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S K U R U Ş 

lngilterede sahil müdafaa teşkilatının şefleri bir arada 

J APONYA 
ÇIKMAZ 
IÇiNDEDİR 

!Brest'e Ağır 
1 

' Bir Hava 

G ÜNLOK SiY ASi 

Tahran'da 
Kargaşalık 
Çıkmış ! 

Kürt Çetelerinin 
Baş Kaldırdığı 

Haber Veriliyor 

Kermanşah'ta Başlıyan 

isyan Hareketi Etrafa 
Y ayılayormuş ! 

Budap!şte 14 (A.A.) - "Ofi,, 
Tahrandan Sofyaya gelen ve Sof 
yadan Macar ajansına verilen bir 
telgraf haberine göre, İranda bir 
denbire isyan çıkmıştır. 

HALK GAZETESi 

r ' ~~uııuza verebileceğiııb en k.ıymetlı bedıycı 
1'4LNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. ÇilııkD bütiln hediyeler onntnlabtlir. Fakat 
COCUK ANSlKLOPIIDISI Çocutun bütün bayatm· 

de izini bırakır. 
F'TV ı\ Tl un l.fl{ 4 'UR 1 

Atlantik'te 
• Mücadele 

* Hazırlığı 

,ı, 

~ayda "Ateşe 

Ateşle Karşı 

Koyarız" Diyor 
-o-

Romaya Göre, Mihver 
Her Türlü Tahrikten 

İ<itİnap Edecektir 

~-

• • 

" 
.e 
rn 

Taarruzu Bu haberde en' modern mitral
yözler, toplar ve el bombalariy
le mücehhez müpım Kürt çetele
rinin ani olarak Ingliz inşgal kuv
vetleri aleyhine harekete geçtik
leri, isyanın Kermanşah'ta baş
ladığı, Kürt kıtalarının orada top 
!andıkları ve mevcut malumata 
nazaran Hemedan, Keşhan ve 
Kuzistan'ın tamamiyle asilerin 
elinde bulunduğu anlaşılmakta
dır. 

Sovyetler tarafından tahliye edilen bir köy, alevler içinde yanar bir halde terkediliyor 

Alman ALMAN TEBLiGi 
ı r .......................................... ' ı 

SOVYET TEBLiGi 
!Japonya, belki büyük faydasını 
gc>rmediği mihverden çekilebilir. 
Fakat Çinden vazgeçmesine ımkin 
Yoktur. Diğer taraftan Ç:n Ameri
ka iç.in de bir haysiyet meselesi 
olmuştur Amerikanın da Çini Ja
Ponyaya tcrketmesi mümkün değil
dir. Bu itibarla, Tokyo ile Vaşing
ton arasında cerey:ın ett l ği bildfri
len müzak~relerin müsbet bir neti
ceye varması kolay değildir. 

Zırhlılarının 

Bulunduğu Mevziler 
Bombardıman Edildi 

=e· ı· ·ı· = . . ~ ı r n g ı ı zi 
Lenın9rat = • : Sovyetlerin 
Etrafındaki Hava Fı losu Mukabil ' 

M. Zekeriya SERTEL 

Londra 14 (A.A.) - Hava Ne
zaretinin tebliği: 

Bu gece kuvvetli bir bombar -
dıman tayyare filosu tarafından 
Brest şiddetle bombardıman edil 
miştir. Dokların bulunduğu mui
takaya ve Scharrhorst ve Gnei
senau Alman zırhlılarının bulun
duğu havuzlara ağır bombalar a
tılmıştır. 

İngiliz diplomatik kuriyesi ile 
İngiliz radyosunun Yakınşarktaki 
en tanınmış muhabirlerinden Ri
şar Dimbalbi ve Times gazetesi
nin muhabiri Cen Holbron asile-

Muharebe IS. Rusyada Hüc u mları 
'.Japonya, mihvere dahil bir 

devlet sıiatiyle, Alman -
Sovyet harbi başlar başlamaz 
Vla.divostok'u işgal ederek Sibir
'Ybayı istilaya teşebbüs etmek mec 

Uriyetinde idi. Bu hareket, A
tncrika ve İngiltereyi de Japon-. 
Yaya karşı harbe sevkedcbilirdi. 
Fakat mihver müşterek ve to
taliter bir hareketle düşmanları
nı Şaşırtmış olacaktı. 

. F'ilhakika Alınan - Sovyet har
bı .. başlayınca Japonyada bir 
h1Uddet hummalı bir faaliyet ve 

Diğer tayyareler, Havre'deki 
dokları bombardıman etmiştir. 
Fransa üzerinde taarruz vaziye
tinde keşif yapmakta olan avcı 
tayyareleri, düşmanın bir çok 
tayyare meydanlarına hücum et
ıniştir. Yere inmeğe gelen bir 
düşman tayyaresi, tahrip edilmiş 
tir. Hiç bir tayyarcmiz kaybolma 
mıştır. 

(Sonu: Sa: 2: SU: 3) 

rin eline . düşmüşle:dir. Bunların Almanlar Şehr·ın 
akıbetlerı meçhuldur. 

Tahran'ın muhtelif noktaların M •• I 
da kargaşalıklar çıkmıştır. Asiler UStahkem 0 an 
ahalinin kendilerine iltihak etme-

!~!:~f:r!~~arlara ilanlar yapış- Cephesini yardı 
Reuter ajansına göre 

Londra, 14 (A.A.) - "Rcuter": 1-
randa, Almanlan üsera kamplarına 
&"Öndermek ü:ı:ere. kabil olduğu kadar 
süratle tedbir alınmaktadır. Şimdiye 
kadar iki kafile Alman yola çıkanl
mıştır. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 1) 

J\nudane ~üdaf aaya 
Rağmen Çenber içine 
Alma İşi Devam Ediyor azırlık göründü. Seferberlik ta

~arnlandı. Kabine değişti. Çinin 
§ırnaı ve cenubunda bir takım =========================== ---o-

~skeri hareketler görüldü. Fakat 
aponya Fransız Hindiçinisini iş

gal ile iktifa ederek daha ileri gi
cleznedi. Ve nihayet Amerika ile 
!ngnterenin bu defa işi ciddi 
ı:ttuklarını görünce Vaşington-

rnüzakereye yanaştı. 
Filvaki bugünkü halde dahi f aponya Uzak Şarkta, vaktiyle 

t~lyanın Akdenizde oynadığı 
?rlühiın rolü oynamaktadır. Sov
l'etıeri Sibiryada büyük bir or
~u ~ul~durmağa mecbur etmek 
edır. Ingillereyi Orta Şarkta 
~~~lanabileceği beş yüz bin ki
"""il;. bir kuvveti Singapura yığ
~aga .. ~ecbur etmiştir. AtlantikArn lnühını rol oynıyabliecek olan 
n erikan ve İngiliz donanması-
ın rnühim bir kısmını Pasifike 

~ekrniştir. Bu da mihver için az 
azanç değildir. 

k~a.kat Japonya için bu kadarı 
f değildir. O bu fırsattan isti
ı:de. ederek Uzak Şarktaki ~ti
gUf lanııu tahakkuk ettirmek, In
l'e ere ve Amerikanın tam bir su 
le tte kuvvetleneceği zamanı bek 
b:ı~rnek mecburiyetindedir. Hal 
hilkı Japonya bugün harbe gire
orJCek vaziyette değildir. Japon 
lli ~sunun Çindeki meşguliyeti
ha hır tarafa bıraksak bile, Japon 
ha~ sanayii hem yorgun, hem 
Ja ıce nıuhtaç bir vaziyettedir. 
.atı0nya petrolünü Meksika ve 
ec1e anda Hindiçinisinden temin 
danr. Demir cevherini Amerika-
daç1' bakır ve kurşununu Kana
kö~·~· .. kauçuğunu Malayadan, 
ihtı Urunü hariçten getirtir. Bu 
gaı{açlarrnı Mançukodan ve iş
latJ.n altında bulunan Çin toprak
ınuv ~an istihsale çalışmışsa da 

:Sif\ lak olamamıştır. 
girctın~en~Jeyh Japonya harbe 
desjzğ~ gun petrolsüz ve ham mad 
ni za alrnağa mahkumdur. Ay
rıka manda Sovyet'Rusya, Ame
kındave lngiltercnin birden hak
ğHdı n gelebileceğine de kani de-r. 

Onun . . 
binin . ıçın Alman - Sovyet har-
cavuz llk günlerınde görünen te
Ve Fr er:nayülleri çabuk sönmüş 
tiktenansız Hindiçinisini işgal et~ 
ına Yoıf0nra Amerika ile anlaş- ı 
tır. arını aramağa başlamı .. 

Bır aya 
beri d an fazı~ bir zamandan-
nıi1zar~~am ettiği bilcfirilen bu 
vayeııer eler etrafında çıkan ri -
olduğun an~aşmanın pek yakın 

u gosteriY.ordu. Fakat A-
• (Sonu; ' 3; SU: 7) 

Zelzeleden Van' da 
36 Kög 1 amamen 

Harap Oldu 
Sars1ntılar Fasıla 

Van 14 (A.A.) - Son yer sar
sıntısının vilayetimiz dahilinde 
sebebiyet verdiği zayiat etrafın
da verilen malümata nazaran Er
cişin Kocapınar nahiyesinde 31 
köy, merkez nahiyesinde de 5 
köy tamamen harap olmuş ve 
merkezde müdürlük binası ile 
jandarma karakolu ve mektep 
yıkılmıştır. 
Şimdiye kadar tesbit edilen ö

lü miktarı 192 ve yualı miktarı 
da 190 dır. Bu yar.alı vatıuırlaş
lardan yaraları ağır olanları:J.an 
7 si Van'a getirilmiş ve diğerleri 

ile Devam Ediyor 
de Ercişda tedavi altına alınmış
lardır. Felaketin vukuıt akab;nde 
vali vekili yanında Sıhhat müdü 
rü, Nafia mühendisi, ı:.ıhhat ro~
murları ve y3rdunc1 ekipl~r 9}
duğu halde felaket sahasında i
cap eden tedbirleri almış ve 
yardımlar yapJlmıştxr. Muş vi· 
!ayeti de gönderdiği bir ekip ile 
bu yardım işine lştirak ettiği gi · 
bi Diyarbak(r kızılay merkezi rla 
felaket zed,. v:ttandaşlarımızın ih 
tiya~lanm karşilamak için 1.000 
lira göndermiştir. Yer sarsıntısı 

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

llmen'de Ruslar Ağır 
Zayiat Verdi 

Berlin, 14 (A.A. - Alman or
duları başkumandanlığı tebliğ e
diyor: 

Şark cephesinde harekatın mü 
sait neticesi dolayisıyle büyük 
ve yeni bir takım zaferler hazır
lanmaktadır. Kuvetli Alman te
şekkülleri, Leningradın müstah
kem cephesini yarmışlardır. Düş 
manın anudane müdafaasına rağ 
men şehrin çember içine alınma
sı işi fasılasız surette devam et
mektedir. 

12 eylulde bir ordu kumanda
nı olan General Şovalye Von 
Schubert, Şark cephesinde mak- 1 

tul düşmüştür. 
Tahrip edilen malzeme 

Bedin, 13 (A.A.) - Şark cep
hesinde 12 ve 13 eylıll tarihle
rinde Alınan zırhlı teşekkülleri, 
cüretkarane bir hücumu mütea
kip 1500 esir almışlar, 70 top, 20 
traktör, 600 kamyon, 400 at ko-

(Sonu: Sa: 2; SU: 4) 
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: : Dünkü Spor Hareketleri 

• 

Y~ni senenin futbol mevsimi, dün Kadıköyünde Fener stadında parlak bir rnerasimle açılmıştır. 
Bu husustaki tafsilatı ve at yanşlannm neticelerini üçüncü sayfamızda bulacaksınız. 

Bir lngiliz Nazırı 
Nutkunda Dedi ki : 

"Şimdi Artık Harbin 
Dönüm Noktasma 
Gelmiş Bulunuvoruz11 

GRE..'!lılWOOD 

Mosova, 14 (A.A.) - Resmen 
bildirdiğine göre, İngiliz İmpa
ratorluk hava kuvvetlerine men 
sup bir filo Rusyaya vasıl olmuş 
tur. 

Grenvood'un nutku 
Londra 14 (A.A.) - ·'B.B.C.,, 

İngiliz Nazırlarından Grenvood 
dün bir nutuk söylemiş ve demiş
tir ki: 

('Muharebenin dönüm noktası
na geldik. İki senelik harpten 
sonra Hıtler şu vaziyettedir: Rus 
ya şarka doğru harekata mania 
teşkil ediyor. Britanya Orta Şark 
ve Hindistan yolunda kendisine 
engeldir. Amerika garbe doğru 
olan yolu kapamaktadır. 

Hitler Atlantik muharebesin -
de mağlup oluyor. Rusyaya kar
şı, şidetli bir orman yangını gi
bi petrol, tank ve tayyare sarfe
diyor. Galibiyet, demokrasi için 
harp eden işçiler tarafından ka
zanılacaktır . ., 

Iran yoliyle nakliyat 
Şanghay, 14 (A.A.) - Seyri .ıefain 

kumpanyalarından alınan malrımata 
göre, Sovyet Rusya, Bangkok, Ma
nille civarında bulunan gemilerine 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 2) 

Bulgar Mekteplerinde 
Yapılan Nümayişler 

Sofya, 14 (A. A.) - Geçen gece 
orta tedrisat mekteplerinde menfi 
nümayişler yapılması hasebiyle, Ma
ari! Nazırı bu gibi nümayişlerin te
kerrtirüniln önüne geçmek maksa
diyle lilzumlu tedbirler almayı karar
laştırmıştır. 

Bu tedbirler, mekteplerin kapatıl
masına kadar gidebilecektir. 

Smolensk, Rus 
Toplarının 

Ateşi Altındadır 

Ticaret gemilerinin ~imdilik _ 
teslih edilmiyeceğini söyle,Ycn 
Hariciye Nazırı l\Iister Hull f 

Leningrat Civarında 
Alman Zırhla Arabaları 

Zayiata Uğratıldı 

Gomel'de 
Ciddi 

Vaziyet 
Sayllıyor 

Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet
lerin 13 eylul öğle tebliğleri: 

Londra 14 (A.A.) - Saatler .. 
geçtikçe bütün dünyadan bura - e, 
ya gelen telgraflar, umumi inti· 
bam, Roosevelt'in, tahmin edildi- l
ğinden fazla ileri gittiği merke- _ 
zinde oldtıRunu göstermektedir. ~ 
Cümhur Reisinin kararı, Ameri
kanın, kendi sularına giren mih
ver gemileri üzerine ateş açmak 
zaruretini meşru bir müdafaa 
hareketi telakki ettiği şeklinde 
tefsir olunmaktadır. Bu zamanda, 
meşru müdafaa hareketi, sadece 
tecavüze mukavemet etmenin b"r 
şeklidir. Bu da, harp veya sulh 
şıklarının, parlementoda müzake

Kıtalanmız, bütün cephe bo
yunca düşmana karşı harp etmiş 
!erdir. Sovyet tebliğinin ilavesin
de Baltıktakı Sovyet hava filo-

re edilmesi usulünü, bittabi, ta- ~ 
mamen hükümden düşürmekte • 
dir. 

sunun Leningrat medhallerinde
ki düşman harp arabalarını ağır 
zayiata uğratmış olduğu bildirH
mektedir. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 5) 

Londranın diplomasi ve ecnebi 
mahafilinde sanıldığına göre, 
Roosevelt cenubi Amerika devlet 
reisleriyle tamamen mutabık o
larak nutkunu söylemiştir. Ve 
bu da Amerika müdafaa suları
nın, münhasıran Birleşik Ameri-

(Sonu; Sa: 2; SU: S) 

tfBG#in;;?§ffl 
YAZLIKTAN KIŞLIGA DÖNÜŞ 

Yazan: REFiK HALiD 

K endimi bildi"':. ~Heli işi.tirim~ Eylfılde ilk defa havalar 
bozdu, sert ruzgarlar esıp yagmurlar başladı mı "kiracı 

k~çıx:~n f!;tına~ı,, derıex:. bundan sonra mevsim öyle güzelleşir, 
gunluk guneşhk olur kı... Kı.rların zevkini çıkarmanın tam za
manıdır.,, Ben o fikirde değilim, bir kere yazı yaz yapan yalnız 
güneş ve sıcak mıdır? Hayır. Günlerin kısa ve sabahlarla ak
şamların serin olmaması, yani günlerden uzun uzadıya istifade 
un.kanı bulunmasıdır. Halbuki eyhil fırtınası ile beraber gün
düzlerimiz metreden endazeye, hatta bir müddet daha geçince 
karışa iner; iş güç sahipleri gözlerini alaca karanlıkta açarlar, 
bu sırada hararet derecesi 14 e kadar düştüğünden titriye titriye 
giyinirler ve o halde de sokağa fırlarlar. Dönüşleri geceye rast
lar ve gündüzki sıcağa rağmen tekrar keskin, işleyici bir serin-. 
lik hüküm sürmeğe başladığı cihetle sayfiyenin en zevkli tarafı 
olan açık hava sofrasından mahrum kalırlar; artık yemeklerini 
bahçede, çardak altında, sereserpem yiyemezler; camları inmiş 
odalara kapanırlar. 

Evet, öğle ile ikindi arası hararet pek latiftir, manzara ber
rak ve tertemizdir; tenhalaşan kır yollarında sesler hoş, akisler 
yapar, toz azalmıştır; tam yürüyüş hengfımıdır. Lakin bu mah
dut zamandan o şeklide faydalanmak kaçta kaçımıza müyesser
dir? Ancak ununu eleyip eleğini duvara asmış olan bir küçük 
zümreye! Ayrıca çocukların aklı ikmal imtihanlarında, kadınla
rın hem aklı, hem fikri kış modasında... Latif de olsa dünyayı 
gözleri görmez! 

Dahası var: Sonbahar her hnkatin hoşlanacağı bir sahne de
ğildir. Horoz seslerinin bile neşe veremediği bir tabiat ortasın
da yaprak dökümüne bakmak, kiracıları gittiği için perdesiz 
camlarında durgun havuzların akisleri yalazlanan komşu evle
rinin boşluğunu hissetmek, oldukça hüzün vericidir. Gündüz gü
neşinde de zaten o eski kavrayış yoktur, parlak, Jakin koftur; 
göze girer; lakin gönüle sokulmaz: ilaveten nezle de yapar. ?
nun içindir ki sayfiyeciler kaçmakta ~~k~~ı;.lar; kışı yazlıl ... ~a 
geçirenler ise

1 
gidenlere acır ve şaşar gıbı gorunerek duyd~kla. ı 

gıpta hissini örtmekte ve teselli yolu bulmakta dah~ zıyade 
haklıdırlar. "Kaçanın anası ağlamaz,. derler; zamanı gelınce say
fiyeden kaçıp şehre kavuşanla.nn da, ~üphesiz,_ g~nüllerinc son
bahar hüznü düşmez ve gözlerınde şehır hasretı tutmez! 

c 
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Dil 
iç in 

Bayramı 

Hazırhk 
Tefrika No. 61 y I 

ile işbirliği Yapacak, apı ıyor 

7 oprok Mahsu lleri Yardımsevenler 
Ofisinin F aalig ·ti Cemiyetinin 

Kış Faaliyeti J' azan: Naci Sadullah 

--- __,._ Eskıden ueşcr:yct:n ckscrıycu ta
'Ya imparatoriçe 

Yahut Paristen Uzaklaşacaksınız !11 

"- Taht nedır? S!zc gore o, bir a-ı nm ıstikballerini tem:n eyliyor. küı;ük 
• aya getirıJmiş, ve üzeri kadıfe ıle Lcon'a buyuk bir irat bırakıyor, ve 
kaplanmış bır kar; tahl parçasından Kontes Valevskenın oiluna da bU

Bayram 26 Eylulde 
Kutlanacaktır 

Ofis Bir Günde Müstahsilden 
Milyon Liralık Mübayaat 

Yarım~ 

Yapan 
Geldi 

Cemiyet. İ ş ev le r i 
rafınd.:ın en fazla ozlenen mev

sim ılkbahardı Fakat şimd ilkbah r, 
beşerıyetın ekserıyetine deh~ct veren 
mevsımin adıdır 

Bir Teşekkül Haline Açmayı da Düşünüyor 

1 
Vardım Sevenler Ct'mlyt'ti. önli

ayındn bu mıktar 18,509.106 lirayı mfüdPld kış mevsiminde Ct'ınlvrtln 
bulmuştur. Senenin iklncı yarısının bas!Rdılh "'ardım lslrrfnin ernlslet'l
dah:ı mUtekfı.si! iş mevsimi olmasına mr .. ı "trııfmda rcı .. :lı tedhirler nl,.rnk
bin:ıcn sene sonuı;ıdıı bu rııknmın bır tır Blitiin teskllAt mnhıılll lhtiv:ıc -
misllndcn dnha fazla olncagı anlaşıl- hırı ve mevcut lmklinlArı P.ll,.n.,lınde 
maktadır. tutar11k i<:f!'Vl1>rl acncrık. t-ur:ılnrd-ı crı-

Çunkıi şimd" dunyaya kuş cıvıltı
ları yerine tayyare homurtuları get.
ı en dkbahar tabi::ıttan evvel insanlar 
arasındakı ıh•itlifları dırlltıyor Bu iti
barin. ilkbohaı artık koz! rını payla
şamamı' mil'etlerin mımakaşa mevsi
midir 

ibaret alellidc. bır mcuı'dır. Haki.kat- yük bir mesruta veriyor, Nerede ise Dil bayramı. 26 Eyl01 gUnU kutla
tc ıse, taht bir adamdır. Taht bızzat üç yaşma basacak olan veliahtına ge- nacaktır. Büyük dil kurultayı bun -
benım ırademle, ııecıyemle, şohrettm- lince, onu kuC'ağına alıyor, hassa alayı dan dokuz yıl evvel ya!ll 1932 sene
le benım. Şayet Fransa başka bır zabitanına dnğru ilerliyerek: sinin 26 Eylulünd<! Dolmabahc<! sıı
kanunu esası ıııtıyorsa, " zaman ken- "- Ben, diyor, benim için dunyadR rayında toplanmış ve AtatOrkiln yllk
d sıne başka bir hukümdar seçsin. en aziz olan. benim için en kıymetli .. ek irsad VC! dlrektlfle"i altında dil 
Bu konu~mamı belkl mağrurane bu- olan bu vucudu. sizlere emanet edi- inkılAbının temellerini atmıştı Dili
luyonunuz. Fakat, boyle olması ta- yorum!., b; d ç k mize geniş ve zengin inklsaf ufukları 

ı r. un n bcnım c:~5:1retım var, Sonra, Mari Lulzle konuşuyor, ve ııcan bu yıldönilmünün kutlanması i-

Ankara, 14 (TAN Muhabirinden) -
Toprak Mnhsullerl Ofisinin taallyeti 
gUn geçtikçe artmaktadır. Bu artış, 

kuruluşund'\ iştigal me\•zuu yalnız 
buğday olduğu halde, billıharc arpa, 
yulaf ve dnha sor:ra pirinç ve fasulye 
gibi maddelerin girml6 olmasından i
leri gelmektedir. 

Bugiln Ofisın iştigal mcvzuuna gi
ren maddelerden mübayaatı ı::iınde 
brş bin tondan aşağı diismemekle, bu 
suretle blr giinde mUstahsıle \'erilen 
mubayaa bedeli vasati 450 - 500 
bin lirayı bulmaktadır. 

lı.,:ıf':ık 1H\clriinl1>1"(! emek muknbıli 
vımhm f'dilcccktlr 

Eskiden bcşerıyetın ekser yeti tara
hndan sevıle., mevsımın ad "yaz, dı. 
l' kat ş mdı y z be~erıyetın eıtsen
yetını cndııeye garkeden mevs ının a
dıdır. 

ve Fransa, kendı azamcunı bana med ondan oğlunun imparato tutuna cesa-
yundurl,, retle müzahir olmasını istiyor Erte- cin memleketin h<'r t.ırafında hozır-

Bu hidıse, kanunusani ayının bi- si sabah dn, Parfsten tıkıp ıid{yorl hklnr yapılrnnklııdır. Ebedi Şef Ata-
r nt.ı gunu vuku bulmuştur Aynı B. ~ .. .. d türkün yarattığı dil fnkılfıbı Milli Şe-
g.ınde ıse, Eluher orduıu, R~n'ı aşı- tr agacırı 01lU/l e.. 1 fimlı: İsmet frKinünlln yüksek ve de-

H b
. b d I vamlı himayeleri sayesinde, her gun 

yo>r. ar •n aşın a Bluh r'i g • 
N h · ı k' T D ( ) ı . . ' e en Y<'ni hamleler ntmaktodır, 

c azın r 1• c cum 1 art, puskürttü Ve bu harpte o, biz- 2 
ta yırm.ı yıldanberi, he pİmparatorun zat do"ö·u·şmu t. 8 . 1 k k 1 Hnzrrlıınan programa göre. 6 Ey-

ff . 1 • .. ş u. ır ara ı , r ıcı e- ·"ld k d d d"l b 
muza erıyet erıni kutlulnyan Notr linde ilerlerken, önüne erkan biı- ata- lu. (! Akn adra br.a ykosun o ı layrak-
Dam'da, ııımdi Frans:ının askeri mu- cı tanıyarak durdu Ve hatırladı ki, mı hak m a ır -~nu~ma yapı acıı , 
"'affakıyeti için içten dualar yükseli- 0 ağaç, tfi on iki>ya,ındayken, ıölıe- Hol~e•.rlerl de a:nı gun toplantılar 
yor. Ve, vaktiyle Napoleonun hür- sinde kitap ohıduğu ağaçtır Böyle tertıp cdeceklerdır. 

Diğer taraftan Ofis, 1939 senesln
d~ yalnız dört yerde tanı:im satışı ya
pr ken, 1941 senesinde bunların sn
ym iki yUı: dört şehir ve kasabayı 

bulmuştur. 

Ayni sureUe evvelce Ofis 1939 dn 
yalnız 194 bin ton bulday mubayaa 
etmişken, 1941 senesin in ilk altı a
yındaki buğday mUbayaatı 191 bin 
lonu geçml§Ur. 

Ofisin vazifeleri orasında yer olan 
en büy(ik iş. çiftçiyi himaye vasfı ol
muştur. Dahıı sonra Ofisin veçhesin
de husule getirilen de~lşiklikler neti
cesinde OCis, memlekette bir iaşe 
buhranı vücuda getirilmeıılni önliyc
cek bir teşkilat haline gelmiştir. 

nliirr tornftan Halk<:>vlerinde knn
fr.rancl11r trrtlbl ve nesrl\·nt yaoıhı -
rnk hrıyır seV<'r vııtım-taslnrm "oııv l 
y:ırdımP nlAknııı nrttrrılneak. musııınr

rrler tertlo edileN'klir Bu cfımlf'rll'n 
olıınık 1strinhul Vıırdım SevenlPr trs
kilıitı. hastlrıtr mııhtnc askf'r flill'lerlne 
vıırdım irin ııııırfedllmek (17err cıınrn 

l'!inl\ ııkşıımı T11ks!m ıınzlnosunda bir 
vemek tertlo edecektir. 

Çunku, ll•nıdı be erıyete plajların 
yureklcre ralıavet veren h raretı ye
rme, bo& .ı:la may başlayan mıllctlc
rın korkunç harp teblıclerınl gctıren 
)az mevsımı, yeryuzune, kavga boru
su otturen b•r deccal ı;ibı gelıyor 

Bıı ıubarl.ı yaı ar.ık, kozlarını pay 
lavamamış be .. erıyetın musademe mev
simidir. 

rıyete kavuş•urduğu iddıa ettlgi mağ- bir anda, kendi mukarldcratt hakkın-
Jup nulletler.n hükümdarlan da şim- daki duygusu, dastani bir azamet al-
d , kendilerini Fransız milletinin ha- mıııtı. MÜTEFERRİK : 
l.ı.skan sayıyorlar. O, çocukluğunun hatıralarına dal-

Ofisin halk ve ordu ihtiyacı lcln 
yaptığı sat11lar da ayni şekilde art
m11, 1939 da 6,364,115 liralık sat.ış.ı 
mukabil, yine 1941 ~nesinin ilk altı 

Ofisin yeniden iştigal mcvı:uuna gi
ren fasulye \·e plrindn milbayaosı i
tin yeni tedbirler alınmaktadır. 

Yardmı Sevenlcr Cemiyetinin umu
mi mllfettlşl. son ır.nmanlnrdn Cemi
yetin İ7.mlt. İstanbul, Uşak V<' Af
ynnrlnki şubelerini tertlş etmiş \'E' 

mPc;alnln mC'mnuniyeü muC'İo bir 
halde bulunduğu neticesine vnrmı$br. 

Eskiden beşeriyetin ekseriyetıne hu
r.iın veren mevsım sonbahardı. Şimdi 
ıse, sonbahar, bcşer.yetın ekserıyeti
ne lezzetlı \imıtler veren mevsımın a
dıdır: 

Muttefıkler zaferleı iru, Napoleonun mışkcn haber verdller ki. Bliıher kuv
dahıyanc harp san'atinl kavramış ol- vetleri, Rothiere'de bir asfer kazan

ADLİYEDE: MAARİFTE: ___ ..,__, 
m.ılarına değil, adetçe: , silahça üs- mıştır. 
tunluklerine, iıstelik de, tam yirmi Paris tehdit altındadır. o zaman 
yıldır harp yapan bir milletin yor- Marc ona, giri5tiklcri harbin vahim 
gunluğuna borçludurlar. Onlar, bu hır neticeye varacağını açıkça ıçöyle
z.ı.ferin ıimarıklığiyle, talelerini, ka- mek cesaretini ıösterlyor ve bu yol
bul olunamıyacak derecede arttırı - dan dönmelerini teklif edivor. Fakat 
yorlar, ve Napoleonun uzlaıma ümit- Napoleon, ona, 0 ando ctinıtc bulunan 
lenni çifrutuyorlar. Hatti nihayet, işi bir kitabı uzatıyor. Kıtnp Monteksi
busbutün ıleriye vardırarak, Fransa- yö'nifndiır, Napoleon. Mare'ya: 

Boğmacayı Tayyare 
ile Tedavi Usulü Bir Tacirin Parasını 

Aııranlar Tutuldu 

imtihan SuaUeri 
Hakkındaki Karar 

POLfS'l'E · 

Çiınkü sıflldi sonbahar, döviışen 
millctlerın arasına, kavgaya fasıla ve
ren bır hakc.m gibi giriyor: Bu iti
barla, sonbahar artık, beşer yetin mu
tareke mevsımıdir. 

ya 1792 hudutlarını teklif ediyorlar. "- Su. diyor. altlnrrnı çizdiğim sıı
Ve o zaman, Napoleon, mecburen mü- tırları tutfen yüksek sesle okuyunuz),, 
zakeratı kesiyor, mümkün mertebe Mare, bu nazikine verilmi$ emri ye
kuvvetlendirdiği ordusunun baırna rine getiriyor ve altlı:ırı ç!zilmis bulu
geçmck üzere, yine çizmelerini çeki- nan şu satırları yüksek sesle okuyor: 
yor. "- Ben, bizim günlerimizde snlta-

Fakat o, bu buhranlı sırada payi- nat süren bir hükümdarın. bir kralm, 
tahtı kime emanet edecek? etrafındaki gevezelerin teklıf ve tavsi-

Uzun dusüncelerdcn ııonra, bu va- yelcrine kapılacak kadar kücülmcsi
z feyi Jozef'e vermeyi kararlaıtırıyor. ne, tahtınm enkazı altma gömülüp 
Ve ona dıyor ki: kalmasını mureccah bulurum!!,, 
"- Size iki teklifim var: Ya naip 

İmparatoriçe ile iı birliği ederek, ba- (Devamı var) 
t a vekllette bulunacak, yahut da, (1) Kilisede okunan ruml dıu 
Parısten uzak bir yerde siırıün yaşa
yacaksınız. 

RADYO 
B UGÜNK Ü PROGRAM 

Şayet ben yaıaraam, siz de 
orada rahat yaıaraınız. Şayet ben 
olursem, ııizi de öldı.iriırler, ve ba
na da, aileye de, kızlarınıza da, Fran
saya da hiç bir faydanız dokunamaz 
Fakat sizin bana hiç bir zararınız o~ 7,30 Proıranı 
lamaz. Beni sıkmazsınız da Bu iti- 7.33 MUzilc (Pi.) 

ı 8,03 Danı mllziği 
18,30 Faul ıaıı 

• 7,!5 Haberler 
zarla. düşünün ve u:ami süratle, iki ı,oo MOıik (Pi.) 

1 !l.30 fhhcrler 
19,45 Serbest 

teklifimden birini tercih edin!" 8,30 Eviıı aaatl 

Bu eda, tahtı için dövüşen bTr a- O 
19,SS 6ın 
20, IS RadJo ıareteai. 
20,45 Halk ıllrkllıll 
21,00 Ziraat takvimi· 
2t,ıo Şarkılar 

d d d N 
l 2,30 Proıram 

amın e ast ır: apoleon'un çok bed- 12.33 Sız esorleri 
b:n olu:;u, o seferinin baıında, öle- ı:.45 Haberler 

• f 'bi d u.oo S1rktlar 21,30 Temsil 
ceııne nanmıı gı avranmasından ıs,ıo Milıilı (Pi.) 
bellidir: Mesel!, bir çok evrakını im- o 

21,4S Orkuıra 
22.30 Haberler 

ha ediyor; meşru olmıyan oğullan- 11,00 Proınm 
2%,45 nans mUzifi 
22,U Kaapnıı 

GECE GELEN HABERLER 
Yeni Avrupayı AmerikadaYeni 
Kurmak İçin Harp Gemileri 

Bir Bulgar Gazetesi, 
Diğer Milletler de Yar
dım Etmelidir, Diyor 
Sofya, 14 (A.A.) - Slova gazetesi, 

6aşmakalesınde bilhassa şunları yaz
maktadır: 

"Dünyanın ve Avrupanın hic;bir mil
cti İngilterenin zaferini istememck
edır. Butun diınyn, ~ımdiki vaıiyetin 
degi1mesınde menfaattardır. Eğer bir 
cok milletler, Avrupanın yen1den teş
kilitlandırılmasma yardım edecek o
lurlarsa, bu değlşiklık zıman altına a
lınmış olacaktır. Ma:ımafıh yeni Av
rupa fıkri, başkalarının müdahalesi 
fakrini tam:ımiylc bertaraf etmekted.r. 
Bu sebepten dolayı bu harp, bir niza
mın Avrupanın tesanudu sayesinde 
tahakkuk ettirilmesi anına kadar de
vam edecektir,. 

Zora ıaıetesi diyor ki: 
'·Muhakkak olan b'r şey varsa o da 

Bolşevizmın bu harpte imha cd.ilcce
gıdir ,,, 

G. Dentz Vichy'de 
Bcrlın 14 (AA) - Ofi General Dtnız 

V by'ye ııelmııur Ge eral Noınıcs buclla 
6 eden ıo ra Vieh,.'den Fua hareket et 
nu ur. 

Fahran'da KarCJa
şahk Çıkmış ! 

fBaıtarafı 1 incide) 

iki Okyanus Filosµ 
1944 Yılında 

Tamamlanabilecek 
Vaşington, 14 ( A. A ) - Şimdive 

kadar bir misli dııha a lıı inşa edil
memiş derecede kudretlı bır harp ge
misi olnn 35000 tonluk "Mnssachus
sets,, zırhlısının, tnhmın edilen mud
detten yedi ay ('Vvel, vıınl 23 Eyh'.'ıl
de denize indirile<"efünl, H rbıyc Ne
znreti bildirmektedir. 

"Mnssachussets.. zırhlısı. hnlihnzır
daki deniz programı mııcıbince ınş sı 
derpi-s edilen on zırhlı §erisınden dör
düncusOdur ve Amerika zırhlılarının 
sııyıı.ı, lD a cıkncıık, inşa masrafı yet
miş milyon dolar olacaktır. Zırhlının, 
üç t rete tal<sim ed imiş on altı pus
luk dokuz topu. ıı:emllC'r<' karşı hava 
d fi topu gibi kullanılabilecek bes 
pusluk yirmi topu bulunacaktır. 

İnşaııt buglink\ı seyrinde de\•am 
ettıği takdirde, ikj Okyanus Iılosu de
nilen donanmanın 1944 de yani tah
minen !ki sene> cvv<'l hazır olacagını 
BnhrıyP N.,.,., .... tl umlt r•m,.lı:tedır. 

B iiyük ma11evralar 
Vaşington. 14 (A. A.> Bırlcşık 

Amerika torıhinln en büyuk uskerf 
manevraları bugıln ge('e ynrıc:ı baş
lıyacak ve bu manevralara C'eman 
4ROOOO kişi Louıslnne'dn tahaşşüt et
mek suretiyle i tircık edeceklerdir. 

--0 

Bir lngiliz Hava 
İra~la Rusyn ve İngiltere. at'asmda Filosu s Rusyada 

aktedılen anla~ma hukumlerınln tıt- ı • 
bıkinde, İran na.zırlar~, ı~diye ka~~r ı sa,ıarat • ı ıncıoe ı 
hilsnU nf.yet ıostermı~lerdir. B~. ıt~-1 Hong Kong'cı ıitmeleri emrini verm:ş, 
barla, 1tttliat ga~etcs•nın neşrettıiı bir ve Filipin adaları ılmalinde bulunan
makale, buyuk bır. hayret u.yandırmı5:-1 lara da, Sidncy'e gitmek uzere Fele
tır. Rusya ve Inııltere hul&metlerı, mcnk Hindistanı lımanlarında toplan-
bu hu"'usta, lrao huk(\metınden izahat 1 1 b ld rm' t'ır 

ı . t ma arı uzumunu ı . • 
,stem şlcrdır. ran başvekth, r.anın Deniz miıtehassıslnrı, İrandak.i fn-
içınde bulundu u vazıyctın, dahilı . ıs- giliz - Sovyet ıstıli ınm muvaffakr
lcr Uzerınde derın tesırler yapabılc- yetle netlcelc:nmeıi iııerine, Sovyet 
ceğınl hatırllitmuıtır. Ruıyaya gonderılen Amerıkan harp 

Gerek ıon harıci hadııcler, ierek malzemceinin buyuk bir kısmı İrnn 
yenı dahıli şerait karşısr~da, . ı:ı:~li yol!yle nakledileceai mütaleasındadır
işler uzerındı:: halk kontrolu tesısının lar. 

"Boimacayı tayyare He tedavi .. tec
riıbesi müsbet netice vermlee benzi
yor. Telefon mutehassm Ali Sait ö 
ner'in on beş ıün evvel tayyareye 
bindirilen 11 aylık çocuğu Muammer, 
geçen müddet zarfında hayr iyileşmiş 
ve öksürüğü de tamamen denecek de
recede geçmiştir. 

AYASOFYA MÜ7.ESl - Ayasof
ya müzesi bahçesinde yeni bir açık 
hava miızcsi vücude getirilmiştir. Bu
rada Bizans devrine alt eserler teşhir 
edilmektedir 

Ayasofyanm iç kısmında d:ı "Bizan
tin eserler., köşesi vucude ıetlrilecek
tir. 

Ayasofya muzesinln en miıbrem gö
riilen tamiratı bu sene yapılmıştır. 
Maarif Vekaleti, halka müze hakkınrla 
tarihi ve ilmi iıahatı vermek ıçın 
"karşılayıcı,. memurlar tayin etmiştir 

MEMURLARA VERESİYE E$YA
Belediye kooperatifi bu sene yalnız 
belediye memurlarına değil. resmi da
irelerde çalışan bütün memurlara pe
şin satış fiyatına taksitle kömrü sat
maya karnr vermiştir. Kooperatif 
yine bütün memurlara taksitle elbi
se, pardesü ve palto da diktirecektir. 

YOKSUL ÇOCUKLAR MENFAA
TİNE - EminönU kozası ilkokul yok
sul çocukları menfııatlne önUmUzdeki 
çarşamba günu Cağaloilu Çiftesaray
lnr bah~esınde zengin programlı bir 
musamerc verilecektir. 

Rurhanettln admda hnızhktan sa
bıkalı biri. ayın birinde Anndoludan 
ıı:elen tiiccnr Mu~tafn llf' yolda ahb:ıp 
lık tesiı; etmiş ve birlikte şehri ıı:ez
miyr başlamışlarıhr. Rlr nralık Rur
hanettin yerde mendile sarılı bir pa
ket bulmuş ve içinde par:ı olduıtunu 
söyliyerek, bilahare paylıııımnk üıere 
l\lm:tafııya vemıl§tlr, 

Cok g'Ccrneden arkadrın gelen iki 
kişi paralarını kaybettiklerini söyli
yerck Mustafanm zorla Ozerinl ara
mışlar ve bu arama sırnsındn da 1100 
lirasını aşırarak. knçmrşlardrr. Ynoı -
lan nrnma neticesinde Burhnneltln 
yakalanıp adliyeye teslim edilmls ve 
sorgu Mıkimliğince te\•kif edilmiştir. 

Dı~erleri de ele ı:teçmek füeredlr. 
CORAP ÇAT.MTS - Fatlht,. oturan 

D<'hiye isminde bir kadın. CumnrtC"si 
~üniı Knpahcıırsıda esvıı alırken bir 
cift çorap çalmıştır. Yakalanan Be -
hiye Asliye Birinci Ceı:a Motıkeme
since dün tevkif edilmiştir ---Milli Piyango Çekiliyor 

Milli Piyangonun 7 inci tertip 2 
inci <:ekilişi bugün İzmir Enternasvo
nal Funrında yapılacaktır. CekillSI'.! 
saat 19 da baslanacak ve 19,30 da ni
hayet verilecektir. 

Bu çekilişte 400,000 numaraya 
720 000 lira ikramiye tevzi edılec1>k
tır. En büyilk ikramiye 25,000 liradır. 

Alman Teblii 
' ..._..,... , l r:oldf' 1 

Orta okul eleme :mtihanlarmda ma
tematik suallerinden birisi talebeye 
için, talebeye not verilriken bu sualin 
nazarı dikkate alınmaması vaki mü
racaat uzerine Gazi Osman Paııa ve 
Boğa7.:çı liselerine blldırilmiıtir. Bu 
vaziyette. Gazi Osman P~şa lisesinde 
eleme imtihanlarına clren 86 t alebe
den ancak 12 sinin. Boğazi~i liııcsin
de de 27 tal~beden 5 inin muvaffak 
olamadığı görülmüştür. Bu kararın 
diier okullarda matematiktrn muvaf
fak olamıyan talebe hnkkmda da tat
biki muhtemeldir. 
TİCARET KURSU - Beyoğlunda 

bir ticaret kursu açılacaktır. Bu kurs 
ıecelri faaliyete geçecek ve yüksek 
iktisat ve ticaret mektebine baih o
lacaktır, 

LlSE BlTlME İMTİHANLARI -
Yarın akşam lise bitirme imtihanları 
sona erecektir. Muvaffak olanlar çar 
ııanba günü ilin edilecek, perşembe 
ıunü de füe devlet ohıunluk imUhın
lıırına başla'lacaktır. Bu imtihanlar 
da 23 cyl{ll salı günü bitecektir 

Malatya Hükfımet Konağı 
Mıla tra (TAN) - tnıaatı ilımıl <dil· 

mit bulunan bQkı'lmet koaafının kU,ıı reı· 
mi kalıbalılt bir kUtle huıurundı icra edil· 
miı. ...a ıı Fahri• Oaen tun bir •6ylevden 
aonra f(ridi kesmlııir. Dafınık bir halde 
bulunııı dalnltrin ye11! binaya nakline bat· 
ltnılrnııur. 

Sovyet Tebliği 
(8aflarafı ı tncıoc ı 

Brest'e. Ağır Bir 
Hava Taarruzu 

( Baa taraf ı ınclde ) 
Smolensk mıntakasrnda şulu araba t ahr ip \'e y a iğtinam 

etmişlerdir. B u nda n başka Almanı 
lnr. üç tayyare tahrip ctmışler-: Moskova, 14 (A.A. - Rad yo, 
dir. har eket kararının Rusların eline N orveç sahUlerinde 

Londra, 14 (A.A.) - İngiliz A
mirallik dai r esi, İngiliz deniz t ay 
yar e lerinin Norveç sah illeri açık
larında Bodo mıntakasında düş
manın deniz nak il vasıtalarına ta 
arruz ettıklerini b ildirmektedir. 
Ayrıca bô mıntaka civarındaki 
düşman askeri mevzilerine de ta
arruz edilmiştir. Burada düşma
nın takriben iki tonluk bir iaşe 
nakliye gemisi batırılmıştır. Ka· 
fileye mensup gemilerden bir ka· 
çı da hasara uğratılmıştır. 

İlmerı gölünün cellubutıda geçtigini söyleyen bir tebliğ ncş-
. . 1 retmiştir. 

Helsınki, 14 (A.A.) - Sallhıyettar . 
membalardan alınan haberler, Voroıi- Tımoçcnko ordu su , Almanla -
lor tarafından İlmen ıöli.ınün cenubu- rın :Vloskovayı tehditlerini dur
na doiru Valdr:i ovasmdıı yapılm ış o- durmakla kalmıyor, belki, Alman 
lan taarruzun akame~e utramış oldu- kıtalarının Leningrat .muhare -
ğunu :eylt etmektedır: Voroıliof, bu besi için yaptıkları tecemmüden 
mu~abı~ taarruzu Lenını.rat cenubu~- istifade ederek, bunları, Smo-
~kı duiman kuvvetl ~rın e . karıı b!r Jensk istikametinde hırpalıyor. 
hucum yapmak makııadıyle ıcra etmıı . 
idi Bu mıntıkada Sovyetlerin ölü ve Smolensk, Rus toplarının ateşı 
esi~ olarak zayiatları, çok müthiştir. altındadır. 

J1. K icf'e doğru yapılan yeni ta-

* Stokholm, 14 (A .A.) - "Ofi,, 
İki İngiliz bombardıman tayya -
resile bir İngiliz harp gemisi di.in 
Norveç sahillerinde Lofatin ismin 
deki Norveç yolcu gcmislni batır
mışlardır. Bu hadise 200 kişinin 
ölümüne sebep olmustur. 

Alman tebliği11e göre 

Stokholm, 14 (A.A.) - Finlinda 
bomb;ı.rdımon tayyareleri, Sovyet Ka
relisinin merkeai olan Petrozavodsk'ı 
şiddetle bombalamıılıırdrr 

Fasılasız yağan yacmurlar , Finlin
dalıların bu bolgedek.i harekltını güç
l~tirmcktedir. 

Le.rıingrat talırip ediliyor 
Berlin, 14 ( A.A,) - D . N . B, ajan

ıının iyi malumat a lan mahafilden oi 4 

Berlln, 14 (A.A.) - A lmıın tebli- rendiiine göre, 13rk cephesinde Al
ii:i: Ferde ııdalarının cenubunda dilş- man k•talarının aldıkları Rus es irleri 
manın bir karıtosuna bomba! r isabet Lenlngratta Sovyct siyasi komlserle
ettlrilmiş ve bUvUk hasorrıtn u~ratıl- rinin idaresi altında ıehrin umumi bl
mıştır. Great Ynrmouth'm şarkında nalarrnın. lkamctılhlarının berhava 
Alman tayyıırelerı tarafından bir dils edilmiş oluğunu ııöylemielerdir. Son 
man kafilesine karşı vapılmı olduğu ı cıinlcrde Lenlnrrat cephesinde eair edi 
dünkü tebliğde b ldlrılmiş olan tıııır- len Ru& ask.:rleri bıı şchırdeki bütün 
ruz esnasında bir fngıliz torpıdosuna resmi ve huıuı;i binaların, mekteplerin 
da bilyiık çnpta bom"a 1. nbet rtmls-ı ve evlerin Sovyet ıı1ast komiserlerinin 
tır. Şimali Afrikafüı A 'n•ıın muhare- emriyle tahrip edildiklerini teyit et
be tayyarelerı, 12113 Eylul .ı:eceııi mışi erdir. 
Tobruk mınttıkasmdaki İngiliz tay- Londra ve Moıkova rad;roları yap
yıırc dııfi batıtrynlarını vr kampları- tıkları neoriyat ırraaında Lenlnıradın 
nx bombardıman elmişlerdır. Alman aiı.r topları tarıtfın~an. bo~~ar-
Ouşman, ne gece, ne de g(indüz Al- dım~n e~ılerek tahrip ~d.ıld~tlnı ılin 

man arazisi üzerınde hnvn fnııliyetin- etmışlerdır. Rus ealrlerının ıfad~lerl-
de bulmımıımıştır nln ehemmiyeti fQnunla da teyıt e-

Palermo'ya taarruz dilmiıtir ki Rualar, Alman toptarı~ın 
bombardımanından c;ok evvel Lenın-

Kahire, 14 (A. A,) - Orta Şqrk 
tnglliz hııva tebliği: fngill:ı tavyarc
ıerl 11/12 EylQl gecesi bir dlismao 
gemi kııfılesıne taıırnız ederek üç ti
caret 11emisini tahrip etmişlerdir. 

11/12 gec~~ı bombardıman tayyare
leri Palermo limanında bulunan f(e
~ilere taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Tıım isabeller kaydC!dilMistır. 

DJn 6 muhrip hlmay<": ndekl bir 
gemi kafıle ine hucum f'den fnı:ılliz 
tayyarelerı bir gemiyi yııkmışlardrr. 

Rus - Fin Sulhu Şayiası 
Tekzip Ediliyor 

gradı kendi elleriyle t ahrip eylemit 
bulunmaktadırlar. 

Odeaa önünde vaziyet 

a rru z inkişaf etmcktedır. Ruslar, 
Çernik o f 'u tahliye zaruretinde 
kalmışlarsa d a, Kief'le Lc:ı~ngrat, 
m uh areb e n in sonunu ıtıınatla 
b ekle m e k tedir. 

"Le11ingrat muharebe 
meydanı cehetıneme döndii ,, 

Londra. 14 (A.A.) - Reuter aj:.ın
ısmın Moskovadaki muhabiri bildiri
yor: Gece ·e gündüz cereyan eden 
topçu düelloları, Leningrat dışındaki 
muhnrebe meydanını bir cehenneme 
çevirmiştir. Burada ~nrpısnn Rus ve 
Alman kıtaları birbirlerin<! muazzam 
cclik VC! yüksek lnfil~k mııddelerl nl
maktadır. Tarihin en bilyUk \'<! <'n 
kanlı harplerinden birinin cereyan 
etliği bu mmtakada Sovyet gomıllll 
kuvvetleri üç hnft..ıdanberı KLZılor -
dudııki arkadaşlarının yımı başında 
düşmana karşı hnrp etme)\tcdir. 

BugUnkU pazar gUnU Pravda gaze
tesine g@len bir telgraf, bUllln bu 
mıntakayı tutan ve Alman kuvvetle
rin! buradan atmak emrini alan si -
vil gCinillHllerin "T.. nehrine kadar 
ilerlemiş ve birçok köyleri f6gol etmle 
bu lu nan Alman kuvvetlerini bu mın
takadan nasıl rlcate mecbur etmiş 
bulunduklarını anlatmaktadır. 

Ruagada ilk kar 
Londra, 14. (A.A.) - Ruı cephe

ılnde, harp halen bUtUn slddetiyle 
dıvam ediyor. DallJ' Teleıraph caıe
teainln Stokholm muhabir i, Spltfires 
ve Hurricane ta,.,.arelerinln, Lenin
ırat Uıerinde cereyan eden muhar ebe
lere birlaci plinda fıtirak ettiklerini 
kaydeylemektedir, Ruslar tarafından 
ıiddeUi mukabil taar ruzlar yapılmak
tadır. 

41ayanı arzu olup olm::.dıgt, lrandn ca- Vladivostok yoliyle malzeme tesli-
yı sual gorulmrkted r mi meselesine gelince. miltehassı .. lar, 

Vaıinaton 14 CA A) - Rus • Fınllnda 
muhuamııının talili için tetebbUıltrdc bu· 
ltınulduiu haberini, Finllnda elçısl B. Pro· 
cope. hiıkQmcıl nlmına tekzip etmiı ve hiç 
bır bıtaraf memlrkctıc, FınUndı miimusil· 
ierınden hiç birinin ne Bırleııl: Amerika el• 
clıimn tavanu•lyle, ne de baılca şekildt. 
Rus mrşlekıaıh•le temas ederek, 1939 dıkl 
Ruı · Fınlinda hududunu ladr eı111 t.ııerın· 
dea müıakerata ı!ri mt!'in mOmkün olup ol· 
madıfını ıorma k ıeıel:obtı•linde bulunmadıfı· 
nı söylemek t.ııtrt, sureti mıhıusıdı erniı 
aldıtıru beyan eımlııir. 

Budapeıte, 14 (A.A.) - Mltel An· 
tonuko, bir ıuetedler toplanuıında, 
Rumenler tarafından, Odeu balıealn
de, bir aydanberf lıtihaal edilen ne
ticeleri tebarüz ettlrmlıtir. Antoneı· 
ko, Odesanın, müteaddit mUıtahkem 
hatlardan mürekkep bli)"flk bir ~
bcrle i:utıtrlmıı oldutunu, bunlardan 
dördünün tlluip edllditlnl. Rumenle
rin hisaed!Ur sayiat verdiklerini 161-
lemiıtir, Diler taraftan Roman1a pi
yade kıtalan, Odıaanm hemen clvarm 
dakl köıkler mahallesinde vUcude ıe
tirllen Sovyet mukavemet hattı ile 
temasa ıelmiılerdir, 

Ruıyada illı: kar yatmaktadır. Al
manlar, Ruıılann merkezde mukabil 
taarruza ıeçtilı:lerfnl kabul etmekte 
lıeler de, Bııdyerıi'nln, Dinyeperpet
rov11k 'ta Dinyepcri tekrar ıeçtlil ha
berini hiç mevzuu babıetmemektedir
ler. Difer taraftan, G omcl bölgesinde 
Ruslar için tehlike m evcut oldutu a
şikftrdır. 

* bunun son derece acilen Uizrm olan 
Tah an. 14 (A.A.) - ırandaki Al- malzemeye inhısar edeceğim. fula o

man. halyan Romanya ve Macarııı- larnk, Sovyet Rusyanın, İran yolıylc 
tan sef retle erkan ve memurlarının tedarikitı arttıkça, Vlidivostok yo
lran toprak! rmt tcrketmclerınc mu- tundan gelen malzemcnın azala.acını 
s ade edılmı:ıur. lioylemckted.rlcr · 

Kıbrıs'ın Müdafaası İçin 
Ltll:oıe 14 CA A.) - Ofrcnildillnt core, 

Kıbrrı ıduına mGhim tıkYiye kıı11tı ad· 
mııtır. Şmıdiki ııarnııon ıdarpn tarıhinde bu 
ana kadar ıorlllmemlı derectık t.unttlidlr. 

Lcningrada gelince Ras tebllğl, şeh
rin henUz ku~atılmadığını bildirmek-

Bur9azda Bir Miktar 
Fundahk Yandı 

Burırnzndıısında Hristos tC'pesl cl
vnrınrlııki cıımhk sahııda yıını?ın c:ık
mış, 750 metrf' karelik fund~lık ilC' 7 
cnm yanmış, 15 çam fidanı da ka\'
rulmu_ı;tur. 
Yangının yer(! atılan bir sir.rarodnn 

cıktıi!ı zarınedilmektf"dir. Tııhkiknto 

Ve eskıden. gelişinin yaklaşması, 
çogumuzu bıı Kanunsan.i ayazı gıbi 
urperten kış mcvsimı, şimdi tıpkı, 1-

lık bahar gunleri g ibi, derin bir has
retle bekleniyor. 

Çünku şimdi kıv, cephelerin kanlı 
ayıplarını, bembeyaz hır örtu altına 
gizliyor. Ve sonbaharda başlıyan mu
vakkat mütarekeye, sulhı.i biraz daha 
andıran sahte bir sükunet katıyor. Bu 
itibarin, kış. -sahte de, muvakkat de 

bnı.lrınmıstır. ı olsa- beşeriyetin sulh ve sUkün mevsi-
TASLA YARALANDI - Şehrrml- midir. Ve ne hazindir ki, hakiki sulh 

nindc oturıın Semih ite ııyni yf'rdr o- ve suküna kimbilir ne zaman kavuşa
turan Atrıattın kn\•J;(a etmi)lerdir. K. v cak olan bıçare beşeriyet, artık o nf
ıııı sırasında Alitattin bir 1aş atmış ve metin sahtesini bile dort gözle bek
Semihi basından yaralamı;ıtır. Suçlu liyecck kad;ır acınacak haldedir. 
yakıılıınnuştır. 

---.o-
Keçi Kılından İmal Edilen 

Çuval ve Torbalar 

Bursa Ovasında , 
Sula ma Tesisatı 

ihracat mevılminın ırıklaımılct• olmaaı Nafia Vekaleti Bursa ovasını sula-
ae~biyle çuval ihtiyacı artmıııır. Baıı mah· .. . • 
ıullerlmiıin 1cıl torbalu itinde ihracı etrafın ma ve feyez:mları onleme tesıslerı 
dan yapıaln yapılan tetkikler iyı neılccler 1 programında görülen lüzum üzerine 
vcrmiı olduğundan ked kıllarına talcııler art b 1 ~ l 
mrı ve fiJıtlar da y!lklelmlıtir. Son ııOn· azı ı ave er yapmıştır, 
imle yapılan muam~lc!« 60 • 70 kuruı ~· Bu il5.veler bilhassa Kocaçay ve 
rinı!cn cereyan etmı 1tır. Keçi kılından ımıl . .. . .. . 
edilen çuval ve torbalar ı:ıyet dayanıklı ve Muruvvetler deres: u:r.ennde ol:lcaktrr. 
kuhnıılı olmıkıadır. Kocar;ay üzerinde bir regülatör yapıla 

-o- cak ve şimdilik Koracayın sağ sahı-
lindc sulama kanallnrı açılarak susuz
luk çekildiği halde zaman zaman fe

Silifke, (~A N\ - ıhıllı.&r ya-kıan •u,ıu yczan suları altında kal n bu kısım 
Sami ve Muhittin Gençbilek i$mınde ıki d.ık· 
klnrı adliyece ınltif edilml~tır. arazi sulanacaktır 

Silifkcde lki Tevkif 

Atlantikte Mücadele 
Hazırhğı 

( Ba§ tarafı 1 incide) 

kanın veya Amerika gemi kafi
lelerinin sularına inhisar etme -
diğini açıkça göstermektedir. Bi
naenaleyh, şimdi, Londrada izhar 
edilen mütalea, Hitlel'in, daha 
başka bir vaziyet almak ıztira -
rmda olduğu merkezindedir. E
ğer Almanya, şimdi kendisine 
hitap eden bu meydan okuyuşa 
mukabele etmekten kaçınrısa, 
mihverin boyunduruğu altında 
sabn zaten çok tükenmiş olan 
Avrupada. Almanyanın prestiji 
çok ciddi surette sarsılacaktır. 
Almanya, bu meydan okuyuşa iki 
türlü mukabele imkanına malik
tir. 

Birinci i, yasak edilen sulara deni
zaltı gemileri gcindermiyc devam et
mesi. hnttiı bunlnrı arttırmasıdır. 

İkincisi. diın tarif edile>n nevide 
tf"dblrlcrle, yani İberyn yarımadası, 
Şimali Afrika ve Garbi Afrika sahll-
1crlnln işgali suretiyle mukabele et
mt"sidir. 

Gayda'nm bir makalesi 
Roma, 14 (A.A.) - "Voice d'İtalin., 

ga7.ctes1nde Gayda diyor ki: 
"Roosevelt'in mesajı, korkutucu tC'

slrlnl yapamadı. Vaşington, mihver 
ttırııfındnn şiddetli bir aksi.ııt\mel bt"k 
liyor. Miıbarczeyi kabul ve bundan 
mütevellit mesuliyelin mUııh::ısırıın 
Beyaz :Eve rncl olduğunu tosrıh <'t
mekle iktıfa eyliyen Roınn ve Bcrlı
nin ınık(ıncti, Şımali Anwrıknnın 
harpçu propngandasmı şasırlmnltta -

tedir, 
}' el11ia'da vaziyet 

Moskova, 14 ( A .A.) - Yelnio'dn 
ıehrin luzılordu tarafından !ııtirdadın
dan biraz ıonra sükun ve aııayiş tees
ıüı etmı,tır Her ıün mUlteciler, aıle 
ocaklarına dönmektedirler Halk, cad
deleri t emizlemekte, oturabilecek bir 
halde kalmı, olan evleri tamir etmek
t edir Yelnia ile birlikte bir çok ka
aabal~r daha istirdat edllmlıtir. Bu 
kasabalar, h arap bir haledlr. Alman
lar, köylülerin nesi vana ellerinden 
almıılardır. • Moskova, 14 (A.A.) - "Tass,. Prav 
da ıaıetesl yazıyor: "Harp, uzun slı
recele benzemektedir. Bu harp, mad
dl sanııyl ve vesaitin · tüketilmesi ve 
dilşmanın canlı kuvvetlerinin imh::ı 
edilmesi harbidir. Bu hcrpte Hitlcr 
Almanyasının mnddi sanayi ve vesaiti 
tükenmekte, nüfus mahvolmaktadır. 
Bu esnada bizim kuvvetlerimiz art
rpaktadır. Sovyet Birliği ordusunun 
Kızıl saflarına miltematiiyrn t::ıkvlye 
kıtaatı girmektedir. Stalln yoldn-şırı 
daveti. Sovyet mill<!tlnln ruhunun en 
derinliklerinde makes bulmuştur,,, 

dır. Beyaz e\ in özcüleri, mihv rın 
go tC"rdığl sukunet n bır za3f e C'rl ol
du1.runu iddıa C'dıyorl::ır, f kat bunun 
doi:ru olmndı mı bilıyorl r. 

İtalya ile Almanya, Ciıınhurre sinin 
oyununa aldanmıyorlar, tahrikte bu
lunmuyorlar 'e Birle ilt Amerikanın 
ımlstakbC'l hMisclerdekl mesullyetl, 
zrrrc kııdar şllphcye mahal kalmadan 
sııbıt olması için, kC'nt1ilerl tahrike 
mnruı: knlınayı tercih ediyorlar. Dl· 
nam tle oynıyan Ameri1<a harp tarnf
tcırl rı bilsinler ki, mihver devletlc
rınin korkusu yoktur. Mıhver drv
lell<!ri, herkr in kendi vr:z.ıfC'sinl yap
masına intizaren. bugun söze nasıl 
cuzle mukabele ediyorbrsa. kabı hn
llnde ate e de nte le mukabele edc
ceklerdir. ı 

Gayda, daha sonra şunl n ilave C• 

diyor: 
''Roo cvelt, durmnd:ın hızlı gidiyor; 

Bu italyn He Almanya için, silahlan 
hazır, mii terih \'C azlmk!ır Midi C! ve
ya iht l!ıtlar çık:ırmamıyn kuvvetle 
karar vNmlş olarak ve ayni zaman
dn. hC'l' turlu tahrik<!, müdafaa hak
kının. harbin \'C namus ve ııeref kai
delerınln ic ıb:ıtınn uygU'I olarak 1.e
rcddutstlz. bilttın ku\•vetlcriyle ve hcr 
türlü vnsıtn ile mukabeleye hazır, 
beklemekten başka yapacnk blr ııey 
k, lmıyor ... 

TicaJ"et gemileri şimdilik 
teslim edilmiyecek 

Vaşington, 14 (A,A.) - Cordell 
Hull, hukumetin. deniz ticaret gemile
ri efradını Alman taarruzlarına 
karşı silahlandırmak müsaadesini. ei.m 
dilik lstemiyeceiini tasrıh etmı!jtır, 
Roosevelt'm kongreye pek yakında, 
belki Pazartesi günü, ödunç verme ve 
kıralama hdkkında yeni bir mesaj 
göndermesine ve tnı:'llz - Amerikan 
elblrliğinin hayati zaruretini tebnrus 
ettirmesine intizar olunmaktadır 

Roosevelt. dün, hafta cezintisini 
yapı:nak Uzerc Potomac ynt!"a bl~
miştir Y:atta, müdafaa erHnıyle .i:~ 
ruşecektir. 

IJenizcileı·irı grevi 
Nevyork, 14 (A.A ) - Şimali Ame

rika denizciler1 beynelmilel birliii, 
mihver veya müttefik limanlarına gi
decek olan butün gemilerde grev ilan 
etmi&tir. 
Sendika muharip memleketler suların 

da sefer eden gemilerdeki denizcilere 
verilen tazminatın arttırılmnsmr iste
mektedir ve butiın azalanna, gemile
ri derhal terkctmcle,.ini emretmiştir. 

BugUn Bcrmud'a ve Antillere müte
veccıhen hareket edecek olaıı Rem1ler. 
demir alamamışlardır. 

Firavunlara Ait Altın V( 

Mücevherat Çalındı 
Ll•bon 14 (A.A ) "Stefını., Lo radan 

cele" haberler, Mı rda lıra11unlan ııt t n· 
larca kilo 111 1 ın ve m cvheratın 
lındıi nı haber vermektedir Bu m cev at, 
Mı ır m ~ ınln, nrhlı yeraltı ma c ' r n
de duruyordu ve 11140 t•tr• ı a~ı ın ır '" 
d1Jıni1tı. (;'ah ... D llU&IUll 1111' bili bUJU:ı&,,,a• 
mı ıır. 
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, henuz u1.ak bulun:ın bir harbin 
o tUn l'Uçlukleri içinde iktlsadl ve 
mali buhı·anlarla ı;arı;ılmakta olan 
J Ponya, bugün çok muhim bir karar 
vermek arıfesinch'<'.tr: Kav.ıınclarından 
ht'psınl det!il~e hile. büyük bir kısmı-
1 ı fed ederek İngıltere, Amerika ve 
8ovyetlcrlc anla ınak. yahut bu uc; 
buvuk d(n Jetli" harbctmek, 

.Tapan siyasi ve askeri mııhafilin
de bu mesele hakkında noktai nazar 
farldıırı olmakla beraber, İnıı;iliz a- ' 
leyhtarlığmın hdkim oMui!u hl~scdil
mektedir. J11pon - Amerikan mi.iza
karelerl bnşladığı vakit, Japon gaze
telerinin iki memleket ara~ında bir 

Spib:berg adalarının mnkiini gösterir harita 

anlaşmaya varılmasına en biiyilk en- Bir kaç gün evvel ajanslar bize 
!Mın fngıltere olduğu hakkındaki lngılizlerin yeni bir baskınmı 
neşriyatı bunu teyit etmekted:r. haber verdiler. İngiliz. Kanadalı ve 

İngıltere aleyhinde oldukça şid - Norveçli kıtalardan mürekkep bir kuv 
detıi neşriyatta buluna.ı Japon mat- vct Şimal Buz Denizinin sisleri ve 
buatı, ve siyasi mahafill umumiyetle buzları arasında sık sık kaybohın ve 
Aınerikaya ve Sovyetlere kıır~ı daha dünyanın en ~imali topraklarından bi
tnutedil ve uzlaşıcı bir lisan kullan· rini teşkil eden Spitzberg adalarını 

iilal ctmiılcr, Bu adaların ;smını 
?lıaktadırlar. ıimdiye kadar kutup seyyahlarının ve 
. Çin meselesinin Japon siyasetinin ya ilmi heyetlerin serıüzeıtlerine ka
ılk plAnını işgal ettiği muha!dtaktlT'. rışmış görürdük. Şimdi ilk defa ola
J~Prınyanın üçler paktın:ı girmesi ve rak askeri bir kuvvetin harekatına 
Şiddeti! İngiliz alf':Vhtarı siyaseti, Çin sahne olduğunu öğreniyoruz. Talisiz 
llıeselesini muvaffakıvetle halledebil- kutup seyyahı İsveçli Andree, gaz i
rtıek için Almanyanı~ yardımını te- le şi9irilmiş adi bir balona asılı bir 
ıtıin etmek arzuslyle kabili !zahtır. sepet içinde Şimal kutbuna gidece,im 

Fakat Alınanyanın bu hususta Ja- diye 1897 de Spitzberg kıyılarından 
Ponyaya henüz bir faydası dokunma- havaya yükselmişti. Andrce'nin akı
dıı;:ı gibi,,Japonya da Almanyayı ha- beti bu tarihten 33 sene sonra bu ci
Yal sukutuna uğratmıştır. Jııponya, vardaki adaların bırinde bulunan ba
Almanyaya doğrudan doğruya fayda kıyelerinden öğrenilcbilmişti. Kutup
tenıin edecek olan Sibiryada a!ikeri lara, buzlar üzerinden kopC'k koşulu 
h rekata geçmiyerek, Hindiçiniyi i~- kızaklarla bin bir tehlike içinde gi
g lı kendi vaziyetine dnhn uygun. dilmeye çalışıldığı devirlerde Spitzherg 
d ha kolay ve daha az tehlikeli bul- bu cesur seyyahlar için bir iskele i
du. Şüphesiz bu keyfiyet İngilizlerin, şinl görüyordu. Bu seychatledn en 
Orta Şark harek&tı tein muhlac ol- ehemmiyetlisi 1827 de Sir Willıam 
du~u kara. denll: ve ha,·a kuv\·etıe- Parry riyasetindeki lngiliz keşif he
r nden milhim bir kısmını Sinı?apura yetinin sergüzeştı olmuştu. Parry 82° 
l?ondermiye. Amerıkayı da A tıantik- 40' şimal arzına ı varmak suretiyle 
1~ kullanabilece~i kuvvetlerini • P:H;i- ı k11tba .yaklaşma~ rek

1
orunu kırmıı; ve 

fıkte teksir etmıye mecbur ettı. Fa· bu ta.rıhten soma eli. se~e ~utba da-
tat Japonyanın bu suretle Almanya- ha zıyade sokulmak mömk~n olma
v;ı ''dolayısiyle yaptığı yardım,, Si- mıştı. Daha sonraları zepelınlerle ve 
beryada 50 , yetlcre karsı hnrp acına- ~~=y~r~le~1: ;'~Pi~~-~ k~:~P iliy~l~~lu~-•••I' ~ 4a1ıa - _, , .. - •P'YllWI -~ ..... Ui 
·':!!~·~ ~ "1 ..,_.ı. ..,anı .tmlttl lNI Ma71aında adam 
ti dlaalMaı 18,_ tabii- Kinıa Bar denilen körfezin~!" bl

\'UMMıitOk'a tay. kao Ye o .aman laımandan wıvanmı 
! fendermeıt ~e toqqaa Amer~ H17alı Amiral 

İn9ilizler 
Spitzberg 
Adalarında 
Ne Arıyorlar ? 

Spitzberg adaları, Norveç kıyı

larından 360 mll flmalde be'tl 
büyük ve birçoğu ~üçük adalar
dan mürekkeptir. Bütün bu ada· 
larda bulunan nUfuı miktarı 2500 
ü zor bulur. Bu nüfus için ada· 
nın daimi halkıdır, oraya yerlef· 
mişlerdlr, demek de mümkün ol
maz. Bunlar adanın klSmür ma
denlerinde çalışan madenciler ve 
bu teşkili\tın diQer hizmetlerini 
gören memurlardır. Adanın çok 
sert kışları dolayıalyle ancak bir 
iki sene bu hayata tahammül •· 
dilebildiği için, bunlar mahdut 
bir zaman ıonra memleketlerine 

dlSnerler. 

r ........... y --, 
azan: . . . 
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• i\ ~ 

~~~:~~~::'rut~:.=~~:::~:~· ll~llll;lliiS P Q ı @ıl[lllllli~~I 
B XYII inci asırdan beri bilini- F b h d 

yordu. Fakat bunların iıletilmesine bu ç e e 
a~r~n baş.larıııda te~ebbüs edil?'iş. ve en er a 
Bırıncl Cıhan Harbinde İskandınavya-
nın kömür ihtiyacının karşılanabilme-
si için Spitıbeı-g ocakları çok lıe 1a-

~=:ı~~tıA!;ri~;ı~~;ıe~\r:~,t~~v~~O~şl~; Spor Bayramı 
Loncyear ısmınde Boıtonlu bır mü· 
hendis Artict Mine denilen şirketi 
teşkil etmlş ve kimseden bir müsaade 
almaya lür:um hissetmeden Spitıberıı'e 

Muhtelit Takımlar Arasında Yapılan 
gelerek işe başlamıştı. Amer!kalıların 
peıinden İsveç, İngiliz, Danimarka 
•irketleri de Spit:zberı'ten kömür çı
karmaya ıeldiler. O l:aman bu adalar 
kimsenin malı delildi, bir ter r a Futbol 
n u 11 i u s sayılıyordu. Fakat adada 
bulunan kömür hazineleri bütün alA
kalı devletlerin &özünü açmııtı. Böy
lece 1870 tenberi Norveç, lıveç v~ 
Rusya arasında u:ı:anıp ıı'den eı;ki kav· 
galar yeniden canlanmıştı. Şimdi işe 
başka devletleı de karışıyordu. Da · 
vacıların en ba'mda ıelen Norveçliler: 

MCl!I Beraberlikle Neticelendi 

"Bu adaları en evvel bizim ecdadımız 
buldular. Vikinıı'lerln keıfettikleri 
S va 1 b a r d memleketi bunlar olma
lıdır ... diyorlardı Danimarkalılar ise: 
"Bu adaları ilk ııören seyyahlar bun
ları Groenland'ın bir ucu sanmıılardı, 
Groenland bi:ı:im olduiuna ıöre bu 
adalar da bize ait sayılır, hem biz 
vaktiyle bu ııdaların kı11larında u 
balina mı avladık.,, iddiasını ileri sıi· 
rüyorlardı. Holandalılı.r yalnı.1 20 se· 
nelik ömril olan Smcerenbıırı !amir •.. 
deki sayfiyelerini hatırlatıyor, Jnıi
lızler ve Ru::ılar baıka başka bahane
lerle adalara sahip çıkıyorlardı. N'.
hayet adaların en yakın komıusu o
lan Norveçliler 1910 ve 1912 de Os
lo'da beynelmilel konferaalar ıopla
mıya muvaffak oldular, fakat bir ne
tice alamadılar. 1914 Temmuıımda 
toplanan üçüncü bir konferansta ada
nın kimseye ait olmadan idaresi ic;in 
bir sistem bulmıya çah1ılmııt1. Bu 
konferansta Inıiltere. Fransa, Belc;'.
ka, Felemenk, Almanya ve Amc:tika
nm murahhasları bulunuyordu. Fakat 
Birinci Cihaıı Harbi baılayınca bü
tün bu müzakerelerde verilen karar
lar suya düşmüştü. NiheYet 1919 da 
sulh konferansının yükıek meclisi bu 
adaları Norvcçe bıralı:mıııt. Bu mu
ahedede bir çok devletlerin imzası 
vardı. Muahedeler taıdik edilinceye 
kadar seneler ııeçmiı. Noı vec; Spitz
berıı üzerindek' hAklmiyetini ancak 
1925 senesi Ağustosunda ele ıeçire
bılmişti. 

* * * ınııilizler, adaların Almanların eli-
ne düşmesi ihtimalini gözönüne 

getirerek, bu baakına lüzum görmüşler 
imiş Senelik 'stihsal mikdarı yarım 
milyon tona yaklaşan kömürleri düş
man eline gec;irıııemek kayııısı da 
Spitzberg'e yapılan hücumun bir di
ier sebebi olabilir. 

Muhtelit takımlar maçından ev\'el yapılan merasim 

Futbol mevsiminin açılışı müna~e

betiyle tertip edilen şenlikler dün Fe
nerbahçe stadında yapılınıt ve günün 
başlıca spor hadisesi olınuı.ıtur. 

minılyetten ayrılmamalıırı ta\•slyesin
de bulunan sözleri okunmu;ıtur. Bun
dıın sonra merasimde hazır bulunan 
Vali Doktor Lütfi Kırdnrın ilk vuru
şu yapmasiyle oyuna başlanmıştır. 

Zeki takımını şu şekilde tertip et
mişti: 

Osman, Saim, Yavuz, Murat, Zey· 
nel, Enver, Süleyman, Bahadır, Bil· 
lent, Miike~rem, Arif, Gazanfır, 

Nihat da şöyle bir takım yapmıştı: 
Clh•t, Faruk, Leblp, Tarik, Eset, 

İbrahim. Fikret (Vefa), Nacı, Salim, 
Etfak, Mehmet Ali, 

Hakem Tarik Özerengin. 
Zel•i takunı birinci devre bidaye

tinde oldukça ağır ba~mış ve hııftaym 
ortalarına doğru Müker'rem \·ası ta -
siyle bir gol yapmıştır. Fakat devre 
sonları Nih:ıt taknnının !aikiyeti al
tında cereyan etmiş ,.e Eşfak çok ai.ı
zel bir şütıe beraberliği temin etmiş
tir. 

İkinci devre başlar başlam:ız Nihnt 
takımı faikiyetin~ de\'am etmiş ve 
~ekizinci dakikada Nacinln gllzel bir 
şütu ile galip vaziyete geçtikten son
ra. takıma 'kinci devre air.ep atlet 
Melih vasıtaatyle de~ ortaıanna 

Dünkü At 
Yarışlarında 

Neticeler 
Sonuncu hafta at y.trışları dun k -

!abalık 1'ır seyircı huzurunda Vcl e
fendi koşu yerinde yııpılm111ur. 

BiRiNCi KOŞU - Mesafesi 1200 
metre Koşuya uç at İıjtirak etti: 

ı - Melıke, 2 - Kuruş, 3 - Sıi
leyk, 

G:ınyan: 100 kuruş, İkili bahis: 110 
kuruş, 

iKiNCi KOŞU - Mesafe 2400 
metre: 

ı - Poyraz, 2 - Cesur, 3 - Olga. 
Ganyan: 125 kuruş. 
ÜÇÜNCÜ KOŞU - Mesafesi 2400 

metre, 
Bu koşuda Dandi ılc Romans baş 

başa koşu)ru bitirmısler ve her ikisi 
de birincı addedilmişlerdir. 

Neticede: 
ı - Dandi ve Romans. 2 - Özde

mir. 
Ganyan: 120, plaselC'r: 125 100 ku

ruş, Çıfte bahis: 425 ikilı bahis: 450 
kuruış, 

DÖRDÜNCÜ KOŞU - Mesafesi 
2000 metre. 

ı - Tomurcuk, 2 - Bora, 3 - Kıs
met, 

Ganyan: 160 kuruş, 
BEŞiNCi KOŞU - Mesafesi: 1200 

metre. 
l - Buket, 2 - Demet, 3 - Çoban 

kızı. 
Ganyan: 125 kuruş, İkili bahis: 825 

kuruı. Çıfte bahis: 250 kuruıı. Üçlu 
bahis: 280 kuruş, 

JaDonya Çıkmaı 
içindedir 

( Baı tarafı 1 incide) 

merika Başvekili Mister Hull'ün 
matbuat konferansında verdiği 
izahata göre henüz iki devlet a
rasında ciddi bir müzakere mev
cut olduğundan bile bahsetmek 
caiz değildir. Sadece iki devlet 
temasa gelmişlerdır. Fakat anla· 
şabilmek için ev\ela Japonyanrn 
mihverden çekilmesi, sonra da 
Çinden vazgeçmesi lazım gelecek
tir. 

Japonya belki büyük faydasını 
görmedığı mıhverden cekılcbil r. 
Fakat Cinden vazgeçmesıne ·m
kan yoktur. Japonya Çini istıla 
için beş senedenberi insanca ve 
paraca büyük fedakarlıklarda 
bulunmuştur. Japonya için Çın 
artık milli bir mesele olmuştur. 
Hiç bir Japon hükumeti Çin da
vasından vaz&eçnw&e ce~ t 
demez. 

Maawafih ÇiJ 
de bir baWlllVlA"r, .-. .... ~-
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Talebe Allnacak 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden 

Zonguldak'ta leyli ve meccnni olarak açılmış bulunan maden tek
nh~yen mektebinin Birinci teşrin 1941 de bnşlıyacak ikinci devresi i
çin na'l'lzet kaydedilmektedir. 

Mektebin biri nazari diğeri nmeli olmak üzere iki silmestre ay
rılır ı'i dört senelik tahsili vardır, 

Mektebe en az orta okul t. hsillnl bitirmiş olanlar alındığına \'e 
tah il müddeti dört yıl olduğuna göre. mezunlnn 3656 sayılı kanunun 
3 lıncü maddesinin D fıkrası hukmünden istifade edebilecek derece
de tah il görmilş sayılacnkl r ve li e me:.ı.ınlanndan bir sene fazla 
okuyanların hukukuna sahip bulunacaklardır 

A ağıdakl şartları haiz olan isteklilerin Zonguldaktn mczkOr mek
tep mildurlüğüne vcsikal .. dylc blZZ<ıt muracaaUarı lüzumu illin olu
nur. 

1 - Tilrk vatandrşı olmakı 
2 - İyı hal ve ahla:!! sahibi olduğunu tE'vslk etmek, 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla m;ıllil olmamak, bünyesi maden ocak

larında ameli çalışmaya milsalt bulunmak (Sıhhi muayene :longul
ta yapılacaktır.) 

4 - En az orta mektep yahut orta derecede s-1".at mektebi dip-
loma "1cya vesikalarını ibraz etmek, 

5 - Asgari 16 ve azami 25 yaşını bitirmiş bulunmak, 
6 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. 
24 EylOl 1941 akşamıne kadar milracaat eden namzetlerin 25 

EylOl 1941 de Zonguldakta hesap. hendese, ~bir ve Türkçeden yazı
lı imtihanları yapılacak ve muvaffak olanlar mektebe kavat ve ka-

' bul edileceklerdir. ., (6535 - 8100), 

Pazarhkla Yapdacak Hamam Tamiratı 

Kütahya Vakıflar Md. lüğünden 
Kütahyadnki Bnlıtlı hamamının esaslı tamiratı kapalı zarf usuliyle 

münakasaya konmuş ise de talip çıkmamrş olduğundan 2490 sayılı ka
nunun 40 ıncı maddesi mucibince 28.8.941 tarlİ!inden itibaren bir ay mud
deUe ve pazarlıkla lhalt!s!ne karar verilmiştir. 

1 - Yapılacak işin bedeli keşfi 10263 lira 24 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat 769 lira 24 kuruştur. 

3 - Pazarlık 29,9.941 Pazartesi günQ saat on beşte Kiltııhyada hO
JCUmet caddesindeki Vakıflar mildilrllıeünde :ılıüteşekkll komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

Taliplerin: 
A - MilteahhlUlk ehliyet vesikası. 
D - Ticaret Odası vesikası, 
C - Bu gibi işlerden ltıakal on bin liralık bir iş yaptığına dair 

bonservis. 
Ç - Muvakkat teminat makbuzu ve banka et!ektubu ile komisyon 

riyasetine müracaat etmesi şarttır. -
İJıale edilecek tamirata nlt evrak şunlardırl. 
1 - Plan: 
2 - Keşlfname: 
3 - Umumi, hurusf, fenni şartnameler; 

4 - Mukavele projesi. 
Talipler bu evraklan ve dosyayı her gün Kütahya Vakıflar !daresln-

CJe göreblllrler. (7758) 

~ .......... ~~ 
~. Ü R K 1 YE C Ü M H U R i Y. ET 1 

ıtRAAT BANKASI 
Kurııluş Tarihi : 1888 

eermayc-Si: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muame'1 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 

lKRAMIYE VERiYOR 
rrraıt aınkuındı kum'lırılı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en ız !50 
llrıaı bulunanları aenede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaliıdakl plllna gö. 

re ikramiye daliıblacaktır. 
4~ -6.det' ı.ooo t..iralık· 4,oorı ' Lira 
4 " 500 " 2.000 .. 
4 .. 250 " 1,000 

40 • \00 .. l,000 .. 
100 .. 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

·Dl KKAT: Heaapl•nndal<I p•ralar bir •ene içinde 50 llrıdan apllı dUşml· 
yenlere lkrmmlye çıktıllı takdirde 3 20 fazlHlyle verilecektir. Kur'alar 
ıenede 4 defa, 11 EylOI, 11 BlrlnclkAnun, 11 Mut ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekllecektlr. 

Nafia Vekaletinden: 
Elhıe - Van hattının 170 inci kilometresiyle 240 mcı kilometresi 

arasında ceman ve takriben otuz kilometre uzunlukta yaptınlacak var
yant aplikasyonu kap:ılı zarf usuliylc münakasaya konulmuştur. 

1 - Milnakasa 27.9,941 tarihine tcsadil1' eden Cumartesi gilnü saat 
on ikide Vekftletimlz demiryollar inşaat dairesindeki milnaknsa komis
yonu salonunda yapılac'lktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 13500 ve muvakkat teminatı 1012,5 
Jlradır, 

3 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi. bayındrrlık işleri genel 
şartnamesi, g0zerg5h h:ırıtıısı, etüt umumi fenni şartnamesiyle diğer ev
raktan milrekkep bir takım münakasa evrakı yüz altmış kuruş mukabi
linde demlryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir 

4 - Bu milnnkasaya girmek istıyenler referans ~e diğer vesikala
rını bir lstidaya bağlıyarak milnaka~anm yapılacağı tarihten en nz üç 
giln evvel VektıletE' vermek suretiyle bu iş lçln ehllyet vesikası fstiye
cckler ve bu vesikayı teklif zarfına koyacaklardır. Milnakasa tarihin
den en az ile gun evvel yapılmamış olan müracaatlar nazan dikkate a
lmmıyacaktır. 

5 - Teklif verecek olanlar teklif zarflarını iki bin dört yüz doksan 
numarnlı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlı
yarak n:ıünakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numaralı 
makbuz mukabilinde dcmlryollar inşaat dairesi arttırma, eksiltme ve i
hale :.omlsyonu ba~kanlığma vereceklerdir. (6500) (8051) 

Bronsitler:_ KATRAN HAKKI EKREM 
&ahıp ve Neşriyat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşrıyat 

T. L. Ş. TAN Matbaası 

TAN 

. ~ . ... . - - . . . ..., .. - .. ' 

·BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
NEVRALJİ. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ Her yerde 

Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. ....................................... 
·~--- ANAPİYOJEN ~, 1,----------------

1 
İstrepto~~k.1 HSı:~fl~o::~. pnö· ı 
mokok, koli, piyoslyanlklerın 

yaptığı çıban, yara, akıntı ve cilt 
has~lıklanna karşı çok tcs!rlı 

,_..,. taze asıdır. ._ _, 

OSMA. 'LT BANKASI 
İl.ANI 

Osm:ınlı Bankasının Galata Mer
keziyle, Ycnlcami ve Beyoğlu Şube
leri vez.neleri ve kiralık kasalar da
iresi, 15 Eyl01 1941 Pazartesi günün
den itibaren ts'an ahıre kadar, aşa
ğıda yazılı saatlerde açık buluna-
caktır: 1 

VEZNE SAATLER! 
Adi ı:Onler: Sut 9 Jan 12 J'e kadar 

Saat U,30 dan 15,30 a kadar 
Cumartesi ıı:Onl•ri : Saat 9 don 11,30 a kadar 

KIRALıK KASALAR DAiRESi SAATLERi 
Adi ı:Dnltr Saat 9 don 12 Y• l:adar 

Saat 11,30 dan 16 ya kadaı 
Cuma"eal ıı:Dnlerl: Saat O dan 12 J'e kldar 

1 Askerlik işleri 1 
Taksim Askerlik Şubesi 

İşe Başladı 
ı - Şi,Ji. Taksim, Hukoy nahiyeleri hu· 

c!udu dahllindekl bQı!ln es~n erbabına (Ye· 
dek subaylar harf() mUıeallik aslı:orllk mua 1 

melAtı yeniden ıeıkil edilen ve 15 RylOI 941 
tarihinden itibaren faaliyete ı:•cecek olan Si· 
pahl Ocafı blnnı dahllindeki Taksim ıube in 
ce cl!r<ılecektir. 

2 - Birinci maddede adı ıı:e(en bu De na 
hlyede ılıamet edipte hicbir ıubede kayıılı ol· 
mıyan yed•k ıubay ve trler yeni kavıılarını 
Taksim ıubeslne yaptıracakları ıı:lbi. taıra ııı· 
belerlnden bu Oc nahi,.eye yer defi1tircn J'C· 
dtk subayalr d._bi kayıtı.rrnı Taksim oubnln 
de yaptıracaklardır, 

Ktyliyet ehemmiyetle IUn olunur. 

YENi NEŞRiYAT: 

YARIMAY - Aile ve Gençlilt mecmuasıdır. 
Çok dcferll J'Uılarla rcslmlli ve renkli olaralı 
ıu inci UJ'lsı hıanbulda cılımııtır. 

• 
VARLIK - Milllyet<i v• memleketçi fikir İ 

mtcmuuıdır. ı 96 ncı sayısı Ankarada (11,. 
mı ıtır. 

• 
YF.NI ADAM Haftalık sanat ve Oklr 

raıeıesldlr 350 ncl sayıs ı htınbulda neşre -
dılmiştir. 

• 
YURDUM VE ASKIM - Ankarada buıl· 

mıı ııiir kitabıdır. Yazan M. Feyzi Gölıçeli 

• 
MF.Sl!UR ADAMLARIN MESHUR SOZ· 

LERI - Muhtelif devirlerin mütefekkirleri· 
nln uçilmiı ıl!zkrini havidır. Çeviren: Y. 
Ba~ar. 

• 
YURUYUS - Aylık fikir ve sanat mec· 

muaaıdır ı l!ncD llJ'ISI latanbulda çıkmı1tır. 

• 
ÇIGJR - lllm, fikir un"at mecmuasıdır 

105 inci 111111 Ankarada çıkmıttır. 

• 
DENIZ - TDrlt ticaret kaptan ve maki· 

nhtler cemiyetinin mulek mermuasıdır. 7l in 
cı sayısı btanbulda neıredilmııtir, 

,-------~ TAN Gazetesi 

ilan 

T. iş Bankası 
Küçüle Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
:şıdclcr 4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Atu · 
~ 3 lkıncııesrin tanhlerinde .,.. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 
5 .. 1000 
2 • 750 
4 • 500 
a • rlo 

35 • 100 
80 so 

20 

Llrıldı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

=1000.-Ltr • 

:3000.- • 
=1500.-. 
=2000.
c:lOOO 
:SS00.
=4000.
=rinnn -

l - Evvelce eksiltmeye konmu~ olan (10.000} adet bira sandığı şart
namesi değiştirildiğinden yeniden kapalı znrfla eksiltmeye konmuştur. 
Çivisi idnremlz tarnfından verilecektir. 

TI - (10,000) adedinin muhammen bcdell (42,474) liradır. 3 7,5 
muvakkat teminatı (3\86) liradır. 

III - Eksiltme 19/fl/941 Cuma günü rıant 11,25 ele Kabataşta Leva
zım şubesinde müteşekkil alım komisyonunda yapılncaktır. 

JV - Şartname sözU gecen şubeden ve İzmir, Ankara Başmüdilr
lilklcrınden (213) kuruş mukabilinde almrıbillr, 

V - Eksiltmeye gıreceklcr (2500) ve (5000) adet için de teklifte bu
lunabileceklerine göre mühürlil tC'klit mektuplarını kanuni vesalkle teklif 
edecekleri mikt:ır tizerindcn 3 7 ,5 ı;:ilvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat ml'ktubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günil eksilt-
me saatinden bir saat <'V\·eline kadar mezkur komisyon başkanlığına 

makbuz mukabilinde V<'rmelcri ltızımdır. (8032) 

Fiyatları 

Başlık maktu olarak 7 50 
1 inci sayfa santimi 500 

l
'.--SüMER 

Deri ve Kundura Sanayii 
BANK-~_,, 

1 Müessesesi Direktörlüğünden : 
2 ,, ,, ,, 100 Fabrika için, askerlikle altikası olmıgan tesviyeci 
3 ,, ,, 

" 
150 ve tamirci ustası alınacaktır. 

4 50 Verilecek yevmiye imtihanda gôrülecek kabiliyete gôre 
" " " (400) kuruşa kadardır. Talipler en geç 22.9.941 tari~ine kadar 

1

• ı Beykoz Fabrikasına (Hiçbir teahhüdü ta?.ammun etmemek şar-
ı-••••••---~ tiyle) müracaatları. lJoktor Hafız Cemal ,, .. ______________ , _____ ,,, 

Dahiliye Mütehassısı 1 
Ana - ilk - Orta ı•e Lise 

•n:r..ardnn bac;ka her ırün saat 
2 - 61 ya kadar f.,tnnhTII 

Oivnn,·o1u No. 104 

,, .... ___ _ 
LİSESi 

_________ .. Fatih : Saraçhanebaşı 

Yatılı ve 

Yatısız 'rnl• .,.,~"11 'I ~;:e~e HA YRIYE 
=============== Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat 

M A C
• A eden Talebe Mektebln husust vesaitiyle Sabah evlerinden ıılı~rr . 

8 U L ı ' şam evlerine bırakılır. Telefon : 2oıı3r •••••• 
~1_..2 ...... a_..4-'!'"'5-'!'"'6-'!'"'_7~~ .... ---....................... .._ 

~ ------=='•' E~~~ YENi KOLEJ 
3 • 

4 == =•== 
~ -.-· 
7 - ·ı-1-l=i=-· : l-.B::nı---·-=--
SOLDAN SAGA: 1 - Zablr olmalı 2 -

UıO yapma iıl 3 - Bir meyu - Afrika· 
da bir Qı 4 - Toprak - Harflerin Y•rle· 
rl ckliıırae: lıinden cıkamıak 5 - Tersi: 
Duycu - Bir ıtöı rtnrl 6 - Bir TOrk 
devleti - Yatık dtfil 7 - Bir Fraıuıı 
ıehri - Bir hitap edatı 1 -- Baı],tınıı:ıcı 
olmıyan - ROıubet 9 - Yıldırımdan çı· 
hn '" - Teni: Köpek. 

YUKARIDAN ASAClI: 1 - Ununluk, 
nlsbet 2 - Bir yıldız - Tersi: Cok defd 
3 - llk harfi ddi,ırae : Su kapları 4 -
Bir renk - YDkaeltmek S - Hediye ola· 
rak nrilen ıey 6 - Baruklar 7 - Diken 
il - Aalılı 9 - Te.nl: Dip - Bir nota, 

EVVELKi BULMACA - SOLDAN SAOA: 
1 - Yediltule 2 - Etimoloji J - NI· 
ne - Ur 4 - imaret - Jle $ - Cer -
Adi 1 - Aı - Miıkin '1 - Mut - Va· 
ut a - it - Yaran 9 - Benlın. 

NEHABJ 
KIZ 

ilk - Orta Lise - Taksimde 8ıraaervller 86 
Mildiır : Sabık Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kil"ea. 
Hususiyetlerı : Yabancı dillere ehemm1yet vermek Talebesinin sıhhat 

ı ve inzibatiyle yakından alfricadnr olmaktır. ,, 
..,. Telefon: 4115!1 41•••••••••1111' 

Devlet Oemiryolları ve limanlan işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedel muval<kat temıııat ve mıktar1nrı aşağıda yaulı ıkı 

liste muhteviyatı muhtelif çelik 27,10,941 pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek lstlyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği veslkalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 
de kadar Komisyon Reisll~lne vermeleri l~zımdır. 

Şartnameler 100 kuru~a İdarenin Ankara ve Haydarpaşa veznelerin-
de satılmaktadır. _ ~ . _ 

L lete No, 

1 
ı 

of ftlt~t.4.,&.•J•!•~--
Malzemenin lıml Miktar 

Muht elif hurusl çelikler 25740 
Kanallı ve Kanalsız susta 84000 
çelikleri 

Muhammen 
bedel 

L. K. 

29385 
!14600 

(7984> 

Muvakk•t 
temin•t 
L , K , 

2203 88 
3980 00 

15 - 9 - 941 ., ....................... ~----, 
1 YILDIZ 

Bugün ~tı. 
Y ıld1zın Bugün Çıkan 

69 uncu S~ısında : 
Türk sanatkfırlarından TalAt Ar

temel - Yıldızlar nasd güzell~iyor

lar? Çıplak kadm - Film dUnyasm
da açlığa veda - Yeni bir !Hm: Gül
le:- ve Dikenler - Artist isimlerin! 
nasıl okumalı? - Gary Grant ve 
lrene Dunne - İki güzel mizahi hl
kAye - Film romanı - Film hikA
yesi - Artist hayatları - Fıkra ve 
karikatürler - Tablo, Dert Ortağr v.s. 

1 Her Yerde 15 Kuru§ , ................................... , 
1 Maliye VekGıletinden ~ 

Eski Nikel 5, 1 O ve 20 Parahkların 

Tedavülden Kaldırllması Hakkınd::1 ilan 
E.~kl nikPI 5, 10 ve 20 paralıklarm yerine dar.telli bır kuruşluldarla 

oronz on paralıklar darp ve piyasaya kAfl miktarda çıkanlmıs olduğun.
fan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30/6/942 tarihinden sonra teda
~illdcn kaldınlması kararlaştrrılmı~t ır. 

Mezkür utak paralar 1 Temmuz 942 tarihinden itibaren artık teda
vül etmlyecek ve bu tarihten itibaren ancak blr sene mQddetle yalnız 
mal sandıklarlyle Cumhuriyet Merkez BankaSJ ~belerme ve Cumhurl
vet Merkez Bankası Şubesi olmıyan yerlerde Ziraat Bankası subelerl 
ıarafmdan kabul edilebile<'ektir. 

Ellerinde bu ufal< paralardan bulunduranların bunlan mal sandık
U"iyle Cumhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine teb-
• "tllmıelerl !Hin olunur. C4129 - 5605) 

:\skcri Fabrikalar Satmalma Komisyonu İlimlan 

Dosyasına Bağlı Uç Listede Yazılı Elektri»-
1 Malzemesi Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (38245) lira olan yukanda yazılı elektrik mal-

ı~ zemesl Askerl Fabrika}ar Umum Mildürlüğü merker; satın alma komisyo
nunca 25.9,941 Perşembe ıtünü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

1. Şartname 1 lira 93 kuruştur. Ka:tem~nat 5736 lira 75 kuru~tur. (8047) 

'200 kilo arpa 
7000 = Kuru ot· 
4700 = Saman 

Tahmin edilen bedeli (11162) nra oıan yuKarıaa cıns ve mııttarı ya-
' zıh Oç kalem hayvan yemi 19 Eylül 941 Cuma ıilnil saat 14 de Salı pa

zarında Askeri Fabrikalar yollamasındnki satın alına komisyonunda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin ("124,65) liralık ilk teminat makbuzu ile o g_Q.n ve ıaatte 
komisyonda bulunmaları. (8111) .... 

Dosyasına Bağlı İki Listede Yazılı Elektrik 
Malzemesi Alınacak 

Tahmin edilen bedeli 53762 lira olan yukarıda yazılı elektrlk mal
zemesi Askeri Fabrikalar Umwn Müdilrlüğü merkez satm alma komisyo
nunca 25,9.941 Per~embe gilnü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname 2 lira 69 kuruştur. Katı teminat 7876 lira 20 kuruştur. (8048) 

lsanbul Telefon Müdtürlüğünden 
idare ihtiyacı için 150 HA 200 ton Marinlave ile 86 ilA 110 ton kok 

kömilıii kapalı zarfla ek..~iltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedel 6955, 
muvakkat teminat 522 lira olup eksiltmesi 26/9/941 Cuma günQ •at 15 
de Müdürlük binasındaki Satmalma Komisyonunda yapılacaktır, İstekli
ler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanun! vesaiki 
muhtevi kapalı zarflarını o ıün saat 14 e kadar Komisyona vermelidir-
ler. Şartnamesi her gün Levazun Amirliğinden alınabilir. (8039) 

Bursa Naha Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konan iş: (Bursa - Yalova hudut yolunun 1+300-

56 + 700) kilometreleri arasındaki bozuk şosenin sandoviç sisteminde in
şası, kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli (555033 
lira (59) kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 10,10,941 Cuma gUnil saat on birde Bursa VUAyetl 
Dalmt Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait hülbai keşif, silııllel fiyat cetveli, malzeme ocakları 
grafiği, fenni ve hususl, kapalı zarf usuliyle eksiltme. bayındırlık işleri 
şartnameleriyle mail ~rtname ve mukavele projesi Nafia Dairesinde gö
rülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (26451 lira 34 kuruş) muvakkat te
minat vermeler!, üçüncü maddede yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inşaatı yapabileceklerine dair ihale gününden en az bir gün evvel 
Bursa VilAyetlne müracaat ederek alacaklan ehliyet veslkast. Ticaret 0-
dasma kayrtlı bulunduğuna dair 941 yılı vesikası ile birlikte tektır mek
tuplannı 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde hazrrlayıp 10,10.941 
Cuma günü saat ona kadar VilAyet Daiml Encümenine makbuz mukabl· 
linde vermelerj i!An olunur. 

ı Po~tada vukubulacak gecikmeler kabul edllmez 

I ~ 
(81!18) 

OSMANLI . BANKASI 
Tfnn~ ı\NOS™ ~RKF.11 
TESİS TARtHt 1863 

't<1tnl .. rl w T!\rklye Ctımhurtyetf ile mOnaklt mu'kavelenam .. 

2292 Numaralı 10/8/1933 tarihli kanunla tasdik edilınlsUr 

(24/8/1933 ~rih1' 'H!'" "'".,..."'rıılı R"ırmt Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 lngiliz Lirası 
1.250-000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARİS. MARSİLYA ve NİS'd& 
LONDRA ve MANCESTER'de 

'TSIR. KmRts. YUNANİSTAN. fRAN . IRAK. FtU 
TİN ve M >\ VlIBA Yt ERDÜN'de 

MePket n Sohelerl 
IGOSLAVYA, ROMANYA. YUNANİSTAN, SURİYE. LÔ'BN 11 

P'flyallerf •e b<ltfl" "'"~ .. ~~.. • M~·~ •·• u,,t'iAblrlerl vardır. 

Her nevi Rıtnk• Muameleleri vapaı 
'feıabı Cftri ve mevdn•f h~aıtlan kB .. d~ 
1'fcıni kndi1,.T' n v~11n,n mdiler küya.. -
l'fiPkive ve Et'J2#hf memleketler llzerine keeide sene~ 
·lrnnfnıtu. 
'ln"11 emirleri. 
-:-c;ham ve tahvilAt .ttın • ., emta1t ff~erlne avans. 
~ ~ ... ,.dat tahsflAtı •·r - · -.. • 

En :vüksek ~mnıvet şartlarım haız kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

~"'iyaaa.nın en milaalt fGTllarik (kumbaralı DelJCI 

kumbaraaıı) ttu#IJTUf ht!11t1plan ~ılır 


