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Falsolu· Sesi r 
A. Sterling' in Daldığı 
Gaflet Uykusuiıdlı.n 
Uyanması Lô.zımdırl 

Türkiye, Boğazlar Üzerinde Montreux Muahedesinin Kendisirae 

rling'in 
Tii iyeye 
Dair Garip 
Bir Yazısı 

Amerikct Sablk Deniz 
G ... •unnay 

Baıka~ı Diyor ki : 
••• 

Almanya Kafkasyaya 
Denizden Saldırırsa ... 

Milli Sef Manisada 

Verdiği Hakları Kullanmak Hususunda Bugüne Kadar Olduğu Gibi lngDizler, Tiirldyeye 
Şimdiden Sonra da Kimsenin Müdahalesini Kabul Etmiyecekti~ i Raimff loğazclan 
~--------~--·---·---_..,.,_--',) Ge~ls ! 
~ Sterling'in 
Hayal 
Ettiği Tehlike 

Sab* Amerika deniz genelkurmay 
J>afk•nmaı Karadenlzde aördQl(i 
tebllb tlmdtk1 halde bir hayalden 
lbeNWr. Bir bQal ve vehµn ut
%UU bir mllletlD 1stikW ve hW
tnJ7e'lfne dokmıaCak tavsf7elerde 
buJDmnan cOret etmek en basit 
akıl ve mantdt ne dahi telif edile-
1Df1eeek kadar .-kat bir han=kettir. 

r 

ALMAN fEBLiGi 1 . SOVYET TEBLiGi 

Fin Kıtaa~ı ·Ağır Hava 
Leningrat·a · Hü.cumları 
Yaklattı Yapılıyor 

Vaşington 2 (A.A.) - "United. 
Press,, de çdwı makaleshıde sa-

CümlaiirreialmlZin Entemaa11onal I zmir Fuarını zi11arellerine ait iki intiba 

bık Amerika deniz genel kurmay lnııir z <A. A.) -RelaleUmhur İsmet lainU Milli Şefimiz, üpm nat Zt.40 a lmnir'e 
bafkanı Sterlinı, A1man1ann Kaf ·~ saat 11 t5 de hmir'iea hareketle Mani- ı · \ · -n..w.. kasyaya yakın petrollere ancak -'•-'-"- • ... _ .l1e: eleri 1 1 L-•. 4önmtlfler ve Orduevıne siderek orau ,_....._..-
d ı-..ıı- h ed bileceld ·n1 s,aya •• __,....r , oraua •-•• ıesm 1 er, IHll 

enwu::n üeum e en km coflmn taahil'lerile bıf11Mm•flarcbr. ne verilen ziyafette huır huhmmUflanhr. buna mani olmak için Türkiye· _,:_ _________ ;__ ________________ _ 

nin BOğazlan lngilizlere rızuile S ti A 1 1 
:1~~~~~ 5 -=-• ovye ere man ara 
icap edecelini ve fimdild ahval araç~• T G .. H 
eski harp gibi o1mac1ı1mdan bu- ayyare ore arp 
na lngilizlerln muvaffak olacaAıı. A ek 
nıy~..-,_ ıiirlW merı a Sevkiyatı Sonu Avrupası 

Vaşin'gton 2 (A.A.)- "Star,, ga s efir•ı l le ' 
zetesi "Rusyaya Irandan kapı,, 1 1 k = = ;:::!t!~ ma Go·· ·u·· st·u· lk Parti o ara 

Avrupanın Yeni Baıtan 
T eıekkülüne Her 

Devlet lflirak Edecek 
"Ruayanın, dünyanın akHm• ı . Mühim Miktarda 

saiıeslle muv ... ıuını temin e - ' Tayyare Go·· nderildi 
den bir sıcak 111 kapılma olan ih· 
tiyacı izhar eclilmtftir. Bu '7lu....lı lran 
Sovyetl~ ~a hakim ol· .. ,_. ••ı 

mü inittyazltıa 1'ail ohn~ 
F ~eresinden mah

ırakılihıf1il'dı. 
ım Berlhı ıam,N111-nb1d11 -

almai• matuf bir Rua tqebbüaü
nü de durdurdu.. 1919 da Venay 
~onferanm diğer bir Rus ~b
büsüne engel oldu. Ancak bu me 
seleyi teemmül eden müphitle
rin umumi kanaatine göre Iatan
bul diye maruf olan ~hlr bir a
sır önce daimi olarak beynelmi· 
lelleştirilseydi bütün medeniyet 
Alemi için istifadeli bir feY olur
du. 

Bugünkü mücadele nihayete 
erip te insanlar ıulh menfaatine 
olarak 8 maddeyi gerçekleftir -
mek üzere toplandıklan vakit 
bu mesele, hatta Türkler için 
faydalı olacak tekilde mtlQakap 
edilebilir.,, 

(Sona: a.: ı: aa: 1) 

• v ..... Azami 
Hadde Çlkanlacal Y 
Loıidra 2 (A. A.) - Sovyet ha Zürlh 2 CA.A.) - BeuW: Mm 

va tefekküllerini takvi,.e için A- 901ininift pzeteıli olan Popolo fl 
merlka ve Inglltereden mühım Italia'da çılqın bir malr•lec:le 111 ~·•-_, 
miktarda tayyare gelmif oldutu lqılcbim& IÖl'8 Hftler - Jfa91)
Moskovadan bildirilmektedir. in- lliii mlillktiiıı müteakip yml m. 
giliz piloltlann da Rulyaya gönde zama iltihak iOln l'rama m.Jn 
rilmlt olduJdan haber verilmR- de yeni bir tazyik yapılacaldn: 
tedir. Gönderilen harp tayyarele- Popoto d'ltalia diyor ki: 
rinin miktan ve tipleri haklmıda "Yeni Avrupada bütün millet 
pek tabii olarak hiç bir malümat ler için yer vardır. Fransa içJu 
verilmemektedir · §imd\)ı'e kadar i§tirak ettiil /t,;9 

Ancak bu malzeme ile hava ~P;B ~ihi önünde mesuliyeUeo 
muharebelerine başlandığı vakit rını yüklenmek Sil'881 gelmiftfr.,. 
Sovyet hava tefekküllerinin vu- Harp _,.. A1'1'11,.. 
racaklan darbelerle bu sevki - Beme 2 (A. A.) - Harbin ı . 
yatm ehemmiyet derecesi anlaşı- kinci yıl dönümü, liyul Alma 
lacaktır. mahafilinin harp .aııu AVl'llpal 

Bu sevkiyat lngiliz • Ameri- hükındaki noktai nazarlanm tu 
kan yardnoınm başlangıcıdır. Kıı rih etmelerine vesile tefkil ft. 

(aOftu: Sa: 1; IG: 7) miıtir, (&onu: h: 1; U: 7) 
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Falsolu Sesler Fiyat Mürakabe 
Komisyonu 

Amiral Sterling'in Genişle~iyor 
Komisyon Muhtelif 

Daldığı Uykudan Şubelere Ayrıl.1cak 
Fiyat miir:ıkabe komisyonunun iş-

Uı L A d Jerlnln çokluğu göz öniıne alınarak 

Yanması azlm lr komisyon azalarının çoğaltılması mu-
vafık bulunmuştur. Bu hususta Ti-

.. (Baş tarafı 1 incide) dani mesuliyetten kurtaramaz. 
Bugun_ de, s.o-v:yet . dona?ması •Amiral Sterling bunu takdir ede 

Karadenızde hakım bır vazıyette miyorsa, hiç olmazsa mesuliyet 
bulunduğu için, Sovyet Rusyanın mevkiinde bulunan adamlarla ko 
hakıki ve samimi menfaati Bo- nuşarak bu hakikati anlaması, 
ğazların Türk hakimiyetinde bu- hele Türkiyenin hükümranlık 
lunmasındadır. , haklarını hiçbir bahane ile fedaya 

Almanların Kafkasyaya hücum ı razı olmiyacağını öğrenmesi la-
için Karadcnizden istifade edebil- zımdır, . . 
meleri, ancak bu denize hakim Yalnız, sabık Amerıka denız 
olabilmclerile mümkündür. Hal- genel kurmay baş~anı!1a ş~ kada 
bu ki, Karadenizdeki Sovyet do- ~ınr hatır~~tll?-ak :sterız. kı, Bo -
nanması hasımlarınınki ile kıyas gazl~ra !urkıyenın hakı_m olrna
kabul etmiyecek derecede üstün- sı, şım~ıye ~adar ha~bın yak1!1 
diır. Bilhassa, Sovyet denizaltı şa;ka sırayetıne manı olacak a
ve torpido muhripleri Karadeniz- n:~I olmuştur. ~-un~an sonra ~-a' 
de muhasımlarının asker veya ge dunyanın bu .koşesınd~ . sulhun 
mi nakletmelerine mani olacak devamını t~mı!l eden am~_l, o, o
derecede kuvvetlidir. Binenaleyh, lı;ıcak~ır: Turkı?'ı:• Montr.~. mua
Sovyetlerın Karadenize lngilizle- hedes~nın. kendısıne verdıgı hak
rm gönderebileceği bir kaç kü - l~rı . ~~m~ı~e. ka~.ıu ~ullanmasını 
dık gemiye ihtiyaçları yoktur. bıldıgı gıbı şımdıden sonra da bu 
Hele kati bir hava üstünlüğü te h~ını. kull~nmak h:ı:ısusunda 
min etmedikçe, Almanların Ka- k_ın;senın tavsı.ye ve ~udahale -
radenizden istifade etmeleri müm sını kabul etmıyecektır. 
kun değildir. 
Şu halde, Sabık Amerika de

niz genel kurmay başkanının Ka
radenizde gordüğü tehlike, şimdi
ki halde bir hayalden ibarettir. 
Bir hayal ve vehim uğruna, bir 
milletin istiklal ve hakimiyetine 
dokunacak tavsiyelerde bulunmi 
ya cüret etmek en basit akıl ve 
mantık ile dahi telif edilemiye -
cek kadar sakat bir harekettir.Ba 
husus ki, Türkıye Amerika ile 
dostane münasebetler idame et
mektedir. Ingiltere ile ittifak ha 
lmdedir. Dostane münasebetler 
idame ettiğimiz bir memleketten 
miıtteiikimiz hakkında bizi şüp
heye düşürecek bu falsolu sesin 
yiıkselmesi bizi mütehayyir et
tiği kadar müteessir de etmiştir. 

Memleketlerinee her türlü ser 
best mütalaaya alışmış bulunan 
gayri mesul Amerikalı vatandaş 
ların ihiç olmazsa, başka memle
ketler hakkında mütalaa yürütür 
kem, bugünkü nazik vaziyetler 
içinde bu mütalaaların o memle
kete iras edebileceği zararları 
göz önünde bulundurmaları da 
vicdani borçlarıdır. Gayri mesul 
mevkide bulunmak insanı vic -

Fuar Tenis Müsabakaları 
Yarın Başlıyor 

İzmir, 2 (TAN) - Muhtelif mın
takalardan e11! tenisçinin iştirakiyle 

Fuar ·tenis müsabakalarına Perşembe 
sabahı başlanacaktrr. 

Ankara tenisçileri bu akşam gel
miştir. İstanbullular da y;u-m beklen
mektedir. 

Seyhan ve Kocaelinden de tenisçi 
grupları gelecektir. 

Bir Zelzele Kaydedildi 
lıtanbul 2 (A. A.) - Diln ıece yor na· 

tile saat 1 ~ yi ı 9 dalrika •ı saniye ıeçe ha· 
lif bır ıelıele kaydedilmi41ir. Horekct iluli 
htanbuldan 310 kilomclre mesafede tahmin 
edilmektedir. 

• 

'~ RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7. 30 Proıram 
1.33 Milılk (Pl) 
7 .4~ Habtrler 
800 Müzik (pil 
S.30 Evin saati 

o 
ı Z.30 Proıram 
ı ~ . 33 Semailer 
12.4$ Haberler 
13.00 Takılmln-
13. 30 Muzil< (pi) 

o 
ıa DO Proıram 
18 03 Şarkılar 

18.25 Konu1n,. 
ı 8.4'5 Çocuk ıaati 
ı9 .30 Haberler 
19.45 Konu,ma 
19 55 Fasıl 
lO. ı S Radyo ıtızc 
ı:.ıo .45 Hallr tllrldl 
21 . 00 Zirut takvı 
21. 10 Takıimler 
21 .30 Konı.ıtma 
21.45 Bando 
22.SD Haberler 
22.45 Dan' mllzifl 
:.ız .H Kapantı 

.GECE GELEN HABERLE~. 
Bul9aristanda 

-o--

Zirai Mahsullerin 
Müsaderesi Kararı 

Heyecan Uyandırdı 
Sofya, 2 (A. A.) - Resmi bir mem 

bndan öğrenildiğine gbre Sobrnnya 
meclisi, 3-9 da fevkalade içtlmaa da
vet edilmiştir. 

29 Ağustos tarihinde inikat etmiş 
ol n nazırlar meclisinin l Teşrinev
vçlden itibaren biitün zirai mahsuU
t n müsadere edilmesine müteallik 
ol n kararı, memlekette heyecan tev
lıt etmiş olduğundan matbuat. halkın 
wdışcsinl teskin etmek ıçin bu ted
b rlerin ittihazı zaruri olduğunu ileri 
sılrmekledir. 
Yarı rcsfi Dles gazetesi, böyle bir 

tedbirin bir yenilik olmadığını. çünkü 
hük~metin geçen sene de ayni veçhi
Je hareket etmiş olduğunu yazmakta
dır. Bu tegbir, halkı heyecana duşür
rr !:'melidir. Bu sene biraz çetin görü
nJyorsa bunun sebebi Bulgaristanda 
nurusun 1940 senes inde bir mllyon
d&n fazla artmış olmasuhr. Ve hükü· 
met Bulgarlstana iade edilmiş olan 
mıntakalardaki ziraatcilerin ecnebi 
memleketlerde kendilerine teklif e
dilecek olan daha yüksek ücretler
den ıstıf.ıdcye koşmalarına mani ol
mak arzusundadır. 

Sırp Baş\•ekili Hükllınetin 
Beyannamesini Okudu 

Belgrat. 2 (A.A.) - '.D. N. B ... : 

Uzak Şarkta 
-o--

İngil izler Singapur'a 
Mütemadiyen Takviye 
Kıtaatı Gönderiyor 
Tokyo, 2 (A,A.) - Bankog'dan bil

diriliyor: Malta ve Cebelitarıktan ge
len cüzütamları ihtiva eden İngiliz 
takviye kıtaatı mütemadiyen Singa
pur'a gelmektedir." Tayyare drıfi ba
taryaları için mevziler ve halk için 
sığınaklar vücude ı?etirllmeslne süra!
le devrım edilmektedir. 

Siyam gazetelerinin verdikleri ha
berlere göre Sıngapurdakl dcılga kı

ranlar sıkı bir muhafaza altındadır. 
Bir kaç gündE:'nberi ışık ı;öndürme 

tedbirleri tatbik edilmekte olup halk. 
k6ylere gitmek üzere şehri tahliyıc 

etmekte o1duğundan bir çok ticaret 
müesseseleri kapatılmıştır. ---- o 

Finlandada Aç ilk 
Moskova, 2 (A.A.) - Stokholm'dan 

Tass ajansına ıelen bir telgrafa göre, 
Stokholm'u ziyaret epen ntifu;ı:lu Fin 
şahsiyetleri Finlfı.ndanın son on haf
ta içinde 1939 harbinin bültin deva
mı mliddetince çekilenden büyllk bir 
ıstıraba maruz kaldığını söylemişler
dir. 
Şimal mıntakasında Almanlar. mu~ 

harebenin butiln yükilnil Fin ordu
sunun omuzlarına yüklemi~ler ve si
lAhlandırma bakmundan Flnlere az 
yardnn etmişlerdir. Alman hava kuv
vetleri, Finlandada cereyan eden ka
ra harekatına az müz;ıheret etmekte 
bu da Finlerin ne için büyük zayiata 
uğradıklıırmı izah eylemektedir. Bu 
yüzden Fin askerleri, mtittefikleri bu
lunan Almanlanı karşı dE>rin bir hoş
nutsuzluk hissetmektedirler. Bundan 
baı;ka Almanlar finlıindada yiyecek 
maddelerinin hepsini topladıklarından 
ahali açtır. 

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

caret Vekaletine yeni bir teklif ya
pılacaktır. Komisyonun ihtikar işle

riyle devamlı surette meşgul olabil
mesi ve fiyat mürakabe bürosunun da 
bu mücadelede muva!fakıyeti için 
kt'misyonun muhtelif şubelere ayrıl
m.ısı da dilşünülmektedir. Her şube 
kendine ait işlerin günü gününe ra
porunu hazırlayacaktır. Bu şekllde 
işler!rı süratle bitirileceği ümit edil
mektedir. 
İHTİKAR VAKALARI - Dün fi

yat murakabe bürosuna manifatura 
eşyasında ihtikAr yapıldığına dair 
dört şlkAyet yapılmıştrr. Mürakabe 
burosu şikayetleı·i tahkike başlamış
tır. Bakkaliye eşyası, francaHl ve fo
tograf malzemesinin pahalılığından do 
layı da dört ihbar yapılmıştır. Fiyat 
mürakabe kontrolörleri dün Yeşllk5y, 
Bakırköy, Zeytinbumunda bakkalları 
teftiş etmişlerdir. Büronun hazırladı
ğı fiyat listeleri hazırlanmı.ş'tır. Bu 
listeler esnaf cemiyetleri eliyle bU
tün esnafa dağıtılacaktır. 

UN TEVZİATI - Toprak mahsul
leri ofisi dünden itibaren makarnacı
lara günde 100, bakkallara 13 ve lo
kantacılara 3 çuval un tevzilne baŞ
lamıştır. Bu tevziat cemiyetler vasıta
siyle yapılmaktadır. 

AMBALAJLIK MALZEME - Ka
put bezi ile amba15jlık bezlere alt be
yannameler tasnif edilmiştir. Bu gibi 
pamuklu mensucatı yapan fabrika ve 
lmaliithanelerln bundan sonra yapa
cakları pamuklular için buıninlerde 
kendilerine talimat verilecektir 

PETROL OFİS MÜDÜRÜ -
0

Petrol 
ofis müdürü Sedat Ziya vazifesinden 
ayrılmışlır. 

MÜNAKALAT VEKİLİ - ?.ıüna
kalfıt Vekili Cevdet Kerim incedayı, 
dün limanda bazı tetkiklerde bulun
muştur. Vekil bugün devlet hava 
yollarınm yolcu tayyaresiyle An.kara
ya gidecektir. 

~~~~-e-~~~~ 

Kadın Berberleri için 
V, eni Kurs Açddı 
İmtihanda muvaffak olamıyan 

kadın berberleri için yeni bir kurs 
a~ılmıştır. Kursun ilk dersi dün sa
bahleyin dokuzda esnaf cemiyetleri 
bina~ında ve konferan." şeklinde baş
lamıştır. imtihanda muvaffak olamı
yan berberlerin hem.en hemen hepst 
Kur<ıa iştirak etmektedir. Kurs lld 
buçuk ay devam ~ektir. Gene 
muvaffak olamıyan berberler ancak 
bir sene sonra yenide nimtihana gir
mek hakkını kazanacaktır. 

Sterlincj'in Türkiyeye 
Dair Garip Bir Yazısı 

(8qtarafı 1 incide) 

Radyo gazetesine göre 
Radyo gazetesi, ''Star., ıazetes·nin 

makalemi halc:Cında diln aktamki neş· 
riyatında 1unları ııöylemiıstir: 

"Türklerin yıllardanberl sevdikle
ri, medeniyet ve demokraıiıme hay
ran oldukları Amerik.ada çıkan bir ıa 
zetenln bu nu.ilaleau karıtısında ayrı
ca hayrete düşmemek elimizden ııel
miyor. Bunda bir suikast vardır; ıie
nilse bel.ki haksız olmaz fakat Ame
rikanın kenrli öz dava1mı da çürijten 
böyle bir mıitaleaya ıukast demtkten 
se cehalet ve hakikati bilmemezlik 
demek daha doğru olacaktır. 

Harbin dıııında ve uzağında tıulu
nan Amerikatlin bir ıazetesi elınde 
bir kundakla harbi başka memleketle
re yaymaia uiraşması kimbilir ne
dendir? Acaba bu gazetenin bu zarar
lı yazılardan umduiu fayda nedir? 

Bu kundak4;ı yazı Türklerle Sovyet
ler ara1tndakı doıtlulı: mUnaseb~tledni 
de bozmaia çalıttıfına ıore ardba 
hanı• menfaatlere hizmet ediyor? 

Bu tahrik edici yazı herhalde bizim 
kadar Sovyct dostlarımızı müteessir 
edecektir. Bundan emin bulunuyoruz. 

Herhalde Amerika milleti, Am"rita 
demokrasiııi de bu türlü yersiz m!ita
leaları iyi karşılamıyacak, onlar da 
prenııiplerile, davalarlle taban tabana 
zıt fikirlerin tekrar tekrar yayılmasın
daki zararı takdir edeceklerdir.,. 

Sovyet Tebliği 
C Battal'•fı 1 lnclde) 

duğu hususunda biz.zat Almanyadan 
haberler gelmektedir. Alın.an radyo5u
nun haftalık harp haberlerine müte
allik olarak yapmakta olduğu neşri

yat yerine şimdi Albay Fitchner tank
lar hakkında malumat vermeye baş
lamıştır. Albay, Alınanyanın daha çok, 
daha mtikemınel, fakat mUmkün ol
duğu kadar fazla tanka ihtiyacı ol
duğunu söyledikten sonra ounları ilave 
etmiştir: 

Başvekil Genernl Nedlç, radyoda Sırp 
hükümetinin beyannamesini okumuş

tur. Bu beyannamede derhal bir me
sai programının tatbik edileceği or
dunun silah ve ihtiyari hizmet usu
lunun kabul olunacngı bildirilmekte
d"r. Başvekil bu beyannameyi oku
duktan sonra Sırp de~letinin mllll 
.-.ayrağmı çekmeye mezul( kılındıl,:nı 
d..1 il~ve etmiştir. il • Berline Göre, Süveyş "Yalnız tank imaıııtını tesri etmek 

değil, bunları dilşmanmkilerden da-
Kosta - R.ica Ciimhuriyeti Kanalında Hasar ha nsıun teknik vasırıarda yapmamız 

· Hayli Mühim lbımdır . ., , Alman Talebini Reddetti 
Sarı • Jue 2 (A.A . ) _ Costa • Rica Cıinı Berlin, 2 (A.A.) - "O. N. B.'': fyi Radyo, bir Rus kıtasmm bir Alman 

hurivcıi Almınlırın iuali altmdı bulunan •· .haber alan bir kaynaktln öğrenildiği- piyade alayına hücumundan bahse
raıideki konsolosh•nelerıni kopamayı reddet· ne göre, Süveyş kanalı üzerin(! yapılan den Alman harp muhabiri Horııt 
mıştir. Alman hukumetinlr. talebine cevap 
YCren costa . Rka hlikOmetl mevzuu bahb şiddetli Alman hava hücumları, kanal Slezina da bu kabilden olarak tank-
memlekeılerde kısmi veya tam btilinın buıı· munakaliıtma büyük zarar vermiştir. ların azalmakta olduğunu söylem!G ve 
tarın beynelmild hukuki statüsünü deti$tirr 
mıyecdinl beyan eımittir Alman hücumlarının ferdasındll' Si.ı- A!man piyade alayının şiddetli bir 

- ---o veyş kanalı kullanılmaz veya çok (Üç- topçu alayı ile himaye edilen otuz 
:Meksika Kongresinde lıikle is tifade edilen bir h .. ldedir. kırk kadar Rus tankı tarafından ani 

Mehika 2 (A A ) _ Mekaıka koncusi Alman bombaları, kı.;nıen sahilleri bir taarruza uğradrğınr, Alınan kıta-
"'n açılı~ ccl•esinde bir nutuk irat eden Re tahrip etmiş, kısmen kanaldaki gemi- l:ırrnın siperlere ilticaya mecbur kal-
i .. cumlıur Camacho, demokrullrr lehiode a· 1 1 b 1 i t • H · T 
z klr bir nutuk •övlemişur. Hatip, Alman ere sa et ey cm ş ır. azıran, em- dığını ve kendi tanklarından yardım 
y-.nın tccnliz politikasını ıenkit . eımiı ve muz ve Ağustos Aylarında, SÜ\'C'Y$ ka- istemiş bulunmalarına rağmen, yıılnız 
'~"''' her ne olursa 0 •un Mchıkınrn <~· ı nalı. 20 gün müddetle münakalAta ka- topçu kuvvetlerl"le takviye edilebil-
bır volu ı 'e yaprlan futuhaıı tanımamaga r • 
•mettıe nı tebaruz etırmi•ir. ı palı kalmıştır. 1 miş olduklarını i!Ave eylemiştir. 

TAN 

lngiltereden 1 
Milyon Lirahk 
Mal Geldi 

-o--

Belediye de Elektrik 
Malzemesi Getirtti 
Son günlerde İngiltereden pfya~a

ınıza bir milyon lira değC'rinde itha
lıtt eşyası gelmiştir. Bunların ıırasm
dıı İstanbul belediyesine alt 100 bin 
liralık kablo \"e elektrik mRl;:.eınPsl de 
bulunmakhıdrr. Gelen diğer eşy.amn 
ne\'ileri şunlıırdır; 400 sandık lavha 

i
l halinde te.ıeke. 150 bin liralık kim
yevi m:.ıddelC'r ve tıbbi ecza, 200 bin 

j liralık dokuma mııkineleri. deri, mu-
şamba. boya, .niirekkep vesaire ... 

Fatih k aza merkezinde diink ii top]anhdau hir görfüıi.is Bundan bir kaç gün evvel de yine 
İngiltereden 46 ton kııkao, 80 ton ham 
kauçuk ithal edilmişti. Mıntaka ti ... 
caret nıiidürHiğü Jrnkao ve hoın ka-Halkın İstedikleri 1 uçuŞ(u, fabrikatörlerin mUracaati iize-

1 
rlnc; adilane bir surette tevzi etmeye 
karar vermiştir. Dün bu hususta man-

Meb'uslar Dün 
Fatih, Eminönünde 
Halkı Dinlediler 

i taka ticaret müdürlüğü ile İngiliz ti-

d . c ret birliği ı:trasmda tevzi meselesi e İ hııitkında mi\zakerelere başlanmıştır. 
Yakında Basra yolundan da yine 

kakao, kauçuk, otomobil lastiği ve 
çay beklenmektedir. 

Son iki ay zarfında gerek Baııra 
yolund,ın ve gerekse Mısırdan gelen 
mallarm yek(ınu 8 milyon lirayı l~ca
\ üz etmektedir. Bu suretle İngiltere 
ve ona tabi memleketler, dış ticare
timizde birinci planda gelmektedir. 

İıltanbul mebusları dün Eminönü ı Yavuz Abadan da bizzat mebuslar
ve Fatih kazalarında halkın isteklerini dan bır ricası olduğunu söylemiş, hal
dinlemişlerdir. 1 kın isteklerini dinleme işinin iş ve 

Mebuslar saat 14,30 da Eminönü ! güç saatleri haricinde yapılmasını ve 
Halkevine gitmişlerdir. Vali ve bele-! gelecek sene bu hususun nazarı dik
diye reisi Dr. Lütfi Kırdar ile bele-1 kate alınmasını rica etmi;;tir. 

Alma.11lar mal almak 
istiyorlar 

Şehrimide bulunan bir Alman flr· 
r.1ası He, hububat ihracatçılar birllği 
arasındaki müzakereler devam et
mektedir. Alman firması, hububat 
birliğinden susam ve keten tohumu 
istemektedir. Yalnız fiyat hususunda 
henüz bir iti!M hasıl olmamıştır. Al
man firması, yağlr tohumlara düşkün 
fiyat tekllf etmektedir. 

diye reis muavini uitfi Aksoy ve Mebuslar bilahare Fatih Halkevine 
Eminönü kaymakamı AgAh Alp de giderek burada ~'atih kazası halkının 

mebuslara refakat etmişlerdir. Söz isteklerini dinlemişlerdir. 
alan bir vatandaş, bir dükkan açma- Burada ileri stirO!en temenniler a
ya teşebbüs etti~! halde, 20 sene ev- rasında Fatih Halkevine bir bina te
vel i~lediği bir suçtan dolayı kendi- mıni meselesi de vardır. Bir vatan
~ine hüsnü hal kiığıdı verilmediğini daş, Fener nah!,i'esinde terkos suyu 
ve halbuki yine kıınunıia 5 sene bir çe~melerinin kifayetsizliğinden bah

suç işlemiyen kimsenin ıslahıhal et
miş telıikki edilerek ba;;ı işlerde is
tihdamınıı cevaz olduğunu anlatmış
tır. Bu şikayetle vali bizzat alaka
dar olmuş ve not almıştır. 

Bunu müteakip bir memur, barem 
kanununun tatbikatı ve bugünkü ha
yat pahahlığt etrafmda bazı temen
nilerde bulunmuştur. 

Bir Üniversite talebeııl, gerek lise 
\'e gerekse Üniversite talebesinden bir 
çoğunun evvelce boş zamanlarda ha
riçte vazife alarak tahsile devam im
kAnı bulduklarmt, fakat şimdi buna 
imkan bulunamadığı ic~in durumlar~
nın müşkUlleşeceglni söylemiş ve va
ziyetinin eski hafi.ne ircaının doğ;u 
Olacağını söylemi§tfr. 

Bundan başka mek1~ dersle
rin sabahlan saat 8 yerine saat 9 
da başlaması temenni edilmiştir. 

Son olarak. Eminönü Halk.evi reisi 

Alman Teb&ği 
( Bastarat• 1 '"c:•Oe ı 

mürekkep bir filotilla llmen gö
lü şarkında bir Sovyet koluna 
muvaffakiyetle ıtaarruz etmiştir. 
Motörlü teşekküllerle bir piyade 
teşekkülünden ve beygir koşulu 
uzun bir araba katarından mü • 
rekkep olan kol şark istikametin 
de yol a\ınakta idi. 

Pike hücumu yapan Alman tayya
releri bombalarım bırakmışlar VE:' sa
nıçlı arabaları tahrip, müh!mmat yi.ik
lu arabaları berhava etmişlerdir. Al
çaktan uçan Alman tayyareleri firar 
halindekı Sovyetlerl yine takibe de
'"am ederek kanlı zayiat verdirmiş
lerdir. , 

Bir ihraç teşebbüsü 
Stokholm, 2 (A.A.) - Berlin rad

yosu Sovyıet kıtalarınm Karadeniz
de Dinyeper'in ıarbind~ bir yere as
ker çıkarmaya teşebbü,; ettiklerini, 
takat Almanlar tarafındı..n ptiskürtül
düklerini bildirmiştir. 

Sovyet mukabü hücumları 
gittikçe azalıyor 

Budapeşte, 2 (A.A.) - Dinyeper 
nehri boyunca bütün Sovyet mukabil 
hUcumlarınm muva!fakıyetsi1.lije uğ
ı·aması üzerine bu hücumların §iddeii 
müteaddit noktalarda hissedilir dere
cede a~almaya ve hatta gevıemeye 
başlamıştır. 

Müttefik birlikler müteaddil düş
man hücum kıtalarmı esir almışlar
dır. Geçenlerde tatbik ettikleri mü
dafaa usulünün hilafına Sovyetler 
şimdi büyijk piyade kuv\·eUerinln ls
tlmalinden vazaeçerek bilhassa topçu 
ve tayyare faaliyetinin yt:ıpacağr tesi
re güvenmektedir. Maaını:ifih düşman 
hiçbir yerde muvaCfakıyet elde etmeye 
muvaffak olaınamrştrr. 

Finlerin ileri hareketi 

setmiş, Kırkçeşme sularının kesildiği 
halde yerlerine terkos çeşmesi ya
pılmadığını anlatmıştır. Bundan başka 
Karagümrük nahiyesinde yol lnşaatı
nn aliıka gösterilmesi tebarüz ettiril
miştir. 

Halkın istekleri dinlendikten ve 
notlar alındıktan sonra HeU:evinin 
binası yanında vücude getirdiği dis
panserin resmi küşadı yapılmıştır. 

Şeker İstihsal Kampanası 
Başladı 

Ankara, 2 (TAN) - Şeker istih~nı 

kampanası başlamıştır. Turhal şeker 

fabrikası 30 Ağustosta, Alpullu fabri
kası da bugün yeni sene şeker istih
saline ba~lamıştır. Uşak fabrikası i
~ Eyl(il ortalarına doğru faaliyete 
geçecektir. 

Seker lstihsaltıtmın bu sene iyi ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Bir Alman grupu da zeytinyağ al
mak için hmirdekl zeytinyağ ihra
catçılar birliği ile müzakerelere baş-
lamıştır. • 

Koordinasyon Heyetinin 
Bir Karan 

Ankara 2 (A. A.) - Koordiıtlıyon heyeti. 
ziraat Veklletlnce satın alınan ziraat maki· 
no ve l•vaıımından dolaplı orak makin•l•rİ 
yedek parçalarrnıo bu ılbi makinelere eahip 
bulunan ziraatçiıerden ihtiyacı olanlara mü· 
bayaa bedelleri üzerinden aatılmuına musa 
ade cdllm_i-'-•t_ir_. ---o-----
Topkapı - Adapazarı Maçı 

Adapuarr ıençllk klUbUntın daveti Uıerine 
Zafer bayramında Adapaurına ııiden Topkapı 
birinci takımı heyecanlı bir maçtao ~onra 
Adalıları 4·0 yenmiıtlr. Adıpaıarhlır ylik· 
sek bir mhıflrperverlik a:öıtermi•lerdir. 

Örfi İdare Kanununda 
Tadilat 

Ankat1 2 {Tan) - Örfi idare kanununda, 
bazı tadiller yapılmuını dair bir kaoun il· 
yihuı hazırlanmıştır. Llylha, yakında Me.:li· 
ıo verilecektir. 

Saraçoğlu tos gecesi Sovyet kuvvetlerile 
Kazvinde temas tesis eden in

( Bat tarafı 1 incide) giliz motörize kolu, dün He· 
Berlin kaynaklarma göre medan yolu üzerinde Sa -
Berlin 2 (A. A.) __ Yarı resmi veh geçidine çekilmiştir. Saveh 

bir kaynaktan bildiriliyor: Al _ geçidi şimalden gelen Sovyet ve 
man Hariciye Nezareti mahfille., cenubu garbiden gelen Ingiliz 
rine göre. Türkiyenin Iran hadi- kuvvetlerinin evvelk i gün yek
seleri hakkındakı vaziyeti üze _ diğerlerile temas ettikleri nokta 
rinde uzun uzadıya durmağa ma nın doksan kilometre şarkında -

hal yoktur. Türkiyenin noktai dır. 
nazarı Türk gazetelerinin ve rad J randa vaziyet sakirı 
yosunun neşriyatı ile kafi dere - Londra 2 (A. A.) -Iranda sü-
c"ede tavazzuh etmiştir. künet hüküm sürmektedir. Bun-

Maamaiih Ankaradaki Amcri- dan böyle Irandaki askeri hare
ka büyük elçisinin Irana karşı kat için gündelik tebliğ neşredil 
Ingiliz - Rus taarruzuna Ameri· miyccektir. 
ka hükumetinin müzaheret etti- Times'in makalesi 
ğini, Türk hükumetine bildirmiş Londra 2 (A. A.) _ Iranda me 
olduğ~na dair bir Amerika ajan tanet gösterilmesi ihtiyacı Times 
sının verdiği haber nazarı dikka gazetesinin başmakalesinin mev
ıti celpettniştir. zuunu teşkil etmektedir. Bu ga-

Aınedkahlar, şimdiye kadııı· ketu-
miyeti muhafaza etmişlerdi. Madem- ze~;1 diyor ki: . l k .. 
ki simdi ifşaatta bulunulmuştur, A- . ran ~a dahıl o ma uzere 
merika hariciye nazırı liull, bazı me- bır çok bıtaraf memleketler, Al
seleler hakkında beyanatta bulunul- j manlara hoş görünmemekten kof 
mak üzere artık uzun müddet tered- karak, meşuın neticelerle karşı
rüt etmiyecektir. !aşmadan Ingiliz menafiinin ih -
"Türkiye bitaraf kalacaktır mal edilebileceği zehabında bu -

,, lunmuslardır.,, 
BE>rfin, 2 (A.A.) - ''D. N. B:,,: ,, . • . . 

Türk raıımt mahfilller!n.de Tüı·klye- Buylik B~ıtanyanm uzlaşmak 'lt:>:U-
nln bltara!lık siyaseti bir kere da- sunda .oldu.:u ka~ar hare_kete ı~.çmek 
ha ehemmiyetle kaydedilmekte ve her kudretıne de ıı~ıp oldugun~ ıoııtcr
ne tanıftan gellı-se gelsin hiç bir taz- mek zamanı hakıkate!1 ıelnuı;tir. Su 
v'k· b · t• d -· ı· . -· b'l halde İran makamatı ıle yapılacak uzd! .;11 ~ı:~~ase ı egış ırmıye<.•egı ı - !aşma şartlarında •ne gevşeklik göııte-
ır/ı me "l ' ır. i l , .. rilmeli. ne de yarun tedbirler almma-

ııgı ız gaze e erme gore ııdır . ., 

Londra, 2 (A.A.) - İranda mu- İrandaki Al:nanlarm bir haftaya h-
hasamatın tatili Londra gazetelerinin dar 1ranı terketmelerine müsaade eoil
ba~lıca ınevı.uunu teşkil etmektedir. diiine dair olan ve henüz teeyyüt et
İngıliz gazeteleri muhasamatın tatil miyen şayiaılan bahseden Times ga
edilmesinin İranın komşuları ve bil- zeteıi, şöyle devam ediyol': 
hassa Türkiye için çok f<ıydalı oldu- "E'ntrikaları ile İranı bugünkü va
ğunu tebarüz (!ttiriyorlar. Dally Te- ziyete dütüien bu düşman tebaatlının 
legraph'ın diplomatik muharriri ya- humııne hareketlerine baııka yeder
zıyor: de devam etmek için ııerbeııtçe şura-

"TUrklerin İrandaki harekll.t hak- ya buraya cltrnelerine müsaade edil
kındrıkl endişeleri son 24 saat içinde mesin!n katlyen makul sebebi yoktur. 
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Çakmakçılarda 
Bir Kamvo11 
Yandı 

--+-

Kamyonda Bir Nevi 
Kimyev1 Madde Vard 
Şoför B:ıheettinin idaresinde bu .. 

lunan bir kamyon dün Çakmakçtlard r 
ansızın ateş alarak yanm;ıştır. Şofö• 

Bahacttln, kauçuk !melinde kullanı· 
lnı: bir nevi kimyevi maddeyi bav 
18 tenekeyi Çakmakçıl:ırda bir han· 
dan alarak kamyonuna yüklemis. fa. 
kat tam hareket edeceği zaman tene
kelerin birinden sızan mezkt\r mnrldt 
bllinmeyN1 bir sebeple ateş ıılmıştır 
Bunun üıerine kamyonun 1c;lndck 
maddeler yanmaya, hnvaya müthi' 
bir alev sütunu yükselmeye ba.5la
mıştır. Vaktinde haberdar edllr.n it· 
teiye hemen vaka mahalline yctişmiı 
ve bu kesif alevlere evvela kum ve 
toprak serpmişliı·. Fakat bu nmE:'liyr 
faydasız kalınca tazyikli köpük sı

kan makine kullanılmak suretiyle 
yangın söndürülmüştür. • 

KARISINI VURDU - Kasımp:ısadı 
oturan Sabri, kan~ı Makbule ile kıs. 
kançlık yüzünden kavga etmiş ve 
kadını on iki yerinden vurmuştur 

Yaralr Beyoğlu belediye hnstahn· 
nesine kaldırılmış ve kendi.,ine il; 
ııjtn- ameliyat yapılmıştır. Sabri yaka. 
lanmıştır. 

KAMYON ALTINDA ÖLDtt - Os 
man isminde bir çocuk Küçükçekrne· 
cede bisikletle gezerken; numnrasr a· 
lınamryan bir kamyonun altında kal· 
mış, ağırca yaralanmıştır. Osman kal
dırıldığı Gureba hastahanesinde öl
müştür. 

CESEDİ CIKTI - Sebze harınac 
f;alışan 14 yaşında Cemal bundan or 
beş gün cvel denize düşmüştü. Cema· 
lin cesedi dün denizin yüzUne çıkmış. 
tır. Cemalin sar'ası tutarak denltt 
düştüğü anlaşılmıştır. 

ANASINI DÖVDÜ - FJru:ıağad' 
oturan Ahmet isminde evli bir gene 
kendisine para vermeyişine ku.aral; 
annesini dövmttş, bekçUere de hAka· 
ret etmiştir. Ahmet, tevkif edilıni§· 
tir, 

İzmirde Bir Musevi Genci 
Tren Altında Parçalandı 
İzmir, 2 (TAN) - Karş:yaka na. 

hiyesinin Sığınlı - Hacı Hüseyinlcı 

istasyonları arasında bugün feci bi• 
tren kazası olmuştur. İstanbuldan İz· 
mire yeni gelmiş olan Musevi İsha~ 
Nesim adında biı" genç, ba~ı vücu· 
dünden ayrılmak suretiyle ölmil;$tiiC 
Kaza bu iki köy "arasındaki 46 nu· 
maralı köprüde olmuştur. Kaznııın ne 
den ileri geldiği henliz anlaşılmamış 
tır. Tahkikata devam edilmektedir. 

Nafıa Vekili Dinarda 
1:z.mir1 2 (TAN) - Nafia Vekili vi 

h'lyetimlz dahilinde nnfia Jşlerlnl tet· 
kik ettikten sonra bugi.ln trenle Dl· 
nara hareket etmh;tir. 

Japonyanın . TakiF 
Edeceği Siyaset 

(Battal'afı 1 incide) 
2 - Uzak şarkta yeni bir m 

zam tesisine matuf siyasete de 
vam edilmesi. 

3- Gerek Tchang-Hai-Tcheklı 
gerekse onun yardımına koşan 
larla mücadele. 

4 - Japon denizinde memle 
ketin müdafaasını temin edecel 
tedbirler alınması. 

Birliğin erkanı harbiyesi bu sabab 
toplanmıştır. General Hayaşi. ile Na· 
gal, Prens Konoyenin birliğin arzula. 
rını geniş mikyasta nazarı itibara a, 
lacağına dair kendilerine kat'i söı: ,•-.. 
rildiğin.i beyan etmişlerdir. 

l ııgiliz - Ameı·ikan 

çemberi kırılmalıdır 
Tokyo, 2 (A.A.) - Ordunun uma

nıt karargahı matbuat kısmı şefi Al· 
bay Mabuşi. şarld Asya gününün tc
sidi münasebetiyle verdiği bir nutukte; 
şunları söylemiştir: 

"Bu ister hoşumuza gitsin, ister 
gitmesin, dostane olmıyan son İngiliz
Amerlkan hareketleri Japonyayı jsti
la veya sukut yollarının birleştiğ 
noktaya getirmiştir.,, 

Japon mukadderatınm anahtarını 
lutan İngiliz - Amerikan çemberin 
kırmak için mukabil tedbirler alınma· 
~anı istiycn Albay Mabu~i demiştir 
ki: 

"Şahıslar mevzuu bahis değildir. 
Hepimiz devlet için çalışmalıyız. Ja· 
ponyanın karşılaştığı çok ağrr buhra· 
nı önlemek için mUtekasi! ıiyas! 
gayretlere devam edilecektir. Fakat 
bu gayretler neticesiz kalırsa Japonya 
harbin müddetinl nazara almadan 
kuvvet istimaline mecbur olacaktır .• , 

Albay Mabuşinin bu nutku, elvil· 
terin ve görünüşe göre Roosevelt -
Konoye arasındaki muhaberatın neti
cesini bekliyen hiikı1met azasınm b:ı· 
slrctll hareketiyle bir tezat teşkil et
mektedir. 

-------o------~ 

Stokholm, 2 (A.A.) - Vipurl'nin 
sukutundan sonra Fin kuvvetleri, ile
ri hareketlerlne devam E'derek Lenin
grada 50 kilometre mesafede bulunan 
Kıvannape kasabasına varmışlardır. 

* 
büyük bir nisbette sült(ınet bulmuş- Türkiyeye veyahut Efcaniıtana kac;-
tur. mamı, olan Almanların hırpe - 5 fi T 

Türk genelkurmayı, TOrklyenln ken ıiri addedilmeleri icap eder. Fier OVye ere ayvare 
Stokholm, 2 ( A.A.) - FinlAndada 

Finler Kareli berzahına doğru ilerle
meye devam etmektedirler. Fin piş
darları eski Fin • Sovyet hududu U
zertnde, srıııerbak civarma kadar gel
mişlerdir. 

Ruslar berzahın şark kısmmda he
nüz mukavemet etmekte 1.ııeler de La
doga ıölil üzerinde Vuoksen 'in man
sabında Talpale ıehrinl iMal etmiş
lerdir. Beruhm bu kısmmda Ruıılar 
çevrilmek tehllkealnden kurtulmak 
için süraUe rlcıt etmektedirler. 

Berzahın pek yakında Finler tara
fındanı i~gall beklenmektedir. 

Finler berzahın ceplerini temizle
mekle meşgul iken Sovyetler cenup
ta, Leningradm önünde müstahkem 
yeni bir hat te:ıis etmekle meşgul
diirleor. 

dlsine müteveccih büyük bir tehlike- bu Almanlar, mevkuf tutulmıyacak ' S k• 
nin ortadan kalkmosiyle revniyetln olurlaraa müttefik hük<ımetlerl mo- ev ıyatı 
arttığını açıkça görmektedir. dem harbin mııhiyetini anlamamıı ol-

Tilrk hilkfımet merkezinin slyns! makta ittiham etmek icap eder, zira 
mahfilleri itlmntlarını tekrar bulmusa Hitlerin makııatlarına hizmet etmek 
benziyorlar ve Rusların tehdidinden üzere bitaraf politika adamlarınr YU

i urmaia memur edilmiı olan nazi a-
korkmaya mahal olmadıtını anlıyor- janları Hitlerih ıçmıt oldufu ıeferin 
tar,., J Uetleridir ve tankları, topları manev-

l randa Bon Vaziyet ra edenler kadar faaldirler.,, 
Moskova 2 (A. A.) - Neşredi

len bir tebliği resmiye göre In
giltere, Sovyet Rusya ve Iran a·. 
rasmda müzak ereler yapılmasını 
mümkün kılmak için Rus ordu
larının ileri hareketlerinin tev • 
kifi emredilmiştir. 

* Nevyork 2 (A. A.) :..._ 31 ağus-

Düşürülen Tayyareler 
Londra, 2 (A.A.) - Hava nez:ımıti 

istihbarat bilrosu harbin ilk iki sene
sinde fngillz hava kuvvetlerinden 15 
avcı fllotlllasının h(!r biri yüzden faz
la diişman tayyııresi düşürdüğünü ''e 
üçi.iniin de yalnız başın<l 150 tı:ıyy&re 
tahrip etliğini b'ldirmcktedlr, En yük 
6ek rakam 175 tir. 

(Battal'afı 1 lnc;lde)' 
gelmeden ovvel yardım azami 
haddini bulmuş clacakbr. 

Amerikadarı tayyare 
sevki.yalı 

Name 2 {A. ı\-) - Tafa:ı!n. c -
dildiğine göre pazar akşamı i!d 
deniz tayyaresi!e gelen 47 Rus • 
tan mürekkep grup Amerikndr. 
inşa edilen askeri tayyartlcrJ 
Rusyaya sevketmeğe memur edil 
miştir. 

Iki dev tayyarenin yukı'lda Va 
şington'a mütcvcccihc-n yola r:ı • 
.kanlacağr zann edilmektedir. 
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AB o N E BEDELi 
rurkıye Ecnebi 

1400 Kr. 1 •ene 2800 Kr 
750 • 8 Ay 1&00 
400 • I Ay 800 
ıeo 

" 
1 Ay 800 

'\rlrf'S det'h:ttrm.ek ıe kuruştur 

l~1! tif\JiJ 
Harp, Üçüncü 

Yı•JV: Girerken 
Beşeriyct;n yirmi otuz asırlık ;nü'

terck g;ıyrctile meydana cclcn 
rnaddi ve m.lncvi kıymetlerin birçoğu
nu yok eden, insanların alın tcrlerilc 
sulanarak miilJ11urc haline l'Clen top
rakları birer baykuş yuvasına çevi
ren ikinci cihan harbi, ikinc.ı tahrip 
yılını bit rmıştir. 

1 Eylül 19l9 da Sovyet - Alman a
dernitecavüz paktı sUrpriıl ile b11~1ı
yan, birinci senesinde Almanlara bir
birini takip c.dcn ve hemen bütün Av
rupaya hikinı olmalarınl temin c-dco 
rnuvaffakiycticr kazandıran, ik:inc.i se
nesinde ise 1nıiltcrenin Akdeniz ve 
Orta$a,rkta \·d.ıiyctini takviye ct~re.o 
bu harp. 22 Haziran 1941 de yenı bır 
devreye girmı'J bulunuyor. Bu tarih
te ıiırpriı: devresinin kapandı&:;ına, 
muhasım cephelerin kat'i olarak ta
ayyun ettiiinı~ ve harbin yeni bir is
Ukamet aldı&ına hükmetmek mümkün 
dor 

22 Haziran 1941 bu harbin bir dö
num noktası olarak teliltki edilebilir. 
C:ünku, bu tat ihe kadar Alman ordu
su taarruza geçtiii. bütün cephelerde 
htt.sımlarını yıldırım harbplerıle on 
bc:s yirmi gü.'l içinde mailO.p etmiyc 
nıuvaffak oJmuştu. Fakat, Kıı:ılordu 
hemen bcrke .. :n matlüp edilmez, önün 
de durulmaz bi.r kuvvet olduğuna ka
naat ıetird.klerl Alman ordusunu ilk 
defa olarak duraklamağa mecbur et-
1liıstir. Bu tarihten itibaren Alman or ... 
dusu Şark cephesinde kendine mua
dil bir kuvv~tle tırpııırken, ıittikçe 
tchditkir bir vaziyet alan ıarp cep
hesinde müdafaa tedbirleri almaja ve 
ayn'. zamanda işgal atltındaki memle
ltetıerde daha ıeni• mikyasta inzibati 
tedbirler almıya mecbur kalmı3tır. 

22 Hazira.1 1941, Sovyeler Birliği
tıın Ins:iLiz - Amerikan blokuna ilt.
h1.ıc1 neticeıi demokrasi cephesini mih
"cr cephesi 2'ararına mühim bir su
rette kıJVvetlcndirdii:i hır tar'_btir. 

Bu tarihe j;eli:nccye kadar harbin 
mukadderatı ı.aklunda ıöyle dü~ünü
lılyordu: 

1'A ınıanlar Jo:arada İngı lizler deniz
de bakım olduj-u müddetçe ihtilifı" 
lılı:cri bir sureti halli mevcut deitildir, 
M.1hver. dene: yolile yardun al.Mı t.a
tnını ınaglup edernıyeceii ıibi tne:il
tcıre de hemrn butün Avrupaya hikim 
ite muazzam b"r orduya malık olan Al
Tlıanyayı kaı arl. maj:Hlp edemez, Mi.ı
t&dele ancak, tki taraftan birinın ya
hut .ikı taraf·n da mecalsiz lr.IJmasile 
t:ı.cı· celencbilir.rıı 

Sovyetleri:ı. harbe iştirakinden sonr, bu vaı:iyeıııı deilttiii muha.kk:'lktır. 
ÇÜnkil, Alm:ııı ordusu ıki ıenedenberi 
~l.k defa ola rclk kendiıile boy ölçüşe
U&lccek büy~.1 hır ordu 'le karı;ılaş
nı. Ştır. Bundan ıonra, harbin mukad
?'rt1.tı uıerıı1dc_ kat'i tesir yapacak oS" kuvvet lr.a;1ltere ve Amerika değil 

1 1.v'.ı"ct Ruıyıdır. Zıra, Amerikanın 
fl&ıltcreye Y \rdımt bugünkiınün iki 
~ç nuıhni Jahi bulsa İng:lterenin bil
i •ssa Oıtidafal. \re kıımen de hava ta
:..tuıu kud(etıni arttırabilir. Fakat 
bu:~ıı. kıt'naı_nd:ı kuvetlc yerleıtmiş ve 
muun •trat,1 1k mevkilere hikim ol.-' oı. maııo. n .nu 1 Zzam Alman ordusunu 
kabı] a. ttmeııe kifi ıelmez, Buna mu• 
etme' )(,ızılordunun bu neticeyi. elde 
rika 

51 ltıümktindilr. Inı:ltre ve Ame
tun k~ bu:ı.ı. kani oldukları için bü
mekt,:"ctler.le: Sovyetlcre yardım et
defı d,ltıer .. ~ran hareki.tının esıs he
da ka 1ngJlı7.lerle Sovyetler arasm
bınneJ•ttan irtibat temin etmek ve 
c:abuk Ct g.,vyetlere çok miktarda ve 
kılmak1)ıı.rd1m cöndermeği mümkün 

•• 
fcı~~~ı.ı.ıı ·:çi11dir ki, önümüzdeki aylar 
Sovyeu'-.;k cephesinde muharebelerin 
olara~ trın Vf"ya Almanların lehJne 
kaddtt lııkiıtJ.fının, harbin umumi mu
kat'i ı:_ıı uzer.nde büyuk ve hattl 

ırı oıacaktır 

Netice: · 
~ 1 U:"•t.os 1914 te bajlıyan _ ıeçen 
miltare:tllrnı hc;.rp 1 Teorinisanı 1918 
ıarak "~1 le Almanya111n. aleyhine o
vam tlılı~celenmiş ve dort ıene de-

l E>ıt'llı. 
tıan httbl 193~ da batlıyan ikinci ci
tarafırı 1 ne: kadar sürecek ve hanci 

Roose:•lıhiyctile sona erecekti_r? 
harbin 1 ;ıt •on n~tuklarının b.~rınde: 
ihtilTl.illınd 43 ısencsıne kadar surmes· 
verbrooıc• en b.:thıetmi, ve Lord Bea
Je berabe~"· la.li.hiyettar teknisyenler
c;in mUttert'le~ek iki senelik devre i
iht:yaçları~ l.erın esliha ve mühi~mat 
kık ct'lleıı 1 v, nakil imkinlarmı tet-

f{arp bn ru iıtcmi,ti. 
seter be, .~ludıiı .z~man birçok kim
pf dü$iinnıu tı ay tÇı.nde sona ercccii
rniyen hcz·' ve Franıanın hiç beklen
nin de birk~ctinde~ sonra Jnıiltere
gıru ıanrn111 .~._ ay itındc teslim olaca-
fakaı. Uçu • _ 

bLl tahnıınl'lt ncu s~ncaine baıan harp, 
varn fhüddetı 1 tekzıp etti. Harbin de
bit hulcllnı hakkında bucUn de kat'i 
f{arbın oldu~~reı:elc: va_ziyette deiUiz. 
kıill kllat1.~ ıorl. ~zun ıurmeıini mıim
ceii a:ibi ~azıyetler .hisıl olabilc
dôl mevcuttu t•buk bıtmeıi imkinı 

Fikr mi.ıee r, har . 
şLlreccfı ve ·~ a _hin daha ne kadar 
rılc kazanıl.ıc:ıf IU rırupun nihai zafc
şa ı<u:ıJo dıınunı tneseleıi ve bilhas
ruz kudret ... b mukavemet ve taar
rrıahk oldufu be e~aber Almany;ının 
.,.rilc c;ok bi nzın ınoklarınm mik-

r ıurette allk:ıdardır. 

M. ANTEN 

;. . 
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GÜNÜN ADAMLARI Çiftçi Mallarının 
Korunması Ve 

Yeni Prensipler 

Almanlara Göre 
Harp Sonrasa 

Avrupası 

Bu Yeni Kanun ile 
Mecburi Sosyal 

japolı Baş.vekili 
Konoye Kimdir? 

Çiftçi mallarının korunması hak

maro, Japonyc.nm en meıhur m;,izıı- kındaki kanunla köy cemiyet 
yenlerindendır. Diier erkek kardeşi hayatında, yepyeni prensiplerle, bir 
ıaiı·dir, Kendiı.i de hassastır. Bu haı- "•imai sh~orta teşkiliitınırı nlıvesinin 
sa5İyet ~na. cecclerinin birc:ok !aat- dofn1uş 1.11.o. duğunu görfiyoruz. 
)erini uyanık geçirtir. Onun bu uyku- Şüphe iz ki çift<;'i malları da diler 
ıuzluktan m\l1tarip olduğu mev•uk- taht larm yani biitlin Vtıtanda$ların 
tur. Bundan l:nrtulmak için, müt::ema- malları gibi kanunlarımrzm un1umi 
diyen kuvveti: uyku ilic;lan kullan- hinıayesi dclhilindedir. Fakat zirat is
maktadır. tihsalin ıenie bir sahR ilztrinde yapıl-

Mevzuatımız lc;ine 
Sigorta Girmiştir 
dan istifade edecek -;ahıslardan tah
·il edilen para ve mah!>ullerden te ek
k:ül edecektir. Bu kanuna &öre, alı
nacak cez.alar da ayrıca bu tona ili.
ve edilecektir. Bu iştirak tarifelerinin 

(Baı tarafı 1 incide) 
Gazette de Lausanne'ın Berlın 

muhabirine gcrre. Alınan harici
ye Nezareti, bu baptaki fikrını 
dört nol<ta olarak tarı! etmiştir: 

1. Bütün milletler, bi!Aistisna 
yarınki Avrupanın eczasından o
lacakiır. Yani ortada ne galip ne 
mağlüp, ne müttefik, ne inkıyad 
altına alınmış milletler buluna
cak, bütün devletler Avrupanın 
yeni teşekkülüne iştirak edecek
ler ve ayni hukuktan müstefit 
olacaklardır. 

T otaliter bir memleket olan Ja
ponyanm Ba§velcilı Konoye, tok 

büyük salihıyetlere ıahip bir adam
dır. 

O, harp aJe lerini Hon K,.,ng'a, 
Singapura lı.:C:dar yayabilir. Aradaki 
5.000 millik mavi ve derin deryayı a
ıarak. Amenkayl vurmak tecrübesine 
ıirişebiJ.ir. 

Acaba bunu yapacak mı? Bu şua
le cevap vcrmC"den evvel, ortaya bir 
başka sual koymak 1.izımdır: Japon 
imparatorlu~unu kim idare eder? 

Hic; ıüvhe yok ki imparator diye
ceksiniz. Fakat herkes bilir ki, Ja- • 
ponyada imparator, mukaddes bir 
şahsiyettir. Onun vazifesi memlıoketi 
idare etmek, crada hükümran olmak 
değil, himay~ etmektir. 

İktidar m~vkiini elinde tutan parti 
diyecekıiniz. Hayır. 

Vikıa. sin'llrü,de varmış bütün jn-. 
sanlar, orad.1 da reylerin.i. kullanfTlak, 
ve mümessillerini seçmek hakkına 
sahiptirler 

Fakat o'rada mevcut bulunan iki 
büyük parıma.nter partiden. - yani 
me,rutiyetçi ''Seiyukai,.. ve demok
rat "Minse!ıo" partilerinden - hic;bi
riıi bir program sahibi deiildir. 

O halde kal>~ne mi? diyeccıc:sinız, 
hayır. 

Çünkü J.ı.ponyada nazırlar, sadece, 
keneilerine o sıfatı veren imparatora 
kartı ferden mes'ulürler Onların oto
riteleri, 0112 olsa, donanma. veya or-
du kumandanları tar.ıhnda.n kı-
rılabilir, fakat ordu kumarııia-
nı da, Harbiye ve Bahriye 
Nazırı ııfatde kabineye dahildir-
ye Nazırı sıfatile kabineye dahildir
ler. Uıcelik de, bu nazırlar, hemen 
bütün ömürlenni imparatorla birlik
te geç.irirlcr_ Eier onlarla, kabinen;n 
ı\.vil nazırları arasında bir ihtil.if zu
hur ederse, kabine istifaya mecbur
dur. Fakat bu hidise. Japonyada, yal
nız bir defa &örülmüştür. 

Ya ordu? diyeceksiniz, Fakat im
paratorluk sarayının sikinleri, ordu
yu ıUkU.net içinde tutmanın usulleri
ni çok iyi bılir. 

Bütün bunların haricinde. Japon
yada, siyasi pa:r-tilerden de, parlemen .. 
todın da, kabineden de, askeri şefler
den de ırenı, ulihiyete, büyük ikti
dara sahip olan bir tek tnakam var
dır: Su anca, yen.iden Prens Ko"oye 
tarahndan J~&al edilmış bulunan Ba~
vekilet. 

9u makamı ieaal eden Prens Ko-
noye, Japanyanın en eski ve 

mukaddes .ıi!eıine mensuptur. Japon
lara cöre, bundan 2600 sene evvel, ilk 
Allah - imaı1arator yer yüzüne indiği 
zaman, Prens Konoye'ye, peygamber
lik mesabe~ rıdc bir $eflik tevcih et
miş~ Simdi ayn: adı taşıyan Konoyc
nin üc; husuaiyeti vardır: 

1 - Jap<>n milleti ıçın, 
imparator kadar mukaddes 
cuttur. 

Kor.oye, 
bir vü-

2 - Pren1 Konoye, bil3.iıtisna her 
an, imparatorJuk sarayına &"İ rrnek 
imtiyazına !!ıahiptir. 

3 - Prenı Konoye de, mukadde! cs
lif ı gibi, sivlldır: Aıker değildir. 

O. 1891 de. Tokio'da dotmu'5tur. 
"Milli kalkınn1a .. hareketinin şa"'Tlpi
yonlarından ıayıJan babası da, Ja
ponyanm maruf devlet adamları:ıdan 
biriydi. 

Konoye'nan anası, çocuğunu dotu
ru!jundan bir hafta sonra vefat ctmi,
tir. Ondan on Uç sene sonra ölen ba
bası ise. otluna miras olarak on pa
ra bırakmarrnştır. 

Bütün asn aile çocukları 1ibi Ko
noye de ilk tahsilini Tokio'daki Pa
paz mektehiııde yaptı. Sonra 1. okio 
üniveraitesıne girdi. O ıırada, umumi 
harp patlamı ştı. Konoye1 o hiirbin 
patlayışını, sosyal bir ihtil3.1in baş
Jangrcl saym15tı_ O zaman, Kioto'ya 
ıitti. Makıadı, tehlikeli sayılan aki
deleri yüzunden hapse ntılml.$ bulu
nan meşhur profesör Kavakami'yi bul 
mak. ve Marksizmi ondan, yani. en 
salahiyettar hocadan öirenmekti. 

Sonra, hulcuk, ve siyasal bilgiler 
tahsilini tamamladı. Daha sonra, Ja
ponyayı sulh konferansında temsil e
den heyetin riyasetinde bu1utıan 
Prens Vıionj! ile birlikte Parise cit
ti. Memleketine avdetinde, kendısine 
ıeniş bir muhit yaptı. Avu\atlarla, 
doktorlarla, 2'abitlerle, maliyecilerle, 
hullsa, her meslekten insanlarla te
maslarını ınklaıJtırdı. Ziyaretçilerinin. 
evinin kapun eşiiinde bıraktıkları a
şıntı, her giı,1 biraz daha derinleş:vor
du. 

Ona hayra:-ı kalanlardan birisi olan 
Baron Tanakn, bir gün kendisine: 

.,,_ Siz llaşvekiJ olmalısınız!,. de
diii zaman, Prens Konoye cillmiiş
tü: O zaman. tam otuz yaşında idi. 

O, 42 yaşında !yan meclisine reis 
ıetild!. Fakat bu ııfat, onun mem
leketin politika hayatına faal olarak 
karışmasına kifi değildi. Halbuki, 
evine clrip çıkan ziyaretçiler arasın
da, miktarı her ailn biraz daha (i.>fa
lm ccnç ıaoitler, onu mütemadiyen, 
daha büyük, d•ha iy:, daha mukaddes. 
ve daha milliyetçi bir Japon imparı
torluiu kurmak ufrunda faaliyete aeç
miye teşvik ediyorlardı, 

O sıralarda Prens Konoyc d!i,.er 
arkıdaıtlartna zabitlerin sözlertnd"en 
bahsediyor, - t<'kdirkirlık, veya aleyh
tarlr\: göstcrm~mekle beraber - o fi
kirJerl entere!'ian bulduğunu 11izli7c
miyordu. 

Genç zabitler, o ıurad:ı, politikaya 

Prens Funlimaro Konoye 

karıı:ımıya b·-tşlamışlardr. Nihayet, 
1932 de Çinin istili olunması lüzumu
na inanmıyan Başvelçil lnukai'yi de
virdiler. İnukai, parlamento ekseriye
tlne istinat eden son Japon kabjnesJ 
oldu. O Ba~vckilin vekiletindcn son
ra, bir daha ayni tecrübe tekrarJan
nudı. 

19315 da, genç zabıtlerin mitraly5z
leri, Okade kabinesini de iktidar mev

'künden uzokla~tırmak mccburly~tinde 
bıraktı. Vaı.yet vehamet peydahh
yordu. Bu h.ıreket artık, münfent ba
zı zabitanın ayaklanışı olmaktan çık
mıttı. Milletin yegine mesnedi olan 
orduda, tehhkeli ve mtitebariz inkısam 
beliriyordu. İmparatorluk, tehlikeli 
bir dönüm noktaıındaydr. 

Acaba, prestiji, ve otoriteslle, asa
yiti tesis edcb;lecek olan kudrcth şah 
si yet kimdi. ve neredeydi? 

Bu isim bUtün dünyaya ~!in 
olundu: Konoye, Japon Başvekihdir! 

İmparator liirohito, 
çaıtırdı, ve bir kabine 
istedi. Fakdt, Konoye 
verdi: 
"- Hayır! 

onu sarayına 

teşkil etmcsinı 
ona şu cevabı 

Japon tarihinde, bu crvap, bir im
paratora ilk defa veriliyordu. O An
da bu red k~yfiyetinin hakiki sebebi 
kifi dere.ecri! aydınlık değildi. İhtı
mal ki, Konoye, hükıimctleri deviren 
~enç zabitl~.-=n arzularına ilet olma
mak ve Çinı .istila etmemek arzusun
daydı. Yahu~ da onun: 1 'Hayır!,, de
mesi de. ya hC"rşeye sahip olma'<, ya 
hiçbir şeye sahip olmamak isteme
sindendi. Fakat ne olursa olsun, o, bu 
itirazını takip eden münakaıa saye
sinde, iktidar mevkli1e birlikte, geniş 
salihiyetler de kazandı. 

* ilt 
p rens Konoye, nasıl bir adamdır? 

Onun. hususi hayatmda. elma
ları alkolta yıkıyacak derecede titiz 
olduğunu ıOylC"rler. Bir metre seksen 
santim uzunlujunda boyu. ve iıicksen 
kilo aiırlıit elan Prens Konoye, hu
susi doktorunun ıahadetine cöre, ta· 
muıııhhadır. &r nevi Japon kavıaıı 
olan ''Suma.. oyununa meraklıdır 

Ailesinin hemen bütün ftlcnıuJ'İarı, 
san'atkir y3ratıhşhdır. Kardeşi Fide-

Aynah Konak 

Bu sebepten konak e>enelcrce ~ 
kalmıştı. Her fı\·satta sahipleri 
gelir, suyun tamamiyle kesildijini, 
masal gibi, anlatırlardı. Bu ev t::ahip
lerl, ne bileyim, daha nE' masaUar o .. 
kumaz1ardı ki. Ev ararkM'l tUrlü tt.ırlü 
hallerle karşılaşırdnn. Ukin bu ha
rikulade şehirde böyle eylerle daima 
karştlaşırsmız. Bllmem hiç böyle bir 
yer a:ördünüz mü? 

Ney,., dediğim gibi. <efartahane 
için bir konak arayıp dun.ıyordum. 
Nihayet yeni bir sey buldum. Yeni 
değl1se bil(> her halde benfm !('in ye~ 
ni. Birnz ~abredlnlz de bunu size et
ra!iyle anlatayım. 

11 

Konak Tnksim ~tmtindr büyük bir 
bahçenin orta11ında Jdl. Bahçe He bi
nadn, üslOp bakımından, burn.lardaki 
emsalinin hep51inden 7.lyade bir İtal
yan kaşesi vardı. Bnh<;enln !lletleri 
meı-mer parmakhk1arla çevrilmiş, 

heykellerle, havuzlarla ve daha bir 
takım teylerle bezenmletı. En ııuzel 
tarafı su td1 ki buradan her yeri 
-yani, Boğazın aşağı kısmı ile l\1ar
marayı- görebillrdiniz. Evin üst ka
tındaki bir nevi belvedere (cihan
nüma) dan ise görme sahanız. -bilmem 
ne kadar uzakta kalan- Halice kadar 
genişlerdi. 
Konağı bana bir ihtiyar gösterdi. 

Haline bakılırsa, alel5de bir bektidl'n 
:zlyndc bir emektar ~ile uşağma ben
ıiyo1·du. Kendi ine n1ülk sahibinin 
kim olduğunu sordum. 

"}.'ladam B<-liıe.. dedi, ronr~. sö-

tanziminde jradın bir enelik bekçi 2 - Avrupa allesf, eaadetin ancak 
ücretiyle pe in ödenecek. zarar ve zi- harbin ortadan kaldırılmasının neti .. 
yanlarle:t ma!lra! ka[lıltlı olarak bek- cesi olacatını anhyac-aklardrr. Yeni 
<:i ü retlnin crr. 30 unu aeçmemesi göz nizaJu Avrupa Jı::ıtasmın mutlak em .. 
önür ie tutulacaktır, niyeU yani hariçten gelecek her tur-

lü tehdidin ortadan kaldırılması es ... -
Prens Eunıimari, Konoye Japonyil- ma ı ve ınuhtelif me\'Simlerdt' \'e açık 

nın en şık 11yinen erkciidir. Bu hu- sahalardR Üf;ünc-ü şahısların tecavüz
susta bütün Japon aristokratlarına !erine daha !azla maruz bulunma511 
örnek veren ince bir zevki vardır. Ze- bunların vikayesi için de huı;:ust fart
kiaı, cıpri y.ı<l:l.tmakta da ince bir me- lan ihtI'{a eden Acll tedbirlere baş 

C Kanunen tayin edilen çiftçi sma istinat etmelidir, 
mallarına yapılacak tecnvtlzlerde ev- 3 - Yeni nızam, Avrupada tarih, 
vel3 24 saat içinde ehli vukuf vası- cotrafya, siyaset ve ekonominin b
tasiyle zararların mikdarı tKbit etü- yJn etmi~ oldutu tabii hudutlar ho
rilecektir. ricinde bulunan devletlere ve mil-

Hükmedilt"n zarar 20 tiradın yük- leUere tatbik edilmiyecektlr. 
sekse~bu parayı depo etmeie hacet 4. - Harlct tesirlere müsamaha P-
kalma-dan al .. kadarın itiraz hakkı ta-

haretc ıahiptir. vurulmasını icap ettirmıektedir. 
L.itifeyi ı.even ve ref:kasına: 1340 Benesindenberi 444 numaralı 
"- Aile pJtronu,, diye hitap eden köy kanununa göre, bu malların ko

Prens Kono>·e, bir resmi toplantıya, runması ve mu7.ir hayvanlardan mu
zevcesinin bir esvabını a:iyerek &it- ha!ar.a!';ı ihtiyar meclblerinin mec
mişti. Ayn.i toplantıda bulunan rev- buri hlzmetlf'rind<"ndir. Nitekim hAy
cesinin sırtında da. Prensin csvipla- vanlarını başı boş bırakanların ceza
rından biri vardı. landırılnıa~ı da ihtiyar Tl"'CCJislerlnin 

nınmıştır Ve bu rıtbi ahvalde mu- dilmiyeceii &ibi bu tesirler nazarı ı-
• d h'I" d tibara da alınmayacaktır. hakemes.i umumi hükümler a ı ın e A ln A 1 1 tt 

yapılır \•rupa ya ız \TUpa ı ara a n-

Konoye, 1937 de, iktidar m~vkiini ıa13hiyetleri ara~ınd:ıdrr. Bunlar umu
kabul etmede·ı evvel, kendisini u:-nu- rniyetle önleyici tedbirlerden ıbarettir, 
mi bir sıhhi muayeneden ıeçirtmiş, Diıer taraftan köylerimizin bir kı~
ve sıhhatini'l bu vazifeyi başarması- mmda köy kanunu tatbike konama
na müsait ohıp olmadığını yoklamış- m~tır. Bir iki ova veya mahallenin 
tı. Vazifeyi, bu muayenenin kendisi- birleşmesiyle köy kanununun tatbik 
ni tatmin eden bir netice vermesinden mevkiine giı·di_ti yerlerde ise ı-aha ge
sonra kabul etmişti. niştir. Köy bütçeleri ek!:eriyetle ko-

D ......:.. B..ı hJkümler failleri malQm lıcak ve A\'rupaya yalnız A\TUpalılar 
olan zararlar içindir. Biıce kanunun h&kim olacaktır. ı:ıu Avrupa ittihadı, 
en enteresan \"c mevzuatımıza yenilik devamlı bir f'Ulh. ıle ııman altına a
cetiren tar~dı ise failleri meçhul ka- tm.ac~ktır, Ziıa ~u it~ıh· t, yalnız mıl
lan zararların ödenme ,eklidir. li ihtılAllara deAıl, müşterek menfaat-

Filhakika kanunun 29 uncu m.ıddeJlerle birbırlne baglt olan Avrupa se
si hükümlerine ıöre zararın faili ma- kenesi arasındaki ihtilaflara da nlha
IG.m bulunmadıfı takdirde 20 lira7ı yet \'ere..:ektir, 
geçmemek üz~ı e zararın dörtt! ücü H. .. l" 
pe~incn ali.kadara ödenecektir. n;ıa ıtler nutuk soy ıyecek 

Konoye'nin iktidar mevkiin.i alışın- rucu hatt:A bazan bek~inin Ocretinl 
dan bir ay sonradır ki, Çinde toplar veremiyecek kader dardı:r. Binaena
patlamtya ba~Jamıştır. leyh köy kanununun hükümler] da-

hare fail taayyün ederse bütün LJ.tar Zurlh, 2 (A.A.) - 'Sstnt Gallen 
ona ta«min ettirilir Aradaki fa,.k ta Tageblatt, 1 f.,.\'içre ıazete intn Bertin 
zarar &"Örene te'di;e edilecektir. muhabirı Hitlerin bu f{lnlerde bir nu-

Fakat o, bu harbe daima muhalifti. hilinde bile c:iftçi malll:l.rını korumak 
İmparatorla, nazırlarla, erkinıharbi- için maddl imk&nlar bulunamamış
yeyle yaptı~t btitün temaslarda, bu tır. 

Bu suretle ilk defa olarak mevzu- tuk \'erecci:!ni bildiriyor: 
atunız içine. mahdut bir ıekildc de 
olaa mecburi sosyal bir siıortanın 
cirdit~ni gö,.milt bulunuyoruz, 

muhalefetini atığa vurmaktan çekin.- (2311) numaralı kanunla; idare 8-
memiştir. mirlerınc yapılacak şik3yetler üze- * * Şu anda, Japonyanrn istikbali,. rine ayrıca mahkemeye gitmeye ha- K anunun umumi hükümlerinin her 
Prens Konoye ile ordu şefleri arasın- cet kalmadan, gayri menkuller üze- hana:I bir şekilde tatbikten düı-
daki münaıC"batın a1aca.iı mahiyete rinde müdahalenin men'i için verilen meme,.:.,i t~rr.inen; alikadar feragat 
mutevakkiftiı:-. Mamafih Prens Kono- salAhfyet: tapu ve kada!ltro kayıtla- etse oile zırar hakkındaki takibata 
ye, hakiki siy:1sctini, esrarenciz dene- rınm henüz ikmal edilmemesinden do- devam edilip tazminatın koruma s.ı.n-
cek derecede •izlemektedir. O kıdar d • ı d ı · · h .. k · it ki, ondan bah;edenler: 1ayı füzuli bir t~knn şahıslarm muh- ııma ma e ı ece&"ı u um a ına 

temel tecavüzlerinden de köylü kıs- alındığı ~lıi ?acarın kendiıi tar1.fın
men korunmaktadır. , dan ika edild•ii teıbit edilen 1ı1hvalde ,,_ Konoyc, bir kapalı kutu,, de

mektedirler. 
İktidar mevkiini kabul ettiii andan 

itibaren, Konoye, Başvekilette u.ıun 
müddet kalt1mıyacağını söylem•ştir: 
Cünkü sıhhat:nin buna müıait olmadr
iı iddiasındadır. Fakat Hankeo hidi
sesini müteakip istifasınr verdiği za
man, onun bır gün yen.iden ayni r.1ev
Jı:ıc döneceğini bilmiyen, kestiremi
yen yok gibiydi. Nitekim. bu tahmm· 
Jer tahakkuk etti, ve o yine yerine 
döndü: 1940 temmu ndanbcri de o 
mevkidedir, 

O iktidar metrkline geldiği za:nan. 
arkadaşları kendisine cesaret tavsiye 
etmişlerdı. Prens Konoye'nin bu tav
siyeyi yapan.a;·a verdJği cevap şudur: 

"Cest1.ret? Cepheye gidebilir, di>vü .. 
şcbilir ve cesaretle ölebilirim. Fakat 
ben buıtin, bu milletin iktısadi ve ıl
yaai davalarnıı halletmiye çağırıJmış 
bulunuyorum. Bu işi başarmıya i e, 
cesaret kifi detildir .. , 

Bu sözlerinden de bellidir ki, o, da
ha o zamanddn, istikbah dolduran bıl
yük mü15külitı ıezmitti. 

Prens Konoyc, hakikaten bu&ü'l bir 
çok ıüçlükleri yenmek mecburiyetin
dedir. Çin harbini mevziile5tırerek 
bir sulha bıi"lamak imkinları henüz 
h3.sıl olmamı~t•r, Harp beşinci l'ılına 
basmış, ve . burada bir milyon genç 
kaybcdilm.ishr Japonya, hilen bu har
bin memlekete tahmil ettiği bırçolc: 
mahrumiyet ve yorgunluklara katlan
mak: vaziyetindedir. 

,~caba Prenş Konoye, bu kadar müt 
kul şartlar altmda ifaya mecbur ol
uğu vazifc'iİt:de muvaffak olabilecek 
mldir? 

Mesut Bir Nikah 
Mute~hhit Ba". Suphi Tanı kııı T•vhide 

T••çı ıle Temyır mıh~emtıl relılerlnden 
merhum Bıy Haıın Bıhrı ojlu Mehmu Arıı 
murun Kıdık y bel~diyeıınde aileleleri huıu 
rıle niklhlırr lc;ra lıılınm1ıtır, Tara.feynt ıı~ 
adetler dil,riz. 

Fakat, bütUn bu tedbirler kifayet- de peısinen odenen miktarın iki m"sli
sizdi. Tesirleri nihayet ıararm mOm- nln maıraf1ı:!le beraber alikadarll ö
kOn olduju kader hudutlıındınlması· dcttirilKefl tasrih edilmittir, 
na inhisar etmekte idi. Son dete ne;.- Kanunen n1uayyen paraları ödemi
redilen 2-7-941 tarihli ve 4081 numa- yenler hakkınctı tahsili emval kanunu 
ralı ci!tc:I mallarmın korunması hak- tatbik edile.:-:kt'.r. Bu kanun hüküm
kındakl kanun, büyük bir nisbctte !erine cöre yapılacak muamelclercien 

dolay hiçbir resim ve harç alınmıya-
verimi enıekine- balh is aı-halarımızda kt 
bile ~mek te_şkil . edebileıcek. içtimai ca y~~arıda afla hatlarını hulisaten 
tesaı;ıu.t preQ.Sıplerıne .dayanarak bu 1 \l'erdiiimiz c·ittçi mellırınt koruma 
hususta en esaslı llerı adnnı atnıış J kanunu mülki tcıkilltımız eıaı olmak 
bulunmaktadır, 1 bir ve nih!lyet kilçük bir iki köy bir * * vah~t added.lmek üzere iıçiıncü şahıı-

ların yaJ)acıkları zararları karşı bir 
Meı.kUr kanunu esaslı hatl;ırı i- nevi içtimai ı!gorta tC$kil etmi.,tir. Bu 

çind~ şu şekilde t~hlll edebi- kanunun hükLimleri dahilinde seri bir 
liriz: netice alabil'Tlek için zararın 50 Hra-

A - 4081 numaralı kanunun. hli- yı tecavüz etmemesi ve faili m11.JQm 
kümleri dahiline giren ç;Ctçi malları olmıyanlarda 20 lirayı ıeçmemesi il
birinci maddede Bayılmıştır: zımdtl". Bu henüz mahdut bir miict;jr-

1 - Ekili, dlklll veya kendiliğin· dır. Fakat duıslinülmek llzımdır ki 
den yetıımrı bUtUn nebattıl"la ol"mın bu yepyeni bir başlanı-ıçtır. Atılan 
kanununun 9UmulUne girm eyen a{laç. bu ilk adımın tatbikinde ırörül"!cek 
tar; inkişaflara nazaran ıenişleyip 'Jüyü-

2 - Zlraatte kullanılan veyı :ılrı· yeceti muh;ık~akttr. Istikbal için bu 
atre altkalı her nevi menkul ve gıy. hu~u.sta bazı müllhazalt1.r ileri siirü-
rl menkul mallar; lebılır. . . . 

3 - Su arklın, ıet ve bentleri ile 1 -:"° Çif~~ı.:rın ka.nunun Scit neti-
• d k it d 11 1 I celerınden ı•tı.ade lçın zarar miktarı-
rıen e , ç , uvar ve emsa ma11 a· ·· .c. b" 
1 t 1 b 

• 
11 

d nı ız goıterme5e ve ınaenaleyh kcn 
arı. ar a ve ançe yo ın ır ı d·ı · · h L k" 1 d · 

T tb"k h !' · ı ennı I,-;\ ı zarar ar an eksJk taz-
a ı sa asına ge ınce: minıtı kabule hevkedcbilir 

1 - Köy 11nırlırı içinde; 2 - Tatbıkalta ne tekil· alacağı bi-
2 - Şehir ve kı~abı haricinde olup J.inmemekle beraber, kanunda yapılan 

belediye hududu ıçlnde veya d111n· zarar mevzuubahfıtir Halbuki · t 
d b ı , . h l . zıraa 

a u unan zıraı mı aul t latlh~al e- mevsiminde ıstıhsal vaıntılarına vr.yı 
dllmekte olan sahalar olduiu ıklnci olmamıt ve yet-memi, mahsullta 
maddede tasrih edllmlıtır, yapılın zararın o cünlıil miktarmı •ts
. B - Bu korumanm mevzu, saha ve bit kifJ decildir. Bir çiftçinin faaliye
ıcra uzuvları ve onlarm vazifeleri tinin c;ok kc•if bulunduiu bir mC"v
tayin edild.ikten sonra kanunun 15 simde herhan•i bir iıtihııl vaırtasın
inci ve müteaklp maddelerine göre dan mahrum kalmasından dolt1.yı do
her köy veya korunma sahası için j:acak zarar o vasıtanın satıı kıyme
bir koruma sandığı te~is edilmekte- tile OlçU.len1eıı BunJar nazarı dikkate 
dir, Bu koruma ı;;andı~mm !onu her alınarak zararın köylünün umumi Ja
sene muhitin Adet ve ör!lerine, ikti- tihıal hayat?rtdaki mlktarı teıbit edi
sadi vaziyetine, arazinin verlm ve lebilecek midir? Bu hallerde de :ıorar 
hayvanlarmın cinsine ıöre tayin e- ekıeriya kanunun tayin ettlli mikta
dileC'ek tari!elere nazaran bu kanun- rın fevkine yukıelecek aksi takdirde 

~~~~~~~~~~~.~~~~~-

ek,,,, 

Yazan: H. G. Dwighf - Çeviren; M. ABAŞ 
zünü düzeltti: ı·şey, l\ılİ.iı.:iiri Bey de
mek ls:tedtm.,, 

Güldüm: "Peki, hangisi?,, 
Tuhaf bir tavırla cevap verdi: 

"f\.1iMlri Bey: !\oladam Belize., -biraz 
durduktan sonra söyledi- "öldü." 

Zannetınem ki, s-iz geonc:ler, l\1isstrJ 
bcıyi görmli$ olasınız, Kend'si khibe 
hele oyun oldugu zamanlar, pek sık 

gelirdi. Lakin z;.ımanını pek kestire
miycceQ:im. Galiba, Beyoğlu ahalisi
nin levanten t.a.bakasındnn idi; ve da
marlarında, mükellef bir :tlyafet 110!

ra!iında bulunabilecek e:arap c;eşidin
den çok daha zenıin çeşitte kan \ar
dı. Galiba, Reji'de idi; hayU ıen
g di, ve zaınenında BeyoJtlu llem
leainin kurdu idi. Belize adı bana ye
ni bir jsJm gibi geldi. Yani bu ko
nakla alAka!:ını ilk defa işitiyordum. 

Kendiıd hakknıda, hi.fızamdan, bir 
şey çıkaramazdım. Onun için ihti
yardan ~ordum. 

İhtiyar. yüzüme. sanki ıarlp bir fey 
sormuşum gibi baktı. Bu haline -son
rad~n .. ben easmadım ya, 

";\tarlam Belize mı'>,. Biraz tered
düt etti, ~onra "Bclizp Pa~ta salonu
nu bilır~inİ7; ya? İşte onun ~hibi 
~tonsif'Ur B<'lb:r'ln knn"'·" deıdi. 

Ad<'ta şa rrdım, kaldınl, Sizler gi-

bi, ben de, tabii, bu iımi bilirdim. Be· 
lize Pasta salonunun ufacık nelis ga
tolarmı yemfyen, ince likörlerini tat
mıyın var mıdır? Fak.it o pasta sa
lonu ile, gezdiğim bu bahçe ve konak 
arasmda bir münasebet bulamadnn. 
İnsan pasta !i!alonu de-yince pasta sa
lonunu düşünür, bunun arkasında 
başka bir şey aramar., l\'feğer Brliıe 
pasta salonunun arka ında ise bir 
çok seylcr varmış. 

I .. 'lkin bunu ben de henıen oracıkta 
anlıyamndı*ım. Öğrendiğim yalnız şu 
oldu: Konalı satmak istiyorlarmış a
ına -ba1.1 artlarla- mefnı at.sız ola
rak kiraya da verebileceklermiş. 

l\.fesele hakikaten düştinillmeye de
&:erd1.Konak bu nevi binaların en iyf . 
lerindendi. Güzel bir plln üzerine 
yapılmı$lı.: Her katta boylamasına 
bilyılk bir hol vardı, odalar iki taraf
tan bu hole açılıyordu. Lakin bir hu
susiyeti vardı. Bunu. içeriye girer gir
mez gördüm. Kapıdan &irilen nler
mer holün duvarları boydan boya ay
na kaplı idi, Ayna dedlA:lme bakıp 

ta duvaı·la:rı, h.ırikulAde oyınalı altın 
yaldızlı cerçe\•elcr jçin1e Frans11. ay
naları ı:;anmaylnt7.. Biltiln duvar
lar tamamlyle yekpare nynalar
dan ibaretti. Bu tnsana pek gnrip bir 
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mekan hayali '"İyordu. LAkin ben 
bu hale ehemmiyet \·ermedim, İnsan 
böyle konaklarda en aykırı garabtt
lerle karşılaşır, Büyük merdivenin 
du\·arları da yine böyle ıynalarla 
kaplanmL~tı. buna o kadBr aldırmadan. 
Holün ve merdl\·enin bu garabetini 
az ("ok hoş görebilirdim Üst kattakf 
hol ile yatak odaraları da böyle ola
<"ak değildir ya, dediın, Fakat onlar 
da böyl~ çıkma m mı? Konağm her 
odası dikkat buyurunuz -ı-ervis oda
Jarl hariç olarak- bütün odaları hep 
ayni tarzda <:ıynah idi. 

Bu her oda tQbjrinin iki istisnası 
vardı: fıte, yalnız, birbirine bitişjk o
lan bu iki odan1n duvarları pek La
tif yeşil renkli eski damaskolarla 
kaplanmıştı, 

.Bu yeşfl damasko kaplı odalara ge
lince artık kendimi tutamadım, sest
ml yilk..,llttek: 

"Eler konağın yirmi odaıı böyle 
dama~'k:o kumı~lı olup da yalnız iki 
odası aynı kaph olsaydı. diyecetim 
yoktu. !~kin şimdiki haU ..... dedim v• 
güldüm. 

İhtiyar sert bir ciddiyetle yüzüme 
baktı ve, bir nevi hUrmetlc karıstlt 
bir iht;r i!adesty1e, "Bu atilünecek 
şey değil .• , dedi. 

Führer nutkunda harp meselelerini 
ıözden geçirecek \"e Almanları, mu
harebeyi bir kış me\'Simi daha ge("ir• 
meye haurlayacaktır. Muhabir, Ftıh• 
rerin, kış mevsiminde yar l"'m teski
ıatmın kü~at meraıımi hasebiyle bti
yilk nutkunu irat etme.;i ihtimali ol
duğunu öylemektedir. 

Hitler, Alman milletini kuvvetli ve 
vakur olmaya davet edecektir. Bu 
millet, bu f.ene z01rfmda ne sulhün, ne 
taftrin e1de edllemlyeceğini bHiyor 
ve Almanya ile bu t;ıhrip edici harbi 
uzatmak le-in Amerikalılar tarafından 
Ru!llara yapılan malzeme yardımının 
Alm.ln harp san11yiJne yeniden yeniye 
ağır \'azifeler \'e ftdakArlık tahmil 
etmekte olduğlJnu da tahmin ediyor. 

Muhabir, bu vaziyet karf1Slnda ya• 
ptlmı., olan tedakô.rlıiın nihat za!er
le bedelinin ödenecej:i hUlusunda 
mllleti Jkna ve ona cesur ve emnf .. 
yetil otmnyı telkin için buyük şeflerin 
vecıı nutuklarla hltap etmelerinin pek 
tabii olduğunu da ilAve ediyor. 

kanunun tat .. iki çok dar bir sahaya 
int.kal edec ... Ktir. 

3 - Diler taraftan failin zararı 
tazmin için kabili haciz malı bulun
madıi:ı ahvalde veya bu husustaki 
kifayetsizlik hallnde kanunun hükum• 
lerine nazaran zarar ıörene sand:ktan 
bir•eY ödencmiyecektır, 

-4 - Nüfusları az ve binaena1eyli 
bütçeleri kıt olacak mahallerde koru
ma zabitaıı daha az ve zararların ö
denmeıi de o kadar ıüç olacak ve bil• 
hasıa pefinen yapılacak tediyeler zor~ 
la1acaktır. 

Binaenaleyh koruma heyet ve ~an. 
dıklırının Çf"VI eıini ıeni1letip m:nta .. 
kaJar ve nihayet bütün memleket aı ... 
çüıü dahilinde birer ıicorta ve mü
kerrer aiıort1 şeklinde birleştir"!:nesi 
de imkin dahılindedir. 

Hatti. bu takdirde mahdut bir miir .. 
tarda tabii ve fevkalide hidiıelerln 
doiurduiu zararları da. kanunun rıev 
ıuuna alarak, zararın daha ıeniı bir 
ıekilde tazın\n: ve miktarının da yiik
ıeltilmeıi iınkin dahiline •irebiltr. 
Mecburi sosyal sicortaya bu ka11unla 
ve köyümüzde11 ba1hyarak mesut bir 
ba$1ancıc; vcrmış oluyoruz. Bunun tok 
tez bir zama:-ıda eme~le ıcçinen her 
İş ıahasındaki çalışan halk kütlelcr.
mize teımil edilip cenfşlctileceCir.den 
eminiz. 

Dr. Sıtkı Yırcalı 

Becerebildiğim kadar taUı bir eda 
ile tasdik ettim: .. Evet, YAkıa öy1e,., 
Hele kaça mal olduğu düşüntiltine ve 
duvarların tekrar eski haline getirll
ınesl için nt kadar masra! edilecegi 
hesaplanırsa. Acaba Missiri Bey du
varları bizim için eski haline get r
meye razı olur mu?., 
Karşımdaki omuzlarmı ~ilkerek 

~öyle dedi: 1'0000 ... l\.fissirl Beyin ra
Zl olmıyacatı, yapmıyacağı f"Y yok
tur.,, 

Bilmem nedense tneraknn artma
ya başlaınıttı. Bu hal. sadKe, bu de
rece akla ve ze ... ·ke aykırı bir ıeyi 
ömrümde ilk defa görmüş olmamdan 
delildi. lhtiyarm kendisi de, sesinin 
tonu ve el işaretleriyle, kafamda bir 
alay ıru;:ıll"rin doğmasına srbep nl
n1uştu. l\.fonsıeur Belizle'nin ne %a
man buraya ıeldıiini -ayhut burad;ın 
c-ıktıiını- !\lissiri Beyin ne vakitten
bert burnya sahip olduğunu sormak 
arzusu içimi yiyip duruyordu. 

"Oooo ... l\fissiri Bey!., 
Bu sözün benim ic;in bir ip ucu tec:

kil edecej:i ıl~ikardı, Bunu lhtiyarm 
bakışından anladım. Lfıkin yalnız ba
kış yetmezdi, daha tazll!lıııı 18zımdı. İ
kinci katm büyük holune dondük, Bu
rası, ayna duvarlariyle, harikul4.de i
di. Sadece bu haliyle insanı şaşkın 
etmeye klfi idi. Holiln aı!m bol]utu 
ve c;ıplaklığı içinde aynalarm sonıııuz 
akisleri ortasmda kalan ln!'ian niha
yetteki peneerelerden, görünen ei,aç 
yeşilliklerini ancak S<'zebiliyordu. ırer 
tırafı, ucu bucat:ı olmıyan bir me -
fe derinliği ~armış \'e karııııındakf ıll
t~arla ben bir ordu ka1aba1ıl.ınrn b r
birlne en yakın iki fordınden ibaret 
kalıuı tılr 

ıe 

Ta 
:ır; 
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' r: iş Bankası 1941 ikramiyeleri 
ICü~üli Tasarruf 
Hesapları 1941· 

ı adet 2000 u~ =2000~1u 

iKRAMiYE PLANI' 
~eşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağua

s, 3 lkincitqriıı tarihlccinde ~
ılır. 

s 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

• ıoôo 
• 750 

• soo 
• 250 

• JOO 

• 50 

• 20 

, 
,=3000.- • • 

• :::1500.- • 
• =2000.- • 

• =2000. • 
• :::3500.- .. , 

c4000.- • • 
• c:6000-- -

~ .................................. . , 
Köprü Betonarme 

Kaldırım 

Döşeme ve 

inşaatı 

Par~e 

.. 
Nafıa Vekalet'inden 

1 - Seyhan \vilayetinde Ceyhan köprilsünün betonarme döşeme tecrit 
qe parke kaldırım \inşaatı 26,800 lira kepf bedcll llzerinden kapalı zarf u
aulilc eksiltmeye çıkarılmıştır. 

SANIN 
DIŞ MACUNU 

Dişlere Hayat Verir. 
,.-ANCAK:._~ 

Her sabah, öğle ve ak
şam, her yemekten son
ra mutlaka f ırçal.amak 
şarttır. Bu usulü fa§
madan, muntazam bir 
metodla takip edeni.erin 
dişleri mikroplardan, 
ha8talıklardan muhaf a
za edümiş olur, paslan
maktan ı-e çürümekten 
kurtulur. Her zaman 
temiz, parlak ve güzel 
olarak kalıı 

2 - Eksiltme 10.9,941 tarihine mlisadif çal'lanba günü saat 15 de 1 
Nafia Velıcilcti şose ve köprüler reisliği eksiltme ve arttırma komisyonan
d;ı yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ıartnamesi ve buna mUtefcrrl diğer evrak Nafia Vcki!eti 
1ose ve köpriller Tcisliğindcn 134 kuruş mukabillndc alınabilecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme tarihinden en az 
3 gün evvel bir istida ile Nafia VeklUetine müracaat ederek bu ılbi iılcri 
yapabileceklerine dair ehliyet vesika11 almaları lizımdır. 

5 - İsctklılcrin ticaret odası vcıılkasilc 2010 liralık muvakkat teminat
'ıarını havi olarak 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı 
d airesinde hazırlayacakları kapalı zarfları ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evvcllnc kadar komisyoıı rcisliiinc makbuz mukabilinde verme
leri muktezidir. 5878 - 7480 

SiZiN ,, DE 
ETTIGINIZ 

.._ 
TAKDl 'R 

ÜZERE 
Aınmız moda11nın zarafet ve lncelljjlne inzimam e· 

len Oltad tcrzllerln mahareti, kadına da gençllCje matuf 
ıııyanı hayret bir beden tenaallbO arzeder. 

Fakat yDz ve onun hututu gevezedirler. E!jer bu nokta· 
ra llzım gelen ihtimam aösterllmczae, seneler bu hatları 
ıaıkalarına pek çabuk farkettlrlrlcr. Bu, alzfn bir aırn· 
ıızdır ki, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi rı· 

i:lbelerlnlzln dikkat nazarından uzak kalamaz. itte ıenclc· 
•in (bilhassa nazik ve hHIH ciltlere musallat olan o tah· 
ılpklr senelerin) cildlnlze çizmekte oldujju on binlerce (bl· 
dayette gayri mahaOs) ince çizgilere lhmalkir kalmayınız. 

Zamanla cildinizi solduracak olan ve alzl pek çok defa vakltalz 
harap eden bu lnzalan akpm ve aabah KREM PERTEV'lc yapa· 
cajjınız ufak bir masajla refedlnlz. KREM PERTEV'ln bu mucizesi· 
ne yOz: binlerce hemclnılnlz: gibi siz de hayret ve memnuniyetle 
vahit o lacakaınız. Göreeekalnb: ki almanız, ebedi gcnçlljjlnl herkese 
mağrurane s5yllyecektlr. 

KREM PERTEV' ln terkibindeki faal anasır en derin çizgileri bile 
lulcde geclkmlyeccktlr. BugOnden itibaren ılz: de bir tüp KREM 
PERTEV'! tuvalet masanızda IJulundurunuz:. O, ayni zamanda ıcrt 
rUz:gArların ve kuvvetll gOneıln en iyi muhafızıdır. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
1 - 20 kıymette 50,000,000 milyon posta pulu pazarlıkla tabettirlle

ccldr. 
2 - Muhammen bedel 23,000 lira, muvakkat teminat 1725 liradır. 
3 - Fenni ve id:ırl şartnameler her g1ln Ankarada P. T . T. Leva

wn Mudürlilğtindcn ve İstanbul Ayniyat Muhaslpllğınden alm:ıbillr. 
4 - İhale 9 Eylül Salı günü sa t 16 da Evkaf Apartımanmm asma 

katındaki dairede P. T. T. Levazım MüdürlUğilnde müteşekkil komisyon 
huzurunda icra kılınacaktır. (5885) (7481) 

8ULMACA 

2 
3 

1 2 3 4 5 6 7 6 9 

~ 

iHTiRA ILANI 
"Hayvani ham derilerin mu -

hafnzası için usul,. hakkında alın 
mış olan 26.8.1937 günlü ve 
2337 sayılı ihtira beratı bu defa 
mevkii fiile konmak tizere ahe· 
re devrüferağ veya icar edilece
ğinden talip olnnların Galatada 
iktisat hanında Rober Ferri'ye 
müracnatlan ilan olunur. 

Satıhk Otomobil 

Ue Babali, öğle "De akıarn 
her yemekten sonra 

't günde 3 defa -
&zanelerde ve büyük ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

1 KAYIP - lltanbul ihracat ııilmrllfi!ııden 
tucll ettlrdlflmu 46U aa71lı 17 6U4ı tarih 

1 h dahili ticaret beyannamesi uyl edlldifin· 
den bllkmll olmadıfıru ilin ederiz. 

Yeıil Buru amban 

KA YJP - T. C. Ziraat bankuı Ankara 111 
besine alt 2403 numaralı kumbaralı cOıdanı 
kaybettim. Yenisini alacafımdan eski cllzda· 
nın hOkmll 7olctur. Akın vuiıi Sılme ilanı 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
llrı· 

Başlık maktu ol.arak 750 
1 inci sayfa stqıtimi 500 
2 ,, ,, ,, 100 
3 ,, n ,, 150 

' ,, ,, 50 .. ______ .. 
l _A_s_k_er_li_k _l_şl_e_ri _ I 

ŞUBEYE DAVET 
Fatih askerlik ıııbuindenı Yd. htllıUm 

Astcfme Muharrem Tevfik of. Rifat .Kema· 
liye (24056) (Ok acele ıubeye mGracaat et• 
mesl ilin olunur. 

3 • 9 ı 

lngiliz Kız Orta Mektebi 
Beyoğlu Nuriziga Sokak 

"TM English High School. For Girla,, 
Mektep 17/9/941 Çarşamba gilnO açılacaktır. İkmal imUhanlan 

Ağrdarı Dındirir! 
15/9/941 ve 16/9/941 tarihlerinde yapılacaktır. Yeni talebe Pertembe 

' I> günleri saat 10 - 12 ye kadar kaydedilir, 4 ~ 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SINIR ve BEL ai'nlan ile Soluk 
algınlığından ileri ıelen vücut KIRIKLIGJ, NEZLE ve GRiP 
hastalaklan D E R M A N kqelerile derhal ıeçer, icabmda 
günde 1 • 3 kaşe alınır, her eczabanede bulunur. 

Tramvay ve Otobüs Ücretleri 
istanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve 

Tünel işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
• 

Asker ailelerine yardım maksadlyle 5 Eyhil 941 tarihinden itibaren 
Trnmvaylarm yalnız birinci mevki bilet ilcreUerlyle idaremiz otobüs bi
let ücretlerinden ayrıca birer kuruş tahsil olunacağı saym yolculara ilAn 
olunur, (7769) 

Pazarhkla Yapilacak Hamam Tamiratı 

Kütahya Vakıflar Md. lüğü11den 
Kütahyadaki Balıklı hamammm esaslı tamiratı kapalı zarf usullyle 

münakasaya konmU$ ise de talip çıkmamı$ oldutundan 2496 sayılı ka
'M\unun 40 ıncı maddesi mucibince 28.8.Hl tarihinden itibaren bir ay müd-
detle ve pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

1 - Yapılacak işin bedeli keşfi 10263 lira 24 kuruştur' 
2 - Muvakkat teminat 769 lira 24 kuruştur. 
3 - Pazarlık 29.9.94.l Pazartesi gOnü saat on beşte Kütanyaaa nt1-

kllmet caddcsindcld Vakıflar mildürlütünde müte~kkil komİ'1'on huzu
runda yapılacaktır. 

Taliplerin: 
A - MUteahhlUlk ehliyet vesikası. 
B - Ticaret Odası vesikası. 
C - Bu ıibl işlerden l!akal on bin liralık bir iş yaptılma dair 

bonservis. 
Ç - Muvakkat teminat makbuzu ve banka mektubu ile komisycın 

riyasetine müracaat etmesi şarttır. • -
İhale l'dilecek tamirata alt evrak fUnlard11 
1 - Pl4n; 
2 - Keşifname, 
3 - Umumi, husus!, fcnnt şartnameler; 
4 - Mukavele projesi, 
Talipler bu evraktan ve dosyayı her g(1n Kütahya Vakıflar idaresin-

de görebilirler. (7758) 

BANKASI 
TfiRJC ANON'bf ~hlKETt 
nsts TARİHi 1863 

<;tatQ1erf ve Ttlrldye CQmhurlyetl ne mQnalı:Jt tmıb~esl 

2292 Numaralı 10/8/1933 tarlhll kanuna tudlk edibıüf*. 
(24/6/1933 tarihli ''35 Huma~h R~ Gezele) 

Sermayesi: 
ihtiyat Akçeşi: 

10.000.009 İngiliz ın.. 
1.250-000 lngiliz Lirası 

fürkiyenin Başlıca Şehirlerin~ 
t#JÜS, MARSİLYA ve Nts·a~ 
LONDRA ve MANCESTER'de 

KIBRtS, Y.UNANfSTAN. İRAN. IRAK. '1Lts. 
TİN ve MAvrRAYİ ERDÜN'de r ' 

llerbs •e Sabeleri '-
YUGOSLAVYA. ~A, YUNANİSTAN, SURİYZ, LOllNAN 

P'fl7allert n biHGıı '0'1 .. ,,. .. 1111 ,.,.,..,..,, "" ""•1ha~ 

• 1181' ne\'l Banka Muameleleri ,.,..,. 
Re.\t eari .e mma•t hesaplatı ldltam. 
Ticari krediler ve yegfltll kredlltt 1riieadı. , 
TDrkiye Ye :Ecnebi memleke&ler berine ~ ...... t 
i .. kontosa. 
RorM emirlerl -
F..sham " tahftllt. ttltm ft emtn Baerlne a.W: 
Senedıat f.ebtllltY "'"' .... : .. ,. ' 

En yüUek emnıvet şartlarım haiz tiraht 
Kualar Servisi vMdr 

Piyaanın en müaalt farllarik (kumbaralı l'el/a 
lcumbaruız) taaamd Mtttıplan tl(llır 

'(. H. K. Ge~el Merkez Başkanllğından 

Depo Y aplırllacak 
Etlmesut hava meydanında yaptırılacak '7601 lira 87 kuruş keşini 

bir depo, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 4 .9. 
941 Per,embe g(lnQ saat 15 de yapdacaırtır. Muvakkat teminatı 570 lira 
14 kuruştur. Bu ise ait vesalk 25 kuruş mukabilinde T. H. K. Genel 
Merkezinden ve İstanbul T. H. K. şubesi başkanlıtın<ıan verilir. 

İstekliler ihale ıünü saat 14 e kadar kapalı zarflarını komisyona 
vermelidirler. (1231) 

Harp Okulu · Komutanlığından 
1 - ~tıda yazilı şartlan haiz okurlar Harp Okuluna alınacaklar

dır, 
A - Ankarada bulunanlar dptnıdan dotnı:ra Harp Okuluna, Anka

ra haricinde bulunanlar bulunduklan yerin askerlik şubesine müracaat 
edeceklerdir. 

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

2 - Giriş şartlan: 
A - Tilrk olmak. 
B - Lise bitirme ve olgunluk lmUhanm1 vermiş bulunmak. 
C - Tam ~ekkUllü heyeti sıhhlyesl olan asker! hastahaneden , 

(Harp OkUluna girer) kararlı sıhhat raporu almak. 
D - 18 : 23 ya~ında olmak (24 yaşına lirmiş olanlar alınmaz). 
E - Diğer şartlırr askerlik JUbelerlnden ve Harp Okulundan ötre-

nllebillr. ı (972 - 7601) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
imtihanla Memur Alınacak 

• 
1 - Teşkillıt.ımızdakI mOnhal mcmuriyeUer için müsabaka imtihanı 

yapılacaktır. 
2 - Bu imtihan 25,9,041 Perşembe günil fstanbulda Sirkecide Ha

midiye c;ıddcsinde memurin kursu binasında saat 13 te ~apıla 
3 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbltc ve ık! foto bir-

likte umum müdUrlOk zat l§leri şubesine nıilracaat etmelidirler. 
4 - İmtihana ginnek isteyenlerin aşağıda yll%ılı vasd ve ı;arUarı haiz 

olmaları llıznndır: 

A - En az orta tahsllinl bitirmiş olmak. 
B - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 
C - Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak. -ı 
D - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak. 
E - Akrabasından olmayan iki zatı de referans olarak göstermek. 
F - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bilhassa 

her iki halde de son yoklamalarını .....w.wı r.iizdanmn ,ka.Ydettlrınb olmak 
5 - tmtihı:ın mevzuu şunlardırr 
A - Hesap ve hendese, 
B - Yazı, • 
C - Umumi malılmat ''.hayat bilgisi, cvanr-r.r--.. 
6 - İmtihanda kazananların muvaUakıyet ve tahsil vaıf7etıerfne «5-

re baremdekl dereceler Qzcrlnden OcreUeri tcsbit edilerek masiyle tayin-
leri yapılır. • 

7 - Tayin edildiği mahal ve \'azlfeyi tebellült tarihinden itft)aren 
15 gün zal"fmda kn:bul ne vazifesi başına gitme)ICnlerin tayin ve imti
han hakları iptal edilir. 

8 - Yukardaki şartlar dairesinde 10.9.941 de Erz0rumda, 15.9.941 
de Samsun, Tokat. Bursada 20.9.941 de Zonguldak, Kayseri ve İzmirde 
ve 25 9 941 de fstanbuldan maada Malatya ve Konyada ve 30.9.941 de 
Dlyarb~kır ve Adanada da memuriyet imtihanları yapılacaktır. (7680) 

Yiibak Öğretmen Okuluna Talebe 

·Kabul Şartları, 
Okulun gayesi Liselere öğretmen ;yetiştirmektir. Yatılı. dve Pl.rasız o

lan ve tahsil müddeti f seneden ibaret bulunan Okul aşa~ ı:eki Subdere 
ayrılır: Türk Dili ve 'Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, il" a ~tik, F_i7 
zik - K imya, Tabit İlimler, Yabancı Dil. "Fransız, tng ıı,ba an Dili 
ve Edebiyatı.,. Okula girmek için Lise olgunluk imtihanını ul Prnu:ş ol
mak ve bllAhare tarihi tesbit ve ilAn edilecek olan k~b ~mtnıanmı 
kazanmak şarttır. Namzet kaydı 1 Eylôlde ba:ılar ve sa almak aıtıba ve 
Cuma günleri Okul binasında yapılır. :>aha fazla taısUAt iftcyen-
lcr Okula müracaat edebilirler, (6958) 

Fürkiye Cümhuriyetf 

ZİRAAT BANKASI 
Ku.ıv'- Tarihi: 1188. - Sermİı,eel: 100.000.000 Türk~-" 
:' Ajana adedi: 265 

ı ' Zirai ve Ticari btt nevi banka muameJelerC -
.-ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye ~Yat 

il 

Bakırköy Malmüdürlüğünclen 
Ciheti askeriyeden .mOdevver Safra k6yQnde 600 ve Y~~~ 1513 

ki ceman 1213 adet bot benz.in tenekesi müzayedeye çı a ma 11 ve 
18.8.941 tarihinde yapılan müzayedesinde Mustafa Hasba1 ~a:rflnd ihalesi 
icra kılınmış ise de mil:ı:ayede şartnamesi mucibince müdde aza a be
delini tediye ile tenekeleri tesellüm etmedjJlnden 2490 sayılı 1; yd~ ve 
ihale kanununun 25 inci maddesi mucibince depozitosu ırat a UercJc 
yeniden mQzayedeye çıkanlmı5tır. ~7 5 ~ t 

Talip olanlann 612 Ura M kuruş muhammen bedelin 
111 

'00 \.._ınıı 
bedeli olan 45 lira 96 kurU$1uk makbuz veya banka mektub eaımn'"Cr f· 
hale gilnil olan 12.9.941 Cuma gilnil saat 14 te Bakırk61 M dürıU· 
tünde milteşekkll koınls7ona mQracaatlan flAn olunur. ('1537) 

.. ""' .. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörl11gunc1e11 

Yüksek Ziraat EntltOsü Orman, Ziraat, Veteriner fak~lelerfnde 
talebe kayıt ve kabulüne 15 Ağustos 941 tarihinden itlbaten atlanacalt 
ve 30 Eylül 1941 ıünü akliamına kadar devam edecektir. bir 

ı 1 - Bu yıl kabol edilecek talebeler biyoloji, fiz.lkklt111.~ '::ı türk• 
çe tahrir ve yabancı dilden (fransızca, inglllzce, almanca di e erı biri) 
bir seçim imtlhanma Ubi olacaklardır. taf'fl.,_ _,_ 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve t stanbulda yapılacak ve --..er17-

le yerleri gazetelerle ayrıca ilAn edilecektir. 
3 - EnsUWmüz Fakültelerine yazılmak isteyenler kll>'1~--Inve kabul 

şartlarını Enstitü RektörlUtü ile VilAyet Ziraat, Orman, 'Vç..:ı. er nıU· 
dürlilklerlnden tedarik edilebilir. 

4 - Sıhhat raporu nümunesl EnsUtü ve VilAyetler zı.raat, ôrmaıı 
Veteriner müdürlüklerinden tedarik edilir. 

Başka rapor kabul edilemez. (6864) (5266) .... 
Emlak ve Eytam Bankasında" 

Esas No. Mevkii ve Nev'i ı.t:ultadder kıYT!\et ___,- ,,, 

1526 Beyoğlu, Bc7aut, Müeyyetzade mahallesi, Keme' 
raltı sokağı eski 58, 60, yeni 84, 86 numara~ 
466,93 metre murabbaı mıığaza ve elektrik tev-· 
zi mahalli "halen değirmen ve hane tamamı,. 18.257.- Jifl 

Soldan ufa: l - Bir denir 2 - Sayı -
Dır ıçkı ı - Papu -- Piımemıı 4 - c;ı;. 
re efe uyıun 5 - Ten. blr renk - Arıani 
6 - Bayram - Ters: beyu 7 - Yllı ku. 
a1 - Yad eder il - Cereyan eden -

Ten bir col g - Bir hayvan 

Doç de Lı.iks markalı 38 modc 
li bir taksi otomobil lastiksiz o
larak acele satılıktır. Ferikôy 
Avukat caddesı Osman usta ga
rajına müracaat. 

Doktor Hafız Cem':' Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 

Yukarda izahatı yazılı gayri menkul peşin para ile "le kapalı zarf 
usullyle ıubemiz satış komisyonu huzurunda satılacaktır. 

İhale 18- 9-941 Pervembe ıünü saat 14 tedir. isteklilerin &Uberniz elfl' 
lAk ser'vJsine milracaatla mukadder kıymetin yüzde onu nısbetinde temi· 
nat akçesi yatırmalan ve bir lira mukabilinde alacakları şartname bil' 
Jdlmlerlne muvafık teklif mektuplarını bildlrllen gün ve saatte ıubeınl1 

satış komisyonuna veya ihale saatine yetişmek suretiyle iadeli taahhütlil 
olarak postaya vermeleri. (894 - 7743) 

Yulcan"an oafı: ı - Methur bır mem
ba ıuyu 2 Dır vlUyeı - Vukua rctlrmek 
3 D r trhk lımı Taharri eder 4 -
D r Yunan ırhıl Valde 5 - Muanarda 
adı ceccr 6 Er ek Ayakabı derisi 7 

A i deie"b Ters ı:azetenb 8 -
ll r ıayı - Dır renk il - Terı. bir insan 
r L 
fVVELKI BULMACA - SOLDAN SAÔA: 

1 - Neıicuıı 2 - F.timcaut ll fabak 
- !lar 4 lberik u (aıl 5 Ciro - - oa 
6 E Tasa 7 Tek - Soma 8 -
Enam Vur g Şımarık 

tır 

BC1lktaı tapu ılcll muhalıdıftndan ı Be· 
tllıtaıta ltuanlye •e Abbuafa mahallulnln 
eski bUlblll ıokafında nki 29 yeni 29 nu 
maralı m sıesna Mehmtt Ali paıa Yalılından 
hııne 11 ıubat S%8 tarlhlı mOateana vakıf ıe 
nedılc doğramacı Kara'!>et oilu Vertanes fe 
raiınd n Heb1I ofullanndan .Muıtafa oflu 
Mehmedc aa•ı ı yıpılmıı ise de vakıf kaydın 
da tesctl &örldemedifınden ı 615 numaralı lca 
nuna söre senetaııden tapuya raptcdlltcc/(ın· 
den bir itirazı olanlar vana vcaaiki taurrufıye 
luııe bırlıkte cuete ile ıUn tarihinden onbq 
&tin nrfındı B ıkta, tapu akıl mahahılıfına 
mııracaat cylcmelcrı llSn olunur. 

Dahiliye Mütehassısı 
Vaıardan baska her viln saat 
' 2 - GJ ya ,katin fd11nlml 

Oiva,,voln Nn 11'4. 
T "t • ., ., •ut er 

Sahip •e Netrint aıOdüdl &miıı 
UZMA'M, Gazeteclhlc •• ~t 

T. L. S. TAN matbaası 

1 - OkUl binasında keffi mucibince )'&ptzn.lacak olan tamirat açık 
eksiltmeye konulmu~r. 

2 - İhalesi 5.9.1941 Cuma ıünil saat 115 da Yüksek Mektepler Mu
hasipliği blnnsın~a toplanacak komlsyo.t tarafından yapılacaktır. Keşif 
bedeli 2499 lira 84, teminatı 187 lira 4.) kuruştur. 

İsteklilerin en az bir taahhiltte 2000 liralık bu lşe benzer la 7aptıtı
na dair dairelerinden almış olduğu vesikalara istinaden iııtanbul Villlye
tine müracaııtıa eksUtme tarihinden ilç g4n evvel alınmış ehliyet ve 941 
yılma ait Ticaret Odası veslkalarlyle muayyen gün ve saatte komisyona 
'c bu baptaki .keşif ve şartname ve mukavele münderecatına ıttıld hasıl 
etmek için de okul idaresine müracaatları. (7375) 

Manbul Fiyat Mürakabe Komisyonunda' 
· 103 No. lu ilAn: Temiz. naturel nohudun dökme toptan azaml kllosO 

15 ve ~akende 17~ kuruş olarak tesblt edilmiıUr. -
(7762) 


