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SOVYET .. TEBliGi 

Almanlara 
AijırZayiat 
Verdirildi 

1 
Almanlar Finlandanın} 

• 

. Y • s· i enı ır 
1 Cephe ___ , 
Şimal Kısmında da 

Minsk'e y aplİan i Harekata Başladı 

Bütün Hücumlar 
Püskürtüldü , __ _ Hedef 

Yolunu 

Murmansk ~ 

Kesmektir f 

~~ Türkiye 
Dunaburg' a Varıldı , 

Merkezde Lemberg 

ve Luck' a Yürünüyor 

S '[.O O 0Volkovi , ı. ,' 
• Bi•~•,.ok e : 
\-k Rozene o Bat'~ncwiçi 
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" 
Luck Mmtakasmda 

Çok Muazzam Bir Tank 

Muharebesi Başlad ı 
Etrafında Çıkardan 

ı Dedikodular 
Alman - Sovyet harbi başladığın
danberı siyasetinde istiklfılini mu
hafaza eden tek devlet Türkiye -
dir. Bütün devletler, onu da ar-ı 
kalarına takmak istiyebilir ve bu 
maksaUa ortaya bir takım riva -
yetler ve dedikodular çıkarmakta 
fayda görebilirler. Türkiye etra
fındaki son dedikoduları bu ba -
kundan tel.kik etmek ve yabancı 
maksatlara Alet olmamak için u
yanrk bulunmak laznndır. 

M. Zekeriya SER TEL 

Alman - Sovyet harbi başla
dığı gündenberi Türkiye 

etrafında bir takım rivayetler ve 
dedikodular çıkarıldığı görülü
yor. 

Bu dedikodular bizim matbua. 
ta da sirayet ederek iğri doğru 
bir takım mütalealar serdine se
bep olmuştur. 

A merika Harbiye Nazırı 
Stimson 

Amerikan 
Kongresine 
Bir Teklif 

Unutmamalıdır ki Alman-Sov
yet harbi basladıktan sonra har-
bin dışında kalmış tek devlet e· B h H ı· d 
Türkiyedir. Bütün Avrupa dev- lr U ran a in e 

Dışına Ordu 

Gönderebilmek İc;in 

letleri, 'hatta bütün dünya millet-
.# 1eri şu veya bu devletin arkasına Kıta 

takılarak cephe almışlardır. Biz 
büyük devletleri muhtelif sebep. 
lerle birbirine düşüren bu büyük 
badire ile kendimizi do,2'rudan 
doğruya alakadar ı?Örmedi~iz. Müsaade isteniyor 
ve istiklalimizi muhafazadan baş. 
ka bir şey düşünmediğimiz içinı N k 29 (A A ) "D N B " evyor , . . . . . : 

iki Sovyet Ordusu 

Muhasara Altında 
-o--

Bir Hafta Zarfında 

4700 Tayyare ve 2233 

Tank Tahrip Edildi 
Berlin, 29 (A.A.) - Alman 

orduları Başkumandanlığı şark 
harekatı hakkında, bugün birbi
ri ardına aşağıdaki fevkalade 
tebliğleri neşretmiştir: 

1 - Şarktaki tehlike tehdidi
ne karşı harekete geçen Alman 
kuvvetleri, 22 Haziran sabahı 
saat 3 de düşman kuvvetlerinin 
muazzam tahşidatının tam orta
sından ileri harekete geçmişler -
dir. 

Şafaktan itibaren Alman ha
va filoları Soyyet düşmfln üzeri
ne akınlar halinde taarruz et -
mişlerdir. Düşmanın aôetçe kuv
vetli üstünlüğüne rağmen, Al -
rnan hava kuvvetleri, daha 22 
Hazirandan itibaren şarkta hava 
üstünlüğünü kazanmış ve Sovyet 
hava kuvvetlerini ezici bir hezi
mete uğratmıştır. Yalnız hava -
larda cereyan eden muharebeler 
esnasında, avcı tayyarelerimiz ve 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3 t bu cephelerden hiç birinde yer Vaşingtondan öğrenildi~ine ,göre, 
almıya lüzum ı?Örrnedik. Alman- Amerika harbiye nazırı Stimson 
Sovyet harbi karşısında da bita- mebusan meclisine gönderdiği 
raflığımızı muhafaza etmeyi ter- mahrem bir ıezk:erede. "bir buh- Macar Kıtaatı 
eih ettik. ran halinde dünyanın herhangi 

Fakat Türkiyenin kuvvetli o- bir tarafına Amerikan ordusunun 
luşu ve coğrafi vaziyeti karşısın- gönderilmesini mümkün kılacak 
tla bütün devletler onu da arka- bir kanunun 'kabulünü teklif et- Muhtelif Noktalardan 
'arına takmakta menfaat görebi- miştir. 

Hududu Gec;ti lirler. Bu maksatla ortaya tahkik Söylenildiğine göre, Roosevelt 
.,e tetkiki imkansız bir takım şa- :harbiye nazırının bu talebini tas
\•ialar, dedikodular ve rivayetler vip etmiştir. 
c1karmayı kendileri hesabına fay- Budapeşte, 29 <A.A.) - Macar 
::lalı telakki edebilirler. Son gün- Ordu içirı tayyare ordusu Genel Kurmayının tebli-
lerde Türkiye etrafında işaa edi- Vaşington. 29 (A. A.) - Ordu ği: Bilahare gelen malumata gö-
len rivayet ve dedikoduları bu için 12856 tayyare imalini derpiş re, S<>vyet hava kuvvetleri, 27 
bakımdan tetkik etmek lazım ge- eden kanun projesi, imzalanmak Haziran günü, Nagybangor ve 
lir. üzere ayan meclisi tarafından Talaborfa1va'yı da bombardıman 

Hepimiz biliyoruz ki, bu harp- Roosevelt'e .e:önderilmiştir. K!l- e_tmi~lerdir. Bombalar hasararı 
Lı> kullanılan en müessir silahlar- nun. 2erek bu tayyarelerin imali mucıp olrrıa,!llı~~ı~: 

'tat halini almıştrr. Ortaya atılan sisat kabul etmektedir. edılmı~tır. Du~.manı takıp eden 
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Sovyet - Alman harekat sahasını ve lier iki tarafın tebliğlerinde 
ismi geçen yerleri göster~ darita 

~~~~!R_~~-... _V~JYET ~ 
Son Harekitın 
Bir Blinçosu 

Lem~erg'te Şiddetli 
Muharebeler Oluyor 

D iğer Cephelerdeki 

Harekat T amamiyle 

SovyeHerin Lehinde 
Moskova 29 (A.A.) - Sovyet 

istihbarat bürosu tarafından pa 
zar sabahı neşrolunan tebliğ: 

28 haziran günü zarfında ye
ni mevzilere doğru ricat ettnekte 
olan kıtaatımız şiddetle dümdar 
muharebeleri yaparak düşmanı 
mühim mağlubiyete uğratmış

lardır. Savlay istikametinde kı
taatımız, bir çoğu sarhoş bir hal
de bulunan bir çok esir almışlar 
dır. 

Minsk istikametinde kıtaati -
mız, düşmanın muharebe tank
larına karşı muvaffakıyetle mu
hareöeler vermekte ve bunların 
şarka doğru ilerlemesine muha 
lefet etmektedir. Bu istikamet
te 27 haziranda vukua gelen mu 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 1) 

Minsk ve Luck Civarında Cereyan Etmekte :,> 
Olan Şiddetli Muharebeler Harbin Seyri 

Bakımından Büyük Ehemmiyeti Haizdir 
ASKERİ MÜTAHASSISIMIZ YAZIYOR 

Alman - Sov~·et h arbi 22 H azi
ran Pazar sabahı başlamış, ve 
tam bir hafta icinde harbin bi -
rinci safhası bit;niştir. 

:\lerkez cephesindeki Sovyet kı .. 
taatına kumanda eden Mareşal 

Şapusuikof 

Finlanda Reisicümhuru 
Risto Ryti 

Londra, 29 (A. A.) - "B.B.C.": 
Litvanyada Rus ,geri çekilme ha
reketi Cuma günü devam etmiş
tir. Stokholmdan dün gece ~elen 
haberlere göre Almanlar Finlan· 
danın şimalinde yeni bir harp 
cephesi tesis etmişlerdir. Alman. 
lar burada şimal buz denizi sahi
lindeki Murmansk limanına doğ
ru ilerliyorlar. Geçen harpte Rus. 
yaya bütün malzem.P. bu liman 
vasıtasiyle gönderilmisti. 

ıllareşal Mannerheim'in 
orduya emriyevmiai 

Helsinki. 29 (A. A.) - Mareşal 
Mannerheim bu sabah Fin asker. 
lerine 'hitaben aşağıdaki günlük 
emri neşretmiştir: 

(Devamı: Sa. 5, Si.i. 6) 

S. Rusya'ya 
Yapllacak 

Seri Yardım 

Moskovadaki İ ngiliz 

Heyeti Derhal 

Temaslara Başladı 
Moskova, 29 (A.A.) - Molotof 

tarafından dün İngiliz heyeti şe
refine verilen resmi kabulde 
Cripps'lc Molotof tekrar konuş -
muşlardır. İngiliz heyetinin aza
ları Sovyet ordu, donanma ve 
hava kuvvetleri şefleriyle Al 
manyaya karşı yapılan mücadc· 
lede Sovyetler Birliğine yapıla· 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4 

dan biri de propagandadır. Veyi. gerek diğer harp malzemesi sipa- · Cumartesı gunu, kıtalarımızla 
ne herkesçe malumdur ki. propa- riş edilmesi için 10 milyar 384 ~yYet k~taları arasında hududun 
~anda bu harpte çok ince bir sa- milyon 821 bin 624 dolarlık tah-ı rr.~te~d~ıt n~~tasın?a a~eş teati 

ou son rivayetlerde de prcrpa_gan- kıtalarımız. muteaddit noktadan 
:fanın sihirli kuvvetini sezmemek (Denmı: Sa. 5rSii. 2J hududu geçmiştir. İki gündenher i nesredileceği 

bildirilen ,.e nihayet dün biitiin 
giin Alman radyolan tarafından 
marşlar arasında neşredilen Al
man tebliğine göre, bu birinci 
safhanın hülasası şudur: 

1 - Şimalde Alman ordulan 
Kovno ve Vilno'yu alarak Lit
vanyada Dino nehrine varmışlar 
ve muhtelif noktalardan bu neh· 
ri geçmişlerdir. 

mümkün de~ildir. _.... ... - ....... ·······-· ·--...... ...--·••••••••••••••·•••••••·-· ............. --···--.. ··············-·····----.. · ·· : 

Yalnız bize karşı bu propa~an- 1 B •k t 1 G l t 1 İ 
fa silahına müracaat edenler bu- eşı aş - a a asara' 11 i 
'!ünkü Türkiyeyi anlamaktan ha- ! ::# i 
la aciz bulunduklarını göstennis- ' • 
erdir. Türkiyeyi, Kafkasları va- · 
~dederek. harbe sürüklemek. ya
'1ut propasıanda ile ittifakların-
:1 an ve dostluklarından süpheye 
:l.iisürmek mümkün değildir. 
Cünkü Türkiye harici siyasetini 
tayin ederken hic bir harici te
~irin altında de,2'ildir, ve herhan
i!i bir yabancı tesire kapılması
ıa da imkan yoktur. Türkivenin 
narici siyasette şimdive kadar is
~ikliılini müdafaaya muktedir ol
:luğu muhtelif tecrlibelerle sabit 
:ılmustur. Bunun da sebebi basit
tir. Çünkü Türkivc ta harbin has
angıcından blt>i ·harici siyasetini 
stincıt ettirdiğı ana prensiplerden 
~ynlmamayı kendisine siar edin
-niştir. Bu sayede sivasetimiz a
~ık, samimi ve dürüst mahiyetini 
:ıer vakit muhafaza etmiştir. 

Son günlerde çıkarılan dediko
~ltlar karşısında bizlere ve va

ndaslara düsen vazife de uya-

2 - Bu cephenin altında 
Grodno•yu alarak ilcrliyen Al -
man kuvvetler i Minsk önlerine 
ı?ehnislerdir. B urada şi mdi şid
detli .:Uuharebeler olmaktadır. 

3 - Sovyetlerin Orta A vru· 
oaya taarruz için hazır1andığı 
Lenherıt cephesinde Almanlar 
ancak beşinci gün bu schri ala -
hilmisler ''e Luck istikamPtinde 
ilerlemişlerdir. Şimdi burada iki 

<Oevanw "sı . :l . Siı . sı 

Kazanç Vergisi 
Mükellefleri 

Haziran Sonuna Kadar 

Neler Yapacaklar 1 
Yazan: Sait SELEN 

Ticari ve sınai müesseselerle kü
çillc tacir, esn af ve sanatkarları 
alakadar eden bu makaleyi bu
gün üçüncü sayfamızda okuyu-, 
nu z. 

Uymıyan 
Yazan: Refik 

Kelimeler. 
Halid 

Ş u harp bize "cep" kelime ,.e mefhumiyle hiç alakası ol
mıyan, değil cep, hatta torba, heybe, çuval, hararla bi
le -kavramak , kaplamak ' 'e içine sığmak bakımından-

miinasebeti bulunmıyan kocaman şeyleri bu kelimeye izafe et
mek acaipliğini de öğretti. Mesela "cep kruvazörü'' ... Bu da ne 
demektir, yarabbi (TAN) da (Amiral Scheer) in resminJ gör
düm: Başı Eminönünde, kıçı Kara.köyde, Galata köpl'üsü boyun
da muazzam, müthiş, mahuf bir zırhh! Üzerinde, bir tanesi Be
yazıt kulesi sivriliğinde, öbürii Gazhane deposu kalınlığında iki 
çelik kalesi ve Haydarpaşa dalgakıranı uzunluğunda da bir çok 
topları var. Bu lenduhanın neresi cebe sığar? 

Cep kruvazörü deyince hatıra gelen, olsa olsa suda da yiize
hilen, brovnik veya manliher tabancasının biraz daha iricesidir .. 
Zor girse. pantalonu sarkıtsa ve ceketi kabartsa da yine arka ce
be sığan bir silah! Diğer taraftan kara muharebelerinde dahi hu 
cep tabiri kullanılıyor; "cep açıldı" diyorlar. "Eh, açılsın ... Bir 
cebe ne sığabilir?" diyeceğiniz geliyor ama geçen yaz, bu ayda, 
Fransız cephesinde açılan cebe b ir, iki milyon Alman askeri, bü· 
tün ağırlığiyle sığıvermişti! Böylesine cep mi denir? Yarık, ge
dik, geçit, boğaz k elimeleri bile o korkun~ ve koskoca açığı ifa
deden acizken, tutup buna gayet mahviyetkarane bir tarzda, u
falta küçülte "cep" demek mantık ,.e hesabınızı, mesafe ve mesa
ha bil~inizi altüst etmiyor mu? 

ık ve soğuk kanlı olmaktır. Bu 
~edikoduları ortava atanlann 
naksatlannı sezmek ve bu mak
;atıara körü körüne alet olma
"nak J!erektir. Cünkü büyük dev
~tlerin bu harpte takip ettikleri 
"•velerle bizim hiç bir alakamız 
Voktuı: Yukanki res_im Beşiktaş .• Galatasaray maçindan bir intibai ·tcsbit ediyor. Tafsilat 4 ncü sayfadadır 

Benim anladığım ''cep", netice itibarh·le ikinci cihan harbi· 
nin. hiçten ~örünüp esasta pek korkunç olan kelimelerindPn hi · 
ridir. Karada açıldı mı 5ıfırı tiiketmemek ve kruvazör s('kliııl'lc 
denize acıldı mı en asağı yüz hin ton gemiden iimidi kesmemek. 
pek nadir ,·c mesut ihtimallerden sayılmalıdır. 
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izmilin Kurtuluşunun 
21 - inci Yıldönümü 

Bir Maslakta 
Otomobil 
Kazası . Oldu 
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Genç istidatlar 

RIZA SEYFi No. 10 1 

Düşman Kalyonu Dört Yanında 1 

Yazan: 
Bütün lzmitliler, içten 

- Yazan: Naci Sadullah 

Girdaplar Açarak Septe 
Boğazının Sularına Gömüldü 
Ispanyollar büyük korku için- 1 doğru çekmek istiyordu; hızı 

de küpeşteye koşuştular ve Türk geçtiği vakit ise o cehennem ku
kalyonuna bağırıştılar: . yusunun ağzında bir takım ağaç 

:-- Acıyın bıze; yardım! Hepı - parçalarından, bunlara sarılmağa 
mız teslım oluyoruz! uğraşan yaralı bereli zavallılarla 

_ Korsanl~rdan Ispanyolca bilen henüz batmamış Ispanyol leşle-
bırkaç kışı: rinden başka bir şey kalmamıştı. 

- Öyleyse bize borda olunuz! Aksungurdan ayrılarak bir san
Diye bağırmıya başlamışlardı. dal bunlardan yaşayabilecekleri 
Ancak tam bu sırada yine Bay Uıplamağa giderken Bayram Re-

ram Reisin çelik sesi du~uldu: is gözlerini rüzgar altına çevire-
- Susunuz,_ çocuklar; hır Turk rek vaziyeti gördü. Düşman ka

kaptaru, kendı kaptanına karşı dirgasına girmiş olan Türkler o 
gelen ve _vazifesini bırakan asi - sırada ikinci Ispanyol kadirga;ını 
lerın teslim olmalarını kabul et- da zaptcderek kendi kadirgaları
mez! nın arkasına bağlamışlardı. Dik 

Bu söz bütün korsanların ağ - gelen bir rüzgara karşı yelkenle-
zıru kapatmıştı, rini kullanamadıklarından dolayı * * kürek kuvvetiyle kalyonun ya -
Teslim olunuz nına yükseltmeğe uğraşıyorlar -

dı. 

Reis ortayı kaplamış olan de
rin sesizlik içinde bu se

fer batmakta olan kalyonun ban
dırası altında hali. o vaziyette du 
ran !spanyol kaptanına döndü, 
iyi bTr İspanyolca ile şu sözleri 
söyledi: 

- Smyor, Tann aşkına, şu yal 
varan askerlerinize acıyarak tes
lim olunuz, emrinize karşı dur -
dular, amma yiğitçe dögiişmiiş -
krdi. 

IspanyoL kaptanı Bayram Reise 
şapkasını çıkardı, büyük bir res -
ıniyetle eğildi ve cevap verdi: 

- Teşekkür ederim Sinyor; la 
kin benim namusumu lekelıyecek 
bir işi ben yapamam! Kahraman
lar, namuslu insanlar nerede o
lursa olsunlar, ne kadar ayrı mil 
Jetlere, memleketlere mensup bu 
lunurlarsa bulunsunlar birbirleri 
ni tanırlar, severler, hiç olmazsa 
sayarlar ... 

Ispanyol kaptanının böyle na
mus, vazife uğurunda ölüme yü 
rtiiiı.esine karşı Bayram Reisin 
bırdenbire yiğit kalbi burkuldu; 
kazandığı kanlı, büyük zaferin 
sevincini unutur gibi olarak: 

- Oyle ise Sinyor, Allah size 
acısın! 

Dedi. 
Yiğit !spanyol bir haç çıkardı 

''e yalnız şu tek sözü söyledi: 
-Amin! 

* * Deniz üstünde .• 

Tekrar bir sessizlik etrafı kap 
lndı, yalnız koyu lacivert 

denizin dalgaları ve güvertelere 
serılmiş yaralıların iniltileri işi
tiliyordu. 

Şimdi Ispanyol kalyonunun 
baş ve bel kısmı korkunç bir çö
kuşle suların altına gömülmüş, 
güverteye karınca gibi üşmüş !s
panyol askerleri ve gemicileri 
denize dökülmüştü, denizin üs -
tünde yalnız geminin kıç kasarası 
ile ipek kumaş üstüne sırmalı Is
panya bandırası ve onun altında 
hala gök demir zırhı ile dim dik 
duran, ancak çizmeleri deniz 9U

lariyle yalanan Ispanyol kaptanı 
duruyordu. 

Bayram Reis: 
- Bunlar uç günde bizim ya

nımıza çıkamazlar, bari biz on
lara girelim .. 

Diye mırıldanarak başıılı dü-
mencilere çevirdi: 

-Poca! 
Kumandasını verdi.. 
Dümen basıldı, Aksungur kal

yonuun başı rüzgardan ayrıldı, 
tekne rüzgarın önünde pupa va
ziyetine geldi ve kırık kanatlı, 
kocaman bir deniz kuşu gibi ka
dirgalara doğru ilerlcmeğe baş
ladı. 

Pek az sonra kalyon, kadirga
larla birleşm~ bulunuyordu; la
kin Türkler savaştan üstün ve 
kazançlı çıkmış olmalarına rağ
men çok can sıkıcı, hatta kor
kulu bir durumda idiler: Aksun
gur kalyonunun pruva direğinin 
kırılmış olması teknenin kolay, 
yani arkadan gelen rüzgarlardan 
başka havalara karşı manevra 
yapması yolunu bırakmamıştı. 
Kalyonun kuvvet ve kıymetinin 
en büyük parçası ise bu sert de
nizlerde manevra yapılmasında 
ve toplarını o manevraya göre 
kuUnabilmesinde idi. Kalyondaki 
Türk korsanlarının sayısı çok 
değildi, Bayram Reis çokluktan 
pek hoşlanmazdı. • 

- Az olsun, öz olsun! 
Sözü onun parolası idi. 
Kalyondaki korsanJar "özün 

özü", aslanlar yurdu Anadolunun 
Akdenize çıkardığı pervasız, me
~o:ı.rsız yiğitlerin "en çetin cevi· 
zi ' idiler. Ancak düşmandan a
lınan iki büyük kadirgaya da da
ğılmı~ olduklarından, arması, di
reği ve kürekleri sakatlanmış bu 
teknelerle kuvvetlice bir dü~man 
takımına raslamruc hiç de hoş bir 
iş olmıy;>caktı. 

** Bayram Reisin Düşü11cesi 

Bayram Reis bu halde ne 
yapılmak gerek olduğu 

nu düşünüyordu: 
Kendi limanı olan Trablus bu

radan çok uzaktı, Tunus ve Ce
zayir limanlarında Türk hüku -
meti, Türk korsanları, Türk ter 
saneleri vardı, lakin burası da 
Reise uzak görünüyordu. Tekne 
ve armasını düzetlmek, tamir et
mek için ise emin bir liman ge-
rekti. Arkası vur ı 

Bu 
Bir Sevinçle ve 

Mesut 

Büyük 

Günü, 

Tezahüratla 

Gelen 

Kutladılar 
Izmit (TAN Muhabirinden) -

Şehrimizin düşman işgalinden 
kurtuluşunun 21 inci yıl dönümü 
bütün Izmit halkının iştirakiy
le muazzam tezahüratla, candan 
kutlanmıştır. . 

Denebilir ki, bu yılki bayram 
her senekinden daha güzel, da
ha renkli ve daha hareketli ol -
muştur. Şehir, baştan başa bay 
raklarla yeşil dallarla süslen
miş, yer yer, taklar kurulmuş, 
vecizeler asılmıştı. Sabah olur
ken Izmit halkı caddeleri meş
her gibi doldurmuştu. Merasim 
de valimiz Ziya Tekeli, askeri 
komutanlar, vali muavinimiz Is
mail Vehbi Berkin, belediye reisi, 
emniyet müdürü, devair müdür 
ve memurları vardı. 

Merasim başlarken milli kuv -
vetlerimizi temsil eden milisler 
halkın heyecanlı tezahüratı ara
sında şehre girmişlerdir. Bu yi
ğitler ve şanlı ordumuzun yağız 
yüzlü Mehmetçiği çiçek yağmu -
runa tutulmuşlardır. Atatürk 
anıtı önlerine akan bu kütle, o
rada muazzam tezahürat yap
mıŞtır. Hatipler aziz Atatürk'ün 
büyük adını büyük bir hürmet 
ve muhabbetle ylldederek, dün
yanın harp feliıketi içinde bulun
duğu şu anda sulh ve sükun i
çinde hür ve müstakil Türk va 
tanında bayram yapmanın se
vinç ve bahtiyarlığı ve Türk mil 
Jetine bu bahtiyarlığı veren mil· 
li kahramanlarımız Cümhurrei
simiz Ismet Inönüne, kahraman 

Türk ordusuna millelçe olan 
güven ve saygıyı tebarüz ettir -
mişlerdir, 

Türk Yolu gazetesi de bayram 
şerefine çıkardığı fevkalade bir 
nüshada heyecanlı yazılar yaza -
rak sulh içinde bayram yapan 
Türk milletini ve Türk büyükle
rini trbcil eylemekte ve demek -
tedir ki: 
"- Inönü.. 18 milyon Türk 

kayıtsız ve şartsız, emrinde, yo 
!unda ve izindedir.,, . 

Merasimden sonra şehitleri -
mizin de aziz hatıraları sanılmış 
mezarlarına renk renk çiçekler 
konmuştur. 

Izmit kurtuluş bayramının ha
la tezahürleri ile hareketli ve 
renklidir. 

POLİSTE= J Arkadasımız Sait Kesler Evlendi 
iki Kişi Tren Altında 

Kalarak Öldü 
Evvelki akşam Yeşilköyle Ba

kırköy arasında Aymama köpru
sü üzerinde feci bir kaza olmuş, 
iki kişi lokomotifin tekerlekleri 
arasında parçalanıp ölmüşlerdir. 

!simleri henüz malı'.ım olmıyan 
buadamlar köprünün üzerinden 
geçerlerken son süratle giden 
bir banliyiıi treninin altında ka1-
mışlardır. Makinist her ne kadar 
frenleri sıkıştırıp kazayı önlemek 
istemiş ise de hattın bu kısrtııa 
rampalı olduğundan treni durdur 
mak mümkün olmamıştır. 

Hadiseye müddeiumumi mua
vinlerinden Turgut vaziyet etmiş 
tir. Tahkikata devam edilmekte
dir. 

Sahte Polis Müfcttisleri - Ken 
dilerine polis mufcttiŞi ve başko
miser süsü veren Muzafier ve 
Ahmet adında iki kişi ,_. velki 
gün Gedikpaşada Hamam soka
ğında 7 numaralı evde oturan dok J 
tor Karabet Ekseriyanın muaye
nehanesine gitmişler ve kcndisi
nl emniyet müdürlüğüne davet 
etm~lerdir. Karabet adamlardan 
hiç şüphe etmemiş ve telaşlı bir 
halde onları la1Uoc başlamıştır. 
Sahte memurlar Sirkeciye gel -
dikleri zaman, eğer doktor ken
dilerine para verirse kendisini 
serbest bırakacaklarını söy !emiş 
!er ise de doktorun bu teklite ya 
naşmadığın görünce ortadan kay 
bolmuşlardır. ' 

Biraz sonra vakayı haber alan 
zabıta derhal faaliyete geçmiş 
ve Muzaffei'ıe Ahmedi yakala -
mış, tahkikata başlamıştır. 

Duvardan Düştü - Cibalide 
oturan Mustafanın oğlu dört ya
şında Yılmaz evin bahçesinde du 
varın üzerinde oynarken ayağı 
kaymış bahçeye düşmüştür. Ba
şından ağır surette yaralanan Yıl 
ınaz sıhhi imdat otomobili ile Şiş 
Ji çocuk hastahanesine kaldırıl -
mışlır. 

Kolu Kırıldı - Arnavutköyün 
de Ayazmaüstü sokağında oturan 
60 yaşında Halika arabaya bi -
nerken düsmüş sağ kolu kırılmış
tır. Ihtiyar kadın polis marif.e-

Gazetemiz sekreterlerinden Sa. 
it Kesler ile öıtretmen Remziye 
Günalın evlenme merasimi ev
velki akşam Beyoğlunda Basın 
Birligi salonlarında Y'IPilmıştır. 
Bu mesut toplantıda her iki ta
rafın yakınlan, hemen bütün 

matbuat mensuplan bulunmuş
lardır. Toplantı sabaha kadar tam 
bir neşe içinde ~emiştir. Yeni 
evliler, misafirlerini çok güzel a
ğırlamışlardır. 
Arkadaşımıza ve kıymetli eşine 

sonsuz saadetler dileriz. 

BELEDİYEDE : 1 ADLİYEDE : 

Dün Yerilen Belediye Brr Sabıkalı Yeniden 
Cezaları 

Son 24 saat zarfında muhtelif 
belediye suçlarından dolayı 39 es 
naf 14 şoför ve otobüs biletçisi 
ve 8 araba sürücüsü hakkında 
ceza zaptı tutulmuştur. Ayrıca 
yürüyen tramvaydan atlıyan 18 
kişiden birer lira peşin para ce
zası alınmış, tartısı noksan ol
duğu görülen 154 ekmek imha 
edilmiştir. 

Bisiklet Plakaları - Beledi
ye bütün bisikletlerin eski pliıka
Jarını yenileri ile değ~tirmeğe 
karar vermiştir. 

Mahkum Ofdu 
Hırsızlıktan sabıkalı Salahattin 

Gençliirk adında biri, evvelki 
gece Yenikapıda Avniiiin evinin 
kili~ini kırarak içeriye girmiş 

ve muhtelif eşya çalmıştır. Av
ninin karakola müracaatı üzeri
ne vakadan haberdar olan zabıta 
derhal faaliyete geçmiş ve hır
sızı eşyaları satarken cürmü meş 
hut halinde yakalamıştır. 

Bir Adam Başından 

Yaralanarak 

Hastahanede Ö ldü 

Bundan bir miiddet evvel. 
"TAN" sütunlarında tefri· 

ka olunan ''Göl insanlan" isim· 
1i hikayeler hakkında ilk yazımı 
belki hatırlarsınız: Ben o nefis e· 
serin. ''yeni ~>İr edebiyat'' yoktur 
diyenlere, bekledikleri fiilt cevabı 

Dün sabah Zincirlikuyuda yine vereceğini iddia etmistim. Ahşap 
bir otomobil kazası olmuş, Ha- ve çürük tahtlarını kaybetmek· 
san adında biri başından, ağır su ten ürken. "eski" !er, bu iddiayı 
rette yaralanarak ölmüştür. gizlenemiyen bir telilsla karşıla· 

Vaka şöyle olmuştur: • dılar. Ve eseri daha intisar edi· 
Şoför Sivanof tarafından ida- şindcn evvel yere vurmak gayesi 

reed.ilmekte olan 333 A. E. pla- etrafında derhal birlcstiler. 
kalı otomobil Şişliden Maslağa 1 Bunu yaparken de bermutat: 
~oğru süratle iler:_er_ken Zincir- "- Hele çıksın da görelim: E· 
likuyu ~arakolu onun~; asfalt i(er eser hakikaten değerliyse 
yolun hır taralin?aı:ı dıger tara- biz onu memnuniyetle alkısla· 
fına geçmek ıstıyen Hasana rız!" Kabilinden cümlelerle, blta· 
çarpmış ve derhal altına almıştır. raflık ve hiisnii niyet tasladılar 

. Şo~ör. hemen fre~ yapmış ve Nihayet eser, "TAN" da çıktı 
bırazılerıde durmuş ıse de kaza- Ve benim iddialarımda haksız ol. 
yı önlemeğe muvaff~k olam":'llış madığım, 'bir çok münevver va· 
tır. Başının muhtelif yerlerın - tandaşların irtilıarla sakladığım 
den yaralanmış olan Hasan der sayısız takdir mektuplariyle te
hal Şişli _çocükha~tahanesine k?.1- be.yyün etti, 
dırılmış ıse de bıraz sonra ol- F k t ı • "e k'" ı- -•rı' ·· t•· z b t H h" a a ma um s ı .. , ~.-
muş ur. a ı a asanın esas u- · k d ti · • ··k 

· t· · te bit i · t hkik t :vere sennıye u re erının, go . 
vıye ını 5 çın a a yap !ere çıkarmaya da hasetlerinin 
maktadır, imkan vermediğini kavradıkları 

MÜTEFERRİK, 

Bira Sarfiyatı 

Çok Artt. 
r"az mevsimi dolayfaiyle şehir

de bira sarfiyatı çok artmıştır. 
Inhiııarlar idaresi geçen sene ol
duğu gibi sıkıntı çekilmemesi i
çin icabeden bütün tedbirleri ev 
velden almıştır. 
Rakı fiyatlarının artması da 

bira sarfiyatı üzerinde büyük 
amil olmaktadır. 

Muzik Dersleri - Istanbulda
ki halkevlerinde muhtelif musiki 
kursları açılması kararlaştırılmış 
tır. Ilk olarak mandolin ve ki
tara kursları açılacak ve istiyen 
lere parasız öğretilecektir. 
Demiryollarında Devlet 

demiryol!arı dokuzuncu işletme 
müdürlüğü, yolcuların isledik
leri malumatı kolaylıkla öğrene
bilmeleri için bir istihbarat bü
rosu teşkiline karar vermiştir. 

İstihbarat bürosu bu ay başın 
d a n itibaren faaliyete geçecek -
tir. 

iaşe Miidiirliiğü - Şehrimiz
de kurulması kararlaştırılan ia
şe müdürlüğü muavinliğine tavin 
edilen Hurşit Korol'un şmidilik 
ihracat baş kontrolörlüğünü de 
vek&leten ifa etmesi kararlaştı
rılmıştır. 

Hurşit Korol iaşe müdürlüğü 
teşkilatını yapmakla meşgul -
dür. 

Anamurlular Banka 
İstiyorlar 

Anamur (TAN) - !çel vililye 
tine bağfı kazaların hepsinde bi
rer Ziraat Bankası bulunduğu 
halde kazamız bundan mahrum
dur. Halbuki Anamur, diğer ka 
zalardan daha verfrnlidir. Zira
at Bankası olmaması yüzünden 
çiftçi ihtiyacını mecburen gizli 
tefecilerden tetlarik etmektedir. 
Kazamız, her sene külliyetli mik
tarda muz, susam ve fıstık ye
tiştirmektedir . 

i~indir ki, mahçup, ve hırslı bir 
'ükiıta ı:ömiilmeyi, eserin lehinde 
veya aleyhinde konuşmaya mü· 
reccah buldular. Bu sm•etle de 
bize, "yeni" ye diismanlıklannın 
yeni ve fiili bir niiınunesini ver .. 
mis oldular. 

llalbuki. "Göl insanları'' gibi, 
ko•koca ve nefis bir edebi eserin 
intişarı karsısında. -vaatlerine 
rağmen- siikfıtu müreccah bulaıı 
lıu zevat, ellerine l!'e<İrdikleri hez 
miivazenesiz hevesk3.r hezeyanı] 
nı, yani nesle teca,·üz haban~ 
olarak kullanmakta tereddüt et· 
mediler. Fakat onlar, yı>ni )·etô 
~enlerin eserlerini, hiisnfi niyel 
sahibi birer ai(abey aJRkasiyle ta 
kip etselerdi, metholunmıya Jô. 
yik cevberler bulmakta asla zor 
luk çekmezlerdi. 

Şimdi bütün bu satırları hana, 
dün, kendi kıymetine kar-. bl's\e. 
diği emnjyetle, ~·enilerini beğel' 
ınekten korkmıyan Refik Halid' 
in "Dikmen" mrcınuasından ser~ 
!'österdiği şu güzel siir ilham et 
ti: 

Rizeli Alinin lıikagesi 
Galatada dostu varmıı. 
Mahpusanede postu varmıa 
Rizeli Alinin, 
Anlattı bana: 
Cok kahrını çekmiş denizin, 
Bu yıl balık vurmamış dalyana, 
- Yuh olsun bel .. Diyor: 
Su koca, koskocaman denize, 
Metelik vermedi bize. 
Canına yandriımın dünyasında, 

Parasız yaşanm.azmıı,, 

Tütünü yokmuı tabakasındl 
Dost varmış, 
DU$man varmı$. 

• Su canına yandığımın dünya!mı!a. 
Kaldırd.ı yırtık ceketinin yakasınr, 
Emdi yudum yudum son izmarit siCI• 
rasını, 

Kimseye minnet etmezmı,, 
Satarmış tabakasını 1 

Birdenbire genç, iri ve ateşli 
bir Türk korsanı Bayram Reisin 
arkasından "Ak Sungur,,un gü -
peştesine sıçradı; sırtındaki cep -
ken ile belindeki kuşağı ve taban 
casını çıkarmış, keskin yatagan 
bıçağını dişleri arasına alınıştı. 

(1) Salman, hür, •erbest, m!lstakil tiyle Beyoğlu hastahanesine kal 
demektir. 1 dırılmış, tedavi altına alınmıştır. 

Bu iş için belediye tarafından 
mühlet içinde bisiklet sahipleri
nin belediyeye müracaatları la
zımdır. Mühleti geçirenler ceza 
landırılacaklardır. 

Dün adliyeye verilen Salahat
tin asliye birinci ceza mahkeme 
sinde yapılan duruşması sonun
da suçu sabit görüldüğünden 2 
sene 4 ay müddetle hapse mah -
kum olmuş ve derhal tevkif edil
miştir. 

Bütün bunlar gözönünde tu
tularak kazamızda bir banka şu
besinin açılmasını, Anamurlular 
Cümhuriyet hükumetinden ri-

Bitaraflığın, ve yeni eserlert 
kar ı samiın• a18kasını inkir ede. 
miyeceğim Refik Halid"in göz!ln. 
den kaçmıyan bu siir bize, "Fetlı. 
Giray" adında gen~ bir istidat ta. 
nıtıyor. Ve hundan da bir deC. 
daha anlı~ıoruz ki, ''Fethi Giray, 
Jarı bulup orava çıkara1nayı!l!ımı· 
zın sebebi, onların değil, onlar. 
hüsnü niyetle arayanların azlığı 
dır. 

Delikanlının hali denize atıl 
mak üzere olduğunu gösteriyor
du. 

Bayram Reis bunu görünce 
sordu: 

- Ne yapıyorsun, Salman? [1] 
Genç korsan coşkunlükla ce

vap verdi: 
· - Reis, gavurun şu sırmalı kı 
zıl bayrağını, denizin dibine git
meden alayım da Trablusa dönün 
ce Babıülbahcin üstüne asaca -
ğım! 

Lakin Bayram Reisin kaşları 
birden iki kılıç gibi çatıldı, sert 
bir sesle: 

- Bırak onu, Salman! Dedi; 
bu yiğit, 18.kin talihsiz Ispanyol 
kaptanı bandırasının altında öl -
sun ölebilmek bahtiyarlığını ha
ketmiştir!. 

Genç Salman donmuş gibi kal
dı; şimdi onun da yiğit ruhu Re
isin ne demek istediğini duymuş, 
bütün kuvvetiyle anlamıştı. 

Büyük düşman kalyonu ise 
şon söz Türk kaptanının ağzından 
çıktığı sırada dört yanında hırıl
ılı girdaplar yaparak Septe bo
gazının sulanna gömüldü ve Is
panyol kaptanını da, sırmalı Is
panyol bandırasını da kendisiyle 
beraber sürükleyip götürdü 

** ikinci kadırga 

Bu girdap ve çalkantı Ak
sungur kalyonunu da bir 

ııarça o yana yatırıp kendisine 

- 2 ~. 
Tam o sıralarda. benim de annem 

yeni ölmüştü. O, annemden sonra, 
hayatıma giren ilk kadındır. Ona, u
zak parlak bir yıldıza bakar gibJ, 
hayranlıkla, prestişle bakıyordum. 

Bir yılbaşı l«ei!İ, tt.m 43 yıl önce 
bugün, her vakitki gibJ saat sekizde 
size gelmfıtim. O, bir ~eyler işliyor, 

ve fieni beklediğimiz sırada, ben ona 
yüksek ~e!'le kitap okuyordum. Saat
ler, saatlerin peşisıra akıp gidiyordu. 
Fakat sen hfılA görünürlerde yoktun. 
Saatler geçtik('e, o fenalaşıyor, Adeta 
yerinde duramaz oluyordu. Nihayet 
titrMniye başladığmı gördüm. İçime 
bir ateş dil$müştü. Senin nerede ol
duğunu çok iyj biljyordum ve o ka
dmm kolları arasında kendinden ge
çip gece yarısı saatini falan unutu
\•erecej:inden korkuyordum. O, işln.i 

bırakmışb, ben de artık kitap oku -
muyordum. Omuzlarnnıza, boiucu bir 
sessizlik çökmüştü, Sonra, bir ara, 
iri bir aöz yaşı damlasmm kirpikleri 
arasmdan süzülüp ai;tr bir kurşun 
gibi, kucağmda duran elişlnin üzeri
ne yuvarlandıi;ını gördüm. Seni bul
mak üzere, hemen ayaia fırladan. 

Seni o "cam sakızı., nın kucağından, 

tatlılıkla olmazsa zorla çckjp alabile
ceA:imi umuyordum. Fakat ayni za
manda o da kalkmıştı. YüzUnUn heı· 

hattında, müthiş bir korku ifadesi o
kunuyordu. 

- Nereye gidiyorsun! diye yüzüme 
baktı 
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- Frantz'ı bulmıya... 

Ağ!ıyacak gibiydi: 

- Gitme. Allah aşkına!.. tJlç ol
mazs3 sen benimle kal.. Bari sen 
beni bn·akma! .. diye önüme geçti. İki 
tli omuzlarımdaydı. Nemli yüzünü 
~öğsüme yaslamıştı. Titriyordum. 
Kendimi zor tuttum ve elimden gel

diği kı.dar onu yatıetuııı.ıya ı;alıştım. 

Biraz sonra da sen geldin. Heyecanı
mın fnrkma varmanuştın. Ynnaklann 
al aldı, gözlerine aşkın yorgun mah
murluğu çO, ·mü. ~il. 

* * 
ı şte o akşamdan sonra kalbime 

yakıcı bir ateş düştü. Kendi 
kendimde bir del~iklik ı;ezer gibi 
oluyordum. Beni korkutan, ürküten 
bir değişiklik.. Omuzlarımda, onun 
çrplak kollarının yumu.,akhj"m1 ve 
genzimde saçının serin kokusunu du
yunca, o perestiş ettij:im yıldız, bir
denbire göklerdeki şahane tahtmdan 
inmiş ve gözlerimin önünde. etiyle, 
kaniyle, canlyle gilzel bir kadın be
lirmişti ... 

Vicdanımı olrun, bir parça temize cı
karabileyim diye, seni, sevgilinden a
yırmak için elimden eeleni yapmıya 

koyuldum. Allahtan olacak, o sırada, 
biraz. da param vardı. O, kendisine 
teklif ettiğim parayı kAfl buldu ve ... 

ihtiyar asker, hayretle: 
- Hay, Allah kahretsin! diye ba -

ğırdı. Şimdi anlıyorum; demek Bi -
yanka'nm, bana gönderdiği o yürek
ler acL~ı aşk mektubunun sebebi buy
du, ha! .. Beni bırakmıya mecbur ol
dufu için, kalbinin acıdan kanadıtı
nı yazıyordu bana .•. 

- Evet.. Buna ben sebep oldum. 
Fakat, dinle.. Dahası var: Böylece 
eski sükO.netimi parayla satm alma
yı denedim, olmadı. Kendimi işe ver
dim ... 

* * B aP:a bir yı!baıı gecesiydi. Yine 
işte bu odada oturuYorduk. O 

ve ben .. Sen de evdeydin, fakat öbür 
odada, bir kanapede uyuyordun. El· 
lencell bir klüp ziyafetinden yoJT.ln 
düşmO .. tun. 

!ıkla omuzlarıma abanmıştı, Onun 
sevimli başını, tekrar göğsümde duy
mak, onu bir defacık olsun öpmek .. 
Ve sonra .. Eğer lftznnsa ölmek! .. 

Göz göze geldik. Bakıılarmda ıizli 
bir anlayış ifadesi ve benim düşün
celerime sarih bir cevap sezer gibi 
olmuştum. Arhk kendimi tutamıyor
dum. Dizlerine düştüm ve yanan yü
zilmü, onun ılık kucağına ıömdüm. 

Belki üç saniye orada hareketsiz kal
dun. Sonra saçlaranda, onun nemli, 
yumuşak elinin gezindiğini hissettim. 

- Cesur ol, sevgill dostum, Öbür 
odada. emniyet içinde uyuyan arka
claşmı düşün! Onu aldatma!.. 

Ayala fırladnn. O bana blr kitap 
uzatmışb. Anladım ve kitabı acarak 
yüksek sesle okumıya baıladım. Hiç
bir şey anlamıyordum; kelimeler, 
harfier, titrek, bulanık bir hercümerç 
içindeydi. Fakat, bu iç sarsıntısı, u 
manla. yavaş yavas duruldu_ Saat l.2 
yi çalıp da, sen içeri ıırdiilin sıra
da, artık tamamiyle sakindim. 

* * 

ca etmektedirler. ==========--

muş, benim gibi sen de, artık bir 
tek kadın için yaşamıya başlamı~trn. 
Onu sevmemezlik edemezdim, bu c
Jimden gelıneı..di; fakat bu sevgi bam
başka bir şeydi: Dünyevi arzular öl
müş, aramızda bir anlayış birliği do
İi'OP büyümüştü. 

Biz çok ıeceler. yanyana ôturup, 
felsefeden konuşurken, ~enin hep kıs
kıs güldüğünü biliyorum; fakat böyle 
anlarda, bizim birbirimize ne derece 
yakın oldutumuzu bilseydin, herhal
de çok kıskanırdın,, Simdi, o öldü, 
biz de, belki çok kısa bir Atide onu 
takip edeceğiz. Bu ~akımdan benim 
sana, bu sırrr blr gün evvel açmam 

lA.zımdı: u.l'Tantz, sana karşı bilyilk 
bir günah işledim, beni affet! .. u 

Yalvaran gözlerle elini arkadaşma 
uzattı. fakat öbürü homurdanarak ce
vap verdi: 

- Haydi, saçmalama! .. Affedilecek 
bir şey yok.. Senin şimdi söyledik -
terini, ben coktan biliyordum. Onları 
kırk üç ıene evvel, bana kendisi iti
raf etmiıtl. Dinle: Simdi de sana, 
benim ihtiyarlayıncıya kadar hep 

başka kadmlar peJinde koştutumun 
sebebini anlatayım: 0 tek aşkının, sen 
oldufunu söylediği için,,.,. 

Arkadaıı a!ablldiJlne açılan yaşlı 

gözlerle ona bakakalmıştı. Saat gece 
yarısını vuruyordu! .. , 

Milli Piyango 
"Eskişehirde Çekiliyor 

Büyük İkramiyl 

C 40.000) Liradır. 
(40.000) lira ile neler yapılmaz 

(40.000) lira ile bütün istikbali· 
nizi, refahınızı ve saadetinizi te
min edebilirsiniz. 

Milli Piyango 7 temmuzda Es· 
kişehirde çekiliyor ... Bu seter ık 
ramiyeler hem zengin hem müte 
ncvvidir. (10,000) liralık ikrami 
yeler dört tanedır. 8 tane (5.000 
liralık 60 tane (2.000) liralık, VE 

tam 120 tane (1.000) liralık ıkra 
miye vardır. 

500 liralık ikramiylerin mil< -
tarı bu sefer 90 dan 150 ye çık~ 
rılmıştır. 

Büyük, küçük bir çok ikrami· 
ye katar olmuş Eskişehirde sızı 
bekliyor. Bir biletle bu kat1r6 
iştirak edinız ... 

Kendi kendime: 0A1çı:ı'k, namusruz, Onun yanıbaşmda, eski hatttala -
rezil ... , di,>'C haknrctlc bağırıyordum. rım, kurşun gibi çökertici bir ağır-

Y ıllar geldi, geçti. Sen bütün dl- B' ti 
1 

- ıt -ğcr kadtnları birer birer unut-

Sümer Bank Umum 
Müdürünün Tetkikleri 

Adana, (TAN) Sümer Bank u 
mum müdürü Burhan Zihni Sa 
nus ile lşlett"le müdürü BWen 
şehrimizden qeçerek fokenderu 
na gittiler ve tekrar Adanay; 
döndüler 
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Kazanç vergısı mükelleflerinin 30 haziran pazartesi gunu 
akşamına kadar yapmıya mecbur oldukları bir takım işler 

vardır ki, bunları sırasiyle aşağıda okuyacaksınız. 

o o 

Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

aylarda, Isveçin de Sovyetle -
rin zararına olarak bu adayı 
tahkim etmek temayülünü gös
termi~ti. 

1940 martında Sovyet - Fin 
harbinden sonra imzalanan mu 
ahede mucibince bu adanın , .a 
ziyeti hakkında Sovyet ve Fin 
landa hü.kômetleri arasında bir 
anlaşma yapılması kararlaşmı~-

·Kazanç Vergisi 
1 - Almanların, Finlandanm şi

malinde yeni bir cephe tesis ede
rE.'k Murınanslt'a doğru ilerleme -
teri Sovyetleri bu mühim üsten 
mahrum etmiye matuftur. 
2 - Aaland adalarmm Finler ta
rafından işgali So,•yetler için mü
him bir kayıptır. 
3 - Japonya henüz bir karar vere
memiştir. Japonyanın bir Sovyet 
mağlubiyetinden sonra harbe Al
manya lehine müdahalesi mantıki 
görülmektedir. 

Sovyet-Alman Harbi: 

Dün, Sovyet - Alman haı·
bini yakından alakadar 

eden iki mühim haber gelmiş
tir. Bunlardan biri, Almanla
rın Finlnadanın simalinde ye
ni bir cephe tesis ·ederek Sov
yetlerin Buz denizindeki Mur
mansk limanına doğru ilerleme
lerine, diğeri ise Fin kıtalan
nın Aland adalarını işgallerine 
aittir. 

Sovyetlerin Buz denizindeki 
en miihim limanı, hava ve de
niz ussu olan l\lurmansk'ın 
stratejik ehemmiyeti büyük -
tür. Geçen harpte Rusya~·a 
harp malzemesi bu liman vası
tasiylc gönderilmişti. Bu llm:;ı
mn bu harpte de ayni vazife
yi görmeğe namzet olduğu tah
min edilebilir. 

Almanların, her halde mühim 
kuvvetler ve müdafaa tel'tihatı 
ile takviye edildiği zannedilen 
hu mühim ıue"\kii az zam'ln i
çinde j~gal edip eclemiyccekleri 
hdkkmda hic bir tahminde bu
lunamayız. JFakat bu işgAlin, 
Sovyctleri mühim bir iistt>n 
mahrum edeceği "\'C Ingifü: ya1'
dımını büyük ınik;vasta sekteye 
uğratacnğı söylenebilir. 

Cnnunla beraber, zanncdi
)·oru7 ki, bugi.ln lngifü:lcrin 
Sov,vl'Hcre yapıtbi1ecckleri en 
büyiik yardım, o:Jotlal'iyle be
raber en ~.on si~teın dört beş 
yüz avcı ve bonıhanlıman tay
yaresini derhal Rusyaya gön -
dermek olacaktır( Bunun, Sov 
yet - Alınan harhinın ve lngi
liz - Alman mücadelesinin mu
kadderatı üzerine, Alman sa 
nayi merkezlerinin ve liman -
larmın di.ine nazaran iki misli 
:şiddetle bombardıman edilme
sinden daha miiessir olacağı 
muhakkaktır. Adanın istilasın
dan ve batta müessir bir suret
te bombardıman edilmesinden, 
hiç olmazsa Sovyet - Alman 
harbi de,·amınca korkmıyan, 
fakat bir Alman za{eri karşı -
sında kenclini hu tehlikeye mu
hakkak surette maruz edde -
den lngilterenin bu yardımı ya 
pabilece~ini \'e halta yapmağa 
mecbur olcluğunn zannediyo
ruz. 

l\fister Crpps'in Ingiliz he -
yeti ile beraber tayyare ile 
l\loskovaya gitmesi, Ingiltere
den Rusyayn hava yolu ile ya
ni tehlikesiz ve cabuk olarak 
tayyare gönderm~k mümkün 
olduğunu göstermektcdjr, 

Aland Adaları : 

Aland adalarının Finlanda 
yani Almanya tarafın -

dan i~gali Mıdisesi de, Sovyet 
lerin aleyhine kaydedilecek bir 
harekettir. 

Aland, Ccbelitarık ve Korfu 
gibi anahtar mevkilerden biri
dir. Korfu Adriyatiğe Niye -
men l\fcmel'e, Dam:ig. Vistül'e 
hakim olcluğu gibi Aland adala
rı da Fiıılanda ve biJhassa Bot
ni körfezine :rani Finlanda ile 
lsveç arasındaki deniz korido
runa hakimdir. 

Sovyetleri, Finl&ndayı ve 
lsveç'i mii.~fcreken alakadar e
den Aland adaları hu f'inlanda 
kiirfezinin mahrecini tehdit 
etmek suretiyle, Sovyetleri 
Balhktan tecride yardım ede
bileceği gibi, Botniyi kapatmak 
suretiyle de Finl:indanın Al
manya ile deniz \'asıtasiyle irti
batını kesebilir ve lsveç demi
rinin deniz yoliyle Almanyaya 
gelmesine mani olabilir. 

Asırlardanberi bu adalara 
hakim olan muhtelif devletler 
bu adayı tahkim etmemişler ve 
tam bir bitaraflık muhafaza et
ıuişlerdir. l\liittcfik devletler 
1921 de bu adanın hakimiyetini, 
tahkim etmemek :;inrtiylc, Fin
lAnctaya ,·ermi~lcrdi. Fakat Fin 
landa, harlJC tckaddüm cclen 

h - -
Bugün Fin - Alman kuvvet -

leri bu adayı işgal etmiş bulu 
nuyorlar. 

Bu işgalin hedefinin: Sovyet 
donanmasının Baltık denizinde 
ve Botni körfezinde harekette 
bulunmasına mani olmak, Fin 
lnadaya deniz yoUyle Alman 
kıtalarını daha süratle naklet • 
mekle ve lsveden Almanyaya 
deniz yoliyle ya'pılan demir nak 
liyatını emniyete almak oldu
ğu anlaşılıyor. 

Japonyanm Vaziyeti: 

J apon kabinesinin, Sovyet · 
Alman harbinin başın • 

danberi ordu ve donanma -
smın iştirakiyle mi.istaccl siya
si ve askeri meseleleri müzake
reye devam ettiği bildirilmek· 
t..odir. -

lki gün evvel de, Japon sefi. 
rinin kansı da dahil olmak i.i
zere Japon tebaasından yirıni 
iki kişinin Moskovadan aynldı 
ğı haber verilmiştir. 

Japonyanm Sovyetler aley -
hine harbe girmesine, bir kaç 
ay evvel bu memleketle yaptı
ğı ademi tecavüz paktının ma
ni olabileceğini düşünmüyoruz. 
Yaşadığımız garip zamanlarda 
hazan mualıedelcrin, kelebekle 
rin ömrü kadar hayatları olma
dığını hadiseler bize öğretmiş· 
tir. 

Mesele, bugünkü şartlar i
çinde Japonyanın böyle bir ha
rekete teşebbüs etmekte Ja -
ponyanm menfaati olup olmadı 
ğı, bu hareket neticesi maruz 
kalacağı tehlikeleri göze alıp al
nııyacağıdrr. 

Şüphesiz, Japonya için, bu • 
gün, garptc çok zorlu bir düş
manla hayat ve memat müca -
delesine giren Sovyetlere kar 
şı harp açmak için en müsait 
bir fırsat çıkmıştır. 

.Japonya Sovyetlere kaı·şı har 
be girdiği takdirde, Amerika -
nın bitaraf kalacağını düşüne
bilir. Fakat bunun için Japon 
yanın siyasetini tekrar değişti
rerek Cenubi Pasifike ait em
peryalist emellerinden vazgeç -
nıesi, Şan-Kay-Şek Çini ile do 
bir anlaşma yapmaS'l - ki Nan
kin hükfunet reisinin Tokyoda 
ki temaslarından ve beyanatın 
dan böyle bir mana ~ıkarılabi
lir - ve bütün kuvvetleriyle 
Sovyetlerc karşı dönmesi icabe-
der. --

Japonya, siyasetindeki böyle 
derin bir değişikliğin Ameri -
kayı bitaraf bir vaziyette bıra
kacağım ümit edebilir. 

Hadiseler bu suretle cereyan 
ettiği takdirde, Sovyetlerin u· 
zak ~arkta müşkül bir vaziyete 
düşecekleri tabiidir. 

Ancak, Japonyanm, Sovyet· 
Ier zararına temin edeceği müs 
takbel ve muhtemel kazan~lar 
için, Amerikaya itimat ederek, 
Çin ile bir anlaşma yapıp bu 
memlekette dört sene içinde a
zim zayiat ve müthiş bir ilı;ti
sacU ve mali yıpranma pahasina 
elde ettiği yerleri, menfaatleri 
ve ıtskeı' üslet'i bir hamlede hı 
rakacağını tahmin etmek güç
tür. 

Bu takdirde dahi, J'aponyanın 
Çini tahliye ederek askerlerini 
Sovyet cephesine nakletmesi 
için epeyce zaman geçecektir 
ve bunun, Sovyet tayyareleri
ları karşısında çok zayiatlı ola
nin ve denizaltılaranın taarruz 
cağı aşikardır. 

Diğer cihetten, Sovyetle· 
rin uzak şarkta müstakil bir 
ordulan ve mühlm hava kuvvet 
Ieri ve bunları besliyecek büyük 
endüstri merkezleri vardır. 

Vladivestok'tan Japon ada -
larına kadar mesaienin ancak 
900 - 1000 kilometre olduğu \e 
Japonyanm sanayi merkezleri -
ııin gayet kesif bir surette mu 
ayycıı salıalaı·da toplanmış bu
lunduğu, ayni zamanda Japon 
hava kuvvetJe.rinin Çin har -
binde kemmiyet ve keyfiyet ba 
kınılarından, büyiik bir varlık 
göstermedikleri nazarı dikkate 
alınacak olursa, Sovyct hava 
kuvvetlerinin Japon adalanna 
yapacakları taarruzların Japon 
ya için çok vahim neticeler ver 
mesi im.kan dahilindedir. 

Hülasa: Japonya böyle bir 
hattı harekete karar verdiği tak 
dirde, çetin Çin harbinden 
sonra ve bu harbin temin etti
ği kazan<;lara veda ederek, ne 
ele olsa meşkuk - çiinkii Sovye-t 

(Devamı: Sa. 4, Sii. 7 de} 

Mükellefi • 
erı 

Haziran 
Neler 

Ruhsat tezkeresi: 

Kazanç vergisi tediyesiyle 
mükellef her müessese ve 

şirket evvelce de yazdığımız _gL 
bi Haziran ayı içinde bir ruhsat 
tezkeresj almya mecburdur. 
Ruhsat tezkeresinin ötedenberi 
işe devam edenlerce ellerindeki 
ruhsat tezkeresiyle; ve yeni i
şe başlıyanların bir istida ile i
ki fotoğraf ve 24 kurusluk pul 
ile beraber mensup oldukları 
kazanç tahakkuk şubesine mü
racaat ederek kanundaki harç
ları örlemeleri iktiza eyler 
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Kazanç vergisi: 

Ayni safi irat üzerinden ol
sun, beyanname esası üzerinlen 
olsun her mükellefe kazanc şu· 
heleri birer ihbarname göndere. 
rek ver_gilerini bildirmişti. Şa
yet kendilerine böyle bir ihbar- ; 
name ıtelmemiş mükellefler var 
sa, birer istida ile şubeye vazi
yetlerini, yani ihbarname alma
dıklarını bildirmelerini -bilaha
re bir cezaya düşmemek bakı· 
romdan- tavsiye ederiz. 

Evvelce kendilerine vergileri 
hakknda ihbarname ~elmiş olan 
mükelleflerı ver_gilerini öderken 
bir kaç nokaya dikkat etmeleri 
lazımdır. Cünkü kaunn bazı mü
kelleflere bu ver.ı:{iyi bir defada 
ödemek mecburiyetini kovduğu 
gibi yeni ver_gi zamları sebebiy
le de vergi mikdarında farklar 
vardır. 

.... 1 

Beyannameye tabi 

mükellefler: 

Anonim, eshamlı komandit 
kazanç dağıtan koopera

tif ve limited şirketlerde her 
hissenin vergisi ayrı ayrı hesap 
edilmekle beraber Haziran ayı 
içinde bir senelik ver_ı:ti tama
men ödenmek lazrmdır. Aksi tak 
dirde % 10 cezaya tabi olur ki 
bu cezadan dolayı mükelleflere 
rücu hakkı da yoktur. Binaena
leyh yukarda yazılı sirkeler ih
barname ile teblii! olun'3ll ver
~ilerini ve 3826, 4040 sayılı ka
nunlarla mevzu zamlariyle be
raber ödemekle mükelleftirler. 

Buna bir misal gösterelim: 
bu nevi şirketlerin hisse üzeri
rıı• hı>sao olunan vergisi f::ıraza: 
Buhran Kazanç 

20 100 
olduğuna _göre bunlardan buh
ran ver.ı?isine hic bir zam yok
tur. Fakat kazanç ver_ı:tisine 
3828 numaralı kanunla % 50, 
4040 sayılı kanunla C"i 50 ki ce
man % 100 zarnmedilmistir. Bi
naenaleyh bu nevi şirketler ver-

Bir Japon Askerinin 

Not Defterinden 

Sovyet Rusya ile Almanya 
arasında ansızın patlıyan 

harp yeniden gözleri şarka çe

·sonuna Kadar 
Yapacaklar ? 

./ 

Yazan: ... -·----· 111
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gilerini ıoo+100+20-220 lira 
olarak ödemeye mecburdurlar. 
(T~şviki sanayiden istifade eden 
müesseseler hakkında aşağıda 
tafsilat vardır.) 

Bu nevi şirketlerin haricinde 
kalan mesela kollektif şirketlerı 
komandit şirketlerı hususi . şir
ketler ve beyannameye tabi ti
cari ve sınai müessesat ver,gile
rini iki taksitte ödeyebilirler. 
Bittabi bunlar da kazanç ver.e:i
lerinin C"f 100 zammını hesap 
ve ilave eylemelidirler. Buna bir 
misal: 
Buhran Kazanç 

20 100 
50 % 50 bfrilıci 

zam 
50 % 50 ikinci 

zam 

200 
olduğuna göre tediye edilecek 
verp:i kazancın ve zamların nıs
fı olan 100 lira ile buhran ver
,gL'iinin nısfı olan 10 liradır. 

Bu bahseylediğim keyfiyet 
beyannamelerinde kazanc oldu
ğunu söyliyen veya as,gari mü
kellefiyet suretiyle vaki olan 
farhiyatr kabul eden mükellef· 
ler icindir. 

Fakat ihbarnamede hatalı he
sap veya as~i mükellefiyet 
mikdarında yanlışlık sebebiyle 
ihbarnamelerin tebliği esnasın
da itiraz komisyonu nezdinde 
itiraz etmis olan mükellefler te
diyeyi tarhivatın tahakkukuna 
intizaren talik edebilirler. An
cak kendi beyanname ile vaki 
ikrarlarına isabet eden mikdarın 
nısfını tediye ile mükelleftirler. 
Di,ğer nısfın tedivesi itiraz neti
cesine kadar talik olunur. 

l(.. .... 

1 Gayri safi irat üzerine 

vergiye tabi miikellefler: 

Bu mükelleflere de ihbarna
me tebliğ edilmis olmak 

lazımdır. Ancak bu ihbarname
ler de yeni zamlardan evvel teb
liğ edildiğinden mükellefler ih
barnameye bakarak yeni zam 
mikdarmı _görebilirler. 

Bu çesit mükelleflerin vergi
leri ~ayri safi iradın ve varsa a
latı sabitenin yüzde muhtelif nis 
betleri üzerinden hesap edilmiş
tir. 

Herhan~i bir mükellefin isıtal 
ettiği mahallin ve varsa alatı 

sabitesinin gayri safi iradı ye
kununu 100 lira farzedersek bu 
mükellefin ödiyece~i ver.e:i şöyle 
olmak lazımdır. MükeJiefin ka· 
nunda tayin olunan ver.e:i nis
beti kacır? Bunu % 25 olarak 
kabul edelim: ı 

l 00 liranın l"t,, 25 i 25 liradır. 
O halde mükellefin kazanç ver
.e:isi 25 liradır. Bunun beste biri 
buhran ver.e:isidir ki bu da 5 li
ra eder. Zam kanunları olma
saydı, bu mükellef 30 lira ver.e;i 
mükellefi olacak ve Haziranda 
da nısfını yani 15 lirayı ödeye
cekti. Halbuki kazanc ver2isine 
vaki zamlar sebebiyle: 

25 25+5=55 lira ver.e:i mü
kellefi olmuş ve Haziran ayın
da ödemeye mecbur oldu~ mik 
dar da 27 buçuk liraya baliğ ol
muş olur. 

* *' 
5 Teşviki sanayü/,en 

istifade edenler 

Teşviki sanayi kanunu muci
bince bazı müessesat kazanç ver 
_gisinden muaf idi. Bu müesse
satı 3828 numaralı kanun (mil· 
li müdafaa ver.e:isine) tabi tut
muştu. 

Bu suretle muafiyeti haiz sı
nai müesseseler yalnız kazanç 
vergisi mikdarınca milli müda
faa ver_gisi vermekte ve fakat 
zamdan müstesna kalmaktaydı
lar. Bu sene bu (milli müdafaa 
vergisine) de % 50 zam yapıl
mrşır. Şu hale ~öre muafiyete 
tabi sınai müesse, kazanç kanu
nundaki usul ve mikdara _göre 
ve °"<> 50 zamla (milli müdafaa 
ver~isi) verecektir. 

Bu mükelleflere şnbe kazanç 
ver_gisi tebliğ etmiştir. Bunlar 
evvela bir istida ile ve muafiyet 
ruhsatnamesinin musaddak kop
ya.siyle şubeye müracaat ederek 
kazanç vergilerinin terkinini is
teyeceklerdir. Çünkü muafiyet 
ruhsatnamesini haiz bir sınai 
müessese için mevcut kanunlar. 
la şube hem kazanç ver~isi ve 
hem buhran ver_gisi ve hem de 
milli müdafaa ver~isi ve zammı
nı tahakkuk ettirmekle mükel
leftir. Binaenaleyh mükellef
ler bu tahakkukattan kanunen 
haklı oldukları muafiyetlerin 
tatbikini istiyeceklerdir ki bu
nun için bir istida ile beraber, 
muafiyet ruhsatnamesinin mu
saddak suretini şubeye verecek
lerdir. Mevcut kanunlara ,göre 

virdi. Bu arada _herkes Japo~- Yazan : 
yanın ne yapacagını merak edı-
yor. Halbuki Japonyanın beş 
senedenberi harpte olduğunu 
unutmıyalım. Bu, ne de olsa onu 
yıpratmıştır. Çin - Japon harbi
nin pek de kolay bir şey olma
dığını kavramak için bir Japon 
askerinin geçen seneki not def
terinden bazı parçalar nakledi
yorum: 

l O KANUNUSANİ 
Bir çok muayenelerden son

ra askere alındım. Bugün fır
kama iltihak ettim. 

11 KANUNUSANİ 
Sabah beste kalktık 
12 KANUNUSANİ 
Öğleden evvel üniformaların 

teftişi ve diğer bazı isler .. 4.28 
de yola çıktık. Hatsuyuki kru
vazöründe muazzam bir veda 
ziyafeti verildi. 

13 KANUNUSANİ 
Bir parca deniz tuttu. Yolda 

bir çok ecnebi gemiler gördüm. 

14 KANUNUSANİ 
Yan_gçe nehri üzerinde Shan

~ai'den 3 deniz mili mesafede
yiz. Görünürde hiç bir şeyler 
yok. Saat on bir hala karaya ı,:ık 
matlık. Karnım acıktı. Üç Ja
pon tayyaresi üzerimden uçtu. 
$imdi uzaka bir van_gın ~özü -
küyor. 11.45 de karaya c1ktık. 
Ayağım bir parça sişti. Oraya 
buraya frlamış Çinli cesetleri 
gördüm. Belki yarın ben de bir 
kac tanesinin hakkından ı?ele -
ce~. 

Yarın saat ö~leden sonra iki
de harekete t:?ecece~iz. Evvela 
Kikoşivan'daki 11 inci alay ka
rar~ahına _gittik. Yolda üşüt -
müş olaca~ım. Fena halde ba
sım ağrıyor. Su bulmak cok giic. 

15 KANUNUSANİ .... 
Bütün J?Ünü ihtiyatlarfa bir

likte karargahta J?Ccirdik. Dün 

.e:ece nöbette durdum. Nezlem 
büsbütün arttı. Susuzluk çok 
gÜ<; .• Keşke bir an evvel cephe
ye _gitsek.. (Burada notlar bi
raz karışmıştır. Belki de mü
cadele esnasında yazmağa asker 
vakit bulamadı.) 

16 KANUNUSANİ 
Henüz harekete ~ecemedik. 

İlk defa olarak yıkandım. Bir 
parça rahatladım. 

18 KANUNUSANİ 
Dün .(!ece topçu takımında 

nöbetçiydim. Gözümü kırPma
dım. Gündüzki muharebede bi
zim ordu da büyük zararlara 
uğradı. 

20 KANUNUSANİ 
Yine bütün ,gece ateş içindey

dik. Gün kız~ın muharebenin 
ortasında ağardı ve yine büyük 
muharebenin ortasında ı:rece ol
du. Büyük Çinin muazzam ova-

muafiyeti haiz sınai bir müesse_ 
seye faraza: 
lOo Lira Kazanç vergisi 
10 " Bulıran vergisi 

100 " M.Müdafaa vergisi 
50 " Milli /fi üdaf aa 

vergisi zammı 

M_,!ilfilı~ 

270 .. 
tahakkuk yapılmak icap etmisse 
mukellef müessese bundan yal
nız kazanc verı?isi muafiyeti o
lan 100 liranın terkinini aley ve 
diğerlerini müessesenin nevine 
~öre ya tamamını Haziran ayı i
cinde veya nısfım Haziran avın. 
da diğer nısfım Kılnunevvel a
yında ödeyecektir. 

* * 
6 - Burada dikkat edilecek 

bir noka vardır. Gerek 
kazanç ver.e;isi ve zamları ve 
gerekse milli müdafaa ver_gisi ve 
zamları masarif meyanına kav
dolunamaz. Geçen sene kanun 
bu noktayı meskut J?eçtiğinden 
bu zamlar ve milli müdafaa ver. 
J?isinin masarif meyanına kaydı 
caiz idi. Bu sene bu caiz değil
dir. 

7 - Beyannameye tabi bazı 
müesseseler sene icinde taahhüt 
ver_gisi olarak vaki tediyelerini 
kazanç beyannamelerinde şube
ye bildirmiş oldukları takdirde 
verecekleri versıilerden bu t'3.ah-' 
hüt vergisi tediyelerinin mahsu
bunu istemek hakkına malik
tirler. 

Yani 940 senesinde taahhüt 
ver_gisi olarak faraza 100 lira te. 
diye eden beyannameli mükel
lef, şubeye verdiği kazanç be
yannamesinde bu tediyelerinin 
listesini evrak müsbite ile bil
dirmiş ise vereceği verJ?iden bu 
tediye isteklerini tenzil edebi
lir. Bunun için iki yol vardır. 
Ya evvelce ı bunun hesabını şu
beye müracaatla yaptırmış ve 
bakiyesini ödemesi lazımdır. 
Yahut bu muameleyi yaptırma
mı.şır. 

$imdiye kadar muamelesini 
yaptırmamış olan mükellefler 
bir istida yazarak (kazan<:, zam, 
buhran) ver~isi mikdarlarını, 
hangi mal sandığına veya m ües. 
seseye yatırdığını bildirerek ver 
J?isinden tenzilini istemelidir.Bu 
istidaya tediyeyi natık vesaikin, 
suretleriyle beraber raptı lazım
cin'. Vakit dar olduğundan ta
hakkuk dairesi bunu tetkik ile 
tahsil kısmına tahsil edilmeme
sini yazamaz. Binaenaleyh mü
kellefler kendileri hesabını ya
parak tediyeye borclu oldukla
rı mikdarı tahsil kısmına tedi
ye ve bikiyesini tecil muamele
sinin ikmaline intizaren tediye 
etmemek haklarıdır. 

Bu yazdıklarım her mükellef 
için lüzumlu şeyler ise de bun
ların tatbiki maliye memurla
rının ve müessesat memurları
nın ihtisası isidir. Mükellefler 
~erek kendi kendilerine ve ge
rek memurlarına su sualleri so_ 
rarak işlerini kontrol edebilir
ler. 

Ben ruhsat tezkeresi aldım 
mı? 

Bana ihbarname _geldi mi? 
İhbarnamedeki ver_gi hesabı 

doğuru mudur? 
Yanlış ise ne yapmalı veya 

yapılmıştır? 
Vergilerin cinsi. mikdarı ve 

zamları nedir? 
Kanunen bir defada mı, yok

sa iki taksitte mi tediyeye ta
biiın? 

Snobism'e Dair 
Yazan: Sabiha SERTEL 

Snobism. opportunismın ay. 
rılmaz vasfıdır. Opportu

nist, realitenin i(inde inkişaf e· 
den zıddi~·etlerin seyrinde, hu 
zıddivetlerden kendi menfaatine 
uygu~ hükümler çıkarır, bu men. 
faatlere göre zıddiyetlerden isti· 
fade:ve (ahşır. l.Ueııfaatlerin hu 
ayarlanması seyrinde 2ah sa~a. 
gah sola temayiil eder. İcap eder-
se realiteyi, tckamüliin kanunla· 
rını inkar eder, geri;1·e, irticaa ka. 
dar gider. icap ederse yine rea
liteyi, tekaınüliin kanunJannı in
kin ederek realitede me,•cut o1-
mıyan fantezilere sapar. Geriy( 
dö~i.iş reaction'nun ifadesi oldu
ğu gibi, fantezilere ..l!«'cİs de Sno· 
bism'in ifadesidir. 

Snob cemiyetin normal teka
mül seyrinde, bütün hadiseleri 
fantaztik hayallerle izah eder, 
kendini realitenin dısında tuttu
ğu i(in. inkisar etmekte olan ce
miyetin biinyesine taban tabana 
zıt bir taklitcili~e sapar. (Tiirk 
<"eıniyetinde frenk taklitcileri gi
bi). Bu taklidin <"emi:retlc. rea
lite ile hi( bir miinaseheti yoktur. 
Fakat o kendini kütlelerin fev
kinde tuttuğu için, realiteyi fan
teziye feda eder. Cemiyetin lmii
ranh devrelerinde ise, hu buhran. 
ların getireceği değişiklikten 
menfaati sarsılır kaygısiyle der
hal irticaa ge<:er. l\1azinin külle· 
rini karıştıran bir mistic olur. 

Tekfımüliin kanunları, Eclectic 
düşünceyi, metaCizh,t'i, sofist'i in
kar ettiği gihi snob'u ve eppor· 
tunist'i dahi inkar ederek sc~·rinc 
devam eder. Snob hadiselerin in
ki~af seyrinde. zıddiyetlerin çar
pı~masiyleı parçalanmasiyle ve 
birleşmesiyle meydana gelen teka 
mül ''e inkdahın karı:;ısında der· 
hal mevki dd+~tirir. Ciinkü Sno. 
bism, opportnnism"in ;>~Tllın"lız 
\•asfıdır. 

On sekizinci P .... arda bi.r (ok lm
sit dimağb~. içtimai nizama, kral. 
lığa, a .. :-~dc, meclise. vesaireye 
IUÜ\'3' r.ne ,.e ahenk getirecek bir 
formül ararlarken, bir sabah u
yandılar. Krallığın. asaletin ,.e 
meclisjn yerinde ;\'eJler estiğini 
ttördüler. Bu nddiyetler içinde 
en doğru müva7.ene, derebe:rliğin 
mevcudiyetine bir temel nzifesi 
ı:örcn bütün içtimai şartları ve 
derebeylii:!'inin yarattığı nddiyet
leri atmaktı. Tekamiil zik7.ak yii
rüyüşlerden, mücadelelerden son
ra bıı zıddiyeti tasfb"e etmiş ol
du. 

Fakat snob. bilgilerin.i miite
madi surette değiı?en objective 
realite ile birleşemediği kin fan
tezilerinin sır(a kö~kiinden. ha· 
yatın, realitenin içine düştii~ü za
mandır ki. tabiat ,·e cemiyet ka
nunlarının dısında bir fantezi ol
madığını anlar. 

Tashih: Dünkü yazının 18 inci sa
tırında: (birleşmesi) kelimesi (yerleş
mesi) şeklinde çıkmıştır. 32 inci satır
da: (cü7.iıleri) kelimesi (cezası) şek

linde çıkmıştır. 89 uncu satırda (muh
telif) kelımesi (muhteli) şeklinde cık
mıştır. 91 inci satırda (girlşeı;.-ği) 

(girişileceği) olacaktır. 111 inci s~tır
da (gözlükle) kelimesi (güzellikle) şek 
tinde çıkmıştır, Okuyucularımdan özur 
dierim. 

Teşviki sanayi muafiyetimin -============= 
tatbikini istedim mi? ru··rk 

Bu tediyelerin deftere kayıt Hava Kurumu 
Madalya Hazırllyor 

sureti nasıl olacak? 
Taahhüt ver~ilerinin mahsu

bu yapıldı mı? 
Bütün bunların kanunda ce

vapları vardr. Bunlan sorup öl{-
ren iniz. 

lan içinde kaybolduk. Bu _gece 
ay pırıl prıl parlıyor. 

Yiaoçiaçai'ye hücum etik. Ev
velisi _gecedenberi harbe devam 
ediyoruz. Ordumuzun zararı 
yine büyüktür. 

21 KANUNUSANİ 
Fen.e;çiaçi'ye hücum ettik. 3 

'bölük hemen hemen tamamen 
mahvoldu. Çinin carpısmada 
~österdiği cesaret ve haleti ru
hiyeyi yabana atmamalı! 

22 KANUNUSANİ 
Bugün biraz istirahat edece -

ğiz. Üç ~ünlük bir muharebe 
de oldukça sarsılmış bulunuyo
ruz. 

23 KANUNUSANİ 
İstirahat keyfimi biraz ye

rine _getirir _gibi oldu. Fakat di
zanteriye tutulmuşum.. Fena 
halde kıvranıyorum. Bütün ge
ce tüfek sesleri susmadı. 

g4 KANUNUSANİ 
Sabahtan akşama kadar ates 

devam etti. Şafak vakti bir a
ralık siperin kinde kuşların 
cıvıltılarını işittim. Bütün gün 
top ateşi altındaydık. Hücum 
müthişti. Bizim bataryaların 
harekete gecmeyişine hayret et-

(Sonu; Sa: 4; Sü: 4) 

Türk hava genel merkezi, ku
ruma teberrülerde bulunan va · 
tandaşlara, birer iftihar nişanesi 
olmak üzere madalya dağıtmag 
karar vermiştir. Bu cümledeı 
olarak 1000 tane giimüş ve 200 
tane de bronz madalya hazırlan 
mağa başlanmıştır. 

Kuruma yapılmakta olan yar
dımlar her taraf ta büyük bıı 
hızla devam etmektedir. 

Maarif Vekili 
Ankaraya Döndü 

Evvelki gtin şehrimize gel
miş olan Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel burada hususi işleriy· 
le mcşgulolmuş ve dün akşamkı 
Anadolu ekspresiyle Ankaraya 
dönmüştür. 

Maarif Vekili Haydarpaşada 
Istanbul Maarif mi.idürü ve er
kanı tarafından uğurlanmıştır. --
Valiler Halkın İhtiyac;lannı 

Tetkik Edecekler 
Dahiliye Vekaletı vila \'etlc:r 

yeni bir tamim yollamıştır. Dl 
tamimde valilerin kendi hudut 
ları dahilinde ve munyyen za -
manlardıı sıkı teftişler yapına ları 
istenmiştir. 

Valiler bu tdtisl0.rincle h:ılkııı 
ihtiyaçlarını tesbit edecek \ c 
anlamağa çalışacaklardır 
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latasaray • Beşiktaş 
1 Berabere Kaldllar 

Sonra Beşiktaş Şampiyonluğu Dünkü Maçlardan 

Etmiş Oldu, Fenerbahçe lstanbuJsporu 5 O 

Garanti 

Yendi 
Milli küme mnçlanna dün Fe

erbahçe stadında cok kalabalık rr---;;;;;;;;;~~~ ~ Milli Küme Pu\'an Cetveli~ 
bır seyırci kütlesi önünde devam 
edilmiştir. İstanbulspar, Fener_ 
b hce karsısına bir kaç ızömlek 
saı'iı bir ovun çıkarmıs ve hiivük 

farkla mağhip olmustur. İkinci 
maç büyük bir dedikodu mevzuu 
ıdi. Galatasarayın Ankaradakl 
ki beraberli~e itiraz etmis bu
lunması ve bu itirazlarının kabu
le şayan p,örülmesi ihtimali Sarı 
ktrmızılılara bir ealibivet elde e-

Takım 

Beşiktaş 
G. Saray 
Fener bahçe 
Altay 
1stanbulspar 
Altın ordu 
Harbiye 
Gençlerbirli~i 
Demirspor 

Maç 
18 
16 
16 
J8 
18 
18 

G. B. 
14 4 
ıı 3 
11 2 

7 1 
5 3 
5 3 
6 2 
5 1 
4 3 

M. A. Y. P. 
51 21 50 

2 43 19 41 
3 44 23 40 

10 29 37 33 
10 34 50 31 
10 32 56 31 

7 29 27 29 
11 25 34 28 
10 27 37 28 

derek şampiyonluğu almak ümi· ':.;;;~~~...---~--~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~--~--~~~~ii!!i"~iiiiiıııııo~ 
dini vermişti. 

"\f~c:kf'st:>or l 8 6 30 40 25 

Dünkü ovun evvelce de tahmin 
ettij!jmiz gibi tamamivle müsa
vi ccrevan etmiştir. Galatasar:.w 
ehin Beşiktastan daha müsait va· 
z yetler ihdns etmis. fakat ancak 
berabere kalabilmistir. Dün sarı. 
kınmzılılann Halili neden santr
for ovnattıklanna bir türlü akıl 
erdirilememlstir. 

Nihavette Besiktas dünkü be
raherlii?i ile futbol federasyonu
rıun bir türlii neticelcndiremedi
i?i itiraz meselesini, kesip atmış
tır. 

Fcnerbahçe 5 - İ. Spor O 

Fenerbahce: Cihat. Muammer. 
Murat, Aydın, Ali Rıza, Ömer, 
K;ıdri. Naci. Naim. 'iyazi, Rebii. 

İstanbulspor: Fikret, SE'fer. 
Rüştü, Muzaffer, Tarık, Celal, 
Hayri, Süleyman, Kadir, Faruk; 
İsmet. 

Halit Galibin idaresinde ve sa
at on altıda bashvan oyunda ilk 
anlar mlitereddit hareketlerle 
ı?ecti. fstanbulsnorun devre bida
vetinde isi sıkı tutarnk eol veme
mek istedi~i. bunun icin de ins
~avd'larını ı:reride Oynattığı .(!Örü
lüyor. Bundan başka bir kac a
kın da yanmrya muvaffak olan 
San...siyahlı lar muhacimlerinin 
acelesi vüzünden jvj vazivetıe.re 
~ıremediler. 

Biraz sonra İstanbulsponın ı?e
fü;i .ı?Üzel oyunu karsısında acılan 
Fenerbahce 19. 40 ve 43 üncü da. 
kikalarda birer ııol atarak devreyi 
~ O .ızalio bitirdi. İkinci devredP 
Fenerbahce iki {!ol daha atarak 
sııhadan 5-0 ırnlip vaziyette çık
tı. 

Beşiktaş 1' - G. Saray 1 
Besiktas: Mehmet Ali, Yavuz. 

Husnü. Rifat. Halil. Hüsevin. Sa
kir. Hakkı. İbrahim, Şeref, Şük
rü. 

Galatasaray: Osman, Faruk. 
Adnan, Musa. Enver, Salim. Sa
lahattin. Bülent, Halil Esfak, 
Mehmet Ali. 

Hakem Ahmet Adem. 
Müsabaka büyük bir hızla baş.. 

landı ve Galatasaray hemen altrr 
bastı. Santrahafın biraz ı:!eri kal. 
masına ra,l!men yan hafların des
tcklecl i_ği Sarı - Kırmızılı muha-j 
cimler ve bilhassa sol açık Meh-

met Ali Beşiktaşa buneltıcı anlar 
ç:ecrirttiler. Bu arada Mehmet A
linin açıkta yakaladığı topla sağ 
taraftan manevra yanarak ic mev 
kiine 1tecmesi ve oradan cPkti.fü 
sütün direl!'e vurmast Besiktaşı 

kendine eetirir bir ihtar oldu. Bir 
kac dakika J?ecmemis i ki ovun 
müevazin fakat seri bir hal aldı. 
Beşiktas da Galatac;arav miidafa_ 
;ıc;rna bilmukahC'le fakııt daha ha
fif bir şekilde yüklendi ve 
;hdas ettiği ilk karısıklıkt-a Gala
tac:araylıların hesledini hiivük Ü· 
mitleri zavıflatan rrolü Hııkkı sı
kı bir şütle attı (dakika 13). 

Galatasaraydşn beklenen ıırolü 
Besiktaşın rıkarmaSI 8ivah - Be
vazlılarn müessir bir düzPn verir_ 
ken Galatasaravı da temkinli oy
namıya sevketti. 

Top ortalarda ovnamrken. a· 
vağında ton bulunmıvan Musava 
tekme vurduğu icin hakem Şerefi 
münakaşa ve itirazlardan sonra 
sahadan çıkardı. Üc dakika sonra 
vani oyunun bitmesine dört da-
kika kala Salim de fazla sert oy
nadıl?'ı için. hake mtarafından sa
ha harici edildi ve her iki takım 
ikinci devreye onar kişi ile çıktı. 

Beşiktas. takımında ttıdilat yap 
mamış, Galatasarav da birinci 
devre santrfor oynıyan Halili Sa
limin çıkması üzerine asıl yeri o
lan sol hafa almtstı. flk virmi da. 

kika yavaş ve mütevazin geçtik
ten sonra Galatasaray galip vazi
vette imiş ~ibi Esfağı sol hafa, 
Halili tekrar santrfora ~eçirtti. 

Tekrar oarlıvan Galatasaray 
Mehmet Alinin sürüklediei topla 
Besiktas kalesine davandı ve o 
vakte kadar hic bir şey yapma· 
mış olan Halil güzel bir kafa vu
rusu ile kalenin köşesine bir şüt 
attı. Fakat Mehmet Alinin plon
ionu verindevdi. 43 üncü dakika. 
da Mehmet Ali uzaktan cektiği 
cok ~üzel bir şiltle Galatasarayı 
selamete soktu ve San - Kırmı
zıhlar beraberlik l?Olüne haklı ve 
büyük tezahür~t vantılar. • 

Füruzan TEKiL 

Dünkü Yüzme 
1\lüsabakalan 

Su SPOrları a ianlıl!ının tertip et
tiği ikinci yüzme müsabakası dün 
Modada yapılmıştır. Saat on dört.. 
te başlıyan müsabakaların büvük 
ler kısmında Galatasaray 57 ey 
karşı 75 puanla birinci ı?elmiş. 
küçüklerde de Galatasaravın 65 
puanına karşı 77 puanla Beykoz 
kazanmıştır. Müsabakalara 92 vü
zücü ı?ibi büyük bir müsabık ka
labalığı istirak etmistir. Yüz met 
re kurbablamada GalatJ1saray
dan Yusuf 1.24 ile yeni Tlirkive 
rPkoru vanmıstır. 

lstanbul Gümrükleri. Başmüdürlüğünden : 

{ Hurda Eşya Satıhyor ) 
Sirkeci Rcş:ıdlye caddesinde gümrük Levaznn Tetkik Memurluğu an

barında bulunan 288 lira 90 kurus değerinde 56 kalem hurda eşya 9.7. 
941 Çarşamba günil saat 10 da 2400 sayılı kanunun hukı.imlerlne göre a
çık arttırma suretiyle satılacağından isteklilerin mahallinde eşyaları gB
rcrek ihale gün ve saatinde yüzde 7 ,5 pey akçesini yatırın~ olarak Ba~-
mUdurlUk binasındaki Komisyona mı.iracaat etmeleri. (5136) 

Darohane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden : 
Taahhat gerisi 24679 kilo matbaa krrpmtı klığıdı 11 Temmuz 1941 cu

ma günü saat on beşte acık arttırma ile satılacaktır. Muvakkat teminau 
18,51 liradır. Şartname muhnsebemlzden verilir. İsteklilerin ayni gün ve 
saatte idaremizde mlltcsekkll ko:nfsyonda hazır bulunmaları ltıznndır. 

(5122) 

::>atııP ve !'4e~rıyat muduru: t:.:mm Uzınan. Gazetecl..la .v~ .ı.'4t:.ı0r1Yat 
T. L. Ş. fAN l\latbauı 

Başvekil "Ne edebilirim?!,, dcnnişçesine omuz 
silkti. 

, 

Gözüme Çarpanlar Sıhhat ve içtimai Muavenet VekCiletinden: 
ma~ı 3 üncüde) 

tik. Nedense bizim taraftan hiç 
bir ses çıkmadı. 

26 KANUNUSANİ 
Siperin icinde kendi kendime 

şarkı söyledim. Yarının ne ola
cağı belli de~il. Bari bugiinü ~e 
çirelim diyerek hep sarkılar mı -
rıldandım. Eve bir mektup yaz
mak istiyorum amma henüz 
bir kelime bile yazmadım. 

27 KANUNUSANİ 
Tanşiciao'dayız. Dün ıtece 

Galvanizli Saç Münakasa 
Müddetinin Uzatdması 
Açık Eksiltme 

Malzemesi 

Usuliyle İnsaat 

Alınacak 

Malzemenin nev'i M lktarı 
Muhammen Muvakkat te 

bedeli mınat miktarı ihale 
Lira Krş. Lira Krş. Günü 

lhııle 

aaatl 

nöbet beklerken sivrisinek a- Galvanizli saç 3500 Kg. 4200 00 315 00 3 Temmuz 15,00 
lavlarının hücumlarına az daha 941 Perşembe 
dayanamıyacaktım. Burada in- 1 - Ankarada Hamam6nllnde Tıp Fakültesi müştemildtından Do~m 
sanın tahammül edemiyeceği ve Nisaiye Kliniği bınasında emaneten yapılacak ıkmal inşaatı için nc
şey Ja:Ündüzleri sinekler, JZece- vileri, mlktarları. muharmnen bedelleri, muvakkkat teminat miktarı yu
leri de sivrisineklerdir. Sana kanda yazılı galvanizlı saç açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 

2 - E!l:siltm" 3 Temmuz 1941 tarihinde crşembe gunu saat 15 de An-
sıi:?ındım Buddha! karada Sıhhat ve 1çtımai Muavenet Vckfiletinde teşkıl olunacak husus! 

Yalvarırım sana İmparatpr - komisyonca yapılacaktır. 
luk ordularının dehşetinin dün- 3 - İstiycnler bu işe alt şartnameyi Sıhhat ve lçtimat Muavenet 
ya tarihinde ilelebet parlama- VekAleti İçtimai Muavenet Dairesinde ve İstanbulda Sıhhat ve İçıimat 
sına müsaade et! Muavenet MUdilr!Uğünde tetkik edebil!rler. 

Dün gece düşman kararstahı- 4 - Muvakkat teminnl mıktnrları her malzemenin ismi hizasında 
nın 300 metre vakınına kadar gösterılmiştlr. 
sokuldum ve sröl(ı!elerini ~ör- 5 - Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak Komisyon
düm. Keskin KadiantY konvag·ı- ca kabul edilmiyeceği için bu kabil teminat vermek istiyenler daha ev-

"' vel Ve~<fılete mliracaatln bunlurı aldkalı l\Inlsandıklarına yatırmaları ve 
nın kokusu havaya sinmisti. Komisyona makbuzlarını tevdi etmeleri lfızımdır. (5231) 
Nisan aldm. isabet ettirebil- -
dim mi bilmiyorum. Düsman ce ı'l••••••P' 
setleri iki tarafımda yatıyorlar 
ve fena kokuyorlardı. 1ı1•ı.111111ıı11111•• 

30 KANUNU SAN .. 
Bugün topcu atesine tutulma 

dık. Sade tüfek fişekleri ü
zerimizden vızlıvarak ~çti. 
Ben bir siper kazıyordum. Bir 
kurşun kulağımın on santimet
re ilerisinden geçti. Büyük teh
like atlatmıştım. 

1 ŞUBAT 
Sana sıitındım Buddha! 
Bu~ün bizden 200 metre ile-

ride beş düşman kasabasına hü 
cüm etmek için hazırlandık. 

2 ŞUBAT 
Dün gece saat yedide hareke 

te Ja:eçtik. XX i bir tek kurşun ' 
atmaksızın aldık. Sonra on bire 
kadar siper kazdık. Bu çok ıüç 
bir işti. Zira ateşin altında ça
lışıyorduk. Kul'$unlar vızlıya
rak başımızın üzerinden geçi -
yordu. 

Yine kuru ekmek ... Ah pirin
cin yüzünü ne zaman görece~iz 
acaba? 

3 ŞUBAT 
Tehlikesiz bir ıcece ,ııeçirdik. 

Şiddetli barai arasından R~e
rek bugün 100 metre ilerledik. 
Bir top benim 100 metre ile
rimde patladı. Budaya dua et
tim başka bir şey yapamazdım 
ki... 

4 ŞUBAT 
Evvelki ıündenb,. .. i aramız -

dan dört kişi öldü. Olülere fena 
muamele insanın kini o kadar 
fena ediyor ki. Piyade alayına 
umumi bir hücuma geçmesi em
ri geldi. 

Bu sabah saat dokuzda ıceri
den pirine geldi. Adeta yeni
den havata ~eldik 

5 ŞUBAT 
Bu~ün sabahtanberi siperler

de nisbeten sükut vardı. Gece 
vakti düşmana hücum edece~iz. 
On beş kişilik bir gönüllü alayı 
düşman mitralyöz yuvalarına 
sa_ğdan ve solda~ saldıracak. Fa
kat hücum topçu ateşinden ve 
bombardımandan sonra başlı -
yacak. Bu en büyük hücumdur. 
Sana sıiındım Buda! · 

Bu hatırat burada bitiyor. 
Defter ŞanJZhaydaki ölüler ara
sında bir Japon askerinin üze
rinde bulunm~tur. Defterin i
çinde şu not bulunmuştur: "Öl
düğüm takdirde bu defteri bu
lan arkadaşlarımın onu Tokio'
ya evime JZöndereceklerini uma 
rım. 

Beyazıt meydanı ve Koskn caddesınin bir kısım duvar ve tretuvar 
inpatı ile toprak tesviyesi isleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 31892 lira 80 kuruş ve ilk teminatı 2391 lira 96 ku
ruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umum!, hususi ve tennl 
şartnameler!, proje keşi! hillasaslyle buna milteferri diğer evrak 160 ku
ru~ mukabllinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden verilecektir. 

İhale 7 /7 /94 l pazartesi glinil saat 15 de Daimi Encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden se
kiz rün evvel Belediye Fen İşleri .Müdilrltiğilne milracaatla alncakları 
fennt ehliyet, 941 yılına ait Ticaret Odası vesikaları imzalı şartname ve
saire ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı ko
nunun tarifatı çevresinde hozırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günil 
saat 14 de kadar D:ıimi Encümene vermeleri lazımdır. (4829) 

* * Belediye tahsil şubeleri tarafından tahsil edilmekte bulunan vergi 
ve resimlerin 941 senesi taksit ayları aşağıda gösterilmiştir. Mükellefle
rin taksit ayları içinde altıkalı tahsil şubelerine müracaalla borçlarını B
demeleri icap eder. Bu müddeiler zarfında borçlarını ödernlyen mllkellef
ler hakkında tahsili emvnl kan~nu hllkümleri dahilinde takibat yapıla
catı ilAn olunur, 

TAKSiT M 0 D DET LE Ri 
Verginin nev\ Birinci 1 kinci Üçüncü DordOneU 

Bina ve buhra.o 
Arazi 

Temmuz 
Ağustos 
Haziran 
Temmuz 
Haziran 
Temmuz 

EyllU 
Bı.rinci Tes 

İkinci T~ İkinci K4. 

Yol 
Tan:r:l!at, tenvirat 
Kara nakil vasıtaları 
Deniz ,, ,, 

.. . 
İkinci ,. 
Eyll'ıl 

İkinci w 
Deniz nakil vasıtala- ) 
nndan sandallara ait ) 
resim ) 

Ağustos sonunda defaten istifa olunuı .. 
(4538) 

Ş Ç> S E İNŞAATI 
Nafıa Vekalet inden : , 

- Siirt villıyeti dahilindeki Kurtalan - Siirt - Hnydar kôprilsQ 
yolunun makadam şose inşaatı ile k!ı:gir, Kurudere ve Haydar köprlileri 
inşaatı 380.000 lira keşif bedeli üzerınden kapalı zar! USlJliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 1817/941 tarihine müsadif cuma gilnil saat 15 de No
tla VekAleti şose ve köprüler reisliği eksıltme ve arttırma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna m!lteferri diğer evrak Nafia Ve
kllttl tose ve köprüler reisliğinde görlllebileceği ·gibi, 19 lira mukabi
linde şose ve köprüler reisliğinden alınabilecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme tarihinden en 
az üç gün evevl bir istida ile Nafia VeklHetlne müracaat ederek bu gibi 
işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikaları alm l{ırı lazımdır. 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ile 18950 liralık muvakkat 
teminatlarını havi olarak 2400 snyılı kanunun tarifntı dalresınde hazırlı
yacakları kapalı zarfları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mukta7.l olup, 
posta ile gönderildiği takdirde postnda olacak gecikmeler ve mühürsüz 
ı.arflar kabul edilmez. (3767 - 5242) 

Maarif Vekilliğinden: 
Orta okullara matemaUk. tabliye, fransızca, almanca ve ingilizce 

dersleri için öiretmen muavini olmak istlyenler için tstanbulda; Yuksek 
Öğretmen okulunda, Ankarada; Gnzi Terbiye Enstitilsünd1,; 15 Eylül 94 l 
de başlamak ve 25 Eylül 941 akşamı nihayet bulmak ilzere bir imtihan 
açılacaktır. Lise veya öğretmen okulu mezunlarından talip olanların bu
lundukları mahallin Maarif idarelerine milrncaat ederek lmtihanlnra 
ilrme şartlarını ö:rendlkten sonra 1/IX/1941 tarihine kadar Vekilliği-
mize belgelerin! göndermeleri ilAn olunur. (3662 - 5119) 

Mevzuu bahis olan ayan Boscoc bu sırada ak 
sakaliyle kapıda görüldü. Otekiler devam ediyor 
lardı: 

' • u ... j 

BUGUNKU PKOGM.Al\I 
7.30 Program 
7 .33 Mllzik (Pl.) 
7.45 Haberler 
8.00 Mllzik (Pl.) 
8.30 Evin saaU 

* 12.30 Saat ayarı 
12.33 Saz 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
13.15 Müzik (Pi.) 

* 18.00 Program 
18.03 Caz (Pl.) 
18.30 Memleket 

postası 

18.40 Müzik (Pl.) 

19.00 MchmMin 
saaU 

19.15 Snz 
19.30 Haberler 
19.45 Fasıl 
20.15 Rndy4) g& 

zetesl 
20.45 Haftanın 

türküsü 
21.00 Ziraat tak-

vimi 
21.10 Şarkılar 
21.45 Senfonik 

konser 
22.30 Haberler 
22.45 Caz (PLı 
23.00 Kapanış 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Başı 3 iinciide) 

- Almnn Jiarbinin hangi tara(ıt 
galibiyeti ile neticeleneceği bv 
günden kestirilemez - bir haı 
he girmiş olacaktır. 

Amerika, So,•yet - Japon i~ 
tiliifında Sovyetler lehine mü 
dahale ettiği takdirde iSe, Ja. 
ponya çok fena bir vaziyete cU 
şccek ve her halde mailQp ola· 
caktır. 

Son gelen haberlere göre, A· 
mcrikn efkarı unıumiyesindc 
derhal harbe girmek hususundı 
çok kuvvetli bir cereyan uynn. 
mıştır. Eski DahiHye Nazın 
dün verdiği bir nutukta derhal 
harbe, girmek lazım geldi~inJ 
söylemiştir. Nevyo:k Times ga 
zete.ı;i de; Amerika için harlu 
girmek fırsatının geldiğini, b1 
fırsatı kaçırmamak ve derhal 
harbe girmek icabcttiğini yaz. 
maktadır. 

Biitiin bu mülahazalara isti • 
naden, Japony.anın, ancak biı 
Sovyet mağluhi~·ctinden sonra 
Aimanyanm lehine olarak hal'\ 
be miiclahalesi mantıki göriil· 
mckte<lir. 

Fakat su mühim nokta·n dı 
unutmam.ak lıizımdır: Tez"atlaı 
la dolu bir alem içinde yaşıye> 
ruz. Hadiselerin, bizim manlı 
kımıza uymıyan husust bir mat 
tıkı vardır. Bunun içindir ki 
Japonyanın yann, öbürgiin hi 
zim mantıkımıza uyınryan biı 
karar vermesi bir siirpriz tcş 
kil ctıııiyeccktir. 

Al. ANTEN 

Kızılcalıamamda Bir 
Genci Vurdulaı 

Ki7Jlcahamam (TAN) - Kazn 
mıza bağlı Çamlıdere nahiyesi 
nin Doğanlar köyünden Ali oı 
1u Ismail 3uındn ve 18 yaşınd. 
bir gençle Azmuş köyünden Hl 
seyin, Bayram ve lsmail adın 
da üç adamın bir kadın yüzi.in 
den araları açılmıştır. ~ -

Hilmi, köylerine iki saat me 
safede koyun gütmekte iken bir 
denbire, kendileriyle darğın ol 
dllğu bu üç gençle karşılaşmı: 
tır. 

Hüseyin, bayram ve Ismail 
Hilmiye hiç bir şey söylemedeı 
tabancalarını çekmişler ve zavall 
gencin üzerine hep birlikte ate; 
e{mişlerdir. 

Hilmi aldığı 'aralarla heme11 
orada ölmüş katiller de jandar . 
ma tarafından yakalanmıştır. Va 
ka hakkında tahkikat yapılmak • 
tadır. 

B U L MAC A 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hukukçu na , rların biri Sir Philip'e dönerek 
"Beni affet Ramon amma, matbuata yaptığın ifşa
at biraz mevsimsiz oldu. Evet biliyorum bu işte 
tam serbestiyle hareket edebileceğini aramızda 
kararlaştırmıştık. Fakat, senin bu kadar açık söz
ltı davranacağını, ne bileyim, bu kadar dürı.ist 
davranacağını tahmin etmemiştik:.,, dedi. 

DUDüST ADAM 
,- Benden bahsediyorsunuz ha! Daha dün 

Lordlar Kamarasında söylendi. Almanya tekamü
lünün o noktasına varmıştır ki... 

- Ah ben Ramon olmalıydım. Bak ne yapar
dım, Dos doğru polis müdüriyetine gider ve on
lara "Ey efendiler ... 

1-t~ ·-= 
-~~E-'~ --. 

Sır Philip "Bu işteki arzumun bir müzakere 
mevzuu olmasına taraftar değılim!,, diye cevap 
verdi. 

Yaıan: EDGAR WALL.ACE 
gitmedi. Çünkü halk onun tehlikede olduğunu 

Hukukçu nazır, Maliye Nazırıyla yan yana yü- takdir etmişti de ondan alkışlıyordu. Halbuki 
niyerek mü1.akere odasından çıkarken Maliye onun korktuğu işte asıl bu tehlikeydi. 
Nazırının kulağına eğildi ve "Ne eşek herif!,, dedi. Avam Kamarasına dalan nazırın dört tarafını 
Oteki güldü "Sana doğrusunu söyliyeyim mi? He· kendi fırkasına mensup olan mebuslar sardılar. 
rıf o kadar haksız değil. Bu iş herkesin diline düş H · d h · d" 1 k . _ • . . . epsı e son avadisı ın eme7 istiyorlardı. Hep-
tu, dun akşam Carlton da bır Amerikalı bılmem si de nazırın keskince dilinden biberli bir cevap 
ne Kra~ı ile görüştük. B~ dörtlerin Amerikaclıı almaktan korkuyorlardı. 
becermış .ol.dukları şeylen bana anlattı. Ramonun West Brondesburg mebusu "yahu Sir Philip 
korkup sı~:11"lenmekte hakkı var. Aman. ne efen- ne oluyor? Hiç aklım almıyor, aldığın bir kaç 
dın~,. bu dortler neler yapmamışlar.,, dıye cevap mektuptan ürkmüş olduğunu iddia edemezsin 
veı dı. . . ya. Ben kendi payıma her Allahın günü dört beş 

- Ne halt ışlemışler? tane alıyorum. Bu işin içinde başka bir iş olsa 
- Şu cenubi Amerikanın çil yavrusu gibi bir gerek, nedir yahu!,, diye üstüne vardı. 

sürü ufak tefek cumhuriyetleri yok mu? lşte Nazır cevap yerine başını sallıyarak ileriye yü
onların birisinin Reisi Ciimhurunu -(adını unut- rüdü. Fakat bu sefer Testcv mebusu koluna ya
tum. listeye bak görürsün)- gece evinden kaldı· pıştı: 
rıp almı lar. Herifın ~ğzını. bağlamışl~r. ~apishn· _ "Yahu!. .. diye lafa başlarken öteki "cehen
neye taşımışlar, rcsmı hapıshaneye gırmışlcr, ve nemin dıbine kadar yolun var,, dedi. soracağı su 
Reisi Cti~huru resmi darağacında asmışlar. Asıl al ağzında yanm kalan mebusu agzını açık bıra
tuhnfı hıç yakalanmadan sı~ış~nıslar maş.allah karak yoluna devam etti. 
ı ~ereyağından kıl çekermiş gıbı tıkırında yuru · Sayğılı mebus "bu herifin ama da çirkin öf-
muş. kcsı var ha! Yok tehdid mektubu imiş, tezkeresi 

Tam hukukçu mızır maliyeciden tafsilat isti - imiş, hep zırva, niyeti kendi adını dillere destan 
~ ccC'gı sırada ara yere gelen vektılı>t müsteşarla· etmekten ibaret, bunu bilmiyecek ne var?,, diye 
rının biri, herıfi göz hapsine alarak, konuşa konu- homurdanıyordı. 
şa bir yana çekti. Yalnız kalan hukukçu "Saç - Mebusların cigara salonuna toplanmış olanları 
ma!., dıye mırıldanırken başka bir koridora daldı. dumanlarını tellendire tellendire )Af kıtlığında 

Hariciye Nazırının arabası Avam Kamarası ka- mantar gibi peydahlanıveren son dedi kodu mev 
pısına yaklasırken, sokağa toplanmış kalabalıktan zuunun cıcığını çıkarmakta idiler. içlerinden biri: 
bır alkış kıynmeti koptu. Bu hal nazırın hoşuna - "Ama da tuhaf şey! Bu rezalet efendim, or-

Tefrika No. 6 
taya dört kişi çıkıyor, cin ve peri hikayelerindeki 
dört ecinniler gibi. Tamamen hayali ve esatiri 
mahluklar. Bunlar yer yüzün ün bütün müttefik 
hükumetlerine ve k u vvetlerine karşı meydan oku 
yorlar. Buna imktın mı var?,, d iyordu. 

öteki: -"Bütün dünyanın müttefik kuvvetleri 
diye top yekün bir tamim koşmasana, hele bu 
müttefiklerin arasından Almanyayı çıkar baka
lım., diye cevap verdi. 

İlki: 
- "Aman Scott şu senin her iki lafınin arasın

dan hacıyatmaz gibi çıkan Almanyandan bıktık, 
usandık. Alman müessesatının, teşkilatının bize 
faikiyetini dinlemekten usandık. Şimdi mevzuu
muz Almanya değil ki. Onu bir tarafa bırak. 

- İmkansız! Sen ne diyorsun! Düşün bir kere, 
yalnız demiri ele alsak bile Almanyada her de
mir sanayii reisinin istihsalatı, son senede yüzde 
kırk üç artmıştır. Bu hakikatler önümüzde du
rurken, hatta gözümüze batarken ... 
Başka bir mebus söze girişti: Dinlesenize! S i -

zin fikriniz nedir. Sir Ramon lAyihayı geri çeke
cek mi dersiniz? 

- Ramon mu? Ölür de geri çekmez! 
Bu söze on mebus "Çok tuhaf!,, diyerek ikişer 

kere kafa salladılar. 
Bir başka mebus: Biz böyle hadiselerin anahta 

rını eski vakalarda aramalıyız. Mesela, iyi hatır
lıyorum. Şu Boscoc mebusken. 

- Ne mebusu, adam şimdi ayanda ya! 
- Fakat mebusken .. , 

Tam burada koca bir kampana çaldı. Bütün 
mebuslar trene geç kalmış yolcular gibi, koşa 
koşa koridorların karanlıklarında kayboldular. 

==-ı•ı=m==• 
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Soldan sağa 1 - Bir cihangir 
2 - Ters okunursa: Japon lmpa 
ratoru - çok degil 3 - Ters o
kunursa: bir Bulgar şehri 4 -
Mal - ters okunursa: mevcut 5 -
Gökte bulunur - harflerin yerler 
değişirse: yıl 6 - Ninenin yarı· 
sı - çırak değil 7 - Ters okunur· 
sa: bir Arap şairi - ters okunur
sa: Bursada, Yalovada var 8 -
Viluyet - kenar - 30 gün 9 - Ta 
rihi şehir - fakat. 

Celsede Mcdway'ın irva iska layihası otuz iki 
rey ekseriyetle geçti. Sıra yarı kalan mahud ka
nun layihasının müzakeresine geldi. Birisi ayağa 
kalkmış, evde ayna karşısında meşk t:lilmiş bir 
tavırla "Benim söylemek istediğim şudur. Kabi
nede bir vckfıleti ihraz etmiş olan adam, eğer ha 
kikaten bir devlet adamı ise, hususi ve şahsi en
dişelerden tamamen münezzeh olması gerektir .. ,. 
Dinleyiciler burada bir alkış tufanı kopardılar. 
"Doğru! Doğru! Dinleyiniz! .. sesleri yükseldi, ha
tip sözlerine devam cttı. " Hususi ve şahsi endi
şelerden münezzeh olması 15zımdır dedik, .devlete 
ve millete karşı yüklenmiş olduğu vazıfelerin, 
başka her kaygudan üstün olduğu takdir edilm•:!· 
lidir. Hatırlarsınız belki; geçen gün, Barrington Yukarıdan aşağı: 1 - Bir Fran 
meselesi hakkında söz söylerken (bir nazır onu sız vapuru 2 - !sim - ters oku· 
intihap etmiş olanların arzularından mi.ilhcm ola nursa: Bir kaza merkezi 3 -
rak) ... Hayır böyle söylememiştim. "Onu intihap Ters okunursa: yorgunluk ol -=... 
edenlerin uzakları görücü olan ni.ifuzu nazarların Beş kıtadan biri 5 - Ters oku-

l ·· k"" tk nursa: cüsseli bır hayvan - mü dan ... , hayır bu da değil velhası o gun u nu um 'k Ab' .· . . 
6 

T':' •• •• h 
da bir nazırın en ehemmiyetli \'azifesinin asıl ne z~ tu ıı ı - ısım - uçuncu nr 
den ibaret olduğunu açık ve vazıh surette bıl fı dc/;ı ırse: emanet olar k 7 -
dirmiştim.,, Bu noktada hatip beyanatının ötesı.ıı 1 Hır •. anur - bn uda ~ - Sız • bır 
getirmek için durup, bir iki öksürükle boğa1ını a ne 9 - Başmuhaırınmız 
temizledi. Tam o sırada meclis hademelerind ... n * 
birisi, bir tepside getirdıği yeşil bir zarfı hatibe Evvelki bulmaca: soldan sağa 
sundu ve zarfın iizerinde "Avam Kamarasına,, dl 1 - Deşat Suri 2 - Azat - eiiin 
ye yazılı jdi. Zaten nutku irad ederken şeşi beşe 3 - Sinme - uza 4 - Ay - azı 
karıştırarak siiyl~vini arap saçına çevirmış olan cık 5 - Tercihe.n 6 - Mümana-
hatip zarfı açınca içindeki ~u kağıdı okudu: at 7 - Ita 8 - Adam - mı 9 -

{Arknsı \'ar) takibat. - ~ 
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:GECE GELEN HABERLER 

Sivilingrad ile 
Edirne Arasında 
Posta Nakliyatına Başlandı 

.
1
. Edirne, 29 (TAN Muhabirinden) - Öğrendiğime göre Si

tı ı~gradla Edime arasında, Edirne posta merkezi tarafından 
lltın edilen vesaitle bugünden itibarnn posta nakliyatı baş
lltıştır. Hat üzerinde köprüler tamir edilinciye kadar posta 
h li?'atı bu şekilde devam edecektir. :ı{öpriilerin tamiri işi, 
nunlere göre, iki buçuk ay kadar sürecektir. 

Suriye'deki 
Harekat 

-<> -

tüdmür Civarmda 

e Sahilde 5 Mühim 

Mevki Zapteditdi 
İCahire, 29 (A. A.) - Suriyede-

1 rnüttefik kuvvetleri, Tüdmü
tı 100 kilometre cenubu ~arbi
~de Saba Biyan işgal etmişler
ır. 

Sam mmtakasında müttefikler 
ebeJimazhar'ın bir kısmını işgal 
lhis1erdir. 
27 Haziranda, Saydanın 12 ki
rtıetre şimali şarkisinde kain 
~hiın ve Mazbut zaptedilmis ve 
~ kilometre kadar şimalde Saa
Vf! ve Esseyer işgal olunmuştur. 

Sovyet Tebliği 
( Baş tarafı 1 incide ) 

qtebeler hakkında alınan esaslı 
himata nazaran düşmanın 39 

l\zu tank kolordusuna mensup 
Oo kadar tank tamamen tah
·P edilmişlerdir. 
Lostk istikametinde dünkü gün 
Uazzam bir tank muharebesi 
aşlamış ve buna iki taraftan tak 
ıben 4000 tank iştirak etmiştir. 
Lemberg cephesinde düşmana 
tşı muannidane ve şiddetli mu 

arebeler yapılmakta ve düşman 
ıtaatımız tarafından mühim 
ağlubiyetlere üğratılmaktadır. 
'l'ayyare kuvvetlerimiz hava 
Uharebelerini muvaffakıyetle 

rlame ettirmiş ve düşmana bü
IJ.k darbeler indirmek suretiy

kara kuvvetlerimize müzahe
l!ttc bulunmuştur. 
Tulça üzerine yapılan bir tay

~<tl'e hücumu esnasında düşma -
~ın Tuna nehri üzerinde bulu -
an iki monitörü batırılmıştır. 

~ biğer mıntakalarda kıtaatımız 
~evlet hudutlarını muvaffakı -
Yem bir surette müdafaaya de
Vaın etmektedirler. 

Dün cereyan eden 
• 

harekat 
Moskova 29 (A.A.) - Sovyet 

1Stihbarat bürosu tarafından neş 
tectilen tebliğ: 
büşmanın motörlü unsurları, 

~8 29 gecesi ve 29 sabahı Minsk 
\>e Lutsk bölgelerinde nüfuz te· 
~ebbüslerine devam etmişler fa-
at düşman tank cüzütamlarına 
~ok büyük kayıplar kaydettiren 
ıtalarımız tarafından her yer

de geri püskürtülmüşlerdir. 
Minsk ve Baranomiç bölgesin

Qe, piştar unsurlarla iltisak pey
Clasına gayret eden Alman piya 
resi ile şimdi şiddetli muharebe· 
er cereyan eylemektedir. Kuv-
vetlerimiz Alman piyadesine 
ll'ıuvaffakıyetle mukavemet et
~~ktc, bir çok noktada mukabll 

Ucumlarda bulunmakta ve düş
?nana ağır zayiat verdirmekte -
clir. 
h Lutsk bölgesinde, şiddetle mu 

arebeler devam etmektedir. Ha 
\•a kuvvetlerimiz, Alınan tank
l<ırına şiddetli darbeler indire
tek düşmanın geriye püskürtül
?nesine geniş mikyasta yardım 
~trnektedir. Bu bölgede düşma
llın kayıpları ve bizim kayıpları
~ız tavazzuh eylemektedir. Sov 
Yet - Fin hududunda, düşman, 
ateşi müzahereti ile bir çok ta
b~uzi keşif hareketlerine teşeb 
~s etmiştir. Bütün teşebbüsler 

~Uskürtülmüştür. Düşman hu
Udumuzu geçmiye muvaffak 

Olamamıştır. 

1 
Bütün diğer bölgelerde, kıta

arnnız, düşmanın ilerlemeğe 
teşebbüslerini muzafferane bir 
Sutette durdurmaktadır. 

27 haziranda Finlnada körfe
zinde bir düşman denizaltı ge 
llıisi batırılmıştır. 

İskenderiye'ye 
Bir Akın 

lngiliz Tayyareleri de 
Bingazi Limamm 

Tekrar Bombaladı 
Iskenderiye 29 (A.A.) - Düş

man tayyareleri cumartesi gece
si, lskenderiyeye yeniden hücum 
etmişlerdir. Hasar ehemmiyet -
sizdir. Alarm şafakla nihayete 
ermiştir. 

Bingazi'ge ağır bir hücam 
Kahire, 29 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Libyada, 27 • 28 haziran gece
si, bombardıman tayyarelerimiz 
Bingazi ve Trablusgarp limanla 
rına ağır hücumlar yapmışlardır. 
Bu iki limanda mendireklere bir 
çok tam isabetler kaydedilmiş -
tir. 

General Franco İngiliz 
Elçisini Kabul Etti 

Madrit 29 (A.A.) - General 
Franco Ingiletere büyük elçisi
ni kabul etmiştir. Buna dair hiç 
bir resmi tebliğ neşredilmemiş -
tir. 

Cevat Açıkalın Edimede 
Edirne, 29 (TAN Muhabirin

den) - Hariciye Vekaleti umu
mi katip muavini Cevat Açıkalın 
bugün şehrimize gelmiştir. 

Sovyetler Birliği - İran 
Münasebatı Normal 

Moskova. 29 (A. A.) - Sovyet
ler Birliği ile İran arasındaki mü
nasebetler dostane olmakta de
vam ediyor. Binaenaleyh İrana 
karşı Sovyet tehditlerine dair Al 
manlann uydurdukları hikayele
ri tekzibe bile lüzum yoktur. 

Amerikan Kongresine 

Bir Teklif 
( Baş tarafı 1 incide J 

Kanun proıesinin aldığı kat'i 
şekilde, mümessiller meclisini~. 
harp malzemesi imal eden fabrı
kalarda9patronlarla amele arasın
da çrkan .ihtilafları izaleye me
m ur hakem heyetlerinin kararla
rını kabul etmemiş olan işcilerin 
milli müdafaa için çalışan fabri
kalarda çalıştırılmamasına dair 
yaptığı teklif nazarı itibara alın
mamış bulunmaktadır. 

Lord Halif ax'ın teması 
Vaşington, 29 (A. A.) - Lord 

Halüax dün iki defa hariciye ne
zaretine gitmiştir. Sumner Welles 
ile Sovyet vaziyeti hakkında gö
rüştüğü zannedilmektedir. 

'Ayan Meclisinde 
Vaşington. 29 (A. A.) - Ayan 

meclisi, dün, Reisicümhurun, do
ların kıymetini düşürmek husu
sundaki salahiyetinin ref'i icin 
vapılan bir teşebbüsü. akamete 
ubatmıstır. 

Dolann altın karşılığını azalt
mak hususunda Reisicümhurun 
salahiyetlerinin 2 sene müddetle 
temdidi hakkında yapılan tekli
fin kabul edilmemesini istihdaf 
eden ayandan Adams tarafından 
verilen takrir 22 ye karşı 40 rey
le reddedilmistir. 

şiddetli hava bombardımanları 
yüzünden Bükreş'i terketrniş -
tir. Pi~esti'deki petrol kuyuları 
Rus hava kuvvetlerinin başlıca 
hedefini {eşkil etmektedir. Rus 
tebliğlerinde göriilen itidal Ingi-
1iz milletine gittikçe daha zi
yade itimat telkin etmekfeaiı·. 
Kendi toprakları üzerinde üstün 
Iüğü muhafaza etmekte olan Rus 
hava kuvvetleri düşmana şiddetli 
darbeler indirmektedir. 
Teslim olan Fin askerleri 

Alman Tebliği 
( Baş tarafı 1 incide ) 

dafi bataryalarımız, 322 Sovyet 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 22 Ha
ziran akşamına kadar, yerde tah 
rip edilen tayyarelerle beraber, 
Sovyet hava kuvvetleri 1.811 
tayyare kaybetmiştir. Ayni gün 
Alman hava kuvvetleri yalnız 
35 tayyare kaybetmiştir. 

2 - Şark Alman ordusu 22 
Haziran sabahı geniş bir cephe
de hududu geçmiş ve tahaşşüt
lerini bitirmekte olan Sovyet or
dusu tertibatının ortasına dal -
mıştır. Düşmanın hudutta tesis 
ettiği kuvvetli istihkamlar kıs • 
men daha ilk günde yarılmıştır. 
Sovyet ordularının şiddetli mu
kabil taarruzları en ağır zayiat
la aldın kalmıştır. Alman hava 
kuvvetlerinin bu muharebelerde 
şanlı bir hissesi vardır. 
Bütün mukabil tcw:rruzlar 

püskürtüldü 
3 - 23 Haziranda düşman, 

taarruz kollarımızın başlarına 
fevkalade şiddetli mukabil taar
ruzlarda bulunmuştur. Düsmanla 
boy ölçüşen Alman askeri, mu -
zaffer olmuştur. Bütün Sovyet 
teşebbüsleri püskürtülmüştür. Ve 
bunun için de cephenin bazı 
mıntakalarında şiddetli ve kanlı 
göğüs göğüse çarpışmalar ol
muştur. 

Grodno kalesine taarruz edil -
miş ve şiddetli bir muharebeden 
sonra kale zaptedilmiştir. 
Düşman hava kuvvetlerinin 

25 Haziranda da uğradığı zayiat 
fevkalade ağır olmuştur. Ayni 
ıtünün aksamı bir evvelki gün -
denberi tahrip edilen Sovyet tay 
yarelerinin sayısı 2.582 ye baliğ 
olmuştur. 

Brest - Litovsk kalesine Al -
man topçusunun malik olduğu 
en kuvvetli silahlarla taarruz e· 
dilmis ve kale elimize düsmüş -
tür. Düşmanın bu son kalesi de 
24 Haziranda hücumla alınmış· 
tır. 

Alman ilerleyişi Vilno ve 
Kovno'ya varmıstır. Avni gün i
çinde bu iki şehir de alınmıştır. 

4 - Alman ileri hareketini 
durdurmak için Sovyct ordusu 
sayısız tanklarla taarruz ederek 
e;erilerimizle irtibatımızı kesmek 
veya üzerine kapanacak olan 
cemberleri kırmak tesPbbüsünde 
bulunmuştur. Fakat Alman hü
cum arabaları, tank dafi topcu 
tesekkülleri ile birlikte harbede
rek, hava dafi bataryalarının ve 
hava kuvvetlerinin yardımları i
le muzafferane tutunmwa mu -
vaffak olmuşlardır. DÜsmanın 
muazzam yeni tankları da keza 
Alman askerinin kahramanlığı 
ve silahlarımızın evsafı karşısın
da nihayet mağlup olmuştur. 

Bu dört günlük muharebenin 
sonunda imha edilen Sovyet tank 
larının sayısı 1297 idi. Bunun 
1.200 ünü ordu teşekkülleri ve 
mütebakisini de hava kuvvetle-
ri tahrip etmişlerdir. • 

5 ....:... 26 Ha7.iran 1941 de kıta
larımız Baltık sahasında cür.etli 
bir yürüyüşle Duna nehrine var
mışlar ve bu nehri bircok nokta
lardan geçmişlerdir. Dunaburg 
sehri elimize düşmüstiir. Bu iler
leyişe mani olmak için düşmanın 
ümitsiz • mukabil taarruzlarla 
yaptığı bütün teşebbüsler asker
lerimizin kahramanlığı karşısın
da kırılmıştır. 

6 - Alman denizüstii ve deni
zaltı kuvvetleri üslerinden cüret
le uzaklara kadar giderek Sov • 
yet donanmasına karşı birçok 
hareketlerde bulunmuşlardır. 

Şarki Baltık denizinde bir 
Sovyet destroyeri mayinle batı
rılmış ve "Maksim Gorki.. kru -
vazörü ağır hasara uğratılmıştır. 
Alman denizaltıları iki Sovyet 
denizaltısını tahrip etmislerdir. 
Alman hücumbotları iki destro
yer, bir torpido ve bir denizaltı
yı batırmışlardır. 

İki Sovyet destroyeri tarafın
dan Kösteneeye karşı yapılan 
taarruz teşebbüsü sahil batarya
lan tarafından akim bıraktırıl
mıştır. Kısa bir bombardıman
dan sonra Sovyet destroyerlerin
den biri berhava olmuş ve diğe
ri süratle uzaklaşmıştır. 

7 _ . 26 Haziranda, Alman hü-
cum arabaları Kovno'nun şima
linde iki gündenbri devam et
mekte olan müthiş bir tank mey
dan muharebesini zaferle bitir -
mişlerdir. Birçok ~aa~ru~lar cev
rilmis ve imha edılrnıstır. 29 u 
en ağır tipten olmak üzere 200 
Sovyet tankı, 150 den fazla top, 
100 ·ıerce otomobil iğtinam olun-
l""•ıc:tur. • 
iki Sovyet ordusu tamamıle 

imha edildi 
B - Pripet bataklıklarının ce

nup mıntakı:ısmda harp, bilhassa 
güzide teşekküllere karşı yapıl -
mıştır. 

M i11sk'i müdafaa irin 
büyük gayret sar/ediliyor 
Londra, 29 (A.A.) - So\ıyet 

n_ududunda harp bütün şidde -
~~le devam etmektedir. Ruslar 
lınsk'i müdafaa i~in büyük gay 

l't:>tler sarfetmcktedirler. Rus 
t~vyarcleri de Romanya şelıirle
l'inc tahrıpkfır hücumlar yap -
ll'laktadır. Romanya hükumeti 

Moskova 29 (A.A.) - Finianda 
askerlerinden mürekkep bir grup 
hududu geçerek Sovyet kuvvet -
Ierine teslim olmuştur. Bu as
kerler Ruslara karşı lıarbetmek 
istemediklerini söylemişlerdir. 

Lemberg'in garbında en kuv -
vetli ve en modern istihkamlar 
sebatlı ve kahramanca taarruz -
lardan sonra işgal edilmiştir. 
Simdi kıtalarımız muzafferane 
Lemberg üzerine viirümektedir. 
Lember,g'in simalinde A lm::ın 
zırhlı tümenleri harbedcrek 
Luck'a doğru ilerlemlye devam 
ediyorlar. 
Diğer mıntakalarda olduğu gi-

T A 'Pf 

bi burada da hna ktnvetlerimiz 
keşif hareketleri ve içerilerden 
mütemadiyen akıp ı?elen düş -
man kuvvetlerine karşı yılmaz 
taarruzlan ile ordumuzun mu -
zafferane ilerleyişine yardım et
mektedir. 
Düşmanın zayiatı kanlı ve 

müthiş olmuştur. Birçok düşman 
tankları tahrip edilmiştir. Yalnız 
Dubno civarındaki muharebe -
lerde 265 tank ve 42 si en ağır 
capta olmak üzere birçok top 
iğtinam olunmuştur. 

9 - Alman ileri yuruyuşu 
Bialistok'un şark sahasında iki 
Sovyet ordusunu tamamiyle i
hatasına müncer olmuştur. Düş
manın bu çemberi yarmak için 
gün lerdenberi yaptığı ümitsiz 
teşebbüslere rağmen cember her 
saat daha ziyade daralmaktad1r. 
Birkaç güne kadar bu Rus ordu
ları ya teslim olacak. yahut da 
imha edilecektir. Merkez cephe
sinden Almanyaya karşı taarruz 
etmek için tahşit edilmiş olan 
bir<;ok Sovyet tümenlerinin akı
beti ist.e bu olacaktır. Bu mın -
takada harbi piyade tümenleri
mi7.1e muhafız kıtalan yapmak
tadır. 

Alman hava kuvvetleri imha 
edici taarruzları ile kara kıtala
rına paha biçilmez yardımlarda 
bulunmaktadır. 

10 - Bialistok havzasının her 
iki tarafından ilerliyen Alman 
zırhlı ve motörlü tümenleri 
Minsk mıntakasına varmışlardır. 
Yeni bir büyük muvaffakıyet ha
zırlan1vor. 

Sovyetlerin zayUıtı 
Sovyet Rusyaya karşı ilk ha

rekat. 22 hazirandan 27 hazira
na kadar geçen kısa müddet zar 
fında, daha ganaimi takriben 
dahi saymak imkfım olmamakla 
beraber, çok mühim neticelere 
varmıştır. 

Düşmana verdirilen f evkala
de ağır kanlı zayiattan başka. ilk 
günlerde 40 binden fazla esir al
dık. 

Ganaim arasında simdiye ka
dar 600 den fazla top saydık. 
46 sı 52 tonluk en ağır tipten ol
mak üzere 2,233 tank da ya tah
rip edilmiş veya zaptolunmuş -
tur. Bundan başka büyük mik
tarda tank dafi ve hava dafi to~ 
pu, makineli tüfek. tüfek, oto
mobil ve saire de alınmıştır. Bu 
rakamlar. saatten saate fazlalaş
maktadır. Ganaim, halen muha 
sara edilmiş vaziyette bulunan 
Rus ordularının teslim olmasın
dan veya imha edilmesinden son 
ra daha pek çok artacaktır. 

Alman hava kuvvetleri, Sov -
yet hava kuvvetlerini kahir bir 
mağll.ıbiyete uğratmıştır. 7 gün
lük muharebede, avcılar, savaş 
tayyareleri ve hava dafi batar
yaları tarafından, ya havalarda 
ya yerde 4700 Sovyet tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Bu rakk::ıma 
nazaran Alman kayıpları ehem 
miyetsizdir. Ayni müddet zar
fında hava kuvvetlerimiz, 150 
tayyare kaybetmiştir. Alman 
tayyarecilerinin ve tayyareleri -
nin faikiyeti ezicidir. 

Alman ordularının bütiı'IFŞube 
lerinin misal teşkil edecek işbir
liği sayesinde imha veya zapte -
dilmiş .bu ouyük miktarda tay
yare, tank ve sair malzeme ra
kamları, diğer taraftan, Alman 
yanın şark hududu üzerindeki 
tehlikenin vüsati hakkında da bir 
fikir vermektedir. Rer halde, 
merkezi Avrupa sahası, neticele
ri hesap edilmez mahiyette ola
cak bir istiladan son dakikada 
kurtarılmağa muvaffak olun -
muştur. 

Alman.milleti, şeci erlerine, 
hakikaten, en derin teşekkürle
rini borçludur. 

Romanyada tevkifler 
Bükreş, 29 (A. A.) - Sovyet 

tayyarelerine ziyalarla işaretler 
vermiye teşebbüs eden bir çok 
komünist yahudi Bükreşte tevkif 
~dilmiştir. 

S.Rusyaya Y apllacak 

Seri Yardım 
( Baş tarafı 1 incide ) 

cak en seri yardımları görüşmek 
üzere şimdiden temasa gelmiş -
!erdir. 

lngiliz heyetinde 
bulmıanlar 

Londra, 29 (A.A.) - Stafford 
Cripps'in bir İngiliz heyeti ile 
birlikte Moskovaya muvasalat 
ettiği dün öğrenilmiştir. Müşa -
hitler, heyet azasının kimler ol
duğunu öğrenince memnuniyet
lerini izhar ~tmislerdir. Heyete 
dahil bulunan General Mason 
Macfarlane 1937 senesinde Ber
linde Ataşemilitcr olarak bulun
muş ve Nazi ordusunu yakından 
tetkik etmek imkanım bulmuş -
tur. 52 yaşında olan bu General 
Alman askeri usullerini en iyi 
bilen İngiliz mütehassıslarından 
biri olarak telakki edilmekt.edir. 

Askeri Vaziyet 
(Baş tarafı 1 incide) 

taraf arasında 4000 tankın işti
rakiyle dünyarun en muazzam 
harbi oercyan etmektedir. Al -
man kvvvetleri burada Karpat -
lara day:anan Sov:vet fırkalarının 
arkasına diismüşlerdir ve Al -
manlann iddiasına ~öre, bu Sov
:vet hrkalan va ecir veya mah -
volm1ya mahkftmdurlar. 

4 - Alman tebliği Çernoviç'
den Karadeni7e kadnt' uzanan ce
ının cenhe"iTJdPn nek az bahset
mektedir. Ciinkii hu cenhede Al
m:m - Rumen kuV\<·etlni Pntt 
n,ehrini gecmiye muvaffAk ola -
mamıs. ve il""'"me kavdedeme
mic:lel'dir. BiHıkio; Sovvet ktn• -
vPtleri hu <'enhedeki hiitiin düş
man taa1TUZ1ann1 püskiirfHikten 
maadıı. Tunayı gecf'T<'K Rumen 
tonraklarma ~irmislerdir. Tuna 
.:1.-ltasında harp devam etmekte
dir. 

5 - Alman toomn harbin bu 
Mrmci safhR~nda 40 hin esir al
d1klannı. 60ll top, birkn~ bin 
mitralyöz. vüzlerce motödii ve
sait zımtcttiklerini ve 2!l00 tank. 
4080 tavvare tahriı> ettiklerini 
iddia etmektedir. 

* -li 
Ahn.an teblii?i ile Sovvetlerin 

heT ıtiin nesrettiklcri tebliğlerde 

Yeni Bir Cephe 
( Baş tarafı 1 incide ) 

K.Kı~ harbimiz ellm bir sulhla 
neticelenmiştir. Sulha rağmen 
memleketimiz mütemadiyen düş.. 
manın şakice tehdidine maruz kal 
mış ve tecrim edilmişti. Başlan
~ıçtan'beri düşman devamlı bir 
sulh istememiştir. Aktedilen sulh 
bir mütarekeden başka bir şey 
değildi. Bu müareke de şimdi ni
hayet bulmuştur. Düşmanımızı 
biliyorsunuz. Bu düsmanm, yu
valarıınızı, imanımızı, vatanımı
zı imha etmeyi ve millietimizi e
saret altına almayı istihdaf eden 
emellerini de biliyorsunuz. Şimdi 
karşımızdaki düşman ayni düş .. 
mandır. Şimdi hudutlarımızı teh
dit eden tehlike de aynidir. Or
tada hiç bir sebep yokken, düş
man, şiddet kullanarak masum 
halkımıza hücum etmiş ve mem-
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leketimizin üzerine bombalar at
mıştır. Memleketin istikbali siz
den hareket bekliyor.Milletimizin 
düşmanına karşı açılan bu muklld 
des harpte sizi, beni takip etmiye' 
davet ediyorum. Eğer Finladanın~ 
istikbalini temin etmek için kud
retli Alman ordulariyle silah ar
kadaşlığı yaparak düşmana karşı 
cesaretle bir haçlılar seferi açarsa• 
nız kahramanlarımız mezarların
da tekrar dirilecek ve yanı başı
mızda b.;.ılunacaklardır. 

Silah arkadaşlarım, beni takip 
ediniz. Kareli ahalisi tekrar ayak
lanıyor. Finlandanın yeni fecri 
bizi ça.i?ırıyor ... 

Reisicümhurun tebriki 
Helsinki, 29 (A. A.) - Maca

ristanın Sovyetler Birlii'tfne kar
şı harbe girmesi münMebetivle 
Finlanda reisicümhuru, Macar 
Naibine bir tebrik telgrafı gön. 
dermiştir. 

Oev\et perniryollan ve liman\an iş,etme idaresi ılanla-rı 
Muhammen bedeh (2700) lira olan 23 adet muhtelif delme kabiliye 

tinde elektrikli el matkabı (7.7 .194 l) Pazartesi günü saat (10,50) on elli 
de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tanıfından açık ek· 
siltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin (202) lira (50) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka· 
dar komisyona müracaatları J.D.zundır. 

Bu işe ait ~tnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(4ll5ft) 

** hilıtirilen askeri vaziyette muta- Aşağıda cetvelde miktarları muhammen bedeli ve teminatlartyle ts
hakat vardir. Yalnız Almanların tihsal mahalli gösterilmiş olan iki kalem balast zarf usulü ile ayrı ayn 
besinci maifded,.ki iddialarını satın alınacaktır. Münakasa 11 Temmuz 941 Cuma günü birinci kalem 
tevc;ik mfimlciin değildir. saat 10 da ikinci kalem saat 11 de olmak üzere Sirkecide 9 İşletme bi-

Bu tebliğlerdn cMe ettiği- nasında A E komisyonu tarafından yapılacaktır. 
miz malumAbt sröre, Alman or • İsteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek kapah zarf
ıtulan simalde Sovvet orduları- larını ayni gün, birinci kalem için 9 a kadar ikinci kalem iı;in ıaat 10 

na kadar komisyona vermeleri laznndrr. 
tıı ricate m~hur etmisleT, mer - Şartnameler parasız olarak )tomisyondan \'erilrnektedir. 
kezde biiyiik bi-r harbe baslamıs- Not : Talipler idarenin ocak13rdaki dekovil tesisatından meccanen 
lor. cenupta hiçbir iş yanama- istüade ederler, 
mtslı-ırdll' . F:ı'kat Alma" 'Rl'lsku - ' 
111aTidanh~. Fransada olduP.11 t!i
hi Sovyet cephesinin yarıld1P-ı -
oı. Sovyet orduc:nnun <'evrildi~-
11i veva imha edilmek Ü7ere 'hu
luıutuğunu iddia etmemektedir. 

Bu noktanın hiiviilc: hir ehP.m
miveti vardır. Ciinkii bu nokta. 
Alman • Sovvet h:ıl'hin1n Jn1su
ı::iv .. tini tebarılz ettirmP<ldediT. 

Fransız rephesinde Almanlar • 
la Fransızlann tank ve tavvare 
"uvvf'tleri bakurunıl:m aralann
ifa miôc:avnt yoktu. Fransız ordu
"" kfıfi rl"l'e<'ede taVTare ve 
tınıka malik bıılnnmndıih ı('ın. 
l\lmanl:r,. .ffnha ilk ıriinde tayya
re üsfünliicrünü temine muvaf · 
fak ohmıslar ve tırnldnr ccphP.de 
hir gedik ncmca ilerleyip «Jii~ -
mant aTkadan cevinntve mukte
dir olmuşlardı. Halbuki şark 
cephesinde ild taraf da tank ve 
tayyare bakımından birbirlerine 
müsavi derecede kuvvetlidirler. 
Onun icin bu cephede cere:'\'an 
eden muharebede hava üstünlü
ği.inü süratle temin mümkün ol
mamış ve han> daha ziyade tank
lar ve hava kuvvetleri arasında 
eereyan etmiştir. Motörize kuv
vetl~rle yapılan harp daha ziya
de hareket harbidir. Alman 
motörize kuvvetleri bazı yerler
de Sovyet hatlarının içine gir -
t1iklel'i zaman arkada. sili! ve sol
da bulunan Sovyet tankları ta
rafından çevrile;ek imha edil • 
mişler ve derinliğine cepheyi 
yarmıya muvaffak olamamışlar -
drr. Alman ordularının en ziya
de ilerledikleri şimal cet>heSinde 
hile Sov:vet cephesi yarılamamıs, 
Sovyet ~rdulan tayyarelerin hi
mayesinde muntazam surette çe
kilmiye mm·affak olmµşlardır. 

Harbin inkişafına göre, şimdi 
muharebenin bütün sıklet mer
kezi iki noktada toplanmıştır: 
Biri Almanların Minsk cephe • 
sindeki tazyikleri. diğeri merkez
de Luck civarındaki siddetli tank 
muharebeleridir. Minsk'ın Al
manlar tarafından zaptı, dün de 
anlattığımız l!İbi, strateji bakı -
romdan biivük bir ehemmiyeti 
haizdir. Cünkii burası büyük bir 
miinakal~ merkezidir, ve şimal 
Sovyet ordusunun cenuula olan 
muvasalasını ~çle~tirecek mahi. 
vcttedir. Luck cephesinde mu -
harebede ise. Karpatlar üzerinde 
bulunan Sovvet ordusunun çev
rilmesi tehlikesi vardır. 

Fakat bun;ı mukabil Sovyet
ler de Tuna deltasında Rumen 
topraklarına niifuz etmektedir. 
'Rumen petrol ku~·ulannın mer -
kezi bulunan Plosty've de para
o;ütlerle askel'ler indirmiye ha<; -
lamıslardıt'. Almanların simaldP
ki m"uvaffakwetlerine mukabil. 
Sovvetlerin de bu,.Ada Köstence
''e kadar inerek Tuna a2-ız1arını 
lc:apamaları ve Rumen petrnl sa
hasını is«al etmeleri tehlikesi 
mevcuttur. 

Herhaldr Alman • Sovyet haT
hi simdi ikinci ve en meraklı 
.,"' o;iiltlf'tli o;afh:ısına l!İrmistir. 

ve Cadbry dirayetleriyle maru~ 
kimseler olup. bundan evvelkı 
vazifelerinin hepsinde tam mu
\raffakıyet göstermek suretiyle 
tcmavi17. etmislerdir. 

Muhammı Muvakkat 
bedel teminat 

Ocak Kim. Miktar Lira Lira 

Çekmece 27 5000 m3 12500 937,50 
Ispartakule 41 5000 m3 1250() 937,50 

(4980) .. . 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlariyle cinsleri aşa

ğıda ait olduğu listesi hizasında yazılı muhtelif ketestenin her liste muh
teviyatı ayrı ayn ihale edilmek üzere 8/7/1941 Salı giıniı saat J5 de.ı 
itibaren srra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satı::ı 
alınacaktır. 

Bu i:se girmek istlyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e 
kadın- Komisyon Reisliğin~ vermeleri lflzımdır. 

Şartnameler iki lira mukabilinde Ankara, İzmir, Eski!iehir ve Hay
darpaşa vcznelCtı"inde satılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
Liste bedeli teminatı 
No, sı MlktaM Cinai L. K, L. K. 

' 1 6418,250 m3 Çam dilme 353,003 75 l7,870 15 
2 2522,400 .. Çam kalas 138,732 00 8,186 60 
3 3037,725 .. Çam tahta 167,074 87 0,803 74 

(2924) 

• 1 • 

· stanbul Vakıflar Direktörlüğü Hanla · 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kuruı 
Pey akçeır' 

Lira Kuruı 
-- ---' 

fi20 52 

174 89 

467 10 

313 68 

163 68 

73 68 

261 97 

319 20 

171 84 

166 84 

43 42 

175 00 

40 00 Büyiikç•rşıda Çadırcılar caddeş1, tı~tiınt'fe 

13 50 

odası bulunan 50 No. Iu di.ıkkanm tamamı 
3969. 
Biiyükçarııı Kazazlar Orta sokak 25 No. lu 
dükkanın tamamı (7230) 

35 00 Mercan Dayahatun mahallesinde Yaldızlı 
han alt katta 4 No. Iu odanın tamamı (7151 

24 00 Büyükça~ı Tarakçılar sokağında 13 No. lu 
dakkanm tamamı (7173) 

13 00 Büyükçarşı Çukur han üst katta'. 12 No. lu 
odanın tamamı (7171) 

6 00 Büyi.ıkçfU'!il Takyeciler sokağında 28 No. lu 
dolap 5ckllndeki dükkanın tamamı (7210) 

20 00 Şehremini Molla Günıni Seyyit Ömer m'nhal
lesinde eski Koruk Mahmut çeşmesi, yeni 
Hacet sokağında ah~p iki odalı evin ta
mamı (7051) 

24 00 Beyazrttn Tavşantaşı mahalleı:inde eski Ha
sanpaşa karakolu, yeni Cumhuriyet cadde

12 89 

12 52 

3 30 

sinde 105 Na. lu dukknnın tamamı (3080) 
Bi.iyiikçarşı Uncuoğlu 28 No. lu dukkfının 
tamamı (5862) 
Büyükçarşı Di\rrik sokağında 16 No. lu dük· 
k~m tamamı (4636) 
Bı.iyükçarşı Kazazlar Orta sokağında 27 No, 
lu dolabın tamamı (2346) 

H 00 Unkapanı Atıamataşı Kasap Demirhun ma
hallesinde Kurokçesme sokağında yeni H 
ve 5 No. tajlı hanenin temel taşlan harit 
olmak iızere enkazı 

Yukarıda yazılı olan emUlk satılmak üzere 15 gün müddetle açık art
tırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 3 Temmuz Perşembe gilnü saat 15 de icra 
edileceğinden isteklileı-in Çembcrlitaıata İstanbul Vakıflar Başmtldilriyetı 

Mahlü!At kalemine mi.irncaaUarı. (4838) 

Sıhhat 

Pazarhkla 

Malzemen in 
nev'i 

Kalıplrk çrralı 
çam kereste 

Çıralı çam çatı 

. . ,. 
ve lçtımaı Muavenet 
VekCiletinden: 
inşaat Malzemesi Ahnacak 

Mlktan 

280 m3 

Muhammen Muvakkatte
bedeli mlnat mlktan 

Lira Kr§. Lira Krı. 
ihale 
günU 

---- ----
lhalt 
saat 

15680 00 1176 00 16.7 .rn4t 15,00 
Çarşamba 

k.restesi 224,712 m3 12583 87 943 79 " 15,15 
ÇM 7625 Kg. 7625 00 571 88 ,. 15 30 
Tuğla 1,000,000 adet 26000 00 1950 00 ,, 15,45 

1 - Ankarada Hamaıtıöniindc Tıp Fakülteı;i müştemllfıtrnlan Doğum 
ve Nisaiye Kliniği binasında emaneten yapılacak ikmal inşaatı için yu
karıda nevileri, miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat 
miktarları yazılı 4 kalem inşaat malzemesi pazarlıkla alınacaktır. 

Heyetin diğer bir azası da A
vustarlayalı Vollk'ıı'dir. Bu su
bay da Moskovada Ataşemiliter
lik etmiştir. 

İngHiz hevetinin sevahati hal
l(ın nazarı dikkatini celbetmistir. 
Ciinkii bu sevahat cHisman elin
deki bircok ;razi ilı> Rusyadan 
;:ıvr1lm1s bu1ıınnn tnrtiltPrPnin 
hala muvasala kolavlıkalrınn 
malik bulundu,i!unu ı?östermek -
tedir. 

2 - Eksiltme 16 Temmuz 1941 tnribinde Çarşamba gilnil ve her 
malzemenin hizasında gösterilen saatlerde Ankarada Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinde teşkil olunacak hususl Komıslonca yapılacaktır. 

3 - İstlyenler bu işe ait şartnameleri Ankarada Sıhhat ve İçtım t 
Muavenet Vekaleti İçtima! Muavenet Dairesinde ve İstanbulda Sıhhat ve 
İçtima! Muavenet Müdilrliığünde tetkik edebilirler. 

4 - Her birinin muvakkat teminat miktarı yukarıda gösterllm' tir. 
Teminat olarak nakit V!' nakit m hıyetindeki evrak Koıniı;yonca ka

bul cclilmiyereği için bıı kııbll teminat vf'rmck lsth·pnler daha evvel Vc
killcte müracnalla bunl:ı.rı nlakulı Mals ındıklarma yatırmaları ,.e Komis-
yona makbuzlarını tevdi etmeleri ltızımdrr (5230, Amiral Miles ile Albay Exlıam 
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RADYOLiN 
İLE SABAH. ÖGLE VE AKSAM 

Her :reınekten aonra (iinde ifç dola muntuamar 
lişlerinhl fırı;olayuua. 

Maliye Vekaleti Milli 
EmlCik Müdürlüğünden: 

Fen Memuru Alınacak 
1 

Toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için teşkil edilen komisyon
larda çalışmak üzere !en memJru alınacaktır. Bu fen memurları köy
lerdeki hazine topraklarının kadastr.il tahdit ve tesbit islerinde istih
dam olunacaklardn-. 

Bu fen memurlarına 175 lirnyı geçmemek üzere: 3656 numaralı 
maaş teadül kanunu hükümlerine göre alabilecekleri ücret verilecc!t 
ve yol masraClarmdan başka köylerde bulundukları günler için de 
harcırah hükümlerjne göre ı::eycııhat yevmiyesi tediye edilecektir. Se
yahat yeı·miyesi. 150 kuruştan az olmamak üzere ücretin tekabül et
liği asli maa~ın yüzde dördüdür, 

il 

Aranan Şartlar 
1 - Memurin kanunu hükümlerine göre memur olmak için lü

zumlu şartları haiz bulunmak, 
2 - Yaşı 60 dan fazla olmamak, 
3 - Tapu ve kadastro fen mektebinden, nafia fen tRtbikat mek

tebinden mezun olmak veyahut bu dalre1erde veya Harita Umum hlti
durlü.t:unde en az bir sene müddetle fen memuru sıfatiyle istihdam E

dilmiş bulunmak, 
4 - l\.!emuriYet yapmışsa sicilli itibariyle hizmetinden istifade e-

dileceği anlaşılmak, 

5 - Askerlikle ili:ıiği olmamak, 
NOT: 
Kadastro ve harita i~lerinde ç~lı.şmış olanlar tercih edilirler. 

m 

Aranan Şartlar 
l - A$aitdaki vesikalar ba~lı olmak şartiyle ~taliye VekAlcti 

~lilli Emlilk ~lüdürlüğüne hitaben ~tida, 
2 - NU.lus hüviyet varakası, (Aslı veyaJwt Noterce veya remı.1 bir 

makamca musaddak sureti), 
3 - 6 kıta fotograf, (Altı t.u<;Uk dokuz ebadmda) 
4: - Mektep tasdikname vey.ı şahadetnamesi (Aslı veya musaddak 

bir sureti). 
~ - Bulunduğu memuriyetlere ait vesaikin aslı veyahut musad

dak sureti, (Tasdikli sicil karnrsi veyahut musaddak sureti kAfidir). 
6 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vazife ifasına mü

sa~t olduğuna dair hükil.met veya belediye doktorluğu raporu, 
1 - C. l\.füddeiumumlliğinde!l mahkümiyeU olmadığına dair veıl

ka. (İstida zirine Müddeiumumllikçe tasdikli mc§ruhat verilmek _.u
retlylc de olabilir.) 

8 - Hüsnühal kl#ıdı, 
9 - Askerlik vesika_.,1, (Nil!us hüviyet varakasında varsa ayrıca 

istemez,) 
10 - Talfp o]an :ahıs resmt bir dairede müstahdem ise bu dairc

nin alelusul muvafakatini gösteren vesika, (Talebe müteallik istida 
ve merbutu vesikaların o daire vasıtasiyle Maliye Vekaletine gönderil
mesi halinde ayrıca muvafakatnameye lüzum yoktur.) 

11 - Aşağıda yaztlı ~ek.ilde taahhütname, 

iV 

Taahhütname Şekli 
l\.faliye Vekliletinde toprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye tayi

nim halinde bu vazifeyi kabul e..ieceğimi ve en az 45 gün evvelindı?:l 
haber vermeden bu vazifeden i~tifa ettiğim veya bu vazifeyi terkettl
ğim, yahut hizmetimden istifade edilmediii veya istihdamımm deva
ınmm caiz olmadığı idarece takdir edilerek vazifeme nihayet veriJdi~i 
takdirde, komisyon mesaisinin sekteye uğraması sebebiyle hasıl olma
.ın mümkün ve muhtemel zararlara karşılık maktuan ve cezai şart ola
rak beş yüz lira teminat vermeyi ve bunun için hakkrmda dava ika
mesine ve ilclm istihsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya 
vaz'ı veyahut hazineden alacag!.!'rl vnrsa bu alacaktan de!aten takas 
\·e mahsubu ve yine bu taahhütnameden müte\'ellit herhangi bir ihtl. 
lcif ic-in dava ikamesine lüzum hasıl olursa, bu davanm Ankara mah
kemelerince rüyetini kabul ctth;imi taahhüt ve beyan ederim, 

NOT: 

1 - Bu taahhütname Noterce resen tanzim olunacaktır. 
2 - Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyet ve ikametgahı ile ha· 

len bulunduğu adresi taahhütn11meye yazı1Pcaktır. 
3 - Bu taahhütnameye, müteselsil kefil olarak resmt dairelerde 

veya ticart ve sınat rnües.ıı;eselerde ro•rn1.ır "e ""'i~tahriem VP.yahut ti
caret veya sanatla me:sgul bir ş:1hıs da iştirak edecektir, 

TAN 

İstanbul Levazım Amirliğinden Yerilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmelerı hizalarında yazılı gün, saat ve mahalkr
deki Askeri Satınalma Komisyonlarında yaplacaktr. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarnı ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri Komis
yonlarında görülür. 

Cinsi .~1iktarı 

Koyun eti 54,000 kilo 
Ayşekadın fasulye 100,000 ,, 
Sakız kabağı 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 

Kuru ot 
Sığır eti 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 

100,000 " 
2,000 ton 

540 " 
460 .. 
325 " 

1,675 .. 
1,505 " 

2,229 
420 
400 
400 
400 

" 
" .. 
" 
" 

Tutarı 
Lira 

21,600 
15,000 

5,000 
120,000 
32,400 
27,600 
19,500 

100,500 
94,063 

183,892,50 
189,000 

28,000 
28.000 
28,000 

** 

Ten1inatı 
Lira 

1620 
1125 ) 

375 ) 
7250 ) 
2430 ) 
2070 ) 
1462,50 ) 
6275 \ 
5982 

10,444,62 
10.700 

2100 
2100 
2100 

İhale gün, saat ve mahalli 

4 7 941 
30; 6 941 

l/7 / 941 
2/ 7/ 941 

4 17 /941 
4 7/941 
4/7 / 941 
2 ·7;941 
3/7/941 

11 Erzurum 
13 Hadımköy eski 

komutanlık bah 
çesi. 

15 Bolayir 
16 İzmir Lv. A 

mirliği 
11 Bursa 
16 Bursa 
16 Gelibolu 
16 Gelibolu 
16 G~libolu 

(70 - 4741) 

Aşağıda yazılı mevaddın eksiltmeleri hizalarında yazılı şekil ve günlerde Çorumda Askeri 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale 
'aatinden bir saat evvel Komisvona vermeleri ve açık eksiltmelerin belli vakitlerinde Komis· 
vonda bulunmaları. Evsaf ve şartnameleri Komisyonna görülür. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 
K ilo Lira Lira İhale giin, saat ve ~ekli 

Bulgur 
Kuru fasulye 
Yarma 
Pirinç 
Kuru soğan 
Saman 
Kuru ot 
Odun 
Sığır eti 

Patates 

* 

100,000 
80.000 
80,000 
30,000 
20,000 

350.000 
350,000 

1,500,000 
250,000 

50,000 

6000 ton nakliye kapalı zarfla 
eksiltmeye konmustur. Beher to
nun tahmin bedeli 250 kuruş, 
ilk teminatı 1125 liradır. İhalesi 
7/7/ 941 Pazartesi ~ünü saat 15 
de Ankarada Lv. Amirli~i satın 
,Jma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni vesikalarivle 
'eklif mektuplarını ihale saatin-
1en bir saat evvel komisvona 
"ermeleri. fl 14 - 4888) 

* 228,000 kilo patates kapalı 
zarfla eksiltmeve konmuştur. 
İhalesi 7 /7 '941 Pazartesi günü 
saat 16 da Kars'da askeri satın 
alma komisvonunda vapılacaktır. 
Tahmin bedeli 18.240 lira, ilk 
teminatı 1368 liradır. T aliplerin 
kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri, Ev
saf ve şartnamesi komisvonda 
!(Örülür. 1116 - 4890) • Beher kilosuna 145 kuruş fi -
vat tahmin edilen 20,000 kilo 
sade yağı kapalı zarfla eksiltme
ve konmuştur. İhalesi 9/71941 
Çarşamba ııünü saat 11 de Er -
zincanda askeri satın alma ko -
misvonunda vapılacaktır. Tutarı 
29.000 lira. ilk teminatı 2175 li
radır. Evsaf ve sartnamesi ko -
misvonda görülür. Taliolcrin k~
nuni vesikalarivle teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vPrmeleri. 

(118 - 4892) ... 
H~psine tahm!n edilen fiyatı 

33,350 lira olan muhtelif hacim
de ve Yena camından mamlıl 
4,250,000 adet boş ampul 8/7/ 
941 Sah günü saat 11 de Ankara
da M. M. V. Satınalına komisyo
nunda pazarlıkla satın alınacak
tır. Taliplerin 5002 lira 50 ku
ruşluk kati teminatlariyle belli 
saatte komisyona ı:ıelmeleri. 

1126 - 4900) 

* 

15,000 
15,200 

9.600 
10,200 
1.000 

• 7,000 
21.000 
22.500 
62.!\00 

. 5,000 

1125 
1140 

720 
765 

75 
525 

1575 
2250 
4RRR 

375 

317/941 
3 '7/941 
3/7 /941 
3 '7'941 
3 7 941 
317 941 
3 17/941 
4/7 /941 
4 17/941 
4/7/ 941 

* .. 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
10 
11 
12 

Kapalı zarf 

" " .. .. 
Ac;k eksiİtme 
Kapalı zarf 

" " 
" " 
" .. 
" (86 - 4757) 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmelcri 10 '7 / 
941 Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Samsunda as
keri satın alma komisyonunga yapılacaktır. Evsaf ve şartna
meleri Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komisyon
larında da ııörülür. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermele_ri. 
Cinsi Miktarı Tutarı Temi natı ihale 

Kurur 
Samac 

Kilo L ira Lira saati 

600.000 
540,000 

42,000 
22,680 

3150 11 
1701 16 

'142) (4950) 

Aşağıda yazılt mevadın !p:rı zarfla eksiltmeleri ~izalarında 1 
yazılı gün, saat, ve mahallerdeki askeri satına,lma komisyonlarında 1 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. 

Şartnameleri komisyonlarında görülür . (08-4791) •. , : 
Cinsi Miktarı Tutar Teminatı ihale giin saat ve 

Kilo Lira mahalli 

Sadeyağı 

Sığır eti 
Sığır eti 
Odun 
Makarna 

Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Buğday 
kırdırılması 
Sığır eti 

30,000 
170,000 
180,000 

1,200,000 
100,000 

100,000 
100,000 

1,008,400 

1,000,000 
88,050 

42,000 
76,500 
71.100 
23,280 
40,000 

41,000 
41,000 

201,680 

17,000 
16,720 

* 

3150 
5075 
4805 
1746 
3000 

3!J75 
3075 

11,334 

* 

1275 
1254 

4/7/941 11 Trabzon 
7 /7 /941 16 Balıkesir 
2/7 /941 15 Eskişehir 
3/7 /941 16 Eskişehir 
7 /7 /941 17 Gelibalu-

d a eski 
şubede 

717/941 15" " .. " 
4/7 /941 15 " " " " 

11/7 /941 11 Erzurum 

7/7/941 15 Erzurum 
7/7/941 10 Erzur um 

Aşağıda miktarları yazılı sığır etleri kapalı zarfla ek siltme
ye konmuştur. İhaleleri 11/7 /941 günü hizalarında yazılı saat
lerde Babaeskide askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni vesikalarivle teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona vermeleri. 
Miktar ı İlk teminatı Kilo fiya tı 

Kilo Lira K r. Kuruş 

132,000 
253,000 
132,000 ) 

3890 
5677 
3758 
2194 
2194 
1567 

50 

İhale 
saati 

10 
11 
11,30 
15 
15,30 
16 

4 - Taahhütname yukarıdaki metni aynen ihtiva etm~z ve yuka-
rıki ıarUarı haiz bulunmaz." muteber değildir. (3497 - 4923l 150,000 kilo kuru ot alınacak-

77,000 
77,000 
55,000 
33,000 866 

50 
50 
50 
25 

40 
35 
38 
38 
38 
38 
35 17 

:ı 74 - 5108) ~I••••••••••••-- , 1 tır. Kaoalı zarfla eksiltmesi 7/ 
7 / 941 Pazartesi günü saat 11 de * * 

Satılık Yalı 
Köşk ve 

Arsası. 
Koru 

Emlak ve Eytam Bankasindan : 
Boğazic;inin en mutena bir yerinde, sahilde 82 metreye yakm cep

hesi ve rıhtunı olan yalı arsası ve ar kasında müteaddit çam ağaçları, bağ 
ve eşcarı müsmireyi havi koru içindeki muhteşem köşk ve müştemilat 
satılıyor. Köşkte her odada ka1öri!er tesisatı ile havagazı, elektrik ve su 
mevcuttur. Birçok havuzları, kuyuları vardır. 

Yukarıdaki havuzlardan köşke ayrıca su isale edilecek tertibat mev
cut olduğu gibi, aynca mutbak kısmı ahır ve çamaşırlığı da vardır, Sahil 
arsası üç veya dört kısma ifraz edilebilir. Aliude bir hayat, temiz hava, 
Boğazic;inin billiln nimetlerinden istifade etn1ek istjyen sermaye sahip
leri bu fırsatı kaçırmasın. 

Eskis<>hirde askeri satın alma Beher kilosuna 43 kuruş fiat 
komisvonunda yaoılacaktır. Tu- tahmin edilen aşağıda ilk tcmi
tan 9750 lira, ilk teminatı 731 natları vazıh sığır etleri kapalı 
lira 25 kurustur. Evsaf ve şart- zarfla ek<iltm~ve konmustur. t
namesi komisvonda eörülür. Ta- halPleri 10-7-941 günü saat 11 de 
linlerin kanuni vesikalarivlc tek- 'l'irilvedc askeri satın alma ko
lif mektuplarını ihale saatinden misyonunda yapıfacaktır. TalinlP. 
bir saat evvel komisyona ver - rin kanuni vesikalarivle teklif 
meleri. (140) (4949) mektuplarını ihale saatinden bir 

~ saat evvel komisvona V<'rmeleri. 

Beher metresine tahmin edi -
IE'n fivatı 149 kuruş olan cift en 
100,000 metre is elbiselik bez 
oazarlıkla satın alınacaktır. İha
lesi 2 17/ 941 Çarsamba l!Ünii sa
•t 11 de Ankarada M. M. V. Sa
tın alma komisvonunda v•oıla -
caktı r . Kati teminatı 17.400 lira
dır .Evsaf ve sartnamesi 745 ku
rusa komisyond an alınır. Talip -
!er in b elli vakitt.P komisvona 
qelmeleri. (184 - 5150\ 

* 
Gösterilecek bes yere teslim 'Evsaf w sartnam<'si Ankara. ts

<artivle 2250 - 2800 - 3600 • 270. tanbnl Lv, Amirlikleri ve Bursa 
1350 • ceman 11 370 ton me'IC askeri satın alma komisvonlann
odunu kanalı zarfla avrı ayrı ek- •• rl• vörülür. 5000 çift er fotini pazarlıkla 
'iltmeve konmuştur. İhalesi 10- Her kalemin ayrı ayrı ilk teminaU.'t. satın alın acaktır. Tahmin bP<lPli 

Lira Kr, Lira Kr. Lira Kr, Lira Kr. ~5.000 lira, kati teminatı 5250 
7-941 Perşembe giinü saat 15 te liradır İhalesi 14 ·7 /941 Pazar· 

Es<11a No, Yeri Kıymeti Cinai 
Lira 

Bulayirde askeri satın alma ko- 1128 75 tPsi viinü saat 11 de Ankarada 
Meaahası Te~1 ~:• 11 misvonunda yapılacaktır. Talin-

5321 ;~ :~~~ 50 ~~~~ M. M. V. Hava satın alma ko · 
!erin kanuni vcsikalariyle teklifi 

606 
(!?2 _ 50861 misyonunda vapılacaktır. Evsaf 

C. 35 Beylerbeyi, eski 36.225 
Reylerbeyi, yeni 
Havuzbaşı, Bey-

Koşk ve mhş
temil<ltmın 

~l/24 hisse-. 

Tapusuna 7245.00 mektuplarını ihale saatinden bir ve şartnamesi 175 kurusa ko • 
<aat evvel komisvona verme!t,ri '1- 'Tiisvondan alınır. Taliplrrin bel· 

lerbeyi Yalı cad-
desi eski 12, 13, 
13, 15 yeni 17, 
19, 17, 19, 2-0. 22 
taj 17, 19, 20, 22 

göre me
scıha:-ı 

36699,92 M2 

'\'fevkü yukarıd;ı yazılı gayr! menkul pe$in 1Bra ile veya ilk taksiti 
peşın, geri kalanı 3 taksitte ve 3 8 1/2 faize tAbi. t•lmak şartiyle açık 
arttırma usuliyle satılacaktır. 

1\ıfüzayede 2.7.941 Çarşamba güni.l saat on dörtte Bankamız İstanbul 
şubesinde satrş komisyonu huzuriyle yapılacak ve en ytiksek teklif e
dilen bedPl idare meclisinin tasvibine arzedilecektir 

t t!'klilerfn pey akçesi, niıfus tezkcrrst \•e iic kıta foto_grafla birlikte 
lttlrtirılcn gün ve saate kudur iUbemiz l:ml.ik Scrvisjne müracaat etme-
leri (883 - 4718) 

2250 tonun tahmin bedeli 40 500 Beh<>r metresine tahmin l'di- li vakitte komisvona g~lmrleri. 
lira 45 Kr. ilk teminatı 2037_50 len fiyatı 105 kurus olan 200,000 1180 _ 5114) 
lira. 3800 tonun tahmin bedeli metre ekmek torbalık bez pazar- 'f. 
40.500 lira 45 Kr. İlk teminatı !ıkla .eksiltmeye konm~~~r. İ- 220.000 kilo "'j! ı r eti alınacak-
?0:-17 50 liradır ~ROO tonun tah- halesı 417 /941 Cuma ı:ıunu saat tır. K•nalı zarfla eksiltmesi 21/ 

11 de Ankarada M M V Satın 71'141 P "7art.PSi ııünii sat 11 ile 
min bedeli 64 800 lira teminatı alına komisyonunda yapılacak - Siirtte askeri satın alma lrnmis-
4670 lira. 3700 tonun tahmin be. t 25 000 t ed " 1 ır. . me r en asa~ı o - von unda vaoılacaktır . Tahmin 
deli 66,600 lira ve ilk teminatı mamak şartivle ayn ayrı teklif- hP(lpJi ~O ROO lira ilk tPmin.tı 
4580 lira.270 tonun tahmin bedeli !erde kabul edilir. Taliplerin tek- 2~ 1 n liradır T• li~lerin k•nııni 
4860 lira ilk teminatı 364 lira iO lif ed<'cekleri miktar üzerinden vpsikalarivlc tPklif meklımlarını 
kuruş. 1350 tonun tahmin bedeli kanuni kati tcminatlarivle belli ihal<' saatinden bir saat evvel 
24,300 lira ve ilk teminatı 1822 vakitle komisyona gelmeleri. komisyona vermrlrri. 
lira 50 kuruştur. ( 164 • 5080) (208) (5258) (216 - 5266) 

30 - 6 - 941 

Birçok Genç Kızlar 

Kadınlar Ve Genç 
Gençliklerine mağrur ol"rak gilzelliklerinin temad\~lnl 

mümkün kılacak olan yü~ tuvaletıne bigc'ine kalmışlardır. 
Kadında dikkat cdıln1esi• pek mühim olan nokta: Cil
din incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbir vazife içinde çalışan ve yorulan genç ka
dınların bic1man düşmanıdırlar. Bedeni ve ciiınaı!i yor
gunluklRrın neticesi guddeler, elilstikiyetini kaybedcrlf':r 
\'e ciltte (Leke) diye tavııif edilen avarızı (Rüzgfır ve 
güneşin de tesiriyle) hu~ule getirirler. İşte bu gibi halAtta 
ve bu gibi avarıza karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harabidcn kurtarır. 1 Y'üz binlerce kad'" '" tecrübe etliöl ve ıevdiklerine tavsiyeden ~ili 

l 
'<almadıOı KREM PERTEV ile günde yapılacak 3 - 5 dakikalık Dlr 

masajın ne gibi harikalar yarııttığını pek kısa bir zımanda ılz de 

muterlf olacakıınız. KREM PERTEV'ln yarım asırlık beynelmllel 

1öhretl asılsız değildir, Ondttn ko:tifade ediniz, .. 4.t.. t 1 

Devlet Denizyolları işletme 
İdaresi İlanlarr 

30 Hazirandan 7 Temmuza Kadar Muhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurlann İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın tıattına 

i zm it lıattına 

Mudanya hattına 

Sandırma lıattına -

Karablga hattına 

l mro:ı lıattına 

Çanakkale 11lve 
postası 

Ayvalık hatt ına 

lzmir' birinci stlrat 

İzmi r iki nci sürat 

Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (E~e) 

ve Pazrır 16 da (Cumhuriyet). Galata rıhtanın
dan. 
Salı 16 de {Çanakkale), Cumartesi 18 de (A
na!arta). Sirkeci rıhtımından. 

Sah 8 de (Seyyar), Perşembe 8 de (Ülgen). 
Tophane rıhtımından. 
Pazar, Pazarte:ı;i, Salı 9.50 de, ('aı"$amba, PC>r
şembe, Cuma 16 da (Su.ıı;), Cumartcsı 14 de 
(Marakaz). 
Tekmil I\1udan;va postalArı Galata rıhtımın 1 ;ı 

Karakö:r cihetine yanaşır ve ayni mahalden 
kalkarlar. 
Pazartesi, Çarşamba, Cuına 8 de (l\.farakaz). 
Galata rıhtrmmdan. Ayrıca Çarşamba ve Cu· 
martesi 20 de (Konya) , Tophane rıhtımından. 

Sah ve Cuma 19 da (!\tersin). Tophane rıhlı
mrndan. 
Pazar 9 da (Ülgen). Tophane rıhtımından. 
Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane rıhtımın

dan. 
Ç:ırşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de 
(Saadel) Sirkeci rıhlun ından. 

Pazar 11 de (İzmir). Galala rıhtımmdan. 

Per~embe 13 de (Tırhan). Galata rıl tımınd· n 
(5271) 

* .. 
NOT : Vapur eefe r"ltrl ha kkı nda he r türlü malOma• aıaöıda tele· 

fon numara l arı yazı lı Acentelerimizden ö~renllebillr. 

G ala ta Ba ı Acen t,. "~J - Galata rıhtım ı, L. lm a n la r Umum MUdUrlU60 
blnaeı alhnda. 42362 

Galatı Şube • - Galata rıhtımı. Mıntaka Liman RelallQI bl· 
nası altında. 40133 

S irkec i ,. " - Sirkeci, Yolcu Salonu. 12740 , _______________ l ____________ I~ 

tstanbul Elektrik, Trmvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - 1\-tuhtelif tip alçak tevettür müzapları pazarlık usuliyle satın a~ 

lmacaktır. 
2 - Pazarlık 11.8.941 Pazartesi günü saat 10 da Metro hanınuı 5 in· 

ci katında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 239 liradır. 
4 - İ:ı:teklilerin parasız olarak verilmekte olan şartnameleri leva

znndan almaları ve kanuni vesika.tarı ve muv.ıkkat teminatları ile ilan 
edilen gün \'C "'aatte komisyonda haı.ır bulunmalarL (5133) - ' Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 

Lise ve Or ta okul talebesi için 16 Temmuzda başlıyacak o
la n ta til ikmal kursların a iştirak isteğinde bulunan talebe
nin P azartesi ve Perşen1bc g i.inlcr i saat dokuzdan on ikiye 
kadar ntektep idaresine n1üracaatla isimlerini kaydettirınele· 
ri lüzun1u bild irilir. Kayıt işi on Temntuz Pc·rşenıbc günü sa 
at on ikiye kadar devanı ed ecektir . 

~--------------------------1 Beher metresine tahmin edi - Fenni Sünnetçi 

len fiyatı 67 kuruş olan 200,000 EMiN FiDAN 
metre çantalık ara bezi pazarlık
la münakasaya konmuştur. 
50,000 metreden asafrı olmamak Kabine: Beşiktaş Eri~ 
üzere ayrı avrı teklifler de ka - Apartmanı, Telefon 
bul edilir. İhalesi 3/7 /941 Per - 44395 - Evi : Suadiye 
şembe günü saat 11 de Ankara-, İstasyon yanı. 

da M. M. V. Satın alma komis - ,••••••••• .. •--ıı. 
yonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
sartnamesi 670 kurusa komis -
yandan alınır. Taliplerin tekli[ 
edecekleri miktar üzerinden ka -
nuni kati teminatlarivle belli 
vakitte komisyona ıtelmelcri. 

(182 - 5148) 

* 12 beygir kuvvetinde 8 adet 
küçük otomobil şasesi alınacak -
tır . Her birinin \ı,hmin fiyatı 
2625 liradır. Toptan veya avrı 
ayrı taliplere de ihale edilPbilir. 
Pazarlıkla eksiltmesi 3/7 /941 
Persembe günü saat 15 de An -
karada M .. M. V. Satın alma ko
misvonunda yapılacaktır. Talip -
lerin vcrebilec~kleri miktar üze
rinden '"'n 15 teminatlariyle ko -
misyona gelmeleri. (188 - 5154l 

• Beherine tahmin edilen fiyatı 
21 lira olan 2000 adet nöbetçi 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Krs 

Haştık maktu olarc ·. "50 

1 inci sayfa santimi 500 
2 " " .. 300 
4 .. " .. 100 
5 " " .. 75 
flfin ııa11fmıında ., 50 ._ _____ ,, 
Bandırmada Mevki 

Baş Hastahanesi 

Hekimliğinden : 
muşambası pazarlıkla münaka - Bir talebe zam tayiniyle ayda 4 
saya konmustur. İhalesi 517 /941 lira ücretli bir birinci sınıf. 30 lir 
Cumartesi günü saat 11 de An. ücretli iki ikinci sınıf, 25 lira ücretl 
karada M. M. v. Satın alma ko- lkı. hastabakıc_ılık milnhaldir. İstekli· 
misyonun da yapılacaktır. Kati ıe.rın .bonservı~i, tahsil derecelerin• 

t . t 6300 l' d E f •österır vesaık, polisçe musaddak 
emına ı . ıra ır. v~a ve hüsnühal kô.ğıdı, sıhhat raporu ,.c 
şartnamesı 210. kur~s~ ko~ısvo_n- taahhüt ~enctleriyle birlıktc cti1ckçc 
dan alı~ır. Talıplcrın b?llı vakıt-ı ile Bandırma Mevki hastane ba,ta • 
tt' komısyona ı;ıelmPlen. biplığinc nıüracaatlan. 

204 - 5210) (214) (5264) 


