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Iskenderuna 11 Fransız 
Harp Gemisi iltica Etti 

ıeyruttan Kaça n Bu Gemilerin SilCihtCinTecridine 
Başlandı ve Mürettebatı Enterne Edildi 

dıAai&t.H-(AA) - Haber alc1Jlmma ıöre Beyrut limanmda gelmekte olduiu anlatılmlfbr. 
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Grnç neslin kıymetli hikayecisi 

S A I T F A I K 'in 
Son Eseri 

ŞAHMERDAN 
Fiatı 40 kunış 

ÇIÔIR Kitabevi - Ankara caddesi No: 153 

~ Pnmaa harp ıemlleıinden on tanesi İskenderun lima. Suriyede panik baılamıt ve baZI kimseler aileleriyle ve mun-
~ •elmitlerdir, bunlarm arasmda 10,000 tonluk bir petrol nak· tazam pasaportlarla Antakyaya akına başlamışlardır. 
li,e ıemisi de mevcuttur. Gemiler sUalıtan tecrit edUigor 

Şark cephesindeki muharebelerde, iki tarafın tank teıeJt!'Ulleri ara~ında sak sık milhlm -~~aL.. 
vukubulmaktadır. Bu resimde muharebe hattana doiru ılerliyen bar tank kolunu görily-.U. 

Bu nparlar hakkında bittabi hukuku düvel kaideleri muci· Ankara, ıo (A.A.) _Haber aldıianuza ıöre İskenderun lima· 
ı.t.ce ~elen muamele tatbik edilecektir. nına gelmiş olan ıı Fransız harp ıemisinin ba11nda bulunan filo 

S'llligeden Antakgaga akın bafladı kumandanı mahalli hükumete müracaat edert-k Türkiye limanı 
Ant.kTa, 19 (A.A.) - Beyruttan .kaçarak İskenderun lima- na iltica etmiş olduklannı tasrih etmiıtir. • 

~ ıelen Franmz harp ıemilerinin sayısı 11 i bulmuştur. Filo Bunun üzerine ıemilerin silihtan tecrit edilmelerine baılan-
ku:.fteMam da &elmit ve daha bir kısmı ıemilerin İskenderuna maş ve mürettebata tamamen enterne edilmiıtir. 

~------------------------------------·-------------------J S11riy~ Meselesi] 
Son Safhasında 

Atlantikte 
Amerikan 

ALMAN TEBLiGi 

Sallas'da 1 
Fırka İmha 

Edildi 
8erllnin mütarekeden memnun 
Ohnaciıtı ve Vıchy'yl mutareke 
lartlaruı.ı :redde teşvık ettiği an
~or. Demek ki Almanya, Su
liYedeki harbin kapanmasına ta
l'aftar delildir. Bir ıun bu nok -
tadan Mısır üzerine bır hareket 
'-nini hazırlamak uz.ere Sunye -
deki ;ra.ranm kanamakta devam 
etınesıne taraftardır. 

Devriyeleri Bütü.n Cephed~ 
llerı Hareketı 

Daha Şumüllü Bir lnkiıaf Ediyor 
Vazife Görecekler Almanlar Kat'i Harbi -

M. Zekeriya SERTEL Stalin Hatt.nda 
Yapmak Tasavvurunda 

_, _____ , 
Litvinof 
Diyor ki: 

Hitler, Bu 
Sefer Y anlldı 

de o loii Farkına 
ağmen GarpleŞarkı 

Ayıramadr 

Utvlnof'a Görec 

Sefil&ne ve Sözde 

SOVYET TEBLiGi 

Almanlar 
Cepheyi 
Yaramadı 

Her Hücum 
Ağır Zayiatla 

Püskürtüldü 
Çetin Muh•ebeler 

Oluyor, Mukabil 
Hücumlar Şiddetlendi 

S uriyede bir aydan fazla bir 
-'~ - muddettenberi devam e
:-.:ıı harp son safhasına gırmek 
~edır. Fazla .kan dökmeme.lı 
~~Yavaş yüruyen Ingiliz kuv • 
" nihayet Beyrut kapılarına 

• Ingilız kumandan -

lzlandan111 l ı g a 11 
Berinde lir Harp 
Tahn"ki A~yor 
'Vaşington , 10 (A.A.) - Çarşam 

Führer'in umumi karardhı. 10 1 Müstakil Bir Ka~ 
(A.A.) - "Tebli~": Şarktaki ha- ,.: 
rekat ilerlemekte devam etmek- Devlet Varmışl 

. ' 
Lepelcle lir An• 

için teslini 
~ tekill etmi§tir. Vichy hu-

· P nd 
~~·~~~ .. t 

1e bir sual sorulrnUftur: 

tedir Finlimda cephesind~e·F~ı~n-~: "..,"Iİfıııl~.;:ıfı.:~":l*--,.*""l ... ~ı..~ilill-·•4•11~ 
ketle nden müzaheret Al
man kıtalan, kuvvetli bir surette 1t..=""" tinin Suriyedeki Fransız Irak hareUtuula Bajdada ıiren lngfliz orc1asu istikbal edillrke• 

~etlerine yardım için vlki o- fj-
~ ~bbüaleri de akim kalmış-

. lliçbir taraftan yardım göre. 
~en general Dentz nihayet Vi
~ 'ilin müsaadesiyle Ingiliz kuv 
;~ler1 kumandanhğma bir mu -
"""eke teklif etmiştir. " 

SURiV E CEPHESİ 

Mütareke 
Şartları 

~ lle?Unde izhar edilen bir ka • 
uı., te göre, Ingilizlerin teklif et
t.t~?i _mutareke şartlara kabul ' 
\'~yecek derecede ağırdır. 

~bh., hükümetinin bu ıartıarı Görücülüyor 
bı......~ etmiyerek harbe devam et 3' 
~ihtimali vardır. 
~.,!ichy hükümetinin Suriyeye 
;~ tarikiyle denizden asker 
t lniihimmat göndermek için 
t~~bbüs müsbet netice 
lh.:..~tir. Denizleri tarıyan 
~ denizaltıları bu vapur -
~ üçünü batırmış, bir kas -
rt ~-~~· uğratmıştır. Vichy 
~'ll'iyede mutareke falebine 
~ eden bu im.kansızlık: ol -

~.ıt&t, Berlinfn bu mütareke -
'i ~un olmadığı ve Vichy
~ lııutareJte §81'tlarını redde teş
l~ ~li anlaşalayor. Demek ki, 
~Ya, Suriyedeki harbin ka. 
~a taraftar değildir. Bir • 
bır ı.~~ noktadan Mısır üzerine 
~ -..reket zemini hazırlamak ü
~Uriyedekt yaranın kana -
~. devam etmesine taraftar-

Muhtelif istikametten 
llerliyen iki Kol 

Dirizor' da Birleşti 

Beyrut Müdafaa11 

da Dün Yanlclı 

HAVA HARPLERi 

Alman Sanayi 
Merkezlerine 
Hava Akınları 

Bir Hava Harbinde 
8 Alman Tayyaresi 

Tahrip Edildi 
Londra, 10 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Maden ve kömür bakımından zen 
gın bir sanayi mıntakasında kıtin 
bullliia'.fl Alman hudut şehri Aix 
la Chapelle çaJ'§amba perşembe 
gecesi bOmbardıman tayyareleri
miz tarafından şiddetle bom bar -
dıman edilmiştir: 
Diğer büyük bir hava filosu da 

Osnabruck'a münakale hatlan ile 
sanayi mı.iesseselerine hücum et
miştir. 

Daha hafif kuvvetler de Muens 
tor'le Bielfcld'deki hedefleri ve 
Ostande'deki doklara bombardı -
man etmişlerdir. 

Dünkü taarruzlar 

Garbi Rusya 
Haritası 

"BooseveJt tarafından kendisi
ne tevdi edilen vazifeyi ifa eder
ken, donanma, ateş açmak zaru. 
reti ile lwlılaşacak olursa, fılha· 
kika ateş edecek midir?,, 

K.Dox verdiji cevapta Roosevel 
tin bir meaajıjndan bahsederek 
Reisicumhurun bu mesajda ileri 
sevkulceyş mevkilerine giden 

tahkim edilmiş bulunan Salla .eh 
rini ~nlerJe süren şiddetli mu
harebelerden sonra 8 Temmuzda 
iŞRal etrrilşlerdir. Bu bölaede mu 
harebe eden Sovyet fırkası imha 
edibn1'tir. 

Bir ltalgtJn gazeteıiM göre 
denizyollarını açık tutmak için i- Roma, 10 (A.A.) - "Ofi,, Cori-
cabeden bütiın tedbirlerin alın - ero della sera gazetesi dun net • 
masa hakkında dananmaya emir rettigı bir yazıda, Stalin hattmm 
vermiş olduğunu hatırlatmışt!r. pek. k!1vvetli .olup 30 kilometre 
Albay Knox Rooseveit'in mezkur derınlığe malik olduğunu ve Rus 
mesajının sorulan suale tam bir ba§kumandanlığınan son haftalar 
cevap teşkil ettiğini illve eyle • zarfında tabyalar arasında başka 
miştir. müdafaa ~isatı inşa ettirdiğini 

Bahriye Nazıra Izlandaya dair haber verdikt-:O .sonra, 19~4-18 
şahsi bir tefsirde bulunmaktan muharebesine ıştirak eden bır Al 
içtinap etmiştır. Fakat sorulan man zabitinin raporunu nesret-

CI>evmna: SL 5, SiL 8J (Devama: SL 1. 88. 1> 

Yeni 1efrikamız 

NAPOLEON 

o 

o 

Napoleon: 

o 

o 

GtbaUn • aktüel ..ı.siyetleri.._ Wri ..,.ı.bl
lir. ÇUnldl ..... biitün db71171 ..... .... 
meselelerla hepsini Na,..._ .. ilati9 p! I' 1 
tar. Ve bactlla devlet adamlal'I da ondaa ltamet. 
mektedir. 

Napolecm: a obmak1a ....... ha6e1erlai hlr tarih ha
liade ~111 olan-uz. Bir Ud stme kadar Def• 
n hatbıacalmm ha eseri takibe haarlanm•. 

Pazar Günü TAN Sütunlarında 
•~~T. w 

Moskova, 10 (A.A.) - ~et 
istihbarat bürosunun bu sabah 
illı: saatlerde nesrettiği Sovyet 
tebliıt: 

9 Temmuz bütün ~. Ostrov, 
Polot.ek ve Nov~ad - Volftuk 
istilwnetlerJnde yarma yapmı • 
ya te~büs eden büyük düşman 
zırhlı ve motörlü cüzütamlanna 
kartı 8iddetli carpışmalar devam 
etmlş, Jntalarnnız düşmanm a
detçe faik kuvvetlerinin ileri ha
reketine mani olarak anudane bir 
muharebeye tutuşmuş bulun
maktadır. 

Polotak istikametinde dilııman 
bu sabah taarruzunu yenilemiş
tir. Kıtalanmız, da.nıanm taar
ruzuna toplanmızın ve mitral -
yözlerimlzin öldürücü aıe.t ft 
kati mukabil hücumlarla muka
bele etmektedir. Çarpışmalar, 

Se.yet eski Hariciye Komiseri hlli devam eylemektedir. Düş-
Litviaof man alır zayiata u~maktadir. 

Lepel istikametinde kltalari-
Moıskova, 10 (A.A.) - "'1'111., miz, düşmana kartı muvaffakı -

Litvinof 8 Temmuz akeamı rad: yetli mukabil hücumlar yap
yoda, inJtilizce olarak lllAiıdakı maktadır. 
nutku aöylemi$tir: N~ • Volimk istikame • 

"Sovyetler ~irliliyl.e A~ • tinde, bütün ıjlÜD, latalarmml 
ya arasıncfa bır ademı tecavuz düıtnanın büyük motarlil kuv
ı>aktı mevcut olmasına ve bu vetleri arasında şiddetli ~ış
paktm bizzat Bitlerin !llüt.e~dit malaT olmustur. 
resmi beyanatiyle teyit. edilmiş Dljter iltikamet~e. kıtalar 
bulunmaıma ralmen, Hıtler Al- anudane ça~akta ve mevzi -
manyumm sullıperver Sovyet - ini uhaf ~ektedir 
1 B. u~· k tıs. hal ler m aza ew:u • er ır Ame arşı yap K• • 

O>naml: Sa. 5, su. 4) (Devamı: SL 5, Stl 5) 

( ASKERi VAZIYET ) 

SARK CEPHESiNDE 
iki 1 ara/ ta Yeni, 
Mühim Bir Harbe 
Hazırlanıyor 

Dfln akeama kadar selen halMr AJmanlarm Lenl•pat yolunu 
Jere siıe A1maD • Sovyet laarblD· ·~mak a.re timalde Baltık de. 
deki vuiyet tiyle hllllaa edile- letlerinM DviDa aelui lteyaada 
bilir: yapt:IMim Jıarüet tamamen dur 

Almanlann bfttlln ~he h- mut, Jıattl handa Sovyet kuv 
yundald ileri hareketleri durdu- vetleri Oatrov'a Almanlardan gt 
rulmuştur. Dart Kin evvel bqlr- ri aJJaqlanbr. 
yan Sovyet mukabil turrualan (Deftmi: SL 5, Sli. s 
ile noktada inklpf s&tennitdr· 



2 TAN 11-7-911 

r 
AMERiKA NOTLARI \.. __________________ , 

Nevgorkta "70,, 
Katlı Bir Binada 

Kimler Çalışır 

IEt,Yağve Pirinç 1 

Hakkında 
Tetkikat 

Kahve Tevziatı 
Etrafında Vali 
izahat. verdi 

I Eski Eserler 
için Bir Albüm 
Hazırlanıyor iki Müsavi Kuvvetin 

Kasaplarla Celepler 

Münakaşa Ediyorlar 

Her Eser için En Doğru 

Malumat Verilecek 
Fiyatları mürakabe komisyonu 

dünkü toplantısında et meselesi 
hakkında tetkikler yapmış, bu a
rada kasaplar cemiyeti umumi ka 
tibi, hayvan borsası komiseri, ce 
lepler ve toptan et satan kasapları 
dinlemiştir. Müzakereler esnasın 
da celeplerle kasaplar arasında 
münakaşalar çıkmış, et narhının 
serbest olması fıkri ileri süriil -
müştür. Kasaplardan biri, sığır 
etinin fiyatı tesbit edilmediği 
halde, pek ucuza satıldığını işaret 
etmiş, koyun etlerinin narha tabi 
olmamasını teklir etmiştir. Bütün 
bu müzakerelerden bir netice el
de etmek kabil olamamıştır. Bu 
mevzular üzerinde pazartesi günü 
tekrar müzakereler cereyan ede
cektir. 

Şehire Günde Yüz Çuval Fazla Francala Unu 

Verilmesi İçin Yeni Teşebbüsler Yapıldı 

Maarif Vekaleti, eski eserlere 
ait izahlı bir albüm hazırlamıya 
karar vermiş ve bu işin tanzimi 
için Mimar Sedat Çetfntaşı me -
mur etmiştir. Mimnr Sedat Çe -
tintaş Osmanlı ImparatorJugu ku
rulduğu tarihten itibaren viicude 
getirilen mimari abidelerin bu -
günkü hali ile, ilk yapılım halini 
sulu boya tablolarla tesbit ede -
cek, pllinlarını hazırlıyacaktır. 
Bu resim ve planların ihtiva et
tiği eser hakkında da en doğru 
malumat toplanacak ve vesikala
ra istinat edilerek her eser için 
bir etüt viicude getirilecektir. Bu 
izahlı albüm için memleketin her 
tarafında mevcut bulunan tarihi 
ve kıymetli mimari eserlerin ya -
pılış sırasına göre tetkikine baş
lanmıştır. Bursadaki "Osman ca· 
mii,, Hisardaki "Orhan hamamı,. 
Bursadaki "Bey hanı,, , "Yeşil ca 
mi,. , "Muradiye medresesi,, , 
Edirnedeki "Beyazıt Il hastane
si,, , "Selimiye camii,, ve Jstan -
buldaki Şehzade ve Süleymaniye 
camileri hazırlanmakta olan ese
rin ilk fasikülünü teşkil edecek
tir. Bunun sebebi bu eserlerin 
inşa bakımından en eski eserler 
oluşudur, Biitün bu cami, ha -
marn, medrese gibi eserlere sebil, 
çeşme, liıhid, hastane, kapı gibi 
eserler de ilave edilecek ve fasi
kül neşredilerek bütün dünyaya 
Türk mimarisi hakkında eR doğ
ru mallımat ve en iyi resim, fo -
toğraf ve krokiler verilmiş ola -
caktır. 

70 Katlı Bir Binanın Her Bir Katında Dünyanın 

Dört Bucağından Gelip, 70 Çeşit 

Dilini Konuşan insanlar Arasmda Bir Gün 
YAZAN: SEVİM SERTEL 

Bin iki yüz on... Bin iki 
yüz on bir ... 

Yeni baştan sayı saymasını öjt. 
·eniyorum sanmayın! Tam beş 
fakikadanberi çıkmakta oldul!um 
nerdıvenleri sayıyorum. Nevyor. 
ttun mahut 60 - 70 katlı binala
rından birinin 45 inci katındaki 
bankaya çıkmaya uğraşıyorum. 
Oraya muhakkak varmalıyım .. Zi 
ra biraz evvel ~irdiitim bir kitap
cı dükkanında, buradan alacağım 
paraya ~uvenerek son meteliği
mi harcadım.. Bin ild yüz on 
dordimcü basamakta dutuyorum. 
Nefesim kesildikçe kesiliyor ... A
yaklarımın altından ateş çıkıyor. 

Su asansörcüler de namuslariy. 
le bUı!Ün de çalışsalardı da ya- v •• 

" rın işi bıraksalardı olmaz mıydı? Çalışbgı yerde ılanlan zarfa ko· 
• E\: et, asansörcüler işi bırakmış. yarak hayatım kazanan &enç kız 
s; tar ... Patronları ücretlerini arttır- 1 

retinden keseceğim. 
madıkç~ çalışmıyacaklarmı.~. _ Yine o, dünyaları ben yarattım 
Merdıvenlerin altından ustun- diyen tavriyle uzaklaşıp ı?idiyor. 

den ahlar duyuluyor. İki ~enç Acaip! Buda nesi. .. Galiba beni 
ız binanın ta bilmem kaçıncı burada çalışan işçilerden biri 
tında olan bir müessesedeki sandı. 

lerine ı!e~ kal~ıklan iç~n maaş- Neyse, iyi ki böyle oldu. Ya 
rının kesılmesı icap edıp etme- beni dışan ataydı ... Kahkahayı a. 

ı 'ini münakaşa ediyorlar. Kaza tıyorum. Arkamdan birisi omu
.e el~ndeki sefer~.ta.sını d~şurüp zumu dürtüyor; dönüyorum. Or
ır 2unluk yeme~ını mer~ıvenle- ta yaşlı, temiz yüzlü bir delikan
e ikram eden yaşlıca bır adam Iı: 

'1ırslı, hırslı sö~leniyor. . . - Arkadaş, yeni ~eldin ama, 
Orta -yaşl~ bır kadın barız bb~ kaşerlenmişe benziyorsun, diyor. 

, ~lman şıvesıyl~ ~n~ak senede Bunların tekdirlerine aldırmıyor-
~ıft p~puc al~bıldığınden, eğer bu sun. Sonra şişman kadım işaret 
'llerdıven~erı çıka:sa ayakkabı- ederek sözüne devam ediyor: 
lı ruun bır seneyı çıkarmıyaca- - Ben ona hep aldırma, diyo-
ını yana yakıla anlatıyor. rum, ama o yine üzüluyor. Yufka 

Jf Jf yürekli vesselam ... 

Nevyorkun her devasa bina
sında oldui!u Ji?İbi, burada 

fa, her katta başka başka bir kaç 
ırnessese yerleşmiştir. Bir katı 
'l'lekteptir; bir katı hususi bir ya. 
r.ıhane; bir diğeri bir doktor mu-
venehanesi; hususi bir terziha
e ... Ne bileyim ben, işte herşey .. 

70 katlı binanın 70 ayrı katında, 
alışan, dunyanın dört bucd:ın· 

lan gelip yetmiş çeşit dilini ko· 
ıuşan, 70 bin türlü derdi olan 
nsanlar kafilesi 70 katlı binanın 
'l'lerdivenlerini çıkıyorlar. İşleri
'le 2itmeleri lfızım. 

Ben henüz on ikinci kattayım. 
ı;-akat sıfırı da tükettim. Merdi
enlerde oturmanın imkanı yok. 
Aı1ıt:adan mütemadiyen ,li?eliyor

r. Şu karşıda açık bir kapı var .. 
;ıurava gireyim bakayım ... Kar
ımda sıralan ve rahleleriyle ras
ele bir sınıf buluyorum. Burada 

.,er yaştan her cins ve milletten 

.ıısan var. Onların arasına katılı
vor, ben de bir sıraya çöküyo
rum. O kadar oturmak ihtiyacın
:iayım ki... Oh dünya varmış ... 
Bulunduğum yer de neresi aca· 
!:>a? Etrafıma bakıyorum. 

Alman kaçhnı zay.ıf ılamanna 
ii!ne batırılmı.s olacak ki, bize 
dönüyor ve: 

- Ya, diyor, senin de evinde 
yolunu bekliyen üç çocu~un ol
sunda bakayım, kafa tutup da 
ışinden olmak ister misin? Senin 
tek canın da ondan sesin yük
sekten çıkıyor. 

Sonra bana dönüyor: 
- Sen ona bakma, diyor, her

kese böyle yüksekten atar ama 
sıra kendine gelince hiç sesi çık
maz. 

Gülümsüyorum. Ona hak ver
diğime kail oluvor. ve müsterih. 
işine dönüyor. Çatık kaslı kadı
nın dik dik bana baktığını ı!Örü
yorum. Kapı dısan edilmemek 
için derhal karttan zarflara koy
mıya başlıyorum. 

Bir yandan da kendi kendime 
düşünüyorum. Şu dakikada ben 
de şu odadakiler kadar metelik
sizim. Hani surada bir kaç saat 
calısmak, daha 25 kat tırman
maktan kolay ... Saati 25 kuruş

(Arkasi 4 üncü sayfada) 

Urfa yağı şirketi 
Piyasada Urfa yağlarının fiyat 

ları artmaktadır. Urfa yağları ü. 
zerine iş yapan tacirler arasında 
da bir yağ şirketi kurulmuştur. 
Şirket toptan Urfa yağı satacak 
ve devlet taahhütlerine girişecek 
tir. 

Fiyatları mürakabe bürosu Ur
fa yaglarındaki fiyat yükselişi 
hakkındaki tetkiklerini bitirme -
miştir .Bu hususta Urfa, Diyarba 
kır ticaret odalarından malümat 
beklenmektedir. 

Pirinç hakkında tetkikat 
Fiyatları mürakabe biirosu pi -

rinç fiyatljlrı hakkında da tetkik
ler yapmaktadır. Anadoluda mu
ayyen tacirlerin pirinç stokları 
meydana getirfüği anlaşılmıştır. 
Şehrimizdeki tacirler, Istanbul 
piyasasında pirinç ihtikarı olma
dığını iddia etmektedirler • 

Şeker ihtikarı 
Fiyatları mürakabe bürosu şe. 

ker ihtikarı yapan bir şebeke hak 
kında da tahkikat yapmaktadır. 
Bazı açık gözler, piyasadaki kes
me şekerleri toplıyarak el altın
dan kahvelere ve gazinolara pa
halıya satmaktadırlar. Mürakabe 
bürosu, bu ihtikarla meşgul geniş 
bir şebeke olduğuna kanidır. 

Hendekte 

Tahribat 

Yağmur 

Yaptı 
Hendek, (TAN) - Kazamızda 

beş gündenberi sürekli bir suret 
te yağan yağmurlardan husule 
gelen seller neticesi bazı köyler~ 
de üç bin dekardan ziyade mez
ruat su altında kalmış ve Sarraflı 
köyündeki elektrik fabrikasının 
su bentleri harap olduğundan iki 
gündür kaza karanlık içinde kal
mıştır. Sel Çarığıkuru köyunde 
bir değirmen ve üç evi tamamen 
götürmüş diğer üç evi de tahrip 
etmiş ve sele maruz yirmi bir 
ev halkı açıkta kalmıştır. 

Kaza kaymakamı, adı ge -
çen Çarığıkuru köyüne gide -
rek açıkta kalanları yerleştirmiş 
luzumlu tedbirleri almıştır. Evi 
yıkılan halka köyce yardım edi -
lip yeniden evlerinin yapılması 
hususunda nahiye müdürüne ve 
muhtarlara direktü ve emirler 
verilmiştir. 

Belediye iktısat müdürlüğü 
francala tevzi yerlerıni çoğaltmı 
ya karar vermiştir. Bundan sonra 
Beyoğlunda Yeniçar~ıda, Osman· 
beyde, Taksimde, Galatada, Beya 
zıtta, Sirkecide, Balıkpazarınan, 
Fatihte, Lfılelide, Şehremininde, 
Eyüpte ve Bakırköyünde mü.sa.ı. 
de edilen birer bakkalda francal<l 
tevziatı yapılacaktır. Francala ve 
rilirken raporlardaki miktarların 
azaltılmamasına çalışılacak, un • 
cak bir kilo veya 750 gram alabi
lecek raporluların lüzumu halin
de istihkakları bir miktar indi • 
rilebilecektir. Diğer taraftan be· 
lediye sıhhat işleri müdürlüğü 
Sıhhat Vekaletine müracaat c • 
derek 1 ile 5 yaş arasındaki !;O • 
cuklara francala verilmesi Iüzu • 
munu bildirmiş ve şehirde mev
cut 5 yaşından aşağı 45 bin çocu· 
ğun ihtiyacını karşılamak üzere 
toprak mohsulleri ofisinin günde 
100 çuval daha francala unu ver
mesini istemiştir. Bu kabul cdıl. 
diği takdirde şehre gi.inde 126 
çuval un verilecektir. 

Hastalar için çıkarılmakta o -
lan 100 kilo tuzsuz ekmeğin de 
miktarının artırılması lüzumu ha
sıl olmuş ve alakadarlara bu mik 
tarın çoğaltılması bildirilmi~tir. 

Kahve tevziatı 
!kinci parti kahvelerin tevzii

ne dün başlanmıştır. Kaymakam 
!arın kontrolü altında hazırlannn 
ve mahalle mümessilleri ile bek
çiler, emniyet memurları tarafın· 
dnn tevzi edilen fişlerin evvelce 
knhve alamıyan ailelere vrilme • 
si kararlaştırılmış ve diin bu ka· 
rara göre tevziat yapılmıştır. Ku
ru kahvecilere verilen çckirde.K 
kahvelerin ancak üç gün sonra 
çekilmiş olarak halka dağıtıhbı· 
lcceği anlaşılmıştır. Bu vaziyeti 
gözönı.inde tutan belediye bugün 
ve yarın da fi~ tevziine devam cı
dilmcsini alUkadarlara bildfrmış· 
tır. 

Vtıılnin izaltatı 
Evvclce yapı!an kahve tevzi. 

inin birçok şikayetlere sebep ol
duğu görülmüştü. Vali ve bele -
dıye reisi dün gazetecilere kahve 
t<wzii meselesi hakkında izahnt 
vermiş ve dt?mışUr ki: 

"- Kahve tc\•ziatının birkaC' 
gündenberi mi.i'.c'madiyen üsttin
dt? durulan bir mevzu halini al -
dığını gördüğüm ıçin size bu me
sele hakkındd izahat vermek ıh 
tıyacını hissettim. Evvela kah\·e· 
nin bir memlekeıin ia~csir.dc y~r 
tutan ana maddelerden oln°adığı· 
nı kabul etmemil lazımdır. TicA · 
ret Vekilinin bütçe müzakereleri 
e:masında söylediği gibi hükılınc· 
timiz şu buhranlı senelerde dahi 
eti, şekeri, ekmeği her vatandaşı 
tatmin edecek nisbette bol olan 
bu mesut vatanımızda vesika usu 
lüne müracaata lüzum görmemiş
tir. 

"Şimdi tevziat hakkında belli 
başlı söylenen şeyleri bir gözden 
geçirelim. Deniyor ki: 

"Bazı semtlerde henüz tevziat 
başlamamıştir. Bakırköye 250 
gram yerine 100 gram verilmiş. 
tir. Adalarda yalnız beş yüz eve 
tevziat yapılmış mütebaki 1700 
eve yapılamamıştır. Balatta, Ye§il 
köyde, Cihangirde evler henüz 
fişlerini alamamıştır.,, 

'Bi.itun bunlara mukni bir 
cevap teşkil edecek bir keyfiyeti 
söylemekle iktüa edeceğim: 

"Istanbulun bu seferki tevzi -
deki ihtiyacını karşılamak ÜT.ere 
verilecek 1336 çuval kahveden 
557 çuvalını aldık. Mütebaki çu -
valları peyderpey tesellüm etmek 
teyiz. Bakırköy kazası yüz ellişer 
gram eksik tevziat yaparak elin -
deki kahveyi mahalli vaziyete na 
zaran siyanen taksim yolunu tut 
muş ve mütebaki hissesini aldığı 
zaman da iki yüz elli gramı ıt -
marn edecek bir tedbir tarzı bul 
muştur. Adalar bir kısmına his
selerini tamam vermeyi, diğer kıs 
mını da ikinci mevrudatla ikmali 
mahalli vaziyete göre daha müna 
sip addetmiştir. Fiş dağıtılmıyan 
diğer mıntakalar da yukarıda söy 
!ediğim gibi almakta olduğu kah 
velerle tatmin edilecektir. 

"Eksik ve mahlut kahve veril
mesi vakaları eğer mevcutsa, hal
kın beledi mevzuat dahilinde bu 
na cesaret edenleri ait olduğu ma 
kamlar nezdinde şikayete her za
man hakkı vardır. 

Bizde malumat mevcut olma • 
dığına göre mahlut ve eksik kah
ve şayialarının da mübalagalan. 
dırılmış olduğuna hükmetmek i

VekUet bu iş için bütçeden 
tahsisat ayırmış ve hazırlanmak. 
ta olan tabloların şehrimizde Su! 
tan Mahmut türbesindeki bir sa -
!onda teşhirine karar vermiştir. 

cap eder. Bu itibarla mükeyye - ıs· E . 
fattan addedilebilecek ve ihtiyaç POL T • 
maddelerinden olmıyan kahve i-
çin bu kadar titizliğe ve sarfe- Ç a 1 d ı ij ı M a 11 a r ı 
dilen tenkit gayretlerine yazık ol 
duğunu söylcmekliğime müsaade Satarken yak alandı 
ediniz.,, 
Gıda maddeleri kontrolleri 

Geçen ay .belediye kimyahane -
sinde yapılan tahliller neticesin _ 
de salam, stıcuk ve benzerlerin -
den alınan 25 niimuneden 3 ünün 
sulardan alınan 23 nümuneden 12 
sinin, sütlü maddelerden alınan 
128 nümuncden 17 sinin, franca
lalık undan alınan 14 nümuneden 
2 sinin, ekmek unundan alınan 
202 nümune<ien 20 sinin beledi -
ye talimatına nazaran gayri mu -
vafık olduğu görülmüştür. 260 ga 
zoz şişesi kapağı alınmış bunların 
hepsinin de evvelce kullanılmiş 
olduğu görülmüştür. 

Belediye son günlerde seyyar 
börekçilerin çoğaldığını görmüş 
ve yapılan kontroller neticesinae 
satılan böreklerin iyi imal edil -
medigi anlaşılmıştır. Bu gibi bo • 
zuk börek satanların seyyar satı
cı ruhsatiyeleri istirdat edilecek -
tir. 

İzmitte Dokuma Kursu 
Izmit, (TAN) - lktısat Veka

leti, bir ay devam etmek üzere, 
şehrimizde dokuma kursu açmış· 
tır. 

Galatada Zurafa sokağında A
gavniyenin 2 numaralı evine gi. 
rerek eşya ve gümüş yemek ta
kımı çalan sabıkalı Çakır Mehmet 
Ali; gümüş çatalları satarken ikin 
ci şube memurları tarafından ya
kalanmıştır. Çakır Mehmedin çal 
dığı diğer eşya da ayni mahalde 
yıkık bir evin arsasından_ ç~arıl· 
mıştır. 

Mahki'tm Oldn - Sabıkalı yan 
kesicilerden Niyazi; Ma•ımutpa
şada Melahat isminde bir kadının 
içinde 15 lira bulunan çantasını 
kapıp kaçmıştır. 

Niyazi yakalanmış ve ikinci 
sulh ceza mahkemesi tarafından 
5 ay 25 gün hapse mahkum edi
lerek tevkif olunmuştur. 

Bir Manda Kaçtı - Sütlüce
de mezbahada kesileceği sırada 
ipini koparıp kaçan ve kasap Hü 
seyine ait olan bir manda yolda 
önüne çıkan bir beygiri boynuz
lıyarak öldürmüştür. Azgın man. 
da p.a polisler tarafından öldürül 
müştür. 

Damdan Düştü - Cibalide otu 
ran Yaşar evinin kiremitlerini 
aktarırken damdan düşmüş ve 
ağırca yaralanmıştır. 

Herkesin önünde bir deste tu-
1 runcu kart, bir deste de zarf var. 

Kartları birer birer bu zarflara 
verleştiriyorlar. 

Önündeki şişman kadın bozuk 
bir İngılizce ile yanındaki J;(enç 
kıza anlatıyor: 

. -1-
p olonya KarpaUarının en güz.el 

noktası olan Sz.cz.awnlca'da 
bulunuyordum. Kendlne mahsus 
renkli mlllt elbiselere modemizmln 
daha ilişmediği; fevkaltıde manz.ara 
ve havasıyla bQyQk otellerine Po -
lonya aristokratlarını çeken u!ak bir 
su şehri. 
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1 f GİZLİ ATEŞ. 
dlJimiz kimselerin Qzerine soğuk su 
döküldüğünü söyliyen köyümüz.Un 
Adetlerini bile unutuyorsunuz.. h -
könce itiraf edel'.im ki, bir ahmak 
gibi sakarlık yaptım.. Sizin öyle me
sut olınanm istiyordum ki, ağzına 

kadar dolu bir kova suyu az bulu -
yordum. İmkAn olsaydı, bütün dQn-

- İşte dünya böyle, kim der
di ki, Berlinin meşhur lkimya 
profesörü Madam Wolçman Nev. 
vorkun büyük zen~inlerinin mil
yonlarını milyarlara çıkarmak i-
ın bastırdıklan ilanlan zarflara 

koyarak 2unünü J:?eçirecek, haya
unı kazanacaktı? 
..... Ben uşaklarıma bile bu 
kadar az bahşiş vermezdim. 

Genç kız çatlak ve isyankar 
bir sesle cevap veriyor: 

- Ya ben. evde hasta yatan 
anneme, hapishanedeki ol!lan 
kardeşime bakmak bana kalma
saydı, şimdi burada mı olurdum. 
Benim yaşımdaki kızlar mektep-
lerde okuyor, dans yerlerinde ge 
zıyorlar. 

* * 
rakından gelen sert ayak ses

leri. başımı bu muhavere
nin sahiplerinden öbür tarafa çe. 
virmeme sebep oluyor. Sıska. ça
tık kaşlı, sivri burunlu bir kadın 
bant. doğru ~eliyor. Elinde bir 
deste turuncu kart ve zarf .. Ne 
de çalımlı bir yürüyüşü var ... Ha. 
vırdır inşaallah: elindekileri bc
nım önüme fırLattı. Şimdi aksi 
nksi baf!ırıyor: 

- Gelecek sefer eline kadar 
ıetirsınler. diye bekleme... Ken
dın ,ııit depodan al... Bir defa da
ha boş durdu~unu görürsem ile-

!.............. Yazan: Edouard De Kaglll!r Nakleden: Tunara ......... .ı 
Kontes Vonltzka ile kızma kah -

valtıyı bernber etmek fı;;ln rica et -
mistim. Fakat o yalnız geldi, annesJ 
rahatsızmış. 

Çerezler güzeldi. Pencereden en 
gUzel manzarayı, dar bir boğazdan 
çıkıp saklnl~en ve çayırların orta -
smda gcnişliycr<'k akan Dunnjck 
nehrinin kıvrılarak silzOluşünü sey
rediyorduk, 

Wanda, genç sofra nrkndaşnn h<'r 
zamankinden daha gOzeldi. Sarı saç
lan başınm etrafında altın bir hAle 
yapıyor, lnsanm gözlerini alıyordu. 
Yemeğin sonunda Fransa hatırası 

olan Gitanes - Vizlr ikram etmiştim. 
Sigarasını yakacağı esnada sıçrrya

rak elinden sigarayı dilşUrdil. Sebe
bini anlamak için l!ıasnnı çevirdiğim 

zaman genç, uzun boylu, yakışıklı bir 
adamın kapıdan girdiğini gördüm. 
Şahsan tanıyordum. Kont Vonitzka'
nm oturduğu kdyde basit bir çiftçi 
ailesine mensuptu. Yasek, Almanya
da iki sene. Pariste dört sene ilni -
versite tahsili yapmış ve Uç sene sü
ren daimi tecrübelerinden sonra Po
lonyanm en iyi doktoru olacağını 

milstil. Yüzame bakmadan: 
- Bu otele köylillerl de kabul e

diyorlar demek?.. diye haşin bir ta
vrrln sord4. 

- Fakat Wanda, o; bugQn yüksek 
mevkllne çalışarak erişli ... 

- Bir sersem .. diyerek lAfımı kes
ti. Yabancı olduğu için Fransada dip
loma alabildi. Fransızlar Polonyada 
hoş görunrnek için böyle kıymet.siz 

sersemlere mükAfaUı diploma vere -
rek geçmişt<'ki ıstrraplarımızı azıcık 

olsun unutturacaklarını mı z:ınnedi -
yorlar? .. Nefret diyorum, dedi. 
Başka bir sigara yaklı ve birkaç 

hiddetli duman savurduktan sonra: 
- Gidelim, dedi. 

* * G azlnonun yakınma oturmuş, 

iş'leme'll yelçkll, beyaz şalvarlı 

köylülerlri ~'?hr seft:~lyorduk. 
Bu, beniM! il ıf\i!td.rltU: 'Şıcak 
oım'alfın°r!ı ;Hl ıMHYA~ıMPk8-
yun derisinden bir kalpak giyiyordu. 
Genç kmn neşesi tekrar yerine ge
leeektl, fakat zarif, terbiyeli, meş'um 
Yasck'in bize doğru geldiğini gorduk. 
Delikanlı, genç kı:za fransızca olarak: 

- Size borcum nlan hümır.Ur.riml 
hocaları tahmin ebnişlerdl. 

Genç bir kadınla berabt'r 
epeyce uzakta bulunan bir 
doğru gidiyordu. 

ve tc\•cccühlC'rimi sunmadan geçmek 
bb:dcn 1 t<'mcdlm. dedi. 

masaya Guzel arkııdasım kibirli bir tavrrla 

Wanda'nın dudaktan sararmış, ko
yu kirpikleri m:ıvi gözlerini ört-

cevap verdi: 
- Buna .hacet yoktu ... Sizi mazur 

görürdüm.. Öyle zannediyorum ki, 

mecburi nezaket gl>stermek için hiç
bir zaman kAfi derecede birbirimlz
c!en hoşlanmamıştık. 

Genç adamın ince elleri !Ozumsuz 
harekeUer yapıyor, kıvılcımlı goz.lcrl 
Wanda'nm üzerinde geziniyordu. 
Kuru bir sesle: 

- Babam bana her 7.Rmım terbiye 
hususunda hiçbir mazeret olmaz d<'r
dl, diye cevap verdi. 

Bir an sustuktan sonra devam ctU: 
- Bana hiçbir zaman fenalık et

mediniz... Öyle :ı:annediyorum ki, 
ben de sizi şimdiye kadar hiç krr -
madım., 

Wanda istihza fle gillerek: 
- Size şimdiye kadar fenalık et

medim mi?. Öyleyse hassas değilsi -
nlz doklor. Bütan sariyetimle yemin 
ederim ki, beni selamlamak için si
zinle kahvaltı eden genç kadma ve
da etmeden ayrtlmıya li.lzum yoktu. 

- Bu kadm Nowey - Sncz'a git
mek için otobils bekllyen bir hasta
bakıcı rahibedir. Otoblis hareket et-
tığine göre... . 

Ve hemen mevzuu degiştirdi: 

- Kontes hazretleri iyiler mi? 
- Annem sizi neden ali'ıkacfar e -

diyor? Ben babanızdan ve sürü ün
den haber soruyor muyum? 

Bana olduğu kadar, genç adama 
karşı ıfR va7.iyet çnk nazikti. Sıınlci 
rrnzlyle bernber almıp satılan kuru
mıvust::ı çiftçileri znmnnın:ı nvdd et-

mişUk. Yasek, bu genç ve güzel kı- ya sularını üzerinize boşaltırdnn. O 
zm zengin ve astı olduiu fı;;in hak giln bir fıçı su yemediilnize mem -
kaz.andığı küstahlığına tahammOl e- nun olun. 
decck miydi?.. Bunun Qzerlne elllip ellnl uzattı, 

Metanetle cevap verdi: ellerimizi sıktı ve köyün istikametine 
- Hak etmediğim halde bana kinle doğru siyah beyaz kulilbelerln ara -

cevap veriyorsunur_ Niçin beni kaç smda uzaklaştı, 
:r.amanchr lstcmiyorsunu?.?. Köyde her İntikamcı güzel arkadaşımın dlş
~esle fyiydıniz.. Yalnız ben mOstes- lcri arasından "sersem,, dedlfini duy 
na. işte on beıı senedir ki, beni tah- dum. Sonra sözü değlşllrmek için 
kir ediyorsunuz ve hiddetlenlyorsu -
nuz, Gc7.increk d<'rs çalıştığun za -
mantar, mıılısus hakaret zevkini tat
mak için nlmızı üzerime silrerdiniz, 

Genç kız, kaşlar çatık, dudaklarını 
ısırarak bakıynrdu ... 

- Niçin?. Size hiçbir şey yapma
dım ben .. diye tekrar etU 

Wanda hiddetle: 

- Hiçbir şey yapmadınız mı?. Pas
kalyanın pnz.artesisinl hatırlamıyor -
sunuz demek. Mldilllmin Qzerlnde 
gelirken yalnızlığımdan istifade ede
rek, ba~ımdan aşağı bir kova soğuk 
su dokmüştünüz.. Siı.i kn"baçlamak 
istemiştim, fakat s1z çitin üzerinden 
atlıyarak uzaklaştınız. Tabii korku
yor, kaçıyordunuz! .. 

O, glllümscyip cevap verdi: 
- Sız kendinizi kinden o kadar 

kaybetmişsiniz ki., O harekcUmtn si
ze saadet getirmek için olduğunu 

bile söylemiyorsunuz. Pnskalyanm 
pazartesi inde mesut olmasını lsto -

sordu: 
- BugOniln Salnt - Jean olduğu

nu billyor musunuz? 
- Hayırı .. Bugilniln bir ehemmi -

yeti mi var? 
- Nasıl! Suyun {!zerindeki çelenk

lerin gününü bilmiyor musunuz? 
Çiçek çelenklerinin ortasında ya -

nan mumu sönmeden meçhul tnlih
lerlne doğru yüzdüren bu gOzel ll -
det! anlabnasını rica ettim. Nereye 
yanaşacak?.. Kimin yanına?.. Alev 
sönecek mi?. Bu kadar malCltnat bir 
genç kıza yakında mı, geç mi evle
neceğini bildirmek içindi. Çılgm ü
mitler... İnkisarı hayalden birkaç 
nemli göz.. 

- Bana arkada$1ık eder misiniz?. 
Annem çıkamıyacak. 

- Çiçekli blr çelenk atmak tillllm 
yaşnn için çok geç değil mi? Ya lı 
bir dul izdivaç düşünebilir mi? 

- Fakat scyredllı.-billr.. Çok e!
lenceli ve cok gilzel oluyor! .. 

·Arkası var) 

Çarpışması 

Yazan: Naci Sadullah 

H iç şüphe lok ki, beteriyecD • 
muztarİp eden bütün d:ık • 

\•aların sulh içinde hallolunm~ j' 1 
sıru dilemek, hiç kimsenin elinJA 
de değildir. 

Fakat yine hiç şüphe yok 
sulh arzusunun hii~ iik bir san1ı 
miyctle beslenilmesi, akacak kıt 1 
nın damarda durmasını temin 
kafi gelmiyor. Ve insanlar, ba 
zan inanarak, bazan innnmıyn 
rak, bazan istiyerek, hazan istc
miyerek döviisüyorlar. 

Fakat mademki, devrin şart 
lan içinde, muayyen bir zamanl 
kadnr bunun böyle olmruıt m1ı 
kadderdir, insanlığa kalan yeglı 
ne hazin ümit, hiç değilse, gayJ 
miisa\ i kuvvetler arasında ecre 
yan eden kavgnlara şahit olma 
nın derin 87.abından kurtulmak 
tır: Çiinkii ayni kuvvette iki in· 
sanın döviismcsi knnmndak 
duygulanrruz, zayıf bir (ocujtll 
ezen kuvvetli bir adam 'karşısın 4 
da içimizi saran çeşitli hisler ka· s 
dar acı olamaz. Y 

1939 yılının haşındanberi s:ı n 
hit olduğumuz kanlı hadiseler 
ekseriyetle adına harp diycmi • 
yeccğimiz nisbetsiz çarpı~nmlnr 
dı. Ve insanların, bu çnrpışmn 
lar knr ısındaki en tabii duygı' 
lan, kendisinden çok hafif sık
letli bir rakiple çarpışan d<'l' 
cüsseli bir ampiyonu seyrede11 ın 
mii ahitlcriıı hislerinden farklı .ı 
olamazdı. ~ 

Şimdi ise, 1939 yılımn başın• " 
danberi, ilk defa, eskilerini an· td 
dınnıyan bir harp oluyor. 

Ve ilk defodır ki, nc;falt yolla· d 
nn yumuşak kucağından nzak • ta 
laşnrnk. kendilerine ynrn an bit ol 
dekora kavusan muazzam tank• la 
lann çahrdısını duvuyoruz. B11 d 
çatırdılar kar ısında duvduğu· tı 
muz heyecanın içindt', isyanıtt 
ve merhametin yeri ni heten dn- 111 
lıa azdır. Artık, askeri miitehat;• 
sıs snvılmwnnlnrımız bile kav• 
ramısiır ki~ 1939 dnnheri her ıriirt 
adını duyduğumuz hnrp, dahll 
ilk defa olarak. iki mii nvi kud• 
reti kar ı knrsıvn gctirh•nr? 

MÜTEFERRİK -. 

Hariciye, Ma6ye 

Adliye ve Sıhhiye 
d 
\ 

\ 

Vekilleri Şehrimızde r 

Hariciye Vekih Şukrü Saracoğ 
lu, Maliye Vekili Funt Ağralı, 
Sıhhat ve içtımai Muavenet Ve
kili Dr. HulUsı Alataş ve Adlıye 
Vekili Hasan Menemencioglu, 
dün sabah şehrimize gelmişlerdır. 

Vekiller, Haydnrpa ada Vali ve 
Belediye Reisi Dr. LUtfi Kırdar, 
emniyet müdurü Saliıhnddln As ... 
lan Kurkut, hükumet ve parti er
kanı tarafindan karşılanmışlar • 
dır. 

Hariciye Vekili Parkotele, di • 
ğer vekillerde sayfiyedeki evleri
ne gitmişlerdir. 

Dahiliye Vekili Faik Oztrakıll 
da bugün şehrimize gelmesi muh 
temeldir. 

Karabükteki Ingilizler Aynl • 
dılar - Karabük fabrikasında ça 
lışmakta olan Ingiliz mutehassıs
lar ayrılmışlar ve yerlerini, staj
larını büyük muvaffakıyetle bitı· 
ren Türk miıtehassıs ve işçilerine 
bırakmışlardır. Şimdi fabrika ta
mamen Türk teknisyenlerinin e
linde bulunmaktadır. 

Yerli Çivi - Karabük fabrika· 
sı çivi imaline mahsus çubuk yap 
nııya başlamıştır. Bu suretle yerlı 
fabrikalar yakında çivi üılarınc 
başlıyacaklnrdır. t 

ikmal Kurslnn - Şehrimizdc
k! lise ve orta okul müdürlerı 
dı.in İstanbul kız lisesinde maS• 
rif müdürü Tevfik Kutun riya • 
sc·tinde toplanmışlar ve açılacai; 
ta.ıtil kursları eu·afında görüş • 
m üşlerdir. ikmal kursları bütu 
hµsusi ve resmi okullarda açıla· 
cııktır. Oğretmeni bazı sebepler· 
dçn dolayı şehrimizde bulunmı -
yı:ın derslerden ikmale kalan tıı· 
Iebe o dersin verileceği bir diger 
olrnla devam edebilecektir. 

, Yazlık Sinemalar - Bazı yaz· 
lıf< sinemalann mahaile araların· 
dll halkı t!l.ciz ettiği ve birknÇ 
fi1m gösterdıkleri için suvarenıil 
gı'?Ce saat 24 de kadar sürdügıı 
g< >rülmüş, bu haller şikAyetıcrı 
m'ucip olmuştur. Belediye kala • 
b~ılık mahalleler arnlarındalC 
yuzlık sınemalnrın işletme miı • 
sa delerini geri almıya ve saat 
23 ten sonra yazlık sinemaları 
ça4ıştırılmamasına karar \ ermiş • 
tirt .. 

JEminönü Meydanı - E111ino· 
nü· meydanının bugünkü vaziyc· 
ti He camiin öniındcki m rdı • 
ven ~er meydana n brtle z f 
buJ·unmamaktadır. Ş 1 ııcılık ırıı.ı 
tel" ıaSSlll burası kın ) cnıdcn C' t 
Icr e başlaımştır. 
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•• 
unyanın 
• • 
ıyası 

anzarası 

1 - So\7et - Alman cephesinde 
ııon hafta zarfında milhlm inki -
laflar kaydedilmemiştir. Birkaç 
&üne kadar kanlı muharebelere 
ınUzar edilmektedir. 
2 - Sovyetlere İngiliz ve Ameri
kan yardımının mOsbet bir saf
haya girmek üzere olduğunu gös
teren emareler mevcuttur. 
3 - Litvınof'un nutkundan harbe 
~kaddum eden anlarda So\7et -
"lılız anlaşmasını temın maksa
d.iyıe gayreUer sarfettiii sıralar
da Churclılll bulunmut olsaydı, 
buaün dünyanın başka bir vaz.i
)ette bulunmuş olacağını söyle -
Jllek istediti hissedilmektedir. 
4 - Surlyedeki İngiliz ve Fran
&ız kumandanları arasında başlı
hıı mütareke milzakeratı henüz 
~cel~ir. 

• 
~trk Cephesinde : 

S ovyet - Alman harp cep-
L heaincle son hafta zarfın-

.;:Ohim lnkilaflar kaydeclil-

.:::~ir .f: kadar Stalin mft-

!:11~~ı:ı::t1e:k ~~f:!1; 
-..qaıeJttecJir. 

O. sekiz ırGndBr cereyan e
le.; muharebeler hakkında, biz
~ ~n kaynaklan da dahil 
~~ üzere muhtelif ka:vnak • 
~ abnan maUimata istina -
~şimdilik. ıu neticeler çıka· 

illr. 
• Karşıla.-n iki ordu, tek
~ vesait balmmndan milsavi 
"'~ette ıörtiıunektedlr. 

~ • Muamm Alman ordusu, 
•lonyada, Framada ve Bal • 
~larda olduiu ıibi, yıldınm 
-..bi yapmıya muvaffak ola -
~ ve ammadıiı bflyük bir 
'lııukavemetle kaqalaşmış; in-
""· tank ve tayyare bakımla • 
~ bii;fik ~ıa airam•t-

• Alman ordun, şimdiye ka
tlt; kendisi için en büyük mu • 
!"'aJayet &mili olan hava kuv-
etleri sahaamda, ilk defa ola

._., faikiyet ve hakimiyeti te -
~ edememitfir. Alman hava 
~~etleri, ltuciine kadar, Mos
;:ıv-11, Kiyefi, Odesayı ve hat
._ tepheden sadece birkaç yüz 
~~etre makta bulunan J..e -
::-Kndı. büyük ltir ehemmiye
!!._ 4!1an Dinyeper elektrik san· 
~... bombardıman edeme -
~lerdir. Buna mukabil Sov • 
.... , tayyareleri Köstence şeb -
~-kili haline 1retinnişler ve 
f..":.._~ti'deld petrol tesisatım 
-.rıp etmiılerdir. 
•~• Sovyet kuvvetlerini sil· 
·1111le mal'6p etmek mecburi -
~de olan Alman onlusu, on 
.._.ette tank, tayyare Ye diğer 

~rlU vuıtalan harekete .re· 
~k mecburiyeti dolayuiy -
.., 11laauam miktarda benzin 

sarfetmektedir. Miktan bitmi -
yen, fakat namütenahi olmadı
ğı muhakkak olan mevcut stok
ları tüket~k olan bu harp, bir 
iki ay daha devam ettiği ve bu 
müddet zarfında Rumen petrol
leri esasla hir surette tahrip o
lunduğu takdirde, Alman ordu
su. telafisi mümkün olmıyan 
bir giiçlükle karşılaşacaktır. 

• Bu petrol darhiı, Alman 
ordusunu, Sovyet kuvvetleri -
ni matlup etse dahi, Kafkas 
petrollerini tahrip edilmemiş 
bir şekilde eline geçirmedikçe, 
İnailtereye karşı ic:iz bir vazi -
yette bırakmıya kafi gelebilir. 

• Sovyet ordulannın çek.il
miye mecbur olduklan yerde 
Almanlann ellerine yiyecek ve 
kullanacak hir şey hırakmama
lan, organize cetelerin Alman 
ordusunun ilerilerinde mütema
diyen tahribat yapmaları. yol
lann bozulması, Alman kıtala
nnın bilhassa hava kuvvetleri
nin üslerinden aittikçe uzak -
laşmalan aihi hadiseler, Alman 
ordusunun ilerleyisini hiç ol -
mazs' güçleştirmekte ve alır -
laştınnakta ve Sovyet ihtiyat 
kuvvetlerinin ve müdafaa hat
Jannın hazırlanmasına vakit 
bırakmaktadır. 

• Bunlara rağmen, buıfin 
Alman ordusu - belki Prut ve 
Kareli cepheleri hariç - diğer 
cephelerde, daha evvel hazır -
Janmıs ve teşehhfisü eline al
mış olman dolayısiyle, daha 
üstün bir vaziyette bulunmak
tadır. Bu iistilnlüğii mu haf aza 
veya kaybetmesi, yakında vu -
kuuna intizar edilen hllyilk 
harplerin neticesine cöre taay -
yün edecektir. 

lngiliz Yardım' : 

S ovyetlere lngilis ve Ame
rikan yardımının müs -

bet bir safhaya girmek üzere 
olduğunu ıösteren emareler 
mevcuttur. 

Molkovada Sovyet hük6meti 
ricali ile müzakerelerde bulu -
nan İqiliz heyetinden ..... 
Sovyet kan, deniz ve hava kav 
vetlerinin miimeuillerinden n 
teknik mtitehasaıslardan mil -
rellep mühim bir heyet iki 
ıcün evvel Londraya varmış ve 
İngiliz Hariciye ve Harbiye Na
zırlariyle dcr)ıal teı;n4s~ ıeç
:miŞ&tr. 

Stalin, fnl(iliz Sefirl Crlppı 
ile buıün tekrar bir mtillkat 
yapmıştır. 

S. Welles de iki gün ev\>el 
pzetecilere: Amerika tarafın· 
dan Sovyetlere yapılacak yar -
dım plinının süntle ve fiilen 
hazırlanmış olduğunJI beyan 
etmietir. 

En son bir habere göre, mü -
him miktarda harp malzemesi 
yola çıkanlmıştır. 

Bundan başka, Sovyetler Bir
liği ve Polonya hük6metleri 
mümessilleri anamda başlıyan 
mtiukerelerin memnuniyet ve
rici ltir şekilde inkif'lf ettiii 
bildirilmekteclir. 

General Slrorski'nin, tama • 
miyle işpl altında bulunan bir 
memleketi Londracla temsil et· 
tiii i(in buctin fiili bir kuvvete 
istinat etmemesi dolayısiyle, bu 
müzakerelerin ancak semboli• 

can- c bel IQiada) 
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DUO Ve usükü 
OSMANLICA GiBi OSMANLI MUSiKiSiNiN DE PROPAGANDASINI 
YAPMAKTAN 

ÇOCUKLARIMIZI 

VAZGEÇELiM. YÜKSELiŞ MÜCADELEM i ZDE 

ÇA~DAŞ MUSiKi KÜLTÜRÜ iLE YETiŞTiRMELiYiZ 

ihtilas 
Davası 

Muhakemeye Dün 
de Ankarada 

Devam Edildi 
Ankara, 10 (TAN Muhabirin

den) - Kızılay cemiyeti vezne
darı Celil, vezne katibi Sami, ve 
muhasebe katiplerinden Şemset
tin hakkındaki muhakemeye bu
l(Ün de devam edildi. Dinllllen 
şahitler tediye emirleri üzerinde 
sahtekarlık yapıldığından, imza-

- 2 - [ 1] ve vaveyla muaikbinden zevk lann taklit edildiğinden haber-

H 
Yazan: al.anlat ve menfi dü$iinceliler dar bulunmadıklarını, ancak en 

emen söyliyelim ki, bu 1 son bir hadise ile bu ;.,.. mu•taıı 
yazı ile şark musikisin- de bildikleri ıibi hareket etsin- olduklarını anlattılar._.. "' 

dehn .zevdk alanı yurttqlarımıızl~~ Dr. M. SAFFET ENGiN lerSurası muhakkaktır ki, mua- Evveli Kızılay idare merkezi 
şa sı uyp arına sayl(la && • eski reisi Hüsamettın· Kural din-.. sır musikiyi almakla milliyeti-l(ostermek istemiyoruz. Bu yazı lendi. Kendi namına tanzim edi-

ak t •- -'- lmakta miz.den bir şey kaybedece~imiz 
o m sa • ya.c.&.UD" o n iddiası, üze~e fazla durula- lerek ve imzası taklit edilerek 
çok uzaktır. Tek üzüntümüz, de, hem kendisinin ileri ve mua- zevklerde eşsiz bir istihalenin i- para alındılından bilıihare haber-
çocukl daha ükaek b" sır estetik zevkinden mahrum fadesidir. Tabiatte ku• sesleri, mıyacak derecede •arip ve uy-
kültür~~:~:tdae uiedeni m~~ oldupnu, hem de inkilip ruh fırtınaların, aularm, ormanların durma bir iddiadır. Cünkü bu ~at':!ı~u!1~~pılcfı~n':,"ilm=~ 
siki zevkini almq olarak yetie- ve zihniyetini anlarnamıe veya musikiai hep birarada çıkar.Bun musiki, hiç bir milletin malı de- ni söyledi 
melerini teminden ibiarettir. anlamıpa ona karsı menfi bir lan hep bir arada armonize e- iildir; uluslar arası musiki, tür- Bundan sonra Kızılay mu-

Yanlış olarak alaturb deni· cephe alituş bulundupnu •ös- den çok kere l(üftesiz bir mu- lü milletlerin emekleriyle ve hasebe mürakibi Mehmet A-
le O h ik" · i in A terir. Hele musiki, ruhun ııda- siki tabiatin musikisidir. Böyle büyük üanomal dehalarla yara-
ta~ürk~:.n K.::ay11~ü~ibün: ıı olduiundan ve terbiyede son bir ince musiki zevkinin ruh- tıldılı ve ıellştirildili ıibi, her !t~~!~nd~~u:r~ ~~: 
de b ·· x. tac k b' derecede müessir bir rol oyna- larımıı.da i•lenmesine muhtacız. millet kendi malı imie l(ibi on- 1 n, unun yuz aKar a ır - dan istifade etmekle, tıpkı dl- unduRuııu, son ,ıünlerde Sem-
musi:ki olmadıiını ifade buyur- dıjmdan çocuklar üzerindeki te- Güfteli ve çqk sübjektif olan settinin pek düzJ{iin l(iyinmesi 
duklarını hepimiz hatırlarız. siri de o nilbette, baeka her eark musikisi homojendir, ve eardan JCetirilen otomobil, trenL nazan dikkatini celbettiıın için 

Her şeyi inceden aören yüce türlü tesirden daha derin ve ru- tekamül tarihinde iptidai devir. vesaire kullanır •ibi, kendi mi bu hali muhasebe müdüru:~ Riz-
dehasiyle Büyük Milli Sefimi- ha dolrudan doiruya istikamet lerin karakterini tqır. liyetinden hiç bir şey kaybet- li olarak sorduiunu söyledL 
zin, ''Madam Baterflay" operası verici bir mahiyet göaterdiiin- 7 - Bu musiki, muasır mu- mez. Muuır ruh ve zihniyet, Veznedar Celil, '8hidin bazı 
münasebetiyle, bütün muaiki de eüphe yoktur. aiki tekniiinden mahrumdur, en~ bu musiki ile bir millete sözlerine itirazlarda bulundu. 
umutlarımızın yalnız konserva- * * ve bünyesi onu kabul edebilecek aşılanabilir. Buna alışmakla, Vezne katibi Saminin. avukatı 
tuvarda ve nen,. aanatklrları- Y ,_ b bir durumda da deAildir. Yani, ıarp medeniyetinin doirudan Cemal HA-·-, 100 ııra· ,__ ... __ bir .. " o.sa u köhne prk musi- d inı tesir üf ıt ııu.uu ..._._. 
mızda toplandıjuu ifade buyur. kilinin muasır musikiye kısaca, bu musiki milli Türk ru- o ya ve n uzu a ;na para üzerinde nazarı dikkati cel-
malan, hakiki milli vicdanın üstünlüiü mil ileri sürülecek? hunun musikili olmamakla be- ıinnie. onun zevk ve temayüle.. beden bir yolsuzluiun bir aahte
dile2ini tayinde ıüpheye yer bL Yanlq olarak alaturka denilen raber, muasır manada ielenip rlni kavrayıp kendimize mal et. klrhk hadisesini ortaya çıkardı. 
rakmaz. tekamül ettirilmesi de mümkün miı olunız ki, orijinal bir hayat iını söyliyerek dedi ki: 

$Uk musikisinin muuır ileri olmıy_ an monoton, kasvetli, l(a.Y- ve zihniyet inkılibı da ancak 
Şurası muhakbktır ki, ıeçen bir musiki olmaktan uzak bu- böy!lelikle mümkün ve tamam "Bu if bir anda yapılmıt olma. 

yazımızda dil bahsinde söyledL lundulunda herkes, yani musi- ri tabii ve armonisiz tek sesli 1 dıiuıa •öre dotrudan dolruya 
iimiz ıibi alılkanlık ve zevki kiden anlıyan bütün bitaraf mü. bir ıeri musikidir. 0 ur. muhasebenin meaul olmua ll-
bahan ed k Osm ıb ll O halde, maddi ve manevl M l la ik. d e ere anıcanın e ..rutıer müttefiktir; ve hatta uasır u us r aran mus ıı. zım ır . ., 
bayaklı propaRandacıhbm yap. ondan zevk alan ciddi musiki- bü\ün Osmanlı müesseseleri in- den ayn olarak, her millete Bunun üzerine Kızılay •vukatJ 
mak suretiyle onu idame ettir- einaabr da bu hakikati ret ve kı1lpla nuıl kaldınlmışsa, Oa- mahsus musikilerin yanında, bi- Ziya Erkmen söz aldı ve IUJlla
meye kalkıemak nasıl büyük bir inkir edecek bir durumda olma. manlı ruh ve zihniyetini temsil zim de, ıaıv teJmiii:Yle ilJenmiş n söyledi: 
hata ise, Osmanlı musikisinin dıklannı kabul edivorlar. Onla- eden Oamanlısa, ve Osmanlı di- halk musikimiz bulunacaktır; "Bu suretle müdafaa Yaomü 
çocuklarnnız arannda ,,ropaon nn iddiuı, bunun bir Türk mu. van edebiyatı l(ibi Osmanlı mu- bu musiki, motiflerini AnadolU- doiru olamaz. Muhasebe vazifesi, 
dasını yapmak da ayni suretle aikili oldutunu, alıpmlara zevk ıikili de, hiç olmazsa çocukla- nun ve butün Türk dünyuuım ni yapıyormut veya yapımyo~ 
ulusal ilerleyişimize kareı e~ venliii ve onwı için tutulması nmm onlann ıeri tesirlerinden ruhunda kaymyan natmelerden mu .... Bu bizi aükadar etmez. Ve 
istçe denilebilecek bltıl bir py. llzun ıeldili merkezindedir. koruyacak derecede bir yana alarak muuır musiki tekiliyle bu mamunlarla avukatlarm vul. 
ret olur. Millet ve cemiyet itle- Simdi. kısaca ili esaslar üzerin- bırakılmalıdır. koınpoze edilecektir. İtte musi- fesi delildir,. 
rinde herfeydeıı önce, .ıeleee1E de onlara cevap verilebWr: • JI. ki meselemiz bundan ibarettir. Müddeiumumi muavini de .. 
nesilleri düeünmek lbnndır; 1 _ Heqeyden önce. alatur- 9 unun için de, bu musikinin O halele, eski musikinin, ne mek vukat Ziya Erkmenin fikir mü-
ferdt zevklerin, tabal menfaat- ,__ -•1- tıpla mekte,,lerden kal- tep ve radyoda amell olarak, ne taleuına 1'tirak ederek dedi ki: 
ler"" ön plinda d:\..o\-ü1-=-. e- - dellMCJll bu mililü ulında de so"'z ve yazı ile ____ _. olar-'- "Muhase'---:- --~-:-ıı '-' 

.au ~ ..... avuu . ., bir Türk musikili delildir; Bi- dınlmıt olmuı ,Pbi, radyo dev- ~' - uaüü v-..,......_ ~· 
ceki şöyle dursun, hatta bunlar. zanatan kalma dümtek havaları- Jet müessesesinden de kaldırıl- hiç olmazsa JCenç nesiller üze- veya yanlq yapması, dillr me. 
dan fedakarlık yapmak zorunda nın arap ve acem tesirleriyle ması aerektir. Bu, hem prensip rinde propaıandasmı yapma- murların bundan istifade ..... 
bulunduğumuzdan kimse .Uphe kar ..ı •. ·~· 0 itibariyle inkilapçı ve ~arp .mu- mak suretiyle kendimizi bu men para çalmasını icap ettirme&. 
edwı.ba ,.......,-'lldlH 1$Dla&lA'IAI\. t\lr~ş ır s- IMftW 11t1ft1r bJr" dnlwt _... fi ceıeymdan kurtarıqlık. milli Kaldı ki. lüaam aıQriUine --.,. 
bir öde\' olarak, dilde 'Oalnlı- manlı saray mustJdıL. Milli dulumuz l(in, hem de ıençler bir &tev sayılacak dolnı ve ma- hükıııda da teblint ~wr. 
canın, edebiyatta Omwılı ede- Türk ruhtinun hle bir Zlllllm l· üzerinde yaptıb fena ,,ropaıan- kul bir hareket Y81llll1' olu- Biz burada muhuebeciyl \19 mio 
biyatmın, musikide de Osmanlı fadeai olmamıftır ve olmaktan da ve ters tesirler bakımından ruz (2). rakibi deiil, bu işte maznun oı.. 
musikisinin hiç delilae propa· çok uzaktır; onun için büyük A- böyle olmuı lizımdır. · NOT - Sınn ıelmlıtken is- rak karşımıza çıkan vemedan, 
ıandaaını ya1)mamak suretiyle nadolu halla ve uıl Türk dün- titr.ten "1IUI da anedelim ki, katibi ve muhasebe katibini mn.-

yaaı bu mUlildclen bir teY anla- Milletimizi musiki inkilibına ... l(östereceiiz. Bu nesil için- mu. Bizim aynca bir halk mu- mekteplerimizde satlftt! nota hakeme ediyoruz.,, 
de Osmanlı edebiyatından ve sildmiz vardır ki, JıU'P tekni· alıetırmak ve yeni yetieecekleri ölretmek n uurl olarak mu· Daha sonra Kızılay muhasibi 
Osmanlı muaildaindm zevk .ıw..ı- '·'·nm-'- ı··-tyle ..:~w. .... 1_ es.ki musikiden elimizden .ıel- ıiki MIPi Yenniye ~h...,.k Osman Saydam dinlendi. Omıan 
lanlar _ _... di- - . 1.. KA, .. ...- ~ i&&''" ,....... d 1x.i derecede ur.aklaetırmak i- --"" 1 ~ -•LI LI Sa d öd' • .1--.1-:-a vu-uır 3 ... , 'liV".... meai mümkün miW muaikimiz ~ ı..._y e - m ..... sev .. yara- y am, eme emır~llMll mu-

larımızı da bu zevk ve ruha a- çin, yalnız mektepleri buna ıö- tılanuyaealr Aşikinlır. İleri mu- haaebeye plmeden evvel tahrif 
Iıştırmaya yeltenmek dolnı o- sayılır. re düzeltmek ve milli bir ifti· aildnha naha tesir yapan iDee ve edilmi• oldutunu ve her nada 
lur mu? Onlara, zevk ve zihni- 2 - Oınnanb mualldsl tek har duydulumuz konaervatuva- süze1 armoni n melodisini doi- bunun farkına varılapıachiını 
yetlerimizdeld kuaurlan bile bi- .eslldfr, ve orkeatnsyonda ar- n açmak yetmez, bunların ya- rudaa 4ofnaya muaild Aletleriy. söyledi Her türlü evrak ve 1e1ıe
le asılamak pyreti, ileri abl- moınlze edilemiyen bir musiki- nında eskinin propaıandasını le ealmak suretiyle (Oeullarımı- datın bir suretinin de vemede 
mak isteiiyle tutıQan bir mil- dir. da yapmamak için, ve hele bu sa -.ılamak mlimldbadtir, taı.n. saldandıjuu ve bu müessif haili
letin meydana ıetirditi büyük 3 - Monotondur ve iptidai maksatla bu musikiyi radyomuz O.an tein. eok Heri adımlar a- seden sonra bu usulün bldJrı1. 
inkiüp eserlerinin temel oren- bir ça1-uıın devamından ibaret- dan da kaldırmak yalnız zaru- tan ktlltar ielerimi:dn. dalma dılını ilave etti. 
siplerine ters bir hareket yarat- tir. ret deli}, ayni zamanda makul ltera'ller yiriWllmeü deiru olan Bundan sonra muhuebe kltibl 
mak ıeyreti olmaz mı? Milll i- 4 - Hüzün ve kasvet verici, bir kaidedir. prp Mebiyat n maalldsi ı.Ja- Baki Parlaa, muhasebe yevmiye 
lerleyie ziyanına olarak bunu köhne eark ruhi lefaletbıi yqa. Radyoda ancak yeni zihniyet. DUJMlaa da mekteplerimhıde servisi ~fi Ulai Özok, mutemet 
yapmak, -zevke düekünlük bir tan bir musikidir; hayatiyeti ve le temsil edilen uluslar arası i- metinlerle fiilen canlandmbna- ve tahsildar Şecaattin dinlendi
yana bıralDJ.ına. ban«i makul neeesi yoktur. leri musld ile, nihayet J(U'P tek. 11 temennlliai ltarada tekrarla· ler. Hepsi de bu hadileclen, vu-
ve mantild düfÜDiifÜD ifadesi 5 - Ferdi ve eok ıübJektif- niiiYle qlenmts halk muaildmL malt isteriz. kuundan sonra haberdar oJdut-
olabilir? içkiye veya batta bir tir; büyük IQIYal idealleri tem- zi dinleyeceliz. Radyo aahiı>lerl- lannı söylediler. 
kötü iptiüya dütkün olan bir ail ve terenntımden le~. nin alaturka dinlemek kin ba.- Cl) Dil haldmıdald,... s Temmm Avukatlann dava evrakını tet. 
babanın, çoculuna veya mille- 8 - Heı-inln üstünde, tabla- ka yabancı iataayonlan acacak- tarihli •~ela cılmuttır. kik etmeleri ve bazı llhitlerin 
tin herhanıi bir yavrusuna on- tın musikisi delildir; musikide lan iddiası bizi yüksek ulusal <2> Bu balda mllnuebetiy)e Zin daha dinlenmesi için mahkeme 

U•lffi&Hili!D ~$;r~ ~i~~~i$ ~~1t~~ ~~E~~ ~:::=· 
N MALI

, için bu aayretkeellıt ptermek li enteıral bir musiki. ruhi ıelenl Y•'P•lun da. ah ve vah blHr. s· N vil . 
ASIL NEFES AL • _

0 
Jmıisar!~az~e-

"ı.... s1Mla yiserken, bilhaua ı----~~~------~~~~--J~ou=u~o~u~·~--==-~-==-~-===~-~~-~·==-....... ~~~--.-.-..Jıı--lanııaııılaıd.an.....11ı111m:ıLl.....ı.........,..;.;~iJ~..;::::~~;;~~Dc..l.Dıüt....1i~·y··m1~L-İ!~!L..~e~tm~ek~len!!!_UA::~~~·~..u.~u::~~u~M~~::wllu:w~u~u~a~MA~•L~~jj 

...__dalenle, en büyük stiçlilk 
~alamamaktan gelir. 5-deee 
.;.:,,.'!_it içindeyken deiil, basın çe. 
~ yukarul suyun üstünde 
~ulu vakitte de ••. Suda yü-
lal""L._ İDlan nefes aı4masmı iyi 
~ çaltuk yorulur. Bir kaç 
~ bıa(ladıkta sonra nefesi 
"'et. , sudan eıkmak iein acele 

la~da nefes almasmı en iyi 
~ ıporcular bile, suda yüzer-
l'-te llefes almama yolunu bilmez. 
...... o kadar ~bak yorulduJda-

8 taacdp ederler. 
lt~Dorcu olmıyanlar, braday
~ naul yapuldanmn farkına 
,~dan nefes abrlar. Kimisi 
1ıı'"llla kapah tutar, yalnız bur..::4- nefes alır ve yine bumun 
•latlı; lııefes verir. Kimisi de nefes 
'Ua.deıa aizındaıı bava alır, .röi
~ gelen havayı da yine ai
~ ~-- Sporculara da 
ı., ea alırken havayı burundan a
t~ -tızdan vermeyi öj'retirler. 
~ t karada ltunmdan hava al-
4 daha uzun. ve daha ıeni• ol
ıı't halde, ıöiflsten ıelen kir· 
~ayı ağmlan eıbnnak ha 

11.i daha eabuk yapılır. 
~akbuki, suda yüzerken, nele 
~ll-- aiızdan olmalı, heM «a., ~ hareketine tibi olmal 
._;_. -Ollar iki yan taraflara d 
--..Uiı vakit -aimdaa- nefes a 
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i Memleket Röportaiları ( \. - _, _______ ·J 

Hatay Arkeolojik 
Bakımından da Çok 
Zengin Bir Ulgedir 

Hatay-da 

lnkişafı 

Sabunculuk ve 

için Tedbirler 

Kozacılığm 

Alınmalıdır 

'"Anlak yanın Umumi Görürıü§ü 

sunma boykot edecek değiliz! 
Ya, ne yapmalıyız? 

İki çaremiz var: 
I - İç pıyasamızın bir kısmı-

111 İskenderun limanına çevirmek. 
Meselfi, Urfa, Gaziantep ve Di
yarbakırL .. 

Bize karşı, şu itiraz öne aürü
lebilit: 

"-Ya, Mersin ne olacak?" 
Bu endişe, varit değildir. Yal

nız Çukurova bile, oraya kafidir. 
Kaldı kl, daha bir çok ic vilhet
leriınizin de mahrecidir. Fakat, 
Gaziantebin fıstıkları, İskende
rundan aitse ne lazım Ji(elir? 

Ve emsali ... 
II - Cenubi İranı ve şimali 1-

rakı İskenderuna bdlamak. 
Diyarbakır -İrak ve Elazık- İ

ran şimondifer hatlarının inşala
rı bittikten sonra -ki çok bekle
neyeceğimizi Sayın Nafia Ve
kili General Ali Fuat Cebesoy 
tebşir etmişti- bu, pekala müm
kündür. Hele bazı JrÜmrük kolay
lıkları da J?österirsek. mesele, kö
künden halledilmiş demektir. 

* * 

Dünyanın Siyasi Manzarası 
(Başı 3 üncüde) 

bir kıymeti olacağı dü,Hnülebi
lirse de, iki tarafı da tatmin e
decek bir anla maya varılma· 
sının, İngiliz billıassa Amerikan 
yardımuıın sürat ve deretesi 
üzerine müessir olacağını kuv
vetle tahmin ediyoruz. 

Litvinof'un Nutku: 

Litvinof, 8 Temmuzda İngi-
, lizce olarak radyoda \er. 

diii nutukta: 
Hitler ve Nazizm baki kaldık

ça hiç bir memleketin kendini 
emnİl ette hissetmedikini, biz
zat llitlerin imzasını tasıyan bir 
muahedenin de, Almanyanın 
dilediği zaman bir taarruz yap-

ke müzakereleri hcniiz neticc
lenmemi tir. 

Churchill Avam kall}arasın
daki beyanatında bu miitnreke
den memnun olduitunu; istih
barat n.azın da yalnız Frnnsız 
milleti ile değil \'nkti ~elince 
Fran~ız hükfımefi ile de dost o
lunacağını söylembtir. 

İngiliz efkarı umumiycsi ve 
matbuatı bu ıniitarekeye, yalnız 
nskeri bir mu\'affakı~·t"t olarak 
değil, nyni 7amanda tr::ltere 
ile Fraııoın ora.,ında bo7.ulan mii
na<1ebetleri yeni<len dib:elt(•cek 
bir hndi e olarak da ehemmiyet 
\'ermektedir lcr. 

lıt.ANTEN 

masına mani teşkiı"etmi:vcceğini Yurdumuzda 
söyledikten sonra, kin. imha ve 
tahribin HitJerin sebebi mevcu
diyeti ve harpsiz hayatın mtıer Et Sarfiyatı 
ıçın manasız olduğunu "Kav-
galarım" dan aldıiı parçalarla Ankara 10 !TAN) - Memlcke 
tev ik etmistir. timizde s~rfedilen et miktarı hak 

Litvino{, Nazizmin ne kadar kında bir istatistik yapılmıştır. 

Su malum "ahvali hazıra" bii;viik bir tehlike teşkil ettiğiui Bu istatistiğe göre, btıtün Tiırki. 
terkıbi ~özlerimizin önüne ilk defa Sov.vetlerin hissederek yede yılda 160 bin ton et istihlak 

,,.etmeseydi, Hatayın kalkınması bütiin milletleri Nazizme kar ı edilmektedir. Şehirli ve kö~lu. ol 
için, bir çareyi daha öne süre- mii,tcrek bir mukavemet cep- mak üzere bunu umum Turkıye 
bilirdik: he~i kurmı;"'a davet ettiği halde niıfusunu gözönünde tutarak he-

Turizm. ~ buna muvaffak olmadıibnı ha. sap edecek olursak adam başı~ıt 
Falrnt, harp afeti, dünyava te- tırlatmakla beraber şimdi bun. vasati 9 kilo et düşer. Memleketın 

mel kakacak değil ya! Belki, sı- nun sebeplerini arastırmak sı- iklim vaziyetine göre ynln~z köy-
1untılı zamanlann ço~u gitmiş, rası olmadığını söylemiş ve lüler arasında yapılacak bır tak
nzı kalmıştır. Binaenaleyh, seya- -Roosevelt'in "hortum" teşbihi- simde bu miktar yüksek yayla -
hat işini de düşünmeliyiz. ni hatırlatan bir teşbihle- bir larda oturan köylüler için adam 

-JJ- fiyatları, el{er 180 e çıkmayıp da Hatay, Arkeolojık bakımdan, ev yanarken ilk yapılacak işin başına 3-6 sahilde oturanlar için 

Hatay, manda idaresi zama- 35 kuruşta kalsaydı, kozacılığın Romayı bile aratmıyacak kadar yangını söndürmek olduğunu ve adam başına 5-8 kilo diişer. Fa
nında iktisadi münasebet- iflasa dojtru gitmesi mukadder zengindir! Antakyanın altında u. mesuliyetin kime ait olduinı kat vasati hesapla Türkiye köylü 

J .... rmi Suriye ile tanzim etmişti. idi. Ayni zamanda, müstahsilin yuyan Antioche'da saraylar, meseleııi ile ancak bundan son- sünün hissesine 5,5 ki~ isabet et 
İlhaktan sonra, araya ~ümrük ihra'Ç malı yetiştirmesine de im- stadlar, formlar var! Müze ise, ra meşıul olunabileceiini söy- mektedir. 

SPOR: 
1 

Kürek Yarışları 
Pazara 

Yapıhyor 
Su sporları ajanlı~ı tarafından 

tertip edilen kürek tesvik müsa
bakası Pazar günü ö~leden son
ra Bebekte yapılacaktır. Bu mii
sabakada da Galatasaraylıhrın 
büyük varlık halinde görülecek
leri anlaşılmaktadır. 

Fenerlilerin Bir Karan 
Fenerbahçe idare heyeti. Kn

dıköyündeki stadyomun yüksek 
tahsil J?encliğine her zaman acık 
bulundurulacağı hakkında bir 
karar vermiştir. O'ık verinde o
lan bu karar Ünivrrsite rektör
lüğüne ve dii'!er yüksek mektep
ler müdürlüklerine bildirilecek
tir. 

İstanbul Atletizm 
Birinciliği 

Istanbul atletizm birincilikle
rine yarın Fenerbahçe stadında 
başlanacaktır. Lisans istenmesi 
neticesi, klüp takımlan pek zayıf 
kaldığından, müsabakaların mun
tazam cereyan etmesi için puan
sız yapılaca~ anlaşılmaktad'ır. 

Mükellefler arasında da bu a
vın yirmi yedisinde atletizm mü. 
sabakalan yapılacaktır. Bunla
rın secmeleri önümüzdeki haf-
ta başlıyacaktır. ::.t 

Sivas ta 

Karısını 

Bir Adam 

Öldürdü seddi Jı?irdi~i için, bu vilhctimi- kiın yoktu. Lakin, bu~Unkü şart- dunyanın en kı nnetli mozaikle- Jemlıtir. Ancak bu miktara Çek, Sar -
,,. n mahsul ve mamul maddeleri· lar altında iyi seçim yapmak, rine sahip! Ya, milattan 1300 se- Churchill'e teşekkürlerini bil. dinya, Şili, Çin ve Filistin köylü 
ne yeni bir mahreç bulmak la- ustün kaliteli kozayı elde etmek lle evveline, Eti devrine ait mede diren Litvinof'un, harbe takad- istihlakinden fazladır. 160 bin Sıvas (Husus!) - Sivasta Kü
zım gelmişti, İşte, anavatnn. bu kolaylaşmıştır. Bınaenaleyh, Ha niyet eserlerini unutuyor musu- düm eden aylarda Sovyet - İn- ton etten şehirlilerin istihlak etti- müt Sabri isminde biri kıskanç
vazifeyi gördü ve Hatay iktisadi tayın bu esaslı davası da halle- nuz? giliz anla5masını temin maksa· ği miktara gclinr.e, bu, adam ba- !ık yüzünden karısı Sabihayı öl -
bir sıkıntıya dü medi. Vakıa, dilmiş demektir. Unutmamak la- İskenderun - Antakya asfaltı , diyle Londrada büyük 2ayretler şına vasati 19,5 kiloyu bulmakta, dürmüş, yeğeni Hacı Halill de a
Suriye piyasası yakın idi ve nak. zımdır ki, Hatay, Osmanlı impa- yeryüzünün en güzel tabiatini sarfettiki sıralarda, Almanyayla yalnız Ankarada 22 kiloyu geç - ğır surette yaralaml§tır. 
lıyatın ora ile yapılmasında hem ratorluf{unun bir sanca]!ı iken, ı?Özlerimizin önüne sermektedir. anla,mayı tercih eden Cham- mektcdir. Sabiha, Sabrinin 6 çocuğunıın 
kolaylık, hem de ucuzluk vardı. kozacılıktan 20.000 altın lira Ö· Belen'e gidin: Karşısında Kı- berlain'in yerinde Churchill bu- Sıhhatli bir insanın bir yılda anasıdır. Ve iddiaya göre, Sabri 
Bu, bir endişe kaynağı olabilirdi. şur verirdi. Şu halde, o mıntaka- zılda~. Oraya cıkın: İskenderun lunmu• olsaydı, buıtUn dünya. en az yemesi icap eden et miktarı nin kendisine fevkalade iyi bak 

da 200.000 altın liralık istıhsal körfezi, Toroslar, Amik gölü J;?Ö- nın büsbütün başka bir vaziyet. mevzuu bahsolunca, ordumuzda mesına ve çok bağlı olmasına rağ 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

18.40 MOlfk 
19.00 Konu mıı 

7.30 Program 
7.33 Milz.lk (Pl.) 
7.45 Haberler 
8,00 Müz.lk (Pl.) 
8.30 Evin saati 

19,15 Müzik D 
il 
.. 19,30 Haberler 

10.45 İncesaz ,,. 
12,30 Program 
12.33 İncesaz. 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
l.3.15 Müzik (Pl.) 

20.15 Radyo ga .. lJI 
zetcsi "I 

20.45 Şarkılar 
21.00 Z r at tnlO 

vlmi 

* 18.00 Program 
18.03 İnccsnz 
18.30 Konu§ına 

21,10 Temsil 
22.00 Orkestra 
22.30 Hnberleı 
22,45 Mil%1k 
22.55 KapaD.ll 

~ra: 

Moskova Radyosunun .llkt 

T .. k N . b kc ur çe cşrıya t.ııe 

Moskova, 10 (A.A.) - Mosk~ tan: 
va radyosu, 25 - 342,1 - 811 - 11 di 
ve 1379 dalgalar üzerinden he! ı k: 
gün saat 8,30, 19,30, 22,45 d Ier 
Türkçe neşriyat yapmaktadır. rece 
~""'!"!!'!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"'!...ı ka 
ı··---............ ._. .......... - .... ! ~u 
llstanbul Borsasıl e~ 
İ 10/7/941 FfVATLARI 1 'fi 
• .................... -..... •• r 

Londra - l Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Paris 100 F. Fra~ 
Miltıno 100 Liret 
Cenevre 100 İsviçre Fr 
Amsterdam 100 Florin 
Berlln 100 F . Ma:ı/ 
Brüksel 100 Belg11 
Atına 100 Ora.hm' 
Sofya 100 Levn 
Prag 100 Cek kro'\ 
Madrl\ 100 Peçcta 
Varşov.. l 00 Zloti 
Budapeşte 100 Pengo 
BQ~ 100 Ley 
Belgrnt 100 Yc.n 
Yokohama 100 lsveç Xr. 
Stokholm 100 Dinar 

Açıld U 

15 20 ta 
ıa2:ıo t k~ 

- 1: 

;:,1~~~ 
- l 
- l t ~ 
- o --
;;gıft-u 
ao.7~ -

ESHAM ve TAHVILA.T 

fk:ramlyell % 5 938 
Sıvas - Erzunım % 7 934 
IL llA Vll. 

19,50 

Bilahare, 1939 da başlıyan har- yapılıyordu. Halbuki bugünkü runuır. Cam ormanlarnda av, te bulunmuş olacağını ıöyleme.k er başına bu rakamın vasati. ?O men Sabrinin amcaSl oğlu Haet 
bin kokuları da duyulmıya bas- verim kıymetti, en geniş bir he- Harbiyede ça~layanlar, Süveydi- istediği hissolunmaktadır. kilo olduğunu söylemek kafıdır. Halil ile ahbaplık peyda etmiş • 
lanmış idi. Bu yüzden, İskende- sapla, ancak 10.000 altın liraya yede plaj var.. Litvinof bundan sonra, 12 Etin çocuk ve gençlerde büytl - tir. Cinayet gecesi Sabri ile ka-- Eski Emektarlar Toplantı 
nın limanının faaliyeti de dur- tekabül etmektedir. Binaenaleyh Antakya kalesinden, meşhur den fazla devletin iııtiklallerin- mek ve yapıyı kuvvetlendirm~k rısı Sabiha Sivasta posta ve tel-
muştu. Binaenaleyh, yukarıda i- meselenin, birlik tarafından, bü- Musa da,ltını bile seyredersiniz! den mahrum edildiği ,.e Bit· yetişmiş insanlarda hücre zayı _ graf idaresi önünden geçerken Eski Emektırlar Yırdım aırııoı; ~ 
7.ah ettiğimiz endişeye, diğer bir yük çapta ve hem ilmi, he m de Hani bir sevgilim olsa, beledi- lerle ademi teuvüz veya do!ıt- atını telafi ettirmek için pek zi- Hacı Halil Sabihaya kocasının ya den-: Birlik nizamnamesinin on ş kordu. rtiım daha katılmıs bulunu ı· bir t d ele l sını d k' ı · · · · k 1 ı d' ~ b' kı 1 k tm' s brı· de ""ncü maddesi mucibince senel ,..... • ame ı arz a a ınma ve e ı ev enme merasımını . reıs luk pa t arı yapmış o an ı~er yade lüzum!J. vardır. Yapılan ır nında sar ntı ı e ış, a .. u e 
yordu. beklemek hakkımızdır. Zira, ko- muavini Lötfi Aksoyun vazifesi devletleri de ayni akıbetin bek- hesaba göre, 14 yaşından. y~karı bundan müteessiren kansını öl - hesaplnrm tetkik ve t:ısdlki için 1~a 

Fakat, hükilmetin yerinde ve zacıhğın ihyası ile, Hatay, sanayi icabı, himmetiyle çabucak bitir- lediiini, altı sene uğraşılarak çocuklara günde 180, yetışmış er dürmü.ş ve Hacı Halili yaralamış- 7/941 tarihine rnüs dit cumar\~ 
zamanında aldığı fevkalade ted- hayatına girmiş olacaktıx tir, soluğu Hatayda alırdım... meydana ıetirilen muazzam Al. keklere 250, yetişmiş kadınlara ur günü saat l de Divanyolundald B d 
bırlerle bu mahzurlar bertaraf * * S . d " · · k Ü ha k' · k k d ' lı"k bln" .. md .. hazır bulunmalan rl d~ • ız, ey unya evıne gırme - man rp ma ınesıne arşı Y•· 180 ve 60 yaşını geçen a ın ve ...., .. .., 
olundu. Hatayın yeni istıhsal Hatayda üzerinde ehemmi- zere olan okuyucularım, niye du. pılan şiddetli miicadelenin sık- erkeklere 180 gram et yedirmek İnhisarlar Vekili Sarka olunuı: 1 ş!ı> 
maddeleri ile stok malları kı> yetle durulacak ana işler- ruyorsunuz, şaS',yorum! let ınerkeı.inin, Amerikadan fi- lfizımdır. Dünyada en çek et is- et 
!ayca ve mi.ısait fıyatlarla satı- den birl de şudur: Zeytincilik. }'azan: Semih AGLI m yardım gören İn~Jtereye ve tihWt eden memleketlcı şunlar. Gitti YENi NEŞRiYAT ı ta 
labildl: Vakıa, büyük bir zeytin fidan- bilhassa Sovyetlere tahmil edil- dır: Yeni Zel~ndada adam ba~ına Ankara, 10 (A.A.) - Gümrük FOTO MAGAZiN _ 
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İncir ve tütünler:!., inhisar i- lığının ve zeytincilik ile alakalı Amerika Notlan miş ot
1
dutunu, Sovyetlerle be- 104, Avustralyada 92, Kanadada ve lnhisarlar Vekili RaükKara - güzel ynzılar ve şt-hre, Avrupa hıı 

daresi aldı. sanatların kurulması için, Ziraat raber ngilterenJn derhal ve bü- 65, lngilterede 64, Amerikada 61, deniz refakatinde gümrü mu - bine spor hareketlerine alt aktüalİ 
Hububat, devlet ambarlarına Vekaleti meşgul olmaktadır. La- z 'd tün kuvvetleriyle Almanyaya Danimarkada 52, Almanyada 51, hafaza genel komutanı ve vekalet 

,girerek kıymetlendi. kin. unutmamak gerektir ki Ha- (Baş tarafı ncı el yüklenmeleri icap ettiğini, çün. Fransada 39, Isveçte 36, Polonya kalemi mahsus müdurü olduğu resimlerle lntl ar ctmiştTlr'i. trom P rtak 1 1. d r:ln tan ... Saatime bakıyorum. Doku- d b' VALANCILAR - ya u o a. ımon ve man a a- tayın cskidenberi sabunlan meş- kü şimdi vurulacak darbenin da l8 ve ltalyada 16 kilodur. halde şark vilftyeUerin e ır tet h rriri 
lar -kı 20.000.000 adetten fazla- burdur. Bu harcınlem maddenin zu beş ~eçiyor. Bire kadar çalış- on misli daha kuvvetli olacağı- Memleketimizin Polonya ve I- kik seyahati yapmak üzere bugı.in kıymcUl sanatkar ve mu a 
b · · i H ta i · "Ok sam 125 sent eder. Bununh iyi 1 Gal'p Arcan'm evvC'ke İstanbul ızun ıç n ucuz, a Y çın " ise, iki esaslı unsuru vardır: Zey- nı, Bitlerin garpte fiilt bir nıii- talyaya yaklaşması için bugünkj saat 15 de Ankaradan ayrı mış- lk.1 k Jk.I 
yük.sek fiyatlarla elden çıkartıl- tinya"' ile defne yam Binaen- kötü iki gün idare edebilirim. tareke temin ederek sarkta bir ı · tır. Vekilin Erzurum, Erzincan, hlr Tiyatrosunda " ere " 
dı. aleyh~Hatayda sabun~~luk sana- Belki o zamana kadar da asan- yıldmm harbi yapaca~nı ve sarfiyatı iki misline çıkarması a- Kars ve Ardahan'da gümrük ve miylc oynanmış ol n bu eseri Y 

'7...-ı... ..• .ı'- takas so··rcu··ıerın' ke·""ı" olur. Bu düşün- 1 h d zımdır. d ""n matba ı tarafından ltltıu> ha ~, ~.... ve pamUEJ.Bra tını da inkisaf ettirmek lazımdır. .v .ı. ayni :&amanda ideo ojik sa a a inhisarları alakadar e en mevzu "'u 
yolu ile müşteri bulundu. Böylece, hem zeytincılık ihya o- ceyle faaliyeti arttırıyorum. Sa- R'•rbi sarktan ayırarak milşte- iNDE. lar üzerinde yapacakları bu seyn de l1<' rcd!lml tl.r. 

Zeytin yaltJ, çit, meyankökü lunacak, hem de defne ys~ı kıy- at birde cebimde l25 kuruşla o- rek bir hartkete mani olacağını RAl .. KEVl .. ER hat bir ay kadar süre<:ektir. çıG.ıR - ilim. fikir, sanııt 
· 1 f brik 1 f 11 ete neçi dadan çıkarken, hasta annesi kin { b f muasıdır. 102 incl sayısı ,, .. ,,. .. T._,. ıs eme a a arı aa Y "" - metlenecektir. ümit ettiğini, akat una mU\'8 Beyofilu Hıtkevlrıden: 1017/941 
rıldl·, böylece, ~ .. ,.iler sefalete H t b h ı · · calışmakta olan ızenc kızın bu..rü. fak olamadılrıru, Almanl ... rın lk in 1 d y ne3redilm!şUr. 

"""l"' a ayın a ce erı, aynı zaman ,.. " Perşembe gynü Hn ev l z e ar - Bı·r Ih' tı'ka"r •ıahlcumiyeti llk E ı duşmekten kurtarıldı. da, yaş yemişlerin kaynağıdır. nün hatırası olmak üzere bir res. R"arpte muvaffakıyetlerinin Sov dım Sevenler Cemiyeti adma yük.sek n - ARI - Hilmi Mn vreno 
Fakat, iyi bir teşkı1ata sahip Bilhassa badem, şeftalı, ve kay- mini alıyorum. yetlerin ve şarkta nıuvaffnkı- mimar Sedat ÇeUntıış tarafından ve- Şekerin kilosunu 55 kuruşta~ fmdan lngillzccd<'n llsanınuza ç 

olamamak ve piyasaya hAkim bu. sılar fevkalfide nefis olarak yeti- İşte Nevyorkun semaları delen yetlerinin İngiltere için büyiik rileceği evvelce iltın olunaıı k.on!c - satarak ihtikar yapan ve Çenberlı mlş, anların hayatından bahis 
lunamamak yüzünden, koza müs- şir. Lakin, bunları, narenciye devasa binalarının icyüzü... Pa- bir tehlike ıe,kil edeceğini söy. rans tehir edilmişti~ taşta bakkallık eden Agobun ka- eserdir. a 
tahsilleri, de~erli mallarmm bir mahsulleri de dahil, ne yaş mey- ra almak için ,Vrdi~im bin'3dan ledikten sonra, beşeriyetin kur- * sadan Or'emika ismindeki kadı - VARATICI KÜÇÜK iNSAN k: 
kilosunu ancak 35 kuruşa sata- va, ne de marmelat halinde dış büyük bir dets almış olarak çıkı. tuluıuna ve medeniyetin inki- Beyo!ilu Halkevlnden: 1 - UçOn- nın ve çırağı Rişarın muhakerr_ıe- Maarif Vektıl ti terbiye dairesi 9 'l' 
l:ıildiler. Lll.in, memnuniyetle piyasalara sürecek bir teşkilat yorum. Bu muazzam binalarda şafına mani olan Hitle.rl:ımi im. cü meydan temsili 1217/941 Cumar- lcri dün bitmiş, üçü de 25 er lıra rafından k bul edilmiş, çocuk ve 
öğreniyoruz ki, bu fiyat düşük- yoktur. calışanlardan ço~unun biçare ve ha vazifesinin Sov)·etlere ve test günll uat 18.30 dıı l\1ecidiyekö- para cezasına ve dükkanın bir cuk tcrbiyes ne ait bir eserdir, ~- . 
luğünün önüne, ancak şimdi ge- Bu yapıldığı takdirde. aynca muhtaç olduğunu öğrenince Nev- İngiltereye teveccüh ettiğini i- yünde verilecektir. hafta kapatılmasına mahkum e- zan Hllnil Mnllk Evrcnol'dOr. Sıci 
çilebilmiştir. Koza tarım satış sebzecili,gin de çok müsait bir vorkun jcyüzünü bir parçacık ol- lave etmi• ve bu tariht vazlfe- 2 _Temsil parıısızdJ? dilmişlcrdir. ELMA DAGINDAH MEMIŞ 4!t_ 
kooperatifleri birliği umum mü- vaziyete girccf'~i !':Üphesizdir. sun anlamı.ş gibiyim... nin muvaffakıyetle başaTılaca· :::::.::;~;.:;::~~~~-=--====-===-==-========...:= Tilrkçe ve franst7.ca yazdmış bir ol ~ 
dürü Bay Cemil BÜker, Hataya in * * - İzmit Valisi Terfi Etti it kanaatini izhar etmistir. Çanakkale Belediye ReisOninden: srrdl.r, Yazan: Hilıni Malik Evren it ~iderek vazivetin ıslahı c-areleri- S • H kA t ':il dur ~ 
ni aramış. Depo, mıknak, ve fış- ı• skenderun limanını neler öl- lzmit (Hususi} - 25 sencdenbe Urtye are a 1: o'oMINlı< - Ali KAml Aky0%-·~ı1 
kırtma istasyonlan kurarak, bu dürdü? ri devlet hizmetinde mühim hiz· Belediyemizde 60 llrıı ncretU bir zabıta komiseri ile 75 lira ücretli nıtınd n llsannnızıı ccvrllmlş ve w 
S ........ t1 esaslı bir teşkilata ba~Ja- Buharlı gemi, Şimendüer ve metler görmüş olan faal valimiz Suriyedeki İngiliz ve Fran- bir zabıta Amirliği münnnldir. Talip olanların en aşalı ortaokul mezu- mi Ki bevt tnnıfındnn n~il!f. ~ 
c.uıu 1 z T k l' b. . . ıI !iliğe sı .. kumandanlan arasan- nu olmalnn ve kanuni şeraiti haiz bulunmalan şarttır, Mtlracaat Ça- alt d lerli -mıstır. Bugün, bir kılo ipek 30 Süveyş kana ı! iya e e ı ırıncı sın va .. nakkale Belediye riyaseUne yapılacaktır. (5663) transı~ edebiyatma e . 

___ 1!ll>~~v~Ahd~t~ı~P1~nunıa..~nA7<lhır~Al:iô.:~klik:zLn-==-~J;I~~~~~ru=ru=lr.\~~~h~1~~~~~-r.~.u=:m~cti.:.....P_~~i~:v.e.~t.:....;;u~n~-~t~r-f_i _P_tm __ i~_t_ir_. __ .-.,..-___ .._ __ _....~~d~a~d~ü~·n~d~e~n~b~e~ri~b~a~şl~ı~ya=n:.:.....::m=.=il~ta=r~e:__~~~------------------~ ...... ~---....... ~_..---a.a....._.._._ __ _,
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Gramer Kongresi 
iin iki Celse Akdetti, Fonetik, 
orfoloii Bahisleriyle Kelimenin 

• Tasnifi Meselesi Görüşüldü 
~a, 10 (A.A.) - Gramer 
%llyonu bu~n saat on bucuk. 
1 aarif Vekili Hasan Ali Yü-
ın. l'eislijtinde Dil ve Tarih -
.hatya fakültesinde toplandı. 

Ü toplantıda başlıca kısım
~ konuşulmuş olan fon etik bah 
~~~rinde son mütalealar alın
"'11 ve raportörün cevaplan 
d.intendikten sonra bütün fo
ilt bahsinin kararfaştırılan ti
ler dairesinde ve her öğretim 
ı.. cesine göre ayarlanmak üze
~abulüne karar verildi. 

·ı ~Undan sonra morf oloii bah
~ ~eçilerek morfem tabirinin 

üzerinde ileri sürülen iti
ve bu husustaki ilmi ve a

U görüşler tetkik edildikten 
0 .ra bunlara göre bu bahsin ta-

t 
kararlaştınldı ve toplantıya 
13.10 da son verildi. 

nıisyon öltleden sonra saat 
~ltıda yine Maarif Vekilinin 
lığinde ayni fakülte binasın
toı:>landı. Kelimenin tasnifi 

~FRIKADA 
HAREKAT 

Kanahndaki 

"yYare Hangarları 

Ateşe Verildi 
lin, 10 (A A.) - ''Resmi 
~ .. Şimali Mrikada, Tob
taki zırhlı düşman kuvvet -
· mevzii hücumlan tarde-

fr. 
an muharebe tayyareleri 

e 9 Temmuz günleri Tobnık 
aki askeri hedeflerle 

Matruh'un cenubu şarki
ı..ınr-~:· bir hava meydanım bom 

etmişlerdir. Sollum'-
şİnıalinde bir İngiliz muhri

. ~ isabetle bir bomba dü1-. 
etnnrlyetli miktarda Alman 
~!'ebe tayyareleri dün ı:cece 

'ye'nin garbında ve Süveyş 
hııda tayyare hangarlannı 
Vermişlerdir. 

* lldra, 10 (A.A.) =-Hava ne-
ti istihbarat bürosunun bil
i&e .ı;(Öre, bugün simali 

llllsa üzerinde cereyan eden 
~-muharebelerinde 13 düsman 

d
la:tyaresi İngiliz avcıları tara. 
an düsürülmüştür. 
1 ngUiz hava tebliği 

ire, 10 (A.A.) - Libyada, 
hava kuvvetleri dün Si -

'de Martuha ve Gazala 
are meydaınlanna taarruz e
lt :Yangınlar çıkarmı$1ardır. 
'l'enunuz gecesi İngiliz bom

tayyareleri Bingaziye 
ı-~ etmislerdir. 
''1.IYada Ingiliz hava kuv • 

· İtalyan tayyarelerine ta
etmtşlerdir. 

ltaıl/flft tebllğine göre 
~a, 10 (AA.) - "Teblii''~ 

ÖRleden sonra İnJ{iliz tayya
~ak irtifadan uçarak Si

a taarnız etmişler ve .ıtece
de N apoliye bir akın yap-

~-.. ~--· 
llll ~lardaıi sivil halktan 14 

t . Cihllüş ve 30 kişi yaral'lnınış. 

bahsi hakkında şark ve garbın 
ilini ve tedrisi eserlerinde görü
len türlü türlü tasnü sistemleri 
tetkik ve münakaşa edildikten 
sonra yapılan teklifler birer bi
rer reye konularak kitaptaki tas
nifin, son fıkrası kaldırılmak. baş 
lıitı ve tarifleri tadil edilmek ve 
öğretme metodu hakkında söyle
nilen mütalealar da gözönünde 
tutulmak şartiyle, kabulüne ka
rar verildi. 

Bundan sonra kelimenin tasnifi 
bahsine geçilerek isim halleri, 
izafet ve sıfat terkipleri mesele
leri üzerinde azadan söz istiven
Jerin mütalalan dinlendi. Yarın 
saat on bucukta bu müzakereye 
devam edilmek üzere topl3ntıya 
saat yirmide son verildi. 

Komisyonun terim komitesi 
bugün de saat dokuzda toplana
rak çalışmalarına devam .cl;miş
tir. Komite yann sabah saat ücte 
Dil ve Tarih - Coğrafya fakülte
sinde işlerini ileri ~türmiye de
vam edecektir. 

MAHSUL 
VAZiYETi 

Kayseri 

Sürekli 

Havalisinde 

Yağmurlar 

Bereket Getirdi 
Kayseri, 10 (A.A.) - Vilayeti. 

miz i~inde kışlık zerriyat ı?ecen 
yıla nazaran fazladır ve nesvüne
malan normal vaziyettedir. İlk
bahar ve yaz zeriyatı da yüzde 
beş nisbetinde fazladır. Temmuz 
başında başlıyan ve dört gün de
vam eden sürekli :vaimurlardan 
mezruat çok istifade etmiş ve çift 
çilerimizin yüzünü ,ı;(üldürmüş.. 
tür. Haziranın on beşinden itiba
ren başlamış olan hasat işleri de
vam eylemektedir. Yeni mahsul 
elde edilmiş olmasına rdmen 
henüz piyasaya arzedilmemiştir. 

Japon Parlamentosu 

Fevkalade Bir 

Toplan+. Yapıyor 
Tokyo, 10 (A.A.} - Hükftmet 

azası ile ordu ve donanma erkA
nı bugün müşterek bir toplantı 
yapmışlardır. Yomiuri Şimbun 
gazetesine lfjre, bu toplantıda 
mühim meseleler müzakere edil
miştir. 

* • 
Tokyo, 10 (A.A.) - Japon par 

1.Amentosunun fevkalAde içtimaa 
davet edileceği haberleri vardır. 
Bu haberlerin, Prens Konoye ta
rafından bugün öğleden sonra bir 
çok hükfunet erkAnı ile yaptığı ko 
nuşmalardan çıkarıldığı zannedil
mektedir. 

lngilterede Bir 

Casus idam Edil• 
Londra, 10 (A.A.) - George 

Jonhson Armstrong, dün Londra 
da Wandsworth hapishanesinde 

idam edilmiştir. Annstronı, har-
bin başındanberi casus olarak a-

Gorizia krımazörü sılan ilk Ingilizdir. Armstrong, 
batnuımıı bundan bir kaç ay evvel Ameri. 

L · kadaki Alman konsoloslukların -"~·~· 10 (A.A.) - .. Ofl": İtal- dan biri vasıtasiyle Ingiltere a
. ""llriye nezareti Gorizfa kru-

ün kaybedildi~ hakkın- teybine faaliyette bulunan bir Al 
ha "'' man casus teşki!Atına arzı hizmet ~ beri tekzip etmektedir. etmiş ve lngiltereye avdetinde 
b Jteınilerle bir arada bulu- yakalanarak Londra cinayet mah 
}h~ kruvazör 'bir lnıiliz de- k . af d 

8 
t 'h 

) "'tııın hücumuna uğramışsa emesı .tar .~~. an mayısa ı a-
lbtı~ seri manevra sayesin- n~t suçı.yle. o~um cezasına mah -
tolbuıenm.ekten kurtulmuş- kum edilmıştı. 

........... il 

•lo Sokaklarında 
Grpıımalar Oldu 

:tııld , 10 (A. A.) - Stok-
~rı Londraya gelen haber

tli Jfore, Oslo sokaklarında şid
dis~arı;>ışmalar olmuştur. ~u 
n•u erın sebebi, Abrah3m Lın
lab ~heykeli önünde büyük bir 
k ~ 1lın tezahüratta bulun
ısı· ıere toplanmış olmasıdır. 
h 111~ hüklımetinin muhafız

Bir Fransız Miralayı Ölüm 
Cezasına Mahkum Edildi 
Goumad, "Allier Departmani .. 

10 (A.A.) - Divanıharp şark or
duları erkAnıharbiye reisi mira -
lay de Larminat'ı gıyaben ölüm 
cezasına mahkiım etmi,tir. 

Amiral Darlan Vichy' de 
Vichy, 10 (A.A.) - "Ofi,, Ami

ral Darlan işgal altındaki mınta
kalarda kısa bir ikamettetl sonra 
Vichy'ye avdet etmiştir , 

* 

TAN 

Alman Tebliği Litvinof Diyor ki: 
( Bat tarafı 1 incide ) ( Baı tarafı 1 lneide ) 

mektedir. Bu zabit, Alman erkl - nane tecavüz, müstakil hareket 
nıharbiyesine verdiği raporda Sta eden hiçbir memleketin Nazilik 
lin hattını müdafaa eden Rus kı ve Hitlercilik baki kaldıkça ken
talarının fevkalide cesur, iyi ta - dini emniyette hissedemiyeceği
lim görmüş ve hazırlanmış mü - ni bütün dünyaya isbat etmiştir. 
kem.mel silahlı güzide kıtalardan Kin, imha ve tahrip harbi, Hit
mürekkep bulunduğunu kaydet - lerin sebebi mevcudiyetidir. Hit
mektedir. ILer, "Mücadelem., ismindeki e-

Gazetenin fikrine göre, Alman serinde dünya beynelmilel bir 
başkumandanlığı Rusların Alman sulh devresi idrak ettili müd -
ordusunu üslerinden çok uzakla. detçe nevmit olduğunu ve harp
ra gitıniye icbar edecek şekilde siz hayatın hiçbir manası olma
çekilmektense Stalin hattında dığını bizzat itiraf etmiştir. . 
muharebeyi kabul etmeleritU ter Mütecaviz Nazi zihniyetinm 
cih etmektedir. Çünkü bu suretle ne kadar büyük bir tehlike te~ 
Rus ordusu geri çekildiği takdir- kil ettiğini ilk anlıyanlardan bı
de mevcudiyetini tam olarak mu ri .. ~vye~ hüku?11eti . o~uş ve 
hafaza edecek ve dahilde Alman. butun mılletlerı Nazızmm freır?.
lara hücum edecektir. lerini sıkarak onu müşterek hır 

Sovyet Tebliği 
( Bat tarafı 1 incide ) 

Tayyarelerimiz, düşman mo -
törlü cüzütamlarına karşı hare
katta bulunmuşlar ve yerde düş 
man tayyareleri tahrip etmişler
dir. 

Tayyarelerimiz, Köstenceyi. 
Tulcea ve Sulina'da limanı ve 
nakliye vapurlannı ve Plöeşti 
petrol sahalarını bombardıman 
etmislerdir. Köstenceye karşı 
vapılan hava taarruzunda. bom
bardıman tayyarelerimizden 9 
u 14 düsman tavvaresi ile kar
şılaşmıslardır. Vukua gelen ha
va muharebesinde. bir tavvare
miz dÜ$1T1Üş ve düsmanın 7 tay
vareıd düsürülmüstilr. 

I kinci Sovyet tebliği 

5 

Askeri Vaziyet Suriye Cephesi 
( Baş tarafı 1 incide) (Baş tarab l incide ) 

Minsk cephesinde Almanların cevap almamıştır. Siyasi maha -
Moskovaya doğru Sovyet hattını fillerdeki kanaate göre, Ingilizler 
yarmak teşebbüsü akim kalmış, ya daha evvel Beyrutu işgal et -
fazla olarak Sovyetlerin Borisov- mek istiyorlar veyahut da Suriye 
un üstündeki mukabil taarruzlan ihtilafını hükumete sadık kuvvet
neticesinde Alman kuvvetleri lerle de Gaulle'cular arasında hal 
Polask ve Lepel'den de çekilmiye !edilmesi icabeden bir meeele o-
mecbur kahnışlardır. larak telAkki ediyorlar. 

Kiev isti.kametind-10 Alman Binaenaleyh Ingilizlerin müza-
taarruzu Vilinski _ Novograd'da kereci olarak de Gaulle'cülerden 
durdurulmuştur. Burada muha- General Catroux'yu tayin etmek 
ı·ebe gece gündüz devam etmek- fikrinde olmaları muhtemeldir 
tedir. ki, bu takdirde Fransa sonuna 

Besarabya cephesinde de Al- kadar harbe devam edecektir. 
man - Rumen kuvvetleri Prut Hür Fransızlar me91un 
nehrinin cenup sahiline atılmış- Lon.dra, lO (A.A.) _Bir Fran 
lardır. sız umumi karargihının siylısl '11-
Moskovanın iddiasına göre şark besi. General Dentz'in mfHareke 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 10 (Radyo Gazetesi)

Bu2ün gelen haberlere ıöre, Al
man taarruzlan üç mühim nok
tada Almanlar lehine inkişaf et
miye başlamış ve Almanlar mu
vaffakıyet kazanmıştır. 

mukavemetle karşılaştırmıya da- Moskova. 10 (A.A.) - Sovyet 
vet etmiştir. Sovyet hükilmeti - istihbarat bürosu tanıfından bu 
nin bu mükerrer davetlerinin ni- ~ahAh neşredilen tebliğ: 
çin matlup neticeyi vennedi~i Ostrov mmtakaaında Rus kı
şimdi aramak zamanı ddildir. talan bütün düşman hücumlan

cephesinde harp yeni başlamış- talebi hakkında aşağıdaki müta
br. Sovyet ordusunun ihtiyat leayı yürütmektedir: 
kuvvetleri cepheye akın etmek- "Müttefik kuvvetler, yakın 
tedlr. Alman tayyareleri Kızılor- şarkı Nazi nüfuzundan kurtar
du teeemmülerine mani olmıya ma.k zarureti karşısında Suriye_ 
çalışmaktadır. Fakat Sovyetlerin ve J{irmişlerdir. Bu hareketi ta
cepheye mühim mikdarda yeni mamiyle tasvip eden Hür Fran
kuvvetler &etirmekte olduldan sız kuvvetleri için bu zaruret na
anlaşılmaktadır. Cün. 

Şimdi Avnıpada ve diier kı- nı ıtardederek AJmanlara altır 
talann bazı kısımlannda yanım ?:aviat verdirmislerdir. 
vardır. 12 den fazla devlet istik- Polosk mmtakasında anudane 
laHerinden mahrumdur. Bu dev muharebeler devam etmektedir. 
letler, üzerinden eektrıe sürü- Azimkarane mukabil hücumlar 
leri geçmiş tarlalar ıibi, yaıtna vanılmıstır. 

En şimalde Priyos ıölü cenu
burula Ostrov bölgesinde Stalin 
hattına karşı bir haftadır yapılan 
harekatta Almanlar mühim bir 
gedik açarak Stalin hattı derinli
_ğinde ve Velita nehri şarkında 
bir köprü başı elde etmiye mu
vaffak olmuşlardır. Sovyetler bu 
rada 2eri çekilmeye mecbur kal
mıştır. Almanlar, bu köprü başı 
mevkiini daha derinlikte ve da
ha genişlikte tevsi etmiye calış
makta ve bunun için bu ceı:ıheye 
veni kuvvetler sevketmektedir. 

edilmiş, harabezara dönmüı ve Lepel mıntakamnda cerevan 
milletleri esarete mahkıim edil- eden muharebelerde Sovyet kı -
mi"'erdir. talan kırk topluk bir Alman 

Hitlerle yaplmıs bitaraflık, a- motörize fırkasını. büyük mik
demi tecavüz ve "dostluk,, 'Pakt- tarda nakUve malzemesini ve 
lan .ribi asılsız bir perde arasın- hususi makineleri tahri'P etm1$
da hala sefilane ve söule müs- terdir. 

Berlinin iddiasma göre, şark :~ş ~~v=~~ fe
cephesindeki hareket daha bir na çobanları tarafından ft Al
kaç gün büyük terakkiler kaydet- manya hsaebma döVÜ$tÜ?'Ülmek 
miye müsait değildir. Alman baş- ---
kumandanlığı önümilzdeki gün- ümidiyle yollan çevrilen 6: ~--

lada burada karşı karşıya Qele
ler zarfın.da süktitu tercih ede- ceklerini biliyorlardL Hür Fran-
cektir. tal '1..-ı..-~ -ıt. 

Muhtelif kaynaklardan alınan sızlar mütareke ebi .uaoetllii o. 
haberlere aöre, Almanlar şark renmekle bilhassa bahtiyardırlar. 

takil bir mevcudiyet ıeçiren Borisov mmtakasmda Sovyet 
birka~ memleketi yakında ayni kıtalan düsmaıu eiddt bir hezf
Akıbetin beklemediıinden kim mete uiratmışlardır. 

cephesinde maruz kaldıkları tid- r~~=g-=: 
detli ve muannidane mukavemet Fransız milletinhı ebedt diisma
ve uğradıklan mühim zayiat ü- m olan Almanlara kU'$l mficade
zeriııe Avrupanın muhtelif mın- le etmek üzere saflanmıza iltilıa
takalann.daki kuvvetlerini şark kmı derin bir kardeşlik hissiyle 
cephesine çekmiye başlamışlar- karşılamaktadırlar. 

2 - Ostrov'un cenubunda Te
peş f>ölgesinde Almanlar varma 
teşebbüsü yapmış ve bu hareket
lerinde muvaffak olmuşlardır. 
Harekat şimdi doj!uya doğru in
kişaf etmektedir. Bunu Sovyetler 
de itiraf eylemektedir. 

3 - Dvina nehrini aşan A~ 
manlar, Poltsk mevkiinde de 
Stalin hattını yarmıya muvaffak 
olmus ve bu bölgede de şarka 
doğru bir hayli ilerlemişlerdir. 
Burada Sovyetler mukabil taar
ruzlarda bulunmuşlarsa da Al
man ileri harekitım durdurama
mışlardir. 

Bütün Alman muvaffakıyetleri 
bilhassa şimalde belirmiştir. 
Maksat, süratle LeninJ{rada var
mak ve oradaki Alman _ Fin kı
talarının Moskovava kolaylıkla i. 
lerlemelerini temin etmektir. 
Yalnız Sovyetlerin iddiasına 

~öre, Lepel mıntakasmda Al
manlara a~ zayiat verdirilmis 
ve bu mıntakada Almanlar bir 
mikdar .ı;(erilemişlerdir. 

Sovyetler Kivefin cenubunda 
Novo.2l'at bölgesinde de muvaf
fakıyet kazandıklarmı iddia et
miş ise de Alman kaynaklan mev 
ki zikretmiyerek burada ilerle
miye devam ettiklerini bildir
mektedir. 

Rumen - Alman cephesinde, 
Alman kuvvetleri Dniestere muh 
telü noktalardan varmışlardır. 

M aı:ar resmi tebliği 
Buda peşte, 1 O (A.A.) - Macar 

umumi karargAhının tebliği: 9 
temmuz günü seri kıtalarımı."'! Eb 
rucz geçidini delmiye devam et
mişlerdir. Düşmanın artcıları ile 
muharebe edilmektedir. Dünkü 
harekAt Alman ordusu ile müş
tereken devam etmiştir. Şimdiye 
kadar 25 bin esir aldık • 

Hava Harpleri 
( Ba, tarafı 1 incide ) 

/ngUtere üzerinde 
Londra, 10 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Düşmanın hava faaliyeti dün ge 
ce hemen hemen yalnız sahil mın 
takaları üzerine inhisar etmiş ve 
pek az miktarda tayyare mem -
Ieket dahiline girmiştir. Dört 
düşman tayyaresi tahribedilmiş -
tir. Iskoçyanın cenubunda bazı 
yerlerde şimali Ingilterecle bir 
çiftliğe ve Ingilterenin şarkında 
bir köy civarına bombalar atal -
mıştır. Hasar hafiftir, telefat yok 
tur. 

şüphe edebilir? 
Dünyaya tahakküm hülyasını 

tahakkuk ettirmek i~in sair mem 
leketlere karşı şeytani tecavüz 
planlannı hazırlarken Hi11lerin 
tatbik etti~i tek düstur: "Avır 
ve hücum et .. olmuştur. 

Hitler, müstakbel tecavüzle
rine manız kalacak kurbanlann 
müşterek bir mukavemet hazır
lıyamamalan için en hainane va
sıtalara müracaat etmi$ ve Av -
rupanın en kuvvetli devletleri -
ne karşı iki cephede harbetme
mek kin bilhassa büyük bir ih
timam .ıtöstenniştir. 

Bitler, Mancbe'i ~ek ka -
dar idmanlı bir yüzücü olmadı -
itını ıösterdi. İşte o zaman di -
ma~da yeni bir plAn yer ;6ıdı. 
Ve ,1tarpta fiili bir mütareke te
min ettiii kanaatiyle hareket e
derek İnJ(lltereye yeni kuvvet
lerle tekrar hücum etmek ve 
bilahare işini bitirmek üzere 
şarkta bir yıldırım harbi yap -
mıya karar verdi. Hitler, ayni 
zamanda ideoloji sahasında ı.n>
la şarkı birbirinden ayıracaiım 
ve ıarpla şarkın müşterek bir 
hareketine mini olaca~ı da ü
mit ediyordu. Fakat Bitlerin 
şarka k&r$ı başladı~ harbin bir 
yıldınm barb~ mahiyetinde te -
celli edememesi, ve, propa
"'andasLllln bir mucize kuvveti -
ni haiz olamaması bu leler ya -
nıldı~ aşikar bir surette p.. 
termiştir. 

İnJ(iliz Başvekili Churchill, 
kendisinin mümeyyiz vasfı olan 
bir dev'let adamına has bir anla
yışla Hitlerin hileleı:tne aldan. -
mıyacabnı dünyaya ılin etmış 
ve· Hitlerin Sovyet1er Birli~ini 
mağlup etmesinin Britanya İm
paratorluğu için felake~r ve 
musibetler doğuraca~ını söyle -
miştir. Biz de Hitlerin ıarpta 
!lalip ıelmesinin bizim için ne 
kadar büyük bir tehlike teşkil 
edeceJjni müdrikiz. 
Kızılordumuz. Hitlerln kuv

vetli harp makinesinin bütün 
darbeı'lerine muannldane karşı 
koyarak ve Almanyanyı 11?-üte -
madiyen ıarptan şarka :venı kuv 
vetler ıetinniye mecbur ederek 
hakiki kahramanlık ve met~t;t 
harikalan yaratmaktadır. tnsıılız 
milleti bu ·sayede 12 aylık fası -
lasız bombardımanlardan tonra 
biraz dinlenmektedir. 

Hitlerin ıarptaki fii'K mütare
ke ümidinin boea cıkanlması ve 
bir an bile rahat bırakılmaması 
lizımdır. 

Hitlerin ıayesl ayni zamanda 
ild hamnla mücadele etmemek, 
bizim ıayemiz ise dusmana ay
ni zamaıida yonılmadan. rah~t 

" t w· ... vermeden müsterek darbeler m 
Alman resmı e ıgı dirmektir.' $imdi indirilecek dar: 

Berlin, 10 (A.A.) - "Resmi be. dümnan üzerinde l O 'mislı 
tebliğ": Alman hava kuvvetleri, fa~a müessir olacaktır. Ve bel
İngiliz vapurlarına karşı yaptıih ki de hasımlardan birinderı 
mücadeleye devam ederek dün veya dlierinin d aha zayıf 
ıece New Guvay'ın şimalinde ce. dfrstülü bir sır.ada indirilf'cek 
man 21 bin ton hacminde 5 ti- ıiarbelerden daha az masrafı ve 
caret Remisi batırmışlardır. fedakarlıb istilzam ederektir. 

9 Temmuz ıecesi Berwick'in Sovvetler Birliitf ve fnsriltere 
şimalinde ve Manş sahili acıkla- 'lıer ikisi de tamamivetlerini ve 
rmda diğer büyük bir vapur istiklallerini korumak, mi11Pt1P -
muharebe tayyarelerimiz tarafın dni esaretten hatta büsbiiftün 
dan ciddi surette hasara utratıl- ıııahvolmaktan sivanPt etmek i -
mıştır. Avcı tayyarelerimiz dün .. i,, mücadele ediyorlar. 
17 düşman tavvaresi düsürmüs- fnıdliz ve ~vvet tnnlPtlerinf,.. 
tür. Tayyare dafi bataryalan ile '7ecici muvsıffakıvP-tsf7.liklere u§'. 
donanma da birer İnf(iliz avcı nvarak daha birr.ok ıstırat> 
tayyaresi düşürmüşlerdir. -nahnımiyet ve srAil .. lerle kanı-

ln~iliz muharebe tayyareleri lasmalan ıniimkiindür. Fakat 
dün .ı;(ece, "'arbt Almanyada mü-ı tarihin ve bütfın insa!1ivetfn ll?
teaddit sehirleri bombardıman '11'.llntnda mesuliyetl,.nnt müdrılr 
etmişlerdir. Sivil halle arasında za nulunan bu iki milletin üzertt>. 
viat eheınmiyetsizdir. Bielfeld el- rine aldıklan taribt vsı.,.ffeyf se -
Varındaki nethel hastahanesi Van ,.efle basarmalc İcİn nütün C'AV· 

tnn bombalari:yle yeniqen bom· retlf'rini azınrıi SUl'ı>ttf' 1111ilrfede -

Bobnıisk mntakasmda Sovyet 
kıtalan mevzilerini sa~lam bir 
şekilde muhafaza etmektedirler. dır. Fraıwının işgal altındaki sa- Benrnt önündeki Franaıı 

hasında bulunan kuvvetler he- ,,. -
Novonacf - Volinsk mıntaka -

sında Sovyet kıtalan büyük düş 
man•kuvvetlerinin ileri hareket
lerini tutmaktadırlar. 

men de tamamen Sovyet budu- müdafaa. llanlıtlı 
duna geçirilmiştir. Balkanlarda- Kahire, 10 (A A.) _ Ge!Mol 

Besarabya mıntakasuıda düş
man yaptıb taarruzda kıtalan
mızin kuvvetli mukavemetiyle 
karşılıa'11laktad1r. Diier mmta
kalarda büyük ehemmiyeti haiz 
bir hareket olmamıştır. 

ki kuvvetler şark cephesinde bu- Dentz'in mütareke talebi Kahi
lunmaktadır. Battl Yqoalavya. reye, Lübnan sahil mmtakasmda 
daki Alm~n.kuvvetleri de çekile- Beyruttan 21 kilometre mesafede 
rek yerlennı Maearlara bırakmq.. harekatta bulunan A vustraJtya 
lardır. . • kıta1armın Vichy kuvvetlerinin 

Carşam'ba Rünü öğleden son -
ra Sovyet tayyareleri tahminen 
100 düşman tankı tahrip etmit
lerdir. 

Tayyarelerimiz .ıtecen .rece Os
trov ve Novoırad - Volinsk mın
takalannda düşman kıtalanna 
karsı taarnızlarma devam et -
mişlerdir. 

Seriinin lntbntmleki l'flnler müdafaa h'lttını yardıklan bJr n
zarfmda bflyilk in!D~flar belde: rada ,eelmiştir. Simdi Londrada 
memek llzım aeldiii ba'kkwndaki tetkik edilmekte olan bu talebin 
mütaleası da Almanların şark cep muayyen teklifler :ihtiva et.med.L 
hesine yeni kuvvetler aevketm~ ~ anlaşılıyor. General Dentz'ln 
te olduklarına ve orada yeni hır talebinde muhasematı deıiısl ta
btiytik taarruz için huırlandıkla- til ettirecek teklifler bulunmadı. 
nna delilet eder. b cihetle Avustralyalılar sahil 

Almanya, Sovyet harbhd ea- boyunca kendilerine bir yol ~ 
buk bitirmek ihtlyacmdadlr. Bu mak için muharebeye devam et;. 
harbin drflneemede lı:alarak kan mektedir. Bu mıntakadald vı
pen olmuma tahamm~ Y~k- chy müdafaa tertıöatmm Damur.. 
tur. Bir an evvel kat'I bır neüee dakilerden zayıf olmakla beraber 
almak için mevcut kuvvetlerinin oldukça kuvvetli oldu~ anne
kafi olmadığını görerek yenidea dilmektedir. Diğer tarafta IUL 
hazırlanmıya mecbur olınıqtur. tan .relen Hintli kıta1u'8l fJed 
Alman harekltında görillen te- hareketi neticesinde Vichy kuıaoı 
vakkuf ve gevşekliğin diğttr bir vetlerinin etrafındaki ai Jdttitce. 
sebebi de tank ve motörbe kav- daralmaktadır 

Tebli~de bundan tonra salı Jl'e
cesi şark cephesinde avcılann 
himayesi altındaki 88 Yunkers 
ıamret.riyle SoYJet tayyarele
ri ad!tmda Vukubulan eetii'l ha
va muharebesi hakkında tafsi -
tat vermektedir. 

33 Alınan tayyaresi düşürül -
müstür. Sovyetler bes tayyare 
kaybetmislerdir. Bütün pfotlaır 
sağ ve salimdir. 

~tlerin yeniden el~en geç~ General Wilson'un taleil 
sı, yailanmuı, temizlenmesı ibti-

Bir Rumen taburu imha 
edUdl 

Moslrova, 10 (A.A.) - "Aft,, 
Sovyet kıtalarmın Rumen haasa 
alayının birinci taburunu toı>cu 
ateşiyle tamamen imha ettikle
ri bildirilmektedir. O~üncü ta -
burun dörtte üçü ·mahvolmuş 
ve mütebakisi esir edilmiştir. 

/nglliz gazetelerinde 

yaeıdır. On beş sin fasılasız bir 
surette ateş hattında harbeden 
tanklann yeniden tem.ldenmiye 
ihtiyaç gösterdiii teerübe ile sa
bit olmu.nır. 

Bu mtlddet zarfında SoVJ'etle
rin de eepbeye yeni kuvvetler ıe
tirmekte olduldan anla~ldılma 
göre gelecek hafta içinde şark 
cephesin.4_e mühim hareketlere 
intizar etmek lbım gelir. 

A tlantikte Amen1'an 

Londra, 10 (A. A.) - .. Afi,, 
fnıtliz efkirı umumiyesi Rus ( B8t tanlı ı lndde) 
ceohesindeki vaziyeti itidalli bir diğer bir suale cevap verirken, 
nikbinlikle muhakeme etmekte- Reisicümhur tarafından kullanıl
dir. Ruslann cephenin büyük bir mış bulunan bazı tabirlerin At. 
kısmını azimle müdafaa ettikle- lantikteki devriyelerin, bundan 
ri ve kuvei manevivelerinin iyi evvelki emirlerde tasrih edilmiş 
oldutu müsahede edilmektedir. d 

Devriyeleri 

Daily TeleRra'Ph «azetesinin olan talimatttan sfaha ileri gi e -
Moskova muhabiri, Hitlerin i1lk cekle~ ~ e~ekte o!~u.~u 
hedefinin Merkezi Rusyayı Bal- s?yle~ıştır. Malum ~ldu5 ... uzere 
tık ve Karadeniz kısımlanndan ş~di;ye k~~ Am~rikan harp ge 
kesmek oldulunu ve bumm en milerme duşen v~~ ras~C:~ 
mühim esaslı fikri teşkil ettiei- her düşman gemısını daha goru • 
ni yamıaktadır. Bu suretle Uk- nür görünmez, ihbar etmekten 
ranyadaki hububat. demir ve ~ ibaret bulun!'yor~u. • 
lik ve Kafkasyadaki petrol sa- Berlınde akial.er 
hası aynlmış olacaktır. Fakat Zurich, 10 (A. A.) - Besler 
hiç şill>be yok ki, Sovyet hüku- Nachrichten'in Beıflin. muhabiri 
meti vaziyete tamamivle vakıf diyor ki: 
dluo icaı> eden her tedbiri al- ·İzlandanın Amerika tarafm
maktadır. dan i~ali Almanlan şaşırttıktan 

Ayni nzetenln Stokholm mu- başka, Almanyada endişe ile A
habİrinitı fikrine Jti;re, Alman merikan demokrasisinin bütün 
kuvvetleri. ü~ bin tayyare ve üç dünyayı bir emriviki karşıs!n -
milyon erden milrekken olup av- da bırakınıya muktedir oldugu -
ni zamanda güzide Zlrhlı fırka - nun ilk işareti olarak te18kki e
lan ihtiva etmektedir. Alman dilmektedir. 
tavayreleri cephede anudane bir Resmt mahfi1!ler hila sük1ltu 
mukavemete tesadüf etmektedir- muhafaza etmekle beraber, Ber
ler. linliler, Amerikanın bu hareke-

Berlinden Stoldıolm'e ıref.en tini birinci derecede ehemmi
mallimata ~öre, harekatın beta- yetli bir hadise olarak addet
ı>tfnden ve rayri muntazır bü - mektedirler. Alman gazeteleri, 
vük Alınan zayiR.tından dolayı Roosevelt'e karşı şiddetli hü-
1'1ıradf:l huzunmzluk v11rdır. cumllarda bulunmaktadırlar. 
Bütün mahul kald.ınlıyor "Voelkiıııcher Beobachter.. ıa-

Moskova, 10 (~) - "Afi,. zetesi, lslanda'nın işgalinin 
't'ass aian~kol\~ı jjfttl9flerin "Büyük Britanyayı, harp malze
lın sene 'DPK mPozı1 ~~H rMh - mesi nakliyatını müdafaa kül -
-n~leri tarllllardlln kaldırmak i - fetinden hemen tamamiyle kur
"in ica1> eden bütfin ravretleri tardı~na,, işaret ederek, Roose
•sırlettiklerini bfldtnnektedir. velt'in hareketinin çok küstah -

ca bir harp tahriki oldu~nu 
söylemektedir. 

Senede 100 detdroyer 
Vaşinıton. 10 (A.A.) - "Ofi,. 

Kudüs, 10 (A A.) - Filistfn. 
deki İngiliz kuvvetleri baskuman 
danı General Vilson Suriye Fran. 
sız kumandanı General Dentz'. 
den, Beyrut eehrini açık eehir i
Iaıı etmesini radyo ile talep et. 
miştir. 

Müttefik ku'O'Detler BlaiiL 
k8.n me'Dldinde birlqff 

Londra, 10 (A.A.) - Loııclra
mn saWıiyetli mahfiilerl. bir 
ç<* müttefik kuvvetlerinin Su
riyede birbirleriyle bJrtesmtye 
muvaffak olmalarmm Suriyenin 
simali şarldsinde büyük bir ımn
takanın kontrolünü temin etmiş 
bulundu~u beyan etmektedir. 
Tüdmürden ilerliyeıı milttefik 
kuvvetleri, Suriyenin simali sar
kisinden ıelen kuvvetlerle Eliük
kan mev:kilnde ve Diriz.or'da bir
leşmişlerdir. Müttefik kıtalar Ra
ga'yı da zaptetm1$lerdir. Diler 
bir kol ise Suriyenin şiımll sar
ki kısmında kain Kamaşle'ye var. 
mıştır. 

Mısır cephesinde hudut mmta
kasında zırhlı otomobillerin ve 
keşif kıtalannın faaliyeti "'6rill
müştür. Biri Şeferzin'in cenubun. 
da aırhlı otomobillerden müte
şekkil küçük düşman ınıı>lan 
tardedilmiştir. 

lngUiz resmt te'bllğ& 
Londra, 10 (A.A) - "Tebliğ,, 

Suriyede, Halep ve Humus'dan 
biribirinden ayn mıntakalardan 
gelen Vichy kıtaları tazyikimiz al 
tında ricate devam ediyorlar • 

Merkez mıntakasında yeniden 
mevzü terakkiler elde edilmiş -
tir. 

Sahil mıntakasmda, Avustral
ya katalannın Beyrut istikametin 
deki ilerleyişi terakki etmektedir 
Damur şehrinin işgali merine, 
yüzlerce Vichy askeri esir edilmşi 
ve 17 top, üç tank ve 1ieo zırhlı 
otomobil alanmıştır. 

Mes'ut Bir Evlenme 
Genç ve güzide romancıları • 

mızdan Kerime Nadir ile Şişli 
Terakki lisesi müdür muavini 
Sadık Kolay'ın düğünleri dün ak
şam Tokatliyanda çok blabahk 
ve tanmmıı bir davetli kütlesi ö
nünde yapılmıştır. Ik! tarafa da 
saadetler dileriz. lk alkı da.lhtmak istemiş, fakat 

\Ti tnuk bele etmiştir. Zabıta 
~tfu~ kıtatarı istemek mecbu
kit e. kalmış ve bir çok kışi 

Cdilnıiştir. 

bardnn3n edilmiştir. Bu hücum- ceklerine sünhP edilemez. 
Vichy, 10 <A. A.) = General lar esnasında 6 tayyare düşürül- Sovyet milletleri: 

Weygand, Vichy'ye gelmiştir. müştür. · On milyonlarca insan: yeryü-

zünde 11'asfst barbarlıımuı biç -
bir izi kalmavuıctya kadar. hür
rivete ballı dilter miHPtlerle bir 
1ikte mücadeleye devam etmek 
hususunda ı;,ırs1lmaz bir azimle 
üurinde doiduklan toprakları 
müdaraa etmek icin bir tek a
dam ~i-bi doğrulmaktadır. 

Milll müdafaa sanayiindeki te -
rakkiler hakkında vapılan anke
t<' cevsm veren deniz inşaat bü
rosu ı:efi Kontr Amirfll Roben
son. Birleşik Amerikanın 1943 

den itibaren senede 100 destro
ver insa edece~ini bevan etm 
tir. 



TAN 11 - 7 - !JH 

YAVRUNUZA ACIYINIZ! --~ ı 111111111n1111111nr1111111111111n 
~........_ ................................................................... ..... 

BAY AT GIDALAR 
YAVRUNUZA ZARARDIR. 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 

Gayet kibar bir otelde verilen bir 
d nslı çay esnasmd,a yanımda oturan 
butiln ParJs şık kadmlannın hake -
mine sordum: 

«Parisli kadma, Ciha~mtıl bir 
~ hrt-t kazandıran şıklığın ve sevim
J l ın hakık1 sırrı nedir? .:t Cevaben 
dedi ki: 

Pirinç Özü 

Yulaf Özü 

Buğday Özü 

irmik Özü 

Patates Özü 

Mısır Özü 

Türlü Özü 

Mercimeli 'özü 

«Evveli naz.an dikkatinizi celbeden B 1 Ö •• 
nedir?. Ne elbisesi ne de şapkası.,. eze ya ZU 
Fakat, son derece itinalı sayanı hayret 
tenidir. Değil mi? BilHln kadınlann 
c merı bu sıcak ve kalabalık salonda Badem Özu·· 
b l m t ve yumuşaktır. Sabahlan at 

Vitamin 

KAN 

Kalori 

ÇELiK 

Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Nefaset 

Tabiilik 

Tazeli~ 

SANIN 
DIŞ MACUNU 

Dişlere Hayat Verir. 
~ANCAK:~1 

Her sabah, öğle ve ak-
şam, her yemekten son. 
ra mutlaka f ırçal.amak 
şarttır. Bu usulü fll§
nıadan, muntazam bir 
metodla takip edenlerin 
diRleri mikroplardatı, 

hastalıklardan muhaf a-
za edilmiş olur, pa8lan. 
maktan ve çürümekten 
kurtulur. il er zaman 
temiz, parlak ve güzel 
olarak kalır. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASJ 

Kuruluş Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Banka11nda kumbaralı ve lhbartn taaarruf heeaplarında 
•irası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile apOıdakl 

re lk,.amlye dajlıblacaktır. • • 
4 '\de' \.000 Liralık 4.000 
4 .. 500 • 2.()()1) 
4 .. 250 • 1.000 

4C .. ıoo • •.ooo 
100 .. 50 • 5.000 
120 .. 40 • •.800 
160 .. 20 • S.200 

• 
• • • 

OIKKAT: Hesaplarmdakl J)&ralar bir sene içinde 150 liradan asalı dQ 
~·enlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 faz.lasiyle verilecektir. ııtur'a 

~cncdc 4 defa, 11 EylQl, 11 BirfnclkAnun, 11 Mart ve 11 Hazlr 
tarihlerinde cek.ilccektir ~ezıntilcrindc veya öğleden sonra ya

rı mahallerinde de daima aynidir .. 
Safiyet -ı te bu sebepten dolayı. halihazır- Çavdar Özü 

d FİNI MAT esası üzerine ihzar e
dılen TOKALON pudrası, şık Parlsli 
kadınlar ıçin son modadır. Cilde, ne 

Halisiyet 

r 1 ı:fır ve yağmurun, ne de terleme - HASAN ÖZLU UNLARINI daima taze olarak yedirebfimek için bu unları rutubetli ve gilnesli yerlerde bt-
n n tab'lr edemiyeceği bir gul yap- rakınamalıdır. Uz.erlndekı tarihten itıbaren bir sene geçen veya bozulan unlan HASAN Deposu merkez ve şu-
c 1 yumuş klığmı verır ve guniln belerl taze olarak ve parasız değiştirir. (Nişasta, mısır, patates) bozulmaz. Eksiltılen bozuk unlardan mcsu- ile Babalı, öğle ve akşam 
h r saatinde bir genç kızm sehhar liyet kabul olunmaz. h ki 
se ıml liğinl temin eder S z de TO· ı HASAN ÖZLU UNLARI kadar çocuklara yanyan bir gıda yoktur, Kanı ziyadeleştirir, vOcuda Afiyet, asaba, er geme en 8onra 

d t . b ediniz. kemiklere. adalAta kuvvet Vt; kudret lika eder. Allahm yarattığı hububatm özlerinden hergün taze olarak ih- ' günde 3 del a , 
KALON pu rasmı ecru:. il . zar olunmaktadır. HASAN ÖZL'Ü UNLARI ile büyüyen gürbüz çocuklar bu nefis gıdayı ihzar eden Eczacı ı - -
Aynanız.m uyandıracal'i' m smır Hasanın elini minnetle öpmektedirler. ·· ·· · 

neticesinden dolayı son derece ma - ~ ~ Eczanelerle buyuk ıtrıyat 
tehayylr ve memnun kalacaksınız. - .,. mağazalarında bulunur. 

f stC:ınbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu ilanları 

Bcherine tahmin edilen fiyatı 
135 kuruş olan 300,000 adet yün 
kuşak pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. 50,000 adetten aşa
ğı olınaınak üzere ayrı ayn tek
lifler de kabul edilir. :ihalesi 
15/7 /941 Salı günü saat 14 de 
Ankarada M. M. V. Satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Ta
lıplerin teklif edecekleri miktar 
üzerinden kati teminatlariyle 
belli vakitte komisymıa ~ebne-
leri. (298 - 5574) _,_ '* 

COCUGUNUZA VERECEGINIZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Coı:ukAnsiklopedisi 
Her Çocult lialiası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden lrurtanyoruz ve çocuiunuza bir 
Çocuk Ansiklo.Dedisi J.~iye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Cünkü: Çocu.k Ansiklopedisı • Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte bütün dünya çocukla-

mrrmmrmrmmnmımmnrmnnnrı 

1 Askerlik işleri 1 j 
Şubeye Davet 

Ytl"ll EmlnönO Askerlik Şubesln • 
den: Aşağıda adlan yazılı y<'dck su
bayların kayıtları tetki kcdilmek ü
zere nüfus cüzdanlarJyle ellcrındekl 
vesıkalarla 3512 numara ile şubeye 

mu raca at.lan. 
TJv. Tğm. Osman oğlu Mustafa 327 

Elfızığ (30879). Nk. Tğm, M. Hııal 
ollu Enis 327 İstanbul (50913), Lv. 
Tğm. Mehmet Rilştil oğlu Ali Rcmzi 
313 İstanbul (38854). 

TAN Gazetesi 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Kr if bedeli 600 lira olan Topkapıda Beyazıtafa maha11<.'Sinl 

Ak ıırııy c ddesindc bir bap hane açık arttırma usul yle yıklırılııcakt 
2 - Arttırma 21.7.941 pazartesi gunil saat 10 da Metro hanmm 

inci katında yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminat 45 liradır. 
4 - İsteklılerin parasız olarak verı1mckte olan şartnamclerl lev 

zımdan almaları ve kanunt vesikalara ve muvakkat tcminatlarlyle 
lfın edılen gun ve sıuıtte komısyonda hazrr bulunmaları. (5689) 

Devlet Deniz 
İdaresi 

Yolları İşletme 
ııanlarr 

Mersin - İskenderun Yolu Şilep Postası 
Tunç vapuru 13 Temmuz 941 Pazar günil saat 18 de Sirk~ l 

şilep po t, ı olarak Mersin - İskenderun yoluna kalkacaktır. U 
yac ğı f kclcler için Acenteye müracaat edılmesi. (5695) 

Adalar - Anadolu - Yalova Hattı Yaz Tarifesi 
12 Temmuz.dan ıtibaren Adalar - Anadolu - Yalova hattında ya 

tnrıfesl tatbik olunacaktır. Yenl tarife iskelere asılmıştır. 
N o T : Yurukall plı\jı ve Adalar, Bostancı, Maltepe zikzak se' 

fcrlC'rı olan 104 - 106 - 113 - 112 - 117 - 119 - 116 - 121 _.,. 
122 - 124 - 125 - 133 - 130 - 135 - 134 - 141 -- 142 
145 - 146 - 149 - 204 -- 207 - 208 - 211 - 216 
~ 3 - 224 - 218 - 238 - 230 - 232 -- 223 - 238 - 243 _.,. 
227 - 246 - 233 - 237 -- 239 -. 250 - 245 - 258 -- 253 _.,. 

· Aşağıda miktarı yaZ11ı sığır et
!leri kapalı zarfla eksiltmiye kon
muştur. Thaleleri 28/7 /941 pazar 
tesi günü hizalarında yaZ11ı saat -
lerde Karakösede askeri satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni vesikalariyle 
teklil mektuplarını ihale saatle
rinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Evsaf ve şartnamesi 
Erzurum askeri satınalma komis. 
yonunda da görülür. 

mektep dışında, batta nna yılbaşı ve bay-
mektepten sonra muh- ram hediyesi olarak ilan Fivatlar• 1 

25!! num;ırah seferler 41mdlllk yapılmıyacak ve bu seferlerin icra o 
lunııcagı tarıh ayrıc., ilan edilecektir. (5694) 

Miktan Tutan Teminata ihale 

Kilo 

192,000 
176,000 

Lira 

38,400 
40,480 

Lira aaati 

2880 ·ıs 
3036 17 

(318-5686) 

Aşağıda yazıiı ;malzeme pazar
lıkla satınalınacaktır. Taliplerin 
15/7 /941 salı günü saat 14 de 
Polatlıda garnizon komutanlığına 
müracaatları. 
Cimi . Miktan 

Bır takım elbise 
Çizme mahmuz 
Sırma kemer ve kılıç 
Hurç 
Manevra sandığı. 
Portatif karyola 
Battaniye 

adet 

206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 

(312-5680) 
- . 

500 ton saman alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 17 /7 /941 per
şembe günü saat 14 de Ankara
da Lv. amirliği satınalma komis. 
yonunda yapılacaktır. Beher kilo
sunun tahmin fiyatı 3 kuruştur. 
Talıplerin kanuni teminatıariyle 
belli vakitte komisyona gelme -
leri (316-5684) 

* Her ikisinin keşü bedeli 54,190 
lira tutan iki bina Sıvasta yaptı
rılacaktır. Ilk teminatı 4064 lira 
25 kuruşutr. Kapalı zarfl~ e~il~: 
mesi 26/7 /941 Cuınartesı gunu 
saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma koınisyonunda yapıla
caktır. Keşif ve şartnamesi ~71 
kuruşa komisyondan alınır. Talip 
lerin kanuni vesikalariylc teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
ıaat evvel komisyona vermeleri. 

(306.5626) 

taç oUuğu en kıy- en çok verilen eserdir. 
metli eserdir. 

Çünkü: Her bedi;> e kınlıp kay
bolabilir. veyahut lL 
nutulabllir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
euğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz brra. 

Çünkü: Cocui A.ıs;klopedisi 
çocuğUnuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
ı;ifesini göriir Ona ~ş 

kacak bir eserdir. T 

saatlerinde hocalık v. 
arkadaşlık eder. 

TAN Neşr·iyot E'1'i 
lstanbul 

Çocuk AruiklopediRi ikı 
cilttir. Müümmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil. 
di birden (1) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası Talebe oe muallimlere 
tenzilatlı (6) lirnun N!rilir. 

~hven fiyatla acele 

Satılık Çütlik 
Yalova civarında 500 dönüm 

miınbit ve sulak arazi ile 2000 
metre uzunluğunda sahi1i mev -
cut olup kum ve çakıldan büyük 
istifade temin edilir. 23609 tele -
fon numarasına müracaat. 

KAYIP: Haydarpaşa Gümrüğü 
91 sayılı 9/7/941 günlü beyanna 
meyi zayi ettik yenisini çıkaraca 
ğımızdan eskisinin hükmü yok
tur. POLAT LiMiTED ŞiRKETi 

KAYIP- Fatih nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus kağıdımı 
kaybettim. Yenisini çıkartacağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Fatih Hoca Hayrettin mahal 
lesi Bahrisefit Baş kurşanlu 
aobğı 66/134 Ahmet Karan 

1326 doğumlu 

KAYIP: 319 senesinde Nümu
nei Terakki rüşdiyesinden aldı -
ğım şehadetname ile idadisinden 
aldığım tasdiknameyi zayi ettim. 
Yenilerini çıkaracagımdan hük -
mü yokutr. Akif Gürzap · 

M. M. Vekaletinden : 
1485 saYllı kanuna ~öre bu sene harp malullerivle şehit yc

timlerjne isabet eden ikramiye miktarları aşa~ıda ,:lösterilmiştir. 
Paraların tevzi komisyonlannca dağıtılış müddeti (4) ay ol

dulundan maliki ve yetimlerin (Rapor, resmi senet ve ikramiye 
cii7.danlariyle birlikte) mensup oldu.klan ikramiye tevzi komis
yonlanna müracaatları. 

Lira Kr Lira Kr. 

1 nci derece subaya 265 50 1 nci derece ere 132 75 
2 " " " 

238 95 2 " " .. t06 20 
3 " .. .. 185 85 3 " .. " 

79 65 
4 " .. .. 159 30 4 .. " " 

53 lO 
5 " .. .. 132 75 5 " " " 

26 55 
6 .. " " 106 20 6 " " " 

26 
(Beher tebit allesi de 29 lira 22 kuruş alacaklardır.) 

55 

(5512) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ilanları 
Muhammen bedeli (5400) llra olan 1500 Jcilo yağlı kösele 21/7/941 

Pazartesi günü saat (15,30) on bet buçukta Haydarpapda Gar binası 
dahilindeki Komisyon tarafmdan kapalı zarf usullyle satm alınacaktır, 

Bu işe girmek istiycnlerln (405) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliDerlnl muhtevi z.arnannı ayni giln saat ( 14, 
30) on dört buçuğa kadar Komisyon Reisliğine vermeleri IAzundır. 

Bu i~e ait ~artnamelcr Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(5425) 

Haslık mnkf11 n"1rr 
I ıncı 8llYf a ~ntimi 5fHı 
2 " " ,, 3oa 
, " " " /()(J 
.) ., ,, ,, 7S 
11,;,,. onrıç~~•ntln. 5f 1 ------· İHTİRA iLANi 

"Telcfo ı ara İstasyonlarına mahsus 
tertip,. hakkındaki 717/1939 giınlu 
ve 8456 sayılı muracaatı ve "OsilAtör 
ve Rczonatörlere mahsus Billur,. hak 
kındakl 7/7/939 gunl!ı ve 8457 sayılı 
müracaatı bu defa mevkii fiıle kon
mak uzere ahere devrü!crağ veya i
car edileccğınden talip olanların, Ga
latada, İktısat Hanmda, Robert Fer
rı'ye muracaatları ılAn olunur. 

, ~ 

... 

Doktor Hafız Cemal I 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardıtn hHk• her rin saat 
<2 - 6) ya kadar fct1tnhnl 

Divanvn1n Nn. 184 
T•1· .,.,~QR 

Sahıp H Neın1at müdürü Kmırı 

UZMAN, Gazetecilik H Ne,riyaı 

T. L S. TAN matb:ıa11 

T. iş Bankası 
Küçüle Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
(cşıdclcr 4 Şubat, 2 Ma11s. 1 Atuı
os. 3 lkinciteırin tanhlerinde J&• 
pıhr. 

1941 
ı aa.t 2000 Liralık =2000 
1 • 1000 • =3000-
2 • 750 • =1500-
4 • 500 • s::2000.-
I • 250 • =2000. 

35 • 100 • =3500.-
80 • 50 • 

300 • 20 • 


