
Pazartesi 
1 9 4 1 

A N E Y I 
İŞTANBUL, Ankara Caddesi 102 

TELGRAF: TAN, IST..\NBUL 
TELEFON: 24310, 24318, 24319 

ALTINCI YIL - No. 2171 
5 IC. U R U Ş 

SiYASi HALK GAZETES i 

~utwuua verebilecettnb en kıymetli bediye 
Y A L N J Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
OlabDfr. Çflnldl bOtfln liediyeler anatUlabilir. Fabt 
ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi Çocatun bütün hayatın· 

da izini bırakır. 
FtY ATI un l.IRAOIR. 

FRANSA YA 
DİKKAT! 

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

1 DumluDınar'da30Agustos 1 
1 Mr. Eden'in 

Bir Nutku 
Ant ve sert mağlılbiyet Fransız 
milletini şaşırtm~tı. Fransızlar 
sert bir sulhe kavuşacaklarını u
muyorlardı. Fakat harp uzadık
ça bu ümitler kırıldı ve Fransız 
mllleü silkinip uyanmıya başladı. 

işte, Mareşal Petaln ile Dahili
ye Nazırının tasvir ve şiktıyet et
tiği huzursuzluk ve rahatsızlık bu 
harekete geçişin bir tczahürüdur. 

M. Zekeriya SERTEL 

. 
"Avrupa iki 
Siktan Birini 
:;, 

Seçecektirt 

"Ya Hitlerin Nizammı, 
Yahut ta Bizimkini .. ıı 

lngiliz Nazın, Harp 
Sonu Dünyası Büt ün 
Milletlerin ltbir6ğine 
Dayanacaktır, Diyor 

Fransada mühim hadiseler 
cereyan ediyor. Iki üç gün 

evvel Pariste Sovyet Rusyaya gi
decek gönüllülerin geçit resmi 
esnasında Paul Collet isminde 
biri eski Başvekil Lnval ile, eski 
komünist ve şimdi Laval'in fikir 
ve iş arkadaşı Marcel Deat'yi 
öldürmeğe teşebbüs etti. Bu sui
kast ıteşebbüsü münferit bir ha
dise olsaydı o kadar ehemmiyeti 
haiz olmıyabilirdi. Fakat bu tcşeb 
büs Fransada için için kaynayan 
ve zaman zaman rnuhtelü şekiller 
de tezahür eden isyan hareketinin 
bir üadesi olunca üzerinde du
rulmağa değer bir hadise teşkil 
eder. 

"afer bayramı münasebetile, Dumlupmarda muhteşem merasim yapılmıştır. Yukanki resim, bini erce kişinin iştirak ettiii bu merasimden bir intibaı tesbit ediyor 

Beş on gün evvel Fransız mil· 
!etine radyo ile hitap eden Ma
reşal Petain memleketteki huzur
suzluğu ve rahatsızlığı şu cümle
lerle ıtasvir etmişti: 

• ft • • 
MiLLi ŞEFiMiZ 

Aydmda Tetkiklerde Bulunan 
Cümhurreisimiz Buradan Ayrıhrken J 

ALMAN TEBLi(;i 

Fin Kıtaatı 
Hayli Arazi 
Kazandı 

"Huzursuzluk ruhları sanyor, 
şüphe ve endişe içimizi kemiri
yor, Bükumetimin ot.oritesi mü
nakaşa mevzuu oluyor. Verilen 
emirler ekseriyetle fena tatbik o· 
lunuyor. Bu entrika ve yalan de· 
dikoduların yarattığı hava içinde 
s-alışmak istiyenlerin cesareti kı
nlıyor. Fransız milletini hakiki 
bir huzursuzluk kaplamış bulu -
nuyor.,, 

Mareşalin bu nutkundan bir 
kaç gün sonra da Dahiliye Nazın 
Mösyö Pierre Pucheu Fransız 
gazetecilerine yaptığı beyanatta 
vaziyeti şöyle anlatıyordu: 

Cosku"n T ezahtiratla Ugv urlandı Af~anTayyareleriRus 
- Munakale Y ollarma 

Aydın 31 (A.A.) - Reisicam
• bur ismet Inönü, dün buraya g&-

"Efkan umumiye muhtelif kay 
naklardan çıkan kanunsuz hare
ketler karşısında heyecana düs
meıten keıMfWni alamıyor. Daha 
bir kaç gün evvel politik ~hsi -
yet)erden birine karşı yapılan ve 
onun ölümü ile neticelenen sui
kast herkeste mühim bir isyan 
haTeketinin arifesinde bulunup 
bulunmadığımız endişesini uyan
dırdı. YUıe bir kaç giin e\'vel bir 
takım gençler Vichy'de haham -
hanenin kapısını, havaya uçur -
duJar. 

ı
. lişlerini müteakip .muhtelif mü

esseseleri gezmişler ve mü.teaki-
ben seyahatlerm, devam eyle -
mek üzere §ehtjıp.izden ""tlyrılmı§
:Mnhr. 

Milli Şefin eerek buradaki Jn, .. 
sa tevakkuftan ve .gerek şehrimi
ze geliş ve ayrılışları halkımızın 
en içten sevgi ve bağlılık teza -
hürlerine vesile olmuştur. 

MlUi Şefe ıükran 

"Ehemmiyeti bizce daha vahim 
olan diğer bir hadise de komü -
nist partisinin son günlerdeki fa
aliyetidir. Bunlar daha ziyade 
işgal altında buJunan sahada halk 
ile işgal kuvvetleri arasında bir 
husumet yaratmağa çalışıyorlar. 
Bu suretle hükumetin Alman o
toriteleri ile olan teması kesile· 
cektir. Bu planlarını tahakkuk et 
tirmek için fabrikalarda şimen-

Ankara. 31 (A.A.) - Aldığı -
mı& ~r 30 ağustos zafer 
ba~ıa her tarafta en derin 
bir '.le,ecan içinde kutlandığını; 
ve iN .Unasebetle yapılan tö -
renlerde hatiplerin kurtuluş sa
vaşının bu en muhteşem safhası 
nı bir defa daha yaşatarak Türk 
ulusunu bu büyük güne ulaştıran 
Ebedi Şef Atatürk ile Milli Şef 
lnönü'ye ve kahraman orduya 
karşı milletçe duyulan minnet 
ve şükran duygı.1 annı ifade et

Milli Şef, Afyonda bir okulu ziya retleri esnasında izahat ahrlarken tiklerini bildirmektedir. 

diferlerde sabotajlar, Pai'.iste gü- M. Pe+a·ın··ın /r ... 1 

• • .- ......... -~, 
pegiindüz sokak nümayişleri ya -
pıyorlar .,, - ı ı d 
Ani ve "!'~ m~ğ16biyet Fran Leiyonerlere 1 r an a 

sız milletını sersemletmiş 1 ı •ı• R 
ve şaşırtmıştı. Bu şaşkınlık bir ıı·r Hı·+abes·· ı· ngı iZ. us sene sürdü. Fransızlar seri bir 
sulhe kavuşacaklarını umuyor Şartları 
ve bekliyorlardı. Fakat harp "G I 1 
uzadıkça bu ümmer kırıldı ve ayri Memnun arı 1 9·1d• ·1· 
Fransız milleti silkinip uyanma- . 1 lf I IJ0f 
Şa. baş~d.L Etrafını kaplayan, Bize Bağlanmıya . - a 
ıstikbalını karartan tehlikeleri 1 
görünce harekete geçti. Işte a- Davet Etmelisiniz ı.. Petrol Mıntakalarma 
janslann her gün haber verdik· Vidıy, 31 (A.A.) - Fransız lej 
leri, Mareşal Petain ve Dahiliye yanlarının yıl dönümü şenliklerin 11 lngiliz Kuvvetlerinin 
Nazırının tasvir ve şikayet ettiği de bulunmak üzere işgal altın- 1 
huzursuzluk ve rahatsızlık bu ha da bulunmıyan Fransa şehirle- ikamesine Baılandı 
rekete geçişin bi: tezahürüdü:.. rinden ve şimali Afrikadan ge-

Avrupada en zıyade ıstırap ıçın len yirmi bin lejyonerin toplandı- Londra 31 (A.A.) - Bu sabah 

Japonyada 
Bulunan 

i ngilizler 
.... 

lngiltere Elçiliği, Mem
leketi T erketmef eri 

Tavsiyesinde Bulundu 
Tokyo 31 (A.A.) - Japonya -

da oturan Ingiliz tebaalarının 
memleketlerine dönmelerini tav 
siye eden B üyüle Britanya elçi
liğinin, beyannamesi Japon Hari
ciye Nazın Amiral Tuyoda ile 
lngiltere büyük elçisi Sir Robert 
melerden sonra bugün neşredil
miştir. 

Japon gazeteleri, bu karara si
yasi bir ehemmiyet atfetmekte -
dirler: Gazmeler Ingilterenin bu 
hareketi ile pek yakında Uzak 
Şarkta bazı ihtilatlar olabilmesi 
ihtimaline dünyayı inandırmak 
istediğine işaret ediyorlar. 

Konoge'nin mesajı 

de bulun~n. memleket Fransadır. ğı Vichy belediye stadında bir resmi mahafilde bildirildiğine gö 
Aç~, işsızlık ve sefalet son ~e~~- ı hitabe irat eden Mareşal P etain re, lngilizlerle Ruslann Irana 
~~yı bulmuştur. Geç~n kışı komur şunları söylemiştir: dermeyan edecekleri şartlar tes
su.z v~ gıd8:1~ geçıren Fransız "Fransada yalnız bir hükumet ~t edilmiş olup derhal Iran hü
milletıne bu~un ma?ru.miyetıe:i vardır, o da intihap ettiğim mesai kfunetine tevdi edilecektir. Bu 
"~ ıstırapl~rıyle yenı bır kış go- arkadaşlariyle beraber idaremde şartların ne olduğu hakkında res 
runmektedır. Bu maddı ıstırabın bulunan hükıimettir. Bu hükU- mi malfunat yoktur. Yalnız u
yanmda Fr~nsız milletinin ru- .metin bir tek sivaseti vardır Ta mumi fikir, Rus ve blgiliz hükti
hunu kemiren Atazy!k, şiddet, şüp hhü1lerimi müdrik ve Frans~nın metlerinin Iranın dahili işlerine 
h~ de onun n:ıanevı ~tı.rabım teş· şeref, haysiyet ve menfaatleri en mümkün olduğu kadar az müda
k.ıl etmektedır. Bu ıkı ıstırap i- dişesi ile mütehassis olarak tarih halede bulunmağa gayret etmek
ç~nd.~ ~ıvranan, .. v~ ufukta hiç karşısında mesuliyeti üzerime 8 • le beraber, Alman tehdidinin 
bı~ umıt ışıl!,1 .g~rmı~en Fransız Jıyorum.,, memlekette tekrar baş göstenne
mılleti ~endısını selamete çıka - "Benim ve Amiral Darlanın baıın- sine mini olmak ve Rusya ile Tokyo, 31 (A.A.) - Domei ajan
racak bır yol aramaktadır. Işte da bulundu~ıı hülrilmetin istinat et- münakalatı temin eylemek için ıının. ~ıtihbar.:ıtına, ıö~.e, Pre~ı Ko
Fransada son zamanlarda görülen mek Jı:ararı:ıdı olducumuz ıadık in- bazı tedbirler alacaldan merke - noye nın. Rooıev~t e ıondermıı oldu-
hareketler, nümayişler, suikastler sanlar, lejyonerler. fellketimizi ve bu- zindedir 1 iu mesaJ, umumı tabirlerle kaleme a-
bu maddi ve manevi huzursuzlu- nun dofurdu~u lkıbetlerln ehemmi:re- · lınmıı olup iki memleket aruında 

ı· · ı lı: hali · · Times baş muharrir inin işaret muallak bir halde bulunan meae!elere 
ğun bir ifadesi, ve büyümek is- ııu ~n. ıramıya.ra · mazının ta- ettiği gibi müttefiklerin esaslı müteallik tıferrüata temas etmekted:r. 
tidadını gösteren bir taşkınlıy hayy~~ .~le vakı~ ıeçırmekte devam ~-

gın den butun ıayrı memnunları ve bli- kayguları, Irandan Alman hülul Domel ajansı, öileden sonraki fev-
başlangıcıdır: . . . • . . tün çeklnıen inaanlan bize ballanma- ve nüuzunun tamamiyle zail ol- bllde toplanuıında Japon lı:abineai-
Fransız milletı 1789 ihtılalının ya davet edıniz Onların ıinıl ve ıü- muını temin etmek ve bu nilfu- nln n Vaıingtondaki Japon ıefirinden 

yaratıcısı olduğu gıbi, bu defa rültlilü tenkitl~rlni suıturacalmnt:ı. zun tekrar teessüsüne mini ol _ alınmıı olan ılk telcrafları tetlcilt et
bütiın dünyayı bekliyen büyük Memleketi nizam ve anlaıma yolunda maktır.Bunun için müttefikler b ir mi, oldufun11 ilive etmektedir. 
dramın ilk perdesini de yine tu~m.ak i~n, bi~e .Yardım e~ece~ılnl~. takım sahabet tedbirleri alacak- Sefir Amira~ Nornura. bu telgrafla
Fransız milletinin oynıyacağı an ~~~met~m e hırlik 0.larak. ııtedıtfmız lardır. Bunun için Ingı"liz kJtaa- rında Amerilca re'.ıfcümhuru Roosevclt 
!aşılmaktadır buyuk ıünün ıclmesı !çan çalqınu:. ile ..... pmıı oldu:... 1 ·· ·· l ... _ b h 

· M l'h · t f · tının memleketı"n cenup ı-..-ın - ,~ •· oru,me erQCll ı -O . . . 1 us ı tne ve ıçhmı aallyetinb kını- AU1111 aetınelrtedir. 
nun ıçın Fransaya ..aikkat. aeyi endiıe1e dü,ürmi1ecektir... (Sonu: aa: a: su: 7) (Sonu; Sa: !; SU: 4) 

' 

Ağır Hücumlar Yaptı 

Vipuri Şehri Hala 
1'1ev1erlçemindedir 

Merkez cephesindeki Alman 
kuvvetlerine kumanda eden 

G. Von Bock 

Berlin 31 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığının tebli
ği: 

Fevkalade bir tebliğle de bildi
rildiği üzere Fin kıtaları şiddetli 
muharebeden sonra Viipuri şeh
rini 30 ağustosta işgal etmişler -
dir. Ayni zamanda Fin teşekkül
leri Kareli berzahının merkezin
den Leningrad istikametinde iler 
}emişler ve çok arazi kazanmış
lardır. 

Salla'mn şarkında 
Berlin 31 (A.A.) - Sovyet kuv 

vetleri, Salla'nın şarkındaki or -
manlar ve bataklıklarda cereyan 
eden muharebelerde büyük za -
yiat vern'lişlerdir. 

.88 inci fırkanın gedikli mekte
bi ıtamamiyle imha edilmiş ve 
cephenin diğer bir mahallinde 
mahdut bir saha üzerinde · 650 
Sovyet askeri cesedi bulunmuş -
lur. Muvakkat b~r rapora naza
ran son günlerdeki muharebe -
lerde 48 mjtralyöz, 9 kara torpi
li, 800 den fazla silah, müteaddit 
toplar, 200 den fazla araba ve 
100 beygir iğtinam edilmiştir. 

.Şidd~tli hava faaliyeti 
Berlin, 31 (A. A.) - Alman hııva 

kuvvetleri şark cephesinin bUtün böl
gelerinde, demiryolu iltisak noktala
rına ve tesisatına knr111 hUcumlar 
yapmıştır. 

Dinyeperin şark bölgesinde birçok 1 

mühimmat ve nakliye trenleri yoldan 
(Sonu; Sa: 2; SD: 8) 

~ 

Dumluptnarda 
Tanıdıklarun 

Naci Sadullalı l 
(Bugün üçüncü sayfamızda) 

~~ 

SOVYET TEBLiGi 

Muharebe 
Şiddetini 
Arttırıyor 

-
Dinyeperi Geçmek 
için Yapılan Alman 
Teşebbüsü Akim Kaldı 

Oclesa, Şiddetle 

Mukavemet Ediyor 
Londra 31 (A.A. - Dün gece 

yansı neşredilen Sovyet tebliği
nin metni: 

Cumartesi günü bütün cephe 
imtidadınca şiddetli muharebe
lere devma edilmişti. 27 Ağustos 
günü tarafımızdan düşürülen 
düşman tayyarelerinin evvelce 
bildirildiği gibı 41 olmayıp 66 
olduğu şimdi tahakkuk etmiştir. 

•* Londra 31 (A.A.) - Pazar gü-
nü öğleden sonra neşredilen Sav 
yet 1ebliği: 

30 Ağustos gecesi kıtalarımız 
hudut boyunda çarpışmağa de
vam etmişlerdir. 

Gomel'deki muharebeler 
Moskova 31 (A.A.) - Moskova 

radyosu dün akşam Gomel etra -
fında cereyan eden muharebelere 
müteallik olarak şu haberleri ve 
riyor: 

"Sekiz binden fazla ölü ve ya
ralı takriben 200 zfrhlı muhare
be arabası, bir kaç yüz top, bin· 
lerce otomobil, yüz kadar iayya-

(Sonu; Sa: 2; SU: &) 

Jngiliz Hariciye Nama 
Mr. Eden 

Lond12, 31 {A.&.} - Harici
ye Nazın Eden, dün Coveııtry'de 
söylediği nutukta Atlantik mil• 
liıkatmdan bahsederek demiştir 
ki: 

"Harpten sonra dünyanın daya 
nacağı prensipler, Churchill ve 
Roosevelt'in tarihi mülaka<tlan 
münasebetiyle neşredilen ve se
kiz noktayı ihtiva eden deklaras
yonda bildirilmiştir. Bu dekli· 
rasyon bütün hür milletlerin a
na yasasıdır. Büyük küçük bil· 
tün milletler için muteberdir. 
Şarkta olsun, garpta olsun her • 
hangi bir memleketin idareci ro
lü oynıyacağı mnıtaka veya he. 
gemonya fikrini katiyyen 'Orta • 
dan kaldırmaktadır. Harp sonu 
dünyası herkesin işbırliğine muh
taç olacaktır. 

Roosevelt ve Churchill'in At • 
lantik buluşmaları, yalnız iki 
büyük adamın bir araya gelme • 
sinden, Amerikan ve Büyük Bri
tanya imparatorluğu milletlen 
gibi büyük milletler arasındaki 
bir toplantıdan ibaret değildir. 
Bu buluşma naziliğin mezarını 
hazırlamak yolunda atılan diğer 

(Sonu: Sa: 2; SU: 3) 

~I 
HARP BiR 11 MEHEK.. TIR 

Yazan: REFiK HALiD 

Vıllardanberi lehinde ve aleyhinde pek çok rivayetler dönmüş 
bir taraftan satvet ve kuvveti, öteyandan tamamiyle aks 

ileri sürülmüş olan bir muammanın hakiki mahiyeti, neden sonrc 
meydana çıkt•. 

· Bllinmez aslı, ~ok BÖz Böylenir anbe'r hususunda 
Fehvasınca büyük bir devletin, yeni Rusyanın nasıl bir mad· 

de ve cevherden teşekkül ettiğini sarahatle, katiyetle kimse bil 
miyordu. Orası bir kocaman " meçhul., idi; en zıd fikirlerle tasviı 
olunan ülke dahi yine burasiydi. Aliye sorarsanız efsanelerdeki 
sihirli Hesperid bahçeleri ta kendisiydi; Veli nazarında ise Dante 
o yerleri çok eskiden, en korkunç şekilde tasvir etmişti. Kim 
tokluk, kimi kıtlık içinde diyor, biri ordusunun heybetinden. öbü
rü bunun bir kuruntu olduğundan dem vuruyordu. lşin aslı, 
hakikati, tam doğrusu ne idi? Muazzam bina betondan mı idi 
yoksa mukavvadan bir dekor mu idi? · 

Halletmediler bu liigazın sırrını kimse 
Bin kafile gerti hükemiiJan, füzeliidanl 

Halbuki işte bilmece çözülmüştür; bu çözülüşün ne kadar in
sana mal olacağı da henüz belli değil: Fakat - hiç bir husus· 
fikir ve şahsi kanaat sahibi olmıyan bitaraflar nazariyle, tam ob
jektif ~ak~d~n ~öz gezdirilince - ~srarengiz bir meçhul, iki ay· 
lık çetın bır ımtıhandan, kanlı bır tahlilden sonra basit biı 
"malüm,, haline girmiş, XX inci asnn şüphe götüren bir mua
delesi kendiliğinden hal ve fasledilmiştir .. Ortada artık bir h"'
kikat vardır. -

I ıret güheri ôtlemi tem11ize mehektir 
Denildiği gibi harp de devlet idare ve bünyesinin sıhhat vey., 

sakatlığını meydana koyan şaşmaz bir ölçüdür. •· 



NAPOLEON 
Havada Tedavi 
Gören Çocuk 

TAN 

Sekizinci Hafta 
At Yarııları 

GiiNuN 
- . eMESELESi 

Boğmacalı Yavrunun 
Yeni Bir Or~n KurulmaSI Mevzuu Sıhhati Düzeliyor 

ve luftun için ele Hazrhk laflamııtt 

Tefrika No. 49 O.. k.. .. ..... b k 1 d Anadolu un u Musa a a ar a 
s·· . I Oldu Gazetelerl-
urprız er l'aan: Naei Sadulltılı 

te ık Napoleon. hlc k ~ 1 seldiil ılk Alman burosuna cırerken 
...,. atorıce ıle Yaliabdı diifün- kendi•ını tanımakta cuçluk çekenJerın 

olmaaanoan milftekı ct.vraftlJ'Of baJ'retı kartı•mda Marqal Ney'm: 
dakilen bundan dolaJ'ı ka- ' Btl)'Uk ordunun dihndan ben m,. c•-

cıbnJ'ordu. Hattl dutuncele- vabını verme fea delil mıdir1 
t-ııa..-•rıerine acıkca anlatmataa $ımdı J'enı b orclaman kuralmuı 
ı~cetldnınıyordu lmparator mtita- mevz1111 bahi•t . 1813 aeııesınde 140 

verdiiı b~ matukta eze imle bın kur'a nefen çıkıJ'or, fakat ote nı 
ki: nereden bulma ı? İmparator elindeki 
ve selil k m•elerin blllunct.- • hirlı lal ıle ıatediii kadar adam ba

mılletlerinin istikWlerım labılır. llk ö ce yapılacak b r kanun 
ter Fakat korkak ve ıaJ'- millı mııhafulıudan 80 000 ki min mem 

lllldmİer iae kanunların nülu- leket dıtında lnallandmau hakkını ona 
tatın halaalmna ,,. battl ç- Yerecektir. O.ha evvelld Mnele ın es
abama berbat ederler. Ben nan erbabı da onlar llve edil r Ye 

hJ'& ve teilisıne cıriıtaiim ıelecek aeaenınldler ele derhal ce be
Cenabdıaktan bil ıtlcn ma,.af- dilırae, ,.arım milJ'OD üam • llh aitı-

11qarabilecek uman. m~- na almmıı balu.._caktır Napoleon 
bana maavın ve b11 ıdul ut- PrusJ'a elcıaıne: Fransuı mılleti benim 

canm vermeie lmade kımscler arkamdan sel ve ben ıateraem k•cbn
lnsan bır teYl b r dakilı.ada lan da lillh a tına alırım,, diyor. 

edebilir, bu, pek kolaJ' bır teJ'- Fakat dlltman hudutlardan uak ol• 
t samanın :rardımı olmak- duiuna &'tin, bu ıat mal tedbi ler m J-

0 teJ'I J'en& battan karamu. Bir Jete naaıl anlatılacaktır? Bide rılael 
en büJ'tik ihtıncı ceuar hl- bır fırsat Yardır. Pnaan Generali York 
malık olmaktır Ruslarla bir auaak alııcletmi" lro 

Baban tarafmclan taJ'J'81'9 ile Anka· 
raya ıötür11lup ıetırılen bojmacah 11 
aylık Mqammeı öner•:n sıhhi vaziye
ti dun de iyi ıeçmiıtir. Dun ldl;Ulı 
yavru,.. ninde zı)'U'.ı eden bir ma• 
harrirlmis eocaiu anbuı ıçmd• 1t11td 
aupl llJ'llrken ıormittir. 

Babul AU Sek Oner çocaiun eYVel
ce b"r aaat ıç nde y.rmi defadan faz
la oksunı ve buyuk ıstırap çekerken 
taJ':rare HJ'•hatinden aonrl saatte an
cak bır lkı defa ökaürdiiiiinü ai\yle· 
mekted r. Çocatun valdeaı ele Ankara 
J'Olculutundan dönen çocujuaa daha 
canlı ıormllıtür. 

Ali Saıt öner çocaimnm bir iki 
llU1 zarfında tamamıJ'le ıJ'i olacatı ka
naatin! besJ-.mektedir. 
Şehrimıa doktorlarından basılan 'ba 

tedavi uaa1 ne l1aka ıöıtennektedtr
ler tkı cila ..,..... ban doktorlar co
cala ıorerek ba huaata b r lıamat e
dinmek fUmııdedirler. A-m.rika Ye Al
lll&D7&clan sonra memleketimiade de 
tatbik edilen ba oriJ!nal f#davi uu
lbiln nmc:es her tarafta saüt all
lra 117&ftclırmı,tır. 

Çok •eyeeanh ptea dünkü at yantlanndan bir ıörilniif 

&eki&lnd hafta at 7arqlan. dOn 
Veliefendi kotU yennde kalabalık biT 
meraklı kütlesi önunde yaprlm11 ve 
surprızli geçmiştir. 

alltlNCI KOŞU. Dlh1 h1l7"8ntn iş· 
ttr.k yapalan ve 1200 metre me-
afell olall bu kofuda IU neticeler a
lınmıştır: 

t - Tarzan, 2 - Koroş, 3 - SO
leyk, 

Ganyan: ıoo. plAae 100, 250, ikili 
bahia 200 kuruı. 

iKiNCi KOtU: 1200 metre mesa
feli olan bu koşuya dört at lt\irak 

s ltir Mecllsı 
1oolanııor 

-:-ı etmiştir. N~celer tö71edir: 

IK~7:.:,,ı p1he H: ı:,-;:. 
0Ç0NC0 KOtU: Meaafesl 1200 

metre olan bu kOfUJ'a bet at lttirak 
etmlttir. 

l - Demet. 2 - Çobankw, S -
Buket. 

111.aınmum bır ıiösiı vardır: Kral dasuna bltahf Ula etniittfrl itte J'en 
~ kral. askeri bir vu17etJ Bu badiHden - PiYASADA: 
lmacı1ı: aös lllOIW'I mn en belli tifade etmek serek. Kendiaini 20 * 
lattlalükler:Oi ve fa,.qJarını ih- lripden naahnam bııalran ba mtittefijin 

Asker Ailelerine Yardım lıi ve 16 Milyon 
Liralık Varidat Meselesi Görüıülecek 

Q8117&ft' 200 pllae 400, 100 kurul. 
t babJI JI, H Ura. ctfte ı.hls 

2.40 Ura. 

eder Ben kendimi. milletlerimıa ihanetınclen himen as sonra imparator 
ı&rda ıoıtermıt oldukları ruh Pariıte bir ~ netredi1or ve 

J'ICe tetkik etlllil eaDlJ'O Ren Pr...ı.iae alır ihtarlarda bala 
arill miz n muhteJıf devirle in- DUJ'or, ~ York'ml ibaneti beni 

selmıt olan .. ,.ıen dütiill· onan ~ )'el'ına 4eiittirml" 
Daba da düıtinecelim Güzel mecbur etlMmlt oı..)'dı, hep sma 

çekt ıı bütan feİİııetlcrm letlerınisin ,.. -.ın& hiç bır Yte le 
ve kanunlan tarıhten alınan muhtaç kalmazdım ... D yor. 

..._ söre tetJdk .-.Celim,. lmparato•a ıtaat edıJ'Orlar, Fran a 
• r monaqiala 11191~ acı- A YUaturJ'& ımparatoru, Alman prena-

1....wrt ftlılrlerl Zira 61· lerı 7enideıı ~ra, aaker toplu7or hat
tuviıial ..,rederlra "Jl'ranaa- ti ~çlerinden bır tanesi: 1~paratora 
llnl cocaill ...... decllllnl J'em bir PD •• safer YetıOea. vermeye 

0 ._. .. .....ı ,.ardımda balumnalda bahtiJ'&nm , d -w_-a...._ .. tldidm'la .Jr: 7or, Pruıya kr lı Generalım azlediyor 
dllll da anar! oJank .. ..._ Çarla anıu i)'ı olmakla beraber Naı-o

IDtibl elma laltaat dren leon'a da aadakatini teman ediJ'Or 
ailelenacleki "amete stire Na- Breallva cidı,.or • H lbuki memleket 

da tam lreadi ailest•la haki- içmde herkea mltlı bır ıale,.an halin
inu daha timdlcleD Jaiaae•ti dedir,ZaJ'lf •e lcız kral tahtından in

.,.._.ı .. kJ,....MittiD ba bnırm •= dırilmekle tehdıt edılıyor, O zatnan 
~ ,,. .. lllretle de Ştayn ıelerck Çarın hesabına mii.11-

ftllıMm kwa ı' ldJor. llo- k•elere siriJ'cr. 
.-iP ...,_ NNlllDdea .._ <Devamı var) 

• lıiaat. beıftne lke bir ................... 
~~RADYO 
" 

BUGUNKO PROGRAM 
7,30 Proıram 
7,U il • k <PL) 
141 Haıı.rı.r 
100 .. •Ül P1 ) 
1.ID Evla ıutL 

o 
12,SO Prosnm 
uu --.un 
11,4$ R•rı.r ...... , ... 
U,lt Mblk Pl.) 

o 
••oo Proıram 
11,11 •a11l .... 

11.03 Danı aıll .. iı 
19,45 Koauıma 
19 JO Haberler 
19,55 .. •ıl• (Pi) 
20 IS Rad~ IHete 
20 4S Halk t rlı ıll 

21,00 Zlrut tabı... 
21 ıo hrlıtlar 
21 u Orıc ara 
2 ı SO 1Cotıa1111a 
:ı:z JO Haberler 
22,45 Dana 11 ıli 
22,SS Kapaını. 

40 Bin Çuval Faıulya 
Teılm E .. latanbul Sehlr Meclisi buıiln Vali 

ve Betedl7e ReJai doktor LOtfl Kır· 
F,uaJ1e halrlunda verilen karat fi- dann ret.litinde fevkalade bir top -

nriDe büktaı emrıne depolan tea- Jantı yapecaktr. 
Um edllmıt olan fuulJ'eltnn m kclan Toplantıda uker ailelerine yardım 
kırk bin çuval bulmaktadır. Zıraat mukellefıyeti kanununun belediyele
bankaa ven d te mileueaelerın de- rı seçmekte aerbest blrakbgı varidat 
po ve ardıyelcrıne teahm edılmıt o- membalanndan hanıiılnin tatbikı ll
lanlardan b ka huausi depolarda ki- zun geldigi ıorüşillecektir, 

hakkında aalihlyet istemektedir. Mec 
U. bu aa1Ahl7etl veni 1 ta dinle, ka
rar Dahili7e Veklletin n ta b ne ar
zedilecektir. Allkadar vukatlar Be

DÖRD0NC0 KOtU: 2000 metre me
gfeli olan bu kOfUJ'a alt& at iftirak 
etmlttir. 

1 - Karanfil, 3 - Romım. S -
Dandı. 

08ft7&n: 200, plAle llO, 100 kuruf. 

lediye ile kati bir mukavele imaala- aıtf NCI KotU: 1000 metre mea
madan Beledi~ temin ed lecek 18 fe üzerinde yapılan bu 711nPa IU ne
mılyon lira hakkında kati b r ketu- t celer almm1tbr: 
miyet muhafaza ettıklerınden, mdı- 1 - Bozkurt, 2 - Sara, 3 - Bora. 
ye kadar ıleri sürülen mütaiaalarıl\. Ganyan: 9 lira. Pilse 200, JOO ku
bir tahminden ibaret oldulu soylell· ruş, C fte bahis: 19,50 lira, lldll bp-
mekteclir. h 9 lira. 

lit altına almmıt olan mallar da var- Belediye rıyaseti Mectı.. nakil va
dır. Hiik6met h emr J'le, fualyelrr'ni srtalarmm birinci mevki biletleriyle 
teslım etıniı olanlar artık ba mallar şimendıfer bileUerinin bırinci ve i - ================== 
uzerınde hıç bir aatıt J'apamadddan kinci mevki ücretlerine birer kurut, 
ııbi malım ıo mek içın depo ve ardi· elektrik ve havacıw Oeretlerlnde be. 
YeJ'e ıirmek bıteJ'enlere de mtıs...clt her kılovat başına onar para, sinema 
edılmenıekt dir. Yenı mahsul fasulye- ve tıyatro bıletlerine yüzde on zam 

Uctü bahll 41 Ura. 

)er n dokum menimi J'&klapnaktıdır. 
Rekolte tamaınen bellı olduktan aonra yaftlmasını teklif etmekte ve bunun 
depolara alınmıt olan esiri faaulJ'Cler- hem tahsilinin kolay ve hem de mil
den bir kıamının ıhracma milıude kellefiere bır yük teşkil etmi7eceğı 

Tı b mutallıasında bulunpıaktadır. Mecll -
edileceii tahaı n edilmektedir, a - sin bu teklifi kabul edeceli kuv\•etle 
zon ve Cartamba anntakalarma ye-
ni mahıulun tamamen ıdrak edıldıti ve tahmın edllmektedır. Sa.Yet bu para 
orta Anadolu mmtakumda ıse on ıu- asker ailelerine yapılacak 7ardım i
ne kadar mshııulun tarladan topl.\na- çın klfi gelmezse, bllAhare kanunda 
caiı haber ,,erılmektedir. ıösterllen diler matrahlardan bır ve-

PEYNlR FİYATI- Beyaz peJ'Dlrin ya birkaçı üzerinde durulacaktlr. 
perakende fıptı henuz tesbıt edılme- Şehır Meeli.tmn butQnkQ ruma -
nuttir. PeJ'nir beJ'annamelel'inin öntl mesınde Anadolu ve Marmara aahll
alındıiı için Puartesinden itib ı en terinin lleri plAnı hakkmda muhtelit 
peJ'ftlrin topta~ aatı,ıan kolaylıkla endlmenın mazbata11 da varda". Bun
kontrol edilebilecektir, Bakallarda dan tonra Meclil .ıavukat IUnııt Sev· 
peJ'ftinn kıloaun1U1 ,.Uz kurup kadar ket İnce ve Suat Tabiinin İstanbul 
aatıldıiı ıörülmittur. F17at murabbe Boledl)'eaine temin mec:.lderlni ileri 
komi•,._ peraktacle ~ ..... sürdükleri 18 milJıon ildtak vaftd"at 
fı:ntıQ& • baf ~ tRlli~_..k. ı.ar11u.-
tır. Tahmin edddifiae l18ie ..,.. Jfl)'• T ~ 

1 nir per~~ olarak her •4' 4!-79 8*-dile_rif•tl~ Mecllain • 
• 1nır111 araenda aattınJacaıtfr. t~"mamla dlaflft• 

Universited• 
Kayitler 

lucıün Baıhyor 

iki Amele Yaralandı 
Mustafa ve HüaeJ'in isminde iki a

mele Fatihte yal yapılmakta olan bi
nanın ikinci lratına merdiven tq1 çı
karırlarken taş ellerinden dütmilştür. 

Bu yuzden her iki amele m11Yuene
lerini kaybedip atalı •tmütler, Maı
tafa ayajından ve kaJcuınclan, Hilae
yın de batından ve &J'atından 7ara
laıumtlardır. 

Univeraiteye talebe kaydına b11a;ıin
den ıtıbaren batlanacaktır. Kayıt u;'n 
müracaat edecek olaiılar lı•eleria Ma
J'I• devreainde menn olup da devlet 
olıunJuk ımtıhanlarında da muvaffak 
olan ıençJerdır. KaJ'lt falriiltelerın ar 
çıbt tarihi 0-.n tkincitetrin ıptida•ma 
kadar devam edecek vt bu tarihte ced-
rlsata batlan•caktır. Allkadarlar ı~ . Antepte Yerli Mallar 
çen sene olduiu cibi b11 yıl da Un!- Pazan Merasimle Açıldı 
veraiteye müracaatların mubim bır 
)"eldlıı tutacaiım iahmin etmekte ve Anıep, 31 (A,A.) - liimerbank 
ba sebeple büttln milracufların lru~ Yeqi Mallar Pazarı Antep maiasau
ıılaıımuı için bittin tedbirler alUUIUt nm .acıbı r~ diill ,..pı1mq Ye tö-
-.Ulıarımakfadlr. rene ri)'Uet eden val!, J'CrU mallar 

Dtt• wıattau ............... ......_ ,_ .w, ""' ~ w-•~t-
nna da b,a a1m 23 unde baeJanac:ak- pret ederek muvaffakı1et dileiı7le 
tJr. majuanm lnırdelealni knmiıtir. 

Buyuk vilbetlerimlzın ile ft7& dön 
taneai miateana, Anadolucla in 

tişar edn ıuetelrin ıuetelilde aJl 
kaları, kendilerine "ıuete,. lamin 
vennelerind:n. ıbaret. 

Anadoluya yaptıtım her aenhattt 
nuan d:kkatJınl celbeden ba vlkn ü
zerinde bfr defa olana durmamak e
limden ıelmiJ'or, 

Anadoluda tanıttıiınız ıuete n
hiplerinden ( 1) aoruyonunu: 

"- Guetmis ne kadar baıılı1or1 

Bu aaale -ıttıana ettii:m o, tic dört 
vıliJ'et baricıade- her7erde alacat:.ıw 
cevap ıudur: 

''- Bizim aatııla aJikamız J'Okl,. 

Bir ıuete dutııniln ld., "satıt.. la 
yani hikmeti vtlcudü olmaaı lbun 
selen "oku)'UCU,. ile alikaaı J'Oktul', 
Aldıimu ceYabıa sizde haJ'fet ayan-

dırdıtıaı afferı "ıuete aalıibi,. 111 ua
hau da illve eder: 

"- Efendim. latanbul ıueteleri1le 
rekabet her balamdan mutkül. S. ı
tibarla, bis mecburen bambqlra bir 
J'Ol tuttuk: Resmi. S&J'fl resmi illıılar 
buaralr ıeçaniJ'oras: Beledıye illaları 
nafıa illnları, Devlet demifJ'olları l
linlan, ciheti aıkeriJ'e illnla~ tica
rethane illnlan bizi bol bol idart e
di,.or ı,. 

Hiç kimaeııln seçim J'Olun& mtlda
bale hakkına sahip deiilis: Fakat ao• 
rarım aasden: Varıdat membaı, mtln
baaıran illnlardan ibaret balUD&D, ve 
sadece o illıılan basmak ıayesi)'le in• 
titar eden bir "matbua,, 1• "sazcı... 
adı Yerilebilir mil 

lıt• Anadola ıuete(I) leriDclen GO
p, ba vui,.ett• olcluta içindir lıi. ı.,. 
nadolada y&tıyan •ataadat, aade ba
vadili detil, icindc balundaia muhi
tin ihtiJ'acJarı, lnkipf ı vesairesi bak
kmdaki J'&.lllan da btanbul ıuetel .. 
rinde aramaktadır: Çiinktl, bllttln reaml 
ve saJ'fi resmi mllesıeaata ilin matra
bilincle batlanm11 olan Anadola saıe
teleri ( 1) nin ne birer mllnekkit mn
'küne sirmeleri, ne de balkın ihtl)'&C
larma t•ctiman olmalan mumktlıı de
lildir: Bana her teJ'deD enel. men
faatleri maıudir. 

Bis Anadol11nan hakiki aeainl, Aaa
dolada kaunç emellerine hiç deiilae 
ıkiaci plAnda :rer veren ıueteJer cılr.-
tıiı ıtiıı duncaiız. Bu itibarla ta
ıebbüılerine J'alnu Bibılli caddesini 
aabne edinen mealekdatlanma derUD 
kl, illn veron mtieuealer hesabaıa dıl
iil, olnı7aca hesabına itleJ'CCek bir• 
acuz baskı maklneai, Anadolanan bir 
çok ..ıüdednde. 1"nlerce Yatan ... 
yüreiini ve kafuını fethetme)'• klfl
dir. 

SOVY•+ T-Lı~ .& ._an TAl.11#1 mitler Ye D n,..ped seçmek lcln bir 
.. , "8 .,. ..... ..,..,,. çok cemil• kullammtlardır, Nehri ıec 

fllafUratı 1 ınctel•J (lhftlırafl t IMlde) mek icia 1apdaa ba taarnaa akim kal• 
C••ll•raft t llleNt) re ... 1fte fqiat ordusunım Go- mııtır. 

bir adım daha olmaktall da fu. mel için ödedıji fiyat budur.,, Wın alır bohıbalarm isabeti Cephenin merku mmtıkatmda Rae-
< • .. tarafı 1 hıolcle) aeticelinde berhava olmutlardır, Bri- lar mukabil taarrua ıecmillerae de 

1 ladır. Bu bulUfllla bizim de sulh TokJ'Onun aaWıi,.ettar mahafiH, Ja- Dbq/e,.,.,i llBr,,. lqebbW amir • Koaotep - X.Wo • Kurak ınm D N B ajansına söre ba 11111kabil Hafta 11!.lnde l Romaya Go·· re içın plinlannm ve harp için de pon:ra ıle Amerika arwadaJd mtinaae· a1dlll IMldi ta~ ıntıtwldit demlrJolu bat ~~ıaı: d.ı Almanlar tarafından dur 

• 1 

'3' a ' sevldiJceyı d(ifüncelerimiz oldu· betlerde '" sllıi bir ttlm1l1 aımı oldu- larmda mlnı)rüt lrMlbnltUr, Bu IU• duralm11ttur 
_ _ tunun bir ifadesini tefkil etm~ iuo11 tımdideıı tahmin etmenin müm- Londta, ~1 (A.A ) - Baltb>kl b· retle So.,.t demlı7olu lflemlli mO- • 

O tır. klin olmadıiını ba)'all etmeld• iktifa 7et tebllline .....,,_. 1ı1r nou• htnı lll'8rJara ~. J>in7tıper· Vlpıai MM gam.,,., anya Z.n.nde ''H ti 1 r " 1 .• . "A la be be "' qlemekted.rler, Almanlann ~ ................ .,....,. - lloakova batta Qıertade İ er 8 IVIUSSO İni nlft man::U~ ı...::ne oiklnun --denra r .ıu- Mtitahitlel', bapüil Kono1enin 19e- len bir neh.-e clidlllı bir ktiprtl lalr- mGbbD lalr lltllak noktumda b070k Stokholm, 31 (A, A.) - Vllpurl 

1 1 . ...,_ .._.. ...., -~• •aırat ba t_...___...._ ı --·- "'--- yanmaktadır. Alevler 70 kllometre-90 • • aeçmek vazl7etındedir. Ya Bitlerin aaj ıöndenneaindea bir sin evYel im- mak ıst-....en, • - ~0A• --· AllllmA ngı iZ Kararlan Yakında b paratoran bahri,. .. barbi7e nasırla- nnın nasıl alam kaldıta törle ...... ı.-t..,..S'a lidm de - den ı&ill(lyor, Rua1ar evleri teker te-
yeni nlsammı 7ahut da izbnk rını huanm:ı kabal ederek lıeadileri tılmaktadır: :ve ....,. de tNımbardı • ker mOdatu etmlf)erdlr. Sokaklarda 

yyaresi Düıürüldü Beıı·ı Olacaktır te~~: '!!!:'~-== ıle soriitmetinı mu,idar bulmaktadır. "Bır ketif mifr'"'1 ..... ...... ,,. amtlWK caplarda tddetH ptı~at o=~-:· 
'' karii lbWeti 1k hedef ıüdece 11- ıeçmek iiae c btlyüls lllr Atma lnw• ~ 70Dan lltlmal edl- arm ya .. -

il (AA.) - Gecen hafta Roma 31 (A.A. _ Hitl il Vatı· .. -on, 31 (A. " .) _ BirJ-•L A- vetınin J'aklatmakta oldalanu haber lemez blr hale ıetirmillerdir, Şark lil olmaktadlr, Bu tahribat tnemle • 
ha ku tleriııin ~- .__ er e 1 - Alm nya tekrar ınlAhlanıp .... .,. -..... · • '--- da k tin iktiaa .. 1-at tein son dence va va vve ._ncu. Muuolini arasnıdaki llkat nıerika har:ci7r nuın Cordell Hull, •ermesi uacrme Sereıın m .._..n - cephe.inin tfınal böl&etinde De nal- e uy 1 -

e Ahnan topraklarına 711P- mu :11'~:-:::::.:::;ü ... ~~!!: matbuta vaki ~~· Amenbn- aıada bır hava filoau dütmaıım bu te- li7e treni ve 10 lokomotif kısmen im· hlmc:Ur. Ealo civannda Rouhlala'claJd f'laarrlDlıll' İnlili&lere 80 tanare- hak1nnda tefairlerde bulunan k -..1--- _ ..1•-'kih- Japon miukerelennm halihauıda tebbübii alduı barakmak vuifcsi.Jlo ha ed 1ınif, klllllen de huara utrabl- b070k elektrik fabrikalarııım maki• 
olmu,tur. "Giornale d'Italıa,. ymyor: yamıyac v.....,.,._. •""' ,._..., • maıtmat kabiliaden oldailama ıre hlDll bankete Jeçmlftir. Ta,.yarealenm~ 111_.. neleri tahrip edllmı,tlr, Bu tabrlka-

k07UDA. JlaDCbe Ahlli•, '-Bütü dün k ak nd b' Alma117 nm bu halmdeıı artık bıktık. mllQ7ell aokUlua .... _..cı:ll Wa• balatların :üçaklıtı dola7ıa}J'le töprti- * lar Lentnırad'm elektrik lhtlyacmı 
a1tmdaki topraklara ve Kolan- n ya, pe y 

1 8 ır 2 
- Almanyarun lkbsaden 7*da- , nabilecetıne dair bir fildr edinmenin J'tl ıor~n İ5lft aavır fitelderı ve Berlin, 31 (A.A.) - "D.N.B • ., Bil· temin ediyordu, Vuoskl Oaerlndeld 

ane 0ç defa milhlınce taar. çok vesilelerle iki devlet reısmın rak kom1Ulan ve d(lnya ıcJn bir ze- heniia vakita!S •J'llacaiau a6Jılenait- :ruıın bomlııdan a~ı. F!lkat dirildiline lk'e Ahnan bava kuvvet· baraj da tahrip edllmlltlr. 
711 ve her defuında da kararlar ıve bu mülikat esnum- bir kaynalı olm nan önune geçmek, tir bir Alman tanare clafi topu ateı aç-

7 
~ et ta ı fffOr 

t.mular tardedllm ftir. lnıtliz- da akdedllm'- oı.n ıtı1'flar hak- Butün daha ilerı lidecelim: Bu 1- • lllak aaretiJ'le b11lundutu J'eri bellı e:t- leri dttn o V'7 77llrel tahri • Bu IUNt1e sudan lstilıaal edtlen e-
atr zayiata utramllbr. Bu '--..ıı- .... iP ..11._ --...:ı.. aı· ki eau harpten onra yalnız Alman- mift:r Bosıabardımao. tanarelenmu- müıler, yerde de °'7 tan'are P nerji ile illl7en fabrikalarm bepat 

tıremmla .tıcwzı.r 23, ıs ve il &üaua ,,_ wwa ---ID m wn.t • 7a ile mOııuebetlenmize delil, bO - Kuqana Dizilenler deo biri derbll bir ~ 7&parU tppu etmıılerdir. Bir IÜll iclnde SoV)'et durmuıtur. TaWn'ln tarihl ve 1dl1ttlr 
ilwe eepbeniD bu mmtaka - lacaktır.,, tün entemaqonal mOnaaebetJere hl- Parı, Si CA.A.) _ Wr 1 iki u- boaıbardımm etıait •• bır kamyona bava lcunretlerlnbı 117 tanar~· bakımından k17metll lbldeJ.t bulu-

n tanare ~.Al. "Tribuna, gazetesi, cihan ıul- kim olmalıdır. itte Roolevelt - Cchur- kerl kumanclanlık bildirbwı ,..ı .. tirilmit .._ tenaN •n topa betmetıfne mukabil ancak 1 an nan •ki mahalleüırine bir 111r ol -
ftllan ha clafi •-·1·- ı..::.-n.. - 1..1- .._...,. tı• Jdnhl• chill dekJArU)'onunun bakUd mbaal Bahr' •""-ı-z s- ..: w -•- blllrip edilm:ttlr. Kam:roa ı.van u- tQyaresi Osleıine dlkunemift1r. mamlllll'. Buna mukllbil Uman ft ıar 

a ve ---· MUl&UI .,_ e_... llUl up o _... budur. &J'e m ..... _. """'n • _..... --ı. a•- -'-· ı •e -~- -•L&. 41k B•• .. mu+ •. uı faarrurı civarm"'-L• bQur.- mab•D• fatnanıly. devri79 aemllerl71e mQln .... taltıcllrde lfıe Avrupacla ıulhu te- Comte ··•t1enaıa. llGlai ,..... ....... -- ..... - .. •u-- .. _..... - A UH ...aA Mil& "' 

bllbri7e fopçulu ve Pb'ade H min etmekle baflaıuk 1izmı ol- Hiçbir millet komutlarma karwı te- BarHer Ye t&uaı.laa Holancla tabiı,.._ aQ'e9iDde .....,..,.. ~· turine Berlin, 31 (A.A.) - llular Klef le harap olmuttur. Evlerin coı.a da 
QnCa 1 tl178N dOIQr- -.-. .. mü .. _t_881=ac:t1r. cavüz harbinde bulu amabdır. Ve tinde Jan - 14"ds 9owr6. c ....... J'eflettıird!kUri~a nlanffttıtır. amntakaamcla .._bil taarma ~ enkaz halindedir. Tahll7e eaıaıanch 

... ,.... quc __ UU--- k dl m tler, h çbir mllleS cflrmbden dolQı ilime malallm e• KlriJ'C derhal taarru edilerek taJmp Ruslar, binlerce ölü vennif ve ldllli-
lllltan:,anm ıarb nda ve cenubun

ıece taanıulannda 2 tn
ba tQJ'areai tahrip olun-

M11110lini ıle Hıtler, müstak- lerıde kul dl vıw,yetinden dilmlt ve lnu)ana dialladtlerdir, Di- .. Umittlr. yetll harp malzemesi terketmlflene 
)>el IUlh içiR §8l't olarak c:lijer keytl b da cebren tatbik edilen ltr ... PruııtD tomte d"Bti.n_.t 'l'ıırnuecil.nı.a. ini Ulu bomlıJ• dilmittlr. Palrat '*1 aomma kadar de kuvvetlerinin bQy(lk bir Ummı 

üsteb dane u.uıı le hnı edil J'Uclımcla baluadaldannclan ve komtl- lannı dfifaa mın köprilJ'• turlben iic müdafaa etmü umi katinea aarnl• Fi 1 da körfezi •olu ile !Po· .. --a 
milletlerin iltiklillerml ve bil - m er ma m • aiııt nimaJill.- iltirak etdlderin- mil mesafede buhm.uı •kllaell ~ 111U1Uttır, lıçiler bissat kendi at6l1e- n anattak 

1
_ .. _1•• ·---

kilmranhk haklarını tahdit ede - m yecek bir aurette kurulmalıdır. ea barp cllvam taraf_.. 1~ ,,..._ larma atmıfludlr. lerinclt ild sırhlı tren npmqlardır. Ba ınuv Ouu...- • 
cek ve beynelmilel sahada Al • f:0işlerde :..O. = ~:: lı6ID edilmif Ye ...,.... 41P'Hılenlir &opriillan ve .,1r,ıae11 filman ıroı.. trenler mıavatfaıu,..tıi taarnaslanla Şimdi Sov7et filosunun bqhea ft· 
awı1a ve ltalyaya 1nil1etJer fev- Entemaayonal emnl7et ~~ blc • lanıun lllllnffa1a:retıe ..........._ bahmmaktadır. atesi Xroultaclt ana tlaflnden Lenfn-
1-:-..1- bir ._....._. •-'- ---k birimiz c n fert emnl7etl. muhtac va- Şimall Alnımda 9'11ıaeai aayeainde Almanlar köprii)'ii Dlngepet" 1udluultJ ırad'm mQdafuma )ftlrak etmek o-
IUllU9 ·-3s11 ı.cuua ~-c stcmek t•bbialeriai ertlli llDe bı- lacaktar. 
her banCi bir rejimbı kabulünü zi7ete dQfmemek emniyeti, i is kal- Kahire Si <A.A.) - Orta ..... ı. Mlnaqlar, ba iM ~ Jnunındanb· Londra, 31 (A,A.) - 80D lhuD lla-

mamak emni79ti, ha7at tartlarmın .Uis ....... lrarardluma teltllii: '---L __ , ......__a: _ __ uıea 
ilen ıurmemektedırler... fenalqinamuı emniyeti de olamau Lib7acla, Tobııdı maatalrumda clewl ima birlilderini top- imJrtnlarını berlere söre lılar- -

''Lavora l'uciata,. ild cleylet Nuıl ki, 711ln1Z Btı7fllc Britanyada "1erbniscllll b1tl lllman mnsilne ıb ••.:-.,::;71a crkwlen bir bombu- :1';!:t ~ =~: 
reisi aruında müzakere edilmtı dejil, diler memleketlerde de ihtiya- sil hiicıuma 1111111111 " fltmana "'?iat dma temaldill )'aniden dtlemoa lerl hareketi 18pm0 ıctn her can" 
olan wlelerden bırlsinin de oa, ipi&lıte, buhrana karwı enmf7et veril'miftiı: • ..,.... dl'M~ ...._._ arp s&tclerlbalftlr. 'hnarecll9'imis bet VUl'lllaku oJdalrlan ltlktrdar • ._ 
'Avrupaıun Avrupahlqt1rılmaaı, olmadıkça entemuyonal emnı,.ı de topca ~ matedl1 ° •'lltar. Dit H ... •aıa lıU sün en.ı Jedlli darbe- lar tarafmd.ın J'&pWml olu _.Wl 

801J,,etlsrin ı.rru. 

ini A kencl h • olmaz Demek ki, en&emasyonal em- man bir ilave alam ,.._,... da h!c lerclen helllll kendim to~ taarnuıan mavaffala)'eti ihtlmalJerl • • .. r__ ı:..rupay~ wn~ o- niyet 
0

ve ikbaadl em~ t birbirinden bir huar 0ıma..tır. s6rmlflenlir, Yeniden dlımama fls- baklanda aarih bir mitalea derme)'Ul 
ı"'1ilb MN laielOlllan MW luuaDm v 

1 eaı 87fllmaz bir b llktlr. Nihayet lnıil- ttlae toalarca bombalar Ndınllmt •• etmenin beaüs samam cleiildir. 

Budapefte, il (A.A.) - Macar Te
lqrapb aJanlllUll blldirdlline t6re 
dQfman bQtOn orclua'7Je ~ 
bo.Jun~ mukabil taarrualarma de· 
vam etmektedir. 

Dfltman hiçbir tarafta muvaffak o
lamamııqr. Elllınize ıeçen llir ve 
harp malzemesi artmaktadlr, oJdUlunu turih etmektedir. Bu terede oldutu lib , diler bütün hOr nu tebarilz ettlrerı nten, nutkuaa dipllUllD J5 tankı, 20 topa. ız ta)'• Ahnan raporlarda Leniqraclm m&-

~lldra. il (A.A > - fnılliz Hava pzew diyor ki: memleketlerde aullıOıı icaplan tama· tö71e devam etmı,tlr: )'ate dafl topa tahrip edilmiıtir Ban- dafauı ıcin m~ miktarda •a• tay-
teblili: Ava ta77arelerbniz, "Avrupa, 117u1 v~ ka- ml)'le ldrlk ed lme& ve bu hUIUlta "Müttefiklerin. Blrletlk Amerika da dan maada cllltman llhada s bin auı ,.arelerinin tahtit edilmiı oldah b:t- • - L--cJa A'--'-' .: 

deniz nakil vuıtalarma taar- teyakkuz ıa.ter lmeue, ne entemaa- dahil olmak üzere bizimle beraber o- ve 7&rab bıralmuttır dirllmelltedlr. SoVJ'ft saaa)'ilnln eabe- lUllUUll uauA 
•llll4er ve dafl batuyalarla mO-ı zanmahcbr Bayi W parası. bütün J'Onal emniyet olur. ne de ilduadl lan diler devletlerin harp malzemeli nJ. ___ .__-;..,, -'l Hri olan Dnıepropetrovak'tald lllUS• Musa·· baL• vam'..L 

d n ıe nde yancm- mılletlerfn IMdetine hMlm ol- emniJ'et. lltihulleri lht17~ OOk altın· ~-~ At, l/Gr sam baraj tahrip edibnittir. Ba kah- & ı.c....rUW 
csıımuıılardır Sa muh faza mak prektir., Harp faclasm4a kAfl derecede dik- dada", Halbulr.1 lı*p sabaa bGtiln dGn lloekoft, ti (A.A.) - R•terı O- ramuane hareluıt :a.lann miclafaa AaJrara, Sl (A.A.) - Ankara stlcı-

,,_releırim:z. N°";.ee Ah J!.~e kat etmeci m z b r umur vardır. 7871 IOıilldlJ'ecek ....._.. ı~ deua'cla ıicldetll muharebeler olmak"- uaWıi 6lçıneis kili 1rir delildir. Rul- Jık ajahlmdan: 24-1-941 Puar da 
n kte b d -·....-· JtJ8 de zannedi70rduk ki, harp bi- dlkoe, bu ihti7aclanma da artrut- tHır, A1maa bomba taJ'J'&feleri her tar. illti7U' edilec:ek feclalrarbldar De batll7&D &mir Paar 1ıiletl mfllabalram 

n ,_. t- -=•terenin Orta Q.,..I. tince rahat edecetiz. Ve her il >'O- tadır. ZaterbDJa ~ Jlrit&IQ"amn. da tür• taamas etmekte : .. clt SoY· oluıaa olıraa mflste91Den iltifa4e ..._ buda ~. Bu mllallüa-
ka lmmma tam llabet 07· &Upı y.ua lunda sideceldir. Buıiln anladık ki, f .,,ıuıJere .. ~ muhtao ret UClllll1ft " bna mldafulllUll bilecekleri ille 1ıir ._ 1malalllma7& ,.. 41 erkek •e kadul lttiralı etti.. A· 

jlql!lllif1;&r ~hl!-:1'".::~~ Bfllkumandam Şam'da harbi kazanmak lcin ne kadar kuv - olduklan ~ mallılWlnl lıılaat te- •••••l ... •,..mde ancak pek umetmltlerdir. iman aeticeler baıtlne lracler ,...alan 
n ..,, uaıer a .......- vetH ve sebatlı olmak teap edtyoııt,a, min tudreU IJe 6lcGlecekUr. ~ u .....ı~er elde etmektecllr, Rallar, Aı....lann llmdl19 lraclar mtlaabakalardan eok )'iilraektir. 50 

Tunu. 31 (A.A,) - D. N. B. ala aunıo kazanmak için de o kadar te- Brftan7a lmpanterJuiu O. Blrlellt leluin a.ırabuls 1rac1m1an " eo- ı...ı etmlt oldülan memlelratlercle metre ...ıede claatebts llç mermi l· 
ölrenclitme sore lnsilterenin orta tikte buhnunama 1•11Mdr. ÖdmOz· Amerika kQnüJanna Udidan 41f· nidan 6k11nıı 1dr Alama betama iatifade ettlld•i teld1cle lta7&da dal- le 53 ,.._ ,..pdmıftır. Aaad il PD· 
1&rk hqkumacdanı General AllChin- deki bu ,te, 6Tle ZQnediyorwn ki, hillnde.uıa P7l'*tler bir lov)'9t aYalan tarafmcllm ketfedilaüt teri harebtlerfnclen t.tlf• etateı.I• YaD almcblma sere .aatt il .aral-
leck J'8lllllcla Pilistin lnımaadanı Ge- UJ1 vazife bu balt>e etm o- ıniali a • "~. ne mqdm ............ ~. lllllllar. BldadUll U .......ıa le7lt 
aeral Wl1wa oldatu halele Sama ıel- lan pın lere terettüp edecektir. Eter Zaferi ltn.c.t 7tllne il· 8bncll" War hiç 1dr fabrika, biç Ruan&ı AlıuaJarm eline ıececü biç Ta~Ja. Udacillti SO pavaııJa doktor 
aittir. mazideki batalann ileride te1ı:err8r 1Ablan vwmek içbı bir ubrt hedef halara alramamıttır. bir pnimet )'Oktar. Abnualar ._,._ Kkım Kö~'I, lclnclliitil 27 pnaala 
ı..w. Chneraneri De Gaalle, Ge- etmemesini ilti)'orui, onlara mail· her ferdin Ddldll'8ICla olu& 7apma- Xadıalar " eocaklarJa .. hriD m6da- da autann vatan.,....lUderlnlD 4e- RebU Orhn almıttır. Kasmanlara IDi 

neral Catrou le söriilmek ucıe Bc7- tacız ., aını temin etmek wm b4Pn'la 1- fuunda Arıa-:1 ohmJ'&D lıllSIHler •• lilleri olan barabelenl.a ..... Mr l9F lıclfatlan kalabalık bir buunua lllllft• 
rata ıitmekteclir. 1tıa.uJba uterla mtıtm oJdUIU• çJn ıelmiltir.. uıo..,... 111.maJllll altulda tahli79 e- balamı7&Clldardır. celıainde teni ellmlt& 
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-.ru.~J Amerikan Ağır.Sanayii 
Konoy=--=e·n==in ~vrupa Ağır Sanay·iine 
s:.~~~~~~~:!~:::~=~,:= Neden Tefevvuk Eder ?1 

terinde, belki kat'i mahiyette, hkat j 
herhalde muhim defüşiklikler vııkua 
gcle,eğıni &Österen emareler vardır 

Siyasi ve askeri cephelerde hümmal1 
bir l;ıalıyetm cereyan ettiğ:ne §ahit ol
maktayız. 

Hitler - Mu.,solini mülakatını dün
kü yazımda tahlile çalıştım. 

Prens Konoyenın Roosevelt'e ı;ön
dermiş olduğu mesaj da en mıihim bir 
siyasi hadi5e ve Japonyanın Amerika 
ile b:r anla'ima zemini bulmak husu
sunda sarfcttıği bir gayret olara!t te
lakki edılmektcdır. 

Bu mesajın mahiyeti hakkında he
niız sarılı mah'imat verilmemişse de, 
Japonyanın iyi haber alan mahafiline 
gore: Japonyanm Çın meselesinin ııe
tıcelendirılmesi ve şarki Asyanın ran
zımi arzularını aksettirmektedir. Prens 
Konoye Sovyet - Alman h<ırbinin ba
!;iındaııben, Japonyanın bazı mcnta
ntlerini feda etmek bahasına dahi, Pa
sı fik mcselelerını halletmek zarureti
ni tcbaruı: ettirmiştir. Prens Konoye 
Roosevelt'e, Amerıka uzak şarkta 1n
gı lterenın hamisi olmaktan vaz geçme
dıgi takdırde Japonya ıle Amerika a
rasındaki meseiclerın halli için çok az 
bir ümit olduğunu, İngilterenm iki 
memleketi bırb.rinden ayırmaya çalış
tıgını ve Amerıkayı kendinın u,;ak 
şarktaki menfaatlcrıni müdafaaya !eş
vik ettig.İ için Japon - Amerikan mü
nasebetlcrinın vahim bir şekilde ({er
ginleştiğini bildirmiştr. 

Amerikanm salahıyettar mahnffü de 
hu mesaj hak.kında ;ıu mütalea!arda 
bulunmaktadırlo.r: 

Prens Konoye Amerikaya bir anlaş
ma zemmi araştırmayı, ve bütun uzak 
şark meselelerini kul halinde tetkik 
etmek gayesıyle Pasifikte sahili olan 
hütün devletlerin bır konferans hllın
de toplanın ılarım teklif etmiştir. 
Amerıkan siyasi mahafıli, Japonya

nın verecegi bazı garantilere mukabil 
Amenkanın Japonyaya ıktisadi tavizat 
ve..-meye hazır olduğunu zannctmekte
di rler. 

Japonya ile Amerika arasında epey
ce zamandanberi cereyan eden müza
kereler -Jaoonyanın Çinin zararına 
olarak tatmin edilmesi ihtimali karşı
sında.- Çunk-kıng mahafilini endişeye 
du.,ürmiıştu. 
Eğer Preno; Konoye mesajında, Roo

sevelt'e hakikaten Ing.iltercnin aleyhi
ne olarak bir anlaşma zemini bulmayr 
teklıf ediyorsa, İngilterenin de endi
§elenmesi tabii goriılmektedir 

Anlaşılıyor kı Japonya, A~erika -
İngiltere - Sovyet Rusya - ~n ko
alısyonu karşısında harekete geçmeye 
cesaret e<lemiyt·rek Amerıka ile <loğ
rudan dogruy.ı VCI' müzakere yolu ile 
b r anla;1maya varmaya mecbur ol
muştur, 

Bu anlaşma ise Japonyanın: Çinde, 
Bindiçınide, Holanda Hindistanında, 
Yahut Sföiryad1 tatmin edilmesi sure
tiyle temin cdılebilir. 

Fakat, daha diin diktatörlerin Ame
rikayı harbe girmeye mecbur edecek 
ııekilde hareket edebileceklerini beyan 
eden Rooseveltin İngilterenin, Sov
Yctlerin, Çı:ıin ve Holandanm zararına 
olarak Japonya ile anlaşmaya raıı o
l<ıcağı duşimülemez. 

Japonyanm, sade Mançukuo'nun İn
giltere ve Amerıka tarafından tanın
ınası ve bazı iktisadi menfaatler te
min etmesi mukabılinde. iktisadi, mali 
ve askeri muazzam bir yıpranma ba
hasına Çınde ve Hindiçinide elde et
tiği geniıı araziyi terkedeceği tabm:n 
edileme.ı. 

Finlanda ile Sulh: 
Finlandanm Sovyetlerle münfer!t 

bir sulh yapmak istediği hakkın
da şayialar Londra gazetelerini me~gul 
etmektedir. Bu gazetelere göre: 

yirminci c;srın •mümeyyiz evsafını 
''Ağır s<?nayi,, cümlesiyle ifade 

ediııimiz zamarımızm hakiki çehresini 
bütün vuzuhiyle göstermeye kafi ge-
1:şindedir. Ası;ari zaman ve mesai ile 
azami kifay.-:t ve randımanı temi11 et
me ihtiyacı, ancak endüstrinin bu eks
tansif makine!l"şme yolu ile temin ede
bilmesindedir. 

Beşerin kabul ettiği bu yeni, medeni 
tekamül, Amtrika, Almanya ve bu 
sahanın ön safını teşkil eden memle
ketlerde insan şuurunu durduracak de
recede baş ,ılöndürücü bir hızla ve dev 
adımlariyle ilerlemektedir, Bilhassa; 
bu hiımmalı ilerleyiş zanıanımızda bü
yük camiaların yarışı şeklinde teza
hür etmektedir. ET.cümle, bu yarı~ta 

Yeni dünya il~ Eski dünyanın birbir
lerine çok çetın bir rakip olduğun:ı şa
hit olmaktayı7.. Medeniyet terazisinin 
gciılerindc bir zamanlar muvazenct 
halinde bulunan eski ve yeni dünya 
endıistrileri yirminci asrın ilk beşte 
birinden sonra, Amerikan sanayiinin 
tebarüz ettirdiği geniş inkişaflarla is
tikrarını kaybederek; istihsal ve kali
te bakımında11 yeni dünya lehine inhi
raflar kaydettirdi. 

lki endüstriye ait bariz mukay~sey! 
teşkil etmek iızere bir çok misaller 
meyanında şurılan zikredebiliriz: 

Amerikan o•omobil sanayii vasati o
larak dört s:uıte imal ettiğ; bir oto
mobil karbiiratörünü, Alman sanayii 
sekiz, Fran<,tz sanı:ıyii ancak on iki sa
atte imale mulftedir olmaktadır Oto
mobil fabrikacılığında olduğu gıbi, 
tayyare ve ıhtiraklı motörlerin aksamı 
üzerindeki işçilık miıddetlerinde bu 
nisbetler dahilinde, fazla istihsal bakı
mından tehalüf etmektedir Keza her
kesin maliım:.ı olduğu veçhitc, dört ay
lık çalışmayı müteakip hergün (Cargo
Ship) dedikl!:i bir adet yük gemisi 
verebilecek mikyasta geniş deniz ı;ana
yıi Avrupa erıdüstrisini hayrette bı
rakmıştır. 

* * işçilik sürat:nde olduğu gibi k:ıl:te 
üstünlüğü ve istihsal fazlalığınd'l 

da Amerikan <>:mayii ayni mevkıi mu
hafaza etmekted!r. Ford, Lincoln, Pa
ckart .... Otomobil fabrikacıhğı dünya 
cilçüsündeki fazla istihsal ve üstünlük 
mevkiini izaha kifi<tir. 

Tayyare istihsali bakımından J 941 
den itibaren ihtıyaçları kar:ıılamak za,
ruret: karşıııında kalan Amerikan mo
tör sanayii, yeni organizasyonu saye
sinde senevi 40-50 bin tayyare imali 
iktidarmr kazanmıştır, Bu mikdar ile 
hiç bir endüstrinin boy ölçüşemiy~ceği 
aşikardır. 

Ağır sanayiin esas unsurlarından bi
ri olan çelik istihsalatında ayni hula 
ilerlemekte olan çelik tezgahlarında 
vasati olarak s~nelik istihsal 64 000 000 
tona baliğ olduğu halde, Alı~an °en
dustrisi bunun ancak dörtte biri ka
darını. yani 17 milyon ton istihsal et
mekte ve 1ngi1iz sanayii ise ancak 14 
milyon tona k;ıdar çıkarabilmektedir. 
Ve keza demir istihsalatı bakımından 
Amerika senevi 50 milyon ton. Al
manya 12 milyon ton ve İngiltere 9 
milyon ton demir istihsal etmektedir
ler. 

Endüstrinin diğer ihtiyaçları meya
nında olmak üzere bakır, krom, ale
minyum'un ayni mevkii muhafaza et
mekte olduğu bariz birçok istatistik
lerle malumdur. Ve nihayet Amerilran 
endiistrisinin Avrupa sanayİine naza
ran istihsal baknnından da her saha
sında üstünlüğü meydana çıkmıştır. 

PATRiK EFENDi 
HAZRETLERi 

Araşlırmaya vakit kalmadığı i
çin, meydana çıkarmaya da imkan 
bulıınamadr. Halbuki Efendi hazret
leri bu ay içinde resmen Patrik kür
süsüne oturacaklardır, bu sırkat hadi
sesinin ortaya çıkması kilisemizin şe
refi için pek ağır bir darbe olacak
tır; Efendi hazretlerini bu düşünce, 
tabii, fena hnlde üzmektedir.,, 

Finlandanm yarı resmi mahafili 
Sovyetlere terkedilmiş olan bütün arazi 
geri alındığından harbe devam etmek 
içın hiç bir ı,~bep olmadığı mütalC'a
sındadırlar. FüıHi~a halkı, kendi top
raklarından ve sulhtan başka bir şey 
istemiyor ve bir kaç hafta içinde sul
hun imzalanacağını zannecliyor. Fin
landayı münferit bir sulh yapmaya 
sevkeden diger bir sebep de, kendile
rıne vaadedilen Alman yardımını al
mamalan ve Sovyetlere kar§r hemen 
hemen yalnız ba3ına, biraz da istek
siz olarak harbetmeler.idir. Bu:1dan 
başka, harp neticesi Finlandanın bir · Bu sözler üzerine her ikisi ihtiyara 
açlık tehlikesi kar§ısında bulunması baktılar, adamcağız, küçük kabinenin 
keyfiyeti de bunda muessir bir rol r;y- parıl parıl kadifelerine, tebessümü 
namıştrr. ile takdisler dağıtıyormuş gibi duru-

Ayni gazetelerin Sovyetlerle Finl:in- yordu. Arakel tekrar söylemeye baş
da arasında )?.pılacak miınferit bir !adı: "İşte buQun icin, zayi olan t:ış
sulhün, en §iınaldeki tehlikenin orta- farın yerine, kendi sahsi sen·etiııden 
dan kalkması dolayısiyle hali hu:ırda yenilerini almayı teklif etti. Bereket 
bu cephede bulunan kuvvetlerin başka versin ki serveti bol bol kafi, •• ,. 
blr cepheye nekledilmesini mümkün Khristaki efendi, şimdi, ihtiyara ev
kılması dolayısiyle Almanyayı mem- \'elkinden daha büyük bir hayranltk
nun ettiği hakkında verdıkleri haber la b::ıktı, takdirini: "Ne büyük, ne ne-
biraz garip göıünmektedir. cip feragat!,, sôzlıyle açığa vurdu, 

Ayni kaynaklar daha evvel, Rumen 
mahafiliııin, Besarabya alındıktan son- Arakel: "E, din büyiikleri böy]c a
ra harbe devilm etmek içın hiç bir damlardır,. dedi, gülümsedi: "Bizlere 
sebep kalmadıf,ı mütaleasında olduk.la- hiç benzemezler. Onlar yalnız cennet 
rmı bildirmişlerdi. hazinelerini düşünürler.,. 
. Bütiın bu şayiaları, bittabi kaydı ih- Khristaki c.fendi, hassas bir eda ile 

byatla ka.rsıl.aın:alc lazımdır. ! "Sırrın muhafaza edileceğine emin o-
1'1. ANTEN lunuz, bize her cihetçe itimat edebi

~ __ ~ ~ ~ ~ -..._ : ~iz:sin~z,, dedi, ''İstediğiniz kuyumcu 
4-<4WUJL4fa4- ısı bır şey mi, yoksa mücevherat 

Y U R D D A Ş ! mı?,, 
Bütun d nya cayır cayrr yanarken. 

bız bo u ve rahaıl k ıçinde ya5ryo. "Daha ziyade müce\•herat istiyoruz. 
ruz un n kryınetını bı'elım. Dışı!nlı- Bır çok tek ta~lar lazım. Bunlar Pat-*" ve trmrzdan keııclım, tasarruf bo--•ll aıaı m. rik hazinesindeki antika eşyadan sö-
....._ .......,.___....., kiılenlerin yerine oturtulacak. Tabii, 

r Yazan: .. -~ 

j Orhan Ekegünkut 1 
. ---- ..._ ·-- ..... 

Bu iki dünya sanayilerinin birbirle
rine tefevvuk nisbetlerini gösteren mi
sallerden sonra basit bir görüşle ek
seriya şöyle bir sual varit olmaktadır. 
İçinde bulunduğumuz dünya harbin 
ihtiyaçları için nasıl oluyor da Alman 
endüstrisine nazaran Amerikan aanay.ii 
daha kıt ve kifayetsiz bir durumda 
bulunuyor? 

Bu sual illı: nazarda aklı selime ııy
gun görünür. Lakin bu mülahaz:ı an
cak dar bir görüşle yapılmıı olur ve 
buna şöylece cevap veririz: 

Mukayese ve misalleriyle öğrendiği
miz ıı;eniş Amerikan fabrikacılığı bü
tün vüsat ve kudretiyle yalnız harp 
harici ihtiyaçlarmı temin maksadiyle 
kurulmuştur. Ve bunun böyle olduğu
nu hatırlamak lhımdır. 

O takdirde hakikat bütün vuzubiyle 
tezahür etmiş olup, bugünkü durumu,. 
nu bize izah;ı kafi gelir. Milyarlarla 
kurulan bu büyük harp harici fabı-ika
cılığın kısa biı· zamanda şekil değ;şti
rerek harp ih~iyaçlarını temine imkan 
bulamıyacaih pek tabiidir. Bu sebep
ten görülüyor ki. Amerikan sanayiinin 
içinde bulunduğumuz 941 yılında !fiEa
yetsizliğinden değil, lüzum görülen 
değişiklikleri yapabilmek için mutlak 
olarak eb:em olan zamanın kıt olu
şundandır. 

* * 
a u takdirde; yapılan ve yapılmak-

ta olan deği$ikliklerin hitamında 
Amerikan sanayiinin medeniyet tet'azi
sinde olduğu gibi, harp terazisinde de 
kendi lehine müvazeneti temin ve hat
ta inhirafla; kaydedeceği muhakkak 
görülmektedir. Ve bunun için de ye
gane şart lfü:um göriılen zamanm hi
tammı beklemektir. 

İngiltere nazırlarından Mr. Atlee A
merikan endüstrisinde yaptığı tetkik
lerinde bu z:'!manm Eyliıl nihayet.ne 
tesadüf edeceğini ve o vakit Ameri
kan fabrikacıhğının harp istihsal mu
vazenetini temin edeceği kanaatinde
dir ve bu mevzu ile uğrasan mütehas
sıslar da bu kanaat üzerinde hemfikir
dirler. Fakat bu demek değildir ki; A
merikan harp sanayiinin bu inkişafları 
harbin neticesini Anglo - Sakson cami 
asının leh veyahut aleyhine tevhit e
decek. Böyle düşünmek keza dar gö
rüşlülük olur. Çünkü harbin neticeleri 
yalnız materyal üstünlüğüne tabi ol
mayıp millet.in karakterine, harp ka
biliyetine, ve harp erkanının iktidarına 
tabi esaslı hassalara dayanmaktadır 
Bu sebepten netice hakkında fikir der~ 
meyan etmek daha çok salah:yet sa
hiplerine aittir. 

Pek tabii olarak malumdur ki, bizim 
mevzuumuzu alakadar eden m~sele 
cemiyetlerin mübarezeleri değil, en
düstrilerin b!•birlerine karşı olan is
tihsal ve kalit! üstünlük ve imkanla
larmı tetkiktir. 

Endüstriler:n mukayesesiyle a!ika
dar ve hatta onu itmam eden diğe; bir 
mesele de şudur: Nasıl oluyor da Ame 
rikan sanayii, Avrupa sanayiinc tf'fcv
vuk ediyor ve bu tekamüle sebep olan 
amil ve şer:ıit nelerdir? 

Bu meselelerin tenviri için yapılan 
tetkiklerden: ( ı) Çalışma metodunun 
organizasyonu, (2) İptidai mevaddın 
mebzuliyeti, (3) Para; mafhumlarının 

üç esas unsıır clduğu neticesine varıl
mı§tır. 

Çalışma :netodunun organizasyonu 
bize asgari zaman ve azami kifayeti te
min · edişindedir. İptidai mevaddın 
mebzuliyeti istıhracı arzu edilen külli 
mikdarın te:nir.inde esas bir unsurdur. 
Bu bakımdan Amerika en zengin ;pti
dai kaynaklan havi bir memlekettir.Scı 
yir halinde bıılunan endüstri, faıla is
tihsal ve iyi kalite gibi iki mühim vas
fı taşıması; bütün dünya pazarlarında 
kendi lehine satış iJT)kanlan bulması 
demektir. Uc;iincü esası te!'ikil eden ı•a
ra meselesi de birinci ve ikincisiyle 
ayni planda mevki almaktadır. 

* * 9 urada paradan maksat altınların 
yığın !::alinde bulunması demek 

değildir. Amerıkan ekonomi ve sana
yi efkarı parayı medeni ihtiyaçları te
min iç.in bir vasıta olarak kabul etmiş 
ve o kadarla kalmıştır. Bu takdirde lü
zum görülen her ihtiyacın temim iı.;in 
bu vasıtayı t~ı eddüt etmeden kullan
mak, cemiye~in medeni olarak ya~.1ma
sı bakımından zaruridir . ., Bu şekilde 
tecelli eden fikir, ilmi ve sınai irık.i
şaflara seb~p olmuştur. Herhangi bir 
fen, endüstri ve ilim adamının ta<>ar
ladığı yeniliği dahi israf etmemek, fa
raziye halinde de bulunsa; ilmi ve sı
nai esaslara &yanan bu fikri t:ıtbik 
sahasına ko::tmak hususunda vasıta o
lan parayı her nisbette sarfetmerıin 
pek tabii görülüşü yeni, yeni ibda ve 
inkişafların ser;, halinde zuhuruna ha
dim olmuştur. 

Dumtupı.rıarda yapıla11 muazzam merasimden bir görü11üş 

Dumlupınarda 
Tanıdıklarım 

Garip Mustafa 
Yazan: NACI SADULLAH 
-1-

M usaadenizle size, Karadran 
koylü Garip Mustafayı tanıt

mak istiyorwn: 
Ben onu evvelki gtin, "Zafertepe., 

den resmi geçit yerine inen, etrafı 
körpe çamlarla gölgeli yolda tanıdım. 

Üzerinden biraz cv\·el ayrıldığımız 
tarihi tepede kalan bir br.cağının va
zi!esini, tam on dokuz senedir, iki 
koltuk değnegi görüyordu, O da, 30 
Agustos tarihini, bize ebedi bir bay
ram eden muazzam savletin meçhul 
kahramanlarındaııınış. Bana onu ta
nıttıkları zaman, "Zafetepe,. de kün
yelerini ezberliyebildiğim meçhul 
kahramanlar arasına bir tane daha 
kıttmanın zevkin! duydum. Zira hiç 
şüphe yoktu ki, onların hepsini birer 
birer tanıyamamanın hicabından müm 
kün mertebe kurtulmak, vicdan !c -
Tahlatan müstesna bir zevkti: 

sındanmış, "Garip,, sıfatını Mustafa
ya, zaferden sonra köyiinc döndüğü 
zaman takmışlar: Çünkü cepheye git
meden önce, "Karaviran,, köylmün 
en neşeli delikanlısı olan Mustafa, 
hastaneden koltuk değnekleriyle ta -
burcu edildiği gündenberi, yuzü asla 
gillmiyen mağmüm ve münzevi bir 
insan haline girmiş. 

Beni onunla tanı:ıtıran arkadaş bu 
i!ııaatta bulununca, bir insanm sakat 
tarafına ilişmenin ezasını duydum. 

Ve sandım ki, Garip Mustayı dün
yaya küstüren hadise, iki tahta par
çasına btinat ede:rek yaşamak mec~ 
buriyetidir. Bu bahsin açılmasından 
duyduğunu tahmin ettiğim acıyı ha
fifletmek için, ona, yaptığı kahra
nıanlıgm gururunu tattırmak istedim: 

Böylece ilmi ve fenni buluşlara faz
la yer verme keyfiyeti. çalışma metodu 
ile sürprodiıks:yon tesmiye edilen faz
la istihsal, m!'!vaddı iptidaiye meoıu
liyeti ve kalite üstünlüğü gibi ;ıvan

tajların inocimamı emsallerine takad
dümü temin etmiştir. Bu da b:ze A
merikan endüstrisinin, daha cJ.Jğru 
bir mana ile "Amerikan ağır sanc.yi
inin,, Avrupa ağır sanayiine ne sebep- O da "11., inci fırkadan, 30 Ağus
lerden dolayı tefevvuk ettiğin! izah tos mucizesiyle biten o azametli kav
eder. ganm me§hur "On Birinci Fırka,, 

Kaybettiği bir ayağa mukabil, köyü
ne, kasabasma ve yurduna neler ka
zandırdığını düşunmck, onu, bir u
zuvdan mahrum kalmanın azabından 
kurtarabilirdi: 
"- Zarar yok Mustafa, dedim, yü

rüyebiliyorsun ya, yürüyebiliyoruz 
ya, .. Bu halinle sen, düşman çizmesi 
altında sıirünen sağlam adamlardan 
bin defa bahtiyar değil misin? Buna 
o kadar cseflenmiye değer mi?,, 

:Ne dersinız? Bu tesellikar sözler, 
bir kuzu kadar mütevekkil göriinen 

KUDUZA T UTULAN K Ö P E K Garip Musta!ada bara hayret veren 

l bır öfke uyandırdı: 

Her hayvan kuduz hastalrğrna tutu
labilirse de, insana bu haııtalık en :ı::
yade köpekten geJ.ir. Başka hayvan
lar da kuduza tutuldukları vakit he
men daima bir köpekten alırlar. Ku
duz en ziyade köpek hastalığıdır ... 

Bizde kedilere muhabbetin çok ol
masından dolayı, kediler de insan i~ 
çin tehl:keli hayvandır. Kuduz kö.
pek insanı ısırmasa bile kecliyi ısırır, 
kedi de insanı ..• 

Kuduz, bilhassa köpek hastalığı ol
duğundan, vaktiyle, bu hastalık kö
peklere kendi kendine gelir zannedi
lir ve köpek kapalı kalırsa kudurur. 
diye iddia ounurdu. Halbuk~ köpek
lerin kuduza tutulmaktan en emin o
lacakları zaman kapalı kaldıkları za
mandır: Yabancı ve kuduz köpek, ka
palı köpeği ısıramıyacağı ic;in .. , Ba
zıları da köpeklere kuduz yaz mev
siminde çok sıcaktan gelir, diye id
dia edederdi. Bunun da aslı yoktur. 
Köpekler yazın kuduza daha ziyade 
tutulurlar, çünkü yaz mevsimlnde da
ha ziyade dolaşırlar, kudurmuş başka 
bir köpeğe tesadüf etmek ihtimali 
daha ziyade olur ... 

Kuduz hastalığı köpek i~n de bu
laşık bir hastalıktır. Ona kendi ken
dine gelmez, mutlaka başka ve kuduz 

"- Sen ne söylüyorsun hemşe,rim, 
bir köpekten gelir, Nitekim, bir mem dedi, sanki ben ayağnna mı esefleni
lekete yabancı kopek g!rmesi yasak yorum ki?,. 
edilir ve memlket içinde kuduz kö- Ve yol ortasında durup, 'hana dön
pek hiç kalmazsa. o memlekette ku- dil: Koltuk değnekleri uzerinden fır
duz hastalığı hiç kalmaz: İngiliz lamak istiyormuş gibi gerilmişti: De
adalarında ve Avustralyada olduğu rinli.ıd hudutsuz bir öfke ile parlıyan 
gibi... gözlerini, arkada bıraktığımız "Za-

Bir köpekte, kuduz hastalığının ilk fertepe .. ye çevirdi ve: 
alaimi hayvanın huyunun değişmesidir. "- Ben dedi bu ayağın kopuşu 
Her vakit yumuşak huylu olan, efen- yüzilnden 'düşm~nın ardısıra siğlrte
disine s.?kulan, onu eğlcndirmeğe ça- mediğime yanıyorum. Başkomutanın 
hşan kopek kuduza t':1tulunca sert. emrini yerine getirip, Akdenize ya
kavgacı olur ... Her vakit kavgacı o- ranlara kahlamaclıın: Ölüm bundan 
lan bekçi köpek de, aksine, yumuş~k daha iyi değil miydi?., 
olur S d'. d'· . d n·· k" •· h d ~· . k onra, on u, yurumıye evama 

. ır o~egın uyunun egış'."esı. pe hazırlanarak, tıpkı bir gezme gunu 
zıyade dıkkat edılecek şeydır. . . • _. 

B .. 1 'lk' h d ~· k d e\de bır,ıkıldıgındıın ;;;ıkayet eden bir 
oy e, ı ın, uyu egısen u uz 1 · t· 1 • • · kt' k" k b ·· k' ·· . • d k çocu c nıasumıye ıy e ıçını çe ı. Ve 

ope .eş gun, ~e ız gun ıçın e, ço. boynunu bükerek: 
defa, yıyemez, ıçemez olur. Kederlı .• 
kederli saklanmıya çahşır... Bu hal, "- Ji.erkes gıttı, ben kaldım!., de-
çenesini oynatan adalelerin felce tu- di .•• 
tulmasmdan ileri gelir. 

Bazısı, daha felce tutulmadan, e
fendisinin evinden kaçar, yolda tesadüf 
ettiii hayvanları, insanları ısırır ve 
hastalığı bulaştırır .. , Kimisi sonra e
ve döner, evdekileri de ısırmıya çalı
şır ... 

Huyu değişen, evden kaçan köpek
ten çekinmelisiniz ... 

5 ezdirmeden baktım: Benden giı
lemiye çabaladığı gözleri yaş

lıydı. Ve gözleri yaşardığı için de, 
yuzu kızarmı§tı. 

Bahsi yine deği~tirmek için: 
"- Demek, dedim, çok zayiat ver

diniz o harpte?,. 
O, yine durdu ve yeniden şahlanan 

Yazan: H. G. Dwight - Çeviren ; M. ABAŞ Tefrika N o. 34 

Khristaki Efendi bir al kadife kol
tugun ön tarafını çekip uzattı, sedir 
haline getirdi. Efendi Hazretleri, ba
şını rahatsız eden külfıhı çıkarılarak, 
yanındakilerin yardımiyle, yatırıldı. 
Sabahtanberi hareket halinde olduğu 
için hakikaten çok yorulmuştu, sedi
re uzanır uzanmaz yüzünde rahatlık 

\'e ferahlık belirdi, gözlerini §Öyle 
bir kapayıverdi. Kabinedeki dört 
kişi - dört, çünkü Mlnyasla beraber 
Levon da gelmişti - Bu haliyle, kar
,şılarında harikulade bir tablo teşkil 
eden ihtiyarı, bir an için, sessizce 
seyrettiler. Sonra Arakel kuyumcu -
başıya dondü: 

bu iş Efendi hazretlerinin dairesinde, 
kendisinin nezareti altında yapılacak
tır. Tabit, taııların bedellerine kar~ı 
size istediiiniz kadar teminat avans 
olarak verilecek, ~ bitince, hesap gö
rüleeektir,,ı 

"Amma yaptm17. ha!,, Khristaki E
fendi tıdeta alınmıştı: "Bu zatın hu -
zurunda teminattan bahsetmeyin, ri
ca ederim,. dedi, elini dalgalandıra· 

rak ihtiyarı gösterdi, "Ne cins taş 
görmek istiyorsunuz? Elmas mı? Ya
kut mu? Zümrüt nıü? B:ışka bir şey 
mi?,, Arakel hoşnutluğunu bir tebes
sümle ifade edince kuyumcubaşı ka
dii'e kaplı duvarlardan birine yak -
!aştı, bu duvarda bir kasa gizlenmiş 
olduğu o zaman anlaşıldı; kasayı açtı, 
Efendi Hazretlerinin öniıne küçük bir 
masa koydu, bunun uzel'ine de ıçleri, 
pD."lltılarlyle' göz kamaştıran, renk 
renk taşlarla dolu küçük tepsi ve ku
tular dizdi. 

Taşları en ziyade Arakel seçiyor, 
bir taraftan da Patl"ikhane hazinesin
de, taşlan sökülmek su:-etiyle, insaf
sızca, tahrip edilen Bizans devrinden 

ve daha eski zamanlard:ın kalma k117-
rnet biçilmez yadigarlar hakkmcla u
ıun uzadıya izahaL v~riyordu, L5kin 

Efendi Hazretlerinin reyini sormakta 
kusur etmiyor ve va~iyeti ustalrkla i
dare ederek, önünde pır;] pırıl serili 
hazineden ihtiyara ta;Jlar beğendiri
yordu. Kararlar daima, bu ağır ve 
nı:dir taşlarrn en gôı: c>lanlan tizerin
de duruyor ve her defasında da ku
yuıncubaşı tar:ıfmdan, Efendi Hnz -
retlerinin yuksek ze\ kleri hakkında 
pek hararetli bir tebrikle tamamlanı
yordu, Böylece nihayet epeyce mü
cevher seçilerek küçük kutular için
de bir tarafa ayrıldı, 

Arakel: "Bakın biz kilise işlerini 
bile ne kadar ticari bir kafa ile ida
re ediyoruz,. dedi. Lakin redingotu
nun düğmelerini çöznıiye başlıyacağı 

sırada birden elini saçlarına götilrd~. 
ilkin Efendi Hazretlerine, sonra ku
yumcubaşıya bakarak, "Gördünüz mü 
bir kere?,. dedi, ''Evvelfi bankaya uğ
rıyacaktun, uputuvermiş.im. Sadra
zam Paşanın yanından ayrılır ayrıl

maz hemen buraya geldik,,, 
Kuyumcubaşı: "Azizim, efendim., 

dedi, "Bana hakaret mi ediyorsunuz:, 
yoksa? İşte mücevherleriniz; alınız, 
gidiniz!,,. Adamın ~cia CO'.Jll sıkılmış, 
yüzü kızarmıştı. 

Arakel gülere:ıı.. 

"Dikkat edin, sonra sözünüzü senet 
sayarız, ha!., dedikten sonra, sozune 
devam etti: "Durun, b~n çaresini bul
dum. Sizin adamlanruı.dan biri be
nimle beraber gelir. Lakin Efendi 
Hazretleri bugün çok yc.ruldular. Ar
zu ederlerse \'e siz ele müsaade eder
seniz, ben dön{ınciy~ kadar kendileri 
burada kalırlar, ben oıınkaya kaclar 
uz:ınırnn. - I..evon, kavası çağır .. ,, 

Tekrar kuyumcubaşıya döndü: "Bu 
kavas emsalsiz bir adamdır!., dedi, 
"Bu suretle milce\'herl~ri gönderin
ce, siz de beyhude bir endi§eden kur
tulmuş olursunuz .• , 

Patı lk Hauctlerin i rehin gibi alı
koymak mülilhas1 Khristaki Efendi -
nin canını sıktı. 

"Banka kaçıp gltmiyecek ya!,. de
di, "Eğer Efendi Hazretleri hemen 
konaklarına dönmek arzu buyunıyor
larsa ... ,. 

Arakel derhal sözünü kesti: 
"Bil~kis. Eminim ki, kendileri de 

istirahati tercih ederler. Eger burada 
bıraz uzanmalarıııa müsaade ederse -
niz, ben ..... 

"ElbettC', elbette. Lakin bilmem bu
radaki rahatsız sedir üzerinde tv::ın
mıya tenezzül buyururlar mı?., 

''Kendilerini size emanet ediyorum, 
Khristaki Efendi,, dedi, "Göreeeksi -
ni:r. ki. pek nazik, p~·c millayim bir 
zaltırlı:ır.,, 

İhtiyar sordu: "Evlfıt., gidiyor mu -
sun?,, 

Arakel cevap verdi: "Evet pede
rim, gidiyorum, Ben ge:ineiye kadar 
siz bhaz uyur, dinlenirsiniz. Şimdi -
lik Allaha ısmarladık,,. 

İhtiyar, hafif beıgln, gülümsedi. 
Et.rartakller sükut 'çirıde, bir müd -
detçik daha, ona baktılar. Sonra ken
disini yalnız bıraktılar, 

(Devamı var) 

* TASHm 
DünkQ tefrikamunı altıncı utmnda bir 

tuhih batur olnıuıtur. Cümlenin dofruıu 
'öyledir; Dil:eltirir: 

''İhtiyar, mağazanın büyllk cameUn•111 pa· 
rtl parıl kaplayan - ve kendisi icin hic bir 
mlna ifade ctmiyen • arma ile alundaki 
"Zatı Hazreti Şehriyarinin kuyumcubaırsı 
Kiristıkl biraderler., yuraı kadar muhtettm 
bir 1e)'f şimdiye lı:adar ıı:llrmemi,tl. Araba 
kapr&ınr açan hizmetçiye eclince i11h. • .,, 

bir hiddetle cevap verdi: 
"- Hayır, vermedik!,. 
Ve kısa bir tereddiıtten sonra, bu 

cevabına bir de sual ilave etti: 
"- Zayiat ne demek:?,. 
Bu se.fcr, şaşmak sıral!lı bana gcç

rnişti: 
"- Hani: "Vermedik!.,,. diyordun 

ya? İnsan, manasını anlamadığı hır 
ı;;eyi vermediginl nasıl iddia eder?,, 

O, ilk iddtasından dönmedi: 
"- O kelimenin ne kelime olduğu

nu bflmiye ne liızum var? Benim de
mek istediğim şu ki, biz düşmana 
hıçbir şey ... vermedik! •. ,, 

Garip Mustafanın bu alııbildlgine 
zengin manalı asil inadına hayran 
kalmamak mümkün rnU? Onun tara
fından yanlış m!inalandınlan cevabı
mı tavzih ettim: 
"- Ben zayiat verdiniz mi, yani 

kayıbmız çok oldu mu, demek isti
yordum!,. .. 

O, yine ısrar etti: 
"- Hayır, biz, hiçbir §ey kaybet• 

meclik!,. 
Neredeyse, bu tertemiz ve zeki A

nadolu delikanlısının hamakatine 
hükmetmek cinayetini işliyccektim: 
"ı Canım, dedim, sizden hiç ölen, 

yaralanan olmadı mı?,, 
Onun yanık yüzünde, onun o sc

nelerdenberl gülmediği söylenilen yü
zünde, içine istihzalarm en keskinini 
gizliyen bir gülü~. hiç unutamıyaca
ğım bir gülüş belirdi: 
"- Haaa... dedi, senin "zayiat,, 

dediğin, "kayıp,, dediğin, o ölenler, 
yaralananlar mı? Hemşerim, biz, bu 
tepelerde düsmanla çelik çomak oy
namadık, harbettik... Hiç harp olur 
da, ölen, yaralanan olrnnz mı? Oldu 
elbet... Fakat sizin şehirli dilinde, 
harpte ölenler "kayıp,. mı sayılıyor? 

"Biz, harpte ölen adamı ziyan say
rnayı.ı: Evvel Allah, onların yerıni 
doldurmak her zaman mümkündür. 
Yeter ki, toprak elden gitmesin: l\la• 
azallah, ben kayıp diye ona derim. 
işte!,, 

8 iraz sonra resmi geçidi de, Ga .. 
rip Mustafa ile yanyana sey• 

rettik: Piyadelerin geçi~i. Mustafanm 
gözlerini yeniden ıslatmı~tı: İhtimal, 
koltuk değneklerini derin bir kinle 
sıkıyor ve günün birinde yeniden si• 
!€ıha sarılmak l:i.znn gelirse, dilediği 
gibi "ayaklanarak,. piyadelere kabla· 
mıyacağmı dilşiinmenin ıstırabını çe .. 
kiyıordu: Nitekim, Garip Mustafa, u .. 
zaklaşan piyadeleri gözlerimizden si• 
len kesif bir toz bulutuna bakarken, 
yine, ve tıpkı bir gezme günü evde 
bırakıldığından §ikayet eden bir ço .. 
cuk masumiyetiyle içini çekiyor. Ve 
o zaman onun boynunu bükerek: 
"- Herkes gitti. ben kaldım!,, dc-ı 

yl§in1 duyar gibi oluyorum! 

lran'da 
(Baıtarafı 1 incide)· 

daki sevkulceyşi noktaları, petrol 
kuyularını ve Basra körfezi sa-. 
hillerini işgal etmeleri, Sovyet 
kıtaatının da şimalde Bakü'nun 
petrol sanayii tesisatını ve Hazer 
denizi sahillerini nezaret al tında 
bulundurmağa memur edilmeleri 
lazımdır. -~ 

Orta şarkı tehdit etmekte olan A~ 
man tehlikesi zail olur olmaz lngiliz vo 
Rus garnizonlaıının memleketi terke.. 
decekleri bakicında İran hükUmetina 
garanti verileceği tahmin olwımakta"' 
dır. 

İyi bir membadan alınan raporları& 
göre İranda halkın hissiyatı, İngiliz
Rus teııebbüsüııün lehindedir ve halk 
meselenin netıcelenm:ş olmasından dQ 
layı huzura kavuşmuş görunmektedir. 

Jngiliz ileri hareketi ~ 
Simli; 31 (A,A.) - Hindistancrakl 

İngiliz kuvvctltri umumi karargahı ta• 
rafından bu sabah neşredilen tcblığde. 
küçük bir Iran askeri rnüfrez:sinin 
bayraklı olarak Kennanşahta kalması~ 
na müsaade eclildiii bildirilmektedir. 
Petrol mmtakasındaki diler İran kıta
ları İran ve lııgi!iz kumandanları a• 
raınnda yapılan anlaşma mucibince 
petrol mınt:ı'lcası haricineki yerlere çe .. 
kilmektedir • 

Sovyet tebliğine göre 
Moskova, 31 (A.A.) - lrandaki ha ... 

rekat hakkı.:ıd.ı neııredilen Sovyct tcb
li(ine göre Sovyet kıtaları 30 Ağus. 
tosta Reşt ve Saftrud'u işgal etml§
lerdir. 

Tahranda örfi idare 
Tahran, 31 (A.A.) - Pars .ainnsı 

bildiriyor: Umumi inzibatı temin ve 
paniğe mani olmak maksadiyle, İran 
baş vekili Tahranda örfi idare ilan 
etmiştir. Tahran askeri kumandanı 
Korgeneral Emir Ahmetli örfi idare 
kanununun tatbılcine memur edilmiş
tir. Hükumet halkın iaşesini temin i
çin lazım gelen tedbirleri alm1ı;tır 

İran gazetelerinde · 
Tahran, 31 (A.A.) - Gecikmi~tir 

"Pars ajansı bildiriyor,, 
"İran,, ve "ltlaat,, gazeteleri, açık 

İran ~ehirlerlnln bombardımanları 
hakkında neşrettikleri makalelerde 
Bendorpehlevi, Gazayan gibi diger 
Azerbeycan şehirlerinin bombardıma
nını tenkit ederek bombardımanlar 
esna.,mda inssnca da birçok telefat 
olduğunu ve muazzam hasar vuku
bulduğunu, bu bombardımanların 
harp prensiplerine muhalif olduğunu 
yazmaktadır. 

Gazeteler, bilhassa İngiliz ve Sov
yet hükumetlerinin İranla harp ha
linde olmadıklarını \•e İranlılara kar
şı düşmanlık beslemediklcriııi mü -
kerreren ilan etmelerinden sonra, 
hakir gösterilemiyecek bu harekatın 
sebebini bir tilrlı.i izah edemiyorlar. 

iRTiHAL 
Eıkl mulıarrirlerlmi.rden merhum Mua

ıafa Refik otlu Haydarı•••a ı:Omrüğü me· 
murlarınd•n Naci Ekmekci, kna sDrtn bir haa 
talık &onunda henllı 46 Ya$ında olllufu halde 
Jiaydarpua nilmune lıastahanuinde vefu 
cımi•t•r. Cenaırtl cylillOn birinci paur•uı 
&Onü H•t J2 de mcr.illr hutahanedeo ka. 
dırı).,rolı: Karacaahmet merarlıfıo<bki aıle 
makbere.ine defnedilecektir . 

-
ra 
il 



~--••••• N{Jantaıımda Karakol karşısmdıı 

IŞIK LİSESİ Yatılı Kız 

Yatısız Erkek 

Ana, İlk, Orta, Lise 
Türklyenln en' eski husus! lisesidir. Kayıt için her glln milracaat o-

~:•••• lunab!lir. Tarifname iSteyinlz. Telefon: 80879. 41 # 

•~ -ıstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
1 - Muhtelif cins izole tel mektupla teklif istemek suretiyle satın 

alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat maktuan 2408 liradır. 
3 - Tcltliflerin levazımdan parasız tedarik edilecek ııartnameslndeki 

tari!ata uygun olarak 6/10/941 pazartesi günü saat 17 ye kadar Metro 
hanının 4 üncü katındaki levazım müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
verilmiş olmas1 lAzmıdır. (7377) 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Bursa su işleri birinci GUbe müdürlüğü mıntakası dahilindeki 

Koca.çay ilzerlnde bir regülatör ile Kocaçay sağ sahil sulama kanalları 
hafriyat ve inşaatı ve Mürüvvetler deresi :ıslah I:ılerl muhammen ke:ılf 
bedeli vahidi .fiyat esası üzerinden (268907) lira (87) kuı;uştur. 

2 - Eksiltme 12,9.1941 tarihine rast!ıyan cuma gUnU saat 15 de An
karada su işleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu o
dasında kapah uırf usullyle ynpılacaktrr. 

3 - İsteklller eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, umumt su lşlerl fenni şartnamesiyle hususi ve 
:fennt şartnameleri ve projeleri (13) lira (44) kuruıı mukabilinde su iş
leri relsllğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (14l506) lira (31) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yaptlaca(!mdan en az üç 
gün evvel elerlnde bulunan vesikalariyle birlikte bir dilekçe ile Nafia 
Vek:Uetinc milracaat ederek bu işe mahsus olmak üzcre vesika nlmn
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

B:.ı müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya:tıb saatten 
bir saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukablllnde verme
leri lAzımdrr. r 
,. POıStada olan gecfltineler kabul edilmeı; (5591) (7163) 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AbRILARINIZI DERHAL KESER 
lcabında günde 3 kaıe cdznabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ Her yerde 

Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

,. YUCA ÜLKÜ <lstanbul) ve ÜLKÜ (Uşak) Liseleri ., 
1 KAYIDLARA BAŞLANMIŞTIR, iSTEYENLERE MUFASSAL TARiFNAME GÖNDERiLiR. ıl 
"•••••••• • ••• Uşaktaki Ülkü lisesinin orta kısmı yoktu •••••••••••-' 

1-- BIR HAKiKAT! Sayın Müıterilerimizin Nazarı Dtkkatine ••'\ 

Pırlantalı ve elmHlı aaat demek. bir kelime il• 8 l N G E R 8 A A T 1 demektir. ÇDnkD: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütiln haklkl evsafı meşhuru Alem olan 8 1 N G E R saatlerinde top

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz 8 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üze
rindeki 8 1 N G E R mnrkasma, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lhımdır. 

Modayı takip eden her asrı kadm kin laymeW taslariyle ve ne.tıs işlemesiyle hakikaten nazan dik-
kati celbeden böyle bir harlkulAde 8 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 1 

1 • 9 - 941 

·--------------------------~ Devlet Deniz Yolları lıletme idaresi ilanları 

1 Eyhilden 8 Eylule Kadar Muhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurların İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 

Karadeniz hattın• 

Bartın hattınıııı 

lzmlt hattın~ 

Mudanya hattın• 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

1 m roz: hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr birinci aUrat 
lzmlr lllve aürat 
lzmlr ikinci aürat 

Pazartesi 17 de (Tarı), Perşembe 17 de (Kn
radenlz) Galata rıhtımından. 
Çarııamba 18 de (Dumlupınar), Cumartesi 18 
de (Anafarta). Sirkeci rıhtımından. 
Salı · 8 de (Saadet), Perııembe 8 de (Bartın). 

Tophane rıhtımından. 
Sah, Perşembe ve Cumartesi 9 da (Çanakka
le). Pazar 8 de (Marakaz). Postalar Galata 
nhtunmdan kalkarlar. 
( N o T : Sah, Perşembe ve Cumartesi günle
ri esas postalara ilAveten saat 10 da Galata 
rıhtımından IIAve birer vapur kaldırılacaktır. 

İlAve vapurlar ayni gün Mudanyadan 16,80 da 

lstanbula döneceklerdir. Bu suretle Mudanya
dan fstanbula her gün vapur vardır.) 
Pazartesi, Salı, Çarııamba ve Cuma 8 de (Ma
rakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca Çarııamba 

ve Cumartesi 20 de (Konya). Tophane rıhtı

mından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıht1-

rnmdan. 
Pazar 9 da (Bartın). "n>pnane t'mrunmcnrrt. 
Çarşamba 12 de (Ülgen), Cumartesi 12 de 
(Saadet). Sirkeci rıhlnnından. 
Pazar 16 da (İzmir). Galata rıhtımından. 
Sah 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 
Perııembe 13 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 

{7694) 

N O T : Vapur seferleri hakkında her tUrlU mılOmat aıaöıda tele· 
fon numaraları yazılı Acentelerimizden ö6renlleblllr. 
Galata Baı Acenteli~! - Galata nhtımı, Limanlar Umum MOdUrlUi:iU 

SINGER SAATi =buıG~!:~!; HEDiYELiKTiR 1 
1 

Galata Şube n - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Relall~I bl· 
No. 82 • A. ElmHlı ve 11 pırlantalı !500 Lira, EMSALLERi GiBi 115 SENE GARANTi Li Di R. 40133 

Dikkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminônll merkezlndeld mağazamızda satılır lstanbulda şuberntz nıaı altında. 

blnHı altında. 42362 

I 
a._ • , Sirkeci " ,. - Sirkeci; Yolcu Salonu. 22740 Ana - ilk - Orta ve Lise _____ ,. .. yoktur. Adres: SİNGER SAAT Mafazaları. İstanbul EmJnönQ. No. 8 , l ____________ ı _________ , 

Kız ve 
Erkek HA YRIYE LiSESi ;:~~:,:c 

Fatih : Saraçhanebaşı 
Kayıt !çin her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. Eskl 

talebe kayıtlarının yenilenmesine 8 Eylılle kadar devam edilecektir. 

' Telefon: 20530 --------

Devlet Oemiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 

Devlet Demiryollan Sirkeci ·9 uncu İşletm( 

Müdürlüğünder 

XırklareU - İstanbul arasında lşllyen S No. lu yolcu kata;Iyle Uzun
köprü - Alpullu arasında fşliyen ve bu katarla frtlbatı olan 105 No. lu 
Yolcu katal'mm tarifesi 1 - 9 - 1941 tarihinden itibaren aşağıdaki ııekil
de değiştirilmiştir. 

Fazla malılmat itin istasyonlara müracaat edilmesi sayın hnllaı. ilAn 
clunur. 

15 No. la katar 
.Kırklareli kallaı : 20,00 

Alpullu kallaş : 22,45 
İstanbul va~ : 6,50 
10!5 No. lu katar 

'uzunköprU kalkış : 20,55~ 
Alpullu varış : 22,10 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kunıluo Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tilrlıc Lirası. Sube ve 

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

..Para biriktlıenlere 28.800 lira ikramiye veriyCY 

~ 

..Arut Baııka11nda kumbaralı •• ibbarau tasarruf hesaplarmda en 
u 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa-,elıcilecek kur'a ile aıafıda.ld pli
aa clSre ikramiye dalrtllacalrtır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira ~ 100 adet 50 Llralılı: 5,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 2so • ı,ooo • 160 • 20 • 3.200 • 

40 .. 100 • 4,000 • 1 

DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir ıene içinde 50 liradan asatı 
dilsmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir, 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey IGI, 11 Birincikinun, ıı Mart ve 

11 ITuiran tar .. 'erind,. çekilecektir. 

BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
3 1---ı--ı--t--ı 

ı 
) 

; 
1 
3 
B 

t--ı·-ı 

_,_. 
.1-1-1-~ 

Soldaıı 11la: ı - Temldl eden 2 - Co
faıtılın a - Madtıı babıi 4 - Yldeder • 
yemekten fiil 5 - Son harfi defiılnc: Af 
rlkada bir mllatcmleke • çeklıılre.ı 6 -
Eyilmekten fail • uzaklık bildirir 7 - Bir 
barfi defiılrıe: bir ada 1 - Ters: For ku 
ismi • tart edatı P - Ten: meıhur bir 
meydan maharebul 

Yakandan aıafl: ı - idman 2 - Bir 
ınadeıı s - Ted.ovi &llrml:rcn 4 - bplrto • 
ten: bir &111 S - Ten: yarım • ekletmek 
5 - Bır harfi dellıirac: istikbalde • ters: 
lrlr renk 7 - Bir harfi dcfııirae: dem 
"ur ı - Kayra • ıart edatı il - Tere: 
laınlik. 
EVVELKİ BULMACA - SOLDAN SAGAı 

t Petaln • it 2 - Araç • laıe 3 -
Ren • Antep 4 - in • hol (Loıl) J -
Fa • valta 6 - Darlaıı 7 - Ser • tilı 1 -
Elclt.ırik 9 - Si • ekin., 

1 Askerlik işleri 1 ---
ŞUBEYE DAVET 

Buraa Aakcrlik Şubealııden ı 
Apfıda kQnyeleri yaıılı emekli ve yedek 

aııba7lann hilen balııııdakları vazife ve ı. 
kamet adreslerinin en ece De ıün zarbnd.a 
mektup vc7a telle ıubcye blldı.rmeleri: bil· 
dirminnler hakkıııda kanuni muamele yapı· 
lacııfı illn oluııur. 26/1/1141 

Y cdek piyade ntefmeıı ( 4 7005) İltan• 
but Kemal ofla Ekrem, Yedek s. aınıf 
nalbant ustası 329 • N. 4 Uıak S04 D. Muı· 
tafa oflu Hamra. Yedclı P. asteıfmen 20960 
Kastamonu Sl5 dolumla Mehmet Yanan • 
can. Emekli P. Yzb. 334 • 312 Adana sı4 
dolumla Hasaıı Tahıiıı Yılmaz. Yedek P. 
astefmcn 11351 htanbııl SU dolumla Meh 
ıııet Şevket Toycar, Yedek P. aııetmcn 
48052 Ankara 329 dolumla Orbaıı Aray. 
Jaııdamıa 1. Mlllhım :9341 Barsa 114 dol 
lh1an ofla LQtfi, Emekli 8. ıınıf Mu. me· 
ıııura 341 • 2ı4 Gelibolu 317 P Vurr ot. 
HaJTettiıı Fa11danoflu. Yedek J. hnap Me. 
1963 Sellnlk 30.S dot. Ahmet ofla Ali 
Akınlı. Yedek P. Tfm. 47614 Buna 3l9 
dolumla Cevdet oflu Faruk. Yedek P. 
Tim. 47647 Akcadıf J28 dof. Mustafa of.• 
lu ll'ehmi. Yedek P. Tim. 48009 Boz6yQ

0

lı: 
312 dof. Şakir ot. A. Kemal Yedek topı;v 
Tef. 48301 Sivas 327 dof. Emin ofla Ali 
Zait, Yedek P. Tef. 49452 Buru S33 
dof. Nuri of. Cevdet; Yedek P. Tim. 49307 
Gllmllibane SU dof. Mustafa of. AU. Ye· 
dek cezacı Tefmcn 31403 Jstanbal 320 do
famla Oıman F.dlp of. Salp Yedek ecua 
Tfm. 36146 Fılıbe 109 dof. Mustafa of. Ali 
Yedek Levazım Tim. 46041 Bursa 327 
dof. Fcvd of. M. Ali. Yedek P. Tfm. 
24296 1nee51 sı6 dofumlu Şerif of. Ah· 
met Cevdet. Yedek 8. S Mua. Me. 24327 
Kandiyc 30!1 clof. Mehmet oflu 11. Avni. 

T. H. K. Genel Merkez Ba§kanbğından 

Muhtelif Erzak Ahnacak 
Parti 'cınsi 

1 Pirinç "Nallıhan fabri. 
K. fasulye "Karndeniz 
Nohut "Kanıbiga,. 
Merclmeil "Sultani,. 
İnce tuz 
Bnrbunya 
Sofra tuzu 
Kutu bezely, 
Karabiber 

2 Tiz şeker 
Kesme ııeker 

3 İrmik • 
Bu#day "aşurelik" 
Şehriye "muhtelif" 
Nişasta 

Pirinç unu "torba .. 
Makarna ''ınuhtell!,. 

4 Zeytin ''birinci ... 
Tereyağı 
Beyaz peynir 
Kaşay' 
Sirke 
Salça 

Reçel "muhtelif. 
' Ceviz içi 
t>:uru üzüm 
Fıstık "Çam,. 
Badem içi 
Kuıı üzfimü 

6 ç..ıy "Halis., 

7 Patates 
Kuru soY 
Sarımsak. 

'\tikdarı Kr. Sn. 

-------
4000Kg. 
2000 .. 
1000 .. 
300" 

1000 ~; 
400 • 

70 • 
200 • 
35 • 

sooo" 
\500 .. 

50 
28 
24 
25 
10 
25 
15 
70 
~00 

48 
52 

500 .. $0 
100 .. "' !4 
75 " 18 

200 ,, iO 
200 .. iO 

{500 .. i5 

lOO ,. 45 
200 .. 200 

1200 " 65 
600.. 130 

\000 .. 20 
600 ,, 35 

1500 .. 80 
300 " 70 
15(1 .. 58 
70 .. 140 
75 .. 180 
50 " 48 

40 " 850 

5000 ·, 
\000 " 

50 ,; 

15 
15 
60 

Tutar; 
Lira Kr, 

2000 
560 
240 

75 
100 
100 
10 

140 
70 

3295 

2880 
780 

\660 

250 
24 
36 

100 
160 
82ll 

l395 

360 
400 
780 
780 
200 
175 

Ol 

05 

...., 

T 

' 

Yek~n 

Yek\ın 

-
Yekun 

Yektin 

Eksiltme 
gilnU 

B. 9. 941 

9. 9. 941 

8. 9. 941 

8. 9. 941 

.Ai95 

1200 
210 
870 
98 

--. 8. 9. 941 

135 
24 

li37 

340 

...., 

Yekun 

140 Yekqn 

750 
600 
30 

...., 

1880 Yek~n 

8_9 941 

8. 9.941 

16302 Ol! Umumi yekt1n 

saatJ 

10 

10,30 

11 

11, 30 

13,30 

15 

15, 30 

'1:. teminatı 
Lira Kr. 

247 13 

.. 
214 ııo 

104 62 

!02 12 

190 37 

103 50 

·:Ankara Havacılık Okulu talebelerinin senelik ihtiyacı olan 16302 Ura 05 kuruş muhammen bedellI 33 
kalem erz.ak partiler halinde açık eksiltmeye konulmuştur. 

Her parUnln ekslltqıeslne girecek talip, o partiye ait teminatı verecektir. · 
Bu işe nit şartname Türk Hava Kurumu Genel merkezinden ve İstanbul GUbesinden parasız verilir. İs-

tekliler eksiltme günU komisyonda bulurunalan. (7306) 

KA Y1P - Fatih nDfaı memurluğundan 
aldıfrm hUvfyet cüzd.onımla Gelenbevl nna 
mektebinden aldıfım 2046 aayıh kayıt ,.,. 
retinl kaybettim. yenilerini alacalmıdan u· 
kilerinin hükmO yoktur. 

331 tevellütlil Yuıaf hzet Caka! 

KAYIP - Hl Aiuıtoı 941 tarihinde 
Ankara emniyet mUdürlülllnden aldıfım 
ikametıılh tezkeremi kaybettim. Yenisini 
çıkar.cdımdan eıkidnin hUkm!l yoktur. 

Tabibi Bakir rırzdiııde ı 923 tnellOtlO 
Tabibi Bakir 1923 tevclHltlQ 

llhan Çel•bl 

KAYIP - Çanakkale nOfuı mcmurlalun• 
dan aldıfrm nüfııs tezkeremi ve para cOı· 
darumı 29 alastoı r:cceal F.ıe bahçesi cİ• 
vannda kaybetrim. CUzdaııdal<i para bula· 
na aittir. Iciııdeki evrakı iade etmesini ri· 
ca ederim. Nüfuı tezkeremln yenisini ala· 
caiımdaıı eıklliııin hllkmQ 7oktur. 

AbduU&lı D•mlrcan 

Yedek 8. S. Mua. Me. J2089 Buna lllfi 
dof. Hakkı ot. Mahmut Ekrem. Yedek 
Top'u Tefmcıı 32258 Alcuray 321 dolumla 
Mazhar ofhı Tacettin. Yedek Topçu Tim 
32436 Buru 320 dofumla Muammer of. 
Mehmet Emin. Yedek Nakliye Aıtefmcn 
32570 Bana 317 dol. Ömer oflu Muhit· 
tin. Yedek levazım Astefmvı 18021 hıan• 
bal 31 S Fahri ofla Ekrem. Emelcll 3. S. 
Mu. memuru ll26 • 223 htanbul J07 dol 
Mehmet Emlıı of H. Ramb, Yedek 1. 
aınıf Mu. Memura SU - 18 Nlfde 31$ dof. 
Hakkı oflu. JıL Remd 

• Ooklldar Aokerlllı Şubealndenı Şubemizin 
malQI auba11 defterinin ı 9 /90 sıraaında ka· 
yıtlı olup şubeye vermlı oldafu Beyofla 
Tarlabaıı Poframacı Salı:• aolıak 40 aayılı 
ikamctclhında balunamıyan dllrdQncil dere• 
cc vazife ma!Olil emekli levazım aateluıen 
Sl!leJfl'llan o!lıı Mc'ıımet Eminin 929 • 9. 10 
elindeki raPoriylc birlikte derhal ıubeye 
mDracaat etmesi lilzuma ilin olunur. 

Gümrükler Muhafaza Genel K. Satin 

Alma Komisyonundan 
25.280 metre çamaıırrhk bez 12 Eylill 941 Cuma günü saat 11 de 

kapalı zarf usullyle alınacaktır. Muhammen bedeli 69l52 llra ilk teminat 
521 lira 40 kuruştur. Şartname ve nfimunesi komisyonda her gün göril
lebilir. İsteklilerin eksiltme saatinden nihayet bir saat evvel kapalı zarf
/armr Galata Mumhane caddesi 52 numaralı dairede satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (7527) 

1.stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden işletmeleri 

1 - Sil4htar fnbrikası bir senelik ihtiyacı için 50,000 kilo pik dö
küm mektupla teklif istemek suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat tcmınat 750 liradır. • 
3 - Bir sene zarfında azami 50,000 kilo pik dökilm verilecek nu

munelere uygun olarak dökt!lrillecektlr. 
4 - Tekliflerin levazandan parasız tedarik edilecek prtnamesln

deki tarlfata uygun olarak 8/9/941 Pazartesi günü saat 17 ye kadar 
Metro hanının 4 ilncU kııtındakl levazım mildürliltüne imza mukabilin-
de verilmiş olması lAzundrr. (74ll8) 

Yüksek Öğretmen Okulu ~üdürlüğünden 
Okulumuzda 15 l!rn asll maaşlı bir ki.1tüphane memurluğu milnhal

dir. Talip olanlarm 7 Eyluldcn evvel Pazartesi ve Perşembe gQnleri O-
kula muracaaUarL (7383) 

Sahip ve .Neşrıyat mt.idürü Emın Uzman. Gazetecilik ve .Ne§rıyaı 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

,----·--------------------. Alman Lisesi ve Ticaret Orta Okulu 
( Hususi ) - ( Beyoğlu, Yeniyol 20 )ı 

1 - Okul 13 EylıU Cumartesi günü saat 9 da açılacaktır. 
2 - Tilrkçe engel ve bütilnleme sınavları 12 EylUldc, diğer dersle

rinki ise 11 Eylıll saat 9 da ba~lıyacaktır. 
3 - Pazartesi ve Perşembe gUnleri saat 9 - 12 de yeni talebe kay

dedilecek ve 8 Eylıllden itloaren her gün ayni saaUerde talebe 
kaydma devam olunacaktır. 

4 - Kayrt için nüfus veya ikamet tezkeresi, diploma veya 'tasdikna
me, tifo, çiçek ve sıhhat raporları ve 8 Fotogra1 getirmek lhım
dır. 

5 - Yeni ders yılından itibaren kız talebenin okuldaki n<lmuneye 
göre üniforma taşımaları mecburldir. 

~-------------------------~ 
Harp Okulu Komutanllğından 

1 - Alaftda yazılı prtlan haiz okurlar Harp Okuluna aımaea~ 
dır. 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp Okuluna, '.Anka· 
ra haricinde bulunanlar bulundukları yerin askerlik şubesine mOracaat 
edeceklerdir. 

B - Kayıt ve kabul muamelesi 1-9-941 den itioaren 10-10-941 ta
rihine kadar devam edecektir. Bu tarihten aonraki müracaatlar kabul 
edllm iyece ktir. 

2 - Giri:ı şartlan,. • 
A - Türk olmak. 
B - Lise bitirme ve olgunluk lmtilianmı verftliş !)ulunffia\. 
C - Tam te~ekküllü heyeti sıhhlyesl olan askeri hastahane'den 

(Harp Okuluna girer) kararlı sıhhat raporu almak. 
D - 18 : 23 yaşında olmak (24 yaşına glrmiıı olanlar alınmaz), 
E - Diğer şartlar askerlik ıubelerlnden ve Harp Okulundan öfre-

nllebilir. ı {972 - '1601) 

,. Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları ~ 
Anonim Şirketinden : 

Cam ve Kalker gibi rnevadı 0,2 mim toz haline ifrağ edebilecek 
kabiliyette bir 

öGOTME MAKiNESiNE IHTIYACIMIZ YARDIR. 
Taliplerin Paşabahçc Şişe ve Cam Fabrikasına müracaatları 

"~-----------------ı 
Teknik Okulu Müdürlüğünden 

Okulumuzun mfilıcndis ve fen memurlutu kısıtnlarmm inııaat ve ma
kine ııubelerine yeni talebe kaydına l EylUl 941 tarihinden b.aalanacak 
30 Eylıll 941 günü akşamı saat 17 de nihayet verllecektir. 

Kayıt muamelesi her gün saat 9 dan 12 ye kadar yapılır. 
Ortamektep mezunları imtihanla, lise olgunluk imtihanında muvax

.fak olanlar imtihansız kabul olunurlar. 
Teşrlnlevvelln ilk günlerinde her iki klSJ!ll için ayrı ayn yapılacak 

duhul imtihanları günleri İstanbul gazeteleriyle Eylıllfin 25 inci gilnil i
lAn olunacaktır. Fazla tafsil4t almak lstiyenlerln bizzat veya mektupla 
İstanbul Bcşlktaıı Yıldızdaki idaremize müracaatları. (7320) 

' 

Sandalya, Masa, Dolap 
Vesaire Yaptırılacak · 

Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma. ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
G!lzel Sanallar Akademisi kiltilphanesl için evsafı şartnamede yazılı 

11 masa ve etajerle 100 sandalya ve 1 dolabın yaptırılması açık eksilt
meye konulmuştur. İşin keşif bedeli 1875 liradır. 

Muvakkat teminatı 140 lira 63 kuruştur. Eksiltme 3.9.941 Cat1am
ba günü saat 14 de Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebecıutinde 
yapılacakrtr. 

Şartname ve resimler Fındıklıda Akademi idaresinden bedelsiz ola-
rak alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 941 Ticaret Oda11 vesikalarını, ruhsat 
ünvan tezkerelerini ve marangoz fabrikası sahibi olduklarma dair vesi
kalarını sözü geçen ıünde saat 14 de kadar komisyona tevdi eylemelerı 
JAzımdır. (7121) 

J ANA ILIC OllT A LiSE \ 

:ke~e BOGAZICI LiSELERi ~::ı:e 
Arnavut k!ly • Tra mvay caddeal : Çlfteuraylar 

Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebilir. 
Derslere 25 EylıUde başlanacaktır. İstlyenlere tarifname gönderilir, 

~-------- Telefon : H - 210 , 

• 


