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41manya 
4vrupada 
~eni Nizamı 
l<uruyor 

Avrupa kendi kendine yeten bir 
kıta değildir. Halbuki Almanya, 
Avrupa dr~ından hemen hıçbir ş<'y 
ıet;rtemiyecck vaziyettedir. Onun 
iı:indir ki, Almanya Şimali Afrı
kayı A vrupanın mutemmiml te
lakki etmis ve bir taraftan da 
Afrikayı istilaya teşebbüs etmıştir. 

Bu da gbsterir ki, A \ rupada sulh 
\ 'e yeni nizam tesisi işi o kadıır 

basit ve kolay bir is dcğıldir. Ve 
Almanyanın y<'ni Avrupa birliği

ni tesi$e muvaffak olııcağı ş\ip -
helidir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Balk~n ve Girit harbi biter 
bıtmez, Almanların bir ta

l'aftan Avrupada yeni nizamı kur
~ak için derhal faaliyete .{!eçti
~ni görüyoruz. 
h"Son bir hafta içinde Berlinde 
Ummalı bir faaliyet müşahede 

tdiliyor. İtalyan, Fransız, Rumen , 
"e Bulgar murahhasları Bcrlir
~e bulunuyorlar. Bulgar kralı ve 
.omanya başvekili Almanvayı 
ııvaretten henüz :veni avdet et
ltıişlerdir. Berlinde bulunan ecne
bi muhabirlerin bildirdiklerine 
'Öre öütün bu ziyaretler Avru
ba ve Balkanlarda kurulmak üze
re bulunan yeni nizam meselesi 
ile .alakıdardır. 

Alman maliye nazırı Doktor 
11'1.ı12k'un bu münasebetle irat et
ti~i bir nutukta bu yeni nizam 
faaljveti hakkında verdiği malu
ll'ıata störe yapılmakta olan ve 
düşünülen işler şunlardır: 
'' 1-.A vrupa memleketlerindeki 

~~na.vi koordine edilecektır. Bü
Un.. Avrupa fabrikaları bir plan 

dahilinde çalışacaktır. Bunun ilk 
"1isalini Alriıanva, İtalya ve Fran
~a<Wtki otomobil ve motör fabri
lt~ı,_rmın ~oordinasyonu verecek
li?'. Bu fabrikalar mümessilleri 
~i Jıerlinde müzakere halin
dec»rler. Maksat bu fabrikaların 
istihsalini ihtiyaca ~öre tanzim 
etn;ıek, aralanndaki rekabeti kal
rlıtmak. muht~ oldukları ham 
llla.ddeyi müştereken temin et
l'l'lektir. Bu suretle Avrupa sana
Yii harp içinde harp ihti:vac;lanna, 
lıarpten sonra dünya rekabetine 
karşı koymak imkanını temin e
~eoektir. 

''2 - Balkan memleketleri ile 
tnüzakereler yapılmaktadır. Bu 
memleketlerde ziraat en modern 
liraat aletleriyle en son jnkişaf 
baddine çıkarılacaktır. Balkan
lardan alınacak zirai mahsullere 
mukabil onlara fabrika mamula
tı verilecektir. Bir taraftan .cta 
Balk3n memleketlerinde ne gibi 
Sanayiin yaşıyabileceği ve yaşa
ması lazım ~eldii(i müstereken 
lesbit edilecek, buralarda bunla
rın haricinde fabrika yapılması
na cevaz verilmiyecektir. 

"Bu fikrin tatbikatından olmak 
liıere de Alman teknisyenleri 
Balkanlardaki sanayii tetkik et
mektedir. Bulgaristana bir çok 
liraat miltehassısı RÖnderilmiştir. 
Bulgar hükumeti de, modern çift
~lliği öğrenmek üzere Almanya
~·a köylüler göndermiye basla
lllıştır. Bul~aristandan almakta 
C>İdu,ğu zirai mahsullere mukabil 
c\lmanyanın ilk vermive hazır
landığı şey, ucuz. ekonomik kü
Çlik otomobillerdir. 

"3 - Avrupada bu,:!Ün fiilen 
hakim olan para marktır. Avru
ba haricinde bulunan memleket
lerle döviz esası üzerine iş yapı
labilir. Fakat yeni nizama rfahil 
c\vrupa memleketleriyle yalnız 
hizmet ve eşya mübadelesine is
tinaden iktisadi münasebetlerde 
bulunulacaktır. Bu mübadeleler
de de eşyanın kıymeti mark üze
tinden hesap edilecektir. 

"4 - Avrupa memleketleriyle 
hizmet mübadelesine fiilen bas
lanmıştır. Bu~ün Almanyada 1-
talyadan, Fransadan. ve son za
ltıanlarda Balkanlardan getirtil
?lıiş 1,300,000 işci vardır. Askere 
Riden Alman içsilerin yerlerini 
sirndilik bunlar doldurmaktadır. 
Ayrıca Almanyanın elinde bulu
l'ıan iki milyona yakın esir de 
muhtelif işlerde kullanılmakta
dır. Harpten sonra da bu hizmet 
lnübadelesine devam edilecektir.,. 

** 
Yeni nizamı kurmak için har

bin sonunu beklf"meden 
faalivete ı;!eccn Almanvanm iki 
~fi vardr. Biri A vrupadıı giiya 

Suri~·edeki İngifü: ku\·vt>tlerinin ku
0

ınandanı 
General Wilson 

Yeni Zelandh kıtaata kumanda eden General 
Frcyberg 

•.. l ·" .. ~ \ ,.•'. 
.. t Suriıe'de 

1 ''Şam ,, İki 
Taraftan 

Çevriliyor 
-o-

• • 
lrJgıliz Kıtaatı 

Beyrut Şehrine 

Girmek Üzere 
-

Dentz Ordusu Geri 

Kisve ve Çekiliyor, 

Mabta Zaptedil~i 
saJua~·ı göstertı: 1ıarita 

-----------------.:....----.~---~. K.ahire, l·~ (A.A.) - "Teblii. 
. . . \ Sur~yede Vıchy kıtalarının sid-

Sollum'da 
İngilizler · 

Ta.arruza Geçti, 

s ) ti ~~~lı .mukavemetine ,rağme:ı, o vye er mutt~fık .k~vvetler. sağ cenahın-
' r ı da Kısve yı ve sahılde Saydayı 

N d • d k • muvaffakıyetle işgal etmişlerdir. ez 1 n e 1 Hedefi Alman girişine mani 

lngiliz 
olmak ve daha mühim Alm:ın 

1 
kuvvetlerinin muvasalatına ta -Sefiri kaddüm etmek olan bir harektıt· 
te lüzumsuz kan dökülmesini 
önlemek için bütün gayretler 
sarfedilmiş olmasını:ı rağmen. 
merkez mıntakamızda siddtıtli 
muharebe inkişaf elmektedir. 

--
Harekata· Çok Büyük Vazifesine Dönmekten 

Kuvvetlerin 1.ıtirak J"'tina Ettiği Haberi 

Ettiği Anlaşılmaktadır 
Kahire, 16 '<A. A.) - Orta şark 

İnııtiliz umumi karargahının teb
li,ği: 

Libyada, cöldt>ki kıtalanmız 
Sollum'un cenup ve cenuba şar 
ki mıntakasında mevzi tutmuş o
lan düsmana kar.şı dün taarruz 
hareketine _girişmişlerdir. Hare
ket devam etmektedir. 

Habeşistanda. Soddu mıntaka
sında General Pralormo ile 2000 
İtalyan askeri teslim olmuştur. 
Go"ıler muharebesinden sonra Ge-. 
neral Pralortno, tümenınin , baki-
yesiyle da_ğlara kacmış ve o za
mandanberi Habes vatanperverle, 
ri tarafından mütemadiyen hır
palanmıstı.· Nihavet yardımsız 
kalan General teslim olmuştur. 

(Devamı: Sa. ii, Su. 3) 

----o----
Romanyad~ Tekrar 

Ka rar tma Tedbirleri 

Tatbik Ediliyor 

Teyit Ed;:miyor 

Hilen Londrada h.ılunan 
Sir Stafford Crıpp-; 

Londra, 16 (A. A.) - Gazete
ierin yazdıklarına ııtöre, büyük el
ci Sir Cripps Moskovadaki vazife
sinin neticelerinden ~ayri mem
nun oldu~u icin burava dönme
meyi tercih etmiş ve :ver.ine baş
l<'a birisinin tavin edilmesinı tav
siye eylemistir. 

Haber teyit edilmiyor 

Biikres. 16 ( A. A.) - Radv0 
\·asıtasiy le neşredilen bir tebli~
de bu ak~am saat 7 den itiba -
ren tf"krar peceleme ve karart
ma tedbirleri alınaca.i?:ı ilan edil
mistir. Tebli~de bu tedbirlerin 
nicin alınmakta oldukları hak · 
kırın::ı i:r.;ı hııt veril memf'ktf"dir. 
Bükreşteki Sovyet elçisi Londra. 16 CA. A.) - "Rcuter"; 
Ankara, 16 (Radyo gazete- İngilterede bulunan İnJZilterf'n1n 

si) - Romanyadaki hazırlık fov Moskova büyük elcisi Sir Staf
kalade artmıştır. Askere alınan- ford Cripps'i~ vazifesine dönmek
lar arasından hic kimse tecil e- ten imtina ettrni hakkındaki ha
dilmemekte, vesaiti nakliyeye P.1 her resmi mahfillerde teyit edil-
konulmaktadır. memektedir. 

Macar radvosunun bildirdiği - Reuter ajansının diplomaUk 

Hava tebliğine J?Öre. Halep 
tayyare meydanına hücum edil· 
mis, yerde dağınık halde duran 
tayyarelerin arasına bombalar 
atılmıştır. Kisve mıntakasın:b 
kıtaları himave eden İnstiliz V\! 

,.e tesadüf edilen diişman tay-

1
1 varPlerini püskürtmi.isler VC' dör
dünü düşürmüşlerdir. 

(Devamı: Sa. 5, SU. 4) 

JAPONYA 
BAŞVEKiLi 

Beynelmilel Vaziyetin 

l nkişaflarmı Japonya 

içi.n Vahim Addediyor 

Japon Donanması 

Cenubi Pasifikte 
Tokyo, 16 (A.A.l __.. Basvekil 

Prens Konoye. milli hizmP.tlcr 
birliğinin toplantısında iradetti
~i ·bir nutukta beynelmilel vazi
yetin Japonya etrafında ııünden 
güne daha ziyade karısmakta 
olduğunu söylemiş ve ~unları i
lave etmistir: 
"Avrup~ harbi durmadan cre

nislivor. Bütün di.invanın aa;et 
büyük bir karı?aşalığa atılması 
her zamnn mümkündür. Buh
ranlı dPvrl'yi atlatmak icin bü
tiin milletin vazifesini yapması 
ve herkesin kendi faalivet saha -
sında uhdesine düşen ·i~le meş
qul olması lazımdır.,, 

Prens Konoye'dPn sonra bir -
lik ikin<'i rPisi Amiral SuPt~u~u 
da hııı?i.iııkü vaıivetin \•aham~ -
lini kaydetmi!': ve> Cin h:ine bir 

ne göre. Biikreştcki Sovyet Se- muhabirinin bildirdii?ine göre 
firi hiikı'.'ımctine ma11ımat ver - Cripps Edenle vesair hiikı'.'ırnet er

.üzere bu~ün Moskovava kaniyle ı;!Öri.ismelerini bitirdikten 
''!Aa&!i!t'Y:l"llıaiek• ıtmiştir. · . sonra Moskovaya dö,necektir, .. . 

. (J;)enmı: Sa. 5, Sü. :i) 

... !!ı. 

BeJ1rUI 
Dnünde 

M. Meclisinde 
ln9iliz - Fransız çif t çi Mallarının 
Filoları Harbe /( orunmasına Dair 
Tutuştular Lô.giha Görüşüldü 

Bu Harekata Fransız 

ve Af man Tayyareleri 

de İştirak Ettiler 

Hatipler Layiha Etrafında Muhtelif Mütalaalar 

Serd~ttiler, Ziraat Vekili İzahat Ver.di 

HCidise, lıbirliğinin 

ffadesi Addediliyor 

Ankara, 16 lTAN :\ltthabiıin -
denJ - Büyük Millet .Meclisi bu 
gün saat 15 te doktor Mazhar 
Germen'in reisliğinde topiandı, 
çiftçi mallarının korunmasına da
ir olan kanun layihasını müzake
reye başladı . Bu celsede hararet-

Beyrut. 16 (A. A.) - "Ofi,, li müzakereler oldu. S:r .ok ha
Bu ~ab~h . şafakla beraber harp .tipler layihanın leh ve alPyt>in
~e~ılerımı~ Beyr~t. açıklarında de fikirler ve rnülalcalar beyan 
i.kı kruvazor ve ıkı torpidodan etiler. 
mürekkep bir İngiliz kuvvetine Ziya Gevher Etili ltıyihanın 
k~rşı .h~rbe tutuşmuşlardır. Hiç- müstaciliyet ile müza'.;{ere&im tek 
hır hadıse olmamıştır. lif etti. Bu mevzu üzeriııd<" ver
Taggarelerle yapılan hücum miş olduğu takrir reddedildi. 

Vichy, 16 (A.A.) _ Haber 3 _ Refik ince (Manisa) bu lftyıha 
lındığına göre, Fransız bahriye- ile .taki~ olun~n p~ens~_pler hak
sine ait tayyareler Suriyeye ~e- kınaa ı~~hat ;stedı. ~~~al Tu
lir gelmez Sayda açıklarında tn- ran, encumenın veya '1ukumLtırı 
j(İliz filosuna ·taarruz etmişlerdir. bu husustaki fikirlerini sordu. 
Bu taarruzun neticesi henüz bi- Bunun üzerine söz alan Zira
linmiyor. Maamafih müessir ol- at Vekfü Muhlis :Eıkmeıı ezcüm 
duğu öğrenilmistir. le şunları söyledi: 

Alman taggarelerinin "-Kanun mak5at \'e gayesini 
taarruzu ismiyle üzerinde taşıyor. Fakat 

arkadaşım emir buyurdular. Kı 

Dünkü müzakerelnt• iııtfrak 
eden hatiplerden Mnni~ 

Mebusu Refik lm:'9 
Berlin, 16 (A.A.) - "Tebli.( .. 

Akdenizin şark havzasında Al -
man bombardıman tayyareleri 
bir İn,iiliz harp filosuna .karşı 
muvaffakıyetli :rrıuharebe yap -
mışlar ve 4 aiır bomba isabeti 
ile bir hafif kruvazörü batırmıt
lar ve. Lounl tipinde di~er bir 
ic1i(J aıöru de· 'lasa:ta u~ratmı$

saca arzedeceğim . Yüksek tas
v~b!nize arzo~~-nan bu .lay~ha, çi!t 1 
çının bekledıgı ve dıledıl,rı bıı 1 A • k d 
kanun~ur. Bizzat içirı;~~en bir merı a a 
\'.Ok aıKadaşlar, bunun ıuzum ve 
ehemmiyeti hakkında nazarı dik 
.kati celbetmişler, bir çok parti 
kongrelerinde bu fikir, ~ülıim 
yer tutmu~. Zırat VeknletJne bil 

-
l•ıfır. 11t.- S 5 ııll!li I) çok müracaatlar olmuş, bir çok 

,....,yamı: L ';,u. . . kk ·11 d J zıraı teşe u er e ve ıs ahatiar-

BUtUn Alman 
Konsoloslukları 
Kapatıhyor da bu lüzum hissedilmi~tir. Ka-

c h h
•ıı•• nunun maksat ve gayesini iki c-

u re 1 1 n sasta toplıyabilirim. Birisı ve 
başta geleni, çiftçi mallarını ko-

Vaşington, 16 (A. A.) - Ame
rika' Birleşik devle\leri Amerika
daki bütün Alman konsoloslukla
rının kapatılmasını emretmiş ve 
bu konsolosluklar mıntakalan da 
hilindeki Alman tebaasının seva-

· Amerikahlara 
Bir Hitabı 

Birleşirsek Dayanacak, 

Parc;alamrsak 

Yenileceğiz, Diyor 
-o-

"Vaktimiz Azdır .. 

rumak, zararı r;nlemek, ikincisi 
de zarar vaki olunca her hangi 
bir şikayet ve miiracatı bekle -
meden, hatta zarar görenin iste
·ip istemediğine bakmadan bu 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

Sovyet ler Birliğinde 

Manevra lar Başladı 
Londra, 16 (A. A.) - İsviçr~ 

radyosunun bildirdi,ğine gör.?, 
Sovyetler Birliğinin muhtelif 
yerlerinde tankların ve paraşüt
çülerin de iştirak ettiği büyük 

hatini menetmiştir. -
Mihver devletlerinin 
Birleşik Amerikadaki 

alacakları 
Vaşingon, 16 (A. A.) - Mahim 

olan son rakamlara göre mihver 
devlelerinin Birleşik Ameribda
ki alacakları yekunu takriben 200 
milyon dolara baliğ olmaktadır. 

Maliye nezaretinin bir memu
ru mihverin başka namlar altın
da da alacakları bulunabilecegi 
mütaleasını serdetmistir. 

Londra. 16 (A. A.) - Chur- manevralar yapılmaktadır. (Devamı: Sa. 5, Sii. 2J 

chill, Amerikadaki Rochester ü- ========================-== 
niversitesi tarafından kendisine 
fahri doktorluk 'payesinin tevcihi 
münasebetiyle ve mezkur ünivel-
siteye teşekkür etmek maksadiy
le buRÜn Amerikalılara hitaben 
radyoda irat ettiği bir nutukta 
ezcümle demistir ki: 

"Gözlerimizin önünde efsane
vi bir tarih tekevvün" edivor. Bu
nun nasıl bitece~ini bilemeviz. 
Fakat Atlas denizinin her iki· kı
vısında hepimiz. tekrar edivorum 
hepimiz hissediyoruz ki, bugün 
bizim istikbalimizle daha bir cok 
nesiilerin istikbali mücadele mev
zuudur. Beşer camiasının müstak
bel karakterinin alacağımız ka
rarlar ve yaratacağımız menkıbe
ierle taayyün edeceğine eminim. 

(Devaını:Sa.$,Sü. 5) 

Tekaüt Kanununda 

Değiıiklik Y apıllyor 
Ankara, 16 ıT.\N Mulıabi ı"in

den - Askeri \'e mülki tf'kc.ıüt 
kanununun dördünçü madde -
sinde yazılı cetvelin. dP.ği~tırıl
mesi hakkındaki kanun !ityıhası 
cncümenlerden lı{eçerek Mech~ 
ruznamesine ılıttmı•tır. IClki ba
rem kınuntaranın tııblt tttlAI 
bazı maas mikdarları ve bir klS
mının da emsali hasılı tadil 
edildiğinden eski barem kanun
larındaki maaş ve emsall<'rine 
göre tertip edilmiş olan c..:tvelin 
tadiline lüıum hasıl oimu~tur. 

Layihada barem derecel:?rine 
göre tesbit oluna11 yenı tekaüt 
maaşlarını bnuirıyorunı ı 

'DevamJ: Sa. 5, Sii. SJ 

Nafia Vekilinin 
Beyanatı 

Hattındaki Köprüler Sivilingrat - Uzunköprü 

Tamir Edilmektedir ve İstanbulla Avrupa 

Arasmda Tren Seferleri Y akmda Başlıyacaktır 

Nafia Vekili G«"neral 
.. Ali Fuat Cebesoy 

Bir kaç günden beri şehı im iz
de bulunan :Nafıa Vekili G. Ali 
Fuat Cebesoy dün akşam Anka
raya hareket etmiştir. Vekil 
istasyonda kendisi ile görüşen 
bir muharrimizin suallerine ce
vaben demiştir ki-
"- Nafia Vekaleti memleketin 

bütün su ve sulama ihtiyacmı te
min için büyük bir proje hazır
lamıştır. Yakında Büyük Millet 
Meclisine sevkedilecek olan bu 
proje şu mühim noktaları ihtıva 
etmektedir. 

"l - Sulama işi. 
"2 - Su rejiminin düzeltilme

si. 
"3 - Su feyezanlarının yaptı

ğı tahribatı önlemek için alın.ı 
cak tedbirler ve yapılacak tesi 
sat. 

"Inşaatı ilerlemekte olan An 
kara gençlik parkı bitmek iizP.r<' 
dir. Burada yapılan buyuk ha· 

(Devamı: Sa. 5, Sü. tiJ 
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ŞİŞLi Ç OCUK 
Hastahanesinde 
Geçen Bir Saat .. 

Bakımı., Meselesi Asıl Sistemli Bir 'Çocuk 

Şekilde Bilhassa Cihan 

Ortaya Atılan Bir Mevzu 
Harbinden Sonra 

Olmuştur 

• YAZAN: ŞÜKUFE NİHAL 

- 2 - ı rıştım. Kürsünün karşısında san-
. dalyalara oturduk .. Genç bir dok-

Hast:ıhaneler ... Insanlığın IS- tor olan ıSezai Tomay) 'ı dinle
tırap yurtları... Tabiatın dik: 

z llmü, cemiyetin sakatlığı. bilgi- "Çocuk bakımı" fikri önce Mı-
ızligın faciası hep orada kendi- sırlılarda baslamıs, bizde de. 

nı gosteriyor. Kaldırılan her per- "İbni Sina" bundan bahsetmiş . 
ctenın ardından "beni de kurtar!" Asıl sistemli bir şekilde Fransız 
dıye bağıran bir ses var... inkilıibından, bilhassa cihan har-

Bugun de beyaz gömleğimi binden sonra ortaya atılan bir 
g;verek küçüklerin yattığı bir ko- mevzu olmus. 

1 
ıı~o:ı daldım. Kucaklarında has- Cocuk, her hayvandan zivade 

t t yavrularla tahta kanapelerin ihtimamla büvütülmiye muhtac. 
ı.-tunde sıralanan genç anneler .. Çocuk, yalnız ailenin değil , aile 
B.r tanesi_yle görüştüm: ile beraber cemiyetin malıdır . 

Çocuğu üç aylık. kırk günden- ~t)cuğu~uzu istediğ.im!z gib! .b~
berı hasta; ama. "çocuk hastalığı, v ~teme.vız._ Cemıyetın ıstedıgı gı.. 
oguk almıştır, elbette geçer. b buyutmıye mecburuz . O, cemı

doktor ne yapacak?" diye ehem- )etı~ malıdır. Ona ge!ccek zarar 
"'.yet vermemiş, ıhla,;.ur filan ccmıyete yapılmış bır zarar~ır. 
ıcırmiş, lakin çocuğun ciğerleri Cemıyete, vatana zarar vermıye 
ı.•ttikçe fenalaşmış, öksürük, tı- hakkımız yoktur. . . . .. 
~anıklık çoğalmış annede yine Çocuk bakımında ıkı facıa go-

l . k ' · ze carpar: te as vo , çocuk bu, hasta olmaz D - .. 1.. , 
mı., Elbette geçer ... Nihayet, kom ogum, 0 um ... 
usu onu zorla kandırarak hasta- Eskiden, refah devirlerinde, 

h neye getirmiş!. bilhassa harp az olduğu cağlarda 

Yurüdüm.. Koridorda kursa 
gelen hemşireler toplanmış, ara
brında doktor, onlara bir şeyler 
anlıtıvor .. Üst kata çıktım, bu
rada veremliler var! .. Bir cam ka
pıyı açarak girdim. Yüzleri sişen . 
tacakları kemiklesen, çarpılmış, 
ıstırabından haykıran bir cocuk .. 
Yara taaffün yapıyor .. Hasta ba
kıcıdan hikayesini dinledim: 

Anası, babası, yok! Kimlerin 
cl'ndc kaldıysa, ancak bu hale 
geldikten sonra buraya tedaviye 
getirilmiş. Zaten bir çokları te
rıavi devresini ı;ıeçirdikten, hic 
l:.ır ümit kalmadıktan sonra dok
t..ıra gustermeyi düşünüyorlar. 
Bazıları adeta son nefeslerini ver-

' mek için gelir gibi, üc gün son
ra ol.iiyorlar ... 

Halkı ir at lfızım; ağır adım
larla değil, koşarak, haykırarak, 
onu s:ırsarak. suurlandırarak ... 

Başka bir cam bölgede. sapsa
rı yıizlü, kocaman kara gözlü. 
n ıki yaşında bir erkek çocuk .. 

Kapısını açarak ııirdim, görü:;
tuk: 

Bu, zeki bir mektep talebesi .. 
Fakir hır aileden .. İhtiyar baba 
. vda ancak on beş lira kazanıvor 
lki !ıra kira ile bir tek odada otu
ruyorlar. İki ağabeyi askerde ... 
Bırınin yakında ölüm haberi geL 
mıo! Çocuk hasta olalı bir yıla 
\akın; karnı sis. midesi şiş, bir 
"-'Y yemiyor Evde doktora gös
termışler, ilaç icmiş, iyi olmamış. 
Hasta dıye hususi bir şey yeme
mış, evde ne yedilerse o da onu 
yemiş; yedikleri kuru fasulye ve 
patates ... 
Başka bir kovuşa geçtim; -:ırka

sı üstü yatarak bana gülen goz
lerle çağırır gibi bakan on yaşla
rında güzel bir kız: 

- Nen var yavrum, neren ağ-
rıyor? 

- Böbreklerim hastalnnmış. 
Nasıl da nazlı. cici bir sesi var .. 
- •'eden oldu acaba? 
- Çok tuz yedim, ondan ol-

muş, diyorlar ... 
Hayretle soruyorum: 
- .Nasıl tuz yedin? 
- İşte. yemeklerde tuzla ek-

mek yerdim. 
- Neden? Yemek yemez miy-

dın? 
- Yemek canım istemezdi de? 
- Yemeklerde ne yerdiniz? 
- Kuru fasulye, patates ver-

dik, onları canım istemezdi her 
ı:un ... 

- Sabahları ne verdiniz?. 
- Sabahları aç gezerdim, bir 

sev yemezdim 
- Annen ne verdi? 
- Annem yok, üvey annem 

var. 
-- O ne verdi? 
- O da bir şey yemezdi, bazı 

çok acıkırsa, kuru ekmek yerdi. 
Beş kardeştırler, baba bekçidir. 

İstanbulun uzak bir köşesinde o
•ururlar, başkalariyle müşterek 
bir evde otururlar, \ 7) lira kira 
\'erirler ... 

Facia meydanda. 
Goılerim dolarak küçü~ün ya

r.ından ayrılırken kurslara gelen 
hemşırelerden biri üç beş ııün i
c•nde Ögrendiili dersleri tatbika 
ba<lamış, küciiğe muvaffakıyetle 
t r enıeksiyoıı yaptı . 

** 
S.ıat on bir .. Hemşireler na

zari rocuk bakımı dersine 
J!fr.yorlar, ben de aralarına ka-

böyle bir mesele yoktu , cocuk 
ister doğsun, ister ölsün! .. Bir za 
manlar, İngilizlerde doğumu a
zaltmak isteyen bir cereyan bile 
varmış! .. Cihan harbinden sonra 
bunun aksini ~örüyoruz. 

Son yıllarda dünyada dotıum 
azalmıstır. Fransada, İta!yada is
tatistikler bunu ııösteriyor. EskL 
ye ı;ıöre büyük farklar ·var. 
Doğum azalmasının bas1ıca za

rarı, neslin ihtiyarlamasıdır. 
Doğum azaldı mı. insanlar yaş

lanıyor, yaşlı insanlar çoğalıyor, 
nesil ihtiyarlıyor, demek ... 

Cihan harbinden sonra ihtiyar
lık nisbeti çoğalmış, bilhassa 
Fransa, Almanya ve Rusyada._. 

Neslin ihtivarlamasının manası 
enerjinin azalma~ı demektir. es
lin enerjisini arttırmak için doğu
mu arttırmak lazımdır .. 

Bununla beraber ölümü de a
zaltmak lfızım! Bilhassa geri 
memleketlerde zaruretin coklu
iiu, sıhhat bil<?isinin azlığı bunu 
daha çoğaltıyor. 

Nüfusu azalan. ölümü çoğalan 
b!r çok milletler yeryüzünden 
kaybolmuşlardır. 

Ölüm, ilk va !arda daha fazla-
dır: ılOOOı de 1253) . 

İhtiyarlıkta de.ha az: 
(1000) de (80J. 

Köylerde havanın, suyun gü
zelliğine, saflıgına raıımen bilgi
sizlık yüzünden ölüm, şehirlerden 
daha fazla ... 

İlk yaşlarda, ölüm beslenmiye. 
muhite, bakıma göre değlşiyor. 
Anne sütü ile beslenenlerde ölüm 
daha az, çünkü, anne sütü ile. ço
cuğun enfeksiyon almak ihtimali 
daha azdır, anne sütündeki husu. 
si bir cevher, çocuğu mikroba 
karşı muhafaza ediyor, 

Fakirlerde çocuk ölümü daha 
fazla; içtimai seviye ve refah yük 
sek olan yerlerde daha az .. 

Çocuk ölümünü azaltmak icin 
en ziyade anne karnında ve ilk 
senelerde dikkat lazım. 

Çocuk, anne karnındaki haya
tını ne kadar normal gecirirse, 
hayatı o kadar sıhhatlı, uzun o
lur. Buna. daha ana. baba evlen
meden dikkat etmiye baslama
lıdır; ana, babasının sıhhatli ol
ması, en mühim rolü oynar, ev
lenenlerin buna dikkat etmesi, 
vatani bir borçtur. 

Frengililer, veremliler, tama
miyle iyi olmadan evlenirlerse, 
kendileriyle, cocuklarivle beraber 
vatana da hıyanet et,;,is olurlar. 

Keyif veren zehirler, rakı gibi 
ickiler de çocuğun hastalıklı , bu
dala, dejenere olmasında en bü
yük tesiri yaparlar ... 

•• 
B unlardan sonra doktor ye-

ni doğan cocuk hakkında 
yapılan şeyleri anlattı, <Göbek 
kesmek. bağlamak) da bile bilgi
siz halkın saptığı yanlış yolları 
ı;ıösterdi. Muhtelif ırklara, iklim
lere, şartlara göre değişmek ü
zere, çocuğun ilk gUna'enılt\baren 
kac gram, kaç kilo alması, muh
telif ay ve yaşlarda kaç santim 
uz:ıması lazım ı;ıeldiğini Öğretti; 
dişlere dair malumat verdi. Ço
cuğun başında (Yakuh - Bıngıl
dak) denilen boslugun ne zaman 
kapanacagını anlattı. 

Bu ııüzel dersin sonunda şu 
kat'i neticeye vardım: 

Anneler mutlek sekilde dok
torluk dersi görmeli, çucok ba-

~~ ...... ____ .._ , 
--- - __ _:_______ -- - - ..... ~ - • c-...-
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BuYtlYaptlacak Ecnebi Memlekette Francala 
Yollar ve 1 • Ununun 
Sahalar Okuyan 1ale 7enın Arttırtlması 

Maslakta 

Yol 

İkinci Bir 

Yapılıyor 
Belediye fen işleri müdürlüğü 

bu sene yapılacak inşaat için bü 
yük bir çalışma programı lıazırla
mıştır. Ilk olarak Maslak yolunda 
vukubu"Jan otomobil kazalarının 

i önüne geçmf'k için rnc\'CUt yo· 
la müvazi ikinci bir yol yapıl -
ması kararlaştırılmıştır. Yeni yol 
bugünkü yolun sağ tanfında in
şa edilecek, yine Maslak yolu
na müvazi bulunan Süvari binı
cilik yolu da aynen bırakılac.ık
tır. Yolun tesviyei türabiyesi 
köprü menfezleri ile Şişliden iti
baren 7 kilometresinin yapılması 
bu sene bitirilecektir. Gelecek 
sene yolun tamamen ıkmali için 
bütçeye tahsisat ilave edilecek -
tir. 

Fen işlcı·i müdür!üğü Gazi 
bulvarının imar planı üzerinde 
de çalışmağa başlamış, ünkapa
nından Bozdoğan kemerine ka
dar beş yüz metrelık ilk kısmın 
tesviyesi, şosesi ve burdurlarının 
yapılması için keşifnamcler ha -
zırlamıştır. Gazi bulvarı üç sene 
içinde tamamen ikmal edilecek
tir. 

Beyazıt meydanındaki şehir ve 
inkılap eserleri kütüphane ve 
müzesinin etrafındaki bordur, 
tretuvar ve duvarl.ınn inşasına 
hemen başlanacaktır. Dün Lu in
~aatın münakasası y;ıpılmıştır. 
Müze etrafında yapılacak duva
rın önüne bir kışlık tramvay du
rağı ve bir umumi hala inşa e
dilecektir. 

Tozkoparanda belediye bah~c 
sinin arkasındaki yolun Haliç 
terasının toprak tesviyesi ve 
bordurları da bu yıl bitmiş ola
caktır. 

Eminönü gezgisinin duvarları 
ve dahili yoları bitirilecektir. 

ADLİYEDE: 

Şark Demiryolları 

Aleyhine Açılan 

Dava 
Şark şiınendiferlerinin Devlet 

Demir oUanna de ri e nasında 
açığa çıkarılan gayri Tiirk me
r;ıurların eski idareden talep et
tikleri yarım milyon liralık taz
minat davasına dün asliye 1 nci 
Ticaret mahkemesinde devam e
dilmiştir. 

Ehli vukufun 9 uncu işletme 
müfettişliğinden istedigi rapor 
yollanamadığı, ve işletmenin ver 
diği cevapta da eski evrakm mah 
zende bulunduğu anlaşıldıgı için 
bu vesaikin temin edilemiyccPği 
anlaşılmı,. muhakeme ba.oka gü 
ne bırakılmı~tıı'. 

Bir Cinayet Tahkikatı - Us
küdar müddeiumumiligi bir ci
nayet tahkikatına vaziyet C'tmiş
tir. Iddiaya göre. Kartalın Sa
mandıra köyünde çobanlık eden 
Ali ve Yaşar adında iki çocuk ko 
yun otlatma yüzünden kavga et
milşerdir. Ali, Yaşarı sop:ı ile 
başından yaralamıştır. Bir kaç 
gündenberi Hardarpaşa nürı\ıı
ne hastahanesinde tedavi ultm
da bulunan Yaşar ayni zamanda 
kızamık hastalığına tutulmuş ve 
evvelki gün ölmüştür. 

Müddeiumumilik Yaşarın so
pa yarasından mı, yoksa kızamık 
tan mı öldüğünü tesbit etmek ü
zere cesedi morga kaldırtılmıştır. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Bir Kaza - Bakırköyde Kar
taltepe caddesinde 55 numaralı 
evde oturan Caferin oğlu 2 ya
şında Irfan caddede dolaşırken 
siırucü Tanaşın idaresindeki yük 
arabasının altında kalmıştır. 

Muhtelif yerlerinden ağır su -
rette yaralanan Irfan baygın bir 
halde Şişli çocuk hastahanesine 
kaldırılmıştır. Arabaci hakkın
da adli tahkikat yapılmaktadır. 

Bir Çocuk Boğuldu 
Gelibolu CTANl - Kavak kij

yünden 13 yaşlarında Ahmet oğ
lu Hüseyin öküzleri ile birlikte 
dereden geçerken düşmüş ve 
boğulmuştur. 

kımını, yemek pişirmek, dikiş 

dikmek, okuyup yazmak, müzik 
vapmakta~aha , iyi öğrenmeli
dir. Certılv 'öliWiı her adına mec 
huri kı1lrta ?r, 1lt!T seviY~nin an
ır9'ı!illl~r ıa~ •"fı'eıH~~eserıer. 
kitaplar yazılmalı. bunlar her ve
re dağıtılmalı ve her anne cocu
ğunu günü gününe kendisi bile
rek kontrol edebilmeli, tartmalı. 
ölçmeli, gördüğü arızalara karşı 
re ile tedavi edebileceğini kes
tirmeli .. Bu bilııi kadının en şe
refli bilı;ıisi olmalı .. 

Alakadarların bu meselenin Ü-
1.crinde ciddiyetle durmalarını 
bekleriz 

Mekteplere Girişi 
Maarif Vekaleti Bu 

Esaslar Kab ul Etti ve 

Hususta Bazı Yeni 

Alakadarlara Bildirdi 
Memleketimiz haricındcki o - · ısc devlet orta okul bıf.irme' ım

kullarda tahsil görenler memle- tiahnını vcrmeğe mecbur tu1ula
ketimizdeki hususi okulara ı::iı- caktır. 

dikleri takdirde nazarı dikka- Hususi tahsil görenler yabancı 
te alınması icabeden esaslar Ma- okulara da ımtihanla girebilecek 
arif Vekaleti tarafından tesbit e- !erdir. Fakat Türkiye Cümhuri
dilmiştır. Hariç memleketlerdeki yeti vatandaşlığını haiz Türk ve 
okulardan naklen m~mleketı - azınlık çocukları hiç bir yabancı 
mizdeki hususi okullara gir - ilk okula giremiyeceklerdir. Ya
mek istiyen talebenın ıyrıldıkları 1ancı orta okullarının her hangi 
okuların tedris dilleri ıle dere<'e- bir sınıfına girmek istiyen ı·ocuk
leri ve sınıf teşkilatı lı:.ırada gir !arın bir ilk okuldan, yabancı !i
mek istedikleri mekteplerle mü- selcrinin her hangi bir sınıfına 
tabakat arzederse, ellerindeki girmek istiyenlerin de lıir orta o
vesikanın gösterdiği sınıfa im- kuldan mezun olmuş bulunması 
tihansız alınacaklardır. Derece- icabetmektedir. 1 

!eri ve sınıf teşkilatı uyup da ted-
ris dilleri uymıyan okullardan ge me~u~~~en ~~~~b~~i~ıı~:~~anT~~~ 
len ılk tahsil talebesi ilkmek- Maarif müdürlüklerinin müna
teplerin layık oldukları sınıfla-
rına imtihanla kaydedilecekler _ sip göreceği resmi bir okulda ta-
dir. Yabancı memleketlerde tah !ebenin gireceği sınıfın bütün öğ 
sil edenler Türk tabiyetiııde ol- retmenleri, ilk okularda ise iki 
san olmasın orta kısımlarla lise sınıf öğretmeni ve baş oğretmen
k ı den müteşekkil bir komisyon ta-
ısım arından geliyorlarsa gırc - rafından imtihan edileceklerdir. 

cekleri sınıfları Maarif Vekaleti 
tesbit edecektir. Istanbul Amerikan kollejinın 

Hususi tahsil gördüklerini id- ~knik okul kısmına ve Heybeli
dia ederek hususi Türk okulla- ada Rum Ruhban okulunun ih· 

tisas sınıflarına lise mezunları a
rına girmek istiycn talebe iç;n de lınabilcccktir. 
hükümler konulmuştur. Bu hu
kümlere göre; ilk okullara gir -
mek istiyenler, yapılacak bir 
imtihandan sonra layık oldukları 
sınıflara alınacaklardır. Hususi 
Türk orta okullarının her hangi 
bir sınıfına girmek istiyen ,tale
benin evvela ilk okul bitirme 
diploması alması istenecektir. Hu 
susi Türk liselerinin her hangi 
bir sınıfına girmek istiyen talebe 

Polis Kolleji11irı muadeleti 

Ankara polis kollejinde oku -
yan bir talebe alacağı blr tasdik
name ile her hangi hususi bir 
liseye girebilecektir. O talebe 
polis kollejinin hangi sınıfından 
tasdikname almışsa gireceği hu
susi lisenin ayni sınıfına imtihan
sız kabul edileceklerdir. 

~aliiller Birliği 
Kongresi Dün Son 
Toplantısını Yaptı 

Kongre, Yeni Haysiyet Divanı, 

Heyetlerini 

idare 
ve Mürakabe Seçti 

Ankara 15 (A.A.) - Ordu ma- kuvvetlerimizi uyandırmağa ve 
lulleri birliği kongresi bugün kahraman Türk ordusunun men 
Konya mebusu Osman Şevki L'- suplariyle birlikte ve yanyana 
ludağ'ın reisliğinde üçiincii top· yürümemize kafidir. Ask~r bir 
lantısını yaparak dahili nizam- mill~tın maliıl askerleriyiz. Ma 
name üzerinde müzakerlerde bu Ilı! de olsak askeriz. 
!unmuş ve haysiyet dh·anı ra-' Bu genç milletin, genç, dinç 
porunu tasvip eylemiştir. veimanlı bir ordusu var. Bu 

Yine bu toplantıda yeni ida- ordunun yanında çoluğiyle, ço
re heyeti ıle umumi merkez hay cuğiyle, genciyle, kocasiyle ay
sıyet dıvanı ve murak~hc heye- ni hissi taşıyan büyük Türk mil 
ti intihabatı yapılarak merkez !eti vardır. Türk ordusunun ma
idare heyeti reisliğine Malatya liılleri de onların yanında ve 
mebusu Mahmut Nedöm Zabçı, Başbuğlarının emrinde her va
reis vekiliiğine Gaziantep nic- kit hazırdir. Malül de olsak va
busu Bekir Kaleli, umumi kft- tan uğrunifa ölmek kudretimiz 
tipliğ<! Devlet Demiryollarında vardır. 
Nafiz Saraçoğlu, muhasip aza-
lığa Izmir bürosunda Lütfi Gü· MAARİFTE ~ 
ven, azalıklara da Erzurum me- -------
busu General Zeki Soydemir, 
Giresun mebusu Fikret Atıl, l:j 
Bankası meclisi idare azası Av
ni Aktulga, temyiz mahkeme~in
de raportör Osman .Ertuğrul E· 
ruluç ve maliye vekaleti sefer
berlik müaürü Hakkı Karataylı 
seçilmişlerdir. 

Umumi merkez haysiyet diva 
nı ve murakabe hey,.ti reisli.~ine 
de Kars mebusu ~erafettin Ka
racan, reis vekil!İgine belediye
ler bartkası hukuk işleri mü
dürü Asım Ersan, katiplii(e Cüm 
huriyet Halk Partisi genci S<'k
reterliği muhasebesinde Sadet
tin Evren azalıklara r.fanisa me 
busu Refik Ince, mili müdafaa 
vekaieti kalemi mahs'ls ınüdüı ü 
Seli'ımi Tolon ayrılmışlardır. Bu 
intihapların yapılmasını mütea
kip ordu malulleri bh ligi korıg
resi üç gündenberi devam et -
mekte olan mesaisine doktor Os 
man Şevki Uludağ'ııı bir nut
ku ile son verilmiştir. 

Kongre reisi bu nutkunda, geç 
miş olan müzakereler esnasında 
kongreye hakim olan samimi 
havaya işaret ederek böyle bir 
toplantıya riyaset etmiş olmak
tan duyduğu şerefi ifade etmiş 
ve demiştir ki: 

Kimim.iz Alatürk'ün emrinde 
Çanakkalede, kimimiz bugün 
Reisicümnurumuz olan Inönü'
nün emrinde istikl51 h3rbinde 
ve diğerlerimiz de ayni suretle 
memleket uğrunda ordu malu
lü gibi şerefli bir sak2tlık kazon
dık. Bugün devletimizin b~
şında ve Reisicümhurumuz o· 
lan Inönü'nt:. başbuğ. olarak 
biliyoruz. Onun bir tek işareti 
bizi yaşatmakta bulunan zayıf 

Talebe Tatil . 

Kursları 
Sene sonu imtihanlarında mu

vaffak olamıyan talebe için a~·ıl
masına karar verilen "talc'>e ta
til kursları., hakkındki karar ve 
izahname dün Maarif müdürlü
ğüne tebliğ edilmiştir. Ankara
da bulunan Maarif müdürü Tev
fik Kut da dün şehrimize gel
miş ve "talebe tatil kursları., i
çin alınması lazım gelen son ka
rarları vermiştir. 

Kurslar 16 temmuz çarşamba 
giınü başlıyacnk ve 23 a.<iustos 
cumartesi giınü sona erecek1 ir. 
Bu kurslar ihtıyaca göre; edebi
yat, türkçe, felsefe, tarıh, coğ
rafya, yurt bilgisi, metamatik, 
tabiıye, fizik, kimya, ve yabancı 
dil derslerinden açılacaktı r. 

Kurslarda her sınıfa mümkün 
mertebe az talebe ayrılacak ve 
bütün öğretmenler kurslarda 
tavzif edileceklerdir. Talebenin 
kurslara devamı ihtiyari tutu
lacaktır. Kurslara okulun ken
di talebesinden başka diğer şe
hirlerde okuyan ve okulun bu -
lunduğu yerde tatilini geçirmekte 
olan diğer okullar talebesi de ka
bul edilecektir. Bu gibilerden el
lerindeki karne veya talebe hü
viyet kağıtlarından başka hiç bir 
vesika istenmiyecektir. 

Kurslar saat 8,30 dan önce 
başlamıyacak ve saat 13 ten son
ra devam etmiyeccktir. Okul 
müdürleri, kurslarla ilgili öğ
retmenlerin mütalealannı da ala
rak kurslar için bir program tan 
zim edip faaliyete geçeceklerdir. 

Belediye Dahiliyeden 

Bu Talepte Bulundu 
Halka ayrılan 12 çuval franca

la unu dört fırına taksim edilmiş 
ve her fırının da üçer şube aça
rak francala satması kararlaştı
rılmıştı. Son günlerde yapılan 
tetkiklerde francala şubelerinde 
satılan francalaların üç be~ da
kika içinde tam men stı ldıi(ı ve 
frncala istiyenlerin de r;o:{aldıg:J 
görülmüştür. Belediye bu vazi
yeti göz önünde tutarak Dahıli
ye Vekaletine bir tezkere gönder 
miş ve verilmekte olan francala 
ununun çoğaltılmasını istemı.j · 
tir, 
Diğer taraftan bazı fırınlarda 

ekmeklerin çok siyah çıktığı gö
rülmüştür. Belediye rıormal ev· 
safta ekmek çıkarmıyan fırıncı
lar hakkında takibata başlamı:ı -
tır. 

MÜTEFERRİK : 

lstanbulda 

Muhaberah 

Post a 

Art+. 
Istanbuln son zamanlarda tel

graf ve posta mühaberatı ç'ok faz 
la artmıştir. 

Son günler zarfında Istanbul 
postahanesinden günde bir mil· 
yon iki yüz binden fazla mek
tup geçmektedir. 

Bunların üç yüz bini Istanbul
dan, diğerleri de başka yerler
den verilmektedir. Şehrimızde 
bugünlerde telgraflaşmllar da 
artmıştır. 

Bunlardan başka 1940 yılı için 
de 8 milyon 123 bin 342 dahili 
ve 428 bin yabancı memleketle
re telgraf keşide olunmuştur. 

Bu telgraflardan 3 milyon 965 
bin lira varidat temin edilmiştir. 

Amerika Deniz Seferi - Ameri 
ka ile Istanbul arasında doğru
dan doğruya vapur seferleri ya
pılacağını ·yazmıştık. Denizyol
ları idresinin bu sefere tahsis 
ettiği Bakır şilebi yakında A 
merikaya gitmek üzere limanımız 
dan ayrılacaktır. 

Bakır vapuru Istanbuldan 
sonra Izmir ve Mersine de uğ· 
nyacaktır. 

Yeni Deniz Fenerleri - l!Pni
den bir çok yerlere deniz fener
leri konması takarrür etmiştir. 

Bu arada Galata ~am:ıııdıra, 
Pendik, Karadeniz, Terme, Gere
ze, Bozcaada, Panaiya, Pa -
yas, Antalya, Yumurtalık, Ay
valık, Erdek, Karabiga, Edre
mit, Akdeniz, Seapustol adası, 
Küllük, Ayayorgi, Dalyan, Kal
kar, Marathi, Bartın, Sed~f ada
sı, Avga, Görele, Otciyaıı ada
sı, Kakava adası, Gökaba'ya ye
niden birer fener konacaktır. 
Yangın Ycrleriu<lc Inşi.lat -
Belediye al~<adarlara yapt•ğı 

bir tamimde yangın yerlerinde 
yapılacak inşaatta nazaı'ı dikka
te alınması icabeden tedbirl<'ri 
bildirmiştir. Bu tamimd:> bil
hassa bina temellerinin yol sevi
yesine uygun olması tavsiye e -
dilmektedir. 

Usküdrlıların Dilekleri - Us
küdar kazasındaki bütün halk 
ocakları mümessilleri dün Us
küdar Halkevinde bir toplantı 
yapmı~lardır. Toplantıda orak
ların bulunduğu mıntakaların 
yol, su, ışık ve kültur ihtiyaçları 
üzerınde durulmuştur. 

Beylerbeyi kütüphanesinin zen
ginleştirilerek halkın i.siifadesınc 
arzedilmesi için teşebbüslere gi
rişilmesi de kararlaştırılını~tır. 
Usküdar Halkevi ve ocak aza
ları ay başından itibaren köy 
gezilerine çıkacaklardır. Köylü
lere ilaç ve kitap dağıtılacaktır. 

Dil, Tarih, Coğrafya 
Fakültesindeki Hadisenin 

1'1uhakemesi 
Ankara, 16 (TAN) - Dil, ta

rih, coğrafya fakültesındeki hadı 
seden maznun Izmitli Sadettin 
IIazerin muhakemesine bugün 
devam edildi. Evvela istinabe 
suretiyle ifadeleri alınan şahıtle· 

rin mütaleaları dinlendi. Dalıl 
sonra adli tabibin raporn okun -
du. Raporda maznunun ~uuru· 
na sahip olduğu, ak\.\ melekiı
tında bir gayrı tabıılık bulunma
dığı az veya çok ceza vernıeyi 
ıcabettiren bir sebebin ortada 
mevcut bulnumadığı beyan edi
liyordu. Avukat, adli tabıbm bu 
mevzu üzerinde salahiyet ve ih
tisası bulunmadığını söy liyerek 
müvekkilinin tekrar muayenesini 
istedi. Mahkeme bu teklifi red
detti. Müteakiben fakülte bek
çısı Mürteza Babac.ının maz
nundan şik§yeti natık b1r istida 
verdiği için kendisinin davet o
lunmasına karar verilerek mu
hakeme 30 hazirana bırakıldı. 
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Nazaı 

Y azaıı: Naci Sadı:Ilalı 

Cok sevdiğim bir dost. bana 
gönderıııek zahmetini gö~· 

ter\..:,, n1~ktupta diyor ki: 
u_ UTanlJ da, bugün - 13 - 6 • 

941 tarihli - çıkan yazını hayret 
le okudum: Yardım se ·ıen lıanıın 

!arın çocuk düşürme ıle müca· 
dele edeceklerini yazıyor, ve 
alkışlıyorsun. Oldu mu bu? Bu 
alkışlarınla senin: "Kavanoz ço· 
cukları,, başlıklı yazıyı yazan Pe 
yami Safadan ne farkın kllır' 
''Çocuk dütiürmc,, mücadelesinın 
burjuva cemiyetinde:ti manası· 
nı bilmiyor musun? Hangi ecza 
kanuniyle bunun ön<ine geçile
bilir ki? Bir kadını, ç;ocuğuntı 
düşürtmeğe sevkeden en büyük 
aıcil zaruret, ve çocuğunu gayri 
meşru tanıyan içtimai kontrol 
değil midir? 

Sonra, bu, çocuk düşürme mu· 
halefctı, çocuk düşürenleri ce· 
zalandırma muhalefctı hangi 
sınıfın muhalefetidir? 

Bütün insanlara yaratmak, ve 
yarattığını insani ş•rllar altında 
büyütmek hakkını veren bir cc· 
miyette, böyle bir muhalefete 
zaten lüzum yoktur. Bu şartlar 
teessüs etmedikçe, körü körüne 
bir muhalefet, mürtecilere ya· 
kışan harekettir. Sen o yazını 
Beobahter gazetesine neden gön
dermedin?,, 

Satırları okuyunca ::ayri ihti • 
yari : 
"- Hoppala.. Dedim, ben ki 

kendisini, faşizmin şuurlu duş• 
nıanları arasında sayanlardan bi· 
risiyim, acaba bu dostl•mun id• 
dia ettiği gibi, kendi kanaatle• 
rime zıd bir yazı yazmak gaf• 
letini gösterdim mi?JI 
Bu suale cevap bulabilmek ihti• 
yaciyle yaptığım iş, "Tan., kol• 
leksiyonlarını önüme almak, ve 
dostuma yukarıdaki ittihamları 
yazdıran fıkramı dikkatle okwnak 
oldu. 

Şimdi, şu satırlan aynen, o 
fıkramdan iktibas ediyonım: 

"- Biz, Yardım sevenler ce
miyetinin, mesela "çocuk dü• 
şürme vukuatının önüne geçmi• 
ye çalışmak, ve genç kızların ah• 
Jaki durumlariyle a!Akalan • 
mak., yolunda neler yapacağını, 
daha doğrusu, kavuşmak istedi· 
ği gayelere varmak içın, nasıl 
bir yol tutacağını bilmiyoruz. Bu 
nun içindir ki, bu husustaki nok• 
tai nazarımı, tutulacak yolUn ta-o 
ayyün edeceği zamana saklamı• 
ya mecburuıtı.. Unutulmasın ki, 
bu cemiyetin teessüsünden 11\.yi· 
kıyle müstefit olabilmemize, o• 
nu kuranların ve onun mensup
ları arasında yer ahnların, yar
dım etmeyi sevmeleri, hatta yar 
dım etmeleri bile kafi değildir: 
Ve bizi iyi neticelere kavuştu• 
rabilccek olan esaslı şartların en 
başında, en müsbet, e:n müfit, 
en müessir yardımların nasıl ya• 
pılacağını, "ileri ve sosyal bir 
kültür çapında bilmek zarureti,, 
gelir!,, 

Bu satırlan yazmış bulunmak, 
benim, zilıniıne takılan o sual 
karşısında müsterih olmama kiı• 
fidir sanırım. 
Ayrıca hatırlatırım ki, ben, 

o husustaki düşüncelerimi o giin 
kü fıkramda tevsi etmemek cc· 
sarctini, "çocuk di.işürnıe,, bah· 
Hindeki kaııatlerimi, o {ıkramın 
içinde yer bulduğu bu sütund• 
miitc-addit defalar yaznıı~ olmak 
tan aldım. O y~zılarımı okumalı 
zahnlctine katlanınış bulunanlar, 
bu mevzuda, bana mektup ya· 
Lan dostumla aramızda hiç bir 
rikir ayrılığı bulunmadığına va
kıftırlar. Bugünkü cevabımla an· 
!atmak istiyorum ki, kelimeler 
üzerinde kiiçük dikkatsizlikler, 
hazan düşmanların değil, dost· 
!arın bile yanlış hükümlere sap
lanmalarına bol bol kUfi gelmek
tedir. Yazılarımızı okumak li'it· 
funda bulunanlar, bu hakikati 
daiına hahrlarındn hulundururlaı 
sa, bizleri, yaulış anla~tlınanın 
çok derin, azabından kurtt•hnali 
Umiclinc kavuştuı·mn) olurlar. 

Muğlada Zelzele 
Muğla 16 (AA. - Bugün ye

niden yer sarsıntısı olmuştur 
Bunlardan J 2 de olanı şiddetli ve 
sat 14,30 da duyulan ı'<ind yeı 
sarsıntısı ise gayet şıddetli idı 
Halk evlerindrn r.e;kaklara fır· 
lamıştır. Sarsıntı neticesi Hisaı 
tepesinden ba7• kayalar düş· 
müşse d' mi bir hasar olma· 
mıştır 

Bir Baba Oğul, . .. 
Yıldırımla Oldü 

Çanakkale (TANl - Belen kö· 
yü halkından Ibrahim Efe ile 
oğlu 13 ya~ında Nuri va)!ınurd:ır 
korunmak için birağaç altına ~ı 
gınmışlardır. Fakat "ıg•ca ~ ılrlı· 
rım i•abet etmis. ikisi de kömüı 
haline gelmişlerdir. 
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:fü:~·~IT~f·~~-; ~~ ~:·~: f l_ Basın Kongrel~~---Münasebetiyle j 
Esasen, Hindi Çi::::::-:.'Basın Bı.rlı·g"' ı·nı·n faalı·yetı·nı· na kadar hemen biitün Cin sa-

hillerine, Formoz \'e Havnaıı a
dalarına hakim olan Jap~n:vanın 
Feleme'nk Hindistanı adalarını 

~:;2~ti%~::~:k~;~r.:.:!;: Nasıl Tanzı·m Etmelı·yı·z 7 fakı:retli bir taarruz :rapmaları e 
iınkfını çoğnlacaktn:. 

Fakat, böyle hir planın ta-
hakkuk edebilmesi. bö:de bir 
hareket karsısında Amerikanın 
Ye İn~iltercnin lakayt kalmala1- Uzak Şarkta, Çunking açıkl -

tında tahaşlj\lt eden 100 parçadan 
lb.ürekkep bir J apon filosunun ce
l'luba dogru flerledıği haber \ erll
llıekted ir. Bu h areketin Felemenk 
liindistanını tehdıt ve i gal te
§ebbUsü ile alôkadar olnbilece i 
hatıra gelmektedir. 
2 - Amerika, harbe doğru atılmış 
birer adım m b iye nde ol n yc-
111 tedbirler almıştır. 
3 - Amcrikadan J aponyaya bü
)ijk mikyasta benzin ihracına de
vanı edilmesi, Amerika gazl!telcr i
tıin itıratlarma yol açmıştır. 

Uzak Şarkta: 

Reuter ajansı, Çunking sa
hili açıklarında taha!o.si.it 

h~en 100 parcadan miirekkep 
ır .Japon filosunun renuba doğ

~ll ilerlediğfoi bildirmektedir. 
radaki kanaate giire bu, Japon

lanın cenubi Pasifikte bir hare
kd~te ge<:eceğfoe delfılet etmekte
ır. 

Fakat. daha sonra gelen bir 
'tokyo telgrafı. bu hareketin sa
dece Japon donanmasının mutat 
~anevralari;yle alakadar oldu. 
gıınu bildiriyor. 
Japon filosunun sırf hi rmanev

l'a nıaksadi~ le olduğu gibi, bazı 
~edeflere taarruz mnksadi~·le de 

arekete gecmis olması nıüın
kündiir. Bu husuı;ta iiç ihtimal 
ilkla gelebilir. 

l - Felemenk Hindistanına 
klıar ·ı fiili bir tehdit veya taarruz 

areketi: 
, 2 - Japonyarun hima;resi ''C 
1daresi alJına aldığı Siyam ile 
ltıiistereken Singapura karşı bir 
taarruz hareketi; 

lı 3 - Amerikaya karşı bir harp 
areketi .. 
.F'fürimizce, bu ihtiınallnrden 

en az varit olanı, Japonyanın 
doğrudan doi'Truya Amerika:va 
karşı harp a~ınusıdır. En ç~k 
lnuhtemel olanı da Felemenk 
lfindistanını tehdit ,.c işgal te-
Cbbiisüdiir. 

riyle miimkiindiir. 
Halbuki. hasta )fister Roose

'·elt olduğu halde, Amerikanın 
mesut de\'let adamlarının, cenu. 
bi Pasifikte statükonun bozul
masına miisaade <'dilmivecf'2-ini 
bir c:ok defalar ve kat'i;·etle he. 
~·mı ettiklerine nazaran , Japon
~·anın hö.~ le bir harek<.'tinin A
merikanın muka,·enıeti ile karsı
lasması tahii ~(iriiln1ektedir. Bu 
takdirde, iki memleket arasm
da harp haslanus olacaktır. 

Amerikada İnfial : 

Robin ::\foor hadisesi, Ame
rika matbuatında Ye ef

karı umumiycsinde derin akis
ler uyandırnnstır. Amerikan ga. 
zetelerinin ekscri:veti. Amerika 
nakli~·e \·apurlarmın teslim edil
mesi ,.e Amerikan donanmasının 
himan'sİ altına alınması Ye Al
man harp ~emil«>rinin tonlill«>n
mesi lazım geldiğini ;yazmakta
dırlar. 

Amerika lıiikfüneti ise, mih
Yer dc\•letlerine · karsı. harbe 
doğru atılmıs birer adım mahi
yetinde olan ~·eni tedbirler al
maktadır. Ne\•york limanının 
mayınlarla kapatılınasr, Amerl
kadaki miln·e1· alaraklarının lllo 
ke edilmesi. endiistrinin harp i
caplarına göre teskilatlandırıl
ması bunlardandır. Daha cezri 
tedbirlerin hunları takip edece
ği tahmin edilmektedir . 

Amerikan yardımının tesirin. 
den gittikce fazla endisclendik
leri hissedilen Alınan zimam
darlaının, bu ~·ardımı azaltmak 
maksadiyle hütiin rarelere baı; 
vurdukları görülmektedir. 

Amiral Liizo\\ Amerika~a hi
taben rad;yocla ,·erdiği bir nu
tukta: Bir Alman korsan gemisi 
bir Amerikan harp gemisinin ta
kibine uğradığı takdirde, on u 
hatırnuya mecbur olacağını ve 
lrn hadisenin Jlister Roosevelt'e 
.Amerikayı harbe sokmak i-:in 
bir bahane 'ereceğini söyli~·e· 
rek. Amerika efkarı umumi:resL 
ni, hiikiımeti daha rezri tedbir
ler almaktan vaz ge<:irmi;\'e da
Yet etmi~tir. 

~. llatırlardadır ki, Japonya ile 
., clemenk Hindistanı ara ında 
~ızun zamandanberi de,·am eden 
1ktisadi miizakereler, Japonya
lı.ın arzusu dahilinde rereyan 
etınediği gibi. inkitaa uğramış Amerikan İhracatı : 
\e Mösyö :\Jatsuoka, Japon he- -------------
~·etine geri dönmeleri için emir Bir kaç giin en·el bazı Amc. 
Vermişti. rika ~azeteleri Amerika-
• Japonyanın, Amerikanın harp dan Japonyaya hii:viik mik~·asta 
lçin heniiz tamamivle hazırlan- lıenzin ihraç edildiğinden sika
lnadığı ,.e İngiJter~nin çok bii. ) et etmi ler \'C l\Ja) ıs a~·ı zar
~ iik giiçliiklerle karşılastıib '\'e fında Japonvanın 1,5 mil~·on va. 
hatta )'akın bir istita tehlikesi .riJ benzin ithal ettiğini ;yazmış. 
kar ısında bulunduğu bir zaman !ardır. 
da, fır.saftan i tifade ederek. Diin Amerika bahriye encü
ltendisinin ve miittefiki Alman- meni ne rettiği bir tebliğde: Hic 
~anın şiddetle muhtaç oldukta- bir Amerikan gemisinin Japon 
tı ham maddelerine nıehzulen yaYa. İtalyaya ,·e Ahnanya:ra 
lnalik olan Felemenk Jfinclista- ı>etrol ta ımadığını bildirmis; 
lı.ını ele gccirmb·e teşehbiis et- fakat Alınan ba:vrağını tasıyan 
lnesi ihtimal dahilindedir. (Devamı 4 lincüde1 

l(•)H~nHEi!fm 
DENİZD~ YÜZ MEK 

~}lazı1annın fikrine ;::öre, fiUda 
t'Uırnek insan icin, toprak ıizc -
.,1rıde yiiriiınek gibi, tabii hir ha
~l!k.cttir. O fikirde hulıııınnların 
~~lılleri de - hay\•an yavrulıırın
~ <tn bir co~rıınun suyn girince 
~ Ctıdi kendilerine ~ iit.diiklerin -
& trı baska - insan col·uklmı nra
h1tıda korku hilmi~=enlcrin su~ a 
~·~akılmca kendi kendilerine 
tı~ıncğe çabalamalamlır. 

lı' llu fikir doğru olsa bile nıede
h~~ct yiizıncyi. insnnlar için fa
l 11 bir §CY olmaktan ç•knrmış • 
i lir. Şimdiki halde medeni 
~Sanlar ~·iiznıevi tabii olarak bil 
ltı~llcr. Suya girildikten sonra ki 
~ 1 i çabuk, kimisi ya va~ ya\ nş 
Rrenirler. 

tı ~ski zamanlarda, yiizınc ö:'.re-
1 ~tılcr hunu hayatl ımnda hiı· cm
~~~ et vasıtası olara • i.i••rı•nirlcr
q': insan kuza eseri )anık sıı~a 
., lışer, :vahut bir 'eı giderken 
l.ltı.. • • 
t' tınc bir su cıkar, •ıynn iize-
h'tıdc de köpr;! 'ulum uz. Oyle 

1
11Hercle. boı amak içm, yo-
llun de\'am e ilmek idn ~uda y·· . 
~ Uııneğe mecht • olur... Bil.' de, 

1 llıı yerlerde denizde, <lenit tm-
~11ınuyan \erlerde akar ı.uhınn i
~'tıdc, yiiz.mcği muz illet ine 'e 

llduz illetine karsı ele\ a olar ık 
'-Ynrlarch. Onun irin - c5ki za-
1tıanlarcln - hnzı kim cll'l", ne olur 
111! olıunz , c o hastalıklardan lıi-

rinc tutulmak nasip olur, diye 
önceden yliznıc öğrenirlercli.. . 

Simdi uyuz illetinin ite. kuduz 
illetinin de mahsus ,.e tt!-.irli de
\'aları ,·ardır. Bu illetler İl'İn su 
da yiizmek kim enin hatır-Tia gel 
mez .. Karalardaki suları g~çmek 
için emniyetli köpı·iiler. denizler 
den geçmek için de gemiler, }rnt 
tf• denizaltı gemileri \'atdır ... h
tanbulda Boğaziçinc işliyt·n \'a
purlar birbiri üzerine yanoıstık
ları , ·akit bile ikisinin ara~ına 
- kıldan inrc .sırat köprii .. iiııii lıa
tırlatan - daracık bir iskele \'erir 
ler, onun iizcrinclen geçl'ı·kcıı in
sanın hası döncr~c de, öniinde 
gidenin eteğine tutıınnrsa. ~·ine 
sclıimetle geçer 'e yüzm ~ğc mcc 
bur kalmaz. 

Şimdi. hele bu giizcl ,11e, .. .,im
dc,. ) iizınck temizlik icin en 
h i vasıtadır. Bir defa •ıkaııma
ifa lfızım olan suyun par!lsmı he
:sap edince, suda yüzmt•k - en 
pahalı plajlarda bile - daha ttC'uz 
gelir •.. Sonra da suda yüzmek en 
iyi, en faydalı sporlardan biri
dir. Kadın, erkek ve rocuk, bü
yiik herkese <'h-eri!ilidir. 

J tanhul gibi suyun ortasmcla 
gibi kurulıırns bir şPhirclc her
ke in denizde yiizm<'vi hilm<'si 
Istanbullu olmanın birinci ;:artı
dır. 

Bu haftanın mühim hadise
lerinden biri de Basın 

birliğinin Ankarada ve İstanbul
da aktedilen kongreleridir. Bu 
kongrelerin .ıı:ayesi matbuat ha· 
yatına mensup fikir amelesi ile 
fikir havatının maddi. manevi 
kıymet ölcülerini ellerinde. bu
lunduran gazete patronları, neş 
riyat patronları arasındaki mil· 
nasebatı tanzim, fikir hayatın ı> 
mensup olanlar arasında biı 
mesleki tesanüt mevdana getir· 
mek olduğu gibi. fikir amelesi· 
nin ictimai muavenet, içtimai 
sigorta gibi ihtiyaçlarına ceva ı 
verecek istikameti cizmektir. 

Kongrede maatteessüf buluna 
madım. Gazete sütunlarına ak· 
sedcn malümat arasından. iler 
sürülen dilekler hakkında mi.i· 
cerret fikirler de cıkarmak mürr 
ki.in değildir. Fakat haricten vf 
uzakta'n edindiğim intibaa J?örr 
kongre her cemiyet icin mutat 
olan rapor tetkikatı. heyeti ida· 
re ibrası, yeni idare heyeti. mü
messiller. haysiyet divanı teski
li ve sonunda da bir cok dilek
ler beyan ederek vazifesini bi
tirdi. Fakat Basın birliğinin va-
zifesi bundan sonra başlıyor. 
Matbuatımızın senelerden ve 
senelerdcnberi halledilemiyen 
davasını bu kongreler ve 
vereceği kararlar halledecek 
mi? Bu dava nicin bir tür
li.i hallcdilemivor? Satıhta yapı. 
lan araştırmalara göre, Ankara
daki Basın birliği henüz kat'i ni
zamnamesini yaparak, teşkilat
ları tanzim ederek faaliyete bas- ,, 
lamamıstır. Ancak Ankara Ba
sın birliği bu faaliyetini tanzim 
ettikten sonradır ki bu teskilat 
işliyebilecektir. Bu haklı bir 
mütalea olabilir. Fakat, bir ce
miyet içerisinde ictimai teşki
latların ne ekilde organize edi
lebileceği hakkında biraz malu
matım olmak hasebiyle sebebin 
yalnız bu almadıi!ı kanaatinde
yim. Ankara Basın birli.i{i ni-

:················································· 
: Yazan : Sabiha S ER T E L f : ................................................• 

/inkara 8 asm b;r1,9; 

----ııslonhvl 8osm b1r/iji t---~ 

/dar~ heyef ı 

l~hmai l<oml'fe .~ 

zamnamesinı yapsa, bunu bütün 
şubelerine tamim etse. yine fikir 
amelesinin matbuat birli~inden 
beklediği faydaları elde edece~i
ne şüphem var. Cünkü Matbuat 
birliğinin teşekkülünde esaslı 
yanlışlar var. 

** 
B

u yanlışlardan birincisi, 
menfaatleri carpısan fi

kir amelesiyle. gazete sahipleri 
ve nesriyat patronları arasında
ki münasebatın tanzimini val
nız bir heyeti idareye vermek
tir. Moder n bir tcskilatta he.ve
ti"idare sadece kontrolör vazife. 
si oynar. Bu kadar karısık da
vaları, meseleleri olan bir cemi
yeti bes kişilik bir idare he:vcti 
idare edemez. Bu adamlar hari
k ulade kabilivet sahibi dahi ol-

salar, yarınki kongrede yıne bir 
çok itablardan. tenkitlerden 
kurtulamıy::ıcaklardır. Çünkü he 
nüz daha bu teskilatı modern 
bir şekilde tanzim icin lazım o
lan metotlardan mahrumuz. 

Basın birliğine mensup fikir 
amelesinin dertleri ve ihtiyaçla
rı nelerdir? Bunları iktisadi, iç
timai, kültürel. siyasi dört cep
hede mütalaa edebiliriz: 

Ev\·ela Basın birliği müteca
nis bir camia değildir. Bunun i
<."erisindc fikır amelesiyle. bun
lara is verenler, hayatlarını. fa
alivetlerini kontrol edenler be
raberdir. Kadı hem davacı. hem 
hakim olursa. adalet verine geti
rilemez. Bunlar arasındaki m ü
nasebetleri t ayin için alınacak 
tedbirleri, üç kişilik bir haysiyet 

divanı da başaramaz. Fikir a me. 
lesinin hastalık, issizlik, ihtiyar
lık gibi içtimai sigortalarını 
meydana getirmek, meslek men. 
suplan arasında b ir tesanüt ya
ratmak. gazeteciliği ve muhar
rirliği daha yüksek ictimai bir 
seviyeye çıkarac:ık kiiltür faali
yetlerini tanzim etmek, mem
leketin ve bütı.in dünyanın icin. 
de bulunduğu bu buhran dev
resinde matbuatın siyasi saha
da oynıyacağı role istika met 
vermek, milli birlık icerisinde 
hükumet in umumi ' siyasetiyle 
matbuat '3.rasmdaki iş beraberli
ğini yoluna kovmak, bunlard an 
sonra da Basın birlii!ini b ütün 
azasının bir evi olduğu _gib i. 
memlekete gelen bevnelmilel 
matbuat mensupları , aianlan i
çin bir kültür merkezi haline 
~etirmek için. elimizdeki vcsa
ıt, teşkilat metotları. n izamna
meler kafi değildir. ..... 
Ankara Basın birliğ inin bu 

seneki kongresinde bu 
noksanları tamamlıvacaeım ü
mit ederiz. Bütün bunlar t amam 
lansa bile, faalivetin tcınzim i i
cin daha modern metotlara. tes
kilat esaslarına ihtiyacımız var 
İstanbul konsıresi, idare heveti
ni. havsivet divanrnı. Ankarava 
gidecek müm~ssillerini intihap 
etti. Fakat bu teskilatla bu i ~ 
yürümez. Yeni heveti idarı>nin 
tatbik edeceği metotları bilmi
yorum. Fakat belki akla gelmc1 
diye, Basın birliğine favdalı ol
mak ümidivle. kücük b ir tes
kilat seması cizmek istivorum 
Evvela vukarda savdıi:!ım gib i 
muhtelif ihtiyaclara cevap ver· 
mek icin bir idare heveti kafi 
değildir. Her ihtivacı kı>ndi sa
hasında tetkik edecek. '31ınacak 
tedbirleri formiile edecek. bun
ların basarılması icin mücadel<" 
edecek muhtelif komisvonların 
ayrılması lazımdır. Teskilahıı 

(Arkası 4 Hn,~iide> 
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H.alk Tipi Ayakkab ı 
eşidi Çoğaltılmalı! 

Ayakkabı nevilerine en zi
yade büyük şehirlerde te

sadüf etmek mümkündür. Mo
danın ve zarif giyinişin hakim 
oldu.i:{u yerlerde. kadın ayakka
b~larının nevilerini saymıya im
kan yoktur. 

Çünkü her sene her mevsime 
göre. kadın ayakkabılarının tip
leri bir tahavvül arzeder. Er
kek ayakkabıları çeşit itibariyle 
daha azdır. Maamafih şimdiye 
kadar yapılan tetkikler netice-

sinde, erkek ayakkabılarını da 
şu suretle bir kaç kısma ayır-
mak kabil olmuştur- · 

Lüks ayakkabılar. orta dere
cede ayakkabılar. kavaf işi ayak 
kabılar .... Bunlardan lüks -ayak
kabılar Beyoğlu ve İstanbul ta
rafında da maruf bir kac mağa
zanın vitrininde, üzerinde yük-
sek rakamlar bulunan etiketler
le satılır. 25 lira, 30 lira, 35 lira, 
hatta 40 lira... Bu pahalı ve 
lüks ayakkabıları satan ma~aza 

• sahibi ve tezgahtarlar, bu malın 
yerli deriden yapılmadığını if
tiharla söylerler. Bu nevi ayak
kabıhınn müsterisi de pek mah
dut zengin kimselerdir. 

Vasat derecede ayakkabıların 
fiyatı 15 lira ile 20 lira arasında
dır. Harpten evvel bu nevi ayak
kabıların fiyatı 8 - 12 lir:ı ara
sndavdı. Harpten evvel 12 lira
ya satılan iskarpinler şimdi 18-
20 Jira arasındadır. 

Vasat derecedeki ayakkabıl:ir
dan sonra, kavaf işi ayakkabı
lar ıı:elir ki, bunlar da 6 lira ile 
10-12 lira ar.asında satılınakta
dır. Belki de fiyatları mürakabe 
komisyonunun tesbit ettiği a
yakkabı tipleri kavaf isi ayak
kabılardır. Çiinkii bugiin kii pi
yasa şartları altında 6fl0 kurusa 
satılabilen ayakkabı ancak ka
vaf işi serisine d;ıhil olan bir a-

' 

Halk tipi ayakkabılar hakkında hala tetkikler ya
pılıyor. Halk tipi ayakkabıdan kastedilen mana 
nedir? Acaba 660 kuruştan daha ucuza ayakkabı 
satılmıyor mu ? Bugünkü yazımızda bu münase
betle, memleketimizde kaç çeşit ayakkabı giyildi
ğine dair yaptığımız tetkiki aşağıya yazıyoruz. 

yakkabı olabilir. Nitekim sanayi 
birliği de bu me\•zu-a dair ver
diği bir raporda, vasat derece
deki bir ayakkabının ancak 12 
liradan aşağı satılamıvacağına 
dair bir hüküm vermisti. Demek 
oluyor ki halk tipi ~yakkabı ka
lite itibarivle vasat derecedeki 
bir ayakkabıdan daha aşağı bir 
ayakkabıdır. Böyle olmakla be
raber, bu tip ayakkabıyı 660 
kurusa veyahut yüzde on bes 
bir zam yaparak, biraz daha pa
halıya hatta 7 liraya kadar sat
tırabilmek büyük bir muvaffa
kıyettir. 

** 
A caba memleketimizde gıyı

len ayakkabılar, vuk~rı
va yazdıklarımızdan ibaret mi
dir? Köylerde giyilen ayakkabı 
nevileri nelerdir? 

Köylü ayakkabıları, o köyün 
veyahut o • mıntakanın hususi
yetlerine ~öre değişmektedir 
Garbi Anadolu köylerinde, ek
seriyet itibariyle köylülerin ciz_ 
me ile gezdikleri cok vakidir. 
Cünkil ova köylerinde, viiriir
ken sık sık insanın önüne cıkan 
cavlar. ve sulak verlerden l?('G
mek. ve sulak topraklarda cı:lhs
mak icin. kısa cizmeleri J;?ivmck 

bir zaruret ha tine J?İrmistir. 
Cizme. Adananın ova kövlüleri 
arasında da çok taammüm et
mistir. 

Sark vilavetlerinde çizme pek 
taammüm etmemiştir. Burahr
da fakir köylüler carık. hali 
vakti yerinde olan köylüler de 
altrnda demir kabara olan avak
kabılar ~iymektedirler. C:ırık 
nevileri de muhteliftir. Trakya. 
dan Anadoluya vaki olan muha-
ceretler neticesinde, Anadolu 
koylerinde Balkan tipi carıklar 
bilhassa Arnavut carığı taam· 
miim etmistir. H albuki Anado
lunun yerli çarıkları. Rumeli 
carıkları gibi üstü kapalı dej!il
dir. Çarık en ziyade dağ köyle
rinde, keci yol1ıW9da. taslık ve 
yoku~, i\.J?:Zi ipjA .1 r.Rk ti}'{erisli 
bir a-:vakk~Dı tıp1aır,·:San zaman. 
larda deriden başka, eskimiş o
tomobil lastiklerinden yapılan 
çarıklar da taamüm etmisti. Fa
kat bu nevi lastik carıklar da
ha ziyade kışın kullanılınakta
dır. 

* * 
Karadeniz vilayetlerinde ta

ammüm eden ayakkabı 
tiplerinin başında mest ı:ıelir. 

Fakat bu mestler çizme şeklin
de ve J;!ayet ince sahtiyandan 
yapılmıştır. Maamafih sahilden 
uzak köylerde. köylüniin givdi
~i ayakkabı tipi yine canktır 
hatta bazı kövlüler carıklarn ı 
kendi hayvanlarının derilerin. 
den tedarik ederler. 

Bu suretle köylerde tabak
hanelere bile tesadüf etmek 
mümkündür. Kasabalarda mest 
yemeni. kavaf isi avakkabıları 
derilerini yapan tabakhaneler 
hala yasamaktadır. 

Hasılı dericilik sanatı , mem
leketimizin her tarafında taam
müm ctmis b ir sanat olarak de
vam etmektedir. Fakat bu gibi 

iptidai tarzda dere kcnarlannda 
cahşan tabakhanelerin derilerin
den köylüler \'e fakir h alka 
mahsus. ayakkabılar vapılır. 

Sehir ve kasabalarda avakka. 
hılar icin kullanılan deriler 
Yedikule ve Beykoz fahrik:ısı
nın yüksek kalitedeki derileri
dir. 

** 
Halk t ipi ayakkabı derken 

yalnız sehirler ahalisini 
hesaba katmamak lazımdır. Da
ha umumi ve genis ölciide ırive
cek politikası t akip ederek. k i.iv
lüve. muhitinin calısma sartl a· 
rına l!Öre. ucuz cizme. c:ırık . a 1-
tı demir ökçeli. kabaralı ayak· 
kabı tipleri tesbit etmek lazım
dır. Mesela. Sümerbank tarafın
dan vaktivle köylüye mahsu_s 
bir ayakkabı tipi vücude ııetı
rilmişti. bu ayakkabı tipi. her 
köyün iklim ve c:ılısmak ve ara. 
zi sartlarına uvgun olmadığı icin 
pek taammüm etmemisti. .. ~u 
tecriibcden istifade ederek koY
lii için de ucuz tip ayakkabı 
mevzuunu ele almak icap eder. 

.. 
" 

e~:ınm 
Balkanlarda 

Yeni Nizam 
Yaza11: Sabilıa SERTEL 

Romanyada Uni' eı·sul gazc
ksi, ::\1ünich miilakatınm 

Romanyaya haklarını tanıma) ı 
istihdaf eden bir mülakat oldu· 
ğunu, öniimiizdeki günlerin en• 
teresan olaca~ını ) azı) or. Bu en
teresan olan hadiselerin ne old u
~unu bilınh oru:1;. Romanya~a ta
nınacak olan haklarm da neler 
olduğunu bilmiyoruz. H er halde 
Dobruca, mih,•erle i birliği yaımn 
Bulgaristandan alınıp Roman)·a
)'a \'erilmi)·erek. Transil\'aııyada 
da .Macarlar ~ağlam ycrlesınise 
benzi) orlar. Miln er dc,·Jetleri hu 
e"ki nıiittefiki de g-ikend ir cc<.'k 
değillerdir. Yugosla\ ya mı tak
sim mevzuu olacak, Bcsnrah\ a 
mı? Ronıanyaıım h ang i ha) aliıı 
pe~inde kostuğunu bilmiyoruz. 

Fakat siındilik ınuhal,knk olan 
lıir ~ey varsa, Roman' anın A l
manyadan aldığı emirlerle yeni 
nizama uydurulan iktisadi ~i-,te
ıni içinde giiriill)ıemi" iktisadi lı ir 
huhraıı geçirdiği, içtimai :ıefulc
tin mazi) e rahmet okuttu~udur. 
Yine öğrendiğimiz bir şey ' nrdır 
ki , Roman~ ada açılan bir mektep
te gene parnsiitçiiler '.\et i tirınek 
icin dersler 'crilmcktedir. Yeni 
ni7.am Romanya~ a artık refa h 
getirec<"k değil miydi? P ara iit
-:iiler :veni nizamı kurmnk icin 
mi. ~·oksa Roııı;ııı~·anııı tnnı nacnk 
hnklarını ımr:ısiitlc inerek istih
kak dınek için mi hazırlanı) oı
lar? 

Yine ii~reniyoruz ki , Romnnrn
da trenle sc) alıat edebilmek için 
hundan böyle ııolis komiserliğin
den , .e, n jandarma knral·ollarm
dan izin alınacaktır. l\lii t acel İ -;İ 
olanlara ;yer hu lalı ilmek için ;\ o l. 

cu adedi tahdit edilecektir. Yeni 
nizamın artık normal devre gir· 
diği, Balkanlarda harp bittiği sı
rada halkın seyahat serbesti inin 
bu derece tahdidi de Romnn:ra
mn haklari~ le nlftkadar olsa ge-
rek. -lf 

Yine ii!rrcni) oruz ki. Alman
lar, Bulgar sana~ iini ~·eni nizama 
göre tanzime ha lamışlnrdır. Rııl. 
gar sannyiinin hangi m addeleri 
imal edchilece•• i te bit edilm~s
tir. Simdi hu iına lfıt İC'İn Jbım o 
lan hanı maddelerin temi ni konu
~ulu~·or. Bulgar cndıi t risinın bun 
dan bö.vlc Alnımı sanayi te k ila
tına a)ak uydııracai',rı , Alman -
Bulgar l'ndiistri inin ayni teski
lat gibi calısal·akları du Bedinin 
'erdiği bir ha\'adistir. 

Bugiinc kadar ate pii k iirdii
j'.?iimiiz miistemleke siyasetinde 
dahi hu kadar beraberlik, bu ka
dar birlik Yoktu. Yeni nizam ha
kikaten be;·azı kaine rengi yapa
hili:ror , .<, kail\ e reııkliler hirbi
rinin a) ni ohl\ erh·orlar . Bu da 
hadiselerin feci - Komik tnrn(ı . 

* Bu defa Refik Halidden (iğre-
niyoruz ki , UclJ!ratta mevcut hii. 
tiin i'\ltıse\ iler karakollara celbe. 
dilerek ırkları belli olsun dh e 
kollarına birer sarı erit , .e g-ii 
ğii lerine hes kö eli yıldızdan bir 
rozet takılyormııs. Rozetin ortn· 
"llla da " Yahudi.: kelimesi ynzı
h;vorınus. Orta cağda da ciiznın
lıların sırtına i ... arctli hir clhise 
~h rlirilir, ('Jine ~le bir saksak 'e
rerek sokağa al:ırl:ırmı . Bu dam 
!{alı m:ıhHıkun dilenmekten hns
ka gedm 'olu da vokınu ... Bcl
t! raıtn giij!sii rozetli vahudilere. 
Fa ... ist ınerlenh etinin hu al fımeti 
farika~rnı tasn anlara. Romnıı '.\ a · 
da 'e Bıılıza~istanda gec;en Jı a. 
diselere baktıktan sonra. yeni ni-
7aının «>-.kimesini temenniden 
haska hir ~e)' kalmı..-or. 

Not: Eskimekten muradım kök· 
1.n c: n,.oc ; r1P(t'1rl i1·. 

Bir Çocuk Düşürtme 

Hôdisesi 

Tahkikat 

Etrafında 

Yapdıyor 
Zabıta ve ınuddei tmumıl'lı 

bir çocuk duşiırtmc hadıse~.nır 
tahkıkatı ile mesguldur. l ddm c· 
dildiğine göre, Ktitahy.ıda dev!e1 
demiryolları memurlarından Ca· 
vidin hizmetçisi 14 ya ında Mal< 
bule bir kaç gıin evvel l stanbu 
la gclmış ve hfımılc oldugu 6 ay 
Iık çocuğunu Ferruh ıdınd.ı h•ı 
d ok tor a aldırlm ı stır. . lakbulc 
çocugun Cavittcn olduğunu ve 
dusürtınc hfıdisesınden onun dL 

~ d -malümattar bulun ugunu \ ( 
hattfı K i.itnhya istasy mu lrıd 
mclerindcn Emini kendısın" tel 
fik ettlgıni ıddia etmektedır 

Hade me Emin ile l\forı:bul0 dur 
adliyeye verilmişlcrdır. Uçunc 
sulh ceza hakımı tarafından M>J 

guları yapılmış ıse de .Vlakbu l 
nin huviyet cüzdanı olmadıgı 
dan durusmaya devam edıl 'm 
mis ve suçlular polise ı dl' cd 
mıslerdır Çocu w u ldı •ı ıdrJ 
olunan d oktor F rrr uh 1 
da da kanunı takıbat Y P 
tadır 
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f<.öglünün· Elindeki 
Af gon Mahsulü i 

!VJ.übayaa Ediliuar 1 

Uzak Şarkta Japon 

Hazırlıkları 
(Başı 3 iinciitle) 

beş Amerikan petrol gemisinin 
hareketlerinden bu vapur~arın 
sahiplerinin haberi olnıadı~ını, 
ve ecnebi bayrağını tası:van di
ğer bir ı:eminin de çok evvel 
imr.alanan bir muka\·cle muci
bince Japon:va~·a gitmekte oldu
ğunu ilive etıujstir. 

~·~sl_N_EM_A~_o_iY_A_R_ıN_D_A~-'--'
Hollywood, Beynelmilel 
Evlenmelerin Rağbet 
Bulduğu Bir Beldedl 

SatıŞ için 15 Eylulden Sonra Yapılacak 

Müracaatler Kabul Edilmivecektir 
Ankara, 19 (A.A.J -Topu; Mah-ı \zrmdrr. 

sulleı1 Ofisinden teblıl ~ilm4tir: 8 - Satışa ar7.edi1m "-f)~nnlardan 
l - lD-41 senesi ıryon mahw1il, m::ı.hu~lan ve Mkl sene mahrulü o

geçen sen !erde oldutu gibi, haşa~ lanlar ı,.,_,r8a tamamM'! ayrrldrktan ·e 
f'kimlne mil~ade edih•n sahalarda kabule ~;\y;ın l{orülenl~r 6 mC'1 mad
m'fıeges Turkfye Cumhuriyeti Zıraat dede İ7.ah ~itf'n 11rıın~ra !te-tildiktt>n 
Bankası tube ve a ;:ınlan ınarl!etıyle 
müstahsilden mübayaa edilecektir. 

2 - Mliboyaaya ı 5 Haı.lranda bat
lanacak ve 15 Eyltilde nihayet veri
lecektir. Bu mUddet ıarfı.nda afyon
larını Zırnat Banka!it şube \'e ajo-ın

lanna ntmıyanlarm. mlıddrhn hıt.i

nımdan sonra. vukubulacak mür~ca-
Uarı ve ıerdedec:ek1eri maı.eretler 

katiyen kabul edilmiye<-ektir. 
3 - Asgari bir kl1oya kndar satlŞd 

nrzedi.len afyonlar mubayaa edil~-
çekUr, 

.Malınr bfzıat Türkiye Cümhuriye
t Ziraat Rankıı:-ı ~-ube ve ajan.~u1a 

5turenuycnler, köylt•ri n11mma veya 

bır:~ek t ki! edecekleri cruıılor 
namına nralarınd;1n bırini mutemet 
t.ıyin ederek m ;:arını bu mu~nvct 
•;ısrf..ası 'it" te:;:lırrı edebilirler. Bu tak

dlnle gerek tcslun \'f' tesellumde ve 
gerek!e parr1 tr<l1yelerinde Ot~ bu 
ırutrmedJ mnl sahibi addedr.ceK.tir. 

4 - Ge<:en senolerde old"fu gibi. 
bu :c-ne dah1 mO tah,.Uden sandık µa
r'.:lSl, ek'"perliz Oc.reti \'f'. ır hf'r ,, .. 

90nra ayrı ıpı lı:trtılacak ve bu tartı 

üzerinden her mmtaka lcin $eyyanen: 
D, A. ,;ınıfma ırırf'nlerin btoher ki

lôqına 10.40 (on lira kırk), D. R. 
mrfınn Jlirl"nlPTin bf"hf'r kito~una 7 .80 

(yMi lira 5Pk~en), D. C P:mıfma ıi(i

renlerin behf'r killlcıunıı R O~ (a1h lira 
br, kuruş) hC!!;abiylc lediyat yapılu
Cakt.ır. 

Bu ıuretJe te~lim fdilf'n a(yonların 
1Aboratuarda yapılacak tahlil ve Ori
!lin meTkez de-po..ıı;unda yapıWeak n;
hal muayene.sinden sonra 6 ıncı mtıııd 

dede yaıılı her sınıfın beher mor!i.n 
ı1erece&J fiyatı üzerinden Uııh11kkuk e-
dttek bedt-Herf:r:ıe na1.aran. afvon tes-
ltm eden mO!tah~ilJerin alacagı tez.a~ 

htır ett.~l takdlrdeı bu p::ıra 7ine kati 
te,rf"lliJmü rnüteakıp Zira1ıt B:Jnkasr 
ı:ube \•e ajans:ları L'lralıntian RlAka-
darlarına prim olarak ödPnKektir. 

9 - E..ıı;kf sene m11h!ulü Dro11i t ar
ytınlar katiyen n1ilbayaa edilmiye
ceklir. 

nam .it" olursa olsun hir;bir masrıf iı:.ime t"lvt-rişli ~lmaııı ve-;"'ir mümey
ahnmıyacak-trr. 

10 - $f'ft ;ı:~onlar, afvonun renj(i, 

S Drogis. a iyonlar bu !:ene T), 

A1 D. B. D. C. harfleriyle rumu.ı
l nmak uzere flç sınıta ayrılacaktır: 

Tannmiyle kcınakıoız oJarak Jnce 
'e temiz toplanmış renk \'e koku 1-

rıy~e mümtaz vasırh afyonlor 
DA. 

yiı ve,fma na:taran. bu nımtak:aya 

göndE>ri1""1 Ofis rk!t~rinin muayenf'~i 
rı~tie'5inde tp bit Mtteli kilo tiyiltı 

ü1.-rinden !'oft mın?akalarm" yin~ 
Türk:yr Cümhurf.,,.• Zil'~ı1t B~nlca:ıı;r 

'1Jbe ·e Alansları ta.rafından mübaya:ı 
edilecektir. 

12 dm (a.zlil mortinli CA) sıntfnıa J - T;ıbiat,.n dü.şilk mor!inU 
•;1a~ r.rlilemlye<-Pic dPrerede a:r. ko - \'eya yuk5ek morfinli mınlakalar içln 
1aıelı ,." rrnk ltıbariylP caı.ıp, yLikc:e...ı: 

\ !IJ'lı kz1:tn afynnla?" D. B, 
12 den az morlınll ı;ok konakh, 

y:ığmur YPOU$, r('nqi boıulmu<t, du -
va ıfh afyonlar D. C. şınıfiarwa 

yrı:lacaktır 

Bu tamir mıntnkn ltibariylr olma
yıp umumldJr. YPnt bir mmhıkcının 
ı belen lyt olan afyonu CA) ve da
h• dUıOk afyonu (Bl ve •n k6tu >1-
y onu (C) addedllırıyccekLr, 

Satı.p arttdilcn afyontar hanp ~rn 
t kanm ıılu:-sa olsun. kalitesine ıöre 
yı .. ,.'"' rrda t:ııırlf edllt"n sınıflardan 1~

vık oldulu bir ~mıfa ithal edile<"r.'< 
e o ımt!ın fıyatın:ı Ubi tutulacak -

ı •, 
\ .. t.:!mllmus atyonJar D. C. tmrfm -

cı ..... addedılttek ve bu sınıfın fiyatı

na Ubi tutulaC'ak•ır, 

J-Iıleli k ıh afynnl:ır yumurta ;·e 
1t•e xarı tırılmıs dahi ol;;alar mağ

' adcierlılrf'ek \'P. tı:ureti katiy~d~ 
11 Jba...-: R ~ mıyecekt r. 

1· eni af yo.rı f iyalları 
fi - Afyon fıyıtlArı ıeten sene

Y ıtan z nma f ve-ten bu sene ..1e 
yt"nıdrn aı-t'ırıtmı~ltr. 

D. A. sın'fmın bt.'her morfin der~
cc<J 80 (sc-kJıC'n), D. B. sınıfmm be-
~I'? morfin derecesi 65 (altnııs be$). 
D C'. aınıf1nın bC'her mor(in dertte.si 
55 (elli bq) k"'--u: olarak tesbit e-
dılrc şlir. \ 

t.acrufte ve kıymet takdırinde rnmta
kavl bir teıfrık ıô.stt'rilmiyeceiindcc>n 

ve mah~uı hangi mıntakadan olur 3 

olsun. kalitesine n:ıı.aran .ıtirebllecei,l 

!'tnr!in fiyatma tAbt tutulac-a,(1nd.1n 
miı~tah~illerin bir mıntaka m11ıhsulü

nü başka bir mıntRkl'ye nakletme'!< 
külfetini yUklenmenıeleri tav.siye o
lunur. 

~---·o-----

Erzincanda Zarar Görenlere 
Yapılacak Yardım 

Ankara, 16 (TAN) - Erzin
can )•er sarsıntıS1ndan nıutccs

sir olan mıntakada zarar gören
lere yapılacak yardım hakkın
daki kanun !Ayihası l\Ie< li~ ruz
namesine alınmıştır. Layih:1n1n 
encümenlerde a:dığı ~on şekle 
göre mezkur mahall~rde hazi
neden t•ksitle satıU.ıı veya 
borçlanma suretiy!e teffiz \'e 
tahsis olunan bınalardan yıkıl
mıı; bulunanların bakiyy~ te -
dPlerinin tamamı terki" \'C ta
mir ile istifade edilebı'<'<Pk de· 
recede kısmen yıkılm" olan!Jrın 
zarar miktarı bakıyye borı;tan 
tenzil olunacaktır. 

.Muhacir, mitlteci ve naklolu
nan şahıslar ile yerli halk" borç
lanma suretiyle verilen arazıden 
mütevellit borç bakiyyelerine ait 
taksitlerin işlemesi haziran 1943 
tarihine kadar tecil edilec<'ktir. 

Gümrük Müfettişliği 

Amerikan g~ınilerinin Alman 
bayrağını tasımaları bize garip 
göriinmektedir. 

Bu teblikden dahi anla'11ı.rnr 
ki, Japonya Aınerikadan -son 
zan1anda konan bazı kdcUk tah
didata raı?n1en· n1uhteli! vasıta
larla muhtac oldu!hı ham mad· 
deleri almakta ve kendi malları
nı Amerikaya ihraç etmektedir. 

Bu rnzi~·et bize, ı:ecen harple 
Aln1Anların ve Frnnc;17(nrıo ınü
tekabilen birbirlerinin ordu ka
rarırBhlarını. \"e snna,·i ınerkez.
lcrini hon1bala111ad:klarını ha
tırlatıyor. Bu hadise, harbin U· 

ı.amasında v~ harp imalitının 
devamında ınenfaatleri olan 
harp sann)·icilerinin aralarında 
zımni bir anlasn1anın n1 vcudi· 
yeti ile izah edilmisti. 

Di:er cihetten, ilahe~ harbi 
başl;ıdığı :zaınan. Sü\·c~·ş kanalı
nın İtalyan nakliye J?eınif~"i ne 
kapatıln;ası hakkı;.daki teklifin 
-ayni endi~e ile. kanal idare he. 
~·~ti tarafından reddedildiği M 
haber verilmi ti. 

Fransız sanayicileri de. harp 
başla~·ıncaya k~dnr. Lorrain de
mirlerini. top H' tank •eklinde 
Franc;aya karca kullnnılaca~ını 

pekiıliı bildikleri halde. bol bol 
Alman:vaya satmı~lardı. 

Anla. ılıyor ki. i~ hayatının. 
ticaret ha.vatının icabatı olarak, 
müstakbel düsmanın harp kud· 
retini coi:altacak mahhctteki 
faali1etleri menetmek mümkün 
olamıyor. 

Beynelmilel evle~melerin. en 
ragbı?tte oldugu yer sıne

ma sehri Holvvoocl'dur. 
İste buradaki evlenmeler ne i-

cesinde birbirlerine vaklaşan 
memleketlerin biT listesi: 

Rom.mva - Vels. 
Meksika - Cekoslovakya 
İrlanda - Fiz.an. 
Avusturva - Aml?rika. 
Fransa - Amı?rike. 
İspanya - AmeTikn 
Rusva - Amerika. 
İtalva - Amerika. 
Meksika - Alman - Ameri· 

kan. 
Ve bu liste iliınihnve ıı;idebilir. 

Gelelim bunların hikayelerine-
Amerikanın cenup devletlerin

den birinden ıı:elen '.'.firiam Hoo
kins bir Avrupa sevahatinden dÖ- l 
nüyordu. Pariste bir falcı ona'. 

"Holyvood'a dönüste bir oto
mobil k3Zası İıecireceksiniz ... de
di. Yine ayni falcı ona: "Bir haf· 
ta Jcinde havatınızda büyük bir 
rol oynıyacak olan bir adama 
raslıyacaksınız ve onunla evlene
ceksiniz. Adını tam kestiremiyo
rum: Tony'ye benzer bir şey a
ma Tonv de((il!" demişti. 

Vapurda bir gün :lfiriam Hop
kins'e onun veni filmine re.iisör
lük yapmak Üzere Amerikava ca
iiırılan ve avni vapurda sevahat 
eden Rusyalı Anatol Litvak•ı tak 
dim ettiler. iki ııenc c;:ıbuk ah
bap oldular. Bir gün Anatol ona 
arkad~larının kısa olsun dive A
natol verine Tola dediklerini öğ
rendigi zaman llliriam Hopkins 
falcıyı hatırladı. Tonv'ye benzer 
bir şey ama Tonv degıf.. İki genç 
az sonra evlenmiştiler. 

Lüpe V leı 

ııeçen bir vapurda tanısmıs. se
vismiş ve neticede evlenmişler
di. 

Meksikalı Lupe Vclez, aslı Al· 
man olan Amerikan teba:ısından 
meshur yüzücü Jhony Wcismul
ler ile bir sene evvelıne kadar 
evliydiler. Simdi ayrıldılar. 

Bu beynelmilel ittihadın bir 
cifti de Madam ve :\fosyö Charlc; 
Boyer'dir. İngillercdcn · Holy
vood'a gelen ve burada meşhur 
olan İngiliz artisti P.at PdtCrson 
burada Fransız artisti Charles 
Boyer ile tanışmış ve kısa süren 
bir arkadaşlıktan sonra bir gün 
ansızın evlenmis ve herkese bir 
sürpriz yapmıslardır. 

Amerikanın , hu!(iin t'n tehli-
k 1• b' d.. · ı· d Romanyalı Edward G. Robin· e ı ır usmanı ,·a71ye ın e o- - . 

1 1 J t 1 d. - son hayata atıldııu zaman ey en-

J\leşhur şarkıcı Al Jolson. as
lında Asa Yoelson isminde bir 
Rustur. Holyvood'da İrlandalı 
Ruby Keeller ile evlenmistir. Ve 
ikisi de hayatlarından çok mem· 
nundurlar. an aponvava pe ro ve ı!(er k. k d dı F kat z · · I meme ararın ay . a a 

ham ~oddeler~ satmakta ~c,·am sonra Gladvs Lloyd isminde Velş· 
Meksikalı dansöz MaTgoı meş

hur dansör Çekoslovakyalı Frcn
cis Ladrer ile evlenmişti. etme.ı de aynı mantıkla ızah e. 1. b' ı· ·t' ·ıe tanıştı 

dilebilir. ı .ır. gene ar ıs ıs. ı ... 
Sevıstıler ve evlendıler. 

JJI. ANTEN Meksikalı Dolores Del Rio. 
Amerikalı artist l\Iary Astor'un 

kocası .Meksikalı Marcel Del 
Campo'dur. lriandalı Maureen 
O'Sullivan Avusturyalı John 
Farraw ile. İsvicreli Sonja Henie 
vine bir Amerikalı olan sporcu 
Dan Toppinıı ile evlidir!er 

----<>---- 1938 de bir !ilminde senaryoları 
imtihanla Ögv retmen tertip eden Amerikalı Cedr>k 

Gibson ile evlenmişti. 

Olacaklar 
.ı'.nkara, 16 (TA. - Ora ted

risat öğretmenleri kanununuıı 
yedinci maddesi mucibint" imti
hanla öğretmen olmak istiyenler 
hakkında maarıfçe hazırbnan ta
limatnamenin mer'iyete konul · 
ması hakkınılaki V'?!uller Heyc·ti 
kararı bugünkü Resmi ceride 
ile neşredilmiştır. 

İrlandalı Errol Flynn ve Fran
salı Lilv Damita vinc Allanlif(i 

Sümer Müdürlüğünden : 
1 - Srvas timento !abrika~n mOtemmım L'lış:aatmdan türbin ve ko

zan binalan Ue ı:olutma kulesi beto;ı imalAtı vahit tiyat esasiye ve ka
palı zarf U3Uliyle eksiltmeye konUl'llustur. 

İşbu inıanhn muhammen keşi! bedeli 348063.13 liradan ibnrettir. 
2 - Eksiltme evrö.İu 20 Ura :uukabilinde Sümerbank rnuumeUı.t şu

besinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 28 Haziran 941 tarihine müsadit cumarle!li günQ sa::ıt 

11 de Ankarada SU.merbank umumi müdtirhiğünde yapılacaktır. 
4 - Mu\•akkat temınat 19600 liradır. 
5 - lstrkliler teklif evrakı meyanında şimdiye kada' yapml'f olduk

l:ın bu knbil işlere \'e bunl&rın hcd.ellerirıe, firm~n1n teknik teı,kilAtı

nm kimlerden teşekkül ettiğine \'e hangi bankalarla mu<ımelcdc buluo
duklarma dair vesikaları koyacıtl<.lardır. 

6 - Teklif mektuplaırmı ha\ i zartlar lc:&pah olarak fhale günii saııt 
10 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank umwnt kAtipll
iıne te6Jim edilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek tekllner nihayet ihale uaUnden bir sut 
evveline kadar gelmiş ve ı.arfln ka:ıunl şek.ilde kapattlmıs olması l~zun
dır. Postada viı.ki olabilecek gecJkmeler nazarı itibara ahnmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi ic-rada scrbe!';ttir. (4572) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
Emniyet Umum 1'llildUrl0k Me::kez teşkiJAtındaki emniyet Amir 7e 

muamelBt memurları için azı 11~. çoğu 125 takım kışlık elbise 4/7/941 
cuma gUnü saat 15 de açık ekslltme He münakasaya konmuŞ'tur. 

;,ulh ve nizam tesis etmek; ikin
cisi uzayacak bir harbe karsı Av
ruoavı iktisaden orııanize etmek. 

Fakat Avrupa kendi kendine 
veten bir kıta değildir. Avrupa 
'annvii bir cok ham maddeleri 
harictcn getirir. llleseliı simdiden 
Almanvada kaucuk buhranı his
<edılmive ôaslanmıstır. Halbukı 
Alm•nva Avrupa dısından hemen 
hic bir sey getiremivece-k vazi
yettedir. Onıın icindir ki. Al· 
manva, şimali Afrikavı Avrıına· 
nın bir müıemmımi olar~k t~liık. 
ki trler Akrlen•z ,.e simali Afrika 
harbınin gayesi budur. 

Almanva simali Afrikava sa
hip olursa. Avrunanın uzun müd· 
elet diğer memleketlere muhtar 
olmaksızın vaşavacaı?ını zannet ... 
mcktedir. Onun i<'in bir taraftan 
A\'rupadıı veni nizamı teı::isf"' çalı
sırkcn. bir taraftan Afrikayı isti· 
laya tesebbüs etmiştir. 

Görülüvor ki. A vrupnda sulh 
ve yeni nizam tesisi o kadar ba•it 
ve kolay bir is değ'ldir. Bu iti
barla Aİmanvanın. kücük millet
!etlerin müstemleke olması paha
sına. kurmak istedii!i yeni Av· 
rupa birliiiini tesise muvaffak o
lup olamıyacajiı şüphelidir. 

Basın KonCJreleri 

Münasebetiyle 
(Başı 3 üncildc) 

grafiğini şöylece çizebiliriz. 
(l\lakalenin ortasındaki şema'ya 
bakınız.) 

Basın birliği vazifelerini sa
liıhivettar komitelere taksim e
derek. metodik bir te kiliıt i
çersinde calısırsa. bugünkünden 
çok daha fazla seyler elde et
memiz mümkündür. İktisadi ko
mite fikir amelesivle patronlar 
arasındaki münasebetleri tan1.im 
edeceği icin. sıkB.vetlcrin, da,·a. 
!arın hallinde hakim bir rol oy
nıvabilir. Haysiyet d:vanı ancak 
kavgalarda hakem olmalıdır. le. 
timai komite, fikir amelesinin 
ha•talık, issizlik. ihtiyarlık ııibi 
ic·timai sigorLa1arı, iş kanunu· 
nun hükümleri haricinde kalmış 
meseleleri tanzim ederek, ica
bında meclisten kanunlar lsti
verek, sa,;tlam sekilde ict1.rn .. 
muavenet Ye ıctimai siııortanın 
meydana ııetirllmesine hizmet 
edebilir. Kültür komitesi. sanat
karların, muharrirlerin. kültür 
münasebetlerini tanzime, ihti
yaclarına cevap vermive. sanat
karların inkisafı için lazım olan 
amilleri tetkike ui!rasrrsa. bu
ıı;iinkü dağınık kültür faalivet· 
lerine bir ahenk VPrmek, btın
Jan da Basın birliğinin tl'skiliıtı 
icinde faydalandırmak miimkün 
olur. Gazeteler, mııharrirler ve 
fikir amele•ivle hıiklımetin u
mumi sivaseti arasında bir a
henk meydana ııetirınek icin, 
Matbuat umum müdürliil'!ivle iş 
beraberliği yaparak gazeteler ü_ 
zerinde tenvir edici mahiyette 
bir rol oynıyabilir. 

Bu komitelerin faaliyet proıı
ramlarını ve esaslarını da şüp
hesiz bu komitelere seçilecek 
olan salahivettarlar tayin eder. 
Bunu metodik bir surette teski
liıllandırırsak. Basın birliğinden 
bekleditıimiz favdaların hepsini 
de.ıZilsr bile bir kısmını temin e
debiliriz. Yeni idare hevetleri

17-6·911 -- -

7.30 Program 
7.33 Müzik (Pi.) 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik (Pl.) 
8..15 Evin saati 

* 12.30 Program 
12.33 Şarktlar 
13.00 ~hızlk (Pl.) 
13.15 Şarkılar 
13.30 Muzik (PL) 

* 18.00 Program 
18.03 ln<esaz 
18.30 Zi uat tak-

vi1lll 

PİYASADA: 

18.40 Dan• mi!zl!I 
19.00 Konuşma 
ı9.15 Orkestra 
19.SO Haberler 
19.45 Orkestra 
20.15 Radyo go• 

zetesi 
20_45 Orke.;;trn 
21.00 Memleket 

postası 

21.10 !:iololar 
21.30 Konuırna 
21,{5 Klfullr. eser-

ler 
22.30 Ha-ler 
22.45 Dana ın!lzll! 
23.25 Kapanış 

Saklanmış 30 Ton 

"i' el Bu~undu 
Fiyatları mürakabe komi>yonıt 

dünkü toplantısında tel ihtıkarı 
hakkında tetkikler ynpmıştır. 
lrtikfırın mahiyeti şundan ibaret· 
tir. Agop isminde biri zıncirle
me surctiy le bir ba kasından al· 
dığı havai hat imaline mahUS 
demir tellerin beher metresini 
75 kuruşa kadar satmıştır. Fiy t 
!arı mürakabe bürosu mem;ırlo· 
rı Agobun mağazasında 30 ton 
kadar tel bulmuşlardır. Dtinkıi 
komisyonda tel ihtikarı hakkın • 
da daha ziyade tahkikat yapılma 
sına karar verilın.iştir. 

Otomobil Lastiği Tevziatı :
Ticaret ofisi dünden ılibaren, 

muhtelif vilayetlere otomobil 
lıistiği tevziatına başlamışLU·. 

Ofis umum müdür muavinle • 
rind<'n Muzaffer Y cşım de, Mı
sırdan. lskcnderuna ve Mer;ıne 
gelen malların tevzııne nezaret 
etmek üzere, Mersine hareket 
etmiştu". 

Knhve Teniati - Dün viUyet 
te kahve tevzü iç:O yapılan top 
lantıda gümrüklerdeki kahve) i 
almak için bir mütemet tayin c· 
dilmiştir. Tevzıat işlııi kolayla<
hrmak için bir miktar kahvenHl 
ordu müfettişliği emritl'l veril • 
mrsi knrarlaştırılmış!ır, Tevzi 
listesi tamamlanmıştır. Kaln·e 
fiyatını fiyat mürakabe lesbit e· 
decektir. 

Hariciye Nakil ve Tayİn]eri 

Ankara, 16 (TAN) - Batum 
baş konsolosu Atıf Kor, Tır
ye,te konsolosu Hasan .Rifat Stı• 
zen, Roma büyük elçıligi baş
katibi Haydar Görk, Gıımô\lcine 
kançları Sırı Sınma?., Filibe mu
avin konsolosu Zeka.i Çakan, 
Miliıno muavin konsolosu Rıza 
Çelikkaya, Batum kançları Etem 
Gcçmişoğlu, Usküp kançları Hak 
kı Akçevite dereceleriyle mer· 
keze nakledilmiştir. Tiryeste 
konsolosluğuna merkezden Rauf 
Tokçınar, Batuın konsolosluı;una 
Cemal Toygar, Roma büyük Eol• 
çiliği üçüncü katipliğine Fuat Ke 
penek, Gümülcine m:u.vin kon· 
solosluğuna Celaı Koca Muh· 
sinoğlu, FiUbe muavin konsolos· 
!uğuna Ahmet Kora, Milano kanc; 
larlığına Dani9 Günal~ıl Batum 
muavin konsolosluğuna Emin 
Gerçek, Uskup muavin konso
losluğunu idareye Hakkı Kara
buda derecelcriy le nakil ve ta
yin edilmiştir. 

7 - Bu M"nl" rnGbayaalrırında af
Y"n bcdellert Uk tH<>llümdeki tartı
l .. ü;ı;r.r ndt-n tahakkuk ettirJleeek \'f! 

, yrrca fire tenzil t"rlilmiyecek. top -
T2kta:,J •c-klinl muhnf;ı.za e miyeci!'k 
kadar sulu \·e rutubetli n.!yonlar ku
rutll!dukt n ınnra tesellüm edılece -

·"ldM, m01!:tahsiller:'n mallarını ku
rı..'"nadarı- !"\"'\'el s&lli& a~etmemelerf 

Ankara, 16 (TAN) - Guınrük 
ve inhisarlar müfettiş "T!Uavin· 
!erinden Hayri Gök ve Reşat 
Bayramiçli terfian beşinci ~ınıl 
mufettişlige tayin edilmiştir. 

Tal!matnameae orta tedris~t 
öğretmenlıği mesleğine dahil 
olırulk istiyeiılerın ne gibi şartlaı 
dahilinde imtihana tabi tutula
cakları yazılıdır. Bu '8rtLır,. gtı 
re, yaşları yirmiden aşa~ı ve 
45 ten yukarı olmam •k. tam 
devreli lıseden mezun .ılmak li· 
zımdır. Ayrıca talip! rin olgun· 
luk imtihanı ihdas edildıgi ta
rihten sonra mezun olanla
rın olgunluk imtih~ıtııu vermış 
bulunmaları veya yedı s~nelik İ· 
dadi veyahut dört veya beş ve
yahut altı senelik öğretmen cıku 
lu diplomasını haiz bulnum3ları, 
öğretmen okulu mezunlarının en 
az iki sene ilk okullarda öğret -
menlik etmi9 bulnumaları esas 
tutulmuştur. Imtihanlar türkçc, 
tarih, coğrafya, yurt bilgisı, m·?
tematik, tabiiye, musiki, resim, 
almanca ve fransızca, ingil•zre 
zümrelerinden yapılac3ktı~. 

Bir taknnma 28 Ura fiyat tahınin ediJ<'n elbisenin nümı.ıne ve sart
namesini ıt>nnck i.5tiyenlerin t:ınum Mi.idürlük satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

Eksiltmeye ı,ttrak edeceklerin 263 Uralık teminat makbuz veya ban
ka mektubunu ve 2490 sayılı kanunun 4. cü maddesinde yazılı belielerle 
birlikte ih lo günU saat 15 ş.. kadar komisyona gelmeleri. (3297 • 4768) 

nin bu noktaları da gözönünde 
tutarak calışacaklannı ümit ile. B 
muvaffakıyetlerini temenni ede-

u L MAC 

Nina nıhayet. arkasından ağır, tok bir sPsle ka 
panan dış kapıyı c' a geçti. Dışarıda yaz ... Hazıran 
ayı. Dışarıda kadınlar, çıçekler aLp, çiçekler veri 
yorlar. Peşinde kimseler yok .. 

Derin bır nefes aldı, elleri titriyordu artık ... 
Onlar her zamankinden daha, daha sakindi, şim
dı .. Bır taksi durdurdu: 

- Büyuk :ı.ıerkez garına. ~ 
Parası vardı. Cebi Thorp'un son hediyesinden 

k ima banknotlarla dolu idi. 
Arabalar ... insanlar ... Rengarenk üniformalı ha· 

mallar ... istihbarat gişeleri.. Insanlar .. lfamallar .. 
13ılet giselcri ... Klivlend"e ... Booston'a ... Niyu - He 
ven·e .. tren biletleri. 

- Lendsdeyl, Konektikut için ... dedi. 
-Yalnız gidiş mi? .. Gidiş dönüş mu? 
- ı <te bunu ben de bilmiyorum .. 

KISIM: xxn 
Filip bürosuna saat onu on geçe girdi: 
- Sızi bcklettiğıme muteesirim. Takdir eder

siniz ki, işten bunalmış haldeyim. Polis ... Sonra, 
l\!Osyo Krozbi ile uzun bir müzakere. 

Kendısini çok iyi hissediyordu. Çun!c(i uyku
suzlıı1iunu alkolle gidermişti; sağ kolu askıdaydı. 

Onun iı;eri girdiğini görünce, genç adam aya
ga kalktı: 

- Kolunuz ağır mı? 
- Hayır, ben böyle şeylere alışkınim. Bu, dıin 

geceki, "Merkez., de çalıştığımdanberi yediğim 
alt•ncı kurşundur. 

Sınırlerı bir yay gibi gerilmişti. Yeniden fırla· 
mağa hazır bır hali vardı. Yeni şişir!lmi~, koca 
kırmızı bır balon gibi. Delikanlı derhal bir şeyler 
not etti: 

- BC"ndenlz, Ak~am Yıldızı gaz~netrsind~n 
Sanders'im. Bugiın boş vaktiniz olmıyacağmı di.ı· 
,;nduk ,.e c! bana sitin icin bir kontrat verdi, 

l'azan: Vicla Baum 

Filip uzatılan kağıda ŞÖylc bir göz gezdlrerek. 
- Ha, ha' .. Mükemmel! diye güldü. Hususi blr 

röportaj için 2000 dolar ... Şefinizi memnun ede
ceğimi umarım. Yalnız. tabii bütün bildiklerimi 
söyliyemem. çünkü polis işe el koymu~tur. 

Sanders hürmetle eğildi: 
- Tabii, tabii.. Zaten pek öyle uzun boylu de· 

gil. Müsaade edersenız, evvela Pratt bir kaç res· 
minizi alacak. Pratt'ı tanıtayım. fotografçımızdır. 
Deponun ve o herifi vurduğunuz yan.rın merdi
veninin resimleri alınmıştır bile. Bütiin bunları 
tek başınıza nasıl başarabildiniz? 

- Alışkanlık .. Bütün mesele alışkanlıkta. Bir 
hafiye her şeyden evvel koklamasını becerebilme
li. Yoksa, bu his olmada:h 9i~ ~fil hov rdalı
ğa ç~ıca~ı bir a~. kµr SOYl:\llJCU\U lı_if 1'an
gster grupunun tuzagına duşmektcn kuhu amaz. 

Filip, daha şimdiden kovulmuş saydıgı Rıçerd 
Kromvel'e bu ince imayı savurup• taşı gediğine 
yerleştirdikten sonra, dolabı açtı, mıdesin~ bir bar 
dak halis viski ikram etti ve neşe içinde Iıkırda
yarak: 

- Işte benim abıhayatım, dedi. 
Bu sırada Pratt ta resim makinesi ve maAnez

yum liimbasiyle içeri gırnıiş, büronun bir küşesi
nc yerle, mişti. 

Hafiyeye gazete için lazım olan pozu vererek: 
- Sıı:dcn, dcııodaki haydutları beklcdiC:inız 

rim. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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zamanJcı resmınızı de ıstıyoruz. dedı. 
Filip yaralı kolunu ileri uzatarak: 
- Bugün resmim on dördüncu defadır ki çeki

liyor, dedi. (Magnezyum ışığı ani bir parıltıyla 
yandı, söndül. Deponun içi ne kadar soğuktu, far 
kına varmadım. 28 Fahrenhayt derece biie yok. 
Sizi temin ederim ki, haydut beklemek için orada 
dört saat kalmak, 2000 dolara yeter de artar bile .. 

Sanders Pratt'a: 
- Haydi, tüy şimdi. dedi. Ve yazı işleri •efine 

de söyle, bir saat sonra röportajımla beraber ora
dayım. 

Fotografçı eşyalarını topladı ve çıkıp ,ıitti. 
Filip gazeteciye bir bardak viski ikram etti. 
Sanders: 
- Şimdi sırasiyle işimize gelelim. Sabah gaze

tesinde çıkanlar bertaraf. Evvda nasıl y:ıralarıdı
nız? 

- Herif sağ dirseğimi nişanlamıştı. Doğrusunu 
sorarsanız, öyle pek aptalca bir hareket te değil.. 
Ama bereket versin ki ben solağım!. 

- Big Bill'in başı için vaadolunan 1000 dolar
lık mükafat ta size verilecek değil mi? 

- Bilmem, polis müdürü vaadetti ama .. Bu 
dünya tuhaftır ... Daha dün uyuz bır köpekten be
terdim, bugün başımda devlet kuşu dolnsıyor! .. 
Mösyö Krozbi beni bir kahraman olarak ilan etti 
ve elimi sıktı maasıma zam vantı ve mezara ka-, 

dar "Merkez., de kalıyorum. Polis komiseri beni 
görünce ayağa kalkıyor! .. 

Sanders acele acele not alıyordu: 
- Paranızla ne yapmak fi.krindesintz, Mösyö 

Filip? 
- Ya, işte asıl mesele de bu ya ... Ben bekarım 

kimsem yok, paramı aksi gibi içkiye de harcıya
mam, yoksa Mösyö Krozbi beni kovar .. 

Sanders bu şakanın gazetesinde koparacağı gıi 
rültuyü düşiınerek gülümsedi: 

- "Guruh,, un kaçı kurtulabildi, dersiniz? Bu 
hususta iam bir fikriniz var mı? 

- Kroçinski - hani şu Big Pov dedikleri - hRs
tahanede. Big Bili morgla; yepyeni, gıcır gıcır bir 
tabutta kalıbını dinlendiriyor. Diğer ikisi de kaç
tı, fakat eminim ki, bütün "Güruh,, bundan ibaret 
değil... 

- Sizden öç almak istiyeceklerinden korkmu
yor musunuz? Kendinızi tehlikede hıs.-;ctıniyor 
musunuz? 

Filip memnun: 

Ha, bak, dedi. Paramı nereye harcıyabile
ceğim hakkında bu bana iyi bir fikir veriyor: 
"Tafi,, ba~ta olmak üzere, kendime bir muhafız 
alayı kuracağım. 

Bu alay da çok hoşa gitti ve sevinçle not edil
di. 

- Haydutlarla uyuşmuş olmak suçuyle yaka
lanan şu Erik Bengtson için ne düşüniiyorsunuz• 

Filip bir bardak viski daha yuvarladı ve bıraz 
düşündükten sonra: 

- Bana tuzıık mı kurmak istiyorsunuz, dedi. Bu 
nu dıişünnıek polisın i:i ... Benim vazifem ":\ler
kez,, den hiç bir şı'yin kaybolmamasına bakmak
tan ibaretti, ondan ötesi komisere aittir. 

A rl.:$1~1 \:aT J 

Soldan sağa: 1 - Bir devlet 
reisı - hayvan barınağı 2 - Inltı
yat - dört yanı su 3 - Bir sayı -
Bir erkek ismi 4 - Mahsul - bır 
nota 5 - Obür dünya - 5 - Ko
pek - gök 7 - Eksil< de~il • tut· 
maktan emir 8 - Ddilik 9 -
yükseltmek • kırk para. 
Yukarıdan aşağı- 1 - Bağışla

ma - kıymetli taş 2 - Inanc • \ıl 
ke, vilayet 3 - Geçmişi hiltli
rir - bir gazete 4 - Bir nota -
bir ay 5 - Eski bir Tü.rk de,·· 
leli • ters okunursa: bele takılır 
6 - Ters okunursa: m,1nn - ter 
okunursa: bir çal.ı;ıı 7 - Qok• 
bnlıınur lPZ>Pt R - A ·- ı. 

bu.> '. 

Evvelki bulmaca: Soldan ıağa 
1 - Münasebet 2 - Uşuyeli 3 -
Nümunc - Ar 4 - Amele • eı., 
5 - Kem - ati! 8 - Ado - i tac!c 
7 - fi (iş) - Ali - el 8 - Ak"!~ 
9 - lntihal:at. 

1 
~ 
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~ransız Esirlerinden Amerikada Suriye'de 
8; K D h (Ba.., tarafı 1 in<::idcı ır ısmı a a ltalya mukabele ediyor 

Sollum' da lngilizler 

Taarruza Geçti (Baş tarafı 1 in.cide) 
Suriye sahili açıklarında ha -

rekat yapan deniz kuvvetleri ü
zerinde himaye uçuşu yapılmış 
ve iki tesadüf edilt?n düşman tay 
varelerinden çoğu hasara uğra
tılmıştır. Bu harekattan 6 tay -

Serbest B k lı·vor Roma. 16 <A. A) - "Stefani": 
ıra 1 ı Amerika Birleşık devletleri Rei-

(Baş tarıafı 1 inl'irlf' ı 
Daha şimalde imparatorluk 

kuvvetleri başlıca İtalyan tecem
müüne karşı harekete devam et
mektedir. 

t:ıllis 16 (A.A.) Fıansn btiy'..ik ı sinin emri ile İtalyan v_e Alı_nan 
-~ı ~capini aşağıdaki tebliği al.~~aklarımn bloke e?ı~mesı v.e 
B9etnı.ıştir: "Hitleriı, emri ıle, butun va~~mc~ emv~lınıı;, t~sbıt 
· kanunusanisinden evvel olunması uzerıne. Fasıst hukume- Jimma mıntakasında Habeş va

tanperverleri düşman kuvvetine 
karşı şiddetle harp etmektedir. 
Fakat Jimmanm zaptında ne as
keri ne de siyasi bir fayda yok
tur. Assap rnıntakasında. mühim 
Maccaco tayyare meydanını 13 
Haziranda işgal ettik. 

yare dönmemiştir. 

~uş olan ve bu gün harp e- tı. der~~l .mukab~lci bilmisli ~cd
bulunan Fransız crbas on- bırlerı ıttıhnz ettıkten sonra Ital-

' 
1 

Ve er;ıtı 1914 _ 18 hai·bıne yada Amerikn Birleşik devletle
•ak. etmiş telakki Pdılecdder ri.n~ ~ıt bütun en:v~lin derhal tcs
S<ıclece doğumlarl!lın tesbiti bıtını emreylemıştır. 

Şam muhasara ediliyor 
Londra 16 <A.A.) - Londrcmı'l 

salahiyettar mahfillerinde beyan 
olunduğuna göre mültt'f iklerin 
Suriyede ilerleyişi şimd• terakki 
etmiştir. Kisva'nın du!;ıır.an ta
rafından tahliye:"i üzeı:ıne ıjehır 
müttefiklerin elin<.! · ··ulunm;1k -
tadır. Ve müttefik kı ' cll::ir• Şamı 

muhasara etmek üzere ~ark ve 
Garba doğru yayılmaJ{tadır. 

a serbest bırakıl:ıc".l~:lar ve J aponyaya petrol ihracatı 
l'lsa~ a gönderilecek lPrdır. Ai-
l'inin hiç bir teşebbüste bu- Vaşington. 16 (A. A.) - Bahri- • " ll'ıasına ltizum yoktur. Yuka- ve encümeni neşretti.iti bir tebliğ_ 

ır.ı Şa de Amerikalılara ait veya onların 
lıı ~tları haiz olanların ilk idaresinde bulun:ın hir bir petrol 

Londra 16 <A.A.i -- Öğrenildi-
ğine göre, Şimali Atrıkada Sol
lum mıntakasında yapılan "ma
halli° ileri hareketi., · Nıl ')rdusu
nun ileri müfrezeleri tarafından 
icra edilmiştir. Şimdiy~ kadar 
hangi noktaya varıldığı malıim 
değilse de ileri hareket.r. umumi 
olmayıp mevzii olduğutı[ı iaşret 
edilmeki..edir. 

~~ı 15 Haziranda Almanya- ı::emisinin Japonyaya, İtalyava ve 
! 

.areket edece . ..;.t ı: Müttefik kuvvetler Anaj neh
rinin şimal kıyısını da imdi iş
gal etmiş bulnuyorlar ve Suriye
nin merkez mıntakasında bu
lunan Saassa 'ya doğru sahil is

esıekten olan ;ı,s:.a t LE'l' bun- Almanyaya petrol taşımadığım 
İstifade edernıyeccktir. bildirmektedir. 

,JJw·esal Petain nutuk Ancak şu cihet var ki: Alm;m 
.. bayrağını taşıyan bes Amerikan 

~ söyliyecek petrol gemisi ile İtalyan bayrağı_ 
Chy 16 (A.A.J - ı\fa,.1.~~al nı taşıyan diğer 5 Amerikan pet

rt.1tı, önümuzd~1~ı s3.lı ~ıınu ık l rol gemisini~ har?k~tlerini hu v_a
t "<ll'ı elr> almasının ''e mutarekc ı~urların sah11Jlerı bılmemektedır. 
, binin yıl dönünıu münasebe- Simdi bir ecnebi bayrağını tast
e radyoda bir ııutllk sö;vli- van di,ğer bir vapur da bundan 
t ktir. cok zaman evvel imzalanan bfr 
lhakika Mareş:ıl Pctain 17 mukavele mucibince Japonyaya 

tikametinde ilerliyorlar. 
şam'uı teslimi içi•n yapılan 

Şiddetli lıava hücumları müzakerele1· 
Kahire. 16 (A. A.) - "Tebliğ"; Londra, 16 (A. A.) - Bu sa-

tanda Başv~kil tayin ~dıl- C?itmektedir. 

Britanya hava kuvvetleri tarafın- bah Londrada öğrenildiğine gö
dan Libyada bir cok hedefler ve re. müttefikler Bevruta 12 mil 
bu arada Bingazi bombardıman e- mesafede bulunmaktadrr. l\füt
dilmiş, 4 tayyare düşürülmüstür. tefik kuvvetlerin ileri hareketi, 
Bingazide Klise mendirei!inrle General Dentz'in Saydadan ge
cok büyük bir yangın cıkmışt1r. ri çekilmekte olan esas ordusu
Libyadaki hava meydanlarında nu ikiye bölmek tehdidini gös-

. Ve bir ay sonra da devlet ''Hiller'c mukavemet etmek 1 olmuştur. 

İngilterede GizH 

Silah Keşfediıdi 
l.cındra 16 (A.A.) - "fü•uler., 
: liz ordusu belki de yakında 
, 1 bir silahla techız edılerek

'Bu silfıhı simd{ bir istıhkam 
a~, olan Ca~bridge üniversi
llın bir talebesi keşfetmıştir. 
S~bay 24 yaşınfödır Ve bun 
Iki sen(' evvel makine mü

~İsliği ihtisası şubesinde bi
~lliği kazanmı'.itı. 
ll silahın mahiyeti 1 abiatiy
~~a edilmemektetli.c. Fakat In 
~ askeri makamlan bunun 
~an zırhlı taarruzlarına te
ı bir karşılık rılacagı mi.itale
C!adır. Bu silah "öldürücü 
~Öz.ükmez,, bir silah diye 
~ıf edilmektedir. 

1 O tayyare imha edilmis. ayrıca !ermektedir. 
Vasington. 16 rA. A.) - Vaşing Bu esnada başka kollar, S. am 

P t B. 1 ·k A · 2 tayyare düşürülmüştür. 
ton ost ,gaze esi ır esı merı- kapılarında bir tevakkuf dev-
kanın harbe girmesini açıkça is- Alman tebliğine göre resi geçirmiye devam etmekte 
tiyor ve diyor ki: bl-~" ve şehre sulh yolu ı"le .!!irilmesi 

t k Berlin, 16 (A. A.) - "Te 1g : . 
"E.i!:er hcırp halinde isek ıp 1 

1·c1· 11 yapılan mu·· zakerelerin neti-
1 1 Si mali Afrikada d üsman pek bü-

hai-pte imişiz gibi ve do ambac 1 cesı'nı· beklemektedı'r. Fakat ay-
t vük kuvvetlerle Sollum mmtaka-

vollara ııirmeksizin hareke et- nı· zamanda sehrı·n muhasara al-sında taarruza gecmistir. Harekat , 
meliyiz. Hitler Amerika siyaseti tına alınması da devam eylemek akim kalmış, düşmanın tesebbü-hakkındaki istihfafım suratımıza · tedı·ı·. Şamın du·· şmesinin şimdi 

t k leri Itnlyan _ Alman ateşi karsı-
attı. Hitlere mukavemet e me pek yakın oldu_Ciu hakkında Hür 

l · t· R lt'' sında ve tayyarelerimizin yardı- "' 
zamanı ge mıs ır. ooseve ın Fransız lkaynal·.larından verilen 

1 b mı ile kırılmıstır. Elde edilen ma-
ordu başkumandanı sıfativ e ir · haberden bahseden sabah craze-lumata göre 60 Ingiliz tankı im- "' 
karar vermesi ve Amerikalıların teleri, Şamın 24 saat zarfında 

11 k l ha edilmiştir. Muharebe devam 
can ve ma arını orumak o an etmektedir. düşeceğini söylemektedir. Teeh-
kanuni vazifesini yapması lazım ı1u··ru··n sebebi, Fransanın Sofya 

k Alman stukaları düsmanın kuv dır. Bu karar da şudur: Ameri a. elçı'sı· Blondel ile <YÖrüşmek ve 
h k l vetli kıta ve kamyon kollarına "' Jıların can ve mallarım ta ri o - Samın teslimi için müttefiklerin 

d · ı d k" büyük muvaffakıyetle taarruzlar maksızın batırarak enız er e l ı.-lerı· su·· rdu·· "'u·· şartları kendisine 
k da bulunmuşlardır. Alman avcıla- F. 

hürriyetimizi mahveden Nazi or bı"ldı"rmek u··zere Tu'"rkiyeye nit-
rı cetin hava muharebelerinP gi- " sanlarını ve denizaltılarını araş- 9 2 b mı·ş olan General Delhomme'un rişerek düşmanın av ve om 

tırmak ve tahrip etmek icin do- nek yakında vuku bulacak avde-ı · kt· ba tayyaresini düşürmüşlerdir. ,., 
nanmamıza emır verme ır .. , tinin beklenmesidir. 

zamam gelmiştir,, 

Alman amiralinin nutku B k•ı• M abta işgal edildi 
1 Japonya acve ı ı 
ı.. •ı+ d Elb• Londra, 16 (A. A.) -Alman A- 3' Kudüs, 16 (A. A.) - Ordu u-
••gı ere e ıse mumi karar"'ahmın sözcüsü. ha-mirali Li.izow, şimali Amerikaya (Bas btrafı 1 incirlf' J F.. 

r hl.taben radyoda so·· .... •ledı"dı· bı·r nu- t . J rekat hakkında şu tafsilatı ver-
hd•d N • • ·' " nihaye vermenın aponya ıçın 

CI 1 atı etıcesı.. tukta. Roosevelt'in devriye sis- en müstacel mPselelerden biri miştir: 
temi. yt"'ızu··->.Jen Almanyanın ma- ·· 1 d"kt ·· Müttefik kuvvetler, bir ileri ~ ııu olduğunu soy e ı en sonra soz- . 

'-Ondra, 16 (A. A.) - 12 gün- ruz bırakıldığı cıkmazdan acı acı lerine söyle dev;ım etmiştir: hücum hareketi ile, Kisvenin şı-
ı beri meriyete girmiş olan el- şikavet etmiş ye demiştir ki: "Üçlü pakt, milletin arzuları~ mali şarkisinde ve Sama takri-
0 tahdidatı ~imdi İngilizlerin "Eğer bir Alman korsanı bir na tercüman olmak maksadiyle ben 16 kilometre mesafede Mab-
l'znaı havatına girmiş bulun- Amerikan harp gemisinin takibi- imza edilmiştir. Bu pakt dünya- tayı işgal etmişlerdir. Kisve de 
Q~tad1r. İngilizler buna süratle ne uğrarsa ya bir İngiliz harp da yeni bir nizam kurulmasında zaptedilmis bulunmaktadır. 
ış1\'orlar. ,gemisinin .gelmesini bekliyecek hayati derecede alakadar bulu. Pıir müttefik lkdluı Kisvenin 
l\adrnlar tahdidatın mahzurla- yahut da kendini takip eden bu nan devletleri bir arava toplıyan 12 kilometre kadar şarkında, çöl 
a Çare bulmuslardır. Modası Amerikan gemisinden kurtulmak bir muahededir. Bu itibarla pakt, kenarında Adliyenin şarkında i
tiğinden dolayı bir tarafa bı- icin onu batır.'.lcaktır. Bu takdir- hodbinane mütalaalar veya he_ !erlemeye başlamıştır. 

~tlınış olan elbiseler dolaplar- de de Roosevelt Amerikayı harbe saplar ihtiva etmemektedir. E _ Saydanın şarkında Lübnan 
çıkarılmış ve yeni modaya sokmak iı;in güzel bir bahane ğer Amerika Birleşik devletler i tepelerinde Jezzin şehrinin müt-

durulmuştur. Şapkalarda tah- bulmus olacaktır . ., Avrupa harbine girecek olurlar· tefikler tarafından zaptı, burada 
~a~ olmadığı icin elbiselerdeki sa Japonya da haysiyet ve şere· hardkette bulunan kolu, sahil 
ldıdata rağmen eşitler uydu- Ticaret gemisi inşaatı fini korumak için harbe girmi- boyunca Beyruta doğru ilerle-
~aktadır. Nevyork, 16 (A. A.) - Herald Yf' hazır bulunmalıdır. Certup yen kolun hizasına .ı;tetirmiştir. 
~adın!arı en ziyad~ meşgul e- Tribune gazetesinin Vaşington denizleri meselesi Şarki Asya İraktaki İngiliz kuvvetlerinin 
.'' nı.escle çoraptır. Ince corap- muhabiri bildirivor: kin bir hayat _ memat mesele- Suriye - İrak hududundan 80 
artık gündüzleri giyilmiyor. Bahriye encü~enine göre A- sidir. Bu sebeple Japonvanın kilo~etre mesafede Fırat üze-

~llncak frvkalade ahval icin sak merika ı?emi inşaat tezgahların- mezkur mnı•akaların burtünkü rinde Deyrizor'u zaptetmiş ol-
1Yor. Yaz münasebetiyle ka- da bu sene bir milyon iki vüz el- vaziyetini kc.oul etmemesini ta- öuğu doğru değildir. 

ı~la.rın ekserisi corap giymez 1i bin tonilatoluk ticaret gemisi hii .Etörmek lazımdır . ., Alman ve Jtalyanlar 
~~llşlardır. Kısın da davanıklı yapılması süratle artan deniz in- Cenubi Pasifikte toplanan 
~~tı çoraplar giyeceklerdir. Ço- saat kolaylıklarına binaen bu ra- Halep'te 
ıh lu_ğunu köylerde geçirmiş ya. kamın 1942 de üç buçuk milyon .Tapoll de11iz kuvvetleri Londra, 16 (A. A.) - Natio-

a:yak zevkini tatmıs olan genç tonilatoya ve 1943 de de bes mil- Çunking, 15 (A.A.) _ Reuter nal Broadcasting'in Kahire mu-
-~ lngiliz kadını Londra sokak- von tonilatoya çıkması bekleni- ajansının bildirdiğine göre, Çun- habiri Grant Power, Kahireden 

lı: l'lda yalınavak gözükmüş ve yor. king sahili açıklarında tahaşşüt radyo ile yaptığı neşriyatta, Bey 
~anberi böyle serbestce gez- Bahriye encümeni mevcut mu- eden ve yüzden fazla harp ge - rutun bir kaç gün icinde teslim 

~ıo; istedi~ini ve buna simdive kaveleler mucibince yapılan ve misini ihtiva eden kuvvetli bir olması ihtimalini ileri sürmüş 
~ar cesaret edememis olduğu- vapılmakta olan 705 ticaret .ı:reıni- Japon donanmasına mensup bir- ve ezcümle demiştir ki: 
·~ Soylemiştir. Fak:-:ıt Londra i- sinin kıymetini bir milyar 625 kaç cüzütam cenuba doğru iler- "Tahaşşüt kamplarından ser-

de bövle vahsi bir insan ı?ibi milyon dolar tahmin etmektedir. lemektedir. best bırakılan Alman ve İtalyan 
.~~ek istemiyen diğer kadm- * Burada zannedildiğine göre. gruplarını takviye için memle-

lcin tahdiat bir tasarruf vesi- Vasington, 16 (A. A.) - Birle- mezkur harp gemilerinin o ci - kete girmiş olan 200 ila 300 Al-
ı' Olmuştur. Artık coraular yır- sik Amerika bahriye encümeni varda bulunan Japonyanın Ce - man, şimdi Halebe kaçmışlardır. 
~ca atılm1yacak, dikilecek ve f.\ Danimarkalı geminin bugün A- nubi Pasifikte müh im bir ha - Alman bombardıman tayyarele-

Churchill'in Nafıa Vekilinin 

Beyanatı 
(Baş tarafı 1 incide) 

vuzun su ihtiyacını temin etmek 
(Baş tarafı 1 in~ideı üzere bu yaz içinde Çubuk bara-

jından kanallar açılarak su gcti-

Amerikalllara 

Bir Hitabı 

Böyle ulvi mesuliyetlerle kar- rilecek ve bu şekilde Ankara-
sılaşmıya davet edildiğimiz icin ya büyük bir havuz kazandırıl -
müteessir olmamalıyız. Bilakis mış olacaktır. Çok geniş bir &a
geçireceğimiz imtihanlardan gu- hayı ihtiva eden bu havuzun ct
rur duyarak bu ulvi saatte doğ- rafı gelecek ağaçlama me•rsi -
muş bulunduğumuz için sevin- minde baştan başa teşfür edilı:? -
meliyiz. k · 

.~eı:ıüz ?1uzaffer gibi görünen ce ~ır. i elektrik santralleri 
muthış bır hadalık Avrupa ve l en 'J 

Asya üzerine gölgesini salmış bu- "Elektrik, işleri, suişleri gi-
lunuyor. Kanunlar ve adetler kı- bi Nafia Vekaletine in!!'<al etmiş 
rılmıs. adalet yuvasından kovul- bulunuyor. Bu munasebetle 
muş, zayıfların hakları ci_ğnenmiş memleketin he~ tarafında sul~r
ve Roosevelt'in o kadar müheyyiç dan ve muhtelıf kuvvetlerden ıs
bir lisanla bahsettiği aziz hÜ~ri- tifade edilerek elektrik enerjileri 
yet istihfafla zincire vurulmuş. menbaları aranıyor ve .. hazırlan~
insanlığın bütün azameti. dehası, yor. Bu meyanda Kutah;\''i cı
başarıcılığı, bir program tahtın- var~nd~.i !,inyi~lerden ~fo istifa
da makineleştirilmiş, barbarlıkb. de ıle buyuk bır elektrık santra
teşkiliıtlandırılmış bir tethiş sis- l~ı~. kuruın:ı_ası mukarerdir. .B~ 
temi tarafından hurdahaş edilmiş buyuk enerJı menbaınaı tabikı
bulunmaktadır. ne geçilmesi için bütün etütler 

Churchill, İ~~ilterenin müca- bitirilmiş ve projeler hazırlan -
deleye devam etmek azmini te- mıştır. ,. 
barüz ettirdikten sonra sözlerini "inşaata başlamak sadP.Ce bir 
şöyle bitirmiştir: para meselesidir. 

0

"Şimdi ihtiyar aslan, yavrula- "Memleket~ . her t~rafındaki 
rivle beraber öldürücü silahlar sulardan da ıstifade edtlerek yer 
taşıyan ve nevmidi ile kudur- yer elektrik santralları kurulma
muŞcasına saldıran avcılara tek sı için devamlı şekilde etütler 
başına mukavemet etmektedir. yapılmaktadır. Diğer taraftan 
Düşman facianın bir kere d::ıha Sakaryadan da istıfade ederek 

tekerrür edeceğini ümit ediyor. Ankara ve civarı için bir elekt
Fakat hayır bu, tarihin sonu de- rik santralı kurulması hakkında 
ğ'ildir. · yapılan etütler de bitmek üze-

Yıldızlar bile mahreklerinde redir. 
beşeriyetin halasını istiyorlar. "Gediz nehri üzerinde ayni mak 
Milletlerin ileri yürüyüşü o kadar satla yapılan etütler de devam 
kolayca durdurulamaz. Nuru hür- etmektedir . ., 
riyet o kadar kolay sönemez. Fa- Y eıni İJll§a edilen yollaı· 
kat vakit azdır. C?eç~n her ay, "Trakyada ve memleketin di-
~atetmek mecburıyetınde old~- ğer yerlerindeki yol faliyctine 
gum~z _yolu uzatmakta ve .. tehl7- gelince, bundan evvel •rrakya
kelerını arttırmaktadır. Muttehıt da yaptığım tekfk seyahatinde 
olu~sak ~~ya~ac.ak, parçalanır~ak yol faaliyetinin memnuniyetbahş 
yenıleceg.ız. Bırlık olmazsak dun- bir surette ilerlediğini gördüm. 
yayr yemden zulmet kaplıyacak- Esasen memle!<etin her tarafın
tır. Birle~miş olarak hareket e- da büyük yol faaliyeti vardır. 
dersek d.':1nyayı. kurtamıya ve 0 - Bütün eski yollarımız tamir edil 
na yol gostermıye muvaffak ola- mekte ve yeniden bir çok yol· 
cağız . ., " lar yapılmaktadır. 

Tekaüt Kanununda 

Değlşiklik Yapıhyor 
(Baş t ara f1 1 incitlP ı 

"Birinci derece 154. ikinci 135, 
üçüncü 116, dördüm·ii 100, be 
sinci 88, altıncı 80, yedinci 67, se 
kizinci 55, dokuzuncu 50, onun
cu 46, on birinci 40, on ikinci 
36, on üçüncü 35, .on dördüncü 
33, on beşinci 30, on altıncı 27, 
on yedinci 24, on sekizinci 20, on 
dokuzuncu 17, yirminci 14, yırıni 
birinci 12, yirmi ikinci 11 lira • 
dır.,, 

Belediye memurlarının 

tekaütlük hakları 
Belediyeler ve bunlar a bağlı 

müesseseler ve belediyeler ban
kası memurları tekaüc sandığı 

tesisine dair kanun layihası mec
lis ruznamesine alınrı11~1.ır. Layi
ha, Istanbul ve Aııkara celedı
yeleri hariç olm:ık üzere, şimdi
ye kadar bir tekaüt teminatına 
mazhar olmıyan belediyelerle 
bunlara bağlı müesseseleri ~er
çevesi içine alm!lktadır. 

Mogolistan - Mançuri 
Hududu Tesbit Ediliyor 
Moskova, 16 (A. A.) - Sov

yet Mogolistanı hükumeti ile 
Mancuri hükumeti tarafından bu 
sabah neşredilen bir tebliğde, son 
senelerde hadiselerin vuku buldu
ğu hudut mmtakasında kat'i hu
dudun tesbiti icin müzakerelerin 
tekrar başladığı bildirilmektedir 

"Sivilingrat - Uzunköprü hattı 
üzerindeki köpriUerin tamiri i
şiyle münakalat vekaleti meş
gul olmaktadır. l<~akat size soy· 
liyebilirim, ki bu köprüler ta
mir edilmektedir ve yakında Is
tanbulla Avrupa arasındaki 1r~n 
seferleri yeniden başlıyacaktır.,, 

Beyrut Önünde 
(Baş taran ı incide) 

Başka Alınan bombardıman 
tayyraeleri Kıbrıs adasında mü -
teaddit tayyare meydanlarını 
muvaffakıyetle bombalamışlar 
ve mitralyöz ateşine tutmuşlar
dır. 
işbirliği Mukaddemesi mi? 

Berlin, 16 (A.A.) - Yarı res
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Dün Alman bomba tayyarele
rinin Suriye sahili açıklarında 
oldukça kuvvetli bir İngiliz fi
losuna yaptıkları taarruzun 
Fransız kuvvet.ileriyle iŞbirliği -
nin bir ifadesi olarak telakki e
dilip edilmiyeceğine dair gaze -
telerin sualine Berlinin siyasi 
mahfillerinde şu cevap verilıniş
tir: 

"Bu taarruz İngiltereye kar;?ı 
yapılmakta olan mücadelenin 
bir safhasıdır. Alman hava kuv
vetlerinin askeri hedefine gelin
ce.bu tali bir meseledir . ., 

Alman Hariciye Nezaretinde 
beyan olunduğuna göre, Alman
Fransız askeri işbirliğinin tefer
rüatı hakkında hiçbir şey bilin
memektedir. 

* Vichy, 16 (A. A.) - Fransız 

anacaktır. merikan ticaret donanmasında rekete geçeceğine dela.Iet eder. ri ve pilotları ve bir kac Fran-
~" faal hizmete almacağını bildir. Japon donanması kruvazörler ve sız harp tayyaresi. Halebte fa- bütün kuvveti kullanmamız Ia-
lll'kiyenin Anıerikadaki miştir. Bu ,ı?cmiler Amerikan su- bir tayyare gemisini ihtiva ey - aliyette bulunma ktad~r. Fakat zımdır. Bahis mevzuu olan bü-

deniz tayyfirelerinin müdahalesi 
sayesinde lngiliz donanması Su
riye sahillerinden uzaklaştırıl -
mıştır. Şam'daki Fransız kuv -
vetleri üç muhtelif istikamette 
taarruza geçmişlerdir. 

Alacaklan larında atıl bir halde bulunan ve }emektedir. İngiliz hava kuvvetıerı, semaya yük meseleler yanında, Fransız-
ı\'IJ.k 16 <R d t hükumet tarafından müsadere e- _., hakimdir. ların kendi basiretsizlikleri do-

ara, a yo gaze e- d"l 84 b · d h"l San<Yha,_', 16 (A.A.) - Cenu? Vı'chy'nı·n hava yolu ile yolla-- Amerikanın mihver ala- ı en ya ancı gemıye a 1 
- " :< T layrsiyle maruz kalacakları ka-

arını bloke etmesi hakkın- dir. istikametinde Japon harp gemı- <lığı takviyeler ve levazım, u- yıpların hiç ehemmiyeti yok-
" ~elen kararnamede Türkiye - Encümen. diğer gemilerin de lerinin tahaşşüdü h~k~:~daki .?a- nustan tayyarelerle gelmistir: tur. Eğer Suriyeyi almaz ve bu-

aı kl b h' d pek yakında hizmete alınacağını berlere dair öğremldıgı_n~ gor_e, Fakat bunlar, terazinin kefelerı nu süratle yapmazsak. Hür Fran 
~· aca arı mevzuu a ıs ı?- ııa·ve etmiştir. bı"rkaç Japon harp gemısı. Sekı - üzerinde tesir icra edecek dere-

ıq1. 1t. Maamafih bizim ahıcağı - b sa Hür Fransa davasını çok kay-
bel'ı'1tı bloke edilmesi için bir se- ----o---- ang açıklarında mahdut nıs ette cede değildir.,, bcdecektir. 

Yoktur. Garbi Almanyaya manevralar yapmaktadır. Ma- Bir Fransız ge1ıerali 
t ı\ıı k T" k" bl k d · nevralara pek çok Japon. tayya- Vichy, Fransa de,ğildir. Bütün 
ı,, ca · ur ıve 0 c en ıs - relerı· ı·"+.ı·rak eylemektedır. yaralan-"ı d"" S · d k" kk"l · tııi'a edilen ve lisansa tabi tu - Hava Akınları ~ l "' unya urıye e ı tera ı erı-
tı~~ devletler arasında da de- Cunking'e yapı an son Londra, 16 (A. A.) - Suri- mize nazarlarını çevirmiş bulu-
<qır d 16 (AA) "T bl. ~ 'ıava 'ıücumları yede harekatta bulunan Hür nuyor. Fransa ve hatta Vichv de l- · Lon ra, · · - e ıg,, 1' 

1
' dahil olmak üzere bütün dünya 

\o tı1Sansa tabi tutulanlar, Sov - Holanda ve Fransız sahilleri bo- Nevyor·k 16 (A.A.) __ Çuııking Fransız fcuvvetlerinin kuman-
t " • F' 1 d p t d G l L e t"lh s efkarı üzerinde tesir yapmamız ", "r Birliğı, ın an a, or e - yunca düsman gemileri araştı- den Amer·ikan aj:ıniarına geten anı enera ep; n ı omme u 

' " · · h · d l · t iroin ye<Yane Y. ol, muvaffak ol-
J .ve Ispanyadır. rılmış, 3 vapura ve bir destroye- haberlere go··re, 27 .h .. pon fay- rıye cep esın e yara anmış ır. ' "' 

F kı · · t t rnaktır. Zafere ihtiv. acımız var-l h re isabetler kaydedilmiştir. Des- k" · enne yap- ransız ren erını aşıyan ay-
' 1 Ver Hariciye N azırlan yaresinin Çun ın~ u.z · . h"· yarelerin bir yolu bombardıma- dır. Ve buna varmak icin daha 

h troyerin battığı zannedilmektt!- tığı çok şiddetli btr :1 uva rı-. u süratle ve daha şiddetle hareket 
venedik'te Göriistiiler d" cumu esıtasında Amerıkan ~u- nr esnasında bir bomba parc;a-

"' '3 ır. siyle Generalin kolu kırılmıştır. etmeliyiz.ı, l.l'lo-a 15 (A A) İtalyan Dün .<Yece, bombardıman servı_·- tuıı·a to~çekeri hafif hasa,..a 

Kıbrıs' a yapılan akuılaı· 
Lefkoşe, 16 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre. düşman tay
yareleri pazar günü Lefkoşc Ü -
zerine bir bomba salvosu atmış
lardır. Askerler arasında bazı 
zayiat vardır. Fakat mühim ~-iç 
bir hasar olmamıştır. Pafos u -
zerine de düşman tayyareleri 
bombalar atmıslardır. 

Bir filo Cebelitarik'ta 
Balinea, 15 (A. A.) - Bugün 

sat 10 da Ark Royal ve Victory 
tayyare gemileriyle Renown 
zırhlısı ve dört destroyer Akdc
nizden gelerek Cebelitarık lima
nına girmişlerdir. 
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Millet Meclisinde 
(Baş tarafı 1 mcıde; 

işe el koymak, hu zarlll'a •l
luk eden işleri ınümklin olduğu 
kadar süratle halletmek, zarcıı 
vereni mümkün olan si.ıratlc 
meydana çıkarmak, zarar göre
nin zararını da ayni si.iratle ode· 
mek ve ödettirmek.,, 

Encümenlerin bu hususları tet 
kik ederken bir çok v·aziyetler ü 
zerinde günlerce durduklarını, 
bila istisna her maddenin saat· 
lerce, hatta günlerce tetkike .. 
bi tutulduğunu izah eden vek11 

beyanatının sonunda dikkatle ça
lışmalarından ve yaıdıınlarından 
dolayı encümenlere teşekkür etti. 

Avni Doğan, liiyihada ciftçı 
mallarını tarif eden gayri men· 
kuller tabirine köylünün 'rny
vanatı dahil olup olınadı~ttnı sor
du. Vekil, "c!ahild:r,, cevabını 
verdi. 

Bundan sonra, Kemal Turan 
ve Emin Aslan lfıyıhanın heyeti 
nmumiyesi hakkında mübleala· 
rını beyan etil~r. Rerik lnce 
dedi ki: 

"-Hepimizin esaslı surecte iyi 
bir eser olarak çıkmasına intizar 
ettiğimiz bu kamm, ifadeye mel' 
burum, ki beni sul::utu hayak 
uğratınıstır. Bu layıhayı hazırlı 
yan arkaôaşlar, ar:cıba bu me1n· 
leketin zirai hayatiy!c atla ala· 
kadaı· olmıyan va münhasıran o· 
kudukları kitaplann kara satır
larından edindikTerı malıimata is 
tinaden bize yem dire:difler ve 
ren arkadaşlar mı, diye endişeye 
düştüm.,, 

Refik lnce, kanun yazılırken 
icabı gözetilmediğini, bu bakım
dan bir numara veya derece kon 
mak lazım gelse yazanlara s.iır 
vermek lazım geleceğini kaydet 
ti. Noksan gördüğü noi<taJara 
dair fikirlerini iz:ıh ile kanunu11 
bu eksikiikleri 1.amamlanmı!} bır 
eşkilde çıkmasını temenni etti. 

Feridun Fikri Bingöl, Refik; 
Incenin layihada insicamsızlık 
görmesine temas ederek kaııu .. 
nun bilakis çok iyi işlenmiş ol-c 
duğunu kaydeti. Tekrar söz a ... 
lan Avni Dogan, umumi prt!n~ 
siplere riayet edildigi takd!rdQ 
bu kanunu yazmıya es3sen hig 
lüzum olmadığını, çünkü mah.ı 
kemelerin bu işleri goımesi asil 
olduğunu zikretti. Fazlı Güleç, 
Yaşar Ozcn, Hasan Reşit Tanj 
kut mazbata muharriri Şinası 
Devrim söz alarak hatiplerin tc"'I 
mas etmiş olduğu bütiın mesele• 
lere encümen adına u;;r;wı uzadı .. 
ya cevaplar verdi. 

Müzakerenin kafi oldulu hak .. 
kında takrir verildi. Ayrıca Re• 
fik Ince de mütaleatı sırasında 
ileri sürdüğü bir teklifi takrir 
halinde riyaset makamına tevdi 
etti ve bu kanun üzerindeki mti· 
zakerelerin bir ay sonraya tali
ki ile kanun layihasın:n rcsmt 
gazete ile alakadarların nazar~ 
tetkikine konmasını istedi. Bu 
takrir üzerine yeniden müzake .. 
reler açıldı. Takrir sahibi nokt:ıi 
nazarını izah etti. Neticede tak .. 
rir reye konarak reddedildi. 

Müzakerenin kifayetine dair 
olan takrirlerin kabuliyle mad .. 
delere geçildi. Meclis yarın (bu .. 
gün) toplanacaktır. 

Horia Sima 25 Sene 
Küreğe Mahkum Oldu 
Bükreş, 16 (A. A.) - Bükreş 

&skeri mahkemesi, asi Lejyoncu
Iarın şefi Horia Sima'yı 25 sene 
küreğe, sabık hariciye nazın Mi· 
hai Sturdza'yı beş sene hapse. sa
bık dahiliye nazırı General Pet .. 
rovinescu'yu 7 sene hapse gıya .. 
ben mahkum etmiştir. 

Maznunlardan yedisi beraat et
miştir. Bunlar arasında Roman
yanm eski Berlin büyük elçisi 
Cretziaııu bulunmaktadır. Di~er 
bir çok kimseler daha mahkum 
edilmiştir. Mahkeme hafiyen ce· 
reyan etmiştir. 

Bir mulırip battı 
Londra, 16 (A.A.) - Amiral

lik dairesi, 1690 tonilatoluk Jer
sey torpido muhribinin bir düş· 
man mayinine çarparak battığı
nı bildirmektedir" 

Jersey destroyerinin kumandnnr 
teğmen :vtugent sağdır. Teğmen Mu
gent düşman tarafından batırılan 3 
destroyere kumanda etmiş ve her de
fasmda da kurtulmuştur. Bundan C\"

vel Hyvant destroyerine kumanda 
ediyordu. Bu destroyer Dunkf!'!'quc'in 
tahliyesinde tayyareler tarafından 

bombardıman edilmiş ve batmıştı. 

Bundan sonra Hostile destroyerine 
kumanda etınistir. Bu destroyer :ie 
Narvik harekatına iştirak etmiş ve 
bir mayine çarparak batmıı;hr. 

rı, ''' · · · · ~ "' Koluna ameliyat yapılmıs olan k · .l.y-.-• "- • 
1 tıciye Nazırı Kont Ciano ile sine ait büyük teşekküller yenı- uğramış ve Amenkan ataşem1- General yalnız bir _gün istirahat- Fevkalade ·omı:s&rlll 1-e,mrı 
~~1a.n Hariciye Nazırı Von Rib- den Garbi Almanya üzerine git- literliği binası tarınm;y!':?. ~~~ıl- ten sonra umumi karargahına Beyrut~ yğ lA~:>A'.)l!~ Fe~k>la-
:ı . rop, Hırvatistanın iiclü pak- mislerdir. Ruhr'da, Kolonya~a mıştır. Italya bü) iık e ... ~ıhgıııe dönmüştür. lade komiser neşrettiği bir ka-
~111tihakı münasebetivlc vuku - ve Hanover'de endüstri hede - de isabet olmuş ve hasar kayde- rarnamede bütün devlet memur 
f!~a~ birlcşmedC'n istifade ede- leri ateşe verilmiş ve büyük ha- dilmiştir. /ngiliz gazeteleri daha seri tarının. amirlerinden hilafında 

Başvekalet 

Eksiltme 

istatistik 

ihale ve 

Umum Müdürlüğü 

Komisyonundan : 
lki uzun mülakatta bulun - sarlar yapılmıştır. h k t • t• l emı·r aldıkları takdı"rde vazifele-

~lardır. Daha küçük bir teşekkül Dun- İngiltere, Harbin Başından are e ıs ıyor ar ri basında kalmalarını emret-
ı-~tıedik. 16 (A.A.) - İtalva kerque doklarına taarruz etmiş- Beri 50 Destroyer Kaybetti Londı-a, 16 (A. A.) - News mektedir. 

1 _ Açık pazarlrkla eksiltme ve ihalesi yapılacak olan iki cirten 
·· ekkep 54 forma tahmin olunan 938 - 39 ve 939 - 40 Maarif sta-

~~k yıllığından ikişer bin nüsha flastırılacaktır. . 
qb ıhch.," Nazırı Kont Ciano bu tir. 1 . Ankara, 16 (Radyo ıtazete- Chronicle yazıyor: * 

a Romava hareket etmiştir. Av tayyarelerimiz ~ece evın - 1 "Surivedeki Vichv. Fransızla- Kahire. l6 (A. A.) - Kahire 
· * ı ·s<Yal altındaki Fransada bulu - si) - Harbin başndanbni el i 

1 l ,.. · Q · l" h'"ku4 metleri · e askeri mahfillerinden bildiri di-a~ A) H t nan tayyarı:> mcvdanlarına taar- Jngiliz destroyerinin batırıldığı rı. uıs ıng u nın m-
~ı~.J:(rep, 16 _(A. · - _ırva ı d bı'ldı'rı"lmektedı'r. Bunun on ı'kı'si riyle inatkar bir mukavemet ğine göre Suriyede muhasamata ıo;urıı t · A t p ("lıc bu ruzlarda btılunmus ar ır. - ı 1 t• ~h f' r0ısı n r ;\\' l .. 19·'1 yılında, otuz sckı'zı· de 9~0 ao'"stermektedir. Bu mukaveme- sulh yolu ile bir ıa sure ı _ve-

ıs ı 2 - 16 sahifelik beher formasr için 45 lira ~iyat tah_mın olunmu tur. 
M ~ 5 hesııblylc muvakkat teminat vesika-ı verılmcc:ı lazımdır. 
ıo '3· - İhıılc 941 senesi Temmuz ;.ymın 4 iincii c~ma gUnü. s, at 1~ clra 
Umum MüdürHik binaı-ında toplnıı Jcak olan toıı;~yon~a .4 :ıpılac 

1 
.' 

Nümunc dairede görülür ve ışartn,ınıc komi yon kı:ıtıplı(~~f~~s!~~7) 1 
• 

<ıh v d"l t z w l ı·· Büti:ın bu hareket erden uc ':t _ -:ı " ı kt d i' eme ı { en agre )e c. on - tı· kırmak icin elimizde bulunan rilmesi hulfı ümit edi mc c ır. 1~tür. ------~b~o~m~b~a_:ta~v~v~a~r~c~m~iz~. ~d~ö~n~m~c~m~i~şt~ir~.~d~a~b:a~t~ır~ıl~m.:..:.:.:ı~~t:ır~.-------~~~....:...:._::.:..:..::..=:..::=.:......:....:.::.....::.... __ ..::_ ___________ ~----------------~~~~~~~~~----------------
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SA acunu ile Devlet Demiryollan ve limanları işletme. idaresi ılanlan 
Cebeci ıstıısyonu cı\ ıırınd ı y purıl cnk uç kılomC'lrelık . var~an 

tesvıyei turablye, imalfıtı sınalye \'e Ceb<'ci istasyonu u t geçıt köprO 
nşaatı kapalı zarf urullyle ve vahıdı fıyat uz:crinden ek ıltmeye ko Sabah, öqle ve akşam her yemekte.n 

sonra günde 3 

r.lef a d iş l erinizi 

fırcs a lay ınız 

Yemeklerin lcırıntıları, sal,,·nnın 
ifraz ettigi mikroplar. dı a rdnn 
alınan mm:ir me' at karsısında 
rfi<;]('r 'e di etleri cgcr ıniite
madh <'il temizlenmezse hozulmı 
~ a. çtiriimİ\e ınahkitımlur. C ıi
nik di5ll'r, mide ,.e har ak ihti
Jatlarındnn z ıtiirrie~ e kadar her 

ne\ i hastalı~a yol açabilir. 

DIŞ MACUNU İLE 
Muhakkak sabah, öğ1e ve akşam ve her yemekten 

sonra günde 3 defa fırçalamak artivle 

• 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekaletinden : 
Kapalı Zarf Usulü iıe İnşaat Malzemesi Alınacak. 

Malzemenin 
nev'i 

Muh:ımmen Muvakkat te-
bedell mlnat miktarı ' ihale 

Mlktan Lira Kr§. Lira Krı. 11unU 

230 m3 15681) 00 1176 00 20 6.1941 
Cuma 

224,712 m3 12 83 t7 043 79 .. 
BS 
50 
00 
00 
00 

" .. 
" .. 

İhale 
saati 

15,00 

15,15 

Elektrik Tesisatı - Asansör Tamiratı ve Bakımı -
Bobinaj İşleri - itadyo Tamirini 

Teknik buromuzun yeni te kıl,itla mutehassıs elle.rle yap -
makta oldugunu il:ın ed uz. Galata: Vol \Oda caddc'!İ N: 71/l 

Uzun llnn Teknik Buro Tel: 43301 

Tekn:k Okulu Satın Alma Komisyonu 

Başkanllğından: 
Clnıl Kilo mıktarı Tahmin bedeli lira 

l;ı0 

500 
450 
160 
32S 

1250 
200 

l500 
325 
700 
200 
260 
700 

1000 
IJO 

450 
130 
300 
200 
250 

10 
62 

220 
80 

200 
200 

20 
150 
400 
80 

all p \e Nc~n~"t ıuuüuru. l:.ıııın Uzman üazetecllJ.K ve .t'\ t:~.rnat 

T. L. $. fAN Matbaası 

ııuştur. 
Ust geçit koprusu için mukt zi demırler idare tarafından mUte 

hide verılecektlr. 

Dindirir! Ağrıları 
ı - Bu işin muhammen bedcil 220000 lır dır. 
2 - İ!>IC'kliler bu ı.c aıt ıtn n {' \e s ir evrakı n \Jet DC'rr 

yolları Ankara ve Sırkccı veznelerınden 1100 kuruş mukabılıııde ala 
lirler. 

ROMATiZMA. BAŞ. nı;-;. S l S TR ve BEL ağnları ile Sor•uk 
a lgınlığu1dan ileri gel<'n ~·iit·ıı t KIRIKLIGI, NEZLE 'l' < ~RIP 
hastalıkları O ı ; R l\J A N kaşclcrile d erha l gc<;cr , ic:<.ıhnıd a 

3 - Eksiltme 25.6.941 tarlhlnd • Çar mnba gunü saat 16 da Ank r 
da Devlet Demiryolları yol daire ındc nıC'rkez bırıncı komı yonun 
yııpılacakıır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek irin i. teklılerın teklıC mektupları 
birlıkte aşagıda yazılı tcmın t ve ve aıKı aynı gun sa t 15 e k dar k 
mısyon reisliginc 'C'rmcl<'ı ı Hlzundı~. 

glinde 1 - 3 k a c nlınır. h l' ı" <'crnlı ancde b ulun ur. 

, .. KUŞ TÜYÜNDEN • , j 

1 
Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak, hem kesenize ve hem de 1 

-~~::2~;,~!~.~.Uj~gyo r~~1!~J L!~~P,,~ 
'\J Ömer Balı oğlu K uı T üyü Fabrikası. Telefon : 2S027. ~ ti 

lstanbul Defterdarhqından : 
Muhammen 

Dosya No. Nev'ı bedeli Temln;~ı 

55100/3560 1960 J47 

i LAN 
Mucsscsemlzce K;ığıtçılık ",. 

Matbaacılık Turk Anonim Şır
keti namına dcvaıri resmiye \'C 

hu:rusiyede muamele takip ve 
intaca daır Bay Sadettııı Eğıl
mez'in yecldıne \erilmiş obrı 

8/5/94 l tarihli şirketimizın an
tetli kMıdımı yazılı bulunan V•'
sikanın soz(i geçen Sadettin 1.
ğılmez, Şirketımlzden tamamen 
ayrılmış bulunduğundan bu ·ıc

sikanın hCıkmü kalmadığı gı'>i, 

kendısınin de Şirketimizle hiç-

a - 2400 numaralı kanun .ıh mma uygun 12250 lır lık muv:ıkk 
ıeminnt, 

b - Bu kanunun tayin etti ı \C ıkııl. r, 
c - Bu işe ma..ısus olmak uz:e c Munakalat Vekulctinden amm 

ehlıyet vesikası, 
Ehhyet \eslkası için ihale t rıhinden en az sekiz gun ene! blr 

tida ılc Munnkallıt Vcklıletıııe m •r, ca t olunma ı, 
Bu iş hakkında fazla ız h t :ıımak ı.:;tiyenlerın De Jet Dcmıryoll 

yol dairesine muracaat etmelerı. (3058) (4334) 

"" "" !\tuhammen bcdc.-li (13055) Jırıı ol n (40) k-ılcm muhtc-Jıf pamuk 
ipek izale bakır bobin tC'lieri (4/8/941 pazaı tc .ı) gunu <:aat (15) te k 
palı zarf usulu ilc.- Ankarııd.ı idııre bina ındcı tın alın.ıc. ktır. 

Bu işe girmek i tıyenler.n (n7!l,13) lir lık mm kkat teminat ile k 
r.unun tayın cttigi \ c ıkaları ve t ·klıkler nı nynı gun t (14) de 
dar komi yon Iıeıslığine vermeleri H'ızırrdır. 

Şartnameler parı:ısız olarak Anıt r d. '\1 ılz<>me Dair<' inden, Hayda 
paş, 'da tc C'llum ve evk eflıgınden da tılııcaktır. (4688) 

122/12497 

Kumkapı Muhsıne hat ın Mah. Tcllı oda-
1 rı So. E. 13 Mu. Y. l/2 No. lı evın l 2 
hı 1. 
Taht kalede Rıı tempaşa l\lah. Balkapanı 
h nının en u t katınclo 46 No. lı oda. 
Galatada Sultan Beyaz:t Mah. Kafe çı So. 
l4 sayılı 144 arşın ar~.ı . 

450 33,75 
~('l~

0

I TÇILIK v~ MATBAAC I- ,..18 Ayar Masif Altından Mamul -
bir al:ıkası kalmadığını ilfın t··1 

LIK A, Ş, MÜDÜRiYETİ 1 
F. 3/125 750 56,25 

19,20 

a. Takriben 470 gram ağrrlı ın1ıı. rnpa mm uzerinde 8 adet yarım ı 
,.,•••••••••-- kıratlık :blobl n (Bleu - Bl ne) inı::ıltcrc pırlantıı ı \e orta ında ,y-

l 2554 Emınönunde Ru tempaşa Mah. Taşçılar So. 
E. 281, Y. 89 No. lı dııkk~nın 20/240 hıs-

233,34 İstanbul İkinci irıa., :\lc mur- - rıca keza prrlantalı bir ç~rçeve ıçiııde İngıltcre Kralıçe ı Vıktoryanın 
luğundan· Müflis Lüsven Jübe - pırlantadan marka mı havı ve <'l ıle fev.t. lfıde ışlenmış mıneh bUyuk 

· 'fi· ·.d· • ~ J n tah bir kutu l IJ Hazıran ID41 Per ~mbe gunil Sandal Bede tenınde milza-
1/1376 

esı. 

EyOpte Kızıl Mescit Mah. Kızıl Mescit 
caddesinde E. 66, Y. 21J ( 82 numarataj) 

D,75 OO,i5 
rın ı as ı aresınce yapı a -
k "k' d" t• · · .1 steren "'z vedr.ve çıkarılacaktır. 

ı ı uyun ne ıcesını ,.o .,. ••••••••••••••••••• .. cetvel daireye bırakılmıştır. 1 -

77/8182 
ayılı arsanın 2 24 hissesi. 

Eminönü Rııstempasa Mah. 
handa 28 numaralı kiırgir oda. 

Balkııpon 2i0 20,25 
Ve bu cetvelin birer sureti a-/ NAFTI L 

lacaklılara göndcrilmistir. Ala-
caklılar ikinci toplanması 7 Tem 
muz 941 Pazartesi günü saat 11 
de dairede yapılacaktır. Alacak
ları kısmen veya tamamen ka -
bul edilen alacaklıların o gün 
dairede hazır bulunmaları ve a-' 
lacakları reddo1unanlarm işbu i
Ian t arihinden itibaren v•rli l!Ün 
icinde iflasa karar veren İsanbul 
Birinci Ticaret Mahkemesine da
va ikame etmiye hakları olduğu 
idare karariyle ilan ve idare fı -
zaları avukat Nafiz Ekemen ile 
Kalodi Laskaridi olduil:u beyan 

NAFTALİN -52151/222 

1/7343 

65100/3718 

73/8942 

55180 658 

51112/3 

52301/503 

3/3458 

l/6970 

55100 000 

51332/185 

Yedıkule Muhsine haıunycni İmrahor 11-
yasbey Mah. Bucakbaı;ı So. E. 4, Y. 10 
ayılı 1298 M2 arsa. 
Kumkapı Esir Kemal <Sarac İshak Mah. 
Tıyatro So. E. 16, Y. ::6 sayılı evın 6/8 
hıssesi. 

Ha kbyde Kıremitçl \hmct Çelrbi l\lah. 
Komurcu So. E. 12. Y. 8 No. lı evın 1/4 
hısscsi. 

Taksım EmınonU malı'lllesinın Elmada ı 
okaıtaında E. 46, Y. 66 sayılı 89 M2 arsa, 

G latada Yenıcami Mcıh. eski Balıkpauırı 
yem Karde ım So. Es. 30, Y. 40 No. lı 
odalı dukkfın. 

Me\i levihanekapı Koruıt Mahmut Mah. 
Mevlcvıhan<' caddesinde E. ve Y. 160 No. 
lı 117, 72 .M2 arsa . 
Beyazıt i\lah. Çad ırcıl< r C'adcleslnde E. 90 
Y. 92 No. lı odalı dukklının 1/3 hıs c ı . 
Galata Klıcali Mah. i\Icdre~e So. E. 8, Y. 
12 No. lı dukkıinm '/2 hissesi. 
Haroççı Kara Mehmt't Mah. Cıball Odun 
iskelesi So. 2 No. lı evın 36/216 hıssr i. 
K dıköy O manağıı M.ıh. UlusuluJ, So. 17 
Mll. 11951 M2 r a. 
ŞC'yh .Mehmet Geyl;ini Mah. Reşadıye 
caddesinde eski ist noul Gumrukleri Baş 
mudurlügu bina ı merdıven altındakı şer
betçllık ycrının (senelık icarı) 

1800 t35 

1687,50 127 

225 16.90 

3000 225 

1350 102 

235 17,6~ 

150 11 25 

450 33,7i 

135 10,15 

507,5S 44,80 

270 20,2.> 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 19 6/IJ41 perşembe sunu saat 14,3() 
d Mılli Emliık Mudilrlut:unde toplanacak olan kamı yonda ayrı ayrı \ e 
açı;t arttırma ile satılacaktır. Fazla izahat ıçin Mıllı Emlfık l\tüdurlugu 
4 uncu kalcmıne m!lraC'aat. ( 4230) 

stanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

olu nur. (5582) 

Eşyası 

.. 
İle Devredilecek 
OTEL 

Bursada U lu cami ~·anındaki 
Altan oteli babamın vefatı ıize -
rine eşyası ile satılauktır. Js ti
yenıerin ha:dran sonuna kadar 
Bursad a mczkfır o tel miidıirliığü 
ne müracaatları. 

KAYIP: - Bolu askerlık su
besinden aldığım terhis tezkere
mi k a)bettim. Yenisini alacağım
dan hükmu kalmamıştır. Bolu • 
Geredenin Mengen 1'lirhıwli 
:\tustafa oğlu hmail Sancalıal. 
.HG doğumlu. 

Clnaı M i ktarı Muhamm en bedeli 

' ultanahmct Uc;iincü Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: Tstavri og-

i ık teminat lu Hi.ırmtiz Dar avan ile Istanbul 

Kuru Fasulya 3~00 Kılo 30 Kuru:; 78 Lira 75 Kr. Maliye Hazinesi v e Ahmet Hil-
Nohut 1500 24 27 oo minin şayi.oın ve muştereken mu-
Patates 21000 : 13 204 :: 75 Kr. tasarrıf oldukları İstanbul Çak-
Yeşil Mercimek 500 25 9 ,, 37 ,, makçılarda Dayahatun mahalle-
Kaşar Peynırı 250 .. 90 16 ,, 87 ., sinde K üçük Yenihanda dordun-
Yumurt· 75000 Adet l Kr. 60 St. 90 ,, 00 cü katta eski ve yeni 4 knpı \'C 
Soğan 10500 Kilo 5 Kuruş 39 ,, 37 Kr. 260 a d a ve 87 pafta numaralı 
Saman 3000 6 " 13 " 50 " kargir odanın ızalei ~uyuu zım-
Kepek 2500 " 7 13 " 12 " nında füruhtu takarrıir ederek 
Arpa ~200 ,, 8 25 ,, 20 ,. . d l t K 
Soda 3000 6 13 50 muzaye eye vazo unmuş ıır. ıy 

Pe~rol 800 " 19 Kr, 50 st. ıı :: 70 :; . meti müham mcnesi :rno üç yuz 
Kuru Bamya 75 ııo 1, 6 ,. 19 ,, i liradır. 
Salça 2000 .. 20 .. 30 ,. ou 1 B irinci açık a:ttırması 11 (1 !941 

Gureba Hastane lyle İmaretlerP 941 mali senesi için luzumu olnn yu- tarihine mı.isadıf Cuma gunu sa
karıda cins ve mıktarı yazılı (14) kalem er:r.ak ve saire ayrı ayrı ck:ılll- at ond an on ikiye k a d a r icra olu
mcye konu lmuştur. İhalesi 27/6, on Cuma günU saat 14 de İstanbul Va- ! nacaktır. Kıymeti miıhamminc -
kıf1ar Başmudilrltiğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. sinin yüzde yetmiş beşini b uldu-

Şartnameler her gun leva~ım kalemınde görülebilır. Taliplerin temi- ğu takd irde 
0 

gi.ın ihaleı kat'ıve
nat akçesi makbuzlarını ihale gunu saat 12 ye kadar Komisyon Rıyase- si yapılacaktır. Bulm&dıgı tak
tine tevdi etmış olmaları şarttır. (4578) dirde en son artıranın taahhudu 

BiR MOTOR 
ARANIYOR 

80 veyahut 100 - 110 beygir ku\•-
\ clınde Dızcl motöru, Gazojen veya
hut bu kuvvette bir lokomobile ih-
tıy cımız vardır. Gerek fıyat ve g~
rekse sair hususların Bursada fidan 
Hanında Nesım Bahar ndcresesırıe 
bıldırılmcsi. , ~ 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka her eiin ~aat 
(2 - 6 ) ya kadar f!ltanhııl 

Divan:volu Nn. 104. 
T .-1· ?2!l!Ht 

, ______ _ 
TAN Gazetesi 

baki kalmak üzere on ~ün müd
detle temdit ed ilerek ikinci Ul'ık 
arttırması 21/7/941 tarihine ınu 
sadif pazartesi giınü sat ondan 
on ikiye kadar icra kılın:ıcak ve 
o gün en çok arttırana ıhale edi
lecektir. 

ipotek sahibi alacakl ıl:ırla di
ğer alakadarların işbu gayri men 
kül üzerindeki haklarını, lı usu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddi~larını evrakı mıisbitelı•rıle 
on beş gün içind e bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları Ta 
pu sicilerile sabit oll'!1:ıdı kç;a ~a
tış bedelinin yaplaşmasından lıa
riç kalacaklardır. 
Müterakım vergiler hissedar -

lara ve d~llaliye ve V:ıkıt1ar Ka
nunu mucibince yirmi senelik ta
viz bedeli ve ihale pulu ınuşte
riye aittir. Satış peşın pal'n ıle 

l s tanhul 4 ii ncii icra :\lcmurlu- ve Tapu kaydı mucibince ve Ic-
ğundan : Paraya çevrilmesine ka- ila"' n F·ıyatları ra ve iflas Kanununa tevfikan 
rar verilen d uvar saati konsol icra edilir. 
masa ve •tUr buna mümasıl hane Arttırma şartnamesi işbu ilan 
eıy111Hlh 1. 'l Açık ;trllrmaaı 24/ Kr~ ta r ihinden itibaren Mahkeme di-
6/941 tarihme tesadüf eden ı;alı Başlık maktu olnr< ·. "5f) vanhanesine talik kılınmı~tır. Ta-
günü saat 10 dan itibaren H as- ı inci sapf a santimi 50() lip olanların kıymeti mühammi-
köyde Ahmet Çelebi kırai Yeni nen in yüzd e yedi buçuğu nisbe -
Ayazm a sokağında 24 sayılı ha- 2 " ., ,,, 300 t ind e pey akçesini ham ilen o gün 
nede yapılacak ve kıymetinin ı ,, " l()(J ve satte Istanbul S ultanahmette 
'O 75 ni bulmadığı surette ikiPci " Tapu binasının a lt katında d atrE!i 
açık artırmasın ın 26 - !3 - 941 ta- 5 ,. ,, " 15 mahsusasında Sultanahmet Uçtin 
rıhine tesadüf eden perlie:nbe ilan Rnflfnsındn •. 5n cii Sulh Hukuk Mahkemesi hac-
günü ayni mahal ve saatte vaoıla ••••••••lllİI••••• kitabetine 941/ll Numaıa ile mü 
cağı ilan olunur. 1 racatları ilfın olunur. 

yerıne kullonıllr. Tahlil ctlılertJk NAFTA L i N uy ... rmda oldu{:u tc 
r.dılmiştir. 

Naftil Fiyatı : İstanbul Fiyat Muı nkabe Komi yonunc..ı tcsbl\ c
dilmıştır. 

Toplan Kilosu ıJ7 Kuruştw·. 

U mum i satıs ıl cpıı~u : 'fnh taka lc No: 66/GS 
Telefon : 22269 -

~ ... ---•• TELEFON SANTRALİNİ 411
---· 

İdare eclhcC'k, turkÇt-yı ıyi okur \ e seı ı yazar 

DAKTILOY A İHTIY AÇ YARDIR 1 BiR 
''T'RliOIE"rİn (Daktilo) rumuzu ıı ... 176 Pota kutıı u drl'sirıe yazmaları. --. 

Beledi·ye Reisliğinden : Elbistan 

Eczacı Aranıyor 
Elbıstan kaza ı bel<'Clıye ecz cılı ı milnh ld r. Kaza dahilinde ecza 

ne yoklur~ Ka abnd k z. bı k d hıl nde ek en bın nufuı me\ 
cuttur. Halk zengın ve sıhhatin<' dıl kund..ır. Cı\ ar Kok Un, Andırın, D 
rende, Gurun kıızalarınd da cczııne olrn dı ınd n bu k zalar halkı d 
ilaçlarını Elbi tandan temın ctmektcdırler. Tulıp olacak eczacıya ayd 
yüz hra ucret \erilecek 'eya ı zu edıldı ı t kd rde eczanede me\ c 
(2200) lıralık ıllıçlarla bırlıkte k ı Jısıne de lT'alıyet fıyat yle \'erllcce 
ve noksanlarının ıkmalı ıçın de pe nen hın lı 'erilccektır. Taliple 
ılıin tarıhınden ıtıbaren 011 b un ı. rfınd Elbı t n beledıye riya etı 
ne tahrıren veya bız:uıt muracaat ctmelerı l..ın olunur. (•i96) 

TÜRKiYE CÜMHURIYET 
ZİRAAT BANKAS' 

Kurt1luş Ta r ih i : ı888 

Sermayesi: 100,000,,000 T ürk Lirası 
Şube ve Ajans a dedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka mua m eleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 

iKRAMiYE VERİYOR 
Ziraat Ba.ıkaeında kumbaral ı ve lhbar11z tasarruf tıesapları n da en ez 50 
llraaı bul unanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna gö• 

re ikramiye daOıtılaeaktır, • 
~ Ade• t.OOtı Liralı'- 4.000 Lirr 
4 .. 500 .. 2.00" • 
4 " Z50 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

Di KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan asağı dftşml
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylQI, il BlrıncikAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde cekllecektir. 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden: 
Bursa ceza ve tevkif evinin 8/7 /941 tarihinden 942 Mayıs gayesınc 

kadar 288576 kilo ekmek "Beledly<>nin çıkartacağı ekmek tıpinden., ih
tıyacı 13/6/941 glinünden 8/7/911 giinune kadar kapalı zarf usuliyle 
eksıltmeye çıkarılmı§tır. İhale 8/71941 salı gunü s at 15 de Bursa C 
M!lddeıumumiligınde icra olunacağından talip olanı ·m muhammen be
deli olan 3i513 lira 88 kuruşun % 7,5 hesabiyle 2813 lira 24 kuruşu te
~tnat ve tcklıf mektuplarının me kur gundl' aat \ ı de kad r C. Mud· 
deiumumlliğınde teşekkul edecek <'lan omı yon r v etme vermrl rı 'c 
şartnalT'eı>ını görmek istıyeııleı in ycvmı n cı.kuıdaı ev\'<'I C. Mudde u-
mumilii;ine muraca .. tları ilftn olunur. (4762) 


