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Meclisi 
15 Eylüle Kadar 
Tatil Kararı Verdi 
Bir Muammanın 1 

Düğümü· 

~Çözüldü 
İki ıün evvel Moıkovada, bütün 
1aliv millcUcrln murahhaalarmdan 
mürekkep bir kongre toplanmııtır. 
Öyle anlaııhyor ki, Times cazete
ainin prki Avrupada sevk ve ida
reye muhtaç telakki ettlfi milletler 
küçük İsllv milletleridir ve Londra 
ile Moıkova arasında aktedilen it
tifak muahedesiyle bu milletler 
Sovyetlerin nüfuz ve idaresine ter
kedilmlılcrdir. 

DUNKU CELSEDE 
Asker Ailelerine Yardım LCiyihası 
ile Diğer Bazı Kanun LCiyihaları 

Müzakere ve Kabul Edildi 

ltalyan Gazeteleri 
de Tehdit Ediyor TOBRUK'TA 

HAREKAT 

Hücum T eıebbüsünde 
Bulunan ltalyan 

· Kuvvetleri Dağıtıldı 
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Şark cephesindeki kuvvetlere iltihak etmek iizere cephe gerisinde talim ıören Sovyet erleri 

ALMAN TEBLiGi 

Moskovaya Yapılan 

Son Akanda Tonlarca 
Y angan Bombası Atıldı 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığının teb -
liği: 

Ukraynanın cenubunda ricat 
halinde olan düşmanın takibi her 
yerde süratle ilerlemektedir. Şark 
cephesinin diğer mıntakalarında 
harekat evvelce tesbit edilen plan 
mucibince devam etmektedir. 
Tayyare teşekküllerimiz geçen 
gece Moskovanın ve bilhassa şeh 
rin şimali garbisinde ve şarkında 
ki silah afbrikalarını bombalamış 
lar ve tonlarca yangın ve infilak 
bombaları atmışlardır. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 3) 

MUH1 EKIRLERI 
Haber Jlerinizl 

Kabinenin fevkalade fop1anhsına 
riyaset eden Avustralya başvekili 

MENZIES 

UzakSarkta 
1 

Yeni Bazı 
İnkişa.flar 
Bekleniyor 

Japonya, Hindic;iniye 
Asker T ahşidine 

Devam Etmektedir 
Tokyo, 11 (A.A.) - Reuter A

jansı bildiriyor: Ingiliz büyük el 
çisi Craigie, bugün öğleden son
ra Birleşik Amerika büyük elçisi 

- . Grev ile birlikte Japon Hariciye Bir ihtikar hadisesi ile karşılaştıgınız taktırde bunu derhal . . . . 
telefonla alakadarlara haber verebilirsiniz. Fiyat mürakabe teşki-ı Ne:are~n~ gıt~~~ır. . T:ky~da 
latı bu hususta her 'türlü ihbar ve şikayetleri derhal tetkik ve pe ya ın ~.mu ım ın ışa ar 
takip edecektir. Bu husustaki tafsilat iklnci sayfamızdadır. beklenmekt ır. 

- - - - - - - - - - --- ,......-V ~--~ J (Sonu; Sa: 2; SD: 7) zunauu .. ~-- - - -- - - - - -- - -

Smolensk 
Ve Uman'dc 

-= D 

Harekat Dün 
de Şiddetle 
Devam Etti 

Londraya Göre Ode 
sa Üzerindeki Tehdit 

Çoğalıyormuı 1 ::: 
Londra, 11 (A.A.) - Oğle vak· A 

ti neşredilmiş olan Sovyet tebli- B" 
ği, dün Smoiensk, Belaya, Çer• ler 
kof, Uman mıntakaları ile Eston- h 
ya cephesinde harbin devam et;. 
miş olduğu bildirilmektedir. 

Kara kuvvetleri ile mesai bir • ~ v 
liği yapmış olan <tayyareler, düş- ın 
manın zırhlı kıtalarına ve piyade yy 
kuvvetlerine darbeler indirmiş • rin 
lerdir. :ri 

M oskovaya hava akını rer 
Moskova, 11 (A.A.) - Tass A· 

jansı bildiriyor: Müteaddit Al • 
man hava teşekkülleri dün gecE 
Moskova üzerine kütle halinde ta 
arruzlar yapmışlardır. Alman hı 
va filoları dafi bataryalarırnızlı 
gece muhrebe tayyarelerimiz ta· 
rafından tardedilmişlerdir. En 
az beş Alman tayyaresi düşürül
müştür. Münferit olarak Mosko -
va üzerinde uçabilen birkaç Al - ğ 
man tayyaresi, şehre yüksek kud ~i 
retli infilak ve yangın P<>mbaları 
atmıştır. Müteaddit evlerde yan· 
gınlar çıkmış, birkaç kişi yaralan 
mış veya ölmüştür. Askeri hedef 
lerde hasar olmamıştır. Sovyet m 
tayyarelerinde zayiat yoktur. yy 

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) 

Kahire, 11 (A.A.) - Orta şark .------ Sovyetler 
de İran'ı 

Amerikanm Vichy'deki büyük 
Elçisi Amiral Leahy 

Berlin, 11 (A.A.) - "D. N. B.,, 
Yan resmi bir menbadan bildiri
liyor: 

Berlin siyasi mahfilleri, Vichy 
deki hadiseler hakkında ecnebi 
memleketlerde yürütülen muh -
telif tahminleri sükunla karşıla -
maktadır. Buradaki yan resmi 
mahfiller, Fransız hükumetinin 
projeleri ve niyetleri hakkında 
bütün dünyada yayılan şayiaları 
ve ileri sürülen bir takım konbi
nezonları şayanı dikkat birer tec 

·· onu mahiyetinde telikki 
e · . Bu şayiaların Vichy 

dis e ındaki esrar per
için ortaya atıl -
rdır. 

riciye Nezareti, muh
ler hakkında Vichy 

(loaU: .. 1: ID: I) 

taki lngiliz kuvvetleri umumi ka 
ı·argihının tebliği: 

9/ 10 Ağustos gecesi, Italyan 
kuvvetleri Tobruk dairesinde bu
lunan bir karakolumuza hücum -
da bulunmuşlardır. Mütecavizler 
takriben 300 metreye kadar yak
laşmalanna müsaade edildikten 
sonra, top ve mitralyözlerimizin 
·şidetli ateşine tutulmuştur. He -
men hemen bütün düşman asker 
leri öldürülmüştür. Hudut mın -
takasında devriyelerimiz zırhlı va 
srtalardan müteşekkil düşman 
devriyelerine muvaffakıyetle hü
cum etmişlerdir. Toplarımızın şid 
detli ateşi önünde düşman ricate 
mecbur kalmıştır. ,,. 

Kahire, 11 (A.A.) - "B. B. C.,, 
Bir hafta evvel Mısır deltasına 
hücum etmiş olan Alman tayya
relerinden biri, Iskenderiyeden 
elli mil mesafede bulunan Bolus 
gölüne inmiye mecbur olmuş ':e 
ikisi yaralı olan dört tayf ası esır 
edilmiştir. 

/tal.yan reami tebliği 
Roma, 11 (A.A.) - "İtalyan tebll

li,, Şimali Afrikada Tobruk cephe
sinde her iki tarafın keşif kolları a
rasında mQsademeler ve topçu :faali
yeti olmuıtur. 
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Son resmi teblii1ere ~öre Kief mmtakaıındaki harekatı gösterir harita 

• • ikaz Ettı 
Alman T ebaasınan 
AzaltılmasmdB 

İsrar Ediliyor 
Londra, 11 (A.A.) - Londrada 

alman haberlere göre, Sovyet hiı 
kumeti, Alman tebaasının Iranda 
bulunmaları hakkında ve bunla
rın orada bulunmalarının teşkil 
etmekte oldulu tehlike sebebiyle 
Iran hükumeti nezdinde bazı te
şebbüslerde bulunmuştur. Sov · 
yetler, ayni zamanda Iranda sa · 
kin Alman tebaası miktarını azalt 
manın bizzat Iranın menafii ba· 
kımından ehemmiyetli olduğun 
da Iran hükumetinin nazarı dik
katini celbetmiştir . 

Maamafih Stalinin Iran şahına 
1921 tarihli muahedenin Sovyet 
ordusuna bazı ahvalde Iran hudu 
dunu geçmek müsadesini bahşet 
mekte olduğunu hatırlatmış bu
lunduğu suretindeki şayia teey -
yüt etmemiştir 
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Askerlik 
Kampları --

TAN 12 - 8 - 941 

Fiya! Mürakabe ~ 
Komısyonu mıa.t:L 

No. 30 

Napo leo n , Bütün Avrupa Milletlerini Bir 

iT ek Millet Yapacak Bir Plan Tasarhyordu 

iki Devrede Kampın 

Yapılması Kararlaştı 
Maarif Vekaleti Üniversite Rek

u:rluğüne gönderdiği bir emirde, ü
niversitenin bütün Fakültelerinde 

Et işi Hakkında Yeni Köylü ~ahve 
Bl·r K V d" lçmezmıı ! arar er ı Y N . 

8 azan: acı 
Fiy. t Mürakabe Komisyonu diln 

toplanarak Anadoludan hayvnn geti
ren celeplerin bir iddıasını -tetkik ve 
ı eddctmlştir. Celepler, sürü snhlple
rinın fıyatlarm duşuk olmasını i
leri sürerek hayvan satmak isteme
diklerın• soyleınişlerdır. Komisyon, 
geçen ::?ne bu ay içindeki koyun sa
tı~larını tetkik etmiş ve iddiayı yer
siz gormuştur. Verilen karara gore, 
şnyet suru sahiplen ŞE".hriınızc hay -
van getirdiklerı halde $atmamak ıs

tıy~ek olurlarsa, bu gibiler Mılli 
Korunmr. Kanuna mucibince muhte
kir sayılarak mahkemeye verileeek
lerdır. 

ızmitin Uruçlu köyünde 
bana gönderdıği bir me 

"- İyı bir muharebe, dostunuz ı 
Aleksadrın butun kararlarını sona 
e direbil r. O, kalptır. Ikbale dıiş-

1 
kun bır icizd r. Onda bir Yunanlı ; 
eciyesi var. Gizli gızli emeller bes 

ler. Harbi ıstıyen odur. İnanın ba
Bizı bırıbirımizden ayıran şey, 

en m bir arşıduşeşle evlenmie ol
maklıgımdır. Kız kardeşıni alma
dım diye bana gucendı ... 

Ve muhatabı ona. bu iddıasının ak
ı bat edınce, Napoleon: 

- Ben, diyor, bu teferruatı unut
tum!,. 

Unutmuş mu? Bu onun aizından 
defa çıkan bir kelimedir. Belli kı 
d nın zayıf kaldıiını hissediyor. 
o zaman, Çarın nezdine, daha 
u 1 ıcı b r murahhası siıratle gön 
yor, ve Petersburg, Oldenburg'la 
ov nın deiiş olunmasını teklif e
e İmparator Rus murahhassına, 
n salonda iısıtilsin diye, yuksek 

le şu kat'i cevabı venyor: 
- Tek bir Polonya koyıi dahı 

verilemez 1,. 
Butun bu siyaset, kaderi durdura
yo . B n turlu projelerle galeyana 
e ruhu duyulmamış arzularla ke

fen Napoleon, başından bili 
mamış olduğu tehlıkelı Fuşe'den 
de. zekı hadımı Kolenkur'dan c;e
yor. Kendısini İngıltcreye çok 
r surette sattığı için geçen sene 
unyetınden az!ed imi' olan Fuıe, 

ı bı hukumet tertibatını hazırla
r zaman koğulmadığı gıbi. bu iha

çın de kogulmamıştı. H tta bi
İmparator ona. ayan azası ol
şe cfın de verdı. Yalnız. ona 

dıcı mektuba, ıu manalı cum
r ka makla ilet fa etti: 
- Ben sizin me butiyet ve sada

katın z-len şuph~ etmemekle bera
ber, mutemadıyen gozculuk etme
ye mecbur k lıyorum ki, bu zaru
ret beni fevkalade yoruyor Kendi
m bu mecburiy-:tten kurtarmak is
t yorum!, 

siz soylememis miydiniz? tedrı ata Bırlncıteşrinin ilk hafta ın-
Esasen. şayet şevket ve kudret da başlanmasını ve ikmal imtihanla

fazlalığı benı dıinyamn diktatörlü- rmm gunlerlni Üniversite profesörler 
fune doiru slirUkluyorsa, ben buna meclisinin tesbit etmesini bildirmiş -
ne yapabilırim? tir Perşembe günu toplanacak pro -

Siz ve nice nıce diierleri -ki bu re~örler meclisi ikmal imtihanlarının 
gun beni zemmedıyorsunuz, ve beni I günlerini tcsbit ve talebenın kamp 
hal.ım, selim bir kral _haline k?>:"ak I vazıyetinl tetkik edecektir. 
istıyorsunuz, bana dunya hikımıye- A kerlık kamplarının iki devrede 
tıni ele gcçirme'll için her yardım-, yapılmn 1 mu\ afık görulmu tur. İlk 
da bulunmadınız. mı? .. devre kamplarına Hukuk, İktısat, E

"Benim mukloderatım he~uz ta- debiyat Fakülteleri talebe 1 ile Yuk -
mam olmamıs_tır. Ben, bug~n he: sek Ticaret okulu ve Guzel Sanatlar Resim Sergisi ~ıi.ezl Sanatlar Birliğinin ~irmi beşinci resim ser-
nuz taslak hal~n~e bulunan .bır ı~yı mektebi talebesi işUrak edecektir, gısı dun Galatasaray lısesınrle ac;ılmıştır. Mera-
ikmal etmek ıstıyorum. Bıze, _bu- Bu devrenin kampları 20 Ağustostan simde Vah Lütfı Kı•dar da hazır bulunmuştur. Resim ı:ergisi dört büyük 
tun Avrupaya 3am.ll bir k?d• ~utün 

1 10 Eylôle kadnr sürecektir. Fen ve ı;alondan ibarettir Hu salonların biri eserleri yaşıyacak olan ölmuş res-
Avrupaya ıa~ll. bır temyız. ~-ı~anı. Tıp Fakulteleri sivil ve askeri tale- samlarımızdan Haili Paşa ve Üskudarlı Cevat gibi tanınmış ressamlarımızın 
her yer~e aynı ~ır para. ayıu oh;ek- besıyle Yu· ek Muhendis okulu tale- tablolarına ayrılmı~tır Diğer salonlarda yüz seksen tablo ve muteaddit 
ler, aynı kanunıa; lazımdır. Liz1ı1m- besınin kampları 11 Eylıll perşembe heykeller teşhir edılmiştir. Kalabalık ziyaretçiler bu kıyınetlı eserleri birer 
dır ki. ben. butun Avrupa mi et- ü d Eylül sonuna kadar devam birer tetkik ve tak1ır etmişlcrd"r. Yukarıki resimde sergiden bir ko,eyi go-

Je~ini bi~ t~~ millet yapayım. İıs;e ~d~:e~tf~ İkmal imtıhanları bu dev- =ru='y'=o=r=u:::z~·==========c..=.....;...=:=.:=-:::.:..::==o..========== 
Mosyo lo dulc, bana yaraşan yega- k 1 devam ettıgi gunlere 
ne netice budur!,. re amp arm~ 

1 İşte Avrupa miıttehit hiıkilmetleri rastlıyacağı ıçın, ikmal imtihan arına 
hakkında Napoleo'nun tam fıkri, mu- iştirak -decek Fen~ Tıp Fa~ilıteleri 
azzam plim ki, bıze, İmparatora za- ve Muhendis mektebı talebesi ımtıhan 
rar vermeye c;ahı!nakla mukellcf bir gunu mezun sayılaca~lard":· ı:cız ta
adam tarafından ifşa olunuyor. lebenin atı,ş talımlerı, Birıncıteşrin
İmparator artık Avrupaya -g~nç de- den sonra başlıya~ 

hasına her hasmın hakarete mlistahak • • RİK 
gorundugıi devırlerde olduğu gibi- bir MUTEFER : 

lhtikQrlaMücadele 
Büroları Açıldı 

''Kostebek yuvası., nazariyle bakını- T 1 f 1 Y 1 k 
yor. Bılakis o devirden tam. on beş Mühendis Okulunda e e ona apı aca Şikayetle r 

Fevkalade toplantı 
Fiy"t Murakabe Komisyonu bugün 

fevkalade bir toplantı yapacaktır. 

Toplnntıda çalı fasulyesinden başka 
bMun fasulye çeşitleriyle mereime
gin azamt fiyatlarını tesbit edecek -
tir. Bunc!an başka Anadolu yağ mm
takalarından getlrılmekte olan sade
yaglarm d? fıyatları kararlaştırıla -
caktır. Ticaret Vekaletine gönderil -
mis olan iplık ve pamuklu mensuca
tın azami klir nlsbetleri Vekaletçe 
tadil edilmiştir. Bu tadilat listelerinin 
de yarın ılAnına karar verilecektir. 

Fiy:ıt Mllrakabe Komisyonu aza -
lıklanna tüccardan Sabri Tuten, sa
nayicilerden Hılmi Barlo, Ktımil İb
rahim ve tüccardan Hiıseyin Husnu 
yedek Aza olarak s~llmıılerdir. 

sene sonra, kanun va:ın, teşkılltçı. ve O h 1 H k t G ·ı k 
anarııi .duşmanı inıv.ırat?r· _Avrupaya, Havacllık Cubesi er a are e e e~ı ece POLİSTE: 
kendisınden guzel "e nefıs hır eser ya- "!l M··d·· .. o·· y "d Tevkı"f 

Üzerine 
Bak er 

Edildi ratılabilecek bir :naddeyi sıizen hey- Yuk ek Muhendi ve teknik okul- u uru un enı en B·ır Kamyonun Ur. 
keltrn$ gozıyle bakıyor. larında orılması kararla tırılan ha - 3 

b " Halkımızın maruz kaldı ı ıhtikflr tıbara alınarak tahkıkata girişilecek 
O on beş yılda aştığı yolu 05una vacılık şuı...-lftri bu ders yılından iti- L ""' t• v • • Ç 1 1 

k b l ~ "' vakalarını kolayca haber verebılmesi ve neticeleri ayrıca muracaat sahip- as ıgını a mıı ar tepmiş değildir. O kadar ana u an- baren faalıyete gerecektır. Kaydedi-
l ! k b ~ içm şimdilik dört merkezde birer lcrlne c'e bıldırllecektir., mış olan bir yolun sonu, mu a a e- len talebe staj için Etimesuttakl tay-

. ı d N murııkabe burosu açılacaktır. Bu bü- Telefon No. Mustafa Ilgaz isminde bir milte-reketli bir netıceye varma ı ır. a- yare ve plfınör fabrikasına gönderlle-
s l · li t h"t A roların kadroları tamamlanıncıya ka- ahhı"t kamyonu ile ""-'-ırkK-fine il poleon, ar omanyın m t e 1 vru- ceklerd"ır. Teknik okulunda havacılık 22233 F' t l\'I k b B.. ' D<l'A v.r -

h kk d ki d · 1 • · '-- • dnr bugunden itibaren Gnlata, Emi - ıyn ura a e urosu derken volda IAstik patlam ... ve ara-pa ın a uıunce erını ucnımse- teclrısatına tn3dnkı" talebenı·n t~tlrakı 20952 Emnı·yet Kaçakrılık Bu-rosu ., .,, 
· k d' d · ı · eli · ı· Fa " " nönü nahıye serkomiserllkleri, polis " basını orada birisine emanet ederek mış, en 1 uşunce erı e nmı' 1• - ıle gelecek ders yılında başlanacak - 41458 Galata Nahiyesi Ba~omi-

kat 0 , şu anda duşunmektedir i, fi- mudurlilgu, kaçakçılık bürosu ve Fi- Bakırköyi.ıne gitmiştir. Dönüşte kam-
ki k t. d · ener Onun ıeklz tır. yat Murakabe :Euro u şlktıyetlerl dın- serlıği yonun 3 lAstiğinln •a1mmı.1 olduıı.u-

r uvve 1 aıma Y • KJRKÇEŞME SULARI - Dun a- 21135 Eminönü Em. Amirliği " i1 6 

yu~ bin insanın yardımıyle elde et- bahtan ıtıbaren Kırkçeşme suları ke- lıyecek "'e derhal faaliyete geçecek - 20567 Beyazrt Em. Komiserliği" nu gönn(lştilr. Tahkikat yapılmakta-
mek lstediii şey, gunun birinde, -velev 1 lerdır. dır. 
akıl ve muhakeme ile, velev zaruret ılmıştır. Bu sular bentlerde sak ana- 1'"ıyat Murakabe Komi yonunun bu * Beylerbeyinde Nuri Karadağ, FUNDALIK YANGINI - Dün sa-
yuzunden- hiç vuruşulmaksızın, bir tek cak, teşrih havuzları ynpıldıktan hu ustaki teblığı a ağıdadır: Gal tadn bakknl Petro, Yuksekkal - at 15 de Beylerbeyi sırtlarında bil -
lrurıun bıle atılmaksızın oluverecek- sonra ehre akıtılacaktır. "Fıyat murakabe te kılatı sayın dırımdn mezeci Filip pahalı fiyatla yük bir fundalık yangını çıkmıştır. 

yor ki: 
"- İzmitte herkese kahv 

dıfı halde, biz koylulere 
verilmedi. İhmale uğrayışı~ 
beblnı sorduk. Cevaben: 
"- Köy ili kahve ıçmez !., 
Acaba, bizlerde c;ok tab 

derın bir teessiır uyandıran 
siz ne buyurursunuz? Ve acı 

ve fincanı, "imlletı'l cfendisı 
fatlandmlan Turk koylusıiı 
yalnız, tasarruf propaganda 
var afişlerinde mı ı;unulur?,. 

Ben eminim ki, Mustafanın 
kahve mahrumiyeunden d 
Çünkü vaktiyle Y c:men çoll 
mek yerme deve te7eği yediğ 
le ezeli tevekkiılıinden a 
Turk koyliısu, bir fmcnn kah 
sit yokluğunu dert edinmeye 
cede geniıa yureklidir: Yeter 
iuk ona, tertemiz kalbini kı 
ve izzeti nefsini ya.alamıyac 
sanla bildirilsin. O takdırd 
köyunun cfendı Mustafası, 
veden aldıiı yavao lezzetin 
fazlasını, misk gibi şerbetind 
bi ayranında. hatta bal gibi 
bulur. 

Belli ki, Mustafayı yaralı 
disıne verdikleri ljU cevaptır: 
"- Koyliı kahve :çmezl,. 
Evet .. Tiırk kövlusü ka 

kahve içmez. hatta Turk koy 
ederse, su da içm .. z . Hatta T 
lusu icap ederse. ekmek de ye 
kat zeki ve efendi Tıirk ko 
hiç bir zaman yemlyeceii 1 
zaman zaman mahrumıyetlere 
mak feragatinde bı:.lunmasını 
iiıımez kaide halinde ifade et 
!etini gösteren o garip ceva 
ran aıikar istihfaftu: Onun bu 
ti bilmeyenlere verebileceii c 
nim aldığım mektuptan c;ok d 
olabılir: Bu itibarla Uruçlu 
ya, o cevabı veren her ki 
tavsiye ederim: Bır daha Tur 
SÜ İle konuşurken, sozlerinl, h 
fıttığı o kıymetli ( !) kahve ta 
den çok daha dikkatle tartsın 

r 1 h k.. t ıı k ı k bira sattıkları için adliyeye verilmic- k 1 tir METEOROLOJİ İSTASYONU ha kımızın ı tı .. ra mu e ı o ara " itfaiye ve kayma amlığın top adığı 
yikıa böyle yazarak, onu memuri- · Vt Napoleon. biliyor ki, o zaman Başvekfılet Metcorolo)i Umum Mü- yapacnkların her turlu ihbar ve :ıi - !erdir. ameleler yangını söndürmek: için ge-

yetten çık rıyor ama. ne goz millet olaca\ı:tır: "İşte Mosyö lödlik, durluğu Florynda bir Meteoroloji is- k:iyetlerı derhal tetkik \e t kıbe fı- Baker müdürü tevkif edüJi ce geç vakte kadar çalışmışlardır. 
den çıkarıyor, ne ondan vaz ge- bana yaraşan yegane netıcel.... tasyonu vilcude getırmıye karar '\ier- mtıdcdır. Ayakkabı ihtikfın yaptığı için tev- GALATADAKİ İNHİDAM - Ga
Hatta b lak s en mahrem şey- artık, butun mılletler, yalnız bir tek mi tır. S yın hal ımız.ın te bit edilmiş o- kif edilen ve kefaletle" bırakılan Ba- latada yıkılan evlerin enkazı altmda 

ı yıne ona soyluyor. Ve mesela • • ANKARADA SEBZE NARHI - lan kfır hadleri veya fızami atı fi- ker !ırmnsı miıdurü dün yeni bir ih- komslyoncu Hüsnü isminde birisinin RUGONKO 
or k : Ankara vilfıyetı sebze için azami sa- yatları fe\·kınde satı Y panl n \'e- tıkfır hadise ıyle mahkemeye veril- kaldıjı hakkındaki haber asılsızdır. 7,30 Proıram ıs 30 Scrbc 

. - Ben, evlendığim andan itlba- ya mali rını gizliyerek satmaktan mı tır. Bu se!erkı hAdise, Reşıt Bay- Hüsnü Galatada Gumrük yanındakı 7,u Milıık (Pi.) ıe 40 M ıık 
ren zannedıldı ki, aslan uyuyor. Çarın paraları tı fıyatlarmı tesbite karar vermiştir. ımtına eylıyenlerı, ! tura vemıiyen- yazıhanesinde çalışmaktadır. ~:~~ ~~~~~1•[Pı > ~::~~ ~u~~ı. 
Go u ler onlar. aslan uyuyor mu Butun ııcbzccıler sattıkları sebzelere lerı·, muhık bır sebep olmadan fiyat kut ısminde bir mi.ıştiıriye 19 liraya 

l • F il f t t bir eti s tılması icap eden ayakkabının 28 s.3o Evin natı. 19•45 Sar 0 
yoksa uyumuyor mu? Bnna 800.000 N apoleon, diıeıi.1ce erinı uşeye a- her g nun ıya mı go eren - yuk eltenleri hemen altıkad r ma- tüccarlara kumaş satmıyan Maris o ı 9 •30 Haberi 

dı k ki d liraya satılmasıdır. Baker rnüdilril 20.ıs Rady0 adam lazım r. Onları da buldum. c;ıp dururken, Çar Aleksandnn ket oyaca ar ır. karolara ıhbar etmeleri rica olunur. Sayyanın mUhakemesine dün devam 12,30 Proaram 20,4s Milıilı 
B A k k b" 5000 da , Salamon Lcrreo bu suçtan dolayı ı:z.u MOzlk <Pir u un vrupa artı art ır verdiği paralar "Taleyran' ın ce- PORTSAİTTE VEBA _ Portsait Vukubulacak muracaat \ e ık<lyet- t vkif edılmi tir edilmıştir. Marls Sayyanm milc;lafii- 12•45 Haberler ;~·.~~ z8ıarr9!ı1,. den başk bır şey deg ld r. Ben bine dolmaktadır. Şupbe yok ki, Ta- ve Hayfll lımanlannda görülen veba ler 1 in aıa ıd k telefonlıır d .hız- c • nın tahlıye talebi reddedilmiı ve du- u.oo Tllrkçc (Pi) 

21
,
30 

Ko;u 

800 000 kışı ile, ona keyfıme g•den leyran. aldıfı biltun paralan Fu~e ile \akalan munasebetiyle bu iki liman metc amade tutulmu tur. Vukubula- Diğer Muhakemeler ruşına Kayserldeki Mehmedin ifade- u,ıs Mtızik (Pi.) 21 ,4s ıı yük 
~ yapanm. Evvelce. deha'nın h c; bo" luşmektedır b l s· b ili s f h d 150 b 1 . t ·ı . j . b ,...,, b o 22 30 H ber · muvaridatlarına kar~ı sıhhi tedbirler cak şı"kliyetler buralarda u unan um u ı ve a a anın a a - sının ge ırı mesı çın a., ... a gune ı- . a b r şeyi imkinııız bulmamaktan i- .. 1277 t k ld h ld k 1 t ıs,oo Proıram 22,45 Cazban 

(Arkası var) konulmuctur. memurlar tarafmdnn derhal naznrı ı- ya \ c op umaşı o ugu a e ra ı mı~ ır. 11,03 MOılk 22,55 Kaparul 
b ret bir keyfiyet olduiun~u~b~a:na::.: _________ ~.:::~::::.::_:_=._: _ __:.::.:.:.:::.:.:.:::w~~-------------------:--------------::---:-:----:--:---:-::-:-:::--:::---::--::-::--=:::-::-------::-=---:--------ı· 

Tebliği Alman· Rus Harbinin Vichy Kati Bir Karar Uzak Şarkt Alman Tebliği Sovyet 

Neticeleri Veremiyor 
(Sonu; Sa: 2; Sü: 1) ( Baıtarafı 1 inclae) 

Bcrlin, 11 (A.A.) - Alman te- Londraya göre Odesa GECE GELEN HABERLER 
Hindiçini'de tahfid 

(Bıttarafı 1 inci 

Millet Meclisi 
15 Eylule Kadar Tatil 

Kararı Verdi 

şekküllcrinin Ilmen gölü ccnu - Alman tehdidi altında 
bundaki ileri hareketi esnasında " 
üçünci.ı Sovyet piyade fırkası mu Londra, 11 (~ .. A.) -:- Re1:1tcr,, 
harebcye icbar edılmiş ve imha Londranın salahıyetlı. m.a~fıllc .. -
olunmuştur. rinde bugun beyan edıldıgınc. go-

.. •• • re, Almanlar Ukraynada çok ıler-
U kraynada buyuk bır ı ıemiş gozuktiyorlar. Elde bulunan 

takip muharebesi malumata nazaran Odcsa üzerin 
Berlin, ıı (AA .. ) _ "D. N. B.,. deki tehdit _ç~ğalmakta_;lır. Fak~t 

Sark cephesinde cenubi Ukrayna Rus cephesının kmldıgı.n~ daır 
da büyi.tk takip muharebesi 0 ka- bir işaret yoktur. Dcrinlıgıne dog 

(Baftarafı 1 incide) 
una ihtimal vermemektedirler. 
Inhidamın ilk had safhasını tev
lit eden Alman - Rus harbi şüp
he yok ki, bu nihai h~disenin 
vukuunu tacil veya tehir edebi
lir. 

d 1 · k" f t k d" k" ru muazzam bir muharebe ol -,Bıttarafı 1 incide) ızuu muzakere ol n kanun liiyıha mm ar surat e ın ışa e me te ır ı, 
k nunun t n mıne aık ol n se- tanzım edlldlgınl söylemı~tır. müttefik ordular Karadeniz sahil maktadır. 

r h etmi ve ımdıye kadar Mecll , harp dolayısiyle karadan,' lerıne btiyuk bir hızla yaklaşmak Muhtemel olarak esas muharc 
rdımın halen mer'ı bulunan ka- denızdl:'n ve havad n memleketlmız~ tadır. Bu muharebeye Alman ha beler Uman etrafında cereyan et 

Müteaddit Rus güzideleri, bil
hassa muharrir Atexis Tolstoi ve 
bu meyanda Slovak, Hırvat, Bul
gar 've Sırplı münevverler bugün 
Slav miletlerc hitaben bir beyan 
name neşrederek onları bütün 
Slav milletlerin can düşmanı ev
vela Almanya ve Hitlerizm ile 
mücadelede birleşmiye davet et
mişlerdir • 

n u d ı nı b t nde \ e en gelmekte ol n multecller hakkındakı va kuvvetleri de müessir bir su- mektedir. Fakat Alman ileri bir
k hu n nıyetle yapılmış oldu - kanun l Y haslyle askeri k kanunu- rette müdahale etmişler dtişma- liklerinin Nikolayef istikametin -

f t zam nl bu yardımın nun 4 üncü maddesmın, örfi idare na ağır zayiat verdirmişl~rdir. Di de ı"lerlemış olmaları da kabil - Bu harbin bidayetindenberi 
Sovyet siyasi şahsiyetleriyle Sov 
yet matbuatı müteaddit defalar 
Çckoslovakyada, Polonyada, Yu
goslavyada Almanlar tarafından 
feci bir tarzda tatbik edilen zali
mane imha siyasetine işaret et
mişlerdir. Bugün de devam et -
mek:te bulunan bu siyaset hala 
Alman kıtaları tarafından işgal 
edilen Ukrayna ve Bielorusse 
mmtakalarında ayni vahşetle de
vam etmektedir. 

ge medı orulereK Cumhurıyet kanununun bazı m ddelerının ve ye- M k "d 
p rtı ı Grupunun te kil ettiği ger taraftan os ovaya yenı en y ğ l ı · r· ta 

E cü ta f d d _ dek subay ve a kert memurlar hak- bir gece akını yapılmıştır Bu se- dir. a mur arın, ey u un or -
n men ra ın an uzun uza 1 kınd ki kanunun üçüncü rnaddesınln . • sına kadar zırhlı arabaların hare 
apılan tet ıkler sonunda hazır - fer Alman tayyarelerı Moskovada ht ı d 
11 olan rapor ve buhun uzcrın- ( B) fıkrasının tndıllerine all kanun bilhassa silah fabrikalarını bom _ katına mani olması mu eme e-

G up heyetı umumıy nde geren l!ıyıhalarmı tasvıp ettıkten sonra Ey-1 b d t • 1 d" B f b . ğildir. Kar ise Ukraynada b.irinci " . ar ıman e mış er ır. u a rı -
1 e elerde ilerı surulmü:; olan lulun 15 inde toplanmak uzere ıçti- k 1 h • • 1. b. 1 ve ikinciteşrinden evvel goru -

1h 1 t a ar şe rın şıma ı gar ısıy e şar-
A lar gozoni.inde tutularak mev- mama n ayc.t verm ır. k. d k" hali d k. · d" n 

_..:._______________________ ın a ı ma er e aın ır. ..,..u 

Liman 

Hücum 

Bir İngiliz Torpido 
Muhribi Battı 

Lond a 11 (A.A.)-"B.B.C ... : Bah
e nezaretının bır tebligine gore, 

nder torp do muhnbi .._ft .. P•''"'"-
b·ttr• ZQ&al )okt•. 

lngiliz Kraliçesinin 

Bir Mesai• 

bombardımanlar çok tesirli ol -
muştur. 

Alman harp gemileri faaliyet -
!erini buz denizme kadar teşmil 
ederek bır Sovyet muhribini ve 
bir karakol gemisini batırmışlar
dır. 

Londra. 11 (A,A.) - "B.B.C.": İn
giltere Kralıçesı, Amerika kadınlarına 
İngiltereye gosterclikleri yardımdan 
dolayı teşekkur maksadıyle radyo ile Alman ha\ a kuvvetleri, evvelce de 
bir mesajda bulun·nuştur. Kraliçe ez- bildırıldığı gıbi &imdiye kad r 10,000 
cumle demıştir ki: den fazla Sovyet tayyare i tahrip et-
"Amerikalılar. lnıtlzler gibi sulhu mlşlerdir. -Geçen yaz garpta yapı~an 

severler ve tahrıp edici gayeler takip taarruz esnasında elde edilen nelıce 
etmezler. Sımdilık harp imalatında ile mukayese eclılecek olursa, ~~ ra
dıi,manlarımızla ııynl sevıyede deiiliz. I karnın ifade ettigı mAna daha ıyı an
Fakat Britanya milletının kuvvetini 1 in ılır. Fılhakıka garp cephesinde o 
etrafımızda toplayd• ak allahın yardı- 1 zaman ynlnız ~633 duşman tayy.aresi 
miyle ıonunda galip geleceğimizden e- tahrip edılmlştı. Bu miktar İngılız ve 
mlnız. Guçlukler, kt.lplerimizi çeliklet- Fransız hava kuvveUerlnin kıta uze
tirmış ve metanetımızi kuvvetlendır- rindekı muharebelerde kullandıkları 
mlştir. Kudsi bir gaye uirunda harbe- tayyarelerin en buyuk kısmını teşkil 
eliyoruz... edıyordu. 

Kralıçe, Amerıkanın şefkat ve mu- Sovyetlerle yapılan muharebelerde, 
habbetinden Ingilizlerin pek mutehas- biıtun cephelerde dilşürülen diı~man 
ııis olduklarını sovlemıı ve meaajını tayyarelerinin dört misli tayyare dü
ıoyle bltirm $tlr: şurtilmüştur. Eger Ruslar buna rağ-

"Sizin, yanımızdan baıınızı çevir- men hAla tayyareye ve harp malze -
meksizın geçtıiınııı gormek bize kuv- mesine malik bulunuyorlarsa bu, Sov 
vet bahşediyor. Bize gösterdiiiniz eef- yetlerln Merkezi Avrupa1a saldır -
kat ve yardımdan dolayı tcşekkur ede- mak için ne kadar çok tayyare imal 
rim . ., ettiklerini gosterir. 

Slav Memleketlerinin 
Mümessilleri Toplandı 

Londra, 11 (A. A.) - "B.B.C ... 
Butun Slııv memleketleri mümessil
lerı bir toplantı yapını !ardır. Bu top
lantıda bir nutuk oylıyen Rus mu
harr ri Al k ey Tole toy, bütun Si v 
milletle n Hıtlerizmi ve Alman as
keri teşkiltıtını imh etmek üzere 
mütteh den mucodelede bulunmıyıı 
davet etmiştir. 

Ukraynadaki harekat 
Almanların lehinde 

Vichy, 11 (A.A.) - "Ofi": Bugün
kli Alman resmi tebliği şarkta hare
katın devam etmekte oldugunu bildir
meye inhisar edıyoL·. 

Havas - Oli nin a•keri muhabiri. hu
susi menabiden alın.an malumatın Uk
raynada Alman ordularının lehinde ol
duğunu yazıyor. Bu haberler teeYrit 
edecek olursa Alman - Rus muharebe
....._ ""'el Sa.ye: başkumandanlığı 

mez. 

Son 24 saatin vaziyeti hakkın 
da malumat alınmamıştır. Şimdi 
üçüncü taarruzlarının ortasında 
olan Almanların şark cephesinin 
başka bır yerınde muhim bir de
ğişiklik meydana kehrdikleri zan 
nedılmektedir • 

Almanlar Finlandada 
Krallık Kuracaklar 

Ankara, 11 (Radyo vazetesl) - Al
manların FinlindacU. bir krallık kur
mak ıstedıkleri haber vcrılıyor. Ma
reşal Mannerheim'in de buna taraf
tnr oldugu bıldirlliyor. Bu takdırdc, 
İtalyan Kralının da akrabası olan bir 
Alman Prensi Finlanda kralı olacak
tır. 

* Londra, 11 (A.A.) - "Afi.,: Alman 
gençliğlnin haleti •i.!hiyesinin çok bo
zulmuş olduiunu gösterecek alimetler 
eksık değıldır. Alman gençliil arasın
da bu manevi gerginliii vlicude ceti
ren sebeplerin yıllardanberi devam ve 
yekdığerini takip eden seferberlik ted
birlerinın şiddetin<len, Avrupanın bir 
ucundan diger ucuna miıtemadi gidip 
gelmelerden ve devamlı olarak aile o
caklarından uzak bulunmaktan ileri 
gelen bir netice olduiu kolayca anla-
3ılabilir. 

Alman gençliii arasında efklrın çok 
bozulduğunu Norveçtcn cclen misal

tarafından teşkil edııen üç mühim gru- ler açıkı;a göstermektedir. Burada as
bun en mlikcmmel ve kemiyet itibııriy- kerliktcn kaçmak, tagayyüp etmek, 
le en kuvveths olan cenup grupunun mutemadıyen tekerrür eden adi umur
pck yakın bir atide tahrip ve imha e- dandır. Ahiren transit geçen Alman kı
dilebilecciine intzar edilebilir. taları arasında vukua gelen bu nevi 

Filhakika Mareşal Tımoı;enko ile hadiseler ıiddetle nansür edilmektedir. 
erkim harbiyesinin Galic;ya cephesin- Bunlara Alman dahli cephesini zayıf
den gelecek ve Ukrayna istikametine !atabilecek ·her nevi ümitler ithal edi
tevcıh edecek esa.;1ı Alman taarruzunu lebılir. Daha pek yc.kında 16 bin Al
bekledikleri ve bu "cphede adeden faik man çocuğu Rhenanle'den Slovakyaya 
kuvvetler ikamesiyle ve tanklarla da nakledilmişlerdir. Dilsman hava te,ek
takvlye ettikleri m;:.liımdur. kulleri tarafından bt>mbardıman edilen 
Dığer taraftan cenubu şarkideki Sov mıntakalarda çalışan kadın ameleler a

ye ordusu Smolensk ve Bialystok'da rasında ihtilal hıreketleri çıkmakta~ 
çarpışan diğer R~s orduları gibi in- dır. 
hızamlar gormemııı ve halen de par- Munster ve Kolonya gibi Alman •e
çalanmaksızın mu'ltazaman ricat et- hirlerinden gelen ırısanların söyledik
mekte bulunmuş ise de şimdı onun da lerıne gore her gu!l müteaddit katar
sırası gelmiştir. Bu ordu belki de diier !ar yaralılar taşımakta, her yerde ölen
Rus ordularının Bialystock ve Smo- lerm listesi gorulmckte, bir c;ok aile
lenskde uğramadıkları derecede şid-ı ier harpte olan evlitiarından habersiz 
detli bir mağlubiyete duçar olacalrtrr. kalmaktadır. lJütim bunların Almmn 

(B•Jtarıfı 1 incide) 
ile Alman hükumeti arasında de
vamlı bir temas muhafaza edil -
mekıte olduğunu da bildirmiştir. 

Vichg'yi tehdit mi? 
Bertin, 11 (A.A.) - İtalyan "Te

vere" gazetesi, Vi.:hy hükGmetinin ve 
Fransız halkının hattı hareketini ten
kit ederken, eier Fransa bu hattı ha
rekette ııırar ederse yeni Avrupa niza
mından çıkarılacağmı ve iıbirlijine 
nihayet verileceiini yazmı~tır. 

Alman Hariciye oezaretl sözcüsü, bu 
makalenin mıhverin resmi noktai na
zarını ifade etmediiini söylemiştir, 

Amerikanın alakası 
Ankara, 11 (Radyo Gazetesi) - Al

manyaya verilecek cevap için Vichy'de 
yapılan mlizakerel:r Amerikada derin 
bir alaka ile takip f,diliyor. Vichy, Al
man taleplerini kabul ederse Amerika
nın Vicby ile münuebatını katetmesi 
muhte19el cörülilyor. 

FriuıMula maden kıtlığı 
Londra, 11 (A.A.) - İsviçre Te

legraf ajansı. Fransadaki maden kıt
lığının Fransız - Alman mesai bir -
llğini güçleftirmekte oldutunu bildir
mektedir. Vichy Fransada ancak bir
kaç haftalık pirinç, bakır, kurşun. 
kalay, bronz ve çinko vardır. Vichy 
hükumeti bu madenlerden imal e
dilmiı olan lüzumlu eşyayı vasi mik
yasta miısadere etmiye hazırlanmak
tadır. 

Tobruk'ta Harekcit 

(B•ttaretı 1 tnclde) 
Mihverin hava teşekkülleri, müs

tahkem mevkiln askert hedeflerini, 
dafi bataryaları mevzilerini, liman
da demirlemiş bulunan gemileri bom 
bardıman ederek infilAklara ve ha -
sarlara sebebıyet vermişlerdir. 

Diğer bir takun hava teşekkülleri 
de Marsa Matruh şimendifer istasyo
nunu ve. liman tesisntmı bombardı -
man etmişler ve Siddi Barrani'nin 
ıarkmda kMn askeri tesisata isabetli 
endahtlarda bulunmuşlard~ Alman 
tayyareleri, İngilizlerin Mısırdakl 
hava üslerini bombardunan etmişler
dir. Dilşman Bardia'ya ve Syrte sa
hillerine akmlar yapml§tır. 

Kanada'nın Gemi İnşaat 
Programı 

Londra, 11 (A.A.) - "B. 
Reuter muhabirine ögre J 
Jar Hindicınidc elde ettikle 
lerde kıta~t ve harp gemile 
şidine devam edıyorlar. 
müstahkem mevkıler ınşa 
va uslerinın ikmalini tesri 
lar. Japon Başvekili impar 
birçok defalar görüşmüşt 
lar, ehemmiyetli bir karar 
alametleridir • 

Japon kaynaklaruıa 
Tokyo, 11 (A.A.) - "Afı 

mei Ajansının Baugkok'tan 
diği bir habere göre Sıya 
Malezya arsındaki büyi.ık o 
bil yolu kapatılmış, hudud 
20 mil gerisinde buyuk tah 
inşaatı yapılmıştır. Tchung 
den gelen 15 bın kişilık bı 
vetin Birmanya hududund 
şit edildiği de ılave olunu 

Singapura yüz Amerıkan 
resi gelmiştir. Binnanya h 
duna Avustralyalı kıtaat se 
dilmiştir. 

Avustralya vaziyeti ç 
vahim addediyoı 

Londra, 11 (A. A.) - Pa 
vazıyetin fenalaştığına ve gergt 
arttıgma dair alômetler vardU'. 
vustralya Ba vekıli Menzies ka 
nin husu5J toplantısında bulu 
için seyahatini tehir etmiştir. 
baun limanına gclml:ı olan iki 
rikan ;eruvazorü blr semtı me 
hareket etmiştir. 

Avustralya Nazırları vaziyet f 
!aşırsa kabinenin fevkaıtıde içti 
da hazır bulunmak emrını alm 
dU'. 

Avustralya Bahriye Nazırı 
vaziyetin kati surette fenala~t 
harp veya sulh kararı vermek 
liyetlnin tamamlyle Japonya7a 
rettüp edeceğini, Avustralyanm 
kuk ve menfaatlerini azimle 
faa edeceğini söylemiştir. • Nevyork, 11 (AA.) - "Ofl": 
yodan Amerika ajanslarına gelen 
berlere göre, Pasifikteki denız s 
sefer kumpanyalarının en ehemm 
lilcrinden biri olan Canadian " 
fic Steamship Company,. Japon 
bulunan bütdn ıubelerini kapat 
emrini vermiştir. 

Londra radyOBuna gör 

Ottawa, 1 ı (A.A.) - Kanada bü
yük bir gemi inşaat programmr ha
zırlamıstır. Bu meyanda muhripler ve 
ceman bir milyon tonluk ticaret ge-
misi de inşa edilecektir. Ankara, 11 (Radyo gazetesi) 
= ========= ===="'=- Londra radyosu bugunkü neşrıya 
halkının ve ıençlitınin haleti ruhiye- da Japonyanm umumi seferberli 
leri üzerinde pek z:ıyede tesir icra et- lAn edeceğini ve bunun netice 1 
tiii inklr edilemez Maamafih bundan rak hOk<ımetln Borsa ve umumt 
ani bir buhranın geleceli neticesine kil vasıtaları He sanay.ıe el koy 
Yıl 
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Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

~ichy, Mühim·· 
kararlar 
Arifesindedir 

Gelen haberlerden, Alrnanyanın 
Fransa üzerindeki tazyikinin git

lıltc;e arttığı anlnş:lmaktadır. 
VIchy kabinesi iıı:i gündenberi mü

t~ınadi içtimalar yaptığı halde henüz 
bır karar verernernıştir, Mareşal Pe
:aın diın Amiral Darlanla tekrar hu
susi olarak görüşrniı:ıtür. 
Almanyanın Fransaya yaptıiı teklif

ttın baljlıca iki mciddeyi ihtiva ettifi 
10Ylenmektedir: 

l - Şimali ve garbi Afrikanın Fran
ıa ıle beraber müı;tcreken müdafaası. 

2 - Fransa ile .askeri bir ittifak ya
~ılarak Almanyada mikdarı iki milyon 
.ahrnin edılcn Fransız esirlerinin Sov
'ctlere karşı harbetmek üzere şark 
:cphesine nakli. 
Zannedildiğine ecre General Wey

rand ve Huntziger bu teklifleri kabu
~ ve Almanyanın Afrika üslerini İıi
:aıe mütemayil görünmemektedir. 
Mareşal Petain ıse Brest'e kadar 

lahit mıntakaları hariç olmak üzere 
Fransanın işgal f'dilmiı; kısımlarının 
&.iman ordusu tarafından tahliyesi ve 
Jnzadan evvel Almanyadaki Fransız 
:Sirlerinin serbest bırakılması şartla
·ını ihtiva edecek bir Alman - Fran
sız sulh muahedesinJn akdi suretiyle 
f\Imanya le iıbirlıği yapmaya taraf
ardır ,.... •il: 
Amı~al Darlan ise başta Laval, Deat, 

De Brinon olmak üzere, Almanya ile 
topyekun anlaıımak arzusundadır. 

Vichy hukUmetinin Paristeki siyasi 
'numessili De Brinon'un diın yaptıiı 
\u beyanat, bu bakımdan çok ,ayanı 
dıkkattir: 

''Biz Avrupada yeni nizamı tesis için 
~imanlarla işbirliği yapmayı, İngiltc
c ve Amerika ile anlaıımıya tercih e
dıyoruz. Fransa, harici siyasetinin A
'llcrika tarafından kontrohinü kabul e
•cmez Roosevelt ve Welles bize akıl 
1ocalıfı yapmakta"l vazgeçsinler. Biz 
ccndı mukadderat:mızı kendimiz tayin 
!deceğiz,,, 
lngıliz kaynaklan, Fransada eikarı 

Jnıumıyenin Almanya le işbirliğine a
CYhtar olduğunu, İngiltere ve De 
:iaulle taraftarlıgınm gittikçe ziyade
cştiı:ini ve Vichy hukumeti Alman
"anın bu teklıflerini 1tabul ettiği tak-
1 rde Fransada is}'an çıkacağını tah
ll!n etmektedirler, 

lfor Fransız makamlan ise, radyo 
le Fransız milletıne yaptıkları hita
lelerde: .Fransız mılletinin mağlup ol
tıadığını, fakat haınler tarafından duş 
tıana teslım cdıldıgini ve satıldığını, 
13 aydanberi milletin kalbinde biriken 
tin ve gayzın isyın hareketi ~eklinde 
)atlaması ihtimali karşısında Paris ve 
lf~chy zimamdarlannın korkudan tit
"edıklerinı, ve Fransadaki işgal kuv
ıctlcrinin azalması dolayısiyle milli is
ıkıaı, kurtuluş hareketine çok müsait 
lir vaziyet hasıl olöuğunu söyliyerek 
ransız halkını Vıchy hukumetine ve 
Şgal kuvvetlerine karşı isyana teşvik 
:tmektedirler. 
Vıchy hukumeti bugün yalnız Fran

ıanın değıl, harbın ve butün dünyanın 
nukaddcratı üzerinde müessir olacak 
:nuhım kararlar vermek üzeredir. 

On uç ay evvel, bir çok mukavemet 
~kanlan mevcut iken Almanya ile 
ınlaşmayı tercih eden Vichy zimam
iarlarının, Darlan ve Lnval'in istediği 
Jckılde Almanya ile: askeri işbirliği 
Vapmaya yani toptan anlaşmaya ka
·ar vermeleri, İngılterenin Akdenizde, 
Simali Afrikada ve Atlantikteki vazi
Vetlni ı;ok guçlefitiı ccektir, 

Boyle bir işbirliii Almanyanın, Fran 
ıanm şimali Afrikadaki üslerinden, At
antıkteki Kazabllnka ve Dakar üs
erinden, Fransız conanmasından, Ce
•aır ve Tunustaki Fransız kuvvctlc
~inden istifade etmeleri demektir. 

Ayni zamanda, muhakkak surette İs
Panyanın ve muhtemel olara'k Portcki
tin de Almanya ile fiili bir iıtbirliğini 
itabul etmeleri demektir. 

Böyle bir vaz.iyct ise, Mısırın, Ak
ılenizdcki İngiliz conanmasının. Ce
.:ıelitarıkın tekrar tehdit altına girmesi 
6.tlantik mücadelesinin tekrar İngilte
•e aleyhine dönme~ dernektir. 
Vıchy hukiımetinin bu mahiyetteki 

bir kararının, Fransız cfarı umumi
Yesinde İngiltere ve Amerikada ~i<l
ietli aksiılamellcr uyandıracaiı mu-
ıakkaktır. 1 
İşgal ;ıltında olmıyan Fransaya, In

ıiliz ablokasına rağmen, şimdiye ka
far Amerikadan ve Fransız mlistem
ckelerinden oldukça mühim mikda!'da 
viyecek maddeleri geldiği malumdur. 
Bu yeni vaziyet, Amerika ve Ingilterc 
:tiıkCtmetlerini buna mani olacak yeni 
tedbirler almaya sevkedccek ve bu su
•etlc Fransanın esasen çok sıkışık olan 
aşe vaziyeti daha fcnalaşacaktır. 

Bundan başka Frı:nsa tekrar harp 
sahnesi olacak ve Vichy de dahil ol
Iuğu halde işgal altında olmıyan Fran 
ıa, İngiliz hava ku\•vctlerinin devamlı 
nyaretlerine maruz kalacaktır. 

Bu vaziyetin Fransada büyük bir 
:ıuhrana, Fransız halkını isyan harc
'etlerine scvketmes: imkan dahilindc
:lır, Bundan başka, Akdenizde İngiliz, 
Fransız deniz kuvvetleri arasında çar
oışmaların vukua gelmesine, Amcrika
ıın da Atlantikte Ftansız üslerini. !s
-ıanyaya ve Portekızc ait adaları işgal 
:tmesine intizar oıunabilir. 

Vatan mudafaası için kullandıkları 
;ıliihlarr Vichynın emriyle bırakan 
Fransız kara ve deniz askerlerinin 13 
aylık acı tecrubelerdcn sonra, asgari 
Alsas - Lorren'i ka,;betmek ve Alman
~ anın galibiyetini temin etmek iı;in 
tekrar harbetmiye razı olacakl:ırı da 
ıüphelı gorulmcktı:d r, M, ANTEN 

TAN 

r ·-: . --·-~--~--------" 

1 Paranızı Emlake • 

Y atırıyorsun'uz; 
1 

\.teıetfflWlllNlll .. e ... 1 H1e11e-- --~ ..... -...... ~." ........................... ~ Niçin? 
G azetelerimizden birinde, ıeçen 

gun, bır hab::r gordük: "Avrupa 
harbinden sonra bJzı kimseler ellerin
deki paraları emlake yatırmak hevesi
ne düştüklerinden emlak alım ve sa
tımı fazlalaşmış ve bu sebeple fiyatlar 
yükselmi$ti. M~111leketimizdeki sulh 
ve sükun hali devam etmekte bulun
duğundan bunların bir çoğu almış ol
dukları emlfiki daha ucuza satmıya 
başlamışlardır. Şimdi, gerek emlak fi
yatlarında ve gerek kıra bedellerinde 
-üç beş ay evvelkilere nisbetle- 320 
nisbetindc düşiıkliık vardır . ., 

1939 Sonbaharında, harp kıvılcımı
nın memleketten memlekete sıçrayıp 
bütün dünyayı derhal ateşe vereceği 
bcklendifi büyük şaşkınlık devirlerin
de, bankadaki mevduatını çekip evine 
ııetiren bir zenginirı bir iki iÜll son
ıt bankaya dönerek müdıirc hikaye 
ettiği serencam o umanlar Ankarada 
dilden dile dolaşmıştı: 

- Parayı eve götürdük, elbise do
labında çamaşırlar arasına gizledik. 
I'akat, sabaha kadar uyuyamadık. Rüz 
elr kapıları gıcırdattıkça, inzibatlı 
Ankarada eşkiya çe~elcri tahayyül et
tik. Sabah oldu, evden çıkamadık. Bu 
hal bugüne kadar böylece sürdü Ni
hayet, dün bulduğumuz bir aparbma
nı acele pazarltklJ bugün aldık, ra
hata kavuştuk? Lakin, harbe iirersek 
buralara da tayyare taarruzu olur mu, 
dersiniz? 

- Bundan §Üphc mi ediyorsunuz? 
Polonya harbi sona ererken tasalı 

zengin parasını yine bankaycı. getirip 
İç Anadolu ııehirlerinden birine gönde
rilmesi emrini verdıkten ıonra kendisi 
de ticaret bahanesiyle ve ailesiyle o 
ı?ehre doiru yola c;ıkmıştrr. 

Eski bir atalar ~inü: "Kimin ki dağ
da bait var, yıireğinde dacı var,, der. 
Muhakak ki, insanın malından dolayı 
içi yanması için -maddi veya manevi
her şeyinden fazla ona kıymet verme
si lazımdır. Ve filvak:. elindeki ser
mayeyi emlake ve emlakten bankaya, 
bankadan çamaşır dolabına ve oradan 
yine emlike yatıranlar. parayı "gönül 
ferahı., yahut "vicdan rahatı,. dediği
miz emsalsiz duyguya da üstün tutan
lardır. Böylelerine, hiç olmazsa si
nirlerinin düzelmesine yardım etmiş 
olmak için, bazı rnalüm hakikatlerden 
bahsedip harcıalem tavsiyelerde bulun
mak kabildir. 

* *~ 

r · ... ··-- yazan:---" 

' -~-a~~~~AR 1 
a - Bankadaki mevduatı ile ıeçi

nenlcr; 

b - İthal ve ihraç güçlükleri dola
yısiyle sermayelerine kafi faaliyet mev 
zuu bulamıyanlar; 

c - Varlı'kları al~litlak nakde istiaat 
ettiği için bu iki ncv'fo vaziyctlcrin
deki şartları nefsinde cemetmiş olan
lar. 

İşte bunlar, "Kimler emlak alıyor?., 
sualinin cevabınd3kı "parası olanlar,, 
ın muhtelif unsurlarını teşkil etmek
tedir, 

L akin. "Parası_ ~lanl_ar,'. neden pa-
ralarının faızıyle ıktıfa etmiyor

lar da emlak satın alıyorlar; kaldı ki 
büyük denilen bankalar, 1938 dcnberi 
iki sene veya daha fazla preairli mev~ 
duattan beş bin liraya kadar olanlarına 
elan 34,50, elli bin liraya kadar olan
larına %4, daha fazlasına %3,75 ve 
diğer bankalar bu mevduata' sırasiyle 
35, 4,50 ve 4, bazı bankalar ise ku
ponlu - vadeli adı verilen mevduata 
%5, bonolu ve dört sene vadelilere de 
36, kısa vadeli ve vadesiz mevduata 
ise % üçten bire ıtadar faiz ödemeye 
devam ediyorlar? Bundan başka, Er
gani, Sivas - Erzurum ve Diyarbakır
İrak - İran demiryollarr tahvilleri %7 
piyasaya yeni çıkarılan taı;arruf bono~ 
larr -üı; ay vadeliler %4. altı ay va
deliler 35 ve bir :.ene vadeliler %6-
getirmektcdir. Acaba emlik daha m1 
fazla irat tem.in ediyor? Halbuki, bil
diğimiz 1939 Eylülünden, yani bu harp 
başlamadan evvel emllkin gayri safi 
iradı Ankarada % 14 - 16, lstanbulda 
6-8, diier şehirl.:rimizdc ise bunlar 
arasında veya bunlardan aşağı Jdi. 
Ankaranın nadir hazır paralıları ile 
dönüm dönüm tarlalarının imar plinı
na göre parsellenmiş ve fiyatları bu
iÜnden yarına yiiıde bir kaç bin defa 
yükselmiş arsalar halinde satarak 
rüyalarında bile göremedikleri ser
vetlere sahip olmuş zenginleri istisn11 
edilece'k olursa, bu şehrimizde ev ve 
apartıman yaptırmış olanların büyiik 
ekseriyetinin bunları inşa ettirebilmek 

Kimlar emlak alıyor? üzere bedellerinin yarısı nisbetinde 
borçlanmış olduklarından istikraı; fa

- Şüphesiz, parası olanlar! izi olarak en az %8,50 faiz ödcdiklc
Fransızların meşhur de La Palisı;c'-

rıni düşünmek ve Ankaradaki iayri 
ini hatırlatan bu dıimdıiı; söze raimen safi iradın bir kalemde 4-5 ini indir-
tekrar edellm ki. şu zamanda emlake mek, bu suretle de bunu %9 _ ıı ad
para yatıranlar veraset veya tasarruf detmek lazımdı. Halbuki, vergi ve si
yoliylc ellerine geçmiş olan sermaye- ıorta, bazı yerlerde icara ve taviz be
yi mesken veya ira! satın almada kul- delleri, binanın zaman zaman boş kal-
lananlar değildir. Yetim veya dul ka- ması karşılığı, tamir ve idame masraf-
dın yahut mütekait, şayet para sahibi ları hesaba katılınca gayri safi iradın 
ise, dün olduğu gibi bugün de. 0 pa- haddi zatında bahsettiğimiz şehirlerde 
rayı kendine mesken veya irat teda-
rikinde kullanacaktır. Onun tam emeli %4 le 9 arasında temevvüç ettiği an
nııkit paraya arız olabilecek illetlerden !aşılırdı. Bununla beraber. binanın ve 

ya bulunduiu semtin modası geçmesi 
korl~knmak, başını sokacağı ~r. yere gibi günün birinde beliriveren bir ta-
ma ı bulunmak ve bu suretle ıstıkba- k tehlı"k ı · ~ ı·k · · d" r · · 1 ım e erınc raimen cm a ışı. ı-
. ını e~nıyct a tına. alın~ış bilmekte~ ğer çok kazançlı işlere nisbetle daha 
ıbarettır. Para sahıplerınden bu nevı emniyetli ve normal kaza çl b" · r 
ne emlak alım ve satımındaki husu- ! n ı ır 1:1 ı. 
siyetleri. ne de faiz ve irat hesapları- * * 
nı düşünür; yegane kaYillll mevcudunu 
kendince sağlama bağlamaktır. Eğer 
bir tarafta fazla parası varsa onu, baş
kalarının yaptığın'! bakarak, emlak al
maya tahsis etmesi de mümkündür 
Böylelerini karar ve fiillerinde haki; 
bulmasak bile daima mazur iÖrcbili
riz. Bizim. "emlake para yatıranlar., 
tabiriyle bahsetmek istedijiimiı para 
sahipleri bankadakt nakdini, kasasın
daki hisse senedinı veya tahvilini harp 
sebebi ile emin bulmayarak gayri 
menkulde garanti .uıyanlardır Bunlan 
şöyle tasnif edebil!riz: • 

Haremağası devam ediyordu: "Bu
raya geldim. Gelirken de madamanm 
şarkı söylediğini işittim. Hani bilir
siniz: y:ı, frenkçe şarkılar söyler, i~te 
yine öyle söylüyordu,,. 

F akat, para sahiplerinin harptenbe-
ri emlake gösterdikleri raibct, 

bu işteki emniyet ve kazançla izah c
dilem.iyecek bir raddeyi bulmuştur. Zi
ra, emlak fiyatlanndaki yükseliş niı
beti Istanbulda, toparlak hesapla, % 
100, Ankarada 3 70 - 80 ve diier yer
lerde de bunlar civarındadır. Demek ki 
babscttiiimiz raibctin kaz a n ç un
sunrundaki 'kıymeti asiari % 35 - 40 
derecesinde indirmek ve safi iradı 3 
2.5 - 5 telakki etmek lazımdır. Şu hal
de, para sahiplerini emlak almaya 

sevkeden imi! kazanç arzusu olmadığı
na iÖre meseledeki c m n i y c t un
suru üzerinde durmak iktiza eder, 

Filhakika, bu emniyet nasıl bir em
niyettir? Menşei ve kuvveti nedir? 
Maddi ve manevi hangi müeyyidelere 
istinat eder? 

BLccc, bu emniyetin menşei dünyanın 
gidişindeki istikrarsızlık yüzünden pa
rada ve menkul kıymetlerde toprafın 
,.e binanın vasıflarını bulamamak fik
riyle Hade oluna\)ilir, Kuvvetine gelin
ce; bu da maddi \;C manevi müeyyi
deleriyle ölçülebilir. Ancak, toprağa 
ve binaya karşı gösteirlen emniyetin 
maddi ve manevi müeyyideleri paraya 
ve mer.1tul kıymetlere gösterilmesi ik
tiza eden emniyetin müeyyideler~ndcn 
başka değildir. Bu memlekette top
raiın ve binanın birer refah ve sa
adet unsuru olduklarına inanıyor:ıak 
sebebi devlet nizamına ve o nizamı a
yakta tutan kuvvetler manzumesine 
güvenmemizdir. Bu rejim kanunlariy
lc, zabıtasiyle, ordusiyle, maliyesiyle ve 
her şeyiyle ne bir gün kendini tekzip 
etmiş. ne de kimseyi aldatmıştır. Türk 
parası dün ne idi ise bugün de odur 
ve belki dünkünden de kıymetlidir. 
Hazinenin kefaletini haiz veya onun 
mürakabesine tabi menkul kıymetlere 
dün ne derece itimat edilmek tazım 
idi ise bugün de o kadar ve belki on
ôan fazla itimat edilmelidir,' 

* * Şimdi, kazanç meselesine tekrar 
dönebliriz: Emlakin iradı %2,5-

5 arasında oynadığı halde servet sahip
lerinin daha fazla irat getiren işlere 
ve bu arada, mesela, gayrı menkul 
kıymetlere o derece ehemmiyet atfct
memelerinin üç saiki olabilir: 

1 - Emlak alış verişinden. spekü
latör veya kom:s:voner sıtatlariyle 
menfaat temin etmek; 

2 - Memleket çocuğunun anavatana 
karşı duyduğu temiz sevgisinden kuv
vetli bir alaka ile yalnız mala ve mül
ke bağh bulunmak; 

3 - Milli Korunma Kanununun ki
raları arttırmamak hakkındaki hüküm 
!erine karşı gelmenin gizlice yolunu 
keşfetmiş olmak 
İlk vaziyette o"ıanlardan spekülatör

ler bu işin faydasını gördükleri gibi 
bir ilİn de zararına katlanacaklardır 
Komisyoncu hakkını alıp çekilirse bu~ 
na kimsenin diyeceği olamaz. Fakat, 
komisyonculuğunu ederken fena ha
berci veya tahrikçi rolü oynar ve pa
rasına irat arayan gafil servet sahibini 
iğfale kalkışırsa. mesleğini kötü ifa 
etmiş olan hilekar tacirin haline düş
müı olur. Paralı adam, bu iibllerc kar
şı müteyakkız olmalıdır 

İkinci vaziyette bulun~nlar için bir 
diyeceğimi:r yoktur. Çünkü vatansız 
her yerde vatansız ve ahla'kı ise men
faatinden ibarettir. Bu gibilerin mas
kesini yüzlernden almanın çaresi bu
lunsaydı, dünya rahat ederdi 

Üçüncü vaziyette mal sahipleri de 
mevcut olduğunu işitiyoru:r. Hafif 
mcfruşatla ev kiralayanlar ve kanunun 
tayin ettiği kira mikdarına ilave et
mek istediğini peşin alıp mukaveleyi 
1939 derecesinde bırakmaya itina gös
terenler az değilmiş.. Bunlar da bir 
sıçrayan, iki sıçn.yan ve üçüncüde ya
kalanınca camb:ıziıklarının cezasını 
pahalı ödeyen çekirgeyi hatırlatmakta
dır, 

Bu satırları okuyanlardan paralarını 
emlake yatıranlara sormalıyız: 

- Paranızı emlake yatryorsunuz; 
niçin? 

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

Hariciyede İki Tayin 
Ankara, 11 (TAN) - Paris büyUk ~lçllifi 

ba1Utlbi Cemil Vafi merkeze nakledilmiı ve 
yerine merkcıden Muharrem Nurı tayın olun· 
mu1uır. 

Edirne P. T. T. mtrkez müdür muavini Ali 
Güne, Ri~e müdürlüiune nakledilmiştir. 

Paşa 'biliyordu, lakin bir şey söy -
lemedi. Sigarasını çekerek düşünü -
yor ve dil:anhane içinde bir aı;ağı, 
bir yu4rnrı gezlniyordu. bird<'fıbire 
gozune havuzun sathında, odanın 
başka bir tar:ıfınm aksi ilişti; uşak
ların odanın ortasında bıraktıkları 
servi sandığın hayalini gördü. Ken -
di kendine sordu: "Acaba· Helene'in 
gözlerini havuzdan ayırmamasının 
sebebi b;ı muydu? Şimdi bu sandığm 
yanında rahat rahat nasıl oturabilmili 
olduğuna şaşıyordu. Artık bu sandık 
ona küçük odanın gölgeleri içinde 
karanlık ve tehlikeli bir şey gibi ge
liyordu. 

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

Zenci hal:i söyleniyordu: "Terasa 
oturdum. Orada beni kimse göremez
dı, şarkıyı dinledim. Madama şarkı -
sını bitirincr başka bir şey duydum.,. 
Paşa -,;özilnü kesti: "Duyduğun sa

na kalsın, artık iı;ittiğim yeter,. dedi, 
Pa~a utanmıştı, utanmış ve kara -

rını vermişti. Sanki Sümblil ağaya 
ait bir sırrı keşfetmek, onun :ığzm
d:ın bir şey koparmak için ça1L5ıyor
muş gibi bir vaziyete düştüğünü his
setti. Halbuki zihninde:Ci suali yine 
kendisi;ıin cevap \"ermesi için basit 
bir yol vardı. Sigarasını attı, küçük 
odaya gitti, sandığın önünde eğildi, 

an:ıhtarı kilide soktu. 
Tıım o srrada bir biilbül ötmiye 

başladı, hem o kadar yakından ve o 
kadar yüksek bir sesle ki, pa~a ir -
kıldı, başını o tarafa çevirdi. Zenci
nin gözlerini kendisine dikmiş oldu
ğunu sezince, bir anda aklı başına 

geldi. Lakin ıruşun tıruaıyen aşıc 
nağmelerinin ruhunda uyandırdığı fi
kirler tedaisini, vaktiyle anne.sının 
nadir eski ipeklilerin!, işlemelerin! 
saklamak için kullandığı, sandrğm ki
lidini açarken bile bastıramadı. Şim
di, içind~ ince bir istihza gizlenen 
garip bir hale düşmüştü: bu bah!lr 
gecesi, yi~ bülbül nağmeleriyle do
lu olan evvelki bahar gecelerinden o 
kadar b:ışka idi ki, duyduğu teessür
den eli felce uğradı. Ya bir de san
dıktan yalnız felaket c;ıkar da, ruhun
daki son ümit nimetini de kaybeder
se! Nihayet, işte şimdi ne yapacağı
nı bilmişti! Hemen anahtarı kilitten 
çekti, dımdik ayağa kalktı, Sümbül 
ağaya döndü; 

"Git aşağıdan bana Şabanı gön -
der. Kendin gelme,, dedi. 
Haremağası hayretle baktı. Belki 

söyliyeceği bir şey vardı, lakin söy
lememeyi hayırlı bulmuştu. Sessizce 
selam verdi, çıktı, gitti, · 

w 
Paşa sedire oturdu, bir ı::igara yak

tı. Hemen o anda da bülbul sustu. 
Dışarıda Sümbül aganm ayak sesleri 
birkaç !<aniye kad:ır devam etti, son
ra etrafa derin bir sessizlik çöktü. 
Bu hal paşayı :;ıkıyordu. Hem sımdıgı 

g3rmemek, hem de kulaklarını meş
gul etmek için çare dlışündü. Kalktı, 
büyük odaya gitti, fıskiyenin muslu
ğunu çevirdi. Şimdi fıskiyeden dökı.i
len damlalar kendisine arkadaı;lık e
diyor ve onu havuzun yüzünde kay
bolan akisleri görmekten koruyor -
lardı. Lakin biraz sonra bunlar da 
kendisine H~lene'in bu akisler ıçın 
söylediklerini hatırlattı. Dısarrya bü
yük kapının önüne çıktı, merdiven 
basamakları üzerine oturdu. Önde 
fıstrklarm simsiyah yüksek saçakları 
o taraftaki yıldızları kapamıştı, alt 
taraftakiler ise, ağaçların gövdeleri 
arasında pırıldıyorlardı, aşağıya doğ-

ru uzaklarda Boğazın sahil boyu ı
şıkları görülüyordu. Hava o kadar 
sakindi ki, paşa denizin hışıltısmr 

h:ıyal meyal işitiyor, hattft arasıra 

Rumeli tarafındaki bülbüllerJn sesle
rini bile duyabiliyordu. Bu sırada 
kendi korusundaki bülbill ötrniye 
başladı. Biraz sonra yapacağı şeyi 

paşanın aklına getiren o bülbül ol
muştu; paşaya öyle geliyordu. Geç
miş senelerde bülbiillerin ona ~öyle
rlikleri şcYler ne kadar başka idi! Bu 
çamlar ne zaınanlardanberl bülbül -
leri dinleyip durmuşlardı; aınma hep
si hala kuvvetli, hala yeşil. halfı 

Yazan: 

Gorky Parkında Biı 

Pazar Günü .. 

Moskovanın en büyük park
larından biri olan Gorky 

parkı o pazar günü de her zaman 
ki gibi dolu idi. Kenarları çiçek
lerle süslenmiş yollarda aşağı yu
karı dolaşanlar; demir parmak
lıklardan sarkarak parktan geçen 
nehiri seyredenler veya sıcaktan 
meşelerin gölgelerine sığınanlar 
yüzleri, binleri aşıyordu. Her 
zaman kahkahalarla çınlıyan 
parkta şimdi herkes yeni bir va
kanın heyecanı içinde idi. Orta
lıkta mutattan fazla bir canlılık 
göze çarpıyordu. 

Parkın orta yerindeki meydan
da biriken halk kütlesi faşizmin 
en büyük aleyhtarlarından biri 
olan Fransız muharriri Jean -
Richard - Block'un bir nutkunu 
dinliyordu. Bahçenin diğer bir 
köşesinde makineler, mitralyöz -
ler, silahlar el grcnatları Mos
kova garnizonu kumandanları ta
rafından halka teşhir ediliyor 
du. Bu harp silahlarının nasıl 
işlediği hakkında vatandaşlara 
malumat verildiği gibi; askeri ar 
ziya1, havacılık ve sair mevzula
ra dair sorulan sualler de cevap
sız bırakılmıyordu. 

Kültür pavyonunda biriken 
yüzlerce kadın kızılhaç ikinci ka
tibi ve alay doktoru Divakov'un 
bir nutkunu dinliyorlardı. Bu 
kadınların bir çokları Fin har -
binde hastabakıcılık yapmışlardı. 
ve konuşulan mevzua yabancı 
değildiler. 

Parkıfı muhtelif noktalarında 
spor müsabakaları yapılıyordu. 
Basketbol ve voleybol maçları 
bilhassa çok heyecanlı olmuştu. 

Nehirde bir çok yarış sandalları
nın havanın güzelliğinden bilis
tifade ekzersiz yaptıkları görü -
lüyordu. 

Maamafih günün en mühim ha 
disesi nehir üzerinde yapılmakta 
olan askeri müsabakalardı. Et
rafa dizilen halk hayret içinde 

güneş yanığı yüzlerinden sıhhat 
fışkıran gençlerin Üzerlerinde 
elbiseleri, omuzlarında silahlariy 
le karşı sahile yüzmekte oldukla
rını gördüler. Bu da böyle bir 
yarıştı. Sovyet gençleri memleket 
müdafaasına gidecekleri garp 
cephesinde; yüzerek nehirler aş
maları icap edecek olan günler i
çin hazırlanıyorlardı. 

Umumiyetle parkta açılan ser
giler çok rağbet görmezse de o 
gür. ordu ve donanma pavyonu
nu yüzlerce, binlerce halk ziya -
ret etti. Işte harbin ilanını takip 
eden ilk pazar gününü Mosknva 
h~kı parkta böyle geçirdi. 

• lf. 

Arpadan Dondurma,· 

C ok sıcak günlerdeı ağızları 
serin bir şey yemek için 

sulanan Ingiltere halkı şimdi 
dondurma ısmarlarken bir an i
çin şöyle düşünmektedir. 

Vesika usuliyle yaşadığımız 
bu sıkıntılı günlerde dondurma
yı neyle yapıyorlar?. 

Dondurma yaparken artık süt 
kullanılamıyor. Bu kıymetli mad 
de ancak ve ancak hastalarla ço
cuklara verilmektedir. Şeker mev 
cudu eskisine nisbetle çok azal -
mıştır. Ve dondurmacıların kul
lanmalarına müsaade edilen yağ 
miktarı gayet cüz'idir. Şu halde 
benim yediğim dondurma neden 
yapılmıştır?. 

Kıtlığın baş gösterdiği yerde 
fen denilen can kurtarıcının eli 
uzanır. Dondurma yapmak için 
şimdi Ingiltercde bir çok yeni 
yollar bulunmuştur. Ne gibi kim 
) evi mevaddın karıştınlmasiyle 

bu çok rağbette olan maddenin 
elde edildiği gizli tutulmaktadır. 
Ancak ku yeni dondurmanın e
sasını arpanın teşkil ettiği muhak 
kaktır. 

Arpadan yapılmakta olan bu 
dondurmanın eskilerini katiyyen 
aratmadıklarmı Ingiliz gazete -
leri ısrar ile yazıyorlar. 

ÇOCUKLUKTA BAŞLAR." 
Geliboludaki sayın okuyucumuzun 

sorduğu, Bronşcktazi hastalığı, yani 
büyük nefes borularının genişlemesi 
hemen daima çocuklukta başlar, He
kimlerden bazılarının fikrine göre, ço
cuk dünyaya gelirken bu hastalıklar 
doğar ... Bu kadarı ifrat sayılsa bile, 
çocuk doğarken, genişlemeye istidadı 
bulunan nefes boruları ile doğduğunu 
düşünmek yanlış olmaz, 

İstidat bulununca, hastalığın mey
dana çıkmasına vesileler de eksik ol
maz. Çocuğun nefes borularına tesir 
eden herhangi bir hastalık, mesela boğ 
maca öksiırüğü, kızıl hastalığı, grip 
hastalığı, bronşit hııstalığına sebep o
lur. Bu hastalk süriıklenir, müzmin o
lur. Nefes boruları da yavaş yava~ 
genişler. 

Bununla beraber, çocufun iştihası 
bozulmaz, neşesi de yerindedir, Yalnız 
sık sık öksürük... Öksürükten sonra 
göğüsten çıkan şey de pek c:ok olmaz. 
Bunun fena kokulu olması da -çocuk
lukta- nadirdir, 

Bu hastalığa tutulan çocukların ba-
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dinçti; kendisi ve kendisinden evvel 
burada oturmuş olanlar ise, göçüp 
gidiyorlardı. 

Biraz sonra yoldan ayak sesleri 
iı;itti, elinde siyah bir şeyle Şaban 
geliyordu. 
Şaban elindekini uzatınca, paşa 

sordu: 
"Nedir o?,. 
"Tabanca, paşam. Sümbill ağa söy

ledi, istemişsiniz?., 
Paşa bir an için güldü. 
"Sümbül ağa yanılmış. Bıma kaz

ma ktlrek lizrm. Kimseye haber ver
meden bulup getirebilir misin?,, 

Arnavut, hemen: 
"Evet, paşam,. dedi. Tabancayı 

merdivene bıraktı, gitti. Ve çok geç
meden istenilen şeyleri getirdi. 

Efendisi ya\':ış bir sesle şöyle dedi: 
"Bir yerde bir çukur kazacağız, Şa
ban. Öyle bir yer ki, köşkten pek 
uzak olmasın, amma herkesin geçe
bileceği, ayaküstü bir yer de olma
sın.,, 

Şaban evin arka tarafındaki ağaç
lıklara doğru yilrümiye başladı. Pa
şa ıırkasından gidiyordu, koru için
de bir patikada yüriiyorlardı. Bir 
btllbul ötrniye bnşladı - Paı;a içın
den Jlccirdi: vine o bülbül Sonra Sa-

zısr büyüdükçe yavaş yavaş kurtulur. 
Öksürük nöbetleri SFyrcklcııir, nihayet 
blisbütün kaybolur ... 

Kimisi iyi olamaz. Öksürük nöbetleri 
daha sıklaşır, nefes darlıiı artar ve 
çocuk büyüyemeden ıider. 

Fakat en çoğu, o müzmin hastalıkla 
bülui yaşına varır. Sık sık öksürük
ten, nefes darlığından kurtulamaz. 
Kaburgaları meydanda, dar nefesli, 
öksürük nöbetine tutuldukları vakit el
leriyle bir yere tutunmaya mecbur o
lan ihtiyar gibi gençleri ırörmüşsü
nüzdıir, 

Hastalığın en mühim ve en fena a
lameti, sabahları 5ksüriikten sonra çı
kan şeylerdir. Bunlar hazan 4-00, 500 
santimetre mikabına yani yarım lit
reye kadar çok olur ... Kokuları da ga
yet fena ... 

Bu hastalık büsbütün iyi olamazsa 
da, mutla'ka götürmez de .. Hafif olur
sa insan hastalıktı ho3 ıreçinir, peka
la yaşıyabilir. 

bana: "Bize nereye gideceğimizi söy
luyor,, dedi. 
Şaban hafifçe gülebildi. 
"Galiba kendi dişisine nereye gi

deceğini söylüyor, Ammn biz de gi
diyoruz ... 

Gittiler, patikayı bir tarafta bıra
karak yurüdüler, nihayet yüksek bir 
servinin önüne geldiler. 

Paşa: "Burası iyi., dedi, "Yalnız 
kökler zorluk \'ermese.,, 
Şaban, hlı;bir şey söylemeden, kaz

mıya başladı. Bir kureği de paşa al
dı. Saf Arnavut için ortada fevka -
l~de bir hal yoktu. Yalnız ağaçlar 
altındaki toprak yumu:ıak olmakla 
berflber, efendisinin bu işe dayana -
bilmesine şaşıyordu, Güçlüğün asıl 
en büyilğü şu idi ki, nrasıra kibrit 
yakmadıkça, ne yaptıklarını cöremi
yorlardı. Nihayet paşa kazdıkları çu
kurun lüzumu kadar bliyük olduğu
na hükmetti. Bunun iizerine o önde, 
Şaban arkada köşkiln yolunu tuttu
lar. Kikuk odada Sümbül ağayı gör
diller, sedire oturmustu, iki elinde 
iki tabanca vardı. 
Paşa ters bir tavırla bağırdı: 
'
1Ben ı;ana, sen gelmiyeceksin, de

medim mi?., 
İhtiyar zenci, kekeliyerek, cevap 

verdi: 
"f:vet, lakin ba~mıza bir hal gel -

mesinden korktum. Bunun için fıs
tıkların ötesinde bekledim. Sizin Şa
banla birlikte koruya daldığmızr gö
rünce: bekçilik etmek için köşke gir
dim . ., Tabancalardan birini m11nalı 
bir tavırla gösterdi: "Öteki tabanca
yı merdiven üzerinde buldum,,, 

P~~ıı biraz durduktan sonra, dnha 
~·umusJk bır lisanla: 

:Arkası var) 
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Kanuni Bahisler \ 

Nafaka 
Yazan: Avukat Emcet Ağl{ 

B in türlü saadet ümitleriyle kuru-
lan yuvaların ufak bir .arsıntı

ya tahammül ed::nıycrek borulduğu
nu maalesef sık sık görür ve i§itiriz, 
ufak bir söz, münı:scbetsiz bir hare-
ket, basit bir anlaşamamazlık, taraf
lardan birinin aile !.lirliğini hemen boz
masına sebep oluyor. Arada çocuk 
varsa daha feci. Kimbllir belki biraz 
feraiat ve-·~ sabır h<!!r ı;c-vi ha]J,,divr.. 
recekti, 

Yapılan şey eks:riya $udur: Kadın 
çocuğunu alınca doğru anncsnin veya 
akrabasının evine gider ve hemen erte
si iıin de mahkemeye müracaat ede 
rek kocasının kendisine ve çocuğuna 
nafaka vermesi için dava açar Kadının 
istinat ettiği maddd kanuniy~ Kanun~ 
medeninin 162 incı maddesidir ki sov
ledlr: 

"Karı kocadan her biri müşterek ha· 
yatın devamı yüzünden sıhhati, şohre
tl veya işinin terakkisi ciddi surette 
tehlikeye düştüğü müddetçe ayn biı 
mesken edinebilir Karı kocadan bi.I" 
talep eder ve ayrı yaşamak keyfiyet 
haklı olursa hakim hangisi tarafındar. 
diğerinin iaı;esi için ne mikdar muave
nette bulunulacağını tayin eder,,, 

İşte bu maddenin son fıkrasına gö
re, hakim evlilik blrlifinin siyanet 
zımnında karı ve .;ocuğun infak ve i
a§esi için lazım gc!en bir mikdar ta
yın ederek kocanın bu parayı muay-
!.en za~anlarda icra vasıtasiyle karıya 
odemesıne karar verir, Bu bir tedbir 
nafakasıdır. Karı ile koca arasında C\. 

lilik rabıtası mevcut, belki de benu .. 
bo~anma veya ayrılık davaı;ı aı;lma
mış bulunmaktadır. 

Çoy yakın zamanlara kadar ha
kimlerin içtihadı şu merkezde idi: 

Tedbir nafakası için mahkemeye 
milracaat eden karının masum vey 
kabahaUi olup olmadığını araştırmı· 
ya lüzum yoktur. Bu ciheti boşanın 
davası sadedinde Aslıye mahkemes 
hakimi araştıracaktır. Sulh hakim• 
e~lilik birliginin konınması için hfı.· 
kımin "Wdahalesini icap ettireccl! 
derecede ge~imsiz.lik mevcut olduğu. 
na kanaat getirirse, evlilik blrlıgın: 
bozulmaktan kurtaracak muvakk. 
tcdblrlcrı ittihaz eder ve kocanın ka· 
rı ve çocuğun infak ve faliesi içır 
lAzun olan bir meblağı muayyen za. 
mantarda ödemesine karar veru-. 

İ!ite bu mülahazaya istinaden M. 
kimlerimiz nafaka için müracaat e
den kadım hemen ekscrıya eli bo• 
döndunnezlerdi, • 

Fakat Temyiz mahkemesinin İkin· 
el Hukuk Dairesi 10 Eyltil 1940 tarı· 
hinde bu kanaati esasından değişti
recek mahiyette bir karar nrdi vt 
ezcümle dedi ki: 

"Kadının kocasından nafaka taleli 
edebilmesi için kocasından ayrı ya • 
şamakta haklı olması lazım ıelir.,. 

Bu karara göre, karının kocasın
dan ayrı yaşamıya hakkı olup olma
dığını Mklmln tahkik ve tetkik et

mesi iktiza eder, fakat çocuk için bu 
tetkikata lüzum yoktur, anncslnın 
yanında bulunan çocuk için nafakG 
takdir edilmelidir, 

PİYASADA: 

Almanlarla Yeni 
Ticaret Müzakeresi 
Şehrimizde bulunan yedi kişiden 

mürekkep Alınan ticaret heyeti altı
kadar tacirlerle temaslarına devam 
etmektedir. Heyet f!zasmdan iki kişi 
dün akşam Ankaraya hareket etmiş
tir, Alman heyeti hükümetimizle bir 
ticaret anlaşması y:ıpmak arzusunda
dır. Fakat Ankarada resmi müzake
reler başlamadan evvel, şehrimizde 
ihzari mahiyette olmak üzere görüş
meler yapılacaktır. 

KAHVE SATIŞLARI - Serbest 
kahve satışlarına dün başlaruruştır. 
Kuru kahveciler 125 şer gramlık pa
ketler halin~ çekilmiş kahve vere
ceklerdir, 

ALTIN FİYATI - Altın dün 25,65 
kuru~tan muamel.: görmüştür, 

PETROL - Pe.trol Ofisi müdilru 
Sedat dün Romanyadan petrol itha
latı hakkında alakadarlara malümat 
vermiştir. Eski anlaşma mucibince 
Rumenler istedığimi.z petrolü vere -
ceklerdlr, 

Eyüp Halkevi Temsil 
Kolu Bilecikte 

Bilecik, lO(TAN) - Eyüp Halke
vi temsil kolundan mürekkep bir he
yet diln akı;am saat 22 de şehrimize 
gelmiştir. Gençler, bu akşam "Bel
kis., ynrm akşam da "Hissei Şayia,, 
piyeslerini temsil edeceklerdir, 

Havsada Beyediye Teşkilatı 
Edirne, (TAN) -- Havıada yrnideıı tcıkıl 

edilen Belediye ve Belediye t.cv~ti •tc La,l 
mıftır. Edirne - htanbul yolu Urrrindc zira, 
iktıudt. ve ticari d11rurrıa çok parhlı ola 
Havunın imar bakımından prk 7akında b • 
yuk bir inkıta! ıostermui umı;laı:ıktadır. 

ı TEŞEKKÜR 
Refikamın mbptcll oldufu ufr:ı kuesl hu 

talrfını buyük bir hazakatle teıhia ~ c aenc 
terce hUsnil tedavi eden Etfal huta neai dahi· 
!iye mütehusıu Dr. A. Rasim Onat ile ame 
liyatını b!iyillı bir ıllrat ve mu•·affılı:ı7etle ya 
parık hastayı çolı kısa umanda ılfayap etle 
deferli operatör Doçent HA7.IM BUMlN'c 
ve hastalarına karıı ııllstcrdifı nihayetsiz ıh 
ıimam vr tfkatıcn dolayı Amerikan Hasta 
rıcoı kıym.ı li Eııbba ve müıfik hem~irelerınc 
ailımirln minnet •·c ,Okranlarını arzcylcrım. 

Kancri M~su .:iu.ıt H, Ür•ublu 
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f>u cı-e yaollan te llgat üzerine ktt taleberin müracaatına lüzum 
1 dı;;ı Un olu ·ır, (6923) 

~~-=-~------~__;,---=-~---
Üniversite Rektörlüğünden 

I!• ·ı:.: ~. İktısat ve Edebiyat Fak ele!.ı talebe!inin kampları birin
ci.devre , te ve tr. fak ,t.c'cıi t..: lebeslnln Kampları ikinci devrede ya
tısız yt. ılat:"J.ktır. 

Kız t· lcbe tı .. _J yaı;.ılrnıyacaktır, Tiilctcnin 
İ!:!!.lr tıulu.nm:?iJ, ı. 

ona göre zamanında 
(6948) ----

Tramvay Yolcularına İlôn 
istanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve 

Tünel işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
Belediye riy:ıseti emriyle Belediye gidiş durağının Türbedar soka

ğmm başma ve gehş duı a~ınrn da Boyacı Ahmet sokağında 105 numa-
relı direğe alındığı muhterem yolcuıara i!An olunur. (6946) 

Türkiye Cümhuriyeti 

Zi A T BANKASI 
Kurulu' T arihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

'\'ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

.Cıraat Ba.nkasınr'.a kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapJarmda en 
az 50 llrası bulunanlara ıu•.;ıcde 4 defa çekilecek kur'a ile aıaitdaki pll

100 adet 
120 • 
16D • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 • 4,800 • 
20 .. 3,200 • 

na göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira ·ı 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 .. 1,000 • 1 

40 .. 100 .. 4,000 .. 1 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan qafı 
düımiycnlcrc ikramiye çıktıfı takdirde % 20 fazlasiylc vcrilccclı::tir. 
l{uralar •enede 4 defa 11 Ey li'ıl, 11 Birincikimun, 11 Mart ve 

11 JT "1.'Zİran tar·· ' rindf' çekilecektir. 
-·--iZllllııc::!:::::!!!ı::::::ıllllm .. _ .. , ............. , 

Ankara Dil ve Tarih· Coğrafya Fakültesine 

imtihanla Burslu Talebe Ahnacak 

Kayit Şartları 
1 - fakul'eye kayıt rtlarıN halz olanlar içinden imtihanla bü

tüı t J .sfl n ıddetıı::..,e aydd k K. Jirayn k.'.ldar yardım gönnek üzere ta-
lcb :ıaca trr 

2 - Buna • !ip olanl>r l Eylı'.11 t hinden itibaren Fakülte Dekan
lığına is da ile mJr caat et:"-eleri ıazı:ndrr. 

3 - !rr. ı ı Jnl.l namzctlcre bı.dir_ccektir. (332) (6916) 

Aşağıda yazılı rnc,.: dm paTU' t!'ksiltroelcri ht.zalarmda yazılı 
gün. tlerde Adapa :;".".Ilr'a askert s:.tın ;ılma komisyonunda yapılacak-
... Tı::ı 1 pler n b '\ v ~ "' om .svora gelmeleri. 

'-t Kt .. , ,.,Jtan Teminatı ihale 
Clnıl Ki,> Lira Lira gUn ve saati 

S m n 
~mn 

e. -n n 
K.ır ot 

960,0 o 
1 ~.JOO 

l 00,000 
I 3C6,000 

33,600 
35,001.ı' 
87 ~00 
es, ıo 

2520 
2825 
4:375 
4440 

J.1/8/941 15 
11 16 " ,. 

18 ,, ,. 15 
15 " .. 15 

(768 - 6~27) 

---ı ::ıf.. 

A C A 1 Beher k'losu 40 kuruştan 30,000 
B U L M 

1 2 4 
i1 sı:• eti p8Zlrlıkla satm alına -

il 7 8 !I \ c tır. t1alesi 14/8/941 Per0embe 

1 
..--,.-• .,.....,.-.,....,.-.,..._,.. günu sa • 16 da Çorluda askeri satın 

1 
uı na t n: JYOnunda yapılacaktır. Tu-

2 tarı 12.000 Lra, kaU teminatı 1800 li-

3 da gr Ur. (752 ~ 6309) 

TAN 

Dindirir! 

-~ ·--=-~ - -

12 - 8 - 941 

Kızllay Umumi Merkezinden : 

KARYOLA ALINACAK 
Cemiyet Müesseseleri ihtiyacı için bin adet karyola alınacaktır 

1 - Teslim müddeti bir aydır. Mallar Cemiyetin Etimesut 
istasyonunda Merkez ambarında teslim alınacaktır. 

2 - Yüz adetten fazla olmak kaydiyle parti teklifleri de ka
bul edilir. 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, sINm ve BEL 8r.....ıarı ile Soğuk 3 - Bir nürnune ile fiyatının 15 /ığustos 1941 tarihine ka-
6.. GRiP dar Ankarada Yenişehirde Kızılay umumi merkezine gönde-

algınlığından ileri gelen vücut KIRIKLIGI, NEZLE ve rilmesi 
hastalıklan D E R M A N kaşelerile derhal geçer, icabında ı a.. · 
günde 1 - 3 kaşe alınır, her eczahanede bulunur. ,.••••••••• .. •••••••••••••••••-' 

,,:}: _ ..... . ; . . . . ' . 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - Aşağıda cins, miktar, muhammen bede_l ve muvakkat teminatlariyle ihale günleri yazılı 4 kalem 

malzemeden, demir telle izoIAtörler B.8.941 den itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuş ve telefon makine
lerinin eksiltmesi ayni tarihten itibaren 10 gün uzatılmış ve santrallarm eksiltmesi de 9.8.941 den itibaren 
keza 10 gün uzatılml§trr. 

2 - İsteklilerin şartname almak veya okumak ilzere Ankarada P. T. T . levaznn müdilrliliüne, tstan
bulda Yeni Valde hanında P. T. T. umumi depo ayniyat muhasipliğine, eksiltme ve pazarlıklara iştirak için 
de belli günlerde muvakkat teminat makbuz veya teminat mektubu ile kanun! vesikalarmı hA.milen Evkaf 
apartımanındaki levaznn müdürlüğünde müteşekkil satın alma komisyonuna müracaaUarı. (5379 - 6928) 

Miktarı Mulıammen , .. Muvakkat ihale 
Cinai vat'ıldl bedeli temlnab ıekll Ekılltme gün ve ıaat\ 

Demir tel 
Deveboynu demirli 
izolatör 
Manyetolu telefon 
makinesi 
Onlu santral 

40 ton 

12,000 adet 

50 ·n 
10 

" 

' • 24,000 lira 

9,600 

2.500 
2,000 

" 

" 
" 

1,800 lira 

720 
" 

187,5 " 
150 " 

pazarı~ 

Açık l:k. 

" 

18.8.941 pazartesi 

18.8.941 • 
19,8,941 •alı 
20.8.941 çarı;amba 

11 

15 

11 
11 

,,_.T_AN_G __ . _,Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya, Edebiyat 
azetesı 

ilôn Fiyatları 
Kn. 

Başlık maktu olarak 750 

lincisayfasantimi 500 

2 
tJ 

' 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

100 

150 

50 .. _____ ... 
~ t;Nl NEŞRiYAT: 

KARA lNCt - Zonpldakta ayda bir ,dı:aı 
Edebiyat ve KflhQr mecmuas.ıdır. S inci aayııı 
neıredilmlıtir. • ) 

* 
4 EYLOL - Slvaıta Jtlmit matbaası tara· 

fından çıltarrhr Halkevi aylık tUlttir derıiıi· 
dir. 4'4 Uncu aayıaı Mfredilraittir. 

YENi ADAM - Hahalık fikir c•ıetcd· 
dlr. 345 inci ıa:rıu deierli nnl•rl• tıtanbul· 
da ncırcdilıniıtir. 

* 
Y0ROV0$ - A:rhlı fikir •e unat mecmu· 

asıdır. ~ inci aayıaı lıtanbulda cı.lr.mııtrr. 

* 
OLKO - Halke•lerl •e Halk Odalan der

ıilidir her ayın birinde çılr.•r lıültQn: hizmet 
iNier ıo:ı nd ••71ar deferli 7uılarla Ank•ra
da neşredilmiıtir. 

KARACA DA~ - Diyarbakır Haflı.e•I der· 
cisidir. AJ'd• bir 'ıkar '41 inci sa7rn aeıre
dilmlıtir, 

* TEŞRii MASUNİYET MESELESi - Teı 
ki\ltı Eaaılye Kanunumu:run l 7 Jnci maddesi 
Oıerindcki bu etüddc mcbuılann mesuliye ulz· 
likelrinin sebep, vilıat ve ınmultln(ln demok· 
ratik prenıiplerle olan mllnaıebeti Ord. Prof. 
Dr. Ali Fuat Baıcil tar11fından yuıılmıı •e 
J ıtaııb ulda nevedlimittir. 

* CÖZ YASLARI - Etem tzıet l3enke'nin 
bu fevkalldc s{izel hiııt ve edebt romanı İn · 
.lr.ıllp kitabevi tarafından tekr•r baaılmııtır. 

KAZANC VERGiSi KANUNU - E.lr. ""' 
deii1iklilı:leriyle birlikte kazanı; •erıiıl kanu· 
nu ve bununla alllı:adar idari ahir.im Ticaret 
Ofisi muhaaebc Sefl ve Sabık Maliye Hesap 
Miltehaıaıat İsmail Otar tarafından 15/6/41 
tarihinde mer'i hükümlere cöre yazılınıı ve 
Jıtanbulda ne:ıredilmiı bir eserdir, 

YASAMAK KÜLFETi - Xerna1 Bekata 
tarafından Aı:ıkarada netredilmil küçtlk cdebt 
bir eserdir. 

* VARLIK - Milliyetçi •e memleketçi fikir 
mecmua11dır. 194 Uııcll &ayısı Ankarada ae1· 
redilmi1tir. 

Ve Felsefe Fakültesine Kayit Şartları 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde okunan ders zil.m.re-
leri şunlardır: • 

Türk Dil ve Edebiyat! Tarih 
.. Alman " ,, " Felsefe , 
İngiliz ,, " .,. Coğrafya 
Fransız " ,, ,, Hindolojl 
Arap ,. ,, ,. Hititoloji 
Fars ,.. n ,. Hungarrolojl 
Rus " " " KlAsik filoloji (Lltince ... Yunanca) 
Antropoloji ve etnolojj Sumeroloji 
Arkeoloji Sinoloji 
Knyrt muamelesine l EylOl tarihinde başlanacaktrr. KayJ\ için ne 

gibi evrak IAzım olduğu Ankarada Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığına vilAyetlerde l\lfaari! ve lise müdürlüklerine müracaat ede-
rek öğrenilebilir. (5325) (6917) 

Kütahya Vilayeti Vakıflar Müdürlüğünden: 

Kütahyadaki ba1ık1ı hamamının esaslı tamiratı kapalı zart usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Yapılacak iıin bedeli keşfi 10263 lira 24 kuru;ıtur. 
2 - Muvakkat teminat 769 lira 74 kuruştur. 
3 - Münakasa 28 Ağuı:;tos 941 perşembe günü saa.ı: 15 de Kiltahya

da hilkUmet caddesindeki vakıllar idaresinde müte~ekkil komisyon hu· 
zurunda yapılacaktu:. 

4 - Bu i,~ talip olanların 2490 sayılı ihaldt kanununun kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye müteallik 32 inci maddesi ahkimma tevfikan tanzim 
edecekleri teklif mektuplarının dış zarfları içine: 

a - l\.fuvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
b - :lwlüteahhitlik ehliyet vesikası, 
c - Ticaret Odası vesika!{ı, 
ç - Bu iş gibi işlerden lılakal 10.000 liralık bir inşaatı yapmış ol

duğuna dair bonservisi koyarak ağzını iyice kapatıldıktan sonra ihale 
günü saat 14 de kadar vakdlar idaresine makbuz mukabilinde teslim et
mesi şarttır. Bu saatten sonra teklif mektubu kabul edilmiyeceği gibi, 
postada vAki gecikmelere de itibar edilmiyecekUr. 

İhab edilecek tamirata ait evrak ~unlardır 
ı - Plan, 
2 - Keşifname, 
3 - Umumi, hususi, fenni şartnameler, 
4 - Mukavele projesi, 
Talipler bu evrakı ve dosyayı her gün 

de görebilirler. !!An olunur. 
Kütahya vakıflar idaresin

(6772) 

Gayri Menkul Satış 
. .... 
ilanı 

lstanbul Emni·yet Sandığı Müdürlüğünden 

Hatice Hediye Karacanın 132 hesap No. siyle Sandığımızdan aldığı 
(13500) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı 

maddesinin matu!u 40 cı maddesine göre satılması icap eden ve dosyada 
mevcut tapu kaydma naz.aran Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesi, Bağdat 
caddesinde eski 18, yeni 128, 128/1 No. lu bir tarafı Mişon menzili ba· 
z.an duvarlı bostan ve bir tarafı Agop menzili ve bahçesi ve tara!eyni 
tarikim ile mahdut ve sır! mülk olup üzerinde müesses ikinci derece
de iıx>teğin serbffit dereceden istifade hakkı bulunan ve başkasmm a
lacağmdan dolayı haciz kaydı bulunan 3,5 dönüm miktarmda evvelce 
bahçesi olan bir köşk ve şimdi bahçesi olan iki ev. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (3000) lira olan 600 ade' deriden mamul vagon 

tathlrat hademesi çantası (25.8.1941) Pazartesi gUnü saat (ll,10) on biri 
oada Haydarpaşada Gar binasr dahilindeki komisyon taratmdan aÇlk: ek
siltme u.suliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (225) liralık muvakkat teminat ve kanu• 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyon• 
müracaatları lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6697) 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden 

Okulumuz namzet kayıt zamanı ve seçme smavmm baslıyacatı ta
rih aşağıdaki şekilde de~irllıniştir: 

29/IX/941 pazartesi saat 8,30 Türkçe kompozisyon ve edebiyn. 
29/IX/941 ,. H,30 Türkiye, komşu memleketler ve büyük 

devleUer cojrafyasL 
,. 8,30 H&YVan ve nebat Fizyolojisi: 30/IX/94 l salı 

30/IX/941 " " 14.30 Riyaziye (Lise edebiyat kolu me:ıunları
nm bilmesi lbım gelen bahislerden) 

l/X/1941 çarşamba ,. 8,30 Türkiye tarihi ve Rönesans'dan aonra 
Avrupa tarihi 

,. H,30 Felsefe ve içtimaiyat (Lise fen kolu hıe
zunlarmın bilmesi !Azımgelen bahWerdeııi 

2/X/1941 perııeınbe ,, 8,30 Yabancı dil 

l/X/1941 ., 

Namzet kaydı 20 Ağustos • 27 Eylül tarihleri arasmda yapılacak· 
tır. ( 6863) ( 5265) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

1 - İdaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlerle ücretli 
atajyerliklere ortamektep mezunları müsabaka ile almacakttr. 

2 - Müsabakada 10, 9, 8, 7 numara almak suretiyle pek iyi, iyi de
recede kazananlar (15) lira maaşlı veya (60) lira ücretli memuriyet
lere 6 ve 5 numara almak suretiyle orta derecede muvaffak olanlar da 
takdir hakkı idareye ait olmak üz.ere 20, 25, 30 lira aylık ilcreUi staj
yerliklere tayi nedileceklerdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli memur
luklara geçirilirler. 

4 - Müsabakada muvaffak olanlarm idarenin teklit edeceği yerde 
vazife kabul etmesi ıarttrr. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddesinde· 
ki şartları haiz olmak.la beraber devlet memuriyetine illıı- defa &irecck
lerin 30 yaşını geçmemı, olması llzondır. 

6 - Müsabakaya girmek lstiyenler 19.8,941 salı günü akşamına ka
dar dilekçe ve evrakı müsbiteler!yle beraber vilAyet P. T. T. müdUrlüğu
ne müracaat etmelidirler. 

7 - Müsabaka 20.8.941 çarşamba günü (10) da yapılacaktır. (6731) 

Belgrat Devlet Orman işletmesi 

Revir Amirliğinder 
1 - İşletmemizin Bahçeköy deposunda teslim edilmek üzere 7500 

kental kestane odunu açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
2 - İşbu 7500 kental odunun ber bir 2:;00 kentallik partisinin art· 

tmnas1 ayrı ayrı yapılacaktır. 
3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı ( 46) kuruş olup her bir 

2500 kental için 3 7,5 muvakkat teminat ayrı ayrı olmak üzere her 
biri için 86 lira 25 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat arttırmadan evvel revir veznesine yatırıla· 
caktır. 

5 - Arttırmalar birbirini müteakıp 22 Ağustoo 941 cuma günü saat 
15 de de Büyükdere revir Amirlii!i binasında yapılacaktır. (6952) 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 
Leyli Tıp Talebe Yurdu Talebelerine 

Universite talim taburu kampı 20.8.941 günü başlamış bulunacatmdan 
kampa iştirak etmek mecburiyeünde olup taW mllnasebetiyle elyevm. 
1stanbulda ve memleketlerinde mezun ';Julunan Leyll Tıp Talebe Yur ... 
duna mensup talebeler kampa Jştlrak etmek u~ere müstacelen İstanbula 
avdet ve kampa kaydolunmak üzere talim t.ıtbunı komutanlığına müra
caat edeceklerdir. Kampa kaydolmak 11.8,941 gUnUnde başlayıp 15.8,941 
günü hitam bulacak ve bu tarihten sonra gelenler kampa kaydedllmiye ... 
ceklerdir. Kampa iştirak edecek Yurt talebelerinin aşağıda yazılı ~artlara 
uygun olarak tabura müracaat etmeleri ve b·• şartlara uygun olmıyan .. 
!arın kampa kabul edilmiyecekleri ehemmiyetle ll!n olunur. 

1 - Unlversite hüviyet varakası,. 
2 - Nıkerl elbise, 
3 - Saçlar 3 numara ile kesllmlş oıacaıı_ • 

(8824) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma Komisyonundan 
Mektebin 1941 mali yılı lal" llıtlyacı aşafıda gösterildiği sekilde ek

siltmelere konulmuştur. F azla tats!IAt lç_ln Gilmilşsuyunda Yill<sek Mü-
hendis mektebine müracaat. ?' (6740) 
Erzakm cinsi İlJı: teminat ~ksiltmenin 

Zeytin yağı vesaire 
Peynir 
Pirinç 
Silivri yoğurdu 
Şeker 
Reçel 
Un ve ulre 
Kuru erzak 

• Lira Şekli GUnü Saati 

394 
273 
323 
66 

486 
H2 
218 
221 

Kapalı 

Açık 

• 
" Kapalı 

Açık .. .. 

25.8.941 .. .. 
• .. .. .. .. 

-11.45 
10,30 
10.45 
11.00 
14.30 
11.15 
14.00 
14.15 

1 

radır. Evsaf ve sartnamesi komisyon-

: , Yeni Çıktı l llllJı--~~111111!-
GünUn en roübim eseri Doktor Hafız Cem~ 

İkraza esas olan muhammin raporuna nazaran 3,5 dönüm bahçe i
çinde 24 oda, 3 sofa, 3 banyo, kuyu ve sarnıcı ve elektrik ve terkos 
suyu ve havagazı tesisatını havi ve 24 7 metre murabbaı arsa üzerine 
zemini kargir üstü ahşap yapılı bir ev ile ayrıca 51 metre murabbaı ü
zerine müştemilfttmdan olan diğer bir binnyı havi gayrimenkul iken bi
lahare 247 metre murabbaı üzerine mebni bina yıktırılarak müştemilA
tmdan olan 51 metre murabbaı ü1.erindeki bina yerine 74 metre murab
baı üzerine tadilen inı;;a edilen ve halen 5 oda bir banyolu içi ve drşt 
yağlı boyalı terkos ve elektrik ve havagazı tesi satın: ve bahçesinde eşcarı 
mü~ireyi havi ve tramvay yolu üzerinde denize nezareti bulunan veç
he imtidadmca duvar üzerine dökme demir parmaklığı olan ahşap iki 
kattan ibaret gayrimenkulün tamam ı (gayrimenkul üzerindeki ikinci de
recede iPotek ve haciz Sandığın ve müşterilerin hukukuna müessir de
ğildir) bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (2500) lira 
pey akçesi verecektir. Milli bankalardan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve tellA.Hye 
rüsumu borçluya aittir. Arttırma prtnamcsi 11/8/941 tarihinden itiba
ren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İ şleri Servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı veı::air lüzumlu malümat ta şartname
de ve taki:> dosyasında vardır. Arttcnnaya girmiş olanlar, bunları tet
kik ederek satılığa çıkarılan gayrimc-nkul hakkmda her şeyi öğrenmi$ 
ad ve telAkki olunur. Birinci arttırma 15/9/941 tarihine müsadif Pazar
tesi gilnii Cağaloğlunda kfıin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar ya
pılacaktır. ~tuvakkat ihale yapılabilmesi içioı teklif edilecek bedelin ter
cihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını 

tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arthranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 1/10/94 1 tarihine müsadi! Çarşamba günü ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktrr. Bu arttırmada gay
rimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicille
riyle sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususiyle faiz ve masarife dair iddialarmt ilAn tarihinden iti

baren yirmi gUn içinde evrakı müsbitelerlyle beraber dairemize bildir· 
melerl lAzırndır. Bu suretle hak1arını bildirmemiş olanlarla hakları ta ... 
pu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmaomdan hariç 
kalrrlar. Daha faz.la malUmat almakistiyenlerin 940/1806 dosya No. 
siyle Sandığanız Hukuk işleri Servisine müracaat etmeleri !Uzumu il!n 
olunur... 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 

ı - Beı bin kilo Sudan zamkt lı:apalı zarf ve bin beş yüz kilo tut
kal açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
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DEGIŞEN DüNY A 
A. Hamdi Baıar 

a 
Bıı!lran ve int;.kal devreleri ... 
K.;ıltalizmln doğuşu ve batışı -
Yeni nizamın ana prensipleri. 
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KAYIP - Fatih nüfus memurlUı.!Undan al· * ım tı.tıvi)'et cü:rdanı ile Be1ilıtat aıkerlik 
beıinclen aldıtım terhis teılıeremi ve bete-
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Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan baska her l!iln saat 
12 - 6) ya kaılar f<tanhnl 

Oivanvoln No . 104. 
TPl· ??'tOR 

Bahriye Nazın Merhum Hasan 
Hüsnü Paşa Vakfı 
Mütevelliliğinden 

Galatada Ce•me meydan•nda Yolcuıade İ•· 
kender mahallesinde Uç numaralı Haıan Pa1a 
apartımanırun 1, 2, '4, 5, 7, 1 numaralı dai• 
releri bir sene mDddetle kiraya verilecefin -
den talip olanların teminat akçelerb·lc bera· 
her Kireçburı:nında M11ır solıafında 11 numa• 
rada sakin mlitevellisi amiral Rilttilye mUta· 
caat eylemeleri. 

KA YlP 11/1/921 tarihinde mülıa f atan 
bul Deni• Ticaret MOdOr10tünden a1mı1 oldu· 
fum 99e; numaralı motOr reislik 1ehadetna • 
mesini •a1i ettim yeı:ılıini al•cafımdan eı1ı:J· 
sinin hiJkmG 7oktur. HA YRl 

DiKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenku!U ipotek göstermek 
istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 mı teca· 
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek sure-
tiyle kolaylık göstermektedir, (6922) 

2 - Za:nkm muhamrnen bedeli 5750 ve muvakkat teminatı 431,25 
liradır. 

3 - Tutkalm muhammen bedeli 900 ve muvakkat teminatı 67,50 
liradır. 

4 - Zamkm ihalesi 14 Atustos 1941 Perşembe günü saat 16 da 1-
daremizdekJ koınlsyonda yapılacafından taliplerin kanunun tarif ettii!I 
vesaik ve muvakkat teminat ve teklif mektuplarau havi kapalı zarfla
rnu tayin olunan saatten bir saat evveline kadar komisyon riy8'!etine 
vermeleri_ 

5 - Tutkalın ihalesi ıs Atustoo 1941 Cuma günı'.I aaat 15 de yapı
lacalmdan isteklilerin kanuni vesaik ve muvakkat teminat makbuzlariy
le birlikte mez.kı'.lr gUıı ve saatte mezldlr koml.yonda hazır bulunmaları 
lAzımdır, 

6 - Zamk ve tutkal mühtlrlü nümuneleri İdaremizce her gUıı göste-
rilir. Ve şartnameler verilir. (6338) 

:!alıı'P ve Nqrıyaı müdürü: Emin Omwı. GazeteellilL ve .Ne§rtyaı 

T. I. S. lA.N Matbua 


