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Olması Demektir 

Sovyet orduları mağlılp olursa, 
Sovyetleri bekllyen akıbet Brest -
Litovsk muahedesinin daha şü

mullü bir tarzda tatbikı olacaktır. 
Yani Almanya Ukranya ve Kaf
kasyayı alarak Karadenize, Baltık 
devletlerini alarak Baltık denizine 
hakim olacak, sonra da Sovyet 
Rusyayı Alm:ın nüfuzu altında kil
c:ük parçalara ayıracaktır. Bu ise, 
Nazizmin biltiln Avrupa ve Asya
ya hakim olması demektir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Almanyanın Sovyet Rusya·· 
ya karşı açtı_ğı harbin iç

Yüzün ü anlamak için nazarları
mızı bir an için maziye çevirme
tniz lazımdır. 
Almanyanın Sovyet Rusyayı 

t.larçalayarak bu koca Avrupa ve 
Asya kıtasını ekonomik istismar 
sahası halinde kullanmak fikri, 
ta _gecen cihan harbinden baslar. 
O vakit m~ğlup olan Ruslara Al
manların Brest _ Litovsk'ta ka
bul ettirdikleri şartlar, her vakit 
Alm::ı.nyanın en büyük rüyası ve 
en büyük hayali olmuştur. 

Brest - Litovsk muahedesinde 
hakim olan ruh şuydu: O vakit 
harp ve mukavemet kabiliyeti 
kırılan Rusyayı parcalamak fır
satı nihayet Almanyanın eline 
ıteçmiş bulunuyordu. Rusyanın 
Litvanya, Letonya, Estonya vila
:\Tetlerini Alman hudutları icine 
~lınak, Ukranyanın zengin kara 
topraklarını istismar etmek, eski 
Rus Çarlığını Almanyanın nüfu
zu altında küçük küçük vasal 
devletlere parçalamak zamanı 
~elmişti. Filhakika Brest _ Li
tovsk'ta imza edilen muahedede 
aşağı yukarı Almanların bu hül-
:Yasr hakikat olmuştu. ' 

3 Mart 1918 de Brest _ Litovsk 
ta imza edilen sulh muahedesi 
mucibince Rusya Rus Polonyası
:tıı, Litvanya, Letonya, Estonya 
'-'e Baltıkta bazı adaları Almanya 
Ve Avusturyaya terkediyordu. 
~inlanda, Ukranya ve Gürcistan 
müstakil oluyorlardı. Rusya Bal
tık ve Karadeniz sahillerinden U-
2aklaştırılmıştı. 

* * Fakat hadiseler Almanların 
istediği gibi yürümedi 

Garpte Alman ordusu itilaf kuv
Vetlerine mağlup olunca Brest
Litovsk muahedesinin de kıy
l'l'ıeti kalmadı. Sovyct Rusya tek
l'ar Ukranya ve Gürcistana sahip 
Qldu. Litvanya, Letonya, Eston
~~ın istiklali ilan edildi. Bila
~~s şarkta kurulan Polonya hü
,_~eti Alman hülyalarını kö
~Unden süpürüp _götürdü. 

Fakat Almanya hiç bir zaman 
~u hülyadan vazgeçmedi. Ve bu 

ayal sukutu Almanyadaki em
heryalist emellerin tohumunu 
attı. Nazizm iktidar mevkiine 
Relrneden evvel bile o vaktin 
~aliye nazırı olan Schacht mü-
~adiyen Almanyanın Sovyet 
topraklarına şiddetle muhtaç ol
~ ~ l:l Ugundan bahsedip dururdu. 

ı-est - Litovsk muahedesinin 
~.U~ümleri Alman harici siyase
ll'lın temelini teşkil etti. 
~ihayet Hitler bu Alınan da

\>asını açıktan açığa ortaya at
~aktan çekinmedi. Kav.ı;!am adlı 
1•1tabında Versailles m • siy_ 
e Brest - Litovsk 
~~ayese eden kıs 

HAVA HARPLERi 

Al manyaya 
İngiliz Hava 
Hücumları 

Şiddetlendi 
-

Armanlar Liverpool' e 

Hücum Etti 
Şükrü Saracoğlu, Meclis kürsüsünde izahat verirken Londra 25 (A.A.) - Salahiyet 

li bir -menbadan bildirildiği 
göre salı - çarşamba gecesi bom
öardunan tayyarelerimiz Alman 
ya üzerindeki hücumlarına de
vam etmişlerdir. Kolonya, Düs
seldorf ve Kiel deniz üssü bom
bardıman edilmi~tir. 

Hariciye Vekili 
Türk -

ihya 

Alman Dostluk Abidesinin Nasıl 

Edildiğine Dair İzahat Verdi 

Son 15 gün zarfında Almanya
daki hedefler üzerine atılan bom 
balar bütün nisan ayı zarfında a
tılan bombalat'dan fazladır. 

Ankara, 25 (A.A.) - Büyük j buat mümessilleri bulunuyor -
.Millet Meclisi bugün Refet Ca-

1 
du. Kor diplomatik locasında 

nıtez'in başkan!ı,ğında yaptığı Alman Büyük Elçisi Von Papen 
toplantıda Türk - Alman dostluk! ile Büyük Elçilik Müsteşarı · ve 
muahedesini müzakere ve kabul l Ataşemiliteri yer almışlardı. 

2 Tayyaremiz bu harekattan 
dönmemiştir. Dün gece Ingilte
re üzerinde harekatta bulunan 
az miktarda düşman tayyaresin 
den 4 ü düşürülmüştür. 

Alman resmi tebliği eylemiştir. 
Bu müzakereyi takip için ka

labalık bir halk kütlesi samiin 
localarını doldurmuştu. Matbuat 
locasında ecnebi ve Alman mat-

Celsenin açılışını müteakıp 
kürsüye gelen Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu, gelen evrak 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 6J 

Mecliste Dünkü 
Tezahürler 

Führer'in umumi karargahı 25 
(A.A.) - Dün gece hava kuvvet
lerimiz Liverpool limanı havuzla
rındaki mühim askeri tesisatı 
bombalamışlar ve doklarla iaşe 
anbarlarına ve diğer depolara 
tam isabetler kaydetmişler ve 
büyük yangınlar çıkarmışlardır. 
!ngilterenin cenubu şarkisindeki 
diğer liman tesisatı ile nehir 
mansablarmdaki tesisata ve tay· 

(Devamı: Sa. 5, Su. 51 

SURiYE CEPHESİ 
Türk • Alman Paktı Dolayısiyle 
Bir Çok Hatipler Söz Aldllar Tüdmür 

Muhasara 
Edildi 

' 'Bu Muvaffakıyetin 

Milli Şef Etrafında 

İle Birf eşmiş 

~llistakil Gr11;1 Rt'is Vekili 
Ali Ran.a Tarhan 

. .. .. . . .. 

S ırrı, Türk Milletinin 

iman Sarsılmaz Bir 

Olmasındadır .. 
-o-

Avustralyalı Kuvvetler 

Mercayun Şehrini 

Tekrar Zaptetti 

Ankara, 25 (A.A.) - Bugün 
Millet Meclisinde Türk - Alman 
paktı müzakere edilirken, Hari
ciye Vekilinin beyanatını müte
akip Cümhuriyet Halk Partü.i 
meclis müstakil grupu rc>isi Ali 

l 1 Kudüs 25 (A.A.) - Şimali Su 
Rana Tahan "Isüın >U .• Hariciye . d T'" d.. t aI d k" 1 · 
encümeni reisi Muzaffer Göker r!ye e uı:ı ':1r .e r ın a ı ngı-
"Konya,, General Cemal Meı·sm- lız ç.enb~rı .. gıttı.~~e daralmakta 
1i ''!çel Feridun Fikri "Bingöl ve şımdı Tumduı hemen hemen 
So"z 1 " 1 ı·d 1• " tamamiyle sarılmış bulunmakta-

a mış a ı . ı d a·· l k t Ali Rana Tarhan, 15 haziran ır: F~kat .. uşman l~va uvve -
1941 de AnkarıHl.1 Türkiye ve 1 ı~·ı mıtralyoz ateşle.r~yle ve bom 
Almanyanın saiahiyettar mü - ı b.ar?ıma~lal'lbaı·r Imnguılızlere ka_:·şı 
messilleri arasında imza edile - zık~e deber kavemet gos-
rek meclis heyeti umumiy8sinE> terAıyokrl8:r. .. u·· d . ı· k' n· 
arz d'lrn· ı h d · .. s en sozc emış ır ı: ı· e ı ış o an mua e eyı mus- ğ . b' k 1 dah T.. d" ·· 
takil grupun tasvip etmekte ol - ~ı .ır o a . um ur uze -
'Clug~unu 5 ·· ı· er d · t' k. rıne ılerlemektedır. Bu kol he-oy ıy eıt emış .ır ı; h T.. d'" , 

"Tasvip ediyoruz, çünkü mün 1 men emen um ~r .e varmış 
dericatı Türkiye Cümhuriyetinin, I ~ulu~maktadır .. Bu ikı kol, Frat 
harici siyasetinde takip etmek uzerınde ve Surı~~ - . Irak hudu
te olduğu emnıyd, ivi müna:;e- 1 ~u.ı:ıda .. Abukemal ı.. ışg~l eden 
bet esaslarına uygund~ ı" Ye mev- uçuncu koldan n:ıustakıl olarak 
cut taahhütlerimizi mahfuz tut hareket etmcktedır. 
maktadır. (Devamı: Sa. 5, Sii. 1) (Devamı: Sa. 5, Sii. 5) 

il ispanyada 
-o--

Halk Hazır 
Olmağa 

Davet Edildi· 
s. Rusya Aleyhinde 

Oldu, Nümayişler 

lngiliz Elc;iliği Taşlandı 

General Fran~cı 

Alman para!iütc;üleri tayyareden atlıyorlar 

r········································, r····---· .... ····---········ ... , 
j Alman Resmi j 1 Sov•el Resmi i 
\.. ........ Teblfg; _ .. .) \.. ....... Feb' igi _ ... J 

Sovyetlerin Bir Meydan 
Müdafaası Muharebesi 
Zorlanıyor Başladı 

Madrit, 25 (A. A) - Dün öğ
leden sonra Madritte binlerce ta. 
lebe ve Falan]ınensırpları so~-..... _ ........ .=:alnnda Mühim 
vetler Birliği aleyhinde nümayiş-
lerde bulunmuşlardır j k• fi 

BüyükT~nk 
Teşekkülleri de 

Çarpışıyor 
Mitingten sonra talebe partinin ft IŞQ Qf 

merkezine gitmiştir. Orada bir B ki k d• 
çok yüksek zevat ile hariciye na- e enme te ır 
zırı Suner de bulunuyordu. HarL 
ciye nazırı halka hitap ederek a
şağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Arkadaşlar: çok söz söylemek 
zamanı değildir. Su anda Falanj 
kararını vermektedir. Sovyetler 
Birliği mücrimdir. Sovyetler Bir
liği bizim dahili harbimizden me_ 
suldür. 

(Devamı: Sa. 5. Sü. 3· 

-
Bir Mıntakada Yapılan 

Şiddetl i Muharebede / 

100 Tank Tahrip Edildi --

Varşova, Danzig ve 

Lublin Bombaland ı, 

Köstence Yamyor 
-r ........................... -......... ...... , 

Ankarada Dün~ 
Geceki Yangın 

Köstenceye Sovyet Almanlar Paraşüt ;ü 
Akını Şiddetli Oldu İndJrmiye Başladı 

5 Dükkan, 2 Ev 

Tamamen Yandı 

-o-

Fiihrerin umumi karar.gahı, 
25 (A. A. ı - Alman orduları 
Başkumandan lığınm tebliği: 

Şarkta ordu, hava kuvvetleri 
ve harp donanmasının Sovyet 
kuvvetleriyle yaptığı mu hare -
beler o kadar müsait bir şekilde 
ınkişaf etm<'ktedır ki, büyük 
muvaffakıyetlere intizar edil
mektedir. 

Münferiden ucan Sovvet tav
yareleri Koenigsberı:? ve.: Memel-
de meskün mahalleri bombardı-

Ankara, 25 (TAN Muhabirin 
den) - Bu gece tam saat 24 te 
Atpazarında "Ahievren,, camii 
yanında büyük bir yangın olmuş, 
kalaycı, manifaturacı, lastikçi ,.e 
bir de terzi dükkanı olmak üze
re dört dükkan bir kahvehane, 
iki ev tamamen yanmıştır. Yar1-
gının nereden ve ne şekilde çık
tığı hakkında henü~ malümat yok man etmsilerdir. Bu hücumlar 
tur. Yangın iki saatten fazla Je bilhassa harp esirleri arasında 
vam etmiş v~ itfaıyenin büyiik zaviata sebebiyet vermiştir. Bir
gayreti sayesiıtde ~öndiirülmu~ - çok binalar yıkılmış veya hasa-
tür. ıra uğramıştır. 

(Devamı: Sa. 5, SU. 3) 

--
Harp Başlıyal ıberi 381 

Alman ve 374 Sovyet 

J ayyaresi Düşü rüldü 
Moskova, 25 ( A. A.) - Tass a· 

iansı kızılordunun şu tebliğini 
neşretmekteöir: 

Düşmanın Saule, Kovno. Grod. 
no. Kobrin. Volinsk _ Vladimır 
ve Brodi istikametindeki barru· 
zu inkişaf etmişse de 24 Haziran· 
da kızılordu kıtalarının muanni
dane mukavemeti ile karşılaş 
mıstır. 

Düşmanın Saule istikametinde 
vaptığı bütün hücumlar. kendi 
sine bi.iyük zaviat verdirilereJ.: 
tardedilmistir. Bu mıntakada ha 
reket eden motörlü tesekkülleri
miz mukabil darbelerle düsmaıı 
tanklarını ricate mecbur etmişler 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4> 

NEhayet Finlanda da 
Harbe Karışıyor 

Helsinki 25 (A.A.) - "D.N.B. 
Finlandadaki istihbarat ofisi a· 
şağıdaği tebliği neşretmiştir: Me· 
busan meclisinin bugünkü toplar. 
tısında dev Jet nazırı, bu sabah 
tanbeıi Finlandanın Sovyet te
cavüzlerine hedef teşkil ettiğin 
ve So,·yetler Birliğinin Finliın 
daya k,erşı hasmane hareketlerdt 
bulunduğunu .kaydetmiştir. Bu 
nun içindir ki Finlanda. memJe. 
keti müdafaa için bütün askeı 
tedbirleri almıştır . 

· 1 De\·lct nazırının bevanatını mt' 
teakip mebusan me~lisi hükıi 

Alman tl'hliğinde ft'vkaladc '5idı1ctli bir ha\·a hiicnmuna maruz ~ete. ~üttclikan itimadını bıı
kaldığı bildirilen Köstcnccdc petrol tesisatından bir göriinüş dırmıştır 
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~AKDEMiZiN 
1'41~~ · ~aplanları 

f azan: ALI RIZA SEYFi No~ 5 

lspanyol Kalyonu-.daki Çıplak 
Aç ve Öce Susamış Adamların 

Bu Halleri Pek Korkunç idi 
'Jüşmana geriden saldırmış! 

D eli Bayramın aşağıda ne 
oldugunu görmeğe vakti 

yoktu, vuruyor, vuruluyordu. Ko 
!undaki bir yaradan akan kan 
:.ol elini kıp kırmazı ediyor, avu
"'una gelen bu sıcak, kayıcı ıslak
ıktan dolayı savaş baltasının sapı 
armaklannın arasından kayacak 

jıye korkuyordu. 
Birden bire aşağıda karışıklık 

:>ır kat daha arttı. (Dayıbaba), re 
.,in yanından ayrılınca kıç üstü
ıun öbür iskelesinden aşağıya, 
op ambarına inmiş, orada işini 
hemmiyetsiz gördüğu yirmi beş 

<adar korsanı peşine takarak gü
. erteye fırlamıştı. Bu fırka kıç 
ıstune çıkmak isteyen düşmana 
ıldınm gibi gerilerinden saldır

iılar ... Ispanyollar şaşırdı, Türk
er önlerine geleni biçerek, clü
urerek Bayram reisin döğüştü
u iskclenın altına dogru geliyor 
ardı. 

Birdenbire en yiğit yürekleri 
>1ie titreten panik Ispayolları da 
ıakaladı. Bazıları Kaçarak, bazı
arı hala döğüşerck kadirgalarına 
·ekildiler. 
Lakın bu çekilmeyi yalnız baş 

<ıl'ına yapamamışlardı. Bayram 
eı" ile Dayı da kırk elli Akcle-

1 ız kurdunun önünde olarak ka· 
:tırgaya hemen hemen Ispanyol
• ı la beraber girdiler. Işte o za
nan kadırganın kıç iıstunde ku
ak kucağa, bogaz boğaza kanlı 
e insanlardan fazla kudurmuş 

rnplanlara yakışır bir boğuşma 
ıu ladı. 

On dakika geçmeden kadirga
ıın kıç ustunde diri Ispanyol kal 
naımış; ölmüş, yaralanmış Türk 
t:rle cansız zırhlı düşmanları kan 
ı guverteyi kaplamış idiler. Ka
ıırganın baş üstündekı Ispanyol 
ar, kalyonun yüksek başından 
dilen tufek, tabanca ateşine, a-
nansız ok yağmuruna cevap ver
nege, ondan korunmağa ugraş
.ıklarından kıç taraftaki silahdaş 
arına zerre kadar yardım edeme 
ni !erdi 

** (orkunç manzara 
-

ll ayram reis, kıç üstünde işin 
kolaylaştığını görünce elin 

de kanlı baltasiyle kadirganın 
forsaları arasındaki köprüye koş 
u: 

Forsalar, Müslümanlar, 
furkler, Hıristiyanlar sizi kur
armağa geldik! 
Dıye haykırdı ve baltasiylc bir 

t<açının prangasını parçaladı. 
O sırada kalyona öa seslendi: 
- Hey yukarıdan, bize beş on 

ç ı'ciç atınız! 
Bes dakıka sonra forsalann 

yuzde ellisi prangalarını sökmüş 
ıdıler; Kin ve zahmetten kudur
muş olan bu yüzlerce çıplak, kan 
lı sırtlı forsa, buldukları çekiç, 
demir parçası, silah gibi şeyleri 
yakalayarak baş üstüne atıldılar, 
ve oradaki Ispanyolları Tanrının 
oc alıcı pençesi gibi bir anda bo

up bitirdiler. 
Bu çıplak, ayrı ayrı milletler

den mürekkep, aç, öce susamış 
adamları o hallerinde görmek 
gerçekten korkunç bir şeydi! 

Ikınci kadirga bütün bu savaş 
sırasında kalyonun toplarından 
korkarak açıkta dolaşmış, Türk
lere hücum için korkusuz bir 
vaziyet aramıştı. 

Kalyondan yediği alabanda a
teşi onu o derece zedelemişti ki, 
hala hücum fikrinde olması an
cak askerlik namusunu kurtar -
mak, mcsuliyetten kurtulmak i
çın denilebilirdi. 

On dakika sonra, zaptedilen 
kadirganın prangadan kurtulan 
ikı yüz elli forsası ölü Ispanyolla 
rın silahlariyle silahlanmış, ve 
Bayram reis kalyonunda (Dayıba 
ba) kumandasında yirmi beş kor 
sanla kuvvetlendirilmiş ve teşki 
lata sokulmuş oldukları halde, kı 
rılmış küreklerin yerine öbür ta 
raftaki küreklerin yarısını taktı
lar ve kalyonundan ayrılarak za 
ten bir yana yatmış bir halde bu 
Iunan ikinci kadirgaya hücum et
tıler. Savaş çok sürmedi. Yarım 
saat geçmeden o tekne de Türk
lerın eline geçmişti. 

* * 
-2-

Ölüm Savaşı 

rürk kalyonundaı herkes 
sevinç içinde idi. Kadtrga 

lardan kurtulmuş forsalardan 
bır takımları gemide olduğun -
dan korsanlar bunların etrafına 
toplanıyor, acıklı hikayelerini 

dinlemek istiyorlardı. Bir takım 
gemiciler de buldukları gömlek, 
şalvar, yemek gibi şeyleri bu aç 
lara ve çıplaklara getiriyordu. 

Sol kolu kanlı bir çevre ile boy
nuna asılmış, başındaki bir yara
sı sarılmış olan Bayram Reis kıç 
üstünde durmakta, etrafına top -
lanmış olanlara gülerek bir şey
ler anlatmakta idi. Onu dinliyen
lerin içinde kaptan reis, dayı ba
ba, kalyonun asıl koca reisi olan 
ak top sakallı, gülmez yüzlü, ge
niş omuzlu "Kara gülle,, Rama -
zan ile reisin oğlu ve daha birkaç 
kişi vardı. 

Yirmi dakika kadar bu halde 
geçti. Herkes artık iş bitmiş sa -
nırkcn Bayram Reis hızlıca de -
eli ki: '-

- Reisler, dayılar, yoldaşlar; 
tatlı tatlı yarenliğe daldık amma, 
daha işimizin yarısının görülme -
miş olduğunu unutmıyalım! 

Bu sözün üzerine Karagülle 
Ramazan, Dayı baba, Kaptan He 
is başlarını çevirerek iki mil ge
ride, kötürüm bir halde bırak -
mış oldukları büyük deniz kalesi 
ne, yani kocaman İspanyol kal -
yonuna baktılar. 

Deli Bayram sesini büsbütün 
yükseltti, güvertede toplanmış 
korsanlara da hitap etti: 

- Yiğit yoldaşlar; asıl bize ya
kışan düşman daha dağ gibi kaı·
şımı7.da duruyor. Onu biraz ön
ce aldattık ve mizane diregini 
kırdık. Lakin işte görüyorsunuz 
ki: Şimdi kendisine çeki düzen 
vermiş, geri kalan iki direğiyle 
pekala yelken kullanarak üstü -
müze geiiyor. Şimdi herkes ayak 
ta birkaç iokma yemek yesin; ö
nümüzde asıl işe hazırlansın. Boş 
yirmi dakikanız daha var! 

* * Çetin kavgaya hazırlık 

Evet, Ispanyol kalyonu kıçta
ki üçüncü direğinin kırık 

parçasını kesip atmış. armasını 

düzeltmiş olduğu halde tilzgftr 
altından yaklaşmıya uğraşıyor -
du. Bayram Reis istese bunun ö
nünden kaçabilirdi, lakin yalnız 
da olsa kaçmıyacaktı. Şimdi ise 
onun elinden kurtarılması lazım 
iki kadırga dolusu forsa da var
dı. Bu sakat kadırgalar ne Ispan
yol kalyonunun önünden kaçabi
lirler, ne de onunla dövüşebilir -
Jcrdi. 

Ispanyol gemisi Türk gemisin
den iki kattan fazla kuvvetli i
di. lspanyolların Amerika sefer
lerine gönderdıkleri Karakuları 
gibi düz gi.ivertcli olan bu tek
nenin 500 tonalıktan ziyade ol -
dugu iyice göri.inüyordu. Halbu
ki Aksungur kalyonu 210 tonalık 
kadar bir şeydi. 

Türkler birkaç lokma atıştır -
mışlar, tekrar savaş yerlerinde, 
topların başlarında toplanmışlar
dı. "Ak Sungur,, teknesindekiler 
başbuğlarından dümen neferine 
kadar yılgınlık ne demek oldu -
ğunu bilen adamlar değillercn; 
lakin bütün zabitler edecek -
lcri kavganın çok çetin ve 
kanlı olacağını pek iyi anlamışlar 
dı. Ya almalı ya alınmalı, ya 
batmalı, ya batırmalı idi. 

Pos bıyıklı dayı baba tatlı tat 
lı bir ziyafete oturmıya hazırlanı 
yormuş gibi sırıtarak kocaman el 
Jerini uğuşturuyor, uzun boylu 
kaptan reis sessizce büyük lspan 
yol kalyonunun yaklaşmasını sü
züyordu. 

Jspanyol kaptanı yarısından kü 
çük Türk gemisinden gördügü ha 
karetin öcünü almıya, bu lekeyi 
Türk kaniyle silmiye karar ver
miş olmalı idi. 

Artık lspanyol kalyonu top ale 
şine başlamıştı. 

Bayram Reis korsanlara dedi 
ki: 

- Şimdi göreyim sizi kurtla -
rım! Bu çoban köpeği ısırmadan 
havlıyor. Aklınızda tutunuz ki: 
Biz azsak ta özüz! Bir kaplan 
kimbilir kaç deve paralamıştır ... 
Şimdi biz rüzgar üstündeyiz; Don 
cenaplarının bizi artık rüzgar al
tına almasinın yolu yoktur. Onu 
olduğumuz yerde bekliyelim, boş 
yere borut ta yakmıyalım ..• 

* * Bir mukayese 

Bu sözden sonra reis on da
kika kadar daha bekledi. 

O sırada içinden bir kere daha 
kendi gemisinin düşmanınkine ne 
lerce üstün olduğunu düşiinüyor, 
bu üstünlüklerin hepsini kullan
mak, hepsinden faydalanmak is
tiyordu. 

Bir kere m:ınevrece Jspanyol 
ondan aşağı idi. 

(Arkası \'ar) 
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Gümrük 
Memurları 
Arasında ---

Yeni Nakil, Tayin 

Ve Terfiler Yapıldı, 

Listeyi Neşrediyoruz 

Gizli Francala 
imil Edenler 
Takio Ediliyor 

Ankara, 25 (TAN Muhabirin
den) - Gümrük memurları ara
sında bir tavin ve terfi listesi 
hazırlanmıştır': Listeyi aynen bil 

Belediyenin Dün Yaptığı 

Bazı Hilelere Tesadüf 

Kontrollerde 

Edildi ve 

Derhal Takibata Başlandı 

diriyorum: Francala pişirmek müsaadesi 
Gümrük işleri müdür muavini tahdit edilmiş olmasına rajlmen 

Süleyman Vasfi Adıyaman Is- bazı fırınların kaçak olarak fran
tanbul gümrük başmüdürlüğü cala pişirdikleri ve bunlan san
muayene başmemurluğuna, güm dviççi dükkanlarında sattırdık
rük işleri kısım Amirlerinden Şe- ları görülmüştür. Yapılan tetkik
ref Molan gümrük işleri müdür lerden sonra bazı simitçi ve pas
muavinliğine, tarife miidürlüğü tacılann mevcut unlarını başka
kısım amirlerinden Şahap Ata- larına fazla fiyatla sattıkları ve 
mcr tetkik müdürlüğü mümey - bu suretle francala imalini ka
yizliğine, tetkik memurlarından çak olarak temin ettikleri anla
Lutfiye Ilgen teftiş heyeti kale- şılmıştır. Bunlar hakkında şid
mi tetkik memurluğuna, ekono- detle takibata başlanmıştır. 
mi işleri memurlarından Atıfet Dün bütün belediye şubesi mü
Cibelih Jstanbul gümrük başmü- dürleri ve kontrolörleri muhtelü 
dürlüğü memw·luğuna. semtlerde teftişler yapmışlar ve 

zabıtlar tutmuşlardır. Dün yapı-
Istanbul paket gümrük müdü lan kontroller neticesinde Emi· 

rü Rüknettin Birce Haydarpaşa nönünde Arpacılar caddesinde 
gümrük müdürlüğüne, Galata 23 - 25 numaralı süt. sandviç ve 
yolcu salonu müdürü Ismail Ge- tereyağı satan dükkanın yüz ve 
lenbevi tarife miidürlüğü kısım kırk gramlık iki ;nevi francala 
amirliğine, Istanbul gümrük baş sattığı 2örülmüştür. Yapılan so
müdürlüğü ikınci sınıf muayene ruşturma neticesinde bu franca
memurlarından Nevzat Acar ve laların Beyo,ğlunda Kale dibinde 
Ahmet Refik Peker birinci sınıf Pastacı fırını sahibi Mehmet ta
muayene memurluğuna, Edirne rafından satışa çıkarıldığı anla
gumrük müdürlüğü üçüncü sı- şılmıştır. Mevcut francalaların 
nıf muayene memurlarından Meh yüz ~ramlıklarından 31, kırk 
met Fikri Edirne gümrük mü- _gramlıklarmdan 110 tane müsa
dürlüğü ikinci sınıf muayene me- dere edilmiştir. Bu francalafann 
murluğuna, Istanbul gümrük noksan. vezinli oldukları sabit 

olmuş ve Darülacezeye _gönderil
miştir. 

Bazı fırıncıların da makarnacı
lardan un satın alarak gizliden 
2izliye francala yapıp sattıkları 
zannedilmektedir. Tahkikata de
vam edilmektedir. Bu gibi kaçak 
francala imalatçılariyle, un sa
tanların mahkemeye verilmesi 
karlaştırılmıştır. 

Ekmek f ırınlnrında yapılan 
teftişler sonunda Beyazıtta Meh
met Nurinin fırınında 210 ek
meğin normal tartıdan 20 - 30 
~ram kadar noksan olduğu, yine 
Beyazıttaki Şevkinin fırınında 
bir çuval undan 148 ekmek çıka
rıldığı ,görülmüştür. Bir çuva 
!undan bu kadar ekmek çıkarıl
ması mümkün olmadığı icin bu 
fırıncının hariçten un tedarik et
til1i anlaşılmış ve fırında mevcut 
120 ekmekten 54 tanesinin nor
mal vezinden 25 ~ram noksan ol
duğu ı?Örülmüştür. Gedikpaşada
ki Karaman oğlu fırınında da 
muntazam dciter tutulmadığı an
laşılmıştır. 
Belediye müfettişleri bu :fırınlar 
hakkında zabıt tutmuş ve bir ra
por hazırlıyarak belediye riya
setine ~öndermiştir. 

başmüdiirli.iğü üçüncü sınıf mu- ===-====-==========-==-========--=====---
ayene memurlarından Lutfi Yal-
man, Arif Hikmet Aysun, Meh
met Ali Tanyeri, Abdij}menan 
Tiırüt ikinci sınıf muayene me
murluğuna, Ahmet Oven Nu
saybin gümrük müdürlüğü mu
ayene memurluğuna, Edirne güm 
ruk mudurltiğiı uçüncü sınıf mu 
aycnc memurlarından Ahmet Er 
den ikinci sınıf muayene memur 
!uğuna, Istanhul gmrük başmü 
dürlüğü üçüncü sın-! muayene 
memurlarından Orhan Sencer 
ve Asım Kutay Islafüye gümrük 
müdürlüğü muayene memurlu -
ğuna, Emin Şekercioğlu Hopa 
gümrük müdürlüğü muayene 
memurluğuna, Zeki Donay Rey
haniye gümrük mudürlüğü mua
yene memuriuguna, Nezihe Pek
man, Izzettin Onal, Necmettin 
Oyman Istanbul gümrük baş
müüürlüğU muayene memurlu -
ğuna tayin edilmişlerdir. 

Kilis gümrük müdürü Abdul
lah Çaldıran, lskenderun güm • 
riik başmüdürlüğü Ahmet Ha
zerhun, lzmir gümri.ik başmü· 
dürlüğü ikinci sınıf muayene me 
muru Sa'T.ii Arkan oldukları yı~r 
de terfi etmişlerdır. 

lskender:.ın yolcu salonu ba~ 
memuru Hü~nmettin Aysumcr 
ithalat servisi şefliğine, ikincı 
sınıf muayene memurlarından 

Hamit Altay muhnsebe memur· 
!uğuna, Foça eski birinci sınıf 
memurlarından lsmail Safa Ko· 
vancı Izmir giimrük başmüdür· 

BELEDİYEDE : ADLİYEDE: 

Zamll Tarifeler Ay Bir Nüfus Memuru 
Başında Baıllyor Tevkif Olundu 
Asker ailelerine yardım parası f Yeniköy nüfus memuru Ah

temin maksadiyle şehir nakliye met, usulsüz işler yaptı~ için 
vasıtalariyle dühuliye ile .(;(irilen dün 3. ay hapse ve 3 ay memu
yerlerdeki bilet ücretlerine bir riyetten mahrumiyete mahkum 
kuruş zam yapıldığı dün bütün olmuştur. Ahmet hükmün tefhi
alakadarlara tebliğ edilmiştir. miyle beraber tevkif edilmiştir. 
Pazartesi günü keyfiyet gazeteler Karısına Tazminat Verecek -
le ilan edilecek ve ay başından i- Çenı?elköyde oturan eczacı Sa
tibaren zamlı tarifelerin tatbiki- mi. bundan bir müddet evvel 
ne başlanacaktır. klskanr:lıki yüzünden kansını a-

Fikretin Aşiyanı - Belediye ralamış, evlatlığını da dövmüş
şair Tevfik Fikret merhumun! tü. Bu suçta adliyeye verilmiş o
( Aşiyan) nını bir edebiyat müze- lan Saminin muhakemesi diin Bi
si haline 2etirmiye karar ver- rinci ağır ceza mahkemesinde 
mişti. Bu ı?Ünlerde Aşiyan'da lü- bitirilmiştir. Sami 9 ay 25 ı;ı:ün 
zumlu aörülen tamirat ve ufak te- hapse, karısına 200 lira, evHitlı
fuk tadilatın tesbitine başlana- ,ğına da 50 lira tazminat vermi-
caktir. ye mahkum edilmiştir. 

Bu müzeye şair Abdülhak Ha- o- ---

midin eşyası da konulacaktır. Akıam Ticaret 
Şehir Çöpleri - Şehir çöple-

rini denize dökme işi 6 ay müd- Okulları 
detle dün ihale edilmiştir. Bu 

Talimatnamesi müddet içinde çöp fırınları yapıl-, 
mazsa belediye mukaveleyi 6 ay 
daha uzatacaktır. (TAN) M "f 

1 ~nkara, 25 - aarı 

Hususi Okullar 
Muallimlerinin 

Tatili 
l~ğü mem~ır~u~;~~~· !~i~ gi.tm· Ankara, 25 (TAN) Resmi okul
ruk başmudurlugu ~ırıncı • sını~ larda dersi olmayan hususi Türk, 
muayene. ~eurJa~ıll•l~rı.. l< .e~rnı; ekalliyet ve yabancı okullar öğ
Ural Eskı l'~~a g•1mruğu btrınzı retmenleri, okullarda bütünleme 
sınıf memurluğuna, ith:ıl.al nle imtihanları başladığı gün vazife
muru Sadi Ulgen Çeşme gümrük leri başında bulunmaları şartiy
idare memurluğuna, Bodrum le tatili istedikleri yerde geçire
gümrük müdürü üçüncü sınır me bileceklerdir. 
murlarından .H :isamettin Kay • Bu mekteplerin resmi okul
nak ikinci sınıf muayene memur larda der~i ~lmıyan müdürıe:i 
!uğuna, lzmir g'imrük başmü - de ~erlerıne oğretm~nlerde~ . ~ır 
dürlüğü üçı.irıcü sınıf muayP.ne ve~ıl bı:akmak şart~yle. tatılı ıs
memuru Ibrahim Sıtkı ikin- tedıklerı yerde geçırebılecekler
ci sınıf muayene memur - dir. Bu ok~lların resmi .. mektep 
luğuna, Trabzon gümrük nıti- lerde .?eEsı ?~lunan oğretmen 
dürlüği.i muayene memurla\'ın· ve mu~u~lerı ıse . 11 . temmuz 
dan Fikret Kocacan 'l'rnbzon 1941 tarıhınde vazifelerı başın
gümrük müuürhiği.ı ikinci :::ınıf da bulunaca~!ardır. . 
muayene mcrnı.:.rıuğuna, Ç<'şm~ Yabanc~ ?gretmenlerle . tatDı 
idare menıurtı Hüseyin Avni U· ~~mleketımız ~ışında geçı.rmek 
çar Refadi);c gumrük idnre me- ~s~ıyenler Maarıf . Vc~aletı~den 
murluğuna, Reşadiye gümrtik j. ızın almak mecburıyetındcdırler. 

Vekaleti tarafından hazırlattırılan 
"Akşam ticaret okulları,, tali -
matnamesi ikmal edilerek son 
şeklini almıştır. Bu talimatname 
de açılacak olan akşam ticaret 
okullarının maksat ve gayesi ti
cari hayata atılmış veya atılacak 
olanlara ticari bilgiler vermek, 
bilgilerini artırmak şeklinde ifa
de edilmektedir. Bu gayeye eriş
mek için bu okularda müteaddit 
kursfar açılacak ve bu kurslara 
devam edenler kısa bir zaman 
da ve pratik bir surette ticari 
hayata hazırlanmak, mensup ol
dukları ticari müesseseler için 
daha elverişli ve faydalı bir ha
le gelmek, bankaların, şirketle
rin, büyük ve küçük ticaret ev
lerinin servislerini tam bir vu
kufla çevirebilecek birer ticaret 
unsuru olarak yetişmek imkan 
ve fırsatını bulabileceklerdir. 

dare memur•ı Mustafa Etkin lz
mir gümrük b~müdürlüğü mu 
ayene m"ınurluğuna, lzmir it
halat gümı·iiğü miidürlüğü me
murlarından Salfilıattin Oz~an 
Kemal Sırmıın, Fuat Gençer 
gümrük bnşmilduılüğü memur
luğuna, Aynl:k gümrük mn 
hasebe memuru Yaşar, Aydın. 
Kilis gümrük muhasebe memu 
ru Ahmet Harputlugil, lğuır 

gümrük munase!x> memuru Ua
mazan Akbulut, Antalya güm· 
rük m'.lhasebe memuru Yusuf 
Sosyal mükeffel muhasebe me
murluklarına, s~msun gti.."'l'\liik 
memuru Rüat Oksüz Unyr> 
gümrük memurluğuna tayjn e 
dilmişlerdir. 

Iskenderun ithalit gilmrük 
muhasebe m~mııru Fehmi Ok
tay, güınnik ha~müdürli.lgü mu· 
hasebe mcmurlnrından B~hçet 
Baki ve kolcu Sn1Ahattin Karan 
ın asaletleri tn~dik edilmiştir. 

Ziraat Bankasında Ticaret 
Vekaletinin Muamelatından 

Doğan Karlar 
Ankara 25 (TAN) - Milli ko 

runma kanunuun tatbikatı cüm
lesinden olarak Zirat Bankasın
da bir fon vücude getirildiği 
malfundur. Koordinasyon heyeti 
yeni neşrettiği bir kararnameye 
göre bu kanunun neşrinden ev
vel veya sonra, Ticaret Vekale
tinin Icra Vekilleri Heyetin -
den karar almaksızın Ziraat Ban 
kasına ve diğer müesseselere 
yaptırdığı muamelattan husule 
gelen ve gelecek olan karlar bu 
umumi fon hesabına ithal oluna
caktır. 

Midyat Hükumet Konağı 
Midyat 25 (A.A.) - Burada 

yeni yapılan hükumet konağı dün 
yapılan bir merasimle açılmış
tır 

A'kşam ticaret okulu bir mü
dür tarafından idare edilecek o
lup, bu okuliarın kaaroıarı ihti
yaç ve talebe sayısına göre tes 
bit edilecektir. 

Bu okullara 12 yaşından kü
çük ve 45 yaşından büyük tale
be alınmıyacaktır. 12 ile 16 yaş 
arasında bulnanlar beş senelik 
ilk okulu bffirmiş olacaklar, 16 
ile 45 yaş arasındakiJer de en az 
bir ilk okulun üçüncü sınıfını ik 
mal etmiş veya Millet okulları
nın A ve B kurslarından mezun 
olmuş bulunacaklardır. Okul bi
nalarının vaziyetine ve talebe 
miktarına göre akşam ticaret o
kullarında icabında gündüzleri 
de ders verilecek ve derslerin 
vakit cetveli mahalli ihtiyaçlara 
göre okul idaresi tarafından tes
b.it olunacaktır. 

Dünkü İhracat 
Dün muhtelif memleketlere ih 

raç edilmek üıere 879 bi nliralık 
malın muam~lesi yapılmıştır. Bu 
meyanda Amerikaya 800 bin li
ralık ham afyon sevki muamnle
si de vardır. Bundan bnşka Ro
manya hesabına da tuzlu balık, 
dt•ri gibi mı.ıllı.ır satılmıştır. 

Çekilmiş Kahve 
284 Kuruşa 
Satılacak ... .. - ... _ 

Pazar1esi Günü 

Her 

Tevziat 

Yerde 

Başlıyor 
Kahve tevzii için dün vilayet

te kuru kahvecilerin iştirakiyle 
bir toplantı yapılmıştır. Toplan
tıdan sonra da bütün kuru kah
vecilere muayyen nıikdarda kah
ve da~ıtılm1ştır. Kuru kahveci
lere verilen çekirdek kahve mik
darı alakadar kaymakamlara bil
dirilmiştir. Kutu kahveciler Pa
zartesi ~ününden itibaren halka 
250 gramlık paketler halinde ce
kilmiş kahve satmıya başlıyacak
lardır. Kahveciler o ~üne kadar 
çekirdek kahveleri kavurup çeke
cek ve kendi isimlerinin yazılı 
bulunduğu paketlere koyacaklar_ 
dır. Satışlara belediye memurla
rı nezaret edeceklerdir. 

Satılan kahveler herhan~i va
bancı bir madde ile karıştırılmış 
veya noksan olursa o kah~eci 
halkında takibat yapılacaktır. 

Belediye kooperatifi de beledi
ye memur ve müstahdemlerine 
vine paketler halinde cekirdek 
kahve tevzi edecektir. Bir aile
nin müteaddit defa kahve alma
ması için kaymakamlar hu:rnsi 
tedbi!'ler alacaklardır. 

Fiyat mürakabe komisyonu 
kahve fiyatını tesbit etmiştir. 
Toptancılar perakendecilere kah
veyi 262 kuruşa satacaklardır. 
Perakendeciler de halka 284 ku
ruştan satış yapacaklardır. Hiç 
kimseye 250 gramdan fazla kah
ve verilmiyecektir. ---<>----
Be yoğlunda 
Yapllacak 

Bu Yll 
Yollar 

Belediye fen işleri müdürliiği.i 
bu sene Beyoğlunda yaptırılacak 
olan yolları tesbit etmiştir. Bu 
yıl Beyoğlu belediye dairesi da
hilinde Mecidiköyde Çarşıiçi so
kağı, Galata Kalafatçılar cadde
si, Buğulu sokağı, Şişlide Saman
yolu, Fcriköyde Bozkurt ve Hü
riyetiebediye caddeleri, Taksim
de Fiat garajı parkesi, Cihangir
de Tüfekçi Salih, Batarya ve Al
tmbilezik ..sokakları ve Taksimde 
Talimhane caddesi yaptırılacak -
tır. 

Bu yollardan bir kısmının şosa
sı, bir kısmının da parke ve kal
dırımları için 22 bin liradan fazla 
para harcanacaktır. Bu yolların 
yapılmasından sonra Beyoğlu 
mıntakasında Türkbeyi, Kordela, 
Tavukçu Fethi, Pangaltıda Tay
yareci Fehmi, Şişlide Iskete so -
kaklarının şose ve adi kaldırım 
inşasına başlanacaktır. 

Bu yollar için 20 bin Jira kadar 
bir para harcanacaktır. 

Ortaköy iskelesi civarı 
Ortaköy iskelesi civarmın açıl

ması için iki yıldanberi devam 
etmekte olan ıstimlak muamele
leri ikmal ooilmektedir. Ortaköy 
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Harp Haberlerine 
Dair Bir MülCihaza 

Yazan: Naci Sadullah 

" R oma,, dan bildirildiğine 
göre, Fin ordusu, Sovyct 

Rusyaya karşı, her cephede hil· 
cuma geçmiştir. 

Muhtelif diinya radyoJannın 
birbirini tutnu~·an neşriyatı et· 
rafındaki düşüncelerimi dünkü 
yazımda anlatınıya çalışılJlfhm. 

Fakat siz, Istanbulda mUnteşir 
bir gazete düşünün ki, yukanda· 
ki havdisc, koskocaman puntolar 
la şu !;erlevhayı koyuyor: 
"- Fin ordusu hücuma kalk· 

tı!" 
llalhuki, hakikatte, Fin mille· 

ti, devam etmekte bulunan bu 
harbe girmiş değildir. Buna rağ 
men hiltiin dünyaya onun harbe 
girdiğini ilan eden havadislerle 
takip edilen maksadı sezmek de 
propaganda inceliklerine \'akıf 
bulunanlar için hayli kolaydır. 

Nitekim, benim şu satırlan yaı 
dığım anda, yukandaki serlev • 
hayı okuyuşumun üzerinden tam 
(24) saat geçmiş bulunuyor. Ve 
aradan geçen bu (24) saat zarfın· 
da, Helsinki"den gelen telgraf· 
lar, bir tahrik mahiyetinde say· 
dıklan bu havadisin asılsızlığım 
bildirmektedirler. 

Hiç şüphe yok ki, Fin ordu
sunun Sov~·etlcre karşı hücuma 
kalktığını bildiren ,.e neşrolun • 
nıasında resmen mahzur görül • 
nıiyen bir telgraf, "sansasyon11 

yapmak istiycn bir gazete için, 
eşine seyrek rastgelinir bir vesi 
kadır. 

Fakat unutulmasın ki, bu tel~ 
rafa, ve benzerlerine, sütunuma 
aynen iktibas ettiğim serlevhannı 
konulması, bu harbe ait nıah1 ~ 
matı, "efkarı umumiye,, ye bita. 
rafane biıır şekilde vermek şian
mıza uygun bir hareket değildir. 
Ve gerek o telgrafı, gerek ben
zerlerini gazete sahifelerinin ba~ 
sedirlerine oturtmak şuursuzlu~ 
sayılabilecek mikyasta derin biı 
dikkatsizlik olur. 

Ben, o ha\'adisi de, o havadise 
konulan serlevhayı da, göziiınt 
çarpmış misallerin ilk aklıma ge
leni olarak Heri siiriiyorum. Ve 
h u satırları da, o misale benziyc• 
dikkatsizliklerin tckerrlirüne ma
ni olmak iimidiyle yazıyorum 
Unutulmasın ki giinün en kcskiı 
silahlan arasında, propaganda d~ 
\'ardır. V c muhtelif şekillerde 
muhtelif maksatlarla yapılan pro· 
paganda, hugiin, en uyanık di· 
mağlan bile, yanlış yollara sev. 
kedebilecck derecede sanatkara. 
ne bir maharetle idare olunmak. 
tadır. Eğer meslektaşlanmız, huıı 
lara kapılmamak hususunda, bu. 
günkünden çok daha derin bh 
dikkat gösteTirlcrse, efkan umu• 
miyeyi zaten tereddiide düşüre• 
karmakanşık havadisleri dalı~ 
yanıltıcı birer kis"·eyc hiiründiir. 
mekten kurtulmanın tesellisiot 
duyacağız! 

iskelesi imar planıQa göre tanzim ============~ 
edilecektir. A T 

Şişhane yokuşundaki askerlik vrupa ren 
§Ubesi binası da yıktırılacaktır. S f I • 
Sıvasta Su Sporlan e er er r 
Teşvik Müsabakaları Başhyom:_ 

Sıvas 25 (A.A.) - 1941 yılı su 
sporları için hazırlanmış olan 
program mucibince geçen pazar 
günü şehrimizde birinci yüzme 
teşvik müsabakaları yapılmıştır. 
Müsabakalar Paşa fabrikasında
ki yüzme havuzunda ve iki bin
den fazla bir seyirci kütlesi önün 
de olmuştur. Hava rüzgarlı, yağ
murlu ve soğuk olduğu için yal
nız 100 metre serbest ve 100 
metre sırt - üstü yapılmış ve aşa
ğıdaki neticeler alınmıştır: 

100 metre serbest: Bu müsa
bakaya 24 miisabık girmiş ve 
gençlik kllibündcn Hüseyin Oz-
1ev birinci, Halis ikinci, Celfıl 
üçüncü gelmiştir. 

100 metre sırtüstü; Bu müsa
bakaya 18 müsabık iştirak etmiş 
ve Demirspor klübünden Ahmet 
Pazarlı birinci, Gençlik klübün 
den Veysel ikinci, Gençlik klü
bünden Yusuf üçüncü olmuştur. 

Puvan itibariyle Gençlik klü
bü 26 puvanla birinci, Demir
spor 15 puvanla ikinci olmuştuı·. 

Ece6bad Vapuru 
Limanımıza Geldi 
Denizyolları idaresi tarafından 

Ingiltereye ısmarlanan 800 ton
luk Eceabad araba vapuru dün 
limanımıza getirilmiş ve vapur 
Fındıklı açıklarında demirlem~
tir. Eceabad mevcut araba va
purlarımızın en büyüğüdür. Va
pur denizyolları idaresi tarafın -
dan dün teslim edilmiştir. 

Köprü Y apılancaya 

Kadar Meric;ten 

Aktarma Yapılacak 
Harp dolayısiyle inkitaa uarı 

van Avrupa tren münakalatınıı 
tekrar temini için sehrimizde ba. 
lıyan. Ankara ve Pityon'da de 
vam edilen müzakereler bitmiş 
tir. Bu müzakerelere istirak edeı 
murahhaslar, hatb alii.kalı mcm 
leketlerin. kendi topraklarında 
ki arızalı kısımları mümkün ol 
du~u kadar kısa zamanda tamiı 
etmeleri temennisinde bulun 
muşlardır. Meriç üzerindeki köp. 
rü tamamen harno olmuştur. Bl 
köprünün yeniden inşası da iH 
buçuk aylık bir zamana ihtiyaj 
a:östennektcdir. Alakadarlar bu. 
radan seferleri aktarma suretiylJ 
le temin etmek seklini düşünmei 
tedirler. Bu takdirde yolcularu 
vaya obırak gecebilmeleri içiı 
vine Meric üzerinde muvakkat vı 
tahta bir köprü inşası lfıZlm ı;!el 
mektedir. 

Yakında bu muvakkat köorü 
nün insasına baslanacak Vf.' köp 
rü en kısa bir zamanda hitirilf 
rek Avrupa tren münakalatı tE 
'llin olunacaktır. 

Dış Ticaret l\f üdur 
Muavinliği 

Ankara. 25 (TAN) - Tir:ı.ı 
krediler subesi mudürü Same 
Af!ı.ıo,ğlu dış ticaret umum müdü 
muavinliğine tayin edilmi tir. 
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800 .. J ' Denizcilik Bahisleri 1 

1 .._ Sovyet - Alman harbi cephe 
0YUnca ve bilhassa şimali ljarkl 
lgesinde pek kanlı bir surette 

~evam etmektedir. 
~ - Mister Roose\e1t de Sovyet
ere mumkiln olan bütün yardmıı 
l'apacağını resmen beyan etmiştir. 
3 - Almanya, komünist aleyhtarı 
Qlan bütün kuvvetleri Sovyetlere 
ıtar§ı kendi etrafında toplamıya 
Çalışırken, İngilterenln de, 19~5 
d~ olduğu gibi, müşterek düşman 
~lan Na?.izm ve Faşizme karşı bü-
1ün Demokrat ve Sosyalist ve ko
llıiınist ku\•vetlerdcn müşterek bir 
Cephe tesisine gayret ettiği anla
~hnaktadır. 

~rp Vaziyeti: 

Sovyet • Alman harbinin in
l kişafı hakkmda şimdiye 
'adar gelen haberlerden: Al
~n kuvvetlerinin hududa ya
h1tt bir kaç şehri i!Şgallerinden 
d a~ka mühim ilerle:'.\''İşler ka:v
etınedikleri, şimali şarki böl
;~sinde pek kanlı muharebele-
~tı. devam etmekte olduğu an-
sıJıyor. 

,lüzılordunun son tebliğine 
~~:re: Üç gün içinde 374 Sovyet 
~Yyaresine mukabil 381 Alman 
~Yyaresi düsüriilmüştür. Bu ha
(ıse, her iki tarafın da her şey
en evvel hava hakimiyetini te
in maksadiyle büyük gayret-

h~ sarfettiğini gösterecek ve 
~lhassa, çok mikdarda mevcu
~1Yeti umumiyetle kabul edilen 
11\ryet tan°"relerinin Alman 
~Yyarelerine nazaran kc:~rfiyet 
~kınımdan aşağı olduğu kana· 

h~1 1li tekzip edecek mahiyette 
1t hadisedir. 

l-azar sabahındanheri devam 
~den bu harhin en ınühim hadiri, So"yet tayyareleri tarafın
an Dantzig, Köenisgberg, Var-
Vanın. Tuna ağızlarından biri 

~ 1 <ın Siilina'nm ve bilhassa Kös
hencenin şiddetli bir surette 
t 0ınhardıman edi1meleri ve Kös 
kencenin bir harabeye dönmesi 
eyfi:vctidir. Deniz üsleri olmak 

~!.'1a~iy1e stratejik kıymetleri 
> 1.ıyiik olan bu limanlarda ayni 

f t<ıı11anda petrol depolarınm ve 
hesisatının bulunması, bu bom· 

1}tdımanların manasın.ı ve aske 
t' bakımdan ehemmiyetini gös
erınektedir. 

Pek yakında, Romanya petrol 
~ıııtakalarının da ayni şiddetle 
Oınbardıman edilmeleri bekle

tıebilir. 

~Rusya ve Devletler 
Mister Churchill'in ve onu 

t takiben Mister Eden'in, 

11\~iltere hüki'tmetinin Sovyet. 
ere mümkün olan büfün vardı
~ı yapacağını bildiren bej,anat
ll:rından. sonra, Mister Roose· 
~:lt, ayni yardımı Amerika hü-
Unıetlnin de yapacağını res

ren beyan ve Sovyetlerin ne· 
~te ihtiyacı olduğunu henüz 
~~lnıediği için bu yardımın ma-
1:Veti hakkında ~imdilik müsbet 

\.. _______ _.......,,.._ ______ ~--------~-----~ ---a---·-·-------··-•--_... _______ ..J Harbin Bugünkü 

1914 
Harbinden 

~~;l~~ş!ir:tl::~:::::~an~~~: Sovyet Fı· losunun Baltık metinin Sovyet alackaları iize- . 
rindeki haczi kaldırması, Sov-
yetlerin Amerikadan muhtaç ol-

Farkı 
Yazan: Sabiha SERTEL 

duğu şeyleri satın almak imka-v K d d k R 11 nını temin etmiştir. • • • 

sı:.ı~:y:!~~y~~:r:i ~=~i :ı::~ e ara enı z e 1 o erı 
tesbıt etmış olan İngıltere ve A. , 

1914 harbi biiyük sana~,.i dev
letlerinin muayyen top· 

rakları taksim irin aralannda 
yaptıkları bir harpti. 1914 har
binin sonunda yapılan muahede
ler, milletler cemiyeti, harbe 
karşı alman tedbirler, galip dev· 
lctler lehine halledilen, fakat da. 
\laların hiç birisini lrnlletmiycn 
anla!';malann iflasiyle neticelen· 
di. 20 senelik sulh devresi ikin
ci bir harbin hazırlık denesi ol. 
du. Bugiinkii harp ayni sebepler
den do~muş olmakla beraber, sa
hası 1914 harbi kadar dar de(!ildir 
Bugün harbe giren de,·letlerin 
hepsi diinya hakimiyetini, zıddi
yetleri galip tek devletin lehine 
halletmek kararındadırlar. 

merikadan başka, diğer devle!
Jcrin veziyetlerinc gelince: 

Tokyoda de\•amlı surette ka
bine içtimalart yapılmakta oldu 
ğu haber verilmektedir. Son ka. 
bine İçtimaı baş kumandanın 
riyaseti altında :vapılmıstır. Çok 
müşkül bir vaziyette bulunan 
Japonyanın biiyiik bir tereddüt 
ve kararsızlık devresi geçirdiği 
hissediliyor. Japonyanın bugiin- · 
kü vaziyet~. Fransa bozgunun· 
dan e\'vel Italyanın vaziyetini 
pek andırıyor ve Sovyet kuvvet
leri ciddi mağlubiyete u~rama
dan karar verecek ve harekete 
gececek gibi görünmifyor. 

l\lacar hükumeti, Sovyctlerle 
siyasi münasebetlerini kesmiş
tir: 

Slovakya hükumeti. Almanya 
ile tam tesanüt halinde olarak 
ve Avrupa kültürünü himaye 
etmek icin, Sovyetlere karşr res. 
men. harbe girmiş olduğunu ilan 
etmiştir. 

Madritteı Falanjistler tarafın
dan, Sovyetler ve İngiltere a
leyhinde nümayisler yapılmış
tır. Bu miinasebetle hariciye na. 
zın Mösyö Suner, Sovyetlerin 
mücrim ve İspanva dahili har
binden mesul olduğunu, A vru
panın tarihinin Sovyetler Birli
ğinin imhasını emrettiiüni ve 
gençlerin hazır bulunmaları la· 
zım geldi~ini söylemiştir. 

Portekiz gazeteleri de. Porte
ki7.in komünistlik aleyhindeki 
''aziyetini hic bir zam~n gizle
mediğini ve bunu idame etmek 
laz1m geldiğini yazmaktadırlar. 

Buna karşılık, merkezleri mu. 
vakkaten Londrada bulunan Ho 
landa, Polonya ve Çekoslovakya 
hiikumetleri. komünizm prensip 
]erine muhalif olmakla beraber, 
müşterek düşman olan Alman
yaya karşı Sovyetlerle beraber 
olduklarını resmen. ilan etmiş. 
lerdir. 

Bu beyanatın, isıral altında 
bulunan bu memleketlerin hal
kını Almanyaya karsı harekete 
geçirmek hususunda miihim bir 
rol oynaması muhtemeldir. 

Nazizme Karş~: 

Almanya komünist a -
leyhtan olan bütün kuv

vetleri Sovydlere karşı kendi 
ctrafmda toplamağa çalışırken, 
Ingilterenin de, - 1935 te oldu
ğu gibi - rniişterek düşman olan 
nazizm ve faşizme karşı bütün 
demokrat, sosyalist , .. e komünist 
kuvvetlerin miisterek bir cep· 
he tesisine gayret ettiği anla
şılmaktadır. 

Mister Eden'in dün Avam Ka 
marasında, Ingiltere hükumeti
nin Sovyetlere yardımı mesele
si müzakere edilirken söylediği 
nutuktan çıkan esas mana bu
dur. 

Mister Eden, Almanyamn 
hedefinin, dhan tahakkümü yo· 
hında en esaslı mania olan in· 
giliz lmJr.tratorluğu ve Sovyet· 
lere karşı tarruzun, daha bü
yük bir emniyet ve şiddetle Jn. 
giltereye hücum için bir vasıta 
olduğunu; lngiltcrenin hedefi 

(Arkası 4 iincüdt-

Sovyetlerin meşhur torpido kru vazörlerinden ''Tashken.t" i seyir halinde 

Dünkü saynnızda Sovyetlerin de
niz kuvvetlerinden uzun uzadrya 
bahsetmiş, bu kuvvetlerin, bu 
harpte oynryabilıneleri muhtemel 
roller hakkında mütalaamızı söy
lemiş, Uzak Şark, Şimal Buz De-
ni:ıi, Baltık ve Karadeniz olmak 
üzere dört kısma ayrılmış bulunan 
Sovyet donanmasmm bilhassa Şi • 
mal Buz dış deni:ıiyle Baltıkta bu
lunanları hakkında ayrı ayrı iza
hat vermiştik. Bugiln de Karade
niz filosunun evsafı ile Karadeniz 
ve Baltık filosunun muhtemel rol
leri hakkında okuyucularnnıza 

malfunat veriyoruz: 

* 
Karadenizde muharebe gemi 

si olarak Parisehskaja 
Kommuna'nın bulunduğunu yu
karıda söylemiştik. 

AGIR KRUV AZORLER: 
Bu tipten bir tek olarak Krasny 
Kawkas vardır ki, bu geminin 
eslihası Baltıktakilerden hafif o
larak 4 tane 18 santimetrelik, 4 
tane 10.2 lik ağır dafi, 4 de 3.7 
lik hafif dafi topu ile 4 makineli 
tüfeği ve 12 torpido kovanı bir 
katapoltu, bir deniz tayyaresi, 
4 su bombası topu ile 100 mayin 
taşır. 

TAYYARE GEMISI: - Ka
radenizde 937 senesinde denize 
indirilmiş Stalin adında 9000 ton
luk, 30 mil süratinde bir tayya
re gemisi vardır ki, 22 deniz tay 
yaresi taşıdığı biliniyorsa da kaç 
kara tayyaresi taşıdığı belli de • 
ğildir. Eslihası hakkında da ma· 
lfımat yoktur. 

Deniz Tayyar' 

Meydanları 

au harpte tayyarenin oynı-
yacağı büyük rolü dün

ya mühendisleri daha bir kaç 

J Yazan: A. ATILAY i 
ı ......................................... ı 

HAFIF KRUV AZORLER: - TORPIDO K.RUVAZORLElı 
Bu tipten Karadenizde üç gemi (LIDERLER) - Bu tipten ·raş
vardır. Bunlar eski ve sonradan kent, Harkow, Moskova adında 
tadil edilmişlerdir. Ukraina les- olan üç gemi tonajca birbirlerin· 
ki Amiral N aimof), Profintern den pek az farklı olarak 2800 ton 
(eski, Swiyetlana) Komintern (es lukturlar. Bunlardan Taşkent I· 
ki Pamyati Merkuria) adlarında- talyada yapılmış 938 senesi bo
dır. ğazlardan Karadenize topsuz ola-

Ukraina, 6934 tonluk ve 30 mil 1 rak geçmiş, topları Rusyada ta
süratinde 15 tane 13 santimetre- kılmıştı. Tecrübelerde 45 mii sü 
lik, 6 tane 10.2 lik topu vardır rat temin ettiği bilinmektedir. 
ki, bunların ikisi ağır dafi topu Taşkend'in 6 tane 13 lük topu, 
vazifesini görür. 4 tane de 7.5 6 tane 4.5 luk tayyare topu 6 ma
luk orta çapta dafi topiy le 10 ma- kineli tüfeği, 9 torpido kovam var 
kineli tüfeği 12 tane torpido ko- dır. 
vanı, bir tayyaresi olan bu gemi Diğer iki geminin beşer 13 lük 
100 adet de mayin taşıyabilir. Es topu 2 şer 7.5 luk ve 2 şer de 
ki Afgan Kralı Amanullahhan Av 3.7 lik tayyare topiyle 6 tane tor
rupa seyahatinden Rusya tari - pido kovanı mevcuttur. 
kiyle dönüşte memleketimize de Her üç gemi de 936 ile 937 a· 
geldiği zaman, Sovyetler bu ge- rrısında yapılmışlardır. 

miyi .refak~t gemisi olarak gön- DESTROYERLER. _ K d 
dermışlerdı. . . : ara e-

ikinci gemi olan Profintern ö
tekinden küçük olarak 6600 ton 
olmasına rağmen ayni silahları 
taşımakta ve yine 30 mil gide· 
bilmektedirler. 

Komintern ise, daha küçük 
(6338) ton, fakat kömür yakan 
bir gemi olduğundan sürati au
cak 23 mildir. 13 lük topları 10 
tane, vasat bataryası 6 tane 7 .5 
luk olduğundan eslihaca da öte -
kilerden zayıftır. 

mzde geçen harp ıçınde denize 
indirilmiş 1300 zer tonluk t?ski 
beş destroyer vardır. Bunların 
süratleri de bittabi 26 milden 
fazla değildir. 

Bunlardan başka 937 de yapı1-
m;ş 1600 tonluk yeni bir destro· 
ye-r vardır ki, 4 tane 1 3hik topu 
3 tane 3. 7 lik tayyare topiyle 6 
tane torpido kovanı ve 4 tane su 
bombası topu olan bu geminin sü 
rati 37 mildir. 

Bu denizde yeni torpidobot1ar-

sene evvel hesaplamış olacak-Yazan• 
lar ki daha o zaman tayyareler- • 
le alakadar bir çok planlar ü-
zerinde çalışmıya başlamışlar .. 
dır .. 

Bugün bunlardan en çok ba-
his mevzuu olanı deniz tayya
re meydanlarına ait olan plan
dır. Zira bugün tayyarelerden 
en ziyade iki türlü istifade et
mek imkanı olduğu anlaşılmış -
tır. Bunlardan birincisi, bu 
makineler vasıtasiyle düşmoan 
arazisi üzerine ateş yağdırmak, 
ortalığı yakıp yıkmaktır. Böy
lelikle perişan bir hale konan 
devletin arazisi sonra istila o
lunacaktır. 

.. 

dan iki tane vardır, fakat eski 
torpidobotlardan da hiç yoktur. 
Yeni olanların evsafı Baltık de
nizinde mevcut 13 botun ayni -
dir. 

DEMIZALTI GEMILERt: -
Bu denizde bulunan 30 ad~t de
mzaltı gemisinden yirmi tanesi • 
nin evsafı hakkında elimizde ma 
lfımat yoktur. Diğerleri üç tane 
1039 tonluk, üç tane 896 tonluk, 
dört tane de 330 tonluk kuçi..ık 
boy gemilerdir. 

MAYIN DOKOCULER - Ka
radenizde 1100 zer ton!uk 5 tane 
mayin gemisi vardır ki, her bi
riı:J 248 mayiiı taşır ve ayrıca da 
3 tane 13 lük, 2 tane 7 .5 hık top 
2 de makineli tüfek ile müceh -
hezdirler. 

Bunlardan başka adedi malUm 
olınıyan hücumbotiyle n~hir gan 
botları da varnır. 

* * G eçen haıuuJ sonunda inşa 
edilmiş olan denizaltı ge

milerinde ekseriyetle ikişer top 
vardır. Sonradan yapılan 1400 
tonluk Prawda sınıfı gemiler de 
ikişer topludur. Halbuki, bu ge
milerin bir çoğunda kıç tarafında 
torpido kovam yoktur. O zaman
ki ticaret harbi, deni:uıltı gemi
sinin su üzerine çıkarak tüccar 
gemilerini top ateşiyle batırabil· 
mesine müsaitti. Halbuki, bugü
nün harbinde, tüccar gemileri
nin mükemmelen silahlandığını 
ve hatta balıkçı gemilerinin bile 
denizaltıları top ateşiyle batır
dığını veya esir edebildiğini işit
tik. Artık bir denizaltının her 
gördüğü tüccar gemisini topla ba 
tırabilmesi hele su üstünde kalıp 
tayyareyi top ateşiyle defetmesi 
mümkün değildir. 

Baltık filosunun Alman deniz 
kuvvetleriyle büyük mikyasta 
bir muharebeye girişmek fırsatı
nı elde edeceğini zannetmiyoruz. 
Çünkü evvela, Alman kuvvet
leri bu gemilerin limanlarının 
methaline havadan kolayca ma
yinler dökecektir. Saniyen üs
lerini bombardıman edecektir. 

Ruslar son zamanlara kadar 
Finlanda ile uyuşarak, Lening
rad ve Kronştad üslerinin bulun 
duğu Finlanda körfezini kont
rol eden Aland adalarının tahki
matım yapamamış olduklarından, 

(Arkası 4 ün-cüacı 

Tek taraflı muahedelerin, ıı1il
letler cemiyetinin iflasından son. 
ra diin}·a:rn devamlı bir sulh te· 
min etmek için, dünyanın tek bir 
nizam altında birleştirilmesi fik
ri, bugiiniin satıhta göze ~arpan 
düsturu ,.e gayesidir. İngiltere 
harp sonu diinyasından balısedcr 
ken, yarınki dünyanın düne ben
zemiyeceğini söylüyor. Amerika, 
bütün insan cemiyetlerine hürri
yet ve mukadderatlarına hakim 
olmak esası üzerinde serbest bir 
nizam verileceğinden bahsedi
yor. Almanya, yeni bir nizam İ
ci ndc biitlin di.iııya milletlerinin 
birleştirileceğini iddia ediyor. Ja 
ponya, biitün Asya kıtasını içine 
alacak beynelmilel bir vahdet
ten dem vuru)·or. Bütün bu id
dialar, beşeriyete huzur, refah, 
saadet. sulh getirmek için. kanlı 
bir harpten sonra erişileceği va
adedilcn cennetlerdir. Bunların 
ne dereceye kadar realize edile· 
bileceğini hadiseler gösterecek
tir. 

Fakat şimdi önümüzde mutlak 
bir hakikat olarak duran bir 
şey , ·arsa o da bugitnkü har
bin 1914 harbinden tamaıniyle 
farkh bir mahiyet taşımasıclır .. 
Harbin sonunda 1914 harbi ~ibi 
dünyanın galipler lehine taksim 
edileceğine di.inya nizamının ga
lipler lehine dikte edileceğine, 
harpten mağlltp ı;:ıkanların 11ari· 
tadan silineceğine, tek bir nizam 
ile diinyanın idare edileceiine İ· 
nananlar hata ediyorlar. Bu 
harp, muayyen topraklar itin a
çılmış bir harp değildir. Kısa za
manda bitecek bir harp değildir. 
Beşeriyet 1848 den 1939 a kadar 
tasfiye edilmiyen hesaplan tas. 
fiye ediyor. Harbin blançosunu 
gördüğiimüz zaman, bugiinkii 
muayyen kıymetlerle ölçtii.(<i.i
müz hadiselerin, harp gayesinin 
tamamen zıddına bir istikamette 
halledildiğine sahit olaca~ız. Ha
diseler iizerinde hiikiimler ver
mekte acele etmiyelim 

* 

Bu meydanlardan edilecek i
kinci istifade de şudur: Bir 
memleketi istila için üslerin -
den uçan tayyareler buralarda 
inerek benzin depolannı iyice 
doldururlar, dinlenirler. ve bu Bay Vala Nürettine, 
mühim vazifeye taze bir kuv- Eski ve yeni müna'kaşas1 aramız-
vet ve malzeme ile giderler. İn- da bir münakaşadır. Hatta ben yazı
gilizler. Avrupa ile İngiltere a- mı bir münakaşa mevzuu olsun diye 
rasına bunlardan kurdukları de yazmadım. Fikirlerime itiraz etti
takdirde kıtaya ihrac yapma _ niz, cevap verdim. Fakat cevap verir
nın çok kolaylaşaca~ını söy- ken dostlarımı yardıma çağırm~dım. 
lemektedirler. Bin do~tunuz ayn ayn size mcHup 

Tabii düşman hücumlarına gönderirse, ben bu bi.n kişiye cevap mı 
karşı koymak icin bu meydan- vereceğim? Verdiğiniz cevapta imza
ların birer zırhlı kale ,ıı:ibi tec- nızdan gayri bir şey yok ... Münal:aşq 
hizi de icabedecektir. Bir deniz katarmda da mı ters tarafa düştünüzi' 
tayyare meydanında bulunan kı 
sımları iyice anlıyabilmek icin s. s. 
yukarıdaki şamayı dikkatle tet 
ikik faydalı olur sanırım 
Şunu da ilave edeyim ki, bu Maarif 

meydanlar henüz tatbikat sa-
h~sı.ı:ıa çıkarılmamıştır, ancak} Arasında 
kuçuk modeller üzerinde tecrü-
beler yapılmaktadır. Istanbul erkek lisesi tabiiye 

Mensupları 

Tayinler 

Çıktıktan 
fiııbeniz banyosunun miiddeti bi. 
\i ce -yani küçiiciik çocuklar için 

11 "• nihayet üç dakika, sekiz ya· 
~alla kadar olanlar için be~ daki· 
~il· daha büyükleri için. on daki· 
'ıı.' Yiizme bilenler ıçın on 
~~ .nihayet yirmi dakika ı.onra. 
~i tııle girildiği gibi, yine birden. 
~rl'e çıkmalıdır. Plajlarda koşa 

Sonra ••• 
Tayyarelerden edilecek en 

müessir olan yardımın di,ğer 
şekli de onlardan ticaret gemi
lerinin müdafaalarında istifa -
dedir. Bu harbin İngiltere lehi
ne devam edebilmesi kin İn· 
giltere ile Amerika arasındaki 
ticaret yollarının kapanmaması 
elzemdir. 

. * * öğretmeni ve Vefa lisesi müdüı 
Ctalyanlar Demiı muavini Rauf Bayender Ankar. 

Gazi lisesi müdür ve tabiiye ög· 
retmen1iğine, Sıvas ortaokul mü 
dür muavini ve tarih - coğrafya 
öğretmeni Zühtü Mete Karadc· 
niz Ereglisi ortaokul müdür \'( 
tarih - coğrafya öğretmenliğine 
Kastamonu ı;sesi almanca öğret· 
meni ve basmuavin Osman Fa· 
ruk Verim~r Zonguldak - Çeli· 
kel lisesi rnüdi.ir ve almanca öi: 
retmenliğine naklen tayin edil· 
mişlerdir. 

'~ girilir ve koşa kişa ı;:ıkılır .. 
ııı . enizdcn çıktıktan sonra tatlı 
~;ı ıle bir duş yapmak iyi olur ... 
lıtha sonra \'iicut kurulanır .. Vü

;ı la iisiimek hissi olursa. a:rak-
1~1l sıc~k su i~·i ge1ir. Bira; da 
j. <:tıdii ovusturtmak... Arkasın· ,... -
b sıcak bir çay .. 

l\ eniz banyosundan sonra iisü· 
ı;ı,~lt hissi olsun olmasın, biraz 
~al'ekct etmek, yüriimek iyidir. 
ıe ll;yo bittikten sonra bir san~ 
~0~1lıeden bir şey yememelidir. 
>ii:\>~ltklar karınlarının acıktığını 

·lı eseler bile oyalamak iyi olur. 
l~ a~ılarına, deniz banyolarınm 
la~{~••nlerinde rahatsızlık gelir, 
lı~ <ıtına kan toplanır, ;yiizlcri 
'\ arır, gözlerine karartı gelir. 
ıa~ltklardan bazıları ilk deniz 
~ ~k·oıarından sonra cok kasınır-

' ·ırınızı kırmızı lekeler çıka· 

rırlar. Bımları merak etmemeli
dir. Deniz banyoları mütehassısı 
hekimlerin fikl'ine göre bunlar 
deniz banyolarının yaradığına, 
vücude kuvvet vereceğine ala
met sayılır .. 

Fakat çocuklardan bazıları, 
bilhassa sinirli olanlar, daha zi
yade sinirli olurlar. Vücutların
daki lıararet derecesi biraz ar· 
tar... Çocuk olmıyanlardan bazı· 
ları deniz banyolarından sonra 
yorgunluk hissederler, uyuklar
lar. Bazılarının midesi, barsakla. 
rr bozulur. Kimisinin bacaklarına 
burkulma, yahut viicudiin iitesi
ne, berisine sinir airrları ~elir .. 
Bu alametler ciddi şeylerdir. On
lar belirince deniz banyosunu bı
rakmak, bir müddet sonra tekrar 
başlamak lazımdır. 

Bir de, deniz banyosundan 
sonra bayılmak vard1r. Bu, deniz 
banyosunun kabahati değil, de
niz banyosuna başlamadan önce 
kendisini bir hekime muayene 
ettirmemiş olanın kendi kabaha
tidir. Çünkii deniz banyosundan 
sonra bayılmak. banyo' yapanın 
esasen blı haı:;talığı bulunduii'unıı 
anlatır 

İşte bu ihtiyaçtır ki İne;iliz 
mühendislerine Atlanti:k denizi 
üzerine tayyare meydanları ve 
zırhlı kaleler kurmak fikrini 
vermiştir. Bir kaç senelik tec
rübelerden sonra bunların ta
nesinin 15,000.000 dolara çıka
cağı hesap edilmistir. En son 
plana göre Atlantik denizine 
her 850 kilometrede bir tane 
meydan konulacaktır. Bu mey
danların her birinde 25 - 30 ka 
dar tayyare bulunacaktır. 
Şimdi bu tayyarelerin vazi

feleri muntazam surette bütün 
~ ızemilerin e;~mekte oldu· 
ITTı muayyen deniz volu üzerin· 
de uçmak ve bunların her 
hanıV bir düşman hücumuna u~ 
ramalanna mani olmaktır. Bu 
muayyen deniz yolundan gi
den her gemi böylece daimi 
kontrol altında bulunacaktır. 

Bu meydanları deniz ortasın 
da tutabilmek için denizin ta 

Bu resimde. yazımızda mevzuubahs olan deniz tayyare mey•ıan· 
larından birini görüyorsunuz. Bu meydanda şunları görüyorsu
nuz: 1 - Denize inen bir deniz ta:v~'aresi a;\·akları lastikli hususi 
bir motör ''asıtası ile hangara <;ekiliyor. 2 - Tayyarenin dur· 
masına yardımı dokunan teller. 3 - Tayyarenin ineceği meydan. 
4 - Tayyareyi hangarların bulunduğu birinci kata indiren 3 
asansör. 5 - Alt güvertedeki hangarlar ve memurların otur • 
duklan odalar. 6 - Müdafaa için kullanılan toplan, projektör· 
leri, telsizi havi zırhlı kısım. Bir hücum vukuunda bütün müret· 
tebat buraya sıiuıır. 

derinlerine inen muazzam silin
dirler kullanılacaktır. Zira her 
hangi bir sal yahut duba üze
rine kurulan bir meydan de
niz sathındaki dalgaların hare-

ketinden müteessir olacak, o
nunla beraber sallanacakhr. 
Halbuki silindirler o kadar de
rinlere inecektir, ki artık böv
le bir tehlike varit olamaz. 

ropluyor ! 

Harp iç~nde olan her millet 
~ibi Italyada da bir çok 

Jl:laddelerin eksikliği duyulmak
tadır. Bilhassa mühimmat içjn 
!kullanılanlar: bu arada İtalyada 
en çok yoklui!'u hissedilen ma
den. demirdir. 

Fabrikaların demir ihtiyacını 
temin için simdi meydanlarda 
parkların etrafında, heykelle -
rin kenarlarındaki bütün de
mir parmaklıklar belediye ta
rafından sökülmekte ve verine 
tahtadan parmaklıklar );apıl -
maktadır. 

Böylece elde edilen fazla de 
mirler de mühimmat fabrika
larına sevkedilmektedir. Bu işi 
belediye yantıih ı;!ibi, ayni za
manda ev sakinleri de evlerdeki 
süs mahivetinde olan demir 
parmakltklan söküp belediye
ye ııetirıneğe davet edilmişler
dir. 
Şimdi !talyada bir kısım halk 

mevcut demir parmaklıkları 
sökmekle diğer bir kısmı da 
·erlerine yeni tahta parrmıklık· 

lar takmakla meş_guldürler. 

Fuar İçin Mazırhklar 
Izmir 25 <A.A.) - 20 Ağustoı 

1941 de merasimle acılacak olnı 
Izmir entcrncısyonal fuarı h;:ızır 
lıklan taman1lanmak üzeredir 
Fuara bu sene de bir çok ecneb 
devletler, ecnebi ticaret firma 
ları ve memleketimizin en biı 
yük sanayi ve ticaret miJessesc 
leri iştirak etmekte ve yerleri! 
şimdiden hazırl:ıtmaktadırlar. 

Fuara iştirak ve ziyaret ede 
ceklerin her türlü istirahatleri t• 
min C'dılmistir. Fuarın devam 
müddetince futbol, giirc;:;, deni 
cilik, a•ıcılık ı:?ibi mi.isabakalcı 
yapılacaktır. 
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Bursa, Bizans Devrinde Keşişleri İle Meşh.ur"du. 

Osmanlı İmparatorluğu Hudutları lc;ine 

Girdikten Sonra da Sevh1er1e Doldu 

miş. Ba yüzden, Emir Sultanı, 
Medineye gidince de alaya alınış
lar. Hazret, kızmış, "Merkad-i 
Nebi,, nin önüne gelerek: 
"- Selamün aleykiım ya Ce

di!,, 
l Diye bağırmış. 
r O anda, hatiften, ken'disine şu 
cevap verilmiş: 

"- Ve aleyküm-üs-selam ya 1 
Veledi!,, 

Bu muhavereden sonra da, 
Peygamberin kabrinden bir ses 
daha yükselmiş: 

"- Ruh ilel Rum maal kan -
dü! (l) 

Emir Suttan, uzaktan görjjnen 
bir karıdnin peşine düşmüş, der
vişleri ile beraber Bursaya ka -
dar gelmiş. Kandil, orada üç 
gün yanıp sönmüş. Hazret, bu -
nun üzerine: 
"- Bizim ömrümüzün kandili 

burada sönecek, makamlmız bu 
sehirôir, ulu ceddimin işareti de 
böyledir!., 
Demiş ve postu sermiş. 
Emir Sultan, Yıldırım Beya7.ı -

dın kızı Hundi hatun ile evlen -
miştir. Bu izdivaç hakkında da şu 
efsane söylcnır: 

.... ~ .... 

Siyasi •• u yanın Manzarası 
(Başa 3 Uncilcle) giltc.re ile miizakerclerde bulun-

ise nıı~zmi imha etmek olduğu duğu hakkındaki iddinlannı red 
nu gayet kat'i bir lisanla söy- dederek demiştir ki: 
)emiştir. 

Her anlaşmayı ,.e muahedeyi ( 
Hitlcr için yeni tecavüzü örten 
bir perde, Sovyctlcre karşı bir 
ültimatom hile vermeksizin ya
pılan taarruzu nazi Almanya ı
nın son ihaneti ve hudutsuz ih
tiraslarının son delili olnrak te
lakki eden l\listcr Eden, komii
nizm tel:ikkisini her :r.nınnn tak 
hih ettiğini fakat şimdi çok 
düşünmenin sırası olmadığını ve 
hugiinkii vnzifenin. nnzizmi im 
ha etmek için hiitün ga\'retlcri 
tek<:if etmek olduğunu ilave et
miştir. 

1935 te l\loskova hiikumeH 
ile mutabık kaldıklan; "başlı
ca beynelmilel me5elelerin hiç 
birinde iki hiik(ımet arasında 
hakkındaki dcklfırasyonun bu
gün dahi biitün kıymetini mıı
hiçbir menfaat ihtilafı olmadığı,, 
hafaza ettiğini beyan etmiştir. 

"Sovyetlcr Birliği hiikfımcti, 
siyasi değil sırf iktisadi anlaş
malar için de, Almanya ile o
lan münasebetlerini hozmaınak 
en<lişesiyle bizimle miizakereye 
girmek istememi tir. Taarruz 
haşlamadan hir knç hnfta ev
' el bunu ishat eden rnnli'ımatı 
So~·yet hüyük elçisine verdiği -
nıiz zaman dahi, t>lçi, Alınansn
ya karşı taahhiitlerinde bir 
şiiphe u:rnnclırmamno;;ı icin 'her 
hangi hir miitnlca serdctmck
ten çekinmiştir. 

Den~zcilik Bahisleri 
(Ba~ 3 ünciidc) 

gemilerini o üslerden küçük Bal 
tık devletlerindeki limanlara ge
tiremedilcrse, bundan sonra de
nize aç1labılmeleri güç olacaktır. 

lf. ... 

Baltıkta ve Şimal buz deni-
zinde Sovyetlerın 72 de

nizaltı gemisi var demıştik. Bun
lorla, Finlniıdaya Alman nak
liyotına mani olmak, lsveçten 
Almanyaya maden scvkiyatını 
dw·durmak, Alman üslerine ce
surane sokulup deniz kuvvetleri
m avlamak, Şimal buz denizin
deki denizaltılarla da Norveç kı 
yılarını abloka etmek ve bu su
retle hem Ingilizlcre yardım et
mek hem de Finlfındaya gele -
cek yardımı her iki taraftan dur
durmuş olabilmek gibi vazifeler 
terettüp edebilir. Fakat, Baltık 
denizinin dar olması bu gemilerin 
yakalanmasını kolaylaştırır. 

7.30 Saat ayan 
7 .33 Müzik (Pl.) 
7 .45 Haberler 
8.00 Müzik (Pl.) 
8.30 Evin saaU 

* 
12.30 Sııat ay:ırı 

12.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Milzlk (Pl.) 
13.15 Oyun hava-

lan 
13.30 .Milzik (Pl.) 

* 18.00 Program 
18.03 Fasıl 

po:;tası 

18.40 Cazb nt 
19.00 Dertleşrnı 
19.15 Cazbant 
19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo 

zetesl 
20. 45 Şıırkılat' 
21.00 Zira:ıt tıı 

vlml 
21.10 Şarkılnl' 
21.25 Konuşrnıı 
21.40 Orkestra 
22 30 Haberler 
22:45 Caz (Pl) 
23.30 Kapanı5 

================~ 
Yen 

• 
ıya Konu du 

Ankara 25 (A.A.) - Iktisat 
kaletınden: 

l\listcr Eden, l\lösyö Hitler 

~lister Cripps'in foskovada
ki faaliyetinden o::itayişle bah
seden Mister ı:den bu zatın. 
kelebeklerin önırii kadar kısa 
bir hayata malik olan paktlara 
benzer her hangi hir anlaşma 
yapmııdığı, fakat fngiliz hiikfı
metinin Sovyctlcrlc olnn ıniina
sebetlerinin °normnl seyrini ta
kip etmesini i~tcdiğini anlotma
ğa muvaffak olduğunu söylemiş 
tir. Padişah Engerus seferinde mü- ve Ribbentrop'un, So,·yetlerin 

vaffak olamaz ve kale düşmez. uzun znınandnnberi Almanyayı 
Bu sırada, Yıldırım Beyazıda nu- arkadan vurmak maksadiyle In

Ayni zamanda miknatıslı ma -
yinlcr sığ sularda pek kolay mli 
essir olmaktadır. Rusların, ka
rada ileri mevzilerini bilhassa kil 
çük Baltık devletleri sahillerini 

Jıf. ANTEN muhafaza edebildikleri müddet
çe, deniz kuvvetlerinden istifa
deleri mümkün olabilecektir. 
Çünkü, kendilerine yardım ede-

rani bir yüz görünür ve kale ka- ===~=======~=====--===-======= 

1. - 31/5/1941 tarihinde 
riyete giren 4040 sayılı kanu 
vadedilen istıhlnk vergisi dol 
yisiylc memleket dahilinde · 
edilen çimentoların toptan 
peşin satış fiyatları aşağıdaki 
kilde tesbit edilmiştir: 

Bursanın Umumi GörünÜ§Ü 
~I

ursadan ve kazalarından bah 
sedccegim. Pakat, diğer 

muharrir arkadaşlarımızın yazış 
tarzlarına uymadan! 

Fılhakıkn Bursa, reportaj baş -
lığı altında o kadar dile dolan -
mış bir vil" yetimizdir ki, okuyu
c:u, Osmanlı imparatorluğunun 
ilk payit:thtınn ait bir yazı gö -
runce, gayriıhtiyari: 
"- Ettckrariı basen, velev 

kiıne yüz seksen! .. 
Diyor. 
Neden? 
Unutmamak lazim ki, bu bık-

kınlıkta yalnız sili tekerrür fimil 
dc>ğildir. Ayni zamanda, bahse 
mevzu teşkil eden hususların he
men hemen ayni şeyler olmasının 
da rolü vardır. 

Mese~. Bursada kaplıca safası: 
Karagözün Yalova safası gibi! 
(Karagöz tedaisi ile hatırladım. 
Klusik bir mevzu da, budur. Ka
ragöz, var mıydı, yok muydu? 
Canlı mıydı, cansız mıydı? Adına 
heykel mi dikmek doğrudur? 
Yoksa, metfun bulunduğu ma -
halle, bir ilbide mi ynpmak?) 

Yine mesela, Uiudağda iki ge -
ce ... Bunda, şairane tasvirler e -
sastır. Şu flani mensure dediği -
miz bayat farza özenmek: Sıra 
ıle yemyeşil vadiler, bnşdöndü -
ren uçurumlar, etrafı kaplıvnn 
sisler ve kaval çalan çobanlar, 
yahut yeni va fı ile dağ adamları, 
okunması eza veren satırlar ara -
sında resmi geçitler yapar! 

Bursa kaplıcalarından bahset -
mek, muharrirlerimize. Evliya 
Celebiden miras kalmıştır. Am -
ma, o, hiç olmazsa faydalı ma
lümat vermeyi de ihmal etme -
miştir. Mesela, seyahatnamesin
de der ki: 

Filhakika, 13 üncü Milat asrı
nın sonlarında, ikınci Osmanlı 
Jmparatoru Sultan Orhan zama
nında, müverrih katibi Dimeşki, 
(Mesalik-il ebsar fi Memalik-il 
emsar) adlı eserınde, Bursa beyli
ği içinde 300 tane ılıca bulundu -
gunu yazmaktadır. 

Zaıiıanla, bunların bir kısmı, 
tnbint kaidelerine uyarak ya kay 
bolmuş; yahut ta mecroları bir
leştirilerek hamamların suları ço 
ğaltılmak istenmiştir. 
Uludağa gelince: Bu hususta, 

hatasız malıimatı muhterem Kon 
ya mebusu Dr. Osman Şevki U -
ludağın iki eserinde bulabiliyo -
ruz: 

1 - Bursa ve tnudağ. 
II - Uludağ: Tapınakları - k~ 

şişleri - dervişleri . 
Hakim hekimimiz, bu eserle -

rinde, gerek {Kuçi.ık Asya) mu
cllifi seyyah Şarl Teksiye'nin, gc 
rek ise müverrih Hamcr'in hata -
larını tebarüz ettirmektedir. 

Fakat, bu hatalnr, sayın Dr. 
Osman Şevki Uludağa göre, "Hü 
davendigfır vı1fıyeti salnamesi,,n
de dahi vardır. Ustat, meseleye, 
ikinci eserinin mukaddemesinde, 
şu satırlar ile temas ediyor: 

"Hatta biitiin yazılara mahez 
olması lazmıgclcn ve her h;r 
satın ayn bir 'esikn hiikmtin
de olması icap eden vili.)et sal 
nameleri bile doğru bulmadı -
ğlmız neşriyatı tercümcOen baş 
ka bir şey yapmamı lnrd ı.,, 

Hakikat, böyle olduğuna naza-
rin, beyhudeye giden para ve 
emeklere acımamak kabil değil! 

* * ursa, Bizans Imparatorluğu 
devrinde keşişleri ile mcş 

burdu. Osmanlı imparatorluğu i
çine girdikten sonra da şeyhler i
le doldu. Bu sebeple, beldeye şu 
uydurma isim de takıldı; 

Evliyalar burcu! 
Bunların en meşhuru Emir Sul 

tandır. Soyu, gi'ıya Hazreti Hüse 
yine dayanırmış. Onun için, ha -

pısım aaçrak kaybolur. 
.Az sonra, Bursadan şu haber 

gelir: Hundi hatun, Emir Sultan I 
ile evlenmiş. 

Padişah, her nedense fevkalAde 
hiddeCTenir. Kırk levende şu em
ri verir: 

"Tez Bursaya varıp Emir Sul-
tanın karını itmam edin.,, 1 

Adamlar, damadın evini kuşa
tarlar. L'fikin, tam içeriye girecek 
leri sıradad, Emir Sultan bir işa!
ret yapar; leventlerin hepsi bi-, 
rer iskelet olur! 

Yıldırım Beyazıt, seferden dö
nüşte, hadiseyi öğrenir, büsbü -
tün hiddetlenir. Bu sırada. Bur
sadan yola çıkan karştlayıcılar gö 
rüniır: Padişah, gözlerine inana
maz! En önde yiirüyen şahıs, ken 
disine, kalenin kapısını açan evli
ya değil mi?! 

Maiyeti, onu tanıtırlar: 
"- Damadınız, efendim!,, 
Emir Sultan hakkındaki diğer 

mühim bir efsane de şudur: 
Timurlenk, Bursayı istila ve 

ordusu da şehri tAlan eyler. Aha 
li, Emir Sultana varıp: 
"- Aman, bu derde bir çare 

bulun.,, 
Diye yalvarırlar. 

O da bir tezkere ynzıp adamın 
birine: 

"- Timur ordusunda bir eski
ci vardır. Bunu, ona teslim ey -
le'!,, 

Der. 
Eskici, tezkereyi okur okumaz: 
"--Oyle mi emir buyuruyor -

lar? Nola, bu mekandan kalka -
lım.,, 

Cevabını verir ve iğnesini, sa
rığına saplıyarak yola koyulur. 
akabinde, aksak Timurun orch.iSa 
da Bursayı boşaltır! 

Hülasa, Cümhuriyct inkılibına 
kadar, Bursa vilayetimiz, evli
yaların lafı ile geçinmiştir. Şehir, 
asırlarca, Uludağın yamocında 
uyumuş, kalmıştır. Esasen, bu ih 
maller, biitim bir memleket mik 
yasında görülcgelmiş değil mi 
idi? 

O halde, üzerinde durmamız 
icap eden meseleler, nelerdir? 
Yani, yeni zihniyetin, yeni idari 
makanizmanın eserleri hangileri
dir? 

Bu suallerin cevaplarını mütc 
akip yazılarimda vereceğim. 

Semih AGLI 

"Bursadn yüzlerce ılıca var
dır. Eski zamnnda kefere bu -
nun hassn ından gnfil olup ii
Zl'rine hir eser bina etmemiş -
lcr. Eski lrnplıcn, Gazi Hiidn -
vcndigfınn bir kubhci ıızimin 
ortasmdn nşcren fi aşer hir ha
vuzdur.,, 

şında, Hazreti Peygambere nis - 0.) Tercümesi: K andili takip e-
betini gösteren bir sarık taşır - üerek Rum d iyanna git.,, 

Buracıkta Thery yine söz söylemek üzere ağzı
nı açtı. Öteki: "Dur, sen şimdi yalnız dinle,, di
yerek sözüne devam etti. "Sen Ingiltereyi iyi ta
nırsın değil mi? Hayır mı? Cebelitnnkı bıliyor 
musun? Işte lngilterede oturan ınsanlar Cebe -
lıtarıktakilerin soyundandır. Şimalde, tatsız tuzsuz 
bır memlekettir. Soğuk soguk ahalisi vardır. Sen: 

Carlıst hareketinın başı olan Manuel Garcia'yı 
tanıyorsun ya! O şimdi Ingılterededir. Carlist 
hareketini oradan idare ediyor. Başka yerde o
turamaz çunkü tutup hapıshaneye tıkarlar. Hem 
bu sene hem geçen sene burada kıtlık oldu. In -
sanlar sokaklarda kılise kapılarında açlıktan 
olup duruyorlar. Hırsız ve kaparozcu hüki'ıme -
tının biri düşüyor, onun yerine gelen geçene taş 
çıkortıyor. D<?vletin milyonlarının posta oturan 
polıtikacılar tarafındon yağma edildiğini seyre -
den ahalinin artık bu iş canına tnk dedi. Bu sene 

' muhakkak bir şc>yler olacok. Mutlak rejim de -
ıl• gı ecek. Bunu hukümet te, hukiimeti devirecek 

olan Garcio da pckfılfı biliyorlar. Şımdi hukiı -
metin biricik ümıdi var. Eger Garcia ele geçme
df'n ihtilal organizasyonunu ikmal cdebilırse o 

it zaman hükumetin holi yaman olacak. Hukumc
tin bütün umidı dakıka kaçırmodan Garcia'yı 
yakalam ktır. Şimdı ise Gnrcıa Londrada emin -
dır. Fak t lngıliz huki'ımctinın bır flzası yeni bir 
kanun liayihası verdi. Eger bu Ingiliz bu layiha
yı meclislere tasdıdk ettırebilırse, o znman Gar
cia'nın hali yaman olacak. Şimdi senden istedi -
mız udur. Sen bize yardım edeceksin ve o I.a

yıh nın kanun olmasına mani olacaksın anladın 
mı" Thery şa kın şaşkın baktı. Böyle haltı ben 
nasıl b =ırabıhrım yahu,. diye kekeledi. 

.M nfred cebindrn bir kağıt çıkardı. Yukarıdan 
n •ıya yokladı. Bir noktada durdu. Thery'yc ka-

1 ~ıdı ·· t rdı VC" ona "Bu senin mufassal bir ta -
n!ındır. Herhalde polis muduriyetindekı Ii~inden 

Yaıan: EDGAR WALLACE 
aaha rnufassaldır Şuradaki yazıyı görüyor mu -
sun? Evet, "Senin sanatin orada mukayyet olan 
sanat mıdır?,, dedi. 

Thery kağıtta gösterilen yere baktı: " Evet,, 
dedi. 

Bu sanatin hakikaten erbabı mısın? 
Orada bulunanların üçü birden Thery'n in ceva

bını işitmek için merokla ona doğru eğildiler. 
Thery yavaşça: 

"Bu işte bilinecek ne varsa hepsini bilirim. 
Vaktiyle yapmış olduğum bir hata olmasnydı, ben 
bu iş sayesinde şimdı zengin olurdum., dedi. 

Manfred sandalyesinin üzerinde irki1cii. Öy -
leyse İngiliz nozırını şimdiden ölmüş telakki ede
biliriz!,, dedi. 

Gazetelerde 
190 senesi ağustosunda Londranin ehemmiyet

siz gazetelerinin birinin bir kıyısında, ufacık bir 
ilôn basıldı. Ingiltere Toreign office vekilinın, 
yahut hariciye nazırının birkaç imzasız tehdit mek 
tubu aldığını, ve bu mektupları yazan ve yahut ya 
zanları meydana çıkaracak olanlara nazırın elli lira 
muk<lfat vereceği ilfın ediliyordu. Bu "Miıteyak
kiz,, adlı ağır başlı, muhafazakar, gazetenin pek 
seyrek okuyucuları mahut k<ln kadim klüp1c>ri -
nin kofluklannda gerile gerile gazeteyi okurken, 

1 LESi NiN EL-iM KA 'BI ı' bilecek ha':'a.kuvvctleri de olduk RAÇÇI A ça kuvvetlıdır. 
Almanların, seferde veya Fran 

H 
Yanya Eşrafından merhum Haraççı Hafız Mehmet Şe\'

ki Efendi refikası, Adliye l\lüfettic;lerinden Kiızım Haraç
cı, Mobil~·a ve mefruşat Tüccara llarac;c;ı Kardeşler ınücs
~escleri sahiplerinden izzettin Kani Haracc;ı. Yusuf Hara<;· 
c;ı, Abdullah Haraççı ,.e :Sertim Haraççı ile İzmirdc Artiir 
Lafon l\1nhdumlar1 Limited Sirketi l\Iüdür ve hissedarla
rından Kemal Harac;çı'nın valideleri, A~keri He ap me
murlnnndnn Emekli Yüzh a~ı Tahc; in Türker'in hcmsircsi, 
İstanbul Bnhc;eköv Orman Fnkülk i Profe örlerinden Esat 
Muhlis Oksal ile Emekli Veteriner Yüzbaşı Kadri Oksal'ın 
teyzeleri 

1 sa istiH\ limanlarında kapalı kal
mış gemilerini geri çağırmıyacak 
lnrı hatta ana vatandaki gemiler
le de deniz harekatına pek giriş
miyeceklerj tahmin oulnabilir. Zi 

A. - Normal portland çil'll 
tosu dökme 16,20 torba içi.Jl 
19,17. 

B. - Çabuk sertleşen portl 
çimentosu "süpersiman,, dö 
19,20 torba içinde 22,17. 

2. - Çimento satışı şartlan 
kmda 12/3/1941 tarihinden i 
haren meriyete giren bük .. 
aynen caridir. 
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i Is ul B rsası 
! 24-6·941 FIYATLLARI : .......................................... . 

BAYAN HAYRİYE HARAÇÇI 
Dünkü 25/6/941 Çarşam ha <:abahı saat 6 raddelerinde 

İzmirdl'ki evlerinde vefat etliğin i tce.o;sürle haber aldık. 
Hasenat ve şefkat clıillcrindcn olan merhumeye mağfiret 
ve kederli evlatlariylc kardeşine \'C kardeş çocuklarına 
sabırlar dileriz. 

ra, Almanya, kuvvetli kara ve 
hava ordusiyle Rusların işini bi
tireceğine kani bulunmaktadıT. 
Deniz kuvveti ise, Rusyadan son
ra Ingiletereyi istila ederken la
zım olacaktır. Oyle olmasa bile, 
bugün Atlantik muharebesini ida 
me ettirmesi Ingilterenin kendi- Londra. ı Sterlin 
sini geriden vurmaması icin za- Nevyorll ıoo Dolar 
rurinir Paris 100 F. Fra~ 

MilAno 100 Liret 
Ccnevn 100 İsviçre ~ * * 

Karadeniz filosunun vazifesi Amsterdam 100 Florin 
K .. t · Berlln 100 R. Mark 

daha azdır: . os enceyı Brllksel 100 Belga 

nç Vergisi Mükelleflerini 
bombardıman edebılır. Batum - Atina 100 Drahmi 
dan Odcsaya himayeli kafile ile Sofya ıoo Leva --petrol getirebilir. Almanların Prag 100 Çek krom 
Karadeniz boğazından Romanya Madri\ ıoo Peçeta • 

az 
yoliyle ticaretini denizaltı gemi - Varşovı. ıoo .Zloti 
leriyle kesebilir. Budnpeşte 100 Peng5 

Dikkatine ·· Nazarı 
lstanbul Defterdarhğından : Sahilde harekat olduğu za- Cükreş 100 Ley 

I ·ı· 1 · T b kt a Belgrad 100 Dinar 
I) 1941 mali yılı için tahakku'lt ettirilen kazanç vergileriyle zamla

rının birınci taksit tediye müddeti bu ay sonunda nihayet bulacaktır. Bi
rinci tak lt vcrgllcrl.r.l bu müddet 7'.arfmda b::ığlı oldukları Maliye Şube-

man, ngı ız erın o. ru a Y. .P- Yokohema 100 Yen aı.l 
tığı gibi orduyu takvıye edeb~lır. Stokholm 100 İsveç kronu 30.7 
Fakat Alman hava kuvvetlerın - Moskova lOO Ruble 
den sakınması yahut dn hunları ESHA , ve TAHViLAT s ne ya ırm.ınıı olun mOkellefier bllAhare '/o 10 zaml borç nnnr ıne 

mecburiyetinde knlacakhırdrr. Cezaya maruz kalmamak istıyen mfikelle!
lerın taksitlerini 30.6.1941 Pazartesi günü akşamına kadar ödemeleri; 

pliskürtccek kadar tayyaresi ol- Anadolu Derniryolu ı. ve II. 44.5 
ması lazımdır. Almanlar, Rumen Anadolu demiryolu 3 60 25.3 

2) İradı iki bin liradan aşagı mahallerde çalışıp gayri safı irat esası 
üzerinden vergiye tfıbi olen mükellefler nezdinde çalışanların da Hazi
ran ayı içinde vergi karnelerini ~ağlı bulunduklan Maliye Şubelerinden 
nlmaları JUzımdır. Aksi takdirde \'ergilerinl cezalı olarak ödeyeceklerdir. 
Buna mahal kalmamak uzere nldkadarlıırın HıWran ayı içl"lde karnele-

}erin dört destroyerinden değil- ittihadı Milll Si orta Hisse 25. 
se bile iıç denızaltı gemisındcn Arslan ve Eski Hisar mUtte-
ve son zamanlarda dört tane Ro· ~it çimento hi e. s.;5 manyada iki tane Bulgaristanda lstanbul Umum Tıyatro Hisse 30. 

monte etmiş oldukları söylenen • 
rini almaları rica olunur. (5117) denizaltı gemileriyle de Rusların ır 

Sa tçi Ustası Aranıyor 
lstanbul ""lel<trik, Trmvay ve Tünel 

Şarki Karadenizdeki deniz nak
liyatını ve deniz kuvvetlerini hır 
palayabilirler. 

Sovyctlerin denizaltı gemileri
ne (adetlerine nisbeten) ve bilhas 
sa mayin gemilcrıne p<!k az iş 
diiştüğü kolayca anlaşılmaktadır. 
Fokat orduları ricat edecek olur
sa nehir nakliyatını sekteye uğ
ratmak için mayinlerin yıne ]şe 
yaraması muhtemeldir. 

işletmeleri Umum Müdürlüğüttdan : 
İdaremiz Ayaz - pasa atölyesi için iki muvakkat saatçi ustası alına

caktır. 
Taliplerin 2 şer !otograf, hlıvlyet cüzdanı. hOsnOhal kAğıdı ve şimdi

ye kadar çalıştıktan yerlerden hüsnü hizmet vesikalariyle birlikte en ~e~ 
J0.6.941 tarihinde Beyoğlunda Tün"l meydanındaki idare rnerkczinde z:ıt 
işleri müdurlUğüne müracaatları :~zumu bildirilir. (5137) 

• M TEŞEKKÜR - Fransa hüki'ı. -

RAŞİD IZA TİYATROSU 
metinin Ankara Büyük Elçisi i
ken geçenlerde vefat etmiı:; olan 
.Jül Hanrinin refikalan Madam 
Jül Hanri, zevcinin vefatından 
dolayı ıterck cenazesinde hazır 
bulunmuş ve szerek bizzat veya 
telgraf ve mektupla matemiM 
iştirak etmi • olan bütün Türk 

Bu Akşam: Süreyyada 

BEN i ÖPÜ 
Komedi 3 Perde 

• ffALİDE PİŞKİN Temsillere İştirak 

Tefrika No. 3 
kıyıda köşede gizlenen bu yazıya da her nasılsa, 
gozleri ilişmişti. Şaşıyorlardı! Evvela bir nazırın 
böyle mektuplardan canı sıkılmış olmasına, sani
yen canının sıkıntısını gidip te gazeteyle ilan et -
mesine, salisen de gazeteyle vaadedilen bir mü -
kafatın bu münasebetsiz işe bir nihayet vermesi 
ihtimalini kabul etmiş olmasına, kat kat katmer-
1} bir hayretle şaşıyorlardı. 

llanı basmış olan muhafazakar "Teyekkuz., ga
zetesini gözden geçiren, ve teyakkuzu olmadığı 
kadar da satışı çok olan gazetelerin en başta gi
denlerinden "Kuyruklu Yıldız,, gazetesi katibi 
Smiles hemen koca makasları eline ~·ılarak ilanı 
t'l'cyekkuz) gazetesinden kesti. Birden (Sir Phi -
Jip) e mektup yazan kimdir?,, diye koca bir baş
lık basdırttı. Onun altına da alaylı bir döşenişle 
bir ala kalem çaldı. Hükumetm ne onduran ne de 
donduran siyasetinden, idorei maslahatından bık 
mış bezmiş, elaman diyerek yaka silkmiş olan 
müntehiplerin o mektupları yazmış olacağını ileri 
sürüyordu. 
Akşom Dünyası Evcning World kAtibi, Tianı bir 

okudu, bir daha okudu. Kesti, çıkardı. Masanın 
üzerine koydu. üzerine bir taş oturttu. Ondan 
sonra öteki işleıinc bnkarak, ilanı da mealini de 
unuttu gitti. 

ÜZ 
ve ecnebi dostlarına en samimi 

Edccektirml ı teşekkürlcrinin iblağını gazete -
mizden rica etmişlerdir. 

Gümbürtülü ve zırıltılı neşriyatta ötekilerin 
hepsine de taş çıkaran "Mcgaphone,, gazetesi kfı
tibi. İliını okudu, masasının üzerindeki zili çaldı. 
Bir raportör çağırdı. Raportör soluk soluğa içeri 
daldı. Kfitip: 
"- Sen hemen Portland meydanına git "Sir 

Philip Ramon,, u görmiye çalış. Bu ilan nedir an
la. Onu neye tehdit ediyorlarmış? Neyle tehdit 
ediyorlarmış? Kim tarafından tehdit ediliyor -
muş? Bu malumatı al gel! Mümkunse kendisıne 
gönderilt>n mekt ., ,>ların birisin.in kopyasını al. E
ğer Rari':on'u göreme7.sen başktıtibinin yakasına 
kene gibi yapış, herifteki rn~hlmatı süli.ik gibi sö
mür, al, getir. işte bu kadar~ Yallnh git!,, 

Raportör, tozu dumana katarak odadan savru -
lup gıtti. 

Raportör bir buçuk saat sonra geri döndü. Yap 
tığı işten son derece memnun olmuşa bcnzemiyot· 
du. Ertesi gün Magaphone'üa şunlar yazılı idi: 

Kabine Nazırı tehlikede! 
Harici~e Nazırını öldiırmek tehditleri' 
Dört doğru adam! 
Yabancıların hudut hariri çıkarılmaları hakkın 

da }Jazırlnnan kanun layihasının, kanuniyet kes
bcdememesi için teşcbbusler. 
Meraklı ifşaat. 
"Dunkü Teyekkuz gazetesinde neşredilmiş o -

lan, aşağıdaki ilan buyük heyecan ve merakı tev
lit etmişti. 

(Foreign Officc) Nazırı (Sir Philip Ramon) u 
birkaç zamırndanberi bir~ok tehdit mekturl t'ı 
gönderilmektedir. Ynzı ve iisl fıptcn nnlaşılda -
ğına göre, bu mektuplnnn hepsi bir insnndan 
ve yahut bir membadan gelmektedir . J{rnli htl
kiınıct lforiciyc Nnzın bu ıncktuplaı;ı ~azanın 
ve yazanlann yakalanmasını \"C yahut tııkalan
malnrım temin edecek olan mnlfunah verenle
re elli lira mükafat \'aadcdcr !,, (Arkası var) 

Selfınik eşrafından ve sa 
baro reislerinden bay Mus 
Arü Kember kısa bir hastııl 
müteakip rohmeti rahmana 1' 
vuşmuştur. Merhum insanlı 
bütün faziletlerine sahip hayır 
ver ve votanperver bir zatta. 
yaı hakikaten bir kayıp olan ı1l 
humun kederli ailesine ayrı n 
beyanı taziye ederiz. Cenaze b 
gün 12,30 da Şişlide Çankaya 
pratımanından kaldırılarak 1' 
vikiyede namazı kılındıktan s 
ra Fcriköy aile kabristanına d 
nedilecektir. Mevla rahmet e 
lesin. 

..,. Bu Aksam -.-. 

Bay Naşit Menfaatine 
Fevkande miisnmcre 

Sundiye Şaskın Bakkalda 
BUKET PARK 
TiYATROSUNDA 

UUDRET HELVASI 
Güliinc;lii Vodvil 3 perde 
Yerlerinizi evvelden ayırınız 

B U L M 
1 2 3 4 5 6 9 

L.L ==~== --
soldan sağa. 1 - Subay me 

tehi 2 - Bır mıllet - hır Frnn 
şehri 3 - Beyoğlunda bir se 
4 - Sanat - ayakta olmıyan 5 
Deniz nakil v. sıtası - haftanın 
günü 6 - Abide 7 - Şahsi 
temiz 8 - Parça parça 9 Tıc 
bır tabir - fakat. 

Yukandnn aşağı: 1 - Hatad 
6ri 2 - Ters okunur!'la' aralal'Xl' 
ta mır - bı h 3 - !3 
tı rf d ~ı ır e 
kek ı mi 4 Gece c • ne ı 
\arım " - inat ed n - bir uı\' 
muz 6 - Bır hendese tenrıı 
bir nota 7 - Bir harfi değişi&. 
alarm olur - isknmbilde bir re 
8 - Yaymak - ters okunursa: 
srıs 9 - Kaşların üstundcdır -
nnsu'lda 
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Mecliste Dünkü j ,,.. .............. - ......................... , Alman Resmi 
TAN 

Suriye 
5 

Cephesi Meclis, Türk· Alman Almanyanın Şarkta 
Tezahürat 1 Roosevelt İ Tebliği 

~r (Baş tarafı 1 incide) /i D ı·yo r k •. . (Baş tarafı 1 incide) 
ecı Uhte~·eın arkadaşlar: Bu mu- f • Alman - Rumen tebligo;i 

tıi e Turk ve Alman milletle- __ 
ti~· samimiyetle elele verme S R 1 Bükreş, 25 <A.A.) - Alman -

( Baş tarafı 1 incide ) 
Ingiliz kuvvetleri Suveyda'nın 

(Baş tarafı ı incide J 12 kilometre cenubi garbisinde 
ve bir motörlü düşman alayını Umveli~ köy~deki küç~k d~ş
tamamiyle imha eylemişlerdir. 1 man mufrezesını taı:detmı~ı::dır. 

Grodno. Kabrin. Vilno ve Kov- Fransız resmı teblıgı 

Sovyet Resmi 

Tebliği Paktını Tasvip Etti GALiBiYETi 
( Baş tarafı 1 incide ) 

arasında bulunan Türk - Alınan 
dostluk muahedesinin ruzname
ye alınarak tercihan ve müsta -
celen müzakere edilmesini iste
miştir. 

( Baş tarafı 1 incide J 
"İki. muahedeyi yanyana koy· 

duın. ikisini de noktası noktası. 
na mukayese ettim. Birisindeki 
hudutsuz insani düşünceye mu· 
kahil, ötekinde insanlığa yakıs· 
mıyan bir zulmiin ifadesini bul· 
dum.,, 

1 ı Ve birbirlerine itimatla bak • us ya ya Rumen cephesi umumi kararga-
te~tını istihdaf ediyor. Miiş- hının tebliği: Muhasamatın ilk no icin Volkovisk, Brest - Litovsk Vichy 25 (A.A.) - 24 Haziran 

ve Pinsk istikametinde kanlı mu_ tarihli resmi tebliğ: tii .. ınenfaatleri içın dostça Mümkün Olan üç günü kara harekatı tesbit e-
gr or şep anlaşma Iarına yol açıM dilen plan mucibince cereyan et- harebeler devam etrnektedir. Fransız kuvvetleri bütün böl Reis, Hariciye Vekilinin gerek 

mevzuu bahis muahedenin ruz -
nameye alınarak tercihan ve ge
rek müstacelen müzakeresi hu -
suslarını ayrı ayrı reye kovmuş 
ve kabul edilmistir. 

ili~ Unun için bu munhedeyi H y d miş ve düşmanın birkac aksüla-
tıız tasviple değil, ayni za- er ar ımı mel teşebbüsü _geri püskürtül -

ı; ~ da ~emnuniyetle karşılıyo- rnüştür. Düşman hava kuvvetle-
ki. Münasebetlerimizin mesut y apaca9v iZ 1. ri fevkalade şiddetle Köstence 
.Şaflara mazhar olmasını te- • Sulina, Kalesmi bomba'rdıman 
llt)' ~ediyoruz. Vaşington, 25 (A. A.) - "Reu- etmiş ve Tucca, Braila ve Yas-

Mühim tank cüzütamlarının gelerde mükemmel mukavemet 
Brodi istikametinde verdikleri !erine devam ediyorlar. Sahio 
siddetli muharebeler devam edi- mıntakasında Avustralya kuv
vor. Düşman bu muharebelerde vetleri, Şark cenahlarını hima
a,ğır zayiata u,ğramıştır. ye maksadiyle bir kaç günden 

Hariciye vekilini11 beyanatı 

Yine ayni eserinin diğer bir 
yerinde c;u satırlara rasgeliyoruz 

~ fık Saydam hükumetini bu ter": Gazeteciler toplantısında tiya'ya birkaç bomba atmıştır. 
kl eserinden dolayı tebrik e- beyanatta bulunan Roosevelt de- Fakat şayanı kayıt neticeler al-
i en içinde yaşadığımız güç- miştir ki: mamıı!itır. 

a er ve tehlikelerle yüklü dün "Amerika. Sovyetler Birliğine Hava kuvvetlerimiz Vili'de iyi 
~ht~ları altında milletimizin imkan dahilinde olan yardımı ya_ neticelerle Bolşeviklerin mühim 
~ ır bulunuşunu, müteyak pacaktır. Bu yardımın ne şekilde askeri tesisatına hücum etmiş -

Hava ku~vetlerimiz muharebe beri Cezzine etrafında taarruzi 
meydanlarındaki kıtalarımıza mu hareketlerde bulunmaktadırlar. 
vaffakıyetle müzaheret ederek Göğüs göğüse kanlı çarpışmalar 
hava meydanlarındaki tayyareler şeklini alan bu hareketler Fran
ile bir cok mühim askeri hedef- sız kıtaları tarafından püskürtül 
lere seri halinde darbeler indir- müştür. 

Bunu müteakıp tekrar kfrrsü
ye l{elcn Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu şu beyanatta bulun
muştur: 

"Biz (N as~·onal Sosyalistler) 
Almanların cenubi ve garbi Av
rupaya hicretlerini durdurduk, 
gözlerimizi ı?arktaki topraklara 
ce,·irdik. Avrupada yeni araziden 
hahscttiğiroiz zaman evve1fı Sov. 
yet Rusya~·ı ve onun komı;;uları
nı düsiinmeliyiz .. , .. "Unutnıama. 
lıyız ki, Rusyada hakim olan 
beynelmilel l ah udiler, Alman;\·a. 
:vı da a~ ni mukadderata mahkfım 
bir devlet olarak ı::-örürlcr. 
Rus;\'anın cekmekte olduğu ıs
tırap daima Alınanya:n da teh
dit etmektedir. Bolseviznıin ilk 
hedefi Almanyadır.,, -

Çalışmalarını da daima dile- ·vapılaca2ını şimdiden tayin ede- tir. Yalnız Rumen hava kuvvet-f Alkışlar. mem. Sovyetler Birli~inin ihti- leri ve hava dafi bataryaları 30 
'ltzaffer Göker'in sözleri vacları malüm olmadan Amerika Sovyet tayyaresi düsürmüştür. 

,. li · nin ne ıtibi bir yardımda buluna- Rumen hava kuvvetleri yerde 
arıciye encümeni reisi 

~ ~affer Göker de mecli _ bilece,ği hakkinda bir sey söyle- asgari 40 tayyare tahrip etmiş-
111 tasvibine arzedilmiş 

0 
_ mek mümkün değildir. Sovyetler tir. Ceman 12 tayyare kayıbımız 

ın Birliği şimdiye kadar Amerika- vardır. 

miştir Şam mıntakasında şehir dı-
Hava muharebelerinde tayya- şında ilerlemek teşebbüsünde 

relerimiz 34 düşma.n tayyaresi bulunan düşman kuvvetleri ken 
düsürmüşlerdir. dilerini durdurmağa muvaffak 

H::ırp gemilerimiz Finlanda olan Fransız mµfrezeleriyle kar 
körfezinde bir düşman denizaltı- şılaşmışlardır. 
sını batırmışlardır. Düşman hava kuvvetleri Bey-

· Uahedenin büyük ehemmi- va ihtiyaçları ~österir bir !iste 
~haiz bir dostluk vesikası ol tevdi Ptmemistir. 

nu işaret etmiş ve demiştir Roosevelf;'in kararı 

Romanyadan gelen Alman bom rut'u bombalamağa devam edi
bardıınan tayyarelerinin Sivasto- yorlar. Sivil tesisatta maddi ha 

Cenup cephesi.rıde vaziyet pol üzerine yaptıkları ikinci a- sar vuku bulmaktadır. 

' f ~e~inde tesbit ve biraz evvel 
~~~Ye Vekili tarafından izah 
.ıgi gibi, bu vesika dünya 

~1llin başladığı tarihtenberi 
akım anlaşmazlıklar yüzün-

tk sarsıntılar geçirmiş olan 
. ~ Alman münasebetlerine 
111'\i mahiyetini iade etmek ve 

11l'ıi.inasebetlerde karşılıklı iti
l'ıı \.'e emniyet havasını hakim 

1
/k arzusundan doğmuştur. 

t 1 zamanda tarafeynin mev
taahhütlerinin mahfuz bu· 

1~Ukları ifade edilerek yeni 
1ınanın ntüaklarımıza mu -

bir mahiyet ve istikamet 
•• b~ediği ve etmiyeceği ayrıca 

~ .1.ız ettirilmiştir. 
•tıp sözlerine devam ederek bu 
h t~enin dünya buhranı başladığın
trı Tıiı'kiye cümhuriyeti hükume

>atafından takip edilen mllli siya
! ll:vgun olduğu gibi, Türkiye CUm
>etJnin 'kuruldufu gündenberi bir 
c halinde takip edilen siyasi pren 

CtJe de ahenktar bulunduğunu kay-
llıiş ve Türk siyasetinin mülhem ol

Prensipleri izah ederek demiııtir 

ı~ ' memleket arasında mevcut 
~Sebetlerin geçirdiği im:alardan 
tdan tecrit ederek bugünkü neti
Cide edebilmek için iki tarafın ge

t~ siyasi havayı gayri mıisait un
hir mütekabil anlayış zihniyeti ile 
'~ssis bulunmları ve karşılıklı iti
tıı rnesnetlerini maziden bulup çı-

ı:a1ı: hususunda bir takım kolay
ra mazhar olmaları lazımdı. 1ıte 
~l'cdedlr ki bugün tasvibinize ar
ttı tseri tahakkuk ettirmek kabil 

~tur. Bu zihniyetin istikbalde da
tncmleket münasebetlerine hakim 
sıru ve bu sayede iki tarafın mev
tqhhütleriyle mütevazin olarak 

~ llt neticeler elde etmesini ümit e-
ıııı 

Jı ~ :" 
atıp sözlerini bWrirken bu mua-
l'i tahak'kuk ettirmek için sarfe
~· mesaiyi memnuniyetle kayıt ve 

1l'e Cümhuriyeti hiıkumetini el
ttUği neticeden dolayı tebrik et
v, demiştir ki: 
~Utün muvaffakıyetlerin sırn Türk 
İnin Mılli Şefi etrafında sarııl
bir iman ile birleımlı olmasıdır. 
Olduğu gibi buıün ve yarın İçin 

e tıı büyük kuvvet membaımız bu
l'ürk milletine iyi günler dile

,' (Alkıı;lar) 
General Cemal Mersinli 
t kürsüde 

Vaşington, 25 (A.A.) - Rooseve1t, 
Rus - Alman harbi hakkında bita
raflık kanununun tatbikmı ilAn ni
yetinde olmadığından Amerika Bir
leşik devletleri vapurlarınm Vladi -
vostok'a ~liha taşıyabilecekleri res
men bildirilmistir . 

Sorulan bil" suale cevaben bu be
yantı yapan Summer Welleıı, Roose
velt'in şimdiye kadar tesbit ettiği 
harp mmta'kala!lmm Paııifik mınta
kasını ihtiva etmedlğlni söy1emiştir. 
Welles demistir ki: 

"Bitaraflık kanunu mucibince, Reis 
veyahut Kongre, "yabancı memleket
ler arasında harp hali bulunduğunu 
görürler ve Amerikan sulhünü mu -
hafaza veyahut Amerikan vatandaş
larmm hayatını siyanet için harekete 
geçmek icap ettiği lüzumunu hisse
derlerse, bitaraflığın !IAn olunma~ı i
cap eyler. Roosevelt, Amerika sul -
hünü muhafaza ve Amerika vatan -
daşlarmın hayatını siyanet için bu 
vakada bitaraflık il~nmı lüzumlu gör
mediğinden bu ilAnı yapmak niyeti 
olmadığmı bi1dirm!ye Roosevelt beni 
memur etmiı:;tir.,, 

daşlığı gibi hatıralarla birbirine bağ-
1ıdırlar. Şimdi harbin bugünkü eek
lini yurdumuzun coğrafya durumu, 
tuttuğumuz siyasetin iki senedenberi 
gösterdiği dürii~tlüğil gözönilne alır 

ve bu yeni muııhedemizln eskileriyle 
uyuşabildiğini düşünür isek huzuru
nuza sunulmuş olan muahedenln sa
ym hükumetimizin istediği gibi müs
tacelen müzakere ve kabulilnde zarar 
değil, fayda vardır. 

Dikkat buyurulur ise biz bu mua
hede ile dahi yalnız aziz yurdumu -
zun seıametini düsünüyoruz. Başka 

hiçbir menfaat gözetmiyoruz. 
Fakat hiç unutmuyoruz ki, yurdu

muzun sernmeti için bizim asıl güve
nimiz kendi öz kuvvetimizdir. Bu 
kuvvetimiz milletimizin sarsılmaz ve 
devamlr birliğinden ordumuzun yük
c;ek kudretinden, Büyük Meclisimi -
zin ve onun saym hilkümet!nin 
diirüst ve uzağı gören siyasetfnden, 
Başbuğumuzun siyasette ve kuman
dada dünyaca tanınmış kudretinden, 
(şiddetli alkışlar) ve en nihayet bü
tün bu idare unsurlarında milleti
mizle birlik halinde yüriimesinden i
leri geliyor. Biz asıl bu muhteşem 
birliğe güveniyor ve ileriye emniyetle 
bakıyoruz. (Bravo sesleri ve şiddetli 
alkıc;lar.) 

Berlin, 25 <A. A.) - "D.N.B." 
ajansının bildirdi~ine !:!Öre. Al
man _ Rumen kıtaları kan 1ı mu
harebelerden sonra kuvvetli Sov
vet kıtalannın muannidane mu
kavemetini k1rm1şlardır. Cerevan 
eaen muharebeler esnasında BoL 
sevikler ağır zayiat vermislerdir. 

Alman tayyarelerinin 
faaliyeti 

Berlin, 25 (A. A.) - "D. N. 
B."- Şark cephesindeki muhase
matın üçüncü gününde Alman 
muharebe tayyareleri düşman de
miryolları ile lokomotif ve vaji?on 
larına karşı şiddetli hücumlarına 
devam etmişlerdir. Yalnız bir şi
mendif~r hattında 17 trene isa
betler kaydedilmiş ve bunlar kıs
men yakılmıştır. Diğer bir hatta 
da altı trene bombalar isabet et
tirilmiştir. Bütün bu trenler as
ker ve otomobille dolu idi. Bir 
çok lokomotifler tahrip edilmiş
tir. 17 lokomtif, yalnız bir keşif 
ucusu esnasında tahrip edilmiş
tir. Birçok noktalarda istasyonlar 
dışındaki raylar da tahrip edil
miştir. Bir çok garlar da yıkıl
mıştır. 

Leningraf;'a bir hücum 
Stokholm, 25 <A. A.) - Fin

landa membalarından ji?elen ha
berlere göre, Alınan pike bombar
dıman tayyareleri Lenin~rada a
ğir bir hücum yapmışlar ve şid
detli büyük yangınlar çıkarmış
lardır. 

Büyük muharebeye 
hazırlık 

Stokholm 25 (A.A.) - "Tid
ningen,, gazetesinin Berlin muha
birinin bildirdiğine göre, Berlin 
askeri mahfilleri, şimdiye ka
dar vukua gelen harekil.tın an
cak büyük muharebeye bir ha
zırlanma teşkil ettiğini söylemek 
tedirler. Büyük muharebe, Al
manlar Rus ordusunun kuvai kül 
liyesi ile karşılaştığı zaman bek 
lenınektedir. Bu karşılaşmanın 
gecikmfyeceği tahmin edilmekte
dir. 

Bir muharebede 100 Sovyet 
tankı tahrip edildi 

Berlin, 25 (A. A.) - "D. N. 

kına mukabele olmak üzere Sov- 23 - 23 haziran gecesi Ingiliz 
yet bombardıman tayyareleri filosiyle Fransız donanmasına 
Köstence ile Sulina'yı üç defa mensup bir harp gemisi arasında 
bombardıman etmişlerdir. Kösten Beyrut açıklarında bir çarpışma 
ce alevler içindedir. olmuştur. Düşman gemisi hasa

Alman tayyarelerinin, Kief. ra uğramıştır. 
Minsk, Liepaja ve Rigaya yaptığı 
hücumlara mukabil olmak üzere 
Sovyet bombatdıman tayyareleri 
Dantzig, Koenisberg, Lublin ve 
Varşovayı bombardıman ederek 
askeri hedeflerde büyük tahribat 
yapmıslardır. Varsovadaki petrol 
depolan alevler içinde yanmak
tadır. 

Üç günlük tayyare zayiatı 
Sovyet hava kuvvetleri, 22, 

23 ve 24 Haziranda ekserisi hava 
meydanlarında tahrip edilmek su 
retiyle 374 tayyare kaybetmiştir. 
Ayni müddet zarfında Sovyet ha_ 
va kuvvetleri, hava muharebele
rinde 161 Alman tayyaresi düşür_ 
müşle:ı;dir. Bundan başka hava 
meydanlarında da takriben en a
şağı 200 tayyare tahrip edilmiş
tir. 
Alman paraşütçüleri, beşer onar 

kişilik ~plar halinde ve Sovyet 
üniforması ,giymiş olarak muhte
lif noktalara inmislerdir. Bunlar 
münakalatı bozmak maksadiyle 
sabotaj hareketleri yapmak üzere 
inmişlerdir. Ordularımızın geri
sinde, sabotaj yapmak vazifesiyle 
mükellef olan parasütçüleri im
ha etmek icin avcı taburları teş
kil edilmiştir. Bu avcı taburlari 
dahiliye komiserliğinin emrine 
verilmiştir. 

Finlanda. topraklarını Alman 
kıtaları ile Alman tayyarelerinin 
emrine vermiştir. Sovyetler Bir
liği hudutlarına yakın olan rnın
takalarda Alman kıtaları ile hava 
filolarının tahşidatı 10 ııünden
beri devam etmektedir. 23 Hazi
randa Finlanda topraklarından ha 
valanan 6 Alman tayyaresi Krons 
tat mıntakasını bombardıman eL 
mek tesebbüsünde bulunmtıstur. 
Bu tayyareler tardedilmistir. 1 
tayyare düşürülmüş ve 4 Alman 
subayı esir edilmiştir. 25 Haziran_ 
da 4 Alman tayyaresi Kandalaş
ka rnıntakasına hücum etmek te
sebbüsünde bulunmuslar ve Ku
lo.iav mmtakasında bazı Alman 
kıtaları hududu ,geçmiye teşeb
büs etmiştir. Tayyareler geri dön 
miye mecbur edilmiş. kıtalar da 
tardedilmiştir. Esir edilen Alman 
askerlerinin sayımı yapılmakta
dır. 

M ercayun zapt edildi 
Ankara, 25 <Radyo gazetesi) -

Avustralyalı kıtalar, Mercayun'u 
tekrar zaptetmişlerdir. Mütte
fikler Şam - Beyrut istikam ttinde 
asfalt yol üzerinde de ilerlemiye 
başlamıştır. Humus şehrine 150 
kilometre mesafede bulunan Tüd 
mür'deki Fransız kıtaları ta· 
mamiyle muhasara altındadır. 
Burası zaptedilirse Fransızların 
vaziyeti daha fenalaşacaktır. 

Hava Harpleri 
( Baş tarafı 1 incide J 

yare meydanlarına da hücum e
dilmiştir. 

Muharebe tayyarelerinden mü 
teşekkil kuvvetli bir Alınan haM 
va filosu 24 - 25 haziran gecesi 
Hayfa'daki Ingiliz deniz üssüne 
her çapta bombalarla hücum et
mişlerdir. 

Işgal altındaki arazi üzerinde 
15, Almanya üzerinde 3 Ingiliz 
tayyaresi düşürülmüştür. 

1 şgal mıntakalannda 
Londra 25 (A.A.) - "Tebliğ., 

Ingiliz hava kuvvetleri dün ak
şam şimali Fransa üzerinde yeni 
bir taarruz hareketinde bulun -
muşlardır. Bienheim tipinde 
bombardıman tayyareleri, kuv
vetli bir avcı tayyare filosunun 
refakatinde olarak, Lilles civa
rında Nomines elektrik santrali
ne hücum etmişlerdir. Şimdiye 
kadar alınan haberlere göre bu 
esnada cereyan eden nava mu
harebelerinde 9 düşman avcı 
tayyaresi düşürülmüştür. iki av· 
cı tayyremiz üssüne dönmemiş • 
tir. 

/ngiltere ·-üzerinde 
Londra 25 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Dün gece Mersey nehri kıyılarına 
bombalar atılmıştır. Hasar ve 
insanca zayiat azdır. Bir kaç ki
şi ölmüştür. Sair yerlerde az ha
sar vuku bulmuştur, insanca za
yiat olduğu bildirilmemiştir. 

Londranin salahiyetli mahfil -
!erinde bildirildiğine göre gece 
Ingiltere üzerinde 4 düşman tay
yaresi düşürülmi'~tür. 

"Arkadaşlar, 
Hükumetimizin bundan bir 

hafta evvel Almanya ile imzala
mış olduğ'u dostluk muahedesi 
kabul ve tasdik edilmek icin bu
gün yüksek huzurunuza ,gelmiş 
bulunuyor. 

İki devletin müstakbel müna -
sebatını vazıh. açık ve samımı 
fikirlerle tanzim eden ve bu mü
nasebatın dostluk yolunda inki
şaf edccc_ğini gösü•ren bu siyasi 
muahedenin mukaddemesinde ve 
dii!er manalar yanında iki ta
rafın mevcut taahhütlerinin ma
sun kaldığını ııösteren sarih bir 
kayıt mevcuttur. Bu kaydın bi
zim tarafımızdaki manası en bas
ta Türk - İngiliz ittifakı bulun
mak üzere Türkiyenin elyevm 
meri bulunan bütün taahütleri
dir. 

Dostlarımıza vaktiyle verilmiş 
olan sözleri tutmak için asli şart 
olarak ileri sürdüğümüz bu kay
dı kabul etmek suretiyle hepi -
mize Alman - Türk dostluğu et
rafında hararetle çalısmak •im
kanını vermiş olan Alman dev~ 
let adamlarına huzurunuzda te -
şekki.ir etmeyi bir vazife bilirim. 

Muahedenin. mukaddemesini 
birinci madde takip etmektedir. 
Her türlü izahı lüzumsuz kıla
cak derecede vazıh yazılmış olan 
bu maddeyi sadece okumakla ik
tifa edece~im. 

"Madde 1 - Türkiye Cilmhu
riyeti ve Alman Reich'i arazileri
nin masuni:vetine ''e tamami~·eti 
mUlkiyesin~ mütekabilen riayet 
ve doğrudan doğruya veya dola
yısiyle yekdiğeri aleyhine miite
veccih her türlü harekattan te
vakki etmeyi taahhüt ederler.,, 

İkinci madde iki devletin bun
dan böyle müşterek menfaatler 
etrafında vaki olan konuşmala
rını taahhüt altına alan bir rnad 
dedir. Samimi olarak dost olan 
ve dostluklarını samimi olarak 
inkişaf ettirmek azminde bulu -
nan iki devletin müşterek men -
faat mevzularını el birliğiyle 
tetkik ederek müşterek kararlar 
alması faydalı olduğu kadar ta
bii olan islerdendir. 

Üçüncü . madde muahedenin 
müddetini gösteren ve alelıimum 
muahedelerde mevcut olan tek -
nik hükümleri ihti),•a etmekte -
dir. 

"Bu muahede mesut bir 
sullı eseridir,, 

Arkadaşlar, 
Birkaç cümle ile hüliısaya ça

lıştığım eser harp yangınları, 
harp cöküntüleri, harp vıkıntıla
rı ortasında Türk milleti için, 
Alman milleti için, hatta büti.in 
insanlık icin güzel ve mesut bir 
sulh eseridir. 

Bu böyle olmakla beraber, bu 
eserin en güzel ve en mesut ta· 
rafı ı;rörtinen ve bilinen cephesi 

Yine ayni eserinin diğer bir ye. 
rinde Nasyonal Sosyalizmin de· 
j:!işmez akidesi olarak: "Ortaçağ. 
da Alman kolonizasyonunun bas. 
ladığı şarki ve cenubu şarki Auu 
paya yerleşme" nin lazım oldu~u. 
nu sövler ve "Altı asır eV\•el hı· 
raktığımız yerden tekrar başlı~ u
ruz.,, der. 

En son olarak da 1936 da Nu
remberg Nazi kongresinde Nazi
lerin Sovvet Rusyayı istila hak
kındaki dşüncelerini şöyle izah 
eder: 

"Nihayetsiz ham madde kay
naklarına sahip olan Urallar, Si
hiryanın zen.rrin ormanları, ,.e 
Ukran~·anın hudutsuz mısır tar
latan NaS;\'Onal Sosyalist idaresi 
altındaki Almanyanın elinde bu
lunursa, memleket senet ve re. 
faha boğulur.,, 

Bütün bu beyanat, Brest - Li
tovsk muahedesinde hüküm sü
ren haleti ruhiyenin muhtelif 
tarzda üade edilmiş bir devamın
dan başka bir şey değildir. 

İşte şimdi Sovyet topraklarına 
giren Alman ordusunun ,gözleri 
önüne bu muhayyel cennet kon
muştur. Sovyet orduları mağlup 
olursa, Sovyetleri bekliven akıbet 
Brest _ Litovsk muahedesinin da
ha şümullü bit' tal"zda tatbiki o
lacaktır. Yani Almanya Ukran
ya ve Kafkasyayı alarak Kara
denize, Baltık devletlerini alarak 
Baltık denizine hak.inı olacak, 
sonra da Sovyet Rusyayı Alman 
nüfuzu altında küçük pa~alara 
ayıracaktır. Bu ise. Nazizmin bü
tün Avrupa ve Asyaya hakim 
olması demektir. 

Japonyada İstişarelere 
Devam Ediliyor 

Tokyo 25 (A.A.) ~ Avrupada· 
ki yeni vaziyet üzerine tahaddüs 
eden meseleleri tetkik etmek 
mak5adiyle Başvekil Prens Ko -
noye'nin rlyasetinde hükumet 
erkanı ile otdu şefleri arasında 
bir toplantı yapılmıştır. 

Bu konferansı müteakip Baş· 
vekalet müsteşarı ile plıinlar o· 
fisi reisi ve ordu ve donanma si
yasi şubeleri reisleri arasında 
uzun müzakereler cereyan et
miştir. 

tııeral Cemal Mersinli "İçe]., de 
~Uıt müzakere olan muahedenin 
.illetin büyük Meclisin verdiği eli
f da.iresinde tam bir liyakatle yü-

Daha sonra söz alan Feridun 
Fikri "Bingöl,, Alman devlet re 
isinin Milli Şefimize gönderdiği 
mesajların ihtiva ettiği dikkat ve 
nezaket ve muht~viyatlarında 
mündemiç bulunan samimiyet ve 
teminatın Türk efkarı umumtye
sinde güzel bir tesir yaptığını te
barüz ettirmiş ve demiştir ki: 

B." ajansının bildirdiğine göre, 
Alman kıtalan verdikleri muha
rebeler esnasında Sov:vet hatları
nın içinde derinliğine ilerlemiş
ler ve yalnız bir böl.gede müdafaa 
halinde bulunan 100 tankı tahrip 
etmişlerdir. 

Romanya bütün arazisini Al-
man kıtalarımn emrine tahsis et- de ayni şekilde cereyan 
miştir. Yalnız Sovyet şehirleri ve bir muharebe lazımdır. 

- değildir. Bu neticeden daha gü
edecek zcl ve daha mesut olan cihet, bu 

olan müzakerlerimizin mühim 
safhalarından İngiliz dostlarımı
zı haberdar ettik ve yer yer kcn 
d ileriyle istisarelerde bulunduk. 
Bu istişare ve konuşmalanmız -
dan bittabi Alman dostlarımızı 
da haberdar ettik. 

tı: tiinün parlak delili olduğunu ıöy
°'f:J~~ demiştir ki: 

direktif ıu idi: Aziz yurdumıı-
8tlameti, hükumetimizin kararın

\~ hareketinde serbest kalması ma 
le ~eşinde koşmaması ve hi~ bir 
tın maksadına ilet olmaması, ya

~ ,.~takmış gibi harbe hazırlanması. 
11 direktifi şöyle formüle etmiş i
~. lı:erde barış, dışarda barış, kim

ııı_ toprağında ıı;özümüz yoktur. 
, Crıin de aziz yurdumuza dokun
ı 'ııa dayanamayız. 
~~~ bu şartları gözönünde tutarak 
lıij il iki sene kadar evvel İngjlte
f '·Itiuneti ile ittifak etmiş idik. O 
~nameye kim E'OZ gezdirirse, gö
~· başta yurdumuzun ıselimeti ga
. dir. Baııka hiç bir menfaat ıö-

l:' 1l'oruz 
~~t b~ iki seneye yakın bir mild

i tinde harp sınırlarımıza kadar ııe
tı:ıı. Biz yine ittifakımıza ve ittifa
ıtlan gözettiğimiz gayeye ısadık 
~'t. Ve kalacağız. Hadiselerin gôıı
llıltlcrj fırsatlardan istifadeyi dü

'l' Cdik. 
;:ı .hu sırada bize bir dost e1i u-

'lıi Oyle bir dost ki, biltUn tari -
ı~~ boYUnca bize ısilih çevirmemiş, 

1 ~h daha yakın bir mazide bizimle 
,1 ı\rıtarkadaşlığı etmiftir. 
,,J lı.t adaşlar, her insanın hayatında 
·, < ~lrnıyan, sönmlycn, solmıyan an
J la.r iti hatıra kalır. Biri mektep sı-
, 1 %ian, öteki harp sıralarından 

s: 11\ h tıralardır. Bu hatıralar gıln 
l~ ~~lıı !' tatlı olur, !:af olur. samimi 

1 
_,,r. t tc Tilrk ve Alman mlllet-

_, tl'dımbcri .:ilfıh ark d lı ı ve 
, ıı. lluyu t Harpte de harp ar >a-

"Bundan başka yine Alınan 
devlet reisinin Rayştağda irat et 
tiği nutukta Ebedi Şefimiz bü
yük Atatürk'ün istiklal mücade
lesindeki yüksek ilhamından Al
man kurtuluş mücadelesi için 
misal aldığı hakkındaki kadirşi -
nas beyanatı da Türk milletinin 
umumi takdirini celbetmiştir. E
sasen milletimizle Alman milleti 
arasında hiç bir husumet ve mü
nazaa mevcut değildi. Harbiu
mumide beraber silah arkadaşlı
ğı ettiğimiz gibi ondan sonra da 
Alman milleti ile daima iyi mü
nasebetlerde bulunmuşuzdur. Bü 
yük dünya harbi başladığından
beri de hadiseler, bizi Almanlar 
la tesadüme" sevketmedi. Ate -
şin Balkanlara girmesinden son
ra Almanların Türkiye hak -
kında hakiki fikirlerini anlamak 
ve Alınan siyasetinin hakkımız
da aykın bir düşünceleri olma -
dığını öğrenmek daha ziyade ka 
bil olabildi. Işte bütün bu se -
beplerden Almanlarla imzalanan 
\... -
vU muahede doğdu.,, 

Hatip daha sonra ittifakımıza 
sadık bulunduğumuzu tebarüz et 
tirmiş ve Refik Saydam hüku • 
metini tebrik etmiştir. 

Bunu müteakip reye müracaat 
edilmiş ve muahede 308 rey ve 
mevcudun itttiakiyle kabul edil
miştir. Riyaset makamı netice
yi bildirdiği zaman bu, sürekli 
alkışlarla karşılanmişlır. 

ispanyada 
kıtalan üzerine akın yapan Al- Rumen başvekili General An
man tayyareleri de,i?il, ayni za- tonescu'nun harekatına ji?elince, 
manda Sovyet krtalarına karşı yabancı radyoların verdiği ma
harekata geçen Alman ve Rumen lumata .r;töre, Rumen kuvvetleri 

(Baş tarafı 1 incide) kıtalan da Romanya arazisinden Prut nehrinin şarkında üc mühim 
Sizi ça,ğıracak olan sese hazır- hareket etmektedir. Alman - Ru- köprü başı elde etmişlerdir. 

lanınız. Hazır olunuz. Avrupanın men kıtalarınm Çernoviç ve Prut Finlandaya hava taarruzu 
tarihi Sovyetler Birliğinin imha- nehrinin sağ sahilini ele ~eçirmek Helsinki, 25 (A. A.) _ "Stefa-
sını emrediyor.,, . icin yaptıkları tesebbüsler aka- .,, s t b b d t 
Ö.ı;.leden sonra da Madrı'tte nt··

1
_ v t Al 1 d nı : ovye om ar ıman ayya-

Fo mete ugramış ır. man ar an ve releri bu sabah Maimi sivil ha-
mayişler cok heyecanlı olmuştur. Rumenlerden esir aldık. 
Kalabalık bir halk kütlesi İnı;ril- va limanına üç kere taarruz ct-
tere büyük elçiliğine ı;riderek İn- Radyo gazetesine göı·e mişlerdir. Bu liman hükumet 
~itere ve Sovyetler Birli,ği alev- Ankara, 25 (Radyo Gazetesi)- merkezine 15 kilometrelik. bir 
hinde bağırarak hoşnutsuzlu~unu Alman - Sovyet harbi hakkında mesafede ?ulunma.ktadır. Fın av 
,göstermiş ve İtalya, Almanya, son .gelen haberlere göre, Sovyet_ I ta~yar~l~rı mukabıl taarruza gc
Finlanda, Romanya ve İspanya lerin Alman ilerleyişini durdura_ ceıck ık~ ~o::v~t ~omb~rdıman 
lehinde bulunmuştur. İnl{iltere madıkları anlaşılmaktadır. İlk tayyaresını d,usurmuslerdır .• 
elçiliğinin bazı ramları kırılmış- mühim meydan muharebesi de Pravda nın makalesı 
tır. Polis nümayişcileri dağıtmış_ başlamıştır, ki bu harp, Sovyet Moskova, 25 (A. A.) - Prav-
tır. İn_giliz büyük elçisi, hariciye ordusunun akıbeti üzerinde çok da ~azetesi yazdığı uzun bir ma
nazırı Suner'i ziyaret ederek İn- mühim rol oynıyacak vaziyette- kalede diyor ki: 
giltere büyük elciliği önünde va- dir. "Bize taarruz eden düşmanın 
pılan nümayişi nrotesto etmiştir. Cünkü, Ruslar bu harbi kay- kuvvetli olduğunu biliyoruz. Ko-

Kabinenin içtimaı bederse Almanlar, cenubi Polon- layca muzaffer olacağımızı bekle-
Madrit, 25 (A. A.) _Dün ak- va ile şimali Moldavya arasında mivoruz. Faşizme karşı zaferin 

sam başlıyan İspanvol kabinesi- vedi yüz kilometrelik bir cıkmtı müşkül olacağını ve ağır fedakar_ 
ıcinde bulunan oldukca mühim lıkları icap ettireceğini biliyoruz. 

nin .ict_imaı sabaha kadar devam mikdarda ol n Rus kuvvetle ·n· C'akat rralip "'elecegvimizi de bili-
etmıstır. .a . rı ı (' "" "' 

p 0 .. t k" t l · d tamamen csır veya ımha edecek-
•, e ız gaze e enn e j !erdir. Avni zamanda bu harbin 

Lizbon, 25 (A. A.) - Gazeteler' kazanılması Mareşal List ordusu_ 
Alman ve Sovyet kıtaları arasın- nun kolayca Ukranyaya doğru i
da vuku bulan ilk muharebeleri terlemesine sebep olacaktır. 
tebarüz ettiriyorlar. İşte, bu bakımlardan bu mev-

Hükıimet ,gazetesi olan Diorio dan muharebesi iki taraf ordus~
Da Manha, Portekizin hic bir za- nun ilk kat'i darbevi indirebilme_ 
man komünistlik aleyhindeki VA- si cihetinden cok ~ühimdir. Fa
ziyetini gizlernemis olduğunu ha_ kat bu harbin kazanılması. Sov
tırlatıyor ve bu vaziyeti kat'ivven yet - Alman harbinde kat'i neti
idame ettirmesi lAztm ~ldit!ini cenin elde edilmesi demek dei!il
yazıyor. dir. Bunun icin şimal cephe5inde 

yoruz ... 
Pravda Almanyanın vaktiyle 

Ukranyayı ele ~eçirmek teşebbü
sünü hatırlatıyor ve şöyle devam 
ediyor: 

"O zamandanberi kuvvetleri
miz kıyas kabul etmez derecede 
nrtmıştır. Herhangi bir düşmana 
ezici darbeyi indirmeye mukte
dir. kuvvetli. miikemmPl siJahlan 
dırılmıs ve iaşesi mükemmel bir 
kızılorduva. bir kızıl donanmaya 
malik bulunuyoruz.,, 

esere vasıl olmak için t akip e
dilen yoldur ki. bunu da birkaç 
cümle ile arza calışacağım. 

28 Subat 1941 tarihinde Al -
man Devlet Reisi Hitler, Türk 
Devlet Reisi İnönüve bir mek -
tup yazdı. Bu rnekt'up Türk res
mi makamları üzerinde derin bir 
tesir yaptı ve Devlet Reisimizin 
mukabil ve muvazi mi.italaaları 
ile kı-rşılandı. . 

4 Mays 1941 tarhinde de Hıt
ler Rayştag'da söylediği bir nu
tukta Türkiye için, Türk .devlet 
adamları için ve fa.~at .b~lhas.~a 
Büyük Atamız A!aturk ıcın ~11-
zcl ve glizcl oldugu kad~.r ~ogru 
mütalaalar yürüttü ve hukumler 
verdi. Kalbİere ve vicdanlara hi
tap etmesini pek iyi bilen Hit
ler, bu açık sövlenen mütalaa 
ve hükümleri ile de Türk mille
tinin ve Türk cocuğunun kalbi
ni harekete ııecirdi. 

Böylece planı çizilmiş ve te
mseli atılmış olan Alman - Türk 
dostluk binasının inşası icin ça
lışma sırası kalfalara ve amele
lere gelmişti. 

Bir taraftan iki Devlet Reisi 
arasında ikinci bir mektup tea
tisi başlarken , diğer taraftan da 
Von Papen ve arkadaşları, Sa -
racoğlu ve arkadaşları hükumet
lerinden aldıkları talimatlara tev 
fikan Türk - Alman dostluk abi
desinin inşasına daha doğru bir 
tabirle ihyasına koyuldular. 

Bu calışma esnasında iki ta
raf valnız dürüstlükten ve acık 
vürekten vapılmış bir tek vo1 
ustlindc yü.rüdü. 

Bundan başka biz Almanların 

İşte böylece ve sadece doğru 
voldan yürüyerek bugün huzu -
runuza çıkan esere vasıl olduk 
Bu noktada bu iş için mezkur 
hizmetler ifa etmis olan Alman 
devlet adamı ve Büvük Elci dos
tum Von Papen'in -ismini sev,g· 
ve takdirle yadetmeyi bir vazüe 
addediyonım. 

Arkadaslar, 

Refik Saydnm Hükı'.'ımetinin 
bu eseri bir haftadanbcri dünya 
efkarı umumiy0.sinin nazarı t ct 
kikine arzedilmiş bulunuyor 
Her taraftan gcl(>n habC'rler s;ı;ö 
termektedir ki. bu eser btitün 
insanlığın genis nisbctte tasvi -
bine mazhar olmustur . 

Denilebilir ki, bütün dünya 
uzaklara ıtiden yollar ü!f.ünde 
bulunan Türkiyede sulhün bo -
zulmaması kin muahedelerlc> 
mi.italaalarla adeta ittifak etmiş
tir. 

Yine denilebilir ki. sulhümii -
zün kahraman bekçisi olan Türk 
ordusunun yanında ve ayni cep· 
hede bu sulhü korumak ic iı 
muharip devletler, b it araf dev · 
Jetler ve insanlık efkarı umum· 
vesi yer almıştır. 

Arkadaşlnr, 
Bu manzara, bu umumi tas' ir 

milletimizi bir kere daha ..:erefl 
ve mutena bir mevkie cıkarmı 
tır. Bu şerefli ve mutena mev 
kiin Cümhurivetimize ne k rlm 
vara..:hltını bun 1 n sonr · <:::İ • 

si fna li} f'fimizle de isbat Ccı ı 
sacnğız. 
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................. 
Maliye VekCileti 
Emlak Müdürlüğünden: 

Fen Memuru Alınacak 
I 

Toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için tcı;kil edılcn komisyon
larda çalışmak üzere fen mem:.ıru almacaktı.r. Bu fen memurları koy
lerdekl hazine topraklarının kadastral tahdıt ve tesbit işlerinde i lıll
dam olunacaklardır. 

Bu fen memurlarına 175 lirayı getmemek üzere 3656 numaralı 
ma ş tendul kanunu hilkumlerlne gore alabilecekleri ucrct vertlec•.t 
\·e yol masraflarından b.:ışka koylerdc bulundukları gunler için de 
harcırah hukilmlerine göre sey.ıhnt yevmiyesi tedıyc edilecektir. Se
yahat yevmiyesi, 150 kuruştan az olmam..ık Uzcrc üctctın teknbul et
ügı asli maaşın yüzde dordildur. 

il 

Aranan Şartla.r 
l - Memurin kanunu hükümlerine göre memur olmak için lü

zumlu prUarı haiz bulunmak, 
2 - Yaı;ı 60 dan faz.la olmamak, 
3 - Tapu ve kadastro fen mektebinden, nafla fen tatbikat me'<

tebinden mezun olmak veyahut bu daırelcrde \eyn Harıta Umum M l
durlugünde en az bir sene mUddeUe fen memuru sı!atiyle istihdam e
dilmiı; bulunmak, 

4 - Mcmurıyet yapmışsa slcılli itibariyle hlz.mcLindcn istifade e-
dileceği anlaşılmak, 

5 - Askerlikle illşigi olmamak, 
NOT: 
Kadastro ve harita lı;lerinde çıılışmış olanlar tercih edilirler. 

nı 

Aranan Şartlar 
1 - Aşağıdaki vesikalar balilı olmak ı;artlyle Maliye Vekaleti 

Mılli Emlak Müdürlüğüne hit .. bcn istida, 
2 - Nüfus hüviyet varakası, (Aslı veyahut Noterce veya resmi bir 

m k mc.:ı musaddak sureti), 
3 - 6 kıta fotograf, (Allı buçuk dnkuz ebadında) 
4 - Mektep tasdıkname veya ~;:ıhadetnamesi (Ash veyıı musııddak 

bir sureti), • 
5 - Bulunduğu memuriydle,.c ait vesaikin aslı veyahut musaı:l

dak rurcti. (Tasdikli sicil karnesi veyahıTt musaddnk sureti kafıdır). 
6 - Sıhhi durumunun her iklimde ve koylcrde vazife itasına mü

sait olduğuna dair huktimet veya belediye doktorluğu raporu, 
7 - C Milddeiumumtliğindt"'l mahJ...'1.imiyeti olmadığına dair vesi

ka. (İstid~ zirine MilddeiumumUlkçe tasdikli mcsruhat verilmek .;u-
rctiyle de olabilır.) • 

8 - Husnühal kağıdı, 
9 - Askerlik vesikası, (Nili:.ıs hüviyet varakasında varsa ayrıca 

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

nin alelusul muvafakatini göste:ren vesika, (Talebe milkall.k istidrı 
ve mcrbutu vesikaların o daire vasıtasiylc Maliye VckAletine gondcrıl
mesl halinde ayrıca mu.,,·afnkatnıım<'ye lüzum yoktur.) 

11 - Aşal:ıdıı yazılı ~ckilde taahhutname, 

ıv 

Taahhütname Şekli 
Maliye' Vekfıletinde toprak tc\•zJ komisyonlarında bir vazifeye tayi

nim halinde bu \•azifeyi kabul edeceğimi ve en az 45 gün evvellnde, 
haber vermeden bu vazifeden i tifa ettiğim veya bu \iazif<"yi terketti
gım, yahut hizmetimden istifade cdilmedlgi vey Ltlhdnmımın deva
mının caiz olmadığı idnrcce takdir edilerek vazifeme nıhayet verildiği 
takdirde, komisyon mesaisinin SCKtcye uğraması sebebiyle hasıl olma
sı mumkiln ve muhtemel zararlara karşılık maktuan ve cezai şart ola
rak beş yilz lira teminat vermeyi ve bunun için hakkımda dava lk.ı
mesine ve ilam istihsaline llızum olmadan bu taahhUtnamC'nin icrayıı 
vaz'ı veyahut hazmeden alacag•m varsa bu alacaktan delaten tak1s 
ve mahsubu ve yine bu taahhlıtnamcden mütc\ clllt herhangi bir fh'I. 
laf için da\•a ikamesine lilzum hıısıl olursa, bu davanın Ankara mah
kemelerince rüyetini kabul ettiğimi taahhut ve beyan ederlm. 

NOT: 

1 - Bu tanhhütname Noterce resen tanzim olunacaktır. 
2 - Nufus hüviyet varaka ındaki hüviyet ve lkametgfihı ile ha

len bulundugu adresi taahhUtnameye yazıhıcııktır. 
3 - Bu tnnhhutn"meye, muteselsıl kefıl olarak resmi dairelerd!! 

veya ticari ve· sınai müesseseleı·dc ro11m•1r • e ır•lsUıh1C'rn veyahut ti
caret veyn sanatla meşgul bir şahıs dıı iştirnk edecektir. 

4 - Taahhutname yukarıd<ıki metni aynen ihtiva etmez ve yuk:ı-
md şartları haiz bulunmazsa muteber degıldir. (3497 - 49.!3 l 

\ı - , 
,,. • KUŞ TÜYÜNDEN • , 

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

;:::~?;;,~~~" ~.u1~~!.9 Y.~~~!~b~l L!~~P.!Y. ı 
.. Öm" Boh ofil• K•t TGyD F .. <lk•M. T•l•foo ' 23027. • • ı 

Belediye Sular idaresinden : 
1 - İdaremizin fen servisi için müsabaka ile blr kiıtip almaeaktrr. 
2 - Aylık 60 liradır. 
3 - Musnbaka 30-6-941 Pazartesi gunil saat 10 da Taksimde Sırascr

• ııerdeki idare merkezinde yapılacaktır. 

4 - Musabakııya girebilmek için gereken şartları öl!renınek üzere i
dare merkezinde muamelat serıisinc muraacaat. (5006) 

Başvekalet 

Eksiltme 

İstatistik 

ve ihale 

Umum Müdürlüğü 

Komisyonundan : 
l - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi yapılaeıık ofan iki ciltten 

mürekkep 54 forma tahmin olunan 938 - 39 ve 930 - 40 .Maarif İsta
tisUk yıllığından ikışer bin nilsha hastırılacaktır. 

2 - 16 sahifelik beher !onna'iı için 45 lira fiyat tahmin olunmu~ur. 
% 7,5 hesabiyle muvakkat teminııt vesikası verilmesi lAzımdır. 

3 - İhale 941 senesi Temmuz ayının 4 üncü cuma günil saat 16 da 
Umum Mudürlük binasında toplamıcak olan komisyonda yapılııcaktır. 
Numune dairede gbrulür ve ~artname komisyon kAUpliğinden istenebilir. 

(3312 - 4771) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
77 No. lu ilan : 
ı - Kııvrulmus ve çekilmiş k .. lwenin mustehlike pcrnkende fızaml 

satı fıyııtı bu tün İstanbul vil:ıyc U dııhıliııde 284 kuruslur. 
2 - Ka~ urup 6ğüttü •il toz k hveyı per kendenlere s tınlar için top-

tan azami satıı; fıyatı 262,5 kuru tur. (5126) 

Darphane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden : 
Tanhhilt gerisi 24670 kilo matbaa kırpıntı kftğıdı 11 Temmuz 1941 cu

ma günu saat on beşte açık arttırma ile satılacaktır. Muvakkat teminatı 
18,51 liradır. Şartname muhasebemizden vcrillf. İsteklılerin ayni gün ve 
saatte idaremizde mütcşekkıl ko:nisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(5122) 

~p ve .Neşrıyat muduru: t:nıio Uzman. Gazetecllı.& ve i'te~rıyaı 
'l'. L. Ş. fAN L\latbaası 

T A 'S 26 - 6 • !H 1 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

ÇocukAnsıklopedisi İLE SABAH, ÖGLE VE AKSAM 
Her yemekten sonra (Ünde uç drlıı muntazaman 

di$lCrinizi fırçalayıruz. 

Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu lıediye~i 
seçmekte giiçlük çeker. Biz, sizi bu müşkiilden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi tu~diye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

... ... ~ • . • · " • . ·'~ f', • . • 

\ Yalnız 7 Gün Zarf md~ 
, BU ŞAYANI HAYRET 

Çünkü: Çocuk A.nsiklopedısı • Cünkü: Çocuk Am:;iklope>disi 
çocuğun mektepte bütün dünya çocukla-
mektep dışında, hat1a rına yılbaşı ve bay-
:nektepten sonra muh· ram hediyesi olarak 
taç oUuğu en kıy- en çok verilen eserdir. . · DEGiŞiKLİK 

Çünkü: 

metli eserdir. 

Her hediye kırılıp kay
bolabilir vey~hut U

nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedısi, ço-
rnğun hayat? üzerinde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 

TAN Neşriyat Ey~.:. 
l s t a n b u l · .. .-.~ .. ·· .. :· ·-: 

Adres : lstanbulda TAN Matbaası 

Aşağıda miktarları yazılı sıgı r etleri kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. İhaleleri 11/7 /941 günü hizalarında yazılı saat
lerde Babaeskide askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni vesikalariylc teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Miktarı ilk teminatı Kilo fiyal- ihale 
Kilo Lira Kr. Kuruş. saati 

132,000 3890 40 10 
253,000 5677 50 35 11 
132,000 3758 38 1 ı ,30 

77,000 2194 50 38 15 
77.000 2194 50 3R l!l,30 
55,000 1567 50 38 16 
33,000 866 25 35 17 

1.. (174 - 5108) 

* * 
Aşağıda yazılı malzemeler satın alınacaktır. Memleket dahi

linden veya hariçten getirilerc-k vermiye talip olanların Anka
rada M. M. V. Hava Müsteşarlığı ikinci şube müdürlü~üne mü
racaatlarL 
Adet 

1 - Aşınmış otomobil lastiklerinin lastik J:!<'Çirme presli kalıbı. 
(Buharla çalışır ve her eb'atta lastiğe göre ilave kalıplı.) 

1 - Lastik karıştırma silindiri. (Hamur yapmak için), (kapalı 
ve elektro motörü.) 

1 - Uıstik haddcsi <kalander) (Frıksiyon yapabilir) 
1 - Boru makinesi (her eb'atta boru yapabilecek şekilde ilfıve 

tertibatlı.) 
1 - Boru ÜzC'rine iplik örme makinesi dcvvar. 
1 - Solisyon karıştırma makinesi. 
1 - Hususi pres - etü (idrolik presli buhar kazanı teferrüatiy

le beraber (tayyare dış liıstHH yapılacaksa) 
1 - Tayyare ic lastik imali için buharlı pres. 
1 .. dış .. sarma makinesi. 

Kfıfi miktarda tayyare dış Iastik bezi ve çelik t(']i. 
Ktifi miktarda hamur yapmak üzere muhtelif şarj mad
dC'lcri. 

1 - Boru volkanizasvonu kin etü buhar kazan· 
1 - Lfıstik cer tecrübe makinesi. 
1 - Lastik delik ve temas tecrübe makinesi <Friksiyon' 

(162 - 5053) 

k * 
Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri 10/7 / 

941 Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Samsunda as
keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
meleri Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komisyon
larında da göruHır. Taliplerin knnuni vesikalariylc teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vcrmcle_ri. 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı Jha1c 

Kuru ot 
Saman 

Kilo Lira Lira ~aati 

600.000 
540,000 

12.000 
22,680 

3150 ll 
1701 16 

(142) (4950) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
Emniyet Umum Mildürlük Merkez teşkilatındaki emniyet amir ••e 

muamclfıt memurları için azı 115, çoğu 125 takım kışlık elbı~e 4/7/941 
cuma gunu saat 15 de açık eksiltme He münakasaya konmuştur. 

Bir takımına 28 lıra :fiyat tahmin cdılen clbLenin numune ve şıırt
namc ıni görmek istıyenlerin Umum .Müdürlük sııtın alma komisyonuna 
mu raca otları. 

Eksiltmeye iştirak ed<'ceklerin 263 liralık teminat makbuz veva ban
ka mektubunu \e 24110 sayılı kanunun 4 cü maddesinde yazılı belgelerle 
bırlıktc ihale gı.lmı saat 15 şe kadar komisyona gelmeleri. (32117 - 4768) 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

Başkanllğından : 
ı - Genel merkez ihtiyacı için nilmunelerlne uygun yaptırılacak 

2000 bronz, 1000 gilmilı; madalya kapalı zari usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 5250, muvakkat teminatı 393 lira 75 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 11 Temmuz 941 Cuma gilnO saat 15 de Türk Hava Ku
rumu Genel :Merkez binasında yapılacaktır. Şartnamesi merkez ve tstan
bul şubesinrl.:- parnsız Hrilir. Nüınunelcr gösterilir. 

3 - isteklılerin kanunun 2 ve 3 lıncil maddelerinde yazılı vesikıı 
vt lC'mlnı:ıtlarını havi u ulum• gö:-e hazırlanmış mlihürlü ve knpıılı zarf
larını saat 14 de kadıır t<'~lim ctmelerı. Postada vukubulııcak gerıkmc-
lcrin dıkk ... tc alınınıyacağı ilhn olunur, (5105) 

Çocu.lt A;ıs;klopedisi 
çocuğunuza faydah ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona hoş 

saatlerinde hocalık v 
arkadaşlık eder. 

Çocuk AnsiklopediRi iki 
cilttir. JJlükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 
33,350 lira olan muhtelif hacim
de ve Yena camından mam(ıl 
4,250,000 adet boş ampul 8/7 / 
941 Salı günü saat 11 de Ankara
da M. M. V. Satınalma komisyo
nunda pazarlıkla satın alınacak
tır. Taliplerin 5002 lira 50 ku
ruşluk kati teminatlariyle belli 
saatte komisyonn g~melcri. 

(126 - 4900) 

* 5000 çift er fotini pazarlıkla 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
,5,000 lira, kati teminatı 5250 
liradır. İhalesi 14/7 /941 Pazar
tesi ,e;ünü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. Hava satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi 175 kuruşa ko -
misyondan alınır. TaliplC'rin bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 

(180 - 5114) 

* J250 ton kuru ot alınacaktır. 
Pazarlık la eksiltmesi 27 /6/94 l 
Cuma günii 16 da İzmitte Akça
kocada ilk okuldaki askeri sa
tın. alma komisyonunda yapıla -
caktır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona ,J!elmeleri. (176-5110) 

* 72.000 kilo sığır eti alınacak 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 2 7 / 
941 Çarşamba günü saat 16 da 
Ezinedc askeri satın alma komis
vonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 28,080 lira, kati t<'minrıtı 
4212 liradır. Taliplerin belli va
kitte komisyona ,J!cılmelcri. 

(178 - 5112) 

* BehC'r kilosuna tahmin cıdilen 

inanılmayacak 

şey diyorsunuz! 

BiZZAT TECRÜBE 

Bayan D. BRAMALLE, bir hart 
z rfında tecriıbe ett ği bu yeni pı• 
zellik t. rzı tcda\ inın c.azıp tesırlndı.Jl 
hayrette kaldı. 

Ancak bir hnfta zarfında, blnlcrce meUi un:ur şimdi, pembe renkt' 
kadınlar, bütlin buruşukluklnrd ın Tokalan kremiııın tcrıabiııde ıne1 

kurtuldular 'e birçok sene gcn:;l<'ş- cııttur. 
tiler. Alimler, yaş ilcrlcdıkçe bur.ı- Hrr akşam y.:ıtmazdan evvel tı 
şukluklarm meydana geldigini k<'S - kremi kullanınız. Siz uyurl .. en cild 
fetmlşl<'rdir. Çünkiı, ihtiyurladnça nizi besleyip .gençleştirt•e<"k ve bufll 
cilt birçok kıymeUi unsurlarını lrnv- ı şukluklarınızı giderecektir. Ancak ıı: 
beder. Bu unsurları iade ediniz; cilt hafta zarfında senelerce genç görtı 
yeniden tazeleşir ve canlanır. 1 ceksiniı:. Gündiızler !çın yagsız bel 

İşh', Viyurııı Üniversitesi profesörü 1 renı<tekı 'l'okalon kremiııı kullanın 
Doktor STEJSKAL'in şayanı hayret Sıyah benleri eritir "<" a ·ık me.,, rıı 
kc~!i de budur. Genç hayvanların .ıiı- lcrı sıkl· tınr. Bırk ç gu"l zarrırı 
ceyrelcrind<"n ı .lihsal ve .. eiOCELn j rn sert \·e en <"smcr bır cıldı yumu 
tfıbir edilen cildi ihya ed~n bu ;;:ıy- t.p beytı•d.ıştıı ır. 

O İ K KAT: TOK ALON Krem vr Pudral:ırıııın yuk r'- k, lile 1 ııayC' jn• 
de kaz:andıı::ı ra(:betten istı:fude ntme k gay<". ıyle ;ıyın iT il ter.l<"rim!z ı .. · 
fal edıp ı::ahlc mu1rnllıt adı mull,1r sııtılıyor. Hakıki Tok..ılon mOstaht. ,. 
ları bir garanti kuponunu havı olup hu :usi bir pulla knpatılmı tır. pul· 
suz \ cya pulu yırtık uçık kutuları kat'ıyyen reddedıniz, Pull ... rmı ı:.rarla b' 
leyin iz. 

Devlet p~miryo11arr ve; Li~lan ·işletme idaresi, rlaQl~n 
Muhammen bedeli (2700) lıra olan 23 adet muhtl.'ilf delme kabıltyl"" 

tinde elektrikli el mııtknbı (7.7 .19-11) Pıızarte ı gunıı saat ( 10,50) on elli' 
de Huydarpaşada Gar binıısı dahıliııd<.'ki komisyon tarufınd, n açık el>' 
siltme usulıyle satın ıılınacııktır. 

Bu işe girmek istıyenlcrln (202) lirn (50) kuruşluk muvukkot te:nl• 
nat ve kanunun tayin cttıği ves:ıiıde b1rlıktc ek ıltme guııı.i saatine ı.<&' 
dar komisyono milrneaııUarı lazımdır. 

Bu iııe ait ı;artnameler koınbyondan parasız olarak d"lğıtılmaktadıt'• 
(4!)56) 

*~ 
Aşağıda cetvelde miktarları r. ııh.ımmen bedeli \ <' leminatlariyle i • 

lihsnl mahalli gostcrılmiş olan ıki kalem balı.ısı zor! u ulu ile ayn S' 
1 

sn tın alınacaktır. Munakasa 11 Tnm muz 941 Cuma gunu birıncı kale 
sııııt 10 da ikınci kalem s:ıat 11 de olmak tlı.cre Sirkecıde 9 İ;ıletme bı' 
nosında A 1'~ komisyonu tarafından yapı1acaktır. 

İsteklilerin teminat \'C kanuni \'C ıkalarını ıhtiva edecek kapalı zar!• 
hırını ayni gıln, bırınei kalem için O a kadıır ikiııcı kulem içın saat JO 
on kadar komısyona vernıclen lazımdır. 

Şartnameler parı.ısız olarak komisyondan verilmektedir. 
Not : Tul•pler idaı·cııın oc..ıkl:ırd:ıkı dekovıl tc_ tından mcccan•ı'I 

istifade ederler. 
Muhamm• Muvakl<ıtl 

bedel temırıat 

Ocak Kim. Miktar Lira Lira 

Çekmece 27 5000 m3 12:;00 037,50 
I•partakule 41 5000 m3 12500 037,50 

(4080) 
fivat 178 kuruş olan 60,000 kiln 
pamuk çorap ipli~i pazarlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 30/6/ 1 ---------------------------.. 

941 Pazartesi ı?ünü saat 11 rle llA•••••-••-, r "Dr. Şükrü Mehmet 
Ankarada M. M. V. satın ahna s ı• N G E R ı Gureb:ı hııstahancsi cild ve zı.ih-
komisyonunda yapılacaktır. Sclrl revi ha talıkları sabık hekimi • 
namesi 5:~4 kuruşa komis~·ondan 

1 
hergün saat 2 d<'n 5 e kadar Be-

alın1r. l 0.000 kilodan aşağı ol- yoğlu istıklfıl cadde_i, No. 99, J 
mamak üzere ayrı ayrı talipler- ' Tel: 40916 ~ 
dcıı alınabilir. İsteklilerin teklif 
edecekleri miktar üzerinden ka- 1 KAYIP: İstanbul scyrüscf• 
ti teminatlarivlc belli vakitte ıdaresinden aldığım 9154 nurıı 

1 komisyona gelmeleri. ralı şof<irlük ehliyetimi kaybC 
(166 - 5082) tim. Yenisi alacağımdan hük111 

KAYIP: Kocamustafapaşa rıs
kerlik şubesinde kayıtlı askeri 
ihraç tezkeremi kaybettim. Ye -
nisini alacağımdan eskisinin hiık
mii kalmamıştır. Sanrnktar Hay · 
rettin mahallesi ~iimriik sok~[:ı 
B ~o. lli\'rikli 1318 doğumlu 1 
mail oğlu Şevket. 

KAYIP: Eminönü nüfus me
murluğundan alm ış olduğum ve 
ic;indc Eminönü yabancı askerlik, 
subesinden terhis muamelem ka
yıtlı bulunan hüviyet cüzdanımı 
kaybettim. Yenilerini alacağım -
dan hükmü kalmamıştır. Cideli 
1325 doğumlu Mehmet oğlu Uy
sal. 

KAYIP: Polis beyanname def

terini kaybettim, yenisini alaca
ğımdan C'skisinin hükmi.i yoktur 

Talıtakalc, lla~ırl'ılar No. SlJ 
İbrahim Karuı:ıtak 

kalmamıştır. Gavsi Sonj!ıl 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
- . . 
lki ibreli 

!:! 
Başlık maktu olarc·. 750 

Geldi. 

1 i11ci sayfa sa11limi 500 
2 " " " 300 
4 " " " 100 
.'j ,, " ., 75 

Kromdan 55 Lira lliin Raufn.'fwda .. 50 -

Kronometreleri 

Singer Saatleri - Eminönü 8 1 ~ 

~----...... _,. · Doktor Hafız Cemal 
KAYIP: 1396 Ahmet Haldun O hiliye Mütehassısı 

namına 933 - 934 ders yılına a 
ait Galatasarav lisesi sekizinci "nnırdıın hnc;kn her rtiln ~nnt 
sınıfından ve;.ilmiş tasdikname '2 - GJ :ıı·n knrhıT td'1nhııl 
zayi olmuştur. Yenisi çıkarıla - Oiv:uwo1ıı 1':o 104. 
cağından eskisinin hükmü olm:ı- "'"'" 99'?0~ 
dığı ilan olunur. 


