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GÜ NLÜ K S i YA Sİ HALK GAZETESi Yeni Neşrolundu. 
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1 Bursalılara Bir Hitabesi 
"Bursa, Güzel Herşeyin Örneği Olarak Tanınmah, Güzel Sanat 
istidadında Memlekete Medeniyet ve Kudret Taşımalıdır .. 
İstanbul 7 (A.A.) - Rcisicümbur İsmet İnönü, dün akşam Sizi neşeli '.:e kuvvetli buldum. Bununla çok iftihar ediyorum. 

Bursadan şehrimize teşrif buyurmuşlardır. Bursadan ayrıldıktan sonra vatanın di,ğer köşelerine gittiğim 
Milli Şefin Bursalılara hitabesi nkit sizi neşeli ve her fedakarlığa hazır gördüğümü anlatacağım. 

Bursa 7 (A.A.) - Reisicümhur İsmet İnönü, Ciimhuriyct Bursalılar, sizin, memlekette hususi vazifeleriniz vardır. Bu 
Halk Partisi tarafından belediyede şereflerine ''erilen ziyafette vazifeyi çok iyi anlamalısınız. Bursa, memleketin her zamanki 
Bursalılara aşağıdaki hitabede bulunmuşlardır: hayatı için güzel her şeyin örneği oLarak tanınmalıdır. 

da Harbe 
Girmeli 

Bir lngiliz 
Gazetesinin 
Mütalaası 

Bu Suretle Amerikanın 

Harp lstihsa latı 
i nkişaf Edebilecektir 

"Bursalılar, sevgili vatandaşlarım, Tabiatin, tarihin bu kadar zenı'in ve ~üzel olduğu bir yer• 
İki eündenberi aranızdaynn. Beni sevgi ile kabul ettiniz size de her vatandaş tarihte sevilen her şeyin örneğini, anlayışını G t "Ak • H ld 

çok müteşekkirim, aranızda bahtiyar bir zaman geçiriyorum. vermeğc mecburdur. (Sonu; Sa: 2; sa: 4) ,) aze e Si a e 
\: ... - ..... ·--·--··--............. · ----- ---,-........ - Natamam Bir Zafer 

MOSKOVA 
KONFERANSI 
TOPLANIYOR 

Moıkovada konuıulacak meselele
rin en mlihimtni Sovyct Rusyaya 
yapılacak yardımın şekli ve tarzı
dır. İngiliz ve Amerikan yardı
mının ıark cephcıinde mühim bir 
rol oynıyacağma şüphe yoktur. 
Sovyetler iki buçuk aydnnberi kay
bettikleri malzemeyi bu yardım sa
yesinde tellfi edebilirlerse, ilkba
hara kalacaiı anlaıtlan kat'i netice 
için hazırlanmalı: fırsatını kazanmış 
olacaklardır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Roosevelt - Churchill müla
katının neticelerinden bi

?i de Moskovada bir tlçler kon
feransının akdi idL Roosevelt 
Stalıne bir mesaj göndererek 
1\ıoskovada üç devlet murahhas
lannın iştirakiyle bir konferans 
akdıni ıteklif etmiş, Stalin de bu 
teklifi kabul etmiştir. 

Fakat teklif yapılıp kabul edi-
11elı üç hafta olduğu halde İngi-
ıı ve Amerikan murahhasları 

bir türlü yola çıkamadı ve konfe
rans toplanamadı. Bu gecikme 
~ yabancı memleketlerde fena 
ır tesir bırakmaktan da hali kal

llladı. 
Şirndi nihayet murahhasların 

~ildiğini ve yola çıkmak üzere 
f '11Unduğunu öğreniyoruz. Kon
~ansta İngiltereyi Devlet Na-
k Lord Beaverbrook, Aıncr1-
can Mister :A:arriman temsil ede 
~klerdir. Bu iki zatın riyasetle-

:ıqo 

Şark cephesinde harekatın cereyan etmekte olduğu ı;ahayı \ 'C 

r···--••n•••• .... ·····:·--·······-····, 
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' Elde Edilebilir .. Diyor 

Amerikada İngiltere hesabına inşa edilen dev tayyarelerden J.irl 

1 Antakya Yolunda 
Bir Soygunculuk 

Hadisesi Oldu 
Bir Polis Memuru ile Bir Yolcu Öldü, 

Mütecavizlerden Biri Yakalandı, 
Diğerleri de Takip Ediliyor 

Adana, 7 Antakya ile İskende- ya yolcu getiren bir tenezzüh ve 
run arasındaki Derinde.re mcv- iki otobüsün önüne Derindere 

"{anada Başvekili kiinde 26 ağustosta bir soygun- mevkiinde altı silahlı çıkarak 
Mackenzie Kine culuk vakası olmuş ve bir poli- yolculardan para, saat, fotoğraf 

Londra, 7 (A.A.) _ Pazar ga- s~z!.e bir vatand~~mı~ öl.?ü~l- makinesi gibi yükte hafif eşya • 
zeteleri, harp münasebetiyle A- muşt~r. Hatay ~alısı Şukru 

1
Sok- ları gasbetmişlerdir. 

merikadan bahsetmekte ve Ka- ~.ensuer, bu .munasebetle (Bu- Yolculardan gasbedilen para 
nada Başvekilinin geçen hafta gun,, gazet~s~ne ~eyanatta bulu- ve eşyanın yekönu 6 bin lirayı 
söylemiş olduğu nutuk hakkında na~ak demıştır kı. geçmektedir. Şakiler, üçüncü o
tefsirler yapmaktadır .Mumai - 26 ağustos 1941 sabahı saat tobüsü ·de durdurarak soymaja 
leyh, bu nutukta İngilizlerin uzak 8,40 da Iskenderundan Antakya- (Sonu; sa: 2; so: a) 

şarkta Amerikalılarla beraber _,, .... ...........,~~~ 
olduklarını ilan etmeleri kabilin
den Amerik9.lılar da Hitlerizme 
karşı mücadelede İngilizlerle 
birlik olduklannı ılan edecek o
lurlarsa, harbın kısaltılmış ola-

Efganistan Haritası 
cağını beyan etmişti. B .. Do·· rdu··ncu·· S f d 

Garvin, "Observer,, gazetesin - UCJUn ay amız G 
de şöyle diyor: 

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

::;;._~ - __ :: --:;;;;--=-------- - -.: - - ------: -- - ~ h altında bulunan heyetler bu 
c:iıta içinde Moskovada buluna -

ardır. .... 
M oskovada konuşulacak me 

So selelerin en mühimmi 
""'~et Rusyaya yapılacak yardı-

ALMAN _TEBLiGi 

Cephelerde 
Hare·kat 
İnkişafta 

Akdenizde -
3. Ticaret 
Gemisi 
Batırıldı 

Cephede 10 Mütehassıs işçi ve 
Bin Alman Usta Yetiştirilecek 

1 İmha Edildi Bu Maksatla Yeni 
t · Mektep ve Kurslar 

SOYYET TEBLiGi 

~~· 
MiZAHİ ROMAN IHTIY ACI 

k §ekli ve tarzıdır. ' 
ı~ıgiltere ve Amerikada son 
duı- anlarda hasıl olan kanaat şu
içbt: Alınanyayı mağlup etmek 
lt etı müessir silah, Sovyet 
a'l:I•Ya yapılacak yardımdır. 
ceph an ya bütün kuvvetini şark 
kad esıne yığmıştır. Harbin mu
Yüıı de.ratı şark cephesinde taay
Yetıeedecektir. Binaenaleyh Sov
kada:e ne kadar süratle ve ne 
marııa çok yardım yapılırsa Al
tesrı l'In mağlUbiyeti o kadar 
burıU!ı ~~i§ olacaktır. Hatta 
lenıeğ ıyın, yeni istihsalatı bek
ve Li e. ihtiyaç yoktur. Amerika 
tırdık~tere kendileri için yap -
hır kıs harp malzemesinın de 
lıdırle rnını Sovyetlere sevketme r . 

. Şırndi 
sus etrrı.Ye ~adar bu kanaat tees-
Mosko\1 eınış olduğu içindir kı 
İngılız a konferansı gecikmiş ve 
dereced~ A.~erikan yardımı kafi 
Şırndı ik \1usat kesbedememiştir. 
lan gibi 1 lll':_rnlekef devlet adam 
kanaate' efkarı umumiyesi de bu 
ııçtlnuş b Vardıkları ve İran yolu 
kıyatırı UlUn.duğu için artık sev
kalrnaını iecikrnesine de sebep 
dıden Yaşr~r. Zaten Amerika şim 

are ben 1rna başlamış ve tay
ı dı\1osto~ı~i getiren iki gemi 
aya da b' a Vartn\ft;ır. Mosk~

rıkan ta ır çok İngttft ve Ame
ılıneki:d~relerınin geldıği bil

ır. 

(Sonu: Sa: 2; SU: 5) 

Şark Harbi 11 
inci Haftasında .LibyayaYapılmak+a. 

i Olan Sevkiyat 1 
Mussolini, Mareşal ISekteye Uğratllıyorl 

Mannerhel.m'e Tebr"ık - Londra, 7 (A.A.) - İngiliz 
Telgrafı Gönderdi tayyareleri Akdenizde büyük fa

aliyet göstermektedirler. Mesina 
Berlin 7 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının tebli
ği: Şark cephesinde harekat plan 
mucibince devam etmektedir. 
H arbin 11 inci haf tasında 
Londra, 7 (A.A.) - Rusların 

mütekasif bir Alman · tazyikine 
karşı koymaları icap ettiği mu -
hakkaktır. Bu hakikat inkar e
dilmemekle beraber Alman - Rus 
harbinin 11 inci haftasına erişil
miş olmasına rağmen henüz kat'i 
bir netice alınmadığı muhakkak 
tır. Alman raporlarına göre, har
bin ilk haftasında imha edilmiş 
olan Rus hava kuvvetleri gerek 
Alman şehirlerinin bombardıma
nı, gerekse Sovyet krtalarının 
harekatına yardım etmek bakı -

(Sonu; Sa: 2; sa: 7) 

boğazında tayyareler 10,000 ton -
luk bir düşman kruvazörünü cid 
di hasara uğratmışlardır. 

"Duibio,, olduğu zannedilen 
23,636 tonluk bır İtalyan vapuru 
İtalyan sahilleri açığında bir In
giliz denizaltısının torpilleri ile 
hemen muhakkak olarak batırıl
mıştır. 

Sicilya açıklarında düşmanın 
bir petrol gemisi batırılmıştır. 
Ayni kafileye dahil bulunan 4970 
tonluk "Aquitania,. vapuru tor -
pillenerek hasara uğratılmış, 
8000 tonluk bir iaşe gemisi orta 
Akdenizde bir denızaltımız tara
fından batırılmıştır. 
Düşmanın Akdcnizdcki faali -

veti Libva'ya mühim miktarda 

(Sonu; Sa: 2; 80: 4) 

Hayli Malzeme 
Ele Geçirildi 

Dinyeper' de Köprü 
Kurmak Teşebbüsleri 

Akamete Uğratıldı 
Moskova, 7 (A.A.) - "Reuter,, 

Bugün öğle üzeri neşredilen Sov 
yet tebliğinde Sovyet kıtalarınrn 
dün gece bütün cephe boyunda 
çarpışmağa devam ettikleri bildi
rilmektedir. 

Bu tebliğe ilave olarak, Sovyet 
hava kuvvetlerınin cephenin ce
nubu garbi mıntakasında düşma
na ağır zayiat verdirmeğe devam 
ettikleri bildirilmektedir. Bir sü
vari bölüğü 15 kilometre uzun· 
tuğunda, motörlü vesaitten mü
rekkep bir kafile görerek bir tank 
ve 60 kamyon tahrip etmiş, 600 
den fazla zabit ve nefer öldür -
müŞtür. 

Çete muharebesi, yapan müf
rezeler tamir atölyesı vazifesini 
11ören ve Almanların Smolensk 

(Sonu; 8a: 2; 80: 1) 

Tesis Ediliyor 

iktisat Vekili Sın Day 

Ankara, 7 (TAN Muhabirin -
den) - Fabrikalarımızın mUh • 
taç bulunduğu teknik personeli 
yetiştirmek içın ıcap ecıen ted -
birler ahnmakfadır. 'Ezcümle pa
muklu fabrikalarımızın iplik ve 
dokuma kısımlan için mütehas -
sıs işçi ve usta muavini yetişti
recek olan mektebın Kayseri fab
rikasında tesisi takarrür etmiş ve 

(lonu: Sa: 2: 80: ti) 

Yazan: REFiK HALi D 

Şişli tarafında bir inek, tramvaydan ürkerek bir kulübenın 
damına çıkmış; ne yapsalar aşağıya alamamışlar; niha

yet itfaiyeye haber verilmiş, hayvancağız ancak fen ve makine 
yardımiyle asıl mevkiine, yani diız yere indirilmış! işte, gazete
de okuduğum zabıta haberi bu kadarcıktır, iki satırlık... Fakat 
ben, hayalimde vakayı bi.ıtün komik tafsilatiyle büyulttüm, can 
landırdım. Evvela mahalledeki telaş gözümün öniıne geldı: Açı
lan komşu pencereleri, meraklı bakışmalar, her dilden konupna
lar ve sorup soruşturmalar ... Dükkanını çoktan bırakmış bir eskı 
sarraf, ticaretten çekilmiş bir yaşlı hırdavatçı, mütekait bir me
mur, oldukça itinasız kıyafetlerle evlerınden fırlamışlar, can sı
kıntısından patladıklan için hadise mahalline koşmuşlar, seyre 
dalmışlardır. Çocuklar ise çepçevre oradadırlar. Kadınlar da epey
ce bir yekun tutuyor. Bir taraftan inC'ği indirmeğe çalışanlann 
gayreti, öbür taraftan iner de üstÜJl'\fıze gelir diye seyircilerin 
korkusu, polislerle bekçilerin müdahalesi, oraya bir ana baba 
günü manzarası veriyor. 

Fakat, muhakkak ki bütün bu simalar arasında ineğin çeh
resi ve hali hepsinden fazla tuhaf ve acıklıdır: Kimbilir ahaliye 
ıri kara gözlerinin kocaman aklarını devirerek nasıl hayretle, haş
yetle bakıyordu! Belki de, kiremitler çatırdadıkça, korkudan ba 
cakları titriyor ve acı acı böğürüyordu. Arasırada, son dakika 
sının geldiğine hükmederek ahırda kalan taze yavrusunu, be 
yaz ve san paftalı güzel buzağısını yüreği yana yana duşüniıyor 
ona sesleniyordu. Derken itfaıye arabasının korkunç çan velve
lesi; makineli merdivenler, miğferli erler; kancalar. baltalar, ne
ler de neler! Sonunda inek, sağ sal~, sağlam toprağa basıyor ve 
halle, yavaş yavaş, söyleşe gülüşe dağılıyor. 

Bu küçücük vakadan insan ve hayvan karakterlerini pek 
eğlenceli, canlı surette tebarüz ettirecek ne ho!J ve ne kıymetlı 
yeni tip bir roman çıkarılabilir. Bir Courteline, bir Mark 
Tvvain, bir Jules Renard, bir Gami'miz olamasa bile keşke Hu 
seyin Rahmi'mize bir halef çıkabilse idi! Hiç şüphesiz ki kırk 
§U kadar senedir - yani (Mürebbiye) ve Metres) denberi - Turk 
kütüphanesi kupkuru deyemesek de san'at tebessümünden tama 
miyle mahrum kalm•ş, somurtkan ve ukali bir surat takınmış-
tır! Bu, büyük bir el ikliktir; hatta zarar veri · ı 



:ı a .N 



8 • 9 • 941 

T A N 
.4to B O N 1 BE O EL 1 

rllrkıı;t ıyebı 

1400 9'r, 1 ""e 2800 Kr 
750 • e A.) 1500 
ıoo • 1 A) 800 
150 • 1 Ay soo 
\drff "etlstinnelt 25 ırurustuı 

_: ____ - --~~ 

t AN 

Sovyetlerin Kara 'deniz donanmasına mensup ''Taı kent,, kruvazörü 

N lok 1 7JYeniBirEser: 

ftSJ Uma J. Değişen Dünya 

Kitapların Basllış Tarzı ile 
Kullanllan Harflerin Göz 

Üzerinde Mühim Tesirleri Vardır 
Yazan: Dr. lbrahim Zati ÖGET 

Yu.an : Ahmet Hamdi Batar. 
Ba11ldıOı Yer: Kenan Baaımev 

iktisat işlerimizin deterli anlayıcı-
larından Ahmet Hamdi Başa 

neııriyat &ilsilesine yeni bir eıer da 
ha kattı. Diler kitaplanmıı:ın propa 
gandaaını yapıyorum 11nnı altınd 
kallI\Bmak için bunların lıimlerini bu 
rada ııralamıyacalım, Maamafih me· 
rak ve arzu edenler kitapçılardan öğ· 
renebillrlecekleri ıibl tedarik de ede· 
bilirler .. 

Olnımılr cüniin içtimai bir ihtiya- diğini söylemi,ti, Profesör ]aval bi-
l - d · · 1' · ı Hamdi Baıarın ıon eseri sadecı cıdır. Okunur, hem çok okunur. lakis beyu k gı ın ıııtıma ıne ıt raz 
ki- d kull l mevzu bakımından bile alaka çekici. Coc:.uk daha körpe bir yaıtı iken al- etmiş ve sarı gı ın am masını 

· · i p kt J' • .. dlr, İrerainde yapdıiımız veyahut dl fabeslnl okur, Daha ıonra çalışkan tavsıye etmışt r. o or ıro ya gore, '" 
b k~ - d hk~ d k b' yuvarlandıc· mıız hadiseler o kadar bil· talebe bütü:ı ıöa kuvvetini sarfederek eyaz "'' ı ma .. m e ece ır se-b k yük ve iıtikbal bakımından da 6yh 

ince dizilmiı harfleri ıeçmeye ufra- ep yo tur. miitenevvi tecellileri camidir ki za. 

H arp ve siyaset cephelerinde iki 
tarafın da hümmalı faaliyet

lerde bulundutu hissedilmektedir. Denizcif il< Bahisleri 
ııır. Nihayet daha ıonra ihtiyar nine Diğer taraftan. doktor Alher, müta- manımız münevverlerinin bunlan in· 
muhaddep eözlüklerinin arka11ndan 1 leasında dıyor kı: 
kellmı kadimi okur Elhasıl bütün "Kağıt donuk bc1az reknte olmalı- celemeıi ve1a hiç olmaZ1a bir ırünlü• 
hayatta okunur. · dır, Ve hiç bir rengi andırnıamalıdır. tadil devresi zarfında olıun odü5ünme· 

Tüccar, esnaf, amele, memur vazl- Hiç olmazsa pek zayıf berrak mavi- si zaruridir. Zira bu hadiseler yalnn Tokyodan ıelen haberler, Amerika 
ile Japonya arasmdaki müzakerelerin 
ş ındiye kadar müsait bir şekilde ce
reyan ettiilnl bildiriyor. 

--ıı------_,. .... ,,_,,...__._,_, ..... KJ.,_ _________ PP_m ___ l..._ ...... ~tmm•••--M-U_H ______________________________ . , 

Karadenizde Rus 
Filosu Ne Yapıyor? 

feal esnasında okurlar. Günün ılyasi ye mütemayil olmalıdır... milletleri delil, fertleri de tesirlerine 
ve ıayri ıiyasi bir ıürü hadiselerini Gri renıi hiç bir müellif kabul et- tlbi tutacaktır. 
takip ederler Elhasıl bütün içtimai sı- miyor. l>oktor Jineşos ise Javalin Bahıettilimiz eıer bize uzun konaı· 
nıfların kend

0

ilerine mahsus bir edebi- fikrine iıtlrak ederek sarı kliıdı tav- mak ihtiyacıar ve hattl llizumunu tel. 
yatı vardır Hayalci cenı;; bot saatle- ıiye ediyor ve: "Göz için en muvafık kin etmektedir. Fakat ne yazık ki biı 

Japonyada çıkan ve birçok defa
lar resmi mııhafilin fikirlerine tercü
rnan olmuıı olan News - Veek ıazete
sınin yazdıiı su satırlar çok ıayanı 
dikkat görünmektedir: • 

rini roman' sayfaları ar81ında geçirir. klirt rencl budur,. diyor. makale çerçeve1I buna munit delil· 
Bir kapıcı bir roman tefrikasının en * * dir. 

"Almanlar hava taarruzlariyle İn
giltereyi yenemedikleri, denlzaltıla
riyle aç ve mühimmatsız bırakama
dıkları, Kızılordunun mukavemetini 
kıramadıkları ılbi, fııgal altındaki 
rnemleketlerde isyan hareketlerinin 
de gittikçe genlıledill fçin, HiUerin 
bütün cihanı lstilA etmeli plAnı aka
hlete uğramlljtır, 1943 de sulbü müt
tetılder empoze edeceklerdir,., 

Japonya gibi siyasi partilerin lll
"edllmiş oldulu ve tam matbuat hllr
?'iYetinin bulunmadılı bir memlekette 
böyle bir yaıınm intlıan, eler bir 
rt:ıanevra mahiyetinde delilse, Japon 
8•1Yasetınln bir istikamet dellşUrmek 
iizere bulundutu hlulnl verebilir. 

.Ajanslar, Amerlkadan eelen ilk 
rırol gemisinin 95,000 fıçıbk hamu
esı ile bir hafta kadar evvel VilAdl

Voatok'a vardıtını haber vermişlerdi. 
AYni miktarda hamuleyi taııyan ı
k rıeı geminin de dün Vllldlvostok'a 
~ardılı bildirllmlı;tlr. Londra kaynak 
arına göre, önümüzdeki hatta gele

cek olan diğer ıemllerin seferlerine 
llılnı olacak tertibat almmamııtır. 
S Yine Londra kaynaklarına ıöre, 
0"1etıerin Almanlara karsı anudane 

~Ukavemetleri Japonyayı lhtlyaUı 
avranmıya sevketmiıUr, 
Anıerika ile Japonya arasında e· 

~e:rce zamandanberi başlıyan ve 
d rerıs Konoye'nin Rooaevelt'e ıön
b ~rdıti mesajdan sonra daha mlisbet 
kır Bathaya glrd!Ai anlaşılan mO!'!a
iderelerın bizzat Roosevelt tarafmdan 

are edildilini bildiren ajanslar Ro
oseveıt•ın yarın radyoda 14 lisana ter 
c~ıne edilecek bir nutuk söyllyeceji
nı haber vermektedirler. 

1 
R00sevelt, ehemmiyetin! on d6rt 

lsan, tercüme edilccefinden anladı
t:lllıız bu nutkunda, Japonya ile bir 
•nlatnlan varıldıiını mı ilin ede
cekti"' 
ıtı Böyle bir anlaşmanın, Amerikanın 
01 üttefiki olan devletlerin zararına 
zat rak Japonyaya U:ıak Şarkta tavi
bulta bulunamıyacağını gözönünde 
le Uıtdurarak, çok gfiç tf:min edllebi-ti* nı ı:annedlyorul'!, 
lıutl ha dün Amerika Hariciye Nazırı 
:tık Cinin Vaşington Sefirine, Ame
reı a ile Japonya arasındaki mUzake
ol~l'den Cinin endişe etmesine sebep 
?ni adığını söyliyerek teminat ver
dı '-

1 
Setir de Çinin Amerikaya itima-

'So dutunu beyan etmiştir. 
ten una ralmen Amerikanm ve mnt
ola~l'fnin mü&tereken - muvakkat 
daklrı~ tahmin ettikleri - bazı fe
dU§trı -..uara katlanarak, en zorlu 
llları arı olarak telakki ettikleri Al
hluc:a:va .karşı bütün kuvvetleriyle 
Ya U de~e ıirebilmeleri için, Japon
nıaıı e~ir anlasmaya vnrmaları ihtl
tedı., gayri mantıkt ıörünmemek-

dl~~ ... blr anlalima temin edlleme
nırı ~irde, Roosevelt'in, Japonya
ketl k •net yeni bir tecavüz hare
fiklerı •;:aında Amerika ve mütte
geçece~ bir blok halinde harekete 
kündGr. rfni beyan etmesi de müm-

~ . 
~jarı la:r: • ~ 

gaı a~~ -· Alman makatnlannm, ls-
suııu~lı:I memleketlerdeki huzur
tedıbırı:ı artması nisbetinde, zecrt 
dinııek+-.!11 llddeUeodirdilderinl bll-

İki ~ır. 
lerl.Jıe :ı evvel Alman işgal kuvvet
tarafnıd -.Up bir subayın l'ranaıılar 
AJ.ırıa.,._ •rı 6ldttrtılmesine mukabil, 
lunarı .!.._!Derinde rehine olarak bu
i'Usıa dt~ılardan üç tanealni kur-

1.tc aQrı ılerdir, 
?iste hüvı evveı de Marcel Gitton Pa
fırıdaıt &1c1~':! m~hul bir şahıs tara
nlst ~ ....-ulınüıtar. Fransız komü
nıını !nü 1 •~ından ve mebuıanda 
Gitton, .:-f•a komisyonu relıl olan 
nıürılıt ııa ar?irı ilanından sonra ko -
lft "1"rarı112:ru:lnden istifa etmiş, evve-

lyle 1ı:-aı:çı ve çlttçl partisi,, ls
leşkil etrnı lat .aleyhtan bir parti 
veke J'r 1 "'e son zamanlarda, ev
~ıkarıbn19~ komünist partisinden 
tiği "Partı p rı Doriot'nun teşkil et
t'hak etrnı.u Opulaire Français .. ya il-

Hnber Ver' 
t7ıchy hUltcl ildlilne göre, Fransada 

eyhfnde n!.';~ln işbirliii siyueti 
aşist 11-t;i'3atta bulur.an Antl -
an çı~•kta er liili olarak muntaıa-

tnaktadır. Ve ber yerde ouıun .. 
Parlste1rt O 

ütün bakır 811\Dett. ~a " 
ıkılarak ...::U 1aP11ın11 heykellerin 
esi baka~ l'lla'lı:amlarına veril
tini IOıtl dtrec Qrarın J'ranaız mil· 
r veriJrnektl(!~ hiddetltndirdlti h•
Viehy kabın r, 

ar ı lırıaca}I: .. l dün, bu tahrik:Ata 
k makaad~)e~blrlerl karıırlıııtır-

küçük izahatını kaçınnaz. Seyahat e- Klfıdın renci yanında mürekkebin tik mütalea olarak ıunu kaydeddiır 
den yolcu artılr cözlerinin önünden renıi de haizi ehemmiyettir. ki Hamdi Bapr bu eseriyle kıymetl 
ıeçip ıiden tabiat llvhalarındıın yoru- Doktor Homer ıöıtermi,tir ki, siyah bir fikir adamı olduiunu bir kere da~ 
Jur, rahatça ıömüJdüjü kompartlman ıemin üzerinde beyaz harfler beyaz iıbat etmiıtir. Bu kıymet,i aelis bh 
köıecilinden bir daha avdet etmemek Zf!mln üzerinde ılyah harflerden daha ilıliibun ıeyyaliyetl içerıinde mütah· 
üzere elden ıamaglannı daha süratle büyük ıörünür. Pakııt ancak kın bir h8ltır .ve berrak kanaat silıtleleri a· 
ceçlrmelc için eflenceli ıon moda bir mesafeden okunabilir. Fakat ılyah ra1Jnda akıp ıitmektedir. 
kitaba dalar. matbaa mürekkebi harfleri en iyi ıôı-

Alman - Sovyet harbinin r y -··-·~ 
başlangıcından beri Bal • azan! 

tıktakilere nazaran pek az vazi· ı ı 
feler görmüş ollUl Rusların Kara· A A Ti LA Y ı 

leceği akla gelir. 
Rusların petrol kı.ıyulannı tah 

rip etmelerine meydan verme -
mek için havadan paraşütçü kı· 
taları gönderilebilir. 

Okumak ıüphulz mektebin ilk he- teren mürekkep olduiu tesbit edilmiı- 1 - Hamdi Bapr, bu eserinde, buh· 
defidir. Fakat o bütün hayatımız müd- tir, Maalesef hali hazır matbaacılıfı- ran ve intikal devrelerinin harp ve ih· 
detlnce devam eder, Binaenaleyh ıöz nın en esaslı me11alelerinden biri de tillllerin birbirini takip etmesinden I· 
hıfzıssıhası nolrtai nazarından yalnız mümkün mertebe az bir muafeye baret oldufunu tebarüz ettiriyor: 
mektep kitaplarmın basılıı tarzı ~le mümkün mertebe fazla ıey 11kı1tır- 2 - Müellif, dünya buhram kar
meııul olmak doiru değildir. Şüphe- malrtır. Bu da eserleri okuma kablll- ııaındald vaziyetimizi i1e ıöyle röri1· 
siz mektep kltaplanna nezaret etme- yetini çok azaltmaktadır. Satıhtan ka- yor: Ham rnaddelerlmlzle zirai iıtlh· 
nin azim ehemmiyetini inklr etmek r:anıldılı niıbette vuıuhtan 'kaybedil- sallerim!z ve buldayın iç piyasalarda 
istemiyoruz, Fakat mütılealarımıu mektedir, korunm81ma ait tedbirleri almak, bu· 
yaln11 bu uhaya hasretmek de dar bir Doktor Javalin tahaniyatı da ıöa- na mukabil dünya piyanlnnm ucuz· 
iı olur. Yevmi ıuetelerden lükı meç- termiıtir iri: B11ılan bir yazmın oku- hıluııdan ve diter iaıklnlardan istifa· 
mualara, mektep kitaplanndan musiki nablhne kabiliyeti harflerin irtifaına de ederek kalkmma bareketlerimlıı 
notalarına kadar 'her ıe:ri cözden ıe- defi!, belki arzına tlbidir. İbrani Ji- daha büyük hız vermek.,. -Sayfa: 5.-

deniz filosu, son günlerde faal~ • 1 
yetini arttırmııtır. 111111 1111 

• ... 
11 

····---- Fakat bu, halen mümkün de
ğildir. Çünkü, hem bu mmtaka 
Alman ana kuvvetlerine Giritte 
olduğundan çok uzaktır, hem de 
Karadenizdeki Rus filosu Alman 
lara nazaran tam hakimiyeti e
linde tutmaktadır. 

Bidayette Köstenceyi bombala- Yalnız şu var ki, hala Alman-
mış ve Besarabya cephesine de- ların kış bastırmadan evvel Le
nizden takviye ve mühimmat ningradı ele geçirmek istedikleri 
sevkine refakat etmek gibi vazi· ve bunun için de şimal cephesin
feler almış olan bu filo, şimdi de de büyük gayret sarfettikleri gö 
Odesa üssü ile müstahkem mev- rülüyor. Bu da, daha evvel Rus
kiini denizden desteklemektedir. ların Baltıkla alakasını kesmek, 
~.lm~n~~r .. bu ~mtakada ~a~a. f:ls Baltık filosunu ya tahrip ve ya
tunlu&un.u ıtemın ~demedığı ıçm hut İsveçe ilticaya mecbur etmek 
Sovyet fılosu denızden kolayca suretiyle atıl ~ırakmak ve Fin
erzak ve cephane sevkedebilmek landa cephesine kolayca mühim • 
tedir. mat göndermek maksadına ma -

Bir üssU de~izden e~niyet al- tuftur. Böylece, Almanlar belki 
tma almak içın en zıyad~ ağır de kışı geçirdikten sonra cenubu 
top taşıyan muharebe gemilerine şarkiye teveccüh edeceklerdir. 
ihtiyaç vardır. Halbuki Sovyetle 
rin Karadeniz filosu, bir ağır Jil.. Jil.. 
kruvazör, üç hafif kruvaz:ör, üç Hadiseler bu şekilde inkişaf 
filOtilla lideri destroyer, biri ye- ettiği takdirde harbin bi-
ni beji eski olmak üzere altı dest diyetinde öne sürülen tahminler 
royer ve iki yeni orpldobot ile tahakkuk etmemiş olacaktır. Çün 
30 denizaltı gemisinden mürek- kü o zaman, Almanyanın petrola 

kepir. şiddetle ihtiyacı olduğu Ukrayna 
Nikolayef'in tahliyesinde mü - üzerinden en kısa bir zamanda 

essir bir rol oynıyan bu filonun Kafkasyaya inmek istiyeceği il&
şimdi de Odesayı besliyebilmesi ri ıürülrnüı, hatta Kafkasyaya 
Almanlann kat'i hava üstünlü - denizden ve havadan asker sev -
ğü elde edemediğini gösterir. ketmek te§ebbüsünde bulunaca -
Rusların Odesadan başka Ni- ğı düşünülmüştil. 

kolayef ve Svastopolda deniz Bir defa Karadeniz:de Almanla
üsleri vardır. Fakat şehrin tah- rın elinde 4 Rumen torpidosun
liyesi sırasında Nikolayefteki fab dan başka deniz kuvveti yoktur. 
rikalar velimanın methalindeki Buna, hazır parçaları getirilerek 
istihkamlar tahrip edilmiştir. montajı Köstencede yapılmış ol-

Almanlar, hala Kief mıntaka - duğu söylenen bir kaç denizaltı 
.sında ve şimal cephesinde kuv. ilave edilebilir. 
vetli taarruzlarda bulunuyorlar. Fakat, Köstenceden Batuma 
Cenuptaki harekAt da şiddet pey kadar havadan bir emniyet şeridi 
da edince esasen kara tarafından k~rmak mümkün değil.dir. As
muhasara edilmiş bulunan Ode • ker nakliyatı i.se ancak filonun 
sanın uzun müddet dayanabile- refakati ile yapılabilir. Bundan 
ceği şüphelidir. başka, Karadenizin bir ay sonra 

Odesanın sukutunu müteakip, bafhyacak olan şiddetli fırtına
Almanlarm cenuptan Dinyeper'i larını da he.sap etmek lazımdır. 
geçmek istemeleri ve Kırımı kara Ruslar, kruvazör ve muhriplerini 
ile birleştiren berzah üzerine yük kaybetmiş bile olsalar, ellerinde 
lenmeleri muhtemeldir. Bu hü - ihtiyaçtan fazla mevcut olan de
cum ayni zamanda Sivastopol'u nizaltı gemileri ile bu denizi kont 
istihdaf edecektir. Sivastopol mu rol edebilirler. 
hakkak ki, Odesadan daha kuv- Şayet Alman kuvvetleri pet -
vetlidir. Fakat, karadan muhasa- rol borularının ajzına, Nevrosia
ra edildiği ve faik hava kuvvet- ki ve Batum kıyılarına kadar i
lerinin taarruzuna maruz kaldığı lerliyebilirlerse o vakit Girit ha
takdirde tarihteki misalerine nis rekatına müşabih bir akının 
betle ne kadar dayanabilecektir? 1 Bakt1 bölgesine doğru yapılabi-

Aynah Konak 

~ Madama' ıetlnce, o Missiri 
de dahil olarak, hepsinin ı;:ıkıp git
meılne kadar orada durmUI. Önlerin
den geçerken, Misslri bir an içinde 
Madamla taşçıya bakmııı. Lflkln o da, 
bafkaları ıibl, hemen yüzünü çevir
mlı, yUrüyüvermfg, Madamla taşçı 
7alnız kalınl§lar, 

Birbirlerine bakmJŞlar. 
Kadın, "Görüyorsun ya!,, demiş 

"Hepsi gittiler. Senden korktular.,, 
Taııçı yine giilmiye başlamış, lakin 

kadın gUlmeslni kesmiş: 

"Haydi bakalım şimdi sen de çık. 
Burası benim evimdir" demls. 

Bu söz üzerine adam kııdma dik -
katle bakarak haykırm1': "Yoksa sen 
de, onlar gibi, benden korkuyor mu
sun?,. 
Kadın ıülilmsemlş, "korkmak mı?., 

demia. "Zannederim ki, ben seni ga
yet b1 bilirim, Zaten yapabilecejb, 
batkı n• kaldı ki? Bu gidenler bir 
daha ıelmb'ecüler. GOrib-onun ,.a, 
artık benim için her şey bitti. Ha:r
dl, sana da uğurlar olsun . ., 

Q&lerl, karplıldı, blr\)lrlertne dl
kilmiJ, kadının bak11ı tatçmnı 7avat
ça gerileyip çekilmeeine sebep olmuı. 
Merdivenin birkaç aydını indikten 
sonra, tekrar yukarıya çıkmak isti
yormuş gibi dönmüş, duraklnmış; l~-

Y aıan: H. G. Dwlght 
.Kadın onu bir daha görmeınis. 

v 
İhtiyar, kadının ıözlertııl bClf mer

divenlere dikerek uzun bir mUddet 
öylece kalmış oldul:'llnu, söyledi, 
- Hizmetçiler de yerlerinden kımıl
damıya cesaret edememişler. Sonra, 
.Madam, ahçı yamağına ve ahır uşa
ğına varıncıya kadar blltiln hizmet
çilere, merdivenin alt başında top
lanmalarını emretmiş, Ve onlara ıu 
sözleri söylemiş: 

Alman kuvvetleri Kafkasyayı 
baştanbaşa işgal ettikleri takdir· 
de, Rus filosu ıtekmil üslerinden 
mahrum kalacak değildir. Bu tak 
dircie, bu filoyu da h8len Baltık 
fılosunu bekliyen akıbetler bek
liyecektir. 

,:rmek mecburiyeündeyiı. 1anrnda harflerin kalın kmmlannm • 
Bu meselenin mtlhlm bir tarihçesi hemen dajma uflri oldufunu tesbit e- Kalkınma bareke~~erımize daha ha. 

vardır: Daha 1190 tarihinde bir çok den bir çok müellifler yahudilerin n!- dy~kk hı~.~~r:~kl hGuze~ ve51v~ri"'f,i 1blı büyük profesörler mekteplerde mlyo- çln ekseriyetle astiımat olduklarını 1 e · .. 1 a 1• a arp ıçer n e u il· 
pinin lnkiıafında kiıapların buıht bununla ilah etmiılerdlr, İrtifaı bir 1 nan du~ya pıyaulan.nın karma kan· 
tarzmın ve hurufatın tertibi keyfiyeti- buçuk mil1metreden küçük olan matby ı ~ılr vazıyetinden iatı!ade etme~ sull 
n!n büyillc bir tesiri oldulunu iddia vazıları cözler için muzirdir ıçenlnde yaıı1an bır kaç müsteını 
etmlıler ve bu ıımt iddialarını büyük Satırlara rel!nce: Satır ne 'kadar ln- talili millet için ne eıılz mazhariye 
tıp cemlyetierlnde de kabul ettirmeye sa olnrsa o kadar kolav okunur Çiln- ve fınattrr, Lllrin bunu tam mana. 
muvaffak olmuılardı. kil c8zler o niıbette az hareket ~tmen ıl7le ce~çe~lqtl~me~ ıüph~ıia pek ko. 

1905 tarihinde doktor (Paran) rn mecbur olur. Mektep kitaplarının 11_ lay detıldi, 1kt11adi teılrılAtımız h& 
meıhur teblifinin neticesinde ıöyle bir tırlarının uzunluhııu ]aval 65 mili- nüz tamamen b!ze ye~er bir hale ıtd 
karar herkeain nazan dikkatin: cel- metre olarak teabit ediyordu Maama- memlıtir, Bu ıktlaadı organizasyona 
betti: fih mutedil olmak lizere u~umiyetle buclinkü ıartlar içinde iıtediğimiz •ı 

"Kltaplarm tabı tarzının ve hurura- 1atırların on santimetreyi tecavüz et- icap ettiil ıekllde vücude setinrıeJ'I 
tın tertibinin (miyopi) denilen ıöıı: zıı- memesi kat'i olarak kabul edilmiıtir de dünyayı Hran harp vaıı:iyetl ma. 
ahnın tahasaulünde büyük bir rolü Şüphesiz sekiz santimetrelik aatırla; nldlr. Maamaflh, bu yolda alınacaJ 
vardır,., ıröz hıfzıssıhaıı nokta! nazarından da- tedbirler ıüphe1i1:, kalkınma hareke~ 

ha ırlyade mucibi memnuniyettir !erinde çok uaıh bir unam olaral 

* * 

Rus filosu, o zaman denize a· 
çılsa Alman hava kuvvetleri ta
rafından mütemadiyen iz'aç olu· 
nacaktır. Denizaltı gemileri bir 
aydan fazla saklanıp dayanarak 
Almanların denizden de kuvvet 
göndermelerine mani olsalar, bu 
da nihayet mayi mahrukları bi
tinceye kadar mümkün olabile· 

kt. B d f'l OKUMA KABILIYETlr Olru"'a 
ce ır. un an sonra ya ı oyu Jrabili,,.tl ıhleriınt.le bir harfin 

1 · mühim rol oyruyacaktır. 

stanbul Emniyet 3 - Hamdi Başara ıöre: 
teslim etmemek için batnmak, teklini ve binnetlce bir kelimenin bü
yahut da bitaraf bir memlekete tün harflerinin he,.cti mecmuıı111nı va
iltica suretiyle enterne olunmak ııhan tefrik edebilmek !ktidarıdır 
lazım gelecektir. Bir harf saaıe ririiJebllfr, fakat' f,.I 

Ancak, Rus - Alman harbi Sov o.kıanmıyabilir. Bazı yazılar diierle
yetlerin aleyhindeinkipf etmekte rınden da~a kola1c~ oku~abllir. Fakat 
devam etse bile bu vekayii bu• her. l~lıinın de .ıörillebılm~ dereces: 

..!& • • aynıdır, Alıtık hır adam içın okumak 
kış beklemek QOlrU detıldır. hemen gayri şuuri bir harekettir Biz 

kelimeleri okumaktan ziyade tahmin 
eder:Z. liil yalnız bir lcellmeyf teşkil 
için zaruri olan harflere bakar ve ha
tıralarımıza cöre kafamızda kelimeyi 
hemen teşkil ediveririz. Okumak ha
dise! fiı:iyolojislnde kelimeleri oku
maktan ziyade tahm:n ettiren bu surat 
aözlerimiı fçln çok meıut bir fiildir 
Çünkü bu nyede yorıunlufumua azal~ 
mış olur. Fakat diler taraftan harf
lerin fena tertibi ile bu iti daha zi
yade müılriilleıtlrmemel'dir, Seriri ve 
tecrUbi araıtırmalar iıbat etmiıtir iri, 
oku:rabltme ve sörillebilme kabiliyeti 
ı:iya ile artar ve onun uılmasiyle ek
ıilir. O halde birinci lllHele yazıların 
tenvir derecesiyle mütenasiptir Son
ra da klfıdın renci çok alllradıırdır 
Şüphesiz kağıdın kUI derecede ışık~ 
landırılmasmda gözün çok menfaati . 
vardır. Fakat kiiıdm renci de fevlra- İ 
ilde haizi ehemm!Yettlr. Ancak bu 1 
nokta üırerinde hiltün müellifler müt
tefik değildirler. 

YENi NEŞRiYAT: 

HERKl!SIN MECMUA.Si - lhvacılık ve 
spordan bahseder. 293/294 aayııı mulcie 
alt yazı ve resimlerle çıkmııtır. .. 

SOSYALiZM VE SOSYAL MUCADELE
Ll!:RININ UMUMi TARiHi - YOkıck 
tahsil talebesine der, n B\Oracaat khabı 
olarak Univcrsitc tarafından ıcrcOm ııirıl· 
mit cok yükeck ve dcicrli \ılr • Ya-
zan: Maka Bccr, çeviren ZObıO U r. 

* KARAINCI - Zonpldakta cıkn aylık 
Tllrkcü, edcbyiıt T• lıliltUr mccmuaaıdır. 
6 ıncı aayısı lntlıar etmııtlr. 

* YENi ADAM - Haftıhk fikir ıaıeteıl· 
nin 349 uncu 11)'111 ncırcdilmiıtir. .. 

BAYINDIRLIK JŞLıtaı Dl.aaısı -
S inci yılının birinci ıayı11 bayındırlrlı lıle• 
rlne eh yeıı ve rHlmlerl havi oldutu halde 
neıreditmi,ılr. Bu .. yıya ek olarak (Zemin 
mllaullri ............ uaıklar ıı. \..adi •dilen 
temeller) adlı doktor mUbendıs Hamdi Pe>" 
nlrclotlu tarahadan rı•ıblıı• ..,. yükMk mU· 
hcndiı mektebinde verilen ıT:ı konfcranu alt 
noılan h&vl rnimli, ıralikli bir ucr de ur· 
dır. 

* ANA - Arblı aile ıt.rılılnla 44 Gacl 11· 
31111 çıkmııtır. 

Çeviren : M. AIAŞ 
bunları bildiğini, Monsleur J!ellze'ln 
herk .. anlatnuf Gldulunu zannedl· 
yordum; herhalde kimseyi aldatrnıya 
Jı:alJı:ıımadım. Herbıı bana ıeldikce. 
ben hep beni sevdiklerinden geliyor
lar, sanıyordum; olmak, söylemek ve 
fapmaktnn daha iyidir, sıınıyordum. 
IAkin bu kadarı kati de~ilmis. İşte 
ırlmdi hatamın cezasmı çekmem la -
zım. Çekmiye başladım bile. Bütün 
dostlarım gitti. Bir dnha da ıelmiye
eekler. Onların söylediklerini işitin
ce, sizler de gideceksiniz, Bu ev ar
tık bir rezalet yuvası oldu, Buradan 
çıktıAmızı öğrenirlerse, bir daha ken
dinize zor kapı bulursunuz. Benim 
gibi bir kadına h(Qnet otmıı cılduğu-
nuıu ldmseye iÖyl m'ıısirıiı. Hem ar
tık bundan sonra burası da, tab.l. 
bapa bir hal alac~. ArtUt dana, mu
ılkl olmıyacak, Burada içinize kasvet 
çökecek. İşte buuQ için şimdi hepini
ze izin veriyonım, .Karanmm anllili 

Profnör Garyel ti 1184 te beyaz 1 
lrliıdı tavsiye etmişti. Ve maviye ka
çan renklerin menedilmesi lbım cel-
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Z, bu hale ne dersiniz? l!u, yalnız 
tetrilca romanlarında - veya latan -
bıüun Beyoğlu semtinde - olabilen 
feylerdendlr. Herhalde ihtiyar uydur
mUI olamuch. - O bö1le bir .. y ya
pacak cinsten değildi, Eğer yapabll
•eydl; işin diğer tarafına da biraz 
daha vuzuh verirdi, Çünkü Madam 
Bellze'in yaptıtı işten - yani Budn
pefteden ayrılmaıından - hakikaten 
pişman oldutunu veya böyle ıörün
mek istedilinl zannetmiyorum. Böyle 
bir şeye burada kimse ehemmiyet 
vermez, O mahut panikte, davetlller
den birinin bir hareketiyle başlıya -
rak diğerlerinin, koyun sürüsü gibi, 
fUUrsuzca onu takip etmelerinden 
t zl Dil' mar.a yoktur. 

M:idiirıu••gVu••nden "Bir milletin kendi fertleri araıın. 
• • daki tuat ke1kinleıince bunun tasfiı 

Polil aüvarl hayvanları için alın- yesi ihtilillerle temin olunuyor. Miı.. 
Jetler ar81ında lıe bu ta!'liye harpter

ması kapalı ıarfla eksiltmeye konu-
lan azı 70000, çoğu 75000 kilo yulaf le oluyor, lstiıı.at ve iatihllk araım. 
ile azı 80000 çoğu 85 bin kilo yem- daki farkın tezadı da buhranlarla tH• 
lik ot ve azı 60000 çoI;.'tl 65000 kilo fiye edilly?r Sayfa 11-.. , 
sap samanm alınması 23/9/941 Salı Beıeriyet, harpten aonra ba teut
günil saat 15 de MUduriyeUmiz bi- lan tasfiye ettiii gün, insanlıiı ken. 
nasında kurulu komlsyor.da yapıla- di menfaati ve huzuru bakımmdan dı 
<."aktır. Muhnmmen fiyatı yulıı!m be- yepyeni bir devreye ulaıtırmıı olacak· 
her kilosu 9 kuru!! 25 santim. yem- tır. Umit eclellm. 

Münip Hayri Vroübli 
lik otun beher kilosu 7 kuruş 50 • 
santim ve yataklık sap ıamanm ki
losu 6,5 kuruştur. Muvakkat temi
natı 1425 lira, isteklilerin mektupla-
rmı ayni gün ve saat 14 de kadar HALKEVLERİNDE: 
komisyon reisliğine vermeleri ve a
lınaC'ak mnllarm evsaf ve şeraitini 
ötrenmek için de Ş, 3 müdürlüğüne 
müracaatları. ('7930) 

Bcyoilu Halkevinden: Azalarına: ••1ıaal• 
rımu: 10.9.941 odıamba lilnO saat 14 el 
HalkeYimla• ıreleceklerdir. Muk~r ıriln "' 
... 111\te yapılacak umumi toplant~• ara 
•aılarımuı davet ederiz. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Yilksek Ziraat Entitüs\l Orman, Ziraat. Veteriner Fakültelerinde 

talebe kayıt ve kabulilne 1!5 Ağustos 941 tarihinden itibaren baılanacak 
ve 30 Eyldl 1941 günü akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, flzikkimya, cebir türk
ce tahrir ve yabancı dilden (tra111ızca, ln&ilizce. almanca dillerden biri) 
bir seçim imtihanına tAbl olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İstanbulda yapılacak ve tarihleriy
le yerleri gazetelerle ayrıca llAn edilecektir. 

3 - EnstltümOz Fakültelerine yazılmak isteyenler kayıt ve kabul 
şartlarını Enstitü Rektörliliü ile VilAyet Ziraat. Orman, Veteriner mü
diirlüklerinden tedarik edilebilir. 

4 - Sıhhat rap0ru nllmunesl Enstltü ve VilAyeUer Ziraat, Orman 
Veteriner müdürlüklerinden tedarik edilir. 
~ıka rapor kabul edilemez cuH> C5266L 

lstanbul Deniz Komutanbğından : 
Deniz Gedikli Orta Okulu Müsabaka imtihanı 

1 - Denli Gedikli orta okulunun 18/8/9'1 de yapılan ına.&balca lm
tlhanma yetipmtyenlerln 10/9/941 ıünil saat 8 da yapllacak imtihana 
Jirebllmeleri için şimdiden kayıUannm yaptırılması, 

2 - Okurların ayni gün ve saatte Deniz Gedikli Okulu binasında 
bulunmalan ve yanlannda (mürekkepli ve kul1Un kalemi ve llısiik) bu-
lundurmaları. (7524\ 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Şubesinden: 

lstanbul 

Pendik istasyonundaki depomuza konulacak lrepck, mlkset ve hububa
tm vaıonlanhn depoya ve depcd'\:ı vaıon veya arabalara nakil ha~liye 
!ti açık paıarhlrla ihale edlleco!fnden taliplerin t EyJ61 941 Satı cllr.0 
ttaat 15 te l ıman Han 4. eti kattaki ofııimlze miinıcaatlan. (7153) 

T. H. K. Genel Merkez Baıkanhğından: 

MATBAACILARA 
KAğıdı Kurumdan \'erılmek suretiyle 70 X 100/2 h'adında olm 

ıere 100,000 fıtre ve 100.000 kurban afi ı ba tırılma l açık e 1 
konulmuitur. Muhammen ~edeli beher yuı bını 1000 1 radar 2COJ 
olup muvakkat teminatı 150 liradır. EksUtme 8 EylQl ııın pa 
nü saat 16 da Tilrk Hava Kuru:1lı.ı Genel Merkez blnafmda y 
Bu işe alt şartname her gün Ankı:ıra Merkez Sa.malma K 
ve İstanbul Türk Hava Kurumu Şubeaınden verUir, 

İstekliler ihale ıono Jtoml,yonda bulunmalıdırlar. ("1730) 

Yüksek Mühendis Mektebi MUdürlüğünder: 
. ' iki de!a toplanml$-

M.AN'IBN 
kln kııdmm bakışı hep o kuvvetli ba
kıpnıı. Taşçı tekrar merdiven yolu
nu tutınu1. vı konaktan çıkıp gitmiı. 

"Ben bir hata ettim. Bu hatanın ne 
oolduğunu size söylemek istiyorum, 
çünkil sizden balika söyliyebileceAim 
kimse yok. Hatam şu ıdi: HaUml an• 
latmam11tırn. Şimdi Iİ7t ş67Uyeceğ' • 
mi herke1e söylemeyl ddş11nmeıniş
tim: Ben Macaristanm fakir bir köy 
kızıydım, şiılerden dalla fakir: ya -
kısıklı bir ta.eı ile evlendim, Buda -
l)elteye Jittim; birbirimizden bezdik; 
o, benden bıktıiı için, işi sarhoşluğa 
döktü; ben de, ondan usandılım 1 -
cin, bir kahveye hizmetçi oldum: o
rada Monsieur Belize'c rast geldim; 
beni mesut edeceğini slSyllyerek ken
disiyle birlikte altmeml teklif ettl; 
buna kocam da razı oldulu için, bu
raya geldim. Galiba ben, herkesin 

yüzünden zarara uğramamannı için 
ne lı\zımsa yapacatnn. Bugüne ıtadar 
bana yaptılınız hizmetlerden dolayı 

bepinize teşekktır ederim: Geceleri
n~ hayır olsun •• 

Kadm ayrıldı, gitti; hizmetçiler bir
birlerine bakakaldılar. 

LA';: n !\fııdam Belize f en çok ınU
wessır eden Yine bu hldmı olınuştur. 
Ne oluraa olsun. o parti ile. ~ıı:dam 
Belize'in taşçıya slSyle:UJI gibi, her 
~Y ııona 9Tftiftlr. BeJ'Ollu Krallcesl 
bir gün içinde tal\tmdan indirilmiş, 
onun yerine baıka biri saltanat ıür
miye başlamıı. Amma o hAdisede çı
kıp gidenlerin de, blr daha konağa 
dönemiyecekleri iı:in, yürekleri, kim 
bilir, ne kadar yanm11tır. 

(Arkua Dl') 

1941 - 194Z ders ıcneııi talebe kayıt muameletl 1/ EyUU4eo itibarerı 
ŞO/ Kyldlo kadar sabahları yapılacaktır. 

Fula taf&illt lçiıı mektep idaresine mQncaat c4ilmeli 750J 
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Münakasası 1Qi1JJ·ftrhl 1l\,\li;,ı:fttmntilll&ftll Devlet Deniz Yol/arı /§/etme idaresi llônları ı s A N ı N 
8 Eyllllden 15 Ey1file Kadar Muhtelif Hatlara 

Kalkacak Vapurların İsimleri, Kalkış Gün ve D 1 Ş MACUNU 
Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattınll 

M ıı dan ya hattına 

Bandırma hattını 

Karıblga hattını 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr birinci ıUrat 
İzmir llive ıUrıt 
lzmlr ikinci ıilrıt 
/ 

Pazartesi 17 de (Güneysu), Perşembe 17 de 
(Erzurum) Galata rıhtanmdan. 
Cumartesi 18 de (Ana.farta). (İş'an ahire ka
dar haftada bir posta yapılacaktır. İneboluya 

kadar gidecek olan bu posta gidiş ve dönüşte 
Akça.kocaya uğr1yacaktır.) 

Salı 8 de (Mersin). Perşembe 8 de (Bartın). 

Tophane rıhtmundan. 
Sah, Perşembe ve Cumartesi 9 da (Çanakka
le). Pazar 8 de (Marakaz). Postalar Galata 
rıhb.mmdan kalkarlar. 
(NOT : Salı, Perşembe ve Cumartesi günle
ri esas postalara iJAveten saa~ 10 da Galata 
rlhtımından ilAve birer vapur kaldirılacaktır. 

İlAve vapurlar ayni gün Mudanyadan 16,30 da 

fstanbula döneceklerdir. Bu suretle Mudanya.
dan İstanbula her gün vapur vardır.) 
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8 de (Ma
rakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 
ve Cumartesi 20 de (Konya). Tophane rıhtı
ınmdan. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtı
mmdan. 
Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 12 de (Ülgen), Cumartesi 12 de 
(Mersin) Sirkeci rlhtnnından. 
Pazar 16 da (İzmir). Galata nhtrmmdan. 
Salı 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 de (Kadeş). Galata rıhtnnmdan. 

(7931) 

Dislere Hayat Verir. 
,.-ANCAK: 4m-. 

Nakliyat işi 
Sümer Bank Sellüloz Sanayü 

Müessesesinden 
Müessesemiz için Bolu ve Düzce Orman Revirlerinden miibayaa 

edilecek 20 ilA 30 bin metre mikAbı Tomruğun şose kenarlarındaki 

orman depolarından alınarak nihayet on ay zarlmda Adapazarına na
kil ve Adapaz;armda vagona tahmil işleri; kısmen veya tamamen; ta
liplerine ihale edilecektir. 

~klilerin metre mikabı - kilometre fiatı - nı havi teklifierinin 
ka~ zarfla 22 Eylil.1 941 saat 16 ya kadar İz.mitte Müessesemiz Mü
dürlüğüne tevdii ilan olunur. 

Taahhüt edilecek beher on bin metre mikabı için iki bin liralık 
muvakkat teminat akçesi kapalı zarfla beraber müesseseye teslim e
dilecektir. 

Kamyonla nakliyatı yapacaklara; bedeli müteahhit tarafından ö
denmek aartiyle, lAstik, benzin ve yağ müessesece temin olunacaktır. 

Taahhüdün tamamı için teklifte bulunanlar terclh olunur. 

Sellüloz Sanayii Müesesesi ihaleyi icrada serbestllr. ________________ , 
Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanlan 
A§ağlda cinsi, mikdarı, muhammen bedelı ve temınatı yazılı olan iki 

.ı:alem inşaat malzemesi açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
Eksiltme 19-9-1941 Cuma günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bina

~ında toplanan AE komisyonu tarafından yapılacaktır. 
isteklilerin teminat ve kanuni vesikaları ile birlikte komisyona mü

racaatları lAzundır. 
Şartnameler parasız olarak 

Malm cinsi 

KAğıthane cinsi delikli tuğla 

KAğıthane cinsi deliksiz tuğla 

komisyondan verilmektedir. (6687) 
Mikdarı Muhammen Muvakkat 

bed.:li lira teminatı lira 

1.00.000 ) 
) 

100,000 ) 
4.500 

..................................... ~ 

l - Keşif, şartname ve plim :nnclbince idaremizin Paşabahçe mü!ltı:ıra 
fabrikası kanalizasyon ve dahili yollar inşıah işi kapalı zarf usıılih 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif be<leli .'26086.60,, Ura % 7,5 muvakkat teminatı "1956.49,, li. 
radır. 

3 - Eksiltme 19.9.941 cuma günü saat 10.10 ger" İstanbulcla Kabata~ta 
levazım 'iUbesindeki alım komisyonunda yaı>ılacaktır. 

4 - Şartname sözü geçen levazım şubesinden ve İzmir, Ankara başmü
dürlüklerınden "130,. kuruşa alınabilir, 

S - Münalı:asaya girecekler mühürlü teklif mektuplarım, kanuni vesaiklı 
% 7,5 5üvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ve 
kapalı zarf şartnamesinin "F,, fıkrnsında yazılı vesaiki ihtiva :dccel 
kapalı Larflann ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline ka· 
dar mezlt<ır komisyon başkanltitna makbuz mukabilinde vermeleri ıa. 
zundır. Postada vaki olacak ~edkmcler kabul edilmez. 75SS 

* * 
ı C 1 N S 1 

Muham. B. % 7,5 Te. 
M fktarr Lira K. Lira K. 

EKSiLTME 
Şekll GünU Saati 

Püskürtme cihazı ı Adet - - Müteahhit N. Pazarlık 9/9/941 10.0; 
Mühür kur~unu 1450 Kg. 986 - 73•95 Açık Ek. 19/9/941 9,35 
Vinç bir tonluk 1 Adet 3250 - 243.75 " " " 10,50 
Çıralı tahta 44,800 M3 2688 - 201.60 " " " 10,05 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarları 
yazılı malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme gün vı 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

III - Nümune ve şartnameler sözü geçen şubeden paraı;ız alınabilir, 
IV - Vinç münakasasına girecekler ihale günü fenni şartnamenin 18, 

19 uncu maddelerinde aranılan vesikalariyle birlikte müracaatları ve di
ğer eksiltmelere girecekler % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte mezkCı.r 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7665) 
~ ....... llllİI ............................. ..... 

Ahşap Elektrik Sayacı 
Mahfazası Yaptırllacaktır 

Tasfiye Halinde Ankara Elektrik T .A.Ş. 
Tasfiye Heyetinden: N O T : Vapur ıeferlerl hakkında her tUrlO malQmat a,a~ıda tele

fon numaraları yaulı Acentelerimizden öğrenlleblllr. 

Galata Bat AcentellOI - Galata rıhtımı, Limanlar Umum MUdürli.iOU 
binası altında, 42362 

H er sabah, öğle ve ak
şam, her yemekten son
ra mutlaka fırçal.amak 
şarttır. Bu usulü §tıf

madan, muntazam bir 
metodla takip edenlerin 
dişleri mikroplardan, 
hastalıklardan muhaf a~ 
za edilmiş olur, paslan
maktan ve çürümekten 
kurtulur. Her zaman 
temiz, parlak ve güzel 
olarak kalır. 

K 1 C U .il M k • d 1 1 - 1000 (bin) adı?t Ahşap Elektrik sayacı mahfazası yaptırılacaktır. 
iZi ay • mumı er ezın en: 11 2 - Bu işe ait resim ve şartnamesini parasız olarak almak ve 22.9. , 

941 tarihine kadar tekli( mektubu vermek istiyenlerin yazı ile 
• Galatı Şube Pirinç unu. sebze unu altnacaktır ' Şirket .:dürlüğüne muracauarr nıın oıunur. -

- Galata rıhtımı, Mıntıka Liman Relıllğl bi-
nası altında. 40133 

Sirkeci " ,. ,_ Sirkeci; Yolcu Salonu. 22740 

~ ................................... , 
Kız ve 
Erkek 

Ana - ilk - Orta ve Lise ' 

HAYRiYE LiSESİ 
Yatılı ve 

Yatısız 

Pirinç unu 
Sebze unu .. . 

10.000 kilo 

Bezelye unu 5.000 ,; 
Konflor unu :: 5.000 ,, 

Fatih : Saraçhanebaşı ile sabalı, öğle ve akşam Mecimek ı 5.000 ,, 
Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. Eski her yemekten sonra 1 Yulaf unu 5.000 ıı 

talebe kayıtlarının yenilenmesine 8 Eylüle kadar devam edilecektir. , 1 Patates unu •· 5.000 ,, 
.. Telefon: 20530 ••••••••• I .._ günde 3 defa - Birer kiloluk torba veya kutularda olmak üzere yukarıda --------------------------- ı miktarı yazılı Pirinç ve sebze unu satın alınacakt;u-. Teslim ,Yüksek lktısat Eczahanelerle büyük ıtrıyat yeri İstanbulda depolarımızdır Taliplerin teslim tarihlerilc 

ve Ticaret mağazaıarında bulunur. ı en son fiyatlarını birer paket numune ne birlikte a eyıaı ta-

Mu .. du··rıu·· nu .. nden ..........._~ ı rihine kadar Ankarada Yenişehirde Kızılay umumi merkezine 
Mektebi '2 İthalat Taotirlerinin r göndermeleri. 

T alebe kayıt ve kabul muamelesine 15 Eyltll 941 de başlanarak 5 
Bir ncitc rin 1941 de son verilecektir. • 

Kayıt ve kııbul için : 
a - Lise bitirme ve olgunluk diplomalarmı haiz olmak, 

• b - Ticaret liseleri bıtirme imtihanını vermiş olmak J.aznndır. (Ka
rrt olunmak istiyenlerin pazartesi ve perşembe günleri saat 9,30 - 13,30 
ırasında mektebe bizzat müracaatları.) ,r • - (7892) , ..,_._ 

ı 
Not: (1) Miktarın beşte biri nisbetinde ve her cinsten ayn 

Nazan Dik.katiııe ayn olmak üzere teklifler kabul edilir. 

İ (2) Telgrafla teklif kabul edilir , 
skenderunda malları bulunan ta-J 

cirlerin serian Odaya müracaatlan 
lüzumu ehemmiyeUe tebliğ olunur. Sahip ve .Ne§rı):at müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve .Neşrıyat 

-- .(7913) , - - · T. L. Ş. TAN Matbaası,..-- · ·-

1 Beyoğlu Kazası Tapu Sicil Muhafızhğındaı 
Tahsir komisyonunca hazine adına yazılmasına binaen İstanbul Def

terdarlığınca senetsizden hazine namına tescili istenilen Hasköyde Piri· 
paşa mahalles inin Mendil sokağmda Hacı Dimitriden metrfrk eski 19, 41 
yeru 41 No. 1ı gayrimenkul için 17 /9/941 tarihine müsadif Çarşamba gil· 
nü saat 15 de mahallinde tahkikat yapılacağından bu senetsiz mal üze
rinde bir hakkı tasarruf iddia edenler varsa vesaiki tasarrufiyeleriyl< 
birlikte muayyen günde mahallinde bulunacak olan memurumuza yahu 
da muayyen günde mahallinde bulunacak olan memurumuza yahut dahi 
evvel Sultanahmette Beyoğlu Tapu sicil muhafızlığına müracaatlan ilAı 
olunur. (784.7) 

Bronşitler:_l(A TRAN HAKKI EKREM 

.. .. 


