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Ankaraya Geldi 
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JAPON 
Kabinesi 
istifa Etti 
Beynelmil~ I 

Siyasete 
Uyacak Kabine 

Kurulacak 

Almanyanın Moskova Büyük Elçisi 

Ankarada Kaldı. Kendisi Bugün 
Tayyare ile Berline Here ket Edecek 
Ankara, H (A.A.) - Moskovada bulunmakta olan Alman, 

~.Rumen ve Slovak büyük ve orta elçileriyle mümessilleri 
'- tebaumı ıetirmekte olan hususi tren bqün saat on altı otuzda 

.. -..ıra-ya gel.mit ve on yedi otuzda İstanbula ıitmek üzere hare
--~~~~~~--~__,ket etmiftir. 

1 
Misafirler istasyonda hüktimet 

rta Şarktaki 
lutlar 
ağlldı 

adına Hariciye Veklleti protokol 
şefi SaWıaddin Arbel ile EmnL 
yet Direktörü Şinasi Tugay tara 
fından sellmlanmış ve Almanya 
büyük elçisi ile Macar, Rumen 
ve Bulgar elçileri ve ıehrimizde 
bulunmakta olan Alman, Rumen 
ve Macar kolonisi tarafından kar 
şılanmıştır. istasyonda Türk mat 

ILSuri~ ve Irak harplerin~ tas. buat mümessilleriyle gehrimizde 
~7e edilmlt olmaamclan Türkiye bulunmakta olan bütün ecnebi 

IDemllundar. Çünkü hudutla· matbuat mümessilleri hazır bu -
yeni ihtilltlara müsait olan lunmakta idiler. ._mm söndutitne plıit olmll§- Alman Macar Rumen ve Slo-

k ' ' • ~alkaDlarda. ve orta ~ ta, vak siyasi mümessilleri ile tebaası 
ld::yenin emnıyetini teh~ıt e- hususi trenin Ankara garında bir 
tehlikeler bu ıuretle nihaye. saatlik tevakkufu esnasında şeh-

ennit bulunmaktadır. rimizdeki vatandaşları tarafından 
izaz ve ikram edilmi§lerdir. 

il. Zeari11a SERTEL Bu hususi trende bulunmakta 
olan Almanyanın Moskova bil • 

Suriyede Ingiliz ve Fransız yük elçisi Von Schalenbourg Al· 
kumandanltlrı arasında im man büyük elçisinin misafiri ola

edilen müt.areke ile, Suriye rak ,ehrimizde kaJnuttar. 
b\ nihayet l>ulmut ve Orta Von Schulenbourg yarın bura-

kaplıyuı siyah buluUar da· dan tayyare ile Berline gidecek. ' 
tir . . 

iki .., evvel cerıUp hudut Sovget Ml/di Konta 

-
Japonya Yeni Bir. 

Askeri Hareket 

T 1 Prens Kono1' 
asar ıyormuı 

Tokyo, 16 (A.A.) - .. Ofi": 1 A ..;.... rİk llıa. 
Domei ajansının bildirdilfne ıö- #IU'De a 
re. Konoye kabinesi istiA etmts- . 
tir. 
/mJlllrlor Tolq/011a tlönll11or 

Tokyo, 18 (A.A.) - Konoye 
kabinesi, yerini milll ve beynel
milel siyasete UYJfUD daha kuv
vetli bir hüldllrıete bırakmalı: t-

Almanya. 
Arasında 

ein istifa etmiştir. Bununla be-
raber tmparatorun emri üzerine Amerikan Torpidosu 
Konoye kabinesi muvaltkaıe. va 
zifeve devam edecektir. 

Bu reamt bevamt. Konoyenfn 
İmparatorla 25 dakikalık bir mü
likat yaptılı Havama saravından 
döndükten 40 dakika 10nra an-

Alman Denizaltt11na 

Bombalar Atmıı 
ıızm ve hayret uyandırıcı bir ee- New.York, 18 (A.A.) - "D.a. 
kilde yapılmıltır. B • ., New-York Tlmea ~ki: 

nnıızaa leniflemek ve !ahim Kars, 16 (A.A.) - 144 kieilik 
almak istidadını goste • bir Sovyet heyeti buıün trenle • 

Kabfncınin istifasına KonoYe- Bahri;ye komJQODu reiai ~an .. 
nm nezdinde saat 17,30 da yapı- nead•n Waloh, bir mfllAkat er 
1aJı fevbllde bir nuırlar icti- n•l'Dda, Wye Nazan 1'noz'UD 
-.mı mü~ bıv verilmlt. ...- cnıma eünü BPrtye komia 
mflteaıdben bNveki1 innle Ha· ,.omıun llzll bir içtiınemda yq 
yamaya hareket etmfttlr, Kono- llUf oJdulu beyanatı te;yit etmifa 
ve saat 21,40 da Tokyoya dön- Ur. Bu beyanatta, bir Amerikail 
milt " kabineyi tekrar tophya- torpido muhribfnfn ;y•khpn•Jdlf 
rü İmparatorun yeni hflk6metin olan bir Alm8n denlnltm., -. 
tetekkiilüne kadar islere devam nizaltı bombe•n atılla Wldlrll • 

1 edilmeısl baldundaJri emrini tel>- miftiı • 
ı...:_ Raşit Ali hük1lmeti ile InaWz saat 18.45 te ~ tnnıe'ltıayaya 
~eUeri arasında başlayan çar- hareket etmtstir. 

.u.u.:liıııiaı••lı llı'•• wwwİlllD Hl~ ...... iL I, 81.1) CDftam: S.. 1. 11.1) 

<:'t'll8ya, Almanlar da uzaklar - -
~ !1-va kuvvetleri göndererek 
:.t\ll'ak etmiflerdi. Suriyedeki 
fransız hava üslerine Alman 
ltyYareleri iniy.ordu. Giridin İf. 
lllfnden sonra Almanyanan Kıb
~ alarak Suriyeye ineceği, ve 
~lll'adan Nil üzerine bir taarruz 
~lıyacajı tahmin ediliyordu. 
~ Suriye ve Irllkta yer 
~ek istemeleri Orta Şarkı ge. 
~ir harp sahası haline koyabi· 

1 

....... ~ .., içinde Irak ihtilifı hal· 
~rek Bağdatta Ingilizlere 
~bir devlet kuruldu. Suriye· 
~ harp lngil.izJ.erin galebesiyle 
~dl. Giritten sonra Suri -
~e geçeceği tahmin edilen Al • 
~ kuvvetleri prk cephesine 
19\rkedildi. Bu suretle Orta Şark
ttki kara buluUar daiıldı ve ce
ll\ıp hudutlarmıızda tekrar sulh 
te ıükWı avdet etti 

ALMAN TEBLiGi 

Harekat 
İnkişaf 
Ediyor 

-
Sovyetlerin Mukabil 

Taarruzları Kanh sa11n 

Zayiatla Püskürtüldü Amerikahlara Göre: 

SOVVET TEBliGi 

Zırhlı Bir 
Grup 

İmha Edildi 

Düıman Şarka Doğru 

ilerlemek için 
Beyhude Gayret Etti 

Ingiliz Orta Şark kumandan -
~. Irak ve Suriyede Almanla • Amerika hariciye mtlstefan 
l'ıiı yerleşmesine imkin bırakma. WELLES 

Leningrada llerleylı Resmi Daireler llr Giincle E• iki 

Moskovaclan Tayyare Dü1irilclü 
f!fak buralarda Ingiliz kontro -
~ü tes1a etmekle, Orta Şarkta 
~kilni hayli tahkim etmiş bu
~yor. Bu arada Habeşistan ve 
'ftl'Jd Afrika harpleri de bitmif 
Olcluğu için lngilizler gimdi bü • 
~ kuvvetlerini Şimali Afrikada 
""l18ll'lll müdafaasına hasredebile
~. 
lııgilizlerin Orta Şarkta 600,000 
~erleri vardır. lki aydanberi de 
:-~erilaul•n muntazaman mü -
!thU miktarda tank, tayyare ve 
~malzemesi gelmektedir. Bü 
tun bu kuvvetler ve teçhizat şiın
'11 Şimaıt Afrikadaki Alman ve 
~taıyan kuvveUerine karşı sev • 
~ecuıecektir. .. • : 

* * Alman ve Italyan kuvvetle-
ri aylardanberi Sollum'da 

tehennemi SJcak içinde harp 
lnevsimıni beklemektedır. Arna
r."tluk harbinden elde edilen ne. 
,~eye göre, deniz aşırı bir mem
~kette ordunun taarruz kabili -
)etım muhafaza etmek hayli güç 
tur. Adrıyatik denızi kapah bir 
ltaıyan denizi olduğu halde Ital
)'a ArnavuUuktaki kuvvetlerini 

vive ve teçhızde mtiş 
d 

Almanya 
Amerikaya 
Sulh Teklif 
Ediy~r 

A. Hitlerin 
Adamları Buna 

Çalıııyor 

Berlin 18 (A.A.) - Alınan b8f Moakova, 18 (A.A.) - Bu sa-
kumandanlıjınm teblili= Kazan Şehr·ıne bah neeroıunan Sovyet tebıw: 

Şarkta, hareklt müsait tekilde ıs Temmuzda bünü ıün Pskow· -----------ı 
inkişaf etmektedir. Birçok yer - Porhov, Vitebsk ve Novo~ • l 
lerde Sovyet kuvvetleri tarafın - Tacınıyormuc Volim istikametlerinde slddetlJ Dr. z·ıya Gu··n 
dan yapılan nevmidane mukabil s S muharebeler devam etmlttlr. 
hücumlar düşmana kanlı zayiat • 1 Plkow - Porhov istikametinde B ff B • 
verdirilerek püskürtülmüştür. dün sabah cereyan eden bir mu- Evvelki Gece eyru a ır 
16 MllJI miieadeWen aonra Hariciye Komiserliği :~~r::' !'=:nıl. C::!: G •+ R 

Bertin, 16 (A.A.) - Vitebak nu ihata ederek kıamı. kısım im· y f t EH. el!!..I esmı 
mıntakasının prkında klin Sta • ve Diplomatlar Yine ha eylemişler ve bir çok tank. • e a 1 'S 
lin hatanın soıı 1ahkbnatı da pa- kamyon ve her türlü ıillh iıu- y ld 
:1c1an~~~ıa1arııa- Moskovada Kalacak :e:=.ı==:ı~ · apı 1 

Betonarmeden yapalmaf büyük rülmektedir. 
bir blok tefkil eden ve ;yeralt. Vitebak mmtabsında bütOn 
tesisatını da ihtiva eden burada. 5 tler N ~ün dü91Dantn motörlü ve zırhb 
ki baflıca mevzii tama~ ele ovye orveç. kuvvetlerine karıı anudane mu-
geçlrmek için Alman plja ~ 36 harebeler olmuetur. Düşman 8af-
saat mücadele etmek mecburiye Yugoslavya Bel•"'a ka dolru ilerlemek iein bevhu-
tinde kalmıştır. 1 ~· 1 de ıayretler ıöatennqtlr, Muha-

5URiV E CEPHESi 

Bu mühim mevziin zaptından rebeler her iki taraf tdn zayiatlı 

Şarki Akdeniı 

lngiliz Kontrolü 
Altına Girdi Welles, Bu Teklif sonra hücum ıutalarımız diğer Yunanlstanı Tanıyor oıarak devam etmektedir. 

müstahkem mevzilere, bu mevzi- Novoırad - Voli.nl istikametin- Beyrut 16 (A.A.) - Miittem{ 

Kulağıma Tesadüf en 

Geldi, Diyor 

lerin ölü zaviyeleri tarafından Nevyork, 18 <A. A.) - "D.N. de kıtalamnız düemanın şarka kuvvetlerin ~bre ~ halle 
yaklaşarak, bunları da infillk B.,, Nevyork ~es'in Va~· dolru ilerlemek ve müskiil vazi- hararetle karsılamıştır. Avuatral. 
maddeleriyle tahrip etmişlerdir. tonda saWıiyetlı bir kaynaktan veıe düten zırhh kuvvetlerine il. vah askerler buıün eehlr -. 
Bu suretle beton müdafaa siste • akhAı malWn.ata nazaran, Sov • t1hak etmek tein yapblı teteb- kok1armda bir aeçit yapacalda,r. 
minin cenahları zarar veremiye - yet h~t daireleri ve resmi büalere kal'91 mukabil taarruzlar- dır. 

• 18 <AA\ - Harici- cek bir hale getirilmiştir. müeae1el•r Moslmvavı t@.,kede- la anudane harbetmektedir Orta Şarl::ta kontrol 
Welle!! d~nkü ıa· Lenl.ngratla doğru yiiriiyiiş ek hilktimt"t merkezinden 450 15 Temmuı rinü Sovvet ha- O iversfteve mühim miktarda Londra 16 (A.A.) _ Surl,e 

antısmd=ı Hıtler me. J--- ~:.-.~ fersah mesafede bulunan Ka • va kuvvetleri_ düsmanm motörtn n d bul fesör dok- nütalfeke eartıannı tefsir edllla 
merikada Almanya. ~ ~ zan'a neldetmekteclir Amerikan e ztrhlı cüzütamlanna taarruz· teberru a unan pro l'imes ıazetesl ba91Dakal~ 
fierint vapmı:va ca- Berlin, 18 (A.A.) _ Sovyetle. C!azetesine "6re, yalnız Hariciye da ve tayyare meydanlannda tav tor Ziya Gün evvelki ıece Cer- diyor ki: 
ında ~evyork bele. rfn, Stalin hattının arkasında Dnl· Komfserltli muvakltaten Moslı:o- varelerfni tahribe devam etml1- rahı>ata hastanesinde vefat et- tnımz kuvvetleri ilimdi sadl)I 

al{llrdıa ~rafından eper ve Duna nehirleri arasında- vadan aynhnıyacaktır. Bu se- ler ve Ploeati petrol sahuını, Su. mtşttr. Cenaze merasimi bu~n Akdenizl Türk hududuna bdıW;: 
Y8!1atın verınde .oldu· ki bölgede yeni bir mukavemet bepledir ki, diplomatik mahfil- Une antreı>olarmı. ve Tulcea mın yapılacaktır. Bu husustaki tafst - kontrolleri altında bal!umhulld 
mış ve bunu teyıt ey- cephesi tesis etmek hususundaki ler de l\l(oskovada kalacaktır. ~m~=~l=ye vantalannı lltı ildncl sayfamııda bulacaksı- yorlar. 

~vamı: SL 5, SU. 8) ;Devamı: SL 5, SU. 6) (l)evmm: Sa. 5, SU. 'l) (Devama: SL 1,, 88. 4> mz. 
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n==-NAP0LEON_:;j;;111 Profesör Dr. Ziya Gün ~~:~a:sc:n!Bin 
Evvelki Gece vefat Etti Şeke~ Verildi 

1 O Bın Çuval da 

Kahve Verilecek 

Tefrika No. 5 

Napoleon Prusyanın Müsta hkem 
Bir Şatosunda İki Odanın İl!ine c . c .d 

ve 

Yenile· 
Yazan: Naci Sadullah 

R .. 
3 enazesı amı en Üniversiteli 

uyalarının Yuvasını Kurmuştur .. . . Gençlerin Elleri Üstünde 
Merasim Yapdacak Görülüyor ki, artık Napole. aşktan başka işi kalmamış bir in Unıversıteye Getirilerek Orada 

on,kendisini iki defa red- sandır. Fakat hayır. Napoleon, 
Büyük 

deden kadına vurulmuştur. Ve o- bu mektubu ynzışından birkaç 
nu teshir etmek için, her çareye hafta sonra, tekrar sefere çıkı -
başvurmaktadır. yor, ve o yeni seferine çıkarken, 

Kontes Valevskaya, yakın za _ 
manda döneceğini, onu tekrar gö 

O anda, kadını derin bir kor
ku sarmıştır. Ve etrafını saran 
amca, teyze, hala, dayı çocukları, 
dostları, Polonyanın hürriyeti u. 
gurunda kendisini feda etmesi 
zaruri görülen o biçareye cesaret 
vcnniye çabalamaktadır. 

Bu fikir, ve ruh hAleti içinde, 
kadın, son mektubu alışının ak
şamında, Imparatorun yanına gi
diyor: Tam üç saat göz yaşları i
çinde geçen ilk vuslat .•• Napo • 
leon, kadını usul usul avutuyor. 
Kendisinden korktuğu demir a -
damı, bu derece yumuşak bul -
mak, kadını hayretler içinde bı
rak~tır. 

receğini vaadediyor. 

* * Rusya seferi 

Ve işte Rusya, ilk defa ola -
rak, imparatorun gözleri 

önüne, tükenmez bir çöl gibi, o za 
man seriliyor. 

Göz doktoru profesör Ziya 
Gün, evvelki ~ece saat yirmı 
dörde beş kala Ccrrahpasa has· 
tanesinde vefat etmiştir. Doktor 
şeker Hastalığına tutulmuş ve 
uzun müddettenberi Cerrahpaşa 
hastanesinde tedavi altına alın
mış bulunuyordu. Bir müddet 
önce, büyük bir mahrumiyet ve 
meşakkatle biriktirdi,ği bir mil
yon liraya yakın servetinin mü
him bir kısmını Üniversiteye 
terketmiye karar vermiş ve bu 
kararını bir heyet huzurunda ü
niversite Rektörüne bildirmişti. 
İlim ve gençlik muhitinde çok 
iyi bir tesir yapan bu karar ka
nuniyet kPsbcderken, doktor Zi
ya Gün, Üniversite talebesi için 
bir "Ziya Gün mükafatı.. ihdas 
edilmesi, Avrupaya talebe ı?Ön
derilmesi yolunda bazı dilekler
de bulunmuş ·ve bu dilekler de 
vasiyetnamesine kaydedilmişti. 
Bu vasiyetname metni henüz ta
mamen malCıtiı olmamakla bera
ber, yakınlarının verdiği malu -
mata göre, merhum servetinin 
vüzde 25 ini kardeşlerinin 14 
çocuğuna terketmiş bulunmak
ta ve mütebaki yiizde 75 ini de 
tamamen Üniversite emrine ver
mektedir. 

yapmı~, 1311 - 1314 yılında mek -
tepten yüz.başı olarak nt'~et etmiştir, 
Arkadaşları arasında bliyilk bir 

istidat gösteren doktor Ziya Gfin, o 
zaman Gülhane hastanesini idare e
den Alman Bider Paşanın takdirini 
kazanmış ve ayni şeklide takdir edi
len Tevfik Recep ve diğer ilç nrka
daşı ile birlikte Avrupaya tahsile 
gönderilmiştir. Merhumun bugün ö
lümüne sebep olan şeker hastalığı da 
daha o zaman, yani A\·rupada tnh
~ilde iken başlamıştrr, 

A vrupada tahı;il hayatmd9 iken rast
lanmaktadır Merhum Avrupada dev 
!etin verdiği tahslı:attan bir santim 
bile sar!etmeden yaşamanın yolunu 
bulmuş ve Avnıpadan döndüğü za -
man biriktirdiği ıxıra ile burada bir 
rrıu:ıyenehııne ııçmıştır. 

GayP.t zeki, konuşkan ve Ultifeci 
olan Ziya Gün, gözcülükte fevkala
de ihtlı:as sahibiydi. Fakııt son za
manlarda parayı her şeyden çok sev
m iye başladığı için, kendisi gibi has
talarım da ihmale başlamış ve niha
vet muayenehanesini kapamış, em -
lfık; ve akarının iratlarını, servetinin 
rıtizlerlni hesaplamak için \•akit ka-
7.a"nmıştır. 

Ticaret ofiı:;i tarafından evvel
ce Mısırdan ı?etiriJen 500 ton se
ker. seker sirketine sntılmıstır. 
Dünden itibaren ticaret ofisinin 
İskenderundaki deoohmnda bu
lunan sekerler de seker sirketine 
devredilrneve baı:hınmıstır. Tica. 
ret ofisi Mısırn 5000 ton kec;me 
şeker daha sioaris etmistir. Se
ker sirketi satın aldıi!ı sekerler! 
derhal pivasava verecei!i icin. pi. 
vasada kesme seker bollasacak
tır. Piyasadan lüzumsuz vere se· 
ker toplavanlar hakkında tnhki· 
kat vanılm::ıktadır. 

Belki hatırlarsım-&: Bu sü 
tunda, eski sanatkarlaı'Jlf 

yenilere karşı alfıkasızlığında• 
balısctıni~, ve yeni .) etişenler a 
rasında, hakiki ve kıymetli isti 
datlnr bulunduğunu isbat içı 
gellf; ;?air Fethi Gira~ ın, "Dik • 
men,, mecmuasının ilk nilshasın• 
da çıkan bir şiirmi ortaya koy • 
muştum. 

Bu yazımın intişanndan sonra. 
bende fcvkaliide miisbet bir inti. 
ha uyandıran iki vitkıayla karşı • 
laştmı: 

l - Eskiler, bu henüz il• 
ıne.)'vasını \·eren sanat, fidanına 
linha bir mizahın ınsafsız balta • 
siyle saldırdılar. 

N~poleon'un, bu ilk buluşma. 
dan sonra, kadına gönderdiği mek 
tup da şudur: 

"- Mari, benim tatlı Ma -
rim... llk düşiincem sensin. 
ilk arzum seni tekrar görmek. 
Seni akşam yemeğinde görece
ğim. Dost öyle söyJiiyor. Şu 
çiçek demetini kabul buyur • 
mıya tene-zzül et. Bu demet, 
bizim etrafımızı alan kalabalı.. 
ğın ortasında, seninle benim a
ramda gizli bir münasebet te -
sis eden esrarlı bi,r bağ olsun. 
Herkesin bakışlanna maruz 
kalan bizler, biribirimizle an • 
laşabileceğiz. Elini kalbime 
basınca bileceksin ki, o lr.alb, 
baştan başa seninle me§guldür. 
Ve cevap olarak sen de, deme.. 
tini sıkacaksın. Sev beni be • 
nim şirin l\larim. Ve elin de
metinden asla aynlmasın!,, 

Kadın, üç gün içinde ona ben-
doluyor. O zaman artık her ak • 
şam geliyor. Fakat Napoleon, bu 
kadariyle kanmıyor ve istiyor ki, 
kadın, kendisiyle birlikte, bila
istisna her şenlikte, her eğlence
de bulunsun. Bu kadın onun için 
nedir? Annesinden sonra, dünya
da yegane mahlCık ki, kendisin • 
den hiçbir şey istemiyor. Halbu
ki, Napoleon, o güne kadar, ken
disinden, kıymetli mücevherler, 
saraylar, taç, taht, ummamış, bek 
lememiş bir tek kadın görmüş de
ğildir. Işte bir kadın ki, ona, ken. 
disinden hiçbir şey beklemeden, 
istemeden her şeyini vermekte -
dır. Bunun içindir ki, Kontes Va
levska, onun tehevvürlü ruhu -
nun özlediği müşfik arkadaştır. 
Onu, mümkün olduğu kadar u _ 
zun müddet yanında alıkoya • 
caktır\ 

-.. * 
Pariste duyulmuıtuı .. 

Hiç şüphe yok ki, bu müna
sebetin dedikoduları, çok 

kısa bir zamanda ti Parise, ve ta 
J ozefinin kulağına kadar gidi -
yor. Jozefin bekliyor ki, Napo • 
leon kendisini yanına çağırsın. 
Fakat bu sefer Napoleon, vak -
tiyle kendisini nice defalar al -
datmış olan kadını, çok nezaket
le kandırıyor: Zamanı, yolları, 
tehlikeleri ileri sürüyor. Ve ona 
şu satırları yazıyor: 

"- Ben, bu aynlıktan, sen.. 
den fazla muazzep olmakta • 
),m, Ne kadar isterdim ki, şu 
mevsimin uzun, upuzun ıece -
lerini seninle birlikte geçire • 
yiın. Senden daha metin olma 
nı isterim. Bana daima, dur • 
madan ağladığını söylüyorlar. 
Ne çirkin şey? Kos koca bir 
imparatoriçe, biraz yürekli ol
malı ... 

''Parise dön... Orada şenol, 
hoşnut ol, mesut ol. Yakında 
ben de oraya döneceğim. Ken
disiyle beraber yaşamak üzere 
bir kocaya vardığını söyleme · 
ne bir hayli giildiim. Çiinkü, 
ben bu hususta senin kanaatin 
de deği1dim. Ve hen diişünii • 
,-orum ki, kadın koca için, ko
~a da \•atan için, aile ve şeref 
için yaratılmıştır. Cahilliğimi 
affet: insan, bizim gUzel kadın
lanmız sayesinde, daima, yeni 
yeni şeyler öğreniyor. Benimle 
mulıabcrelerde bulunan ka · 
dınlnrdnn hana bahsetmekle ne 
kasdettiğini bir türlü anlıya • 
madım. Şayet içlerinden biri • 
siyle meşgul olmıya mecbur 
bulunsaydım, seni temin ede _ 
rim ki, onlann giizcl birer ~ül 
goncesi olmalannı dilerdim. 
Senin hana bahsettiğin kadın · 
lar sakın bu neviden olmasın?., 

Onun bu satırları yazmasına 
oakarsanız, sanabilirsiniz ki, böy 
le düşünen o insan, yeryüzünde 

Kar, ve çamur dolu stepler. 
Y<?.l yok. ekmek yok. Hafif birkrıç 
mufreze muharebesinden sonra, 
Çar geri çekiliyor. Ardına düş -
meli mi? Bizi nerelere kadar içe 
ri çekmek istemektedir? Orduyu 
kim besliyecek? Nasıl, neyle bes
liyecek? Çünkü Rusyada, zapt ve 
müsadere olunacak hiçbir şey 
yoktur. Çünkü Rusya, Almanya 
gibi zengin bir memleket değil • 
dir. O kadar ki, eğer, yüz kadar 
Polonya yahudisi, ustalıklı bir 
spekülasyon sayesinde tedavül ve 
mübadeleyi kolaylaştırmamış ol
saydı, tekmil alaylar, daha 1807 
de mahvedilebilirlerdi. 

Arabası, içinde bulunduğu 
memlekette kullanılmıyan impa
rator, ordusunu teftişe çıkıyor.Ve 
görüyor ki, kıtalannın safları a -
rasında, hoşnutsuzluk mırıltıları 
vardır. 

Generalleri de ona, askerler a. 
rasında, intiharlar vaki olduğu
nu söylemektedirler. Binlerce aç 
aöam, kendi başına hareket et -
mektedir. 

Imparator, bütün bu hadiseler 
karşısında, hiçbir şey söylemiyor, 
daha doğrusu hiçbir şey söyliye
miyor. 

Nihayet, bin müşkülattan son_ 
ra, Rusları harbetmiye icbar et -
tiği zaman muzafferi yetin ilk de
fa olarak onun elinden kaçmıısı 
şaşılacak bir şey midir? 

O; 0 Eylan,, da yenilmiş değil
dir. Fakat orada, her iki taraf da 
büyük zayiat verdikten sonra, or 
dular birbirinden neticesiz ayrı _ 
lıyor. Ruslara karşı sefere giriş -
memesi için, bu ilk ihtardır. 

Muharebeden sonra yazılan ra
por ona bildiriyor ki, askerleri aç 
tır, ordunun hayvanları, çatıların 
üstündeki samanları yemekte -
dir. Memleket hasta askerlerle 
doludur. Ve hiçbir miralay, elin 
de ne kadar asker kaldığını bil _ 
memektedir. O zaman imparator 
şu emri vermek mecburiyetinde 
kalıyor: 

"- Birkaç fersah geri çeki
lip, Thorn'a yerleşeceksiniz. 
Vistül köprüleri üzerine jan -
darmalar dikilecek. Ne hasta, 
ne yaralı, hiçbir kimseyi geç • 
miye barakmıyacaklar: Dökün •• 
tü neferler hakkında takibat · 
ta bulunmıyacağız. Onlan ka
tiyen cezalandıracak değiliz.,, 

Fakat, böyle bir emir vermiye 
mecbur olmak, onu fevkalade ii
züyor. Ve neticede, ötedenberi, 
ara sıra çektiği mide sancıları da 
fevkalade şiddetleniyor. 

(Arkası var) --------

''Asıl heykel yıkılıyor,, 
Doktor Ziya Gün vefat etme

den önce hayatından endişe et
miştir. Bunun üzerine hevkeltraş 
Kenan doktor Ziya Gün'ün yü
zünün mulajmı almıya karar 
vermiştir. Heykeltraş doktorun 
yanına ı?idince merhum müte
bessim bir çehreyle: 
"- Heykelim yapılacak, mem 

nun oluyorum, fakat asıl heykel 
ykıldı, gidiyor., 

Demiştir. Yanındakiler dokto
run bu zannının doğru olmadı -
ğım bildirmişlerdir. Fakat dok
torların bütün ihtimamına rağ -
men Ziya Glin salı günü ~ece 
yarısı gözlerini ebediyen kapa -
mıştır. 

CeJıaze merasimi 
Doktorun cenazesi bugün saat 

12 de hiçbir merasim yapılma -
dan Cerrahpaşa hastanesinden 
kaldırılacak ve Beyazıt camiine 
götürülecektir. Cenaze namazı 
Beyazıt camiinde kılındıktan 
sonra Üniversitede merasinı ya
pılacaktır. Cenaze camiden Ün! -
versiteli geneler tarafından alı -
nacak, omuzda taşınarak, Üni
versite merkez binasının holüne 
götürülecektir. Tabut ihtiram 
mevkiine konduktan sonra. Üni
versite Rektörü profesör Cemil 
Bilsel ve talebe Ziya Gün'ün 
yüksek hamiyeti karsısındaki 
duygularını ifadeye çalışacak -
lardır. Burada yapılacak merasi
mi müteakıp, cenaze Eyübe ,llÖ
türülecek, oradak-t aile kabris -
tanına defnedilecektir. 

Merhum Ziya Gün için Ünf -
versitedc yapılacak merasimde, 
Maarif Vekili 'Hasan Ali Yücel 
ile merhumun talebesinden olan 
Vali ve Belediye Reisi doktor 
Lutfi Kırdar da hazır buluna
cak, bir polis müfrezesi selam 
resmini ifa edecektir. 

Tercümeihali 
Merhum Ziya GUn tahminen 1295 

senesinde, şimdi Bulgaristan hudut
ları dahillnde bulunan Lofça'da doğ
muştur. Tahsilini Askeri Tıbbiyt'de 

Avrupada göz hastalıkları ihtisası 

yapan Ziya GUn, memleketine dön
dUğü zaman, Tıbbiye! Mülkiyede mu 
allim Behçet Paşanrr. muavlnllğin<' 

tayin edilmiş, bir mOddet burııda 

ders verdikten sonra Gülhane has -
tanesi göz. hastalıkları muallimi ol -
muştur. 

1324 de Haydarpaşada Tıp FakOl -
tcsi binaııı yapılmca doktor Ziya Giln, 
Gülhanede doktor Eııat Paşanm mu
avinliğine, daha sonra da ayni kll -
niğln de muallimliğine tayin t"dll -
mlştlr. 

Merhum doktorun hocalık hayatı 

25 seneclen fa7.la sürmiiştür. Valimiz, 
~Ö7. doktoru Liıtfi Kırdar da mer
humun talebesi meyanındadır. 7.iya 
Gün göz. hastalıkları hakkında iki 
kitap tercüme etmiştir. Bu kitapla
rmdan biri basılmış, meşhur Viya
n;ılı profesör Foks'dan tercüme et
tiği kitap bastırılmamıstrr. GözcUle
rin pek bOyilk bir kıymf't :ıt!cttik -
!eri bu kitap da Onlvttslle tarafın -
dan bastırılacaktır. 

Merhumun hıunui hayatı 
Merhum Ziya Gün'ün hususi ha -

yatı çok enteresandrr, ölünci:re kadar 
bekAr y~ıyan merhum, bütün öm -
rünü A7.aml bir iktısat ile gr.çlrmiş 

ve arkadaşları arasında dalma ha
setle itham olunmuıtur. Filvtıkl lk -
bsatçılıfı hasislik dereceııine vardı -
ran Ziya Gün, bugün ilme ve mem
lekete tahsis ettiği bOyük servetini 
sadece bu sayede toplamış, yalnız is
raftan kaı;mmalda delil, nefsini bir
,.,, ... ,.evklerden mahrum ebnekle be-

dOnynda pek az: !kimsenin na
sip aldığı en bO,Ok zevki, ebediyen 
gönüllerde ve ilim hayatında yaşa -
mak zevkini kazanmıştır. 

Ziy;ı Giln'On hususi h;ıyatına alt 
bi~ok menkıbeler vardır. Ziya GU
nün tutumlulutunun ilk eaerlerlne 

Emltık ve iradını fevkall\de iyi i
dare eden Ziya Gün, fcvkalfide iyi 
ahlAklı ve geçim ehli olduğu için, 
kiraClları ile daima hoş geçinmiş, on
lan hiçbir zaman ta7.yfk etmt'mlştir. 

En b{lyOk zevki. dost sofrasında, 
ziyafette bulunmak, bedava kahve 
\•e çay fcmck, poker ve tavlıı oyna
maktı. Pokerde kaybettiği hiç vfıkl 
de~lldl, 
Avrupayıı gitmekten rle zevk alır, 

fakat hic değilse yol parası vermek 
icap etti~i için bu arzusunu ta hak -
kuk ettiremez.: 
"- Avrupaya gitmt'k isterim. fa -

kat mademki gitmek kudretini hai
zim, ne zamıın olsa giderim,. derdi. 
Şekrr hastalığı ilk devirlerde ı;ıöz.

lerinin kör olmasına sebep olduğu 
halde o, perhize riayet etmez. dost 
.:ofralarmda bol bol yer ve neticede 
d .. hastalıj:iı artardı. 

İktısat hakrmından böyle olmakla 
beraber proft'sör Ziya Gün. herkes 
larafmdan hürmetle ı::cvilir, ht'r mec
liste. her yerde t"n büyilk ikram ve 
ihtiramı görürdü. 

Besim Ömer (Paşa) ile 
Ziya Günün Jıeykelleri 

yaptırılacak 
Üniversite İdaresi, merhum 

dokor Ziya Gün'ün bir heykeli
ni yaptırmıya karar vermiştir. 
Bu heykel şehrimiz heykeltraş -
lanndan birisine yaptırılacak ve 
Cer:rahpaşa hastanesindeki göz 
pavyonunun önüne dikilecektir. 

BeJediye de doktor merhum 
Besim Ömer (paşa) nın bir hey
kelini yaptırtmıya karar ver
mic:tir. 

DükkCinını Kapıyan, Satış 
Y apmıyan Oduncular 

Adliyeye Veriliyor. 
Fiyatlan mürakabe komfayo

nu bugün öğleden sonra toplana
rak toptan odun satan tacirleri 
dinleyecektir. Evvelce de vazdı
~ımız gibi odun tacirleri, ~eçen 
sene odun fiyatlan hakkında tes
bit edilen fiyatların bu sene tat
bik edilemiyece~ini ileri sürmek
tedirler. · 

Oduncular en ziyade nakliye 
ücretleriyle katiyat mah~llerin. 
de amele ücretlerinin arttıj?ından 
bahsetmektedir. Beled iye iktisat 
müdürlüğü bu iddialar hakkında 
vaptığı tetkikleri, fiyatları müra. 
kabe komisyonuna bildirmiştir. 
Bugünkü toplantıda hem bu ra· 
por hem de odun tacirlerinin i
tirazlan_tetkik edilecektir. 

Bir kısım odun depolarının dün 
de satış yapmadıkları, hatta bir 
kısmnın dükkanlarını da kapat
tı.klan müşahede edilmit;tir. O· 
dun alamayan bazı kimseler be
lediye iktisat müdürlü;?üne baş 
vurmuşlardır. Belediye iktisat 
müdürlüğü oduncuların nicin o
dun vermedik1erini tetkik ettir· 
miş ve ayni zamanda odun ala
madıklarını be1ediyeye bildiren· 
lere ihtivacları olan mikdardn o· 
dun temin etmiştir. 

Odunu oldui!u halde satıs vap
mıyan. yahut dükkanını kapavan 
odun tacirleri hakkında kanuni 
takibata ı?ecilmistir. Bunları mil. 
li korunma kanununun 32 inci 
maddesine istinat ederek mahke-

Kahve tevziatı 
Ticaret ofisi tarafından simdi

ve kadar muhtelif vilayetlere 10 
bin euval kahve tevzi edilmistir 
Bir kac ıtüne kadar srelecek avın 
ihtiyacı icin avrılan 1 O bin cuval 
kahve de bir kac S?Ün sonra vi
lllyetlere verilecektir. 

Teneke tevziatı 
Ticaret Vekaleti, İstanbul vilfı. 

veti hissesine 1875 lavha teneke 
ayırmıştır. Mıntaka ticaret mü
dürlüğii, dünden itibaren teneke
lerin tevziine başlamıştır. Tevzi
at işJerinde en evvel konserve, 
nebati yağ fabrikaları birinci 
nliında bulunacaktır. 

Otomobil lastiği de geliyor 
Şehrimizdeki otomobil lfıstik 

accntaları tarafından 5000 adet 
otomobil lfıstiği sipariş edilmiş
tir. Aynca Basra yolunda aylar
danberi bekliyen 2000 adet oto
mobil ve kamyon ıasti~i de bu
_günlerde ~elecektir. - - o-----
Haliç Vapurlarını 

Denizyolları 

lşletmeğe Başladı 
Halic vapurları dün sabahtan 

itibaren Denizyollan idaresi ta
rafından işletilmeye başlanmış
tır. Haliç idaresinde şimdilik e
hemmiyetli bir değişiklik yapıl
mıvacak ve hemen bütün memur
lar vazüelerine devam edecekler. 
dir. Yakında, Halic vapurlarının 
bacalarına Denizyollan idaresi
nin fonsu konmı..ya başlanacak· 
tır. 

Kızılayda Yapllan 

SuiistimCil Davasına 

Dün de Baktldı 
Ankara, 16 (TAN) - Kızılay 

veznedarı Celal Sanul, vezne ka
tibi Sami Tıpas, mnhasebe katip
lerinden Şemsettin Karamızrak 
hakkındaki ihtilas davasına bu
[?Ün ağır ceza mahkemesinde de
vam edildi. Maznunlar, mevcut 
E'bli hibre raporlarına itirazla 
tahkikatın J!enişletilmesine, ı?elir 
ve masraflarının tesbitine dair 
taleplerde bulundular. 

Bu taleı>lerin tetkik suretiyle 
iddia makamı tarafından mütalea 
olunması icin celse yarına talik 
olundu. 

meye verecektir. Milli korunma 
kanununun bu maddesi muhte
kirlerin 500 liradan 5000 liraya 
kadar para ve 2 seneden 5 se
neye kadar sürızün cezasına çar
pılmalarını emretmektedir. 
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Hiç unubna-:-O gC1~1plomamı al- ! H 1 K A V E . f oda kapısı açtılar ... İçerde geniş kol

tuklarda beyaz. saçlı bir kadın, Gül
gOnOn annesi, babası, amcası, oturu
yorlardı, mış, sevinı;lc koşa koşa eve gelmiş- : · _.__.,. D A L G A s 

1 tim. Sokak kapısının dışından teh- • A L E v 
ditkar bir sesin: • i Cemal: 

- Annecıgım, geıınını Opebnlrsin, 
dedi •.. 

-Horum. hanım parnn yoksa oğlu- • 
nu yanıma yamak ver d<' borcunu 8y- •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • •••••• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • Yazan: Tunard •• • • • • • • 
le öde bari,. Dediğini duyuyordum. 

Hemen oradan uzaklaştım. Akşama 
kadar mahallenin sokaklarını fiz.giln, 
düşünccli gezdim,. Akşam eve geldi
ğim zaman annemi ağlamaktan gözleri 
yumruk gibi şişmiş buldum. Boynuna 
sarılıp öpQcüklerl arasında sındımı 

geçtiğimi müjdelerken, bu tatlll boş 
geçirmemek için komşumuz şoför İh
sa.nm yanma yardmcı girmek istedi
ğimi söyledim. Annem ne kadar itiraz 
ettiyse razı olmadım. Ve işte o gOn
denberl bu meslekteyim. Talih bu se
fer de beni siz.in yolunuz:a çıkardı. 

BugQn gibi hatulı;ronım. O gün 
amcanız beni sl:dn karsınız.a getirdiği 
zaman, uzun kıvırcık klrplklerlnlzln 
gölgelediği simsiyah gözlt'rinlz.den baş 
ka hiç bir şey görmemiştim. 

dudağınm hafitçe ısırmış, kirpikleri· 
nlz.ln arasından dikkatli dikkatli ba
kan gözlerinizle karşımda gl\rllrdüm. 

Her yüz.ilnUz.e baktıkça delice bir 
his bütün vücud!lmü, ruhumu kaplar, 
sarardı. Bu ince vücuda kollarımın 
arasına alsam, uzun ktrpikleriniz:ln 
ı:ölgelediği iri siyah göz.lerlnlzln de
rinliklerinde kaybolsam, etli, nmıll 
dudaklarınız: benim olsa diye dalgm 
dalgın düşünür, kendimden uzaklaşıp 
iç alemimde yaşarken yanağıntz.t çu
kurlaştıran bir gülüşle güler: 

- Bu gOn gine çok dalgmsmrz, dl
ve cıvıldardmız, 

O zaman düşOncelerJmden utanır, 

gözlerimden dUşüncelerlml okuyacak 
sını:ı;, diye korkar, volana yapışII', de
liler gibi otomobille uı;ar uçardık, 

* * 

göğsüne gizledi. 
- Gülgünüm ... Kilçiik kuşum, kork 

ma, bak yanında ben varım ... Sabah 
olunca herşey nasıl dllzelecek .. , 

Boynundan kayan küçük yumuşak 
elin parmaklarını teker teker ôpilyor 
\'e bu arada: 

- Sana saf, temiz, ask, sevgi do
lu bir kalp veriyorum İstersen ayak
larının a1tma al çiğne, param parça 
et. İstersen parmajına takıp ejlence 
yap, İstenen ... 

- Sus Cmıal .. Öyle perişanını kt., 
Eğer bu uluyan ı;akal sesleri, gök gil
rültlllerl olmasa rüya görüyorum di
yeceğim .. Ben de ııenl Uk gördO#Um 
zaman içimde her zamankinden başka 
hislerin kaynaştrfınm farkma vannıo 
bunlan felce utrabmftım. l'akat ou 
anda anlıyorum ki, hiç bir lflJ' yapa
mamışım. Senin yanmdayken içimde 
bir ,eyin ı;ırpmdıtım hlsııederdim. O 
zaman bu çırpın.an ;,eye otomobil kul
lanmanm verdill heyecan demiştim. 
Bu gece, bu kapkaranlık gecede bam
başka bl~y oldutunu anladım .. 

bakışlı bir kııhraman girerdi, Bu 
kahramıına yakındıın bakınca, sen ol
duğunu anlar, gözlerimi uğuşturarak 
uyanır, sabahlara kadar ne dilş!lndU
lfümü bilmeyerek uyanık kalırdım. 

- Benim küı;ük Gülgünilm.. Sus
ma Gülgünilm .. 

İki gencin nefesleri artık birbirine 
karışmıştı . 

O gün nikAh mcrasimlndt'n çıktık
tan sonra otomobilde Cemal anlatı

yor, Giilgiln genı: kocasını hayran göz
lerle dinliyordu. 

- Seni ilk defa, amcana, babanın 
otomobil alacağını mOjdelemeye gel
dll!in gün gördUm. Beni bir alev dal
~ası gibi sardın. Makine mühendisi 
olduğum için her zaman otomobilimi 
lcendlm tamir eder. amcam çok sev
ı'!lğlm için ona da yardnn ederdim. O 
t!iln yine SJrlımda yağlı bir tulum. saç 

Ganeşln ilk şuaları göilerfne gl- baş karışık otomobilin altında idim, 
rince uyandılar. DUn akşamki Tatlı bir ses ... Bir kuş cıvıltıslylc lr

hrtmadan eser kalmamıştı. Tatlı bir .lclldim. Bu senin sesindi. Garajın 
~abah rüzgAn esiyordu. Hemen oto- lrnytu bir köşesinde seni içim tltre
'Tloblll tamir edJp yola devama baş- verck seyrettim. Sen gittiktt'n sonra 
lııdılar. ıımcana: 

İlk konuşan Cemal oldu: - Bu kızı bana verirler mi, dedim 
- GOlgOn, dün akşamki kararında - Kıza kendine sevdir, kandır, al. 

riuruyor musun? ı:!edL 
Genç kız kollarını sevgilisinin boy- O zaman işte bu plAnı kurduk. Ve 

nuna dolarken: beni senin yanma şoför olarak ver-
- Ben artık eıve dönemem, Beni "nesini amcandan ben rica ettim. 

nereye istersen götür,. Dedi. - Çok hainsin Cemal ... Beni öylt' 
Cemal GülgünO elinden tutmuş Su- llz.dOn ki .• 

adiyedeki köşklerden btrlnln ağaçlıklı penç erkej!ln ateşli dudakları onu 
bahçesinden koşarak ı;OrOklOyordu.. 'az.la söyletmedf. 

2 - Mütecaviz olmalannı, ço• 
daha tabii görebileceğimiz genç· 
lcr ise, bu acizane gazebi, yaşla. 
nndan uınulmıyacak kadar olguıı 
bir siikfınctle karşıladılar, ve mu 
arızlarma, ortaya yeni eserler ka 
yarak cevap verdiler. 

Ve biz, bu vaziyet karşısında 
anladık ki, yeniler, eskilere nil• 
nıunc olabilecek derecede oJıuu• 
laşmışlardır. 
Anladık ki, sanat sahasında mil 

caclelcnin polemik demaıojile • 
riyl.c değil, eserle kazanılacajl 
hakikatini, csldlerden evvel ye • 
niler idrak etmiştir. 

Anladık ki, yeniler, eskiler .. 
den gelen, ve inhidama başhyan 
çiiriik binaların kuru &iiriiltüle • 
rini andıran sesler karpsmda, 
kudretlcrinden emin hısanlann 
sükfınetini göstermektedirler. Ve 
nihayet anladık ki, tirizlere, ta• 
arruzlara eserle cevap vermek .. 
le, yeniler, eskilere karp kat'I za. 
fer kazanmanın en şaşmaz, en kı· 
sn yolunu tutmak mazhariyetine 
kavuştuklnnnı fiilen isbat etmlt .. 
lerdir. 
Şimdi IUtfen genç ,alr Fethi 

Girayın, aciz nıuarizleri tarafm.. 
dan susturucu bir cevap tellkkl 
edilmesi farzolan şu yeni ve 111 
nefis şiirine bakın: , • 

SULHE SELA~ 
Bembeyaz güvercinlerin kautlarb'J• 

aeIAm. 
Y<'lll tomurcuklanan dclne dalma! 
''İstihkAmdan yan basa ba8. plunıt, 

* Ve " kan kusana,, 
TelBrgülerde salyalı ceseaer, 
Damarlarda erimiş barut ~ 
Kendi leşlerinde kargalaı 
Beş kıtada ölilm bonısul. 
Dinamitlerden alkış, 
Sar'ası tutmuş medeniyeat. 
Kuduz köpekler ka~ar aııldıftl, 
f nsan kemiğine, inşan et1nel 
B<'lllbeynz gilvercinlerln ~ --İsUhkAmda nvuı;larla kan kmana .ı'\., 
Donmu5 ölU göz.bebeklerinden. 
Scllim, defne dallarında dolacalC 

nruıal 

Bu nefis şiir ''Jeş,, olmedıli l· 
çin, "Akbaba,, nın hücumana al 
ramıyacaktır sanının. Eter "Ak" 
haha,, , hu şiirde, midesinin key. 
fine uygun bir lezzet buı.::,.ı 
da, didiklenecek bir let b 
ihtiyaciyle çırpınırsa, o ihtiyar 
kuşcağıza samimiyetle tavsiye e
derim. Bizzat kendisinin, yeni sa 
natkarlar hakkındaki kanaaderi. 
ne saldırsın: Çünkii o bayat b • 
naatlerdcn daha kesif kokulu biı 
leş bulmak, kargaların bile elin. 
de değildir! 

BELEDİYEDE ~ 

Barbaros Heykelnln 
Dikileceği 

Tesbit 
Yer Dün 
Eclilcl 

Vali ve belediye reisi ile sehir
cilik müft-hassısı diin Barbaro! 
tiirbesi etrafındaki binaların fs. 
timlfık edilmesi ve mevdanın 
acıtması işlerini tetkik etmişler
dir. Meydana dikilecek Barbaro! 
heykelinin yıkılacak Beşiktaş ka. 
rnkolu binasının yerine konması 
miinasip görülmüştür. Bu suret· 
le hevkel hem denizden, hem de 
karadnn görülebilecektir. 

Barbarosun heykeli hevlceltra~ 
Hadi be Zühtü tarafından Tapıla
caktır. VaJi ve mütehanrs dün 
wni zamanda Dolmabahcedekt 
f nönü stadı inşaatını da tet
ldk etmislerdir. 

' Permanant Makineleri - Per
manant makinelerinin fenn! mu· 
aveneleri dün ikmal edilmistir. 
Yapılan muayeneler neticesinde 
oermanant maknelerinin mühim 
bir kısmının eavri fennt oldutu 
c:örülmüstür. Belediye makine 
c;ubesi müdürliii{ü bu makineler
de yapılacak tamirat ve uılahatı 
alakadarlnra bildirmistir Bir av 
tcindc makinelC'rini beledive za
bıtası hükiimlc>rine ı?öre tadiJ et· 

Her zaman bütün bir günün heye
canlı yolculuğundan sonra sizden ay
rılıp yatağıma uzandığım zaman gine 
siz.J düşOnürdfim. Her gczdJğim yerde 
sizl ilk gördilğiım gibi, sırtınızda lA
clvert dar etekliğinlz., beyaz: dantelli 
beyaz buluz.unuz. parlak siyah saçla
rınız <'nsenlz.c dökülmüş, ufak kal
kık burnunuz kısılmış, kaşl:ırmız ça
tılmt$, yanağınızı çukurl:ıştırarak alt 

Salkım salkım çakan bir shnlek
ten sonra, otomobllln camla

rını sarsan bir gökgürllltOsO gürler 
gürlemez, şimdiye kadar Cemalin sllz
lerini, korkudan ona sokulmus bir va
ziyt'tte dinleyen Gülgiln, gayrJ ihtiya
rı kollarını gt'nç adamın boynuna do
ladı ve ba~nı sert adaleli, hnfi! tüylU 

Her gece rüyalarıma menekşe göz.
ta. altın gibi kıvırcık saçlı. mert, saf 

Ayni hız.la evin açık duran kapısın
dan girdiler. Merdivenleri çıktılar, bir BiTTi 1 

mivcnlcrin p('rmananat makıne
lcri mühürlenecektir. 
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l - Avam Kamarasında beyanat
ta bulunan Churchill, Sovyet • 
İngiliz anlaşmasının harbin istik
bali üzerinde çok haytrlı ve kuv
vetli bir tesir yapacağını ve bu 
anlaşmanın pek tabii olarak bir 
ittifak mahiyetinde olduğunu ve 
Şimdi İngiliz milletinin Rus mille
tinin müttefiki bulunduğunu katı 
bir lisanla ifade etmiştir. 
2 - Alman siyası mahafillnin vl! 
ll'latbuatmm, Sovyet - İngiliz itti
fakının Alman askeri galibiyeti ü
zerine hiçbir tesir yapamıyacağ1 
hakkında kati hükümleri çok ga
lip görülmektedir. 
3 - Mihver matbuatı, İzlandaya 
Amerikan .kıtalarmm çıkmasından 
sonra, Roosevelt'e karşı hücum -
larnu arttrrmışlardır. 

ngiltere - Rusya: 

olduğunu, Avrupanın menfaati 
ile Avrupa dışındaki milletlerin 
menfaatlerinin birbirine zıt bu
lunmadığını ve sulhün ancak 
vaziyet açık bir görüşle miitalea 
edildiği takdirde elde edilebile
ceğini isbata çalışmaktadırlar. 

Almanyaya Göre: 

Sovyetlere karşı İngiltere i. 
le birle$ememekten hid

detli ve Sov:vet • İngiliz ittifa
kından gayri memnun görünen 
Alman sh·asi mahafili. bu itti
fakın İngiliz ve Amerikan ef
karı umumivesinde itibarını dii. 
şiirmek maksadiyle diktatörlü
ğe karsı rniicadelc ettiklerini 
durmadan ilan eden İnııiliz ve 
Amerikalı hiikı'.'tmet adamfon
nın diktatör Stalin i]c ittifak 
yapmak suretiyle davalarına i
hanet ettiklerini söylemektedir
ler. 

Churchill'in dünkü ve Eden'· 
in daha evvelki nutukları bu 
iddialara cevap teşkil etm~kte
dir. 

Alman siyasi mal1afilinin ve 
matbuatının'. So\•yet • İn~iliz it
tifakının Alman askeri galibi
yeti üzerine hic bir tesir vaua
mıyacağı hakkında kat'i hiiküm 
,eri çok garip görülmektedir. 

Sovyet • Alman harbinin ya
kın ve uzak neticeleri hakkın
da muhteJif tahminlerde bulu
nulabilir. Fakat iiç haftalık 
harplerin gösterdiği bir vaziyet 
vardır: Alman orcluları, evvcke 
hic; bir cepbede karsılasmadık
lan büyük bir muka,·emet1e ve 
adet ve teknik bakımlarından 

t. ' 

Dün Avam Kamarasında 
beyanatta bulunan Chur

tihU, Sovyet • İn~iliz anlaşma
sının harbin istikbali üzerinde 
~ok hayırlı ve kuvvetli bir te
&ir yapacağını ve bu anlasmanın 
}lek tabii olarak bir ittifak ma
hiyetinde olduğunu ve şimdi İn 
giliz milletinin, Rus milletinjn 
bıüttefiki bulunduğunu kat'i bir 
lisanla ifade etmistir. 

muadil kuvvetlerle karsılasmıs- d p t ı ı· t'h 1 Eden l\ferk""zlerden Bı'rı· .Sovyet Rusya a e ro s ı sa ... 

~;:~;:~:~~~~~~b~~~; U S S R Denı·len 
bır vazıyete sokabılır. ı 

Hatta Alman ordulan -Al- e e e e 

leeek 223,9 milyon hektar arazisi 
vardır. Bu arazinin iki milyon 
hektarı bağ, çiçek zeriyatma mü. 
saittir. 

Zirai istihsalatta Sovyet Rusya 
dünyada birinci meVkii ihraz et
mektedir. Buğday, çavdar, yulaf, 
arpa istihsalinde dünyanın birin
ci mevkiindedir. Pamuk istihsa
latında Amerika ve Hindistana 
yetişememiş olmakla beraber 
Ründen güne bu iki memlekete 
yaklaşmakta, her sene pamuk is
tihsalatı yüzde on iki nisbetinde 
artmakt:ıdır. Sovyetler Birliğinin 
nehirlerden su kudreti istihsalatı 
210 milyon kilovattır. Su kudre
ti membalarını kullanmakta Sov. 
yf.tler Birli~i dünyanın en ileri 
mevkiini tutmaktadır. Carlık 
Rusyası, 1,000 kilovat istihsal 
eden bir tek Hydro - Electric pla
nına sahip değildi. Sovyetler Bir
li~inde bir milyon kilovat istih
sal eden 20 Hydro _ Electric is
tasyonu vardır. 6 milyon kilovat 
istihsal edecek diğer elektrik is
tasyonları da inşa halindedir. 
Sovyet Rusya 558,000 kilovat is
tihsal eden ve dünaymn en bü
yük Hydro - Electric planı olan 
Dnieper Hydro _ Elektric istas
yonuna sahiptir. 

Sovyet Rusvanın kömür istih
salatı 1,654 milyar tondur. Bu is
tihsal dünya kömür istihsala
tının yüzde 20 si, 1913 e 
nisbetle yüzde 3.2 fazlasıdır. Sav. 
yet Rusya kömür istihsalatında 
birinci gelen ve senede 8,000 mil
yar ton istihsal eden Amerikadan 
sonra dünya mikyasında ikinci 
ı;!elmektedir. Madeni gazlar, yağ. 
lar istihsaıatı da çok fazla 
mikdardadır (Dünya istihsala
tı 7 milyar 075,200,000 dir). 
Böylece dünya istihsalatının yüz. 
de 54.8 i Sovyetlere düşmekte
dir. Kömür istihsalatında da Sov 
yetler dünya mikyasında birinci 
gelmektedirler. 

* * Maden İstihsalatı: 

e~zın1m 
Hüriyeti Nasıl: 

Anhyorlar 
Yazan: Sabiha SERTEL. 

Fransızların 14 temmuz hür. 
riyc·t bayramı münasebe -

tiyle bir yevmi gazete muharriri 
yazdığı bir yazıda: 

"Geçen sene Compiegne'de mü 
tareke imzalıyan Fransanın, htir
riyet kelimesine şimdi daha top. 
lu, daha esaslı bir mana verm.iye 
başladığını düşünebiliriz. (Hu -
kuku beşer beyannamesi) nin ila
nı gününden başlıyan hürriyetin 
ferdiyetçi tefsırı, işte gördük, 
Fransayı ne hale getirdi?,, .•. DL 
yor. 
Fransanın mağlUbiycti sebC!) -

lerini ar-.ıştınrken, mesuliyeti 
hukuku beşer beyannamesiyle 
:Fransada başlıyan hürriyet ve 
demokrasi prensiplerine yükle • 
nıc·k, Fransayı ınağlfıp eden se • 
beplerin dışında bir hüküm ver. 
rnek olur. Beşeriyetin çektiği ıs
tırap hiirri:ret ,.e miisavattan de· 
ğiJ, hürriyetsizlik ve müsavatsız. 
lıktır. 

1789 Fransız inkılabında La 
Fayette, Talleyrand, ve Lieycs'in 
kaleme aldıkları hukuku beşer 
beyannamesi, derebeylerinin zul
münü ;rıkan büyük bir ilerleyiş 
hamlesiydi. Zuliiın ve tazyik al • 
tında bulundurulan insanlann or. 
taçağ telakkilerinden kurtiiluşu
nun bir ifadesiydi. "insanlar hiiı: 
ve miisa,·i doğar, hür ve müsavi 
yaşamalıdırlar,, diyen bu beyan· 
name, mahdut dahi olsa insanlar
için hürriyet ve müsavatın tabii 
bir hak olduğunu ilan ediyordu. 
Vicdan, fikir, söz, içtima hürri .. 
vetini sosnl bir hak olarak ka ~ 
bul eden bu beyannamenin infi· 
ratçı mahiyeti, kendisinde değil, 
cemiyetin bugün içinde bulduğu 
şartlardadır. 

Bu pakhn, İngiltere tarafın.. 
dan komiinizmin kabulünii ta
~ammun ettiği hakkındaki gü
lünç iddialara cevap olmak üze. 
te de, General Smuts'un su söz. 
!erini tekrar etmistir: "Hiç kim. 
se bizim komünisler safında ol· 
duğumuzu ve komünizmin har
bini ~aptığımızı si:iyliyemez. 
ltus ordusunu, Almanya tara· 
fından taarruza u~ayan mem
leketini miidafaa ettiği için tak. 
dis ediyoruz.,, 

manva icin en nikbin bir ihti
mal ·ile. Moskova ve Lenin~ad 
istikametlerinde başladıkları 
taarruzları inkişaf ettirmiye 
muvaffak olsalar da, harp hit
mış oJmıyacaktır. Ural ve Kaf
kas tabii müdafaa cephesi ö
n.ünde zaruri olarak durmak 
mecburivetinde kalacaklar, is. 
gal ettikleri arazide yiyecek 
maddeleri bulamıvacaklar, Kaf
kas petrollerini eİlerine gecire
mi:vecekler ,.e ihtimal Rumen 
petrollerini ele kayhedecekler 
ve en nihayet kış gelecektir. 

Büyük Muamma 

Sovyet Rusyanın demir istih. 
salatı 10,612 milyon ton

dur. Bu istihsalatın 6 milyarı 
kullanılmaktadır. Demir istih· 
salinde de Sovyetler birinci 
ı;!elmekte ve dünya membaları
nın yüzde 52 sine sahip bulun. 
maktadırlar. M-anganes ve altın 
memba1arının dörtte üçü Sovyet
ler Birliği topraklarındadır. Sov. 
yetler Birliği topraklarında mil
yonlarca ton bakır, kurşun. tut
va, teneke,ve nikel yatmaktadır. 
Altın -istihsaıatında Sovyet Rus
ya dünya mikyasında ikinci mev_ 
kii ihraz etmektedir. Muazzam 
mikdarda cıva da keşfedilmiştir. 
Bunlardan başka, tungsten ma
deni, magnesium, radyumu havi 
uranium altını. bismuth, cobalt 
madeni, ve diğer nadir bulunan 
madenler mevcuttur. Aluminium 
istihsal için ham madde olarak 
kullanılan boxite membaları Sov 
yet Rusyada 21,650,000 tahmin 
edilmektedir. Apatite istihsal5tı 
2 milyar tondur. Sovyetler Bir
liği fosfor membalarının yüzde 
60 ına sahiptir. 18.370 milyon ton 
potaz, zen~n boracic tuzlar. sül
für membaları, andalusite, co
runda, graphite. eriyen nebatlar, 
kaya tuzu, mermer, kıymetli taş. 
lar, yer altından cılı::mış direk şek_ 
linde kayalar, (basam ve d::ı.ha 
bir cok zengin membalara sahip
tir. Bütün bu hazineler 8.200.000 
kilometrelik bir sahada. Sovyet
ler arazisinin yüzde 36 sını işgı}l 
eden topraklarda yatmaktadır. 
Bu arazinin diğer kısmı geologic 
olarak daha keşfedilmemistir. 
Sosyalist ekonomisinin rehberli
ği altında bu servetler her gün 
biraz daha keşfedilmekte ve Sov
yet kütlelerinin menfaatlerine 
sarf edilmektedir. 

Bu beyannamenin ve Fransıı 
inkılabının beynelmilel mahiye • 
tini, esaret altında yaşıyan bir ~ 
çok milletleri hiirriyet mücade • 
lesine sevkettiğini nasıl inkar e. 
dehiliriz? Abdülhamidin derebey 
Iik saltanatına isyan eden genç 
Türklerin hürriyet mücadelesin.., 
de, bu be;\'annarnenin ve bu inlo· 
Jabın tesirleri yok mudur? Beyan 
namenin mukaddemesi inkılapçı 
prensiplerin, beynelmilel mahi • 
yetini açık bir şekilde göstermek. 
tedir: Sov:vet • Polonva miinasebet

lerine ~de temas eden Churchill, 
lniizakerclerin yakında milsbet 
sekilde neticeİenmesi sayesin· 
de, hütiin dünya milletlerinin, 
hürriyet ve istiklatıerini tehdit 
eden canilere karşı müşterek 
lıir cephe tesisi yolunda mühim 
hir adım atılınıs olacağı ümidi
ni izhar etmiştir. 

Churchill'in Sovyet • İngiliz 
anlaşmasının bir ittifak mahiye. 
tinde olduğunu tehariiz ettiren 
bu nutku, Sovyetlerin harbe ta
kaddüm eden senelerde fasizme 
karşı biitiin demokratik devlet
lerin miillterek cephesini tesis 
etmek hususundaki planlarının 
büyük mikyasta tahakkuk etti· 
tini göstermektedir. 

tzvcstiya gazetesi de, bu itti
fakın, Hitlerizme karsı müca
dele eden milletlerin kuvvetli 
\7e hakiki bir koalis~·onu oldu
~u ve Faşist tahakkümü altına 
h.enUz girmemi!'! olan memleket 
lecin demokrasilere iltihakını 
tesri edeceği mutaleasrndadır. 

Berlin siyasi mahafili ise bu 
ittifakın, Alman zaferine mani 
t>lamıyacak kıymetsiz bir vesi
ka, Almanyanın idaresi altında 
birleşmiş olan Avrupayı zayıf 
ı1fü;ii1'mive matuf bir tesehbiis 

Bu ~e~en zaman zarfında ise 
İngilizler hava kuvvetlerini ço
ğaltacaklar, Mısırda, İrak ve 
Suriyedeki vazi;\•etlerini kuvvet 
lendirecckler; Amerika daha 
ziyade hazırlanmıs ve Avrupa
ya daha ~ok yaklasmış olarak, 
ihtimal harbe girecek ve belki 
de Fransaya bir asker ihracı 
hareketi yapılacaktır . 

Şiiphesiz. bugiinkü sartlara 
göre, bu ittifak Sovyetlerden 
ziyade İngilterenfo işine yarı
yacaktır. Çiinkü bugiin harbin 
bütün ağırlığı Sovyetlerin omuz 
larına viiklenmistir ve bu suret
le İngiİizler biiyiik bir nefes al
mak ve daha iyi ha7.ırlanmak 
imkanlarını kazanmıslardır. 

Sovyetler Birliği ile karadan 
ve denizden serbest irtibatı ol
mıyan İngilterenin bu memle
kete doğrudan do~ruya miiessir 
bir yardımda huhınması bekle
nemez. Fakat İngiliz hava kuv
vetlerinin, Alman sanayi mer
kezlerini ve liman tesisatlarını 

(Arkası 4 ilncü sayfada) 

Sovyet Cümhuriyetleri Sos· 
yalist Birliği 21.3 milyon 

kilometrelik bir sahayı iş_gal eder. 
Sov_vet Rusyanın i~al etti_ği sa
ha. dünyanın altıda biridir. ._,. 

Sovvetler Birliği, Müttehit A
merika Devletlerinden iki misli, 
Almanyadan da 40 misli büyük
tür. Sovyetler Birliğinin sarkın
da günes, .e:arpten dokuz saat ev
vel doi:!'ar. Vlcldivostok'dan (Sov
yetler Birliğinin şarkından) .e:arp. 
te Ne_goroloz'a, günde binlerce 
kilometre kateden bir ekspres 
treni, ancak on _gün ve on _gece
de vasıl olur. 

Sovyetler Birlij:!'inin deniz hu
dutları kara hudutlarının iki mis 
li uzunluğundadır. Bununla be
raber Birliğin hacmi bu ülkeyi 
Continental bir memleket haline 
getirmektedir. Simalde yalnız ek
seriya buz tutan bir limanı var
dır: Murmansk. Şarkta yalnız 

Vladivostok limanı vardır ki, bü. 
tün sene işleyebilir. Bu da buz 
kırıcı makinelerle mümkün olur. 
Baltıktaki Lenin~ad limanı se
nenin iki ayında buz tutar. Kara. 
denizde Novorossik, Batum. ve 
Odesa gibi mühim liman şehirleri 
vardır. Kutup denizi senede üç 
üc bucuk ay buzla örtülü, ve a:vs
berı;!lerin hücumuna maruz oldu
ğu için gemiler icin tehlikeli bir 
denizdir. Sovvetler iktidar mev-

t . .f.J,i.n{' .... gfüjpç~xg .. ~aq~r~§.im!l.ı .. pe-

chan,gel'den Behrenk boğazma ı yüksekliğinde tepeleri .ol.anları 
kadar rnünakalenin mümkün ol- vardır tElburz, Kazbek ,gıbı). 
duğunu isbat etti. Birliğin Asya mıntakasında Si-* ,\ bcrya, Yenisei ile iki kısma ay-

rılmıştır. Bu iki kısım da tama
Göller, Nehirler ve Dağlaı·: mi:vle başka toprak teşekkülleri

ne sahiptir. Garbi Sibirya daha 
düz toprak sahalarına sahip oldu_ 
ğu halde, sarki Sibirya yüksek 
dağları, inisli cıkışlı, ve düz saha
larivle bunun tam zıddıdır. Pa
cific sahilleri de her tarafında 
dağlıkhr. Merkezi Asyada, kes
kin zırldiyetlerle dolu bu sahada 
Chanchan ve Pamir ~ibi son de
rece yüksek, tepeleri 7 ,500 met
re yüksekliğinde dağlan oldu!(u 
e:ibi son derece düz sahaları, hat. 
ta deniz seviyesinden asaITTda 
topraklan vardır. Sovyetler Bir
lifünin Pamirde l'n yüksek dağ 
tepeleri olan Stalin tepesi 4,495 
metre vükseklHUnde, Lenin tepe
si 7.127 metre vükseklikte. Kar
sheneusshi tepesi 7.020 metre 
vüksekliktedir. Bu tepelere an
cak 1940 senesinde .. Sov:yet dağ
cıları cıkabilmişlerdir. 

Sovyetler Birliğinin arazisi, 
nehirleri ve denizleri iti

bariyle son derece zengindir. 40 
mühim nehri vardır ki, bunların 
uzunluğu 76,706 kilometredir. Ye 
di büyük gölü vardır: Baikal. 
Balkhash, Issıkkul, Lado_ga, One. 
ga, Chudskoye, Sevan gölleri, ki 
ilk dördü en büyükleridir.Bundan 
başka iç denizi ( Caspian ve Oral 
denizi) vardır, ki bunlar da 
580,000 kilometre bir saha işgal 
eder. (Almanyanın umum arazi
sinden 100,000 kilometre murab
baı fazla bir saha). 

Toprağın teşekkülü Sovyetler 
Birliğinin muhtelif kısımlarında 
değişir. Avrupa Rus:vasının bü
yük bir kısmı, son derece inişli 
ve çıkışlı topraldardan mütesek
kildir. Bunların hazan yüksekli
ği 300 metreye kadar çıkar. Bu 
inişli, çıkışlı topraklarm bazıları 
şimaldeki yüksek dağlar, merke
zi: Rusyadaki Platean. ve Volga
dan şimali Kafkasyaya kadar uza
nan Yer~in da~ları ismiyle anılan 
dağlar, Podolsk Platüsü, Donetz 
dağları ve Dnieper dağlandır. 
Sarki Avrupa sahillerindeki cı
kıntılar, su dağlardan ibarettir: 

Sovyet Tebliği 

* * 
Tabii Menbaları: 

Sovyetler Birliğinin orman 
saha~ı hemı>n de bir milvar 

hı>ktardır. Bu adet dünva orman 
c::ahalı:ırımn ücte biri nishetinde
dir (3.0~0 milvon hektar). Sov
vetler Birlii?'inneki bataklık arazi 

* * Sovyet Rusyada İklim 

mir, hükumetin Irak menfa- Avrupa işlerine bir müdahalesi
erinin ve istiklalinin korun - dir. Bu işgalin Amerikanın mü -

~!!!!!!!~~~~~~~!1!!!~_!1!1.~ı~ası hususunda uyanık buluna. dafaası için z~ruri .. oiduğu söy~e: 

SANDAL ığını bildirmiştir. nemez: Bu!. b~ mudafaa tedbır~ 
- değildır. Çunku Almanlar Amerı 

~ · • "l 1 · . General \Veygand kaya taarruz etmemişlerdir. 
" ... a~ ?1evsımı . ~g ence erının • .. .. Amerika ile Almanya arasın • 
lttt ·~·ılerı~.den hır~, . ~azılarının Cezayıre Dondu daki münasebetlere gelince, jki 

(Baş tarafı 1 incide) 
14 Temmuz günü düşmanın 

52 tayyaresi düşürülmüştür. Bi
zim kayıbımız 25 tayyaredir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Yomiuru kan yangınlar sivil koruma teş
Şimbun ,gazetesi Çunking hükıi- kilatı ve itfaiye tarafından sürat 
metine Amerikan tayyare ve pi- le söndürülmüştür. Dafi batar -
!otlarının gönderilmesini mevzuu yalarının attığı obüslerin parça -
bahsederek Japon hükumetinin. ları bir kişiyi öldürmüş, bir kişi
Amerikanın bu tehditkar vaziye. yi yaralamıştır. Bir düşman tay
tini şiddetle protesti etmesini ta- yaresi düşürülmüş, mürettebatı 
lep etmektedir. Ayni gazete, e- esir edilmiştir. 

lt~·yfıne go~e, en ıyısı sandalda Cezair, 16 (A.A.) - "Ofi,, Vi- millet sulh içinde yaşıyorlar. Şim 
urek ~ekmek sa~~sıdır. Fokatıy'den hareket etmiş olan Ge- diye kadar Almanlar Amerikalı

:andal safa;-ıı:ı-ı, kurek çekme~keral Weygand, dün öğleden lara karşı düşmanca telakki edi1e 
~iorundan ıyıce ayırt etmek la·ınra tayyare ile buraya gelmiş- bilecek hiçbir tedbire fevessül et 
tn~ır. .. r. memişlerdir. 

d 'Va~~.kurek ~ekmek sporunun ., • .... B. Taft, Amerika halkının yüz 
a buyuk keyfı vardır. San~al-)rduda Feyızlı Yagmurlar d 80 · · h rbe girmek aleyhin

~a kürek çekere.ık başkalarıyle Ordu, 26 (A.A.) - Son günler d: old~ğ~: söylemiştir. 
hrısa girmek insana heyecane yağan bol feyizli yağmurlar 
\•erir. Kiirek sporunu yapan vü·[ısır ve fasulya zeriyatı için çok . lf " . 
''.Udiiniin biitiin adalelerini işle·ıydalı olmuştur. Şimdiye kadar ~.a~?ıngton, 16 (A.A

1 
.) - ?fı!, 

tır, Onun için kiirck sporu, iyiağmursuzluk sıkıntısı içinde Reısıc~ur Roo~e~e t,. gaze ecı-
bir spordur lun k" l"le .· . b .. le- lere hıtaben dcmıştır kı: 

F k t k .: k b··t·· u k ankl k oyt uhl~kım~z. 0

1Yt Amerika ordusu, hala dünya -
a ·a ure sporunun u un~ ura ı e ı esını at a - d k' d la k" "kl r· de 

arl ı ı · h k t t' · ·· kl . · d · b. a ı or u rın en uçu e ın n -a e erı nre e e ge ırmesı vu.. arı ıçın erm ır mem • b .. · d. M d .. t ilt' · 
C:tıdi:i c:ah11k yorar. Sandalda sponıniyet içindedir. .... Bundan 111 .ır. . evcu un':° uç~ ısı 
~aparak ilerlemek a 1ık bir denizmra havalar normal şart- t~rhıs edil~p bunlaı~n yerı!1,e ye
Safası olmaz. Sand~ \ saf asından r içinde devam ederse mısır ve • nı kura ~fı ~~1 alındıg~ :akdır ~e or 
lllaksat, deniz üzeri de, vücudü sulya mahsulünün geçen yıl • dunun ınhılal cdccegınde şuphe 
~·o d ·· k"' I ' v k d ·· · ı· f ı ı ~ ı · yoktur· rma an mum un o .ugu a ar in uç ınıs ı aza o acagı ta 1rnm ş· d' d .d . 
llıun bir mit•• t gezmek, deniz ilmektedir • ım ~o~ unu~ ı amesı ~e ya~ 
havasından htıtade etmek ve hut inhılfilıne musaade edılmesı 
turıü türlil n. . zaralar seyrede- :ayakta Bir Hür Fransıza şıklarından birini ter~ih etmek 
tek eğlenmektir. • kolaydır. Bu ba~ta. bır karar ver 

'Bunun için, denizde hızlı Her- Swkast mek kongreye aıttır. . 
leıneye lü7.um olmadığı gibi. bii- Londra, 16 (A. A.) - Alman R?sevelt, ordunun sıla~ altın-
t\in \'iicudiin ndalelerini de islet-ıdyosu bir Tanca telgrafına is- dakı efradı normal hızmetler 
ltıiye, yormıya liizum yoktur nat ederek Rabat'ta bir Hür haricinde. !?uliaf~za etmesi.ne mü 
Sandal yarısı ynpmak iizere kii ransız suikasti keşfedildiğini saade ettıgı takdırde vermış oldu 
~ çekerken kolların ku\·vetlte 20 kişinin tevkif cdildii!ini ğu söze sadakatsizlik etmiş olmı. 

ildirmektedir. yacaktır 

Riga körfezinde bir Sovyet 
destroyeri düşman tayyareleri
nin hücumuna uğramıştır. Des
troyer hava dafi toplariyle iki 
düşman tayyaresini düşürmüş 
v-' kendtisi hiç hasnıra uğrama
mıştır. 

ğer Amerika bu protestoyu red- * 
dedecek olursa, bundan Japonya- Berlin, 16 (A.A.) - Sovyetle • 
ya karşı harp hazırladığım istid re karşı harbetmek istiyen ~s -
ıaı etmek lazrm gelecektir. Böv· panyol gönüllüleri 16 temmuz sa
le bir vaziyet karşısında Japonya bahı Sarrebruck'a gelecektir. Ilk 
bittabi elleri bağlı duramaz. defa olarak Alman topraklarına 

Sovyet silahlı balıkçı gemileri 
Finlanda körfezinde bir düşman 
denizalt~ınm mayn tarlasından 
geçerken battığını görmüşlerdir. 

• • .. gelmekte olan bu "Mavi Lejyon,, 
Şıngapura bır askerı cüzütamları binlerce kişiden mü 

heyeti geldi rekkep bulunmaktadır. Bunların 
nakli için müteaddit trenler tah
sis edilmiştir. Bundan başka di • 
ğer birçok nakliye vasıtaları da 
şark cephesine doğru günlerce 
Alman topraklarından geçecek -
tir. 

Dört düşman av tayyaresiyle 
vukubulan bir hava muharebesin 
de iki Sovyet deniz tayyaresi i
ki düşman tayyaresini düşürmüş
tür. Bir Sovyet deniz tayyaresi 
kaybolmuştur. 

Le.ningrad tehdit aıtında 

Tokyo, 16 ( A.A.) - Domei a
iansının bildirdij!ine göre Uzak 
sark İngiliz kuvvetlerinin başku. 
mandanı General Pophmas'ın da
veti üzerine ~r Sivam askeri he_ 
veti SinJ?apura ı;ıelmiştir. 

İngilizler Siyam'ın Birmanya
va da bir askeri heyet gönderme
c:ini ist.ı:>mislı:ırdir. 

Londra, 16 (A. A.) - Times :-=========== 
ı(azetesinin başmuharriri, Lenin. Ve Alman nakliye gemilerine ve 
e:rad'ın maruz bulunduğu tehdi- e:emi kafilelerine yaptı,ğı müessir 
di bahis mevzuu ederek diyor taarruzlarla faaliyetini ve ne ka
ki: dar faydalar temin etti,ğini isbat 

Lenin,grad, henüz kaybedilmiş etmiştir. 
değildir. Kaybedilse bile kara ha.. Bu donanma harp harici edilir. 
rekatı bakımından birinci dere- se Almanlar tehlikeden ve endi
cede büyük bir felaket teskil et- seden kurtulacaklar ve ııerileriy
mez. Fakat bahri bakımdan bu le, şimdi Letonya'da ve Estonva· 
ziya, çok vahim neticeler doğu- da kullandıkları ü~lerden dah::ı 
racaktır. Filhakika Sovyet donan iyi bir muvasala temin etmiş ola
ması harpte mühim bir unsurdur. caklardır. 

Bu gönüllü Ispanyol lotaları 
hemen hemen tamamiyle Ispan
ya dahili harbine iştirak etmiş 
olan eski milli muhariplerden te
şekkül etmektedir Bunların ekse 
risi uzun seneler tecrübe görmüş 
ve fevkalade mükemmel bir su • 
rette teçhiz edilmiş bulunmak • 
tadır. 

Hırvatlm· da gönüllü 
kuvvetler gönderdiler 

Agram, 16 (A.A.) - Salı günü 
öğleden sonra Sovyetler Birliğine 
karşı harbe iştirak etmek üzere 
ilk Hırvat gönüllüleri ve Hırvat 

"Biz bu beyannameyi bütün 
milletler ve büti.ın memleketle? 
için yapıyoruz, ve bütiın dünya • 
ya misal olmak istiyoruz.,, 

Hukuku beşer beyannamesine 
ilham ,·eren milletler arasmda 
fark kabul etmiyen Voltairc ~Öy• 
le diyordu: 

''Güzide millet yoktur, yüksek 
örfler hiçbir zaman mevcut ol • 
mamıştır. Hürriyet ve müsavat. 
her milletin tabii, içtimai, insan! 
hakkıdır.,, 

Fransız ki.iltiirü, Fransız felse· 
fesi bu prensiplerle bir buçuk a· 
~ır beşeriyete ışık tuttu. Şimdi 
Fransa mağlup ise, bunun sebep. 
Jcrini çok başka yerlerde aramak~ 
lazımdır. Bugün hürriyete n 
l'rasız ihtilaline düşman olanfar: 
milletler ara.!.ındaki müsavatı, \'C 

hürriyeti ortadan kaldırmak isti. 
ycnlerdir. 

l\Iuhnrrir yazısına şöyle devam 
ediyor: 

"Hürriyetin içtimai bir mef -
hum olduğunu, milli hürriyet hcı 
şeyden üstün tutulmazsa, ferdi 
hürriyetten bahis bile edilemiye
ccğini. şu halde bütün hürriyet
lerin milli hürriyetten sonra gel· 
mesi icabcttiğıni üçüncü cümhu. 
riyet bir türlü anlamadı. Şimdi 
yeni bir esas te~kilat kanunu 
lın?n·lıv::ıTJ, F!."::ınsa. biraz da ızeç 

ler yazaraK memnunıyeuerıru 
izhar etmişlerdir. Gazeteler işC'i 
içtimalarında anlaşma lehinde 
ittihaz edilen kararlan da uzun 
boylu bahis mevzuu etmektedir· 
ler. 

Fin • İ11giliz münasebatı 
Helsinki, 16 (A.A.) - İngil -

tere ile Sovyetler Birli~i arasın· 
da akdolunan ittifak Finlandanın 
siyasi mahfillerinde de bahis 
mevzuu olmaktadır. 

Gazeteler. Finlanda ile İn~il
terc arasındaki münasebetlerin 
simdiye kadar olduğu esaslar 
dairesinde devam edip edemive
ceği ve Finlandanın hattı hare
ketini değiştirmek mecburiye -
tinde olup olmadığı meselesini 
tr>tldk f'ilivorhır. 

Brezilya bitaraf değllmiş 
R!o - De - Janeiro, 16 (A.A.) -

Meiodia gazetesi diyor ki: 
Brezilya Sovyetler Birliğine 

karşı yapılmakta olan harbE' bi
taraf de_ğildir. Brezilya ötedcn
beri büyük bir enerii ile komü 
nizme kar!'ı mücadele etmistir. 

hava kuvvetleri §.zasından mü 
rekkep mühim bir te~ekkill Ag 
ram'dan hareket etmişlerdir. 

Agram halkı sokaklara dizil 
miş ve gönüllüleri alkışlarla sc • 
lamlamıştır. 

Mareşal Kwaternik, göniiUülc 
re bir veda hitabesinde bulun -
muştur 
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Bandırma iskelesi 
Yeni Bir Sisteme 

Göre inşa Edili_uor 
Bu 

Tatbik 

Usulü Bulan 

Eden Bir 

ve Muvaffakıyetle· 

Türk Mühendisidir 

·.~--~--ı 

nanaırma tskelesiyle belediye binası ve sahil boyu 

- 1 - mucidi, okuvuculanmıza tanıta-

y M hm: Mühendis Halit. 
yeryuzünde, güneşin doğ- İskeleler, şimdiye kadar, bil -
ması bakımından, hariku-

lade ~üzel olan YEl.I' neresidir? tün dünyaca mallım ve muayyen 
Bu suale, Fransız devlet adamı olan bir usul ile, yani denizin dol 

Heryö: .,. durulması suretiyle yapılırdı. 
"- İstanbul.: Halbuki, adı ve hüviyeti bu~-
Cevabını veriyoı" ne kadar meçhulümüz kalan _ ki 
Onun sözüne, ben de ŞUnu ila- bu meseleden, Nafia müsteşarı 

ve edece~im: sayın Hüsnü Kortel bahsetmemiş 
- E~er tuluu denizden ı?Örür- olsaydı, ben de malumatıtar ola -

seniz, dnha şnhnne bir manzara mıyacaktım - Mühendis Halit, 
ile karşılaşmış olursunuz. yepyeni bir inşa tarzı bulmuştur. 
Bandırma postasına yetişebfl - Mevzuubahs sistem ile, inşaat, 

} Artık, her is bitmiş demektir. 
Muazzam bir kütle halinde, :m
vun üstünde duran beton iskele
nin denize inmesi ve yerine o
'ur:ması idn, dinamitlerin fitille
rini ateşlemek kafidir!. 

O zaman, istinat kazıklan ber
hava olmakta, tonlarca aitırlıkta
ki beton blok, suları yaran bir 
t.ırraka ile denize ~ömülmekte- -
dir. 

Mühendis Halfdin keşfi tama
men müsbet netice vermiştir. 

Tekirddı iskelesi bitmiş, Ban -
dırma iskelesinin bir oarcası da 
verine indirilmistir. Bir iki ava 
kadar da hem Bandırma iskele
sinin yapılmakta olan kısmı. hem 
de Erdek iskelesi denize indiri
lecrktir. 

Gönül fstivor ki bu elemanlar. 
hu gene Türk mühendisleri, Tür. 
kivenin büyük Uman davasını da, 
bir an evvel ve hic vakit Jle
cirmeden, yerli vasıta ve işçiler 
ile halletsinler. 

Bandırma iskPlesl insaat ser
visinde. NAfia Vekili savın Ge
nPral Ali Fuat Cebesovun takdir 
telE!rafını okurken: ruhumda. bir 
dale:a halinde bu arzuyu duvdum 
w• yine ruhumda. sonsuz bir iimit 
k~vndı kinde, derin bir rahat
lık hissettim. 

9andırmada ilk karşılaştığım 
dost, gazeteler bayii Ser• 

vet Cıroan oldu. 
Hazretten, neden bahsediyo -

rum, bilivor musunuz? 
Bu.rünkü havat sartlanmızdan 

birine, yani kahve yoklu~un3 ha 
rikulade szüzel bir espiri ile te
mas ettiitl icin ... 

Servet Cırpan, bizim patron 
Halil Lutfi Dördüncünün ku
laklanru cınlıttmak mak111ad~vle. 
hana, okkalı bir kahve ısmarla
mıştı. 

Halisi artık bulunmaz olan 
bu nadide metaı J;?etiren çıra~a 
sordu: 

"-Güverte mi? kamara mı?,. 
Çocuk cevap verdi: 
"- Kamara!,, 
Hayret etmiştim: Öyle va. va

pur bileti almıyorduk, kahve i
ciyorduk! O halde, "ı?iiverte mi? 
kamara mı?,, parolası da nere
den çıkıyordu? 

TAN 

U. S. S. R Denilen 
Büyük Muamma 

(Bap 3 iinciide) 
dolu oldu~u için, kürk, ba
lık, ve av hayvanları itiba
riyle de cok zengindir. 1935 
te işlenen kürk mikdan 174.6 
milyon ruble tutmaktadır. 1935 
te tutulan balıklann mikdarı 
13,450,000 cent'tir. Sovyet Rus
yanın büyük bir kısmı knra ol
du® ve denizden uzak bulundu
~u için, bu mıntakaların conti
nantal bir iklimi vardır. Kutup 
denizi senenin büyük bir kısmın
da buzla örtülü oldu~u için, ik
lim üzerinde mutedil bir tesir 
yapmaz. Pasific"in tesiri, dar 
bir sahil boyuna münhasır oldu
~u için, bu da ancak yaz ayında 
hissedilfr. ülkenin continantal 
iklimi, Atlas denizinden. ı;zarpten 
ta şarka kadar, Pasicif ı;ahillcrin. 
den uzaklaştı~ı nisbette artar. 
Yalnız cenup hududunda dal? vük 
seklikleri fazla oldu~u icin, Sov
yet Rusya şimal rüzgarına maruz 
oldu~u ~ibi, sıcak cenup rüzgar
larından masun kalır. Böylece 
Sovyet Rusyanın iklimi umumi
yetle bu hususiyetleri göste
rir: Şiddetli so~uk, yaz ve kıs ha. 
raret derecelerinde şipdetli fark
lar (cok sıcak yazlar, çok soğuk 
kışlar) ve az yağmur ı 

~ * 
Nüfus Vaziyeti: 

külü şöyledir. fşci ve memur yüz. 
de 34.7. kollektif çiftliklere işti
rak etmiyen kövlii ve sanaatkar 
vüzde 5.6, kollektif köylüler, av 
işcileri, ve kollektifte birleşen sa
naatkarlar yüzde 55,5. Mütebaki 
nüfus, talebe, ordu, pensionner'
Ier. nüfusun yüzde 4 2 sini tPşkil 
eder. Kapitalist ve büyük toprak 
sahibi hiç. · 

* -1 
Şehirlerin Tcşckkiilü: 

Sovyet Rusyada 767 şehir, 

712 isci meskenleri sehir
leri. 1667, belediyenin vııntı~ı 
meskenlerle dolu sehir topluluk
lan vardır. 1935 senesinin niha
vetinde ~rhirlerdPki mPskenlcrin 
ıso:al ettii!i saha 250 milvn,, met
re murabbaı bir saha idi. İhtilal
den ı;onra vPni bir <'nk şehirler 
wıoıldı. 200.000 niifusıı olan 
\faunitoırorsk. 35 000 nüfusu o
lan Kirovsk. 100.00fJ niifusu olan 
t>rokopvevc:k. 50 000 nüfusu olan 
'Komı;omolsk ( qencler sehri), 
Stalinl!orsk ve MaP'ar:l&ın ııibi da
ha bir rok sehirlP .. ihtilA ldcn son
ra vamlmıst1r. İhtilalden Pvvel 
l-\ıı şehirler düz bir arsa halinde 
idi. 

* 

. Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Başı 3 ünctidc) 
ve diğer askeri hedeflerini mü
temadiyen hombardıman etme
leri ve zamanı gelince daha ke
sif ve şiddetli taarruzlarda bu
ltınmnları Almananın, esasen 
kfıfi o1 mndığı hissi hasıl olan 
şarktaki hava kuvvetlerinin bir 
kısmını garhc çekmiye mechur 
edecektir ki bu, Sovyet muka
vemetini takviye edecek ''c ih
timal taarruz kabiliyetini miim
kiin kılacak mühim bir hadise 
olnbilir. 

Amerika-Almanya: 

Mihver matbuatı, İzlanda
~·a Amerikan kıtnlarının 

cıkmasındnn sonra, Roo ev«-lt'e 
knr. ı hiicumlarmı arttırmışl:ır
dır. 

nir kac giin en·eJ Popolo 
cl'Jtalia f!:\7Ptcsi, izlnndanın A
merikn:va 4000 ve Avrupava 800 
mil mesafede oldui!nnu hatırla
tıırnk Amerikanın l\1İh\'Cr dev. 
Jetleri tnrafından bir tehdide 
mnruz kalmadığlnr. fzlnndnnın 
ist?ali Avrupaya :"'aklaşmak icin 
bir bahane ve Avrupa harbine 
bir miirb'1ale olduihınu. hu ha
disenin fngilterenin Atlantikte. 
kat'i olarak yenildiğini 1!Öster('
ccl!ini ''e Amerikanın. da]'ılmak 
ihme bulunan ln~iliz impara
to,.luihınun mirao;ına konmıyn 

çalıştığını yazmıştır. 

Diinkii Berlin jl'a7.eteleri de: 
Ronsevelt'in acık denizlerde cı
kRhilPcek hir hadiseden istifndf" 
ederek A lınanvava karşı ilan' 
harbetmek istedil!ini ,.e Avru· 
pa,·ı, garn varım kiiresinin mii
clafnası gibi hir hnhnne ile ar
kadan ''m·mak istediğini yaz. 
maktadırlar. 

Biitiin hu neşriyat, A mrTika
mn bilhnıı<:n son znmanlnrrla al 
makta olduibı miihim terJhirle
rin Alman devlet adamlarını 
Jrittikce fazla dii.;\iniliirmcktc 
olchıiiunu eöstermektedir. 

Rooc:Pvtl ise hiitiin hu hi.icum 
ve t,.hditlere kulak asm1vnTak 
İnP"iltrrevi mtı7.afff'T kılacnk 
tcıihi,cleri almakta devam edi-
yor. 

17-7-941 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,30 Program 1 postası 
7.33 Milzlk (Pl.) 18.40 Şarkılar 
7.45 Hnbcrlcr 19.00 Dertleşm 
8.00 Müılk (Pl.) 19,45 Yurttan 
8 30 Evin snatl serler · * 20,15 Radyo 

zetesi 
12.30 Saat ayarı 20.45 Fasıl 
12.33 Saz 
12.45 Haberler 
13.00 Türküler 
lŞ,13 Müzik (Pl.) 

* 18,00 Progrnm 
18.03 Cazbant 
18.30 Memleket 

21.00 Zirnat 
vlmi 

21.10 Fasıl 

ÖLÜM 
Elektrik idaresi mebani dair 

memurlarından Ibrahim Türk~ 
mer Emlak ve Eytam Ban 
umum müdür muavini Ke 
Türkömer ve Şişe Fabrikası me 
murlarından Irfan Türkö~ı:r· 'f 
babaları Meşihat evrak mud!f'. 
ğünden mütekait: 

1 smaü Türkömer 
müptela olduğu hastalıktan kut 
tulaınıyarak vefat etmiştir. 

17 temmuz perşembe 
öğle namazını müteakip B~ bu 
camifnden kaldırı~arak G~ Y. su 
nus aile makberesıne tevdi ol 
caktır. an 

Köprüden vapur saat on btr 
dedir. 

MEVLÜT 
_. e 

Osmanlı Bankası Beyo~lu ŞU tı 
besi memurlarından Kfızım :S 
yük Aksoyun kayınpederi Süle 
maniye askerlik şubesi reisliğin 
den mütekait merhum lbrahi 0 
Göncünün ölümünün birinci i 
döniımü münasebetiyle 20 teın 1 
muz 941 pazar günü ruhuna ı~t 
hafen öğle namazını mütea e 
Bostancı cnmiinde seçme hafızl il 
tarafından mevllıdu şerif ve B 
Ercümend tarafından dua yapıl ..ı...: 
cağından arzu edenlerin gclınel~ 

mek için, Adadan ilk vapurla in- hem daha pratik bir surette iler
dığim günün sabahında bunları lemekte, hem de yapının maliyet 

c düşünüyor; yavaş yavaş da~ılan, fiyatı azalmaktadır.: 
ufukları içmek istiyormuş ı?ibi İşi, kabataslak biraz izah ede-

Servet ÇımanLmeselenin k yü_ 
zünü izah etti: 

"- Kahveci, evvelce, bir mik
tar kahve alıp saklamış. İstiyen
lere bundan pişirip bcs kuruşa 
veriyor. Paraya kıyamıyanlara 
da nohudu dayanıp yüz paradan 
hesabı ~örüyor! Kamara, halis 
kahvenin parolası; ~vcrte de no_ 
hudun!., -

1926 istatistikleri Sovyet Rus 
yanın nüfusunu 146 milyon 

olarak ~östermektedir. Bu mik
dar o zamanki dünya nüfusu 
1850 milyon olduğuna ı?Öre, umu
mi nüfusun yüzde sekizi demek
ti. 1933 senesinin 1 KanunusanL 
sindeki istastistiklere ı?Öre nüfus 
165 milyona çıktı. Nüfusun sene
lik tezayüdü 3 milyon olduj!una 
_göre, bu,günkü nüfus mikdnrı 180 
milyondur. Nüfus itibarivle Sov
vet Rusya 450 milyon nüfus olan 
İngiliz İmparatorluuğundan ve 
400 milyon nüfusu olan Cinden 
sonra gelmektedir. Nüfus mese
lesinde yalnız 130 milyon nüfusu 
olan Birleşik Amerika devletleri. 
müstemlekelerivle beraber 100 
milyon nüfusu olan Fransa, Sov
yetlere yaklaşmaktadır. 

Bu adetler, Sovyet Rusya gi
bi dünvnnın nltıda birini 

mzal eden kuvvetli hir devlPtin 
kücük bir izahıdır. Sovvet Rus
,·anın diP'er devletlerden !:ırkı, 
bu memlekette soıwnlizmin ku
rulmuc:: olm::ıc:1chr. Ru memlel<et
te isdler kabilivPtlerine eöre ce
mivet irin calısırlar, ve meydana 
qetirdikleri isin kıvmPtine eöre 
ücret alırlar. Sovyet Rusva ko
münizmi kurmak ırnvesivle yola 
cıkmıştır. Komünist cemivctinde 
her isçinin kabilivetine göre cn
Jıc;ması, vani elinden J?eldiği ka
dar çok calısması ve cemivettcn 
ihtiyacı nisbetinde alması lazım
dır. Sovvet Rusva, istihsalini art_ 
hrarak her isciye, her kövliivl", 
her calışana ihfivacı nisbctinde 
l'lmasını temine calısmaktndır. 
Bu mechul alemin dii!erlerinden 
r>c:::ıc::lı nvrılıi!ı buradadır. 

Amerika ilyAn mt:clic:inin 
muvakkat rrisi Carter Glaı;c; 
dfin ~·aptıj!'ı bir beyan.nffn: Dc
nizlr.rin serbestic:ini yeniden te. 
sis etmek ve llitl .. re Am,.nka
nın kendisinden korkm:,dığını 
J?Östermek icin hit:ıraflık kn,,11-
nunun rJnhal lai!vcdilmesi lll
zım geldiğini söylemiştir. 

ri rica olunul . ~ 

YENi NEŞRiYAT, 

1' uzaklnşan sislerin arasında kay- lim: 
J. naşan renk oyımlarını seyrcdi - Evvela, iskelenin yapılacağı de 
1 yordum. _,.. -- nizin dibi tetkik edilmekte, bu-
c Marmaranın ayni sularından, ranın bir krokisi çıkartılmakb -
r bir kaç saat sonra tekrar J?eçi - dır. Bilahare, mezkur sahaya, yu 
c yorduk. Güneş, artık iyice yük- varlak kazıklar çakılmaktadır. 
c selmiş idi. Lakin, arkamızda ka- Uçları, su sathından yukarıya çı
k lan İstanbulun panoraması, yine kan bu kazıkların üstüne iskele
d ~arikulfıde ı?Üzeldi: nin tahta bir kalıbı tutturulmak
Sf Müdanya yolculujtu ile Ban _ tadır. Lakin, şu nokta üzerinde 
1< dırma yolculuğu arasında şu fark hassasiyet ile durmak lazımdır 
E da var: Birincisinde, Hayırsız a- ki kalıbın -alt sathı ile, denizin 
c danın kenarından ~eçen, Anado- dibi arasında gerek düzlük, ~e

Yazan : Semih AGLI 

Adliye Vekilinin Dünkü 
Tetkikleri 

i lu sahilini takip eden ~emi Boz- rekse i,i?rilik bakımlarından tam Şehrimizde bulunan Adliye 
c burunu kıvrılarak Mudanyaya bir benzerlik olmalıdır. Mesela, Vekili Hasan Menemenciollu 
ı varıyor. İkincisinde ise, vapurlar, Bandırma iskelesinin kurulacağı dün adliyede mes~ul olmus ve 
r Marmarayı ortalayan bir rota verin ortasında bir sivrilik var- şimdiye kadar yaptığı tetkikler
( tuttukları için, Rumeli sahili de, mış. Buna göre, kalıba şekil ve- de aldı~ı neticeyi tesblt etmistir. 
2 dik ve yemyeşil, görünüyor. rilmiş: Bütün iskelenin de or- Vekil, ö~leden sonra da Tapu, 
c Kapıdağ yarım adasının bir tası, iki kırık hat ile içeriye alın- sulh hukuk ve Fatih mahkeme-

hattını teşkil eden Bançlırma kör_ mış. lerini ı!ezmiştir. 
fezi, heybetli bir tabiat dekoru i- Bu suretle, denizin dibine ay- Hasan MenemencioRlu, Cuma 

Sovyet Rusyada nüfus tesek-

Ekmekler Daha 
Beyaz Olacak 

Dün sabahtan itibaren bir ~u
val undan 103 ekmek cıkarılma
sına başlanmış ve ekmeğin rütu· 
beti bir mikdar arttırılmıştır. 

Bu sabahtan itibaren de toprak 
mahsulleri ofic;i yeni tip bir un 
vermiye başlıyacak ve bu suret
le ekmekler simdikinden daha 
beyaz olacaktır. Bu veni cesni 
vü.zdc 60 ı buğday, yüzde 40 ı da 
arpadan vücude ~etirilecektir. 

Yapağı İhtikarı Y apanlann 
:Muhakemesi 

1 le çevrili: Toprağı, denizden, dağ nen uyan şema, suyun derinli;o;,i- iÜnü İmralıya Jlidecektir. 
"" Kilosu 81 kuruştan satılması - lar ayırıyor. ne ~öre, 10 _ 20 - 30 - 40 metre 

Örfi idare 

Komutanlığının 

Bir Tebliği 
Örfi idare komutanlıi{ından; 

Korgeneral Ali Rıza Artunkal 
ımzasiyle aldı,i!ımız bir tebliği ay
nen neşrediyoruz: 

Örfi idare komutanlı,ğındnn: 

Komutanlı_ğa gelen bir cok 
mektuplar meyanında bir kısmı 
da imzasız, adres ve hüviyetleri 
yazılmamış veya hnkikate uygun 
olmıvan tarzda yazılmış bulun
maktadır. Ayni zamanda muhte
vivatlarının delilleri ve istinat 
edilen esasları da belirtilmemek. 
tcdir. 

S b lazım Jlelen yapağıyı 97 bucuk on yamaçta, kasa a ~örünü - yüksekliğine kadar cıkmaktadır. Takksilcr Her Gün Muhtelif maksatarla ve bir hiz 
yor; Yepyeni ve muntazam. _ Bundan sonra, kütle kütle dökü- kuruştan satmaktan suclu Sarı met ifa etmek kasdiyle vazılan 

lııl 1;alışabilecek Bekir ile kardeşi Zeki ve simsa-
"T" ~ len betonlar don.durulmakta; ya- n Klopulo Karasakalın muhake- bu mektuplarda imza ve hüvivet. 

Bandırmaya ayak basmadan ni denizin !cine nirecck olan is- Ankaradan belediyeye S?elen lerini tasrih edenlerin zarureti ,., mesine dün de devam edilmiştir. 
evvel biraz iskelesi üzerin- kele, denizin üstüne ve kazıklara hususi ma1Umata JlÖre taksilerin kanuniye olmadıkça sahsivetleri 

~ rinde durmak lazım. istinat ettirilerek yapılmaktadır. plaka numaralarına RÖre ,S?Ün ıtşı- Duruşmada, bir JlÜn evvel za- valnız komutanlıkça malum ka-
l Neden? ~ İnşaatın tamamlanmasını mü- rı calısmaları kararının kaldırıl- manın geç olması ylizünden din- hıca_ğı tabiidir. Binnennlevh ken-

ll.ANTEN 

......... ...._.._......_ ................ : 

ı .. ~~.~~~~r~;_~~~~ . .! 
Londra ' '" 1 Sterlin 
Nevyork · ıoo Dolar 
Parls 100 F. Franı.-
Mllftno 100 Limt 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 
Amsterdam 100 FloriD 
Berlln 100 I< Mark 
BrllkscJ 100 Belga 
Atina 100 DrahmJ 
SC"fya 100 Levn 
Prag ıoo Cew kronu 
Madrt 100 Peçeta 
Varşovııı 100 Zloti 
Budapeste 100 Pengo 

~çılış 

I 5 24 
130.-

30,03 

12,9375 

ü L K Ü - Hnlkevle:rt ve Hal!a>d 
larının aylık dergisidir. 101 1pttl 
yısı Ankarada neşredilmistir~ 

* DENiZ - T!lrk ticaret ve mak 
nlstler cemiyetinin aylık meslek rn 
muasıdır. 941 Temmuz 'Z3 üncU s 
yısı 1 .. tanbuldn çıkmışb:a 

Jf 
ŞAH MERDAN - Yirmi 

den mürekkep bir eserdir. Yaz:ı 

Salt Faik, basan: Çığır Kltabcvidlt 

ÇOCUKLARDA ~IYOLOJlK atı..' 
G 1 LE R - Yüksek tahsil talebesi 
ders ve müracaat kitabı olarak bası 
mıştır. İstanbul Üniversitesi tercU 
mekrindendlr. Lisanımıza çevir 
doktor profo"or İhc;an Hilmi Alanh 
ve profesör doktor Şevket Snllh So 
sal' dır. 

" YENi MAKiNECiLiK -.San3t 
kullan programlannn uygun olar 
Rc!ik Fenmen tarafından lltıvell 
larak 2 inci tab'ı Ankaradn Akba 
tabcvi tarafından ne:;ırcdilmiştir. 

BOkres IO'l Ley 
Belgrat 100 Yen . 
Yokohama 100 İsvcc Kr. 
Stq;cholm 100 Dınar 

31.1375 8 
31,005 ı 

u L MAC • 
2 3 4 5 6 

ESHAM ve TAHViLAT - -- -ı--ı--ı 

Cünkü, Türkiyede üç iskele; teakip, istinat kuıklarının orta- ması icin vapılan tetkikler sona lenemiyen komiser Şinasi ve fi- disinde medeni ve kanuni cesa
c Tekirdağı, Erdek, Bandırma, ih- ları oyulmakı.t. buralara dinamit ermiştir. Hükumet bütün taksi- yat mürakabe memuru Necdet ve ret J?Öremivenlerin imzasız adres 

1 tira beratinin mürekkebi henüz konmaktadır. Tabii, bu sırada bü !erin her _gün calışmasına müsaa- di~er şahitler dinlenmiştir. Du- ve hüviyetleri tasrih edilmeden 
kurumıyan yeni bir sisteme göre ton iskelenin altını ve yanlarını de edecektir. Bu husustaki karar ruşma di2er şahitlerin celbi ve ııönderdij!i bu J?ibi mektuplar 

t inşa edilmektedir. Kıymetli şah- çevreliyen tahta şema da çıkar - bu günlerde vilayete ve belediye- tetkikat için başka bir güne kal- münderecatı nazarı itibara alın- ikramiyeli % 5 1938 19.55 'i 
Sıyetini hürmetle SClSmladlPl lt h?!~tsyM\..:. , ıu v• • -•• ·- VP hijr{.İY"İ1Prplrti;ro - .., ,_.-nJr.t.U" • , .,.....,., .. .,\, ,,,.,hı. -+-l---1·':- 1 ,,.. ,., u" .. 1r!" ~nnlr l~l ?!\-

••- Ben, bu aynlıktan, sen. w • " ~ • j ıarı dahilinde bulunnn Lofça'da dot-1 por hem de odun tacirlerinin i-ı li koru'!ma. ~anununun 32 mel neye kadar surı?un cezas~na car-
den fazla muazzep olmakta • (Arka ı ''ar) muştur. Tahsilini Askeri Tıbbiyede tirazlan_tetkik edilecektir. maddesıne ıstınat ederek mahke- pılmnlarını emretmektedır. Bt 

f ~:;~~~~~~~~i m:.'.~:ı~~:~~~2·:::·:~m::;:.~~ r .. H .. i. ~A~V; .v ........ D ...... A ...... L .... G ...... A ..... s ... ·,·· ...... ·-ı g~~F=:~~~::~:::.~f: Di 
Dl isterim. Bana daima, dur • tim. Sokak knpısmın dışından teh- i Cemal: 
madnn ağladığını söylüyorlar. ditkfır bir sesin: · - Anncctğlm, geıınını Opcbnirsin, V 
Ne çirkin şey? Kos koca bir -Hanım, hanım paran yoksa oğlu- • •• y Tunarli ....... ! dedi... cilil Soldan Sağa: 1 - Istanbuld 
imparatoriçe, biraz yürekli ol- nu yanıma yamak ver de borcunu öy- • • • ••• • • •• •• •• • • ••• • ••••••• ••• • • • • ••• •• • • • • •• • azan: o gQn nikah merasiminden çıktık- tnrt..arlhi bir saray 2 - Ankarada i 
malı... le öde bari .. Dediğini duyuyordum. "Ôllisu-na gizledi. bakışlı bir kahraman ııfrcrdi, Bu t.ın sonra otomobilde Cemal anlatı- tim~asyon 3 _ Bır dağ 4 - Son h ~· 

kl t Ak dudağmız.ı hafifçe ısırmış, kirpikleri- .. t> "' h ö M · l 
"Parisc dön .•• Orada şenol, Hemen oradan uza es rm. şamn nizln arasından dlkkaUi dfkkatli ba- - Gülgilnüm ... Kü~ik kuşum, kork kahramana yakındım bakınca, sen ol- yor, Gülgtin genç kocasını ayran g z- acılii değişirse: Ima olur - utı o 

hoşnut ol, mesut ol. Yakında kadar mahallenin sokaklarmı Ozgün, kan göz.lerinizle karşımda glSrllrdilm. ma, bak yanında ben varım ... Sabah duğunu anlar, gözlerimi uğuşturarak lcrle dinliyordu. dir. nak 5 - Istanbulda bir semt l 
ben de oraya döneceğim. Ken- dilşünce11 gezdim .. Akşam eve geldi- Her yüzilnilı.e baktıkça delice bir olunca herşey nasıl dQzelecek... uyanır, sabahlara kadar ne düşündU- - Seni ilk defa, amcana, babanın hey\fatem 6 - Son harfı değişirse~, 
disiylc beraber yaşnınak iizcre Çim zaman annemi ağlamaktan gözleri ltilmil bilmeyerek uyanık kalırdım. otomobil olacağını miljdelcmeyc gel- rakc3ilyük - Bir zamir - Bir işaret sı.ı 

d .. .. l yumruk gibi şişmi11 buldum. Boynuna his bütün vücudUmil, ruhumu kaplar, Boynundan kayan küçilk yumusak - Benim küçük GülgilnUm .. Sus- di~in gün gördüm. Beni bir alev dal- mür'atı 7 - Ters okunursa: Avru 
bir kocaya var ıgmı soy eme • s.,-lıp "pilcüklcrl arasında sın·~mıı sarardı. Bu ince vilcudil kollarımın elin parmaklarmı teker teker öpüyor "bl d M ki Uh d" 1 h 

8 
t 6 J 

ı ld Ç.. k . ..... . u u ma Gillgünüm.. ıtası gı sar m. a ne m en ıs le }l)ada bir avza - ır no a -
ne bir hay i gU iim. un iı, geçtiğimi müjdelerken, bu tatfll boş arasına alsam, uzun k!rpiklerlnizin ve bu arada: İki gencin nefesleri artık birbirine oldu~m !çln her zaman otomobilimi kardnrflerın yerlerı dcgışırse: jeo 
hen bu hususta senin kanaatin geçirmemek için komşumuz şoför İh- gölgelediği iri siyah gözlerinizin de- - Sana saf, temiz, aşk, sevgi do- karışmıştı. lccndlm tamir eder. amcanı çok sev- Boji olur 9 - Isabeti haiz olan 
de değildim. Ve hen di.işiinii • sanın yanma yardmcı girmek istedi- rinllklerlnde kaybolsam, em, nemli lu bir kalp veriyorum istersen ayak- r1iğlm için ona da yardım ederdim. O Had Yukarıdan Aşagı: 1 - Istanbi 
~·oruın ki, kadın koca için, ko- glmi s5ylcdim. Annem ne kadar itiraz dudaklarınız benim olsa diye dalgın !arının altına al c;lğne, param parça 11- Jıf. ~in yine sırtımda yağlı bir tulum, sac; caktla bir semt 2 _ Bir lisan bah 
~'! da ''atn

1
n için, aiCle 1v.e11 ~ve_re! ettiyse razı olmadım. Ve iste o gOn- dalgın düşünür, kendimden uzaklaşıp et. fstersen parmağına takıp eilence G ünesin ilk şualan gözlerine gl- baş karışık otomobilin nltmda idim. ::ıynJ _ Bir hayvan 4 _ Bnrsaklar 

içın yaratı mbı~t~r. .. a 11
1 kıgdımı denberl bu meslekteyim. Talih bu se- iç alemimde yaşarken yanağınızı çu- yap, İstersen... rince uyandılar. Dlln akşamki Tatlı bir ses ... Bir kuş crvıltıslyle ir- fnörlükseltmek 5 - Bir kız ismi 

affet: insan, . ı7~m gdu~e a '": rer de beni slzln yolunuza c;ıkardı. kurlaştmın bir gülilşle giller: di _ Sus Cemal .. Öyle perlşanmı ki., fırtınadan eser kalmamı~ı. Tatlı bir lcildlm, Bu senin sesindi, Garajın ldk 31= harfi değişirse: Aç değil 6-1a 
Janmız sayesınue, aıma, yenı - Bu gün gine çok dalgmsmrz, - . il A • d H t 1<uytu bir köşesinde seni içim titre- Ilk h f' de-iı~ 
Y

eni ŞC''lcr ö~~eniyor. Benimle BugQn gibi hatırlr;yorum. O gOn ld d Eğer bu uluyan çakal sesleri, gök g· - -ıabah rllzg n esıyor u. emen o o- _Hamız _ Bir zamir - ar ı 
" .. - ve cıvı ar mız. '"ltOl ı 1 a ö u orum dl bili ta ır edip yola devama baii- verek seyrettim. Sen gittikten sonra ' Fp:-; · B' t 7 Ters oktl" mulıaberclcrde bulunan ka • amcanız beni sizin karşınıza getirdiği 0 zaman dilşilncelcrlmdcn utanır, ru er o masa r ya g r Y - 71o m 'lmcana: f'ışırse: ır no a -

dınlnrdan bana bahsetmekle ne zaman, uzun kıvrrcık kirpiklerinizin ı;:özlerimdcn dUşüncclerlml okuyacak yeceğlm .. Ben de aenl ilk gördüğüm tııdılar. - Bu kızı bana verirler mi. dedim. ma nursn: Kıymetli bir taş - üsture 
kasdettig-ini bir tiirlii anlıya _ gölgelediği simsiyah gözlerinizden baş sın ... diye korkar, volana "'a"'ıerr, de- zaman içimde her zamankinden başka İlk konuşan Cemal oldu: nvea _Bir hayvan - Ters okunursa 

· k hl bir ö ı t' ..., oT "~ h'-1 rin kayna ı.a.nm farkma varmı• - Gülgün, dün akcamkl kararında - Kıza kendine sevdir, kandtl', ol, Yaıy.ı. .. mnk 9 _ Tere: ... lıunuı·c:u Çı madım. Şayet içlcrınden biri - a C şey g rmem ş un. lilcr gibi 0 tomobi11e uçar uçardık. uı e s •a• " .. u' -, ~ 
H bütan bir "il il b y * * bunlan f-1ce u-tmı_._ Fakat .,, duruyor musun? tJedi. oe. r ı Bu ro' .-. ~. iyle meşgul olmr•.•a mecbur er zamnn "' n n e e- ""' ••• ....... ..- bır "' - " _,_ ,., hl bir G k k Harun sevglllsinln boy O zaman işte bu plAnı kurduk. Ve hulunsa ... ·dım, seni temin ede _ canlı yolculuğundan sonra sizden ay- anda a.uvonnn ...., ç eeY yapa- enç ız o -

rl·m ki, onlann giizcl birer aüJ rıhp yatağıma uzandığmı zaman gine a mı sa un ça an s mil"A- mamışnn. ~· n yanın ay en ç e nuna o . " s lk lk k bir ! ••°iP eo--1 d k i lmd d tarken· beni senin yanma şoför olarak ver-
"' 1 • ...M. d-~ h'--.1 di O B artık eve d5nemem Beni 'T'lcsinl amcandan ben rlca ettim. 

gonce i olmalnnnı dilerdim. sizi düşünUrdilm. Her gezdiğim yerde ten sonra, otomobilin cam a- bir vc~.u c;ırpm '6.nı UN>CUer m. - en . 
l bu t bil kul •-t en götür Dedi - Çok hainsin Cemal ... Beni öylr Senin bana bnhsettiğin kadın . sızı ilk gördüğüm gibi, sırtınızda la- rmı sarsan bir gökgürQltüsü gür er zaman çırpman :ıeye o omo - nereye 1:1 ers .. . 

lar saktn bu neviden olmasın?., dvcrt dar etekliğlnlz, beyaz dantelli ı;ürlemez, şimdiye kadar Cemalin saz- lanmanm verdili heyecan demlşUm. Cemal Gülgünü elinden tutmu:ı Su- 1izdiln ki .. 

Onun bu satırları yazmasına 
.oakarsanız, sanabilirsiniz ki, böy 
le düşünen o insan, yeryüzünde 

beyaz. buluzunuz. parlak siyah saçla- !erini, korkudan ona sokulmus bir va- Bu gece, bu kapkaranlık gecede bam- Rdlycdeki köşklerden birinin ağaçlıklı Genç erkeğin ateşli dudakları onu 
rmız ensenize dokillmiiş, ufak kal- ziycttc dinleyen GillgUn, gnyrl ihtlya- başka birşey olduğunu anladnn.. bahçesinden koşarak silrllklUyordu.. 'a~la söyletmcdf. 
kık burnunuz. kısılmış, kaşlarınız ça- rl kollarını genç adamın boynuna do- Her gece rilyalarıma menekşe göz- Ayni hızla evin ac;ık duran kapısın- B/TT J 
tılmış, yanasınızı çukurlnstmırak alt !adı ve basını sert adaleli, hn(J[ tliylil IQ, altın gibl kıvırcık saçlı, mert, saf dnn girdiler. Merdivenleri çıktılar, bir 
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ydarpaıa • Afyon Hattına 
Tren Seferi ilave Olundu 

TAN 5 

Amerika ile Suriye Cephesi Japon Kabinesi Orta Şarktaki Amerikalılara Göre: 
• <B-. tanlı 1 hadde> istifa Etti Bulutlar Dagv ıldı · <B-. tarafı 1 incide> Almanya Arasında 0rta eark eimdiye kadar blrbı.. f ran eı,iainin zP-un-,.11. 

(Bq tara& 1 incide) el derecede mühim ha11> sahnesi (Baı tarafı ı incide) <Baı tarafı 1 incide) sebepleri 
Knox, Amerika Birleşik Dev - olmu,tu. Şimdi Suriyeyi ele l(e- Burada, vaziyetin fevkalAde ne laşılır. Akdeniz ise Adriyatik ka. Moskova, 16 (A.A.) - Reuter 

il ln il. hük' "-- ti çirmekle bu vaziyetimiz daha zi- zaketi dolayısiyle İmparator ve dar münakaleye açık değildir. O- . h • uh b" . bil 
letleri · e g ız uıue ara • vade kuvvetlenmi-+ir. Ve orta nun. i~in. lngilizler Suriye har - adıır.a.nsı·yoımnr·. ususı m a ırı -sında, Atlantikte müşterek hare - ~· İmparatoriçe yarm öileden son- anl 
ket etmek üzere bir anlatmanın şarkın ehemmiyeti de bu nisbet- ra Tokyoya döneceklerdir. bini bıtırerek burk adaneklAlmM a- Sovyet istihbarat bürosu mü-

kztp te artmıştır. M ts ,_ b" k ·· d be · rın ayağını esm e, ısır d.. · · Lo lld El ile · ·· ·· d ·t b mevcut olduT.r.· haberini te et lf _,.,U bl ·L- a uoa.a, ır aç aun en rı . d .. ı·· liik te . . e ur muavmı zovs , ç rın 16 (AA Bize veri martesi gunun en ı ı aren mun - a... 1111 ~ en r vesı"" · , cephesm e us un mmın 1r 
1 ' · · - - zam bir yolcu katarı işletilecek- miş ve şimdiye kadar hiçbir harp y- soiuk alımlı.iından mustanp 01- ffak 1 lardır h tta en eskisi olan an E çisinin zi -

umata göre devlet demir- tir bu katarın Haydarpaşadan kaJ gemisinin Roosevelt tarafından Kahire, 16 (A.A.) - General duiu için kabinenin fevkalide muva. . ~ ~ş k .;.e ~ yarcti hakkında bir Razetecinin 
~resı tarafından Haydar k 7 15 Eskişehire vanşı 17 35 tesbit edılen harp mıntakasınl1an Wilson ile General De Verdillac toplantısında hazır bulunamamış ddıenebilir kı, ısırı u rmış ar. sorduiu suale verdiği cevapta. 
~kı ehır ·Afyon hattında ışı ' ' ' ' edi"" · ·ın e etm· tir Ame da aktedilmi• olan mütare buna binaen kabine başsekrete- r. . Sıovyet hükumetinin Moslrova -
trenınde viki izdihamı ön kalkışı 18 45 Afyona varışı 23,45 geçm a~ı ı v ış. • . - arasın • ~ .. • ri Matsuokanın istifa imzasını al- . SuriY:e ~ Irak harplerin~n ~as dan a:trılmıya hazırlarımadııtını 
\re bu kısım yolcularının tir ' ' rika Birleşık Devletlerı bahrıye-{ ke ahkammadan sonra dun bura. fıye edılmış olmasından Turkı _ 

D. 1·ger taraftan Afyondan kalkı sinin faaliyetine sadece takviye da yeni bir vesika neendilınittir. mak üzere ikametdhına Jlitmiş- d ç· k. h d t söylemiş ve Elçilerin Mooskova-musaıt bır ekılde seya- ed 1 . d . f r t• . B ik t ilizler General tir ye de memnun .'U!· un ~. u u dan hareketine lüzum olı,nadığı-
mumkun kılmak nnık - şı 3 42 Eskişehıre varışı 8 50 i mış evrıye aa ıye ı nazarıy u ves a nJ{ ve B. ı·r tesadüf eseri olarak ikinci larında yeni ın .. tıl~~~~~a mus!lıt o- nı bildirmış' tir. 

Haydarpa adan Eskış' ehir karkışı' 9,25, Haydarpaşaya v~rış; le bakılmaktad!r. . De G~ulle tarafınd. !'! 'Beyrut~ald ı ndugune şahıt ol -
18,52 dır. ve bu trenlerın Adapa- New-Yo

1
rk Tmıes, Bahrıy .. e Na- Amerika başkon, solo&Li ı.ası~y~e Konoye kabinesinin istifası eski an yangının so . Mülteciler meselesini aordum. 

na 18/7 1941 cuma gü • be l Ge l Dentz teklif ed lmı.e bahriye nazın Mitsumasa Yonai muştur. ~~~l~da ve. oı;ıa Lozovski, işl(al edilen topraklar-
ve Afyondan Eskişehire kalkışı 9 25 Haydarpaşaya varışı zırı Knox un yanatına gore, - nera e ı kabinesini istihlaf ederek iktidar Şarkta, Turkıyenın emnıyetıni dan Relen muhacirleri Moüova-

da ......... •sııya 19 7 1941 cu- lıkları d~ v~c\ır yan meclisinin bahriye komisyo - olan şartlan ifşa etmekted~. mevkı·;- .. -ıı·;ıw 17 Temmuz 941 tehdit eden te. hlikeler bu suretle dan .. _.meden 'T"ol .. a ve Ural 
•J:""Y'" • nunun da hüküm süren kanaati Mevzuu bahis vesika mi.ızake- un;; ... - ... K• 1 aktadı ... -... Y' ,.. _.......;._________________ tasvir etmekte ve komisyon aza - re edilerek imzalanacak olan eart tarihinden tam bir sene sonra va. nihayete ermış bu urun r. mıntakalanna nakleden stmen-

"CJ•ılfere ile sının Birleşik Devletler bahriye larm ne ıibi esaslara istinat et- ki olmuştur. O tarihte Yonai ka- A .k difercileri methüsena etmif ve 
siyaseti hakkında eskisi kadar mesi llzım l(eldiiini tasrih eden binesi İnı<iliz - Japon - Amerfk:ın Almanya merı aya demiştir ki: 
kararsızlık içinde bulundukları - premıipleri ihtiva eylemektedir. işbirliii taraftan olarak tel!kki "İımal edilen topraklardaki ispanya nı tebarüz ettirmektedir. Bu esaslar General Dentz tara- edilmekte idi. Sulh Teklif E•yor halkın büyük bir kısmı oralar-

lngilterede Altı c11un:lıill, stalin w g:ı :~ btr°:!e.i = ı, ııe "" .,,_,,e (Bq _ 1 bu:lde> :ı:=· ~~~i!~ 
Arasında A d 41 900 Rooaevelt araaıntla ahenk Jeri sürmüştür ki, o da münhası- değiflldilcler olmıgacak weııes, 'tekliflerden bahsede- Moskovaya ~~diyen Re -y a ı Berlin. 16 (A.A.) - Berlin si- ran İnıiliz makamlan ile müza- Tokyo 16 (A.A.) _ "Reuter": rek bunlann kendi kulal'ma te- len ~~rler .~tenyor ki, ma -

Kamarasında 

izahat Verdi 

• • yasi mahfilleri., 'b1 ugün Aftonbla- 1-ereye .. iri-bilecex.i noktasıdır. ' • . . istif M düf" ld·x.· · e A e dencılenn muhımmat ve di~er 
K•ıc •ı Oldu•• • "' - t "' Konoye kabınesmın ası uze- sa en ı<e ı"'mı, resm n m • . lit . il . . kadın erkek 

3 det Isveç gazetesinin New-York Bunun üzerine nl(iliz kuvvetle- rine ne ~.ahili n~ de beynelmilel rika hük~e~ine bildirilmediıini ~,.un ~ir b:.:anla ~alışarak 
muhabiri tarafından verilen, Ro- ri başkumandam verdW cevapta sahada hükt\metın anayasasında beyan etmiştir. • • ~'iliı altına ,.ağrılanlarm yerle. 

"' I I S d osevelt'in Amerika Birleşik Dev bu ı<ibi lf&l'tlan kabul edemiyece. herhanıi bir ddişikli~e fnttzar Resmen ııdlı tekUfınde . . doldurm" akta ve istihsal' 
ı ara ana ar ayısı a Jetleriyle Almanya arasında harp tini bildirmiş ve muhasematm, d"l kted" nnı 

, 16 (A.A.) - İspanyol vaziyeti doğurmak niyetini bildi- böyle şartlan hamil olmıyan mu- e ı meme ır. bıdunıdmatlı yalnız muhafaza delil, fakat art· 
nazırı Sumner'in beya- 52, 178 Kişidir ren haberin Alman matbuata ta - rahhular ~linceye kadar devam Yeni bir alceri laareket Vaeinı<tonr 16 (A.A.) - "Reu· tırmaktadır. 

aklc:mda Avam Kamarası- rafından gayet ciddi olarak kar - edece~! illve etmiftir. taaarlanıgor ter": Roosevelt'in katibi Early, ledZirira. aBt;~asmdk0 •• ayldun·· aunMbu'-~eYre· 
r~P"Qru'"nkü celsesinde hukümet Londra, 16 (A.A.) _ Resmen şılandığını tebarüz ettirmekte - Murahhaslar ertesi sabah Rel- dün matbuat mümessillerine be- u~ .-. 

ller sorulmuştur. İspanyol bildirildi~ine ı;(Öre 1940 İkincikfL. dirler. mişler ve General Catroux Ge- Londra, 16 (A. A.) - Reuter vanatta bulunarak ve Pazartesi ı<itmiş olmasına raimen, bu se-
bu beyanatında Falanj'ın nunundan bu senenin Haziran so- Bu mahfillerde, matbuatın, sa neral De Gaulle namına müza· ajansının diplomatik muharriri ı(ünü belediye reisi Guardia'nın ne 24 senedenberi -«örülmıedik 
arkadaşlariyle birlikte iki nuna kadar İnı;(iltere üzerinde lihiyettar mahfillerin kanaatini kerelere iştirak etmiştir. Mütare- yazıyor: beyanatından bahsederek demiş- derecede iyi hasat alınmıe ve ev· 

t arasındaki derin dost- 1 t· yu··zde .mi ... aksettirdi"gvi ı.....an o- ke --~1--, izma edilm'• olduiu Japonyanın yeni bir askeri ha. tı'r kı··. vellrl senelerden daha çabuk kal-yapılan düşman hÜCUm an ne l• J ~ .,..J ~wau ~ A 

tanlandırmak için silaha sa- cesinde 41 bin 900 kişi flmüş, 52 lunmaktadır. şekilde General Catroux tarafın- reket tasarladılını ıösteren at... Hitler tarafından bu hükfıme& dırılmıştır. 
bildirmftti. Bir me- bin 178 kişi yaralanmış veya Alman Hariciye Nezaretinde, dan daha önce tasvip edilmiştir. metleri İnı<iltere ve Amerika çok resmen sulh teklifinde bulunul· Sov11etler BirUğl 'Yugoa. 

lılğilterenin bu hususta ne hastahaneye kaldırılmıştır. Isveç haberinin doğruluğundan Mütarekenamenin şartlan ara. yakından takip ediyo~lar. muş del'ildir. 'ltmga Yrınaniat•,B~ 
sormu.tur. Ruhr lıavzaauıa atılan şüphe edilmemektedir. Almanla- sında şu. maddeler vardır: Öyle anlaşılıyor kı, Japonya- ' 

şu cevabı vermistir: rın kanaatince bu haber, Ameri- suriyede bulunan bütün Al- nm bu hususta nasıl bir yol tut- Alman Teblğl ve Noroe,l tanıga,eai 
yol hariciye nazırı tara- bombalar kalaların aldıkları tedbirlere aaır manlar ve İtalyanlar, enterne e- ması lizım ı<eldiii hususunda Ja. Londra, 16 (A.A.) - Öb'enil-
2 Temmuzda bir Alman Londra, 16 (A.A.) - İnJ(iliz yapılan ve Alınan makamları ta- dilmek üzere müttefiklere teslim p0nlar arasında tam bir ittifak (Bq tarafı 1 incide) diiine «6re SovyeUer Birli~ 
ine yapılan beyanatın hü- bombardıman tayyareleri 16 Ha- rafından duyulan bazı telmihleri olunacaktır. voktur. İndltere ile Cin arasın- bütün ümitleri kat'i bir surette hüktimetlerİ tnJ{ilterenln yanı 

aördüm. Bu beyanat İs- ziranla 10 Temmuz arasında teyit eder mahiyttedir. Roosevelt Bütün harp ı<emileri sailam da bir ittifak hkt~!'l~ ~e~ boşa çıkmıştır. Ordunun bütün bQlnda mücadeleye iştirak eder 
1 nazınnın Rua • Alman Ruhr havzası üzerine 2.000 ton- in vaziyetindeki düşüncesizilğe olarak teslim edilecektir. Bu Re- olduiuna dair Japon sozculerının amıf1arına mensup tefekkülleri yuplavya, Yunanistan, Belçi
karşısındaki noktai naza- dan fazla bomba atmışlardır. Ay. ve ondan doğabilecek tehlikeye, milerin, ha11>ten sonra Frannya son .'b;eYanatı Ja~nvanın .. c~.nubi Sovyetler tarafından alellcele top ka ve Norveç! tanmmıya karar 

bildirmektedir. Bu beyanat ni müddet zarfında binlerce ton bütün dünya Avrupanın nazarı dönmeleri temin olunacak ve Pasıfikte baska bır tesebbusu kar !andığı bir sırada Ahiıan kıtaları vermiştir. Gavriloviç, YuRQlllav-
b) malQm olan Jlörüşle- Kolonya üzerine ve 500 tondan dikkatini celbetmelidir. Fransaya bir nevi tazminat veri- sısında İnı<ilterenin h~~eti ne Leningrat üzerine fasılasız bir su yayı tekrar Sovyetler Birliii 

bir dei!eikliıt veya inki- fazla bomba da Bremen üzerine Berlinin gayri resmi mahfille- lecektir. olacaimı anlamak istedıiıne de- rette yürümiye devam etmekte- ner.dinde temsil etmek üzere ya-
•Z11ıa5.t1armekte delildir. Bu hu. atılmıştır. rinde, Isveç haberi, Roosevelt'in Mütareke ftlrlltınntlaki lilet eder. dirler. Buna muvazi olarak Sov. kında Ankaradan aynlacaktır. 

halen yapılacak b88ka bir Avrupa harbini daha ziyade ka - iti.dal Bu nazik anlarda Japonvanın yet fırkalarının inhillli de devam Sovget akeri lıBgell reiai 
tun yoktur. Mısır Ordusu rıştırmaktan ibaret olan siyaset!- mihver yanında müsbet olarak eylemektedir. Lollfl avdet ettı 

mebuslardan Shinwell, nin yeni bir delili olarak addedi- Kudüs, 18 (A. A.) - Kudüate- ver almasını Almanlarm istedi- Ahnan esirlerin verclJli tfade- raya 
hı bu resmi beyanatın- 5 f -L r r ki umumi intibaa nazaran Suri- ttne .ıiphe yoktur. Almanlann tere göre Baltık memleketlerin • Cenevre, 16 (A. A.) - Daily 

İspanyaya İıılil1z malı e e.-uer ıy;_; mesele şimdilik münhaSi - vede yapılan mütarek,e IOD de- arzusu Japonyanın Sibiryadakl deki Sovyet orduları kumanda - Tele.craı>b l(azetesi, Londrada'ki 
-.n-es1ııe devam edilmesi- ran Amerikan milletini alikadar rece mutedildir. Ve Suriye hare- Sovvet deniz eyaletlerine taarruz nı ile maiyetinde buiurwı on su. Sovyet heyetinin 'Moskovaya dö-
Wibıç bir ftlY oluP olmadı- ' Ecllmlyecell ettiği için bu hususta söyliyecek kAtı başladılı zaman müttefikler etmesidir. F'akat Sovyetlerin bay kurşuna dizilmiştır. Bunun nen Reisini yakında tekrar Lon-

ustur. bir şey yoktur. Alman milleti hiç tarafından tayin edilen maksatla- müthie şark ordusuna k~ .Ja- sebebi, kumandanın Baltık mem- draya ~eleceiini bildirmektedir. 
bu handa halen yapı- n8'ep, 16 (A. A.) - Elnusri bir korku veya endişe duymamak rın tahakkukundan il~ri Jıitme- 1t<>nlann bu Alınan talebim ısaf leketlerindeki mevzileri vaktin • Bu arada Londradaki mflzake-

btr beyanatı olmadıiını tek gazetesinin de yazdığı gibi, yük- tadır. Hadisenin bu kadar açıkca mektedir. Bu maksatla Almanla. edecekleri cok şüphelidir. Bun- 4eı,ı evv~ terk.etmiş olmasıdır. relere Amiral Şarlamof devam 
lemistir. m mGdafU l'.o----ı-:.-ı talebi k .e•-ın· e bn,.u .. n-'- 0 1---- mez rın Suriyeye hululüne ve Alman dan biliia Ja'i>On askeri mftfiit.i Fin t 6li "i etmektedir • 

..ı11nar@·ıı, İspanyol hfildhneti ibıerine parliment;;~~llf e- k~~~u;;i;~ ";,ii.;rinin tayyarelerinin Suriyecleki tan'a- lerinin kudretini de arttınr ki, . e g Gazete, ~areamba ıünft bQta· 
uyamk bulunulup bu. dilen ve Mısır ordusunun tama- hAdi.seyi yalnız cihan efklrı umu re meydanlanm kullanmasına Jap0nyanın bövle bir teşebbüse H~lsinki, 16 (A.A.) - ~ mış olan 1-iliz • Sovyet ukerl 

-'l'IQbıldliını sormuştur. miyle seferber edilmesine müte- miyesi önünde değil ayni zaman mani olmayı ve Suriyeyi Fransa firmesini istevenler bile bundan 1!b~.,: Sah. ve çarşamba günl!- J((;riışmelerinin memnuniyeti 
fa eeTabı ~ dair bulunan proje reddedilmiş- da Alman milletinin önünde de cökmeden evvelki vaziyete yani ihtiraz ediyorlar. n ~uşman Finlanda toprakları u. mucip bir tarzda ilerledillni bıl-
lanm bunliD böyle. oldu- tir. Buna mukabil mecburi as - aka k · d lduk sarki Akdenizde müttefiklerin zerıne bomba atmamı§tar. Avcı cffrmektedlr 

aı:ıkca ı6steı:mektedır. kerlik hizmetinin kabulü hak- miın şa etme azmın e o • bir ııevkulcen seddi haline sok- Japonyanın cenup denizinde tayyarelerimiz ve dlfı bataryala A-1,..- .luıkkuula /n-'Hz 
ları anlaşılmaktadır. ananevi ı<enişleme siyasetinin tee runız 8 düşman tayyaresi düşür- ·~·- ., ... kında parlimentoya bir kanun Bugün Alıiıan Hariciye Nezare mayı istihdaf ediyorlardL v.ik ~esi n~uzlu Japon .mah- müşlerdir. Bu suretle Finlanda gazetelerinin naiitalealan 

projesinin teklifi kararlaştınl- tinde matbuat mümeuilleriıie fU Berlln.ü .ıdlhr fıllennce tervı~ ~ektedir. E. toprakları üzerinde dilfürülen Londra, 16 (A.A.) - •Afi, : 
mıştrr. beyanatta bulunulmU§tur: Bertin, 18 (A.A.) - Yan remıl ter Japon ka~meaı bunu kabul düşman tayyareleri 114 e halli Churchlll tarafından Avam Ka· 

Bulpristanda İdama "Hukuku düvel prensipleri - bir membadan bildiriliyor: Bu- edecek olursa ilk hareket Hindi- olmU§tur. marasında yapılmıs olan .. Rus_ 

M-L~- Edilen ...,_1..: nin böyle bir ihlAlini, bolşevikle- 11;ün Alman hariciye nezareti mah çininin cenup limanlarının ie«a· M~ tebUğl ya ile aktedilmie olan itlW, bır 
!'DeJlltaı*. 18 (A.A.) - Batı 1111&wu ~ rin hastane gemilerine karşı hu- !illerinde ileri sürülen mütalea- ıt olacaktır. Esasen bu limanlar " ittifak misakıdır ve Rus ~ • 
19111.Zllıdeki ftZiyet Cebelita- Rus Subayları kuku beşer kaidelerinin tatbike. va ıöre Suriye mütarekesi ile hakkında Japonyada büyük bir B~~peşte, 16 (A.A.)- Resmi ti şimdi bizim müttefikimizdir,. 

rm ... ~-.u ft baeln1111•ndenı Gene- Sofya, 16 (A. A.) _ Askeri dilmiyeceği hakkındaki beyanat- fnıiliz ordusunun bir hareketi propaıanda başlamıştır. Bu ll- tebliğ,,. ~acar ve Alman zırhb eeklindeki beyanattan bahleden 
ile Amerika hükClme- İn lariyle ayni zamanda duymuı bu sona ermiş bulunmaktadır. Ayni manlann ieıali sayesinde Japon kı~ları hucuma geçerek Sovyet tel . kiff.t. Batftklli 

Orta Saıic ve Akdenizdeld mahkeme bul(ün, giliz istihba- lunmamız enteresan bir tesaClüf· m-ahfillere nazaran Berlinin bu don .... -sı ve hava filolan. Fili· dumdarlarını daha gerilere at • b.raııeu beyeanarmtını tasvip e•--'-te n. ----:ı- müzakere edil - rat servisine maltimat vermek cuuua !ardır l'IDCA. 
~ 'Ve casusluk ~lariyle eski dort tlir. mesele ile daha yakından allka- pin, eimalt Bomeo ve Male:zya'- mış • dir 

• t Bu tesaddün, Churchill, Roo- dar olmasına hiç bir sebep yok- va dayanan İnı<iliz - Amerikan Jıtı. 
1 
~ ~k cttıemana 

heyet 1Jhkae «ftn Cebeli)- Rus subayını idama mahkum e - sevelt ve Stalin arasındaki ahen. fi'ur. Bu, Vichy'nin bileceıi bir müd.· afaa hattının yanıbafına ıeL B~~-!bl8~~~~ "'-- bizim Y"DIJlnrda harbeden 
talıd*taD 80m8 eimdi m.iftir. Zan altında bulunan di· gi bir defa daha isbat ettiği ka- iştir. Bununla beraber Suriyede mış olacaktır. car ça..-u&. Ull&~ JÇOA -"'&&11 -bir~11& __,.w..J.1-. anmk bizim 

lmüet ~ir. Aer eski bir Rus subayı hapisha- naati hüküm sürmektedir. muharebenin nihayete ermesi, Jaı>C?nyanın kendisine hlc bir edil~~·- __ ,.__ mil~m~lıru anlar.,. 
t dW enet Orta Şarka nedeki hücresinde intihar etmie- BarL- gl•meL 11"9• en Fransanm müstemlekelerini m~ devletm ulu orta taarruz edece- aw ... tmuz, "'~ muhare .. .. -• M L--~-u 

bet hafta kaızm.tı He- tir. Mahkt\mlar karan yedi l(iln Ut: •' A "'>'-· dafaa edemiyeceıtnf iabat eden linden endieesi olamaz. Binaena- bel.erinde düpwı tanklarmm bir ~ 08AV11UUw 

8'arrlman reJa1ik ~ - içinde temyiz ~ebileceklerdir. iyi gol bir keyfiyet delildir. Berlin sl- Ieyb Japonya Alınan arzularfyle ~ ~ukabil ~ taz:ctet aldalerl 
~ hava kuvvetleri Emir Abdullah Arap Washington, 16 (A.A.) - A- vaat mahfillerinin düşüncesine keneli menfaatlerini telif ederken mıştır. Hava kuvvetlerımız, rıcat Moskova 

16 
CA.A.) _ Düııldl 

erinden Boyce de heye- n:~-,., Ge li"'. . yan izasmdan Cümhuriyetçi 11;öre, Suriye hadiselerinden bir nüfuzunu Hindiciııhıin cenubu_na halinde bulunan dUfl!l~ kolları-' Razeteler Cbun:hill tanfmdan 
... ıaıı:ıldtP &ol!'UUJası nç gını Taft, lzlandanın Birl-ik Ameri- takım dersler alınmıs olması pek götürmek isterse bunu ancalt ce. nı bombardıman etmiştır. .. ............ 

1 
ü .. 

1 
.. .. 

-v B::L-- ha -'--- ~ K;O l(UD 10Y enen nu .... u Adalarma p rtekiz Birlepıeğe Davet Etti ka tarafından işgalinin parlamen tabüdir. Fakat bu hadiselerden nuba doiru ı<enişleme ıplanları- UAnfe va UMR& yapıldı ve İnı<iliz _ Sovyet anlqmumı 
Kıtalan rn:.derildi Baidat 16 (A.A.) _ Emir Ab- tonun reyi alınmaksızın Amerika Alman:vanm mı, Franaanm mı, nın tatbiki için yapmış olacaktır. Bükreş, 16 (A.A.) _ Dlİpnaa büyük başlıklar altında ve birin-

düllah r~dyoda bir nutuk söyli. ~l~rın harbe fillen ~irmesi için en voksa her ikisinin müıtereken laponganu1 eli bağlı tayyareleri dün gece Bükre§in bir ci aylalarında aynen nesretmit• 
16 (A. A.) - A.m a- )'erek Irak ve bütün Arap dünya- ıy~ yol '!lduğuriu soyleml§ ve de. mi ders aldıktan taarih ediline- .. mahallesi üzerine küçük çapta !erdir. Alimler ve akademi lza-

t._-;8!'1 l(arDizonu takviye l- a gençliğini birleşmiye davet et mıştir ki: mektedir. kalamıgacagı vaziyet yangın bombaları atmışlardır. Çı- lan anıaıııma hakkında makale-
~ 8l1ft!tte Yenidım kuv· mi§tir. lzlandanın i§gall, Amerikanın Tokyo 16 (A.A.) _ Yomiuru kan yangınlar sivil koruma teş- ler yazarak memnuniyetlerini 

l(Öllderi]miltir. Emir hükdmetin Irak mt-.nfa- Avrupa i§lerine bir müdalialesi- Sovvet Teb~ Şimbun 'ıazetesi CunkinR bük\\- kilitı ve itfaiye tarafından sürat izhar etmişlerdir. Gazeteler ~ 
+ • • • atıeriııhı ve istiklllinin korun - dir. Bu işgalin Amerikanın mü· • • ._.. metine Amerikan tayyare ve ı>l- le aöndürülmüştür. Dili batar • içtimalarında anlaşma lehinde 
ınhısarlar Vekili masa hususunda uyanık buluna. dafaası için zaruri olduğu IÖyle- (&.t tuafa ı melde) lotlannın J(Önderilmesini mevzuu yalarının attığı obiıslerin parça - ittihaz edilen kararlan da UZ1;1D 

Vana Gitti calma bildirıniftir. nemez. Bu, bit müdafaa tedbiri 14 Temmuz ıOnü diismanm bahsederek Japon hükıimetinin, ları bir kişiyi öldürmüş, bir kişi· boylu bahil mevzuu etmektedir-
~ 18 (A.A.) - inhisarlar değildir. Çünkü Alm~nlar Ameri 52 tayyaresi d~üıtür. Bi. Amerikanın bu tehditkar vaziye. yi yaralamıştır. Bir düşman tay- ler. 

ad Karadeniz yanında General Weygand kaya ~ etmemiflerdir. ziın kayıbımız 25 tayyaredir. tini şiddetle protesti etmesini ta· yaresi düşürulmüş, mürettebatı Fin • lnglliz münae6atı 
ı.-ı:-..ı .. - uh-•--- k tanı ,, __ • n·· d.. Amenka ile' Almanya ar88Ul • ir tm kted" A . te ir ... m-• .. tir in 

m ~ omu .. ge- ~yıre on u daki münasebetlere gelince, iki Ril(a körfezinde b Sovyet lep e e ır. ynı ıaze • e- es ~ • Helsi.nki, 16 (A.A.) - .ıiJ. 
l.O.tfl oldulu halde dun oeh Ce · 16 (AA ) "Of" Vi d lar destroyeri düeman tayyareleri- ter Amerika bu protestoyu reci- * tere ne Sovyetler jirliıt arasın-

lmit bqta vali, k zaır, · · - ı,, - millet sulh için e yaşıyor · Şhn h · uıramı.tır Des- dedecek olursa, bundan Japonn- Berlin, 16 (A.A.) - Sovyetle • da akdolunan itti.-;;. .... l'.tııalandanın 
01-..1'!- ' .. ..a_ omut.- cby'den hareket etmiş olan Ge- diye kadar Almanlar Amerikalı- nin ücumuna · d . "d ır ....... ı..--betm k isti ı ..a 
~ 6zere mem .... au, zab neral WeyJ(and, dun ö~leden lara karşı düşmanca telikki edile troyer hava dafi toplarfyle iki Ta ka111 harp hazırla ıimı ıstı re ...... ~ 1~ e yen . s - siyast mahfille de bahis 
ı:!'.~~ !e halk tarafın· llOll!'a tayyare ile buraya l(elmiş- bilecek hiçbir tedbire fevessül et düsman tayyaıJSf:nJ düeürmüe lil etmek lhmı ıelecektir. Böy· panyol gönüllüleri 16 temmuz sa- mevzuu olmakt. 
~ tir vr. kendisi biç hasa ub'ama- le bir vaziyet k81'$1Sında Japonya babı Sarrebruck'a gelecektir. ilk Gazeteler, Firilahda il fnı<il-

Jar vetiİı buradaki tet- • • • ., m~~~ftmerlka halkının yüz mıetır. bittabi elleri baıh d1*amaz. defa olarak Alm~ toJ!raklarına tere- arasındaki mün terin 
bitirdlkten sonra Be· Orduda Feyızli Yagmurlar de 80 ının· • harbe gırm· ek alevhhı· Sovyet slWılı balıkcı l(emlleri Qı--- Ll- L-" gelmekte olan bu Mavı Lejyon,, simdiye kadar oldu 1ar 

'te Kars'a gideceklerdir Ord 26 (A A ) So .. 1 " Finiind körfezinde bir düsman v.,.,,_,,ııra flll,r G8AC".-ı cüzütamları binlerce kifiden mü dairesinde devam edip iye-
• u, · · - n gun er de olduğunu söylemiştir. d ~-- ~--ı nd ... _ • ....., --ı.11 rekke. p bulunmakta. dır. Bunların ce»ı ve Finlandanm ha~ '---1' !__ 1 M •• dürl:;,x..e;, ' de yajan bol feyizli yağmurlar 1f. ellizalt-™ mayn .aa-.a11 an ,..._ • .,_ K• nıı ~ 

c,anıan_ar U ... Mısır ve fasulya zeriyatı için çok ••Ofi l(eÇel'ken battılım J(Örmiltlerdir. Tokyo, ı8 (A.A.) _ Domel a- nakli ~çin müteaddit trenler tah- ketini deifetirmek mecburiye: 
Memurlan İçin faydalı olmU§tur. Şimdiye kadar ~~~ington, 16 (A.l\.)- ·~ Dört düınwı av tayyarestYle tanmım blldirdtılne J(Öre Uzak sia edilmi§tir. Bundan başka di • tinde olup olmadılı meseleslnı 

'! . yağmursuzluk sıkıntısı içinde Reısıc~ur ~elt,. gazeteci vukubulan bir hava muharebesin sark İnl(fliz kuvvetlerfnin ba$ku- ter birçok ~ye vasa~ da ~p+ldk ~ivorlın-. 
em N"mnnname bulunan köyli.ılerimiz böyle- lere hı~ben demqtır ki: .. de iki Sovyet deniz tayyaresi ı. mandan Ge ral p hmaa' d §Bl'k cephesme doğru günlerce BrezUga bitaraf ülfbnif 

.... --._.ara, 16 (TAN) - Devlet ce kuraklık tehlikesini atlat - Amerika ordusu,~~ du!1ya - ki düşman tayyaresini düeürmü'" veti ~e~r sıv':ı askerl h:: ~ topraklarından geçecek - Rio -De-Janeiro, 16 (A.A.) -
·~~ ltletme umum müdür-- tık1arı il'fn derin bir mem • ~.orduların en kuç~~~~ tür. Bir Sovyet deniz 1-YYaresi 1-' .... lr w.a~ kf 

ınem 1annın ta · tebdil -s bırıdir Mevcudunun uçte ikıaı k bolm veti Sinraı>ura l(e .uuo11 • Bu ""'"üllü Ispanvol )gtaları Melodia pzetesi diyor : 
ur yın, • nuniyet içindedir. Bundan . · . ay ustur. lnl(ilizler Si:vam'ın Birman:va- hemen.vh&&emen tamam"ı·vıe '-·-· Brezilya Sovyetler Birli~ne ~e tecziye usulleriyle bun· sonra havaJar normal şart- terhıs edilip bunların yerine .,. -L~U " -ı-u h be bi 

"erilecek harcır~, ~inat lar içinde devam ederse mısır ve ni kura efradı alındığı takdirde or Lenln11rall tt:na, altuula va da bir askeri heyet 2pnderme- ya dahili harbine iştirak etmiş karşı ya~~akta ol~n a! -
~ısat hakkındakı nızamna- fasulya mahsulünün geçen yıl - dunun inhilll edeceğinde şüphe Londra 16 (A A) - Timea cini f11tPTnhılP.1'dfr. olan eski mi1ll muhariplerden te- taraf ~e~ıldı~. Brez~~Y~ oteden 

......... , ..... YekiUer Heyeti tarafından du üç misli fazla olacağı tahmin yoktur.. .razetesinbı batnıiıh~ Lenin. Ve Alınan nakliye l(eDlilerfne ve §ekkül etmektedir Bunların ekse beri büyük bır .. enerıı ıle ko7ru 
edilmiştir. Nııamname ya- edilmektedir. Şiın~ oz:ciun~ ldam-1 ve ya- ırad'm maruz buluııdulu tehdl- remi kafilelerine vaırtılı mü.esslr risi uzun seneler tecrübe görmüş nizme karsı mucadele etmist 
itibaren menyete l(irecek· but inhiWine musaade edilmem eli bahis mevzuu ederek diyor turruzıarla faaliyetini ve ne b- ve fevkallde mükemmel bir su • 

Kayakta Bir Hür Franma flklarından birini tercih etmek ki: dar faycWu temin ettllinl labat rette teçhiz edi1mi§ bulunmak -
• kolaydır. Bu ba~ bir tarar ver Lentnırad, henb b:vWDmtı etm1'tfr. tadır. 

da Fındık Rekoltesi Suikast mek kongreye aıttir. deıildir. Kaybedilse bile kan ha. Bu donanma hat"D harici edilir. Hırvatlar da gön#lllü tt!' 18 (A.A.) - Dün topla • Londra, 16 (A. A.) - Alman Rosevelt, ordunun silAl?- altın- rekltı bakmundan birind dere- se Almanlar tehlikeden ve endi- L t•- .. nderdller 
aret odası heyeti bollanan radyosu bir Tanca telRJ"afına is- ~ . efrada normal hizmetler cede büyük bir fellket tetkU et- seden kurtulacaklar ve ıerflerfy. AIWW Kr go M .. 0hnat üzere Ordu kazası tinat ederek Rabat'ta bir Hür harıcmde ~uliaf~za etmesine mü mez. Fakat bahri bakımdan bu le, simdi Letonya'da ve Estonya- Agram, 18 (A.A.) - ~ gunu 

ftııdık ~oltesini üç milyon Fransız suikasti keşfedıldi~ini saade ettiği takdirde vermi§ oldu ziya, çok vahim neticeler doıtJ- da kullandıklan üslerden dah'I Blleden sonra Sovyetler Bırlijine 
~ bın lillo olarak tesbıt et- ve 20 kişinin tevkif edildıızini Au söze sadakatsizlik etmis olmı. racaktır. Filhakika Sovyet donan iyi bir muvasala temin etmiş ola- ~arşı harbe .iftirak etmek üzere 

1 bildirmektedir. yacaktır ması harpte mühim bir unsurdur. caklardır. ilk Hırvat gonüllüleri ve Hırvat 

hava kuvvetleri A:ıa11ndan mü 
rekkep mühim bir teşekk61 Ag 
ram'dan hareket etmişlerdir. 

Agram balla sokaklara dizil 
mit ve ,anüllüleri alkıflarla " 
lAmlam'ftıl'. 

Marep1 Kwatemlk, atin ll t 
re bir veda hitabesinde bulun • 
mqtur 
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İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Satış Müdürlüğünde Açık Arttırma ile Sahipsiz Eşya Satllıyor 

\hale gunü: 1/8/941 

M.K.N. Marka 

5085 
2485 KHB 
6635 GR 

130 FK 

130 FK 
135 FK 
136 FK 
128 oc 

127 GC 
155 NB 

. 
• No. 

2280 
11751 

502 

502 
502 
502 

1 

1 
XA . 

.t.'rse-r -. 7109/1 
96 SF 140 
İhale günü: 6/8/941 
95 HW 4458 

l39 DESSİRİA 278/1 
138 TC 416 

142 OB 

143 OB 
108 İMF 

32 w. '\it 

10 
12 
11 

!48 
350 

MHK 
Y. J 
Y. J 

210168 

69 
62208/9 
3064/11 

2.20 

559 
1/10 
1/10 

İhale g(lnQ.: 7 /8/941' 
13 Y, J 1/10 

14 Y. J 1/10 

15 Y. J 1/10 

17 Y. J 1/10 

16 Y. J 1/10 

18 

19 

Y. J 

Y. J 

1/10 

11/0 

20 SETR 1252 
22 SETR 1252 
21 SETR 1252 
23 MNS 2340/1 
24 HB 645 
İhale günü: 8/8/941 
59 HİE 1/6 

110 JK 101 
56 GC Bll! 
60 ESF 4 
57 SNF 52/67 
61 İA Bil! 

33l, 
3~ 
334 
335 
337 
250 

167 

159 
189 
206 
390 
386 
375 
382 
381 
379 
380 

ACUFA. 
ALCC 
AA 

vt 
AA 

3550 
5761 
'4754 
8974 

14726 

l4727 

1 

Miktarı 

t<I. Gr • 

63 000 
27 000 
14 000 
13 500 

3 400 
6 500 
3 500 

36 500 

4 150 

38 000 
23 000 

50 000 
61 000 

255 000 

203 000 

202 000 
42 000-, 

24 000 

1 310 
229 500 

5 500 
150 000 

7 500 

29 000 

54 200 

105 800 

108 000 
f 

108 000 

000 

21 900 

Deli eri 
Ll, Kr. 

95 10 
54 00 

159 38 
114 10 

83 74 
75 11 
53 47 

100 67 

111 17 

50 37 
51 12 

104 85 
115 46 
110 76 

• 2363 63 

2357 08 
76 89 

134 19 

244 51 
685 44 
173 45 
64 40 
51 54 

180 33 J 

256 99 

180 19 

410 54 

148 08 

228 19 

160 63 

22 
5 
3 

69 
217 

500 143 30 
M3 125 38 

500 12B 81 
000 779 32 
000 203 19 

İhale günü: 8/8/941 
111 
81 
94 

511 
1091 

300 
000 
000 

adet 
ooo-· .. 
ooo· 
000 
000 
500 
000 
650 
500 

1294 
739 
115 

1618 
1317 

51'. 
33' 
69 
84 
00 
50 
07 
03 
35 
83 
68 
08 

232 
63 
28 
54 
82 
o 
5 

l 500 

o 940 
2 500 
1 400 
4 525 
8 020 
1 100 
s 040 
1 920 
5 690 

8 100 
1 800 

14 500 
24 000 

1 

195 
97 
52 
87 

118 
62 
52 

' 69 

92 
212 

69 
823 

83 
108 
402 
123 
971 
619 
100 
75 

400 

75 

46 
00 
9() 

65 
82 
08 
77 
70 
65 

22 
00 
00 
00 

Teminatı 

LI. Kr. 

7 50 
4 00 
13 00 
9 00 

6 50 
6 00 
4 00 
8 00 

8 50 

4 00 
4 00 

8 00 
9 00 
8 50 

178 00 

177 00 
6 00 

10 50 

18 50 
51 50 
13 50 
5 00 
4 00 

13 50 

19 50 

13 50 

31 00 

11 50 

17 

13 

11 
9 
9 

58 
15 

97 
55 

9 
121 
99 
ıs 

7 
4 
6 
9 
4 
4 

50 

00 

00 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
75 
00 
75 
00 

Ambarı 

Müstahzaratı tıbbiye 1 
Eşya tartan terazi (Transit) 3 
Keten yatak ve sofra takımı 1 
Makineli ve çakmak ta~lı 
demir oyuncak 3 
Cilfılı pirinç pudralık 3 
Makinesiz tahta oyuncak 3 
l\Iakinesiz demir oyuncak 3 
Baytarlıkta mi.ıslamel haşaratı 
itliıfına mahsus müstahzar 3 
Pirinçle mi.ırettep deri anahtar 
'l'lahfazası 3 

Yazılı resimli kfığıt rekliım , 3 , 
Adi mukavva kutu ·• 3 

Matbua mürekkebi (Bidonda) 3 
Kağıt kaplı Oto kataloğu 3 ' 
Boyalı demirden gayri mihanik1 
makine aksamı 3 
Swı'! Jpek ipliği (çile h.) 3 

Sun'! ipek ipliği (çile h.) 3 
Adi ondile safi mukavvadan 
kutu 3 
Nikel galvanlzll pirinç banyo 
musluğu 3 
İpekten saç için bigod.i 3 
Renkli cam salon eşyası 3 
Demir saplı galelit ka~ık, çatal 3 
Adi tahta sandık ve kapağı 1 
Mıistamel deri kaplı bavul 1 

Sade ve renksiz cam sofra 
eşyası 3 
Nikel cilllı pirinçle mürettep 
renkli porselen salon eşyası 3 · 
Nıkcl cilAlı demir kapak sap 
ve tepsi 3 
Nikel cilfılı pirinçle mürettep 
renksiz cam salon eşyası 3 
Renkli ve kesme cam sofra 
eşyası 

Sade müteaddit renkli porselen 
kapak 
Nikel cilAlı tutya tabak ve 
salon eşyası 
Gaz tazyik edilmiş demir tilp 
Prapan gazı 
Sırlı demir havagazı ocağı 
Bagallt lavabo delik kapağı 
Dokme demir borv 

3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Elektrik ampillil 3 
Sade terzi tebeşir. 3 
Resimli yaz.ılı mukavva ilAn 3 
Yün keçe şapka taslağı 3 
Adi sade çam sürahi 3 
Mlistamel jütten boş ÇUval 3 
Müstamel adl ağaç camlı dolap 1 
Ağaç masa (gözlil) adl 1 
Adl ağaç kasa altı dolabı 1 
Adi ağaç masa 1 
Dolu sinema filmi 1 
Pamuktan işlemeli ve danteleli 
kadın çamaŞll'ı ve yastık yüzü 3 

5 50 Sun'l ipekle karışık pamuk 

7 
16 
5 

12 
6 
8 

10 
9 

!3 

\6 
7 
6 

10 

50 
00 
50 
00 
50 
50 
50 
50 
00 
50 
50 
50 
00 

mensucnt 3 
Saf! ipek mensuca\ 3 
Safi ipek mensucat 3 
İpekli pamuk mensucat 3 
Safi ipek çorap 3 
Dolu sinema filmi 3 
İpekli yünlü kadm elbisesi 3 
Safi ipek mensucat 3 
İpek dantel mensucaı 3 
Safi ipetk mensucat 3 
Safi ipek dantel mensucat 3 
İşlemeli pamuk bluz ve entari 1 
İçi kuzu postu kaplı deri ceket 1 .' 
Lastikli pamuklu kadın 
muşambası 1 

Yukarıda evsafı yazılı eşya Qzerlerinde gösterilen tarmıerde saat 13.30 da Sirkeci Reşadiye caddesi Halı 
antreposu dahilindeki Satış Müdürlüğünde 1549 sayılı kanun hükmü mucibince ve 2490 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde açık arttırma ile satılacaktır. İstekliler pey akçelerini ihale günü öğleye kadar vezneye yatrr
malan llzımdD". İhale gününden evvel üç gün zarfında saat 9 dan 12 ye kadar e~yalar ambarlarında görü-
lebileceği ilAn olunur. _.._..._._ Telefon : 23219 (5921) 

·-... -
İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve maliallerdeki 
...skeri satınalma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin ihale saatlerinden bir saat evvel kanuni 
vesikalariyle teklif mektuplarını ait olduğu komisyona vermeleri evsaf ve şartnameleri ait olduğu 
komisyonlarda görülür. 
Cinsi Miktan Tutan Teminat. llıale günü saati ve maham 

, Kilo Lira Lira 

Sığır et~ 
Sade yağı 
Bulgur. 
Sabun. 
Şeker. 
Buğday, arpa kirmasi. 
Ot. 
Odun. 
Sığır eti. 
Sade yaği. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 
Saman. 

' 

~00,000 
22,000 
60,000 
10,000 
10.000 

900,000 
230,000 

1,466,000 
81,000 
48,000 

300,000 
l,400,000 
1,000,000 

22,680 
- 72,000 
150,000 

... _ 

3750 
?400 
540 
413 
450 
900 

1932 
1350 
1701) 
5400) 
8750 
4950) 
3375) 

4/8/941 
4/8/941 
4/8/941 
4/8/ 941 
5/ 8/941 
5/ 8/941 
5/8/941 
5/ 8/941 

H/7/941 
5/8/ 941 

7/8/941 

* -1( 
.. şağıda yazılı sebzeler alınaC3.ktır. !haleleri 18/7 /941 Cuma 

eünü hizalarında yazılı saatlerde ve şekillerde yapılacaktır. Ta
liplerin kapalı zarf ile olan kin ihale saatinden bir saat evvel ka
nuni vesikalariyle teklif mektupleırını komisyona vermeleri. Açık 
eksiltme icin ihale saatinde komisyonda bulunmaları. Evsaf ve 
şartnamesi Ezinede askeri s:ıtın alma komisvonunda göriiliir. Ta
liplerin Ezinede askeri satın alma komisyonuna müracaatları. 
Cinsi. Miktarı Tutarı Teminatı İhale şekli 

" Kilo Lira Lira Kr. ve saati 

Çalı fasulye. 
Avsekadın !3"1 \lve. 
Patlıcan. 
Domates 
Yesil biber. 
Bamya. 
Çalı fasulye. 
Ayşekadın fa•"•lve. 
Patlıcan. 
Domates. · 
Yeşil biber. 
Bamya 

22,000 2200 
9,000 1350 

.,,5,000 1500 
6.000 600 
4 000 1)00 
4,000 800 

40,000 4000 
20,000 3000 
19,000 1900 
11.000 1100 
8,000 ]200 
6,000 •. 1200 

J. ·~ 
165 
101 25 
l12 50 
45 
45 
60 

300 
225 
142 50 

82 50 
90 
90 

A. Eksiltme 17 

Kapalı zarf 18 
•">" t:.")t:t: 

8 ) 
10 ) 
14 ) 
16 ) 
8 ) 

14 . 
16 
10 

10 
11 

16 

Sürtıç. 

Adana. 
Çanakkale. 

Balıkesir. 

,,.. 
Beherine tahmin edilen fiyatı 

65 kuruş olan 10,000 adet saplı ip 
yular başlığı beherine tahmin e
dilen fiyatı 850 kuruş olan 10,000 
ndet çul, beheri 25 kuruştan 
70,000 adet gebre, beheri 380 ku 
ruştan 10,000 adet belleme, be -
heri 35 kuruştan 70,000 adet ko. 
lan, beheri 85 kuruştan 50,000 

i adet semer urganı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Saplı ip yular baş 
lığı, çııl, gebre, belleme kolan ve 
semer urganı için ayrı a~rı teklif 
ler kabul edilir. Ihalesı 25.7 .941 
cuma günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. satınalına komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin teklif 
edecekleri miktarlar ve cinsler 
üzerinden kat'i teminatlariyle ko 
misyona gelmeleri. Evsaf ve şart 
namesi 1070 kuruşa komisyon -
rl:m :ılınır ~586!>) 

TAN 

• ' ' . ..... ' ·-. -.· - - . . - ~ .. - .. 

R'l!~DQ'f O·Li .N -
' ~'I\ . . : - - . '. . '. . . ::,_ ·, .• ı,, . 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKSAM 
Ber yemekten sonra riinde ili; defa m~tuamar 

- . • dişlerinlıi hrçalayoıız. 

Devlet pemiryollan: ve. Limanları' işletme· id~t.esi ıla'nlan · 
Bir sene zarfında Bilecik deposuna gelecek olan tahminen 10.000 ton 

maden kömürünün vagonlardan yere ve ayn: miktar kömürün yerden 
makinelere tahmil ve tahliy;: işi açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 
1,8.1941 tarihine rastlıyan Cuma günil saat 11 de Haydarpaşada birinci 
işletme komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel t&hliyenln beher 
tonu için 15 ve tahmilin beher tonu için de 25 kuruştur. Mu\·akkat te
minat 300 liradır. Daha fazla malumat ve şartname almak istiycnler!n 
Bilecik istasyonu ile işletme kalemine müracaatları. (5889) 

Türk Hava Kurumu lstanbul 

Başkanlığından ' 

Şubesi 

' Motörlil bir reklam makinesiyle bir sandık derununda hurda de
mir pazar hk suretiyle satıl acaktD'. 

Cağaloğlundaki Türk Hava Kurumu satış komisyonuna 17 ve 18 
Temmuz 941 günlerinde müracaat edilmesi, (5919) 

17 - ; - 911 -
lstanbul Sıhhi Müesseseler Ar tırma 

ve Eksiltme Komisyonundan:· 
Leyıt Tıp Talebe Yurdunun azı (110800) çoğu (148200) pa~ _. 

maşrrının yıkattırılmıı-:ı isi kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 
1 - Eksiltme 18.7.941 Cuma gilnü saat 16 da Cağaloğlunda Sıhhat 

ve lc;timal Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen fiyat (7774) lira (25) kuruştur 
3 - Muvakkat teminat (583) Ura (07) kuruştuı. 
4 - İsteklilerin şartnamesini her giln komisyonda görebilirler. 
5 - istekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı ıta

nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat mektup veya 
makbuzunu ve teklifi havi zarflarını ihale saatınden bir saat evvel mak-
buz mukabil!nde komisyona vermeleri. (5335) 

~ ~ 

~ Yeni Müsteri Bulmak S natı 

f 
Dr. Gasson diuor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için-

! 
ie müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,. 

Fi atı 50 Kurut 

VEDAT ORFI TEMSiLLERi 
Bu ak~:::ım TAKSIM ALTINTEPE 

yazlık Aile Tiyatrosunda 
BEYAZ BAYKUŞ 
Facia 3 perde 

• Dr. İhsan Sami 
İstafilokok Aşısı 

İstafilokoklardan mütevellit (er
gt:nlik, kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı, arpacık} ve bütün cilt 
hastalıklarına karşı pek tesirli 
bir aşıdD'. Dlvanyolu No, 113. ~ 

\ıı ............... r 

ÇOCUGUNUZA VERECEGINiZ 
EN GÜZEL HEDİYE. 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Cünkü: Çoc\lk A.nsiklopedi.sı ._ Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte büt~n dünya çocukla-
mektep dışında, hatta rına yılbaşı ve bay-
mektepten sonra muh· ram hediyesi olarak 
taç olJuğu en kıy- en çok verilen eserdir. 
metli eserdir. 1 

, ______ _ 
TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
1trs

f1aşlık maktu olan ... 750 

b. 
bi 
lt 
:Y ı 
iJı 
o 
l'l ı 

A. 
11 
Sı 
A. 
b 
tı 

~ 
Çünkü: H;r hediye kırılıp ıi;y. ı. ı1 Cünku: 

bolabilir. veyahut u. . 
nutulabilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklopedisi, ço-

çocuk A:lS!klope<ns1 
çocuğunuza fa)•dalr ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş ı inci sayfa santimi 500 ic 

-,~ ,, ,, ,., 310000 J < 

cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü.. 
tün hayatınca iz bır1. 
kacak bir eserdir. 

TAN : Neşriyat Evi. 
· · · l s t a n b u"'/ · · .. · · 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

Muhtelif eşya tahmil ve tahli
yesi açık eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 18-7-941 cuma günü saat 
14 de Çanakkalede askeri sahn 
alma komisyonunda yapılacak -
tır. Tahmin bedeli 3330 lira ilk 
teminatı 250 liradır. Şartnamesi 
komisyonda ı;.rörülür. 

244 - 5388 • Muhtelif nakliyat yaptırılacak-
tır. Acık eksiltmesi 1817 /941 cu
ma günü saat 14,30 da Ça
nakkalede askeri satın alma 
komisyonunda vaoılacaktır. Tah· 
min bedeli 6000 lira ilk te
minatı 450 1iradrr. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmele
ri. Şartnamesi komisvonda ı:ı:örü-
1 ür. - 240 - 5374 • Muhtelif deniz nakliyatı yaptı-
rılacaktır. Kapalı zarfla eksilt
mesi 18/7 /941 Cuma ı:ı:ünü saat 
15 de Çanakkalede askeri satın 
alma komisvonunda vapılacakt1r. 
Tahmin bedeli 6000 lira ilk temi
natı 450 liradır. Taliolerin kanu
ni vesikalariyle "teklif mektup
larını .ihale saatinden bir saat ev· 
vel komisyona vermeleri. 

228 - 5362 

* 300 ton makarna imal ettiri-
lecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 
21/7/ 941 Cuma _günii saat 10 da 
Ankarada Lv. Amirliği Satın al
ma komisvonundn vaoılacaktır. 
Kat'i teminatr 5850 liradır. Ta
liplerin belli vakHtP komiwona 
gelmeleri. (342 - 5861) 

* 
1200 ton kuru ot alınacaktır. 

T{" analı zarfla Pksilt,.,...,.,; ?Q 17 1 

'l41 S-a lı tliinii c;ıı:ıt 11' -iP A -
riapazannda askeri set1mılm., ko· 
misyonunda vanılacaktır. Tah -
min bedeli 78,000 lira ilk temi· 
natı 3900 liradır. Talinlerin ka
nuni vesikalarile teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat ev
vel knmi""nnıı. vermeleri. 

236 - 5370 

Tahmin bedeli 50.400 lira olan 
muhtelif ebatta 840 metre mika
bı kereste kapalı zarfla eksilt -
meye konmuştur. İhalesi 22/7 / 
941 Salı günü saat 15 de Anka
rada M. M. V. Satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk temi
natı 3780 liradır. Taliplerin ka
nuni vesikalariyle teklif mek -
tuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(284 - 5517) 

~ 
Müteahhid nam ve hesabına 

180,000 kilo Arpa açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. !ha
lesi 31/7 /941 Perşenbe günü saat 
16 da Ağrıda askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 18,000 lira ilk temina 
tı 1350 liradır. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(326 • 5743) 

20 beygir kuvvetinde kablo ve 
montajı bayiine ait olmak üzere , 
bir elektrojen ~rubu pazarlıkla' 
satm alınacaktır. İhalesi 2-8-941 
Cumartesi günü saat 11 de Ca
nakkalede askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tah
min fiatı 5500 lira, kat'i teminatı 
825 liradır. Taliplerin belli vakit_ 
te komisyona gelmeleri. rn'.-'14 -

58271 

E k . 1 .. •k"l k k . 1 s ı yo un so u ere par e ın. 
şası pazarlıkla eksiltmeye kon - ı 
muştur. ihalesi 21/7 /941 Pazar· ı 
tesi günü saat 16 da Eskişehirde 
askeri satınalma komisyonunda 1 
yapılacaktır Keşif bedeli 36,95f 
lira 15 kuruş ilk temınatı 277 1 
lira 71 kuruştur Keşıf ve ~art 
namesi komisyonda görülür. Ta 
liplerin belli vakitte komisyoncı 
gelmeleri. (36~-59091 

Sahip ve Netriyat müdurtl Emio 
UeMAN. Gazetf'cilik ve Neıırivat 

T. L. S. TAN matbaaı 

. saatlerinde hocalık vı 
arkadaşlık eder 

Çocuk Ansiklopedisi ikı 
cilttir. b1ükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil· 
di birden (7) liradır, 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) lira11a verilir. 

T. İş Bankası 
KÜt!ÜI< TostJr~uf 
Hesn Jrtrı 1941 

~KRAMIYE PLANI 
. eşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, l Atas
n~. S İkinciteşrin tarihlerinde ya
ırhr 
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Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan hn~ka her giin saat 
(2 - 61 ya kadar fc;tanhu1 

Divanvolu No. 104. 
TPl· ,.,:l!)~ 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık - 1000 

' 100(1 =3000 
ı .. 751 • = 1 ~ o 
4 • soo • = 2000 -
8 • 250 • =2000. 

ss • 100 • =3500.- • 
80 .. so • =4000.- • 

~OQ 20 -f'\000 -.;,,,, 


