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ıdgaristan 

Karşı 
• 
ıme 

azırlanıyor? 

l!u hazırlığı icap etüren sebepler
den biri Almanların Karadeniz.e 
hlltim olmak arzusu olabilir. A
taba Almanya, Bulgarlara satıl

nıış gibi göstererek Akdenizdeki 1-
f.alyan donanmasmm bazı cUzü
tarniarmı Karndenize mi çıkarmak 
niyetindedir, Yoksa bu hazırlık, 

Sur.irenın İngilizlerin eline geç -
?nesi karşısında Almanyanm müs
takbel bir plAnı ile mi alAkadar
dı.r? 

JJI. Zekeriya SERTEL 

v 1 ' r 
HARAÇÇI KARDEŞLER 

· Limited Şirketi 
IOL ÇEŞiT v' YENi STiL 

' 
M O B 1 LYA 

GONLUK SiYASi HALK GAZETESi 

Almak veya görmek istiyenler; ulonladı&~ır defa gezmekle tatmin 
edlllrler. launbul, Fincancılar. Rızap•ı• yolCjtu No. 59/81/llS, 

Telefon: 22060 

Dr. Lôtfi Kırdar 
e 

Cevap Veriyor: 
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Şiddetli bir topçu hazır lığından sonra ateş hattına doğru hücuma geçen ııiyadeJer 
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Moskovadan 1 SOVYET TEBLiGi 

Cephelerde 
Hava Akını 
Şiddetlendi 

Ayrllan 
Alman Elçisi 

Sefaret Memurları 

ile Birlikte 

Türkiyeye Geldi 

Almanların 
Taarruzu 

Durduruldu -
Yarma Hareketi 

Plana Göre 
Alman Zayiatı 
1 Milyon Kişiyi. 
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Hareketi 

Etrafında 

Halinde 

Bulmaktadır 

Sovyet Zayiatı ise Bı 

Güne Kadar 250 Bir. 
-Kişiyi 

---o- ---o-

Cenupta Sovyetlerin 
Mukavemeti Şiddetli 

Von der Sculenburg 

Berlin. 14 (A.A.) - Alınan -
yanın Türkiyedeki Büytik Elci"" 
si, Moskovadaki Alman Büyük 
Elcili/ü memurlariyle Leningrad 
ve Batum konsolosluğu memur
larının başlarında Büyük Elci 
Kont Von der Schlenburg oldu
ğu halde Türkiyeye geldiklerini 
resmen bildirmiştir. 

Vladi\l'Ostok'daki Alman baş -
konsolosluğu memurları 12 Tem 
muzda Mançuri'yc varmışlardır. 

Kont Von der Schlenburg, Al
man - Sovyet muhasamatı baş • 
ladığı zaman şahsi işleri dolayı
siy le Sovyet Rusyada bulunan 
bazı Almanları da refakatinde 
getirmiştir. Halen Sovyet Rus -
yada bulunup da ,wünakalatta 
tesadüf edilen mü~at sebe -

(Devamı: Sa. 5, SU. 3) 

Sovyetler 

istirdat 
iki Şehm:i 
Ettiler 

Moskova, 14 (A. A.) - Reuter. 
Dün gece neşrolunan Sovyet teb. 
liği: 

13 Temmuz f!Ünü Piskof. Vt. 
tebsk ve Novoıv-ad - Volinsk is· 
tikametlerinde şiddetli ve anuda. 
ne muharebeler olmuştur. 

Şimali ,garbi istikametinde mü. 
him makineli düşman kuvvetleri 
taarruz teşebbüsünde bulunmus
lardır. Fakat kıtalanmızın muan. 
nidane mukavemeti neticesinde 
düşman, her ta;r.afta durdurulmuş 
ve bazı noktalarda ağır zayiatla 
tardedilmiştir. 

Garp isitkamet.inde lntalanınız 
İbobin ve Royaçef şehirlerini ge
ri almışlardır. 

Bu istikametteki di~er mmta
kalarda düşmanın mühim piyade 
ve tank kuvvetleriyle bütün Rün 
şiddetli muharebeler ol.muştur. 

(Devami: Sa. 5, Sil. 8) 

~~· 
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Yazan: Refik 
Mahzun oldum: Fransada (14 temmuz) ilga edilml~. nnm. 

. yete kavuşulan ~n, bundan sonra bayram sayılını"8-
cak; İstıbdadın yıkılışı ve ınsanlık haklarının tanılışı, artık şerefli 
ve faydalı bir yıldönümü olarak tes'it edilmiyecek. Sebebi ,u ol· 
sa ıer~k: 1940 temmuzunda Fransayı yere seren, o ~nün klu'
dufu ıdaredir; hürriyet kötü şeydir; sözü ayala düşürür, anar-
§i.Ye .Y~l açar; bir devleti inkıraza sürükler. Peki amma 1914-18 
h~~mı ~a?dıran 3ine bu hürriyet idaresi değil miydi? Sonra 
dil§unmeh kı, 1870 muharebesinin kaybedilişinde (14 temmuz)un 
hiçbir rolü yokt~; idarenin başında, başına taç koymuş ve sartuu 
tahta dayamış hır imparator oturuyordu. Bir imparator ki, yalnı"& 
(l~ temmaz) u değil, ihtilal ve hı\rriyet şarkısı "Marseyyez,, i bile 
ı~ıll~!e ~uttunnuş, yerine (Suriyeye giderken) adlı, heyecansız 
b~r turku. koymuştu ve bunlar, (Sedan) da, şerefsizce esir düşıne· 
sıne manı olamamıştı. 

İyi idare edilemiyen her devlet a'Yni akibete namzettir. o itibar
la da (14 temmuz) u bayramlıktan çıkarmak &avura kızıp oruç 
yemek ve eşeğini lllövemeyince semerini dövmek kabilinden man.. 
tıksız bir harekettir. (14 temmuz) suz bir Fransa ıözümüze daha 
küçük ve mazisiz kaldığı, mazisini inkir ettiii iJn de daha fersiz 
görünüyor. Bu, ıeçen seneki tarihe rastlıyan ikinci bir mağh1bi. 
yettir. Geçici sevdalara uyup hürriyet bayramını hazfedcccğine' 
faydası hir zamanlar bütün insanlığa ulaşmış olan tarihinin o el!. 
parlak sayfalarından kuvvet almaya çalışsa daha i3i ederdi. 

(14 temmuz) a Jppılan bu soğuk ve miııasız muameleden is
tiklaline kavuşmuı ~ya ondan cüdi düşmiiı, hürriyet qıkı her 
nıillet mahzundur. Zira (14 temmuz) yalnız Fransanın değil, beşe. 

Harp tebliğlerine göre cephe vaziyetini ve tebliğlerde ismi ı eçen şehirleri gösterir harita 
riyetin bayramıdır ve bereket ki, Jma kQı•Dara Uiramakla bcra· 
ber müebbettir. 
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~-.-JN~APOLEON :J~~l 1Dün iki Cinayet Ve Birı::a~:a~:e 
relrik~ No. 

3 yaralama Vak' ası Oldu Tevzia~~-
Berline Giren Napoleon, Fredrik Ağustosta da Halka 

in Kıhcını Ahyor ve Ona Prusya Ka hve Dağıtılacak Eyüpte Bir Adam Kin Yüzünden Komşusunu. 
!!~.~~:~ b~.~~ı~~!~! .. !. ~~!!~.~ıa- Sultanahmette .Bir Genç te Nişanhsını ~~:~~~;,}}}'0';~~?~E?~?~ 

O•• ld•• d•• tk• • d T k•f Ed•ıd•ı lunan hastalara verilmek için ve ehemmiyetini kavradı. Ve at etmek istiyordu. Ur Ue 151 e ev 1 1 1 er hazırlanan karnekrle francala 
• rpten sakınmak için, murahhas * * alma usulu. Kadıkövünde tat-

vasıtasiyle, Prusya Kralına, Fran İ Polonyalıların dileği: Dun şehrimizde ıki cinayet ol- Eyii1Jleki cinayet bık edilmiyc baslanmısttr. Kar-
'\e Prusya kıtalarının geri a- • ---------- muştur. Bu cınayetlerdcn birısin Dıger hadise cvvclkı gece ~yup nelerin tabı isi ıkmal edılmC'dH!i 

lınmasını teklif etti. p olonyahlar, kudretli Napo - de Bchzat ı'smı·nde bı'r crk"k · 1 "' • te vukua gelmiştir. icin. dığcr kaznlnrda nvnı usu 
Prusya Kralı bu teklifi kabul lcona yalvarıyorlardı ki, Muzaffer ismindeki nişanlısını öl Eyüpte Uç Ş,ehitlcr mahalle _ henüz tatbık edilememiştir, 

insanlardan 

Bahtiyar 

Hayvanlar 
Yazall: Naci 

~4..1-.-.111 

G eçen pnzar giiniınu; Veli 
fendi çnl ırmda geciıip d 

nc<lnınet du~ mı~ nnlnr fc\ kaladrl 
azdır sanırım: Çıinkii ynrı~lnr4 
takibe giren binlerce insnnm ek 

tmıye hazırdı. Napoleon, doğru- kendilerine hürriyetlerini verdirt dürmüştür. Bu hadise dün sabah sinde Bağ çıkmazı sokağında 0 _ 

dan doğruya Krııla yazdığı mek- sin ... Napoleon da düşünüyordu: saat yedide Sultanahmette Babı turan Vela Değer tavuk meraklı-
tupta dıyordu ki: "-Ne yapmalı?. Polonya Hümayun caddesinde Yusuf A- sadır. Fakat tavukları ara sıra 

eriyctinc, ödedikleri 50 kuru 
muknhilinde oturncnk birer san 
dnll e değil, nltma ı •mılncak bı 
gi.ilgccik hile \ crilınis dcgıldi. Y 
nşları güzlcril le takibe imk.ı 

Çarşamba sabahından itibaren hulnmıyan biçare Sel ircilcr (!) 
kaymakamlar, raporluların mü - bu isteklerini kulaklnnna da got 
racaatını kabule başlıyacnk Ye düremiyorlardı. "- zatı şahaneleri, cevap _ meselesini nasıl halletmeli? laçarın kahvesi önünde cereyan komşuları Kutsinın bahçesine git 

lan ile benim teklifi reel buyur Polonya tahtı tekrar kurulabı· etmiştir. mektedır. Kutsi bahçeye zarar ve 
duklannı ve itimatlannı an _ lir, ve bu biiyük mi11et yeniden Uzun zamandanberi Muzaffer. ren bu tavuklardan birisini bir. 
cak kena'i siliıhlannm kudreti vücut bulabilir mi?,, le nişanlısı bulunan Behzat, ev- k 1 b 1 d' B kaç gun evvel ya a amış, e e ı-
üzerine bina ettiklerini bildi _ unları düşündukten sonra, velki akşam, Muzafferle birlikte yeye teslim etmiştir. Belediye de 
recek olurlarsa, bana karşı ilin Polonyaya, şu haberi gönderi - sinemaya gitmiş, orada biraz ha- tavuklarına sahip olmadığı içın 
buyurmuş olacaklan harbi ka· yor:" . . • . vaimeşreplik etmiş olmasını ıle- Veli Değere beş lira ceza kesmiş-

francala nlmnk müsaadesini haiz Çiinkii bozuk se li ge\ eze bi 
olanlara yeni karneler verecek- SJJikcr tnrnfındnn Öl leni len tıoz 
}erdir. Her hastava ~iincle on - leri, sade tek hi>parlürle uznkt 1 
cak 250 gram francala verilece- kalan ekseri~ etin dulabilnıc in 
ği icin, mevcut francala narhın-· de!,>'il, onu l akından dinli~ en e 
da bir dej!isiklik yapmak lüzu - kaili~ etin anlıl abilme ine bılt 

hul etmiye mecbur kalacağım. • - Ancak, kuk hın ~ışılık ri sürerek kızı dövmüş, kız da da- tir. Veli, Komşusu Kutsinin bu 
:Fakat muharebeler esnasınoa hır orduya maTik oldugunuz rılmış ve iki gündür Behzatla ko- hareketine kızmış ve onu öldür-
davamın doğruluğu bana za ~ vakit, h!.r mill~t. s~y!Jınıya li - nuşmamıya başlamıştır. Parma - miye karar vererek üç gün yolu 

mu hasıl olmuş ve dün öğleden imkiin l oktu. 
sonra Belediye tktısat mudür- Nitekim, nnsıl a anhl abildigiu 
li.ığiindl' francalacıların iştira - bnı ciimlcleriııtlen kulaklanmtl 1 
kiyle bir toplantı yapılmıştır. kalanlara göre, spiker, orada bu fer kazandırdığı takdirde, mu • yakat go terebılır. ınız._ ':.c a~. ğındaki nişan yüzüğünü de çıkar fıu beklemiştir. 

zaf:ferilctlcrden sonra da ben, cak o zaman. bcnını hutun hı· mıştır. Hadiseye takaddüm eden Nıhayet, evvelki gece Kutsi, 
)İne ayni adam olarak kalaca- ma)eme hakkınız olur!,, / gecede de Behzadı evden kov- teyzesini ziyarete gıderken, Veli 
gım. Ben, bu harbe, bir küfür Napoleon, bir taraftan da, A- muş: önüne çıkmış, ve: 
harbi nazan He bakarak, sul· vusturyalılara, Galıçyayı Silezya r - "Artık senin bu evde işin _ Seni bir tavuk gibi geberte-
hu isterdim!,, ile değiş etmelerini teklif ediyor. yok,, demiştir. yim de gör,, diyerek sustalı çakı 

* * '\'apoleon yamlıyordu 

Napoleon, bu satırları yazdı
ğı halde, etrafındakilere: 

"- Bence, diyordu, Prusya, 
bir harp sergüzeştine atılacak 
derecede deli dcgildir. Çünkü, 
kabinesi zayıf, kralı ahmak, 
ordusu berbattır!,, 
Fakat Napoleon, bu kanaatin· 

de yanılıyordu: Çünkü Prusya 
rıstokrasisi, buyuk Fredrikten 
onra, Fransayı ycnemiyen Prus 
a ordu.sunun ıtibarım ihya et-

mek azmindeydiler. Ustelik, ye
nı muttefiki Çar Aleksandrın Bcr 
nı ziyaret ettıği gündenberı, 

Prusya kraliçesi, müfrit bir harp 
taraftarı kesilmişti. 
Nıtekim harp başladı. Ve Na· 

poleon, düşmanını sekiz gün için
d yendi. Dah.a ılk muharebede, 
Prusya Prenslerinin en iyisi Lüi 
F rdınand, Saalfeld civarında 
maktul duştü. Düşman bozutau. 

General Şarnhors'un kendisine 
tavsiye ettiği gibi, muharebenin 
başlamasından on beş gün evvel 

ucuma geçmesi lazımgelen Prus 
y Kralı, kararsız davranmıştı. 
O kadar ki, o ordugaha geldiği 
z man, Prusya ordusunun kendi 
cmrı altında mı, yoksa General 
Brunsvık'in kumandası altında 
mı bulunduğu bıle belli değıldı. 
Bunun ıçındır kı, buyük Fredrı
kın ba sız kalmış ordusu, Sak -
onyadan perişan bir halde kaçtı. 

Bu zaferi, Napoleon, karısına 
b rmutat, çok sevdiği rakamlar
ı , ve şu cumlelerle mujdelcdi: 

"- Sevgilim... Prusyalılara 
karşı, çok glizel manevralar 
yaptım. Diin biiyük bir galebe 
çaldım. 20,000 esir aldım. 100 
parça top ile, kırktan fazla bay 
rak zaptettim. iki gündür, a· 
çık ordugahtalaın. Sıhhatim 
mükemmel. Allahaısmarladık 
sevgilim. Hoşça kal1 'Ve sev 
beni!,. ,,.. ,,.. 

l\ apoleon da Berlinde 

Muazzam bir alayla Berline 
giren Napoleon, buyuk 

Frcdrik'ın kılıcını alıyor: Ve o kı
lıc Prusya tacından fazla kıy -
m t veıiyor. 

'1t ...... ~t.;.:.('.l1J1tn:, ö.l\.luı9•aJ1.l ~lu~"' 

mustakbel plAnını şöyle hülil
edıyor: 
"- Biz, J-lindistanı da, J pan 

ı1ol mü temlekelcrini de, U -
mitburnunu da, Elbc, ''c Oder 
hzcrinde f ethcdcceğiz . ., 
Bu fevkalade hamle, açılacak 

ol n şayanı hayret devrenın peş
r vıdır. Filhakika, Napoleonun 
en az kanlı, fakat en tehlikeli, 
v en ehemmiyetli ilanı harbı, on 
don sonra, bütı.in Avrupa liman -
farını Ingiliz gemilerine kapıya -
c k olan harp, Şarlottenburg sa
r yında imlA edılmiştir. 

Madem kendısı Ingiliz adasına 
erı emiyor, hiç olmazsa, o ada ar. 
tık A vrupaya yanaşamasın. Bu -
nun içindır ki, karar verilmiştir: 
G ldıgı, veya gideceği yer Ingil
t re ve miıstemlekelerı olan her 
turlu mallar, paketler, postalar 
musadere edılecek, Avrupada bu 
lunan her Ingiliz, harp esiri ad -
d dilecek. Fakat bu derece geniş 
bır programın tatbikatına nasıl 
n ret edılmelı? Onun o zamana 
e ınciyc kadar verdigi her emir 

ıcrtt olunurdu. Fakat bu kararı 
'\ rdığı gun, cmrı altında devlet
} rın kendısiylc te riki mesai ct
m lC'rı zarurıydı. Her şeyden ev
vel de, Avusturyayla Rusyaya ıh 
t yaç vardı. Avusturya o sır da, 
Polonyanın bazı kısımlarına sahip 
tı. O topraklan ise, Rusya, hak 
ol r k ıddia etmekte ve istemek
teydi. Polonyada, bu devletler -

Polonya meselesinin hallini bo- Öldürülen Kutai Behzat dün sabah kızın yolunu ile kalbinden vurmuştur. 
ğaziçinde takip edıyor. Sultanı, beklemiş, onunla barışmak iste • Kutsi aldığı yaranın tesiriyle 
Rusları Moldavyadan kovup, Din- l miş, fakat kız taraftar olmayın· ölmüştür, Veli yakalanmış ve Sul 
yester uzerinde kendine mulaki ılıll I ca kızmış ve akşamdan hazırladı- tanahmet sulh ceza hakimi tara-
olmıya davet ediyor, ve bu su - 45 y aıında Bir Kadın ğı anlaşılan bıçakla kızı omUEun- tından tevkif olunmuştur. 
retle de, Ruslarla Avusturyalıla- ı dan vurmuştur. Veli, mahkemede Kutsinin ken 
rı aşagı Tuna havalisinde işgal 25 Y llbk Evini . Mu~ff:r aldığı yaranın tcsi - disini öldürmek istediğini ve 
etmek istiyordu. rıyle olmuş, Behzat da yakalan - müdafaa! nefs zoriyle bu cinaye-

E t 0 1 ·ıt . H' d mıştır. Dün adliyeye sevkcdilen .. 1 d·~· · .. 1 · ti Ola r·· 
ve... ' ngı crcyı ın is - Bırakıp Ka~tı Behzadın sorgusu Sultanahmet tı ış e ıgmı soy emış r. u u -

tanda yenecekti. Ve o zaferle bir- 3' len Kutsi, Istanbul lisesi son sı. 
likte, Napoleonun cihana hakim sulh ceza mahkemesinde yapıl - nf talebesinden ve motörlü pln· 

Biga, (TAN) - Dikmen köyu .. n Beh t ahk ed 
olmak ruyası da tahakkuk yoluna rruş ve za m em e: nör mezunlarındandır. de 50 yac::ında bir adam, komc::u_ B bı'r senedenbe·ı· nı"c::an girecekti. .,. .. ..,. - en, • v - Bı'r '·adın yaralandı sunun 45 yacındaki kansını kaçır ı y m bu Jar Edır" neden buraya "" Fakat işte o sırada, ortaya hiç .,. 1 1 • n 1 

mıştır. Hadise şöyle olmuştur. getirttim. Bir sürü masraf yap • Küçükpazarda, Fetva yokuşun 
umulmadık bir duşman çıktı: Çün d E i b d t 
kü bir kurye, Ispanyada karıc::ık. Köy halkından Ali Kılıcın bun tım. Fakat nişanlım benden yüz a m nd çka~uvş f~nın. aD 0 ~rban 

.,. d k çevirdi. Ben zaten yanmış bir a- 25 yaşın a ı as ıyeyı emır aş laklar çıktığını bildiriyordu. an birkaç yıl önce arısı ölmüş, d N h k ~ 
1 damım, vurdum,, demiştir. f!ü • mahallesin e ama rem so agın Bu havadis, Napoleonun ren - 3 çocuğu öksüz ka mıştır. Komşu d Al' 

b · kim, Behzat hakkında tevkif ka- da 2 numaralı ev e oturan ı gini uçurmuştu. Butün tasavvur su crber Hüseyın Gezen de kom 
Iarı altust olmuştu. o, Ingilte _ şusuna karşı bir insanlık yapmış rarı vermiştir. Oldürülen Mu • dün Asmaaltında bıçakla muhtc-

olmak ı·çı·n.· 7.affer 21 yaıı:ında tütün işçisi bir lü yerlerinden yaralanmıştır. A-reyi yenebilmek için, Rusların is- .,. 
tinadına muhtaçtı. Fakat, bunları kızdır. li, yakalanmıştır. 
ya yenmek yahut da dostluklarını - "Çocukları bize ver, sen ye-
kazanmak için, burada, şimalde niden evleninciye kadar biz ba. 
de bir ayağa sahip olması şarttı. kalım, çocuklar perişan olınasın
Bu itibarla Polonyada da bir ka_ lar,, demıştır. 

PİYASADA: MAARİFTE·: 

rışıklık çıkması, onun işine yarı- Bu iyi kalbli komşu bir taraf. 
yabilirdi. Napoleon bu hesaplar- tan çocuklara öksüzlüklerini his
la doğruca Varşova yolunu tut- setirrneden bakmıya çalışırken di 
tu. (Arkası var) ğer taraftan da Ali Kılıcı sık sık 

Piyango Talihlileri 
6 ıncı tertip 3 üncü çekilişte 

40.000 lirnyı kazanan biletin bir 

evine davet ederek ona sıcak ye
mekler ikram etmekte ve onu A
deta kendi evi halkından saymak 
taymış. 

parçası Adanada Malatya men - Fakat aradan geçen yıllar, sık 
sucat fabrikası karşısında manav sık eve gidip geliş Ali Kılıç ile 
Hamit, dığer parçası fstanbulda berber Hüseyin Gezenin 45 ya • 
Ca,ğalo,ğlunda Sıhhiye apartıma- şındaki 25 yıllık karısı Nazire a
nı numara 7 de Bayan Hidayet rasında bir yakınlık husule ge • 
Ekilmez'dedir. 

10.000 liralık ikramiyelerin tirmiş ve berber Hüseyin Gezen 

Beykoz Fabrikası 

Kunduralarına Zam 
• 

Sümerbank Beykoz fabrikası
nın mamulatı olan ayakkabılara 
yüzde 10 - 15 arasında bir zam 
yapılmıştır. Şimdiye kadar deri 
fiyatları pahalılaştığı halde. Bey 
koz fabrikası kendi mami.ılatına 
zam yapmamıştı. Fakat hariçten 
ham deri tedarikindeki müşkü -
lat karşısında, son defa. olarak 
fiyatlara bir zam yapmak zaru
ret haline j;tirmiştir. 

b. K"ht k ık b traş yapmak için civar köylere 
ır pa~ası a a as er ı şu e- N . 25 11 k ki M t F iyatla • si reisi binbaşı Erı:?inay, gittiği zaman azıre yı ı e- Pamu u ensuca 
5 000 er bin lira kazanan qi - vini ve kocasını bırakıp Ali Kılı. rı - ·tktısat Vekaleti, pamuklu 

letlerden bir tanesi Suşehri be- ca kaçmıştır. Hadise adliyeye in· mensucat fiyatlan hakkında tet-
ledive tahsiladrı Ahmet Ekebir, tikal etmiştir. kileler yapmaktadır. Mıntaka İk-
diğeri Gıimüşhane ortaokul öğ- tısat Müdürlüğünde, sanavi tet-
retmeni Özcan. dii'!er bir parca- Konyada Otobüs İşliyecek kik heyeti izalannın da iştira -
sı Demirdai! Salihcıler köyünde kiyle kurulan bir komisyonda, 
Süleyman Erdic hir parcası da b Al nd~ar8:, .14 t(Tb~~>. -

1 
t Kkohnyaka pamuklu mt"nsucat çeşitleri a -

Sultanahmet Ücler mahaUcsi e e ı~es1:"ın ° 0 us ış e .me raştırılmaktadır. Komisyon. bu 
Tahsin Yücel' dedir. kını bır şırkete veya bır şahsa l çeşitlerin her b irine bir fiyat 

2 00 lira da Ankara Aktaş d~vr.edebilmesine miisaade edıL tesbi~ ed~ek ve tesb!t e?ilen .. fi
maballesi numara 12 qe Nuriyeı mıştır. Bu .. su~etl~ yakın.da Kon- yat Jıstesı. İktsat Vekaletıne gon-
Hurivc ve Ali kazanmıslardır. yada otobus ışletileccktır. derilecektır. 

Dün 12 ikmal 

Kursu 

Dün sabahtan itibaren ~ocuk 
bahçesi haline getirilen on iki 
ilkokulda tatil kursları açılmış
tır. Bütün ortaokullarda açıla -
cak tatil" kursları da yann sabah 
faaliyete j;teçecektir. Tatil kurs
ları bilgilerini çoğaltmak istiyen 
veya zayıf bir ders zümresinden 
ooksanlannı tamamlamak ihti
yacında olan çocuklara tahsis e
dilmistir. Kurslara devam ede -
cek talebe kütüphanelerden ve 
kurs idaresinin tertip edece~i 
tenezzüh ve tetkik ziyaretlerin
den ve ayni binada bulunan ço
cuk bahcesinin di/ter eğlenceli 
faaliyetlerinden istifade edecek -
tir. 

Tatil kurslan talebeyi üc ziim
reye ayırarak tedrisat yapacak -
tır. 

Peretz, 1851 de Polonyıdı dojj • 
muı, 1915 de 151mUftür, Leh ede· 
blyıtının en kuvvetli ıahılyetle • 
rlndendlr. Beynelmilel tl5hretl bU· 
yüktür. Kendlılnden ıonrakl Leh 

..................................................................... ~······1 
i Leh Hikiıyesi: J 

KUÇUI< hlklyecllljjlne 15rnek ol· 
muttur. "Kadının Hıncı" onun en 
muvaffık hlklyelerlndendlr. 

* * D rncık, izbe, duv rlara yapışan 
sefalet kadar k rliydl, Yer yer, 

sıvaları dokillmuş rutubetli tavanda, 
çoktan çöküp gıtmiş bir gaz lfımba
sınm asılı bulunduğu paslı bir k n
en göze batıyordu. İslı ot"ağm !çın -
de, kırık kenarlı, yamru yumru bir 
yemek çanağı, ters k patılmı.ştı. Yn
nıba5ında, herhalde, dıbl tutmuş, so
ğuk, bayat, bir un çorb mm. sabır
sızlıkla ka ıklanması yüzunden, sapı 

kırılmıs. bir demir kasııc uzanıyordu. 
Dört direkli, yerli t.ıhta bir kar

yolanın iplık iplik dökülen eski, so
luk perdesinin deliklerinden kirli 
yastıklar gozükilyordu. Hiçbirisinin 
yüzleri, yoktu. 

Koca, sarı kalalı bir çocuğun için
de uyuduğu bir beslk, teneke kenarlı 
eski bir sandık, bir dolap harabesi, 
zamanında kırmızı boyalı oldukları 

anlaşılan Oç ağaç iskemle, sakat bir 
masa; ve bir temiz, bir de kirli su 
dolu iki kova ... Oda tıklım, tıklnn .. 
İğne atsan yere dilşmcz! 'Ostclık bir 
kadınla, bir de erkek., 

Kadm orta yaştaydı, Sandığm ke
narına ilişml5, hem ('orap örllyar, 
hem ayağıyle be iği sallıyor, hem de 
mas:ıda, erkeğin göz ya5larlyle ıslan
mış. nezleli bir sesle, s llana sallana 
okuduğıı Talmud'u (1) dinliyordu. 

Erke in c inde, yer yer yükselip, 
yer yer alçalan d lgnlı bir deniz a
hengi vardı. Eli, nyağı, ka,şı gozO, 

j " .KADININ HINC~ •• ~ ı 
~ ---· .. 
•••••••••••••••• •••••••• lıacu: Loeb Peretz'ten - Çeviren : Ha - Ça •••••••• 
her yeri, sonu gelmiyen bir hareket 
içındeydl, Snndalya durmadan gıcır

dıyor, masa gidip geliyordu .. 
Çocuk hfıUt uyanmamı,şb! Bu ses

lere alışmış olacaktı! 

"' * K adm Meta sarhoş gibiydi. Tlı, 

ilk başmdanberl, erke~in hiç
bir sözllnü, hiçbir hareketini kaçır -
mıyor.du. Ne bir ses, ne bir söz; yal
nız Talmud'un durak yerlerinde, de
rinden gelen bir iç çekişinden bq -
ka .... 

O, kocası, eğer l5bQr dilnyaya ol -
doğu kadar, biraz da bu dünyaya 
uygun olsaydı, kendisi herhalde bu
rada da iyi yaşardı .. 

Sonra, "eh, ne yapalnn'., diye dO
şilndil ve kendisini, "iki karpuz her 
koltuğa sığmaz!,, diye teselli etti. 
"Öbür dünyamıza bakalım! 11 

Dinliyordu,. O lnı, bu Anından 
farklıydı; demin derin bir vect için -
deydi, şimdi, yüzunde kıranlık çiz
giler, .. 

Bugün perşembe oldutunu hat!!' -
l:ımıştı. Yarın değil, ôbOr gün cu -
martesiydl. ibadet ~nil,. 

Saatler geçiyor, oda da ne soluk .. 
Yemek vakti, ıeldi de geçU bile,. Bir 
kaşık sıcak su olsun, yok.. Göz.be -
bekleri, bcşih-tckl çocuğa takıldı, Ne
redeyı;e uyanacak.. Piirsfimüı ıöisU· 
nü yokladı,. Bir şey yememl;ıU ki, 
sütn olsun .. 

Paskalya ynklaşıyor .. Sandık bom-

boş., Şamdanlar rehinde .. 
Kaşları çatıldı: yüı.ilndekl gölgeler 

kopmıya haur fırtınalı bir gün gibi 
şimşekli.. Öbur ıUnil dilşı.indukçl) 
hava biraz daha kararıyor .. Ellerin
deki çorap iğneleri parmaklarında 

katil, kanlı hokkabazlıklar yapıyor

du, 
Çcnelerl birbirine wrdu: Uşümilş 

gibi.. Parmaklarını birbiri ardısıra 
avuçlarında çıtırdattı, ıö:ılerl, hınç

la, hiddetle kocasına dlkllmlştl .. 
O, hiçbir şeyin farkmda delildi, 

Oturmuş, hllJ "çalqıyordul,, 
Ktıdm, kendini tutabildiği kadar 

tuttu; takati yettltl kadar .. Artık, en 
kUçUk bir fiske dati>eslyle patlamıya 
hazır kurulu bir bomba gibiydi. 

Nihayet .. Olanlar olmuştu .. 
o. kendinden reçmlş, okuyor, oku

yordu: 
- Dinleyin, ey!,. 
İşte, bu kıvılcım onu tutuşturmıya 

kafi sekil. Bir andı parladı, artık 
setler yıkılmış, seller boşanmıştı: 

- Dinleyin, ey ml!? Biraz da sen 
dinle! Evet! Seni Paskalya ıellyor,. 

Buıfin pe?'leftlbe .. Cocuk huta,, Bir 
damla ıüt yele .• Hı? • 

Bütün bunları bir solukta boııltı

venni.şti. Nefesi tıkanıyor, gl5ğs0 e
:ıillyô!' gibiydi, 

O, Adeta taı kesllmiotl. Korkudan 
nefessl:r.dl, Ayala kalktı, ve ka)'ıya 

doıtru sindi. Gözleri 1dlç01m0şt0. Men 
dılinin ucunu kemirerek derin bir 

nefes aldı ve: 
- Dinle, ~ kadml diye başladı, 

dinle! .. Sen Allahı b!llr misin? Ko
casını rahat rahat duaya bırakma -
mak; onu, her an, bir lokma ekmek 
için zorlamak, ne demektir, bilir mi
sin? KQçük kuşlan kim besliyor? 
Söylet Hep, bu Allaha imansızlık, hep 
bu fani dilnya dilşilncesll., Cahil, be
yinsiz kadın! İyi dil;ıiln, kendine ce
hennemin kapılnrmı açıyorsun! .. 

* * K adın susuyor ve gltUkçe, daha 
çok titriyordu. 

Erkek: 
- Cehennemi Ateş! Dilinden asıl

mak, haşlanmak, yakılmak, boitn:ı -
!anmak - işte, dört filüm cezası! Ap~ 

tal karıl diye devam etti: 
Kadm yine susuyordu; benzi kireç 

gibI bembeyaz., 
Kocası fazla ileri gltUğlnl anladı. 

O, ııüpilrgeyl kapbğı gibi UstUne yll
rOyeblllr, onun saçını, başmı yolma
yı deneyebilirdi. Çevik bir hareketle 
muııdın kitabı kaparak dı.şan fır -
ladı: 

- Ben havraya ıldlyorum. 
Kapanan kapmın ıürOlHlsU çocu -

tu uyandırmıstı. O, şimdi yan ka
palı, yorgun göz kapaklan altından 

etrafına bakmıyor, ve kesik kesik 
ağlıyordu, 

Fakat kadm. arlık kendinde de -
ğlldl; ne görllyor, ne de duyuyordu: 
dar goğsilndcn bir nefeste kısık bir 

Toplantı netkesinde francala lunanlarn: 
narhınm 22 ·kuruşa çıkarılması "-l\1 uhterem sel irciler!.",, dı 
kararlaştırılmıştır. Bu suretle le değil, 
250 gramlık bir :farncala beş bu- "- .l\1uhtcrcm dinlcl icilcr!. l 
çuk kuruşa satılacaktır. diye hitap ediyordu. Bundan d 

Belediye Reis Muavini Li.ıtfi ıb,~llil.dik1!i• llnnsldn~ın got·zıet' tahkı 
Ak ·1 S hh t t leri Müdürü m? ı~1 ·an o ma ı~nı~ c_r ıp c 
d k

sotov ıoe ı as 'tş K ncu )Ch bılc resmen ınudrıktı. Ve bu 
o r sman aı urşu ' k .. ·ı · t kt d b . 

d .. f 1 k k fırınları anaatım ı an c me e e eı t 
. un ranca a ve. e. me . . görmiiyordu. 
ıle satış şubelerıl'!ı .teftış etmı.ş- Bütün bu huzursuzluklara 
ler ve kontrollerını ekmeklerın .. . d . 
h k ık d ~ ve nok muştcrılerc gazoz 'C) a so a şışe. 

amur ~ı 1.1P kmç mkabı,..lı nup bu - leri~ le birlikte, birer bardak bi· 
san vezın ı e e u u - 1 ~ · b · f ı · · ı 
lunmadıih noktasında toplamış - ~~ 'crmıycn u e erlın JlCJ'llbilanl ı· 
1 d B f 1 d n ekmek gıyle, bahse tutuşan ann et c· 
a.~ ır. a~ı ınn ar a hl'lh rini ve paralarını almakta çektik. 
numunelcrı nlınmış ve ta ı a- 1 . .. k'"l" t d kl · v ı· ·· d ·lm· t' crı mus u a a e C'llırse, e ı• 
neye gon erı ış ır. efendi ç·ayırmda nasıl bir &ün ge· 

Beşiktaş kavmakamı da dün çirdiğimizi kestirmek bu.abutul'I 
Ortakövde-ki fırınları kontrol kola) laşır. 
etmiştir. Evveke Ortaköyde bu- Zaman geldi ki, birçoklarımız 
Junan altı fırından bugiin üç ta- usta scyislerlc.rden birer baba şef 
nesi faaliyet halinde bulunmak- kati gören cins beygirlerin maz • 
tadır. Diğer üç fırın, fırıncılar har olduklan ihtimama Cıdcta 
arasında yapılan bir anlaşma ne- gıptayla baktılar. 
ticesinde kapatılmıştır. Açık bı- Fakat unutulmasın ki, at ya • 
rakılan 3 fırmda çıkarılan ek- rışlarının seyircileri insandırlar. 
mekler hamur olduğu için bele- Ve bu güzel, bu milli spora karsı 
diye tahkikata başlamıştır. halkan gösterdiği faydalı ..e geni~ 

Görüleın lüzum üzerine Vali 
ve Belediye Reisi, Belediye İktı
sat Müdürlüğü memurlarından 
bazılarını yalnız ekmekleri kon
trole memur etmiştir. Bu me
murlar hususi bir teşkilat halin
de faaliyete ~eçmiştir. 

Kahve ievzialt 
Vilayet emrine verilen 800 çu

val kahveden 150 çuvalı dün 
• Belediye Kooperatifine teslim 

edilmiştir. Kooperatif ibu kahve
leri evvelce liste tanzim edip vi
layete tasdik ettiren dairelere 
250 şer gramlık paketler halin
de tevzi edecektir. Serbest ola -
rak satış yapmaları kararlaştı -
nlan iki kuru kahvecinin bir ü
cüncü yerde de serbest sa~ış 
vapmalarına müsaade edilmiştır. 
Bu üc yerde 90 çuval kahve 125 
ıuamlık paketler halinde isti
venlere satılacaktır. Bu yerlerde 
125 ırramlık paket 35 kuruşa ve
rilecektir. 

Alakadarların bildirdiğine gö
re, vilayet Ağustos ayı içinde 
1200 çuvallık veni bir kahe tev
ziatı yapacaktır. 

rağbetin ölme ini istcmi1orsnk, 
Veliefcndi çayırında, her pazar, 
zavallı insanlann cin ha) vanlan 
laskanmalanna meydan verme • 
ınemiz zaruridir! 

* Özcanda, K. Ş krü Eskiyay& 
"- Tcvcccuhk r mektubunuzu al .. 

dıın. Kimse iz çocu lara karşı bcsie"" 
diğinlz muh bbet elbette kıymetli • 
dlr, Z ten onları d , s :ıl r ibi va
tandaşı rın GUUrlu muhabbeti, ve ce-o 
miyeto karşı va:zifclerlni idrfıklıırt 
kurtaracaktır, ~ylnh m~kllr olsWI 
cfondlm. - N. s. ' 

MÜTEFERRİK : 

Gazi 

Yılda 

Bulvarı 0~ 

Yapdacak 
Gazi bulvannın üç sene için-' 

de tamamen açılmış buhmması 
i~in bir faaliyet programı hazır• 
lanmıştır. Bu yıl Gazi köprü un .. 
den itibaren 500 metrelik btr 
kısım yapılacak ve inşaat 34 b n 
liraya mal olacaktır. İlk 500 
metrelik kısmın genişUJti 44 ses bo~ndı: . 

_ Hal demek böyleymiş! Ne bu metreyi bulacaktır. Burad SU'" 

dilnya, ne de öbürilsil,. Asılmak, ta~- vari yolu ve bisiklet yolu için 
!anmak, yakılmak, boğazlanmak.. Al- dörder metrelik hususi voUar 
laha hor baktın, diye!. Asılmak, Ha, vücude. geti~ilecektir. Bulvar 
bal .. Evet, asılacağnn; fakat burada. ızüzenrfıhındakı ~vle,: !!eriye .. çc-

' •ileçek ve evlerın onunde uçer 
burada! Hem de hemen! Beklemek bı ıçuk metrelik yeşil sahaınr bu .. 
neye? • 

luıacaktır. ~ 
Çocuk daha hı:ıh bağırıyor, fakat 'nhisarlarda Yeni Tnvinlcr -

o, hiçbir GCY işitmiyordu. tnlisarlnr idaresi. kadrol ~nda 
- Bir urganı Bir urgnn olsa! Ma- ~iden bazı tayın ve nakıller 

dcmki orası da cciıcnnem, bari, bl- ve:nlmıştır. Bu arada tefti he
rislnden kurtulurum hiç olmazsa! BI- va:i reisliğine Bursa inhisarlar 
raz da o analık yapsın, görelim, na- ~~üdürii Cemal Hanynloğlu, 
sılmı.şl Yeter artık! Urgan .. Urgan.. :ı işleri müdürliiğüne, satı ve 

Bir köşede bir urgan olduğunu ha- t7~ aret şubesi müdür muavini 
tırlamıştı. Bütün odayı bir solukta a- ır b .. d .. 
raştırdı: F~rdi Hızal, Bursa .. a~u u:, -

1.. iine Samsun basmudurü Hus 
- Hah! işte. orada\ ~ Ali DerelioPlU, Samsun baş
Koştu.. İp elinde .. Tavana baktı,, n üdürlüifün<> Balıkesir başmü .. 

Umbanın paslı çengeli göze batıyor- drrirü Bedri Snkir Yalter. Bnlıke-
du,. Yalnız,. Masaya çıkmak.. Çen - ·r basmlid ürlii il ne Konya baş .. 
gele yetişmek.. sıüdürü Zeki Giirsal, Konvn bas 

Masaya çıktı. müdiirliiifün<' Tokat basmüdürü 
Tl aşağıda, Orkm(lş çocuğun, be- ;nin Özbel. Tokat başmüdürlü· 

şlğlnde gilçlilkle doğrulup, kenara &ene Siirt bnşmiidür~ _M~~s~afn 
sarktığını gördU .. Dışarı çıkmıya ça- G:irken, Siirt başmudurluıtüne 
balıyordu: ~rkezden Mustafa Hitit tayin 

- Anne, annece!... me nnk1edi1mis1erdir. 
Yeni bir hınçla sarsıldı. v Adlivc Vekilinin Tetkikleri = 
İpi bir yana fırlatarak aııafıya at- )live· Vekıli Hasan Mc>n men-

inde . ,ı;Ju dün de adliyeyi ziyaret 
- Dili tutulasıca! Sus! Zıbar! Zı- "ıccVl;t' 

bar da, hiç olmazsa, rahat rahat ası- Pt~ı;ı.k;r- icra dairesinde ve hu .. 
tayım! 1•

1 
"'mahkemelerinde tetkiklerde 

Çocuğun baııını yakaladı ve yaa - ~ 
tığa tıkıştırdı: oııe'nmuştur. 

- Emmek istiyor! Ha, hal Neye 1tP --------
Yfrar ki? Bende artık emeblleceltin i~ Bigada Et Fiyah 
bir şey yok! Zehirden, zehirden ~. 
gayri! p ga, (TAN) - Su nra ık ka • 

Ve bir nefeste boşaldı: J'Cjk hayvanatın az lması V ın 
- Al. Allahın belası' Al, cm. mr der- belediyece koyun etın k • 

losnı 50 kuruşa çıkarılma ır. 
~ 

(1) M uıevllerln ıerlıt kitabı. 
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NEBEOEL.I 

Ecnebi 1 Turldye 

2800 Kr. 400 Kr. 3 Ay 
1500 ... 150 .. 1 Ay 

Ecnebi 
BOQ Kr. 
300 .. 

nyanın 
~asi ... 

- Sovyet - İııgillz anlaşması ftün İngiliz ve Amerika matbu-
tarafmdan büyük bir memnureue kar~tlanm.ıştır. 

L ::- Sovyet ve İngiliz siyasi ma
lillUinin beyanatından bu anlaş -
~ zannedildiğinden daha şü

il, hattA devamlı olduğu ma.
çık.anlabilir 

I ..._ A1manyaya. nam barbetınek 
bbüsüııü almakta !ayda gör -

il.iyen Roosevelt'in, bunun A.1-
~a tarabndan gelmesini mem

yetle teldkki edeceği hisso-. 
~n.a:k:tadır. 
1 - Churchm, bu defa mıtlmml 

hava harplerine tahsis 

giltere - S. Rusya: 

Sovyet - İngiliz anlaşması, 
bütün İngiliz matbuatı 

rafından biiyü.k bir memnuni
tıe karşılanmıştır. 
llu pakt münasebetiyle Times 
tetesinin şu mütaleaları bil
sa şayanı dikkattir: 

"Bu anlaşma, bir ittifak de
ektir. Son yirmi sene hadisele. 
Rusyanm iştiraki olmadıkça, 

tki ve cenubu şarki Avrupa 
eselelerinin hallinde istikrar 
. in edilemiyeceğini göster
·Stir. 
Son haftalar zarfında cereyan 

Anlaşmanın Akisleri : 

Sovyetler Birliği hariciye 
komiser muavini Lozovs

ky: İngiliz • Sovyet anlaşması
nın, beynelmilel vaziyeti esasın. 
dan değiştiren ve tarihi bir ma
nası olan miihim bir vesika ol
duğunu, Bitlerin Sovyetlere 
karşı Avrupa milletlerinden mü 
rekkep bir koalisyon teşkil pla
nının iflas ettiğini söyledikten 
sonra, İngilizlerle yapılan mü
zakerelerden Amerikanın haber
dar edildiği, Amerika İngiltere
nin müttefiki olduğu için bu an
laşmaya fiilen iştirak etmiş sa. 
yılacağını ve bu bakımdan çok 
büyük neticeler vereceğini be
yan etmiştir. 

Alman matbuatı ise bu anlaş. 
manın, düşkün ve aciz iki insa
nın birbirine dayanması kşbilin 
den hadiseler olduğunu, ameli 
ve müsbet bir netice vermiyece
ğini iddia ederek. Churchill'in 
ihaneti yüzünden plütokrasi ile 
Bolşevizmin A vrupaya karşı el 
ele verdiğini, fakat Almanyanın 
muhakkak surette muzaffer ola
cağı kanaatini izhar etmektedir. 

Sovyet ve İngiliz siyasi ma
hafilinin beyanatından ve mat
buatımn neşriyatından, bu an
laşmanın zannedildiğinden daha 
şümullü, hatta devamlı olduğu. 
manası çıkarılabilir. 

On gün evvel de söylediğimiz 
gibi, İngiltere - ve dolayısiyle 
Amerika- ile Sovyetler arasında 
harbi kazanmak ve Nazi:ımi 
mağl6.p etmek gayesiyle yapılan 
bu anlaşmanın, müşterek zafer
den sonra yeni dünyayı kurmak, 
beyne\milel iktisadi meseleleri 
tanzim etmek esaslan üzerin
de daha geniş mikyasta bir an
laşmaya miintehi olacağı hissi
ni vermektedir. 

.en muharebeler, Sovyet reji- Am e rı·ka da ·. 
lllin, Rus milletinin memle-
t müdafa,asındaki azim ve bir 
ini tamamiyle muhafaza etti

ili, Rus askerinin 25 sene ev
·lkinden daha ziyade kabiliyet 

tesebbüsle ve çok daha iyi 
Chizat ile ve davayı daha iyi 
lıyarak dövüştüğünü ,göster
ektedir. 
Sovyet mukavemetinin sarsıL 
ış olduğunu zannetmek için 
ıc bir sebep Yoktur. 
Silahların ancak beraber bı
kılacağn. ve dolayısiyle, sulh 

Cdeflerinin beraberce hazırla
«cağını ifade eden bu anlasma, 
lıtün salahiyettar İngiliz ma
afili tarafından müttefikan i
•. karşılanacaktır.,, 
Ingiliz matbuatı umumiyetle 

lt anlaşmanın İngiltereye te
in ettiği en büyiik avantajın, 
nrın herhangi bir vaziyet kar-
1"ında Sovyetlerin Almanlarla 
. iinferit bi~ sulh :yapmaları ih. 
•nıafinin öniine geçmis olması 
.eYfiveti olduğunu tebarüz et-
1rnı.ektedirlcr. 
Avustralya bas,·ekili hu anlaş 
n münasebetiyle yaptığı beya
atta: 
Bunun Avustral:rada memnu-

iyet uyandırdığın~. makul olan 
erkcs tarafından iyi karşıla
cağını söylemiştir. 
A.vustralya nıatbuatı, umumi. 

eue bu anlasınadan sitayişle 
ahsetmcktedirler. 
Amerika matbuatı da bu an-

A janslar, "evvela Amerika" 
komitesinin, Albay Knox 

unAmerika donanmasının harbe 
iştirakini tavsiye etmek suretiy. 
1e, kanunu esasiye tecaviiz etti
ği için istifa etmesini talep et
tiğini bildirmektedirler. 

Ayni günde Albay Knox, ga
zetecilere yaptığı beyanatta: 
İngiltereye yardım siyasetinin 
Amerikayı harbe süriiklemiye
ceğini ümit ettiğini. fakat NazL 
lere karşı bir mi..idafaa harbi yap 
manın Ilitlerizme teslimiyet 
göstererek yapılacak bir sulha 
miireccah olduğunu söylemiştir. 

Roosevelt'in, infiratcıların 
propagandalarına \•e tehditleri
ne rağmen, harbin miikaddeme
si sayılacak ve bir tanesi bile 
Almanya için harp sehebi teskil 
edece!k mahiyette çok mühim 
askeri tedbirler aldığı aşikar
dır. 

Efkarı umumivenin de -şim
cliye kadar yaptığı anketleTde 
% 99 isabetli neticelere varan
Gallup müessesesinin son anke_ 
ti neticesinin teyit ettiği gibi, 
Roosevelt'in arkasında olduğu 
anlaşılıyor. 

Almanyaya iHlnı harbetmek 
teşebbiisiinii almakta fayda gör
meyen Roosevelt'in. bunun Al
manya ~arafından gelmesini 
memnuniyetle telakki edeceği 
hissolunmaktadır. 

aşınayı memnuniyetle karşıta- Churchill'in Nutku 
akta ve ayn sulh yapmamak 

TA~ 

lbrahim Paşa Sarayı Ve 
içindeki Düğünler 
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İngiliz - Sovyet 

Anlaşmasınnı. 

ManCisr 

lb ah. 
/ 
J ıv-:a• Y A Z A N · ~-&.~.atW~ .. r un paşa sarayı dava- • ' 

1520 _ 927 den evvele ait bir 
vesika mevcut değildir. 

Yazan: Sabiha SERTEL 

Demokrasiyi müdafaa için 
harbeden İngilterenin. ko

münizmi ve kendi memleketini 
müdafaa için harhcden Sovyct 
Rus:ra ile bir ittifak akdetmesi 
tarihin ve harbin hugünkii safha_ 
sında c:ok mühim bir hadisedir. 
Almanya daha 1935 te hnrf)i ha
zırlarken kendine müttefik ola
rak İtalya. Japonya gibi diinya
nın yeni bastan taksiminde ala
~adar olan devletleri bulmustu. 
lngiliz basvekili Chamherlain, 
dünyayı tehdit eden tehlike kar
şısında kendine müttefikler hul. 
madan evvel, Alman,·a, İtalya, 
Fransa ve İngiltere arasında bir 
dörtler paktı yaparak. harbi Sov
yetlere teYcih etmek, harbi Fa
sizın rejimi ile Komünizm reji
ıni arasında bir ehli snlip harbi 
haline getirmek yolunu tutmus
tu, Clıamberlain, İngiHerenin hu
dudu Rein'de başlar tezini nıüda_ 
dafaa ettiği icin, Fransa'1 miit
tefik olarak kabul etmt~. garp 
hudutlarını garanti altına almak, 
merkezi Avrupa, ve Balkanlnn, 
Sovyet Rusyayı feda ederek har
be seyirci kalmak emelinde idi. 
Bu sebeple Sovyetlcrle anlasmak 
iizere başhyan miizakereleri dört 
ay uzatmıs. anlac;mavı temin ede
cek müsbet hiç bir teklif yapma
mıştı. 

sından bir dakika olsun ~ 

a~ı~ış de~i~im, milletime, mil ~ Y. Mimar s ÇETINTAŞ 1 
letımın tarihme olan ferdi ve ~ • ~ 
mesleki vazüemi he!' neye mal '9 ~ 
olsa da unutamam. Fakat, za- . ~~-:'~~~~•znıw~tS!!l!l:ltl!li!liil!lım!t1~\~..,.. 
manın harp ve siyaset gürültü- ı~e oldu. b~n ~u faciayı vakit- At meydanında kadim Sadra
lerini nazan dikkat alarak da- sız ve yersız vurek sovutmalar- zam Ahmet paşanın sarayının 
vamı sessizce ve faydalı yollar- la ta.zelemeseler de sözü ,1?eçtik- yerinde ve Sultan Sülyeman 
da takipte devam ederek mat- ~e .?ıç ?lmazsa, yanılmışız, diye Kanuni'nin nedim ve veziri aza. 
buat sütunlarına bir daha akset- ozur ~ıleseler:. . mı İbrahim paşa sarayının kar
tirmek istemiyordum. . Ha~ıshanedl!', han harabesL şısmda rüat nemun olan nanıı-

Böyle olmakla beraber Os
manlı tarihinin, Fatihten Kanu
ni Süleymana kadar yapılan dü
ğünleri, muhakememizi epey
ce canlandırmakta ve bu sara
yın kronolojisini tayin edebil
mek için bize mühim yardımlar. 
da bulunmaktadır. 

Maalesef bir gazete yine şah- dır, dıy; k<?.Pın>: .l?iirilltül.er ara- n.a mensup camidir. (1018 Recep 
suru ele alarak bu işe tırnak s~da b1r koşesı mahvedılen bu 9 - 1609 EylQI 8) 

Mesela: Fatih Mehmet şehza
deleri Beyazıt ve Mustafayı 
1457 - 861 tarihinde yani İstan
bul fethinden dört sene sonra 
Edirne sarayında sünnet ettir
miştir. Demek ki o vakit bu dü. 
ğünü yapacak İstanbulda henüz 
müsait bir bina mevcut değil
di. Eğer bütün imparatorluk sa
rayının her türlü düğün ve me
rasimini asırlarca icinde yasat
mış olduğunu .ı?Ördüğümüz bu 
Atmeydanı sarayı Fatih zama
nında da mevcut olsaydı. padi
şah Amasya ve Manisadaki şeh
zadelerini bütün sarayları hal
lkiyle birlikte ve memleketin 
her tarafından bir çok zevatı E
dirneye kadar sürüklemeden 
merkezi bir mevkide olan yeni 
paytahtrnda bu işi yapardı. 

takmış, Sultan Mahmut türbe- ~ur~ .sarayın.~n başına ,gelen fa- Hammer, bu kuvvetli ve va
sinin pençerelerindeki kurşun- cı3 ıç"! teessurüm bakidir ... Fa- zıh şahadeti ile on altıncı asır 
lara hami tavrı gösterirken tak- kat alaka v: kanaatim dünkün- Türk ressamlarının surlara ve 
tığı bu tırnağın arasındaki l?iz- den .?~.ha sagla~ır. .. sünnet düğünlerine ait minya-
li mikrop pek çabuk kendini Butun cephesı bu~n Sultan- türlerinde göstermiş oldukları 
gösterdi. ahmet meydanına nazır olarak sarayın mevki ve şahsiyetini 

Beyazıt hamamına (Türk me. aya.k~ ~uran. bu Türk saravının sözle de teyit ve tevsik etmiş o
deniyetinin bir şaheseri) deyişi- tarih.?11.ım~~ devle~i, şa~siy€t luyor. Zaten o resimlerde sai
mize köpüren bu ,l?azetenin fik- ve huvıyetını tebariız ettırmek lı sollu dikili taslar ortasındaki 
rine .ı?öre Beyazıt hamamının hem ~e.muhterem okuyucuları- yılanlı bakır sütun üzerinden 
tarihi kwmeti Patrona Halilin ma .bıraz da harp .ı?Ürilltü ve padişahı, merasim seyretti/ti 
yıkanmasından ibaretmiş, fakat d?'1ikodularından ~~k ~ir fi- balkondan görmüyor muyuz? 
başka hiç bir mimari. tarihi ve kır hayatı yaşatmak ıcın hır kaç Bu,ıı:ün biJe camiin önünde ayni 
estetik kıymeti yokmuş... makale sıralamayı faydalı bul- hizaya durduğumuz vakit ayni 

~şt~ böyle yüce bir ihtisas ve 1dum. ..C- * diva1?:h~neyi V€ kemeri sonra-
salfilııyete dayanan hükümleri dan orulerek kapatılmıs balko-
basarken, bu ı;?azete, acı, ve acı i stanbul şehrinin Türk haki- nunu ve bu balkonun sökülmüş 
olduğu kadar da memleket he- mivetine ,girişi tarihinden sacacrının izlerini görüyoruz. İş. 

Fatihten sonraki padisah i
kinci Beyazıt ise 1490 _ 895 ta
rihinde yaptırdığı üç kızınm 
evlenme düğününü ve şehzade 
Abdullahın oğlu ile bir vezirin 

sabma hazin bir vürek sovu.t- 1453 Sultanahmet camiinin te Hammer de bu hakikati söz 
ma marifeti de gösteriyor, ba- yapılışına kadar "Atmevdanı" ve yazı ile taril ve tevsik etmiş 
kınız ne diyor: adı taşıyan bu~nkü Sultanah- oluyor. 

"Ayni zat, yıkılan hapishan e met meydanında karşılıklı iki 
binası için de ayni fikirde bu- mühim Türk sarayı vardı. Biri
lunmuştu, çok şükür taş ve si kargir olarak on besinci asır 
toprak yığınlarını tarih saymr. sonlarına do,i?ru yapılmış olan 
yanların kazması binanın tepe- (İstanbul sarayı), diğeri de bu
sine indi de İstanbu1 bir harabe nun karsısında on altıncı asırda 
kazanmaktan kurtuldu.,, !!! Sinan eliyle ahsaptan yapılmış 

Bu söz, bana ji!eçen sene, bir olan veziri bam Ahmet paşa 
Afroclit aliminin övünmesini sarayı idi. 
hatırlattı, o zat da: (İbrahim pa- On yedinci asırda birinci Ah
şa sarayı dedikleri han harabe- medin sedefkar Mimar Meh
sini nasıl yık:tıksa. Afrodit adlı met Ağaya yaptıracağı cami 
bu tereddi mikrobunun da başı- icin İstanbulda ver aradılar. 
ru ezeceğiz.) diye bübürlenmiş- Halbuki, bir bucuk asırlık Türk 
ti. hakimiyeti. harap Bizansın her 

Birisi eski, diğeri taptaze bu tarafını zen,gin medeniyet eser
iki yürek sovutma, gerçi ayı. leriyle doldurmuş, bir Türk mi
ayn kalemlerden cıkıyor, fakat rnari şaheseri kondurulmamış 
ilcisi de ayni ruhun, ayni fikrin bir tepe kalmamıstı. Sultanah
yoldaşlan olup sarayın yıktırıl- met camii _gibi harikulade nefis 
masında en kuvvetli yardımcı. bir sanat eserini şehrin siluetin
lar olmuştur, ben simdi bu so- de de onun kıvmeti ile mütena
nuncu yürek sovuian zata hiç sip bir yere kurmak içih Türk 
bir şey demiyeceğim .. Yalnız sa- mimarları, keskin bir ,görüs ve 
raya kazmalar üşüştüğü sıralar- kuvvetli bir muhakeme ile ah
da (Hasan Rumcayı) nrn bir sö- şaptan yapılmış olan Ahmet pa_ 
zünü ikram edeceğim, Vakit ga. sa sarayını fedaya razı oldular. 
zetesinin 23 A.ğustos 939 tarihli Burası yıkıldı ve yerine bu ,gü
nüshasında: (Hapishanenin Y'l- zel cami yapıldı. 
kılması bir emri vakidir... Fa- Ahmet paşa sarayı yani bu
kat İbrahim paşa sarayı müna- günkü Sultanahmet camiinin 
kaşası yık:ılmıyacak, ayakta ka- karşısındaki İstanbul sarayı ise 
lacak,... yıkılan hapishanenin Ahmet pşa sarayına nazaran da 
de yatıracağı mahkumlar ola- ha mühim ve monümantal idi. 
cak ... ) diyordu. Çünkü hem kar.ı?irden muhkem 

Muhterem okuyucularım pek bir surette yapılmıs. hem de hu
iyi hatırlarlar ki, İbrahim paşa susi ve şahsa ait olmayıp hüku
sarayını kör kazmanm dislerin- met teşkilatında mühim bir ro
den kurtarmak icin kudretimin lü olan bir saray idi. 
fevkinde mücadele ve münaka- On yedinci asırdan sonra İb· 
sadan cckinmedim. Fakat şimdi, rahim paşa sarayı diye anılan 
bahsettiğim zatı. ve benzerleri- bu mühim sarayın tarihine te
ni bir türlü hakka ve mantıka mas etmeden evvel onun bulun. 
baş eğdiremediım. Kopardıkla- duğu yeri ve sahsiyetini kat'i
n gürültü ve ,gösterdikleri gay_ yetle tesbit etmis olmak için 
rete, sarayın harem dairesi kur- Hammer•in şehadetine müracaat 
ban ,gitti.. Türk tarihinin ma- edelim; sekizinci cildin 126-127 
tem tutacamoa ve Türk vicda- inci sayfalarında şunları yazı
nının ebediyyen sızlayacağına yor: (Sultanahmet iki binayı 
emin olduğum bu facia ne oldu hayrın teme11erini attı, birincisi 

* * oğlunun sünnet düğününü ipod-

lbrahim paşa sarayı adı ile romda, Atmeydanında yaptır
andığımız bu sarayın, İb- mıştır (Hammer: Cilt 4, sayfa 

rahim paşa zamanında tesis e- 23) ve bundan sonra da bütün 
dilmis oldui!unu Hammer, onun .sünnet ve evlenme düğünleri
cü cildin 127 inci sayfasındaki nin Atmeydanında yapıldığını 
satırlar arasında zikrediyor. Fa- ,görüyoruz. 
kat insa kelimesi kullanmadan Şu halde Il inci Beyazıtın üç 
yalnız (tesis) kelimesi ile geçiş- kızı için yaptırdığı düğünün ih
tiriyor. tiŞammı hazmedebilecek bir sa-

Halbuki diğer taraftan Topka- ray burada yapılmıştı. Yoksa 
pı sarayı arşivinde (D - 9621) Bjzanslılardan bir harabe kal
numarada kayıtlı bir mektup bu mıs olan ipodromun enkazı üze. 
hususta pek mühim bir. tarihi rinde bu düğ-ünün yapılamıva
vesika olarak hakikati aydınla- cağı bedihidir. Şu halde bu sara
tıyor: yın kuruluşu tarihini vukuat a-

927 Recep avının ikisinde İs- rasında da ikinci Beyazıt zama
tanbul emini Ömer Ağanın im- nında aramak lazımdır ki. be
zası ile padişaha yazılmıs olan nim de binanın mimari hususi
bu mektubun acık ifadesinden yetlerine dayanarak evvelce or
anladıı?ımıza göre bu sarayı Ka- taya atmış olduğum iddia bu i
nuni Süleyman, İbrahime tahsis di. 
ederek ta~irine İstanbul emini -----------
Ömer Ağayı memur etmiş, ken-ı YENi NEŞRiYAT: 
disi de sefere çıkmış... Sarayın .... 
tamirat işlerini Ömer Ağadan BÜYÜYEN AY - BUyük Hint 
sormuş ... O da padişaha sarayın şairi Tagor'un aslındaki sadelik, de
tamirat safhaları hakkında taf- rinlik ve, güzelliği ile aksettirmiye 
silat yazmaktadır. muvaffak olan İbrahim Hoyi, şairin 

Diğer taraftan bu mektupta BAHÇIVAN, MEYVA ZAMANI adlı 
Ömer Ağa, bu sarayın adını eserlerinden sonra, bu sefer de, ço
(Makribül Hazretül Hakaniye cuk ağzından kainat !else.fesini tc
İbrahim Ağa hazretleri saa- rennüm eden "BÜYÜYEN AY .. ı üs
dethaneleri) diye zikrettiı?ini o_ tat Müni!'in yaptığı çok güzel bir 
kurken padişahı 927 Recebinin resimle süsliyerek ayni kuvvetle di
ikisinde BelJ?rat muhasarasında limize çevirmiştir. 
buluyoruz, İbrahimi de müsa- TÜRKiYE CÜMHUURIYETI MER· 
hip olarak yanında bulduğumuz KEZ BANKASI - Bankanın çıkar
,gibi, Mimar Sinanı da henüz dığı 2 incikAnun - Mart 941 üç ay
hassa mimarı olmadan bir as- lık bültenin 38 inci sayısı türkçc ve 
ker olarak orduda ve padişahın fransrzca olarak neşredilmiştir. 
yanında ,görüyoruz. MALI BÜLTEN - Maliye VekA-

Demek ki, Sinan henüz asker leti malt tetkik heyetince çıkarılır, 

iken (1520 _ 927) senesinde ta- Yabancı memleketlerin malt ve iktı

mire muhtac bir hale J?elen bu sadi haberlerini toplar, 17 inci sayrsı 
saray İbrahim pasa zamanından cıkmt\'tır. 
çok evellerde de yapılmıştır.Bu KARA iNCi - Zonguldakta ayda 
noktayı kat'iyyetle tesbit ettik- bir çıkar, edebiyat ve kültürden bah
ten sonra bu sarayın vücudü seder mecmuadır. 4 üncü sayısı çık
hakkında bu,ıı:ün için elimizde mıştır. 

Harp_. hazır]andığı devreden i· 
tibaren bir emperyalist harbiydi. 
Bu harbin tevessiiii :ralnız Avrtt· 
pa kıtasını değ'iJ, inğiltcre ,.e A· 
meri.kayı, bütün dünyayı tehdit 
eden bir tehlike idi. Sovvetlcrirı 
milletler cemiyetinde ~iidafaa 
ettiği müşterek eınnivet ve miite. 
kabil yardım prenc;ipleri, İngifö 
ve Fransız hiikfımctJerinin mu· 
halefetiyle yıkılmıs. yalnız Roose. 
velt bu teze iştirak etmişti. Al· 
man~·a, bir cephede harbetmck i. 
çin Sovyetlerle anlac;ıp. harp İn· 
giltereye karşı basladığı zaman 
Chamberlain'in hatası anlaşılmış 
Mister Chnrchill, takip ettiği ha. 
rici siyasette Amerika n~ Sovyet. 
lerle anlaşmak tezini tutmustu 
Fakat Sovyet Rusya l>u emperya. 
list harbe karısınamak, kendisint 
tecaviiz vaki olmadıkça, tecaviizı 
geçmemek yolunu tuttu~u içit 
uzun zaman harbin haricinde 
kaldı. Bu zaman icinde hazırlık 
larmı taımınıladı, fecn,•iiz hasb 
dığı zaman da hiitiin kııvveth·lc 
mukavemete ve hatta taarru;Ja. 
ra geçti. 

Harbin hu sa'lıasmda İngilte 
re ve Amerikanın yine mihveı 
devletleriyle birleserek, Sovyet· 
lere hücumunu, harbe, bir eh~ 
salip harbi mahivcti vcrileceğinı 
bekli:\lenler oldu. Fakat Tngiltcrt 
Ye Amerika, artık harbin bir re· 
]imler kavgası olmayıp. İngiltere 
ve Amerikanın Afrikada, Asvadıı 
menfaatlerini telıdit eden· biı 
emperyalist harbi olduğunu anla 
mışlardı. Dünyayı muayyen dev. 
letlerin hakimiyeti altına verecel 
bir harbin, rakiplerinin lehin4 
neticelenmesi İngiliz ve Ameri· 
kan menfaatlerinin ~·ıkılm:ısı de 
mekti. Bu itibarla SoYyet Rusy~ 
kendilerine daha Yakın bir miit. 
tetikti. Sovyet Rı;sya empcrya 
list bir devlet olmadığı için, İn aahhüdünün, Sovyet Rusyanın, churchill, bugün verdiği 

arp şehirleri isgal edilse de, bir nutukta, bilhassa ha- Deru·zaltı 
:ıtl.ukavemete devam edceaini e 'Y li hik' 1 · · b' t 'd' ·a a. ne e Asvadakı menfaatle· ~~ ~

!'l -ı-~ anlaşılan, yüzlerle kırmızı deri- kgildiz ve Admerikalıla~ın ne Afri· 
'"' va hücumlarından ve sivil mü-

~i>stermesi itiharh·le. cok mii- T l A "I 
irn olduğunu kaydetmektedir. ~ . <Arkası 4 üncü sayfada) ~- eif gar 

r--~--------· -----!\ v aşmgton, 14 ıA,fi.. J - .öm .. , ACŞ ler 1::snasınaa şııucuJ. .... ~ctu 

r rika Bahriye Nazın Knox bir sadaki düşman tayare meydanla. 

~ ~ i1 ~ ~ 
' 
ı

: . ülakat esna:ında beyanatta b~- rına hücum etmişlerdir • 
f ' .- ') unarak in.ı:ııltereye yardım sı-

1 ~ asetinin Amerikayı harbe ı:?Ö - M k d A I 
~ ürmiyeceğini ümit ettiğini söy- 05 ova an yrı an 
i\, . . emiş ve şunları ilave etmi:;tir: 
ıUZ "Fakat bana kalırsa Naziliğe Alman Elçisi 

karşı bir müdafaa harbi ya,pmak 
Hitlerizme teslimiyet göstererek 
aktedilecek bir suföe müreccah-

1 

. ~üzerken başlarını suyun 
~llde tutanların bazılarına ku 
gl'ısı musallat olur. Ağrı kı: 
111 arkasındaki kalın kemiğin 
11lldan başlar ve oradan etr .. 
l:t'ılır. Kulağın içinde akıj, 
lllaz, fakat ağrıya tutulan kuı. 
•tı işitmek kudreti gittikçe a'" 
~ l 

Uereket "·ersin ki, yüzmekt 
a~geçince kulak ağrısı yavaş 
as azalır ve nihayet biishii
~.\'holur. !{ulağın işitmesi de ' 
•den düzelir. ı 

. Sttda yiizeıılcrde göriHen 
·~•lak iltihabı, başıı daima ı 
~.1nde tutularak su ı inde ter• 
Us edilmesinden iler · gelir. ~: 
~tıdan nefes çıkarıln:. en baş~ 
Çıtı.de bulum hava burm 
Çerisine de r, n suyu iterl! 
aten hışıltı il.. ıkar. Hısıltı 

1 llndan cıkacak havanın ·zorh 
esadüf etmesi demektir. ı 

IIatbuki bnnmu tamam ~ 
~al bir kimse bulmak giict 
~;k cok kimselt•rin burun keı 
dın~e bir c;arpıklık. yahut buı 
d elı.klerini kaphyan kırmı:n i 1 

erı kalınlasmıs bulunur. O 

tı:r ... 
Donavan'ın rnutku 

Nevyork, 14 (A.A.) - Roose -
velt tarafından müdafaa hakkın
daki hab rlerin telif ve tanzimi.. 
ne memur edilen albay Donavan 
14 temmuz Fransız mi1Ji bayramı 
münasebetiyle bütün Fransada 
ve Fransız imparatorluğundaki 
Fransızlara hitaben radyo ile yap 
tığı hitabede ezcümle şöyle de -
miştir: 

Nihai zafere imanımız vardır. 
1918 zaferinden sonra çekilmek 
le feci hata işledik. Bu hatayı 
tekrar etmiyeceğiz. 

Çinlilerin Bir Zaferi 
Çunking, 14 (A.A.) - "Cen -

tral News,, Çin ajansının bildir
diğine göre, bir müddettenberi, 
Fukyen ve Kuvantung eyaletleri 
h.u~~dunda kain Unkong şehirle 
rını ışgal eden Japon kuvvetleri 
mühim zayiata ugratılarak deni~ 
ze doğru püskürtülmüşlerdir. 

L. 

( Baş tarafı 1 incide ) 
biyle henüz Türk hududuna gel
memiş bulunan AJmanlarn sevk 
leri için Alınan menfaatlerini 
Sovyet Rusyada himaye eden 
devletlerin diplomatik mümes -
silleri nezdinde lizım gelen te -
şebbüsler yapılmıştır. 

Sovyetle1·in Berlin büyük 
elçisi şehrimizde 

Sovyet Rusyanın Berlin büyük 
elçisi Viladnıir Dekazanoz, dün 
sabah refikası ile beraber Edir • 
neden şehrimize gelmiştir. Sefa
ret mensuplarından 1059 kişi de 
hususi iki katarla Babaeskiden 
Istanbula gelmişlerdir. . · 

İtalyan Kayıpları 
Londra, 14 (A.A.) - Salahi • 

yetli bir menbadan öğrenildiğine 
göre haziran sonuna kadar yerli
ler de dahil olduğu haldi'.\ Ital • 
yan kayıpları yarım milyonu çok 
geçmiştir. Italyan ve yerlilerden 
alınan esirlerı~ sair kayıplar 
582,000 i bulmaktadır. 

'r aye erının ır anesı ır. . . t hd"t d ~ h" k' d ~·1 
~... \,.. İşte · şimdi de Cümhurreisi drı.nıBe ·ıı·h e 

1
en. 1~ .ral ıp egı · 

Mı. ../, 'P-------lP;_ ı.o T ı. u ı ı ara lngılız erın Sov• 
-..~ ·. . . us ~ı ~u ade e- . 1 t~ıa~n 3 1

• · L.~ c~ - .. : .... ~unu 2österir. '~ovV~P l,re~~- yetlerle müşterek bir düsman:ı 
mızın şıddetı, hergun bıraz daha rınde hıç bır ehemmıyetı olmıya_ l~rı güzide Alman fırkalarını iitı bır ~- ..... ··~ ..... !>'~ --"-·--,s -- . ı.;, 
artmakt~dır .. !,ak.at m~~lese~, bu caktır. . .. .. . ha ~ylemişlerdir. Almanların ölü kem mevzilerden terekküp. ~i -
ıst.e de ıstedıgımız kat ı netıceyi . M~~hu_r ~ı~ soz vardır: Duseı;ı: ı- ve yaralı ve esir olarak kayıpları yordu. Bu mevzilerin arazı uzc. 
a1.amıv~:ur.:. Aı:ıc~k. ~nutu!~ası~ kı kışı bırbırıne tutunm~kla .duş- en azı bir milyonu bulmaktadır. rindeki yerleri çok iyi tayin edil
kı, bu,guı:ı~u ıkt~sadı. ".'e. ıctımaı mekten k:ı:ırtulama~ .. Sıy!lsı .~a- Bizim ölü. yaralı ve kayıp olarak miş olduğu gibi içlerine Y:~rleşti_ 
şartları ıçmde dıleneıl~ğı tam~- knndan mutalea .edılırse, lnı:?ıli~- zayiatımız 250.000 kişi.yi geçme- rilmiş olan silahlar da mukem -
men ?rta~an kaldırabılmek bı.r Sov.ye.t pa~tı ş.1:1 cıhett.e17 ehemmL miştir. · meldir. Alman tankları ekseriya 
bele?.ıy~nı~ te~. b~şına becerebı- Y~tl~~~r kı plutokrası ~le Bolse- Hitlerin daha harbin ilk ,gün- mükemmel bir surette hazırlan • 
lece~ı bır ış d.egıl~ır. vıklıgın ~.vrup:ı aleyhıı:de kur- lerinde mağlıip ettiğini tefahürle mış olan tank tuzakları önünde 
Bır kere, hız hır taraftan orta- du1Uarı muttehıt eephe~ı ı:neyda- ilan ettiği Sovyet hava kuvvet- durmak mecburiyetinde kalmış -

~a dolaşanları to?la~ken,. muhte- na vur~uştur. Churchıll'ın .Av_- !eri, teeyyüt ed.en haberlere göre. lardır. Almanlar, vücude getiril. 
lıf yerlerden yenıl~rı .g71ıyo~. ~upay~ ihane~ ederek Bolşevıklı- 2.300 den fazla Alman tayyaresi miş olan tümsekleri ve çukurları 

. So~a, ~azetelerın, ikıde bırde, ge ~eslım etmıy~ 1?-er B:n h~zır ol- tahrip etmişlerdir, bu tah~ibata doldurmak için binlerce obüs en 
dılencılerın muaz.zam servetler.in.. ~ugu_nd~n ~fdının s~yası mah- hala da muntazaman devam edi- daht etmek mecburiyetinde kal
den b~hsetmelerı, baz~. ~ay.~lpe- fı~erı h~ç hır zaman .~u?.h~ etme- yorlar. Düşman tayyare meydan- mışlardır. 
restl~rı avuç açmıya surükluyor. mışlerdi. Fakat ço~ .~ükur .ışl~ ~- !arına ve askeri hedeflerine.akın. Sovyet alayları Alınan • Rus 
Ve nihayet, ferdi yard~ların.fay zun ~~man~a~ber~ oyle bu: ın~~- lara da devam edilmektedir. Bu hatlarının gerisinde tutunmakta 
dasına, ve sev~p o~du~na. ma- ~. ~ost~ış~ır kı, ~erek Ingı.lız müddet zarfında düşman 3000 ve muharebeyi uzatmıya muvaf
naJ?-l~rın .. co~l~,gu, dilencılerın iş. P~~to~rasısmın, .~rek Bolşevık- den fazla zırhlı araba kaybetmiş- fak olmaktadır. Dniester nehri 
lerını ~usbutun kolaylaştır~~- li.ı?ın ımhası şe~lın~e c~zalandırı- tir. Bizim zayiatımız ise 1900 tay_ buralarda Kızılordunun kuvvetli 
tadı~. Bızce. sokaklarımızdakı .. dı- lacaklarında hıç bır şuphe yok- vare ve 2.200 zırhlı arabadır. bir yardımcısı olmaktadır. Ekse • 
len~ıler, sadaka verenlerle mute_ tur. Almanyamn bir talebi riya çok kuvvetli olan Sovyet 
n~sıp ~larak azalacaktır. O ha- Japonyaaa kaleleriyle siperlerine hücum et 
mıyetlı vatandaşlar._ ne. zaman, Toky. o, 14 (A A) Moskova, 14 (A. A.) - Tass mek imkansız bir hale gelmekte-
yardım arzularını, dılencılere sa- . . . . ·. · -:-: Tokyo ajansı bildiriyor: dir. Çünkü Almanlar, bir mermi 
daka yıerme~ten çok ~aha fa.y- Nışı Nışı .gazetesı, İngilız .- S?,v- Bul,garistanın Moskova elçisi yağmuru altında ve dize kadar 
dalı hır şekilde tatmın etmı.ye yet askerı anlaşmasının hır sur- 'Stamenof, Alman hükCımetinin çamura batmış bir halde ilerle • 
başla 1 1 k priz teşkil etmediğini yazmakta- müsaadesiyle 11ve12 Temmuzda r arsa, avuç açan arrn mı - d G mek mecburiyetinde kalıyorlar. 
dan da azalacaktır: Bu şerait icin- ır. azeteye eöre, . bilaki~. Al- Sovyet hüİcümetine verdiği nota- " 
de, veren bulundukça, alanlann manva. tarafından daıma müker- larla Alman hükumetinin 18 İlk
türemesine niçin şaşıyoruz?., ~e~en dır ~ezi~etlerı; uğrayan tesri~ 1907 tarihli Lahaye muka. 

ıkı memleketın boyle bır anlaşma velesine istinaden Baltık denizi 
Çöp fırınları inşCl8ı akdetmeleri tabiidir. ile şimal Buz denizine hastahane 

Maamafih, bu ittifakın ameli ııemisi olarak bir çok büyük va
sahadaki tesirleri meselesine .ıı:e- purlar göndermek niyetinde oldu 
lince. paktın fiili sahaya intikal i:tunu Rus hükumetine bildirmiş
ettJ..rilebi!'l'ceği hususunda biraz tir. 

Ayrılmaya davranırken aklıma 
,!?eldi: 

"- Bir de. dedim, çöp meselesi 
var. Acaba, ikide birde, .ı?azete- süohe jZÖsterilmektedir. Molotof, bu münasebetle ver-

diği cevapta, bevnelmile muka,·e_ 
le ve muahedelerin Almanya tıı
rafından sistematik bir surette 
ihlfil edildiğini Lahaye muahede
sine riayet edileceğine Sovvet 
hükumetinin inanmıyacaf!ını ve 
bu talebe rıza gösteremiyece,l?ini 
bildirmiştir. 
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( iktisadi Haf ta ) 1 

Gıda Maddeleri 
~igatlarıDüşügor 
Basra Yolundan 

Çok ithal 

istifade ile Yeniden 

Eşyası Getirilebilecek 

Bir 

Geçen haftaki yazımızda tica
ri faaliyetin cenup limanları
mızda temerküz ettiğini yazmış
tık. Bu hafta ayni vaziyet de
vam etmektedir. Bu limanlar 
vasıtasiyle Mısırla iş yapılmak
tadır. Surıyedeki harp vaziye
ti dolayisiyle ı?erck Suriye ve 
~erckse Filistin ile iş kabil d~ğil 
dır. 

Basra yoluna ı?clince, bu haf
ta içinde Bağdat ticaret ataşemiz, 
İstanbula J?elcrek buradaki ala
kadar tacirlerle ~onişmuş, Bas
ra yolundan ne tarzda iş yapıla 
caı?ı hakkında izahat vermiş
tir. Malumdur ki Basrada Raşit 
Geyliıni hareketi yüzünden, bu 
muhim transit yolu ticarete kar
~ı knp'3nmıştı. Harekat esnasın
da Bagdat dcmiryollan köprüle
d de kısmen hasara uğramış o
lacak ki, nakliyat yapmak müm
ktin olamamıştı. Son günlerde 
nakliyat tekrar normal bir hale 
ırelmiştir. Suriye muharebeleri 
nin ınkişafı üzerine, Basra yolu 
da tamamen emin bir halde de
i?ıldi. Fakat son ı?Üolerde İnı:?iliz 
İmparatorluk kuvvetleri Bal{dat 
hattının Suriyeden ~eçen toprak 
larını zaptettikleri için, Basra 
yolu tamamivle İngiliz kontrolü 
• ltına girmiştir. Evvelce Basra 
yolu, kısmen Suriye toprakla -
rından _geçtil!i icin ticari nakli
yat mütemadiyen tehire uı?ra
maktaydı. Vaıtonlar luzumsuz 
vere istasyonlarda bekletilmek
te, ve yine fuzuli olarak esya 
kontrolü yapılmaktaydı. 

Suriye, mihverin kontrolü al
tında oldu~u için, Basra yolu va
sıtasiyle, ham kauçuk, knlav, gi 
bi, eşya getirmek de tehlikeli o
labilirdi, vakıa Suriye ile ara
mızdaki transit anlaşmalarına 
~orc, transit eşyasının hiç bir su 
retle kontrol edilmesine imkan 
olamazdı. Fakat bu nihayet hu
kuki mahiyette bir mevzu idi. 
Zamanımızda devletler arasın

da, bu mahiyette hukuki mevzu
Gta riayet edilmedi~ini her _gün 
J!örüyoruz. Bunu hesap eden 
tacır, Basra yolundan çay ~ibi 
maddeler ı;tetirmek mecburiyetin 
de kalmıştır. 

Piyasada bazr yiyecek madde
leri ucuzlamaktadır. Bunların 
başında zeytinyağı, susam yağı, 
p.ımuk yağı gibi nebati ya[?lar 
t?elir. Yirmi ı!Ün evvel zeytin 
yagı fiyatları 95 - l 00 kuruşa 

kadar yükselmişti. Son günlerde 

80 85 kuruşa kadar düşmüştür. 
Susam fiyatları da yirmi gün ev
vel 40 kuruştu. Son bir kaç gün
denberi 35 kuruşa kadar satılmak 
tadır. Pirine fıyatlarında da düş 
künlük alametleri görülmekte -
dir. 

Son hafta içinde Bursa pirinç
leri 55 - 60 kuruştu. Buna kı
yasen di~er pirinç fiyatları dn 
kendi seviyelerine göre vüksel -
mlşlerdi. Anadoluda pirınç fiyat-
larının arttığını _gören tüccar "bu 
iste kar var,. diye mallarını ls
tnnbula ~öndermektedirler. Bu 
vüzden pirine fiyatlarında dü
üklük başlamıştır. Ya~ fiyatları-

na ı?elince, Trabzon yağlarının fj_. 
vatlan normaldir. 120 - 125 ku
ruşa satılmaktadır. Fakat Urfa 
yağlan :mahallinde 147 kuruşa 
satılmaktadır. 

Halbuki geçen sene bu mev
simde Urfa yağları f tanbul pi
vasasında toptan 140 kuruştu. 
Öyle anlaŞllıyor ki Urfalı ya,ğ ta 
cirleri, yağ fiyatlarını arttırmak 
irin aralarında birlik ya.omıcılar
dır. Esasen fiyatları miir:ıkabl' 
bürosu şimdiye kadar aptığı tet 
kiklerdcn bu neticeye varmısttr . 
Bövle bir neticeye varmak kaii 
değildir. 

ı···· .. ··· .......... -... ····················: 
i.~~.~;E~~~I Fl~~~~;,~~.J 

Londra 
Ncvyork 
Parls 
rnono 

l Sterlin 
JOO Dolar 
100 F. Fran~ 
lOO Lfrpf 

Cenevre 100 İs .. içrc Fr. 
Amsterdam 100 Florın 
St'rlln 100 l< Mark 
BrOksel 100 Bclga 
Atina l 00 DrahmJ 
Sotya 100 Levıı 

Prag 100 Celi kroı;ıu 
Mııdrlt 100 Pcçcta 
Varuova 
Buda peşte 
Bilkreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 

ıoo zıotı 
100 Pengt 
1 O'l t..cy 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Dına.r 

Açılrı 

5.24 
130.0250 

30.10 

12.9375 

• 31.1375 
31.0050 

ESHAM vı TAHViLAT 

YOzde '7 ,5 Trans 933 
Yuzde beş ikramiyeli 938 
Yilzde b<-ş ikramiyeli Er
gnnl A. B. C. 
Anadolu Dcmlryolu 1 - 2 

21,30 
19.54 

20.ro 
46.25 

Maliye Vekaletinden: 
Eski Nikel 5, 10 ve 20 Parahkların 

Tedavülden Kaldırllması Hakkında 

Polon •ada bu e 

Ankarada Fiyat 

Mürakabe Kursu 

Dün Açıldı 
Ankara, 14 (TAN) - !kinci fi 

yat mürakabe Jt,ursu bugün saat 
dokuzda Ankara ticaret lisesin -
de açılmıştır. iaşe miıste arı Şe -
fik Soyer bir nutuk söylemiştir. 
Şefık Soycr ezcümle, ihtiyaçla • 
rın temini bahsinde tacirlerin 
rolü ve bu rolün ortaya koyduğu 
normal mübadele şekil ve ,şartla
rının anormal zamanlarda ayrı 
müeyyidelerle devri lüzumu, ta -
cirin anormal zamanlarda meşru 
karına rıza göstermiyerek gay,ri 
meşru yollardan yurümek sure
tiyle fazln ktır temin etmek iste. 
mesı ve bu hali önlemek için alı 
nacak tedbirlerin mahiyeti etra -
!ında geniş izahat vermiştir. 

Şefik Soyer, fiyat mürakabesi 
bahsinde memurların Üzerlerine 
aldıkları mesuliyeti veciz keli -
melerle ifade ettikten sonra bu 
mühim vazifeyi idare etmek için 
devletin kurduğu teşkilatın en i
leri unsurları fıyat miırakabe mo 
murl rı olacaktır; demiş ve kurs 
talcbesinın vazifesinde çok dik • 
katli ve hassas olması lazım ge -
lcceğini söylcınıştir. 

Bundan sonra fıyat mürakabe 
müdürü Mahmut Sayda kursun 
mahiyeti ve verimi hakkında ta
lebeyi tenvir etmiştir. Kurs on 
beş gün kadar sürecek ve bu es
nada muhtelif mesleki derslerın 
)edrisine çalışılacaktır. Bundan 
başka muhtclil mevzularda kon. 
.feranslar da verilecektir. Talebe
ye muhtelü mevzuln~ i.i~er\!_lde 
tatbikat ve fiyat tesbıtlerı etut -
!eri de yaptırılacaktır. 

Kursa 54 kişi devam etmek 
tedir • 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
' 

(Başı 3 iinciide l 
darna teşkilatından h~hs~~erek, 
son haftalar 7.arfında ln~ıhz ha
,.o ku\'vctlcrinin, Almanya iize. 
rine, harbin ha lnngıcındanhcri 
Almanların İugiltcre üzerine at. 
tıkları bombaların yarısına mu. 
adil homha attıklarını bildirdik 
ten onra Hitlere hitaben şun
ları söylemi tir: 

''Sen. az mukavim olan Ro
terdam gibi şehirlere en siddet
li hücumlarda bulundun. Bu şe. 
hirleri harabeye <:evirdin. Fakat 
biz seni takil) ediyoruz. Bu ha
rabeleri şimdi senin memleketi
ne götlirece~iz. 

Sana karşı Sovyet mukave
metini alkışh:voruz. 

Biz çok darbeler yedik. daha 
da viyece,ğiz. Fakat bunu fazla
sivle ·inde edecertiz. İtaly3 da 
bundan payını alacaktır.,, 

lfl. ANTEN 

TAN 

Oduncular Dün de lı_As_ker_ıik_lş_ıeri_ 

Satış Yapmadılar 
Depo Sahipreri Çeki Başına •os Kuruş Karın 
Kendilerine Kifayet Etmediğini Söylüyorlar 

Ortada bir tek hakikat vardır. 
Odun depoları sahipleri ile kö -
murcuJerin ihtiknr yapmak iste
dikleridir. 

Bundan üç sene evvel kunıl • 
muş olan bir şirketle ycnı teş -
kil edılmiş olan ormancılık §ir -
ketının piyasaya hakim olduğu, 
kömtir ve odun fıyatları üzerinde 
büyük bir rol oynndıkları söylen 
mektedır. 

Bu sırketler, Trakya köylerin
de kömürcü kövJulere avnns ve. 
rerek kömür miıstahsillcrmi k~m
dilerinc bağlam&kta, ellerındeki 
kömiıru ucuza almakta ve dile -
dikleri fıyatla satmaktadırlar. 

Belediye iktısat müdürlüğü bi.i 
tün bunları gözönime alınış, istıh 
sal mıntakalarında tetkikata ve 
icabeden tedbirlen nlmıya başla
mıştır. 

Satış yaprnıyanlar 

eezala11dı n laca ki.ar 
Fiyatları miırakabe komisyonu 

dün odun fiyatları hakkında ye -
nfden tetkikat ynpmış, fakat yeni 
bir kanır almamıştır. Bu iş per -
şembc günü yenidf'n tetkik edi -
kcck ve oduncular da dinlenerek 
veni bir karar verileccktır. 
- Fakııt, perşembe gününe ka -
dar herhangi bir bahane göstere 
rek narh üzerinden satış yapmı • 
yan depocular derhal adliyeye 
verilecekler ve milli korunma ka 
nununun hükümlerine göre sü -
ratle ceznlandırilacaklnrdır. 

işletmeleri Umum 

BeyoAlu Yerli Askerlik 
den: 1 - Şubemizde kayıtlı ve UltOn 
ikramJyes1ne müstahnk malOl subay 
erat ve şehit yetlmletinln 941 tiltUn 
iknımiyelerl aşağıdaki gı1nlcrde ö '
leden evvel dağıtılacağından kendi -
ler!ne tahsis edilen r,ünlerde ellerin
deki vemıik ve dörder adet fotograf
lariylc şubı>yc gelmeleri. 

2 - Knrrşıklığa sebebiyet veril -
rııcmek için herkesin cüzdnnındıı ya
zılı numar !arına göre tahsis edilen 
gUnde müracaat etmeleri IU\n olunur. 

( 10268) 
J6/7/941 çarşamba günü mali! su

bavlar 1 - 30 numaran kadar, 18/ 
7/ 941 cuma gOnO malul ımbavl r 
31 - 65 rıumıırnya kadar, 21/7 / 0.U 
pazartesi gilııü mnHH erat 1 - 40 
ntımaraya kadnr, 23/7/941 çarşamba 

Mil"ü mnlCll Arat 41 - 80 numaraya 
k:ıd'lr. 25/7/941 cuma iilnü şehit ye
timleri 1 - 30 numrraya kadnr, 28/ 
7 / 941 pnıwrteıd gfinO ı;ehit Y"timlt'rl 
31 - CO nurnarnyn kad r, 30/7/ 941 
çarşamb:'l günü şehit yetimleri 61 -
00 numarzya kadar, 1/8/941 cumn 
günü şehit yetimleri 91 - 120 nu -
maraya kndar, 4/8/941 pnzarlesi ı.:U
nO şehit yetimleri 121 - 150 numa
rnya kadar, 6/ 8/941 çarşamba günü 
şehit yetimleri 151 - 180 numaraya 
kndnr. 8/8/041 cuma günü şehit ye
timleri Hll - 210 numarava kad!_r· 

Devredilecek ihtira 
Beratı 

"Kuyu açmıya vesııir bunıı. mahsus 
amellyııta ait cihaz,. hakkında 22.8. 
1933 tescn günlil ve 1651 sııyılı ihti
ra beratı bu defn mevkii fiile kon -
mıık üzere ahere de\'rüferağ veya i
car ed!leceğlnden; talip olnnlann Gn
latada 1ktıo:at Hanında, Robcrt Fer
ri'yc müracaatlan lllın olunur. 

Ehven fiyatla acele 
Satılık Çiftlik 

Yalova civarında 500 dönüm 
münbit ve sulak arazi ile 2000 
metre uzunluğunda sahili mev -
cut olup kum ve çakıldan büyük 
istifade temin edilir. 23609 tele -
fon numarasına müracaat. 

KAYIP - İstanbul seyrüc:efer 
idaresinden almış olduğum 784 7 
numaralı bisiklet ehliyetnamemi 
kaybettim. Yenisini alaca,f?ımdan 
hükmü kalmamıştır. Ar ·en Bodur 

Müdürlüğünden : 
ı _ Muhtelü cins bakır malzeme mektupla teklif istemek suretiyle 

satın almacnktır. 
2 - Muvıı kkııt teminat 31~0 liradrr. 
3 _ Tckllfleln lcvazrmdan par sız tedarn{ edilecek . şarlnamesln

deki tnrifntn uygun olarak 15/ 8/ 941 Cuma gUnU saat 17 ye kadar Metro 
hanının 4 OncU katındaki leHıum mUdilrlUğUne imza mukabilinde ve-
rilmiş olması lfızımdır. (5270) 

Kayseri P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı _ Kayseri p, T. T. binıısı lttisallndeki arsada mevcut pld~ mu

cibince inro ettirilecek tel fon binası kapalı zad usuliyle eksıltmeye 

konmuştur. · p T T Müdü 
2 - İhale 29/7/941 Salı günü saat 15 de Kaysc:ı · . . r-

lügu bln::ısındn müteşeltkıl kom!syon1a icra edilecektir. 
3 _ Muhammen bedel! 22000 lira, muvakkat teml~at 16~0 liradır. 
4 _ istekl"ler 2400 sayılı knnun mucibince muktıızı vesaıkle bu iş 

için Nnria fdnrcsinden alınmış ehliyet vesikası, teminat . mektubu ve 
makbuzu havi kapalı zarfı ihale saatinden bir s:ıat evveline kndar ko
misyona vermiş olmalıdrrlar. 

~ _ Bu işe alt mukavele ve §artn:ıme ve tefef'riiatı nr7.tl edenler tn
ra!mdan Kayseri Müdürlük kalt'min:!en bedelsiz olarak° alablllrler. 

(4217 - 5751) 

82 numaralı mın: - 25/7/1941 tarihinden itibaren tuhafiye eşya
ı;mdn toptuncılnr malıyct üzerinden % 23 toptancı ktın alacak~~~~~) 

15 • 7 - !Hl 

7.30 Program 
7.33 Milzı.k 
7.45 B nberler 
8.00 Muz.ık (Pi.) 
8.00 Evın saati ... 

12.30 Saat ayan 
12.33 Turkçe 

pltıklnr 

12.45 Haber ler 
13.00 Turkçe 

pH'ııdar 
13.15 Mi.ız.ik (Pl.) 

* 18 00 Program 
18.03 Orkestra 
18.30 Memleket 

postası 

18.40 Orkestra 
19 00 YU\a sıı 

19.15 Orkestra 
10.30 Hacerler 
l!J. 4 5 Fasıl 
20.15 Radyo t' 

zetesi 
20.45 ?..ut.lk c.~ 
21.00 Ziraat uıı 

vlınl 

21.10 Saz 
21.30 Konuşmtı 

mla1kis1 
21.45 Klasik ~ 
22 30 Ha ıer 

1
22.45 Caz (Pl.) 
23.00 Kapenış 

MEVLO~ 
Merhum Eginli Macarot 

Mehmet refikası Bn. Hanife 
vefatının kırkıncı 19.7.941 C 
martesi günü öğle namazını JJ1 
teakip Kaclıköy Osmanağa caJll 
inde mevlut okunacağı dinda 
rımıza ilan olunur. 

Kızları: Cemile Başsipahi, 
hinıc Acar. 

Vedat Örfi Temsilleri 
Bıı Akşam Aksarayda 

Al"NU/l PARl(TA 

A 
Büyük Temsil - 3 Perde 

Bir lnci Gerdanlık Bulund 
Sahibi Aranıyor 

Büyükadada oğlum Sava b 
arkadaşiyle gezerken yolda b 
inci gerdanlık bulmuştur. Bun 
gazete ile iliı.hı ve zabıtaya ihb 
ıçin kıymetinın bır !ıradan fa 
olması kanunu medenınin 689 u 
cu maddesınde şart konulmuş 
makla bulanın ilk vazifesi evv 
la bulduğu malın kıymetini öğ 
renmek. Inci ise herkesin kolaylı 
la nnlıyamıyacağı dizisi 20 kuru~ 
satılmakta olan birçok taklıt ' 
yalnncılnrından sahihletini tefrı 
ke herkesin muktedir bulunıns 
ması hasebiyle bulduğu incinil 
yalancı ve sahih olup olmadığıtı 
bilcmiycn oğlum tarafından pel 
tnbii olıırak erbabına gösterilme} 
surctıy le değerı tahkık olundu1'~ 
tan sonra zabıtaya teslim edilın ~ 
tır. Binacnoleyh (Sahibi her kiı1 
ise Büyükada zabıtasına müracil' 
atla bilisbat malını alması H\zııtt 
gc1digini) kanunu medcnininl689 
ve (690) ıncı maddesinın emr 
mucibince ilan ederım. 

Bulanın bnhası Galntada l\f 
lek han 23 No. dn T. }{afi 

Istanbul eski Adliye müfettiş 

İstnnbul 1 inci Noterliğine 
Pendlktc 23 Nisan Caddesindf 

73 No. lu evde mukim Hayiıt 
Fintzi, İstanbul 5 ci Noterliğin· 
den tasdikli 18-10-931 tarihli vr 
11181/316 No. lu vekfiletname i· 
le umumi salahiyetleri haiz ol· 
mak üzere tevkil eylemiş idim. 

Mumaileyhi isbu vekaletteıı 
azleylcdiğimden keyfiyeti azlin 11 
sulen kendisine ve azilnamede1l 
birer suretinin Osmanlı ve Se18-
nik Bankası İstanbul şubelerine 
ve bir suretinin de İstanbul 5 d 
Noterliltine tebliğini ve azilnamt 
nin ayrıca İstanbul yevmi _gazete. 
!erinden biri ile aynen ilanını 
ve bir suretinin de tnrafrma ve. 
rilmcsini saygılarla dilerim. 
Çakmakçılar, Sabrı Sefa Han No ~ 

16 lUnnifaturncı Lcôn Fintz 



4KDENİZDE 
8ATIRILAN 
~APURLAR 

9İliz Denizaltalarınm 

Faaliyeti Arttı 
~~dra, 14 (A.A.) - Amira11ik 
.~1 <:ıı inin tebliği: Akdeniz kuv
eı" 

Fransız Milli 
Bayramı 

Münasebetile 
Churchill, General 

De Gaulfe'e Bir 

Mesaj Gönderdi 

Churchill Diyor ki: 
( Baş tarafı 1 incide ) 

manma nihayet verilmesini der
piş eden bir mukavele yapılaca
ğı bildirilse, kahir bir ekseriyet 
şöyle biiğıracaktır. "Hayır olmaz, 
Almanlara bize verdiklerinden 
fazlasını vereceğiz!" -Alkışlar
Bütün Londralılar bir tek sesle 
Hitlere şunu söyliyeceklerdir. 

TAN 
5 

Bulgaristan Kime Alman Tebliği 
Karcı Hazırlanıyor? . .. <Baş tarafı ı. incide 1 

S • f kında duşmam takip edıyorlar. 
< Baş ta.rafı ı incide > Cep/ıede hava muharebeleri 

i~şaatını~ ~lman subay ve tek - Berlin, 14 (A.A.) - Cereyan e. 
nısyenlerının nezareti altında den hava muharebelerinde ve da

lerde mevzuu bahsolan bu derdi yapıldığı ve Sofyada külliyetli fi bataryalarımızın ateşiyle 13 

Dr. LUtf i Kırdar 
Cevap :Veriyor: 

( Baş tarafı 1 incide ) 
Cerrahpaşadaki polikliniği, ve 

göz paviyonunu, Hasekideki te
davi paviyonunu biliyorsunuz. 
Ve yine biliyorsunuz ki, Cerrah
paşanın çamaşırlığı ve mutfağı, 
belediyeye yüz bin liraya mal ol
muştur. 

tedavi edemeyişimizin sebebi ne_ miktaı~da Alman denizcisinin bu_ temmuzda 82 Sovyet tayyaresi 
dir?,. lundugudur .. Demek ki, bu ha - düşürülmüştür. Alman savas tay 

Lfıtfi Kırdar. müdafaalarını ta. zırlık Bulganstan tarafından de- yareleri Sovyet tayyare meydan 
mamlamış, ve beraat kararı ala- ğil, Almanya tara~ından yapıl - larıı:da 'ayrıca 85 tayyare tahrip 
cağı zamanm yaklaştığına inan- maktadır. Bu takdırde, yukarıda. etmışlerdir. Bu suretle Sovyct • 
mış masum bir maznun ferahlı- ki sualin cevabını vermek jçin ler ceman 167 tayyare kaybet -
ğiyle geniş bir nefes alarak gü- Almanların bu hazırlıklarını na • mişlerdir • 
1.. d" sıl bir maksatla yapmak ihtiya- • • 
umse 1

' ve: cını duyduklarını araştırmak Ja. Şıddetlı hava hücumları 
"- Maalesef, dedi, çöp fırın-

larını hala yaptıramadık. Bunun zımdır. 
b 1 başkumandanı emri altın-
lı1unan denizaltıların yeni 

~ affakıyetlerini bildirmiştir: 
~elce denizaltılarımızdan bi-
. torpili ile ağır hasara u,ğ
~rak İstanbula giden 5.232 
·~~ İtalyan Strombo petrol 
ısı şimdi tamir icin İtalyaya 

Londra, 14 (A. A.) - Bas
til'in zaptının yıldönümii müna
sebetiyle Churchill General de 
Gaulle'a ve mert arkadaslarına 
aşa.i{ıdaki mesajı göndermiştir: 

"Bütün cinayetleri irtikap ettiniz ve 
en az mukavemet gördliğünüz yerde 
en vahşi davrandınız. Fark gözetme
den bombardonana siz başladınız. 

Harbin ilk günlerinde Var~vanm 
neye uğradığını hatırlıyoruz. İtiyat

larınızı Belgrat katllflmı bize bir kere 
daha hatırlattı. Kahramanca mücade 
le~inde kalblerimizi kendisine çeken 
(alkışlar) Rus milletine karşı yaptı
ğınız hayvani hücumu pek iyi bili
yoruz. Ne sizinle, ne de halnane e
mirlerinizi icra eden çetenizle ne 
mütareke, ne de müzakere istemiyo
ruz. Yapabileceğinizden en fenasını 
yapıyorsunuz ve pek ynkmda sıra

nın bize gelmesi mümkündür. İnsan 
tnrihinin müthiş bir devresinde ya -
şıyoruz. Fakat seyrini takip eden ge
niş ve emin bir adaletin mevcut ol
duğuna inanıyoruz. Komşularına ve 
dünyaya çektirdiklerinin benzerini 
Almanlara bizzat kendi vatanların -
da \'e kendi şehirlerinde çeklİT'roe -
nin tnm zamanrdır. Şimdi son aylar
da Alman . şehirleriyle limanlarına, 

saııayiine ve diğer askeri hedefleri 
üzerine sistemli bombardımanlarr -
mızı teşdit ettik. Bu şiddeti Na:z.i re
jimi gerek bizim tarafonızdan ve 
gerek~e daha iyisi bizzat Alman mil
leti tnrafından yere serilinciye kadar 
her ay daha ziyade :ırttrrarak idame 
edebileceğimizi :>:annediyoruz. (Alkrş
lar) Her ay !abriknlanm11.da 'yeni 
büyük bonıbardnnan tayyareleri ik
mal edildikçe veya Atlasr geçerek, 
buraya geldikçe, yüksek infilılk bom 
hal:ırımızı vicdan azabı çekmeden 
Almanya üzerine atmrya devam ede
ceğiz. Her ay bomba ağırlığmin art -
tiğım görecektir ve geceler uzadıkça 
bombardıman tayyarelerimizin faa -
llyet saha~ı d:ı :'lrfacaktrr. Almanya
nm İtalya te~iye edil('n on bC'dbaht 
vilfiyeti de bundan hi!'sesini alacak -

Şehrin muhtaç bulunduğu bü
yük hastahaneye ("lince, Mecidi
ye köyünde yapılr. , mukarrer 
olan bu müessesenin p anı da, pa
rası da hazırdır. Fakat evvelce 
de söylediğim ,gibi, inşaata başlı
vabilmek icin, daha müsait bir 
zamana muntazınz. 
Otobüs meselesi 

sebebi de, diğer inşaatımıza baş- .. Avrupada v_e ~alkanlardak.i bü 
lıyamayışrmızın sebebinden fark tun kuvvetlerını_ şark ce~hesı:ıde 
sizdır. · toplıyan, Yuııanıstanın ışgalın • 

Fakat şimdi çöpleri. Marmara den. sonra B~lkanlar~a art~~. ~
açıklarına bile götüremivoruz.

1

. ?ectıyen sulhun teessus ettıgını 
Bu, bir taahhüt meselesi ile ala- ılan eden ~lman~anın . tekrar 
kadardır. B.alk~~l.~ra donmesı nasıl ızah e-

Bertin, 14 (A.A.) - Alınan hava 
kuvvetlenne mensup avcı, muharebe 
ve tahrip tayyareleri, Stalin hattın
da mağlup edilıniş olan Sovyet kıta
larına, Vitcbsk ile Gitomlr'in fllı·kın
daki mrntakada hücum etmlf)erdir. 
Bolşevikler, insan, ağır silah w na
kil vasıtası bakımından büyük zayi

ata uğramışlardır. Birçok zırhlı Sov
yet tanklarI ile So\'yet bataryalarına 
ve bir zırhlı trene tam isabetle bom
balar atılmış ve bunlar muharebe ha
rici edilmiştir. Petersburg ve Sıno -
lensk mıntakalarında, Alman tayya
releri 13 Temmuzda demiryollarına 
hücum ederek daha evvelce de in -
krtaa uğratılınış olan münnkalltı bir 
kere daha durdui-muslardır. Bamdan 
başka Kiyef şehrindeki askerl he -
defler de bombardıman C'dil.ıntt ve 
ciddi hasarlara ujratılmıstır. Antre
polarda yangrnlar çıkarılmış ve mı 
tesisatına tam bir isabet kaydedıle • 
rek mezkür tesisat tahrip edilmistir. 
Birçok trenler yoldan çıkmııı ve as
ker nakliyatı sekteye uğratılmıştrr. 

erken batırılmıştır. · 
,eza bir silahlı ticaret kruva
. ile bir destroyerin hima
ide olarak seyahat eden bir 
eye mensup 5.500 tonluk bir 

t· Vapuru batırılmıştır. 
I:e denizinde düşman kıtaatı 
askeri malzeme nakleden bü
bir yelken ~emisi batırılmış. 

di~er bir denizaltı açık deniz
e hiç bir düşman gemisine 
dıif edemeyince düşmanın 
'laz.i yakınında demirli ~emi
e topla hücum etmiştir. Bu 

. z esnasında 1.500 tonluk 
e ıaşe vapuru ile bir silahlı ba

~ı gemisi IrJUhakkak surette 
~ uğratılmış ve belki de ba

ştır. 
~·~----<,__ ____ ~ 

"Fransanın ruhu asla ölemez. Fran 
sız rn.iTietinln ruhu maruz kaldığı ha
rablyet ve ı:efaletten münezzeh ve 
yeniden gençfoşmiş olarak çrkacak -
trr. 

Brttanyn milletinin ve Britanya İm 
paratorlu~nun zaf,.re isal eden bu
y{ik yolda daima ilerlediğin!, her ne
rede bulunurlarsa bulunsunl:ır biili.in 
bakild Fransız erk<>klcrln~ ve Fran -
SIZ k:ı<lmlarına c:övlemek için bu mc

sajr j?Önde!'iyorum. Eminim ki, arn
mızıfan ço!'hı Frıırısanm şanı tekrar 
iade edildiği vakte ve htirriyetine 
kavuşmuş bir Avrupanm se\·inç hay
kırmaları arasında başka bir 14 

Temmuz idrak edecek sinne kadar 
y:ışıyncaktrr. Bu 14 T<'mmuzuıı, Su
riycnin, Visbaden kontrolünden İn
glliz ve Fransız elleriyle kurhıluşu
na tesadiif etmesi iyi bir alamettir. 
Arap milletlerine i!<tiklnlkri verile -
cck ve Frans:ının Suriyedeki tarihi • d Kaf 'Al menfaatleri tanmrlacak ve muhaf;!lza 

llrıye e edilecektir ... 
A De Gaulle'ün mesajı 
tııı\nlaşma Dün Loo.ra, 14 (A. A.) - Müttefik 

imzalandı 
- milletleri temsil eden devlet a-

danılan 14 Temmuz Fransız 
~ milli bayramı münasebetiyle 

rlüı, 14 (A.A.) - Vichy'den Londrada Hür Fransızlar tara -
~. B. ajansına gelen haber - fından neşredilmekte olan "Fran 
e göre, Suriye ihtilafını hal- sa., ismindeki gazeteye birer 

ı ı eıı anlaşma bu sabah Gene - mesaj göndererek Fransaya bağ
ş bentz ve General Wilson ta- !ılıklarını ve Fransanın mutfak 

tır ... 
ChurC"h'll, 

etml~tir. 

nutkuna şöyle devam 

Otobüs meselesine .ı:?elince ... E
min olun, biz bu derdi İstanbul 
halkından daha az benimsemiş 
de~iliz ... 

Biz de isterdik ki, şehirde işle
yen arabalar, bizim malımız ol
SLm. Memurları da, müstahdim
leri de, doğrudan doğruya bizim 
mürakabemiz altında bulunsun. 

Bu arzumuzu kuvveden fiile çı. 
karmak için baş vurmadık çare 
de bırakmadık. Avrupada, ve A
merikada, kendisine teklif yap
madığımız, ve kendisinden teklif 
almadığımız firma kalmadı. Bu 
firmalardan bir kısmı, serbest 
döviz istediler. Onu da temin et
tik. Fakat buna rağmen, araba
ları gönderemediler. 

Biliyorsunuz: Sabahları köp- dılebılır · v . . 
rünün açılıp kapanmasında hiz- ~u ha~ı~lıgı ıcap ~ttıre:ı ~ebep
met gören hayli emekdar bir tek lcıden hırı Kara~e~ıze ?,akım oL 
motörümüz var. Simdi bu yorgun mak arz.~s~ olabıl.ı~. Koste~ceye 
motöre, çöpleri İstanbuldan uzak Tuna taı ık~yle g~tırılen denızal -
!aştırmak vazifesini öe yükledik. tı~ar ve. se.rı ı::~torbot}ar K.aradc
Ayni zamanda da, bu vazüeyi la. nızde hır ış goıememışlerdı~'. ~?v 
yikiyle görebilecek bir m.otöre yet doı:anma ve tayyarelerı Kos
sahip kılınmak icin, aliıkalı ma- tence lıma:'ını k~llanı~amıyacak 
kamlardan muhtaç bulunduğu- halde tahrıp etmışlerdır .. Bu sa. 
muz müsaadeyi de istedik: Bu mü y~de So_vyetler Karadenızde ha
saadevi aldığı'mız ~ün, çöp derrli- kım vazıyette bulunmaktadır. A
ne de nihayet verilmiş olacak: .. " caba ~l_m~~1ya'. ~ulgarlara ~atıl : 

Lfıtfi Kırdar. yine susmuştu. mış gıbı gosteıeıek, Akdcnız~e~ı 
O anda ben, mesle'kdaşlarımın, Ita~y~n donanm.asmı~ bazı ~uzu. 
haklı cevaplarını okuduğunuz bu l~r:~ Ka:~~enıze mı çıkarmak 
mevzularda zaman zaman beledi- ?-1) ~tınd~~ · . ~ oks~ Moskovanın 
y·eyi ne ağır tenkitlere maruz bı- ıddıa ettıgı gıbı bogazlan kapa -
raktıklarını düşündüm. Ve bunu Y~P Sovyet donanm~sını. Karad.e
hatırlamanın samimi hicabiyle n~z~e hapsetmek nıyetınd~ mı. -
Liı.tfi Kırdarın elini sıkarak ayrı- dır" ~ca~a b~ hazırlık Sı_.ırıyenın 
Jırken, aJ'.!zımdan, 0 meslekdaslar Ingılızlerın elıne geç~esı kar§ı .• 
namına, gayri ihtiyari şu kelime sında .Alın~ny~nın mustakbel hır 
de cıktı· planı ıle mı alakadardır? Alınan-
"- P~rilnnl' lar Suriyede Fransızların müta -
•' N. s. vr~keh ,Y~pbmala~ıtnı kbeğ~nme??~ş. 

ıc y yı u mu are eyı ret ıçın 

1 tazyike çalışmıştır. Buna mani 
ngHiz-Rus Anlaşması olamayınca, yarın Orta Şarkta 

yapacağı harekM için şimdiden 
Balkanlarda hazırlıklara mı baş
lamıştır? 

~lman gazetelerinde 
Berlin, 14 (A.A.) - Bu sabah. 

ki Alman gazeteleri, Alınan kıta 
!arının Stalin hattını kat'i bir şe
kilde yarmış olduklannı Alman 
milletine ve cihana bildiren Al • 
man orduları baş kumandanlığı 
tebliğinden uzun uzadıya bahset 
mektedirler. Voelkischer Beo -
bachter gazetesi Bolşevizme karş~ 
kazanılan büyük Alman zaferi • 
nin Sovyetler Birliği kuvvetleri· 
ni esasından sars.ınıs bulunduğu. 
nu yazmaktadır. 

* ~ 11ldan imza edilmistir. surette kurtulacağı hakkındaki 
l'ichy'nin bir tebliği kanaatlerini bildirmişlerdir. Gc-

~ ~ichy, 14 (A. A.) _ Resmi neral de Gaulle de, gönderdiği 
iJ ?l.sız ajansı tarafından pazar mesajda şöyle dem€ktedir: 
ıı neşredilen bir tebı;;;.de, HBir seneden evvel olduğu gibi 

1 D ~· şimdi de tek bir dUşmanımız vardır. 
) l'd~~- entz'e ka~le şayan o düşman hangi kıyafete girerse 

• Ugu şartlar dahilinde ve mü 

"Almanların bu son ay ışığında 

bütün tayyareleri Rusyada meşgul 
olduğu için bize gelmediklerini söy
lemek doğru değildir. Almanların 
garpta çok ağrr hücumlar yapmrya 
mü~ait 'bir bombardrman kuvvetleri 

Firmalardan bir kısmı da tes
lim müddetini, tamamen kendi 
ihtiyarlarına tabi kılmak istedi
ler. Biz buna da: "-Hayır! .. , de
medik. Fakat otobüsler yine gön
derilmedi. Biz, buna rağmen ü
midimizi kesmiş değiliz. Ve hfila, 
muhtelif telgraflarla, bu işi basar
mıya, ve içine girdiği çıkmazdan 
kurtarmıya çabalıyoruz. Bütün 
bu vakıalar bilindiği takdirde, is. 
tanbul belediyesi, otobüs işine 
karşı liıkavt davranmış sayılamaz 
sanırım. Hadiseler de, işimizi ko~ 
laylaştıracak bir seyir takibine 
başlarsa, İstanbul şehrini, bugün 
otobüs namiyle ortada dolaşan 
vasıtalardan tamamiyle kurt:ı.ra. 
ca'!ımıza kaniiz! .. ,, 
Diğer şellfr meseleleri 

( Baş tarafı 1 incide ı 

Lozovsky, beyanatta bulunarak 
İnp;iliz - Sovyet anlaşmasının 
beynelmilel vaziyeti esasından 
değiştiren ve tarihi bir manası 
olan mühim bir vesika olduğunu 
söylemiştir. Lozovsky, Hitlerin 
Sovyetler Birliğine karşı Avrupa 
milletlerinden mürekkep koalis
yon vücude getirmeye teşebbüs 
ettiğini. fakat bu siyasetin iflas 
etmiş bulunduğunu da beyan et
miştir. 

Şimdilik bu suallere cevap ver 
mek mümkün değildir. Fakat 
Bulgaristanda başladığı bildirilen 
bu hazırlıkların Türkiyede iyi te
sir bırakmadığını söylemiye bile 
ihtiyaç yoktur sanırız. Gerek Al
manyadan ve gerek Bulgaristan
dan şimdiye kadar bu haberleri 
~t~~k~p~~birs9ç~
mamasına da hayret ediyoruz. 

.Nevyork, 14 (A.A.) = Pazar 
gazeteleri, Stalin hattının yarıl -
dığına dair Alınan başkumandan 
lığırun tebliğini başta neşretmek 
tedir. Bu haber, Nevyorkta pek 
büyük bir tesir yapmıştır. 

JG . gördüğü zamanda mfüare- girsin, onu tannn.asmı bileceğiz. Her 
~ - türlü tıiUba müracaat edcrelc onunla 

vardır. Niçin gelmt'diklerini bilmiyo
rum, fnkat h"rhalde biıi daha çok 
ı;c\'Tiliye bacılooıklan için değil, Belki 
de tasarruf yapryorlar. Fakat eP.ıer 

böyle ise, bizzat tasarruf yapmak 
mecburiy>etinde bulunmaları dahi bi
ze hıı.valardn hemen hemen sildhsız 

bir vaziyetten bugün iistün veya en 
az müsnvi bir vaziyPfo geçmek husu
sundaki milstemir ilerleyişimizi gös
termek itibariyle itımat \'ermelidir. 

VJi susmuştu. Onun konuşma
ya devamını temin için: 

"United Press" in Londradan 
bildirdiğine göre çok güvenılen 
Stalin hattının yarıldığı haberi 
çok büyük bir endişe uyandırmış 
tır. Bu Alman muvaffakıyetinin, 
bu harbe bir müdafaa için asla 
görülmedik derecede felaketli bir 
şey olduğu Londrada beyan edil 
mcktedir. 

~ lil lamak için tam salahiy~t mücadele edeceğiz ve ancak o düs-
tt A ,diği anlaşılmaktadrr. 

"-Ya, dedim, ekmek mesele
si? Lokantaların pisliği, dilenci
lerin bolluğu?" 

Sovye.1: istihbarat dairesi reis 
muavini, sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Sovyet Tebliği · ~ansın tebl~iı:ıde ilave olun- man kati surette mağlıip olduktan 
"\Ula - • ba sonradu ki, va?.Jfemızi ifa ettiğimi -

ler ~ore, zı teknik mese- ze kanaat getireceğiz. Ahdimize sa-
9 . hakkında Vichy hükUme-

"- Müsaadenizle ekmek mese
lesinden başlıyacağım ... "Büyük Britanyanın yanında 

dünyanın en büyük sanav•l mem
leketi olan Amerika vardır. Al
manya ile tabileri hürrivete aşık 
milletlerin vücude getirdiği birlL 
ğe karşı koymak mecburiyetinde
dir. E,ğer Avrupa milletleri birle
şecek olurlarsa Hitler iki ve hat
ta daha fazla cephede çarpışmak 
zaruretinde kalacaktır.,, 

( Baş tarafı 1 incide ) 
Cenubu garbi istikametinde, 

kıtalarımız düşmanın makineli 
teşekküllerine karşı hareketlere 
devam etmişler ve düşmanın 
'ark istikametindeki ilerleyişini 
önlemişlerdir. Bu istikamette vu
kubulan devamlı ve anudane mu
harebelerde topçumuzun ateşi, 
tanklarımızın ve tayyarelerimi
zin hücumları düşmana ağır zayi
at verdirmiştir. 

r nıütal8asınm sorulmus ol- dık kalmakla Fransaya, Fransanın 
iL dünyadaki medeni vazifesinC' ve ma-

•. ou vaziyeti hiçbir veçhile 
~şt· lı zide büyüklüğünü teşkil eden ve tag-
h ırı emektedir. yir edilmedikçe ink!ir edilemez olan 

•1 ıne hu te.bliğden anlaşıldım-
M~ bütün ananelerine sadakat gösterdi

,, ıtıazaran, Vichy hükumeti 
~ lld~a tarafından yapılan tek_ ğimize muhakkıık surette kaniiz. 

eti tetkikten imtina ettiği za- Hürriyetin thnsali olan 14 Temmuz, 
rl~ Ckneral Dentz'e askeri ba~ ayni zamanda istiklf.lio ve uğrunda 
"'-n rurl mücadele etmiye ve dilşmanı m:ığ -1 r an za göreceği bütün llıp ebniye yemin ettiğimiz milli if-
a.rlan almak salahiyeti de ve-

Polesti bombalantA 

Ame,.ikada tılistir. tlharımızm da sembolüdür,,, 

e Reuter ajansına göre 
i: ~ra, 1.4 (A A.} - Reuter 

llsının diplomatik muharriri 
Amerika Bahriye 
Nazırının istifası 

Talep Ediliyor 

Fakat gerek Londrarn, ~erckse mem
leketin diğer taraflarmd;ı sivil mü
dafaa kuvvetlerinde çalışıın herkes 
yeniden miiteaddit ve ağır hücumlara 
hnzırhınmalıdrr. Teşkilatınız, teyak -
kurunuz, vazi!eye olan bağlılıihnız 
ve dava uğrund::ıki gnyretiniz <>n yük-
sek derecesine çkarılmalrdır . ., 

Jngiliz tayyarelcrini~ 
Almanyaya taarruzları 

Londra, , 4 (A.A.) - Ingiliz 
hava nezardinin tebliği : 

A.rtık, katiyyetle anlaşılmıştır 
ki, lstanbulun her semtinde. ay
ni ağırlıkta, ayni kıvamda, ayni 
nefasette ekmek pisirilınesi temL 
ni, ancak modern fırınlar yapıl
masivle mümkündür. Biz, bu ka
naatle, dört tane ekmek fabrika
sının projelerini hazırlatmış bu
lunuyoruz. Bunların da parası 
ayrılmıştır. Fakat dediğim J?ibi, 
inşaata müteallik ktlan bu isi de 
ancak harp sonunda kuvveden 
fille çıkarabileceğiz. 

Lokantalara gelince, onlar. bi
la fasıla her an tef.tiş olunmakta
dır. Fakat bu işte istediğimiz ka
dar mükemmel bir netice alabil
memiz, halkın da bize yardımına 
bağlıdır. Ayrıca unutulmasın ki, 
sade teftişle, tecziye ile halledil
mesi mümkün olmıyan bu mese
le, esnafın duy,gularına, ve gör
J?ülerine de bağlıdır. Zamanla, 
mesleklerinin ehli esnaflar yetiş.. 
tikçe, lokantalarımız da her ba
kımdan, halkın zevkine ve ihti
~ acına uvgun bir tekemmüle ka
vuşacaktır. 

Nevyork. 14 (A. A.) .,...-- Herald 
Tribune gazetesi İn~iliz _ Rus an
lasmasınrn Rno;yayı, demokrat 
milletlerin sulhperver bünyesine 
intibak ettireceğini yazmakta ve 
şunları ilave etmektedir:· 

Cephenin diğer istikametlerin_ 
de ve mıntakalarında kıtalarımı
zm mevzileri hususunda mühim 
hiç bir değişiklik olmamıştır. 

Bükreş, 14 (A.A.) - Dün saat 
18 de 6 Sovyet tayyaresi Ploesti 
şehri civarına bombalar atmışlar
dır. Atılan bombalardan bazıları 
patlamamıştır. Uç petrol aepo • 
suna isabet vaki olmuş ve yan
gınlar çıkmıştır. Askerler ve sivil 
halk arasında müteaddit ölü ve 
yaralı vardır. Hücumu yapan 6 
Sovyet tayyaresinden dördü tay 
yare da.fi bataryalarııxuz taı·afın • 
dan düşürülmüştür. 

or ki: 
~eral Dentz ile bir mütare-

11 llıuahedesi imza edilmiş ol -
t ~ ve Suriye harp sahnesinin 

, n kalkmış bulunması. 
Uttefiklerin Orta Sarktaki 
t'Jl v-asıtalanmn büvük. niSbet
~rtmasını intaç edecektir. le \Üıarrir, bundan sonra, !n -
~nin yakın zamana kadar 

~cephede harbetmek meclnı
tinde kıaldığuu ve büyük 

ı('et sarfetti~ini söyk~dikten 
"l'a:. şöy!e devam ediyor: 

Şikago, 14 (A.A.) - "Evvela 
Amerika,, komitesi dün akşam 
Bahriye Nazırı Albay Knox'un 
istifa etmesini talep etmiştir. 
Komite verdiği kararla yalnız 
Kongre harp ilan edebileceğin -
den Albay Knox'un Amerikan 
donanmasının harbe iştirak tav
siyesinde bulunmasını kammu -
esasiye bir tecavüz addet:rxıekte
diı:. 

Knox'un nutku ~
l\ruttefikler, şimdi şimalden 

;:_ek bir Alman hululüne kar
Urkiyenin bir tampon dev -
olarak arada bulunmasının Vaşington, 14 (A,A.) - Afne· 
~ttiği ~imayeden istifade e-ı_ rika Bahriye Nazın Knox bir 

!
l' ~k Sunyede tutunabilm.elidfr. ülakat esnasında beyanatta bu
~ liabeşistan harbi hemen he•) unarak İngiltereye yardım si-

bitmiş gibidir. Binaenaleyh asetinin Amerikayı harbe gö -
l;ı~ra karşı yaprlacak bir tehdi ürmiyeceğini ümit ettiğini söy-
titi?l.ı.z Libya cephesinden gele~ emiş ve şunları ilave etmi~tir: 

?'.,, "Fakat bana kalırsa Naz.iliğe 
41__ il Y •' karşı ibir müdafaa harbi yapmak 1111anya e eni, Hitlerimne teslimiyet göstererek 
'1ıı. aktedilecek bir sulhe müreccah-

• lcaret Anlaıması tır ... 
Donavan'ın rnutku 

l~~ara, 14 (TAN Muhabirin·· 
l~ - Uzun. müddetterıberl. 
tJ.ı. ~nya ile Türkiye arasında 

~
~tıcaret anlaşması akdine dai~ 

. ınüzakerelerin son safhaya' 
r'.ltaı ettiği haber verilmekte-· 

·~l=iu~ a.Jı!.~şmanın 25 milyon lira. 
Caı{l ılave edilmektedir. , ----
Zağrepte Müthiş Bir 

~ ~ Otomobil Kazası : 
lil.tı agrep, 14 (A.A.) - Stefani A··· 
~ı ... Sından: Dün Bosnada rnüthh 
' k 1 h •ısı aza o muştur. Gönüllü iş ser 

Nevyork, 14 (A.A.) - Roose -
velt tarafından müdafaa hakkın
daki hab~rlerin telif ve tanzimi. 
ne memur edilen albay Donavan 
14 temmuz Fransız milli bayramı 
münasebetiyle bütün Frıınsada 
ve Fransız imparatorluğundaki 
Fransızlara hitaben radyo fle yap 
tığı hitabede ezcümle şöyle de -
rniştir: 

Nihai zafere imanımız vardır. 
1918 zaferinden sonra çekilmek 
le feci hata işledik. Bu hatayı 
tekrar etmiyeceğiz. 

Çinlilerin Bir Zaferi 

Ingiliz bombardıman tayare • 
leri dün gece yeniden Almanya
nın şimali garbisi üzerinde uçuş
lar yapmışlardır. Her ne kadar 
hava müsait olmamakta devam 
etmişse de tayyarelerimiz bil -
hassa Bremen ve Vegesack'daki 
endüstri hedeflerine geniş mik • 
yasta hücumiar yapmışlardır. 
Amsterdam ve Ostende doklara 
da bombardıman edilmiş Rotter
damda petrol depolarında yangın 
lar çıkarılmıştır. Avcı tayyarele -
rimiz dün gece yaptıkları taarru 
zi '.ıteşifler--~snasında şimali Fran 
sadaki düşman tayare meydanla. 
rına hücum etmişlerdir • 

Moskovadan Ayrdan 
Alman Elçisi 

Şimdi ,gelelim dilencilere ... Siz 
de görüyorsunuz ki, dilencilerin 
yakaları serbest bırakılmış defiil
dir. Ve bu husustaki mücadele
mizin şiddeti, hergün biraz daha 
artmaktadır. Fakat maalesef, bu 
iste de istediğimiz kat'i neticeyi 
aJamıyoruT.. Ancak, unutulmasın 
ki. bugünkü iktisadi ve ictimai 
sartları icinde dilenciliği tama
men ortadan kaldırabilmek bir 
belediyenin tek başına becerebi

( Baş tarafı ı incide) leceği bir iş değildir. 
biyle henüz Türk hududuna gel- Bir kere, biz bir taraftan orta
memiş bulu:nan AJmanlarn sevk da dolaşanlan toplarken, muhte
leri için Alman menfaatlerini lif yerlerden yenileri geliyor. 
Sovyet Rusyada himaye eden Sonra, gazetelerin, ikide birde, 
devletlerin diplomatik mümes - dilencilerin muazzam servetlerin. 
silleri nezdinde l!zım gelen te - den bahsetmeleri, bazı hayalpe
şebbüsler yapılmıştır. restleri avu<; açmıya sürüklüyor. 

Ve nihayet, ferdi yardımların fay 
Sovyetlerin Berlin büyük dasına, ve sevap oldu~na ina-

elçisi şehrimizde nanlann cokluğu, dilencilerjn iş. 
Sovyet Rusyanın Berlin büyük lerini büsbütün kolaylaştırmak

elçisi Viladmir Dekazanoz, dün tadı:. Bizce, sokaklarımızdaki .. di. 
sabah refikası ile beraber Edir _ len~ıler, sadaka verenlerle mute_ 
neden şehrimize gelmiştir. Sefa· · n~sıp .olarak azalacaktır. O ba
ret mensuplarından 1059 kişi de mıyetlı vatandaşlar'. ne. zaman, 
hususi iki katarla Babaeskiden vardım arzularını, dılencılere sa-
Istan bula gelmişlerdir daka ~rmekten çok daha fay-

. dalı bir şekilde tatmin etmive 
----·------ başlarlarsa, avuc açanların mik-
İtalyan Kayıpları dan da azalacaktır:Bu şerait icin-

Londra, 14 (A.A.} - SalAhi - de, veren bulundukça, alanlann 
yetli bir menbadan öğrenildiğine türemesine niçin şaşıyoruz?,, 

Ler ile mer_ısup 26 lise talebesi., 
6Jcı a~erıerınde altı da profesör 
er llgu halde Jajee'ye gitmek Ü· 
ete otobüsle Benjaluka'dan harE: 
1 ı0 etınişlerdir.~Jajec'ye birkaç 
atı ll'ıetrc mesafede otobüsün vo 
ıtı 1 kırılmış ve otobüs Ur bas neh 
~·Yuvarlanmıştır. On bir kişi 

l.lş, on beş kişi yaralanmıştır. 

Çunking, 14 (A.A.) - "Cen -
tral News,, Çin ajansının bildir
diğine göre. bir müddettenberi, 
Fukyen ve Kuvantung eyaletleri 
h.u~~dunda kfıin Unkong şehirle 
rmı ışgal eden Japon kuvvetleri 
mühim zayiata uğratılarak deni~ 
ze doğru pi.iskürtülmi.ıslerdir. 

göre haziran sonuna kadar yerli- Çöp fırınl.arı inşaBı 
ler de dahil olduğu haldll ltal • 
yan kayıpları yarım milyonu çok 
geçmiştir. Italyan ve yerlilerden 
alınan esirlerle sair kayıplar 
582,000 i bulmaktadır. 

Ayrılmaya davranırken aklıma 
ı?eldi: 
''- Bir de. dedim, cöp meselesi 

var. Acaba, ikide birde, gazete-

"Bu anlaşma, Rusyayı, hür hü
kumetlerle ayni esas dahilinde ve 
EJyni mükellefiyetler altında sulh 
yolunda birleştirmekle, demokrat 

Hava km·vetlerimiz. düşmanın 
makineli cüziitamlarma ve tayya 
re meydanlarına darbeler indir
mişlerdir. 

Besarabya cephesindeki 
şiddetli mukavemet 

!arın zafer ümidini büvük mik
yas~a arttırmaktadır.,, · 

Teshit edilen rakamlara göre 
Sovyet hava kuvvetleri 12 Tem
muzda 131 Alman tayyaresi tah
rip etmişlerdirr. 

Üç haftalık bilanço 

Nevyork, 14 (A.A.) - Nevyork 
Herald Tribune gazetesine Ro -
madan gelen bir telgrafa göre, 
Popolo d'ltalia muhabiri, Alman 
kıtalarının Besarabya cephesinde 
karşılaştıkları zorlukları itiraf et 
mektedir. 

Alman yada 
Berlin, 14 (A.A.) _ Yarı res- Sovyet tebliği, askeri harekat 

hakkında yukardaki malfımatı 
mi bir kaynaktan bildiriliyor: verdikten sonra bugüne kadar ge
Berlinin siyasi mahfillerinde be-

an 1 d c. .. e İ 'lte . çen üc haftayı icmal ederek di-
Yl So un lu,.,uBn~ lı;::~: ' ngıd reAıl- yor ki; 
e ovyet er ır ıgı arasın a - B ·· h ft 1 k h H'tl · 

manya· aleyhine müteveccih ol- ldu uç h a b~ ı 
1
• larp, 1 .t:rın 

k .. · vı ırım ar ı p an arınrn ı ıraz 
ma uzere resmen akdolunan as- "t" e b' t d k' kal 
keri ittifakın askeri vaziyet·"·'r.,"J tA~~u~munz 1

: tar~ a 
5
a ım t kmıt ş 

· d h' b' h · t· · 1 ' · .....ı.,,; u gos erır. ovye ı ~, 
rın e ıç ır e emmıye ı o mıya. ları .n; 'de Al f k 1 · • 
caktır. · · , ,.,~zı. ~an ır a arını.~~ 

Me h b . .. d D" . ha eylemışlerdır. Almanların olu 
ş ur ır soz var ır: uşen ı- · 1 · ı ak k ı 

k . k. · b' b' · t t kl d'" ve yara ı ve esır o ar ayıp arı 
ı ışı ır ırıne u unma a uş- b' ·ı b 1 k d 
ekte k tul S

. . b en azı ır mı yonu u ma ta ır. 
m n ur amaz. ıyası a- B. · .. 1·· ı k 1 k 
k d "t 1 d'l' · 1· .1. ızım o u, yara ı ve ayıp o ara 
ım an mu a ea e ı ırse, ngı lZ· · t rO 000 k' : · 

Sovyet paktı şu cihetten ehemmi. ~i~~/mız ::ı · ışıyı geçme-
vetlidir ki plütokrasi ile Bolşe- H'tle · d h h b' ·ık .. 
vikliğin Avrupa aleyhinde kur- le . dı rınvl .a att'~~ ~nt 1f h~.un1 -
dukl ·· ·t · . rın e mag up e ıgını e a ur e 

arı muttehı cepheyı meyda- .1• tt' v · s t h k t 
t 

. ,. · ı an e ıgı ovye ava uvve -
na vurmuş ur. Churchıll ın Av- 1 · te ··t d. h b 1 .. 
ru ih et d k B 1 ikl. erı, eyyu e en a er ere gore, 
v pay~ an . e ere 0 şev ı- 2.300 den fazla Alman tayyaresi 
,ge ~eslım etmıy~ ~er ~ h~zır ol- tahrip etmişlerdir, bu tah~ibata 
dugundan Bedının sıyası mah- h!ı.ı• d nt d d' 
f·ııer· h' b' .: h t a.ı.a a mu azaman evam e ı-
ı ı ıç ır zaman şup e e me- 1 n·· ta d 
'şle d' F k t k ilk' .. • 1 yor ar. uşman yyare mey an-

ını r ı. a a ço ş ur ış E!"t u- 1 k • h ·d· fl · · k d b · .. 1 b" . k' arına ve as erı e e erme a ın-
zun ~~man _an. er~ oy e ır ın. ~- lara da devam edilmektedir. Bu 
~- goste~ış_tır kı, gerek İngı.lız müddet zarfında düsman 3000 
~~~to~rasısınm, .~rek Bolşevık- den fazla zırhlı araba kaybetmiş. 
lıgın ımhası şeklınde cezalandırı- t· B' · · t · 1900 t 
ı kl d h' b' .. h k ır. ızım zayıa ımız ıse ay_ 
aca arın a ıç ır şup e yo - vare ve 2.200 zırhlı arabadır · 

tur. Al b · t l b·. Japonyaaa manganın ır a e ı 
Moskova, 14 (A. A.) - Tass 

Tokyo, 14 (A. A.} - Tokyo ajansı bildiriyor: 
Nişi Nişi gazetesi, İngiliz - Sov- Bulııaristanın Moskova elcisi 
yet askeri anlaşmasının bir sür- Stamenof, Alman hükumetinin 
priz teşkil etmediğini yazmakta- müsaadesiyle 11ve12 Temmuzda 
dır. Gazeteye 2öre, bilakis Al- Sovyet hükumetine verdiği nota
manya, tarafından daima müker- larla. Alman hükumetinin 18 İlk
reren a~r hezimetlere uğrayan teşrin 1907 tarihli Lahave muka. 
iki memleketin böyle bir anlaşma velesine istinaden Baltık denizi 
akdetmeleri tabiidir. ile şimal Buz denizine hastahane 

Maamafih, bu ittifakın ameli ~emisi olarak bir çok büyük va
sahadaki tesirleri meselesine ge- purlar ~öndermek niyetinde oldu 
lince. paktın fiili sahaya intikal ğunu Rus hükumetine bildinniş
et1/.rilebi.l'i'ce~i hususunda biraz tir. 
sütıhe JZösterilmektedir. Molotof, bu münasebetle ver-

Muhabir, Rus.Alman cephesin 
nin bu kısmına yaptığı ziyareti 
şöyle anlatmaktadır: 

"Besaraby\da Prut nehri bo • 
yunca tesis edilmiş bulunan Sov 
yet müdafaa hatları mükemmel 
bir surette inşa edilmiş müstah
kem mevzilerden terekküp edi -
yordu. Bu mevzilerin arazi üze. 
rindeki yerleri çok iyi tayin edil
miş olduğu gibi içlerine yerleşti. 
rilmiş olan silahlar da mükem -
meldir. Alman tankları ekseriya 
mükemmel bir surette hazırlan _ 
mış olan tank tuzakları önünde 
durmak mecburiyetinde kalmış -
lardır. Alınanlar, vücudc getiril_ 
miş olan tümsekleri ve çukurları 
doldurmak için binlerce obüs en 
daht etmek mecburiyetinde kal
mışlardır. 

Sovyet alayları Alman • Rus 
hatlarının gerisinde tutunmakta 
ve muharebeyi uzatmıya muvaf
fak olmaktadır. Dniester nehri 
buralarda Kızılordunun kuvvetli 
bir yardımcısı olmaktadır. Ekse _ 
riya çok kuvvetli olan Sovyet 
kaleleriyle siperlerine hücum et 
mek imkansız bir hale gelmekte
dir. Çünkü Almanlar, bir mermi 
yağmuru altında ve dize kadar 
çamura batmış bir halde ilerle • 
mek mecburiyetinde kalıyorlar.,. 

di,ği cevapta, beynelmile mukave_ 
le ve muahedelerin Almanva ta
rafından sistematik bir mrctte 
ihlfil edildiğini Lahaye mmıhede
~ine riayet edilece~ine Sovvet 
hükumetinin inanmıyacal!ını ve 
bu talebe rıza ,gösteremivece2ini 
bildirmiştir. 
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Baf, Dif. Nezle, ·Grip, Romatizma 
=Nevralji, Kınklık" •e !Rütün .. A~nlarınızı Derhal Keaeı 
lcabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKLtTLERINDEN SAKININl7 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

M. M. VekCiletinden : 
-1485 sayılı kanuna göre bu sene harp malulleriyle şehit ye-

.imlerine isabet eden ikramiye miktarlan aşağıda gösterilmiştir. 
Paraların tevzi komisyonlannca dağıtılış müddeti (4) ay ol

luğundan malı'.il ve yetimlerin (Rapor, resmi senet ve ikramiye 
:üzdanlariyle birlikte) mensup oldukları ikramiye tevzi komis
ronlarına müracaatları. 

• Lira Kr. ,. Lira Kr . 

l nci derece subaya 265 50 1 nci derece ere 132 75 
! .. " .. 238 95 2 .. •• .. \06 20 .. .. .. 185 85 3 

" .. .. 79 65 .. .. " 
159 30 4 " it .. ~· 

53 10 
; • 132 75 5 26 55 

" ff " 
,. .. " i " " " 

106 20 6 
" .. .. 26 55 

(Beher şehit ailesi de 29 lira 22 kuruş alacaklardır.} 
(5512) 

Nafıa Vekaletinden • • 
Eksiltmeye Konulan iş t 
ı - Manisa Su işleri ücUncU şube inildürlQğU mmtakası dahlllnde 

~tenemen ovasındaki eski seddin tamir, terfi ve .ıslahlyle Mene.."llen su
runa şebekesinden noksan kalan imalAt ve inşaatın ikmali işleri muham
nen keşif bedeli vahidi fiyat esası üzerinden (369.868) lirn (47) kuruştur. 

2 - Eksiltme 30-7-1941 tarihine raslıyan Çarşambp. günü saat 15 te 
ruıkarada su işleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu 
>dasında kapalı zarf usullylc yapıla~aktır. 

3 - istekliler; eksiltme şnrtnamesl, mukavele projesi b:ıyındırlık işleri 
tenel şartnamesi, umum! su işleri fennt şartnamesiyle hususi ve fennt 
ıartnnmelerl ve projeleri (18) lira (49) kuruş mukabilinde su işleri reis-
5ğinden alabilirler. 

1 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (18544) lira (74) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gilnden en az üç 
f(ln evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia 
Vek€ıletinc müracaat ederek bu işe mahsus olmak Ozere vesika almaları ve 
)U vesikayı ibraz etmeleri ,şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i~ 
~emezlcr. • 

5 - 1 teklilerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saatten bir 
ıaat evveline kadar su işleri relsllğ ne makbuz mukabilinde vermeleri 

Birçok Genç Kızlaı 

Ve Genç Kadınlar 
Gençliklerine ma~ olarak güzelliklerinin temadisini 
mümkün kılacak olan yil~ tuvaletine blgfıne kalmışlardır, 

Kadında dikkat edilmesi pek mühim olan nokta: Cil
din incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binblr vazife içinde çalışan ve yorulan genç ka
dmlann biAman düşmanıdırlar. Bedent ve dimağ! yor
gunlukların neUcesi guddeler, elAsUkiyetinJ kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tavsll edilen• avanzı (RilzgAr ve 
güneşin de tesiriyle) husule getirirler. İşte bu gibi haltıtta 
ve bu gibi avarıza karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harablden kurtarır. 

YDz blnlerce kadının tecrllbe ettl!il ve ıevdlklerlne tavsiyeden halt 
kalmadıilı KREM PERTEV ile gDnde yapılacak 3 - 6 dakikalık bir 
masajın ne gibi harikalar yarattıilını pek kısa 
muterlf olacaksınız. KREM PERTEV'ln yarım 

11Shr.et1 asılsız deillldlr. Ondan istifade ediniz. 

bir zamanda siz de 
asırlık beynelmilel 

inhisarlar D. Bakır Başmüdürlüğünden : 
Şartnamesi mucebl 15 gün mOddetle ve knpab zarf usuliyle ek

siltmeye konulmuıı olan Başmüdürlilğilmüzün 941 mal! senesi (Tuz ha
riç) umumi nakllynb, tckill edilen fiyatlar haddi !Ayık görülmediğin

den aynJ şartlar dairesinde 9.7.1941 tarllılndcn itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltir.eye konulmuştur. 

Nakledilecek eşyanın muhammen miktan 2366 ton ve muhammen 
6edel 64629 lira, muvakkat teminatı 4847,17 liradır. 

Muvakkat ihale 23.7.1941 tarihine mOsadl · çarşamba gilnQ saat 16 da 
BaıımOdllrlQğilmüzde müteşekkil komisyon tarafından yapılacakbr. 

Şartnamesi Ankara, İstanbul, Siirt, Mardin, BiUis, Malatya ve D. 
Bakır lııhlsarlar ldaresı'hde mevcuttur. . (5616) 

TAN 15 - 7 - 941 

.......,.... ............................................................................. _...,., 

Ağrdarı Dindirir! 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ağnlan ile Soğuk 
algınlığından ileri ııelen vücut KIRIKLIGI, NEZLE ve GRiP 
h•stalıklan D E R M A N kaşelerile derhal geçer, icabında 1 
günde ı - 3 kaşe alınır, her eczahanede bulunur. 

Aşağıda yazılı mevadın kapah zarfla eksiltmeleri' hızalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki 
askeri satınal.ma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek_tuplarını 
ihale saatlerinden bir saat evvel ait oldukları komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnamelerı Ist. Lv. 
Amirliği satınalma komisyonundada görülür. · 
Cinsi 1\liktan Tutan Teminatı ihale gün Saat ve mahalli. 

Kilo Lira Lira 

Sade yağı., 24,000 33,000 2475 30/7/ 941 10 Karaköse 
Sade yağı: 22,464 29,764,80 2233 30/ 7/ 941 11 . Karaköse 
Sade yağı 11,348 15,036,10 1128 30/ 7/941 16 Karaköse 
Sade yağı 10,800 15,120 1134 30/ 7/941 17 Kara köse 
Tereyağı 7,000 10,850 1017,19 5/8/ 941 11 Konya 
Odun 3,180,000 2385 30/ 7/941 15 Yalova 
Sığır eti 80,000 16,000 1200 4/ 8/ 941 16 Merzifon 
Odun 1,201,000 36,030 2700,25 4/ 8/ 941 16 Karaköse 
Odun 552,000 16,560 1242 4/8/941 17 Kara köse 
Odun l,000,000 15,000 1125 1/8/941 11 Trabzon 
Kuru o 270,000 16,200 1215 1/8/941 11,30 Trabzon 
Odun 1,165,000 2623 30/7/941 15 Ankara Lv. Am1riıgı 
Sığır eti 200,000 73,320 6290,75 4/ 8/ 941 11 "Konya 
Muhtelif nakliya1 93,550 7007 1/ 8/941 16 Izmit Akçakoca ilk okulu 
Sade yağı 65,000 110,500 6775 1/7/ 941 15 Izmit Akçakoca ilk okulu 
Saman 1,500,000 56,250 4062,50 11/ 8/941 15 Izmit Akçakoca ilk okulu 
Kuru ot 600,000 42,000 6300 5/8/ 941 10 Samsun 
Saman 540,000 22,680 3402 5/8/941 11 Samsun, 

\ (340-5833) 

)/.. • J 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahaller
deki askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatlerinden bir saat ev~eı ait olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnamele 
ri !st. Ankara Lv. Amirlikleri satın alma komisyonlarında da görülür. 

l\Jiktarı Tutan Teminatı İhale gün, saat ve mahalli 
Cinsi Kilo Lira Lira 

Sığır eti 545,000 207,100 11,605 25/ 7/941 15 Susurluk 
Saman 1.992,000 59,760 4,238 25 

" " 
10 Susurluk ? Kuru ot 2,988,000 179,280 10,214 25 .. " 
16 Susurlulr 

Patlıcan 62,000 15,500 1,162,50 ) 22 11) ... 
" .. 

Patates 62,000 9,300 697,50 ) 
" " 

,, 14) 
Domates 25,000 5,000 375 ) 

" 
,, ,, 16 ) Bolayir civarında 700 Sa. 

Sığır eti 193.000 86,850 5592,50 31 .. " 
15 Kırklareli Mrk. K. binası 

Sığır eti 175,000 78,750 5187,5C' 
" " 

,, 16 
" .. .. •• 

Sığır eti 340,000 149,600 8730 .. " .. 17 
" •• .. " Sığır eti 120,000 51,600 3830 1/ 8/ .. 15 
" .. " .. 

Sığır eti 187,000 80,410 5270 
" .. .. 16 .. " .. •• 

Sığır eti 70,000 31,500 2362,50 .. " 
,. 17 .. " .. .. 

Sığır eti 250,000 55,000 4000 23/ 7/ " 
15 Erzincan 

(274 - 5507) 

' * * Aşağıda yazılı mevadın eksi1tmeleri hizalarında yazılı gün, saat, şekil ve mahallerdeki askert! 
satınalma komisyonlannda yapılacaktır. Kapalı zarflar için ihale saatlerinden bir saat evvel kanuni 
vesikalarla teklif mektuplarının ait olduğu komisyona verilmesi. Pazarlık için belli saatlerde komis
yonlarda bulunulması. Evsaf ve şartnameleri lst. Lv. Amirliği satınalma komisyonunda görülür. 
Cinsi Miktan Tutan Teminatı İhale gün Saati Şekli ve mahalli 

Saman 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Saman 
Saman 
Saman 
Sığır eti 
Muhtelif nakli• 
tnşaat 4

• • 

Kuru ot. 
Kuru ot · .. .,. 
Sade yağı ' 
Zeytin yağı' 

Kilo Lira 

960,000 33,600 
1,366,000 88,790 
1,272,000 82,680 
4,300,000 279,500 

240,000 91,200 
230,000 87,400 
240,000 91,200 
325,000 123,500 
960,000 33,600 

2,500,000 87,500 
1,000,000 35,000 

40,000 14,000 
12,300 ton 

24,098 
200,000 90,000 
600,000 36,000 
35,000 42,000 
30,000 18,000 

2520 17/7/941 
4439,50 23/7/941 
4134 15/7/941 

11180 26/7/941 
4560 18/7/941 
4370 24/7/941 
4560 19/7/941 
6175 21/7/~41 
2520 16/7/941 
4375 25/7/941 
2625 22/7/941 
1050 21/7/941 
1356 17/7/941 
1807,35 17/7/941 
5750 17/7/941 
2700 18/7/941 

, 3150 18/7/941 
2700 17/7/941 

15 
15 
15 
11 
15 
15 
11 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
9 

11 
11 
10 
11 

K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Bandırma 
K. zarf Kütahya 
K. zarf Diyarbakır 
K. zarf Trabzon 
K. zarf Trabzon 
K. zarf Siirt 
Pazarlık Gelibalu 

TÜRKiYE CÜMHURIYE1 
ZİRAAT BANKASI.. 

Kurtıluş Tarihi : 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat B•nkaaında kumbaralı ve ihbarsız tuarruf hesaplarında eıt u 
ılraaı bulunanl•ra senede 4 defa çekilecek kur'• ile apQıdakl ,pllna il 

re ikramiye d•Ciıtılacaktır. • \ 
4 ~det ,,000 Liralık 4.000 ".. 
4 .. 500 • 2.000 ,, 
4 .. 250 .. 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 
100 .. 50 .. 5.000 
120 .. .. 40 • 4.800 
160 .. 20 • .,,, !.200 

ol K KAT: HesaplarmdakJ paralıır bir sene içinde tlO liradan aşaltı 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 tazlasiyle verilecektir. Kur' 
senede 4 defa, 11 Eyldl, 11 BlrinclkAnun, 11 Mart ve 11 

tarihlerinde çekilecektir. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 

ve Eksiltme Komisyonundan ~ 
Leyli bp tale~e yurdu tçin (1130) adet y1ln !anflA 2800 adet Fild 

kos fnnlli ve 2800 adet fildekos don kapalı zarfla eksiltmeye kon 
mu~tur. 

ı - Eksllbne 16.7.941 çarııamba gilnn saat 16 da Cağaloğlund' 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mildürlüğil blnasmda kurulu komsiyotl 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat bir adet yün fanilA 300, bir ade.t fildcl< 
fanilA 67, bir adet !ildekos don 82 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 568 liradır. 
4 - İstekliler şartnamesini çalı~ma günlerinde kom1syond:ı göre 

lirler. rl 
5 - İstcltlller 1941 yılı Ticaret Odası vesfkas!yle 2490 sayılı kanu 

da yazılı vesikalar ve bu ise yeter muvakkat 1ıemlımt makbuz ve). 
banlta mektubu ile birlikte teklifi havi zarfl.armı Dıale saatinden b 
saat evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (5067) 

Tekaüt Dul 
Nazarı r 

ve Yetimlerin 
Dikkatine (~ 

Emlak ve Eytam Bankasından 
1 - Tekaüt, dul ve yetimlerin altı ayda bir defa yaptırmaları r 

tat yoklama muamelesi 4056 numarah kanun mucibince tadil edilmiş o ~ 
duğundan Bankamıza maaşlarını temlik ettiren tekaüt, dul ve yetıml ) 
rin kayıtlı bulundukları mal müdürlüklerinde kanunun emrettiği mu: 
meleleri yaptırdıktan sonra nüfus ve maaş cilzdanlariyle birlikte en g 
25/8/941 tarihine kadar Bankamız gişelerine müracaat ederek bir def 
ya mahsus olmak üzere Bankamızca yapılması iktiza eden kayıtlan ı 
mal ettirmeleri rica ve, 

2 - Temlik devrelerinde kayıtlan noksan görülen 
Bankamızca tcdiyat yapılmıyacağı ılfın olunur. 

ı~---------1 

Devlet Demiryollan ve Limantarı işletme idaresi ılanfan~ 
U K: ;r..~u- A. Posta 310 . 

16 AGUSTOS 1941 TARiHiNDEN iTiBAREN 
1 - Banliyö yolcu tarifeleriyle uıhlrc tarifesi hariç olmak Uzerc, 

demiryolları esas tarifelerinin ''6 olan emsali, nakil ücretlerine münha
sır olmak ve tarife vahitler! Ile hasılı zarbından çıkacak santim kesir
leri santime ibllığ edilmek şartlyle (6,3) e çıkarılacaktır. 

2 - Ana bat tarifelerinden D. D. O, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
101, 102, 109, 112, 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 215, 217, 220, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 

"Maktu ficreUere alt III. cl1 kısma" 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259 

Mudanya - Bursa tarifelerinden: M. B. ı, 3, 4, 5 
Samsun - Çarşamba tarifelerinden: S. S. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
Erzurum hudut tarifelerinden: 19, 20, 21 

numaralı hususi ve tenzilll tarifelere göre her mesafe için tahakkuk e
decek nakil ücretlerine '7o 5 zam yapılacaktır. 

Fazla tafsilfıt için istasyonlara miırncaat edilmesi. (4280 - 5813) 

* * Muhammen bedeli (6620) lira olan 200 adet demir karyola 29/7/ 
1941 Salı günü saat (15) on be:ıte Haydarpa:ıada Gar binası dahilindeki 
Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin (496) lira (50) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin etUğl vesikalarla tcklikfierinl muhtevi zarflarını 
ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri llı
:zundır. 

Bu i:ıe ait ~ameler Komisyondan parasız olıırak dağıtılmaktadır. 
(5721) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
83 numaralı IIAn: - Elinde 5 adetten fazla eski ve yeni un ve mar

da çuvalı bulunduran herk~ bunlan bulundurdukları yer:! ve kendi ad
reslerini bir beyanname ile 3 gün içinde Kaymakamlıklara V<'ya VIIA
yete bıldlrmeleri Milli Korunma Kanununun verdiği salahiyete istina-
den llAn olunur. (5843) 

o)alllp ve l'leşrıyat muduru: ~nuo Uzman. Gazetecı.J.a. ve .ı.'te~rıyaı 
T. L. S. f AN Matbaası 

Meşe odunu ·J~ .1,515,000 30,300 2273 25/7/941 16 Pazarlık Gelibolu 
eski şube binasında 
Pazarlık Gelibolu Meşe odunu 1,085,000 21,700 1628 24/7/941 16 . 
eski şube binasında 

Sığır etı 
Koyun eti 
Yoğurt •. 

15,000 
35,000 

6,000' 
21,000 J 

21/7/941 10 K. zarf ) 

30,000 8,250 ) 
Süt 3_0,000 3,300 ) 

• 200,000 kilo sığır eti alınacak-
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/ 
7/941 Salı J(iinü saat '16 da İz
mir Lv. Amirli~i satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsi -
nin tahmin bedeli 64,000 lira. ilk 
teminatı 4450 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin kanuni vesikalarivle 
teklif mektuplarını ihale saati;, -
den bir saat evvel komisyona 
vermelP.ri. C2'7R - 5511) 

* 

• Beherine tahmin edilen fiyatı 
95 kuruş olan 150,000 adet tı. 
mar fırçesı pazarlıkla satın alına
caktır. 10,000 adetten aşağı ol
mamak üzere ayrı ayrı teklifler. 
de kabul edilir. Iha lesi 17 /7 /941 
Perşenbe günü saat 11 de Anka
rada M. M. V. Satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi 713 kuruşa komis. 
yondan alınır. Taliplerin teklif 
edecekleri miktar üzerinden ka
nuni kat'i teminatlarile belli 
vakitte komisyona gelmeleri. Karter Piller marka bir adet 

traktör yedek parçalariyle bir - , 
likte kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 2517 /941 Cu
ma R'ÜnÜ saat 16 da İzmir Lv. 
Amirlii!i satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Sartnamesi 
komis~nda görülür. Taliplerin 
teklif edC'Cekleri fiyat üzerinden 
ilk teminat vereceklerdir. Talip.. 
lerin kanuni vesikalarivle teklif 
mektuplanm ihale saatinden bir 
saat evvel komlsvona wrmeleri. 

(310 - 5678) 

* Beher çütine 17 lira t.bmin e
dflen 750 çift çizme alınacaktır 
Pazarlıkla eksiltmesi 1617 /941 
Carşanba günii saat 14,30 da Top 
hanede Lv. Amirli~i satın alma 
komisyonunda yaptlacalttır. İlk 
teminatı 956 lira 25 kuruş 
tur. Nümunesi komisyonda ~örü
lür. Isteklilerin belli vakitte ko. 
~isyona gelmeleri (86-579~) f308 - 5628) 

K. zarf ) 
K. zarf ) ı 
Açık eksilt. )Bilecik 

(222) (5297) 

• 20 beygir kuvvetinde kablo ve 
montajı bayiine ait olmak üzere 
bir elektrojen ~bu pazarlıkla 
sa.tın alınacaktır. İhalesi 2-8-941 
Cumartesi günü saat 11 de Ça
nakkalede askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tah-
min fiatı 5500 lira, kat'i teminatı 
825 liradır. Taliplerin belli vakit. 
te komisyona gelmeleri. (334 -

5827) 

,- Bir Vinç Aranıyor ' ' 

1
3 ilA 5 ton sıkletindeki bir yükü 1 
kaldıracak evsatta bir vinç ara
nıyor. Elinde mevcut olanların 
Karabük P. K, No. 1 adresine 
bildirmeleri. ' - , KAYIP - 928 senesinde Üs-

küdar 21 inci ilk okuldan aldı
ğım şahadetnameyi zayi ettim. 
Yeni pir nüshasını cıkartacdım
dan eskisinin hükmü yoktur. t
nadiye Çıkmaz sokak No. 139 Ri
za GUr ide 

T. iş Bankası 
Küçüle Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
<cııideler 4 Şubat, 2 Mayıa, l Atus
os, 3 lkinciteırin tanhlerinde ya
pılır. 

~ 1941 
ı adet 2000 
s • 1000 
2 • 750 
4 • 500 
8 • 250 

!~5 • 100 
s.o • 50 

3CK> .. 20 

ikramiyeler 
Llralılı :2000.-Lu 

• 
• 
• 

=3000.- • 
=1500.- .. 
=2000.- .. 

• ~ =2000. • 

• =3500.- • 

• =4000.- • .. =6000.-~, 


