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Yeni neslin en mümtaz fikir gençliği iştirakiyle Türk 
neşriyatma görülmemiş yeni bir hareket uyandıracaktır. 

1 9 4 1 
GUNLUK SiYASI HALK GAZETESi 

İstanbu1da her müvezzlden, diğer vilayetlerde Türkiye yayın 
evi bcıvilerinden temin edDebilir. 

;.., 

1 icaret Vekô.leti Yeni 
/V/ahsul Hububata da 

El Koyabilecek 
4MERİKA --ı 
liARBE 
GİRECEK Mi? 

Amerika bugün fillen harbe gir
ntiş telakki edilebilir. Amerikanın 
aldığı bütün tedbirler ve yaptığı 
büti.ın işler harp halinde bir mem
lı>.ketin tedbirleri ve işleridir. Yal
~ go::o~ek Almanya ve gerek A
nıe.~ simdilik birbirlerıne karşı 
harp ilanından çekiniyorlar: Al
many«. harbi Avrupaya inhisar et
tirmek ve yeni bir düşman ka
zanmamak istedlgi; Amerika da 
kat't harbi beklediği için. Kat'i ne
ticeyi tayin edecek harp başlarl:ğı 1 
gün Amerika da butün ağırlığiyle 
harbe girecektir. 

İcabında Ambar ve 
Depolardan da 

İstifade Edilecektir 

Ankara Belediyesi Has Un Satışını Menetti 
Ankara, 17 (TAN Muhabırın -

den) - Hükumet yeni bir karar 
name neşrederek yeni mansul 
hububata el koymıya karar ver
miştir, yarın (bugün) ne~red1i2 -
cek olan bu kararnamenin esus -. 
larını bildiriyorum: 

M. Zekeriya SERTEL 

Bugünkü haliyle Amerika 
harbe girmiş telakki edi

lebilir. Ingiltereye yaptığ; yar -
d.ırnla, mihvercilere karşı aldığı 
'-'aziyetler ve dahilde aldığı t~d
birıerle, Amerikayı harp içinde 
telakki etmekte hata voktur. Ek
~ik olan Amerikanın ·fiilen harp 
11an etmemiş olması ve yahut he-
11.üz harp sahasında göri.ınmcme
Sidir. Yoksa hakikatte Amerika 
harp halindedir. 

Ticaret Vekaleti, 1941 mahsul 
idrak mevsimi başlangıcından !:142 
mahsul idrak mevsimi başlangıcı 
na kadar lüzum gördüğı.i zaman 
bazı vilayet ve kazalarda hakiki Önümüzdeki günler zarfında mühim kararlar alacağı zannedJlen Amerikanın yeni tayyare gemilerinden biri Ne\•york lmıamnda 
veya hükmi şahıslar elinde bulu 
nan buğday, arpa,. yulaf ve çav
dara el koymıya salahiyetli ola· 
caktır. Mübayaat, evelce de oldu 
ğu gibi, peşin para ile yapılacak

Filhakika Amerika harbe gir
bıiş olsaydı ne yapacaktı? 

llk yapacağı şey dahilde mcc· 
huri askerlik hizmetini kabul 
etrnek ve sanayii harp ihtıyaç • 
larına göre seferber etmekti. Bu· 
"lı.u Yapmıştır. 

Ticaret Vekili Mümtaz Okmen 

• • A • 

Orfı idare 
Mahkemesine 

Verilenler 

tır. 

Ticaret Vekaleti el koyma sa
lahiyetini istimal etmek istedigi 
mıntakada evvela bu· kararını 
ilan edecek ve alakadarlardan el
lerindeki mallar hakkında bıt'er 
beyanname istiyecektir. Ilu b~ -
yannameler ilan tarihinden ıtilıa 
ren beş gün zarfında verilecektir. 

Alrilıada 
O= 

İngilizler 
Kapuzzo 

Önlerinde --
Halfaya 

Şiddetli 

Etrafmda 
Çarpışmalar 

Devam Etmektedir 

Amerikada 

Yeni Ba.zı 

Kararlar 
Bekleniyor 

1 Surire 'de 
Fransızlar 

Mercayun'u 
Geri Aldı 

~!manya ile _Si_yasi 
1 
ıngilizler Bu Mıntaka 

Aunasebetlerın inkıtaı Civarına Takviye 

Yakın Görünüyor Kuvvetleri Gönderdi 
. !kinci yapacağı iş, Cümhurrci
sıne harp halinde bulunan bır 
ll'ıernleket reisine verilmesı lazım 
gelen salahiyetleri vermektir 
Son ilan edilen "milli fevkalade 
~l;like hali,, karariyle Mister 
~\oosevelt'e bu salahiyetler de 
Ve.rilıniştir. Hatta fazla olarak 
1'ıtıster Roosevelt, Ingiltercde oi
d~ğu gibi, üç kişiden mürekkep 
bkır de ayrıca harp kabincs! te§ -

Yoklama Kaçakları İle 

Bakaya ve Saklllara İş 

Veren 1 O Müessese 

Geçen defaki kararname ile 
müstahsile bırakılan mıktarın on 
ların ilıtiyaçlannı bol bol karşıla
dığı anlaşıldığından hükiımet yi
ne ayni miktarı alakadarlara ter
kederek üst tarafına el koyacak -
tır. Bundan başka bütün degır -
menlere çalışma imkanları ve.rı
lecek tedbirler alınacaktır. · 

Beyannamelerin do !durulması
na memurlarla öğretmenler, muh 
tarlar ve sair alakalılar yardım 

Dün Beyaz Sarayda yapılan top-
Kahire 17 (A.A.) - Orta Sark Jantıya jştirak edenlerden 

İngiliz kuvvetleri umumi karar- Ilopkins 

Vaşington, 17 (A. A.) - Umu
miyetle iyi haber alan Vaşington 
mahfillerinin dün izhar ettikleri 

Kudüs, 17 (A. A.) - Askeri 
sözcü, dün akşam yaptığı beya
natta, Fransız kuvvetlerinin Mer
cayun mıntakasında hücuma geç.. 
miş olduğunu bildirmiştir. İki 
İngiliz kolu arasından geçen Fra~ 
sız kıtaları, Mercayun'a girmiş~ 
!erdir. Fransızların hücumu bir 
kaç tankın müzaheretiyle yapıl
mış olmakla beraber, Fransız kuv 
vetleri ciddi telakki edilmemek
tedir. Fransızların Mercayun'a 
~irmeleri de ciddi telakki olun
mamaktadır. 

il etmiştir. 

1 
Uçüncü işi, harp için hiç hazır

ı anmamış olan Amerikayı silah -
~rı~nnak, ve müdafaa tedbirle· 

l'ını takviye etmektir. Ameri~a 
b~nu da yapmış, hatta daha ıleri 
&ıderek şark ve garp hemisferin
de Amerikanın müdafaası ;çın li.ı
~urn gördüğü deniz, kara ve ha· 
\·a üslerini elde etmiştır. 
f"Amerika Ingiltere yanında bi~-
ııı harbe girmiş olsaydı ona du

§erı ilk vazüe müttefikine yardım 
~ttnekti. Amerika bunu yapmak-
actır: Bedava tayyare ve harp 
ll'ıalzemcsi göndermekte, bunla -
tın nakli için vapur ve desLroyer 
~.ermekte, hatta nakliye gemı:e
~nc Amerikan donanması reCa-

at etmektedir. 
. Amerika mihvere karşı har1:::e 

~11"rniş olsaydı ilk yapacagı ı;.ler
en biı·i de Alman konsolosha -

l'lelerini kapamak, Amerikadaki 
:ırnan be:;;inci kol faaliyetini dur 
~rrnak, Amerikan limanlarında 

ll'ııhver devletlerine ait bulunan 
Vapurları müsadere etmek.ti. A
~etika bunların hepsini yapmış· 
.ır. Ve nihayet Mister Roosevelt
ıtı. nutukları birer harp tlanı lıe
Ydannamesinden ba~ka biı şey mi-
ır? 

* * 

Takip Ediliyor 
İstanbulda bulunan resmi ve 

hususi bazı müessese sahip ve a
mirlerinin; müesseselerinde is
tihdam eyledikleri memur ve iş
çileri, 1704 sayılı kanun hüküm
lerine göre tutulması icabeden 
defterlere askerlik vaziyetlerini 
tetkik etmeksizin kaydettikleri 
cihetle esasen hepsi beş on kisi
<ien ibaret olan bir kısım yok
lama kaçağı, bakaya ve saklıla
rın askerlik kanununa aykırı -0-

larak işe alındıkları Örfi İdare 
Komutanlığı tarafından istihbar 
edilmiştir. Yapılan tahkikat ne
ticesinde; bunlardan, askerlikle 
il~ili olan bazı eşhas istihdam 
eyledikleri anlaşılM-1 ve araların
da ecnebi tabiiyetinde olanlar da 
dahil bulunan on müessese (res
mi ve hususi) sahip ve amirle
rinin, askerlik kanununun 18. 91 
92 ve 93 maddeleri delaletiyle 
askeri ceza kanununun 75 ci 
maddesine tevfikan Örfi İdare 
Mahkemelerine ve kaçak. b<1ka
va ve saklılarm da ait olduklan 
mahkemeye se,•kedildikleri öğ
renilmiştir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4) 

gahının tebliği: 

edecektir. Libyada kıtalarımız, Capuzzo-
Toprak mahsulleri ofisi teşkila va kadar bir baskın hareketi 

tının bulunmadığı mıntakalarla yapmışlardır. Düşman, Tobruk 
bu teşkilatın bütün malları mıi- mıntakasından alelacele takvi -
bayaa etme6iği yerlerde mıistah ye kuvvetleri göndermiştir. Düş
sil, elindeki malı hububat iş·yle man tarafından yapılan azim
uğra~an mutavassıtlara satac.ıl<. - karane mukabil hücumlar düş
tır. Bu ~abil ~utav:Js~ıtlar. her mana ağır zayiat verdirerek püs
on beş gw;de bır ellcnndE'kı mal kürtülmüstür. Harekata devam 

(Dev.amı: Sa. 5, Sü. 7) 1 edilmektedir. 
(Devamı: Sa. 5, Sü. 4.) 

Tobruk'ta harb€ rağmen seyrii sefere a!;;ık tutulan bir cadde .... ---........... ~ B ütün bu vakıalara rağmen .................... ,........_._.. 
tna ne. A~erika ve ııe de A~
lu nya ~ırbırlerine karşı harp ı
n nına luzum görmemişlerdır. Bu 

Yeni 1elrikamız ALMANYA 
ÜZERİNDE 

un sebebi de basittir. 
ra~Irnanya, başka bir dcdet ta
le ~ndan alınacak bu kabı! tedbir ı 
r/~ bir harp sebebi telakki et-' 
A~ t~ tereddüt etmiyccck ıi;;.·n, e 
lı eııkaya karşı müsamahakar 
cı are~et etmekte bugüıı ıçın ıey
r~ gor~ek~edir. Çünkü harbi Av 
te Paya ınhısar ettirmek istemek
p ve bu harbe sadece r.ıir A\•ru-
1ı: harbi manzarası vel'ıı'lye ça- • 
111 ll'ı~ktadır. Bununla da hem A
ltaerıkayı mümkün oldugu kadar 
~:'" rşısmda bir düşman olarak 
"orrnekten çekinmekte hem de 
"l.tne "k ' la rı ada harbe muhalü olan -
l'~ı kuvvetlendirmektcc.lir Ame-

anm harbe girmesinde Al • 

AKDENIZIN KAPLANLARI 
"Akdenizin Kaplanları", yakında neşre başhyacağumz nefis !>ir 
tefrikanın ismidir. Tiirk denizcilik tarihinin en paı:lak ml'nkıhe
lcrindcn birini ve "Deli Bayram Reis" in hayatuu bu esHde 
zevkle okuyacaksınız. 

"Deli Bayram Reis" Barbaros ve Turguttnn sonra yetişen büyiik 
deniz kurtlarınuzdan biridir. Bu yılınaz Tfü•k denizcisinin bir 
avuç yiğit ile beraber zamanın en ~~:':'v~~!i .. d~ni.zci devlctle.ıin
den biri olan Ispanyollarla nasal doguştugunu ve Alu.lcmzde 
Türk hakimiyetini nasıl kökleştirdiğini yeni tefrikanuzda 
takip edeceksiniz. 

Bir iki Güne Kadar Başlıyoruz 
IDovamı: Sa. 4, Sü. 7 de} ~~~.-. ....... •a &ıaTcP _......_ 

-o--

Ruhr'da da Bir Çok 

Hedefler Bombalandı 
Londra, 17 ( A. A.) - "Tebliğ'': 

Dün gündüz Holanda ve Alman
ya sahilleri açıklarında 2 düşman 
gemisine isabetli taarruzlarda bu
lunulmuştur. Bu iki vapur tam:ı
miyle kaybedilmiş telakki edil-
mektedir. · 

Dün gece bombardıman teşki
latı tayyareleri Ruhr ve Rheinde 
bilhassa Kolonya, Dusseldorf ve 
Duisburg mıntakalarmdaki he-

{Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

-ı kanaate göre, pek yakında belki 

Ş • I" F de bu hafta içinde büyük inkişaf_ 
ıma 1 ransa lar vukua ~elmesi pek muhtmel

dir. Bu mahfillerin fikrine göre, 
Sahilleri Alman konsolos ve ajanlarının 

memleketten çıkarılması, sadece 

T hk• Ed•ı• münferit bir hareket değildir, fa_ a ım 1 ıyor kat bir seri tedbirlerin ilkini teş-
--0- kil etmektedir. Ayni mahfiller bu 

Almanlar 201000 

Belçikalıyı Bu İşte 
• 

Çalıştırıyor 

Karanlaktan Petain, 

Kurtulacağız, Dedi 
Londra, 17 (A.A.) - Leopold

ville'de hür Belçika radyosu -
nun verdiği bir habere gorn Al -
manya, şimali Fransay~ 20,000 
Belcikalı işc:i sevketmiştir. Bu iş 
çiler Almanlar tarafından s.:.hil 
boyunca inşa edilmekte olan is
tihkamlarda k ullanıltnaıttadarlar. 

Mrl. Petaiıı'in nutku 
Vichy, 17 (A.A.) - Mareşal 

Petain bugün saat 13 t'? iklidar 
mevkiine ~eçışının }'tldönümü 
münasebetiyle radyoda bir nutuk 
söylemiştir. 

Mareşal Petain 17 haziran 1940 
ta Bbrdeaux'da soylcmi:ş olduğu 
nutku bir plaktan tekrar ettir • 
dikten sonra demiştir ki: 

"Bugün sesim kuvvet bulmuş 
tur. Çtinkü Fransa ı:;aglamlaşınak 
tadır. Fakat birçok Fransızlar bu 
nu kabulden imtina ediyorlar. mu 
kadderatlarının bir sene önceden 
daha mı feci olduğunu zımnedi -
vorlaı·? 
• Bugün ekscriniz yuvalarınıza 
dünmüş bulunuyor. Hiç şüphesiz 
harp esirleri heni.iz donmemiş -
tir. Kadınlar mücadele ediyor ve 
ıstırap çekiyor. Ia,e fena oluyor. 
Vergiler sizi sinirlendirıyor ve 
kızdırıyor, çocuklarınız her za -
man doyuncıya kadar yiyemiyor 
lar. Fakat Fransa yaşıyoL Evler. 
köprül~r ve fabrikalar tekrar ku 
ruluyor. 

Bana inanınız. Elem ve ümitsiz 
liğe düşmek zamanı gelmemiştir. 
Ne satılmışsınız, ne hıyanet gör

(Devanıı: Sa. 5, Su. 6) 

fikirlerini teyiden şu ciheti kay
detmektedirler ki, Roosevelt, ha-

(Devamı: Sa. 5, Sii. 5) (Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

l@id'#~I 
ihtiyarları izale Tezi 

Yazan: Refik Halid 

Bir gazetede okuduğuma göre birinci cihan 1iarbinden 
. sonra [harpler, hep cihan harbi olarak bir bir arkasına te

kerrür edip gideceğe benzediği için artık bunlan numaralamak 
daha doğru ve pratiktir] dünya yüzünde ihtiyarlık nisbeti korkunç 
derecede çoğalmış; neslin ihtiyarlaması da enerjinin Cena halde 
azalmasına se·bep oluyormuş; bu felaketi önliyecek tedbirler almak 
muhakkak surette lıiznnmış! Kötü alametler belirdi demek: Yann 
genç ve aslahatçı bir devlet adamı zuhur edip te - tıpkı asrımızdaki 
bazı hastaları hadım etmek, bazı ırktan damgalamak nevinden biı· 
meraka tutularak - yaşlıların izalesi lüzumunu aklına koyar ve nii
fuzu altına aldığı yerlerde bu karan tatbike kalkışırsa? 

Zaten geçkini izale usulü de, yahudi "pogl'onı,, lan gibidir; ta
rihin kaydettiği hadiselerdendir: Okyanus adalannda bir kısmı 

• yam yam kabileler vardı ki vakti, miada gelince yaşlıya, balık tuta· 
nııyor, av getiremiyor, cenk edemiyor, işe yaramıyor diye kendi 
elleriyle öldürürlerdi. Hatta bu şerefli, lüzumlu vazifeyi ifa, ihti
yann büyi.ik oğluna düşerdi; sonra da oturup babasını tek başına 
) emek şartiyle! 

İçimizde bazılan, kendilerinden olmıyan bir ırka karşı yapılan 
zecri muamelelere omuz silkip ıe~iyorlar; hatta, bunların aı·asın
da, yanm düzine bardak alarken, yalıut penceresine cam taktı
rarkeh aldatılmış olduğunu hatırlıyarak o muameleleri hakli ~ö
ı·cnler bile, belki vardır. Benim esasta hoşuma gitmiyen cihet o gi
bi deli fişek politika modalannın şekil değiştirerek bir adaınw ka
fasından yeni yetişenin.kine sıçraması, başka biçim. zecri kararla
ra yol açması, yol olmasıdır. 

Böyle bir karar verilince, düşününüz: Mesela altmış yaşına 
ginnck iizere olan kadın ve erkek, ne kadar insan varsa karakol 
lara götüriilüyor; (Bclgrat) ta~i teamül~ riayet~o k~llarına b~ı·cr 
san şerit bağlanıyor; göği.islerıne (ge~kın) kelımesı ~a~lı. b.ırer 
yafta yapıştanl1yor; ellerine tam altmışa basacakla~ı ~unu bıl~arc.ıı 
bir vesika veriliyor. O ıün, damgalı geçkin "eh, saatım geldı,. dı 
yerek semtinin en yakın hastanesine, güzel ~üzel!. kendi. aya~i~ lt 
gitmek nevzuhur siyasetçinin fermanına boyun egmek, ıru.anı şe
kilde i~ale edilmek mecburiyetindedir. Yeni kurulan nizamw, bii· 
Lün bu işleri mükemmel surette, medeni cihanı ?ayret~ ~üşürt:cek 
bir intizam ' 'e taraftarlannı böbürlendi.recck hır teş)\ılatla yaJJıı · 
cajlna ~üphcniz olmasuıl 



'f A N r .... -...... "·-·--........... _ .. ________ , ~ . 
! Memleket Röportafları ! Halkevlerınde 1 p f • G 
\.·----··--"··--H-•O..i Kadınlar İçin 1 ar 1 . ru pu 

Eskişehir Birçok Konferan'slar 1 Topla!ldı 
Hus~sigetleri Haiz :~aı~a:~~~ ~~:::,~: 

Bir ş e lı ir d ir K;!:.~ s~=!,~:1 ;~~~İJ~: 
ni bir ıııerı konferansı hımrl<ı!fıtık 
tadır. Bu konferanslar halk. ktıJ ~ 
tUriinü muhtelif sahalaıt'la hıkı -
şaf ettirmeyi istihdaf ctmeldP-dir. 
Konferansları Uctıs:ıtçı ııvuknt, 

Dahiliye Vekili, U. Müfettişlikler Hakkında 

Hükumetin Noktai Nazarını Anlattı 
Ankııru 17 (A.A) - C". TJ. F 

mc"lis J?l'UIJU bugiin -J'/ 6 1941-
s:ılı ~imü snnt 15 tc rrıs vekili 
Sevhan mebucıu llilml Urnn'ın 
rclsliulnde topJ311dı 

Bilhassa, ilk Bakııta Cümhuriyet lnkılab1n1n 

Kalkmma Davasını Senbolize Eden Sınai 

Güzel. Avni Zamanda Tarihi Bir Beldedir ~o~t:J:n~~:i~:~c':ı~,~~~;~ r:c~a: Ruznamede hükumetçe umu -
mi müfettişliklerin devamı, il
gası Veya taaddiidii husu unda 
ne fikir ·bcslenme>kte oldui!unn 
ve Türkivenin bir cok vilav"t
lcre a:vtılarak \levhm cdt'ı?elcn 
bu~linkü idaresi verine hususi 
idareler hukuk ve vaziCelcı·i bn
ki kalmak üzere veni tt?sekkiil 
lüzumuna knnl bulunup bulun
madrihna dair Dahiliye Vekllıne 
tevcih edilmiş bir sUttl takriri 
vardı. Takririn okunma mı mti
tcakip kürsüvc flClCn Dnhllive 
Vekili Faik Öztrak bu mcvztı
lar i.izerindc hükOmctin öte
denberi meşaul oldtıiiunu ve ne
tekim bütce mtizakercleı·I sıra
ıanda da ayni hususları hukCımet 
ndına sayın Başvekil i1.ah ct
mis olup kendisinin buJ;!i.in bu 
izahnta ilave edilecek bir fikri 
olmadııtuv. ve stmdilik böyle 
tedbirlere, tcvesslil clilmenin 
milnasiu olmıyacaL!ını b~h et-

Esklıehlrden geren Porıuk ra11ı ve civarı 

Eskişehlre, Ankaradan son
ra, Anadolunun en çok 

hareket ve faaliyet ı;ı:örOlen is
tasyonu diyeblUtlz. Memleketin 
dört bucaj!ından J?elen katarlar. 
orada birleşiyor: oradan rnuhte -
lif kollara ayrılıvor. Fakat, ne 
vazık ki bu tekatular, ekseriyet
le ~ece yarısından sonraya ka
lıyor. İstasyonun bir vanlfla yas 
lanan ve tepelere do,i?ru uzanan 
l'.ehir, pırltılı blr karanlık için
de kayboluyor. 

Eskişehir, ilk balust-a, Cilm
huriyet inkılabının sınai kal
kınma davasm da senbolize e
den bir beldedir. Hat bovunda. 
~eker fabrikası var. Yerini: 
bizzat AtatUrk seçmiş. Ebedi 
Sef, yakınlarının bana söyle -
diklerine nazaran. bu ıtibi e
serlerin derhal ~öze çarpacak 
yerlerde olmasını lstennı,. 

Eskisehire inen bir yolcunun 
ilk kar'1la~acai(ı hususiyet, a· 
raba bolluğudur. Fayton, birik. 
para$iıl, hattA artık tarihe ka
rı an kupa, orada mebtulen 
mevcuttur. Fakat. nakil vası
taları bollui{una mukabil, iti
raf etmek lôzım. ki, ~erek şe
h ır, lilerek vllavet hudutları -
nın iyi ve bakımlı yollara has
reti var. Gcinül isterdi, ki bu 
vılayet, komşusu olan Afyon 
Karahisardan hisse alsm. Şo-
e lcr, Eskişehir vilayetinin hu 
dutlarına dayanınca ham top
rak oluyor. Bunlar ile, ancak 
, az ~çidi. Kısın, diz boyu ça
murların icinde dönen ne mo
torlü, nede motörsi.iz bir nakil 
'\ asıtaııı t ~'terliJ(i ıtöremeyiz! 
Yapılan $eyler, ihtiyae1n ya -
n nda hiç mesabesinde! Divebi
lirız kl vılavet bulçesl. bu hu
susta pek tenbel davranmıştır. 

SehrlJı kinden Porsuk akıyor. 
Fakat, onun lteharında, yaz ın
caklarında oturmağa imkan 
,ok! CUnkU, bütün lUamlar 
rava k:1tı$makta. Orta Anado· 
luda bulunan vatnndaşın serin 
bir ~öl~eye olan ihtiyacı, böy
lece, yani ağır koku yüzünden, 
bır hasret halini almakta! 

Yol ve JiJtım me!lelelerl hal
ledıldUU takdirde. ortada bir 
ikavet mevzuu kalmaz, düşün

cesındevim. 
Neden? 

Çünkü, vilAvet, maarif vazl
vetı ıle az çok öi{ün~biltr. Va
kıa ilkmektepte 'Okumak ça
ı;ıına ~irdikleri halde, sokaklar
da dol-aşan, arabaların arkasına 
takılan çocuklara, ic nıahalle
lerde raslamak mümkündıit. Fa 
kat, bunların miktarı kücük btr 
nisbet teşkil etmektedir, ve ııse 
epey randıman veren bir tahsll 
muessesesidir. 

Esklşehirde evkaf tarafından 
vaptırılan asri hamam, di~er 
sehirlerimizde bulunan benzer
lerinden çok daha aüzel. Cep
hesindeki fresk, eski Roına ha
marnltmnı hatırlatıyor. E~er, içi 
biraz daha büyük olsaydı. safa
sına doyulmıvacaktı. Üstelik. 
şifası da var: Kücük bir havuz 
ile siıslenen ayn bir halvette. 
romatizmaya kar'1 devai has~
sı bulunan bir su kaynıyor. 
Amma, divan edebiyatımızdaki 
vasıfları ile 11cana safa. cisme 
c::ifa, olan bu 11$lermabe .. nin lo
calarına %eyl tertibatı, her na
sılsa unutularak yapılmamıstı. 
Guzel bir tesadüf ile. Eskişehir 
evkaf miıdlirü Bav Esada r~s
geldim. Gerek müsterilertn. S?e
ı ekse hamam müstecirinin pek 
hassasiyet ile durdukları bu nok 
,..ndan bahsettim. Kıvmetli mu 
batabımdan: 

• - Hamama- tekrar gittiğiniz 

zaman, ıtilleri erlerinde aöre-
ceksiniz . ., 

Cevirbını aldım. Kısa bir za
man sonra, yolum. tekrar Es
kişehire dilsmilştü. Hamam rnfüı 
teciri. beni karşılarken, bir müj
de verir aibi: 
"- Zilleri taktık, bayım!" 
Dedi. 

** Eskişehir Osmanlı İmpara -
torlui?unun kurulus ta

rihinde ehemmiyetli mevkii o
lan bir yeri, koynunda barın
dırıyor: Karacahisar tepesi. 

İlk padisah Sultan Osmanı 
burada namına hutbe okutmuş 
ve para bastırmış. 

Tepe, Ziraat Vekaletine ba~
lı Dray Fatmln~ istasyonunun 
az ötesinde, yamacta Karacahi
sar köyü var. Dai!a, kcci yol
larından hızlı bir yurüvüs ile 
45 dakikada tırmanmak müm -
kün. Güneş, ufka yaklasırken 
buna tesebpüs etlfm. Gecmiş a· 
sırları dile ı?etiren sur baki
yelerinin ortasında, bütün Or 
ta Anadoluya dağılan yollar, 
nihayetsiz bir imtidat ile Jl{Örü
ttüvor. 

Karacahlsarın zantı hakkın
da ho$ bir efsane de var: Rum 
Tekfuru teslim olmamış. Bizim 
Gaziler ya.ta~anlarına sarılmışlar 
emına, mevki pek SArp. Bu yliz 
den, kale düsmemis. O zaman. 
Sultan Osman, ~ece baskınına 
karar verınis. Evvela. bovnu7.-
1arına meseleler takılan de~ ke
cllerlnl yamaçlılra saldırtmıs 
Bu müteharrik alev kümeleri
ni ~dren kale muhafır.ları. bi.i
vük bir kork\ıYti kapılmıslar. 
Zurlu bir hücumu da aöri.ince. 
teslim işaretini vermişler~ 

** 
Eskişehime, Orta Anadolu -

nun ılrMtini ccşltlendir
mek ve ıslah etmek meseleleri 
üzerinde duran calışmalarından 
müsbet randıman alınan iki mii
essese var: 

l - Oray Fımıing istasyonu. 
II - Tohum ıslah istasyonu. 
Birincisinde, kuru ziraatln in-

kişaf ettlrılmesl icih denemeler 
yapılıyor. İkincisinde i8e, Türk 
köylUsU icin i6ettl olan tohum 
tipleri hımrlanıvor. 

Kuru ~itaat davası. bülUn Or
ta Anadolunun davasıdır. Me· 
sela, Eskisehirde bir kilo bu~
day alabilmek !cin. n~ kadar su 
va ihtlyac vardır. biliyor musu
nuz? Tam bir ton! Httlbuki. 
C?ôkyüzU ha!!dsl Yaumur dm1sın
dan da fayda yok! Topra,l?ın al
tı ise. nebat köklerinin lndilti 
verlerde, ratıp dcttil. 

Bu müsküllerl bert:ıraf etmek 
icin, ci!tclnin alması icnbeden 
tedbirler, neler olmahdır1 işte. 
bu suallerin cevabını Drav Far
rninıt istasyonu vermekte. 

Tohum ıslah lstasyonuhdan. 
köylüye, sert '3k bu~dav tıoi da
~ıtılmakta. Ayni zamanda. tl· 
taati çeşitlendirmek icln, vonca 
ve ıısplr ekimi Slenisletilmekte. 

Yonca. hem para ediyor. hem 
de, bir senede. susuz mıntaka
larda üç dört defa: sulu mınta· 
kalarda bes nltı deb ffi:thsul ve
riyor .... 

Aspir de ya~ veren bir ne
bat ta11mmUmU. köylilyü, muzır 
haşhaş ya~ndan kurtaracak. 

Bu ~alışmalara, Naf1s Vekl· 
letinin himmeti de in:zim11m e· 
derı;e. vinl Porsuk vadisi ıs
lah olunursa, Ortll Anadolu ço· 
rak ve kurak iklimine vedıt e
decek. 

O günler de u1.ak değil. 

~emih AGLJ 

kes kendi ihtisası dahilinde bir 
ev kadınının bilmesi g~r"kert 
şeyleri izah edecek ve nende bu 
konferanslar bir broşür hahmte 
çıkarılacaktır. Konfeı·anslar Hal· 
kevlcrinde verllecektiı· . 

Ekalliyetler arasında 
Yaroım Sevenler Cemiyetı e

kalliyetler arasında da tcşkllnt 
yapmtya karar vermiştır. llk ola 
rak ermeni cemaati arasında var 
dım sevenleı· cemiyetinin bır kolu 
teşkil edilmiş ve dilntlcn ilibal'Cn 
fattliyete geçilmiştir. 

Bu maksatla neşredilen bir b~ 
yannamede, yardım sevenler ce
miyetinin faliyetine mUzaheret 
gösterilmesi bildirilmektedir. Bu 
beyanname, evlere kadar tevzi 
edilmiştir. 

BELEDİYEDE : 

Anadolu Alansı ile 
Belediye 

Arasındaki ihtilaf 
Anadolu ajansı ile belediye a

Dalnliyc Vekıli l"aık Oztraıc 

miş ve ~rup heyetinçe Dahiliye 
Vekilinin bu izahatı tasvip olun• 
muştur. 

Ruznamede başka bir maôôc 
olmnôığı 11::111 ri:vasetçc celseye 
nlhayet verilmiştir. 

Haliç Vapurlarının 
Devri Hakkında 

rasında 927 yılındanberl devam L A • •1ı 
eden ihtilQf son Hfhasına ~1-
miştlr. lhlilafın sebebi şudur: . ay l a Hazırlandı 

Belediye afişaf işlerini bir 
mukavele ile Afıadolu ajansına 
verıniş ve bir müddet sonra da 
beledlve mukaveleyi feshetmiş
tir. Bunun ütcrlnc ajan!'! be· 
lediyeden 125 bin lira taımlnat 
istemiştir. neledive de buna mu• 
kabil ajanstan 8 bin lfra ala
C'ak davasına kalkmıştır. Ni
hayet ie hakem heyetine veril· 
milftir. Hakem hayali atanıın 
alacağını 25 bin liraya indirmiş, 
belediye <alacal!ını da tamamen 
kaldırmı,tır. Belediye bu kara· 
ra iti.faz etmiş ve temyiz nıah· 
kemesine baş vurmuştur. Tem
yiz mahkemesi ik\ tarafı da 
dinlemiştir. (<arar bugünlerde 
verilecektir. 

Benzin Tasarrufu - Başveka
let belediyeden benzin tahdi
datından önce ve sonra senelik 
benzin sarfiyatının miktarını 
sormuştur. Belediye haıırladı_ğı 
bir istatistiğe J(Öre bem~ln tahdi
datmdan önce şehrin bir sene
lik benııdn ~arfiyatı 10 bin tonu 
bulmakta iken tahdidattan son
ra senelik ' sarfiyat 8,800 tona 
inmiştir. 

Nakil Vasıtaları Mua ·enesi -
Motörlü nakil vasıtalarının mu
avene\ert yarın baıslıyacaktır. 
Muayenelere 31 mayısa kadar 
plaka alını, blanlar dil mecbur 
tutulacaktır. Calısmayan hususi 
otomobil ve motosikletler bu 
sene muayene edilmlyecekletdir 

MahkOmlar için 
Yeni Kararlar 

Ankara, 17 (TAN) - Hapisha
ne ve tevkühanelerin idaresi hak 
kndaki kanunun tadiline dair o
lan. layiha meclis ruznamesine a
lınm~tır. Bu tadilden maksat, 
hapishanelerin idare tarzını a
lakttlandıran muhtelif hususlat 
hakkında bir nizamname tanzi· 
mini emir bulunmak mnk8adiyle 
ceıa evinin emniyeti bakımın .. 
dan mahkumlara ait mektupl::ı· 
rın ve kendilerini ::ıivnrete s;cc· 
!enlerle konu$'mAların ve ha
riçle muhııberelcrinln ne suret
le tanzim ve kontrol cdilcce~i e
sasının da llAveshıi temin etmek
tir. Bu suretle nıahkumların nam 
larına gelen veya harice aönde· 
recekleri mektuplar ve kendileri
ne vuku bulacak ziyaretler ce
za ve tevkif evlerinin dahili cm· 
niyetinin istilzam ettii?i nisbette 
kontrole tabi tutulacaktır. 

Halk Odaları İçin 
..,l;ılO'{:.~ L 

nır J\nrar 
Anfu~ ... l~ .. (T"ANl __.,IInlk o· 

dalarının da h~yır cemiyetleri 
ııibi posta nakHV3hnda mnktu 
bir ücrete tlıbl tutulmtılarını te
min etmek maksadiyle bir ıa
viha hazırianmıştır. 

Ölçüler Nizamnamesi 
Ankara, 17 (TAN) - Ölçüler 

nizamnamesinin bazı maddeleri
ni dei!iştiren nizamname neş
rcdilmjştir. Yarın tatbik edilme
i!e başlanacaktır. 

Münakalat Vekaleti, Yeni Vapurlar .-
Getirtilmesi ve Tesisatın lslahı için 
Ayrıca Projeler Hazırlamaktadır 

Ankara l 'f ('l'AN Muhabiri 
bildiriyor) - Mtlnaknlftt Vckft
leti Haliç vapurlarının devlet 
tarafından işletilmesi hakkında 
bir kanun projesi hazırlaınıstır. 

Bu layiha ile halen hu va
purları idare etmekte olan mu· 
vnkbt idare kaldırılacak. \1a· 
ırnrlann idare ve işletmesi ta· 
mamcn Münakalat Vekaletine 
ıne,·du bulunacakhr. 14ayiharun 
dahiliye ,.e hiit~e cndiınenlerin· 
de müzakeresi hitınislir. Önli· 
mfl7.deki günlerde n1edisi umu
mi heyetine sevkedilecektir. 

Bu hmıusta yetilt'n nıllteınmitn 

ADLİYEDE: 

Memura Hakaretten 

. Bir Kadın Tevkif 

Edil dl 

malftmata nanran Münakalat 
VekAl ti U~ d4lrt yMıt bin lira 
.:arf edcrek bu mıntakada i lct· 
mek içih. yeni \'apurlar getirte
cek \>e burada bulunan iskeleleri 
tidit \'e ıslah ederek ınodcrn te· 
sisalla techiz edecektir. Bu mev 
zu ii7.erindc bir takım ~·eni pro· 
iclcr hazırlanmaktadır. 

* Ankara, 17 ('l'AN J - Üskildar 
· J{adıkiiy tramvay şirketlntleki 
evkafa kit bulunan hissenin be
lediye;\·e deni hakkındaki ka• 
nun H'iyihası alAkadnr encUmen· 
terde tetkik olunmaktadır. 

POLİSTE: 

Kıskanç Kadın 

Kocasile Sevgilisini 

Kezzapla Yaktı 
Elindeki yajt tenekesi He Ortııköyde Gelinler sokağında 

Köprüden Heybeliadaya biletsiz ı oturan Zehra, kocası Osmanın 
giden Roza, iskelede kcndisiı\- Nuran adında başka bir kadınla 
den bilet soran memur Hamdiye dolastığını );(Örmüş ve üv.erlerine 
hakaret etmiş ve yumruklamış - k · t M h lif t ezzap atmış ır. u le yer-
ırR. .1 H dl 1 d lcrintlen yanan Nuranla Osman oza ı e am n n uruşması 

dün yapılmış ve Roza memura hastahaneye kaldırılmış, Zehra 
vazifesi başında hRkaret eltijti yakalanmıştır. 
için tevkif edilmlstir. Tahkilm
ta devam edilmektedir. 

Hapııe MahkClm Oldu - Tek
nik okulu hademı-lcrinden Saba
nın talebeye ait bir cok eşyaları 
calıp sattığı ıtörUlmtistiir. 

Dün seltizlncv ce1.a mah -
kemeslnde durmsması yapılmış
tır. Verilen kararda Şaban 7 
av Jııms~ mAhkum olmuş ve der
hal tevkif edilmiştir. 

Eski Tiirk Yazılan Eseri 
Ankara 17 (A.A.) - Türk dil 

kurumu ı;ı:encl sekreterliğinden 
bildirilmiştir: 

Dilimizin simdiye kadar bu
lunmus en eski ynzıl'ı olan Or
hon vazılar!vle Yazılmıs bütUn 
vazılarımı7ı bir araya topl:ım:ık 
aa:yreliyle Ili.iseyln Nnmtk Or~ 
kun'un hazırladığı eski Türk 
yazıları eserinin dördüncii ve 
son cildi de kurumumuzca bastı
rılmıştır. 

Basın Haysiyet Divanı 
Basın Birliği İstanbul mınta

kası konJ{resince yeniden inti
hap edilmls olan Haysiyet di
Vllflı dün Basın Birlii(i kanunu 
hükümlerine tevfikan Ci.imhu
riyet Mi.iddeiumumisinin ve Vi
layet Hukuk İsleri Mi.idürünün 
de iştirakiyle toplanmış ve re
isliğe Refik Ahmet sc,·cn,aili 
seçmi~tir. 

Otomobil Kazası - K'lldıköy
dc KurbaJlahderecle ot.uran Bi
laltn 11 yaşındaki ojtlu Besim, 
sokakta oynarken, '°för Osma
nın idaresindeki 1089 unmaralı 

otomobilin altında kalmıştır. 
Muhklif :VPrlcrlnden ağır suret
te ynnlanan Besim Nümune 
h:t'>f aha nesine kalchrılmıştır. 

Yangın - Bankalarda Mektep 
sokağında Sami apartımanında 
Oturan Anjel _gaz ocal:.rı yakar
ken ocak parlamış. yan~ın çık
mışsa da ates büytim~den itfa
iye tarafınClan söndOroltuüstUr. 

Rir Kft7.a - TophanedP. Ford 
ihrikı:ısında hammallık eden Melı 
met Celik makineli araba ile 
yiik taşırken düşmüs sol baca~ 
f!"ı iki yerinden kırılmıştır. 

Bozüyükte Orta Mektep 

Bozöyük (TAN) - Burada bir 
orta okul inşası icin lazım olan 
malzemeyi tedarik etmek Utere 
halk nrasmda bir tophıntı yapıl-

mış ve bin küsur lira toplanmış
tır. Toplantı esnasında yanın· 

da parası bulunmıyan Müftü 
L(ıtfi iizerinde bulunan bir ta
ou senedini vererek snhip oldu
i'!u araziyi bu hayırlı işe tcbcrrü 
f'tmistir. 

' Francala 
Mübayaatında 
Hilek6rhk 

Fazla Alanlar ile 

Mücadele Edilece~ 

18 - G - 941 

tvlilli llirli~in1İJ:i 

Bozan Şeyler 

Yazan: Naci Sadullah 

Francala almak içln raporlarla İngiltcrerc satasmak icin fır· 
fırınlara müracaat edenlerin cok- sut arayanlar, Bernard Shav· 
luğu gÖ7. önünde tutularak ted- ın :rnzdı~ı taze bir mn'kalenin 
birler alındığını ve Dahiliye Ve- "Vatan,. gazetesinde tcrcHıne o 
kiıletine malilmnt verildiğini lunmosrnı, keskin hir 'liluh sek 
vnzmıştık. Belediye Dnhilive lindc kullanmak i tediler. l\1ak· 
Vekaletine gönderdifü raoordaı sadını, koskocn İngiliz fınpa· 
francala sariiyı:ıtının tanzimi i- ratorlu{:uııu, nal'İz hinıavem al· 
cin iki fikir ileri sürmektedir. tına almak değildir. Hattiı bi
l3unlardan birisi francala imali- lf\kis hen İngiltercnin hftrekfı· 
ııi eski miktara :Viikseltmek .. ~H- t 1111,' şidd~tle tenkitlere miista· 
j!cri francalalan yalnı7.. ve mun- lınk bulmıyanlnrdan dn değilim 
hasıra.n has~alara tahsıs etmek. Ciinkii hana sorulursa, İngiliz 
~elc~lı~·~ .. ?ı~~!' .. taraftan sı.hhhat lmımratorluğıı, bir demokrat ta· 
ışlcrı mudurlugundcn hu~J?ı. as l'ufından haşka, bir nazi tnrnfın· 
talıkların francalaya ıhtı:vaç . . 
ı?iisterdi~ini sormuştur. Sıhhat dan ha~kn. hır ~Ol}tU~ı~t tnra· 
işleri miidürliiği.i de bir kaç e- (ı.nda~ başka, hır Jngılır., \Cyn 
sash hastalık müstesna olmak hır Turk vatandaşı tarafından dn 
üzere bütün hastalnrın mev- haska bakunlardan, ha ka mak· 
cut ekme.iti yiyeceğini bildirmiş- satlarla fakat pek kolaylıkla ten· 
tir. · kit olunur. Fnknt, ihanet, hat· 

Yapılan tetkiklere göre bazı 
kimselerin doktorlardan rapor 
alarak muhtelif fırınlardaki fran
calaları topladığı ve bunları 
vüksek fivatla başkalarına sat
tıkları a'iılaşılmıştır. Belediye 
bu l{ibi fena hareketlerde bulu
nan kimselerle ciddi surette mü
cadeleye karar vermiş ve mü
ra kabc teşkilatını takviye et
miştir. 

Belediyeye yal)ılan bir \hb'ara 
~<;re pestflcılar, kendilerine ve
rilen unların bir kısmını sak
lamaktadırlar. Belediye bunun
la da milcadele etme.ite başlRmış 
ve bUtün pastttcılarm pasta yap
tıkları yerleri kontrole başla
mıştır. Un sakladılt sabit olan 
past~ılara un verilmiyecektir. 

PİYASADA: 

Tiftik Satıılarına 

Müsaade Edildi 
Dün muhtelif memkeletlere 

80 bln liralık ihracat olmuş
tur. En ziyade Romanyet ve 
Almanyaya deri, kııru meyve 
'gönder1lmi tır. 

İsviçrede bir fabrika, rnemle
ketimlr:den pamuk alarak. mu
kabilinde pamuk ipliği vermeği 
teklif etmiştir. Bundan bir müd 
det evvel de İtalyan ve Bul~ar 
fabrikaları da ayni mahiyette 
tekliflerde bulunmuşlardı. Tica
ret Vekaleti bu teklifleri tet
kik etmektedir. 

Ticaret Veklleti İsvlçreye 
1000. Macaristana da 1000 ton 
tiftik satışına milsaade etmiştir. 
Vekalet tarafından bu hususta 
tiftik birlijiine emir verilmiştir. 
lsviçceye satılacak tiftikler ser
best dövizle, Macaristana ise 
çivi ve demirtel mukabilinde 
satılacaktır. 

Kahve Tevziatı - Ticaret o
fisi tarafından İstanbul \til~
yeti emrine 1380 cuval kahve 
avrıldı,itını yaımıştılt, henüz bu 
kahveler Mersinden burava ııel 
memitşri. K~hvelerin lta~a sa
tılaca~ı belli değildir. Mıntaka 
ticaret mildürliiğü maliyet fi
vatını tesbit etmek üzere tica
ret ofisinden malUmat istemiş
tir. Kahvelerin 200 kuruştan faz
laya satılacaj!ı anlaşılmaktadır. 

·Ticaret ofisi rafından fstan
buldan ~ayri diiter v118yetlcre 
440 otomobil lastiği, tevzi edil
miştir. 

Basma Tevz\at. .- Sümer bank 
verli mallar pazarları müdürü. 
dün, İktisat Vekaleti tarafından 
Ankaraya davet edilmiştir. Ve
rilen malumata RÖre İktisat Ve
kaleti basma tevziatı hakkmdn 
yeni tedbirler ittihaz edecE'ktir. 

İlk Ü:ıııiim Mahsulii - Evvelki 
ı:tiin şehrimize bu yılın ilk ü
ziim mahsulil J?Clmiştir. Bu ü
ılimlcri Tarsus bağcılarından 
Nuh Uysal yetiştirmiştir. 

Üsküdar Halkevi Bir 
Müsabaka Açb 

Uskbdar H&lkevnlden: 
1 - Usklidar Halkevl dil e<leb!yat 

kolu Tilrk Kahramanlığı mt'vıuu 0-
zerlndc bfr müsabaka açmıstır. • 

2 .... Bu milsabaktıyn şlfr, hlkftye. 
piyes, ve Tilrk kahramanlığını beiır
ten her nevi yazı kabul eailmekte
dlr. 

3 - Birinci, ikinci ve QçllncfılO!l!i 
kazanan yaz ısahipleri nesir ve temsil 
haklarını Halkevimlze vermelerine 
mukabil Kıymetli Hr.diyeler kazana
caklardır. 

4 - Evvelce yaptıi:nnız ilAn. yaıı
larm 1 Hazirana kadar göndcrllmcsi 
eklinde ıaı, 

Arnkadarlarm zamanı dar bulmala
rına binaen yazıların en 1?ec 15 T<'m
muz 1041 salı günil rıkşamına kadrır 
Dil Edebiyat Şubesi rcislil!lnc glJndc
rilmesl mcrcuc!ur. 

H'ı cinayet sayılan hareket, İn· 
giltercyi tenkit ederken, bu 
sn:rdığım maksatların bizim men 
foatlcrimir.c uymıynnlarına a· 
let olınnkhr. Zaten, zaman za
man bu bahisteki yar.ılan a-
i!ır tenkitlere u~nyan mcslek
da. lardn, İngiliz İmparatorluğu· 
na hakarkcn, gözlük seçmekte 
şuurlu ve;\'a şuursuz bir isabet· 
sizlik gösterenlerdir. Benim bu
glin asıl iizerindc durmak istc
diğfoa cihet. bu ıniinaka atar 
yiiziinden tebariiz eden manza
ranın hariçte bırakabileceği yan .. 
lış ve fena intibadır. Mesela da .. 
ha, iki gün evvel Pc;\·ami Safa, 
Necmettin Sadak'a "Mister", ,.,, 
Jliiseyin Cahid'c "Sir'; sıfatlarını 
faktı: Diin bir refikimiz de, 
Necmettin Sadak'ın, ve Hiiseyin 
Cahid'in isim babasına: "Von 
Peyami Safa,, adını verdiler. 

Mister Necmettin Sadak. Sir 
llilseyin Cahit, ve Von Peyaıui 
Safa.... ..ı 

Memleketin sayıh münevver 
leri arasında mevzuııbahs olan 
hu isimlerin baş taraflanna Jro .. 
nulan yabancı sıfatlar, 'riirlfl 
matbuatının dikkatli seyircileri 
üzerinde, leblnıtıde bir intiba 
uyandırmaz sanınm. 

Yarattığımız milli 1>JrJiğin 
dış manzarasına bulaşan htt sıfat• 
ların bir tablo;•a ~çnyan zi~ 
foslardan ne farkı nr? 

Eğer bu tabloyu, kem naznr• 
lordan, daha şuurlu, ve daha 
titiz bir kıskançlıkla korumak 
istiyorsak, kelimelerin manası
nı tartmakta çok daha dikkatli 
davranalım: Çiinkii bunu yap• 
nıadığımız takdirde, ''aracağı• 
mız netice, en kıymetli miicev· 
herleri, bakkal terazi iyle tar· 
tan bir kuyumcunun uğnyacağı 
akıbetten daha RZ Hrarlı olamaz! 

Kalay Sakhyan 3 
Kiti Yakalandı 

Fiyatları mürakabc bürosu 
memurları. di.in Yemişte bir 
patates tiiccarının dükkanında 
beş ton kadar kalay bulmuş
lardır. Ayrıca bu mıntakada ka
lay tnharriyatı yapılmış yine 
bir mevvacı dükkanının bodrum 
katında da bir miktar kalay el
de cdHmiştir. Kalay muhtekir
leri adliyeye tevdi edilmişlerdir. 

Tnhtaknlede nalbur Mahmut 
akrabasından Galibi İlınlire yol
layarak 1400 kusur kilo k31ay 
aldırtmıştır. Fakat kalaylar İz
mirden geldiği halde piyasaya 
cıkarılmnmış; Tahtakalede Ete· 
min boş bulunan deposu ile 
ayni yerde Temelin nrdiyesinde 
saklanmıştır. 

Saklama işini haber alan za
bıta Mnhmudu Müddeiumumi· 
li?ı:> t<'slim <'tmistir. 

ISTANBUL BORSASININ 
17•6•ll41 FİATLARI 

Açı hı 

Londrn 1 Sterlin 5. 24 
Ncvyar 100 Dolnr 112.20 
Paris !00 F ı·ank 
Mill'mo 100 Liret 
Cenevre lOô İsvlçrc 1' .... 29. 05 . 
Arnstcrdnnı 100 Florin .._ 
Bcrlin '00 n. Mark 
Bı Ukscl !OO Bclga 
Atlnu 100 Drahmi 
Sof ya 100 Lcvn 
Prag 100 Çek krom• 
Maclril l 00 Peçe ta 12. 03 r:ı 
Vorşova 100 Zloti 
Budapcşt<' 100 Pengö 
BUkreş 100 Ley 
Bclgrad 100 lJlnar 
Yokohııma 100 Yen 31. 1~7~ 
Stokholrıi ıoo İ'i\ eç kronu ao.n:; 
Moskovn 100 Ruble 

ESHAM ve TAHVi LAT 
Sıvas-Erzurum %7 1934 20. - l"l Of 
lst. rıhtım dok, antrepo (t hvll) ı2.s: 
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TAN .. •o"• a •o•• ı Muharrir, bu yazısında halen Amerikada bulunan ;yakın akrabamdan bir pncin 
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karşı taarruza mı geçecektir 1941 M d ı · d 2 ' yoksa İnsiltere adasını istiliy~ 
mı teşebbüs edecektir? o e 1 n e Sovyet hükftmetinin tekzibi 

~:P::;:> .. ~~~r~=~~~~;:n;:::: 

Zaman Olur Hayal 

C•an Değer 
Yman: Sabi.laa SERTEL 

Framaya ait okudutum ki· 
tapta anlamacbjmı bir ke

linıeye ruseldim. Gobbem. lza· 
hmı arqtırdını. Şöyle di~or: 

1 - Gunun en muhim hadisesi, A· 
merıka huklimetınln Amerıkadakl 
butiln Alınan konsolosluklarının 
kapatılınası hakkında verdiği ka
rardır. 
2 - Dünya efkArı umumlyesinl iş
gal eden en mühim mesele, Al
manyanm yapmıya hazU'landıiı 
tahmın edilen hamlenın istikame
tini tayın keyfiyetidir. 
3 - Suriye vaziyel İngiliz ve Hür 
Fransız kuvvetlerinin kifa:retsızlıil 
veya Vıchy kuvveUerınin muka
vemeti yüzünden silrUncemede ka
lırsa Alman:ranın Vichy kuvvetleri
ne daha müessir yardımlarda bu
lunmuı mümkilndur. 

A.merikanın Kararı : 

Gtlııün en milhim siyasi 
hadisesi, hiç ıüpbesiz, 

Amerika htlk6metinin, Ameri
bdaki bütün Alman konsolos
luklarının, istihbarat kütilpha
llesinin, Tramocean ajansı ve 
diler büroların kapatılmuı ve 
nıemmlarının 10 Temmuzdan 
evvel çekilmeleri hakkındaki 
kararıdır. 

Mister Welles, hWmetin bu 
kararım, D. N. B. ajansı mtlmes· 
silinin de bulunduiu ıueteeUer 
i~timaında bildirirken: 

Bu kararın, siyasi mUnuebet
lerin inkataı demek olmadıtını 
\re Bobin Moor gemisinin tor
pillenmesi ile kat'iyyen alAkaa 
"bulunmadıimı., fakat bu mües
seselerin ve Alman ajanlaruuD, 
meşru faaliyetlerini 8'811 ve 
memleket emniyetini tehdit e
den hareketlerde bulandukla
nndan dolayı almdaimı bildir
miştir. 

Aemlrakadald Alman ı-ropa• 
gandasının ve teşldlitlanmn fa.. 
aliyetlerine bfiytik Wr darlte in. 
diren bu karan, Vqlqtoa ma
hafili, mBnferlt bir hareket O• 

larak değil, belki pek yakında 
ahnaeak bir seri tedhirlerin mu 

ddimesi mahiyetinde &örmek
te ve önümilzdeki Ulta ieinde 
ınUhim inkipflara intbu edil· 
ınesl llzım pldiii 'kanaatini i&
har etmektedirler. 

Son ıelen bir habere sare, 
Amerika htlk6meti, Japonyaya 
'benzin ihracını durdarmuttur. 
Dahiliye nann, bu keyfiyetin 
"beynelmilel bir siyaset mesele· 
ıi tqkil etmediiini, fakat sade
ce Ameribnm '81'k mıntaka· 
ıında 18zuma kadu bmdn bu
hmmaması ile alikadar oltlalu· 
na beyan tmistir. 

Bu kararın aı..,,,.....ıa, A· 
tnerlkanm Japonyaya mtlklm 
lnikclanla bensin ihraı etmelln
.tekl üabetsbliie ve tehlikeye 
1.-et eden Amerika putlerl· 
ilin ~tının m&euir oldutu 
-.nedllmekte n Japonyada '5d 
ütll abtll&meller uyalMluaeaiı 
........ edi1me1declir. 

"!eni Hedef Neresi : 
L Dhp etkin mn111Di7Mhıl 
r allebdar eden en mtlhlnı 
ltn.eı., AlmanJUUI yatmıya 
'-rlwbiı taJnnba edilen yeni 
• -lenin istikametini tayin key 
&,.eldir. 

Yani, Alman,.. SoYyetlere 

ııı makalede: Girit harbini takip 
eden süktin devresini yeni bir 
~aml!nin takip edeceiini İngi· 
hzlenn bilmesi lazım geldiğini 
söylemesi, bu hamlenin f ngilte. , 
re istikametinde vukua seleceği 
hissini vermektedir. 

Bem'den gelen bir habere gö. 
re, Alman siyasi mahaf ili, Al· 
manyanın istikbaldeki askeri 
plinlannı çok sıkı bir surette 
saklamaktadırlar. Hatti bu plan 
lar hakkında (ikan şayiaları, 
Alman erkinı harbiyesinin ha
kiki maksatlannı daha iyl sak
laması dolayıııiyle, çok memnu
niyetle karşılamaktadırlar. 

Bazı mahafilin kanaatlerine 
göre Almanya yakında bir sulh 
hamlesi yapacak, İnsjltereyl ha. 
riç bırakan bir A Vl'Upa sulh ü
nün ve nizamının teuUs ettiiini 
ilin edecektir. 

Hatta Amerikan kaynaklan, 
Almanyanın bu mesele etnfın
da Sovyetlerle müzakerelerde 
bulunduiunu haber vermekte
dirler. 

Bugün Londn radyosu, Al
manlann Avrupa ve Amerika 
matbuatında sulh propasandası 
yapmakta olduklannı, saçma ve 
manasız olan bu ..,ropasandala
nn ancak Almanlann müşkül 
vaziyetlerini ve zihniyetlerini 
göstermesi itibariyle kıymeti ol. 
dulunu söylemiştir. 

Mister Boosevelt de bir haf
ta evvel matbuat konfransında 
bu meseleyi mevzuu bahsetmiş 
ve elinde Alman bUktmetinin 
AmeTi'kadaki ajanlarına gönder. 
diği iki vesikanın bulunduiunu 
söylemieti. 
Bunlann birinde: lnıriltere za. 

yıflam'IŞtır. Harp edecek hali 
kalmamıştır, sulh istiyeeeldir; 
diprinde de: Zaten harp bitmiş. 
tiT, sulh olması muhtemeldir, 
denmektedir. 

Mister Roosevelt, Nazi ajan
larının Amerikada matbuat va· 
ntasl:rle 79ptıldarı bu bozcun
ea pro,.....ülara yine mat•:aat 
vasıtaal)'le kaqı koymak lüzu
mu ii2eriode ısrar etmiştir. 

Dikkat edile~ek olursa. hütiin 
'hu sulh eayialannın. Heu'in 
tnırt1tereye sitmeslnden sonn 
bUyfik mikyasta orlada dolaşmı
ya 'basladıiı aörilltlr. 

Büvilk defi-1lklerl te"'it 
edeeek. ya sulha yahut çok mü
him askeri hareketlere mtlntehl 
olacak mahiyette sizli siyasi fa
aliyetlerin cerevan etmekte ol
duh hiui sittlkce kuvvetlen
mektedir 

Suriyede Vaziyet : 

Htir Fransıs ve tncHls bv. 
vetlerl Sarlyede hare

kat ba,Wltm'danberi. mtimldin 
olduia 'kadar az kan dökecek ve 
as tahribat yapacak surette ı.u
yiik bir ihtiyatla pek alır iter· 
liyoTlardı. 

Fakat Vlchv h6k6metinin son 
sGnlerde -bilhaaa AlmanvaY1 
tatmin etmek enditeSiYle- Surl. 
yedeld kuvvetlerinin m•veme 
tini dyadel~rmek malcsadivle 
Yeni tertibat aldıiı l(örUlmekte
;uT. Sudyeve yeni deniz ve ha
va kuvvetlerinin ,rönderilmesi 
ve Mereayıun'un i..tlm-dı habe· 
ri 'hunu teyit etmektedir. 

Almnya, bir taraftıtn fnk 
harelituun ist,.•Hli ve 1H-.kl,.d1li 

(ArkUI 4 dnclldel 

f !ılffi&!Rim 
SUDA YÜZERKEN ••• 
lnanJ.r nü ytlserken, vlleU· 

•tının temizlenmesinden .,.._, 
hir kaç türlü faydalı tesirler ıö
tür. Bir kere, içinde yüzülen su
lar bep açık havada olduklann -
._. suyun lel'lnliği, suyun aiır· 
1.iı, suyun dalpları, havanın 
tenabllli, deniz suyu oluna o· 
'-11D ldmyaca terkibi imanın ü · 
terine bir çok faydalı tesirler ya· 
hrlar. 

Sonra da, ytlserken jimnastik 
)apmaktan insan çok fayda &ö· .... 

Suyun tlserinde a ·ca 8seri ya· 
tap, suya batmama! için yalm 
~lar hafif hafif l ıreket etti· 
l'ildiii vakit bile, ha aldann a • 
daleleri ieler. · t kadan bile fay 
dalı bir jimn. 'dir. 

Balbuld ytlı .ııün üzerine ya• 
tıp kollarla ve bacaklarla yilzill· 
diliti vakit vtlcudtin büttln ada· 
~~ri ieleTler. Kollann ve bacak 
...-an adalelerinden hiç biri. o· 
•nazda, götllste ve kann ile 
laeldekl adalelerin hiç biri hare· 
ket.iz kalmaz. 

Vleut, nyun lzerinde ya· 
hut araunda müvueaede bu · 
lunduiu vakit, topraiın cazibe
sinden brtulduju için adale· 
ler daha u kuvvet sarfederek 
daha rahat ielerler. 

Bundan ba.U. kollar ha'1n i· 
lerisinde ve iki tarafın.da hare· 
ket ettikçe göğsü gen1.ıetirler, 
akciier daha iyi i.ıer, daha fe· 
rahlıkla açılır ve kapanır. Bilir· 
siniz ki, spor yaomıya ba'1ıyan • 
lara, her eeyden önce ıenie 
ıenie nefes almasını öiretirler. 
Yüzmek. seniş nefes almak için 
en iyi vasıtadır... insan sayan 
içinde yilzerken nefes borulan 
tıkanır, bir müddet nefes alma
maya alqır, sonn suyun yüzün· 
deyken, içeride birikmiş olan 
suya aladan çıkararak milmldln 
olduiu kadar senle nefes alınca, 
ellerler buna da aheırlar. 

Suda yilsmek imam cesaretli 
olmıya alıetmhimdan, karakte· 
rine de kuvvet verir. 

Bayanlar için, endam ıG:ıelll· 
tine en iyi yarayan jimnastik, 
eüphesis. denizde yüzmektir. 

a u sütunlarda okuy3cağınız 
iki şiir, şimdi Amerıkada 

olan, yakın akrabamdan 33 lik 
bir gencin, Akfil'indir. Eserleri· 
ni daima kapital harflerle diz -
diren Akfil imzasında b~r tek 
kapitale tahammül edenııyecck 
derecede mütevazi bir adam • 
dır. 

Şair, burada iken, normal tah 
sil devresinden bir bu~uk defa 
uzun bir müddet zarfında, çok 
çeşitli ve dayanıklı bir lise 
tahsili yapmıştı: Robert Collcge 
de başlayan bu tahsil, sıra ile, 
Alınan, İtalyan, St-Joacph, Mu
sevi liselerinde devam ettıkten 
sonra lnkılAp lisesinde sona ere
bildi. Akfil, bu kadar hareketli 
ve renkli tahsiline rağmen, ne 
yazık ki, Olgunluk diplomaı;ı a
lamadı. Halbuki, bunun için iast 
üste üç sene kahramanca ımtı • 
han geçirmişti. Ukin c:mun hu -
dutsuz hüsnüniyeti, her deta -
sında, insafsız bir &uitalıh ile 
karşılaştı. 

** A kfilin aşkın, taşkın ve coş· 
kun zekası. biçbtr vakit, 

kafasına sıjmamı§tır. Amerikan 
kollejinde Almancaya mera& et- · 
ti; St-Joaeph'te daha .ziyade İn· 
gilizceye çalıştı; İtalyan iısesin
de bütün merakını Skandınav 

edebiyatına vermi§ti; Don Qı•i -
jotte'u aslından okumak için 
girdili Musevi lisesinde Fran -
sızca ile karşılaşınca ancak altı 
ay tahammül edebildi. Nihayet 
lnkılip lileainde biraz ferabıa
c:b, orada hem Hint miat.1Jmmi 
ile megul oldu, hem de mU. -
takbel mesleldnin ana plAn1111 
çizeli: Liseyi bitirince bir taraf-

ı········································ı 

L ..... ~~~~~.: ... ~.~·~·~···· .. J 
ile geçerken koca Okyanus öy
le sakindi ki, kendimi hep uç· 
ıuz bucaksız bir step üstünde 
sanıyordum. Yalnız ara aıra, bu
lutlar arasanda saklambaç oyna-

JIN • RIK • SHA 
.. .. ~~ .. 

PASİFİKTE TEK KELEBEK YOKTU ••• 
KATIGiın EKMEKSİZ YEDİM 

'-\ yan güneı denizin yüzünde yer 
yer, türlü türlü renk cilveleri 
gösteriyordu. Bu stepin bitmez 
tükenmez yeşil - maviJ lği üstün 
den geçerken gözlerim hep ke
lebek arıyordu ... 

"Seyahatim o kadar derin, aa 
l'lCI ve insanı dünyadan ayıra 
bir haz ve netve içinde geçtı ki, 
ne içüjimi, nuıl içip, uaısıl ye
diğimi hetırlayamıyorum. Sanki 
bir tayarede delilim. !laDki o -

ÇAYSIZ İÇTİM ŞEKERİ ; 
BEN O DEREDEN BÖYLE GEÇTbl . 

Honolulu, '41 bucuk. 
a k fi ı 

* * NATURE MORTE 

turdujum koltuk bir acayip jin· 
rik-oa idi, önümdeki lwli kotu -
yor, beni o küçücük ıarif sr.pet 
arabanın içinde bir fantasma -
gorya lleminde uçuruyomu. 

YARIM GÖZLÜK, TAM KANDİLLİ TEMENNA, "Honolulu'ya vardıjım gün 
koca Pasifikin yarıaını b'll' dere-KAYTAN BMK BİR ELMA : 

SAKYA • MUNİ SANTA BUDDHA ' cikten aşar gibi geçtim sanıyor
dum. Zaman mefhumunu kay -
betmiştim, hangi senede oldıı -

a k 1 ı ı ğumu bile kestiremiyordum. lt-Los Aneeıee '40 çeyrek 

tan tbeolophlemathematlque ya 
pacak, diğer taraftan da hna 
mühendisi ve Şair obcak.tı. 

Olgunluk imtihanlarında mev 
zu1ar hep eski kafa klls'k, banaJ 
şeylerdi. Akfilin zekl tayyaresi 
ise ancak ıtratosferde uçab•ien 
tipte idi, bütün gayretiyle ui -
r.§tıjı halde onu yer ) lİZlillün 
bu bayajı mevzuları .eviyaıne 
lndtnmlyordu. Nihayet bu mEtft 

lekette kaldtkça tlleoeofmate· 
matikçi ve hava mühmdlsi - şa· 

000 ... M !!!. ... 

te bu fiiri böyle bir bil ıçınde, 
Honolulu'da ilk oturdugum 

ir olmasına imkln bulamıy.ca· kahvenin terasında yadım. 
ğını anladı. Bunun üzerine bir "ikinci şiir, tefsire muhtaç ol· 
gün evinden çıktı. .. Amenknya mıyacak derecede, vazıhtır, Mw 

gittL Şimdi Kallforniyada hava yorum. Şu kadarcık eöyltyey!m 
mühendisliği tahailine hazırhk ki, bunu, Lol Angelol'de bir aD· 

olmak üzere Sanskrit ve Plli öl tikacmın vitrininde gördtığ1un 
renmekle meıgulmüş. alyanaJrlı, tek gözlüklü, ka,ttan * * blyıkh bir Buddha heykeilnin 

C air hakkında bu ~adar ma verdili ilhamla yudmı.., 
*'f itimat yeter. Bıraz da e- Artık hem fafı', hem de eseri 

Mrinden bahlledeyim: Bana ıcm haklnnda kafi bir fikre ubıp 
derdili mektupta Aldit birinci oldutunum tahmin edlr.>fUD1. 
tfirini şöyle anlatıyor: Ve ıfzi pirlerle baft.fa b.ı'ab· 

"Pasifik üzerinden layyı.re rak çekiliyorum. 

"Gobbenz Fransız an anesinde 
hodklm sındın menfaat1er1Di ko
rumak için düşmanla bırlqmiye 
memleketin hürriyet ve iatiklA • 
lini fedaya hazır, bir şah11 veya 
sınıfın sembolü olarak kullaııılır 
1792 de asiller sınıfı, Pari.e yiı • 
rüyen Prusya ordusu başkuman· 
danı Duke of Brunswick'e bu şe· 
kilde müracaat etmişlerdi 1814 
te Royalist'ler Parise ecnebi or· 
dularının yük vagonları içindl 
gelmişlerdi. 1870-71 de Bazaim 
Cümhuriyetten nefret ettiği ı.ır 

Metz ordusunu düşmana tesliıı 
etml§ti Tiers Paris kc.0monunu 
mağltl.p etmek için Bımnark'uı 

bütün prtlıaruu kabul etmiştı 
Gobbenz bu tip phıs ve suu&rın 
senbolüdür.,, 

Şu önümdeki baha baktım. 
Bir de fimdiki Fnnsaya baktun. 
Gohbem Fram1z tarihinin an'a 
neshıe pçtiii slbl, realite de ha· 
li mevcut. Yukanld izaha cöre 
Laval'lerin Amiral Darlan'lann 
Flandin'lerin Buain"den, Tıers· 
ten ne farla kalır. Tien'Jn Bis • 
mark'ın prtlarmı kabul etmesıy· 
le, Amiral Darlan'm Hitler'ın 
prtlaruu kabul etmesi arasuıda 

yabm hir 8111' farkı var. Okudu • 
lam kitaptaki satırları bir daııı 
dikkatle okudum. 1938 de fian· 
... Nasyonalbtlerinden Bure 
Fransayı töYle anlatıyor: 

"Hiç kimse dünyanın bugünkil 
huzursuzluk sahnelerinin mahi • 
yetini, içtimai meselelerle kan • 
şan siyasi meselelerini anlama 
dıkça, kavrıyamaz. Demokrat;Js 
memleketlerde Burjuvazi, totali· 
ter rejimlerin müdafilerinden is
tiane ediyor. Burjuvazi upılaliz· 
mi ancak Faşizmin kurtaracağını 
kanidir. Londrada olduju gıbl 
Pariste de ml'lU ruh yav.. ya • 
vaş ldllf ruhuna inkılip etmede. 
Italya ile Almanya da bundan is
tifade etmektedir.,, 

( Masrafsm Baıarllac:ak Bir lı ' J 
Go'bbeu'ia minasmı §imdi tfa. = .,Allah razı olsun!., demııez ha iyi apladı• 

* * Bapmı Fransa tarllılne, MlyWı 
. , . . ihtiWin hflniyet, müsavat, ada-

Garı~ ~elil m1. çırkin, da let için barikatlarda çarpıpn •Ü· 

Sirkecide Seyrüseferi. 
Tanzim Etmek İçin •. 

Sehfr tramftylal'ı ecnebi fil' y 
ket elinde iken Sirkeci .... ..--- azan : --.... -... ... 

kÖ§eli ve bunun gibi te!ırin ne-
fes alma11na mAni denecek de- Y • 11 R S O N 
recede dar ve leyliuıeier büı -
nııııdan mahzurlu olan yerl~r "-----------' 
h.akkında bir ptiyet yaptıkça, 
ıaket: 

- Ne yapahm? Biz tramvay
lıatlarmı tehrin meYCUt yollan-
11a göre döpmekle mükellefiz. 
Ist~ yapmak, yol açmak bi
ze aıt delildir. Maamafih her 
yol genişlemesinde biz hatları
JlllZ\ yeni vaziyete göre ıslah et • 
mekten geri kalmadık ... Tarzın
da cevaplar verirdi. 

Istanbul fe}ırinde gidip geli
şi tıkayan muhtelif boğum nok· 
talarından Sirkeci kdiesı en sı
kışık ve ayni zamanda en ehem
miyetli bir ~ oldujundan açıl 
ması, genişlemesi, ferahlaması 
için gehir namına zuhur eden 

Dar Dai Yollannct. -
Bir Macera •• 

Bir gazetecinin not defterin. 
den: 

her fırsattan istifade ederek te
mennilerde, tavsiyelerde, rica • 
1arda bulundum. 

HükUmet, şark fimendifer şir 
ketini satın alırken ve böylece 
Trakya tarafı hatları da devlet 
eline aeçerken yaptığım temen
ni ve tasavvurların bir k•smı 
hakikat oldu. Meydan a.;ıldı. Fa 
kat çirkin binaları ile yolu tıka
yan köte kaldı. 

"lstanbul tehri Uludağda o -
tel yaptıracak,, rivayctlerı çık· 
tığı zaman: 

- Şehirde Sirkeci g1bi tcMi • 
keli bolum noktaları dururlcen 
Istanbul febri nlnuna bqka vi· 
llyette ve dal ba§ında <1\el y&p-

"Hayatımın en tehlikeli o
tpmobil seyahatini Yunaniata- y • 
nın dar dd yollannda yapttm. azan • 
Yunan ordulanna bir kaç yüz 
Jtalonluk petrol taşıyan bir kam
yonda, şoförün yanında oturu
yordum. 

Şoför Geol1(e Cuovo, bu yoi
dan ilk defa ıeçiyonfu ve ha'l"e
ket etti~hniz yerle J(ideceibniz 
nokta arasındaki mesafe hakkın. 
da zerre kadar fikri yoktu. Za
ten bu imkan haricindeydl. Zi
ra ~tttimiz yollara pek de yol 
denemezdi kL. 

Geçtiıtmiz dar ı»atikamn sal 
tarafı bir uçunımdu. Solumuz
da çı1>lak bir dal ylikaeliyordu. 
ttzerinde barınabilecek bir mel
ce teekil edecek ne bir orman, 
ne maiaralar, hiç... hiç bir ~ 
YOftU. 

Benim yanımda tercümanım 

oturuyordu. Arkada orduya iltL 
hak edecek olan on kadar Yu
nan askeri petrol varillerinin a
ralanndaki boş yerlere yerleş
mişledi. 

Uzanan, bitmek bilmiyen dö
nemecli yollarda iJerliyor, dö
nünce ne ile karşılaşacabmızı 
bilmediiimiz bir sürü dönemeç
ler, kö"ler dönüyorduk. 

İki defa, bombalann açtıkla
n büyük cuturlara düşmemize 
ramak kaldı. Otomobilin fener
leri ıayet sönük yanıyordu. U· 
aktan çukuru farketmemietik. 
Bin mütküllt ve heyecanla ueu
rum ile bombamn açtııı çukur 
arasında kalan dar yoldan ~ 
tik. Arkadaki askerler, ufak bir 

mak 4olru olur mu? Bu para 
ile Sirkeciyi açabiliriz ... Uuthn· 
cesini ileri IÜl'IDüştüm. 

Şehir haliclnde, surlar bo -
yunca §Ole ve ufalth 701 yap • 
mak havadisini ifitir lfitmez: 

- Yol her tarafta Jizını ıü~o 
yok. Fakat sur haricıadeio yol -
dan günde yüz kişi ~ı)"Orw ve 
geçecebe Sirkeci kÖJe91Dden 
her gün en apAı yüz bin kili 
geçer. Hangisinin daha mu~L911 
ve müstacel olduiunu dutbnmi 
ye lüzum var mı? .. 

Sualini samimiyetle sormU§
tum. 

Nihayet bu hayalin de haki • 
kat olmuını dünya g&ü ıle IÔr 
mek nasip oldu. Çabuk k:.rar 
veren, kararını verdikkn sonra 
da tatbikinde, kabil olsa, bır 
gün bile kaybetmek tateınıyen 
bugünkü çalışkan beled;yemiz 
Sirkeci kö§esini de açtı. Can -

müvazenesizlik neticesi sala ve 
ya sola yuvarlamnamalt için biı
tün Rayretlerini"sarfediyor, eo
för otomobili yanlı$ bir manev
r3 netıcesi iki uçurumdan biri
ııe yuvarı.~~ f;· ~ütün 
meharetini kullaDiVo . 

G iJi/1- 11 
Yolda bu çukurlardan tam on 

dört tanesine ruıeldik. SanJd 
bütün bunlar, yolun karanlık ol. 
muı. qıklann sönüklükü ve ar
kadaki on tane asker kAfi dert 
deiibnie ıibi Georıe: 

- Benim sinirlerim ıerUdi, 
dedi. muhakkak bir lipra lc
meliyim .• 

Buna mani ohnaına meydan 
vermeden cebinden bir tane eı
kardı. Fakat kibrit bulamıyor-

.. ncik, tehlikeli . Sırkeci dafllerlne, saltanatı yıkıp dünya• 
kahÖfl'Sf açıldılı, gent§lec:tijı, fe • ya hflniyet setlrmek İ)in ıeçe• 
r ladıjı, koca meydan bir kanla mücadelelere çevirdim. Ba 
noktada üç cadd~e birden a- ihtlWin, nice nice devletlere hür· 
çıldıia halde 1eyrueeler bakı • r11et ve müaavat 8§klDI apladıp 
mınd•n bupne kadar hiç bir 111, milletlerin Ull'lara laürri7et 
fark yapalmadı. Hiç ml? Hiç! ve istikW için bu Wibten alcbk· 
Ayni lllwıtı, ayni teehhür, ayni lan derilerle ne zaferler kazan • 
tarıpkhk! dddanm hataladun. HOr Frama, 

Ankara caddesi denize doğru demokrat Fransa, bütb dünyaya 
yirmi bet metreden fazla bır ge hflniyet .pı, lntanlık hisleri, av 
ntıHk1e uzandıjı halde nakliye p ve kudeflik d1Q'plan serpea 
vuatalarma sağ ve IOl diye is- btlytik Fransa, timdi ne huin, 
tilwnet bile ayrılmadı. HllA, u-

1 

ne matemli bir vatan mauaraa 
1~ orta. istedikleri yerden gi- anedi1or... Parlimento ldinO • 
diyorlar. Halbuki maeJe ııe ka dadea btlttbl eihana hüniyet 
dar buit! iki ktife bu:er levha dersi veren Frama1an anıdan. 
ve leyrillefer memuruna iki ke ı Zaman olur hayali cihan depr •• 
liınelit talimat! lfte bu kadar!,__ ----------
Deniz tarafına clojnı bk hafta 
müddetle bir seyrillefer memu kabil iken bugüne kadar bir 
ru bulundurmak SUl't:tiyle de durak yeri bile dejişmedL 
halka ve nakliye Vlllltalarına 
kolaylık a&ıtmnek kabil. Pro
jMiz, murafsız oldugu nisbette 
de lü.ıumlu bir it, deıhal yapa· 
biliriz. 

** 'Pramvay kavaine gelir..ce: 
1 Sirkeci kÖfeSl .ıçılır, a • 

çılmaz ilk değişecek 1'111Dl tram 
vay yolu iken, Kadıköy tar ..tın -
dakine ben7.el' şekilde muhtelif 
istikametler için muhtelif yol • 
1ar ve bekleme yerleri yapmak 

du. Ben buna sevinirken o, ka-1 
PiYi açtı ve arkadaki askerlere 
seslendi. Bir tanesi ona bir kutu 
attL 

Ve bizim akılh GeorRe bin 
tehlikeyle dolu bu tenha yollar
da bir petrol kamyonunda siıa
ruuıı içmlye bQladı. Direksiyo. 
nu tek elle id:ıre ediyordu. Bir 
ild defa u kalsın uçuruma yu
varlanıyorduk. 

Ah bu seyahatten neler ~kti
ijmi bir ben bilirim, kaç defalar 
ölüp ölüp dirildim. Doırusu ar
kadaki ukerlerin nuıl olup da 
hilA yerlerinde olduklarına ..
şıyorum. 

Bütün bunlar yetmlyormut 
J(ibi bir iki defa İtalyan tayya
relerinin bombardJılwı]anna uı 
radık. Allah bizi korudu ve hiç 
bir kaza olmadı 

Bn J>ihaJet mensllbıd• vardı
lmm zaman o kadar bitkin bir 
bakleydlm ki. bir ıpetrol kamyo. 
nunun paril olmachlıma ve bu 
aeyahatiml bir Ddnci defa yaı>
mak mecburiyetinde bulunma
dılJmı bin defalar dua ettim. 

Vlkıa bunun için biraz para 
harcamak icap etmektedir. l'a • 
kat lüzum ve ihtiyaç derecesi· 
ne nisbet edilirse devede kulak 
kabilinden bir masr~ 

Çok şükür tramvay ıarımız ec
nebi şirket elinde değU, beledi -
yemizin malıc:br. Hoş, bu masraf 
için belki belediyeye bile müra 
caat etmiye lüzum yoktur. Bu 
nevi ıslahat tramvay idaresinm 
mutat bütçesindeki mutat i§len 
arasında olsa gerek. 

Vlkıa "ray yok ... ,, ı+Jram akla 
geliyor. Fakat fikrimce bunu da 
halletmek kabildir. Beyazit 
meydanında, Fatih tramvayları 
nan çıkl§ta da IOldan gittiklen 
zamandan kalma ve bupn ta • 
mamiyle boş duran tramvay 
bat parçası vardır. Bu hat parça 
sının bir da1'a böyle mAkiıs is
tikamette kullanılması lümmu 
ve ihtimali biç denecek kadar 
azdır. Bu rayları buradan IÖ • 
küp Sirkecide kullanmak doğru 
olmazım? Ne kadar muraf gı· 
dene gitsin tramvay servisi ba 
kamından elde edilecek faJda ve 
kir onun kat kat fevkindedir. 
Kalc:b ki. halk çok büyök bil 
llkıntıdan birdenbire büyük bil 
ferahlığa kaVU§IDUI olur. 

* i. 
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Film Tekniğinin N, 
Kadar İleri Gittiğini 
Gösteren Bir Film 

Gayri Menkul Satış ilanı . 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri 

Başkcitipliğinden : 940 · 11 

lstanbu~ ı~!c~ tra i ~e!u~u~undan: f l\;J S q,.] 
1 BUGUNKU PHOG.RA.!\I 

( 

Jlu r<' im, bir lıovda olan iki insanın hiitiin uvuılnrının fotokraf 
hilesi sayesinde birinin değirinde n bii ·ük oldugunu gö {eriyor. 

Son zamanlarda filmlerde 
fenni vasıtnlnrdan istıfn

de etmek adeta bir moda ha
lıni almıştır. Bu tarz filmler 
ık de bir meydana çıkarlar. in
sanı bir hnvli korkutup terlet
tıkten sonra nihavcte ererler. 
Sımdı Ameriknda yapılan bu 

tnrz veni f ılmlerden bir tanesi 
de "Doktor Cvcloos., tur. Bu 
f imin hususıveti burada insan
ların kuculmesidir. Bir müddet 

o evvel ÇC'\ rılen "Gorünmiycn A
l' dam .. fılmindc vsk:rnın kahra
,, manı ıctıgi bir ilac savcsindc 
lı ı;!oze gorunmez oluyordu. 
1 "İki ·uzlü adam .. yahut di,l!er 
!. : mıvle ''Dr. Jncklyn, Mr. Hvde,, 
5 f iminde vaknnın kahramanı 
d ) ne hususi bir ilac savesinde 

lrhrrsini deglstirmel!e muvaf
f k olurnr. ba ka ba ka verler
de b ka başka iki ınsan olara • 
t ı •nıvordu. 

Du undukçe insan bu kabil 
bır cok fılmler hatırlıvabılir. Bu 
'\Cnl f lm Peru'da C!eccr. Thor
kde ısmınde bir doktor uzun za
m r ~ ınberi Peru'da tenha bir 
'ı •rdr tctkıkat ıle me guldur. 

Arkada!ıI doktor Bulfinc ile 
~ene ve guzcl bir kız olan asis

ı t. n Mari ve Bili !\1ıneroloiıet o
r na iltıhak etmek üzere Pc;ru'ya 

} dreket ederler. 
Bovlecc vaka filmin baslan

cıcında ıs5ız bır dh ara naklo-
t. lunur. Doktor Thorkele misa
~· f rler'ni biıvük bir itibarla kar-

lar. Fakat bir kac hartn son
n r ı onlara artık mcmlekelerine 
r donmelermi teklif eder. 
v Zıra doktor burada ~itli bir 
K radyum madeni bulmustur ve 

d
t bunun arkadaşları tarafından bu 
]Pnrrıasnıclan knrkmakbıdır. Ö
t k !er bir müddet daha kal
m ıkta ısrar edınce araları açı -

n lır. Yerli doktor onlara tuzak
t lar kurar. 
\ 

Y Ve hepc;ini birer birer elde e
n dıp uvutur. Sonra kendi keş
li fEttıgi bir ilacı ıcirterek onları 

l ucultur. Aralarında insana he 
vecanlı dnkıknlar geçirten nice 
mJcadeleler (!ecer. 

Bır seferinde ufaklıktan kur
' tulmak iımıdiyle Bili doktorun 

J?oz.lugunii çalmağa teşebbüs e
d('r, fakat muvaffak olamaz. 

Iuc deleler devam eder. Ne
t cede doktor bir ~aza netice
f: ndc ohlr. 

Arkadaşları tekrar tabii cisme 

gelirler ve ilk ırlinündenberi se
vişmekte olan Mari ile Bıll ev
lenirler. 

Film teknii!inin ne kadar ile
ri gittiğini bu filmde bir defa 
daha takdir edivoruz. Yukarı
ki resme bir bnl-:ıs avni bovda 
olan iki insanı fotoğraf hilesi 
sayesinde nasıl deglslk cic;imdc 
gösterebildiklerini izah eder. 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

:Bası 3 Uncılcfo) 

nt'ticeyi vermemesi neticesi Su. 
ri~ c muka\'cınctinin de aka. 
metle nctice1cncceğine kani ol
duğu için, diğer cihetten İngi· 
lizlerle Fran ıdar ara ında bir 
harp cıkarınnk arzusiyle, Suriye 
harekatına mUdnhale etmemi , 
bunun sndcce İngiltere ile Fran
sa~ ı alakadar eden bir mesele 
oldufrtınu ilan etmi ti. 

Fakat, ingiliz kuvvetlerinin 
çok aihr ilerlemeleri ''e Fran~ız 
miidafaasınan şiddetlenme i, Su 
riycdc yeni bir vaziyet hasıl et· 
tiği hissini vermektedir. 

Diin Surivc sahillerindeki İn. 
Jrİliz deniz kuv\·eflerinc Alman 
hava kuvvetleri taarruz etmiş
lerdir. 
Diğer cihetten Alman gazete. 

leri, Fransanın İngiltere~·e kar ı 
hasım bir cephe almamasından 
gavri memnun ı?iiriinmekte ve 
şilchcf etmektedirler. 

in~ili:r. ırnzeteleri rle, Surh e 
meselesi sfiratlc halledilmediği 
takdirde Hiir Fransız davasının 
kaybolacağını, İnglltcrcnin za. 
fere ihtivacı olduğunu, RinaC· 
nalel h, Surive mUkllvcmetlııi 
kırmak kin daha siirafle ''e id. 
rlrt1e ha;eket etmrk lazım gel
di;!ini ya:r.maktadırlar. 
Şam \•e Be\·rut şehirlerinin 

dlismek iizerc olduğunu bildiren 
haberler, İngiliz hiiklımetlnin 
bugiine kadar takip ettiği ihti 
yat politikasından \'azgcçcrck, 
Sih evs ve Hindi!ıtaıı voh ~n 
Alman:rn\'a kapamak maksadiy. 
le harekAtı siiratlendirmevc kn
rnr \'erdiğini e;östermt>l<tt>dir. 

Surh·c ''ar.iyetl, İngiliz ve 
Hiir Frnnı;ız. kln"•etlerinin ki· 
favetsizliği yahut fazla ihtb·nt
lı davranmaları ve ft\'llİ zaman
da Vich,· ku\'vetlerinin ınuka-

Hüseyin A\•ni oğlu Mrhmet Cemil ve Necip Akar ile Kemal Salt, Vehbi 
Sııit, Munip S.ı lt, Ata! S::ı t, Osm::ın 5alt, Aliye Sait, Kerime Salt, Halıde Sı> 
it ve Mehmet Muradın şnyiıııı ve muşterekcrı mu\asarrıfı bulundukları 
Beyoğlurıda Hil eyin Aga mahallesinde Galatasarayda lstıklAI caddesi ve 
Tıyatro sokağında klıin Hristakı Pasajı (Site dö Peral namiyle maruı. 
tamamı 1345 metre murabbaı mcsah.ı i sathıycsinde ve (337500) liç yüz o
tuz ycdı bin beş yüz lira kıymeti 'mtıhıırnmEmf>!llnde olıın İst lkllıl caddc-
ındekı umumi cephesi 2G,60 metre uzunluğunda \e 170, 172, 174, 176 

No. hırla murakkam dilkkAnl:ir ile: Tiyatro sokağındr.ı Vt- uınuml cephc-ı 
47.90 metre bulunan 2, 4, 8, 10, 12. 14, 16 ve pasaj dahıllncle 1, ı- ı. 
3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 2, G, 8, 10,12 lG, 18, 20 No. larlıı rnıırakkam dtlıt-

kfinlar ve Tiyatro !lokağında 6 ve pasaj dahilınde 4 ve 14 No, tarla m•J
rakkam olup her katında lkışl:'r d.llreyı havi dörder katlı iıç aparlıman 
hilkmen şuyuun ızalesi zımnınde açık arttırmaya konulmustur. Ayd 
takrıben 1500 - 2000 lıra kıraya rıut<>hıımmil olan ve taksimatı vaz'ıyed 
abıt \'Ornkasında yanlı mczkfır gayrı mcnlrulun heyetı umıımıyc:ıi bırdcn 
tılacaktır. 

Birinci açık arttırması 21-7-941 tarihine milsadif Pazartesi günu 
aat 14,30 d n 16,30 a kadar Beyoğlu Sulh mahkemeleri k:ılem od:ısınd 
Başkatıp nezd,nde ıcra olunacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetın 
'o 75 mi bulmadığı takdırde en son arttırcının taahhüdü baki kalmak t.ı
ere ıkıncı açık arttırması 31-7-941 tarihine miısadıf Perşembe güni.l !'ll· 
t 14,30 dan 16,30 o kadar kru edilerek en çok arttırana kat'I olarak ihe
e edılecektır. Bır.kmış "e ıhale t. rıhıne kadar bırıkecek bina ve bele-
11.ye vergileri ve ı-;vkaf ldaresıyle hıssednrlıır arasında tahaddüs edip 
ierdest bulunan dam nct.cesındc tahakkuk ettlğı takdirde Evkaf idare
ince talep olunalaK alacaklar hissedarlara ve delllılıyc rüsumu ile ihale 

pulu ve tapu harçları muşteriyc ııit olacaktır. 

Arttırmaya istlrak edecek kimselerin gay,ri menkulun kıymeti :nu
hammcnesınin % de yedı buçuğu nisbetinde pey akçesini veya Milli bır 
bankanın bu nısbcttc temınat mektubunu vermeleri şarttır. Arttırma bc
delının kendısıne ihale olunan tarafından ihale gilnUnden itibaren veri
lecek muhlet ıçinde mahkeme kasasına ôdenmesl mecburldir. Ödenme-
diği takdirde ihale fcshedılerek kendısınden evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse ar~etmlş olduğu l.ıedelle almıya raı.ı olursa ona ihale e
dilecek ve o da razı olmaz veya bulunmauıa hemen yedi gün müddetle 
rttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak ilan allikadarlara tebliğ edilmiyecek

tır. Muzayede sonunda en çok arttırana ihale edilecek ve her iki halde 
birinci ihale edHcn kimse ıki ıh'll.c arasındaki farktan ve zarardan me
!!Ul tutulacaktır. İhale farkı ve geçen giınlerin % 5 faizi ayrıca hükıne 
hacet kalmaks~ın tuhsil olunacak ır. İkametgah veya tıcaretkfih adreslerı 
ve isimleri malOm olmadıf;ından ve oğrenilmcdlğınden kendilerine tebll-
at y pılnmıyan (İstanbul 4 Uncu icra daıresınin 938 - 147 veya 148 

No. lu dosyası alacaklısı, İstanbul 7 inci icra dairesinin 933 - 2524 ve 
937 - 4531 ve 5 inci icra dairesinin 934 - 4828 ve 3 üncü icranın 937 -
1148 No, lu dosyaları alacaklılarının (Ayşe Sıdıka, Hamdi Konrat, Amk 

ı kıı.ı Yuvanna, öliı asker Osma:t varislerinin) ipotek sahiplerinin vt: 
dığer alfıkadarlar ve alacaklılar vcsalrcnın gayri menkul uzerindcki hak
l:ırını, hu uhlyle mıkdar, kıymet, faiz, masraf vesaireye dair olan iddia 
ve itirazlarını evrakı mUsbltelcrıyle ilfın gününün ferdasından it.ibaren 
on beş giln içinde satış memuru olan mahkeme başklıtıbine bildirme
!crl llıLımdrr. Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle tesblt olunmadıkça 
.;atış bedelinin paylaşmasından h ırıç kalarak mUstefit olamıyacaklardır. 
Muzayedcye iştirak edenlerın bUtun şeraıti kabul etmiş ve evvelden öğ
renmiş ve bilerek gayrı menkule t:ıiıp bulunmuş oldukları addedilerek son-
r dan ıtirozlan mec;mu olamıyacağınJan satış günunden evvel gayri mcn
kulu gezıp gormelcri ve fazla malOmat almak istıyenlcrln 940 - 11 No. 
ile Mahkeme Bıışkl'ıtipliğıne müraraat clmelC'ri llAn olunur. (5595) 

Yapı ve 

Nafia 
lmCir işleri İICinı 

VekCiletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş : Matbuat Umum Müdürlüğü radyo ~1-

!ilzyon postaları Etimesut merkezinde yaptırılacak malz~me sığınağıdır, 
Keşfi : (17473,87) liradır. 
2 - Eksiltme 27/6/941 cuma €Ünü saat 15 de Nafıa Vekftletl yapı 

ve imar işleri eksiltme komisyonu c.dasında kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

s - Eksiltme sartnamesl ve buna müteferri evrak (87) kuruş bedel 
nıukablllnde yapı ve imar işleri relsllğindcn alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lsteklilerrn ( 1310) lira 54 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafia VekfUetinden bu iş için alınmış 
ehliyet vesikası ibraz etmeleri liıı.ımdır. İşbu vesikayı almak ilzere is
teklilerlr. tatil gilnleri hariç olmak üzere eksiltme gününden Uç gUn ev
vel bir istida ile Nafia VekAletlne miıraeaat etmeleri ve dilekçelerine en 
az bir kalemde bu işe benzer (15.000) liralık bir iş yaptıklarına dair 
işi yap•ıran ldarelC'rden alınmış vesika raptetmelerl şarttır. Bu mUddet 
zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler. 

5 - İsteklıler tekllf mektuplarını ihale günü ola!l 27/6/941 cuma 
gUmi saat 14 de kadar eksiltme komisyonu relslll!ine makbuz mukabi
linde vermeleri Ulzundır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3192 - 4484) 

Polis Koleiine Talebe At.nacaktır 
1 - Geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da lise dereceıılrideld Ankara 

polis kolejinin birinci sınıfına talebe alınacaktır. 
2 - Kayıt ve kabul şartları her mahallin emniyet müdür ve Amlr

liklerlnde mevcuttur. Talip olanların bu şartları öğrenmek ve ona gtlre 
mUracnatta bulunmak üzere keyf,yetten bilgi edinmeleri nıın olunur. 

(8199 - 4516) 

vemctlcri yüziinden süriinceme. 

de kalacak olursa, Almanyanın 

sir yardımda bulunmaları muh

temeldir. 
JI. ANTEN 

Arada hır, senli benlilik havası yaratmak için, 
c Sanders te içti ve: 

Yazan: Vicki Baum 

' 

- Ne de olsa bir fikriniz vardır, dedi... Canım 
onun şahsı hakkında ne duşunüyorsunu~? Insan 
olarak ... 

- Hmmm .. insan olarak ... o bence bir kaçık, 
insanda hiç bir itimat hissi uyandıramıyan, şu 
mubarck ecnebılerden hır tanesi, üstelik de bu-

Nahit tarafından Vakıf Paralar idaresinden 20870 lkru No. siyle borç 
alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ö
denmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli 
Uç ehlirnkuf tarafından (2352) lira kıymet takdir edilmiş olan Aksarny 
Uılell Kemalpaşa mahallesinin e!:kiKestel yeni Ağa yokuşu sokağında 
369 kiitilk 915 ada 35 parsel eski G milkerrer kap1 No. lı cephesi A~.ı 
yokuşu sokağında olan 336 metre murabbaı Şehzadebaşı Tramvay durağı
na yakın bir mahaldeki arsanın tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkullin arttırma şartnamesi 23-6-941 tarJhinde:1 
ıtlbarcn 941 - 105 No. ile İstanbul Beşinci icra dairesinin muayyen 'lU· 
marasmda herkrsin görebilmesi ic1n açıktır. lıfinda yazılı olanlardan faz
la malumat almak istiyerıler işbu şnrtnamcye ve 941 - 105 dosya No. ı;ile 
memurıyctimiıe müraca.nt etmelidir. 

2 - Arttırmaya ıştirnk için yu rnrıda yazılı kıymetin yilzde 7,5 nis
betinde pey akçl.'si veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (Madde 124 > 

3 - İpotek sahibi alacaklılarh diğer alftkadarların ve irtifak hakltı 
sntıiplerinln ~ayri menkul üzerlnrickl haklarını hususiyle (ah: \'e nıasrafa 
dair olan iddialarını işbu lllın tarihinden itibaren on beş gün içinde ev
r::;kı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimlze bildirmeleri icap eder. Ak-
si halde hakları tapu sicili He sabit olmadıkça satış bedelinin paylasınıısın
dan hariç !~alırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya !~tırak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lilzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul etmlıı ad 
1.e itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 8-7-941 tarihinde Salı gilnO saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul Beşinci icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra c'l 

çok arttırana ihale edilir. Ancak ı.rttırma bedeli muhammen kıymetin 
% 75 şinl bulmaz veya satış isteyenin alacağına "1lçhanı olan diğer r.
lacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş 
nlacaklarmın mecmuundan Jazlaya çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü 
baki kalmak Uzcre arttırma 10 gUn daha temdit edilerek 18-7-941 tari
hinde Cuma gilnil saat 14 ten 16 ya kadar i~tanbul Beşinci icra memur
luğu odasında arttırma bedeli sntış isteyenin alacağına rüçhanı o-
lan diğer alacakşhlarm bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları 
mccmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin 3 75 şlni tutmak 
şarUyle en çok arttırana ihale erlllir. Böyle bir bedel edilmezse ihale 
yapılmaz ve satış 2280 No, 1ı kar.una tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gr.yrl menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri-
• len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisin

den evvel en yüksek tckli!te bulunan kimse anetmiş olduğu bed~lle 
almaya raz.ı olursa, ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttrrana ihııle edilir. İki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için yüzde5 ten hesap olunacak faiz ve dlger 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah
sil olunur. (Madde 183) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcı
nı yirmi senelik vaktt tavlı bedelini ve ihale karar pullnrmr dellA!l
yeyi vermlye mecburdur. Müterakım vcrgllcr tenvirat ve tanzifat ve mil
teraklm vakıf icaresi ihale bcdcllndden ödenir. işbu gayri menkul .ru
karıda gösterilen tarihte İstanbul Beşinci icra memurluğu odasında iş
bu ilfm ve gösterilen arttırma ııartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. (4823) 

------
Devlet pemiryolları ve Umanları işletme idaresi ılanlan 

iııletmemlz ihtiyacı için satın alınacak olan ve aşağıda cetvel halinde 
yerleri, miktarları, muhammen berl,.lleri ve muvakkat teminatıariyle 
müddetleri yazılı altı kalem balastın hlzalarnıda yazılı gün ve saatlerde 
kapıılı :ı:arf usullyle Afyonda yedinci 1şletme müdUr!Uğü binasında ek
•iltme•i 7apılacaktır, 

Bu işlere girmek istlyenlerln cetvelde gOsternen muttakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni giln eksiltme saat
lerinden bir saat evvel yedinci işletme komisyon reisliğine vermeleri 
1Azımdır. 

Şartnameler Afyon yedinci isletme müdilrlüğilnden parası7. olarak a-
lınabilir. (4429) 
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Kuruı Lira Lira Kr, 

8000 140 11200 840 10 27.6,941 Cuma 
günü saat 10 da 

5000 130 6500 487 50 10 27.6.941 Cuma 
günü saat 11 de 

6000 120 7200 540 - 10 27.6.941 Cuma 
gUnU saat 15 Je 

6000 120 '/200 tl40 - 10 27,6.941 Cuma 
günü saat 16 da 

15000 100 15000 1125 - 10 28.6.941 Cumar-
tesı günU saat 
10 da 

8000 130 10400 780 10 28.6.941 Cumar-
tesı gUnil saat 
11 de 

Sanders bir şey diyecek halde değildi. Not def
teri ellerinde titriyordu, gazetecilik sıtması tut-
muştu. 

_ Anahtarlar bir kadın çantasında durmuş. 
Karton etiket işte orada esanslanmış, senin anlı
yacağın. Size hatta daha fazlasını da söyliyeyim: 

< dala ... Jnsnn olarak bu. Resmen ancak size yalnız 
1 sunu söyliyebilırım ki. Big Bıll "McrkC'z., c Beng 

tson'un nnahtarıyle glrmistır ... Her birimız anah· 
tarlara bağlı bir etikette, kendi numarasını tasır 
\ e "Guruh,. bunu ortadan kaldırmayı dusunecek 
kadar bıle, incelik gosterememıştir .. Fakat.. 

ve etmek ısterdım. dıye ılfıve ettı. Ona bu gece 
"3 üncü derece,, yi (1) tatbik ettiler. Dunun ne 
demek oldugunu tabii biliyorsunuz, degıl mi? 

Sandcrs aşına bir tavırla başını önüne Pğdi. Bu 
tecrübeyi sag salim atlatabilenler bundan bir da· 
ha bahis açmazlnr, açlıkları vakit te, gazlenmişlc
rin harpten bahsettikleri dille konuşurlar. 

Kolu çok sancımaya başlamıştı. Sabah saat bir
den beri kendinde değildi. Bardağını kaldırdı ve 
son damlasına kadar boşalattı. Sanders tekrar dol 
durdu: 

Ben bu esansı kullanan kadını ôa tanıyorum! O 
bizi~ satıcılardan biridir ... Ve eğer Big Pov'a bü
tün bu dolapları söyletemezlerse... bıldiklerimi 
ben söylemek mecburiyetinde kalacağım. 

Filip beyanatını bitirince, koltuğuna yaslandı, 
ve ayaklarını olduğu gibi masanın üzerine uzattı. 
Kolu fena sızlamıya başlamıştı, artık dayanamı -
yordu. Fakat her şeye rağmen scnclerdenberi tat 
madığı bir bahtiyarlık hissi içindeydi. Sandersın 
kalemi not defteri üzerinde, deli gibi koşuyordu. Sandcrs buyuk bir aç gôzlülukle sonu gelmi-

yrn bu i.ımıtli kelimeye sarılarak: 
- - Fakat... dedi. 

- Öyle ise, Bangtson'u masum· saydığınızı ya-
za bilirim, değil mi? 

Kaf asınını yavaş yavaş dumanlanmağa başladı
ğını hisseden Filip: 

Gözlerini kaldırmadan: 
_Kadın yakalandı mı? diye sordu. 

7,30 Program 
7,33 1\tilzJk (Pl.) 
7,45 Haberler 
8,10 Valsler 
8,45 Evin saati 

* 12,80 Program 
12,33 Şarkılar 
12,45 Haoerler 
13,00 Orkestra 
13,15 Şarkılar 
13,30 Orkestra 

* 18,00 Program 
18,03 Saz 

18,15 Ziraat takvlD 
18,25 Konuşma 
18,45 Çoeuk saati 
19,30 Haberler 
19,45 İnce snz 
20,15 Radyo 

Gazetesi 
20,45 Halk türkilst 
21,00 Memleket 

Postası 

21,10 Serenat 

ı 21,25 Riyasetlcilm· 
hur bandosu 

22,10 Şarkılar 
22,30 Haberler 
22,45 Dans mUzi~l 
23,25 Kapanış. 

Amerika 

Girecek 
Harbe 

mi? 
(Ba~ tııraf1 1 incide) 

manya için hiç bir kfır mutasav· 
ver değildir, buna mukabil Arnc:
rika kendisine pek çok zarar ve· 
rebilir. Onun için Almanya, A · 
merikanın tecavüzkar hareketle· 
rine karşı göz yummakta ısrar et· 
mektedir. 

Amerikaya gelince, o !Km ve 
kat'i harbi beklemektedir. An • 
cak kat'i neticeyı verecek ohın 
kat'i hnrp başladığı gün Ameri · 
ka bütün ağırlığiyle harbe gırc • 
cektir. O vnkite kndar lngiltere
yi kuvvetlendirip bu kari hlrbe 
hazırlamak, ve kendi noksanları· 
nı da tamamlayıp kuv\•etlenmek· 
le iktüa edecektir. Demokrasue
rin elinde böyle muazzaın bır ih· 
tiyat kuvvet bulunuşu onlar içm 
daima bir kuvvet amilı, mjhver
ciler için ise daima büyüyen tm 
tehdit ve tehlike teşkil eder. 

Oğlumu Arıyorum 

Burada f otoğra
fı görülen oğ· 
lum 13 yaşında 
Artin bir ay ka. 
dar evvel sabah 
işe gitmek iize
rc evden çıkmı~ 
bir daha gelme 
mistir. Kendi.;;i 
ni tanıyanların 
veva nerede bu 
lunduğunu bi 

!enlerin insaniyet namına adre 
sime bildirmelerini rica ederim. 

Gedikpasa Tülcü sokağı No. 11 
tc Baba ı pkar. 

Askerlik işleri 

Şubeye Davet 
Sarıyer Aakerllk Şubesinden: Şu

bemize mensup 312 - 332 doğumlu 
ihtiyat sııkntlar tekrar muayene et
tirileceğinden şubeye müracaaUa has
taneye gönderilmemiş Qlanlarm ra -
por ve bir fotografla b('raber acele 
şubeye müracaat etmeleri. .* 

Adalar Askerlik Şubesinden: Şube
mizde yerli ve yabancı olarak kayıt
lı bulunan 337 doğumlu ve bu doğum
llılarla muameleye iı'bl eratın son 
yoklamaları a$al?ıda gösterilen gOnler
de yapılacağından mezkOr günlerde 
mükelleflerin nUfus cüzdanları ve tah
silde bulunan talebelerin nüfus cüz
danları ve mektep veslkalariyle b:r
likte müracaatları. 

Son yoklama günleri: 2-7-941 Car
şamba, 4-7-941 Cuma, 7-7-941 Pa
zartesi. 

B u L MAC A 

Ihtiyar Filip ayak diriyordu: 
- Fakat.. Hıç birşey .. 

- Işte böyle ... Genç adamın tek kelime söyli
meyişine ne dersiniz? Ağzını bile açmamış! Doğ
rusu bu beni çok düşündürüyor. Onu her zaman 
şımarık, düşüncesiz, toy bir çocuk sayardım. F.a
knt ... Gık qemeden "3 üncü derece,,ye dayanabıl
mek için, sıkı olmalı doğrusu! Onu bu sabah do
kuzda gördüm. Uyutmuyorlar, piliyor musunuz, 
hele gözlerine tuttukları keskm ışı~ ... Neredeyse 
kör olacak. Komiser belki b Q n .p,\t l?f-~~ çıka
rabilirim diye düşünmüş .. Faknt ne gezer; konuş
madı ... Hatta ... Müdafaaya bile kalkışmıyor! "Ben 
bir budalayım. büttin bunları hak ettim: ,, diyor 
da, başka demiyor. Halbuki ben, bu kaçıktan biis 
bütün ayrı şeyler beklerdim. 

Soldan Sağa: 1 - Haftanın bir 
günü 2 - Aya - Bir nehir 3 -
Nurlu - Bır nota 4 - Abanmnk· 
tan emir - 30 gun 5 - Bir tlnıS 
ıstılah - ters okunursa: Geniş -
llk 6 - Bir zamir - Harflerin ycı 
leri değişirse: Reşit olur 7 - Gt: 
yik - Ters okunursa: Çiçeğm biı 
uzvu 8 - Bir cins kumaş 9 - Biı 

- Böyle bir şey de demedim, d iye mırıldandı. _ Siz hiç bir şey anlamıyorsunuz, arkadaş! Taş ticari tabir • Bir meyva. 
Fakat iyi dinleyin ... Size bir sır ifşa edersem, giz çatlasa hafiye olamazsınız. Küçük, mağazRya ge- Yukarıdan Aşağı: ı _ Vahşı 
1i kalacağına söz verebilir misiniz? Ama, bak, be- !ip te, ben onu göz hapsinde bulundurdukça ~e~ 2 _ Garibe _ Eskı bir Türk dev· 
ni yanlış anlamayın; bu gazete için değildir. Bu sele yoktur. Fakat "içeri,, girer girmez par~.ıy~ leti 3 _ Meşhur bır muharc-ue 
yalnı7.ca bir ip ucu ... Hani at koşularındaki gibi... kaybettik demektir. Bir alay ıvır - zıvır, bır suru 4 _ Sarığı meşhurdur _ Rıycı0 
Size sadece, şu ihtiyar Filip'in bütün bir polisten yalan dolan, işte o kadar! .. O serbestçe dolaş~a- bir mutlak kıyın.et 5 _Ters oku
daha çok şeyler bildiğini isbat etmek istiyorum... lıdır. Bizim peşine diişmemiz, yeter de artar hılc. nursa: Bir mcyva _ Ressamın ynr: 

- O halde Erik Bengtson'u haydutların en azı 
hlarından saydığımızı yazabilirim degil mi? 

Filip bu yeme avlanmadı: 
_ Böyle bir şey söylemedim! Söylemem de .. 
-- Peki şu Bengtson'un tehlike zilleri ~aldığı 

sırada atclyesinde uyudugu dogru mu? 
_ Asıl mesclc de burada yn. Eğer tehlike zille 

rini hakikaten ışitmediyse, ışi bilmiyordu demck
tır. Yok, cger yalnız uyur gibi gözuktüyse, o za
man ... şüpheli ... çok, çok şiıpheli. 

Sandcrs Stilo tetikte bekliyordu. Filip devam 

etti: • 
_ Skimpi, onun hakıkatcn uyuduğuna şehadet 

edıyor. Sılah ve zil seslerıni işıtincc korkmuş ve 
onu yumruklaya yumruklaya zorla uyandırmıs 

Kahraman kuçugün ı·csmi akşam postamıztla 
çıkacak. 

Fılip: _ .• 
:- l\Iaamafih Dengtson hakkında bazı şeyler ıla 

Sanders ayağa kalktı ve boş viski bardaklarını 
tekrar doldurdu. Filip bir yudum daha içerek 
devam c>tti: 

- Esasen, eger, kendini budala sayıyorsa, bu 
sırr hususi hayatı içindir. 

(l) ":I tindi derece,, Ameriknda tatbik olunan 
polis işkencelerinin en miithişidir. 

Komiseri ve bütiin o 113 üncü derece., kadrosiyle. o elimizin altında bulundukça, "Güruh,1 un k1> - tığı 6 _ Avrupa.da bir yaıım a· 
Henüz Bengtson'un masum olup olmadığını kesti küne kibrit suyu dökmt!k işten bile değildir. Na- da 7 _ Erkek _ Nisbi olmamak 
remiyorum, ama mücrimin k i m olduğunu da sıl? Basit değil mi? hali 8 _ Bir Yunan şehri 9 -
biliyorum. L • f 

Gazeteci, sevincinden, az kalsın küçiik dilini Sanders planın hakikaten çok basit olduğunu Kayra, utu - sanat. 
yutuyordu: mırıldanarak, bunu da kaydetti. Birdenbire Fi- * 

_ Kim? diye haykırdı. lip ayaklarını masadan indirmiş ve koltuğunun 1 

- Susss! Ben bir şey söylemedim. Yalnız size, Uzerinde, dimdik doğrulmuştu. Sonra yine çökti.ı 
iyi bir hafiyenin nasıl çalıştığını göstereceğim. ve müsaade iste; gibi gülilmsed~ .. . 
Her anahtar destesinde küçük bir etiket bağlıdır, - Sesler hala kulakla.rım~a otuy~r! Bır kapı 
deği1 mi? Hah .. Şimdi sözlerime iyi kulak verin ... açılıp kapandıkça, hep bır silah sesı duyar gibi 
Big Bill'in üzerinde bulunan etiket esans koku- oluyorum. • 
yordu .. Buna ne dersiniz? Arkası var) 

h.vveJkı Uulmara ı.;o•r4 · 
Sağa: 1 - Hitler - liı 2 - ltaaı 
Ada 3 - Bir - Ilyas 4 - Ekın -
Mi 5 - Ahiret 6 - It - Sema 7-
Tam - Tut 8 - Cinnet 9 - lla • 
Kuruş 

• 
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arta on beıindeydl, Evde er
kek g()mleii dikip p81'a kazan

'Ya çabalı;yordu. Dikit lçm ~k va-
ıt bulsun diye annesi onu faıtl• ev 
ın, sokmazdı. Arasıra çarşıya lider, 
:t z da mutbakta çalqırdı. O kadar, 

en Y"edıkleri hep patatesli. Adam 
1na yirml parahk kmınnıı pata-
11tedenberi ailede &det haline ~ 

1'ş bir yemekti. Buaıun bımtn Marta 
:ıya gider, baı.an da ablası Jorjet 
İ 11 eve dtsnerken getirirdi. 

~ ki kardeıl sokakta ıörenler, ne 
ltı llıan, nereden ~tdiklerini sorsalar, 
~tlaka ~u ce\•abı alırlardı: "Pata-

aldım, geU,Onım... Bu yUzden 
~ahallede onlara (Pa\a\es Kardeıler) 

ırıı takm1Şlardı, 

~ l\nne!erl ufak bir ~l arabuında 
' sebEe satardı, Babaları araba • 
dı. Birkaç Yll önce olmüştü. Sa~

eıı her AlJahın günü kıırısma: "A
_ın sen de. derdi, adam baıoına yir
Paralık patates nemize yetmiyor ... 

eınek, bu hesap üstünden hazırla-
ltdı. Yalnız o. buna iki kadeh &arap 
ave ederdi, Yemekten evvel beyu, 
rrıekten gonra kırmızı ıarap, Baba 
cı·ıkten sonra da ayni usul - ft\rap 
ariç - devam p\tl, 
l\enar mahallelerden blrlnde, altı 
% bir e\•ln attınN katında otunır
tdı. En alt katta bir otOnıobtl garaJı 
tdı. Anne, et arabasmı bunun blr 
Şı>.sine saklıtrdı, :Paurlan iki kızı• 
ge1.rnlye ~UlrllntO. Cok l\lt\'IU!!lU 

ır kadın oldlll\I l~ln "'°tdl!ı, hatıl 
tdık erkeklerle bite könutmak ıa
ezdl! 

ltız1ar ~k ttn~nk :ra•tA talatm~ll 
bur kalmıflataı. Mevsimine ~ 
asına fİÖI'@, baaan elblM! ~ lllP-

lar için ~1~8:. barin tut. badn tla 
k elbiseleri illkmlılerdl. B\I )Uı
her ~yden bir P81:"tll atılar, ta

t hiçblr ~e derlnlttemetnlt. ba
birer ı~t kalmııtartb. 

Jorjet o yıl on ııültlne lfrmlıtt. 
r işte fhtlsH sahibi olmak lOi\I -
11.nu duydu. Blr 1apktcm1n :tatıb\a 

C:içek 7apmak için - ~klila 
lrdı. Bu t(ltlll ate\yetente 1t!f\l fl\O• 
ilerin kep:fUI. bq l~lJe 'fttllm1t. 
i en ~rlkll n ~~k Gl.An ~tü; 
ş lşçt seÇlllttU. Ucfttı b~ lfelllln 

ır saatte çıkardığı işe «lh'e hesap e
llirdf. Baş işçi hoşa gitmek için ilk 
· nler ktndlnl &lctnrtırcealne ı;allfd'. 

ııır saatte meselA, koca bir sıra gül 
>aı:ıar. - Ondan soııra da bitap dü
lr bit İte '81'lft\lt ,., e da blt' 
b a . ..._ Evde ı;alllfacaklarm ücreti 
lı.f\a g~ Japrut. nnı bit Jtoetman 
:ı ınranıa ıtntak ~ ltutUş \'etllir. 

albukt zavallı fsçl cv:inde bu kadıır 
i lkı saatten aıalt1a çikarlf!\H. Kt
ltı Ufn\lf'Ut\dll.,. 

~lOrjet ise girdiğinden birkaç g(\n 
:_ınra, baş tıç! seçildi, Elleri işe pek 
.. ,\'ttıı\ 16ttln~11. ö\Mı:I ltlilat o

tı ba:s olmamdan memnun oldu -
lar, Cô~in J\\1~ f~:ti!l. Hitbirinl 
~ltar~a ~ltlştirmlyordu, Batlahjıç-

1" l~ler pek iyi gitti. Fakat bir gün 
j itıden çıkarılan bir lfı;I kadın. Jor
et'in rartılt se1l Jth tı19tit\A !ti -
l>ııcııttnt BftJletl.P taPk•cıdan onun 
>etini istedi. 

'11?\ız butdultl içli\ tabi! dükkAn 
'llhlbı ttredd\lt etftledeh bir dıene -
~~ istedi, Jorjet'! o aünlük bir ke
tı "'- bıraktı. 'tehi tetet\t tıthdel'I ıtıetn 
bı ""ı kalsmlar diye e gün yemedi. iç-

e\tı, valı.U. Tabll akşama kendl~l
~" dOti:ltAnMI ~ bir 14 verll~i. 
'*lt!t'in aldığı ücret ~ ~ lndı

;ııttı. Ctlhk!1! A7n1 l&l yatı fiyatla 
8.l>an buluna'bilecekU. 

* * t ""'1 ı;lkatltlrken yeni gelen Jor-
tı. jefl!n yanmdatl kurutarak geç
!.... ltwaf öl\ll sifüflM\H\l.ltfdi, 867 a 

~iye başladılar. Jorjet'in de ca
~ nttnı1tt: ••sen, aeaı, tte ttı~ 
t im paramı indirmiye çahştm. A
'tııııda sana baska bir iıı bullmaz 

\ı )'dik da, bu teklifi yap\~ hain .... 
e dk' · lilı "· Dayanamadı, karşısın a ının 

~ tatll\a bit d~ ıaıttıt 7apı1tn'dı. ö
tı ltı ağlarken, Jorjet dükkandan çık-
11: llır daha da iş başında ğfttUnm"" 
e~ ~Unkü: O akşam mahtui\ ft'lfıbıun 
1 e dönerken yolda zel'lgln bir top .. 
tıtneı ne uınlJft'lıfh. Bu, kırk yaşla
d~da bir adamdı. Fakat cebi doluy
!~· 1ll, kati. Bundan sonra haftada 
~ 1 ~l!re ~ne kııı bu ltttklık erkeğin 
b l'l:ıl'üım tı!St!lendlrecel'L'.ı o da ktta 
ar, ile y~f'aıfl'\ ed~kil. 

fa ~itte çiçekçilik Mtyo'l'du. Fakat 
lt ıı. Paraya ihtiyaç o\unca, yalnız 
b~lldl kuanciyle kalmıyor, yabanl!t 
)' ; erkeğin kazancını da ı;ekmenin 
8 ° lll\\ı bll(7or4u. Kırklık erkekten 
taoıı"-ı 'Ytıl yolda lt.lbar bir beltArla 
tıa.ri::· Bu genç ona başka bir rna• 
M b I! bir oda ltlralbdlı afttNi. Hat

lr de aynalrdolap aldı. Annesi 
Odah görüne~: "~flit\ tasımiakl 

bı n çoiu bily\e şeylere aevıttı:ten 
~ı.n Ben o fikirde delilim, beh, 
l'lı@te 1tıei1'C:l kadar eileİıce nedir bil
kIJ~' Fakat nt dlJeylm. !eni at• 
tı1t 1\ akil evde tutamlrıt. Zaten ar .. 
:'fa a)atmı ftqanda ltae•nrn•k lhti
li~llaa1n iU •• Bunlan biliyanu'l\• bi· 
l"ot- il\ amma. Jlhe 7\l~jlm amlı-
~· detıi. 

dı~ tı~&, k~ının hlrelteUeNnl bu ka· 
'tt,,.dı . t~hklt ~tn\ekl~ kaldı. ıtUçUk 
.... eşı c:ok daht ileri.ye «itti. Abla• 

aeır şeyler söyledi, Çiınkü: ô-

nun Süslü Odasını \re lfÜEel elbisele
rini kıskanmısb. 

Jorjet, hlçbltlne aldınnadı. Ayda 
kendi Y~#ine mukabil annesine 
muayyen bir parıı verip, yine evinde 
yemek :remlve tlevem etti. "Lokanta 
yemekleri cvın yemeği gibi 1til7.el ol
muyor, Hele blEim kızarmrş patate
sin yerini hiçbir şey tutmuyor., dl ~ 
yordu. Hatta bir cumartesi akşamı. 
e\·inin güıel patatesinden tatsm diye 
bir arkadaşmı de beraber getirmlşM 
ti. Kardeşi Marta, o sıralarda günde 
bir frank ucreUe erkek çamaşrrı di
kiyordu. Ablası ile arkrıdaşını görün
ce, dikişini bıraktı. onları soğuk so
luk kl\rştladı. Ve hemen: "Ne kadar 
süslenmi~ln abla. Bu pıtraları nere· 
den buluyorsun böyle?,, 

"Biliyorsun ya, yazm şapkalara çi
çek, kışın da tüy yapıyorum. F.lli 
frank alıyorum. On beşini öğle ye -
meklerlm için anneme, on beılhi ak· 
şam, sabah sütü i1:in sütçüye, on i
kisini de ev kirasına veriyorum. Gez
m~lt \te giyinmek için geriye elime 
seklr: frank kalıyor, Herkeı ellen -
mi,1e fiderken evde kalmak olur mu? 
Ben ellenceslz yaııyamam. Yazm de
tı.lr:e, 'kı~ın sinemaya, tlya\roıya gl -
aemer:sem 6lürüm. lıte bunlar için 
lnııana muhakkak bir erkek lAzmı. 
Ben birini buldum. Hem ev kiramı 
\'eriyor, hem de Ustüme, baeıma ba
ltl)"'öt, Bilsen ne rahatım şimdi!,..,, 

Joriet bunları Söylerken, pencere
nin önilh lldip oturdu. Ark\'dasını 
da yanına aldı. Beraber sokAğa bak· 
mı:ra başladılar. ~ncerelerden smın 
ışıklar ltaldtttmlara 'nırmuştu. Evle
rine dönenler bU ~)tlartn arasından 

ecele acele birer ctJIP ıtbl ıeçlp ttl
d11ôtlardı. 

El arabatatmda, bk•llM fHılttrt Utllıt 
!!ıtb~ :remlı ıııat~tdu, SatJCt fıefı· 
lerl troblın güt'tlttüsUnU llStD tl al· 
bncı kata aksedlyo.-du, Hıer 'kUçUk 
ar-abııda bir mum yant)l'Ordu. l\UtgAr
dan ıııönmıealn diye bu mumlaMn et
ı-illnı ltalm kltrtlarlal ~vlnnlılerdl. 
bukkAnlar kapatt'dı. ~arlar birer 
btıyök tınh atw ıtbl etrafa 11ik sa
-:110tdu, 

Xarşt 1)f!l'ICMe1Me tll~tttertne da .. 
yanmış, dısan bakan insan basları 
görülüyordu, Arkalarında yorgun, 
arım dikiş diken kadınlar, ylvecek, 
içeceğin hesabiyle uiıraşan erkekler 
tiBe carpQ'Ordu. 

** D ilJntarın Gs\Q 't8sltdi. Yakm bir 
yerden askseden bir saat sesi, 

bu stlkı1hi, luttlri'lll bir jferdanlıktan 
düııen inci taneleri gibi dökülüyordu. 

Yemekten sonra anneleri o gün bir 
arkadaşının da yardımiyle dikip bi -
ttrtlitl dikili 3'etine Kô\ürıi\ek i~tn 
ace\e ediyordu. .Jorjet! "TelA5 etml' 
anneı!lğim, nasıl olsa yetişirsiniz. Cu
martesi günleri ona kadar açrktırlar,, 
l'.!iy01', gttmeAlnt isteff\t,otdu. 

Annesi gidince ufak masanın ba
şına oturup CSfll!nde'tti tkl mııkattı ile 
01'\tlWıtya btiıttaftt. Ellt\l l\et uıattıkça 
kolundaki altın bilezik lambanın •
şılttıda pn-ıl pıı-ıl ;ranıtotdu. Sessiz
liıt~n can• stltıldr. ''BUtıısı l!a tıpkı 
bitim lı odasına bentiyor. Muhak -
kilit bln sutatmı ıııulr .• ı 

Marta ııutltm hsanın k~dl otdu -
ıtunu ıtnladı: "Aman senin de işinden 
bıktık artık.. dedi, Dikiıılnl bir yan:ı 
bıraktı, Ablasının kolundaki bileziite 
bAkb. !Sottt'll ıtneııı,ıe trtasanıtı fistü • 
ne bir şeyler c;iımiye başladı. Jorjet 
onun bu slnlrllll{tlne aıa;ıt bit kah
kaha attı. Marta büsbütün kızdı. Kal
dırıp elindeki işi ablasmm yi.lı.üne 
fırlattı. 

Dikiş, masanın Üııtündeki t~m1'1aYc1 
dokundu, yere devirdi. Bereket dtlı
meden ôhce lAtnba kendiliAlnden 
ııöndil, Hiçbiri bağırmadı. Yalnız ,Jor
jet k°'tu. Bir h'\um yakıp getirdi. 
Lamba kırılmış, küçüğün dikişi gaz
lert bulanml8tL 

"Mükemmel! İşte bütün ırün ;tö7. 
nuru cfökUp kazandı,itın paTayı verir. 
hem dikişi, hem dt> lfımbayı yenlll!r
ııin, aklm baı;ına gelir.,. 

:Mıu"ta da bunun böyle olacalhnı 
biliyordu zah!n. Bolia .ıı;idt>n emeşlne 
ağlıYof'du. Fakat birdenbire J(ôzleti
hi ııildl: "Ben artık ölmek istiyorum. 
Yetlşir et!ktlitlm, Sen hep danslardd 
dleneetetde geı. Herkes sana hedi
yeler versin. Ben de bütiln glin evde 
kapanıp dikls dlke1im d~ll mi? Ar
tık buna t'la;tanarnam.,. 

~unlai"i !6yler söylemez pencere
ye ko$tU. P'aklit ablası daha çevik ve 
daha kuvvetliydi. Onu tuttu: "Ajla· 

dedl sana da benlJJ1 kadar he-ma, , V 
diye alanlar olur. Bekle biraz... e 
kolundan bileziğini çıkarıp lHırdeşi
nln koluna taktı. Saçlarını dUıeltlt. 

Anne, tam o aakikaaıf ıtaıımm lj
nündeydi. Alt;ı kat merdi\lenı çık
ın&ktill J6tulm\lş, eoluyardu. Oda1p. 
gltince aaa kokusuna sa1tr, Fakat 
blfırmasıfla m~ydln vermeden Jor -
Jet s&ıe abldi! 11Betı kata ile d~lr
d.im, Verll'le da?lll iYlıılnl altt'trn. Bu 
ıece Marta'yt da 6.ahsa g!nUtUYt>nım. 
zavallının evden drsarı çıktliı yok ... 

Aftftf bit ~e~ ~öyUırnMI. Talihin ~11-
vesine boyun e4dl, 

TAN 

Suriye'de Amerlkada 
(Baş tarafı 1 fncideı 

Şltldetli çarpışmalar o/,uynr ( 
Kudüs, 17 (A. A.) - "Reuter": 

Örfi idare 
Mahkemesine 

Verilenler 

<Baıs tarafı 1 inr.ide) 
fif rahatsızlığının tamamiyle g~
miş olmasına rağmen , muhtemel 
olarak bütün zamanını bi.ivük ~
hemmiyette meselelere tahsis i
çin. bu hafta için kabul ettiği da
vetlerin hemen hepsini geri al
mıştır. 

Askeri sözcü, dünkii tebliRde bil
dirilen Suriye merkez bölJ{esi!ı
deki şiddetli ~arpısmalar hakkın
da aşaRıdaki tafsilatı vermiştir: 
Vichy kıtaları, Mercayun tara

fındaki arızalı mıntakaya oldukça 
kuvvetle taarruzlar yapmışlardır. 
Büyük kuvvette imparatorluk 
kttaları, bu Vichv kuvvetlerinin 
etrafında mevzileri işJilal etmek· 
tedlrlcr. İmparatorluk kuvvetleri 
Kuncitra1va do;tru ilerliyı>n di
lter bir Vichy Rrupu ile de te
mM tesis E'tınislerdir. Müttefik 
kıtaları. merke2dc devamlı hir 
harp yapmamaktadır. Bu sebep
ten dolayı, Vichy _ı?ruplarının 
miittefik kolları arasından ve J{e

riye sızmaları mümkündür. 
Diğer yerlerde, imparatorluk 

kuvvetleri, iyi vaziyettedirler. 
Sahil boyunce, İnli{iliz kolları, 
Sayda'nın takriben 3 kilometre 
ötesinde ve şarkında bulunmak
tadır. Ve Jezzin'i de 3 kilometre 
gecmislerdir. 

Daha şarkta müttefik kuvvet
ler, mevr:ilerini sağlam surette 
tutmaktadır. 

1 ngiliz resmi tebliği 
Kahire. 17 (A. A.) - "Orta 

şark İnJ{iliz kuvvetleri tebliiti": 
Suriyede, müttefik kuvvetler her 
ne kadar sahil böl~esinde mun
tazam ilerliyorlar ve Kisve mın
takasında müteaddit yeni düş
man mevzileri iıı1tal etmiş bulu
nuyorlarsa da. Vichy kuvvetleri 
Mercayun ve Kuneifra böl~lc· 
rinde siddetli mukabil taarruzlar 
vapmııdardır. $imdi, siddetli mu
harebelerin cereyan ettilti bu iki 
bölı{eye müttefik tıııkviye kuvvet 
teri •mvk~ilmı>li•eıdir. 

Begrut tnlıli/le edUigor 
Ankara 1 't (ltadyo Gazeteııın -

fn~illller, Vlchv kuvvetleril'lin 
Suri:Y@de mukabil taarruEa .rec
mesinden endi.eli lt()rünmemelt
ted ir. Bununla beraber Fran
stElann Meteayun'u iıııtirdat et
~ini itiraf edivorlar. Fakat 
Sayda•vı ele l{eciren İnRilizler 
Sayda'dan sonra durtnavıP i
leri hareketlerine devam ettik
lerini, hatta lJe:vt'UtUi\ tahliye 
edll.Meltte oldulutı\l da haber vt
tiYotln. 

Madami ifgal edUdi 
Londra. 17 (A. A.) - Resmen 

bildirildiğine _göre Şamın 16 kilo
metre cenubu garbisinde bulunan 
Madamı 1$Jtil etUlfı\i~tif'. Samın 
l o kilometre cenubu şarktstnda 
bulunan Aatuz'a da taattuz Mil. 
mektedir. 

* Vichy, 17 (A. A.) -= "Havas
Oti" ajansının askeri muharriri 
yazıyor: 

General l>entz kıtaları dün ta_ 
atruza geçmişlerdir ve De Gaulle 
cü kolların ıttuvMala mihverleri
bi tehdit ediyorlat. De Gaulle'cu 
kollar Ha\rrah•ın yari t:öl yay
lasından $alnın ltanıhu•ına kadar 
ilerlemis ve Erdün'le Filistindelti 
Safed üslerinden 100 kilometre 
kad~r uzaklaşmtş bulunuvotlar. 

Öyle anhı"ılıyor ki De Gaulle'· 
CÜ rüesa en kısa bir zamanda as
keri olmaktan ziyade siyasi bir 
muvaffakıyet ~ide etmiye çalur
mışlardır. Her halde müdahale 
mihverleri tek bir yol üzerinden 
uzamakta ve De Gaulle'cü motör_ 
lü kollannın seri ilerleyişlerinde 
sağlarında bıraktıkları Cebeli 
Düruz'un yamacından ~eçmekte
dir. De Gaulle'cü kollar, dünya
nın en satJ) mıntakalatındah biri 
olan Cebeli Düruzdalti volkan in
difalarının husule Retinniş olduk
ları uc-urumlar sebekesine .ı?ir
mevi 'akıllarına bile J;?etirmemis
lerdir. Fransız kumandahlıih ise 
bu mıntakarta kıtalarını muhafa
ZA etmMi. İste simq.i bu kıtalar 
Ezra - Şevhmeskin lıatb istika
metinde şiddetli bir mukabil ta
ıırtuıda bulunmakta ve be 
Gaulle'cü kolların :ve~ane ia$e. 
vohınu kestnt'ktedir. 
Diğer bir FrAnsız mukRbil ta

arru~u da De Gaullc'cü ilerleyis 
mihverinin sol cenahında inki~af 
halindedir. Bu manevra HPrmon 
daı!lıırıncfan Kuneitra iı;tikanıe
tlnde S!lfed'den ~ama J?iden vol 
üzerinde vuku bulmaktadır. DUş.. 
m:ınm sol cen::ıhı üzeriııcfoki mu
kabil taarruz Mercavun'un simnl 
mınt.akasırıdarı b~c;lıyarak cenuba 
katlAr imtir1At eden Ü<'ilıkU bir 
ha.-ı>ketl teı::kil etmektı>dir. 

Bu mukabil taarruzların neti
cı>si ne olurı1:ı olsun düsmnnı bir 
mi.iddet icin Sama karsı olan taz
yikini dlırdunnıva mecbur et
ttıı>k .ıtibl mesut bir tesir yapa
calfür. 
~vwlsi ıtiin De Gaullcil'ler 

"Kisvenin iııı:ralindet\ sonra bu mın 
takada istifadeJerini daha ileri 
ıtötürmemislerdir. Burada yeni 
bir taarrUz kavdedilmettıistir. 
Lübnan'ın .ıtarp vamacında Avus
tralvalıların isıtaU altında bulu
nan· Cessi mıntakaııında da yeni 
bir "Mreket yoktur. 

Sahil mıntı> 'kasında ve li'ırat 
vadisinde de f nızilbl~r SıWda ve 
Ebuken\al'h1 isı?altnden sonra te
rakki etmemişlerdir. 

fBaıJ tarafı 1 inridc) 

Welles';n beyanatı 

Şu hale ıtöre, ı-esmi ve husu
si bilumum müesseselerin is
tihdam ettikleri ve edece-kleri 
memur ve işçilerin askerlikle il-
ıdli olup olmadıklarını tetkik Vaışington, 17 < A. A.) - Hari-

. ci:ve müsteşarı Sumner Welles, 
evlemelerı \'e askerlikle alakası A .k d ,_. Al k ı ı k 
oİanlar varsıı. derhal mahalli :ta- merı 0 al\ı man onso os u -
bıthsı vasıta.siyle tı.skerlik şube- larının. kapatılması k9!a~ı ha~-

t ). . j kındakı rıotavı Alman buyuk elçı-
lerine .es ım eylemelen ve as- rv. ·· T t d ' . tt'kt 
kerhkle alakal~rı bulunmadığı 1~1 munıessı ~ne ev 1 e 1 en 

, ..... lık şubelerit verilecek 8onra gazet~ıl:-re .beyanatta bu-
3.!\I\'°" • • lunar<lk demı~tır kı: 
~smi ~es.ıkalarla te .. ık cdılmc- "Tedbir, JO Temmuzdan ev-
d~c;e ışçı ve n:emur almamala- vel tatbik edilmi!! olacaktır. A
rı ıcabetmek!:d:!:. merikan hükumeti, ltal:va vesair 

Afrika' da 
<Baı tarafı ı incide) 

Habeşh;tanda, 15 haziranda, 
şiddetli bir çarpışmadan sonra 
Afrika kıtalarımız Lakemti'nin 
.ı?arbinde düşman dümdar kuv
vetlerinin bulunduitu mevzileri 
iş_ı?al etmişlerdir. 200 esir alın
mış, 4 top ve 20 mitralyöz iğ
tinam edilmiştir. Düşman bun
dan başka muharebe meyda -
nında 1150 ölü bırakmıştır. 

Assab mıntakasınôa, evvelce 
bildirilenlerden başka 6 subay
la 180 erbaş teslim olmuşlardır. 
Kapuzzo'nıuı İfgal edUdiği 

aöyleniyor 
Kahire 17 (A.A.) - "Reuter,, 

Bu ana kadar teyit edilınemlş o
lan bazı haberlere p;öre, bir ~k 
tankların iştirakiyle yapılan şid 
detli ~amışmalar neticesinde Ca 
puzzo ınüttefikler tarafından iş
.l{al edilmiştir. Hala devam et
mekte olan Garpışmalıır, Mısır 
ile Libya hududunda Sollum -
Capuızo - Kaefayai müsellesi da
hilinde cereyan etmektedir. 

İnj{iliz ve Hint kıtaları, Hal
faya ~idine ve Yarın cenu
buna hücum etmişlerdir. Yatm 
Ustünde Halfaya;nın Rarbında da 
carpışmalar devem eylemekte -
dir. 

Müttefiklerin Yarın cenubun
daki hareketine karşı pek az 
mukavemet ~sterHmiştir. Ha
kiki carpışmalar Halfaya etra
fında nhıbeten mahdut çöl mm 
takasina Ji{lrince başlamıştır. 

Bu ileri hareketin inkişaf
ları hakkında şimdiden bir şey 
söylemek için vakit henüı er
kendir. 

Alnımı tebliğine göre 
Berlin 17 (A.A.) - "Resmt 

teblij{,. Şimali A!rikada, Sollum 
cephesinde başlıyan muharebe 
devam etmektedir. Her iki ta
ra.fca da iki kuvvetli te~kkül 
Garpışmaktadır. Alman ve İtal
vart tayYare teşekkillleri kara 
muharebelerine tesirli bir su
rette müdahale etmektedir. Stu 
kalar İngiliz kamvotı kollarını 
ve ktta te~mülerini dağıtmış
lar, sava9 ve tahrip by;Yare
lerine taarruz etmişler ve ha
zırlık l,lelinde bir İn.l{iliz •tank 
teşekkülüne hil~urh eylemişler
dir. Düşmanın tank zayiatı pek 
cok artmıştır. 

M üzakerecilerln esir 
edilmesi emredildi 

Kudüs 17 (A.A.) - Bir HUs
hası elde edilen bir emir, Vichy 
ku\tetlerine, görüşmeler İçin i
lerliyecek her üniformalı eş
has grubuna ateş acılmasını 
emretmektedir. Vichv kıtaları
na, ~örüsmelerde bulunmaR;a te
şebbüs eden her şahsı sat? ola
rak esir almağa çalışmaları da 
emredilmiştir. 

* Beyrut, 17 (A.A.) - Bu sabah 
alırtan son hareblere göre Ku
neitra mıntekasında FranıJız kuv_ 
vetlerinin yaptı~ı taarruzi hare
kat neticesinde 100 eair ve mü
him mikdarda harp malzemesi a
lınmıştır. 

Vldtlf nlll ttkılbl 
Vichy, 17 (A.A.) - "D.N B.,, 

Suriyede İngiliz ve Alman tcly -
yareleri arasında hava 11\uhare · 
heleri olduğuna dair Ingılız rad
yosunun verdiği haber salah'~ et 
li Fransız mahfillerince tc:h.zılJ e
tlilfi!.ektedir. 

* Londra, 17 (A.A.) - liculcr A-
jahsının öğrendiğine göre 5unye 
sahilinde mUttefiklerın kurada 
ileri yürüyüıüne müzaheret €fien 
hafif İhgiliz deniz kuvvetlerinin 
harekatı az çok devamlı -.1makta
dır. aazı ciızütamlar aras•l<l tıar 
belere uğramışlardır. 

Srıri11e hava ba~ltumandanı 
Vichy, 11 (A.A.) - Hava dev

let sekreteri general Bergeret, 
Suriye ve Lübnandaki Fr::ınsız 
hava kuvvetleri ba~ kumandanlı 
ğına tayin edilmiştir. 

Kıbrıs'a hava hücumu 
Bertin, 17 (A.A.) - Alman mu 

harebe tayyareleri, pazar günü 
Kıbrıs adasında Lefkoşe ve Pa -
tos tayyare m•danlarına hlicum 
etmişlerdir. Hangarlar1a baroka -
lar ilzerine isabetler k~ydolun -
hlU§tUI'. 

memleketler hakkında buna ben
zer bir terlbir almayı düşünme
mektedir. Böyle bir tedbirin itti. 
hazı. Almanya 'ile diplomatik mü
nasebetlerin lresildi~i manasını i
fade etmez. Bu tedbir, VaşinJ{
tondaki Alman bilyük elçilijti 
memurlarma hiç bir suretle şa
mil değildir. 

Alman konsolosluklarının ka. 
patılmasımn Robin Moor'un tor
pillenmesiyle de hiç bir milnas~
beti voktur. 

Bu- tedbirin alınmasına sebep, 
Alman konsolosluldanna men
sup memurların ve diğer Alınan 
a.1anlarnın Amerikaya ıarar vere
cek mahiyette faaliyette bulun~ 
malarıdır . ., 

Ameri.kad:ıki Alman konsolos
luklarının kapatılması. AmerL 
kan - Alman münasebetlerin ye
niden biraz daha boıulduitunu 
lli)stennektedir. Nota, Alman is
tihbarat dairesiyle demicyolu ve 
turist teskiUttının da kapetılma
larırı1 ~mirdlr. 

Almmrya ne fttpacak? 
VaşinJ{ton, 17 (A. A.) - 11Reu

ter'' Alman khnsolosluklAtının 
kapatılmasının dojturdu;tu ilk in
tiba, bunun diplomatik miin11se
betlerin kesClmesine doitru bU
yiik bir adım teskil ettiiti keyfi
vetidir. HattA Almanyanın. cevap 
Qlarak. diplomatlarını cekip ce1s· 
miyecdi ve Almanyadaki bütün 
Amerikan memurlarının hareke
tini talep edip etmiyece~i sotuş
lurulmaktadır. Fakat meselA At. 
lantikte Amerikan katakol faiıli
vetinin tesisi l(ibl Amerikan ha
rek~ttnda, Alfnanyanln, kendi 
orestiiine vurulan bu ~ibi darbe
leri mtıkabelei bilmisilde bulun
madan kabul edebilece~ini tecrü
be isbat etmist ir . F akat bu vazi
vPtte dahi, Amerika Birleşik dev 
letlerinin tedbiri. burada Alınan 
davasına cidd~ bir darbe vuracak-
tır. 

Beyaz Saraytltı bir iftima 
Vasington. 17 (A. A.) - Lord 

Halifı:ıx'ın Roosevelt'i ziyaretini 
müteakip, Beyaz sarayda mühim 
bir ictima aktedilmistir. Hava 
kuvvetleri ve donanma başkuman 
danhırı ile harbiye nazırı Stim
son, tn~iltereye yardım işlerini 
t::ınzime meıhur teskilat reisi 
Hopkins ve son zamanlarda Lon
dra11'1 ziyar<>t etmis olan bahrive 
müstesan Forrestol büyük Bri
tanvava yapılacıık hava yardımı
nın. tesiri meselesi etrafında Roo
sevelt ile ırl>rilşmilşleroir. Bu hu
ıııusta hic bil beyanatta bulunul
mamıs olmakla beraber Amerika
da tayyare imalatı arttıltca İngil
tereye daha ziyade Amerikan tay_ 
yaresi ~nderilı'nesi beklenmek
tedir. 

I ngllteretlekl akWer 
Londra, 17 (A.A.) - Aiınan 
konsoloslukları ile tutiım l\jans
larının kapatılması hakkında A -
merika Hariciye Neıaretı tara -
fından alınan karar üzeı-me A -
merika Birle~ik ~vletleri ıle Al
manya arasındaki siyasi munase
betlerin inkıtaı ihtimali akşam 
gazetelerinin ilk sayf alatır.ôa 
mevzuu behsedilmektt!dir. l{Eta
lik. Roosevelt'in alddığt son kc -
rarların doğurduğu ak\51el hak -
kında Vaşingtondan gelen te16raf 
lar da gazet~lerlti illt say{alarth" 
da neşrolunmaktadır. Filhakika 
akşam gazeteleri Ametlkadan 
gelen telgraflara atfen i)ı:I rn~m -
leket arasındaki diplomatik ıııu -
nasebetlerin pek yakınd::ı keıde -
ceğıhi tebarüz ettirmekt~dırlrr. 
Gazetder bu münasebetlcrın esa 
sen şimdideıı tamamiyle kesıimiş 
savılabileceğini kaytfotierck, t? • 
cai-et gemilerinin teslilıl :..iE ı\l -
manyaya karşı alınan Ameriltan 
\edbirlerlnih ş~klen bir harp ll&n 
edilmefüği halde harp haıırlık -
larını fiilen tamamlamış olacağı -
nı yazmaktadırlar. 

Manchester Guatd.ian ıazetesi
nin bugünkü başmakalesinde 'şa
ret ettiği veçhile Afuerlita ~lın~n 
yaya harp ilan edecek d~ıltiır. 
Bu teşebbi'iS Hifilei'e aıttir. ~a -
şingtondan gelen telgrarlara_ ~~
kılacak olursa bu hafta buyuk 
hadiselerin cereyanına inWıar o
lunabilir. 

Albay Knor• 11lire 
Montreal, 17 (A.A.) - Gazete 

ciler, Amerika bahriye ~Htl'ı al
bay 'Knox'dan tngiltett!nın Al • 
manların karşısında dayanıp da .. 
yanmıyacağını sormuşlar, Almay 
Knox da kat'i bir ifade ile bu mu 

Romanyada 
Halkın iaşesi 
için Tedbirler 
Bükreş 17 (A.A.) - Rumen 

hükfuneti, ahalinin zarurt mad
deler ihtiya~lannı temin et -
meıt üzere şiddetli tedbirler al
mışhr. 

Ziraat oduı ve belediyeler, 
muhtelif mmta.kaların ihtiyaç
larına ~ore i~ileri taksim et
mek üzere Ziraat NezatetiYle 
sıkı bir iş birli~i vapmaktadır. 
İşçi miktıı.n yetmediği hldtr
de ordunun bir kısmı da tarl'a 
larda çalıştırılacaktır. Bir ('Ok 
render hasat işlerine yardım e
deceklerdir. Mahsulün iyi ola
ca~ tahmin edilmektedir. Bazı 
mıntakalard.'8. dolu ve bol yajt
murlann verdijti ıararın umu
mt netice üzerin~ müessir ol
mınc&Jlı anlaşılmaktadır. 
lıumen piyasasında bir ('Ok 

tnaddelerin noksanlı~dan şi
kayet edilmektedir. 

Excelsior iktisat ~azetesi, sı
ğır ve domuz etinin kifayetsiz
liğine işaret etmektedir. Hüku
met antrepo ve konserve fabri
kaları inşasını tesri icin büyük 
~ayretler sarfetmektedir. Yakın
da sebze ve süt konserve fabri
kaları açılacaktır. Balık istih· 
lakinin ~rttırılmasınaa çalı$11 -
maktadır. Karadenlzle tuz man 
sabından Bükreşte büyük mik
tarda balık sevkiyatı yapmak 
imklnlan tetkik edilmektedir. 

Açol'e8 Adalanna Takviye 
Kıtaaab Gönderildi 

Lizbon 17 (A.A.) - A~res a
dalarındald Portekiz kıtalannı 
takviye için Gileanes nakliye va
puru bir bahriye milfrezesihi hl 
mil olarak Ponte De}J(ada'ya ha
reket etmiştir. Vapura harp 
malzemesi de ytlklenmietir. 

ş. Fransa Sahllerl 
Tahkim ldllyor 

(Baş tarafı t liıt!hle) 
müpünüz ne de terkedilmişsiniz
dir. Bunu '!lae söyliyenter yalan 
söylüyorlar "le mi kdtnünhıtliğin 
kucatana atıyorlar. 

Bilhall!a erkek old\tlUhuzu, 
eski \te şanlı blt ftltlletitt erkek a 

leri olduğunuzu hatırlayınız. Ken 
dinize geliniz, endişelerinızi atı
nız. Bana geliniz. Müthiş sergü
zeştin bizi attığı karanlıklardan 
kurtulacaiız.,, 

latle edilen esirler 
Vichy, 17 (A. A.) - İade edi

len harp ~itlerinin ilk kafilesi 
Pazarteei günü Lyon'a muvasalat 
etmiş ve resmi makamlar mlimes
silleriyle halk tarafından samimi 
bir ~urette katştlanm\Ştır. 

Weygand manevralarda 
Vichy, 17 (A. A.) - F1ransız 

hükumetinin Afrika urlıumi mü
messili General WeyJtand Patat
tesi p;ünU öjtleden sonra cenubi 
Cezairde Pogar'a ı:tibnek tlzere 
Cezainien hareket etmiştir. Po
ı;tar'da Ftansız müstemleke kıta
larının yapmakta olduktan ma
nevralarda hazır bulunacaktır. 

hakkaktır demiş ve şunlan ıUve 
etmiştir: , 

"Amerikalılar, Akdenizm Ingı
lizler tarafından mildataaısının e -
hemmiyeti olduğunu tasdik et
mekle beraber bunu hayati bır lü 
zum addetmemelttedll'ler. lngi -
lizler Ingil~ adalaı'ıhı müdafaa 
etmelidirler.,, 
ltalya da mrıltttbU tedbirler 

dlııor 
Roma 17 (A.A.) - Bugünkü 

resmi gazete İtalyadaki Ameri -
kan tebaasının alacakları hak -
kında bir emirname neşretmiştir. 
Bu emirname hükümleri muci
bince İtalyada ikamet eden. İtal
yan ve yabancılar, yediemin
ler de dahil olduğu l\ald~ A
merikan tebaalarına tedivatta 
bulunmıyacaklardır. $imali A
merika Cütnhuriyetleri tebaala
rının İtalyadaki alacak ve eınlak
leri üzerindeki taurruf hakları 
hükmen iptal edilmiş bulunmak
tadır. Emirname buı;tünden iti
baden mer'iyete konulmuştur. 

J aponyaya benzin ihracı 
aurduruUu 

Va$in.r.tton, 17 (A. A.) - Dahi· 
liye nazırı Ickes, Japonyaya sev
kedilmekte olan takriben bir mil
yott litre benzinin ihracını dur
durmuştur. Ickes'in yakın mesai 
arkadaslarınm bildirdi~ine "öre, 
bu tedbir, Amertlta Birleşik: de'f'
letlerinin şark mıntakasında lü
zumu Jtadif bt!fttın bulunmama• 
sı dola~ısiyle 1tlırut\t~tıt. Ickes a
dıM söı söylemiye salahi'!'ettar 
bir zat, fikrinC!e, bunun bı! en
ternllıııyonal siyalt!t lr?~~lesı teş
kil etmPdi~ini sövlemısbr. 

ICaMilrı &fıfveltUI 
Ottawa, 17 <A. A.) - Başvekil 

l'tfackenzte Kin'{, kertdl!Hne ttov
cih edilen fahri doktorluk pav0 -

sinin diplomasını Prince Tovh fi 
nl\tersitesindeti. Almak fü~ere dün 
Nevyorka hareket etmiştir. 

5 

Tic.are+Vekaleti Yeni 

Mahsul Hububata 

ela El Koyabilecek 
(Bas tilraft ı int-fde~ 

lan bir beyanname ile hükume
te bildirecektir. Bu suretle :mu • 
tavassıtın kabulü işleı·i kolaylaş· 
tıracaktır. Mutavassıtlara ytlzde 
iki kadar prim de verilebilecek· 
tir. Alıhan hububatın naklinde 
milli korunma kanununun 36nc1 
maddesi hükümleri tatbik oluna
caktır. Bu maddeye göre, hüku
met lüzum gördüğü nakil vasıta· 
l!lını parasını vererek çalı§tirabile 
cektll'. 
Bu katarname ile hükumate top 

lanan mallanll saldanab,imesi i
çin tcabrnda depo ve anbilr gibi 
lüzumlu yer~re el kôymak sala
hiyeti de verilmektedir. Bu au -
retle memleket ihtiyacı için topla 
nacak hububatı saklıyabilecek de 
po ve ambarlar da temin cdılıniş 
olacaktır. 

Gi!çen defa elde ~ilen tf!Cfil· 
belere dayanılarak yine bu karar 
name ile hükfunete hububatı koy 
mak için çuval ve kanaviçelere 
de el koymak salahiyeti veril .. 
mektedir. 

Ankarada has un 
mtlflan menetlilcli 

Ankara, 17 (A.A.) - .Ahkara 
belediyesi, pasta, bisküvi, börek 
imli eden müesselerle lokantalar 
i(!in toprak mahsulleri otist tara
fından vetflenter hariç olmak ü
zere. has \lh satı$111ı menetttıiştit. 

Bundan batka; ~rşembe jtii
nünden itibaren yalnız hastaha a 

nelerle hastalıb tabip raf)oru f .. 
le tevsik edilehlere francata ve~ 
rilecektir. Francala tedarik et
mek mecburiyetinde olanlar, sıh
hat müdürlü~nden tasdikli ra
porlart ite iktisat mildürlfilüne 
müracaat edeceklerdir ... 

Almanya Ünrlncle 
._ tarafı t inetd .. l 

deflere taarruı etmişlerdir. İn~i
liz tayyareleri bu 'ehirlerden aY
rıldıklan vakit bir wk yan~ın 
devam ediyordu. 
Başka tayyareler Bouloıtıe dok 

lanna hücum eylemişler-dır. Bol1\ 
bardıman ıe.Jtil&tt tarafından ya_ 
ı>ılan bütün bü hareketlerde 7 
tayyaremiz kaybolmuştur. Dün 
gece sahil teşkilatı ile birlikte ha. 
reket eden bahriye tayyareleri 
Dunkerque limanına ve dokları· 
na taarruz etmişler ve kendileri 
hic zayiata uğramamıslaf'dır. 
Abndlt mlHI fe&lflfM gire 

Berlin, 17 (A. A.) - "Resmt 
tebli;t": Alınan tayyareleri İn.ı?il· 
terenin cenubu şarki ve eenubn 
garbi sahilleriyle İskoçyanın şark 
sahilinde müteaddit limanları 
bombatdıman etmişlerdir. 

Dün gece Alman bombacıları 
müteaddit İnp;iliz tayyare mey~ 
danlanna taartU!t!a bulunmuş
lardır. 

İ111{iliz tayyarelerinin Jt(indU .. 
tün Alınan körfeEi \te iŞJ?al albh. 
daki arui üzerinde uçuş te,t:?b
büsleri düşman icin ajtır zayiatla 
akim kalmıştıl'. 15 fn_giliz tayya
resi hava muharebelerinde ve ha. 
va dafi toplan tarafından düşil· 
rillrnil,tür. 

Dün Rece düsman garbi Alman 
venın müteaddit yerlerine infi
lak ve yanaın bombaları atmış
tır. MUtea.ddit ~ivil ölmüs veva 
yaralanmıştır. İskan mahallele. 
rinde bir mikdar evin harap ol. 
dujtu veya hesara ujtradı~ı bildi· 
rilmektedir lJazı endüstri ve şi
mendifer tesisatı da müteessir ol
mu!lhır 

11 lt11111ttre dflfllrüldü 
Londra 17 (A.A.) - Hava Ne

zaretinin biı' tebli~ine J!Öre dün 
l{ÜndüzUn yapılan harekatta 11 
Alman tayYaresi dU~ürülıhüştür. 
Bunlardan 10 u avcı ve biri de
niz tavyaresidlr. Bunlah dün 
akşam bir İnı;!iliz avcı filosunun 
tlilşürdiljtü Uç Alman :ıv ve de
niz tayyaresine ilave etmek la
zımdtr. İn,;tiliı 1.ayiatı 2 bom
ba ve 4 av tayyaresidir. Pilot
lardan iklsi kuttu\muştur. 

Kre1ll lsir le iç ika 
Vaziyetinde lmıı 1 
Nevyork 17 (A.A.) - Holan• 

da'daki bir esir kampından ce
nubi Amerlkaya kacmA~a mu
v11ffak olan ve eimdi tnıttltere• 
ye .ı?itmek üzere yolda bulu
nan süvari Rlmerali Oufrl'nne. 
Belçika Kralı Leopold'un Brük 
sel civarında esir vaziyetinde 
bullinınaltta olduiunu sövlemiş
tir. Kral Almanlarla anlaşma
Y'I daima reddetmi$ ve rnemle• 
ketin kantihlımna sadık kat .. 
ın1stir. 

Bu kanuhlera ı:?Öre, Belcika Al· 
man işgali altında bulundu~u j .. 
cin Kral memleketi idareve sa· 
lahlyettar de~ildir. Ceneralin 
ifadesine jlÖre bu vatlY?t Al· 
manian kt!dırtnaktedır. C'ünkC 
onlar hükümdarın ldndilerlv· 
le i&bltlill yapmasını ve hi( 
olmazsa düşüncelerini izhar et· 
meslnl isteınektedir1'r. 
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esimlerle Hadiseler 
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Libya harek;\h sırasında Tobruk dış miidalaası önlerinde tahrip edilen Italyan tankların dan birkaçl 
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;arki Afrikada Brilanya lmparat orluk kuvvetleri ile beraber harp Suriyedc Dentz ordusu ile \ıirlik te harekata iştirak eden yerliler 
rdeu iki Afrikalı Libya cephesinde harekatta bulunan Avustralya tanklan çölde · 

-Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur : 
Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten 

Yurdda 

Tesise 

Sonra Günde 3 Defa 

Diş Macunu İle Fırça1ayınız. 

ittifak Haline 

Ni~in ve Nasıl 

Gelen Bu 

Muvaffak 

Kanaati 

Oldu? 
CünkU •S A N 1 N• in terkibi ~in mütemadiyen taze piya.-.aya çı-

yuıtsek bir kimya şaheseridir, kar. 
Çünkü butl:ın •S A N 1 N• kulla- Çünkü •S A N 1 N• diğer macun-

rıanJarm dişleri temiz, sağlam ve gü- lara nazaran çok ucuzdur, 

zeldir, Artık bütün bunlardan sonra 
cS A N 1 N• kullanan on binlerce 

Çünkü •S A N 1 N» emsalsiz rağ... kişinin ne kadar haklı olduğunu an
beti dolayısiyle hiç stok yapmadığı lamak koleyla~ır. 

Sabah. Öğle ve Akşam Her Yemekten 

Sonra Günde 3 Defa 

,.. NAFTiL NAFTALİN 
yerine kullanılır. Tahlil edilerek NAFTALlN ayarında olduğu tesb'I 
edllrni ş tir. 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

• 

" ., ______________________ , 4 

Şirketi Hayriyeden.: 
Her sene olduğu gibi bu sene de sayın halkımıza kolaylık 

olmak üzere bir Temmuzdan itibaren Boğaziçinin her mınta· 
kasına mahsus olarak 

Fevkalade Tenzilcith Abonman Kartları 

Ço C U K A • ki - d • • J hazırlanmıştır. Sayın yolcularımızın yirmi Hazirandan itiba· 

nsl Op e ISI 1 ren b':' kartları ~öprii g'.şeleriyl~ ~d.arei Merkeziye kontrol 
kalemmden tedarık edebıleceklerı ılan olunur. 

Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Faka~ bu hediy:yi ! :~----··-------------, 
seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir Tu"rkı"ye Sı«·e ve Cam Fabrı"kaları 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: o/ 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte 
mektep dlşında, batta 
mektepten sonra mUh· 
taç oUuğu en kıy- 1 
metli eserdir. 

Cünkü: Her hediye kırılıp kay
bolabilir. veyahut u.. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğun bayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 

- -- -

TAN Neşriyat Evi 
lstanbul 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

• Ciinkü: Çocuk Ansiklopedisi 
'>iitün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en cok verilen eserdir. 

1 Cünkü: 
Çocuk A~s'klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık v• 
arkadaşlık eder, 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cüttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cü
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzüatlı (6) liraya verüir. 

ANONiM SOSYETESiNDEN : 
15 Ha:ciran 1941 tarihinden itı baren Şirketimiz.in İdare ve Muha

bere Servisleri Boğaziçinde Paşabahçesine taşınmış bulunacaktır, Bu 
tarihten sonra, Şirketimize tevdi ettirilecek mektuplarla sair yazıların 
aşağıda yazılı adrese gönderilmesi rica olunur. 

TÜRKiYE ŞiŞE ve CAM FABRIKALARI 'A, Ş, 
Telefon : 30 - 69/70 

Paıabahçeal .. Boğaziçi 

ISTANBUL 
N O T : Ticaret isleri lr;in, Şirket sayın mi.\şterjlerini İstanbulda 

ı '-Pcrşembepazarındaki Bürosunda kabule devam edece~ , ı 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Açık Eksiltme Usuliyle İnşaat Malzemesi Alınacak. 

Malremenln 
Nev'i 

Muhammen Muvakkat te-
bedell mlnat miktarı ihale 

Mlktarr Lira Krı. Lira Krı. günü 

------- ------
Kiremit ) 35000 ) adet 3250 00 243 75 23 Haziran 941 IS,00 
Mahya ) 1000 ) " Pazartesi 
Galvanizli saç 3500 Kg. 4200 00 315 00 ., IS,00 

, - ~ Divriği Sulh Hukuk hakimli
ğinden: Divriginin İmamoğlu ma-

1 - Ankarada Hamamönünde Tıp Fakültesi müştemilcltmdan Do
ğum ve Nisaiye Kliniği binasında emaneten yapılacak ikmal inşaatı için 
nevileri, miktarları, muhammen bedelleri, muvakkat teminat miktarlarl 
yukarıda yazılı 3 nevi inşaat malzemesi açık eksiltme usuliyle alm•cak
tır. Buketin Sayın Müsterilerine Müjdesi: 

Buket Yazlık Şubesi lstanbulun En Güzel, 
En Latif, En Hoş Manzaralı Bir Yerinde 

CADDEBOST ANINDA 
21 Haziran Cumartesi Saat 4 te Açılıyor 

Memleketimizin her tarafında sevilmiş, güzel sesi takdir edilmiş 
ne{e ve ~akrak san'atk:Arırnı:z 

MAHMRE HAN DAN' ın 

hallesinden Halil Ergün tarafın
dan ayni yerdeki arsa ve bahçe
nin taksimi davasında hissedar 
ve davalı ayni mahalleden olup 
yeri meçhul olan Nebi kızı Medi
nenin ilanen tebliğ edilen dave
tiye üzerine mahkemeye gelme
diği gibi bir mazeret te bildirme
miş ve bir vekil de göndermem;ş 
olduğundan ilanen gıyap kararı 

2 - Eksiltme 23 Haziran 1941 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada Sıhhat ve İçtimai A1uavcnet Vckflletinde teşkil olunacak hu
susi Komisyonca yapılacaktır. 

3 - İstiyenlcr bu işe ait şartnJmeyi Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vek~lcti İçtimai Muavenet Dairesinde ve İstanbulda Sıhhat ve İçtima.1 
~tuavcnet .l\.Iüdürlügünde tetkik edebilirler, 

4 - Muvakkat teminat miktarları het malzemenin ismi hiza!11nda 
gösterilmi~tir, 

5 - Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak Komi~yon
ca kabul edilmiycceği için bu kabil teminat vermek i,.tiycnler daha C\ 
vel Vekalete müracaatla bunları :ıt3kalı Malsandık.larına yatırmaları \ 
Komisyona '1ıakbuzlarını tevdi etmeleri IAzımdır. (412 ) 

tebligine ve muhakemenin de - KAYIP - Fatih /}: kerlik şu· 
30-6-941 tarihine raslıyan Pazar. 1 Dr. IHSAN SAM 1 ~ besinden 12/9 num~ra '\le · aldı· 

Naftil Fiyatı : 1. tanbul Fiyat ~fürakabe Komi yonunca tesbit e· 
dilmiı)tir. 

Toptan Kilosu 17 Kuruştur. 

İştirakiyle mükemmel 1 NCE SAZ. Fiyatlar fevkalAde ehvendir, , ...................................... , .... , tesi ıı;iinü saat 9 a tebliğine ka- ı T 1 F O A Ş 1 S 1 1 ğım terhis tezkeremi kaybettiırı 
Yenisini alacağımdan hükmü kal· rar verilmiş olup gün ve saatin- Tıfo ve paratifo hastalıklarma • .... I· 

. • . . tutulmamak için tesiri kat1, mu- mamıştır. Fatıh Beycegız maha 
de gelmedıg.ı takdırde gıyabınd_a afiyeti pek emin taze aşıdır. Her lcs~, Mehm~tde.de sokağında _319 

Umumi •atış ılepo•u: Tahtakale No: 66/68 1 
Telefon : 22269 _, 

:>ahıp ve l'ieşriyaı mudürü: Emin Uzman. Gazetec.ılıll; ve ıı.e~rıyaı 
'I'. r~ s. f'AN Matbaası 

~uhakcmenın .de~am ederek_ b~- 1 eczaneda bulunur. Kutusu 45 d.o~umlu Rızenı~ !;vidcre n.~ho~· 
tun muamclenın ıcra edıleeegı ı- ' kuruıtur. 1 .ının Ta•hanc koy...,den Hııscy111 

lanen tebliit olunu oğlu Osman M<)Ae. , 

.. 

' 


