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1ürk - Alman Dostluk 
Muahedesi Etrafındaki 

Sakat Görüsler 
Türkiye, Şimdiye Kadar Takip Ettiği Dürüst ve Samimi 

Siyaseti ile Daima Taahhütlerine Riayet Etmekte 
Ve Sözünü Tutmakta Titizlik Gösterdiijini lsbat Etmistir 
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1Klr~. Ihtikirını
1 

Onleyici 
Tedbir Alınıyo-r 

Mobilya ile Kiraya Verilecek Yerler 
lc;in Yeni Bir Formül T esbit Edildi 

Ankara, 21 (TAN Muhabirin ·ı bi binalara kiraya verilmesi ha
den. )- Koordinasyon heyeti, son linde evveli gayrimenkul, mobil 
zamanlarda birçok dedikodulal'I yasızm.ş gıbi kabul edilerek bır 
mucip olan kira bedelleri J:ıakkm ücret'tayin edilecektir. Bundan 
da yeni bir karar hazarlamıştır. başka aynca bir mobilya kir:ısı 

Almanya, Türk 
Siyasetindeki 
stikl61e Daima 

liürmet Etmiıtir 

Almanyanm Cenubu Şarki kav- Bugünlerde deşredilecek olan bu kabul edilecektir. Bu ücret, bir Vlclly'Din Suriye fevblMe b-
vetleri kumandanı Marepl Llnta yeni kararname lüzumsuz yere senede, mobilya kıymetinin beş- mileri Or.-eraı Deata 

t'tlrk - Alman dostluk muahe
tleai, Ttlrk latiınl ve sulh ai -
)uetialn bir eseridir .Alman-
,.. ile Türkiye uumda umi· 
illi bir ltbut ve emniyet hava
• teeuU. etmesi, Yllkm Şarkta 
1111hüa kuvvetlenmesine hi~
lbet etmlftlr. o.- içindir ki, 
1tir Od sakat d~ muhar
lirin yulq tefsirlerine rai· 
-.. )'eni muüede lriltiin ci • -..a 1evin~, he~ ve tak· 
.... kaqdaııauftır. 

M. ZekaillfJ SERTEL 

Alman Befeh'i P~r Şansalyesi Bitler ,..mnaa Mareşal Göring . . . . . 

AK DEN iZDE Türk • Alman 
Türk • ltalyan 
Menfaafferlnin Etrafında 
Terrfi MÜlıikün Yeni Tehirler 

ve bir takam hilelerle ldractlann te birini ~emivecektir.Bu kabil 

Romanyada dan fahiş ücretler istiyen gayri yerlerdekı mobilyanın kıymf'ti 
menkul Ahlplerinbı bu kabil ha- belediyeler tarafından t.ayin ve 
reketlerine iınkin bırakmamak - tesbit olunacaktır. 

T h •d t t.adır. Yeni kararname 20 §Ubat 1941 a C 1 a MalO.m olduiu üzere gayrimen tarihinden itibaren meriyete 
S kul sahipleri ev ve apartunanla - girmiş addolunacaktar. 

- tının kiralarını arttırmak için o- Evvelce bu suretle kiracılardan 

M h 
dalara meseli, bir masa ve bir - alınmı• fula ücretler de mal sa-

u•. --., m kaç sancı.iye koyarak "mobilya- hiolerl tarafından kiracılara iade 
ıı., kaydiyle ve ldracalardan ook eclitecektir. 
fula pmra almak auretiyle ihtikAr UcretleJi esasen belediyeler ta 

A 1 yaptddan gtirülmÜf \te bu, birçok rafından tayin ve tesblt edilmek m a n §lkAyetlerl mucip olmuştur. te olan otel ve pansiyonlar bu ka 
Yeni kararnameye stife, bu gi rardan hariçtirlar. 

Kıtaları 
Geliyor 

Almanyan n 
Gayesi: 

•••ycıdalclAtlcert 
Harekat~..aı• 

• 

lngilizler 
ama Girdi 

Vichy Kıtaları Şehrin 

Dııındaki Mevzilere 
Çekildi 

Londra, 21 (A.A.) - Şam'm 
muttefikJer tarafından iŞlal edil
diği resmen bıldirilmektedir .. 

Beyrut, 21 (A.A.) - •Ofi Bu 
akpJn cephelerden ~ son ha
berlere göre, dUfllWUll artan t8z. 
yiki karfasmc1a ve ,ehir sokakla • 
rmda kan alaauına mini om..k 
üzere J'raDllZ lutaları Şam fefııi
ni terketınlfler ve şehir clatmda
kt yeni mevzilerine çeJdJmtıJer • 
dlr. Iraktan gelen ve Tücl*üt u
mumi istikametinde tı.rUnn 
bir duşman motörlu kolum. blva 

u tlerlmiz hu~arcla 

~lflmltsuı. __._ ~ zı .(A.A.) - .. ._, 

Bu l6rGfGn lakathli vlkialara iL • D 1 t A d B 1 ~ tel • •i•MIBlll tMilh'i'rH ..,,..,. 

Mahlptlnl 
"·Tiirk Coğrefye Kuruınu .. 

- ~ıe sabittir. "' ev e ra11n a u gar gaze erı, tik ........... ._ ..... 
... - ....... Türk - Alman mabede - ııre, ~ ~ et· 
'~ertTürlHt :Z,::U ~ .=!~ Bir lktısadi Anlaımı Sulhün Teminata •uiari ................... 

n...;:bu:ıc..~~~ imza Edllec•kmit Alırldığını Yazıyorlar =-.....=.:..:; 
W..ilnh.1.~•Jme ~'!1.~t•··•"te01::4euştk .. 1!!; Roma, 21 (A.A.) - Poı»lo Bertin 21 (A.A.) - Alman lu')'a ait s....,, m1ıı•Dıbıfl• 

,~ "".u -~ in 1 .. -ı liakletmQtir. Romanya 6-.1 
Sovyet Ruayaya kanı da di Roma. ıazeteıi Mussolhıj.n R~te-..-Ay Türk Alman paktına Kurnta•ı da 'b....._. .-... 

tümı taahhiltlerle balhc:lır. Parlimen~ 1928 an18~._sını birinci s.yfaiarını tahsiste de- Genel Ku ...... )'lna npte41ihftlt _ 
e ile 8oVY8t Rusya arasm- m'vzuu bahseden nutkundan ve vanı eylemekte ve Reisicümhur 

1828 tari1ilnde aktedilmiş bir vaktiyle Hariclve Nazın l{ollt İsmet hıönü ile Bitler ve Saraç- tlrDiier h•lterlere aite. •W. 
.. __ .... teoavüz miAJa vardır. Ay- CianQ ;1e Büstü A.ru arasında oııu ile Von Ribbentr.op arasın- •iliWda A.._. lntaluar a.. 

25 Mart UMt tarihin4e ~fos- vukubulan mül.kattan l>a~t - da teati edil~n tel~aflan ve mava.va pln9elde tievHI ..U
ile Ankara arumda il!~- tikten. ıt0nra Türk - Almıan dost- Tütkiye RetıicümJıurunun ıön- yor. GaJu ve Bntlo ........... 

bir dekllruyon imza ~ş- luk mı.utheclesinin akdi hakkın· denliıl husual mektup hakkın- nDıd"a da pek ·~ ·--,. 
Türkiye Ingiltere ile ittifak da diyor ki: daki haberleri büyük puntolu "~ malıte;nm s;tbtl 

SolllılM ~ri 

AkdenmJa JGendini 

en dahi Sovyet Rusyaya "İtalya ve Türkiye J(örmüsler- baslıklar altında neıretmektedlr. dl 
olan taahhütlerine~~ ka- dir ~i. ,/Jtdenizc:lekl vaziyetleri Yabancı memleketlerden ıe- ~ ..,,_ ~· y.-t .nutl•- Glritıekl yeni U.liiiiiden hare-

ftıdaıh._aldwıda ayraca bır ayıt birbirüıe iıt detlıc;lir ve bu va - len intibalara: da ıenit yer ar· nn :~ •ltıu e~ .. ,. =. ~ ~ ~v.a~ 
U§tur. Bu defa da Al - ziyetler Ud mllletin mentaatle- nlmış btilunmaktadır leıımektedlr. .......,rlye ..A&..a.ı ... ı .. ~'ere .. ~ :.-1..-

ile aktedilen dostluk mu- riyle telif edilebilir. Binaenaleyh · ~ ~"" uu- • um-. 
~lleaiı'ld·e Türldyenin mevcut Türkiyenin hasmane bir vaziyet O>evuu:. Sa. 5, sa. lı a>ennıc k 5• ... ., mnattakiyede tımiıbutıınan :it 

ütlerine sadık kala~ ~- almasını lstiyen bütün sesler 4fe- __ ..._..-. ....... ..., _________ ....,_ ......... , ilatt\lr. LhlWı tematımn. _.. 
~ ki, bunda Turkıye, moktullerln tehlikeli ( .. liYJ!tl • KİT taııtlhlarimn ve tleDolann~ 

Jar•11nın da dahil bu- nin bir neticesi idi. Cünkil Tilr- YATAKTA AP VEYA KOMAN_ baraDiWıı eOk m6eair oı.-. '1-

fiiphe yoktur. kiyentn liiçbir zaman tral:tadan OKUMAK ITtYADINDA İSENİZ S~ =i: ~a= 
(Dftamı: SL 5. !118. IJ korkmuına mahal yo~tıı.,. tnan üzerinde ucmuekr ft ,,_. 

Eltonomilc aİllafma KIN E. WALLACE'ı OKUMAYINIZ. ım ve lnfuat ~•Pir. 

·r1c • Alman 
Anlaıması 

-rerın Encümende, ve 
Çerıambaya Meclis 

te 6örüıülecek 

._....__ laıdır. Biyiik ~y ~ 
Vichv. 21 (A. A.l - Havas - Bütün tliinga münelilıitlerüdn ,,.,,...,. ~ müessir&w.u .---

Ofi ajansının Roma muhabirinin ı ı.ı- --&.---3 ·~ W-"---' mı.tir 
bildirdiiine ıöre. oıiümümeki •ftONW ...-nurnri E•ll"" ~ ın ro., Mrf,h ~ _.. 
hafta mühim bir Türk - İtJlyan manlal'ı h.akkuula milleflluın venıu"'1rC U.it ~ 
ekonomik anlaşması imıatana - lıliklm butlw. ÇIUtldi W.aaaee'ın ro..._ !termı 

21 
(A.A.) - Aekerf 

caktır. lannı olcumağa bir defa bti~nız-. o- mahfillerin qaqtaıeasıo.. a6re. 
nu elinizden bıni1caniaüılil•, .,,.,.. · ullkıı- Sonum .,... m._.lııeai Af

Vlchy. lntlltereye 
Yeill Bir Protesto 

Nota11 Yerel 

rik• mubaNbMinln en bürük 
nuzdan olıuaıuıuz. ~ ..ı.~. Muharet.e 

~ ......... Jreufet ve .ke-
TAN Sah ~ ltiHnıa sise hu meP.ar ı..ms m-.,_ 
rlriDba ea aıenkh Nmanlanndu biri olaa 

"4 DURUST AOAM ·" ı 
Madiit, 21 (AA) - "Ofl,, 

'1'aftllZ 1füyük elçili Pletri, lngl- tef:rlbJ,8 "91ll)'llCÜbr. Ba romam okaduldım aonn Jaa,-.ta· 
tiz bOyük elçili Sir Saiiıuel nmia 1'u derece •lr merakla romu okumadlPmı 1is de tel· 
~··hilen cereyan etmekte o- u._.. ..-ar .ı.ewmm. 

hldiaeler haktii'id& Jeai bır ..... ~..._-...-.._._. _ _.. __ ..... ...__... _ _.. __ ,___,. . etllifitlr: .. 

~ ~· diAeı" -mlit•'eke harblDIQ .... ~, ... ., 
....... Kı8li SobaJ* D&Ml8 

Sefya, 21 CA. A.) - Yabancı 
memleketlere YQt1lı 1eyahat\en 
avdet ~en Kİ'al; dün 6l1eden 
IOllr& Sof:yaya 1(elmlttir. 
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~A~DEM. iZiN . 
·.~ ···.· J.<aplanları · 

ırıs-TANauL 1 Kuruf asufye 'ye 
Ma~b.uatına Azami Fiyat 
n~r Tesbit Edildi 

ÇANAKKALE 
Şehitlerinden 

Ebedi Şefe 
Yazan: ALI RIZA SEYFi No. 2 

Deli Bayram Reisin Oğlu Olduğu 
Anlaşdan Genç Gerçekten 1

1 

Yiğit Reisin Bir Modeli İdi 

Basm Kongresinin 

Saygı T elgraflarma 

Cevaplar 
OÜNKÜ KISMIN HÖLASASI 

On altıncı asırda Turk korsanları 
içinde "yiğiiliğln yalın kılıcı,, di
ye ad, san almış "Deli Bayram 
Rcıs,, Gfizel Aksungur kalyoniyle 
İspanya sahillerinde yol alıyor. 
Cebelitarık boğazına ve biraz son
ra Septe'ye doğru ilerliyorlar. Deli 
Bayram Reis burada kalyona yeni 
bır yol veriyor. Bu yol gerçekten 
uzun ve Atlantige uzannn büyuk 
bir yoldur. 
Deli Bayram Reis sert kayalara, 
hırçın denizlere bakarken ustası 

Turgut Reisi hatırlıyor ve ona ait 
bazı hatıralarını ihtiyar diımenci
ye anlatıyor. Bu esnada Deli Bııy
r m Reisin 17 yn~ındaki oglu da 
y nıb::ı:ıındadır. 

• 
Yaşlı korsan tatlı bir giilüşle 
mı cevirdi ve Akdenizin batı 

k narlarına iin salmış Deli Bay-
ramın oğlu olduğu anlaşılan ya
kısıklı gence baktı. Gürbüz çocuk 
,.. rçcktcn yiğit Reisin bir modeli 
1di; yalnız babasının çakır gözleri 
kumral sacları, tunç sarısı rengi 
onda parlak kara gözlere, Afri
hının güneşiyle bir az kıvrılmış 
kara saçlara ve tatlı esmer bir 
b nze inkilap etmişti. Bir de ço
c ık Reisten daha iri. daha yapılı 

1 cak gibi görünüyordu. Cünkii, 
ucutca şımdidcn ona yetişmiş 

b lunuyordu. 
Yaşlı korsan hala Tanrıyar'a 
vgi ile bakıyordu; Bayram Re
f' ':ledi ki: 
Seninki İngilizçeyi benim gay

r tımle degil, kendi çalışması .. 
k ndi isteği ile öğrendi. Bu işte 
o bana değil. ben ona borçluyum; 
c ınkü, o olmasavdı Arapca. 
Turkçe kitapları kim okuyacak, 
Endülüslülerin ve bütün sarkın 
o bılği hazinelerine beni kim so
kacaktı. .. 

** J'aşlı korsan! .• 

Tuhaf şey, bu yaşlı Türk 
korsanı kendi dili olan 

Turkçcyi bir yabancı gibi konu
. uvor, duraklayarak söylüyordu. 
Zaten yüzünde bir Tiırkten ziya
dP bir Alman, daha doğrusu bir 
İngiliz tipi gösteren bu dine, u
zun boylu, kemikli ihtiyarı Türk 
ce soylerken görenler onun Türk 
kılığına girmis bir İngiliz veya 
bır Alman olduğuna yüzde yet

, mis hii.kmederdi ki: Bu hüküm de 
pek doğru olurdu. Çünki.i, gör
d igumi.iz sıralarda ateşli bir.miis
luman olan bu adam uzak Tngil
tr>rede doğmus, cok yüksek bir 
f milva o,i!lu iken acı maceralar 
ve talihsizliklerle ilinden, dinin
dPn, yurdundan ayrılmış bir İngi. 
lızdi. Hayatın inanılmaz, a.man-
ız fırtınaları önünde vuvarlan
mış olan bu adamın jlençlik ha
yatt herkes icin büsbütün karan
lıktı. Yalnız Turğut r eisin en gü-
vendigı gene yoldaşları arasına 
ııececek, hatta ona yıllarca mua
vinlik edecek kadar secaat, kud-

1 ret ve Turi!uda bağlılık göster 
miş olan bu sözü kıt İngili?-in 
korsanlar arasında önceleri " In
ıziliz kaptanı olan adı gitıtide 
(Kaotan Reis) şekline t?irmis. bü
tun Türk korsanları arasında çok 
btivük sayib ve sevj!i kazanmıstı. 
(Kaptan reis) az söz sövlemek. 
hemen hic konusmamak huyunu 
son vakitlere kadar bırakmamıs
tı: müslüman olduktan sonra da 
P-dcnmemis. yalnız Turğuda olan 
voldaslığı. bağlılığı hayatını dol
durma~a yetmis idi. 

Bayram Reis bir çocuk 
olarak Turğudun gemisine gcl
dıgi zamandanberi kaptan reis ile 
Bayram arasında da çok derin bir 
dosluk uyanmış, bu dosluğa son
raları Bayramın oğlu olan genç 
de ortak olmuştu. (1) 

<Kaptan Reis otuz yıldır bırak
madığı o yabancı şivesiyle sözün
de devam etmek istiyordu; an
cak buna vakit kalmadı: 

** Üç yelkenli var! 

larma doğru dönünce flok yelke
ninin önce gözlen sakladığı de
niz parcası üzerinde üç yelken 
gemisi ,göründü. 

Bayram Reis: 
- İspanyol ,gavuru! dedi, he

rüler bizi Atlas dış denizine bay
ram yapmadan, kurban kesme
den çkarmıyacaklar ... 

Simdi Türk korsan kalyonu
nun güvertesindeki yüz elli kişi
nin gözü uzaktaki bu gemilere 
dikilmişti. 

Kaptan Reis coşkunluk öfke 
vakitlerinde hala unutamad,ğr 
İngiliz dilile dudakları ar.ısından 
birkaç kelime mırıldandı. 

Bayram ihtiyar kaptana: 
- Siz Tanrıyar ile kıç kasara

sında kalınız, ben baş kasarasna 

Geçen hafta muayyen mesaisini 
bitiren Basın Kongresinin dağılrr
ken çekilmesine karat verdiği 

saygı telgraflarına aşağıdaki ce
vaplar gelmiştir: 

Kongreye basarılar diler ve te- ~ 

miz duygularma te::ekkur ederim.

1

! 
• i smet / N ÖNÜ 

Türk Basm Birliği İstanbul l 
mıntakfı kongresi toplantısı mü

nasebetiyle izhar buyrulan hissi- i 
yata tcsckkür ederim. 

Türkiye B. M. M. Reisi 5 

Abdülhalik R enda 

.ıı;ireyim... t Mıntakanız Basın Birllgi kon-
Dedi ise de kaptan başını sal- gresinin toplantısı münasebetiyli! 

lıyarak karşılık verdi: 
- Yok Bayram Reis bu ola- sayın azanın hakkımda iz.har et-

maz. Dediğin iş deniz türesine tikleri duygulara teşekkür ede-
aykırıdırı bu gemi senindirı Ak 
~unı:~urun bas kumanda yeri olan 
kıç kasarası da sana yaktşır, Tur
~ut yasasını unutma: "Son solu
gunu alıncaya kadar herkes ken
di yerinde!,. Bas kasarasına ben 
kumanda edeceğim. 

Bavram bu söze karşı durmadı, 
yalnız: 

- Öyle ise Tanrıvar da sizin-

rim. 

Başvekil 

Dr. Refik Saydam 

* ?arti Genel Sekreteri Fikri 
Tiizer, Matbuat Umum Müdiirü · 
Selim Sarper, Birlik Reisi Falih 

le ,gelsin ve bulunsun. Birsev da- Rrfkr Atay tarafından da göste-
ha yalvaracağım; başa ııiderken rilen hissiyata teşekkürü muta-
topcuları, topları bir ,gözden ge- zammın birer tclgra! gelmiştir. 
cirin. Çocukta savasa nasıl h;zır- L 
lık yapıldığını ,!?Örsün ... Ustamız -- --·----
Turgut diinyanın en büyiik top- Tu·· rk Alman 
cusu idi. istiyorum ki: oğlum da • 

~~~~-,gibi eşsiz bir topçuBol- Ticari 
Kaptan Reis, arkasında av-

ramın oi!lu oıaueu halde tek söz M ··nasebatı 
c;övlemeksizin kıc kı:ısarasının U 
iskelesinden inerek uzaklaştı. 

** Deniz kaleleri: 

Simdi Bayram Reis kesk in 
gözlerile uzaktaki düş

manı iyice tetkike başlamıştı. 
Bu teknelerden önde olanı bir 
kalyondu; lakin bu ·kalyon öyle 
Bayram Reisin altındaki "Ak
sungur,, gibi küçük çapta. en 
cok yüz elli kişilik bir tekne de
ğildi; düşman krılyonu, o çağlar
da İspanyalılar ve Portekizliler 
tarafından yapılan ve birer deniz 
kalesinden ayrısı gayrisi olmıvan 
cok bi.iyük harp teknelerinden 
idi ki: en az beşer yiiz muharip 
ve topçuyu taşıyan bu gemilere 
Karaka denilirdi. Arkadaki tek
neler ise İspanyol yapısı olduğu 
belli iki güzel ,qali, yani savaş 
kadirgası idi. 

Karaka, tabii yalnız yüksek 
direklerindeki yelkenlerile yü
rümekte olduğu halde, çift di
reklerindeki üç köşe yan yelken
leri ve yirmi beş çifteyi bulan 
küreklerile yürüyen "kadirgala
rın uzun, narin tekneleri köpüklü 
dalgalar arasında iki yanlarında
ki büyük kanatlarını çırparak 
iler liyen iki kocaman uçar balığı 
andırmakta idi. 

Bayram Reis bu nlara bir iki 
dakika baktıktan sonra mırıldan
dı: 

- Üçünüzde kalyon, yahut 
üçünüzde kürekli kadirga olsay
dınız, İspanyol dayılar, bence da
ha iyi olurdu ... Şimdi iş biraz dü
şünceli olacak .. kalyona karsı yel
kenle menevra yapmak kolay ... 
Bu hantal (karaka) nın yanında 
ebnim (Aksun)?'uı') kuş gibi hafif 
ceylan ,gibi tetik ınancvra yapar .. 
Ancak, o sırada kiirckleri saye
sinde rüzgar oyununa hacet gör
miyccek kadırgaları da aldatmak 
gerek ... 

* Kimsede teltiş yoktu 

Kurt gibi ateşli gözlü iki genç 
korsanın yardımiyle dü

men dolabı başında duran yalçın 
yüzlü post bıyıklı serdümen baş
bu_ğunun mırıldandığı bu söz
leri isitmişti. Bir şey söylemek 
icin ağzını actıysa da demir du-

Yakmda Ankaraya 

Bir Heyet Gidiyor 
Şehrimizde muhtelif Alman 

fabrikatör ve trostlerinden mü
rekkep bir heyet bulunmaktadır. 
:vı:. l\faks Onzer'in riyaset et
ti!{i bu heyet bir iki güne ka
dar Ankaraya giderek, alakadar 
maRamlarla tkari mevzular 
hakkında görüşmeler yapacak -
tır. 

Bundan başka Almanya ile a
ramızda bir ticaret anlasması 
yapmak üzere Almanyadan da 
memleketimize bir heyet gelecek 
tir. 

Bakır Şilebi Bu Hafta 
Amerikaya Hareket 

Edecek 
Bir kısım ihraç mallarımızı Jı:Ö 

türmek ve dönüşte ithnlat eşya
sı ~etirmek için Amerikaya git
mesi takarrür eden Bakır şilebi
nin. bu uzun sefer için hazırl1k
ları tamamen bitirilmiştir. Gemi 
bu hafta içinde İstanbuldan ha
reket edecektir. 

Bakır silebi evvela İzmire uğ
rıyarak bir miktar tütün aldık
tan sonra Mersine ve orad an d a 
Mısıra gidecektir. 

Bakırşilebi Süveyşten ve Kı
zıldenizden geçerek Amerikaya 
gidecektir. 

---o-

Hadımköyüne İlave 
Seferler 

Devlet Demiryolları. dokuzun
cu işletme müdürlügü, yolcu 
ların fazlahJhm göz önünde tu
nünden itibaren Hadımköyüne 
tarak 23 haziran p azartesi gü
kadar ilave trenleri işletmeğe ka 
rar vermiştir. 
Bu trenler her pazartesi r?iinü 

sabahlan saat sekizde ve dokuzu 
h.eş ,geçe olmak üzere S irkeciden 
hareket edecektir, 

l<alyonun prova direğinde daklarından tek söz bile cıkmadı. 
kalın bir ses gürledi. Turiudun deniz vasasivle yetiş -

sına, dümen dolabı başındaki yal miş bu ölüm eri ıremici. kendisi
- Sancak baş omuzuğunda ne sorulmadan söze kansmanın 

ile velken var! en büyük suc oldujiunu hatırla-

Kışhk Kömür için 
Hazırhklar 

Halkın kışhk kok köm ür ü ih 
tiyacını karşılamak icin şimdiden 
kömür depolarına stok yapılma
sı kararlastmlmıstır. Bu mak 
satla b elediye iktisat işleri m ü
dürlüğü ile Eti Bank temaslara 
başlamıştır. Geçen sene açılan 
kömür depolarının verleri veni -
den tetkik edilecek ve hal!on 
kolaylıkla ve daha münasip yer 
!erden kömür alması icin icabe
derse depo yerleri değiştirilecek 
ve miktarı arttırılacaktır. 

Bayram Reis birdenbire arka- mış, Bayram Reisin kendisini pek 
sna, dümen dolabı başındaki yal- saydd~~~n~, b~cldc:~~helelrdine çok g_ü
çın yüzlü pos bıyıklı Türk ı:ı;emi- ven :ı?ını 1 ıı:n a e o suçu ış
cısine döndü, kısaca kumanda. lemege kıyamamıştı. 
etti: Arkası -ı·ar) 

- Üc kerte boçala! 
P os bıyıklı korsan iki yardım (1) Bazı İngiliz yazıcıları bu ada-

cısile dümen dolcıbını biraz çe- mm mezarının Turgudun mezarı ya
virdi, kalyonun h:ışı Afrika yalı- nında oldugunu bile yazmaktadrrlar. 

Perakende Satışlarda Toptan Satışlara 

An af arta Sırtla rınd an 

Toplanan Bir Buket 

Atatürk Anıdında Ancak Yüzde 15 Konulan Bu Fiyata 

Nisbetinde Bir Kar İlave Edilebilecektir 
Çanakkale, (TAN) - Birkaç 

aydanberi kurulmus olan (Ça
nakkaleden Yetişenler Cemiyetı) 

Ankara 21 (A.A.) - Tic:ıret 
Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 

29 sayılı Koordinasyon kararı
nın birinci maddesiyle Ticaret 
Vekfiletine verilmiş. olan sala
hiyete istinaden memleket da -
bilinde kuru fasulyenin azami 
satış fiyatları asağıda ııösteril -
mış olduğu veçhile tesbit olu -
nur: 
1- Başlıca istih sal ve ihraç mın 

takaları olan Trabzon Samsun. 
Maraş, Kayseri, Çorum, K ütahya 
Seyhan Niğde, Antalya, Çoruh, 
Konya, Rize; Manisa. Bursa, Ba
lıkesir. Bolu, Kırşehir; Zon,gul
clak, Burdur. K ocaeli, Edirne ile 
istihsali kendi istihlakine yeten 
di~er vilayetlerde beşinci fık
rada cins ve evsafı yazılı kuru 
fasulyenin 1 kilosunun toptan fi
yatı 17 "on yedi., kuruştur. 

2. - Diğer bilumum müsteh
lik veya istihlaki kendi istihla
kine yetmiyen mıntakalardaki 
vilayetlerde kuru fasulyenin top 
tan fiyatları, mutat surette o 
mahallin istihlakini en cok temin 
eden istihsal mıntakasından ha
kiki nakil masraflarının ilavesi 
~uretiyle bulunur. 

3. - Birinci fıkrada mevzuu
bahs toptan azami fiyat yüzde 5 
nisbetinde toplayıcı ve toptancı 
karını ihtiva eylemektedir. 

4. - Kuru fasulyenin bütün 
memleket dahilinde müstehlik 
fiyatı toptan fiyatlara azami 
yüzde 15 nisbetinde bir pera -
kendeci karı ilavesi suretiyle 
bulunur. Bu perakendeci hisse
si azami nisbet olup, mutat su
rette daha dun bir kar yüzdesiy
le çalışan yerlerde yine bu es
ki nisbetlerin devam ettirilmesi 
matluptu r. Yan toptancıların da 

ADLİYEDE : 

65 Yaşında Bir Tahta 

Çivi Muhtekiri 
Mahkum Oldu 

Fatihte Sofular mahallesinde 
32 numaralı dükkanda terlikcilik 
yapan Feyzullah Arıcılar kilo
sunun 120 kuruşa satılması la
zım ı:ı;elen tahta çivileri •350 ku
ruştan satarak ihtikar yaptığı i
cin yakalanmış ve dün muhake
mesi yapılmıştır. 

Asliye altıncı ceza mahkeme
sinde yapılan duruşmada Fey
zullah ve sahitler dinlenmiştir. 

Feyzullah bu çivileri seyyar 
satıcılardan birinden 280 kuruşa 
aldığlnı ve bu yüzden 350 kuru
şa sattığını söylemiştir. 

Muhakeme neticesinde F ey -
zullah 25 lira ağır para cezası 
odemeğe, dükkanının 7 gün ka
patılmasına mahkum olmuş v e 
bundan başka elindeki 28 kilo 
100 ,gram dvinin de müsaderesi
ne karar verilmistir. Fakat Fey
zullahın yaşının 65 ten yukan ol 
ması cezanın h afifletilmesine se
bebiyet verdiği için , ~ara ce
zası 20 lira 80 kuruşa, dükkanın 
kapatılma müd deti de 5 güne in
dirilmiştir. 

Sahte Bono Davası - Bir bu
çuk yıl evvel sahte bono yaptık
ları için tevkif edilen 17 kisilik 
şebekenin duruşmasına dün i
kinci ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 
DurUşmada avukatlar müdafa

alarını yapmışlardır. Diğer şa
hitlerin çağrılması için mahke
me başka güne bırakılmış ve 
mevkuflardan Ali Fuatla Kami
lin tahliyesine karar verilmiştir. 

Mekteplerde Spor 
Hareketleri 

Ankara, 21 (TAN) Mektepler
de son ders yılı içinde beden 
terbiyesi faaliyetine b_üyük ehem 
miyet verilmis ve çok iyi ne
ticeler· alınmıştır. 

Bu ders yılı icinde liseler , öğ
retmen okulları. bölge sanat 
mektepleri ve enstitü lerle yük
se kokullarda bir çok spor mü
sabakaları yapılmıştır. Bu m e
yanda 27 bölgede, 92 atletizm 
müsabakası yapılmış 7100 atlet 
i ştirak etmiştir. T ertip ed ilen 
voleybol müsab akalan na 1800 
kisi ıı:irmistir. Erkek okulları a· 
rasında yapılan futbol müsaba
kalarına 1700 talebe iştirak et -
mistir. Bu suretle bir sene i
cinde muhtelif spor hareketleri
ne 10,700 talebe girmistir. 

faal bulunduğu yerlerde. bunla- tescil edılir edilmez faaliyete geç-
rın hissesi, toptancı ve peraken- misUr. 
deci kar yüzdeeri meyanından 19 Mayıs Gençlik Bayramını 
teamüle ,göre tefrik edilecektir. Halkevinde verdikleri güzel bir 

İhtivacını kendi mmtakas•:-. milsamere ile canlandıran genç-
clan tedarik eden sehirlerde müs- !erimiz (MilJi Türk Talebe Birli
tchlik fivatları yalnız toptancı ve ğinin) lfığvmdanberi unutulmıış 

perakendeci kar yüzdelerinin i- olan Çıınakkale şehitliklerini zi-
lavesiyle taayyün eder. Müsteh- yareti de bir anane haline getir-
lik mıntakalarındaki sehirlerdt> meyi ve 55 bin Türk kahramıını
müstehlik fiyatları ayrıca 3 ciı · m topraklarında sı.klıyan bu mu
fıkrada mezkur nakliye masraf - i kaddes vatan parçasını (Tlirkün 
!arının hesaba katılmasiyle ta- Kabesl) haline sokmayı gayeleri 
ayyın eder. meyanına ithal etmiştir. 

5. - Yukarıda esasları vazo- Bu maksatla ilk hareket 15 
lunan fiyatlar calı cinsinden te- Ha;ı:iran pazar günü yapılmıştır: 
miz kuru fasulyenin çuvalsız Çanakkaleden Yetişenler Cemi-
azami satış fiyatları olup, kuru yetine mensup yüzlerce genç A-
fasulyenin diğer cins ve nevile- nafartalara gitmiştir. Burada ya-

1 ri 1 ci fıkradaki esas fiyatla mü- pılan merasimde gençler heyc-
tenasiben mutat fiyat farklarına canh hitabelerde bulunmuş ve ı 
göre tesbit olunur. (Mehmet Çavuş Anıdma) bir çe

lenk konulmuştur. Bu merasimi 
6. - Her türlü kuru fasulye- müteakıp eski düşmannnrz ve 

nin müstahsil mıntakalarda müs- bugünkü müttefikimiz tngllizle-
tahsil, toptancı ve perakendeci rin mezarlıklarına da bir çelenk 
ve müstehlik mıntakalarda top- konulmurıtur. 
tancı ve perakendeci azami satış Akşam Çanakkaleye dönen 
fiyatları mahallin fiyat müraka- gençler: Anafarta srrtlarmın şe-
be komisyonunca tesbit edilerek hitlerimlzln kanlan ile sulanarak 
Ticaret Vekaletine bildirilecek yetişmiş çiçeklerinden yaptıkları 
ve ayni zamanda ilan olunacak- bir buketi şehrin Atatürk anıdı-
tır. na merasimle koymuşlardır. ~ 

7. - P erakendeci azami satış Buketi bağlryan kırmm kor- ıı 
fiyatlarının hesap olunmasında delflda şu cümle okunuyordu: il 
kuruş küsurlarının 50 santime (ÇANAKKALE ŞEHiTLERiN· 
veya vahide yuvarlatılması m u- D EN EBEDİ SEFE) l 
vafıktır. 

8. - Bu suretle ilan elilecek K h T • t 
fiyat hadlerinden her han.r;ıi bir a ve evzıa 1 
suretle fazla fiyat teminine gi- Bu Hafta 
denler hakkında milli korunm:ı 
kanununun hükümlerine tevfi-
kan cezalandırılmak .•üzere ka- B ı 
nunt takibatta bulunulacağı - aş ıyor 
lan olunur. 

BELEDİYEDE : Adam Baş.na 250 

PERMENANT 
- ' Gram Verilecek 

için Makineleri 
Belediye Kararı 

Ticaret ofisi tarafından vilaye
tim iz emrine tevzi edilmek üze
re 700 çuval kahve verilecektir. 
Kahve tevziatının tehiri icin e
mir verildiği hakkındaki haber 

Belediye, permanant makine- doğru değildir. 
lerinin 24 voltla çalıştırılmasını Ticaret Vekaletinin hazırladığı 
berberlere bildirmiş ve yüksek kahve tevzii talimatnamesi ya
voltlu permanant makinelerinin rın vilayete gelmis olacak ve 
transformotörle 24 volta indiri- derhal tatbikine ı:ı;ecilecektir. Ge
lebileoe~ini ileri sürmüştü. Per lecek kahveleri Ziraat Bankası 
manant makineleri kullanan her~ teslim alacaktır. İlk önce resmi 
berlerden bazıları bu karara iti- dairelerle büyük müesseselere 
raz etmiş ve teşebbüslere giriş - tevziat yapacaktır. Sonra beledi
mişlerdir. ye şubeJerile belediye kooperatifi 

Dün Eminönü, Beyoğlu ve Fa- ne kahve verecektir.Vekalet 250 
tih kazalarında yapılan kontrol- gramlık çekirdek kahve paket
ler neticesinde permanant maki- leri hazırlamağa ve her adam ha
nelerinden yüzde yirmisinin be- şına bir paket verilmesini temin 
lediye zabıtası talimatnamesine etmeğe çalışmaktadır. 
uygun olmadığı ve bunların insa-
na zarar vereceği s:rörülmüştür Kalıve fiyatları her yerde 
Yapılan tetkiklere göre, beledi- bir olacak 
venin makinelerde istediği tadi -
lat en çok 60 - 70 lira ile yapıla- Ankara, 21 (TAN Muhabirin-
bileccği anlaşılmıştır. den) -30 bin çuval kahvenin vi-

Haliç Vapurları - Haliç va- !ayetlere tevzii işi bitmiştir. Ti
purları muvakkat idaresinin tas- caret Vekaleti fiyat mürabbe 
fiye edilerek Münakalat Vekille- müdürlüklerine verdiği bir emir
tine d evri için bugünlerde şeh- le kahvenin bütün mem -
rimizde bir komisyon kurularak lekette ayni fiyat üzerine satıl
faaliyete ~eçecektir. masını istemiştir. Her belediye 

Lokanta Tarifeleri - Beledi- kendi mıntakası dahilinde tevzi
ye daimi encümeni kahvehane ve at işlerini bugünlerde ikmal cde
lokanta tarifelerine yüzde 25 nis- cek ve piyasaya bol mikt3rda kah 
betinde bir zam yapılması tek- ve çıkmış olacaktır. 
lifini kabul etmemiştir. Ankaradaki fiyat mürnkabe 

Temizlik İşleri Belediye müdürlüğü tevziatını ikmal 
Almanyadan 13 çöp kamyonu ile etmiştir. Kahvenin kilosu 
5 sulama makinesi getirtmeğe ka 280 kuruştan olmak üzere 250 
rar vermiştir. Koordinasyon he- şer gramlık paketler halinde çar
veti de Üsküdar, İstanbul ve sanba günü Ankarada satışa çı
Boyoğlu semtlerinde birer çöp karılacaktır. 
yakma fırını inş::ısına müsaade 
etmiştir. Belediye çöplerin de
nize dökülmesine simdilik müsa
atle etmektedir. İleride çöpler 
fırınlarda yakılacaktır. 

Fiyat Mürakabe 
Kursu Bitti 

Daha iyi Ekmek 
Çıkarmanın Yolu 
Belediye iktisat müdürffığü 

ekmeklerin daha iyi çıkmasını 
ve daha az esmer olmasını temin 
etmek için maya imalathaneleri 

Fiyatları mürakabe memurları sahipleriyle bazı kimyagerleri be 
na mahsus kursların müddeti lediyeye davet etmeğe ve bun
dün dolmuştur. İaşe müsteşar- larla bir toplantı yapmağa ka
lığı fiyatları mürakabe umum rar vermiştir. 
müdürü Şeyda, dün kursların Bazı kimyagerler ekmeklerin 
bitm esi dolayisiyle memurlara daha az esmer olması için kepek 
son b ir konferans vermiştir. Bu miktarını arttırmağı bazıları i
kon feransta, kurslarda okutu- se tamamen aksine olarak kepek 
lan der sler kısaca hülasa C'dil- miktarını azaltmağı ve maya i
dikten sonra, memurların ihti· malinde değişiklik yapılmasını 
kar hareketlerini ne suretle ta· tavsiye etmektedir. Belediye se 
kip edeceği izah olunmustur lı:~r hastalıklarına tutulanlar i· 
Kurslara girmek icin müracaat· cin kepekten mamul ekmek cı
lar coğalmıstrr. Yakında seh- karma_ğa karar vermiş ve bu
rimizde yeniden bir kurs daha nun için Yüksekkaldırımda bir 
acılacaktır. fırınla anlaşmıştır. 
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\.. 
San'atkar 

Yazan: Naci Sadullalı 

"Rakım Hoca,, nm adını, - iz 
mirli vatan.duşlrır miis 

tesna · c;o{:unuz duymamıssınıı 
dır: Çiinkli bu yctnıislik sanat 
kar, kl'ndisini şi.>hretc göfürcbi 
lecck sa~·ısız fırsat yollarına saı> 
maktan, şayanı ha\ ret hir teva 
7ula kaçınmıştır. Zaten kendisin 
tanıyanların ona gösterdikle 
saygıyı 'e sevgiyi bugiinktt yük 
sek derecesine vardıran muhtc 
lif sebepler arasında, bu enısal 
siz te,·azmın da mühim ve miics 
sir bir mevkii vardır. 
"Rakım efendi". bestekfırclır 

Ve onun, memleketin en kı' · 
metli san'atkarları tarafından '1 
ııülc i.ipiile solan marifetli elleri 
lıalkın ince ruhunu, halkın ınii' 
kiil!1esent zevkini doyuran cıı 
~iizcl n.ağmcleri nota;} n sokmus· 
tur: 

Biz en kı~·ınetli snnatkbtarı· 
mızla birlikte ekseri~ a onu dP 
dinlemişizdir. Ve Rnkım Efen· 
di, yarattığı dipdiri nağmeler 
le sevimli bir tezat teşkil edcıt 
bembeyaz saçları, bembeyaz sa· 
l·allari;\"le, "karlar altında ne\'· 
bahar olan,, sn~ ılı sanatkarlar ' 
dan biridir. 

Dün. Beyoğlu caddesinde onP 
rastladım. Ve yaşlı sanatkar1l11 

gene bir vatandaşın koluna da· 
yandığını, yaralı yaralı topalla• 
dığ'ını görmek, onunla knrşılaır 
maktan duyduğum se\'İn.ci bit 
anda zehirleyivermişti. 

l\1iinasip bir yerde konuşmıyll 
başladığımız zaman, fstanbulıı 
gelişinin sebebini de sorduttı. 
Bunu sorarken onun, Yalovndllı 
,·cya Yakacıkta bir kaç ay din• 
lennıek niyetinde olduğunu sa~ 
nıış, dnha doğrusu, nankör }ta' 
yatın, ona çoktan hakkettiği b11 
masum istirahat fırsatını kazan· 
dırdığına inanmak istemiştim. 

Fakat sualim Rakım Hocant1' 
temiz yüzünde, kanamayan bit 
bıçak yarası gibi derinlesti. SoJJı" 
ı·a, çocuk gözleri, sanatkb rır' 
Jıunun tiikenmez hassasiyetiyld 
ıslandı: 
''- Keşke dedi, gelmez olsııY" 

dım evlat ... 
Merakla sordum: 
"-Neden? 

[ 
b 
s 

"- Sıkıntı içindeydim-: J'~ 
bulda, kıymetli sanatkar l\nini1• 
Nurettin. tarafından plağa oku~ 
muş sekiz tane şarkım vardı. JJ~ 
plakların satışından bana dfü;e~ 
"yiizde altı,, hisseyi bir senedc1' 
fazla zamandan beri alrnamıştınıı 
Bu !)arkılarım, kahvelerde, gazi' 
nolarda çalınıp duruyordu. Bi" 
naenalcyh, plfikların hayli sıY 
tılmıs olması lazımdı. Ben dCı 
bir hayli yekun tutacağını ııe• 
sapladığını hisselerimi almak ii' 
zere İstaııbula geldim: Niyetiııl 
burada bir kaç gün dinlcnmt:1'ı 
ve alacai:~m iiç beş kurakla l~ 
mirdeki sıkıntımı gidermekti. J3ı1 
arzuyla, plakları basan "Odeol1ıl 
şirketine baş vurdum. Fakat ..... 
Rakım Hocanın kalın sesi, ço' 

cuk hıçkırığı gibi • titriyordtı
Yutkundu: 
"- Fakat, dedi, öğrendim Jcİı 

hir seneden fazla zaman icindCı 
hir tek plfık bile satılmam1ı: ... 
Üstelik de, oraclan inerken. hu tı' 
cı hakikati (iğrenmenin scrscnı' 
liğiylc diisüp nyağınn da saknt' 
ladun ... Şi ındi, öksiiz gibi doluc:;ıP 
duruvorum: Gülmekten vaı • 
~eçti~1: Ağlama imkanı bi!C 
_vok: Çünkü bu yabancı şehirde 
kime dert yanayım?,, 

Göriiliiyor ki, Rakım Hocanı~ 
en ıniicssir, 'c en acı bestesi kcıı 
di hayatıdır: 

Sorunca öğreniyoruz ki, "0 
deon .. adını tasıyan şirkette. sıı 
nat eserleri~ le miistn ... il bulu 
ıum vatandaş, bu işten anlan11 

) nıı bir adamdır. Zaten böyle ol 
masa~ clı, o \'atandas, kı:ı; mctl 
sanatkar Münir Nurettin fora 
fınclaıı ohmmus tam sekiz s 1 
kıya, koca bir sene içinde 1 i 
ick miisteri <·ıkmadığına kinısf 
)"İ innndırumıyacağını bilirdi. 'Nf 
~·azık ki ihti~ ar Rakım Ilocunı 
ilerlcmi~ yaşı, sunatin ve sanat 
karın, ona yabancı ellerden kot 
tarılacağı uznk giinleri beklen1C 
sine manidir. Onun uğradığı fı 
kılıetten nnhyonız ki, ken<lisiı 
ileri sayan bu ceıni:vetin içinclC 
sanntkfırm kıymetini ve hakkt!l 
hal5., lıamal kantaril le ölçefl 
ter \'ardır: Acnba onların och1( 

ı a rtmadıklarını ö<Tı·eneceklcf 
s:dinleri de görecek miyiz? 

l\lemlekctimizcle Radyo 
Miktar: 

·1 
Ankara, 21 (TAN) - fstatisLı 

umum müdürlüğünün hazırhd 1 

[(ı istatistiklere ı:?Öre mcml ket 
te raclvova aöstcrilen ra~l)Pt ı:!L1 
r!en güne • rtM kt rlır. 1937 d 
Türkiyedc 25,500 rad:ıt o bul n • 
masınu rağmen bu~ün bu mıkltı1 

93,500 ii bulmu tur. 
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Atnerıkanın Alman konsolosltıkla
tının kapatılması kararından son
ra Almanya hukumeti de, Alman
Yada ve işgal altındaki arazıderi:l 
Atnerikan konsolosluklarının en 
lleç on bes Temmuza kadar kapa
tılmasını emretmiştir. 
:Sugun için Amerika ile Almanya 
arasında siyasi mli.nasebetler gün 
ıı~tıkçe gerglnleşmektedir. Bu 
\·aziyet karşısında herkesin kendi 
kendine ııorduğu sual şudur: 
"Amerika harbe girecek midir?,. 
:Sugun için muhakkak olan, A
ltıerikanın ve Almanyanm blrbir
lerıne karşı harp ilanı için lilzu
rnundan fazla sebepler mevcut ol
dugu halde böyle bir hadisenin 
henüz vukua gelmemesidir. 

~anyada: 

latmıya yaraması bakımından 
faydalı bulduk. 

Amerikanm Vaziyeti: 
., Mayıs 1915 de, haber ver
i meksizin Lusitania vapu

ru torpillenmiş ve 100 Ameri
kalı boğulmuştu. 

Almanya, Amerika ile ihtilaf 
~ıkarmaktan sakınıyordu. Ku
mandanlarına, haber vermeksi. 
zin ve batanları kurtarmaksızın 
ticaret gemilerini batırmamak 
emrini vermişti. 

1915 de, 1000 kadar ticaret 
gemisi batmıştı. Fakat deniz ti
careti az çok normal bir şekil
de devam ediyordu. Ve deni
zaltı harhi ınuvaffakıvetsizlikle 
neticelenmi!)ti. · 

1917 de İmparator, Ba!)veki
lin ihtiyat tavsiyelerinin aksine 
olarak. erkanıharhiyenin kayıt
sız !'.?artsız ve amansız dnizaltı 
harbi fikrini kabul etti. 

Bunun, Amerika ile miinas~
betlerin inkıtaını mucip olacağı 
hesap ediliyordu. Fakat Ameri
kanın uzun zamandan evvel 
faydalı bir surette miidahale e
decek vesaite malik olmadığı 
sanıhyor, bundan başka Meksi
ka ile Amerika arasında bir ih
füaf çıkarmıya çalışılı~:ordu. 

A. merikamn Alman konso· 
~ losluklarının kapatıl • 

la' tıı h·~sı kararından sonra Almanya 

31 Kanunusanide bir emir ile 
bütün vapurların Atlantikte ve 
Ak.denizde bazı nuntakalara gir 
meleri menedildi. Ancak ayda 
bir defa bir Transatlantik, sıkı 
kaidelere tabi olarak Atlantiği 
geçebilecekti. 

as· 
bit tıkumcti de, Almanyada ve i:ş

~al altındaki arazideki Ameri • 
kan konsolosluklarının - Hari
~İYe Nezaretinin bunların dcv
ete zpar verici entrikaları ve 
~eınnu istihbaratları hakkında 
, 1l'~ok vesikalara malik olduğu 
lcin - en geç on bes Temmuza 
kt.adar kapatılmasını emretmiş
ıt. 

l>iğer cihetten, 1\fister Roosc
\'e}t kongreye gönderdiği bi-r 
llıesajda: Robin Moor Amerikan 
\rapurunun bir Alman denizaltı
b~ tarafından torpillenmesini 

Amerika bundan çok sinir • 
lenmişti. Bahusus ki, Alman a
janları grevler l'tkartıyorlar, 
fabrikaları ve gemileri berhava 
etmiye çalışıyorlardı. 

3 Su bat 1917 de Alman Se • 
firi pasaportunu aldı ,-e Wil • 
son, kongreye Almanya ile dip
lomatik münasebetlerin kesildi
tini bildirdi. 

11' enternasyoJıal haydutluk 
hareketi olarak tarif etmis: Al· 
ltıanyanın Amerika,·ı. İngilter~
llin "asarnasına ya;dıında bu• 1! 1 J " • 

n tınnıaktan vaz geçirtmiye ka • 

Fakat daha ileri ~itmedi. Al
manyamn tehditlerini ika ede • 
ceğini zannetmi:rnrdu. Fakat 
gemi sahinleri böyle diişiinmü
yorlardı. İlk haft~ zarfında A • 
merikadan hi~bir gemi harp 
mıntakasına hareket etmedi. 

Bu vaziyet ve yeni tol\pille
me hadiseleri Wilson'u, ticaret 
gemilerini toplarla teçhiz etmi
,.e karar verdirdi. Fakat bu ted
birler ga~'ri kafi idi. 2 Nisanda 
Wilson kongreye, bilfiil bir 
harp hali me,·cut olduğunu bil
dirdi ve 6 Şubatta tam inkita 
vukua geldi. 

~ıtr tehdit altında bulundurmak 
tstediğini· fakat Amerikanın dc-
1\İ_ılerin kullanılmasını Alman -
)·aya terketmek niyetinde olma

ni1• ıiığını· Almanvanın tehditlerine 
un" hOyu~ eğmenin Nazi tahakkii • 
Btf ?tıii altına girmiye razı olmak 

dernek olduğunu ve Amerika • 
~~n asla bunn boyun cğmiyecc
löni ı;Ö~'lemistir. 

~~ Fakat Mister R-Oosevelt, A· 
v llıerikan ticaret ı:ı;emilerinin hi· 
sıY ~aYesi için alınacak tedbirler 
dtı •ıakkında izahat vermemiştir. 

b0' 

ii' Anıerika - Almanya : 

Göriiliiyor ki. geçen harpte, 
Lusitania vapurunun torpillen
mesi ile Amerikanın Alman:ra· 
:'\"a karşı harp ilanı arasında iki 
sene gecmistir. 

R. Moor ·vapurunun torpil· 
lenmesi ile Amerikanın harbe 
girmesi arasında da iki sene ge· 
çeceğini tahmin etmiyo~uz .. S?.n 
kü bugüniin ~artları dunkunun 

it~ 

e~ı 
j~ 
Bı1 

oJlri 
t ..... 
ço' 
dıt· 

G örülüyor ki, Amerik~ il~ ayni değildir. 
Almanva arasında sıyası Bu harpte Amerika efkan u-

~'Ünasebetler0 gün geçtikçe ger- mumiyesi çok daha süratle .h~r
glnlesmektedir. Bu vaziyet kar be doğru temayül göst.erm1,ştir. 
Tltsırıda herkesin kendi kendine 'Mister Roosevelt. Wılson dan 
ııorduğu sual sudur: "Amerika daha az mütereddittir. Hadise
:l'akında harbe ·girecek midir?,, Jer dev adımı ile yiirümektedir. 

,..;. nu~un için muhakkak olan, S. Rusya ~ Almanya : 
..... "llıerikanın ve Almanyanın 
dCı ~.İrhirlcrinc karşı harp ilanı i- b t 
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~ın lüzumundan fazla sebepler s ovyet • Alman münase e • 
1'1t J b' lerini alakadar eden ma· 
ı. ~evcut olduğu halde, böy e ır ht'yette Romanyadan ve Finlan-
'ladiscnin heni.iz vukua gelme - k 
lı-ıesidir. . dadan miihim haberler gelme -

\Taziyet tamamiyle ayni ol- tedFiı~nl· anda hükumeti Helsinki-. 
ll'ıakıa beraber. <>eren harpte A· .... ll\ .. ~ k deki kadın ve cocuklara ~e~rı 

erikamn harbe girinciye a • terketmelPriT1i bıvs1ve etrr•1dd•r). 
dar gecirdiği safhalan hatırlat• (Arkası 5 inci sayfa a 

l!~lö!'G!iimiilll 
Deniz Banyosunun Faydaları 
b (2) 

tilıı·eniz 'banyosu kısa siirersc 
si ln üzerindeki hararet ~ere~~· 
if 'l>ek az düser, fakat vucudun 
~.111deki hararet derecesi hiç de
v'Slllez ... Banyo dokuz dakika de· 
h alll edince, vücudün içindeki 
.. :;ar~t ilkin artar, ~o~ ~ek
l'itı duşer ... Halbuki cıldın uze· 
1ı' ~eki hararet - ilk soğukluk 
ıssınd . d" d h en s.onra - bıraz user. h: a sonra yine cıknr. Fakat 

ltı tıyodan önceki dereceye var· 
az ... 
nen· b d .. d" . ~il\d ız anyosun a, vucu ıın ı-

l"~ e. ve dışarısında hararet de· 
la~~~•nin böyle deği tiğini an -
);>ak•gıın, belki, içinizi sıknnstır. 
~İ.ik at deniz banyosunun en b.U: 
lıö 

1 
faydası vucudiin hararetını 

de Y e kısa bir miiddet içerisin· 
lar azaltıp çoğaltmasmdadır. Ha
~ş'et derecesi böyle sık sık de
h~ •~ce vücut daha iyi işler, da-

~1;\'a~e rahat eder. 
tn d~lbın deniz banyosundan son 
da

11
J'ha ku,•vctli olması da bun· 

lıız ~r. Kalp kunctlcndikre na· 
~ah aha geniş ve sakin olur. 
ltirı ~ın gen is geniş 'c sakin sa: 

atıuası sıhhat alametidir. 

Deniz banyosundan sonra. 
kandaki kırmızı kürrecikler yüz 
de on altı nisbetine kadar ar· 
tar. Onun için kansızlara deniz 
banyosu iyi gelir. Bundan baş
ka kanun • geçenlerde burada 
anlattığım • pıhtılanmak hassa· 
sı da yüzde on dereceye kadar 
coğalır. Bundan dolayı deniz 
banyoları hemojeni istidadı o
lan kadınlara ve hemofili istida· 
dı olan erkeklere faydalı olur. 

Deniz banyolarına devam edil
dikçe, nefes hareketleri daha 
geniş \'e daha derin olur. Bun
dan dolayı, gö~s ele ya va~ ya· 
rn!:; genişler. Göğsiin ~eni~ ~ima· 
sı da ivi hir sıhhat alametıdır. 

Deniz banyolarına devam edil 
dikçe, ter azalır. Bu da yaz 
mevsiminde herkesin istedi~i bir 
şeydir. Bir taraftan vücudün 
metabalizması dediğimiz besle
me işleri artar, vücudün hücre
lerine pek lüzumlu olan kükiirt, 
fosfor ve kireç vücudiin içinöde 
kemiklerin temeli demek olan 
daha iyi ~·erle~irler. Bundan (10· 

layı deniz banyosundan sonra, 
cocuklar daha iyi hiiyiirler. ('ar· 
ııık bacakları daha iyi diize· 
lir .. 
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SERfSt 

Amerikan Yardımı 

Hakkında Bazı 

Rakamlar 

Y ANY ANA GÖSTEREN UFAK TABLOLAR 

9 - SüüRILER VE 
D 

~AüRILE 
TANZİMAT EDEBIYATI 
SAHNE 

Başlarında yumuşacık ensiz fes, sırtla· 
rında bol redingot, yumuşak göm -

!ekler, kalın kravatlar, yeleklerinde kalın 
saat köstekleri, hepsi de çember sakallı, 
bıyıkları bu sakallara kadar uzatılmış, ilk 
bakışta çehreleri hemen hemen birbirin -
den kolayca farkedilemiyen üç adam. O 
zamanki nesil, onlardan ikisinin henüz 
genç, delikanlılık çağında olduklarını kes
tirebilirse de biz, bugün kendileriyle kar
şılaşsak - sakal, bıyık, tevır ve kıyafete al
danarak - yaşlı ve yaşıt olduklarına hük -
mederiz. üstüne, yerlere kadar sarkan, uç· 
ları püsküllü kadife örtü serilmiş bir masa 
başında, saçaklı, farbalalı ve yaldızlı kol -
tuklara oturmuşlardır. Önlerinde hokka, 
kamış kalem, kağıt destesi ve aralarında 
fransızcası da bulunan birkaç kitap vardır. 

Birincisi - [Sakin bir sesle inşat eder] 

Mahvii. ifna değil islahı beııerdir maksud 

Şem'i itfa kolay amma ki ne ıüçtür iş'al 

İkincisi - [Birdenbire ayağa kalkar, 
gürliyerek okur] 

Git vatan Kabede siyaha büriin. 
Bir kolun Ravza·i Nebiye uzat. 
Birini Kerbelada Meşhede at, 
Kainata o hey'etinle görün! 

Üçüncüsü - [Yerinden azıcık kımılda -
nır ve filozofça bir eda ile şöyle söyler] 

Mümkün müdür hakikati eşyayı veznü 
derk 

Mizanı akla dirhemi tadil iken zunun 
Küncidei basiret olur mu bu acz ile 
Haysiyyeti havadisli keyfiyeti şuun? 

[Bir müddet sükut, sonra üçüncüsü 
tecvide uygun bir ahenkle devam eder] 

Süphane men tehayyere fi sun'ihil ukul! 
Süphane men bikudretihi yü'cizül fuhul! 

Hepsi - [Bir müddet düşünürler, son
ra hep birden inlerler] 

Biz ol ulvinihadanız ki meydanı hamiy· 
yette 

Bize haki mezar ehven gelir haki mezel
letten! 

... ** 
1. şte. bugün Tanzimat Edebiyatı dediği
mız mektebin zihniyet ve irfanından 

örnekler bunlardır: Medeniyete, terakkiye, 
adalete ve hakka hasret çekiş; hürriyet 
ve din aşkı; biraz da masumane felsefe ve 
hikmet satışıı' 

*** 
f akat o cereyanın muarızları da vardır: 

Balıkpazarındaki koltuk meyhane -
lerden birinde, tahta masa başına geçmiş
ler, içmektedirler. Bunların kıyafeti dağı· 
ruk, eski tabirle 'harabati,, tir. Hepsi de 
gazel ve kaside, yani, daha ziyade elfaz ve 
ahenk ustalarıdır. Bunların fikrince şair, 

vatan ve memleket işlerine karışmaz; ilahi 
veya cismani aşk cezbesiyle yazar ve ya -
şar. Lakin başlarına geçmiş olan çember 
sakallısı, muarız olmakla beraber nesir ve 
nazmında ötekilerden fazla sadelik ve ye
nilik gösterebilmektedir. Kusuru, muhiti
ni iyi seçememesindedir. 

Çenber sakallısı - [Giydiği setre panto
la ve taktığı kolalı önlük ile siyah !iyango 
kravata hala alışamamış bir haldedir] t;ize 
yeni bir "Fahriye,, okuyacağım: 

Söylesin Alalh için sihraşinayam beyan 
Olmıyan ıiıeshuru kimdir hamei sehharı· 

mın? 

Fakat, zannatmesinler ki, yeni tarzda 
rnanzumelcrde de "yedi tula,, sahibi deği
lim. İşte size Alfrcd de Musset'den bir 
tercüme· 

YAZAN: Refik Halid 
J SERVETİFÜNUN EDEBIYATI 

1 

SAHNE 

Fesler, içi mukavvalı, gayet sert ve 
diktir; gençlerinki bukle, bukle saç

larla yarısına kadar, sarmaşıklar kaplamış 
bir kameriye gibi süslü ve özenti, firdola
yı çevrilmiştir. Yine sert ve dik, kolalı ya
kalıklar, bir kısmında ip gibi uzun, c..~ğer 
kısmında plastron denilen enli ve yay -
van kravatlar. Ceketler ve pantalonlar 
dap daracık, ayakkaplar sipsivri ve yumur
ta ökçeli, bıyıklar burma ve kozmetiklidir. 
Yine gençler kağıt gibi beyaz, kansız der
mansız ve hulyalıdırlar; ara sıra kesik ke
sik öksürürler bile ... o kadar ki, bu asırda 
olsa, sıhhiye teşkilatı, müracaat edilme • 
den yolda çevirir ve muayene için bir sa
na toryuma sev keder. 

Üstat - [Gayet zarif giyinmiş, sakalı bı· 
yığı itina ile kesilmiş, beyaz pike yelek • 
li. kravatında, gözleri zümrütten, çöreklen
miş bir yılanı gösteren altın iğne; gözleri 
yarı örtük, okur] 

Bir şepti, köyde izimi gcştü ı:;üzar idim. 

Ahyaya .. durgeştc vü em vata car idim. 

Müstakbel üstat - [Gösterilen şiddetli 
ısrar üzerine mahcubane okur:J 

Acı bir Ic,·ha şüphe yok ki hayat 
Görmemek · en büyük tesellidir! 

Bir başkası - [Ne yapılana, ne yaptığı
na inanır, müstehziı kayıtsız bir halde o
kur] 

Pervanei zerrin gibi her ziihrei zerrin 

Titrer idi ziimriit gehi lerzan çemende 

En genç şair - fSaçları uzun. bet beniz 
kül gibi, parmaklar titrek; okur] 

- Saçlann ... 

- Saçlarımla eğlenme, 

Öyle kalsın ve ihtizazı mesa 
işlesin her telinde bir nağme! 

*** 
Servetifünun Edebiyatı, Meşrutiyetin 

ilanından sonra ve şiir faslında bir 
taraftan senbolikleşir; diğer taraftan ende 
runileşir. Fakat başka bir yoldan da hece 
vezniyle tekke, yahut halk nazmıaa 
sürüklenmiş, bir yandan da dinileşmiş
tir. Bu devirde nazmın kafiyesi, vezni. a
hengi, manası, gayesi, ne mümkünse her 
şeyi vardıı: 

*** 
Senbolist şair - [Sinirli 

kur] 
sinirli o-

Gurubu hun ile pen·erderuh olan kuşlar 
Kızıl kamışlara, yakut aba konmuşlar; 
Ufukta bir ser-i maktuu andıran güneşi 
Sükutu gamla yemişler ve şimdi doy-

mu~lar 

Enderuni şair - [Kendi şiirine herkr.s
ten evvel kendisi hayran, besteler gibi a
henkle okur:] 

Gördiim ol meh dftşuna bir şal atıp lahfır
dan 

Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmu' 
nurdan. 

Tekke şairi - ["Ben şair değilim , filo
zofum; ara sıra, keyfim isterse şiir de 
yazarım,, dedikten sonra okur] 

Asude canlan hep uyandırdık, 
Deryay1 vahdeti dalgalandırdık, 
Aşkın çerağmı yaktık, yandı.rdık 

~rvane gönüller nura meftundu. 

Komşumun perdesinde lerziş var 
Pek de aheste oynıyor, ancak. 

Ayrıca, hakimane bir beyitmi de dinle
yiniz: 

Varsa Asann bırak e·rbabı takdir eylesin 
Ademin davayı irfan hücceti hwıraıııdır 

Diğerleri - [İçkinin tesiriyle hep bir 
ağızdan söylerler] 

Lal olursun söyleseın bir fıkra tabi sineden 
Bir sahifa arsanı ai?'larsın kitnh1 <>İnNl<'n' 

ŞiMDİKi DURUM 
SAHNE 

"Küllük,, kahvesinde iskemlelere ters 
oturmuş, traşları uzun, saçları yağ

lı ve kepekli, ceketleri gayet uzun ve 
bol, pantalonları çekik, çorapları düşilk, 
sırtları kabarmış, omuzları kalkık, kırkma 
yaklaşmış "gençler,,. .. Bir müddet, arala -
rında: "Eskileri yerlerinden atmalı! Gaze· 
telerin baş köşeleri bizim hakkımızdır! Bu
naklar ve cahiller defolsun!,, diye haykı -
rıştıktan sonra birbirlerine şiirler okumıya 
başlarlar. 

Birincisi - Size, şimdiye kadar yapılan 
larla kıyas kabul etmiyecek derecede ne
fis, iki mısrada bütün yeni edebiyatı, vü -
cude getirdiğimiz san'at inkılabının tam 
ruhunu meydana koyacak bir manzume 
okuyacağım. Bu, bir şaheserdir ve tabii
dir ki, benimdir. [Okur:] 

Döner kebap! 

Artık dünmiyeceksin! 

Öburleri - [Bağırışırlar] Harika! Mu
cize! 

İkincisi - Bunu tek başına mı yazdın? 
Tek imza ile mi neşredeceksin? 

Birincisi - Hayır, o şeref bana fazladır; 
zaten ilham eden de sensin. Çift imza ile, 
ikimizin imzalariyle basarız. 

İkincisi - Ne saadet! Sevincimden çıl
dıracağım. 

Nargilelisi - [Marpucu manalı manalı 
sallıyarak] Hakkınız var. Siz bu şiirle: 

Ağaca bir taş attın· 

Taşımı ağaç yedi! 
VE 

Gözlerim, 

Gözlerim nerde? 

Şeytan aldı, götürdü; 

Satamadan ıetirdi. 

Şedövrleıti.ni gölgede bıraktınız. 
Öbürleri - Fakat, senin şaheserine va

ramadık... Ah, o ne dahiyane, mutlak ve 
ebedi bir eserdir. Hep birden tekrar ede-
1. r 
ım. 

(Yeni şairler ayağa kalkarlar, birbirle -
rinin elinden tutarak goygoycular gibi sı
raya dizilirler. Evvela deste başı olan naı-
gilelisi, kalın, mehabetli bir papas sesiyle 
tek başına ağır ağır okur:] 

Sidharta buddhA' 

1\liyagrôdha! 

Hepsi birden - [Kiliselerdeki ilahici 
çocuklar gibi ince, tiz bir ahenkle ve git
tikçe yükselterek üç kere haykırırlar:] 

Om mani padme hum~ 

Om mani padme hum! ! 

1 

Om mani padıne hum!! ~ 

------
Dini şair - [Fesini düzelttikten sonra, 

hilm ve tevazula] 

Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne 
gezer: 

Fikri kavmiyyeti tel'in ediyor Peygamber. 

Hece şairi - [İnsanı büklüm büklüm 
eden, helezona çeviren bir tempo ile okur] 

Ne oluyor, hiç sebepsiz bu gülüs? 
Belinizde bu asabi bükülüş? 
Her adımda bu kırılıp dökülüş? 

Başkalaşmış yürümeniz sokakta! 

Diğer taraftan müstakbel bir dahi ~e 
Çaınlıcadaki köşkünde oturmuş, hır 

trajedi yazmakla meşguldür. Müstakbel 
dahi [Yazarak] 

lskendeı 

Kimdir bu kadın ki bunda maslub? 

Eıber 

İşte o kadındı sizce matlub! 
Maşuku için selama durnm,.ı 

/ske11der 

F.c;'hrl'. hu lıcrif ilemek kncltırnın"! 

Amerikanın İngiltereye yap
makta olduğu yardım 

hakkında bir fikir edinmiş ol· 
mak için asağıdaki rakamlarn 
hir göz atmanızı tavsiy~ ederim. 
Ru rakamlar Ciimhur Rei<d 
Roosevelt'in Amerikan kon~re."i · 
ne ~·erdiği rapordan alınmı~ır: 

1 - Kiralama ve ödiinc verme 
kanunu mucibince Amerika İn· 
giltereye 75,000,000 dolar kıv -
mette harp malzemesi vermiş· 
tir. 

2 - Amerikanın huglin yap· 
makta olduğu vardım geçen yıla 
nisbetle on defa fazladır. 

3 - 1941 senesinin ilk be· 
n:nnda gönderilen tayyare mik
tarı, 940 senesinin a:1-·ni ayların
da gönderilen tayyare miktarına 
nishetle on iki defa fazladır. 

4 - Tayyare makinesi irsaliıtı 
geçen seneye nisbetle on defa 
fazladır. 

5 - Demir ve <'elikten mamul 
esya ile makine le,•azımı irsalatı 
3 misli artınıshr. 

6 - 941 yılının ilk dört a~,n· 
da merndı miisteile irsalatı 17 
misli, miihimmat irsalatı 90 
misli artmıstır. 

7 - Amerika İn~iltereye ~·ar· 
dım için günifo 60.000,000 dolar 
sarfetmektedir. 

8 - İngiltere~·e 2,000,000 ton 
hacminde nakliye gemisi \'eril • 
ınistir. 

9 - Amerikanın ltl ta~·yare 
fabrikasının istilısalatı progra -
mm % 50 ilerisindedir ve son -
bahardan itibaren istenen bii· 
tiin tayyareleri yapmak miim
kün olacaktır. 

Milli Şefimiz lnönü 

izmitten Geçerken 

Halkla Temas Ettiler 
İzmit, 21 (TAN Muhabirin

den) - Milli Şef İsmet İnönü 
buradan ,gecerken istasyonu ta
mamen dolduran İzmitlilerin çok 
samimi ve candan gelen tezahür· 
leriyle karşılandılar. Büyük Şef, 
vagonlarından inerek halkla te
mas etmek suretiyle iltifatta 
bulundular. Validen mahsul va~ 
ziyeti etrafmda izahat aldılar. 

Cümhurreisimiz "Yaşa, sağ ol.; 
avazeleriyle selfımlanarak İzmit
ten ayrıldılar ve uğurlandılar. 

Mahkumların 

Çallştırllması İş' 

Genişletiliyor 
Ankara, 21 (TAN Muhabirin· 

den) - Adliye Vekaleti iş esası 
üzerine müesses ceza evlerinde 
mahkumların ~eniş mikyasta 
toplu olarak çalıştırılması im
kanlarını tevsi etmiye karar ver
miştir. Bu ceza evlerinde çalış
ma, mahkumların aşc masrafla
rını kendi kazançlariylc kar.,ıla· 
malarını, bir sanat öğrenmeleri
ni, tahliyelerinde küçük de ol
sa. bir sermaye edinmiş olmala
rını temine matuf bulunmakta
dır. 

Halen İmrah ceza evi başta 
olmak ve İsparta, Zon~uldak ve 
Karabükte birer ve Ankarada üç 
olmak üzere is esası üzerine ku
rulmuş muhtelif ceza evleri bu
lunmaktadır. Bir taraftan bu ce
za evlerinin tm·si ve tekamülü -
ne calısılacak, diğer taraftan ba
zı vilayetlerde insa edilmekte o
lan ve.ni ceza evlerinde iş esası 
üzerine yeni tesisler ihdasına ça
lışılacaktır. · 

Çukurova Pamuk 

Mahsulü 
Ankara, 21 (TAN) - Ticaret 

Vekaletine gelen haberlere ~Ö· 
re. bu sene Çukurovada 22164S 
hektar pamuk ekilmiştir. Ekin· 
1erin tahminen yüzde 30 u ku· 
rak1ık sebebiyle rıkmamıstır. Bu 
seneki rekoltenin ilk tahmin 
48060 balyesi yerli. 69031 bal 
yası Klevland ve 1205 balvas 
Akala olmak üzere 117566 bal 
vadır. Mahsulde kurt veya zen} 
hastah_ğı yoktur. Arızasızlık bö• 
le devam ettiği takdirde rekol 
tenin 140 bin balyayı bulacağ 
bildirilmektedir. 

8ir Otomobil Kazası 

Soför Ahmedin idarcc::nne"i o 
tomobil diiil Kadıköv:ıde IIaki 
miveti :Milliye cadde.shden !!C 
cerken 65 vaşında Osman T:ir 
ker -:ıdında birine carr.rııc:tır O 
,......,.., lı::ıc;f::ıh~nc>v<" knlrltı"l,.....,<:t r 



Fenerbahçe Alhnorduyu 
Galatasaray, da Altayı 

Dün MağlUp Etti 
de Fenerbahçe 

Bisiklet Takımı da 
Maçlara Bugün 

lıt~nbul 

Stadında Devam 

Hataya Hareket 

Edilecek, 
Etti 

'.1 A ~ 

san attı. Galatasaray boyuna 
sıkıştınyor. Altay forvertlerintn 
kısa paslı ilerleyışlerine muka
bıl Galatasaray içlerinin ileri 
geri çalışmaları ve aralarında , 
yaptıkları paslarla santrfor ve! 
iki açığı kolayca şut pozisyon- ı 
lanna sokuyorlardı. 

10 uncu dakikadan sonra Al· I 
tay biraz açıldı fakat yaptıJ!ı bir 
iki akından sonra hakim?vet.! tek 
rar san kırmızılılara bıraktı. 

19 uncu dakikada Galatasaray 
soldan bir firikik kazandı. Es
fakın çektı~ şut ilk defa Altay 
aJilarına takıldı. 

Atılan bu li?Ol Altavlılan ha
rekete getirdi ve sa~dan yaptık
ları hücumlarla Galntasarav ka
lesini tehdit etmeP,e baslad1lar. 
Altavın muvakkat hakimiyeti 5 
dakikadan fazla sürmed1 ve o
vun tekrar İzmir kalesi önlerin
de oynanmağa basladı. Sağdan 
inkişaf eden bır Ga!ntasarav a
kınında Arik güzel bir top aldı. 
Bır iki cahmdan sonra cektiği sol 
şutu kaleci kornere attı. 

Bundan sonrakı müddet zar -
fında Galatasarnyın hücumların
dan bir neııce cıkmadı ve ıJevre 
1 - O Galatasaray lehine bitti. 

İkinci devrede Galatasaravın 
tekrar hfıkim oynadı~ görülü -
yor. Lakin kısa paslı oyunda 
netice almakta güçlük çekiyor
lar. 

Beşinci dakikadan sonra Al
tay açıldı ve Galatasaray kalesi
ni tazyik etme~e başladı. Üç or
ta oyuncunun Q:Üzel anlasmala
rından ıleri gelen p,lıisy,">rı lar bil 
hassa Adnanın kesisleri ile neti
cesiz kalıyordu. Biribiri arka
sına Galatasaray aleyhine ile 
fırıkik oldu fakat Altay bundan 
istifade edemedi. Altayın müte
madi tazyiki karşısında Galata
sarav duraklar ııibi oldu. Bu 
yüzden Galatasarav kalesi önün 
den top uzun müddet aynlma
dı. 

San kırmızı takımda iki acı
~n fevkalade bozuk ovunlan Al
tay def ansına rahat nefes aldır
vor ve oyunun yükü Galatasa
ray defansına vüklenfyor. 30 un 
c.-u dakikada GalatasaraT Jl(lzel 
bir akın yaotı. E~ak ile Arifin 
ı>aslaşması Esfakı şut 1>0zisvonu
na soktu~ halde hafif bir w
ruş Altayı muhakkak bir _ıolden 
kurtardı. Altay kalesi tekrar teh 
likeli anlar ~cirivor. Nitekim 
kaleve yakın bir mesafeden ı.?ii
zel bir sutle Salihattin Galata
sarayın ikinci golünü de çıkar
dı. 

Ba "°lden IOll!'ll Galatasaray 
daha rahat oynunala ~.-. 
Takat '.A.1 aylılar Vlhe G:ilatasa
rav kalesi önünde. 

Bir aralık Galatasarav cok sı
kı bir temoo tutturdu. Saith sol
lu yaptıklan hücumlarla Altay 
kalesini bir müddet tehdit etti. 
Nihayet Eşfak güzel bir dömi vo
le ile tak{mına ücüncü J(olü de 
kazandırdı. Bu devrenin ücte 
"kisini h&kim ovnıvan Altaylılar 
üçüncü .ı.?olü yedikten sonra, o
yunun sonuna kadar Galatasaray 
tazyikinden kurtulamadılar ve 
oyun 3 - 6 Galatasarayın 2alibi
veti ile nihayetlendi. 

Ankaradaki Maçlar 
Ankara, 21 (TAN) - M!t'l! 

küme maclanna buırün de 19 Ma
vıs stadyomunda devam edildi. 
Bueünkü müsabakalarda Geneler 
Birli.ı.?i Demirsporu 3 - 2, Har
biye de Maskesporu 2 - 1 yendi
ler. 

'-----4----
Taraçadan Düştü 

Keılf bedeli l lk teminat. 

1802/92 135/22 Bcşiktaşta Spor caddeslntn Pazı bfnası hizasın-
dan Vışnezade parkına kadar olan k ışmmm kal
dırım inşaatı 

3764/12 282/31 Floryada çift tenis kortu inşaatı. 
JKeşi! bedelleri ile ilk teminatı mıktarlan yukarıda yazılı işler ayn 

ayn açık eksıltmeyc konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Mua
melAt Mudürlüğu kalemınde gorulebılir. İhale 7/7/941 Pazartesi günQ 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temınat makbuz 
veya mektupları, ihale tarihinden sekiz eün evvel Belediye Fen İşlen 
J\füdürlueune milracaafüı nlacaklan fenni ehliyet ve 941 yılma ait Tica
tet Odası vesikalariyle ihale günu muayyen saatte Daimi Encümende bu~ 
lunmalan lfıı.ımdır. ( 4990) 

Devlet pemiryollan ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
İşletmemiz ihtıyacı !çın satın alınacak olan ve aşağıda cetvel halinde 

yerleri, miktarları, muhammen bect"lleri ve muvakkat teminatlarıyle 
müddeileri yazılı altı kalem balastın hlzalamıda yazılı gün ve aaaUerde 
kapalı zarf usullyle Afyonda yedinci ~letme m!ldürlüiü blnaaında ek
ılltmesi yapılacaktır. 

Bu işlere gırmek lstlyenlerln cetvelde gösterilen muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettığl vesikalan ve teklı!lerlnl ayni gün eksiltme saat
ler nden bir saat evvel yedınci ,şlt!tme komisyon reıslığine vermeleri 
llzımdır. 

Şartnameler Afyon yedinci lşle~me mildilrlOğilnden pan9ft olarak a-
lmabıllr. (4429) 

Çay - Ishaklı 
Klm. 227 

Meydan· Pı
narb&11 Klm. 
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Karakuyu is
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Kurut 
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11200 

6500 

7200 

'120!) 

Upk - Eşme 15000 100 15000 
aruı muhte-
lif yerlerde 

Balınahmut.- 8000 130 10400 
Af1on Klm,. 
400 - 401 

Mesut Bir Doğum j 

.. 
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Lira Kr. 
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487 H 10 

540 - 10 

540 - 10 

1125 - 10 

780 - 10 
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2'1.8.IMl Cuma 
ıünil aaat 10 da 

27.8.Ml Cuma 
c\1DO saat 11 de 

27.8.941 Cuma 
C(lnQ saat 15 Je 

2'7.1.Ml Cuma 
eünü Mat 18 da 

28.8.941 Cumar
tesi cilnil saat 
.lO da 

...... u - .. .ıı 

BUGUNKU PROGRAl\I 

8.30 Program 
8.33 Müzik (Pi.) 
8.45 Haberler 
9.00 Müzik (Pi.) 
9.30 Evin saati 

18.30 Memlek~t 

* 12.30 Saat ayan 

poetası 

18.fO Cazbant 
19.00 Şarkdar 
19.30 Haberler 
19.45 Müzik (Pl.) 
20.00 Yurt saati 

12.33 Peşrevler 20.15 Şarkılar 
12.45 Haberler 21.00 Ziraat tak• 
13.00 Türküler vimt 
13.30 Konuşma 21.10 Opera (PL) 
13.45 Orkestra 22_30 Haberler * 122.45 Spor ııervts 
18.00 Program 23.00 Caa (Pi.) 
18.03 Cazbant 23.30 Ka~ 
,.__.... .. il - 1 

!lstanbul Borsası l 
1.-.!~!.~~.!~!!.!.'=!!~1 

A91h1 

Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Parla 100 F. Franp 
Millıno 100 Llret 
Cenevre 100 İsviçre rr . 11.IO 
A.msterdam 100 l'lorin 
Berltn 100 R. Mark 
Br6klel 100 Belp 
Atlna 100 Drahmi -Sotya 100 Len -Praı 100 Cek kronu 
Madrıt 100 Peçeta ıır 
Val"fOVa 100 Zloti 
Budapeşte 100 Pe~ 
Fükret 100 LeJ 
Belgrad 100 Din~ 
Yokohama 100 Yen 
Stokhobn 100 İsveç tromı 
Moskova 100 Ruble "I 

H HAM ve TAHViLAT 

İkramiyeli -% 1 938 11.21 
Sıvas - Erzurum ~ 'I IH 
II. lll VIL I0.11 

KAYIP: Ellzığdan aldılım .. 
kerlik terhis tezkeremi kiybet • 
tim yenisini alacağımdan eskisi • 
nin hükmü yoktur . 

Erzincanm Kiği bzısmm Al 
rik kiyünden 311 tevellUtll 

Jbrahim oğlu Bflle;ria 

Jhıekolok Dr. CeW Kent'in 
dün sabah bir oğlan çöCuğu clün
yaya gelmiş ve adı Eren konmuş 
tur. Değerli arkadaıımız Dr. K~n
te, anasına saadetler ve yavruya 
uzun ömürler dileriz. 

öLUM 
Istanbul Damga Mudurlüğıin

de ustabaşı olarak 55 sene müte
madiyen vazifede bulunan Hrant 
(Artin) Mühendisyan dün Uskü -
darda vefat etmiştir. Cenaze tö
reni bugün lcadiyede Ermeni ki
liseelnde icra kılınacaktır. 

Afağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında. 
yanlı fÜD ve ... tlerde lzmitte kara askeri satmalnıa komisyonun
da 7aplacaktar . ..Ev.f" prtnameleri Ankara, İstanbul Lv. Amil'
llkı.t mtrlzn ~ da ~lür. Taliplerin kanuni 
vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel 

Nikih Merasimi 
Istanbul mebusu Abidin Da -

verin k1ZJ Perizat Daver ile Cüm
huriyet Merkez Bankası !dnre 
meclisi reisi Nusret Metyanın oğ 
lu Zafer Metyanın nikah tören
leri dün Ankara belediyesi ni -
k&h salonlarında icra edilmiştir. 
Yeni evlilere saadetler dileriz. 

Davet 
Istanbul C. Müddelumumill -

ğinden: lstanbulda olduğu anlaşı
lan Siirt asliye ceza hlkiml Re
cep Toksözün memuriyetimize 
müracaat etmesi. 

Teşekkür 
Çocuk Ealrgeme KUt'umu l.tanbul 

Merkezinden: Tüccardan Tarantonun 
refikası Bayan Taranto 65 kimsesiz 
fakir k6ylil çocuiu baştan aşalı ıty
dirmlşUr. Fakir yavrulara karşı gös
terdlli candan alAkaya teşekkür ede -
rlz. 

komisyona venneleri 
Cinsi \fildan 

Sade yağı. 
Saman. 

Kilo 

65,000 
1,500,000 

Tatarı 
Lira 

97,500 
06,250 

'reminata 
Lira 

6125 
4062,50 
(136) 

Jhat.. 
Gün 

9/7/941 
10/7/941 
(4945) 

** Aşal.da yazıli mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hlzalarin& 
yazılı gun, saat, ve tnahallerdeki askeri satmalma kom.isyonlarmdl 
yapalacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplaM 
ihale saatinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleı1 

Şartnameleri komisyonlannda görülür. (98-4791) 
Clml lllktan Tutar Teminata Dıale slin 1Ut .,. 

Kilo Lin • mahalli 

Sadeyağ\ 30,000 42,000 3150 4/1 /941 11 Trabzoa 
Sığır eti 170,000 76,500 5075 7/7/941 16 Babkesir 
Sığır eti 180,000 71.100 4805 2/7 /941 15 Elkifehit 
Odun 1,200,000 23,280 1746 317 /941 18 Bakişehir 
Makarna 100.000 40,000 3000 ., /7 /941 17 Gelibelu-

• . da esti 

-- fUbede 
Sılır eti 100,000 41,000 3075 '7 /7 /941 15 ,. • • " 
Sığır eti 100,000 41,000 3075 4/7 /941 15 .. " " ,, 
Sığır eti 1,008,400 201,680 11,334 11/7 /941 11 Erzurum 
Buğday 

17,000 1275 7 /7 /941 U5 Erzurum kırdırılması 1,000,000 
Sıiır eü Cijl.050 16,720 1254 '1/7/941 10 Erzurum 
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lngilizler Şam'a 
Girdi 

( Baş tarafı 1 incide J 
llllı lef(?bbüsü muvaffak 

.\ olmadı 
llkara, 21 (Radyo gazetesil
Yedeki askeri harekat devam 
ektedir. Yalnız Ingilizler ya-

b Yavaş ilerlemektedirler. Hat 
. ~zı taraflarda Fransızlar mu-
1 taarruzlara geçmişlerse de 
af ar lngilizler tarafından ber
a edilrniştir. 
t u haberlerden anlaşıldığına 
l~' lngilizlerin Suriyeyi sulh 

Yla elde etmek hususundaki 
hbusleri muvaffak olmamıştır 

lngiliz tebliği 
~ahire, 21 (A.A.) - "Tebliğ. 

Yede, bütün cephe boyu11ca 
ar.ebeler devam ediyor. Sahil 
~tnde, yeni terakkiler elde 
)' n;:ştir. Şamın cenubunda, Vi 

ıtaJarınm mukabil hücum· 
geri püskürtülmüştür. Mtit
kuvvetleri yeniden terakki 

e etrnektedir. 
Aferkez mıntakasında Vichy 
remeti yavaş yavaş erimek 
~ r:rıakla beraber, vaziyette az 

Q,i ıklik vardır. 
f/Ü süngüye muharebeler 

ltudüs, 21 (A.A.) - Kudüs rad 
llnun ~alahiyetli bir müfessiri
Söyledigine göre, Mercayum 
takasında Eduda kasabasının 
ltlarında ve evlerinde Avus
)'alılarla Vichy Fransızları a -
1tıaa süngü sungüye şiddetli 
~~ebeler cereyan etmektedir. 

lifessir, şehrin ancak yarısı -
P'ransızların elinde bulun1u
ll ilave etmiştir. Fransizların 

lt<ia•ya tamamiyle hakim bu
Uklarına dair verilen haberi 

ıat tekzip etmiştir. 
.\hıi zat, Fransız mukaveme -
1
ll sertleşmiş olmasını mütte -
~erin ileri hareketine atfetmek 
~- Çünkü müttefikler şimdi 
1Ye ve Lübnandaki başlıca 

ız müdafaa hatlariyle temas 
dedirler. Müttefiklerin Bey-
~e Şama yaklaşmaları üzeri
~ ransızlar bütün kuvvetlerini 
sürmüşlerdir. 

•ti.yet karanlık görüliilJor 
ltahire, 21 (A.A.) - Ingilizler 
Cayum'un şimali garbisinde 

1u hen bir kilometrelik bir hat
tınaktadır. Vichy kuvvetleri 
lngiliz hatlannm teşkil etti

~arırn dairenin içine doğru da
Çok sokulmuşlardır. Bununla 
llher vaziyet karanlıktır. 
llava nazın FrantJaya 

clöndii 
chy, 2 l(A.A.) - Fransız 

a nazırı general Bergeret Su
~e yaptığı tetkik seyahatin -
l/~ün öğleden sonra tayyare 
ıchy'ye dönmüştür. 

~eral Bergeret gelir gelmez 
kil muavini amiral Darlan 

~ndan kabul edilmis ve Su
·'4eki askeri vaziyet hakkm -
~endisine mufassal izahat ver
tır. General Dentz'in muvaf -
l'etıe idare ettiği muharebe 

ndaki iyi intibalarını bildir 
"e bilhassa fevkalide sicak 

: l'ağmen Fransız kıtalarının 
il \re deniz kuvvetlerinin de 

eretiyle pek büyük birce
etıe harbetmekte olduklarına 

ati çekmiştir. 

erikadaki ltalyan 
~onsolosluklan da 

Kapatılıyor 
~ıı...:_ 
.. ~J{ton, 21 (A. A.) - A-
lkan hüklımeti, İtalyan Bü -
tlçiliğine tevdi ettiği bir 

~ ile Amerika Birleşik dev -
ı.~lindeki bütün İtalyan kon
~lllklannm kapatılmasını ve 
~0losluk memurlarının en geç 
l'~ eınmuza kadar memleketi 
~e~nıiş olmasını istemiştir. 
U~}ikan hükfuneti, Vaşington 
~ Elçiliği hariç olmak üze
l Utün diğer İtalyan ajansla

tıı ~ teşkilatlarının kapatılma
q istemistir. 

TAN ~~~~~~~~~~----==========================~ 5 

l Dünya Matbuatında Coğrafya Kongresi 
<Baş tarafı 1 inekte' Dün Sona Erdi 

Romanyado 
Tahşidat 

lskenderiye Yeniden J Türk • A 1 m an Dünyanın Siyasi 
Bombalandı Dostluk Muahedesi Manzarası 

Giornale d'İtalia'nın dostane 1 

siyaset hakkındaki İtalyan arzu
sunu bildiren ve Şarki Akdeniz
de Türk emniyetinin fazlalaşmış 
bulunduğunu tebarüz ettiren ya
zısı, bilhassa nazarı dikkati cel
betmektedir. 

( Baş tarah 1 incide ı 
edilmiştir. Bu teklif ve temenni
ler arasında bilhassa bir coğr.tf
ya lı.igati yapılması, resimli bir 
cağrafya mecmuası neşri, Türki -
yenin muhtelif mikyaslarda ve 
muhtelif gayeler için istimal olu 
nacak müteaddit haritalarının ya
pılması, coğrafya tedrisat ve neş
riyatında birlik temini okul ~ers 
kitaplarının fazla tafsilattan ka -
çınılarak yazılması ve bilhassa bir 
Türk coğrafya kurumunun tesisi 
gibi maddeler vardır. 

Völkischer Beobachter ~azete
si diyor ki "Türk - Alman pak
tının imzası, dünyanın en büyük 
haberidir.,. 

Deutsehe Allegemeine Zei
tunJ?. başmakalesini, Reisicüm
hur İsmet İnönü'ne tahsis etmek
te ve kendisini n, üzerinde Türk 
menfaatlerinin hakim olduğu 
hakiki bir siyaset takip etmiş 
bulunduii(unu kaydeylemektedir. 
Gazete, İsmet İnönü'nün asker-
1ik hayatının ve milli inkılapta
ki rolünün büyüklüj!ünü teba
rüz ettirmekte ve şöyle demek
tedir: 
"İnönü meydan muharebesin

deki zafer. İnönü'nün Lozanda
ki diplomatik rolü ~ibi kat'i 
olmuştur. İsmet İnönü'nün si
yasi faaliyetine daima derin ve 
fa~l sahsiveti hakim olmustur. 
Türk - Alman diplomasisinin 

muvaff akıyeti 
Frankfurter Zeitung jtazete

~t;. başmakalesinde diyor ki: 
"Pakt. Türk ve Alman diploma
sısının bir muvaffakıyetidir. 
Türk diplomasisi, memleketin 
mukadderatının sarih surette 
cizilmiş ve yabancı menfaatler
den müstakil bir istikbale tevdi 
edilmesi lazım .Reldiğini anlamıs
tır. Ankara ile Bertin arasındaki 
münasebetlerin J!ecirdiiii mu
vakkat buhran. eski sağlam dost 
luğu örten bir sıvadan başka 
biı' şey değildi. Alman diplo
masisi zevahire aldanmamış ve 
sabır ve sebat ile yeni bir vak
laşma için calışmasını bilmiştir. 
Almanya, Türkiyeyi yanlız dek
larasyonlarla ikna etmemistir. 
Eger Almanya, muahedede, Tür 
kivenin mülki tamamiyetine 
hürmet ediyorsa, bu veni bir mü
sahede teşkil etmemektedir. Bu, 
daima mevcut olmuş ve Hitler 
tarafından nutkunda hatırlatıl -
mış bir vakıanın teyidinden baş
ka bir şey deii(ildir. Mussôlini de 
ayni fikri ifade etmiştir. Türk 
devlet adamları, vazifelerine 
layık olduklarını göstermişler
dir. Mesuliyetlerini müdrik bu
lunan Türk devlet adamları. ta 
mamiyle Türk bir siyaset ta
kip eylemişlerdir. Pakt. Türk~
yenin müstakil ve sulhçu sı
yasetinin neticesinden başka 
bir şey delildir.,, 

Gazeteler, Türk ekonomisi ve 
umumiyetle Türkiye hakkında 
da makaleler yazmakta ve An
karanın ve diğer Tlirk şehirle
rinin fotoğraflarını basmakta
dır. 

Ananevi dqatluk 
Yan resmi Dienst Aus Deuts

chland ajansı diyor ki: 

Bu son tekli! kongre azasını bil 
hassa mütehassis 'etmiş ve Maarif 
Vekil Hasan Ali Yücel, bunun e
sasen düşünülmekte olduğunu, 
sayın Başvekilin bu hususta ya
kın alAka vaadinde bulundukları 
nı ve Milli $efimizin bu cemiye
ti yüksek himayeleriyle taltif bu
yuracaklarını bildirmiştir. 

11,30 da tekrar açılan celsede 
ilk ve- orta okul coğrafya terim
leri hakkındaki rapor ve teklifin 
müzakeresine geçilmiş, mütead -
dit hatipler söz almış ve 13 te bu 
ikinci celseye nihayet verilmiştir. 

Uçüncü celse, saat 15,20 de ak
dolunmuş, bu celsede terim ra -
por ve teklifi aynen kabul edil -
mistir. Bilahara Ankara dil ve 
tarih - coğrafya zümresi tedrisa· 
tı arasında birlik temini için bir 
rapor okunmuştur. Bu raporu mü 
teakip Türkiye coğrafya ve y~r 
adlarının tesbiti hakkında komis
yonun raporu hakkında izahat ve 
rilmiş raporla buna bağlı liste ay 
nen kabul ... edilmiştir. 

Maarif Vekilinin nutku 
Kongre, saat 17,10 da Maarü 

Vekili Hasan Ali Yücel'in bir 
nutkuyla mesaisine son vermiş -
tir. Maarif Vekili bu nutkunda 
on beş gündenberi devam eden 
birinci Türk Coğrafya kongresi· 
nin hakikaten salahiyetli bir he
yet halinde çaliştığmdan bahset
miş, memleketimizde coğrafya 
tedrisatının geçirdiği safhalat'ı 
uzun uzun anlatmış ve kongre -
nin esaslı olarak hallettiği bir -
kaç davayı ele alarak demiştir ki: 

"Bu davalardan biri, memle -
ketimizin coğrafi bakımdan tak
simatını bir vahdet noktasına ge
tirmiş olmaktır. Bu meyanda ava
rız ~imlerinin tesbiti de fevkali
de mühimdir. Coğrafya iaimleri
nm imli tarzı hakkında alınan ka 
rarlar tatbikata geçildiği zaman 
önemini hissettirecektir. Nihayet 
işlerimizin en dallı budaklısı olan 
terim meselesinde de güzel ve 
doğru neticelere vardınız. Bu e -
meğiniz, dil kurumumuzun çalış
malarını da kolaylaştıracah için 
hepimizi memnun edecek mahi -
yettedir. 

Kongrenin elde ettiği hayırlı 
neticelerden biri de kurulmasını 
teklif ve kabul ettiğiniz Türk coğ 
rafya kurumudur. Hazırladığınız 
temenni takririnden haberdar ol
maksızın böyle bir teşekkülün 
var olması lüzumuna inanarak bu 
meseleyi gerek sayın Başvekili -
mize gerek yüce Milli Şefimize 
arzetmiştim. Başvekil bu husus
ta bana her türlü müzaheretleri
ni vaadetmiş ve Büyük Şefimiz 
böyle bir kurumun tesisini bana 
emrederek onu yüksek himayele
rine alacaklarını ifade buyurmll§ 
lardır. 

Şu anda, Türk tarih kurumu 
Türk dil kurumu gibi killtür ha
yatımıza biı de coğrafya kuru -
mu doğmuş olduğunu bildiren 
Hasan Ali Yücel, coğrafya kuru
munun da memleketimiz için çok 
faydalı hizmetler göreceğini an -
!atmış ve bu ehemmiyetli işi fikir 
ve gönül birliği ederek hatırla -
tan arkadaşlai-a bilhassa teşek -
kür etmiştir. 

( Baş tarafı 1 incide ) 
Romanya radyosu biitün gün 

askeri marşlar çalmakta ve va
tanperverane şiirler ve yazılar 
okumaktadır. Matbuat da pek 
yakında kati hadiselerin vuku -
bulacağına telmihler yapmak
tadır . 
Umumi seferberlik hali 
Ankara, 21 fRadyo gazete

si) - Romanyada askeri hare -
kat artmış ve hatta bu hareket 
umumi seferberlik halini almış
tır. 

Sansasyönel inkişaflar 
Zürih, 21 (A.A.) - "Reuter,, 

Die Tat gazetesinin Berlin mu -
habiri. Berlinde, "Sansasyonel 
inkisaflar., dolayısiyle Ravstaı?'ın 
toplanmak üzere olduiiu hak -
kında savialar dolastıihnı bildir
mekte. fakat bu şayiaların tevit 
edilmedii'i'ini ilAve eylemektedir. 

Berlindf'n gelen muhtelif ha
berleri tetkik edm Zürih siyasi 
müsahitlerinin fikri sudur ki, 
Almanya Sovyetler Birliği ile 
harp yanmak istPmemekte. fa -
kat Sovyetler Birliğini, ya belki 
imzalanmış veyahut imzalanmak 
üzere bulunmus bir oakt ile har· 
bin devamı müddetince kati su
rette bitaraf bir vazivete koy -
mıılc: ar7.U eylemektedir. 

Die Tat ırazetesinin Berlin mu 
habiri, bahis mevzuu etti~i "san· 
-.asvonel inkisaflar .. m mahiye
tini tav1ih PtmemektP. fRkat Al
manva ile Sovvetler Birli~i ara
sında bir anlasmamn akdine tel
mil-tte hıılunmRkfadır. 

Die T~t muhabiri, fneiltere • 
nin istilası ile neticeyi alamadı
ğından, Almanyanın, İnJtiltereyi 
mücadeleyi bırakmıya mecbur e
decPk vasıtalar aramakta oldu
ğu fikrini ileri sürmekterlir. Mu 
hahir, Almanvanın sırf TTkrRnva 
huiidavı kin Sovvetler Birliiline 
karsı ham eneceği nazariyesini 
rro~ .. tmekteclir. 

Bitler, Sovyet elçisiyle 
görii§ecek 

Stokholm, 21 (A.A.) - "Reu
ter .. : Da~ens Nyheter gazetesi
nin Berlin muhabirine göre, muh 
temel olarak pek yakında Hitler 
ile Sovyetlerin Berlin Büyük El
çisi Dekanozov arasında bir gö
rüşme yanılacaktır. 

Ayni muhabirin verdiği mü -
temmim malumata göre, De](a -
nozov, bu hafta şimdiye kadar 
üç defa Hariciye Nezaretine ~it
miştir. Bir def asında Von Rib -
bentrop tarafından kabul edil -
miş, di~er iki defasında ise Von 
Woiszacker ile ıcörüşmüştür. 

Yine ayni muhabire 52öre, Ber
lin yan resmi mahfilleri, Dir 
ticaret anlaşması icin Sovyet -
Alman müzakerelerinden malö.
mattar olmadıklarını beyana de
vam etmektedirler. 

Sovyet elçisMin 
müzakereleri 

Ankara, 21 (Radyo gazete
si) - Berlinde Sovyet Büyük 
Elçisiyle, Alman zimamdarlan 
arasındaki müzakereler devam 
etmektedir. 

Times'e göre Sovyet • 
Alman münaaebatı 

Londra, 21 (A. A.) - Times 
gazetesi, Alman - Sovyet müna
sebetlerini tahlil eden bir yazı
sında hülasaten diyor ki: 

( Baş tarafı 1 incide ) 
Meydan muharebesi 1917 bü

yük harbinde tanklar muhare
besine benzemiştir. General Wa
vell Alman cephesini yarama -
mıştır. Halbuki muazzam kuv
vetler kullanmıştır. 

Bu muharebenin neticesi Al
man gazetelerinin tebarüz ettir· 
di~i pek büyük bir zafer olmuş· 
tur. Bunun neticeleri bütün Ak
denizde kendisini hissettirecek -
tir. . 

Şimdi sabit olmuştur ki buj{Ü
ne kadar Sollum cephesinde ka
rarsız olan vaziyet vuzuh bul
muş ve İtalyan - Alman cephesi 
istikrar kesbetmiş ve İnıziltere 
Libya için artık tehlikeli olmak
tan· cıkmıştır. Tobruk teslim o
lacaktır. 

Wave11 ordusu u{tradı~ı mu· 
vaffakıyetsiılikten ve zayiattan 
maneviyatı bozulmuş oldu~un
dan mÜkabil Alman hareketinin 
mühim ve çok tehlikeli olması 
muhtemeldir. 

Alman ajansımı göre 

Berlin 21 (A.A.) - "D. B. N .. 
ajansı dünkü Alman harp tebli~i 
hakkında şu malumatı elde et -
miştir: 

Reuter ajansının 19 haziran -
daki neşriyatı İngilizlerin Sol -
lum'un şarkındaki hareket mev
zilerine döndüklerini açıkça söy
lüyor. 

Fakat Wavell'in mağhlbiyetini 
muvaffak olmuş bir hırpalama 
hareketi suretindeki tahrifatına 
~elince, şu noktalan kaydetmek 
lazım gelir: 

1. - İngiliz hareketi bizzat in 
j{ilizlere gerek insanca gerek mal 
zemece ve bilhassa tank itibariy
le fevkalade dır zayiata mal 
olmuştur. 

2. - Tobruk cephesi de İngi
lizler tarafından kurtarılamamış 
tır. Mutat mevzi muharebeleri 
azalmalwmı devam etmektedir. 

Yugoslavya Kralı 
Londraya Gitti 

Londra, 21 (A.A.) - Resmen 
bildirildi~e Ri)re, Yul(oslavya 
Kralı Pierre, bu $abah erken 
tayyare ile İngiltereye ıcelmiş -
tir. Kral Pierre'e ezcümle Baş
vekil General Simoviç ve Hari
ciye Nazırı Ninçiç refakat et
mektedir. Kral Dük de Kent ta
rafından karsılanmıştır. 

Yugoslav hükUmeti Londrada 
oturacaktır. ------
İngitlere, Harp Malzemesi 
Stoklan Vücude Getiriyor 

Londra, 21 (A.A.) - Daily 
Mail'in Vaşington muhabiri bil
diriyor: 

Ingiltereye, orta şarka veya lü 
zum görülecek herhangi bir ye -
re gönderilmek üzere hazır bu -
lundurulacak her nevi harp mal
zemesi stoklannın vücude getiril 
mesine harbiye nezareti başlamış 
tır. Bu stoklar Ingiltereye müte
madiyen artan miktarlarda gön
derilen harp malzemesinden baş 
kadır. 

Madritteki İngiliz ve 
Alman Elçileri 

Madrit, 21 (A.A.) - ispanya 
HaHrlciye N azıri Serrano Suner 
dün, biribiri ardına tngiliz ve Al 
man büyük elçilerini kabul et -
miştir. 

iu için kendisini mildafaa edebi
lecek vaziyettedir. Moskovada 
gösterilen fevkalade itidal de iş
te böyle izah olunmaktadır. Kiel Bombalandı 

"Bir ittifak muahedesi imza 
olunabilir. Sovvetlerin, ismen 
bitaraflık muhafaza ederek ken
di memleketlerinde iaşenin da -
ralması pahasına dahi Almanla
ra daha fazla malzeme gönder -
meyi kabul etmeleri suretiyle bir 
kompromi de vukua 2elebilir. 
Gerek bu takdirde, ~erek Mos -
kova - Berlin ittifakı takdirinde, 
Alman kıtalan tahşidatı, kor
kutma vasıtası rolünü oynamış 
olacaklardır. Mümkün olan ü
cüncü ihtimal de, bütün fedakar
lıkların ve anlaşmalann başka 
Alman taleplerine yol açacağını 
gören Sovyetler Birliğinin her 
ne pahasına olursa olsun muka -
vemete karar vermiş bulunmaSl-

Fakat Sovyetler Birliğinin bu 
sakin vaziyeti daha umunıt ola -
rak başka mahfillerde Alman -
Rus müzakerelerinin devam et-

Etrafındaki Sakat 
Görüşler 

( Baş tarafı 1 incide ) 

Türkiye şimdiye kadar takip 
ettiği dürüst ve samimi siyaseti 
ile daima taahhütlerine riayet et
mekte ve sözünü tutmakta titiz
lik gösterdiğini isbat etmiştir. O
nun icin Amerikan radyolarının 
ve bilhassa New-York Times ga
zetesinin bu tefsiri sakat ve yan
lıştır. 

* * 
lngiliz matbuatından bazıları 

da Türk - Alınan dostluk 
muahedesini yanlış anlamış ve 
yanlış tefsir etmişlerdir . 

Bunlara göre Almanya öteden
beri Türkiyeyi tazyik ederek on
dan bir takım müsaadeler kopar
mıva, mümkün olursa Ankarayı 
mihvere sokmıya <'.ıılısmıı;;tır . 
Fakat Türkive, bütün diğer dev -
Jetlerden daha fazla mukavemet 
tlöstermiş, ve Almanlar ancak bu 
dostluk paktını koparmıya mu -
vaffak olmuşlardır. 

Bu tefsirin de hakikatlere uy -
madığı muhakkaktır. Almanya 
ötedenberi Türkiyenin kalkınma 
hareketini takdirle takip etmiş ve 
her fırsatta Türkiyeye ve lider -
Jerine karşı olan hayranlığını ifa
deden geri kalmamıştır. Almanya 
hiçbir zaman, hatta Balkan harbi 
~snasında dahi Türkiyeden hi~bir 
talepte bulunmamıs. bilakis 'I:ür
kiyenin siyasetindeki istiklaline 
her vakit hürmet göstermiştir. 
Zaten bu~ünkü dostluk muahe .. , 
desi de Almanyanın Türkiyeye 
karşı gösterdiği dostluk ve takdi
rin bir ifadesi addedilebilir. 

(Başı 3 üncfftfe) 
Yınlandada 45 yaşına kadar 

bütün erkekler sılih altına çağ
rılmıştır. 

Romanyada fiilen umumi se· 
ferberlik vaziyeti mevcuttur. 

Alman orduları başkuman -
danlığı umumi karargahını Biik 
reşten 25 kilometre mesafedeki 
bir ormana nakletmiştir. l\lii · 
him miktarda Alman askeri Ro
manyaya gelmektedir. Roman · 
~·a radyosu miitemadiyen aske
ri marşlar çalmakta ve vatan
perverane şiirler okumaktadır. 
Roman:ra 2azeteleri pek yakın
da miihim hadiselerin vukua 
geleceğinden bahsetmektedir • 
ler. 
Alman:vanın İngiltere ne harp 

halinde iken Sovyetlere taarruz 
etnıiyeceği hakkındaki kanaati
mize ra~men, bu kanaati az cok 
sarsacak mahh·ette habP,.Jer 
a?elmekte devam edh·or. Öyle 
hissedilivor ki. vakında Roman
ya ve Finlanda cenhelerinde 
mühim ltskeri harek.-tler vukua 
gelecektir. Alınan haberlere gö
re, bu hareketlere evvela Ro -
manva ve Finlanda kun·etleri 
tarafından başlanacağı zannedi. 
liyor. 

Hakikaten hövle bir vaziyet 
mevcut İSP. . Sovvetlerin Roman• 
yaya ve Finlandava bir ültima
tom vererPk hareket tcşehbü • 
siinü ken~i .,.Herine jilmalarına 
inth.ar edilebilir. 

f'akat bütiin bu hadiselerin; 
bir şas•rtma p);ln, ~·ahut muav
yen talenlAri elde rtmek icin 
hirer fa7yjk ve tehdit VR!lltaları 
olması da f'ok rr··' · f,. ... ,_t.ı; .. 

M. ANTEN 

YENi NEŞRiYAT: 

Ingiliz matbuatının hataya düş BAYINDIRLIK iŞLERi DERGi" 
tükleri ikinci nokta da, Türkiye- si - Nafia Vekaletının mecmua ı
nin hariçten hiçbir tazyike ve hiç dır. 7 inci yılm 10 uncu sayısı mes ... 
bir tesire tahammill edemiyece • leğe ait yazı ve resimlerle De§recm .. 
ğini takdir edememeleridir. Tür- mi~tir. 
kiye her zaman kendi toprakla - * 
rmı ve istiklAlini müdafaaya ha- NÜFUS MESELESi ve NO,us S.o\< 
zır bir vaziyette bulunmuş. hiç - YIMI HAKKINDA FIKrRLER -
bir zaman harici bir tazyikin göl- BaşvekAlet İstatistik Umum Müdür 
gesine bile yumuşak yüz göster lüğü tarafından neşredilmiştir. Bu e 
memiştir. Bu sebeple Türk - Al- ser, nüfus sayımı propagandası içiı 
man dostluk muahedesini harici muhtelif gazetelerde intişar eden ya. 
bir tazyikin eseri addetmek hata- zı1ar ve radyoda verilen konf•ansla11 
larm en büyüğüdür. dan mürekkeptir. 

Türk - Alman dostluk muahe - .. 
desi, Türk istiklal ve sulh siyase- VENi TÜRK - İstanbul llnlkev• 
tinin bir eseridir. Almanya ile teri mecmuasıdır. 102 inci Hazirm 
Türkiye arasında samimi bir iti- sayısı değerli yazılarla netdedilmb 
mat ve emniyet havası teessüs et- ' m 
mesi, Yakın Şarkta sulhün kuv- ... 
vetlenmesine hizmet etmiştir. O
nun içindir ki, bir iki sakat dil -
şünceli muharririn yanlış tefsir
lerine rağmen, yeni muahede bü
tün cihanda sevinçle, heyecanla 
ve takdiı'le karşılanmıştır. 

Makine 
Pahalı 

Yağlarını 

Sa+mıt! 
Fiyatları mürakabe bürosu me

murları, dün Sirkecide bir ben
zin deposu hakkında tahkikata 
başlamaşlardır. Benzin deposun -
da 80 kuruşa satılması J.izunge
len makine yağlari 90 kuruşa sa 

~ELEDIYELER DERGiSi - $e 
bircilik ilmini yayan bir mecmuadıt 
Ankarada ne§redilir. 69 uneu sayıs 

belediyeciliğe ait yazı ve reaimlerlı 
çıkin)§tır. 

HERKESiN MECMUAll ·cMavaoi~ 
Irk ve Spor) - 288 inci sayıaı neıre
clilmi§tir, 

1 • 

REAYA v~ KÖÖYL0 - Muharriı 
arkada§llllız Hüseyin Avni tarafmdar: 
yazılmllf bir eserdir. Osmanh İmpa .. 
ratorluğunda köylünün vaziyeti .. 
Toprak Jtöleleri - Sipahi Beylerinin 
köylüye yaptığı angaryalar - Toprak 
yüzünden çıkan isyanlar vesaire)"! 
havidir. 

tılmıştır. Depo sahibi adliyeye =======:=:1111===-===-
verilmi§tlr. \ıı 

Em.inöııünde Kuru kahvecilik 
yapan Filipa Filipos 90 kuruşa 
satmuı icap eden karışık kahve 
yi 180 kuruşa satmıştır. 

Asliye ikinci ceza mahkemesi 
duruşma sonunda Filiposu tevkif 
etmiştir. 

Müteahhitler Bir 

Banka Kuruyorlar 

Armutlu Kaphcalan 
açılmıştır. Şifa kudretlırln de
recesini orada iyi olan hasta
lardan sorunuz. Çünkü Rad
yo Aktivitesi en çoktur. Cen-

, .. net gibi bir yerdir. ' 

Suadiye Çınar dibinde 
BUKET PARK 

TiYATROSUNDA 
28 Haziran Cumartesi 

HALİDE PİŞKİN 
ve arkadaşları tarafından 

FEVKALADE TEMSİL 

\1' ltobin M oor luidi11esi 
nıı ~il aş~J{ton, 21 (A.A.~ - ~e

al l:ıırleşik devletlerı Harıcıye 
'b~r Muavini Summer Welles, 
lt ll} Moor hakkında Roosevelt 

~l'rl<>n~eye mesajını Alman hü-
ııdi etıne ,l!öndermiş olduğunu .s 

"Berlin için bahis mevzuu o
lan, ananevi eski dostluğun ve
niden doğmasıdır. Almanya, Tür 
kiye hakkındaki siyasetinin 
prensiplerini, Balkan seferinden 
evvel tesbit etmiştir. Hitler, 
o zaman, bir buhranı ve suitefeh 
hümleri bertaraf etmek için, 
şahsi mesafmı 2öndermiştir. Al
man siyaseti, prensiplere dava: 
nır. Alman siyasetini, asken 
mecburiyetler veyahut vaziye
tin inkişaflarına ba~lı siyasi 
mülahazalar dikte etmez. Tür
kiye, Almanyanın askeri mu
vaffakryetlerinin bir kurbanı 
de~ildir. Ankara, vakıalara da
vanan realist bir siyaset takip 
eylemiştir. Ankara, muahedele
rine sadık kalmıştır. Almanya, 
bu taahhütleri tanımakta te
reddüt etmemi~ir. Çünkü şe
ref hissi olan milletler arasın
daki münasebeterde, bu tama
miyle anlaşılır bir keyfiyettir. 
Almanya, İn.l{iltere ile tedafüi 
muahedesinden dolayı Türkiye 
ve hiç bir serzinişte bulunma
maktadır. Alman siyaseti, ta
bii bir siyasettir. Vaziyetin in
kişafı bunu isbat etmiştir. Mat
buat hakkındaki anlaşmalar bil
hassa faydalıdır. Diğer taraftan 
1928 Türk - İtalyan muahedesi 
bütün kıymetini yeniden ildi
sap etmektedir. 

Balkan seferinden evvel bil
dirilmit olan Alman prensipleri 
muvakkat bir siyasetin aletleri 
de,iil, fakat devamlı hakiki bir 
sulhün temelidir. 

Londra, 21 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Tayyareler, gece Alınanyanın 
şimali garbisi üzerine gitmiştir. 
Bunların esas hedefini Kiel li
manı teşkil etmitşir. Dunkerque 
ve Boulogne havuzlan da bom -
bardıman edilmiştir. 

Jnglltere üzerinde 
Londra, 21 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Gece az miktarda Alman tayya
releri İngiltere üzerinde uçmuş
tur. İngilterenin birbirinden u
zak münferit noktalarına ve ts
kaçyada bir noktaya bombalar 
atılmıştır. 

dır.,, 

Gerginlik şayiaları 
luıfif liyor 

Londra, 21 (A.A.) - Alman -
Rus ~rginliği şayialarında bazı 
hafifleme müşahede edilmekte -
dir. 

melcte olmasına ve bu müzakere
lerin neticelenmesi ihtimalleri
nin pek kuvvetli bulunmasına 
atfedilmektedir. 

Bomangada alınan tedbirler 

Bükreş, 21 (A.A.) - "Ofi,, 
Köstence halkının tahliye edil -
diğine dair olan haberler, do~ru 
değildir. Bütün Rumen şehirle -
rinde olduiu gibi, Köstencede de 
hava hücumlarına karsı ihtiyat 
tedbirleri alınmıştır. Fakat hiç
bir kitlevi tahliye vukua gelme
miştir. Yalnız bir miktar kadın 
ve çocuk şehri terketmiştir. 

Şehrimizdeki müteahhitler a
rasında bir birlik teşkiline teşeb 
büs edilmiştir. Buna ait hazır -
lıklar bitmek üzeredir. Müteah -
hitler birliğinde inşaat ve yol mü 
teahhitleri ve en ufak mikyasta 
tf81ıhüt işlerine girişen iş adam· 
ları da bulunacaktır. Birlik il~ -
ride bir banka tesisine de teşeb
büs edecektir. 

Halide Pişkin ve Arkadaş
ları badema her Cumartesi 
Buket Parkta temsillere 

~ devam edecektir. wfl 
Konya YaDliğinden : 

l'i rnı ·stir. 
o- 4uda 1500 tayyare 

k· 

up 
v

~af 
~ .. 

yapılıyor 
~ra, 21 <A.A.) - Amerika 
l'd.:re endüstrisi bes milyar do

Si il fazla tutan askeri tavya
ild.·T>arişleri almışlardır. Müte
"!)l'!fen artmakta olan Amerika 
ltli.~ ennüstrisi simdi avda 
a~tq 'l 1500 askeri tayyare yap. 

. dır. 

ll~tere ve Müttefiklerinin 
~it Aylık Gemi Zayiab 

ild.ı:dr.a, 21 <A.A.) - Resmen 
~11 1ldığine J?Öre, Mayıs ayında 
t l? l , ı;n~ttefik ve bitaraf tica-
1\l~lb.ısı ziyatı ceman 461.328 

98 vapura baliğ olmuştur. 

Alman tebUği 

Bıdgar gazetelerine göre 
Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar ga

zeteleri Türk - Alman dostluk 
muahedesini en son siyasi mu -
zafferiyet ve cenubu şarkide ih- .Ber~n. 21 (~.A.) - . "Tebliğ,. 
tiliflarm sonu olarak karşılıyor . $ıma~ Atlanti:kte ?enızaltı . ge -
lar. mil~rı, 52.900. ~o?lato hacm.ın~e 

Slovo gazetesi Bul.ı;taristan i- j 6 tıca.ret gemıs~. ı~.e tayyarelı hır 
çin mühim olan cihetin Türk • ı muavın kruvazoru batırmıştır .. 
Alman muahedesinin Cenubu ~~hertz ~ansa~ınd~ 6 hın 
Şarki Avrupasında sulbü temi - tonııato hacmmde hır şılep batı
nat altma alması olduğunu kay- rılmıştır. 
detmektedir. == =========== 

İşte bunım içindir ki, bu an
laşmanın a)tdinden Bulgaristan 
çok memnundur. 

Veçer gazetesi de - ki hüku
met gazetesidir - cenubu şarki 
de nizamın tarihi ve ırki adalete 

dayanacağını yazmaktadır. 
Sofya radyosunun muharriri 

Türk - Alman muahedesinin son 
zamanların en mühim hadisele -
rinden biri olduğunu söylemiş -
tir 

Bir kısım salahiyetli mahfil
lerde bu hafifleme iyi malumat 
alan İngiliz mahfillerinin tekrar 
ladıklan şu ihtiyat tavsiyelerine 
atfolunmaktadır: Bilinmesi la -
z1m gelen as1l mühim mesele 
Hitlerin fngiltereye karşı olan 
nivetleridir. 

Buna mukabil bazı mütehas -
<ııslar, bidayette Almaınyanın 
Rusvava karsı tecavüz emelleri 
beslediği sayialarına kativen i
nanmaz iken. simdi noktai na
zarlarını değiştirmislerdir ve 
c:imdi bilhac:c:~ su ciheti kavde -
diyorlar ki. Sovyetln Birliai ba
zı tah ivelerf. paraşütcü mmlleri
ni bildiiH ve çok miktarda tank 
ve tavyare vesaireye malik oldu-

Finlandada siLVı altına 
çağırılanlar 

Ankara, 21 (Radyo Jfazete -
si) -..- Filandada fevkalAde askeri 
tedbirler alınmaktadır. 45 yaşı -
na kadar bütün erkekler silah 
altına çağnlmıshr. 

* 
Helsinki. 21 (A.A.) - <B.B.C.) 

Finlanda hükumeti kadınlarla 
çocukların Helsinki'den çıkarıl
masını halka tavsiye etmiştir. 

ı - Konya - Ankara yolunun O + 106 + 1 + 887 lnei ldlomet
releri arasında yaptırılacak olan 33379 lira 43 kuruı keıif bedelli parke 
yol Inşaatmdan 18379 lira 43 kuru11luk kJSmlllm 16-6-941 tarihinde ya
pılan kapalı zarf usulü ile eksiltmesinde kanuni şartlara uygun olarak 
muayyen saatine kadar zarf verilmemiş oldutwıdan, iş bir ay urfında 
pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlık muamelesi 23-6-941 Pazartesi ve 30-8-941 Pazartesi ve 
15-8-941 Salı ıünlerinde saat 15 de VilAyet Daimi Encümeninde yapıla· 
caktır. 

3 - Bu pazarlıla lirebilmek için Ticaret Odası ve ehliyet vesikala
rını ve muvakkat teminat makbuz veya mektubunu, i§in fenni cihe~ni 
deruhte eyliyecefine dair bir mühendis veya fen memurunun taahhüt
namesini bAmil bulunm~ şarttır, 

4 - Muvakkat temınat mildan 13'19 UradU'. 
5 - 23-8-941 tarihindeki pazarııta ıelecek talipler arasında pazar

lıkta \lYUfUlur ve verilen bedel liyık bAd görülürse ihalesi yapılacalın
dan mütealap pazarlık günlerlnin kendiliiinden hükmü kalmaz, ıayet 
23-8·941 tarihinde !bale :yapılmazsa o vakit tekrar illn edilmeden . 30-
8-941 tarihinde pazarlıta gelenlerle pazarlıia girişilir. Şayet bu tarıhte 
de ihale edilmemiş bulunursa. kezalik ancak o valdt ve yine flAna ha
cet kalmadan 15-7- 941 Salı günü pazarlığa gelenlerle pazarlık yapı a-

caktır. . D imi En · ,__, __ 
6 - Şartname veaair evrakı her gün Vilayet a curnen ---

minde görülebıllr 
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L E 

f 1rcalamahsınız 

Çünkü: 
Bir de-fa fırçalanmakta 

di:ılcr temi1.lenmie olm:ız:.. 
Ağız guddelerinın ve da-
hili uzuvların miıtemadl -
yen alman ecnebi mad -
d!'ler• mıkroplar, yemf.'ic, 
içki, sigara vesaire disle -· 
re, diş ellerine binblr mik
rop aşılar, Arızalar husule 
getirir. Bunlar birike biri
ke nihayet dişlerde çUni
me, ellerde iltihaplar ba }
lar. Artik fclaketı önle -
mek 'e durdurmak Ja
zımdll". 

Vaktinde ihtiyatı elden 

dislerinizi 

her 

bırakmıyarak 

ve akşam sabah, öğle 

yemekten sonra 

s A 1 
DIŞ MACUNILE FIRÇALA YINIZ. ...... 

Teknik Okulu Satın Alma 

Başkanlığından: 
Clnır Kilo miktarı 

Yeşil salata (Adet) 10000 
Pırasa 10000 
Jspanalr 7500 
Havuç 2000 
Llhana 5000 
PaUıcan (Adet) 25000 
Taze bamya 1000 
Domates 10000 
Semizotu 2500 
Kabak sakız !000 
Taze bakla 000 
Bıbcr dolmalık 2000 
Fasulye taze Ayse 50il0 
Enginar (Adet) 10000 
Fasulye T. çalı 500 
Fasulya T. barbunyc 2500 
Karnabahar (Adet) 1000 
Soğan T. (Demet) 15000 
Maydanoz demet . • 2001)0 
Dereotu demet .. 10000 
Nane demet 1000 
Sarmısak kıı 200 
Kök kereviz 2000 
Balkabak 2000 
Hıyar adet 5000 
Salamura yaprak 1000 
Pancar 500 
Kırmızı turp 10000 
'.Marul 10000 
Taze yaprak 500 

Komisyonu 

Tahmfn bedel! lira 

150 
500 
450 
160 
325 

1250 
200 

1500 
325 
700 
!00 
260 
700 

1000 
90 

4'50 
130 
800 
200 
~50 
10 
62 

220 
80 

200 
200 

20 
150 
400 

80 

10562 
Yıldızda l:iulunan Teknik Ok.ılunun 1941 mali yılı ihtiyacı olan Ytı· 

karıda cins ve miktariyle tahmin bedeli yazılı 30 kalem sebzenın sart
namcsinc göre 30.6.941 tarihine rastlıyan Pazartesi gunü saat (14) de 
Yüksek Muhendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komisyonu
muzda ihalesi yapdmak üzere kapalı zar! usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. İlk teminat (792) lira ~15) kuruştur. İsteklilerin şartnameyi görmek 
ve ilk teminat yatırmak üiere eksiltmeden bir gün evveline kadar Be
§ıktaş Yıldızda bulunan okulumuı.a ve eksiltme günü de Gümüşsuyun
da Yüksek Muhendıs mektebi muhasebesine gelmeleri. Teklif mektup
larının eksiltmeden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde veril
miş bulunması lfızımdır. Postada vaki olsıcak gecikmeler kabul edilmez. 

-------------------- (4479) ___ _ 

Gayri Menkul Satış ilanı 
l\nJCara Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 936/49 

Terekesine İstanbul 4 üncü sulh hukuk mahkemesince el l:o
nu1up tasfiyesine karar verilen ölü Mithat uhdesınde olup İş Ban
kasına ipotekli olan Ankara Çankaya Küçük Ayrancı mevkiinde 
bulunan 101 numaralı b?ğ mahalli açık arttırma ile 11/7 /941 tari
hine müsadif cuma günü saat 14 te satılacaktır; Artttırma bedeli 
yüzde yetmiş beşi bulmadığı takdirde ikinci aıitırması 16/7/94~ 
tarihine müsadif çarşamba güni.ı saat 14 tc icra kılınacaktır. Del
laliye resmi ihale pulu taviz bedeli kadastro ve tapu harcı müşte
risine satış gününe kadar vergiler terekeye aittir. Gayrimenkulün 
tamamının kıymeti 1286 lira 30 kuruştur. '.Arttırmaya girebilm~k 
için yüzde yetmiş beş nisbetindc pey akçesi yatırılacak ihale tak
dirinde bedeli müzayede ve rüsumı.ı saire 20 gün zarfında mahke· 
me veznesine tediyesi lazımdır. 

Tafsilat; mezkur bağ mahalli tapu kaydı mucibince 6433 met
re murabbaı olup elyevm tarla halinde olup dik yamaçtadır. 

Hududu şarkan dere garban yol, şimalen kara Kolokçu Ah
met cenuben Necmettin hudutlariyle mahduttur. İpotekli alacak
lılarla diğer alakadarların ve irtifak hak sahıplerinin gayrimenkul 
i.ızerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbiteleriyle 20 giın zarfında mahkemeye bildirmeleri 
icap eder aksi takdirde haklarını tapu sicillinde mukayyet olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır bundan 
başka mezkur gayri menkul bilmüzayede ipotekli alacaklı tarafın· 
dan alındığı takdirde masraf ve vergiler çıktıktan sonra takdir edi
len yüzde beş tasfiye memuru ücreti ile binde yarım tasfiye harcı 
ve satış gününe kadar vergiler ve gayrimenkulün satışı için ynpı
lan satış masrafı dellaliye resmi ipotekli alacaklı tarafından 20 gün 
zarfında mahkeme veznesine yatırmak şarttır yatırılmadığı takdir
de icra iflas kanununun bu hususa mütedair ahkamı tatbik edıle
ceği ilişiklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Ankara 3 üncü 
sulh hukuk mahkemesine müracaat etmeleri iltın olunur. 

;:;anıp ve .Neşrıyat muduru: t:nun Uzman. Gazet.ecua. v.: .ı.'u:~ıyaı 
T. L. Ş. fAN Matbaa51 

TAN 22. 6. 941 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun -- 2 

( 

... ~(B~Jf!t 
,, ................................... . 

Tabib ve Eczacı 

Talebenin 

Kısımları için Abnacak 

Kabul Şartları 
l - Bu yıl Leyll Tıp Talebe Yurduna Tıp talebesiyle birlikte Ecz::ıcı 

talebe dahi almacakhr. Eczacılar mezun olduktan sonra Uç sene mecburi 
hizmetle mükellef tutulacaklardır. 

2 - İsteklilerin asağıda yazıiı vesikaları tamamlamı:ı oldukları hal
de. ve Tıp ve Eczacı kısmından hangisine ~.rmek istediklerini bildir
mek şartiyle doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muanevet Vekaletine 
müracaat etmeleri ve dilekçelerinde sabit ve sarih adres vermeleri U'ı

zımdır. (Dilekçe ve vesikaların Ve!dletçe alındıgı taliplerin adreslerıne 
bildirileceği gibi kabul edilip edilmediği de ylnc adreslerine ayrıca yazı
lacaktır. Müracaat kadrodan fazla olursa gazetelerle ilan olunacaktır. ) 

3 - Kabul muamelesf. dilekçenin gönderildiği tarihe göre degil, ve
sikaların tamamlandığı Uırihe göre yapılacaktır. Noksan evrak ile mü
racaat edenler, vesikalarını tamamlayacakları tarihe kadar müracaat et
memiş saydırlar ve haklarında niçbir muamele yapılmaz. 

4 - Hangi kısım için olursa olsun pek iyi dereceli Lise mc-zunları 
tercihan kabul edilecektir. Bunlardan sonra, vesikaları tamamlanmış o
larak yapılmı:ı müracaat sırasına göre iyi dereceliler ve yıne kadroda 
yer kalırsa aynı sıra gözetılmek şartiyle ve en kuçük sınıflardan baş

lanmak üzere FakUlteye devam eden müracaat sahipleri alınacaktır. 
5 - Yaşları 22 yi geçkin bulunanlar ile Yurtta okumaya ve ileride 

mecburi hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalığı veya arızası •l
lanlar ve evliler kabul edilmezler. 

6 - a) - F. K. B. sınıfı için: Tam devreli Liselerden veya Lise de
recesinde olduğu Maarif Vekaletince tasdik edilmiş mekteplerden pek 
iyi veya iyi derece ile mezun olmus, olgunluk imtihanını vermiş olmak; 

b) - Diğer sınıflar için: Bulun.:luğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, ya
bancı dil ve askerlik imtihanlarmı vermiş olmak (Tıp Fakültes i 3 Un
cü somestri için F. K. B. sınıfı lyı derece ile bltlrmis ve vizelerini iyi 
derece ile vermiş olmak) JAzımdır. 

7 - Gönderilecek vesikalar şunlardır: 
a) - Turkiye Cümhurlyetl tebaası olduğunu bildiren nUfus hüviyet 

cüzdanının aslı veya fotograflı ve tasdikli sureti, 
b) - Lise bitirme ve olgunluk şahadetnamelerinln asılları (imtihan

larını tamamen bitirdikleri halde şahadetnamelerinin tasdik muamelesi 
gecikmiş olanlar Mektep Müdürliil:ünün - ayni zamanda bitirme ve ol
gunluk derecelerini de gösteren - fotografiı bir vesikasını gönderecekler
dir. Liseden bir sene ve daha evvel mezun olanlar bu müddeti nerede ve 
ne suretle geçirdiklerini bildirmiye ve tevsika mecburdurlar.) 

c - T11> Fakültesi birinci smıtJ için F. K. B. imtihan notlarını ve a
çüncü sömestri için F. K, B. sınıfı ile vize notlarını bildiren DekanhK 
vesikası, 

d) - Okudukları mekteplerden veya mahalli Emniyet idaresinden a
lınmış hümühal varakası, 

e) - Basılmış örneğinde yazılı ve üstünde tasdikli fotografı bulunan 
bir sıhhat raporu (Hastane Baştabipleri bu raporu mühürle kapatılmış 

zartlı olarak isteklilere verecektir.) 
Muayeneler Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Haydarpaşa, Sıvas Nilmn

ne hastaneleriyle İstanbul Çocuk Hastanesinde ve Adana, Aydın, Balı
kesir, Bursa, İzmir, Konya, Samsun, Memleket Hastanelerinde yapıla
caktır. Muayene için istekliler, bu hastanelerin bulunduğu Vildyetıerln 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine bir dilekçe ile bizzat müra
caat edeceklerdlr. 

f) - 4,5 x 6 boyunda altı tane !ofograf (cepheden alınmış ve ince 
kAğıda basılmış olacaktır.) 

8 - Kabul edildikleri kendilerine tebliğ olunanlar, Yurda iltihak e
derken, örneği a:ıağıda yazılı ve Noterlikçe tasdikli bir taahhüt senedini 
birlikte götürmiye mecburdurlar. Taahhüt senetsiz veya örneğine uymı
yan taahhüt senediyle Yurda müracat edenlerin kabul muamelesi yapıl

maz. (Bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve alt 
kısmı örneilnde görüldüğü gibi kefili tarafından keza aynen ve tama
men yazılarak imzalanacaktır.) 

Taahhüt Senedi Örneği 
Leyll Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıp Fak{iltc

sinden tabip olarak çıktığımda 2000 sayılı kanun mucibince Yurtta ge
çirdiğim zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir müddetle (1) 
Sıhhat ve İçtimaı Muavenet VekAletinin lüzum göreceği mahallerde hiz
met ifasını kabul etmediğim veya muayyen milddeti bitirmeden hizmPtl 
terkeylediğim takdirde, Yurtta benim içfiı sarfolunan paranın iki katını 
ödemeyi ve tıp tahslllni terkettiğim veya sıhhi sebepler dışında FakUl
teden daimı olarak çıkarıldıiun, yahut Yurtta bir seneden az bir müddet 
kalarak Yurdu terka71adltim takdirde benim için -rfedilınlı olan pa
rayı tamamen ödemeyi ve bu taahhüt senedi mucibince benden İ!;tene
cek paralar için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 
9 faiz yürütülmesini ve 2000 sayılı kanunun diğer cezai hükumlerinın 
de hakkunda tatbikını kabul ve taahhüt eylerim. 

imza ve aarlh lkametgAh adrnl 
Yukanda adres ve hüviyeti yazılı olan nın hu 

taahhütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her d~rs yılı 
için üç yüz Ura olmak Qzere bütün tahsil müddeti için ceman 1800 (2) 
lirayı ve iki katını ödemek mecburiyeti hasd olduğu takdirde, 3600 (3) 
liraya kadar parayı, faiziyle beraber borçlu ile 
birlikte müteselsil kefjl ve müııterek müteselsil borçlu sıfatlyle ödlye
ceğim. 

Kefilin mealeiil ve Hrlh adre1l 

(1) Eczacıların tanzim edecekleri senetler (Leyll Trp Talebe Yurdu
na kabul edilerek Devlet hesabına okuyup Eczacı çıktığımda 3989 sayılı 
kanun mucibince üç sene müddetle Sıhhat ve İçtimaı Muavenet VekA-
letlnin • • • • • , llAh) şeklinde yazılacaktır, 

(2) Eczacılar için 1200 lira. 
(3) Eczacılar için 2400 lira. (4448) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Muhammen 

Doıya No, Nev'i bedeli Teminat. 

52151/222 Yedikule Muhsine hatun Yeni İmrahor İl - 1800 135 
yasbey Mah. Bucakbağı So. E. 4, Y. 10 No. 
lı 1298 M2 arsa 

73/8942 Taksim İnönü Mah. Elmadağ! So. E. 46 Y. 3000 t25 
65 No. lı 89 M2 arsa 

3/51112 Mevlevihanekapı Koruk Mahmut Mah. Mev 235 17.6'.i 
levihane caddesinde E. ve Y. 160 No. lı 
117,72 M2 arsa. 

55100/3506 Kumkapı Muhsine hatun Mah. Telli odaları 1960 147 
So. E. 13, Y. 1/2 No. lı evin 1/2 hissesi. 

1/6970 Haraççı Kara Mehmet Mah. Cibali odun Is- 135 10,15 
kelesl So. 2 No. lı evin 36/216 hissesi. 

3/125 Galata Sultan Beyazıt Mah. Kafesçi So. 14 750 56,2i 
No. lı 144 arşın arsa. 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 30/6/941 Pazartesi günü saat 15 de 
Milli EmlAk Müdlirlügi.ınde mütesekkil komisyonda ayrı ayn ve açık 
arttırma ile satılacaktır. Fazla izahat için Milli EmlAk 4 üncu kalemine 
müracaat. (4985) 
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Niçin 

Y.) • 

PRENSES AL LA 
TROUBETSKOY diyor : 

Son Merta •• n11p bır col& 
renlılerı "ud•r • 
Taaıd•t•"' büıüa· pudralardu 
daha hafıl ve daha ••cedır 
Halcıkı t•trl.lcnn nafit koku• 
•na pere5tış edıyorum 
But un aun sabıt k.ld•t••• pr• 
durn Bu ıır yanı ·Krem• ki· 
putu • hı~ bu purlrada y elıtur. 

Rıır.gi• \it yajtmurıia bıle teal * taza ftf'rmln Vt aayet le
'Wlmll muhafaı.a eder * Bundan daha ıyı pudra e lMa• 
dı•ına kıt ıven emıaua. 

1 . ı 
DiKKAT : Tokalon krem \'e pud

ralarının yiıksek kalitesi sayesinde 
kaz.andıtı raibetten istifade etmek 
g yesiyle sayın müşterılerirnizi igfnl 
cdıp sahte mukallıt adi mallar satılı
yor. Hakiki Tokalan müstahzarları 
bir garanti kuponunu havi olup hu
su i bir pulla kapatılmı tır. Pulsuz 
veya pulu yırtık açık kutuları i<ııti

yen reddediniz, pullarını ısrarla is'e- i 
yiniz. 1 

SİN GER 

İki İbreli 

Kronometreleri 
}eldi. 

Kromdan 55 Lira 

Singer Saatleri • Eminönü 8 ,, 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

KiRALIK 
Semti 

Beyoğlu 

Pangaltı .. 
Beyoğlu 

Ortaköy 
Beşiktaş 

Beyoğlu 
Pangaltı 

Galata 
Büyükdere 
K. paşa 
Galata .. .. .. 

\'lahalle1l 

Kuloğlu 

Pangaltı 

Koca tepe 
Hüseyinağa 

Ortaköy 
Senlikdede 
Şehit Muhtar 
Koca tepe 
Yenicami 
Büyükdere 
Bedreddin 
Y'enicami 
Kemankeı 
MUeyyetzade 
Yenlcaml 

Sokaiiı 

rornacıbas• 

Seymen 
Elmadağ 

Öğüt 
Dereboyı 
Yenlyol 
Tarla başı 
Cumhuriyet 
Fermeneciler 
Çayll" 
Havuz kapısı 
Fermeneciler 
Camialtı aralılı 
Aynalı lokanta 
M. Ali paşa ,__ 

EMLAK 
No. Cinai 

3 üncü Vakıf 9 uncu daire 
handa 

10 
7 

19 
11 
4 

44 
65 

116 
16/ 1 

7 
118 

5 
4 

41 

::v 
" 
" .. 
" 
" Dükk:in 

" Fırın mahalli 
Dukkfm .. .. 

,. 8/9 hisse 
Yazıhane 

Aylıiiı 

Lira Kurııı 

22 

4 
28 
20 
17 
12 
27 

9 
17 

2 
7 

17 
12 

6 
19 

50 

00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
O(I 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

,. ,, ,, ., 52 Arsa baraka l 50 
Hasköy Keçeclplıi Ok meydanı t06 Oda 9 00 
Ortaköy Rüyükayazma 12 Beş oda 8 00 
Ortakdy Ortaköy Varnalı J Bostan 4 17 
Galata Kemanket 6 ıncı Vakıf han Kııhve ve ocağı 21 00 
Yukarıda yazılı gayrimenkullerin 31/5/ 942 günü sonuna kadar kirnya verilecektir. ihaleleri 2/7/94ı giinti 

saat 14 de yapılacağından isteklilerin BcYoğlu Vakıflar Mudürlugu Akarat kalemine müracaatları. (4!l73) 

' 

Maliye VekCileti 
Emlcik Müdürlüğünden: 

Fen Memuru Alınacak 
1 

Toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için teşkil edilen komi17on
larda çalışmak üzere fen memuru alınacaktır. Bu fen memurları kô1 .. 
lerdeki hazine topraklarının kadastral tahdit \'e tesbit işlerınde Jaün
dam olunacaklardır. 

Bu fen memurlarına ı 75 Jlrııyı geçmemek üzere 3656 nunuırıılı 
maaş teadül kanunu hükümlerine göre alabilecekleri ücret verU.C
\ e yol masraflarından ba~ka koylerde bulundukları günler lçia de 
harcırah hükümlerine göre seyahat yevmiyesi tediye edilecektir. se
yahat yevmiyesi. 150 kuruştan az olmamak uzere ücretın tekabiM et
til!i asli maaşın yüzde dördüdür. 

il 

Aranan Şartlar 
1 - Mc-murin kanunu hükümlerine göre memur olmak için 111-

zumlu şartları haiz bulunmıık, 
2 - Yaşı 60 dan fazla olmamak, 
3 - Tapu ve kadastro fen mektebinden, nnfia fen tatbikat mek

tebinden mezun olmak veyahut bu dairelerde veya Harita Umum Mü~ 
durHiğünde en az bir sene müddetle fen memuru sıfatiyle istihdam r
dilmi:ı bulunmak, 

4 - Memuriyet yapmışsa sicılli itibariyle hizmetinden istifada e-
dileceği anlaşılmak, 

5 - Askerlikle ilişiği olmamcık, 
NO T : 
Kadastro ve harita işlerinde ç:ılısmıs olanlar tercih edilirler. 

111 

Aranan Şartlar 
1 - Aşağıdaki vesikalar baitlı olmak şartiyle Maliye Veklleti 

Milli Emlak Mbdürlii.l:Une hitııb<•n istida, 
2 - Nüfus hih•iyet varakası, (Aslı veyahut Noterce veya rellDI bir 

makamt"a musaddak sureti), 
3 - 6 kıta fotograf, (Altı t.uçuk dokuz ebadmda) 
4 - Mektep tasdikname veya ~ahadetnamesi (Aslı veya musaddıık 

bir sureti). 
5 - Bulunduğu memuriyetlere alt vesaikln aslı veyahut m\llııd

clak sureti. (Tasdikli sicil karnf!si veyahut musaddak sureti klftdir). 
6 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vaz:.ife ifasına mü

sait olduğuna dair hük\imet veya belediye doktorluğu raporu, 
7 - c. Müddelumumtliitinde., mahkumiyeti olmadığına dair Yesl

ka. (İstida zirine Müddeiumumilikçe tasdikli meşruhat verilrnlll .ıu
retlyle de olabilir.) 

8 - Hlisnühal kftğıdı, 
9 - Askerlik vesikası, (Nüf:ıs hüviyet varakasında varsa l)'rıc• 

istemez.) 
10 - Talip olan şahıs resmi bir dairede müstahdem ise bu daire

nin alelusul muvafakatini gösteren vesika, (Talebe müteallik istid• 
\·e merbutu vesikalarm o daire vasıtaslyle 'Maliye VekAletine ıönderil· 
mesi halinde ayrıca muvafakatnameye lüımm yoktur.) 

11 - Aşağıda yazılı şekilde taahhütname, 

iV 

Taahhütname Şekli 
Maliye Vekaletinde toprak le\•7.l komisyonlarında bir vazifeye tayi

nim halinde bu vazifeyi kabul deceğimi ve en az 45 gün evvellnde:ı 
haber vermeden bu vazifeden istifa ettilim veya bu vazifeyi tertetti
.llm, .7ahut hizmetimden latlfade edilmediti veya iatihdamunm dev•
ının rn eaiz olmadığı idarece takdir edilerek vazifeme nihayet verlldili 
takdirde, komisyon mesaisinin sekteye uğraması sebebiyle hasıl o1ma
sı mümkiln ve muhtemel zararlara karşılık maktuan ve cer.al şart ola
rak beş yüz lira teminat vermeyi ve· bunun için hakknnda dava ika
mesine ve ·ilam istihsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin leraya 
vaz'ı veyahut hazineden alat"a~!M varsa bu alacaktan defaten takat 
ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevellit herhangi bir lhti-
1:ıf için dava ikamesine lüzum hıısıl olursa. bu davanm Ankara mah
kemelerince rüyetini kabul ettiıdmi taahhüt ve beyan ederim. 

N O T: 

1 - Bu taahhütname Noterce resmen tanzim olunacaktır. 
2 - Nüfus hilvlyet varaka11ındaki hüviyet ve ikamelgAhı de ba

len bulunduğu adresi taahhütn!lmeye yaz:.ılıııcaktır. 
3 - Bu taahhütnameye, müteselsil kefil olarak resmi dairelerde 

veya ticari ve sınat müesseselerde rn•m•ır ••e ll"•istahı:iem veyahut ti
caret veya sanatla meşgul bir ş:ıhıs da iştirak edecektir. 

4 - Taahhiıtname yukarıdaki metni aynen ihtiva etmez ve JUka-
rıki şartları haiz bulunmB7.sa muteber delildir. (3497 - 4123) 

Küçük Sıhhat Memurlan 

Talebe Kabul Şartlan 

1 - Türkiye Cilmhuriyetl tebaasından olmak ve yaşı 18 den ıp 
ve 26 dan yukarı bulunmamak (20 den yukarı olanlarm askerlikle i1l 
şlği kalmamı:ı olacaktır.) 

2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi derece mezun olmak (Llle amıf" 
larında bir veya iki sene fazla ok~muı olanlıır tercih edilecektir. Bun 
larla kadro dolmadığı takdirde, or•JI dereceliler de alınır.) 

3 - istekliler, bütiln evrakını tamamlamış olduju halde, dllekeeJerl' 
ni 15 Eyl\il 1941 tarihine kadar Leyli kısım için Sıhhat ve İçUmal MU" 
avenet Vekaletine, nehari kısmı !;in İstanbul Sıhhat ve İçtimai llua 
net Müdilrlüğü vasıtasiyle mektep müdilrlütüne ıöndereceklerdir. !tabu' 
muamelesi, tam evrak ile müracaat sırasına göre yapılır. Evrakı wl 
olanlar, tamamladıkları tarihe kadar müracat etrnemiı sayılır ve Uk1V 
rmda muamele yapılmaz. 

Gönderilecek vesikalar fUnlardrr: 
a) - Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya tasdikli sureti, 
b) - Orta mektep phadetnamesl aslı (Daha fazla okumuş olanlartl 

şahadetname ile birlikte tahsil mllddetlerlni tasdik eden resmi veafk•> 
c) - Basılmış örneğine uygun ve Ostünde tasdikli fotografl buluna 

bir sıhhat raporu (bu raporu Hastııne Baştablpleri zarflıyarak O.tün 
mühiirliyecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olarak &önde" 
rilecektir.) 

Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Raydarpı.. NO<' 
mune hastaneleriyle İstanbul Çocuk Hastanesinde ve İzmir, Buna, Kon" 
ya, Adana, Samsun, Balıkesir, Aydın Memleket Hastanelerinde yapılae31. 
ve istekliler, bu hastanelerin bulunduju Vlllyetlerin Sıhhat ve ı~al 
Muavenet Müdürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir, -~...I 

d) - Çıktı klan mektepten veya mahaW polisinden almmq billnWP"' 
klıiıdı, 

e) - 4,5 x 6 boyunda ne tane fotograf (cepheden almm11 .. tnc:I 
kAğıda basılmıs olacaktır.) 

4 - Leyli kısmına kabul edildiği kendilerine teblil olunanlar me1"". 
tebe iltihak ederken, örndl aşağıda yazılı ve Noterlikten tasdlldl b 
taahhüt senedini birlikte ıötürmiye mecburdurlar. Taahhüt ııenetııız \lef 
ya örneğine uymıyan senetle müracaat edecekler kabul olunamular. 

Taahhüt Senedi Omeği 
Leylt Küı;Ok Sıhhat Memurlan mektebine afmarak tahsO edip me".' 

zun olduğumda. Sıhhat ve içtimai Muavenet VekAletlnin tayin ede~ 
vazifede beş yıl hizmet kabul etmediğim veya kabul edip de muanel 
müddeti bitirmeden bıraktıtım ve sıhhi sebepler dışında mektepten da. 
mi olarak çıkarıldığım takdirde, benim için sarfedilmlş olan panyı ta 
mamen ödemeyi ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenecek pa 
için, ödemek mecburiyetinde oldutum tarihten itibaren " 9 fala J11til• 
tülrneslni kabul ve taabhnt eylerim. 

l mn ve urltı lkametıltı . .... , --J 

Yukanda adres ve h0vtyet1 TUılı olan am .,... 
taahhütname mucibince ödemek mncburtyetlnde bulundutu her dera .,IJ 
için iki yüz lira olmak Qzere bütün tahsil mllddetl için ceman 400 Ur•'" 
ya kııdar parayı, faiziyle beraber borçlu lleb!rliltıl 
müteselsil kefil ve mu,terek müteselail bo?'çlu sıfatlyle lidlyecetım. 

Kefllln mnıetı ve aarl" adl'Mi 
(4449) 


