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4vrupay1 

Bekliyen 
~eci Akibet 

• 

Avrupa şimdiden açtır ve muzta
l'iptir. Avrupadaki milletler şiın
diden maddeten yorgunluk ve 
:tna.nen bitkinlik eserleri göster -
tniye başlamIŞlardil". Harp uzar -
sa, İngiltere ve Amerikanın iktı
sadl ablolaı.sı devam ederse, /(v -
rupayı nasıl bir felAketin bekle
tnek:te olduğunu tahmin etmek 
güç değildir. Alman - Sovyet har
binin müstakbel in.kişab hakkın -
da §imdiden tahminlerde bulun -
Zil.ak kehanet olur. Fakat muhak
kaktır ki, Avrupanm mukaddera
tı bu harbin netices!n.e bağlıdır. 

M. Zekeriya SERTEL 

lsviçrede ç:ıkan Journal de 
Geneve J?azetesi 18 Hazi

ran tarihli nüshasında harbin 
seyrini tetkik eden bir makale-
8lnde diyor ki: 
. "Almanya Avrupada1d va.zife

lillli yapabilmek için askeri mu
Vaffakıyetlerini idari, siyasi mu
't>affakıyetlerle tamamlamak mec 
~Utiyetindedir: Zaferle nihayet 
~ulnıuş ve iyi bitmiş bir harp, 
~cak muzaffer askerin evine 
<lönıneııiyle tamamlanır. Yani. 
hadiselerin aldığı seyre ~öre, si-

Dr. LôtfiKırdarı 
Cevap Veriyor: 

r 

Park ve Meydan 
Açmak Fantazi 
icraat Değildir ! 

---,ı -·----
1 Kaldı ki, mesela Taksim meydanma milyonlar değil, yalmz i ' 
• 100 bin lira harcanmıştır. Şehrin hastahane ve dispanser gibi E 
İ ihtiyaçlan unutulmadığı Eibi, büyük inşaata taallUk eden bu ek- ! 
! sikJerin tamanlanması için de bütün hazırlıklar yapılmıştır. i 
\. -....-..----·-···-.... -···-···-········ ............................. .! . 

Cihan~ir semtinde, "Somuncu 
sokağı,, admr taşıyan alabildiğine 
berbat bir yokuş vardır ki, -bun
dan evvel de yazdığım gibL ora
ya inip çıkabilmek ancak beyneL 
milel cambazların becerebilecek
leri bir marifettir. 

Ben, hemen her penceresi Mar
mara.ya ve Boğaziçine bakan oda
larının ferahlığına kapılarak, yo. 
kuşta kain bir apartımana yerleş.. 
ti,ğim zamım. bu yokusun bir so
kak haline sokturulabileceği ka
naatindeydim. 
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' İngiltere Ve 
Sovyetler 

Birliği 

Münferit Sulh 
Yapmamayı 

Taahhüt Ettiler 
İngiltere ve S. Rusya 

Biribirlerine Yardım 

Taahhüdüne Giriıtiler 

Moskovada Bir ltiluf 
imza Edil~ 

b
)'.1-Si amiller ~ittikçe artan büyük 
\!1' rol oynıyacaktır. Hitlerle 
'Yl.Ussolini son Brenner ııörüşme
lel'inde meselenin bu safhasını da 
tlıun uzadıya konuşmuşlardır. 
Onların müşahede ettikleri vakı
a sudur ki, harp müstahsil kuv
'\letleri atıl bir halde bırakarak, 
uzayıp giderse, A vru~ada en f e
?la ihtimallere yol açabilir. Daha 

Ve sanıyordum ki, orasının mi
ni mini bir zahmet ve külfetle 
bir sokak haline sokulmayışının 1 

ye,gane sebebi, belediyemizin gö. 
zünden kaçmış olmasından iba
rettir. Zaten Lutfi Kırdara. "So
m uncu sokağı" nı hatırlatan a
çık mektubum da. bu zanla yazıl
mıştı. O mektubumun, günlerce 
cevapsız kalışı, İstanbul beledive
si hakkında o güne kadar besle-

Harp tebliğlerine göre, son cep he vaziyetini gösterir harita 

l~diden bir çok sanayi mahfil
erinde harbin uzamasından do
~Yl endişe izhar edilmeye baş-
annııştır. Avrupada milletlerin 

".aziyetlerine, ızelecek hasat mev. 
ııl?ninin şartlarına, JıP.da imkanla
l'.ıı:ıın azlığına vakıf oanlar. Av
~Payı bekliyen feci akıbeti şim
<iıden llörmeye başlamışlardır. 
A.'\rru.pada bütün milletler ızıda
SJ~lıktan mustariptirler. Belçika.. 
d.a kedi etini yüksek fiyatlarla sa
tıyorlar. Amerika günden güne 
~Vrupaya karşı muhasım bir va
~~~et almakta ve buraya erzek 
1?ondermekten imtina etmektedir. 
:Bu vaziyette bulunan A vrupanın 
'llıu.n bir harbe ve uzun bir ikti
sadi muhasaraya nasıl tahammül 
edeceği sorulacak bir meseledir. 

Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Lutfi Kırdar diği:m menfi kanaatleri büsbütün 

takviye etmişti. 
----, Fakat ben böyle düşünüp durur-! 

1 k d 1 1 ken, ~ünün birinde. elime bir 
$ en erUn G 1 mektup verdiler. Mektup İstan

bul belediyesinden Relivor, ve be_ 
nim, alaka uyandırmad1~1m s:ı.niltica Eden dı.ihm yan mizahi vazıma cevap 
veriyordu. Bunu anlar anlamaz. 

H G •ı • vüzümün mahcı.ibivetle kızardıarp emı erı ğı.nı tasavvur edersiniz:Çünkü gö 
rüyordum ki, belediye, bir cok 
vatandaşların müşterek dertleri. 

D 

Ankaradaki Fransız ne tercüman olan yazıma karsi 
benim sandığım ı!ihi likavt kal-

r····-... · ... ·--· ... -········-·······, 
~ G. Deniz 

---.. 

Ordusu İle 
Bize iltica 
·Edecekmisİ 

' i • 
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Berlin Mahfillerinei 

Göre Bu Kıtaat İ 

ALMAN TEBliGi SOVYET· TEBLiGi 

Stalin Hattı Bir Alman 
Yarılmış Alayı İmha 

Bulunuyor Olundu 

Alman Kıtaatı 
Kief'in Çok 
Yakınlarında 

--
Cephede Yeni 
Bir Değişiklik 
Olmamıştır 

• 
hıgilterc namina anln~mayİ ir 

eden Stafford Cripps 

Londra, 13 (A.A.) - Hariciye 
Nezareti tebliğ ediyor: 

Almanyaya 'karşı yapılan 

"Binaenaleyh karada muzaffer 
0lan. ve Avrupanm mesuliyetini 
0:tnuzlarına alacaklannı ilan eden 
~evıetıer içİn harp meselesi, sa-

Maslahatgüzarı 
mamıstır. Hatta bilakis. derdimL 

Bazı ze. hasta dinleyen müsfik ve ha
zik bir doktor alakasivle kulak 
kabartmış, titiz bir müddeiumu· 

=. : i Enterne Edilmemelii Vitebsk Zaptedildi, Bir Tayyare Hücumları ile . . 

harpte Büyük Britanya hüku
metiyle Sovyet Rusya arasında 
müşterek hareketi tazammun e
den bir itilaf 12 Tem.muz akşa
mı Moskovada İngiltere hüku • 
meti namına tam salahiyetle ha .. 
reket eden Sir Stafford Cripps 
ile Sovyet Rusya namına tam sa
lahiyetle hareket eden Molotof 
arasında imza edilmiştir. 

Bu itilaf mucibince evvela iki 
hükUmet A1manyaya karşı yapı
lan bu harp esnasında yekdiğ~ 
rine her türlü müzaheret ve 
muavenette bulunmayı taahhüt 
etmişlerdir. 

ece bir askeri mahiyeti haiz ol
lnaktan çıkarak, bir yıpranma 
6a.!hasına girmistir. Şurası mu
hakkaktır ki, iki senelik harpten 
Sonra Avrupa umumt heyetiyle 
1915 dakinden çok daha zayıftır. 
"-Vrupada şimdiden fizik bir yor
lnlnluk, ve manevi bitkinlik his
sedil.ınektedir." 

. Teşebbüsler Y apta (Devamı: Sa. 5, Sü. 4) Berlin 13 (A.A.) - Anadolu a- K 1 L . t' M +·· , .. c·· ··+ ' jansının hususi muhabiri bildiri- o enıngra a o or u uzu am ara 
Vichy 13 (A.A.) - "Reuter., 

Fransız istihbarat ofisinin bildir
diğine göre, Fransanın Ankara 
maslahatgüzarı Outrey lskende
run'a iltica eden 11 Fransız ge
misi hakkında Türk hükumeti 
nezdinde bazı teşebbüslerde bu
lunmuştur. 

Japon Hariciye 

Nazırı Sovyet 

Sefiri ile Görüştü 

yo~~yasi mahfiller Vichy'den ge- Doğru İlerlemektedir Darbeler indirildi 
len malllınata istinaden General 
Dentz'in ordusu ile birlikte Türk 
toprağına ilticaya çalıştığını tah· 
min etmektedir. Bu hususta Al
manya Hariciye Nezareti huku
ku düvel mütahassıslarından bi
rinin mütaleasına müracaat et
tim. Bu zat Suriye muhasama
tında Fransanın muhasım bir dev 
let vaziyetinde olmadığını ve an
cak kendisine evvelce verilmiş o
lan bir mandayı müdafaa ettiği
ni söylemiştir. Fransa Londra 
ile harp halinde değildir. Ya1nıı 
mevzii bir ihtil&,fı hal ile meşgul 

Saniyen her iki hü.kiimet har
bin devamı müddetince araların
da bir anlaşma hali müstesna ol
mak üzere hiçbir mütareke ve 
sulh muahedesi imza etmemeyi 
de taahhüt etmektedirler. 

• lf!' 

Avnıpanm mukadderatını e
line almak isteyen Alman

:?anın ne mühim bir mesele kar
~sında bulunduğunu yukarıya 
llaklettiğimiz flkra kadar vuzuh 
~e sarahatle anlatan bir vesika o. 
arnaz 

Vichy'de beyan edildiğine gö
re bu gemilerd~n yalnız Elan 
karakol gemisi ile Adour yardım 
cı petrol gemisi ve 3 küçük mayin 
tarayıcı gemi, harp gemisi sayı• 
labilecek vasıfları haizdirler. Di
ğer gemilerin hepsi yük vapu
rudur. Enterne edilen Fransız 
bahriyelileri 200 kadar vardır. 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 2) 

Tokyo 13 (A.A.) - Sovyet el
çisi Smetanin, dün öğleden sonra 
Japon Hariciye Nazırı Matsuoka 
yı ziyaret etmiştir. Mülakat bir 
buçuk saat sürmüştür. 

Haber alındığına göre Smeta -
nin Alman - Sovyet harbinin ne
ticeleri hakkında Matsuoka 'ya 
malfunat vermiştir. Diğer mü
him meseleler de görüşülmüştür. (Devamı: Sn. 5. Sü. 3 

t ~v;upa şimdiden açtır ve mus
ş~rıptir. Avrupadaki milletlerler 
ttıllrıdiden maddeten yorınınluk ve 
tn anen bitkinlik eserleri göster- ı ·----··-·· .. -· .... --.. ·---· .... --·-··· ........................... _, ----·-·••uu·eo---·------·-----
s e~e başlamışlardır. Harp uzaı~- 1 

d~· ;~~~ı:e ~:v~:e~~e~~~ i1~: ı At V'"arışlarına Du··n Ba ~landı l"upayı nasıl bir felaketin bekle- ' 1. j Y 
~el kte olduğunu tahmin güç de- ' 
">ldir .,,,...,,..,~ • 

o · . . . . • ,m· ~ ~f.~ 
trı ~ n_un ıçın~ır kı. İn~iltereyi "' "l, i~/fi:ı· ··. 
trı ~glup etmenın uzun zamana ·· ' •· 
Alutevakkıf bulundul!;unu sezerı 
S illan erkanı harbiyesi, evvela 
r 0kYet Rusyayı ortadan kaldıra~ 
ba Avrupaya şarkta bir ümit 
a en~eresi, nefes alacak bir saha 
il~~.ak istemiştir. Yine bu ihtiyaç 
lli ır ki, Almanya, Sovyet harbL 
bu s~nb~hara kadar bitirmek mec 

rıvetındcdir. 
de Almanya bu teşebbüsünde ne 
tı receye kadar muvaffak olacakı
tnr, burası bilinemez. Çünkü AlAtn -Sovyct harbi başlayahberi, 
va ~anl_~r: Sovyet ordusunun ku
b· Yı kullıvesini sarsacak kah ır 
vı~ ınuvaffakıvet elde etmive mu 
da fak olamam1slardır Alman or- 1 
bıı~u henüz Stahn hattı önünde 

i.l unmaktadır Sovvf>t ordusu-
k~~· ~ahrr:ıi~dcn. tazla mukavemet 

ılıvetını haız o1duı?u sabit ol
~tışt.u~. Almanlar dahi Sovvet 
d ".;hının bir yıldırım harbi oln 
..ı ıgını kabule mecbur olmuşl, 
'4lr, ·~ 

; At yanşlannın ilki dün Veliefen dide yapılmış ve alaka ile takip olunmuşhtr. Yukarıki 
~ · dünkii müsabaklardan bir intibaı tesbit ediyor. Tafsilat dördiinci.i sayfomızdadır • 

• 

resim, 

Berlin, 13 (A.A.) - Alman or- Moskova 13 (A.A.) - Pazar 
duları Başkumandanlığının tebli- günkü Sovyet resmi tebliği: 
ğ'i: Daha evvel neşredilen fev- Dün gece ehemmiyetli hiç bir 
kalade bir tebliğ ile de bildiri!- askeri .faaliyet olmamıştır. 12 
miş olduğu veçhile, şark cephe- Temmuz günü cephenin cenubu 
sinde Stalin hattı. bütün ehem- garbi kısmında kıtalarımız düş -
miyetli noktalarında yapılan cü- manın bir motörlü alayını tama 
retkarane bir hücum neticesinde miyle imha etmişlerdir. Gecele
yanlmıs bulunmaktadır. yin tayyarelerimiz, düşmanın 

Moldavya'dan hareket eden motörlü kuvvetlerine hücum et
Alman - Rumen orduları geniş miş ve Yaş ile Ploesti'deki tay
bir cephe üzerinde düşmanı yare meydanları ile askeri hede! 
Dniestre'e do.ğru ve bu nehrin leri bombalam1ştır. 
ötesine tardetmişlerdir. Cephede, ehemmiyetli bir 

Galicva'dan hareket eden Al-
man, Slovak ve Macar kıtaları, değişiklik olmadı 
Dniester'in şimali şarkisindc fi- Moskova 13 (A.A.) - Sovyet 
rar halinde bulunan düşmanı ta- istihbarat bürosunun 12 Temmuz 

Bulgaristan 

, tarihli akşam tebliği: 
12 Temmuz günü kıtalarunız, 

Vitebsk - Pskof ve Novograd -

<Devamı: Sa. !l. Sii. ti J 

(Devnm•· "\a !l. Sii 7) 

r-·----················---·----··, 
= Başvekilimiz Dün 

Yalovaya Geldi 
Evvelki gün Ankaradan 

hareket eclen Başvekil Dok
tor Refik Saydam, dün De
rinceye gclmi!! ve oradnn 
Yalovaya gitmi~tir. 

Başvekilimiz, istirahat 
S maksndi~'le Yalovada bir 
! müddet kalacaktır. 

'--------"" 
Geniş Tahşidat B er/inden Ayrılan 

Yapmıyor S t er 
1
./ t ... 

. ov e .JeJ are 
Reuter e Göre, Yalnız 'g 
Hududumuzda Süvari He g eti Türkigede 
Kuvvetleri Arttırılmış! 

Londra 13 (A.A.) - Reuter 
ajansının Bulgar hududundan 
aldıgı haberlere göre takriben 18 
Bulgar fırkası seferber edilmiş
tir. Bunlardan alh fırka ~gal e
dilmiş arazide bulnumaktadır. 
Bundan başka Bulgarların ta):_ 
yare meydanları inşa etmekte ol 
duldarı da bildirilmektedir. Türk 
hududundaki Bulgar süvari kuv
vetlerinin arttırıldığı zannedil -
mektedir. Fakat büyük mikyasta 
Bulgar tahşidatı yapıldığı hak -
kındaki haberler teyit edilme -
mektedir. 

Büyük Elc;i Dekazanof ile Maiyeti 

Hareket Etti Edirneden lstanbula 
Edirne, 13 (A. A.) - Sovyet 

Rusyanın Almanyadaki sefaret 
erkan ve mensubininden 1059 
kişi pasaportla Kapıkale hudu -
dumuza iki kafile halinde gele
rek Babaeskiye sevkedi~i~ ve 
Babaeskide hazırlanan ikı ka -
tarla İstanbula sevkleri temin 
olunmuştur. 

Bunlar arasında bulunan Mos
kovanın Berlin Büyük Elçisi Vi-

ladınir Dekazanof ve refikalan 
ve maiyetı erkanı hususi oto-
mobilleriyle Istruıbula hareket 
etmişlt'>rdir. Gelen misafirlerin 
hududumuzda iaşe ve istirahat
leri temin olunmuş ve g't!reken 
kolaylıklar · yapılmıştır. Gelenler 
arasındaki 3 hastanın Edirne 
Memleket hastanesinde ilk te • 
davileri icra kılınmıştır. 



NAPOLEON,: Jll 
refri.ka No. ·2 

Napoleon'un Hayalinde Beliren 
Tek Şey: Fransanın Himayesinde 

Bir Avrupa Konfederasyonu 
(Dünkii nüshamızda çıkan kıs· Prenses de, Ojeni'nin karısı ola-

nım hülasasa). caktır. Bad veliahdi, Jozefinin 
(Napoleon, İngiltere seferi için kardeşinin kızı ile evlenecek, bir 
şimalde topladığı ordularım bir - Vürtenberg Prensesi de impara -
denbire şark hududuna nakledi - torun en küçük kardeşine vara -
yor. Çünkü Avusturyanm yakın - caktır. Cenubi ve garbi Alınan -
da bir hücuma kalkışması muh - yanın on altı hükumeti impara
temeldir. Bu karardan iki hafta tora tabi, vergi vermek, ve aske. 
sonra Napoleon orduları Ren'i ri kıtalar tedarik etmekle mükel
geçmiş bulunuyorlar. Napoleon A- lef Ren eyaletlerini teşkil edecek 
vusturyaltlan sararak Viyanaya tir. Bu on altı Alman Prensi, ba
yürilyor. Bu Sll"ada Fransız donan- zı teveccühlere nail olmak ümi -
rnası, İngilizlere mağlup oluyor. diyle, Parise, Imparatora tazimat 
İmparator Fransova ve Çar A- arzetmiye geliyor. bir düzine mik 
Icksandr da bir sürü müşkülat c;ı- tarında küçük Prenslik ilga edil
karryorlar. Fakat Napoleon düş- miştir. Tnleyran'a, Bertie'ye ve 
manlanm mağlüp ediyor ve zafe- Bernadot'a yeni yeni malikaneler 
rini şu kelimelerle bildiriyor: halkedilmiştir. Bundan başka, kı
"- Avusturya ve Rusya ordusu- saca söylenmiştir ki: 
nu yendim. Biraz yorgun düştüm. ''- llolandanın icrai kuvve-
Olclukça serin gecelerde, sekiz gün ti yoktur. Ona icrai bir kuvvet 
ordugahta açık havada kaldım . lazımdır. Prens Lüi'yi Holanda 
Bu ak,şam Prens Kaunitz'in şato- ya vereceğim. Bir kontrat ya • 
sunda yatıyorum. İki. veya üç sa- pacağız. Buna böyle karar ver. 
at k adar uyuyacağım.,, dim. Yoksa, Holanda~ı da, 
Ertesi günU Alman İmparatoriyle Fransaya ilhak ederim. Bir da-
sulh müzakm-elerine başlryor. İ - kika bile kaybedilecek vakit 
kısi de 25 yaşında devletin başına yoktur.,, 
geçmişlerdir. Şimdi ikisi de 30 Kız kardeşleri sızıldanmaya baş 
ya:;mdadır. Napoleon Alınan İm- layınca, Napoleon onları da unut-
paratoriyle yaptığı konuşmayı da muyor: Fakat ortada münhal 
şöyle anlatıyor: krallık kalmadığı için, Karolin, 
·- Dün ordugfıhrmda Almanya Klev Grand Düşesi, Eliza, Tos
İmparatorunu gördüm. İki saat kana Grand Düşesi oluyor. Gü
konuştuk. Sulhil çabuk yapmaYl zel Polin Borgez ise, evvela, an
kararlaştırdık. Benim Osterliç cak Guastalla Prensesi olduğun
muharebem, şimdiye kadar ver -
diğim muharebelerin en güzelidir. dan dolayı, ağlıyor. 
45 bayrak, 150 den fazla top, Rus ;. ~ 
hassa alayının sancakları, 20 ge -
neral, 30 bin esir, iki binden faz- Napoleon ve Prusyalılar: 
la ölü. Şahane ve müthlş bir man-
zara! .. " 

* 
Napoleon, Paristeki çalışma 

odasına, - gıiya kendi faa. 
liyetine şahit olsun diye - büyük 

Taleyran'ın bir sözü Fredrik'in büstünü koymuş. 
. . Napoleon, büyük Fredrik'e kar 

Bu muzaffe~ıye~ın ~uh~emel şı meftuniyet besliyerek büyü -
bulundug~ sıyası netıceler müştü. Prusya kralının vefatın

hususunda Taleyıan, Napoleo~un da kendisi sadece mülazım bu -
r~yine iştirak etmiyor, ve dıyorl lu~duğundan, zamanının bütün 
kı· 11 · ·b· k d ' · d · " z ta "h . • d. A genera erı gı ı, en ısı e onun 

- a şa a!1-:nız, şı~. ' • askeri ilim ve fenni dairesinde 
v~sturya ~~vletmı yıkabilir ~e, yetişmişti. Ve büyük Fredrik'ten 
yu~eltebılır d~. F~kat bu kut· beri Prusya ordusu 'Fransız kı-
lenın mevcudıyetı, medeni 1 ' · 1 af · ' v h ı 

ilJ ti . .. t kb 1 1 A t. ta arıy e z ersız çarpıştıgı a -
~ e erın mu~~ e se ame 1 • de, Napoleon, Prusya ordusuna 
namma el~emdır.,,.. pek itibar ederdi. 
Napoleon ıse, bu sozlere ce~a:p Vakıa, Napoleon, üçüncü Fred. 

..ılarak meşhur Presburg sulhunu rik - Vilhelmin belahat ve zaafı -
ımzalıyor: ~ nı bilmiyor değildi. 

Alman lmparatorlugu yıkılı • v 

yor, Avusturya ve Almanya, ltal- . Fakat buna ragmen, onunla 
yan toprağından sürülüp atılıyor. hır muahede akdetmek , ve onun 

O zaman karşısına dikilen ha - ?erekA ~vustu~-ya, .~erek Rusya 
el d r . ile vakı gergın munasebatından 

Y şu u · · t'f d t k . t· d B Fransanın himayesi altında ıs ı a e e me ' ıs ıyor u. u arzu 
bir "Avrupa devletleri konfede - da, Napoı:o~.un, ~rusya ordu -

O kurmak Napoleona go .. _ sunun eskı şohretıne karşı bes -
rasy n,, ··· 1 d 'V • h " t ' d t · · dı re, Rusya, Asyadır. Ingiltere bir e ıgı urme ın ~ e~ırı var . 
adadır. Avrupa kıtasını, demok - ~ak.~~ ~rusyanın sıyası maharet
ratik bir sistem dahilinde teşki- sı.~lıgını anlayışından sonra, bu 
ı tl dırmak muhtelif hükumet. hurmetten eser ka~madı. . 
a .an • . . . lt d Napoleon, Osterlıç zaferınden 
Ierı Fransız hilkımıyetı a ın a 1 p b. 'tt'f k t kl'f 
b . l' t' ,_ l" dr evve, rusyaya ır ı ı a e ı 
ır eş ırme.ıı.. azım ı . · . F k k 1 b 
Bu yeni nizam telAkkisi, Oster etmıştı. a at ra • una yanaş -

liç'ten sonra büsbütün tavazzuh m3mıştı. . ... . . .. 
ediyor. O sırada, ?ır ~a.~ıse old~. Nu-

Çünkü Napoleon Osterliçten renberg~e bır kutuphanecı, Fran 
evvel daima sulh arzusundan sızların ikamet hakkı olan yer • 
bahs;tmişti. Gizlediği davasını ve lerde Fransız ordusu . v ~leyhinde 
ihtirasını açığa vurmak cesareti - beya~aıneler neşr.ettıgınden do
ni, ona Osterliç zaferi vermişti. la71 dıvanıharpçe ı~aı::ıa m~h -
o, Avrupayı kuvveti sayesinde k~ ~ıu.nmuş, .bu huk~m de ıcra 
hükmü altına sokup dilediği şe - edilmıştı. Şek:ı ka ... m.~nı .. ~lmakla 
kılde idare edebileceğine kaniydi. beraber, gayrı ahlakı gorulen bu 
Fakat bu gayeye kuvvetle varıla- hükm.~n .. tahrik ettiği heyecan 
mıyacağını, o zaferden tam on çok buyuk oldu • 
yıl sonra, elim menfasının sontıl'l 
da anladı: O zaman ise, artık lŞ 
işten geçmişti! 

* *: 
Yeni kraUıklar: 

·ı~ yi anlabmz ki, benim göz 
lerim açıktır. Ben, ancak 

kendi istediğim kadar alda -
nınm!,, 
N apoleonun Romaya savurdu -

~uJehditler, bu yolda şeylerdir. 
Fakat, Osterliç ile Presburg'un 

ertesi gününde:ı itibaren, bu va
ziyeti derhal değişiyor. Daha A. 
vusturyadayken, emirlerini, o gü 
ne kadar Avrupanın hiç işitme -
iği bir perdeden veriyor. Napo

ı kraliçesi imparatorun emir ve 
ehditlerine rağmen İngiliz gemi
erini kendi limanına girmiye bı
·akmış. Napoleon derhal şu emri 
veriyor: 

"- Napoli hanedanının sal -
tanatma nihayet verilmiştir!,, 
Ve kardeşi Jozcfe de şu mek -

tubu yazıyor: 
"- Niyetim Napoli Krallığı

na kendi aileme tevdi etmektir. 
Bu da, Italya, Isviçre, Ho • 

)anda ve üç Almanya gibi, be
nim federatif hükumetlerim, 
yani hakikatte Fransa lmpara· 
torluğu olacak!,, 
Napolcon birkaç ay zarfında, 

ir sürii yeni krallıklar tesis ve 
eskil ediyor. JozeI, Napoli Kralı 
luyor. Bavyera, ve Vürtenberg 
1·ensleri, Kralt ünvanı ile terfi 

ediyor. Bad Prensi, Grandük 
asbedilmiştir. Bavyeralı bir 

(Arkası var) 

S aadet, sayfiyeye hareketinden 
evvel, süt amcası, profesör 

Ragıbı laboratuarmda ziyaret etti. 
O, tanınmış bir fizyolojist idi. Hemen 
hemen hiçbir zaman lliboratuarmı 

terkedip bir tarafa gitmezdi. Eserleri 
çok faydalı ve genisU. Eğer beşeri -
yet kendini sevenleri sevmlye razı 
olsaydı o, daha popüler olurdu. 
Laboratuarında, porselen bir masa 

üzerinde, cam aletler ve mikroskop
lar arasında, kristal bir vazo iclnde 
taze koparılmış güzel bir gül vardı. 

Genç kadın: 
- Ne güzel gtil, diye bağtrdı. Sa

kın, onun da otopsisini yapma! 
- Bil~kis, saklryorum. Tam za

manında kopararak yeni bir metod 
ile tesbit ettim. Şimdi tecrübemin 
neticesini bilyiik bir heyecan ve sa
bırsızlık içinde bekliyeceğim. Tabii 
o da ölecek, çünkü dünyada her şey 
ölür. Fakat bütün parlaklık ve tara
veti içinde ölecek, onun gUzelliği bil
tün hayatı müddetince devam ede -
cek. 

- Ne şanslı gül! 

- Değil mi? Düşün bir kere ... 
Bu tecrübemde muvaffak olduğum 

takdirde, bütün mahlukat serisinde 
daha yukAn çıkarak, nebattan hay -
vana geçip, nihayet bu metodu in
sanlara tatbik etmek ne kadar ente
resan ve verimli bir ~ey olurdu: Gü
zellik ve cazibesi :ıirve noktasına va
ran bir kadını bu halde tesbit et
mek ve ôlümüne kadar bunu idame 
etmelt. 

TAN 

Dün Veliefendide başlıyan at yarışları çok heyecanlı olmuş ve büyük bir alaka toplamıştır. Yuka· 
ndaki resimde musabakalan alaka ile takip edenle·ri görüyorsunuz. 

POLİSTE: l zmitte lkinciKô.ğzt Ağaçtan Düşerek 

Ağır Yaralandı Fabrikası yakında 
Kandillide oturan Sami ismin ı 

~u~~:~:mm~:r~:~~dec~~ Faalı·yete Geçı·gor 
agacına çıkmıştır. 

Cevizleri toplarken muvazene
si kaybolan Sami 6 metre yük
sekten düşmüştür. $aminin vü
cudünün sağ tarafı kaburga ke
mikleri mezarlık demirlerine sap 
lanmıştır. 

Konuşamıyacak bir halde bu
lunan yaralı Nümune hastahane
sine kaldırılmıştır. 

Makineleri Evvelce Getirilen Klörve Sudkostik 

Fabrikalarmın inşaatına Başlanmak Üzere 

Tramvay Kazası - Dün saat 
16,30 da; 22 numaralı vatman 
Fadılın idare ettiği 24 numaralı 
tramvay Söğütlü Çeşme durağın
da Osmanın kullandığı 331 nu
maralı arabaya çarpmıştır. 

Araba tamamen hasara uğra -
mış ve arabacı ile müşterisi öO 
yaşındaki Halet yaralandığı için 
Nümune dastahanesine kaldırıl -
mı~tır. 

İzmit (TAN Muhabirinden) -ı miş olan Klor-sütkostik fabrika
Şefırimizde yapılmakta olan ildn sının inşaatına da başlanmıştır. 
ci kağıt ve sellüloz fabrikalarının Malfım olduğu üzere bu fabrika
inşaatı biteli çok olmuştur. Her nın temel atma merasimi üç se 
iki fabrikanın montaj ameliyesi ne evvel yapılmıştır. 
muvaffakıyetli neticeler vermiş- Oyle ümit ediliyor ki, ikinci 
tir. Müteahhidin ölmesi üzerine kağıt ve sellüloz fabrikalarımı -
bir müddet yarıda kalan su tesi- zın açılış merasimi 29 Ilkteşrin 
satı da tekrar yapılmaktadır. Son Cumhuriyet bayramımızda ya -
su baskını üzerine bu tesisat da pılmış olacaktır. 
bir hayli zarar görmüştür. Bu Milli Şefimizin• uğurlu elleri i
nunla beraber suyun Sapanca gö le 14. Ağustos 1934 senesinde a 
tünden bir an evvel akıtılması i tılmış olan Türk kağıt sanayii, o 
çin daimi bir faaliyet vardır. eün 7 inci yıl dönümünü idrak 

Halil baldırından, üs dudağın
dan ve başının muhtelif yerlerin 
den yaralanmış ve Beyoğlu has 
tahanesine kaldırılmıştır. Şoför 
yakalanmıştır. 

Bu arada, bütün malzeme ve edecektir. Bu mutlu gün, büyük 
makine aksamı harpten önce gel tezahüratla tes'it olunacaktır. 

Otomobil Çarptı - Evvelki ge
ce saat 21,30 da Fatihte Çırçır 
Bodrumu çıkmaz sokağında 5 
numaralı evde oturan 13 yaşında 
Halil adında l:ıir çocuk Beşiktaşt8: 
caddenin bir tarafından diğer ta
rafına geçerken şoför Tevfikin i
dare ettiği 2647 numaralı otomo 
bille karşılaşmıştır .. Şaşırah ço • 
cuk otomobilin kendisine çarp
ması ile düşmüştür. 

Dün Aksarayda pazar yerinde 
Mehmet ile Cemil isminde iki 
kişi kavga etmiştir. Kavga esna
sında Cemil eline geçirdiği bir 
odunla Mehmedi başından ağırca 
yaralamıştır. Mehmet hastahane
ye kaldırılmış Cemil de yakalan
mıştır. 

İzmirde Plaj 
Izmit (TAN) - Beden terbiye 

si izmit bölgesi tarafnıdan vilaye 
tin yardımı ile kumluk mevkiin
de bir plaj yaptırılmasına karar 
verilmiştir. Plajın planları hazır
lanmıştır. 

Malatyada Yakalan~n 
Kaçakçılar 

Malatya, (TAN) - Son günler 
de Malatyada bazı kaçakçılık va
kaları işitildiği için, Inhisarlar 
takip işleri teşkilatı faaliyete ge
çirilmişti. 
Jandarmanın müzaheretile vu

ku bulan devamlı takibat, müs
bet netice vermiş ve binlerce ki
lo tütün müsadere edilmiştir. 

Bundan başka, Cali.kan mınta
kasında da takibatta bulunulmuş 
ve bir takım kaçakçıların tütün
lerini suya dökmek suretiyle im
ha ettikleri görülmüştür. Ayrıca 
külliyetli miktarda sigara kağıdı 
yakalanmıştır. Kaçakçılar hak -
kında takibat yapılmaktadır. 

Elaziğte Spor Faaliyeti 
Elazığ 13 (A.A.) - Elhığ atle

tizm ajanlığının hazırladığı tri
yatlon ve pentatlon birincilikleri 
dün üç katagori üzerinde yapıl
mış, tfiyatlon'da Ziya Doğan 
1231 sayı ile, küçükler pentatlo
nunda İlhami Üner 1351 sayı i
le büyüklerde Gençlik klübün -
den Mahmut 2050 sayı ile birjn 
ci olmuşlardır. 

Giresunda Mülkiye 
Müfettişleri 

Giresun, (TAN) - On beş gün 
denberi şehrimizde bulunan mül
kiye müfettişleri grupu bütün vi 
!Ayet dairelerini teftiş etmekte -
dirler. Bu arada belediye mua -
melatı da incelenmektedir. 

Üfürükçülük Yapıyormuş 
Edirne, (TAN) - Şehrimizde 

postane arkasında Tahmis sokağın 
da üç numaralı evde oturan Şa -
kir oğlu Hasan Karasu evinde 
muskacılık yaparken cürmümeş
hut halinde yakalanmıştır. 13 
muska ile 7 kitap da bulunmuş ve 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Adanada Yüzme Havuzu 
Adana, (TAN) - Atatürk par 

kında inşaatı biten yüzme havu
zu açılmıştır. 23 Temmuzda Is
kenderunda ve 23 Ağustosta A
danada yapılacak yüzme müsa -
bakalarına iştirak edecek genç -
ler havuzda çalışmalara başlamış 
lardır. 

•••••••••• HftKAVE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i .G ü Z E L L i K 
1 ...••..........•..•.......•......•••••.. 

YAŞ 1 
Nakleden: S. O. •••••••••• 

- Oh, amcacığım, bunu bulacak -ı guya çektiğim kimse kend~ oldum. 
sın değil m.1? Daha doğrusunu söylemek_ ı~ap eder-

- Bu hususta katı hiçbir şey söy- se; aynadaki hayalim. Aşıkar olan 
liyemem. Fakat muvaffak olursam, bir şey varsa, benim bu hususta zir
bu snn sana hediye etmeyi vaade- ve noktasına varmadrğmıdır. Henüz, 
diyorum. şurada, burada bazı eksiklerim var. 

- O halde, biraz acele etmelisin! Fakat heyeti umumiye oldukça tat
Profesör Ragıp gülümsedi: min edicidir. Meehur ata sözünU sen 
- Dur bakalnn, sen henüz yirmi de bilirsin: 'Az tamah çok ziyan ge-

yaşndasın. Hiç acelen yok. İntihap tirir.,, Ben de bu vazlyetimle kanaat 
edeceğin zamanı düşünecek vaktin ediyorum. Ve kendi kendime sordum: 
var. Çünkü mesele gayet naziktir. "Daha bir müddet beklersem, hata 
Bu husust~· ne çok erken, ne de çok etmiş olmıyacak mıydnn? Velhasıl 
geç da~lırlır1 ~.:,zuu bahsolan yirmi yaşım güzellik yaşını değil miy-

şey, t.aııı ~ ,~ ~~C·ı. bir di? 
keli ,, !P~, et-
mektir.. , . Y!lyeC!e fbo:.ı ~~ "Fakat o gün kuzinim bizdeydi ve 

ben tuvaletimi yaparken yanımda 
Jarmı doldurmak için sana bir anket b 1 d 0 t ·rmı yedı' ya u unuyor u. , arn yı • mevzuu.. Bunun neticesini bana bil- smdadtr. Senin anket mevzuunu ona 
dirmeyi ihmal etme. da sordum ve derhal UAve ettim: 

Saadet, amcasına veda ederek, ay-
rıldL "- Bence, bu, yirmi yaş olmalı. 

"O, sözümü şüphe ile karşdadı. 

Beni, daha birçok seneler, bu hu -

O• birkaç hafta sonra, profesör susta kaybetmeden kazanabileceği -
Ragıba, sayiiyeden :iU mektu· mi temin etti. Ve~h.asıl gayet açık 

bu gönderiyordu: olarak bana kendısınln tam bir ke-
vgı ı amcacı nn, "Se ·1· ğ ·• .._ 1 male erdiğini söylemek istiyordu. O, 

"Bana verdiğin anket mevzuu üze- gifaellik yaşındaydı. 
rinde uzun uzun dü~ündüm. İlk sor· 'Ben de, yava~ yavaş, kuzlnimln 

fikrini kabul etmiye başlaımştnn. 

Fakat birkaç gün sonra burada gü
zel bir Bayan ile tanıştım. Kendi i
fadesine göre değ.il, fakat dostlarının 
söylediğine göre, otuz beş yaşınday -
dı. Hakikaten açılınış bir c;içek gü -
zelliği, olgun bir meyva lezzeti, kı -
rışıksız, ve kemale ermiş bir hali 
vardı. Ona anket sualini sorduğum 
zaman bana, gizlice, kendisinin gU -
zellik yaşına varmış olduğunu söy -
ledi. Ben de bu fikri tasdik etme -
liydim. 

"Fakat bu sırada muhaveremize 
bir fabrikatörün eşi karışmıştı. O, 
sualinizi kendi tarzında halletti: Za
man mevzuu bahis değildi. Zira, o, 
kırk beşini . geçeli seneler var... Bu
na rağmen herkese öldürücü nazar
larını çeviriyor, birçok Donjuan'lar 
bu bakışların tesiri altında kalıyor, 
ona güzel olduğunu söylüyorlar. 
Hatt~ bunu ona isbat edenler ve ni
hayet inananlar bile oluyor. Birçok 
tecrübe görmüş ve geçirmiş olduğu 
muhakkak olan bu fabrikatör karısı 

bana bfiyük bir otorite ilE! dedi ki: 
"Yavrum, bir kadın ancak kırk beş 

yaşından itibaren enteresan olmaya 

baıılar.,. 

lzmitte 
Feci Bir 
Kaza Oldu 

-
Bir Çocuk Tabanca 

İle Oynarken 

Yaralanarak Öldü 
Izmit, (TAN Muharibinden) -

Şehrimizde çok büyük teessür u
yandıran hazin bir facia olmuş -
tur. 

Izmit idarei hususiye tahsil 
müiettişlerinden Cemil Unalın 
14 yaşındaki oğlu Sadettin ile 
Yeni Turan ilkokulu baş öğret
meni Cemil Vural'ın 11 yaşındaki 
oğlu Emin Vural, Sadettinin e 
vinde, bodrum katında bulunan 
kuzularına ot verirken, Sadettin. 
babasının tabancasını alarak E
mine göstermeğe başlamış, her 
ıki çocuk, kullanmasını bilmedik 
!eri bu tabancayı çevirirken, Sa
dettinin elindeki tabanca ateş al 
mış ve çıkan kurşun zavallı E
minin kafasına isabet etmiş, ço 
cuk kaldırıldığı hastahanede üç 
saat sonra ölmüştür. 

Facia mahalline giden müdde
iumumi muavinlerinden Fuat Er 
doğan el koyarak tahkikata baş
lamıştır. 

ADLİYEDE: 

Bir Yankesici 

Mahkum Oldu 
Kambur KG.mil diye tanılan sa

bıkalı yankesici K~ Düzgün
gidiş; Galata köprüsü üstünden 
balık tutanları seyreden Mehme
din cebine elini sokarak parala
rını alacağı sırada Mehmet, K~
mili kolundan yakalamıştır. Cür 
mü meşhut mahkemesine verilen 
Kamil; 2 ay 7 gün hapse mah
kum olmuş ve derhal tevkif edil
miştir. 

Camlan Kırdı - Mehmet Oz
yeşildağ isminde bir adam evvel 
ki gece Beşiktaşta bir kahvenin 
bahçesinde bir hayli rakı içerek 
sarhoş olmuştur. 

Mehmet kahveden çıktıktan 
sonra yanındaki Halilin kundu
racı dükkanının 6 camını kırmış
tır. Mehmet nöbetçi cürmü meş 
but mahkemesi tarafından yap
tığt zararları ödemeğe ve bir gün 
hapse mahkiım edilmiştir. 

Mahkum Oldu - Hürmüz is
minde bir kadın Naim isminde 
bir adama müracaat ederek inşa
atı henüz tamamlanmamış olan 
evini tutmak istemiştir. Naim ka 
dınla uzlaşmış ve kiraya mahsu 
ben bazı tamiratın yaptırılması 
için müsaade etmiştir. Fakat kira 
almağa geldiği zaman yapılan ta
mirat için kesilen parayı kabul 
etmemiştir. Bu yüzden çıkan 
kavga nihayet karakol ve adliye 
ye intikal etmiştir. Dün nöbetçi 
bulunan Sultanahmet birinci sulh 
mahkemesi Naimi suçlu bularak 
4 gün hapse ve 4 lira para cezası
na mahkum etmiştir. 

Paso Sahtekarlığı - Halil is -
minde birisi Müştak adında bir 
gence ait pasodaki resmi değiş 
tirerek kendi resmini koymuştur. 

Fakat Halilin bu hilesi dün 
Sirkecide kontrol Nami tarafın -
dan meydana çıkarılmıştır. 

Halil adliyeye verilmiş ve 3 
gün hapse mahkfun edilmiştir. 

Tabi! onun için kirk be:.ı ya~ gü -
zellik yaşı idi. 

* * "Ş asırmış kalmıştnn. İşin içinden 
çıkmak için, kırk sene sahne

de gerek artistik kıymeti, gerek ca
zibesi halkı teshil' etmiş olan harl -
kulade bir aktrise müracaata karar 
vermiştim. Şimdi tiyatroyu terket -
mek üzere olan bu artist, belki bana 
uzun hayatının seyrini anlatmıya ra
zı olacak, hatıralarını zikredecek, bir 
kadın için güzelliğin en yüksek nok
tası ne zaman olduğunu if~a edecek
ti. Büyük bir heyecan içinde zamanı
mızın bu şöhretine yaklaştım. 
"Kızım, dedi. GUzelllk yatı diye 

bir teY yoktur. Bazı kadınlar otuz 
:yaıında çöker, bazıları kırk yaşında 

kemallnl bulur. Bu huıuıta aşk ta
rihine bir nazar atfetmek katidir. 
Meseli, ikinci Hanrlnln gözdesi Pol
tlerı dUıeal altmıı yaşında hlll kral 
Uzerlnde tesirini muhafaza etmiyor 
muydu? Zamanında zeki ve gUzelliğl 
ile Parlıte bUyUk bir sUkse yapmış 

olan Nlnol'I de Lenclos ancak seksen 
yaı•nda bir papasla aevl9memlf miy
di? Bana inanınız yavrum. Arz U • 
zerinde her zaman böyle dUıeıler ve 
Nlnon'lar olacaktır.,. 

"Gayet iyi farketim ki, o da ken
di davasrnı güdi.iyor ve kendini hlila 
t!Üzellik yaşında addediyordu, 
"Şunu da anladım ki, benim blitiln 

:ınketim bcış bir şeydi. ÇünkU haki
katte, her kanın için ~ilzelik yaşı 

kendi y~şıydı .. 1 SAADET 

l4 - 7 - 941 

Daima 

Kontrol LCizım ! 
Yazan: Naci Sadullah 

Mesela hareket halinde btı 
lunan tramvaylara bin· 

mek, ve hareket halinde bulu· 
oan tramvaylardan atlamak yıı· 
sak. Mesela dilencilik yasaktır· 
Mesela, on sekiz yaşına basmamı; 
vatandaşların, direksiyon kullaıı 
malan yasaktır. 

Fakat zaman zaman fevkalade 
uyanıklıklar gösteren kontn>l va· 
sıtalarının, tazyik anlarında mu 
vakkaten köşeye sinen o suçlula· 
ra yeniden ortaya çıkmak ccsa· 
retini veren bir gevşekliğe dal· 
dıklan da olur. 

Bunun içindir ki zaman zamaıı 
tramvay kazalan sıklaşı.r. Zamaıı 
zaman dilenciler bollaşir. 

Ve zaman zaman, • tıpla şimdi 
olduğu gibi, - taksi direksiyonla· 
nnda, idrak çağana basmllilllŞ ço 
cuklar görüliil'. 

Bugünkü gayem, bilhassa b11 
sonuncular üzerinde durmaktır. 
Çünkil bir taksi direksiyon~ a· 
cemi bir çocuk eline verildiğı 
takdirde, vat~ndaşlan, dönüşi: 
olmıyan bir menzile kadar götü• 
rebilir. 

Benim Uç gün evvel bindiğiırı 
taksiyi, eline bisiklet bile tesliJJJ 
edemiyeceğimiz bir çocuk kolla· 
nıyordu: Dalgınlıkla arabaya e· 
lelacele atlarken farkına varama s 
dığun bu vakıayı anlayınc~ yal'I 
yofüa inmek mecburiyetinde kal 
dun. 

Evvelki giin içine, Taksim.Clea 
Sirkeciye gitmek üzere bindiğinı 
taksiden Tarlabaşanda inmek mec 
buriyetinde kaldım; çünkü nce· 
miliğini, arabaya verdiği yılan• 
kavi seyirden sezdiğim şoför, kos 
koca bir arabayı sevk ve idare 
etmenin bir insandan beklediği 
tabii evsafa sahip olabilecek ya~ 
ta değildi 

Dün gece ise, hayatimi üçüncii 
defa kurtardım: Ç.iinkü bindiği:rıı 
taksiyi A.ksaraydan Sirkeciye in• 
diren henüz on altı, on yedi ya
şındaki çocuk, aştığtmız o kısncılı 
mesafe içinde, en az dört kaza 
savuşturdu: Ve biz, onun acemi· 
liği yüzünden hazırlanan bütün 
bu kazalan, tesadüfün umulmaı 
yardımları sayesinde atlattlk. 

Bunun içindir ki, ~ 1 ~ değils~ 
bu sahada kontrolün daima aynı 
sıkılığını muhafaza etmesini iste· 
mek hakkımızdır sanırım: Çünkii 
bu yapılmadığı takdircle, zamaıı 

zaman durak yerlerinde bile a· 
danı çiğneyen taksiler, ciimlcmi· 
zi, mezbahadan kaçmış azgın bo· 
ğalar gibi ürkiitüp paniğe uğra· 
tacaktar. 

Kaymakamlar 

Arasında Yeni Tayin 
' Ve Nakiller Y apddı 

Ankara 13 (TAN) - Haymana 
kaymakamı B. Ali Al psar Beşiri 
kaymakamlığına, Şuşelıri kayma· 
kamı Hilmi Tunçel Ozalp, Beyko2 
kaymakamı Sadettin Ertür Sarı· 
kamış kaymakamlığına, Kabulhi· 
sardan Feyzi Conker Hizana, Me 
nemenden Ruhi Çalışlar Kalan'a 
Göksuda Fehmi Kutlu Doğu Be
yazıda, Kuşadasından Etem Necip 
Oltu'ya, Ozalptan Niyazi Toker 
Gevaş'a Erik'ten Abdülkeri:ıll 
Ozday Kuşadasına, Bucaktan Ha· 
lit Raği Çeşmeye, Patnostan Beb 
çct Savaş Çivrile, ArdahandaJl 
Fazıl Haluk Göksu Haymanaya 
Şirandan Sofu Ulu Göksuya, Do 
ğu Beyazıttan Halil Tufan Şe • 
binkarahisara, Şebinkarahisardsn 
Feyzi Togay Pantosa, Boğazlıyan , 
dan Fuad Ertuğrul Ardahana 
Siirt mektupçu vekili ve Ankara 
maiyet memuru Nuri Aitıok ŞeJJJ 
dinli kaymakamlığına, Cengerli 
nahiye müdürü Remzi Saraçoğlu 
Yusufeli kammakamlığına, Te
kirdağ maiyet memuru Fahret· 
tin Akkutlu Seriğe, Mürefte na· 
hiye müdürü Rebii Başoğlu Si· 
livri kaymaknmlığına, Oltudan 
Azmi Gökçe Koçhisara, Silivri -
den Nail Ilter Beykoza, Kastamc 
nu maiyet memuru Hilmi Tuluğ 
Kabulhisara, Sarıkamıştan Niya· 
zi Dolok Menemene, Akçaabad · 
dan Kemal Tan Mudanya, Bur
sa maiyet memuru Arif Hiknıe1 
Ozgelen Bucak, Eskişehir maiyet 
memuru Şevkel Esen Şırak, Zorı 
guldak maiyet memuru ilham' 
Vada Boğazlıyan, Piraziz nahiyt 
müdürü Cemil Polatsoy Akçaa· 
bat kaymakamlıklarına, Bornovs 
nahiye müdürü Enver Saatçıoğ 
lu Ermanak, Erman.aktan ibra • 
him Nabi Başkale, Koçhisard:-ın 

Ekrem Vard:,rlı Püliimiir, Pul'ı· 
mürden Kfim:l Yıldırım S u <:>ı. rı 
Kaymakamlıkfanna naklen ve 
yeniden tnyin edilmişlerdir. 
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r. ınd Almanynya 
u t k h re eti tazam -

ın n eden bir ınuahcde ımzalan -
nıı tır. 

2 - Suriyedc müt rekenln im
ıaıandıgı haberi, Tilrkiyede mem
lliyetıe karşılanmıştır. 

3 - Vichy hük!lm ti, milli ma -
teın dolnyısiyle 14 Temmuzda te
ıabürat ve şenlikler yapılmnması
lla karar vermi tJr. 

Moskova Muahedesi: 

Sovyet Almaıı harbinin 
mukadderatı üzerine mü

~ir olacak mahiyette iki mü ., 
"'1111 haber gelmiştir. 
... ~unlardan biri: Almanyaya 
:-qı müşterek hareketi tazam 
llıUn eden bir itilafın 12 tem
llı11zda Molotof ile Crips ara 
lllıada imzalanmasıdır. 

Bu itilaf mucibince iki dev
let, yekdiğerlerine her türlü 
)''?dımda bulunmağa ve harbin 
~ama müddetince - hususi an
~alar müstesna - hiç bir mii 
'-ieke veya muahede imzalama 
laaağ. taahhüt etmektedirler. 
Diğer haberde Amerikada za

laaan zaman efkin umumiyeyi 
)'oJdıyan meşhur Gallup mües· 
~inin en son yapfığa bir yok 
~nan neticesidir. Buna gö -
~' •• fikirlerine müracaat edilen 
"'lllkın % 4 ü Almanyanm ve 
% 72 si Sovyetlerin harbi ka
ı.nınasma istemektedirler, Sov
>'ttlerin muvaffakayctini istiyen 
ler, esbabı mucibe olarak: Em
hryalist bir devlet olan Alman 
~ Amerikayı istila etmek 
lliYetinde olduğu, halbuki em
hryalist olmıyan Sovyetlerin 
~erika ile bir davası olmadı
,.l.llı göstermişlerdir. 

Bu iki hadise: Sovyet aleyh 
tara propagandalann Ingiltere 
"' Amerika hükumetleri ve ef-
1'irı umumiyesi üzerinde tesir 
Yapmadığına ve bu iki devletin 
Sovyetlerle harpten sonraki 
~~nyanın vaziyeti hakkında an 
~ak, ona ellerinden gelen 
bütün yardımı yapacaklarım gös 
ternıesi itibariyle mühimdir. 

Suriye Mütarekesi : 

Ajanslar, Suriye mütareke
'- sinin, Kahire ve Beyrut
._ İmzalandığını bildirmekte • 
4irler. 

Bu mütarekenin, bazı ecnebi 
~dahaleler için vakit kazan • 
....-ınak maksadiyle imzalanma
~ oldu<nınu ümit etmek iste-l'iz: a-

• Bu habtır, hürriyet veistikli
liıı kıymetini çok iyi takdir e
~ Türk milleti tarafından an
~~ sevinç tezahürleriyle karşı
~llabilir. 

Bu hadise, cenup hudutlan -
mızın emniyeti bakımından da 
şayana memnuniyettir. Suriye 
harbinin müzmin bir şekil alma 
sı, bazı ihtilatlara sebebiyet ve 
re bilirdi. 

Ana vatanı miidafaaya muk
tedir olmıyan Vichy hükumeti
nin, hala, imparatorluk iddia
siyle, kendinin olmıyan btr mem 
leketi bir harabeye sürüklemek 
te ısrar etmiş olması ve, Suri
yeye Blum hiikiımctinin vermek 
istediği, fakat sağ cenah parti
lerinin mın afakat etmediği is
tiklali vermek üzere yürüyen 
hür Fransız - lngiliz kuvvetle
rine karşı mezbuhane bir muka 
vemet göstermiş bulunması cid 
den garip görülmeJdedir. 

14 Temmuz : 

Vichy hükumetinin, milli 
matem dolayisiyle, 14 

temmuzda tezahiirat ve şenlik -
ler yapılmamasına karar verdi
ği bildirilmektedir. 

Vichy hükumeti daha samimi 
olabilseydi. 14 Temmuzu milli 
bir bayram günü olarak tama -
miyle ilga ettiğini ilin eder
di. 

Filhakika, bir haftadanberi 
Vichy'de toplandığı bildirilen 
ve Fransanın en sağ ve katolik 
unsurlanndan müteşekkil olan 
devlet şurası, Fransamn yeni 
kanunu esasisini tesbit etmekle 
meşguldür. 

Mareşal Petain'in bir içtima
ın ilk celsesinde verdiği izahat 
ve direktiflere nazaran bu ye
ni kanunu esasiye hakim ola
cak iki mühim prensip şunlar -
dır: Otorite ve totaliter devlet 
prensibi, dinin bir devlet pren· 
sibi olarak tekrar tanınması. 

Hatırlardadır ki, daha evvel 
de mekteplerden çıkanlan on 
binlerce laik öğretmenin ye
rine papazlar tayin edilmiş ve 
demokrasi prensiplerine bağlı 
kalan binlerce memur azledile
rek yerlerine "yeni kanunu e· 
sasi,, prensiplerine sadakatleri
ni arzeden kimseler getirilmiş
ti. 

Bir milletin dahili işlerine 
müdahaleye kimsenin hakkı 
yoktur. Fakat bütün dünyaya 
hürriyet ve demokrasi fikirle • 
rini yayan Fransanın böyle bir 
vaziyete düşmesi insana cidden 
hazin geliyor. 

Fransa inkılap prensiplerinin 
layemut olduğunu ve bugünkü 
beşeriyetin biitün ihtiyaçlanna 
cevap verdiğini iddia etmiyoruz. 
Harp sonu dünyasının bugiin
kü dünyadan başka, yannki 
cemiyetin bugünkünden daha 
mes'ut olacağını ümit etmek is
tiyoruz. 

Fakat böyle bir dünyanın, 
Fransız inkılabının esaslarına red 
ve inkar ederek tamamiyle geri 
bir istikamette hareket etmekle 
değil, bu prensipleri derinle,ıtir· 
mek suretiyle vukua geleccgine; 
eğer böyle bir tekamül olmiya
caksa, bu demokrasinin bugün -
kü şekliyle ve bütün kusurla -
riyle muhafaza edilmesinin he· 
şeriyet için bir nimet ola
cağına kani bulunuyoruz. 

M. ANTEN 

( Cografya Kongresi Münasebetiyle J M~!'miU~ 
Napoleon Büyük 

Adam mıdır? Coğrafya Cemiyetleri Yazan: Sabiha SERTEL 

Geçen ay içinde Ankarada 
toplanan Birinci Türk 

Coğrafya Kon~resi çesilesi ile 
memleketimizde de bir Cob-af
ya Cemiyetinin tesisine teşeb
büs edildi. Bu teşebbüs çok ye
rindedir, pek faydalı ve havırlı 
bir iş olacaktır. ·Hususivle Milli 
Şefimizin cemiyeti yüksek hi
mayeleri altına alacaklannı va. 
adetmiş olmaları, yeni kurula
cak bu ilim cemiyetinin çok 
müsmir isler başarabilecefinin 
en kuvvetli işaretidir. Cemiyet 
büvük bir boşlu~u dolduracak, 
faaliyeti neticesinde memleke
timizin coğrafyası ilmi bir se
kilde tesbit ve tedvin edilebile
cek; Cemiyet muntazam konfe
ransları ve muhtelif neşriyatı 
ile memleketi herkese tanıtacak 
ve coğrafya ilminin halk arasm
da yayılması için en lluvvetli i · 
mil olacaktır. ,.. 

* * Memleketimizde b ir Coğ
rafya Cemiyeti tesisi. i

çin evvelce de bir iki tesebbüs 
olmuş: 1899 (1315) te İzmirli 
Simon Topuz ile mühendis 
Şnayder isminde iki zatm müs
tereken tanıim ettikleri bir ll
yiha ile zamanın sadrazamı Ha
lil Rifat Paşaya müracaat ede
rek bir Coltrafya Cemiyeti tesi
sini istediklerini ve Mesrutive
tin ilanından sonra, aralannd2 
Recaizade Ekrem Beyin de dahil 
bulundu~ bir heyetin ayni 
maksat için toplandı~nı bir ver 
de okumusutm. 1918 de İstan
bul Darülfünununda tedrisatta 
bulunduğu sıralard2 muhterem 
meslek arkadasım Prof. Dr. 
Obst ile birlikte hazırladıımnız 
bir lbiha üzerine Coirafva 
Enstitüsünda doirudan doiru
ya sadaret makamına ballı ol
mak üzere "Tetkikatı Cotrafiye. 
i~timaiye ve iktisad iye EncUme
ni" namiyle bir heyet teşkiline 
hükumetçe karar verilmişti. En 
cümen azası her sene menıJeket 
içinde bir kaç ay dolaşarak tet
kiklerde bulunacak. bu suretle 
toplanacak vesikalar ve elde e
dilecek bilı:!iler encümenin umu
mi içtimalannda münakasa e
dilerek muhtelif veçhelere te
mas eden mesai arasındaki ba~
lılıklar aranacak ve tabii, içti
mai ve iktisadi hadiseler arasın. 
daki rrünasebetler ortaya cıka
nlacaktt. Kat'i neticeler elde e
dildikten sonra bu tetkikler nes. 
redilecdi ~ibi muhtelif devlet 
daireleri tarafından memleketin 
coğrafi, içtimai veya iktisadi 
hususiyetleri hakkında vaki ola. 
bilecek müracaatlara Encümen 
en doRru ve sarih cevaplar ver
meye çalışacaktı. Encümenin 
muntazam bir şekilde çalısma
ya başl"adıktan sonra bir Coit
rafya Cemiyeti şekline Jlirmesi 
de düşünülmüstü. Fakat Birinci 
Cihan Harbinin son senesi için
de hazırlanan bu proı;(ramın tat.. 
bikine ~eçilmeden mütareke ol
muş. her şey yüzüstü kalmıştı. 
Cumhuriyetin tesisinden sonra 
Erkanı Harbiye Reisli~i tara
fından bir ''Askeri Cofrafya En-

İngilterede Sığınaklara 

Kimler Gider ? 

1 

Yazan: bir binası, zenjlin kütüphane
leri, mükemmel matbaaları, mü 
kellef konferans salonlan var
dır. Cemiyet büyük keşif heyet-

Harp hadiselerinin son za
manlardaki tecellisi, ne· 

dense akıllara Napoleon'u getirdi. 
Biitün gazetelerde Napoleon'un 
hayatı tefrika ediliyor. Napoleon 
tarihi bir şahsiyet olarak entere
sandır. Fakat yaşadığı devirlerin 
ötesinde büyi.ik adam sıfatım ka
zanacak bütün unsurlardan mah. 
rumdur. 

Faik Sabri 
ctlmeni" te,kil edilmiştir. Bir 
çok faydalı neşriyatı olan bu en
cümen faaliyetine kendi pro~
ramı dahilinde devam etmekte
dir. 

* * 
Dünya üzerinde kurulan ilk 

coirafya cemiyeti Lon
drada 1788 tarihinde tesis edi
len "Africain Association" dur 
denilebilir. Bu cemiyet bir coi
rafya cemiyeti ismini tasım-a
makla beraber bu ilmin inkişa
fına yaptıfı hizmetler itibariyle 
tam bir coirafya cemiyeti idi. 
Bundan başka bu cemivet 1830 
da, J(ayesine UVRUn olmak üze
re, ismini ''The Royal Geogra
phical Society of u;ndon" a ce- · 
virrnişti. BeynelmiJel ilk coi
rafya kon~si de 1871 de Lon
drada toplanmıstı. 1884 te E
d inburgh'ta tesis edilen "The 
Royal Scottish Geographical So
ciety" nin de cob'afvaya büvük 
hizmetleri olmuştur. Londra 
Cob'afYa Cemivetinin nesretti
li. GeOJrl'llphical Jonrnal ile İs
kocva Cojlrafya Cemiyetinin çt
kardıtı Scottish Geographical 
Mapzine İnRilizce olarak cıkan 
coğrafva mecmualarının en kuv 
vetlileri sayılır. İn~ilterede 
bunlarchln başka merkezleri 
m uhtelif sehirlerde olmak üzere 
üç coitrafva cemiveti daha ca
lışmaktadır. İnviliz dominvon. 
larında da cotı-afva cemivetleri 
vardır: Bunlann ·en mühimleri 
Avustralyada, Cenubi Afrika 
Birliıl'inde ve Kanadadadır. 

Almanvada Berlinde 1828 de 
kurulmuş olan ''Ges. filr Erd
kunde" den baska merkezleri 
muhtelif şehirlerde olmak üze
re dokuz coğrafya cemiveti bu
lunur. En mühimleri Bremen, 
HamburK, Hannover. Münich 
co~rafva cemiyetleridir. Viyana 
Coirafya Cemiyeti de oldukça 
eskidir, 1856 da kurulmuştur. 
Coirafya Cemiyetlerinin en es
kilerinden biri de 1821 de tesis 
edilmiş olan Paris Coirafya Ce. 
miyetidir. La Geographie mec
muasını bu cemiyet çıkarır. Yi
ne Pariste 1873 te kurulmuş o
lan Societe de Geograpl'ıie Com
merciale ile 1920 de tesis edil
mjş bulunan Association des 
Geoıraphes Fran(ais ve 1922 
de kurulan Association des Amis 
de la Geographie Physique ce
miyetleri bulunur. Fransada 
bunlardan başka Bordo'da, 
Lyon'da, Marsilyada. Montpel
lier'de, Nancy'de, Toulouse'da 
da cofrafya cemiyetleri kurul
muştur. 

Di~er Avrupa memleketlerin
den Belçikada (Anvers ve Brük. 
sel'de), Bulgaristanda (Sofva
da, kuruluş tarihi: 1918), Ce
koslovakfada (PraR 1894). Fin
landada (Helsinki 1888), Holan-

DURAN 
dada (Amsterdam ve La Haye'
de), İspanyada (Madrit 1876), 
fsveçte (5 adet), İsviçrede (5 
adet), İtalyada (Roma 1867. ML 
lano 1879, Floransa 1884), Nor
veçte (Oslo 1889). Macaristan
da <Budapeşte 1872), Polonya
da (Varsovi 1918), Portekizde 
(Lisbon 1875), Romanyada (Bük 
res 1875), Sovyetler Birli~inde 
Leninı;(rat 1845, Moskova 1863), 
Yuj(oslavyada (Belımtt 1916), 
Yunanistanda (Atina 1919) 
Coğrafya Cemiyetleri vardır. 

Avrupa haricindeki baslıca 
Co~rafya Cemiyetleri de şunlar 

leri tertip eder. veni veni buluş 
ve keşifler üzerine eserler ha
zırlatır, Konferanslar verdirir 
ve mecmuası ile bu 2ezilerin 
çok resimli tarif ve tasvirlerini 
azalarına bildirir. $imdiye ka
dar bu coltrafya cemiyetinin ter 
tip ettiği veya masraflarına iş
tirak etti~i mühim keşif heyet
lerinin baslıcaları şunlardır: 
Dünyanın muhtelif yerlerine 
eönderilen arkeoloji hevetleri 
Alaskada Katmai volkanlarında 
yapılan keşifler, Cenup kutbu
na ta:vvare ile eiden Amiral 
Byrd'ün cenup kutbu arazisine 
yaptıtı ~yahatlar. 

* ~ 
dır: Amerika Birleşik Devlet- .-W-kiye, coğrafya tetkikleri 
lerindeki cer;niyetlerin en eskisi 1 itibariyle çok bakir bir 
1851 de Nevyorkta tesis edilmiş sahadır. Tabil, beşeri, iktisadi 
olan ''Amer. Geogr, Soc. of New bakımlardan nihayetsiz tetkik 
Yor..k" tur. $ika~o'da. Philadel- mevzulan cokrafyacılanmızm 
phia'da da Coğrafya Cemiyetle- faaliyetine acık bulunmaktadır. 
ri Yardır. 1888 de Washinırton'- Bu cihetle memleket yeni ku
da kurulmuş ola.n "National C.e- rulacak ''Türk Cofrafya Cemi
Ol'J'aphical Society" mf'şhur yeti" nden bir çok hayırlı ve 
"~atio.nal Geographic M~ga- faydalı hizmetler bekler. 
zıne" ı neşreder. Bu . şehırde 
1925 te ''Soc. of Women Geoı- -, --------------

raph~rs :--.~ad~n .c0~ra!yacııar Birkısnn MahaDelerln 
Cemıvetı" ısımlı hır cemıvet da-
ha kurulmustur. Afrikada Ka- 1 1 • 
hirede (1875), Cezairde (1896), Kadastro 1 en 
Fasta Kassablankada (1915) Co~ 
rafva cemi:Yetıeri caıısır. Japon- Tamamen Bitin1cli 
vada (Tokvo 1879). Meksikada 
Kübada, Kostarikada, Ariantin
de, Boliviyada. Kolumbivada, 
Brezilyada. Ekvadörde, Peru
da coğrafya cemiyetleri vardır. ,,. . ... 
Bir Coğrafya Cemiyetinin 

bu ilmin ilerlemelerine 
ve halk arasında yayılmasında 
yapabilecdi hizmetler için en 
ııüzel misali Washin~ndaki 
"National C.eographic Society" 
nin mesaisinde bulabiliriz. Ce
miyet 1888 de coğrafyayı seven 
altı kişinin teşebbüsü ile doğ
muş ve ilk senelerinde uasının 
adedi ancak 165 i bulmuştu. Fa
kat 1899 dan itibaren cemfvetin 
ayda bir defa olmak ve cojtraf
yavı halk arasmda sevdirmek 
ve bu ilmi vülı?arize etmek ü
zere neşre başladıiı "The Nati
onar Geograpbic M.agazine" nin 
kazandığı ra~bet neticesinde ce. 
miyet azasınn mikdan milyonu 
çok aşmıştır. Bu cemiyetin A
merika Birleşik Devletlerinde 
bir milyonu çok aşan azasından 
başka Kanadada 37.000, Orta A
merikada 1.500, Garbi Hint a
dalarında 3.100, Meksikada 
2.926, Cenubi Amerikada 7.696, 
Avustralyada 10.372, Yeni Ze
land'da 4049, Asyada 6.748. Af
rikada 7.039. Avrupada 62.325 
((Türkiyede 218) azası vardır. 
Cemiyet faaliyetine Washin,ııt

ton'da Kosmos klübünün küçük 
bi rodasında başlamıştı Bu~n 
bu şehirde saray büyüklüğiinde 

Eminönü mıntakası dahilinde 
mevcut 47 mahalleden 46 sının 
kadastro işleri tamamen hitam 
bulmuştur. Yalnız Kazani Sadi 
mahallesi, yangın yeri.olduğun
dan, burası henüz ikmal edileme
miştir. 

Fatih kazasına merbut 16 ma
halle ile Istanbul kadastro mü
düriyeti mıntakaaına merbut bu 
lunan Kınalı, Burgaz ve Heybeli 
Adalariyle ve Büyük.adanın ka -
dastroları ve bunlara ait pafta ve 
fenni aksam da tamamlanmış ve 
kütükleri tesbit olunmuştur. Bu 
kütükler, pafta ve çaplar ait ol
duldan tapu sicil muhafızlıklan
na tevdi edilmiştir. 

Henüz kadastrosu bitirilme
miş olan mahallelerde kadastro 
muamelesinin bir an evvel biti -
rilmesi için çalışılmaktadır. 

Adapazannda Yeni Bir 
Klüp Açıldı 

Adapazan 13 (A.A.) - Şehri
mizde demir tahta fabrikasının 
tesis ettiği "Deta,, spor klübünün 
açılış töreni dün yapılmıştır. 

Merasime askeri bandonun çal 
dığı istiklil marşiyle ve klüp bi-
nasına bayrak çekişle başlanmış 
ve bunu General Fikri'nin kısa 
bir nutku takip etmiştir. Bu hi
tabenin sonunda General Fikri 
kurdeliyı keserek klübü açmış -
tır. 

EV\'ela biiyiik adam kime der
ler? Büyük adam, yalnız yrr,a
dığı devirde değil, kendisinden İ· 
lerdeki devirlerde dahi, yaratıcı 
kabiliyetleriyle beşeriyetin teki. 
mülüne, terakkisine hizmet eden 
adam, büyük adamdır. Zamanın 
ve devirlerin değişmesiyle bera
ber bu hizmet mevcut şartlar i
çinde kıymetini ka~·betse dahi, 
beşeri tekamül tarihi bir process
den gec;tiği için. bu hizmetin te
kamüle hizmeti inkar edilemez. 
Fiziki kanunlan zamanında basit 
ve noksan bir şekilde izah eden 
alim, yeni terakki ve teklmillün 
karşısında zayıf kalsa dahi, te
kamüle hizmeti bakamından her 
zaman büyük adamdır. Fakat Na. 
poleun'un tekimiile hizmeti n.e. 
dir? Tahripkirlığından başka. 

Napoleon, Korsika adasının 
Fransız topraklarına ilhakiyle 
başlıyan cihan2'irlik arzusunu, 
hazan inkilapçı, hazan muhafaza
kar, hazan muhalif ihtililci kan
şık şahsiyeti i~inde ihtiras dereee. 
sine çıkarmış, bir cihanıfrden 
başka bir şey değildir. Beşeriyet 
N•poleon'un Mısıra, ti Mosko
vaya kadar yaptığı seferlerden 
ne kazanmıştır? Milyonlatta ya• 
ralı, ölü. muhacir, açlık ve sefa
letin öldürrüğü insan kütleleri 
değil mi? Fransa, tarihine Napo
leon'un kazancı diye bir kir kay
detmediği gibi, beşeriyet bu ma· 
ceralan büyiik zararlarla kapat•' 
mı.ştır. 

Napoleon, beşeriyete yeni bir 
tekamül, yeni bir terakki merha
lesi açan Fransız ihtilalini boğ
mak için muhalif ihtilal ordulan. 
nm başına geçmiş, Fransanın en 
büyük terakkilere namzet old11-
ğu devirlerde, diinyayı istila e
melleriyle. Fransaya senel• kay. 
bettirmiştir. 

Cihanı istila ve birçok minet
leri esaret ve tahakküm altıaa 
almak isteyen Napoleon'a em
peryalist devirlerin verdikleri 
"Cihangir" sıfatı, muayyen tarihi 
bir devirde, hnkim sınıfların u. 
derlerine kabul ettikleri bir me
ziyet olabilir. Fakat bugün artık, 
Napoleon'u büyiik adam telakki 
eden devirlerden fersah fersah u. 
zaktayız. Büyük adamı b*riye
tin terakkisine, tekamülüne, in· 
san cinslerinin l'ef ah ve kurtu
luşuna, yükselişine yaptığı biz. 
metlerle ölçüyoruz. Bir Einstein, 
bir Wagner, bir James Watt, dün 
de, bu.cün de, yann da büyiik a
damdırlar. Fakat bir Kavoor, bir 
İskender, Jül Sezar. buıünkü öl
çülerimizle beşerh·ete tahrip ve 
yağmadan başka bjr şey getirmi
yen muhterislerden başka bir şey 
değildirler. 

Basın Mensuplarına 
TUrk Baan Blrll61 latanbul Mınta· 

kası RelallOlnden: 
ler. Burada ufak bir karyola, Birlikte Aza olsun olmasnı, batan 
dolap. ateş ve yiyecek bulunur. basm ve id re l mensuplan lçln mer-
Yerde halılar bile vardır. kez heyetince tesis edilen devre yar-

,. ... dımma iştirak müddetinin 15 Tem-
yapılan tetkikler göster- muzda bitece i blldlrilm~f. 
. mektedir ki, İn~ilterede Otomobil İmalatı n.auoıu ,,_ Bu mühlet yarından sonra (yarm 

D I _._ ----... .!~ .... n .uaKıtınua uc: - meüileket toph~iliruımdr-ğt"l;1 - , yon- "-Bir bocuk milyon liraya!." (elmfşlerdir. Bu mıntakanm anahtan bir haberi daha ihtiva etmekteclirler 
neral Marshalls tarafından ya- mesine mlni değildir. lara mal olan meydanlar" dan Ldtfi Kırdar, tıı>kı biraz evvel mesabesinde olan Vitebsk şehri Al- O da birçok Sovyet tetettOIJert ara• 
pı:lan son talep, Cenup Ameri - .'1 t'-- L-ı..ul ~:ı~i bahsetmiştiniz, ve "niçin, diyor- kı" n..ibı" ym· e n..;ldü• manlarm elindedir. Bu suretle Al - sında inhlltl emarelerlnln befdster-

ll· 1'teşhur hikayeyi hatırlarsınız: kasma Alınan nüfuzunu bildi- ~ar nu- MW e'""' dunuz. İstanbul belediyesi. eehir "'" .. ~ • man krtalan eski menafi mmtakala- mtı olmasıdır. Bu hal, muazzam Sov· 
a.'k_ eve bir gün uzun ve beyaz ren haberlerle Filipin adalarının Kahire, 13 (A.A.) - "Tebliğ,, halkmın mesel! hastahane, dis- "- İnin, inin.. nnm hududu ne Moıkova arasında- yet ordusu nıukavemethlln badema 
~ Ilı bir adam misafir gelir. mihver harekatı yüzünden teh - Suriyenin Vichy mümessilleri mu panser gibi hayati ihtiyaelannı "- Bir milyona.. ki mesafenin yansını katetmişler ve hemen tamamen kırıhri11 oldtıJunun 
.s afire tabii ikram ederler •.. Ev- likede olduğu hakkındaki haber- hasamatm tatilini istihdaf e- karşılamıyor da, meydanlarla "-Daha, daha.. Duna nehri ile Dnieper arasında vlki en emin delilidir. Diler tardtan 
'ile bir hasta çocuk varmış. Öyle lerin neticesidir. ııden bir mütareke akdi için mü parklarla, yani, nisbeten fantazi "- Yarım milyona... olup ToprakköprO ismi taşıyan mm- Sovyet cO.zütamlan çok vul Jll!Qaa-
l)a~ ve beyaz sakallı adamlar "tefiklerin ileri sürdüjii tartları sayılacak islerle ub'aşıyor?,, "-Daha inin daha.. takada Moskovaya doJru ilerleyişini ta birbirine k81'111Dll bir nzi7ettıe· 
t ~barek sayıldığından, hasta ço- kabul etmişlerdir. "Evveli, bizi eehrin, hastaha- Daha fazla inemiyerek ıül- 'k:olaylaştıntlJllardır. Filhakika bu clir. Zahiren lftrü1dl11e ıare Sov7et 
,~• bir kere nefes etmesini ri- Bulgaristanda Yahudilerden Vichg'nin tebliği ne, disJ>anser "1bi ihtiyaelannı u_ düm: mmtakada ne tabii ve ne aunl hiçbir kumandanlılı da bu kıtaat Glıerlnde-
"ct. ederler. Uzun ve beyaz sakallı Servet Vergisi Alınıyor •Vichy 13 (A.A.) - Harbiye nutmuş ddiliz. Günahımız, olsa ,._ Korkarım. mübalA,b ede- mAnia mevcut delildir. ki tes1rlnl kaybetmiı;tfr. 

nı çocuğu kucağına alır ve: Nezareti tarafından neşredilen olsa, bu~e kadar yaptırdıkları- cebiniz? -------------------------11,,:- Ya Rarabbi, bu çocuğunca- Sofya 13 (A.A.) - Yahudilerin bir tebliğde bildirildiğine göre, mm Ddde btıde sayıp dökerek L1ltfi Kırdarm bslan eatıldı: 
"".:!al_. ~betleri üzerindedn yüzde 20 Suriyedeki Fransız fevkallcle ko herkese duyurmamış bulunma- ,._Hayır •• dedi. asla.. Sia te- Kavserl Tayyare Fabrikası Sahn 
~:U~ikten sonra çocuğu bırakır. nıs tinde fevkalA e vergi ver- milerl General Dentz ve SUri· mızdan ibarettir. mln ederim ki. o koca meydana 
de.l&afıre bundan dolayı bir şey meleri hakkındaki kanun proje- yedeki Ingiliz kuvvetlerinin baş $11 anda, fstanbul sehrinde ya- bUS[iine kadar harcadıımuz bü- Alm K • ndan 
tu tne:der, fakat ertesi sabah ço- si dün Sobranya meclisi tarafın- kumandanı General Wilson mü- JJl)acak btıyilk hastahanenin pa- tün para, yalnız yüz bin lirayı G OmlSJOBU 
,,.1.dk birdenbire iyi olur. Misafir dan müstaceliyet karariyle ka- tareke ... ..+ları baJrlmıde bir an- ruı tamamlyle hazırdır.Zaten yal ... --ez. Cünkü orada -ı.ıı~-.. ı ...._, 
"' erk ~ "f" b 1 bul edilmiştir. Kanun derhal tat r-• .. ~...... .JM>. K""' 1 - Fabrika civarında yapılacak ilrl erat pavyonu ile m...,~-
s1 d en çocugun a ıyet uma- bik edılecektir. laşmaya. varmışlar ve dün ak - nız hasta~anenin de~l. stadyo- binalann hepsi, milli mallanmız- lltı kanalizasyon kapalı zarf usulile münakasaya konmUf. İhale 
le tı an dola) ı ona teşekkiir eder- şanı mütarekenameyi ~~ mun da, tıyatron~ da, .ekmek ~ı- dandı... gun·· ü olan 

4171941 
günü saat ıı de kimse talip çıkmamış oldujun-

h r ~e ak ine dua etmesinin sebe. lardır. _Bu suretle Surıye fhtilA- mı~ da. otobüalerın de, dıs- o meydanı açmıya harcadılı- dan kanunun 40 mcı maddesine göre 15 günde bir defa daha ilAnı· 
le~~; sorarlar. Uzun ve beyaz sa- lskenderun'a iltica fı 34 gunde bitmiş bulunmakta- ı>anserlerın de paralan aynlmış.. mız para da. çok ~örülemez sa- na karar verilmiştir. __ 1 

adam: dır. General Dentz ve General tır.Hattl bunlarm hepsinin plin- nınm. Emin olmanızı isteyerek 2 _İhale tarihi olan 25/7/941 cuma günü saat 11 de fabrika 
tıe l Bu iinlerde tanrı ile aramız Ed H G •1 • Wılson. tarafından ~la~an ~u lan yırptınlmıs bulunuyor. Fakat söyllyebilirini lci, diJer meydan- satın alma komisyonunda yapalacaktır. 
il 

1 
dı da ne ö~ Iersem ak ini ya- en arp emı eri ahe~enın şartları h~uz yıchy de inşa~~a başlayamavısımızın sebe- lar ~· -dJıha' ~bn mal 

3 
_ İlk keşif bedeli 73172 lira 28 kunJ§tur. Muvakbt temi· 

Ilı or, der onun için çocuğunca- ~ ~um .olmad~ğı iym Vıchy sa- bl. dunyayı a~ee !eı:n .. bu harbin oha .~ rCnii roc·i-:r;hı nata 
4882 

liradır. Kati teminatı 9764 liradır. 
g~ ~e~ir:~~~m-~ ~oy:~ks!~~.~~uy.~k. ( Baf tarah 1 incide Iahıdayetlı ~~ıll.~ mü~~e hak ~!!ardıuhiıtatabbıı İütkd ~ır. Ejer Lfttfi Kırdar, diler sualime ıe- 4 _ Şartname plln ve keşifname maliyeye yatırılacak 388 ku-
.. d b Ayni ajansın verdiği maltimata kın ~enuz mutalea yüriitme - .._, m ç u un Uııı;umuz mal- çerken anladım ki belediye bak- ruşluk makbuz karşılığında fabrika satm alma komisyonundan me-

leri ~ ugünlerde, galiba hava işt naıaran bır asken nakliye ge- mektedirler. 2emeniıı bollapıasını beklemek lmıd eydan1ar bahsind verdi sai da alın bilir - . 

h~~~
1

1~ :~:11:;::ş he:ı:C~~~e ~~ru~~ mtsı olup lngılız tayyareleri ta- General Calrou ılellftl.rildi =b~~ !kaldıys~un~ ~im ~~ün yanlışlı~. :n az ~ ~eklif ıa:nar. 0

25/'1 /941 cuma günü saat 10 kadar tomll-
l .. tadanberi size deniz hanyosı:._· rafından Antalya Türk hm.ana ön Kahire 13 (A.A.) - General ~-ı.~esd~. sa hamab':ı~. lstanbml. meydanlar kadar Jıeniştir. yonda kabul edilir. Her ne suretle oluna olsun saat 10 daD sonra 

.. n lerinde batırılan Saint - Didıer d G ulle orta ktald hür Fr 'w''"""u unya ar mı, u __ ...,__ eddedil" l'ı • denizde yiizmenin f , d l~ e a fal" an beled" · k d ~ldir N S gelen Mau.uu r ır. 
lı:ı 1anl tm k · t d'm. F ı t lıee vapurundan kurtarılarak enter - sız kuvvetlerinin wnwnt delegesi ıyesı 7*' e • • • 6 _ İsteklilerin şartname almak isterlerken bu f§e Uyabtll 
h rı yaz. w m k d r hıl\ l _ ne edılmiş bulunan di er Fran - Catroux'yu başka bir vazifeye bulunduklanna dair Nafıa ve Ticaret Odası vesikalarını gastermi 
t ~k gıtti. T<'ınmu a'.\ ınd • kı" sızlar hakkında da Turk makam- çagınnış ve Kahire'ye delege ola- Park ve meydanlar "1- ,,.. ye mecburdur. Gerek şartname ve gerekse ihale gwıü ~ilca ibraı 

eri gelil or gıbi oldu. Denize gir larıyle muzakere cereyan et - rak Baron de Benoıst'yi tayin et- (Mtilü:atın ikinci kısmını yarmki edem1yenlere şartname verilemiyecelf gibi ihaleye de. iştırak ede-
mektedır mıstır. +---ta müteall"- ___ ,,erinize, mezler. 4099. 5801 

~ .. •uau afllhamuda •uiaeakınnısJ 
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Yarı 

Yarışlar Çok 

Kayık 

Heyecanfı Oldu, Bebekte 

Yarışlar1 ve Kadıköyünde" 

Atletizm Müsabakaları Yapıldi 
$ehrimizde mevsimin ilk nt ya. 

rışlarma dün Veliefendi koşu ye
rınde kalabalık bir seyirci kütle
si onünde başlanmıştır. Dünkü 
varışlar oldukça heyecanlı ı?eç
miş ve bli} uk bir alfıka topla
mıştır. 

cl, Fenerbahçe 8 :puvanla ikinci 
J;?elmişlerdir. 

AtJ.etizm Müsabakalan 
İstanbul atletizm birinciliklerj 

dün Fenerbahçe stadında iki bin 
kadar tahmin edilen bir seyirci 
kalabalığı önünde yapılmıştır. 

Dünkü müsabakalara klüpler 
namına yalnız lisanslı müsabık
ların iştirak edece~i bölge mü
dürlüğü tarafından karar altına 
alınmış ve keyfiyet gazetelerle i-

Kayseri Maarif Müdürlüğünden : 
1 - Pazarl.iren k~y enstlffisQ ve bu emtltQye bağlı eğitmen kursu 

için aşağıda miktarı yazılı ekmek ile sade yağı 18 Temmuz 1941 Cuma 
ııü.nü ~at l~ ~e ~ek, saat 16 tıda yağın ayrı ayn ihalesi Kayseri Ma
arif MiıdUrluğü bınasmda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Maarif Müdürlüğünde g~rebllir
ler. 

J - İhale için Ticaret Odası vesikan talep edJlecektir. Kapalı zart
lar en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Maarif dairesindeki 
alım satım komisyonuna verilmelidir. (5482) 
Cl"ıl Mlktan Beher klloıu Teml"atı K. YekOn 

Ekmek 
Sade yıııt 

' 

280,000 
13.000 

12 Kr. 
150 Kr. 

2520 L. - 33,600 L. 
1462 L. !!O 19,500 L 

M. M. Vekaletinden : 
. 14~5 sayılı kanuna göre bu sene harp malulleriyle şehit ye-

tımlerıne isabet eden ikramiye miktarlan aşajtıda gösterilmiştir. 
Paraların tevzi komisvonl11nnca da.ğıtılıs müddeti (4) av ol

duğundan malfıl ve yetimlerin (Rapor, resmi senet ve ikra
0

mive 
cüzdanlariyle birlikte) mensup oldukları ikramiye tevzi komis
yonlarına müracaatlarL 

Lira Kr. Lira Kr. 

1 nd <!erece subaya 265 50 1 net derece ere 132 75 
2 " " " 238 95 2 " " " \06 20 
3 " " " 1R5 85 3 " " .. 79 65 
4 " " " Hl9 30 4 " " " 53 10 
5 " .. ,, 132 75 5 " .. .. 26 55 
6 " .. .. 106 20 6 .. " .. 26 55 

(Beher şehit ailesi de 29 lira 22 kuruş alacaklardır. ) 

~~--~~--~~------~~~--------~'5512)~~----

Yalova - Bursa yolunun şose inşaatı kapalı zar! usuliyle eksiltme
ye konulmuı;tur. Keşif bedeli 20532 lira 8 kuruş ve ilk teminatı 1539 
lira 90 kurustw'. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi 
ve rami şartnameleri, proje, keşi! hülasasiyle buna müteferri diğer 

evrak 1 lira 2 kuruş mukabilinde Vil:\yet Na!ia Müdürlüğünden vertle
ccktlr. İhıılc 29.7,941 Salı günü saat 15 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Tnliplcrln ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale tari
hinden sekiz gün evvel VilAyct Nafia MUdilrlUğüne müracaaUa alacak
ları .fenni chllyct ve 941 yılma alt Ticaret Odası vesikaları. imuılı şart
name ve kanunen fbra7.ı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kn
nunun tıırlfatı· çevresinde hnzırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günll 
saat 14 de kadar Dalmt Encümene vermeleri ldz.ırndır, (5594) 

lst nbul De 
Deniz Lisesi 

Mektebine 

· Komutanhğında 
ve Gedikli Erbaş 

Talebe Alınacak 
Aşağıdaki şartları hnlz olanlar deniz lisesi ile gedikli erbaa mekte-

bine talebe olarak almacaktır. 
De"u llaeılne girecek t;ıllplerln: 

1 - Yaşları birinci aım! için 15 - k. 
2 - ,, ikinci .. ., 16 - 19 olacaktır 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyilk veya küçük obnlar i!a kabul edl

lecektlr, 
4 - Llse birinci smrfa ortamektep mezunl..-ın alınacağı gibi lisenin 

birinci sınıfmda ikmale kalmış olanlar da alnacakbr. 
Deniz gedikli erbıı hazırlama okuluna gimılye tallplerln ı 
ı - Yasları 11 - ı 7 olacaktır. 
2 - Bu mektebe ilkmektep mezunu alınacağı gıöl, ortaokulun muh

telit smınarındn ikmale kalınxş olanlar da al.macaktır 

•~Uh.tt/\ 

7,30 Program 119,0'tl Mehmedill 
7 .33 Müzik (Pl.) saati 
7.45 Haberler 19.15 Köy türi>-C 
8.00 Milzık (Pl.) lcrl 
8.30 Evin saati 19.30 Haberler 

* 19 45 Fasıl 

12.30 Saat ayan 
12.33 Saz 
12.45 Haberler 
13,00 Şarkılar 
13,15 Müzik (Pl.) 

* 

20.15 Radyo ga 
zctcsi 

20,45 Haftanın 
türküsü 

21,00 Z'r nt Jt 
viml 

21.10 Şarkılar 
18.00 Program 21.25 Hoşbeş 

18.03 Caz (Pi.) 21.45 Orkestra 
18.30 Memleket 22.30 Haberler 

postası i 22.45 Caz (Pl.) 
18,40 Solo keman 22.55 Kopanış 

----

Avrupayı Be liyett e~~a 
Feci• A • + listeni i e oıı lirt 

• ~ :tnih 
( Baş tarafı 1 tncıde İtn • 

Binaenaleyh, Almanya So-vyet ııcGs~ 
lere karşı bütün varlığiyle yü lı:k "l 
lenmeye ve son kozunu oynaın anı 
ya mecbur olmuştur. Avrupanı c· 

Birinci koşu üç yaşındaki yerli 
yarım kan İnı!iliz taylarına mah. 
sustu. Mesafesi 1200 metre idi. 
Birincilıl{i Elhan, ikincili~i He
ves, üçüncülüüü Delikanlı almıŞ
lardır. Ganyan 140 plase 100 ve 
159 kuruş vermiştir. 

!kinci koşu üc ve daha yukarı 
vaşta saf kan İnı.ciliz at ve kıs
raklarına mahsustu. Mesafesi 
1600 metre idi. Birinciliili rahat 
hır koşudnn sonra Dandi, ikincili 
L:i Yata~an, üçüncülü~ü Komi
ı::er kazandı. Müşterek bahis: Gan 
yan 100, pliıse 100, plase 200, bi
rinci ile ikinci koşu arasındaki 
cifte bahis 190, ikinci koşudaki 
ıkıli bahis 275 kuruş verdi. 

lan edilmişti. j 
Klüplerde lisanslı atlet çok nz 

olduğu için, lisansı olmıvanların 
kendi nnmlanna müsabakn yapa
cakları da bu ilan da zikredili
yordu. Bunun neticesi klüplerin 
puvan vaziyetini ı?ülünç bir şek
le sokacağı yine bölge tarafından 
düşünülmüş ve musabakalann 
puvansız olarak yapılması hak
kında inabetli bir karar verilmiş. 
ti. 

3 - Tahsilim yolntt bir sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu şartları haiz olup deniz lilesf ile deniz gedikli l!l'ball hazırlama 

okuluna girmek lştlyen taliplerin 15 Ağustos 941 tarihine Jı:adar İstan
bulda bulunanların Kasnnpaı;ada deniz komutanlığına, hariçte bulunan-

her tarafındaki kuvvetlerini şa~l au p 
ka yığmıştır ve Stalin hattı önilP'lt~daz: 
de şimdi harbin ikinci ve mühlclan , 
safhası bnşlam1ştır. tiyle· 

Üçüncü koşu saf kan anıp at 
ve kısraklarına mahsustu. Mesa
fı>si 1400 metre idi. Birinciliği 
Mihrican, ikinciliği ışık, üçüncü.. 
lukü Yüksel kazandılar. Müşte
ı ek bahis, ganyan 125, plase 200 
plase 135 kuruş verdi. 

Dördünci.ı koşu yerli saf kan 
İnıtiliz atlarına mahsustu. Mesa
fesi 1800 metre idi (Hendikap). 
Birinciliği Karanfil, ikinciliği 
Mio, üçüncülüğü Gonca aldı. Müş 
terek bahis ganyan 125, plase 
200. plfıse 135 kuruş verdi. 

Beşinci koşu iki yaşında verli 
saf kan İnıtiliz taylarına mahsus
tu. Mesafesi 1000 metre idi. Bi
rincil~ Karabiber, ikincilii?i Bu
ket, üçüncülüğü Demet kazandı
lar. Müşterek bahis 2anyan 150 
t>lase ıoo. plase 175 ve üc, dört, 
besinci koşular fizerinde üçlü ba
his 1090 kuruş verdi. 

Deniz Yanşlan 
Su sı>orlar ajanlığı tarafından 

tertip edilen klüpler arasındaki 
sikif yarışJanna dün Bebek'tc 
devam edildi. Ve yarışlar alaka 
ile takip edildi. Netice~r şun
lardır: 

Tek çifte mDptedilcr arasmda: ı -
Galatasaray, 2 - Beykoz. 

İki çifte müptediler arasında: 1 -
Glatasaray, 2 - Beykoz. 

Tek çifte ba~lar arasmda: 1 -
Galta.sa.ray, 2 - Fmerbahc;e, 

İki ç!J'te bayanlar arnaında: 1 -
Galatasaray. 

Dort tek mflptedne!' arasmda: 1 -
Galatasaray, 2 - Anadola. 

Dört tek bayanlar arasmdaı '1 -
Galatasaray, 2 - Fenerbahc;e,. 

Tek çifte kıdemli: 1 - Galatasaray, 
2 - Beyko• Ye Fenerbahçe. 

l'ki çifte kıdemli: 1 - Galatasaray, 
2 - Beykoz. 

Dört tek lrldemli: 1 - Galatasaray, 
2 - Beykoz, 3 - Fcnerbahçeı. 

Umumt vaziyet: 
Galatasaray 30 puvanla birinci, 

Beykoz 16 puvanla ikinci, Fe
nerbahçe 4 puvanla fü;üncü ol
muşlardır. 

Bayanlar arasında da su neti
celer alınmıştır: 
~ , '1 ı:: - ••• 

ua anladı: o zaman ise, artık ış 
işten geçmişti! 

* *: 

Dün bölgenin verdii{i karara 
rağmetll Spiker lisanssız müsabık. 
lan mdnsup olduklarını iddia et
tikleri klüplere mal ederek ko
nuşmWJ, bunlarla bayrak takım
ları tetkil edilmiş, hatta bu klilp 
takunlı1nnda talebeler dahi koş
muştu:t. Bölgenin verdi~i verinde 
karar ile, dün sahada yapılan iş
ler taban tabana zıttır. 

llınan Ncticcleı 
400 manialı: 1 inci Cemal 62.4, 

2 inci Ferit, 3 üncü Agop. 
100 M. 3 üncü katagori: 1 in

ci Sezai 12.4, 2 inci Osman, 3 
üncü Memduh. 

Yüksek: 1 inci M. Teba 1.70, 
2 inci Muammer, 3 üncü Nedim. 

Uzun: 1 inci Çaro_ğlu 6.29, 2 
inci Muammer. 3 üncü Vahit. 

100 M.: 1 inci Muzaffer 11.4, 
2 inci Cezmi, 3 üncü Zaven. 

100 M. Bayanlar: 1 inci Jale 
14.9, 2 inci Atula, 3 üncü İnci 

800 M.: 1 inci Riza 2,5, 2 inci 
Velidemir, 3 üncü Skancimaru. 

4Xl00: 1 inci Galatasaray, 2 
inci Galatasaray. 

400 M. 3 üncü katagori: 1 inci 
Remzi 54.1, 2 inci Adnan, 3 ün
cü Mitakidis. 

4X100 Bayanlar: 1 tncl Bcyo~
lu Halkevi. 2 inci Kurtuluş. 

110 Mania: 1 inci Yavru 17,8, 
2 inci Sudi, 3 üncü Jeba. 

1500 M.: 1 inci Riza 4.31.8, 2 
inci Velidemir, 3 üncil Dündar. 

400 M.: 1 inci Skoçirnaru 53.7, 
2 inci Ancus, 3 üncü Ahmet. 

200 M.: 1 inci Muzaffer 23, 2 
inci Cezmi. 

200 M.: 1 inci Ktunurnn 24, 2 
inci Ömer, 3 üncü Ben Hasat. 

3 adım: 1 inci Yavru 13,47, 2 
inci Abdurrahman. 

10.000: 1 inci Esref, 33,46, 2 in 
ci Cenis, Takvor. 

Disk: 1 inci Veysi 39.29, 2 inci 
Yavru, 3 üncü Bülent. 

Gülle: 1 inci Jeba, 11.82, 2 in
ci Ferit, 3 üncü Niyazi 

Sırık: 1 inci Muhittin 3.51, 2 
inci Viçoropulos. 3 üncü Sudi. 

Balkan Bayrak: 1 inci Fener
bahçe 3.36.5, 2 inci Galatasaray, 

Yeni krcdlıklar: 

1-yi anlatınız ki, benim göz 
lerim açıktır. Ben, ancak 

kendi istediğim kadar alda -
nınm!,, 

S aadet, sayfiyeye hareketinden 
evvel, süt amcası, profesör 

Ragıbı laboratuarmda ziyaret etti. 
O, tanınmış bir fizyolojist idi. Hemen 
hemen hiçbir zaman taborntuarmı 

terkedfp bir tarnfa gitmezdi. Eserleri 
çok faydalı ve genişU, Eğer beşeri -
yet kendini sevenleri sevmlye razı 

olsaydı o, daha popüler olurdu, 

CİNSi Mlktan M uhanımen bedeli İlk temi"at 

Tereyağ 1500 kilo 1 Ura 50 kuruş 168 lira 75 Kr. Açık 
Tosya plrfnd 18000 ., 39 ,, 526 .. 50 ,. Kapalı 
Toz ~ker 12000 ,. 48 ,. 432 ,. 00 ,, ,, 
Kuru üzüm 2500 ,, 37 ., 69 ., 37 ,, Açık 
Kuru kayISl 500 ,. 90 • 33 ,. 75 " ,. 
Beyaz peynir 1000 ,. 50 ,. 37 ,. 50 ., ,, 
Maknrna şehriye 5000 ,. 35 ,, 131 ,. 25 ,. n 

Nişasta · 600 ,, 35 ,, 15 ,. 75 ., . " 
Pirincunu 2000 ,. 25 " 37 ,, 50 ,. ,. 
Un 1500 ,, 19 ,. 21 ,. 37 ,, ., 
Kuru fasulye 3500 .. 30 ,. 78 ,, 75 ,. ,. 
Nohut 1500 ,. 24 ,. 27 ,, 00 ., ,. 
Patates 21000 ,. 13 ,. !04 ,. 75 ., 
Yeşil mercimek 500 ,. 25 ,. 9 ,. 37 ,. ,. 
Kaı>ar peyniri 250 ,, 90 ,. 16 ., 87 ,. ,, 
Yumurta 75000 adet l ,. 60 St. 90 ,. 00 ,. ,. 
Soğan 10500 kilo 5 ,. 39 ,. 37 ,. ,. 
Samıı.n' 3000 ., 6 • 13 ,. 50 ,, ,, 
Kepek~ 2500 ,. 7 ,. 13 ,, 12 ,, ,, 
Arpa • 4200 ., 8 ,. 25 ., 20 ., ,. 
Soda 8000 ,. 11 ,. l 3 ,. 50 ,. ,, 
Petrol 800 • 19 ., 50 St. 11 ,. 70 ,. ,, 
Kuru bamye 7!! ,. ııo ,. 6 ,. 19 ,, ,. 
Salça 2000 ,, 20 ,. 80 • 00 ,. ,, 

G!lreba hastahanesiyle imaretlere l\lzmmı ohm yu.kanda cins ve 
miktarları yazılı 24 kalem yiyecek evvelce yapılmış olan llAnları kanuna 
uygun olmadığı anlaşıldığından bu ilfınlarm hükümsüz sayılarak yeniden 
ilanına karar verilmi$ilr. Eksiltmeleri hlzelarında gösterildiği ~ekilde 
ayn ayrı yapılacaktır. 

İhnlclcrl 21/7/941 tarihine mfisadatl pazartesi günQ saat 15 de İs -
tmıbul Vak.ıflar Başmüdürlüğü binasında t.oplanan komisyonda yapıla-

, caktrr. Şartnameler her gün Levazım kaleminde görülebilir. (5417) 

lstanbul -Ziraat -Mekt~bi Satın 
Alma Komisyonundan : 

Miktar Fiyatı ilk teml"atı lhıle tarthl 
Kilo Ku~ı L. K, gOnU saati 

40000 12.25 367 50 15/7/941 Salı 11 ct;;""' c ' " 8 ' 

-~~--------------_,;.~~~-----------~----..... ------;.;....;,;.;;.. Koyun eti (dağlıç) 7000 57 299 · 25 
Elan ek 

.. " _Sığır _eti 1500 43 33 _ 37,5---="'--=·-.. _ 
Sade yağ (birind Ur.fa) 3500 170 446 25 • 

-Zeytinyağı (ekstra) -1000 85- 63 75-"·"--..:::----•-
• .. " _ sabun (Ayvalık, kokulu) 1000 51 38 25 ., ., 

" Makarna (irmikli) 1500 40 45 .. .. .. 
Şehriye • 300 40 9 .. .. 

~~~ ~----~--~---!" 
Toz §eker 1500 47 52 87,5 .. • " _Kesme ~k;;.er;:.;... ______ 2000 52. ____ 18 _____ .;:,, ___ .:; ___ ..:•:..--

Çalı fasulye (horoz) 3000 28 63 ,. ,. ,, 
Pirlnç (Bursa) 4000 50 l?IO ,, ,. " 

_Patates (Adapaıan) 3500_15 _ 3!> _ !7,.5_,._"_ .. _ 
Meşe odunu 25000 470 ~ 35 25 ,, ,. ,, 
Gürgen odunu 12500 4!10 ,. 111 87,5 ,. ,. " 

_!lfangal kömilrll 500~ 6,5 ,, 24 37,5 ., .. ,, 
Benzin 6500 33 160 87,5 ,. ,, ,. 
Mazut 6500 13,!! 65 81 ,, ,. ,, 

Cins ve mtktarlan yukanda yazılı İstanbul Ziraat Mektebinin Ma
yıs 942 sonuna kadar ihtiyacı olan erzak vesairenin 15/7/941 Salı günü 
S.'lat 11 rie Beyoğlu İstiklii.l caddesi 349 numarada Liseler Muhasebecl
llğinde toplanacak olan komisyonda ayrı ayrı şartıinmelerle açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve eaatten evvel Lrtanbul Liseler Muhasebeci -
lil!i veznesine yatrracaklan ilk teminat makbuzu ve 941 malt yılı Tica
ret Odası vcslk.nslyle birlikte eksiltme saatinden evvel komisyona mCl
racnatlnn ve e~-at ve şart.nameleri her gün adı geçen muhasebecllikten 
aı>s-<-w. ""---A1.,ı-1 C52lll) 

lann da mahalll askerlik şubelerine müracaatları, (5708) 

Yenişehir Kazası Fidanhk Birfiğinden : 
l - Birlik ffdanhğı için açık eksfitme suretiyle 4 - 5 beygir kuv

vetinde seyar bir motopomp alınacaktır. 

2 - Motopompun suyu 3 - 4 metre derinliğinden alması '9e ica
bında 10 - 15 mctreı yüksekliğe çıkarması ve aaatte 30 - 40 ton su 
vermesi· IAzımdır. 

3 - Motopompun al1C1 ve vericl tertibatı 9e ,-edek aknmlyte 'bir
likte muhammen fiyatı (800) liradır. 

4 - Eksiltme 29/7/941 Salı gün(l saat 14 de Yen~hlr Ziraat dai
reslndc müteşekkil komsiyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye işUrak etmek istiyenler yüzde 7,5 depozito akçesini 
Yenişehir .Malsandftına yatırmalan ve banka mektubu ibraz etmeleri 
ltıznndrr. 

6 - Motopompun Yenişehre kııdtlr nakliyesi müteahhide aittir, 
7 - Bu işe ait ~ame İstanbul Ziraat inüd11rl11ğünden ve Yeni-

~hlr Ziraat muallimllğinden temin edilir. (5523) 

inhisarlar Ankara Başmüdürlüğünden : 

' Boş Şişe Allnacak 
Ankara İnhisarlar rakı imalilthanesi ihtiyacı için oarlmrmıem ftınci

blnce 2,400,000 adet bo:ı rakı ştsesi alınacaktır. 
Muhammen bedel 48,700 liradır. Muvakkat temiıud !8!i3 :ura olup 

ihaleyi müteaklp % 15 :fe iblağ olunacaktrr. 
İhale 22 Temmuz 1941 Salı gUnU saat l!! de Ankara İııhisarlar B8' 

1r{üdilflüğündeki komisyon huzurunda yapılacaktrr. 
Talipler şartnameyi 244 kuruş bedel mukabilinde İstanbulda Kaba

taştn Levazım Şubesiyle, Ankara Baş Müdürlülü satış şubesinden ala-
W~k~ (505) 

lstanbul Nafıa Müd~rlüğünden : 
16.7,941 tarih çarşamba günü saat 11 de İstanbulda Nafia Müdtır

lüğü eksiltme kom..lsyonu odasında emaneten yaptxrtlacak olan 35828,87 
lira muhammen bedelli Ağva - Kandıra - Adapazarı yolu inşaatı için 
Dekovil malzemesi ile silindir ve kamyonlar tamiratına mahsus tamir
hane levazım ve silindir yedek parçaları vesair muhtelif eşya ve alAtı 
hendesiye lcvaznn satın alınmak üzere pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
tur. 

Mukavele, ekslltme, husus! prtnamelerl mü!redat listesi ve mu
hammen tlyat cetveli ve buı;ıa mütetcrri diğer evrak dairesinde görü
J..ecektir. 

Muvakkat teminat 2687 lira 17 kuruştur. 
İsteklilerin en az tılr taahhütte 20.000 liralık bu ~ benzer iı:ı yap

tığımı dair Jdarelerlnden alınış olduğu vesikalarla 941 yılma ait Tica-
ret Odası vesikalariyle gelmeleri. (5725) 

Bilecik Vilayeti Daimi Encümeninden : 
1 - İnönü - Kiltahyn yolunun O·+ 000 ve 6 + 350 kilometreleri • 

arasındaki şose tamiratı esasiyesl ve imallltı smaiye inşaatı 3/7/941 tari
hinden ltlbnren 20 gün mOddetle kapalı zart usuliyle eksiltmeye konul
muştur. İhnle 23/7/941 Çarşamba gi.inCl saat 15 de Vl..IAyet Daiml Encü
men toplanma salonunda yapılacaktır. 

2 - Keşi! bedeli 15371 lira 26 ku~ olup, muvakkat teminat 1152 
lira 84 kuruştur. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı arttırma, ek.ıiltme ve ihale kanunu mu
cibince ibrazına mecbur oldukları teklif mektuplarını teminat mektup 
veya makbuz.lariyle Ticaret Odası vesikalarını ve işin devamı müddetin
ce iş başında bulunacağmo dair mi!hendis veya Fen memurundan alın

mış taahhütname müteahhitlik vesikasiyle bu iş için taül günleri hariç 
olmak üzere en az üç gün evvel müracaatla vÜıiyetten 11lınm11 fenn1 eh
liyet vesikalarıyle birlikte saat 15 e kadar Encümene verml~ olmaları 
JAzondır. 

4 - Bu işe ait k~lf evrakı Nafia m11dQr1Qğünden g0ı1llebilir. 
(3961) (5492) 

Tabit onun için kll'k beş YBliı gü - Ç 
•••••••••• HD K A V E ...................................... zellik yaşı idi, E 

* * 

Alma:nlann seri muvaffakı:.v ç edr 
kazanmak hususundaki taktik} 8u st 
rine mukabil Sovyetler harbi !!ek rr 
zatmak plnnını tnkip etmektedir tal; 
ler. Onlar için harp ne kadar ekaıet 
zar ve sürüncemede kalırsa m l'afınc 
vaff akı:vet ihtimali o kadar ço taJ 
tur. Onun içindir ki Sovyet o 
dusu bir hattan diıter hatta çe · 
lebilir, her çekildi~i yerde Alm'3.!i 
ların istüade edebileceği her ~ 
yi tahrip ve imha edebillrle~r 
harp aylarca süreNlir ve 
man orduları yıpranabilir. 

Alman _ Sovyet harbinin mil 
t.akbel inkişau hakkında şimd N 4 
den tahminlerde bulunmak k 
hanet olur. Fakat muhakka 
ki, Avrupanın mukadderatı 
harbin neticesine ba,ğlıdır, A1n 

İlk Okul Arsalari 
stih~ 

Geniş sahaların ifrazında ~f 1 
nunen karaltol ve ilk okul yerl IS 
leri ayrılması ve bunların parası2 l..o 
verilmesi icabettiğinden, Sürp:ı 'tosknd 
gop ve Ayaspaşa mezıırlıklıkla ~eo~ 
rını ürnz eden belediye bu sah~~i : 
larda da karakol ve ilk okul ye;ri tlS 
1 . t aı 
erı ayırmış ır. l~an'l· 

Gelecek yıl bu iki yerde b~ldı ~ · 
ilk okul inşa edilecektir. So/ . ır 

-------------~tırıae 

Acıkh Bir Ölüm e~~ 
Doktor B. Nişanyanın eşi, B~~~~ 

yan Alis ve Hildanın annesi, do~ .ıııde 11 

tor Ara Nişanyanın yengesi ll'li il~ 
BAYAN NJVART NIŞANYAJ lJ .< 

Pek kısa bir hastalık neticesi ve" 1 e 
fat etmiştir. Cenazesi 15/7 /194 Lonc 
salı günü saat 10,30 da Kadıköi 01ll.ba: 
Ermeni kilisesinde icra kılınacal~rtes 
tır. /:~a r 

Not: - Köprüden vapur· 9.4·.~erlı 
d~ ~~ 

~isle 
1ııtak 

V E F A T ahıarı 
tnak 

Tuğlacı Hüseyin Ozener vefdllış ve 
etmiştir. Cenazesi bugün v~ıı:tır. 
necilerde Viclinli Tevfik Paşa es' İki t 
desi 32 N o- hanesinden kaldıt' 
larak ikindi namazı Eyüp ca~ 
inde kılındıktan sonra E~ l3erl 
pı şehitliğine defnedileceğinde~lınan 
seven ihvanların gelmelerini b~llin < 
diririm. Kayın pederi UskUplİ~l'lııdr 

lsmnil Dugnr llŞnıa· 

===========~·,ltuhar 
~reniı 

L M A c /A is ne 
3 4 5 6 '1 8 9 ~isat .------ 1 l"dir. 

ı,,,...~ 
- /llb··"l 

-- \lrtı h~ 
N~.!1 
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GUZELLİK YAŞ 1 "Ş aşırmrş kalmıştan. İşin içinden ğ - - • 
•lühiır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nakleden: S. O. •••••••••• 
de gerek artistik kıymeti, gerek ca- F ~ G 
zlbesl halkı teshir etmiş olan harl - d - - -
kulMe bir aktrise müracaata karar S - -- - - · Napoleonun Romaya savurdu -

ğuJehditler, bu yolda şeylerdir. 
Fakat, Osterliç ile Presburg'un 

ertesi gününde:ı itibaren, bu va
ziyeti derhal değişiyor. Daha A. 
vusturyadayken, emirlerini, o gü 
ne kadar Avrupanın hiç işitme -
diği bir perdeden veriyor. Napo
lı kraliçesi imparatorun emir ve 
tehditlerine rağmen lngiliz gemi
lerini kendi limanına girmiye bı
rakmış. N apoleon derhal şu emri 
~eriyor: 

Lfıboratuarıncla, porselen bir masa 
üzerinde, cam Aletler ve mikroskop
lar arasında, kristal bir vazo içinde 
taze koparılmış gOzel bir gill vardı. 
Genç kadın: 

- Oh, amcacığım, bunu bulacak -ı guya çektiğim kimse kendim oldum, fikrini kabul etmlye başlamıştnn. 
sın değil mi? Daha doğrusunu söylemek icap eder- Fakat birkaç gün sonra burada gü-

- Bu hususta kati hiçbir şey söy- se; aynadaki hayalim. AşikAr olan zel bir Bayan ile tanıştım. Kendi i
llyemem. Fnkat muvaffak olursam, bir şey varsa, benim bu hususta zir- fadeslne göre değil, fakat dostlarının 
bu snn sana hediye etmeyi vaade- ve noktasına varmadığundır. Henüz, söylediğine göre, otuz beş yaşınday -
diyorum. şurada, burada bazı eksilderlın var. dı. Hakikaten açılmış bir çiçek gü -

çıkmak için, kırk sene sahne- b - - - - -~ 

vermiştim. Şimdi tiyatroyu terket - n 1- - - 1 -ı---- bifd1.;.1L.~ mek üzere olan bu artist, belki bana d J_ t 111 b~. 
uzun hayatının seyrini anlatmıya ra- n l lI 

"- Napoli hanedanının sal -
tanatma nihayet verilmiştir!,, 
Ve kardeşi J ozc!e de şu mek -

tubu yazıyor: 
"- Niyetim Napoli Krallığı

nı kendi aileme tevdi etmektir. 
Bu da, Jtalya, Js,·içre, llo • 

landa ve üç Almanya gibi, be
nim federatif hükumetlerim, 
yani hakikatte Fransa lmpara· 
torluğu olacak!,, 
Napoleon birkaç ay zarfında, 

bir sürü yeni krallıklar tesis ve 
te kıl ediyor. Jozef, Napoli Kralı 
oluyor. Bavyera, ve Vürtenberg 
P1·ensleri, Kralt ünvanı ile terfi 
ediyor. Bad Prensi, Grandük 
nasbcdilmiştir. Bavyeralı bir 

- Ne güzel g{ll, diye bağırdı. Sa
kın, onun da otopsisini yapma! 

- Bilakis, saklryorum. Tam za
manında kopararak yeni bir metod 
ile tesbit ettim. Şimdi tecrübemin 
ncllcesini bilyük bir heyecan ve sa
bll'Sızlık içinde bekliyeceğlm. Tabii 
o da ölecek, çünkü d!lnyacla her şey 
ölilr. Fakat bütün parlaklık ve tara
veti içinde ölecek, onun gUzelliği bü
tUn hayatı müddetince devam ede -
cck. 

- Ne pnsh gill! 

- Değil mi? Dilştln bir kere ... 
Bu tecrübemde muvaUak olduğum 

takdirde, bütün mahlClkat serisinde 
daha yukan ı;ıkarak, nebattan hay -
vana geçip, nihayet bu metodu in
sanlara tatbik etmek ne k;ıdar ente
resan ve verimli bir şey olurdu: Gil
zellik ve cazibesi 7.lrve noktasına va
ran bir kndlm bu halde tesbit et
mek ve ölümüne kadar bunu idame 
ctmelt. 

- O halde, biraz acele etmelisin! Fakat heyeti umumiye oldukça tat- zelliği, olgun bir meyva lezzeti, kı -
Profesör Rag:ıp gUlilmsedi: min edicidir. Meşhur ata söıünU sen rışıksız, ve kemale ermiş bir hali 
- Dur bakalnn, sen henüz yirmi de bilirsin: 'Az tamah çok ziyan ge- vardı. Ona anket sualini sorduğum 

yaşndasın. Hiç acelen yok. İntihap tlrir.,, Ben de bu vazlyetimle kanaat zaman bana, gizlice, kendisinin gü -
edeceğin zamanı dli.şünecek vaktin ediyorum. Ve kendi kendime sordum: zellik yaşına varmış olduğunu söy -
var. Çünkü mesele gayet naziktir, "Daha bir müddet beklersem, hata ledi. Ben de bu fikri tasdik etme -
Bu hususta ne çok erken, ne de çok etmiş olmıyacak mıydım? Velhasıl liydfm, 
geç da~lıôff ~zuu bahsolan yinnl yaşım gilzelllk yasım değil miy- "Fakat bu sırada muhaveremize 
şey, tal'i~' • ~sel(~, bir di? bir fabrikatörün eşi karışmıştı. O, 
keli "if&' · et- suaUnlzi kendi tarzında halletti: Za-
mektir,. , Yffyecle ~oş - "Fakat 0 gün kuzlnim bizdeydi ve man mevzuu bahis değildi. Zira, o, 
larmı doldurmak için sana bir anket ben tuvaletlml yaparken yanımda kırk beşini. geçeli seneler var... Bu
mevzuu.. Bunun neticesini bana bil- bulunuyordu. O, tam yirmi yedi ya- na rağmen herkese öldürücü nazar
clirmeyi ihmal etme, şmdadll'. Senin anket mevzuunu ona larmı çeviriyor, birçok Donjuan'lar 

Saadet, amcasına veda ederek, ay- da sordum ve derhal ilAve ettim: bu bakışların tesiri altında kalıyor, 
rıldL "- Bence, bu, yirmi yaş olmalı. ona güzel olduğunu söylüyorlar. 

"0, sözümü filphe ile karşıladı. HattA bunu ona isbat edenler ve nl
Beni, daha bi~ok seneler, bu hu - hayet inananlar bile oluyor. Birçok 

O' birkaç harta sonra, profesör susta ~aybet171ecıen kazanabilecef:i - tecrübe görmüş ve geçirmiş olduğu 
Ragıba, sayfiyeden ~u mektu- mi ternın ettı. Velha~ıl gayet açık muhakkak olan bu fabrikatör karısı 

hu gönrforlyordu: olarak bana kendisinin tam bir ke- bana büyük bir otorite ile dedi ki: 
"Sevgili amcacığım; ..._ l ~~le ~diğlnl söylemek istiyordu, O, "Yıvrum, btr kadın ancak kırk beş 
"Bana verdiğin anket mevruu nzc- guıellık yaşındaydı, yaşından itibaren enteresan olmıya 

rinde uzun uzun dü~ndüm. İlk sor- 'Ben de, yavaş yavaş, kuzirıimin başlar,,. 

zı olacak, hatıralarun zikredecek, bir '\: Soldnn sağa: 1 - Haftanı~actyoc: 
kadın için gilzelllğln en yüksek nok- bir gunü - ıyilik 2 - Azmaktll JJ llt.Jnı 
tası ne zaman olduğunu ifşa edecek- ktail - cereyan 3 - Bir peyg a; 12,· 
ti. Büyilk bir heyecan içinde zamanı- t°ber 4 - Iınan ter okunuı ll:ı e< 
mızın bu şöhretine yaklaştım. hbır h:ıyvu f> Eı ım kten eı 

"Kızım, dedi. GUzelllk Y•tı diye l 6 - Işkı - ınanılnn şey 7 Aıı lJil] 
bir fCY yoktur, Bazı kadınlar otuz P.ıar - Havvanın eşi 8 - Latife ' 
~a,ında çöker, bazıları kırk yaıı"da dmümaneat eden 9 - Babam de'l · 
kemalini bulur. Bu huıusta aık ta· nail - buyruk. ~an 
rlhlne bir nazar atfetmek klfldlr. !{ Soldan snğn: 1 - Müslüms~~in~·lı 
Meseıı, ikinci Hanrlnln gözdesi Pol· ztnabcdi - ateş tutmağa yarar 2 ......ı?eya11 
tlerı dU,esl altmıt yapndı hlll kral d~{ısa değil - ters okunursa: bir O ile Cu 
Uzerlnde tesirini muhafaza etmiyor s~ - Ustüne öteberi konur - bıf.tla bir 
muydu? Zamanındı zeki ve glizelll!il 01eşit sigara 4 - Görenek - ek"~ 
ile Parlste bUyUk bir aükıe yapmış mlcğil 5 - Harflerın yerlen de ı 
olan Nl"on de Lencloa ancak seksen tırse: eski Rus Kralı 6 - Bif Sof, 
ya9ındı bir papaslı sevıımemtı mly· ı."lZ -kaim kılmak 7 Çifte r} '1' ll'\.'aiıi 
dl? Bana inanınız yavrum. Arz o . mi nl r a m ' 8 - D r e h :e düı 
zerinde her zaman b8yle dli9eıler ve b mı - a l ak 9 - Bır hnyvan liobraı 
Nlnon'lar olacaktır.,, a\Jyruk. ~\.\ p· 

"Gnyet iyi farket!m 1d, o da ken- raJ Evvc:lkı bulm aca: soldan s \•iye8j 
di davasmı güdiiyor ve kendini hl\HI h~ - Atay - Bolu 2 - Kaza· olı.ı bi :t.ar 
ciizellik yaşında addediyordu, ıı:;_ Irat - Luca 4 - Maraş - pfı Obr. 

"Şurıu da anladnn ki. benim bütiln Ek - Ham 6 - Ara - Par lal'ın 
anketim boş bir şeydi. ÇlinkU haki- mi- Cuma - Racu 8 - Ehil - n.z tir 
katte, her kadın için cuze11k yaşı Kr - lliın - tara. 
kendi yaşıydı.~ SAADET y 
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Almanya ile 
Ticaretimiz 

11susi Takas Esasına Müstenit 
Üç Protokol imzalandı 

il ..\flkara, 13 (TAN Muhabirin J aanyadan memleketimize eşya 
il) - Hususi takas esasına ıthal edilmek ıstendiği hallerde 
llatenıt olmak üzere biri on mil bütün takas formalıtelerinm ta-
11 lıralık "tutün takası", dığerı mamen bitirildigi ve eşyanın 
:tnılyon beş yuz bin liralık yurda sokulması ıçin hiç bır ma

yevi maddeler takası" ve ü- ni kalmadığı, takas fımitet şir
.. ı.~usu de bir milyon elli bin li keti tarafından, alakalı gümruk 

"it "ka ıt takası" namı altında idaresine bildirilecektir. 
anlarla aramızda uç protokol Memleketimizden Almanyaya 
edilmiştir. ihraç edilecek mallar i(ın ihracat 

Su protokollara göre, yurdu- lisansı verileceğinden, lisans ib
Uıdan Almanyaya ve Alman - raz edilmiyen eşyanın ihracına 
<lan Turkiyeye hususi takas su hiç bir suretle müsaade edilmi -
tıyıe bir çok eşya ithal ve ih- yecektir. Mezkur hususi takas
ç edilebilecektir. lara müsteniden her hangi bır 
Su suretle ithal ve ffiraç edi- malın Almanyaya ihracı için Ti-
k malların hesapları ve bu - caret Veknletince lisans verildigi 
takas formaliteleri, Ticaret takdirde sair memleketlere gön

ltaieti ile takas limi\et şirketi derilen eşya gıbi iş görülerek mn 
t'afından yapılacaktır. Bu hu- lın ihracına musaade olunacak -

takaslara musteniden Al- tır. 

Hava 

Taarruzları 

Neticesinde •• 

1r ·--........ , 
Y eşilburun ve 
Açore İşgal 
Edilmiyecek 

Naooli'11e 
Hücum 

lngiliz Tayyareleri 

Bir Çok Hedefleri 

Bombardıman Etti 
Kahire, 13 (A. A.) - "Tebli~": 

Bomb-ardıman tayyarelerimiz 10-
11 Temmuz J4ecesi Napalideki as
keri hedefler üzerine şiddetli bir 
akın yapmışlardır. Garlara, an
trepolnra, petrol hazinelerine ve 
seyrisef aine karşı muvaffakıyet
li taarruzlarda bulunulmuştur. 
Bir tayyare fabrikasında büyük 
bir infilak olmuştur. 
Ayni gece Bingaziye de taarruz 

edilmiş. yangın cıkanlmıştır. Şar 
ki Akdenizde bir düşman denizaL 
tıSlna taarruz edilmistir. 

Alman resmi tebliği 
Belin, 13 (A. A.) - ''Teblil!": 

Şimali Afrikada, İngiliz topçu .. 
sunun şiddetli bombardımanı hi
mayesinde İngiliz kıtalannın ıze
celeyin Tobruktan yapmak iste
dıkleri huruç teşebbüsü tardediL 
miştir. Alman muharebe tayya· 
releri Marsa Matruh civannda 
mühi.mnrat depolarını vakmışlar
dır. Ayni tayyareler Tobruk ci
varındaki tayyare dafi batarvala: 
rını muharebe harici etmisler ve 
mühimmat depolarını bombalar
la tahrip eylemişlerdir. 

* Kahire, 13 (A. A.) - Bir Mısır 
teblii!i dünkü Cumartesi gi.inü er. 

Sınai 

Yüzde 30 

~Nisbetinde Azalmış! 

o .... 

Amerilca Hükumeti, 

Portekize Yeni 

Teminat Verdi 

1 kenden kanal üzerine yapılan ha
va akını esnasında altı kisinin öl
düğünü ve dört kisinin yaralan
dığını bildirmektedir. Bir mikdar 
hasar vardır. 

aa l.ondra, 13 (A.A.) - ''Reuter,, 
la kova radyosuna göre, askeri 
h rlerden Soring Almanyada 
,4 · istihsalatın İngiliz tayyare

;> 1'1 tarafından yapılan bombar
- Jllnan'lar neticesinde yüzde otuz 
~ldığını bildirmiştir. 

Soring, Alınanyada cephe ge-
llde bılhassa memnuniyet 

l':tniyen dahili siyasi vaziyet -
il mütevellit kararsızlığın bo
lldunık altındaki milletlerin 
lerindcki hoşnutsuzluk yü • 

ilden daha ziyade vahimleşti
ll ılfıvc C'ylemiştir. 

v il rem en' e hücum edildi 
94 Londra, 13 (A.A.) - "Tebliğ,, 
kÖ ?l'ıbardıman tayyarelerimiz cu· 

rtesi gecesi şiddetli bir fırtı· 
a ra wımen Bremcn'deki he· 

Oerle Almanyanın şimali gar· 
ndeki dı.l{er hedeflere hücum 

illi lerdir. Bremen'de sanayi 
lltakalan ile bahri inşaat tez. 
lan üzerine birçok yüksek 

~fıılıl\ı lak ve yan~n bombalan atıl
eıı'ıı ve büyük yangınlar çıkanl· 

_J stır. 
cawı İki tayyaremiz kayrptır. 

'Alman tebliği 

1~erlin, 13 (A.A.) - ''Tebliğ,, 
d . 'lllan hava kuvvetleri, İngilte
b~in cenubu şarki sahili yakm
P 4 l'lııda 4000 t~n hacminde bir 

~Şrnan şilebinı batırmışlardır. 
\Üıarebe tayyarelerimiz İngil -
~enin cenubu şarkisinde, Tay-

18 nehri mansabmdaki liman 
isatını bombardıman etmiş -

l'dir. 
~iz hava kuvvetlerine men 

hafif teşekküller dün gece 
~anyanm şimali ~arbi sahil· 

üzerine bombalar atmiştır. 
lUıiın hasar yoktur. 

<:lİurchiD, Yann Bir 
Nutuk Söyliyecek 

1 
~ndra 1 3(A.A.) - Resmen 

1 
lclirildiğine göre Churchill ya
~ bir öğle ziyafeti esnasında 

Yoda bir nutuk söyliyecektir. 
ı:~ Grem.vich saatiyle 11,55 

12,ıo arasında söyleneceği talı 
edilmektedir. 

lf ükiırneti Arasında Bir 
İttifak Aktolundu 

~ankinJ?, 13 (A.A.) - Nan
l'l~·ın salahiyetli mahfellerinde 

leYan olunduguna göre İngiltere 
a ~unkins:t Çin hükumeti arasın 

ır it laf akdolunmuştur. 

Munzam bütçe 
ı Sofya 13 (A.A.) - 4,3 milyar 

alık 1941 senesi munzam but 
:Sobdun Maliye Nazırı tarafından 
l!u. ranya meclisine verilmiştır. 
\ 1 Para milli mudafaanın tak-

1Ye ıne ve a rile tırılmesine ay 
D rn d da M kedonya ve 
ı r bı d 1 kur t ılan mıntaka -
tir ın kalkınmasına sarfcdilccck 

Nevyork, 13 (A.A.) - Porte
kiz Elçisinin bıldırdiğine göre, 
Amerika hiıkfimeti, Açore ve 
Yeşilburun adalarına girmiyecc
ğine dair Portekize teminat ver
miştir. 

Yeni kanun projeleri 
hazırlanacak 

Nevyork, 13 (A.A. - Reuter· 
in Vaşin-gtondan bildirdiğine gö
re, Roosevelt Kongredeki narti 
reisleriyle mümessiller ıre Avan 
Meclislerinin askeri encümenle
ri reislerini bir içtimaa davet et
miştir. Bu konferansta Ameri -
kan askerlerini evvelce tayin e· 
dilen müddetten fazla bir müd
det siılah altında tutmayı ve A
merikan kıtalaPinın harekete ge. 
cirilınesine mani coğrafi tnhdi -
datı kaldırmavı temin edecek 
kanun projeleri hazırlanacaktır. 

Mümessiller Meclisi askeri en
cümeni reisi demokrat May, be
vanatta bulunarak Genelkurmay 
Reisi General Marshall'ın, bu gİ· 
bi kanun!lann lüzumu hususun· 
da kendisini iloıa etmiş oldui?u· 
nu söylemiş ve gelecl:'k hafta 
kon,llreye bir kanun teklif edece
ğini ilave etmiştir. 

'* Vaşington, 13 (A.A.) - $imdi 
zannedildiğine göre, halen asker
lik kanununa göre orduda biz -
met edenlerin normal hizmet 
devrelerini ikmalden sonra ter
his edilmemeleri hakkında Ge -
neral Marshalls tarafından ya -
pılan son talep, Cenup Ameri -
kasma Alman nüfuzunu bildi
ren haberlerle Filipin adalarının 
mihver harekatı yüzünden teh -
likcde 61duğu hakkındaki haber· 
lerin neticesidir. 

Bulgaristanda Yahudilerden 
Servet Vergisi Alınıyor 
Sofya 13 (A.A.) - Yahudilerin 

servetleri üzerinden yüzde 20 
nisbetinde fevkalade vergi ver
meleri hakkındaki kanun proje
si dün Sobranya meclisi tarafın
dan müstaceliyet karariyle ka
bul edilmiştir. Kanun derhal tat 
bik edilecektir. 

lskenderun'a iltica 

Eden Harp Gemileri 
(Baş tarafı 1 incide 

Ayni ajansın verdii;;ti malumata 
n~ıaran bir askerı nakliye ge
M\Sı olup Ingılız tayyareleri ta
rafından Antalya Türk limanı ön 
!erinde batırılan Saınt - Didier 
vapurundan kurtarılarak cnter . 
ne edılmis bulunan dı er Fran -
sızlar hakkında da Türk makam
larıyle müzakere cereyan et -
mcktedır 

Sovyet Tebliği 
( Baı tarafı 1 incide ) 

Volinsk istikametlerinde düşman 
kuvvetleriyle anudane muharebe 
lcr yapmışlardır. Bu muharebe 
ler, cephede ehemmiyetli her 
hangi bir değişikliğe sebebiyet 
vermemiştir. 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın 
motörlü ve zırhlı cüzütamlarına 
karşı hücumlar yapmış ve hava 
meydanlarındaki düşman tayya -
relerine darbeler indirmiştir. Tay 
yarelerimiz kıtalarımızın hare
katını himaye ettiği gibi Kösten
cc ve Sulina limanlan ile mez
kur limanlarda bulunan nakliye 
gemilerini ve Ploesti'deki petrol 
tesisatını da bombardıman etmiş 
tir. 

Henüz nakıs bulunan maluma 
ta göre bir günde 102 Alman tay 
yaresi tahrip edilmiştir. 

Gnl. Dentz 
( Baı tarafı 1 lndcıe J 

dür. Bundan dolaYi General 
Dentz'in ordusuna bir polis vazi 
fesini ifaya memur müdafaa kuv 
vetleri sıfatı pekAll verilebilir. 
Bu sebeple Dentz kuvvetlerine 
karşı hukuku öuvelin muhasım 
kuvvetler hakkındaki ahkAmıru 
tatbike kalkışmak ve bu kuvvet
leri enterne etmek bir adaletsiz
lik olur. Diğer taraftan huku
ku düvel ve teamül Suriyeden 
ricat eden ordunun bitaraf bir 
memleket topraklarından geç -
mesine mAni değildir. 

Şartlar kabul edildi 
Kahire, 13 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Suriyenin Vichy mümessilleri mu 
hasamatın tatilini istihdaf e
den bir mütareke akdi için müt 
"tefiklerin ileri sürdüğü şartları 
kabul etmişlerdir. 

Vichg'nüı tebliği 
• Vicby 13 (A.A.) - Harbiye 
Nezareti tarafından neşredilen 
bir tebliğde bildirildiğine göre, 
Suriyedeki Fransız fevkalide ko 
miseri General Dentz ve Suri
yedeki Ingiliz kuvvetlerinin baş 
kumandanı General Wilson mü
tareke şartlan hakkında bir an
laşmaya varmışlar ve dün ak -
şam mütarekenameyi imzalamış 
!ardır. Bu suretle Suriye ihtilft
fı 34 günde bitmiş bulunmakta
dır. General Dentz ve General 
Wilson tarafından imzalanan mu 
ahedC'nin şartları henüz Vichy'de 
malıinı olmadığı için Vichy sa
lahiyetli mahfilleri mütareke hak 
kında henüz mütalea yürütme -
mektedirler. 
General Catrouz değiftirildi 

Kahire 13 (A.A.) - General 
de Gaulle orta şarktaki hür Fran 
sız kuvvetlerinin umumi delegesi 
Catroux'yu başka bir vazifeye 
çagırmış ve Kahir~'ye delege ola
rak Baron de Benoist'yi tayin et
mı tir. 

TA~ 

Dr. LUtf i Kırdar 
Cevap Veriyor 

( Baı tarafı 1 incide) ı bu toptan cevabı verdikten son· 

mi dikkatiyle tetkikata. tahkika· ra, müsaa~.~miz!e meydanlara. ve 
ta . . . d 1 b' hAk• Ad 1 par.klara doneyım .. 
. .~ınşmış, 1 ea ~r . a ım a 1 • Evvela. park ve meydan acma. 
lıgıyle karar vermıştır. Ve aldı- n "f t .,, · t 1 
v ek . ın an azı ıcraa sayı masma 
Jrl~ m tupta bana teblığ olunan itiraz etmek müsaadesini istiyo-
netıce de, bu karardır. r s· de b'l. . . k. ede B 1 h b. t• b um. ız ı ırsınız ı, m • 

en, ası ma cu ıy~ ı, u ceva. ni şehirlerde, meydanlara, park· 
bın tamamını okudu~um zaman lara yani acıklıklara yeşillikle-
duydum: ,.: t'• iht· d

1 

B 1 
Çünku O ce t .. ~ . re :n.a ı ıyaç var ır. un ar, 

vap an o,..renıyor- ı k 1· rd · 1 
d kı,. "Som k ~ ,, h o mem e et e e yaşıyan ınsan a-

um uncu so aııı;ı nın a. ad ki · d V•1 hh ti · 
kiki bir sokak haline sokulması, nn s e zev erı egı '.sı a en 
be · s ndı~ 'b' .. be ·· bakımından da elzemdır. Bu za
. nım a ııı;un flı ı uç, . S .Y~Z ruret, b11$?Ünün dünyasında o de-

lıra'.!'la. tamamlanac~ bası~ bır ış rece idrak olunmuştur ki, Avru· 
değildır. Ve heyetı fennıye ra- · 1 · d ı 

ı · le b•tt' k' b . k pada, ıç erme mey an ar, parklar 
Por.arıy sa. ı. ır ı, enım ~o acılmasına muhtelü sebepler yii-
basıt zannettığun arzunun yerme ·· d · k. ·· ··1 · h. 

t . ·1 b·lme · İ ta b 1 b led. zun en ım an ızoru emıyen şe ır. RC ın e ı sı, s n u e ıye- 1 · k b·1· ik t 1 · ., • k k b. r 1 er, gayrı a ı ı ame sayı ı-
sıne as,...an ır ın ıraya ma o. yor .. 
lurV.ali Ve onların :verine yepveni şe· 

ye sorduğumuz sualler birler yapılıyor. Mesela Svdney 

Bunu ö~renip, bugünkü İstan
bul belediyesi hakkında vermek
te pek acele davrandıP:ım ilk hü
kümlerden utanırken. yine ken
di kendime: 
"- Acaba, dedim, LQtfi Kır

dar belediyesi, yaı>tıiunız diier 
tenkitlerin ~plarmı da, bizle
ri yine mahCtJl> edecek bir sekil
de verebilir mi? Yoksa, "Somun
cu sokağı" meseesi, İstanbul be
lediyesinin içinden haklı çıkabile
ce~ müstesna bir dava mıdır? .. 

Öyle ya? "Somuncu soka~", 
koskoca İstanbul şehrinin nisbe
ten en az sızlayan, ve nisbeten 
en küçük yarasıdır. 

İstanbul şehrinin iht1y~ları 
mı yok? Belediye niçin otobüs 
işini, -meseıa İzmirde yapıldı~ı 
~ibL kendi idaresine almaz? Mil
yonlar harcanarak parklar, mey
danlar açılır da. İstanbul şehri 
niçin hfila ictimai muavenet mü
esseselerinden mahrumdur? Ni
çin bir jlazino inşası, bir hastaha. 
ne insasma tercih olunur? Nidn 
şehrin binlerce sporcusu, hala 
modern bir stadyumdan mahrum 
dur? Niçin koca İstanbul şehri 
hilA modem bir tivatro binasına 
kavuşturulmamıştır? Lokantala. 
lann kontrolü bili nicin 2evşek
tiv? Niçin sokaklar hala dilenci 
doludur? Çöp meselesi hala niçin 
halledilmiyor? Niçin? Evet, Ni
çin?" 

İnanır mısınız? Evvelki ~n, 
ben bütün bu suallerin hepsini, 
tek kelimesini değiştirmeden, be
lediye reisimizin bizzat kendisi
ne tevcih etmek cesaretini RÖS
terdim. 
Cesaretini deyişim mazur ~örül

sün: Çünkü ben sanıyordum ki, 
bu sualleri Lutfi Kırdara snrmak, 
onu cevap vermekte hayli sıkın
tıya düşürecektir. 

Fakat kendisini dinleyince an
ladnn ki, Lutfi Kırdar ikide bir
de sordu~umuz bütün bu hesap. 
lan, tıpkı bizim yaptı~mız Jtibi 
açıkça ve birer birer veremiye
cek vaziyette deP;ildir. Ve eier o, 
bunu yaptıktan sonra dönüp de: 

"- Şimdi de siz cen.J> verin 
bakahm: Niçin, sormadan, anla
madan, bilıneden, ve habire bele
diveye çatıp duruyorsunuz?., 

Derse, bizim halimiz, sahitsiz 
kalmış suçlulardan beter olur. 
Ben, böyle düşünmekte haklı ol
duiuma kaniim: Size ıelince, 
hükmünüzü lutfen, evvelki J?iin
kü Lutfi Kırdada aramda ıeçen 
konuşmavı okumak zahmetine 
katlandıktan sonra verin! 

.. ,,.. 
Luti i Kırdar cevap veriyor 

.. _ Müsaadenizle, suallerinize 
birer birer cevap vereyim ... Gali
ba evveli, "milyonlara, milyon
lara mal olan meydanlar" dan 
bahsetmiştiniz, ve "niçin, diyor
dunuz, İstanbul belediyesi, şehir 
halkmm mesela hastahane, dis
panser gibi hayati ihtiyaçlarını 
karşılamıyor da, meydanlarla 
parklarla, yani, nisbeten fantazi 
sayılacak işlerle uğraşıyor?,, 

"Evvela, bizi şehrin, hastaha
ne, dispanser gibi ihtiyaçlarını u.. 
nutmus değiliz. Günahımız, olsa 
olsa, bugüne kadar yaptırdıkları
:mızı ikide birde sayıp dökerek 
herkese duyurmamış bulunma
ınızdan ibarettir. 

şehri, İtalyada iki şehir, Fransa· 
da bir çok yerler, yalnız bu yüz. 
den, baştan başa, ve yepyeni ola. 
rak yapılmıştır. 

Bizim açtığımız meydanların, 
ve :parkların "milyonlara, milyon 
lara" mal olduğuna ııelince .. ,. 

Lutfi Kırdar, harikulade tu· 
haf bir fıkra dinlemiş gibi güle
rek: 
"- Mazur l(örünüz, dedi, bu 

iddia ile hakikat arasında, o ka· 
dar muazzam bir tezat var ki, in. 
san gülmekten kendisini alamı· 
vir. 

Maamafih, sizi haksız bulamı
yorum. Çünkü hakikaten, bir çok, 
bir çok kimselerle görüştüm ki, 
onlar, açtığımız o meydanlara, 
tıpkı sizin gibi, milyonlar, mil
yonlar harcadığımıza kanidirler .. 

Halbuki, meseli, bizim, Eyüp
sultan J(ibi ~öze görünmeyen bir 
semtte açtığımız yollar, ve dis· 
panser, -ki onların yapıldığından 
oradaki mahdut vatandaşlardan 
başka kimse haberdar değildir-, 
su dillere destan olan muazzam 
Taksim meydanından çok, ama 
çok daha fazla masrafa w~ı ol· 
muştur. · 

* * Eminönü ve Taksim 

11U!ydanları 

Bize, hakika:ten fazla masrafa 
mal olan tek mevdan, "Eminönü" 
meydanıdır. Fakat, o meydanı aç_ 
mamız lizımdı. Çünkü bilivorsu. 
nuz: Tramvay şirketi halktan faz 
la para almıştı. Bu para bir mil
yon yedi yüz bin lira tutuyordu. 
Ve şirketten geri alman bu para 
belediyeye kanunen, ve Eminönü 
meydanının açılması için devro
lunmuştu. Bu itibarla, bizim o 
parayı, o meydanı açmaktan baş. 
ka bir işe harcamamıza her şey
den evvel, kanun manidi. Bu iti
barla, yapılması lizım~elen şey, 
o meydanın acılması işini sürün
cemede kalmaktan kurtarmaktı. 
Biz de bunu yaptık: Ve seneler· 
ce hallolunamayan pürüzlü istim. 
lak meselelerini mümkün merte. 
be süratle bitirerek, meydanı 
meydana çıkardık. Yapılması za
ruri olan bir işe hız vermek ye
rinde de~il midir? Kanaatimce 
bu, şehrin inkişafında belli başlı 
amil olacaktır. o meydanı açmak 
la İstanbule çok şeyler kazandı· 
rılm )tır. 

Taksim meydamna J(elince, so. 
ruyorum sizden: Orasının beledi
yeye kaça mal olduğunu tahmin 
edersiniz?,, 

Lutfi Kırdar cevabımı bekli
vordu. Taksimde yapılan muaz
zam işi gözümün önüne $!etirerek 
tahminimi söyledim: 

"-Bir buçuk milyon liraya!." 
Liltfi Kırdar, tıpkı biraz evvel. 

ki 2ibi yine güldü: 
"- İnin, inin .. 
"- Bir milyona" 
"- Daha, daha .. 
"-Yanın milyona._ 
"- Daha inin daha .• 
Daha fazla inemiyerek RÜl· 

düın: 

"- Korkarım, mübalağa ede
ceksiniz? 

Lutfi Kırdarm kaşlan çatıldı: 
"- Hayır .. dedi, asla .. Size te

min ederim ki, o koca meydana 
bu~üne kadar harcadığımız bü
tün para, yalnız yüz bin lirayı 

Alman Tebliği 
( Baş tarafı 1 incide ) 

kibe devam etmektedirler. Al -
man kıtalan Kiyefin çok yakın
larında bulunmaktadır. Pripct 
bataklıklarının şimalinde, Dnie -
per nehri boyunca mevcut kuv
vetıli müstahkem mevkiler mın
takası işgal edilmiştir. Bu suret
le taarruz cephemizin merkezi 
.Minsk'in şark istikametinde, 200 
kilometre kadar bir mesafesine 
varmış bulunmaktadır. Birçok 
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lngiltere Ve 
Sovyetler 

Birliği 
( Bat tarafı 1 incide ) 

Her :iki taraf bu muahedenin 
derhal tatbik edilece~i ve tasdi· 
ke tabi olmadığı hususlarında da 
mutabıktırlar . 

bluahedentn metni 
düşman teşekkülleri arasında M sk 13 (A A ) uT o ova, . . - ass 
boz,l?Un alametleri J?Örülmekte- ajansı bfildiriyor,, : Son ~nler 
dir. Vitebsk şehri 11 Temmuz - zarfında Moskovada bir taraftan 
danberi elimizdedir. Komiserler Meclisi Reisi Stalin 

Pcipus gölünün şarkında zırhlı ile Hariciye Komiseri Molot.of 
-Alman teşekülleri Leningrad'a ve diğer taraftan Büyük Britan
do,t?ru ilerlemektedir. yanın Sovyet Rusyada F .. kali-

Hava kuvvetlerimiz, düşmanın de murahhas ve Büyük Elçisi Sir 
dcmiryolu şebekesini tahrip et- Stafford Cripps arasında yapı
tikten sonra geniş mikyasta her- lan müzakereler neticesinde Al
hangi bir mukabil hareketi im - manyaya karsı yapılan harp es
kansız bir hale getirmiş bulun- nasında Büyük Britanya ve Sov· 
maktadır. Zırhlı kıtalanmzın yet Rusyanın müşterek hareket
harekata devamı icin zaruri olan lerinc dair bir itilaf ile bu iti
iase üsleri. eski Stnlin hattının lafa munzam bir protokol imza 
çok yakın1arına kadar ileri gö - edilmiştir. 
türülmüştür. Bu itilafın imzası esnasında 

Sarki Baltık dPnizinde bir hü- Sovyet Rusya namına Stalin, 
cum botumuz 3500 ton hacmin· Bahriye Hıillc Komiseri Amiral 
de bir Sovyet ticaret ~emisini Kometzov, Sovyetler Birllli Ma
torpillemiştir. Bu vapurun bat - reşali ve Milli Müdafaa Halk 
tım tahmin olunmaktadır. Komiser Muavini Chopochnikov, 

Vitebsk'teki harekat Hariciye Komiser Muavini Vy-
. chinski, Hariciye Komiserliği U-

. Berlın, 13 (A.~) - !>· N. B. mumi Katibi Sobolev, Kollej i· 
nıansının oğrendıgme gore, Sta- 'Zasından Povlov ile Hariciye 
lin battı Vitebsk civarında ya- Komiserliği Yüksek erkanmdan 
nldı~danberi Ahnanl~ ka - Kozyrev, Goussev, Potroubatch 
zandıgı muazzam za~cr suratle ve Büwük Britanya namına da 
vuzuh kesbetm~~r. . ~et askeri heyet reisi General Mac· 
ordusu zırhlı teşeküllennı ateş ferlan Kontramiral Miles hava 
hattına sokmak suretiyle müda- Visantlrali Collier Cal~ ve 
faa tertibatını takviye e~miş bu- Sefaret Müsteşan 'Baggalley, A
tw;ıuy.?rlardı. Alınan pıyade ve taşemiliter Albay Grier, Haq 
istihkam ~~talan karşısında d?- Ataşesi Albay Hallowel, Ataşe.. 
rulamaz ihucumlar yaprak Vı- naval Yarbay Clanchie ile İngil· 
tebsk civarındaki bütün sığınak- tere Büyük Elçiliği sair yüksek 
lan birer birer zal.'tetmişlerdir. erkam hazır bulunmuşlardır. 
Bundan sonra .da bır avcı ~1~!':~ Bu itilaf ile munzam protokol 
na mensup bır Alma~ bölugu metin1eri şunlardır: 
zorlanmış bulunan Stalm hattını Sovyet Rusya hilkOmeti ~ Bn,illi 
bir taraftan ö"'bür tarafına kadar Brltanya Krallık hQktuneti bu itilMı 
geçerek bir Sovyet zırhlı tüme- akdetmekle aşafıdaki beyanatta hu
ninin müdafaa ettiği sahada 25 lunurlar: 4 
k_ilometre derinliğinde il:rl~iş- 1 _ Her iki h~ Hitler :AI .. 
t~r; Alınan kı~.alarının .sur~tı ve maııyu:ına bı1t yapılan bugilnkti 
sıliıhlarınm mükemmelıyetı Sov- harp esnamıda birbirine her türK 
Y!t ~er~eri ü~rinde 0 kadar muavenet ve müzaherette bulunm8" 
buyük bır tesır yaPlll':ştır ki, mütekabile deruhte ederler. 
Sovyet saflarında tam bır kan- 2 - Her iki hilk1hnet bundan m.. 
şıklık hasıl olmuş ve bu esnada 
165 Sovyet tankı tahrip edilmiş 
veya iğtinam eclnmiştir. 

D. N. B. nin taf silô.tı 
Berlin, 13 (A. A.) - "D.N.B . ., Bu 

gece Başkumandanlıtm hususi bir 
tebliği ne de bfldlrlldlği gibi. Alınan 
kıtalan meşhur Stalin hattını yar -
mışlardır. Başkumandanlık bu teblf
IU ne bir hattadanberi şark cephe -
sindeki muharebeleri saran esrar 
perdesini de ;rrrtmıştır, 

D. N. B. nln btı maltlmata DAve 
ol:ırak istihbar etti ine göre Stalin 
hattı Sovyet arazis1nln A vnıpadaki 
nksammın mOdafasma hAdim olınak 
Ozere sulh :z.amanmda inşa edilmiş 
inkıtasız bir eskerl mtldaf a tertibatı 

addedilebilir. Muharebeler esnasmda 
görüldUğü gibi, bu uzun hattın bazı 
noktalnnnda derinlik 50 kilometreye 
varmırldadır. Tablt ve sun! mAnialar, 
betondan mamôl asrl sığınaklar ve 
lelAcele yapılmış sahra müstahkem 

mevzileri bu umumt mfidafaa siste
minin milmeyyfz vasıflarıdır, 

Stalln hattınm en e aslı noktala
rmdan yanbnasma dair olan malıl -
mat şu ilç noktada toplanabilir: 

1 - Alman kıtaatı Bolşeviklerin 
hazrrlam:ş oldukları son mndafaa 
hatlannt ve bilyük Dnle ter ve Dnle
per hırvzalannı geçerek gerilerinde 
brralonışlardır. Ukranya merkezi o
lan Kiyef'·n i gali bir emra' fıkf ol
mak üzeredir. 

2 - Alman kıtaatı Dnieper'in yu
karı mecrasını da geçerek Minsk şeb 
rfnden 200 kilometre kadar şarka 

'1elınfşlerdir. Bu mıntakanm anabtan 
mesabesinde olan Vitebsk şehri Al
manların elindedir. Bu suretle Al -
man kıtalan eski menafi mıntakaln
rınm hududu ile Moskova arnsında
ld mesafenin yarısını katetmişler ve 
Duna nehri ile Dnieper arasında vllkl 
olup Toprakköprü ismi taşıyan mm
takada Moskovaya doğru ilerleyişini 

kolaylaştırmışlardır. Filhakika bu 
mıntakada ne tabii ve ne sunt hiçbir 
mAnla mevcut değildir, 

:ıda haTbin devamı müddettnee, ara• 
larmda tnOtekabll bir itUAf hasıl ol· 
madan hiçbir mfizakerede bulunma• 
mayı ve hl.çblr mütareke 'ft7& sulJi 
muahedesi imza etmemeyi de taabhQl 
ederler. • 

Bu anlallöa Rus ve fng!Uz lisan.,. 
larmda olmak üzere iki. nilsha ola. 
rak tanzim ve teati edilmi tir. Bet 
ikisi de ayni kuvvettedJr. 

Sovyet hUkO?Mtinl.n hah ettiği tanı 
salAhfyetle fıma eden Molotof, 

BilyQk Brltanya hlikumet nln bali• 
settiti tam lllllAhiveUe imza eden Sil 
Stattord Crlpps, 

Sovyet Rusya ve Büyük Brf ~ 
tanya hüklimetleri tarafından 
12 Temmuz tarihinde im7.a edil· 
miş olan alşamaya müzeyyel 
protokol: 

Sovyet Rusya ve Bily{lk Brltanyl 
hilkthnetleri Almanyaya karşı yapı• 

lan harp esnasında her iki hUkihne
tln mU5tereken hareket edeceklerlnt 
dair olan Mlldaki anlaşmayı imza 
ettikleri vakit bu anlaşinanm imza. 
yı milteakıp derhal merlyete glrece. 
fi ve hiçbir tasdike tAbl ohnadtl't hu· 
susunda da mutabık kabnqlardır. 

3 - Şimal mmtakasmda, bu kı
srmdakl cephenin en mühim mevzu 
olan Lenlngrad Peius gölilnOn pr • 
kmdan ilerlemekte olan Alınan zırh
lı teşekküllerinin doğrudan dotruya 
tehdidi altına dU~ilştilr. 

Gerek hususi teblil, ıerett asıl 
gündelik resmı tebllJ diler mOhim 
bir haberi daha ihtiva etmeldıedirler, 
O da birçok Sovyet te,ekltODeri ara
smda inhllll emarelerinin başgöster
miş olmasıdır. Bu hal, muazzam So\'
yet ordusu mukavemetinin badem 
hemen tamamen kırılınıs olduğunun 

en emin delilidir. Diğer taraftan 
Sovyet cilzUtamlan çok vasi mikyas
ta birbirine karışmıs bir vaziyette -
dir. Zahiren görilldQğe göre Sovyet 
kumandanlığı da bu kıtaat üzerinde
ki tesirini kaybebnlştlr. 

Kavseri Tayyare Fabrikası 

Alma Komisyonundan 

Satın 
Şu anda, İstanbul şehrinde ya

PIJ:acak büyük hastahanenin ıpa
rası tamamiyle hazırdır.Zaten yal 
nız hastahanenin değil, stadyo
mun da, tiyatronun da, ekmek fı
rmlarının da. otobüslerin de, dis
panserlerin de paraları avnlmıs
tır.Hatta bunların hepsinin plan
ları yaptırılmış bulunuyor. Fakat 
inşaata başlayamayısımızın sebe
bi, dünyayı ateşe veren bu harbin 
cıkardığı tabii müşkülattır. Eğer 
biz, muhtaç bulundu~umuz mal· 
'Zemenin bollaşmasını beklemek 
mecburiyetinde !kaldrysak, bun
dan mesul sayılamayız. Sanının: 

~eçmez. Çünkü orada yıktığımız ı - Fabrika civarında yapılacak iki erat pavyonu ile mftştemi· 
binaların hepsi, milli mallarımız- IAtı kanalizasyon kapalı zarf usulile münakasaya konmU§. İhale 
dandı... günü olan 4/7/941 giınü saat 11 de kimse talip çıkmamış olduğun-

0 meydanı açmıya harcadığı_ dan kanunun 40 ıncı maddesine göre 15 günde bir defa daha ilanı· 
mız para ~a, çok görül~mez sa- na karar verilmiştir. 

Çünkü dünya harbini, İstanbul 
belediyesi koparmış dejtildir. 

* * 
Park ve meydanlar 

~~rıı:n· ~~1? olmaı:ızı ısteyerek 2 - İhale tarihi olan 25/7 /941 cuma günü saat 11 de fabrika 
soylıyebılırım ki, dıjter meydan- satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
lar da, bizf,· dah~ trahalıya mal 3 - İlk keşü bedeli 73172 lira 28 kuruştur. Muvakkat temi-
olm~tW. natı 4882 lıradır. Kati teminatı 9764 liradır. 

Liltfi Kırdar, diıer sualime J(e- 4 - Şartname plan ve keşifname maliyeye yatırılacak 366 ku· 
çerken anladım ki, belediye hak- ruşluk makbuz karşılığında fabrika satın alma komisyonundan me-
kında, meydanlar bahsinde verdi- sai zamanında alınabilir. - · 
ğim hükmün yanlışlığı, en az ol 5 -Teklif zarfları 25/7/941 cuma günü saat 10 kadar komis
meydanlar kadar geniştir. yonda kabul edilir. Her ne suretle olursa olsun saat 10 daD sonra 

N S gelen zarflar reddedilir. · 
• • 6 - İsteklilerin şartname almak isterlerken bu işe liyakat~j 

bulunduklarına dair Nafıa ve Ticaret Odası vesikalarını göstermı
ye mecburdur. Gerek sartname ve gerekse ihale g\inü vesıka ıbraz 

(l\fülakatın ikind kısmını ~·arınki CdPmıyenlere snrtnamc verilemfyeceği gıbı ihaleye de iştirak ede· 
·İ~ata müteallik suallerinize, nüshamızda bulacaksınız) mezlcr. s '4099 - 5601 



lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanlara 

* 2000 ton odun alınacakhr. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 21/7 / 
941 Pazartesi günü saat 16 da 
Hadımköy civarında Çilingirköy 
de askeri satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin fi -
yatı beher kilosu iki kuruş, ilk 
teminatı 3000 liradır. Taliplerin 
kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(200 - 5206) 
le 

Beher kilosu 7 kuruştan üç 
'Parti 400 tondan ceman 1200 ton 
kuru ot pazarlıkla satın alına
caktır. Her partinin tutan 28,000 
liı:a ilk teminatı 2100 liradır. 
Taliplerin 25-7-941 günü saat 15 
te Gcliboluda eski şube binasın
da askeri satın alma komisyo
nunda bulunmalan.)296-5572) ,,. 

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

Bellerine tahmın edilen fiyatı 
95 kuruş olan 150,000 adet tı
mar fırçası pazarlıkla satın alına
caktır. 10,000 adetten aşağı ol
mamak üzere ayrı ayn teklifler. 
de kabul edilir. ihalesi 17 /7 /941 
Perşenbe günü saat 11 de Anka
rada M. M. V. Satın alma ko
mısyonum:la yapılacaktır. Evsaf 
ve "artnamesi 713 kuruşa komis. 
yondan alınır. Taliplerin teklü 
edecekleri miktar üzerinden ka
nuni kat'i temınatlarile belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(310 - 5678) ,,. 
!ki kalem seksener ton saman 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme -
len 16/7 /941 günü saat 14 ve 15 
de Hadımköyde askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Iha
leden sonra takarrür edecek fL 
yat üzerinden kanuni kat'i temi 
nat alınacaktır. 

(324) (5741) 
:f. 

Beher çittine 17 lira tahmin e
dılen 750 çift çizme alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 16/7 /941 
Çarşanba günü saat 14,30 da Top 
hanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 956 lira 25 kuruş 

Guzel 
Sağlam 

Ve lştahh ! 

Kullanıyor 1 
r 

Ç«uklannızt küçii.kten SA
NiN diş macununu kullan· 
rnıya, SANiN diş macunu 
ile günde üı,; defa dişlerini 
fırçalamaya nh~tırınız. Gil.r
büz yetişmelerini temin et
miş olursunuz. 

\.., .1 
Eczanelerde, büyük itrayat 
mağazalnrında bulunur. 

tur. Nüınunesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belli vakitte 
komısyona gelmeleri. 

(86 - 5792) ,,. 
7950 metre lava rengi kaput

luk kumaş pazarlıkla satın alına
caktır. Muhammen bedeli 35.377 
lira 50 kuruş kat'i teminatı 5307 
liradır. Eksiltmesi 17 /7 / 941 Per
şenbe günü saat 11 de Ankara. 
da M. M. V. Hava satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi 1 77 kuruşa komis
yondan alınır. Taliplerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

(328 - 5789) 

1 - Şartnamesi mucibince Bomonti bahçesındeki binaların tamir 
işi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşi! bedeli (3199.30) lira muvakkat teminatı 240 liradır. 
3 - Eksiltme 25.7,941 cuma günü saat 9.45 de Kabata§ta levazım 

~bemlzdekl alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname sözll geçen şubeden parasız alınabilir. (5748) 

Devlet Demiryolları ve Umanları işletme idaresi ılan·ran 
.Muhammen bedeli 29,000 lıra ol n dört kalem çınko lc\ha 25/7/ 

1941 CUma günll saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankaradn İdare bina
&mda satın almacaktır. 

Bu işe glnnek istiyenlerln 2175 liralık muvakkat teminat fle ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekllnerinl ayni gün saat 14 de kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şe!liğinden dağıtılacaktır. (5617) 

Devlet • • 
Denız Yolları işletme 
idaresi ilanları 

14 Temmuzdan 21 Temmuza Kadar Muhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurlann İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 
Karadeniz hattrna 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına -

Karablga hattına 

1 mroz hattın• 
Çanakkale lllve 
postası 

Ayvalık hattına 

lzmlr birinci aOrat 
lzmlr ikinci aUrat 

Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Cumhuri
yet) ve Pazar 16 da ( Tarı). Galata nhtunm
dan, 
Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de (A
nafarta). SJrkeci rıhtnn mdnn. 
Sah 8 de (Seyyar), Perşembe 8 de (thgen). 
Tophane nhtımmdan. 
Pazar, Pazartesi, Salı 9 .50 de, Çarşamba, Per
şembe, Cuma 16 da (Sus), Cumartesl 14 de 
(Marakaz). 
Tekmil Mudanya postalan Galata rıhtımının 
KarakBy clbeUne yanaşır ve ayni mahalden 
kalkarlar. 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8 de (Marakaz,), 
Galata rıhtunmdan, Ayrıca Çarşamba ve Cu
martesi 20 de (Konya). Tophnne rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane nhb
mından. 

Pazar 9 da (Ülgen}. Tophane nhtnnmdan, 
Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane nhbmın
dan. 
Ç:ırşamba 15 de (Bursa}, Cumartcsl 15 de 
(Saadet) Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir), Ga1aUı rıhtımından, 
Perşembe 13 de (Tırha n), Galata rıhtımından 

(5798) 

* .. 
NOT: Vapur eeferlerl hakkında her tDr-ID mılOmat apöıda tefe· 

fon numaraları yazılı Acentelerimizden öAr-enfleblllr-. 
Galata Baı AcenteflAI - Galata rıhtr"l•· Llma nfar Umum MDdür-IUiiU 

binası altında. 42362 
Galata fı1be • - Galata rıhtımı, Mıntaka L.lman Relıll!il bf· 

naaı altında. 40133 
Sirkeci " " - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

'----------------------~ 

TAN 

YAVRUNUZA ACIYINIZ! 

BAYAT GIDALAR 
YAVRUNUZA ZARARDIR. 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 
Piri nç Özü Vitamin 

Yu laf Özü KAN 

Buğday Özü 
Kalori 

i rmik Özü 
ÇELiK 

Patates Özü 
Kuvvet 

Özü 
Kudret 

Mısır 

Sıhhat 
T ürlü Özü 

Nefaset 
Mercimek Özü 

Tabülik 
Bezelya Özü 

Tazeli~ 
Badem Özü 

Safiyet 

Çavdar Özü Halisiyet 

., 
·~· &! 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
{etideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aiu•
os, 3 tkincitqrin tarihlerinde ya
pılır. 

14. 7. 941 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Llrı 
s • 1000 • =3000- • 
2 • 7SO • clSOO- • 
4 • 500 • s:2000.- • 
1 • 250 • =2000. • 

35 • 100 • c3Soo- • 
80 • 50 • c4000- • 

300 • ıo • s:60oo.- • 

... ! ................................ .. 

Muhtelif Yiyecek Ahnacak 
HASAN ÖZLÜ UNLARINI daima taze olarak yedirebilmek için bu unları rutubetli ve güneşli yerlerde bı
rakmamalıdır. Üzerindeki tarihten itibaren bir sene ıeçen veya bozulan unları HASAN Deposu merkez ve şu
beleri taze olarak ve parasız değiştirir. (Nişasta, mısır, patates) bozubriaz, Eksiltilen bozuk unlardan mesu
liyet kabul olunmaz, 

1 lstanbul Amerikan Kolleii Müdürlüğünden e 

1 
HASAN ÖZLU UNLARI kadar çocuklara yarıyan bir gıda yoktur. Kanı ziyadeleştirir, vücuda Afiyet, asaba, 
kemiklere, adalAta kuvvet v~ kudret llka eder. Allahm yarattı[:ı hububatın özlerinden hergün taze olarak ih
uır olunmaktadır. HASAN ÖZLÜ UNLARI ile büyüyen gürbüz çocuklar bu nefis gıdayı ihzar eden Eczacı 
Hnsanın elini mlnneUe öpmektedırler, ' - , 

-ÜR KIYE CÜMH U RIYETI 
Z İRAAT BANKASI 

Kurı.ıluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası • 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 

iKRAMiYE 

28,800 Lira 

VERiYO R 
Ziraat Bankuında kumbaralı ve ihbarsız ta1arruf he .. plarında en az 50 
llraaı bulunanlara aenede 4 def• çekilecek kur'a ile aıaOıdakf pflna gö· 

ı:e ikramiye daAıtrlacaktır. • 
4 ldet 1.000 Liralı' 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.001\ • 
4 " ıso • 1.000 • 

40 • •oo • 4.ooo • 
100 " \O • 5.000 • 
120 • IO " 4.800 • 
160 • 20 • S.200 • 

o 1 K KAT: Hesaplarındaki parala: bir sene içinde 50 liradan aşatı düşmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz.lasiyle verilecektir. Kur'alaı 
senede 4 defa, 11 EylO.l, 11 BlrlnclkAnun, 11 Mart ve 11 Hazirarı 

tarlhlerlnde cekilecektlr 

Yt.:Nl NE~RIY'AT: 

GÖNÜLLÜ KAHRAMA N - İngi
lizceden tercüme edilen bu macera 
romaw aile sevgisini, fedakArlık ve 
kahramanlık hislerine dayanarak Af
rikada geçen çöl harplerini anlat -
mı:lktadır, Sinema51 da memltketi -
m.izde pek çok gösterilmiş olan bu 
kitap insanı sürükliyen, merakla o
kunacak olan güzel bir e.serdlr. Mu
allım Ahmet Halit Kitabevi tarafın

dan basılmıştır. 

* iTALYA HiKAYELERi - Me, • 
hur Fransız muharriri Stendhal'in 
eseri olup Chronique İtnlicnncs is
miyle şöhret kazanmış olan ve Maa
ri! Vekilliği tarafından tercümesi 
müsabakaya konulan bu kitap Ham
di Varoğlu tarafından büyük bir iti
na ile tercüme edilerek Ahmet Ha
lit Kitabevi tar.atından bastırılmış -

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Başlık maktu olar< · "',., 
ı incı sayfa ıantimi S()(ı 
~ ., ,, • !Ofı 
I • ,, ,, l lH.J 
5 • • ., 16 

- ·----- Ecnebi Lisan Bilen • ' lfnn M1F1f11•rnda •. 5fJ 

lstenodaktilo9raf Aranıyor 1, ~! 
Adanada büyük bir müessesede çalışmak üzere Türkçe stenografi- Doktor Hafız Cemal 1 

ye lıl?lna bir Bayan daktilograf alınacaktır. Başlıca ıartıar l\llllardır: 
1 - Türk ırkmdan olm~ Dahiliye MütehassısJ 
2 - En az Lise tahsili görmüş bulunmak, 
3 - Türkçe stenografiye Aşina olmak, 
4 - İngilizce, almanca ve fransızca lisanlarından ikisini mükem-

mel surette bilmek, 
MatlQp evsafı haiz talipler aııısmdan seçllecek bu Daktllografa 

ehliyetiyle mütenuip Ucret verilecektir. Tal!plerin nihayet 20 Tem· 
muz HMl ıtarfhlne kadar Dördilncll Vakıf hanı Asma kat 10 numa-

~ ...................................... ~ 

Pazardan baska her rin sıu•' 
(! - 6' ya kadar fdırnh••' 

Olvnn vo1n Nn. 1"4. 
T~1~ ,,,:t~U-

~-----------------1, ·•'"· Elektrik Malzemesi Sa+.n Ah nacak 
TASFiYE HALiNDE 

Ankara Elekt r ik Türk Anonim Şirketinden : 
Şlrketlmizln ihtlyncı için muhtelif cins elektrik malzemesi satm 

alınacaktır. Bunları taahhüt etmeyi nrzu edenlerin cins ve miktarını 
gösteren listeleri yazı ile şirket müdürlüğünden talep etmeleri ve 1/ 

&. 9/9U tarihine kadar teklif mektuplarını göndermeleri il.An olunur, 

........................................... 

~eucLİ 
fi' 1 ,,. ,, 

1 KLiSE-

1 

1 

Et 

Cinsi 

Sığır (but) 
Bonfilets 
Rozbif 
Koyun jigo, 

Azı 

15,000 
270 
120 

pirzola 9,000 
Koyun (bütün) 1,320 
Süt kuzusu (bü-
tün) 1,080 
Kuzu jigo pir· 
zola 
Dana eti 
Tavuk 

3,300 
1,320 
7,200 

Bakkaliyc~Zeytinyağı, torba 1,500 
Zeytinyağı, Bar
daklı-Ayvalık 1,020 
Yağ, soka 240 
Soğan 4,200 
Patates, Bolu 27,900 
Patates, .Atia-
pazarı 1,500 
Pirinç 5,100 
Tuz 1,800 
Şeker, toz 5,400 
Soda 2,250 
Turyaği 4,680 
Yağ, Urfa 2,040 
Fasulye, Horoz 1260 
Nohut 570 
Mercimek, yeşil 420 
Makarna 1,590 
Kakao 78 
Çay 85 
Çokolata, sütsüz 60 
Çamaşır sabunu 405 
Tuvalet kağıdı 300 
Peynir, kaşer 390 
Peynir, gravyer 720 
Peynir, beyaz 100 
Yumurta 40 
Un 30 
Sirke 1,380 
Zeytin 450 
Toz sabunu 1,500 

Yaş sebze: Kabak 
Fasulye. Ay-

7,500 

şe K. 3,240 
Bak fa 420 
Patlıcan 18,690 
Fasulye, çalı 2,340 
Bezelye 2,160 
Salata 13,800 
Marul 3,240 
Hiyar 4,380 
Ispanak 2,340 
Enginaı 2,160 
Pancar 2,400 
Domates 7,560 
Prasa 765 
Havuç 5,220 
!Ahana 2,940 
Biber 2,010 
Brüksel llhnası 90 
Karnabahar 780 
Kereviz 330 
Tereotu, may-

Çoğu Teslimat 

35,000 Kl. Haftada üç defa 
630 . 

.. 

280 } 

21,000 ' 
3,080 

2,520 

7,700· 
3,080,. 

16,800 AG.,, 
3,500, Kl. 

22,380' 
560 

9,800 
65,100 

3,500 
11,900 

4,200 
12,600 

5,250 
10,920 
4,760 
2,940 
1,330 

980 
3,710 

182 
200 
140 
870 

Senede en ~ok 
dört defa 

700 
2,170 
1,680 

Her ay 

250 ~ • 
100 Kasa 

60 Çuval 
2,000 K' 
1,000 
3,500 K1. 

17,500 20 Mayistan 
ren 

7,560 15 Hazirandan 
980 25 Nisandan 

43,610 Ad. 25 Hazirandan 
5,460 Kl. 15 Hazirandan 
5,040 1 Hazirandan 

32,200 Ad. 
7,560 

10,220 
5,460 Kl. 
5,040 
5,600 

17,640 
1,785 

12,180 
6,860 
4,690 

190 
1,820 

770 

1 Mayıstan 
1 Hazirandan 

10 T. evvelden 
15 Mayıstan 
1 Mayıstan 

10 Temmuzdan 
1 T. evvelden 
1 T. saniden 

15 T. evvelden 

1 K. sanlden 

danoz 5,400 12,600 Ad. 
Semizotu 300 700 KL 20 Mayıstan 

30 Temmuz 1941 - 30 Temmuz 1942 tarihleri arasındaki mild· 
dete ait olmak üzere müdürlüğümüze bağlı Robert Kolej ile Ame· 
,.ikan Kız Kolejinin yukarıda yazılı ihtiyaçlan kapalı zarf usuliyl 

<11iltmeye konmuştur. Eksiltme 24 Temmuz 1941 perşembe gü~ 
.tat 14:00 de Bebek~e Kolejin Erkek kısmında yapılacaktır. Lu 
ede yazılı yiyeceklerin tamamı veya bir kısmını temıne talip olaı 

lar 1941 yılı Ticaret Odası vesikası ile teminatı havi kapalı zarfla 
rını yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar Kolej Muhasip· 
liğine makbuz mukabilinde vermeleri, kezalik teminat yatırma ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin de pazartesi ile perşembe sabah· 
ları Robert Kolej muhasipliğine müracaatları ilan olunur. 

;anıp ve ~eşrıyat muduni: Emin Uzman. GazetecilıJt ve .Ncşrıya\ 
T . L. Ş. fAN Matbaas, 


