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Tasarruf Bonoları l auıgarmand• ı 
Satışı Kapandı Rus Notası ı 

Bir Tesir 1 
Milli Müdafaa ihtiyaçlarına 
Tutulan 25,ooo,ooo Liral ık 

Karş ı lık 

Bonolar 
Satıldı Bir Buçuk Ayda\: Tamamen 

~ir buçuk ay kadar önce, milli müdafaa ihtiyaçlatmı karsıl3-
~ak uzere satışa çıkarılan tasarruf bonolan, matlup ~ian 25 000 000 
lırayı doldurduğu için, yarın sabahtan itibaren bu"bonola~n ~tışı 
d~u~lmuşt~:·. Snt!1an bonoların 23,000!00fl liralığı bir sene va
delı, mütekabısı ısc uç veya altı ay vadelı. bonolardır 

1JlaJ.iye vekllini;, beyanatı 
Ankara, 13 (A.A.) - Maliye Ve 

lt11i Fuat Ağralı tassuf bonoları 
hakkında Anadalu Ajausına aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Hasılatı Milli l\Iüdafaa ihtiyaç· 
larına karşılık tutulmak üzere 
4058 numaralı kanunun verdiği 
salihiyete istinaden tasarruf bo
nolarının satışa çıkarıldı~ malu
munuzdur. Mezkur kanun bunun 
azami haddini 25 milyon lira ola· 

1 
rak .tesbit etmiştir. 

İkı aydıın kısa bir zaman içinde bu 
nıiktnrm tamamen sntdmış olduğunu 

i iftiharla söyllyebilirim. Binaenaleyh 
~ bono satışı kapanmış bulunmaktadır. 

Vatandaliların bu hususta göster -
dikleri emsalsiz· rağbet ve alAkayı 
ıükranln kaydetmek isterim. Satrşın 
yüzde doksanından fa7.laı;ı blrı sene vlı 
delilerden olmuştur. Dünya buhranı
nın doğurduku mııll ve lktısadl şart 
lar .karş15mdn halkımızın 3 ve 6 ay 

Maliye Vekili Fuat Ağralı vAdeli bonolarda mevcut bulunduğu 
----------------.halde en uzun vlıdelilere rağbet gös 

termesi Cümhurlyet maliyesine olan 

Bulnaristandaki, ~~~~-ve itlmadmm yeni bir teza-

2 Elde edilen bu netice. bir taraf-

H 
tan tasarruf fikrinin memlekette esas 

azırhkların 1ı bir surette yerleşmekte olduğunu 
göstermekle beraber diğer taraftan 
vatandaşların mlllt mildafı;a mevzu -

H d f • N d• ? undaki alAka ve hassasiyetlerine kuv e e 1 e ır • vetli blr delil teşkil etmesi itibariyle 
de takdire şayandır. 

Yapmadı 

Sovyet ithamı Hiç 
Bir Esasa 

Müstenit Değilmiş 
Sofya, 13 (A.A.) - Moskova

nın Bulgaristanın hattı hareketi
ni protesto etmesi Bulgar siyasi 
mahfelleri üzerinde hiç bir tesir 
icra etmemiştir. 

Tebarüz ettirildiğine göre söz 
de Alman Bulgar bahri iş birliği 
hususundaki Sovyet ithamı hiç 
bir esasa müstenit değildir. Çün· 
kü Bulgar limanları, harp gemi
lerinin girmelerini temin edecek 
teçhizattan mahrumdur: 

Nazırlar meclisi toplandı 
Sofya 13 (A.A.) - Nazrılar 

meclisi dün akşam toplanmıştır. 
İçtima saat dört buçuğa kadar 
devam etmiştir. 

Romaya göre 
Roma 13 (A,A.) - Romanın ı1 yaai 

mahfellerindc:, Molotof'un Bulcar 
hulnimetine verdifi protesto notası 
Bulcaristanın d~ili işlerine müdaha
le ıuretind~ telikki edilmektedir. 

1940 da Bulcar1ıtanda Rusyanın 
ıerbcat bıralı:dmasını ist!yen Molotof, 
Bulcarlıtanın öte tarafta yer almış 

olmasını bir türlü hazmedemiyor. Ma
amafih, Bulcariıtan Moıkovanın ajan 
ıı olan General Simoviç'e kar,ı Al
man ve İtalyan ordularının yanında 
kıtalarrnı yıirüttüiii zaman karar ver 
miştir. 

Almanlann Bulgaristandald huır
lıkla.n ~imdilik SovYCtlerle Bul
carlann arasını aı;ımı bulunuyor . 
Bugünlerde Sovyet hava kuvvetle
rinin Bulgar limanlarını bombar
dmwı ederek bu limanlarda bu
lunan gemileri dafrtmıya teşebbüs 
etmeleri. belki de Bul~aristana 
harp illn etmeleri beklenebilir. 
Bu itibarla, Bulgaristandaki askeri 
faaliyetin Karadenizde ve bl.ıim 
hududumm üzerinde bir takım ib
tılitıarn cebebfyet vermesi müm
kiindlfr. Onun içindir k!, Bulgaria.
tandaki ba.zırlıiı biz de dikkatle 
takip etmekten hali kalmıyoruz. 

( ASl<ERi VAZ1YET J 
Şark Cephi!sinde 
Faaliyet Arttı 

~l. Zekeriya SERTEL 

Bulgaristanda Almanların bir 
. takım hazırlıklar yap -

b1akta olduğu hakkında vaktiyle 
u sütunda, Amerikan kaynakla

rına atfen, verdiğimiz haberler 
~eyYüt etmiş ve hatta · Sovyet 
Usyanın Bulgaristana bir nota 

verınesine sebep olmuştur. 
Sovyet notasında bildirilen ha

zırlıklar, aşağı yukarı evvelce ha 
~r verdiğimiz faaliyetten fazla 
ır şey değildir. Bu nota mev -

cut hazırlıkları şu suretle hülasa 
etmektedir: 

l - Bulgar topraklarında Al
llıan ve İtalyan fırkaları git1ikçe 
Çogalınaktadır. 
d 2 - Bulgaristan hava mey -
"Y anııınnda Alman ve İtalyan tay 
ıırcıeri tnhşit edilmektedir. 
3 - Rusçuk, Varna ve Bur -

gaz limanlarında Alman ve ltal
~~n dcnizaltılnn ve harp gemile-
6~ ~!:~-bu iki memlekete ait deniz 
r~ıeri tahşit edilmiştir. 

te 4 - Bulgar şimendiferleı;:i mü 
nı ın~diyen Almanyadan gelen Al 
sı an kıtalarını ve harp malzeme-

nakletmektedir. 
dıtrnerikan kaynaklarının ver -
lar 1?en1 malumata göre, Alman
ına 

1 
ama, Rusçuk ve Burgaz li

nu n ıırında mecmuu 100 bin to
~ Uk~Ulnn ıki yüz kadar ufaklı bü 
tnı 1'U nakliye vasıtaları biriktir-

ş erdir 

Fte.B~ıgnri~t.anda bulunan Amiral 
lar~n er, Vnrna ve Burgaz limnn
!urı : zıyarct ederek bu hazırlık 

13 <:ftış etmiştir. 
tard Ulgarıstanda külliyetli mik • 
lun~ A..klınan paraşüt taburları bu 

h n ladır. 
.oulga . 

15 fırk rıstanda 5 fırka Alman, 
But .a Bulgar askeri vardır. 

nerid ?un bu hazırlıkların hedefi 

lin°b~~ Bu}gar ajansıW!gere Ber 
tıhdaf azırlıkların J.'ü i is-
roüteve et':rlediği ve li.,tls~ 
olrnad ccıh bır harcket""T~vc 
rniş!er'gı hakkında teminat 
ıivayetle bu hususta iJIYİ olan 

erı tekzip etmışlerdir. 

• (Sonu; Sa: 2; Sil: 4) 

Alman Başkumandanlığı Leningrat'ın Kısa Bir 
Zamanda Zaptını Emretmiş Bulunduğundan 

Bu Şehre Yapılan Hücumlar Şiddetlendi 

Şarkta merkez ve cenup cephelerindeki son vaziyeti gösterır harta 

Günler, haftalar geçiyor, kış yakla
şıyor. Şark rephesinde harp cünden 
güne kanlı bir safhaya giriyor, !akat 
bir türlü kat! bir neticeye var mak 
mümkün olmuyor. 

Leningrat etrafında cereyan eden 
muharebe tam bir cehennem halini 

tır Alman baskumnndanlığı Le
• n pek kısa bir zurnanda, hnt
aç gün içinde zaptını emret
lun.duğu için. bu şehre yapılan 

n hilcumları son derece şiddet 
[ştlr. Almanlar birkaç gOn 

şehrin ı;ark tarafından llerliyen 

Alman kuvvetlerinin Ladoga gölünü 
Leninc rada baihyan Neva nehrine ka
dar vararak Şluselberg şehrini aldık
lannı iddia etmişlerse de, bugüne 
kadar bu haber teeyyüt etmemiştir. 
Bllfıkls Moskova LenJngraUa olan 
muvasalasmm hAlfı kesilmediğini id
dia etmektedir. Bir tarnftan da Ma
reşal Voroşllof ordularının Lenlngrn
dın 100 kilometre cenubunda Luga 
nehri boyunca mukııbll hi.ıcumlar ynp 
tığı billdirilmcktcdir. Eğer hakikaten 

(Sonu; Sa: 3; SU: 7) 

• 

ALMAN TEBLiGi 

Moskova • Kief ' 
Demiryoluna 

Kadar ilerlendi 

Bu İki Şehir Arasında 
Şimendifer Nakliyatı 

Tevakkufa Uğradı 
Ankara, 13 (Radyo gazetesi) -

Almanlar, merkez cephesinde 
Sovyetler tarafından yaplmakb 
olan mukabil taar ruzu durdukla 
rını b ildirmektedirler. 

Alman tebliği 

Berlin 13 (A.A.) - Alman 
orduları başkumandanlığının teb 
liği: Şark cephesinde harekatı
mız plan mucibince ve tam mu
vaffakiyetle devam etmekte -
dir . 

JUoskova - K ief yolu 
Budapeşte 13 (A.A.) - Alman 

kıtaları Moskova - Kief demir
yoluna kadar gelmişlerdir. Bu 
suretle bu iki şehir arasındaki 
şimendifer nakliyatı durmuştur . 

Odesa bombalandı 
Beri.in 13 ( A.A.) - 11 eylülde 0 -

desa liman tesisatı Alman ıavaı tay
yareleri tarafından bombalanmıştır. 
Bir çok yangının çıktıiı cörülmüı -
tür. 
Leningrat'a haı•a hücumu 
Berlin 13 (A .A .) Lenincrat mın

takasmda Alman hava kuvvetlerine 
mensup kuvvetli filolar 12 eylülde 
şehrin cenup iııtlbkimlarına hilcum 

(Sonu; Sa: 2; 80: O) 

:» ~UKUŞ 

• ALTINCI YIL 2184 

r iÇKiSiZ SAZ 
Cağaloğlu Çiftesaraylar Bahçesinde 

Her pau,. sısat 15 den 19.30 a kadar ~·anburi SALAHATTIN Pınu 
idaresu1dc }\:yan ve Baylardan müt.esekkil 16 klsillk mUkemmel 

s A Z heyetiyle birlikte 

M{JZEYY EN SENAR 'ı 
Zevkle ıımıemek fırsatını kaçll'mayınız. Meşrubat dahil her taraf 

(55) kuruştur. 

1 Am '!!rllfai:la 1 

Japonya İle 
Ani asma 

' 
İmkansız 

-cı-

Japonya, Mihverden 
Çekilmeli,· Çin'i de 

Terketmeli 
Vaşington 13 (A.A.) - Japon· 

ya ıle Birleşik Amerikanın bır 
anlaşmaya varmak üzere olduk· 
ıtırı hakkındak1 haberler, Vaşing 
tonda hayal mahsulü teliıkkı e· 
dilmektedir. Bu haberlerin ekse
risi, Şanghnydan veya Tokyodan 
gelmektedir. Böyle bir anlaşma· 
ııın halen vukuu beklendiğine da 
ir burada hiç bir emare y<?Ittur. 
Vaşingtonun iyi haber alan ma• 
lıafiline göre, Birleşik Amerika· 
nın vaziyeti değişmemiştir. Cıd· 
di müzakerelere başlamadan ev• 
vel, Japonyanın hıssiyatmdaki 
samimiyeti gösteren her hangi 
bir nişaneye ihtiyaç vardır. 

Bu nişane, Japonyanın mihver 
den tamamiyle çekılmesi olabilir. 
Hatta, Japonya, Çini terketmek 
suretiyle efkara sı.ikunet verm~ 
diği müddetçe, böyle bir hareke .. 
tin, ~adece, ilk adımı teşkil etmış 
olacağı zannedılmektedir. 

Bir Amerikan. 
Gemisi Daha 

Batırtldı 

Bu Suretle Almanya, 
Amerikaya Fiiliyatla 
C evap Veriyormuş 

SOVYET TEBliGi 
-,ı 

1 

Cernikof 1 

Atlantlk 1'1'1uhıırebcel"de Ame· S 
rlka ile 1 nglltere m ihvercilere •i 
kar§J artık fillen elele verm it bu· • 
lunmaktadrrlar. Rooıevelt'in son i 
nutkundan sonra Amerika donan· i 
maaı AtlantiOI" İzlanda adaaına 
kadar olan kıamınr, 1 nglllı: do
nanması da lı:ıandadan Avrupa 
kıtasına kadar olan mıntakayı 

kontrolleri altına almıftır. 

I.ondra radyosunun bildirdığıne 
oLndra rndyosunnu bildirdığıne 
göre Montana adında bir Ame
rikan gemisi İzliındaya giderken 
hır Alman denizaltısı tarafından 
batırılmıştır. Bu, Almanyanın 
Arnerikaya fiiliyatla cevap ver
diğini göstermektedir. Londraya 
göre, bu hadise Amerikada he
yecan uyandıracaktır. Vaziyet, 
1914 harbinde Amerikanın harbe 
girişine tekaddüm eden günlere 
benzetilmektedir. 

N utkun akisleri 

Tahliye 
Edildi 

Dinyeper'deki 
Köprüler 

Tahrip Edildi 

Merkez Cephesinde 
233 Alman Tankı 

İmha Edildi 
:Moskova, 13 (Radyo 7.45' -

"Bu sabah neşredilne tebliğ,, 
12 eylül günü devamın~R. ordu
larımız bütün cephelerdP düş -
mana karşı muharebeler vermek 
te devam etmişlerdir. Siddetli 
muharebelerden sonra ord•ılan
mız Çernikof şehrinJ tnhliye et
miştir. 

10 eylülde cereyan eden ha\'a 
muharebelerinde, havada ve ha
va meydanlarında, 53 Alman 
tayyaresi düsiirülmüş veya tah
rip edilmiştir. Bizim kayıbımız 
32 tayyaredir. 

1 l eylülde Almnn t-ayyareleri 
müteaddit defalar Lcnin,RTat 
şehrine hücum teşebbüsünde bu
lunmuşlarsa da her defasında av
cı tayyarelerimiz ve tayyare da .. 
fi toplarımız tarafından da~ıtıl
mıştır. Gece saat 22 raddelerin
de, çok yüksekten uçarnk şehrin 
üzer ine varmnğa muvaffak olan 
münferit bir kaç Alman tayya
resi şehre rasJ?cle yangın ve tah 
rip bomhas.ı atmıştır. Çıkan bir 
kaç yangm de!l-ıal söndürülmüş
tür. 

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

Resmlmlzde bu vazifeyi ifa et· 
mekte olan lnglllzlerln "Royal 
Severelgn., adlı kruvazörlyle bu 
kruvı:aöre refakat eden dlj:ier in-
glllı: gem ilerini görüyorıu nuz. 

'-.. ......................................... .J 
MEKTUP 

Ankara, 13 (Radyo gazetesi) - Ro· 
oseveltin nutku bOtün dilnya matbu
atını ve radyolarını alAkalandırmak· 
ta devam ediyor. Venlen kararın ha~ 
h \•eya haksız olduğu noktasmda dUa 

'Sonu: Sa: 2: Sü: 5) 

MEKTUPLAŞMIY A DAİR 
Yazan: Nasuhi BAYDAR 

a u mektubu Anlı:aradan yazıyorum; "size, ey bilmediğim, görmediğım 

kariler •.• , 
Olabilir ki, aranızda, muharrir karilerine mektup değil, gazetesine ma• 

kale yazar, diyenler bulunsun. Ancak, makale veya fıkra :nektup kisvesine bıi
rüncmcz mi? Farzediniz ki maksadım cördüklerime, duyduklarıma ve diışiın
düklerime dair yazmaktan ve bunlar hakkındaki miitalealarmı bilcllrmek zah--metine katlanacak olanlarla fikir teatisine b:ışlamaktan ibarettir. MeJr.tup-

laşmak yazı ile konuşmak değil midir? Şayet, arlfc;e cehalet göstermekte ısrar 
ederek: "Kariln muharrirle mektuplaıması bizde adet omuş mudur ki btı 

tarzı ihtiyar ediyor ve bilmiyor musunuz ki, "bir muhııbirimden aldığım 

mektupta ..... sözleriyle mütalea beyan eden muharrirlerden onda dokuzu. 
bnhsettiği mektubu okuyucusundan hayalen veya muhayyel okuyucusundan 
almıştır?., diyecek olursanız, bir kaç satır evvel, altını ı;lzdiğim kaydı l\1tfen 
hatırlamanız ricasına şunu ilave cdeccfim: Bizde. dostundan aldığı mektuba 
bile cevap vermiyenlerin ekseriyette bulunduiunu ahbap toplnnularmda dahi 
oyun oynamakla vakit ceçirildlfini pekiUi bilirim, Demek ki görüşme yazı 
ile de olsa, pek makbulümüz değildir. Likin, bunun sebebi bdki söylemeğl 
gümüş, susmalı altın saymamızdır. Su halde, cevabı aufctinize bırakarak it:
raf edeyim: Size, her gittiğim yerden• yazmak istiyorum. Seyyah olanın 

ynzısı mektup kılığına girmek bir zarurettir: zira, onun bavulunda, dıişıin

celerlni teyit edecek vesikaları, dosyaları, kitapları yoktur. 

- Kim vesikaya, dosyaya, kitaba müracaat ederek yazıyor ki? 
- Böyle demeyiniz. İçimizde vesikadan sahih mıılümat, ihtisastan doğru 

fikir, hakikatten ilham alarak, düşünülmüş ve yazılmışa, müphcde Ye isbat 
edilmişe kıymet vererek kalem yürütenler de vardır. 

İmdi, bu sütundaki yazılarıma "mektup,, başlığını sec;ıitiş bulunuyorum. 
Fakat, mektuplarım son asrın klisiğl Anatole Fraııce'ın "meçhul şaheser,, 

tibirlyle methcttifi şu asker mektubuna benzeyecektir: 
"Sevcili babam, canım ninem; 
'Sıhhatte olduğumu, sizlerin de ı;ıhhatte olmanın dua ettiğimi "e bana 

biraz para cönderirseniz memnun olacafınn bildirmek üzere bu mektubu 
yazıyorum ... ,, 

Üstat: "hte, belagat ve doğruca makında girit nümunesl: Ne fazl!! bir ke
lime, ne beyhude bir süs! Asker samimidir, açık sözlüdür. Keseye cepheden 
tnarnız ediyor ve bu suretle de Ciçeron'u , Madame de Sevicne'yi, VoJtaire i 
gende bırakıyor,. diyor, Teıbihi, istiareyi, nükteyi, llfız oyunlarını f!kfr yok
sulluğuna atfederek muharrirden meramda sarahat ve ifadede ıellset i~tıye, 
klisiklere nasıl uymalı? Bu sebeple, dilimin döndüiü ve cücümün yettifi de
recede anlaşılır mektuplar yazarak ıl&inlc baıblhal edec:eiim, beicnmc:nenız 
kusura batmayın. 
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Tefrika No. 60 

t poleon, Medet Umduğu Kardeşlerinin 
alini Görünce Çok Müteessir Olmuştu 

"- Butun Avrupanın bana karşı/ leri yenmek lmklnını nereden ve na
ayaklandığ\ ve kalbimin de nice cefa- sıl bulacniım? .. 
1 rla orselenip kırıldığı ahval ve şe-
r ıu hazıra dahılindc.,, Sııl/ıle lıarp arasmda 

K d n, Napolconu hiç bir za~an TA L yipzi; harblndenberi, müt-
hıç hır tcblıkcden ııakınmıı; dcf~ldır. . 
Bunu yapmuına urur ve azamctı da- tc!iklerı, payitahtı,. hulôsı her-
ıma manı olmuştur. Zaten, o bôyle 

1 

şeyi ona ıUphelı gorunuyor Yakı~
b r teşebbustc bulunsaydı da, oglu ta- larındıın bir çokl~rı, ona ıulh tavsı
r fından reddedılecektl Ve ışte bunu ye ediyorlar, Ber. taraftan Bank do 
bıidıgı ic;ındır kı, o •!unun kafasına 1 Franı akaıyoıılarının kıymeti yan 
koydugu luc; bir harekete engel olma- yanya az lmı~tır, Orduyu ıslah lc;ln, 
ya kalkışmamış, bilakıs, elinden gel- ~ara bulmak bUsbUtiln mUş~Uldür, 
d gı kadar muzahir olmaya çabalamış- c itte bütün bu müekültın hır ara
tır. Butun korkusunu da dauna, şu ya ı:clmcıl. Napoleonu· dilşmanları
cumlcylc izhar ctmiştır: na b~yun eimefc mecbur bırakıyor. 
"- Allah vere de saltanatı tchli- O, müttefikler tarafından Jl'rankfort 

keye gırmescl,, ta yapılmıt olan teklifleri kabul edJ 
Şimdı o, elindeki mektubu okurken, yor. 

umitsız:llge diışmcmcye çabalıyor, ve ı O ~ırada, müttefikler nrnsında da 
kendi kendine soruyor: bazı ıhtılıiflıır vardır: Meseli, Metcr 

• - Acaba, oglum, daha kimlere gü- nih Paris Uı:crlnc yUrümek isteme -
veneb lır? Kımlcrden yardım görcbi-1 ıı. ·ektectr. Çar romantiktir, bu itl
lır ?,, barla, Moıkovıının intikamını, Tul-

Halbuki, zavallı kadının bu suale, lori sarayını harap ederek nlmak 
aadra ııfa olucu bir cevap bulması hülyasındadır, 
mumkun dcgıldı, Çunkıi o sırada. Fa'kat neticede, Avuıturyanın rtkrl 

poleon'un erkek ve kız kardeşleri calip ıellyor, ve Franıı!ya, eıki hu-
bile ıhanet yolunu tutmuştur, dutlnrınn avdet etmesi teklif olunu-

0 arada, Napoleon'un bütün duş- yor: Bu hudut fıe, Ren, Alp, ve Pi
manları hayale kapılmıştır Bunlar a- rene dailnrıdır, 
rasında, Bcrnadot'un karıı;ı da var- Imparator, hu teklife muhatap ka 
dır. Bu kadın vaktiyle, Napoleon'un hnca, genlı ve rahat bir nefes alıyor, 
hemen hemen nişanlısı olmuıtu. Simdi Ve Heri liUrülcn ııartlan, bllatered
o biliyor ki, koalisyon kıtalannm a- dUt kabul ediyor. 
nuri olan ~.o~a.sı Ren ~zerin~edir. Ve Fakat yine 0 aıran, Napolconun cn-
bunu bıldıgı ıçın, kendi kcndıne: nmı aıkan d fer bir nokta, meclisin 
"- Oh, diyor, bu gidişle, Jozcfin'.ln takındığı vaziyettir. Orad , on beı 

tacı, çok yak•nda, Notrdam da, bcnım yılanberl Uk defadır ki. Nnpoleonıı 
başıma konacaktır!., . • karız ılddetlı tenkitler yapılıyor Na

Zavallı Napolcon, kendılerınden me poleondnn, hilrrıyetl himaye eden kıı-
dct umdugu ~ard~şlerl~n halini gö- nunları tatbik edecefinf! dair temi
runce,. R~edcr.~ dıyo.~ ~ı: nat lııtiyorl r. Bu tnlcpt bulunan cU-
Benım ışledıglm buyuk hatalardan l'etkir hatip, mecliıı tarafından Na

bırı de, h.1ne~a~ımın itis~nl tem.in i- poleonu çileden çıkaran bir ılde;lc al
çın kardeşlcr~mın mevkı sahlbı ol- kqlnnıyor. 
n atarım elzem sanış1mdır. Bugun, Na 1 b k b ı 
ben hiç bir 11cye guvenmiyorum Bu po eon, u nut un ta ı ve ne r 
demektir ki, kendime her şeyden olunmaeını .Yaeak ediyor. Meclisin 
fa 1 • • 1 toplantıl!ını bır baıka zamana talık e-

z: a guvenıyorum ,, di .... b ı 
A ·u d ki b ·· 1 1t d" yor. me ua ardan bazılarına da ıu 

' 1 r 1~ ' u. soz. er, en. ı, :ı-aa- hitabede bulunuyor• 
fını kendııınden bıle gızlemek ısteycn ' 
bir ınsnnın sözleridir, (De\•nmı "nr) 

Hakikatte, o günlerde o, bir başka 
yakınına şu sözleri de söyliyccek de
recede bcdblndir: 
"- Benim vaziyetim, ecnebi bir 

tahtı düşünmeme müsait degildir. Ben, 
eski hudutlan bana temin eden bir 
&ulh temin edebilirsem, kendimi bah
tiyar sayacağım. Etrafıma herşey, yı-: 
kılır gibi oluyor. Ordularım maale
sef her zamandan zayıftır. Onları cs
kı kudretlerine kavuşturmak, uzun za
mana ve b!iyük paraya mütevakkıftır. 
Holandayı kaybettim İtalya elim

de sayıl;ımaz, Belçika ve Ren eyalet
leri, maale'lef, gayri memnunlar arn
sındadır. İspanya hudutları dü man 
elındcdir. Bakalım, bütün bu talııizl:k 
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nkaradaki • 
meı a 

• • Ç 'SI • 
ın Bir Tavzı 

Anl:arıı 13 (A.A.) - Amcrlka Buyük clçiliii aşa ıdaki yazının ne,rini 
Anadolu ajansından rica etmiştir: 

Anadolu ajansı '2 eyhilde Boğazlara dair meseleler hakkında Amiral 
Yates Sterling'in "United Press., ajansı tarafından ne:ırolunan müteaddit 
mutalealarm bir hülilsaı;ını neşretti. 

Türk matbuatı, Amiralln eski deniı: genci kurmay bıışkanı olduğunu ileri 
sürerek bu mütalealara basmakalclerinde hususi b•rmina atfctmi,tir. 1936 
da tekaüt edilen Amiralin hiç bir devirde Amerika deniz genci kurmay baş
kanlığı vazifesini görmcın!ş olduğu kaydcdılirse, bu mütalcaların munha
sıran Gahsi olan mahiyeti daha iyi anlaşılır, 

Sovyetlere 
ardım İşi 

Hızlanıyor 
Londra, 13 (A.A.) - Maliye n('za

r ti partılmento encümen kAUbl Dıngle 
Foot, dun söylediği nutukta, bıiyük 
Brıt nyanın Ru yaya yııptıgı yardun-
1 r hakkında ifşaatta bulunmuljtur. 
D ngle, Sovyct taleplerini muhtevi lis 
t nin ıılındı •ı harta zıırfında hamule
n n h :ı:ırt.ındığn. ve ge..'Tlilcrln denize 
çıldı ını soylemiştir. Bu malzeme 
mdi Rus limanlarma varmış bulunu 

yor. D ha b<ı k malzeme yoldndır. 
Dı •er tarnftan, Rusyaya ı;:ondcril

me ı ıeap eden Amerikan sıHlhlarından 
ve harp malzeme nden milrckkep ilk 
p rtın n, çok yakında bir Jran limanı 
na gelmesine lntıuır olunduğu, lrıın 
dan blldu-ılmektedir. 

Amerikan lıeyeti 

Vaşington, 13 (A,A,) - Roose" clt. 
Rusyay .. gıdecek heyet reisi Harriman 
la gbrilştukten sonra, Sovyet elçisı U
mansk'yi knbul etmlşUr. Umaıuki, A
merıkan ıstihs:ılıltı hrıkkmdn rapor 
vermek u:ı:ere yakında MoskoHıya gi
deccktır. 

e d hrbjLa4re '(1 

Ilersek'te Tethiş 
Budıpcı;te 13 (A A ) - Ncmzctı 

UJ at ı;ıızetevi, Hersel.te Tabaz nahi
ycı; nde 400 erkek, kndın ve çocuğun 
tcthışçi komünist çeteleri tarafından 
olduruldu unü bıldirmektedir. 

ista 
rz on 

e i e ek 
Ankara, 13 (A.A.) - Yun nistan

dakl harp kurbanlarına ve sivil halka 
yardım için Türkiye Cümhuriyet nlı 
klimctlnln ihracına mils:ıade ettlğı yl 
yecck hakkında Anadolu Ajansı aşa
gıdakl malumatı almıştır: 
Yumınistnna göndcrtlC'C<''< erzak 50 

bin ton kadardır. Bu erznk fnglltl'.'rc 
ticaret korporasyonu t rafından ve a
ralnrmdıı Yunnnlstana yardım ecıni
Y ti ve b·r de A\ustr ly komite 1 bu 
lunan muhtelit İngiliz komitelerinin 
verdıklcri paralarla Turkiyeden sa -
tın nlınmış Turk ma1'1 ulurlür. 

Bu Turk mahsullerinin Yunanh; -
tana sevki bu husus ıçin Turk Kızılay 
Cemiyeti tarafınd:ın kiralanan Adana 
vapuruyla yapılacaktır, 

Sevkin şartlnrına aıt mtızakC'rclcr 
bir taraft:ın Tilrk hOküme ı vasıta -
siyle dığer t:ıraft n d.ı Cenevre bt'ynel 
milel Kızılh:ıc cemlyt"'tı \ a ıtasiyle Al 
nıan \'e İtalyan hukCımctleriylc yapıl 
maktadır, Biiyük Ar.ltanya hOkCıme
ti muvafakat <"tmiş bulunuyor, 

Bcyncimllcl Kızılhaç cemiyet!, iş -
g::ıl kuvvetleriyle ve Yunan Kızılhaçı 
ile birlikte l'.'rznkın hıırp kurbanı rına 
tevz.ııne alt teknik hususatla meıı;ul 
olacaktır. 

DijC'r trır ftan Turk Kmlay cemi -
yetı hcd ye ol;.ırak bıth, a c;ocukhır 

içın Yunan Kızılhaçmıı 25 ton ı;ıd 

maddeleri gonclerr.ceklır. 

---o-
Horty Pcştcyc Döndii 
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Z iraat M üdürier i 
1 oplanıgorlar 

Eşya Meyanında 
Kadın ve Erkek 

Kumaşları da Vardır 1 
Son ı:Unlerde lnılltereden bir mil- 1 

yon liraya yakın ithalllt e•yuı gcl
miıtir, Gelen C$YI arn11nda paltoluk 
İngiliz kumııı ve pamuklu dokumalar 
kadın elbiııclit.i için de yUnlıi ve pa
muklu kumnıslnr da vardır 

Bu 
Bu Toplantıda Zirai Asayiş 

Layihası Müzakere Edilecek 

Gelen e yanın diğer bir kısmını da 
dokuma makineleri, tıbbi ec:ı:a, otomo
bil lhtlii, W.myevi mııddeler, demir 
ve kur un borular tukll etmektedir 
Bu malların ckıcrlıi Mersin ve hkcn 
derun limanlarında olup bunların bir 
an evvel sevki için tedbir aJ.uımnktn
dır. 

Çivi geldi 
DUn But,arlııtandJn da 100 ton çi

vi ıelmiıtiı Bu hafta iç'inde de 1700 
ton çivi ve dem r tel beklenmektedir. 
Dünden ıtibJren çivi fiyatlarında bır 
du kunlllk bM1amı$tır, 

Otomobil lastiği • 
Haydarpnı gümrU üne 1200 Fayrıı

ton m rka otomobil lisllii ıelmiı
tir. Tıcaret Vekileti bu lhtiklerln 
mühim bır k11mını Jst nbul vllllyeti 
emrine verecek ve bunlar lbtikııizllk 
yuzilnden itltmeycn otomobillere d -
fıtılac ktır, ------
SPOR: 

Bu ün Büyük Futbol 
Şenlikleri Y apıhyor 
Meıvimln açılısı mün scbet..iyle a

janlığın tertip ettiği futbol genlikleri 
bugün Fcnerbahc;e ııtndında aant 14 
te ba&lıyacaktır. Evvclli ferdi müııı
bak yapıl cak, lttırak edenlerin, uzun 
vuruıı, pcnnltı atı&, taç atı• ve aalre 
;:bi meziyetlerine puan verilerelc t11-
ııH yapılacaktır. 

Bundan sonrıt bu sene çok kuvvetli 
bir ıekil almıı olan hakemlerin fut
bol takımı lle matbuat takımı kar ıln
ıncaktır. Saat on altıda klıip tnkım
larının iıtirakl ile blr geçit resmi ya
pılacak ve nihayet iki İstanbul muh
teliU kar1ıla1acakur, Bu muhtelltlere 
eski beynelmilcllerden meıhur Zeki ile 
Aılan Nıhadm kaptanlık etmesi yo
lunda bir te~ebbils yapılmıetır, 

Bcşiktaşhlara Ceza 
Ankaradnki mn!Gm ve müusif h -

dııe dolaylıiyle Be,ikta•lı futbolcüler 
hakkında verilen ceza kararının y rın 
teblli edilmesi ihtimali vardır, Öi
rcndıtlmlze göre Halile Uç ene, H k
kıyn altı ay ve diğer bazı oyunc:~lara 
da altı ayla üı; ay arasında boykot 
verilmiştir. 

z le 
Erciyeşte 221 
Yaralı Var 

Ankara, 13 (TAN) - Zt:llele mın 
taka ından şehrımızt' gelen habrrle -
re gore, Ercıye ın Koc:ıpıırnr nnhıye
sınde ölen ,102 vatandaş bugün gö -
mulmuştur. Bu nahiyede ağır vazıyet 
te yııralı olıırnk 221 kişi bulundugu 
tesblt C'dılmi tir. Bunlardan ağır ya
ralılar Van hıı tanesine n::ıklcdilmış
tir. .Zelz k mıntak:ısmda rnutcaddit 
yardnn ekipleri te kıl ea"llmlş ve bu 
ekipler kci~lcrC' ynrdım::ı başlnmıştır. 

Felaketzedelere yardım 
Ankarn, 13 (A.A.) - Kızılay umu 

mi nıerkl'.'zınden bıldirilmiştir: 

1 - Erc·y civnrınd;.ı vukubulan 
zelufo felaketzedelerine karsı Diyar
bakır hal ·ı gozynsartıcı bir hassnsi
yet göstl'.'rmi-ş \e mahalli Kızılay ıncr 
1 "7.i vp ıt<ı ıylc derhal nralnrıııda bin 
lira toplıyarak telgraf havale ıylc 
gônderınl lcrdir. 

2 Dun Erciyeş·c 500 çndır ı;ev -
ketmiş ol n KıLıl y Ull'Uml m!'rkezi 
bugun de GOO knt c;ama~ır, 300 takını 
elbı.c ve 300 ayakkabı gondcrmiştır. 

--~o----

iran, Almanları 

T slime Başladı 
Tahr:ın, 13 (A A ) - "ReutC'r,. Toıh 

randaki Alman ele lı •inin, "On dakıka 
da lhct sıno çalı tı ~ı mıi ulfıta rag -
weıı. 80 kl~ilık ilk Alman k fılc l, bu 
sab h imcndı!crle, Tahrar:dan h:ıre -
ket ctmı t r. 72 Alman İngilizlere. 80 
Alm n da RuqJ rrı t 1 m cd 1mi tir, 

Eski Küdiis JJfüftiisü 
Kahire, 13 (A.A.) - 1rana kaçmış 

olıın sabık Kudus mUcttisu, mOttcfik
lcr İranrı girdıkleri zaman m ınlcket 
ten kac;amamı tır, V<' znnnE'dildiğinc 
gôrc, şimdi Tahrande1ki /,iman elçili
mnc iltica edenler meyanında bulun -
maktadır. 

* Londra 13 (A.A.) - Inciliz ve Sov-

Sehrimlr"e bulunan Zırnıt Vekili Muhlis Erkmen dun akljnm Ankara
ya hareket etmlııtir tıtanbul ziraat nuidüru Tahsin de Vekıllc beraber 
Ankaraya sitmlıtir, 20 mıntıkanın ziraat miidiırıınün iştırakı ılc buı;un
lerde Ankarnda Ziraat Vekilinin ri yasctındc bir toplantı yapılacaktır, 
Bu toplıntıdı Vekafetin haı:ırledığı "zirai asayi-ş. layihası ile c;iftc;inin 
mallarını korumak ve zirai lıtihsa lin artma&ın:ı yarayacak koruma or
ganizaayonu.ıu vücude getirmek içın icap eden t.-dbirleriıı neler olduğu 
etrafında KÖrUemelcr y pıhıcaktır. 

Zirai anylı llylhuı üzerinde bu toplantıda karar altına alınan esas
lar dniresinde tldlllt yapıldıktan sonra liyiha meclise sevkcd lecektir 
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Ve Irak, Suriye 
Türkiye Arasında 

Bir Anlaşma 
Devlet demlryolları ldareııl ile t rak 

ve Suriye demlryolları idarui ara
sında yapılmakta olRn görUımeler bir 
nnın,ma lle nctlcelenmiıtlr Her üc; 
demlryolu idareıf bu üç memleketten 
trenlerle geçecek tltarl e,yanm nak
linde kolaylıklar ıöıterecelıtlr, Suri
yede Şam, Hıma ile Trablusıam, Se
mah ve Nuıeyb Jıtaıyonlarını ve t rak 
hattında Batdada kadar bUtü~ lııtu
yonlarla bizim lıtaıyonlarımız araeın
da nakliyata baılanmı tır, Anlaıma 
mucibince Suriye demiryollarfylc ce
nup demlryollarındı mütekabllen ip
lik koza11 her türlU tonaj kaydından 
iııtlına cdllmletir, 
TAKSİM MEYDANI - Valinin ri

yasetinde te•ekkül eden bir komlıyon 
Takııim 11haııınm tanzimi için faaliye
te: ıec;mlştir, 

Taksim meydanı İnönü rezılıl rle 
dahil olmak üzere Jı:omiııycm t ara
fından tetkik edilmekte ve burada ya
pılacak tribünün kıldınlm111 düıüniıl 
mektedir. Gczglyc: ve CUmhuriyet mey 
danın bıeka ıc1riller verilecek . yeni 
heykellerle meydan ıüılcnecektlr. 

Eki Tapular 
Değiştirilec k 

Henüz kadutroıu yapılmıyan yerler 
deki tekmil ayri menkuller, yen!den 
açılacak kütüklere kaydolunacaktır. 

Bu gibi ııyrl menkullere Nhlp olan 
Jarm ellerindeki senetler deiiıtirile -
cek ve yerine munta:ııam tapu ıenet
lerl verilecektir. 

Bu huıu1& alt hükümleri ihtiva e
den tapulanma kanun llylhuı Büyük 
Millet Mccltııine •crllmlıtir, 
· Liyihnya 1töre, umumiyet Hlbariyle, 
gayri menkullerle: bunların tızerlndekl 
halılar yeniden t etkf kcdtt« elrtlr. Ta
aarruf vea'lknlannı bazırlamalrı hu
auıt halka evvelve bild lrilecR tJr. 

Bulgaristandaki 
Hazırltkların 

H defi ·Nedir? 
( Baı tarafı 1 incide) 

Diger taraftan Amerikan kay 
naklnn Almanlqrın B ulga· 

ristandaki tnhşidatı ilP takip Ct· 
tikleri maksat hakkında §U mn· 
llımatı vermektedir: 

Almanlar, ~rinievvel ayı için 
de, Bulgaristan ve Romanya sa -
hıllerindc biriktirdikleri gemiler 
le denizalt1 ve t ayyarelerin hi • 
mayesinde Kırıma asker nakline 
teşebbüs edeceklerdir. Denizden 
yapılan bu nakliyat, havad an gon 
derilen paraşüt taburlarıyle de 
tamamlanacaktır. Bu sevkiyatın 
emniyet altında bulunmaşını te -
min için de Bulgar jstana İ talyan 
donanmasından liızım olan ciizü 
tamlar satın aldırılmıştır. Bu ge
milerin Bulgar bayrağı ile Kara· 
denize geçmesi içın Tiırkiyeden 
müsaade istiyeceklerdir. 

Sovyet notasından anlaşıldığı· 
na göre Moskovanın da tahmin ve 
endişesi budur. 

Askeri mütehassısların fikrin • 
ce, Karadenizde Sovyet donan -
ması iistüh bir vaziyette o lduk -
ça, ve Sovyet hava kuvvetleri za
yıflamadıkça b u teşebbüste mu
vaffak olmak imkanı yoktur .. Bu 
cumledC'n olarak general Ali Ih -
san Siıbis diyor ki: 

Şile Halkının 

Mebuslardan 
istedikleri 

İstanbul mebusları Şile halkının da 
isteklerini tesb.it etmi~tlr. Şile kayma 
kamı, mebuslara tarihi Şile bezciliği
nin daha ceniş ölc;üde ihyası ic;in lSzım 
olan şeyleri bildirmış ve mebuslardan 
Şile halkı dmma yardım istemiştir. 
Simdilik Sile bezciliği için bir koo
peratif kurulacak ve bez işlerini bu 
kooperatif tanzim ~decektir. Halk da 
kömür imalinin iptldailikten kurtarıl
ması liı7.umunu istemiş ve Bulgarya 
kömüıiyle rekabet yapabilmek ic;in 
toprak altı teıisatınn ihtiyaçları oldu
i unu ileri sürmüştür, 

Adalarm ihtiyacı tcsbit cdiiırken 
Büyiikada halkı su tesisatının tcvsi
fai istemiş, bir cami inşası luzumunu 
tebarüz: ettirmiştir, Kınalı ve Burcaz 
adası halkları da yol ve ışığa oltm ih
tiyaçlarını anlatmışlnrdır 

Mebuslar, belediyeye ait döteklcri 
doirudan do~ya belediye riyasetine 
partiyi ve hiikumeti alakadar eden iş
leri de genel sekrctcrltge bıldirccek
lcrdir. 

Ticaret Vekaletinin 
Bir Tav.lihi 

Ankara, U (A.A.) - htanbulda çıkan Tu· 
vlri Rfklr ıı:aıctninin 1 cırlOI ı941 larihlı 
nQıhasınm birinci sayfuında, vaki olan bir 
ırohuduk dolayıaiyel ticaret oliıi umum ınü· 

dOril hakkında Ticaret VcUlcti tarafındın 
tahkikat ırııııldılı yarılmı$tı. 

Vckllet, böyle bir yolsuıluk olmadılını ve 
haberin hakkiıtc uycun bulunmadığını tavıib 
ı,ın Aıııdolu AJ1n51nı ıncmur ctmiıur. 

Balıkçıla ra Mazot 
Balıktı motörlcriııin mazot ıhıiyac•~ı temin 

hu,usunda, bılJkçılar ccmtırctl reisi )'uıur 
Yaror dlın ı&lııb Defterdar Şevket haf ve 
Vali MuavıDİ Ahmet Krnık ile ı:orü~müııür, 

Bu sısrııınıcterden lııun neticeye gore l 
tınbul balıkcı mot6rlcrinin marot ihtiyacını 
kırıtlımak ihcre l"CYmiye 500 Ulo mazotun 
balıkçılar cemiıreti emrine vcrılmoi kuarl••· 
tırılmıı ve kcyfııret peırol ofi5e bildirilmiıtır. 

Bir Amerikan Gemisi 
Daha Batırddı 

(Baitarafı 1 incide) 

ya efkarı umumiycsi iki kısma nyrıl 
mış olmasına rağmen, bu lıudıscnin 
şilmul ve chl'.'mmiyeti kabul edilmek 
le ve bu, Amerikanın harekete gcc; -
mesi şckl.ncle tellıkki r.dilmeklr.dir, 

İta iyoda da Roosevclt, gnzctekrın 
hücumlarına hedef teşkil etmektedir. 
Sinyor Gayda, bu münasebette yaz -
dığı bir makalede şu nctıooyc var -
maktadır: 

1 - Birleşik Amerika, lnı:mcrcye 
kendi denl7. ve hava kuvvctlt'rinln 
hiınaycsi altında hnrp malı;cmcsi gon 
dcrecektir. • 

2 - Amerikan gemileri mihver ge
mllcrine ::ıtcş ac;acnktır. 

3 - İngiltercye ht'.'r tbrlü yardım
dn bulunocak ve mihverin mlidııha -
lesine musatıdl'.' olmiyt'ccklcrdir. 

,Jııpon ga7.ctC'lerl de Roosevelt la -
rafından verilE'n k rarın indi ve kcy
n olduğunu yazmakta \'<' Roo~eveltin 
dilediği gibi devletler hukuku ka -
nunları koymakta oldugunu söyll'.'mek 
tedir, 

Maamnfih Londra, .Japon ti anının 
atlır nlmıımaı;ına dıkkat etmektedir. 
Bu halen cereyan ctme~'te olan Amc
rikıın - Japon gör(ışml'lcrinin bo7.ul 
maması fikrine ntfedilmcktedlr, 

Almanlara göre 
Berlin, 13 (A.A.) - Deutsche ılip -

lomatısch - Politısche Korrespondcnz 
Roosevcltin nutku hak:ı:ında şunları 
yn7.ıyor: 

Şayet Rooscvelt şimdi milletinin o
nünde ynlan beyanatta bulunar .. k mu 
hik go termiye c;alı tığı ateş açma eın 
rJyle dünyaya yeni bir ey öğrcttıgini 
uınnedlyorı;a bu da bir hatadır. Zırn 
hnkikl halde haftalıırd,ınberi Ameri
ka donanması bu hususta emirler al -
mış bulunuyordu. F::ıkat bunun rcs -
men bildirilmesine cesaret edileme -
mlştlr. 

"Karadeniıdc hakim bir Sovyet fi
losu mevcut oldukça bu teşebbuslcre 
imkan olmadığı aşikirdı r, Gerçe Gi
ritte denizlere hlklm bir filonun 
mevcudiyeune rağmen bava seferiyle 
bir zafer kazanılmıı ve iııti11 )apıl
mııısa da orada Almanların h1vaca 
pek mühim bir üstunlük temin etme
leri ve uçulacak mesafenin kısalı ğı 
muhim bir imli olmuıtu. Halbuki 
bugun Sovyet cephesinde böyle bir Giiınrük1erden A1man 
vaziyet yoktur ve uzun müddet de 1 · Ar Jd 
otmıyacaktır... Be cdiyc Resmı tt1rı ı 

Bizim askeri mütehassısın fik- Anknra, 13 (TAN) - İcra Vekilleri 
rine göre de, teşrinler içinde ve HE'yetl. gOmriık varidatından nlınmak 
teşrinlerden sonra Karadeniz sert ta ol~ıı yüzde on bele:iıyc hlsselcri
leşır. Bu denizde bin hır tehlike I nln ~u~de on .~eşe !blağınn karar 
içinde kticiik gemilerle insan n ak ~·Prm~ştır. Bu yuzdC' beş f;.rk ~sker a-. .. .. . l ılelcrınc yardım ohrak bclr.clıyc ban 

Bir Kurt Köpe - i 
Bir Çocuğun 
Kulağını Yedi 

D 

Ekserisi Kadan O lan 
Bir Çok Kimse 
Tedavi Ediliyor 

Son günlerde ehrimlzde kuduz ve 
kuduz: hayvnn tarafından ısırılma va
kalnrının ziyadcleştiğiııi yazmıştık. 
Isırılanlar kuduz tcdavı müessesesine 
muracaat edt'rck tedavi olunm:ıktadır
lar. Bunlar ~rasınıla eski Is Bankası 
mudürü Mu:ımmer Rriş ile Nurullah 
Siimer ve hukuk fakiiltesi dekanı Fu
at gibi maruf sahsivctler de vardır. 
Tedavi için müracaat edenlerden ço
ğunu kadınlar teşkil etmektedir. Bu
nun sebebi d'! kedi ve köpek gibi hay
vanlarla dahil z:iyade kadınların meş
gul olmasıdır. 

Evvelki ıUn de Kirec;bumunda bir 
vaka olmuş, hususi ı;urette beslenen 
bir kurt kopeği bir çocuğu ısırmış ve 
adeta parc;alamıştır, Köpek çocuğun 
kulağmı koparıp yemiş, kendi sahi
binin ele yanağını kopnrmıştır, Kö
pcfin kuduz olduÇu anlaşılmış. ço
cukla kepeğin &ahibi tedavi. ajtına alın 
mıştır. 

PiYASADA: 

Sırça Mamulatı 

Saklanıyordu 
Anadoludan ıclen tacirler, piyasada 

sırça mamulat. bardak ve ş!şe bula
mnmışlnrdır. Taclrlerden bir kaçı Pa
şabahçc ljişe ve cam fabrikasına mU
racaatle mal aramışlardır. Kendilerine 
verilen cevapta fabrika mamulatının 
toptancılar tıırafmdan tmamen ahndı
CT ic;in onlnra müracaat edilmesi bil
dırilmlştir. Tacirler bu firmalara 
müracaatle mal almak istedıklerini 
ıc;oylemi~lersc de, .istedıkleri malların 
kalmadfğı cevabı verilmiştir. Runun 
üzerine fiyat mürakabc; bürosuna ş'-

kayetler yapılmıştır. Büro, ötedenbe
ri bir kaç topdancının sır~a mamu
latını sakladıklanna dair c;ıknn şayia
ları da nazar• dikkate alarak tahkika
ta baştamıstır. 

MAKİNE YACI BEYANNAMEŞl -
'ficnret Vekiletinin kararı üzerine ve
rilmesi mecburi tutulan makine yağı 
beynnnamelerinin müddeti dt.in saat 
13 de bitmiştir. Beyanname verenler 
yedi firmadan ibaret kalmıştır. 

KÖMÜR VE ODUN FiYATLARI 
Odun ve kömür narhının yuksckliğı 
hakkında yapılan ••kayetlcr üzerine 
fiyat miırakabe bürosu odun ve kö 
mUr mıntakalanndnn itibaren ı;ntıu 
merkc::lerine kRd r Uy tlarrn te bit'
ne başlamıştır. Mıdye adasına gön
derilen fiyat mürakebc kontrolörleri 
İğneadaya da gitmişlerdir. 

Alman Tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

14.!).l)tl 

Yazan: Naci Sadullah 
9 ursa muallimlerine, id·uei husu

siye mesken bedeli vermi1ormuıı. 
Yine Bursa.da, kıdemli ilk mektep 

mualhmlerine, - barem mucibince nl
maları lazım gelen 25 lira yerine -
hala 20 lira veriliyormuş. 

Yine Bursada hilli, ta (932) yılının 
ve ondan sonraki sen lcrın mesken 
bedelını afamnmış muallimler mevcut 
muş. 

Insnnın, adına "muallim, denilen fe
ı agatklr vatıındaşın, bu derece mus
kulata bir tek vıtayctte dahı olsa, 
ve şu veya bu idare t'lrafından da olsa, 
maruz bıralı-ılabilcceğıne rtdcta ina
namıyacağı geliyor. 

Muallim, zaten, k"ndısine ancak ge
çinebileceği parayı verdiğımiı:, ve 
buna mukabil kcnd"sinden azami işi, 
- yini bu memlcktin c;ocultlarını, bir 
memleket için en büyük zaaf sayılması 
farzolan ceh,.Jcttcn kurtarmak kadar 
muazzam bJr işi - beklediğimiz va
tnnd:ıştır. Onun mütevazi hakkını tes 
lim hususunda en uf k hır teehhur 
cösterilmes:. ödenmesi farzolan bir 
borcu geri bırakmaktan farklı bir 
ııuç değildir Hu itibarla, kısmen de 
olsa, muallınıleri, başlarından hayli 
aşkın bulunan islerinden ayırıp da, 
talebelerini bırakmıya, ve ayrıca her 
hangi bir müesseseye vaz:fc dersi 
vermece mecbur ctmlyelım: 

POLİSTE: 

Bir Kamyon evr·ı i 
Al ı Kişi Yaralandı 
Terkos gölü civarında dun b·r yol

cu kamyonu devrilmiştir. Kamyonda 
bulunan yolculardan 6 kiııi acır su
rette yaralanmı~tır. Yar lılar Ccrrah
rnşa hastahınesıne kaldırılmışlardır. 
Vaka hakkında tahkikata baıtanmış
tır. 

TEN BİR KADINI ÇİÖNEDİ - Bn 
kırkoyıindcn ııaat 7 de kalkan banlıyö 
treni dün Yenikapıdan geçerken; o
r.ıya komUr ıılmak için gelen 60 ya
!jında Zehra adında bır kadına c;arp• 
nıış ve kadın derhal blmiı:,tür. 

PENÇEREDENDÜ$TÜ,ÖLDÜ
Valide çeşmesinin üstundcki evde o
turan Surey}"'! isminde '40 Yl1$mda b·r 
kaclın dun evinin iıçüncu katındaki 
pcnçerelcri .. :1crken duımüş ve ol • 
müştür, 

MAHKOM OLDU - Kurtuluşta 
kömurcüluk eden SaUlhattin narhtan 
fazla fiyatla kömür satnrak ihtıkar 
yapmıştır. Adliyeye verılen ııuçlu 25 
l'ra para cezasına ve bir hafta duk
klinını açamamaya mıhk\im edilmiı
tir. 

-oı----. 

Yeni Emniyet Müdürü 
Emniyet müdu lüfUn tRytn edıleır 

Kamirıın Çakırok dün oehriıntze gel
miş ve vali ile görüsmüştür. Yeni 
müdiır yarın vazifesine başhyac3ktır. 

ov ye Te liği 
(Baş tarafı 1 incide) 

Alınan ta'll m rn l(ı u na ran 
etmiştir, Alman tayyareleri Sovyet 
blokhavuzlarmı topçu mevrllerinı ve tayyarelt'rlmlı ve tayy " d fi topla-
bataryalannı 'tahrip etmi5tir. Rua rımrz .. Lcnıngrat c varınd l ve Lenin
olomobillerinden miırekkep kafileler grat uzerlndt"' 11 eylülde 11 Alman t Y 
le kıta toplulukları bombalarla tah-ı· yare i du. UrmU t ır. 10 C'J h1lde dcn L 
fip cdılnı:ştir, k~vvt'tlE'~ımız F nl n:la kör! ırrlc 

} 1 CJl i ilerlemeler bırkr ç hucum . botu ıl<' romorkorl r 

BC'rlin 13 (A.A.) - Rus cephe ıııde 
A,lman kıtaları 12 eylülde Hol5evikle
r:n şiddetli mukavemetine ktırljı yap 
tıkhırı muharebelerde bir çok toprak 
kazanmışlardır. Bolşevikler kanlı za 
yiata uğramışlardıı·. Almanlar ZSSC. 
esir almışlardır 11 tank ve 26 top e
le geçirilmiş veya tahrip edilmiıtiı 

Alman taarruzuna mani olmak is 
t:yen Sovyet hava kuvvetleri altı tay
yare kaybetmişlerdir. 

Fiillerin f aaliye.ti 
Sıokholm 13 (A.A,) - l"in fılo

ları 6ovyet Karelisinin merkezl 
oian Petrozavodsk şehrini siddetle 
bombardıman etmektedir. Bir çok 
muhim askeri hedefler tahrip cd lnuş, 
buyük ytınG'ınlar çıkaı ılmıstır. 

Fi11lcri11 aldığı ga11ainı 
Helı;lnki 13 (A.A.) - Finlinda 

ltl.'la)arıoın, harbin başından eylül 
iptinasına kadar 25000 tüfek, 2000 mı 
kindi tüfek, 1000 mitralyöz:, 600 kum 
bara tüfek 150 si ağır obüs topu ol
mak üzere 800 top, 86 hRfif obüs to
pu, 180 sahra topu, 380 tank dafi 
topu i t!nam ettikleri, 669 tanktan, 
67 zırhlı otomobilden bir kısmı iğ
tinam, bir kısmını tahrip ettikleri; 
ayrıca, 300 traktörle 1250 kamyondan 
keza bir kı ımını tahrip bir kısmını 
iğtınam ettikleri, hunların da bir ço
ğu kolayca tamire elveriali bulun -
duğu, resmi bir tebliğde bildı ritm ek 
tedir. 
Fınlandalllar 100,000 tondan fazla 

gemi tahrip etmi~lerdir. Ladoga gö
lünde, Finlllndalılar 10 tane gem: ve 
top çeker 6 büyük duba tnhrip et
mişler; hava kuvvetleri ccman 429 
hava vasıtası tahrip etmişler ayrıca" 
19 tayyare S balon iğtinam eylemiş
lerdir. ---o-

Bir Rumen Kıtası 
Yugoslav 

Hududunu Geçti 
Londrn, 13 (A.A.) Bllkreştcn 

t·ır ıfınd n çc-kılm ktt' ol n iter do
lıı birkaç m \na b·ıtırmı tır, Bu k -
fılE', Fınlanda hıllcr ııdcki bi,. rok
taya u kC'r ıhr.ıç etme c m k d ylc 
gclıni terdir. Fak t hucııMbfltl rının 
ilc>rl<'yişinı fa Tcl"n d n'z kuvv tlt"' -
rJmız, bunlara hucum edrrek cvv<'l "ı 
blrlblri ardından 4 htı u"Til>otu b tır
mıştır Almnnlnr, h urnbt>tl rmın 
batırıldığını fark<'dem dıkl ri için, 
nz sonrn romorkörler t, rafmdnn çe
k ilen asker dolu mavnaı r g6runmii1 
tur, Bunlar d:ı blrb rı rdmca k mi -
len bntırılmı !ardır. 
D!l,manın Dinyeper n<'hri llz rinde 

mUtcnddit dl'falar kurm a te bbtı 
ettigı köprlller her dt'C ında topçu -
!arımız tara!ınd n t hrip C' lllm bu 
arada, bu koprulcr i\zcriııde, seyyar 
dubalarla knrşı kıyıy {;C'çmiye c;a • 
lısıın 100 Alman a '.er 0 1durülmu -
tur. 

Sabah tebliği 
Moskova 13 (A.A.) - İstihba· 

rat dairesinin bu sabahki teblıgi: 
Dün gece kıtalarımız bi.ıtün cep· 
he boyunca düşmanla çarpışmaga 
devnm etmişlerdır. 

İkinci Soı•yet tebliği 
Moskova, 13 (A,A.) - Ö le v ti 

nc'1t'edilen tebliğ Sov' et kıta lan du 
r,:l'ce bulun cephe i'11tld:ıdınca muh · 
reh tere dC'Vil'll et ıştır. 

Di11yeper·;,, garbma geçildi 
Londra, 13 (AA.) - B B. C M 

kovadan bildirild ğınc ı:orl'.' mcrkr 
cephesinde geçen ha! ;ı z rfındn 23 
Alman tankı tahrip cdılmı tir, So'i
yetler D nycper nchrin~c kfün Korı(' 
adasını işgal etmişler 'e d:ıha a agıd 
dort noktndn Dinycperln garp kıyısına 
ccçmlı:krdir. 

Leningrat muhasara 
edilmemiş 

yet hükfımctleri. Iran hıikumetinin 
mürakabe ettiği bir gazete olan ltti
laat gazetcs!ndc intişar eden bir ma
kaleden dolayı hük\imettcn izahat is 
temişlerdir. Bu makalede, müttefik
lerin İrnnd:ıki harcl:•ine hücum edil
mekte ve mıhver memleketleriyle o
lan iya 1 müzakeı clerin, mıittefıkler 
gelmeden evvelki gib! kalmaları ümidı 
izhar olunmaktadır. 

Siivcyş Bomhalandı 
Berlın, 13 (A.A.) -D. N. R. nin 

O"r<'ndıl:ıne gore. 11-12 C'ylı'ıl gcccıst 

lctmek haylı guçtur •. Bu ıtıbarla kasındaki hesaba yatınlacaktır. 
Almanların Karadenızde asker re men bildirildığıne ı;:öre, bir Ru

men kıtrısı Yugoslav hududunu geç
leri, belki de Bulgarıstana harp miş ve Tunadaki seyrlsefainl tcmlnnt 
ilim etmeleri beklenebilir. Bu iti- altına nlmnk ilz('rc Timok mevzile
barla, Bulgaristandakı askeri fa - rlni i~gal etmiştir. 

naklıne teŞcbbiis etmelerı pek 
makul gorı.inmiiyor. 

Londrn, 13 (A.A.) - Lenlngr dın 
memleketin diğer nksamiyll'.' lrt batı:ı 
kC' tiklerine dair olarak Almnnlarııı 
ileri sürduklcri iddi lfıtı Lo ov kı 
tafsil.ita girışmcmc>kle be: be r. rcd -
dc>tmi tir. 

1 Fırka hezimete uğradı 

Bazı a!teler tamamiyle katledılmiş, 
h tun evlere ate' verılmiş Bosna S -
r yı - R u.ıc sımendlfer hattında 
mu!l kalat durmu,tur 

H ydutlıır Bclr:;rat ile Sabat$ ara -
111nda şlcytn vapur! rla getırilmış o
lan rrz kı ımha etmışlc dır Tcthiş
çilcr k~çm ca muv ffak olmuşlardır. 

Bud peşfo, 13 (AA.) Naıp Hor-ıAlm n ı;avaş tayyarcl rl. Afrika ccp-
ty Alman reisi H tlcrt' ·ıırar~ıihında hl'.' indi:', Sm eys " Po~t-Tı.>vfik li -
yaı tı:ı 1 ya,.ettım sonra bu sab h mıı- manı t<' i~atını bombardıman etmiş -
iyctıyle bllıkte Bud .. peı;teye dön - lerdır. Drpol rda VC' hangarlarda bir 
mu lur c;ok yongm çık:ırılm1 tır 

Bununla berab r, Almanların 
Bulgarıstandaki hazırlıkları şim -
dilık Sovyctlerle Bulgarların ara
sını açmış b ulunuyor. Bu gün1er
de Sovyet hava kuvvetlerinin Bul 
gnr limanlarını bombardıman e· 
derek bu limanlarda bulunan ge
mileri dağıtmıyn teşebbüs etme-

rıliyetin Karndcnizde ve bizim hu Bukrcş 13 C_A.A.) -:- :?n .. Timok 
dudumuz üzerinde bir takım ıhti· b61geslndc vazıyet vahımoı.r. Zir:ı, bu 
!atlara sebebiyet vermC'si miim _ bolgedc ccrey~n eden hıidıscler hak-

.. . . . . .., kında ıız mnlumat mevcuttur. Bunun 
ktındür. c:>nun ıçındlr kı. Bul~a ·ııa berııber Romanyanm, bu nra:ı:ıyi 
rlstandak.ı hazırlığı bfz. de dık - nuınenlerln ekseriyeti teşkll etme ine 
katle takıp etmekten hali kalmt• rııgMen, ilhnk niyetinde olmadığı s~y 
\'Ol'UZ lenmcktedir 

bundn ml'.'vcutlarırıı ı 

70 \C''t R!1 ni 
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Orkıy'- Ecnebt ' -

Ha fta J Askeri Vaziyet 
( Baıtarafı 1 incide) 

Alman orduları hmen gölilnün şar -
kından ilerlıyerek Ladoga golune k•· 
dar uzanm~larsa, bunların ark lan 
tehlikede dernektir. 

l_ - -~L:.l-1 Eskiden muharı-lrlt:r ıle okuyu-
cular arasında mektuplaşma adeti 

lstanbulda Yetişen 
Hububat için 

Yeni Bir Karar 

l_E"_L_~L_~· .. _a_.~ . 
10 .k uyucu l arı mızın 

~ ~ 1! t?Y' ~ ~ ~=~~ö~~::e~~~::~.i~!.~. ;~;::." M ek t u p 1 arı 
Rooseyeltı•ın yoktu. Pek meşhurları ba:ı:ı sualle-

re, ıikbetıerc ınaruz ka1ır1ardı d Hükumet Ellerinde Yüz Kilodan Fazla Hububat 

Almanların Lcni.ngrada yaptıkl rı 
en şiddetli hücumlar t:ıyyare hilcu 
lnrıdır. Bu hücumlar Var$ova, B<-1 
ve Londra üzerine yapılan hava h -
cumlarmdan daha kuvvetlidır, fak t 
Sovyet hava dafi toplan ve hücum 
tayyareleri Alman hava kuvvetlerin n 
iehir i.ızerlnc gclmc .. inc ve şehri yak
masına mfıni olmaktadır. Lcnıngratt.a 
işçilerin mühim bir kısım 51J1ihl na -
rak harbı> iştirnk etmekle bcrabrr 
fabrikalarda faaliyet durmamı lır. Şe
hirde hayat normaldir. ,Kad nlar 
\'e erkekler sokaklarda \ e pat'klarda 
müdafaa talimler! yapmakla me gul
dür. 

jzli.nİJa açıklarında Montana va-

Nutku Etrafında :~km!~~~:ıd~=~~~~e~ır :=~a~:~a~.: K a r ş ıs ı n a 
Şimd•. gitn geçmiyor ki masamııın B ulunanları Beyanname Vermiye Davet Etti üzerinde ıki üç mektup bulmıyalım Tef 5 i rl er vmeıyçaloıkm !defa hayretler içinde kal- İstanbul ve cıvarı mühim denilecek nın bilinmesine lüzum hasıl olmuştur. 

nlsbc:tte hububat yetiştiren bir mm- (ittilai malCimatl zımnında düıünülen 
• Hayretimizin sebebi nedir? Ve taka deiildir Gerçe 1ıtanbul kaza- bu tedbir çok yerindedir. Bu suretle 

Finlanda körfezinde bulunan Sov
yet donanmnsı da şehrın mi.idafa m 
iştirak etmekte, deniz tarikiyle Al
manların Finlanda cephe ine a ker 
Se\•kctmesine mani olmaktadır. 

purunun torpillendiği haberi 
Roosevelt'm nutkundan ~ki saat evvel 
Vaşıngtona selmi15tir. Amerikanın s~
yasi mahafilinde bu yekdiferlni takıp 
eden taı:ırruı:larm Amerika mıı;c•ini 
korkutmak maksadiyle yapıldığı zan
nedılmektedir. 

neden dolayı müşkül mevkide kah- y R t •k /-l ı ·d ları dahilinde buiday, arpa, yulaf, yannm iaşesı için evveli ıehrin ve 
yoruz. lşte size bu müsahabemde o aza n .• e l a l çavdar ve mısır yctiştiriliyoraa da v:tayetin anbarlarmdaki mevcut da 
cihetleri izaha çalıı;acağım, bunların her seneki rekoltesi birbirln- öirenilmlş olacaktır. * * * den yüzde 15 - 20 niıbetinde bir ta- Bu lüzumun hissedilmesi, mevcut 

O kuyucu mekt uplarını, en a. 1 k t ? B k · K""t'" havvül göstermektedir ... İstanbul vl- stokların başka yerlere sevkedilme-
şağı 15 çeşide ayırmak la . şekil şekil, ç~şit çe§it, ~urtta ve ]arı ara~t 1 · '' a ışe: . u up - )ayet hudutları dahilinde on iki sinin önüne gec;ebilecek tedbirlerin a-

gurbette yenıden ve eskıden bas- han.endekı. ko~a .. koca cıltlerı, 0 kaza köylerir.de 35 - 36 bin ton huğ- Jınmasına da yardım edebılir. 

I! mi 
ınan 

\ v 
-palas 
ınet 
~-reii 
yafe Roosevclt'in başkumandan sıfatiyle 

verdıgı emir mucibince, Amerika harp 
ı:emıleri ve hava kuvvetleri mihverin 
harp gemilednl aramağa başlamışlar
dır Bundan sonra İzlindanın ıarkın
clakı suları lnclliz donanması, garbırı 
d kı suları da Amerika donanması 
kontrol edeccktır ve bu suretle şimali 
ı\tbntık yolu Alman denizaltılan ' 
korsanları ıçin tehlikeli mıntıka ha-

zım. 15 Çeşit'! E\'et, hem de as • tırdığım kitapların adlarını, he - ~nsıklop.~~le,rı, La Race. Hum~- day, 9000 • 9500 ton arpa, 1 ı kaza köy Devletin tesbit etti': azami fiyatla 
gari he apla ve kısa kesmek, hii . le tarih sıralarını? Hatırıma ge- me,, lerı, L homme,, lerı, herbı- terinde 10,000 - 10.500 ton mısır, memleketin her tarafında ofis hubu
lasa etmek maksadı gözetilerek! tirmc-yiniz; başım dönüyor. Ham- ri ye_di kilo agırlığındaki lendu· ı 7,ooo - t 7,500 ton yulaf. sekiz: kaza bata el koymaktadlr. Bu karar ek
iler ~eyden C\'\'cl henl'e matlüp dolsun, külliyatının 16 ncısı çık· h_ ~ kı~ap.l.arı raflarından çekecek, köylerinde 1.500 - 1.600 ton c;avdar seri v1liyetlere şamildir Ancak 1s-
okuyucumun nliıkasını tchc:.siim- 1 · ç k k büklum ef s nefese tasıya- ve yedi kaza koylerinde de S50 - 400 tanbul vilayeti bu «umulun haricinde 
3 Ih t k · · b" t tı, hala sonu ge mıyor. 0 ço- 1 ·ı ' n - c ·· :ı: ton arasında kaplıca yetic:tirllmektc - ı k b "f k .ıc cc c nıc • olduğu ıçın ır ll· cuklu eski babalar gibi ben de cak. masanın ustuııc .• camı kır - dır. Bu mı.ktarlar bazı 8·ıra"at mmtaka- J<a ma tadır. Buna ııc: ep nu usun c-

Lcningrnt civarında bu cehcnne-n! 
hnl'J) devam ederken, diğer cepheler
de de !aaliyet durmamıştır. Aylar -
danbcri şimalde tevakkuf halinde bu
lunan Alman kuvvetleri oimal de
nizi yoliylc aldıkları yeni yıırdımcı 
kuvvetler sayesinde ikı gundenberl 
Munnansk'a karşı taarruza gcçmı -
krdir. Bu taarruzun hedefı İngıl z 
ve Amerikalıların bu limondan i -
fade ederek yapmakta oldukları yar
duna rntini olmak. \ e klŞ ı;.:elmedC' 
bu noktadaki harekatı bıtirmcktır 
Tnaı·ruz de\•tım etmektedir. Burad 
iki tar .. rm kuv\•eti hakkında bir fı.,.
rimlz olmadığı ir;ın, bu taarruzun lı

büy 
t ve 
şehir 
liye 

ha{çası d 1 a l ~ l d k b .. safeti, ziraat ve ıst:hsal sahasının 
n an 

11 
§ ıyncagım: adlarını zorlukla buluyorum; ar- mamıya ça ışarak, ızece ve aş tarının yalnız bir kazasında yetişti- geniş bulunmamasıdır. Vllftyctin ve ı\amı 

,irin 
yeyı 

likil lıne celecektlr. ~ 
Amenkanm Roosevelt siyasetine 

t raftar matbuatı tarafından memnu
nıyetlc karşılanan bu kat'i hareket, 
nfiratçı mnhafıll ıinirlendirmiıtir. 
İnfiratçıların lideri mahiyetinde sa

vılan sabık albay Lindbcrg Yahudi
lerın. Ingilte'"cnln ve Roosevelt taraf
taı tarının Amerikayı harbe ıürlilı:le -
'llck için hidiselcı· çıkarttıklarını ve 
lngılterenln Amerika harbe girse dahi 
Mmanyayı mağl{ip edemiyeceği hak 
kındak.i kanaatini bir defa daha tek
rar etmlıtir. 

Londrada çıkan Times gazetesi 
Rooscvelt'ın bu nutku ve kıran mii
nasc:betlyle İ!:indc çok 5ayanı dikkat 
'loktalar bulunan bir yazı yaznuııtır: 

"Roosevelt, Amerika gemilerine kar 
Jı Alman harp gemileri tarafından yar 
Pılan taarruzlara karııı mümkün olan 
ek cevabı vermiııtir. 
Almanların müstakbel hatı harekti, 

lhtımal, bıiyük mikyasta Japonyanın 
\.>azıyctine bağlıdır. Eğer Almanlar 
ı\merıkaya karşı açacakları harpte 
)aponyanın da kendilerine iltihak e
dcceğınden emin olurlarsa, Atlantikte 
derhal bir hidiııc çıkaracaklardı. 

Oçlcr paktı buna dahil olan dev
letlerden biri, hllen muharip olmı
Yan bır devlet tarafından taarruza 
Ugradığı takdırde, dlfer müttef•klerin 
ona yardımını emretmektedir .. Fnkat 
Amerikanın bu tcdafui tedbirinin bir 
tccavuz mahiyetinde olduiuna Ja
Ponyayı ikna etmek kolay olmıyacak 
tır. Japonyanın, Sovyet cephesindeki 
\azıyctın bugünküden daha vazlb bir 
fick!l almadan evvel Almanyaya faal 
bır surette yardım etmefc razı ola
c &ı muhtemel gorulmemektedir. 

Eger Almanya Sovyetlere karııı ça
buk bir zafer kazanırsa Japonay da
ha harpçuyanc bir vaziyet alacak ve 
bu, Almanyayı Amerika bahriyesi ile 
bır hadıse çıkarında ve harp malze· 
nıeıinın 1n1;ıltcreyc varmasına mini 
olmak için sarfcttiii ı:ayretleri ziya
delc§tırecektir .. 

Japonyada Akisler : . ~ 
it ooscvc:lt"ın müd;:ıfaa ettiği deıüzlc

n erbestİli polıtikaı;ı, Tokyo ga-
Zctelcrı tarahnd;:ın umuınlyctlc şu 
1 rzda tenkit edilmlıtir: 
'Amerıka tarafıııdan sözde "meşru 

lıc ret,. ın müdafaası, tamamiyle bir 
taı-ar1ı hır göriı,un mahsuliıdiır. 

Rooııevelt'in nutku, 1nıiltcrenin ve 
Amerikanın, diğer devletleri hariç bı
rakarak, denizlerde seyriscfer hürrl -
Yetıni munhnsıran kendilerine tahsis 
c:ıınc:k iddiasına muadildir,,, 
Jıwonyanın resmi söıcüsil: Deniz

ler.n serbestJsl prensıbinin Vladivos
~ok•a ıeyrisefer eden ıtemilere ı;ümu
~ meaeleaı h:ıkkında sorulan bir su

a e Cevaben şunları soylcmiıtir: 

b
"Japonya, denizlerin serbestisi pren 

11 nı inkar etmiyor; fakat mUıake
~elc:rı icap ettiren husuıi haller var
b ır. Denizlerin scrbestisinin yalnız 
hır vc:va iki devlet tarafından ilim 
buç .bır şey ifade etmez. Bu prensip, 
d tun memleketlere tatbik edilmeli -
ır. -

Bulgaristanda : ' 
-----------------S 0 v Ye ti er Birliği hükumetinin, 

nıa Butgaristanın Odesaya, Kırı -
rc'Jt;e l<afkasyaya karıı yapılacak ha
ke . t için Alman ve İtnlyanlara as-. 
h:ı rı ~6 vaufesini görmesine müsama
ku~ ~rnıyeceğl hakkında Bulgar hu
ceı etıne verdiği notanın vahim neti
nıe~rt ~o&urması muhtemel göriıl -

" c:dır 
ia~~~anİarJn uzun zamandanberi Bul
Buı anda bırçok hava meydanları ve 
c:ıu~fr _lımanlannda deniz: üsleri tesis 
nıuha crı haber veriliyordu. Bulgaristan 
ve bi~:! devlet vaziyet:nde olmadıb 
hulun •sa Sovyetlcrle harp halinde 
nstan~•dığı için, Almanların Bulga
taarruz~ Sovyetlerin deniz ve hava 
bat l'ah rına maruz: kalmaksı:ı:ın ra
Sov>'ctı at faaliyette bulunmaları ve 
verilen ere .karşı y:ıpacakları haber 
rın1 ta denız harckAtı içln hazırlıkla
l.ıdır. mambmaları mümkün olmak-

Butgar h' ~ 
ı da b"ld ukumetinin, Sovyet nota -
rrn Bulı • rıldigi şekilde, Almanla
ha.vct v &~ıstrındaki faliyetlerıne ni-

Ru taC: . rccc:ği diişünı.ilemc::. 
tanın /\l dırd" Sovyctlcrin, Bulgarih
buyiık ınrnanlara Sovyetlcrin zararına 
ttıuharıpl ~nfaatler temin eden gayri 
tek )' k 1 vazıyetine nihayet vere
d { havın hır zamanda Bulgarıstan-
1 r ne ta a meydanlarını ve deniz iıs
tİ&li.ı olu arrbuı.larda bulunmalarına in-

na ılır. 

M. ANTEN 

* * * tık tasavvur buyurunuz, bir de lıyacaksın -. ha. babam ha! • s~y- rilen ınlktarlardan bile azdır. Merkezi fjyat mürakabe koml11yonunıın 11on ka-
l -- Doğacak veya doğmuş o- yaşlarını nerede hangi konakta falarını çevırmıye •.. Maaşlı ve ıd- piyasaya çok yalı:ın bulunmasına rai- ran doirudan doiruya iaşe işlerinin 

lan çocuğuna isim danışanlar... doğdukl;rını, an~larını, neler de manlı e~ki tapu. mümeyyizi ~1 - men bu azlık ziraat mıntakalarında tanzimi için aulmış ilk miıhm adım-
Filvaki isim babası olmak neler bir sürü malumatı derleyip san dahı buna yıne takat getıre- daha fazla sebze yetiştirilmesine ehem dır. 

reddedilcmiyecek bır şe - ve h~r işi, batta geçim yolunu mez~in! . . . miyet verilmesinden ve fazlaca bai Hükumet ellerinde yüz kilodan faz-
kıbeU hakkında mutallla yurutnıek n 'sın 

reftir; bilhassa benim gibi mem· bırakıp edebiyat heveslisi gence Bı.r de, ba~k.a çeşıt, ~ırf sızın ve bahçe yetiştirilmesinden ileri gel- la hububatı bulunanlan bir beyanna-
mümkün değıldir. olan 

lekctı"n sela·metı· na·mına nu' fus t" ti ~ı şahsı kanaatınıze taalluku olan mektcdir Bu azlık sebebiyle şimdiye mc vcrmeğc davet etmiştir. Herkes 
ciltlerce cevap ve ış receg m. · · ı' kadar hu.bubatın, cehı"r ve vı"liyct hal- 1 h k"k. "k 

J ll 1 k l k ht nl ,, ellerindeki mal arın a ı ı mı tarını artmasına taraftar, iki erkek ço- İyi, yapayım amma, bu müd - sua ere arşı a~a " ı. ım. kının yemeklik ve hayvanat için yem- bildirdikleri gün İstanbulun mevcut 
cuk babası bir vatandaş için ... det zarfında ne yiyip ne içeçe - me\·cu~tur. Mesela: K;~mler~n lik ihtiyacını ne dereceye kadar karşı- rekoltesi tamamen anlaşılmış olacnk-
Lakin vaktiyle-Kur'anı kerimin ğiz? Bizi kim besliyecek? heykelı )'.'apılmalı?,, _ve . Te~f~k layacağı da hesap edilmem.iştir. Şehri- tır Rekolteye cöre diier vili.yetleri-
rastgele bir sayfasını açıırlar, ilk * * * Fikret mı, yoksa Akıf mı?,, gıbı .. mizc her gün toprak ofisin cetirdiği ml~den şehrimize ne miktar hububat 
tesndüf eden "Eınin,, , "Hamdi,, 4 - Aile ve a.şk meselelerinde İşin fenalığı şu nokt~dadır: Ş~ - soo - 400 vagonluk ekmeklik buida- celbine lüzum kalacağı ıH maınm o-
"Nccmi,, veya bunların müen - irşat... yet, okuyucunuzun sızce malum ya, ve muht~lif miktarlarda arpa, yu lacaktır Bundan sonrası da, hükCi-
neslerini, kolaycacık isiın yapar- 9 u gibi mektupların başlan • _olmıyan arzusuna uyg':1n ~eY.ap laf, mısır ve çavdara mukabil villye- metin ·el lroyma kaidesinden iki 
lardı. Şimdı ise (Tarama Dergi- gıcı hep söyledir: ''Siz gün v.e.rmezse. de_. far~za Fıkretı one Un kendi ziraat sahasından ne mik- etin evveline kadar istisna cttiii 

") · k k ı· .. e clıktcn zmdıkhğa tarını kendj halkının ia•c islerine tah- İstanbulun bundan sonra lüzum sı nı saatlerce arıştırma a • görmüş, memleket gezmiş, fele - surers .nız. zu_pp ·. · sis edcbilccefi de tesbit edilmemiııtir. ve zararct görülürse mahsulatınm bc-
zım ... Buna vaktim musait mi? ğin çenberinden geçmiş tecrübe· kadar ılerı gıden hır tevbıhname Bundan dolayıdır ki, her iki hususta dellcrinl vererek onlan da toprak o-
Arasam, tnrasam ve bulsam da lı ve hayırperver bir zatsınız; hazırıdır! kafi birer fikir edinmek maksadiyle fisc mal etmesine de: lmkftn temin e-
zevkim, zevklerine uyar mı? her ise aklınız erer; eserleriniz * * * vilayet dahffndeki hububat stokları- dılmiş olur. ._ 
Genç ananın, gönderdigım liste- hakiki hayatın aynasıdır, ı·ealist 7 - Cevap almıyanlarm öfke- ~~liiiİİİİİİİİİİİİlllİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 
ye göz atınca kaşlarını çatıp genç bir edipsiniz. Benim başıma bir si... ,. 
babaya: "Bu mu imiş begendiğin vaka geldi...,, Arkasından, karma M aamafih cevap vermemek- Mi L L İ PiYANGO muharrir? Mahalle bekçisine sor- karışık bir ail'? meselesi veya bir le de kurtulamazsınız ki ••. 
saydık daha iyisini bulurdu!,. de- aşk hikayesi! işin asıl fenası bu- "Hani medeni ve fikri cesareti -
miyeceği ne mallım! Ust tarafı da dur ki, yazı, farzı muhal olarak niz? Zaten sizden bunu bekle -
var: Yarın küçük çocuk biraz ti- okunaklı çıksa bile ifade daima mck abesti!,, tarzında öfkeli bir 
tizlik, aksilik etmiye başladı mı: kusurludur. Okur, okur, ne de • mukabeleye karşılaştığınız da o
"Nc olacak? Adım koyan adamın mek istenildiğini bir türlü ıdrak lur. Hem, evvelkı mektubun 
h uyu nu da almış; koyma:L olsay- edemezsiniz. Konuştuğu gibi ''Muhterem üstat, biricik muhar 
dık!,, kabilinden yıllarca arkam- yazsa .•. Hayır, muhterem okuyu - ririmiz, sayın edip,, filim gibi hi· 
dan söyJenmıyecrgini temin ede- cumuz ayrıca edebiyat ve felsefe tapları ikincisinde kısaca "Bay,,a 
bilir mısıniz? İ~ hem zahmetli · yapmıya da kalkar; zamanın mo- ve "~iz Jer. "sen,, e tebeddül et
dir, hem de ynrannmamak ihti - da~ına ve çogu muharrirlerımizın miştir. '!'Ne mal olduğunu bilir -
mali fa?:ladır. İyısi mi, arzuyu çığırına uyarak basit lakırdı ara- dim ya!,, diyenler bile vardır; 
yerine getirememekten doğan bir sına _ Sosyol9ji, senbotizm, este - evvela bir "lahavle,, çeker, son
üzüntu ile mektubu çekmiye ko- tik ncv'inden - Bir sürü "ji,, li, ra bu sözleri dahi sineye çeker -
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inci Çekiliş i 15 Eylulde· 

lzmirde Çekiliyor. 
Mllll Pıyango bu sefer yine İzmlrdc, fakat 7 EylUlde değil, 15 Ey

lülde çekiliyor. Bliyiik ikramiye (25.000) liradır. (10.000) liralık ik
ramiyeler de üçe çıkarılmıştır. Başkaca 5 tane (5,000) lira, •o tnne 
(2.000) lira. 80 tane (1,000) lira vardır. 

(500) liralık ikramiyeler yüz yirmi ve yüz liralıklar sekiz yüz. 
(50) liralıklar dn bin iki yilz taneye çıkarılmıştır. 

Aynca dört bin kl~iye (10) ve seksen bin k4iye de (3) lira da
ğıtılacaktır. 

yar ve okuyucunuza ilham ver - "izm,, li ve "ik,, li kelimeler so- siniz 
mesi için Cenabı Hakkın yardı - kuşturur. Bunları mı sökeceksin, 
mını dilemekte karar kılarsınız. \"akayı mı tahlil edeceksin, son - 8 - Amatör muharrirlerin e- Temennimiz tali baromctrcni:r.in buraya kadar inmemesi büyükler 

* * * ra huküm verip cevap mı hazır-
2 - Dil bahsfnc ait sualler... lıyacaksın? Çeneni avucuna da

' M esela, o gün zihniııız biraz yayıp tahayyüre dalarsın. Alla -

serleri.. • arasında dolasmnsıdır. 

" S ize birkaç hıkiiye gönderi- '-•••••••••••••••••••••••ı• 
islidir, sıslidır; makaleniz ha şükr, evimde aile dırıl tısı ~ok; 

gecikmış, mürettiphaneye teslim başımda da aşk fırtınası esmıyor. 
sati gelmiştir. Bir mektup açıyor Fakat her m uharrir böyle mi ba
sunuz; pek uzun bir mukadde - kalım'? Belki de kendi derdine 
mcden ve size hHyli şatafatlı ıl • yetişecek halde bile değildir de 
t.Hatlardaµ, dil ıilcmasına da bir asıl ırşada muhtaç vazıyette bu
miktar dıl uzatmnlardan sonra lunan bizzat o edibin kendisidir! 
soruyorlar: "Kiremıt ile kerpiç Derdini tazelemekte, yarasına tuz 
kelimeleri, baş harflerınin ben - biber ekmekte ne mana var? 

yorum, okuyup lütren fik Gümrükler Muhafaza Satın 
rinizi bildiriniz. Ona göre mes -
lekte devam edip etmcmiye ka - Al K is on ndan 
rar vereceğim.,, Haydi, şu el ya· ma Om Y U • 
zısı uzun dosyayı, binlerce lira ka 1582 lira muhammen bedelle 7660 takım dikllecek erat lç çnmaşırı-
zanacak bir avukat dikkatiyle nm 15-9-941 Pazartesi günü saat 15 te pazarlığı yapılacaktrr. Şartna
gözden geçireyim; bu çileye ra· mesl komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikaları ve 115 liralık 
zıyım; lakin sırtıma yükletilen ilk teminat makbur.larlyle Galata - Mumhane caddesinde 54 numaralı 
mesuliyetin altından nasıl kal - dairedeki satın alma komisyonuna gelmelcr4- (8126) 

kacağım? Öyle ya, belki de bir, * * 
iki muvaffakıyetsiz eserden son- İlan Tashihi z.eyişine ve hrr ıkisının de yapı 

malzemesi olmasına göre bir asıl
dan mıdır? Nereden geliyor ve 
ayni işe yarıynn tugla,.neden ay
ni kökten değildir'!,, 

Öp babanın elıni. .• Sual merak 
lıdır. Makalcnıze hasretmek mec 
buriyctindc bulunduğunuz bıça -
re zıhninız o meseleye takılır, ka· 
iır. Ayırabilirsen ayır. Gözunü -
zün oııünde, artık yeni yapılan 
bir modern apartman manzara · 
sı, kıremit ve tugla ısfifleriyle 
serilmiş, duruyor; ayrıca Anado· 
!unun kerpiç evlerı de canlan -
mıştır. Bm türlu duşunceler ve 
hatıralarla \'C bunlar arasında, 
henüz kendmizc başınızı sokacak 
bir mesken 'tedarik edememenin 
hüzniyle dalgın. kalem elinizde 
mıhlaıup kalmıştır. Ayrıca "kire
mit,, ile "kerpiç,, arasındaki ben
zerliğe şaşmakta ve o güne kadar 
bunu hatırlamadığınıza kızmak
tasmız. Siz böylece, afal afal mek 
tuba bakıp başınızı kaşırken tah
rir müdürü usulcacık odamza 
girmiş, nazik olmıya çalışan ser
zenişlı bir tebessumlc dıyor ki: 
"- Hazır mı, üstat?,, Efendim 
nerde, ben nerede? Bir irgatbaşı, 
bir yapı ustası cevabiyle: 

"- Tuğlalar mı? Kiremitler 
veya kerpiçler mi?,, diye sorma
dığınıza şükür! 

* * * 
3 -- "Biografik,, ve "bibliog -

rafik., malumat ... 

B
elki, birdenbire, meseleyi 

sezemediniz; hakkınız var; 
izah edeyim: Tahsil çagındakiler 
bizden, ikide bir, mufassal bir 
"hal tcrcume,. mizı ve kitapları
mızın tarih sırasiyle eksiksiz isim 
lerinı de sorarlar. Gösterdikleri 
alakaya candan teşekkurler ... İf
tihar edeı·iz. Fakat düşününüz 
benim hayatımın bütün teferrü
ııtı ve canlı noktalariyle hikaye
sini? "Jan Valjan.. haltetmiş; 
··sefiller,. romanı kadar yer tutar 
,.e bir başlnyım desem ikmaline 
omrüm yit kifayet eder, ya et • 
mt'z~ Sonra 32 senedir yazdığım, 

* * * 5 - Fotoğraf talepleri... ra bu hevesli gençten istikbalin Gazetemizin 13 Ey\ül 941 tarihli nüshasında intişar eden Gümrükler 
bir edibi zuhur edecektir. "Ha· Muhafaza Satın alma komisyonunun (7660) takım iç çamaşır diktirllmcsl 
yır yazma, bir şeycikler olamaz hakkındaki ildnında muhammen bedelin miktarı (1532) Ura olaenk iken 
~'ln' demek reva mıdır? Bir ci - (1432) lira olarak yanlış neşredildiği görUlmüitür. Tashih olunur. Bereket, tanınmış m uharrir

lere fotoğraf atölyeleri 
külli tenzilat yapıyorlar; yoksa 
her talebi is'af ne haddimize! Ma 
amafih bu işin de güçlükleri az 
değildir. Çekmede daima iri boy, 
sağlam cinsinden zarf bulu ndur
mak, bu zarflara ağırlığı nisbe -
tinde kaç kuruşluk p ul yapıştıra 
cağınızı bilmek, ayrıca kırııma· 
dan cebinize yerleştirmek ve u
nutmadan kutuya atmak lazım -
dır. Sonra, şu mesele de müh im
dır: Tanımadığınız birine yolla -
nacak fotografa ne yazacaksınız? 
Çok samimiyete gelmez; bilhassa 
gönderilen şahıs bir bayan ıse ... 
Bu, hem onun hem sizin menfa-

heı" daha var: Farzı muhal ola - - - - - -- -
rak ya o çocuk, yarın parlak bir lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
muharrir kesilir de elinde sakla
dığı cevabınla ortaya atılır, "na
~ılmış? Sana uysaydım belki de 
ticarete atılacak, herkesin beğen
diği b ir m uharrir yerine şimdi 
amme nefretine uğramış bir muh 
tekir olacaktım. Dirayetinıze di
yecek yok!,, derse ..• Bu cümlenin 
kaba şekli "anlayışına tu:p. sıka
yım,, tabirdir ve genç edıbın . nis 
beten nazik tarizı size tamamıyle 
o son sözün tesirim yapar! ,,. ...... 

atin~, aile raha~~nız iç.in şiddet- 9 _ Çeşit çeşit ıtaplar ... 
le dıkka.t edecegınız bır nokta - B ir gün, tutar, mesela kübik 
dır. Resım, e_lden .~le geze~ •. ba· koşklerin münascbetsizli -
zan da h!ç el~ne duşmemcsı ıca - ğini yazarsınız. Vay, efendim, 
bcdenlcrın elıne geçer. vay! o sırada Suadıyede yeni bi-

Tut~r, "Sayı!1 Bay ~. veya • ~a- na kurmuş, hcnuz almıya vakit 
yan ~ılme~ kı~e: hurme~l~rım- bulamamış biri, kübik masası ti
le:, -~u~l~~ıyle ıktıfa ~dersınız ve 1 zerinde duran kübik kalemine sa
duşunursunu.z. de:. .Yazılarıma 1 rılır, softa kafalı, saltanatçı, hi -
kıymet v~~~ığını soylıyen o zat lafetçi, demokrasi düşmanı, te -
sıfatımı gorunce sakın h~yal su- ceddut aleyhtarı olduğunuzu Ye 
kutuna ugramasın?,, ve: ~! am- inkılabın hayrı namına kelam 
ma da dangalak s~ratlı ımış,, ya- hakkından mahrum edilmenız, la 
hut "hiç de umduguma benzemı- zımgeldiğini ileri sürer. O mek
yorm.u~, ça:pık ~e koca bu~unl~, tubu bırakır, bir başkasını oku -
k.e~d~nı begenı:n\ş, sevımsızın bı- mıya başlarsınız. Hayret! Ik! giin 
rı ımış,, de~esın. _ evvel plaj hayatından hoş bır dil 

Bazı nazile Bayanl~rdan, Iotog- le bahsetmemiş miydiniz? Gayet 
rafa~ karşılık, şu ş~~ılde cevapl~r işlek "rık'a,, hattiyle ve kamış 
al?ı.~ımız da olur: Bıyığın_ızı bus kalemiyle biri size ağzını açmış, 
bi.ıtun kaldırırsan1~ çehrenıze da- gözüniı yummuş: Zamaneye hoş 
ha yakşacak!,. , sert . bakı~ınız görünmıyc çalışıyormuşsunuz; 
yazılarınızla tezat teşkıl edıyor; mukaddesata hürmetsizlik echyor 
gülümseyiniz!,. mu ssunuz· dönek mürted bir 

Olur; gel~c~k defa, objektif ••şe~ir., im'ışsinlz, :'izalei vücut,.u
kar§ı~ında ~ızı hatır~~ r, kah~aha· nuz vacip olmuş, Hah ... Bırincısı
sı manalr hır tebessume çev1rmı· ne şaşar, ikincisine güler; fakat 
ye çalışının! her ikisine de ayni muameleyi 

,,. • • yaparsın1z: Sepete atarsınız! 
6 - Cevaplan tetkike muhtaç ,,. ,,. ,,. 

sorgular ... 

Mesela sorarlar: "Zenciler 
esastami siyı:ıh derili id i

ler, voksa Afrıka guncşi .:ni on 
1 O, 11, 12, 13, 14 ve 15 numa

ralıları, yer darlığından ö -
türu hülasa cdecegim: 

110 No. lu lliln : 
Ellerinde yilz kilodan form buğday, arpa, çavdar, 'yutar. mısır ve 

bunların unlarını bulunduran hakiki ve hükmi her gahıs meveuUarmm 
nev'i, cinsi menşe miktar ve hangi sene mahsulü olduğunu ve malın ki
me ait bulunduğunun ilAn tarihinden itibaren 22,9,941 pazartesi akşamı
na kadar bir beyanname ile İstanbul Belediye hudutları dah!llnde VflA
yet İaşe Müdürlüğüne, kazalarda mahalll en bUyük mülkiye Amirine bll
dirmeleri ve bu milddetln sonuna kadar mevcutlarını başkalarına satma-
mnları hususu ehemmiyetle ilan olunur. (8150) 

e Nakil vasıtalarından ve be· ı ~-
lediye işlerinden şikayet. .. İyi, iyi 

8 U G Ü N -lllııl 

amma elimden ne gelir?., Bir do- s u·· M E R 
kun, bin ah dinle kasei fağfur -
dan!,. 

e Memuriyet ve maaşlı hizmet 
tnlebi... "Kendi muhtaçı himmet 
bir dL>de, nerde kaldı gayriye 
himmet ede!,, 

• Yardım dilekleri ... "Kelden ı 
Köseye yardım mı olur?., 

e "Sizi nerede bulabilirim? Ne 
ı·ede görü~lim?,, gibi mülakat ar 
zulan... Beyhude zahmet! "Yel 
kayadan ne alır?,, 

e Sonuncusu ve en çoğu: Ya
zılarınızı takdir, fıkirlerinlzi tas
vip, tcnkitlerinize iştirak, gayre
tinizi teşvik ... Sağ olun, var olun, 
eliniz dert görmesin! 

,,. .... 
Görüyorsunuz ki, insanın A

merika Cümhurreisi ka -
' dar tahsisatı. teşkilatı, hususi ka-

tipleri, istişare miıdurleri ve ka· 
lem heyetleri olsa yine bu işle -
rin uhdesinden gelemez. 

Öyle olmakla beraber - Sami -
miyetle itiraf lazım • bir muhar
riri, hayatta hiçbir mükufat, oku 
yucu mektupları almak derece • 
sinde memnun edemez. 

Allah eksıkliğinı göstermesin! 

sinemasında 

Sehhar ve sanım yıldız 

MAE W ES T 
Bütün Jstanbul halkını cezbeden 

SEHVET KADINI 
BUyük a~k. ihtiras ve macera 

filminde şarkı soyluyor. 
Hamlı: Suareler için lOtfen yer
lerinizi evvelden aldırınız. 

OSMANLI BANKASI 
i ı. A N ı 

Osmanlı Bankasının Galata Mer
keziyle, Yenıcamı ve Beyoğlu Şube
leri vezneleri ve kiralık lfosnlar da
iresi, 15 EylOl 1941 Pazartesi gunun
den itibaren lş'an ahire kadar, aşa
ğıda yar.ılı saatlerde açık buluna
caktır: 

VEZNE SAATLERi 
Adi &11nlcrı Saat 9 dan 1 ı ye kadar 

Saat u.ao dan u,so ı kadar 
Cı.ımartul ıünluı: Sut t dan ıı.ıo a kadar 

KIRALIK KASALAll DAiRESi SAATLERi 
Adi ıUnlrr: Saat 9 daıı 12 ye kadu 

Saat ıs.so dan 16 ,.a kadaı 
Cı.ımıncal &ilnlcriı Saaı t dan ı:z ye kadar 

KAYIP: Hayriye lıaulndcn aıdıtım U8·3ll 
dtrt yıhna ait orta mıktep •rhadtınameslyle 
Kı~ıltopralıtan aldıiıaı HO•nüb•l taralcatnı 
kaybtıtlm yeni;erini alacatımdan ulıllerinln 
hUkmU yoktur. Gözttpc Tanuaıaı Mlıatı ff 
Aılı Kimran Bthr 

* * * Merkezde Mareşal Timoçenko or-
duları şimdi de Smolcn,,k üzerine ye
ni bir taarruza geçmişlerdir. Bır ta
raftan da yine Mareşal Timor;enko
nun kumandası altında bulunan Ge
ncrol Kolyef kuvvetleri Gomel mm
takasmda taarruzlarına devam et
mektedir. Fakat bir müddet için bu 
noktadan cepheyi yararnk ılerlemiye 
çalısan Alman kuvveUcrlnl durdunır 
gibi görilncn bu mukabil hücumlar, 
Alman taarruzunu tamamen kesmiye 
muvaffak olamamıştır. Bu cephede 
Briansk'a doğru ilerliyen Alman kuv• 
vctlerl evvelki gtln Çernikov ehnnt 
zaptetmişlerdir. BO şehir Dlnycperın 
ilerisinde Desne nehrinin üzerinde -
dir Kiyefın 130 kilometre şimali 
şarktslnde ve tam Gomcl ile Kıyef 
arasındadır. 
Almanların bu y:ırma hareketi Ki

yefi doğrudan doğruya tehllkeye dü
şurmekte ve Dinyepcrin ilerisindeki • 
Sovyet sanayi mıntakalarım tclıdıt 
etmektedir. Bu taarnızun inkişafı 
Mareşal Budlenni ordularını yeniden 
tehlikeli bir vadyete dü~k ma .. 
hlyettedir. 

Zaten Almanlar, cenupta da Kırım • 
istikametinde blrkar; noktadan Din~ 
yeperi geçml,Ye ve nehrin şark sahil .. 
ter.inde köprü başlan tesisine mu\ af4 
Cnk olduklarını bildirmektedir. _ , 

. * * * Görülüyor ki, şark cephesindeld 
harektıt artık yıldmm süratiyle iler
lememekte, daha ziyade bir ceph• 
harbi mahiyetini almaktadır. 

Almanlar da bunu itiraf etmekte ve 
artık kış harbi için hazırlanmaktadır. 
Alman başkumandanlığımn kısa ka • 
dar elde etmek istediği netice, mühim 
bazı stratejik noktaları ve sana,ıl 
merkezlerini elde etmek, SovyeUeriD 
ilkbahara kadar hazırlanmasını güç .. 
lcştirmektir. Lcningrat, Moskova, O. 
dcsa; Harkof büyük sanayi mc:;kcz .. 
lcrldlr. Bu merkezlerin elde cdılm.., 
si Sovyct Rusyanm ljfmdiye kadar 
kaybettiği malzemeyi yerine koyma .. 
smı geciktirebilir. İşte bugün Alınan 
orduları, bUyük fedakArlıklar paha .. 
sına da olsa, bu şehirleri zapta ça
lışmaktadır. Leni.nzrat harbinin . e-
hemmiyeti buradadır. Klyef üıerir'l'I 
sarkan Alman kuvvetinin ilerlemesl 
de bu bakımdan ehemmiyeti haizd~ 
Yoksa kışa kadar JtaU neticenin elat 
edilmesi ümidini Almanlar da artık 
kaybetmiş olsalar gerektir. 

MESUT BİR EVLENME 
Emekli General Ketnal Ergüden'ın 

kızı Bayan Nerlmanla genç Maliye 
Müfettişlerimizden Hurrem Kubatın 
evfonme törenleri Taksım Belediye 
Gazinosu salonlarında birçok mümtaz 
davetliler huzuriyle parlak bir s:uret• 
te icra kılınmıljtır. Yeni evlilere sıh
hat ve saadetler dileriz. 

TEŞEKKÜR 
DrYlct.. DenlzJ'Oll&n OıtnrySı.ı yapuna IU'I'&• 

riai ıcvılli babamız Nezir Denlıkurtuu vefatı 
clolayruyle bizzat Uskildardaki evine kadar ıc 
lrrrk mcrnime lıtirak JQdunda bulunan u 
ıerckoc bilvuna taziyet eden muhtrrcm r.c· 
vata \'e bılhana bUyilk aUka cöstcrrn Dcnlz· 
yollan erklnına derin minnet YC ıUkrarılan • 
mın uyıı ile arrcdcriı. b dl 
Çocukları nimına damadı: Ylilısrk mü en ı 

HAMDI HiKMET BARKIN 

MEVLÜD 
Ölümiyle efradı ailesı ve bütün 

tanıdıklarını sonsuz kederlere gar 
keden Zonguldak Vapurculuk ve 
Kömürcülük Türk Limited Şir -
keti Müdürü Muzaffer Pehlivan 
refikası . 
Bayan Keı:ser K übra Pehhv~n 

ruhuna ilhafen 15/9/941 tarihıne 
müsadif yarınki pazartesi ~üni.ı 
oğle namazını müteakip Yenı~a -
mil şerifinde mevludu nebevı o
kunacağından bil~mum dost ~ c 
kendisini sevenlerın teşrifleri rı • 
ca olunur. 

Tiirkiye iş Bankası A. Ş. Müdur 
tüiünden: 

15 Eylül 1941 pazartesl gftmındl' 
itibaren gışelerımizın a5 ... ğıdakı ı 
!erde muhterem muşteı ılerlmızr 
bulunduğunu arzcderfz. 

Her gOn: 9,SO - 12; 14 - 18 
Cumartesi günleri: 9.30 - 11.'" 

.. r. 
e çi 
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Bugün 4-----
BÜYÜKDERE BEYAZ PARK'da 

SAZ CAZ VARYETE 
PRO GRAMI 

Bayan S Ü Z A N Konseri 
...... _ 

, • •••••• Nişantnşında Karakol karşısında 

" 

LEYLi 
ERKEK 

IŞIK LİSESİ 

YENi KOLEJ 

Kız 

Erkek 

NEHARi, 
KIZ 

fık - Orta Llıe - Takılmde Sıraaervller 86 
Mildiır : Sabık Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca. 
Hususiyetleri : Yabancı dillere ehemmiyet vermek Talebesinin sıhhat 
ve inzibatiyle yakından alA.kadar olmaktır. 

Telef on : 41159 41_!!!!!!!!!!!!!!!'!!!•'' 

I Ana - ilk - Orta ve Lise ----

ı 
~~e HA YRIYE LiSESi y;~:~~:e 

Fatih : Saraçhanebaşı 
Kayıt fçln her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe mOracaat. Arzu 

eden Talebe Mektebin hususi vesalt!yle Sabah evlerinden alınrr A 'k • ..... ____ , 
._ şam evlerine bırakılır. Telefon : 20530 •••••• , ANA - iLK - ORTA - LiSE .... __ " 
;;::: B~~~~.~~! .. ~~.~.~~~~I :::::;· ı 

Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. 
İlk kısım 29 Eyl(Ude, Orta ve Lise kısımlan 25 Eylölde derslere ba&-

• lıyacaktır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 .. , 

,_.Yatılı Yatısız Kız ve Erkek 4 

ŞiŞLi TER~KKİ LiSESi 
1 - Yuva, İlk, Orta ~e Lise Sınıflarına Her gün yeni talebe kaydma 

devam edilmektedir. 
2 - Eski talebenin 5 Eyl(lle kadar kayıtlarını yeollemelerl !Uzumu 

bildirilir, 
Tarifna me gllnderl llr. Te l: 80547 

ERKEK ve KI Z -- LEYLİ ve N EH ARi 

SANKT GEORG 

ALMAN OKULLA·RI 
Galata Kartçmar sokak. Tel: Erkek: 42095 - Kız: 40499 

! rkek Kısmı: Orta, Lise ve Ticaret okulu 
Kız kısmı : İlk, Orta okul ve Ticaret kısmıları~ 
KAYIT : 1 Eyl\lld~ itibaren, 9 - 12 arasında. 

941 pazartesi. 

İkmal fmtihanlan: ı2' ve 13 Eylölde. Tedrisatın başlaması: 15 Eylfıl _____ , 

'I' A N 

........................................................... " 
i~f AINl~lWl AJMl~~Üll(AINf ll(@JLJğJJÜ 1 

~ 1 Z ~ 1 5 M I • Amerllın llıı l<olejl • 
ft ft • AruntlıGy. Tel. 36.160 KISMI 

Kısma Orta Kısmı • Lise Kısmı • Mühendis 
Leyli ve Nehari Bütün Kayıdlar Kapanmıştır. Derslere 25 Eylul 
~erşembe Günü Başlanacaktı r. Leyli Talebenin 24 Eylul 
Çarşamba Günü Akşamı Mektepte Bulunması Lazımdır. 

TECDiDi KA YID : ERKEK KISMINDA 22 eylül pazartesi ve 23 eylül sah günleridir. 
KIZ K ISMINDA 23 eylUl sah ve 24 eylUl çarşamba günleridir. 

Yeni ve eski bütün talebenin yukarıdaki tarihlerde ı-on kayıt icin müracaatları t?E'reklidir , .......................................................... ,_ 
lstanbul Defterdarhijından 

M Okellefln adı 

Yusuf M. Şar 
mahdumları 

Muhsin ve Münir 
Emin kardeşler 

Kemnl .MJtrnnl 

Albcrt A. Vlktor 

Nazif oğlu Nuri 

fhsa:ı Murat ve 
Albert Amram 

Ali Abdullah . 

ip 

Banker 

Plllstik eşy'
Fab, 

Pansiyoncu 

Deri Tile, 

Milbayaacı 

Komlsyoncı 

Silfılıçı 

Adre.I i ZAHA. \ 

Kııtırcıoğlu 934 mAll yılı verginiı. hakkında izahat alm:nak üzere fst. 
han 32 - 34 No. Bir No. 1ı itiraz k<Jmisyonuna 941/3 No. ile 15 gün için

Reşit Ef. han 
' 15 - 16 No. 

Cağaloğlu Y. 
35 No. 
Köorülü han 
311/1 No. 
Zahi~ Borsası 
No. da 
Alyanak han 
3 - 4 No. 

Hamidiye C. 57 

'de milracaat edilmesi, 
934 ve 935 mali yılı vergileriniz hakkında izahat alm
mak {here İst. Bir No. 1ı itiraz komisyonuna 941/31117 
No. ile 15 gün içinde milracaat edilmesi 
931 mali yılı verginiz temyiz komisyonun°un 710/22,7.941 
kararlyle bozulmustur 
931 mali yıl ı verginiz.. temyiz komisyonunun 630 17/6/ 
941 karııriylt- bozıı1rnııştur, 

17 932 mali yılı verginizi tadil eden itlraz komisyonunun 
940/ lR,7.941 kararı şubece 1emyh; edilmiştir. 

931 mnll yılı vcrglnlr.e 500 ve 932 mali yılı verginlze de 
600 lira matrah itiraz komisyonunun 935 17 / 8/94 ı ka
rarivle ve % 20 zamla takdir edilmiştir. 
927 mali yılı vemniz hakkında izahat alınmak üzere tl'
tanbul Bir N'o. 1ı lti,.az komisyonuna 941/60 No. ile 15 
ıôin ic:lnde mOrııcaat edilmesi 

Hocapaşa Mall:ve Şubesi mUkellcnerlnden yukarıda adı, işi ve ticaret adresi yazıİı olanl1tr işlerini bırak
' mış tc>bellüğe snlAhlyetl! bir kimse de göstcrmrmlş ve yapıl:ın araştırmalarda da bulunamamış olduklarından 
namlarına çıkarılan vereılere alt komisyon kararlarının bizzat tebliğine imkan hasıl olmamıştır J<"eyfiyet tebliğ 
yerine geçmek üzere ilh olunur. (8142) 

İstanbul Üçüncü ·ıcra Memurluğundan : \ S ı NJ"' G E R 

14 - 9 - 941 

İLE SABAH, 
Ser,........_,. rinde ll'ıc...,. ........ 

dltlerbabıl ~ 

Güzel Sanatlar Akademisi Talebe 
Kayıt ve Kabulüne Bash yor 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden~ 
ı - Akademi ŞUbelerl için talebe kayıt ve kabulüne 15 Eyl(i) lM' 

tarihinde başlanacaktır. Kayıtlar 29 EylQl akşamında kapanacaktır. 
2 - Akademi yüksek mimari ŞUbeslne füe olgunluk mezunları. re

l\1m. heykel. Türk tezyini sanatlar ve tezyini sanat şubelerine ortamektep 
mezunlan imtihanla ka!:>ul olunur 

3 - Şubelere yazılmak üzere mnracaat edenlerin Ulbl oldukları ka
bul müsnbakalarmın yap.ılacağı tarihler Akademi dahilinde Dlın edilmlştıı 

4 - Taliplerin müddeti uırfmda Akademi MüdOrlUğüne bir istida ile 
müracaatları , kendilerine idare tarafından verilecek beyannameyi dol
durmaları lA:l.ımdır. tstidaya batlanması icap eden~kalar sunlardır: 

a - Beyanname, 
b - Nüfus '10viyet cüzdanının tasdikli sureti, 
c - Sıhhat raporu v~ çiçek aşısı fahadetnamesi (resml doktorlardan 

elmmalıd ır.) 

d - Resmr tahsil vesikası (aslı), 
e - HUsnühfıl kfığıdı (mekteplerden bu sene mezun olanlardan isten-

mez) . 
g - 12 tane ince kAğıda basılmş vesikalık ~otograf (Alaminut ol-

mamalıdır.) 
5 - İstanbul haricinden müracat edenlerin vesikalarını taahhUUil o

larak göndermeleri llızımdır. Bu gibilere vesikaları tamam olduğu tak
dirde yoklama tarihleri bir mektupla bildirilir, Talep vukuunda matbu 
heyannameler posta ile gönderiliro-

N OT ; 
Birinci derecede orta lhtlH• mektebi ola n Akademi resim ıubeal• 

nl n yüksek kıımı 1\41 - 1942 derı senesi batından it ibaren teıekkUI e• 
de rek faallyete geçece(ll clhetle rHlm ıubeel mezunlar lyle llae mezunları• 
nı n yUkaek re•lm ıubeal ne glrmlye tallp ol dukları takdirde yukanda 
tasrih edilen tarihlerde idareye mU racut lan. (7905) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüijünder 
Yüksek Ziraat Entitüsü Orman, Ziraat, Veteriner FakOltelerindc 

talebe kayıt ve kabulüne 15 Ağustos 941 tarihinden itibaren ba:ılanacalı 
ve 30 Eylôl 1941 günU akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, tizlkklmya, cebir tilrk· 
çe tahrir ve yabancı dilden (fransızca. !ngillzce, almanca dillerden biri; 
bir seçim imtihanına tA.bl olacaklardır. 

2 - Seçim lmtlh:.ını Ankara ve İstanbulda yapılacak ve tarlhleriy· 
le yerleri gazetelerle ayrıca llln edilecektir. 

3 - Enstitümüz Fakültelerine yazılmak isteyenler kayıt ve kabul 
tiartlarmı Enstitü Rektörlill\l ile VilAyet Ziraat, Orman, Veteriner mü· 
dürluklerlnden tedarik edilebilir, 

4 - Sıhhat raporu numunesi EnstitQ ve Villyetıer Ziraat, Orman 
Veteriner müdürlüklerinden tedarik edilir • 

Başka rapor kabul edilemez. (6864) (5288) 

I - Evvelce ekslltn 11e konmuş olan (10,000) adet bira aandılı ıart-. 
namesi değ!ştirildlflnden yeniden kapalı Mrtl• eksiltmeye komnu&tur. 
Çivtai idaremiz tarafından verUecekt ir. 

II - (10,000) adedinin muham!Jlen bedeli (42,474) liradır, % 7,S 
muvakkat teminatı (3186) liradır. 

Mürebbiye Aranıyor 
938/4256 - Mahcuz ve 2004 nu- •olup tulumbası taşlıktadır Döşemesi 1 

maralı kanun ahk~mına tevfikan pa- j harap bir kiler yine taşlık Üzerine bi
raya c;evrllmeslne karıır verilen ve r inin içinde dolap bulunan Uç oda 

' tamamına 6716 lira kıymet takdir o- kiler ve merdiven altmda kömürlUk 
lunan Btiyükadada McşnıUyet ma- vardır 
hallesinde Cakonl Hırlstos, Refet pa- Zem

0

in kat: Yan cephede altı mer
şn Cilmhuriyet Nevzat Cankaya Ka- mer basamakla bir sahanlıktaki ka
dıyornn sokağında eski 9, 28 ve yeni ı pıdan girilen zemini mermer dö~ll 
11, 34 numara ile murakknm ve ev- antre üzerine sa~da bodruma inilen 
safı umumiye V<'.Salresl aşağıda ber- merdiven mahalli olup kapatılarak o
tafsil yazılı gayri menkuliln tamamı ela haline getlrllmistir. Bir sofa ilze
açık arttırmaya konmuş olup 10/ 10/ rlne cadde cihetinde zemini mermer 

III - Eksiltme 19/ 9/941 cuma g{lnQ saat 11,25 de Kabataşta Leva.. 
zım şubesinde müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır, 

iV - Şartname sözü geçen şubeden ve 1zmir, Ankara Bapnüd(lr,. 
lilklerinden (213) kunış mukabilinde alınabilir. 

V - Ekslltmt-ye girecekler (250j)) ve (5000) adet için de teklifte bu
lunabileceklerine göre mühUrlO teklif mektuplarını kanun! vesaikle tekli! 
e<lt>cekleri miktar üz.erinden % 7,51 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günQ eksilt-

A nadoluda b u l u nan sekiz yaşında bir fransız kızına fran
sızca öğretmek üzere Türk tabiiyetinde biı: mürebbiye aranı
yor . T alip ler in her gün 10-12 ve 14-17 aralarında Galatada ye
ni yolcu salonu civarında Muradiye hanının 5 inci katma 

müracaatları. 

Nakliyat işi Münakasası 
Sümer Bank Sellüloz Sanayii 

Müessesesinden 
Müessesemiz için Blllu ve DOzce Orman Revirlerinden mübayan 

edilecek 20 ilA 30 bin metre mlkAbı Tomruğun şose kenarlarındaki 
orman depolarından alınarak nihayet on ay zar!mdn Adapnzanna na
kil ve Adapazarmda vagona tahmil işleri; kısmen veya tamamen; ta
liplerine ihale edilecektir. 

İsteklilerin metre mikA.bı - kilometre :tiatı - bı havi tekliflerinin 
kapalı zarfla 22 Eylıll 941 saat 16 ya kadar İzmitte Mfiessesemlz Mü

dOrlilğüne tevdii Utın olunur. 
Taahhüt edilecek beher on bin metre mikAbı için iki bin liralık 

muvakkat teminat nkçesl kapalı zarfla beraber müesseseye teslim e
dilecektir, 

Kamyonla nakliyatı yap:ıcaklara; bedeli mütenhhit . tarafından ö
denmek şartiyle, lftsUk, benzin ve yaj:t müessesece temin olunacaktır. 

Taahhüdün tamamı için teklifte bulunnnlar tercih olunur, 

Selluloz Sanayii Mucssesesi ihaleyi icrada serbesttir. -.. ............................... . 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 

Muhammen bedeli (2300) Ura olan muhtelif cin ve evsafta (14100) 
kilo toz boya (26,9,1941) Cuma günU saat (11} on birde Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (172) lira (50) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gUnu saatine kadar 
komisyona müracaatları lAzmıdır. 

Bu ışc aıt şarln1tmelcr komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7952) 

Yüksek lktısat ve Ticaret. 

Mektebi Müdürlüğünden 

me saatinden bir saat evveline kadar mezkür komisyon ba:ikanlığma 
makbuz mukabilinde vermeleri lAz.ımdır. (8032) 

941 tarihine milsadif Cuma günil sa- etrafı demir oıırmaklrk korkuluklu, ı' 
at 14 den 16 ya kadar dairemizde bl- mermer dört köşe kolonlnr üzerine TELEMETR - K RONOGRAF Gu··mru··k Memuru Alınacak 
rincl açık arttırması icra ve arttır- , balkonu olan bir salon olup, karşı-
ma bedeli mukadder kıymetin yüzde lıklı iki oda, salonun tavanı ahşap, Çelikten en yeni model' 55 li a 

l yetmiş beşini bulduğu Ve rüçhanı odıılıırm tavanı bnğdatli ve knlant l r 1 Sümer Bank Cellüloz Sanayü 
h~lz n.lacaklıların alacnğına kACi gel-

1 
kfır~irdir. Sofada yine kalemkar ta- Altından 18 ayar 155 lira I" 

dığl ve paraya çevrilme mesarifinl vanlı diğer bir oda ve zemini karo- Hassas - Sağlam - Zarif Müessesesi Müdürlügv ünden 
itfa. eylediği surette en çok arttıran siman döşeli alafranga bir helfı. mer• . • . 

l 
üstünde bırakılacağı al\~i halde son mer musluk taşı vardır. Birinci kata ve 15 sene garantılıdır. Müessesemiz Gümrük işlerinde istihdam edilmek üzere bu 
arthramn taahhüdü. bak! kalmak ü- çıkılan merdh·en mevcuttur. Sofadan s t N G E R S A A T gibi işleı:i uzun müddet hüsnü suretle ifa etmiş ve 2000 liralık 
zere arttırma 10 giln müddetle tem- dliter bir kapı ile geçilen ikinci bir kefalet irae edebilecek bir memur alınacaktır. Kendisine liya-

I d~ olunarak 20/10/ 94! tarihine tesa- snhanlık da zemini kırmızr çini d5-ı Mağazaları İstanbul, Eminönü katine ve hizmet müddetlerine göre 140.- liraya kadar aylık 
I du! ed?n pazartesi gunil ayni saatte şeli kiler \'e arka cephedt: dU\•ar ve -- ~- · ı ı · 
daıremızde yapılacak olan ikinci a- tavanı kalemkfır diğer bir oda var- E id 1• verı ecck ır. çık artt~rmasmda arttırma bedeli rii~ dır. 0 are 1 Taliplerin hizmet ve tercümeihal vesikalariyle birlikte 20 
hanı haız alacaklıların a.la~ağına kfıfı Birinci kat: Her iki merdivenle çı- Eylul 1941 tarihine kad ar lzmitte müessese müdürlüğüne biz-
gelmek ve satış mesarlfını itfa eyle- kılan bir sofa üzerine merdiven başı za"t veya yazı ile müracaat etmeleri ilim olunur. 

i
mek .şartlyle en fa:ı:la arttıran .uhde- cameklınlıdır. Dört oda mermer mus- LAi BA -:::::::::~~ 
sin7 ıhale olunacaktır. ~atış peşı~ pa- luk taşlı hellı, diğer merdiven basın- 1 

, •••••• s u·· M E R B A N K' L 
ra ıledir, Arttırmaya gırmek istıyen- da zemini çinko döşeli kilt>r ve itti- ~ 

ı !er takdir edilen kıymetin yüzde yedi salinde diğer bir oda olup odaların O • K d S •• 
,b~çuğu. nisbetlnde pey. akçesi veya tavanı kalemklırdır. 1 erı ve un ura anay11 
mılll bır ba'?'kanın temınat mektubu- İkinci kat: Bu kata bir merdivenle l\lu"essesesı' Dır' ekto"rlu"g"ünden : 
nu vermelerı iktiza eder, Mezkilr .. . 
gayri menkuliln nefsinden doğan bl- çıkılır. Bir sofa uzerlne sabıt dolap Fabrika i,.in, a0 kerlikle altikası olmıyan teBviyeci 
•1tmı~ b'l il 1 i ilk 11 f' ti alafranga helA ve tavanları pasah, ~ ~ 

rı .., ı c m e verg m e e ıye . . 
ve dellfıliye resmi borçluya alt ol - yağlı b~yalı lkı oda ve mB~rdıven bkn- ve tamirci U8lası alınacaktır. 

k il t b d 11 d t .1 şında bır kiler vardır. ınada ele - I ~~ur z;~e s:~;~ik ev:kı~ ~~vi:n~~~Ü trlk terkos. tesisatı mevcut olup ha-ı Verilecek yevmiye imtihanda görülecek kabiliyete göre 
ta· h 

1 1 
·u· H k rken boynsı bozulmuştur. Pencereler (400) kuruşa kadardır. Talipler en geç 22.9.941 tarihine kadar 

ve pu ıırç. arı a ıcıya ~ 1 ır. 8 - kısmen pancurludur. Bodrum pence- Beykoz Fabrikasına (Hiçbir teahhüdü tazammun etmemek şar-
lan tapu slcıllerlyle ~abıt olmıynn ı releri demir parmaklıklıdır, Dahilen tiyle) müracaatları. 
ipotekli alacaklılarla dığer alA.kadar- h k ğl b 1 • Bodnım J . . a şap a sam ya ı oya ıaır. -.._ 
larm ve irtı!ak hakkı sahıpl~rlnln bu katta sıva ve döşeme tamiri vardır, ~·-•••••••••••••••-----------• 
haklarını ve hususiyle ~siz ,;e mesa- ı arka ce hedeki zemin kattaki odaya 
rlfe dair vukubulacak ıddlalarını i- p 1 
ıan tarihinden itibaren on beş gQn ~ıkılan 6 adet mermer bı:samak var-
zarfında milsbit evraklnrlyle birlikte ır. . 
dairemize bildirmeleri lA.zmıdır Aksi Bahçe: Binanın yan cephesınde ze
halde haklan tapu sicilleriyle· sabit mlnl çimento etrafı camekan. üstü a
olmıyanlar satış bedelinin paylıışma- çık bir mahal olup binarıın arka cep 
smdan harlı; kalırlar heslnde el ile çekilen tulumbalı bir 

Evsafı umumiye ~esalre: Mezl((ir ku~ mevcuttur. Bahçenlr. arka cep
gayri menkul ııhşap kBşktür. Ve bah- hesınde l~ncl set (iz.erinde biri yr
"e f,.lndedl Bod k t bed d _ kılmış blrı yan duvarı mevcut bir 
.. .. r. rum a en u b' h b 1 · h h i 
varları klırgir zemin, birinci ve i- ına ara es vel'.ıne .a şap arap -
kinci katı ahşaptır ve pansiyon ola- ki katlık diğer bır bına vardır. Ze
rak kullanılmaktadır, Sokak cephe- mln katında bir oda, bir ıı_ıu.tbak, 

· sinin önü duvnr Clzerlne dökme de_ merdiven. altı bi~ci katmda ~kı. ~a 

wıın ~ HHIOS HOESSUA fl ==-~ 
nan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse, ihale ka
ran tesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek bedelle talip olan kimse
ye arzetmiş olduğu mezkôr bedel 
mukabilinde almıya razı olursa ona, 
olmazsa veya bulunama">.Sa mezkür 
gayri menkul yedi giln müddetle tek 

stanbul Vakıflar Direk~rlüğü ilanlar 

.Pek akçeal 
L , K, 

. K ıymet muhammin! 
L , K . 

171 84 13 00 
Büyükçarşıda Uncuoğlu sokağında 28 No. lu dilkkfinın milzayedesI on 

gün müddetle temdit edllqılştir, 
İhalesi 231,9/941 Salı günii saat on beşte icra edileceğinden taliple

rin Çemberlita:ıta Vakıflar Başmüdüriy.ti MahlülAt kalemine milnıcaat-
Jarı. (8165) • 

TolC'be kayıt ve kabul munmelesine 15 Eylöl 941 de bn~lanarok 
mır Parmaklıklıdır Babai vardır, Bınanm döşemeleri duzlUğu-

5 . arı mermer il k b ttı~· t k 1 dir. Demir kapıdan girilince zemini n ay c 'hı ve ça ı ap amasının 
rar açık arttırmaya çıkarılarak en 
fazla artırıın uhdesine ihale olunur 
ve iki ihale arasındaki fark ve ge-

Fakültesi Dekanhijından 
.Slrmcıteıırln 1941 de, son verilecektir. 

Kayıt ve kabul için : 
a - IJise bitirme ve olgunluk dlplomala'nnı' haiz olmak, 
b - Ticaret liseleri bitirme imtihanını vermiş olmak ldzımdır, (Ka

nt olunmak istıyenlerln pazartesi ve per~embe günleri saat 9.30 - 13,30 
arasında mektebe bizzat milracaatlan.) (7892) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
1940 - 41 yılı askerlik dersinden :ikmale kalan normc.1 ~ anormal 

kız talebenin ikmal lmt!hanlan 15 Eylölden 15 Blrlnciteşrlne kadar ya
pılacağından alAkadarların bu müddet içinde talim taburu komutanlığı-
na mı.iracaatlan. (8089) 

Sahıp ve Ne§I'ıyat m üdürü Emın Uzman. G azetecilik ve Neşrıyat . -
T •• L. Ş. TAN Matbaası 

mermer döşeli bir sahanlık olup kar- harap bir haldedir. Bahçenin bu k~
şılıklı mermer basamaklarla bahçeye mında birkaç çam, zeytin •• incir gıbl çen günler için yilzde beşten hesap 
çıkılır. Binanın esas methallne giden meyvah ve meyvasız. sığaçıar vardır. olunacak faiz ve diğer m&sarU:at ay
yolun zemini çimento şııplırlır , hah- Kadı~or:n c~d~e~ne 1•k~lan. 34 ~u- rıca hükme hacet kalmnksızm me
,.,.de çam maz.i, salkım gibi agaç- marn 1 apı on uvar ı uzerı ve a - murlyetimizce eski alıcıdan tahsil o-
İ- d ' pısı demir parmaklıklıdır, Ve bu met-
a~~:;:~rkat: Yan taraftaki methal- hale giden yol üzerine demi~ direk- lunur. Daha !azla malömat almak is-

den ve zemin kattan merdivenle ini- ler Clzerlne tuğlan! bir kame~ıye var- tiyenler 17 /9/941 tarihinden itibaren 
lir. Bu katın beden duvarları kArgir dır. Bina vap~r i~kell!!llne cıvar olup herkesin ıörebllmesl içın dairemizde 
olup zemini malta döşe!! taşlık ilze- asfalt cadde Uzerındedir, açık ve asılı bulundurulacak arttır -
rine zemini kırmızı çini döşeli mal- Hududu: Kadastro plAnı fibldlr, ma şartnamesini ve 938/4256 numa
tız ocaklı ahşap, tızeri çinko döşeli mesahası: Umum sahası 1490 metre rah dosyasına müracaatla ieap eden 
sabit rnf. tezgah ve sabit dolap olan murabbaı olup bundan 185 metre_ mu bütün Jzahatı almış olacakları gibi, 
mutbaktır Merdiven altı kömürlük- rabbaı Uzerlne bina ve 35 metre uze- bu suretle arttırmaya i:;tirak etmiş 
tür Diğe~ taşlık nzerlne zemini çt- rlne de ahşap, h11rap bina mebni o- olanlar bilcümle malçmatı almış ve 
me~to çift mermer tekneli, mermer lup geri kalanı bahçedir . öğrenml:t addolunacakları i!An olu -
bilezikli çamasır~m altında sarruc Gayri menkul kendisine ihale olu- n ur. 

Fakmtcmiz "Beşert Fizyoloji Enstitüsü ile Radyoloji, Fizlkoterapi 
Tedavi. Sinir, Akıl ve Doğum,, tcliniklerinde asistanlık münht'ıl olduğun
dan arzu edenlerin ilan tarihlnden itibaren yirmi giln içerisinde Dekan-
lığa müracaatları. (8145) 

Karar Hül6sasıdn 
c. 941/544 
Milll' Korunma kanununa muhalefetten suçlu Galata GQmrntn S. 14 

numarada boya satıcılığı ticaretiyle meHUl KostanUn oğlu Mihalanto 
hakkında İstanbul Asliye 2 ne! ceza mahkemesinde cereyan eden mu
hakemesi neticesinde suçlunun filli sabit olduğundan, MilU Korunma 
kanununun 32/1 - 2 59, 3 maddeleri mucibince yirmi beş lira para cezası 
ödemesine ve (üc;) gUn müddetle dükkAnınm kapaWmasına ve hükmün 
kat'lleştiğinde ücreti suçluya alt olmak üzere knrar hilllısasının Tan ga-
zetesinde nqredilmeaine 7/ 4/ !Ml tarlbl.nde karar verildi. (1148) 


