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liarpten Sonra 
da Nüfuz 
Mıntakaları 
Siyasetine mi 
Dönecekler ? 

Times'in yarmki Avrupa için orta
Ya attığı fikir, emperyalist bir zih
niyetin kötü bir ifadesinden başka 
bir şey değildir. Bu harpten sonra 
da Versailles ruhunun bakim olma
~ını ıstemek, küçük milletleri bü
Yu'k devletlerin müstemlekeleri, 
dominyonları veya nüfuz mmtaka
lan haline getirmeyi düşünmek 
dünyadaki büyük değişiklikleri an
lamamak ve harbin acı derslerin
den ibret almamak demektir. 

M. Zekeriya ·SERTEL 

Geçen giin Londrada çıkan 
Times gazetesinin bir baş

l'rı.akalesinde yarınki Avrupa için 
?ttaya attığı fi.kir gayri ihtiyari 
~sanın aklına şu suali getiriyor: 
~l.arpten sonra da nüfuz mıntaka 
~siyasetine mi dönmek istiyor-

'-Times'in Anadolu Ajansı tara
•uıdan noksan ve fena tercüme 
edilmiş bir hülasası verilen bu 
l:r:ıakalede ortaya atılan fikir şu
dUr: 

lngiliz bombardıman tayyareleri tarafından Almanyadaki sanayi 
merkezlerine yapılan hava hücumlarını gösterir temsili bir resim 

Berline S.on l Singapurda 
Şiddetli Yapılan Son 

Hava Akını Hazırlıklar 
-o-

Yapılan Tahribatın 
Çok "Müthiş .. 

Olduğu Bildiriliyor 

Siyam Hududuna 100 
Bin Asker Gönderil
diği Haberi Asılsız 

-o-

"Yarınki Avrupada devamlı bir sulh 
t;rnini için kudret realitelerine istinat 
~:ı:ımdır: Almanyamn Avrupa üze
tındeki kudretini küsufa uğrattıktan 
'onra, Avrupa ı;ulhünü koruyacak ye
!\i kuvvetlere .ihtiyaç vardır. Ameri
kanın günden güne faal bir rol oyna
'.lıası, Sovyet Rusyanın Hitlerizm a
ltyhinde harbe girişi harp sonrası 
A.vrupa ic;in mühim hadiselerdir. Bil
~assa şarki Avrupada bulanan küçük 
~ılletıeri sevk ve idare edecek bir 
<ııdrete .ihtiyaç vardır. Çünkü Alman 
tudreti öylc bir imildir ki mağlfibi
~ct dolayısiyle muvakkaten ortadan 
<.-1lksa bile yerine başka bir kudret 
taiın olmadıkça tekrar başını kaldıra
~ilir. Binaenaleyh şarki A vrupada Al
'ban nüfuzu kırıldıktan sonra onu 
Sovyetlcr Birliğinin istihlU etmesi en 
ııantıki neticedir. Çünkü İngiltere ve 
ı\ınerika bu havalide nüfuz temin et- H b d ş•dd ı• ıtıeye hevesli değlllerdir. Halbukj bu- am urg a 1 et 1 Hindiçini. Siyam ile 
~a.daki küçük milletlerin menfaati de 
oyıe ı:ı:r kuvvet tarafmdan sevk ve eı·r Hu··cuma U9"'radı M.. k G. • +· 

idare edilmelerini emretmektedir,,, uza ereye ırış 1 
'I'imes gazetesinin bu müıtala- Londra, 4 {A.A.) - Hava Ne - Londra, 4 (A.A.) - Reuter A· 

sr, şimdiye kadar Ingilterenin zaretinin istihbarat dairesiı Ingi- jansının öğrendiğine göre, Ingil
Y~rınki Avrupa için düşündültle- liz hava kuvvetleri tarafından ev- terenin Siyam hududuna 100,000 
t1 hakkında bilinen ve bu sütun- vclki gece Berline yapılan hü - asker gönderdiği hakkındaki şa· 
da zaman zaman izah edilen fi - cumu şu şekilde tasvir etmekte· yia esassızdır. Singapurdaki Ingi. 

Almanya ! 

Fra .;;a İle I 

Müzakereye 
· Başladı 

Fransız Filosu 
İle Üslerin 

Terki İsteniyor 
-

İngiliz Gazetelerine 
Göre Vichy Mütava
atkar Bir Yol T ~tmuş 1 

Almanyaya daha fazla tavizler 
yapılmasına muhalif olduğu bil· 

dirilen General Huntziger 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter A
jansının diplomatik muharriri ya
zıyor: 

Londraya gelen haberler, Al -
manların Vichy ile tekrar müza -
kereye başlamış olduklarını gös
termektedir. MalU:m olduğu üze -
re bu müzakereler, Alman - Sov 
yet harbinin başlaması üzerine 
inkıtaa uğramıştır. Alman - Fran-

( Sonu; Sa: 2; SU: 3) 
kirlerle barışmadıgıw gibi, Sovyet dir : lı'z ku etl · .ı... kk d ı· t d Rusyanın sı·yasetı'ne de uygun ol vv erıua n a a ınan e r ............ -. . ......................... , 

Dört ve iki motörlü tayyareler- birler sırf tedafüi mahiyettedir. ' 

~~~~I ~~~Ş~~.den hayretimizi t:~l~~~=et~Ş~~tÜ~~~V~~~l~~ re:~l~:~~~~tı:;~yette hiçbir ita lya n 1 a r~:.i 
lngiltere ve Amerika, şimdiye merkezini bombardıman etmistir. Siyam ile llindiç'ini 

kadar Avrupada tek devletin ha- Bütün Ingiliz bombardıman t~y- Go·· re ı· ng·ııı·z.:=:. 
k~zn olmasına karşı harp ettikle _ yareleri karanlıktan istifade ede- arasında müzakereler 
tuıi, yarınki Avrupada küçük bü rek Berline kadar gelebilmişler - Tokyo, 4 (A.A.) - "D.N.B.,, • = 
nik: milletlerin hür ve müstakil dir. Domei Ajansının Saygon'dan ver İ z • t = 
OJ.nıalan lazımgeldiğini iddia edi- (Sonu; Sa: 2; SU: 7) (Sonu; Sa: 2; Sü: 1) .i ayı a I · i.i 

~orlardı. Londrada iki ay kadar ========== ================= 1 ! 
e\7Vel toplanan milletler ıkonfe - • • • 
tansmda da buna karar verilmiş YENi TIP EKMEK OndörtHarpGem" ·i 
\re o vakit Başaekil Mister Chur- iSi 1 
chilı bütün istilaya uğramış mil- Batırıldı, Çog" u = 
l~tıere istiklfillerine kavuşacakla- ., ! 
tını vadetmişti. Perşembeden İtibaren Piyasaya Çıkarılacak d H U t ld ı 

Ingiliz ve Amerikan ricalinin a asara gra 1 lı 
~diye kadar müdafaa ettikleri Olan Ekmeklerde Görülecek Kusurların e 
Eikiı; silahlanmayı bırakarak Av- Süveyce Bir Hava i 
tııpada hür ve müstakil mınetıe- Belediyelere Haber Verilmesi isteniyor s · 
t'~ iştirakiyle bir Avrupa Birle- Ankara, 4 (A.A.) - Başveka-, lerini bilhassa rica eder.im.,, Hücumu Yaplldı 1 
~ Devletleri vücude getirmek, ! 
~vrnpa sulbünü korumak için bü letten tebliğ edilmiştir: y Mi, tip ekmek perşembe Roma, 4 (A.A.) - Stefani Ajan 
t\lll milletlerin iştirakiyle fe- "Toprak Mahsulleri Ofisi tara- .. .. sının bildirdiğine göre Ingiliz ha-
dere bir ordu tesis etmek ve her fmdan imal edilen ekmeklik un- gunu satışa çıkarılıyor va ordusu temmuz ayında 579 
...... ~,, lann çavdar ve arpa katılmaksı- tayy r ka b tını· t' B 1 d "-U.Uet:ıin iktısadi ve siyasi hürri • İktisat müdürlüğü fırınlarda mev- a e Y e ş ır. Ull ar an 
retini temin etmekti. zı:n yalnız buğdaydan imali te- cut yüzde kırk arpalı un mikdarıru 573 Ü Airikada ve Akdenizde dü 

Times gazetesinin bu yazısında karrür etmiştir. Bu yeni tip un- tesbit etmiştir. Bu unlarla çarşamba şürülmüştür. 
~rld Avrupa milletlerini sevk ve lar yüzde doksan randımanlı ola- sabah.tna kadar ekmek yapılabileceği Düşman donanmasının zayiatı 
tdare edecek bir kudretin lüzu _ caktır. anlaşılmıştır. Değirmenler dünden i- şunlardır: 
tnundan bahsetmesi ve adeta Av- Muhıterem halkımızın fırınlar- tibaren yeni tip ~ çrkar!:1aya .. başla- 1 kruvazör, 6 torpido muhribi, 
rupanın bu kısmını Sovyet nu" _ dan satın aldıkları ekmeklerde mışlar?ır. B~. va.ııyete gore yuzde ~ 3 denizaltı ve 4 yardımcı gemi 

kepcklı ve yuzde 91 randımanlı yenı .. . 
hız mmtakası olarak tasvir et _ görecekleri her kusuru, derhal tip ekmek imaline perşembe sabahın- batmış, 5 _k7uvaz~re torpıl, ~ tay-
ınesi, yukarıda izah edilen pren _ mahalli belediyeye haber verme- dan itibaren başlanabilecektir. • ı yare genusı, 2 agır kruvazor, 2 
ıiplerle telif edilemiyecek kadar ------------------------- (Sonu; Sa: 2; Sil: 6) 
garip ve hatta gülünç bir müta -
taadır. 

lngiltere Hariciye Nezaretinin 
fikirlerini neşreden bu Ingiliz 
gazetesinin yarınki Avrupa için 
ortaya attığı bu fikir Sovyetler 
Birliğinin ana siym>eti ile de ta -
ban tabana zıttır. Sovyet Rusya 
nın harici siyaseti teşekkülünden 
beri anti-emperyalist olm'- . 
ınaruftur. Bundan dolayıdi , 
bu harbi bile emperyalist <j.ev •t
ler arasında dünyayı payfaş~ 
harbi telakki ederek harpten u - \ 
~ak kalmıya çalışmıştı. HaT e l\lr \ 
tişi de şu veya bu memlek:~ i~\ 
tila, kürenin şu veya bu kısmın- • 
:ia müstemleke veya nüfuz 
takaları tesisi için değil, sade 
kendisine vaki bir ıtecavüzü def 
içindir. Sovyet Rusyanın şarki 
Avrupada nüfuz mıntakaları te
~isine teşebbüs etmesi, kendisini 1 
inkar etmesi demek olur . Bu iti· 

Şark cephesinde son hare kat esnasında düşürülen bir Alm an tayyaresinin enkazıı 

Londraya 
Smolenskte r .... Göre ....... , 
Rus Kıtaatı i 

ALMAN TEBLiGi 

Cephelerde 
Harekat - a-

İmha Edildi Mareşal List Devam Edivor 
B M t k d k

. 
0

. v Atinaya Gitti 
u ın a a a ı ıger i _ Smofensk Civarı ile 

Kuvvetlerin Dağılması 1 Bu Seyahat, işgal. Kief'in c ·enubunda da 
G eçikmiy ece ktir 1 Edilen Arazide Asayi-1 Şiddetli Harp Oluvor 

Ve ; şin Temini ile Alakalı i Baltıkta Bir Alman 
j Görülmektedir ~ Denizaltlsı Ba+.rıldı 

Kief, Şimal 

Cenuptan Sarılıyor 
Berlin, 4 (A.A.) - Alman baş· 

kumandanlığının tebliği: 
Ukraynadaki çevirme hareke -

tini yapmakta olan seri Alman 
ve Macar teşekkülleri düşman i
çin hayati ehemmiyeti haiz demir 
yollarının muvasalasını kesmişler 
dir. 

Smolensk'in şarkında ihata e -
dilmiş olan Sovyet kuvvetlerinin 
kısmı küllisi şimdi imha edilmiş
tir. Bu mıntakadaki Sovyet kuv
vetlerinden geri kalan kısmın da· 
ğılması bundan sonra gecikmiye
cektir. 
Savaş tayyarelerimiz dün gece 

Moskovada iaşe ve mühimmat te 
sisatını ve düna nehrinin menbaı 
mıntakasında münakalat yolları -
nm mühim bir düğüm noktasını 
bombalamışlardll'. 

Evvelki gürıkü tebliğ 
BerHn, 3 (A.A.) - "D. N. B.,, 

(Gecikmiştir) Alman başkuman -
danlığmın tebliği: 

Peipous gölünün garbinde düş 
man ıteşekkülleri imha edildiği sı 
rada Alman kıtaları 10,000 esir 
ve büyük miktarda tank, top ve 
sair alet iğtinam etmişlerdir. 
Şark cephesinin diğer kısımların 
da harekat muvaffakıyetle devam 
etmektedir. 

Dün gece ehemmiyetli tayyare 
ıteşekkülleri Moskova askeri he -
defterini müessir surette bomba
lamışlardır. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 5) 

Berline Göre 
İngiltere İranı 
Tazyik Ediyor 
Hadiselerin inkişafı 
Dikkatle Takip Ediliyor 
Berlin, 4 (A .A.) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: İrandıı bulunan 
Alman tebealarma karşı İran hükU
metinin hattı hareketi üzerinde Ingil
tcrenin tazyik yapmak teşebbüsü hak
kında bugün Berlin'in siyasi mahfil
lerinde Alman matboatmın bu husus
taki neşriyattna işaret edilmiştir. 
Şu cihet te kaydediliyor ki, İran hü

kümeti, Ingiliz mutalebatına gayet sa
rih bir cevap vermiştir. Binaenaleyh 
İngilterenin İran hükUmeti üzerinde ne 
dereceye kadar tazyik yapmak niyetin
de olduğu merak ediliyor. İrandakl 
hadiselerin inkişafı Almanya tarafm
dan büyük bir alaka ile takip edilmek
tedir. 

Bugün Alman hariciye nezaretinde 
beyan olunduğuna göre, bu İngiliz fan-

Şark cephesinde Cenup ordusuna 
kumanda eden Mareşal List 

Londra, 4 (A.A.) - Rus tebliğ 
leri geniş mikyasta bjr hareketi 
kaydetmediği halde Britanya ga
zeteleri bütün cephe üzerinde mu 
kabil bir Rus taarruzundan bah
se~iyorlar. Nitekim bt• haberi Ber 
lin resmi mahfilleri de kabul edi
yorlar. ? 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 2) 

Moskova, 4 (A.A.) - S ovyet 
istihbarat bürosunun dün akşam· 
ki tebliği: 3 ağustos günü krtala
rımız Smolensk, Koresten ve Be· 
layatzerkov istikametlerinde ve 
cephenin Estonya mıntakasında 
düşmana karşı muharebeye de • 
vam etmişlerdir. Cephedeki kıta· 
larJmızın vaziyetlerinde kayde 
değer mühim hiçbir değişiklik ol 
mamıstır. 

Hava kuvvetlerimiz kara kuv
vetlerimizle beraber hareket e
derek düşmanın motörlü cüzürtam 
larma piyade ve touçusuna hü -
cum etmiye devam etmiştir. 

2 ağustostaki hava muharebe -
leri esnasında hava kuvvetleri · 
miz 19 tayyare kaybederek düş • 
mamn 31 tayyaresini tahrip et • 
miştir. 

3 Ağustos gecesi Alınan tayya
relerinin Moskova üzerine yaptık 
lar.:. akın esnasında iki düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. Bizin1 
hiç kaybımız olmamıştır • 
Baltık denizinde bir düşman 

denizaltısı batırılmıştır. 
2 Ağustos gecesi tayyareleri 

mizin Köstenceye yaptık.lan akır 
esnasında, bombaların içinde bi: 

(Sonu; Sa: 2; SD: 4) 

YENi DERS YILI 
Mekteplerde 25 
EglUlde Derslere 

Başlanacak 
Maarif Vekaleti, 

Yapılacaaı 

Bütünleme İmt,hanlarrnın 

Günleri T esbit Etti 
Ankara, 4 (A.A.) - Maarif Ve-J a - Sinrf bütünleme imtih:ın-

kiliğinden tebliğ edilmiştir: ları ile talebe kayıt ve kabulü 23 
-941/ 42 der~ yılının başhyacağr Ağustosta başlıyacaktır. 

ye ~lehe . ka~dinın, bütü1?:1e.me b - üçüncü sınıf bütünlemr 
ımtihanlarıyle talebe kabulu ıın- imtihanları 2 Eylülde bitecektir 
tihanlarmın. yapılacağı . tar~?ler c _ Devlet orta okul jmtihan· 
hakkın?a alakadar Maar~ ~ues - larmin eleme kismı 4, 5 ve 6 Ey
se~eler~e ş~ e~~arı havı bır ta- lül tarihlerinde yapılacaktır. 
mıın gonderıliniştır- ' d - Devlet orta okul imtihanı· 

1 .-:: llk~kullar:. . . nın sözlü kısmına 9 Eylülde baş· 
Vılayet ilk tedrısat meclıslerı- lanacak ve 19 Eyh.:.lde nihayet ve

ni? kararlaştırdığı tarihlerde fa· rilecektir. 



z 

Tefrika No. 24 

· şsizlik, ansız Genercdlerini Harp 
Zevkinden Mahrum Bıra , mıya Başlamıştı 

Halbuki Napoleon hiç bir vakit us-ı en eski silah arkadaıılanndan Mar
lu ve hakım olmadı. Fakat daima usta mon'u gönderiyor 
ve mahir kalıyor. lngıltereyle olan ti- İmparator, kendi ailesi hakkında te
cari ':11?~are~e, ~emleketine z~!an emmulsiızce murüvvetler gösterişinin 
verdıgı 1çın, öz muda.faalarmdan ote- her yanda yangınlar çıkardığını aCl i
ye geçı!or ve İngiltereden gelip de, le görüyor. Ve hatı.rntınd:ı, bu acı se
~~rek tıcnret için, gerek Parisin susü zlşirı.i şu cümlelerle ifade ediyor: 
ıçın elzem bulunan bazı iptidai mad- "- Bu miılahaza, hatamdır Mü-
delerin ıthal olunmasına izin veriyor. ra'yı Napoli tahtına geçirmiş ol-
F k'ıt daha çok zaı:ıan önce.denberi tıp rı:ak, beni çok eseflere sevketmiş-
kı parada olöuğu gıbı, bu ızınler husu- tır. Fakat insan ancak gltgide akıl-
sunda da ihtikarlar yapılacak ve şimal lanıyor: Ben, kendi yarattığım bir 
den zı ıle Baltık denizi sahillerindeki tahta geçip oturdum. Başka biri-
kaçakçılar. bol bol zaman sayesinde, sinin mirasına konmuş değilim. 
ablokanın Avrupayı mahrum bırak- Ben, hi çkimseye ait olmıyan bir 
mak istediği bu müstemleke metala- şeyi aldım. Onun orasında kalma-
rını oraya sokacaktır. Fakat netice lıydım. Sadece umumi valiler 
ned r? Napo'eon kaçakcılann oyunca- nasp ve tayin etmeliydim. Hele 
ı;;ı mı olacak? Mareşallanma gelince onlara o sa-

Bunu duşünilncc Napolcon, onların lahiyetleri vermekle btisbütiın ha-
bt-cerecekleri bu marifeti kendi bcsa- ta işledim. Çunkıi içlerinde öyleleri 
bına. yapmak istiyor, ve ,Avrupada, var ki, derhal azamet ve istiklal 
kendi memurları tarafından keşfedılip hülyasına kapıldılar.,, 
meydana c;ıknrılan butun miıstemleke Nihayet, şahane komedyanın tehli-
rnetalanna, yüzde eli. gümruk hakkı keli neticelerini kendi de gorüyor O
~oyuyor. İngiliz yünlerinin her tarafta nun sistemi, kendi hanedanının d

0

cva
Y ~ılm~sı bakkı.nda verdiği emir, bu mını temin etmek arzusundan doğ
emır h.ılllfın~a ışlenecek her cürme muştu. Napoleon, cesaretinin kırıldığı 
karşı ş ddetlı cezalar konulmasına se- anlarda, ve öz şan ve şerdınin ölmez-

Merhum Ziya 
G .. n'ün Tesisi 

-o-

Dün 
Yapt. 

Kurulan Hey et 
Bir T oprantı 
Bir milyon Liralık ıoervetini Üni

versiteye bırakan merhum Ziya Gün'
iın "tesis" ini idare edecek heyet dı.in 
sabah saat 10 da Üniversitede rek
tör Cemil Bilselin riyasetinde toplan
mıştır. Toplantıda şu kararlar veril
miştir: 

Mirascıları tesbit etmek için mah
kemeye müracaat edılecek ve emni
yet sandığı hukuk müşavirlerinden 
Refik Gorbon heyetin avukatlığını 
yapacaktır. 

Tesis heyeti ücretsiz çalışacaktır. 
Ziya Giın'ün oliimüniın 40 ıncı günü 
Beyazıt camiinde mevlüt okutulacak
tır. Merhumun Eyiıpteki mezarının 
yeri Belediyeden satın alınacnk, kab
ri için Giızel Sanatlar akademisi bir 
proje vücude getirecektir. Ziya Gün'ün 
bankalarda mevcut parasının mıkda
ı ı 172 bin !ıra olarak tesbit edilmiş
tir. Mahkemeden alınacak karara ka
dar bu para yine bankalarda mahfuz 
tutulacaktır. 

Heyet, Ziya Gün'ün fcvkalide tasar
't'ufa nayet edere.'k biriktirdıği bu para 
!arın merhumun vasiyeti üzerine yine 
fevkallide tasarruf edilerek idare edil
mesine karar verilmiştir. 

• 
1 ers Ydı y 

bebıyet vcrıyor. liğinden şüpheye düşeceği zamanlarda * * ailesine güvenmek istiyordu Onlar; ı (Başta rafı 1 fnclde) 
yiıkseltmek. ~e~ki. şan. şe~ref, şöhret J e - llk sınıfların bütünleme im 
ve Şerve~ sahıbi kılmak ~grunda her 1 tihanları l 7 Eylülde bitecektir. 
fedakarbga ka~la?ışının_ bır sebebi de f _ Talebe ka ıt ve kabulüne 

işsizlik ve yeni si8lem 
buydu. Halbukı, ışte. nıhayet, kardeş- ? .. y . . O sırada, lşsizlik, Fransız Gene- leri. kayınları, enişteleri. mareşalları, 2~ Eylul~e son verılccektır. 

rallerinl harp zevkinden mah- hülasa onun şan ve zaferinin gölge- 3 - I.ısclcr: 
rum bırakmı~tır. nunu sezen Napo- sinde yaliıyan insanların hepsi de onun a - Sınıf bütünleme imtihanları ile 
leon. onları kaybetmemek için, Porte- aleyhindeydiler, talebe kayıt ve kabuliı 25 Ağustosta 
k ze karşı Massenayı yolluyor. Ve Napoleon'un kendi şansına karşı fi- başlıyacaktır. 
kral Jozefın elinden dört eyaleti geri deta bfitılane bir itikadı vardı Veli- b- Üçüncü sınıf bütünleme imti
alıyor, kral, bu emrin geri alınmasını ahtının doğması ise, bunu bUsbütün hanları ı Eyliılde bitecektir. 
i tediği zaman. Napoleon sadece kar- kuvvetlendirdi. Bu vesileyle kendini c - Lise bitirme imtihanlarına 2 
de nin bu eyaletlerden vazrreç

0

t ·ır.:nı·,, b ,.. ı··ıd b l 15 E ı··ıd · b ı>• te rike gelen nedimler arasında, impa- ~"Y u e a:ı anıp Y u e son verı-
bu yuzden kendisinin de oralara ge- ratorun evlenmesinde büyük rol oyna- lecektir. 
n~ ilerini tayin ettiğini, başlanna da mı:l bulunan Avusturya elçisi Şvarçen- d - İlk sınırların bütün1eme irn-
t r Mareşal geçirdiğini bildiriyor Ve b~rg ile zevcesi de vardı. İmparator, tihanl:ırı 27 Eylulde bitecektir. 
ı te, -a lesine bol keseden dağıttığı mınnet ve şükran duyguları içinde. ü- e - Devlet olgunluk imtihanhn 18, 
t çlar yüzünden sukutu hayalden baş- · 20 22 ve 23 Eylu· 1 tanhl r'ınd 1 n.ıformasının cebinden, üzeri hamam • e e yapı a-
k hiç bir hayır görmediği için- böy- caktır 
le e ansızın, Roma valileri sistemini böce~i nevinden bir böcekle süslıi kıy- f _: Talebe kayıt ve kııhulune metlı hır iğne çıkararak elçinin karı- 22 
te s cdı.yor. Fakat, hastalık ve kıtlık di Eylülde son verilecektir 

. d b'" b sına ver ve liU sözleri söyledi: 4 _ Ogv•rctnıcn Ok'tılları.· 
YJZUn en us ütün ağır ve tehlikeli 
b h l 1 1 "- Ben, bu taşı Mısırda Fira-•r a a mış o an müthlş mücadeleler Mesleki sınıfların biıtün!eme imti-
M senayı geri çekilmeye mecbur e- vunlann mezarında bulmuştum. O hanlarına 1 !Eylülde başlanıp l!S Ey-
d yor. İmparator öfkesinden kendin- zamandanberi hep üzerimde bir tıl- liılde son verilecektir. 
d:n geçerek onu geri çağırıyor. sım gibi taşıdım. Bunu alınız, be- - 1 l ki T d . 11 

nim artık ihtiyacım kalmadı! a - ese c rısat Oku arı: 
Madem ki, kendisini şu anda başka " 
1 d l k k 

Napoleon'un batıl itikatlara olan Bütünleme imtihanları ile taıvbc ka-
yer er e a ı oyaca hlç bir hususi ha-d e yoktur, şu halde ispanyaya biz- meylini, bu cüretkirane iddıadan da- yıt ve kabulune 25 Ağustost<.ı başlanıp 
z. t kendi mi gelecektir? ha kuvvetle ısbat edecek delil buluna- 20 Eylulde son venlecektir. 

bilir mi? fi - Talebe Kabulii imtihan -
Mareşalleri, zabitleri. hele askerleri 

bu'lu beklemektedir. Bu hakikati 
0 

d~ Gorülüyor ki, Napoleon, mini mim ları: 
b 1mektedir.. Fakat oraya gitmiyor. oğlu sayesinde, kendisini hayatın bü- a - Sanat v- • u<ıta olrullanna 
M•ıteassıp bır ml1leUn suikastlerinden tun tehlikelerinden masun ı;ayıyor alınacak para 1cb.--:in imti-
rr , yoksa memleketinden aynldığı lir Ondan Stl!lra, artık. Mısırda, Fıravu~ hanları 20 A lacaktır 
dı ,er seferde yapıldığı gibi yine bir nun mezarında bulduğu uğura ihtiya- tı - Lise ~·e lara 'l•rnacak 
t libi hükflmet teşebbüsünde bulu- cı kalmamıştır.: Oğlu sayesinde, her para~:' yatılı talelıc , n imtih.snları ile 
nulmasından mı korkuyor? Belli değıl. arzusuna kavuııacaktır. sanat 'kullarının elektn'kçilik ~ubesi 
F_ak t o, İspanyaya gitmiyor ve oraya (A k dördıiıı· U sınıfüırına alınacak orta o-

a 

Ankara, 4 (TA'N) - Bir aylık bir 
t tıl devresinden sonra Buyuk Millet 
Meclisi bugun toplantılanna tekrar 
başlamıştır. Bugunkü içtimada muza
kereye b:ııılanırken lktisat Vekili Hus
nu Çakırın sıhhi sebepler dolayısiylc 
ıstıfa ettiğin! ve yerine Trabzon me
busu Sırrı Day'm tayin edılmiş oldu
cuna dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
okunmuş ve bunu miıteakip müzake
reye geçılm!ştır, Buyuk Mıllet Meclisi 
miışteı_nilatiyle mıllet saray ve koşkle
rındelri eıynlar hakkınd ki Meclis he
iapları tetkik encümeninin mazbatası
na ıttıUl peyda edilmiı, Fenerler ıda
resine verilecek tazminat karıılığının 
temın sureti ve hazinenin ortaklığı 
bulunan şirketlere alt hisse senetleri 
~atın alınması hakkındaki kanunun i
kınci maddesiyle bütçe kanununun bu 
baptaki maddclerinın tcfsırine dair 
butçe encümeni mazbataslyle devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve tea
dule bağlı, Adliye Vekaleti kısmında 
değişikl k yapılması hakkındaki kanun 
1 Y hasını. mıizakerc ve kabul eylemlş
tır. Meclıs Çarşamba günü tophma
caktır. 

Stn apurda Yap.tan 
Son Hazırhklar 

•Y• • (Bnfta~afı 1 incide) 
dıgı hır habere gore Frnnsız Hin· 
dıçinisiyle Sıyam arasında hudut 
tayini hakkındaki müzakereler 
eylülün ilk günlerinde başlıya -
caktır. Hudut tayini komisyonu
nun ilk toplantısını 10 ağustosta 
yapmasi muhtemeldir: 

Amerikaya vapur seferleı·i 
Tokyo, 4 (A.A.) - İyi malümat a

l n Amcrıka membalarından oirenildt
gine göre, Japon gemllerlnin Ameri
kaya seyahatleri tamamen tatil edı\
ınıştir, Japon makamları bu hususta 
hıç bir mutalea ı;erdetmemektedir 

Petrol ambargosu kararı 
Londrn, 4 (A.A.) - Gazeteler, hal

tn sonunda vuku bulmuş olan b:ızı 
muhim had seler hakkında tcfslratta 
bulunmaktadır. 

Times gazetesinin siyasi muharr r· 
Reis cumhur Roosevclt tarafından ka
•rlaştırılmış olan Petrol nmbarıos.ı

Japonya için ağır bir darbe teşkil 
y y ve 

r ası vnr) kul mezunlannın imtihanları 2 ve S 

Lon r a 
Marş 1 

ina'y it i 
(Baftarafı 1 incide) 

Muhakkak olan bir şey varsa 
o da, Nazi ordusunun adetçe ken· 
disine üstün bir düşman karşısın 
da bulunduğunu ve Rus muka -
vemctinin inceliği yüzünden Al -
man yüksek kumanda heyetinin 
taktiğini değiştirmiye mecbur o
lacağını Almanların da açıkııa iti
raf etmiş olmalarıdır. 

Şimdilik Rus· Alman cephesin 
de bir değişiklik olmaması yeni 
bir taarruz için almanların tekrar 
hazırlıklar yapmalarına alfedile· 
bilir. 

Almnn askeri faaliyetinin ya -
vaşladrğı şu sıralarda akla gelen 
sual şudur: Alınan kumanda he
yetinın kullanacagı yeni taktik 
ne olacak ve bu taktık ne nisbctte 
muvaffakıyet kazanacaktır? 
İtalyan membaından oğrenild"ğine 

nazaran, Mareşal List Atinayı beklen
medik bir zamanda ziyaret etmek ü
zere Rus cephesindeki vazif esın.i mu
vakkaten bırakmıştır. Bu hadisenin 
muhtelf tefsirler meyanında en akla 
yakın olanı şudur: Yunan, Yugoslav ve 
Bulgar ahalisi Almanlara kifi derecede 
itaat etmeme'ktedir ve Mareşal List 
lıu seyahati Balkanlardlki Alman ta
hakkümUnün hakiki vaziyetini bizzat 
görmek için yapmııtır. Almanyanın 

Rus seferindeki hayati menfaatlerine 
raimcn boyunduruğu altında bulunan 
biltün memleketlere nezaret etmesi U
.zımdır. Bu mecburiyet kendisine tah
mil edilmiş bulunan vazifelerin en a
flrlarındandır, Fethedılen memleket
ler ahallsinı esarette tutmak ic;:in Al
man ordusunun biıtiın Avrupaya jan
darma temin etmesi lhımdır. Başka 
bir cephede muazzam bir mücadelenin 
devam ettlii sırada böyle bir yükün 
ta,mması ağırdır, 

Hakikatte Almanya kendini yalnız 
iki cephede yani ıat'k cephesinde Rus 
hıicumlarını ve garp cephesinde de 
Ingiliz hava kuvvetlerine ka~ı müda
faa ediyor. Almanyanın f31al altına 
aldığı bütün memleketlerde müdafaa 
edilecek bir cephesi vardır. Rus mu
kavemetinin her yeni günü ve her yeni 
haftası bütün ezilen milletlerin ces3rc. 
tlni arttırmaktadır. Norveçten Ynna
nlstan kadar her yerde sayısız sabo
taj ve isyan hadise1erl olmuştur. 

Altı h ftalık Ruı m ni_n hlc 

Almanya 
(Baftarafı 1 incide) 

:sız müzakerelerinde Almanların 
takip ettiği gaye amiral Darlan'ı 
Fransız üsleri ile Fransız filosunu 
bir sulh mukafatı olarak Alman
yaya terketmiye ikna etmekten 
ibareıtir. 

Vichy'nin Japon talepleri kar 
şısında en küçiık bir mukavemet 
bile gostenneden mutavaat et -
mesi, hiç şüphesiz Hıtler'ı teşçi 
etmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple Hıtler, komünizm 
aleyhindeki muharebenin Vichy 
taraftarları üzerinde bir tesir yap 
mış olduğu bir sırada Fransız hü
kumetini yeniden tazyike başla -
ımştır. 

Fransa şimdi imparatorluğu -
nun bir kısmına ecnebi kıtaların 
girmesine musande etmiştir. Bu 
yabancı kuvvetler, işgal ettikleri 
Fransız topraklarında üsler te -
sis ederek askeri harekat hazır • 
lıyacaklardır. Bu harekatın Fran
sız milletine dost olan diğer mil
letler aleyhine tevcih edilmesi ih
tımali vanlır. 

l 11giliz gazetelerinde 
Londra, 4 (A .A.) - "Afi": İngiliz 

gazetelerinin eksenyet.i Fransız mil· 
Jeti tarafından kuvvetle tutulan Marc
ııal Petnin'in Hitlerin yeni tazyikine 
mukavemet edeceğini görmek arzusu
nu beslemekte olmalarına rağmen Dat
ly Herald gazetesi bu faraziyenin :ık· 
sine olarak Mareşalin Alman muta
lebatına gittikçe daha ziyade boyun 
eymekte olduğunu tahmin ve Mareşal 
tarafından Alman ültimatomunun red
dedildıği hakkında verilen haberlerin 
teeyyüt etmediğini kaydederek bilfik!<s 
Mareşalin beyanatının Hitlere daha 
fazla bir mutavaat mahiyetinde oldu
{!unu yazıyor. 

Daily Herald şunları ilave ediyor: 
Son sözü Berne'de Columbia Brod

casting systeme muhabirinin şu mesa
jında bu4tbllirlz: 

"Ya Almanya ile tam teşriki mes:ıi 
taraftarı olan Amiral Darlana tabi ol
mak yahut HiUere dah:ı fazla imtiyaz 
ve tavizler yapılmsıııa muhalif olan ve 
Mitün memleketin itimat ve emniyetini 
kazanmış bulunan General Huntziger'i 
takip etmek. İşte Mareşal Petain lıu 
iki şıktan birini tercih mecburiyeti kar 
ıısındadır.,, 

Porlekiz'e lıücum 
Moskova, 4 (A.A.) - "Afi": Tas!! 

ajansı, Hitlerin Portekize hüı;um et
mek iızere Fransız - İs~anyol hudu
du~ asker tab ıt etmekte olduguna 
h,-ıbl"r vt".rmt-ktenır 

I 
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5 Celep Hakkında Dört Yaralama 
'T' k . akası Oldu 
.l Q zhaf y apz/zyor Yaralanani;dan ikisi Türk~eyi 

Kadın, ikisi de Erkek Bilmiy®n Muhabir 
Canh Belediye 

Arttırılmaması 

Hayvan Fiyatlarının 

İc;in Tedbir Afdı 
Et satışları için son hafta için· ı reketini hükumuct haber almış 

de konulan narhı toptancılar az ve celepler hakkında derhal taki
görm üşlerdir. Belediye ~a~hı .a:t· bata geçilmiştir. Halkı etsiz bırak 
ıtırmamayn karar verdığı ıçın, mak maksadiyle yapılan bu hare-
toptancılar celep1erle anlaşarak k t" · · . 
et satışlarında zorluk göstermek _e IJ?- şıddetle takıbıne kara_r. v;-
istemişlerdir. Diğer taraft n ce- rılınış ve celep1erden beş kışının 
lepler Erzurum, Kars ve ~onya :vrakı id~rei örfiye kom~~anlı -
gibi sürü mıntakalanna telgraf- gına tevdı olunmuştur. Dıger ta
lar çekmişler ve hayvan gönderil ı:-aftan belediye canlı hayvan fi -
memesini bildirmişlerdir. Bu su- yatlarının arttırılmaması için i· 
retle canlı hayvan fiyatlarını art- cabeden tedbirleri almış bulun -
t1rmak istiyen celeplerin bu ha - maktadır. 

POLİSTE: 

Bir Paşabahçede 

Tecavüz Hadisesi 
Paşabahçede oturan 25 ya:;ında Se

lime ve Hediye bir erkek arkadaştan 
ile beraber evvelki akşam Sazlıdere 
civarında gezinirlerken Mehmet Güler 
yüz, Ömer ve Mehmet adında üç ya
bancı e~eğin tecavüzlerine uğramış
lardır. Miıtecavizler ellerindeki balta
larla gençlerin üzerine hücum etmiş
ler ve bunlardan Osman adındaki gen
ci başından yaralamışlardır. Selime i
le arkadaşı kaçmaya muvaffak olmuş
lardır, Mütecavizler yakalanmışlar, 
adliyeye teslim cdılmistir. 
BİR MOTÖR BATTI - Dün saat 

5,25 te Kopru gözünde bir motör bat
mıştır. Harem Postasını yapmak üze
re Boğaziçi iskelesinden Üıoküdar is
kelesine gitmekte olan 72 numaralı va
pur. tam Koprü gözünun önünden ge
çerken gözden süratle bir motor çık
mış ve 72 numaraya bindinnigtir. Va
pura bir şey olmamış, fakat motör 
derhal parçalanarak batmıştır. Motö
rün mürettebatı kurtanlmıgtır. Tah
kikat yapılmaktadır. 

DEN1ZDE BOÔULDU - Diln sa
bah Usküdarda Halk pUijı sahillerinde 
denizde bir ceıet bulunmuştur. Cese
din Ankaralı Hüseyin adında biıine 
ait olduğu anlaısılmıştır. 

İnhisarlar Vekili Sıvasta 
Sıvas, 4 (A.A.) - Burnya gelmiş 

olan Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz diln Tuzlalar ve İn
hisarlar İdaresinde tetkikatta bulun
muş V'e cer atölyesini gezmiştir. in
hisarlar Vekili bu ak§am ::;chnmizden 
ayrılacaktır. 

Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. 
7 - Orta okullarla li'elerde ve ög

retmen okulları ile bütün mesleki ted
risat okullarında derslere 25 'Eyluld'! 
başlanacaktır. 

PİYASADA: 

Basr daki Mallar 
Yola Çıkar ldı 

Amerilı:a ve lngiltereden memleketi
mize bır çok ziraat makineleri, maki
ne aksaını, demir malzeme getirmek ü
zere Baaraya gelmiş olan vapurlar lrak 
taki muharebe dolayısile mallan Bas
raya çıkarılnuyarak Bombaya ve İran 
limanlanna çıkanlmıslardır. Şimdi 1-
rakta muharebe bittiği için hükllmet
çe yapılan teşebbüsler üzerine her i
ki memlekete çıkarılan malların Bas
ra yoliyle ithall temin olunmuştur. 

Bir kısım mallar dört g(in evvel 
Basradan yola çıkarılmıııtır. Bu mal
lar arasında kanaviçe, çuval ve oto
mobil listiği vardır. İkinci partide çay 
kauçuk ve çuval vardır. 

ÇAY GELDİ - Çay ve kahve bir
liği tarafından sipariş edilen çaylar
dan 160 sandık çay, Bağdada gelmi~
tir. Bağdattan buraya sevkedilecek 
çayların mlkdan 11 bin sandıktır Bir 
ka çgüne kadar 200 sandık çay daha 
gelecektir. Çay ve kahve bir ligi ev
velce gelen çayların tcvzli için hazır
lıklara başlamı:ıtır. 
Yakında memleketimize 48 bin çu

val kahve daha gelecektir 
IHT1KAR YAPANLAR - Fiyat 

mürakabe komisyonu dün toplanarak 
üç ihtiklr vakasını.. tetkik etmiş ve 
evrakının adliyeye vcrilmesinl karar
laştırmıştır. Beyoğlu İstiklal cadde
sinde 304 numarada Ziynet eşyası sa
tan Alberto 140 kuruşluk bir broşu 
350 kuru:Ja sattığından, Galatada 
Mende radyo mağazası metresi 3 ku
ruştan olan anten telini 12 kuruşa sat
tığından, 1stiklal caddesinde 398 nu
marada saatçi Burhan saat camlarını 
uç misli fiyatla sattığından ihtikar 
suçlusu sayılmışlardır. 

KAPTAN VE MAKiNİSTLER -
Kaptan ve makinistlerin terfii için 
Den.iz ticaret miıdürlüğünde yapılan 
imtihanlar bitmiştir. İmtihan evrakı 
Ankaraya gönderilmiştir. 

Sovyet Tebliği j 
( Baftarafı 1 incide) 

düşman torpidosu bulunan bir sa' 
bih havuza ve limanda demirli bu 
lunaıı gemilere isabet ettiği tesbit 

Alman Tebliği 
(Baıtarafı 1 incide) 

J(ief'irı zaptı için yapılan. 
m11lıa1·ebeler 

edilmiştir. Stokholm, 4 (A. A.) - Cenup cep-
Kief'teki harekat hesınden gelen &on haberlere göre Ki-

L d 4 (A A } - "B B C efi zaptetmek için büyük bir hareket 
on ra, ·~· · · . ,: · ·ı• yapılmaktadır. Almanlann da kabul ve 

Sovyet teblıgınde Kıycf ın cenu· ı teslim ettikleri veçhile bu mevkiin 
bunda kain Beylai Teserkov isti- scvkülceyş bakımından buyuk bir kıy
kametinde harbin devam etmek· meti yok ise de şeref ve haysiyet 
te olduğundan bahsedilmesi, bu - mülahazaları. bu hareketi zaruri kıl
rada Almanların Kiyef mmta'kn- maktadı~', Kıcfe kar§ı yapılan bu ta
sında yeniden harekete geçmiş ol arru;, bır kıskaç _hareketi şeklinde te-

. d 
1
- . . ressum etmektedır Çünkü Almanlar 

du~ları suretın e te akkı edılmek bir taraftan K1cfin" şimali garbislnde~ 
ıtcdır • kı Korosten'dcn, diger taraftan Ukray-

JVeticesiz bir lıaı·a akmı na pa~it~htının.70 kilometre cenubun
da kaın Zerkov dan gelmektedirler. 

Moskova, 4 (A.A.) - "Ofi': Sov
yct tebliğine göre, 3-4 Ağusos gecesi 
Alman tayyare filoları yeniden Mos
kova üzerine hücum te§ebbusünde bu
lunmuşlardır, Çok yükseklerde uçan 
miınferit birkaç tayyare şehir Uzerine 
r:elebilmlştir. Diğerlerl avcı tayyare
lerimizle tayyare defi bataryalanmı
zın ateşiyle dağıtılmışlardır. Bazı ev
lerde vukua gelen yangınlar derhal 
b:ıstmlmı§tır. As.keri hedeflerin hiç 
birine isabet kaydedilmemiştir. 

Almanların kayıpları 
Moskova, 4 (A,A.) - Ayda l,ıir de

fa çkan "komünist enternasyonal" mec 
muası ııöyle yazıyor: 

"Rus - Alman harbin.in ilk Uç haf
tasında yalnız Alman kayıpları olıi, 
yaralı ve esir olmak üzere bir molyo
na baliğ olmu;ıtur, Aynca 2300 tayya
re ve en iyi Alman tümenlerinin 3000 
tankı tahrip edilmiştir.,. 

Mecmuaya göre SovyeUer Birliği i
le Büyük Britanya arasındaki anlaş
ma, Hitler Almanyasının askeri ve si
yasi yalnızlığına sebep olmuştur. 

Almanlar cephenin zayif 
yerlerini yokluyoı· 

Londra, 4 (A.A.) - llaltalardanbcrl do • 
vam eden bir acvl durcunhılttan aoııra blrden 
bire cenup ccpbcainlıı bir kısmında mllhım 

askeri faaliyet başbııuıtır. 
Daily Tclcırapb mııhabirlnlıı Stoltbolmden 

gllnderdıtl bir telgrafa glkc bu barcltct, Rus 
cenup cepbcaln1n zayıf oolttalarını lteılf ı,ın 
yapılmakta olan bir ıondaj barctelldl.r. Bu 
ıuretlc Almanlar Ü(ClncCI umumi taarruzlarını 

hangi noktadan baıbyaralı: lnlı:iıal ettirmek 
icabedeceiln1 tesblt ctml2 ol.ıcalı:alrdır. 

Novozcvalt, Neni ve Smolensk ve J'lnlaııda 
cepbealndekl taarnı.ılarının aitim t.alm:ı11ııa, 
bir milyonu ıecen insan aayl:ıt~ ve lna:an 
ve makine kııdretlnlıı ıiddetlc bırpalanmıı ol
ması ittbarlyltı Almaıılar lı.111n lllt a11mct~ 
rinin belirmcıl:nden evvel scnlı mikyasta bir 
taarruz hareketi yapmak kudretlııdc olma • 
dıklarını aıılamıı 1:6rllııU,.orlar. 

Yafmur ve ltar mcvılmt • Almanfann da 
bUdill ılbl - onları •fır ve yonıcu bir bJ 
muharebcal yapmıh ve belki de sonunda ht'i 
bir hcılmcte uiramak ihtimali Jı:arııaında kal· 

CephelcrdeJ.-i son vaziyet 
Bcrlin, 4 (A. A.) - Bugunkü Al

man asker! teblij;i hakkında D. N. B. 
njnnsma saliihlyettar asker! makam
larrlnn aşağıdaki tafsilfü verilmiştir: 
Şark ccpheı.inde, Ukraynada cere

yan eden muharebeler e nasında a • 
lman esır ve igtinam edilen harp 
malzemesi miktarı mutcmudiyen art
maktadır. Pcipus g61üniın garbında 
Kief'in cenubunda ve Smolensk'iı; 
ljarkındaki cephe bö)gclerjndc çok 
büyük Sovyel kuvvetleri cliln torba
larda bulunuyor ve bu torbalar mü
temadiyen darlaljıyor. Alman başku -
ınıındunlığının :nümklın olduıu kadar 
fazla dü:pnan kuvvetıni bu torbalara 
sokmnk istedigi fışikurdır. 

SQVYet başkumandnnlıgının nlyeU 
de Alman zırhlı tümenleri ile bun
ları takip eden Alman kuvvetleri a
rasına buyük l<ı.ı.vvctlcr sıkıştırarak 
ileri Alman motörlu tümenlerini cebe 
sokmaktır. Alman başkumnndnnlığı -
nm Ustilnluğil sayesinde Kızılordu -
nun Alman ordusunu çevirmek için 
yaptığı teşebbüs bu Soıryet kıtaları
nın ihata edilmesi ile ncticclenınl,,<;tlr. 
Bu cüretk!ir Sovyet tfıblycsinin mu
vaffukıyetsizlige uğramasının diğer 
bir sebebi de Almnn çevirme hare
ketinin kati oluşu ve sarılan b.""Uvvet
lerin tedricen cephane, petrol, sUCih 
'-"e gıda noksanlığını hissetmeleridir. 

Kief'iıı cenubunda çevirme 
hareketi tamamlandı 

Berlin. 4 (A.A.) - D.N.B. blldl
rlyor: 

Klef'in cenup mmtakasmda, kaç -
mıya ve Alman ~cmbcrlnc girmemiye 
ı;ahşan Sovyet teşck,külle.riyle çok i
leri giden ve cehl lı:npamıya memur 
edilen Alman trsekkilllcri arasında 
h::ıkikt 1r yarıs olmulitur. Alman te
şekküll,..rl ancak en soı:ı and:ıdır ki, 
kaçmakta olan Sovyet kıtalannın yo
lunu kc .. ebilmiştir. 

mai• mecl-ır bırakacaktır. =============== 
7.am.,ı mOmlt 

Beyoğlunda Turunç sokağında 16 
numaralı evde oturan Fatma Jale ile 
dostu Mustafa Yüksel arasında kıs
kançlık yüzünden kav&a çıkmış, Mus
tafa Fatmayı tabanca ile karnından a
ğır surette yaralamıştır. Suçlu hadi
seden sonra kaçmak iste~cn karan-
1ıkta başını duvara çarpmış ve tehli
keli surette yaralanmıştır. Yaralıla
rın her ikisi de Beyoğlu ha&tahanesine 
kaldırılmıştır. Mustafa Yuksel adliye
ye verilmiş ve sulh bakim! karariyle 
tevkif edılmi5tir. 

* 1stanbulda malfun bir ikametgahı 
olmıyan Arif adında biri Elınadağı ci
varında oturan Melek adında bir genç 
kadına sarkıntılık ederken yakalanmış 
tır Arif kendisini karakola götürmek 
lst~yep polis memuru Osmanın elin
den l/Urtulmu$ ve kaçmaya ba5lamış
tır Dur emrine rağmen kaçmakta 
de~am eden Arif. polisin attıgı kur
çunlarla bacağında nyaralanmıu ve Sen 
J orj hastahaneı;ine kaldınlmıstır. 

* Cerrahpaiada Haseki sokağında 
oturan Nimet, evvelki gün trenle Flor
yadan gelirken bir müddettenberi dar
gın bulunduğu kocası Mustafa ile kar
şılaşmı,ur. Mustafa hemen usturası
nı çekmiş ve 'kadını yüzünün muhtelif 
yerlerinden yaralamış ve trenden at
layın kaçarken yakalanmıştır. 

Vekiller Heyeti 
Dün Toplandı 

Ankara, 4 (TAN) - İcra Vekilleri 
Heyeti bugün saat 10 da Başvekilet
te, Batve}dl Dr. Refik Saydamın riya
seti altında tQPlanmı!i ve ruznamedeki 
meseleler görü;ıülmü$lür. 

ı 

Bozkurt l\lecm11~~1 
Kapatıldı 

Ankara, 4 (TAN) - Devletin hari
ci siyasetine muhalif neşriyatta bulun
duğundan dolayı Bozkurt mecmuası 
Vekiller Heyeti karariyle kapatılmış
tır. 

I& 
HU GÜNKÜ PROGRAM 

r,n Dfflt(:'Uft IS,30 Muhtelif 
7,33 MDzik (Pt) 18,40 Orkestra 
7,45 Haberler 19,00 Konu~ma 

8,00 Muzik (Pi.) 19,15 Orkestra 
&,30 Evin uatl 1!1,30 lfaberlcr .. 19,45 Şarkılar 

IZ,30 Program 20,15 Rad. Gar. 

12,33 Şarkılu 20,45 Opera 

IZ,45 Haberler 21,00 Zir. takvimi 

u.oo Şarkılar 21,10 Saz 

13,15 Müzik (Pt) Zl,30 Konu.ma 

* 
21,45 Fasıl 

22,30 lfaberler 
18,00 Proıram 2Z,45 Caıbant 

18,03 Orkestra 22,SS Jtapanıı 

Harpten Sonra da 
Nüfuz Mıntakaları 

Siyasetine mi 
Dönecekler ? 

( Baştarafı 1 incide) 
barla Times'in bu mütalaasının 
Sovyet emellerine de tercüman 
olabileceğini kabul edemiyoruz. 

Bizce Times'in bu makalesi, 
emperyalist bir zihniyetin kötü 
bir ifadesinden başka bir şey de· 
ğildir. Times dünyayı daima em
peryalist devletler, ve bunların 
müstemleke ve dominyonlarından 
ibaret görmiye alışmıştır. Onun 
bu zihniyeti kolay kolay terket
mesi, ve realiteleri göriliesi bi -
raz güçtür. Bu harpten sonta da 
Versailles ruhunun hakim olması 
nı istemek, küçük milletleri bü
yük devletlerin müstemlekeleri, 
dominyonları veya nüfuz mıntaka 
ları haline getirmeyi düşünmek, 
dünyadaki büyük deği~iklikleri 
anlamamak, ve harbin acı ders -
}erinden ibret almamak demek
tir. lstila gôrmü~, hüriryet ve is
rtiklalini kaybetmiş Avrupa mil
letler.ini hürriyet ve istiklal vn
adı ile etrafına toplıyan Ingilte
renin hala harpten sonra bunla
rı şu veya bu devletin nufuz ve 
kudreti altırta s6kmnyı düşündü
glinü zannetmek mümkün değil· 
dir. 

Onun için biz Timcs'in bu ma
kalesini, sadece Alman propa -
gandnsına siliıh veren bir gaftan 
ibaret telakki ediyor ve lngfiiz -
Amerikan ricalinin ve halkının 
fikirlerine tercüman olmadığını 
zannediyoruz. 

ltalyanlara Göre 
lngiliz Zayiatı 

(Ba;tarafı 1 lnclde1 
kruvazör ve 5 torpito muhrıbine 
bomba isabet etmiştir. IngUl.t ti -
caret filosu 459,488 tonilatoluk 
vapur zayi etmiştir. Bundan baş· 
ka 35,000 tonilatoluk diişman ti
caret vapuru hasara uğratılmış -
tır. • 

Süvey e bir hava Tıücünıu 
Kahire, 4 (A, A.) - Ba gece Kah"

rede ve bir c;ok Mııur vilayetlerinde 
alirm işareti verilmiştir. Süveys k .. -
nah mıntakasına bombalar düşmüş ve 

imdiye kadar kaydedilenlcrdcn fazfa 
•tc"" •~1·f'~t't'f'.IT ..... .,,...;" "'"""•+nr 1 

Yazarı: Naci Sadullafı 

Anadolu ajansının Bertin mubabl· 

ri, gazetelerde çıkan son telgra 
fına şu acaip cümleyle başlıyordu: 
"- Cephelerden gelen haberler mell' 

nuniyetbahştırl,, 

Berlini memnun eden bu havadis· 
ler, Kief'ln ve Leningrad ın Alınan or 
dusu tarafından tez günde i:igal olun· 
ması ihtimaline mütealliktir. 

Evvela bence Berlinde, Kief'in ve 
Leningrad'ın sukutuna intizar olun
ması, telgrafla blldirilıniye değecek 
kadar taze bir hnvadis değildir: 

Çünkü Berlinde, sade Kiefin, sadt 
Lenlngradın değil, Moskovanın, hat
ta "Kazan" ın sukutuna intizar olun
masından, hem de sabırsızlıkla, heJII 
de gece gilndliz intizar olunmasından 
daha tabii hic; bir şey yoktur. 

Berlin, beklediğine kavu;şacak mı? 
En münasip, en isabetli, en hatasız 
hareket, bu sualin cevabını zamandan 
beklemektir. 

Fakat benim asıl tenkide, hem oe 
ııiddetle tenkide müstahak gördüğilın 
cihet, bizim ajansın Berlindeki mu
habiri tarafın&n kullanılan llsandır. 
Muhabir: "- Cephelerden gelen ha
berler memnuniyetbah~tırl" Cümlesi
ni kullanmakla, Berlinin yerli, veya 
yersiz sevincine ilitirak etmi~ görün~ 
müyor mu? 

Biz, bu harbin bitaraf müşahitleri 
mevklin~e olduğumuzu bir çok defalar 
tekrarlamış bulunuyoruz. 

Devletin, bu bitaraflığı muhafaza et• 
mek hususunda gösterdiği samimi ti
tizlik iılkfi.rdır. Hiç GÜpbe yok ki, A· 
nadolu ajansının Berlindeki muhabiri 
de, bu kat'i bitaraflığınıızın cahili de
ğildir. Fakat kim olduğunu bilmedi• 
fim o vatandaşın konuştuğu lisana 
vukufu kıt olacak ki, kalemin!, siya
seUmize zıt mannlar doğurabilecek 
kelimeler kullanmak hatasından kar
taramıyor. Çünkü: "- Cephelerden 
gelen haberler memnuniyetbah~tırl" 
cümlesi ancak, kendi mensup bulun· 
duğu milletin ordusundan bahsedcıı 
bir muharririn kalemine yaraşır. 

Bunun içindir ki, gazetelerde hemeı 
her giln lisanının pürüzlerinden deri 
yanılan Anadolu Ajansından -bir haylı 
fedaklrlık pahasına da olsa- Tilrkçey. 
iyi bilen muhabirler kullanmasını is· 
temek hakkımızdan asla vazgeçeme· 
yfzl, 

Basın Birliği Azalarına 
Buın Blrllfl latanbul MıntııkDlı Rcillljin 

den: Ankaradan oğrendiiimlzc gl!re baaın k.ır 
tı nizamnamesi lı:at'I ıeltlinl alıp yilrllrl-

0
c gl 

rinceye kadar muayyen evsaftaki kanuni An 
lanmıza muvakkat baaın karılan verilece'uiı 
Aıalarımuın taabblltlerlni ifa hususunda bi 
llitiltlcrl kalmamak, adalnnı listeye alma 
!cin ıarttır. I!erde bir ı:eclkmeyc mahal ka 
mamak Uzcrc keyfiyeti arkadaılarıııuza bildi 
r!Jooruı. -

Berline Son ŞiddeHi 
Hava Akını 

(Bagtarafı 1 incide) 
l\Tet.Jfezi Almanyada hava bo 

zuktu. Ingiliz pilotları tenvir fi 
şeklerinin ziyasından bilistifad• 
Berlinin merkezinde bulunan h: 
deftere en ağır bombalarını aimı 
lardır. Bu hücum bütün istika 
metlerden Berline tevcih edilmiş 
tir. Atılan ilk bombayı şiddet) 
bir top ateşi takip etmiştir. 

Bcrlinde projektörlerin mikta 
n çok arttırılınıştır. Hücuma iş 
tirak eden bir pilot, şöyfo demiş 
tir-

"Berline takriben 50 kilometıı 
uzak bulunduğumuz zurnan, pro 
jektorleri görebildik. Miktarları 
nın 30Q e yakın olduğu görülü 
yordu. Şualar arasında yolumuz: 
devam ettik. Saat 1,30 da Berliı 
civr.nna varmış bulunuyorduk 
Saat 1,45 te de bpmbardımnn ha 
lamıştı. Tayyarelerimiz, şehriı 
merkezi üzerinde daireler çizercl 
bomba hamulelerini atıyorlardı 
Alman merkezi üzerinde faallye 
gösteren tayyarelerimiz o kadn 
çok miktarda idi ki, Alman havı 
defi top ateşinin her tayyare lizı 
rine teksifi mümkün olmuyordu 

Blrçok yangın bombal rnun schr!ı 
garp mmlnknsına dUştU U ınU ahcd 
edilmlşUr. Dıger bomb.ıl r da iki de 
miryolu haltının b!rleştlı.:1 noklu~. 
dilşerck infilak etmiı;Ur. Arka top. 
çumuz infili\ln takip eden lcvlcr ı 
ycsinde demlryolu hatlarını cok ly 
görcbildigini söylemiştir, Yeni bo'll 
balarıınızdan birinin na ıl tnfiltık el 
tiglnl gören ayni topçu, yapılın tah 
ribalm mUUıiş olduğunu bildirmi tir. 

Hambourg şehri de Berlin gibi in 
giliz hava lmvvell"rinın şiddetli bı 
hücumuna ugrnmıştır. Doklar, de 
mlryolu hntııırı, "anayi mile ~c -eler 
çok bUyük hasara u •r ıtılmışlll'. 

Klcl'dc demir ln~ant tczgfthların 
yapılan tnnrru:: hnkkmdaki raporl 
da liu hücum c na ında da çok iy 
neticeler alındığı bildirilmektedir. 

Diğer lıava Tıücumları 
Londra, 4 (A.A.) - Hava Nezarc 

tinin tebligı. Pazarı pazcırte ıye ba 
lıyan gece havanın fcnalıgına r ' 
men bombardımun servisine men u 
tayyareler Hanovre ve Frankfort !>U 
le maln'da rnümıkale ve sanayi he 
deflerine hücum etmiştir. Kalc'd 
havuzlar da bomb:ılanmı~ır. Bir tay 
yaremlz kayıptır. 

* Lo tlra, 4 (A A ) 
r 111 r1 ,,,... 1 
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Türkiye Ecnebi -1400 Kr. 1 ıene 2800 Kr. 
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" 
6 Ay 1500 n 

400 
" 8 Ay 800 .. 

150 .. 1 Ay soo n 

ı\dr<.>s .... det!I tlrmek 25 kuruştur. 

[:.~! t9'I:I 
lrandan A vrllan 
41manlar 

lngiltere bilk<lmeti bir hafta kadar 
evvel tranda teknisyen ve tu

f-s.t namları altında pek çok Almanın 
"lllunınasına İran hükQmetinin naza
r, dikkatini calbetmhtl. İki gUnden

gelen haberlere ııöre; İran bükU
'U verdigi cevapta İngiliz iddiaları
n varit olmadığını bildirmiş ve bu 

ttliap Londrayı tatmin etmedifinden 
'l'lJırandaki İngiliz elçisi hiıkUmeti na
l!ıı~. lranda bulunan Almanların 
llıeınieketten çıkanlmasıru isteyen bir 
tayı Iran hariciye nezaretine ver

~Ştir; Sovyetler de ayni' mesele hak
•1nda İran bilkQmetine bir nota ver
l!ıışlerdir 

liugUn ·alınan haberler, lrandakl 
~ltnantarın memleketi terketmeye 
başladıklarını batti altmış teknisiye
llin Tahrandan Türkiyeye hareket et
litini bildirmektedir. 

'1' AN 

ı ,.ııt-.. -· ............ - Müdafaa 
iklisadiıatında ilctisadi 

1 \.. .............. .. Terbiyenin Rolü ._ ....... " ... "" 
yeni adı ile "Ulusal Ekonomi ve 

Arttırım Kurumu,, , eski is
mfyllı "Milli İktısnt ve Tasarruf Cc
m!yeU., , Anknranm ana caddelerin
de yaya kaldırunlan kenarına bUyil
cck sandıklar koydurarak halkı kul
lanılmış gıızete ve nmba15j kağıtla
rını bunlıırn atmıya davet etti. Bu 
davete icabet edileceğini ummak için 
biri ruhlynta ve diğeri tntbikata ait 
iki şartın mevcudiyeti icap ederdi: 
İlk6nce hepimiz, hususiyle b6yle za
manlarda, rnllll servetten bir zerre
nin bile kaybolmasına tnhammül e
demiyen çok kuvvetli bir tasarruf 
fikrine malik bulunmalıydık, bundan 
sonra da, sandıklar bulvarlara değil. 
meskenlerin kesif olduğu sokakların 
başına yerleştirilmeliydi. Bu ııartların 
- ne diyelim? - mevcudiyetine iti
bar olunmadığı içindir ki, sandıklar 
çok zaman boş kaldı. 

* * • B azı ilk maddeleri bol olmıyan 

r - Yazan : ...... - .. , 

L~asuhi BAYDAR 1 
tenekesi, eakl madenlerle deri ve k5-
seleler için bir ve kll)rtlarla paçav · 
ralar için de bir ba§ka kutu bul un • 
durunuz. Blı auretle artıkları ayırma 

ameliyesini bizzat yapmıı ve mlllt lk· 
tısadiyata büylik bir hizmette bulun
muı olursunuz.,, 

Ev ve mutfak artıklarından ne su
retle istifade edildiği merak oluna -
bilir. Eski kağıtlarla paçavralar ktı
ğıt ve dokuma, kemikler kemik sa
nayii, madenler madeni ewa fabri
kalarına, yağlı maddeler yağ ve sa
bun imalfıUıanelerine gönderiliyor, 
sebze ve meyva kabukları da hay
vanlara veriliyor. 

* * C enevre 135,000 nüfuslu bir şe-

a - Mübadele serbestislnin muha
fazası, tahdit olunmu:ısa iadesi; 

b - Rekabetin - az ise - tahrik 
edilmesi, ve diğer ttıbirl!L monopol
lerden kabil olduğu kadar kaçınıl
ması; 

e - Sermayeye vergi tarhmdan çe
kinilmesi; 

d - İst.ihlftki, lftzımsa vergi yolu 
ile azaltarak, tasarrutun çoğaltılması; 

e - Sanayi ve ticaret ehlinin faa
llyctinl genişletmiye imktınlar veril -
mesi; 

f - Diğer tedbirlere, - yeni ver
giler ihdaslyle istikrazlar akdine -
mô.ni olmıyacak surette stoklar tesis 
için sermayenin harekete getirilmesi, 
gibi ... 

Bütün bu tedbirlerin h!llfuıası "ser
mayeyi daima dnha faal kılmak su
retiyle sermayenin tezyidi,, dir. 

Ancak, alınacak olan bu tedbirler, 
bunlardan ba~kası veya bunların ta
mamen zıtları olsun, muvaffak olmak 
için, yalnız hükumet mekantunasmm 
çalışması yetmez; belediyelerin, vilfl.
yetlerin, iktısadi ve siyasi cemiyetle
rin ve onların salflhiyetli uzuvlarmm 
elblrliği etmeleri de lazun gelir. Biz
de eksikliği hissedilen de, bu, pro -
gramlı sayi i§tirakidir. 

* T asarruf bonoları vesilesiyle ga-

V İşareti Her Tarafa 

Yayılıyor 

G eçen gün gazetelerin haber 
verdiği V hareketinin rem 

zi olan V harfi bir sihir gibi bü
tün Avrupaya hemen yayılıverdi. 

Holandada binlerce kişi sokak
larda kollarında V işaretiyle ge -
ziyor. 

Belçikada ıtramvaylarda, knm -
yon ve otomobillerde, dıvarlarda 
V işareti görülüyor. 

Bu V hareketine ilk başlıyan 
adam Victor Dalavelay adında 
bir Belçikalıdır. Geçen kanunusa 
nide Belçikadaki vatandaşlarına 
Filaman lisanında hürriyet ve za 
fer manasına gelen V harfini dı
varlara yazmalarını tavsiye etmiş 
ıt.i. Bu hareket Bel Aikadan Fransa 
ya, ve A vrupaya yayıldı. Şimdi 
Avrupanın her tarafında dıvarla
nnda V işareti görülüyor, sokak
larda otomobillerin koma ile bu 
işareti verdiği işitiliyor. 

Şimdi bu hareketin Amerikada 
da süratle yayıldığı görülüyor. 
Büyük gazeteler birinci sayf ala -
rırun en görünecek yerine büyük 
bir V koyuyorlar. S okaklara mil -
yonlarca V işaretli af işler asıl -

3 

M·!~U1U~ 
Küçük MiUetlerin 
lstiklcili 

Yazan: Sabiha SERTEL 
mıştır. Halka V işaretli düğmeler Emperyalist devletler arasındakl 
dağıtılmaktadır. lf atta kadın1ar

1 
harplerin sebebi, sanayiine pazı~ 

kulaklarına V işaretli küpeler ham madde arıyan devletler arasındaki 
göğüslerine de V markalı mü _ zıddiyetlerin c;arıı111masıdır. Bu çar
ccvhcrlcr takıyorlar.. pışmada küçü~ .• d~vletler, kuvvet!erdt 

muvazene tesısı ~çın arzu etbklerı za-* * man istiklile. arzu ettikleri za~an is
tililara maruz bıraktıkları kuçuk var
Jı'klardır. Bu büyük devletlerin teknılr 
kabiliyetleri ve iktisadi kuvvetleri kar
ıJısında kıiçüklerin tek basına mevcu
diyetleri imlinsızdır. O halde küçuk 
milletlerin istiklaiine düımao olan şey 
devletlerin bu emperyalist siyasetidır 
Hayat sahası, nüfuz mıntakası, mus
temleke, yarım müstemleke, bu dün· 
yayı paylalima mücadelesinin merha
leleridir. 

J aponya, Hin~çini'de 

İktısaden Ne Kazandı ? 

Japonyanın Hindiçinide bazı 
üsleri ele geçirmesi iktisa

di zarıiretlerden ziyade stratejik 
sebeplerden ileri gelmiştir. A
şağıdaki rakamlar bu hususta 
bir fikir vermeğe yarar: 

Hindiçininin en mühim ibra -
cat maddelerinden biri lastiktir. 
Senelik istihsalat 70 bin tonu bu 
lur. Japonya, Hindiçiniyi işgale 
başlamadan evvel bunun 40 bin 
tonunu almış bulunuyordu. 

Hindiçininin 1940 - 41 mahsu
lü olan 4,500,000 ton pirincin de 
1,5000,000 tonunu Japonya Ja
ponya ithal etmişti. Sonra bir 
700,000 ton daha kapatmıştı. Bun 
dan başka Hindiçininin senelik 
çinko ihracatını teşkil eden 1000 
tonun hepsi de yine Japonya ta
rafından kapatılmış bulunuyor -
d u . 

Bu h:ırbin sonunda dünyaya verile
cek yeni ııekli konuşurken üzerindt 
durulacak bilhassa küçük mllleUeri a
lakadar eden en muhim nokta, bu si
yasettir. l3eşerıyetin kurtuluşu ne §U 

ne bu devletin dunya milletleri üzerin
de hakimiyet ve nüfuzunu tesis veya 
dunya mitletlerini istismar siyasetiylr 
mümkündıir. Eğer hakikaten devamlı 
bir sulh, ve bütün milletlere sulh i
çinde inkiliaf imkanları verecek bir 
nizam kurmak isteniyorsa, her ıeydeıı 
evvel bu paylalima ve hakimiyet siya· 
setine nihayet vermek lazımdır. 

Bugün harp meydanlarında doküler 
kan, beşeriyeti bu kurtuluşa kavulitu
raca'ksa, mübahtır; eğer harbin so· 
nunda bütün milletler yeniden bir e
saret ve istismar devresine girecekler· 
ae affedilmez bir cinayettir. lngillz ihtarının bu kadar çabuk te

&İtini göstermesine hayret etmemeli
d r. Eğer Almanlar Irakta ve Suriyede 
)crıcşebilseydller. lranın Hazer deni
llııdeki Enzeli limanından Baktl pet
rouertnl kolaylıkla bombardıman et
llıc]t kabil olduğu gözBnUne getlrllecek 
Olursa- hadiseler herhalde başka bir 
Cereyan alırdı 

Fakat bugil~ Almanya ile hiç bir it
liaaı ve irtibatı olmıyan ve cofrafi va
l ~eti dolayısiyle, İnglltereye ve Sov
tctterc çok yakın bulunan İranda Al
llıanıarın 'kalmakta ısrar etmeleri 1-
rilnı çok müşkül bir vaziyete dlişüre
bııeceği gibi Almanya için de istedi
till!n tam zıddına tehlikeli bir netice 
tevlit edebilir. 

memleketlerde "Rccup&ation 
des dechets,, tAbiriyle tatbik olunan 
ve bizde de "si.ıpriintüdcn faydalan
ma,, kelimeleriyle ifadesi mllmkiin 
bulunan usul, iyi neticeler verebll
tnek için, zihinlere tamaınlyle yerleş
miş bir iktısadl terbiyeyi istilzam e
der. Harbi hazırlama iktısadlyatmın 
bütün icaplarına yıllardanberi riayet 
eden Almanyada ve "kendine yetme 
iktısadiyatı,, nın Uıtin ruhu müsaa
desi nisbeUnde mfırevvicl İtalyada az 
çok muvaffakıyetle tntblk edilmiş o
lan bu usul, harpten sonra, Avrupa 
memleketlerinin hemen hepsi tara -
tından kabul edilmiştir, denilebilir. 
Bilyük yangmın ortnsmda ateşten 
masun bir ada gibi sakin kalmış ol
masına rağmen, harbin her türlü sı
kıntısına cesareile katlanmakta olan 
isviçrede, "süprüntüden faydalanma,, 
etrafında, bugünlerde, genf3 neıırlyat 
yapılmakta olduğunu görüyoruz. Hal
buki İsviçre, tnsarruf zihniyetine 
hakkiyle sahip, nadir memleketler -
den biridir. B8yle olduğu halde, "harp 
tktısadiyatı merkez ofisi,, İsviçrelile
rin bir kısmından yine ıılkfty<ıt et
mektedir. Kullanılmış kft~ıt, eski de
mir, teneke, paçavra, kemik, sebze 
\>·e meyva kabuğu, her nevi maden 
parçaları ve gıda artığı olarak geçen 
Htıziran ayı zarfmda yalnız Cenevre 
şehrinde 550,000 kilo süprüntü top -
lanmıştır. Bundan bahseden gazete: 

hiı:dir. Bir ayda toplanan fay
dalı süprilntfl 600,QOO kilo, yani bi
zim iki tonbk tanzifat kamyonların
dan 300 tanesinin yükünü teşkil edi
yor. Her ay Ankara ve İzmlrde bun
dan !nzla, İstanbulda altı yedi misli 
artık biriktirebillrdik. 15,000 - 20,000 
nüfuslu on bir, 20,000 - 25,000 nü
fuslu on altı, 25,000 - 50,000 nüfuslu 
on dört ve 50,000 - 100,000 nüfuslu 
dört şehrimiz daha olduğunu hatırlı
yabillriz. Buna "süprüntü toplamak 
için mi ve süprüntü toplamak niçin?,, 
diyenler bulunabilir. Fakat, rneselfı; 
kullandığımız kAğıtlarm büyük bir 
kısmı hariçten tedarik edilmekte ve 
kfığıt fabrikalarımızın muhtaç olduğu 
sellüloz da heni.iz yabancı memleket
lerden getirtilmcktedlr. Halbuki, süp
rüntülüğe atmakta olduğumuz her 
türlU kağıtlar bu fabrikaya ilk mad
de olarak verilebilirdi. Vftkıa, bu ya
pılmıyor değil; lakin israf ettikleri -
mize nisbetle istifade ettiklerimiz ne 
kadardır? 

zetelerimizde ve radyomuzda 
yapılan neşriyatı beğenmemek kabil 
değildir. Tasarruf sahiplerine hakik1 
menfaatleri gösteriliyor, faiz yüzde -
terinin cazibesi en pürüzsüz lisanla 
anlatılıyor, bir taraftan kazanıp, di
ğer taraftan mflll müdafaaya yardan 
etmedeki maddt ve manevi faydalar 
tafsil olunuyor. Bütün bu sözlerin ve 
bütün bu sözlerle ifade olunan fikir
lerin doğruluğu şüphesizdir. Fakat, 
fktısadiyatımızm müdafaası veya mü
dafaa iktısadiyatunızm menfaati na -
mma - bugün değil, yeni cihan har
bi baslamadan evvel ve o tarihten
beri - ihmal edilen bir cllıet varsa 
o da, nasıl kazanılacağı, nasıl tasar
ruf edileceği, bu devreye mahsus o
lan ve eksilmeyip artan sıkıntıların 
nasıl hafifletileceğidlr. 

ŞIŞMANLARIN 

Kafalan emperyalist siyasetten ay
rılmıyan bir çok devlet adamları hl
lA dunyaya bu ıözle bakıyor. yannkı 
dünyayı aralarında verecekleri karar
larla fU devlete nüfuz mıntakası, bu 
devlete hayat sahası 11.zım diye konıı
ıuyorlar. 

Demokrasiler 3imdiye kadar yann
ki dunya hakkında vazıh bir şey söy
lememiılerdi. Times'de çıkan ve pr
ki Avrupayı Sovyet nfifuzuna terke
den makale zihinleri karııtıracak ma
hiyettedir. Tahmin etUiimi.ze ıöre bu 
makalenin muharriri kullandığı keli
menin manasını ya kendi noktai na
zarına göre veya tahminlerine göre 
vermiıtir. Şimdiye kadar emperyaliz
me en b!lyük dilıman olan Sovyet 
Rusyanın, bu siyaseti kabul etmesi i
çin, bilt!in inkillbını. esas teokillt ka
nununu, gayelerini inklr etmesi 11-
zımdır. Bucüne kadar milli kurtuluş 
mücadelelerine taraftar, müstemleke ve 
istismar siyasetine en büyük düşman 
olan, Polonyacın, Çekoılovakyanm, 
küçük milletlerin istlkllllerlni müda
faa eden Sovyetler için, böyle bir si
yaset tasavvur bile edilemez. 

lrıgilterenin Vaziyeti: 
lngiliz kaynaklarına göre: Rus bal

kı lngilterenln, Almanyanın şark 
~Phcsinden bir kısım kuvvetlerini 
"knıcye mecbur edecek bir harekette 
ılunmasının. Sovyet - Alman müca
~lesine yapılacak en büyilk yardım 

c ac ğı fikrindedir. 
Observer gazetesi: Rus rnilJeti ile 

c dusunun muvaffakıyetli mukaveme
t karşısında hürmetle eğilmek lazım 
t ldiğinl söyledikten sonra şu mUta
lcayı serdetmiştir: "Rusya kendi ba
ıııa Almanyayı mağiQp edebilir. Fa

tat bizim 3imdiki vazifemiz. yalnız 
~endi varlığr için değil, İngilere ve 
•tila nltmdaki memleketler için har
beden Sovyetler Brliğine yardım et-
llıektir .,. J.f 

Dun de İngiltere komünist partisi-
11 n t nınmış şeflerinden Bollit: BUtiln 
l'uku yalnız Sovyet ordusuna yükle
!ı:ıiyerek İngilterenin de derhal nihai 
\>e muazzam bir gayret sarfetmesi la
<:ırn geldigfoi söylemişti. 

Gelen diğer haberlerden de lngilte
tede efkarı umumiycnln, Alman kuv
\>etlerinin şarkta meşgul olmalarından 
Stıfade ederek Almanyaya kar31 da

ha cnerjık hareketlerde bulunulması
nı istemektedir. 

Sovyet - Alman harbi başladığından 
heri altı hafta geçtiği halde, hakimi
l'cti ellerine aldıklarından şüphe edi
lcrniyen İngiliz hava kuvvetlerinin Al
llıanyaya beklendiği kadar şiddetli ta
arruzlarda bulunmadıkları nazarı dik
ltate çarpmaktadır. 

Bu hadise. münasip bir zamanda 
.\lmal\Yan karşı yapılacak büyijk mik 
l'asta bir hareket yahut işgal altında
iti memleketlerden birine yapılması 
duşüniılen bir ihraç teşebbilsü için, 
lcuvveUerin israf edilmemesi endişe
sinden mütevellit değilse, zaferin ka
tanılmasını geciktirecek mahiyette te
lakki edilmektedir. 

Bir Nutuk Etrafında: 

"Fakat, müşahede edilmiştir ki, va
tand:ı3lar evin ve mutfağın umumi 
iktısadiynta neler iade edebileceğini, 
buna mıalcabil nelerin heder olup git
mesine sebebiyet verdiklerlnl ve hal
buki bizleri bundan sonra tehdit et
mesi mümkün tehlikeleri nisbeten 
tahfif için en ehemmiyetsiz artığın 
bile ne kadar kıymeti olduğunu he -
ni.iz tamamiyle anlıyamamışlardır. 
Çünkü, yapılan hesırba göre, ayda 
150,000 kilo faydalı 5cyln süprüntü -
lüğe atıldığı tesblt olunmuştur,, di
yor. 

Bundan dolayı ofis, bu mesele le
hindeki propagandayı teksife karar 
verınlş ve İsviçrelilere dikkate lfıyık 
~yle bir tamim gondcrmiştir: 

"ihtiyaçlarımız bizi her gUn bi raz 
daha tazyik ediyor. Klğrt (mektup, 
fatura, ambalAJ, defter), mutfak ve 
eofra takımlarlyle her tUrlU lletlerl, 
maklnelerl, konıerve kutularını ve • 
ııalreyl imale mahıus maden ler; gıda 
maddeleri ve hususiyle taze ve kuru 
etler azalıyor. Buna rağmen Cenev
rede her ay 60,000 kilo klğıt, 25,000 
kilo maden, 40,000 kilo gıda artığı 
israf olunuyor. Her ev tarafı n dan bir 
ay içinde ıüprlintUlüğe ablan 20 gram 
kl§rt (lkl mektupluk klğrt) aenede 
15,000 kilo klfjıdın ifna• demektir. 
Bunu birçok klmıeler anhyamıyor. 

Rica ederiz; gıda artıklarını n, klğıdın 
(yırtılmıı ve buruıturulmuı olu bi
le), madenlerin (kUflenmlı olsa da). 
paçav~anın (ne kadar lııe yaramız 
farz:edilirae edilıln) dirhemini bile 
ıüprUntülUöe atmaktan vaz geçiniz. 
Evinizde mutfak arbkları için bir gaz 

Paşa oturtnuş, o yerin ve o saatln 

A lman propaganda nazın Goeb- havasını doya doya tenettns ediyor
bels iki giln evvel söylediği bir du. Bir taraftan b:ıhı;ıvanlar ellerln

tıutukta: Alman millet.inin ;ıimdlki de sulama kovalar!yle gidip gelirler
harbi, yaGamak hlkkını tanıtmak ve ken, dallar arasında kuslar crvılda -
butün Avrupa mllietlerinin büyük bir şıyor, yanındaki çeşmede sular çağ -
tehalukle iştirak ettikleri yeni niza- lıyordu. Biraz sonra Ş:ıban, bir tepsi 
rnı müdafaa etmek için yapmak mec- içinde, bir fincan kahve ile bir bar
buriyetinde olduğunu anladığını söy- dak su getirdi': 
le iştir. Paşa elini yanında duran bir sch-

lngiliz kaynakları ise: İşgal altın- paya uzatırken, Şabana: 
dakı milletlerin, mintarafillah dünyayı "Kahve getirmek senin vazifen de-
tanzıme memur ve en yultsek ırk ola- ğildi,, dedi. 
r k teUikki edilen Almanları'! siyasi, "s· d en·z benim vati-
iktısadı ve askeri hfikimiyetlerı demelı: • ız ne emre ers ı .. 
olan yeni nızama karşı derin bir ncf- !em od~ paşam. Otuz senedir, sızın 

. ve pederınizin ekmeğini yemiyor mu-
ret duyduklannı ve Bolııevızme karşı 
bır cıhadı mukaddes mahiyeti veril
mek istenen bu harbe İsveçten küçük 
bır faşıst grup ile bir kaç emekli su
b ıyın, Norveçten 46, Belçikadan 12 
kic:inin, Fransad:ın d3 pe1ı: az insanın 
&onüllü olarak yazıldığını, Holanda
<l:ır ise tek bir insanın iştirak etmct. 
l>ı .ini bildirmektedir. 

Gocbbels'in bu nutkunu verdifi gün 
Londra radyosu Alman matbuatının 
tıcşrıyatına ıstinat etUgi kaydiyle şun
ları soylemı'jtir: 

Almanya, yeni nizam namına. t15ga} 
altındaki memleketlerden 2 milyondan 
f:ızla insanı zorl•l getirerelı: ziratı ve 
sınai ist hsal fnaliyetinde esir gibi ça-
1,~dırtmaktadır. 

Bugun Fransad:ı ameleye her iı sa
ati için 5 frank yerine l frank veril
ınektedir Norveçte, Danimarkada, 
Fransad~, Hotandada her fert, senede 
12 1nıilıı lirası vermektedir. 
Ş mdi:re kad r Almanya iteal altın-

yum?,, 
"Ya! .• Bu kadar zamnn oldu, ha? 

İhtiyarlıyoruz, Şaban.,, 
Arnavut sadece tekrar etti: 
"İhtiyarlıyoruz, pasam.,, 

Paşa gümüş tabakasını çıkarırken, 
o gi.in dinçllgindcn dolayı kendisini 
tebrik eden bnşkn bir paşayı hatır -
ladı. İçinden bir sigara aldıktan son
ra, tabakayı kapıcıya uzattı. Şaban 
da bir sigara aldı ve cicili bicili 
Trablus kuıağından kibrit çıkardı. 

"Memlekete sidell ne kadar oldu, 
Şaban?,, 

Pasa ıOmftl zarfnı içinde bulunan 
fmcanı kaldırırken şimdi Fransız 

zevcesi de burada, kestane ağaçları
nın altında olsaydı, kahveyi höpür
deterek lçemtyecetinl düşilndil. Fakat 
ihtiyar Sabanın. yanmda kahvesini n
KlZ tad.lyle, istedili ılbi içebilirdi, 

Şişmanlardan bazdan da midclerln-ı Karadferle böbrekler arasında mtı
den ııiklyet ederler. Yemekten sonra nasebetler pek sıkı olduğundan, kara
mide ıı!şer, gazlar basıl olur, hazım ciğer bozulunca ondan böbrekler de 
ağırla§ır, yemekten sonra uyku bas- müteessir olurlar. Şiımanlardan l>azı
tırması biraz da bundandır. tarının böbreklerinden sadece az çok 

albümin çıkar, yalnız o kadan pek de 
çok merak edilecek bir şey delildir ... 
Karaclierin iyi iılememesinden dolayı 
böbreklerin müteessir olmaları üreınl
ye doinı riderse o zaman düıünülecek 
ııeydir, •• 

Memleketim.izde her gün binlerce 
sigara paketi sokaklara ve süprüntü
lüklere atılıyor. Bunların itina ile a
çılıp muhteviyatı alınmış olanlan tü
tün bll.yllerine ufak bir bedel muka
bilinde geri verilemez miydi? 

Konserve rnüstehliki sayılamıyacak 
bir memleket olduğumuzu biliriz. Fa
kat s:ırdalya ve sebze konservelerinin 
pahalılığına sebep olarak kutuluk te
nekenin nedreti gösterilmektedir. 
Halbuki, bu 'kutular temiz açılmak 
ve temizlenmek ııartiyle birkaç kere 
kullanılabilirdi! 
Ekmeğimize arpa ka~ırıyor ve 

bu miktar arpayı ya ihracat malları
mızdan eksiltiyor veya hayvanlarımı
zın boğazından kesiyoruz. Bu sebe -
bin de inzlmaınlyle şehirlerde araba 
ile nakllyat ilcreti yükselmiıttr. Fa
kat, evlerlm.lııden süprüntüye atılan 
sebze kırmtılariyle meyva kabuk
larını - hele şu kavun ve kllll>uz 
mevsiminde - süt veren hayvanlara 
tahsis edebilseydik, belki bu kıymet
li gıda maddesinin fiyatı da biraz 
daha düşük olurdu. 

H!llya! 

Ulusal Ekonomi ve Arttırım Kuru
mu bu işi bir an evvel planlaştır
malı değil midir? 

* * B u satırlara göz gezdiren bir dos-
tumuz: "Evet, dedi, evet, ama, 

kwma iki gün evvel on ikl buçuk li
raya aldılım mektep kunduralarının 
uçları ljimdlden koptu. Fiyat Müra
kabesl ile mütenazır olarak, ve hattA 
ondan cvel, bir de kalite mürakabesi 
icra edilme"ZSe, her türlü tasarruf ar
zuları beyhudedir.,, 

Bu da iktısadl terbiye ve teşkil.At 
meselesidir; öyle bir iktısadl terbiye 
ki, vaziyetin hususiyetinden müsteh
lik aleyhinde mübalfl.tsızca istifadeye 
kalkışmanın müdafaa ikt.ısadiyatınm 
zararına olduğunu bütün alAkalılarn 
öğretsin; ve öyle bir teşkiltıt ki, mek
tepli kundurasının tabanını muknv -
vndan yaptırmıya ve iyi niyeW müş
terinin cebinden çaldırmıy.a m~ni ol-Hayır, lktısadt terbiye ve teşkılll.t 

meselesi. • sun! 

* * M uhakkak ki, bu terbiye nesil-
ler işi ve zamanın icabı veç

hile teşkilatlanma ise bunun tabil bir 
neticesidir. Ancak, gerek onu ve ge
rek bunu memleket iktısadt vaziyeti
nin zaruretleri sevkiyle temine uğ -
r~acağunız da ııüphesizdir. Çünkü, 
servet teşekkülünün tezayüdü müda
faa iktısadiyatmıu mnstacel menfaat
leri icabıdır ve çi1nkU1 devletin muh
taç oldutu ve bnndan ~le muhtaç 
olacağı munzam iştira kabiliyetini 
devamlı surette çolaltrnak bahis mev
zuudur. Zaman unsunınu ister iste
mez zorlıyacatız. 

Bu hedefe eritebilmek için erba -
bınm teklif ettiği bir takım tedbir
ler vardır: 

Yaran: H. G. Dwfgltt 

lhrac111a 
EcRtcli 

Soğan 

Müsaade 
Ankara, 4 (A.A.) - Bazı mınta

kalardan sofan ihracı için vaki olan 
müracaatlar üzerine yapılan tetkikatı 
müteakip bu maddelerin serbest dö
vizle veya mühim ithallt maddeleri 
temini mukabilinde ihracına müsaade 
olunmuı ve keyfiyet, a1lkadarlara t~b
lii edilmiştir. Serbest döviz veya ba
zı mühim maddelerin ithilt mukabltin
de soğan ihraç ettncnin arzettifi mfta
kiiller 'göz'önllnde tutulmuştur. Bu ~
tibarla ihracatın daha kolay şartlar i
çinde icrasmı temin için bu madde, ih
racı teşvib muhtaç maddeler arasına 
atınmııtır. 

Çeviren : M. ABAŞ 
"Ramazana, i~atlah. Belld de 6- muhafaza ederler. Benim karı sizln-

teki Ramazana. Bakalım artık." kinden daha ziyade emniyettedir. 
"Allah, Allah, yahu; Şaban sana Hem biz.im memleket burası gibi de

kaç defa söyledim: Aileni de buraya ğlldlr.,. 
getirsene be adam. Arazimiz geniş, "Bilmem neden ~ slı.in memleketi 
şurada sana da bir ev yapardık. Ka- göremedim, Şaban. Hep isterim de 
nnı, çocuklamn böyle iki, ~ :rılda bir türlü gidemem. Neyse şimdi ben 
bir görecetıne, her gün onlarla be- bizim dağa çılan~ baııhyayım, yoksa 
raber olurdun.,, bana da haylaz derler.,, P~a koltuk-

"Çoluk, çocuk; adam sen de - Ca- tan kalktı, Şabanm sırtını okıadr. 
mm, insan onları her gün görmeyin- "Ben de geleyim ml, pa:ıam? Silm-
ce ölmez yal Sonra ı;ocuklıır için de bül ağa çağırmış ..• , 
hayırlı olmaz. İstanbulda haylaz o- Paııa canı sıkılarak, sözünü kesti: 
lurlar. Burada gAvur çok.,, Ve hemen "Yine Sümbül ağal Gelmene lüzum 
ilnve etti: "~kek ~ocuğun dağlarda yok. Ben Sümbül ağaya söylerlm • ., 
yeti:ITTıesi daha iyidir.,, Şaban boş kahve fincanmı sehpa-
Paşa gilldil: dan alırken, p:ışa yürüdü. 
"Yalmm arkasmda bizim de dalı-
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mız var, ya,, dedi. 

Sişmanlık çok yemekten gelmişse ve 
şişman adam çok yernc'kte devam e
derae, midenin rahatsızlığım izah et
mek kolay olur. Çok doldurulan mi
de çabuk yorulur ..• Fakat mide rahat
sızlığı, çok yemekten başka t!lrlü bir 
sebepten şişman olanlarda daha ziya
dedir. O halde mide rabatsızlıiı ne
reden gelir? 

Şişmanlıkta karaciierin bozuk ol
masından... Şişman insan çok yemese, 
ıişmanhğı çok yemekten ileri gelmiş 
olmasa bile karaciğeri hemen daima 
büyüktür, •it'kindir. Şişmanann kara
ciğeri yolunda iıılcmcz. Karacifer iyJ 
iıılemeyince de mide sık sık bozulur. 
! Si3man bayanarın sık sık, karaci
ferde kum sancılanna tutulmaları da 
şişmanıkta karaciierin iyi iılemediği
ne bir allrnettir. 

Bir Ayı Bir Çobam 
Öldürdü 

Mu1. (TAN) - i kinci Ankpar kllyltnde 
,obanbk eden Badiltaıt a ılrctlnden 4 O l'& tmda 

Cama oflu Cemil arfrrlanaı otlatmak için ılt· 
dil Xurat nehri sahillerinde ,olt 'bG7Gk bir 

aJ'lntn taarruzuna uframıttır. A71 çobanın bir
kaç kllpefi olmanna rafmen CemlU 7 7eriaden 

l'&r&lam1J. ltaburıa keınlklerlnl ,mılıtir. 
Yarab Muı bastannlae bt&rılmııu da u 

raman ıonr lllmG!tGr. 

Zam Görecek Hariciye 
Memurları 

Ankara, 4 (TAN) - Harp vaziyeti 
hasebiyle, İngiltere, Birleıik Amerika 
,.e SoV7etler llirliifnde normal hayat 
prtlarmın deiigmiı olc!apnıı nuan 
dikkate alan btilcOmet, bu tie memle
kette bulunan hariciye memurlarımız-
dan hususi meskeni o!anlann 'maaı ve 
tahsisatlarına yüzde )'irml, meskeni 
olmıyanlara yüzde 25 nisbetlnc!e zam 
icrasına karar vermi,tir. !tuna ait Jl
ylha meclise verilmlltir. 

Tefrika No. 8 
lıya sallıya yukarıya doğru çıktılı yol 
ağaçlar arasında ileriye geriye öyle 
zigz.aklar çeviriyordu ve o kadar taUı 
meyilli idi ki, buradan araba ile de 
çıkılabilirdi. Annesinin yaı.ları yuka
rsda geçirdiği ve kendisinin ilk karısı 
ile yaşadığı günterde paşa çok defa
lar böyle yapardı. Bu iki kadının ve 
onların eski kafa hayat tarzlarmın 
hatırası bahar çitekleriyle, bahar ha-
\Tasmm ve grubun ruhuna verdllt fe
rahlık duygusu üzerine pek de acı 
bir tesir yapmadı. Arasıra rastgeldiğf 
heybeUi bir çınar veya servilerle çev 
relenmiş yanm ay şeklinde bir bo§
luk, bunlan yakmdan görmek baha
nesiyle, zaman zaman durup dinlen
mesine vesile oluyordu. 

Şaban, aradaki farkı aradıysa da, 
bulup anlatamıyaca~ için sadece, a
ğır bir tavırla t<Syle dedi: 

Koruya, üst tarasta, cadde üzerin- ~lece nlbayet tepeye vardı. Bu-
den aşan bir köprü ite leçili10rdu. rada çhnenllk bir sahada kilçilk bir 
Oldukça sarp yamaçlarda alabildi- köıık Vardı, bl.T sıra btıyQk fıstık a
ilne yayılmış olan koru Adeta bir ğaçlan arasmdan aptııara, Botaza 
ormandı. Her çeşit ağaç vardı, IAkin bakıyordu. n~n kapısı açıktı. LA
çoğu Nisanda y:ıprakları henüz sey- kin kansı meydar.ı yoktu. Pap bura
rek olan cinsten oldutu için, hAkim ya gelince, hep yapblı gibi, 16.Yle bl
renk açık yeşildi. Büklilın bük!Um raz durarak arka tarafa döndü. Bo
"-111. erıuvanlarm eftltdn r çi- tAu M)'retti. ,J'Jstıklarm ıövdeleri a-

"Sizin dal bizim dallara benie-
mez.,, 

Paııa sözüne devam etU: 
"Ya, yeni aldrlm kadm? Böyle genç 

bir kadm yalnız bırakdtr mı? Kork
maz rnwn?., 

Şiımanlarn bir ılkbeti de, biraz 
çokı;a hareket edince. bele yüksek bir 
merdivenden çıkarken nefeslerinin da
ralmasıdır._ Fakat bu nefes darlığını 
veren ıiımanlık değil, tiımanhğı ge
tiren akciğerlerin zaten iyi nefes ala
mamasıdır. Çün'kü vilcuda ~tren yat
ların bir kısmım akciferler yakar. 
Onlar şiımanhktan önce fşlljtini iyi 
göremedikleri için yallar, viicutta da
ha kolay birikir ve ılımanhk gelir ... 
Ondan dolayı, ıifman insan nefes dar
lıiından şiklyet edince. zayıflamaya 
kalkışmadan önce göğsünü muayene 
ettirmelidir. 

Bu Seneki Peynir 
• istihsaıatı 

Edime. (TAN) - TralrJ'a ~lıeaiııde bu 
lene a,ılan 220 mandıranın ruliyeti nibayete 
crmlatlr. Jlandrralann lıurrladıltlan teneke Ye 
hıu peynirleri htanbul buzbauelerlne &eY • 
kcdllerck piyuaya arzedila\iıtir. 

ae,en sene 209 7crde a'ılmıı olan mandı· 
raların iıledlfi peJ'ftir milttan (60.645) ltilo 
haer Ye (2.528.829) kilo da teneke idi. Bu 
ıene mandıra aaJ'lsıDJn fazlalığına nazaran İs· 
tihaal mlktan ela o ni5bettc artmı! bulunmak· 
tadır, 

Üniversitede Tedrisat 
Mekteplerin ikmal imtihanları ve 

ders ba,lama tarihini teıbit etmek i
çin Ankarada teşekül eden komisyon 
faaliyete baılamııtır. Verilen kararlar 
bir kaç gf1ne kadar ıehrlmizdekt altka
?rlara bt!dirllec~tir, Unlver$lte 1k
sna\ lmtlbanlan ı~ !:yt~ic!e, tec!rlsat ta 
ıs hkeşrinde baıbyaca\ar. 

Rekörlük yeni ders yılı baılamadan 
tince munhal profesörlüklere cetirile
celı: ecnebi profesörlerin teminine ca
h15ılrnasım ve kitap işlerinin halledil
mesini fakülte dekanlanna bildirınlş
tir. 

çizdikleri esmer mtınhanf, aşalı.da 
Boğazın kıvrımlı sathında akisler ya
pan gUnOn 'son ~dtılan karşısında 
lAkayt kalacak adamlardan değildi. 
Bundaki güzellik, Nisan havasınm 
sert taUılığl, korunun blnbir sesi ve 
bütün bunların uyandırdığı yarı 
meş'ur hatıralar. pa§aya dokundu. i
çini çekti. Geri döndü ve kö:ıkı.in 
merdivenlerini çıkmıya ba:ıladı. 

Paşa, mutat haricinde karanlık gö
rlinen kö:ıke girdi. lleiene neredey
di? Yoksa nasılsa blxıbirlcrlne tesa
diif etmeden o da yalıya mı inmişti? 
Ona ihtiyacı vardı. Akliam havasınm 
pa§ada uyandırdıgı hislerin ifadesi 
bu idi. Paıa, yarı yarıya görünen ha
vuzun şırıttılarmdan başka hl_çbir ııey 
duymuyordu, Bu, kendisine, bir an 
için öteki havuzu ve Şabanı hatır
latb. Ufki kısmı amudi kısmından 
daha uzun bir T şeklinde olan eski 
lo~ divanhaneye girdiği zaman, mer-
mer zemin üzerinde ayak sesleri b<>&
lukta akisler yapıyordu. Henilz ue ta
raftaki pencerelerle ortadaki murab
ba havuzun ışıltılan sezilecek kadar 
aydınlık eseri vardı, 111.kin tavanın 

yağlıboya resimleri gölgeler içinde 
kaybolmuı;tu. Divanhanenin iki ta -
rafmdat T nln ufkt kısmmı teşkil e
den yerin nihayetinde birer oda var-
dı. Paşa, bunlardan soldakine ıitti. 
Bu oda kafessiz. oldutu 'çln Hel~ne 
hep burada otururdu. Şimdi odada 
kimse yoktu. HAii devam eden fecir 
ışılı altında buranm manzarasını paşa 
o kadar ,.adırpdı ti. içine bir Or-
ldlntü k beraber 

Eier hakikaten devamlı bir sulh. 
ve büttin milletlere sulh içinde inkiıaf 
imklnlar.ı verecek bir nizam kurmak 
istiyorsak, her ıeyden evvel bu pay
laıma ve hakimiyet siyasetine. millet
lerin milletleri istismar siyaaetine ni
hayet vermeliyiz. 

Acı Bir Ölüm 
BandlnnaJ'I lstirdaı 

ederken ıebit clUge~ 

binba~l Suıeyman Vct 
bi Beyin oflu ve Da· 
yarbakrr askerlik ili 
besi reisi Yarba7 Akil 
Tanc;ııun kardeı ojl~ 

Ga1ataaara7 lisesi ta· 
lcbclcrinden 740 ıaumı 
nlı Celil Tancı ilt 
şenedenberl mllptel.l o 
dutu baıtablttan kur· 
tulam17arak pazar ı;;U 

nll ıut u.u de Eren 
köy unatoeyomunda bayata ıtlizlcrllli kapa· 
mıAttr. 

Cenunl dllnkll pazartnl allnll Xaracaab· 
met c;amiinden kalduılarak ÇenıelköJ'(lne ıe
tlrilmiı ve orada aakerl a:ıeraıimle Çcnıelk&J 
aile kabristanına defnedilmi!tir. ~ 

OLUM 
JSa7aa Anct ~ohenln nvci llaJ' •• 1h,.an 

$alamon Xoben, Bay ye Bayan Momo Ovadya 
:Sa7 ve Bayan Sam7 Xobeııin pederleri 

NİSİM S. KOHEN 
nfat etmlttir. 

Ccuze merasimi buıila sah S alu•toa 194ı 
aut 13 te BO)'llk Hendek ltc:ııeact hnel Sl· 
narotunda icra olunacaktır. 

c.n.n S.mıl 
)IOSKOVlÇ 

t::.._ °"' --
ÖLÜM 

M!itclıAidinl ukeriyeden RUaın Xcaerotlu 
nun rdıkuı ve htanbul belediyeü imar mU· 
dOrU UOı;nü Kescrofhı ~le müstakil ıc11amlar• 
darı Ziya Keacrotlunun validelcrl ve Sular ld .. 
resi memurlarından Rın ~enin lı.ayınvalldca• 
Nadırc Keaeroflu mllptcll oldufu haatahktar 
kurtulamıyarak ral;ııııeıl rahm.aruı kavuımuıtur 
Cenaıcr.i '.BeJiktao Sinaııpaıa camilnde öfle na 
maıını mlltcaklp c;cnazc namazı lulmdıktaı, 

ıoara Yahya e!endide aile makbcrcaine defne 
dıleccktır. Kcvll rahmet eyliye. 

Aleni Teşekkür 
Ebedi ıaybubeti ile bizleri dllbua edu 

Drultscl ıchbcnderlifindcn mlltckait Mısrl u 
de Seyfeddin Dermanin cenaze meraaimlnc bıa 
zat ııeımek ve kabrine kadar takip ıutuf V< 

zahmetini ihtiyar buyuran ve ıtcrck mektup 
tclıraf ve aalr auretlerle tiziyedc bulunarak 
bllyllk acılarımıza iıtirak eden doıtlarımı a 
ayn ayrı cevap veraıiye tcc11llr m1nl bu 
Jundufundan eaıetcnia vuıtulyle cUmlulnt 
te~ckklır ederiz. Eti, Kızlan ve ılıımadı 

Aleni Teşekkür' 
Eılm lımlr ıümrUk qıubafa:a komutanı al 

bay LOtfl Saracoilunun bizleri derin kederler 
ıarkeden ölllmlinden ötliril cerci< cenaze me· 
rulmlne lıtlrak ve ıcrekse tabacn YSJ'a mc • 
ıup, tcarafla tbiJ'cdc bulıuı&ll doatlara. ak 
rabalanlllt&a url •J'TI teıcltk!lre t-Drllm 8 

m.lııl olduiundan ıazcteaia Yasltuı,.le tClek· 
l<Qrlcrlmlzi bl14irlria. 

UtQ Saracefbı ... .,. ei1u 

DOGUM 



.. 

ı 

.............. _. .. ! ............. , 

MEMUR ARANIYOR 
umer Bank Yerli Mallar 
Pazarları Müessesesinden : 

Müessesemiz pamuklu şubesi için tıcarethanelerde çalışmış 
ve asgari orta tahsili görmuş tecnibeli üç memur alınacaktır. 
TaLplerin vesikalariyle birlikte en geç 1 O 8. 941 tarihine kadar 
her gün saat 10-11 arasında Birincı Vakıf hanında ıkinci katta 
Pamuklu şubemize müracaatları. 

' - , 

TAN 

Ağrıları Dindirir! 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SINIR ye BEL ağnlan ile Soğuk 

algınlığından ileri gelen viicut KIRIKLIGI, NEZLE ve GRiP 
hastalıkları D E R l\I A N kaşelerile derhal geçer, icabıntla 
günclc 1 - 3 kaşe alınır, her eczahanede bulunur. 

rrmta:Mt4.trU1•ttttıhı;ı r,, _____________________ _ 
\. İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : Harici Askeri Kıtaat İlanları t"'ski.ıdar - Beykoz yolu uzerinde Beyleı·be,;i "\'ahlar cadde!!!.inin tev

su amelıyesi açı.K eksıltmeye konu.muştur. Keşi! bedeı 2016 ı{ı-a 93 ku
rus ve ılk teminatı 151 1 a 27 kuru~tur. Kec:if ve prtnamc Zabıt ve 
Muame.at MUdürlüğü Kaleminde görillebillr. ihale 20/8/941 Çarşamba 
giınL saat 14 de Daiml Encumende yapılacaktrr. Taliplerin ilk teminat 
makbuz yeya mektupları. ihale tdrıhinden seki~ gUn evvel Belediye Fen 
İş.eri Mudürlu~ne milracaatid laeakları f'erni ehliyet \'e 941 yıln1a a•t 
Tı~aret Odao:ı vesikalariyle ihale gunü muayyen saatte Daimi Encümen-

-.de bulunmaları. (6643) 

619------------------------~ Devlet Deniz Yolları İşletme idaresi İlanları 

Mudanya Postaları 
M\..danyaya ıic1en fazla yolcunun esbabı stirahatini temin maksa

d ,.rlc Salı, Perşembe ve Cumartesi ı:ıınlerı at dokuzda kalkan esas 
postalara ilA.vete-n ayni günler saat onda birer vapur daha kaldırıla
caktır. hAve vapurlar Mu~anyadan ayni ıün saat 16,30 da 1stanbula 
öö:ı'!<:'eklerinde::ı ~iudanyadan İstanbula {ter gün vapw.r te.."Ilin edilmlş-
tır:') , (6646) 

* * Gemilerlın!zdek! gemi doktorlukları münhaldlr. Bu münhaller için 
doktor alınacaktır. 

Kendilerine verilecek azami ücret 170 liradır. Tayin vazlyetl ba
rem kanunu çerçevesi dahilinde yapılacaktır. 

Talip olanların bu hususta !Azım olan vesaiki hAmil olarak idare
miz Zat !peri Müdürlüğüne müracaatları lüzumu il&n olunur. (6585) 

* * Galata rıhtmıı üzerinde bulunan merkez ve şube acentalıklarnnız 
gişelerinde vapurların harekeUerinden bir hafta evveline kadar bilet 
tedarik edilmesi mümkündür. 

Mevsim hasebiyle yolcu nakliyatmın ziyadeleşmesinden dolayı va
purlarımızın hareket gün ve saatlerinde izdihama mahal kalmamak 
Uzere sayın yolcularmnzm birkaç gün evvelinden bu gişelerden bi-
letlerini almalarının mümklln olduğu ilAn olunur. (6614) ,, ................. , ............. .,, 

SAT 1 Ş 1LAN1 
Üsküdar İcra Memurluğundan : 

ımııne LUtr!ıye tarafından Vakıf Paral•r ldare:auıden '15·99 ikraz numaraıi7le borc ah· 
11.an P•r•J'• mukabil birinci derecede ipoıck ı:öatrrilmiı olup borcun ödenmemesinden do· 
1.ııyı ıst.tılmaıına karar verilen vo tamamına yeminli Uç ehlivukuf tarafından (513) lira 
kurııı kıymet takdir edılmi.ı olan kayden Uıküdarda Hace Hesna Hatua mahıllcııi Ser· 
vililt aoi:ıiında eıki aa J'Cfti 104, 136 l'ira 12 parmak miktarında bir tarafı Oaman dede 10· 

katı •e bir tarafı Şadiye Hanım arsa" ve bir tarafı LOtri)'e Harum araaH va taralı rabii 
Servilik caddeıiylc mahdut cvYcke natamam el.J'evm illh!•P hanen.in c•ıaf ve mcı;abaıı •t•· 
fıda J'azılıdır : lt, 

Ga,.riıncnkW Servilik 't'll Oıman dede sokaklanrun lr.lheıindc ohıp aemin k.atı Servi· 
1lJı: cadde.al bi..zaıında J 04 taj numaraunı tat;JY•n ahşap hanedir. 

Zenıia Kat: Ilıci ıofa üzerine iki oda bir hell alu boı bir kilerden ibarettir. 
Bodrwn K.at ı Oaman dede 1e>kaltna lrıpıu bulunan zemini. toprak bir avluda bir 

edadan ibarettir. Uıtünde mnselles çatılı tavan arııı. 

Umumt Ev-.fa: Gayrimenkul ah~ap e'tlıci Tc haraptır. Pencere ,cı.mları •e çcrçcTelerinin 
.,ir luımı kırık •• nokıandır. İçinde elektrik teıiıau vardır. 

Sahaııı 71 metre murıbbaı olup ZO metre murabbaı ari!_adalı:I aralıktır. 

Yukarıda h\ldUt, evıaf ve mesaba11 7ı.uh aayrimc.nkult.ln tamamı açık arttırmayı ltoo. 
au•tut. 

1 - l;ba aı,-rimenlı:utnn arttırma ıartnımesl I0/8/1941 tarihinden itibaren 
940/2722 No. ile Uıldldar ic.ra dairesinin muanen numarasında herlı:e5İn ıörebilmesi 
i'in açıktır. lllnda 711lh olanlardan fada malQm•t almak istiyenler, l;bu ıutnameye ve 
940/2722 doıya .ı:ıumaraıiyle memuriyetim.ize mOracaat etmelidir. 

2 - Antırının iıtirak için yukarıda yuıh kıymetin yüzde 7,S a nisbetinde pe7 
•kçeıi. 'l'CYa millt bir bankının teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

S - Jpotelıc. qhibi alac.ıkblarla diler allkadırlınn va irtifak hakkı ıahlplerinin 

sayrimenkul Qzerindckl halı:ları111, hususiyle faiıı ve mıarafa dair olan iddialarını itbu il.i.n 
tırihindea itibaren oa btt &On içinde evrakı müıbitcleriyle birlikte memuri7etinı.i:ıe bildir· 
meclri kap eder. Aksi halde halı:luı tapu akili ile ııbit. olmadıkça ıatıı bedelinin 
paylı-maaından hariç kalırlar, -

4 - Côs1erllea ıUnde arttırmaya lıtirak edeJl.]er arttırma ıartnameaini olı:umuı ve hl· 
nmlu ma!Umıt almıı ve bunları tamamen kabul etmiı ad Ye itibar olunurlar. 

.S - Ga:vrimenkııl 25/8/1941 tarihinde Pazartesi aünil ııat 14 ıen 16 ya kadar 
Uakildu icta memurluiundı Uç defa batırıldıktan ıonrı ıı:n çok arttın.na ihale edilir. An· 
calı: .artunna bedeli. muhammen lnymetia )'\i.a:de 75 lnl bulııı.aı veya aauı iueyeoın alıca• 

tına rQchanı olaa diıtcr alac.alı:blar bulunup da bedel bunların bu sa7tiınenlrut ile temin 
ıedilmlı alac.alrJaruun mec.ıauundaa fulaya Gıkmazaa en çok ar-turanın tııhhlJdO b•ki 
kalmaJı: th:ere arttırma 10 &Un daha temd1t edilerek 4/9/1941 tarihinde Perıembl). &"Ünü 
11.at 14 d•n 16 ya kadar UskOdar kra mcmurlu,tu odaıuıda, arttırma bedeli 11.tıı iıteycnin 
a:lacatıoa rilçbaa.ı olan diftr alacı.klılann bu aayrimenkul ile temin editıniı alaealıb.n 

mecmuuodan faılaJ"a çıkmalı: ve rnuhammenkrymetin % 15 ini tutmalı: ıartiyle en 'ok 
arıurana ihale edilir. B61le bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve 11.tıt 2280 No. 
h lıanwıa tevfikan &eri bırakılır. 

6 - Oa~ımenkul kendisine ihale olunan kinue derhal yeya •erilen mQhlet içinde 
parayı: Termezse ib;ıla ltaI"an feıbo!unarılı: lı:cadisinden evvel en yilkıelı: teklifte bulunan 
lr:hn•• ınetm.iı oldıı.tu bedelle alm.aia raaı olur•• oı:ıa, l'Uı olınu Teya bulunmaıı:ıa be 
men yed.i sGa. mQddetle arttırmaya çıkanhp en çok arturana ihale edilir. llıci ihale araau:ı. 

4aki fa.rlr: Ta 1"ec;eQ dııler ic;la ,.Oa:da 5 du. besı.p ohmıcak fail: ve diler ıararlar aynca 
bcıkmcı hacet kahuaksuıı:ı memuriyetiızıiıce alıcıdan tabıil olunı;ır. (Madde 113) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnıa tapu ferıf barcını, yirmi Hnellk 
hkrt taTis bcdellı:ıl •• ihale karar pullı.nıııvermiye mecburdur. 

Müterakim verciJer, tenTiı'at va taruifııı.t Ye delllliye resminden mUte•elllt belediye 
rii•umu ve mllteralü.m ••kıf kareıi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunu.r. 

ltbu aayrimenlı:ul yukında l'Ölterilcn tarihte Uılr.Udar ıcra memurlufu odasında it-
bu ilin •• ıöeterllen arttırma ıartı:ıı.meıi dai.reıinde ıatılacafı ilin olunur. (6647) 

,,. Bakırköy Kazası Tapu Sicil Muhafızlığından : 
T. C. Ziraat Bankasmm uhteyi ta.->arrufunda bulunan Bakrrköy ka

zası Yeşilköy nahiyesine bağlı eski Amindos çi!tiliği yeni Avcılar köy 
arazisinin tahdidine başlanmış olduğundan, l:u nraz.i içinde tapulu yerleri 
olanların yirmi gün zarfında tasarruf vesikalariyle birlikte Bakırköy ta
pu sicil muhafızlığına veya mezkıl.r köydek~ tahdit heyetine müracaat-
ları lüzumu UAn olunur. 6613) 
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Soldan Satı: 1 - Hariciye Vekili 2 -
Arısını 1.ç1111. 3 - BroıUr • Atın yedıi:i 4 
Aletler - Muıamere, bıyrarn S - Tcui: Safı. 

ra • Ter.i: Parlatmıya 111rar 6 - Teui: Da1 
1fı - Su 7 - Tersi: Deri 8 - Uati.ınde çı

ıı.;ıhr • Olmaktan enıi.r 9 - Tcrıi: Bir ıayl -
fersi: Iıyancılar. 

Yulı:and,u\ A1atı• 1 - Sarih olarak 2 -
8ır ist••Yo- l - Tersi: Kıaaltılmrı 4 - A· 
etler - Eıerlcr .S - Bir kaıaba - Sakalsır 
i - Bl.r saat mırlı:atı • Ajacııı bir uzvu 
' - Tersi; Şebeke • Renk • Zamır 8 - Yu
ıanlstanda dat 9 - M .. hirane • Bir nota 

Evvelki Bulmaca - Soldan ıata; ı - E· 
·lbir • Si l - Llle - Adat 3 - Er.ı • Mal 

- Jta7 - $amil .S - auzc~ 1 - Trıe • 

y J - &eı • Eıa • Al 1 - 0111 1 - Kuıiıı, 
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"PirUJ.erln dökümü için usul ve 
tertibat., hakkında alınmış olan 5.8. 
1934 günlü ve 1825 sayılı ihtira be
ratı bu de!a mevkii füle korunak ü
zere ahere devrüferağ veya icar edi
leceğinden talip olanların Galatada, 
lktısat hanmda, Robert Ferri1e mu -
racaatları llAıı olunur 

Aşağıda yazılı mevadın eksi!tmelcri hizalarında yazılı gün, saat ve şekillerde Çangırıda 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kapalı z&rflar için teklif mektuplarını i
hale saatlerinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komisyonda görü
lür.' 

Cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 
Pirinç 
Bulgur 
Sade vağı 
Toz şeker 
Sabun 
Ekmek pişirmesi 
Tuzsuz tere yağ 
Odun 
Patate< 
Kuru fasuiye 
Beyaz peynir 
Kuru ot 
Saman 
Zeytin danesi 

Miktarı 
Kilo 

90,000 
50.000 
35,000 
35,000 
20,000 
16.000 
14,000 

660.000 
6.000 

.900.000 
40,000 
25.000 

8,000 
11,800 
10.800 
10,000 

* * 

Tutan 
Lira 

18.000 
17,500 
14,000 

5,600 
29,000 

7,840 
7,700 

16.500 
9,000 

15,750 
8,000 
6.250 
5,600 
7,080 
2,160 
5,000 

Tcıninatı 
Lira Kr. 

2700 
2625 
2000 

840 
4350 
1176 
1155 
2475 
1350 
23fi2 
1200 

937 
840 

1062 
324 
750 

50 

50 

50 
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) 
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) 
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) 
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:Aşafıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı 
gün. saat ve mahallerdeki askeri sat:r alına komisyonlarında yapıla
caktır. Taliplerin kanun! vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatle
rinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri, Evsaf ve şartna
meleri komisyonlarında görülür. 

Miktarı Tutarı Teminatı 

Cinai 

Koyun eU 
Sığır eti 
Saman 

Kilo Lira 

20,000 
420.000 

\,500,000 

11,000 
105,000 

56,250 

Lira 

825 
6500 
4062 

ihale gUn ve •••ti 

Afyon 21/8/941 
Diyarbakır 13/8/941 
İzmit Akçako-

15 
12 

ca ilkokulu 11/8/941 15 
(736 - 6258) 

** Aşağıda yazılı mevadın açık eksiltmeleri hizalarında yazılı 
gün ve saatlerde Kırklareli askeri satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. Şartna
me ve evsafları komisyonda görülür. 
Cinsi Miktan Tutarı Teminatı ihale &iin ve saati 

Kilo Lira Lira Kr. 

11/8/941 
11/8/941 

16 
17 

Süt. 
Yoğurt. 
Koyun eti. 

15,000 
9,000 
7,000 

1950 
1260 
3500 

146 25 
94 50 

262 50 14/8/941 17 
(402-6070) 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma, Eksiltme 
Ve İhale Komisyonundan : 

Nov'1 

Ekmek 

Miktar 
KJlo 

35000 

Mu. bedel 
Ku. S. 

12 25 

Eksiltme 
T. K. S. 

18/8/941 
Pazartesi 
saat 14 

lık Te. 
LI. Kt. 

321 56 

Şekil 

Açık 

İstanbul Bölge Sanat okulunun 1941 mali yılına mahsuben ekmeği 
eksiltmeye konulmuştur. Gerekli malümat yukarıda yazılmıştır. Eksilt
me Cağaloğlunda Yük.'fek Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. İs
tekliler Ticaret Odasmm 1941 yılı vesikasını ibraza mecburdur. İüin olu-
nur. (6476) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
1940 - 1941 ders ;ıtlmdan evvelki senelere ait askerlik kampları 

eksik olan talebeler için 11 Aiustos ta Üniversite talim taburu komu
tanlığınca bir kamp açılacaktır. Al~kadar talebelerin B Ağustostan evvel 
talim taburuna müracaatları lüzumu il:'ı.n olunur. (6640) 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Sandığımız borçlularından ölü Cemil Molla Üryani varislerine ilAn 

yoliyle son tebliğ: 

Murisiniz sağlığında 18854 hesap No. siyle Sandığımızdan aldığı 
(18000) liraya kari• Beylerbeyinde istavroz halen Bostancıbap Abdulla
hap mahallesi Nakkaı lıA!en Abdullahağa sokak eski 75, yeni 75, 77, 
79 kapı No. lu tapu kaydında maa milştemilAt kö~k ve dai mahalli ik
raz senedinde maa müştemilAt üç bap köşk ve halen biri büyük ve di
ğer{ kulP.li köşk namiyle maruf iki köşkle bahçe ve diğer müştemilAt 
ve derunlarında cart t masura rnaileziz.in (binalar ahşap) tama.,mmı ipo
tek göstererek aldığı borcu vadesinde ödemediğinden satış günü olan 
30/7/941 tarihinde faiz, komisyon ve diğer masraflarla birlikte (43712) 
lira (85) kuruşa varmıştır. Ve bu sebeple ve 3202 No. lu kanun muci
bince yapılan takip ve açık arttırma neticesinde mezkıir gayrimenkul 
(40000) lira bedelle talibine muvakkaten ihale edilmiştir. İşbu ilan tari
hinden itibaren bir ay zarfında 38/53 No. ra ile Sandığonıza müracaat
la borcu ödemediğiniz takdirde kati ihale kararı verilmek üzere dosya
nın icra hAkimliğine tevdi olunacğı son ihbarname makamına kaim ol-
mak üzere i!An olunur. (6526) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden : 

Clnıl 

Yerli lkivert serj 

Mlktan 
Metre 

Muhammen 
Flyıh 

Lira Kr. 
Tutarı 

Lira Kr. 

~ Muvakkat 
teminatı 

.. lrı Kr, 

kumaş 756 5 90 4460 40 334 53 
ı - Mektebimiz. talebe elbiseleri için yukarıda miktar ve fiyatı ya

zılı kumaş mübayaa edilmek üzere açık eksHtmeye konulmuştur. 
Eksiltme 18.8.941 pazartesi günü saat on dörtte mektep müdürlüğün

de toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. 
2 - Şartname ve nümuneyi görmek arr.ı edenler mektep muhase

besine müracaat etmelidirler. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vasdları haiz ve Ticaret Ödasınm 
1941 belıeslnl Mmil olmaları liizımdır. 

3 - Muvakkat teminatın teslim yeri İs. Yüksek mektepler muhase
beciliğidlr. Eksiltmeye gireceklerin teminat makbuzları veya banka mek
tuplariyle muayyen gün ve saatte komisyonu mahsusuna müracaatları. 

(6468) 

Babeski Belediyesinden: 
Trakya..'"lm keklik kokulu çayırları, yemyeşil ve geniş meraları, ter

temiz ve iyi sulariyle her yerden üstün bollukta vıe güzellikte hayvan 
yet~iren bir yer olduğunu bütün dünya bilir. 

12 Ağustos 1941 de açılacak ve dö.t gün sürecek olan Babaeski hay
van ve emtia panayırı bu gtizelliiin biricik meşheridir. 

Babaeski panayırında her keseye uygun fiyatta emti1 ve her ~e ya
rar hayvan bulmak mümkündür. 

Tüccarlarnnıza, celr-plerimize, cambazlarunıza ve 
panayıra gelmeyi ihmal etmemelerini tavsiye ederiz. 

esnafiarnnıza bu 
(6158) 

.:iahıp ve .Ne~yat muduru: .EnıiD Vmıan. Gazetecılı..ıt ve .Neşrıyat 
T. L. e. lAN IW.tbaaa-

İhale günü 
saati "" sekli 

12, '8/941 10 K. z. --v 

13/8/941 15 
(398) 

* 
K. z. 

(6042) 

Bir telsiz binası yaptırılacak-
tır. Açık eksiltmesi 8/8/941 Cu
ma günü saat 16 da Eskişehirde 
askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşü bedeli 5464 
lira 35 kuruş, ilk teminatı 409 
lira 83 kuruştur. Taliplerin bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 
Keşü ve şartnamesi komisyonda 
'(Örülür. ( 400 - 6044) ,,,.. 

1745 ton lavemarin kömürü a
lınacaktır. Kapalı zarfla eksiltme
si 12/8/941 salı -günü saat 15 de 
Ankarada Lv. Amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli beher tonu 1845 ku -
ruş 70 santim. ilk teminatı 2416 
liradır. Taliplerin kanuni vesika
lariyle teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komis -
yona vermeleri. (720-6171) 

* Muhtelif nakliyat yaptırılacak 
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18/ 
8/941 Pazartesi günü saat 16 da 
Kırklarelinde merkez K. Bina -
sında askeri satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 70,00(1 lira ilk teminatı 5250 
liradır. Şartnamesi Ankara. lst. 
Lv. Amirlikleri ve Çorluda as
keri satın alma komisyonlarında 
görülür. Taliplerin kanuni vesi
kalarile teklif mektuplarını iha
le saatinden rir saat evvel komis 
yona vermeleri. 

(382 - 59881 

Dikkat! 
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Kutuıu 12 Yı kuruıtur. 
BOtQ.n ec:::ıanelmt. .. to.Ulncll• 

t.rd• aaUltt. TopLao aatıt ~rl.: 
O&lata, lbbtım bo1u Mo. UIJ. 
'l'elefon: 4CHt3. 
Ant.arada.< Hüsntl ne.trü.J Oenc· 
ata ıaPf.l'Umam No. ~ 

,,. ................ ,1 
REFiK FENMEN'in 
Açık ltadeli kltaplariyle 

Elektrik 
Makine 

San'atini 
San'atini 

MODERN FiZiK ve FELSEFE· 
Yİ öı:irenlniz. Her kitapçıda bu
lunur. NAtlrl : A k b a .. Ankara ,... __________ , 

Kayıp Mazbata 
866 aılcerl poıta birlijine ait cilt: lll va· 

ralı: 1 ve (144901) nuamrah Harbiye aynlya 
tına mahıus maıı:bıta lı:aybolmuıtur. Hülımü. 

kalmadrltı ilin olunur, 

KAYtP: Iatanbul seyrüsefer ldıreıinden al
mıı oldutum 31506 numaralı blıilı:let pllkasın.ı 

kaybettim. Yeniıini alacatı:mdan hükmü kal· 
mımı~tır, Joıı:ef Mi• 

KAYIP: Maltepe ıedilı:li yaya okulundan 
Ye Yıldu: Hlkimiyetl Milliye lllı: yatt ınelı:te· 

binden aldıfım ıehadetnameml kaybettim.. Ye
nilerini alaçaitmdan eskilerinin hükmQ Jolı:tur. 

Zülfi oflu HU..yja 

KAYIP: EyQp nQfuı idares.inden aldıfım 

•e Fatih aılııerlik ıubeıinden aılıert muame • 
lem kayıtlı nUfua hüviyet cQzdanımı k.ı.ybet -
tim. "Sulanın Fatihte Draman caddeli No. 15 
de Bayan Ha.vaya aetirditinde ınölrlfat veri· 
lecektir. A.lı:ai takdirde yenisini alıcaıl:ımdan 

hl1kmU 70ktur. Eyüp OtaJıçılarba,ı Mf'ıdt So
lı.,fı No. 13 H ..... Buri ofta ,SU.krii Tol&Pa 

• 
5 - 8 - 941 

Ba.f. Dif. Nezle\, Grip; ,Romatizma.' 
Nevraljı, Kınklık ve .Rütün ,A~rılarıoızı Derhal Kcseı 
'cabında ııonde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININl1 
' HER YERDE PULLU KUTULAR! JSRARLA iSTEYiNiZ. 

, . 
SALONLARI MAKSIM 

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 
memJeketimizde çok sükse kazanmış okuyucuları ve 
en güzide sazendelerin iştirakile cidden görülme
ye layik müteaddit yeniliklere heyecanlı sürprizlere 
şahit olacağını şimdiden müjdelerim. ,! ____ ! __________ , 

~·---- .. BELSAMİTOL 
İdrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOGUKLUGU, İdrar zorluğu. 
Mesane ve Prostat Utihab1ı Sistit ve Koli Sistitlere, Böbrek rahatsız
lıklarına karşı en mükemmel il§ç BEtsAMlTOL'dur. BELSA..ı.'\ıfİTOL 
kullananlar yukarıda saydı h<ıstahklardan çabuk kurtulurlar. Ecza
nelerde bulunur. Satış deposu: Sami Aksu. Bahçekapı is Bankası ar-

kasında Rahvancılar sokak No. 5 

iki Ahşap Köprü Y aptırılacaktlr 
İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Ödemiş - Adagide yolunun 2 + 500 ve 6 + 500 üncU kilometrel.
rjnde yaptırılacak 25 ve 35 şer metrelik iki ahşap köprü inşaab. 25980 
lira ~6 kuruş keşi! bedeli üzerinden 20.7.941 tarihinden itibaren 20 &ün 
müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait keşi! evrakı, şartname we projeler İzmir, Ankara, İstan
bul Nafia Müdürlüklerinde tetkik 011.0abilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı yasa bükümmlerine göre hazırlıyacaklan 1949 
liralık muvakkat teminat ile mümasil işi yaptıklarmı gösterir vesaik ve 
Ticaret Odası vesikasını ıvuhtevi teklif mektuplarını 11 Ağustos 1941 pa
zartesi günü saat 11 de İı.rnir VilAyet Daimi EncÜ{Ilenine tevdi ile mak
buz almaları 18zımdır. 

Postada vftki ge<:ikmeler kabul edilmiyecektir. (8058) 

1 • 

l Şartname ve keşit mucibince Mal!.epe barut depo~u yol tamiri 
açık ek iltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (4989.97) liradır. Muvakkat teminatı (374.25) li
radır. 

3 - Eksiltme 19/8/941 salt gilnil snat 9,30 da Kabata~ta levazım şu
b~mizdeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve keıi!i sözü geçen ~ubeden parasız alınabilir, 
(6554) 

Kayseri Maarif Müdürlüğünden : 
1 - Pazar6ren köy enstitüsü ve buna bağh eğitmen kursu için aş:ı· 

ğıda mikdarı yazılı ekmeğin 18,VII ,941 tarihinde yapılan eksiltmes.lnde 
talip çıkmadığından yenJden ihalesi 6 Ağustos 941 Carsamba günü saat 
il de Kayseri Maarl! müdürlüğü binasında kapalı zar! usuliyle yaptla
cakhr. 

2 - İstekliler bu I:e alt §artnamey! maarif müdürlüğünde g6rebl· 
Urlar. 

3 - İhale için ticaret odası vesikası talep edilecektir. Kapalı zarf
lar en geç ihale saatinden bir saat evveline kad.ar. maarif dairesindeki a· 
hm satnn komisyonuna verilmelidir. .._(8162) 
Cinsi Mlkdarı Beher kilosu Teminatı Yekıl• 

Kilo kuruş: Lira Lira 

Ekmek 280,000 12 2520 33 ooc 

Umum Müdürlüğünden: Devlet Havayollan 
Tayyare Ve Otomobil Benzini Ahnacak 

1 - İdaremiz için 150 bin litre tayyare ve 20 bin litre otomobil ben· 
zini kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Tayyare benzinin muhammen kıymeti (48,000) lira olup mu
vakkat teminatı (3600) lira. Otomobil benzinin muhammen bedeli (5840) 
lira olup, muvakkat teminatı (438) liradır. 

3 - Eksiltme 15/8/941 tarihine müsadi! cuma günü saat 11 de An
karada tayyare meydanında k.Ain devlet hava yollar: umum müdtirlüğil 
binasında toplanacak komisyon tarabndan yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait tenn! prtname, eksiltme ııartnamesi, mukavele pro
jesi devlet hava yollarmdan temin edilebilir. 

!S - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar tekllf mek
tuplarını al.nn satım komisyonu reisliğine tevdi etmeleri llAn olunur. 

(6474) (4942) 

lstanbul Defterdarlığından : 

MUkellcfln lıml Mahılleıl Sokı~ı 

Yumurtacı Ahmet Çengelköy Eski Ortadere (Eski 13 Maa köık Tamamı 
Salim Yenl Lekeci Bazu(Yeni 63 Baıt ve tarla 

14 
Yukarıda cins ve evsafı yazdı etnllk mutasarrıfının Hocapaşa l-la

liye şubesine olan verıi borcundan dolayı Tahsili Emval kanunu. hü
kümleri dairesinde satılığa çıkarılmıştır. 

İcra kılınan birinci müzayedesinde talip zuhur etmediğinden Uslcü
dar kazası İdare Heyetinin kara.riyle ihalei kat'iyesinin icrası için müza
yede müddetinin bermuc!bi kanun on gün müddetle temdidine karar 
verilmiştir. 

18.8.941 Pazartesi günü saat 14 de ikinci müzayedesinin icrası mu
karrer bulunduğundan, taliplerin meıkO.r &ün ve saatte Üsküdar kazası 
Kayınakamlığmda t~ekkül edecek idare heyetine müracaatlan Uln olu-
nur. (6576) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan i 
91 No. lu i!An: 
1 - Elllerinde a§ai!ıda mü!redatı gösterilmiş olan muhabere malz<> 

mesi bulunanlar bunları en geç 11.8.941 pazartesi saat 17 ye kadar VilA· 
yete veya kaymakamlıklara birer beyanname ile bildireceklerctir, 

1 - Manyotolu tele.fon 11masa veyatsahra telefonu., 
2 - 1 - 4 milimetre kutrunda bronz veya bakır te. 
3 1 - 3 numara izalAtör "telgraf fincanı,, 

4 - Anten teli "radyolarda kullanılan ... 
5 - Potas kostik 11 kristal halinde,, 
6 - Kuru p.jl 11telefonlara mahsus,, 
7 - Anot bataryesi (50, 90, 120, 150 voltluk) 
8 - Kömür çubulu 11 14 mjliınetre kutur 100 mınmetre boy., 
9 - Tutya levha •a,es milimetrelik 12 numara tutya levhadan,, 
10 - Humzu saııi Jn4:nganez "toz halinde safiyet derecesi % 90 - lf' 

11 - Gr~Ut .toz fıaftııde safiyet derecesi % 96 dan aşağı olmıyacak, 
12 - Oksijen kaynak teli "3 -

4 
4 milimetre kutrunda." 

2 - Beyannamelere bu ntalzemenin adedi. cinsi miktarı ve beyan
namenin verildlİ tarihte nerede bulundulu ve sahibinin kim olduğu 
;yazılacaktır. .. 

3 - İşbu beyannaınelerln yukarıda gösterilmiş olan tarlho 
tayin ed'lmi:ı olan yer1eıe v;;ı:nesi Milli Korwıma kanununun 
aaJAhlyete uddmı aJ ·a 


