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Çecutwıuza venbilecetiniz en kıymetli hediye 
~AL .N IZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
TEMMUZ 

1 9 4 1 5 IC U R U J 
GUNLUK SIYASJ HALK GAZETESi 

OlaMUr. Çtlak8 hlltiln hediyeler unutulabilir. Fabt 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çoeatwa bütün ba,.atm· 

da izini banlar. 
FfV ATI fi\ URADIR. 

Yeni Zirai Ceza 
Evleri Kurulacak 
ltvinof'un 1 U M • 
utk d k

•
1 

A n asan enemencı 
un a ı ma .,, D .. A dl. J 

ürkiyede og u, un ıgeue 

eessür 1 etkikler Yaptı 
yandırmııtır 
Liı.1noruı aatbndald lma1a So
>et biktmetinin lıtirak ettliini •e 
l.ıt.mof'wı. MOM'lanın dütüncesi
tıe terctiman oldatana zaımetmi,o
?Qa, çünU, Lit'lfnoran baciin biç 
lıir resmi aıfatı 7o'kt\U' n ba söz
leri lıimia namına •e ne aıfatla aö1-
lectitini keıtirmek mümkün deill
'5ir. Pakat IOTYetluden beklemedi
limiz zamanlarda böyle falıolu ıea
ltrin Jiikıaelmni bizi mütee11ir n 
llılitehanfr etmiıtlr. 

M. Z~kerl11a SERTEL 

1939 da Alman • Sovyet dost
luk paktı imza edildi~i J{Ün-

itıbaren siyaset aleminde is
unutulan Sovyetler eski hari

e komiaen Litvinof, evvelki 
n birdenbire yıne ortaya çık
\'e uzun ısıyaai bir nutuk söy-

Vekil Beyanahnda Harç 

Yapılacak T adilit ve 
Tarif esinde 

Adli Sicil 

Hakkmda izahat Verdi, Teıkilatı 

ALMAN TEB~ıGi 

Bialistolr 
Ve Minsk 
Civarında 

323 Bin Esir Alindı, 

3332 Tank ve 18~ 

20 Bin Tonluk 6 

Vapur Batırıldı 
Londra 11 (A.A.) - Ingiliz tay 

yareleri Fransanın şimalinde şim 
diye kadar yaptıklan gündiiz hü 
cumlannın en şiddetlisini yaplill§ 
!ardır. Havre ve Cherbourg şid
detle bombardıman edilmiş, ce
man 20.000 tonluk altı vapur ba
tırılmıştır. 

Bethune civarında askeri fab
rikalara tarruz edilmiş ve Ingi
liz tayyareleri bundan başka pi
ke uçuşlariyle yere kadar inerek 
askeri merkezleri, şımendüer ıl-

(Uevama: SL ~. ~ü. a, 
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• 
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Notası Neıre•ı• 

ay A"kdeııil ve Kara· biyede olmuştur. Bir A~ A.A.> ~.&m ~ıll 15....lluinn ta"~'':tt 
deniz i\e bunlara civar memle - mandası altında bul1111m \,lr 
ketlerdeki harp faaliyeti neticesi Fransız tayyaresi maldneıindeld 
o~ bazı ecneb! h_arp tayy~ sakatlık neticesi olarak ~re~ 
lennın memleketımıze cebri ı- mek zaruretinde kalmıştır. Buna 
nişler yaptıklan viki olmakta - 29 Haziranda üç kisilik müret
dır. . tebatı olan diler bir Fransız 

Bırkaç ay evvel Antalyaya l- tayyaresi yine Fethiyede karaya 
nen İtalyan tayyareleri hakkın- inmek suretiyle takip etmittlr 
da o vakit ajansca maltimat ve- • 
rild.iii Ribi, bu sefer de bu yeni .~ Temmuz tarihinde_ 8 :İksilik 
inişler hakkında topladı~ murettebatı olan büttl bır 
malumatı aynen neşretmeyi fay- Fransız bomb~~aa tayyaresi 
dala görüyoruz. de Antalyaya ınmiştir. 

Bu cebri inişlerden birinci- (Dnuu: SL S, SU. '1) 

s· ıncı Saılamızda 

Yazan: Refik Hali~ 
C u "Yirmiseldz Mehmet Çelebi,, den ltana ıüua ieldl. Ylrml 
"8, sekiz senedenberi, yini merhum Ahmet Befik'in illı 

defa -~ matbuat sayfalarma ıeçinliil abdea itibaren, ıue
te muharrirleri için bu mevzu, dara ıelince el atılan reçel kava. 
nozu ıibi, ikide bir, Ufacak tabaklarda okuyucuı.,. ıunulan itil 
kahvealtı olarak kullambr; tekerlenir, şekerlenir, tekrar kayna 
talarak tazelenip yeniden ortaya çıkanlır. Ay seçmez ki bir ıa 
zete ve bir muharrir, vesile bulup o zattan söz açmaauı! 

Halbuki, bence, Yirmisekiz Mehmet Çelebi hiç de yüksek ze. 

Yeni 1 ef rikamız 
NAPOLEON 

Ü ve ihata sahibi bir fikir ve bir devlet adamı delildir. Pariı'e 
kör dejilae de bön ıidip bön dönmUttilr. Sefaretnamesi de, ba· 
zdanma hanretll iddialan hiWma, vazifesinin ehemmiyetiyle 
U)'ımyacak derecede kan, tahammW edilemJyecek kadar da ba· 
fiit, çocuklu. hoppa ve cahilinecUr. Düfiintlnüz ki Çelebi Efellll 
Pariate bir openya bile sitmemit ve ondan ancak "bir lmb var. 
DUf ki •pen dedermİft acayip 1&D'atler sösterilirnüı, ula eemi· 
yet olunnUf...,, ıibl ıayet pestenkerani, idraksizce babaetmiftlr 
Adap Evliya Çelebinin ae1ahatnamesindeki canla noktalan sir'iq 
ve teferruata sezit kudretine balwuz, bir de bunun notlanndak. 
ihmal, yavanlık ve nilfmsmluia! Mehmet Çelebiyi A vrupacla 
meşhur edea kendi eseri delil, o saada Framadald Bejau dev· 
rinin büyük ihtiWe yol a~an sefahati, pldabanbğı ve kaclmlar 

G ·· Un saltanatıdlr. Çelebinin sefareti Olma.alı İmparatorlutiyle Fransa.. 
Napoleon: un en aktüel f8hai1•tletia4l• ltbl .. ,.a.ı.1- nıa diplomatik münasebetini takviyeye ve hilkfunet- verilen ta· 

lir. ÇtinkU baaün bltlll ... 7•J'I ...... .... ı· s-leleıiıa he-•-• Napoleon da halle ......... ,.. unata ıöre o memleketlenleld umran ve maarif vesaitini tetkik 
.,..... s ...,_, odip mtbnktln olaalaruun yurtta tatbikine yaramaktan siyade 

e .,...._ devlet adamlara da ondan bahset. kadm ppblaruu sarat• bemetmeklen, ylnl ortaya fimdlldDc 
mektedlr. lııeaaer bir komik moda atmaktan ibaret blmqt.r! Matbwdaim 

Napoleon: u olnmtül• lnadnfln hi4iselerial ltlr tarih ha· uaJ mfleubl de kendtal delil, İbrahim Mqteferrib'chr. 
lbade oku.mat olummus. Yarmdan itibaren neş- Eski samanda filıı'ete ermit U~ Çe!eltl'tleia, ylnl Katip Çelebi 
re bafbyac:aimuz bu eseri takibe bUll'lanum. Evıq. Çelebi ve Ylrmlselds Mehmet Çete•ld• en delenlsl. .__ 

O 
ha dotruau kolay ve tesadüf kabWnclea ınethur olavennltl .._ YARIN TAN S TUNLARINDA nancmudur. Fakat ,erek aeftr ,,.yen•• aerek talebe salatı le 

1 
Avrupaya ıönderdilderimla ........ MI ıidiP kof dönenlerıa 

........................ • elhak • birincisidir! 
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AMERİKA Dahiliye Vekili Geldi Bir Çeki Odun 
~ 624 Kuruşa 

NOTLARI 

Tüyler Urpertici F .kö t k Ah E 1 . • • • Sattlmah imiş 
A 

. M .. b k aı z ra 1 şap v er lçın y enı Bır Mürakabe Komisyonu 

caıp usa a a Karar Alınmadığını, Mahalle Teklifi Tetkik 

Y apıgordu TeşkilCihnın Değişmiyeceğini Söyledi 
Dahiliye Vekili Fai)< Oztnık 

Ediyor 
Toptan odun satan tacirler, fi

yatları mürakabe komisyonuna 
müracaat ederek odun fiyatlarına 
itiraz etmişlerdir. Odun tacirle
rinin iddiasına göre nakliye üc. 
retleri arttığı için, geçen seneki 
narhı tatbik etmeğe imkan yok
tur. Ve bugünkü şartlar altında 
bir çeki odunun 624 kuruşa sa-

Küçük Bir Sahnede Yaşlı, Genç Kadın, Erkek 

Bir Çok Kimse Durmadan Dans Ediyor, Hayır 

Dans Etmiyor, Acaip Hareketler Yapıyordu 
YAZAN: SEVİM SERTEL 

B
ayraklar, renkli ampullel'll 
donatılmış bir binanın ö

nünde duran otomobilden, bu ge 
ce sana dünyanın en acayip mü 
sabakasını göstereceğim diyen 
arkadaşımla birlikte iniyoruz. O, 
vasati Amerikada kain St. Louis 
ehrinden 40 kilometre mesafe. 

de bulunan bu kasabanın yerli
sıydi. 

50 kuruşluk biletimizi alıp da 
içeri girdiğimiz zaman bizim Fe 
nerbahçe stadının yarı büyüklü -
günde bir statiyumla karşılaştık .. 
Amerikanın mutat kış sporları 
stadyumlarından birisi ... 

Oturacak yer bulmak imkan _ 
ı- sız. Arkadaşımın nasılsa elde et

tıgi iki iskemleyi sahneye yakın 
bir yere koyup, yerleşiyoruz. Şim 
dı biz de yüzlerle gözün dikildi
gı yere ,sahneye bakıyoruz. 

Sehir tiyatrosu sahnesinin iki 
mısli kadar olan zemini tahta 
döşeli bu küçük sahnede, tepe. 
!erinden akseden kuvvetli ışıkla
rın altında genç, orta yaşlı, ka
dın, erkek her cinsten, her evsaf 
ta insan dansediyorlar. Dans mı 
ediyorlar ya? Daha doğrusu aca 
yıp acayip hareketler yapıyorlar. 

Benim alık alık baktığımı gö. 
( ren arkadaşım izahat veriyor: 
ı: - Bu bir mukavemet müsa -
ı bakasıdır. Başladığı and an ıti
~ haren en uzun müddet ayakta 

durmağa tahammül eden müsa • 
bık 100 dolarlık bir miikafat ka
zanır. Bu günler, haftalarla de
vam eder. Bu müddet zarfında 
müsabıklar ayakta yer, ayakta u. 
yurlar. Bunlar başlıyalı dört giin 
olmuş .... 

Ne işittiklerime, ne de gördük 
lerime inanabiliyorum. Sahne
dekilerin hepsi harekette. Yü -
ziındcn yorgunluk ve bitkinlik a. 
kan genç bir kız başını partône
rinin omuzuna dayamış, kolları 
oglanın arkasından sarkıyor. Ba
yılmış gibi bir hali var. 

- Ay .. Eyvah düşecek, diyo. 
rum. 

A.rkadaşim pişkin bir tavırla: 
- Bir şeycik olmaz, diyor, u

yuyor. Böyle nöbetle birbirlerine 
yaslanarak uyurlar. Sonra bir 
köşede duran hakem heyetini 
göstererek devam ediyor. On
lar müsabıkları öikkatle ta -
kip ederler. Ancak yere oturan 
olursa onu müsabaka harici ~r 
ler,, 

' 

Salinedckilerin önüne şim. 
di portatü bir masa kuru

luyor. Aşçıbaşı kılıklı bir herü 
onlara yemek dağıtıyor. Onlar 
yemek yerken bile yürümekte 
devam ediyorlar .. Zira daimi ha
rekette olmaları lazım ..• 
Arkadaşım bir iki kelim eyle 

bu bir vakitki çocukluk arkadaş. 
larının hikayelerini anlatıyor: Şu 
kenardaki soluk yüzlü, kırmızı 
caketli genç kız, Pegy •.. Evde kö
turüm bir ana. Kolunu makine
ye kaptıran sakat bir ağabey .. 
Sağda iş yok .. Solda iş yok ... Za. 
vallı kızcağız burada kısmetini 
bekliyor. 

Elinde bir kitapla aşağı yukarı 
dolaşan delikanlı.. Bill.. Fakir 
bir aile çocuğu. Zengin bir kız
la iki senelik bir aşk macerası .. 
Sonunda derin bir hayal sukutu .. 
Dünyaya küsen, her şeyi unut -
mak istiycn delikanlı da buraya 
iltica etti. Burada günlerle, haf. 
talarla ne gazete yüzü görür ne 
bır insanla konuşurlar. 

Şu yanık yüzlü delikanlı J im .. 
Anadan doğma bir serseri.. Her 
heyecan olan yere burnunu so
kan bir külhanbeyi.. Onun omu 
zunda uyuyan genç kız .. Helen .. 
Jim'le seviştiler. Evinden kaçtı .. 
Birlikte yaşadılar. Oğlan ondan 
bıktı, başka maceralar arıyor. Bu 
raya geldi. Kız da ondan ayrıl • 
masın diye bunlara katlanıyor. 
Şu şişman adam.. Uç senelik 

bir mahkumiyet... Dışarı çıkınca 
jşsizlik, arkadaşsızlık.. Elinden 
yeni bir şey çıkmasın d iye göz 
göre kendisini buraya kapadı. 

lar. Fakat onlar bunun yüzde 
birini .. alırlar. Zavallı bir hayat. 
Bu. n;ıusabakaların daha büyük
l~rını Nevyork, Şikago gibi §e
hırlerde daima görebilirsiniz. 

Etrafımdaki halk eğlenceli bir 
oyun seyredermiş gibi keyifle 
bu insafsız işkenceyi seyrediyor. 
lar. Fıstıkçılar, gazozcular, ile
riye geriye koşuşuyorlar. Burası 
Meta bir bayram yeri.. 

Günlerle sürecek bu müsaba
kayı daha fazla seyredemiyorum. 
Hayatlarını kazanmak için, ga
rajlarda çalışan, maden ocakla
rında tehlike geçiren, ne bileyim 
kırk çeşit müthiş vasıtalar işit -
miştim, bu usul hepsini bastırd ı . 

Işte insanın her şeyini olduğu 
gibi hayatını da istismarda en 
yüksek dehayı gösteren Ameri -
kalının memleketinde, ufak bir 
kasabada geçirdiği muntulmaz 
bir gece ..• 

Bahkesirde 
Bir Sinema· 
Binası Yandı 
Balıkesir (Hususi) - Evvelki 

gece burada Halk sinemasında 
bir yangın çıkmış, sinemanın ci
varındaki evlere de sirayet et • 
miş, bir kaç ev de yanmıştır. 

Yangın sinemad a "Ali Babanın 
hazineleri,, filmi gösterilirken 
makine dairesinde bir çocuk film 
leri sararken filmlerden biri na
sılsa ateş almış, bu ateş diğer 
filmlere de ıslrayct etmiş ye yan 
gın bir an da büyümüştür. 

Sinema pek kalabalık olduğu i 
çin derhal panik başlamış, Halk 
tan ayılanlar,, bayılanlar, bu a . 
rada da bir hayli yaralananlar ol 
muştur. Yangın gece saat dörde 
kad ar devam etmiştir. Sinema 
binası ile dört ev tamamen, bir 
kaç ev de kısmen yanmıştır. Ya
ralananlar kazayı hafif yaralarla 
savuşturmuşlardır. Icabeden tah 
kikat yapılmaktadır. 

Milli Piyangoda Kazanan 
Bir Talili 

Milli piyangonun son keşide -
sinde bir askerimiz 2500 lira ka
zanmıştır. Bu asker ilk defa ola. 
r ak b ir piyango bileti alınış, fa
kat bileti alırken tereddüt etmiş, 
tam bilet yerine yarım bilet al
mayı tercih etmiştir. Taliine 5000 
liralık bir servet çıkınca da bileti 
tamam almayıp yarım aldığına 
pişman olmuştur. D ün Milli pi. 
yango idaresinden parasını alan 
bu erimiz bankada kendi namı
na bir hesabı cari açtırmıştır. 
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W anda elinde iki çiçek çelengi 

tutuyordu. Çubuklarm teşkil 

ettiği çapraza amut bir mum otur -
tulmuştu. 

Szczawnlca'nın garip renkli alaca, 
bulaca elbiseli köyHilerl ile Duna -
jcc nehrine doğru yokuştan iniyor
duk. Karpatların arkasına erken giz
lenen güneş, Salnt - .Jean'mn nlkfıh 

merasimi hitam bulunrıyn kadar 
gökten ışıklarını eksik etmek iı;teml

yormuş gibi etnıf hıila ayclınlrktı. 

Arkama, yüksek clrığlara, siyah çam 
ormanlarına, otelin !nsımla dolu bal
konuna bakmaktan geciklyordum. 
Nehrin kıyılarında kayın ve söğut 

ağaçları arasında kızlar gülerek çe
lenklerinin mumlarını yakıyorlardı. 

Sahile eriştiğim zaman Wanda'yı 

Salnt - Jean'dan kısmetlerini ve iz
divaçlarının zamanını tayin etmesi
ni istiyecek olan mllll elbiseli, genç
leri, bu sar köylüleri seyrediyor bul
dum. Her birinin zihninde bir gen
cin siması resmedilmiş olan birçok 
çehreleri şimdiden hüzün kaplamış

tı. Çünkü rüzgllr hemencecik mum
larmı söndürüvermiştl, Çiçek çelenk 
leri sahilden, sarı ışıksız, aşksız u
zaklaşıyordu. 

Wanda neşeyle: 
- Yakınız rilzgi\r azaldı, dedi. 
Becerikli kızlar mukadıieraUarı -* * na yardım eden bu durgunluktan ça-

.. .. buk istifade ettiler. 
B unlar musabaka musabaka Birkaç dakikada nehrin sathı çi _ 

. dolaşırlar. Musabakayı ter çeklerin üzerindeki ufak ıı;ıklarla av-
tip edenler dehşetlı para kazanıı· dmlandı • 

dün ş~hrimize gelmiş ve .Haydar- :.l 
paşa ıstasyonunda Orfı Idııre 1 •• 
Komutanı Korgeneral Ali Rıza 
Artunkal ile \•ali ve belediye re. 
isi doktor Lutfi Kırdar ve emni
yet müdür muavini tarafından 
karşılanmıştır. Vekil dün öğle
den sonra belediyeye giderek vu_ 
li ve belediye reisi ile bir görüş
me yapmıştır. Belediyede gaze
tecileri kabul eden Dahiliye Ve. 
kili Faik Oztrak şehrimize hiç bir 
resmi işle uğra!imak içın gelme
diğini ve burada bir müddet is
tirahat ettikten sonra teknır An. 
karaya döneceğini söylemiş ve 
muharririmiz tarafından soru
lan muhtelif suallere şu cevabı 
vermiştir: 
"- Asker ailelerine yardım 

için hazırlanmakta olan proje 
Büyük Millet Meclisinin bu tatil 
devresinden sonra Meclise tak - ~ 
dim edilecektir. Bu layihada Is. 
tanbul belediyesinin hazırladığı Dürı şehrimize geletı Dahiliye Vekili belediyeden cıkarken 
ve daimi encümen tarafından ka- ~ 
bul edilen yardım esasları ver-=-= 
menbaları mevcut bulunmfikta -1 ("' -"""'"'---------------,-----------, 

~~· d~~~!~~~e ö~~~~~~~~a~~~~= Ş a ·ı r Abd u· · ıha k H a"' m ·ı d ·ı n 
sının müzakere edilip çıkacağını 
zennetmekteyim. 

..Ahş~p evlerin istimlaki için~~ Eşyasına ve Eserler·ıne 
nuz hır kararımız mevcut degıl 
dir. Maamafih belediye kendi • • 
mev~uat ve .. im~~~I dahil.inde bu- Kıymet Bı~ıı·ıyor 
na luzum gordugu takdırde par. ~ 
ça parça, yahut muayyen blok
ları istimlak edebılir. Oyle zan
nediyorum ki bu gibi istimlak 
muameleleri de icap edince be. 
lediye tarafından yapılmaktadır. 

Bugünkü mahalle teşkilatının 
değiştirilmesi mevzuubahs dei1il
dir. Muhtarlığın iadesini düŞ'ün 
medik. 

Bu tatil devresinden sonra 
Meclise sevkcdilecek belli başlı 
layihalar arasında nahiye müdür 
leri hakkındaki kanun layihası da 
mevcuttur. Bu layiha şimdi adli
ye encumenındc tetkik cüilmek. 
tedir.,, 

~ 

Çocuğunu Atan Bir Kadın 

Mahkum Oldu 
Balıkesir <TAN) - Halalca kö 

yimden Ahmedin 35 yaşındaki 
kızı Çakır Nazife, 52 yaşında ço. 
rapçı Hüseyin Ozgiıleçle nikahsız 
olarak bir arada yaşamış ve bir 
çocuk peydahlamıştır. Çakır Na 
zife günahının bu canlı eserini or 
tadan kaldırmak istemiş ve ço -
cuğunu bir bohçaya sarıp Hisar. 
içi mahallesinde Hacı Ismailin 
bahçesine atmıştır. Bu esnada 
bahsede bulunan ev sahibi de ka 
dını yakalamış ve zabıtaya teslim 
etmiştir. Derhal muhakeme edi 
len Nazif 4 ay hapse mahkum e
dilmiş ve hemen tevkif olunmuş 
tur. 

Zilede Bir Kaza 

Şair Ahdiilhak Hamit veresesinin A bdülhak Hamidin re · 
fik~sı Bayan Liisyen aleyh ine· açtığı m iras davasma dün üçüncü 
aslıye h ukuk mahkemesinde devam edilmiştir. Dünkii muha
kemede her ik~ taraf avukatları arasında münakaşalar olmuş, 
,.c mahkeme hır ara karan verıııi~tir. Bu karara göre merhum 
Ah~ülhak ~Hamidin Bayan Liisyende n aldığı borç paraya mu· 
kabıl sattıgı e~yaların kıymetleri b ir ehli vukufa tahmin ettiri. 
lecck, beher sayfasına 3 lira kıymet takdir edilen matbu ve 
gayr i matbu eserler i Maar if matbaasında tabedildiği takdirde 
kaç sayfa tutacağı da Maar if matbaasından sorulacaktır. M u
hakemeye bu husustaki ccrnplar alındıktan sônra devam edile· 
<'C.Ktİr. 

\.. 
Kuru Kahveciler 

Serbest Satış 

Yapacaklar 
lkinci parti kahve tevziatı için 

evlere fis verilmesine dtin de 
devam edilmiştir. Geçen defaki 
tevziattan hisselerini alamıyan 
resmi daireler için 800 çuval 
kahveden bir miktarı belediye 
kooperatifine verilmiştir. 

Vilayet bu defa iki büyük ku 
ru kahveciye muayyen miktarda 
kahve vermcği ve bu kahvenin 
serbest olarak satılmasını karar 
altına almıştır. Bu iki kahveci 
kendilerine verilen günlük kah
veyi o gün 250 şer gramdan faz
la olmamak üzere istiyenlere sa. 
tacaklardır. 

... ----~-./ 
Beledlye, Şi§hanede 

Bir Konservatuar 

Binası Yaptıracak 
Şehrin güzelleştirilmesi hare _ 

ketine miivazi olarak Evkaf ida
resi de, hissesine düşen işlerl yap 
maktadır. Unkapanındaki Sokul 
lu ve Süleymaniye camileri ile 
Eminönünde bulunan eski eser _ 
!er tamir edilmekte, ve belediye 
planlarına nazaran yapılacak ye
ııi inşaat için de hazırlıklar yapıl. 
maktadır. 

Şişhane yokuşunda yapılması 
tasavvur edilen Evkaf apartıma 
nına ait proje vaktiyle hazırlan -
mıştı . Lakin, apartımanın yapı • 
lacağı yere belediye, konserva -
tuvar binası inşa ettirmeği karar 
laştırmıştır. Evkaf apartımanının 
nereye yaptırılacağı hakkında he 
nüz, verilmiş kat'i bir karar yok 
tur. 

l tılması lazım gelmektedir. Halbu 
ki fiyatları mürakabe komisyo -
nunun tesbit ettiği fiyat 350 ku
ruştur. Arada iki misline yakın 
bir fark vardır. Fiyatları müra -
kabe bürosu oduncuların itiraz. 
ları hakkında tetkiklere başlamış 
tır.Fiyatları mürakabe komisyonu 
pazartesi günü Urfa yağları hak
kında yapılan tetkikler hakkın
da bir karar verecektir. Bu mese. 
leyi görüşmek- için toptan Urfa 
yağı satanlar da komisyona da
vet edilecektir. 

Piyasada pirinç fiyatlarının 
yükselmesi üzerine Anadolunun 
muhtelif yerlerinden piyasaya 
mal gelmektedir. Yakında Mer 
sinden 200 ton, Finikeden 300 
ton daha mal gele<.!ektir. Bu mal 
tar geld ikten sonra fiyatlar bir 
hayli düşecektir. 

Diğer taraftan bir Rumen ta· 
cirinin Romanyadan getirdiği 10 
ton naftaline fiyatları mürakabe 
komisyonu 97 knruş fiyat tesbit 
etmiştir. Bu naftalin partisini ti. 
caret ofisi satın almıştır. 

Fasulya fiyatları 
Ticaret Vekaletinden fiyatları 

mürakabe komisyonuna gelen bir 
emirde, çalı fasulyesinden başka, 
diğer fasulye nevilerinin de fi
yatlarının tesbit edilmesi bildiril 
mektedir. Vekalet, komisyon ta. 
rafından, çalı fasulyesi için tesbit 
edilen 21 kuruş fiyatı tasdik et
miştir. 

----------------Trabzon Mıntakasında 
Fındık Rekoltesi 

Trabzon 11 (A.A.) - Hopadan 
Göreleye kadar devam eden Trab 
zon fındık mıntakasında bu yıl 
rekoltenin 12,600,000 kilo kadar 
olacağı tahmin ve tesbit edilmış
tir. 
Diğer taraftan iki aydanberi 

hüküm süren kuraklık yüzünden 
mısır ve sair toprak mahsulleri 
yarı yarıya bozulduktan sonra 
dün bu mıntakaya yağmur yağ
mıya başlamıştır. 

Adapazarı Yardım 
Sevenler Cemiyeti 

Adapazarı 11 (A.A.) - Yardım 
sevenler cemiyeti kazamız mer
kezi teessüs etmiş ve çalışmala
rına başlamıştır. 

İzmite Vapur Seferleri 
Izmit, (Hususi) - Uzun zaman 

dır limanımıza vapurlar işlemi -
yordu. Münakalat Vekaleti, Izmit 
hattına, tekrar vapur tahsis etmiş 
tir. Haftada 2 gün lstanbulclan 
Izmite vapur gelmektedir. 

İki Boğulma Vakası 
Zile (TAN - Şeker fabrikası 

işçilerinden ve Zilenin Bildiş kö 
yünden Kahraman oğlu Mahmut 
Kaya araba ile köyüne giderken 
atları ürkmüş, araba süratle git -
miye başlamış. Mahmut Kaya a. 
rabadan atlamış ve başnıdan ya
ralanmıştır. 

Ekmekler Daha i yi Pişirilecek 
Yapılan tetkikler neticesinde 
ekmeklerin daha iyi pişirileceği 
anlaşılmış alakadarlar nezdinde 
bazı teşebbüslere girişilmiştir. 
Şark K ah veler i - Beyazıtta 

ve Çamlıcada yapılması kararlaş 
lırılan Şark kahvelerinin planla
rı imar müdürlügü tarafından 
hazırlanmıştır. Bu planlar Nafia 

Edirne (TAN) - Diyran k öyün 
Vekaletine gönderilecektir. Ve- den 15 yaşlarında Mehmet ve 
~aı~t planları tasdik eder etmez Korucu köyünden 48 yaşlarında 
ılk ış olar ak kahve yapılması ka. Ibrahim girdikleri çayda yüzmek 
rarlaştırılan arsalar satın alına • bilmediklerinden dolayı boğul -
caktır. muşlardır. 

•••••••••• HDKAVE ........................................ 

Z L i 
ı 

i G 
ı ............. . i ATE Ş· 

Yazan: Edouard De Kayser Naklede1ı: Tunarii •••••••••• 
Wanda çelenklerin mumlarını ya- hlard;ın birinin sandalına çnrpryor -

karken: du. İlik o zaman neşeli knhkahalar 

- Oh!,, Hayır,. Evlenmeyi hiç dü
şünmiyorum. Hiç evlenmiyeceğim .. 
Buraya bir hastayı ameliyat maksa -
diyle geldim. 

Nihayet gururlu genç kız, kendini 
tutamıyarak hıçkırmıya başladı. 

- Neniz var?. Asabınız bozuldu 
gidelim, diye te13şlandım. 

Derin derin baktı .. Bu sefer açık
ça gördüm ki, asıl sersem benim. 

- Bu 11i7.in için! .. nir gün evlenir duyuluyor, nliktcli sözler i~itilıyor -· · · ? d - Anlamıyor musunuz? diye hıç-
mısınız.. edi. ciu. Bu ararla 'W<ında'nm nııımu rla n . k kırıkların bogdu,iiu bir sesle bağır -

Yalnız bıışma oraya ıte7.mlye gel
miş olıın Yıısek bir snrıd;ıla atlayıp, 

çelengi suyun üzerinden alıp genç 
kı7.c, getire! i. 

- nenını i Jıcmr.ncecik sönecek! .. nıi.itcınndıycn yoluna clevam ediyıırdıı, 
Ç k

.. ·ı clı. On beş senedir seviyorum .. K!i -
un ·u fıtı siz mum koyuyorsunuz, - Annenizin kdaviye gcldigi r.c; -

dl k 
çiıklilğiimdenberi seviyorum.. Ser -

O, ı:t-rt bit• lıııreketle çelengi alm, 
yere fırlattı. 

ye şa a ettim. nacia, sizin buraya gr!lip bir nişanlı 

G k 
ı:em demekte hakkım vardı. Çlinkii 

enç ar ·adaşım çelenkleri fırlattı aramanız her şeye ragmen biraz ga-.. . şimdiye kadar keşfedemedi. Hiçbir 
- Artık, istemiyorum, derli, 
Yasek'in gözleri nemlendi: 

suyun uzcrıne attı. Benimki hemen rip degil mi?. - Size görünınemeliydim, diye mı-
ld 

ıı:aman kollarpna atılmadı .. Hiçbir za-
çarpı ı. mum sallanrp suyu öptil. Bu esnada Wanda'nın çelengi öte- rıldandı. . . man beni öpmedi.. On beş senedir .. 

- Goruyor musunuz Wanda?. Si- kilerden ayrılıp, onu daha rabuk sil- - Pek tabı·ı·.• .. · k" - ., Ve öyle zannettim ki, bugün evlene-
zı.~ ·mi gorüyor musunuz?.. Sizinki- rükliyen, daha kuvvetli bir cereyana Genç adam bana elini uzatarak: cck .. 
nı... kapıldı. Geride kalan küçuk alevle- - Yine görüşürüz inşaallah, dedi. Yasek ayaklarmm dibine çökmüş 

Küçük alev mukavemet ediyor, rin adedi daima kısmetlerini adım a- Genç kızı unutmuş gibi arkasını dön- eteğini, ellerini öpüyor, bu kibirli 
titriyor, suyun seri cereyanına ka - dım takip eden köylillerin adedi gibi dü. kızın bütün hakaretlerini af!ediyor -
pılmış süıtafleJqMll)'i>rclu. eksiliyordu. Wanda'nın çelengi niha- du 

- Taiip E!aiırut 'lı1iiilınere~ götü- yet su nebatlarından birine takılarak Wanda, hiddet dolu bir sesle: sı·- Mademki aşkını gizlemek için ou 
retib:l~H!WJl,J.tqı" ..... ,r,r~ ırt.I'\" bir sandalın ı'ki metre o"tesı'ııde dlır-. - Sizi gitmekten menederim .. kibirli tavrı tak.ınmıs ve hezimetini 

Çelengi gözden kaybetmemek irin du. · 7.e ancak emrettiglm zaman gidebl-., itiraf etmişti! .. 
büyük nehrin kavsini koşarak ka _ _ Ah!, Ne yazık!. . · - --· ~rsiniz .. Siz bir küstahsınız .. diye ba- Wanda: 
tetmek icap etti. iırıyordu .. 

- Bilhassa gozden kaybetmiye - * * 
lim!. 

Neşeli köylüler biizgülü bol etek
leriyle fazla yer işgal ederek biz! ge
çiriyorlardı. Ruhları hülyalı, titriyen 
mumlarına yetişmiye çalı ıyorlardı. 

Fakat her adımda, telenklcrin O:ı:e -
rindeki afc;i böcekleri azalıyor, ya -
hut nehrin üzerindeki genç delıknn-

B ulunduğumuz yerde çamlara 
doğru etrarr suyla çevrili dar 

bir patik~ uzanıyordu, KıyıLnrına 

sandallar ağaçlarm kbklcrıne çhilcn-
111iş gibi bağlanm ıştı. 

Bir ses: 
Müsaude ederseniz getireyim, 

dedi 

- Zannetmiyorum.. Şimdi kendi
mi sizinle müsavi addediyorum. Bu 
kadar tahkir edilmiye layık hizmet
çiniz olmadığımı zannediyorum. 

- Benimle miisavi mi?. Şüphesiz 
hastabakıcı kız.la evleneceğiniz için 
olacak!. 

Szc:cıwnica'ya evlenmenizi nıı;;,.ı., -

lcmek için gelmiş olacaksınız! .. 

- Yasek, diye mD"ıldanıyordu. 
Şüphesiz o da onu çoktan sevdiğini 

ona paskalyanın pazartesisinde bir 
kova soğuk suyu döktüğil zaman de
lice Aşık olduğunu .. Ve her halde çok 
hoş şeyler söylüyordu. 

Fakat Polonezce söylediği için bir 
kelimesini bile anlamadrın! .. 

BITT .. 

12 - 7 - 941 

Yine Hitler'le 

Napoleor. 
Yazan: Naci Sadullalı 

Evvelki günkü yazımda, bu· 
günün Almanyasiyle, Na· 

poleon Fransasının gayeleri nra
smdaki müşabehetten bahsetmiş 
tim. Nadir Nadi, o yazıma cevap 
:;ayabilcccğim fıkrasında diyor 
ki: 

"- Napoleon devrinde bir Av 
rupa birligi fikri mevcut muydu? 
Bugün biliyoruz ki, böyle bir dil 
şünce, Fransız ihtilalinin yaptı
ğı hürriyet duygulariyle kanşık 
olarak. o devirde çok müphem
di. Avrupa birliğı düşüncesi, da
ha ziyade Fransız diktatörlınün 
kafasında yaşıyordu. Yani he
nüz içtimaileşmemiş, ferdi ol • 
maktan kurtulmamıştı. Ve bizzat 
Napoleon, Avrupa birliğini bu
günkü geniş manasiyle anlamı -
yor, müphem bir takım içtimai 
sezişleri, şahsi emelleriyle karış-
tırıyordu. . 
Oğlunu, erkek kardeşlerini şu

raya buraya kral tayin etmiş, 
generallerinin emrine devletler 
teslim etmiş, Avrupada, kendi 
kumandasına tabi bir nevi prole
ter aristokratlık kurmuştu!,, 

Belli ki, Nadir Nadinin bn sa• 
tarları, benim mevcudiyetini ile· 
r i sürdüğüm benzeyişin yokluğu 
mı iddia etmek gayretindedir. 
Fakat, Nadir Nadi, bu tekzibi
nin cılızlığına inanmak istiyorsa, 
Emil L udvig l~l tarafmdan ya· 
zılınış bulunan ~u satırlara göı 
gezdirmek zahmetinden kaçın ~ 
masın: 

"- Napoleonun aşiklr davasi 
şuydu: Fransanın himayesi altın 
da bir Avrupa devletleri konfe
derasyonu kurmak. Ona göre 
Rusya Asyadır. Ingiltere bir ada
dır. Avrupa devletlerini, bir tek 
devlet halinde birleştirmek ırı
ıımdır ve Avrupa müttehit dev
letleri, ancak kuvvet sayesinde 
yaratılabilir. Fakat Napoleon, ga 
yesine ulaşmak için, fena vası
talar kl.lıllanmış olduğunu on yıl 
sonra anladı: O vakit ki, artı~ 
iş işten geçmişti!,, 

Sorarun size, hu gayeyle, şin1• 
diki Almanyanın emeli arasmda 
ııc fark var? 

Bugünkii Alınanyaya göre <kı 
Rusya Asyadır, lngiltere bir acla· 
dır. Avrupa de\"1ctlerini, bir tcJc 
de\'let halinde ve Alnıanyanın Jıi 
mayesinde birleştirmek lazımdır. 
Ve Avrupa miittehit devletleri, 
ancak k uvvet sayesinde yaratıla· 
bilir ... 

Yine Nadir Nadiye göre, N:ı· 
ı>oleonu Hitlcrdcn ayıran sebep• 
lerdcn birisi de, onun, oğluntlı 
erkek kardc~lerini şuraya burıı
ya kral tayin etmiş, generalleri· 
nin emrine devletler teslim etıııiŞ 
olmasıdır. 

Fakat bence, bu cihet, Nadit 
N' 2diniu göstermek istediği nis· 
bette bii)·iik bir fark değildir. 
Çiinkii, Napoleonun, işgali altına 
aldığı memleketlere akrabalarını 
göndermesine mukabil, Bitler rle, 
Galvayterlcrini, yani "umumi '\3" 

li,, lcrini yollamaktadır. 

(1) Napolcon: Sayfa (297). 

MÜTEFERRİK : 

Yapağı Taciri Bir 

Hakkında Tahkikat 
Bazı yapağı tacirleri, Sümer 

Bank ile rekabet ederek yapa· 
ğı fiyatlarını artırmışlardı. Düıı 
zincirleme usuli.i ile birbirine yü1' 
sek fiyatla yapa~ı 'satan bir ta 
cir hakkında cürmü meşhut yap 
tırılmıştır. Bu cürümle alikadar 
bir şebeke olduğundan bahsedıL 
mektedir. 

Oku tulanuyan Dersler - Ge· 
çc.n ders yılının normal zaman • 
dan önce sona ermesi yüzündcI1 
mekteplerde okutulamıyan baı• 
bahislerin yeni derst yılında ta. 
lcbeye öğretilmesi :Maarif Ve· 
ktıleti tarafından kararlaştırılmı 
tır. Her vilayetin maarif mi.ı· 
dürü geçen ders yılında okutuıa. 
mıyan ders ve bahis cetvellerini 
mekteplerden toplıyacak ve bir 
rapor halinde V ckfılete göndere· 
ccktir. 

Kaymakamlar Arasında - Bey 
koz kaymakamı Sadettin Sarıka· 
mışa, Silivri Kaymakamı Naıl 
Beykoza, Mürefte Nahiye müdıJ 
rü de Silivri kaymakamlığına ta. 
yinedilmiştir. 

Denizyollan Telsizi - Yen1 

yolcu salonunun üzerinde kurul 
ması düşüni.ılen telsiz istıısyoın 
için yapılan etütler bitmiştir. I" 
tasyon kurulduktan sonra, yolcu 
Jar vapurlardan tclsizlP istedik 
lcrl yerle muhabere cclebilecel. 
!erdir. 

72 Nu rama i skeleye Çarptı -
Şirketi Hayriyenin 72 numaral 
vapuru, dün sabah suların tc ı 
riyle Istinye iskelesine bindir 
miştir. Bu çarpma neticc> ınd 
iskelenin bir tarafı parçalanını 
tır. Vapura bir şey olmamı t r 
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Karamürsel icra 
Memurluğundan : 

Sa Jl::aDuındelenlf İlyas oğlu Yusuf vereselerl Kemal, Havva, Meliha 
dıye ve İlyas oğlu İbrahim vereseleri Nermin, Nesrin, Sermin namla

rına VclAyeten ve kendi namına asaleten Fchrlzadm temllkinden ala-
C<ıkl • h ~ 1 izzet kızı Leman Tukin vekilleri Hilseyin KAnl Yuvall tarafmdaıı 

'. .. llraınürsclin Altunt Zade çiftliği m utasarrıfinrı Hasan Hoca Az.iz Ali 
1 "ı ' 1 

' >U• İ Urat oğlu Hasan ve Murat oğlu Ahmedin mfrasçılan Ayşe ve Fatma ve 
ihı· brah' un oglu Mehmet ve o köyden MustaCn ve Ali oğlu Ahmet ve İi
ra· Yas 
niş illtı' Efrahim, Huseyin, Yakup ve Mustafa aleyhlerine yapılan ipote-
rap Paraya çevrilmesi hakkındaki fcra tnklbi neticesinde 13332 lira 
ror llıllJtabiUnde ipotekli tapunun KAnunuevvel 932 tarih ve Altunlz.ade 

tlftUğt mevkiinde şarkı şimallsi ve garbı ve garbı cenubisi Altunizade 
ıı .. "ıılı:rt if1.\1 it arazisi ve ccnuben Kamışlıboğaz ve Parik oğlu tnrlası ve Ballı-
lu? aya ve cenubu şarkts! Yclkenkaya ve şarkı Yelkenkaya eteğinden baş
dü ~tak eski Karamürsel yollyle Bağdat caddesinin tckatu ettiği nokta
?tı· :Ya ltııdar Bağdat cadesi ve Saraycık çlfUiği araz.isi ve şimali şarkisi Sa
§ık ::?cık çl!Uiği arazisi ve şlmnlen ArUn zevcesinden Hılzı Beye münta
ın· "U b tla· alık gölü ve Hersek mer'ası ve Mustafa ve Hasan ağa tarlalariyle 
ün llıııhdut 4525 dönüm tarlanın üç hissede iki hissesi borçlularla birlikte 
!le- llıütesclsll borçlu olup ölen ve halen mirasçısının tcsblU mümkün ola-

• llıı)'an Mehmet Atalayın hissesi hariç yani medeni kanununun 623 ün-
~at c(I M.si mucibince birbirine müsavi olması IAzrm gelen ve 14 hissedar 
u· :asında tasarruf edilen bu hissenin 14 hisse itibar olunarak Mehmet 
ı - lalaya alt hisse uhdesinde kalmak şarUyle borçlulara ait 13 hisse borç 
ai \re takip ta:-lhinden ödeme tnrlhlne kadar yOzde b~ !alz ve on ücreti 
ış- ~ekrııct vesalr icra masrafiarınm ödenmesi emrinde paraya çevrilmek 

1):(.erc açık arttırmaya konulmuştur. 4525 dönüm arazinin üçte ikisi 3016 
u· d · denl020 D. onruın ve 1772 dönüm tem kabili ziraat ve geri kalan 424 
~~ 011timü çayırlık ve serpinU araziden ibaret olup Karamilrscle ıo kilo
di :etre mesafede Yalo~a ile Karamürsel arasındadır. Sahilde milnbit ve 
e· lt iih!uldar bir erıızidır. Bu arazinin Hannanaltı denilen sahile yakın 

:ınında çlfWk sahiplerinin inşaat cümlesinden evler vardır. Tamamı-
n• Yemlııll Uç ehli ~-ukufia 60000 bin lira ve borçluların hisselerine 
e· :oooo lira ve satılmasına karar verilen borçlulara alt hisseye 3il42 

d..ra 86 kuruş kıymet konulmuştur. Satış Karamürsel icra :memurluğun
~ Yapılacaktır. Şartname nan tarihinden itibaren açık olup, herkes ta
~dan bu tarihten sonra mesai saatlerinde görülebilir. Arttırma ilan 

1 
inden itfb:ıren başlamış olup, satış 1 Ağustos 1941 cuma günti saat 

d 
8 

da muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde üç . ;.:a bağrıldıktan sonra en çok arttırmış olana ihale edilecck ve arttır
bedcll muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı ve satış 

~ı.iyenfn alacağına rüC}ıanı olan alacaklılar bu gayri menkul ile temin 
~iş olduklnn takdirde satış bedeli rüçhanlı alacakların mecmuuna 

'ğ olmadığı ve paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşıla
lııadığı takdirde arttırma on gün temdit edilerek il Ağustos 1941 tarihine 
llıUsacru pazartesi saat 16 da yine üç defa bağrıldıktan sonra bu kere 
aaıı, iatiyenln alacağına :rüçhanı olan alacakldar bulunduğu takdirde 
lilçtıanlı alacakların mecmuuna müsavi bir bedel ve parnyn çevirme ve 
l:>ııylı)ştmna masrnflarmı k811ılıyacak bedel elde edildiği takdirde en aık 
&rttırana Dıale edilecektir. 

Satış bcdcll pc.şlndlr. Alıcı derhal veya verilen mcltfl içinde - ·satı; 
lıedeunı ~ediği takdirde llıale feshedilerek kendisinden evvel en yült

ıl; ;elt tckli.t'te bulunm~ olnn kabul ettiği takdirde ona, etmediği takdirde 
eQ1 gün müddeUe arttırmaya konularak en çok nrttırnna ihale edllir. 

1
" ie ibu arttırma nlfıkadarlera teıblii edilmeyip, yalnız lldn edilecektir. 

la 1~ ihale edilen son ihnle arasmdald ~arktan ve zararl~rdan mesul olup 
~ )'\izde beşten 7ilrütülecek ve hiçbır takip merasimine lüzum olma
~ tahsil edilecekti{_ 

1 Jpotek ve irtifak balda sah.lp1erinfn ...e diğer alAkadarlann h~su;iy
e fab: ve masrafa dair olan Jddlalanru nllıayct on beş gOn içinde ev
~ milsbitclerlyle icra dairesine bildirmeleri aksi halde haklan tapu 
~IIUyıc sabiı olmryanlarm satıs bedclinln taksimin.den .har1c k.ıılacak

• \... 
• DelWJye alana nlt olup gayr! filenkuliln blrlkmiş vergi ~rcu· satış 

bedelinden ödenecek ve tapu tescil masrafı alıcıya ait olacaktır. 
' Arttırm37a iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 
~tinde teminat akçesi ve711 miW bir banka mektubunun ibraz edil-

• flıesı lAzmıdır. . 
~ \ 

· ' Arttmmıd.a hazır J)ulunanlar §8.rtnameyi g5rmll3 ?e kabul etmls- ad-
r dohınurıar. 

Deha !azla ınalQmat almak fstlyenlerln Karamilrsel icra memurlu-
bınun 941/181 No. lu dosyasına mllracaaUarı ildn olunur. (5912) 

lll@i"h·llMiilGIMi!li$i11•iMMll 
,,..._'.Muhammen bedeli 29,000 lira olan dört kalem çinko levha 25/7/ 
~. Cuma g(}ııil saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankaradn İdare bina
~ satın alınacnktır. 

!llln Bu 1,,e girmek isilycnlerln 2175 liralık muvakkat teminat fle ka
ı._.-un tayin ettiği vcsikalan ve teklifierlnI ayni gQn saat 14 de kndar 
""'lllisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır 
ı! Sartnameler parasız olarak Ankar;da Malzeme Dairesinden, Hay-
-a:,PS§ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır- ~5617) ,.,._,, * * / 
l~ kuhammen bedeli (6620) lira olan 200 ndet demir - kariola 29/7/ 
ll-_ l .Sah gilnQ saat (15) on beşte Haydarpaşade Ger binası dahilindeki 
~JSyon tnrnfından kapalı zarf usuliyle satm almacaktır 
~ l3u Jşc girmek fsilyenlerln (496) lira (50) lruruşluk ~uvakkat tc
~ kanunun tayin etliği vesikalarla tekllk!lerini muhtevi uırfiarmı 
~ Gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Rclsllğlne vermeleri ld-

ır. 

llu ise alt r:ırtnamcler Komf!'1ondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(5721) 

..... ...__ . -
Nafıa Vekaletinden: ,._. ~--~ 

~ - Irmak - Fiqos hattı üzerindeki Somucak istasyonu !le Osman
:: kazası arasında yapılacak takriben 145 kilometrelik demiryolu etut 

eliyatı kapalı zar! usullyle eksiltmeye konulmuştur. 
ıı'k.... 2 - Ekailtme 21/7/941 tarihine tesadüf eden pauırtcsl günü 88at on 
;;.~ Vektıletimiz dcmiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu 
---.ınnda yapdacaktır. 

'J:'tı.ıı:. - Bu ililn muhammen bedeli 32000 ve muvakkat teminatı 2400 U-

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık fşlC!T'I genel 
~namesi, güzergAh haritası, etüt umumi fennt şartnamesiyle diğer ev
bıı.ıtan mürekkep bir takun mOnakasa evrakı yüz; altmış kuruş muka

nde demiryollar inşaat dairesinden tcdarık olunablllr. 
5 - Bu milnekıısaya glrmek istiyenler referans ve diğer vesikala

~ bil' lstidaya bağlıyerak münakesanm yapılacağı tarihten en ıız üç 
ce:ı cvveı VekAlete vermek suretiyle bu iş için ehliyet vesikası isUye

er ve bu vesikayı teklif zarfına koyacaklardır. 
Ca Münakasa tarihinden en az üç gün evvcl yapılınamış olan müra -

atıa.r nauın dikkate almm:ıyacaktır. 
tı 6 - Teklit verecek olanlar teklif zarflarını ikl bin dört yüz doksan 
~ Uınaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tnrifatı dairesinde hazırlı
nıa~k münakasenın yepdacağı saatten bir saat evveline kadar numnrah 
h ~ buz mukabilinde demlryollar inşaat dairesi arttırma. eksiltme ve ı-
~ e komisyonu başkanlığına vereceklerdir. (3950 - 5454) 

r--
isı 1 - Şartnamesi mucibince BomonU bahçesindeki binnlnnn tamir 

açık eksiltmeye konmuştur. 
ı - K<'şl! bedeli (3199.30} Ura muvakkat teminatı 240 liradır. 

§1.ıb 3 - Eksiltme 25 7 .941 cuma günü saat 9.45 de Kaba taşta levazun 
emil.deki alun komisyonunda yapılacaktır. 

....._4 - Şartname sözü geçen ıubcdcn parasız almnbillr. (5748} 

~11> ve Neşrıyat muduru: Enun U:zman. Gazeteclll..k ve 1\esrıvat 
T. ı... Ş. f A.."! Matbaas~ 

., ,. , =ş O S E INŞAATI Devlet Deniz Yolları işletme 
İdaresi ilanları 

Adalar - Anadolu - Yalova Hattı Yaz Tarifesi 
12 Temmuzdan itibaren Adıılar - Anadolu - Yalova hattında yaz 

tarifesi tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelere asılmıştır. 
N O T : Yürükali plfıjı ve Adalar, Bostancı, Maltepe zikzak se

ferleri 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 
223 - 224 - 218 - 238 - 230 - 232 -- 223 - 238 - 243 -
227 - 246 - 233 - 237 - 239 -. 250 - 245 - 258 - 253 -
259 numaralı seferler şimdilik yapılmıyacak ve bu seferlerin icra o-

l 
lunacağı tarih ayrıca ilan edilecektir. (6694) 

" İstanbul Deniz Komutanhğından 
Oeniz Lisesi ve Gedikli Erbaş 

Mektebine Talebe Ahnacak 
.__. 

Aşağıdaki şartları hRiz olanlar deniz lisesi ile gedikli erba~ mekte-
bine talebe olarak alınacaktır. 

Deniz llseılne girecek tıllplerln: • 
l - Yaşları birinci sınıf için 15 - 18 
2 - ., ikinci ., ,. 16 - 19 olacaktrr. 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyük veya küçuk olanlar da kabul edi

lecektir. 
4 - Lise birinci sınrfa ortarnektep mezunları alınacağı gibi lisenin 

birinci sınıfında ikmale kalmış olanlar da alnecaktır. 
Deniz gedikli erb•t hazırlım• okuluna glrmiye tıllplerln > 
1 - Yaşlan 11 - 17 olacaktır. 
2 - Bu mektebe Ukmektep mezunu alınacağı. gibi, ortaokulun muh

telif smıflarında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
3 - Tahsilini y3lnız bir ~ene zayi etmiş olanlar da a1ınacaktır. 
Bu şartları haiz olup deniz lile;I ile deniz gedikli erbaş hazırlama 

okuluna girmek lsti)en taliplerin 15 Ağustos 941 tarihine kadar istan
bulda bulunanların Kasnnpaşada deniz komutanlığına, bnriçte bulunan-
ların de mah~kerllk şubelerine müracaatları. (5708) 

Kadıköy Vaklflcir Direktörlüğü llc1nları 

' 

Aylık 

kirası 

L. K. 

3,00 
3,00 

4,0Q 
3,0( 
3,00 

10,00 seneliği 

15,00 
" 

bomu 

loğazlçi 

.. . 
.tsküdar 

,, 

I " . 

Mıhılıeal 

-· 1 

Sokı6ı Sıyı 

Pasa bahçe Tepe cami 6 
Çengelköy Pazar kayığı iskelesi 

Beylerbeyi Çamlıca 
İcadiye Hacı bakkal 
Selami Gülhan 

Da~ hamamı 

,, Karakoll'ıane 

1 
77 
31 

Clnıl 

Ev 
İskele ve 
meydan 
İskeJe _ 
Ev .. 
6 d&nüm 
tarla 
ı dönüm 
tarla 

Yukanda cinı: ve mevkileri yazılı yerler 31.5.942 ı:onuna kadar ki
raya verilmek üzere müıayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 23.7 .941 çarsam
ba günü saat 14 dedir. İsteklilerın müdi.ırlük akarat kalemine rnüraca-
atlan. (5709) 

tstanbul Defterdarhğından : 
I ~uhımmen 

Doıyı No. Nev1 __ ~- ·- bedeli Teminatı 

Balatta Hız.ırçevuı Mah. Mescit So. 1 470 36 . -, . ve 1 Mil. dört yolağzmd a 56 No. yı ı \ 
1/317 

130/2758 

lan •!tında dükkanı olan klrglr ev 
Eminönil Ahıçelebl Meh Limoncular So. 507 
E. 34 Y. 69 No. lı klırglr dükktuım 60/ • 
480 hissesi 
Sarıyer Büyükderede Ke teliklSy Mah.. 120 
Beyol:lu So. E. 2, Y. 43, 44 No. lı arsa 

52~01/2445 Aksaray Muretpa,a Ma h. E. ve Y. 86 

1/76U 

11741' 

1/403 

Mektep So. E. 2, Y. 2/1 No. lı evin 3/48 -
.hissesi 
Aksaray KAtlp Kasrın Mah. E. Yalt, Y, 
Kumsal So. E. 4!1, Y. 55 No. lı 140 M2 
arsanm 1/12 hissesi 

35 

Çarşı :\tnh. KHeciler So. E, 12. Y. 10, 360 
12 No. 1t 12,25 M2 kArıır dükkAn 
Samatya eski f mrahor i iyubey, Y. Hacı 
Evhat Mah. eski ve yeni Sungurlu çık; 
mazı So. E. ve Y. 16 No. lı 80 M2 arsa 

80 

52151/163 Clball kilçilk Musta!apaşa Mah. Abdü- 450 
\ezelpaşa So. E. 164, Y. 134 No. lı klır- • 
gir dükkfın 

55100/2945 Büyiikadada Maden Mah. Bahçıvan ol- le5 
lu So. E. 11, Y. 67 No. h 165 M2 arııa. 
Emlnönil Balıkpazarında Ahıçel~bi Mah. 187 ~ 
.:Meyhane So. E. 19, Y. 25 No. lı kar· 

:/59\ 

gir mağazanın 315/2520 hissesi. ı 
51169/105 Rüyiıkı;nrsıcta Bodrum hım üst katmd'l MO 

E, 12, Y. 13 No. lı ktırıHr odanın 1/2 

39 

1 • 

9 

5 

3 

6 

13 

14 

27 

hissesi. ---. 
Yukande yıuıh gayrlmenkufü•r 17/7/9U Perşembe f:{lnO sut 14.30 

da Milll Emlak MfıdürlOğünde müt l-Şekkil komisyonda nyn ayrı ve a
çık arttırma ile &atıl:ıcaktır. Fazla izahat için Milli EmlAk 4 Oncü kale-

Nafıa Vekaletinden : 
\ 

_ - Sllrt vflılyeU dahlllndekl Kurtalan - Sllrt - Haydar k!SprüsQ 
yolunun makadam şose inşaatı ile kılrgir, Kurudere ve Haydar köprüler! 
i~eatı 380.000 lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usullylc eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 1817/941 tarihine müsndlf cuma günü saat 15 de Na
fia Vekdleti şose ve köprüler rclsllği eksiltme ve ı.rttırma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Nafia Ve
kAleti şose ve köpri.ıler reisliğinde görülebUeceğl gibi, 19 lira mukabi
linde şose ve köprüler reisliğinden alınnbllccektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme tarihinden en 
az üç gün evevl bir istida ile Nafia Vekaletine müracaat ederek bu Gibi 
işleri yapablleceklerine dair ehliyet vesikalan almaları J:ızımdır. 

5 - fsteklilerin TJcaret Odası vesikası ile 18950 IJralık muvakkat 
teminatlarını havi olarnk 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hnzırlı
yacaklan kapalı zarfları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz muknbllinde vermeleri muktezi olup, 
posta ile gönderlldlğl takdirde postada olacak gecikmeler ve mühürsüz 
zarfiar kabul edilmez. (3767 - 5242) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebine 

Talebe Kayit ve Kabul Şartları 

1 - Mektebin tahsil müddeti: Lise ve yilksek smrflı olmak fizcre 
altı senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve 
makinist yetiştirmektir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyim! 
vesair hususat mektep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına ortaokul mezunu talebe 
almır. (Orta olrul muadili di[:er okullar mezunu alınmaz.) 

A - Almacak talebelerın yaşlarının 15 ten kücük ve 19 dan bü
y\lk olmaması şarttır. 

B - Ortaokulu geçen sene bltlrmiş olanlar arada geçen bir senelik 
zamanı ne ile geçirdıklerini tevsik edeceklerdir. 

3 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacaklan !stfdalara 
aşağıdaki vesikaları raptederek l Ağustos 941 tarihinden 26 Ağustos 
tarihine kadar pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 9 dan 12 
ye ve öğleden sonra saat 14 den 17 ye kadar müracaat etmeler.I 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Aşı kAğıdı, 
C - Mektep şı:ıhadetnamesl veya tasdlkna~ veyahut bunlerm tas-

dikli örnekler!, 
D - Polisçe tasdikli iyi hal kA~ 
E - Velilerin izahlı adresleriyle tatbik ffiizalan. 
F - 4 x 6 eb'ndmda 6 adet kartonsuz .fotograt. 
4 - Namzet kaydolunanların 28 Ağustos 941 P~embe gOnQ sıhht 

muayeneleri yapılmak üzere sabah saat (8) de metepte bulunmaları 
liızandır. 

5 - Fazla tafsilAt için Ortaköyde mektep mildilrlilğüne m!lnıcaat 
edilmelidir. 

İstanbulden gayri mahallerden yapılacak mOracaeUara metbil (dtl
hul bılgisi} gönderılır. Muhaberat için posta pulu gönderilmelidir. 

(5563) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7 .30 Program 
7.33 Müzik (Pl.) 
7.45 Haberler 
8.00 Milı.ik (Pl.) 
8.30 Evin saati 

* 13.30 Program 
13.33 Şarkdar 
lS.45 Hl\_berler 
14.00 Rlyas .. ticüm 

hur bandosu 
14.45 Şarkılar 
15.00 Muzik (Pl) 

* 18.00 Program 
18.03 Şarkılar 
18.30 Konusma 

18.40 ~mztk 
19.00 Konuşma 
19.15 Müzik 
19.30 Ajans tı,a -

berlerl t 

19.45 Müzik 
20.15 Rnd,.o ca-

zetesl · 
20.45 Tıirküler 
21.00 Ziraat tp'lr-

viml 
21.10 İstekler 
21.40 Konusma 
21.55 Orket\tra 
22.30 Habeler 
22.45 Orkestra 
22.55 Knparıış 

VEFAT 
Beden terbiyesi umum müdür

lüğü neşriyat ve propaganda mii_ 
dürü ve atletizm federasyonu re
isi Saffet Gürol'un ağabeyisi Ba
lıkesir sıtma mücadGle reisliği 
laboratuvar şefi Dr. Nuri GüroL 
un Konyada dün kalp sektesin. 
den vefat ettiğini teessürle ha ~ 
ber aldık. 

Saffet Gürol'a ve kederli aile
sine baş sağıları dileriz. 

HALKEVLERINDE( 

Bcyofjlu Halkevindcn: Amatlir ar~ 
kadnşlarmıı:zdan teşekkül eden Ot'o! 

kestraya iştirak etmek istiyen Flnt, 
akordeon, mandolin, kitara, havayen 
kitnıa, kontrbaz. saksi!on. korne\ 
klfımet, viyolensel ve piyano çalan~ 
ların veya az bilenlerin Halkevimizc 
mtlracaat etmeleı:i rica olunur. ~ ........................ _.. __ ......... ..._ 

_ itiza__ _ 
Münderecatımızın çoğluğun'dan 

"4 Dürüst Adam,, adlı tefrikamız 
bugün girememiştir._ J{arileri• 
mizden özür dileriz • .............. _. .. __... _____ _ 

· İstanbul .. levi)zım· Amirliğinde'n : .. ":\i~--rHt~-~f:i~: 
. ' li . -1 ~-~ ~~'~ - ~ 1"_ .1 ._~,_·1.~ ,.: 

H . . " Ak .. - K il" ,~.,~t· .... -... - . . arıcı s erı ıtaat, an are; ~'Jf:i.~'"'-.} 
. • . • ' ' • 4' !;.. ........ :ıoıı"'-.ıt,1';1'-' ' . . .. . ~ , ; . ~ • , . . • ~ • • ~ .. ; ' ~ ... '\.. -\I" • 

1 -
Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların-

da yazılı gün ve saatlerde Erzincanda askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme
leri. Evsaf ve şartnamesi komisvonda görülür. 
Cins~ '1iktarı Tutan Teminatı ~ İhale 

~ 

Kilo ' Lira Lira -.. - gün, santi ---
Kuru ot 
Odun 
Sade yağ 

1,000,000 50,000 3750 
1500 
2100 

14/7/941 15 
1,000.000 20.000 16 .. " . 16 

16 •• " ~ 15 
(196 - 5202) 

- 20,000 28,000 
• o(. 

A.şağıda yazılı mevadın pazarlıkla cksiltmekri hizalarında 
yazılı günlerde Merzifonda askeri satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisvona gelmeleri. 

Miktarı ,Tııtn rı Teminatı İhale 
Cinsi Kilo l..irn Lira giin, saat\ -·---
Sade va~ı 
Kuru ot 

14.400 
1,440,000 

21 .6'l0 
97,200. 

1620 30/7/941 18 
6110 31 " ,. 10 

<290 - 5548) 

Beher kilosun~ tahmin· ediler 
fiyatı 350 kuruş olan 6 ton ve 
keta kapalı zarfla eksiltmevc 
konmuştur. İhalesi 1417/941 Pa 
zartesi eünü saat 11 de Ankarn· 
da M. M. V. Satın almıı komis • 
yonunda yapılacaktır. İlk temi· 
natı 1575 liradır. Evsaf ve şart· 
namesi komisyonda ı?Örülür. Ta· 

; liolerin kanuni vesikalariyle tC'k· 

l 
lif mektuplarını ihale saatinder 
~ir saat evvel komisyon~ verme· 
led O '70 - 5086) 

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

* Aşağıda yazılı iki kalem erzak 

-Beherine tahmin edilen fiyati 
95 kuruş olan 150,000 adet tı. 
mar fırçası pazarlıkla satın ahna
caktır. 10,000 adetten aşağı ol
mamak üzere ayrı ayrı teklifler. 
de kabul edilir. !halesi 17/7/941 
Perşenbc günü saat 11 de Anka
r~da .M. M. V. Satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamcsı 713 kuruşa komis. 
yondan alınır. Taliplerin teklü 
edecekleri miktar üzerinden ka.· 
nuni kat'i teminatlarile belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(310 - 5678) 

* Eksiltme günü talip çılanıynn 
ve hepsine tahmin edilen fiyatı 
33,350 lira olan muhtelli hacinı. 
de 4,250,000 adet Yena camın .. 
dan mamul boş ampul 29/8/941 
Cuma günu saat 11 de Ankara., 
da M. M. V. Satın alma komis. 
yonundn pazarlıkla satın alınacak 
tır. Taliplerin 5002 lira 50 kuruş 
kat'i teminatlariyle belli vakit .. 
te komısyona gelmeleri. 

(314 - 5682) 

* 20,000 kilo erik. 20,000 kilo 
kabak. 20,000 kilo taze soğan pa. 
zarlıkla satın alınacaktır. !halesi 
16/7/941 Çarşanba günü Hadım .. 
köyde askeri satın alına komis • 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmele-
rL (320 - 5737) 

_,* 
1 

; ~ ' 
1844 ton kuru ot, balyeli veya 

~~-------------------------- teli ciheti askeriveden verilmek 
suretiyle veya ·döküm halindr 
teslim şartiyle kapalı zarfla ek· 
•lltmeye konmustur. Tahmin be 
ı:ieli b

0

alyeli 110,640 lira teli Cİ· 
~eti askPriveden verildll!ine eörr 
balyeli 92.200 lira, döküm halin 
-le oldueuna jlÖre 73.760 liradır 
thalesi 22-7-941 Salı ı?ünü saat 1 ı 
-ie Corluda askeri satın alrn::ı ko 
misvonunda yapılacaktır. f stek 
liJerin belli J?Ün ve ~atten hl' 
cıaat evvel kanuni ilk temtnnt w 
h•klif mektıınlannı komisyofü 
vermeleri (224 - "326) 

ınlne nıüracaat. (5336} 

pazarlıkla satın alınacaktır. Ta_ 
liplerin 16/7 /941 Çarşanba glı
niı saat 15 de Çorluda askeri 
satın alma komisyonunda yapıla. 
cnktır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. 

972,000 kilo ekmek alınaCak -
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 14/ 
7 /941 Pazartesi J?Ünü saat 16 
da İzmir Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tu .. 
tarı 133,650 lira, ilk teminatı 
7933 liradır. Evsaf ve şartname. 
si komisyonda aörülür. Taliple· 
rin kanuni vesikalariyle tcklü 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisvona vermele:r-= 

M. M. Vekaletinden : -14~5 s~yılı kanuna ~6re bu sene harp malulleriyle şehit ~e-
timlerıne ısabet eden ikramive miktarları aşağıda j;(Österilmistir. 

Paraların tevzi komisvonlannca dağıtılıs müddeti (4) av ol
da~ndan mallıl ve vetlml~rin (Rapor, resmi senet ve ikramiye 
cüzdanlariyle birlikte) mensup oldu.klan ikramiye tevzi komis
yonlarına müracaatlan. 

Lira Kr; '~ Lira Kr. 
\....___ 

l nci derece subaya 265 50 l nci derece en 132 75 
2 " " " 238 95 2 " " .. 106 20 
3 " it " 1A5 85 3 " " " 79 65 
4 " " .. 159 30 4 " " " 53 10 
5 " " " 132 75 5 " ·" " 26 55 
6 " " .. 106 20 6 " " " ~ 26 55 

(Beher şehit ailesi de 29 lira 22 kuruş alacaklıırdır.) 
(5512) -

Gümrükler Muhafaza Satın Alma 

(
ctıu ve tnrkt!ıCn 

\K • . 
~ omısyonundan ~ 

!~ ~r < -r- ıP. 
Muhsmmen tııc temfnat 
bedeH uılı ura x.r. 

3,ZOO takım yvlık elbl!e.· l 25,800 

2,000 talc.ın ~lık elbise !8,000 ,-
( 

1, 920 ot 

ı, 100 Of 

--/ E'ksntme 
Can ve aaaU 

Z2 Temmuz: 941 Salı 
saat t 1 de 

12 Temmuı 941 Salı 
saat 15 tc 

1,400 adet er kapu~ 

" 
, 17,508 1, 312 51 23 Temmuz 941 Çar-
ı samba saat 11 de 

1 Yukarda J'8%1h üc kalem melbtı!lat hlzalannda yanlı gOn ve saaUer
de yine hlzalannda bulunan muhammen bed~llerle ve kapalı zart usuliy
le alınacaktır. Şartnameleri komisyonda her rGn görQleblllr. İsteklilerin 
eksiltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar kapah zarflarını 

İstanbul -Galata- Mumhııne caddesi -tbrehiaı Ri!at han.uıdakl satm al-
'na komlsyonuna vermeleri (5177) -.. 

"'" 2000 ton kuru ot alınacRktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 17 /7 1941 
Perşembe J?ünü saat 15 de Ba -
lıkesirde askeri satın alma ko
misyonunda vapılacaktır. Tah· 
min bedeli 106 000 lira. kati te
minatı 13.l 00 liradır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona _gelme -
!eri. (304 - 5624) , 

Beherine tahmin !'dilen fiyatı 
135 kuruş olan 300,000 adet yün 
kuşak pazarlıkla münakasaya 
konmuştu~ 50,000 adetten asa
~ı olmamak üzere nvn ayn tek
lifler de kabul edilir. İhalesi 
15/7/941 Salı günü saat 14 de 
Ankarada M. M. V. Satın alma 
komisyonunda vapılacnktır. Ta
liplerin teklif edecekleri miktar 
üzerinden kati teminatlariylc 
belli vakitte komisyona J.YC'lme-
leri.. :298 - 5574) 

Cinsi. miktarı teminatı 

Toz şeker. 
Zeytin yağı. ,. / 

* 

kilo lira 
3000 216 
1500 168 

(323 - 5739) 

Iki kalem seksener ton saman 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme -
leri 16/7/941 günü snat 14 ve 15 
de Hadımköyde askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. }ha
leden sonra takarrür edecek fi_ 
yat üzerinden kanuni kat'i temi 
nat alınacaktır. 

(324) (5741) 
~ 

Müteahhid nam ve hesabına 
180,000 kilo Arpa açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. lha
lesı 31/7 /941 Perşenbe giınü sanı 
16 da Ağrıda askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah
mın bedeli 18,000 lira ilk temina 
tı 1350 liradır. Taliplerin bellı 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(326 - 5743) 
JI.. 

(198 - 5204) 
JI.. 

Tahmin bedeli 50,400 lira olan 
muhtelif ebatta 840 metre mika
bı kereste kapalı zarfla eksilt -
meye konmuştur. İhdesi 22 7 / 
941 Salı ı?Ünü saat 15 de Anka
rada M M. V. Satın alma komis
vonundn yapılacaktır. İlk temi
natı 3780 liradır. Taliplerin ka
nuni vesikalariyle tPklif mek -
tuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vcrmelrrL 

(284 - 5517) 

KAYIP - Ziraat Bankası Is
tanbul şubesindeki muamelcle -
rimde kullandığım tatbik mühii. 
rümü kaybettim. Yenisini yaptı
racağımdan hükmü kalmamıştır. 

l\Jelt>}ı: Soy'>nl Muhtelif nakliyat yaptırılacak
tır. Açık eksiltmesi 1817 /941 cu
ma günii saat 14,30 da Ca-
oakkalede askeri satın alma KAYIP: - 1 t. nbul bei dıye
komısyorıunda vapılacaktır. Tah- sı n.ı.tıncı şubeden almış oldu ~m 
min bedeli 6000 l!ra ilk te- 221 ı taksı plaka numaramı kny. 

bettim. Ycnisinı çıkaracnğımdan 
minatı 450 liradır. Tali;:ılerm . . .. .. • kt r E ü 
belli vakitte komisyona gelme le- eskı~mın hukmu . ) 0 u : ~ ı> 
ri. Şartnamesi komisyonda t?örü- Yenı~c:1~1~ c.addcsı 10 sn) ılı C\ de 
Jür. 240 - 5374 ı Rccnı l\lıdıllı. 

• 1 
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• 
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TAN ABONE BEDELi 

Aorea ac(J 'tır. 1400K;: 1 ıcne 2~. 400 Kr. 3 Ay ""'8öQ"t(r:-
Tvrklye Ecnebi 1 Turkıye -- Ecnebi· 

..,... r2sı ı<r~. 750 .. 6 Ay 1soo " ısı " 1 Ay 300 " 

Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

1 - Japon parlamentosunun ya
kında fevkalade b r toplantıya ça
gırılac ğı haber venlmektedir. Ma
am f h, Japonyanın kati bir karar 
almakt henuz mute eddıt davran
dıgı gc;rulmektedır. 

2 - Bır Amer kan gazetesi, Birle
ş it Amcrıkanın Almanynya derhal 
harp ıl n C'tmes nl ıstem:ttır. 
3 - Surlyede muhasemat tatıl cdil
mC'k uzeredir. General De Gaulle, 
Hur Fransnnın 1924 mandasından 

vazgcçtıgıni de mılletler cemıye

t ne b ldu-mİ$İr. 

Uzak Şarkta: 

SO\ yet - Almnn harbinin 
başlama andan on gun 

kadar sonra Japonl a hariciye 
nazırı '\e bas\ ekili beyanatta 
bulunarak: Japon~nnm bu har· 
bi bill ük bir alaka ile takip et
tigini '\ e bu harp kar ı ında hir 
te'\ akkuz ve hazırlanma İl'a e
ti takip ettiğini söylemi lerdi. 

Dört be giin e''' el Japon is· 
tihbarat ofi i, bütün Japon ti
caret gemilerinin. upur azlığı 
'\ e ikti adi sebepler dola~ ı İl le, 
Pa ifikte toplanmaları emri 'e. 
rildiğini bildirmi ti. 

Yine o günlerde, Japonyada 
"En bü;) iik As a" iin\ anı altın· 
da faali~ ette bulunan btitiin te
şekkulJerin "Şarki Asyanın ye
niden kurulması" ismini alarak 
huyük bir te ekkiil halinde faa. 
Jilete geçtiği '\e 3 mib on nası 
bulunan \C eski ha \ekil 'e har
hil e n.nzınnın idaresi altında ça. 
lı an bu cemil etin esa hedefi
nin: Asyanın selnmeti ve cihan 
sulhümin temini oldugu h.,ber 
verilmi ti. Tabiidir ki. cemiyeti 
jdare edenlere göre, bu selamet, 
uzak arkta yeni niıamın tesisi 
ile mumkiın göriılmektedir. 

Yine bir kaç gun evvel, Ja
pon amiralliğinJn rcşmi sozcü
sü: En bü'\ ük tehlikenin Pasi
fikte olduğunu. İngiltcrenin ve 
Amerikanın butiin hazırlıkları
nın Japonlaya miiteveccih bu
lunduğunu, fakat Japon donan
masının her türlü ihtimale kar
şı ~ azife ini rnuvaffakıl etle ba. 
şaracağını söylemisti. 

Amerika kttalannın fzlanda
ya çıkarılması hadi esi hakkın· 
da l ine al ni sözcü. Amerikanın 
bu hareketi ile harhc doğru bil-

1 
~ uk bir adım attıl:'lnı söylemiş· 

7.ifeyi ifa ederken ates açmak 
zarureti ile knr dastığı takdirde 
ate edecek midir?,, ualine kar. 
şı, Ro. C\ elt'in: 'Deniz l olunu 
açık tutmak icin icap eden hii· 
tün tedbirlerin alınma ı .. hak. 
kındnki emrini hatırlntmı 'e 
Roo e' elt'in aldığı hnzı tedbir
lerin Atlanflikteki de\ riyclerin 
hundan evvelki emirlerin hudu
dunu a arak daha ileriye ı:ide
ccklcrini gösterdiğini ö~ !emiş
tir. 

Anla ılıyor ki, Amerika, za
ruri olnrak, harbe doğru siiriik
lenmektedir. Bunun znmnnının 
hiiyiik mikya ta Sovyet - Alman 
ha binin inki rıf 'aziyetine bnğlı 
olduğu hıhmin edilmektedir. 

Suriyede Mütareke: 

Haber ''erildiğine göre Ge
nernl \Vil on, General 

Dcntz ile görii mii tiir. 
Berlinden gelen bir habere 

göre de General Dentz mütare
ke artlarını reddctmi tir. 

Fakat daha sonra gelen bir 
haber, General Dcntz'in muha. 
samatın derhnl tatilini cmretti
gini bildirmektedir. 

Diğer cihetten, General De 
Gniullc, General Catroux'l u, 
yakın sarktaki hiitiin Hiir Jt'ran-
ız kuv,•etlerinin ha kuman

danlıl:'lna &l ni zamanda, Vichy'
nin Suriyedeki idari cfinin ~·e
rine tayin etmis \'e 1936 muahe. 
desinin tatbikini temin nıaksa
dil le derhııl fnaliyete geçmesini 
emretmi tir. 

General De Gaulle, Hiir Frnn
sanın 1924 manda ından '\'azgeç. 
ti2ini de Milletler cemiyetine 
biJdirmi tir. 

General Dentz'in, mukavemet 
imkana kalmadığına ~öre, mü
tareke artlarını -ne kadar ağır 
olursa olsun,. muhtemel Alman 
tu;) ikine rağmen, reddedebile
ceğine ihtimal ı: erilemez. Bey
ruttaki harp gemilerinin acele 
limanı terkcderek iskenderuna 
iltica etmeleri bunu tc) it etmek 
tedir. 

İngilizlerin, İraktan sonra Su. 
rbcle de hakim olmalarının 
kendilerin~ büyiik favdalar te
min edecefi muhakkaktır. 

Bu ~eni 'aziyet neticesi. sal"· 
ki Akdenizde oldukça mü!ildil 
ibir duruma ~İren in~iliz donan. 
ması daha fazla hareket serb~· 
tisi kazanacak, Kıbn ın Girit 
g-ibi i gali ve ~sırın, kanalın 
öte tarafından tehdidi, iskende
riye limanının hugiinkii kadar 
miies!iir bir surette bombardı
man edilmesi imkanları azala· 
cak, ovni :ı.amanda ingilterenin 
arap alemi üzerinde. sarsılır ~i
hi olan niıf uzu tekrar kuvvetle
necektir 

M.ANTEN 
tir. r-
Japonyanın Hollanda Hindis.J rİ-------·-............ ! 

tanına bir ihraç hareketi yap-, lstanbul Borsası ! 
mak niyetinde olup olmadığı ~u 1 11/7/a41 FiYATLAR! 5 
aline kar ı da şu cevabı vermı -ı 1.- ... - .. : 
tir: ''''" "Amen"ka Jotalannın i:ılan·I 
«laya ihracı üzerine Japonyada Londra l Sterlin 
iıHil olan intiba, Japon kuv- Nevyork 100 Dolar 

5.24 
130.0250 

vetlerinin Holanda Hindi tanı- Parl.s 100 F. Franı:ı; 
.a bir ihraç hareketleri karşı- Milfıno ıoo Llre1 
•unda Amerikada ha ıl olması Cenevre 100 Isviçre Fr, 20.6875 
muhtemel bulunan intibaa ben. Amsterdam 100 Flonn 
semektedr.,, Bcrlln 100 ~. Mar)' 

Ayni sözcü: Amerika SovyeL Brllk el ıoo Belga 
AUna 100 Drahml 

'lere yardım için \rJadivostok'a Sofya ıoo Levıı 
llarp malzemesi çıkardığı takdir Prag JOO Cek kronu 
itle Japonyanm harbe karı ması Madrlt ıoo Pcçcta 
ihtimali olduğunu söylemi tir. Varı;ova ıoo Zloti 

12.0375 

Bugün de. Japon kabinesinin, Budapeşte 100 Pt-rıgo 
ordu ve donanma erkanı ile tek. BOkreş 100 Ley 
rar mü terek bir toplantı yaptı. Belgrat 100 Yen 

Yokohama 100 İsveç Kr. it ve Japon parlamento unun Stokholm 100 Dinar 

31.1375 
31.0050 

fevkalade bir içtimaa davet e- ESHAM ve TAHViLAT 
dileceği haber verilmektedir. 

Bütün bu haberler. beynelmi
lel sh•a i 'nzh·etin kan ıklığı ve 
So\)

0

et - Ah;ıan harbinin neti

ikramiyeli ~ 5 933 
İkramil cli °O 5 933 Erg ni 
Sıv s - Erzurum ~ 7 034 

19.50 

~esinin imdiden tayin edileme- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!""!!!!!!!!!!~~!I"""!~~!!!!!!!!!~ 
mesi dolayı iyle kat'i bir karar YENJ NE RIYAT: 
'ermek hu usundaki $lkmtısmı 
aksettirmektedirler. . . 
Amerikanın Vaziyeti: 

N. Y. Post gazetesi, Ameri· 
• kanın Alman;) a~a de.rhal 

ilanı harbetıne ini i te)en bas 
makalesinde şunları )&Znll tar: 

''Amenka esasen bılfııl harp ha
lındedır. Çunku biz, dunyaya hikım 
olm.lk kararını verml5 olnn Nazlz· 
mm yolu uzerinde bulunuyoruz. Bi
z m ve biıtun m lletlcrin mukadde
ratları bu harbin muk dderatma baf-
1 dır. S md gulh ıle harp arasında 
tercih yapac k bir vaziyette değıliz. 
Kend mız içuı muafıyet arayamayız. 
Bu harp, bizim harbimizdlr. Nazi rc
:iımı bu:lm du$nunımızdır. Bunun i
çin harbetmck mecburiyetindeyiz, 
B z İng ltercye sadece vasıtalar vc
nrken hay tlannı feda etmelerini on 
!ardan ııtcmck namuskirane bir ha
reket de~ldfr ... 

Amerika halırh c na7.ır1, ı:a
•tttiler tarafından kendi ine 
99ndan: ''Donnnmn Ro e\ clt 
tarafından kendine 'erilen 'a-

TÜRKiYE BiBLiYOGRAFYA • 
Si - 1041 sc.-nc ının bırincl cildi 
Mnarı! Vekilliği ba ma, yazı ve rc
sımlcri derleme mudilrlüğil tarafın· 

dan neşredilmiştir. 

• VARLIK - On beş günlilk milli-
yetçi \ c mcmlcketçı fikir mecmua -
sıdır. 102 lncı s yısı Ankarada cık-

mliltır. 

11- • 
YÜRÜYÜŞ - Aylık fikir vc sanat 

mecmuasıdır. Blrfncl sayısı l tanbul· 
d çıkmı tır. 

• MALiYE MECMUASI - Temmuz, 
Ağustos, Eylul 940 tarlhli 17 inci sa
yısı m lcğc alt değerli yazılan ha
vi oldu u halde İrtanbulda Damga 
matbaasında tabcdılmlştlr. 

* iNANÇ - Deniz.11 Halkeo.'1 dergi" 
sidir. 53 uncu sayı.111 neşrcdılmişUr. 

* BEDEN TERBiYESi ve SPOR -
B <.: Jet B d n Terblyc i UMum 

t ıd 1 ı rafmd n ayd bir ne -
rcdıllr, 31 inci sayı ı CIJUllı.tır. _ 

TAN -
1 Eski Bir Tekkenin Avlusunda •• J 
~--------~~--------

8 i r Müşahedeye Dair 
Dolnmbnçlı, dar bir sokak.: 

Yamru yumru. beli hu
kuk evlerden yokuşa atılmış 
supriıntüler, paçavralar arasın
dan basacak temiz taş anyarak 
Reçiyorum. Köşeye sıkışmış, ka
fesleri patlak bir cumbanın ar
dından uda, kanuna benzer bir 
aletle karışmış, akortsuz erkek 
ve kadın sesleri ııeliyor: 

''Beıı esmeri fındık üe, 
be11 esmeri fıstık ile, be11 
esmeri badem ile beslerim.,, 
Cumbanın ta yanı başında, 

üzeri belkı uç -asırlık bir taş ke
merle örtulu. j?eniş bir tas mcr· 
divenin en alt basama~ından te. 
cessiısle uzanmış iki perişan ka
dın başı, cumbanın ardından 
taşıp yola dokulen iı.hen~i din· 
livor. 

Bir cumbaya, bir de onl:ıra 
bakttm, kadınların ~enççe olanı: 

- Kımine hayhay. kimine 
vay\'ay! dedi. Biz burada kendi 
derdimizle u~raşıyoruz, elalem 
düzenini kurmuş, keyfine bakı
yor. Knrı yaşlı ama yine zevki
ne düşkün. Bizim Ribi para ka· 
zanmak icin didinmivor, akıllı 
maşallah... Nasılsa bulmuş bir 
Qenç delikanlıyı, kendini peka
la besletiyor. Hep böyle, bn ev
de iı.henk kıyamet eksikolmaz. 

Sordum: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • i Yazan: Şükufe NiHAL ! 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

belini dayıyarak yerden de, ~ök 
ten de umudunu kesmiş olan şu 
hasta Ayşedir. Onun tam al
tı çocu/!u vardır. Kız olan en 
büyı.iğü, kendisine iyi kötü bir 
koca bulmuş, ~ıtmiş; .ı?eri kalan 
beş erkek cocuk, bu hasta ana· 
nın eline bakmaktadır. 

bildi, ama, artık RÜCÜ yetmiyor. 
Çocu~un kitaplarını mektep ve. 
riyorsa da dökülen, kirlenen el. 
biseleriyle sınıfa girmesi im
kansız... Ona kim bir kat elbi
se verir?!.. 

Ana, oğul içleri yanayana mek 
tepten \'az~eçmiyc karar verdi
ler .. 
Kücü_ğünün zaten okumaya 

hevesi yok, öbürleri de daha U· 

fak ... 

Beş erkek çocuk birden so
kaklara dôkü1müşler, ne iş bu
Juyorsalar onu yapmıya çalışı-

·orlar. bazı da hiç bir şey bula
mıyarak akşam ac kannlarivle, 
aç. hasta ananın etrafına çökü• 
yorludı. 

Ayşenin kocası öleli dört 
vıl oluyor. Bır dairede tam 
(37)" yıl hammallık ve ka
pıcılık yapan bu adam. Na
ci oğlu Şakir, kansının başına 
altı çocuk bırakarak beş parasız 
ölmüş. aile, bir yerden himaye 
ve vardım .ı?Önnemiş .. Kadın. o 
gündenberi konu komşunun ça. 
maşırım yıkamış, ortalı_ğını te
mizlemiş, her ınin, her 2iin dur· 
madan, dinlenmeden calısmış, 
altı çocuğunu ac bırakmamı tır. 
Her akşam evlerinde bir tence
re kaynamıştır. ama. şimdi ka-
dının kuvveti, iradesi tiıkenmiş, s ordum: 
hasta. çalışamıyor; dizleri. kol· - Sizin Ödanız nerede? 
lan bükülüyor. On beş J?Ün var Kadın. bir yardım umrnak i-
ki ne ateş yaktılar. ne de bir cin etrafındakilere bakındı; an. 
tencere kaynatabildiler. ladım, oqasını göstermek iste. 

On altı yaşında olan büyiik oj? mivordu. 
lan okumaya çok hevesliydi, re- Oradakilerden biri. 

Büyük avlunun karş1 tarafı
na sceçtik, bir taş merdivenden 
çıktık, kadın aralık bir kapıyı it 
ti ... İki kınk pençercli. tahtala· 
rı çökmüş küçük, kirli bir odaya 
girdik. Tahta bir kerevet üs
tünde iki kücük eski şilte ... Kö
şelerde bir iki pacavra ... Başka? 
B3şka hiç bir şey yok .. Ne yas
tık, ne yor~an!.. Pencerelerin 
dışından bir ipe sarılı liyme liv
mc bir battaniye .. Yazbk, kışlık 
bütün eşya, altı kişinin bütün 
eşyas1, yatağı, yorf;?anı bundan 
ibaret .. 
Kadın bana baktı, ben kadın3 

baktım; söyliyecek ne vardı? 
Onun en büyük umudu, bü

yük ojllunun okuyabilmesi, bir 
RÜn, aileyi kurtarmas1ydı, hal
buki işte, o umut bitmişti. Göm
lekinin Slrtından etleri, kemik· 
leri görünür bir halde hanJti 
mektebe gidilir, han.ili sınıfa Rİ. 
rilirdi?. 

Cocuiun mektebini. sınıfını 
sordum, numarasını aldım. Ka
dının bilmem nereden, neden 
gelen bir umutla gözleri -parla
dı, dualar etmiye başladı. 

Çekine ~ekine, oraya taş pen. 
çere içine bir kaç para bırak· 
tıın. 
Kadımn gözleri doldu: "Seni 

Hızır mı yolladı, buraya?" diye 
parayı aldı. sim de yapıyordu. Ca.bloRlU or- - Cok fakirdir, nasıl 2örecek-

- Siz burada mı oturuyorsu. ta mektebine 2ıdiyordu. Yedin- siniz, dedi. · 
nuz? . ci sınıfa kadar, kadın dişini tır· - Zarar yok, dedim; rahatsız 

Ben de dolan ~öıyaşlanmı 
~stermemek için ba&ımı çevir· 
dim.. Yaşlıcası cevap Yerdı: ~ nağına takarak çocuğunu okuta- etmezsem göreyim. , 

- Burada :vavrum, burada.. ı • ~ 

iiu~zG;~~~ılir miyim oturdu-ıı( { ~ : 1 ö f; 'IJ~~~~- 1 D ar, dolambaçlı, kirli so-
- Oturduğumuz yer mi? Te- f ~ • ~ • kdı g~erek caddeye çık 

nez_zü~ _edersen Jtelgör, gel Jtör a t = ~ tı2u:n z~~~· .. ta :yanı ~aşımda, 
halımızı... -· -- - - .. - -· ---~ sessız bır kuçuk J:{ol,Slenın de be. 

Kararmış kalın taş kemerin KURBAG- ALAMA vu·. ZM EK nimle beraber yürüdüğünü sez. 
altından geçtık; kenarları yıp- dim. Bir zaman beraber :ı;tittik. 
ranmış ~eniş taş basamaklardan Başımı çevirip bakmadım. Bu, 
çıktık: Buna CT8wl derler. Kurbafanın biraz yukan, suyun sathı b ur- onlardan biriydi ... 

Etrafı taş odalarla çevrili, ko- su içinde yüzerken hareketine nunun hizasına gelecek surette Küçük scölsce benim alakasız-
caman dört köşe taşlar döşeli, benzediği için ona kurhağalama durur. O nkit omuzlan da su- lı2ımı RÖrünce, nihayet kendini 
ortasında, ihtiyar bir cınarla yiizmek de den ilebilir . Ru tiirlii yun ~·üzünden biraz yukanya ('ı· haber vermiye Jcarar verdi: 
Rö12elenmiş çıkrıklı, dört köşe yüzmeyi hem yandan çarklı, hem kar. - Hanımcığım, ne olur, beş 
bir eski kuyusu bulunan geniş de u5kurlu bir Reminin hareketi- on para ver, bana. Vallahi, bil-
bir avlu... ne benzetmek de miimkiindür. Vücudü suyun kinde, yüzü ko. Jihi ~k açun. Karnım çok acık. 

Bir duvar ken3rmda :vm ç_ö
melmış, onundeki man~anln 
küllleri arasından kıvılcımları 
bulmaya çalışarak tenceresini 
kaynatan soluk basma entarili 
bir genç kadın: bezgin bir 2ü· 
ltişle baktı. selamlaştık. 
Yanı başında, kücük bir da· 

ca belini dayamış, üstü başı ber
bat, yüzü sapsan, kocaman ka· 
ra gözlerinde sonsuz bir umut
suzluk acısı okunan ıtenççe bir 
kadın daha .. 

Bir 1remide iki türlü çarkın ,.eti'· yun, fakat motörün teknesi Kibi tı, teyzeci2im. 
diii hareket kun·eti hirhiriae ta- ortası çukur ve seıırin, ayaklar Aklı~ etmedim. Küçük 1'('Öl· 

ba tan aşağı ... Bu vaı.iyet suyun 
marn tamam ilave edilemezse de ,cıeden çıkan incecik ses bir da-içinde tam muvazeneyi temin e-iki çark yahut iki türlü kuvvet ha tekrarladı: 
birleşince, herhalde yalnız bir dir. - Bir ekmek :parası verseniz, 
çarkın verdiii kuvvetten fazla Sonra bacaklarını kalçalann. ne olur? Çok aç kamun! 
olur. Onun için Crawl usulünde dan hareket ettirerek, iki bacai't
yüzmek su içindeki insanı en hız. nı birbiri arkasından yukanya 'oe 
it 1tötüren yüzme usulüdür. aşağı~·a hızlı hızlı kaldınr, indi

rir .. Ba('aklann bu haTeketi mo
Bu usulde yilzmeyi 1906 yı- törün uskuru demektir ..• 

hnda Avustralyalı Cedi Healy 

Başımı çevirdim, bu, dört, beş 
yaşında kadar, hemen çırıl c:rp
lak bir oilan .. 

3 

a-:~ntai 
ile Propaganda 

Yarılan Cepheler 

Yazan: Sabiha SERTEL An 

Sovyet - Alınan harhi pat~i:;l 
dığı zaman, askeri muh • ı 

rirlerin bir (oğu Sovyet ceph~~a 
nin 15 günde yarılacağmı. hat } 
Alman ordularının l\lo ko\lll ı.ıır 
gireceğini yazdılar. n 

Sov~·et • Alman harbi 119tla rk 
ğı zaman siyasi muharrirlerin la 
coğu, bu harbin bir ehll sal n 
harbi olduğunu, sosyalizmi y 1. 
mak istiyen devletlerin bir c fı 
hede birleseceklerini yudılar. ili 

Derme çatma, yalan yanlı b ab 
gi~·e dayanan, hakikatleri anu trı 
nnn göre tahrif etmesini bilen 8 
takım muharrirler, harbin ilk b 
ladığı zamanlarda Almanya 
demokrat ziimrelerin bir ihfil 
c;ıkaracağmdan, Sovyet - Alm 
harbi patladığı zaman da, Sovy 
ler Birliğinde milliyet ve vat~2. 
hissi olmadığı için Sovyet vatall!nı 
da larınm harp edemiyecetinde' 
Kızılordunun kıymetsizlilind,. 
bahsettiler. 

Propaganda ajanslan, muh 
lif membalardan neşrettikleri Y" 
lan havadislerle, Sibiryaya kad~ 
hütün cepheleri yardılar ıreçtile~ 
Bu yalan havadisler, yanlış bi 
ıi, sahte vesikalarla hazırlan1'1a'. 
efkarı umumiyeler, hadisele · 
seyri karşısında şaşa kaldılar. 

İnltiliz başvekili Churchilr~ 
bütiin mağlUbiyet haberlerinif" 
hiç gizlemeden neşrcdiyorsunu~ 
Bu mağli'ıhiyctlerin harp hali .. 
de olan ordulann maneviya 
bozacağını düşünmüydr mu 
nuz? Diye sonnu lar. Churchi 
efkan umumiye her hakikati b 
lir, hakikatin acılıiına rağm 
benimle beraber yürümeyi v 
dedersc ben o efkarı umumiye 
güvenebilirim. Sahte maluma 
hazırlanmıs bir efkan umumi. 
benim için kuv,•et değil, zaaft 
Hakikati öitrendiği a-iin yaln 
ben deiil, İngiltere yıkılırı d 
miş. 

Churchill'in bu sivasetf, ku 
vctli millet, kuvvetli efkan 
muıniye ;yapmak isteyen h 
millet için imti ale değer. 
paıanda ile '\'arılan cepheleri 
zehirlenen fikirlerin, bir RÜD 
yanıp da hakikatleri g~rdiikl 
zaman, fikirlere bugiin rehberli 
eden bu kuvvetlere ka~ı duy 
cakları itimatsızlık, onlan bir s 
bun köpiiğü gibi eritmiye ki 
gelecektir. Fakat propaganda ne! ~l 
riyatı ile mah,•edilen fikirler" 
yanlış istikametlere sevkedilrfl t 
halk kütlelerine yazık değil mi1 Y 
Hakikatten korkmıyalım ki, haJd. ~ 
kate yaklaşahilelim. ~ adında bir yüzme sporcusu bul- Daha son ra, kollannı yine nö

mu~, ondan sonra da deniz spor· betle, omuzlannclan havaya kal
culan arasında pek makbul ol- dırarak amudi surette ımyun içi
muştur. ne indirir '\'e ön taraftaki suyu 

Kurbaialama yüzmek kendi Jteriye iter. Bu hareket de koc•· 
kend ine öirenilemez. İptidasında man yandan çarklı Reminin te· 
bir bocadan öğrenmek ondan son kerleklerinin dönmesine benzer ... 
ra da bir müddet hocanın neza- Yalnız yandan çarklı gemide ko· 
reti •lhnda müm81'ese yapmak caman tekerleklerin ikisi birden 
lizımdır. döndüiü halde, Crawl usulünde 

Birden scözüme ı;arptı, üç da
kika evvel ayrıldı~m hasta ka· 
dına, Ayşaya ne kadar ben
ziyordu. Sordum: 

- Sen kimin o_ğlusun? Annen SPOR : 
yok mu? 

Burası eski bir tekkedir. Bir 
kadın, toptan tutmuş. o

dalarını uçer, dorder liraya ki· 
raya vermiştir. Kiracılaı-ın ba· 
zısı erkektir, ama, namuslu in
sanlardır, çalışırlar, sabah çıkıp 
akşam dönerler, yüzlerini kimse 
gormez. 

Bazıları karıkoca, ailedirler. 
Fakirdirler ama, beraberce çalı
şıp geçinmeye uğraşırlar. 

Bu damların altında en zavaL 
lısı, en kimsesizi, küçük ağaca 

Hava Bombardımanlan 

Ve Hayvanlar ! 

Hayvanlara karıı olan ala
kaları bütün dünya mil

letlerini bastıran İnRilizler, i

Burada, Jmrbaialama yüzme- yüzen in kollan b irbiri arkasın
nin yalnız prensiplerini söyliye- dan dönerler. 
ceiim. Bu türlü yüzmek isteyen Suyun içinde böyle hem bacak 
iman evvela suyun içinde, us- lannı vurarak, hem de kollarını 
kurlu bir motörün durduğu Ribi ı hu·aya kaldınp indirerek yuvar. 
bir nziyet alır: Ba ı motörün lanır ~ibi yüzmek acaip .görünür. 
baş tarah Ribi guyun yüzünden se de insanı hızla ilerletır .. 

- Var... Şurada, tekkede, At y arıslarına 
Ayşe hanım .. 

Mesele, yalnız bir dul kadı- y . 
nın yoksulluiu olarak kalını- arın 
yor, bunun sonu olan başka ya
ralar da acıyordu: 

- Haydi: Rit yavrum, bu,nin 
annenin parası var. o senin kar
nını doyurur, dedim. 

Çocuk durakladı, tuhaf bir 
şey, bir masal söylüvormuşum 
.ıdbi, inanmıyan gözlerle arkam. 
dan baka kaldı .. 

- Hey Rory! diye bağırmış
tır. 

Başlanıyor 'll 
On hafta devam edecek ola!! 

at yarışlarına yann öğleden son· 
ra başlanacaktır. At yarışları btl 
sene geçen senelere nisbetcn da· 
ha cazip ve daha heyecanlı ola
caktır. Buna başlıca sebep bu s~ 
ne daha çok mikdarda hayvanıl1 
vanşlara Rirecek olmasıdır. 

çinde bulundukları bu büvük Yazan• 
mücadele esnasında bile hav- • 

Hayvanat bahçesinde bulunan 
bir ulan bomba seslerine hiç e
hemmiyet vermiyordu. Fakat 
bir gün kuyruiuna bir şarapnel 
isabet etti. Hayvana fazla bir 
şey olmadı. Fakat o gilndenberi 
aslan, ne zaman hücum başlasa 
derhal asabileşmekte, büyük bir 

At yarışları dolayısiyle het 
Pazar Veliefendi çayırına trenler 
işlivecektır. Saat 14, 14,20 ve 
14,50 Sirkeciden hareket edecelC 
olan trenler Velicfendide dura· 
caklır. Bu arada bir de ilave ka· 
tar işliyecektir. Ayrıca aksan'l 
18.30 da Veliefendiye boş olnra1' 
bir hususi katar Relip yolcuları 
alacaktır. Ycşilköyden gelen ka· ı 
tarlar 18,30 ve 18,48 de Veliefcn·~ 

vanlarla me gul olmıya vakit 
bulabilmektedirler. 

Mösyö Gladstone isminde bir 
meraklı; hava bombardımanla
nnın muhtelif hayvanlar üze
rinde ne gibi tesirler yaptığını 
tetkik etmiştir. Bu araştırmalar 
neticesinde vukubulan infilak· 
lardan en 3z muteessir olan hav 
vanlann kuşlar olduğunu RÖr· 
müştür. 

Mesela, her son baharda İn
giltere bir çaylak hücumuna ui
rar. Bu sene 1ngiltere semaları 
karşılıklı dovüşen düşman tav
yareleriyle dolu oldu2u halde 
ve_ ileride Reride mütemadiven 
van~nlar çıkbi{ı halde. bu ha
diselerin hk birisi. İngiliz diva
rmı geçen son baharda bir cav
lak akınmdan kurtaramamıştır. 
Harp onlara vız ı?elmektedir. 

Kuşlar içinde bu mücadeleve 
en hırslanan karscalardır. İkide 
bir sürüler halinde uçan bu kuş 
lar, şehir üzerine J(elen tayyare
lere saldırmakta. onlara adeta 
bizim semalanmızda ne işiniz 
var diye kafa tutmaktadırlar. 

İneklerin hava hücumlarına 
karşı .ı?ostcrdiklcri muk(lvemet 
hakkında müteaddit nazariyeler 

vardır. Bu arada acaip bir vaka 
da olmuştur. Kafi derecede vağ. 
lı süt satmamakla itham olunan 
ve mahkemeye verilen bir çirt
~i. bunun kendi kabahati olma
dığını, bombardımanların inek
ler üzerinde yaptığı tesirden i· 
leri ~eldiğini anlatmıstır. Ziraat 
mütehassısları bu iddiayı tasdık 
hususunda ikiye avrılm1slardır. 
Fakat evet diyenler ekseriveti 
teşkil ettiği için çiftçi da vayı ka 
zanmışbr. 

Bombardımanların en büvük 
kurbanları CO 75 nisbetinde vu. 
murtlamaktan kesilen tavuklar 
dır. Halbuki Yeni Gine tavukla
rı eskiden olduğu Ribi yumurt
lamakta devam etmektedirler. 

Miitehassıslar Yeni Gine ta
vuklanmn bombardıman sar
smtilarınrn vere nisbeten çok 
daha az hissedildij(i daclar ü
zerinde kuluçkaya yattıkların
dan dolayı bu neticeyi alabildik. 
lerini söylemektedir. 

Hava hücumlan, kediler ve 
köpekler üzerinde de insanlarda 
olduğu J?ibi avn avn tesirler 
yapmaktad1r. Maamafih umumi. 
yctle kediler, köpeklerden da· 

ha dayanıklıdırlar. Bazı köpek- hiddetle kafesini ktrmaya çalış. 
ler yalnız bombardımanlara de. maktadır. 
gıl, hattiı. hava dafi toplannın -----------
seslerine bile dayanamamakta,! Adal A d l 
hırslanıp, ~izlenecek yer ara-1 ar ve ana o U 
maktadırlar. Hattında Yaz Tarifesi 

·-" 
Başladı 

Hayvanlar Daha Evvel 

Tayyareyi Anlıyorlar 

Denizyolları idaresi Adalar, A. 
nadolu ve Yalova hattında bu • 
günden itibaren yaz tarifesıni tat 
bike başlıyacaktır. Yeni tarifede 

Muhakkak bir şey varsa, o Köprüden Adalara ilk vapur 7,20 
da, tayyarelere ehemmi- de son vapur da 21 dedir. Büyü

vet veren hayvanl~r: JtÖzcüler kadadan Köprüye ilk vapur 6.10 
farkına varmadan çok daha ev- da son vapur 20,30 dadır. Cu. 
vel ucakların ~etmekte olduğu- martesi günleri Büyükadadan Is· 
nu hissetmektedirler. tnnbula son vapur 21,15 te ve 

Paı>ai!anlarn aJcsüliroelleri de Köprüden Adalara son vapur da 
.ı?ay~ entenesanıiu"> 'Bunların 24,15 te kalkacaktır. 
çol!u alirm isaretleıri.ni.ıtakllt et- Cumartesi günleri bütün Ana· 
mekte. ı;ok kere halkı şaşırt- dolu hattı için yüzde elli tenzi. 
maktadırlar. litlı tarife tatbik edilecektir. 

Bu arada bir papalan enkaz Yalovaya ilk vapur 9.15 te ve 
altınd, kalmış, fena halde ser- ikinci vapur da 17,45 tedir. Ya
semlemişür. Bir müddet hic ko- }ovadan Köprüye ilk vapur 6,45 
nusamamıştır. Bir ~n pençere. te ikinci. va~ur ~a 17,15 tedir. 
de dururken eskiden tamdıit Cumartesı gunlerı Yalovadan 
Rorv isminde bir köpeğin 2eç- Köprüye 14,30 da K?prü~en Ya· 
mekte olduj?unu ~örmüş, birden lovaya da 13.35 te bırcr ilave se. 
bire dili açılmış ve: fer yapılacİktır 

dide duracaktır. 
Yarın yapılacak ilk kosunul1 

mesafesi 1200 metre olup birin· f 
ciye 130, ikinciye 50, üçüncüVC ll. 
20 lira verilecektir. Müsabaka iıC tı1.ı 
yaşındaki yerli yanm kan İngilıt l t 
taylarına mahsusutur. t 

İkinci koşu üç ve daha yuka· k> 
n yaştaki saf kan İnı:üliz at ve na. 
kısraklarma mahsustur. Birinci· 
ye 155, ikınciye 55, üçüncüye 20 
lira verilecektir. Mesafesi 160G 1 
metredir. 

Üçüncü koşu dört ve daha yu· ıa 
karı yaşta saf kan arap at ve kıs· !tıs 
raklarına mahsustur. BirinciyE 
110, ikinciye 30, üçüncüye 15 li-
ra verilecektir. ~u 

Dördiincü koşu üç ve dnha yu· hl, 
kan yaşta saf kan İngiliz at vf. lı ı 
kısraklarına mahsusutur. Mesn. lu 
fesi 1800 metre olan bu koşudıı Q 

birinciye 180 den itibaren dühu· 
Jiyeler mecmuu, ikinciye 55, Ü· lıgi 
çüncüye 20 lira verilecektir. BıJ ılc 
koşu bendikaplıdır. 

Beşinci koşu. \ki vasında verl 
safkan İngiliz taylarına mahsus· 
tur. Birinci ·e 400 liradan mand. 
di.ihuliyeler mecmuu, ikincivr 75 
iiçüncüye 25 lin verılecektir 
Mesafesi 1000 metredır. 
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Mısıra Konulan 

:ı Azami Fiyatlar 
f; Ankara 11 (A.A.) - Ticaret 

ıatl ~aletinden tebliğ olunmuştur: 
ıh~tJ•sırın toptan azami satış fi
h tl-ıı·arı hakkındaki 1/ 4/ 1941 ta
:ıat U ~ !cföliğin 1 inci maddesinde 
ıva)• clıı1ıen istihsal mıntakaların -
~\başka aşağıda isimleri yazılı 

la { ezıerin de azami mısır fi
n b

1
t ları Ticaret Vekaletince tesbit 

sa U nnıuştur. 
yı · :-- Samsun ve Çarşamba e
cct-f !Yatına göre şarki Akdeniz 
lr. ·lk tlındeki vilayetlerin fiyat mü
; ~· 11?e komisyonlarınca tesbit e
zub!i ll'ıış olan mahalli fiyatlar "or
\•o 8.20.' Giresun 8.25, Trabzon 
' dl' ı :Rıze 8.50, Çoruh 9 kuruş,, 
Y~;b -~~lo dökme sarı mısırın bu 
tıJ lıgın 2 inci fıkrası mucibince 
m ,ccle 5 ticaret payını da ihtiva 
•ye"nektedir 

ta 2 • a : - Bandırma ve Mudanya 
~~ııtnı <:ins mısırın toptan satış fi 

:'ay Enstitüleri 
ıJ: Ye Çalışma 
ileJ 

:;~ Şekilleri 
er1via-arif Vekili, Bir 

~~azete Neşriyatına 
ıut 

~~ Cevap Veriyor 
ı~.\ııkara 11 (A.A.) - 10 Tem -
itil~~ tarihli Cumhuriyet gazete • 
b~~ e köy ve ziraat enstitülerinin 

ne 1§nıaıarına dair yazılan başma
·a t~de ~öy enstitül~rinin kendi
ey},t1:1e. luzumlu zjraı maddeleri 
~t1·ı 1 ~~~remediklerine dair ileri sü 
tıyl! llluş olan fikirler hakkında 
itıt<l.aı:if Vekili Hasan Ali Yücel 
lnl<l.dolu ajansına vaki beyana.tın 
d .. ezcümle demiştir ki: 

~Bu yazının köy enstitüleri
u aıt kısmında doğru olmıyan 

11 ,,liokta vardır, ki o da şudur: 
heıiY Gazeteye verilen yiyecek ve 
'l'oii~cek maddeler ilaniyle iktifa 
riJJt ~. bunun icabettirdiği kanuni 
11.~1Yet ve zaruretleri nazara a 1-

ıeriı ~il~ ve bizi mde iştirak ettiği 
·Ji1'Jli fıkirlerin tahakkuku için 
ys'lt" Olarak neler yapılmakta ol-
sıt~;unu araştırmadan hüküm 
afı ll'ıektedir.,, -

1c!~~lde mevcut 2490 sayılı müna
·rı t~ ve ihale kanunu mucibince, 
f~~ti lın devlet müesseseleri gibi 
~: 11~ enstitülerimiz de mahallt bir 

1·~~ te ile diğer iki büyük şehir 
e ~lesinde ekmeğinden sütü~ 

:;;;;s!kYoğurduna kadar, yiyecek ve 
tı. acak ihtiyacını teşkn eden bü
is tnaddelcri bizzat istihsal et

lait olsalar bile, eksiltmeye koy
~- ;mecburiyetindedir. Bunun 
lp:~ıncte harekef, mesuliyeti mu 
lU ll.', Zirai mahiyeti olan bir 
~ssesenin içinde yetişmiş hay 

~
t ve nebati maddeler de, dev 
trı tl'}a.lı olma bakımından bir ta-

atı tf llızami usullerle istihlAk ve 
,11• Olunabllir. 
:,ı.ı~!iz köy enstitülerini kurduğu
n·~ zaman bu sarf ve isffii.lak 
a·irı.Sllsunu düşündük. Enstitüle
:e·ıa ~ütedavll sermaye kanunun 
ırı~t·u .. hususlar mevcuttur. Köy 

l<llt ıtuleri programı ve tearisatı 
et't8~1lıından zirai mahiyetli mü
er er sc_leri~iz olduğu için burada 
ıa c ıtırdiğimiz her türlü sebze 
·I< nuıe tıbubat ile diğer maddeier 
a· c i d.avil sermaye usulüne gö 
a· ~ı.ı11~ih1ak ve sarf edilmektedir. 
rı"l nı.ıtl'}.n tarzı şudur: Müessese, u-
11' a§a. l olarak ihtiyaçlarır.ı müna
rı ıttiğ· tncvzuu olmak üzere ilan 
~·'il s l zaman, kendisi de müteda-
1· hey eı'ınayesiylc, hariçten eksilt 

fllitı e giren bir müteahhit gibi 
11 ltl'}u a~asaya iştirak eder. Hemen 
ı· i fi t\'}ıyetıe müessesenin verdi
•C l~n Yatlar, müleanhitlerinkinden 
ıc l'liite 0lctt.ığu iç~n müesse~eye ait 
. ı ıstiitıd.avıı sermaye şahsıyetinin 

1t:!list ~e kalır. Bu suretle bizim 
L· l(J"-~ 1l"diğim1z 15.hna - prasalar 

··•at ' ' ~ tıaı.n es~er ve biberler devletin, 
ı· ti.! e 1 vıkaye etmek için kovdu
~ l1u sası~r .ve kanunlar daııııın"tte 

•ı:ıcıaYetıştıren evlatlarımız tara
n Y ·ı· ~1 . enı ır. 

. iatl'}~arıf V:ek~li. bundan sonra 
· lllstit~n~a~ı Ladik - Akpınar köy 
c ey Usunun nasıl kurulduğunu 
. sı a~atılması içjn yukarıdaki e-

•~ı.ı~ dahilinde neler yapıldığını 
. ti!, b· Uzadıya izah etmiştir. Ve
. li iht~lhassa enstitüdckilerin ken 
. ltıkı 1Y<ıçlarını temin etmekte ol-

aı-1111 b . . b -ı e fı • , unun ıçın ag, mey-
. 't! se~<ınlığı, zırai ağaç fıdaıılığı 
· ligirı· ze bahçesi vücude getiril
r tilc.H2! ~ulaf, mısır ve kendir e-

1ı~ f~h~ söy1emiş ve bunun yal
tıstıtdıkte değil, bütün köy 
~ıv{\ tılerındc böyle olduğunu i-
v etnııstir 

ekn ~ - 1 .• 
rernı· . soz erme şöyle nihayet 

1 • ı~tır: 
'-'<idik mevzuubahs idi de onu 

yatı 7 kuruştur. Bursa ve Balıke
sir merkez kazalariyle Inegöl, 
Karacabey, M. Kemalpaşa, Bal
ya, Manyas, Burhaniye, Gönen, 
Sındırgı, Susurluk kazalarında 
toptan fiyatlar, Bandırma ve Mu 
danya iskelelerinden birine ka
dar olan hakiki nakil masrafları
nın 7 kuruştan tenzili suretiyle 
bulunur. 

3. - Diğer mısıra el koma mın 
takalarına dahil Adapazarı, Hen
dek, Karasu, Kandıra kazalariy
le Bolunun Düzce kazasında aza
mi fiyatlar, Izmit veya Akcako
caya nazaran hakiki nakil mas
rafının bu iki merkez için tesbit 
edilmiş olan 7 kuruş fiyattan ten 
zil olunarak bulunacaktır. 

4. - Diğer hususlar hakkında 
mısır fiyatlarının tesbitine dair 
1/4/1941 tarihli tebliğ hükılihle
ri tatbik olunur. 

Sahil Karadeniz 

VilCiyetlerine Mısır 
Gönderiliyor 

Ankara, 11 (TAN Muhabirin
den) - Haber aldığımıza göre 
Zühal ve Erzurum vapurları A. 
nadolunun muhtelif limanların -
dan yükledikleri mısır mahsulü
nü Karadeniz vilayetlerine bo • 
şaltmışlardır. 

Sevim vapuru da halen Deniz
lide bu mıntakanın mısır mahsu..
lünü Karadeniz sahilindeki vila
yetlere vermek üzere yüklemek
tedir. Bu suretle şimali Anadolu 
mıntakalarındaki ekmeklik mısır 
ihtiyacı tamamen temin edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yeni iaşe Umum 
Müdürü İş Başında 
Ankara, 11 (TAN) -- Ticaret 

Vek§.leti iaşe umum müdürlüğü. 
ne Istanbul mıntaka ticaret mü
dürü Sait Rauf Sarper tayin e
dilmiş ve bugün vazifesine basla. 
mıştır. • 

Gazeteler 

Sayfaya 

Dörder 

iniyor 
Ankara, 11 <Radyo Gazetesi) -

Gazete sayfaları yeniden tahdit 
edilecektir. Koordinasyon heye
tinin böyle bir karar vermesine 
sebep, Alman - Rus harbi müna 
sebetiyle memlekete kağıt ithali
nin zorlaşmış olmasıdır. 

Yeni kararla büyük hacimde 
çıkan gazeteler dörder, küçük ha 
cimdekiler altışar sayfa intişar e 
decektir. 

Şimali İrlanda 
( Baş tarah 1 incide ) 

"Şunu tereddütsüz söyliyeyim 
ki,eğer Amerika ve İngiltere hü
kumeti böyle bir şeyin Atlantik 
muharebesinin kazanılmasını ko
laylaştıracağı neticesine varır
larsa Şimali İrlanda hükumeti 
buna memnuniyetle muvafakat 
edecektir ve harekatı kolaylaş -
mak için elinden _geleni yapa
caktır.,, 

Portekizde endişe 
Lizbon, 11 (A.A.) - İzlanda

nın Amerikan kıtalan tarafın ~ 
dan iş~ali Portekizde de büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Bu ve
sile ile Atlantikteki Portekiz a
daları hakkında endişe izhar e-
dilmektedir. ~ 

Bir Amerikan gazetesi 
harp ilô.nını istiyor 

Nevyork, 11 (A. A.) - Nev
york Post gazetesi, yazdığı bir 
başmakalede Birleşik Amerika -
nın derhal Almanyaya harp aç
masını istiyor ve d~or ki: 

Birleşik Amerika fiilen harp 
halindedir. Harpteyiz, cünkü 
dünyayı zaptetmiye azmetmiş o
lan hürriyet içinde mevcudiye
timzi bile bir hakaret telakki e
den adamın yolu üzerinde du -
ruyoruz. Millet itib:ıriyle mu
kadderatımızın bu harbin neti -
cesine bağlı olduğunu görüyo -
ruz. Artık sulh ile harp arasın
da, bunlardan birini intihap et
mek hakkına malik değiliz. Ken
dimiz için masüniyet arıyama -
vız. Bu harp bizim harbimizdir. 
Na7.i rejimi nfü:manımıbdır. Ma
demki bu bizim harbimizdir, 
hjil"P etmeliyiz. Dizim yalnız harp 
rrıalzemesi verip Ingilizlerden 
kanlarını dökmelerini istememiz 
~;ımug1u bir hareket olmaz ... 

~nlattım. kabında ve dakikasın
cfa_ diğer enstitüler ic;in de böyle 
J11ufred:ıllı konuşabilirim. 

TAN 5 

Sovyet Tebliği 
( Baş tarafı 1 ıncidP. 

düşman zırhlı cüzütamlarını bom 

FRANSA 
( Baş tarafı 1 incide ) 

lngilterenin teklifleri 
bardıman etmişlerdir. 

Sovyet tayyareleri garbi Dvina Vichy, 11 (A.A.) - ''Ofi": tnıil-

!erinin affedilecek halleri yoktur. 1 
Fransız hükumeti menfaatlerine ve 

'>'akar ve şerefine bu kadar aykırı bir 
mütarekeyi imza edemez. 

İngiliz hükumeti başladığı müca -
deleyi gayri insani bir surette uzat
mak mesuliyetini üzerine aldığı tak
dirde, fiilen karsılaşacağı vaziyete 
uyan tedbirleri almak için General 
Dentz'e Fransız hükumetinin itimadı 

Adliye Vekilinin 
Tetkikleri 

( Baş tarafı 1 incide ) 

j Son Bir Ay İ~inde 
( Baş tarafı ı incide ) 

Karadenizdc Zonguldak civa-
rında Çaycuma mevkiine iki .uıo
törlü bir Sovyet tayyaresi cebrı 
bir iniş yapmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Bunun mürettebatı 
da üc kişidir. Gerek Fransız 
tayyalerinin ve gerek Sovyet 
tayyaresinin pilotları vesair mü
rettebatı Ankarava nakledilmek 
suretiyle burada- enterne edil -
mişlerdir. 

ya geçmekte olan düşman kıtala terenin Vaşıngton büyük elçisi ?ene
r d ff k tr t ral Dentz tarafından yapılan mıitare-

1 
ında a muva a ıye 1 aarruz .. - ke talebine cevap olarak Birleşik A-
ar a bulunmuşlar ve yerde duş "k v· h 'd k' b" .. k el · · , 1 . · · b b l . merı anın ıc y e ı uyu çısı va-

man tayyaie eunı om a amış -ı t . 1 b" t t d. . . ı rd r sı asıy e ır no a ev ı etnwştır, 

a Hl . h r b 1 d a·· İngiliz notası ŞU hususları bildir-
ava mu a e e erın e ve uş mektedir: 

man tayyare meydanlarına karşı 
yapılan harekatta Sovyet tayya. 
recileri 28 düşman tayyaresini 
tahrip etmişlerdir ve kendileri 
ancak 6 tayyare kaybetmişler
dir. 

Bir Alman piyade fırkası 
imha edildi 

Moskova 11 (A.A.) - Sovyet 
hatlarında yaptığı bir gedikten 
geçmek teşebbüsünde bulunan 
bir Alman piyade fırkasının ricat 
hattı kesilmiş ve Sovyet kuvvet
leri tarafından imha edilmiştir. 

Bu hareket esnasında 200 ka. 
dar tank tahrip edilmiş, 3500 
den fazla Alman askeri öldürül -
müş ve 2400 esir alınmıştır. Mü 
h~ miktarda techizat, 28 top, 
bır çok mitralyöz, 30 araba ve 
50 motosiklet iğtinam edilmiş • 
tir. 

Yeni başkumandanlar 
Moskova, 11 (A. A.) - Mos

kova radyosu, Mareşal Voroşilof
Ia Timoşenko ve Budenny'nin sı. 
rasiyle cephenin şimal, .ııarp ve 
cenup - garp böl.ııeleri baş ku
mandanlıklarına tayin edildikleri 
ni bildirmiştir. 

Spiker, başkumandanların va
zifelerine başladıklarını ilave ey. 
!emiştir. 

Uzun bir harbe hazırlık 
Londra 11 (A.A.) - Sovyet 

müdafaa hatlarının inşasının bit. 
mek üzere bulunduğu bildiril -
mektcdir. Bu haberin ehemmi -
yeti büyüktür, çünkü Sovyet kı. 
talarının istihkam müfrezelerine 
uzun sürecek işlere girişmek im
kanını verecek şekilde şimdiki 
mevzilerinde mukavemet ettik -
lerini göstermektedir. 
Gaı·pteki A lman kıtaları 
Londra 11 (A.A.) - Moskova 

radyosu şunları söylemiştir: 
Alman başkumandanlığı Al -

man - Isviçre hududundan bü 
tün askerleri çekmiş ve bunların 
yerine yaşlı askerlerle malulleri 
ikame etmiştir. 

lf 
Helsinki, 11 (A. A.) - Sano

mat gazetesinin muhabiri yazı -
yor: 

"Stalin'in geri çekilirken her 
şeyin yakılması hakkındaki em
rini Ruslar Ukranyada azami 
derecede tatbik ve kısmen de 
muvaffak oluyorlar. 

Ruslar bilhassa, elektrik, ha
vagazı ve su tesisatını kullanıl -
maz bir hale _getirrniye çalışıyor
lar. Bütün hububat imha edile -
memiştir. Çünkü ekinin bir kıs
mı henüz yeşildir. 

Muharebe sahalarında her şey 
ç-ok kanlı muharebelerin cere -
van etmiş olduğunu gösteriyor. 
Rus askerlerinin cesaretini biz
zat Alman askerleri teyit edi -
yor1ar. 
Ukranyayı ziyaret eden on ec

nebi gazeteciden biri olan mez -
kur muhabir, Rus zırhlı otomo -
billerinin evsafından Almanla -
rın hayrete düştüklerini ilave 
etmektedir.,, 

Şimali Fransada 

1 - Müttefiklerin Suriyede, bu mcm 
Ieketin orta şarktaki müttefik askeri 
mevzilerine karşı düşman kara ve ha
va kuvvetleri için üs olarak kullanıl
masına mani olmaktan başka hedef
leri yoktur, 

Keza, müttefikler Suriyeye girer
ken arap halka kar:ıı istlklil temi
natı vermek suretiyle taahhüde gir
mişlerdir. Büyük Britanya generı.l 

Catroux'nun bu beyanatını teyit ey
lemiştir. 

Suriye ve Lübnandaki Fransız mü
messilliği Suriye ve Lübnana verilen 
istiklal vaadi çerçevesi dahilinde ola
rak Hür Fransız makamları tarafın

dan temin edilecektir, 
2 - Müttefikler Suriyede harbeden 

Fransızlar hakkında tam bir umumi 
af bahı.ıetmiye amadedirler. 

Müttefikler Suriyedeki harp mal:ı:e
mcııinin teslimini, Fransız kuvvetleri
nin müttefikler davasına iltihaka ser
best olmalarını talep ederler. Bu da
vaya iltihaktan imtina edenler ailele
riyle birlikte memleketlerine gönderi
leceklerdir. Bütün liman ve petrol 
tesisatı ile diier tesisat müttefik kuv
vetlere iyi bir halde teslim edilecek
tir. Bu kuvvetler harbe devam ettiği 
müddetçe Suriyeyi askeri işgalleri 

altında bulundurmak hakkım haiz ola
caklardır. Bütün harp gemileri Bey
rutta enterne edilmek üzere sağlam 
olarak teslim edilecektir. Bu gemilerin 
harpten sonra ''Birleşmiş Fransa" ya 
ıadesi temin ve tekeffül edilmektedir, 

Suriyedeki bütün Alman ve İtalyan
lar enterne edilmek üzere teslim edi
leceklerdir, 

Suriye ve Lübnan hakkındaki ablo
ka kaldırılacak ve bu memleketler 
sterlin blokuna ithal edileceklerdir. 
Bütün İng.iliz esirleri serbest bırakı
lacaklardır, 

Baı.ı haberler İngiliz subaylarının 
enterne edilmek üzere Fransaya gön 
derildiklerini bildirdiğiniden İngiliz 
makamları bunların serbest bırakıl

malarına intizaren ellerinde rehine
ler tutacaklardir. 

General Dentz bu şa.rtlari müza -
kereye esas olarak kabul ettiği tak
dirde muhasamat derhal kesilecektir, 

Fransız cevabi 1notası 
İngiliz hükumetine gönderilmek ü

zere 11 Temmuz saat 16 da Vichy'
deki Amerika Büyük Elçisine veri
len Fransız notasında şu hususlar bil
dirilmektedir: 
Framıız hükômeti, İngiliz teklifle

rinin birinci maddesinde münderiç 
siyası şartların Fransanm haklan ve 
idame vazifesiyle mükellef olduğu 
manda imtiyazları ile kabili tellf ol
madığın1 esefle müşahede ve tesbit 
etmektedir. Fransa, Suriye ve Lüb -
nam hür milletler haline getirmek 
için bu memleketlerin mümkün ol
duğu kadar çabuk kurtulmaları hu
susunda mandanın kendisine verdi
ği vazifeyi daima esas hedef olarak 
telakki etmiştir. Fransa taahhütle -
rinde kusur etmek niyetinde değil
dir. Fakat bunun zamanını yalnız ken
di mesuliyeti altında intihap edecek 
ve bu istiklalin tarzını kendisi tayin 
edecektir. Başka hiçbir hükOmet bu 
hususta muteber olacak surette Fran 
sanın yerine kaim olamaz, buna bi
naen Britanya hükOmetinin Suriye 
ve Lübnam kurtarmak için yaptığı 

beyanat keenlemyekı1ndur. 
Diğer cihetten Fransız hUkQmetl, 

( Baş tarafı ı incide J De Gaulle ve Catroux gibi memle -
tisak noktalarım ve depoları ketlerine ihanet etmiş olan Fransrz
bombardıman etmişlerdir. Bü _ !arla her ne vesile ile olursa olsun 
yük yangınlar çıkarılmıştır. müzakerelere girişemez. 

vardır. 

Geneı·al de Gaulle, Sw·iye 
mandasını terketti 

Londra, 11 (A.A.) - "Afi": 
General De Gaulle, General Cat
roux'ya bir mesai göndererek ken 
disini yakın şarktaki bütün Hür 
Fransız kuvvetlerinin başkuman 
danlrğına ve bu rnıntakalardaki 
Hür Fransız idaresi şefliğine ta
yin etmiştir. 

General De Gaulle, General 
Catroux'yu bu sıfatla Vichy'nin 
Suriyedeki idari şefinin yerine ka 
im olmaya, bütün vezaif ve sa
lahiyetlerini deruhte etmiye me
mur etmiştir. 

Fazla olarak ~eneral Catroux. 
Suriye milletinin idaresini haki
ki olarak temsil edecek olan tes
rii ve icrai müesseseleri tensik 
etmesi hususunda bu millete yar 
dım etmiye de memur edilmiş· 
tir. 

General De Gaulle, General 
Catroux'ya Hür Fransanın Suri
ye üzerinde 1924 tarihli manda
sını terketmiş olduğunu millet
ler cemiyetine resmen bildirdiği. 
ni iblağ' etmiştir. 

Alman Tebliği 
( Baş tarafı 1 incide ) 

Fin tebliğine göre 
Helsinki 11 (A.A.) - Neşredi

len resmi bir tebliğe göre Fin
landa üzerindeki düşman hava 
faaliyeti dün az olmuştur. Yal 
nız Hamina bombardıı;nan edil -
miştir. Hasar olmamıştır. Bugün 
düşman henüz Finlanda üzerine 
bomba atmamıştır. 

Rumen petrol mıntakası 

bombalanmamış! 
Bükreş 11 (A.A.) - Ploesti

nin Rus hava kuvvetleri tarafın
dan şidd~tli bombardıman edildi 
ği hakkında Sovyet radyosunun 
verdiği haberler yalandır. Petrol 
mıntakasının merkezinde bulu • 
nan bu şehir şimdiye kadar bom 
bardıman edilmemiştir. Maama
fih şehirde müteaddit tehlike 
işareti verilmiştir. Fakat Rus 
tayyareleri civardaki sınai tesi
satı bombalamağa muvaffak ola-
mamışlardır. ' 

Amerikan ve Alman 
Gemileri Arasında 

Çarpışma Şayiası 
Vaşington 11 (A.A.) - Ameri

kan harp gemileriyle Alman ge
mileri arasında hakiki bir muha
rebe olduğu hakkında dola~an 
şayialar hakkında if;:ldelcrine mü 
racaat edilmek üzere bahriye na 
zırı Albay Knox ve donanma ku 
mandam Amiral Stark ayan mec 
lisi bahriye encümeni tarafından 
davet edilmişlerdir. 

Alman av tayyarelerinden mü Fransız hükumeti, İngiliz hüküme
rekkep filolar lngiliz bombardı., ti tarafından tekliflerinin ikinci mad 
man tayyarelerinin faaliyetine desinde kullanılan "tam umuml af,, 
mani olmak istemişlerdir. Ingiliz ifadesini kabul edemez. MemlekeUe
av tayyareleri her tarafta Al- rinin hükfunetl tarafından verilen 

~e~ın~rie;i;ta;a;t;eitimiişiioilainİİIFiraniisiı:ı:iieiskieirm-llİİİİİİi'ilİİİİİlllllİİİİİİlllllİlllİIİİİİIİİI~ man av tayyareleriyle muharebe =-
ederek bunların bombardıman -
tayyarelerinin faaliyetine mani 
olmalarının önüne geçmişlerdir. 

Muharebe cidden müthiş ol -
muştur. 14 Alman tayyaresi dü
şürülmüştür. 9 Ingiliz tayyaresi 
de düşman tarafından düşürül -
müştür . 

Almarı tebliği 
Berlin 11 (A.A.) - "Resmi teb 

liğ,, Denizaltılarımız şimali At
lantikte, ceman 27 ,600 ton hac
minde 4 düşman ticaret gemisi 
batırılmıştır. 4000 tonluk bir şı 
lep tayyar.elerimiz tarafından ba 
tırılmıştır. Dün gece muharebe 
tayyare filoları Humber üzerinde 
Hull iaşe limanını müessir bir 
surette bombardıman etmişler -
dir. Great - Yarmouth ve Bervik 
limanları tesisatına da hava hü
cumları yapılmıştır. 
Düşmanın Manş sahili üzerine 

yaptığı bir akın teşebbüsünde av
cılarımız 21, dafi bataryalarımız 
4, donanma topçumuz da 3 Ingi
liz tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Dün gece düşmanın zayıf ha
va teşekkülleri, garbi Almanv:ıda 
muhtelif kasabalara mahdut 
miktarda infilak ve yangın bom
bası atmışlardır. Sivil halk ara
sında ehemmiyetsiz zayiat var-
dır, · 

12 Temmuz Cumartesi B Ü Y Ü K D E R E Caz, Dans 

akşamı saat 10 da BEY AZ p ARK' da Eğ!cnccleri 

MüNIR NUREDDiN 
Ve 'Arlcadaılarının ilk Yaz Konsıeri 

Gece İstanbula ve civar köylere otobüs servisleri temin edilmiştir. 

~ ................. ! ............ -., 

Maarif Matbaası 

Cinai 

Karışık 8 punto 
Sorbon harf 
8 pun. Sorbon çelik 
işaretli harf için 
10 punto Sorbon 
harfi 
8 punto anterlin 
İ~aretli harf 

Beher Kg. 
L, K . 

3 

3 

2 75 
1 40 
3 

Müdürlüğünden : 

Satrn alınacak 
Kilo 

Tutarı 

L . K. 

% 7,s 
muvakkat 

t eminat 
L . K . 

149 
,,;1# 

447 
) 

-) 
ı}. 

54 - ) 
cnrutı • 

.J.S 1 .'\i.. hnA 

118 
100 

8 

324 
140 
24 

) 
50 ) 
-) 
-) 

989 50 

m 
74 21 

Yukarıda nev'i ve miktarı yazdı hurufatm açık eksiltmesi 19.VII 
1941 Cumartesi günü saat 10 da İstanbulda Cağaloğlunda Yüksek O~ 
kullar Muhasebeciliğinde yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat pey akçe
leri makbuzlariyle birlikte ayni" günde ve saatte komisyona hazır bulun
maları. 

Şartname, Maaril Matbaası Müdiirlügünden parasız olarak tedarik 
olwıur. (5441)" 

Hasan Menemencioğlu Öğleden 
sonra da tekrar adliyeye ,gitmiş 
ve bütün asliye mahkemeleri ile 
dördüncü ticaret mahkemesinde 
birer dava dinlemiştir. 

Vekilin beyanatı 
Kendisini ziyaret eden _gazete

cilerin muhtelif suallerine cevap 
veren Vekil demiştir ki: 

"İstanbula istirahat etmek için 
gelmiş bulunyorum. Bu fırsattan 
istifade ederek Adliyenin vaziye
tini yakından göremk icin mu
hakemeleri de takıp ettim. 

Mahkemelerin faalivetini mem 
nuniyete şayan ~ördüm. Vakit 
buldukça sulh mahkemelerini 
ve İstanbul, Üsküdar ceza evle
rini de göreceğim. Müsait zaman 
.ııeldi.i!i vakit inşası mukarrer 
olan Adilye binası pro_,elerini 
de tetkik edeceğim. Ve bu zaman 
hulul edince inşaata derhal baş
lanması için lazım olan hazırlık
ların ikmaline çalışacağnn.,, 

l mralı cezaevi 
"Buradan İmralıya _giderek 

İmralıdaki çalışmaları yakından 
göreceğim. Ve yeni mahsul idrak 
edildiği için oraya gönderilmiş O

lan biçme ve harman makineleri
nin çalışma tarzlarını göreceğim. 

"İmralı cezaevi beklediğimiz 
neticeleri tahakkuk • et~irmiştir. 
Bunun icin çok memnunum. ]\fa 
hlm olduğu üzere burada 800 kişi 
çalışmakt,adur. Bunların içinden 
hiç biri orada tesis edilen niza
mı ve istenilen faaliyeti bozacak 
hiç bir harekette bulunmamıştır. 

"Bunun gibi: Zonııuldak kö
mür havzasında ve Karabük sa
hasında çalıştırdıklarımız da ay
ni şekilde, sakin bir surette ça
lışmaktadır. Adliye Vekaleti bu 
teşebbüslerin çok iyi neticeler 
verdiğini anladığı için ceza evle
rinde bulunan mahkumların bü
yük bir kısmını yine ziraat işle
rinde çalıştırmak için pek yakın
da toprai!t çok verimli olan Muğ
la vilayetine sevkederek orada 
Ziraat Vekaletinin işletmekte ol. 
duğu arazide cahştıracaktır. 

Yeni tesis edilecek 

müesseseler 
"Bunun gibi bir kaç zir.ai mü

essese daha vücude getirilebildi
ği takdirde uzun müddetli mah
kumlardan hemen hepsi a

0

çık ha
vada çalıştırılmış olacaktır. 

"Şimdiye kadar benim gördü
ı?üm mahkumlar arasında ruhi 
redaet sahibine tesadüf etmedim. 
Hepsi çalışmak ic;in büyük ar.ztt 
e;österiyorlar. Adlive Vekaleti de 
bunları çalışma faziletinden mah
rum etmemek için elinden ,gelen 
gayreti sarfetmektedir. 

Adli sicil teşkilatı 
''Adli sicil teşkilatı her me

deni memlekette vücude getiril
miştir. Bizim memleketteki müc_ 
rimler; bir. iki vilayet müstesna 
olmak şartiyle profesyonel cü
rüm işlemiye doğru mütemayil 
bulunmadığı için belki şimdi adli 
sicil kendine şiddetle ihtiyac his_ 
~ettirmiyorsa da. zaman ilerledik
ce bilhassa büyük sehirlcrimiz i
çin, bu şehirlerde faaliyette bu
lunan mücrimlerin mazilerini ta
nımak noktasından bu teşkilata 
ne kadar büyük bir ihtiyac oldu
~u kolayca teslim edrnr. Adliye 
Vekaleti bu ihtiyacın da bir an 
evvel temin edilebilmesi için icap 
eden projeleri hazırlamış bulun. 
maktadır. 

lskenderu11'a iltica eaen 
Fransız /zarp gemileri 

Antakya, 11 (A. A.) - İsken
derun limanına iltica eden ve 
kaymakam Giraud Jourdan'ın ku 
mandasında bulunan ?ransız 
harp gemileri bir avizo ne bir 
sahil muhafaza gemisi, bir tarak 
gemisi ile iki petrol gemisinden 
mürekkep bulunmaktadır. Bu 
~emiler şunlardır: 

Elan, Adour, Cid, Avotebbe, 
Jean Nic. Massilia, Vaillance, 
Marius Chambon, Marseillais, 
Djebel Founine ve Ciru.sı 

Gemilerin evsatt. 
Antakya, 11 (A.A.) - İsken

derun limanına iltica ederek silah 
lan tecrit ve mürettebatı enter
ne edilen Fransız donanmasına 
mensup 11 gemiden Lemşe,ııah, 
Avotebbe, Marius Chambon, Dje
bel, Founine, Marseillais gemile
ri mayın tarama, Massilia, J ean 
Nic karakol gemileri Cin.15, A -
dour petrol gemileri, Vaillance 
capa gemisi ve Elan Avizodur. 

* Antakya, 11 (A. A., = Mersin 
limanına iltica etmiş olan Fran
sız harp gemileri kumandanı bv 
~ün yanında erkanı harbiyesi ve 
Fransız konsolosu oldu{tu halde 
Vali Şükrü Sökmensuer'i maka
mında ziyaret etmiştir. 

lsmailiye'de 100 tayyare 
tahrip edüdi 

Berlin, 11 (A.A.) - Dünkü AL 
man tebli.i:tinde bahsedilen İsma
iliye civarında bulunan Abusveir 
İn~iliz tayyare meydanına yapı
lan taarruz hakkında yeni malfr· 
mat alınmıştır. 

Bu malumata nazaran~ Alman 
savaş tayyareleri tarafından icra 
edilen bombardımanın tahripkar 
tesirleri olmuştur. Yerde bulu· 
nan en son sistem yüzden faz· 
la düşman tayyaresi tahrip olun· 
muş ve cephane ve benzin depo. 
lan şiddetli infilaklar altında a 
teş almıştır. 

Harç tarifesi 
"Harç tarifesi kanunu O.zerin. 

de calışılıyor. Bu kanunun tadi
linde takip edilecek hedef şudur 
Dava mikdarı arttıkça harç azal. 
malıdır. Kanunlarımızın ihtiv~ 
ettiği akitlerden bir coğu hare 
tarifesi şümulü haricinde kalmış. 
tır. Bu akitlerin de azçok birer 
harca tabi olması lazımdır. Hazır
lanmakta olan harç tarifesi ka
nunu lfıyihasmda mahkumubih
lik arttıkça harç mütenakıs siste. 
me tabi ol'arak azalacaktır. Bu
na mukabil harç tarifesi kanunu. 
nun şümulü haricinde kalan bir 
ç-ok akitler harca tabi olacaktır.,. 

~--• Dr. Ihsan Samı •••' 
Öksürük Şurubu 

Öksilrnk ve nefes darlığı, boğ
maca ve kızamık öksürükleri 

için pek tesirli illiçtır. 

HERKES KULLANABiLiR. -

PETROL Ü~ii?ED ŞiRKETi ' 
Tasfiye Memurluğundan : 

Petrol Limited Şirketi tarafından, evvelce para tahsili, mal tesel
lüm Ü vesaire için baz.ı kimselere verilmiş olan vekaletnamelerin, Şir
ketin feshi ve tasfiye haline inkılAp etmesi hasebiyle hükmü kalma
dığı halde bazı kimselerin bu vek5.letnameleri muhafaza ettikleri an
laşılmaktadır. Tasfiye memurlarının imzalarını ihtiYa eden vesaikten 
ba§ka herhangi bir suretle yapılacak tediye ve teslimin bir hükmü 
olmadığı ilftn olunur. , _________________________ , 

Tıp Fakültesi Dekanbğından \ 
İkinci iç hastalıkları kliniğinde bir asistanlık milnh1\ldir. Ar7.U eden 

taliplerin ilan tarihinden itibaren on be§ gün içinde tıp fakültesi dekan-
lığına müracaat etmeleri, (5618) 

istanbul Bölge Sanat Okulu Talebelerine 
İkmale kalanlar için açılacak kurslara yazılmak üzere hemen okul 

idaresine müracaat edilmesi 713) 
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GARBİ RUSYA-HARİTASI 
Harp Haberlerini, Sovyet-· Alma'n Harekat Sahasınıda lc:ine Alan Bu Haritadan Kolayca Takip Edebili rsinij 


