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İnönü, Bursada Merinos Fabrikasile 
Sanat Okullarını Tetkik Ettiler 

1 MHli Şef Fabrika işçilerine "Memleketin Bu Güzel Eseri Size 

1 Emanet Edilmiştir. Gördüm, ~yi Çalışıyorsunuz,. Demişlerdir. 
Bursa 6 (A. A. - Reisicümhur İsmet İnönü, 

dün Merinos fabrikası ile Kız Enstitüsünü, Sanat 
okulunu gezerek tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Merinos fabrikasını gez.işleri esnasında fabri
kanın tesisatını ayrı ayn gözden geçirmiş ve 
muhtelif işler üzerinde izahat alan Milli Şef fab
rikadan ayrılıştan esnasında kendilerini caşkun 
ve içten tezahüratla uğurlayan içşilerimize hita -
ben; "Teşekkür ederim çocuklar, Memleketin bu 
güzel eseri size emanet edilmiştir, gördüm, iyi 
çalışıyorsunuz. Müdür ve amirleriniz sizden mem· 

nuniyet gösteriyorlar, memleketin bu güzel ema
netine layık olmağa çalışınız, size teşekkür ede
rim,, demiştir. 

İnönü kız enstitüsünü müteakip ziyaret ey
ledikleri 'sanat okulunda, bilhassa modeller iize
rinde durmuşlar ve talebenin kabiliyet ve çalış
ma faaliyetleri hakkında sualler tevcih buyunnuş-
lardır. ' 

Milli Şef her iki müessese hakkında da mem
nuniyetlerini ifade etmişlerdir. 

:._:~------------~~--------------------------.--------~---------------~-----
Almanlann biran evvel ele 

meşhur Bak6 petrol 
geçirmek İ.4;tedlkleri Kafkasyada 
kuyularımn görünüşü 

1'tlantikteki 
H6dise Bir 
Harbe Sebep 
Olabilir mi ? 

İzlanda önünde Amerikan gemisi
nin taarruza utraması yüzünden A
merikanın Almanyaya harp ilin et
mesini beklemek yanlıftır. Nitekim, 
Amerikan cazeteleri bu hadise mü
nasebetiyle hilldimetlerini harbe teş
vik etmekten çekiniyorlar. Bu va
ziyete cöre, Alman olması ihtimali 
çolı: olan denizaltı cemisinin lzlanda 
açıklarında bir Amerikan destroye
rine saldırması Almanya :!le Amerika 
arasında bir harp sebebi teıkil ede
cek son damla olmaktan uzak oJ,.. 
malı: Jlzrmkellr. 

M. Zekeriya SERTEL 

"Geçen cihan harbinde Ame-
rikanın sabnm tüketen ve 

cmu harbe sürükliyen son damla, 
Atlantikte Lu~tanya adındaki 
Amerikan yolcu vapunmun bir 
Alınan denizaltısı tarafından ba
tırılması olmuştu. 

Bu vakayı !h.ıtırlıyanlar, bu de
fa da İzlandaya posta götüren 
bir Amerikan destroyerinin bir 
denizaltı gemisi tarafından taar
ı-uza uğramasının Amerikayı har
be sürükliyen son hadise olınası 
ihtimalini düşünerek heycana 
düştüler. 

Filhakika iki vaka arasında bii
Yiik miişabehetler vardır. O va
kit olduğu gibi bUgün de Alman
Ya ile Amerikanın arası fevka -
l&de açıktır. İki tarafın da sabn 
SOin haddine gelmiştir. ~n ufak 
lbir hadise iki memleketi de der· 
hal birbirine karşı harbe sokmı
Ya kafi gelebilir. Onun için Ame
rikan destroyerinin Atlantikte 
bir denizaltı gemisi tarafından 
~atTuza uğramasını bu sabn tü· 
h ten son damla telakki etmekte 
a:Jclıdırlar. 
Fakat bu defa vaziyette. 917 

Benesindeki vaziyete nazaran, ta. 
Jnaınen başka 8.miller mevcuttur 
~e bu Amilleri ~özönünde bulun
~urrnadan verilecek hükümlerde 
nata etmek mümkündür. 
k Bugün iki taraf da birbirlerine 

1 arşı harbetmekten müçteniptir. 
er. 

h l!itıe~n plam Amerika ile 
k arbe gınneyi mümkün olduğu 

adar gerilere bırakmaktır. Bu
nun birinci sebebi, mevcut düş
~nlarına yeni ve muazzam bir 
uşrnan ilavesine mevdan ver -

f1erne~ir. liitler daima düşman
ef111 bın:r birer ezmevi tercih 

rnektedır. Şimdi Sovvetlerle 
~e'fuldür, bu isi bitirdikten son. 
tere ~Riltereye dönecektir. İn~l
kit A de majfüıp edebilirse o va· 
nu r:n~rika ile daha rahat-ico _ 
n ~"?ilır. O vakite kada'l" Alman
ta ;cın Amerikavı harbe sokmak. 

li~vda Yok. fakat zarar vardır. 
· ıtlerin Amerika ile harbe 

~~rrnekten içtinap etmesinin ikin 
~a~be~i .de, orada infiratcıların 
rn .vetını !kolaylastırma.k ve A

erıkayı · · 
:rnekt· ıçınden fethe çalışabil-

ır. 

Mister Bevin 

M. Bevin 
Diyor ki: 

işçiler, Her Gün 
Bir Dakika 

Yavaşlay_~nız 

Bir 
de 

Japon Gazetesi 
Harbin Almanya 

Lehine Biteceğinden 
Şüphe Ediyor 

Ankara, 6 (Radyo Gazetesi) -
Hükumete yakın bir Japon gaze
tesi, Almanya aleyhinde bir yazı 
neşretmiştir. Gazete bu makale -
sinde, harbin Alınanlar lehine 
bitmesini şüpheli görmekte ve bu 
şüphenin sebeplerini aşa~daki 
dört nokta üzerinde toplamakta
dır: 

1 - Almanlann hava kuvvet
lerine, İn.2ilterenin muvaffakıyet.. 
le mukavemet etmesi. 

2 - Alman denizaltı ve tayya
relerinin İngiltereyi iyice abluka 
edememeleri. 

(Soıtu: Sa: 2; SD: 4) 

Bul9aristanda 
Alman Tazyiki 

Azalmış 

Bulgarlar 
Birlikte 

Muhafaza 

ltalyanlarla 
Balkanları · 

Edecakler 

Afgandaki 
Alman ve 
İtalyanlar 

Bunların Memleketi 
T erketmaleri 

istenildi 

( ASKERi 

Alman· 
VAZIYET) 

Rus Harbi 
Almanlar Deniz ve Havadan 

Cephe Arkasına Asker 
indirmeleri Mümkün Görülüyor 

Afganistan, Iraklı r·-BULGARISTANDAKI HAZIRtlKLAR ··~ 
Müslüman Asileri j Amerikan Mahafili Bunun Kaf~asyay~ f 
Tesrun Etmiyecek 1 ve Bilhassa Batuma Yapılacak Bır ihraç 1 
Londra, 6 (A.A.> - Ofi Ajan· i Hareketile Alakalı Olduğunu ileri Sürüyor 

sının şaırkta bulwıan bir muba- i ı 
.biri bildiriyor: ~ ---...... _ .. ___.. 

İnRiliz:lerle Rusların İrana Riri' C ark cephesinin cenup ve mer- ı harp bütün şiddetiyle devam ediyor. 
lerindenberi Efg:ınistanda tecrit 41 kez mmtakalarında askeri ha- Almanlar bu şehri zapt için ağır top-
edilmiş bir halde kalan Alman ve rekAt durmus gibidir. Cenupta, Al - l~r~ı, pike bombardıman taY!arele
İtalyanlann düştüğü sıkıntılı va- manlar Dlnyeperin şark sahilinde, rmı buraya Y.rimışlardu:. Bılhassa, 
ziyet evvelce bildirilmiştir. Zan· Sovyetler garp sahilinde birer köprü şehrin cenup ve garp l.stikametlerin-
~·ld · "-· ·· a·· ··k B •ta _ başı tesisine çalışıyorlar. Fakat, iki den hilcumlarını arttırmışlardır. Vo-

n ı ı~ıne got;.• • uyu . n n tarafm da teşebbilsleri şimdiye ka- roşllof da bu taarruz.ları durdurmak 
Y.a ve .Sovyet hüku~etlerı b1.11 tu dar akamete uğramıştır. Merkezde, lcln biltün ga~tini s~rfetmekt~dir. 
rıstlerın ve fazla mıktarda bulu- Maresal Timoçenko ordulannın ma- Bu suretle Lemngrat cıvarı tnrıhin 
nan elçilik mensupları ile konso halli mukabil taarruzları Alman ileri kaydettiği en milthlş, en kanlı, en ce
loslukların bu memleketi terket- hareketini tamamen durdurmuş ve henneml harplerden birine sahne ol
melerini talep etmiş bulunuv-or - Gomel'de husule gelen yarıktan Al - ma~!adır. . .. 
lar. Bu suretle kendilerine Efga. manlar Jstifade edememişlerdir. Dun akşam .Alman askeri sözctısu 

(Sonu: Sa: 2: SD: 8) Buna mukabil, Lenlngrat civarında ( Arka11 Sa. 3 SD. 7 de) 

Alman Ticaret Heyeti 
Dün Tayyare ile Geldi 
Türk • Alman Ticaret Müzakerelerine Y, arın 
Dr.Claudius'un lıtirakiyleAnkarada Baılanacak 
- -- -- - - ....,.. 

• 

Londra, 6 (A.A.) - Bu sabah 
çıkan gazeteler orta şarkta Kıb
rısta ve İranda cereyan eden ha-
diselerle meşgul olmıya devam Doktor Claudlns ve refikası Yeşilköy hava istasyonunda 
etmektedir. 
Almanların Sovyetlere karşı BurOnlerde Ankarada başbyacak olan Türk - erkanı tarafından ka1111anmı1 ve doiruca Tarab-d" ~UR'Gn infiratçılar ekallivette

d~r· .ses.ler~ zayıftır. Fakat ha
k erın ınkısafma göre, bunlar 

Uvvetlenebilirler ve Avnma 
~uzaffer bir Almanya ile d 
b~laJ .a.nhışabilirler. Alı;Jtanya 

n_hılı kavgadan hicbir za -
inan Unıidini kesmiş de~ldir. 

(Sonu; Sa: 2; SD: 5) 

harbe iştirak etmeleri için Bul • Alman ticaret m~erelerinde Almanyayı tem_sil yadaki Tobtliyan oteline ıitmişlerdil'. 
Rarlar üzerinde yaptıklan tazyik edec~k heyet, . d~n akşam .1~·30 da tayyare .ıle Alman ticaret heyeti bu aktamki ekspresle 
ualmıştır. Bunu'n sebebi, zanne - Ber:::;denAlmaşehrı~~~ f1mndaıştır. dAklman C1heyetd~ne Ankaraya hareket edeceklerdir. Şehrimizde bulu· 
andiğineili:>re Rus mukavemeti '":18 n 1 ısatçı an n o tor an ıas nan ve müzakerelere hilklimetimiz namına iıtirak 
karşısında~~anlann planlannı rıy~ etmek~ir. Madam Claudins da ayni tay- edecek olan Ticaret Vekileti Müstepn Halit Naz 
değiştirmek mecburiyetinde kal- yare ıle celmıştir. mi Kişmir de bUl(iin Ankaraya gidecektir. Türk -
mış olmalarıdır. Misafir murahhaslar Ye,flköy hava istasyo • Alman ticaret mibakereleri yanıı Anbrada bq-

(Sonu: a.: 2: SD: 1) } nanda Alman sefarethane Ye konsoloshanesi hyacaktır. .. 

-
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iKTiSADİ YOROYÜ\ 

Mecmuasının 42 inci Sayı• 
9 eylul lzmir kurtuluşu şerefine yine İzmir fuanna tahsis 

edilmiştir. Tarihi bir resimle kapağını süsliyen bu iiç for
malık zengin fevkalade nüshayı sabırsız.Irkla bekleyiniz. 

SOVYET TEBLiGi 

Siddetli , 
Çarpışma 

Oluyor 

ALMAN TEBLiGi 

Rus Hatları 
İki Noktada 

Yarıldı -
Kazaklar.Alman Cep'helerde • 
HatlarıGerisine Yeniden 32,000 lı 

Sarktllar Esir Ahndı : 

Köprü ve 
Tahrip ve 

imha 

istasyonlar• Bir Çok Tank, Top ve " 
2 Tabur Harp Malzemesi a 

Edildi iğtinam Edildi N 
Mos'kova, 6 (Radyo 7,55} 

Sovyet istihbarat bürosu tarafın. 
dan bu sabah neşredilen harp 
tebliği: 

5 Eylıil günü ordularımız, bü
tün cephelerde düşmana karşı 
şiddetli muharebeler vermekte de 
vam etmişlerdir. Henüz tam-am -
lanmıyan mallımata nazaran 3 
eylUl günü cereyan eden hava mu 
harebelerinde düşmanın 33 tay
yaresini imha ettik. Bizim kayı -
bımız 27 tayyaredir. 

Ukrayna cephesinde düsmanın 
gerilerine sarkmıya muvaffak o
lan Albay Davatorun kumanda -
sındaki bir Kazak süvari kolu -
muz, düşman ~erilerinde münaka 
le yollarını kesmek, erzak ve cep 
hane kollarnı durdurmak, kÖprü 
ve radyo istasyonlarını, demiryol 
larını tahrip etmek, düşman ka -
rargiıhlarmı basmak suretiyle 
düşmana azim zayiat verdirmiş -
tir. Günlerce düşman gerilerinde 
faaliyette bulunan kazak süvari • 
leri, düşmanla ilk karşılaşmada, 
düşmanın 433 üncü pi~e ala
yına meJUUfp bir taburu kamilen 
imha etmişler, 3 düşman topunu 
tahrip ve 9 ağır makineli tüfekle 
16 hafif makinei tüfeğini iğti -
nam etmişlerdir. Düşmanın, her 
ne pahasına oursa olsun kazakla· 
rm imha edilmesi hakkındaki em 
ri de Kazaklann eline ~eçmiş -
tir. Kazaklar, bir pusuya düşüre
rek, aynı alayın ikinci taburunu 
da kamilen imha etmişlerdir 
Düşman, kazak süvarilerinin im 
hası için, müteaddit tayyaresini 
ve tankını harekete ~eçirmişse de 
kazaklar, bataklık kenarlarından, 
onnanlann içinden dolaşarak da 
ima Alman takibinden kurtul -
mıya muvaff:ılc olmuslardır. 

ikinci Sovget tehi.iği 
Londra, 6 (A. A.) - Öğle üzeri 

Moskova radyosu tnrafmdan neşredi
len Sovyet tebliği: 5 Eylt11 gecesi kı
talarımız bütün cephe boyunda çar
pı:ımıya de\•am etmişlerdir. 

(Sonu: Sa: 2: SO: 7) 

Necmettin Sadak'la Küçük Bir Hasbihal 

Bir izah ve Bir Cevap 
M. Zekeriya Sertel 

Okuyueuların halledemediği istifhamlaf\ll ve rasgeldikletl 
her gazeteciye sordukları suallerin bazılar111a cenp ~ tö• 

mek arzusiylıe iki muharip tarafın galip veya mağlfıp oluşb.rına ~ 
re hasıl olacak vaziyeti tahlile çalışan birkaç yazı yazdım. Bunlar. olu 
tamamlıyan sonuncusunu yazmak üzere iken dünkü Akşamda s 
zin başmakalenizi gördüm. Dikkatle okudum. BuJ;tün yazmaya ha 
zırlandığım yazıda izahına çalışacağım fikirleri aynen ve daha le-' rl 
lis bir tarzda üade edilıniş görünce sevindim. • 

tkazınıza teşekkür ederim. Benim bu yazılarda takip ettiğin" 
usul mümkün .olduğurkadar objektif kalmak. ve sadece mevcut vl -.f 
kıalara göre vaziyeti tetkik ederek harbi kim kazanır veya kay ..,. 
bederse etsin bizim için bir tehlike olmadı~nı tebarüz ettirmekti 
Yoksa hangi tarafın galebe veya mağlubiyetinin bizim için kiri 
olduğunu araştırmayı aklımdan bile geçirmedim. Çünkü öteden -
beri yazılarıma hakim olan ana kanaat şudur ki, bu harp büyl)\ a. 
devletler arasında onlan alakadar ed€n büyük davalar uA"runa ee- µ 

reyan etmektedir. Türkiyenin bu davalarla, binaenaleyh bu hvp. 
le alakası yoktur. Muharip devletler de dost veya müttefik sıfatly 
le Türkiyenin pugi.inkü bitaraf siyasetini takdir etmektedir. Biı 
istiklalimizi müdafaaya azim ve hazır bulundukça Türkiye ic 
bir harp tehlikesi yoktur. Bu sebeple maka1enizdeki fikirlere ay 
nen iştirak ediyor ve o makale silsilesini tamamlamak için sizin 
beraber ben de tekrar ediyorum: 

"Türkiye, istiklalini ve tamamiyetini. ne ~u tarafın zaferinden,; 
ne bu tarafan mağlubiyetinden bekler. Buıün olduğu gibi yann da 
kendimizi korumak için her şeyden önce kendi kuvvetimize gilv 
niyoruz. Harp ortasınJa aasıJ hiç kimseden bir şey heklemiyorsall 
herhangi tarafın uzlqmasiyle bitecek bu haTpten sonra da. kim 
nin .ralebesinden ne endişe ediyoruz, ne de kazanç umuyoruz. Bis 
verdiğimiz sözlere korkunç ftrtınalar ol'tasında sad~ kaldık. Faka 
en fena ihtimalleri ıözöniinde tutarak daima kuvvetlj ve haz7 
duruyoruz. Eğer sözlerimize baihlıim ve bHaraDıfın/ıan netitt'st 
sonradan karşılıksız kalacaksa, hurin kullandıfımız kuVYetl, millt 
vakar ve heyecanımızın biltiin şiddetiyle o zaman kuDanmıv 
mecbur oluruz. Onun için hangi tarafın plebesi Titrklyeye kir 
Iıdır dftşftnceslne. nasıl dftribt bitaı'aOık siyasetimizde yer yo 
hangi t.rafın mai16ilb'etl W. siyan Yftir eadlted de asla aklım• 
sa plmes.,, 
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fermenin Hatasını Çekmeğe Başlamıştı 
ada, genç bir zabit İmparatora 1 veriyorsam, bunun yegane sebebi, za-
uyor ve kekeleye kekeleye: man kazanmak isteyişimdir!,. 

- Buyük Mareşal vuruldu!" diyor. Ve böyle dLişündüğü halde, temmuz 
apoleon, n;erakla soruyor: iptidasında, Silczyada altı haftalık bir 
.- Diıro1ı: mu? Haydi canım, y,ın- mlitareke imzahyarak, düşmanlarma 
uber almış olacaksınız: Buna im Prağda toplanacak mühim bir zaman 

yok: ÇLinkü Dürok bir<ız ev,·el kazandırıyor. 
mle beraberdi. Acaba, Napoleon, Alman Prensleri -
ullenin devirdiğı ağaç, Dük dô nin hayatını teşhis etmekte de yanıla-
'un iıstLir.!: yıkıldr... cak mı diyeceksiniz? 

- Yarabbi, bu kaza ve kader, ak- Napoleon, onlaı ın hepsini çok iyi ta 
ten ne zaman usanacak? Ko!en- nıyor ve diyor ki: 

benim kartallarım, hala mu7.:ıf- "- Ben bilirim: Saksonyalılar da ö
luyor, fakat onlara yoldaıilık ed-:!I tekiler gibi Almandırlar. Ve onlar da, 
ve saadet kaçtı! pekala, Prusyalılar gib.i davranabilir-

"" sana, Drestte de söylemiştt!Iı: !er. Vakza kral bana sadıktır Fakat 
min gizli sesi beni hıç bir za- kıtaların.a asla güvenemem. A~ustur -
beni c;ldatmadı !., yanm tedbirsizliğine ise had ve payan 

parator biraz sonra bir değirmen yoktur. Yağlı ballı sözlerle benim e -
m ardından, arkadaşının vurulup limden Dalmaçyayı da İstriyayı da 
üğü nokL.ıya uzun uzun bakıvo•. çekip alouya çalışıyor. Dünyada Vi

ra, muhafız alayı tarafından ı;cv- yana sarayının daha vasıfsız daha ha
iş çadırını üzerine kurdukları te- in bir şey olamaz. Ben onun istediği 
e tloğru, ~gır ağır ilerliyor. şeyi bugün kendisine verecek olsam, 
akşam maiyetinden ayrrhyor ve yarın kalkar, benden İlirya ile Alman 

!erde kullandığı sandalyeye ct:u- yayı da ister.,, 
pr, meşhur boz renkli kaputun~ 
nerek, uzun uzun, derin derin 
niıyor. 

ulağma, ordugahının mutat ses
geliyor: 'Mutfaktaki haykırışm·1· 
ve gunHe:-, nişancı askerlerin ya
türkıilcri. Aydınlık Mayıs gec(:-

çimle, ordugahın zşıkları yarıt
Uzaklardn, yanan iki köy, ko~a
meşalelere benziyor. 

S anda I:nparatora, bir genç zahit 
a yaklaştyor, fakat, getirdiği habt>ri 
nekte miıtereddit davramyor. 1m
tor ise, Dürok'un öldüğü haber'ni 
ğıru g~n.; zabitin meyus ve mü-

ddit yüzünden anlıyor: 

rtesi gün, ona bir mezar yapıl
nı emrediyor. O mezar üzerine 
irdiği ta~ı da şu satzrlan hakket
ror: 
..... Burada, İmparator Napoleonun 
uk mareo;ali, Friul dükü General 
ok, bir gülle :ıe şanlı surette vu
ıp, dost.u İmparatorun kolları a 
nda ölmü~tür.,, 
albuki Napoleon, o günlerden ev-
kendis!n; bu kabil ye.islere kap

ıazdı. Aeılarmı daima içinde s:ık
• Zaaf göstermezdi. Hatta kdrı

n ihaneti bile onu bariz bir tees
r: kaptırmamıştı. Silezyadan t1 
onyaya kadar Rusların ardını ko
mak, mütttfiklerin tereddütle~ı.ı
istifade etmek, süratli muzaffed-

erle Habsburgların kararsızlannı 
mek: Onun emelleri bunlardı. 

danın büyüğü: 
~apoleon biliyor ki, bütün Fran

sa, sulhten başka bir emel bes~ 
emektedir. Fakat buna rağmen et
ndakilere diyor ki, 

Ben, muzafferiyetlerime faszla 

Napoleon, Habsburgların bi1e düş
man tarafın:ı geçmiye hazır olduğunu 
göriince, evlenmekle gösterdiği hata -
nm büyüklüğünü de anlıyor. 

O, aile arasında mütekabil yardımı 
bir vazife saydığı için, diğer hüküm
dar ailelerinde de ·aynı hissi bulaca -
ğını ummuştu. Bu zannında aldanrn
ca, o, "Kral doğmuş,. lara karşı eski
den beslediği kini yeniden tazeledi: 
Çünkü kendisi onlar gibi Kral doğ
mamış, kendi kudretiyle sonradan kral 
olmuştu 

!Arkası var) 

r·······11···--···················· .......... , 
Piyango Tehir 

Edildi 
Bugün yapılması icap eden Mİi· 

il Piyango keşidesi, görülen lüzum 
üzerine 15 Eylule tehir edilmiş· 
tir. Piyango 15 Eyi u ide yine iz· 
mir Fuarında çekilecektir. ........................... -................ __ 

'~ BUGÜNKÜ PROGRAM 
8.30 Prorram 18.03 Caz orkestrası 
11.33 Müzik (pl) 18.40 Taksimler 
8.45 Haberler 19.30 Haberler 
9.00 Müzik (pi) ı9.45 Serbest 
9.30 Evin saati 19.SS Piano ile caz 

ı2.30 
l 2.33 
ız.45 
13.00 
13."30 

18.00 

o 20.ıS Konuıma 
20.30 Fuıl suı 
21.00 Ziraat talı: Prorram 

TUrkuler 
Haberl~r 
Şarkılar 
Orkestra 

o 
Proir&m 

~ 1. J O Şarkılar 
21.35 At yarı~ı 

21.45 Dan~ milıiği 
22.30 Haberl~r 
22.45 Spor 
22.55 Kapanı1 

GECE"· GELEN -HABERLER . - . . 

lran Kabinesi 
Teklifleri· 

Benzin ve petrol tevuini daha .yı 

bir şekilde tanzim etmek için dün Vali 
Dr. Lfıtfi Kırd:ırın riyasetinde bir top 
ıantı yapılmıştır. Petrol ofis ve iaşe 

müdürlerinin de '.ştirak ettiği bu top
lantıda mevcut benzin ve petrol tevzi 
şeklinin istenilen neticeyi vermediği 

<ınlaşı ! • ııştır. Toplantıda evvelce ben
zin ve petrol satan bakkallara tev:ı:iat 
yapılmasının doğru olacağına karar 
verilmiştir. • 

Otobiis ve taksUer 
Benzin fiyatlarım tahdit etmek açın 

vapur, tren, tramvay servislerin:.n mev 
cut bulunduğu hatlarda işliyen otobüs 
seferlerinin aı-altılması karan bazz iti
razları mucip olmuştur. Taksim - Ye
nimahalle otobüslerinin saat 21 den 
sonra işletilmesi bu havalide oturan .,. 
lan müteessir etmiştir. . 

Taksi sahipleri de belediyeye müra
caat ederek taksi ücretlerine yüzde 5 
zam yapılmasını istemişlerdir. Bele -
d.iye, bugünkü benzin fiyatlarına göre 
taksi ücretlerine yüzde 5 zam yapd -
masım muvafık görmüş, kararını da.i
mi encümene bildirmiştir. Fakat tak
si sahipleri bununla iktifa etmiyerck 
belediyeye yeniden müracaat etmişler 
ve taksi açış ücretinin 26 kuruşa çıka
rılmasını istemişlerdir. Belediye bu 
talebi reddetmiştir 

Mebuslarımızın 
Halkla Temasları 
Mebusların halkla yaptıkları temas

lar 12 eylul cuma günü bitecektir. Cu 
martesi günü parti binasında bir top -
Jantı yapılacak ve temaslardan alınan 
neticeler müzakere edilecek ve vali Dr 
Ldtfi Kırdar halk isteklerinden bu se: 
ne içinde hangilerinin yapılmasının 
mümkün olduğunu mebuslara bildire
Cl!'ktir 

M ebuslarımız~n Y alovada/d 
temaslan 

. Yalova, 6 (TAN Muhabirinden) 
Istanbı.ıl mebuslarından Ziya Kara
mürsel, Kazun Karabekir, İbrahim 
Alhttin ve Fak.iheden müteşekkil ka 
file bugün Yalovaya gelerek doğru
ca kaymakamlığı ziyaret ettiler Ev
velce mebuslarımızm geleceğini du
yan halk Parti binasında toplanmıştı. 
Gelişlerinin Yalova pazarına tesadüf 
etmesi, bütün köylülerin mebuslarla 
temasını temin etti. 

Mebuslarrrnız halkın bütün dilek
leriyle çok yakından alakadar oldu
lar. Yol ve su işleriyle elektrik ve 
bilhassa son zamanlarda bütün Bur
sa yolcularının Yalovadan geçmeleri 
dolayısiyle, otobüslere olduğu gibi, 
taksilere de benzin verilmesi üzerin
de konuşmalar yapılmış, bu hususta 

i kaymakamın gösterdiği alaka üzerine 
bu işin h~lledileceği neticesıne ~ıl-
mıştır. ..- _ ·-

Alman Tebliği 
( BaıJtarafı 1 lncıde ) 

esir alınış, 106 tank ve 115 nakil 
vasıtasr iğtinam eylemiştir. 

ı r etkik Ediyor 

Amerika İle 
Japonya 
Arasında 

Merkez cephesinin diğer bir 
mıntakasında Alman zırhlı kuv -
vetleri Sovyet hatlarım yarmış
lar ve 25 tank, büyük miktarda 
kamyon ve nakil vasıtaları iğti -
nam f':Vlemişlerdir. 

İki11ci Alman tebliği 
-o--

ngiliz Ve Sovyet 
( Kumandanları 

:fN Cazvinde Buluştular 
'ek , n, 6 (A.A.) - İran kabinesi 

Ir ın hiikCımetine tevdi edilmiş 
n n fr:gılız :_ SoYyet notnsını 1et

t i~t r. Yarın bu me~cle hak -
İ "n hı k(ımetlnin Parlflmento-

Y natt bulunm<ısı ihlımali var-

run, 6 (A.A.) - Trnnsoccan a
In iliz - Rus tekliflerinin ka -

-<>--- . 

M·• k . R it Benn, 6 (A .A.) - Alınan or -uza ereyı ooseve 1 dularr başkı.mıandanlığının tebli-

ld Ed. · \ ği: Şarkta harekat iyi inkiş:ıf et-
are ıyor me'Jdedir. 

Tokyo, 6 (A.A.) _ Emin bi.r mem- Radyo gazetesi.rıe göre 
badan alınan maliımata göre, Amcri- Ankara, 6 (Radyo gazetesi) 
ka - Japon ihUliıfınm halli için sim- Şark cephesinde Sovyet - Alman har
diycı karlar yapılmakta oı.ın miiza - binde Lenhıgradın müdafaası mesele
kereler müsait bir zeminde inkişnf ı;inin çok ciddi ve endişe verici bir 
etmektedir. 1 safhaya girdiği gizlenmemektedir. 

Almanlara göre, şehrin dış müda
Cordell Hull rolü tııli derecede bu- faa hafüırına girilmiştir, Leningrat 

fuııması hasPbiyle mi.izakeratın şah- şimdi Alman toplarının ateşi altmda
san Rel~iciimhur Roosevelt tarafın - d ş h" ·· · tılan yangm bom 

ır. e ır uzerıne a 
dan sevk ve idare edilmesi keyfiyeti balarının çıkardığı yangınlar Fin kı-
dikkat nazarını celbeylemektedir. talnrı t;ırafından görülmüştür. 

İyi mallımat alan mahafil, hasım 
taraflariyle istifade edilmemesi en- Leningrada hava hücumu 

Tamir Atefyeleri T arafmdan Temin Ediliyor 
Ankara 6 (TAN Muhabirinden) -ı Bunun neticesinde fabrikaların ih

Sümerba~kın İstanbuldaki pamuklu tiyaC'ı olan yedek parçalar ve teçhi
ve yünlü kumaş fabrikalarının mü- nıttan müşterek veya müşabihleri 
dürlerinin de iştirakiyle burada vu- ayrılarak, bunhırdan seri halinde i
kubulan toplant.tlarda, !abrikalarnı u- malinde fayda göı·ülenler :ıtölyelere 
mumi işletme ve istihsal vaziyetleri tevzi edilmi~ \'C böylece me\:ıuu ba
esaslı surette tahlil ve tetkik olun- his yedek malzemenin daha büyük 
mu~, imalatın daha rasyonel, daha mikyasta, daha iyi ve ucuz iı11al e
verimli bir hale getiı·ilmesi i~·in bir- dilmesi temin olunmuştur. Bu mcyan
çok yeni kararlar almmıştır. Bu top- da istaııbulda Defterdar farrikası~ın 
lantıların mahiyeti etrafında verilen atölyesi baştan başa tadil ve takvıye 
rnal(ımatıı nazaran, gerek pamuklu, edilerek, tamamen madeni bir ~ckJe 
gerek sunI ipek ve yünlü kumaş !ab- ifrağ olunmuştur. __ \ 
l'ikalarınm istihsal vaziyetlerinin mern MUTEFERRI~ 
nuniyetbahş bir hale gelmiş bulun -
duğu müşahede edilmiştir. Ahvaliha
zıranın doğurduğu birçok mü~ülıUa 
rağmen, imalatın devamlı ve göze 
çarpar artış kaydetmekte bulunması, 
l:\u sahada sar!edilen gayretlerin boşa 
gitmediğini göstermiştir. 

Filhakika, pamuklu kumaş fabrika
larının 1941 yılı ilk yedi aylık dev
resi geçen senenin ayni devresiyle 
mukayese edilirse, kumaş imaHitmm 
Bakırköy fabrikasında % 15, Ereğli 
fabrikasında % 10, Kayseri fabrika
sında % 11 ve basma imaliltmın Na
zilli fabrikasında % 17 nisbetinde 
yükseldiği görülür. Ayni şekilde yün
lü müessesesine bağlı fabrikaların 
1941 senesi ilk yedi aylık devresi ge
çen senenin ayni devresiyle karşılan
drrılxrsa, Gemlik fabrikasında suni i
pek imalatının % 10, Merinos fabri
kasında Kamgarn ipliği imalatmm % 
9, Bünyan fabrikasında kumaş ima
latının % 33 nisbetinde arttığı müşa
hede edilir. 

Bu toplantılarda muhteliC fabrika
ların imaıat programları da esaslı 
surette tetkik edilmiştir. Bu sahada 
alman kararlar neticesinde pamuklu 
ve yünlü fabrikaları arasında çok ve
rimli bir teşriki mesai başlamış ve 
bir taraftan pamukla yünün, diğer 
taraftan pamukla veya yünle suni i
peğin münasip nisbet ve şekillerde 

karıştmlması hususları tecrübe saha
sından çıkarak, tatbikat sahasına in
tikal etmiştir. İlk kuruluşlarında bi
rer tamirhane olarak dfü~ünülen fab
rika atölyeleri, birçok noksan yedek 
parçalar ve teçhizatın Avrupadan 
getirilmesi dolayısiyle bugün birer 
küçük fabrika seklini almışlardır. 

Yedek malzeme ihtiyacının büyüldü
ğü ve ahvalihazıra dolayısiyle fabri
kalarımızın işletme emniyeti bakı
mından arzettiği ehemmiyet gozo
nünde tutularak, atölye işletmelı•rinin 
ıslahı ve esaslı bir surette taıızimi 
cihetine gidilmiş ve muhtefü fabri
kalara a.it atölyelerden azamt istifa
de dü~nülmesiyle bunlar ara,;mda 
verimli bir teşriki mesai tesis edil
miştir. 

M. Bevin D.iyor ki: 
r Bastarat• , '"Cl(I~ 

3 - Rus mukavemetinin kolay 
lık la bertaraf edilememesi 

VilCiıyet Emrine Bin 
Çuval Kahve Verif dl 

Vilayet emrine buı ay için bin çuval 
kahve verilmiştir. Bu hafta içinde 
mevcut listelere göre tevziata başlana
caktır Kahve tevzintının yeni bir şe
kilde yaprlması düşünülmekedir. Bil
hassa bakkallara da bir miktar kahve 
verilmesinin halkın ihtiyacını daha iyi 
bir şekilde karşılanuya yarıyacağı dü
şünülmekte ve bu yolda karar ver -
mek için tetkikler yapılmaktadır, Ge
lecek aylarda da vilayet emrine bin 
cuval kahve verilmesi karar1aştırıl -
mıştır. Gecen ay kazalarda yapılan 
kahve tevziatı şeklinden iyi neticeler 
alınmamıştır. Bu defaki tevziatla na -
biye müdürleri daha ciddi surette meş
gul olacaklardır. 

Yunanistan ve 
Yugoslavyada 
Alacağı Olanlar 

Ankara 6 (A. A.) - Ticaret Vekaletin 
den bildirilmiştir: 

Yugoslavya ve Yı..ınanistantn Almanya taM 
rafından işıı:ali tarihine kadar bu memle
ketlere mal sevkctmiş olup hcniiı bedelle
rini tah•il eylememiş tacirlerimi>in matlüba
tının tesbiti maksadile, bu memleketlerde 
alacağı bulunan aşağıda yazılı sualler dabilia 
de iscnilcn malfımatr 1 S eylQI 941 tarihine 
kadar Ankarada Cümhuriyet Merke> Banka
sına veya bu bankanın şubelerine bildirme
leri ve tasnifin kolaylaştırılması için bu 
memleketlerden her birine ait malumatı ayrı 
birer vesikaya ya.ımak sureti1e vermderi ri· 
ca olunur. 

A - Ihracattan mütevellit alacaklarr: 
1. Alacağın miktarr, 2. lhraç tarihi ihrat 

edilen malın cinsi, 3. Mal vesaikinin ban· 
ıı:i hanka vasrtasile tahsile eönderildi{:i, 4. 
mal bedeli bu memlekette bir bankaya yatr
rılmr~sa bankanın adr, S. Mal bedeli bu mem 
leketin klering müesse~esine yatrrılmrşsa Tür· 
kiye Cünıhuriyeti Mnkez banka5l ihbarname 
~inin alrnıp alrnmadıtı, 6. alacağın Şimdive ka 
nar niçin tahsil edilmediği, 7. thrat edilmiş 
olan mal alakadar memleket ı>:Gmrüklerine 
ıı:elmi~ olup ta.• türtırükten çekilmemekte ise 
bunun sebebi, 8. Ibraç edilmiş olan mal ala
kadar menılekele nsıl olmamışsa ner~de bu
lunduğuna dair verilmesi mümkün olan ma
llimat. 

B thracattan ıı:ayri suretle ıahassUl etmiş 
olan alacakların ınıktarr, mahiyeti ve tahsil 
•dilmcmlş olması sebepleri hakkında malO:nat. 

A tlantikteki HCid1se 
Bir Harbe 

Olabilir 
Sebep 
mi? 

Yün mensucat fabrikalarına verilen 
emir Ü.terine bu fabr!kalarm imalatı 
mutlaka damgalanacaktır. Her fabrika 
mamulatna her iki metroda bir kendi 
arngasım koyacaktır. Bu suretle sa -
trlan kumaşların hangi fabrika malı 

olduğu kolaylıkla kontrol edilecek ve 
fiyatları mallım olacaktır. 

l(oymı kırkımı 

maralı taksiler., başlıklı bir ya -
zım çıktı. Ve yine dün, - Evet, dıin 
yani, bahsettiğim yazının bu sütundr. 
çıktığı gün - İstanbul Belediyes:nin 
neşriyat ve istatistik mücfürlLiğündeı 

bir mektup aldım. Bu mektupta, ~u iH 
cümle yazılıydı: 
"- 1503 ve 2398 numaralı tak«ileı 

İstanbul civarı ve Trakyada koyun- başlıklı yazımzı okuduk. Keyfiyet, err 
lano ikinci kırkımı başlamıştır. El tez niyet altıncı şube miidürlüğüne bildi -
gahı ile keçe yapanlar bu cins mallar- tildi. Tahkikat yapılacaktır ... 
dan yıkanmrşlarının kilosunu 140-150 Bu cevabın bana, gerek keyfiyet, ge 
ve kirlileri 100-110 kuruştan topla - , rek kemmiyet bakımından, samimi vı 
maktadırlar. der' n bir memnuniyet verdiğini sak 

Kolza ve nüne bakan ıarsam, sahtekarca bir kettımiyet gös
termiş olurum. 

yağları Bu cevaba memnun oldum: Çünki• 
Bulgaristan ve Romanya göçmenle- göstedlen alaka sayesinde, - 1503 nu · 

rinin Trakyada yctiştfrmiye başladık- 1 mar;:ıh taksinin şoförü gibi - va:ı:ife

ları kolza (Raps) tohumları piyasada l lerini unutan vatandaşlar, bu hatala
aranmaktadır. Bu tohumlardan Kolza rmrn cezasız kalmıyacağına inanacak
yağı çzkarılır. Avrupada yemeklik yağ !ardır. 
olarak kullanılan bu yağa birçok talip Bu cevaba memnun oldum: Çiinkü 
ler vardır. Bu sene ilkbahar soğukları bu cevabın bana süratle gelmesinden 
Trakyada tesirli olmuş ve Kolza mah- ve bu cevabı bana getiren mektubun 
sulünü kısmen dondurduğu için mal matbu kısımlarından da belliyd: ki 
bulunamamaktadır İstanbul Belediyesi. matbuat neşriya-

Ayçiçe(ji yetiştiriliy01• tına da_ dev~ml!, di~katl.i ~ir _alaka g~s 
' termeyı verımlı ve ısabetlı bır prensıp 

Bu sene Trakyada geniş ölçüde ay edinmiştir. 
çiçeği (Aya bakan) yetiştirilmiştir. To Bu cevaba memnun oldum: Çünkü 
humundan en ince motör yağı çıkarılan İstanbul Beled:yesinin bu prensibi e
bu nebat memleketimizde yaprlmakta- dinmesi, ayni alakayı göstermek Iüzu
dır. Bu sene Trakyadan on bin tona munun resmen şümulllanmıya başla -
yakın ay çiçeği tohumu ahnacağr anla- dığını gösteren ümitverici bir alaınet
şılmıştrr. Bu tohumun kilosu 15 ku - tir. 
ruştur. Bir kilodan 240 gram yağ çı- Düşünün ki, yilzde yliz hüsnüniyet
karılmaktadır. Köylü bu yağı zeytin - le yaptığınız bir temenni, ormanda çı
yağı yerine ve yemeklik yağ olarak da karrlmış bir feryat kadar bile aksi sa-
kullanmaktadır. da uyandırmzyor. 
POLiSTE: Ve düşünün ki, yüzde yüz mantıki o-

Kuduz Bir Köpek 
Birkaç Kişiyi ısırdı 
Üsküdarda oturan bir müsevi kızı 

ayağını ısıran köpeğin i, ayni mahalle
de oturan bir gazinocuya satmıştır. 
Gazino sahibi, satın aldığz bu köpeği 
bir müddet sonra bir dostuna hediye 
etmiştir. Fakat, kudurarak yeni sahibi
ni ve evde bulunanları ısırmış ve der
hal ölmüştür. Isırılanlar tedavi atlına 
alınmıştır. 

SAHİPSİZ OTOMOBİL - Kara -
köyde Perşembe pazarı tarafından ge
len tramvay yolunu dün boş bir oto -
mobil saatlerce işgal etmlş, bu yüz -
den seyrüsefer uzun müddet kesilmiş
tir. Otomobil kilitli olduğu iç.in işle -
tilememiştir. Zabıta otomobilin sahi -
bini uzun müddet aramış, ve nihayet 
bulmuş, bu sayede de yol açılabilmiştir 
!Kİ HlRSIZ TRVKİF EDiLDİ '

Beyoğltında muhtelif yerlerden eşya ça 
lan Ömer ve Osman isminde iki genç 
yakalanmışlardır. Beyoğlu cürmümeş

hut mahkemesine sevkedilen suçlular 
tevkif edilmişlerdir. 

A fgandaki Alman 
Ve İtalyanlar 

lan bir ikaz, salahiyeti her makamca 
musaddak bir rehberin gösterdiği yol 
kadar bile tutulmuyor. 

Bu şartlar içinde, ses!nize cevap ve
rilmesini, hem de sesinize hüsnüniyet
le cevap verilişini, hem de sesinize 
müsbet cevap verilişini, hem de ses'.ni
ze bu yazımda tesbit ettiğim kadar sü
ratle cevap verilişini samimi bir mem
nuniyetle karşılamamız mümkün mü
dür? 

Ben bu memnuniyetin verdiği üm·'t~ 
le temenni evliyebiliyorum ki, yazıla
rımızz ekseriya cevapsız bırakanlar, 
bizi, kör bir kuyuya bağıran meczup
lara benzemekten kurtarmakta, İstan~ 
bul Belediyesini imtisal ed'nsinler ! 

Onbeş Kurt, Bir Sığır 
Sürüsüne Hücum Etti 

Evvelki gün Metris civarmda Uzun
caovada 200 sığırla 15 kurt arasında 
bir mücadele olmuş. birkaç sığır ya -
ralanmış, bir kurt jandarmalar tarafın 
dan öldürülmüştür. Köye götüriilen 
ölü kuı-dun çok büyük oluğu görül -
müştür. 

Sovyet Tebliği 
CBaştarafı 1 incide) 

Rumenlerin zayiatı 
CBaştarafı ~ incide) . 

nistandan c1kmak için mükemmel M~skova, 6 (A.A.) - Izv:sfüı ga-4 - İ~~al altındaki memle -
ketlerdeki mukavemetin günden 
güne artması. 

Filhakika son zamanlarda 
Fransada komünistler de hareke 
te geçmiş bulunmaktadır. Bunu 
gözönünde tutan Vichy hüıkfı -
meti bugün bir toplantı yaparak 
komünizm aleyhinde şiddetli ted 
birler ittihazına karar vermiştir. 

. · . . zetesı Alman başkumandanlıgının O-
.. (Baıı;:arat• ı ıncldel ,. ·ı bır ~ır~at verılmış oluyor. desa önünde Rumen kuvvetlerini he-

Onun ıcın Hıtler. Rooscvelt ın Kabılden gelen !ıaberlerden anı sap Ptmeden israf etliğini yazmakta-
bütün hücum ve hakaretlerine, lasıldığma göre, Iran hadiseleri l dır. Rumen ordusunun yarısmdan 
Amerikan matbuatının taarruz - ı Efgan üzerinde bir tesir hasıl et- fazlası bu şehre karşı taarruza geçi
larına karşı soğukkanlılığını kay miştir. Bu makamların şimdi Ef ril~iştir. 

Malum olduğu üzere bundan 
bir müddet evvel İngilizler, işgal 
altında bulunan memleketıerde 
Almanlarla mücadele etm.ek üze
re bir V teşkilatı mevcut oldu -
ğundan bahsetmişlerdi. İngilizler 
bu suretle dahili kar_gaşalıklarla 
Almanlara müskü1at çkarmakta 
fayda görmektedirler. 

betmemiş, Amerikanın bir nevi ganistandan gitmek istiven Al - !kinci, üçüncü ve diğer birinci Ru
harbe girmek demek olan bugün man ve İtalyanların coğuı1a pa- ~e~ fır~?l<l~ı ile muha?z kuvvetle
kü hareketini de bir harp sebebi saportlannı vermiye hazır bu _ rmın bınncı ~ırkası ~gu~tos aJ?nın 

l ~ k" t · ı·· · l d kl ·· h : d' sonuna kııdar ımha cdılmış oldugun-
te ak ı e m1y~ uzum görmemış- un 1~- arı sun esız_ ır. dan, beşinci ve altıncı piyade :frrka-
tir. Dıger taraftan Bn~anya ve Sov- !arı takviyı> olnrnk gönderilmiş ve 

Jf.. Jt1.. yet makamları, . Efganıstanı .. t.~rket- bunlar da 29 Ağustosta Kruglaya 
mek arzus1:1nu ızhar eden butun bu so·tlarma ve deıniryoluna karşı yap
A.lman :·e lt~~yan te?a~l~nnı~ m~m- trkları taa7uz esnasında hemen ka-
lekf"tlerıne donmelen ıçın ıstenılen ·ı · h d"l · ı d'r 

. . . h l·'· d k" E.t: mı en ım a e ı mış er ı . 
tem matın verılmesı a '-1<..ın a ı • - B' Ruı t b Sovyet tayyare 

t 1 b. . k b 1 t l . h ır nen a uru 
gan a e .~n-~ a u e n;eme erı mu - dafi mitralyözleriyle imha edilmiştir. 
temel. gonılmem_ektedır., ~u halde, 127 inci numen piyade fırkasının mev 
ı::.fga~ıstana gayrı kanunı _bır surette cudu birkaç yüz kişiye kadar inmiş 
~ırmış olan Alman ve Italyanlarm olduğundRn, bu fJrka geri alınmıştır. 
Cngiliz ve Rus kıtaları tarafından ele 
geçirilmemeleri için İngiliz makam
larının bunları korumıya çalışması 

ihtimalden uzak değildir. 

iJ'I ukabil t fl.arruzlar 

mumJ,ün olmadığmdan Bnşvekil 
gi lianın ist"fa ettiginl, 4 Ey
bıklirmi ti. Ajans, Ffaş\'ckilin 
o1du-unu, f, kııt bu hastalığın 

mahiyette okluğunu iHh·e et-

di;ıesiyle müzakerat hakkmda ketum 
davranmakta ve ifşaatta bulunma
maktadır. 

İngiltere mesai nazırı Bevin 
bugün, işgal altında bulunaın 
memleketlerde çalışan işc.ilerfl ve 
V teskilatı mensuplarına radyo i
le hitap ederek Avrupa işcilerin

Berlin, 6 (A.A.) - D, N. B. ajan- den biraz daha yavaş caışmaları
sınm bildirdiğine göre, 6 Eyltıl gece- 111 tavsiye etmiş ve demiştir ki: 
si Alınan tayyare teşekkülleri yekdi

Am erika da Almanya ile har 
be _girmekten ictinap için 

elinden geleni yapmaktan ceküı
miyor. Çiirıkü, Cümhurreisi Ro
osevelt de bugün Amerikanın 
harbe girmesinde fayda görmü
yor. Amerika hala Avrupaya 
sevkedebilecek bir ordu hazır -
lıyamamıştır. Bugün mevcut mu
allem kan kuvveti henüz bir bu
çuk milyonu geçmemiştir. Donan 
ması Pasifikte meşguldür. Sefer
ber ettiği harp sanayiini İngil -

Efgan hükOmetinin İrandan ve I
raktan Efganistana iltica eden Iraklı 
müsli.iman asileri teslim etmiyeceği 
ve hudut haricine çıkarmıyacnğı zan
nediliyor. Efganistanm bu hareketi
ne diğer müsliiman memleketlerden 
de müzaheret beklenebilir. Zira müs
lüınan bir mülteciyi bilhassa siyasi 
bir mülteciyi himaye etmek müslü
manlar içiıı dini bir v<ızifedir. 

Slokholm, 6 (A. A.) - Novo_grat 
mıntakasında İlmen gölünün garbın
da Sovyet kıtaları anudane muharebe 
ederek düşmana mukabil taarruz 
yapmışlardır. Tallin yolu üzerinde 
Alınan kıtnları Lenin~rattan elli ki
lometre mc-safede bulunmaktadır. 

finç 
;ıra 

razı 

a1amn e :ıssız olnn bu haheri 
be mezundur. Furugi Han Tngi

- Rus te ·liflerine İr ınm ceYabmı 
<'n ~onrn kalh hasta1ıgından 

ı a mecbur ol uu tur. Bnşvekili 
eden hekimler nıra~ında 'rah -

T p F 1 iiltı>rl rnudiıdi Fransız 
r ı Oberlin de va~cırr. 

İngiliz ve Sovyel 
kumandarıları 

-0\·a, 6 (A.A.) - Sovyet rad-
İngili:ı 'I: e Sovyet kuvvetleri ku

d nlarının İramia Knzvin'de bu-
rını bıldirmekteclir. İngiliz 

unu H:ımadan'ı i gal edı>n nıo
kuvvctlerin kum.ındanı General 

lburg, Sovyet ordusunu Kazvin
Rus ınotörlii kuvvetlerinln ku

rlunı Albay Semenko ile alay ko
l Şul~o temsil etmektedir. 

ve 
1 
~ücuma Uğrıyan 

imt~~merikan ~~uhribi 
B ını>:ton 15 (A. A.) - "Geer., ismindeki 

kadar an muhnbınin zabitan ve efradı ı;cmi 
arru• eden dcnızalİıyr hasara uğrattrk· 
\'e b ı i de b tırdıklarını nnnetmckte
Cıvarda bulu :ı.n ln ıliz tayyarelerinın 

ı3rı yapııkl r bdı!ırlmekteidir Grc
nc taarnıx eden dcnııaltıya bir~ok 

ba atmı ur 
r h .ı e~i Amcrikada lnfiratçılar ara· 

rnür· a heye an uyanı!ırm ştır Bunlar, ha-
bır nrvra scımckte Ve- huklinıetın 
1 m ç n bahane arad•l!ını soylemek 

nu bulma ta ıecı ınlyeccfiıü iter 
tfırl r 'Maamafıh Amcrlkada umum 

ho ı ıı erıt bir ha.dı$e yuzundcn 
mer ezindedır. 

Giritte Çeteler 
Faaliyette 

Lonıfra, 6 (A,A.) - Giritte !aali-
ctte bulunan çetf'lerin boşma gec

nıış olan General Manoli J\fandokas'
ın dikkate şayan yeni bir menkıbesi 
ögrenilmiştir. 

::\tandokas'ın kumandasında hare
ket eden bir çete, çete muharebeleri 
yapmakla zan altına alınan birkaç 
kişinin bir Almcın harp divanmda 
muhakemeleri ynpılırken, mahkeme 
salonuna hücum etmiştir. Mandoka~ 

mazununl::ırı kurtarmakla kalmamış 
harp divanına mensup Alman zabit
lerinden birkaçını da alıp götürmüş
tiir. Mandokas iri yıırı, sarı'im bir: a
damdır. Vaktiyle Giritten çekilmiyen 
birk1'1ç yüz Avusturalyalı bu Genera
lin kumandası altına girmişlerdir. 
General ::\<f~ndokas Balkan muharebe
lerine ve Yunanistanın girdiği bütün 
harplere iştirak etmiştir. 1935 sene
sine kadar erkıimharbiyenin harekılt 
kısmı şefligini ifa etmiş ve o tarihte 
iı:'""<ısını vermişitr. 

Mussolini Teftiş 
Se~rahatine Çıktı 

Roma 6 ( A. A.) Mu1<,,lini, zırhlr tc· 
=kkullcrin talimlcrile dafi hotatyaların mı· 

ne• ralarmda hazır bulunmak uzere rtfakatin 
de fatist milisleri lrnrmay ba~kanı ı:cnoral 
Cavallero ol<luğu hal<le bu sabah merkez! 
ltalyada bir mahalle ı:ıtmi~tir. 

ğerini müteakıp dalgalar halinde Le- "- He~. gün b~r dak~ka yavaş- tere ve Sovyet Rusyaya -~uhtac. 
ningrat mmtakasmda çevrilmiş bu_ !ayınız. Gunde hır dakika yavas- ,oldukları harp malzemesını ye -
Lunan Sovyet kıtalarına taarruz et-• laımanız Almanyayı bir Messer tiştirmiye hasretmiştir. Ameri -
mi;;lerdir Düşmanın topçu ve piyade Simitten mahrum eder . kanın harbe girmesi bu yardımın 
mevzileri. bombardıman edilerek tah- azalması, İngiltere ve Sovyet 

şit edilmiş kıtalar dağıtılmıştır. Sov- Nafia Vckı·ıı· Alanyada Rusvanın yardımsız kalması de-
yetler ağır zayiata duçar olmuşlardır. mektir · 

lH' l ff k t • Alınn 6 ( A A. l - Nafia Vekili Ali F'u· • 
ı,ı QCQr arllt mJlVll (l •zye l at C•b•soy Serik, Manavı;at ve Alanya yolu· 
Budape:ıtc, 6 (A.A.) - Macar Tel

ı;:r<ır ajansı bildiriyor: 
Müttefik kuvvetler bütün şark cep 

hesi boyunca plan mucibince hare
kata devam etmektedir. Düşmanın 
yer yer yaptığı ve şiddetli bir topçu 
ateşiyle takviye ettiği mukabil hü
cumlar tardedilmiş ve düşman kanlı 
zayi<tta uğratılmıştır, Macar tayyare 
dafi bataryalan iki Sovyet tayyaresi 
düşürmüştür. Macar topçusu dili;man 
kıtaat tecemmülerini muvaffaktyetlC' 
nteşe tutmuştur. 

Antonescu'nun hitalıesi 
Biikreş, 6 CA.A.) - Mareşal An

tonescu, iktidar mevkiine geçişi -
nin yıldönümü münasebetiyle mem
lekete hitaben J,ir beyanname neşret-
miştir. • 
Mareşal bu beynanarnesinde bil

hassa şöyle demektedir: 
"Ben memleketin mukaddE>ratını 

Almanyanın, İtalyanın ve Japonyanın 
mukadderatına bağladım. Çünkü bu 
ittifak bizi'! Romanyanın mukaddes 
haklarını tahakkuk ettirmek imkanı
nı verecektir. Bugi.ln artık yalnız de
~iliz. tttifaklarımız saye~inde Rumen 
topraklarını k:urtarmıya muvaffak ol
du!,, Ve şerefsiıligimizi askerlerimi
zin kaniyle yıkadık,,, 
Mareşal Rumen ordusundan sit:ı-

nu tedkik ederek dün buray• r•lmi~ıir. Halbuki, Roosevelt'in hedefi, 
Nafia Vekili aç ılmuı mıntakamrnn mut h b · d·~ · ·· b""t'• ~ lı'1 

ı>ortak.al, limon, mandalina mahsutunUn in· ar e gır ıgı ,ıılln U Un agır F>l'V 
k~a(rna büyük• yardrmı dokunacak olan num le girmek. ve kat'i zaferin kaza -
kanalı in1aaırnı da tetkik eylemiıtir. nılmasında amil olmakhr. o gÜTie 

yiş1e bahsettikten ~onra, Rumen hü
kumetinin askerr, ı:iyasi ve içtimai 
~ahalarda qösterdiği faaliyeti tebarüz 
ettirmektedir. 
Rumenler; çetin ve merhametsiz hir 

mücadeleye girmiş bulunuyoruz. A
zimle çalıştığımız bir sene geçti, Mem 
leketin ihyası için bir mücadele se
nesine giriyoruz. Yaşasın Kral, yaşa
sın Romanya . ., 

Fin cephesi kısaltıldı 
Helsinki, 6 (A. A.) - Leningrat 

cephesinde Finler daha müsait mev
ziler işgal etmek ve müdafaa hattmı 
kısaltmak için eski hudut hattından 
biraz ileri geçmişlerdir. 

Leningradm cenubunda bir değ! -
ııiklik olmamıştrr. Burada hatlar şeh
re 30 - 40 kilometrelik bir mesa.fede 
bulunmaktadırlar. 
Şarkta ihata hareketi şimal istika

metinde devam etmektedir. 
Fin sahillerinde şehrin üzerinde 

hava bombardrrnanfarı ve topçu kuv
vetlerinin ate~i neticesinde çıkan yan 
gın1arclan mü\evellit kesif bir duman 
görülmeldedir. 

kadar İngiltere ve Sovvetlere 
vard1mla iktifa edecek, ufak te
fek hadiseleri harp sebebi telakki 
etmekten içtinap edecektir. 

Binaenaleyh İzlanda önünde 
Amerikan ıternisinin taarruza uğ 
raması yüzünden Amerikanın Al 
manyaya harp ilan etmesini bek
lemek yanhstır. Nitekim Ame -
rikan ıtazeteleri bu hadise müna
sebetiyle hükumetlerini harbe 
tesvik etmekten çekinivorlar. 
Yalnız ıtemi kafilelerine İ ngilte
reve kadar Amerikan harp gemi 
lerinin refakat etmesini tavsiye 
ile iktifa ediyorar. 

Bu vaziyete ~öre Alınan olma
sı ihtimali çok olan denizaltı ge
misinin İzlıttı.da acık1amda Ame
rikan destroyerine saldırması Al 
manya ile Amerika arasında bir 
harp sebebi teşkil edecek son 
damla olmaktan uzak olmak la
zım.gelir. 

-----01-----
Bulgaristanda Alman 

Tazyiki Azalmış 

Schluesselburg ile Leningradm Al
m:m ağır toplariyle bombardıman e
dildiklerine dair şayi olan haberler 
teyit edilmemiştir. 

Merkez cephesindeki vv;iyette pelc 
az tebeddül vardır. Rus kuvvetler· 
SmoTensk, Briansk ve Gomel mınta
kalarmrla mukabil taarruzlarda bu
lunmaktadır Gomel'e karşı yapıları 
dııha ehemn~lyetli bir mukabil taar-

fBaştarafı 1 incide) ruz Dinyeper hattı üzerinde cenu-
A lman erkanıharbiyesj Rus - bu şarki istikametinde Mareşal Bu

ya.da kışı geçirmek fikrini kabul dienni'nin cenahlarına karşı yapılma& 
etti~i icin şimdiki halde takviye islenen Alman taarruzunu a_l~ı;laşttT
kıtalaı tedarikine lüzum görme - mış gibi görünmektedir. 

mektedir. Şimdilik Bu.garların va Amerikarıın yolladtgı 
zifesi müttefiklerin ani bir bas
kınına mani olmak icin İtalyan -
larla birlikte Balkanları muhafa
za etmektedir 

Dı:ıily IIerald gazetesinin başmu

harriri Almanların Orta Şarkta ya
pacakları kış seferi esnasında iki he
defleri olacağına kanidir. Kafkasya
daki Rus petrolünü ele geçirmek ve 
İranda İngilizlerin Ruslarla temasını 
kesmek. 

Milli birlik ilıtiyacı 
Sofya, 6 (A. A.) - Sobranyad:ı 

"Milli korunma,, mevzuu üzerinde 
yapılan müzakereler esnasmrla Adli
ye Nazırı Mitakoff Bulgaristanın mu 
kadder bir devre geçirmekte oldu -
iiuna işaret etmiş ve şöyle elemiştir: 

Bulgaristan tı:ım bir milli birliğe 
bt-lki tarihin hlc;bir devresinde bu
ı;ılinkü kad<ır rnuhtnç olmamıştır. 

Yeni kanun projesine göre, milli 

benzirı 
Ne,·york, 6 (A.A.) - Tayyare ·ben

zini yüklü olan "Associate~ .. isminde
ki petrol gemisi Vladivostoka gelınic::
tir Associated Amerikan hükumeti
ni~ Rusyaya benzin ihracına miic::aa
de ettiği tarihtenbe ıi Rm,;•;ınm bu li
tnanma gelen ikinci gemidir. 

Raşit Ali GeyJani İdama 
Mahkfun Oldu 

Lonrlra 6 (A. A.) - (B. B. C.) Ba~dal· 
tan bildiriliyor: Sabrk Irak Ba,..,e)rlH Ra~il 
Ali Geylani giyaben idama mehkum edılmi~tit , 

korunma kanununa aykın biilıın hn
rcketler bundan böyle nizami ınah
kmıeler tarafmdan değil. tcş]{il ecii
lecek bir Divmııharp tnrafındıın m ı -
h:ıkc-nıe edilecektir. 
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Amerika ve 

Dünya Harbi 
B ır Amerikan muhbirine meçhul 

bır denizaltı tarafından yapı

lan t arruz butun dunya e!kirı umu
ınıycsıni iiddctle altıkadar etmekte 
vc bu hadısenin Almanya ile Ameri
k rasında bir harbe sebebıyet ve
tı p vermıyeceğl merak edilmektedir. 

Dun de yazdığımız gibi, Amerika
nın harbin önüne geçmek için pin
den gelen her şeyi yapacağı tahmin 
cdıleblllr. Fakat eğer Almanya ken
dıni sıkışık vaziyette görüyor ve kış 
gelmeden bir hareket yapmak mec
buriyetini hissediyorsa, müttefiklerin 
plftnlarını bozmak maksadiyle son bir 
gayretle yeni cepheler açll'\ası ve bu 
meyanda Amerikaya da harp ilin et
tnesl mümkün görünmektedir. 

Denizaltı harbinin, geçen harpte 
de, Amerikanın mücadeleye bilfiil iş
tirakinde mühim bir rol oynamaları 
dolayıslle, bu denizaltı harbinin geçen 
harpteki faaliyet safhaları hakkında
kı malOmatm bugünün vaziyetini ay
dmlatmıya yarıyacağını zannediyoruz. 

Alman başkumandanlığı tarafın -
dan 4 Nisan 1915 de İngiliz suları 
harp mıntakası iltın edildi ve bu su
lara giren her gemi ihtarsu torpil
lenmiye başlandı. Bu suretle 1 Mayıs 
1915 de mühimmatla beraber birçok 
Yolcular taşıyan Lusltania vapuru 
torpillendi ve 100 Amerikalı boğul
du. 

Almanya Amerika ile bir ihtllif çı
karmak istemediği için, denizaltı ku
trıandanlarına evvel.A gizli ve Sus
sex'in torpillenmesini müteakıp aldıit 
b r Oltimatomdan sonra resmen, ti
caret gemilerinin ihtarda bulunmak-
ızm ve yolcuları kurtarılmaksmn 
batırılmaması hususunda emir veril
di 

.1915 de binden fazla nakliye gemi
sı batırılmıştı: buna ralmen deniz se
ff'rlerl az çok normal bir surette de
vam ediyordu ve deniz.altı harbi is
tenen neticeyi vennemişti. 

l Şubat 19ı7 de askeri vaziyet fm
J>aratoru, Şansölyenin ihtiyat tavsiye
lerine rağmen büyük P.rklınıharblye
nin nokta! nazarını kabule ve bilA 
k ydu şart denizaltı harbine baş
ı mıya karar venniye mecbur etti. 
Almanyada bu hAdlsenin ~merlka ile 
kat'ı mOnasebete götüreceli dilşünül
trıüyor, Amerikanın uzun zamandan 
E"\'Vel mtıesslr bir surette müdahale 
edemiyeceği sanılıyor ve Meksika ile 
Amerika arasında bir ihUltıf çıkaca
gı Umıt ediliyordu. 

31 Klnunusanide neşredilen bir 
bevanname ile herhangi bir geminin 
Atlantlkte ve Akdenizde bazı mmta
kalara girmeleri menedildi. Yalnız tek 
b r trnnsntlllntik hartnda bir defa, 
sıkı kayıllnra riayet ederek Atlanti
gı geçebilecekti. Bu karar, memle -
ketleri içinde Almanların grevler çı
karmalarından, fabrikalarda ve gemi
lerde sabotajlar yapmalarından esa
sen hiddetlenmiş olan Amerikabları 
busbütün sinirlendirdi. 3 Şubatta Al
man sefiri pasaportunu aldı ve Vil
son kongreye Almanya ile diploma
t k münasebetlerin kesildiğini bOdir
dı. 

Ancak, geçen harpte, Japonya ile 
beraber İtalyanın da, Almanyaya kar
şı olan cephede yer almq ~lmasından 
ınatevellit mühim farkı unutmamak 
lazımdır. 

Bu vaziyet, Amerikanın Pasifikten 
endlıe etmiyerek, harbe ginnesini ve 
tnUttefiklerln Almanyayı matlup et
melerini mümkün kılmıştı, 

Fakat bu,On buna, mukabil, Al -
tnan ordusunun karşısına Çar ordu
liUna benzemlyen KIZllordunun çık
mış olması ve Uzak Şarkta Japonya
l'lın Cin ve İnail~ ve Amerikan kuv
Vetlerlnden bqka en modem ıilfıh
larla mücehhez Sovyet Uzak Şark 
ordusunun tehdidi altında bulunması, 
geçen harpte İtalya "f'e Japonyanm 
Almanya tarafında bulunmasından 
mütevellit avantaja tekabül etmekte
d. 

ır. 

HAdiselerln seyri ve mantıkı, prk 
Cephesinde yakında milhim bir Al
man mağlObi,-eti olmadıtı takdirde, 
bugün değilse bile yarın Amerikanın 
zaruri olarak harbe girecdinl gös
termektedir. 

Amerika efkArı umumiyesinin 
- ekseriyeti itibariyle. - harbi iste
?nedifi şüphesizdir. P'akat Amerika 
dotrudan dotruya taarnıza utradığı 
takdirde. bütün Amerika milletinin 
Itoosevelt'i takip edeceğinden şüphe 
edilmemektedir. Bu takdirde infirat
tılar dahi seslerini kesmiye mecbur 
kalacaklardır. 

Birkaç zaman evvel Roosevelt va
tiyetln vahameti hakkında e.fkArı u
tnumiyeyl ikaz, maksadiyle şunları 
Söylemişti: "Amerika bugün öyle bir 
\'aziyette bulunuyur ki, ancak tnıll
tere harbi kazandılı takdirde, bunun 
içinden çıkabilecektir. 

Muhalifler buna karsı: "Harp siya
setinizle memleketi bu vazl!ete so
kan sizsiniz.. eevabmı vermıf}erdlr. 

Fakat mühim olan, Amerikanın 
'Roosevelt'in söylediil vaziyete ıeı
rnesindekl sebepler delil, bu vaziyete 
Relmiş olmasıdır. Maziden ziyade hal
de ve istikbalde ya~ıyan Amerlkalı-
1 memleketlerlnın maruz kaldıiı 
u~ · · k dk tchlıkeyi glttıkçe daha ıyı &\'?'~ ı -
lan ve dofnıdan doğruya Amerıkaya 
karşı yapılacak bir taarrur. karşısın
• Roosc\ elt'in etrafında toplan:ıeak
ları muhakkak sayılmaktadır. 
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"Can Kelimesinin Halk da Jhtikfırın 

SPOR: 

Atletizm 
Bayramı 

-o-

H t' J tt ki Mahiyetini Bilmeli a ) r a ) a r) Her Pahalı Görülen Şeyin ihtikar Olduğunu 

Beden Terbiyesi 
~lükellefleri 

Karşılaşıyor 
Mukellefler arusında ıkincı atlet zn. 

bayramı bugun oğleden sonra Fene -
bahçe stadyomunda yapılacaktır Bu
yuk bır sporcu kütlesıni te kıl eden 
beden terbiyesi rnukellefler nın, her 

"C .. ·· ·· ı ·b·d· d an,, , gonu ,, gı ı ır; ar 
manalı bir kelime değıl

dir. 
Bir cihetten "ruh,, ve "hayat., 

derneğe gelir; obur cıhettcn vü
cut sağlamlığını, adele kuvveti -
ni, hatta fikır uyanıklığını da i -
fade eder. "Canlı adam., dedıği
miz zaman o şahsın - "canlı ha -
lık,, gibi - sadece hayatta bu -
lunduğunu anlatmış ol~-ıyız; be 
derıen ve fikren faaliyetine, iş -
güzarlığına, hayatiyet kudretine 
de işaret etmiş oluruz. "Etli can 
lı., dan murad ise iri yarı, şiş .. 
man birinin dinç ve çevik yara
dılışına, lenfatik, lapacı olmadı -
ğına işarettir. 

"Canla, başla sarılmak,, , tam 
arzusile ve bütün bedeni ve fikri 
kuvvetile, seve seve, istekli is -
tekli bir işe girişmek demektir. 
"Cansız bir adam,, da ölmüş de
rneğe gelmez; hevessiz, şevksiz, 
ayni zamanda sıhhatsız manası -
nadır. "Canıma sokacağım geli -
yor,, cümlesi hem sevme, hem 
sevimlilik gösterir; "cana yakın,, 
"senpatik,, in karşılığıdır. 

"Canım!,, hitabı, yazık ki. is -
raf edile edile harcıalem bir söz, 
bir dil pelesengi olmuş, kuvveti
n~ kaybetmiştir. Hatta itiraz, ser 
zeniş manasında bile kullanılır : 
"Vaz geç, canım!,, misalinde ol
duğu gibi! "Canım, efendim,, i 
-a yı uzatmak şartile - eskiler 
hem muhabbet, hem deminki ma 
nada istimal ederlcrdı. Birinci -
sını yazıda, ötekini sohbette ... 
"Can,, kelimesi türkçedir, medli 
"can,. ise farisi, yine eskiden, ah 
haplar arasında: "Canımdan aziz 
bildiğim karındaşım ,efendim,; 
cümlesi pek rağbette bir mektup 
başlangıcıidi; münasebetsiz bir 
şarkı da vardı: 

Canı cinan dilemiş 
Vermemek olmaz! 
Olmazı 
Vermemek olmaz! 

Görüyorsunuz a, tertip sırası 
yeni şiir kşeline sokulunca güf
te büsbütün soğuklaşıyor. Şec;te
sini de nakledebilmek mümkün 
olsaydı titremeseniz bile muhak
kak bir ürperti duyardınız. 

* * "Can pazarı,, , hayatın teh-
likeye diiştüğiinü ve her 

kesin kendini kurtarmağa çaba
ladığı hengame manasızdır. 
"Can cana, baş başa,, tabiri de, 
başkasınınkini düşünemiyecck 
derecede hayatını siyanet derdi
ne düşmeği, böyle bir felaket 
manzarası tasvir eder. "Canımı 
sokakta bulmadım,, sôzünden 
maksat, ömrün, mendil ve mete -
lik kabilinden yolda düşüriıhip 
tesadüfen tekrar ele geçemiyece
ğini ve ucuz satın alınamiyacağı 
nı, hiçe harcanınca bir daha ele 
geçirilemiyeceğıni anlatmaktır. 
"Canına rahmet!,, tarzındaki tas
vipı 'takdir ve teşekküre ancak 
adi lehçelerde rast gelinir, "Can-
ağızım,, hitabı da Rumeli ağzı -
dır; bunu Anadoluluya ve halis 
İstanbulluya, taş çatlasa, söyle • 
temezsiniz! Zaten lstanbul cocu· 
ğunun "cağızı, şeklindeki tasgir 
edatile başı hoş değildir; yalnız 
"adamcağız,, müstesna ... Rumeli· 
llye ise - kızgın yağlı tavaya atıl 
mış palamut balığı sesi çıkaran -
o cazırtılı edatı yasak etseniz tek 
cümle konuşamaz! 

"Can,, kelimesi küfürlerde mü 
hiın yer tutar ... En hafifi "canın 
çıksın!,, dır; "geber,, yerine .. 
Vaktile sokak çapkınları mahal
le kızlarına "Ah, canım!,, diye 
söz attılar mı - daha ziyade bir 
cilve olarak - .bu cevap hazırdı. 
"Canına okunmak,, , mağlup ol
mak, perişan edilmek, eler tutar 
yeri bırakılmamak demektir. As
lı, galiba "ruhuna fatiha okun -
mak,, dan geliyor ama bu söz 
ölümü ifade etmez. "Canı cehen
neme,, , "Allah rahmet etsin,, in 
zıddıdır. 

* * "can damarı,.' akması Ö· 
lümü intac eden dama -

ra ve "can damarına dokunmak •. 
da en hassas ve çekinilen bir ye
rinden manen vurulmağa ıtlak o
lunur. "Can evı,. kalbdir ve pek 
güzel bir tabirdir; fakat "Can 
evinden vurulmak,. behemehal 
yüreğinden yaralanmağı göster -
mez; manevi müthiş bir darbeye 
de işarettir. "Canım çıktı,, ise, 
bittabi, "canın çıksın,, daki ka -
sitle "öldüm,, manasına gelmez; 
ölen, öldüğünü, yine tabiidir ld, 
söyliyemez; bu tabir, ancak faz -
la yorgunluğu ifadeye yarar. 
"Canından bezmek,, sarihtir, 

hayattan usanmaktır; "canına 
tak demek,, bir ecnebıye güç an
latılabilir; sabn ve tahammillü 
tükenmektir. "Tatlı canından 
olmak., . ekseriyetle gençler hak. 

r··--- yazan: ........... , Sanarak Mürakabe Bürosu İşgc:ıl Edil"'!emelidir 
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i Refik Halid i 

nan bir cihet olduğuna delalet 
eder. O gibi tabirleri sui istımal 
doğru değildir; yerinde sarfına 
dikkat, lisana hürmetin icaplarm
dandır. 

Fiyat Murakabe Koml!lyonunun ceyi verebilmesi ıç;n de ihbarl nn ye- musabaka, bılhassa buyuk bır stad -
faaliyetı etrafında yazılan mil- rınde olması gerektir lier pahalı gö- yumda ıcra edılen atlet zm numara -

talialann hükumetçe nazaı ı dıkkatc ı ulrn "eyin r yatında mutlaka ihııkar ları içın heyecan ve alaka izhar et -
aluıdıgı memnuniyetle gorulmcktc - tramıya kalkışırsak ve bu yold kı ıh- mckte olduktan cıhetle bugunkü yan 
dir. İaşe müsteşarının reiıliiinde ve barlar mutem:ıdıyen mı.ir kabt> buro - ların kalabalık bir seyı c kutleııı tara-

. . 
1----···-...... -...... -··--····-··-···5 
kında kllanılan şairane bir halk "Can ciğer olmak., pek sı- Vali Dr. Lütfi Kırdar ile Fıyat Mu _ sunu ışgal ede se o r.aman hıcb r iş fından takıp ed leceği suphes· dir. 
tabiridir, ölümün müteradifi! kı ahbaplığa, içilen su - rakabe teşkilatım Ankaradaki reııı ve çıkmaz. Butun 11\t'Scle .htıkaı ın ne ol- Bolge, mu ab kaların munta am 
"Can çekişmek,, i izaha lüzum yun ayrı gitmedigine işarettir. iier salahiyetli zevatın huzuriyle ya- duğunu ve nasıl meyd ına geldıg nı ev- geçmesi içın butıın tertıbatı alm ş bu 
yok, Cümlemizden irak! Lakin, Soğuk ve bayağı tabirlerden haz pılan toplantıda murakabe kornııyo - veli h ılka ogrctmektır Satıcı ılc alıcı ,ekılde atletızme yeni yen alınan gc ç 
mecazi manaya, yanı sefalet ve edenler buna bir de "kuzu sar _ nunun takvıyesine lüzum gorulmus · arasında ıkı ıaraflı olan bu anlaşma, lerin fena hır intıba cdlnmcmelerı te -
d ·· k ·· l"' ğ... t k • l"k · tür Komisyonun takviyesi, bittabı bu pıyasada hiçhır sı.ı:ıltıya meydan ver - min edilmiştir. 
uş un U u, a atsız ı ve perı • ması,, ilave ederler: zaten esasın vadide görülecek işlerin ıniratle neti- meden temadı cdıp gıdiyor Muı aka - Bugun yarışacak olan bayan mü -

şanhğın son derecesini de göste- da hoş olmiyan lakırdıyı büsbü· celendinfıesıne yol açacaktır. Bu tak- be t.•.ırosu l.ı ttabi bu vazıyN karşısın- kelelflerin de (100) metre ve yuksek 
rebilir. "Canı, kanı kalmamış; tün pespaye şekline sokarlar. Bu viye yapılırken, Fiyat Murakabe Bu- da tamamen tcsirs 1 k ılmıyJ m lıkttm- tlnmad çok çekişecf'klerı anlaşılmak 
tıbda "umumi zafiyet,, denilen tenkidim ne kuzu sarması, ne de rosunu da kuvvetlendirmek yerinde bir dur. Çıınku alan ve snıın razı olduk - tadır. Programa saat 14.3 1 cı;ıt res 
halin avamca ifadesıdir. Böyle - ciğerini yemek olarak sevmedi- it olur. Fiyat Murakabe Komisyonu- tan sonra ne yapılalı lir Kan ntımızce mi le ba"lnn~c kur. 
sınin daha kodkunç bir ismi de ğimdn ileri geliyor; onları çiy nun fazla randıman verebilmesi içın ihtikir ışlerini meydana çık rmak ic;in Galafasaray111 deniz 
vardr: "Canlı cenaze!,, halinde, kanlı, ve yapışkan gô _ Fiyat Mürııkabe Büroıunun çok ıyi or e:ıınıyet memurla mı da tavzıf b~tmek ba 

"C · t ııanize edilmi~ olmaı;ı lazımdır. Buro - lazımgelır Mesela her karnkol ır po- yramr güzel oldu 
anı sıkılmak,,• "canı ıs e - zümün önüne getirmesinden!Yok nun, ceç vakitlere kadar ıhtikir mev- lıı memurunu bu işle tavzıf edebılır. İkı senedenberi Galatasa aylılar ta-

mek,, tabirlerinde "can,, kelime- hem fınnda pişmiş ve nar gibi vuiyle ve halkın hayati işlerinde rol O zaman mur kabe polısı daıma fı- rafından muntazaman yap lmakta ol n 
si hemen hemen luzumsuzdur. kızarmış sarmaya, hem de ciğer· oynıyabilecek ve hasis duşuncelerle ı yat murabbe burosundan alacağı dı - yuzme bayramı, dun Büyukde c Be-yaz: 
"Can atmak,, , şiddetle istemek, le beraber şışte çevrilmiş "koko· hareket eden kimıelerın piyasada çevır rekt fler dah linde kendi mıntakasın - p rk yüzme havuzunda muvaffakı -
"canı çekmek,, imrenmek, diger riç,,e can dayanmaz. mek istedikleri entrikalarla da meHul dakı b\ıtun esnafı daima kontrol eder. yetli bir ı;cJcllde yapılmıştır. 
manada da hoşlanmak derneğe işte "can dayanmıız,, da bah .. t- olmasına raimen kadrosu dardır Yunanıstanda bu İf: normal zamanlar Üç kategori ıizerinde yapıl n mu a-
gelir. Maamafih "canımı sıkma,, mize taalluuku olan tabirlerden· Kontrolorlerden birlni merkezden uzak 1 da b le ~er karakolda b r. a~darma ifa bakalar şu şekilde neticelenmi~tir 
d . . b b" b d k k . "C 1 . bir yere ıondermek zarureti hisıl ol- j eder. Fıyntları tesbıt edılmış madde- 100 METRE SERBEST BÜYÜK -
ememızın se e ı ura a ı sı • dır. .an .~r d~yanmaz,, suretın- dukça, büro, o ıün bir elemanından ler malüm oldı:ktan sonra bu fiyatla- LF.R: ı - Halil 1,05 2 - Necdet 

mak masdarınm maddi manasını de dahı soylenır ve medhu sena mahrum kalmaktadır. lıtanbul buyuk nn murakabesı güç degHdir. Yetişir 50 METRE SIRTÜSTÜ ORTA -
izale içindir; yani ellele, kollar- ifade eder. Dilımızi bilmiyenlerl ve ceniş bir yerdir. Buraya hiç olm;,ız kı: her maddenin fyatını gösteren etı- LAR: 1 _ Muammer 46 saniye 2 _ 
la, bir aletle sıkıştırmnk manası- olabilir ki onu "can yakıcı,, mana sa yirmi beş kontrolör Jizımdır. Şeh- ketler o madde~_in üzerinde bulu~du: Ar:f. 
nı almasın diye ... Lisanın bir hu· sına alırlar; değildir. "Can al _ rin her tarafında, mevcut 8-9 kontro- rulsun. Fıyat murakabe kontrolorlerı ıoo METRE KURBALAMA BO _ 
siyeti, inceliği olarak kaydede _ mak tan "can alacak yer sö _ lör ile mürakabe yapmak maddeten de polislerin yapacağı ıhbaı ve hazır- YÜKLER: 1 _ İbrahim l,35-2 2 _ 
im: "Sıkma beni!,, sozünde "he· ·· ··" k lb d h d kabil deiildir Kaldı ki yapılan iht"kir lıyacakları zabıt varakaları üzerine iıe Suphi. 

· k 1 d d • z~nun ne a ' ne e .şa ~ma~ ihbarlarını y~rinde t~hkik imkbını el koyarak ve tahkıkatı tckemmul et - 100 METRE SERBEST ORTALAR: 
nı sı ma.,, an zıya c manevı rıle veya. her hangı hır tehlıke~ı bulabilmek için her ihbarm akabinde tirerek dosyasını komisyona tevdi eder 1 - Salahaddin 1,18,9 2 - Vural 
mana maksuttur; "canımı sıkma,, uzuvla alakası vardır. Sadece hır oraya göndermek zarureti vardır Bir !erse o zaman her iş muntazam ve kı· 200 METRE SERBEST BOYOK _ 
yerine ... Mefulün başa getırılmcsi meselenin en ehemmıyetli ciheti iı!n eıaah surette tahkiki birkaç ~aat- sa bir zamanda intaç edilmıı oiabılir. LER: ı _ Belii 2,4S,7 2 _ Necdet. 
o tesiri hasıl eder. ne, bir adamın fazla müteesir er lik mesaiye ve hiç olmazsa en yakın Maiaza ve dükkanlara tevzi ettirıle - 50 METRE STRTÜSTO KÜÇÜK _ * * lacağı noktaya işarettir. "Canı - bir mınt~kaya gidip gelmek içın ya- cck fiyat listeleri.ni. muhurl~mekle be- LER: 1 _ Arif 48•7 2 _Seyhan 

"ı· ki canlı., , gebe manasına- nı kadrini bilmek de bir mezi- rım saatlık zaman sarfına !uzum gös- rabcr btrer suretın: de polıs karakol· 400 METRJ.: SERBEST BÜYÜK _ 
dır; "Yedı canlı,, ise, el- nt. '' · termektcdir. Her gün S-6 ihbar yapıl- larına dagıtrnalıdır. Polis. esnaf ve LER: 1 _ Bedrı 6,292 2 _Kem 1 

yet ~~· .. .. dığına göre, hıç olmazsa bu işe 3-4 tüccarın mağazasında ~u listelerin ka- 50 METRE SERBEST KÜÇÜK 
bett.e - ve maazallah! -. karnında . Bıı,~aç atalar sozu de kaydede· kontrolörün memur edilmesi zaruri - !aylıkla okunab lecek b r yerde asılmış LER: 1 - Fethi 39 ı 2 - Seyh n 
y~dı çocuk bulunan bır ~adını lım: Adı çıkacagına canı çıksın,, dir. O:ğer 3-4 kontrolorun murakabe olduı;unu gormezse derhal kanuni ta· 1 ıoo METRE SIRTOSTO BÜYÜK _ 
gostermez. Daha fazla kedı hak-, "Canım diyene canın çıksn der., komisyonunun lüzum gosterd•gi tah _ kıbata ba{lanmalıdır 'LER• ı _ Keımıl 119.s 2 _ Nejat 
kında kullanılmakla beraber bu "Kasaba yağ kaygusu, keçiye kikatı tamamlamakla meşgul olacagın- L. A. K. so METRE GÖSTERİŞ: ı _ Sa _ 
bahısde de • imkansız sayılmasa 1 can kaygusu,,, "Can boğazdan ge dan: ger~~e kalan 1-2 k~~trol?r. mu - Jihııddin 2 _ Kemal 
bile - yedi yavrulu demek degil-ı lir,, , ''Can çkmayınca huy çık- rakabe bur~sunun umumı ışle~ını, dos-, dl ı OXSO BAYRAK: Halil tıftmnı. 
dir; sadece "dayanıklı, kolay ko- maz .. • "Huy canın altındadır,. ve ya ve tı:ıhkık~t. evrakını tanzım etml- .ı\ iyeye Memur Alınıyor Su topu kuc;ııkler arasında mavi vı 
l ··ı k b"l · t • ~· ·· .. k ye memur edilınre ııayet ıentş olan lnnbuı adlı>e .. nte aç k bulunan ıoııo beyaz takımlar beraber 
ay o me ı ı?ez, nıce nıce var a 'Eşegın. c~m yanınca attan yuru mürakabe mesaisi liy:kiyle takıp edı - kurut maa h kitıplı~lere memurin kanunu- B!iytlkler arnsınd ki ~usabakada mı 
lan atlatır, bır ınsan,, ın hal ve olur,, gıbı. lememektedir nun 4 ncu mndd .. ındc yazılı ıarıları hu • t k b t k ~1 -ı· ı 

'f d b · ·· k ·· ve dahılo makınHılc ıcrl ya ı yaımaarnı b: vı a ım eyaz a ıma ...- maı: up o 
şanını J a eye yarar; uyu ' mu- * * * * lenlrr araaında m!hnbaka ımıihanı )'lpılarak muştur. -
lıim bir mezıyeLtir. "cana susamak,,' hiddetin Halk mllnuoplcrl almacaı: ndan ıstcl.lılerın bu mad ~~o==-:-,--...,,..===== 

ın yapacağı ihbarlar dede yarılan belacler hamilen mu abakl ım 
"Can yoldaşı,, da güzel bir ta- had ve son derecesini tıhanı &' nü ol. n ıs tylQJ 941 Ptr,tm~e 1 AskerAı Yazı·yet 

birdir· h tıarın b b. l · · b Halkın ıhbanna istlnaden buroca no .. , ıo 30 d•n blrırün evvelıne kadar bir 
1 aya 1 lr ır erı ıcın gösterir; "kanına SUSamak,, t U• dıJekce ıle ht1nbn Ad iye tftC mcnı reıılıf 

fedaya hazır, bu hayatları yek • nun daha fili suretıdir. "Can kur yapılan tahk'katın matlup netı - ne mura Ut etme crı 
diğerıne bağlamış, sevişm bir çıf taran,, deyince akla, evvela deniz 
tı ne mukemmel tarif ediyor! ve tahlisiye simidi ile sandalı ve ~-
"Can yoldaşı,, gayet hoş bir ro· hasta otomobilı gelir ama o tabir , 
man ismi de olabılır; patentini bazan kazalar haricinde de mane 

Bugün LALE Sinemasında -
aldım, kimse ilişmesın; hususile vi imdada koşan bir adama da i· 
rica ederim, adaptasyoncularla di zafe olunabilir. 
kişçi kız masalcıları elinde, pısi "Can vermek .. , yalnız yarat -
pisine harcanmasın, canım sıkı • mak ve diriltmegi ifade eder; 
lır.. "caı;unı vermek., şekline girin • 

Kuvvetli tabırJerden biri de ce muhabbet ve fedakarlığı an· 
"canını dişine takmak,, dır; n~ - Jntır. "Can havlile,, yi de unut· 
dense, gozümiın onünde (Rodin) mayınız; pek çok kullandığımız 
in mehabetli, adaleli heykellerin· tabirlerdendir. "refleks,, ile, bir-
den bırini tecessüm ettirir. Maa- dl•n bire yaptığımız kurtulma ha· 
mafih canını dişine takmak ıçın reketine denir. ''Canbaz,, , mes· 
adale kuvvetinden fazla irade Ieğin tehlikesıni göstermek iti· 
kuvveti lazımdır. Manevi ve mad barile iyi bulunmuş bir kelime -
di gayretin son haddinı sarfet - dir. 
mek haleti bundan iyı anlatıla • "Evvela can, sonra canan,, hod 
maz. binlik vecizesidir. Ancak latife 

* * ve alay şekline dökerek soylenir 
"Babacan,, en sevimli sıfat· se de bence bir ruh haletini gös 

!arın başında yer almış· termek itibarile zannedildiğin -
tır. Babacan bir adamı - babacan den fazla ciddidir. "Can cümle
kadın yoktur ve kadınların baba- den aziz,. tabirine gelince o, der
canına "anacan,, da denmez! - viş ve softa ağzına daha ziyade 
hakkile tarü için bir sütun yazı yaraşır. 
ister . .Bana öyle geliyor kı böylesi "Allaha, bir can borcum kaldı,. 
evvela sevimli ve guler yüzlü, sa yaşlı kadın lafıdır; çok defa ma
niyen vücutca şişman değilse de halle kocakarısı bunu iftira, is
tıknaz, hatta çehresi yuvarlak ol nad. dedikodu başlangıcı olarak 
malıdır. inandırmak gayretile söyler; su • 
Karnı birazcık gösterişli ve gü reti haktan görünerek... O söz, 

müş köstekli ise ne a.Ia! Maama yalan ve tezvir kapısının tokma 
fih ona çeviklik de lazımdır; hoş ğıdır! 
sohbet olmak da... Bedbinlikle, * * 
hodgamlıkla, kıyafet merakı ile Farisiden aldığımız "can., lı 
de alakası bulunmıyacak. Büyük· · kelimeler epeyce bir ye -
lerle büyük, kı.içı.iklerle küçük o· kün tutar. En meşhurları "cansi 
lacak. Kalender ve deryadil de- parane,, canrüba, cansuzı canfeza 
nilen insanlardan farklıdır; zira canfersa, can huraş, canşikcn, 
babacan herkesin işine koşar ve cangfıh,, dır. Hem kan dökücü 
yarar, kendi nefsini ikinci dere- hayvan, hem de ona benziyen in-
cede gözetir; hayır sever, ayrıca san manasına "canavar,, dahi fa· 
hususi hayatında da fazilet per - risi "canaver., den galet imiş a.ma, 
verdir. Hülasa o, bir insanı ka - bu eski Iugatçıların uydurması -
mildir; beşeriyete fayda verir, dır; domuza da itlak olunur. 
hatta ayrıca zararı gidermeğe de Bektaşi tarikatinde de derviş· 
çalışır. lere "can,. derler. 

Yüksek sosyete dedikleri aşla- Başındaki "can ,, a ve alakalı 
ma sınıfda bu modelde adama görünüşüne bakıp sakın "cani., 
pek az rastlarsınız; babacan, bir kelimesini farisi ve can ile alaka· 
halk tipidir. it sanmayınız; ayıp olur. O keli-

"Canlı bebek,. ile "bebek gi - me su katılmamış arapçadır. Ma 
bi,. arasındaki farka dikkat ge - h1m bir. kumaşın ismi olan "can
rek: Birincisi çok boyalı, çok fes,, ise, güya, fürsçe "canfeza,, 
süslü, yapmacık, manasız, ruh - dan geliyormuş. Acaba? 
suz, hatta biraz da hissiz, daha "Can,, lı hayvanlardan "solu
doğrusu taş kalbli koket kadının can,, ve meyvelerden "can eriği,, 
sıfatıdır. İkincisi aşırı mertebe - sebzelerden "patlıcan,, vardır. 
de göze çarpan bir güzelliği ıfa- Birincisinden iğrenip ikincisinden 
de eder; mesela sarı saçlı, mavi 1 dişlerinizin kamaşmasa bile, ağzı. 
gözlü, toparlak yüzlü, çukur çe-' nızın sulanacağına, üçüncüsün -
neli, hokka ağızlı bir kız... ama den de bugün, öğleye olmazsa 
azıcık da soğuk ve donuk olsa akşama, muhakkak surette yiye
beis yoktur; yine bebek gibidir. ceğinize şüphem yoktur. 
Başında "can kulağile dinle!,, Şüphe etmediğiın bir nokta da 

ihtarı bulunan nasihat ve emrin ha varsa o dahi hiç bir lügat ki
ehemmiyetini takdir lazımdır. tabında "can., kelimesini bu de· 
Bunu, olur olmaz meselelerde rece tafsilatlı ve izahlı, bilhassa 
kullanmayız; iş şakaya, savsak- tatlı dille yazılmış olarak bulami 
lığa gelmez; meselede hayat, me yacağınızdır. Himmetim var ol -
mat, haysiyet ve namusa doku - sun! 

Mevsimin <'n guıcl 2 

TİNO ROSSİ 1 
1· PARIS IŞIKLARI 

buyuk fıl 111 bırdcn 

TÜRKÇE 
2- HERKÜL .. ................................. ~. 

Güzel Sanatlar Akademisi Talebe 
Kayıt ve Kabulüne Başhyor 

Güzel Sanatlar Akademisi Miidüı·liiğiinden: 
- Akademı şubelerı ıcin talebe k y t H' kabulı.lne 15 Eylül 1941 

tarihınde başlanacaktır. Kayıtlar 29 F;ylül akşamında kapan caktır. 
2 - Akademi yüksek mim rı ube ınC' 11 e olgunluk mezunları, re

sim. heykel, Ti.Irk tezyını anatl r \ (' tezyıni anut şubt:>!erıne ort mc .trp 
mezunları lmtihanl:ı ko'ml olunur 

3 - Şub0lere yu llm k ıı?er<' u ac l cdenl<'rın tiıbi oldu 1. ı ı k -
bul mUsııbııkalarının yapıli•c ğı tar hler Ak demi d h l'nde lan edılmı t r 

4 - Talıplerin müdd<'lı zarfında Akadcmı ~Iildiırlu !Unt> b r ıstıd lr · 
müracaatları, kendilerine ıdarc tarafından '('rilccek beyannamcyı dol· 
.durmaları lazımdır İstidaya baJtlanm ısı cap eden n· ık lar unl rdır-

a - Beyanname, 
b - Ntifııs hü\ ıyet cuzd nının t dıkl uret , 
c - Rıh hat raporu vı: çiçek , ı ı şahadet nam<'..,, ı c mi dokt rl rd n 

alınmalıdır.) 

d - Resmi tah~il \"e ıkıısı (rı lı), 

e - HüsnühAI ktığı iı <mekteplerden bu ent> rııeltın ol nl rd ın i trn
mez). 

g - 12 tane ince ktığıdı:ı basılmış \ e ıkalı.< Coto"n.ıf (Al mınut ol
mamalıdır.) 

5 1- İstanbul haricinden müracat edenlerın \esıkal rmı t ııhhutlü o
larak göndermeleri Uizundır. Bu gib !ere 'e i rnlon t::ım m olduğu tak
dirde yoklama tarıhleri biı mektupla bıldirılır. Talep \-ukuunda m tbu 
beyannameler posta ile gunderihr. 

NOT: 
Birinci derecede orta lhtlaaı mektebi olan Akademi reılm ıubeıl· 

nln yüksek kdmı 1941 - 1942 denı 1enesl baıından itibaren tetekkül e· 
derek faaliyete geçeceOI cihetle resim şubeıi P1ezunlarlyle lise mezunları· 
nın yüksek reelm ıubealne glrmlye talip oldukları takdirde yukarıda 
tasrih edilen tarihlerde idareye müracaatları. (7905) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
imtihanla Memur Ahnacaktır 

l - Teşkilatımızdaki münhal memurıyetlcr için müsabaka imtıhanı y pı
lacaktır. 

2 - Bu imtihan 25/9/941 perşembe günü istanbulda Sırkeclde H midi
ye caddesinde memurin kursu bınıısındı:ı saat 13 de y pıhıcaktır. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe \e evrakı musbıte ve ıkı fotografiıı bir
likte Umum Mıidurlük Zat İşleri Şube ıne muracı:ıat etmelıdlrler. 

4 - İmtihana gırmek lstıyenlerın aşağıda y. zıh \ asıf ve şarUarı haız ol
maları lazımdır 

A - En az ort~ tahsılın~ bltlrmış olm k, 
B - 21 yaşından aşağr 'e 30 y ından yukan olm ma " 
C - Vazife lfasma mAnl bir hail bulunmamak. 
D - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olma 
E - Akrabasından olmıyan iki zatı da referan olarak göstermeıe, 
F - Askerliğini yapmış olmak veya m·ıeccel bulunmuk Vl' bılhıı 
her iki halde de son yoklamalarmı nüfus cilzdanma kaydettırmi 

olmak, 
5 - İmtihan mevzuu şunlardı.._ 

A - Hesap ve hendese. 
B - Yazı, 
C - Umumi mal(ımat (hayat bilgi~i. coğrafya) 

8 - İmUhanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine göre 
haremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek sıraslylc ta
yinleri yapılır. 

7 - Tayin edıldill mahal ve vazifeye tebellüğ tarihinden itibaren 15 
gun zarfında kabul ile vazifesi başına gitmıyenlerin tayın \C imti
han hakları iptal edilir. 

8 - Yukarıdaki şartlar daire inde 10/9/941 de Erzurumda, 15/!l/941 de 
Samsun. Tokat, Burııada 20/9/941 de Zonguldak, Kayseri ve İzmır
de ve 25/9/941 de istanbuldaıı maad Malatya ve Konyada ve !O/ 
9/941 de Diyarbakır ve Adanad:ı da memuriyet ımt hanları ynpıb-
eı:ıktır. (7680) 

' 

Mo kova sozcü ı.i de Len ngradm 
uh ed lmcd hrın h rı -

le mu 1 f za ett i 
öylem tir, 

Lenlngr dı müd faa edt>n Mare 1 
Voro lof kuv\etlerın·n 500.000 kışi 

olduğu tahmin olumı,.or S h rde de 
elı ılfth tutan 2 ınilyı>n \ ıl h 1 
\ rdır. Bunl r il hl 
mtiş, \e mud faaya 
lardıf. 

Fakat, geçen gün de y zdıtımız m• 
bı, Alınanlar ha1'alar a keri harekl
ta mftnı olacak derecede bozulm dan. 
l..enlngradı almıya karar vermı ol -
dukları iç'n, şt>hrı zapt hu u und h ç 

r fedaklirlıktan çekı eme ted -
ter. 
Lenlngradın zaptı hiç 

kı, Sovyetler ıçın büyuk bir yıp 

te k 1 edeeekitr. Çunki.ı Len grat c -
\'arında buy k h rp san yii \ rdır, 

Ukruynada kom ur 'e de ır m d n o-
akl rını k ybedcn Sbv~ tlcr1n Lc
ningı ot harp ı;anavı ndt-" de mııhrum 
olmaları. onlar ıçı tc' b r 
kayıp teşkıl eder. 

Geçen harbin sonuı da komüni t 
ihtıııllını ba trrm k çın S vyet Ru -
yaya gıren ordular da o vakıt Le -
nlngrat kapılarına k dar gelm' , fa
k t şchrı zapta muvaffak olamamış· 
tardı. Bu sebeple Moskova hal nık
bınl n k ybetmem stır. ..... 
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Mevsimin en büyük Galası SAZ heyetiyle birlikte 

GARD EN Kısmında M Ü Z E Y Y E N SENAR'ı 

MÜNiR NURETTiN 
dinlemek fırsatını kııçırmayınız. 

Meşrubat Dahil Her Taraf 55 Kuruştur 

VE ARKADAŞLARI 
Bahçemizin tertip etmiş olduğu büyük SUl!l:net Düğünü 7 EylUl Pazar 
akşamı saat 19 da icra edileceğini ve o gecenin programı dahilinde 
bulunan büyük S :J.z heyeti, Caz, varyeteler, Sololar, Hokkaba~, Zeybek 

Caz - Orkestra, Dans ve Milli rakıslardan başka üç TANINMIŞ KOMiK BiR SAHNEDE 

V V t ÇiFTE YUMURCAKLAR komedisini oynıyacaklardır. Saat üçe kadar 1 
e orye e devam edecek bU ZP.ngin eğlenceli geceyi kaçırmamanızı tavsiye ederiz 

Kıymetli Şan'atkarlanmız 'Münir Nurettin seansına • - .. 

En idareli 
LAMB.A 

' saat 10 da başlayacaktır. ---•'~ lf-- büyük muvaffakıyet __ , t:·==~~~=== 

1 ı '"''~::::~~;· .. ;::::i;"' ,_., Yatılı - Yatısız Kız ve Erkek 

İlk - Orta - Lise 
Kız Yatılı 

İSTİKLAL LiSESİ Erkek Yans·>: 
Talebe kaydı için her gün muracaat edilebilir. F .. kı talebe kayıtları-

nm yenilenmesine 15 Eyltile kadar devam edilC"cektir. 

Şehzodebap. Telefon : 22534 •••••••' 
~------------------~~~------ ' 

Kız ve 

Erkek 

Ana - ilk - Orta ve Lise ----•-.. 

HAYRiYE LiSESİ 
Fatih : Saraçhanebaşı 

Yatılı ve 
Yatısız 

Kayıt icin her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. Eski 
talebe kayıtlarının yenilenmesine 8 EylOJe kadar devam edilecektir, '9 Telefon: 20530 _______ , ( 

1 - tstanbulda en iyi s A Z 

KRiSTAL 

İLE 
•• ..... .... J 

SABAH; . OGLE~. :VE .-AKSAM 
. . .......... 
Uor yemekten sonn ründe uı delo lllDDtuamoil 

ı •dişlerinizi hrçala)'lDJZ. 

Kızllay C. Umumi Merkezinden: 

Pamuk Fabrikaları 

T. A. Ş. den: 
6 Eylül 941 tarihinde vukubulaca

ğı ilan edHen fevkalAde heyeti umu
miye içtimaı vukubulamadığından, 

yine Ankara caddesinde VilAyet ko
nağı karşısında 15 numaralı Mim Ke
mal Ökenin muayene salonlarında 30 
EylOI 941 tarihine müsadif Salı gü
nü saat 10 da hissedaran heyeti u
mumiyesi fevkalftde olarak içtima e
decektir. Asaleten veya vekAleten 25 
hisseye sahip sayın hissedarların yev 
mi içtimadan en az bir hafta evvel 
malik oldukları hisselerini Yeni Pos

tahane karsısında yeni Valdc hanın
da zemin kat 20 numarada Şirket 

müdüriyetine veya bankadan alacak
ları makbuzları getirerek mukabilin
de dillµıll-ve varaka:n almaları ilô.n 
olunv 

iDARE MECLiSi ,., 
K: 
E 

,I____ ' 
İngiliz Kız Orta Mektebi 

Beyoğlu Nuriziga Sokak 

1 

Pirinç unu, sebze unu alınacaktır 
Pirinç ıınıı. 

Sebze unu 
10.000 kilo 

Ruznamel mUzakerat: Yangın dola
yısiyle Şirketin tasfiyesine veya faa
liyetinin devamına karar ittihazı. l 

K 

--
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el 
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"The English High School For Girls,, 
Mektep 17/9/94ı Çarşamba günü actlacaktır. İkmal lm!Jbanları 

ı5/9/941 ve ıe/9/941 tarihlerinde yaptlacaktır. Yeni talebe Perıembe 

' I ., günleri saat 10 - ı2 ye kadar kaydedilir. 4 , \ ERKEK ve KIZ•-- LEYLi ve NEHARi 

SANKT GEORG 

J\LMAN OKULLARI 
G3lata Kartçınar sokak. ı; Tel: Erkek: 42095 - Kız: 40499 

!rkek Kıamı: Orta, Lise ve ' Ticaret okulu 
Kır kıımı : İlle, Orta okul ve Ticaret kısnnlıln, 
KAYIT : 1 Eylwden itjearen, 9 - ı2 arasında, 

ikmal imtlhanlan: 12 ve 13 Ey!Ulde. Tedrisatın başlamasr. 15 Eyltll 
941 pazartesi. 

....-- Yatı Mekteplerine 
Çocuk verecekseniz: Yat::ık, Yorgan ve Carşafiariylc Yatak Örtüsü, 
Batanlye, 1-lavlu ve Bornoılarmı ucuz.ca mağazamızdan a1rrsınız. İs

tanbul Sultanharr:am caddesi No. 4. Tel : !?0625 

BURSA PAZAR/: SiPAHi oğlu HASAN HÜSNÜ 

, ....................... -..... ...... 
YÜKSEK MÜHENDiS MEKTEBi ve TEKNiK OKULU 

Girit denemeferl yardımeııı I 

Çözülmüş Gepmetri Problemlerf 
Fi ı25 Krş, 

V. M. M, ve Tek. Ok. glr!t denemelerinde aorulmuı v 
bazı mühim problemlerin haller! 

fstiyenlerin sarih adreoleriyle: Posta kutu 2322 tstanbıi 
(Goemetri Prob.) adresine 135 Krş. göndern;_el"'} 

Aynca satış yerleri: 
H A Ş E T (Beyoğlu). Sergiyadis (Tilnel başı), 

~1---· iKBAL KİTABEVİ (Ankara caddeoi İstanbul, ____ , 

:, 611 - Yazma · Dokuma Kooperatif~ 
m idare Heyeti Başkanlığından: . 

L-
lk•d .. 
,ıou. .. 
-peYS· 
• Bır 

~· -. ,.,, 
,atıl 

Bir 
i)ı:a• .. 
' . 

r. 

n 

c 

Kooperatifimiz ortaklarının aşağıda madde madde yazılı hususları 
g5~ek Uzere 20,8.941 tarihine mtisadit Karşamba g(i.nü saat ıo da 
Türbedeki Esna! Cemiyetleri binasında akdolunan fevkalAde toplan
tıda ekseriyet olmadığından dolayt 10.9.941 Çarşamba günü saat 14 
tc tekrar ayni yerde yapılacağmdan ortaklarımız hisse senetlerini 
mezkUr günden bir hafta evvel kooperatif merkezine tevdi ile dü
huliye '\'tırak.alarmı almaları rica olunur. 

RUZNAME: • 
1 - KooperatiUn 941 r::enesi bütcesinin müzakere edilerek kabulü. 
!? - Ticaret VekAlet.ince hazırlanan Koopecati!ler statüsünün müza

keresi, F ,, .. ____________________ _, 

ç 

y 

1 

-

Ahşap Elektrik Sayacı 
Mahfazası Y aptırllacaktır 

Tasfiye Halinde Ankara Elektrik T.A.Ş. 
Tasfiye Heyetinden: 

1 - 1000 (bi~) ıd 1 •t Ahşap Elektrik sayacı maht~za!llı yaptırılacaktır. 

l 
2 - Bu işe ait reE.im ve şartnamesini parasız olarak almak ve 22_9. , 

9~ 1 tarihi~e .. ka.d~.r tekli~ mektubu vermek istiyenlcrin yazı ile 
' Ş.Lrket Mudurluğune mlıraoa tları il~n olunur 

' ----- . ' · YENi EVLENECEKLERE--• 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar vesair her nev 

şık mobilyalar fabrika fiatına satılıyor. 

Asri Mobilya Mağazası : Ahmet Fevzi 

~--•••llll•f•s•ta•n•b•u•l •R•ız•a•p•a•şa-yo•k•u•şu•N-o .• 66•,•T•e•l•ef•o•n•:•2•3•4•07••' 1 

, 

Bezelye unu 
Konilor unu 

Mecimek 
Yulaf unu 
Patates unu 

( 

. . 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

" 
" 
H .. .. 

Birer kiloluk torba veya kutularda olmak üzere yukarı<la 
miktarı yazılı Pirinç ve sebze unu satın alınacaktır. Teslim 
yeri İstanbulda depolarımızdır Taliplerin teslim tarihleri.le 
en son fiyatlarını birer paket nümune ile birlikte 8 eylıil ta
rihine kadar Ankarada Yenişehirde Kızılay umumi merkezine 
göndermeleri. 

Not: (1) Miktarın beşte biri nisbetinde ve her cinsten ayn 
ayrı olmak üzere teklifler kabul edilir .• 

(2) Telgrafla teklif kabul edilir ·• 

TO~~~ TİCAR-~T-QANl(ASI A.~ · 
ı<üPOl~LU VADt:Lf Ml;V.DUAT 

,-P~AAN 1 BUflADA1:<LET 
' 

6-ı 

' 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
l94ı ,- 119<42 den ıenesi talebe kaYtt maamelesi ıı Eyllllden 

30/ Eyl(lle lıad&r aabahları yapılacaktır. 

Fazla tafaillt için mektep idaresine müracaat edilmeıi . 

itibaren 

7502 

AYDA 3 LiRA 
TAKSiTLE 

Subaylara mahsus her nevi ce11 ve 
kol saatlerinin yeni modelleri gel
miştir. Emsali gibi 15 sene teminaUı
dir. Taşradan sipariş ebnek istiyen
lere katalol gönderilir. Saat deposu: 
İstanbul, Sirkecide, Liman hanı sıra
smda Yelkenci hanında N o. 8 

ZAYi - Yenilı:&y nG(ıu daire;nden al
mıı olduluf hllviyet cllzdanımı, aıekrt tezke
kerem ile birlikte kaybettil'll. Yenilerini çıka 
racafımdan ıayilerin bilkQmlcrl olm.aıdfını 
ilin ederim. 

Xilyoı lı:&y(lnden S29 dofumhı 
Mustafa oflu Hil!lcyiıı 

KAYIP - BCyQkdere mıl m0d0r1Qf1,lnden 
almıkta olduıtum mıııa ait aıkert 2111 nu· 
maralı mıaı cllı:danı ve beratı lı:ıybcttm. 
Ycnılcrini alacaj;ımdan hUlı:Umled kalmamıı-
tır. Kudıiy• Yllcelcn 

KAYIP - Haydarpaıa llıeılnden 9·4·935 
de ıldııtun 226 No. lu tasdiknamemi kaybet 
tim. Yenısini alacatımdan eıkiıinin hükmll 
FOktur. Orhan 

Uılı:<ldar ikinci sulh hukuk hlkimlilnden: 
Terekesi. mahkememiıce taıfiye edilmekte bu 
lunan öHl Hayısnuıun ıayri menkul tereke· 
ıinder:ı olın Gılıtıdı Topçular caddesinde 
lı:l dGkkln hiııelerinln ikinci ırttırmııı ta· 
til ıünOne teıadUf e>·lemiı olmısını binaeD 
me:ı:kQr hiııelcrin 12·9·941 cuma ıilnU ııat 
10 dan ıl ye kadar UıkUdır iki.ne: ıulh bu
lkulı mıhlr.emeıinde aıulacai:ı llln olunur. 

HALKEVLERlNDE: 

Halkevi Kürek Müsabakası 
Emindnll Halkevinden: Spor ıubemi:ı:in ter

tip ettili Adılar araıı merhalelci. kürek yı
rııl•rı ?·9·941 pazar ııat 14 de yapılıcıktır, 

Takımlar: Tek Uifte, ilı:i çifte, dört teken 
teıekkOI edecektir. • 

Erkeklerin kürek J'arııı, Kınalısda iskcle
ılnden bıtlıyacak, BQyQkadıda nihayet bula
caktır. 

Kı:ı: kOrekçllerin mUııbakııı, BQ,.O.kadadan 
bııhJ'acak, Kınalıda bitecektir. 

Kı:ı: ve erkek lı:ürelı:çilcrin mOubakalarmda 
birinci cıkıcak takımlara kupa, birinci ve ikin 
ci çıkaeık takımlınn kürekçilerine de madal 
:r• verilecektir.' 

Hakem ırkıdatlırdan: Bekir Macur, H<ııe 
J'in. Iımail Dalyancı, Nedim Plbatur, Ihıan 
Bılor, Nejıt. ilhan Ulııay Nezih Ulaıay'ın 
Kınılıadı iıkclcıinde yanı :rcrin·l teırHleri 
rica olunur. 

k'i!:Nl NI>ı:;RU'AT: 

ISLAM ANSiKLOPEDiSi en:ı: 5 - Maa· 
rif vkillifinin kararı ile lstanbul Univcuitc• 
ıi edebiyat falr.ülteıl tarafından ncıredilmek
te olan l ıllm ansiklopedisinin betlnd dlzü 
çılı:mııtır. Ilk dört fııikülde olduiu ılbl bu 
cüzde de bir çok maddeled deAerli ilimleri· 
mU: tararındın yeniden teli( edilmlıtir. Yıl 
nı:ı: Türk dilny111na defil, hllm ilcmlne alt 
haıt mevzuların böylece dikkat •e ihtimamla 
iılcnnı.iı olması, hem millt kllltürilmüı, hem 
d.e .. tk kQltürll için bÜJ'Ük bir lr.ııınc tcıkıl 
etmektedir. 
-~~~~~~~~~~ 

Sahip •e Neşriyat müdürü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. S. TAN matbaası 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARI DERHAL KESER . 
icabında günde 3 ka§e alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

Pullu Kutulan ısrarla isteyiniz. 
Her yerde 

1 

TEPEBAŞI Belediye BAHÇESİ 
Saat 3 çe Kadar 

Mevsimin en büyük Galasn 

SAFİYE 
Ve Arkadasları 

(Bir Metitap gecesi) Yeni Revü 
Yazan: Ziya Şakir, Beste: Şefik 

Gürmeriç Reji8ör: S. Atilla 

Şehir 

BiR 

Tiyatrosu Komedi kısmı san'atkarlan 
tarafından 

MUHASiP ARANIYOR 
Büyük Komedi 3 Perde 

Gaziantep Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanlığından: 

, 

Spor Sahası Tesviye Ettirilecek 
Ve Duvar inşa Ettirilecektir 

ı - Gaziantep spor sahası ittihaz edilen bostanların te.c;"Vfye Te im
lAsiyle şark ve cenup cihetlerine ya pdacak duvar in~ası bir _ay müdd~t
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Keşi! bedeli 17766 lira 
52 kuruştur. · . 

2 - Eksiltme ı/10/941 çarşamba gilnil saat 11 de Beden Terbıyeoi 
Bölge Başkanhğt salonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. • 

3 _ Eksiltmeye girebilmek için 1332 lira 47 kuruş muvakkat temı
nat vf.'rilınesi ve bu gibi işler yaptığ:ına dair Nafia veya Belediye Fen 
Müdürlüklerinden musaddak vesika ibraz edilmesi 13.:ımıdtr. . . 

4 - Bu işe ait şartname ve proje Gaziantep ~eden Terbıyesl Bölge 
Başkanlığına müracaatla parasız olarak almabilir. . 

5 _.. İsteklilerin kanunt vesikayt havi teklif mektuplan .~met mad
dede yazılı gün ve saatten blr saat evvel ilmühaber mukabilinde Beden 
Terbiyesi Bölge Başkanlıfma verecek. r 

6 - Posta gecikmeler! kabul ed ilmiyecektir. ('1670) 

~-
İNŞAAT iLANI 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
1 - Sivas şehri su şebekesinin geçtiği dekovil 

Tepe mevkiinden çimento fabrikasına kadar takri
ben 10076 Mt. boyunda hendek hafriyatı, boru fer
şiyatı ve sınai imalat kapalı zarf usulile vahid fiat 
esası üzerinden ıeksiltmeye f<onmşuştur • 

"Ferşiyat malzemesi ve betonarme demirleri 
bankaca temin olunacaktır.,, 

2 - İşbu inşaat ve ameliyatın muhammen ke. 
şif bedeli 82001.37 liradır. ı 

. 3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank 
muamelat şubesinden 5 lira mukabilinde verilmek
tedir. istekliler bu işe ait tatbikat proje ve planları
nı bankanın inşaa şubesine müracaatle görüp tet
kik edebilirler. 

4 - Eksiltme 17 eylftl 1941 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 16 da Ankarada Sümer Bank 
umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 5350 liradır, 
6 - istekliler teklif evrakı meyanında şim(iiye 

kadar yaptıkları işlere ve bunların bedellerine, fen. 
ni teşkilatlarının kimlerden terekküb ettiğine ve 
hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair 
vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplırrını havi zarflar kapalı 
olarak ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabi

linde Ankarada Sümer Bank umumi katipliğine 
teslim olunacaktır. Posta ile gönderilecek teklifler. 
de muhtemel gecikmeler nazarı itibnra alınmaz. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 6191 - 7707 ·- • Pazarlıkla Yapdacak Hamam Tamirat. 

Kütahya Vakıflar Md. lüğünden 
Kütahyadaki Balıklı hamammm esaslı tamirah kapalı zarf usuliyle 

münakasaya konmuş i~e de talip çıkmamış olduğundan 2490 sayılı ka
nunun 40 ıncı maddesi mucibince 28.8.941 tarihinden itibaren bir 83 müd
detle ve pazarlıkla ihalesine karar verllmiştir. 

ı - Yaptlacak işin bedeli keşfi ı0263 lira 24 kuruı;tur. 
2 - Muvakkat teminat 769 lira 24 kuruştur, 
3 - Pazarlık 29.9.941 Pazartesi günil saat on beşte Kütahya~a nu

kümet caddesindeki Vakıilar mUdUrlUjünde n\ülesekki! koıniŞ,Yon huzu
runda yapılacaktır. 

Taliplerin: 
A - Müteahhitlik ehliyet vesikas\ 
B - Ticaret Odası vesikası. 
C - Bu ııibi işlerden !laka! on bln liralık bir Is yap!ıltna dair 

bon.ft?rvls. 
Ç - Muvakkat teminat makbuzu ve banka mektubu ile komisyon 

riyasetine müracaat etm~i şarttır. 

İhale edilecek tamirata ait evrak ıunlardr. 
1 - Pl~n; 

2 - Keşifname; 

3 - Umumi, husus1, fenni şartnameler; 
4 - Mukavele projesi. 
Talipler bu evraklan ve dosyayı her gün Kütahya Vakr!lar idaresin-

de gör~biıirıer, (7756) 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından~ 

MATBAACILARA 
KAğıdı Kurumdan verilmek suretiyle bastırılacak olan 100,000 fitre 

ve 100,000 adet kurban afişlerinin 25 /8/941 pazartesi günü saat 16 da ya
pılacak açık eksiltmesi 8/9/941 pazartesi günü saat 16 ya bırakılmıştır. 

istekliler ihale gUnU Komisyonda bulunmalıdırlar. (7822) 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Şubesinden: 

lstanbur 

Pendik istasyonundaki depomuza konulacak kepek. mfkset Te hububa ... 
tın vaconlaı:clın depoya Te depodı.rı vacon veya arabalara nakil hamaliye 
~şi açık pazarhkla ihale edileceğtnden taliplerin 9 Eylôl 941 Salı cüril 
9aat 15 te Llman Han 4. cü kattaki ofisimize müracaatları. (7453) 


