelye, Tür
lü, Nişasta, Mısır, Çavdar ve Buğday Özlil Unları yavruların tombul 
tombul, sıhhatli, neş'eli, gürbüz yaşamalarına, çabuk yürümes:lerine, 
çabuk diş çıkarmalarma ve çok ömürlü olmalarına ve hiç h"'ila ol-
mam.alarma sebep olur. ( 

~--•••,..:.ı•A•S•A•N•m•ır•k•a•c•n•••v•e•lı•m•l•n•e•d•lk•k•ı•t•e•d•l•nl•z•.•-' 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden 
1 - HA.mit Naci tatbikat gemisinin makine vesair tamiratmm yap" 

tırılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 18/8/941 
cumartesi günü saat on birde yüksek deniz ticareti mektebi müdürlü"' 
ğünde toplanacak satınalma kom.lsyonunca yapılacaktil". 

2 - Keşfine nazaran ınuhammen bedeli 5722 lira olup muvakkat te .. 
minatı 429 lira 15 kuru~tur. Şartnamesini görmek arzu edenler mekteP 
muhasebesine müracaat etmelidirler. 

3 - Muvakkat teminat İs. Yüksek mektepler muhasebeciliği vezne"" 
sine yatırılacaktır. Eksiltmeye iştirak edeceklqin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları ve 32 inci madde tari .. 
fah dairesinde ihzar edecekleri zarflarını eksilhne günil saat ona kadat 
komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lAznndır. 

4 - Ticaret Odası 1941 belgeleri zarflara konacaktır. (6421) , ____ , ____________________ _ 
DEKORASYON 

Müessesesi MüdüriyeH 
Mağazamızın zemin katında yapılacak tadilat münasebe

tile cadde üzerindeki methalinin 10 ağustos'a kadar kapalı bu
lundurulacağı ve bu müddet zarfında muhterem müşterileri
mızın mağazanın yanındaki (Nıuuziya) sokağında mevcut 
kapıdan teşriflerini rica ederiz. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ı lanları 
Muhamme!l bedeli aşağıda yazdı 2 liste muhteviyab kalorifer tesi

satı malzemesi 16.9.1941 Salı günü saat 15 den itibaren sırasiyle ve ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın almacaktll'. 

Şerit <olan 
Mukavva 
Yular sapı 
Çlrif 

Metre 
Adet 

12.000 
6000 
3000 

300 
170.ooG 

10,00\ 

~I 50 400 
20 90 

Bu işe girmek istiyenlerin liste hizalarına yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri IAzundır. 

Şartnameler ( 100) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 

Sakandarak dQbnesl 
Keçi kılı ı 

c 

" .Kilo 
Adet 
Kilo 

25 57 
90 21 

1 126 
150 1125 

(770 - 6429) 

* ı 
,_ Aşağida yazıli kömürler kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Thalesi 12/8/941 günü saat 10 da Çankırıda askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Cinsi,· Miktarı · Tutarı Teminatı 
' Ton Lira Lira kr. 
~-- T-- -

Lavemarin kömürü 
Kok kömürü. 
Meşe kömürü. 

... 
Muliaınmen keşif bedeli 16,356 

lira 41 kuruş olan Aokarada bir 
inşaat yaptırılacaktır. Teminatı 
1226 lira 80 kuruştur. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 5/8/941 salı gü 
nü saat 15 de Aokarada M. M. V. 
Satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi 82 kuruşa ko -
misyondan alınır. Taliplerin ka • 
nuni vesikalariyle tekili mektup 
larını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(384-5990) 

..... -... -------·········· ... 
BULMAC~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı= - ='•I= • - ~ -
- - - ii • - - -· • ii j E • - • - • - ii • t • -Soht..n ••f•: 1 - BOy(lkler • Bir nota 2-

ir çiçek • ldmdaı S - 11ler .. Jlllllıı 4 -
usınak • SUmullü .5 - Teral: 1.inll fi -
3stermek - Lihı:c 7 - Demiryolu • Gcniı1ik· 

alil 8 - Ad • OlmU'f 9 - Si.ılfato • Sdhret. 
YukarJdan •ıa-tı: l - Tabii kuv•et .2 -

ııı .. Teni: Esirıemt-mek 3 - Takılmak • 
ın1 merasim 4 - Bir uzvumuz - Bir edat • 
r rıota 5 - Zul'lir 6 - Oruo; ayı 7 - E
lı: • lleri11i 1 - Erkek adı .. Mükemmel 9-
mcl • Bir me7Ta., 

552 
75 
35 

13,800 
1,875 
1,750 

* 

2070 
281 25 
262 50 

(734·6216)' 

Aşağıda miktarları yazılı samanlar 
kapalı tarfla eksiltmeye konmuştur. 
Taliplerin kanun! vesikalariyle teklif 
mektuplarını 18/8/941 günü hizala -
rmda yazılı saatlerden bir saat evvel 
Canakkalede asker! satm alma ko
misyonuna vermeleri. 
Miktarı Tutarı Teminatı ihale 

Kilo Lira Lira Kr. uatl 

420,000 
270,000 
5!0,000 
0 00,000 

18,900 1417 50 
12,150 9112 50 
22.950 1720 75 
13,500 1012 50 

(762 - 8403/ 
,,.. 

15 
15,15 
15,30 
16 

Aşdıda yazılı mevadm açık eks!lt
mesl 15-8-941 günil hlzatarmda yazı
lı saatlerde Çorluda askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 'İ'a
lipler!n belli vakitte komisyona gel-

1 
meleri. 
Cinsi Mikdarı Tutarı Teminatı İhale 

Kilo Lira Lira saati 

1 
Süt 7000 1120 84 16 
Yoğurt 7000 1400 105 16.30 

(766 - 6407) 

100 : 120 ton hakiki vazelin alına
caktır. azarlıkla eksiltmesi 6/6/941 
Çarşamba günü saat 15 de Ankara
da M.M. v. Satm alma komisyonun
da yapılacaktır. Beher kilosunun tah 
mln bedeli 180 kuruş. teminatı 24100 
Lradır. Şartnamesi 12 liraya komis
yondan alımr. Taliplerin belli vakitte 
ko·.ılsyona ııelmeler!. (760 - 6356) 

Sahip ve Neıriyat müdUıil Emlıı 
UZMAN, Gazetecilik .-e Neşriyat 

T. L. Ş. TAN matbaası 

Mi LLİ PiY ANGO 
Yedinci Tertip PICinı 

BİRİNCİ ÇEKiLiŞ 

7 AGUSTOS 1941 

ikramiye lkramiye 
Miktarı Tutarı 

Lira Lira 

1 20.000 
2 10.000 
4 5.000 

40 2.000 
40 1.000 
80 500 

400 100 
400 50 

20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 
20.000 

4.000 10 40.000 
80.000 2 160.000 

84.967 Yekun 480.000 

Yüz Büette 21,24 Bilet 
Kazanacak 

Tam bilet 2: y•rım bllet 1 Lira 

İKİNCİ ÇEKiLiŞ 

15 EYLÜL 1941 

lkramiye 
Adedi 

lkramiye lkramiye 
Miktan Tutarı 

Lira Lira 

1 25.000 
3 10.000 
5 5.000 

40 2.000 
80 1.000 

120 500 
800 100 

1.200 50 

25.000 
30.000 
25.000 
80.000 
80.000 
60.000 
80.000 
60.000 

4.000 10 40.000 
80.000 3 240.000 

ÜÇÜNCÜ ÇEKİLİŞ 

7 1 inci TEŞRİN 

lkramiye 
Adedi 

Ikramiye lkramiye 
Miktarı Tutarı 

Lira Lira 

1 30.000 
4 10.000 
6 5.000 

30.000 
40.000 
30.000 

40 2.000 80.000 
120 1.000 120.000 
160 500 80.000 

1.200 100 120.000 
1.200 50 60.000 
8.000 10 80.000 

160.000 2 320.000 

86.249 Yekt1n 720.000 170.731 Yekfuı 960.000 

Yüz Büette 21,56 Bilet Yüz Bilette 42,68 Büet 
Kazanacak Kazanacak 

Tam bilet 3: yanm b11et 1,5 Lira Tam bllet 4: yarım bilet 2 Lira 

Her Üç Çekilişte Satış Hasılatının % 60 ı İkramiyedir. 

Bu Planın Birinci Çekilişi 

7 Ağustosta 

Doktor Hafız Cem':" 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ba<ka her j!Ün saat 
(2 - 6) ya kadar İ•t.nhnl 

Divanvolu Nn. tn4. 
Trh ?2MR 

Taksim Meydanında Y apdacaktır. 

Bakırköy Mal Müdürlüğünden: 
Yeşilk!iy Şenlik mahallesinde köy içinde rumlardan metrQk 115 -

117 numaralı ve 40 lira muhammen kıymetli arsa üzerine Yusuf oğlu 
Mehmet tarafından izinsiz olarak hane inşa edildiğinden bu yer bi!ınO
zayede s~ tı1acaktır. 

Talip olanların % 71~ teminat bedeline alt makbuz veya ı•ektubiyle 
ihale günil olan 18/8/941 pazartesi günü saat 14 de maliyede müte~ek-
kil komi8yona müracaatları ilAn olunur. (6449) 

Liste No. 

1 
2 

Muhammen bedel 

57298,5 
68900 . ~ 

Muvakkat teminat 

4114,93 lira 
4695 h 

(0498)" 

Muratlı istasyonuna 4,5 K!ın. meso!ede Sırtlcöydeld ldar01e alt D-' 
Lc.klardan çıkarılıp Muratlı istasyonuna kadar nakli ile diğer bllümwri 
işler her tü•·lü rtigum ve vergi tamamiyle müteahhide ait olmak üzere 
ve muhammen bedeli (24200) lira olan (11000) M3 inşaat taşı (sağlam 
cins) kapalı zarf usul!yle satın almac.Jctır. Eksiltme 13 Ağustos 1941 
Çarşamba günil saat 11 de Sirkecide 9 İşletme Oinasmda A. E. komlı:
yonunca ys.pılacaktır. İsteklilerin 181~ Ura muvakkat teminat ile kanu
nl vesikaları ihtiva edecek kapalı zarnannı ayni gün saat 10 na kadar 
komisyona vermeleri l.Az.mıdır. Şartnameler narasız olarak komisyondan 
verilmektedir. 6224) 

** Muhammen bedeli 28050 (Yirmi sekiz bin elli) lira olan 10.000 metre 
dekovil rayı 5000 adet dekovil traversi, 2000 adet dekovil cebiresi çift 
ve ta.kribe:ı 1000 Kg. cebire travers civatasiyle 100 adet vagonet 19 Ey
ltll 1941 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın almacaktu-. 

Bu işe gtrmek istiyenlerln 2103,75 (İki bin yüz ilç lira yetmiş beş 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanununun tayin ettl~i vesikaları ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliine vermeleri 
lAznndII'. 

Şartnameler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (6588) 

Y\iksek Deniz Ticareti Mektebi l\füdürlüğünden 
Cinai Mlktan MuhammenBedell Muvak~at ihale 

ÇoOu Azl Flob ÇoOu Azı teminat gUnU v 
LlraKr.Llra Kr. Lira Kr. LlraKr. saati 

-------~ --- - - - - -
Mütenavip cereyan) 
kitabı forma tabiye-· 
si) · 40 20 Fo. 23 95 958 00 

S. M. 2 
Şekil, cetvel, Kıliıe(20000/10000) 1,05 210 00 
Cildiye • 500 adet 28 140 00 

479 00) 

105 00) 98 10 16/8/94 
140 00) Saat: 1 

' 1308 00 724 00 
1 - Mektebimiz tedrisatı için (500) adet miltenavip cereyon ltltabı 

tabettirilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme, yukarıdaki 
stün ve saatte mektep mUdürlüğünde toplanacak satınalma komisyonun
ca yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek arzu edenler, mektep muhasebesine mü
ı racaat etmelidirler. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerindeki vası!ları haiz ve Ticaret Odasının 1941 bel
gesini hAmil olmaları llznndır . 

3 - Muvakkat teminatın tesltm yer!. ist. Yüksek mektepler muha· 
sebeciliğidir. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminat makbuzlariyle: 
veya banka teminat mektuplariyle ve bu işe benzer iki bin liralık Is ya
parak başardıklarını gösterir vesikalarla belli gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (8420) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Talebelerin, 
• 1 - İkmAl imtihanları Eylülün son hattasn da yapılaca.ktir. AHlknl 

talebelerin nihaye•· 18 EylOl 1941 perşembe ... ilnü mektepte bulunmaları. 
2 - Derslere İlkteşrln!n birinci perşembe günü başlanacak.tır. 
3 - Son smı!ın tatbikata ba~lıyacağı tari1 yakında ayrıca i!An edile-

cektir (6465) 


