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Ş. Saraçoğlunun Siyasi Vaziyete 
Dair Mufösal Beyanatı Grup 
Umumi Heyetince Tasvip Edildi 

Ankara, 5 (A.A.) - C. H. P. 
umumi heyeti bugün (5/8/ 1941) 
salı günü saat 15 de reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın 
reisliğinde toplandı: 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ 
lu söz alarak bir aydan fazla bir 
devreye ail siyasi ahval ve vakı
alar ve memleketin siyasetiyle a-
18.kadar hadiseler hak.kında tafsi
latlı izahatta bulunduktan ve a
zadan bazıları tarafından sorulan 
suallere cevap verdikten sonra 
beyanatı umumi heyetin tasvibiy 
le neticelendi. 

Ruznamenin son maddesini, 19 
mayıs gençlik bayramı münase
ıbetiyle "Cümhuriyet,, gazetesin
'f de çıkmış olan "gençliği övüş,, 

mevzulu bir makalenin adli ba -
kundan geçmiş Türk nesillerini 
tahkir manasını tazammun eden 
bazı fıkraları mevcut olup olma

lfadi!r)'e Veklll ŞUkril Saracoflu dığma dair Kastamonu mebusu 
Abidin Binkayanın Adliye Veka-... ____________ _,( !etine tevcih etmif olduğu sual 

ı .. .aNı N takriri teşkil ediyordu. 
QlA Takrir sahibinden sonra söz a-

lan Adliye Vekili Hasan Mene • VAZiYETi mencioğlu kürsüye gelerek mev-
zuu bahis makalenin adli makam 

Almanlar. SOT7et topraklannı iı
pl ettikten sonra tram ele ırecir
meie blkıpbiJece'kleri sibl lnıri
lizler de Abıwılann Irana drmesine 
mlnl olmak Ye kap ederse SOT}'et
ler Birliifne lnuı iizerinden nr
-dnn ıröodermek isteyebilirler. Ba 
itibarla Alınan - Sov,-et harbi baı
ladıktan aonra lranm nziyeti da
ha s17H- ehemmb'et ku•mn.,., 

larca icabeden tetkiki yapıldığını 
ve bu makaleden geçmiş Türk 
nesilleri hakkında hakaret mana 
sını tazam,mun eden ve o sebeple 
tahkikatı icabettiren bir mana 
ve maksat mevcut olmadığı neti
cesine varıldığını izah etti. 

Bu mevzua dair söz alan hatip 
!erin mütalAa ve tenkitleri de din 
lendlktelı 90nra nıznamede bir 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

ALMAN TEBLiGi 

Ukraynada 
Çember 
Daraltıldı 

Bir Kısım Rus 
Kuvvetleri 

imha Edildi 

Rusların Muhasarayı 

Yarma Teşebbüsl eri. 

Akamete Uğradı 

Moskovada Tahliye 

Hazırllğı Baılamıı ! 
Berlin, 5 (A.A.) - Alman baş· 

kumandanlığının tebliği: 
Ukraynada kıtaatımız, düşman 

kuvvetlerinin mmuhasarayı yar • 
mak için yaptıkları teşebbüslere 
mani olmuşlar ve muhasarayı 
daraltmışlardır. Düşman teşek . 
külleri kısmen imha edilmiştir. 
Harekat sahnesi Smolensk'in 100 
kilometre cenubu şarkisine kadar 
genişleti)irken ileri hareketimiz 
karşısında baskına uğrayan di -
ğer bir düşman teşkili de kısmen 
imha ve kısmen ihata edilmiştir. 

Estonyada Taps şehri zapte -
dilmiştir. 

Savaş tayyarelerimiz, dün gece 
biribiri ardından dalgalar halin
de 'Moskova üzerinde uçarak as
keri veya milli müdafaa bakı -
mmdan ehemmiyeti haiz hedef
leri müessir bir surette bomba • 
laınqlardır. 

•• 

~a~ ~bril\ta~ Sly9uıgi~ 
Tarihçesi ~ - Oyunları - Tipleri 

Fiyatı 65 K urU§. 
Maarif Vekilliği Yayın evlerinde ve bütün kitapçılarda bu-
lunur. (6667) 

• 
M 

SOVYET TEBLiGi 
I 

3 Mıntaka. 
da Şiddetli 
Harp Oluyor 

Bir Günde 20 
Tayyare 

Tahrip Edildi 
~ 

Biyalia ve Kolm'de 
Çetin Bir Mücadele 
Devam Etmektedir 

Alman Teşekkülleri 

Bombardıman Edileli 

Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 

4 ağustos günü Kolm, Smo
len9k, Biyelaya - Çerkof istika • 
metlerinde şiddetli muharebeler 
olmuştur. 

Kıtaatımızla işbirliği yapan 
Sovyet hava kuvvetleri' düşma -
nın motörlü birlikleri ile topçu 
ve piyade kııtalarına hücum et -
mişlerdir • 

3 Ağustosta düşman tayyare 
meydanlarında 20 Alınan tayya
resi tahribedilmiştir. Biz 6 tay • 
yare kaybettik. Pazar, pazartesi 
gecesi Alman tayyarelerinin Mos 
kovaya yaptıkları akın esnasında 
2 Alman tayyaresi düşürülrnüş
für. Biz hiçbir tayyare kaybet • 
medik. ,,. . 

Londra, 5 (A.A.) - B. B. C. 

-y kalmadılır-dan saat 17,45 de Son harp teblig·ıerine göre -rk cephesiadekl vaziyeti ıösterir harita :ır- 6"' (Sonu; Sa: 3; SU: 5) r.-· 

Sovyet tebliğinde ismi geçen 
Kolm, Novorjev'in şarkında ve 
llmen gölüne takriben 80 kilo • 

il. Zekeriya SERTEL ce_lsey __ e __ n_ih_ay_~ __ v_e_ril_d_L ______________________________________________ __ 

r "tt .. ~ ( ASKERi VAZIYET ) ıranın vaziyeti, her balamdan, 
tamamen Türkiyenin vazi -

)'etine benzer. Yeni 1 ip Ekmek 
Yarın Her Yerde 
Satış~Çıkarılıgor 

Sinnapur' a ti \..._.._ ______ _ 
I 

metre mesafede kaindir. 
M oakovaya akın te~b~ih~ 

Moskov.a, 5 (A.A.) - Ofh, Bır 
Sovyet tebliğine göre 4/5 gecesi 

Onun da devler arasında cere
Yan ede:p bu harple hiçbir a]jkası 
Yoktur. 

Onun da bütün gayesi harpten 
'Dzak kalmak ve yangının hudut
larına sirayetine mani olmaktır. 

Yeni Kıtaat! ]itomir Cıvarında 
(Sonu; Sa: 2: la: 7) 

· ·-----·······- 1 · · ···--·-, 

G.WEYGANDI 
Onun da hiç kimsenin topra -

itnda gözü yoktur. 

Go .. nder·ııd·ı 1 __ j Almanların -~imalden ve Cenuptan Taarruza 

A .k J Geçmesi Uzerine Sovyet Kıtaatının Alman 

1 
! 

Doğrudan . Dogruya =ı Onun da bütün hedefi istiklaI 
\'e varlığını muhafaza ve müdafa.. 
adan ibarettir. Irk Tecrübe Çok iyi Netice Verdi 

merı a - aponyo K 1 · · A k d V B ki b·ı· 
G . 1 ...... H~d 8. uvvet erıni r a an urması e ene ı ır A. Darlan'ın Emrine • 

Tabi Bulunacak ı· Fakat harp büyük devletler a
rasmda cereyan etmektedir. Bu 
devletler nazarında küçük dev· 
letıerin istiklalleri o derece e
hemmiyeti haiz değildir. Harp 
hıakinesi yol üzerinde rasgeldi -
ği küçük devletleri Çiğneyip geç
tnekte bir an tereddüt göstermi
Yor. 

Toprak mahsulleri ofisi dün 
sabahtan itibaren fırınlara yeni 
tip ekmek unu vermiye başlamış
tır. Tophanede bir fırında yeni 
tip unla ekmek imali tecrübesi 
yapılmış, alınaQ. n~ticf',. pek ziya
de beğenilmiştir. Yeni tip unla 
ekmekler çok pişkin ve çok lez
zetli olmaktadır. 

Belediye iktısat müdürlüğü h -
nnlardaki arpalı un miktarını tes 
bite başlamıştır. Her fınn sahi -
bi elindeki un miktarını bir be -

er91n 191 a ır . 
S fh G · · ASKERi MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 

a aya ırıyor 1 Almanlar şark cephesinde yedinci Vichy, 5 (A.A.) - D. N. 8. 

Karadağ'da Bir 

isyan Hareketi 

1 
haftaya cenupta ve şimalde yeni ta-

H • dİ 14 !1 J amızlarla girdiler. 
yanname ile iktisat müdürlüğüne 1 in IÇlnl ye apon 18 Temmuzda Stalln hattında vOcu-
bildirmektedir. Tesbit işi henüz ı A k • y v I 1 de getirilen yarıklardan sonra Alman 
bitmemiş olmakla beraber şimdi- s en ICJI ıyor ordusu KIZllordunun şiddetli ve mu-
den alınan neticelere göre bir • • S. 5 (A A ) _ K k _ annidane mukavemeti ile karıılaşm11, 
çok fırınlar bu sabahtan itibaren mgapur, · · 

1 
ara .. ı iki hafta adeta yerinden kımıldaya-

. . . . talarmdan ve tayyare erden mu - mamış, fakat buna mukabil bu on bet 
yenı tıp ~ 1!lemıy~ başlıya~ak. • rekkep büyük Ingiliz ve Hint kuv gün içinde bir milyondan fazla zayiat 
lardır. Çunku ellerınde eslcı tıp vetleri Singapura gelmiştir. verml&tir. Bu yüzden Alman taarruzu 
~ a?cak ~u sabaha kad:-r e~mek Si am körfezinde bir zayıflamış, hattı bütün cephede Sov-
ımaline kifayet edece~r. Bır kı: Y. . • .. .. •. yet orduları mukabil hücumlara bas-
sını fınnlar da ellerındeki eskı /ngüız f ilosu gorunJu ıamıştı. 

Iran şimdiye kadar harp saha
sından uzak kaldığı için, istikla
lini tehdit eden hiçbir tehlikeye 
maruz kalmamıştı. Fakat Almaz:ı.. 
Sovyet harbi başladıktan sonra 
hıuharip büyük devletlerin gözü 
derhal, köşesinde sulh ve sükiın 
içinde yaşıyan bu küçük ve müs
takil devlete çevrildi. 

Ahnanya Sovyet ordularını tah 
rip ederek Sovyet topraklannı iş
gal ettikten sonra Iran, Efganis
tan ve Blucistan hudutlarına 
dayanmayı düşunrnektedir. Bura 
lara vardıktan sonra da Iranı el
de etmek ve bu sayede Iran pet
rollerine sahip olmak hülyasın -
dadır. Bu planın kolaylıkla ta -
hakkuku için de A vrupada mu • 
vaffak olan meşhur taktiği takip 
e tmek lazımdır. Irana tiırist ismi 

ti!? unu yarın sabaha kadar bitir- Şanghay, 5 (A.A.) - Domei A· 
Zürih, 5 (A.A.) - Neiezurcher !11.ış olacaktır: Yann sabahta~ jansına göre, Siyam körfezinde 

Zeitung gazetesinin Berlin muh~ ıtıbaren şe~r~ her . ~rafındakı bir Ingiliz filosunun görüldüğü 
biri bildiriyor: fı.nnlar yenı tıp un ışlıyecekler- Saygon'daki gayri resmi bir men-
Karadağda çıkan çok mühim dir. badan bildirilmiştir, 

Roosevelt 
ile Churchill 
Arasında 

isyan, Berlinde oldukça büyük Yeni ekmek yine 950 gram a- Domei Ajansı, Warspite zırhlı-
bir endişe doğmuştur. Bununla ğırlığında olacaktır. Ekmek fiya- sının bu filoya dahil bulunduğu-
beraber oradaki !talyan kıtaları- tı değişmemiştir. nu ilave etmektedir • 
mn vaziyete hikim olacağı kana-
ati vardır. , (Sonu; Sa: 2; SU: 3) ~ (Sonu; 8a: 2; SU: S) 

altında Almanlar gönderilecek -
tir. Bu alınanlar Iranda vaziyeti 
hazırlıyacak, ve Alman ordulan 
lran hududuna varınca faaliyete 
geçeceklerdir. lngiliz ve Sovyet 
kaynaklarına ve Ingiltere hüku
metinin resmi istihbaratına göre 
son zamanlarda Iranda birçok 
Alman teknisyen, makinist ve 
mi.ıtehassısları toplanmıştır. 

Galatada 2 Bina Çöktü 

Alman - Sovyet harbi başladık
tan sonra Iranın vaziyeti diğer 
bir noktadan daha ehemmiyet 
kazanmıştır. Ingilizler Asyada 
Sovyct Rusyııya t'ardım etmeyi 
duşuni.ıyorlar. Hmdistanda bir 
Asya ordusu tcşkıl etmek üzere 
general Wavel'j Hindist~na .gön- • 
derdiler. lngllb: geaeralı bırkaç 
gün evvel de Moskovaya gnmi§
tir. Alınan orduları So~t m 

içinde Oturanlann Çoğu Hadise Esnasında Dııarrda 
Bulunduğu için Yalnm 3 Kiti Yaralandı 

' (Yazısı ikinci sayfamt2ldadır) 

Bir Mülakat Yapılmak 
·üzere Olduğu Şayiası 

Dolaşıyor 
Vaşington, 5 (A.A.) - Riyaseti 

cümhur·y•tından alınan bir tel -
sizde Roosevelt'in şimal suların
da gezintiye devam ettiği bildiril 
mekte, fakat ne istikamette gitti
ği gizli tutuhnaktadır. 

Bugün Vaşingtonda herkes şu
nu merak ediyordu: Acaba lngil
tere Başvekili Churchı1l Atlan -
tiği geçerek Roosevelt'e denizde 
müliki olacak mıdır? Maamafih 
iyi malıimat alan mahfillerde bu 
hususta şüphe izhar edilmekte -
d ir. Bunu teyit veya tekzip ede
cek, ne resmt, ne de gayri resmi 
malfunat yoktur. 

* Vaşington, 5 (A.A.) - Ameri-
ka Atlantik filosu kumandanı A
miral Emest King bugftn Reisi
cünlhur Roosevelt'i Potomace ya
tında ziyaret etmiştir. 

Almanlar cephede hUSdle gelen bu 
zaafı telAfi etmek ve saflardaki bo&
luklan doldurmak için arkadaki ihti
yat kuvvetlerinden daha 50 :fu-kayı 
~eniden cepheye sürmeye mecbur ol
dular. Kief, Moskova ve Leningrat 
lıtikametlerlnde kat1 neticeyi almak 
lAzundı. Alınan ordusu için kaybedi
lecek zaman kalmamıştı, Çünkü Ey
mı Jle beraber yatmurlar başlıyacak 
ve bu çamurlu ovalarda harbetmek 
güçleteeektl. 

(Sonu: aa. 3 SU. 6) 

Resmi gazetede bu&iln neşre- 1 
dilen bir kararname mucibin- , 
ce Fransız hilkiimetinin Afri
kadaki umumi murahhası ge- 1 
neral Weygand, doğrudan ! 
doğruya Başvekil muavini a- i 
miral Darlan'ın emrine tabi ! 
bulunacaktır. Başvekil mu· ! 
avini hükumetin direktifleri • i 
ni doğrudan doğruya umumi 5 
murahhasa tebliğ edecektir. f 

............ ·-····-----·········--·· 

~I 
K1Zkulesini Hatırdan Çıkarmıyalım 

Yazan: REFiK HALi D 

B ir liıenin son ııruf talebeılne hoca sormuı: ''İstanbalda boşunuza ıi-
den bina bancialdir?,, Ekleriyet ıu cevabı vermiş: "Kızlaılesil., 

Muharrir bir arbdaı, yarın Universiteye ılrecek olan t~leben.in bu ıekilde 
tecelli eden ze•blzlliine p1ı1or. Hakkı var. Zira, mantıkan, bayle bir 
ıaale ani cevabı •erecek talebeye li1enln son sınıfında değil, ancak flko
kalıın birinci senesinde raıcelmek llznndır. Sekiz 1aıındaki yavruya, deniz 
ortaıına karulmuı ba 011U1Cak kale çok hoı ve cazibeli ıörünebilir; biraz 
malal, biraz da serıüzqt hlkiyelerlnl hatırlatarak ha1al kuvvetini harekete 
ıetirir; rüyalanncb bile yer tutmaıı kabildir. İlk tenlik ıeceleı'inde elekt
rikle donanınca deniz kızlanmn pullariyle mozailtlenmis bir peri köşkiıne 

benı:ediii saman ço.::atan ona her bina ve her ibideye tercih etmesini ma
zur ırörmellc!ir. 

Fakat bir lise talebeıi, hayranlık duymak şöyle dursun, Kızku1esi hak
kında tenkit yapmaia bile baılamalıdır; demelidir ki: '1şte İstanbu1a girerı 
her banıri bir adamın derhal ıröziine çal'.Pan ve yüzük tıııı ıibl meydand 
duran bir l}>ide ... Bu bina yalnız tarihe seçmekle kalmamı1Jtır; efsanelere dt 
ırirmiıtir. Elde balansn en yaıh vesika. plln ve resimlerine göre onan çok
tanberl ••restore,. edilmeıi eski ıekline sokulması lhım gelmez miydi? 
Denla orta11nda oldufu için lmtlmllkl icap eden bina da yok!,, 

Diler: taraftan. bir kaç yiiz ampul takıp bayramlarda modası geçm ~ 
tarzda aydınlatmakla ona brıı vazifemizi yaptık ve İstanbul manzarasıı 
tenlendirdik sanıyoruz. Ampulle tenvir bir binanın iskeletini meydana çı

karmak veya brfkatllrilnü çizmek demektir. Gönül istiyor ki anUmüzdek 
bayramda Kızkalesinin Jlne ıııldak kemiklerini aaynuyalım ve •bldeyi pa
na71r zevki1le donatmıyalnn Ona :ralnl&D - eski nıa1da yapıldıtı gibi -
projebiyonla aydmlamnaJı:, ltannn hannneık ntmd!anmalrtr. Ancak bu 
t•ıkla biru mulye benzer n bize bir kız efsanesi sCSyler. 
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Napoleon, Bunca 
Tefrika 

Zamandır 
No. 25 

Özlediği 
Çocuğunu Dizleri Üzerinde Sallamıyordu 

Yeni Tip Ekmek 
Yarın Satışa· · 
Çıkarıhyor --ifk Tecrübe Çok 

İyi Netice Verdi 

Dün Gaf atada iki 
Bina Yıkıldı 

Enkaz Altından 3 
Nüfus Zayiatı 

Yaralı Çıkarıldı, Başkaca 

Anlaşildi Olmadığı Kardeşleri _ve diğcr!eri, onun naza-ı bu var. Ben, her vakit ne isem, yine 
rında, bu evladın yenni ne kadar kö- oyum: Benim gibi olanlar, bana ben-
tu tutmuşlardı, zeyenler asla degişmez. Sen bu mek-

ce .. tarafı 1 incide) 
Buğday standardı meselesi Dün saat 14,20 de Galatada Necati

bey caddesinde dörder katlı ve yarı 
kigir iki bina birb;rini müteakip yı
kılmıştır. İnhidam cadde üzerinde 
vukua geldiği için bu cadde üzerinde 
dün tramvay, otomobil ve nraba mü
nakalatı durmuştur. Bebek, Ortaköy 
ve Beşiktaş tramvayları Tophaneye 
kadar işlemiştir, 

Naime isminde bet günli.ık bir lohusa
nın bulunduğu odl ilk yıkılışta in
hidamdan masun kalmış ve o esnada 
orada bulunan bir polis memuru o
turduğu köşeden Lu korkunç levha
yı haşyetle seyreden ve korkudan di
h tutulan kadıncağızla çocuğunu kur
tarmıştır. 

. * * tubumu, kendı yazdığınla mukayese 
et: Ben senden, buııdan fazla bir şey 
istemıyorum, ve fazla bir şey de söy 
!emiyorum. Çunkü böyle bir mukaye
se yapmak sana, benim mi. yoksa se
nın mi daha iyi olduğunu kli.fi de
recede gosterecektir Bunun için ben, 
o mukayeseyi yaptıktan sonra bir htl
kiım vermeyi kendıne bırakıyorum!,, 

İstanbul değirmenleri iki giloden
beri şehrin ekmeklık unu için yalnız 
buğday ö utmektedir, Yolnrz bu un
dan yapılacak ekmeğin normal zaman 
lardakinden birtck farkı randımanının 
90, yani yfiz kilo bugdaydan 90 kilo 
un alınıp on kılo kepek çıkarılması 

dolayrsi7IC' biraz e<;mer olmasından i
baretl•r. E asen ikt· atçılar ötC'derıbe
ri bu şckılde ekmek yenilmesini iste
mekte ve buğdayın 78 - 82 randıman
lı ögütülmcsiyle gıda! evsafmm azal
makta olduğu miıtaleasmi ileri sür
rnekt<'ydller. 

il eyecanlı manzara 

Şimdi öz oğlunun karşısındadır ki, 
onun kendı hatasından ve Joze

fının kısırhgından mi.ıtevellit meşum 
ctıceler, gözune daha açıkça görünü

yor, Fakat velıahtrmn dogmsından ev
vel pek çok mucacielcler, pek çok yıl
ı r, pek çok fedakarlıklar gelmiş geç
m ş, bu çocuk o kadar geç, o kadar güç 
dogmuş kı, Napöleon'un ondan bekledi 
gı rolu oynamasına daha pekçok zaman 
ıster. Yirmi iki yaşında mülazım, ve 
otuz yaşında imparator olunan acele 
ıdışlı bır hayatta, kırk bir yaşta ilk 

erkek evladı doğurtmak pek geç kal
mış bır iştir. Çunku o derece enerji 
harcamış bir adam, çabuk kocar, ve 
hazırlamış bulunduğu yola bir çocu
i;Un girmesini beklemeye mecali kal
maz. ı ...-~ 

Napoleon'un bunca zamandır özledl
g çocuğunu, dizleri tizerinde salladı
gını gormek, hayli heyecanlı bir man
am degıl mıdır? 
İmparator, kendi şapkasını onun 

mıni mınl başına giydiriyor, kahveal
tı saatinde onu kendi yanında alıko
yuyor, hatta onun, kendı çalışma oda-
ma girip de. İspanyada Velington'a 
arşı kat'i muharebeyi hazırlamak için 

yerdeki kocaman haritaya heni.ız diz
d ğı igneleri karıştırmasına bile mü-

ade edıyor: Bu derece hudutsuz bir 
musamahayı ve iğmazı, ancak bir bu
yuk baba torununa karşı gösterebilir. 
Napoleon guluyor, onu eğlendirmek 
çın, suratını bıçimden biçime soku

yor, huviyetindeki o derin oyunculuk 
evki tabüsıyle, oyunla ciddi hayatı, 
ayal ile hakikati birbirine karı,tm

yor, ve mesela, daha iki yaşındaki ço
ugun belıne, Avrupayı fethetmiş olan 

kılıncını kuşatıyor. 
Çocugunu azametli ve hassas bulu

yor: 
"- Ondan memnunum, diyor. 

Ben de boyle bir çocuğum olma
sını tahayyül ediyordum. Oilum 
tolfbuldur. Sıhhati yerindedir. ü
mit ederim ki, ıyi yetişecek, Göğ
sü benım goğsüm, gôzleri benim 
gozlerim. Ümit ederim ki, o, ezelin 
takdırini yerine getirecektir!,, 

Bu sozler. İmparatorun eskiden sev
g ısi, ııimdi dostu olan kadına yazdıiı 
mektuptan muktebestir. Napoleon, o 
adını, kendisiyle iyi bir ar'kadaşhk e

da ve tavn muhafaza etmeye zorlu
yor. Ve o kadın, Htiraklanndan son
ra, kendisine ''zatı şahane., diye hitap 
ettıgı iı:ın, ona ıu mektubu gonderi
yor: 

''Dostum, .... 
Mektubunu aldım. Kötü bir flslQ-

Napoleon, bu derece tabii bir eda
yı, Bertiye'den başka hiç kimseye kar
şı takınmamıştır. Fakat buna rağ
men, kendisine bu derece samimi
yetle hitap ettiği Jozefinin mütema
diyen \'e biıyük borçlara girmesi, o
nun canını sıkıyor. Ve duşiıntlyor ki, 
o kadıncağız, borç edeceğine. kendi
sinden aldığı üç milyonun bir buçuk 
mılyonunu her yıl bir kenara koya
maz mı? Ona yazdığı bir mektupta, 
bu noktaya da temas ederek diyor 
ki: 

"- Bunu yaptığın takdirde, art
trracağın servet, torunların için, 
on yılda on beş milyonluk bir ih
tıyat para eder. Hem sık sık bıldir 
bana ki fifiyettesın. Diyorlar ki, 
Normandıyalı bir çiftçi kadıncağız 
gıbi şişmanhyormuşsun. Buna çok 
memnun oldum!,, 

Fakat bu mektuba rağmen Jozefin 
musrifanc masraflarına dc;am edi
yor. Bunun içindır ki, Napoleon, ha
zinesinin hususi klihyasına şu emri 
vermek mecburıyetinde kalıyor: 

"- Jazefin. hiç bir yere borcu 
kalmadığını isbat edinciye kadar, 
ona on para verilmiyecektic !,, 

İmparator, Jozefini, artık hiç gör
me1;11ektedir. Üstelık. eskiden Joze
finle dostluk etmi, olan kadınlan da 
muhitinden birer birer uzaklaştırıyor. 
Ve burjuva bir koca gıbi yaşıyor, Ay
rıca da, tebasına örnek olmak isti
yen bir hi.ıkumdar etvarı takınıyor. 

<Arkası \•arı 

MÜTEFERRİK : 

Fatih Cinayeti 
Davasına Başlandı 
Fatihte Hacı Üveyı. mahallesinde o

turan nışanlısı Hayrunnisa ile arka
daşı 14 yaşında Şukranr tabapca ile 
vurup öldüren polis Ali Rızanın mah 
kemeıine dun başlanmı5tır, Muhake
me esnasında Ali Riza: 
"- Ben Hayrtlnni!laya maddi ve ma 

nevi yardımlarda bulundum. ve hır çok 
p.-alar verdun. O, benim nışanrmı 
reddetti. O akşam bir şişe rakı içtim 
Evıne ıittim. Bundan sonra ne yap~ 
tığımı bilmiyorum,, demiştir. 

Muhakeme §ahitlerin dinlenmesi i
çfo 14 ağustosa talik edılmiştir. 

Yeni tıp ekmek ortaya yeni bir 
mesele çıkarmakta, daha doğrusu es
kidcnberi ele alınıp varılması isteni
len bir gayenin lüzumunu tekrar or
taya atmaktadır, Bu da buğday stan
dardı rncselesidır. 

Dün ofıs, de rmenkr Pulatlı malı 
bugday, yani Turkiyenin en yüksek 
kalıte ::ıugdaymı ytiştiren mmtakanın 
mallarını d ğıtmıstrr vc bundan elde 
edılecek buğday, randımanın C'n yük
sek evsaftaki ekmcgini verecektir ve 
şayet bundan sonra bilfarz Mersin 
bugdayları piyasaya vcrilccek olursa 
her ikisi de 90 randımanlı olan iki 
cins undan elde edilen ekmek arasın
da renk, çeşni ve glotcn bakımından 
farklar olacaktır. 

Bu itibarla bugünden itibaren yalnız 
buidaydan ve 90 randımanlı un 
kullanan fırınlarda her zaman ayni ev 
safta ekmek çıkmıyacaktır. 

Fırıncılar, daha ileri giderek İstan
bul değirmenlerinin hepsini ayni kaU
te buğdayı işledikleri halde ayni va
sıfta un veremiyeceklerini ve tesisat
larındaki farkın bu neticede amil ola
cağını da ileri slirmektedirler. Fakat 
bu fark pek bariz olmryacaktır, Yal
nız toprak mahsulleri ofisi buğday tip 
Jerini deiiıtirdıkçe bazı fırınların e
linde daha evvelki kalıtedeki un mev
cut olursa ayni günde şehrin muhte
lif semtlerinde çıkarılan ekmekler a
rasında da farka tı:saduf etmek müm
kün olacaktır. 

Bunun önüne reçmek ofisin stokla
rını muhtelif mıntakalann buğdayla
rından harman yapmak suretiyle tek 
tipe ircaı ile mümkün olabilecektir, 

Yüksek Okul Talebesinin 
Askerlik Kampı 

Ankara, 5 (TAN) - Maarif Veka
leti, yalnız yuksek okul talebesinden 
askeri kampa tibi olanların 20 ağus
tostan 10 eyliıle kadar 20 günlilk bir 
kamp gormclcrini kararlaştırmıştır, 
Lise talebesi hakkında :yeni bir karar 
alınmamıştır. 

Yıkılan binalar, Avu'kat Halit ve 
Çamlıcah Mustafa isminde iki kişiye 
aittir, Kat kat ve oda oda kiraya 
verilmekte olan bu iki binadan Ha
lide ait olan 207 ve 209 numaralL 
binada 11 nüfuslu 4 aile, Çamlıcalı 
Mustafaya ait 27 numarillı binada da 
14 nüfuslu beı aile oturmakta imiş. 
Avukat Halide alt binanın altında ber 
berlık eden lbruhim bundan üç gün 
evvel belediyeye müracaat ederek bi
nanın tehlikeli ve çatlak vaziyette ol
duğunu, yıkılma tehlikesi arzettiğini 
bildirmiş, bu müracaat müamele gör 
mekte iken de dün bina birdenbire 
yıkılmıştır. Bu binanın yı'kılmasrndan 
hasıl olan sarsılma neticesinde ona 
istinat etmiş olan diğer bina yıkıl

mıştır. Her iki binada oturmakta o
lan 25 kişiden 22 ııi dışında bulun
dukları için bunlara hiç bir $ey ol
mamış, yalnız Mesude ve irfan ismin 
de iki kadınla Hamdi isminde, he
nüz vazifeden gelen ve öğle uykusu
na yatmıs olan bir gümri.ık memuru 
enkaz altında kalmıljlardır. Bunlar 
derhal harekete geçen itfaiye ve a
mele ekipkri tarafından hafif yaralı 
olarak enkaz altından çıkarrlmıılar 
ve hastahaneye kaldırrlmılilardır. 

Polis memuru hayatını tehlikeye 
koyarak henüz birbiri üzerinden 
kaymakta olan enkaza tırmanmış ve 
korkudan yavrusunu göğsiıne basarak 
köşey~ büzüimiiş olar kadının yanı
na gitmiş ve çocuğu ile beraber ka
dını indirip enkaz yığını haricine çı
kardığı zaman bu kadınla çocuğunun 
bulunduğu kôşe de yıkılmıştır. 

PİYASADA: 

Fabrikalarda 
Tetkikat Yapdıyor 
Muhtelif Vekaletlere mensup bir 

heyet, memleketimiz sanayii hakkın
da tetkiklere başlamıştır. Heyet ş!m 
diki halde Kayseride bulunmaktadır. 
Burada tetkiklerini bitirdi1cten sonra 
Karabüke geçecek, sonra şehrimizde
ki fabrikaların faaliyetini tetkik ede
cektir. 
Diğer taraftan İktisat V ekaletl sa

nayi tetkik heyeü, fabrikalara gön
derdiği bir ankette, fabrikalarımıza 
ait bazı mallımat istemiştir. Bu ara
da fabrikaların yedek alet ve ham 
madde meselelerinde düçar oldukları 
müşkülat hakkında da izahat istenil
mektedir. 

Kuadan derhal alakadar makamlar 
haberdr edilmiı, vali, İstanbul ko
mutanı, belediye fen heyetl, kayma
kam ve itfaiye kumandanı derhal NAFTALIN BOLLAŞTI - Ticaret 
kaza mahalline giderek enkazın kaldı ofisi tarafından evvelce satın alınan 
rrlması için icap "~en tedbirleri al- 10 ton naftalin deri fabrikalarına ve 
mışlar ve emirler vermişlerdir. ecza depolarına verilmiştir. Ofis Bul-

ı;aristandan 50 ton daha naftalin si-
İnhidam esnasında tramvay telleri pariş etmiştir. Bu partide l4 ton naf

de kopmuş olduiu lçln elektrik ida- talin dun memleketimize gelmiş
resi de harekete geçmiştir. Kaza ye- tir, Ayrıca hususi firmalar da 100 
rinde derhal inzibati tedbir alınmış, ton kadar naftalin sipariş etmişlerdir. 
civar fabrikaların ameleleri le temiz-
lik işleri ameleleri, itfaiye efradının BULGAR HEYETİ - Bulgariııtan
nczaretl altında enkazı kaldırmıya baş la aramızdaki ticari münasebetlerin 
lamışlardır, inkişafı için Bulgaristandan memle-
Yıkılan bu iki t-vin yanında bulu- ketimize yeni bir ticaret heyeti ge

nan diğer binalar ihtiyaten tahliye e- lecektir. 
dilmişlerdir. Bugün mahallinde tet- TENEKE TEVZİATI _ Mevcut 
kikat yapılacak ve tehlikeli vaziyette tenekelerin tevzii için Ticaret Veki
bulunan binalar görülürse bunlar yık- !etinden emir bekleıımektedir Ecnebi 
tırılacaktır. ~ • • petrol ıirketlerinin depolannda bulu-
. Inhldam tahkikatına muddeıu~umı- nan iki bin yeni teneke, şirketler ta
~ık !arafından ~I konm~ş ve mudde- rafından mıntaka ticaret müdürlüğüne 
ı~muı_ muavlnlerınden. ~ılml Tavaslı- devredilecek ve zeytinyağl mıntaka _ 
gıl dun alakadarlan ıstıcevaba başla- larma gondcrilcektir 
mıştır, Kazazedelere mahalli yar - ı · 
dımlar yapılmış ve bunlar civardaki ALTIN FİYATI - Altın dün 25 
binalara yerleştirilmişlerdir. lira 70 kuruıı üzerinden muamele gör-

Yıkılan binaların birisinde bulunan müştür. 

GECE GELEN HABERLER 
Singapur' a Yeni 
Kıtaat Gönderildi 

lran'ın Vaziyeti Alman Tebliği 
(Baıtarafı 1 incide) ( Ba§tarafı 1 incide) 

dafaasını kırıp da ilerlemiye mu- Kief'in cenubunda cereyan 

Kaymakamlar 
Arasında 

Yeni Tayin Ve 
• Nakiller Yapıldı 

Ankara, J (TAN) - Dahiliye Veklletl, 
kaymakam ve ıdare lmirlerl arasında yeni blr 

alı: 1 ve tayın lıstcal huırlamı~tır. Liatcyı 

bı d riyorum 
Vclıllet hukuk mDprir muavini Saim Ha· 

ıror anha il idareler U. Md. muavınlıiincı Nil· 
f s U. Md. IUju dördunc!l ıubc Md. Zekı 

K ymen Ucı.lndl ıubc Md. ne, Beıılı.taı Kay. 
m lıamı Alı Rıza Una! nuhalll ıdareler U. 
Md. ı 1 b rincı reislıjıne, Mılla lı.ayma • 
amı Mahmut Nedim Akcr meclıal idareler 

U Mel. JUıtU ucUncO daıre reblljıne, Of kay. 
akamı Silleyınan Auf Farıut mahalli idare 

er umum m dllrl ili ıube Md. ne, Marmaris 
ayamkamı Rlfat Bınıöl mahalll ıdareler U, 

Md !ütü tllbe Md. ne, Boı!lyük lı.ayamka:nı 

Na ı Rollu nüfua U. lıld. muavınlljl ve btrın 
ı ıube Md. neı Düzce kaymakamı Fahreddııı 

Una! nülua umum mOdilrlDtU ikinci ıubc Md. 
ıt ne, Sunıı:urlu kaymakamı Nureddin Oıce• 
y n fuı U. Md. ı .. ııı dlSrdUncü ıube Md. lü· 
ne, Jııl llı:lyc m!ilcttiıl Selim imece me· 

murlar aıcıl ve muamellt U. Md. lllfü birin· 
ı ube reııl jınc, Koyccilz kaymakamı lılem· 

d Payııl memurlar aıcıl ıe emmurlar mu· 
amclJt U. Md. IUfO ikinci ıube Md. IUiilne, 
cm yet U. Md. muavinı Emln Kırıı Hatay 
ve ı muavınlıfıne, mahalli ıdarcclr U. :ııırd. 

muavinı Sulhi Yurdakul SlSke kaymakamlıiı· 

na, mahatu ıdarcler ıube mUdllrlerinden Ba· 
a Koldaı Dilzce kaymalı:amlıftna, mahalli 

ıdareler birinci daıre reisi Bcaım Tuıı:ay Hen 
dek kaymakamlıjına, mahalll ldartler u,ııncU 

daue reisi Fuat Klnıil Erkal hkllip kayma· 
kam ıgına, mahalli idareler ıube mQdürlcrln. 
den VaJfı Gerıcr MılJa kayınakaml.ıjına, nü· 
fua U. Jııld. JUjU lklncl ıube Md. Dillvcr Ar· 
ıu Nallıhan kaynulı.amlıfına, nQlua U. Kd. 
1 "' acil ıube Md. Necmettin Sılem Kliy· 
cetıı kaymakamlıftna, memurlar aicıl U. Md. 
luiU birıncl ıube Kıl. Ihaan KUıyaoflu Edre· 
aı t kaymalı.aml.ıfına, llund ıube Kıl. Sukril 
Alptckın :Bayramı; ka:ymakamlıfına, Nüfuı 

U Md. muavınl Fuat Yurdda1 Mannariı kay. 
aıakamlııtına, emnıyet U. Md. hljQ o,!iııcll da· 
ıre rcul Necip Kandemir Eccabaı kayma • 
kamlıfını, dokuzuncu ıube Md. Bulm Ba· 

n Of hymakamlıjınaı Nallıhan kaymakamı 
Arı Dayana' Sunıurlu kaymakımlıiını, Bal· 
n lı.aynıalı.ımı Sabri Sözer Bcııktaı kayma· 

mi fını, Hatay vali muavini Akıf Iıcan 
O ınıyc kaymakamlıjınaı Söke kaymakamı 

l zet O.ı 1ıhhali,cilı: kaymakamlıfın, Haran 
yımkamı Mehmet Ata Alı:ıoy BoıUylllı:, kay. 

makambiına, Mı.ikiye mllleuiıi Fuat Yoruk 
Balya lı:aymakambfına. Edremıt kaymakamı 

adan Aluok SemdlnU kaymakamlıfına, Sem· 
dııılı kaymakamı Nuri Altıok Artma kayma· 
amlıjına, Oamanlye kaymakamı lbtlhlın Bu 
ı Kanaat kaymakamlıjlını, Eceabat kayma • 
amı Muhsın. Gulollu Saran kaymakamlığına 

naklen taylD edılmlılerdlr. 
Görulen ıdarl ıwum üarlnc Iakllip kayma· 

amı HulQaı Akalın, Hendek kymkmı Tevfılı 
Noyuı, Mıhalıccık kaymakamı Cevdet Tuncer, 
Kıncal kaymakamı lııettııı Aykut vekllet 

emrıne alınmıılardır. 

Y 
• (Battarafı ı tnclde) vaffak olurlarsa lngilizlerle Sov- eden büyük muharebe 

UftaftlSfandakı• Japonya, Himliçini'ye geni yet1erin Urallarda yeni bir cephe 
• • kurmaları ihtimali üzerinde mü- Berne, 5 (A.A.) - •ofi,, Smo -

E k L ı 
sevkıyat gapı11or 7.akcrelerde bulunulduğu da tah- lensk muharebesi hitama ermiş -rza 

1 
ev azım Say~on, 5 (~.A.) - Japon k~r- min edilebilir. Bu takdirde Iran tir. La. ~uisse gazetesin~n Berlin 

_.,._ g?ları ıle n~klıye ve harp gem1l~ 
1 
ve Efganistanın vaziyeti ehem _ I muhabırı, Alman p~yıtahtında 

Dalton'a Göre Bunları rı Saygon lımanına dolmuştur. Lı miyet ve nezaket kesbeder. Çün- Ukrayna~muharcbesının başla -
manda elli kadar gemi bulunmak kü Ingilizler Almanların Irana mı~ oldug~ 1?1utaleası;ıda bulun -

Al 1 Al tadır. 5 gün evvel başlıyan ihraç girmesine mani olmak, ve icabe- dug~nu bıldırmcktedır. Bu_ mu -
man ar mış har,.keti esnasında nakliye gemi- derse Iran üzerinden Sovyetler ha~ır, şu .surc~e d~vat:? edıyor: 

Londra s. (A.A ) _ İktisadi harp leri mütemadi insan ve malzeme Birliğine yardım göndermek isti- Askerı muşahıtlerın nazarı 
nazırı Dalton Avam Kamarasında seli boşaltmışlardır. yeceklerdir. dikkati, şimdi hemen hemen ta -
beyanatta bulunarak demiştir ki: Kamnoc'un içerisine doğru Vi- mamiylc cenuba teveccüh etmiş-

Alman otoritelerinin Yunanistanda ehy'nin terkettiği üsleri işgal et,.. işte bugün Iran bu iki menfaat tir. Cenupta Budienny ordusu-
hatti İtalyan işgal kuvvetleri tarafın mek üzere fasılalarla müfrezeler çarpışması arasında nazik bir nun külli kuvveti hemen hemen 
dan bıldirilmış olan erzak ve leva- hareket etmektedir. mevkide bulunmaktadır. lngil - tamamen ihata edilmictir. Bu 
zuru da çalmı~ olduklarını gösteren ıt 1 B" l' ~ · J ~· bir takım delillere malik bulunuyo- Japon umumi karargahı dün ere ve Sovyct er ır ıgı rana kuvvet, Alman ve müttefikler kı 
nız. bütün üslerin işgal edildiğini bil- birer nota vererek memleketteki taatının çemberini yarmak için 
Nazır, bu ittihamı Yanan milleti- dinniştir. Fakat ihracın bittiğini Almanların çıkarılmasını iste - mareşal Timoçenko'nun kuman -

nin duıman boyunduruğu altında Çt'k bildiren beyanata rağmen Hindi- mişlerdir. Iran hükumetinin ver- dası altındaki fırkaların son iki 
mekte olduğu ıstıraplara vakıf olup çiniye doğru başka kıtaların yol diği cevap bu iki hükumeti tat- hafta zar!ında öster.miş olduklka
olmadığı suretinde aorulan ıuale ce- da olduğu zannedilmektedir. min etmemiş görünmektedir. rı nevrnidane şiddet derecesinde 
vaben serdetmiştir, Yunan milleti, Saint Jacques burnu açıklarında Maamafih Iran istiklalini mü- bir gayretle ('alı!:maktadır'. 
kendısine bu azapları çektirenlerin d f k · · S y d :s :s 
kaygusuzluklan ile mütenasip bir kah 30 nakliye gemisi daha demirle - a aaya arar vermıştır. ag an Müttefik kıtaat sol cenahta bu 
ramanlıkla bunlara mukavemet etmek miş bulunmaktadır. soldan gelen tahriklere kapılma- ihata manevrasını yapmak sure-
tedir, )(/. maktadır. Iran topraklarına ayak tiyle Budienny ordusunun kuva-

lıtizahta bulunan mebus, İngiltere 
hiıkQmetinin düşman tarafından işgal 
altında olan arazi halkının iaşesinden 
mütevellit kanuni ve manevt mesuli
yetin düşmana raci olmasını istemek 
te devam etmesi lazım olduğunu, çün 
kü Avrupanın işral altındaki her han
ei bir noktasında gevşetilmesinin duş
manın kuvvetini tezyit ve harbi tem
dit edeceğini ilave etmiştir, 

Dalton, bizzat Almanların da mü -
hlm miktarda buğday ve un ıtoklan
nın ortadan kaybolmuş olduğunu ka
bul ve teslim etmi, olduklarını söy
lemiıtir. Bu stoklardan bir kısmı, Yu 
r.anlıları beslcmcie tahsis edilebilirdi, 

Açores Adalan İçin 
Bir Teklif 

Nevyork, 5 (AA.) - Nevyork Timu He· 
rald ıaıetulnin aldıfı bir habere ıı:ore, Ame· 
rıka, Brczılya bllkdmetlne Atlantfil tehdit 
eden tehlıktler dolayıalylc A,orea adalannın 

himayulni dcruhde etmesini teklif ctmı§tir. 
Brezilyanın karan malQm dejıldir, 

Buğday Konferansı 
Vaıinıtoıı, S (AA.) - Bufday mllstahsili 

memleketlerden BüyUlı: Brltanya, Amerika, Ka· 
nada, Avuıtralyı ve Arjantin hlllcOmetlerinin 
mllmnılleri, beyndmild bir mahiyette olan 
bııitd•Y mueleslnln halli ı,in esulı tedbirler 
alınınıı buluııduiunu beyan etmiılcrdir. Alı • 
nan kararlar meyanında harpten aonraaı ı,ın 

bir yardım tedbiri olmalı: Qzere ve lıujdayın 

hOtQn dqnyaya tevzlinl temin edebilmek nuk 
udiyle muunm bir bufday stoku vtleude ıı:e· 

tirllmeal de vardır. 
Buiday konferansı murahhulan muvakkat 

bir atılaıma pn>jesl üzerinde mutabık lı:almıı· 
tardır. Bu pnıJt• allkadar hQkQmetlcrla taı· 

vlbine arzedılmhtir. 

Saygon, s (A.A.) _ "Afi": Japonlar, basmak istiyecek yabancı ayaklar yi külliyesini cenubu şarkiye 
Vichy hüktlmetl tarafından Hindlçlni- karşılarında Iran ordusunu bula- doğru ricatc icbar etmişlerdir. 
de kendilerine terkedilmiş olan hare- caklardır. Tahrandan son gelen Berlinde söylendiğine göre, bü -
ket lıslerinin işgalini tamamlamışlar- Iran gazeteleri, hükfunetin ve yiık Smolensk oyunu cenupta 
dır. milletin bu müdafaa azim ve ka- tekrar başlamıştır: Boudienny or

Siyam' a taarruz hazırlığı rannı bildiren hararetli neşriyat dusu tevkif ve muharebeyi kabu-
Şanghay, 5 (A.A.) _ Şanghayın ı- ile doludur. le icbar edilmiştir. 

yi haber alan mahfilleri Japonynnın Bir membadan verfJen ve Rusça 
üç ha!ta zarfında Hindiçlnidekl yeni Af • ta B't O .... ne~redilen bir haberde Rusya se!eri-
ara:r.lsine iyice ycrleştıkten sonra Tay- ganıs n 1 ara ıgıru nln mumeyyiz vasfını teşkil eden bü-
landa karşı harekete geçıpesini muh- Muhafaza Edecek yük imha ve ihata muharebelerinin 
temel görmektedirler. Ankarar ı (Rady0 Guetcai) _ Bcrlln rad· üçüncüsilnUn Blalystok ve Smolcnsk'-

Çunking hüktlmetlne taraftar ec- 701una &llre. buına Efıan hQkQmctl bitaraf· ten sonra şimdi Kic!in cenubunda 
nebi ve Çin gazetelerine göre demok- lılına aonuna kadar aadık kalacaftnı, Efıı:a • cereyan etmektedir. 
rasllerin seri bir hareketi Taylandı nlstanda pek u Alman bulunduiunu dnlct· Bcrllnln askeri mahafili, dilşman 
kurtarmanın yegAne yoludur, !ere bildlrml~tlr. cephesinde cepler vücude gtinnek-
Birle§ik Amerika • Japonya ten ve Kızrlordunun unsurlarını çem-

y • F dık M h 1 ber içine almaktan ibaret olan tabi-
münasebatı gerginleıiyor em m a su Ü yenin şimdi kendini göstermiş olduğu 

Trabzon, 5 (A.A.) - 1941 fındık mahsulü beyan edilmektedir. BaşkumandanhK, 
Londra, 5 (A,A.) - "A!i": Gaze

teler, Amerikanın Japonya ile muh
dOn boruya acıirilml, ve plyua acılmııtr. kabul edilmiş olaa stratejinin Rusya 

gibi geniş arazide zaferi temine me
dar olacak yegfıne stratcJI olduğu ka
naatindedir.,, 

temel bir çarpışmaya ciddi surette ha- istikbalini tanzim için tek iktisadi 
zırlanmakta olduğunu ehemmiyetle tedbir Alrnanm kAfi sanıldığı devir 
kaydetmektedirler. Bir de Japonlar, 
Amerikaya olan lhracatlarmı tatil et- nrtık geçmiştir, Bunun için hiç ol- B" Al t • .. 

mazsa bilyük Britanya ve Çin ile tam lT man gaze esıne gore 
m~ olduklarmdan Vaşington, iki mil-
let arasında mütemadiyen artmakta bir ittifak yapmalıyız," Berlin, 5 (A.A.) - "Ofi": Frank-
olan gerginliğin birdenbire patıak ver AvU8tralyanın vaziyeti ıurter Zeıtung gazetesinin yazdıtma 
mesinl beklemektedir, Sydney, 5 (A.A.) _ "B.B.C.": Ja- göre, Alman hududundan gelen ha-
Diğer taraf.tan Sydney'den alınan pon gemileri artık Avustralyaya se- berlcr, Sovyet makamlarıhm çalrşma-

haberler, bilyük Okyanusta muhase- fer etmlyecektir, ya muktedir olmıyanlarla kadm ve 
matın baclaması halinde A\.ustralya- A stral bari 1 5 d çocukların Volganın şarkında Ural .. vu ya c ye D8%D'1 pen er mmtakasma doı;ru Moskovadan tahli-
nm da Amerikanın harekntma iştirak demiştir ki: '° 
etmeye Amil.de olduğunu göstermek- "Avustralya Uzak prktakl gerginli- ye edilmeleri teşkilatına başlandığı 
tedir. ~ı ki imk• taki edl Pa anlaşılmaktadır. Mezk\lr gazete Sov-

1; sa n ve az .. r P yor. - yet makamlarmm bu tabliye işinin 

N k 5 
}#. sifikte sulbü muhafaza için ciddi gay- askerl münakalatı aekteye uiratma-

evyor , (A.A.) - New - York ret sarfedlyonız. Fakat gizli tecavüz • 1 L t'i t db 1 ı ld-L 
P t 

-'"'" i 1 k d . maıı ıç n aa e ır er a mıı o U&-
os ga'W'es şun an yazıyor: arşısın a sarsılmıyacalız Hlndıçlnl, 1 t hll · · 1 .. h "Ja . · arını ve a ye ış_ın n mun asıran ar-

ponyaya boyun eydırmek için Siyam, Malaya komşularımızdır. Ja- ka yollardan yapılacağını ilAve ediyor 
petrole koydufumuz ambargodan bq- ponyanın Hlnd!çlnlye gelmesine şüphe ı Al halk·-~ nd' ' 
ka bir tedbire de müracaat etmellylz. I ne bakıyoruz, Avustralya icap ederse man wuıa e qe 
Şarki Asyanın kat'i şekilde iktisadi 1 harekete geçeceğini gösterecektir,,, Londra, 5 (A.A.) - "Afı": Londra-
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Sür: 
Defi Yeni 
Müracaatler Yine Kahve 

' 

Belediye 
Cevap 

Henüz Bir Meselesi 
Vermedi Yazan: Naci SaduııaJİ 

Bir müddet evvel Sürpagop mezar
lığında yapılan ve bir netice vermi
yen define arama işi yeni bir safha 
ya girmiştir. Evvelce de yazdığımız 
gibi, Darülacezede bulunan Bulgaris
tan muhacirlerinden bir ihtiyar ali -
kadarlara müracaat ederek define ye
rini bildiğini söylemiş, fakat parası 
olmadığı için hafri,at yaptıramıya 
cağını iUive etmi5ti Şimdi bu muha
cir bir arkadaşı ile birlikte vilbete 
müracaat etmiş ve define yerini bil
diğini, çıkacak defir,eden pay istedi
ğini bildirmiştir, İddiasına göre de
fine Gazhaneden çıkıp Sürpagop me
zarlığına girildikten sonra görülen 
duvarın 150 adım ilerisinde ve 20 
adım açıklığında, iki mezarlık ara
sında kesilmiş bir ağaç altında saklı
dır Definenin üstünde bir de mavze• 
va~dır, Diğer taraftan maden arama 
mütehassısı da dün belediyeye bir is
tida vermiş ve kendisinde bulunan bir 
iletle definenin bulunup bulunamıya
cağını belediyeye bildireceğini ve çı
kacak servetin belediyeye kalan mik
tarının yüzde 25 ini istiyeceğini kay
detmiştir, Bu mütehassıs, araştırma 
için belediyenin kendisine 24 barlık 
10 gram altın tozu ile çift telli ve 
kauçuk kablolu 80 metre elektrik te
li ve 85 amperlik, 6 voltluk akümü
latör vermesini de istemi:ıtir. Belediye 
bu müracaata cevap vermemlttir, 

Evvelce araştırma yapan Polonyalı 
mütehassısın Sürpagopta hali tetkik
ler yaptığı da görlilmekedir. Define 
arayanlar bu snrele Madam Hayganoş 
aHeslyle beraber üç ırapa ayrılmış 
bulunmaktadırlar. 

Karlman Ticarethanesi de 
Mahkemeye Verildi 

Karıman ticarethanesi umum müdü
rü Santiago Buholos ve tezgihtan 
Kostantin, bavul ve çantaları zincir
leme suretiyle % 70 nlsbetinde faz
la kil' ilivesiyle sattıkları için mah
kemeye sevkedilmltlerdir. 

tnı<;UNKU PR()r.RAl\1 
7,SO Profram 18,30 JılubteUI 

7,33 Mlll:lk (Pi.) ıı,u Muhtelif 

7,4S Haberler ıa,ıs Konuıma ... 11,45 Ço~k saati 

8,00 Jı! Qzlk (M.) ı9,SO Haberler 

8,30 Evin saati 19,45 Şarkılar 

ı2,SO Proırram 20,15 Rad. Gaıı. 

ız,u Sarkılar 20,45 Halk tQr. 

12,45 Haberler 21,00 Zir. takriml 

13,00 Sulular 21,10 Şarlnlar 

U,15 Jltıalk (PL) 21,25 Operet 

* 
22,10 Mllzllı: 

22,30 Haberler 
111,00 Proıı:ram 22,45 Cazbant 
18,0S Dana mQıifi 22,SS Kapanıı 

Bir Ayda Denize 
indirilen Amerikan 

Gemileri 
Londra 5 (A.A.) - "B.B.C,,. Ge

çen ay zarfında Amerikada 34 gemi 
denize indirilmi,tlr. 63 geminin inşa
sına başlanmııtır. Denize indirilen 
gemiler arasında 1 kruvazör, 3 dest
royer, 1 d~nizaltı, 5 mayin tarama ge
misi vardır. inşasına ba5lanan va
purların arasında ise 1 tayyare gemisi. 
2 kruvazôr, 10 deııtroyer, 3 denizaltı, 
8 mayin tarama gemiııi vardır, 

Süveyş Kanallna Yeni 
Bir Hava Hücumu 

Kahire 5 (A.A.) - Mısır Dahiliye 
Nezaretinin tebliği: 
Süveyı kanalı mmtakaııma bir mile 

tar yüksek infilak ve yanıın bomba
sı atılmı5tır, 90 kiti ölmüş ve 106 
kişi yaralanmıştır. Emvale bazı ha
sarlar olmuıtur. Delta'da ne hasar 
ne de inıanca zayiat vardır, 

Mançukuo - Sovyet 
Hududunda Bir Hadise 

Şanchay, 5 (A.A.) - D. N. B. Mancııkuo 
ile Sovyetler Birliği araanda hudutta nhim 
hldlulerln vulıubulınalıta oldufuna dair dola· 
ıan ea,ialar hakkında Japon ordusu ıılzc!lıll 

ademi nu!Omat beyan ctmlıtlr. Maamafih ıılı· 
cll bundan 15 &{in evvel lıtanculı.no hududun• 
da ufak bir hldiae olduiunu allylemlıtir, Sov· 
yet hudut devriyeleri 1ıhn,ukuo hududunu 
ıı:ecmeleri Qıerine Japon hudut muhafıılan 

bunların Oıerlne ateı a'mıılardır. Cereyan c· 
den mQaademede bir Jape>n ukerl yaralan • 
mııtır, Sovyetlerln yaralı mlkdan malQm de· 
lildlr, 

* Tokyo, S (A.A.)' Hariciye Num amiral 
Toyoda buclln llfelden ıonra So97et b!lYllk 
clclıi Smetanin'i lı:abul ederek bir aut kadar 
1llrU1m01tUr. 

nın salAhiyettar bir mcmbaından öğ
renildiğine göre, Alman halkı, şark 
cephesindeki harekatın betaetinden ve 
Alman kıtaalınm uğramış olduğu mUt 
hiş zayiattan dolayı fevkalAde f\ndişc 
ebneye başlamıştır, 

Her yerde zaman zaman neıredil
mekte olan zayiat listeleri, umuml en
dişeyi arttırmaktadır. Ber)in radyo
sunun: "Memleketin muhafazası mev 
zuu babsolduğu zaman insan h:ıyatı
nm pek o kadar ehemmlyeU oimadı
ğı,. suretindeki mütalealannın halkı 
tabnln ettiğinden ıüphe ed11se yerfdtr. 

Şu mübarek kahvenin de nı 
kadar çok, ve ne kadar sadıl 

tiryakileri varmış yarabbi... Bend1 

bu hayret verici kanaati, aldığım tır 
yak! mektuplarının bolluğu uyandrrt' 
yor. Kimisi soruyor: 
"- Yakında, kahve yine eskisi ıt•· 

dar bollaşacak, ve ucuzlayacakillıf 
Acaba doğru mu?,, 

Kimisi dert yanıyor: 
"- Bizim mahallenin payına d11Ş4!11 

kahve hfılA tevzi olunmadı: Bu, rffl'" 
yı hak mıdır?" 

Kimisi kahve kıtlığını ortadan JEJl• 
dırmanm çaresini ö~tlüY.or: 
"- Efendim, v'ktiyle sizin gd" 

tenlzde okumu~: "Cevat Şakir" a· 
dında bir vatandaş ''Bodrum" da ıcatı· 
ve yeti~iriyonnu~. Acaba onun ıeşe~· 
bilsünü, !erdi bir gayret halinde kil'' 
mamn verimsizliğinden kurtarına!t 
bizi kati mlkdarda kahveye kaVU5' 
turamaz mı?,, 

Kimisi tni:r.ah yapıyor. 
"- Eskiden "Bir fincan kahvenlt 

kırk yıl batın vardır!" derlerdi df 
dudak büküp gülerdik. Meğer, bU s6 
zUn doğruluğuna inanmak için. ]talı 
venin kıtiığını tabnak lftzımmış: ı;
min olun, bir tek kahve tanesinin Jtef 
dl boyunda bir ptr'lnnta kadar lt'O'' 
mele bindiği gündenberl bir fin.Cl-ı 
kahvenin hatırı da, kırk yıldan e 
az bir asıra çıktı. Tevekkeli deli~ 
masalların meşhur ''Kahveci gazeli 
nf, HünkAr kızlan pay edemezıerınlŞ 
Şimdi, ayni itibarı görmek için, "'GO· 
zel,, olmaya bile lilzum yok: Sadeet 
kahveci olmak kAfi!,, 

Şimdi, vatandaşların bu derece tfr 
zünde olan bir metaı satmak hatdt1-
muayyen bazı tilccarlarm elindedil'· 
Halbuki, bu vaziyet, kahv<?nln tıpJCI 
imparatorluk devrinin yüksek meınu· 
riyetlerl gibi, iltimasla, tavsiyeyle ıev· 
zi olunmasına sebebiyet verebilir. ~ 
na meydan vermemenin basit Çare"" 

de, -bazı tiryakilerin bana gBndet' .. 
dikleri mektuplarda yazdıklan gibi .. 
kahve sabnak hakkını, mesel! ''Krz.ıl• 
ay,, gibi, meselA "Hava Kurumu., gi· 
bl bir te:ıekkülUn inhisarına vennelt• 
tir: O takdirde temin edeceği kArtıl 
en hayırlı ve en müsbet işlere bal"" 
canmasmı mümkün kılacağımrz kab" 
ve satışını, hilesiz, hud'asız bir ınua• 
mele haline sokmu~ <Uuruz. 

AlAkalılarınm, o mukaddimede atı• 
latmıya çalıştığım mikdardakl bollu• 
ğundan da bellidir ki, kahve satışt· 
nm ııekll, bugünün halledilmesi lft:r.ıı1l 
gelen meselelerinden biridir, Çünldl. 
kahve satışının ekseriyet aleyhin' 
muayyen ellerde btrakılman, kah\'8 

tiryakflerini, tıpla ocağa sürülmüş ha• 
Us kahve gibi... Köpürtmektedirl 

Sovyet Teb6ği 
( Ba§tarafı 1 incide) 

muhtelif Alman tayyare grupla~ 
yeniden Moskova üzerine gehnı· 
ye teşebbüs etmişlerdir. Yalnıı 
bir veya iki tayyare müdafaa hat 
!arını .seçmiye muvaffak olmu~ • 
tur. Diğerleri avcı tayyarelen • 
mizle defi bataryalarımız tarafıD 
dan dağıtılmıştır. Atılan yangın 
bombaları hemen söndürülmtlş • 
tür. Hiçbir yangın çıkmamıştır. 
Bir düşman tayyaresi düşürül : 
müştür. Tayarelerimizin hepsı 
üslerine dönmüşlerdir. 

Kief'e doğru yapılan Almatı 
taarruzu 

Londra, 5 (A,A.) - Almanıarııı 
Kle!e karşı yapmak tasavvurunda bu· 
lunduklan kıskaç hareketine telmih e
den Dally Tclcgraph gazetesinin Stok· 
holm muhabiri ~öyle yazıyor:-

"Alman başkumandanlığınm çok 
pahalıya mal olan ve Alman ordula
rını cephenin her tarafında mıhhyaıı 
küUe halinde cephe taarruzlan yap· 
maktan ibaret bulunan tabiyeyl ter· 
ketmesi, harbin yeni bir safhasmı gös· 
termektedir. Her ne kadar Berlln, ö· 
nümüzdeki hafta içinde cephenin her 
tara!.ında motörlU kuvvtlerln yeni bir 
taarruz yapacaklanm tahmin etmekte 
ise de Alman hücumanun bütün yil· 
künün cephenin yalnız bir iki nokta· 
smda temerküz etmesi ihtimali daha 
kuvvetudir. Kie.t istikametindeki ta· 
arruz hareketinin bilyfik bir tehlike 
arzedecek gibi görünmekte olduğU 
muhakkaktır. Fakat Mareşal Budyenl 
gibi ehliyetli bir kumandanın bu tch· 
likeye karşı koymak için icap edeli 
tedbirleri almıı olduğu da muhakkak· 
tır ... 

Reuter muhabirine göre 
Londra 5 (A.Aj - Reuter ajans 

bildiriyor: 
Kicf ve Lcninırat mmtakalanndak' 

yeni taarruzların şimdilik bir yıldırıır 
harbi mahiyetinde olduğu Londrad 
zannedilmiyorsa da cenuptalu kıskaç 
hareketinin Kief'i ve dolayiııi1le Ode· 
sayı tehdit ettiği Gşikirdır. Belyaçer· 
kof'ta Almanlar Kieften Odesaya el· 
den bir demlryolunu kesmiılerdir. Ft 
kat Almanların henilz pek uzakta bu· 
lunduklan diğer bir demirycılu dah 
vardır. 

Leninerat ve Kief üzerine tazelener 
faaliyet Almanların hiç değilse mu· 
vakkaten Smolensk'tc önlenmi15 oldu\. 
lannın yeni bir delili olarak telakk 
edilmektedir. 

Stokholm'dan daha evvel relen ha· 
berlere göre, Almanlar Moskova. Le· 
ningrat, Kief ve Odesa istikametle· 
rinde taarruzlarını yemlemek için oıı 

_"f,.-tlarda :vıt'ranmuı olan askerlerini 
leriye almak ve yc-rlerlne taze kuv-

• fttler cöndermek hususund;ıl:l tcrti· 
'8.tlarını ikmal eylemi:ılerdir, 

manyaya 
tedlr, 
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tncıTız kaynaklan, Tokyoda meı'um 
hır havanın estiiinl söylemektedirler. 

Haber verildi~ne ıore, Tokyodaki 
Amerikan biıyük elçisi, Japonyamn A 
tnemerika aleyhindeki hareketlerini 
Protesto etmfıtir, 

Avustralya Harbiye Nazırı Spender 
ıôylediii bir nutukta: Japonyanın, uy 
durma bir bahane fle Hindiçiniyi iş
cali neticesi bbıl olan ıerıin vaziyeti 
Avustralyamn soiuk kanlılıkla fakat 
azimklrane takip ettiini ve tabanca 
tehdidi altında İmparatorluk topralı:la
rınm Japonya tarafından ıasbedilme
ıine müsaade etmiyeceiini, bu husus
ta icap eden blltiin askeri hazırlılı:la
rın yapılmalı:t& olduiunu bildırmlştir. 

Henüz teeyyut etmlyen diğer ha
berlere ıöre de: Japon ticaret ıemi
leri artık Avustralyaya sefer etmiye
ceklerdir. Inıiltere Pasifik'e harp ıe
rnıleri ıönderecektir. İçinde Wassp!te 
kravuzoru bulunan bir 1nıiliz filosu 
ıımdiden Siyam körfezine gelmiştir. 

Butün bu hidiselerde mazlum rolü 
oynıyan Japonya lıe, kendisinin İn
giltere, Amerika. Çin ve Holanda Hin
distam tarafından çenber içine alm
dıflndan ve bu çenbere Sovyet Rusya
nın da iıtırak etti,.ilmek istendiiin -
den ıiklyet etmekte ve Sovyetler Bir
i ğı hukQmeti buna muvafakat ettiği 
t, kdirde japonyanm Üçler paktının 
lcabatına ıore hareket edeceğini teh
d t makamında illn etmektedir, 

Butün ba hldlseler, Japonyanın 
harp ıona ermeden, İngiltere ve A
mcrik büyuk zorluklar i~nde bulun
dukları b r ıırada bliYiik bir cebt 
sarfederek ve büyuk tehlikeleri ıoze 
al rak cenubi Pasif ke bakim olmağa 
karar verd ğıni ııöııtennektedir. 
Japonyanın iktısadi ve tedafüi ol -

maktan ziyade ıtratejik ve tecavüzi 
maksatlarla Hındiç niyi işgali, Siyam 
ile yaptığı b !dirilen mıizakereler. Çin 
den çok mıktarda asker çekmesi ve 
fevkalade ıkt s dl ve askeri tedbirler 
alm sı, boyle b r niyette olduğunu te
yıt eden vakıalardır. 
japonyanın boyle bir harekete te

şebbusünun, timdiye kadar ona karşı 
ıktisadi tedbir almakla iktifa eden İn
g ltere ve Amerikanın müsellih mü
dahalesinı tevlit edeceii muhakkak ci
bıdır, 

Japonya ne İnciltere ve Amerika a
rasındakı harp, her ıeyden evvel bir 
deniz harbi olacaktır. 

Japon simamdarlan, böyle bir harp 
içın Japonyarun coğrafı bakımdan da
ha miiaait bir vaziyette bulunduğunu 
- San Frans sko ile Yokohama arasın
dan 8000 kilometrehk mesafe bulun
duiana hatırlatalım - ve böyle bir 
harpte kuvvetli Japon donanmasının 
\'azifesini muvaffakıyetle baıaracaim 
dan emin ıörilnmektedirler, 

Mevsuk istatiıtiklere cöre: Harbin 
baılaııgıcında Japonyanın 8 büyük 
zırbl11ma makabil Amerikanm ıillbça 
bunlardan daha kuvvetli fakat daha az 
sıiratll 15 bily!ik zırbhlan vardı. 
Pa1ıat Japonya, bir kaç aene enet 

406 hk toplarla mücehhez 42,000 ton
luk ıeıniler inıaya baılamıttı. Ban
lar tamamlanmıılar mıdır1 Kaç tane
ıi hizmete ıirmiıtlr? Diğer Japon ıe
mılerinin hakiki mıktan nedir? .• 

Bana makabil Amerikada da fn
P edilmekte olan büyiı"Jı: küçük harp 
ıemilerl mlltemadıyen hizmete girmek 
teclir 

yorum. 
Şimdi ba ıara,a iımi izafe edilmiı 

olan İbrahim Patanın hanci İbrahim 
olduiunu araıtıralnn: zira Osmanlı ta
rihinde İbrahim adlı sadrazamlar se
kiz on tane bulunduiu ıibi bir çok
ları da burada oturmuştur. 

Bizim aradığımız :tbrahimin kitap
larımızdan bazıları Pozaıah, bazıları 
da Ceneveli olduiunu yazıyor. Ham
ıner ise Rum oldufunu söylüyor. Fa
kat müttefikan ou noktada birletiyor
lar: Pek ııenc; yaıta muharip Türk 
ricalinden birisi aldığı esirler arHın
dan buna seçerek Kanuni Sıileyrnana 
henüz ıehzadelığinde vermiı.. Süley
man da bu koleye lbrahım adı taka
rak hizmetlerinde kullanmaia baıla
mıı, güzel ken:ıan çalar, hassas ve ka
biliyetli olan bu zeki adamdan pek 
hoılanan Süleyman, padipb olduktan 
sonra ona baı odabatı ylni hizmetinde 
çalıpn saray hademesine zabit ve ken 
disine miısahlp yapmıı ve fazladan bu 
vazifesine (pbincller aialıiı) da illve 
olunmuı.. Her hususta kendisinin sır 
ortaiı, sevinç ve kederde en yakın bir 
arkadaıı mertebesine varan İbrahime 
odasında yatıracak kadar yakınlık ıos 
teren ve itimat eden Padişah niha7et 
buna kendisine vezir ve sadrazam yap 
maia karar verdiii zaman, İmparator
luiun sadrazamlığında Piri Pata ııibi, 
emektar tecrıibeli ve kıymetli bir zat 
bulunuyordu, 

Bu kararuıı Padiıah evveli Piri Pa
pya ihsas etti ve likırdı arasında: 
(İbrahime bir ili mesnet vermek is
terim) dediii vakit Padiıahm kastini 
derhal kqfeden Piri Pqa tasviptir 
bir lisanla mukabele ederek kendisinin 
de ibti7arlamı1 ve yorulmuı olduianu 
ileri sürdü ve Padipbdan affını iste
di. Ve kabul edilerek (929) tarihinde 
köle Ibrahlm Piri Paıa yerine sadra
zam tayin edildi, biraz sonra da Pa
diıahın kız kardeıi, Yavuz Selimin kı
zı Hatice Sultan ile İbrabimin nikihı 
ve düiünll yapıldı; (18 Recep 930 -
22 Mayıı 1524). 

* * l brabimin İmparatorluk tarihindeki 
miibim rolti Ndrazam oldaJı:tan 

sonra bqlar, çok ~ilhim. hizmetlerde 

TAN 3 

ASKERİ VAZIYET M~!i'!iU~ (Battarafı 1 incide) 

'Jitomir'deki muharebeler 
Fakat Smolensk cephesinde muvaf

fak olmak güç görünüyordu. ÇünkO 
Sovyet başkumandanlığı bu cepheyi 
çok takviye etmiş, ileri giden kuvvet
leri durdurmuş, hatta düşman kuv
veUerinin arkalarmı tehdit edecek 
vaziyetler ihdas ' etmiştir. Bu cephede 
taarruza geçmek tehlikeli olabilir
di. Onun için Alman ordusu, bir kaç 
gün evvel düşmanı yerinden oynat
tığı cenup cephesinde taarruzu tercih 
etti. Hiç olmazsa Kiefi alarak Alman 
etk:Arı umumlyesini bir dereceye ka
dar tatmin etmek l!tzrrndı. Fakat bu 
cephede de Alman orduları Jitomlr
de cepheden llerllyemiyeceklerlni an
ladiliır. Bu şehrin şimalinden ve ce
nubundan taarruza geçerek yukardan 
Kiefin 90 kilometre şimali ıarbisln
de Keresno, ve 150 kilometre cenubu 
garbislnde Byalaya şehirlerine kadar 
uzandılar. Ayni zamanda Karadeniz 
sahillerinden de Odesa üzerine yü
rümeye teşebbüs ettiler. Jitomlr cep
hesinde toplanan Sovyet krtaları, şi
malden ve cenuptan ilerliye~ motö
rlze Alman kuvvetlerinin arkalarında 
kaldılar. Bu kuvvetler, şimdiye kadar 
Sovyet kumandanlığının takip ettiği 
taktik mucibince ileri giden Alman 
motörize kuvvetlerini ya arkadan 
wrmaya teşebbüs edecekler, yahut 
arkalarının kapanıp muhasara edil
melerine meydan vermemek için ri
cate mecbur olacaklardır. Aksi tak
dirde Jitomir cephesinde bulunan 

Klwlm'dan yapılan 11em 
Alman taarruzu 

Şimalde Almanlar Peipus gölünün 
6ark, cenup ve garbindc taarruza geç
tıler. Fakat burad::ı da fazla bir mu
vaffakıyet kaznnamadılr. Lenhıgradm 
tehlikede olduğu hakkında çıkan ha
berler teeyyüt etmemiştir. Bll!tkis Al
man ordularının burada Peipus gölü
nün civarından ileriye gidemedikleri 
anlasılmaktadı:r. 

Silahsız Harp 

Sovyet kuvvetlerinin vaziyeti tehli
keli olarak telAkkl edilebilir. Maama
fih Kief etrafında şimdi üç g{inden
beri şiddetli muharebeler cereyan et
mektedir. Alınan kuvvetleri Dnieper 
nehrine varmadıkça, cenup orduları
nın muvasala ve mukavemetin! kese
mez. General Budyeni orduları bura
da hfılA bütün kuvvetiyle mukavemet 
etmektedir, Ricat ettiği yerlerde de 
bu ricat hareketi hiç bir bozgunluk e
seri göstermeksizin muntazam blr 
tarzda yapılmaktadır. 

Smolensk ve Leningrat cephelerin
de taarruzlarını inkişaf ettiremiyen 
Almanlar, cvelki gün tayyarelerle 
cephe arkasına tanklı kuvvetler in
dirmeye teşebbüs ettiler. Fakat Sov
yet tayyareleri cephe arkasına indiri
len bu Alman kuvvetlerine havadan 
benzin ve yardnn gönderilmesine ma
ni oldular. Pelrol uz kalan tankları 
i§letemiyen ve Sovyet orduları ta
rafından çevrilen bu kuvvetler imha 
edildiler. 

Bu tesebbüs de akim kalınca Al
manlar Smolensk ile Leningrat ara
sında Kholm üzerinden yeni bir ta
arruza geçtiler. Bu suretle Smolensk 
ve Pe!pus gölü civarında taha~Ut e
den Sovyet kuvvetlerin! ortadan iki
ye bölmeye teşebbüs ettıler. Şimdi de 
bu noktada da şiddetli muharebeler 
olmaktadır. 

Bütün bu gayretlerden anlaşılan 
şudur: 

e Şark cephesinde Almanlar te
şebbüsfi bala ellerinde bulundurmak
tadırlar, Taarruz zaman ve mekinını 
h!tlA onlar tayin etmektedirler. 

e Alman taarruz kabiliyeti .h1l1 
biltfin şiddetini muhafaza etmektedir, 

e Alman başkumandanlığı kat1 bir 
netice elde etmek ıç!n son gayretle
rini sarfetmekte,dir. 

e Cenup cephesinde Alman taar
ruzu inkisaf etmiştir. 

e Merkezde Almanların Sovyet or
dusunu imha ettikleri hakkındaki 
haberler teeyyüt etmemiltir, 

e i Şimalde Alınan taarruzu mu
vaffak olmamqtır, 

e Sovyet ordulannm mukavemeti 
hiç bir noktada kırılmamJŞtır. 

Y azan: Sabiha SERTEL 

D evletler teçhiz ettikleri orduları 
harp meydanlarında dtwü tu

rüyorlar. Herkes harbin seyri hakku -
da malumat almak için harp teblıg
lerinl büyiık blr merak ve heyecanı 
takip ediyor. Haroin kat'i neticesmt 
harp sahalarında bekleyenler için şu 
şehrin dü5ffiesl, şu frrkanm imha ı 
çok muhim hadiselerdir. Şuphesiz k 
mühim .• Fakat daha mühim bir harp 
var. Esaret altına giren ve girmeyen 
memleketlerdeki sabotaj hareketlerı. 
silAhsız harp. 

Çckoslovakyada uçurulan mtnılm
ınat fabrikaları, Holandada berhava 
edilen trenler, Norveçte, J'ransada, 
Avusturyada, Polonyada, bizzat Al
manyada yapılan sabotajlar, Yuaos
lavyadaki çete harpleri, Estonya, Le
tonya gibi blr kısım topraklan lsti
lfı altına giren, memleketlerde, gö
rillmemiş kahramanlıklarla yapılan 
bozgun harckeUeri, hattı harbin ıe
rlslnde başhyan gizli harp nazarlara 
ehemmiyetsiz görünüyor .• 

Bu harbin en mühim manası, sim· 
diye kadar sükılt eden, kuvvet ve 
kudretin hükmü altında sinen halk 
kütlelerinin reyini ihsas etmesindedir 
İngiliz kaynaklan Sovyetlere kar ı 
yapılan harbe, Almanlann getlrdı -
lerini iddia ettıklerl gönullu alayla
rının mlkdarmı bildiriyor. İsveçte 
kfiçük blr faşist grupu, Norveçten 48 
Belçikadan 12, Fransadan bir inikd r 
mi.ıstemleke askeri, İspanyadan 80 
Falanjist iştirak etmiştir. Buna mu
kabil. bu memleketlerde hergün müs
tevlilerin açtığı harbe karşt yapılan 
sabotajlar mikdannı arttırmakta, Al
manyada halk kütleleri hlll niçin 
harbettiklerini sormaktadır. 

Alman propaıanda nazın Ooetie1I 
bu suale cevap clarak verdi.ti nutuk
ta: "Alman milletinin şimdiki harbi 
yasamak hakkını tanıtmak ve bütün 

==,.....,...""'!'":'-=-=====,,,.._........,------=-----,,--,~======= Avrupa milletlerinin büyük bir teba-

L! •l 3 &G!I. ·9Hfff' :g;?,;~~E 
* * 1ıte acemi oilanlar mektebi, cıl

maııaru baua koiuıu adlan ile tarih
te ismi ceçen kültür müesseaesi bu 
sarayın içinde olduiu ıibi mehterha
ne de yine burada idi, hattl ikinci Mah 
mut zamanında yıkılan hapishane ka
pısının Ampir tarzındaki mermer sü
tunlarla birlikte sarayın cenup cepbe
aindeki divanhanede ahşaptan yapıl
mıı (Lyre - rübap) musiki ileti mü
cessemleri de isbat ediyor iri mehter
hane burada uzun müddet yer yer do
laprak yaıamııtır. Sarayın timal ta
rafındaki hapishane on dokuzuncu a
sırda ihdas edilerek burada çok ldi 
mahkilm koiuılan Yiicude cetirilmiı 
olduiu halde :yine dar ıeldiii için sa
rayın ıimal cephesinden bir kapı uy
durularak sarayın barem dairesi ha
pishane koğuelan ittihaz edılmis ~ 
nanın eklediii 33,00 metre uzunluiun
dald fevkani salonu da yine mabkClm 
koiuıu yapılmııtır. Şu suretle vak
tiyle (ahu ıözlü servi levent) ferin sa
lındıft yerler cani ve katillerin dura
tı olmuıtur. Daha sonra da ıeçen se
ne yıktırılmtttır. 

a ~ ne kadar tatmin etmiştir. Bilmyioruz. 

LI M ON YERiNE ••• 
lzmirde sefa silren l&J'ID bir olı:a)'ll• 

cumuz, oradan ıazete)'e cönderditi 
mektubunda, kendisinin otardata ma
hallede çocuk ve büyük berkesin li
mona ve portakala düıerek onlann 1-
deta bekrisi olduklarını blldiri)'or. Bd 
na sebep olarak, benim burada limon
la portakal fa)'dah ıeJ'lerctir, di)'e 
yazmıı oldaiuma ıösteri)'or. 
Sayın okuyucumazwı blldirditl ya

ZJYI ne vakit ya.muı olduiumu hatır
lamıyorum ammaı limonla portakalın 
gerçe'kten faydalı ıeyler olduklarını 
da inkir etmiyorum. 

Bu zatı düşündüren bir nokta nr: 
Ekıi ıeyler kanı ıulandırır, derlermiı. 
O halde limonla portakal nuı1 f&J'dah 
olarlar? 

Limon daima ekşidir, portakal çok 
defa tatlı olmakl'!l beraber ekti de 
olsa. ikisi de kana kanıtıklan vakit 
kana ektilik deiil aksine alkalenlik ve
rirler. Kandalı:i ektilik bizim aizı
mızda hissettiiimb ektilikten aJTI bir 
ıeJ'dir. Kanda ve zaten YÜClldlin 

ma,f Jı:ısımlarmda h1sı1 olan eJı:tllllr, 
madenlerin neticesi olan kimyaca ek
ıillktir. Kanda bu ttirUl ektilik fazla 
olaru. zarar cetirir, saten alkalenlik 
de fazla olarsa Jfne zarar ıetlrir, 

Galiba, limon ba yakınlarda pek 
si:rade ldbarlaıtıimdan. İzmirdeki sa
yın okuyucumuz onan yerine, ylne 
faydalı olarak, bqka tcJ'ler Jı:ullanı
hp kullanılamıyacaitm sonı)'Or.,, 

Sirke, limon tozu limonun )'erini 
tutamazlar. Onlar içilirken ekti ol
dulan gibi vücudün içeriainde de faz 
la ektilik verirler n e)qilikle alka
lenlilı: araaında miiYaıı:ene)'i bozarlar. 

Erik ve elmanm ekti olanlan fa)'
dalı olurlar, fakat ham me)'Veler faJ'
dah olamaz... Koruk da bam me)'Ve 
demektir. 

Limonun i)'iliii viicde alJı:alenlilı 
celrmesindcn baıka, C vitaminin
dan bolca miktarda vermesinden. bir 
de cflıı:el Jı:oJı:uundaridır. Muvakkat o 
lan kibarltlmdan elbette bir cün vaz
ceçer de, bize )'ine ferahlık verir, 

Fakat hergün artmakta olan sabotaj 
hareketlerine bakarsak, mmetıerin 
artık konupna)'a başladığını görürüz, 
Cebir ve kuvvet kaqtsmda halk kOt
lelerinln yılması, sinmesi, sükdtu ço 
korkunçtur, Fakat halle bu sQkdtu 
yırtıp konupnaya basladığı zaman ıe
nls meydanlar çıkmaz sokak olur. Bu 
silAhsız ve ılzll bir harptir .• BUyQ 
Harplerin netlceııf hattı harpte del 1 
sathı harpte tekarrür eder ... Avrupa
daki sabotalllar, hattı harbin, sathı 
harbe inkılAbmı ifade edm lllühim 
bir harptir. • • 

Alent Te§e)ddir 
VatW.mla •..un KeMrol1- Wdarl de 

rla kederlere aarbdn il....._ ldrl s 
nlı: c:eaue _........ lttlralı: w ........ 
HD °!9,.. lllÜhPt telsrafla ~ bu 
doatlara alı:nbala,_ un un t•tc 
teeealrtlmtls mlal 0W11f1uıduı paetcal& a 
t~ t•tclı:lı:tderlmbl lril4lrlıU.. 
Ofallan: l&, ...... ,.. ..._ lllol. H'-8 
-.fla - llıı.t.lın _.... ZI,.. Ke 
rofha, .._..: Sular w.retıl --laruaMa 
llıaa in. • 

Tasarruf ısonosu almak; memleketin korumnasmı, emniyet ve selAme· 
tini istemek demektir, Kendiniz için çalıfırken herkes için çalışmış olur 
SWl\U, 

Sizin l'efahınız memleketin refahıdır. 
Memleketin refahı sizin refabmızdır: herlka filosana. lncllterenin Uzak 

Sarlı:tald filosunun ve son zamanlarda 
hizmete siren Beşinci Jorj ııibl en 
modem ve kııvvetlı harp ıemilerlnin 
Dtfbaktm da hesaba katmak icap eder. 

Yazan : H. G. Dwlght - Çeviren ; M. AIAŞ Te&ika No. 9 
BIB TASARRUF BONOSU 

.nem aizin, hem memleketi n refahıdır; kuvvetidir 
MALiYE VEKiLiMiZ DIYOB Ki: 

Ve en niba)'et, pek çok miktarda 
4eniıı:alttlanna mali kolan Sovyetlerin 
Uzak Şark ülosunu da unutmamalı: ll
umcbr, 

Biltiln bunlara lllve olarak, Japon
ranın çok kesif sanayi mer1ı:ezlerin
deıı ancak 1000 kilometre kadar azak
tald Villdivostolı:ta ve diler Sovyet ha 
ra ilalerinde, kudretlerini Alman har
binde ıösteren binlerce SoV)'et ta)'-
1aresiıün bulanması da Japonyayı çok 
derin dusundurecek bir keyfiyettir. 

M. ANTEN 

SPOR: 

Tenis Müsabakaları 
Iımlr, Ankara n latanbul ttnlıçllerl ara • 

ırnda tertip edilen b y(lk tınlı turnuYuıııa 

rarın Hbahtan ltblaren Tarabyadakl kortlar· 
la ba lanacakur. Otedcnberl çeklımekte olaa 
ıu tıc ıehlr tenlıcllerlnin J'apacaklan maçlar 
nerakla beklenmektedir. 

ı tanbul ta nnında. Muhiddin, Hana, But, 
l'brabun, Bamblno, XeHb, Alhddino' Celll clbi 
iyi elemanlar yardır bmlrlıler lclade lnaha • 
nan slrolarda b y!lk Um tlerle ıelmektedlrler. 
!' arıa 'H llb r stıa birine ı,,. lk ncl tar •l· 
ubalıalan J'•P ld ktan aonraı cumarteal ..,. 
.. zar stın eri dimi llaal " flaa1 -elan 
ruılacakt r, 

İkinci odaya - harem dedikleri 
kafesli odaya - döndü. Her nedense, 
kafeslerine ratmen bu odanm Avru
palııa,tınlmasma Helene asla razı ol
mamıştı. Arasıra, bazı alaturka şey -
leri sevmekte, frenle zevcesinin ken
disinden daha ileri gittiğini paşa an
lamıştı. Odanın kapısını açmca, He
Iene'in karşıdaki sedirde oturduğunu 
gördü. Kafesin benekli, solgun ışılı 
üstünde, kadmın profılini hemen ta
nıdı. LA.kin zevcesi ne yerinden kı -
mıldadı; ne de pasa:va selAm verdi. 
SelAm veden Sfimbill ağa oldu; kapı
nın yan:ndan birdenbire ayağa kalktı 
ve ince sesiyle: 

"Safa geldiniz paşam,, dedi. 
Paşa Sümbül alaya aldmnadı; H~

lene'in sedirde hAlA sessiz ve hare
ketsiz oturuşu, garibine citti. 

"Bonsolr,, dedi, "Neye böyle ka -
ranlıkla oturuyorsunuz? LAmba yok 
mu?,, 

Yine Sümbül ala söze baııladı, su
ale kartı o da sualle cevap verdi: 

"Sa beraber ıelmedi 
mi?., 

beri almış amma 

ben.~ =e, dedim.,, 
ciJak bir ...ıe 

cevap • 

"A.. A.. Amma zaran yok - biz 
ikimiz varız ya.,, 

Pa:ıanın hayreti gittikçe artıyordu. 

Nihayet pşkm bir halde 90rdu: 
"Ne söylüyorsun? Kimden bahse -

diyorsun? Hırsız mı? Hangi adam?.,, 
sualleri kendi kafasmda bile müp

hem idi, 
Karısı kendisini köşkte bekledflini 
bildirdiği için buraya ıelmifti, hal -
buld şimdi önündeki onun tasavvur 
ettiği sahne değildi. Hele hamerajuı "Bilmiyorum. Madatna;ra 10runuz. 
kadma dönfip de: Belki de hırlstiyan dostlarından bi -

"Haydi, anahtan veriniz bakalım.,, rfdir, Amma her halde kadm olrnı -
Deyince şa~kmlığı bir kat daha art- yacak, Öyle olsaydı, sandılı bizim ö-

tı. nOmüzde açmaktan çekinmezdi,,, 

Fransız kadmı zevcinin eelfslne 11- Bunu bir aükdt takip etti. Dili tu-
kayt kaldığı libi, bu söze de hiç al- tulmUf &ibi, bir sandıla, bir Silmbül 
dırmadı. •la:ra. bir de kanllma bakan pap, 
Paşa sert bir tavırla: için bu aükdt, lfmdlye kadar hiç ba-
"N e demek iatiyomın, SQmbQl pndan geçmemff, bir takım karma -

ata?,, dedi "Hanımefendine karıı kll?'Jllk dunularla doluydu. Bununla 
böyle lisan kullanamazsın.,, beraber p§ılacak derecede sakin ve 
Hareınağası hemen mukabele etti: solukkanlı duruyordu. Kalbinin atı -
"Paşam, demek istediğim bu: Şu ıı pek az hızlanmıştı. İçinden, zencl

sandıkta bir adam sakh - Anahtarı Din dediji dotru olrnadtimı, aıeçire -
da madamada.,, rek, böyle 1&çma sapan ıaflarla evin 

İ§te, gittikçe karanlık basan odanm dirliğini bozmakta devam ederse, o
içinde, titrek ıesli, siyah yQzlü adam- nu yalıdan defetmiye mecbur kala -
dan paşanın işittiği bu oldu. Gözle- cağını düşünüyordu. Şimdiye kadar 
rinl o tar'a.fa çevirince, harematası- ııeıef ve huzur içinde GmQr süren, 
nm upuzun ~dünün yanmda, içe- biltün varlJimı ,ereru babalarma 
rl lirdiği sırada zencinin üzerinde medyun olan kendisi gibi bir papnın 
oturmakta olduğu undılt ıördU. nasıl olur da ba§ma böyle acaip bir 
Sonra kanama döndü, o, hl1l kafesin hal aıelebilirdi? 
önündeki sedirde leSSlz otuııqordu. (Arkaal var) 

"'Tasarruf Bonoları, paralarını elinde tutan tasarruf erbabına )'ilkaek 
faizli çok müaıait bir plAsman tetkil edecek, ayni zamanda hergün daha 
çok artan ve hepsinin normal bütçe dahilinde temini mümkün olmıyan 
mllll mOdafaa ihtlyaçlanmm kısmen k&r1tlayabilecektir.,, 

Bir taaa.rruf bonosu alırsanız ~anıza yüksek bir faiz, yurd müdafaa· 
sına da bir çelik zırh veya bir çelik kanat UAv.: etmiş olursunuz 

Cebinizdeki' 
s lira ile 

25 " 
,, 

100 " 
,, 

500 " " 1000 " 
,. 

Bir tasamıf 6onosu aluuz. 
PARANIZ DAiMA PARADIR 

Bono almak için verdijiniz para balJanmq delildir. Paranız cebiniz· 
de kaldıJı halde üstelik size faiz geti:'ecektir. Vlde dolmadan paraya 
ihtiyac:mız olursa herhangi bir bankaya müracaat ederek bonoyu derhal 
iskonto ettlrebilirs\n!Z. Bankalar, tasarruf bonolarpıı hitamı v4de kıy
metleri üıerinden: 

3 ay vldelileri % 4,ı 
6 ay videlileri % IA.5 

1Z ay vldelileri % 1,5 
Haddiyle ve muamele verlisl kendilerine ait olııiaJı: Gzere iskonto e

deceklerdir. 
Tasarruf bonosu almak için derhal bir banka)'a, banka olrnıyan Y•

lerde Malsandıklarma müracaat ediniz. Tasarruf bonolarmı Mlll1 Pıyanıonun rsnl atıı siielerinde de bula· 
bilirsiniz. 

Bir tasarruf bonosiyle vatanı 1&ran müdafaa zlncbtae m ele bir ballta lllve ediniz, (8700) 



BiR HAKiKAT ! Sayın Müıterilerimizin Nazarı Dikkatine ••il\ 

.ıtırlantah ve elmHlı .. at demek. bir kellme ile 8 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. ÇOnkO: 
~lantalı ve elmaslı saatlerin blltfin haklkt evsafı meşhuru Alem olan 8 1 N G E R saatlerinde top

lanm11tır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz 8 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üze
rindeki 8 1 N G E R markasına, mfic escmizin adresine dıkkat etmeniz lAzımdu. 

Moda;rı takip eden her ur! kadın için kıymeUI taslariyle ve nefis işlemesiyle hakikaten nazan dik
kati celbeden böyle bir harikultıde S 1 N G E R saatıne sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi ~:ibu::::~~~~e~ HEDiYELiKTiR 
No. 82 • A. Elmaalı ve 11 pırla,ntalı 500 Lira, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 

Dikkat: Slnger saatleri İstanbulda yalruz Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır. İstanbulda şubemiz 

yoktur. Adres: SİNGER SAAT Maaazaıan. İstanbul Emln6nü. No. 8 , 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Mikdnn Değer! Teminat 

marka • No. Ki. Gr. L. Kr. Li. Kr. Eşya cins\ Amban 

..ı T.S. 
4422 UŞAK 27/12] 118 000 888 50 67 QO Terbiye gÔrmüş vidala deri 1 

227 1350 000 1312 29 98 50 Nikel galvanizli demir kaşık 1 
230 'L.L. bilA 845 000 3300 69 247 50 Gramofon zembeleği 1 

3353 . 

' 
. o 950 105 81 8 00 İpek mensucat 1 

92 • • 3 030 288 84 22 00 Safi ipek mensucat 1 . . 
15085 . 63 000 95 10 7 50 Müstahzaratı Tıbbiye 1 

96 sr 140 23 000 51 13 4 00 Adi mukavva kutu 1 
155 NB XA 

Ersey 7109/1 38 000 50 37 4 00 Yazılı resimli kAArt reklAm 1 

Yukardald eşya 1549 sayılı kanun mucibince 12.8.941 de Ecnebiye götürülmek şartiyle ve açık arttır-
!na suretiyle satılcaktır. Satı:ıtan 3 gun evveline kadar eşya 9-12 arasında görulebllir. Satış Reşadiye cadde-
aindeki Gümrük Satış MüdUrluğünde saat 13,30 d dır. Kanuni vesikaların ıbrazı ve teminat akçelerinin satış 
.rünü saat 12 ye kadar yatırılması lazımdil". (6711) 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
ltrJ. 

Bqlık maktu olarak 7 50 
1inci11agfaaantimi 500 
J ,, ,, 

" 
100 

' ,, ,, ,, 150 

' ,, ,, 
" 50 

\ Bir Muhasip Aranıyor 
1,. mııhaaebe, ticari Yd mail kanunlarla In· 

llil ca Yqa Pranauca liaanlarmdan birine 
,,.... J'UIU dOaclla daimi ç•lrpcak bir Tilrk 
lalllıaıribe UıtlJ'•G nrdır. Aakerlıkla alUau ol· 
aınnlana bOınllballerlJ'le Be,.ollu Poat~ ku 
... u JO:Z ft 10 sta aarfnıda mllnıcud•n. 

• 
HALKEVLERİNDE: 

Bepktaf Halkn\ 
l1'Ya8. X.J'Hri Ye Aalcar•J'a tunı•,.. cık-

9111 ola Beılkt•ı Halkın ıauil kolu ıchri· 
.U. 46am tllr. 

Dltçllerin kauçuk ihtiyaçlan 
....... Dit Tabipleri c .. ı,.tbMl.D: 
•..ıe1ıtaılarm kaacak UıtlJ'•Glan mlktan • 

- ceal,..ıGe teabltl at• ı..du komiıJ'onca ka 
rar altına almdılınclaa lhılJ'acı ol•a arkad•t
lum UıtlJ'aGlan miktarım recetı ktfıtlanna 
..ınt rl,.aaetlae bltabea J'UIP laualQ'arak 
Aat ıHJ depoıUM nrmılıri rica olaaar. 

Askerlik lıleri 1 
l'atllı AakerUlı Jubemlndıa: 
Ajana Askerlik lubcalndea latHbul• nak

ıı.a selea 1. 7. tllfekcl uat•u htanbullu Jll 
..... 111 (UI • 21) H•:rri of. Pahrlaua GOk 
..... ~uıı.,.. mOnıcaau illa olunur. 

BULMACA 
' ı 2 3 4 5 8 1 8 9 
1 
2 t--t-1-11--1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
91--11-1 

lolda11 ıala ı 1 - R 7aaıyat 2 - Bır lısan 
khal J - Cieniıli.J'enın akal 4 - Pelıell ta· 
Mr - Bır ilet 5 - Su: • laualı aazete ,.aııaı 
• Teraı. '8ır nota • Si.kir • Bır nota 1 -
Ufki • u,.. 1 - Teni. Aaıt • Şehir dıaı !I -
S'ılı:amaktan emir • Zamır Teral ŞebN:e. 

Yukarıdan atafı: 1 - Medeni hal 2 -
;Ataıunaktaa mHfı mazi J - iplik • Aaabl 
lıtr bal 4 - Baraaklar • Bir harfi def r e: 
Ba ka 5 - Bır memleket 1 - A alar • 
B r samır 7 - Yıanrlak 1 - Bır barli de· 

rae ı Köpek • Bır vlll:vet !I - l'eral. Noıc
.... ·Pulla. 

* Enel'lıl Bulmaca - Soldan safa: ı - Sa 
n oflu 2 - Aralama J - Rıaale • Ot 4 -
Afat • G•la 5 Hıt - Alıc 6 Ay hak • 
lla 7 - TcUıödop 1 - Maaa • Ol !I - No • 
.. iL 

llldp " Netnnt mtldirit Emm 
~AN. Gazetecilik •e Nqrtnt 

T. L. S. TAN matbur 

' 

\ 

T. I§ Bankası 1941 ikramiyeleri 
l<ü~ülc Tasarruf l adet 2000 Llraldr :2000-Llr' 

Hesapları 1941 s • 1000 • =3000- • 
2 • 750 • c:ı.soo- • iKRAMiYE PLANI 4 • 500 • =2000- • 
8 • 250 • a:ZOOO. • 

.cıideler 4 Subat, 2 Mayıs, 1 Ata•- 35 • 100 • =3500- • 
s, 3 1Jdoc:iteıria tarihlerinde 78- 80 • 50 • =4000.- • 
ılır. 300 • 20 • =8000- . - ., 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir .Amirliğinden : 
1 - Devlet orman letmesl Çoruh revir tiçilncü bölgesinin karan

lık meşe ormanının muhtelU maktalarda mevcut (4743.903) metre küp 
tomruğun (3833.042) metre k\lpil Mekedls rampasına, (990.31J3) metre
küpu Cevrinlnhanl r mpasına, (399.767) metreküpll kutul açıklıtı ram
pasına, (190.676) metreküpü Faizin çayırı rampasına, ve (330.055) met
reküpü hartvis nehir mahalli rampasına nakil ve istifi açık eksiltmeye 
konulmuştur . 

2 - E !llltme 11.8.941 tarlhlne m\lsadif Pazartesi gilntl ıaat 14 de 
Çoruh devle• orman işletmesi revir binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye konulan (4743.903) metreküp tomrulun birinci 
maddede k ydedilen rampalara n kil ve i ti! nln muhammen bedeli be
her metrekupü (220) kuruştan (10436) lira (59) kuru3tur. 

4 - Muvakkat teminat 782 lira 74 kuruş, katı teminat 1585 lira 49 
kuruştur. 

5 - Şartname orman umum mildilrlütfinde, İstanbul, Trabzon ve 
Kars orman çevirge müdürlükleriyle Çoruh c1evlet orman işletmesi revir 
Amirliğinde görulür. 

6 - isteklilerin mu yyen gQn Ye saatte Çoruh devlet orman iflet-
mesi rev.i: Amirliğine müracaat etmeleri ilA.1 olunur. (6330) 

Satıllk Bahçe Sandalye ve Masa 
Milracaat: Beyoğlu Asmalımesclt, Tuna Pastahanesi. 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinden : 
Gazı'llltep ve Elllzığ haikevlerlnln bando şefliği yapacak müzik ötret

menllğı milnhaldlr. Tahp olanların ııeraiti ôğrenmek üzere bilgi ve tec
rübelen hakkında lftzım gelen tafsilAtı ihtiva e<!ecek bir mektupla C. 
H. P. Gene' Sekreterliğtne müracaatıan ilAn olunur. (4895) (6U8) 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığından : 
337 do mlu gedıkll namzetler evkedlllyor. 
25 Temmuz 941 tarihinden ıtıbaren hava gedikli hamlama yuvası

na kaydolun n namzetl rden 337 doğumlul r İnonü kampına sevkedile
ceklerdlr,. Bu yaştaki namzetlerin kaydolundukları Hava Kurumu 1t1be-
lerine mur caat etmeleri ilan olunur. (6366) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
t.l'niversit RektörlOğUne beher iki yüz elli kilosu 560 kuruştan 18/ 

8/1941 Pazartesi gunü saat 15 de kapalı zarfla 272,000 kilo (İki yüz yet
mış ıki bin) odun alınacaktır. 

isteklılerln bu il içın 458 liralık muvakkat teminat makbuzlarmı ve 
bu yılki Ticaret Odası ve ikalarını Mmil kapalı zarflarmı ihale saatin
den bir saat evvel Rektörlüğe vermeleri. 

Liste ve prtname Rektörlükte "örillüı (6524) 

T H.. N 

SAN İN 
Sabah, öğle 

Diş Macunu ile 
ve akşam her yemekten 

günde 3 

1 

J 
sonra 

defa dişlerinizi 

fırçalaym12 

-:e=: . 1 

Yemeklerin kınntıları, salya
nın ifraz ettiği mikroplar, dı· 
şandan alınan muzir mevat 
karşısında dişler ve diş etleri 
~ğer miitemadiyen temizlen • 
mezse bozulmıya, c;ürümiye 
'tlahkmndur. Çürük dişl~r, 
mide ve barsak ihtilatlann
dan zatürrieye kadar her nevi 

hastalıb yol ac;abilir. 

DIŞ MACUNU iLE 

6 - 8 - 941 

GRiPiN 
.._,, Dlf,~•esıe, Urlp, Bom&ttwnu~ 
ı Nenalji. Kınklık . we BltDa AinJ.armm Derhal Ke-

...._ fhde 1 .... .._...ur. TA~UTL&RINOEN SAIPHNU 
t4EI Y~ot PUU.U ICUTUt.ARt ISRı\Rt.A tSTEYlrtlZ 

lstanbuf Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 
Aşagıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksıltmelerı hızalarınd 

yazılı gün, saatlerde ve mahallerdeki askeri satınalma komisyon 
larında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vcsikalariyle teklü mektur 
larını ait olduğu komisyona ihale saatinden bir saat evvel vermele· 
ri. Şartnameleri komisyonda görülür. 
Cinsi Miktan Tutan Teminatı ihale gün saat ve 

Gaz yağı. 
Sade yağı. 
Bulgur imali. 
Un imali. 
Sade yağı. 

Kilo Lira Lira mahall 

80,000 20,000 
20,000 28,000 

300.000 21,000 
1,000,000 25,800 

30,000 47,100 

1500 
2500 
1575 
1935 
3533 

7/ 8/ 941 16 Bolayir 
16/8/ 941 15 Erzincan 
11 / 8/ 941 10 Diyarbakı 

8/ 8/ 941 16 Balıkesir 
11/8/ 941 14 Diyarbakıı 

(710-6114) 

,--Deniz Klübünden: 
' mehtaba tesaduf eden 9 Ağustos 9U Cumllrtesi akşamı saat 22 de ve-

Muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 
sonra günde 3 defa hrçalamak şartiyle 

Eczanelerle biiyük itriyat mağazalarında bulunur. 1 
Her sene mevsim münasebetile verilmekte olan balonun bu ıene 1 

1 rilmesi kararlaştırılan baloyu teşrif edecek davetliler meyanında ~-
hlrde ve Adalarda ikamet edenlerın avdeUerinl temin etmek üzere 
muayyen saatlerde Modadan hareket edecek motörlü vesait tedarik 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli aşagıda yazdı 2 liste muhtevıyatı kalorifer tesi

satı malzemesi 16.9.1941 Salı gUnü saat 15 den itibaren su-asiyle ve ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek l tlyenlerin llste hizalarma yazılı muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lAıımdır. 

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

Llete No. 

1 
z 

Muhammen bedel 

57298,5 
68900 

*• 

Muvakk•t teminat 

4114,93 lira 
4695 • 

(6498~ 

Muhammen bedeli 28050 (Yirmi sekiz bin elli) lira olan 10,000 metre 
dekovil rnyı 5000 adet dekovil traversi, 2000 adet dekovil ceblresl çift 
ve takrıbe."l 1000 Kg. cebıre travers civata iyle 100 adet v;ıgonet 19 Ey-
101 1941 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasmda satın almacaktrr. 

Bu işe girmek lstıycnlerln 2103,75 (İki bin yüz Qç lira yetmiş beş 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanununun tayin ettiği vesikaları ve 
teklıflerinl ayni gQn saat 14,30 a kadar Komisyon Reislline vermeleri 
lhımdır. 

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

* .. 
Muhammen bedeli (3000) lira ohn 500 adet deriden mamul vagon 

tathlrat hademesi çantası (25.8.1941) Pazartesi günü saat (11,10) on biri 
onda Haydarpa:ıada Gar binası dahUindcki komisyon tarafından açık ek
sıltme u uliyle satın alınacaktır. 

Bu işe gırmck isteyenlerin (225) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettıgı vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaaUnrı lfızımdır. 

" 
Bu işe alt şartnameler kom!ı;yondan parasız olarak dağıtılmaktadtr. 

(6697) 

Devlet Deniz Yolları lfletme idaresi ilanları 

Mudanya Postaları 
Mudanyaya giden fazla yolcunun esbabı istirahatini temin maksa

diyle Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat dokuzda kalkan esas 
postalara llAveten ayni gunler '"aat onda birer vapur daha kaldırıla
caktır. İlfıve vapurlar Mudanyadan aynı gün saat 16,30 da fstanbula 
döneceklerinden Mudanyadan İstanbula her gün vapur temin edl'lıniş-

1 

' edilmiştir. , 

İstanbul Belediyesi için 60 lira ucreW bir motosiklet memurlutu 
münhnldir. 

1) İyi motosiklet kullanmak ve teferrilatına vakıf bulunmak prt o.. 
lup imtihan neticesi bu ehliyeti sabit olma~ • 

2) Askerlikle alAkası bulunmamak, 
3) Hüsnühal sahibi olmak, -< 
4) Sıhht vaziyeti her türlü hava pıi1arma g6re motoeıkletl lier ~ 

man kullanabilecek durumda olmak, , · 
5) Okura yazar olmak. ', (1'70Q 

* "" Kadıköy{lnde OsmanaRa mahallesinin Sötntın ~eşme 10lcalmda 3-ı 
3/1 - 3 numaralı dükkAnm hedm ve tahassül edecek enkazmm satıp ... 
çık arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 1273 lira 90 kurul ve ilk te
minatı 95 lira 55 kuru,tur. Şartnamesi Zabrt ve MuamelAt müdürlüğll 
kaleminde görülebilir. İhale 21-8-941 Perşembe günü saat H te Daiml 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupla .. 
rlyle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (8710) 

Belgrat Orman İşletmesi Revir Amirliğinden' 
1 - İşletmemWn Kurtkemeri bölgeai deposunda tesllm edilmek ~ 

zere 4,5 - 8 met.re uzunluğunda l50 M3 ve t-8 metı-e uzunlutunda 100 M3 
meşe kerestesi 4.8.941 tarihinden itibaren 11 gün milddeUe açık arttır., 
maya konulmuştur. I 

2 - Arttırma 50 ve 100 metre kQplilk iki parti hallnde ~pı1.amkUr. 
3 - Bir metreküpün~ muhammen fiatı 32 liradır. 
4 - % 7,5 hesabiyle muvakkat teminat 100 M3 için 240 w IO MŞ 

için 120 liradır. 
5 - Muvakkat teminat arttırmadan evvel revir veznesine tesl1m .,. 

dilecektir. 
6 - Arttırmalar birbirini mOteakip icra edilmek Ozere 15.8.Ht O.. 

ma günü saat 15 de Büy(lkdere revir Amirliği binasında yapılacaktır. 
._.. (8620)1 

( cAooeaost AN KAZINosu' 
YARIN At<ŞAM 

ünir Nureddin ve Arkadaşları Konseri 
Orkestra MAK ALLAN 

Adli Tıp lıleri Umum Müdürlüğünden : 
Milcsseseye 100 lira ücretle bir asistan alınacaktır. İsteklilerin doktor 

diploması ve sair veslkalan ile birllkte müracaaUan. (6712) ür. (6646) 

~ ................. ! ............. ,. ----------------------------------
Tıp Fakültesi Dekanlığından : , ,, 

' 

Elektrik Ayar Şefi Aranıyor 
Birinci sınıf bir Anadolu sehri için elektrik Ayar istasyonunda 

şefiik veya muavinlik yapmış elektrik sayaçlannm Ayar ve tamiratı 
hususunda ehil bir mütehassısa ihtiyaç vardır. Taliplenn ehllyetlennin 
müsbıt evrak suretli tercumeihal referanslar ve kabul şartlarını bir 
mektupla İstanbul, Galata P. K. 1449 ad.-eslne derhal müracaatları. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tilrk Liraaı. Sube ve 

Ajana adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

t:iraat Bankasında kumbaralı H ihbarsız tasarruf besaplarmda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile al&tıdaki pli
na röre ikramiye datrtılacalrtır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 1 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • l.ooo • 

40 • 100 • 4,000 • 

ıoo adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 • 4,800 • 
20 .. 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Bradan qalı 
düşmiyenlere ikramiye çıkttiı takdirde tı. 20 fulaaiyle •erilecektir. 
Kurala.r senede 4 defa 11 Ey itil, 11Birinciki.nun,11 Mart ve 

J1 r .. zfran tar•· 'erind .. çekilecektir. 

Çocuk hastalıklan ve bakımı klinlğlnde iki asistanlık mfinhaldlr. Ta
lip olanlnnn tarıhi ilAndan itibaren yirmi gün zarfında lisan imtihan! rı 
yapılmak üzere dekanlığa müracaattan. (8669) 

BANKASI 
T0RK ~NONİM SfRKETI 
~İS TARIHt 1863 

.::tatilleri ve Tilrklye Cümhurlyetl ile milnaklt mukavelennmes 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarfbll kanunla tasdik edilmloUr. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numarab Resmt Gazete) 

Sermayesi: 
bıtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
'PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 
KIBRİS. YUNANİSTAN. İRAN. mAK, FlLts. 
TİN ve MAVERA Yİ ERD'ON'de 

Merkez ve Subeleri 
YtJGOSLAVYA. ROMANYA. YUNANİSTAN, SURİYE, LU'BNAN 

Filyalleri ve bQtQn "'"""""'111 .Ar•"•" .,,. 1\'fııhabirlerl vardu. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar
Resabı cari ve mevduat hesaplatt küşadı. 
Ticıtrl krediler ve v~aikli krediler kUsadı. 
Türkive ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
l!!kontmıa. • 
Rorsa emirleri. 
Esham ve tahvf1At. Rltm ve emtaa Usertne avans. 
c;enedat tahsiUıh .. ~ -~: ... 

!!!!!!i!!i!~~e!!!-!!!!! 
emnıvet eartlarım haız kJra lılr 

Servisi vardır. 

fflrllarile (kumbaralı ~ .. 
kı.arılbarı .. ,.....,.,."' lıaaplan acılu 


