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Reisicumhur lzmirdel· Diyor ki= 

Milli Şef i:niz, Kızı/çullu Köy 1 

Enstitüsünde Tetkikler Yaptı 
bmlr 1 (A.A.) - Beisicümhurumıu lamet İnönü, buıiln öi· 

leden sonra Kwlçullu, köy ens titilsilnü ziyaret etmişlerdir, 
Milli Şef, 876 talebenin ve 71 efitmenin yetiştirmekte oldu· 
ğu bu enstitüde bütiln atölyeleri, talebenin tütün sergisini, 
kooperatifi ıezmişler, dershanelere girerek denleri takip et· 
mitler, talebenin işlerini yakından tetkik ~ylemiılerdir. 

Milli Şef, enstitünün hltıra defterini imzaladıktan sonra mek· 
tepten aynlırbrken, keJHlilerini tqyi için toplanan talebeye hi· 
taben ıu sözleri söylemitlerdir: 

"Köy enstitülerine çok ehemmiyet veriyorum. Ve bu !la· 
hadaki çahpnalan yakından ta kip ediyorum. Sizlere çok ıüve
niyorum. Sizlerde çok ümidimiz vardır. Çalıımalarmızdan çok 
memnun oldum. Bundan sonra da yine çalııınız. Bu çabşmala· 

rınızı da takip edeceğim. Ahlaklı, vakarlı, haysiyetli insanlu 
olarak yetişini:s. Köylerimiz sizi bekliyor. Köylerimizde de sizleri 
görecejim. Memnun oldum. Allaha ısmarladık.,, 

____ .... ______ ,... ______________________ ..., ______________________ ..... . (Sonu; Sa: 2; SO: 1) ) 

Harbin Üçüncü 
Senesine Girmiı 

Bulunuyoruz 
Fakat ıönlnliıe ıöre, harp ba ıene 
de biteceie bememiyor. Bütün 
kıt iki ta.raf da ilkbahar için ba
ıı:ırlanmakfa meıcul olacak, belki 
btı arada harp tekrar Şimali Afri
kaya iııtikıl edecek. Fakat muhak
kak ki, ilkbaharda iki araf dı bü
tün kuvvetleri ile harbi lruaoma
fa çalııacaklardır. 

M. Zekeriya SERTEL 

(8o~ la: 2; 80: 2) 

"Vazifemizi 
Tam Olarak 
Yapacağız .. 

"Mitlerle Kat'iyen 
Anlaımıyacağm .. 

"Nazi Kuvvetlerini 
Ezmek için Mümkün 
Olan Yapılacaktır .. 

Karsılıkl! 
1 

Hava Akın• 
lngiliıler Krupp 
Fabrikalarını 
Bombaladı 

Alman Tayyareleri 
de Hull' e Hücum Etti 
Londra, 1 (A.A.) - Havanın 

fenalığına ve semanın mütema -
diyen bulutlu olmasına rağmen 
bir çok lngillz bombardıman tay 
yarelerinin pazar gecesi Rhur ve 
Ren mmtakasında.ld askeri hedef 
lere taarruz ettikleri Hava Neza
retinin tebliğinde kaydedilmek -
tedir. Ba§lıca taarruzlar Essen ve 
Kolonya mmtakalarına teveccüh i 
etmiştir. Essen, Krupp fabrikala ı 
nnın vatanıdır. Bu fabrikalar 
Ingiliz tayyareleri tarafından mi.i 
kerreren bombaıdıman edilmiş -ı 
tir. Kolonya da bu son aylar zar I 
fında şiddetli taarruzlara hedef 
olmuştur. ! 

Alman tebliğin~ göre 1 

1 Berlin, 1 (A.A.) - ''Tebliğ,, 
j Atlantikte bir Alınan denizaltısı 
I şiddetli ve fasılasız hücumlardan 
sonra bir gemi kafilesine men • 
sup ceman 14, bin tonluk 4 düş
man ticaret gemisinı batırmıştır. 

(&onu; Sa: 2: SO: 1) 

50 SENE EVVELKi 
lstanbul Geceleri 
Bugün Altıncı Hik&ye 

Aynalı Konak 
Bugün 3 üncü Sayfada 

• 
MAAAÇÇ f « AROE t1Lll , · 

Limited Şirketi 
BOL ÇEtlT ""'! VENi STiL 

M O B 1 LYA 
Almak veya e6rmek fstb'mler; saloDlarmı bir defa ıezmekle tatmın 
edilirler. l.t.nbul, Flnc.ncılar, Rızapap yokUfU No, 69/11/11, 
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Leningrad mıntakasında fe phe vaziyetini gösterir harita 

ALMAN TEBLiGi 

Bir Estonya 
Limanı 

Zaptedildi 
-

1 SOVYET TEBliGi 

Rus Hava 
Kuvvetleri 
Faaliyette -

Bu Mıntakdda Alman Kıtaatı 
11 Bin Sovyet Ağır Darbelere 

Esiri Allndı Maruz Kaldı 
Berlin, Finlerin Sonuna 
Kadar Harbe Devam 
Edec~ğini Bildiriyor 

o • 

Ukraynada Mühim 
Tahıidat Yapılıyor 

Kareli'de Sovyet 
Çeteleri Finlere 

Zayiat Verdiriyor 

25 Alnlan Tayy,,....,. 
Tahrip Eclilcl 

tlra 

••• 

vru 
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ıt 
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Berlin 1 (A.A.) - Alman ordu 
ları başkumandanlığının tebliği: 

Alman kıtaları 26 ağustostan
beri Kief'in şimalindeki Dinye· 
per mıntakasında 27 Sovyet ma
nitörü ve gambotu imha Ertmiş -
lerdir. 

Moskova 1 (A.A.) - resmi teb 
liğ: 31 ağustosta kıtaatımız, bu
tün cephe boyunca düşmanla 1 

harp etmiştir. Tayyarelerimiz 
düşmanın zırhlı kıtaatına piya • 

Estonyadaki temizleme hare -
katlan esnasında garp sahilinde 
bulunan Hapsal limanı zaptedil
miştir. 

Reval "Tallin,, mıntakasmda 
cereyan etmiş ve 28 ağustosta 
bitmiş olan muharebelerde 11,432 
bolşevik askeri esir alınmış, 493 

(Sonu; Sa: 2: 80: 4) 

de ve topçusuna şiddetli darbeler 
indirmiş ve tayyare meydanların 
da Alman tayyarelerini 1ahrip 
etmiştir. 

29 ağustosta 25 Alman tayya- k 
resi, hava muharebelerinde, düt
ınan hattının gerisindeki tayya
r e meydanlarında tahrip edilmiş
tir. 

Almanlar, müteaddit defalar 
bir noktadan Dinyeper nehrini 

(Sonu; Sa: 2; 80: 1) 

SEHIR MECLiSiNDE 
Asker Ailelerine 
Yardım Meselesi 
Karara Bağlandı 
Yeni Kabul Edilen Zamlar, Cuma 
Gününden itibaren Tatbik Edilecektir 

Şehir Meclisinin dtinkü fevb ilde teplantı1111 ... •tr cöriiniif 
(Meclisin milzakerelerine ait tafalllt Qç(lnc:ü aablfemlzdedlr,) 
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Kömür l st ihsallltı Peynirlere 
• Yeniden 

4rtmış Ve Emnıget Narh Kondu 

Altına Alınmıştır 
iktısat Vekili, Kamilen Devletleştirilmiş Olan 
Zonguldak Havzasındaki Tetkiklerini Bitirdi 
Z'lnguldak, l (A.A.) - Komfır 

ınd kı tetkıklerlnt bitiren ik
t V k lJ Sırrı Day, Anadolu Ajıın

a grdakı beyanatta bulunmuş-

kat daho inandırmaktodır, 
Komlır hııv1.asını kamtlcn de\ letles

tırmckle bugünün nıiı!:kulfıtımı ral:
men memleketin ycgCıne ku\ vet ve 
hareket membaı olan kömurun lstıh-

VekAlctınfn mühim iki salini emniyet altına almış bulunu-
zuu olan dcmır 'l:C komur istıh- yoruz. Kômür lstlh!:alımlz butün gc
rın mahallerinde tetkik etmek c;cn senelere nisbcUe t,.,ayilt etmek
(' 26 Agustostanberi Karııbuk de- tcdlr. Dunya hıırbl uzadıkça ve gcnlş

r \e c;clık fnbrikala,.ır.dıı ve Zon- ledikc;e istıhsallcrfm ze ait mab:eme
d k komur İ!:lctmderinde tetkık- nin temim pek tnbii olarak zorlaş-
ulundum. İdare ve tekmıl elemıın- maktadır. Bununla ber.lber teknik 

<l n lşçılere kadar bu~ün teşkilatın 1 elemanlarımız bu mUşktılı'ltla ınucııde
, \lıcut olarnk snrfettıklerl gııyretl le içm biltun kuvvet vc kabiliyetlerini 
temin eyledikleri muvoffakıyeti sarfctmC!ktc ve miısbct nC"ticrler al-
mekle cldden müftehirim. Btıtün maktadır Türk m(ihend sliğı, vatıın 

hedelcrlm \e bilhassa arkada6la- hlz.ınctlnde mU\·a!Cak lmtlhınlıır ge
ı ın şuurlu ve feragt1t1! mesaisi, iş- çirmektl'dir. Kömlır i tlhsalindc çnlı
ı n lerımizın valılcrdcn ve biltun ı><•n memur vc işçi kadrosu 24 bine 
h ili te kil.fıttan giırduğil kıymetli varmaktadır, fşçılerln neşe 1. sıhhi 
dımlar heryerde oldul:u gıbi bu durumu çok lyıdır. Hııvı.nnın devlet 
ede de Mllll Şefimiıe olan sarsıl- işlelm<"slnc mal edihnc indenberi Iş

ı. b ğ\ılığın ve Refik Snydam hü- çllerln pavyonları. ycmrklcri \'C' bil-
metınc olan ınanın mc~kür ve re- tün içtimai vaziyetleri C'lddl bir ih-
1 tcznhurlcrindcndlr. timam mevzuu olarak ele nhnmıştır. 

Bu gıbi tetkik seyahat1eri her biri- Ayni zamanda randımıın arttıracak 
kU\'VCtını, cesaretini arttırmak- olan bu ihtim ma ilına ılc dC'vam c-

'l:e büyuk milletimizin sa~lam bir dılcc<"ktir. Ankorııya memnun ,.e 
ı tekle ileri doğru gltllglnc bizi bir musterih dönüyorum,,, 

Antakyada Bir Kadın Reisicümhur lzmirde 
ce .. tarafı 1 ınclde) Koca mı Zehirledi 

Talc9c hep bir ağızdan yük-[ Antakya, 1 (TAN) - Ayapdın ki:i-
sck sesle~ yü~ün _ Tababiyc maha\lesin~c ~turan 

"Söz veriyoruz çahsacağız Arıf oglu Mehmet, karısı Huseyın kı-

h 
' '! I ' zı Dudu tarafından kahvealtısına ze-

sa~ ?lun.! ce\"a mı ,·ermış er \"C hir konulmak ısuretiylc ölduriılmüşt;.ır. 
::.Uıllı efı heyecanla alkışlamış· Dudu tevkif edilmiş, kocasmın fena 
lardır. huyları yüzünden bu cinayeti iııledığl-

Saat 20,30 da sevgi \'C saygı nı soylcmlş•ir. 
tezahürleri arasında Kızılçullu -----<>----
köy enstitü ünden ayrılan Reisi , Beyni Patladı 
Ciinıhur ismet Inönü, Kadifcka- Sehrcmin nde Ereili sokaiında 
}e, c gelmişlerdir. Kadifckalede oturan 100 yaşında Fatma, evın bal-
ereflerinc, hu ak nm. ciimhuri· konundan du muş, beyni patlamı'i ve 

'.\et halk partisi tarafından bir olmüstur. 
;iyafet verilmiştir. 

Liman Reisleri Arasında 
Değişiklik 

fstanbnl lıman reisi Refık'in ye
rınc Denizyolalrı iıletme umum mü
dur muavıni Yusuf Ziya Kalafatoğlu 
vekaleten tayi nedılmıstir. Mersin li
man re.ııi Hilmi Koçak ılc fı>kender4n 
lıman reisi Yalcup Gı.irknn tekaü~ 
scvkedılmışlerdir. Mersine Bartın li· 
man reisi Sım, İakenderuna Antakya 
l man reisi Hulusi tayın olunmuşlar
dır. 

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,30 Proırım 
7.33 Mlldk (Pi) 
7.45 Haberler 
8.00 Müıık (pi) 
a.30 Evın ıutl 

o 
12 30 Proırım 
l.Z.l3 Şarkılar 
12. 4 S Habulcr 
13.00 Sarkrlar 
u.so Mllıik (pi) 

o 
18.00 Proıram 
ı ı.oı Orkutra 

19 00 Fı11I sur 
ı 9 30 Jhbcrler 
19 45 Konutmı 
19.55 Şarkılar 

;o. ıs Radyo ıaıc 
20.45 l'Jınp f • 
ıı.oo ;;,:.jraat takvimi 
21.1 O l;onu•m• 
21 2S Somalı r 
21 45 Kluık mlhilc 
22 SO Haherler 
22 45 Dan• muziği 
22.55 Kapanıı 

GECE GELEN HABERLER 
' Filipin Adalarına 

Yapılacak Sevkiyat 
Hydepıırk, 1 (A.A.) - Fılipinlilere 
'lebl vapurlarlylc benzin, petrol ve 

m kıne yaglıırı sevkedilmeslne dnır o
l n otuz altı senelik eski mcmnulyeU 
ı a eden kararname, müstaceliyet 
h l n n ıllını vcsılcsiyle kendisine 
b hşedimış hudutsuz salôhiyetlere is
l nadcn, Rooscvelt tarafından imza c
cl !mı tir. 

Zannolunduğunn goN, ittihaz edıl-
o'an bu tedbıı lcr, Japonyaya 
tatbik edilmekte olan iktisndl 

k :yJt çerçevesine dahıl bulunmakta• 
d r. Ecnebi gemilerin hangi bayJ'c1k 
ıt.nd.ı Fıllplndekl A.mcrıkan kuvvet

le ınc petrol nakled"cekleri bıldiril
m ı.Hştır. Foknt ittlhn.ı. edilmiş olan 
,>eııı ted ,jrlerın insıll<' .. C ve Holanda 
petrol genıılerlnın F ltplndcki kuv
" tlcrın muhtaç oldukları Felemenk 
Hındı tanı kuyularııuı1 mahsulünü 
n klctmelerine med:ı.· olacağı tahmin 
c:dılmektedır. 

~-------------~ 

Karşdıkh Hava Akını 
(Baıtar•fı 1 incide) 

Oldukça kuvvetli Alman savaı; tay
Y re teşekkullcri dun gece lnr;ıltercde 
Hull lım:ınınn taarruz ederek, dokla-
ra, iaşe miıeı.seselerine ve depolara 
tam ısabetler elde etnüşlerd;r. A~ır 
hasar olmu;ı ve mutcaddlt büvuk yan
gınlar çıkmııitır. Diicr savaş tay
yareleri 1ngihz ıarlc sahilindeki h -
r.ı.ın tesisatını ve Lincotnshırc eya -
letındc bulıınar tayyare meydanlaıı
m bombardınıan etml&lcrdir. Ing.lte
re iızerindc ilci bombardıman tayya
' esi tahrip edilmlıtir. 

Şimali Afrıkada Alman ıuae tay
yareleri blr lnrlliz deniz üuü olan 
İskendcriycyc ve Port - Said limanı
na dun ak5am müessir hücumlarda bu 
lunmuşlardır. 

fürkiye Yüzme 
Birincilikleri 
Net icelendi 

( llaı tarafı 1 lnehle} 
Atlamalarda, Ankara birinci, İstan

bul ikinci, Kocaeli ilçilncil, 
'P\ı'l:an it bariyle 126 puvanla tstan

b 1 b rıncl, 80 puvanla Marmara gnı
r:.ı ıKıncı, 62 puvanla Ank ra üçün-
e . 

l\lu abakalur sonunda valimu: genç 
w e bir hitabede bulunmuş ve spor
aıl r refinc bir ak~a:ın ziyafeti ve
ıılm tı.r 

Amerikablara Göre 
Fransanın Vaziyeti 
Vaşington, 1 <A.A.) - "Washing

ton Post,, gazetcsıııdc Waltcr Llpp
mnnn şöyle yazmaktadır: Vcrs;ııllcs'· 
da atılan kur~un Laval, Dcat ve hem
palarının bir Hıllerlzm bozgununu 
hayatlanyle ödeyeceklerini ve binnl"
naleyh mllll Fransız ruhunu oldur
mcnln ve Fransayı HıUcr fmpnrntır
luguna tabi bir eyalet haline getir
menin kendileri için bir hayı:ıt mem·ıt 
meselesi olduğunu r,oktanberl blld• <
lcrinl göstermcktcdiı'. Bunların her 
şeyleri, bütun e:nellcı 1 H itlerin uıf0-
rıne ve Fransadn ırt•hnlefctin ezll-
• ııc.,lne i tinat etmektedir. 

Şimdi anlaşıldığınn göre Fransız· 
Alll"an lşbırliğı gıltlkc;f' ttsadufe o:ıg
lı bır iş hnlini olmakta ve ezilen 
kiltıc:er uraı:;mda ötcı:te l::cride esar ,.in 
olumiınO haztrhıynn hı,,anlar belir
mektPdir. Tethlşçilllt bir tnrnflı olma
ya ele\ am etmıycbıtı~. Bu karnrla. "il 
hRlk Y.\ıtlekrl tarafından ~an ve gö· 
nülde-ı lttlhnz edıl1ıClnr \'c milleti cı 
Hitl<!rır. Yt:nl niz3mını kabul etmc
digine ~uphe yoktur. Clcde beride v<' 
her tarafta ayaı;:ı •·.,ıı bir çok kim
se!cr :crl!m olmııkt'lrısıı ölmeyi ~er
c:h et'ıklcrlni ı;;ı . te dıklerl zamıın 
dıinyada bır itU\' Vd serbest kalmı.ş 
<.•he. ı~ ve bu kl''-\'c, tıırihl yıızacak

tır. 

Harbin Üçüncü 
Senesine Girmiş 

Bulunuyoruz 
(Baı tarafı 1 incide) 

lngiltere ve Amerika da bu 
vaziyeti anladıkları ve harbin 
mukadderatının Şark cephesinde 
taayyün edeceğini takdir ettikle
ri için şimdi bütün kuvvetlerile 
Sovyetlere yardıma karar ver -
miş bulunuyorlar. 

Binenaleyh harbin üçüncü yı
lına Almanlar bıraz daha zayıf, 
Ingilizler biraz daha kuvvetli gi
riyorlar. 

Fakat görünüşe göre harp hu 
sene de biteceğe benzemiyor. Bü 
tün kış iki taraf da ilkbahar için 
hazırlanmakla meşgul olacak, bel 
ki bu arada harp tekrar Afrıka 
şimalıne ;ntikal edecek, fakat mu 
hakkak ki ılkbaharda iki taraf da 
bütün kuvvetforile harbi kazan
mağa çalışacaklardır 

-o-

Beyaz Peynir 75, Kaşar 
120 Kuruşa Sahlacak 
Fıyat mürakabe komisyonu dun pey 

nlrin toptan ve petakeııde fıyntl:ırını 
tesbit etmiştir. Peynırlcr bundan ı.on 
ra teneke ılc değil kilo ile satıl3cak
tır. Her tenekede kaç kilo varsa ona 
gore toptan kilosu 62 kuruştan ve
rilecektir l'erakende olarak d.ı. kı
losu 75 °kuruşa satılacaktır. Bu fı
yat en ıyi y .. ğh peynir içindır. Ya~ 
rım yağlılar ic;in ayrıca fiyat konula
caktır En aı., yaglı kaşer peynirle
rinin 'toptan kılosuna 108 ve pera
kendesine 12:.l kuruş fiyat konulmuş
tur. Kaşerlerın de ıkınci ve uçüncu 
kalitelerine henuz fiyat konulmamış
tır. 

Fasulya ve çuval fiyatı 
Yeni mahsul kuru fasulye ıçin aza

mi fiyat 18 kuruş olaruk tesbit edil
ıniştır, Eski f,ısulyelcrı yerh nlıcılaı 
22 kuruşa ılmaga talıp olmuşlar•a dn 
satıcı bulam:ıır.ışlardır. 

Zahireye mahsus yeni çuvallar ile 
b:r defa kullanılmış olanlarının ta
nesl 180 - 20'.) kuruş arasında satıl
maktadır. ÇU\ al fiyutl;ırı ıc;ın de fi
yat murakabe komısyonunun azami 
hır nisbet kabul edecegı soylennıck

tedir. 
i lıtika,. clavaları 

Büyıikadada Balıkçılar caddesinde 
44 numaralı c1ukklinda kasap Şukriı Yıl 
maz, 60 kuruşa satılması icap cdı:n 
krvırcık efr11 80 kuruşa sattıgından 
ıkincı aslivc ceza mahkemesi tııra
fından 40 lir.ı acır para ceı:asıııa ve 
dıikkiinının 10 giın müddetle kap:ıtı 1-
masıno mahküm olmuıtur. 

Antalya (TAN) - Antalyada tu
hafiyeci Ali Ulvi dukklinınd;:ı dort bin 
makara bulundusu halde müşter!leri
nc satmak ıstcmcdıgl tesbıt edilerek 
mahkemeye verilmışti. Ah Ulvi bir 
makarayı giılıce 40 kuı·uşn ıattıfı da
hı anlaşıldığından bcı yuz lira parn 
cezasına ve iki sene lsprtaya su-cun 
edilmesine k;ırar verilmiştir. 

l\JAARU'TE: 

Okullarda imtihan 
nu nbah .... bltı•me tmtıhanlarına bat· 

lınacaktır. Dun bıılı.vın oi;retm<n okulları 
mcılekl •rnıllırı bUtUnlcmclcrı 16 eylQlde •O· 
na •r•cekıır. 25 Aıiuuoıta b111ı1ın ortaokul 
butlinlemeleri b111:1in bitecek ve neticeler bır 
kat ıı:üne kadar talebe.ve blldirllcc.kıır 

KAMPTAKi TALEBi: Duı:tınden itiba· 
ren Kamp yapan Oni vcrsltt •c Ylı1cuk Tah· 
•'l ırcnçlcnne oıile ,vcmckl•rı verılecektlr. 

0NIVl:RSITUYE TALEBE ALINIYOR 
Dünden ıtıbucn Onıvcnıteyc talebe kaydınc 
ba1lınmrııır. Dun mCirıeut cd•n lıtc me 
ıunları ylııü ı:cçmİ\tır. En çok hukuk ve 'kıi 
aat hkUlttlerl için m!irıuat vardır. 

CEKMF.CEDE llAFR1YAT Muzeler 
idarul Rulum denilen Kllçuk Cdımeı:edeld 
(Muarbk tepHI) nd~ ha(rly•t yapurrnakta• 
dır. iki bin yıl bnct yapılıın bır kı 11enın ha 
rabtlcrine rutlaamıttrr. Cok kı)lr.1e lı bir ıtı· 
tun ba,tıfı bııc:llnltrde mDzeye kaldırı~cakt r. 
Ele c:ccirılcn bır fU iskeleti d• mllıeye nak'e· 
dilmııtir. Jtafrıyata dcnm edJlccektlr. 

Sovyet Tebliği 
ıBıunarat. • '""acı 

geçmeğc teşebbüs etrtnşlerdir. 
fakat bu ıteşcbbuslcri ve kop•ii 
kurmak için sarfctıniş olduklrırı 
gayretler, boşa gitmış:.T. 

Alınanlar bu teşebbüsleri sıra
sında bin kadar piyade ve istih
kam neferi kaybetmişlerdir. Din
yeper nchrinın sağ sahilinde mu 
him miktarda tank ve piyade kuv 
vetleri tahşit etmiş olan Alman
lar, 50 tank, 6 tayyare, defi batar 
ya ve bir çok duba zayi etmışlcr 
dir. 

'Dün sabahki tebliğ 
l\Ioskova 1 (A.A.) Sovyct 

istihbarat biırosunnu bu sabahki 
tcbliğı: 

31 ağustos gecesi kıtnlarımız 
bütün cephe üzerinde şıddetli mu 
harebclcr yapmıştır. 

J(arcli'dcki Jıarekal 
Londra. l (A.A.) - Rus çel<'lcri, 

Knrelie cumhurıyellııın baıı kısımla
rını zaptcden Alınıın ve Fın kıtalannı 
iz'acn devam etmektedirler. Duşma
nın zayıf noktalarını keşfetmeye 

muvaffak olan çeteler düşmana ağır 
zayiat verdırmckte, köprulcrl ve iaşe 
depolnrını tahr p etmekte ve muvn
snla yollıırıııd::ı kUçuk du5mnn ınuf
rezelcriıı<' gece baskınları yapmakta
dırlar. Bulun yoll.ırn lfigm1lar yerleş
Urılmiştir. Du manın gecmeklc oldu
gu bir ormnmı her tııı :ı ftan ntc vc
ı iterek Almıınlıırn ve Fınlcre aGır za
yiııt veıdlrilmeklcdir. 

dO BiJı Alnımı yaralısı 
Bclrikaya uaklcdili.Jınr 

Londra, l (A.A.) - Sovylt mem· 
baında'n alın<ın bir habere gore bl'1-
lercc yaralı Bclı;lkıılı, alınan son bir 
emir mucibince Brük .. 1, Gand, An
\'ers'dekl hastahınclE:rdcn t:ıhli)'e e
dilerek ba~ka şehirlere sevkedllmi5-
lcrdlr. Bütün hnstohaneler Aln~ım ya
ralılarına tahsis edılmek üzere Al
man askeri makııml rmın emrine \'e
rllıniştlr. 

Haberde 40 bin yarnlı Almanm Bel
çlkayn gelme-ine intizar edıldiğl 1-
ltıve olunmaktadır. 

ıllerkezi. sanayi muıtakası 
şiddetle müdafaa edilecek 
Londrcı, 1 (AA,) - "Rcuter,.: Dln

yeper nehrinin sııg sııhılinde klıln sa
nayi mintakasının bir kıflmı Almıın
larrn elinde bulunmakla beraber mer
kezi sanayi mıntakt1ı;ına dokunulma
dıkça kızılordunun elin~c yine birçok 
sanayi membııları bu~unaı:aktır. Ru 
mıntakanın muhafazası için her ça
reye baş \ urulması muht('meldir. 

Leningrat da sanayı bakımından 

muhimdlr, fak t bu "ehrll'I zııptı çok 
çetın bir iş ol cıığından Almanla ın 
şehri muhıı ıra etmeye \'C bu suret
le sıııai randımanını n gnr! hadde in-

'l' AN t. a ., ı 

Şehrin Anadolu 
Yakasının imar 

PJUnz Hazırlandı Adliye Vekili Buna 
Dair İzahat Verdi 

Yazan: Naci Sadullalı 

Hiç şüphe yok ki, ikinci cihan har
binin en mühim snfha11, Sov~ 

yet - Alman boiuşmasiyle başladı, 
Siyasi şuurları en karanlık insanlarır 
bile, biıtün dikkatlcrıni Alman, ve 
Sovyet tebliğleri üzerine teksif etme
leri, bu hakikat iızerinde ekseriyetin 
müttefik da~ randığını gösteren en 
kuvvetli dclıldir. 

Bu Saha Yazlık Bir Kasaba Karakterini Alacak. Adliye Vekili Hasan Menemenci mııh 
telıf adliye ~tlcrl ve kanunlarımızın ba 
zılarında yapılacak de5tişiklikler hak
kında u beyanatta bulunmuştur: İki Kattan Yüksek Bina Yap+.rılmıyacak 
"- Kanunlar, zaman zaman deciş

caddesinln iki tarafında asfalt kaldı- 11tcce, cemıyetin ihtiyaçlarına uymağa 
rım vucude getırılecektir. Kayışdai't mecburdur En bakımdan ticaret ka
caddesi, Acıbadem Çamlıca yolu. Bos- nunları üz~rlnde tetkikat yapılmakta
tancı Merdıvcnköy yolları da ana cad dır. Bu tetkikatı yaptırmaktan mak
dc haline getırılecektir. sat, "kara ticıoreti kanunu,, ile "borc;-

Şehir meclisini dun yapılan revka
lae toplantısında azaya Anadolu Mar
mara sahili nazım pllnının izahını ya
pan rapor ve nvan projeleri muhtevi 
broşiır dağıtılmıştır. Meclis, bunun 
müzakeresinı ikinciteşrin devresine 
bırakmıştır. 

Bu projeye göre; Anadolu cihetine, 
bilhassa Kıııltoprak, Fencryolu. Cad
debostanı, Goztcpe ve Erenkoy mın
takalarına sıhhi birer yazlık kasaba 
karakterı ve ilecektir, Bu mıntakaınr
da mevcut deniz iskelelel'İ ıslah ve 
ana caddelerle irtibatı teınin edılr.•;ek, 
cumartesi ve paıar cünlerl tren Y"~'Y
le Bağdat c ıcidesinin kal~alığı, ili ve 
vapur scfcrleı i ile azaltılacaktır, 
Bağdat caddesinde b:naların yol

dan itıbaren ~ metre geride ve arı;:ı 
huduundan asr.ari 3 metre içeride ya
pılma&ı temin edil .. c~~tir, Bu yol u
zerindeki ıiı azlarda arsa yüzü ıs nıet 
reden aşağı olmıyacaktır. Blnalarcı an 
cak ikı katlı yapılacaktır. Bağdat 

MUTEFERRIK : 

Mebuslar Halkın 

isteklerini Dinliyor 
lstanbul m~busları dünden itibaren 

halkın iı;teklerlni dinlemeğe bJ5la
mışlardır. Dün Beşikta& ve Bcvnğlu 
parti merkezlerinde toplanan halk 
mümcss.illeri, mebuslara muhtcl'.f şe
hir işleri hakkında temennılerini bil
dirmiştir. Mebuslar bugün saat 14,30 
da Eminönü, 17 de Fatih. yarın saat 
14 de Osküd·ır ve saat 17 de Kadıköy, 
4 eyli'ilde B.ıkırköy ve Eyiıp, 5 ey
lülde Silivri, Catnlca, .6 eylülde Ya
lova, 8 eylülde Beykoz, 9 eylülde S.t
rıyer, 10 eylOldc Kaı tal parti mer
kezlerinde toplanacaklardır. Yine 10 
cylUlde öglı:den sonra da Beyoğlu ve 
Şehremini halkevlcrinde halkı dınli
yecek, eylü!iin 11 inci günb de Ada
larda, 12 simle de Şilede halk dllckleri 
nl tcsbıt edeceklerdir. 

AVUPA HATTI TARİFESi - Av
rupa ve Kırklareli trenlerinin hareket 
saatlerinde hım değişiklikler yapıl -
ınıştır. Dün ı;abahtan iıil:ıaren yeni ta
rifenin tAtbikiııe başlaıımı,tır. Kırk
larelinden saat yirmide hareket ede
cek olan katar Alpulluya gelerek o
radan 22,45 de kalkacak,.vc lstapl,ulıı 
sabah saat 6,50 de gelecektir, Uzan -
köprüden A !pulluya giden posta tre
ni 20,55 de kalkacık ve Alpulluya 
22,10 da varacaktır. Bu posta 1s
tanbulıı gelecek posta trenine aktar-

Alman Tebliği 
ıea,tar•fı 1 incide) 

top, 91 tank, 2 zırhlı tren ve çok 
miktnrda diğer harp malzemesi 
igtinam edilmiştir. 

Alman deniz birlikleri mayin 
dokmeğe devam etmişlerdir. 60 
elan fazla düşman gemisinın 6 nu 
maralı mayin tarlasında alevler 
içinde oldugu gorülmüştür. 

llkraynada tahşidat 
Stokholm 1 (A,A,) - Ş!mdi Alman 

lar, Moskovaya doğru üç noktadan ya 
nl Vyazma, Vclikuclouki ve Gomcl'
den ılerlcmcktedirlcr, Maamaflh teııa
diıf etmekte <.ıldukları Rus mevzilrri 
şarktan yeni takviye kıtaatı almakta
dır. 
Diğer tara!tan Mnrcşal Timochc:ıko, 

General Konjcf'in kumandası altında 
mukabil bir taarruz hareketine ~ir
rışmiştir • 

Bu mukab•J taarruz Almanlar tara
fından tardoed,lnüştir. 

Bu harekat haricinde olmak !lz.:re 
Almanlar, ~imdi ba~lıca kuvvetlerini 
Ukrnynada tahşit etmektedir. Al -
mantar buracı.ı dubalarla ve uzun bir 
topc;u hazırlığından sonra Dinyeper 
nehrini geçmek üzeredirler. 
Mareşal Bud'enni, ordusunun bir 

kısmını nchrın şark sahfüne ğcçirme
ğe muvaffa'!c olmuş ve bu kuvvctlet 
o snhılde mevıl almışlardır. 

Şimalde Leningradn karııı bı,lamıı 
olan Alman tııarruzu mütemadiyen ya 
ğan yağmurlar rilzlindcn teehhürc ıığ
ramıştır. Bununla beraber Almaııl:ır, 
tedrici surette chre dofru Hcrlcmck
tc, tayyarC'lcri de mütemadiyen Rus
l;ınn ileri mevzilerini bombard.man 
etmckted!r!cr. 

dlmıC'ye muvaffak oimaları takdıı irı'lc 
~imdilik bu neUce He iktifa etmeleri 
muhtc-meldır. 

l:'aknt bu hal Sovyet Rusyanın harp 
istilis:ılatı için melj\lm bir darbe teş
kil etmlyecektlr. Filvaki başka tarar
lardıı §imdik! ahvale benıer ahval i
çin tanı:lm edilmiş beş senelik prog
ram çerçevesi dahilinde vOcude geti
rilmiş plAnlara tevfikan bu istlhsaltı
ta kuvvet ver11mektedir. 

Garbi Ukraynnda Almanlar, bu zı
rni mmtnkadan pek fazla fstfafde e
demlyeceklerdir. Zira, Ruslar, biltlın 
ziraat maklnelerJni gotilrmUşl<'rdir. 
Esasen bu makineler, Almanların fşl
ne yaramazdı, ÇUnkü Almanların el
lerinde kAff mikdarda petrol yoktur. 

Bundan başka, Rusya, Smolenı;k ve 
Dlnyeperpetrovesk gibi 300 binden 
!atla nüfuı;a malik şehirlerle nUfusla
rı 100 binden :fazla olan ve sanayi ba
kımmdıın büyük bir ehemmiyeti ha
iz bulunan diler bir takım şehirleri 
kı:ıybetmlş olmakla beraber yine bil
hassa şarki Ukraynada. Kırımda, 111-
mali Kafkasyada ve blltiln Rus Asya
sında muazzam gıda maddeler! mem~ 
bolarma malik bulunmaktadır, 

Fenerbahc;: mesiresi, Çamlıcayı 32 lar kanunu,, arasındaki ahengi temin 
metre gcnişlui• ndc bir yolla bağlana- etmek ve "dcrıiz ticareti kanunu., nt:'l 
caktır. Tıış:nektep sokagı ve kh:ıııc- mevcut olan yanlışları düzeltmekte -
lcr soknğı &enişletılcrek ıkınci ric- dir. . . 
recede bir scyrisefer yolu olacaktır. Mehazımız olan borclar kanunu~-

. . dan kanunumuza alınmamış olan tı-
İscas7unlar avrı ayı ı bır sı~c. hatme 

1 

car;t faslını almak ve orada mevcut 
kor.ulaca":tır. • Tre:ı yolunun ıkı •ura- bulunmıyan tıcaret kanunumuzdaki 
fmda yeşıl bıter yol yapılacektıc. hlikumlcri de illvc etmek suretiyle 

Ercnköyiı:ıden Çanılıca,a doğru 1 mesC'le~i halletmek yolu tasavvur edil-
ur.an.ın sahad.ı sanatoryom ve prevıııı- ırıektedır. • . 
toryoın gibı müesseseler için yer rıy-1 "'fiı~k cez~ kanunu,, nu da yenı baş 
rılınıştır. Az meyilli bir otomm>il ~an bır t~tkıkc tib~tutuyoruz. Bun~n 
yolu Çnmlıcanın zirvesini Kısık\ıyn ıc;.ın komıs!"n .. (~ahye~t~dır. . Proıe
bağlıyacaktır. Çamlıca sık bir 5ckllde nın umumı hukumlermı te&kıl eden 
ağaçlandırılacak, Marmaraya ve A- 190 ma~dcsi. hazırlana!·ak h~kukçula
dalara bakan satıh çam, şimal tarafı r_ın tetlcikle~ı~e arzedıl~ek uzerc. ad
da kestane ve çınar ağaçlan ıJc or- hye ccrldcsı.nın ey!~~- nusha~mda. ıntl-
manlnştırılCaktır şar edecektır. Butun proJelerı bu 

· suretle neşrederek alınauk mütalea

POLiSTE: .. 
Ma sl a kta Bir 
Otomobil Kazası 

Dun akşam Maslakta bır kamyonla 
bir taksi çarpışm115tır, Üçü nğır, blrı 
hafif olmak iizere dort yaralı vardır. 

237 ı numarıılı taks:nin sııhibi Eoför 
Hasan, ailesiyle bir ır;ezinti yapmak 
için Büyükdereye gitnlişlerdir. Dö -
nüşte Derbent Karakolu civarındaki 
bir virajdan geçerken, birdenbire İs• 
tanbul istikametinden gelen, yükliı 
bir kamyonla karşılaşmıııtır. 

Direksiyonu saf tarafa kıvırıp ccç
mek istiyen §oför Hasan, kazayı at
latamamış ve kamyonla taksi büyi.ık 
bir hızla çarpışmışlardır. Bu şiddetli 
sademe netıceslnde kamyon devrilmiş 
ve tcıkslnln de mühim bir kısmı par
çalanmıştır. Kamyon şoförü Ahmet, 
takside bulur.an Hasan ve karısı ile 
kayınvaldcsi bu çarpışma neticesinde 
vücutlerlnln muhtelif yerlerinden ağır 
ı;urette yaralanmışlardır. 

BOôULAH ÇOCUK - Aksarnydıı 
bir çeşme yalağında bir boyunbaGı ile 
boğulmuş bir çocuk cesedi bulunmuş
tur. Alikadarlarca tahkikat yapılmak
tadır. 

ma verecektir. Şehrimizden kalkacak 
~rcnlcr yine eskisi gibi akpmları saat 
21 de ve sabahları da saat 8,30 da
dır. 

lara gore, bunları yeniden tetkike ta
bi tutacağız . 

Harç tarifesi kanunu hakkında bir 
lftyiha hazrrlanmıştır. Noter kanunun
da esaslı de~işiklikleri ihtiva eden bir 
proje ile tapulana kanunu Jaylhası da 
hazırdır Bunlar bu sene yüksek mec 
liıe ta.kdim edilece~tlr. ' 

P iYASADA: 

Lokantacdara Un 
Tevziine Baılandı 
Ekmeklerin daha iyi çıkması ve fı

rınların daha çok -kontrolünü temin 
maksadlyle dün bir toplantı ·yapılmıı
hı:ı lka tam vezinli ve normal çeşnili 
ekmek yedirmek için lüzumhı tedbirler 
alınmıştır. 

Bakkallar ve lokantacılara da dün
den itibaren un tevziine ba,ıanmııtır. 
Makarnacılar tevzi listeleri hazırla -
maktadırlar. Bugünlerde bunlara da 
un verilmesine baljlanacalctır. 

ClVI İTHALATI - Madeni eşya 
birliğinde dün bir toplantı yapılmış
tır, Memleketimize getirilmekte olan 
bin ton çivinin tevzii esasları ve 
nal mıhı celbi için teşebbüıatta bu
lunulması kararlaştırılmııtır. 

PETROL TEVZİATI - Deniz nak· 
liye vasıtalarına benzin, petrol ve ya
iın tevziatına başlanm111tır, Dün yüze 
yakın motörcüye karneleri tevzi edil
miştir, 

SOMER BANK MÜDÜRÜ' - Sü
mer Bank umum müdürü Burhan Zih
ni şehrimize gelıniştiı .._. 

Almanlara sorarsanız, Sovyetlcrln 
zayiatı, 6,oo:ı.ooo imanı, 10,000 tayya
reyi, 10,000 tankı geçmiştir. 

Sovyetlerc sorarsanız, Almanların 
zayiatı, 3,00:1,000 insanı, 8,000 tankı, 
10,000 tayyareyi aşmıştır, 

Ve bu ldd:\lara inanmak da, bu 
iddiaların vasatisini al11]ak da, öenim, 
bu yazının serlevhası içine sığdırdı
ğım kanaati teyit etmektedir. 

Sovyetlcrın, Almanlar tarafınılan 
iddia olunduğu ıibi 6,000.000 inııan 
dciil de, kendi itiraf ettikleri gıbi 
600,000 insan, Almanlar tarafından 
ıddia olunduğu gibi, 10,000 tayylre de 
iil de. kendi ıtıraf ettikleri gibi 4,000 
tayyare, Almanlar tarafından iddia o
lunduiu cibi, 10,000 tank değil de 
kendi itiraf ettikleri &ibi 5,000 tank 
kaybettiklerine ... 

Ve Almanların da Sovyetler tara
fından iddia olunduğu gibi, 3,000,000 
insan, 8,000 tank, 10,000 tayyare dc
iil de, takrihen 1,000,000 insan, 5,000 
tayyare, ve !i,000 tank kaybettiklerine 
inansak bıle, hiç tereddütsüz kanaat 
ıetirlriz ki, bu yaman çarpışmanın iki 
tarafa da yüklediii zayiat, havsalalara 
dehşet verecek derecede muazzamdır. 

Ve bu mu zzam zayiatın maddi ma
nevi tahribatına, ne cepheler, ne de 
cephe gerileri, u..:un miıddet dayana. 
maz. 

Çunkü iki buçuk ayı bile doldur
mıyan kısacık bir zaman içinde iki 
tarafı bu derece ziyana sokacak ka• 
d<ır muthiş bir çarpı§manın farazıı bir 
sene surmcai, hazmolunur, tahammul 
olunur bir facia değildir 

Bunun içindıT ki, bu harp, sanıldığı 
kadar uzun süremez, 

Trakyada Yıkllan 

Köprüler Y apllıyor 
Ankara, 1 (TAN) - Yunan ve Bn1-

gar hudutlarında yıkılan köprülerin 
inşasına ha ıa.nmıştır. Elde edilen 
malzeme ile bıı iki köprünün bir an 
evvel inşası ~çin büyük gayretler sıır
fcdilmektedir. Köprüler sonbahar bit
meden behemahal ikmal edilecektir 
Ondan sonra Avrupa ile Türkiye aı a: 
&ında trenle doirudan doiruya miı
nakalat yapmak imkanı hasıl olacak. 
tır, 

Ankaraya Dönen Vekiller 
Ankara, l (TAN) - Maarif Vekili 

stanbuldan ve iktisat Vekili Zongul
daktan buraya döndüler. 

Roosevelt Diyor ki: tahrıp edilecek olursa Amerika b.ıh- Fı·nıanda ile 
rıyesinin ne ı:ımdi ne de ılerid.: de- Rusya 

Arasında SvJh 
ııızleıin scrbestisini dünyanın blitu:ı 
diğer aksamına karşı muhafaza ede
miyeceğini bıliyorlar. Bu dti5man\ar 
ordumuzun umumi kuvvet itibariyle 
her giin btiyüdüğı.inü blliyor•ar. Bu 

' 
Şayiası 

(Baş tarafı 1 incide} 
harplerin en haşini ve mi.ithisi o
lan bu harbi kazanmakln miıthiş 
bir mesuliyet taşımakta bulunu
yor. Fabrikalarımızda, imııltitha 
ııclerimizde, tersanelerimizde a
zametli bir nisbet dahilinde ~ilah 
Jar imal cdiyorm:. Bu silahlar ge
ce gündüz denizler aşarak, hava 
ve karadan geçerek diınyanın bü 
tün harp cephelerine sevkedil -
mekte ve Birleşik Amerika de -
mokrasinin muhafaznsı için em
salsiz derecede kuvvetli yeni si
liıhlar tasarlamakta, tekcmül el· 
timıcktedir ... 

dıişmanlar, lıugün halen verilen mC'y. (Battarafı 1 incide)' 
daıı nıuharcl.>elerinde başlıca Amcri· ı . . 
ka muhariplcriıı.in Amerika endıistrisi ne hır surette halletmek arzusun .. 
amilleri, vani iş vericileriyle işçiler da bulunduğunu göstermek ııiçin 
olduklarını hiliyorlar. yapmışlardır. 

Bu düşmanlar Amerika istihsalStı
nııı geçen sene muaırzam kazançlaı· 
kaydcttiiini H bu sanayi istıhselitın 
her eün artan bir hacimde, Hitluiz
mc karşı yapılan mücadele ccphcııin~ 
sevkedildiğinı biliyorlar. Fakat bu 
düşmanlar, yine biliyorlar ki biz 
Amerikolıların yaptırımız gayret he
niız klifi deeildir. 

Bunu niçin yapıyoruz! Samıyilnıizln 
bUtim gayretini kendi tupı aklıırınııza İstihsıılôtımızı sürntlendlrmlyecck 
hcnuz hakiki surette ul.ışm;ımış ol,ın ve harp sahalarına sevkerlilen bu ıs
harbe devam için tahı;ıs kııı·arında tihs:ıllltı daha fazla muho!aza altımı 
mıyız? • almıyncak olursak duşmanlarımız cc-

Blz harpçi bir ııııllct değıl1z. :'.\ttı- ımrct bularaklar ve hilcumtac-ını eski 
hııripler milleti olarcık hıç bir ı.amıın \ e yeni sahalarıı yayacaklı:ırdır. 

Almmıyn, Finlandamn 
lıarbe devamını istiyor 

Londra, 1 (A.A.) - Finldndn lla 
Rusya nrasında kat'i müzakereler• 
dr.n bahsetmek zamanı bcnOz gelme• 
riıiş olmasma rağmen Mareşal Voro .. 
şilo!'un kuvvetlerine ricet emri ver
meden ümide düşmek için bazı esas· 
lı sebeplere istinat etmıı; olduğuna 1• 
nanmnk ıazundır. "" 

Dally Telegraph gazetesinin Stoıc .. 
lıolın muhabirine inanmak Uızım ge
lirse niifuzlu bir çok politikacılar a
şağıdııkl şartlara mOsten!t bir sulh ak
detmeye hazır bulunmaktadırlar: 

FnlAndaya 1939 harbinden evvclkJ 
hudullnrı lada edilecektir, 

Rusya, Amerika ve İngiltere 'öu Jiu. 
dutlarm masuıüYetinl garanti edecek· 
lerdlr. 

§an ve ljeref peşinde koşıı ndık, •·nık- Hitlcriıı nblokaya alındığını ve Y•l
tatörler gibi,. tccavbzkür ~~.ol>b!!sler- lur:cian duıdurulduı,;unu zı:nnedenlcre 
de menfııattar dcğıllz. Dı!;cr hf"ıh·rn- ı n lcnen ihtar ederim ki, çok tehlik.•li 
gi milletin arazisinden bir nınre mu- bl:- tııhmindc bulunuyorlar. Her hangi 
rabbaı toprııktn gozilmli1. yo "tur. Şu- bır harpte dlısr::ıuamız bir ıene evvcl
ınullu gııyretiıı:iz . v.e t;>u gayreti llhnm kind<.'n rlahıı at:ır ilerliyor gibi g8-
eden hedef bırlıgıınız, munhnsrrnn, ı ilnu(ltiiı uımnn, tam, dnn3 f·ızla kuv
''isçl sınıfının hııkl, rı d'l d:ıhil oldu- vetle dıırbı• Iı:diıi!ecek, rnağ:O:n etmek 
b'U h~ldr,, cs:ıslı hnklnrı~ıı.ın, dünya- lc!.ı: d:ıhe f:ı •la f:nerJI s:ır~nlun:ı,.nk. İngiltere iktisat nazın Finlftnaı:ıyı 
yn hflleim olmak ı...:cre Hıtl~r. t:ırııCın- dunya tuhtl;kf•ır .. ı ~chdiclır~ tıhc:aiy· 1 Çf'nıbcr içine nlnn abloknyı genl!ilC
dan yapılnn cel?rıro t.,lı.rlırlı altında yen nihnyct "a!lcı•ck V<' bi7.xnt 'iC':: 1 tocck ve• bu suretle Amerikan vnpur
bulundu~u ~e; fıycth: 1 rr üdı lk olınıı- lle b.ı· uzlıo:ın:ıya rlııyı~;:ıcık her tür- ları Petsamoyn kadar gelmek Imltfı
mızdaıı 11crı gelmel:terlır. .Erdadım:z il! ınılh fik!r \'r. sözlerine !J•J suretle nını bulncaklnrdır 
taı·:ıfındnn harp mcydanlıırırd:ı lst.h- ~on verilecek zamandır. • 

t-0ıırn •ınnzd3 kendi nı,,mlckC'timiz le, Tcrcddiıt göstermeyiniz. Öııüınüz- Hitlerden müsaade istemiıı ise de bu 
sat cdilC'n bu hcıklıır b:Jr ~ı:ıı, .-enılı 1 A;Tı sulh yapmak için ll'inUlndn 

ve blilun dimya denı7.lcrlrıde lıliyilk deki büyük vazifede tereddüt ede- mürııcaatın:ı kar~ı memnuniyete şa
!edakfırlıkla . .rak~.t blıyllk muvarfakı- nıeyiz. Amerikanm hilrriyetini mü- yan olmıyı;;n bir cevap almıştır. Al
vetle nıildnfon ,.,dılm'ctlr 'J'nrlhimlz- dafııa vozifesl, dlter h~r 1<1yenin, bil- manya FinlAndanın çarpışmaya de
de hiç bir devir. yokt~ır k! Amerika- tıin şahsi menfaatlerin önilnde gel- vam etmesini istemektedir. Bununla 
lılıır hlıt' in"<ınlar gibi oyaklnnmnya, melidir. beraber, FJnlfindada bulunan ve mev
ve hakları uğrunda sava~maya am:I- tehditkAr ve tehlikeli bir vazifeye cutları bir kaç bin kfıılyl geçmlyen 
de bulunmamış olsunlar. MUstesna başlamış bulunuyoruz. Alman kıtalarrnın iki kış evvel Rus
milll ahvalde bir vakıa bize açıkçn Hltler, şuursuz cebir kuvvetlerini yaya karşı ayaklanan Finleri korkut
ve kat'i olarak anlatmıştır ki, bütiln bu dUnya üzerine saldırtmıştır. Bu maya muvaffak olacakları şüpheli4l". 
haklarımız birbirine bağ'ı bulunmak- cebir kuvvellerlnl mağlCıp etmek tein 
tadır. Din serbesUsl hnkları, keldm ynpılıın gayretlerden tam pı:ıyımııı 0-
serbesUsl olmadıkça hiç bir mana i- zerimize olmalıyız. ÇünkU bu kuv· 
fade etmez ve bu giln bildiğimiz şe- vctlcr, bizler memleketimfzln haklı 
ltildekl sarbest iş hukuku serbest te- menfaatlerini himaye etmekte iken. 

6ebbUs hııkları mevcut olmadıkça ba- Amerika Birleşik Devletlerine knrşı 
kn bulamaz. Bu, biz Aıneriknlılnr a- saldırtılablllr. 
rasmdn çözillmez bir bngdır. 

Bizleri her sınıftan, her ırktan, her 
mezhepten, l:f'r meslekten, ve siyasi 
akideden erkek ve kadın hepimizi bir 
teştlren, menfaatlerin, imtlyazl:ırın 
hukukun birbirine bailılıfıdır. 

Bu aayede:lir ki bizi ayırac:aiını ve 
içeriden mafı\üp edeceiini sanan dii$
manlara meydan okuyabilik ve bu duş 
manların niyetlerini akim bır.&~tık. 
Bütün bu düşmanlar kudreti artmakta 
oliın bir bahriyeye sahip oldufu:nı:2u 
biliyorlar, Britanya İmpıratorlutu 
Felemenk, Norveç, Rus bahriyelerinin 
hep birlikte denizlerin Eerbcstisinl te
mine muktedir olduklarını biliyorln\ , 
Bu duşmanlar öteki bahir kuvvetlcrl 

Hitleri mağlüp etme!t fşi uzun ve 
çetin olabilir, Bir kaç ke kin taraftarı 
ve Nazı miltemaylli vardır ki bunlar 
bunun mUmkün olacatını ı;öylüyorlar. 
Bunlar benden, hattA Hltlerle müca
dele etmemi, onun zafer masasından 
kırıntılar dilenmemi, hakikatte ise 
11evdillm ve taziz ettlllm her şeye, 
hilrrlyetlmlze, kiliselerimize ve mem. 
teketlmlze sadakatime hıyanet etme
mi lsUyorlar. Bu hattı hareketi rcd· 
dettim. Buıiln bir kere daha yeniden 
reddediyorum. Bunu yapmıyacaıtız. 
bunun yerine Hltleri ve Hitlerln Na
zi kuvveUerini ezmek ic;!n iktldarı
mızdıı olan her şey! ynpac:ığız. Bunu 

Berlin, tekzip e'diyor 
Ankara, 1 (Radyo Gazetesi) 

Berlln radyosu Finlerin Sovyetlerle 
milnferlt sulh yapmak istedikleri ve 
yapacakları hakkındaki 11ayialardnn 
bahsederek bugünkli neşriyatında bu 
mesele hakkında demiştir ki: 

"Finler, bu şayiaları kendilerine 
karşı yapıtını§ büyük bir hakaret te
lôkkl etmektedirler. Finler netlceyıı 

kadar harbe devam etmek azim ve 
kararındadırlar.,. 

ısSylerken Amerikan mntetlerlnln ıız· 
mi ve vicdanı adına söylediğimi bili
yorum. Amerikan işçileri, Amerikan 
çiftçisi. Amerikan iş adamları ve kll· 
sc mensupları, bizim hepimizin, hrı: 
birlikte, demokrasi dünyasını devam· 
lı temeller ÜzC'rlne Jıı:urmak mcc;ull· 
yetimlı ve büyük imtiyazımız vnrdır., 
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~dres detlttlnnelr u llUrUttur 

Alman • Rus 
Mücadelesi 
Etrafında 

J>ehi1ip Vekili AnkanJa 
Gitti 

1>abillıe Vtkili Faile Öztrak diin sa 
bab tehrimize ıebniı vill1ett• vali ile 
ban ıtler haldaacla sirti,mllıtllr. 
Paik Oztrak diba ÜfUI Aalw•Ja ha· 
nMt ctmittk. 

'l' A N 

de Dir tnnait merkezi olma7a nam· 
settir. Avrupa memlekeUeri arum
daki mObadelelfte ahcı ve 11bc:I 
mevkiinde bulunanlar tek ft 11blt 
k171fteUf para üzerinden hesap &örilr
lene işler ne kadar •deleflr. Bu pa
ra da o1aa olu Relclumark olab~ 
di70rdu. Bu defa, fta):Jan ıazeteal d& 
7ine vrupa11111 paraa ile bütün mil· 
letlerin saadetine blzmet olunacelm\ 
tıemu edi7or. 

8Qet, İtal7an matbuatının nefl'l7a· 
h, tahmin olundulu libl, Kitler -
Mussolini rnülikatmm tesbit edilmii 
olması iktiza eden esaslara mutabık 
ise, sulh taarruz.u yakın, sulh ise u
zaldır, 

* * 

Lig Maçlari 
Fiküstür Dün 
1anzım Edildi 

Şehir Meclisi 
Toplandı 

Asker Ailelerine 
Yardım 

Kabul 
Teklif. 
Edildi 

Yeni Zamlar Beş 
EylOlden itibaren 
Tatbik Edilecek 

HAYVANLARDA ... 

PATRiK EFENDi 
HAZRETLERi 

VI 

duklan için yeP:Jeni bir elçi, ilk ıün· 
lerde, onlara biraz ihtiyatlıca bakar
dL O halde, bu it için kala kala, bu
rada 7qıyan Amerikalıların en kı
demlisi kalıyordu. 

Arnenkalılann en kıdemli 1 ile ... 
Efendi Hazretlerı yavaş yavaş u- Ev sahipleri. Bu ev sahiplen de oyle 

yanıp kendini toplıyablldiji zaman, bir tayfa idi ki! Uzun zamanlar ken-
ilk aldriı intiba etrafındaki yabancı 
göz.lerden ıelen oldu. Kendisini rü- dileri7le milnuebette bulunmam ıa· 

raı••: H. &. Dwlg6t - t"!.,,,,...; M. Al .. C Tefrika No. 3S yeılnde artık onlaru Adeta kardeş-
yada sandı, al kadife duvarlı k&bıne .,,.... _, lerimi bildijiın ıibi, tabll bir suret-
ifo Khristaki Etendi.nin siması ona 0 "Yüktek 'bir yerdi,. dedi. ZUnl Jcal- burad•n nere,e ı6Wı'dün?,, tirahat etmekte oldulu al kadifeli te, öjrenmlştim. Tabii, onlar da, es-
ka~:-~~:~~~e!::1ibilzille, tebes _ ~ırarak anlattı: "Yükldenlekdbi ir tepenin Arab•cı cevap verdi: "Evveli Os- küçük kabineye kotlu. ki bir parola ıibi dillerde dolatan. 
üml t6 1 dedi· üstünde. Alt tarafı z ... manlı bankasına dediler, Sonra fikir- demokratik sadelik tibirinin yeni el-

s ... eah ta:J e tt: t b Sonra, Adeta muzaffer bir eda ile, lerini detittirdiler, Galata rıbbmma Altıncı Hikiye çılere, de,,.rınin dört milli bedeU. 
.n a ız e ımse a uyurunuz. ili tt'· çektirdi! 

Arabacı soru7or da... Çünkü hlll .~~e:ı ıben orada küçük Mari11 ıör- ıtm-tst:"ki Efendi sapaan kealldJ: Aynalı Konak =~-=:: b~ıı::d~::~~ı!: 
bekll7or .•. Öteki arabcı bir haber ıe- dilm!" "!lıhtıma!" diyt batırdı. lardr, itte bunun için, kendileri ile, 
tlrmit amma, ben pek bir P7 anlıya- Şaşkına dönen ku:yumcubap: "Kh - "Evet Orada bir vapura 7etifecek· -"1nU kırpılacak kuzunun arasına ıı-
madım Arzu buyurursanız Patrik- · Dtl•J'• F•lıu• 4•11tllı .. ,...ın1e •nam :r .. 
haneye ... kadar bendeniz de yanınızda çilk M~.ı,, ,ciec;'t. "JlenM ndraam lermif, ö7le ııöyledller . ., edip aider, bunun içindir tıl ••lllllı rıyorum diye, bana kin bajlarlardr. 

1 1 paşayı gordünUz sanıyordum, Biraz "Vapura ha?,. Kuyumcu başı Adeta her te:rden üı1ilıı. hUrmeıe tbılıur • Bununla beraber, elçinin dellfti&I 
ıre ey m ö'"'' - JoMph Conred: Vıcıor,, -

thti ·" 1 k lık d • miısaade edınlz de arabacı ıle 1 'ıru• ci7ak ci)'ak bala17otdu, "Ne vapu- 1 hakkında ortaya bir şayia çıkıp da yar, a ı a , sor u. 
1 

• 
"Patrıkhaneye mi,, şey m." ru." Elçilik için bir bina anyordum. kulaklarına varır varmaz, yine, ba-
"Evet Arabacı nereye ıldecelinizi Eğilerek selim vtrdi, heı!ıen dıp- Arabacı omualaruu tllkti: Bilir misiniz, benim baslıca etlen- na ıellrler ve kendilerini yeni elçl-

bllml7~. ıallba. Patrikhaneye nak - ~ıya fu-ladL İhti7ann dedlli ıibi:Jdi. "Bilir miyim ki? Orada binblr va- celerirnden biri bu olmuştu: Elçilik ye takdim ettirmek için yalvanrlar, 
letmişsınizdır, zannederim, delil mi!,, öteki arabacı leri ıelmif, beklı7erı pur var. Rıhtımdan bir sandala atla- için bina aramak. Zaman zaman konaklarını kiralattrjnn takdirde ba

"EvlAt, ben bilmiyorum arabacı ile bir pyler konuşuyorlardı. dılar. Sandalcı7a can kurtarm~a ıi- Waııhlnıton'dan bir elçi ıönderdller na yallı komisyonlar vereceklerini 
Canı sıkılan kuyumcu Adeta balı- Kuyurncubaıı emir edercesine ba - der pbl acele etmesini 167ledller. mi ilk 7apılacak tı, o elçi lçln bir vaadederler, ve, her defasında, ayni 

nr gibi: 4ırdı: Bana da çıkarıp 'bir Ura attılar.,, Ye· konak aramak olu~u. Gelen her 7e- köhne konaklarını, kusursuz ıöster-
''Nasıl bilmiyorsunuz!,, dedi, "Bu- "Buraya bakm!,, rinden bina dolrularak ıllııl panta- nl elçi, mutlaka, kendlainden evvelki mek için, senelerden beri yaptıklar 

raya nereden ıeldiniz?,, "O Efendileri bura71 nereden ı•· tonunun cebine eolltu, çrkardrtı çil elçinin oturdulu ıefarethaneyi be· libl, beni kandırmaya utraprlardı 
Stendi Hasretleri biraz düıündü: tirdlıtiı!,, altuu sırıtarak ....-,s•. "Blraı ev- tenmezdi. Sefarethane olacak binala- Su-aıervilerde bir konak vardı k • 
.. Baron Arakel ile beraber,, dedi. Bir atıJdan eevap verdlllr: "Top- veı 'buradan ıeçerkea baktlln ki, n da kim arayıp bulabilirdi, burada onda klm oturmuşsa hep apamız ö

Sonra sanki onu arıyormuı tibi et - baneden, efendbn.n Malqnut bllA bek).bror, 81lJlediline ikamet eden AmerikablY"ft en lu- lüp litmilti. Baıka bir konak da var
rafına bakmdL "Peki, Toplwıed-. Wdn hanıt ıo- l6re. daha ......- .. abulftıtı.n demllatnden ıa:Jri? Sefaret kltlplerl- c1ı ki, ikide birde, ıfzll bir ph11 ta· 
KU1Umcubqı hemen atıldı: "Kın • kaktaıı?,, Ku.JUJftCtl1tlf•• 4it1er1 ll'llmclan ilin. birteviye nr delfttinıı bu ee- rafından atılan kundaklar :JilıQnden 

ot\.rkert baf}ca ineklere aalcbnr, 
rrj, imanı da ayırdetmez .. 

Koyun da kuduza tutulur, it 
ürkek olur. Sık sık so ur... tne 
daha ııddelle ınr... Kuduza tutu 
ko;JUllun kuduz nöbeüne &u 
pek ı ddeW olur. 

Kuduza tutulan koyun, koc: lııe, 
vakit dif I ko)'Uftlan onun dl er n 
kurtarmak pek ,Uçtür. Hırsından 
sanlan da ayırdetrnez .. , 

Huyunu deli tiren her hayvand 
miskın olsun, öfkeli olsun, 
korkmalı,,, 

Eksiltmeye Konulan 
Sulama İşleri 

Ankara, 1 (TAN) - Buraac!a JC 
casa1 üaenndc bır (ePJitör :1. 
ni çayın sat uhil sulama kana 
hafriyat ve inpatı ve Murvetler 
resinin 11lahı eksiltmeye konulmP 
tur. 

İaşe Müstepruun Tetkikle 
Ankata, 1 (TAN) - Iqe m 

Selik So,.er ıarp vılbetlennde t 
aenbatine çıkmııur. 

OLUM 
Anlr.ra AtatUrlr lıınl felsefe mualllml 

ıılre Korsaıı'ıa 27 afustoa ~, ..... 
alıtuııı ve iedavı edildliı Cenahpa.. ha 
hancalnde vefat etıltl tee • r e ölre 
tlr. Yaalr allealıu ve J'Alıııı dottlanıu 
edeN. 

<;ünkü bir T A S A R • 
RUF B O N O S U ıizin-

faiz, 711rd 
müdafaasma bir plik 
cırb veya bir çelik kanat 

ilave eder. 
dlaı burada delil. Yırmi dakik&Y• Yine ikl arabacı birden lbledi: yıvqoa 1ıir "A-a-a-bl • ..t Çllıtı. vhnll utlann, ne olduklarnu bilini· )'ansın tehlikesi •eçfrb'ordu. tnıu11 
kadar ıeıecetınl sö1lemi1ti, uç saat "Rıhtımdan. Oraya kl)'lkla ıeWller.. Sonra birdenbire seri döndü, "Su niz. Büyük elçilik tetkilltından ev- setareChanesi civar10da blr mermer 
ıeçti, hAli meydanda yok. Peki sizi "Kayıkla mı!,, ıtuyumcubatllllll plnpanun Jcect .atral11u son kıhna ka- ulki devirde, teretımanlann hlıımet konak vardı ki, bodrumunda çıkan 
bura7a neNden ıetird11,. ,Uretine kurtUn çölrmQf lfbi oldu. dar 70lmazsam adam delilim,. di1e müddeti de öteki kolleklerl kadar suyu ne kestirme)'e ne de, batka ta- ı 

ı:teııdl HureUeri y.ıne düıiliıceye Şimdi «eri ıelen arabacı79 cllndü: batırarak, yıldırım hs17la, içeriye bil• ıilnneZdl. Bundan baıka, tercil- rafa akıtmaya hiç bir care buluna· 
daldr" ,.PWU e ac Jdai7i, iki &eDQie kav... liriP Patrik Et9'!1di Hazretlerinin ia- manlar daha zi>'ade yerlilerd• ol· JUllUIU (A..U. var) 
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coKrE~~İN SAKALiı . 
1 
\.....·-·-···----- FiKRET ADIL ............ ./ 

'Orman köşkü., a-azinosuna _yeni 1 larla tan11m!1 piıkin Ccn .. ubi Arrleri-
bir caz - orkestrası geleccil ha- kahları modern hayat namına hay

bcri, şehrin "moden,. ıenç kızları retler içinde bıraktılar. 
arasında hemen yayıldı Çılcmhit ile * * 
tarunmr1 °Yalnız biz,, İrupundan Za.- _Piyanist, . rahat_ıuzlıiını tedavi i_~in 
za telefonu açıp "Orman köşküne,, ha ":~yana.ya ~ıtm.ietı .. Üç •Y_ .son_ra . do~
vadisin dotı ıı olup olmadıiıru ıordu. du. Sımdı tamamıyle deg:ışmıştı. Bır 
Evet dotru id1

0 
bir haftaya kadar Cc- sakalı vardı, 

nubi Amcrik1.lı be1 çalcıc.ıdan mürek
kep bir orkeıtra cclece'Jcti. 
• Zaza'nıo elleri telefonu kaparken 
titriyordu. O kendine mahsus baş ha
reketini yaparken odada.ki arkadaşla-
rJna: 

- Çocuklır, dedi. ıeliyorlarmıı. 
Hem de Cenubi Amerikalı imi1ler., 
Kızlar bir baykırışmadll" kopardılar. 

Sevinçlerinden ne yapacaklarını bil
miyorlardı. OrkeatranJn başlıyacaiı 
Ole akşam "Orman köıkü" nde buluş
ma..lr: üzere sözleştiler ve yeni birer tu
alet 15marlamak üzere aynldılar. 

.. La Roh.ı., orkeıtraaımn batladıit 
gece, "Orm:ırt köşkü., nde yer blll.
mak imklıunı:dr. Bir çok kimse kapı
dan döndü, Yerlerini evvelce tutmu1 o 
)anlardan bazıJarı prıonları din
lemiyerelr: buralara oturanlarla kavga,.. 
lar ettiler, Az kalım polisin müda
halesi icap edecekti. Fakat &azino 
müdürü Bay 1ıvcciyan mesdeyi hal
luti, evveli kapılann kapanmaaını 

emretti, danı pistine bir kaç masa ili 
ve ettirerek: herkesi yerleştirdi. 

Zua, Gücüı, Fifl ve Nunu ... aıd i
simleri ile Zahide, Güzide, Fitnat ve 
Nurunisl. - ayn ayn maıalarda, idi
ler. Fakat ne yapıp yapmıı, orkest
raya en yalun masaları ıeçmiştiler. 

Fifi ile Nunu anne ave babalariyle 
!diler, Gügüı aiabeyisi, Zaza ni
pnlısı ile gelmiılerdi. Daha ytrn:ıi 
ya,larına cirmiı olduklarından yalnız 
başlarına celemea:lerdi, Vikıa bu ci
bi cemiyet kaidelerinden bizar ıdiler 
ise de ba$1anndan henüz nikah geç
mediii için ba,lr:a türlü yapmalarına 
imkan yoktu ve bu cihetten AyıeyJ 
pek kıskanıyorlardı. Ayşe mektep ar 
kadaşları idi, Annesi ile babası An
kara.da oldulciuından burada büyük 
annea.inin yanında oturuyor, kenini 
çılgınca ' aeve".1 ve her yaptıiına göz 
yuman ihtiyar kadını dinlemiyerek, 
bir erkek &'lbı hareket ediyor, Y•ll-
3"'0Tdu. 

Ittc o da gelmltti ve her zamanki 
cil» yalnızdı, 

Dördü de ona. mısaJarmı gelmel'! 
tc;in işaret etti. Fakat Ane Güetis'ün 
masasına sitti. Kızlar uzaktan bir
birlerine cOz ipretl yapblar ve cü
JümsediJer, ctinkü Gügüs'ün maeaaın
da aiiabeyl Cahit vardı. 

O akıam, bq cenç kız için de a.na
tulmal' bir akşam olmuftu. Ane, Ca
hil ile ıabah• kadar dansetıni, idi. ö
teki dört kız da uzak memleketlerin 
kokusunu setiren çalcıcılara hayra.n 
olmuşlar, en &"Urültüc:üleri olan Zaza 
ca:zbantç.ınJn, hülyalı bakışları olan 
Nunu 1temaı:ıcırun. ne1eli Güsüs ıal
safoncunun, romantik Fifi de viyo
lonsel çalarun isimlerini öğrenmişler
di. Yalnız piyanist ile kimse meıcul 
o1mamııb. Daha dotruıu, dört kız, 
Ayşenin Ct.hitle baıbaşa olmasından 

istifade ederek, en beienmedikleriqi 
ve cidden de be1 Cenubi Amerika
lıdan en az cazip bulduklarını Ayıe 
~sabma bll"akmııJardı. 

Çalcıc:ılar kenlllerine cösterllen a
li.Uyı Za.za.:un ni,anhsı öme.r cel:p 
iıimlerini sorduiu zaman anlamıılar 
birer tcbessiım ve baı iıaretiyle te
ıekkür, ertesı ıün öileden sonra Za
za'ların evır.e vaki olan daveti de 
aremnuniyetle kabul etmişlerdi. 

Sabah oluyordu, salonda en ıon 
kalanlar ırasında onlar da vardı ve 
çıkarken, hepsi, o ak,am "lanse,, ed:
len prlrıyı mırıldanıyorlardı: 

Yo no ee perke ti ımo •• 
Erteıi ıabah, Jr:ular Ayşe müıtesna 

Zua'da bul\lıtular. Mesele mühim Jdi. 
Hepsi kendiııink:ini ıeçmiıti. Piyanist 
açıkta kalmııtı. Gücüı Anenin Ca
)it He ıezmeic eidecefini, celemiye
:efin.i. söyledi. Yaptlaca.lıı: tek (&.re 
rudı. Nor.:ı'yı davet etmek Nora 
eensin musevi muhitine me~sup idi 
Kendilerine u.ycundu. Hem hu vesil~ 
le Cenubi Amerikalı çal11cılann el
de edildiiini de her tarafa yaymı, 
)ılacaklardı. Bundan büyült bir iftihar 
!uyuyorlardı. 

Halbuki davere pıyanrst d"e ıettnedl. 
"-rkadaıları onun rahatım olduğunu 
ı6ylediler. Kızları bir tellıtır ald1, 
Nora açıkta kaJmıştr, jspanyolca da 
bildiği için, bu henüz teessüs eden 
~anı111clık esnatunda tehlikeli bir ra
rip olabilird\, Bunun için teshir kabi
Jyetlerinin azamisini kullandılar, bir 
;ok memleketler dolaımJı ve kadın-

Artık tamamiyle içli dışlı olmuş o
lan genç kızlarla çalgıcılar onu hay
retle karşd.ıdılar, avdeti ,eref.ine bir 
ziyafet tertio ettiler. 

Bu sefer toplantıda Ayşe de vardı. 
Cahit ile alikasını keseli bir ay olu
yordu, onun için, ötekilere: 

- Sulanmak yok çocuklar, dedi, za
ten benimdi. 

Kızlar-, aramızda ayrı cayn var mı 
diye itiraz ettiler ve daha ilk gün
den, Lepezin sakalı yüıi.ınden araları 

açıldı-. 

Sakal l..opez'e cidden yakışmı1h. 
Hem ıimdi gençlerin sakal koyuver
meıi mod~ idi. Harp yeni başlamış, 
Almanlar henüz Polonyalılarla meş

cüldü, Genç Fransızlar ~jino hat
tında mihm3n1 salr:al koyuvermekle 
meşıüldüler, resimli mecmuaların ka
paklarını salcapı kahramanlar ve bu 
mecmualar salonların masalarını ıüs
lüyordu. 

Lopez artık her cün bir randevüye 
Pdiyordu. Hayattan memnundu. Fa
kat muvaffaluyetinin sırrına hayret 
ediyordu . .Neden ona bu kadar yakın 
alika cösteriyorlar ve bu işte adeta 
muıabakaya a:ri1iyorlardı? Yaı1amak 
zevki denilen hidiseyi herkesten fazla 
bildiii, bu zevkin harp tehlikesi ve 
ani bir ölüm ihtimali karşısında ne 
dereceye kadar kıymetli oldufunu da 
takdir ettiii halde, şehrin yıiksck 
muhitine meuıup olduğuna ~üphe et
mediii bu kızların çılgınhiını bir 
türlü izah edemiyordu. Bazan düşü
nüyordu. Evet, an'ane ve medeniyet 
deii1tiren cemiyetlerde taklitçiLik yü
zünden yen.i intibak edilen medeni
yet yanlış anlatılabilir, kötü tarafla
rından alınabilirdi. Fakat bu dere
cesi! 

Hakikat maalesef böyle idi. ve buna 
"ecnebiperestliifn,, verdiğl züppelik 
ile ıak.alının ıihirini de ilive liıım-
clı • 

' 
, 

* * O siln. Lopoez'in Ay1e 1Ie randr.vü
sü vardı. Bu, Ayşe ile olan ilk ran
devüsü idi. Beraber denize gidecekler 
di. Vapurda konuşurlarken, Ay:;e 
ıordu: 

- Niçin sakal koyuver diniz? 
celiıiuizde yoktu. 

Lopez: ıülümsedi: 
- Ben istemedim. Doktorlar söy

ledi. Bir miıddet böyle dolaşmam ı~- ı 
zım imiı. 

- Neden? 
- Biliyorsunuz rahatıızdım 

cilt bastalıiı. Ekzema neviinden bir 
~ey. Çok inatçı bir hastalık. Viya ... 
naya l'İttim. Cilt mütehassısları, ya
ralara katiyyen dokunmamamı tavsiye 
ettiler. Bunun için .... 

~~.z: sözler.ini bitiremedi, Ayşeye 
anı bır fenalık celmişti Berektt 0 
ıü~ hava bir31' lodos id.1°. Ayıe bunu 
vesıle ederek evine döndü 

O eündenberi, Lopez s~kalını bey
hude taıımakta ve bu sefer yalnıılı
imın da sebebini izah edememekte
dir. 

BULMACA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ı.....,2...,_a...,...4...,...5....,;6:.._7;_.8 9 

ı-ı-ı._ • '--1--=i;J: 1 

1--1--1 • -.-
. -·· ı ı--~ 

.So~dan ıata: 1 - Neticed olmayan 2 _ 
Bır ııtaıTQn merkezi 3 _ . lçine J'tmelt ko- 1 
aur - Alman.yada bir ha'fza 4 - Bir 7arım 
a~a - T_erı: ı;olt defıl 5 - Ticırr bir ta• 
b~r - ~ır a•1'1. 6 - Ar.ıı: - Endi,e 7 -
Gıft defıl - . .Bır kaıaba ı - Nimetler _ 
•urmılııtın emır 9 - Sımırtılnııa. 

Yulııa~dın .•••tı: 1 - Netice olarak 2 _ 
Uk bırfı defıtlrllt : ıC!vıri 3 ~ Bir nehir _ 
Bir lı:aıa merkeıl 4 - Eılrldcn rnevçuuu _ 
Bir nota .S - ilk harfi deıH~ıne ı Odun mllr 
7111 - İılı:ımbllde bırli 6 Mı.lzik U'1iri 

Eılı:l bl[ imparatorluk villyeti 7 _ Su11 -

maktan emu - Bir Bclı;ilra ıt-hri S - Tcrı 
ıah._. - Bir b&:elı: Si - Hint bri:i. 
EVVELKİ BULMACA - SOLDAN SAÔA • 

J - Mütemadi 2 - -Uretilcn S Madeniyıf: 
4 - Anır - Yiye 5 - rire - yeren 6 _ 
c7ilen - ta 7 ~ Soıım (Si11.arn) 8 - Eml 
rek (kerime) - Se t Zalı:aram (Marıkaaı. 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Giresun vilAyet merkezinde yeniden 

yapılacak olan kAgir 100 kişilik ceza evi inşaatıdll". 
2 - Keşi! bedeli 35593 lira 37 kuruştur. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrak ıunlardll": 
A - Eksiltme prtnamesi; -
R - Mukavelename 
C - Bayındırlık işleri gener şartnamesi, yapı işleri fenn! şartna

rnesı; 

D - Scridöpri cetveli yapı elektrik ııhht tesisat keşif şartnameler, 
ıilsileyt fiyat cetveli ve projedir. 

4 - İstekliler bu evrakı 180 kuruş bedel mukabilinde nafıa müdür
LUğünden alabilirler. 

5 - Eksiltme 26-9-941 Cuma gunü saat 16 da nafıa mildilrliiğün
:le müteşekkil komlayonda kapalı zarf usullyle yapılacaktır 

6 - Eksiltmeye ilrebilmek için isteklilerin en aşal!r yİrmı b .. bin 
Ura delerlnde yapı işini muvaUakıyeUe bitlrmle bulunması 2669 Ura 50 
k1:1ruş muvakkat teminat yatxnnaları bundan baıka 941 malt yılına ait 
rıcaret Odaıııma kayrth bulunduğuna dair vesika ile eksiltmeden en az 
üç gün evvel viJAyetten alırun11 ehliyetname ibraz etmeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları 5 inci maddede yazılı saatten bir saat evveUne 
kadar komisyon refslijine makbuz mukabilinde verilecektir Posta ne 
gönderilecek mektupların nihayet 5 inci maddede yaz.ılı saat~ kadar gel
mi$ olmaşı ve dış ıarfm mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunma~ı tA
ııımclır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez, ~7655) 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

Pıdlu Kutuları ısrarla isteyini;. 
Her yerde 

....................................... 
ı• YUCA ÜLKÜ ClstanbulJ ve ÜLKÜ CUşak) Liseleri ~' 
I KAYIOLARA BAŞLANMIŞTIR. iSTEYENLERE MUFASSAL TARiFNAME GÖNDERiLiR. • 

'•••••••••••• Uşaktaki ÜlkU lisesinin orta kısmı yoktuı ••••••••••••' 

-satıhk Ç am 
Devlet ·.Prman işletmesi 

l L A N 

ve Köknar Tomruiju 
Bolu • Seben Revir Amirliğinden 

Beher ıt3 ban1n 
İstif No. Adet M3. D3. Cinsi Muhammen bedeli 37,5 muvakkat teminat 

1 

2 
3 

' 

2651 
1 

937 
1010 
l961 

4 

);;-
1 -

563 
615 
l!37 

2 

183 Köknar 
278 cam, 

737 Köknar 
839 Köknar 
049 Köknar 
180 Cam 

~ Krş. ... , !. Li. Krş. 

'--- L__ 

12 06 1433 80 
13 36 1 28 

1435 08 
12 06 509 90 
12 06 557 03 
12 06 1028 46 
13 36 2 18 

.• 1030 64 
1 - Revirimlzln Karacasu deposunda yukanda her birinin hizaımda mikdar, cins, adet, muhammen 

bedel ve muvakkat teminat yazdı Çam, köknar tomruklan açık arttınna ile satılacaktır 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme paylan mevcut olup hacim kabuksuz orta ıa;tur il.ıerlnden hesap

lanmıştır. 

3 - Satış 3-9-941 tarihine müsadlf Çarşamba gün!! saat 16 da baslar. Ve her isti.tin satışım mUtea.klp 
diğer •istiflerin numara &ll"asiyle satışma geçilir. 

4 - Tomruklara ait satış prtnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğü ile Bolu, İstanbul, Ankara, 
İzmir Orman Çevirge Müdürlükleri ve Adapazarı Orman Bölge Şeniğinde görülebilir. 

5 - İsteklilerin 3-9-941 Çarşamba günü saat 16 da Boludaki Revir Amirliğine müracaatları. (7431) 

BANKASI 
TÖRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 

"tatilleri-ve Tllrldye Cilmhurlyetl fio mOnak!t mUbft1enamesl 
2292 Numaralı 10f6/1933 tarihli kanunla ı.sdiJ< edllmlştlr, 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı l!!esml Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.2so.ooo İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerind11 

~ARts. MARSİL YA ve NİS'dt.._ 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

KffiRİS. YUNANİSTAN. İRAN. IRAK, •FtIJS. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 

Merlcez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN. SURİYE, LO!mAN 

Filyallerl ve bUtiln DDnyada Acenta ve Muhablrleri-nrdır, 
• 

Her nevi Banka Muameleleri YRJlll 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler VI' ve•aikll "krediler lri1$11dı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keııide-sonedat 
i~kontosn. 

Borsa emirleri. 
Rsham ve tahvilıit. altın ve emtaa fu:erine ._ 
Senedat tahsilatı ve •aire 

En yüksek emnivet şa rtlannı ha.iz kiralık 
Kasalar Servisi vardır 

Piyasamn en müsait ıartlarile (kumbamb "Oel/O 
kumbarasız) tasarruf /ıaaplan açılı1' 

Harp Okulu Komutanlığından 
1 - Aşağıda yazılı prtJan haiz okurlar Harp Okuluna alınacal<lar· 

dır. 
A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp Okuluna, Anka

ra haricinde bulunanlar bulundukları yerin askerlik fUbesine müracaat 
edeceklerdir. 

B - Kayıt ve kabul muamelesi 1-9-941 den itibaren 20-10-941 ta
rihine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul 
edilmiyeccktir. 

2 - Giriş şartlan: 

A - Türk olmak. 
B - Lise bitirme ve olgunluk lmtihanmı vermiş bulunmak, 
C - Tam teşekküllil heyeti sıhhiy~i olan askeri hutahaneden 

(Harp Okuluna girer) kararlı sıhhat raporu almak, 
D - 18: 23 yaşında olmak (24: yaşına girml~ olanlar almmaz). 
E - Diğer şartlar askerlik ~ubelerindcn ve Harp Okulundan ölre· 

nilebillr. ı (972 • 7601) 

ist anbul Defterdarlığından 
Samatya Maliye şube binasında yaptırılacak (808,13) lira. keşınt ta

mir işi: 15-9-941 Pazartesi günü saat 15 te Milli EmlAk Müdürlüğün
de toplanacak olan komisyonda açlk eksiltme ile ihale edilecektir Mü· 
nakasa evrakı ~lilll Emlik idaresinde görülebilir. b.tuvakkat ~minat 
(60,50) liradır. İsteklilerin en sz bir taahhütte (500) liralık bu işe ben
zer iş yaptığına dair idarelerinden alınmış vesaike müsteniden İstanbul 
vilAyetine müracaatla ihale tarihinden -tatil günleri hariç- 3 ıün ev.vel 
almmış ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret Odası veslkuı ibraz etmeleri 
muktezldir. (7561) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
1941 - 1942 ders senesi talebe lrayıt 

30/ Eylllle kadar ·ıabahları yapılacaktır 
Fazlı tafsilit için mektep idarcıin"e 

muamelesi 1/ Eylôlden itibaren 

müncaat edllmni .. 7502 

Alaka Kat'ı 
Memurlarımızdan Yetvart Le

on Şahyana, bazı ticari muam!'
lemizi ifa için •verdiğimiz Bey
oğlu Dördüncü noterliği 14-
2-1941 tarih ve 1897 numaralı 
vekruetnameye lüzum kalmadığın 
dan, bundan böyle firmamız na
mına bizi temsilen hiç bir mua
mele ifasına salahiyetli olmadı -
ğmı ilin eyleriz. 

Galatada, Tünel caddesi No. 
50-52 Gabriel ve Vahan Bar
dizban biraderler. 

YUCA ÜLKÜ LİSESİ 
Müdürlüğünden : 

Eski leyli ve nahari öğrenci -
terimizden 15 eylı'.i.l 941 tarihine 

1 
kadar taksitlerini tamamen öde 
mek suretiyle kayıtlarını yeni-

1 

lemiyenler yeni ders yılı için 
tesbit edilmiş olan yeni ücreti 
vermek mecburiyetinde kalacak
lardır. 

KA. YIP - Mınlıı ıslııcrlli: tubeıl.nden •1· 
dııtım terhis tcı:lı:eremi lrı7bcttim. Yenisini 
alacatımdın cıkisinin bQlımtı 7olttur. 

MaıUaa Karaoılın k6,.Undcn Klmil 
ollu Mahmut Bıpran JZ.2 doj:umlu 

KA YİP - İatanbul aanat olı11lundan 939 
- 940 derı aenesinde aldıfrm diplomamr kay· 
bcttim. Yenitini alacalnndın eıkiıinin hillrmü 

' 

,oktur. JııluvaHılı: Jper 

KAY İP - Sinop nQfuı idareıinden aldı· 
· fım hll•bet c6.ıı:danımı lı:a7bettim. Yenisini 
alaca~mdan eskisinin bü.lı:mQ 7olı:tur. 

Sinop Kefeli maballeıi Hoca Kemal ıolı:ı
it No. 6 Haıan oıllu Muzaffer Arsb.n 

J38 dofumlu 

KAY!P - lıtanbul emnb-et ımlrlifinden 
aldılun ilı:1.met tezkeremi lı:ıybettlm. Yenialni 
alaçaiımdan eskiıi.nin bQlrmO. 7olı:tur. 
Iıt. Alemdar A.hırkapı Canltururın No. 111 

1 lran tebaııından Zeytı.eılbidln otlu Hı,ım 

KAYIP - 27-5·917 tarihinde Ankarada 
Canlı:a,.p. nU.fuı memurluiundan tebdilen al· 
drfHn nüfuı mllvl7et eGıdanınu lıı:aybettlm. Ye 
nı11ini ılacafımdın cıkldnin hükmü yoktur. 

BQ7Qkada Alpaslan solıııtı No. 38 de 
1334 dofumlu Sinııl Yalın 

,1------~ 
TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
!!!; 

B'1§lık maktu olarak 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 .. ,, ,, 400 
J ,, ,, ,, 150 

' ,, ., ,, 50 . _____ .. 
CIÔIR - İlim, fikir, ııntı mecmuaoııdır. 

104 üncü aa:rıtı Ankarada ne,redilmitlir. 

* METEAE - (Türkiyedeki zch:clclert- mü· 
teallilt etütler) J havi eser maden tetlrilt •e 
ırama enatitüıD. tarafından ne1redilmi1tir. 

* BİBLIYOÖ-RAPYA - Türk dil kurumu 
tarafından 1121 • 1940 bibliYo1Taf711.1 ne,re
dilmlıtir. 

* lSTANBUL BELEDİYE lılECMUASI 
- Belediye nıtriJ·ıt ve itatatlatilı: mtldQrlilfü 1 
t•rıfındııla c:ıkınhr. S•lıircUUt v& Belediyed. 
life alt resim V& 7azılan havidir. 191 inci 
sa.:naı netredilmlttir, * . 

PERDE V E SAH.NE - Memleluıtlmi.ıı:in 
bu sinema ve tiyatro meraklılarını tatmin 
eden reılmll mecmıı.11 'ıltmıttlr. İçinde Selim 
Nüzhet, lbrıhim Ha7i Hikmet FerJdun Ea. 
~rtuldul Muhıin, H11aret Sıla Co4lıı:un, Vaı· 
fı Jtua Zobu, Mefharet Erıin, Burhan Ar· 
pad, Pruzın Cemalinin kıymetli 71zılıriyle bir 
'ok cG.ıı:el reıimler vardır 

)LE 

2-9-941 

SABAH, . ÖGLE ... YE AKSAM 
Her vto..mclı.ten sonnı ıünde üÇ defa ~---

dişlerin.izi h.rçala~ 

ı--- A11a - ilk - Orta ve Lise 
___ i, 

Kız ve 

Erkek HAYRİYE LİSESİ 
Fatih : Saraçhanebaşı 

Yatılı ve 

Yatwz 

Kayıt ıçın her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat, Eski 
talebe kayıtlarının yenilenme-·ine 8 Eylüle kadar devam edilecektir. 

' Telefon: 20530 , 

' ,. 

FAHİM BEY ve BİZ 
Fikirlerinin inceliği, uslılbunun güzelliğiyle Edebiyat Alemimiz-

de tanınmış olan Abdülhak Şinasinin "Fahim Bey ve Biz,. adiyle ye-
ni neşrolunan bu edebi romanı fikir ve ıanat güzelliğiyle, cazip üslıi .. 
biyle, eski tarz hayatın parlc:ık tasviriyle Türkçemizde yeni . bir şahe-
ser olarak tanıtacağına şüphe yoktur. Bu güzel romanı hor Türk 
zevkle okuyabilir. Fiyatı 75 kuruştur, 

H 1LM1 KiTABEVi - , 
Devlet Deniz Yolları lıletme ldareSı ilanları 

İstinye Dokan satıasında Voli mahalli (dalyan) atık arttırma ile 
31 Mayıs 194:2 tarihine kadar kiraya verilecektir. 

lVIuhammen kira, bedeli ( 180.-) Ura olup muvakkat teminatı. 

(13.50) liradır. 

İstekliler şartnameyi görmek için her gün ·ve arttırmaya 1,tirak 
için 2 Eylül 1941 tarihine müsadi! Salı günü saat (15) tc Alım Sa-
tım komisyonuna müracaatları. (6993) 

~--------------- , 
~ ............................ ! .. ... 

T. iş Bankası 
Küçüle Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
!Şidder 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Aıtu•· 

~&. 3 lkincitearin tarihlerinde ya-

''"' 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Llnlrlr =2000.-Llro 
ş .. 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • =lSoo- • 
4 • 500 .. =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

ss • 100 • =3500.- • 
80 • 50 • =4000.- • 

300 20 • = 6000.-

~-----------------' 
Müsabaka ile Memur Abnacalı' 
Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden : 

Bankamızın muhtelif şubelerinde cahştrrılmak ve 3659 sDyıh kanun 
hükümleri d.e1iresinde maaş verHmek üzere aşağıdaki şartlor dairesinde 
müsabaka He memur alınacaktır: 

1 - Müsabaka imtihanları 15 Eyl01 1941 Paıartcsl günü Ankara, 
tstanbuI. İzmir, Samsun ve Adanad;ııı yapılacaktır: 

2 - İmtihana girebilmek tein: 
a) L~akal orta mcktrp mezunu olmak. 
b) 18 yaşmdan eşağı ve 30 ya~tndan yukc:ın bulunmamc:ık~ 

c) Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamıs olanlar mu
vakkat memur olorok alınacakkı..rdır.) 

3 - İmtihanda muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler ter
cih olunur. 

4 - Taliplerin en geç 13 Eyl('ıl 1941 Cumartesi güniine kadar yuka
rıda yazılı şubelerimiz müdürlerine vesikalariyle birlikte müracaatta bu
lunmaları iltın olunur. 

Ankara Dil• ve Tarih • Coğrafya 

Si.f!!)kültesi Dekanlığından 

Bu yıl tecil edilen askeri kamplara 10 EyliH 941 tarihinde batlana
caktrr, KamPJa ilgili erkek talebenın 6,9,941 tarihinde Ankarada bulun-
maları ehtmmlyetle tıAn olunur. (5832 - 7388) 

Sabin ve Nesrivat müdürü Emin Uzman. Gazet,,.,ilik ve Neşriyat 
T. L. $. TAN Matbaaa 
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