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Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. GASSON DiYOR Ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etmek 
suretlle bir iki sene gibi kı~a bir zaman içinde miişterile· 
cinin adedini bir misli arttuahilir. Ben bu kitabımda size 
hu ~amıti öi!Tf'tivoTum ... Fiv:.b 50 1curus. 
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Hopkins Sovyet 
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A.ınreika Hariciye Nazın Huil, İngiliz Büyük Elçisi Lord Halifax 
ile görüşüyor 
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Birmanya 
Ad alarmı 
Ediyormuş ! 

İngiltere SovyetlerE 
Küliyetfi MaF 

Göndermiye Başladı Almanya İçin 
Sulh Kap.tarı 
Kapandı 

lVIister Eden'in beyanatından an
lıyoruz ki, İngiltere blı- uzlaşma 
sulhüne yanaşmak fikrinde değil
dir. İngilterenin Almanya tarafın
dan gelebilecek herhangi bir sulh 
teklifine kar&ı aldığı bu cephenin 
arkasında Amerikayı da aramak 
lllzımdır. Binaenaleyh, bugünkü 
§artlar içinde sulhten bah setmek 
mevsimsiz telakki edilebilir. 

M. Zekeriya SERTEL 

A lman siyasi spikeri evvel.. 
ki gün radyoda şöyle ko

.. uşuyordu: 
"lugilizlerin arlık bu harbi 

kazannınıyacaklarını anlamaları 
zamanı gelmiştir. Alman ordula
l'J şarkta meşgul olduğu halde, 
Ingiliz hava kuvvetleri şimdiye 
kadar büyük bir muvaffakıyet 
elde etmiş değillerdir. Alman • 
~·anın garp şehirlerini hombardı
ıuan etmek bu harbi bitiremez. 
.Amerikanın yardımı lngiltcreyi 
kurtarnmaz. Avrupada. Afrikn
<ln ıngııız orduları maglüp olmuş 
lardır. Şimdi Almanya Sovyet 
Rusyayı mağlup etmekle meşgul
dür. Sovvetler mağlup edildikten 
sonra Almanya Urnla kadar geniş 
bir sahaya sahip olacak, ve bü· 
tün muhtaç olduğu kaynaklan e
line geçirecektir. Ondan sonra ar· 
tık Ingiltcrcnin Almanyayı rnağ
lfıp etmesine imkan kalmıyacak
hr. lngiliz milleti, onu ümitsiz 
bir harbe devnma mecbur eden 
liderlerinden kurtulmasını bilir
se, sulho kavuşması güç değil
dir.,, 

Alman radyo spikerinin bu söz.. 
leri, Almanyanın geçen gün bu 
sütunda ana hatlarını izah ettiği
:rniz sulh taarruzu icin zem.in ha
zırlamakta olduğunu gösterir. In
giliz Hariciye Nazın l\Hster1Eden 
de evvelki gün Almanyanl!1 böy~ 
le bir sulh taarruzuna hazırlan
dığını haber vermiştir. Harp için
de bir milletin sulhten bahset
mesi manidarı:lı.r. Fakat Sovyet 
Rusyayı mağlup ettikten sonra 
Almanya için hakikaten bir harp 
sebebi kalmıyacak, Alman mille
tinin artık uzak yerlerde tehli -
keli maceralara sürüklenmesine 
ihtiyaç görülmiyecektir. Onun 
için Alınanyanın menfaati Ingil
tere ile banşmak, bütün kuvveti
ni Sovyetlere tevcih ederek As
yaya sahip olmak, sonra da dün
ya hakimiyeti için bir hazırlık 
devresi kazanmaktırı 

** lf akat Mister Eden'in beya-
' natmdan anlıyoruz ki In

giltere böyle bir sulhe yanaşmak 
fikrinde değildir. Ingilterenin 
bugünkü Alman devlet adamları
na itimadı kalmamıştır. Alınan
Ya ile bugün sulh yapmanın, o
na yarın daha büyük taarruzlar 
için zaman ve imkan vermekten 
başka bir faydası olmıyacaktır. 
Binaenaleyh Hitlerin hazırlamak
ta olduğu sulh taarruzu şimdi
den akamete mahkıim görünmek
tedir. 

Ingilterenin Almanya tarafın
dan gelebilecek her hangi bir 
sulh teklifine karşı aldığı bu cep
henin arkasında Amerikayı ara -
tnak lazımdır. Amerika, Avrupa 
ve Asyaya hakim bir nazi reji
mi ile sulh içinde yaşayamıyaca
ğrna kanaat getirmiştir. Bütün 
Avrupa ve Asya pazarlarının Al
ınan sanayiinin inhisarı altın 
girmesi, Amerikan sanayiinin 
vasızlıktan boğulmağa 
klım olması demektir. Iki 
nün iktisadi telakkilerini . 

Sovyet-Leh1 

Paktı Dün 
Londra, 30 (A.A.) - Avam 

kamarasında uzak şark vaziyeti 
hakkında izahat veren Hariciye 
Nazırı Eden, Vichy hükumetinin 
Japonlara biri Camran körfezin
de, diğeri Saigon'da olmak üzere 
iki deniz üssü ile Hindiçininin ce
nubunda sekiz hava üssü terket -
miş olduğunu söylemiştir. Eden, 
Japon matlıibatmın bloke ediline 
si yolundaki tedbirlere temasla 
demiştir ki: 

Londra, 30 (A. A.) - Reuter 
ajansının öğrendiğine göre, Roo
sevelt'in İngilteredeki şahsi mü· 
messili Barry Hopkins, Mosko -
vaya vasıl olmuştur. imza Edildi 

Rusyadaki Esirler ve 
Mevkuf Polonyahlar 
Serbest Bırakılıyor 

Ayrıca Bir Polonya 
Leiyonu Kurulacak 

Sovyetlerin Londra büyük elçisi 
MAISKY 

Londra 30 (A.A.) - Leh - Sov 
yet paktı bugün Londrada imza 
edilmiştir. Pakta göre 1939 sene
sinde Sovyet Rusya ile Almanya 
arasında imza edilmiş olan anlaş
malar neticesinde Polonyada vu 
ku bulan arazi değişiklikleri ip
tal edilmiş bulunuyor. 

Anlaşmanın metni 
Londra 30 (A.A.) - Sovyet • 

Polonya anlaşmasının metni aşa
ğıda yazılınıştır-

1. - Sovyet hükıimeti Polon· 
yada arazi değişiklikleri hakkın· 
da Almanya ile Sovyetler Birliği 
arasında 1939 senesinde aktedi
len muahedenin iptal edilmiş ol
duğunu kabul eder. 

(Sonu; Sa: 2; S il: 7) 

"lngiltere ile Japonya arasın • 
daki münasebatın bu şekli almış 
olmasına teessüf ederim. Fakat 
bu, bizim kusurumuz değildir. 

Japonlar, kendilerinin çember 

1 
içine alınmakta olduklarından şi 
kayet ediyorlardı, halbuki teca -
vüzleri ile tehlikeli surette teh-
dit etmekte oldukları komşu miJ 
!etleri gitgide meşru müdafaa ha 
line sokmağa sebebiyet vernler, 
kendileridirler. 

Japonyada devlet adamlan bu 
lunmadığma veyahut bunların 
gözlerinin kör olmuş olmasına i
nanamam. Japonyanm mukadde 
ratmr ellerinde tutmakta olan 
siyaset adamlarının vakit geçme 
den bu hususta teemüld~ bulun
malarını temenni ederim.,, 

Eden'den ittihaz edilmiş ted
birlerin Amerikan, İngiliz ve Ho 
landa petrol kumpanyalarının Ja 
ponlara petrol vermelerine ma
ni olabilip olamıyacağı sorulmuş 
tur. Eden, şöyle cevap vermiştir: 
"Alınan tedbirler, bu hükumetlere 

Japonya ile olan bü.tün mali muame
leleri mutlak surette kontrol etmek 
hakkını vermektedir. Bu meyanda ti
cari işlere para yatırmak da vardır. 
Hükümetlerin müsaadeleri olmaksızın 

{Sonu: Sa: 2; S ll: 6) 
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~ lran'da 

Alman Seyyahları 
Gittik~e Çoğal.yor 

Şark cephesinde esir edilen Alm an askerlerinden bir grup Sovyet lıatJarınm gerisine se\·kediliyor 
• 

ır·--·w --, ı 
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Smolenskte Bl" Sovyetlerın 

ALMAN TEBLiGi SOVYET TEBLiGi 

~~a~.ru~.ıa~. 1 
1 anço . Mukabil 

Puskurtuldu; ıngilizler Bugüne Taarruzları 
. ıKadar7195Tayyarel --
ihata Edilen Sovyet Tahrip Etti Almanlarm Zayiatla 
Kuvvet lerini Kurtarma ı• Londra, 30 <A.A.J _ Har- Mevzilerinden T ard 
T eşebbüsti Akim Kaldı ~!:~!d;ra:~i;:.~e:~!!:~re~0!~.~ ı Edildiği Bildiriliyor 

na kadar 7195 düşman tay. 

cephelerde Hareka"'f :il yaresi diişürülmüştür. Bu 
tayyare1erden 3566 st İngil-

D • 1 tere üzerinde 124 ü Avrupa-evam Edıyor da, 56 Si Norvcçte ve 457 si 
Berlin 30 (1.A.) _ "Alman Dmıkerque 1ıarekatına kadar 

tebliği,, Düşmanın, Smolensk'in Keçen muddE't içinde tahrip 
şarkında ihata edilmiş bulunan edilmiştir. 32'7 t ayyare İngi
Rus kuvvetlerini kurtarmak için Jiz donanması tarafından ve 
Alman çenberini yarmak gaye- 1928 tayyare de Or t a Şarkta 
siyle yaptıg·ı yeni hücum teşeb • dfü;i.ı."riilmüştür. 
büsleri akim kalmış ve ağır za-
yiata uğratılmıştır. Şark cephesi
nin diğer bölgelerinde harekat 
plan mucibince devam etmekte -
dir. 

JJ1oskovaya taarruz 
Londra, 30 (A.A.) - Alman 

radyosu, dün gece Alman tayya
relerinin Moskovaya hücum et . 
miş olduklarını haber vermekte
dir. Bu hücum, Sovyet payitah
tına karşı yapılan yedinci hücum 
dur. 

Balza şehri alındı 

ma - ••• ...-•w••••--•••••••••H••••• 

Bazı Alman 
Muhasara 

Kıtaatı 

Edildi 
Moslrnva SO (A.A.) - Bu sa· 

bahki Sovyet tebliği: 29 temmuz 
günü Smolensk cephesinde şid • 
detli muharebeler devam etmiş 
tir. Sovyet kıtalannm mukabil 
taarruza girişmeleri Almanları 
ağır zayiatla mevzilerinden tar· 
detmeğe sebep olmuştur. Jito
mir, Nevel ve Novorzev istika • 
metlerinde harp devam ediyor. 

Sovyet hava kuvvetleri kara 
kuvvetleriyle işbirliği yaparak 
Alman motörize kıtalarma, hava 
meydanlarına taarruz etmiştir. 
27 - 28 temmuzda 51 Sovyet tay· 
yaresine mukabil 74 Alınan tay
yaresi tahrip edilmiştir. 28 tem
muz gecesi Moskovaya yapılan 
rtaarruzda evvelce bildirildiği gi 
bi 9 değil, 10 tayyare tahrip e
dildiği anlaşılmıştır. 

Öğle iizel"i tebliği Milıino, 30 (A. A.) - "Ofi,, Uk
raynada kam Balza şehri, Popolo 
d' İtalia'nm Romanya - Rusya cep -
besindeki muhabirinin telefonla bil

Londra 30 (A.A.) - Sala.hiyetlı dirdiğine göre, Almanlar tarafından 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre, işgal edilmiştir. Bu şehir, Dniester'in 
lngiliz hükumeti, Iranda çok faz. 40 kilometre şarkında ve Dnieşter ile 
la Almanın ikamet etmesine mü- Bong arasında yarı yolda bulunmak
saadeye devam edildiği takdirde tadır. 
böyle bir hareketin Iran men- Berlin radyosuna göre Alman Hariciye Nazırı 

RIBBENTROP 

Moskova, 30 (A.A.) - Bugün 
öğle üzeri neşredilen Sovyet teb
liği: Sovyet kuvvetleri Smolenk 
ve Jitomir bölgelerinde anuda • 
ne bir surette döğüşmeğe devam 
etmişlerdir. Kara kuvvetlerimiz· 
le işbirliği yapan hava kuvvet
lerimiz düşmanın zırhlı cüzütam 
larma ve topçularına darbeler in
dirmişlerdir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 3) 

lngiltereJen Sovyetler 
Birliğine gÖlıderUen eşycı 

Londra, 30 (A. A.) :..._ Reut~ 
ajansının salahiyetli bir memba· 
dan öğrendiğine göre, İngiltere 
tarafından Sovyetler Birliğine 
iktısadi yardımda bulunulacağı 
hakkında yapılan vaitlerin ta
hakkuku yolundaki terakkiler 
kaydedilmiştir. Halen İngiliz İm· 
paratorluğunun muhtelif kısım. 
larından ve müttefiklere müza • 
heret gösteren sair memleketler
den Sovyet Rusyaya külliyetli 
mal gönderilmektedir. Buna mu. 
kabil Sovyet hükumeti müşte· 
rek harp gayretlerine yarıyacalt 
kıymetli malzeme vermektedir. 

Sovyet OrdusunC:la 
Çok Müessir Bir Gizli 

SilCih Kullanllıyor 
Moskova, 30 (AA.) - Pravdı 

gazetesi. Rus ordusunda çok mü· 
essir bir gizli silahın kullanıl. 
makta olduğunu ifşa etmiştir: 

Gazeteye göre Stalin bu silahın 
mucidi olan mühendis Kosti· 
kov'u kabul ederek tebrik etmi~ 
ve kendisine bazı tavsiyelerde 
bulunmuştur. 

,••••••ı•unıuU11•-• ....... 1• .... ._."-

I Basvekil 
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1 
: 
; 
Dün Ankaraya 

Avdet Etti 
Ankara 30 (A.A.) - Baş

''ekil Dr. Refik Saydam bugün 
9.20 de şehrimize dönmüş ve 
gar da Biiyiik Millet Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda ile 
Vekiller, C. H. P. U. he·yeti a
zaları, mebuslar vekaletler 
erkanı, Ankara valisi ve em
niyet miidürü tarafından kar
~ılanmıştrr. 

--.. ··----·--------·· 
ftahat1ıikeri hbakımınddan1 arz~d~eği Londra, 30 (A.A.) _ "Afi": Berlin 
~ . e. ~susun a ran hukume- radyosu, dün akşam Sovyet kıtaatımn 
tının cıddı surette nazan dikka- Alman hatlannın gerisindeki bir çok 
tini cel~etmiştir. ı mukavemet noktalarım zorlamıa ol-

-----------------~~-------------------------------- ~- (Sonu; Sa: 2i SU: 6) 

Bir·ıeJil< 
Amerika 

arebo safhatını takip eden Alman harp muhabirlerinden bir kaçı ileri hatlarda 

Cenubi · Amerikayı 
Müstemleke Yapmak 
Tasavvurunda imiş ! 
Berlin, 30 (A.A.) - "D. N. B.,, 

Berlin siyasi mahfellerinin kana
atine göre, cenubi Amerika mem 
leketlerinde, gittikçe artmakta 
olan dolar hakimiyeti nazarı dik 
kati celbctmektedir. Ablokaya 
rağmen Almanya ile Latin mem
leketleri arasında ticaret müna
sebetleri bilkuvve mevcut bulun 
maktadır. Yalnız ablokadan en 
ziy ade müteessir olan memleket 
ler de, cenubi Amerika memle
ketleridir. Çünkü bu memleket
lerin ticari müvazenesinde en 
m ühim amil Almanyadır. Birle
şik Amerika, bu memleketlerin 
bugünkü vaziyetlerinden istifade 
ederek ikrazatta bu lunmakta ve 
bu suretle cenubi Amerikayı si
yasi nüfuzu altına ·almakta ve 
Roosevelt'in harpçuyane tasav -
vurlarına filet etmek istemekte
dir. Bu münasebetle siyasi mah-

(Sonu;· Sa: 2; SU: 4) 

(Barbaros) un Heykeline Yer 
Yazan: REFiK HALiD 

Barbaro,;ı:u~ bir ~eykeli Ya,Pılıyor.~ flki_r pek mükemmel. Fakat öğ
rendıgımıze göre bu heykel, şohretı dünyayı kaplamış o büyük 

denizcinin, mağlQ.p olmamış o (Deniz Napolcon) unun türbesi önüne di
kilecekmiş ... İşte, şiddetle itiraz edilmesi lazım gelen nokta budur, heykel 
için seçilen yerdir. ~ebeplerini sayayım: Evvela, heykel, hem bir şöhret 
sahibi hakkında beslenilen hürmeti göstermek, hem de o yüksek şahsi
yeti hatırlatmak için dikilir. Bizim türbeler zaten birer abidedir; hem de 
çoğu, kıymetine had biçilemiyen abidelerden... Bilhassa Barbaros'unki 
bir şaheserdir Önünden geçerken binanın üsliip ve azameti karşısında 
heceyana kapılmamak, içinde yatanı ise iftiharla anmamak kabil deflldir. 
Demek ki heykelden beklenen fayda, orada kendiliğinden temin edilmiş
tir. Saniyen, heykel, ne kadar muvaffaloyetli bir eser dahi olsa, bir şark 
türbesinin yanında, türbenin mimari kıymetini bozacak, manzaranın ru
haniyetine halel verecek melez ve lüzumsuz bir ek, bir yama gibi dura
caktır. Salisen, heykel, o binanın azameti ile kıyas edilince c;ok küçük, 
şansız, adeta sünepe, sönük bir halde kalacak, beklediğimizi ifadeye mu
vaffak olamıyacaktır. Rabian, bu heykelin denize nazrr başka bir mey
dana, bir parka konması o yüksek sahsiyeti ikl kere hatırlatacalt. şehrin 
iki bucağında yaşatacak ve tabiidir ki bu modern eser, modern bir mey
dana daha ziyade yaraşacaktır. 

Şark türbesi ile heykel, estetik bakımınd:ın, imtizaçları kabil olmıyan 
iki sanat eseridir. Şayet eski fikirde ısrar edilerek Barbaros'un heykeli 
kendi türbesinin önüne dikilirse, fikrimce bu kubbe ile heykel, karşılıklı 
öfkeli, dik dik bakışmaya ve mecburen sükllt etseler dahi -iki yabancr 
ırktan kurulmuş irntizaçsız bir aile gibi- geri kalan ömürleri müddetince 
aomurtgan ve yal,ancı, birbirlerini anlamadan ya~amaya aıah'ldimdurlar! 
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NAPOLEON 
Urfa Yağı 
Fiyatları 
Düşüyor 

Her Ay Bir Milyon 13 Bin Dakar 
Boş Arazi· 

MetroBasma Sürüldü Tefrika No. 19 

Tam 15 Yıldır Har•ulCide Bir Hmla 

Dönen Muazzam Çark, Uç Gün Durmuıtu 

~ 

Peynir Tüccarların-dan 
Şikayet Ediliyor 

l st ihsa l Edil ig or ZiraiKo;bi;;alarÇok 
Faydalı Oluyor 

Bir kaç ıi1n ıonra, anneal. kız kar-ı Hiç bir ıey yazmıyor. Hiç bir ıey 
dqleri, erkek kardeılerf, bti,Uk bir not etmiyor: Tam on bet yıldır, ha
maaanın etrafında bir aile meclisi rikulide bir hızla dönen muazzam 

Piyasada yai fiyatlarındaki yükseli' 
durmuıtur. Allkadarlırın verdiii i
zahata ıöre, Urfıda fiyattan müra
kabe komisyonu, Urfa yaf fiyatlarını 
130 kuruş üzerinden tesbit etmlıtir. 

Nazilli 
de 

Fabrikasında Lüks Basma istihsaline 
Y arm Satışa Çıkarılıyor Başlandı, 

Ziraat Veklleti tarafından kurulan 
zirai kombinalar, Ankara, Pulatlı, Yer 
köy, Niide, Konya, Afyon, Bskltelalr· 
de faaliyete baılamıttır, Kombinaların 
makineleri uyesinde 10 milyon kilo 
buiday elde edilmiıtlr. Zirai kombl
nalann malıcineleri milli korunma ka· 
nunu mucibince, sahibi tarafından e
kilemlyen, boş arazide de çalı11maktı
dır Şimdiye kadar Ankara civarmds 
bu ·şeraiti haiz 13 bin dekarlık arazi 
ekilmiıtir. 

halınde toplanmııtır. Jozefin ele ora
da ha.ardır. Ve etrafındakilerin, 
- zahiri ıülrtlnetlerine ratmen - ni
hayet meraklarına ercliklerinden do
layı sevinç claydaklarmı ıezmekte -
dır: Nihayet, "lrocakan., dan kurtu
lacaldar... Napoleon, kanrını onlara 
da bıldıriyor. Ve eliyor ki: 

"- Kendiıinden arbk zürriyet 
ammadıtım bir kadından ayrılmak 
lıltm zaruridir. Bu zaruret beni, 
hayatımda en çok sevdiiim insan
dan ayıracaktır. Bundan dolayı, 
elbette, ba zaruretten tikıinlyo -
rum. Buna karar verinciye kadar, 
Çok dü,ündiim, çok tereddüt ettim. 
Diyebilirim ki, hayatımda, hiç bir 
karan nrmeden ewel ba derece 
mutereddit kalmanuıımdır. Fakat 
bu karan vermiye mecburdum. Ni
tekim, kendisi de, bana merbutiye
tini bu aynlıfa razı olmakla bir 
daha ırostermı, oldu. Ben onan bu 
fedaklrhtmı, ebem olduia için 
kabul ediyorum!,, 

Jozefin ırayet vekarhdır, Napole
onan karanna razı olduianu, bü
yu!ı Şansölye vaaıtasiyle okutuyor. 
Sonra, orada bulananların hepsi de, 
u ayrıhı protokolunu imzalıyorlar. 
~apoleonun imzası, bu klittta, diier 
ı esml vesaik ilzerindekibütün imza -
larmdan daha okunaklıdır. Tamamı
m nsdılt adının sonunu, azan bir 
çızıri, kuvvet 'fe azimle itaret etınek
tedir. Bu suretle, bu alır mesele
ye, erkekçe bir nihayet veriyor, Ba
na makabil, Jozefin de, blll onun 
hımaynine 111tnıyorm111 l(ibl, iı1mi
nın hizasına korka korka imza atıyor. 
Valide kadın da orayı lmza11m atı
yor, Ve imzuınm kunet ve azmin
de, otlanu taklit ediyor. Fakat o ak
f&Dl. Josefin, Napoleonu büyük hay 
retler içinde bırakarak, onun yata
ırınıa yanı baıına seliyor. Saçtan 
karma lranıık, 'fe sCSzleri ıslaktır. Er
ten sabah ise, Naoleonun kararını 
tekiden teblii etmnl üzerine, biça
re kadın, Malmuona sitınek üzere 
Tuilori'den a)'rı117or. Son, ve çocuk
ça bir itvekirlık olmak üzere de Ma
neval'e, efendisine sık sık kendisin
den bahsetınesinl tenbib ediyor. 
8 Gün duran rark 
Q zaman, imparator, Triyanon sa-

rayına sidiyor. Ölmü1o veya 
büıbütön lraybolmuı maııabsı fçin, 
biç bir &tıkın yapmadıiı tarzda bir 
ruhani iyin icra ettiriyor, Tam üç 
da faali)'ettm lıahyor. Ba bldi1e 
ideta, bir Büda azizinin, iiç siin müd 
detle Napolconan itlerini sörmeai 
kadar prip •• hayrete ibik bir 
te7dlr. Hiç kiıueyi J'llUD& kabul 
etmfJOI'. H~ Wr ..,. yazünmyor, 

çark, üç ıün müddetle durmuıtur. Na
poleon, bir kaç zaman sonra, .Mal
mezon'da, "Jezefin,. i ırörmiye ıi
diyor. Ve ona ıu sözleri söylüyor: 

"- Dostum, seni ben bulün, çok 
zayıf buldum. Halbuki, kendini 
fe&metli bir mellle kaptırmama
lısın. Memnun bulumnalısın. Ve 
bilhassa benim için çok deierli o
lan sıhhatine bakmalısın. Eier ba
na merbutsan, ve eier beni sevi -
yorsan, kuvvetli bir halde bulun -
mab, ve bahtiyar oturmalıaın. Be
nim sebatklr, daimi, ve miiıfik 
dostluiumdan aslı ıüpheye düte
mezlin, ve sen bahtiyar olmadıkça, 
benim bahtiyar olabileceiimi far
zedenen, benim sana kartı taııdı
ltm du)'pları hiç bilmemiı. biç 
anlamanuı sayıbrsın. Tekrar Tui
lörlyl sörmek, benim çok canımı 
sıktı Koskoca aaray, sensiz, bana 
bombot ırörlindü. Kendimi orada 
yapayalnız hi11ettiın, Allaha ıs
marladık dostum. Rahat uyu, ve 
düıün ki, ben böyle istiyorum!,, 

Tam on beı yıllık tatlı bir mahre
miyetten sonra, 40 yaıındaki adam, 
ifte böyle konuıuyor. Bittabi min
nettar, fakat buna raimen hikim 
kalıyor. 
Kadına senede üç milyonluk bir i

rat veriyor. Ve ona yazdıiı mektupta: 
"- Emir verdim ki. diyor, se

nin mücevherlerin ve birikmiı pa
raların da venlsin. MezkQr mü
cevheratın eımanı, kethüdalıkça 
takdir ve tahmin edilecek. Çünkü 
mücevheratçıların yırın hırsızlık 
edip seni aldatmalarını lstemlyo -
rum. Böylece bu iş bana 400,000 
franıra mal oluyor. 

Malmezon'dakl dolapta, bet. altı 
yüz bin frank bulmuı olmalısın. 
Gümilı takımlarını ve çama11ırını 
yapmak için, o parayı abp kulla
nabilinıin. Emrettim ki sana. ıra
yet ırüzel porselen bir tabak, ve 
fincan takımı yapsınlar. Çok ırti
zel olmuı için aenin emirlerini a
lacaklar. Bu sabah seni gören mü
sahip bana anlattı ki ailamıtsın, 
ben yeme'klerimi yapayalnız yiye
ceiim. Hakikaten, sen Malmezon'a 
cidiıindenberl, olanca yaşamalı: zev 
kini kayıp mı ettin? Bununla bera
ber, orası, senin de benim de, 
- hiç olmazsa benim tarafımdan -
asla defiımemis olan, Ye dcfişme
mesi lizım ıelen duygularımızla 
doludıar. Seni ıönneyi fevkalade 
canım istiyor. Fakat senin uyıf 
deiil, kuvvetli olduiundan emin 
bahmmalıyım, Ben de blru &yle
::rim de, ba bana müthiı bir asap 
veriyor, Allaha ısmarladık Jozefi
nim: Güzel ıriizel uyu!., Arka• var 

Bunlardan baıka Urfadakl fiyatları Sümerbank halkın manifatura ihti
mürakabe komisyonu yai muhtekirleri yacını karıılamak ic;in fabrikalarını 
hakkında da takibata bıılamııtır. tam kapasite ile alıftırmaktadır. Her 

Son zamanlara kadar Urfada bir ki- ya istihsal edilen ucuz kalite baı1ma, 
ıo yai 145 kurup satılmaktaydı. Ur- tobraklo, çamaıırlık bez ve patiska bir 
fada yai ihtiklnna kar•ı açılan mil- milyon metreyi bulmaktadır. Mevsim 
cadele, ıehrimizdekl yai fiyatl,rına da dolayısiyle bu tip mallann satııı ırt
tesir yapmı11tır. maktadır. Son ırünlerde Yerli Mallar 

Basma ve tobralko ıibi genis mikdar 
da istenilen malların tevziini kolaylaş
tırmak maksadiyle dört metrelik pa
ketler yapılarak satılmaktadır. Bun
dan başka Sümerbank hariçten ithal 
edilen lüks basma çeşitlerinin noksan
lıiını karşılamak üzere yüksek kalite
de mallar da çıkaımaya baıtamıştır, 
Bilhassa Nazilli fobrikasının çıkardığı 
jorjetler ıerek ucuzluiu ve ıerekse 
desenlerinin zarafeti ve dayanıklılıiı 
bakımından umumi raibeti çekecek ev 
saftadır Bu mallar, yarından itibaren 
plyasay~ arzedilecektir. 

Pazarlarından müteaddit defalar mal 
Beyaz Peynir Fiyatı • alanlar çoialımıtır. Bunlar aldıkları 

Piyasada beyaz peynir f.iyatlan )'iik- mallan beher metresinde on kuruı 
selmektedir. Perakende olarak bir ki- farkla eanafa vermekte, onlar da hal
lo beyaz peynir IO karata kadar sa- ka daha yüksek fiyatla satmaktadır
tılmaktadır. Perakende peynir satan- lar. 
lar, toptancıların k~dllerine kafi de
recede peynir vermediklerinden bah
setmektedirler. Dün bir kaç peynirci 
fiyatları mürakabe bilroıuna müracaat 
ederek, kendilerine peynir vermlyen 
tacirler hakkında ıikbette bulumııuı
larclır. 

Son hafta içinde saban fiyattan da 
yiikaelmiftir. FiJ'atları mürakabe bü
roau bu hususta tetkiklere baılanuı
tır. Alakadarların ifadesine söre zey
tinyai fiyatlarındaki yiikseliı saban 
fiyatlarına da tesir yapmııtır, 

ADLİYEDE: 

Dün de iki Muhtekir 

Tevkif Edildi 

Jıfahmutpaıada bUyQk Corapçı hanında nıa 

nlfaturacılr" yapan Mihran Alyanak aattıil 
241 liralık mala 119 liralık fatura vermek 
btedifinden yakalanmıı .,,. adliyeye nrilrıılı· 

tir. Aıliye ikinci ceu mahkemesi Jıflhranı 

tnlril etmlıtlr. 

Sulıanhamamıncla Havıulu baııda ınanlratıı· 

racıhk yapan Papuyan da Adi tülbent be· 
zinl Jnıiliz bul diye ve yüksek fiyatla Hl• 

tıflndan yakalanmııtır. Papaıyan da ayni 
mahkeme tarafıııdan tevkif olunmuıtur. 

SATYE DAVASI - Satye bloaaının ahm 
aatııaı cınaunda J'Olluz muaıcle :yaptdlları 

iddluiyle muhakeme cdılen mOlu Deniz 
Bank erUnt bakkradakl duruımaya dUn hl· 
rlncl alır ceza mahkcmealncle denm edllmiı· 
tir. 

Mahkeme su1luların, Denla Bank kanunu 
nan 3 üncO maddnlne ıevfıkan bu lı için Ik· 
tiıat Vekiltıinden milinde almalarına ıu. 

ıum olup olmadıiını ve bu mUuadenln Ve· 
klllcr Heyetince tuvlp edilen htanbul Jlma· 
nının iman hakkındaki bir senelik pllncta 
mevcut ve mOndemic bulunup bulunmadılının 
iktisat Vclı:llctindcn tahkik ve neticenin 
mahkemeye bildirilmesi için mOddclumumlli· 
l• müzekkere yuılmuına karar vermlı du· 
raımayı talik eualıtir. 

.XAHXUM OLDU - Nulfe adtllda bir 
kısa .aorla tecawll.a etmekten auclu Omar u. 
yarın dün birinci afır ceza mahkemeainde 
S une 1 ay fıapu mahk6m olmuıtur. 

PİYASADA: MAARİFTE: 

Ellerinde Fasulya YeniGramerTaslağı 
Olanlar Beyanname Mekteplerde Bir Yll 

Yeremiyorlarmıı Tecrübe Edilecek 

Piyasamızda mevcat fasulyelerin Ankaradaki ıramer komisyonuna 
mikdarı iki bin ton tahmin edilmek- istirak eden öiretmen ve mütehasaıs
tedir Bu mallann dCSrtte üçü tüccarın lar sehrimize dönmli$1erdir, Komis
elind~dir İhracatçının elinde çok az yonda verilen karar üzerine hazırla
fuulye ~ardır. Tüccar, ellerindeki nacak gramer kitabı taslağı devlet 
mallar için beyanname verecek mer- basım evinde basılacak ve bu sene 
ci bulamadıklarından ıikiyet etmekte- mekteplerde tecrübe mahiyetinde o
dirler. İhracat birliti yalnız ihracatçı- kutulacaktır Sene sonunda gramer 
nın beyannamesini kabul etmekte, bir- öğretmenleri bu taslak hakkındaki fi
liie. ~hil olmıyan tüccarın bcyanna-ı kirlerini Vekilete bildireceklerdir, 
mesını reddetm~lrtedir. lbrıcatçı ol- Ve katet, ikinci bir gramer komlsyo
mıyan fasulye tuccarlarına depo ıös- nunda bu tecrübeden alınan neticeler 
terllmesi ve Atustosan dördüncü SÜ- üzerinde müzakereler yapacak ve bü
nil ak,a~ına ka~a.r beyannamelerinin tün mekteplerde okutulmak üzere yeni 
kabul edılmesl ıçın mıntaka ticaret b" kitabı hazırlayacaktır 
müdtirliiğüne müracaatlar olmuttur. ır ırramer · 

ALTIN FİYATI - Altın fiyatla- ÇOCUK KAMPLARI - Çocuk 
rında oynaklık devam etmektedir, 24 kampları d.ün. kapanmış~ır. Kamplara 
ayar albnın aramı 343 kıaruıur. Bir 401 talebe ıştırak etmiıtır. . 
Türk altım 26 05 liradır. MUALLİM KADROSU - Maanf 

' Veklleti orta tedrisat öfretmen kad-
BET.EDİYEDE . rosunu hazırlamaya başlamıştır. Bu 

yıl kadroya yüksek öiretmen okulu 

Ekmek lene ıı•zzat ile Gazi terbiye enstitüsü mezunları 
s alınacaktır. Gazi terbiye enıtltüsli bu 

yı 1120 mezun, yüksek öğretmen oku-
Vali Meıtıul Oluyor lu da 200 mezun vermektedir. 

Vali ve belediJ'e reisi dokor LQtfi 
Kırdar ekmek işi ile bizzat meşgul ol
maktadır. Hergün muhtelif fırınlardan 
70 - 80 nümune alınmakta ve fena ek
mek çıkardıkları görülen fırıncılara 
az un verilmektedir. Buna mukabil iyi 
ekmek yapan fırınların unu fazlalaş
tırılmaktadır. Bu auretle iyi ekmek 
çıkamııyanlar tasfiye edilmektedir. 

lMAR PLANLARI - Şehircilik 
mütehassısı Proıt Bofuiçi Rumeli u
hilinin, Unkapanı ve civarının, Sul
tanabmet ve Sirkeci clvannın, Beyol-

lu İstiklil caddesi ve civarı ile Sı
matya ve civarının tafsilit plinlannı 
hazırlamaya başlamıştır, 

Üsküdar imar planının deiiıtirile
rek meydan genişletilec~1ctir. 

YENi OTOBÜS SERVİSLERİ 
Pazar günleri Floryaya otobüs işletil
mesine müsaade edilmiıtir. 

Edirne - Alpullu, Edime - Kırkla
reli arasında da yeniden otobüs ser
visleri ba9lamı1tır, latanbul - Edime 
arasında işleyen otobüslerde bilet üc
retleri 3 liraya indirilmiştir. 

POLİSTE: 

Oğlunun Ölüsü 

Sanarak Baıkasını 

Gömmüı 
Bir kaç ıün evvel ıebze hali tinle

rinde uzun müddet denizde kaldıiı 
anlaşılan bir ceset bulunmuı ve hü
viyeti tesblt edilmek üzere morsa kal
dınlmıştı. Buna öirenen bir hamal 
morga gitmiş, bu ölünün kendi otlu 
Zeki oldufunu ıöylemis, ali'kadarlar 
da cesedin ıömülmeıine izin vermi11-
ti. ihtiyar hammal çocuiuna ırömdiik
ten sonra aflıyarak evine ıitmiştir. 
Fakat bir sün evvel ırömülen Zeki er
tesi sabah eve dönmüt ve 10 slinden
beri bir arkada,ında misafir olduiu
nu söylemiştir. Bu suretle ihtiyar ha
malın gömdüiü cesedi yanlıı teıhis et
tiii anlaıılmııtır, 

MÜTEFERRİK : 
KONSER - Erenklly HllAI Genelik XlO· 

hO menfaatine Mllzenen Senar ve •rkadaı· 
ları tarafından Suadlye pllj ı•lll-•nda Cu· 
marıui akıamı aaat 22 den itibaren bir kon• 
ser vcrilecelıtlr. 

BUGCNKtl PROGRAM 
7,30 Prosram 11,30 Xalıtellf 
7,33 Mil.allı (Pi.) 11,40 Orkestra 
),45 Haberlar 19,IS Orlıeatra 

8,00 Jıfllzik (Pi.) 19,30 Haberler 
ı.so Ewln aaatl 19,45 Sarkıl ar 

• 20,IS Raci. Oa. 
12',U Proıram 20.45 MO.alk (Pi.) 
12,31 TUrlı:çe <Pi.) 21,00 Zir. TL 
12,45 Haberler 21,10 ... 
13,00 TOrkce (Pi.) 

21,SO ll:oau.-a 
U,IS Xllalk (Pl.) 

21,45 Pasıl 

* 22,ı• Haber1er 

ıs.oo Proır•m 2M5 Caı (Pi') 

11•01 Orkestra 22,SS Kapanı. 

GECE GELEN HABERLER Sovyet Teb&ği 1 Almanya için Sulh 

(Bq tarafı 1 incide) K la K d 
"Alman ileri hareketi ap1 n apan 1 

Japonyaya Petrol 

de Verilmiyor 

Alman Teb&ğl 
(Bq tarafı 1 incide) 

duklannı kabul etmiıtir. Radyo, Al
manlarm Ukraynadalı:i ileri hareketle
rinin betaetinl havaların fenalWI ile 
izah etınektedir. S. Welles'in 

t 

Beyanatı -Japonyaya Yapılacak 
ihracat Lisansa 
Tabi Tutulacak 

Vasincton. 30 (A. A.) - Hariciye 
lılO.tepn SUmner Wellu, matbuat 
konferansmda Blrleıik Amerikanın 
Japonya De ;,.ptıtz ticaretin devamı
na müsaade edilecelf hususunda Blr
lefi.lt AmerJka hükılmeti tarafından 
Japonyaya teminat verllmedllinl söy
Jemlltir. 

Blrletfk Amerika limanlarından 
ayrılmak istiyen Japon ıemllerlne 14-
mn olan milaaadenin verllecdinl be,.an eden Welles, &unlan lllve e1>
miıtir: 

"Japon hamulelerlnln hertıanıt bir 
Ucart muamele;ye tlbi tutulabilmesi 
için 1iaanıı lizım olacaktır, Bu tedbir 
8ırletlk Amerika limanlarında bulu
nan Japon ıemlleri tarafmdan yapı -
lacak p;a, mahrukat veya diler 1!17a 
müba7aatau da alAkadar etmekte -
dir,,. 

* Vatiqton, 30 (A,A.) - •on": 
Dtinkii sazeecller toplantrunda R009e
velt, uzak 11rlra müteallik ıtnıi me
seleler hakkında beyanatta bulunmak
tan imtina etmlıtlr. Gazetelerin Bir
lqik Amerika için Avrupadaki vuiye 
tin mi, yokö, bil,Uk Okyanus vazi
yetinin mi mühim oldufa suretinde 
aormut olduktan bir suale cevap ve
ren Roosevelt, böJ'le bir sualin hiç bir 
manaaı olmadıltm, iki mesele::ri yekdl 
feri ile mukaJ'ese etmek ıayrl miim
kun oldufanu sö7lemiıtir. 

İstanbul - Ankara 
Arasında Harcırah 

'Ankara, 30 (TAN) - Başvekllet, 
Veklletlere ıönderclllf bir tamimde, 
ıerek muvakkat veya daimi memu
•iyet ve ıerek mezunb-etle İstanbul 
1e Ankara arasmda yapılacak seya-
1atlerde, Toros ekspresiyle vlki ıe
rahatler müstesna, seyahat müdde -
:lnin iki güne sirayet etmesi halinde 
ıarclrah ve mezuniyetlerde iki günün 
tabulU llzım ıelecelini ve bu suretle 
nuamele yapılmasmı bildirıniftir. 

Yunanistanda Zelzele 
Belsrad, ıo (A.A.) - Atlnadaa haber •· 

ındıltna ıl" ftn aaat ı o uddelarlMa btl· 
n YuHnlıtaııda, -rkul ltonntte olmak 

t ere ııddctll 1ı1r ııelaela biıHdilmiıtlr, lla· 
., u olmuıtv -

• d··...ı •• ı t (Bq tarafı 1 incide) 

J d Y • ı wvur ... mut ur,, riyle barıştırmak mümkün değil-aponya G eni,. Londr~ 3~ (A.A.) --;: (B.B.C:) dir. Cenubi Amerikada nazi pro-

H 1 ki Sovy~t. ıstıhbar~t buro~u reıs pogandası faaliyetini azaltmamış_ 
azır 1 ar 1 muavmı Lozovskı gazetecılere şu tır. Sulh şartları içinde Alman

beyanatta bulunmuştur: lar cenubi Amerikada daha geniş 

P K B••t•• "H~b~ altıncı. haftasında Al- mikyasta çalışmak imkanlarına rens Onoye, U Un man ilerı hareketı durdurulmuş- sahip olacaklardır. Binaenaleyh 

lht• ti S f b tur. Bazı cephelerde mukabil ta- Amerikanın Almanya ile bir uz
ıy~ arın e er er arruzlar ~apı.la~ak diifman geri- laşma sulhüne razı olması pek 

Ed"ld" v • • S •• 1 d" ye tardedilmiştır. Cephede sa- varit görünmemektedir. 
1 191n1 oy 8 1 bit vaziyet yoktur. Bütün cephe .. .. 

Tokyo, 30 (A.A.) _ Prens Konoye boyunca, hatta cephe gerisinde .. Za~?n harp. gun geçtikçe .bu
ıeferberlik tali tetkik komiı,.onu u- harp ediliyor. Bazı Alman .kuv- t~n ?un~ayı ıs~e ~~~ wnumı ve 
mumi içtiınaında bir nutuk söyllyerek vetleri muhasara edilmiştir. Si- buyuk hır degışiklıgın mukadde
ifşaatta bulunmuş ve uzak 1&rkta her perler harbi sabitleştirmek için mesi mahiyetini almıftır. Gün 
türlü muhtemel vaziyetlere kar11 Ja- değil fırlamak içindir. geçtikçe büyüyen bu çığı sun'i 
pon7anın hazır bulunmasını temin Nifi Nişi adındaki 'Japon ga- m~l-~la y~lundan alıkoymak 
ınaksadiyle bütün tedbirlerin mümkün zetesi tarafından Almanlann Le- mumkun değıldir. Onwı için bu
olan silratle tahakkuk ettirilmesi ll- ningrada girdilderi hak.kında ve- günkü şartlar. içind. e sulhte. n ba. h-
zım seldifini söylemiıtir. t k t lakk ed 1 
Baıvekll Sovyet - Alman harbi tize- rilen haberin doğru olup olma - s~ ~e mevsımsız e ı ı e-

rine Avrupa harbinin yeni bir 11fhaya dığı hakkındaki suale Lozosvki bılır. 
ıirmiı olduiuna lııret ederek demiı- şu cevabı vermiştir: ---------
tir ki: "Söyliyebileceğim, Alman pro 

"Bu harbin Japon7a için vahim a- pagandasının bu gazeteye girebil
kiılerl olacaiına biç ıüphe edilmeme- d' w "d' 
lidir. Dünyanın vaziyeti devamlı bir ıgı ır.,. 
surette deiiıtlii için her japon en fe- K~f iatikaınetinfle gft 
na ihtimallere kal"llı koymaya hazır bi t LLn-n 
bulunmalıdır, HiıkQmet ileride tahad- r yarma efeuu1Hu 
düs edebilecek her türlü vaziyeti kar- Moüon, IO (A.A.) - •ıa&er ajanaının 
ıılamak üzere b&itiln ihtiyatları sefer- husul aıaluıblrl bUdirt,or : Moelıon lati· 
ber edebilmek için elinden ıeleni yap- kametlllde •ir :yarma lıanlıetlne ••••ffalı O· 
maktadır . ., lamıyan Hltlerln ılmdi Ukrananın merkezi 

Prens Konoye nutkunu bitirirken Klyefe dolru bir :yarma hareketi 7apmak Oze 
hülrtlmetin seferberlk kanunlannm sil- :dı~;r•tlcrlnl toplamak iaıedlji anlaıılmak· 
ratle tahakkuk ettlrilebilmeaine ait 

lon loY)'et teblillerlne ıara, Klyaria uo 
meselelerin komisyon azalan tarafın- kllcıaı4tre kadar ıulııllda bulunan Jltomlr 

dan tetkikini talep etmiştir. bölıeslnde Almanlar tarafından :yapılan ıld 

Kıbns 
" - detU bir taarnıa lovııet orduaunua muaanl· 

Ye Su""yeyc'e da• aıuk•-tlne carparak parcata11111akt•· 
S dır. Almanlann bir taraftan mühim endüstri 

Hava Hu••cumları mıntakaalnna diler taraftan da bG,.Uk mO· 
nakale ~bekelariala baludııtıı mıntakalara 

Berlln, IO (A.A.) - Afrikanın ılmal sa 
bili açıklannda Alman n ltalyan pike tay 
F•ttlcri Tobnık'un ılmallııde bGyGk bir petrol 
ınalainl bat1111uı n İılr la.. semlalnl da ba 
sara ufratmııur. Alaıu harp tananı.rt 
Manamatruh clnnnda bulunan lnallia ... 
kcrl barakalarıııa ela taarrıular Fapmıılanbr. 
sa.en kanalında dtltmaıı ukcrl tcalaau 
boabuılrmaa cdilmlıtlr, 

* Barlla. IO (A.A.) "D. X. B.,ı 2t t-U· 
da Almaıı harp tayyareleri lnılluleriıı Xıbnı 
Q51QnG ınuvaffakıFetle bombardımaıı etmlıler 
dlr. Adanm cenup sahllınde bulunan ukerl 
hedefler bombanlıman edilmlıtir, 

iki ileri baralıatina ta .. bbh atmelı:ıe oldulu 
aıılaıdmaktadır. Jitomir b6l1Hlnde bir llarl 
hareketi daha kolay lnlılpf edeblllna de Al· 
manlann So•yct Jıuv .. tlerlnla blb1llı blr 1ı11• 
mının Koakovanuı ıarlltada •• lmoelaak mıa 
takasında toplandılıl\,I H-ttilılerl eamlmalı: 
tadır. Almanlann 7almur baılamadaa ev•el 
Moskovaya cirmek umidlnl bealemelcrl veya 
pccn harpte oldulu ılbi Ukra:rnanın Moa
kova ila lrtiktını ke-k maksadl)'le U.... 
ket etmalcri de aıtlmkOndOr. Bl:ırle bir .aa. 
nın tatbikine kalkıpısalı teemmW•lla bir ha· 
reket olur. COnlril ıeçen harpteki nd7etln 
aksine oalrak ılaıdl Alınanların karıısında 

tccbizatı mlikcmmal •• ılmdlye kadar nvaı 
kıyıneü azalmaınıı bir Bo•7et ordusu balun-
amlıtadır. 

Bulgar Başvekili Yakında Bundan baılıa verllın altr H:ırlata ratımn, 
, Stalln'ln ılinde ordunun boıluklannı doldura 

Peşte ye Gidecek ca1ı aa:yıauı ın... ıt1ıı,.aıı •e Almanları• da 
Budapeıte, 30 (A.A.) - Sobadan ~an teeHllfle mlinairlllial itiraf ettllıleri mllkaaı 

re..t bir -nbadan blldlriJdlflne ıllre Bul· mal tanklar vardır. 
aar ••ı•ekW Pllof'un Altıstoata Blldapette- Alman taarnınauıı :ııcı,..ı lstUıametlııde n· 
ri ai)oar9' etmeli ihtimali dahilinde41r. Bu pılaıasmıa diler bir acbebl de Alınanlann 
d7arıte bllylik bir •İyui ehemmiyet atfetmek .on dance la.. mtııkllAtl:yle lıar1da111111 bu· 
daha dolnıd•r. Cllnkll Jhcaristanla Butıa· lunmalarıdır. 

ristaa caaubq .. rkt Avrapasında yeni kıta Lenlnsrad nuntalıasındalı:I bataklıklar n 
niza- dahil bulunan memleketler me,..nıa. ormanlu iM Alman ileri barUıeti lcln .. ., 
da •111.-Jıtadd 'aa:ırri mUaait bir arul ar.ıetmekttdlr. lthc-

lirleıik Amerika 

(Bq tarafı 1 incide) 
feller, Latin Amerikanın istikba
lini branlık görmektedirler. 

Alman hülrtlmeti, Amerikanın Lltln 
Amerikayı, iktisaden vesayet altına 
almak iıtediiine dair vesik:*ra malik 
bulunmaktadır. Ba velibl n anla
fıldıtına ıöre Amerika Bir ik Dev
letleri htiktlmeti, cenubi Amerikayı 
müstemleke haline setirmek arzu111D
dadır, Yalanda nqredileceii tahmin 
edilen ba vesikalar, Birleıi'lı: Amerika
nın ba memleketlerde ukerl üsler te
min etmek için yapılan sizli müzake
releri meydana çıkaracaktır. 

Alman laaliyetW ait 
gizU bir meaaj ele geçti 

Buenos - Aires, 30 (A.A.) - Al
manlann ıözde diplomatik olan bazı 
evrakıma müsadereai hakkında CSire
nlldiifne stire •erici bir telsiz ciha
zında bulunan sizli mesajın metni 111-
dur: "Lapa için: Llmayı terketınek 
kabil deiilse Santiaso'dald elçiler top 
lantıımda alcbiıms emirlere matlak 
surette rlaYet etmenis llnmdır,,, 

I 

Lapadaki Alman bllyfik elçllinden 
biildlmeti devirmek makaadiyle huır
lanan bir ıaikaatte methaldar oldaia 
için Bolivyayı terketmeai lıtenlldiii 
hatırlardadır. Banda bir kaç a)' önce 
cenubi Ameribclald btitiln Alman elçi 
ve bilyük elçileri Santiqo'da sizli bir 
içtima akdetmltlerdi. Ba lçtlmaın he
defi btitiin ceaabl Amerika)'I IUDil 
bir tek siyasetin huırlaaman idi, 

kim bu ıı.rtılıı ilk mlper m•harebeleri ~ahıu 
bu mıntakada ceren• etmelıte dlr. Ladoıa 

111111 kıyılan boyunca Pretroınodık latika· 
metlnda nıttl•• ileri barcketl lovyetlere en· 
dlıa nrmemektcdlr, 

<Baı tarafı 1 incide' 
Japonyaya bir şey satılamryacağı gi
bi ondan bir ı;ey de satın almmıya
caktır. Finlanda cephesinde 

İngiltere hükOmeti, harp gayretini 
takviye etmek için dost hUkCımetler- Helsinkl, 30 (A.A,) - "Ofi,. Zap
le daimi surette temas ve r")lşavere- tedilmiş olan arazide Ruslarm çıkar-

mış oldukları muazzam yangınlar 
lerde bulunacaktır. Birkaç zamandan tahrib t "k t ktedi S k ezı l 
beri İngilizler, J aponlara petrol ver- d" M~l 1 larca e me. •-ınr. k ıca h ric • m · 1 dl ır. ı yar a ııvr.,, e mu a p -
emış er r.,, .. • Jere göz açhnnamaktadD' Mevcut 
Japongaya karfı muttehit lmilhlm milşkülAta rağmen °Flnlanda-

bir cephe kuruluyor 1 lılar, kendiler_1ne has tlbiyelerini kul-

1 
lanmak suretıyle cesurane llerlemek-

Londra, 30 (A.A.) - Salihiyettır ten geri durmamaktadırlar Bu tlbi
bir membadan öfrenildiilne göre Jı- ye, keşif kollan muharebe~idir. Ha· 
pon alacaklannın İnıiliz hülrUmeti ta- dutsuz ormanlar arasında ilerliyen 
rafından bloke edilmesi üzerine bütün küçük müfrezeler dilımanr izaç et
dominyonlarda, Hindistan, Birmanya, mekte mi.lnakallt~r kesmekte düm
ve • fmpı~atorl~ ~ilıterı:1;1eke~erinde 

1 
dar cÜzUtamlarmı çember içi~e al

I~ıılterenın tedbırlerıne mumasıl .~ed- makta ve kuvayi kUlliyeslne durmak 
bırler alınmaktadır. Bu suretle mutte- imkAnmı vermemektedirler 
hit bir cephe teıekkül etmlı bulunu- * • 
yor, 

Tokyodaki 1nılliz büyük elçisi 1911 
ıeneıinde aktedilmiı olan İngiliz • Ja
pon seyrüsefer ve ticaret anlaıması, 
1925 ıeneıinde aktedilen munzam an
latmanın ve bir taraftan Japonya ile 
diier taraftan Hindistan ve Birmınya 
araaındaki ticari münasebetlere müte
dair anlaşmanın feshedildiiini Japon 
hükfimetine lngHtere, Hindistan ve 
Birmanya hükUmetleri namına bildir-
miştir. • 

Framnz - Japon a.nltıfmaaı 
Tokyo, 30 (A.A.) - .14lpon fstih

~arat bürosu, diln geç vakit Japo111a 
ıle Vlchy araşmda, Hindiçlnlnin müş
terek müdafaası için 19 Mayısta im
za edilen protokolun metnini nesret
mi&tlr. Bundan anlaşıldıfma göre, 
Fransız Hindlçlnislnin emniyetini teh 
dit edildiği takdirde, anlaımanm tat
bik edilecek maddeleri şunlardır: 

1 - İki hilkQmet Hindiı;lninln mllş 
terek müdafaası için askeri lsbirlltl 
yapmayı kar&dıkh taahhüt ederler, 

Helsin, 30 (A.A.) - "Ofl,. Finlan
dahlann Ladoıa ıölü yakınında kAin 
Mantsinsarni ve Lukulansarl adala
rını işgal etmiş olduktan resmen bil· 
dirilmektedir. Finlandaldar, Ruslarm 
Mantsinsarni'yi istirdat etmek için 
yapmış oldukları teşebbüsler aka
mete utram11tır. 

rafından çizilmiş olan yolu takip et
m~leri llznndır: Asya U"klaruu tahlis 
etmek llzundır, Asyab milletler, si
yasi ve iktısadl bakundaıı mflstakil 
olmalıdırlar. Maamafih Japonyanm 
Asya D'klarını kurtarmak lstedil1 bo
yunduruk Asyadaki harici kuvvetle
rin elindedir. Kendilerini ~selbnek 
için Asyalı D'klarmm vahdetini te -
mln etmek müıklll bir ameliyedir, 
Çunkü Uçtıncn devletlerln haklarına 
ve menfaatlerine dokunacaktır. Bu 
müşkülAta ıalebe çalmak vazifesi, 
J aponyaya terettüp etme'ktedir ... 

2 - Böyle bir işbirlifinin tatbikı Japonya ümidini banwmlf! 
için alınması llzım gelen tedbirler 
hususi anlaşmalara mevzu teşkil e
decektir. 

3 - Buhükümler, kabul edilmele
rini icap ettiren vaziyet mevcut ol
dulu müddetçe muteberdirler. 

Şarki Aagada Japonyanın 
refah saluaı 

Tokyo, 30 (A.A.) - "Japon Tlmes., 
sazetesi, Büyük Okyanus Enstıtilsü 
tefi Yamada'nm imzası altında bir 
bqmakale ne11"9tml11tir. Cini, Man
çukoyu, Hindlçfntyi, Siyamı, Filipin 
adalanm, Malezya ve Birmanyayı ih
Uva eden Şarki Asyada "refah saha
m,, nm ne oldulu bu makalede izah 
edilmektedir. 

Yamada diyor ki: 
"Japonya, Çin, Mancuko arasmdakl 

bağlan sıkıla&tırmak lAznndD'. Cenup 
denizleri mmtakalarının da idealini 
tahakkuk ettirmek fçln Japonya ta-

Londra, 30 (A.A.) - "'Afi": Tok
yodan bildirlldifine stire Japon aall
hiyetli mahfilleri PYet demokrqiler 
Hindlçint vui7etiai bir emrlvald ola
rak kabul ederlene Japonyanm senll
leme ıiyuetine nihayet verecelinl 16y 
Ieml•lerdir. Aksi takdirde demokral
ler Japonyayı çember içine almaya de 
'fllD ederlene Japonya bayle bir ha
reketin önüne seçmek için llzım selen 
tedbirleri alacaktır. Japon;,. bir an
laıma semini bulunabileceif haauıun
da ümidini keamemittlr. 

Batavia. SO (A.A.) 
lan mahfillerden bil 
Felemenk Hindistarun l lm
ynları, lüzum hasıl oldui* .. cok 
krsa bir ı:aman içinde tahrip edUecek
tir, 
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.f azan: Naei Sadullah 

Fıorya p1ljıan, katabalığmclan a-
deta ıiklyet olunacak derecede 

raibet ıören bir yerdir. Fakat, Flor-
7a plljlarının balkı taciz eden bazı 
mühim noksanları var ki, bunlann me 
saliyetini belediyeden baıka bir mües
sesenin ıırtına yüklemek insafsızlık o
lur. 

Belediyenin, Floryada iıledlli ha· 
tatarın ilk akla ,,ıelenleri ıunlardır: 

1 - Belediyenin. biç kinue tara
fından isabetli sayılamıyacak bareke
ti, Florya plljlannı bizzat iıletecefl
ne kiraya vermesiclir. Belediye bunu 
yapmakla, hem kendi menfaatine, hem 
de halkın menfaatine muhalif bir ha· 
reket yapmııtır. 

2 -Belediye, Florya plljlannı ve 
suinosunu, mevsimin yalmz üç, veya 
dört pazar ıününde çıkarılabilecek 
derecede ucuz bir para mukabilinde 
kira7a vermek ırafletini göstemııtir. 
Buna mıabbil, müstecire, ırerek pllj
larda, ıerek ırazinoda, ıerek büfeler
de buıriinkiinden çok daha acw: bir 
tarife tatbik etlnek mecburiyetini yük 
leyebilirdi. Fakat bu yapılmadıktan 
baıka, plij müsteciri, kendisine pek u
cuza mal olan o müesseseleri, halk 
aleyhine azami mikyasta istismar et
mek imkinlarına sahip kılınımttır. 

3 - Belediye, o muazzam müessese
yi kiraya vermek prensipi üzerinde 
karar kılınca, hiç olmazsa, müstecirle 
imzaladıiı konturatın vadesini, üç se
neden meseli on aeneye çı1carabillr. Ve 
bu sayede, müstecire, orasını mümkün 
mertebe imar etmek mükellefiyetini 
tahmil edebilirdi. 

Nitekim, plaj müsteciri• 

··-Efer, diyor, bu plljı Dana, on 
sene için verselerdi, ben burada bir 
çok modem zevk ve istirahat tesiutı 
vücude ıretirir, bir otelle ve bir çolı: 
kabinelerle birlikte, bir yatak, bir o
turma odasından, bir banyodan, bir de 
ufak bahçeden mürekkep, tam elli ta .. 
ne villi 7aptırır, hülisa, buraya, bil .. 
yük bir servet dökmek cesaretini bu· 
labllirdim: On sene sonra, hanların 
hepsi belediyeye kalırdı. Ve belediye• 
de, benimle mevcut anlalJDBsını matrp 
uzatmamakta serbest bulunurdu.,, 

Sanınz ki, plljı bizzat itletınemei 
ıafletini mümkiinmertebe tamir etme~ 
nin yeırlne çaresi buydu. 

Fakat belediye, plijı yalmz Uç yı1 
için kiraya vermekle, plljı bizzat iı
letmemek kadar yanhı bir 701 tut~ 
muftur, 

Acaba, bütiln bunlar, telifisl lmk(n .. 
sız birer bata mıdır? Ben aammyo• 
rum. BilWs, ben kaniim lı:l, Ltitfl 
Kırdar, ithamkir suallere olclaiu ka .. 
dar, makul ve hakiki ihtiyaçlara da 

1 

tatminklr ve fiill birer cevap vermek 
liyakatini fazlaaiyle haizdir. Bunun i
çindir ki, baıtialdl naçiz ikazımı ben, 
dımaiıru boıuna yormadıiından emin 
bir insan hııZuriyle imzalıyorum 1 

Sovyet • Leh Pakt• 

Dün imza Edildi 

(Haf tarafı 1 incide) 

Polonya hükı'.imeti, Polonyanın 
hiç bir devlete Sovyetler Birliği 
aleyhine müteveccih bir anlaşma 
ile bağlı obnadığını beyan eder. 

2 - Bu anlaşmanın imzasını mu .. 
teakıp iki hilkQmet arasında diplo .. 
matlk m'Unasebetler yeniden tesis ~ 
lilecek ve iki hilkQmet derhal birbir .. 
leri nezdine b(lyük elçiler izam ede .. 
ceklerdir. 

3- Her lkt devlet Hitler Alman .. 
yasma karşı yapılmakta olan harpte 
yekditerine karşılıklı yar<iun yapmak 
ve müzaheret göstermek husualarmda 
mutabıftırıar. Sovyet hilkfı.metl, Sov
yet hilkümeti ile mutabık kalınarak 
tayin edilecek bir Polonyalı lı:wnan .. 
danın emri altında ve Sovyet toprak
larında bir Polonya ordusu teşkiline 
muvafakat ettiğini beyan eder. Şu 
kadar ki, Sovyet topraklarmda tes -
kil edilecek Polonya ordusu askeri 
hareket. itibariyle Sovyet baııkuman
lıima tAbl bulunacak ve Polonya or
dusu Sovyet başkumandan heyetinde 
temsil edilmiş bulunacaktD'. 

Bu ordunun kumandasma ve sev
ki idaresine ait teferruat müteakıp 

bir anla&ma ile tayin edilecektir, 

* Londra, 30 (A.A.) - Mister Chur
chlll, Sovyet - Polonya anlaşmasının 
imza merasimine riyaset etmif ve bu 
muahedenin iki tarihi milletin beşer 
hududunu müdafaa için birlqmiş ol
malarllll ka,ydettltini söylemlıUr 

Bir Denizaltı Gemisine 
Yapılan Taarruz 

Vaılnston IO (A.A) - Ofl. Ayin meclisi ••h 
rin udlmenl tarafından bu.On netredllmlı 
olan rapar, bahriye ııann albay Knoıt'un ta· 
badetindeıı bahsetmektedir. Mumallethin ... 
hadetlne ılre. bir Amerikan torpido muhrlbı· 
nln kaptanı. bh denizaltının kendi ıemiıine 

taarru etmek latedillni aaıınederek üroen
land sahilleri açıklarında ile deniakı Nm• 
lııcresi aımııtır. 

Kral Carol Meksika7da 
Keblko ao (A.A.) - "Afi,. Eakl 8omanya 

Xrab Xarol ile Madam Lupesco uat U de 
Havanadan buraya ıelmiılerdlr. Bir cok po

lla haflyHI, Kübalı Oı; hlımetcl, clllrt ıra. 

pek ve bir cok eıya da sabık Kral ıle bir· 
ilkte plmiıtlr. Sabık Kralın PH•POrtıında 

alyle yuıbdır: Yaı 4S, ınealık: Kral, ilıtl· 
dl -ııu: 97da 500 plutre. 

IM-.ıii• IO (A.A.) - Almanya ile lnaıl 
ten anenıda ınalCll harp esir lerinin ıa)'l'are 

ile mlilıadeleaine alt proje allkadar t arafla 
na anuau mucibince tahakkuk etm lı: lin· ,..., 

A 
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'Tasarruf Bonoları 
llıtikllrı önligecek 

En iyi Vasıtadır 

FasulJ1e 
ihracı 

l'Orklye 'Ecnebi -ı~o Kr. , 
ıene 

750 
" 

e Ay 
400 .. 8 Ay 
ıso 

" 1 Ay 

değiştirmek 25 

2800 Kr. 
1500 n 
800 " 300 .. 
kuruştur. Sovyet Rusyanın 

Devlet Bünyesi 
Ellerindeki Parayı Mala Yatırarak ihtikara 
Yol Acsanlar, Bono Almakla Hem Kendilerine 

Hem Vatana Hizmet Etmiş Olurlar 
Yaza11: Hüseyill Avni 

Eski Senelere Ait 
Mahsulün lhracma 
Müsaade Edildi 

:Ankara, 30 (TAN) - Muhtelh 
mıntakalardan fasulye ihracı için ya
pılan muracaaUar hakkında Ticaret 
VekAlcti şu kararlan vermiştir: 

1941 senesi mahsulil fasulyelerinin 
ihracına müsaade edilmlyecekUr. Es
ki seneler rekoltesinden elde kalmış 
olan fasulyelerin bozularak heder 
olmamaları için VekAletçe tayin edi
lecek umum miktarlar dahilinde ih
racına müsaade olunması takarrur 
etmiştir. 

A. lJtilli tasnif 

giliz Notası 5ovyet Sosyalıst cumhuriyetleri 

Eden dün Avam Kamarasında İran 1 . . .bırliği, esas te kılAt kanununun 
hukumetine şu mealde bir nota bınncı maddesıne gore bır koylu, 

diğin.i bildirmiştir: "Son zamanlar- işçi sosynlı~t dcvlctıdır. Bu seb.eple 
Irana mühim mikdarda Almanların ~~vyetl~r bırlığının dcv!et bunyesı bu 
ısa teknisyenlerin gittiği anla:ııl- ıki sınf,ıın menfaa~lennı mudafaa ga
ladır Bu hususta İran hükilmeti- yesine gore orga~ıze edılmışt r. 
naza~ı dıkkatini celbederiz. Hukil- Sovyetler Bırlığı nufusu muhtelıf 
uı lizımgelen tedbirleri alacağına mılletler~en ve mıllıyetlerdcn. terek-

d vardır kup etmış b r devlettır ve on bır sos-
ımız •" ı rnh kk ld" lıtebuslardan birinin bu vaziyet ya ıst cu unyetten muteııe ı ır. 

tısında İngıltere ve Sovyetlcrin Alman - Sovyet anla masından sonra 
ır alıp almadıkları hakkında sor- 13 e. çıkan bu cumhurıyetler arasında 

iu bir suale karşı da Eden, bu ted- kendı arzularına mustcnıt devlet an
crın alınmıı olduğu cevabını ver- !a~maları. vardır. Bu cumhunye_tler de 
tir. ık_ı ~:vıdir:. Federal . Cumhurıyetler, 

İran, Hindistan ile Sovyetler Birliği Bırlıge Dahıl Cumhurıyetler: 
asındaki colrafi mevkii ve zengin Rus Sovyet, Ukrayn , Beyaz R~sya, 

ol kaynaklarına malik olması do- Azerbaycan, Gurcıst~n, Ermenıstan, 
>'ııiyle, Sovyet - Alman ihtillifmda Turkmen, 'l!zbek, TaJık, Kazak, Kır

clc: İngilızlerin Sovyetlere yardımı. ~z cumhunyetlerl tamamıyle musta
tlc: Almanların BakU petrollerine kıl v: ~uhtar cumhunyetle~dır, fed:
ı taarruzları bakımlarından çok ral bırlıge karşı bır ~ok muhım ':'azı-
·ın ve nazik bır vazıyette bulun- feler kabul etmışlerdır. Bunlar ıste
tadır dıklcri zaman U. S. S. R. den aynla-

lııCiite;enin muhtelif müsteınleke ve bilirler. Bu mustakil c~mhur~yctlcrden 
inyonlanndan ve muhtelif yollarla başka, 22 muhtar cumhunyet v~ 9 
Yet Rusyaya vapurlar dolusu erzak muhtar eyalet vardır .. Bu m~htar clim
kettili ve vapurların en yakın is- h?riyetlcr de müstakıl, mılh d~vlctler
tlerden kalkmıı bulunduktan ha- dır, kendı sovyet hukfi~etlerı. vard~r, 

r verilmektedir devlet mekanizması kendı ellenndcdır. 
llı&er cihetten,' bir kaç zamandan- Devlet butc;~lerini ve esas teşkılatla

Londrada bulunan, Roosevelt'in rını kendılerı yaparlar. Muhtar eyalet
si miımesslli Hopkins'in, yanında l~r v.~ cumhunyetler b~ ~okuz n_ıu~ta
trıka hava genelkurmayına mensup kıl cumhuriyetten hangısıne d hıl ıse-

r zat olduğu halde Moskovaya git- l~r onun esas teşkıUit k~nununu . tat
ti ve Pazar gunu Moskova radyo- bık ederler, fakat bunlar ıstediklerı za

da bir nutuk soylıyeceği bildiri!- man U. S. S. R. den ayrılamazlar. 
kted"r Musta'kil cumhurıyetlerle bırliğe da-
llutu~ • bu 1ıaberler, Almanyanın bil cUmhuriyetler arasın~nki bu .ra~k 
Yetlcre karıı açtıfı harbe, Bolşe- neden? Bunun ~ebe.hl hahhazırdakı bır 
l?ıe karşı bir cihadı mukaddes ma- çok. ş~rt!a:dan ~ıerı gelmektedir: .. 
ett vermek ve binnetice bu memle- . Bı~ncısı: Bırlıge dahıl bır c~~h~
. İngilterenln ve hiç olmazsa Ame- rıyeon tam mustakll olabılmesı ıçın, 

~nın sempatisinden ve fi.ili yardı- h_ud~tlannın Sovyet ~opraklanyle çe':'-
tıd n mahrum etmek hususundaki r!lnuş olması, ecnebı devletle den bı
thbusün neticesiz kaldıgını gbster- rıyle hemh~dut olmaması lazımdır, 

tlttedir Mustakıl cumhuriyetler ecnebı devlet-
t\ • lerın hücumuna ve tahrıkine maruz 
retrol lht"ıyacı' olmadıkları içın istedıkleri zaman fe-

lngittere n Amerika ile beraber 
Holanda Hındıstanmın aldığı ye

tedbırler neticesi, Japonyanın ar-
~ hariçten petrol alamıyacaiı anla
maktadır. 
Bunun. b lhassa büyük mikyasta yc
a keri hareketlere gfri:ımekte olan 
r>onya ıçin ne kadar muşkül bır va
~et ıhdas edecegı muhakkaktır. 
'Buyuk sanayi meınleketı olan ve me 
nı:ı.:e vasıtaları mebzulen kullanan 
r>onya, muhtaç olduğu bam madde

'tle beraber petrolıin muhim bir kıs
nı harıçten tedarık ediyordu. Pa-

tık, yun ve demirden sonra petrol, 
lıaıat maddelerinin dorduncusunu 
kıl etmektedir. 
Şuphesız Japonyanın idaresi altm
kı memleketlerde bir mıkdar petrol 
evcuttur: Formo:ı.: adası senede 400 
il ton temin etmektedır. Japonya, 
hal n adasının Sovyetlere ait olan 

~Ilı l kısmında da petrol işletmek hak 
11\a mal ktir, Bu bolıe de ona sene

de 250 bın ton petrol vermektedir. 
Dığer cihetten Japonya ıon zaman
rda sentetik 1>etrol imalıne de teııeb

lls etmiıtir. Idaresi altında bulunan 
~c Yen blokuna dahil olan Mançuku
~da1ri zengin kömür sahalarından is
t fade ederek ve büyük sermayeler ya
ırarak burada buyük fabrikalar kur
llııııur. Fakat gerek "manevi ambargo,, 
~erek nakliyat guçlıikleri dolayısiyle, 
"il sanayi için lazım olan tesisat mal
~Cttıesl Amerikadan tamamlyle gele
llıcıniştir. Ve bundan sonra hiç gel
llııyecektir. 
b Yapılan tahminlere göre Japonyanın 
il sentetik benzin fabrikaları ancak 
~~~ te tam randımanla çahııabilecek-

1'.tevsuk malOmata göre ~aponyanın 
l>ctrol istihsalitı, sarfiyatının ancak 
~ 8 ini karşılayabilmektedir. Bu iza
lt, Japonyanın, yeni vaziyet dolayı-

: l'le ne derece muşkıil bir vaziyete 
ıtuğünü sarahaten ıostermektedir. 

deral birlıkten aynlab lirler, 
İkincisi: Mustak 1 b r cumhuriyet o

labilmek içın halkın eksenyetinin mü
tecanis olması liizımdır. Uc;uncfisü mus 
t:ıkil bir cumhuriyet olabilecek kadar 
nufusa sahip olması gerektir. Aksi 
takdırde nüfus itıbarıyle küçiık bir 
mikdar arzcden bu cumhurıyetlerin 
kendilerini saran komşu devletlerin 
hücumlarına karşı kendılerini müdafaa 
etmeleri mumkun deg ldır. Bu sebep
ledir ki, bu bırlııe dahıl cumhuriyet
lerle, tam must kıl cumhurıyetler a
rasında fark vardır. 

Muhtar eyaletlerle muhtar cUmhuri
yetler arasındaki fark da şudur: Bu 
eyaletler, kiılttir, lısan. terbiye mese
lelerınde, mustakıl olmakla beraber 
kendilcrıne mahsus huk<lmetleri. esas 
teşkilat kanunları yoktur, Bu fark da 
bır prens p meselesi degıldir. Bu ku
çiık eyaletler de muayyen bir kUltur 
seviyesıne vardıkları ve nUfuslan art
tıiı, ve şartlar müsaıt oldugu takdir
de muhtar cumhuriyet hal ne gelebılir
ler. 

B. Yüksek meclib 
yeni esas te,kilit kanununa göre 

U. S. S. R, in yfiksek devlet ik
tidarı, U. S, S. ~ yliksek meclisinin 
elindedir, Yegane kanun yapan unsur 
bu mecllstir. Bu meclisin yaptığı ka
nunlar bırliğin her tarafında mer'idir. 
Bu meclisin tam mUsavi haklara sahıp 
iki teıekkuliı vardır. Bu teşekktiller
den biri bfriık meclisi, digeri milliyet
ler meclisidir. Her ikı meclıs de ay
ni tarzda, umumi, dogrudan doğruya, 
miısavi. gizli, intıhapla seçilir. Bır ka-

nun ancak yüksek meclisin bu iki te
ııekkulunden gec;tıkten, ekserıyet reyi 
kazandıktan sonra tatbik edılebılir. Bu 
iki meclisin vazifeleri hakkında bir fi
kır edınebilmek için, diğer memleket
lerdeki parlamento ve bin meclisle
rıyle mukayese yapmamak lizımdır, 
Bu meclislerin diğer memleketlerdeki 
parlamento ve ayanla müşabeheti yok
tur, Her ıki meclıs de kanun yapmak 
hakkına sahiptir. Mılliyetler meclisi, 
dıger memleketlerde olduğu gibi ayana 
tabi bir teşekkül dejfildir. Bu meclis 
her mılletin milli haklarını temin için 
yuksek meclisle beraber karar veren 
ve tatbik eden, ve yapılan kanunlann 
tatbıkıni ıaranti eden bir teşekküldür. 
Buraya seçilmek için ayrıca milliyet
ler arasında bir seçim yapılır, her mil
li cumhuriyet mümesslllerini bu mec
lise gonderır. Umum birlik meclisi
ne 300,000 nüfus bir mümessil intihap 
edebillr. fakat milbyetlcr meclisine her 
milli cümhuriyet müsavi mikdarda mu 
messil gonderir. Bir cümhuriyetln nü
fus itibariyle az olması, mlllfyetler 
meclisinde az reye sahip olmasını is
tılzam etmez. Her cümhuriyet mıisavi 
reye sahiptir. Milliyetler meclisinde 
her cumhuriyetin 25 mümessili vardır, 
muhtar cümhuriyetlerin her birinde 11 
mümessil, muhtar eyaletlerin t>•r bı
rinde 5 er mümessil bulunur. 

"'· * C. Riyaset divanı ve 
komiserler 

5ovyet esas teıkilat kanunu, ıahsi 
bır devlet reisi kabul etmez. Ha

kim bunye, yuksek meclistir, sade\:e 
halka dayanır. Bu yüksek meclis, bir 
reis, II ikınci reis, bir katip. ve 24 
azası olan bir presidium, (riyaset di
vanı) ndan murekkeptir. Presidıum 
yuksek meclisi içtimaa davet eder, 
yuksek meclisin ic;ümalarma mıizakere 
edilecek kanunları scvkeder, kararlar 
verir, her kararı tatbıkte meclisi tem
sıl eder. Ordunun yiıksek kumanda he
yetini tayin eder. diier memleketlerde 
devlet reisine ait olan vazifelerin 
hepsi bu presidium'a aittir. Meseli 
nışan vermek, Sovyetler birliğine si
lahlı bır tecavüz vaki olduğu zaman 
harp ilin etmek, ecnebi devletlerin 
sefirlcrini, mümessillerini kabul etmek 
vesaire hep presidium'un vazifesidir. 

U. S. S. R, in yüksek meclisi. iki 
meclisin müşterek bir içtimaiyle U. S. 
S, R, hük<lmetini, halk komiserleri 
meclisini tayin eder. U, S, S. R. halk 
komiserleri meclisi Sovyetler Birliği
nin yuksek idare ve icra organıdır. 
Yuksek meclise karşı mesuldür. eğer 
yuksek meclis içtıma halinde delilse 
yuksc'k riyaset divanına karşı mesul-
dur. 
Diğer mühim bir nokta da bütün 

birlik, ve birliie mensup cümhuriyet
ler arasında esas teşkilita göre yapı
lan idari vazifelerin taksimidir. 

Umum birlik komiserleri ı\bi, mUs
takil ve muhtar cümhuriyetlerin de 
kendilerine mahsus halk komiserleri 
vardır. İdarenin bu safhasında umum 
birliğin halk komiserliği, sadece umu
mi ve irşatçı liderliğe sahiptir. Bütün 
idare müstakil halk cümhuriyeti ko
miserlerinin elinde olmakla beraber, 
bazı bUyü'lt sanayi umum birlik halk 
komiserliğinin idaresi altındadır. Halk 
komiserleri meclisi U. S. S. R. de 
mevcut olduğu ıibi her müstakil ve 
muhtar cUmhuriyette de mevcuttur 

Yukarda izah ettiğimiz hllkilmetle~ 
ıin terekkübü, Sovyet devletinde oy
nadıkları rol' itibariyle karakteristik
tir. Diğer devletlerin zıddına olarak 
burada iktisadi departmanlarda keskin 
ve ileri bir farklılaşma gözükür Halk 
komiserleri meclisleri, şubelere· ayrıl
mak itibariyle parlimanter vekiletler
den az farkettiği ve bunlarda icrat 
siyasi departmanlar hakim olduğu hal-

~ransada Vaziyet: 
Bir Pariı telırrafına göre: Vichy 

hük<lmeti, işgal altında bulun
ra:van Fransada oturan bütün İngi

zlerin hudut mıntakasından ve bil
hassa cenup sahillerinden ayrılmalan
tıı em etmiştir. 

Yazan: H. G. Dwight - Çeviren; M. ABAŞ 

l11ı: bakışta ehemmiyetsiz gibi eörll
tıcn bu tedbirin, yakında vukuu muh

ıtıel bazı miıhim hareketlerle alakalı 
~lduğu zannı hasıl olmaktadır. 
Muttefıklerin yanı İngiltere, Ame

t ka ve Sovyetlerin beşinci kolu ma
hıYetinde sayılan V ordusunun, Alman 

lali altındakı bütün memleketlerde 
llldufu gibi Fransada da, faaliyet cös
ltrdıgi malUındur, İsgal altında bulu
tıan ve bulunmayan Fransanın son 
aınanlarda s hne olduğu muhtelif sa
~otaj hareketleri ve numayişler, bu 
aalıyet n tezahurleri addediJiyor 
Mo kova ve Lond a radyoları."Fran 

hz mılleti iç n yaptıkları neşnyatla
l"ında Farnsız m lleUnı. inal kuvvet
lcrinı Fransada bannamıyacak bir va
tıyete ıetirmeye te~vik etmektedirler. 

M.ANTEN -l'OPLANTILAR : 

T rk Laborantlar kurumundan• 
" t tıll 2 8 941 cumarıc 
ıs de Şc r 
~,. 

Kurumun 
1 nO SHl 

aalonıın· 

Parasını pad ahm kendi ine ver -
d ği beş yuz lir dan ödedi ÇünkU 
bizlerde metclık yo tu. Elimizde ne 
varsa Kilçükçekmecede, ugradı nnu: 
adada sarfedıp tilketmi~tlk. Ne ise, 
Mısırd n sonra bir ırmaktnn geçtik, 
Şap denızln" çıktık. Çerkcii Cıddeye 
goturcccktik, cm r oyleydi; Suvcy e 
gelince tclgr i nldık, hiç durmadan 
Hudıdcye gıd n, sonra donuşte Çer
kcsi Cıdcye ındirin, dıyorlardı, Gel -
gelelim Hudldede b ka bır telgraf 
çıktı. Asker yüklemek için B raya 
gideceğimizi emredıyorlardı.,, 

Taaccuple sordum: "Ba raya mı?,. 
Soraca ım eyler o kad r çoktu ki, 

Adetn bo aznnı tıkıyordu. Çcrke hak 
kınd d h ço eyi r renmek i -
tıyordum. K ptan hu kında dnh çok 
şeyler ö rcnmck ist yordum. Hepsı 
hakkında daha çok şeyler oğrenmek 
i Uyordum. T dUCun y nundakl ta
şa oturttuğu bu od mda bir Odise 
gızlıydı, iş y lnu: onu bulup meyd:ı
n çı ar bilmekt yeli. 

B n kendi inı durdur, m d n, o: 
"Y , B y ,. dt'd . "Hem de Bas-

r ya ne d r z m nd ttl • dersi-
niz? - Yo i i yd n t zl silrdil. 
Öyle sıc tı kl, ecel ri bile uyumak 
ımklln ızdı; l 1 k y ne y"yece mlz 
de :>O tu, H oh u tatlı su 

makinesi delinmişti. Makineyi o ka
dar kullandık ki, sonunda bu hale 
geldi, artık deniz suyunu ancak yarı 
yarıya tatlı su yapabiliyordu. Yapt~ı 
su öyle berbattı ki, karaya çıkıp• taze 
su aramak için bir gece kıyılara so
kulduk, sokuduk amma gemiyi de 
karaya oturttuk,,, 

"İki !hafta uğraştık, vapuru kurta
r madık. Bereket versin o sırada 
ruzgar esmiyordu. Sonunda denizin 
suyu mu arttı, ne oldu bilmem; tek
ne birdenbire kıınıldamıya başladı. 
Derken :Caşnnız3 başka bir telCıket 
geldi, Her ne kadar iki hafta gemi 
bir tarafa knnıldamadı ise de, kur
t rmıya çalıştığımız için, boyuna kö
mür yakmıştık. İşte bu yüzden daha 
B raya varmadan evvel kömUrilmilz 
tukendi. Çerkes Cıdde'yc, hattA Hu
dcyde'ye gıtmck için rnzun olandan 
fazla kömür alm~tı, seferin uııyaca
ğı aklır.uza bile aelmemlştl. Bunun 
Uzerine işi, gücü bıraktık; odun teda
rikine koyulduk. Gemide kapı, san
d· lya, masa, sandal ne varsa hep ini 
y tık. Ağaçtan bolmelerl, üst guver
teleri ~"ktük. İşte ancak bu suretle 
,,; puru Ba ra'nm ırmağına sokabildik. 

"B rada karaya ayak basınca duy
duğumuz sevinci anlatamam. Hem de 
Basranın ne memleket oldui.hmu bir 

de, bu teşkilit iktisadi departmanlar- urfadan gelen bir tacirle muhte-
da değişir. Yani, bütun mılli ıktısat lıf meseleleri konuşuyorduk. 

ı;ıkmıştı, bunların arasında, buyuk ser 
mayelerln işlemesıne müsait olan bü
yük apartıman ve arsa fiy tlan iki 
mıslınden fazlaya çıkmıştı. Bılhassa 
Kadıkoy ile Pendik, Kartal arasındaki 
sahll boyundaki arsalann fiyatları iki 
mislinden fazla olmuştur. Mecidiyekö
yu gıbi, &ehirleşmiye müsait, iımran 
asarı gormuş yerlerde de asfalt üze
rındeki arsaların ~kı mislinden fazlaya 
çıktıgı vlkidır. 

devlet orıanlan tarafından idare edi- Soz, yağ bahısler ne intikal etti. 
len, seneden seneye muthi5 tezayutler _ Acaba bu sene Urfada yağ fiyat
göste~en, ve .bu tezayudu va:ı.:ife v_e lan neden pahalıdır? Bu mevsimde 
mesubyet halınde devlete yukleyen bır 145 olursa kı§ mevsiinde fiyatı ne o
mahiyet iktısap .~der, . 1 lacak? Ac~ba, bu fıyat artışının bas-

Her muhtar cumhurıyet te U. S. S. lıca sebebi nedir? 
R, in esas teşkılit kanunu mucibınce Tuccar hiç duştinmeden şu cevabı 

Eski ve yeni mahsulün tefriki zım
nmdn e ki mahsulden fasulyelerini 
ihraç etmeY. fı;Uyenler, bu mallarını 
İstanbul, Samsun, İzmir ve Mersinde 
umumi mağazalara, bankalara veya 
depoculuk yapan eşhasa alt depolara 
koyarak, depo senedi suretini alaka
dar mmtaka Ticaret Mudurlüğüne 
tevdi edecektir. Depolama ameliyesi 
istanbulda 4 Ağu tos, İzmir, Samsun 
ve Mersinde 6 Ağustos akııamma ka
dar ıkmal edilmiş olacaktır. 

yiık~ek bir ~eclise ve Sovyet htikı'.i- verdi: 
metıne sahlptır. - Urfada ve diier şehirlerde tüc-* * car, "paramı nasıl işleteceğim , diye 
Ç. Küçük cümhuriyetler dtişünuyor, hakkı da var. Yollar ka

Tetkik edılırse, bu emlak ve arsa
ların en buyuk muşterisi, harpten ev
vel, geni:ı olçUde ithalat ve ihracat ti
caretı yapan buyuk sermayedarlardır. 
Bunlar, harpten evvel olduğu eibl, ıe
nlş mikyasta ıthalit ımkinlarına ma
lik olamadıkları ıçın ellerindeki para
yı emlake ve ljehir cıvarındaki araziye 
yatırmııılardır, 

Birliıe dahil kuçük cümhuriyetler 
şoylece tcşkılatlandırılmıştır: 

Birinci taksim: Ayrı bir devlet uni
tcsi olan muhtar cümhuriyetten gayri 
eyalet, muhtar eyalet, bazı yerlerde 
milli mıntakalar (Ozrug gıbi) vardır. 
Bu unıtcler birbirine mUşabıh uni
tclerdir, ancak hacinı ve mılliyet ba
kımından bazı faı·klarla birbirlerinden 
ayrılırlar. 

İkinci taksim: Zirai mıntaka, ve bu 
zirai mıntakadan ayrı belediye sovye
tini havi müstakil büyuk şehir tak
simatı. Bu unitcler toprak mıntakası
nın, veya eyalet idari orcanlarının 
kontrolü altındadır 
Yalnız Leningrad ve Moskova gibi 

büyük şehirlc:_r müstesnadır, bunlar 
dolrudan dogruya U. S. S, R. e ta
bidirler, 

Üçüncü taksim: Bu taksimat şehir
lerde mevcuttur. Şehlrlcrdckı taksimat 
belediye mıntakalarından terekküp e
der, zirai mıntakalar da koylerden te
rekkup eder. 

Butün bu unitclcrin başında, devlet 
iktidarının organlan olmak üzere "ış
çl miımessillerinin sovyetleri,, vardır 
ki her şehirde her iki senede bir defa 
umumi, müsa'{i, doğrudan doğruya ve 
gizli intihapla seçılir 

Dahili nızamı temı~, dahiliye komi
serliiinin vazifesidir, Bu komiserlik 
mu'kabil ihtilal hareketlerine karşı 
miıcadele vazifesiyle de mtikelleftır 

Bu izahat, Sovyetlcr birliği devlet 
bünyesinin muhtasat bir izahıdır Bu 
devlet bünyesi. Sovyet kongrel~rini, 
U. S. S. R. in riyaset mevkiiyle bera
ber icra komitesini, birliğe mensup ve 
muhtar cümhuriyetlcrin, eyaletlarin ve 
sairenin icra komıtelerini de ıhtiva e
der. 12 Eylülde neşredilen Sovyet e
sas teşkilat kanunundan sonra Sovyet 
devleti, bütiın işçilerin, köyltiniın. mü
nevverlerin, Sovyet vatandaşlarının 
menfaatlerini tanzim eden bir m::ıhiyet 
almıstır. 

Beş, On ve Yirmi 
Paralıklar 

Ankara, 30 (TAN) - Eski nikel 
bes. on ve 20 paralıklarm yerine 
dantelli bir kuruşluklarla bronz on 
paralıklar plyıısaya k,ıfi miktarda çı
karılmış olduğundan, e ki nıkel pa -
ralarm tedavülden knldınlma ı ka -
rarlaştırılm~tır. Mezkür uf k paralar 
l Temmuz 1942 tarihinden itibaren 
artık tedavili ctmiyecek ve bu tarıh
ten lUbaren ancak bir sene muddct
le yalnız Malsandıklariyle Merkez 
Bankası şubeleriı ve olmıy n yer
lerde. Ziraat Bankası şubeleri tara -
fından kabul edilecektir. 

İhtilas Davası Talik Edildi 
Ankara, 30 (TAN) - Ankara ağrr 

ceza mahkemesi bugün öğleden sonra 
toplanarak Kızılay eski veznedarı Ce
JAl, katip Sami ve Şemscttinin mu -
hakemelerine devam edildi. Bazı &a
hiUer dinlendi. Kızılay cemiyeti u -
mumt merkezinden sorulan hu usl ra 
ait tezkerelerin cevabı okundu. Maz
nunlarla vekilleri gelen cev pları 
tetk.k etmek üzere mühl t tcdılcr. 
Bu sebeple muhakeme 2 Ağu to 
bırakıldı. 

Tefrika N o. 3 
bilseniz - .sıcak, dilmd{lz, mundar! 
f.tste de herkes nrapça konuşuyor, i
çimizde Çerkesten ba ka o dlll bilen 
yok. Ya hırsızlar! Zaten geminin ço
ğunu biz yakmıştık, hani biraz goz 
yumsak geri kalanı da onlar çalacak
lardı, Yani karaya erdik amma, ra -
hata kavuşamadık. Bin iki yüz asker 
d~ bizi bekliyordu, bunları hemen 
alıp yola çıkacaktık. 

"Bu zavallılar yedi senedir Arabls
tanda imişler, oraya gonderHdiklerl 
zaman hilkCimet yalnız uç sene kala
caklarını Svylemiş. Başta Uç bin ki
şiymişler. Yarıdan ziyadesi ölmıiş· 
kurşundan !ilfın değil, o memleketin 
gilncşlnden ve zehirli hava mdan 
Hiçbirine yedi yıl, ne beş para ver~ 
mişler, ıe de yeni clbıse gıydirmiş -
ler. Görseniz hallerine ağlardınız -
ÜsUeri, başları lime lime idi, kuru -
muş kadide dönmilşlerdi, aylıklarını 
verip kendilerini memleketlerine u -
laştırmamız için öyle yalvarıyorlardı 
ki .. 

"Onlan r."stl götilrecektlk, hele y
lıklnrmı nert'den ve ece tik? D ı t 
be,ş aydanberi kendimiz de m aş al
mamıştık; ne yiyeceğimiz vardı, ne 
suyumuz vardı, ne de komürilmuz. 

(Arkası var) 

palı, eskısi gibi ithalat ve ihracat ti
careti olamıyor, bu imkansızlık kar
ııısında tüccar sermayesini işletmek, 
izami derecede faiz temin etmek için, 
parasını mala yatırıyor, bu gibi tacir
lerdeveyahut daha umumi bir ifade 
ile para sahfplerınde bu duşunce var, 
"Na ıl kar etmeli, ne yapmalı da clin
dekı parayla buyiık işler yapmalı?,, 

Bu duşunceye istinat ederek, para sa
hipleri ıleride h ngı malların pahalıla-
acağını hesap ederek, bu malları mu

him mikdarda satın alıyorlar ve satın 
aldıkları mallan depolarına, yahut de
po olabilecek yerlere dolduruyorlar. 

Herkes de bilir ki, bu mevsimde 
yağ ucuz olur. Kışın da pahalılaşır, 
bunu takdır etmek için, kırk yıllık 
tuccar olmaya !Uzum yoktur. Esasen 
bu gibi hareketlere tevessiıl edenlerin 
de çoğu tuccar değildir. Mademki yağ 
kışın iki mislıne yakın bir fiyata satı
lacaktır, o halde eldeki parayı bu ma
la yatırmak lazımdır. Son zamanlarda 
bu duşunceyle hareke~ eden bazı kim
seler Urfada muhim stoklar yapmııı
lardır. Pek tabii olarak. herhanıi bir 
mal normal olmıyan bır nisbet dahi
linde fazla talep karşısında kalırsa, 
malın sla fiyatı alabildiğine yükselir, 
işte yağ da boyle olmuştur.,, 

Urfalı tacJr, izahatına devam eder
ken, şu sözleri de ili.ve etmiı;tir: 
"- İşin garip tarafı, son zamanlar

da Urfada yağ alanların çoğu Urfalı 
tacirler deiildi 1 Ekserisi İstanbuldan 
gelen iş adamlarıydı.,, 

Emlak ve arsalar 

Demek oluyor ki ıthalat ve ihracat 
ticaretinde görülen gevşeklik ü

zerine, sermaye muayyen sahalara a
kın etmektedir. Sermayenin akın etti
ği sahalardan biri de, emlak ve arazi 
ticaretıydi, bu, daha ziyade emlak fi
yatlarının yüksek olduğu buyuk şe
hirlerde olmu~tur. Nıtekım İstanbulda, 
harpten sonra emlik ve arsa fıyatları 
umumıyet itıbarıyle iki misline kadar 

J 

Fakat parayı işletmek için bu saha 
da kapanmıştır. Çiınkti :ıehir civarın
daki köylerde satılacak arsalar satıl
mıştır. Artık arsa speku\Ssyonuna ma
hal kalmamıştır. Bu arsalar, büyuk 
sermayedarların eline geçmıştır. 

Emtia ticareti 

Muayyen sermayedarlar da yuka-
nda yazdığımız ıibi, sermaye

sini emtiaya kapatmıya kalkmışlardır. 
İşte ihtikar hadiselerinin belkemığini 
teşkil eden mesele de budur. Farzede
lim ki, hayatında hiç yağ ticareti ve 
yahut kala:# ticareti yapmamııs bir 
kımse, piyasada bulunan yağlan bir 
yere depo etti. Pek tabii olarak bu 
depo edılen madde üzerinde bir ned
ret husule gelecek, fiyat da artacaktır. 
Fakat, bu mala sermayesini yatıran 
adam da, bu yuzden binlerce lira kir 
edecektir. BugUnün iktisadi şartları
nın husule getirdiği hukuk zihniyetle
rine göre. bu hareket bir cUrümdUr. 
Nıtekim fiyatları mürakabe biırosu 
memurları, bu curüm erbabını hergün 
aramakta ve gôrdiığU yerde yakahya
rak, adlıyeye teslim etmektedir. 
En doğru yol 

Elindeki az veyahut çok sermayesi 
olan bir kimsenin bu parayı na

sıl işletecegini du:ıiınmesine ve tehli
keli yollar aramasına lüzum yoktur. 
Tasarruf bonoları küçük tasarruf es-
habından, bfiyük sermayedara kadar 
yani her keseye elveriıli bir tarzda, 
butun yurttaşlara izami derecede faiz 
emin eden bir vasıtadır. FıkrimLıce 
tasarruf bonolan, parasını işletmek i
çin saha arıyan bır c;ok insanlara, yeni 
bir kazanç yolu temin etmiıur. 

Ankara Hukukunda 
İkmal İmtihan1an 

Ankara, 30 (TAN) - Ankara Hu
kuk :Fakültesinde ikmal imtihanları
na 6 Bırinclteşrınde ba,:;lanacak, 25 
inde tamamlanacaktır. 

ÖLÜM 
Buna Vefik Pap hastahanesi •er• 

tabibi ve tanınmış rontken mütebaı• 
sıslarımızdan Bay Doktor Cevat Tah .. 
sin Pcksun'un kızı ve Ankarada B1· 
lil Akba'nın baldızı Bayan Neell Pek ... 
sun henüz genç yaı;ındayken daçar ol
duiu hastalıktan bıitün fhtimamlara 
ragmen kurtulamıyarak dıin hayata 
gôzlerini kapamııtır. Cenazesi dünku 
çarıamba gunU Karacaahmetteki aıle 
makberesine defncdilmiıtir. Allah rah· 
met eylesin. -------VEFAT - Iaunbul llfretmenlerl yırdım 
cemiyetinden: Cemb>ctlmlı: azaaınc!ın Cataka 
Sazhboına köy okulu öirctmcnl Jıluharnna 

Mut}u'yu aramızdan kaybettik. Kec!uli aile· 
alne ve aayın arkada!lara tul,etlerlmul au• 

TEŞEKKÜR t 
Kı:r.ıın Semihanm iki buçuk yıldan

beri bilinemlyen bastablınm apandı ... 
slt olduğunu te~is ederek en tehll· 
keli bir anda müdahale ve arneliy t 
neticesinde hayatını kurtarml)'a mu .. 
vaffak olan Cerrahpaşa hastanesi o -
peratörU doktor Baha ile gösterdikleri 
yuksek alfıka, dikkat ve ihtimamda~ 
dolayı asi tan doktor Feyyaz 'Ye hem
şire Bayan Ferasete alenen teşekkür 
ederim. Azmi alidir 

• 
Rom~ Darül!ununu eskl 
ilmi hakaylk mildertisi 

Bu .. uıc:.,ı: .ı,ıuıdnı;ı.ı en emın on ıı ... uue arLtırm~ oıacaksn._. 

1 

2 
• 

• 

Paranız iyi Bir Faiz Getirecektir 
Tasarrufa AllşacaksınlZ\ 

3 
4 
-

Siz 

Milli Müdafaaya Hizmet Edeceksiniz. 

- Paranız Gene Para Kalacaktır. 
Ne zaman isterseniz, başmız sıkılırsa, dara gelirseniz, bir tasarruf bonosunu de 

'lal paraya kalbetmeniz kabildir, Bunun için bir bankaya müracaat ederek bono, fa; 
nden yüzde yarım fedakCırlık yapacaksınu: ve bonoyu iskonto ettirecekslniJ 

Kuvvetli Bir Maliye de Yurdu Korur ... 
Milli Müdafaa Bütc;esi de Asker 
Gibi Hududu Bekler. 

Derhal bir bono alarak paranu:ı hem kendi lehlnlze, hem de vatan eMrinde sefer-
ber cduıi6. ,_. 

3 Ay Vadeliler Bir Senede % :ı Faiz GeJirir. 
6» ,, ,, ,, %5 JI JI 

12 ,, ,, » ,, % 6 JI D 

pesin faiz getirit. 
Yani 100 liralık bir bono için 94 lira verecek ve buna mukabil bir sene sonra 100 

lira alacaksınız. 
Bonoları başkasma devretmek veya vAdesinde bunu herhanıt bir bankadan, banka 

olmıyan yerlerde Malsandıklarmdan tahsil etmek kabildir. Bunun için hl~blr muame
le ve memsi m yoktur. VAdesinde paranm geri almak istemezseniz, vldesi aelen bono
VU derhal bir başka ~no ile değıştirebillr ve aradak! faizi bir defa daha mln alabi· 
lirsiniz. 

DERHAL BiR BANKAYA TASARRUF BONOSU ALiNiZ. 
TASARRUF BONOSU ALiNiZ. 

Milli Piyango idare inin re mi satış gişelerinde de tasarruf bonolan emrinize 
3 .... rı·r. Bnnnl r1 b nka olmrv n verlcrdc Mansandıklannda da bulablllnini& 

Aml-



f 
İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : Harici Askeri Kıtaat İlinlaı'ı 

~-------------------------------------------------------' AşaglCla yazıJı mevaQın kapalı zarf.la e&autmeterı hi.za!annda yazılı gun, saaı ve mahallerdekı 
m eri satm•lma komisyonlarında yapılacaktır. Tl\liplerin ihale saatlerinden bir saat evvel kanuni 
vesikalariyle teklif mektuplannı ait olduğu komisyona vermeleri evsaf ve prtnameleri ait olduğu 
komisyonlarda görülür. 
Cimi '1iktan trutan Teminat. Dıale slnil aaati ve m.ııam •· 

Kilo Linı Lin 

Sıiar eti 200,000 3750 4/8/941 8 ) 
Sade yalL 22,000 2400 4/8/941 10) 
Bulgur. 80,000 540 4/8/941 14 ) 
Sabun. 10,000 413 4/8/941 16) 
Şeker. 10.000 450 5/8/941 8 ) 
Buğday, arpa kirmui. 900,000 900 5/8/941 14) 

TAN 

Guzel 
Sağlam 

Ye lıtahll ! 

B ULMACA 
ı 2 a • o e , a e 

Ot. 230,000 1932 5/8/941 16 ) 
Odun. 1,466,000 1350 5/8/941 10) Sürilç. . 

Soldan Hla: 1 - Jrıaharlp bir dnlet - _________________ _______ _. ... 

Sıltr eti 81,000 22,680 1701) 
Sade yal 48,000 72,000 5400) 11/'1/941 
Sıln' eti. 300,000 150,000 8750 5/8/941 
lCuru ot. l,400,000 4950) 
Seman •. 1,000,000 3375) '1/8/941 

r 

- * .. Aplida )'uili mevadın açık ebiltmeleri hizalarmda yazıh 
ıGn ve saatlerde Kırklareli askeri satınalma komisyonunda ya
DJlacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri Şartna· 
ne ve enafları komisyonda görülür. 
Cm.t Mıktan Tutan Teminatı Dıale sÜD ve IUtİ 

Kilo Lira Lira Kr. 

10 Adana. ... 
11 Çaaakkale. 

18 Bahteaır. 
(358-S901) 

* Bir tamirat Yaı>brılacaktır. Ka 
palı zarfla eksiltmesi 218/941 
Cumartesi ~ü saat 11 de Kon- • • 

aoıa 2 - Ter• olıanarM : OJ'DAnır • ten: ııo
fllkta si:rillr 1 - G6qaıı • batlama edatı • 
tere: lıllpelı 4 - Tatlı delil • &)'alı: 5 - Bir 
nmlr • Leb tehri 6 - Rıaı tebrl • pakın 
defıl 1 - lllı: harf deliılne· balı:! • bir mep· 
•e 1 -hkambllda birli - Gldllrmelı !I - Atın 
J'ediii - J'apmalı. 

Yulı:arıdaa a .. tı: 1 - Bir •llbet - samir 
2 - Pi,.anocla lıalunur - taabbClt ı - Tere: 
bir dnlet 4 - Tere: olmalıtaa -1r - bir 
ıda S - lebir dJ11 - bir aebir 6 - Terı: 
nkua setlnnelı: • bir semir • bir aota 7 -
Bir .. bir a - itaat 1 - Bir HJ'I • bir 
me,.. .. 

yada askeri satnı alına komisyo- ç U N K U 
nunda yapılacaktır. Kesif bedeli Mütercim ve Daktilo 
16,190 liradır. tık teminatı 1214 

15,000 
9,000 
'1,000 

1950 
1260 
3500 

146 25 
94 50 

262 50 

li~ 25 kuruttur. Keşif ve şart- s A N ı N Aranıyor 
11/8/941 16 namesi fst. Lv. Amirliii satın Anadolu Ajansı İstanbul merkezin-
11/8/941 17 alma komisyonunda ıörülür. Ta- de çalıfınak üzere: 
14/8/941 17 liplerin kanunt vesikalarile tek- 1 - Türkçe ve fran.sızca7a hak-

(402-6070) lif mektuplannı ihale saatinden DIŞ MACUNU kiyle vakıf bir mütercime, * * bir saat evvel komisyona verme- 2 - Türkçeyi süratli ve dotru :ya-
Aplada yazı1i mevadm kapah zarfla eksiltmeleri hizalarında leri. (338 _ 5831) zar bir daktiloya ihtiyaç vardır. 

yazılı gün, mtlerde ve mahaJJerdeki askerl satmalma komisyon- + Kullanıyor ! si~e~~ı:;a/r:~=u~: ~ar~:r~~~:; 
1a1'lnda yapJ.caktar. Taliplerin kanun! vesikalariyle teklif mektup Beher metresine tahmin edilen tı- ~ edılmesi. 
larmı ait olduiu komisyona ihale saatinden bir saat evvel vermele- yatı 30 kurut 75 santim olan 2,400,000 ,••••••••••~ 
rl. Şartnameleri komisyonda görülür. metre çamaşırlık bez pazarlıkla sa- Çocuklarınızı küçükten SA 
Cimi lliktan Tutan Teminatı Dıale siba 1Ut ve tm almacaktır. T~plerin 2/8/941 NİN diı macununu kullan- 1 Doktor Zekii Muammer 

Kllo Lira Lira mahalli Cumartesi günü saat 11,30 da Anka- mıya, SANİN di, macunu ! TUNÇMAN 

80,000 20,000 1500 
-------- rada M. M. V. Satın alma koınlsyo- ile günde üç defa dişlerini ı TERİY İ 
'1/8/94116 Bola"'",. nunda bulunmalan. 200•000 metreden fır,.alamaya alı•tırınız. Gür- • BAK OLOJ 

.J- aşalı olmamak üzere ayrı a:yrı teklif- :v "" 
16/8/941 15 Erzincan ier de kabul edilir Evsaf ve prtna- büz yetişmelerini temin et- ı LABORATUARI 
11/8/941 10 Diyarbakır mesi 3890 kurup komfqondan alınU' miş olursunuz. Kan ve idrar muayenesi7le ıe-

' 20,000 28,000 2500 
300.000 21,000 1575 

1,000,000 25,800 1935 
\ 30,000 47 ,100 3533 • 

8/8/941 16 Balıkesir (772 - 8431) • \. J belitin erken teehJsi, Wasaer-
11/8/941 14 DiyFbakır * man teamülü, kan IJ'Uplan, tifo, 

* *\.. 
('11o:6114) Al8flda mlktarlan )'U1lı samanlar F.czanelerle, büyük ıtriyat sıtma, balgam, idrar, kazurat 

kapalı zarfla ekslltme7e konmuştur. mağazalannda bulunur. muayeneleri, kanda ilre, ,eker 

~ 7udı Dlnadın kapah p.rf!a ebf1tmeJerl hfza1annda ~ 
IOD. .. t ft mabalJ.-deld ukerl satm alma koaüsJonlarmda 78pıla· 
eakbr. Taliplerin kamın! veaiblart7Je teklif mektuplarmı ihale ... tıe
r.IDden bir .. , .....ı alt oldulu lımı!Qma ftl'lDelmt. Evaf w prtna
nelerl luımlQ'olllarmd l&'QlOr. 

'911ctua Tutan Temhuıta 
Kilo Lira Lira 

20,000 
420,000 

1,IOO,OOQ 

-11,000 
106,000 
18.ZŞO 

,,,. .. 
ihale ıan ve .na 

Afyon 21/8/941 15 
~ 13/8/Ml 12 
İzmit Akçako-
ca ilkokulu 11/8/INl 15 

(738 - 8258) 

Atalıi!a ~ lllendln pazarhkla ekslltmelerf hlzalarmda :yazılı 
&in. Aatlılrde Adapuumda ukerl satm alma kaniqonunda ,.apılacalt
ııır. TallRltriD belli •ak.itle kıom.i81ona ıelmelerL 

CiMi 

Mllctafl Tutan Teminatı 
1 Kilo Lira Ura -11,808 

35,000 
l'l.I09 
18,970 

-

Mlktan 

.. 
1tilo 
Adet 
Kilo 

12,000 
8000 
JOOO 

300 
llo,ooo 
10,000 

ihale 
ıDn ve •ati 

14/1/Ml 11 
18. • 11 
18 • • 11 
111 • • 15 

('188 - 842'7) 

T utan Temlnaf> 
kurut Lira 

ao 400 
20 80 
25 57 
90 21 
1 128 

1ao 1125 
('1'10 - ~ 

7 AGUSTOS 
M• PlyantO lstaılbulcla Çeldlyor 
Büyük ikramiye ( 20.000) Liradır. 
7 Ajustos tarihini hatmmzdan çıkarmayınız. 7 a

iustosta talih serveti, refahı İstanbulda Taksim mey
clamnda talihliler -.ında taksim edecektir. Sizin 
de bu taJjhliler arasmda bulunmıyacağınızı kim iddia 
edebilir. 

iki liralık tam bnetle veyaliut bir lirahk yanın bi
letle pnsmm bir deneyiniz. Büyük ikramiye (20.000) 
tiradır. Bundan başka iki tane (10.000) 1irahk, dört 
tane (5.000) liralık, kırk tane (2.000) liralık, kırk 
tane (1.000) liralık, seksen tane (500) liralık, dört 
yüz tane (100) 1irahk, dört yüz tane (50) liralık ik
ramiye vardır. 
Şuna dikb t ediniz ki isabet nisbeti yüzde 21 den 

de bira fazladır. 
Bu çekilişte ( 480.000) lira ikramiye dağıtılacaktır. 

Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif vesair biyolojik tahliller yapdı.r, 
mektuplarmı 18/8/941 IOnll h1za1a - Çemberlltaı ka1'f191nda GUzel 
raıda nzıh saatlerden bir saat evvel .ı 
Canakkalede ukerl satm alma ko- ---------------•-P_•_rtı_m_•_n.-.N_o._4_. -T-eı_: _22_os_1_r_ 
::n- ;::ım;.emınatı ihale Münaka1it Vekileti İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden 

K ilo Lira L ira Kr. aaatl DENiZCiLERE iLAN 
420,000 18,900 1417 50 15 
270,000 12,150 8112 50 15,15 
510,000 22,950 1720 75 15,30 
'l00,000 13,500 1012 50 18 

(782 - 8403) 

r.: 111 .. .c 
liıtiııli ................... 
.................... Ziıe 
......... Y;le..,...l.E• 
,.w11ı•• .............. 

PHILIPS 
KATIP: Hl -•iade Erınıram mahallere 

lı6lllllbıdaa aldslım terbiı teslıereml lıaJ'bet• 
tim. Yeaiafai elacelımda• Hlılalain bGlmıG 
)'Olıtv. aıse - Mapam Çakarhıboca lı:llJ'lla

dea Ko: il AB olht Alımet •ari Taıcıolla 
121 Mt-JL 

KAYIP: JatulMll mmtaJıa Umu nlall· 
1bı4a ~ 102 D1IUlll'aJı YaMt motllrctl• 
ltk ııaJıadetaamMini sa)'! enim, "8iıbli CI· 
brtacalnadu aalıialnia blllımG olmadıtım i-
lb oı..ar. AJtlJ' GOKIU 

U TIP: Kumpa.. aafu -urlutmıdaa 

İstanbul Elektrik T. T. İşletmeleri Umum Müdürlüğünün Amawt
köy Akmtıburnu ile Kandlllı arasında konulmuş olan denizaltı kablo
sunun tamir edilmek üzere kaldU'dacağı alakadarlara bildirir. 

4 Ağustos 1941 de başlanacak ve 15 gün kadar sürecek olan tamir 
işi için kullanılacak dubada beynelmilel işaretler gece ve gündüz bulu
nacaktır. Bu mmtakalardan geçecek gemilerin dubanın yakınından geç
memeleri ve bu hizada süratlerinl kesmeleri denizcilere itAn olunur 

... (6443) • 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 
Cinai Miktarı 

Bira kasası 5000 adet 
1 - Müteahhit nam ve hesabma 5000 adet bira kasuı tarbıame ve 

nümunesi mucibince pazarlıkla satm almacaktU'. 
2 - Pazarlık 5.8.941 günü saat 9.30 da Kabata~ levazun şubesin-

deki almı komisyonunda yapılacaktır. ' 
3 - Şartname levaznn şubesinden alınabilir. . 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte CX, 7,5 ıo

venme paras!yle birlikte mezkılr komisyona milracaatlan liızumu bildi-
rilir. (6257) 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliğinden 
1 - Devlet orman işletmesi Çoruh revir üçibıcü bölgesinin kara 

Irk meşe ormanının muhtelif maktalarda mevcut (4743.903) metre 
tomruiun (3833,042) metre kupil Mekedis rampasına, (990.383) me 

" küpü Cevrininhanl ramp sma, (399.767) metreküpü kutu! açık.lığı ra 
pasma, (190.678) metreküpü Faizin çayın rampasına, ve (330,055) m 
reküpil hartvis nehir mahalli rampasına nakil ve latifi açık ekslltm 
konulmuştur, 

2 - EksUtme 11.8.941 tarihine müsadif Pazartesi gQnQ saat 14 
Conıh devlet orman işlebnesi ?'evir binasında yapdacaktU'. 

3 - Eksiltmeye konulan (4743.903) metreküp tomrulun birin 
maddede kaydedilen rampalara nakil ve istifinin muhammen bedeli 
her metreküpü (220) kuruştan (10438) Ura (59) kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 782 lira 74 kuruı, katı teminat 1585 lira 
kun.ıştur, 

5 - Şartname orman umum müdürlüğünde, İstanbul, Trabzon 
Kars orman çevirge müdürlükleriyle Çoruh devlet orman loletmesi rev 
Amirlllfnde görülür, 

8 - İsteklilerin muayyen g(ln ve saatte Çoruh devlet orman tıle 
mesf revir Amirllline müracaat ebneleri lll;ı olunur. (6330) 

Devlet Deniz Y otları l1letme 
idaresi ııanlarr 

, Bartin · Yolu Cumartesi Postası 
fstanbuldan Cumartesi ıünleri kalkan Bartm 70lu postalan 2 A

ğustostan itibaren muvakkaten lAevedilmiştir. Çarşamba l(lnlerl kal
kan postalar lfdi§ ve dönüşte ilAveten Akçakocaya uJnyacaklardır. 

aJ4ıjla " lciDd• Vrfa aüarlik ıalıa.U.dea H 

l lı:ed muamelam lı:amb bO.l,.t cGsdaDaDı * * 
lı:Qbaıtlm. Y anlıhıl alıca imada• bGlımCl S'Olı:· 
tv. Ka-p.. lba4ıl}lalı maballHI llaaciı Savaı"Ona :yatı için Kanlıca koyunda demir mahallinde yaptınla-

(8i47) 

•lı:alı No: 2 latıaa otta hamil Duna catı ilin olunan Transformatör binası için talip zuhur etmedittnden 

1 

eksiltmesi 4 A,tustoe 1941 Pazartesi ıünü saat 15 e temdit edilmiştir. 
KAYIP: Buoll• •GI• m-urlatıuı4an Bu ı,e ait demir malzeme İdare tarafmdan verilecektir. İstekll-

aldı,_ " iclııda Berotııa Hlı:erlllı ı•beılo· lerin f811,nameyi görmek üzere her IÜll ve. eksilbneye iştirak için de 
, ... aalııarl •-•lem lı:Q'lth bG•i>'et dbda· arıd l tte K mi ür tla (8122 

'

- lı:Qlıattl& YaDiahı! aıacatımdaa bCllı:mG • ,.uk a yazı ı gun ve saa o syona m acaa n. ) 

•ı••••••••••••••••••••••••r lı:almuuttır. Tatı.u. Hacı Ahmet Pir Ha. •••••••••• •••••••••••••••• ~ No: 29 H- olta HllM,,U.. 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Cinai M lktarı Eb'•dı i stanbul Vakıflar Direktörlüğü ilan lan K AYIP 

Devle~ OemirvoHarı ve Limanları işletme idaresi ilanları 
' 

Bir ııene zarfmda Blleclk deposuna ıelec:ek olan tahminen 10.000 _. 
maden kömürllnOn vagonlardan yere ve ayn; miktar k&nQrlln ~ 
makinelere tahmil ve tahliye ı,ı açık eltailtmeye konmuttur. ~ 
1.8.1941 tarihine rutıı:yan Cuma IOnO saat 11 de Haydarpaşada bfriııd 
işletme komll)'onunda ,.apılacaktır. Muhammen bedel tahliyenin bd 
tonu için 111 ve tahmilln beher tonu için de 25 kuruştur. Muvakkat tr 
minat 300 llradU'. naıı. fazla maldmat ve şartname almak i.stiyenlerlll 
Bilecik ~yonu ile loletme kalemine müracaatları. (5889) 

. ** Muratlı istasyonuna 4,5 Klm mesafede Sırtk6ydekl idareye alt O" 
cı;.klardan çıkarılıp Muratlı lata~yonuna kadar nakli ile diler bll1lınulll 
işler her tiMü rüsum ve verıi tamamlyle müteahhide ait olmak uztl") 
ve muhammen bedeli (24200) lira olan (11000) M3 inşaat taşı (~ 
cins) kapalı zarf usulfyle satın almac.ıktlr. Eksiltme 13 Ağustos 1 
Çarşamba gilnll saat 11 de Sirkecide 9 İf}etme binasında A. E. koadl-
70nunca yapılacaktır. İsteklilerin 1815 lira muvakkat teminat ile kaıı 
nl vesikaları ihtiva edecek kapalı zarflarını ayni gün saat 10 na kadit 
komisyona vermeleri lAzmıdU'. Şartnameler parasız olarak komiq~ 
verilmektedir. 8224) .. .. 

D. D./109 No. lu tarife şartlarını haiz olup mekteplerin ullblftll ta 
llnde ikmlll lmtihanlanna :yetiştirilmek maksadlyle açılacak resmi k\n'f"': 
lara devam edecek talebelere de kursun yapıldılı mektep müdürl 
den veya Maarif Müdürlüklerinden vesika getirmeleri şartiyle Jr:w-!iil 
devamı müddetince 1/8/941 tarihinden itibaren aylık abonman kartı 
tılır. 

Fazla tafsilAt için istasyonlara müracaat edilmesi. 

D i F i 
ile sigara içmek hakiki bir zevkUr. Nikotinin mu
zir tesirini tamamen izale eder. Bütün eczane ve 

tutündllerde bulunur. 

Toptan aatıt yeri : Galata Rıhtım boyu 
U/2, Telefon : 40411 

Ankara Merkezi ı 

HUSNO IEŞIRAKI 
Gen9aOa apartman No. 5 , ________ ... ____________ __ 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğündel 
1940 - i94J ders 71lı hariç eıvvelld senelerden kamp eksili olan tale

benin bu noksanlarmı tamamlamak Qzere Uııiveraite talim taburu komu• 
tanlıtma müracaatlan tlAn olunur. "8378" 

Badımk6~ lnlıl..rı.r tdarw1nin ı,..u altmda bulunan binandl 
tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1025 lira 95 kuruş ~ 
ilk teminatı 77 liradır. Xqif ve -.rtname z.t>ıt ve Muamelit MQdürl • 
tü kaleminde ıörülebilir. thaıe 15/8941 Cuma li1nü saat 14 de naınıl 
Ji'..ncümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat nıakbuz veya mektup
lan, ihale tarihinden sekiz ıl1n evvel VilAyet Nafia Müdürlüğüne müra• 
caatla alacaklan fenni ehliyet ve 941 :yılma ait Ticaret Odası veslk la• 
riyle ihale ;:ünü muan'en saatte Daimi Encümende bulunmaları JAzııD• 
dır. (8439) 

Türk Hava Kmımıu Genel Merkez Başkanlığından : 
337 dotumlu pdikli namzetler aevkedlllyor. 
25 Temmuz 941 tarihinden itibaren hava ıedikll hamlama JUVası

na kaydolunan namzetlerden 337 dotwnlular lnönll kampma aevkedile
ceklerdir, Bu yaştaki namzetlerin ka7dolunduklan Hava Kurumu tube-
lerine müracaat etmeleri llln olunur. (8386) 

Birçok Genç Kızlar 
. Ye Genç Kadınlar 

Gençliklerine matrur olarak 8(lze11ik1erlni temadisini 
mümkOn kılacak olan :yQz tuvaletine bfılne kalmJllarchr. 
Kadında ~t edilmesi pek mühim olan nokta: Cil
din incelik ve taravetini e'becl17en muhafazadır. 
Seneler, binblr vazife içinde çahpn ve yonılan ıen~ ıra. 
dmlarm biAman dClpnanıdırlar. Bedeni ve dimalt :yot• 

ıunluklann netice.ı ıuddeler, elhUkb'etinl kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tavsif edilen avarızı (Rilzllr ve 
ıllneıin de tea!rb'le) bmule ıetirlrler. İşte bu sfbl halltta 
ve bu llbl avama kıırp ltnım Pertev; terkibinin ltuvvet 
ve kudreti sayesinde clJdl besler ve barabtden turtanr. 

\"az blnl•roo kadının toorDbe ettlll ve eevdlklarlne tavalyeden h•ll 
kalmadıOı KREM PERTKV ile tDnde ,-,pılaoak 1 - 1 dalcllaılık bir 
ınaaajın ne t lbl harikalar yarattıOını pek ıc.. bir amanda eta de 
mutulf olacakanıa. KRKM ~IRTIV'ln yarırn aarbk boynelrnllel 
flhretl ••laız dellldlr. Ondan llıtlfade edlnla. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Yeka .. tin•11 
L.,,U Ttp ı.Jebe )'lll'dmnm tip " OCSICI 1mmıJarma talebe olank b

l>al edilmek ben mGncaat edenler llltf78CtD pelı fuJa oldaia c:llıedl 
bundan aoma Veklletlmise mtlracaat edlt.........ı Ula ohuıar. 

C!2!!2-
Gümrük Muhafaza Satın Alma Komisyonundan : 

8 Atustoe 941 cumartesi ıono saat 11 de ff.000 Ura muhaımr>m be
delle 5000 çift er kunduran kapab zuf UIUlb'le alınacaktır. 

İlk teminab 3450 lirada', Şartnmne ve aOmuneat koınil70nda her 
ııın ıörOlebWr. İsteldilerlıı kapah aarflarmJ ekallım. ••tinden niha
yet bir saat evveline kadar htanbulda 0.Utada lluıfthane caddlllnde 
52 numarab binadaki satın alma kom!s70nuna ve"DleJeri. (1818) 

Muhammen 
lcıyrnet 

LI. Kr. 

Pa)' 
akgeol 
LI. Kr, 

IO ıo- 1141 ÇarpmN .... IUt 
ı 4,IO da ~ lıallıu Kadllıllp nııanm
da ..,.. 1~ banlıet edecelı: otoııe. 
dvafı ile blıela &ralllda (Bir Pırlanta) lı:ol 
Mati balan (Tatı• lahit 'Mabtar C. Yalon 
Ap. No. Bet) • _...._ aaWl mlllılfat •e
rilecalıtir, 

80 x 80 x 8 den 120 x 120 x 12 Yüksek Mühendis Mektebi Alım ve 
ye kadar (Bo7lan 2,5 M. den 8f8tı 

1200 M. 

48'1 10 35 00 Mercan J>ı7ahatun mahallesi kOç(lk Yeni han 
lldnci katta eek1 8, 19D1 8, 8/1, 8/2 No. 1u o
danm tamamı (7213) 

41T 10 13 00 Mercan Da)'ahatun mahaDNlnde Tılcdu cadde-
sinde Yaldızlı han alt katta 7 No. 1u odanın 
tamamı (7191) 

113 88 24 00 BO)'Wcçarp Zincfrli han lldnd katta 15 No. ıu 
odanm tamamı (7208) 

410 2t 32 00 807ükçarp Rubib'e han alt katta 12 No. 1u o
damn tamamı (7183) 

Yukanıla JUdı olan emlAk atılmak Qzere on bet ıtın müddetle a
tik arltlrma,. c*anlınJlbr. bıa1.e91 8/8/841 Cuma pct IUt 15 de icra 
ldlletektir. ı.teldllerin Çemberlitqta ı.tubuı VWflar BqmQdQrl7et.1 
llahlQlAt Jralemhıe müracaatlar'f (1103) 

SATILIK TAKSi 
Desoto 37, lhWd• taınami:yle 1 
yeni, Mat&- 7enl tamir edildi. 
Karoeerisln!n boyası mllkem
meldir. Müracaat: Telefon: 20138 

SUlp " Neptnt mldlrl 8aıbl 
UZllAN,OaeteclDlrft Neerb'at 

T, r;.. 1. TAN matham 

olmıyacak) Satım Komisyonundan ~ 
15 - 20 ton 12 milimden 25 mlllme kadar Bo:y- "Soba. boru, kllıt, saç, bakır vesaire lfbl., 110 kalem ve 280I Ura 

latı 50 santimden 2 metreye kadar) 5 kur~' muhan:meıı bedelli k6bne 91)'alar 11.8.841 tarihbıe rutb7an pa-
~5 - 20 ton 10 santimden 20 santime kadar memiruh-J zarteai l(ınQ saat 10 da açık arttırma usuli:y&e satılacaktır. 

telif boylarda Teminat miktarı 210 Ura 5 kuruftur. TaUplerba meüar 917811 sBr-
t,ıetme ibtqacı için 1Ukanda cins ve miktan :yazılı Qç kalem d mek üzue l)Uartelt ve peqeınbe ıünlerl .. ı 10 dan 18 78 kadar mek-

malzeme pazarbkla satın almacaktır. Ellerinde bam mah mevcut olan- _.t.ep..,..aıııiffl--~""miii!!uiiiiiıbiiiiaiiiiia!ilipiiiiil!lhıelliiiiiiiiiiıııiiiimiiıiOraiiiiiiiiicaaiiiiiiiiitlanıiiiiiiiiiiiil"-----..ı<ı..82•4 .. 8"') ----
lanı P838rhta fftlrak etmek l1zere 1.8.941 cuma ıDnll saat on b91te lsta-L··ı lele•yeslnclen • 
Galata rdıtunındakf umum mlldürlük binasında toplanacak ~tmalma ko- ' imli • 
mll)'onuna müracaatlan 'ttt9) tJ--'-·• , ... _,___ • ....__ .... _ 200 Ura n---aı •--Jıc n 
~nlllİı MIMIT°!ı-ı~ı-u .. H~H-••-•• .. ••ıel••ı.toı~ı~ı-ı -ı••ııı___ •wauu\U p~ ~wuqvuU a'ııjAU u~ ve mUllllua 8 u8 

- Cümhuriyet Halk Partisi Genel · sekreter ___ li_ğın-. _d_e_n_: - ~~~ ıa:ar1m~~ı:n2• m= 94e!mC::_test b:!:! 

Yuvarlak demir 

Kara çiv.I 

Gazl:mtep ve Elhıl halkevlerinin bando &efllti :yapacak müzik Gtret- imtihan 1 Atuatoe INl CUJpa IOnQ saat 14 e Wik edilmiftir. 
menllli mllnhaldir. Talip olanlarm ,eraiU Gtrenmek üzere billi ve tec- Talip olan1arm Qlli ıtın ve saatte =lan ft imtihan emumda 
ri1beleri hakkında JAznn ıelen tatsi14tı ihtiva e<:ecek bir mektupla C. üzumlu l6ı1llen Hlprltma cetvelleriJle .Beledf7e Fen He,-eU 
H. P. Genel SeJaeterlltlne müracaattan ilAn olunur. (4885) (8418) Harita Şubesi llOdGrJ.OIQne müncatlan 10mnm llAD obmur. (8391) 


